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األخرى.  باللغات  امللقاة  للخطب  الشفوية  والترمجة  بالعربية  امللقاة  اخلطب  نص  املحضر  هذا  يتضمن 
للنص  إال  التصويبات  ُتقدم  أال  وينبغي  األمن.  ملجلس  الرمسية  الوثائق  يف  النهائي  وسيطبع النص 
إىل:  املعين  الوفد  أعضاء  أحد  بتوقيع  وإرساهلا  املحضر  من  نسخة  على  إدخاهلا  وينبغي  األصلية.  باللغات 
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افُتتحت اجللسة الساعة 10/05.
إقرار جدول األعمال

أُقر جدول األعمال.
 1199 و   )1998(  1160 األمن  جملس  قرارات 
 )1999(  1239 و   )1998(  1203 و   )1998(

و 1244 )1999(

تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة 
)S/2013/254( يف كوسوفو

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: مبوجب املادة 37 من النظام 
الداخلي املؤقت للمجلس، أدعو ممثل صربيا إىل االشتراك يف 

هذه اجللسة.

إيفيتسا  السيد  بدولة  أرحب  املجلس،  عن  بالنيابة 
رئيس  من  وأرجو  صربيا،  وزراء مجهورية  رئيس  داتشيتش، 

املراسم أن يصطحبه إىل مقعده إىل طاولة املجلس.
اصطحب السيد إيفيتسا داتشيتش، رئيس وزراء مجهورية 

صربيا، إىل مقعده إىل طاولة املجلس.
الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: كما أنوه حبضور معايل السيد 

إيفان مركتش، وزير اخلارجية جلمهورية صربيا، بالقاعة.

مبوجب املادة 39 من النظام الداخلي املؤقت للمجلس، 
أدعو السيد فريد ظريف، املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس 
بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، إىل االشتراك 

يف هذه اجللسة.

مبوجب املادة 39 من النظام الداخلي املؤقت للمجلس، 
أدعو السيد هاشم تاجي إىل االشتراك يف هذه اجللسة.

املدرج يف جدول  البند  يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف 
الوثيقة  إىل  املجلس  أعضاء  انتباه  أوجه  أن  أود  أعماله. 

S/2013/254، اليت تتضمن تقرير األمني العام عن بعثة األمم 

املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو. 

أعطي الكلمة اآلن للسيد ظريف.

نيسان/ يوم 19  باإلنكليزية(: يف  )تكلم  السيد ظريف 
من  بتيسري شخصي  صعبة  سياسية  مفاوضات  عقب  أبريل، 
اخلارجية  بالشؤون  املعنية  األورويب  لالحتاد  السامية  املمثلة 
والسياسة األمنية، السيدة كاثرين أشتون، مت التوقيع باألحرف 
األوىل على اتفاق تارخيي بشأن املبادئ املنظمة لتطبيع العالقات 

بني بلغراد وبريشتينا.

إنشاء  على  نقطة،   15 من  يتألف  الذي  االتفاق،  ينص 
جمموعة  تشمل  أن  شأهنا  من  الصربية  للبلديات  رابطة/مجعية 
كذلك  وهو  اليومية.  الشعب  حبياة  املتعلقة  االختصاصات  من 
يتوخى عقد انتخابات حملية يف عام 2013 يف بلديات كوسوفو 
الشمالية بتيسري من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا. كما تعهد 
كل طرف بعدم عرقلة تقدم اجلانب اآلخر يف مساره يف التكامل 
مع االحتاد األورويب. سيتم إنشاء جلنة تنفيذ تتكون من ممثلني 
من كال اجلانبني بتيسري من االحتاد األورويب. واألهم من ذلك، 
أكد اجلانبان أيضا على أمهية مواصلة االخنراط يف حوار سياسي.

إمتام  على  الطرفني  وشجع  باالتفاق  العام  األمني  رحب 
إىل  ترمي  ملموسة  تدابري  اختاذ  وعلى  التارخيية،  العملية  هذه 
تنفيذ االتفاق بأمانة. وأود أن أهنئ قادة اجلانبني، املوجودين 
اليوم يف هذه القاعة، على احلكمة واحلصافة والبصرية السياسية 
اليت أظهروها يف اختاذ هذه اخلطوة األساسية إىل األمام بشكل 
مشترك. هنالك أيضا حاجة إىل تلك العزمية واملثابرة للحفاظ 
على روح التوافق واالحترام املتبادل هذه، بينما يواصل الطرفان 
على  وكدليل  أيار/مايو،   22 يوم  يف  باتفاقهما.  قدما  املضي 
يف  الواردة  األحكام  لتنفيذ  على خطة  اتفقا  الطرفني  التزامم، 
من  للتنفيذ  زمنية  جداول  توفر  إهنا  نيسان/أبريل.   19 اتفاق 
شأهنا أن تتطلب من كال اجلانبني املضي قدما على حنو سريع. 
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فمن الواضح أنه ستكون هنا أيضا حاجة إىل درجة عالية من 
االلتزام واملرونة واإلبداع لتلبية تلك اجلداول الزمنية الطموحة.

وأعتقد أنه سوف تكون هناك حاجة أيضا إىل دعم املجتمع 
الدويل وإىل سعة احليلة للمساعدة يف ضمان احلفاظ على ذلك 
أن  منها. يف حني  الزخم اإلجيايب يف مواجهة حتديات ال مفر 
املشاركة  من  قوي  مبستوى  بانتظام  التزم  قد  الدويل  املجتمع 
السياسية وباملوارد لتعزيز التقدم، فإن ذلك قد يكون أكثر أمهية 
يف الفترة املقبلة جلميع أوجه الوجود الدويل يف كوسوفو. إن 
االستثمار السخي يف املوارد واجلهود سيحافظ على مكاسب 
لعملية  واملنسق  املتكامل  الدعم  وسيكون  املنطقة،  يف  السالم 
التنفيذ أمرا حامسا. من بني أمور أخرى، فإن العامل الرئيسي يف 
تنفيذ ناجح التفاق 19 نيسان/أبريل هو دعمه من قبل صرب 
مشال كوسوفو. إين أقدر جهود قيادة بلغراد الشجاعة واملستمرة 
يف التواصل واالرتقاء بفهم االتفاق ودعمه وسط قيادة وشعب 
مشال كوسوفو. مشلت تلك اجلهود تبادالت استباقية مع كبار 
معاجلة شواغل  أجل  من  هلم،  وزيارات  احلكوميني  املسؤولني 

صرب كوسوفو حول تأثري االتفاق على مستقبلهم.

وال  ميكن  ال  الدعم  هذا  أن  على  أشدد  أن  أيضا  وأود 
ينبغي أن يعترب أنه مسؤولية بلغراد وحدها.

واجلميع يتحمل املسؤولية عن حتسني التواصل مع سكان 
الشمال واختاذ اإلجراءات اليت تعاجل، بدال من أن تفاقم، شواغل 
الناس هناك ومصاحلهم املشروعة. واالحتجاجات الشعبية يف 
ميتروفيتشا الشمالية، مبا يف ذلك مظاهرة حاشدة خرج فيها 
نيسان/أبريل، ومظاهرة  اآلالف من صرب كوسوفو يف 22 
الحقة نظمها الطلبة اجلامعيني يف 25 نيسان/أبريل، تدل على 
مستوى املخاوف املستمرة، فضال عن األمهية البالغة لتحسني 
التواصل مع مجيع اجلماعات وأصحاب املصلحة يف الشمال. 

العاملة  األفرقة  ركزت  املاضي،  االسبوع  مدى  وعلى 
الطاقة  مثل  أخرى،  ومسائل  التنفيذ  تفاصيل  على  املشتركة 

االتصال.  موظفي  وتبادل  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت 
عما  أوروبا  جملس  نظر  خلفية  على  جتري  املناقشات  وتلك 
قريب يف ما أحرزته صربيا وكوسوفو من تقدم على مساري 

انضمامهما إىل االحتاد األورويب.

يف  اليقني  وانعدام  التوتر  مؤشرات  نشهد  نزال  وال 
خمتلف أرجاء كوسوفو فيما يتعلق بترمجة االتفاقات السياسية 
العام  األمني  تقرير  يف  ورد  وكما  امليدان.  يف  ممارسة  إىل 
)S/2013/254(، فإن التهديد املتمثل يف عدم االستقرار ال يزال 
قائما يف املناطق احلساسة، مشال وجنوب هنر إيبار. وغالبا ما 
آرائهم بوضوح وحزم،  التعبري عن  املحليون يف  القادة  يتردد 
التخويف  العرقي أو  التعصب  وكفالة استجابة فعالة ألعمال 

اليت تستهدف أفراد أي طائفة من الطوائف يف كوسوفو.

أيضا  بذلت  املتواصلة،  الشواغل  تلك  عن  النظر  وبغض 
جهود مشجعة يف امليدان بالتزامن مع املستجدات على الصعيد 
خاص  حنو  على  أنوه  أن  أود  الصدد،  ذلك  ويف  السياسي. 
ما  الذي  اليوم،  القاعة  يف  احلاضر  أتيفييت جهجاغا،  بالرئيس 
انفك يعاجل بعض املسائل القائمة فيما بني األعراق يف كوسوفو.

وأنشأت شرطة كوسوفو وحدات خاصة مشتركة فيما 
بني األعراق يف أربع مناطق من أجل محاية مواقع التراث الديين 
والثقايف الصريب. والوحدة اليت تعمل يف أبرشية بيتش أنشئت 
يف 16 أيار/مايو، وهي اآلن تتعاون مع قوة كوسوفو وقيادات 
من  أكرب  بقدر  تدرجيي  حنو  على  االضطالع  بغية  الكنيسة 
الواجبات األمنية هناك. ويف إطار اجلدول الزمين ذاته، أحرز 
التقدم بشأن تنفيذ القانون املتعلق باملركز التارخيي لربيزيرن، 

بإنشاء جملس ُمكلف برصد التقدم واالمتثال.

وُيحرز التقدم فيما يتعلق بالعمليات املمولة من القطاع 
اليت  األرثوذكسية،  القبور  بناء شواهد  إعادة  أو  لترميم  العام 
أرجاء  مجيع  يف  اهلجمات  من  موجة  يف  ُدمرت  أو  أُتلفت 
كوسوفو خالل يناير/كانون الثاين املاضي. وقد ُرممت غالبية 
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شواهد القبور املتضررة، والعمل ال يزال جاريا. ويف هناية أيار/
توين  بالتعاون مع مؤسسة  نظمت سلطات كوسوفو،  مايو، 
بلري لألديان، مؤمترا للحوار بني األديان شهد مشاركة واسعة 
النطاق، مبا يف ذلك قيادات مجيع األديان يف كوسوفو، مبا فيها 

الكنيسة الصربية األرثوذكسية.

وامتثاال للقرار 1325 )2000( املتعلق باملرأة والسالم 
يعترف  قانون  سن  مؤخرا  كوسوفو  مجعية  توخت  واألمن، 
وحبقهن  الصراع  خالل  اجلنسي  العنف  من  الناجيات  مبركز 
يف احلصول على االمتيازات. وجاءت تلك اإلضافة اهلامة يف 
أعقاب جهود فعالة يف جمال التوعية بذلتها منظمات املجتمع 
املدين، إىل جانب األمم املتحدة وغريها من األطراف الفاعلة 

الدولية يف اليدان.

جمال  على  الضوء  ألسلط  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  وأود 
أن  التقدم  فيه ألوجه  ينبغي  أنه  أرى  بل  ميكن،  آخر  حاسم 
السياسية  العمليات  خالل  من  جهد  من  ُيبذل  ما  تواكب 
فترة  منذ  املفقودين  االشخاص  مصري  حتديد  أي،  اجلارية، 
الصراع. وعلى الرغم من أن الفريق العامل املعين باألشخاص 
روحا  جمسدا  بانتظام،  االجتماعات  يعقد  يزال  ال  املفقودين 
فإننا ما زلنا حباجة  املتزايدين،  املتبادل والتعاون  من االحترام 
االشخاص  حاالت  لتسوية  احليوية  املعلومات  من  مزيد  إىل 
املفقودين من اجلانبني. ويتطلب األمر من اجلانبني بذل املزيد 
وإتاحتها،  املعلومات  لتحديد مصدر هذه  اجلدية  من اجلهود 
وهو ما يقتضي إبداء املزيد من االلتزام اجلوهري على الصعيد 
السياسي. وبدون هذه االلتزامات، سيظل التقدم بشان مسألة 

حامسة للمصاحلة بطيئا بشكل غري مقبول.

إن اتفاق 19 نيسان/أبريل إجناز تارخيي وخطوة حامسة 
وينبغي  وبريشتينا على حد سواء،  لبلغراد  بالنسبة  األمام  إىل 
األطراف  فرقت  اليت  للمسائل  السلمية  التسوية  أن يسهم يف 
قامت  الذي  واحلازم  الفعال  التيسريي  والعمل  طويلة.  لفترة 

حتقيق  يف  أساسيا  كان  األورويب  لالحتاد  السامية  املمثلة  به 
تلك النتيجة. وعلى نفس القدر من األمهية األساسية كانت 
اإلرادة السياسية والريادة اليت أبداها الطرفان اللذان اضطلعا، 
يف خضم تطلعاهتما إىل االنضمام إىل أوروبا، مبسؤولية تارخيية 

عن التوصل إىل حلول توافقية صعبة لكنها ضرورية. 

واالتفاق يضع مسارا لن يكون مضمونا وال سريعا. ويف 
ذلك الصدد، آمل صادقا أن يواصل أعضاء جملس األمن، بل 
املجتمع الدويل قاطبة، تقدميه لدعمه الثابت للتقدم. فاحلالة يف 
عني املكان، مبا يف ذلك احلالة السياسية املحلية على اجلانبني، 
ما زالت هشة، وال ميكن التسليم بأن ما ُيحرز من تقدم اآلن 

ال ميكن عكس مساره أو أنه ببساطة مضمون.

إن تنفيذ االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف إطار عملية 
من  اجلاد  العمل  مواصلة  سيتطلب  األورويب  االحتاد  يسرها 
لدن الطرفني والدعم الفعال من املجتمع الدويل. وتبذل بعثة 
األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو جهودا لكفالة إسهام 
بيئة  هتيئة  يف  امليدان،  يف  الداعم  دورها  فيذلك  مبا  جهودها، 
الشركاء  مع  الوثيق  بالتعاون  وذلك  االتفاق،  لتنفيذ  مواتية 

الدوليني.

وأود أن أعرب عن التقدير العميق ألعضاء املجلس على 
مواصلة التزامهم السياسي جتاه الطرفني، وعن أملي أن يظل 
احلرجة  القادمة  الفترة  مراحل  مجيع  ثابتا خالل  االلتزام  هذا 

والصعبة.

أعضاء  ومجيع  الرئيس،  سيدي  أشكركم،  اخلتام،  ويف 
املؤقتة يف  املتحدة لإلدارة  لبعثة األمم  املجلس، على دعمكم 
التقدم  يف  املتمثلة  املشتركة  لألهداف  وتعزيزكم  كوسوفو، 

السياسي والسالم واملصاحلة يف امليدان.

على  ظريف  السيد  أشكر  باإلنكليزية(:  الرئيس)تكلم 
إحاطته اإلعالمية.
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داتشيتش،  إيفيتسا  السيد  دولة  إىل  اآلن  الكلمة  أعطي 
رئيس وزراء مجهورية صربيا.

الوفد  وقدم  ؛  بالصربية  )تكلم  داتشيتش)صربيا(  السيد 
الترمجة الشفوية إىل اللغة اإلنكليزية(: بادىء ذي بدء، أود أن 
أشكركم، سيدي الرئيس، على عقد هذه اجللسة وفقا للقرار 
الفرصة ألشكر  هذه  أغتنم  أن  أود  )1999(. كما   1244
السيد فريد ظريف، املمثل اخلاص لألمني العام على ما بذله 

من جهود وما أبداه من التزام يف معاجلة املشاكل يف امليدان.

األمم  بعثة  عن  العام  األمني  لتقرير  متأنية  دراسة  وبعد 
)S/2013/254(املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

نيسان/أبريل  الثاين/يناير إىل 22  للفترة من 16 كانون 
من هذا العام، يؤسفين كثريا أن أقول إن التقرير يسلط الضوء 
األمنية يف مشال  فاحلالة  اهلامة.  األمنية  التحديات  بعض  على 
كوسوفو ما زالت هشة للغاية، واحلوادث املتكررة تثري القلق 
 60 ُسجل  معطيات،  من  لدينا  ملا  ووفقا  خاص.  حنو  على 
هجوما من اهلجمات ذات الدوافع العرقية خالل األربعة اشهر 
األوىل من عام 2013، أي بزيادة قدرها 20 هجوما مقارنة 
بالفترة ذاهتا من السنة املاضية. واليسعين سوى أن أوجه انتباه 
املجلس إىل اجلرائم ذات الدوافع العرقية الدوافع، من جرائم 
والسرقة. وعلى  والتخويف  التهديدات،  مثل  املدنية،  النوعية 
الرغم من أن هذه اجلرائم ال يتم اإلبالغ عنها، فإهنا ال تقل 
فعالية باعتبارها وسيلة ملمارسة الضغط عن اهلجمات الفعلية. 

