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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
  

  مقدمة وأولويات البعثة  -أوال   
، الــذي قــرر اجمللــس  )١٩٩٩ (١٢٤٤ُيقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن      - ١

تـرات  مبوجبه إنشاء بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وطلـب إيل أن أقـدم علـى ف                 
وهــو يتنــاول أنــشطة البعثــة ومــا يتــصل هبــا مــن تطــورات، . منتظمــة تقــارير عــن تنفيــذ واليتــها

  .٢٠١٢يوليه / متوز١٥أبريل إىل / نيسان١٦الفترة من  يف
وال تزال أولويات البعثة، املتعلقـة بتعزيـز األمـن واالسـتقرار واحتـرام حقـوق اإلنـسان                    - ٢
تــزال البعثــة، ســعياً إىل حتقيــق أهــدافها،  وال.  تغــيريكوســوفو ويف املنطقــة، علــى حاهلــا دون يف

ــة         ــف يف كوســوفو، واجلهــات الفاعل ــراد، والطوائ ــشتينا وبلغ ــع بري ــاءة م ــا البّن تكثــف تعامالهت
ــة  ــة والدولي ــضطلعان     . اإلقليمي ــوة كوســوفو ت ــا وق ــزال منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب وال ت

ووفقاً للبيان الـصادر عـن رئـيس جملـس          ). ١٩٩٩ (١٢٤٤بدورمها يف إطار قرار جملس األمن       
ــاريخ   ــن بتـ ــاين ٢٦األمـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــؤرخ  ) S/PRST/2008/44 (٢٠٠٨نـ ــري املـ وتقريـ

، تعمـل بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة            )S/2008/692 (٢٠٠٨نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٢٤
يـادي إزاء مركـز     احل القانون يف كوسـوفو حتـت سـلطة األمـم املتحـدة العامـة ويف إطـار عملـها                  

  .وتواصل وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها العمل بشكل وثيق مع البعثة. اإلقليم
  

  التطورات السياسية ومشال كوسوفو  -ثانيا   
ــالتقرير، أدى      - ٣ ــشمولة بـ ــرة املـ ــالل الفتـ ــداد اإلخـ ــية   لعـ ــة والرئاسـ ــات الربملانيـ النتخابـ

ا إىل اسـتمرار توقـف احلـوار الـذي ييـسِّره االحتـاد       وإجراؤها وعملية تشكيل احلكومة يف صـربي  
األورويب بني بريشتينا وبلغـراد، يف حـني أدت بعـض االختالفـات يف تفـسري أو تنفيـذ اتفاقـات                     

 .التوصل إليها سابقاً إىل زيادة حدة التوتر على أرض الواقع مت
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حـدة التـوتر   االنتخابـات داخـل كوسـوفو بزيـادة     تلك وهدد أيضاً إجراء التصويت يف     - ٤
غري أنه مت درء ذلك إىل حد كبري بفضل جهد دويل مستمر لتحديـد الطريقـة                . بشكل ملحوظ 

فبعد مشاورات مكثفة، وافقت بريشتينا وبلغراد على إجـراء يـتمكن           . املناسبة لذلك التصويت  
 منظمــة األمــن علــى أن تقــومالنــاخبون املؤهلــون يف إطــاره بــاإلدالء بأصــواهتم يف كوســوفو، و 

ت عّجلــوبعــد مفاوضــات سياســية صــعبة، . عــاون يف أوروبــا بــدور هــام يف تــسهيل األمــوروالت
خاصـة   منظمة األمن والتعاون بإنشاء مراكز االقتراع ونقل مـواد االقتـراع يف أمـان إىل مراكـز                

فــرز األصــوات خــارج كوســوفو، يف راشــكا وفــراين، حيــث قامــت عنــدها بفرزهــا جلنــة          ل
 .االنتخابات الصربية

ــا  - ٥ ــهء علوبنـ ــومي  يـ ــدأ يـ ــار٢٠ و ٦، بـ ــصويت / أيـ ــايو التـ ــة  ا  يفمـ ــات الربملانيـ النتخابـ
ــة منظمــة وســلمية يف       ــة مــن جــولتني بطريق ــصربية املؤلف ــات الرئاســية ال  مركــزاً ٢٨واالنتخاب

 من موظفي منظمـة األمـن والتعـاون يف          ٢٠٠وشارك حنو   .  مكتباً يف كوسوفو   ٩٠و   لالقتراع
أبدتـه   امـ وسـاهم   . اً يف اإلعـداد لعمليـة االقتـراع وإجرائهـا         نني حمليـ   موظف معيّ  ٣٠٠أوروبا و   

مـه علـى   قدَّ امـ ضـبط الـنفس، و   مـن    اجلهات السياسية الفاعلة ذات الصلة من اجلانبني كلتيهمـا        
مستوى مهين عال أفراد الشرطة يف كوسوفو وبعثة االحتاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف                

 .يف إجراء عملية التصويت بنجاحدعم حاسم من كوسوفو وقوة كوسوفو 

ا تت بلـدي  قامـ  امتنعت عن إجراء انتخاباهتا احمللية يف كوسـوفو،          اومع أن حكومة صربي     - ٦
زفيتشان وزوبني بوتوك، بالرغم من اعتراضـات رمسيـة مـن بلغـراد وبريـشتينا وجـزء كـبري مـن                     

ــاجملتمــع الــدويل،  ــار٦إجراء االنتخابــات اخلاصــة هبمــا بــدون إذن يف  ب وكــان ممثلــي . مــايو/ أي
. اخلاص قد بذل جهوداً كـبرية إلثنـاء الشخـصيات الـسياسية احملليـة عـن الـسري يف هـذا االجتـاه                      

ليبوسـافيتش الـيت ترعاهـا بلغـراد        /يوليه، أطاح أعضاء اجمللس يف بلدية ليبوسافيك      / متوز ١١ويف  
وتعكـس  . هاً لـ   ونائبـ  برئيس البلدية وهو من احلزب الدميقراطي، وانتخبوا رئيساً جديداً للبلديـة          

 على مشـال    ويهيمن حالياً . هذه اخلطوة التغريات اجلارية يف تشكيل احلكومة اجلديدة يف بلغراد         
 .كوسوفو حزب صربيا الدميقراطي واحلزب التقدمي

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، شــرعت ســلطات كوســوفو أيــضاً يف التحــضري           - ٧
 إغـالق املكتـب املـدين       لـك  ذ  يف ويتـوخى . “ اإلشـراف  هنايـة لالسـتقالل حتـت     ”وصفته بأنه    ملا

ــلطات           ــه س ــذي أقرت ــشاملة، ال ــسوية ال ــراح الت ــام اقت ــذ أحك ــة تنفي ــشئ ملراقب ــذي أن ــدويل ال ال
 جمموعــة مــن اإلصــالحات القانونيــة ذات  العتمــاد االســتعدادات يفشــرعت كمــا . كوســوفو

لمؤســسات والطوائــف يف الــصلة، والــيت ال يبــدو أهنــا تــؤثر علــى مــستوى احلمايــة املمنوحــة ل   
ــاقتراح حـــذف مـــادة يف    ــا عـــدا مـــا يتعلـــق بـ  تـــشري إىل الالجـــئني “الدســـتور”كوســـوفو، مـ
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 أن تلغي هذه اإلصالحات الـسلطة التنفيذيـة للمنظمـات الدوليـة             ومن املتوقع أيضاً  . واملشردين
ملؤلفـة  يوليه، خلصت اجملموعة التوجيهية الدولية املعنيـة بكوسـوفو، ا         / متوز ٢ويف  . يف كوسوفو 

وقـت متـأخر مـن     دولة تعترف باإلقليم، إىل أن والية املكتب املدين الدويل ستنتهي يف         ٢٥من  
 .٢٠١٢ عام

مايو عـن عزمهـا   / أيار٢٣وإىل جانب هذه التطورات، أعلنت مؤسسات كوسوفو يف     - ٨
مشال ميتروفيتسا، وأشارت إىل أنـه سـيموَّل جزئيـاً مـن خـالل       جديد يف   تأسيس مكتب إداري    

إدارة بعثـة    ادة ختصيص األمـوال احلكوميـة املخصـصة سـابقاً لـشمال ميتروفيتـسا عـن طريـق                 إع
ويف حني أيد بعض املمثلني الـدوليني يف كوسـوفو هـذه املبـادرة،              . األمم املتحدة يف ميتروفيتسا   

فقد رفضها البعض من الزعماء السياسيني لشمال ميتروفيتسا وغريهم مـن الزعمـاء الـسياسيني               
وبـدأ  . فو يف الـشمال، الـذين دعـوا فعـال سـكان مشـال ميتروفيتـسا إىل مقاطعتـه             لصرب كوسـو  

يوليـه، وهدفـه املعلـن هـو ضـمان تـوفري            /متوز ٦املكتب اإلداري عمله هبدوء ودون صخب يف        
وال تزال املشاورات بني األطراف املعنية جارية فيمـا يتعلـق باآلثـار             . اخلدمات جلميع الطوائف  

قــف متويــل إدارة بعثــة األمــم املتحــدة ميتروفيتــسا، مبــا يف ذلــك مــا خيــص  العمليــة والقانونيــة لو
 . يف هذه اإلدارةالذين تستخدمهمااللتزامات التعاقدية إزاء املوظفني املدنيني 

