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  بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفوتقرير األمني العام عن     
  

  مقدمة  -أوال   
ــرار جملــس األمــن       - ١ ــر عمــال بق ــذا التقري ــدم ه ــرر اجمللــس   ) ١٩٩٩ (١٢٤٤يق ــذي ق ال

إىل األمـني العـام أن      فيـه   يف كوسـوفو، وطلـب      لـإلدارة املؤقتـة     مبوجبه إنشاء بعثة األمم املتحدة      
مـا طـرأ مـن     التقريـر أنـشطة البعثـة، و   تنـاول وي. البعثـة تلـك  عن تنفيذ واليـة  دورية رير ا تق يقدم

  .٢٠٠٩مايو /أيار ٣١إىل مارس /آذار ١٠من املمتدة ، يف الفترة  بصددهاتطورات
  

  ةالسياسياحلالة   -ثانيا   
 أدلـت ، و “دسـتور مجهوريـة كوسـوفو     ” استنادا إىل  سلطات كوسوفو العمل     واصلت  - ٢
 ة مهمتـها، مؤكـد   يأن تنـه  إىل بعثـة األمـم املتحـدة        فيها   اليت تطلب    يانات العامة البسلسلة من   ب
ــةعــد يمل ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ قــرار جملــس األمــن ن أ ــا   ا، وأهنــمناســبا للحال مل تعــد ملزمــة قانوني

اعترفــت ، )S/2009/149(تقريــري األخــري إىل جملــس األمــن قــدمت منــذ و. باالمتثــال ألحكامــه
  . دولة٦٠ ليصل اجملموع إىل بكوسوفو،إضافية أربع دول 

 يف  ، زانـيري  االتـصاالت مـع ممثلـي اخلـاص، المربتـو         أبقـت   سلطات كوسوفو   ورغم أن     - ٣
فقـد اسـتمرت عالقـات التعـاون الفعلـي بـني            ،  حدها األدىن خالل الفترة املشمولة هبـذا التقريـر        

ملعنيـة الدوليـة   واجلهات اممثلي اخلاص وقد شجع . كوسوفوومسؤويل بعثة األمم املتحدة    ممثلي  
  . بعثةالالتعاون مع إزاء بدرجة أكرب موقف بناء على اختاذ بريشتينا 

أعـضاء األمـم املتحـدة،      من   عضوا   ٣٦من   خطيةكمة العدل الدولية بيانات     وتلقت حم   - ٤
هـل يعـد إعـالن مؤسـسات احلكـم الـذايت            ”: تتعلـق بالـسؤال   كوسـوفو،   سلطات  وكذلك من   

مـن  وقـد طلـب      “ من جانب واحـد متفقـا مـع القـانون الـدويل؟            املؤقتة يف كوسوفو االستقالل   
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ــة   ــدل الدولي ــة الع ــشرين األول٨ يف ،حمكم ــوبر / ت ــة    ٢٠٠٨أكت ــة العام ــرار اجلمعي ، مبوجــب ق
  . إصدار فتوى بشأن هذه املسألة، ٦٣/٣
 طقـوس لرئيس الصريب بوريس تاديتش كوسـوفو حلـضور         زار ا أبريل،  / نيسان ١٧يف  و  - ٥

 قـررت   وبينمـا . اينتـش  يف ديـر فيـسوكي دي      الطوائـف األرثوذكـسية     تقيمها اليتاجلمعة العظيمة   
 منعـت هنـا  فإغري سياسي، ذات طابع ظل تأن مشترطة  منع هذه الزيارة    عدمسلطات كوسوفو   
 كوسـوفو إىل اجلنـوب مـن      يف  ىل منـاطق    صـربيني إ  سؤولني  العمل املنفـصلة ملـ    عددا من زيارات    

ينبغــي إنــه  تقــولســلطات كوســوفو ذلــك أن . رائيــةأســباب إجمعللــة ذلــك ب إيبــار/هنــر إيــبري
  . كوسوفوصربيني إىل زيارة ملسؤولني أي بلغراد قبل من قبل  مباشرة إخطارها

تقريـري  و) S/2008/692 (٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٤متشيا مع تقريري املؤرخ     و  - ٦
س األمـن يف    جملـ الـذي أصـدره رئـيس       ، والبيان   )S/2009/149 (٢٠٠٩مارس  /آذار ١٧ املؤرخ
واصـلت بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة         ،  )S/PRST/2008/44 (٢٠٠٨نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٢٦

موقـف   إطـار  ضـمن  يف ظل السلطة العامة لألمم املتحـدة، و     هاعملبسيادة القانون يف كوسوفو     
ــه يف   ــاد املنـــصوص عليـ ــرار جملـــس األمـــن  احليـ ــاد  و). ١٩٩٩ (١٢٤٤قـ ــة االحتـ ــلت بعثـ واصـ

ليــصل إىل مــا هـو عليــه حاليــا  وجودهـا  تعزيــز  ،التقريــرذا خـالل الفتــرة املــشمولة هبـ   ،األورويب
علــن االحتــاد أبريــل، أ/ نيــسان٦يف و. ا حمليــا موظفــ٩١٨ و ادوليــ موظفــا ١ ٦٥١ جمموعــه مبــا
وتتبــادل بعثــة األمــم املتحــدة يف .  التــشغيلية الكاملــةهتا قــدرقــد وصــلت إىلالبعثــة أن ورويب األ

ــوفو و ــةكوس ــهما     االبعث ــا بين ــسقان فيم ــات وتن ــاد األورويب املعلوم ــشأن  حت ــضايا ب موضــع الق
الـذي  تقريـر    ال ، بوصفه املرفق األول،   ويرد مرفقا هبذا التقرير   . ةمنتظمبصورة  االهتمام املشترك   

 للسياسة اخلارجية واألمنيـة املـشتركة     السامي  ورويب واملمثل    األمني العام جمللس االحتاد األ     أعده
  .عن أنشطة بعثة االحتاد األورويب، ويبلالحتاد األور

ورغم أن العديد من صرب كوسـوفو يرفـضون سـلطة مؤسـسات كوسـوفو املـستمدة           - ٧
 مــن ا متزايــداعــددفــإن يف بلغــراد، احلكومــة شــأهنم شــأن ، “دســتور مجهوريــة كوســوفو”مــن 

مـن  ة وغريهـا    يـاد األفراد يواصلون تقـدمي الطلبـات للحـصول علـى بطاقـات اهلويـة ورخـص الق                
كوســوفو لتــسهيل حيــاهتم اليوميــة  كهربــاءشــركة كوســوفو، ويربمــون عقــودا مــع مــستندات 

  .كوسوفو يف
ــر أن ُتجــرى     - ٨ ــن املنتظ ــة يف  وم ــات البلدي ــشرين األول االنتخاب ــوفو يف ت ــوبر /كوس أكت
جـراء  بعد أشهر مـن املناقـشات العامـة ودعـوات املعارضـة إل            ف. ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  أو

مـايو يف بريـشتينا     / أيـار  ١٥يف  عقد ممثلو األحزاب السياسية      يف أقرب وقت ممكن،      االنتخابات
قــدرة إزاء مــدى  اهنــاك قلقــغــري أن . مــن املــشاورات بــشأن موعــد االنتخابــات أوليــة جولــة 
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منـذ إنـشاء الوجـود الـدويل يف كوسـوفو عـام             و. املؤسسات احمللية على إدارة العملية االنتخابية     
لـإلدارة   مـن بعثـة األمـم املتحـدة          اجـزء باعتبارهـا   التعـاون يف أوروبـا،       ومنظمة األمـن و    ١٩٩٩
 أعـــوام تنظـــيم االنتخابـــات الـــيت جـــرت يف كوســـوفو يةمـــسؤولتتـــوىل يف كوســـوفو، املؤقتـــة 
دســــتور مجهوريــــة  ”بعــــد بــــدء نفــــاذ   و. ٢٠٠٧  و٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٠
النتخابـات  املركزيـة ل  لجنة  الاملسؤولية الكاملة عن    تتوىل  سلطات كوسوفو    بدأت،  “كوسوفو
كـبري  لجنـة   اللجنـة، وانتخبـت     لمجعية كوسـوفو رئيـسا جديـدا        عينت   ،مايو/يارأيف  و. وأمانتها

 .، وهو املنصب الذي ظل شاغرا ألكثـر مـن سـنة ونـصف الـسنة               تهاأمانيف   املوظفني التنفيذيني 
د يـ زات نظـرا إىل  ،  ئهـا ا وأد هتاإدارسالمة  من حيث   تواجه حتديات خطرية    ال تزال   لجنة  الغري أن   
واصـلت منظمـة األمـن      و.  املهنيـة  امآزق سياسية، وحمدودية قـدراهت    مواجهتها  عملها، و تسييس  

مـوظفي  بواسـطة    تـها لجنـة وأمان  البنـاء قـدرات     يف جمـال     تها املنتظمـة  أنـشط يف أوروبـا    والتعاون  
  .ا يوميشورةأماكن عملها ويقدمون املاألمانة منظمة األمن والتعاون الذين يشاركون 

،  الـشمالية  اسميتروفيتـ /ميتـروفيتس البلديات يف مشال كوسـوفو، وكـذلك يف         وال تزال     - ٩
مشـال كوسـوفو    يف  صرب  الـ قادة  عترب  وي. عن بقية كوسوفو  بعيد  عمل بشكل منفصل إىل حد      ت

الـشرعي  الوجود الـدويل    ) قوة كوسوفو (األمنية الدولية يف كوسوفو     والقوة  األمم املتحدة   بعثة  
رفـضهم القـاطع    أي تغـيري يف     مل يبـدوا    ، و )١٩٩٩ (١٢٤٤ قرار جملـس األمـن    مبوجب  الوحيد  

 بــشدة ونعارضــيذلــك أهنــم مــا برحــوا  . سلطات كوســوفوتابعــة لــؤســسات أو رمــوز مي أل
ربط الـشرطة يف الـشمال   يـ مـن شـأنه أن      شـرطة كوسـوفو     تسلـسل قيـادة     على  ري  يتغإدخال أي   

 أمـام بعثـة     حاليـا مـسؤولة    كوسـوفو يف الـشمال       شرطةولـذلك فـ   . الشرطة يف بريشتينا  بمباشرة  
  .االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو

لـدى  بـذل مـساعيها احلميـدة       يف كوسوفو   لإلدارة املؤقتة   األمم املتحدة   واصلت بعثة   و  - ١٠
، وتــوفري  أغلبيــة املقــيمنيصــرب كوســوفوحيــث يــشكل كوســوفو، مشــال   يفيــع الطوائــفمج

الـدور الـذي    الطوائـف   وتـدعم مجيـع     . ؤسـسات يف بريـشتينا، عنـد االقتـضاء        املمـع   االتصاالت  
ــة األمــم املتحــدة  هتــضطلع بــ  ــة األمــم املتحــدة يف  كمــا كــان وجــود  . يف هــذه اجلهــود  بعث بعث

بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف  بــني تواصــل البلــديات الــشمالية مبثابــة جــسر 
 تاتـصاال إقامـة   جـم عـن      منـهم حي   بعضالذين ال يزال ال    ،يني احملليني والزعماء السياس كوسوفو  

  .ة مع بعثة االحتاد األورويبمباشر
  

  األمن  -ثالثا   
 غــري أن سلــسلة مــن احلــوادث. هادئــة نــسبياًظلــت حالــة األمــن عمومــاًً يف كوســوفو    - ١١

ــ/ميتــروفيتسمشــال اين تــشيبر/ط فيتــاكوتكــروي   يف ضــاحيةوقعــت  دأ حيــث بــ،اسميتروفيت
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، رغـم  ١٩٩٩يف إعادة بناء منـازهلم الـيت دمـرت يف عـام              لبان من األ   كوسوفو السابقني  سكان
 .معارضة الصرب احملليني

بعثـة    كـل مـن    ، بالتنـسيق مـع     لإلدارة املؤقتة يف كوسـوفو      بعثة األمم املتحدة   توشجع  - ١٢
ىل إني علـى التوصـل       وقوة كوسوفو، اجلـانب    االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو      

أبريـل وأدت إىل  / نيـسان ٢٣ ذلـك، بـدأت أعمـال البنـاء يف            مـن  مبـالرغ و. مستدام حل سلمي 
خــاوف امل حيــدث بعــض وضــعمبجــرد أن بــدأ الو. احتجاجــات يوميــة نظمهــا صــرب كوســوفو

 وقـوة كوسـوفو حلمايـة مواقـع البنـاء           بعثـة االحتـاد األورويب    و شرطة كوسـوفو     ، تدخلت منيةاأل
ــراد اســتخدمو. هرينمــن املتظــا  ــة االحتــاد األورويب  أف ــدموع  بعث  عــدد مــن  يف الغــاز املــسيل لل

 وقــوة بعثــة االحتــاد األورويب أبريــل، تعرضــت/ نيــسان٢٧يف و. املناســبات لتفريــق املتظــاهرين 
.  الـسيطرة علـى الوضـع     مـن  تمتكن صرب كوسوفو، لكنها     على أيدي طالق النار   كوسوفو إل 
 تنـ ادوأ. صـابات خـالل فتـرة االحتجاجـات       إل ا  مـن  ل نـسبيا  نباء عن وقوع عدد قليـ     ووردت أ 

ت بعثــة متكنــو. ســلطات بلغــرادمثلمــا أدانتــها   اجلــانبني أعمــال العنــفمــنالقيــادات الــسياسية 
 بعثــة االحتــاد مــن خــالل اســتمرارها يف الوســاطة وبــدعم مــن ،يف هنايــة املطــاف األمــم املتحــدة

االتفـاق علـى حـل      يتوصـالن إىل    طـرفني   الوجعـل    كـسر اجلمـود      من وقوة كوسوفو،    األورويب
لبان كوسـوفو يف حـني أن ألبـان         ألوافق صرب كوسوفو على إعادة بناء مخسة منازل         ف. عملي

 يترُتشـ ابنـاء مخـسة منـازل علـى قطـع أرض            ب صـرب كوسـوفو       يقوم نأ وا على كوسوفو وافق 
  أعمـال  يفمـايو   / أيـار  ١٣ صـرب كوسـوفو يف       شـرع ونتيجـة لـذلك،     . مؤخرا يف املنطقـة ذاهتـا     

 . ألعمال البناء الالحقةدايه متةم األرضيهتطهري قطع

 رصـد أعمـال البنـاء       وقـوة كوسـوفو    بعثـة االحتـاد األورويب    وواصل شرطة كوسوفو    وت  - ١٣
 كـل مـا يلـزم مـن     تتخـذ  و علـى الـسواء   يف مواقع صـرب كوسـوفو وألبـان كوسـوفو         عن كثب 

  فقـد عّبـر    .كامـل باليـسوَّ   مل  الوضـع   هـذا    ومـع ذلـك، فـإن     . الـتحكم قيد  التدابري إلبقاء الوضع    
توقـع أن تـستمر   ذلك، من امل مرتال هذا العام، ونتيجة ل ٢٥ إعادة بناء    تهمألبان كوسوفو عن ني   

 . بعثة األمم املتحدةنتيسري م ب،تنيفاوضات بني الطائفامل

 تدريب قوة أمن كوسوفو املنـشأة       علىف  اشر باإل منظمة حلف مشال األطلسي   قوم  تو  - ١٤
التـشغيلية املؤقتـة يف     قـدرهتا    غلـ ب مـن املتوقـع أن ت       وهي القوة الـيت    ،ري ذلك التدريب  سيوتحديثا  
 وا أغلبيــةليــشغ ل أنمومــن املــأصــرب كوســوفو، الــذين كــان غــري أن . ٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــول
 قـوة   ني على إنشاء  رضتعم وازاليألقليات، ال   لطوائف ا املخصصة  و عشرة يف املائة     البالغة ةصاحل

نظـرا إىل  ل، عمـ ر الطـو  فيلق محاية كوسـوفو  دون دخولقوة الإنشاء  وقد حال    .أمن كوسوفو 
 األفــراد  أمــا.قــوةال بطلــب لالنــضمام إىل وامتقــد د الفيلــقافــر يف املائــة مــن أ٩٠أن أكثــر مــن 
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هم،  اختيـار   يـتم  مل  الـذين  قـوة أو  ال بطلـب لالنـضمام إىل       وامتقـد  ي  مل نفيلق الـذي  ال يف نوالسابق
مكتب منسق فيلـق     يديرها    اليت  االقتصادي اإلدماجرامج التقاعد أو إعادة     ن يف ب  وركتشي فإهنم

  هـذا املكتـب  توقفوسـي .  وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي     محاية كوسوفو ببعثة األمـم املتحـدة      
 .٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٥عمل العن 

  
 احلوار مع بلغراد  -رابعا   

ــري   - ١٥ ــا لتقري ــدموفق ــن   املق ــاريخ إىل جملــس األم ــاين  ٢٤ بت ــشرين الث ــوفمرب /ت ، ٢٠٠٨ن
 مــشاركة كــل األطــراف يف تنفيــذ سرييــت ل مــن أجــ بعثــة األمــم املتحــدة بــذل اجلهــودتواصــل

ممثلــي اخلــاص، باالشــتراك مــع فقــد واصــل  .االهتمــام املــشتركموضــع حلــول عمليــة للقــضايا 
 اءرإجــ، ويببعثــة االحتــاد األورمكتــب األمــم املتحــدة يف بلغــراد وخــرباء بعثــة األمــم املتحــدة و 

 قيــادة بعثــة االحتــاد األورويبحيــث تولــت  مــع املــسؤولني يف بلغــراد،  جوهريــةمناقــشات فنيــة
 إطـار   يف والـشرطة واجلمـارك،      ءاقـض دورها وأنـشطتها يف جمـاالت ال      بـ مناقشة القـضايا املتـصلة      

يف حـني أن الـسلطات يف بلغـراد كانـت حريـصة علـى               و. )١٩٩٩ (١٢٤٤قرار جملس األمـن     
ظلـت حمجمـة     الـسلطات يف كوسـوفو        فـإن  ترتيبات العملية يف اجملاالت املـثرية للقلـق،       مناقشة ال 

 .فيهااملشاركة عن 

 احللــول يف جمــال محايــة  بعــضحــرز بعــض التقــدم يف التوصــل إىل اتفــاق وتنفيــذوقــد أُ  - ١٦
 خـرباء بعثـة     ىمـايو، أجـر   /أبريل وأيـار  / نيسان  شهري فيف. التراث الثقايف الصريب يف كوسوفو    

ة ملـ اعمم املتحدة حمادثات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلـك املنظمـات الدوليـة ال               األ
ــدان،   ــذا املي ــن شــأهن    وذلــك يف ه ــاون م ــن أجــل إجيــاد صــيغة للتع ــدى ةكــون مقبولــ ت أن ام  ل

 .الصربية الكنيسة األرثوذكسيةدى السلطات يف بلغراد وبريشتينا، وكذلك ل

ــاع ال ف  - ١٧ ــي قطـ ــضفـ ــد، ُعءاقـ ــراد يف     اجتقـ ــصربية يف بلغـ ــسلطات الـ ــع الـ ــات مـ تماعـ
ركــزت تو. بعثــة االحتــاد األورويببريــل، مبــشاركة ممــثلني عــن بعثــة األمــم املتحــدة وأ/نيــسان ٨

 ىلإاملناقــشات علــى تفاصــيل خارطــة طريــق إلعــادة إدخــال القــضاة واملــدعني العــامني احمللــيني   
ؤلفـة مـن مـوظفني حملـيني، حلـصر           م ،حرز بعض التقـدم يف تـشكيل جلنـة        أُو. اسحمكمة ميتروفيت 

 بعثـة   وكمـا واصـل ممثلـ     .  من تدابري بناء الثقة    عتبار ذلك ة يف احملكمة با   ودع امل قيد النظر ا  ياقضال
صرب كوسـوفو مـن البلـديات الـشمالية بـشأن            ل  مع القادة السياسيني   ماألمم املتحدة مشاوراهت  

  يبـت  يف غـضون ذلـك،    و. يعتـه  إىل طب   يف مشـال كوسـوفو     ئياقـض نظـام ال  الإعادة سري العمل يف     
 املعروضـة علـى   ا العاجلـة    ياقـض  ال يف بعثـة االحتـاد األورويب     التـابعون ل   نون العـام  والقضاة واملدع 
 .اسحمكمة ميتروفيت
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 هيكلة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو إعادة  -خامسا  
 هيكلـة البعثـة   إعـادة   يت  فـإن عملـي   ،  )S/2009/149( يف تقريري الـسابق      ا ورد  حنو م  على  - ١٨

ــهاء انوشــكتا هــوتقلــيص حجم ــة .  علــى االنت ــراح امليزاني ــرة ويعكــس اقت  ٢٠٠٩/٢٠١٠ للفت
مـالك  الـيت يتـوخى فيهـا أن خيفـض     لـة،  يكاهل إعـادة   أن تكون عليها عملية    املتوقع يةئلنهااالة  احل

، نيفمـوظ  ٥٠٧ نيصبح مكونـاً مـ    ل،  ٤ ٩١١ غلوالباللبعثة   املأذون به    اإلمجايل احلايل املوظفني  
  مـن ضـباط االتـصال     ٨مـم املتحـدة و      ألمن أفراد شـرطة ا     ٨ و   اًدني م اوظف م ٤٩١يتألفون من   
ــسكري ــويل  انعكــسو. الع ــاد األورويب ت ــة االحت ــاً عمل دوربعث ــانون   اًي ــيادة الق  يف يف قطــاع س