كما أن أعدادها آخذة يف االزدياد. 

مرارا  صربيا  أبانت  بالتقرير،  املشمولة  الفترة  وخالل 
وتكرارا عن استعدادها لإلسهام بفعالية يف التغلب على املشاكل 
مستدام سيساعد  هو حتقيق حل  الرئيسي  وهدفنا  املتراكمة. 
السالمة  اجلميع يف كوسوفو وميتوهيا، من جهة، وسيحفظ 
اإلقليمية جلمهورية صربيا وسيادهتا، من جهة أخرى. وستظل 
صربيا تويل االهتمام ألبناء كوسوفو وميتوهيا الصرب، وتبذل 

اجلهود لكفالة العودة اآلمنة وسبل الرزق املستدامة للمواطنني 
ذلك  بأن  اقتناع  على  وحنن  هناك.  يعيشون  الذين  الصرب 
سبيل  أفضل  هو  الشديدة،  صعوبته  من  الرغم  على  املسار، 

للتغلب على خملفات املاضي.

ومنذ تشكيل احلكومة اجلديدة جلمهورية صربيا، ُأجريت 
11 دورة من احلوار السياسي يف بروكسل من خالل جهود 
وساطة البارونة كاترين آشنت، املمثلة السامية لالحتاد األورويب 

املعنية بالشؤون اخلارجية والسياسة األمنية. 

ومن املقرر أن جتري اجلولة املقبلة من املفاوضات يف 20 
بارزة  أثناء احلوار، استثمر بلدي جهودا  حزيران/يونيه. ويف 
وأظهر مرونة كبرية أقّر هبا العديد من املسؤولني الدوليني، مبن 
البارونة آشتون نفسها. وتعزيزا للعملية، ستبقى صربيا  فيهم 
تسترشد باالعتقاد الثابت بأّن املفاوضات ميكن أن تفضي إىل 
لبناء سالم دائم وحتقيق أمن  حّل مقبول يشكل أساسا متينا 

كامل جلميع املقيمني يف إقليم جنوب صربيا.

أشهر  ستة  استمّر  الذي  السياسي  احلوار  عن  جنم  وقد 
العالقات”.  تطبيع  اليت حتكم  املبادئ  “االتفاق األول بشأن 
ومجهورية صربيا مصممة على تنفيذ االتفاق. وأود أن أشري يف 
الوقت نفسه إىل أّن هذا هو االتفاق األول الذي مّت التوصل إليه 
بني بلغراد وبريشتينا، بينما ال تزال املفاوضات بشأن جمموعة 
كاملة من املواضيع اهلامة - مثل وضع الكنيسة األرثوذكسية 
األشخاص  وعودة  والدينية،  الثقافية  املواقع  ومحاية  الصربية، 
تنفيذ  طرائق  عن  فضال  املُلكية،  وحقوق  داخليا  املشرَّدين 

االتفاق - تنتظر انطالقتها من اجلانبني. 

ولدى مجهورية صربيا توقُّعات عظيمة من االجتماعات 
املستقبلية ألفرقة تطوير خمططات تنفيذ االتفاق. ويرى بلدي 
لتنفيذ  عليها  املتَّفق  البنود  تطبيق  ضرورة  جدا  املهم  من  أنه 
اتفاق  أطلقوا  الذين  املفاوضني  إرادة  د  جيسِّ بشكل  االتفاق، 
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وضع  حتديد  نفسه  بالقدر  ينبغي  وأنه  ونواياهم،  بروكسل 
الصربيني يف كوسوفو وميتوهيا بعبارات واضحة جدا. 

وأود أن أذكر أيضا أّن االتفاق األول ينّص على “رابطة/
وميتوهيا.  كوسوفو  يف  الصربية  األكثرية  بلديات  مجعية” 
جماالت  يف  عديدة  هامة  مسؤوليات  يف  اجلمعية  وسُتستثَمر 
احلضري  والتخطيط  والصحة  والتعليم  االقتصادية  التنمية 
والريفي. وسُتحتَرم الُبنية العرقية للشرطة والسلطة القضائية يف 
أراضي اجلمعية، بينما لن ُيسمح للقوات املسلحة يف بريشتينا 
بالدخول إىل الشمال بدون إذن من القوى األمنية يف كوسوفو. 

وبقاء السكان الصربيني يف اإلقليم، مشال هنر إيبار وجنوبه 
معا، مرتبط مباشرة بأمنه الفعلي. ومنذ حزيران/يونيه، 1999، 
كوسوفو  يف  الدويل  والعسكري  املدين  احلضور  ووصول 
ل حنو 000 7 اعتداء فعلي، ُقتل فيها 262 1  وميتوهيا، ُسجِّ
شخصا، بينهم 037 1 شخصا من الصربيني وغري األلبانيني، 
وُجِرح فيها 818 1 شخصا. ومن بني، 427 بلدة وقرية أقام 
فيها الصربيون قبل عام 1999، جرى التطهري العرقي الكامل 
يقيمون  الصربيون  يُعد  مل  إذ  وقرية.  بلدة   311 جمموعه  ملا 
هناك مطلقا، ولكننا نوّد االعتقاد أّن الظروف سُتهيَّأ لعودهتم 
تشجيعهم  خاص  بشكل  الضروري  ومن  الوقت.  مرور  مع 
الظروف  بتهيئة  إاّل  حتقيقه  ميكن  ال  ما  وهذا  العودة،  على 
كوسوفو  يف  العائدين  لفئات  واالقتصادية  املادية  لالستدامة 
وميتوهيا قاطبة. والعودة املستدامة لألشخاص املشردين داخليا 
ستتيح الفرصة إلجياد كوسوفو وميتوهيا ذات أعراق متعددة. 

عودة  عمليات  إّن  القول  علّي  يتعني  أنه  املؤسف  ومن 
راد.  األشخاص املشردين داخليا ظلت بطيئة جدا وصعبة االطِّ
فالعائدون ُيدعمون باألقوال ال األفعال؛ إهنم ُيتَركون يف هناية 
املجتمعات  اعتداءات  ويواجهون  اخلاصة  لوسائلهم  املطاف 
املحلية. وهم يطلبون من مجهورية صربيا دعمهم أو العودة إىل 
املبالغة توقُّع  أنه قد يكون من  الثابت  أماكن تشّردهم. ومن 

الترحيب هبم يف املجتمعات اليت يعودون إليها، ولكن ال ريب 
يف أّن مؤسسات كوسوفو وميتوهيا املعنية مضطرة لتوفري احلّد 

األدىن من الظروف املعيشية األساسية، مثل األمن الفعلي. 

عاد  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  وحبسب 
إىل كوسوفو وميتوهيا 982 22 شخصا منذ عام 1999، 
ليس بينهم سوى 42.6 يف املائة من الفئة الصربية. واستنادا 
إىل معلوماتنا، مل يكن هناك سوى حنو 000 4 شخص مّمن 
ُيدَعون العائدين املستدامني يف السنوات الـ 14 املاضية. ومن 
لوا يف  املثري للقلق اخلاص أّن 47 عائدا من فئات األقلية ُسجِّ
الربع األول من عام 2013، أي ما يقارب نصف العائدين يف 
لت عودة 87 شخصا  الفترة ذاهتا من عام 2012، حيث ُسجِّ

إىل كوسوفو وميتوهيا. 

تقرير  يف  الواردة  التقييمات  اخلاص،  االهتمام  يثري  ومما 
بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل كوسوفو وميتوهيا 
من تشرين األول/أكتوبر، 2012، حيث أظهرت أّن “غياب 
حّل مستدام لنحو 000 235 شخص من املشردين داخليا 

من كوسوفو ما انفّك يشكل حتديا كبريا جلميع املعنيني”. 

إهناء  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  وتعتزم 
التمويل للربامج املعنية باألشخاص املشردين داخليا يف صربيا. 
ومع أّنه من املقرر املوافقة على مبلغ 2.8 مليون دوالر لربامج 
مل  أنه  املؤسف  فمن  أيلول/سبتمرب،  يف  األشخاص  أولئك 
يتعّهد حىت اآلن أي مانح بأية أموال لصندوق مفوضية األمم 
داخليا  املشردين  األشخاص  لصاحل  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
الفرصة لكي أدعو  من كوسوفو وميتوهيا. وإنين أغتنم هذه 
اجلميع إىل مساعدة األشخاص املشردين، الذين يعيش منهم 

حنو 000 96 شخص دون خّط الفقر. 

ومما جعل عملية العودة أكثر صعوبة هو أّن نظام سيادة 
القانون يف كوسوفو وميتوهيا يعاين أوجه قصور خطرية، وأنه 
ظل عاجزا عن توفري احلماية املالئمة ضد االنتهاكات املتكررة 
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حلقوق اإلنسان، وال سيما انتهاكات حقوق األقليات. وهذا ما 
ثُبت أيضا يف تقرير ديوان مراجعي حسابات االحتاد األورويب 
من تشرين األول/أكتوبر، 2012، حيث ُذِكر أنه على الرغم 
من كون كوسوفو أكرب متلق منفرد للمعونة املالية يف العامل، 
فإّن هذه املساعدة مل تكن فعالة مبا يكفي إلنشاء نظام مالئم 
ساعد  األورويب  االحتاد  أّن  التقرير  ويذكر  القانون.  لسيادة 
كوسوفو على بناء قدرات معينة يف جمال سيادة القانون، لكّن 
وصول املساعدة إىل الشرطة والسلطة القضائية ظل حمدودا. 

وقد عزَّز موقف ديوان مراجعي حسابات االحتاد األورويب 
على  تزال  ال  الصريب  املجتمع  من  أعضاء  اعتقال  ممارسة  أّن 
الذي  القانوين  واألساس  املسؤول  هوية  توضيح  بدون  حاهلا 
ُيسهم  ال  وهذا  اخلالفية.  التوقيف  مذكرات  مبوجبه  تصدر 
مطلقا يف بناء الثقة أو الشعور باألمن لدى السكان الصربيني. 

ووجود املجتمع الدويل يف امليدان ذو أمهية حامسة لتنفيذ 
أن  املتحدة  لألمم  ينبغي  أنه  نرى  فإننا  لذا،  االتفاقات.  مجيع 
تواصل العمل مع املنظمات الدولية العاملة برعايتها يف أراضي 
لإلدارة  املتحدة  األمم  لبعثة  ينبغي  وأنه  وميتوهيا،  كوسوفو 
املؤقتة يف كوسوفو أن تواصل تنفيذ واليتها وضمان أن تعمل 
البعثات يف كوسوفو وميتوهيا حصريا ضمن إطار حمايد كما 

ورد يف القرار 1244)1999(. 

األمم  بعثة  دور  أّنه ال غىن عن  التجربة  من  تعلَّمنا  لقد 
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو على صعيد استقرار احلالة 
على  فرضها  املزمع  القيود  ألسباب  تفهُّمنا  ومع  املنطقة.  يف 
بدون  تبقى  أن  احلالية جيب  واليتها  أّن  نعتقد  فإننا  امليزانية، 
االحتاد  بعثة  مع  تعاوهنا  ويصبح  أنشطتها  ُتعزَّز  وأن  تغيري، 

األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو أكثر كفاءة. 

حتظى  وميتوهيا،  كوسوفو  يف  املؤسسات  مجيع  بني  ومن 
بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بالثقة الكربى من 
احلساسة  املسائل  يعاجل  السياسي  فريقها  ألّن  األقلية،  جمتمعات 

ذات األمهية االستثنائية للمجتمع الصريب، مبا يف ذلك محاية التراث 
الثقايف، واالرتقاء مبستوى احلماية القانونية واألمنية، وتنفيذ احلّق 
يف العودة احلرة واملصاحلة. لذا، فإننا نعتقد أنه ينبغي تعزيز الفريق 
كوسوفو  يف  املؤقتة  لإلدارة  املتحدة  األمم  لبعثة  التابع  السياسي 
بدل تقليصه، بينما حنن على وشك الدخول يف مرحلة أكثر دقة، 

سيترتَّب علينا فيها تنفيذ االتفاقات بشأن هذه املسائل اهلامة. 

التمويل  بتعليق  املتعلقة  احلالة  خاصة،  بأمهية  يتَّسم  ومما 
إلدارة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، ومقرها 
للحكم  املؤقتة  املؤسسات  جانب  من  ميتروفيتشا،  مدينة 
ميتروفيتشا،  مشال  إدارة  مكتب  ُيسّمى  ما  وإنشاء  الذايت، 
بعثة األمم  أو  الصريب  اتفاق مع اجلانب  او  بدون مشاورات 
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وهو ما ُيعتَبر مبثابة حماولة 
ميتروفيتشا.  يف  لإلدارة  القائمة  الكفاءات  على  لالستيالء 
وأذكر هنا أّن اإلدارة يف ميتروفيتشا قد أُنشئت عمال بالقرار 
1244)1999(، وأّن مسؤولياهتا وصالحياهتا املحددة مبيَّنة 
يف التوجيه اإلداري رقم 12/2007 الصادر عن بعثة األمم 
ُتحال  مبوجبه  والذي  كوسوفو،  يف  املؤقتة  لإلدارة  املتحدة 
مشروعية احلوكمة إىل بلدية ميتروفيتشا، باستحداث مسؤولية 
إدارية مباشرة لبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو 

عن اجلزء الشمايل من البلدية على أساس مؤقت. 

البعثة يف ميتروفيتشا  وعلى الرغم من ذلك، تواصل إدارة 
أداء وظائفها يف الوساطة واملصاحلة ومنع الزناع، كما ُأشري يف 
تقرير األمني العام )S/2013/254(، الذي ُذِكر فيه أيضا أّن مكتب 
إدارة مشال ميتروفيتشا ال ميكنه أن ميارس والية قضائية فعالة يف 

مشال اإلقليم. لذا، نتوّقع ملسألة متويل اإلدارة أن ُتحّل قريبا. 

ينتظرنا،  الذي  العمل  وأمهية  متاما حجم  ندرك  إذ  وإننا 
فقد استثمرنا جهودا هائلة وشحذنا كل طاقاتنا هبدف حتقيق 
وجيعلنا  أيسر،  اإلقليم  يف  املقيمني  مجيع  حياة  جيعل  اتفاق 
انتباه  استرعاء  علّي  يتعيَّن  لذا،  الدائمة.  املصاحلة  إىل  أقرب 
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جملس األمن إىل أّن املسؤولني والشخصيات العامة املرموقة يف 
اإلجراءات،  امتثاهلم جلميع  من  الرغم  على  مجهورية صربيا، 
ما انفّكوا قادرين على الوصول إىل كوسوفو وميتوهيا والبقاء 
فيهما، مكذِّبني بذلك حقيقة أّن ما ُيسّمى مؤسسات كوسوفو 
بل  التنقل،  حرية  يف  حقهم  انتهاك  على  تقتصر  ال  املستقلة 

ك أيضا يف مسألة استعدادهم للتوصل إىل اتفاق.  تشكِّ

وعلى الرغم من تفهمنا أّن قوى سياسية كربى موجودة 
يف بريشتينا تعارض أّي اتفاق مهما كان نوعه، خالفا للحالة يف 
بلغراد، فإننا ال نستطيع أن نتفهم غياب االستجابة يف حاالت 
املعايري  تطال  ولكنها  القوانني،  على  تقتصر  ال  اليت  االنتهاك 
احلضارية األساسية. فنحن نتفهم، على سبيل املثال، أّن املقربة 
الصربية املدمَّرة يف جنوب ميتروفيتشا ال ميكن إعادهتا إىل حالتها 
شيء  أي  ُيفعل  ال  ملاذا  نفهم  أن  نستطيع  ال  لكننا  السابقة، 
العدالة، أو منع أعمال التخريب  لسوق مرتكيب التخريب إىل 
يف املستقبل أو استعادة املقربة. ومن املؤكد أننا ُنِصّر على اختاذ 
املقربة  أّن  لو  ميتروفيتشا  مشال  سُتتَّخذ يف  كانت  اليت  التدابري 

املحلية للمسلمني قد ُدنِّست ذات يوم، وهذا ما مل حيدث. 

األرثوذكسية  الكنيسة  على  االعتداءات  استمرت  وقد 
الصربية ومرافقها وكهنتها وهنب الكنائس واألديرة بال هوادة. 
وبالرغم من إبالغ شرطة كوسوفو وقوة كوسوفو بكل حاالت 
االعتداء هذه يف حينه، مل نتلق أي تقارير عن نتيجة التحقيق 
بشأن أي حالة منها، ومل يتم القبض على أحد من مرتكبيها 
على اإلطالق. ويتم التغاضي عن االعتداءات من هذا القبيل يف 
حالة وقوع حماولة حلماية التراث الصريب، مثل قرارات املحكمة 
العليا يف كوسوفو املؤكدة مللكية الكنيسة األرثوذكسية الصربية 
قرار  إثر  ديتشاين  يف  املظاهرات  نظمت  وقد  ديتشاين.  لدير 
أن  وبعد  ديتشاين  بلدية  يف  واملسؤولني  املصري  تقرير  حركة 
تدخلت قوة كوسوفو. وهذا االحتجاج مثال آخر للتحريض 
متطرف  عمل  وهو  الديين،  والتعصب  العرقية  الكراهية  على 

وحجة أخرى للتذرع بضرورة بقاء قوة كوسوفو يف ميتوهيا. 
وأشكر الواليات املتحدة على قرارها بعدم ختفيض قواهتا.

