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إقرار جدول األعمال
أُقِ َّر جدول األعمال.
قرارات مجلس األمن  )1998( 1160و 1199
( )1998و  )1998( 1203و )1999( 1239
و )1999( 1244
تقرير األمين العام عن بعثة األمم المتحدة لإلدارة
المؤقتة في كوسوفو ()S/2019/797
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقاً للمادة  37من النظام
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثل صربيا إىل املشاركة يف
هذه اجللسة.
أرحب باسم اجمللس ،مبعايل إيفيتسا داتشيتش ،النائب
األول لرئيس الوزراء ووزير خارجية مجهورية صربيا.
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو السيد ظاهر تانني ،املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة
األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ،إىل املشاركة يف هذه
اجللسة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقاً للمادة  37من النظام
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو السيدة فلورا تشيتاكو إىل
املشاركة يف هذه اجللسة.
يبدأ جملس األمن اآلن النظر يف البند املدرج يف جدول
أعماله.

31/10/2019

السيد تانين (تكلم باإلنكليزية) :لقد أحدث عقد
االنتخابات العامة املبكرة يف كوسوفو يف  ٦تشرين األول/
أكتوبر ،الذي أتاح الفرصة أمام األشخاص الختيار ممثليهم من
أهم تغيريٍ يف
بني  1067مرشحا برملانيا مبن فيهم  ٣٤٣امرأةَ ،
املشهد السياسي يف كوسوفو خالل  ١٢عاما .وامسحوا يل أن
أديل ببعض املالحظات بشأن هذه االنتخابات ،اليت بلغت نسبة
املشاركة فيها األعلى منذ عام  .٢٠١٠لقد جاء قرار الدعوة
النتخابات مفاجئة يف وقت اتسم باالنقسام السياسي الداخلي،
وتفتت وحدة االئتالف احلاكم ،واألهم من ذلك ،التصور العام
بعدم القدرة على الوفاء بوعوده لشعب كوسوفو .وتشري النتائج
األولية إىل فوز املعارضة :حركة تقرير املصري ()Vetëvendosje
وحزب رابطة كوسوفو الدميقراطية .ويستكشف الطرفان حاليا
خيارات تشكيل ائتالف.
وجتلى التغيري يف البيئة السياسية بقرار معظم الناخبني دعم
املرشحني السياسيني غري التقليديني الذين ال يتشاطرون خلفية
القادة السابقني أو رؤيتهم .وسجلت املناطق ذات األغلبية
الصربية يف كوسوفو أعلى نسبة من مشاركة الناخبني يف اآلونة
األخرية ،مما يؤكد وجود اجتاه حنو املشاركة النشطة من جانب
هذه الطائفة يف انتخابات كوسوفو .وقد تكون القائمة الصربية
هي اجملموعة الربملانية الوحيدة من صرب كوسوفو املمثلة يف
اجمللس التشريعي .وعموما ،حصلت االنتخابات على تقييم
إجيايب من املراقبني الدوليني ،غري أنه مت أيضا إبراز التحديات
مثل متويل احلمالت والضغط على الناخبني وختويفهم يف املناطق
ذات األغلبية الصربية يف كوسوفو.

وفيما يتعلق باملشاركة السياسية للمرأة ،سجلت العملية
أود أن أوجه انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة ،S/2019/797
اليت تتضمن تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة االنتخابية ترشيح امرأة ألول مرة من جانب حزب سياسي
رئيسي يف كوسوفو لتشغل منصب رئيس الوزراء .وكانت من بني
املؤقتة يف كوسوفو.
العالمات املشجعة األخرى محلة التعهدات بااللتزام مبزيد من
أعطي الكلمة اآلن للسيد تانني.
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التكافؤ بني اجلنسني يف احلكومة ،واملشاركة الكبرية يف صفوف ضد أحدمها .وللتحقق من الوقائع ،قمت بإنشاء فريق حتقيق
يتألف من موظفي األمانة العامة لألمم املتحدة من خارج البعثة
الناخبني الشباب.
وال أزال آمل يف أن تتمكن القيادة اجلديدة من استخدام يتمتعون خبربة حتقيقية وقانونية واسعة النطاق.
وأجرى الفريق حتقيقا شامال ،ومقابالت مع أكثر من
زخم االنتخاب للوفاء بوعودها للشعب بالنهوض بسيادة
القانون ،ومكافحة الفساد واجلرمية املنظمة والتصدي للبطالة ٥٠ .شاهداً ،وفحص أدلة تتألف من صور فوتوغرافية وفيديو
كما يتوقع اجملتمع الدويل من القادة اجلدد تأكيد التزامهم ومواد وثائقية .وتعاون مع التحقيق الشركاء الدوليون ومؤسسات
باملفاوضات مع بلغراد ،وكفالة إزالة العقبات اليت تعرتض سبيل كوسوفو ،مبا يف ذلك شرطة كوسوفو .وقدم فريق التحقيق اآلن
احلوار .وينبغي بذل جهود حثيثة لضمان أن يفضي اخلطاب تقريره إ ّ
يل .وهذه هي الوقائع.
واإلجراءات السياسية إىل استئناف احلوار وإحراز التقدم فيه بعد
مل جيد فريق التحقيق أي دليل يدعم االهتامات بوقوع
سنة من توقف املفاوضات.
موظفي البعثة .وأكد الفريق أن كليهما
خمالفات من جانب
ّ
وأرحب باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا العديد من اجلهات كانا يف مهمة رمسية عند إلقاء القبض عليهما .وقد اعتقال
الدولية الفاعلة إلعطاء زخم جديد للحوار السياسي .ويف حني واحتجزا على الرغم من أهنما عرفا أنفسهما بوضوح بوصفهما
أنين مقتنع بأن التوصل إىل اتفاق بني بلغراد وبريشتينا ال ميكن موظفني يف األمم املتحدة .وحصل الفريق على أدلة مؤكدة
أن يكون مستداما إال إذا استند إىل العمل املسؤول وامللكية على االستخدام املفرط للقوة من جانب شرطة كوسوفو :فقد
احمللية للعملية ،من الضروري أيضا ،خالل الفرتة االنتقالية يف عاىن السيد كراسنوشوكوف من كسور يف جانب مججمة الرأس
كوسوفو أن يقف اجملتمع الدويل موحدا وصارما يف دعمه ومؤخرته وكذلك كسور يف عظم الوجنة وعظم الفك العلوي
للتوصل إىل اتفاق قابل لالستمرار .وامسحوا يل أن أنتقل إىل باإلضافة إىل تشخيص حالته بأنه يعاين من أعراض اكتئاب
املسألة اليت أثريت خالل املناقشة السابقة بشأن كوسوفو يف  ١٠ناتج عن اإلجهاد والقلق احلادين .وعاىن السيد دمييتش من
عدة كدمات وتقرحات يف فروة الرأس ويف الصدر باإلضافة إىل
حزيران/يونيه (انظر .)S/PV.8541
كما يعلم اجمللس ،يف  ٢٨أيار/مايو اعتقلت شرطة فقدان السمع يف األذنني واحنراف احلاجز األنفي .وشخصت
كوسوفو اثنني من موظفي األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف حالته أيضا بأعراض االكتئاب التايل للصدمة.

كوسوفو .وجرى االعتقال يف سياق عملية قامت هبا الشرطة
مستهدفة التهريب واجلرمية املنظمة .كما أبلغت اجمللس يف ١٠
حزيران/يونيه ،فإن بعثة األمم املتحدة تدعم اجلهود اليت تبذهلا
مؤسسات كوسوفو ملكافحة اجلرمية املنظمة والفساد.
وأود أن أشري إىل أنه أثناء القبض عليهما تعرض املوظفان
للضرب املربح وأصيبا إصابات بالغة .وبعد ذلك ،مت احتجازمها
وأطلق سراحهما فيما بعد .وباإلضافة إىل ذلك ،أقيمت دعوى
جنائية ضد كال املوظفني ،مبا يف ذلك جلسة لتقرير احتجاز
1934417

وبدون احلصول على إذن مسبق من األمم املتحدة قادت
شرطة كوسوفو عربة تابعة لبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف
كوسوفو واحتفظت هبا وأجريت فحوص جنائية على جهاز
هاتف وبطاقات هاتف مملوكة للبعثة .ويعد اعتقال واحتجاز
موظفي البعثة يف كوسوفو أثناء قيامهم مبهمة رمسية ورفع دعوى
جنائية ضدهم انتهاكا واضحا حلصانتهم من االعتقال واالحتجاز
ولإلجراءات القانونية أيضا .وباملثل فإن االستخدام املفرط للقوة
والتغول على ممتلكات البعثة ومواصلة اإلجراءات اجلنائية ضد
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موظفيها تعترب خرقا واضحا لإلطار القانوين املنطبق ،مبا يف ذلك اجلنساين .وأطلقنا منتدى جيمع بني منظمات اجملتمع املدين
القرار  )١٩٩٩( ١٢٤٤والقواعد املنظمة لعمل البعثة ومعايري يف مجيع أحناء كوسوفو لتمكني الناس يف أنشطة الدعوة ورصد
حقوقهم األساسية على مستوى القواعد الشعبية.
القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
ويف إطار اجلهود اليت نبذهلا لبناء الثقة ،وهي ال تزال حمورية
يف رؤيتنا ،زادت البعثة دعمها للحقوق اللغوية والتعاون مع
املفوض اللغوي لألمم املتحدة يف كوسوفو واملنظمة الدولية
للهجرة .وأشركنا خرباء لغويني من بلغراد وبريشتينا إلعداد أول
قاموس صريب  -ألباين منذ عام  ١٩٨٤وهو متاح على شبكة
اإلنرتنت.

وأعلن املوظفون الدوليون أيضا بأهنم أشخاص غري مرغوب
فيهم  -وهو مفهوم ال ينطبق أو يليق باألشخاص العاملني يف
األمم املتحدة .وهذه إجراءات مرفوضة وجيب شجبها .وبالتايل،
جيب وقف مجيع اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد هذين املوظفني
وجيب االحرتام الكامل ملركز موظفي األمم املتحدة وامتيازاهتم
وحصاناهتم يف مجيع األوقات .وجيب أن حتقق السلطات يف
كوسوفو مع أفراد شرطة كوسوفو املتورطني يف هذا احلادث
ويصادف اليوم مرور  ١٩عاما منذ أن اختذ اجمللس القرار
لضمان املساءلة املناسبة .وجيب على املؤسسات يف كوسوفو  )٢٠٠٠( ١٣٢٥بشأن املرأة والسالم واألمن .وأود يف هذه
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان عدم تكرار مثل هذه احلوادث .املناسبة أن أؤكد أمهية عملية سياسية شاملة ومراعية لالعتبارات
وخالل األيام األخرية تعاونت البعثة مع سلطات كوسوفو اجلنسانية .وتواصل البعثة دعم هذه اجلهود بقيادات نسائية
فيما يتعلق بنتائج التحقيق .ويسرين أن أشري إىل أن املناقشات وشركاء دوليني ،مبا يف ذلك هيئة األمم املتحدة للمرأة واالحتاد
تسري بروح إجيابية .وطاملا أن اجمللس ما زال يأذن بوالية تسمح األورويب من خالل مشاريع حمددة .وأود أن أكرر دعوة األمني
بالوجود الدويل يف كوسوفو ،فإنين أتطلع إىل تعمل مؤسسات العام إىل مساعدة أشد اجملتمعات احمللية ضعفا يف كوسوفو عن
كوسوفو والبعثة معا يف احرتام تام ومتبادل بينهما .وحنن فخورون طريق التربعات إىل صندوق األمم املتحدة االستئماين املنشأ
بأن البعثة قد اضطلعت بدور حموري يف تشكيل الشرطة واجلهاز لدعم جمتمعات الروما واألشكالييا واملصريني يف كوسوفو.
القضائي يف كوسوفو ،ونأمل أن يعمال على التصدي ألي وأرحب بالتربع األويل للصندوق االستئماين الذي تلقيناه يف
وقت سابق هذا العام .ومع ذلك ،أود أن أحث على تقدمي
إخفاقات يف عملياهتما ووفقا للقواعد واملعايري الدولية.
وإذ منضي قدما يف تنفيذ واليتنا ،فإننا نواصل تعزيز سيادة تربعات إضافية لتمكننا من االستجابة الفعالة لالحتياجات
القانون وحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك متكني اجلميع من الوصول امللحة للطوائف املتضررة.
إىل العدالة بوصفه عنصرا أساسيا يف ذلك .ووفرت البعثة متويال
ملركز معين بتقدمي املساعدة القانونية اجملانية لألشخاص املنتمني
إىل الفئات الضعيفة .ونواصل يف سياق دعم البىن التحتية
للمحاكم يف مجيع أحناء كوسوفو تقدمي املساعدة يف التحقيق
يف إدماج اجلهاز القضائي يف مشال كوسوفو .وباإلضافة إىل
ذلك ،نواصل مساعدة السلطات احمللية يف مشال كوسوفو يف
إقامة أول مأوى من نوعه يف املنطقة إليواء الناجيات من العنف
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وإذ نقرتب من الذكرى السنوية اخلامسة والسبعني إلنشاء
األمم املتحدة فإننا نذكر األمهية احملورية لعبارة “حنن الشعوب”.
وتذكرنا هذه العبارات الثالث األوىل يف ميثاق األمم املتحدة بأنه
ال ميكن استمرار العمل احليوي الذي تؤديه احلكومات يف صون
السلم واألمن الدوليني إال باستناده إىل مؤسسات جمتمعية قوية.
وما تزال هذه الرؤية ملؤسسينا تلهم عمل بعثة األمم املتحدة.
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وأود أن أعرب عن تقديري العميق جمللس األمن لتعاونه وأوراهوفاتس وكلينا وموشيتيشيت وزوبني بوتوك وسفيزدان
انتظارنا للتوصل إىل اتفاق ألن عليهم يعيشوا حياهتم الطبيعية.
ودعمه املستمرين لبعثتنا.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد تانني على ولألسف ،وكما هو احلال يف أماكن أخرى ،فإن البحث عن
حلول للنزاعات ليس باملهمة السهلة أو القصرية األجل.
إحاطته.
أعطي الكلمة اآلن إىل معايل السيد إيفيتسا داتشيتش،
النائب األول لرئيس الوزراء ووزير خارجية مجهورية صربيا.

ورمبا يكون اتفاق بروكسل الذي وقعته بصفيت رئيس الوزراء
قبل ست سنوات بصيصا من األمل .وكان ذلك االتفاق نتيجة
مفاوضات صعبة وقرارات سياسية أشد صعوبة .وكان هذا تعبريا
عن استعداد بلدي للتوصل إىل حلول توفيقية ،وهو ما أكده
تنفيذنا لالتفاق .ولذلك ،ميكنين أن أقول عن يقني إن شعب
كوسوفو ينبغي أال يعول على أهواء بريشتينا وأعماهلا أحادية
اجلانب اليت هتدف إىل إجهاض مواصلة احلوار.

السيد داتشيتش (صربيا) (تكلم بالصربية ،وقدم الوفد
ترمجة شفوية باإلنكليزية) :لقد شاركت يف اجتماعات جملس
األمن على مدى سبع سنوات حىت اآلن .وهذا هو البيان الثاين
والعشرون الذي أتلوه .ومن املؤسف أن هذه هي املرة الثانية
والعشرين اليت تعني علي فيها القول بأنه مل يبذل أي جمهود يف
وأود أن أكون واضحا .إن صربيا مستعدة الستئناف
كوسوفو ملساعدة الصرب واآلخرين من غري األلبان للتمتع حبياة
إنسانية هناك .ولذلك فإن التزامي هو مواصلة التحدث بالنيابة املفاوضات اعتبارا من الغد ،شريطة أن تكون الظروف مالئمة.
عن أولئك الذين ال تسمع أصواهتم وال حترتم حقوقهم والذين وأود أن أذكر اجمللس بأنه ،يف تشرين الثاين/نوفمرب املاضي،
قررت بريشتينا زيادة التعريفات اجلمركية على السلع الواردة من
مل يستطيعوا العودة إىل ديارهم منذ أكثر من  ٢٠عاما.
ُ
وسط صربيا والبوسنة واهلرسك بنسبة  ١٠٠يف املائة .وقد اتذ
ورمبا يذكر بعض احلاضرين أن عبارة “املعايري قبل املركز”
ما سي حماولة كوسوفو غري الناجحة
ذلك القرار يف أعقاب ُ
قد ظلت تستخدم لسنوات طويلة يف جملس األمن .لكن وعقب
لالنضمام إىل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول).
إعالن االستقالل االنفرادي من جانب ما يسمى كوسوفو،
وبالنظر إىل أننا شهدنا قبل أسبوعني ختلي بريشتينا عن حماولتها
اختفت فجأة معايري احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف
املتجددة لالنضمام إىل اإلنرتبول ،فإنين أتساءل اآلن عن الغرض
جلسات اجمللس .واليوم أصبح احلديث عن املعايري نادرا جدا،
من التعريفات اجلمركية وكيف ميكن لربيشتينا أن تربرها.
نظرا ألن معظم املناقشات يف هذا اجلهاز تركز على ضرورة
وبدال من استئناف احلوار بعد عامني من اإلخفاق ،قدمت
التوصل إىل ما يُسمى حبل دائم ملسألة كوسوفو وميتوهيا.
ومع ذلك ،فإن من واجبنا مجيعا أال نسمح ألن يصبح شعب بريشتينا طلبا جديدا لالنضمام إىل اإلنرتبول بعد شهرين فقط.
كوسوفو وميتوهيا رهينة حلل ال يزال يتعني علينا التوصل إليه .وخالل اجتماعات اجلمعية العامة لإلنرتبول ،اليت عقدت يف
سانتياغو ،شيلي ،يف وقت سابق من هذا الشهر ،قررت سحب
وحىت قبل التوصل إىل اتفاق ،فإن من الواجب كفالة
الطلب يف بداية املداوالت متاما مبجرد أن أدركت أهنا ُستمىن
السالمة البدنية وحرية التنقل والعمالة وحقوق امللكية واحلق يف
بفشل أكرب .وقد تكلمت مع  82وزيرا للخارجية قبل بدء
العودة واحلرية الدينية واحلق يف املشاركة يف احلياة السياسية لشعب
اجلمعية العام ،حيث انتقد الكثريون منهم تصرفات كوسوفو
كوسوفو وميتوهيا .وال يستطيع الناس العاديون يف غورازديفاك
وكانوا بعيدين كل بعد عن دعمها.
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وأود أن أشدد مرة أخرى على أنه منذ بداية حوار بروكسل،
أصرت صربيا على أن مجيع املسائل ،مبا يف ذلك مسألة العضوية
يف املنظمات الدولية ،ينبغي أن تكون موضع مفاوضات.
وتوفر الطريقة البناءة لتسوية مسألة مشاركة كوسوفو وميتوهيا
يف املنتديات اإلقليمية ،من خالل احلوار واالتفاقات املقبولة
للطرفني ،دليال دامغا على ميزة حل مجيع املسائل باالتفاق .إن
األضرار النامجة عن هذه التدابري غري القانونية تصل إىل عدة
مئات املاليني من الدوالرات ،وهي تزداد يوما بعد يوم.
وامسحوا يل أن أشري إىل أن احملاوالت املبذولة يف هذا الصدد
للمساواة بصورة زائفة بني مسؤوليات بلغراد وبريشتينا عن اهنيار
احلوار ،والتفسريات القائلة بأن قرار التعريفات قد ُاتذ ردا على
ما تُسمى حبملة صربيا لسحب االعرتاف بكوسوفو ال معىن هلا
وغري مقبولة .فالدافع وراء تصرفات صربيا يف هذا الصدد احلملة
اليت تقوم هبا ما تُسمى كوسوفو من أجل االعرتاف هبا منذ
إعالهنا االستقالل من جانب واحد مبساعدة خملصة من جانب
بعض أعضاء اجمللس .وبناء على ذلك ،إذا كان أعضاء اجمللس
يدعون صربيا إىل وقف محلتها ،فينبغي هلم أيضا دعوة بريشتينا
إىل وقف محلتها لكسب التأييد وأن يتوقفوا هم أنفسهم عن
القيام بذلك.
وبينما يطلبون من صربيا التوقف ،يعمل ممثلو ما تُسمى
كوسوفو يف مجيع أحناء العامل يف تعاون وثيق مع الدبلوماسيني
األلبان من أجل االعرتاف باستقالهلا .ويف حني يطلب اجمللس
من صربيا وقف محلتها ،تدعو منظمة التعاون اإلسالمي مجيع
البلدان اإلسالمية إىل االعرتاف مبا يُسمى كوسوفو .ويف حني
يطلب اجمللس من صربيا وقف محلتها ،يدعو ممثلو الواليات
املتحدة واململكة املتحدة على وجه اخلصوص الدول األعضاء يف
كل جلسة تقريبا جمللس األمن إىل االعرتاف باستقالل ما يُسمى
بكوسوفو .رمبا نكون بلدا صغريا ولكننا لسنا أغبياء.