 تبعــاً بعثــةيف العنــصر ســيادة القــانون  ل تقلــيص حجــمشــكديــسمرب املاضــي يف /كــانون األول
فـا  وظ م ٢٢  والبـالغ   املقتـرح   املـالك   إىل ٣ ٣٢٩ غلوالبـا مالك املـوظفني املـأذون بـه        ، من   كلذل
 نتيجـة إلعـادة  و. ٢٠٠٩يوليـه  /متـوز  ١اعتبـارا مـن   وذلـك  ، كتب االتصال للـشرطة والقـضاء   مل
 ختـضع   بعثـة األمـم املتحـدة     ة التابعـة ل    شـعبة دعـم البعثـ       فـإن   يف اجملـاالت الفنيـة،     يكلة احلاصـلة  اهل

  إىل ٩٠٧و  وهـ ذا العـام    هلـ  املـأذون بـه   اإلمجـايل   مـالك املـوظفني      ض، حيث ُيخفـض   فيخت لعملية
 .٢٠٠٩/٢٠١٠يزانية سنة امل ل٢٢٥  والبالغ املقترحاملالك

 امليزانيــةمــشروع  يف ني املقتــرحالكهــاوم هيكــل البعثــة املعــاد تــشكيلها والغــرض مــن   - ١٩
ــرة  ــ هــو ضــمان أن ت ٢٠٠٩/٢٠١٠للفت ــة املــوارد ا ل فروت ــيتددةاحملــ مااملهــلالزمــة ألداء لبعث   ال

ــ/ حزيــران١٢ نيوردت يف تقريــري املــؤرخ نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٤و ) S/2008/354( هيوني
٢٠٠٨) S/2008/692( .   زال تواجه حتديات كبرية يف جمال العالقـات بـني    ت  الكوسوفو  ومبا أن

تمعـات احملليـة ودعـم      سـتمرار الوسـاطة بـني اجمل      ا ال  أيضا موارده  ستخصصالبعثة  فإن  األعراق،  
 دعـم وتيـسري شـؤون الطوائـف    نـشاء مكتـب    إومـن خـالل     . األقليات يف مجيـع أحنـاء كوسـوفو       

، ستركز البعثة املـوارد الالزمـة ألداء املهـام املتـصلة باألقليـات، مبـا يف ذلـك                   على وجه التحديد  
 املكتـب أيـضا     ذاهلـ  يكونسـ و. حقوق اإلنـسان   دعم عملية العودة واملهام املتبقية املتصلة برصد      

 ون لـه  كمـا سـت   هذه املنطقة، ك  يف  مواقع التراث الثقايف    مهية   أل ظرابيتش، ن /بياوجود ميداين يف    
. غطــي األجــزاء الوســطى واجلنوبيــة مــن كوســوفوتيف بريــشتينا قاعــدهتا  وحــدة ميدانيــة متنقلــة

 .ا اإلقليمي مركز تنسيق مجيع األنشطة يف الشمالسميتروفيت/ميتروفيتسسيظل مكتب و

 والتخلص من األصول الفائـضة وتـسليم املبـاين،          ص حجمها يقلتيف  بعثة  ال بدأت   ولقد  - ٢٠
 خمـزون البعثـة   ، بلغـت قيمـة  ٢٠٠٨يوليـه  /متـوز وحـىت  . ها الـشاملة هيكلتـ إعـادة  عملية يف إطار   

، ٢٠٠٩مـايو  /أيـار  حـىت  و، مليـون دوالر ١٠٠,٥ حـوايل    ،صـنفاً  ٣٨ ٣٢٤يتـألف مـن     الذي  
ــ. مــن دوالرات الواليــات املتحــدة . مليــون دوالر٩٧ حنــو إىل البعثــة خمزوهنــا قلــصت شمل وت
 ىل إ  مليـون دوالر   ١٣,٣ تنـاهز  ةقيمبلتخلص من األصول الفائضة بيع األصول الفائضة        اخطة  
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بـني بعثـة األمـم املتحـدة وفريـق التخطـيط لبيـع               ترتيـب الـتقين   ال، يف إطـار     بعثة االحتاد األورويب  
. ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ١٨ يف   الـذي أُبـرم   ورويب،  الحتـاد األ  بع ل  التـا  األصول واللوازم الفائضة  

الـتخلص مـن األصـول الفائـضة الـيت تبلـغ            عمليـة   بعثة األمم املتحـدة يف الوقـت الـراهن          وجتري  
 وإدارة  ةدارة املاليـ  اإل عـد اقو ل  مليون دوالر من خالل املبيعات التجارية، امتثاال       ١٥قيمتها حنو   

ورة دل طــوالــتخلص مــن األصــول الفائــضة  ا خطــة  تنفيــذسيــستمرو. مــول هبــاعاملمتلكــات امل
 يف سـبعة    ا املخصص للمكاتب ومستودعاهت   ها حيز مجدبالبعثة  وتقوم  . ٢٠٠٩/٢٠١٠امليزانية  

 .ها وبلغراد وسكوبيستروفيتي بريشتينا وميان يف أربع مدن، وهبم
  

 سيادة القانون  -سادسا  
 بعثـة االحتـاد األورويب   إىلاألمـم املتحـدة   خالل الفترة املشمولة بالتقرير، سـلمت بعثـة         - ٢١

 هـا يي النظـر ف   رجيـ اسـتثناء قـضية جنائيـة       ب قيـد النظـر   املتبقيـة   كل مـا تبقـى مـن ملفـات القـضايا            
 الـدائرة اخلاصـة للمحكمـة العليـا يف كوسـوفو، والـيت مـن شـأن                  اوى معروضـة علـى    عـ دوأربع  

مت تـسليم هـذه القــضايا   وقـد  . ةقـضائي  ال علـى حقـوق اإلنـسان أو الكفـاءة    ثر سـلباً يـؤ أن ها نقلـ 
بعثــة وتتــوىل ). S/2009/149 (مــارس كمــا كــان متوقعــا يف تقريــري الــسابق /حبلــول هنايــة آذار
 مجيـع   ملفـات ظـت فُّحوقـد  .  اآلن املـسؤولية الكاملـة عـن مجيـع هـذه القـضايا       االحتاد األورويب 

 .القضايا لدى احملاكم احمللية

. العالقـات اخلارجيـة يف جمـال القـضاء     بـشأن   ليات  وتواصل البعثة ممارسة بعض املـسؤو       - ٢٢
 طلبـات املـساعدة      عـن   السلطات احملليـة املـسؤولية     ت، تول ٢٠٠٩مارس  /آذار ١٩ واعتبارا من 

، يف حني ال تزال بعثـة       هامنواآلتية  كوسوفو  ب تعترفا إىل البلدان اليت      املوجَّهة الدوليةالقانونية  
تلــك و هبــا عتــرفت ول الــيت ملدالــ مــن  الــواردةتتعامــل مــع مثــل هــذه الطلبــا تاألمــم املتحــدة 

بعثــة االحتــاد  االتــصاالت بــني سرييــدور يف تأداء بعثــة األمــم املتحــدة وتواصــل . يهــا إلاملوجَّهــة
، من جهة أخـرى،     للشرطة اجلنائية الدولية  بني املنظمة    والسلطات احمللية، من جهة، و     األورويب

ــساعدة    ــق مبــسائل امل ــةفيمــا يتعل ــة الدالقانوني ــة . ولي ــهاوتواصــل البعث ــة  عمل ــة مبثاب ــسيق جه  تن
مـة  جيـري إقا  و.  الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف كوسـوفو       اجلنائية حملكمةبالمسائل ذات الصلة    ل

هـذه    العملي الذي تقوم به    ، نظرا للدور  بعثة االحتاد األورويب  عالقة عمل بني احملكمة الدولية و     
  .يف شؤون الشرطةبعثة ال

 املـوظفني حيـث   ة تتعلـق بقـوام  ميتروفيتـسا مـشكل  /حتجـاز ميتـروفيتس  كـز ا يواجـه مر و  - ٢٣
ــان كوســوفو قــد تركــوا العمــل نتيجــة الــشواغ   اإلصــالحيات مــوظفي  أن ــة يف لمــن ألب  األمني
توظيـف أو إعـادة   حتجـم عـن   كوسـوفو   دائرة إصالحيات   ويبدو أن   . ٢٠٠٨فرباير  /شباط ١٧

مـن املرافـق األخـرى      دائرة  الـ الفعـل يف    تعيني موظفني إضـافيني مـن صـرب كوسـوفو يعملـون ب            
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األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف     وبعثـة   . كوسوفواملفقودين من ألبان    لكي حيلّوا حمل املوظفني     
  .هلذه املسألةاألورويب إلجياد حل االحتاد وبعثة  بالدائرةعلى اتصال كوسوفو 

 باألشخاص املفقودين والطـب      املكتب املعين  وتولت بعثة االحتاد األورويب القيام مبهمة       - ٢٤
لـضمان التعـاون املتـسق      يف الطـب الـشرعي      خبـبري واحـد     األمـم املتحـدة      وحتتفظ بعثة    .الشرعي

ــتقين   ــصعيد ال ــى ال ــة  عل ــة  . األورويباالحتــاد مــع بعث ــى  األمــم املتحــدة  وتواصــل بعث ــاء عل اإلبق
. محـر الدوليـة  لـصليب األ   على طلب من جلنة ا      العامل املعين باملفقودين، بناء    تواجدها يف الفريق  

 أسر املفقودين التابعة لصرب كوسـوفو وألبـان كوسـوفو أيـضاً بـدعم               وقامت بلغراد ورابطات  
ويواصـل ممثلـي اخلـاص كفالـة حـصول مـسألة            . الفريـق العامـل    األمم املتحـدة يف   مشاركة بعثة   

يـة وعـدم    املفقودين على الدعم الـسياسي املناسـب مـن مجيـع الـشركاء الـدوليني واجلهـات احملل                 
مـن رفـات املـوتى       ٢٦هويـة   مت حتديـد    املـشمولة بـالتقرير،     فتـرة   الوخالل  . تسييس هذه املسألة  

الرفـات  ألبان كوسوفو، وأعيدت هذه     من  ضحايا  ال إىل   ١٩الصرب و     منها إىل  ٧تنتمي  واليت  
  .إىل أسر الضحايا

وأعلنــت ســلطات كوســوفو أن مرتبــات ضــباط الــشرطة مــن صــرب كوســوفو الــذين    - ٢٥
توقفوا عن العمل يف مراكز الـشرطة بعـد إعـالن اسـتقالل كوسـوفو لـن ُتـدفع هلـم اعتبـاراً مـن             

كآخر موعـد هلـم للعـودة       قد حدد    ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٣٠ وأن يوم ،  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥
وذكرت سلطات كوسوفو أن ضباط الـشرطة الـذين ال يعـودون إىل العمـل حبلـول           . إىل العمل 