فقـد اشـتعل التـوتر يف    . ويف الوقت ذاتـه، ظـل الوضـع األمـين يف مشـال كوسـوفو هـشاً              - ٩
وواجـه  . الـة حـاجز طرقـي يف بلديـة زفيتـشان          يونيه عندما حاولت قوة كوسـوفو إز      /حزيران ١

ونتيجـة لـذلك، أصـيب      . املتظاهرون احملليون بعنف القوة الدوليـة، الـيت ردت باسـتخدام القـوة            
ــة       ــة ومخــسة مــن صــرب كوســوفو جبــراح جــراء طلقــات ناري ــديان مــن القــوة الدولي ويف . جن

م مـن بلغـراد يف مشـال        يونيه، احتجـت جلنـة األزمـات التابعـة للـهيكل احمللـي املـدعو              /حزيران ٤
 أن أفــراد بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة تميتروفيتــسا علــى مــا قامــت بــه القــوة الدوليــة، وأعلنــ

ويف . ية يف مجيـع أحنـاء مشـال ميتروفيتـسا         بسيادة القانون يف كوسوفو لن ُيسمح هلم بالتنقل حبرّ        
ــة ا     ــدرجيياً، واســتطاعت بعث ــوتر ت ــة، تراجعــت حــدة الت الحتــاد األورويب دخــول  األســابيع التالي

 . وممارسة أنشطتها االعتيادية مرة أخرىاملنطقة

ت توترات إضافية يف ما يتعلق بعملية قـوة كوسـوفو إلغـالق طريـق عبـور غـري                   اندلعو  - ١٠
ــه يف خصمــر ــران١٦ ب ــه/ حزي ــة بوقــت قــصري، أدى هجــوم بقن   . يوني ــة  افبعــد العملي ــل يدوي ب

إىل اإلضرار حباسة السمع لـدى جنـدي واحـد مـن             جملمع قوة كوسوفو     ٣١بالقرب من البوابة    
وُعثر على قنبلـتني يـدويتني أخـريني يف نفـس           . القوة الدولية وتعريض حياة جندي آخر للخطر      

 .يوليه/ متوز١٢املوقع يف 
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يوليه، قادت بعثة االحتاد األورويب عملية أسفرت عن اعتقـال اثـنني مـن              / متوز ١٢ويف    - ١١
ــصل ب   ــا يت ــان كوســوفو فيم ــاتاغألب ــن صــرب كوســوفو يف ضــاحية كــروي إي     ي ل شــخص م

 .٢٠١١ نوفمرب/بردياين مشال ميتروفيتسا يف تشرين الثاين/فيتاكوت

 اخلاص التعامل مباشرة مع قادة الـصرب        يوطوال الفترة املشمولة بالتقرير، واصل ممثل       - ١٢
 حتـسني   حـثهم علـى   حيـث   يف الشمال أو مـن خـالل اجتماعـات التنـسيق الـيت تـسهِّلها البعثـة،                  

وعمـل  . تواصلهم مع قوة كوسوفو وبعثة االحتاد األورويب والسماح حبرِّية احلركة دون عوائـق   
اسـتنادا إىل    اعتماد هنج أكثـر قبـوال و       يف سبيل  احلوار بني األطراف املعنية       عجلة  على دفع  أيضاً

  . ملعاجلة املسائل املتعلقة بالتمثيل الدميقراطي يف مشال كوسوفوتوافق اآلراء

  التعامل بني بريشتينا وبلغراد والترتيبات العملية  -الثا ث  
ده االحتـاد األورويب بـني بلغـراد    وقـ يخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظـل احلـوار الـذي            - ١٣

وأعـــرب . وبريـــشتينا إىل حـــد كـــبري معلقـــاً يف انتظـــار تـــشكيل احلكومـــة اجلديـــدة يف بلغـــراد 
ئناف املشاورات، مبجرد تشكيل احلكومة اجلديـدة       املسؤولون من كال اجلانبني عن عزمهم است      

هـذا علـى    .  تنفيـذ االتفاقـات القائمـة وتنـاول مواضـيع جديـدة             سـبل  يف بلغراد، وذلـك ملناقـشة     
الــرغم مــن بعــض املؤشــرات الــيت تــوحي بــأن أيــا مــن اجلــانبني قــد يــضع شــروطا جديــدة             

 .احلوار الستئناف

ــيت مت التوصــل إ     - ١٤ ــات ال ــا حــىت اآلن يف وميكــن تلخــيص االتفاق ــدائر   إطــارليه  احلــوار ال
 :بريشتينا وبلغراد وحالة تنفيذها على النحو التايل بني

 يـنص بالتحديـد علـى طريقـة اسـتخدام احلاشـية              مبا أن االتفاق مل    -التعاون اإلقليمي     •  
، فقـد   )١٣، الفقرة   S/2012/275انظر أيضاً    (“*كوسوفو”ة يف   ياملقابلة للعالمة النجم  

ات املختلفـة بـني اجلـانبني إىل مـشاكل يف مـشاركة مؤسـسات بلغـراد أو                  أدت التفسري 
 .بريشتينا يف عدد من االجتماعات اإلقليمية خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 مكَّن االتفاق الذي مت التوصل إليه يف هذا اجملال األشـخاص مـن كـال                -حرية التنقل     •  
. سـتخدام بطاقـات اهلويـة اخلاصـة هبـم         اجلانبني من السفر إىل أراضي الطـرف اآلخـر با         

ويف حني استمرت احملادثات الفنية بشأن مسألة ارتفاع رسوم التـأمني علـى املركبـات               
 أن تنفيذ األحكـام     ّينبتو.  لذلك املدفوعة عند املعابر، فإنه مل يتم بعد التوصل إىل حل         

دور قـرار مـن    مـثري للجـدل أيـضاً، وأثـار صـ     اليت تشمل اللوحات املعدنية للمركبة أمرٌ 
يوليه مـن هـذا العـام، حبظـر اسـتخدام      / من شهر متوزسلطات كوسوفو يقضي، اعتباراً   
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كوسوفو، على الـرغم مـن عـدم تنفيـذه بالكامـل،            لاللوحات املعدنية الصربية الصادرة     
  .احتجاجات من جانب الصرب يف مشال كوسوفو

ــشهادات     •   ــصديق الــ ــا    أُ-تــ ــذا االتفــ ــذ هــ ــدم يف تنفيــ ــرز بعــــض التقــ ــي . قحــ ففــ
 اجلامعـــات األوروبيـــة علـــى أول جمموعـــة مـــن ت رابطـــةيونيـــه، صـــادق/حزيـــران ٢٧

وجتـري عمليـة التـصديق    . الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعلـيم العـايل بكوسـوفو       
  .للرابطة تابعة نيبواسطة جلنة من اخلرباء األكادمييني األوروبي

لـق بنـسخ دفـاتر الـسجل املـدين          مـشروع جتـرييب يتع      تنفيذ  بدأ -دفاتر السجل املدين       •  
ــا يف    ــصديق عليه ــها والت ــق من ــار١٠والتحق ــايو/ أي ــة االحتــاد األورويب  امــتوق. م  بعث

 دفتــراً تغطــي معظــم الــسجالت إلقلــيم يـــانييفو      ١١١التــصديق علــى مــا جمموعــه     ب
مها لوكالـة الـسجل املـدين يف كوسـوفو حبلـول منتـصف              يسلتـ و) ليبليـان /ليبيـان  بلدية(

ملرحلــة الرئيــسية مــن املــشروع، وقــد دخول ااالســتعدادات جاريــة لــو. يونيــه/حزيــران
ويقـدَّر  . حتديد أحد املتعاقدين لتنفيذ االتفاق يف غضون االثـين عـشر شـهراً القادمـة               مت

ــها   ١٤ ٠٠٠ إجنــاز مــشروع نــسخ  ىنتــسأن ي ــاتر الــسجل املــدين والتحقــق من  مــن دف
  .يف غضون سنة واحدةوالتصديق عليها، اليت تغطي مجيع البلديات يف كوسوفو، 

 يوجد اقتراح ذو صلة بالتنفيـذ قيـد النظـر لنـسخ وثـائق               -سجالت السجل العقاري      •  
ن القـانون   ويتوقف تنفيـذ االتفـاق علـى سَـ        .  حوزة بلغراد   يف السجل العقاري اليت هي   
وعلــى . ا مــن شــأنه أن ميكّــن مــن إنــشاء وكالــة تقنيــةهــو مــذي الــصلة يف بريــشتينا، و

انون الـالزم قـد أشـري إليـه يف جـدول أعمـال كوسـوفو التـشريعية يف         الرغم مـن أن القـ   
  .، فإنه مل حيَرز بعد أي تقدم يف التحضري له٢٠١٢ربيع عام 

.  أُحرز تقدم يكاد ال ُيـذكر يف تنفيـذ هـذا االتفـاق             -اإلدارة املتكاملة لنقاط العبور        •  
 تنفيــذه  كمــا أن.حلــوارع بعــد علــى الربوتوكــول الــتقين لتنفيــذ نتــائج ا فبلغــراد مل توقّــ

  . بعض االتفاقات األخرى يفالاحلطول مما كان عليه أ  أجالسيستغرق
 كان تنفيـذ االتفـاق ذي الـصلة مرضـياً، باسـتثناء اثنـتني مـن                 -حرية حركة البضائع       •  

  . يف مشال كوسوفو تقعاننقاط العبور
  

  األمن  -رابعا   
ومــع .  خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقريرظلــت احلالــة األمنيــة العامــة هادئــة بوجــه عــام   - ١٥