6/32

31/10/2019

امسحوا يل أن أُذكر هؤالء الذين يدعون أن أنشطتنا وقرارات
 15بلدا بسحب اعرتافها مبا يُسمى كوسوفو تقوض احلوار بأنه
بعد بدء املفاوضات يف عام  ،2012اعرتف  25بلدا بإعالن
االستقالل األحادي اجلانب يف حني كانت صربيا تشارك يف
احلوار على الرغم من أن بريشتينا كانت ترفض الوفاء بالتزاماهتا
مبوجب اتفاق بروكسل .فكيف ميكن للمجلس أن يقول اآلن
إن سحب االعرتاف يقوض احلوار؟ فقد واصلت صربيا احلوار
حىت على الرغم من أن بريشتينا رفضت الوفاء بالتزاماهتا مبوجب
اتفاق بروكسل على مدار أكثر من ست سنوات ،مبا يف ذلك
من خالل عدم إنشائها لرابطة/مجاعة البلديات الصربية .ومل
تكن صربيا هي اليت أوقفت احلوار.
وأكرر أن احلصار التجاري أمر ال يسمع عنه تقريبا يف
عامل اليوم .وال يسعنا إال أن نأمل يف أن تدرك بريشتينا أنه
ال ميكنها حتقيق أي شيء بدون التوصل إىل اتفاق مع صربيا
وأن األفعال االنفرادية تقلص آفاق إجياد حلول وأنه ال يوجد أي
بديل للحوار .ومن جانبها ،فإن صربيا مستعدة لتلك اللحظة.
وأود أن أقول بضع كلمات عن االنتخابات العامة األخرية
اليت أُجريت يف كوسوفو وميتوهيا .فقبل إجرائها ،حذرت
صربيا من أن احلملة االنتخابية ستُستخدم لألغراض السياسية
والدعائية ضد الصرب .ولألسف ،هذا ما حدث .فقد تعرض
الصرب للهجمات وتعرضت مزاراهتم للتخريب وحدثت
العديد من األعمال االستفزازية .ومع ذلك ،وعلى الرغم من
هذه احلوادث والعقبات اإلدارية من قبيل حظر استخدام
الوثائق الصربية يف العملية االنتخابية رغم حقيقة أنه ُسح
باستخدامها يف االنتخابات السابقة وحظر دخول املسؤولني
الصرب للمقاطعات وغريه من ضروب احلظر ،شارك الصرب يف
االنتخابات ومتكنوا من الصمود يف كوسوفو وميتوهيا والنضال
من أجل مستقبلهم.
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ورأينا أن بريشتينا مل تكن راضية عن نتائج االنتخابات.
ففي األيام اليت تلت االنتخابات ،حاولت مرة أخرى التدخل
بتلفيق القصص واحلوادث مثل التسمم املزعوم ألعضاء اللجنة
املركزية لالنتخابات جراء مالمسة مواد انتخابية جاءت من
وسط صربيا .وبعد مشاهد ميلودرامية تُذكرنا باملسلسالت
التلفزيونية اليت تدور حول األدلة اجلنائية اليت يظهر فيها احملققون
وهم يرتدون أقنعة جراحية ومالبس خاصة كما لو كان األمر
ينطوي على وباء فريوس إيبوال أو ا ُجلدري ،أظهرت فحوص الدم
اليت أُجريت يف بريشتينا هلؤالء الذين يُزعم أهنم أصيبوا بالعدوى
عدم حدوث تسمم .وكان الوباء الوحيد هو وباء األكاذيب اليت
تتمخض عن بريشتينا .وهذا النوع من التالعب رمبا كان ميكن
أن ينجح يف املاضي ،ولكن يف هذه املرة سيدرك اجملتمع الدويل
بالتأكيد النوايا احلقيقية لربيشتينا وسينتقدها.
املسألة يف غاية البساطة :إما أنه قد حدث تسمم أو
مل حيدث .وقد أثبت األطباء يف بريشتينا أنه مل حيدث تسمم.
فلماذا إذن ارتدى العاملون يف مراكز االقرتاع بزات رواد الفضاء
أو املالبس اليت رأيناها يف العروض التلفزيونية عن فريوس إيبوال
أثناء عد األصوات الصربية؟ هل كان ذلك عنصرية جتاه الناخبني
الصرب؟ إننا نطلب إجابة .وعندما يديل األلبان بأصواهتم
يف صربيا ،،أيتعني على املرء عد األصوات بنفس طريقة عد
األصوات الصربية يف كوسوفو؟ هل هذه هي الدميقراطية واجملتمع
الدميقراطي اللذين ناضل جملس األمن من أجلهما عندما
أيد كوسوفو؟
إن احلالة يف ما يسمى بكوسوفو وجمتمعها تتضح من
صعود زعيمها اجلديد ألبني كوريت  -وهو رجل دعا طوال حياته
السياسية إىل إقامة ألبانيا الكربى .وبعد الفوز بأكرب عدد من
األصوات ،رأيناه حيمل العلم األلباين ،وليس علم ما يُسمى
بكوسوفو .وهو يريد أن يصبح رئيس الوزراء اجلديد ملا يسمى
بكوسوفو بالتلويح بعلم ألبانيا وليس بعلم كوسوفو.
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ولذلك ،لدينا سؤال جاد جدا :إن جرى تصوير بعض
الدبلوماسيني من بلدان أعضاء يف جملس األمن مع ظهور
تلك اخللفية يف الصورة ،فهل هذا يعين أن السلك الدبلوماسي
بأكمله يقر تلك النوايا؟ فعلى مر السنني ،أكد اجمللس أن صربيا
تقوض السالمة اإلقليمية لكوسوفو .ولكن اآلن وبعد أن جيلس
ممثلوها يف بريشتينا أمام العلم األلباين مع رئيس الوزراء املنتخب
حديثا ملا يسمى بكوسوفو ،فمن الذي ينكر السالمة اإلقليمية
لكوسوفو؟ وأين علم ما يسمى بكوسوفو يف هذه الصورة؟
وما هو السبب يف التزام أعضاء اجمللس الصمت بشأن ذلك؟
وعندما يزورون بلدي يف املرة القادمة ،ما الذي سيحدث لو
استقبلتهم حتت علم مجهورية صربسكا من البوسنة واهلرسك؟
فهل سيلتزمون الصمت ،كما يفعلون اآلن؟
وأود أن يُذكر اجمللس دبلوماسييه بأهنم سفراء لدى
بريشتينا ،وليس لدى تريانا .وأجد نفسي يف موقف مزعج جدا.
فسيكون من الصعب الدفاع عن السالمة اإلقليمية ملا يُسمى
كوسوفو عندما يقول ألبني كوريت ،الذي يُفرتض أنه سيكون
رئيس الوزراء القادم لكوسوفو ،إنه ال يريد التحدث مع “القائمة
الصربية” اليت تشكل املمثل الشرعي لصرب كوسوفو وميتوهيا،
نظرا لفوزها يف االنتخابات الربملانية .وكيف ميكن لرئيس للوزراء
أن يرفض قبول نتائج االنتخابات ألهنا مل ُترق له؟ سيعاد النظر
يف مجيع االتفاقات اليت مت التوصل إليها حىت اآلن حاملا يتوىل
السلطة ويعلن أن أهم جزء من اتفاق بروكسل  -إنشاء مجاعة
جمرد حرب على ورق.
للصرب  -هو ّ
إن البيانات اليت يديل هبا ألبني كوريت مؤخراً تزداد حدة .فقد
قال إنه سيطالب صربيا بدفع تعويضات حرب عن املطالبات
املالية املزعومة لكوسوفو .ورمبا مل يكن مطلعا على أن صربيا
ما برحت تدفع ريعا سنويا على القروض اليت حصل عليها
مستخدمون يف كوسوفو وميتوهيا واليت تبلغ قرابة بليون دوالر.
وإذا كانت دولة مستقلة كما تدعي ،فلماذا ال تسدد ديوهنا؟
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إن كل هذه األعمال والتصرحيات ذات النتائج العكسية
ال تؤدي بأي حال من األحوال إىل هتيئة األجواء الالزمة للتغلب
على اخلالفات القائمة وبناء الثقة بني الطوائف .وأعتقد اعتقاداً
راسخاً أن مجيع من يعارضون احلوار مصممون على إضعاف
كل من الصرب واأللبان يف كوسوفو وميتوهيا .وحيدوين األمل،
بعد تشكيل احلكومة اجلديدة ،أن تُلغي بريشتينا التعريفات
اجلمركية وهتيئ بذلك الظروف املواتية للحوار وملساعي إجياد
حلول توفيقية سلمية جلميع املسائل املعلّقة .وآمل أيضاً أن
تتخلّى بريشتينا عن سياسات الكراهية والتعصب والتمييز اليت
تغذي التطرف يف اجملتمع األلباين ،واليت تتحمل حكومة بريشتينا
املسؤولية عنها بالكامل.
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ما هي إال استفزازات تنطوي على إمكانات هائلة لزعزعة
استقرار احلالة األمنية اهلشة بالفعل يف امليدان .ومثة أمهية قصوى
تتصرف قوة
يف هذا الصدد للتقيد الصارم باتفاق بروكسل وأن ّ
كوسوفو حبزم لردع األعمال من هذا القبيل واليت قد تزيد من
عدم االستقرار وتُفجر دوامة من أعمال العنف يصعب السيطرة
عليها.
وأود أن ّ
أذكر اجمللس بأنه إضافة إىل الصرب الذين
أصيبوا جبروح ،أعلنت بريشتينا أ ّن مواطناً روسياً ،هو ميخائيل
كراسنوتشيكوف ،شخص غري مرغوب فيه ،وذلك يف انتهاك
لكل القواعد واألنظمة املمكنة ،يف حني ّ
يظل السيد ديان دمييتش
خاضعا إلجراءات قضائية .فما الذي يتوقعه صرب كوسوفو
وميتوهيا إذا كان موظفو البعثات الدولية يُعاملون على هذا
النحو؟ إنين أدعو مجيع أعضاء اجمللس إىل إدانة هذه األعمال
غري القانونية من جانب بريشتينا ،وأطلب وقف اإلجراءات ضد
موظفي بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو.

إن اآلثار املرتتبة على هذه السياسات واضحة وضوح
الشمس .لقد كان العام املاضي صعبا للغاية بالنسبة للصرب
وغريهم من غري األلبان يف كوسوفو وميتوهيا .فقد استُهدف
حق الصرب يف احلياة واحلرية واملمتلكات .ووفقاً لبعثة منظمة
األمن والتعاون يف أوروبا يف كوسوفو ،شهد النصف األول من
وأود أن أعرب عن امتناين لألمني العام على تقريره
هذا العام  ١٨٣حادثاً بني الطوائف ،وهو ما يعادل تقريباً زيادة ( .)S/2019/797وأطلب من اجمللس أن ينتبه إىل االستنتاجات
قدرها  ٣٠يف املائة عما شهدته فرتة األشهر الستة السابقة .الواردة يف التقرير ألنه خالل آخر جلسة للمجلس بشأن هذا
وجيب عدم جتاهل هذه احلقائق.
املوضوع ،جرى اهتام موظفي البعثة بإساءة استعمال سلطتهم
إن املدامهات املتكررة اليت تنفذها وحدة الشرطة اخلاصة وبأهنما مل يكونا يف اخلدمة عند إلقاء القبض عليهما وقيل إنه
“وحدة الدعم التشغيلي اإلقليمية” حتت ستار مكافحة مل يُستخدم العنف ضدمها .بيد أن التقرير يقول خبالف ذلك،
اجلرمية املنظمة هي أخطر أساليب التخويف اليت تستخدم ضد مشريا إىل أهنما كانا يف اخلدمة وأنه جرى استخدام القوة ضدمها
السكان الصرب .ويف أعقاب احلادث الذي وقع يف  ٢٨أيار /يف إخالل باالمتيازات واحلصانات اليت يتمتع هبا أعضاء البعثة،
علن أن أحدمها شخص غري
مايو ،والذي ناقشناه يف جملس األمن يف حزيران/يونيه (انظر وقد أصيبا إصابات خطرية وأُ َ
 ،)S/PV.8541نفذت تلك الوحدة اخلاصة عملية أخرى قبل مرغوب فيه .وقد خلص التقرير والسيد تانني إىل أن املسؤولني
أسبوعني ،أُلقي القبض فيها على أشخاص .وأوّد أن أوضح عن تلك األعمال ينبغي أن يُق ّدموا إىل العدالة ،وهو ما مل تكن
أن املدامهات اليت تنفذها يف مشال كوسوفو وميتوهيا تشكيالت صربيا تتوقعه .وحنن نتوقع من جملس األمن أن حيرتم مهمة األمني
مدججة باألسلحة تتألف حصراً من أشخاص من أصل ألباين العام وتقاريره وخرباته وأن جيري توجيه اهتامات ضد أولئك الذين
حتت شىت الذرائع وألسباب خمتلفة وباستخدام القوة املفرطة انتهكوا حصانة موظفي البعثة.
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وأود أن ألفت انتباه اجمللس إىل مسألة بالغة األمهية مذكورة
يف التقرير :عودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب وأسرهم من
الشرق األوسط ،ومن سورية على وجه اخلصوص ،إىل كوسوفو
وميتوهيا .فهناك أكثر من  ٢٥٠منهم  -وهو أكرب عدد من
أفراد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام موجود يف أي بلد
يف أوروبا .وكما يشري األمني العام يف تقريره ،مت إلقاء القبض على
أشخاص حاولوا إنشاء مجاعات إرهابية يف كوسوفو وميتوهيا
ويف مقدونيا الشمالية وألبانيا هبدف شن هجمات على صرب
كوسوفو وميتوهيا وقوة كوسوفو ،األمر الذي يؤكد حتذيرنا من
اخلطر احلقيقي لإلرهاب ،ليس يف كوسوفو وميتوهيا ومنطقة
البلقان وحدمها ،ولكن يف مجيع أحناء أوروبا.
كما يق ّدم تقرير األمني العام دلي ً
ال دامغاً على غطرسة
بريشتينا فيما يتعلق بالرتاث الثقايف والديين الصريب يف كوسوفو
وميتوهيا ،والتدنيس السافر للصروح وحماوالت قرصنة اهلوية
الثقافية .ومل تكن نوفو بردو وديتشاين وبوروغوديكا ليفشكا
وغريها من املزارات الدينية والثقافية كوسوفوية قط ولن تكون
كذلك أبداً ،على الرغم من جهود بريشتينا الرامية إىل خلق
هوة بني الطوائف يف كوسوفو وميتوهيا وسلب وتزوير التاريخ
بغية حمو أي أثر للوجود الصريب املستمر منذ قرون يف كوسوفو
وميتوهيا.

S/PV.8655

تشيتاكو يف جلسات اجمللس تلك ،وهي أن األلبان يف صربيا
حمرومون من احلق يف استخدام اللغة ورموز الكتابة األلبانية .إن
الوثيقة اليت أعرضها اآلن على اجمللس ،واليت أصدرهتا السلطات
الصربية يف تسعينيات القرن العشرين عندما كانت فلورا تشيتاكو
يف العاشرة من عمرها ،هي دليل على ذلك .وهي شهادة ميالد
صادرة يف كوسوفو وميتوهيا يف ذلك الوقت ومكتوبة بلغتني
 باأللبانية أوال مث بالصربية  -ومكتوب فيها“ :مجهوريةيوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية” و “شهادة ميالد” .هل توّد
السيدة تشيتاكو أن تراها؟ إن لديها شهاد مثلها متاما  -باللغتني
األلبانية والصربية .فكيف ال يعرتيها اخلجل من أهنا قد كذبت
بشأن عدم التمكن من استخدام اللغة األلبانية يف صربيا؟ وحىت
الصرب يف كوسوفو وميتوهيا لديهم وثائق باللغتني ،أوال ،باللغة
األلبانية ،مث باللغة الصربية.