 اً متزايـد  اً ويبدو أن هناك عدد    .وظائفهم اليت سيشغلها موظفون جدد    ن  املوعد النهائي سيفقدو  
 ويبـدو   ؛من ضباط الشرطة من صرب كوسوفو قد بدأوا يعودون إىل العمل منذ ذلك اإلعالن             

 للتقـدم للوظـائف الـيت قـد تـشغر           بني أفراد طائفة صرب كوسوفو     اً كبري اًأيضاً أن هناك اهتمام   
  .يونيه/حزيران ٣٠بعد 

  
  حقوق اإلنسان   -سابعا   

سبل الــأجـرى ممثلــي اخلــاص مــشاورات مــع املفــوض الــسامي حلقــوق اإلنــسان إلجيــاد    - ٢٦
زيـــادة فعاليـــة عمـــل الفريـــق االستـــشاري حلقـــوق اإلنـــسان كآليـــة موثوقـــة لتنـــاول  الكفيلـــة ب

بـرم اتفـاق   أو. األمـم املتحـدة  اإلنـسان يف إطـار واليـة بعثـة     اإلدعاءات املتعلقـة بانتـهاك حقـوق       
ــشأ ــشاري       ب ــق االست ــد عــن اخلــصام إلجــراءات الفري ــد الطــابع البعي ــادة تأكي ن احلاجــة إىل إع
التنظيميـــة  والتطـــرق للجوانـــب اإلجرائيـــة األخـــرى للقاعـــدة  لنيـــةجلـــسات االســـتماع الع يف

بـشأن إنـشاء الفريـق      الصادرة عن بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو              ٢٠٠٦/١٢
ــشاري ــد وصــل جم لو. االست ــق حــىت اآلن     ق ــا الفري ــيت تلقاه ــضايا ال ــضية، ٣٧٨إىل مــوع الق  ق

  . قضية منها٢٣البت يف  ىوانته
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  املسائل املتعلقة بالطوائف  -ثامنا   
، طبقــت شــركة كهربــاء كوســوفو سياســة لقطــع      املــشمولة بــالتقرير فتــرة الوأثنــاء   - ٢٧

إنفـاذ   هبـدف فو،  الكهرباء بشكل مجاعي عن القـرى الـيت مل تـسدد فـواتري الكهربـاء يف كوسـو                 
فيهـا  نظـر   ولقد ُنظمت احتجاجـات متكـررة يف قـرى صـرب كوسـوفو، الـيت                . عملية التسديد 

ــائي   إىل  ــار الكهرب ــات قطــع التي ــة حبــ عملي ــا مدفوع ــز ووافز سياســية باعتباره ــيمتيي ــد . عرق وق
ــالعنف يف قــرى شــيلويف    ويف ٢٠٠٩مــارس /ســيلوفو يف أوائــل آذار /اتــسمت االحتجاجــات ب

 شــركة كهربــاء كوســوفو، بــدعم مــن  عرضــتو. ٢٠٠٩مــايو / أيــار١٠ن يف ياســبا/ياينســبا
ولقـد أدى ذلـك إىل      . طعت عنها الكهربـاء   قرى اليت قُ  ترتيبات للسداد على ال   اجلهات الدولية،   

القـرى املتـضررة حبلـول      العظمى مـن    غالبية  الالتيار الكهربائي إىل    إعادة  توقيع اتفاقاٍت مجاعية و   
وال يـزال سـكان القليـل مـن املنـاطق ذات األغلبيـة الـصربية يف                 . لتقريراملـشمولة بـا   فتـرة   الهناية  

جراسانيتــسا حيجمــون عــن التوقيــع علــى اتفاقــات مــع       /ســيما جراسانيتــسي  كوســوفو، وال
علـى تـسديد    ميتوهيا حثـوهم     رغم أن كبار ممثلي الوزارة الصربية لشؤون كوسوفو و         ،الشركة

كيـان  أي  ب كوسـوفو أن العالقـة التعاقديـة مـع           ويرى بعـض صـر    . فواتريهم املتعلقة بالكهرباء  
  .من شأهنا أن تشكل اعترافاً ضمنياً باستقالل كوسوفوحكومي 

 للتطــورات احمليطــة حبالـــة  تعـــاون يف أوروبــا برصــد دقيـــق   وقامــت منظمــة األمــن وال     - ٢٨
 التمييـز   الدعـاء كانـت هنـاك أي أسـس        مع التركيز بوجه خاص على التحقق مما إذا          ،الكهرباء

األصـل  أن حـاالت قطـع التيـار الكهربـائي مل تكـن قائمـة علـى                 نظمـة إىل    املوخلـصت   . رقيالع
نظــراً تــصاحلياً كهربــاء كوســوفو أن تتخــذ موقفــاً  ال يــزال يتعــّين علــى شــركةالعرقــي، إال أنــه 

  . نوين والسياسي املعقدللسياق القا
و باحلـد مـن   عملية تنفيـذ قـانون املـرور اجلديـد مـن جانـب سـلطات كوسـوف            هددت  و  - ٢٩

. حرية حركة صرب كوسوفو الذين يرفـضون تقـدمي طلبـات للحـصول علـى وثـائق كوسـوفو                  
ــاراً  ووفقــاً للقــانون اجلديــد،   أبريــل يف مــصادرة  / نيــسان١٦مــن بــدأت شــرطة كوســوفو اعتب

بعـد  مـن أجـل كوسـوفو    الـسلطات الـصربية   عـن  الرخص ووثـائق تـسجيل املركبـات الـصادرة          
مفــوض شــرطة كوســوفو تعليمــات أصــدر أبريــل /نيــسان ٣٠ومــع ذلــك، ففــي . ١٩٩٩ عــام

  .لتعليق العمل هبذا اإلجراء إىل حني إخطار آخر
  
  العائدون  -تاسعا   

 ورغــم أن هــذا العــدد ال يــزال  ،٢٠٠٩يــزداد تــدرجيياً عــدد العائــدين طوعــاً يف عــام     - ٣٠
قـاً لتقـديرات   ووف. ٢٠٠٨العائدين يف عام    عدد  ن  ممنخفضاً بشكل خمّيبٍ لآلمال وأقل بكثري       
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إىل كوســـوفو يف الفتـــرة بـــني طوعـــاً مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون الالجـــئني، فقـــد عـــاد 
 مـن ألبـان   ٢٤ فـرداً مـن أفـراد الطوائـف، مبـا يف ذلـك              ١٣٧أبريـل   /يناير ونيـسان  /الثاين كانون

وأثنـاء  .  من طائفة الروما واألشـكايل واملـصريني       ٥٤ و   ، من صرب كوسوفو   ٣٠ و   ،كوسوفو
زيـادة قـدرها    ممـا يـشكل      فرداً من أوروبـا الغربيـة،        ٩٣٦إىل كوسوفو   قسراً  د  يعأ،  ترةفالنفس  
 شخـصاً   ٤٠ومـن بـني هـؤالء ينتمـي         . ٢٠٠٨عام  يف   يف املائة باملقارنة مع نفس الفترة        ٢٧,٣

  . إىل طوائف األقليات
ــادة        - ٣١ ــإن إع ــدين، ف ــف والعائ ــوزارة شــؤون الطوائ ــاً ل ــاج ووفق ــات،  إدم ــف األقلي طوائ
وحيث أن العوامـل الرئيـسية الـيت تـؤثر          . تشكل حتدياً ال تزال   اصة طائفة صرب كوسوفو،     وخ

وحمدوديــة احلالــة االقتــصادية هــشاشة فــرص العمــل واالفتقــار إىل علــى إعــادة اإلدمــاج تــشمل 
علـى  التركيـز بدرجـة أكـرب       وزارة تعتـزم    الـ اخلـدمات العامـة واألمـن، فـإن         فرصة احلصول على    

ولقـد أعربـت أكثـر    . تصادية واستدامة طوائف األقليات لتشجيع زيادة العودة    التنمية االق تعزيز  
وتـستجيب  . ٢٠٠٩يف عـام     بـالعودة    ا فرد، عن اهتمامهـ    ٣ ١٠٠أسرة، مبا جمموعه     ٦٦٠ من

يف وضـع أفـضل إلدارة طلبـات العـودة     وقد أصـبحت  الوزارة اآلن بشكل أكرب لطلبات العودة    
  . انات العائدينمن إعداد قاعدة بيالنتهائها نظراً 
ستة مشاريع للعودة املنظمـة تـستهدف     بتنفيذ  وزارة شؤون الطوائف والعائدين      وتقوم  - ٣٢

ــزرن شــفو/فوشــتريبلــديات كــل مــن   أســرةً مــن صــرب كوســوفو يف   ١٤٣عــودة  يترن وبري
 فقـد   ،وعـالوة علـى ذلـك     . تيناشنوفو بـردو وبريـ    /إيستوك ونوفوبريدي /كلينا وإيستوج /وكليين

 وسـتجري   ٢٠٠٩ أسرة عائـدة يف جمـال إعـادة بنـاء املـساكن يف عـام                 ٢٣دة إىل   دمت املساع قُ
الـشراكة املـستدامة ملـساعدة    برنـامج  وحدة سـكنية حبلـول هنايـة الـسنة يف إطـار         ٤٥إعادة بناء   

ــدين يف كوســوفو   ــديره  العائ ــذي ي ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  ال ــة  و ،برن ــه احلكوم ــذي متول ال
 أسرة عائدة إضـافية     ١٨٠ساعدة إىل   املقدم  وسُت. لطوائف والعائدين الربيطانية ووزارة شؤون ا   

ــه املفوضــية         ــشترك يف متويل ــذي ت ــاج يف كوســوفو، ال ــادة اإلدم ــودة وإع ــشروع الع يف إطــار م
لقـد عــادت  و. األوروبيـة ووزارة شـؤون الطوائــف والعائـدين وبرنــامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي     

 نـاطق احلـضرية   إىل امل العـودة   بدء  كلينا منذ   /نة كليين ئة من صرب كوسوفو إىل مدي     ااألسرة الـم 
  .٢٠٠٥فرباير /يف كوسوفو يف شباط

ــة يف ميتروفيتــسي      - ٣٣ ــسياسات واملالي ــشؤون ال ــة ل ــة البلدي ــسا /ولقــد أقــرت اللجن ميتروفيت
ر حيـث   اإيبـ /يف الضفة اجلنوبية من هنر إيـرب      اخلطة التنظيمية للمناطق احلضرية حمللة طائفة الروما        