ذلك، وباإلضافة إىل احلـوادث الـيت وقعـت يف مشـال كوسـوفو والـيت سـبقت اإلشـارة إليهـا يف                       
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مـريدار خـالل    /الفرع الثـاين أعـاله، وقعـت سلـسلة مـن احلـوادث يف بريـشتينا ومعـرب مـريداري                   
  .هيوني/ حزيران٢٨ الصربية يف “فيدوفان”عطلة يوم القديس فيتوس أو 

وقد وقع احلادث األول بعد خروج حافليت ركاب ُيزعم أهنمـا كانتـا تقـالن مـشجعي           - ١٦
. مــريدار حتــت حراســة الــشرطة/كــرة قــدم خممــورين مــن كوســوفو عــن طريــق معــرب مــريداري 

وتوقفت إحدى احلافلتني فور عبورها اخلط احلدودي وخرج ركاهبا منها ودخلوا يف مواجهـة               
حـدود  راد الـشرطة باحلجـارة وحـاولوا إزالـة الفتـة حتمـل عبـارة                مع شرطة كوسوفو، فرموا أفـ     

وخالل املشاحنات، أطلقت شـرطة كوسـوفو، الـيت تلقـت تعزيـزات مـن الوحـدات            . كوسوفو
وأُفيـد بإصـابة   . اخلاصة التابعة لشرطة كوسوفو، أعرية حتذيرية من ثالث بنادق آلية ومسدسني 

د غــري معــروف مــن ركــاب احلافلــة  ضــابط شــرطة مــن كوســوفو جبــراح وعــد٣٠مــا جمموعــه 
وكـان ركـاب احلافلـة هـم البـادؤون باملواجهـة،            . الذين تلقوا العالج يف صربيا جـراء إصـابتهم        

ولكن مثـة خمـاوف مـن أن تكـون الـشرطة قـد اسـتخدمت القـوة بـشكل غـري متناسـب يف الـرد              
 هـذا القبيـل،   ورغم أن القانون احمللي يـوفر أساسـا قانونيـا لفـتح حتقيـق يف حـاالت مـن                  . عليهم

فــإن وزيــر الــشؤون الداخليــة، بــريم رجــيب، أعلــن أنــه لــن تــتم معاقبــة ضــباط شــرطة كوســوفو  
  .، على حد قوله“كوسوفو من مشاغيب كرة القدم الصربالذين محوا حدود ”
ويف احلادث الثاين، هاجم ألبان مـن كوسـوفو عـدة حـافالت كانـت تقـل أطفـاال مـن                       - ١٧

غراتسانيتـشا بعـد االحتفـال الـذي أقـيم يف        /لـدة غراتسانيتـشي   صرب كوسوفو يف طريقها إىل ب     
نصب غازمييستان التذكاري الواقع على الطريق الرئيسي يف بريشتينا، وُيـزعم أهنـم ألقـوا علـى                 

وهو ما أسفر عن إصـابة سـتة عـشر طفـال تتـراوح أعمـارهم                . احلافلة حجارة وقنبلة مولوتوف   
ويف أعقـاب   . استدعت حالتهما إدخاهلما املستشفى   بني الثامنة والسادسة عشرة، منهم طفالن       

هذا احلادث، اعترفت شرطة كوسوفو بوجود أوجه قصور يف خطة عملياهتا نظـرا لعـدم تـوفري      
  .حراسة شرطية لتلك احلافالت

وباإلضافة إىل هذين احلادثني، شوهدت شـرطة كوسـوفو أيـضا وهـي تـصادر مالبـس              - ١٨
.  أن خيضع أفرادهـا لتـدابري تأديبيـة علـى سـلوكهم            وأصناف أخرى حتمل شعارات صربية دون     

فمـا اختذتـه شــرطة كوسـوفو مــن إجـراءات، وال سـيما مــصادرة املالبـس الــيت حتمـل شــعارات        
صربية، وما مل تتخذه، والتدخالت السياسية ملنـع التحقيـق يف جلـوء الـشرطة السـتخدام القـوة                    

ــشرطة، وإخفاقهــا يف  مــريدار، والقــصور الــذي يعتــري ختطــيط عمل  /يف معــرب مــريداري  يــات ال
اعتقال أي أشخاص يف اهلجوم الذي تعرضت له احلافالت اليت كانت تقل أطفـاال مـن صـرب          
ــشرطية يف كوســوفو علــى       ــدرة املؤســسة ال ــشديد إزاء ق ــها مــسوغات للقلــق ال كوســوفو، كل

  . احتواء التوترات وبناء ثقة اجلمهور
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  سيادة القانون  -خامسا  
لقـى مـا يـرد مـن الـدول الـيت ال تعتـرف بكوسـوفو دولـة مـن طلبـات                       ال تزال البعثـة تت      - ١٩

للحصول على املساعدة القانونية املتبادلة، بينمـا تـرفض وزارة العـدل يف كوسـوفو قبـول تلـك                   
ويف إطـار اجلهـود الراميـة إىل اخلـروج مـن هـذا املـأزق، وافقـت بعثـة االحتـاد                      . الطلبات عموما 

 مخــس دول أعــضاء يف االحتــاد األورويب ال تعتــرف  األورويب علــى الــدخول يف مناقــشات مــع 
بكوسوفو دولـة، وذلـك هبـدف التوصـل إىل حلـول ألمـور منـها، تنفيـذ االتفـاق الـتقين املتعلـق             

ويف .  بـني البعثـة ووزارة العـدل يف كوسـوفو    ٢٠١١باملساعدة القانونية املتبادلة املوقـع يف عـام        
عثــة األمــم املتحــدة أنــه سُيرســل مــن اآلن مــايو، أكــد مكتــب االتــصال الــسلوفاكي لب/ أيــار٢٢

ــة االحتــاد       ــة عــن طريــق بعث ــة املتبادل ــه املتعلقــة باحلــصول علــى املــساعدة القانوني فــصاعدا طلبات
  .األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو

ــة         - ٢٠ ــا التفاعــل بــني كوســوفو واملنظمــة الدولي ــسر يومي ــة األمــم املتحــدة تي ــزال بعث وال ت
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصـدرت البعثـة سـبعا          . ائية والدول األعضاء فيها   للشرطة اجلن 

  .النشرات احلمراءمن مذكرات االعتقال الدولية لإلنتربول املعروفة أيضا باسم 
ــران٢١ويف   - ٢١ ــتينا       / حزي ــة برش ــة مقاطع ــة يف حمكم ــدائرة االبتدائي ــق ال ــن فري ــه، أعل يوني

وروبا، ديك مـاريت، وهـو ُمعـد التقريـر الـذي يتـضمن ادعـاءات          استدعاء املقرر اخلاص جمللس أ    
ــة االحتــاد        ــالتحقيق التابعــة لبعث ــة العمــل اخلاصــة ب باالّتجــار باألعــضاء البــشرية حتقــق فيهــا فرق

ــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو، لكــي ميثــل أمــام احملكمــة يف     ســبتمرب / أيلــول٣األورويب املعني
ويوجـه قـرار    ). قـضية ميـديكوس   (أن االجتار باألعـضاء      كشاهد يف احملاكمة اجلارية بش     ٢٠١٢

االهتــام إىل ســبعة مــدعى علــيهم هتمــة واحــدة أو أكثــر تتعلــق باالجتــار باألشــخاص، واجلرميــة     
وقـد أسـفر    . املنظمة، واملمارسة غري املشروعة للنشاط الطيب، وإساءة استغالل الـسلطة الرمسيـة           

مـايو، علـى    /لقـاء القـبض يف إسـرائيل، يف أيـار         حتقيق منفصل أجرته السلطات اإلسرائيلية عـن إ       
ــه      ــة الدوليـــة قـــد أصـــدرت حبقـ أحـــد املتـــواطئني املزعـــومني يف هـــذه القـــضية، كانـــت املنظمـ

  .محراء نشرة
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وبــدعم وتــشجيع مباشــر مــن بعثــة األمــم املتحــدة،    - ٢٢

ادت جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة         فقـد أفـ   . لوحظ بعض التقدم يف قضية األشخاص املفقودين      
أنه مت التعرف على رفات تسعة أشخاص خـالل هـذه الفتـرة، ومت العثـور علـى شـخص يعـيش                      

ــزال    ــا ال يــ ــارج، بينمــ ــرتاع   ١ ٧٧٤يف اخلــ ــة الــ ــودين نتيجــ ــداد املفقــ ــصا يف عــ ويف .  شخــ
د، يونيــه، زارت اللجنتــان املعنيتــان باألشــخاص املفقــودين يف بريــشتينا وبلغــرا      /حزيــران ١٤

زيليفـودا حيـث اسـتؤنفت      /بصحبة ممثلني من اجملتمع الدويل ووسائل اإلعالم، موقع زيليفـودي         
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وقـد متـت هـذه الزيـارة املـشتركة بـروح مـن التعـاون، وهـو            . مؤخرا أعمال اسـتخراج الرفـات     
  .٢٠١٠أعطى دفعة إجيابية هلذه األعمال اليت بدأت يف عام  ما
  

  العائدون والطوائف  -سادسا  
 شخــصاً عــادوا بــشكل  ١٣١دت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني بــأن  أفــا  - ٢٣

مـن   ٥  مـن صـرب كوسـوفو، و       ٤٥، منهم   ٢٠١٢مايو  /أبريل وأيار /طوعي يف شهري نيسان   
 ١٢ من غـوراين كوسـوفو، و     ٢٧املصريني كوسوفو، و    / من األشكايل  ٣٦روما كوسوفو، و    