التراث  مسألة  أن  حقيقة  على  الضوء  أسلط  أن  وأود 
الثقايف الصريب واألماكن الدينية يف كوسوفو وميتوهيا ستكون 
أحد املواضيع يف املفاوضات بني بلغراد وبريشتينا يف املستقبل. 
ويف هذا السياق، فإن إنشاء وحدة متعددة األعراق متخصصة 
والدينية داخل شرطة كوسوفو ميثل  الثقافية  املواقع  يف محاية 
خطوة إجيابية، وإن كانت غري كافية، يف االجتاه الصحيح حنو 
والديين  الثقايف  التراث  مواقع  لتأمني  إضافية  ضمانات  توفري 
يف كوسوفو وميتوهيا، خصوصا بالنظر إىل عدم ثقة السكان 

الصرب ورجال الدين األرثوذوكس يف قوة كوسوفو. 

ومن جهة أخرى، فإن حكومة مجهورية صربيا ال تثق يف 
اخلصخصة اليت تنفذها وكالة اخلصخصة يف كوسوفو، ويطلق 
عليها رمسيا وكالة كوسوفو االئتمانية. ونرى أن هذه العملية 
حبقوق  املعنية  واألوروبية  الدولية  االتفاقيات  مع  تتعارض 
مجهورية  بأن  ونذكر  القانونيني.  للمالك  بتجاهلها  اإلنسان 
يف  العامة  الشركات  يف  الدوالرات  باليني  استثمرت  صربيا 
ما  وأهنا كضامن  عقود،  على مدى عدة  وميتوهيا  كوسوفو 
زالت تدفع فوائد القروض الدولية بالدوالر. وأقساط الديون 
كوسوفو  يف  الشركات  ملساعدة  عليها  احلصول  جرى  الىت 
األغلبية،  غري  من  الطوائف  من  العمال  وحقوق  وميتوهيا، 
وال سيما من النازحني الذين يتعني أن حيصلوا على جزء من 

حصيلة بيع الشركات، كلها مهددة يف هذه العملية. 

العامة  الشركات  أيضا خصخصة  خاصة  بصورة  ويقلقنا 
هذه  وبيع  الصربية.  التجمعات  مناطق  يف  للدولة  واململوكة 
الشركات ألشخاص ينتمون إىل القومية األلبانية، وأصول رؤوس 
يف  االقتصادية  املوارد  ضياع  إىل  يؤدي  شك،  موضع  أمواهلم 
تلك املجتمعات، وهو عامل رئيسي يف تكثيف خروج السكان 
الصرب من كوسوفو وميتوهيا ألسباب اقتصادية ولغياب األمن. 
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مع ذلك ويف إطار العملية السياسية، وبعد إعالن استقالل 
كوسوفو من جانب واحد، منحت صربيا ذاتية وشرعية دولية 
بريشتينا،  يف  الذايت  للحكم  االنتقالية  للمؤسسات  حمدودة 
مستوى  أعلى  على  املفاوضات  أن جترى  ينبغي  أنه  واعتربت 
الدويل  القانوين  املركز  مسألة  إىل  التطرق  بدون  سياسي 
للمؤسسة املؤقتة للحكم الذايت يف بريشتينا. واهلدف من ذلك 
إنشاء أجهزة إدارية حتترمها كل األطراف اليت تشملها العملية، 
وإنشاء ضمانات قانونية وسياسية رمسية على مستوى املقاطعة 
من  وغريها  واإلقليمية  السياسية  للحقوق  الدويل  واملجتمع 
حقوق الطوائف القومية يف مجيع أحناء إقليم كوسوفو وميتوهيا. 

للحوار،  استعدادها  بالفعل  صربيا  مجهورية  أبدت  لقد 
احلايل يف  الوضع  للتغلب على  تبذل قصارى جهدها  وستظل 
األمم  بعثة  ووجود  واأللباين.  الصريب  الشعبني  بني  العالقات 
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو يكتسي أمهية فائقة للجهود 
اليت نستثمرها لتقدمي مشورة ناجعة ملجلس األمن واألمم املتحدة، 
ومها يؤديان دورا ال غىن عنه يف توفري الشرعية للحل الشامل. 
الواردة  العهد  وهذا بات واضحا إذن، نتيجة للمشاكل قدمية 
يف تقرير األمني العام )S/2013/254(. وهناك قلق السكان من 
غري األغلبية يف املحافظة، واحترام حقوق اإلنسان واألقليات، 
ومحاية مصاحل وحياة املواطنني كافة على قدم املساواة ومحاية 
تراثهم الثقايف والديين، والتطبيق الكامل للمعايري األوروبية يف 
مجيع املجاالت هو ما نعتزم السعي إىل حتقيقه بعزم وتصميم. 

أن  للبلقان  ميكن  القيم،  هذه  على  باإلصرار  أنه  ونرى 
كرصيد  العرقية  تعدديته  يستخدم  وأن  ماضيه  على  يتغلب 

نفيس، بدال من أن يكون مصدرا للزناع. 

وبالرغم من كل هذه املشاكل، ال شك أن تقدما تارخييا 
بني  العالقات  يف  األمن  جملس  اجتماعي  بني  فيما  حتقق  قد 
بلغراد وبريشتينا. واملزيد من الشجاعة مطلوب دائما للتحدث 
احلرب.  لبدء  مطلوب  هو  مما  كثريا  أكثر  السالم،  بشأن 

املاضي  إىل  املاضي  حتيل  أن  على  العزم  عقدت  قد  وصربيا 
الذي ال ميكننا تغيريه. وما ميكننا أن نفعله، مع ذلك، هو أن 
نتوقع  التارخيية،  اللحظة  نرسم حاضرنا ومستقبلنا. ويف هذه 
االتفاق وبناء  لتنفيذ هذا  أن يعطي دفعة  الدويل  املجتمع  من 
أعضاء  من  أتوقعه  الذي  الدعم  هو  هذا  الدويل.  االستقرار 
جملس األمن التابع لألمم املتحدة ومن جملس االحتاد األورويب 
الذي ينتظر أن يقرر موعد بدء املفاوضات بشأن العضوية يف 

االحتاد األورويب. 

يف  السلطات  حلث  أيضا  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  وأود 
توفيقي ولغة مشتركة لصاحل شعبينا  بريشتينا على إجياد حل 

ومستقبلنا املشترك. 

لقد عقد الكثري من جلسات جملس األمن ملناقشة احلروب 
واجلزاءات وقصف األراضي يف يوغوسالفيا السابقة. والوقت 
مستقبل  ورسم  السالم  توطيد  ملناقشة  جنتمع  لكي  حان  قد 

أفضل لشعوبنا. 

)تكلم  كوسوفو  وزراء  رئيس  ثاتشي،  هاشم  السيد 
أخاطبكم  أن  خاص  بشكل  سروري  دواعي  من  باأللبانية(: 
رئيسية شهدهتا كوسوفو  تطورات  عليكم  أعرض  وأن  اليوم 
خالل األشهر الثالثة املاضية اليت تكتسي أمهية سياسية كبرية 
مما يضفي خصوصية أكرب على هذه اجللسة. ويف البداية، أود 
أن أعرب عن خالص التقدير لألمني العام، السيد بان كي - 

مون، لدعمه املستمر للسالم والتقدم يف كوسوفو والبلقان. 

يف غضون األشهر الثالثة األخرية، شهدنا بعض التطورات 
التارخيية ذات األمهية. وكان أهم تلك األحداث التوقيع على 
اتفاق السالم وتطبيع عالقات البلدين كوسوفو وصريبا بتيسري 
من االحتاد األورويب. وقد حافظت مؤسسات مجهورية كوسوفو 
على استقرارها السياسي واالقتصادي، وواصلت محاية وتعزيز 
 - االجتماعية  احلالة  على حتسن  مما ساعد  واملصاحل،  احلقوق 
االقتصادية يف البلد والنهوض مبنظورنا األورويب بشكل كبري. 
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وبعد عشر جوالت من احلوار السياسي، مت التوصل يف 
مجهورية  بني  تارخيي  اتفاق  أول  إىل  نيسان/أبريل   19 يوم 
كوسوفو وصربيا بوساطة من البارونة كاترين أشتون، املمثل 
هذا  انطالقة  وكانت  األورويب.  االحتاد  ملفوضية  السامي 
العامة  اجلمعية  قرار  من  السياسي  واحلوار  التمهيدي  االتفاق 
لألمم املتحدة يف خريف عام 2010، وحنن نفخر بتمكننا من 

تنفيذه بالكامل. 

للحوار  دعمها  دائما  كوسوفو  مجهورية  أبدت  لقد 
السياسي مع صربيا والتزامها الثابت هبذا احلوار وباالتفاق الذي 
القبول  لضمان  التدابري  كافة  اختاذ  من خالل  إليه  التوصل  مت 
السياسي لالتفاق يف كوسوفو وتنفيذه بشكل فعال. وصوت 
االتفاق.  هذا  على  باملوافقة  الثلثني  بأغلبية  كوسوفو  برملان 
عن  أعربوا  حيث  باالتفاق،  أيضا  كوسوفو  مواطنو  ورحب 

األمل يف أن حيقق السالم واالستقرار والرخاء يف كوسوفو. 

وكان شركاؤنا يف االئتالف احلاكم يف كوسوفو أيضا 
إليه  التوصل  الذي مت  االتفاق  جزءا من عملية احلوار وأيدوا 
بقوة. وحظي االتفاق بدعم واسع النطاق من املجتمع الدويل. 

صربيا،  وزراء  رئيس  نظريي  على  أثين  أن  أيضا  وأود 
السيد إيفيتشا داتشيتش، جلهوده اجلادة والتزامه بالتوصل إىل 
هذا االتفاق التارخيي لصاحل شعبينا وبلدان املنطقة. ويف هذا 
السياق، وأعين تيسري تطبيع العالقات بني كوسوفو وصربيا، 
كسبت صربيا وكسبت كوسوفو وكسبت املنطقة بأسرها. 

البارونة  جانب  من  احلوار  تيسري  فإن  الصدد،  هذا  ويف 
كاترين أشتون، املمثل السامي لشؤون السياسة اخلارجية واألمن، 
واالتفاق الذي مت التوصل إليه برعايتها، ميثل إجنازا كبريا للسياسة 
اخلارجية لالحتاد األورويب، وهو إجناز مهم سيعمل على حتقيق 
استقرار املنطقة برمتها. وأمهية هذا االتفاق الثنائي بني كوسوفو 
وصربيا تتخطى غرب البلقان، ألنه يهيئء جماال للدول األعضاء 

يف االحتاد األورويب لالعتراف الكامل بكوسوفو. 

األساسية  اجلوانب  تنظم  حكما   15 االتفاق  ويتضمن 
االتفاق  ويتماشى  وصربيا.  كوسوفو  بني  العالقات  لتطبيع 
ودستور كوسوفو، ويفتح الطريق إلرساء االستقرار يف الشمال 
من خالل حتقيق حتول جوهري يف األوضاع األمنية احلالية، 

ويف الظروف السياسية واالقتصادية أيضا. 

يف  االستقرار  إرساء  أمام  الطريق  يفتح  االتفاق  وهذا 
والظروف  األمنية  للحالة  أساسي  حتول  خالل  من  الشمال 
السياسية واالقتصادية الراهنة. كما يفتح هذا االتفاق الطريق 
يف  والعضوية  هبا،  الدويل  االعتراف  لتحقيق  كوسوفو  أمام 

اهليئات الدولية على حنو كامل.

رابطة  إنشاء  هو  االتفاق  هلذا  الرئيسية  اجلوانب  وأحد 
تؤدي عدة مهام تتعلق بالتنمية االقتصادية على الصعيد املحلي، 
والتعليم، والصحة، والتخطيط احلضري والريفي. واتفقنا على 
كوسوفو،  لدستور  وفقا  الرابطة  هذه  صالحيات  تكون  أن 
وقانون احلكم الذايت املحلي، وامليثاق األورويب للحكم الذايت 
املحلي. وسوف تكون الرابطة جزءا ال يتجزأ من مؤسسات 
كوسوفو، وبذلك سوف تعمل عن كثب مع احلكومة املركزية 

يف ممارسة أنشطتها.

بأنه  اقتناع  على  كوسوفو  مجهورية  احلوار،  بداية  منذ 
هياكل  تدير صربيا  بينما  الشمال  يف  الوضع  تطبيع  ميكن  ال 
على  االتفاق  وينص  تفكيكها.  وترفض  قانونية،  غري  موازية 
متوز/ منتصف  حبلول  تعمل صربيا  بأن  تقضي  تنفيذية  خطة 

يوليه 2013 على إغالق مجيع مبانيها األمنية يف كوسوفو، 
والتوقف عن تقدمي الدعم املايل هلا.

الشرطة  وينص االتفاق على أن تكون شرطة كوسوفو 
وسوف  كوسوفو.  مشال  يف  الوحيدة  والشرعية  القانونية 
ترشح الرابطة قائدا إقليميا للشرطة وختتاره وزارة الداخلية يف 
تتعزز سيادة  مجهورية كوسوفو. ومع هذه األحكام، سوف 
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تتعاون  وسوف  املطاف،  هناية  يف  كوسوفو  بشمال  القانون 
سلطات إنفاذ القانون على حنو أكثر فعالية.

جلمهورية  املوحد  القانوين  النظام  على  االتفاق  ويؤكد 
الوالية  ذات  الوحيدة  القانونية  السلطة  بوصفه  كوسوفو 
القضائية يف البلد. والقيام يف الوقت املناسب بإدماج السلطات 
القانوين والقضائي  النظام  القضائية الصربية - الكوسوفية يف 
القضائي  النظام  إنشاء  أن  ونعتقد  ضروري،  أمر  لكوسوفو 
سيزيد ثقة املجتمع املحلي مبحاكم كوسوفو، وحيسن العالقات 
بني األعراق، وقبل كل شيء، يرسي سيادة القانون يف الشمال 

بعدما كانت غائبة يف السنوات األربع عشرة املاضية.

االنتخابات  تنظيم  ومثة جانب هام آخر يف االتفاق هو 
البلدية يف مشال كوسوفو خالل تشرين األول/أكتوبر 2013، 
أحناء  اليت ستجري يف مجيع  البلدية  االنتخابات  بالتوازي مع 
منظمة  مع  بالتعاون  ستجري  االنتخابات  وهذه  كوسوفو. 
واملعايري  لقوانني كوسوفو  ووفقا  أوروبا،  والتعاون يف  األمن 
وتشكيل  البلدية  االنتخابات  تنظيم  يؤدي  وسوف  الدولية. 
مؤسسات كوسوفو  تعزيز شرعية  إىل  اجلديد  احلكم  هياكل 

على الصعيد املحلي.

التوافق  يف  يتمثل  االتفاق  يف  آخر  هام  حكم  وهناك 
املتبادل على أال يعمد أي طرف إىل عرقلة التقدم الذي حيرزه 
التقدم  هذا  عرقلة  على  اآلخرين  يشجع  أو  اآلخر،  الطرف 
على طريق االنضمام إىل االحتاد األورويب. والضمان املتبادل 
هذا هو حكم واعد يدعم األمل يف أن يكون مسار االندماج 
األورويب لكال البلدين سلسا وسريعا، باالستناد إىل الشروط 

العادلة واملزايا الفردية.

من  عددا  وصربيا  كوسوفو  وّقعت  االتفاق،  قبل 
وتطبيق  والبضائع،  الناس  تنقل  بشأن حرية  التقنية  االتفاقات 
اإلدارة املتكاملة على طول احلدود بني الدولتني، واخلدمات 
العاصمتني كخطوة  بني  االتصال  وتبادل مكاتب  اجلمركية، 

تلك  أن  يف  شك  وال  دبلوماسية.  عالقات  إقامة  حنو  أوىل 
االتفاقات حسنت الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

يف كوسوفو وصربيا واملنطقة بنطاقها األوسع.

ولقد تواصل تنفيذ اإلدارة املتكاملة للحدود بني مجهورية 
نفسه،  الوقت  ويف  األخرية.  األشهر  يف  وصربيا  كوسوفو 
كوسوفو  بني  االتصال  مكاتب  تبادل  على  االتفاق  أدى 
وصربيا إىل إحراز تقدم مطرد حنو إجياد حل مشترك ملسائل 
األفراد،  ومحاية  واحلصانات،  والتكوين،  والوالية،  التمثيل، 

واالتصاالت.