وفيما يتعلق بالوثائق ،أود أن أشري إىل أن السيدة تشيتاكو
ال تزال من مواطين مجهورية صربيا .وقد جرى تسجيل امسها يف
سجل املواليد يف بريشتينا يف عام  ١٩٨٠حتت رقم .٦١٩٤
وإذا كان أعضاء اجمللس ال يصدقونين ،فبوسعي أن أريهم القيد
يف السجل .ورمبا ستقول اآلن إهنا مل تطلب مطلقا التخلي
عن جنسيتها الصربية وإن اجلنسية الصربية ال هتمها .وينبغي
هلا أن تناقش ذلك مع ممثل أملانيا يف القاعة اليوم ،حيث أن
وهذه هي الفكرة وراء األكاذيب كاهلراء الذي تفوهت به بلده يطلب من كل مهاجر من ألبان كوسوفو أن يقدم شهادة
ّ
فلورا تشيتاكو يف اجللسة املعقودة يف حزيران/يونيه ،عندما أشارت بالتخلي عن اجلنسية الصربية.
وتواصل بريشتينا نشر معلومات مضللة والتالعب باحلقائق،
إىل إهناء االستعمار من دون أي أساس سياسي أو أخالقي.
وأوّد أن ّ
أذكر اجمللس بأنه مل يرد ذكر لكوسوفو وميتوهيا وال مرة حىت هنا يف األمم املتحدة .فلننظر إىل عدد األشخاص الذين
واحدة يف أي وثيقة لألمم املتحدة فيما يتعلق بإهناء االستعمار .يعملون يف األمم املتحدة من مواطين صربيا وهم يف الواقع ألبان.
فتلك إهانة جلميع الدول اليت كانت ضحايا لالستعمار واليت فكيف يتأتى أن يكون الناس صربيني عندما يريدون احلصول
على عمل أو املطالبة حبقوقهم أو عندما يتعني على صربيا
كان عليها خوض عملية إهناء االستعمار.
ويكمن الدليل على تفشي وباء االفرتاء بشكل خطري يف سداد قروضهم؟ وبينما حتاول النضال من أجل كوسوفو ،كان
كوسوفو وميتوهيا اليوم يف الكذبة الكبرية اليت تشدقت هبا السيدة ينبغي للسيدة تشيتاكو أن تطلب التخلي عن جنسيتها الصربية،
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ولكنها مل تفعل .وينبغي هلا أن تعلم أنه ليس من اجليد أن تتكلم ال يزال منطبقا .ومن مث ،جيب علينا مواصلة مناقشة كوسوفو
وميتوهيا يف جملس األمن .ويدلل على أمهية املسألة حقيقة أن
عن بلدها هبذه الطريقة.
تدعي بريشتينا أن هناك  ٢٠ ٠٠٠ضحية من ضحايا الواليات املتحدة قامت بتعيني ممثلني اثنني ملعاجلتها.
أعلم أن أعضاء اجمللس قد أعدوا بيانات وأن بعضهم
العنف اجلنسي املرتبط بالنزاع ،ولكن أرقامها ال تدعمها حىت
جلنتها اليت أنشأهتا لتحديد مركز ضحايا العنف .فالعدد اإلمجايل سيقولون إننا مل نعد حباجة إىل بعثة األمم املتحدة لإلدارة
للطلبات اليت مت تلقيها حىت اآلن هو  1 057طلبا ،منها  406املؤقتة يف كوسوفو .وستُوجه دعوات للجانبني إىل استئناف
طلبات ُمنحت مقدموها مركز ناج .وامسحوا يل أن أشري مرة احلوار وسيقوم البعض باإلعالء من شأن اإلجنازات الدميقراطية
أخرى إىل أن صربيا ملتزمة التزاما راسخا بإثبات احلقائق ومعاقبة ملا تُسمى بكوسوفو .غري أنين سأطلب ،بدال من ذلك ،أن
مرتكيب هذه اجلرائم البشعة .وأؤكد جمددا أننا ما فتئنا ندعو إىل ننتقل إىل مناقشة مسألة كوسوفو وميتوهيا بطريقة تتسم
حتقيق العدالة جلميع الضحايا وعدم تسييس املسألة .والتقرير بالواقعية .وحنن مل جنر مناقشة من هذا النوع يف جملس األمن
املعروض علينا يظهر أن األعداد خمتلفة متاما عن العدد املزعوم منذ سنوات .ولكين طرحت بعض األسئلة الوجيهة جدا يف
جلساتنا وسأطرحها مرة أخرى .هل من املقبول لدى اجمللس
للضحايا وهو  20 000ضحية.
ويشري التقرير إىل أن عملية اجلرب ال ترقى إىل كوهنا شاملة أال تنفذ املؤسسات الدميقراطية االتفاقات وأال تفي بالتزاماهتا؟
للجميع وأن مثة حاجة إىل اتباع هنج معزز قائم على احلقوق ،وهل سيقف اجملتمع الدويل موقف املتفرج ويسمح ببقاء اتفاق
وأهنا يف الوقت احلايل ال تشمل حاالت العنف اجلنسي اليت بروكسل ورابطة/مجاعة البلديات الصربية حربا على ورق ،كما
وقعت يف أعقاب النزاع .وتعتقد صربيا اعتقادا راسخا أنه ينبغي يقول لنا السيد كوريت باستمرار؟ وهل ميكن للمجلس قبول
املعاقبة على كل جرمية ،ولقد تعاوننا مع احملكمة اجلنائية الدولية التخويف اليومي للعائدين واهلجمات واألشكال األخرى من
ليوغوسالفيا السابقة من أجل حتقيق هذه الغاية .ونأمل أن تصدر التمييز ضد أفراد طوائف األقليات باعتباره وضعا طبيعيا؟ وما
الدوائر املتخصصة ،اليت قامت بالفعل باستدعاء  ١١٠أعضاء هو رد اجمللس على هذه االستفزازات واحلوادث واالعتداءات
سابقني يف جيش حترير كوسوفو ،قريبا أوىل لوائح االهتام وأن يتم واإلصابات ورشق احلافالت باحلجارة وتدمري العيادات وتدنيس
أخريا حتقيق العدالة جلميع ضحايا النزاع يف كوسوفو وميتوهيا .الكنائس وشواهد القبور وخطاب الكراهية ورسوم الغرافييت
جليش حترير كوسوفو على جدران املنازل الصربية؟ وهل عودة
يقدم لنا استعراض احلالة يف امليدان سببا لالعتقاد بأن بعثة
 1.9يف املائة من الصرب املشردين داخليا تفي باحلد األدىن
االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو وقوة األمن
املطلوب من احرتام حقوق اإلنسان؟ وهل يعين ذلك أن طرد
الدولية يف كوسوفو  -فضال عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة
 200 000صريب هو ملف مغلق اآلن ولن يعاد فتحه أبدا؟
املؤقتة يف كوسوفو ،املسند إليها واليات مبوجب القرار ١٢٤٤
هل بإمكان اجمللس رجاء أن يسعى لإلجابة على هذه
( - )١٩٩٩تؤدي دورا رئيسيا يف كفالة مصري الكثريين يف
كوسوفو وميتوهيا وسالمتهم البدنية .وكما أشار وكيل األمني األسئلة بالغة األمهية؟ إن اجمللس ليس مدينا يل أنا هبذه
العام للشؤون القانونية ميغيل دي سريبا سواريس يف إحاطته إىل اإلجابات ولكن لألطفال الصرب يف كوسوفو وميتوهيا الذين
اجمللس يف حزيران/يونيه ،فإن اإلطار القانوين لبعثة األمم املتحدة سيخلو مستقبلهم بالتأكيد من حقوق اإلنسان األساسية.
10/32

1934417

31/10/2019

وفوسوك

S/PV.8655

جملرد تنظيمها ولكنها كانت استثنائية من وجوه كثرية .فللمرة
األوىل يف تاريخ بلدنا ،أتيحت الفرصة جليل جديد من املواطنني،
أولئك األطفال الذين ولدوا يف رحاب احلرية وشبوا يف بلد
مستقل ،مواطنون كوسوفيون مل يعرفوا احلرب ،لإلدالء بأصواهتم
وانتخاب ممثليهم القادمني.

واجمللس مدين هلم بذلك وللصرب الذين يعيشون يف جيوب
وللمشردين داخليا ولراهبات الكنيسة األرثوذكسية الصربية
الالئي يعشن حياهتن وراء األسالك الشائكة .وستواصل صربيا
لفت انتباه اجملتمع الدويل إىل جتارب وحمن هؤالء الناس  -فضال
عن انتهاكات القانون الدويل .كما ستواصل حبسن نية إظهار
تفانيها يف سبيل السالم والتوصل إىل حل توفيقي بغية جعل
فقبل عشرين عاما كان الكوسوفيون البالغة أعمارهم
احليز الذي عاش فيه الصرب واأللبان معا طوال قرون مكانا  ١٨عاما من الالجئني الذين تعرضوا ألكثر محالت التطهري
أفضل للعيش يف القرن احلادي والعشرين.
العرقي وحشية .واليوم ،يفخر الكوسوفيون ذوو الـ  ١٨عاما
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للسيدة بأهنم مواطنون يف كوسوفو وعامل للتغيري .ويعزى هذا التحول
الكبري إىل اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة ووكاالهتا املختلفة
تشيتاكو.
السيدة تشيتاكو (تكلمت باإلنكليزية) :إنه لشرف عظيم اليت ساعدتنا يف إعادة بناء بلدنا من رماد احلرب ودمارها .وحنن
أن أكون يف قاعة جملس األمن مرة أخرى بالنيابة عن أصغر ممتنون هلم مجيعا لألبد ألهنا كان صوتا لنا حني عدمناه .ولن
دميقراطية يف أوروبا ،مجهورية كوسوفو .ومع ذلك ،ال بد يل أن ننسى أبدا الدعم الذي قدمته إلينا يف أحلك أوقات احلاجة.
أعرتف أنه ليس من املمتع وال املثمر بصفة خاصة أن جنلس وحيق هلا أن تفخر مبا وصلت إليه كوسوفو اليوم.
هنا وهندر وقت اجمللس الثمني يف االستماع إىل ممثلي جارتنا
الشمالية يروون نفس القصص القدمية عن عامل مواز .لذلك،
ومبا يتالءم مع ما حتظى به هذه اجللسة من أمهية ،لن أتشاطر
مع اجمللس ،كما أفعل دائما ،إال احلقائق.

وال بد يل من أن أقول إنين أقدر االهتمام الذي أبداه
زمالئي من صربيا بالشخصيات السياسية يف كوسوفو ،على
الرغم من أنين جيب أن أقول أيضا إنه يبدو أقرب إىل حد
اهلوس .أنا فخورة برتاثي ومباضي .أنا مواطنة فخورة من كوسوفو
من أصل ألباين .ولست واثقة مما إذا كان باإلمكان قول الشيء
نفسه عن السيد داتشيتش.
إن وجودي يف القاعة اليوم ليس دليال على األزمة ولكن
على الثقة .ويف حني تواصل ظالل النزاع الطويل مالحقتنا،
فإننا جنتمع اليوم يف مناخ يتزايد فيه األمل .ففي  ٦تشرين
األول/أكتوبر جنحت كوسوفو يف إجراء االنتخابات الربملانية
الرابعة منذ إعالن استقالهلا .ومل تكن تلك االنتخابات استثنائية
1934417

وليس حتقيق الدميقراطية سهال .غري أن كوسوفو برهنت
باستمرار على ارتقائها ملستوى تلك املهمة .فبعد محلة تنافسية
وودية اتسمت مبناقشات قوية وتعدد يف األفكار ،عقدت
كوسوفو انتخابات حرة ونزيهة سجلت رقما قياسيا للمشاركة
من مجيع الطوائف .وإذا مل يكن ذلك دليال كافيا على نضج
دميقراطيتنا فإن سرعة إعالن النتائج وترحيب املرشحني هبا
دليل باهر عليها .وال يضاهي التواضع الذي قبل به الفائزون
انتصارهم إال روح التسامح اليت أقر هبا اخلاسرون هبزميتهم دون
أي هتويل أو طعون يف النتائج.
وخالل العملية االنتخابية ،اختذت اللجنة املركزية
لالنتخابات يف كوسوفو مجيع االحتياطات الالزمة لضمان
إيالء العناية الكافية جلميع صناديق االقرتاع .ومع ذلك تعني
إدخال ستة مفوضني إىل املستشفى إلصابتهم بأعراض مثرية
للقلق بعد فرز األصوات يف جمموعة معينة من صناديق االقرتاع.
وحنن ال نوجه أصابع االهتام إىل أي جهة .لكن وبالنظر إىل
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الصعوبات اليت تسببها هذه الظروف وال سيما تعقد السياق
التارخيي ،فال ريب يف ضرورة اختاذ تدابري استثنائية .ومع ذلك
بذلت السلطات يف كوسوفو كل ما يلزم للتأكد متاما من فرز
مجيع األصوات مهما كان األمر.
وال أشري إىل أن يف ذلك ما يبعث على الشعور بالرضا
عن الذات ،بل فيه ما يبعث على األمل والثقة يف دميقراطيتنا.
وشرعت األطراف اليت حصلت على أكرب عدد من األصوات
أثناء االنتخابات األخرية :حركة تقرير املصري ورابطة كوسوفو
الدميقراطية يف التفاوض حاليا على تشكيل حكومة ائتالفية
جديدة ،وهي عملية متضي يف مسارها الصحيح املؤدي إلهنائها
دون تأخري .وبناء عليه ،فإن التقييم العام هو أن مناخ العملية
االنتخابية قد اتسم بالتنافس الصحي لألفكار باستثناء واحد
هو :املواطنون الصرب يف كوسوفو .ومن املؤسف أن أعضاء
الطائفة الصربية قد تعرضوا للتهديد والرتهيب والضغط للتصويت
لصاحل حزب صريب بعينه .وقد وثقت هذه االنتهاكات بعثات
املراقبني الدوليني وأبلغت عنها .ويف  ٨تشرين األول/أكتوبر
حذرت بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالحتاد األورويب من أن
احلملة قد شابتها أفعال ترهيب استهدفت املرشحني من خارج
“القائمة الصربية” ومؤيديهم.
وغين عن القول أنه ال توجد سوى حكومة واحدة ترتكب
األفعال اليت تستهدف الصرب يف كوسوفو ،وهي احلكومة
احلالية يف بلغراد .وإن لدى حكومة صربيا انطباعا خاطئا عن أن
الصرب يف كوسوفو هم أداة لسياستها اخلارجية القومية املتطرفة
وليسوا مواطنني أحرارا يف كوسوفو ،وتواصل انتهاك حقوقهم.
وليست أساليب الرتهيب هذه جبديدة .فنحن نراها تستخدم
يوميا ضد األفراد الصرب يف قوة أمن كوسوفو الذين يتعرضون
دائما لضغوط ومضايقات شديدة .فعادة ما هتاجم بيوهتم
بالقنابل اليدوية وتتعرض أسرهم للرتويع .ففي الشهر املاضي
اعتقلت السلطات الصربية اثنني من الضباط الصرب العاملني
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يف قوة أمن كوسوفو ملدة ساعات بال مربر أثناء سفرهم يف
صربيا مع أسرهم .وأود أيضا أن أذكر اجمللس مبا حدث ألحد
زعماء الصرب احملليني الذي جترأ بالتعبري عن رأيه املستقل يف
بلغراد .لقد اغتيل السيد أوليفر إيفانوفيتش يف كانون الثاين/يناير
 .٢٠١٨ومنذ ذلك احلني أجرت شرطة كوسوفو حتقيقا شامال
يف قتله حيث استجوبت  100من املشتبه هبم وإلقاء القبض
على عدد منهم .ولألسف ،ال يزال املشتبه به الرئيسي خمتفيا.
فهل ميكن ألحد أن خيمن أين خيتبئ؟ إنه يف صربيا .وجيب وضع
حد هنائي ملثل هذه املمارسات.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتشديد على موضوع ما فتئ
زمالؤنا الصرب يسيئون تفسريه منذ وقت طويل جدا ،أال وهو،
عدد املواطنني الصرب املقيمني يف كوسوفو .فما زلنا على مدى
أكثر من عقدين من الزمن نتغاضى عن اإلحصاءات املبتكرة
للدولة الصربية .فقد استمعنا إىل ادعاءاهتا مرارا وتكرارا هبروب
 200 000صريب من كوسوفو بعد حتريرها يف عام .١٩٩٩
وأود اآلن إجراء بعض العمليات الرياضية البسيطة :فوفقا لتعداد
عام  ١٩٨١كان يقيم يف كوسوفو  ٢٠٩ ٧٩٨من الصرب يف
ذلك الوقت .وأستخدم بيانات من عام  ١٩٨١ألهنا توفر أعلى
تقديرات حلجم الطائفة الصربية يف كوسوفو ،مادام التعداد الذي
أجري يف كوسوفو يف عام  ٢٠١١قد قاطعه عمدا املواطنون
الصرب يف كوسوفو حتت تأثري الضغط الذي مارسته عليهم
حكومة بلغراد .وإذا كانت صربيا تدعي أن  ٢٠٠ ٠٠٠من
الصرب قد غادروا كوسوفو ،فإن ذلك يعين أهنم غادروها مجيعا
تقريبا .وإذا كان األمر كذلك ،فهل هناك من حيدثين من هم
أولئك الـ  ٦٠ ٠٠٠صريب الذين صوتوا يف االنتخابات العامة
يف كوسوفو قبل أسبوعني؟ فمن أي مكان يف العامل أتى هؤالء؟
وأود أن أشري إىل أن هذا الرقم يشري إىل صرب كوسوفو الذين
تزيد أعمارهم عن  ١٨والذين اختاروا أن يصوتوا يف االنتخابات.
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وعلى الرغم من أطماع صربيا فنحن ال نعيش يف عامل عنصر هام جدا يف سرية السيد كوريت ،أال وهو ،أنه كان سجينا
ما بعد احلقيقة .وجيب علينا الكف عن استخدام البيانات سياسيا يف صربيا عندما كان السيد داتشيتش وزيرا يف احلكومة.
الكاذبة لنسج قصص زائفة ال يصدقها حىت من يروجون هلا.
لقد أظهرت كوسوفو بالفعل قدرهتا على االنتقال السلس
وهناك خلل جوهري يف شعب ال يزال يتجرع مرارة املاضي من كونه مستهلكا للخدمات األمنية إىل مساهم فيها .ومنذ
وكراهيته إىل حد مينعه عن إجياد السالم يف الوقت احلاضر .حتوهلا ،قطعت قوة أمن كوسوفو بالفعل خطوات هائلة يف
وسيتطلب األمر فعل إرادة كي خيرجوا من هذه احللقة املفرغة .بناء قدرات القوة وحتديثها وجعلها متوائمة مع معايري منظمة
وأتوق إىل اليوم الذي تعرتف فيه صربيا باألعمال اهلمجية حلف مشال األطلسي .فنحن عضو نشط يف التحالف العاملي
الوحشية اليت ارتكبتها يف منطقة البلقان وتدين الوحوش الذين ملكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .وشاركت
ذحبوا نساءنا وأطفالنا .جيب على املرء أن يعرف مىت يبلغ السيل أجهزة شرطتنا واستخباراتنا يف عمليات حالت دون وقوع العديد
الزىب وأن يدرك أن الوقت قد حان حملاسبة النفس.
من اهلجمات اإلرهابية يف منطقتنا وخارجها على السواء ،وحنن