وخـالل  . نـاطق الـيت يـشكلون فيهـا أقليـة          من ألبان كوسـوفو، إىل امل      ٥من بشناق كوسوفو، و     
أشــخاص، باملقارنــة مــع  ٤٠٦، بلــغ العــدد اإلمجــايل للعائــدين ٢٠١٢النــصف األول مــن عــام 

  .٢٠١١ أشخاص خالل نفس الفترة من عام ٦٠٣
وال تزال املفوضية وشركاؤها يف التنفيذ والدول املاحنة متـد بلـديات كوسـوفو بالـدعم                  - ٢٤

 الدعم فيما تـضطلع بـه مـن أنـشطة لتوعيـة املـشردين داخـل كوسـوفو                   املايل وبغريه من أشكال   
ــشكاف     ــارات االست ــالغ وزي ــارات اإلب ــام بزي ــا يف ذلــك القي ــد أجريــت يف  . وخارجهــا، مب وق

ــها       ــالتقرير، اســتفاد من ــرة املــشمولة ب ــارات إبــالغ واستكــشاف خــالل الفت كوســوفو تــسع زي
ا وأشـكايل ومـصريي كوسـوفو        مـن رومـ    ٢٤من صرب كوسوفو املـشردين يف صـربيا، و           ٨٣

  .املشردين يف اجلبل األسود
ويتواصــل أيــضا تنفيــذ عــدد مــن املــشاريع ملــساعدة العائــدين، منــها مــشروع العــودة       - ٢٥

وخــالل الفتــرة . وإعــادة اإلدمــاج الــذي ُينفــذ يف مخــس بلــديات بتمويــل مــن االحتــاد األورويب 
 كوســوفو اتفاقــا علــى تنفيــذ املرحلــة املــشمولة بــالتقرير، وقعــت احلكومــة الربيطانيــة وســلطات

  . بودكاليايا يف بلدية بريزِرن/الثانية من مشروع العودة املستدامة إىل نينكااليا
وال ميتلك أكثر من نصف البلديات يف كوسوفو حىت اآلن مكاتب قادرة علـى العمـل               - ٢٦

سيق مــع وزارة يف املكاتــب البلديــة املخصــصة للطوائــف والعائــدين، لتــضطلع مبهــام منــها التنــ   
  .الشؤون الداخلية لتوفري املساعدات املتعلقة بإعادة اإلدماج للمعادين إىل وطنهم

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أعــادت البلــدان املــضيفة، وال ســيما بلــدان أوروبــا    - ٢٧
وأفـادت املفوضـية بـأن    .  ينتمون إىل أقليـات، إىل وطنـهم قـسرا   ١٤١ فردا منهم  ٤٤٤الغربية،  

مـن   ١٤  مـن رومـا كوسـوفو، و       ١٠٣ عائدا، منـهم     ١٤١الء العائدين قسرا البالغ عددهم      هؤ
مـن   ٤  من بـشناق كوسـوفو، و      ٥ من غوراين كوسوفو، و      ١٢أشكايل كوسوفو، و    /مصريي

  . من أقلية ألبانية يف كوسوفو٢ من أتراك كوسوفو، و ١صرب كوسوفو، و 
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كلينـا علـى    /ة كوسوفية تقع يف بلدية كليين     مايو، ُعثر يف مثان قرى صربي     / أيار ١٤ويف    - ٢٨
تطالب فيهـا   “ اجليش الوطين األلباين  ”رسائل هتديد حتمل توقيع مجاعة تطلق على نفسها اسم          

ــل  ــار٢٢ويف . صــرب كوســوفو بالرحي ــة    / أي ــار يف مرتلــني يقعــان يف البلدي مــايو، أُضــرمت الن
يف قريــــة وقــــد حــــدث هــــذا احلريــــق املتعمــــد  . نفــــسها يقطنــــهما صــــرب مــــن كوســــوفو 

.  منـزال إضافيا للعائدين مـن صـرب كوسـوفو         ١٣درينوفاك حيث بدأ مؤخرا تشييد      /درينوفك
وقد أعربت السلطات يف كل من بلغراد وبريشتينا عـن إدانتـها القويـة هلـذين احلـادثني ودعـت                    

  .إىل التحقيق فيهما على وجه السرعة
من اجملتمعي، هنـب منـازل   ومشلت احلوادث األخرى اليت أثرت على تصورات حالة األ   - ٢٩

 مـرتال يف القـرى الـيت يقطنـها سـكان مـن              ٢٣ حادثـا منفـصال، واقتحـام        ١٩(صرب كوسوفو   
، ورمي السيارات اليت حتمل لوحات ترخيص صربية باحلجارة، كمـا أفيـد بـشن               )عدة طوائف 

  .هجمات على مخس شاحنات وحافلة واحدة
ب كوســوفو، هــو وزوجتــه، يف  وأثــار اغتيــال زعــيم شــعيب إلحــدى القــرى مــن صــر     - ٣٠
أوروشـيفاك، ردود   /تالينوفاك للعائدين الواقع يف بلديـة فرييـزاي       /يوليه يف خميم تالينوفك   /متوز ٦

ــاء كوســوفو      ــع أحن ــصربية يف مجي ــف ال ــة يف الطوائ ــل قوي ــسياسيون يف   . فع ــادة ال ــد أدان الق وق
االحتـاد األورويب   كوسوفو من مجيع األطـراف جرميـة القتـل املزدوجـة هـذه؛ هـذا وتـدعم بعثـة                    

  .حاليا شرطة كوسوفو يف ما جتريه من حتقيقات
  

  التراث الثقايف والديين  -سابعا   
أبريـل بـني القـوة األمنيـة الدوليـة يف كوسـوفو وبعثـة               / نيـسان  ١٧بعد االتفاق املربم يف       - ٣١

ــوفو، اكتمـــل نقـــل         ــانون يف كوســـوفو وشـــرطة كوسـ ــاد األورويب املعنيـــة بـــسيادة القـ االحتـ
ورغــم الطــابع  . سربيتــشا/ليات األمنيــة يف ديــر ديفيــتش الواقــع يف بلديــة ســكندراي     املــسؤو

التدرجيي الذي اتسمت به هـذه العمليـة، فـإن راهبـات الـدير ظللـن علـى معارضـتهن هلـا وهـو                       
. تطلب بذل جهود إضافية إلجياد عالقـات عمـل طبيعيـة بـني أهـل الـدير وشـرطة كوسـوفو              ما

مــايو، تاركــة ديــر /ة كوســوفو ذلــك املوقــع يف شــهر أيــاروقــد غــادرت آخــر وحــدة تابعــة لقــو
فيسوكي ديتشاين وبطريركية بيتش ألن هذين املوقعني التابعني للكنيسة األرثوذكسية الـصربية            

  .ال يزاالن حتت احلماية الكاملة لقوة كوسوفو
 مــن وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أُجنــزت املرحلــة األوىل وبــدأت املرحلــة الثانيــة   - ٣٢

ــزرن،        ــة بري ــشكا يف بلدي ــسا لييفيت ــسة بوغوروديت ــساء املوجــودة يف كني ــرميم الفسيف أشــغال ت
وبـدأت أيـضا أعمـال إعـادة البنـاء أيـضا يف ثالثـة         . املمولة من تربعات مقدمة من مخـس بلـدان        
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مواقع للتراث العاملي لليونسكو بتمويل من االحتاد الروسـي، وهـذه املواقـع هـي ديـر فيـسوكي                  
  .ودير غراتشانيتسا وبطريركية بيتشديتشاين 

ــسات احملليـــة والكنيـــسة          - ٣٣ ــل بـــني املؤسـ ــشاكل، يبـــدو أن التفاعـ ــم اســـتمرار املـ ورغـ
ديتـشاين، حيـث    /بيـتش وديـسان   /األرثوذكسية الصربية قد حتـسن يف بعـض البلـديات، مثـل يب            

تش علــى يــساعد املــسؤولون يف هــاتني البلــديتني رجــال الــدين يف ديــر ديتــشاين وبطريركيــة بيــ 
وبعــد تــأخر دام ســتة أشــهر  . تيــسري مزيــد مــن فــرص احلــصول علــى اخلــدمات الــيت تقــدماهنا   

ــة      وتــدخل املنظمــات الدوليــة، حــصل رجــال الــدين األرثــوذكس يف ديــر غراتشانيتــسا يف هناي
  .املطاف على بطاقات هوية كوسوفية

فيليكـا  / ومـادم  وشهدت الفترة املـشمولة بـالتقرير اعتمـاد قـوانني هامـة بـشأن هوتـشي                 - ٣٤
وترمي هذه القوانني إىل تعزيـز محايـة   . هوتشا والوسط التارخيي ملدينة بريزرن بعد تأخري طويل   

  .الكنيسة األرثوذكسية الصربية ومواقع التراث الثقايف األخرى يف هذه املناطق
ويف الوقــت ذاتــه، شــهدت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير أيــضا اســتمرار أعمــال التخريــب    - ٣٥
ــائس       والت ــات واألجــراس مــن إحــدى الكن ــوال والبواب ــا يف ذلــك ســرقة األم ــديين، مب عــصب ال

وطالــت أعمــال الــسرقة والتخريــب أيــضا مواقــع . األرثوذكــسية وتــدنيس املقــابر األرثوذكــسية
كمـا أُفيـد بوقـوع أربعـة حـوادث          . دينية تابعة لكنيسة الروم الكاثوليك ومواقع دينيـة إسـالمية         