وســوفو يف خميمــات بــشمال بك واملــصريني شــكايلاألرومــا والحاليــاً مجيــع أفــراد طائفــة عــيش ي
  هـذه  تتـوخى و. ميتروفيتسا، وسيتسىن إعادة نقلـهم عنـد رغبتـهم يف القيـام بـذلك             /ميتروفيتسي
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ناء منازل ومركـز شـرطة ومستـشفى ومدرسـة تـوفر التعلـيم املتعـدد اللغـات،         ب الطموحة  اخلطة
مع األطـراف وكـذلك مـع املنظمـات     األمم املتحدة وتعمل بعثة . ة الرومالغة طائفبمبا يف ذلك  

  .روماحملة طائفة الملسائل غري احلكومية واجملتمع الدويل إلجياد حلٍ مستدام 
  
  التراث الثقايف والديين  -عاشرا   

 الـتعمري  أعمـال  تنفيـذ  جلنة أعمال دعم إىل الرامية جهودها املتحدة األمم بعثة واصلت  - ٣٤
 تـضررت  الـيت  والـديين  الثقـايف  التـراث  مواقـع  تعمـري  إعادةب واملتعلقة أوروبا، جملس يقودها اليت
 اخلــاص ممثلــي وأجــرى .٢٠٠٤ مــارس/آذار يف وقعــت الــيت العنــف أعمــال خــالل مــرتُد أو

 ،الـصربية  األرثوذكـسية  والكنيـسة  األوروبيـة،  واملفوضـية  أوروبـا،  جملـس  مع مكثفة مشاورات
 أعمـال  تنفيـذ  جلنـة  عمـل  سـري  لكفالـة  وإداريـة  ماليـة  ائـق طر إجياد أجل من كوسوفو وسلطات
 الـيت  الـصربية  األرثوذكـسية  الكنيـسة  مواقـع  تعمـري وإتاحة االنتـهاء بنجـاح مـن عمليـة           التعمري،
 ال تـزال    أهنـا  إىل بـالنظر  ،هـام  دوربـ  تضطلع التعمري أعمال تنفيذ جلنةوما برحت    .البعثةبدأهتا  
 علـى  الثقـايف  التراث مسائل بشأن التفاعل وبريشتينا لبلغراد إطارها يف ميكن يتال الوحيدة اهليئة

  .التقين املستوى

 ممــثلني مبــشاركة مــايو،/أيــار ١٢ يــوم الــتعمري أعمــال تنفيــذ لجنــةل ُعقــد اجتمــاع ويف  - ٣٥
 ايـة مح ومعاهـد  الـصربية،  األرثوذكـسية  والكنيـسة  والرياضة، والشباب لثقافةل كوسوفو وزارةل
 اجلمـود  حالـة  مـن  اخلـروج  يف األطـراف  جنح املتحدة، األمم وبعثة وبريشتينا، بلغراد من ثاراآل
ــتعمري إعــادة شاريعمبــ املتعلقــة املناقــصة إجــراءات بــشأن اعامــ دامــت الــيت  لــذلك، ونتيجــة .ال

 .يــورو ٩٠٠ ٠٠٠ علــى يزيــد إمجــايل مببلــغ مناقــصات مخــس ٢٠٠٩ مــايو/أيــار يف أُصــدرت
  .يورو ٧٠٠ ٠٠٠ على يزيد إمجايل مببلغ مناقصات ثالث ريباق ُتصدر أن ويتوقع

ــرة ويف  - ٣٦ ــن الفت ــار ١٤ إىل ١١ م ــايو،/أي ــد زار م ــن وف ــة م ــسكو منظم ــوفو اليون  كوس
 املتحـدة  الواليـات  مـن  بتمويـل  وذلـك  الثقـايف،  التـراث  مواقع بعض تعمري إلعادة تقييم إلجراء

ــ جمــددا الوفــد رئــيس وأكــد .يطاليــاإواألمريكيــة   ألنــشطة احملايــد والــسياسي غــري الطــابع ىعل
 مـن  الـشركاء  مجيـع  مـع  الـتقين  التعـاون  واصـل تسأن اليونـسكو     كـد أو كوسوفو، يف اليونسكو

  .املنظمتني بني تفاهمال مذكرة إىل استنادا املتحدة، األمم بعثة خالل
  
  يةاحملل اإلدارة  -حادي عشر 

 موضـع  يـضع  كوسـوفو  سـلطات  عمـ  املـشاركة  نعـ  كوسـوفو  صـرب  إحجـام  يزال ال  - ٣٧
 سـلطات  هلـا  ختطـط  الـيت  ،كوسـوفو  يف الـصربية  ألغلبيةل ةجديد بلديات إنشاء مسألة التساؤل
 حتــضريية ةفرقــأ إنــشاء عمليــة كوســوفو ســلطات بــدأت ،٢٠٠٩ مــارس/آذار يفو .كوســوفو
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ــديات، ــأداء مكلفــة للبل ــة األعمــال ب ــشاءب املتعلقــة التمهيدي ــديات إن ــدة، بل  عــن وأعلنــت جدي
بالتقـدم هلـذه     ماهتمـامه  عـن  كوسـوفو  صـرب  بعـض  وأعـرب  .اهليئات هلذه الشاغرة الوظائف
 اخلدمـة  يف الراتـب  متوسـط  أضـعاف  ثالثة متثل اليت الرواتب، األول املقام يف جتذهبم ،الوظائف
 ادعواهتـ  كوسـوفو  سـلطات  كثفـت  املقبلـة،  البلديـة  االنتخابـات  ضـوء  يفو .كوسوفو يف املدنية
  .الالمركزية حتقيق عملية يف املشاركة ىلإ كوسوفو لصرب

  
 االقتصاد  -ثاين عشر 

 كوسـوفو  لـتمكني  كوسـوفو  لـسلطات  التـسهيالت  تقـدمي األمم املتحـدة     بعثة واصلت  - ٣٨
 مــن أكثــر يف وشــاركت واإلقليميــة، الدوليــة واالتفاقــات واملبــادرات احملافــل يف املــشاركة مــن
  .املناسبات هذه من ١٣

 ،الوســطى ألوروبــا احلــرة التجــارة اتفــاق تنفيــذ تعتــري الــيت الــصعوبات لحلــ وســعيا  - ٣٩
 تـشرين  هنايـة  يف جديـدة  مجركيـة  أختامـا  كوسـوفو  جلمارك العام املديراستحداث   عن النامجةو

 األطـراف  إىل ،تفـاق اال يف طرفـا  باعتبارهـا  املتحـدة،  األمـم  بعثة أرسلت ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين
 ويـــراد .“كوســـوفو مجـــارك” ألختـــام املطبوعـــة عينـــاتال مـــن جمموعـــة تفـــاقاال يف األخـــرى
 واحـدة  مجركيـة  منطقـة  إىل تشري ألهنا مناسبة اخلاص ممثلي هاعتربي اليت األختام، هذه استخدام

 كــي تــبني املنــشأ شــهادات علــى ،املتحــدة األمــم لبعثــة احملايــد املوقــف هنــج جتــسدو كوســوفول
 هــذه ترفــض بلغــراد ســلطات أن بيــد .لعالــس شــحنات منــشأ االتفــاق يف األطــراف سلطاتلــ

 املوقـف  أو )١٩٩٩ (١٢٤٤قـرار جملـس األمـن        أحكـام  مـع  تتمـشى  ال أهنا وذكرت األختام،
 مجـارك ” إىل أو ،“املتحـدة  األمـم  بعثـة  مجـارك ” إىل األختام تشري أن صربيا اقترحتو .ايداحمل
 يتعلـق  فيمـا  األورويب االحتاد بعثة به تضطلع الذي التنفيذي دورلل نظرا “األورويب االحتاد بعثة
 آليـات  تنفيـذ  حـسن  كفالـة  بغيـة  املسألة هذه بشأن ناقشاتامل اخلاص ممثلي واصلو .اجلماركب

 .املنطقة يف االقتصادية التنميةترمي إىل تعزيز  اليتألوروبا الوسطى،  احلرة التجارة اتفاق
  

    املالحظات-ثالثا عشر 
ــواردة يف ت     - ٤٠ ــايري ال ــع املع ــشيا م ــؤرخني  مت ــري امل ــران١٢قري ــه و / حزي ــشرين ٢٤يوني  ت

ــاين ــوفمرب /الث ــان الرئاســي جمللــس األمــن   ). S/2008/692 و S/2008/354 (٢٠٠٨ن وعمــال بالبي
، مــضت بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف      ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢٦املــؤرخ 

قـرار  ال عليـه  نـص يـاد الـذي    كوسوفو قدما يف عمليـة إعـادة تـشكيل البعثـة يف إطـار موقـف احل                
وستواصــل األمــم املتحــدة اختــاذ موقــف احليــاد الــصارم إزاء مــسألة وضــع   ). ١٩٩٩ (١٢٤٤
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وإنين أثق يف أن موارد البعثة املعاد تشكيلها، على النحو املتوخى يف مقتـرح ميزانيـة                . كوسوفو
  . الفترة املقبلة، متكافئة مع املهام اليت سيلزم أن تؤديها البعثة أثناء٢٠١٠-٢٠٠٩الفترة 
ذلـك أن دورهــا  . وإين أرحـب بـامتالك بعثـة األمـم املتحـدة القـدرة التـشغيلية الكاملـة          - ٤١

التنفيــذي يف قطــاع ســيادة القــانون، يف ظــل الــسلطة العامــة لألمــم املتحــدة ويف إطــار املوقــف   
االحتـاد  وبينما تـضع بعثـة      . احملايد للمنظمة، عنصر حاسم يف صون االستقرار على أرض الواقع         

األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو خارطــة طريقهــا لتعزيــز ســيادة القــانون يف ســائر 
أحناء كوسوفو، ينبغـي أن يتواصـل إيـالء االعتبـار الكامـل لـشواغل مجيـع الطوائـف، بالتـشاور                     

 بعثـة   يف هذا الصدد، أشعر بالتفاؤل إزاء مستوى التعاون بـني         . الوثيق مع بعثة االحتاد األورويب    
وأتوقع أن يـستمر هـذا التعـاون ويتوطـد يف          . األمم املتحدة وبعثة االحتاد األورويب على األرض      

  .مجيع اجملاالت ذات الصلة
ميتروفيتـسا باعثـا    /وتشكل التوترات الـيت حـدثت يف اآلونـة األخـرية مشـال ميتـروفيتس                - ٤٢

لطوائـف يف هـذا اجملـال ولتـشجيع         وأثين على البعثة جلهودها املبذولة للوساطة بني ا       . على القلق 
وأرحـب بالنتـائج اإلجيابيـة الـيت      . التوصل إىل حلول سلمية على أساس احلوار واحللول الوسـط         

االحتـاد األورويب   حتققت يف هذا الصدد عن طريـق اجلهـود املنـسقة لبعثـة األمـم املتحـدة وبعثـة                    
الـسلطات يف بريـشتينا     ىل الطوائـف املتـضررة بـصورة مباشـرة، وإىل           إطلـب   وأ. وقوة كوسـوفو  