وحقيقة األمر هي أن كوسوفو لن ترتدع على يد صربيا
ولن تتلقى منها أوامر أبدا .ولكن ،فلنفكر لربهة يف مستوى
املوارد والطاقات اليت استخدمتها بلغراد يف محلة تشهريها ضد
كوسوفو ملنعنا من االنضمام إىل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
(اإلنرتبول) .ومن املؤسف أنه نتيجة للسياق احمللي احلايل ،كان
علينا سحب طلبنا االنضمام لعضوية اإلنرتبول يف هذا العام،
ولكن ميكنين أن أؤكد للمجلس أننا سنكون على استعداد
لطلب العضوية مرة أخرى يف السنة املقبلة .فما الذي قد يدعو
أحدا إىل أن يعارض انضمام جهاز شرطتنا إىل تلك املنظمة؟
الشرطية؟
ومن املستفيدون من تغيب كوسوفو عن هذه املنظمة ُ
واإلجابة هي أن املستنفدين هم اجملرمون واإلرهابيون واجلرمية
املنظمة .وصربيا تضيف نفسها عن طيب خاطر إىل قائمة
املستفيدين تلك.
إن هذه القاعة ليست قاعة حمكمة لسياسيينا أو قادتنا
السياسيني .لقد فاز السيد كوريت يف االنتخابات يف كوسوفو.
وأكد عدة مرات بوضوح شديد أنه ملتزم باحلوار .وال بد يل من
القول إنين مندهشة إزاء دفاع زميلي الصريب عن علم كوسوفو.
وأود أن أؤكد للمجلس أن علم كوسوفو سيكون موجودا دائما
يف مكتب رئيس وزراء كوسوفو .ومل يُشر زميلي الصريب إىل
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مستعدون للقيام باملزيد .وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألهنئ
القوات العسكرية للواليات املتحدة على عمليتها الناجحة اليت
أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية سيء السمعة
البغدادي .فالعامل سيكون مكانا أكثر أمانا يف غيابه .بيد أن
ذلك ال يعين أن كفاحنا ضد التطرف قد انتهى.
ففي كوسوفو ،نسعى جاهدين بغية احلفاظ على الطابع
العلماين لدولتنا ودستورنا وجمتمعنا ،األمر الذي يوفر نفس
احلقوق ألتباع مجيع الطوائف الدينية وغري الدينية .وما غرسناه
من تسامح ديين ووئام على مدار قرون هو وسام شرف ،نفخر
بوضعه على صدورنا .ويف كوسوفو ،هناك مدن تتشاطر فيها
كنيسة كاثوليكية وكنيسة أرثوذكسية ومسجد للمسلمني نفس
الفناء اخللفي .وال يوجد ترتيب هرمي لألديان يف كوسوفو،
وتلك قيمة نعتز هبا.

ال بد يل أن أتطرق إىل مسألة قتلناها حبثا يف آخر مرة
اجتمعنا هنا (انظر  .)S/PV.8541وسأتوخى اإلجياز يف هذه
املرة .لقد تصرفت شرطة كوسوفو بأقصى قدر من الكفاءة املهنية
عندما قررت توقيف موظف يف بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة
يف كوسوفو الذي قرر طوعا أن يصبح درعا بشرية لعصابات
إجرامية يف اجلزء الشمايل من كوسوفو ،وبالتايل منع مؤسسات
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وجهت سؤاال إىل اجمللس قدر من كوننا دولة .وهذا جيعلنا ببساطة مجهورية فتية يتعني
إنفاذ القانون من القيام بواجبها .وقد
ُ
يف آخر مرة ،وسأطرح عليه السؤال مرة أخرى .ما الذي ميكن عليها التعامل مع جار بغيض.
أن حيدث إذا حاول أحدنا منع عملية تنفذها الشرطة ضد
وذلك هو ما جيعل احلوار مع صربيا يف غاية األمهية .ولكن
جمرمني هنا يف نيويورك أو واشنطن أو يف برلني أو موسكو أو احلوار ال جيري يف فراغ .فكيف ميكننا أن نصدق أن صربيا
باريس أو يف أي مكان آخر؟ لقد ُصورت عملية الشرطة وجرت صادقة يف عزمها على املشاركة يف عملية مصاحلة تؤدي إىل
إتاحتها للجمهور بأكملها .ويُظهر املقطع بوضوح أن موظفي االعرتاف املتبادل يف حني أن كل ما فعلته حىت اآلن هو عدم
بعثة األمم املتحدة رفضا إظهار هويتهما أو التعاون مع الشرطة .تنفيذ أي شيء تقريبا من األشياء اليت اتفقنا عليها يف بروكسل؟
وباإلضافة إىل ذلك ،لدينا معلومات تفيد بأن قيادة بعثة األمم إن احلوار ال يعين أن يتصافح الزعماء يف بروكسل أو برلني
املتحدة أخطرت موظفي املنظمة يف مشال كوسوفو مسبقا بشأن أو باريس.
هذه العملية ونصحتهم بتجنب التواجد يف بعض األماكن يف
األمر يتعلق بقبول بعضنا البعض على قدم املساواة .إن حق
ذلك اليوم .غري أن هذا املوظف حتديدا فعل العكس .والسؤال
كوسوفو يف الوجود كدولة ليس موضوعا مطروحا للنقاش ولن
املطروح هو :هل كان هذا الشخص موجودا يف ذلك املكان
يكون أبدا .كوسوفو ليست مشروعا مؤقتا .لقد ُوجدت لتبقى.
يف ذلك اليوم حتديدا بالنيابة عن األمم املتحدة أم بالنيابة عن
وكما ذكرت حمكمة العدل الدولية بوضوح ،كانت كوسوفو
أحد آخر؟ وجهاز الشرطة واجلهاز القضائي لدينا بصدد إجراء
متارس حقوقها عندما أعلنت استقالهلا وهي مل تنتهك أي قانون
حتقيق يف املسألة .وسنطلع اجمللس على النتائج حاملا يتم االنتهاء
دويل حني فعلت ذلك .ألبانيا الكربى ال وجود هلا .هذه خرافة.
من التحقيق.
هناك أشخاص من أصل ألباين يعيشون يف كوسوفو ،ويف ألبانيا
وكما قلنا يف مرات عديدة من قبل ،ال نرى أي فائدة باملرة وأماكن أخرى يف غرب البلقان.
لالجتماع كثريا هبذا الشكل يف هذه القاعة ملناقشة كوسوفو.
وعلى الرغم من املخاطرة بأن أبدو مثل األسطوانة
إن من املفارقات أن اجمللس جيتمع هنا ملناقشة كوسوفو على
املشروخة ،سأذكر مرة أخرى أن استقالل كوسوفو كان بالفعل
حنو أكثر تواترا من اجتماعه ملناقشة سورية أو املسائل امللحة
نتاجا إلهناء استعمار .كان اهتمام صربيا الوحيد بكوسوفو هو
ً
األخرى اليت حباجة إىل اهتمامه .والزمن قد جتاوز والية بعثة
استغالل أراضينا ومواردنا بينما تعامل شعبنا بوصفهم مواطنني
األمم املتحدة منذ أمد بعيد .وجيري إهدار موارد قيمة ميكن
أدىن بطبيعتهم ومن الدرجة الثانية .إذا مل يكن هذا استعمار
استخدامها على حنو أفضل كثريا يف أماكن أخرى لإلبقاء على
أود أن أعرف ما هو .نريد السالم ومستعدون ملواصلة احلوار،
بعثة انتفت احلاجة إليها متاما .وخالصة القول إن كوسوفو بلد
ولكن ليس على حساب احلقيقة .حنن متيقظون يف الدفاع عن
حر ومستقل وذو سيادة .وذلك لن يتغري أبداً على اإلطالق.
حريتنا املكتسبة بشق األنفس .إنه اهلدف األمسى الذي كنا
واألمر الوحيد الذي حتققه هذه اجللسات هو متكني صربيا من
مستعدين للموت من أجله وسنحارب من أجل احلفاظ عليه.
مواصلة حالة اإلنكار احلادة اليت تعيشها واليت جتعلها حتيل
جيب أن تكون املصاحلة بأثر رجعي واستباقية معاً .ال ميكن أن
الواقع إىل جمرد عناوين رئيسية مثرية .وامسحوا يل أن أتكلم بكل
يكون هناك سالم بدون عدالة ،وقد حان الوقت جلعل العدالة
وضوح .إن جمرد رفض صربيا االعرتاف بنا كدولة ال ينتقص بأي
أولوية .حنن مدينون للضحايا  -أولئك الذين قدموا التضحيات
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الكربى والذين جنوا وعانوا بالفعل الكثري .واألهم من ذلك ،حنن
مدينون ألطفالنا .حنن مدينون لألجيال القادمة بتحقيق السالم
ليس جليلنا فحسب بل ولكل األجيال املقبلة .يتعني علينا وضع
حد لثقافة اإلفالت من العقاب .هل هناك إفراط يف أن نطالب
بأال يظل مرتكبو عمليات االغتصاب والقتل املنهجية على رأس
املؤسسات األمنية؟ التسوية ليست مرادفا للغفران .جيب مساءلة
مرتكيب هذه اجلرائم البشعة أمام حمكمة العدل وحمكمة الضمري.
كان علينا يف جيلنا أن نناضل مع فرتات األزمة الكربى.
لقد ساد يف حياتنا النقاش حول قضايا كبرية ،وهي قضايا
احلرب والسالم واالزدهار واالكتئاب .لكن بينما نتحدث هنا
عن املاضي ،يكتب الشباب الكوسوفيون املستقبل .ليس لديهم
وقت للمناقشات اليت ال طائل من ورائها .إهنم موجودون هناك،
ويعملون كادحني ،وغالبًا يف مواجهة الصعاب ،ويتحدون الوضع
الراهن ويرتقون باملستوى لنا مجي ًعا .أطفال كوسوفو ينشأون مع
أبطال جدد ،مثل العبة اجليدو مايليندا كيلميندي ،اليت رفعت
علمنا على أعلى منصة ومستمرة يف جلب سيل ال يتوقف
من امليداليات الذهبية .بفضل رياضيني مثل مايليندا كيلميندي
ونورا جياكوفا وديسرتيا كراسنيكي ،اكتسبت عبارة “قاتل مثل
فتاة” معىن خمتل ًفا يف كوسوفو .وقد شعرنا بسعادة غامرة للنجاح
الدويل الذي حققه فريقنا الرائع لكرة القدم .ختيلوا أنه قبل 20
عا ًما أتى اجلنود اإلجنليز إىل كوسوفو ،مثل قديسني يدخلون
سريا على األقدام ،لتحرير بالدنا .يف تشرين الثاين/نوفمرب سوف
نستضيف اإلجنليز مرة أخرى ،هذه املرة للعب مباراة كرة قدم،
ونأمل أن نفوز عليهم يف التصفيات األوروبية.
إن آمال شبابنا هي ما يدفعنا وحيدد لنا ماهيتنا .يف األسبوع
املاضي فقط نشرت منظمة “بيانات كوسوفو املفتوحة” تقريراً
يبني أن عدد شركات تكنولوجيا املعلومات يف كوسوفو قد ارتفع
مبا ال يقل عن  187يف املائة خالل السنوات العشر املاضية.
ال ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا ،وذلك بالنظر إىل جودة القوى
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العاملة لدينا وشبابنا ذوي املهارات العالية والذين يتوقون إىل
التعلم واملنافسة يف السوق العاملية .وتشجعنا جرأة وسائل
اإلعالم احلرة لدينا .قبل أيام فقط حصلت ثالث صحفيات
كوسوفيات ،مجيعهن نساء ،على جوائز من االحتاد األورويب
لعملهن يف الصحافة االستقصائية وعملهن يف فضح ومكافحة
الفساد واجلرمية .إن فاهري هويت والنساء الشجاعات يف قرية
فيليكا كروسا ،الالئي استخدمن قوة التعايف النابعة من احلرية
لتحويل املصائب إىل أمل وقوة ،هن مصدر إهلام لنا .بعد املعاناة
من خسائر فادحة ،أعادت هؤالء النساء بناء قرية بأكملها من
رماد احلرب .عندما واجهن املأساة كانت القدرة على الصمود
هي الرد الوحيد .إهنن األبطال اجلدد جلمهوريتنا الفتية .وهن
ميثلن أفضل ما عندنا ،وسوف يكسرن حلقة الضعف والعنف.
أصر على
سوف يكتنب الفصل اجلديد من تارخينا .وبسببهن ّ
التفاؤل مبستقبل بلدي.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ألعضاء
اجمللس الذين يرغبون يف اإلدالء ببيانات.
السيد كالي (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أبدأ بشكر املمثل اخلاص تانني وفريقه على بيانه وعلى
التزامهم املستمر بتنمية كوسوفو ،وذلك على النحو املنصوص
عليه يف التقرير الشامل ( )S/2019/797عن أنشطة بعثة األمم
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو .أود أيضا أن أشكر نائب
رئيس الوزراء إيفيتسا داتشيتش والسفرية فلورا تشيتاكو على
مداخلتيهما بعد ظهر اليوم.
إننا نرحب برتكيز التقرير على التزام حكومة كوسوفو
باحرتام حقوق اإلنسان ،وكفالة تكافؤ الفرص جملتمعات
األقليات ،وحتسني الشفافية وتعزيز سيادة القانون .حنيط علما
بالتقدم احملرز يف هذه الفرتة املشمولة بالتقرير ،مبا يف ذلك إعادة
فتح الدائرة اخلاصة للمحكمة العليا ،واجلهود املبذولة لتوحيد
املمارسة القضائية يف مجيع أحناء كوسوفو ،والتقدم احملرز يف
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حماكمة مرتكيب جرائم احلرب ،وعودة املشردين وحتديد هوية
األشخاص املفقودين ،واعتماد تشريعات محاية الطفل والتقرير
األول عن احرتام حقوق اإلنسان.
ومع ذلك ،ما زال هناك الكثري مما جيب القيام به .إننا حنث
كوسوفو على مضاعفة جهودها للتصدي للمستويات املرتفعة
للفساد واجلرمية املنظمة والعمل على تعزيز نظامها القضائي.
ونرحب بالعمل اهلام لتحقيق هذه الغاية والذي تقوم به بعثة
األمم املتحدة وبعثة االحتاد األورويب لسيادة القانون يف كوسوفو.
فيما يتعلق مبكافحة اجلرمية ،نتفق على أنه أمر مشروع وضروري
أن تعمل شرطة كوسوفو وفقا للقانون يف مجيع أحناء كوسوفو ،مبا
يف ذلك عملها يف البلديات الشمالية .وينبغي أن يرحب اجمللس
باالعتقاالت اليت متت لألفراد املشتبه يف ضلوعهم يف التهريب
أو اجلرمية املنظمة ،سواء كانوا من ألبان كوسوفو أو من صرب
كوسوفو ،كما كان احلال أثناء العملية األخرية لشرطة كوسوفو.
مع ذلك ،وإذ نالحظ القلق الذي أعرب عنه املمثل اخلاص
بشأن اعتقال اثنني من مسؤويل بعثة األمم املتحدة خالل هذه
العملية ،من املهم أيضاً أن يُعامل املوظفون الدوليون الذين
يؤدون واجباهتم وفقاً للقانون الدويل ،متاماً كما جيب عليهم
االلتزام بواليات ومدونات سلوك بعثتهم .وقد رحبت باإلحاطة
اإلعالمية اليت قدمها السيد تانني بعد ظهر اليوم بشأن نتيجة
الفحص الداخلي للحادث الذي أجرته البعثة .وسننظر بعناية
يف هذه النتائج.
إننا نرحب بالتقدم الذي أحرزته الدوائر املتخصصة يف
كوسوفو ومكتب املدعي العام املتخصص خالل األشهر القليلة
املاضية .وحنث بريشتينا وبلغراد وأعضاء اجمللس على التعاون
التام من أجل حتقيق العدالة للضحايا ،وندعو كل من بريشتينا
وبلغراد إىل املضي قدماً يف املالحقات القضائية احمللية على
اجلرائم اليت ال نظري هلا .جيب أن تكون مصاحل مجيع الضحايا
وعائالهتم يف صميم اإلجراءات القضائية واجلهود املبذولة
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لتحديد أماكن املفقودين وتوفري الدعم للناجني من العنف
اجلنسي املرتبط بالصراع ،بصرف النظر عن عرقهم .ونرحب
بشكل خاص باإلعالن املشرتك ملمثلي اجلماعات الدينية يف
كوسوفو الداعم للناجني من العنف اجلنسي .واململكة املتحدة
ملتزمة بدعم الضحايا ومنع العنف اجلنسي جبميع أشكاله،
كما يتضح من زيارة صاحبة السمو امللكي كونتيسة ويسيكس
مؤخرا إىل بريشتينا واليت ركزت خالهلا على دعم الناجني من
مجيع الطوائف.
وفيما يتعلق باالنتخابات اليت أجريت يف كوسوفو يف ٦
تشرين األول/أكتوبر ،فإننا نؤيد بيان بعثة مراقبة االنتخابات
التابعة لالحتاد األورويب .لقد جرت االنتخابات يف أجواء هادئة
واتسمت حبسن اإلدارة وعملت اللجنة املركزية لالنتخابات
بتفان ومهنية وشفافية ،غري أننا ال نزال نشعر بالقلق إزاء التقارير
اليت تتحدث عن ارتكاب أعمال ترهيب قبل االنتخابات يف
بعض مناطق صرب كوسوفو .وتابعنا تقارير عن إصابة موظفني
يف مركز الفرز الوطين بوعكات صحية وننتظر نتائج التحقيق.
وجيب أال نسمح هلذا احلادث ببث بذور الشك والريبة.
لقد صوتت كوسوفو من أجل التغيري .وندعو قادة
األحزاب إىل العمل جبد من أجل تشكيل حكومة جديدة
مستقرة للتصدي للمسائل امللحة اليت تواجه البلد .وتتوقع
اململكة املتحدة أن تدعم احلكومة اجلديدة سيادة القانون وأن
تعززه وحتسن من استيعاب اجلميع يف دولة متعددة األعراق،
فضال عن االلتزام بتعزيز األمن اإلقليمي .وجيب إعطاء أولوية
إلجراء حوار مع بلغراد .وندعو كال من بلغراد وبريشتينا إىل إزالة
العقبات اليت حتول دون استئنافه .وجيب على بريشتينا إلغاء
التعريفات اجلمركية يف حني جيب على بلغراد إيقاف محلتها لعدم
االعرتاف .وحىت ميكن للحوار أن ينجح ،جيب على الطرفني
االمتناع عن التصرحيات واألعمال االستفزازية .ونرحب بانتهاء
كوسوفو من نقطتني أخريني من نقاط العبور املشرتكة ،ولكن
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يؤسفنا عدم تنفيذ الطرفني للعديد من اجلوانب األخرى التفاق تكون اجتماعاتنا مكانا لتبادل اآلراء البناء ال للجدال ،وذلك
بروكسل .وهناك الكثري مما ميكن أن يعود بالنفع على سكان أمر ضروري إذا أردنا العمل للتغلب على صدمات املاضي.
صربيا وكوسوفو من استئناف احملادثات والتوصل التفاق شامل وحنن نعلم مدى عمق أثر تلك الصدمات.
ومستدام وقابل للتنفيذ ،حيقق للجانبني املنفعة املتبادلة والدائمة.
فيما يتعلق باحلالة اليت وصفها السيد تانني ،سأؤكد

بإجياز على أربع نقاط .أوال ،أود أن أهنئ سلطات كوسوفو
وشعبها على االنتخابات التشريعية اليت ُعقدت يف  ٦تشرين
األول/أكتوبر ،واليت متثل حلظة هامة يف حياهتم بوصفهم بلدا
دميقراطيا .وكما أبرزت بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالحتاد
األورويب ،فقد سارت االنتخابات عموما على ما يرام على
الرغم من حماوالت الرتهيب يف بعض األماكن .ونأمل أن نشهد
تشكيل حكومة جديدة يف أقرب وقت ممكن من أجل متكينها
من إجراء إصالحات ،ال سيما يف جمال سيادة القانون ،وهو
املعيار الرئيسي للتقارب بني بلدان املنطقة واالحتاد األورويب.