  .عرض هلا رهبان أرثوذكساعتداء لفظي أو جسدي ت
  

  حقوق اإلنسان  -ثامناً   
حتت قيـادة بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو ومفوضـية األمـم املتحـدة                        - ٣٦

حلقــوق اإلنــسان، كثــف فريــق االتــصال الــدويل املعــين حبقــوق اإلنــسان عملــه لتعزيــز حقــوق    
 ُيعـىن األول بـاحلوادث األمنيـة الـيت          وقـام فريقـا عمـل فرعيـان،       . يف كوسـوفو  ومحايتها  اإلنسان  

هنــج أكثــر باســتحداث األغلبيــة وُيعــىن اآلخــر حبقــوق امللكيــة،  الطوائــف غــري ذات تــؤثر علــى 
  .ختاذ إجراءات عالجيةاتنسيقا لرصد االجتاهات يف جمال حقوق اإلنسان والدعوة إىل 

دة اخلـاص املعـين حبريـة       بعثة تعليقاهتا إىل مقـرر األمـم املتحـ        المت  دأبريل، ق /ويف نيسان   - ٣٧
الدين أو املعتقد، بناء على طلبه، بشأن حالة تنفيـذ التوصـيات الـيت صـدرت يف أعقـاب زيـارة                     

التربعات الـيت قدمتـها كـل       بواسطة  وتلقت البعثة املساعدة    . املقرر اخلاص مؤخرا إىل كوسوفو    
ــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــ        ــن منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، وبعث سيادة القــانون يف م

ومل تـستجب سـلطات كوسـوفو لطلـب         . كوسوفو، ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان        
  .املقرر اخلاص
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يونيه، أعلنت حكومـة كوسـوفو عـن إنـشاء فريـق عامـل مـشترك بـني                  / حزيران ٤ويف    - ٣٨
عامـل يف   ويتمثل اهلدف املعلن للفريق ال    . الوزارات للتعامل مع أحداث املاضي وحتقيق املصاحلة      

التعامــل مــع انتــهاكات حقــوق اإلنــسان وانتــهاكات القــانون اإلنــساين الــدويل الــيت وقعــت يف  
 وأثنـاء   ١٩٩٩-١٩٩٨أثنـاء احلـرب الـيت نـشبت عـامي           الـيت وقعـت     لـك   هـا ت  كوسوفو، مبـا في   

  .١٩٩٩الفترة االنتقالية يف عام 
لبعثـة  لسان التـابع     الفريـق االستـشاري حلقـوق اإلنـ        مـن يونيه، ُعني عـضو     /ويف حزيران   - ٣٩

وطلــب ممثلــي اخلــاص مــن رئــيس احملكمــة      . للعمــل يف احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان    
األوروبية حلقوق اإلنـسان تقـدمي توصـيات بـشأن إجيـاد بـديل مناسـب لكفالـة االسـتمرارية يف                     

  .عمل الفريق
ية األمــم يونيــه، قــام مكتــب مفوضــ/أبريــل إىل حزيــران/ويف الفتــرة املمتــدة مــن نيــسان  - ٤٠

 للمساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة       املتحدة حلقوق اإلنسان يف كوسوفو وهيئة األمم املتحدة         
ــوزراء لوضــع خطــة عمــل        ــيس ال ــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف مكتــب رئ ــة املعني ــدعم الوكال ب

وسـيتم االنتـهاء مـن وضـع خطـة          . )٢٠٠٠ (١٣٢٥لكوسوفو بشأن تنفيذ قرار جملـس األمـن         
، اليت تنص على محاية املـرأة ومـشاركتها يف عمليـات صـنع القـرار وصـنع الـسالم،                    العمل هذه 

  .حبلول هناية العام
مجاعة الضغط النـسائية اإلقليميـة مـن أجـل الـسالم      استضافت  يونيه،  / حزيران ١٣ويف    - ٤١

احلـوار بـني   ” بـشأن موضـوع  واألمن والعدالة يف جنوب شرق أوروبا اجتماع مائدة مستديرة         
مــن احلكومــة نــساء مــن ألبــان كوســوفو  وقــد مجــع هــذا احلــدث بــني  . “يف كوســوفوالنــساء 

وضـم وفـودا    ونساء من صرب كوسوفو من منطقة مشـال ميتروفيتـسا           والربملان واجملتمع املدين،    
ــل األســود وصــربيا    ــا واجلب ــن ألباني ــران. م ــضا،  /ويف حزي ــه أي ــضاف يوني ــضائي  است ــد الق املعه

تحـدة للمـرأة وبـشراكة مـع خـرباء مـن احملكمـة الدسـتورية                ، بدعم من هيئة األمـم امل      وكوسوفب
 ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وبعثة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف                 ولكوسوف

كوسوفو، حلقة عمل لتطوير الوحدات التدريبية املخصصة للقـضاة واملـدعني العـامني يف جمـال         
  .حقوق املرأة واملساواة أمام القانون

  
  مالحظات  -تاسعاً   

السلوك السلمي واملـنظم لالنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة الـصربية، مبـا يف ذلـك             شكّل    - ٤٢
موضـع  التصويت الذي أُجري يف كوسوفو، برعايـة منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا تطـورا                   

ن أشـيد  وأود أ. إىل القيـادة الـسياسية الناضـجة لـدى مجيـع االطـراف      ترحيب ورصيدا انضاف  
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سـيما منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، وكـذلك              بصورة خاصة بشركائنا يف كوسوفو، وال     
القوة األمنية الدولية يف كوسوفو وبعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو،                   

  .ملا قدموه من مسامهات أساسية لعملية التصويت الناجحة يف كوسوفو
ــة   - ٤٣ ــدم بالتهنئ ــصربيا، وأرحــب      وأتق ــسا ل ــه رئي ــى انتخاب ــسالف نيكــوليتش عل  إىل تومي

بـاحترام مجيـع االتفاقـات الـيت مت التوصـل           بلـده   التـزام   جمـددا   بتصرحياته الواضحة اليت أكد فيها      
ــشتينا احترامــا كــامال   يإليهــا يف احلــوار الــذي   ــضا  . رعــاه االحتــاد األورويب مــع بري وأرحــب أي

ســتعداد للــدخول يف حمادثــات مــع القيــادة يف بريــشتينا      بتــصرحياته الــيت أعــرب فيهــا عــن اال    
 املقبلـة  اأن مجيـع القـادة الـصرب املنخـرطني يف تـشكيل حكومـة صـربي              من  ثق  أنا وا و. مستقبال

ــراد      . ســيحذون حــذوه  ــة يف مواصــلة احلــوار لــدى كــل مــن بلغ ــزام حبــسن الني وســيؤدي االلت
وسيــستلزم . س يف املــستقبل القريــبوبريــشتينا إىل اإلســهام يف حتقيــق مزيــد مــن التقــدم امللمــو 

املسائل األكثر تعقيـدا يف املرحلـة املقبلـة مـن هـذا             أريد مناقشة   إذا  ثاقبة  قيادة قوية ورؤية    األمر  
  .احلوار
ويسرين أن أرى النتائج امللموسة املنبثقة من االتفاقات اليت مت التوصل إليهـا يف احلـوار                  - ٤٤

وأدعـو الطـرفني    . تنفيذ بعـض منـها    املصادفة يف   لصعوبات  حىت اآلن، إال أنين أشعر بالقلق من ا       
إىل إظهار موقف بناء يف التغلب علـى هـذه املـشاكل، وأدعـو الوسـطاء إىل تكـريس مزيـد مـن                       

  .نطاقاإىل جانب شروط االتفاق األوسع االهتمام واملوارد للمسائل التفصيلية للتنفيذ، 
شمولة بـالتقرير، مـا زال الوضـع هـشا          وكما يتجلى بوضوح مرة أخرى أثناء الفترة امل         - ٤٥

طـراف للحـد مـن    يف اجلزء الشمايل من كوسوفو ويتطلب اليقظـة وضـبط الـنفس مـن مجيـع األ        
وُتعـد  . االسـتقرار حـدوث انتكاسـة أو إىل انعـدام         احتمال حدوث تطورات سياسية تؤدي إىل       

 يف الــشمال أمــرا الــسكانيف أوســاط التوعيــة احلقيقيــة الــيت تقــوم هبــا املؤســسات يف بريــشتينا   
ومــع ذلــك، . أن ُتظهــر مجيــع األطــراف إرادة طيبــة حقيقيــةكمــا أن مــن الــضروري ضــروريا، 

ميكن أن تنجح أي أنشطة مؤسسية يف هـذا االجتـاه إال بوجـود تـصور كامـل هلـذه األنـشطة             ال
م قيـا وهبـذا املعـىن، أشـعر بـالقلق مـن إمكانيـة         . يستند بقوة على ثقـة الـسكان فيهـا وقبـوهلم هلـا            

مــن األمــوال بغيــة يف ميتروفيتــسا لبعثــة لبريــشتينا جبهــود متــسرعة حلرمــان جهــاز اإلدارة التــابع 
إىل اجملتمـع احمللـي   بعـد خدماتـه    صل  تـ ا، الـذي مل     سيتفشمال ميترو ل يداراإلكتب  املدعم عمل   

  .بعدحىت اآلن ومل ينل ثقة اجلمهور 
الطوائــف ستمرة الــيت تواجههــا ط هــذا التقريــر الــضوء أيــضا علــى التحــديات املــويــسلّ  - ٤٦