وبلغراد أيضا، أن تواصل العمل عن كثب مع مجيع اجلهات املعنية الدوليـة لتخفـيض التـوترات      
ــات    يف املنطقـــــة ــول للخالفـــ ــاوض إىل حلـــ ــق التفـــ ــن طريـــ ــل عـــ ــد األدىن والتوصـــ  إىل احلـــ
  .السلمية بالوسائل

شجيع تنفيـذ  وقد استمرت مشاركة بعثة األمم املتحدة مع مجيع األطراف مـن أجـل تـ                - ٤٣
ــة املــشار إليهــا يف تقريــري املــؤرخ     ــاين ٢٤الترتيبــات العملي ــوفمرب / تــشرين الث ــد . ٢٠٠٨ن وق

ســاعدت مــسامهة بعثــة االحتــاد األورويب املتزايــدة يف احملادثــات يف جمــال ســيادة القــانون علــى     
لعـدل  حتريك العملية قدما إىل األمام، يف ضوء خربهتا ودورها التنفيـذي يف جمـاالت الـشرطة وا                

وعلى الرغم من أنه مل يتم بعد االتفاق علـى حلـول شـاملة أو طويلـة األجـل، فـإن                     . واجلمارك
وهـذه التطـورات    . احملادثات قـد أسـهمت يف إيـضاح موقـف كـل طـرف بـصدد هـذه املـسائل                   

ديرة بالترحيب نظرا ألهنا متكن من النظر يف حلـول قـد تتـيح اخلـروج مـن الطـرق املـسدودة                 ج
 كوسـوفو يف شـرطة كوسـوفو، وعمـل         بمبا يف ذلك، ما يتعلق باشتراك صـر       اليت طال أمدها،    
ــة يف ميتر فيتــسا، ومحايــة حقــوق امللكيــة، واحلاجــة إىل رأب هــوة اخلــالف يف جمــال        واحملكم

وإنين أشجع مجيع األطراف على زيـادة مـشاركتها البنـاءة يف ضـوء الفوائـد الكامنـة                  . اجلمارك
  .يبات العملية يف كل جمال من اجملاالت قيد النظرالبارزة اليت ميكن أن حتققها الترت
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وبوســع بعثــة األمــم املتحــدة، بعــد إعــادة تــشكيلها، أن تــؤدي دورا فعــاال ومفيــدا يف     - ٤٤
التوسط بني األقليات، والنهوض بالترتيبات العملية الـيت ميكـن أن تفيـد بريـشتينا وبلغـراد معـا،             

ــري املــؤرخني   ــة يف تقري ــران١٢ ويف أداء املهــام املبين ــه و / حزي ــاين ٢٤يوني ــشرين الث ــوفمرب / ت ن
ــيني        . ٢٠٠٨ ــع املعن ــاون مجي ــال، تع ــى حنــو فع ــذلك عل ــوم ب ــا تق ــب، كيم ــة تتطل غــري أن البعث

األوسـع  ومن األمهيـة مبكـان اسـتمرار دعـم جملـس األمـن واجملتمـع الـدويل         . ومشاركتهم البناءة 
  . املتحدة املعاد تشكيلهااألممنطاقا لبعثة 

أعـرب عــن بــالغ تقــديري وامتنــاين ملمثلـي اخلــاص، المربتــو زانــيري، نظــرا إىل   وأود أن   - ٤٥
ويف املتطــور الــدور القيــادي البــارع الــذي يــضطلع بــه يف توجيــه دور بعثــة األمــم املتحــدة          

. اإلشراف على خفـض حجـم البعثـة، رغـم التحـديات الـسياسية الكـبرية الـيت تواجههـا البعثـة                     
ثــة األمــم املتحــدة لتواصــل مــا يبذلونــه مــن جهــد دؤوب   وأود أيــضا أن أثــين علــى مــوظفي بع 

  .يبدونه من التزام إزاء كوسوفو وأهداف األمم املتحدة وما
ــدائمني يف كوســوفو       - ٤٦ ــشركاء األمــم املتحــدة ال  -وأود أيــضا أن أعــرب عــن امتنــاين ل

ــة      ــسي، ومنظم ــف مشــال األطل ــة حل ــاد األورويب، ومنظم ــناالحت ــا  األم ــاون يف أوروب  - والتع
ــة        لو ــع بعث ــستمر م ــاوهنم امل ــى دعمهــم وتع ــا، عل ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه وكــاالت األم

  .املتحدة األمم
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  األول املرفق
 لالحتـاد   املـشتركة  واألمنيـة  اخلارجية لسياسة ل السامي املمثلو العام األمني تقرير    

 ورويباأل االحتـاد  بعثـة  أنـشطة  عن   املتحدة لألمم العام ألمنياألورويب املقدم إىل ا   
  كوسوفو يفاملعنية بسيادة القانون 

  
  تنفيذي موجز  -  ١  

 هتاقـدر  بكامـل  العمـل املعنية بـسيادة القـانون يف كوسـوفو          األورويب االحتاد بعثة بدأت  
 سيادةبـ  املعنيـة  ملؤسـسات ا رصـد  خـالل  مـن  ووضـعت،  .٢٠٠٩ أبريـل /نيسان ٦ يف التشغيلية
 الـسلطات،  تلـك  اختـصاصات  عـن  صورة ،هلا ملشورةا وإسداء هاوتوجيه كوسوفو يف القانون
  .اإلصالح جهود زيادةب استهدافها ميكن اليت اجملاالت وحددت

 عـن  البيانـات  مـع جب األورويب االحتـاد  بعثةيف   ماركعنصر اجل  بدأ ،فرباير/شباط ١ يفو  
 أيــام طــوال الــساعة مــدار علــى كوســوفو مشــال يف ٣١ و ١ البــوابتني يف التجاريــة احلركــة
 .والـشحنات  الـشاحنات  سـائقي  وثـائق  وخـتم  بنـسخ  مـايو /أيار ٢٠ يف بدأو ،السبعة األسبوع

 مشــــــال يف احملليــــــة احملكمــــــة يف حماكمــــــات بــــــإجراء األورويب االحتــــــاد بعثــــــة وشــــــرعت
ــسا/ميتروفيتــسي ــاناثن وأُجنــزت .حمــاكمتني أكملــت حيــث ،ميتروفيت  جــرائم حماكمــات مــن ت

 القــانون حماكمــات بــإجراء األورويب االحتــاد ةبعثــ قــضاة وبــدأ .فيهمــا املتــهمون وأديــن احلــرب
 مـن  كثـر أ هويـة  األورويب االحتاد بعثة وحددت .األعراق بني امللكية نزاعات تتناول اليت املدين
 ورؤسـاء  البعثـة  رئـيس  عقـد  ،مـارس /آذار ١٩ يفو .وأعادهتـا  املفقودين رفات من جمموعة ٤٤

واضــطرت  .الــصربية احلكومــة أعــضاء ركبــا مــع بلغــراد يف الرمسيــة ماجتماعــاهت أول عناصــرها
 لفــض مــايو/أيــارو بريــلأ/نيــسان يف تــدخلت أنإىل  األورويب االحتــاد بعثــة شــرطة وحــدات

 يف كوســوفو ألبــان منــازل بنــاء إعــادة ضــد كوســوفو صــرب جانــب مــن عنيفــة احتجاجــات
 إىل االحتجاجـات  هـذه  تفـض  ومل .ميتروفيتـسا /ميتروفيتـسي  يف فيتـاكوت  ط كروي/بريتشاين

 أفـراد  أيـدي  علـى  بـسالم، يف هنايـة املطـاف،      الـتعمري  أعمـال  تواصـلت و خطرية إصابات قوعو
  .الطائفتني من
  

 مـن  املمتـدة  الفتـرة  يفاملعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو           األورويب االحتـاد  بعثـة  أنشطة  -  ٢  
  ٢٠٠٩ مايو/أيار إىل فرباير/شباط

 بعـد  ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٦ يف تشغيليةال طاقتها بكامل األورويب االحتاد بعثة عملت  
 تــزال وال .٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ٩ يف كوســوفو أحنــاء مجيــع يف االنتــشار يف النجــاح
ــة ــرغم علــى كوســوفو، يف ترحيــب حمــل البعث ــالتحيز اهتامهــا مــن ال  مــن عناصــر جانــب مــن ب
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 يف إىل التــدخل البعثــة شــرطةاضــطرت  عنــدما كوســوفو مشــال يف كوســوفو صــرب طائفــة
 منـازل  بنـاء  إعـادة  ضـد  كوسـوفو  صربلـ  عنيفـة ال حتجاجـات اال إثـر  مايو/أيار - أبريل/نيسان
 هـذه  تفـض  ومل .ميتروفيتـسا /ميتروفيتـسي  يف فيتـاكوت   ط كـروي /بريتـشاين  يف كوسوفو ألبان

، بـسالم يف هنايـة املطـاف،        الـتعمري  أعمـال  تواصـلت و خطرية إصابات وقوع إىل االحتجاجات
ــراد أيــدي علــى ــةوشــنت  .ائفتنيالطــ أف ــة األورويب االحتــاد بعث ــة محل  كوســوفو مشــال يف توعي

 الفوائـد  علـى  والتأكيـد  ها،وأهـداف  األورويب االحتـاد  بعثـة  واليـة  علـى  احملليـة  اجملتمعات إلطالع
 البعثــة رئـيس  واسـتمر  .الطوائـف  مجيـع  علـى  كوسـوفو  يف القـانون  سـيادة  تعزيـز  هبـا  عـود ي الـيت 

 متثــل طوائــف تــسكنها ال الــيت نــاطقامل إىل ةمنتظمــ زيــارات راءبــإج املــديرين كبــار مــن وغــريه
  .كوسوفو أحناء مجيع يف ةغلبياأل

 يف الرمسيـة  ماجتماعـاهت  أول عناصرها ورؤساء البعثة رئيس عقد مارس،/آذار ١٩ يفو  
ــراد ــع بلغ ــب م ــيس نائ ــوزراء رئ ــصريب ال ــر/ال ــة، وزي ــريوزو الداخلي ــة ي ــدل املالي ــر والع  ووزي

 بعــد بلغــراد يف نظــرائهم مــع التقنيــة احملادثــات ثالثــةال بعثــةال عناصــر ممثلــو وواصــل .كوســوفو
  .الزيارة

 الــسلطات مــع الــتقين املــستوى علــى اتــصاالت أيــضا األورويب االحتــاد بعثــة وأقامــت  
 االحتــاد بعثــة بــني التعــاون وتواصــل .وتريانــا بودغوريتــشاو ســكويب يف القــانون سيادةبــ املعنيــة

ــة األورويب ــماأل وبعثـ ــدة مـ ــالل املتحـ ــرة خـ ــشمولة الفتـ ــالتقرير، املـ ــلو بـ ــود مشـ ــة اجلهـ  املتعلقـ
  .فيتاكوت ط كروي/بربيتشاين