تزامنت الذكرى السنوية العشرين لتدخل منظمة حلف
مشال األطلسي مع الفرتة املشمولة هبذا التقرير .وقد كانت حلظة
هامة تستدعي التأمل .وحنن نتذكر الضحايا من مجيع أطراف
هذا النزاع ّ
ونذكر أنفسنا بأسباب التدخل .وجندد التزامنا ببناء
عالقات حسن جوار حىت ميكن احلفاظ على السالم لألجيال
املقبلة .إن كوسوفو اليوم ال ميكن مقارنتها باملرة تقريبا بكوسوفو
اليت تناقلت أخبارها وسائط اإلعالم يف مجيع أحناء العامل يف
عام  .١٩٩٩ونشكر أعضاء جملس األمن وموظفي بعثة األمم
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو واالحتاد األورويب ومنظمة
حلف مشال األطلسي ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وقوة
ثانيا ،أود أن أثين على عمل بعثة األمم املتحدة لإلدارة
األمن الدولية يف كوسوفو ومكتب املدعني اخلاصني يف مجهورية املؤقتة يف كوسوفو يف دعم تعزيز األمن واالستقرار واحرتام
كوسوفو ،واألهم من ذلك ،حكومة كوسوفو ومؤسساهتا على حقوق اإلنسان يف كوسوفو واملنطقة .وتشيد فرنسا على وجه
جهودهم املتواصلة إلحراز تقدم وحتقيق تطورات يف كوسوفو .اخلصوص بأنشطة البعثة الرامية إىل التقريب بني الطوائف وتعزيز
يف اخلتام ،تشيد اململكة املتحدة بعمل املمثل اخلاص اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن ،على حنو يكمل مبادرات
لألمني العام وأعضاء فريقه ونتطلع إىل مواصلة تقدمي الدعم هلم اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية األخرى ،ال سيما بعثة االحتاد
األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو .وقد أبلغنا املمثل
يف مساعيهم.
السيدة غيغن (فرنسا) (تكلمت بالفرنسية) :أود أن اخلاص بالنتائج األولية اليت خلص هلا التحقيق الداخلي يف
أشكر السيد ظاهر تانني ،املمثل اخلاص لألمني العام ،والسيد احلادث املتعلق باثنني من موظفي البعثة يف أيار/مايو .واإلفراط
داتشيتش ،النائب األول لرئيس الوزراء ووزير خارجية صربيا ،يف استخدام القوة البدنية وعدم احرتام احليز املكاين الشخصي
والسيدة تشيتاكو ،سفرية كوسوفو لدى الواليات املتحدة ،غري مقبولني .وجيب على سلطات كوسوفو توضيح كيفية
حدوث شيء من هذا القبيل وجيب على مجيع األطراف إنشاء
على بياناهتم.
اآلليات اليت ميكن أن تكفل عدم تكرار هذه احلوادث أبدا.
وأود بكل احرتام أن ّ
أذكر مجيع األعضاء بأن الفقرة  ٢٢من
ثالثا ،أود أن أعود إىل املسألة الرئيسية اليت ينبغي أن حنشد
املذكرة الرئاسية  S/2017/507بشأن أساليب عمل اجمللس توصي
بأال تتجاوز البيانات اليت يديل هبا املتكلمون املدعوون مدة هلا مجيع جهودنا ،وهي تطبيع العالقات بني بريشتينا وبلغراد يف
مخس دقائق .وأرى أيضا أنه من املهم بنفس القدر أن نكفل أن سياق احلوار الذي يقوده االحتاد األورويب .ونشجب انقطاع
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احلوار ملدة سنة تقريبا ونأمل أن تعتربه احلكومة اجلديدة يف عنها بشأن احلالة يف كوسوفو .وحنيط علما أيضا مبشاركة السيدة
كوسوفو ،مبجرد تشكيلها ،أولوية وأن جتد يف بلغراد شريكا فلورا تشيتاكو يف اجللسة.
ملتزما .وقد حث رئيس فرنسا إميانويل ماكرون الطرفني ،خالل
إن حالة تسوية مسألة كوسوفو ليست واعدة وال تبعث
زيارته إىل بلغراد يومي  ١٥و  ١٦متوز/يوليه ،على السعي إىل على التفاؤل .ويبدو أن احلوار بني بلغراد وبريشتينا حتت رعاية
التوصل إىل حلول توفيقية .وتتمثل اخلطوة األوىل يف استئناف االحتاد األورويب ،الذي أصابه الشلل منذ مدة طويلة ،قد دخل
احملادثات ويتعني على الطرفني العمل بسرعة الختاذ التدابري يف حالة غيبوبة اآلن .فلم يتحقق أي شيء يف تلك الصيغة
الالزمة .وكما ذُكر خالل مؤمتر القمة املعقود يف برلني يف  ٢٩منذ فرتة طويلة جدا ،وهي توجد على الورق وترددها األلسنة
نيسان/أبريل ،ستواصل فرنسا جهودها لدعم عمل االحتاد فحسب .وحيدونا األمل يف أن يهب االحتاد األورويب للعمل
األورويب والدفع قدما باحلوار بالتعاون مع شركائها األوروبيني ،مبجرد أن يبدأ األعضاء اجلدد يف املفوضية األوروبية العمل بصورة
وال سيما أملانيا.
كاملة .ونتوقع من شركائنا األوروبيني بذل جهود مثمرة بقدر

رابعا ،أود أن أؤكد جمددا أن فرنسا تؤمن إميانا راسخا
باملستقبل األورويب لصربيا وكوسوفو .وينطوي ذلك على إجراء
اإلصالحات الالزمة لتعزيز سيادة القانون .وتساهم بعثة االحتاد
األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو يف حتقيق هذا اهلدف
من خالل الرتكيز على فعالية النظام القضائي يف كوسوفو
ومبادئه األخالقية وطابعه املتعدد الطوائف .وعالوة على ذلك،
فإن املطلوب هو التطبيع الكامل للعالقات بني بلغراد وبريشتينا
الذي ميثل شرطا أساسيا لكفالة املستقبل األورويب لكال البلدين،
وهو املستقبل الذي ال ميكن إال أن يكون مشرتكا.
أخريا ،مبا أن هذه آخر جلسة جمللس األمن حتت رئاسة
جنوب أفريقيا ،أود أن أثين على وفد جنوب أفريقيا على قيادته
للعمل املثمر الذي أجنزناه خالل هذا الشهر.

أكرب وجهود وساطة غري متحيزة يف ذلك الصدد .وال بد من
وضع حد للممارسة الضارة املتمثلة يف التغاضي عن استفزازات
بريشتينا ،اليت أدت إىل وأد احلوار يف مهده ،ونود أن نشري إىل
ضبط النفس الذي متارسه بلغراد يف ذلك الصدد.

وال نرى أي حتسن يف احلالة يف كوسوفو فيما يتعلق باألمن
واحرتام حقوق الطوائف غري األلبانية .وأود أن أوضح للسيدة
تشيتاكو أننا نتكلم عن اليوم وليس األمس .وال نزال نشهد
حاالت جديدة من التخويف واالستيالء على املمتلكات واملقابر
ومواقع الكنيسة األرثوذكسية الصربية وختريبها .ومن املفهوم أنه
ال يوجد جمال حقيقي يف ظل هذه الظروف للحديث عن عودة
الالجئني واملشردين داخليا .وتتعرض احلالة تدرجييا للخطر على
حنو ميكن أن يتسبب يف اندالع النزاع جمددا بسبب توغالت
قوات ألبان كوسوفو اخلاصة يف اجملتمعات احمللية اليت يسكنها
الصرب ،متذرعة باحلجة الزائفة املتمثلة يف مكافحة اجلرمية ،واليت
كان آخرها احلادث الذي وقع يف  ١٦تشرين األول/أكتوبر.

السيد نيبنزيا (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :أود أن
أشكر السيد ظاهر تانني ،املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس
بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ،على إحاطته
إن إحجام الوجود الدويل ،وخاصة قوة كوسوفو ،عن فعل
الزاخرة باملعلومات بشأن احلالة يف اإلقليم .ونرحب مبشاركة
النائب األول لرئيس الوزراء ووزير خارجية صربيا ،السيد إيفيتسا أي شيء ملنع مثل هذه احلوادث أمر مقلق .ويشجع املوقف
داتشيتش ،يف جلسة اليوم ،ونشاطره الشواغل اخلطرية اليت أعرب املتساهل للشركاء الغربيني جتاه بريشتينا على زيادة عدوان
السلطات هناك جتاه البعثة .لقد الحظت أن السيدة تشيتاكو
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قد استمعت إىل نائب رئيس الوزراء داتشيتش بعناية فائقة لكنها واليوم من السيدة تشيتاكو وكذلك االدعاءات امللفقة ضده،
من الواضح أهنا مل تكن تستمع إىل رئيس بعثة األمم املتحدة مل يتم تأكيدها ومل يتم دحضها مبا يف ذلك تسجيالت الفيديو
لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ،أو باألحرى أهنا تفضل عدم مساع ألحداث  28أيار/مايو.
بيانه واالستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة املكلفة بالتحقيق
وتشكل تلك الصورة دليال على عدم نضج قوة أمن
يف حادثة  28أيار/مايو .وأستطيع أن ّ
أذكرها مبا حدث ،لذلك ألبان كوسوفو وثقافتها البغيضة .ويف هذا السياق ،فإن فكرة
جيب عليها اآلن أن تستمع إيل.
انضمام كوسوفو إىل املنظمات الدولية مبا فيها اإلنرتبول خاطئة

إننا نتفق مع النتائج اليت توصل إليها ممثلو األمم املتحدة وال تستند إىل شيء .ونطالب مبحاكمة املسؤولني ومعاقبتهم.
فيما يتعلق حبادث ضرب واحتجاز قوة خاصة من ألبان كوسوفو ونعتقد أنه ينبغي جمللس األمن أن يدين بشكل قاطع هذه اجلرمية
ملوظفني يف بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ،مها املرتكبة ضد موظفي األمم املتحدة.
ميخائيل كراسنوتشيكوف ،وهو مواطن روسي ،وديان دمييتش،
ولكن هذه ليست هي املسألة الرئيسية .فما نشهده هو
وهو مواطن صريب ،يف  28أيار/مايو .وتتوافق االستنتاجات مع رغبة سلطات ألبان كوسوفو يف إجبار بعثة األمم املتحدة على
نتائج جلنة التحقيق الروسية .لقد أثبت حمققونا أن هدف عمالء مغادرة كوسوفو .ومل يعد هناك أي فرد من أفراد بعثة األمم
كوسوفو هو منع السيد كراسنوتشيكوف من القيام بواجباته املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو موجودا يف مشال كوسوفو،
القانونية وامتثاله التام ألحكام القرار  .)1999( 1244لقد وبصفة عامة ،يتعني على البعثة أن تعمل يف ظل الظروف
جتاهلوا حصانة األمم املتحدة اليت يتمتع هبا رغم أن السيد الصعبة النامجة عن مقاطعة األمر الواقع من جانب سلطات
كراسنوتشيكوف أظهر هويته وقدم نفسه باللغة اإلنكليزية ،بريشتينا .وقد أكدت السيدة تشيتاكو اليوم صراحة أن حلم
ورغم أن سيارته كانت حتمل لوحات األمم املتحدة ،مما يعين أنه سلطات بريشتينا هو أن ترى األمم املتحدة تغادر كوسوفو يف
ال ميكن أن يتعرض لالعتقال أو االحتجاز.
أسرع وقت ممكن حىت ال يبقى هناك أحد ملشاهدة الفوضى اليت

والتفاصيل مروعة ،حيث أخرجه العمالء من سيارته بالقوة
وضربوا رأسه على باب السيارة ووجهوا له عدة لكمات مث
أخرجوا معداهتم وأصفادهم .مت وضعه خلف سيارته واستمروا
يف ضربه .وصادروا هويته ورخصة قيادة موظفي األمم املتحدة
وكسروا هاتفه احملمول .ونتيجة لذلك ،عاىن من إصابات
متعددة ،مبا يف ذلك ارجتاج ،ومن العديد من الكسور يف الفك،
ناهيك عن الصدمة النفسية واالضطرابات النفسية الالحقة
للصدمة .وأظهرت تصرفات عمالء كوسوفو جتاه ً
ال تا ًما لقواعد
القانون الدويل ،مبا يف ذلك ضمانات حصانة موظفي األمم
املتحدة من االعتقال واالحتجاز .وبشكل منفصل ،أود أن
أشري إىل أن املربرات اليت مسعناها الحقًا من قوة أمن كوسوفو
1934417

حتدث هناك ونناقشها اليوم .وبالطبع ،تفضل السيدة تشيتاكو
أال يناقش جملس األمن احلالة يف كوسوفو وأال يضيع وقته الثمني
كما قالت .إن الفوضى اليت نناقشها بطريقة ما ال تتناسب مع
صورة الدميقراطية الشابة اجلميلة يف كوسوفو اليت وصفتها لنا
السيدة تشيتاكو اليوم.
وشكلت مشاركة قوة األمن يف كوسوفو يف التدريبات
ً
انتهاكا
العسكرية املتعددة اجلنسيات “اجلهد األلباين ”19
صارخا آخر للقرار  .)1999( 1244لقد جتاهل املبادرون
ً
للقيام هبذه األلعاب العسكرية علنًا نص القرار الذي يشرتط
جتريد مجيع اجلماعات املسلحة من ألبان كوسوفو من السالح،
ومن املؤكد أنه ال يسمح بإدراجها يف املناورات العسكرية أو
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حىت حتوهلا إىل قوات مسلحة نظامية .وإىل جانب الرتويج ملا ألن هذه مسألة تتعلق بضمان السلم واألمن الدوليني .ويف رأينا
يسمى مبشروع ألبانيا الكربى ،يشكل هذا النشاط هتدي ًدا خطريًا فإن فرض ما يسمى تطبيعا هنائيا بني بلغراد وبريشتينا وربطه
مبواعيد هنائية مصطنعة هو أمر مدمر.
لألمن اإلقليمي.
وكل ذلك دليل على أن املشكالت يف كوسوفو ترتاكم
بدالً من أن يتم حلها .ويف هذا السياق ،نعترب أن الدعوات
اليت مسعناها مراراً يف هذه القاعة النسحاب بعثة األمم املتحدة
لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ،أو إجراء ما يسمى باالستعراض
االسرتاتيجي ،دعوات ال أساس هلا .ونود مرة أخرى أن نسرتعي
انتباه األمانة العامة إىل أمهية الرصد الدقيق لتطور احلالة اليت
تتطلب ،كما أظهرت احلقائق ،يقظة اجملتمع الدويل .ويف ضوء
ذلك ،نعتقد أن جملس األمن جيب أن يتفاعل مع الوضع احلايل.
لقد أعددنا مشروع بيان رئاسي جيسد املسائل احملددة يف بياننا،
وأطلب من األمانة العامة تعميم النص على أعضاء جملس
األمن .ونأمل أن يتمكن اجمللس من املوافقة عليه.