 يف مجيــع أحنــاء كوســوفو، وعلــى احلاجــة إىل حتــسني اســتجابة املؤســسات العامــة، ةاألقليــذات 
أيـضا مـن أجـل      ال بـد منـه      وهـذا أمـر     . مي اخلـدمات العامـة    وخاصة الشرطة، وغريها مـن مقـدِّ      
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 حتـسن  مـرة أخـرى عالمـات    عليهـا   حتسني معـدل العـودة الطوعيـة إىل كوسـوفو، الـيت ظهـرت               
وأنـا ممـنت ملـا أواله ممثلـي اخلـاص وبعثـة األمـم املتحـدة مـن                   . أثناء الفترة املشمولة بالتقرير   قليلة  

عمل آليات رصد وإبـالغ تتـسم   تركيز مكثف على هذه املسائل، مبا يف ذلك عن طريق تيسري   
  .بقدر أكرب من التنسيق والقوة أنشئت يف أرض امليدان

ــى   - ٤٧ ــا ورد يف  وعل ــرار م ــري تقغ ــسابقري ــدة يف   ال ــصعوبات العدي ، أود أن أؤكــد أن ال
كوسوفو ليست جمرد نتيجة للخالفات العالقة بني الطرفني، ولكنـها نامجـة أيـضا عـن اسـتمرار                  
غيــاب التوافــق الــدويل يف اآلراء الــذي ميكــن أن يــساعد الطــرفني علــى التوصــل إىل التــسويات 

وُتعتـرب وحـدة اهلـدف      . سوية سياسـية دائمـة    الضرورية وبالتايل حتقيق تقدم أسـرع حنـو إجنـاز تـ           
سـبيل  يف  ما يستثمره اجملتمع الـدويل علـى املـدى البعيـد            أمرا أساسيا ال غىن عنه من أجل محاية         

ويف هـــذا . حتقيـــق االســـتقرار يف كوســـوفو، ويف املنطقـــة كـــذلك، وتعزيـــز املـــصاحلة احلقيقيـــة
اح اجلهـود الدوليــة اجلماعيــة  الـسياق، أود أيــضا أن أسـلط الــضوء علـى أن أفــضل مــا خيـدم جنــ    
لتجنـب أي  يـتعني القيـام هبـا    وكفاءهتا يف هناية املطاف هو التوصل إىل فهم مشترك للمهام اليت       

  .فك ارتباط سابق ألوانه
وأود أن أعــرب عــن امتنــاين ملمثلــي اخلــاص، فريــد ظريــف، لقيادتــه للبعثــة وجلهــوده       - ٤٨

 مجيع األطـراف، لتحقيـق حلـول توافقيـة للمـشاكل            الرامية إىل جتديد وتعزيز التعاون يف ما بني       
وأود أيـضا أن أثـين علـى مـوظفي     . الناشئة على األرض، وتعزيز األمن العام وحتقيـق االسـتقرار       

التعامـل الفعـال    املزيـد مـن   ريبعثة ملا أبدوه من التزام ومـا بـذلوه مـن جهـود، وخاصـة يف تيـس                ال
  .ك مبسؤوليات األمم املتحدة وأهدافهاما بني األطراف املعنية الرئيسية، والتمس يف
وختاما، أعرب عن امتناين لشركاء األمـم املتحـدة العـاملني معهـا منـذ زمـن طويـل يف                   - ٤٩

منظمــة حلــف مشــال األطلــسي، واالحتــاد  /القــوة األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو أي  -كوســوفو 
املتحـدة وصـناديقها   األورويب، ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، وكـذلك لوكـاالت األمـم              

  .وبراجمها ملا تقدمه مجيعها من دعم إىل بعثة األمم املتحدة وما تبديه من تعاون معها
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  املرفق األول
تقريــر املمثــل الــسامي لالحتــاد األورويب املعــين بالــشؤون اخلارجيــة والــسياسة            

بـسيادة  األمنية املقدم إىل األمـني العـام عـن أنـشطة بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة                    
  القانون يف كوسوفو

  )٢٠١٢يوليه / متوز١٥أبريل إىل / نيسان١٦يشمل الفترة املمتدة من (    
  

  موجز  -  ١  
واصلت بعثة االحتاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو تقـدمي املـساعدة يف                    

 وإسـداء   ؤسسية من خالل أنـشطتها اليوميـة املتمثلـة يف الرصـد والتوجيـه             املصالحات  اإلإجراء  
ــشورة يف ق ــانون يف كوســوفو  طــاع امل ــة االحتــاد األورويب  . ســيادة الق يف إطــار ، وواصــلت بعث

قدرهتا التنفيذية، االضطالع مبهـام االدعـاء العـام والفـصل يف العديـد مـن القـضايا واحملاكمـات                    
وأصــدرت هيئــات خمتلطــة مؤلفــة مــن قــضاة حملــيني وقــضاة مــن بعثــة   . ذات األمهيــة اإلعالميــة

بــصورة أساســية يف قــضايا الفــساد اد األورويب عــدة أحكــام بالــسجن ملــدد طويلــة وذلــك االحتــ
مهامهـا وفقـا لواليتـها      تـؤدي   فرقة العمل اخلاصة املكلفة بـالتحقيق       ما فتئت   و. واجلرمية املنظمة 

تقرير املقرر اخلاص جمللـس أوروبـا، عـضو جملـس     اليت يتضمنها يف ما يتعلق بالتحقيق يف املزاعم   
 ،وعـالوة علـى ذلـك     . ديك مـاريت، بـشأن االجتـار غـري املـشروع يف األعـضاء البـشرية               الشيوخ  

ــا ــراد         م ــني بلغ ــدعم احلــوار اجلــاري ب ــال ب ــى حنــو فع ــة عل ــة االحتــاد األورويب ملتزم ــت بعث زال
  .وبريشتينا برعاية االحتاد األورويب

لقيــام يف ابعثــة االحتــاد األورويب حريــة علــى طــرأت ورغــم التحــسينات الطفيفــة الــيت    
الطرقيــة ممثلــة يف احلــواجز عراقيــل  يواجــه تــهاعملياهتــا يف مشــال كوســوفو، مــا زال تنفيــذ واليب

ومـع ذلـك، مـا زالـت البعثـة تـضطلع بعـبء واليتـها التنفيذيـة يف                   . واحلوادث األمنيـة املتكـررة    
 يف جمـايل الـشرطة      ٣١ و   ١عنـد البـوابتني     عمليـات التفتـيش     مشال كوسـوفو عـن طريـق إجـراء          

ــاركواجل ــة الواضــطلعت . م ــاخلاصــة ملفرق ــة     سيتروفيت ــشرطية التنفيذي ــات ال ــن العملي ــدد م ا بع
لبعثــة االحتــاد شعبة التعزيــز مهــام الرصــد والتوجيــه وإســداء املــشورة لــونفــذت الــشرطة التابعــة 

. شليبوسـافيت /وليبوسـافيك  انتـش ا وزفي س يف مشال ميتروفيت   ويف مراكز شرطة كوسوف   األورويب  
 مـن   اموظفو العدالة التـابعني لبعثـة االحتـاد األورويب عـدد          عقد  ا،  س ميتروفيت ويف حمكمة مقاطعة  

  .جلسات االستماع واحملاكمات الرئيسية
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التابعني لبعثة االحتاد األورويب الئحة اهتـام ضـد املـشتبه هبـم           املدعني العامني   وقدم أحد     
ي لقـي أثنـاءه أحـد       ذلـ  ا ٢٠٠٨مـارس   /ا يف آذار  ساملتهمني باالعتداء على قاعة حمكمة ميتروفيت     

  .حلادث ااحتفه نتيجة هلذاملتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو  األممموظفي بعثة 
بتمديـد  والقاضـي   يونيـه   / حزيـران  ٥ومتشيا مع قرار جملس االحتاد األورويب الصادر يف           

ــة إعــادة تنظــيم       ــة بنجــاح عملي ــة االحتــاد األورويب ملــدة عــامني آخــرين، بــدأت البعث ــة بعث والي
ــها وفقــا ألولوياهتــا املنقحــة هي ــران١٣ويف . كل ــة   / حزي ــة الــسياسية واألمني ــه، قامــت اللجن يوني

ــىت       ــة حـ ــرئيس البعثـ ــد لـ ــا بالتمديـ ــاد األورويب رمسيـ ــس االحتـ ــة جمللـ ــشرين األول١٤التابعـ  / تـ
. وأُعيد أيضا تشكيل البعثة وصارت اآلن تعتمـد هـيكال قائمـا علـى ركيـزتني               . ٢٠١٢ أكتوبر

 موظـــف ٢ ٢٠٠ موظــف إىل  ٢ ٧٠٠ يف املائــة مـــن  ٢٥بنحــو  يهـــا وقلــصت جممــوع موظف  
  .تقريبا

  
ــن         -  ٢   ــرة مـ ــوفو يف الفتـ ــانون يف كوسـ ــسيادة القـ ــة بـ ــاد األورويب املعنيـ ــة االحتـ ــشطة بعثـ أنـ

 ٢٠١٢يونيه /أبريل إىل حزيران/نيسان

 حملة عامة    

ــاً   ــوفو،   اعترافـ ــانون يف كوسـ ــيادة القـ ــه مؤســـسات سـ وعقـــب  بالتقـــدم الـــذي أحرزتـ
راض اســتراتيجي أجرتــه الــدائرة األوروبيــة للــشؤون اخلارجيــة، أعيــد اآلن تــشكيل بعثــة    اســتع