ــار ٣١ ويف   ــايو/أيـــ ــة   ،٢٠٠٩ مـــ ــوظيفي للبعثـــ ــان املـــــالك الـــ ــا ٢ ٥٦٩كـــ  موظفـــ
  ).حمليا موظفا ٩١٨ و دوليا موظفا ١ ٦٥١(

 خـالل  مـن  ،قـد وضـع    األورويب االحتـاد  بعثـة  برنـامج  مكتـب  كـان  مايو،/أيار وحبلول  
 صـورة  ،هلـا  املـشورة  إسـداء و هـا وتوجيه كوسـوفو  يف القـانون  سيادةبـ  املعنيـة  ملؤسساتا رصد
 اســـتهدافها ميكـــن الـــيت اجملـــاالت حتديـــد أجـــل مـــن الـــسلطات، تلـــك اختـــصاصات عـــن
  .اإلصالح هودجب

 عـن  البيانـات  مـع جب األورويب االحتـاد  بعثـة يف  مـارك عنـصر اجل   بدأ فرباير/شباط ١ يفو  
 طــــوال الــــساعة مــــدار علــــى كوســــوفو مشــــال يف ٣١ و ١ البــــوابتني يف التجاريــــة احلركــــة

 الـــشاحنات ســـائقي وثـــائق وخـــتم بنـــسخ مـــايو/أيـــار ٢٠ يفبـــدأ و ،الـــسبعة األســـبوع أيـــام
 البـوابتني  علـى  وجودهـا  نطـاق  األورويب االحتـاد  لبعثـة  احلدودية الشرطة ووسعت .والشحنات

  .السبعة األسبوع امأي طوال الساعة مدار على ليصبح ٣١ و ١
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 وشـرعت  .األورويب االحتـاد  بعثـة  إىل املتحدة األمم بعثة من القضايا ملفات نقل وأجنز  
 .ميتروفيتـسا /ميتروفيتـسي  مشـال  يف احملليـة  احملكمـة  يف حماكمات إجراءيف   األورويب االحتاد بعثة
 كمــةاحمل يف األورويب االحتــاد بعثــة قــضاة فيهــا يــشارك حماكمــة أول أجريــت ،مــارس/آذار يفو
 .االحتجاجـات  بـسبب  البدايـة  يف أُرجئـت  قـد  كانت أن بعدميتروفيتسا  /ميتروفيتسي يف ليةاحمل

ــضية وأجنــزت ــة ق ــة يف ثاني ــار يف احملكم ــايو/أي ــارس/آذار ٣ يفو .م ــة أصــدرت ،م ــاد بعث  االحت
ــهم فيهــا كــان( حــرب جــرائم قــضية يف هلــا حكــم أول األورويب ــضحايا نواملت ــان مــن وال  ألب
 بعثـة  قـضاة  وبـدأ  .بريـل أ/نيـسان  يف فيهـا  املتـهمني  إدانـة ب أخـرى  قضية ملف وأُغلق ،)وكوسوف
ــاد ــضا األورويب االحت ــإجراء أي ــات ب ــانون حماكم ــدين الق ــيت امل ــاول ال ــات تتن ــة نزاع ــني امللكي  ب
 والتحقيقــات املفقودينبــ املعــين كتــبامل أجــرى ،ديــسمرب/األول كــانون ٩ منــذو .األعــراق
ومت تـــشريح  . رفـــات٢١عمليـــة الســـتخراج   ٢٦ األورويب االحتـــاد ةبعثـــل التـــابع يةالـــشرع

 املــرتوع الــرييب النــووي لحمــضل حتليــل جــراءإل العظــام مــن عينــات وأُرســلت ،رفــات ٢١ الـــ
  .أسرها إىل وأعادها رفات ٤٤هوية  املكتب أكد نفسه، التاريخ من اعتباراو .األكسجني

 مثـــل جمـــاالت يف كوســـوفو اتســـلط مـــع العمـــل األورويب االحتـــاد بعثـــة واصـــلتو  
 املنظمـات  مـع  بالتـشاور  الفـساد،  مكافحـة  وآليـات  األموال غسيل كافحةمب املتعلقة التشريعات

 املــشورة هلــا وأســدت كثــب، عــن كوســوفو ســلطات األورويب االحتــاد بعثــة وراقبــت .الدوليـة 
 اغةوصــي العليــا، للمحكمــة اخلاصــة الــدائرة ودور لكوســوفو، القــضائي اجمللــس دور بــشأن

ــة ملكافحــة اســتراتيجيات ــة اجلرمي ــة واإلدارة واملخــدرات، اإلرهــاب ومكافحــة املنظم  املتكامل
  .العليا العامة الوظائف يف والتعيني القضائي اإلصالح عن فضال للحدود،

 يف الــشرطة تــشكيل إعــادة عمليــة كثــب عــن تراقــب األورويب االحتــاد بعثــة وكانــت  
 .العليـا  هتـا وإدار ،كوسـوفو  شرطة مراكز قادة مجيع مع منتظمة اجتماعات توعقد كوسوفو،

ــاركو ــة تشـــ ــاد بعثـــ ــة يف األورويب االحتـــ ــة األفرقـــ ــة العاملـــ ــتراتيجياتب املعنيـــ  اإلدارة اســـ
ــة ــيت( للحــدود املتكامل ــدمت ال ــة كوســوفو ســلطات إىل قُ  املنظمــة اجلرميــةبو ،)عليهــا للموافق

  .واإلرهاب واملخدرات
  

 الشرطة    

 شـرطة  مبتابعـة   املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو         األورويب اداالحتـ  بعثة شرطة قامت  
 وجـرى . احلـدود  نقـاط  مجيـع  ويف املنـاطق  مجيـع  يفوتوجيهها وإسداء املـشورة إليهـا        كوسوفو

علـى   فربايـر /شـباط  ٢ مـن  ٣١ و ١ البـوابتني  يف األورويب االحتاد بعثة شرطة وجود فترة متديد
 وإحالــة اياالقــض اســتعراض مــن االنتــهاء وعقــب .عةمــدار الــساعة طــوال أيــام األســبوع الــسب 

ــة امللفــات ــة مــن اجلنائي ــإلدارة املتحــدة األمــم بعث ــة ل ــة أجــرت كوســوفو، يف املؤقت  االحتــاد بعث
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 الـشهود  مـع  املقابالت إجراء ذلك يف مبا األولوية، ذات القضايا نأ بش أولية حتقيقات األورويب
 طلبـات  تقـدمي و كوسـوفو  يف املوقـع يف   شتفتـي إجـراء عمليـات ال    و وخارجهـا،  كوسـوفو  داخل
 .الدويل التعاون

 وزيــر ومــع كوســوفو شــرطة عــام مــدير مــع أســبوعيا الــشرطة عنــصر رئــيس تمــعجيو  
 كبـار  واختيـار  كوسـوفو  ةطشـر  هيكلـة  إعـادة  األورويب االحتـاد  بعثـة  شـرطة  وترصـد  .الداخلية
 وسـت  مـساعدين،  رينديملـ  وظـائف  وأربع كوسوفو، شرطة عام مدير نائب وظيفتا: موظفيها
 مـع  شـهرية  نـصف  اجتماعـات  األورويب االحتـاد  بعثـة  شـرطة  تعقـد و .نيإقليمي ينديرمل وظائف
 وتواصـل  .الـشمال  يف كوسـوفو  لـشرطة  العليـا  والقيـادة  كوسـوفو  شـرطة  خمـافر  قادة من أربعة
 ذلــك يف ةمتبعــ األورويب، االحتــاد بعثــة شــرطة إىل التقــارير تقــدمي الــشمال يف كوســوفو شــرطة
ــة اجلهــود تثمــر ومل .اتــصاالهتا يف كوســوفو لــشرطة اإلقليميــة القيــادة ــائج اآلن حــىت املبذول  نت
 شــرطة يف العــاملني صربالــ شرطةالــ أفــراد ودمــج التعــاون صــوب حتقيــق املزيــد مــن ملموســة
 شـرطة  أجرتـه  الـذي  املـشترك  التقيـيم  وعقـب  .اإلقليميـة  القيـادة  هيكل يف الشمال يف كوسوفو
 األساســـية االتـــصاالت حتـــسني حنـــو التقـــدم بعـــض أحـــرز األورويب، الحتـــادا بعثـــة/كوســـوفو

ــة يف اللوجــستياتو ــن أربع ــافر م ــشمال يف كوســوفو شــرطة خم ــدت   .ال ــد أي ــةوق  االحتــاد بعث
 علـى  العمـل  عـن  املوقـوفني  كوسـوفو  صـرب  مـن  ةشرطالـ  ضـباط  إدمـاج  إعادة خطة األورويب
 علـى  كوسـوفو  شـرطة  وشجعت أبريل،/ننيسا منتصف يف الداخلية وزارة وضعته الذي النحو
 مـن  ضـابطا  ٤٥ زهـاء  اآلن حـىت  للعمـل  عـاد  وقـد  .فعـال  حنـو  علـى  املعنـيني  الضباطب تصالاال

  .ضابط ٣٠٠ من أكثر

 تـضم  والـيت  عرقيـا  ختلطـة امل كوسـوفو  شرطة وحدة أداء األورويب االحتاد بعثة ترصدو  
 ينـاير /الثـاين  كـانون  ٢٣ يف كلتشُـ  الـيت والبوسنيني واأللبـان يف كوسـوفو        صربال من اضباط
 الـدوريات  هـذه  سـحب  وجـرى  .استروفيتـ يم/ ميتروفيتـسي  مشـال  يف مناطق يف بدوريات للقيام
ــا ــاء مؤقت ــيت املظــاهرات أثن ــدلعت ال ــشاينب يف ان ــاكوتط كــروي/ريت ــها ، فيت  اســتقبلت ولكن

 .املعنية املناطق يف الثقة حسنت قد أهنا ويبدو حسنا استقباال

ــةب شــرطة قــدمتو   ــ كوســوفو شــرطة إىل املــساعدة األورويب االحتــاد عث  اســتعادة ىعل
 أبريـل /نيـسان  شـهري  يف فيتـاكوت  ط كـروي /يتشاينبر يف اليومية االحتجاجات خالل النظام
 احتجاجـا  مـايو /أيـار  يف انـدلعت  الـيت  املظـاهرات  خـالل  كوسـوفو  شرطة وساندت مايو/وأيار
 احلـوادث  عـن  املـسؤوليات  تسلـسل  ويظـل  .نـيالين ج/ جـيالن  منطقـة  يف ءالكهربـا انقطاع   على