وال تزال كوسوفو أرضا خصبة لتجنيد خمتلف أنواع
اإلرهابيني .وتشكل عودة املقاتلني السابقني يف تنظيم داعش
إىل كوسوفو هتدي ًدا للسالم واالستقرار يف املنطقة .وميثل
اإلرهابيون الذين مت تدريبهم على القتل والذين ينشرون األفكار
املتطرفة باملقابل قنبلة موقوتة لألمن يف املنطقة .ومن احملري حماولة
مهندسي استقالل كوسوفو جتاهل تلك املشاكل .ومل يتم القيام
بأي شيء من خالل االحتاد األورويب يف بروكسل ،ال من ناحية
استئناف احلوار الشامل بني بريشتينا وبلغراد ولتنفيذ االتفاق
الرئيسي بشأن إنشاء جمتمع من البلديات الصربية يف كوسوفو،
وال من ناحية إلغاء تعريفة بريشتينا اجلمركية بنسبة  100يف املائة
املفروضة على البضائع من صربيا والبوسنة واهلرسك .إن العمل
احلقيقي الذي تقوم به الدوائر املختصة يف التحقيق يف جرائم
السيد هويسغن (مجهورية أملانيا االحتادية) (تكلم
جيش حترير كوسوفو مل يبدأ بعد ،على الرغم من تعيني وكيل باإلنكليزية) :أود أوال أن أؤيد ما قاله زميلي الفرنسي يف وقت
نيابة ثالث بالفعل .ونعترب كل ذلك رغبة يف إهناء التحقيق يف سابق .وبالنظر إىل أن وقتنا حمدود يف اجمللس ،أجد أن هذه
اجلرائم اليت كشف عنها ديك ماريت ،مقرر جملس أوروبا.
املداخالت األولية الطويلة اليت تستغرق  20دقيقة أو نصف
جيب تقدمي مجيع املذنبني بارتكاب جرائم بشعة إىل العدالة ساعة غري مقبولة .ونصيحيت للرؤساء املقبلني هي إما أن حيصلوا
ومعاقبتهم كما جيب .وينبغي ترمجة الشعارات اليت نسمعها يف على التزام من جانب املتكلمني حبصر مداخالهتم يف مخس
كثري من األحيان يف جملس األمن فيما يتعلق حباالت األزمات دقائق أو أن يطلبوا منهم أخذ الكلمة يف هناية اجللسة بعد أن
األخرى إىل حلول عملية .وبصراحة ،حنن مندهشون ببساطة يكون مجيع أعضاء اجمللس قد حتدثوا.
من عجز اجلهات اليت تقف وراء بريشتينا .وليس هناك من
ومن حيث اجلوهر ،فإنين أتفق مع ما قاله الزميالن من
يستطيع شرح ما تقوم به الستئناف العملية السياسية وجعل
بدءا من
اململكة املتحدة وفرنسا سابقًا ،وأود أن أبرز بضع نقاط ً
سلطات كوسوفو تعود إىل رشدها.
االنتخابات .بالطبع ،لقد استمعت بعناية ملا قاله زميلي الروسي
لقد كان موقف روسيا جتاه كوسوفو ثابتا .إننا نؤيد متكني
بلغراد وبريشتينا من التوصل إىل حل قابل للتطبيق ومقبول من
الطرفني على أساس القرار  .)1999( 1244وجيب أن يتماشى
أوالً وقبل كل شيء مع القانون الدويل ويوافق عليه جملس األمن
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بشأن احلالة والدميقراطية يف البلد .وأريد فقط أن أقول وأشري
إىل أن املعارضة يف كوسوفو كانت يف الواقع قادرة على القيام
حبملة .ومل ُتنع أي أحزاب من املشاركة ،وكانت االنتخابات حرة
ونزيهة يف معظم املناطق وأمكن تغيري احلكومة .ولذلك ،فإهنا،
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وكما قال زميلي ممثل روسيا ،دميقراطية فتية ومجيلة .واملشاكل
الوحيدة اليت شهدناها كانت يف املناطق ذات األغلبية الصربية
من كوسوفو ،واليت شاب االنتخابات فيها أعمال ختويف
واستهداف للمرشحني من غري القوائم الصربية ومؤيديهم .وعلى
الرغم من أن البيان الذي أدىل به وزير اخلارجية الصريب كان
طويال جدا ،مل أمسعه يتطرق إىل ذلك اجلزء من االنتخابات.
ولعله يستطيع أن يوضح لنا يف املرة القادمة ما حدث يف املناطق
ذات األغلبية الصربية يف كوسوفو.
وأود أن أعيد التأكيد على أننا حباجة إىل ضمان سرعة
تشكيل احلكومة .وسيتعني على احلكومة اجلديدة مواصلة
اإلصالحات وااللتزام بسيادة القانون .كما إننا حباجة إىل كفالة
استمرار احلوار بني كوسوفو وصربيا .ويف هذا الصدد ،أؤيد
ما قاله زميلي املمثل الروسي من أن احلوار جيب أن يستمر .ولن
أذهب إىل حد وصف احلوار بأنه يف غيبوبة ،ولكين أود أن أقول
إن مثة حاجة ملحة ألن يتواصل احلوار .وحيدوين األمل يف أن
يتواصل احلوار الذي تيسره املفوضية األوروبية ،مع تسلم مفوضية
أوروبية جديدة مقاليد األمور ،وأن يتسىن لنا أن نرى مفاوضات
بناءة؛ فقد ُضيع بالفعل الكثري جدا من الوقت يف هذا الصدد.
ومثة مسؤوليات تتقامسها كل من صربيا وكوسوفو ،وال يسعين إال
أن أكرر ما قلناه يف املرة املاضية (انظر  .)S/PV.8541فنحن
ندعو حكومة كوسوفو إىل إلغاء التعريفات اجلمركية املفروضة
على املنتجات الواردة من صربيا والبوسنة واهلرسك .ويف الوقت
نفسه ،حنث احلكومة الصربية على الكف عن جهودها إلقناع
البلدان األخرى بسحب اعرتافها بكوسوفو .وأعلم أن وزير
اخلارجية الصريب حيب أن يسافر إىل جزر احمليط اهلادئ والبحر
الكارييب ،من بني وجهات أخرى ،غري أنين أعتقد أن أموال
دافعي الضرائب الصرب ميكن أن تُستخدم يف شيء أفضل من
السفر إلقناع البلدان األخرى بسحب اعرتافها بكوسوفو.
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وفيما يتعلق ببعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو،
أود أن أشكر املمثل اخلاص تانني على إحاطته وعمله .وبعد
مرور  20عاما على صدور أول والية لبعثة األمم املتحدة،
ما زلنا نعتقد أن البعثة حباجة إىل التكيف مع الواقع اجلديد.
فقد تغريت احلالة يف كوسوفو بشكل كبري ،مبا يف ذلك بيئة
العمليات .ولذلك ،نعتقد أن الوقت قد حان لنقل العديد من
مهام البعثة رمسيا إما إىل مؤسسات كوسوفو أو إىل املؤسسات
الدولية األخرى اليت تولت دور البعثة .وبعد االستماع إىل
اإلحاطة اليت قدمها السيد تانني ،أالحظ أنه أعرب عن تأييده
إلصدار قاموس صريب  -ألباين .وعلى الرغم من أن ذلك أمر
رائع ،أعتقد أنه ميكن لسفاريت البلدين أو غريمها من املنظمات
القيام به .ومع كل االحرتام الواجب ،ال حنتاج للبعثة للقيام
بذلك .وفيما يتعلق بسلطات كوسوفو ،يتعني مواصلة العمل مع
بعثة األمم املتحدة يف امليدان بروح من الثقة والتعاون خبصوص
باحلادث الذي وقع يف  ٢٨أيار/مايو .وال يسعنا إال أن نكرر
ما قاله الزمالء بشأن احلاجة إىل كفالة احرتام القانون الدويل.
مسعت نداء زميلي ،ممثل روسيا ،ودعوته إىل احرتام القانون
وقد ُ
استمعت بعناية شديدة إىل ذلك وآمل أن يصر زميلنا،
الدويل .و
ُ
ممثل روسيا ،كذلك على احرتام القانون الدويل اإلنساين.
وأود أن أثري نقطتني أخريني .أوال ،إننا ما زلنا ندعم جهود
كوسوفو يف هنجها املتمثل يف الرتكيز على الضحايا يف معاجلة
العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات .ونرحب بالعمل اجلاري بشأن
جلنة حكومة كوسوفو اليت ستكون مسؤولة عن التحقق من
وضع ضحايا العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات واالعرتاف به.
ونالحظ أنه قد ُمنح بالفعل وضع الضحية ملا عدده  406من
ِّ
مقدمي الطلبات ونطلب من احلكومة مواصلة هذا العمل من
أجل متكني النساء وجعلهن قادرات على التغلب على العزلة
واملسامهة يف رفاه أسرهن واالرتقاء بوضعهن ودورهن داخل
مسعت زميلنا ،ممثل صربيا ،يذكر أنه يطالب
جمتمعاهتن .وقد ُ
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بإصدار لوائح اهتام حبق مرتكيب اجلرائم اجلنسية .ورمبا ميكنه أن
يبلغنا يف إحاطته املرة القادمة بعدد لوائح االهتام اليت صدرت يف
صربيا فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية اليت ارتُكبت.
أود أن أختتم مبثال عملي على ضرورة وفائدة توثيق التعاون
اإلقليمي .فقد شرعنا ،إىل جانب شركائنا الفرنسيني ،يف وضع
خريطة طريق إقليمية لغرب البلقان هبدف تعزيز الرقابة على
األسلحة الصغرية ،املتوفرة بكل سهولة يف املنطقة .ويشجعنا
التقدم احملرز حىت اآلن ونعمل على عقد مؤمتر استعراضي وزاري
يف برلني يف  ٣١كانون الثاين/يناير .٢٠٢٠

السيد ترويولس يابرا (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم
باإلسبانية) :إننا ممتنون على عقد هذه اجللسة وللممثل اخلاص
تانني على إحاطته والعمل اجلدير بالثناء الذي يضطلع به هو
وفريقه يف امليدان .كما نشكر السيد إيفيتسا داتشيتش ،النائب
األول لرئيس الوزراء ووزير خارجية مجهورية صربيا ،والسفرية فلورا
تشيتاكو على إحاطتيهما اليوم.
تود اجلمهورية الدومينيكية أن تشيد بالسلطات االنتخابية
يف كوسوفو والسكان بوجه عام على جناح االنتخابات الربملانية
اليت أُجريت يف  ٦تشرين األول/أكتوبر .غري أننا نالحظ بقلق
اجلمود الواضح يف عملية تطبيع العالقات بني بلغراد وبريشتينا.
فذلك اجلمود ،إذا ما استمر ،ميكن أن يعرض االستقرار الذي
حتقق حىت اآلن للخطر .ومن مث ،فإننا حنث الطرفني على
مواصلة احملادثات الرمسية بالصيغة احلالية وندعو كال الطرفني إىل
إعادة النظر يف مجيع التدابري األحادية اجلانب اليت تؤخر العودة
إىل احلوار.
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والشباب يف العملية الدميقراطية ويف صنع القرار ميثل أداة ضرورية
للمضي قدما حنو قيادة تسهم يف بناء جمتمع سلمي على
الطريق حنو التنمية واإلدماج لألجيال املقبلة .ويف هذا الصدد،
ترحب اجلمهورية الدومينيكية كذلك بتجدد العمل يف البحث
عن األشخاص املفقودين من خالل تعديل القانون املتعلق
باألشخاص املفقودين يف كوسوفو ،يف مجلة أمور .فباإلضافة إىل
أن ذلك يشكل عنصرا أساسيا للمصاحلة ،نود أن نشري إىل أن
لألسر احلق يف معرفة مصري ذويها.
واجلانب األخري الذي ينبغي تسليط الضوء عليه هو
أمهية إحراز تقدم يف تلبية احتياجات ضحايا العنف اجلنسي
الذين ما زالوا يتضررون بعد النزاع وهم مستبعدون حاليا من
خطط التعويض احلكومية .ونعتقد أن حصر الضحايا ينبغي
أال يتوقف بتوقف النزاع ،خاصة عندما يتعلق األمر حباالت
العنف اجلنسي .وجيب تقييم الضرر الواقع على الضحايا وأخذه
يف االعتبار يف أي إجراء حكومي بشأن ذلك البالء املتصل
بالنزاعات .ونغتنم هذه الفرصة لإلشادة بالعمل الذي تضطلع
به بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو من
خالل ركيزتيها املتمثلتني يف الرصد والعمليات.

وحيدونا األمل يف أن تسفر نتائج التحقيقات اليت جيريها
فريق التحقيق املخصص فيما يتعلق باحتجاز اثنني من أعضاء
البعثة عن توفري شرح مفصل للحادث واالستجابة لشواغل
اجملتمع الدويل فيما يتعلق بتلك احلالة املُحرية من أجل اختاذ
التدابري الضرورية لتصحيح أي إجراء غري نظامي .ونعيد تأكيد
دعمنا للعمل الذي تضطلع به بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو
وقوة كوسوفو واالحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
ومثة دور حاسم للتدابري الرامية إىل بناء الثقة بني السكان
بغية حتقيق السالم املستدام ،ونشيد به .وندعو األطراف إىل
يف تعزيز املفاوضات املذكورة آنفا .واألنشطة اليت تضطلع هبا
الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاق بروكسل وإىل االمتثال للقرار
بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو يف تعزيز متكني
.)١٩٩٩( ١٢٤٤
الشباب والتعدد اللغوي واحلوار بني الطوائف واحرتام حقوق
اإلنسان أساسية يف ذلك الصدد .وباملثل ،فإن مشاركة النساء
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يف اخلتام ،نود أن نغتنم هذه الفرصة لتهنئة وفد جنوب
أفريقيا على العمل االستثنائي الذي مت القيام به يف اجمللس
حتت رئاسته.

السيد باركن (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :أود أن أشارك اآلخرين يف هتنئة جنوب أفريقيا على
رئاستها الناجحة للغاية جمللس األمن يف هذا الشهر .وكذلك
نشكر مقدمي اإلحاطتني ،على الرغم من أن تلك قد ال تكون
الكلمة املناسبة اليوم.
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ملفاوضات السالم بني صربيا وكوسوفو .وقد زار السفري غرينيل
للحث على إحراز التقدم حنو التوصل إىل اتفاق.
فعال املنطقة ّ
وهذا دليل واضح على التزام الواليات املتحدة .والتعيني ال يتعلق
بالوقوف إىل جانب أحد الطرفني وإمنا إلجياد حل .وعلى سبيل
املثال ،فإن التعريفات اجلمركية اليت تفرضها كوسوفو على
البضائع الصربية تفاقم احلالة ،بينما محلة صربيا ضد االعرتاف
باستقالل كوسوفو تؤجج توترات ال داعي هلا .وباإلضافة إىل
ذلك ،وفيما يتعلق بالبلدين ،نشجع قادة كوسوفو ،عقب
االنتخابات الدميقراطية اليت جرت يف تشرين األول/أكتوبر ،على
تشكيل حكومة بسرعة ،حكوم ٌة تفضل احلوار ومستعدة لتعليق
الرسوم اجلمركية املفروضة على البضائع الصربية.

أُنشئت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو
يف عام  ١٩٩٩حلل ما كان آنذاك حالة إنسانية خطرية يف
كوسوفو .وكان يل شخصيا شرف التواجد هناك يف امليدان يف
حنث صربيا على االمتناع عن األعمال االستفزازية،
وباملثلّ ،
تلك السنة كجزء من الفريق الذي أسس بعثة الواليات املتحدة،
ووقف محلتها ضد االعرتاف بكوسوفو .وجيب على صربيا
اليت أصبحت اآلن سفارة الواليات املتحدة.
وكوسوفو التعجيل باإلصالحات الرامية إىل تعزيز سيادة القانون
ويف ذلك الوقت وعلى مدى السنوات الالحقة ،عملنا
والتصدي للفساد واجلرمية املنظمة .كما نشجع البلدين على
بشكل وثيق مع البعثات األخرى واألمم املتحدة يف امليدان لتنفيذ
إشراك قطاعات واسعة من اجملتمع يف العمليات السياسية ،مبن
متطلبات الوالية ،مبا يف ذلك ضمان السالمة العامة وتوفري إدارة
يف ذلك املرأة ،اليت أكدنا مرات عديدة هذا األسبوع على أمهية
مؤقتة لكوسوفو ،اليت أصبحت اآلن حكومة كوسوفو .وبعد
مشاركتها اجملدية .وأود اإلشارة إىل أن استمعنا اليوم إىل الكثري
مضي عشرين عاما ،فإن كل هدف من األهداف املنصوص
مما قيل بشأن احلادث الذي وقع يف  ٢٨أيار/مايو .أشكر
عليها يف الوالية بوصفه التزاما ،وقرار جملس األمن إما حتقق إىل
املمثل اخلاص تانني على تشاطر نتائج التحقيق ،ونأمل أن نراها
حد كبري أو عفا عليه الزمن ،إذ إن حكومة كوسوفو املستقلة
مكتوب ًة .وعلى غرار مجيع البلدان املمثلة هنا ،تدعم الواليات
وذات السيادة تولت املسؤولية عنها .وقد حان الوقت لـتعرتف
املتحدة بقوة جهود كوسوفو ملكافحة التهريب والفساد واجلرمية
األمم املتحدة وجملس األمن بذلك .وتتمثل احلقيقة البسيطة يف
املنظمة يف مجيع أحناء إقليم كوسوفو.
أنه على الرغم من أن اجملتمع الدويل واألمم املتحدة ميكنهما
وتعرب الواليات املتحدة عن قلقها البالغ إزاء استخدام
توفري دور مساند مفيد يف التطور الدميقراطي يف كوسوفو،
مل يعد هناك حاجة إىل بعثة حفظ سالم للقيام بذلك .واليوم ،الشرطة للقوة املفرطة ضد أي موظف يف األمم املتحدة وتدعم
نكرر تأكيد دعوتنا إىل وضع خطة واضحة لإلصالح أو اإلهناء سالمة مجيع موظفي األمم املتحدة وأمنهم .ومع ذلك ،فإننا
ال نزال نرى أن وجود اثنني من موظفي بعثة األمم املتحدة يف
التدرجيي لبعثة األمم املتحدة.
تلك العملية األمنية مثرياً للقلق ،ألنه هدد حبدوث مواجهة ،وهو
وملواصلة هذه اجلهود ودفع الطرفني حنو حتقيق سالم مستقر،
ما وقع يف هناية املطاف ،وكان من املمكن جتنبها .وتثري حوادث
عني الرئيس ترامب السفري ريتشارد غرينيل مبعوثا رئاسيا خاصا
1934417
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من هذا القبيل أسئلة عديدة من منظورات خمتلفة ،ونشدد املالحظات العامة لتعزيز الرسائل اليت دأبنا على نقلها خالل
على ضرورة إجراء استعراض دقيق لوالية بعثة األمم املتحدة العامني املاضيني.
وإجراءات التشغيل املوحدة للتأكد من أن البعثة ال تعوق التطور
أوال ،فيما يتعلق ببعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف
الدميقراطي يف كوسوفو أو تعرقل جهود إنفاذ القانون املشروعة .كوسوفو ،أود أن أكرر الدعوة إىل إجراء استعراض اسرتاتيجي
اليوم ،استمعنا إىل الكثري من الشعارات اليت ال تشجع للبعثة .ومع كل بيان يدىل به مير املزيد من الوقت منذ أن أجري
على التوصل إىل حل سلمي هلذه احلالة .إننا مجيعا نعرف آخر استعراض اسرتاتيجي ،وتتضح أكثر احلاجة إىل إجراء تقييم
بالضبط ما هو مطلوب :جيب على كوسوفو وصربيا التوصل جديد للميزة النسبية للبعثة.
معا إىل اتفاق شامل لتطبيع العالقات.
وال ميكن املبالغة بالدور التارخيي لبعثة األمم املتحدة .فقد

وجيب علينا حنن ،اجملتمع الدويل ،العمل معا على تشجيع
كال البلدين على إدراك أن اإلجراءات املضادة لتطبيع العالقات
غري جمدية وتؤدي إىل نتائج عكسية ،مما يعوق التنمية االقتصادية
والتقدم االجتماعي واالندماج مع أوروبا والغرب .وإهنا لن تؤدي
حل أبداً .وإذا أخذنا واليتنا على حممل اجلد ،فإهنا تعين
إىل ٍ
املضي قدما حنو بلوغ هدف حتقيق سالم مستقر جلميع مواطين
كوسوفو الذين حيتاجون الهتمامنا ومواردنا ،وليس لبعثة عفا
عليها الزمن وحتققت أهدافها بالفعل.