ويف هذا السياق، سوف تتمثل مجهورية كوسوفو للمرة 
السلك  من  بعضو  السفراء،  مستوى  على  بلغراد  يف  األوىل 
نقطة حتول  اخلطوة  تلك  وتشكل  الدبلوماسي يف كوسوفو. 
تارخيية يف االتصاالت الرمسية بني البلدين، نظرا ألن مكاتب 
املتبادلة خارج  الثقة  االتصال سيكون هلا دور فريد يف خلق 

السياق املؤسسي.

ودون االنتقاص من األمهية التارخيية للتوقيع على االتفاق، 
فإن تنفيذ هذا االتفاق ضروري لصربيا وكوسوفو وللصرب يف 
كوسوفو. واألشهر املقبلة ستكون أشهرا حامسة يف هذا الصدد.

إن حكومة كوسوفو، ومؤسساهتا العامة، وجهاهتا السياسية 
الفاعلة جبميع أنواعها يف البلد ملتزمة بتنفيذ االتفاق الذي سيفتح 
وحتسني  كوسوفو،  مشال  يف  والتطبيع  التكامل  أمام  الطريق 
التعاون  من  جديد  فصل  فتح  خالل  من  صربيا  مع  العالقات 
مجيع  اختاذ  على  تصميمنا  ونؤكد  املتبادل.  والتفاهم  واحلوار 
تنفيذ مجيع جوانب  لكفالة  الالزمة  والسياسية  التقنية  اخلطوات 
االتفاق يف الوقت املناسب وعلى حنو بّناء، كمسألة ذات أولوية.

ونتوقع أيضا من صربيا أن حتافظ على مسار ثابت للتقدم 
الصرب  مع  كثب  عن  والعمل  بالتزاماهتا،  الوفاء  يف  املحرز 
وتنفيذه. وحنن  االتفاق  بقبول  إلقناعهم  الشمال  املحليني يف 
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نعول على دعم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واملجتمع 
إىل  التوصل  بغية  االتفاق،  لتنفيذ  األوسع  بنطاقه  الدويل 
الكامل بكوسوفو، وانضمامها إىل عضوية  الدويل  االعتراف 

األمم املتحدة واهليئات الدولية واإلقليمية األخرى.

مجهورية  حافظت  املاضية،  الثالثة  األشهر  وطوال 
كوسوفو على االستقرار السياسي واالقتصادي وعلى بيئة آمنة 
سيادة  وعززت  املؤسسي؛  األداء  مواطنيها؛ وحسنت  جلميع 
املجتمعات  حلماية  واالستثمارات  اجلهود  وسرعت  القانون؛ 
األوضاع  حتسني  على  وعملت  الدينية؛  وحرياهتا  املحلية 
ملختلف  االجتماعي  واالندماج  واالجتماعية،  االقتصادية 

الفئات االجتماعية يف كوسوفو.

ويف األشهر األخرية، استمر االعتراف الدويل باستقالل 
املاضية،  القليلة  واألسابيع  األيام  ويف  وبكياهنا.  كوسوفو 
اعترفت تزنانيا واليمن وغيانا بكوسوفو. كما كثفنا مشاركتنا 
املصرف  اهليئات األوروبية، مثل  اإلقليمية والعضوية يف شىت 

األورويب لالستثمار.

ومن الضروري تنفيذ االتفاق يف الوقت املناسب وبفعالية 
كوسوفو،  مشال  يف  والنظام  القانون  وسيادة  األمن،  إلرساء 
والطابع  اإلجرامي  النشاط  من  احلد  على  للعمل  وكذلك 
االقتصادي غري الرمسي يف ذلك اجلزء من كوسوفو الذي كان 
قابعا حتت سيطرة اهلياكل املوازية على مدى السنوات األربع 

عشرة املاضية.

بالتزامها جتاه محاية حقوق  وتتمسك حكومة كوسوفو 
املجتمعات املحلية وتعزيزها عن طريق توفري الدعم املؤسسي، 
املؤسسات  وزادت  واالجتماعي.  واالقتصادي،  والسياسي، 
األمنية يف كوسوفو جهودها لتوفري املزيد من األمن للكنائس 
آذار/ التراثية. ويف  املواقع  من  الصربية وغريها  األرثوذكسية 

خاصة  عمل  فرقة  كوسوفو  شرطة  أنشأت   ،2013 مارس 
حيث  الطوائف،  مجيع  من  الشرطة  أفراد  من   207 قوامها 

يوفرون األمن على مدار 24 ساعة للمواقع الدينية والثقافية 
حوادث  عن  تقارير  أي  هناك  ليست  اآلن،  وحىت  الصربية. 

مناهضة للتراث األرثوذكسي الصريب يف كوسوفو.

عالوة على ذلك، حافظت كوسوفو أيضا خالل هذه الفترة 
املؤسسات  وواصلت خصخصة  االقتصادي،  االستقرار  على 
اململوكة للقطاع العام، ووسعت نطاق االستثمارات األجنبية 
املباشرة. وباملثل، واصل جملس كوسوفو التشريعي عمله وسن 
االقتصادية،  املسائل  من  جمموعة  تنظم  جديدة  قوانني   10

والقضائية، ومسائل اإلدارة العامة.

االحتاد  يف  االندماج  حنو  كوسوفو  مسار  أظهر  وقد 
األورويب تقدما مطردا. واالنضمام إىل االحتاد األورويب أولوية 
وطنية، وهو ميثل جدول أعمالنا للتحديث والتحول السياسي. 
ونتيجة ملشاركة كوسوفو البناءة يف احلوار اجلاري ويف الوفاء 
باملتطلبات األوروبية، ختطو كوسوفو على املسار الصحيح حنو 
التوقيع يف هذا العام على اتفاق حتقيق االستقرار واالنتساب، 

واالستفادة من حترير التأشريات.

ويف 22 نيسان/أبريل، أوصت املفوضية األوروبية ببدء 
واالنتساب  االستقرار  حتقيق  اتفاق  على  التوقيع  مفاوضات 
مع كوسوفو، الذي يفتح اآلفاق إلقامة عالقات تعاقدية بني 
مجهورية كوسوفو واالحتاد األورويب. ويف أقل من أسبوعني، 
سيتخذ املجلس األورويب قرارا بشأن املوافقة على مفاوضات 

التوقيع على هذا االتفاق بني االحتاد األورويب وكوسوفو.

األول  السياسي  التقييم  ميثل  األورويب  االحتاد  تقرير  إن 
واألكثر أمهية لتقدم كوسوفو حنو االندماج يف االحتاد األورويب. 
وينوه التقرير بأن كوسوفو قد أوفت جبميع األولويات األربع 
القصرية األجل يف جمال اإلدارة العامة، وسيادة القانون، ومحاية 
األورويب  االحتاد  برملان  يوصي  وهو  والتجارة،  األقليات، 
حتقيق  اتفاق  على  للتوقيع  املفاوضات  باب  بفتح  وجملسه 

االستقرار واالنتساب مع كوسوفو.
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اليت حدثت  اهلامة  التطورات  آخرا، عقب  وليس  أخريا 
املجاالت  يف  عموما  املحرز  والتقدم  األخرية  األشهر  يف 
السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية وبني اجلماعات العرقية 
لينظر  قد حان  الوقت  بأن  راسخ  اقتناع  لدينا  يف كوسوفو، 
املجلس يف إهناء بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو 
اجلارية  العملية  يف  يسهم  الذي  األمر  القريب،  املستقبل  يف 
على  وحيافظ  املحلية،  للملكية  مساحة  ويهيئ  كوسوفو،  يف 
مصداقية األمم املتحدة ودورها املاضي يف كوسوفو، وخيّفض 
ميكن  اليت  الضرورية،  غري  املالية  التكاليف  املطاف  هناية  يف 
كوسوفو  يف  املتحدة  األمم  وكاالت  جانب  من  استخدامها 
ملشاريع أكثر أمهية يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية، أو 

يف حاالت األزمات األخرى.

واالتفاق بني كوسوفو وصربيا ميّثل عالمة بارزة وفرصة 
للمجلس بغية اختاذ قرار جديد إلهناء والية بعثة األمم املتحدة 
التأييد ألول اتفاق أبرم  لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو؛ وإظهار 
على حنو متبادل بني كوسوفو وصربيا؛ وتوفري الدعم لالحتاد 
األورويب كي يرصد تنفيذ االتفاق، وأيضا إظهار الدعم لكال 
الطرفني كي يعمال متاما كجارين مستقلني وعضوين مسؤولني 

يف املجتمع الدويل.

وأودأن اختتم بياين بتكرار الكالم عن الثبات يف التفاين 
مواصلة  جتاه  وشعبها  كوسوفو  حكومة  جانب  من  واملثابرة 
جناح كوسوفو وازدهارها، ورفض تركة املاضي، واالنضمام 
اإلقليمي  الصعيدين  على  والسلمية  احلرة  األمم  جمتمع  إىل 
حامسة  حلظة  وصربيا  كوسوفو  بني  االتفاق  وميثل  والدويل. 
وتارخيية لتحسني العالقات بني كوسوفو وصربيا، باعتبارمها 
الطريق  لتمهيد  تارخيية  فرصة  هلما  مستقلتني سنحت  دولتني 
عملية  يف  اجلوار  حبسن  تتصف  بينهما  عالقات  قيام  أمام 
تكامل االحتاد األورويب. وكان يتعني على كال اجلانبني تقدمي 
بعض التنازالت اليت صبت بنهاية املطاف يف مصلحة مواطين 

كوسوفو ومستقبلهم على أفضل وجه داخل دولة كوسوفو 
الوقت  يف  االتفاق  تنفيذ  إن  ذلك،  ومع  والعاملة.  الوحدوية 
املناسب وبشكل فعال سيحدد النجاح يف إقامة العالقات بني 
أعمال  إىل  احلسنة  النوايا  ترمجة  وينبغي  وتطبيعها.  الدولتني 
مرئية. وينبغي ألعضاء املجلس واملجتمع الدويل بنطاقه األوسع 

أن يدعموا التنفيذ الفعال هلذا االتفاق.

السيد كيم سوك )مجهورية كوريا( )تكلم باإلنكليزية(: 
فريد  السيد  كوسوفو،  يف  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  أشكر 
ظريف، على إحاطته اإلعالمية املتبصرة. كما أود أن أرحب 
برئيس الوزراء إيفيتسا داتيتش ورئيس الوزراء هاشم ثاتشي 

يف املجلس اليوم. 

يف  املسألة  هذه  بشأن  املجلس  عقدها  جلسة  آخر  منذ 
يف  بناءة  تطورات  حدثت   ،)S/PV.6939 )انظر  آذار/مارس 
احلوار السياسي بني بلغراد وبريشتينا. إن مجهورية كوريا هتنئ 
كال اجلانبني على التوصل إىل االتفاق التارخيي يف 19 نيسان/

أبريل ضمن إطار احلوار الذي يّسره االحتاد األورويب. وهذا 
االتفاق إجناز كبري يف تطبيع العالقات، وهو ميثل أيضا خطوة 
كبرية إىل األمام صوب حتقيق السالم واألمن اإلقليميني. ويف 
هذا الصدد، نشيد بكال رئيسي الوزراء إلظهارمها الشجاعة 
السياسية واتباع هنج مرن حبثا عن حل وسط. ونشيد أيضا 
اخلارجية  بالشؤون  املعنية  األورويب  لالحتاد  السامية  باملمثلة 
من جهود  بذلته  ما  على  أشتون،  كاثرين  األمنية،  والسياسة 

دؤوبة وتفان شخصي يف تيسري هذا االتفاق الرائد. 

إن املطلوب اآلن هو التنفيذ الكامل والفعال لالتفاق على 
أرض الواقع. ويف هذا السياق، من املشجع أن جولة جديدة من 
املحادثات الفنية حول التنفيذ قد بدأت بالفعل يف بروكسل. ومع 
ذلك، ميكن بسهولة عرقلة مسار التنفيذ الكامل بوجود عقبات 
املقاومة  يف  يكمن  املنعطف  هذا  يف  األكرب  والتحدي  خطرية. 
والتشكك الشديدين من جانب الصرب الذين يعيشون يف مشال 
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كوسوفو. ومع مراعاة أن االتفاق املؤرخ 19 نيسان/أبريل يتعلق 
التنفيذ  فإن  كوسوفو،  مشال  يف  األربع  البلديات  بوضع  أساسا 
ببساطة ال ميكن القيام به دون التعاون من جانبها. لذلك، نود أن 
نؤكد على أن التنفيذ ينبغي أن حيصل بطريقة شاملة وتشاركية 
تتيح املشاركة الكاملة من جانب صرب كوسوفو. ومن الضرورة 
القضائية بشمال  الشرطة والسلطات  إدخال مجيع أجهزة  أيضا 
كوسوفو يف إطار مؤسسي لكوسوفو، مثلما اتفق عليه اجلانبان. 

ومع ذلك، إن املصاحلة احلقيقية املستدامة ال ميكن حتقيقها 
أن  أبعد من  تزال  القدمية ال  فالتوترات  بني عشية وضحاها. 
إجراء  أمام  ضخمة  عقبات  تشكل  القائمة  والريبة  تتالشى. 
حوار بّناء. وهذا هو السبب يف أن احلوار السياسي جيب أن 
يستكمل باختاذ تدابري لبناء الثقة. وأثناء اجللسة اليت عقدناها 
يف آذار/مارس، اقترحنا مبادرات تعليمية والقيام حبملة توعية 
كتدابري فعالة لبناء الثقة، ويسرين أن أالحظ اليوم أّن التقرير 
األخري لألمني العام )S/2013/254( يذكر بعض التقدم امللموس 

املحرز يف قطاع التعليم. 

وحنن نعتقد أن غرس قيم التسامح والتفاهم بني األعراق 
بني  الثقة  استعادة  حنو  األوىل  اخلطوة  هو  املقبلة  األجيال  يف 
مواصلة  إىل  اجلانبني  كال  ندعو  لذلك،  املحلية.  املجتمعات 
وتيسري  الثقافات  املتعدد  التعليم  تعزيز  بغية  جهودمها  توطيد 
تتمسك  أن  جيب  ذلك،  على  عالوة  الطالب.  بني  التبادل 
جلميع  الكاملة  السالمة  كفالة  حيال  بالتزامها  كوسوفو 
أن  الناس صعوبة يف  ذلك، سيجد  وبدون  العرقية.  األقليات 

يشعروا باألمان والثقة واالئتمان ضمن النظام اخلاص هبم.

ويف هذا السياق، هناك سلسلة من احلوادث اليت تستهدف 
موظفي املكتب اإلداري يف مشال ميتروفيتشا ومن اهلجمات اليت 
تشن على العائدين، وهي ال تزال تشكل مصدر قلق خاص. حنن 
ندين هذه اهلجمات. كما ندعو سلطات كوسوفو إىل مضاعفة 

جهودها لتوفري محاية أفضل جلميع طوائف األقليات العرقية. 

أخريا، تود مجهورية كوريا أن تشيد باملمثل اخلاص ظريف 
وبالفريق الكامل لبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو. 
بعثة  مع  الوثيق  تعاوهنا  املتحدة  األمم  بعثة  تواصل  أن  ونأمل 
وقوة  كوسوفو،  يف  القانون  بسيادة  املعنية  األورويب  االحتاد 
كوسوفو، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، مما يسهم اسهاما 

كبريا يف حتقيق السالم الدائم واملصاحلة احلقيقية يف كوسوفو.

السيد وانغ مني )الصني( )تكلم بالصينية(: أود أن أشكر 
املمثل اخلاص لألمني العام، السيد فريد ظريف، على إحاطته 
اإلعالمية. وأرحب حبضور رئيس وزراء صربيا، دولة السيد 
إىل  بعناية  استمعت  كما  اليوم.  جلسة  يف  داتيتش،  إيفيتسا 

البيان الذي أدىل به السيد  ثاتشي. 

)1999( هو  القرار 1244  أن  دائما  تعتقد  الصني  إن 
أساس قانوين هام حلل مسألة كوسوفو. وينبغي بذل اجلهود 
الرامية إىل حل هذه املسألة يف إطار ذلك القرار. واألمر متروك 
للطرفني بغية التوصل إىل تسوية مقبولة على حنو متبادل من 
خالل احلوار والتفاوض. وينبغي احترام سيادة صربيا ووحدة 

أراضيها احتراما كامال. 

جرت  اليت  السياسي  احلوار  جبوالت  الصني  وترحب 
مؤخرا على مستوى رفيع بني بلغراد وبريشتينا وما أسفر عنها 
املضي  الطرفني على مواصلة  إجيابية. وحنن نشجع  نتائج  من 
قدما باحلوار الواقعي والبّناء يف جهد إلجياد حل طويل األجل 
ملسألة كوسوفو من أجل احلفاظ على السالم واالستقرار يف 

منطقة البلقان وأوروبا بوجه عام. 

ولكن  هادئا،  يزال  ال  كوسوفو  يف  األمين  الوضع  إن 
اجلزء الشمايل من كوسوفو ال يزال متوترا. ويف هذا الصدد، 
نعرب عن قلقنا جتاه ذلك. وجيب أن تتخذ األطراف املعنية 
اإلجراءات اآليلة إىل توفري احلماية الفعالة للحقوق املشروعة 
ملختلف املجموعات العرقية يف كوسوفو، واعتماد هنج حكيم، 
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والتمسك باحلوار حلل خالفاهتا. واملهم جتنب أي إجراءات قد 
تؤدي إىل تعقيد الوضع احلايل وتصعيده. 