 االحتـاد  بعثـة  اضـطالع  مـع  كوسـوفو،  شـرطة  - األول املـستجيب  :تغـيري  دون هو كما األمنية
 االحتـاد  بعثـة  - الثـاين  املـستجيب  املـشورة؛  وإسداء واإلرشاد املتابعة جمال يف بواليتها األورويب
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 تـدريبات  وأجريـت  .كوسـوفو  قـوة  - الثالـث  املـستجيب  التنفيذيـة؛  واليتـها  إطار يف األورويب
ــة تــشمل منتظمــة  حتــسني أجــل مــن كوســوفو وشــرطة كوســوفو وقــوة األورويب، االحتــاد بعث

 حراسـة  املـشكَلة  الـشرطة  وحـدات  وواصـلت  .الكـربى  األمنيـة  لألحـداث  واالستجابة نسيقالت
  .املدنية االضطرابات حاالت يف الدعم وقدمت الساعة مدار على ٣١ و ١ البوابتني

 وزارة إىل املــشورة بإســداء األورويب االحتــاد بعثــة يف الــوزارات رصــد وحــدة وقامــت  
 بعثـة  وسـامهت  .اهلجـرة  ومـسائل  املـدين  التـسجيل  وبشأن الوزارة، تنظيم إعادة بشأن الداخلية
 للحـدود،  املتكاملـة  اإلدارة جمـاالت  يف واالستراتيجيات التشريعات صياغة يف األورويب االحتاد
 .واإلرهاب واملخدرات نظمة،امل واجلرمية

  
 العدل    

 إىلاألمـم املتحـدة      بعثـة  مـن  القـضايا  إحالـة  رئيسية بصفة اكتملت فرباير/شباط حبلول  
 األورويب االحتـاد  بعثـة  قـضاة  وتلقـى  .األورويب االحتـاد  بعثـة ل التـابعني  نمّياالعـ  نواملـدعيّ  القضاة
 مللفــات دقيــق فحــص وأُجــري .قــضية ٣٠٠ ربايقــ مــا موناالعــ املــدعون وتلقــى قــضية ١٢٠

 حتــديا يـشكل  القــضايا هـذه  يف النــهائي البـت  يــزال وال .قـضية  كــل حالـة  مــن كـد أ للتالقـضايا 
علــى  بنــاء إلــيهم احملالــة القــضايا بفحــص يــضاأ األورويب االحتــاد بعثــة قــضاة واضــطلع .كــبريا
 .كوسوفو يف القضائية اهليئة داخل من أو اجلمهور من واردة طلبات

 تــابعونال يونالقــانون رباءاخلــو الــسجون وضــباط مون،االعــ واملــدعون ضاة،القــ يقــومو  
 .إلـــيهم املـــشورة وإســـداءوإرشـــادهم  كوســـوفو يف نظـــرائهم مبتابعـــة األورويب االحتـــاد بعثـــةل
 .التنفيذيـة  همممهـا  نطـاق  بكامـل  أيـضا  الـسجون  وضـباط  موناالع واملدعون القضاة، ضطلعاو

 زمالئهـم  مـع  خمتلطـة  دوائـر  يف واحملاكمـات  االسـتماع  جلـسات  األورويب االحتـاد  قضاة ورأس
 وحبلـول  .استروفيتـ يم/يستروفيتـ يم فيها مبا ،ملناطقا مجيع يف احملاكمات توعقد .كوسوفو من

 أخـرى،  أمـور  مجلـة  يف تتعلـق،  جنائيـة  قـضايا  يف حكمـا  ١٦ صـدر  كـان قـد      مايو،/أيار أواخر
 العــامون املــدعون واجتمــع .احلــرب ائموجــر البــشر يف واالجتــار املنظمــة، واجلرميــة، بالقتــل
 بغيـة  صـربيا  يف احلـرب  جبـرائم  املعـين  املـدعي العـام    مكتـب  مـع  األورويب حتـاد الا لبعثـة  التابعون
 .النظر قيد القضايا بشأن املعلومات تبادل

ــان صــدرو   ــضييت يف حكم ــن ق ــام طع ــة أم ــا احملكم ــضاة شــرعو .العلي ــة ق ــاد بعث  االحت
 بــشأن باملنازعــات املتعلقــة املــدين، بالقــانون الــصلة ذات اكمــاتاحمل نــاولت يفأيــضا  األورويب
 قـضاة  وتوصـل  .متعـددة  عرقيـة  طوائـف  ومـن  واحـدة  عرقيـة  طائفـة  من أطراف بني املمتلكات

 ثبــوت عــدم إىل االبتدائيــة كمــةالــصادرة عــن احمل حكــاماأل مــن عــدد يف األورويب االحتــاد بعثــة
 وعقـب  .األصـليني  املـالك  ادعـاءات  يـدوا أ و ،شرديناملـ  األشخاص ملمتلكات هبا املدعى البيوع
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 يف اجتماعــا اللجنــة هــذه عقــدت املمتلكــات، ملطالبــات كوســوفو جلنــة يف جديــد ممثــل تعــيني
ــسان ــلأ/ني ــة غرق اســتبري ــام أربع ــضاة شــرعو .أي ــة ق ــدائرة يف األورويب االحتــاد بعث  اخلاصــة ال

 اخلـــاص القطـــاع إىل امللكيـــة يـــلحتو بعمليـــة املتعلقـــة القـــضايا يف البـــت يف العليـــا للمحكمـــة
 .كوسوفو يف

ــابعونال موناالعــ املــدعون شــرعو   ــةل ت  جديــد نظــام اســتخدام يف األورويب االحتــاد بعث
 العـامني  املـدعني  إشـراك  لـضمان  كوسوفو شرطة مع التعامل ألغراض الطلب حتت لألشخاص

 وظلــت .وســوفوك مــن نظــرائهم مــع جنــب إىل جنبــا للقــضية، األوىل املراحــل منــذ القــضايا يف
 شـخاص ألبا املتعلـق  النظـام  هلـذا  يـضا أ تـستجيب  الـشمال  يفكوسـوفو    لـشرطة  األربعـة  املخافر
 حماربـة  وكالـة  مـع  اتفاقـا  األورويب االحتـاد  لبعثـة  التـابعون  موناالع املدعون ووقع. الطلب حتت

 تظممنـ  بـشكل  امونالعـ  املـدعون  ويتلقـى  املعلومـات،  تبادل ترتيبات بشأن كوسوفو يف الفساد
 .فيها املشتبه الفساد حاالت عن الوكالة منمعلومات 

ــابع املكتــب شــرعو   ــة الت  والطــب املفقــودين باألشــخاص املعــين األورويب االحتــاد لبعث
 .امليدانيـة  والتقييمـات  القبـور  ونـبش  اجلثـث،  تـشريح  عمليات من كبري عدد جراءإ يف الشرعي
 نطــاق علــى عــدة اجتماعــات ونظــم املفقــودين عــائالت برابطــات االجتمــاع بتــ املكوواصــل
 .للعائالت وُسلمت رفاتال من كبري عدد على التعرف وجرى .املسألة هذه بشأن أعرض

ــة اإلصــالحيات وحــدة واصــلتو   ــة التابع ــة األورويب االحتــاد لبعث ــا معاون ــن نظرائه  م
 كوسـوفو،  يف االحتجـاز  ومراكز بالسجون املتعلقة اجلوانب من واسع نطاق وتقييم،  كوسوفو

 .املوارد وإدارة الطوارئ وخطط األمن، قبيل من
  

 اجلمارك    

 كوسـوفو  مجـارك  مـع  ضـطالع الا األورويب حتـاد الا لبعثـة  بعاالت اجلمارك عنصر واصل  
 يف للتحـسن  حتتـاج  الـيت  اجملـاالت  مـن  عدد وحتديد املشورة، وإسداء رشادإلوا املتابعة، بأنشطة
 التنفيـذ  يف املتمثـل  هنجـه  اتبـاع  املـذكور  صرالعنـ  واصـل  كما .ومعاجلتها كوسوفو مجارك عمل

ــادة التـــدرجيي ــة إلعـ ــة الرقابـ ــة  اجلمركيـ ــوابتني يفالكاملـ ــباط ١ ويف .٣١ و ١ البـ ــر،/شـ  فربايـ
 البـوابتني  يف التجاريـة  احلركـة  عـن  بيانـات  مجع يف األورويب االحتاد بعثةيف   ماركعنصر اجل  بدأ
 وتفاصـيل  العبـور،  ووقـت  تـاريخ  معـت ُج اليت املعلومات وتشمل .الساعة مدار على ٣١ و ١
 وخـامت  وقيمتـها،  الفـاتورة  ورقـم  الـشحنة،  وكميـة  املـستوردة،  والـشركة ،  واملركبـة  السائق عن

 كوسـوفو  مجـارك  مع البيانات تبادل وجيري .الدويل الربي النقل دفتر رقم أو واجلمارك العملة
 .الصربيني ونظرائها
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 اجلمركيـة  الرقابـة  من األورويب االحتاد بعثة يف ماركعنصر اجل  زاد ،مايو/أيار ٢٠ يفو  
ــدابري باســتخدام ــدة ت ــشمل ،جدي ــصوير ت ــواتري ت ــة الف ــصاحبة التجاري ــضائع امل ــة للب  إىل الداخل
 .كوســوفو إىل التجاريــة البــضائع ينقلــون الــذين الــشاحنات ســائقي هويــة وبطاقــات كوســوفو
 وخيطـرهم  مجركيـا  بـضائعهم  يصختلـ  مـن  التأكـد يبلغهم بالعمل على     إخطارا السائقون وُيسلَم
 نـسخ  تقاسـم  وجيـري  .اسميتروفيتـ /يستميتروفييف  تريبكا   جممع يف تقع ختليص نقطة أقرب بأن
  . يف صربياالضرائب وإدارة اجلمارك وإدارة كوسوفو مجارك مع

  
  كرمابون دي إيف أقره  

 البعثة رئيس  
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 املرفق الثاين
ؤقتة ــــحدة لــإلدارة املــــملتتــشكيل وقــوام عنــصر الــشرطة يف بعثــة األمــم ا  

  كوسوفو يف
  )٢٠٠٩مايو /أيار ٣١ يف(    

  
  العدد  البلد

  ٢  االحتاد الروسي
  ١  أملانيا

  ٥  أوكرانيا
  ٤  إيطاليا

  ١  باكستان
  ٧  تركيا

  ١  سلوفينيا
  ١  غانا
  ٢٢  اجملموع  
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 لثاملرفق الثا
ة لـإلدارة    يف بعثة األمـم املتحـد      االتصال العسكري تشكيل وقوام عنصر        

 كوسوفو املؤقتة يف
  )٢٠٠٩مايو /أيار ٣١ يف(    

  
  العدد  البلد

  ١  االحتاد الروسي
  ١  إسبانيا
  ٤  أوكرانيا
  ١  بنغالديش

  ١  بولندا
  ١  تركيا

  ١  اجلمهورية التشيكية
  ١  الدامنرك
  ٢  رومانيا
  ١  النرويج

  ١٤  اجملموع  
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  خريطة    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