وعقب اعتمـاد وثـائق التخطـيط اجلديـدة،     . االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو   
وحوِّلـت عناصـر البعثـة الثالثـة إىل     . يونيـه / حزيـران ١٥ مـن   اعتباراًأصبح اهليكل اجلديد سارياً 

وال تـؤثر هـذه     . ديد يقوم على ركيـزتني ويتـألف مـن شـعبة تنفيذيـة وأخـرى تعزيزيـة                هيكل ج 
ــة علــى بيــان  ــتغريات اهليكلي ــة مهــامال ــة بتــشكيلها اجلديــد يف أداء املهــام   .  البعث وستــستمر البعث

جرائم احلـرب واجلرميـة املنظمـة وقـضايا     يف ذلك على زة التنفيذية يف جمال العدالة اجلنائية، مركِّ 
اخلصخـصة   وكذلك يف جمال محاية الشهود والعدالة املدنية، مـع التركيـز علـى مـسائل                 ،الفساد

ــالرتاعكــات متلاملو ــز ســيادة القــانون يف مشــال كوســوفو إحــدى    . ذات الــصلة ب وســيظل تعزي
وستواصل البعثة أيضا تكميل املهمات األخرى اليت يـضطلع هبـا االحتـاد األورويب،              . األولويات

التأشــريات، ودراســة اجلــدوى مــنح حلــوار املتعلــق بتحريــر إجــراءات مــن قبيــل خريطــة طريــق ا
ــسره         ــذي يي ــراد ال ــشتينا وبلغ ــني بري ــساب، واحلــوار ب ــق االســتقرار واالنت ــاق حتقي ــة باتف املتعلق

 .األورويب االحتاد

ويـؤدي  . وتتسم احلالة األمنية يف مشـال كوسـوفو عمومـا باهلـدوء، وإن كانـت متقلبـة                  
ــات إىل   ــض األوقـ ــك يف بعـ ــة     ذلـ ــها يف املنطقـ ــطالع بواليتـ ــى االضـ ــة علـ ــدرة البعثـ ــة قـ .  إعاقـ

واصل موظفو البعثة أداء مهامهم التنفيذية يف نقاط العبـور الرمسيـة مـع صـربيا عنـد                   ذلك، ومع
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ــوابتني ــذ مهــام الرصــد      . ٣١و  ١ الب ــا لتنفي ــة موجــودة مادي وعــالوة علــى ذلــك، كانــت البعث
يف الـــشمال، عـــدا يف منطقـــة كوســـوفو ة املـــشورة يف مجيـــع أقـــسام شـــرطإســـداء والتوجيـــه و

وقامـت  .  السائدة هناك  بوتوك، اليت تعذر الوصول إليها لعدة أشهر بسبب احلالة األمنية          زوبني
شرطة البعثة وشرطة كوسوفو بتسيري دوريات مشتركة يف منـاطق تقـيم فيهـا أعـراق خمتلفـة يف                

احمللـيني وسـامهت يف زيـادة       والقـت الـدوريات اسـتقباال جيـدا مـن الـسكان             . اسمشال ميتروفيتـ  
ا، الـيت تـشكل جـزءا       سيتروفيتـ اخلاصـة مل  فرقـة   الوخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قامـت       . األمن
للبعثة يف مشال كوسوفو، بتنفيذ عدد مـن العمليـات املتـصلة            التابعة  الشرطة التنفيذية   وحدة  من  

أحـد املـشتبه فـيهم      اخلاصـة   قـة   فرال اعتقلـت    ،يونيـه / حزيـران  ٧ففـي   . باجلرمية املنظمة واخلطـرية   
وكــان . ٢٠١١يوليــه /زميــربي يف متــوزأنــور املطلــوبني يف قــضية قتــل ضــابط شــرطة كوســوفو 

واحـدا مـن سـتة أشـخاص مطلـوبني مبوجـب إخطـارات دوليـة صـدرت يف تـشرين                     املشتبه فيـه    
 .٢٠١١ أكتوبر /األول

ة كــان موظفــو وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وقعــت ثالثــة حــوادث أمنيــة خطــري   
مايو، قامـت جمموعـة مـن األشـخاص بنـصب كمـني             / أيار ٣٠ففي  . البعثة وأصوهلا أطرافا فيها   

ملستشارين لشؤون الشرطة تابعني للبعثة كانوا يف طريقهم إىل قـسم الـشرطة يف زوبـني بوتـوك            
وحـال رد الفعــل الـسريع مــن جانـب أفــراد    . ومهامجتـهم، ممـا أحلــق مبركبتـهم أضــرارا جـسيمة    

وأعقب هذا احلادث هجوٌم شنه جمهولون ألقوا قنبلتني يـدويتني          . ثة دون إصابة املستشارين   البع
ومل تنفجـر إال قنبلـة      . يونيـه / حزيـران  ١٩يـوم    يف سـاعات الـصباح األوىل مـن          ٣١عند البوابـة    

. واحدة منهما، مما أدى إىل إصابة أحد جنـود قـوة األمـن الدوليـة يف كوسـوفو جبـروح طفيفـة                     
يوليه، حني اكُتشف وجود قنبلتني يدويتني بـالقرب مـن   / متوز١٢ه احلوادث يف ووقع آخر هذ 

 .بنّية إحداث انفجار يف حميط منطقة غالبا ما يرتادها أفراد البعثةوضعتا ، ٣١البوابة 

يونيـه وقـوع عـدد     / حزيـران  ٢٨يف  ) يـوم سـانت فيتـوس     (وشاب احتفاالت فيدوفدان      
 بـني شـرطة كوسـوفو ومتظـاهرين صـربيني           ٣د البوابة   فقد وقع صدام عن   . من احلوادث األمنية  

وإضـافة إىل ذلـك،     .  ضابطا من شرطة كوسوفو وعدد كبري مـن الـصرب          ٣٢أسفر عن إصابة    
أفـادت التقــارير بوقــوع حــوادث رشــق باحلجـارة يف خمتلــف منــاطق كوســوفو، كــان أخطرهــا   

ا أدى إىل إصــابة وقــع يف بريــشتينا عنــدما هــاجم جمهولــون أربــع حــافالت تقــل أطفــاال، ممــ   مــا
وأفادت تقارير صحفية أن احلافالت هومجت بقنابل مولوتـوف؛ ولكـن           . طفلني جبروح طفيفة  

وجيـري يف الوقـت احلـايل حتقيـق مـشترك يف هـاتني القـضيتني        . توجد أدلة تؤيد هـذه املـزاعم     ال
حاليـا  وتقـوم البعثـة     . يباشره مدعون عـامون مـن بعثـة االحتـاد األورويب ومـن الـسلطات احملليـة                

ــشرطة        ــة ل ــيش التابع ــة التفت ــا هيئ ــيت جتريه ــة ال ــة يف التحقيقــات الداخلي مبــساعدة وزارة الداخلي
 .كوسوفو يف سوء سلوك مزعوم لبعض ضباط شرطة كوسوفو يف غازمييستان
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ــران١٤ويف    ــسيليا      / حزيـ ــة سيـ ــشؤون الداخليـ ــة للـ ــة األوروبيـ ــت املفوضـ ــه، قامـ يونيـ
ــس ــق املتع  تمامل ــسليم خريطــة الطري ــر إجــراءات   روم بت ــة بتحري ــنح لق التأشــريات إىل ســلطات  م

 . السياسية الفاعلة خبريطة الطريق هذهاجلهاتورحبت مجيع . كوسوفو

يونيــه، حــوِّل مركــز االســتخبارات املاليــة إىل وحــدة اســتخبارات ماليــة / متــوز١٥ويف   
ف واســتويف موقــف البعثــة املتعلــق بتــسليم املركــز علــى أســاس الظــرو . حملــيمــسؤول يرأســها 

ــيس علــى أســاس تقــوميي   ــة يف    . ول ــة حملي ــسليم هــذه املؤســسة إىل ملكي ــد وردت شــروط ت وق
التقين الذي وقعته املفوضية األوروبية للشؤون الداخليـة ووزارة املاليـة يف كوسـوفو يف               االتفاق  
، ستواصـل البعثـة رصـد وحـدة االسـتخبارات           االتفاقواستنادا إىل هذا    . ٢٠١٠يونيه  /حزيران

وسوفو وتوفري التوجيـه واملـشورة هلـا، مـع االحتفـاظ بعـدد حمـدود مـن املـسؤوليات                    املالية يف ك  
 .التنفيذية

ويقــيس هــذا التقريــر . ٢٠١١يوليــه، نــشرت البعثــة تقريرهــا الربنــاجمي لعــام /ويف متــوز  
التقــدم الــذي أحرزتــه مؤســسات ســيادة القــانون يف كوســوفو مقارنــة خبــط األســاس احملــدد يف 

تائج الرئيسية إىل أن شرطة كوسوفو أحـرزت تقـدما ملموسـا يف جمـايل               وتشري الن . ٢٠٠٩ عام
ــة واإلدارة االســتراتيجية، و   ــة التنظيمي ــة  غــدت إعــادة اهليكل . ُصــورهتا يف أعــني اجلمهــور إجيابي

ويــتعني إيــالء مزيــد مــن االهتمــام يف جمــاالت إدارة املــوارد وخفــارة اجملتمعــات احملليــة والتوجــه 
واعتمـد نظـام    . سـتخبارية ومكافحـة اجلرميـة املنظمـة ومحايـة الـشهود           القائم على املعلومـات اال    