وتشيد الصني بالعمل الذي تضطلع به بعثة األمم املتحدة 
العام.  املمثل اخلاص لألمني  بقيادة  املؤقتة يف كوسوفو  لإلدارة 
وحنن نؤيد اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا بعثة األمم املتحدة لتنفيذ 
االحتاد  وبعثة  املتحدة  األمم  بعثة  من  ونأمل  املجلس.  والية 
األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو وقوة كوسوفو أن 
تعزز التعاون والتنسيق بينها، وتعمل على حنو تآزري كي تضطلع 

بدور نشط وبّناء يف تيسري التوصل إىل حل ملسألة كوسوفو.

بالفرنسية(:  )تكلمت  )لكسمربغ(  لوكاس  السيدة 
وزراء مجهورية  رئيس  داتيتش،  إيفيتسا  السيد  بدولة  أرحب 
صربيا، ودولة السيد هاشم  ثاتشي، رئيس وزراء كوسوفو. 
السيد فريد ظريف،  العام،  املمثل اخلاص لألمني  كما أشكر 
على عرض تقرير األمني العام )S/2013/254( عن بعثة األمم 

املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو. 

منذ  حدثت  بالتارخيية  ميكنوصفها  اليت  التطورات  إّن 
األمم  بعثة  على  زت  تركَّ اليت  األمن  ملجلس  األخرية  املناقشة 
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو )انظر S/PV,6939(. ففي 
مّت  املحادثات،  من  العاشرة  اجلولة  وبعد  نيسان/أبريل،   19
أول  إىل  السياسي  االلتزام  من  رفيع  مستوى  على  التوصل 
اتفاق مبدئي حيكم تطبيع العالقات برعاية االحتاد األورويب. 
البلدين  بني  املصاحلة  حنو  بارزا  تطورا  االتفاق  هذا  ويشكل 
وشأن  احلرب.  بفظائع  اتَّسم  مؤملا  ماضيا  يتشاركان  اللذين 
قادة  استطاع  املنطقة،  يف  األخرى  للبلدان  السابقني  القادة 
صربيا وكوسوفو التصرف مستندين بشكل أساسي إىل التزام 

شعبيهما باالنضمام إىل األسرة األوروبيّة. 

السياسية  بالرؤية  ترحب  أن  إاّل  للكسمربغ  ميكن  وال 
وكوسوفو.  صربيا  وزراء  رئيسا  أظهرمها  اللتني  والقيادة 
ترحب  األورويب،  االحتاد  يف  عضوا  بصفتها  ولكسمربغ، 

أيضا بالدور الذي يؤديه االحتاد، وال سيما االلتزام الشخصي 
املعنية  األورويب  لالحتاد  السامية  للممثلة  البارزة  واجلهود 
بالشؤون اخلارجية والسياسة األمنية، السيدة كاثرين آشتون، 

اليت استطاعت تيسري وقيادة مفاوضات حّساسة وصعبة. 

وباعتماد حكومَتي صربيا وكوسوفو يف أواخر أيار/مايو 
خطة تنفيذ بنود االتفاق التارخيي املؤرخ يف 19 نيسان/أبريل، 
منظورمها  حتقيق  بغية  عالقاهتما،  تطبيع  يف  رغبتهما  دتا  أكَّ
بشأن  بروكسل  يف  اآلن  جارية  واملفاوضات  األورويب. 
الطرفني  لكسمربغ كال  وتشّجع  للتنفيذ.  التطبيقية  التفاصيل 
امللموسة  النتائج  لبلوغ  التسوية  التمسك بروح  على مواصلة 
وامللحوظة يف تنفيذ اتفاق 19 نيسان/أبريل، حىت قبل اجتماع 

املجلس األورويب يف بروكسل يف 27 و 28 حزيران/يونيه.

وقادهتما  البلدين  جهود  دعم  ملواصلة  مستعد  بلدي  إن 
التزاما  ملتزمة  لكسمربغ  وتبقى  املشتَرك.  هدفهما  لتحقيق 
قويا باالستقرار وتعزيز سيادة القانون والتنمية االجتماعية - 
االقتصادية يف كوسوفو، عْبر مشاركتها يف القوة األمنية ويف 
بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون هناك، وعْبر برنامج 

مكثف للتعاون الثنائي. 

ويذكر األمني العام يف تقريره )S/2013/254( أّن احلالة 
املناطق  يف  عابرة  توّترات  مع  ولكن  عموما،  هادئة  بقيت 
املتعددة األعراق كما يف مشال ميتروفيتشا. وقد جتاوبت بعثة 
والقوة  كوسوفو  يف  القانون  بسيادة  املعنية  األورويب  االحتاد 
بتكثيف  مع شرطة كوسوفو،  الوثيق  بالتعاون  هناك،  األمنية 

دورياهتا املنتظمة وتعزيز التدابري الوقائية األخرى يف القطاع.

كما أننا ُنشيد جبهود سلطات كوسوفو، بالتعاون مع بعثة 
االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو، لتشكيل 
محاية  عن  املسؤولية  تتوّلى  األعراق،  متعددة  شرطة  وحدة 
املواقع الدينية والتارخيية. وستؤدي هذه الوحدة دورا رئيسيا 
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يف منع تكرار ختريب املواقع األرثوذكسية الصربية الذي جرى 
يف كانون الثاين/يناير. 

برؤية  العميق  لكسمربغ  إميان  أؤكد  أن  أود  ختاما، 
مستقبَلي كوسوفو وصربيا بصفتهما جزءا من منظور أورويب 
هنائي. فقد ُقِطع شوط طويل حنو السالم واالستقرار منذ إنشاء 
املؤقتة يف كوسوفو عام 1999.  لإلدارة  املتحدة  األمم  بعثة 

ولذلك هذا ما جيب أن يستمر. 
السيد بريانس )فرنسا( )تكلم بالفرنسية(: أشكر املمثل 
إيفيتسا  والسيد  اإلعالمية،  إحاطته  على  العام  لألمني  اخلاص 
رئيس  تقي،  هاشم  والسيد  صربيا،  وزراء  رئيس  داتشيتش، 

وزراء كوسوفو، على بيانيهما. 
االتفاق  حتقيق  منذ  األوىل  للمرة  جيتمع  األمن  جملس  إّن 
التارخيي بني صربيا وكوسوفو برعاية االحتاد األورويب يف 19 
طبيعية  لعالقات  األسس  يرسي  االتفاق  وهذا  نيسان/أبريل. 
إىل  التطّلع  من  الشعبني  ن  ومتكِّ اإلقليمي،  االستقرار  يف  ُتسهم 
حنيِّي  وحنن  األوروبية.  وآفاقهما  بلديهما  وتنمية  مستقبلهما 
اللذين  الوزراء،  رئيسي  سلطات صربيا وكوسوفو، وال سيما 
ظاّل ملتزَمني شخصيا بتلك املمارسة الصعبة، على تصميمهما 
وشجاعتهما. فبيانامها أمام املجلس اليوم يشكالن دليال جديدا 
التنفيذ  ضمان  إىل  ندعومها  وإننا  لديهما.  التعاون  روح  على 
السريع لالتفاق، عمال خبريطة الطريق املؤرخة يف 22 أيار/مايو. 
السيادية  اهلياكل  بثبات  ُتفكك  أن  صربيا  على  وجيب 
وعلى  اللتزامها.  تنفيذا  الشمال  يف  هبا  حتتفظ  اليت  املوازية 
كوسوفو بدورها أن تزوِّد املجتمع املستقبلي ملناطق األكثرية 
الصربية حبكم ذايت حقيقي، كما ورد يف اتفاق 19 نيسان/

أبريل، بغية طمأنة السكان الصربيني الشماليني، ومتكينهم من 
إجياد مكان دائم هلم يف كوسوفو. 

محاية  ضمان  املهم  من  أنه  الواضح  من  عامة،  وبصفة 
حقوق الفئات املختلفة يف مجيع أحناء البالد، وخباصة فيما يتعلق 
الطرفني أن يسعيا إىل أن جيريا  الثقايف والديين. فعلى  بتراثها 

مع  بالتعاضد  اخلريف،  املقررة يف  البلدية  االنتخابات  بنجاح 
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا. كما يتعّين تنفيذ االتفاقات 

املرَبمة سابقا تنفيذا كامال. 

كانون  اجتماعات  يف  املحددة  الشروط  استوفيت  وإذا 
حزيران/ هناية  حبلول  التوصل  ميكن   ،2012 األول/ديسمرب، 

يونيه إىل مراحل بارزة جديدة بشأن مسارات البلدين حنو أوروبا 
- مبا يشمل إطالق املفاوضات مع صربيا بشأن االنضمام إىل 

االحتاد األورويب واتفاق استقرار وانتساب مع كوسوفو. 

إّن على املجتمع الدويل أن يقدِّر هذه التطورات اإلجيابية 
األعضاء يف  الدول  فأغلبية  املاضي.  العهد  ويطوي صفحات 
د حقيقة دولة تطمح إىل  املنظمة تعترف اآلن بأن كوسوفو جتسِّ
عالقات طيبة مع جرياهنا واندماج سلمي يف منطقتها وإجياد 

مكانتها املالئمة يف املجتمع الدويل. 

وإذ يعدِّل االحتاد األورويب ومنظمة حلف مشال األطلسي 
فإننا  امليدان،  ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجودها يف 
نشجع بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو على أن 
بالتعاون  السلمي،  السلوك  تعزيز  نفسه، هبدف  الشيء  تفعل 
مع سلطات كوسوفو، مع تفادي التأثري غري املربَّر من املؤيدين 
للوضع الراهن. ويف هذا السياق، أود أن أشكر املمثل اخلاص 
يف  املؤقتة  لإلدارة  املتحدة  األمم  بعثة  يف  الفاعلة  واألطراف 

كوسوفو على جهودهم.

ومن املهم أيضا أن تتعاون سلطات كوسوفو بفعالية مع 
املمثل اخلاص لالحتاد األورويب، السيد زبوغار، وبعثة االحتاد 
األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو، فيما مها يقومان 
بعمل حيوي لتنفيذ االتفاقات احلوارية بني بلغراد وبريشتيناٍ، 
ومكافحة الفساد واجلرمية املنظمة واإلفالت من العقاب على 
أفظع اجلرائم، مبا يشمل االجتار املدَّعى باألعضاء. وعلى مجيع 
املنتشرين يف  القوات واألفراد  تنقل  األطراف أن حتترم حرية 
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إطار القوة األمنية يف كوسوفو وبعثة االحتاد األورويب املعنية 
بسيادة القانون هناك. 

وهادئة  سيدة  كوسوفو  حبقيقة  ملتزمة  فرنسا  وتبقى 
جرياهنا.  مع  سالم  يف  تعيش  األعراق،  ومتعددة  ودميقراطية 
وهي تعتقد أّن صربيا جيب أن تصبح أحد أركان االستقرار 
يف البلقان. وقد أصبحنا اليوم أقرب إىل حتقيق هذين اهلدفني. 

السيد مهدييف )أذربيجان( )تكلم باإلنكليزية(: أود أن 
ظريف،  فريد  السد  العام،  لألمني  اخلاص  املمثل  بشكر  أبدأ 
على عرض تقرير األمني العام )S/2013/254( بشأن بعثة األمم 
مبشاركة  نرحب  كما  كوسوفو.  يف  املؤقتة  لإلدارة  املتحدة 
رئيس وزراء صربيا، دولة السيد إيفيتسا داتشيتش، ونشكره 

كما نشكر السيد تقي على بيانيهما. 

وسالمتها  صربيا  سيادة  حيال  أذربيجان  موقف  إّن 
األحادي  كوسوفو  بإعالن  االعتراف  وعدم  اإلقليمية، 
القرار  يبقى  كما  حاله.  على  يبقى  االستقالل،  عن  اجلانب 
1244)1999( األساس القانوين الدويل املُلزم لتحقيق تسوية 

شاملة للعملية واملفاوضات السياسية. 

وأذربيجان ترحب بالتقدم املحَرز يف اجتماع الطرفني يف 
بروكسل يف 19 نيسان/أبريل، بتيسري من املمثلة السامية لالحتاد 
كاثرين  األمنية،  والسياسة  اخلارجية  بالشؤون  املعنية  األورويب 
آشتون، حيث توصال إىل اتفاق تارخيي بشأن املبادئ اليت حتكم 
تطبيع العالقات. وحنن نشجع كال اجلانبني على مواصلة االلتزام 
مقبولة  حلول  عْبر  اخلالفية  املسائل  على  اتفاق  إىل  بالتوصل 
لديهما معا. ال ِغىن عن ذلك ألمن املنطقة واستقرارها ورفاهها. 

إّن أنشطة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو 
ذات أمهية بالغة. 

إن استمرار تعاون بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف 
آفاق  لتعزيز  االخرين  املصلحة  اصحاب  مجيع  مع  كوسوفو 

النجاح يف احلوار السياسي امر جيدر الثناء عليه. وعلى البعثة 
أن تواصل االضطالع بدور رئيسي لكفالة تنسيق مجيع اجلهود 
الدولية بشأن اطار موقف حياد البعثة، على النحو املتوخى يف 

القرار 1244)1999(.
الشاملة  االمنية  احلالة  به يف  امللتزم  العام  اهلدوء  ويشكل 
ومع  ترحيب.  موضع  تطورا  بالتقرير  املشمولة  الفترة  خالل 
ميتروفيتشا  املتكررة يف مشال  العنف  ذلك، شكلت حوادث 
يف  التحقيق  الضروري  ومن  العامة.  االمنية  للبيئة  استثناءات 

تلك احلوادث على النحو الواجب.
وابدت العودة الطوعية للمشردين داخليا إىل كوسوفو مرة 
اخرى بعض بوادر التحسن خالل الفترة املشمولة بالتقرير. ونشيد 
جبهود مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني يف رصد 
العملية وتنفيذ السياسات الالزمة صوب تسهيل عودة املشردين 
داخليا. ونتفق مع االمني العام على أن تعزيز املصاحلة وزيادة الثقة 
فيما بني الطوائف يف كوسوفو مياثالن يف االمهية حتقيق النجاح 
يف العملية السياسية. ولذلك، ينبغي التأكيد مرة اخرى على أن 
املحافظة على التنوع الثقايف الغين يف املنطقة والتراث الروحي على 

اساس التسامح العرقي والديين امر ال غىن عنه.
ويف اخلتام، اود أن اشيد ببعثة األمم املتحدة، بقيادة السيد 
يف  به  اضطلعت  الذي  اهلام  والدور  جهودها  على  ظريف، 

صون السالم واالستقرار يف كوسوفو ويف املنطق باسرها.
اشكركم،  باإلنكليزية(:  )تكلم  )رواندا(  مانزي  السيد 
سيدي الرئيس، على عقد هذه املناقشة. واشكر املمثل اخلاص 
االعالمية.  احاطته  على  ظريف،  فريد  السيد  العام،  لألمني 
مجهورية  وزراء  رئيس  داتشيتش،  إيفيتسا  بالسيد  وارحب 
ونرحب  كوسوفو.  وزراء  ثاتشي  هاشم  وبالسيد  صربيا 

بوجودمها هنا اليوم وببيانيهما.

ويربز تقرير االمني العام )S/2013/254( عن بعثة األمم 
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو التحديات املاثلة امام وجود 
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ولكن  الطويل يف كوسوفو،  املدى  على  االمن  وتوفري  البعثة 
التقرير يربز أيضا االتفاق بني بلغراد وبريشتينا. وترحب رواندا 
وجرى  العالقات،  تطبيع  ينظم  الذي  التارخيي  االتفاق  هبذا 
التوصل اليه يف االطار الذي يسره االحتاد االورويب. واثبتت 
صربيا وكوسوفو أن كلتامها ميكن أن تركزا على املستقبل بدال 

من البقاء يف عالقتني يف شباك املاضي.

املشتركة لكال  املصلحة  أن من  ترى  أن رواندا  والواقع 
البلدين أن يغلقا ذلك الفصل املظلم من تارخيهما وان يواصال 
اجراء مفاوضات جدية. واقدر تقديرا كبريا الدور الذي يضطلع 
به االحتاد االورويب، وخباصة جهوده املستمرة للمحافظة على 
زخم احلوار السلمي بني البلدين. وهو يتجلى لنا يف االخنراط 
السامية لالحتاد االورويب،  للممثلة  الفعال واملحنك واملستمر 
اليت رعت تلك املفاوضات احلساسة والدقيقة صوب التوصل 
باحلوار  بانه  جازما  اميانا  رواند  وتؤمن  تارخيي.  اتفاق  إىل 
وبريشتينا  بلغراد  بني  والعالقات  االمد  الطويل  للتطبيع  ميكن 
اليت اختذها  أن تزدهر على حنو ذي مغزى. وتشكل اخلطوة 
الطرفان معلما بارزا يف تارخيهما، وينبغي اال تكون هناك عودة 
إىل الوراء. ولذلك نناشد كال اجلانبني املحافظة على قنوات 
مفتوحة لالتصال واشراك مجيع اصحاب املصلحة اثناء مضي 

العملية قدما حنو التطبيع الكامل.

