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 بيان من رئيس جملس األمن  
، ٢٠٠٥أكتــوبر / األولتشــرين ٢٤ جمللــس األمــن املعقــودة يف ٥٢٩٠خــالل اجللســة  

أدىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل، باسم اجمللس، فيمـا يتعلـق بنظـر اجمللـس يف البنـد املعنـون                     
 ١٢٣٩و  ) ١٩٩٨ (١٢٠٣و  ) ١٩٩٨ (١١٩٩و  ) ١٩٩٨ (١١٦٠قرارات جملس األمـن     ”
 ):١٩٩٩ (١٢٤٤و ) ١٩٩٩(

يرحب جملس األمن بالتقرير الذي أعده السفري كاي إيدي، مبعوث األمـني       ”  
العام لألمم املتحدة الستعراض املعايري، بشأن االستعراض الشامل الـذي يتنـاول تنفيـذ              

ومـا يتعلـق هبـا،      ) صـربيا واجلبـل األسـود     (املعايري فضال عن احلالـة العامـة يف كوسـوفو           
). S/2005/635 (٢٠٠٥أكتــوبر / تشــرين األول٧ه األمــني العــام إليــه يف والــذي أحالــ

 .ويثين اجمللس على اجلهد الذي بذله السفري إيدي يف إعداد تقريره اهلام
 ٢٠٠٥مــايو / أيــار٢٣ويشـري جملــس األمـن إىل تقريــر األمـني العــام املـؤرخ     ”  

)S/2005/335 (       وعلـى  . سـفري إيـدي  الذي بدأ فيه االستعراض الشـامل، الـذي أجـراه ال
ضوء االستنتاجات اليت خلص إليها تقرير السـفري إيـدي، يشـدد اجمللـس علـى ضـرورة                  
إحراز املزيد مـن التقـدم املسـتمر، وعلـى وجـوب اسـتمرار تنفيـذ املعـايري يف كوسـوفو              

وهـو  . دون كلل ومبزيد من الشعور بااللتزام، حسب ما أكد األمـني العـام يف رسـالته               
ى زيادة جهودهم لضمان تنفيذ املعايري علـى مجيـع املسـتويات،            حيث قادة كوسوفو عل   

وينبغـي إيـالء اهتمـام      . مبا يسمح بإحراز نتائج ملموسة لصاحل مواطين كوسـوفو كافـة          
خــاص ومراعــاة عامــل الــزمن فيمــا خيــتص حبمايــة األقليــات، واملضــي قــدما يف عمليــة   

ــو     ــات الع ــة الظــروف الضــرورية ملواصــلة عملي ــة، وهتيئ ــراث  الالمركزي دة، وحفــظ الت
حيـث اجمللـس السـلطات يف بلغـراد          كما. الثقايف والديين يف كوسوفو، وتعزيز املصاحلة     

. على بذل قصارى جهدها لتسهيل هذه العملية، وعلى االخنـراط فيهـا علـى حنـو بنَّـاء                 
ويؤكد اجمللس جمددا تأييده التـام للسـيد سـوِرن يِسـن بيترِسـن، املمثـل اخلـاص لألمـني                    
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ــه مــن جهــود      العــام، وبع ــة يف كوســوفو، فيمــا يبذلون ــإلدارة املؤقت ــة األمــم املتحــدة ل ث
متواصــلة لــدعم تنفيــذ املعــايري، وهــو مــا ينبغــي اســتمراره خــالل عمليــة حتديــد وضــع   

 .اإلقليم يف املستقبل، وما سيمثل عامال مهما من عوامل حتديد درجة التقدم
، القائــل بأنــه علــى ويوافــق جملــس األمــن علــى تقيــيم الســفري إيــدي الشــامل ”  

الرغم مـن التحـديات الـيت مـا تـزال تواجـه كوسـوفو واملنطقـة اإلقليميـة عمومـا، فقـد                       
ولــذلك، فــإن . حــان الوقــت للتحــرك قــدما حنــو املرحلــة التاليــة مــن العمليــة السياســية 

 كوســوفو يف اجمللــس يؤيــد األمــني العــام يف اعتزامــه بــدء عمليــة سياســية لتقريــر وضــع 
ويؤكـد اجمللـس مـن      ). ١٩٩٩ (١٢٤٤املستقبل، حسب املرتأى يف قرار جملس األمن        

جديــد اإلطــار الــذي حــدده القــرار، ويرحــب باســتعداد األمــني العــام لتعــيني مبعــوث   
وهو يتطلـع إىل تعـيني هـذا املبعـوث يف           . خاص ليقود عملية حتديد الوضع يف املستقبل      

 وضـع ده التـام هلـذه العمليـة السياسـية، الـيت سـتحدد              ويبدي اجمللـس تأييـ    . موعد مبكر 
كوســوفو يف املســتقبل، كمــا يؤكــد جمــددا التزامــه باهلــدف املتمثــل يف قيــام كوســوفو   

 .دميقراطية متعددة اإلثنيات، األمر الذي من شأنه تعزيز االستقرار اإلقليمي
وإيطاليـا،  االحتـاد الروسـي، وأملانيـا،    (ويرحب اجمللس باعتزام فريق االتصال    ”  

ــة    مواصــلة املشــاركة عــن  ) وفرنســا، واململكــة املتحــدة، والواليــات املتحــدة األمريكي
كثب يف العملية السياسية، اليت ستقودها األمـم املتحـدة، ودعـم مبعـوث األمـني العـام               

ويهيب اجمللس باملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة        . املستقبل  اإلقليم يف  وضعاملعين بتحديد   
.  كوسـوفو يف املسـتقبل     وضـع  أن تتعـاون تعاونـا وثيقـا يف عمليـة حتديـد              املهتمة باألمر 

 .كما يؤيــد اجمللس مشاركة بلدان املنطقة وتعاوهنا بصورة جمدية يف العملية
ويطلب جملس األمن إىل األمني العام أن يقـدم بيانـات دوريـة مسـتوفاة عـن                 ”  

ل احملــدد يف قــرار جملــس  كوســوفو يف املســتقبل، بالشــكوضــعالتقــدم احملــرز يف حتديــد 
 .“؛ وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره الفعلي)١٩٩٩ (١٢٤٤األمن 
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