أدت دورا حامسا يف إهناء نزاع دموي ،ولكن منذ ذلك احلني،
تغريت احلالة على أرض الواقع كثريا وأخذت الكيانات الدولية
األخرى تنفذ أجزاء كبرية من والية البعثة .ونعرب عن تقديرنا
العميق للدور التارخيي لبعثة األمم املتحدة ،ونثين على منظمة
األمن والتعاون يف أوروبا وبعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة
القانون يف كوسوفو وقوة كوسوفو على جهودهم يف تعزيز هتيئة
بيئة تسودها السالمة وسيادة القانون واألمن.

وبولندا مهتمة بشكل حيوي باستقرار منطقة البلقان
السيدة فرونيتسكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :يف الغربية .وال نزال ننظر إىل تطبيع العالقات بني بلغراد وبريشتينا
البداية ،أود أن أشكر املمثل اخلاص تانني على إحاطته اليوم .كأمر مهم ليس فقط من أجل إطالق العنان إلمكانات كال
أود أيضا أن أشكر نائب وزير اخلارجية داتشيتش والسفرية البلدين يف طريقهما إىل االندماج األورويب فحسب ،بل أيضا
لتحقيق استقرار املنطقة بأسرها.
تشيتاكو على بيانيهما أمام اجمللس.

ونود أن نشهد استئنافا حقيقيا للحوار الذي ييسره االحتاد
امسحوا يل أن أبدأ بتهنئة كوسوفو بعقدها انتخابات ٦
تشرين األول/أكتوبر .وحيدونا األمل يف أن التغيري يف االنتماءات األورويب ،وندعو كال اجلانبني إىل إبداء االلتزام من أجل التوصل
السياسية سيؤدي إىل تشكيل حكومة فعالة قادرة على مواصلة إىل اتفاق ملزم قانونا بشأن التطبيع الشامل للعالقات.
اإلصالحات.
ويف هذا السياق ،نشجع كوسوفو على إزالة الغرامات
ومبا أن هذه ليست اجللسة األخرية للمجلس بشأن احلالة اجلمركية على السلع القادمة من صربيا والبوسنة واهلرسك.
يف كوسوفو هذا العام فحسب ،ولكنها أيضا آخر جلسة وحيدونا األمل يف أن الربملان اجلديد وحكومته ستقومان بذلك
خالل فرتة عضوية بولندا يف اجمللس ،امسحوا يل أن أديل ببعض على وجه السرعة .وباملثل ،نشجع صربيا على االمتناع عن
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وحترتم الصني سيادة صربيا وسالمتها اإلقليمية .ونتفهم
األعمال الرامية إىل تقويض املوقف الدويل لكوسوفو .وهنيب
شواغلها املشروعة فيما يتعلق مبسألة كوسوفو ،ونثين على
بالطرفني إظهار حسن النية واالنفتاح.
وفيما يتعلق بتقييمنا للصورة العامة يف كوسوفو ،ولئن كنا جهودها الرامية إىل إجياد حل سياسي هلا .وحيدونا األمل يف
نشيد بالتقدم احملرز صوب اإلصالحات وتعزيز سيادة القانون ،تظهر كوسوفو اإلرادة السياسية الالزمة إللغاء الزيادات االنفرادية
على التعريفات اجلمركية وااللتزام بتنفيذ اتفاق بروكسل وبذل
ال يزال يتعني القيام باملزيد.
اجلهود الرامية إىل استئناف احلوار بني الطرفني.
ومن احملتم على النخب السياسية ،بغض النظر عن
ويعترب حتقيق الشمول واملصاحلة والتعايش السلمي بني
انتماءاهتا ،أن تواصل ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة عادلة
وشاملة للجميع ووضع أسس متينة ملستقبل مزدهر جلميع مجيع الطوائف يف كوسوفو من املصاحل األساسية ألفراد مجيع
الطوائف وتلبية احتياجاهتم اإلمنائية .وتأمل الصني أن متتنع مجيع
املواطنني.
األطراف املعنية عن سائر اخلطب واإلجراءات اليت رمبا تعقد
وأود أن أختتم بياين بالقول إن بولندا ترى أن كوسوفو
الوضع أو تؤدي إىل تصعيده ،وأن تعمل على هتيئة الظروف
قادرة متاما على إدارة مستقبلها .وسنظل نتابع باهتمام ونواصل
املواتية للتوصل إىل تسوية مناسبة ملسألة كوسوفو وأن تكفل
املشاركة يف التطورات املستجدة يف البلد واملنطقة ،وحنن على
بصورة مشرتكة حتقيق السالم واالستقرار والتنمية يف منطقة
أهبة االستعداد لتقدمي املساعدة وتبادل خرباتنا ،كما فعلنا
البلقان.
حىت اآلن.
ومن املهم أن يُبقي جملس األمن مسألة كوسوفو هذه قيد
ومبا أن هذه هي آخر جلسة برئاسة جنوب أفريقيا ،أود أن
نظره يف هذه املرحلة .وتثين الصني على املمثل اخلاص لألمني
أهنئكم ،سيدي الرئيس ،على قيادتكم والطريقة املهنية والفعالة
العام السيد تانني وبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو
للغاية اليت أدرمت هبا دفة األعمال األخرى خالل شهر تشرين
للدور اهلام الذي يضطلعان به يف التوصل إىل حل هنائي ملسألة
األول/أكتوبر.
كوسوفو .وتؤيد الصني بقوة كذلك البعثة يف تنفيذها اجلدي
السيد وو هايتاو (الصني) (تكلم بالصينية) :أشكر املمثل لواليتها ،فضال عن دورها اهلام.
اخلاص لألمني العام ،السيد ظاهر تانني على إحاطته .وأود أيضا
وتعرب الصني عن شعورها ببالغ القلق من العراقيل اليت
أن أرحب بالسيد داتشيتش ،النائب األول لرئيس الوزراء ووزير
يواجهها أفراد البعثة يف السياق العادي لتنفيذ واليتهم .وكشفت
اخلارجية يف صربيا؛ وأن أشكره على بيانه .وكذلك استمعت
التحقيقات املستقلة املختصة أن موظفي البعثة قد تعرضوا
بعناية شديدة للبيان الذي أدلت به السيدة تشيتاكو.
للتهديد وعرقلة أداء مهامهم .وجيب على اجمللس أن يعرب عن
إن القرار  )١٩٩٩( ١٢٤٤يضع أساسا قانونيا مهما شعوره ببالغ القلق إزاء مثل هذه احلوادث ،وأن يدعو األطراف
لتسوية مسألة كوسوفو .ويتمثل موقف الصني دائما يف أن املعنية إىل االحرتام الكامل المتيازات موظفي األمم املتحدة
السبيل حلل مسألة كوسوفو هو أن يتوصل الطرفني املعنيني إىل وحصاناهتم ،وأن يكفل سالمتهم وأمنهم بالفعالية الالزمة مبا
حل مقبول هلما عن طريق احلوار والتشاور وفقا لقرارات جملس يهيئ الظروف املواتية لتمكني البعثة من تنفيذ واليتها يف إطار
األمن ذات الصلة.
1934417
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املعايري املتفق عليها .وسيكون ذلك مناسبا لتعزيز سلطة اجمللس ،املصلحة يف ذلك احلوار .ويؤسفنا أنه مل تعقد أية اجتماعات
واألهم من ذلك التوصل إىل تسوية سياسية ملسألة كوسوفو .رفيعة املستوى بني بلغراد وبريشتينا يف إطار احلوار الذي يتوىل
السيد سيهاب (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :بداية ،تيسريه االحتاد األورويب.
وجتب إزالة مجيع العقبات اليت تعرتض احلوار .ونرحب
تود إندونيسيا أن تشكر املمثل اخلاص لألمني العام ،سعادة
السيد زاهر تانني ،على إحاطته بشأن آخر تطورات احلالة يف باجلهود الرامية إىل ضمان مشاركة أكرب من قبل أوسع شرائح
كوسوفو .وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألرحب حبضور اجتماعية ممكنة يف العملية السياسية وتشجيع املرأة على املشاركة
النائب األول لرئيس الوزراء ووزير خارجية صربيا ،السيد إيفيتسا يف احلوار وقيادته .ونؤيد أيضا رأي األمني العام القائل بأنه
لن يكتب النجاح لعملية بناء الثقة بدون تعزيز سيادة القانون
داتشيتش ،يف جلسة اليوم.
وحنيط علما بتقرير األمني العام ( )S/2019/797وأود أن وضمان موثوقية اجلهاز القضائي واستقالله وحياده.
أشاطر اآلخرين اإلعراب عن شعورنا بالقلق العميق إزاء الوضع
امليداين مؤخرا .وأود اليوم أن ألفت انتباه اجمللس إىل النقاط
الثالث التالية.

أوال ،فيما يتعلق بالتهدئة يف املنطقة ،فإننا ندعو الطرفني
إىل التعاون الفعال يف اختاذ إجراءات جدية لنزع فتيل التوتر
يف امليدان ،مبا يف ذلك حث مجيع األطراف على االمتناع عن
ختريب املواقع الدينية على النحو املبني يف التقرير .فاألماكن
الدينية هي مالذات مقدسة هتدف إىل بعث الروح اإلجيابية.
ولذلك ،فإننا ندين التخريب وندعو مؤسسات إنفاذ القانون إىل
ضمان سرعة التحقيق وتقدمي املسؤولني عنه إىل العدالة.

وتتعلق النقطة الثالثة اليت أتناوهلا بأمهية دور بعثة األمم
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو .وتعرب إندونيسيا عن
تقديرها العميق للنهج املتعدد األوجه للبعثة يف إشراك اجملتمعات
احمللية على مستوى القاعدة الشعبية من خالل خمتلف املنتديات
واملؤمترات ومشاريع بناء الثقة.

ونشعر باحلزن العميق للحادث الذي وقع يف زوبني بوتوك
حيث ألقت السلطات يف مشال كوسوفو القبض على موظفي
البعثة .ونرحب بالتحقيق الداخلي الشامل يف احلادث على
النحو الذي عرضه املمثل اخلاص لألمني العام .فذلك احلادث
ُّ
يعد انتهاكا واضحا للقانون الدويل وللحصانات الدولية ملوظفي
ونؤيد األمني العام يف التزامه الثابت حبماية املواقع الدينية األمم املتحدة .ولذلك فإننا حنث إهناء اإلجراءات اجلنائية
وهو ما يتفق أيضا مع خطة عمل األمم املتحدة حلماية املواقع املتخذة ضد املوظفني االثنني على الفور فضال عن استعادة
الدينية .وأدعو مجيع أصحاب املصلحة املعنيني من كال الطرفني مركزيهما وامتيازاهتما وحصاناهتما.
ونرحب بعملية إعادة اإلدماج اليت ترصدها بعثة األمم
إىل إعطاء األولوية حلماية املواقع الدينية.
ثانيا ،هناك حاجة إىل استئناف احلوار .فاحلوار هو الطريقة املتحدة والشركاء الدوليون ،وتسعدنا العودة الطوعية لألفراد من
العملية الوحيدة إلجياد حل مربح لكال الطرفني وبأكثر الطرق طوائف األقليات الذين شردوا .فإعادة اإلدماج هذه خطوة هامة
املمكنة سلمية .ومن الضروري أن يستأنف الطرفان احلوار بينهما حنو إنشاء جمتمع قوي ومستقر يف املنطقة.
وتدرك إندونيسيا أن ما يبتغيه الناس السعادة وليست
حتت رعاية االحتاد األورويب دون مزيد من التأخري الستعادة
الوحدة إىل املنطقة مرة أخرى .وجيب إشراك مجيع أصحاب األنانية يف هناية املطاف .فالسالم هو األهم وليس الكراهية.
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وهذه لبنات هامة لكي يتمكن الناس من العيش جنبا إىل
جنب .وذلك هو اهلدف الذي جيب على البعثة دعم حتقيقه
يف هناية األمر.
وأخريا ،سيدي ،أود أن أشارك اآلخرين يف هتنئة وفدكم
على توليه الناجح لرئاسة اجمللس خالل شهر تشرين األول/
أكتوبر.
السيد الصباح (الكويت) :أتقدم بالشكر إىل السيد ظاهر
تانني على إحاطته حول تقرير األمني العام عن بعثة األمم
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ( )S/2019/797ونؤكد دعمنا
الكامل للممثل اخلاص ونثمن الدور احليوي لألمم املتحدة
طيلة الفرتة املاضية ملساعدة كوسوفو على بناء مؤسساهتا وفقا
لقرارات جملس األمن ذات الصلة ،وعلى وجه اخلصوص القرار
.)١٩٩٩( ١٢٤٤
كما أرحب مبعايل السيد إيفيتسا داتشيتش ،النائب األول
لرئيس الوزراء ووزير خارجية مجهورية صربيا ،والسيدة فلورا
تشيتاكو ،سفرية مجهورية كوسوفو لدى الواليات املتحدة يف
واشنطن العاصمة وأشكرمها على بيانيهما.
ترحب دولة الكويت باالنتخابات الربملانية اليت عقدت يف
 ٦تشرين األول/أكتوبر .وتؤمن بأهنا توفر فرصة لألطراف يف
كوسوفو للنهوض بالدميقراطية وتشجيع النقاش واحلوار العام
على مجيع املستويات .ويستوجب هذا اغتنام هذه الساحنة
للرتكيز على معاجلة األولويات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز
سيادة القانون واحلكم الرشيد والعدالة واملساءلة ،فضال عن
استئناف احلوار رفيع املستوى بني بلغراد وبريشتينا الذي ييسره
االحتاد األورويب ،والذي ال يزال اإلطار األنسب لتسوية كافة
املسائل العالقة بني الطرفني والسبيل للتوصل إىل حلول تفضي
إىل تسوية شاملة.
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واستمعنا قبل قليل إىل لنتائج التحقيقات اليت أجراها
فريق التحقيق املخصص مبتابعة مجيع الوقائع املتعلقة باحلادثتني
املتعلقتني بالقبض على موظفي البعثة واحتجازمها .وهنا نؤكد
جمددا على أمهية احرتام احلصانة الدبلوماسية اليت يتمتع هبا
موظفو األمم املتحدة مبوجب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية،
وحماسبة املسؤولني عن أية جتاوزات أو انتهاكات هلذه احلصانة،
ومن جانب آخر التأكيد على أمهية ضمان حيادية موظفي
بعثات األمم املتحدة والتزامهم بواليتهم.
يشري تقرير األمني العام إىل االجتماع التاسع واألربعني
للفريق العامل املشرتك املعين باملفقودين والذي أشارت فيه
اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل أن هناك  1653شخصا
من أصل  6063شخصا ما زالوا مفقودين حىت  ١9أيار/مايو
من هذا العام.
نرحب باجلهود اليت يبذهلا الفريق العامل
ويف هذا السياقّ ،
املعين باملفقودين فض ً
ال عن التعديل على قانون األشخاص
املفقودين من قبل حكومة كوسوفو ،األمر الذي يهدف إىل توفري
احلماية املكفولة حلقوق واستحقاقات األسر املعنية ،خاصة وأن
مسألة الكشف عن مصري املفقودين من أهم املسائل اإلنسانية
اليت أكدها قرار جملس األمن  )2019( 2474ألمهيتها يف
حتقيق مصاحلة طويلة األجل ،وخلق بيئة مواتية لعالقات حسن
جوار طبيعية.
نرحب بالعمل املستمر الذي تقوم به بعثة األمم
كما ّ
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بالتعاون مع الفريق القطري
لألمم املتحدة يف كوسوفو ،والشراكة مع اجلهات الفاعلة احمللية
والدولية لتنفيذ التوصيات املشرتكة الصادرة عن منتدى األمم
املتحدة لبناء الثقة يف كوسوفو الذي عقد يف أيار/مايو ٢٠١٨
دعماً لبناء الثقة بني اجملتمعات .وال ميكن أن يكتب هلذه
اجلهود النجاح دون تعزيز سيادة القانون واتسام سلطة القضاء
باملصداقية واالستقاللية والنزاهة.
27/32

S/PV.8655

وفوسوك

وختاماً ،من األمهية مبكان استمرار اجملتمع الدويل يف
بذل اجلهود حلث بريشتينا وبلغراد على جتاوز اخلالفات بينهما
والتوصل إىل حلول توافقية وعادلة ومستدامة تلقى القبول
لدى اجلانبني وتُسهم يف إرساء دعائم وأسس السلم واألمن
واالستقرار يف املنطقة.
يرحب
السيد موريكو (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية)ّ :
وفد بلدي حبضور معايل السيد إيفيتسا داتشيتش ،النائب
األول لرئيس الوزراء ووزير خارجية مجهورية صربيا ،وبالسيدة
فلورا تشيتاكو ،سفرية مجهورية كوسوفو لدى الواليات املتحدة
األمريكية ،يف جلسة اليوم بشأن بعثة األمم املتحدة لإلدارة
املؤقتة يف كوسوفو .كما نثين على السيد ظاهر تانني ،املمثل
اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو ،على
إحاطته املفصلة.
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العمل من أجل ختفيف مناخ التوتر االجتماعي  -السياسي.
وعلى وجه اخلصوص ،تدعوها بلدي إىل اختاذ كافة التدابري
الالزمة إلزالة العقبات اليت حتول دون إنشاء رابطة/مجاعة
البلديات الصربية يف كوسوفو .وباإلضافة إىل ذلك ،يدعو وفد
بلدي إىل االستئناف املبكر للمفاوضات ،حتت رعاية االحتاد
األورويب ،بغية بناء زخم جديد يف عملية املصاحلة ،وتعزيز حقوق
اإلنسان على الطريق املؤدي إىل تسوية مسألة االعرتاف الدويل
الكامل بكوسوفو ومشاركتها يف مجيع املنظمات الدولية.
وفيما يتعلق بتلك النقطة األخرية ،يود بلدي أن يؤكد جمدداً
دعوته لإللغاء التام للرسوم اجلمركية على السلع املستوردة من
صربيا والبوسنة ،وفقاً لألنظمة املطبقة على البلدان اليت وقعت
على اتفاق التجارة احلرة لوسط أوروبا يف السنوات األخرية .ويف
الواقع ،ال يعوق حاجز التعرفة اجلمركية هذا اجلهود الرامية إىل
التوصل إىل اتفاق بني كوسوفو وصربيا فحسب ،بل واملبادرات
اليت هتدف إىل أن تصبح كوسوفو عضواً يف االحتاد األورويب .إن
عقد اتفاق بني البلدين ينبغي أيضاً أن يتيح لصربيا تعليق احلملة
الدولية إلقناع البلدان اليت اعرتفت بكوسوفو دولة مستقلة بإلغاء
هذا االعرتاف.