وتشري تلك اخلطوة اهلامة من جانب كال الزعيمني إىل اهنما 
الدويل  املجتمع  ونناشد  لبلديهما.  افضل  مستقبل  إىل  يتطلعان 
هذا  تنفيذ  حنو  رحلتهما  خالل  للطرفني  الكامل  الدعم  تقدمي 
هلذا  دعما  واحد  بصوت  املجلس  استجابة  وستشكل  االتفاق. 
االتفاق اسهاما رئيسيا يف حتويل االتفاق إىل واقع وتنفيذه، ولكن 
بطبيعة احلال ينبغي للطرفني أن يواصال ابداء ارادهتما السياسية 
ورغبتهما الصادقة يف مواصلة احلوار الذي سيحقق السالم الدائم.

بالقلق حيال  بلدي  وفد  يشعر  االمنية،  للحالة  وبالنسبة 
بالتعاون من  القادة،  السائدة يف كوسوفو. ونناشد  التوترات 

الوجود الدويل، اشراك قادة الراي يف الطوائف املعنية يف اجياد 
حل سلمي ألسباب هذا التوتر. ونشيد بالتعاون املستمر بشأن 
مشاريع التراث الثقايف. وبالرغم من حوادث العنف االخرية 
النامجة من اعمال بعض املتطرفني، فان رواندا ال تزال تشعر 
بالتفاؤل بان بإمكان كوسوفو وصربيا أن حتال خالفاهتما يف 

هناية املطاف.
واشيد بالتعاون القائم بني بعثة األمم املتحدة وبعثة االحتاد 
سيادة  جمال  القانون يف كوسوفو يف  بسيادة  املعنية  االورويب 
العدل  وزيري  مع  الفين  املتحدة  األمم  بعثة  وبتعاون  القانون 
والشؤون الداخلية. وعلى وجه اخلصوص، نثين على اجلهود 
اليت تضطلع هبا بعثة االحتاد االورويب يف الرصد وتقدمي املشورة 

لقطاع سيادة القانون.
وفيما يتعلق حبقوق االنسان، تشدد رواندا على أن من 
االمهية مبكان محاية حقوق االنسان لألقليات. فحماية قيمها 
الدينية باعتبارها تراثا ثقافيا امر بالغ االمهية الستقرار كوسوفو 
حلماية  املتخصصة  الوحدة  بإنشاء  رواندا  وترحب  واملنطقة. 

التراث الثقايف واملواقع الدينية.
عمل  وخطة  استراتيجية  بصياغة  بلدي  وفد  ويرحب 
كوسوفو لتنفيذ القرار 1325 )2000( بشأن املرأة والسالم 

واالمن.
واشيد بالتعاون بني بعثة األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
االخرى يف تنفيذ والية األمم املتحدة. ونناشد املجتمع الدويل 
اجل حتقيق  الطرفني من  إىل  بزيادة مساعدته  التزامه  مواصلة 
مهمة  بان  اقتناع  على  نزال  ال  ذلك  ومع  الدائم.  السالم 
املسؤولية  هي  واملزدهرتني  املستقرتني  وصربيا  كوسوفو  بناء 
تعزيز  البلدين  نناشد  ولذلك  بالذات.  البلدين  لكال  الرئيسية 

تعاوهنما مع بعثة األمم املتحدة.

حتقيق  أن  على  يشدد  أن  بلدي  وفد  يود  اخلتام،  ويف 
كوسوفو  البلدين،  كال  ايدي  يف  يظل  كوسوفو  يف  السالم 
اجلانبني  كال  بلدي  وفد  يناشد  وبالتايل  بالذات.  وصربيا، 
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االتفاق  تنفيذ  يف  والتوافق  االصرار  روح  بنفس  االستمرار 
التارخيي وحتويله إىل واقع.

)تكلمت  االمريكية(  املتحدة  )الواليات  رايس  السيدة 
بعودة  حارا  ترحيبا  املتحدة  الواليات  ترحب  باإلنكليزية(: 
املجلس  إىل  ثاتشي  الوزراء  ورئيس  داتشيتش  الوزراء  رئيس 
التارخيي  نيسان/ابريل   19 اتفاق  إىل  التوصل  على  وهتنئهما 
االورويب،  باالحتاد  ونشيد  العالقات.  تطبيع  مبادئ  بشأن 
املستمر  اخنراطهما  على  آشتون،  السامية  املمثلة  وخباصة 

وقيادهتما بشأن هذه املسألة اهلامة.

ويؤدي اتفاق 19 نيسان/ابريل التارخيي إىل تعزيز مستقبل 
اساس  على  يقومان  دميقراطيتني  باعتبارمها  وصربيا  كوسوفو 
القانون واحترام حقوق االنسان بوصفهما جارين يف  سيادة 
املتحدة  الواليات  وتثين  االورويب.  االندماج  حنو  طريقهما 
على كلتا احلكومتني على جرأهتما السياسية والتزامهما باختاذ 
على  تنطوي  اليت  اهلامة،  املرحلة  هذه  لبلوغ  صعبة  قرارات 
ونرحب  املنطقة.  يف  كبري  بشكل  االستقرار  تعزيز  امكانية 
باتفاق رئيسي الوزراء بشأن خطة التنفيذ املشتركة واجلدول 
الزمين، ونتطلع إىل التنفيذ احلسن التوقيت والكامل لالتفاق.

تتعاونا  وسيكون من االمهية مبكان لكلتا احلكومتني أن 
القانون يف كوسوفو  بسيادة  املعنية  االورويب  االحتاد  بعثة  مع 
وقوة كوسوفو والشركاء االخرين بغية تعزيز التنفيذ وكفالة 
اهليئتني  ونشجع  االنتقالية.  املرحلة  خالل  واالمن  السالمة 
اخلطوات  مجيع  اختاذ  على  وكوسوفو  صربيا  يف  التشريعيتني 

الالزمة لدعم هذا االتفاق.

ويوفر االتفاق حال دائما لشمال كوسوفو داخل االطار 
القانوين واملؤسسي لكوسوفو، وهو يؤكد جمددا على احلكم 
الذايت املحلي البعيد املدى لألقلية الصربية وللطوائف األخرى 
اليت تعيش يف الشمال. وسيكون اجراء انتخابات حملية حرة 
ونزيهة ومنظمة يف خريف هذا العام خطوة اساسية على هذا 

على  اوروبا  يف  والتعاون  االمن  مبنظمة  نشيد  وحنن  املسار، 
عملها مع حكومة كوسوفو لتيسري هذه العملية االنتخابية.

ولكننا، يف الوقت نفسه، نشعر بالقلق حيال التهديدات 
الذين  املتشددين  من  املسؤول  غري  واخلطاب  العنف  بأعمال 
الراهن. ونناشد  الوضع  استمرار  لديهم مصلحة شخصية يف 
كلتا احلكومتني شرح االتفاق وفوائده ملواطينيهما. ونامل أن 
حييط املقيمون يف مشال كوسوفو علما مبناشدة رئيس الوزراء 
بتأكيدات  نرحب  وحنن  ودعمه،  االتفاق  قبول  داتشيتش 
الرئيسة حيي آغا ورئيس الوزراء ثاتشي على أن حقوق مجيع 
املواطنني ستحظى باحلماية. ونشيد بالتقدم املتميز الذي احرز، 

مبا يف ذلك يف اصالح قطاع العدالة واالقتصاد.

وميثل القانون اجلنائي اجلديد والقانون اجلديد لإلجراءات 
األمام.  إىل  كبرية  خطوات  املحاكم  هيكلة  وإعادة  اجلنائية 
واتفاق االستعداد االئتماين لكوسوفو مع صندوق النقد الدويل 
لإلنشاء  األورويب  املصرف  وافق  كما  األداء،  مبقاييس  يفي 

والتعمري للتو على استراتيجيته الُقطرية لكوسوفو.

ويسرنا أيضا أن نالحظ أن أكثر من نصف مجيع الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة تعترف اآلن بكوسوفو.

والواليات املتحدة تقف جبانب كوسوفو بوصفها شريكة 
وصديقة وتتطلع إىل تعميق شراكتنا يف السنوات املقبلة. وصربيا 
أيضا شريكة قدمية للواليات املتحدة ونرحب بالبعثة التجارية 
املثمرة اليت قادها رئيس الوزراء داتشيتش إىل الواليات املتحدة 

يف أيار/مايو.

واحللول  احلوار  خالل  من  السياسية  اخلالفات  وحبل 
التوفيقية، ضربت كوسوفو وصربيا بشكل مجاعي مثاال بناء 
البلدين  تقدم  استمرار  إىل  ونتطلع  للمنطقة.  بالذكر  وجديرا 
وجمتمعيهما على طريق اإلصالحات وتعزيز النمو االقتصادي.
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وأخريا، أود أن أغتنم هذه الفرصة إلعادة تأكيد دعمنا 
القوي للجهود املشكورة اليت تبذهلا كوسوفو وصربيا هبدف 
تعزيز تعاوهنما الذي ال يزال الطريق األمثل للسالم واالزدهار.

أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلمت  )أستراليا(  السيدة كينغ 
أعرب عن تقدير أستراليا للممثل اخلاص ظريف للعرض الذي 
األمم  بعثة  املتواصلة وجهود  الصباح وجلهوده  هذا  قدمه يف 
واالستقرار  األمن  لتعزيز  املؤقتة يف كوسوفو  لإلدارة  املتحدة 
وأرحب  املنطقة.  ويف  كوسوفو  اإلنسان يف  حقوق  واحترام 
أيضا برئيس الوزراء ثاتشي ورئيس الوزراء داتشيتش وأشكرمها 

على بيانيهما.

ونرحب بأول اتفاق بني صربيا وكوسوفو بشأن املبادئ 
اليت حتكم تطبيع العالقات، والذي مت التوقيع عليه باألحرف 
صربيا  حكومة  عليه  وافقت  مث  نيسان/أبريل   19 يف  األوىل 
وحنن  نيسان/إبريل.   22 يف  كاملة  موافقة  كوسوفو  وبرملان 
ننضم إىل اآلخرين يف هتنئة الطرفني على القيادة السياسية القوية 
والرؤية البعيدة النظر اليت أظهراها يف التوصل إىل ذلك املعلم 
مهمة  عناصر  بني  من  للبلدين،  أيضا  يسمح  الذي  التارخيي 
أيضا  وأود  أوروبا.  يف  االندماج  حنو  تقدم  بتحقيق  أخرى، 
أن أنوه بالدور البناء والدينامي الذي قامت به املمثلة السامية 
أشتون على مدى فترة أربعة أشهر حامسة لتوجيه املفاوضات 
الصعبة إىل خامتتها الناجحة. ومن الضروري أن ينفذ الطرفان 
النقاط الـ 15 يف االتفاق تنفيذا كامال ومبا يتماشى مع اجلداول 

الزمنية املتفق عليها.

وال ميكن إجياد حل عملي للوضع يف كوسوفو دون معاجلة 
مشاعر القلق اليت عرب عنها الصرب املقيمون يف مشال كوسوفو. 
وميكن أن يضمن استمرار احلوار السياسي بني بلغراد وبريشتينا 
لشواغلهم  التنفيذ  عملية  مراعاة  كوسوفو  مشال  يف  والصرب 
يف  سُتجرى  اليت  املحلية  االنتخابات  وستكون  واهتماماهتم. 
البلديات يف مشال كوسوفو يف وقت الحق من هذا العام بتيسري 

من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا اختبارا هاما ملدى وجود 
كوسوفو  مشال  يف  املقيمني  الصرب  لدى  حقيقي  إحساس 
باالندماج السياسي. كما أن ضمان أن تصبح اهلياكل األمنية 
يف مشال كوسوفو جزءا من إطار متسق داخل كوسوفو سيكون 

خطوة حامسة حنو إجياد حل طويل األجل للوضع.

واألمن وسيادة القانون ووجود إطار قوي حلقوق اإلنسان 
للوضع يف  األجل  أي حل مستدام وطويل  أساسية يف  عناصر 
كوسوفو. ومما يثلج صدر أستراليا أن احلالة األمنية على أرض 
الواقع ظلت بوجه عام هادئة نسبيا طوال الفترة املشمولة بتقرير 
لوقوع حوادث يف  نأسف  لكننا   ،)S/2013/254( العام  األمني 
على  واهلجمات  كوسوفو.  مشال  يف  عرقيا  املختلطة  املناطق 
مكاتب األحزاب السياسية ومجاعات املجتمع املدين تثري القلق 
بشكل خاص ومتثل هتديدا جلهود احلوار والوساطة. ونثين على 
التعاون الوثيق بني شرطة كوسوفو وبعثة االحتاد األورويب املعنية 

بسيادة القانون وقوة كوسوفو يف التصدي هلذه التحديات.

لتعزيز  كوسوفو  برملان  اختذها  اليت  باخلطوات  ونرحب 
كوسوفو  شرطة  وتقوم  الفساد.  من  واحلد  القانون  سيادة 
بعمل بالغ األمهية ملكافحة اجلرمية املنظمة والتدفقات الدولية 
للمخدرات. ويسهم ذلك يف تعزيز القانون والنظام ليس يف 

كوسوفو وحدها، بل يف املنطقة على نطاق أوسع.

وأستراليا تدين أعمال التخريب وتدنيس األماكن ذات 
إنشاء  نثين على  الصدد،  الدينية. ويف هذا  أو  الثقافية  األمهية 
الثقايف  التراث  حلماية  كوسوفو  شرطة  يف  متخصصة  وحدة 
أطر  لتعزيز  املبذولة  املتواصلة  باجلهود  وننوه  الدينية.  واملواقع 
والعرقية.  واالجتماعية  الدينية  لألقليات  احلماية يف كوسوفو 
وتواصل أستراليا تشجيع عودة املشردين داخليا على حنو آمن 

وبصورة قابلة لالستمرار.

وقد مت إحراز تقدم كبري على مدى األشهر األربعة املاضية، 
العمل من أجل  تبذهلا األطراف يف  اليت  باجلهود  وحنن نرحب 
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الدويل أن  املجتمع  استقرار كوسوفو وازدهارها. ويتعني على 
يظل منخرطا عن كثب لتشجيع ورصد التنفيذ األمني لالتفاقات 
اليت مت التوصل إليها على الصعيد السياسي ومواصلة دعم احلوار 
السياسي اجلاري بني بلغراد وبريشتينا ومع املجتمعات املحلية 

من أجل مستقبل أفضل جلميع سكان صربيا وكوسوفو.

باإلنكليزية(:  )تكلم  )باكستان(  خان  مسعود  السيد 
أشكر املمثل اخلاص فريد ظريف على إحاطته اإلعالمية اهلامة. 
ونشكر رئيس الوزراء إيفيتسا داتشيتش ورئيس الوزراء هاشم 

ثاتشي على بيانيهما القاطعني.

صربيا  وقعته  الذي  والتطبيع  السالم  باتفاق  ونرحب 
اتفاق  وهو  العام.  هذا  من  نيسان/أبريل   19 يف  وكوسوفو 
تارخيية  أن هذه حلظة  الوزراء  رئيسا  أكد  تارخيي حقا. وقد 
للبلدين لتحسني العالقات وإقامة عالقات حسن جوار. وأظهر 
واستكشاف  للتواصل  والبصرية  الشجاعة  اجلانبني  من  القادة 
الالزمة. وقد جنحوا على  التنازالت  أرضية مشتركة ولتقدمي 
وحنن  النجاح.  احتماالت  وضعف  الصعاب  كل  من  الرغم 
هننئهم وشعيب البلدين على إجنازهم الذي من شأنه أن يؤذن 

ببزوغ فجر جديد يف املنطقة. 

املاهرة  لوساطتها  أشتون  كاثرين  السامية  املمثلة  ونقدر 
اليت جعلت التوصل إىل االتفاق أمرا ممكنا. ونثين على االحتاد 

األورويب اللتزامه الراسخ بالسالم يف البلقان.

والتوقيع على االتفاق يزيد من احتماالت حتقيق املصاحلة 
ينطوي  املنطقة. وهو  السالم يف  ويعزز  وبريشتينا  بلغراد  بني 
على إمكانية إلنقاذ األجيال املقبلة من الصرب والكوسوفيني 
من ويالت الصراع. وهو فرصة للمنطقة لتجاوز قصص وواقع 

أعمال التطهري العرقي.

وتصديق برملاين صربيا وكوسوفو على االتفاق يظهر الرغبة 
اجلماعية لشعيب اجلانبني من أجل حل القضايا العالقة واالنتقال 

حنو مستقبل أورويب مشترك. وحنن نثين على التعهد بأال يعرقل 
مع  التكامل  حتقيق  حنو  اآلخر  الطرف  مسار  الطرفني  من  أي 
االحتاد األورويب. وتنفيذ االتفاق ال يقل أمهية عن توقيعه. وحنث 
يثنيهم  أال  االتفاق. وينبغي  لتنفيذ  ترتيبات  اجلانبني على وضع 

عن ذلك أولئك الذين يسعون إىل عرقلة مسار السالم.

أوساط  يف  لالتفاق  الدعم  القادة  حيشد  أن  املهم  ومن 
جمتمعاهتم املحلية وبني أنصارهم. وإجراء االنتخابات يف مشال 
كوسوفو يف تشرين األول/أكتوبر 2013 وإدماج الصرب يف 
التيار الوطين العام مها من املعايري اهلامة. ومرور الزمن كفيل 

بأن يطمس االنقسامات واحلواجز العرقية.

ويسعدنا أن نعلم بأن الوضع يف كوسوفو هادئ عموما. 
السالم  بازدهار  للسماح  الفرصة  هذه  استخدام  وينبغي 
واالستقرار، ولكن ينبغي لنا أيضا االلتفات إىل حتذيرات املمثل 
اخلاص ظريف ورئيس الوزراء داتشيتش من أن االستقرار يف 

كوسوفو ال يزال هشا.

وبالتايل سيكون من املهم للغاية، يف مرحلة التنفيذ وجود 
تنسيق وثيق بني منظمة حلف مشال األطلسي ومنظمة األمن 
يف  املؤقتة  لإلدارة  املتحدة  األمم  وبعثة  أوروبا  يف  والتعاون 
للممثل  الفعالة  القيادة  املتحدة، حتت  األمم  وبعثة  كوسوفو. 
أن  ونأمل  ذلك.  يف  رئيسي خاص  دور  هلا  ظريف،  اخلاص 
العالقة  املشاكل  جلميع  حلول  إجياد  يف  البلدين  قيادة  تستمر 
ومن  التعاون.  وباجتاه  الصراع  إرث  عن  بشعبيهما  واالبتعاد 
اجلارين.  البلدين  بني  جديدة  روابط  يولد  أن  التقارب  شأن 
هوة  لتضييق  للمجلس  جديدة  أرضية  أيضا  يوفر  واالتفاق 

اخلالفات بشأن كوسوفو.

لقد اعترفت باكستان بدولة كوسوفو يف العام املاضي. 
بيئة  يف  ويزدهر  كوسوفو  شعب  ينمو  أن  صادقني  ونأمل 
بناء دولته جلعلها دولة ذات كيان موحد  مستقرة فيما يعيد 
للدولتني.  اخلري  باكستان  وتتمىن  وظائفها.  أداء  على  قادرة 
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وهذه حلظة تارخيية، جيب أن يغتنمها اجلميع، ويف مقدمتهم 
صربيا وكوسوفو.

أن  نود  بالروسية(:  )تكلم  )روسيا(  تشوركني  السيد 
تقدمي  على  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  ظريف،  السيد  نشكر 
تقرير األمني العام )S/2013/254( عن أنشطة بعثة األمم املتحدة 
وزراء  رئيس  مبشاركة  ونرحب  كوسوفو.  يف  املؤقتة  لإلدارة 

صربيا، السيد داتشيتش يف هذا االجتماع. ونشاطره تقييمه.

لقد استمعنا بعناية إىل السيد داتشيتش. وحنن نتوقع أن 
بلغراد وبريشتينا  اليت حتققت خالل احلوار بني  النتائج  تؤدي 
الذي أجري بوساطة من االحتاد األورويب إىل حتسن حقيقي يف 
حالة السكان الصرب يف كوسوفو. وحنن ندعم جهود صربيا 
يف هذه العملية املعقدة جدا. إن مطالب احلصول على ضمانات 
حلياة طبيعية يف املحافظة هلا ما يربرها متاما. يتناول احلوار فقط 
بضعة جوانب من تطبيع العالقات بني صربيا واإلقليم وليس له 

تأثري على مسألة وضع كوسوفو، اليت ال تزال مفتوحة.

يظل األساس القانوين الوحيد للتوصل إىل تسوية هلذه القضية 
هو القرار 1244 )1999(. ويبقى املجلس اهليئة الوحيدة اليت 
هلا سلطة اختاذ القرارات ذات الصلة. ال ينبغي للمجتمع الدويل 
و - أوال، وقبل كل شيء - األمم املتحدة التقليل من االهتمام 
بلغراد  اتفاق  ينهي  مل  كوسوفو.  يف  األحداث  على  املنصب 
ذلك،  على  عالوة  املحافظة.  يف  الرئيسة  املشاكل  وبريشتينا 
لالتفاق.  العملي  التنفيذ  هي   - صعوبة  األكثر  املرحلة  تبقى 
وحنن نعتقد أنه جيب على بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف 
كوسوفو أن تقحم نفسها بنشاط يف هذه العملية. ما ال جيب 
الوالية  من  األخرى  اجلوانب  كل  هو  األنظار  عن  يغيب  أن 
املمنوحة لبعثة األمم املتحدة مبوجب القرار 1244 )1999(، 
واليت جيب أن تنفذ بالكامل. ميثل وجود األمم املتحدة إمكانات 
القانون،  سيادة  مثل  جماالت  يف  املوجودة  املسائل  حلل  كبرية 
ومحاية األقليات، وإجراء احلوار بني الطوائف، وبطبيعة احلال، 

محاية املواقع األرثوذكسية. فلهذا السبب، حنن ضد التخفيض 
يف والية بعثة األمم املتحدة؛ ولكوهنا تواجه الكثري من املشاكل، 

هناك حاجة لتوسيع العنصر السياسي للبعثة.

متوترا.  الشمال،  يف  خاصة  املحافظة،  يف  الوضع  يظل 
حاالت  يف  تزايد  مع  العام،  األمني  تقرير  يف  يتجلى  وذلك 
انفجار القنابل يف املناطق خمتلطة السكان يف الشمال وزيادة 
العرقية يف غرب كوسوفو. جدير  الدوافع  يف احلوادث ذات 
باملالحظة أيضا الرسالة اليت وزعت على جملس األمن من قبل 
رئيس قسم الصرب يف كوسوفو وميتوهيا فيما يتعلق باملستوى 
فإن  ولألسف،  كوسوفو.  يف  داخليا  املشردين  لعودة  املتدين 
للبيع  كوسوفو  صرب  ممتلكات  طرح  حاالت  من  العديد 
القليل  تلقي  تزال  ال  املحافظة  خارج  القسري  ونزوحهم 
االهتمام. كل هذا يشهد على مشاكل خطرية يف جمال  من 
الرئيسية  الصربية  اجليوب  حجم  إن  األعراق.  بني  التسامح 

يتناقص تدرجييا. والصغرى منها يف سبيلها إىل الزوال.

واملقابر  بالكنائس  املتعلقة  التوترات  إدراك  ميكن 
األرثوذكسية من حقيقة أنه يف بداية العام كانت هناك موجة 
حول  مقبول  غري  وضعا  أيضا  هنالك  وكان  التخريب.  من 
األرثوذكسي  ديتشاين  فيسوكي  لدير  العاملي  التراثي  املوقع 
الصريب. االستخفاف الذي تبديه السلطات املحلية بالقوانني 
اليت مت متريرها الحترام حقوق األقليات القومية واحلفاظ على 
التراث الثقايف الصريب هو أمر واضح. أثبتت الرسائل املوجهة 
كافية  غري  إهنا  هذا،  كل  مقبولية  عدم  بشأن  بريشتينا  إىل 
حاجة  هناك  ستكون  املحافظة.  يف  للنظام  حقيقية  الستعادة 
الدويل. ومما  املجتمع  إىل جهود طويلة ومستمرة من جانب 
القلق هنا، خطط االحتاد األورويب ومنظمة حلف مشال  يثري 
األطلسي خلفض بعثة االحتاد األورويب لسيادة القانون وبعثات 
قوة كوسوفو النشطة يف املحافظة على أساس قرارات جملس 

األمن التابع لألمم املتحدة.
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ونشعر بالقلق إزاء االفتقار التام إىل املعلومات بشأن سري 
يف  القانون  لسيادة  األورويب  االحتاد  بعثة  قبل  من  التحقيقات 
مزاعم من قبل املقرِّر اخلاص ملجلس أوروبا، السيد ماريت، بشأن 
االجتار غري املشروع باألعضاء البشرية يف كوسوفو. لقد مت تعيني 
فرقة حتقيق املدعي العام وليمسون اخلاصة يف يناير كانون الثاين 
2011. لقد اكتملت كل القوة العاملة بالفرقة منذ بداية العام 

املاضي، ومن املفترض أن تكون قد حققت نتائج حقيقية.

إن استقرار كوسوفو اليزال بعيد املنال. وحل املشاكل 
يف املحافظة، اجلاري منها وطويل املدى، ال يتأتى إال بوسائل 
سياسية حمضة. وحنن نتوقع أن كامل الوجود الدويل سيخضع 

دومنا احنراف ألحكام قرار جملس األمن 1244 )1999(.

السيد كبا يدو )توغو( )تكلم بالفرنسية(: أود أن أشكر 
تقدمي  على  فريد ظريف،  السيد  العام،  لألمني  اخلاص  املمثل 
األمم  بعثة  عن   )S/2013/254( العام  لألمني  الفصلي  التقرير 
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو. وأود أيضا أن أشكر ممثلي 

صربيا وكوسوفو على بيانيهما اهلامني.

كوسوفو  بني  ابريل   19 يف  وقع  الذي  االتفاق  يشكل 
العالقات  تطبيع  طريق  على  حامسة  تارخيية  خطوة  وصربيا 
وبعد  الزناع  انتهاء  على  عاما  أربعة عشر  مرور  بعد  بينهما. 
أخريا  كوسوفو،  أعلنته  الذي  االستقالل  من  سنوات  مخس 
الصعبة،  املفاوضات  من  أشهر  وبعد  األطراف،  وقعت 
باألحرف األوىل على هذا االتفاق من أجل وضع حد للصراع 
يف كوسوفو وفتح آفاق جديدة لكلتا الدولتني. مينح االتفاق 
الذي وقع قدرا كبريا من احلكم الذايت للبلديات الصربية يف 
مشال كوسوفو ويعطي حكومة كوسوفو سلطات على مجيع 
حنو  األمام  إىل  كبرية  خطوة  يشكل  الذي  األمر  أراضيها، 

تعريف قائم على توافق اآلراء للوضع النهائي لكوسوفو.

يثين بلدي على الشجاعة السياسية اليت أبداها الطرفان يف 
التغلب على االستياء والعداء من قبل البعض من مجاهريمها، 

لصاحل  مبصاحله  يضحي  قد  االتفاق  أن  خيشى  كان  والذي 
إليه  دعت  ما  تنفيذ  إىل  األطراف  حنن حنث  معقولة.  تسوية 
تطبيع  حيكم  املبادئ  على  اتفاق  “أول  طريق  عن  اللجنة 
العالقات” بسرعة، بغية حتقيق فعالية تنفيذها. وحنن نعتقد أن 
املهمة األوىل للجنة جيب أن تكون اقتراح إصالحات قضائية 

من أجل مواءمة التشريعات مع نقاط االتفاق الـ 15.

بشأن  احلوار  مواصلة  على  الطرفني  كذلك  توغو  حتث 
املسائل العالقة املتبقية، ال سيما املسائل املتعلقة بأولئك الذين 
اختفوا أو الذين أجربوا على الزنوح، وحقوق امللكية وإدماج 
صرب كوسوفو يف املؤسسات املركزية. وعالوة على ذلك، 
حنن نرحب بالتقدم املحرز يف جماالت أخرى من احلوار، ال 
سيما تبادل ضباط االتصال، الذي ينبغي، كما أكد يف تقرير 
األمني العام، أن يعزز التواصل بني الطرفني واالتفاق املؤقت 

على مسائل اجلمارك والضرائب.

العالقات  اجلاري يف  التطبيع  أن  يتمثل يف  هنالك خطر 
إشراك  يتم  مل  إن  غرضه  حيقق  ال  قد  وكوسوفو  صربيا  بني 
الناس أصحاب الشأن األساسيني، صرب مشال كوسوفو على 
العديدة  املظاهرات  إن  ديناميكية جديدة.  التحديد، يف  وجه 
اليت نظمها اجلمهور قبل وبعد التوقيع على االتفاق للتعبري عن 
عدائه ألي اتصال مع كوسوفو واملطالب اليت طرحها املمثلون 
هي  بروكسل  اتفاق  على  استفتاء يف صربيا  بإجراء  مطالبني 
مصدر رئيسي للقلق. هذا هو السبب وراء حث توغو لصربيا 
وكوسوفو على اختاذ اخلطوات الالزمة لشرح أساس االتفاق 

واملزايا النسبية اليت يتيحها ملختلف الطوائف.

يعتقدون  الذين  كوسوفو  مشال  الصرب يف  نشجع  حنن 
أن خماوفهم مل تؤخذ يف االعتبار بشكل كاف على االنضمام 
االنتخابات  يف  دور  ولعب  التطبيع  عملية  إىل  كامل  بشكل 
ذلك،  بفعل  املجاورة.  البلديات  يف  ستجري  اليت  املحلية 
سوف  واليت  للبلديات،  رابطة  تشكيل  مبقدورهم  سيكون 
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وفقا  البلدية،  االنتخابية  دوائرهم  إدارة  عن  مسؤولة  تكون 
التفاق 19 أبريل.

ظل  قد  األمين  الوضع  أن  حبقيقة  يرحب  أن  بلدي  يود 
مستقرا يف كوسوفو خالل الفترة املعنية، على الرغم من التوتر 
الذي لوحظ يف املناطق املختلطة يف مشال كوسوفو. وحنن أيضا 
األسلحة  استخدام  على  انطوت  اليت  احلوادث  ِبشأن  قلقون 
النارية واملتفجرات اليت طالت املدنيني وأفراد قوات األمن يف 
كوسوفو على حد سواء. حنث شرطة كوسوفو على مواصلة 
جهودها للتحقيق يف األحداث األخرية اليت طالت جمتمعات 
األقليات، وتشويه املمتلكات، وأعمال التخريب ضد املواقع 

الدينية، وتدنيس املقابر وغريها من أعمال التعصب.

هتاين  عن  أخرى  مرة  باإلعراب  كلميت  أختتم  أن  وأود 
للسياسة  السامي  املمثل  سيما  ال  األورويب،  لالحتاد  بلدي 
اخلارجية واألمنية لالحتاد األورويب، البارونة كاثرين أشتون، 
اليت جعل دورها احلاسم التوقيع على اتفاق 19 أبريل ممكنا. 
يف  املؤقتة  لإلدارة  املتحدة  األمم  بعثة  نشكر  أن  أيضا  ونود 
لسيادة  األورويب  االحتاد  وبعثة  كوسوفو  وقوة  كوسوفو، 
القانون، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومجيع املنظمات 
الشريكة اليت تقف مع سلطات كوسوفو يف حتقيق االستقرار 

يف اإلقليم وبناء املؤسسات الدميقراطية.

السيد لوليشكي )املغرب( )تكلم بالفرنسية(: أين أعرب 
على  العام،  لألمني  اخلاص  املمثل  ظريف،  للسيد  امتناين  عن 
عرضه التقرير الفصلي الذي يعطي تقييما لتطورات الوضع يف 
كوسوفو. خالل الفترة املعنية، أظهر الصرب وجانب كوسوفو 
من  بوضوح  أثبتت  كما  التوافق،  روح  يف  السياسية  اإلرادة 
رعاية  حتت  العام  بداية  منذ  احلوار  من  جديدة  دورة  خالل 
البارونة أشتون، املمثل السامي لالحتاد األورويب املعين بالشؤون 
إيفيتشا  الصريب  الوزراء  األمنية.ورئيس  والسياسة  اخلارجية 

داشيتش والسيد هاشم ثاتشي قد أكدا أمام جملس األمن صباح 
هذا اليوم التزامهما وعزمهما، وحنن حنييهما على ذلك. 

مشروع  يف  مهم  تقدم  إحراز  إىل  أدى  قد  واحلوار 
االنتساب/الطائفة يف البلديات الصربية يف كوسوفو، مما أفضى 
يف النهاية إىل قبول األطراف يف 19 نيسان/أبريل لـ “االتفاق 
اتفاق  العالقات”. وهذا  لتطبيع  املنظمة  املبادئ  األول بشأن 
العالقات  يف  حتول  نقطة  ميثل  فهو  أوجه.  عدة  من  تارخيي 
حقيقيا  جماال  يفتح  أخريا،  هو،  وها  وكوسوفو،  صربيا  بني 
الطرفني  مصلحة  ومن  األورويب.  االحتاد  يف  الندماجهما 

واملنطقة برمتها أن تنفذ هذه االتفاقات بالكامل. 