ترحب كوت ديفوار بنجاح عقد االنتخابات التشريعية يف
ّ
 ٦تشرين األول/أكتوبر ،واليت تؤدي إىل املساعدة على ترسيخ
الدميقراطية وبناء املؤسسات يف البلد .ومن أجل تعزيز ذلك
الزخم اإلجيايب ،يدعو بلدي األحزاب السياسية اليت حققت
الفوز يف االنتخابات إىل تقدمي التنازالت الضرورية بغية تشكيل
ويف اخلتام ،تؤكد كوت ديفوار من جديد دعمها للجهود
حكومة جديدة ،واليت يتعني عليها تقدمي حلول دائمة للتحديات
العديدة اليت تواجه كوسوفو ،وخباصة تطبيع العالقات بني اليت يبذهلا املمثل اخلاص لألمني العام وجلميع أفراد البعثة وقوة
كوسوفو وصربيا واملصاحلة بني خمتلف الطوائف يف كوسوفو ،كوسوفو ،فض ً
ال عن االحتاد األورويب .وتدعو اجملتمع الدويل إىل
تقدمي دعم كبري إىل الصندوق االستئماين اخلاص لدعم طوائف
والتنمية االقتصادية للبلد.
وفيما يتعلق بتطبيع العالقات بني كوسوفو وصربيا ،يشري الروما واألشكايل واملصريني يف كوسوفو.
وأود أن أختتم كلميت بتوجيه التهنئة ،بالنيابة عن وفد
وفد بلدي بارتياح إىل أن احلوار الذي ييسره االحتاد األورويب منذ
عام  ٢٠١١قد أدى إىل توقيع  ٣٢اتفاقاً بني الطرفني .غري أنه بلدي ،إىل كامل فريق جنوب أفريقيا ،بقيادة السفري جريي
يأسف لقلة التقدم احملرز يف تنفيذ بعض تلك االتفاقات والتأخري ماجتيال ،على رئاسته املمتازة خالل شهر تشرين األول/أكتوبر.
يف عملية تطبيع العالقات بني البلدين.
السيد بيكستين دو بوتسويرفا (بلجيكا) (تكلم
وفيما يتعلق بتحقيق املصاحلة بني خمتلف الطوائف يف بالفرنسية) :أود أن أشكر املمثل اخلاص تانني على إحاطته وأن
حتث كوت ديفوار السلطات السياسية يف البلد على أرحب حبضور السيد إيفيتسا داتشيتش ،النائب األول لرئيس
كوسوفوّ ،
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الوزراء ووزير خارجية مجهورية صربيا ،والسيدة فلورا تشيتاكو،
سفرية كوسوفو لدى الواليات املتحدة األمريكية ،يف جلسة
اليوم .ومع ذلك ،وسرياً على خطى الزمالء اآلخرين ،أود بكل
احرتام تشجيعهما على االلتزام بالوقت املخصص هلما للكالم
يف املستقبل.
لقد كانت االنتخابات األخرية يف كوسوفو جيدة التنظيم
وبرهنت على النضج السياسي للمجتمع الكوسويف .ومع
ذلك ،نأسف حلقيقة أن االنتخابات يف جمتمع صرب كوسوفو
قد اتسمت مبناخ من التخويف وحمدودية اخليارات من بني
الناخبني .ومن املهم أيضاً أن تُستكمل عملية التحقق والع ّد من
أجل احليلولة دون الطعن يف نتائج االنتخابات .وحيدونا األمل
يف أن يتيح تشكيل احلكومة اجلديدة فرصة لضمان املشاركة
النشطة واجملدية للنساء.
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تتطلب املصاحلة حتقيق العدالة أيضاً .وندعو السلطات
الكوسوفية إىل التعاون التام مع الدوائر املتخصصة .ويتطلب ذلك
أيضاً إحراز تقدم أكرب فيما يتعلق باألشخاص املفقودين .وندعو
األطراف إىل تكثيف التعاون حلل هذه املسألة اإلنسانية احليوية.
لقد ّ
تشكل مستقبل كوسوفو بوصفها دميقراطية آمنة
ومستقرة ،يف مجلة أمور ،عرب اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة
ّ
وعرب وجود بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو.
ونكرر التأكيد على أمهية احرتام امتيازات وحصانات أفراد األمم
املتحدة يف امليدان ،وفقاً لقواعد القانون الدويل .وحنيط علماً
باملعلومات اليت قدمها املمثل اخلاص يف إحاطته بشأن التقرير
اجملمع يف أعقاب احلادث الذي وقع يف  ٢٨أيار/مايو.
الداخلي ّ
إن االستخدام املفرط للقوة ضد أفراد البعثة أمر غري مقبول.
وندعو إىل متابعة التوصيات املقدمة يف التقرير .فمن األمهية
مبكان أن تكون البعثة قادرة على االضطالع بواليتها بأمان.

ونشجع احلكومة املقبلة لكوسوفو على االستمرار يف عملية
ّ
ويف اخلتام ،ال يزال اجملتمع الدويل يستثمر يف كوسوفو
اإلصالح ،وال سيما يف جمال سيادة القانون .ونود أن ننوه بالدور
الذي ال غىن عنه لبعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف ويساعد على هتيئة الظروف من أجل تطبيع العالقات بني صربيا
وكوسوفو .ومع ذلك ،فإن األمر يعود إىل األطراف يف هتيئة
كوسوفو يف هذا الصدد.
ونأسف حلقيقة عدم إحراز أي تقدم يف استئناف احلوار الظروف والتوصل إىل اتفاق.

السيدة ميلي كوليفا (غينيا االستوائية) (تكلمت
باإلسبانية) :امسحوا يل أن أبدأ بتوجيه الشكر للسيد ظاهر تانني
املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة لإلدارة
املؤقتة يف كوسوفو ،على إحاطته الزاخرة باملعلومات عن التقدم
احملرز يف األشهر األخرية يف كوسوفو .كما أود أن أشكر السيد
إيفيتسا داتشيتش النائب األول لرئيس الوزراء ووزير اخلارجية
لصربيا ،والسيدة تشيتاكو سفرية كوسوفو لدى الواليات
املتحدة ،على بيانيهما.

بني سلطات بلغراد وبريشتينا حتت رعاية االحتاد األورويب.
ال ميكن للجانبني إال أن يستفيدا من احلفاظ على االستقرار
اإلقليمي ،وإن إبرام اتفاق شامل وملزم قانوناً بشأن تطبيع
العالقات ضروري يف هذا الصدد .ومن املهم أن يفي الطرفان
بالتزاماهتما من أجل هتيئة مناخ يفضي إىل تطبيع عالقاهتما.
وجيب لألعمال واإلعالنات االنفرادية أن تفسح الطريق لروح
توفيقية .وندعو القيادة الصربية وقيادة كوسوفو إىل التحلي
باملسؤولية واإلرادة السياسية .ويف هذا السياق ،نكرر دعوتنا
إىل سلطات كوسوفو إللغاء الرسوم اجلمركية على الواردات من
ويالحظ وفد غينيا االستوائية مع بالغ القلق اجلمود
صربيا والبوسنة واهلرسك وندعو كال الطرفني إىل االلتزام بقدر السياسي الذي يتخلل استئناف احملادثات بني بلغراد وبريشتينا،
أكرب بتعزيز التكامل اإلقليمي.
على النحو املبني يف تقرير األمني العام ( )S/2019/797ويف
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إحاطة السيد تانني .وباإلضافة إىل عدم حتقيق التقدم يف احلوار حبضور السيد إيفيتسا داتشيتش النائب األول لرئيس الوزراء
بني بلغراد وبريشتينا ،نُعرب عن أسفنا العميق جتاه ما يصدر عن ووزير اخلارجية جلمهورية صربيا ،والسفرية فلورا تشيتاكو بيننا.
اجلانبني من خطابات ُملهبة للمشاعر وإجراءات استفزازية تؤثر
تتابع بريو عن كثب الوضع يف كوسوفو .وعلى الرغم
سلبا على الوضع يف امليدان وتعيق املبادرات اهلادفة إىل استئناف من التقدم احملرز ،يساورنا القلق إزاء التدهور التدرجيي لعملية
احلوار اجملدي بني الطرفني .وعلى نفس املنوال ،يؤسفنا عدم تطبيع العالقات بني بلغراد وبريشتينا ،اليت نؤمن بأهنا ذات أمهية
عقد أي اجتماعات رفيعة املستوى بني الطرفني خالل الفرتة قيد أساسية يف توطيد السالم واالستقرار واالزدهار يف كوسوفو ويف
االستعراض يف إطار احلوار الذي يتوىل تيسريه االحتاد األورويب .املنطقة على السواء .ويف هذا الصدد ،يؤسفنا أنه ستمضي قريبا
وباملثل ،فإننا نأسف إللغاء االجتماع املقرر عقده يف باريس سنة واحدة على تعليق احلوار الذي ييسره االحتاد األورويب بني
يف بداية شهر متوز/يوليه .ونود تذكري الطرفني يف هذا الصدد الطرفني .وحنن نؤيد جهود اجملتمع الدويل يف هذا اجملال .ولكننا
بأن كفالة األمن واالستقرار يف كوسوفو تتطلب التزام الطرفني نؤكد على أن املسؤولية عن استئناف عملية السالم تقع أساسا
مبواصلة احلوار .ولذلك نشجعهما على مواصلة جهودمها الرامية على عاتق بلغراد وبريشتينا .ولذلك نكرر دعوة األمني العام
إىل حتقيق االستقرار يف امليدان واحرتام تنفيذ االتفاقات اليت مت إىل إزالة مجيع العقبات اليت تعرتض سبيل احلوار .ونؤمن بأن
التوصل إليها .ونشجعهما أيضا على االستفادة من احملادثات فرض الرسوم اجلمركية على الواردات واستمرار تفاقم اخلطاب
اليت ييسرها االحتاد األورويب لتطبيع العالقات.
التصادمي ،وال سيما اخلطاب الصادر عن الطبقة السياسية،

ويف اخلتام ،جيب على مجيع األطراف يف رأينا مواصلة ال يُسهمان يف حتقيق هذا اهلدف.
العمل وفقا ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،ويف إطار
وبالنظر إىل أن االنتخابات الربملانية قد اكتملت اآلن،
القرار  )1999( 1244واالتفاقات القائمة ،حىت يتسىن هلا ننتظر اإلسراع بتشكيل حكومة تتوىل اختاذ التدابري الالزمة
التوصل من خالل احلوار إىل حل سلمي ودائم ملصلحة اجلميع .الستئناف احلوار بأسلوب بناء وحبسن نية .ونذكر بااللتزام
وتؤكد مجهورية غينيا االستوائية جمددا احرتامها الستقالل مجهورية الذي تعهد به الطرفان مبوجب اتفاق بروكسل والقرار ١٢٤٤
صربيا ووحدة أراضيها ،وتقدر جهودها املتواصلة لتيسري التوصل ( .)١٩٩٩وخبصوص هذه العملية ،نود أن نؤكد جمددا أمهية
إىل حل سياسي شامل للجميع وسلمي هلذه القضية.
إشراك املواطنني من كال الطرفني ،وال سيما النساء والشباب.
ونشجع بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو على
مواصلة حتقيق أهدافها وأولوياهتا يف جمال تعزيز األمن واالستقرار
واحرتام حقوق اإلنسان يف كوسوفو .وباملثل ،فإننا نشيد بالدعم
الذي تقدمه البعثة جلميع الطوائف يف كوسوفو وجلميع أصحاب
املصلحة اإلقليميني والدوليني ،وكذلك ،يف املقام األول جبهودها
من أجل متكني املرأة يف كوسوفو يف خمتلف جماالت التنمية.
السيد دوكلوس (بريو) (تكلم باإلسبانية) :نعرب عن
امتناننا للسيد ظاهر تانني على إحاطته الشاملة .ونرحب
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ونرحب بعمل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو يف
تعزيز برنامج املرأة والسالم واألمن وبرنامج الشباب والسالم
واألمن ،هبدف اإلسهام يف تنفيذمها تنفيذا كامال وجوهريا.
وتسهم هذه اجلهود يف عملية املصاحلة ،اليت ال غىن عنها
للتغلب على انقسامات املاضي .ويتطلب ذلك أيضا االعرتاف
بالتنوع الثقايف واحرتام حقوق األقليات اإلثنية والدينية واللغوية،
ومحاية الرتاث التارخيي والثقايف.
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ومن الضروري يف ذلك الصدد مواصلة تعزيز املؤسسات على إحاطته .وامسحوا يل أيضا أن أرحب حبضور ممثلي صربيا
وسيادة القانون ،وحنن ندرك دور بعثة االحتاد األورويب املعنية وكوسوفو ،الذين انضما إلينا حلضور اجتماع اليوم.
بسيادة القانون يف كوسوفو والدوائر املتخصصة يف دعم هذه
وتكرر جنوب أفريقيا تأكيد دعمها للعمل املهم الذي
املهمة املعقدة .ويف السياق نفسه ،نود أيضا أن نعرب عن تضطلع به البعثة يف هتيئة بيئة مواتية للوفاق واملصاحلة واالستقرار.
تقديرنا للمبادرات اليت اختذهتا البعثة ،بالتنسيق مع كيانات ونثين على تعاون البعثة املستمر مع مجيع أصحاب املصلحة يف
منظومة األمم املتحدة ،من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحاية السعي لبناء الثقة بني الطوائف من خالل احلوار ،ومن خالل
األطفال وإقامة احلوار بني الطوائف وكفالة العودة اآلمنة املبادرات الرامية إىل متكني الشباب واملرأة .ويعرب وفد بلدي
والكرمية لألشخاص املشردين داخليا وتقدمي املساعدة إىل عن قلقه إزاء إلقاء القبض على أفراد البعثة ،ونرحب بإكمال
ضحايا العنف اجلنسي .ويف نفس السياق أيضا ،نود أن نربز عمل فريق التحقيق وتقدمي تقريره.
أمهية املبادرات اهلادفة ملكافحة الفساد واجلرمية املنظمة ،وفقا
إن استمرار حالة اجلمود يف احلوار بني بلغراد وبريشتينا
للقانون وحقوق اإلنسان واالتفاقات واملعايري الدولية .ونأسف
مصدر قلق ،وندعو اجلانبني إىل االمتناع عن أي إجراءات أو
للحادث الناشئ عن عملية نفذهتا الشرطة يف  ٢٨أيار/مايو،
أقوال ميكن أن تزيد من حدة التوتر وترسخ االنقسامات بني
والذي طال موظفني تابعني لألمم املتحدة .وتؤكد بريو جمددا
الطرفني .إن إجراءات من هذا القبيل تتسبب يف عدم االستقرار
مسؤولية احلكومات عن احرتام حصانة موظفي األمم املتحدة،
يف امليدان ،وتعرض للخطر املكاسب اليت حتققت بالفعل من
وأن أولئك املوظفني أنفسهم مسؤولون عن التصرف حبياد أثناء
خالل احلوار .وبوسع جنوب أفريقيا أن تشهد ،من خالل
االضطالع بواجباهتم.
تارخيها هي بنفسها ،أن السعي لتحقيق حلول طويلة األجل
ونود أن خنتتم بياننا باإلعراب جمددا عن تقديرنا للعمل ملشاكل قد تبدو مستعصية هو أمر له أمهية حيوية لتحقيق
الذي تضطلع به بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ،السالم واألمن يف املنطقة ،وإن مل يكن سهال .وقد أثبتت
وقوة كوسوفو ،واالحتاد األورويب ،ومنظمة األمن والتعاون يف التجربة جلنوب أفريقيا أن النجاح مل يكن سيحالفنا ما مل ننخرط
أوروبا ،ومجيع املنظمات الدولية األخرى امللتزمة مبهمتنا املشرتكة يف حوار صادق وبناء.
لتوطيد السالم املستدام يف كوسوفو.
ويف اخلتام ،تشجع جنوب أفريقيا مجيع األطراف على
ونشيد برئاسة جنوب أفريقيا جمللس األمن على ما أبدته إبداء املرونة واختاذ اخلطوات الالزمة هبمة من أجل استئناف
من كفاءة وروح مهنية يف أداء عملها خالل شهر تشرين األول /احلوار ،بأمل التوصل إىل حل ُمد ومقبول لدى الطرفني ،وتطبيع
أكتوبر.
العالقات بني اجلانبني .ويكتسي هذا النهج أمهية ،ليس فقط
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثل لتحقيق الستقرار يف بلغراد وبريشتينا ولكن ألمن املنطقة برمتها.
جنوب أفريقيا.
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس اجمللس.
بادئ ذي بدء ،نشكر السيد ظاهر تانني املمثل اخلاص
لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو
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ال توجد أمساء أخرى مدرجة يف قائمة املتكلمني.
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وفوسوك

قبل أن أرفع اجللسة ،ومبا أن هذه آخر جلسة مقررة
للمجلس يف شهر تشرين األول/أكتوبر ،أود أن أعرب ،باسم
وفد جنوب أفريقيا ،عن خالص تقديرنا ألعضاء اجمللس ولفريق
شعبة شؤون جملس األمن ،على ما قدموه لنا من دعم .لقد كان
بالفعل شهرا حافال بالعمل ،حشدنا فيه طاقاتنا لتحقيق توافق
يف اآلراء بشأن العديد من املسائل املهمة الداخلة يف نطاق
اختصاصنا .ومل يكن بوسعنا أن حنقق ذلك لوحدنا أو بدون
العمل الشاق والدعم واإلسهامات اإلجيابية جلميع الوفود وممثلي
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األمانة العامة ،مبن فيهم موظفو خدمة املؤمترات واملرتمجون
الشفويون ومدونو احملاضر احلرفية وموظفو األمن .وكذلك نقدر
الكلمات الطيبة اليت أدىل هبا خمتلف الوفود يف هذه اجللسة
خبصوص رئاستنا للمجلس .وإذ خنتتم رئاستنا ،أدرك أنين أتكلم
باسم اجمللس إذ أمتىن لوفد اململكة املتحدة التوفيق يف شهر
تشرين الثاين/نوفمرب.

ُرفعت اجللسة الساعة .17/50
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