أمهية  ذات  مسائل  بشأن  أيضا،  تقدما،  الطرفان  وأحرز 
أساسية، مثل إيرادات الرسوم اجلمركية والضرائب وضريبة القيمة 
واإلدارة  األراضي،  ملفات  ومسألة  كوسوفو،  مشال  يف  املضافة 
إىل  العملية  هذه  تؤدي  أن  ونأمل  احلدودية.  للمعابر  املتكاملة 
اتفاقات هنائية وأن متتد لتشمل املسألة األساسية املتعلقة حبرية تنقل 
املعنيني.  أولئك  وهواجس  تبديد خماوف  يف  للمساعدة  األفراد، 
أبدت األطراف شجاعة وتصميما على عدم  العملية،  ويف هذه 
الوقوف عند املاضي والتطلع معا إىل املستقبل. ومن جانبه، أثبت 
واحلفز  واإلقناع  واملثابرة  اإلسهام  على  قدرته  األورويب  االحتاد 

على حتقيق انفراجة يف العالقات بني كوسوفو وصربيا. 

على الصعيد األمين، ظلت األوضاع هادئة بشكل عام. 
ومع ذلك، تسود حالة من التوتر يف اجلزء الشرقي من كوسوفو، 
بسبب احلوادث اليت تتضرر منها األقليات، كالسرقة وإتالف 
املمتلكات، وإحراق املساكن وشغلها بشكل غري قانوين. وما 
زالت مسألة محاية التراث واملواقع الدينية مثارة، األمر الذي 
يتطلب اختاذ إجراءات ملموسة. وقرار إنشاء وحدة متخصصة 
شرطة  وحدة  الدينية ضمن  واملواقع  الثقايف  التراث  محاية  يف 

كوسوفو خطوة نرحب هبا. 
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فيما يتعلق ببعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون، 
أن  بد  وال  هلا.  رئيسا  بورشارد  بريند  السيد  بتعيني  نرحب 
وإسداء  والتدريب  الرصد  بأنشطة  القيام  الكيان  هذا  يواصل 
املشورة يف جمال سيادة القانون، وأن يعزز التعاون مع األطراف 

ملكافحة اجلرمية على املستوى اإلقليمي. 

على  ونشجعهم  املحرز،  التقدم  على  األطراف  وحنيي 
تعزيز الزخم من خالل مواصلة العمل بروح االنفتاح واملصاحلة 
واإلعداد  جهودها  بتكثيف  العالقة  املسائل  معاجلة  أجل  من 
بالتهنئة  ونتوجه  واملستقبل.  احلاضر  مشترك ألجيال  ملستقبل 
وقوة  كوسوفو  يف  املؤقتة  لإلدارة  املتحدة  األمم  لبعثة  أيضا 
كوسوفو اللتني تواصالن االضطالع بدور رئيسي يف تشجيع 
األطراف إلجياد حل سياسي شامل  بني  واملفاوضات  احلوار 

وجامع، وفقا لقرار جملس األمن 1244 )1999(. 

السيد أويارسابال )األرجنتني( )تكلم باإلسبانية(: أوال، 
أود أن أشكر السيد فريد ظريف، املمثل اخلاص لألمني العام، 
بعثة  بشأن   )S/2013/254( العام  األمني  لتقرير  عرضه  على 
بالسيد  وأرحب  كوسوفو،  يف  املؤقتة  لإلدارة  املتحدة  األمم 
إيفيتشا داتيشيتش، رئيس وزراء صربيا، والسيد هاشم ثاتشي. 

أود أن أبرز دور األمم املتحدة يف كوسوفو من خالل بعثتها 
اإلنسان،  وحترام حقوق  واالستقرار  باألمن  النهوض  يف  املؤقتة 
إىل جانب تعاوهنا مع قوة كوسوفو وبعثة االحتاد األورويب املعنية 
القانون  إزاء  احلياد  والتزام موقف  القانون يف كوسوفو،  بسيادة 
برعاية األمم املتحدة. ونرحب بالتوقيع على “االتفاق األول بشأن 
املبادئ املنظمة لتطبيع العالقات” يف إطار احلوار الرفيع املستوى 
االتفاق سريكز على  أن هذا  ونثق يف  األورويب.  االحتاد  برعاية 
للمسائل  إجياد حل سياسي  تقدم صوب  بإحراز  احلالة ويسمح 
العالقة من خالل التوافق والثقة واحلوار. وهؤالء يف صربيا الذين 
يؤيدون تطبيع العالقات يستحقون حتية خاصة. ونشجع الطرفني 
بالقرار  عمال  هذا،  األعمال  جدول  وفق  العمل  مواصلة  على 

والتغلب  االتفاق بشكل صارم  تنفيذ  1244 )1999(، وعلى 
على عقبات املاضي والعمل حبسن نية وبروح السالم. 

التركيز على احلالة األمنية يف متروفيتشا  وعلينا أن نواصل 
يف  املشاكل  حل  لضمان  منسقا  عمال  يتطلب  وهذا  الشمالية. 
إطار من حسن النية وتاليف التوترات يف املستقبل. والعمل املهم 
الذي تقوم به بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو جيعل 
من الضروري إجياد حلول عملية ومنع التوترات وكفالة استمرار 
اإلدارة يف القيام بدورها يف منع نشوب الزناع والوساطة والتيسري. 

وتقلقنا احلوادث املستمرة والتوترات القائمة، وخاصة أعمال 
أولويات  من  أولوية  ذلك  ومنع  والثقايف،  الديين  التراث  تدمري 
البعثة. ونويل اهتماما خاصا لتدنيس املقابر الصربية األرثوذكسية 
يف كوسوفو. واألرجنتني تدين مثل هذه األعمال وتطالب بسرعة 
انتهاء التحقيقات اجلارية بغية معاقبة مرتكيب حوادث التخريب 

والتعصب الديين تلك، وتشجيع املصاحلة بني الطوائف. 

النازحني  عودة  لكفالة  العمل  نواصل  أن  لنا  بد  وال 
وإدماجهم بشكل هنائي، وخاصة تيسري حصوهلم على السكن 
واخلدمات األساسية والوظائف. وال بد أيضا من التعجيل بتوثيق 
أحواهلم املدنية ومنع وقوع احلوادث النامجة عن انعدام األمن. 
واملساعدة الفنية اليت تقدمها البعثة أساسية يف هذا الشأن. وحنن 
القانون، وخاصة من  البعثة إذ تعمل على تعزيز سيادة  ندعم 
خالل التعاون مع بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون 

يف كوسوفو والسلطات املختصة يف صربيا وبريشتينا. 

املمثل  به  يقوم  الذي  العمل  أمهية  على  أشدد  ختاما، 
اإلنسان  باألمن واالستقرار واحترام حقوق  للنهوض  اخلاص 

يف كوسوفو، عمال بالقرار 1244 )1999(. 
السيد روثينتال )غواتيماال( )تكلم باإلسبانية(: أود أن 
أتقدم بالشكر لألمني العام على تقريره )S/2013/254( بشأن 
بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، كما أشكر ممثله 
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التقرير وعلى  هلذا  على عرضه  فريد ظريف،  السيد  اخلاص، 
طوائف  بني  باملصاحلة  للنهوض  املستمرة  الشخصية  جهوده 
كوسوفو. وحنن ممتنون كذلك للكلمات اليت استمعنا إليها من 

الشخصيات الرفيعة املستوى احلاضرة معنا اليوم. 
“االتفاق  على  بالتوقيع  نرحب  اآلخرين،  غرار  وعلى 
األول بشأن املبادئ املنظمة لتطبيع العالقات” الذي مت التوصل 
إليه يف 19 نيسان/أبريل يف إطار احلوار الذي ييسره االحتاد 
طياهتا  يف  حتمل  األمام،  إىل  تارخيية  خطوة  وهذه  األورويب. 
إمكانية حتقيق املصاحلة واالستقرار والرخاء يف املنطقة. إال أن 
التحدي األكري اآلن يتمثل يف التأكد من تنفيذ نتائج احلوار 

وجتسد آثاره اإلجيابية على أرض الواقع. 
خالل  األساسي  دورها  املتحدة  األمم  لبعثة  أن  ونرى 
مرحلة التنفيذ هذه. وحنن نؤيد ما ورد يف التقرير من تأكيدات 
مؤداها أن البعثة إذ دعمت اإلجنازات اإلجيابية اليت مت التوصل 
إليها عن طريق احلوار، ستركز جهودها من اآلن فصاعدا على 

النهوض باملصاحلة بني الطوائف يف كوسوفو. 
ال يزال تصاعد حاالت التوتر والعنف يف مشال كوسوفو 
يقلق وفد بلدي. نالحظ استمرار االجتاه املقلق جدا للحوادث 
احلوادث  تستمر  وباملثل،  متفجرة.  أجهزة  على  تنطوي  اليت 
األمنية باإلضرار مبناطق العائدين. نقدر أن بعثة االحتاد األورويب 
لسيادة القانون يف كوسوفو، وقوة كوسوفو والسلطات املحلية 
قد زادت من أنشطة دورياهتا العادية وعززت التدابري الوقائية 

األخرى إىل الشمال من ميتروفيتشا.
األرثوذكسية  الكنيسة  مقابر  تدنيس  نشجب  أننا  كما 
من  بالتقرير.  املشمولة  الفترة  خالل  وقعت  اليت  الصربية 
الضروري أن يتم إجراء حتقيق كامل يف مجيع هذه احلوادث. 
األمن  قطاعي  بإصالح  االضطالع  جيب  الصدد،  هذا  يف 
باملشاكل اإلدارية واإلجرائية  يتعلق  فيما  والعدالة، وال سيما 

اليت تؤدي إىل حاالت التأخري يف جتهيز القضايا.

بعد  تشهد  مل  كوسوفو  يف  األقليات  تواجهها  اليت  احلالة 
ما يكفي من التحسني، حيث يسود مناخ من التوتر والتمييز. 
ونأسف ألن الربع األول من عام 2013 شهد استمرار اخنفاض 
عمليات العودة الطوعية امتدادا من الربع األخري من عام 2012.

التكلم عن عمل فرقة العمل اخلاصة للتحقيق  انتقل إىل 
التابعة لبعثة االحتاد االورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو 
التقارير الالإنسانية عن االجتار باألشخاص  املكلفة بالنظر يف 
باملعلومات  االهتمام  مع  علما  وأحيط  البشرية،  واألعضاء 
أتابع  وسوف  األورويب  االحتاد  بعثة  تقرير  مرفق  يف  الواردة 
التطورات يف هذا الصدد عن كثب. حنن نؤيد أهداف التعاون 
من  ترتيب  إىل  التوصل  نؤيد  نزال  ال  وبالتايل  والتشغيل، 
التحقيق  يف  للمشاركة  املجال  املتحدة  لألمم  يتيح  أن  شأنه 
أن  على  التقرير  تأكيد  سيما يف ضوء  وال  التقارير،  هذه  يف 
هذه التحقيقات تتسم بالتعقيد وسوف يستغرق اجنازها بعض 
قد  وأعمال كانت  قضائية  واليات  عدة  يغطي  ألنه  الوقت، 

ارتكبت قبل حوايل 13 أو 14 سنة.
أكدت هذه املناقشة على أن األمم املتحدة ال تزال تؤدي 
دورا ال غىن عنه بوصفها ضامنا لالستقرار واحلياد يف كوسوفو 
ويف املنطقة، وبوصفها وجودا يفضي إىل املصاحلة بني خمتلف 
وجودا  إن  اجلغرايف.  احليز  ذلك  يف  تتعايش  اليت  الطوائف 
الكافية ال يزال ضروريا. حنن  املوارد  املتحدة مع  قويا لألمم 
نؤكد من جديد أمهية القرار 1244 )1999( بوصفه اإلطار 
االحترام  أمهية كفالة  املنطبق يف كوسوفو، وكذلك  القانوين 

الكامل للقانون الدويل.
مت  الذي  امللحوظ  التقدم  يف  أمل  بارقة  نرى  اخلتام،  يف 
يف  تغيري  أي  يعين  ال  ذلك  ومع  األخرية،  اآلونة  يف  إحرازه 
موقف حكومة بلدي بشأن عدم االعتراف بإعالن استقالل 

كوسوفو من جانب واحد.
بصفيت  ببيان  اآلن  سأديل  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 

ممثل اململكة املتحدة.
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السيد  كوسوفو،  يف  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  أشكر 
فريد ظريف، على إحاطته اإلعالمية اليوم. يسعدين أيضا أن 
أرحب يف املجلس بدولة السيد هاشم  ثاتشي، رئيس وزراء 
كوسوفو، ودولة السيد إيفيتسا داتشيتش، رئيس وزراء صربيا.

إن تطبيع العالقات بني كوسوفو وصربيا جزء ال يتجزأ 
من مسار كال البلدين لالنضمام إىل االحتاد األورويب. نرحب 
باحلوار الذي ييسره االحتاد األورويب، وجيب أن يعزى جناحه 
إىل العمل الشاق الذي قامت به كاثي آشتون ورئيسا الوزراء 

احلاضران هنا اليوم. 
من منظور اجللوس يف جملس األمن، نالحظ يف كثري من 
األحيان الكيفية اليت ميكن هبا أن تبقى املسائل معلقة بسبب 
إن  السياسيني.  الزعماء  جانب  من  وااللتزام  الرؤية  الغياب 
التقدم الذي مت إحرازه يف احلوار بتيسري من االحتاد األورويب 
لتذكري مرحب به بأن العكس ميكن أيضا أن حيصل - ميكن أن 
تسفر الرؤية وااللتزام واملثابرة تسفر عن نتائج ملموسة وفعالة، 
واملرونة من جانب واحد ميكن أن تولد مرونة على اجلانب 
اآلخر أتقدم خبالص التهنئة إىل رئيس الوزراء ثاتشي ورئيس 
يف  أبديامها  اللتني  والشجاعة  القيادة  على  داتشيتش  الوزراء 
التوصل إىل االتفاق التارخيي الذي سيكون عونا للتقدم الذي 

ال رجعة فيه لكال البلدين صوب االحتاد األورويب.
التنفيذ  جيب املحافظة على زخم الشهرين املاضيني. إن 
كوسوفو  من  لكل  بالنسبة  التقدم  إلحراز  األمهية  بالغ  أمر 
وصربيا. على بلغراد أن تنشر بفعالية فوائد هذا االتفاق إىل 
املجتمعات املحلية يف مشال كوسوفو، وجيب على بريشتينا أن 
مواطنيها وإلدماج صرب  وثقافة مجيع  تبدي دعمها حلقوق 

كوسوفو يف الشمال.
إن املساعدة املستمرة اليت تقدمها بعثة االحتاد األورويب 
األمن  ومنظمة  كوسوفو  وقوة  كوسوفو  يف  القانون  لسيادة 
والتعاون يف أوروبا يف تنفيذ اتفاقات احلوار أمر ال غىن عنه. 
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تضطلع بدور حاسم يف تيسري 

االنتخابات البلدية يف الشمال. ستساعد القوة األمنية الدولية يف 
كوسوفو قفي احلفاظ على األمن واالستقرار، وستساعد بعثة 
االحتاد األورويب على إدماج املؤسسات يف الشمال يف إطار 
الوالية القضائية لكوسوفو. حتث اململكة املتحدة السلطات يف 
بريشتينا وبلغراد على التعاون الكامل مع بعثة االحتاد األورويب 

وكفالة حرية احلركة جلميع أفرادها يف الشمال.
ونزيهة  حرة  انتخابات  بإجراء  كوسوفو  باالتزام  أرحب 
ودميقراطية. جيب أن تتاح الفرصة جلميع مواطين كوسوفو من 
دور  للمرأة  يكون  أن  وجيب  االنتخابات،  يف  املشاركة  أجل 
متساو للتنافس على املناصب السياسية. اململكة املتحدة حريصة 

على رؤية اإلصالحات الالزمة ُتعتمد بدون مزيد التأخري. 
يقول تقريراملفوضية األوروبية املؤرخ 22 نيسان/أبريل إن 
كوسوفو قد أوفت بالشروط القصرية األجل اليت حددها جملس 
الشؤون العامة يف كانون األول/ديسمرب لبدء املفاوضات بشأن 
اتفاق حتقيق االستقرار واالنتساب مع االحتاد األورويب. تؤيد 
اململكة املتحدة تأييدا تاما اتفاق حتقيق االستقرار واالنتساب 

مع كوسوفو.
يف  إحرازه  مت  الذي  اإلضايف  بالتقدم  أرحب  أخريا، 
يف  نطاقا.  األوسع  الدويل  االعتراف  ضمان  يف  كوسوفو 
واليمن  وغيانا  تزنانيا  حكومات  قررت  األخرية،  األسابيع 
سنوات  مخس  بعد  كوسوفو.  باستقالل  االعتراف  مجيعها 
من  أكثر  اآلن  بكوسوفو  يعترف  االستقالل،  من  فحسب 
نصف الدول األعضاء يف األمم املتحدة. إن استقالل كوسوفو 
باالعتراف  ونرحب  اجتاهه،  ميكن عكس  وال  واقعة،  حقيقة 

الدويل املتزايد باطراد هبذه احلقيقة.
استأنف اآلن مهامي بوصفي رئيسا ملجلس األمن.

ال يوجد متكلمون آخرون مدرجون يف قائمة املتكلمني. 
بذلك يكون جملس األمن قد اختتم املرحلة احلالية من نظره يف 

البند املدرج يف جدول أعماله.
رفعت اجللسة الساعة 12/00.