ز علــى تعزيــز جملــس  وال يــزال يركِّــ“بنيتــه التحتيــة”جمموعــة مــن القــوانني الســتكمال القــضاء 
ومع ذلك، على الرغم مـن حـدوث عـدة    . االدعاء العام لكوسوفو واجمللس القضائي لكوسوفو   

ال يزال اجلمهور ينظـر إىل قطـاع العـدل باعتبـاره نظامـا              تطورات إجيابية وتعزيز وزارة العدل،      
 .فاسدا وغري جدير بالثقة

تعاوهنـا  جمـال  عززت اجلمارك يف كوسوفو ولكن ُينتظر إدخـال حتـسينات أخـرى يف      تو  
 .مع الشرطة ويف جمال اإلدارة املتكاملة للحدود

 يف مؤسـسات    وعالوة على ذلك، ويف إطار اجلهود الراميـة إىل بنـاء قـدرات مـستدامة                
تـوفري خـدمات الرصـد والتوجيـه وإسـداء املـشورة            سيادة القانون يف كوسوفو، واصلت البعثـة        

علومـات،  امل إدارة شؤون األفراد وإعطاء تـصاريح أمنيـة وتـصنيف     لشرطة كوسوفو بشأن سبل   
  لنظـام املخـابرات اجلنائيـة   يوكذلك تطوير مديرية املخابرات والتحليل باعتبارهـا املركـز الفعلـ          

 .لشرطة كوسوفو
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 جرائم احلرب    

ن احملليـة أمـرا باحتجـاز    أبريل، أصدر أحد قضاة البعثة يف حمكمـة بريـزرِ       / نيسان ١٩يف    
شخص من ألبان كوسوفو يشتبه يف ضلوعه يف ارتكاب جـرائم حـرب ملـدة شـهر واحـد علـى             

مه مـن  وقد ألقي القبض على املتهم، الـذي كـان طليقـا ملـدة عـام، وجـرى تـسلي        . ذمة التحقيق 
 .ومن املقرر أن يبقى قيد احلبس االحتياطي إىل حني مثوله أمام احملكمة. ألبانيا

مايو، أصدرت هيئة مشتركة مؤلفة من قاض واحد حملي وقاضيني تـابعني            / أيار ٢ويف    
 جنمـــيللبعثـــة يف حمكمـــة بريـــشتينا احملليـــة حكمـــا بتربئـــة فـــامتري ليمـــاي وناصـــر كراســـنيكي و

ن مجيع هتم جرائم احلـرب املنـسوبة إلـيهم يف القـضية املعروفـة باسـم                 كراسنيكي وناصر شاال م   
. سـابق أيـضا مـن مجيـع التـهم     وقـت  وكان ستة متهمني آخـرون قـد برئـوا يف       . قضية كليتشكا 

تقــدم وأعلــن مــدع عــام تــابع للبعثــة مــن مكتــب املــدعني اخلاصــني يف مجهوريــة كوســوفو أنــه   
 .هذين احلكمنيبطلب استئناف ضد 

ــ١١ويف    ــسجن زوران   /ار أي ــايو، صــدر حكــٌم ب حــارس ســابق يف  وهــو ، كــوليتشم
 . عاما إلدانته بارتكاب جرائم حرب١٤ليبليان، /سجن ليبيان

  
 اجلرمية املنظمة والفساد    

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أصــدرت هيئــات مــشتركة مؤلفــة مــن قــضاة حملــيني    
وجـرى  . سـاءة اسـتغالل املنـصب الرمسـي       وقضاة تابعني للبعثة أحكامـا يف عـدة قـضايا تتعلـق بإ            

متديد احلبس االحتياطي للرئيس السابق لفرقـة العمـل املعنيـة مبكافحـة الفـساد نظمـي مـصطفي                   
 . واثنني آخرين مشتبه فيهما، متهمني بالفساد وإساءة استغالل املنصب الرمسي

للبعثـة  مايو، قامت هيئة مشتركة مؤلفة من قاض حملـي وقاضـيني تـابعني              / أيار ١٧ويف    
يم هوروغليتشا، املدير العام للجمارك يف كوسـوفو، ولـولزمي          عيف حمكمة بريشتينا احمللية بتربئة ن     

. رافونا، رئيس املديرية القانونية للجمارك، من هتم إساءة استغالل املنـصب الرمسـي أو الـسلطة             
تقــدم وأعلــن مــدع عــام تــابع للبعثــة مــن مكتــب املــدعني اخلاصــني يف مجهوريــة كوســوفو أنــه   

 . هذين احلكمنيضد استئناف بطلب 

وواصلت هيئات مـشتركة عـدة حماكمـات مهمـة تتعلـق باجلرميـة املنظمـة، مثـل قـضية                      
 وزيــر شــؤون  ،ا بيتكــوفيتششوحماكمــة سالفيــ ) االجتــار باألعــضاء البــشرية  (“ ميــديكوس”

. يـه منـصبه    املتـهم بعـدة جـرائم منـها االخـتالس واالحتيـال أثنـاء تول               ،الطوائف والعودة السابق  
وعــالوة علــى ذلــك، انتــهت هيئــة مــشتركة مؤلفــة مــن قــاض حملــي وقاضــيني تــابعني للبعثــة يف 

مـايو إىل أن املتـهمني بـدري كراسـنيكي وآخـرين مـذنبون           / أيـار  ٣بيـتش احملليـة يف      /حمكمة بييه 
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.  عامـا  ١٧  أعـوام و   ١٠وتراوحت األحكام بـني الـسجن       . تهميت اجلرمية املنظمة واالختطاف   ب
 عامـــا إلدانتـــه بقتـــل عـــدة ٢٧بـــدري كراســـنيكي بالفعـــل عقوبـــة طويلـــة بالـــسجن ويقـــضي 
 .أشخاص

مــايو، أصــدر أحــد قــضاة التحقيــق التــابعني للبعثــة حكمــا حبــبس ثالثــة   / أيــار٢٥ويف   
يشتبه يف ضلوعهم يف الواقعـة املـسماة بـتفجري شـارع بيـل              ) ضباط بشرطة كوسوفو  (أشخاص  
. يونيـه / حزيـران ٢٢ق، جـددت ملـدة شـهرين آخـرين يف      ملدة شهر على ذمة التحقي  )١(كلينتون

وتـضم هـذه   .  للعقوبـة داملـشدِّ العمـد  ويشتبه يف ضلوعهم يف جرائم منها اجلرمية املنظمة والقتل          
 عامـا ضـد     ٢٥وأيدت احملكمة العليا احلكم بالسجن ملدة       . القضية مخسة أشخاص مشتبه فيهم    

  . ٢٠٠٩ام املتهمْين اآلخرْين اللذين سبقت إدانتهما يف ع
مايو، ألقت الشرطة التنفيذية التابعة للبعثة القبض على ستة أشـخاص يف            / أيار ٢٩ويف    

سياق حتقيق كبري يف اجلرمية املنظمة، يقوده يف الوقت احلايل مدع عام تـابع للبعثـة مـن مكتـب                    
ــة كوســوفو   ــدعني اخلاصــني يف مجهوري ــار٣١ويف . امل ــق    / أي ــضاة التحقي ــايو، أصــدر أحــد ق م

 نوثالثـة آخـر  ُوضـع   حببس ثالثة أشخاص مشتبه فيهم على ذمة التحقيـق؛ و  ني للبعثة أمراً  التابع
ويشتبه يف ضلوع املتهمني يف هتريـب الـسلع والتـهرب الـضرييب والتـهرب      . رهن اإلقامة اجلربية  

 .االحتيايل من دفع رسوم االسترياد ورسوم اإلنتاج احمللي وغسل األموال

 حببس ثالثة أشـخاص     د قضاة التحقيق التابعني للبعثة أمراً     يوليه، أصدر أح  / متوز ٣ويف    
ــزرِ      ــة بري ــق يف حمكم ــة التحقي ــى ذم ــدة شــهر واحــد عل ــةمل ــؤالء   . ن احمللي ــشتبه يف ضــلوع ه وي

األشخاص يف شراء أسلحة غري مشروعة وبيعها، ونقلها من تركيا وألبانيا إىل كوسوفو، ومـن               
 الــراهن مــدع عــام تــابع للبعثــة مــن مكتــب   ويباشــر التحقيــق يف الوقــت . كوســوفو إىل ألبانيــا

 .املدعني اخلاصني يف مجهورية كوسوفو

ــة مــن مكتــب املــدعني    / متــوز٥ويف    ــه، أودع أحــد املــدعني العــامني التــابعني للبعث يولي
ضلوعهم يف بــاخلاصـني يف مجهوريـة كوســوفو الئحـة اهتـام ضــمت أحـد عـشر شخــصا مـشتبه        

ئمـة املـشتبه فـيهم بويـار بوكوشـي، وزيـر الـصحة              وتضم قا . قضية فساد متصلة بوزارة الصحة    
وقـد  . السابق ونائب رئـيس الـوزراء، وإيلـري تـوالي، الـسكرتري الـدائم الـسابق لـوزارة الـصحة                   

وجهــت إىل هــذين الشخــصني هتــم اســتغالل املنــصب الرمســي أو الــسلطة، وإســاءة املعاملــة يف   
ضـارة، وإصـدار   وإبـرام عقـود    ممارسة مهام الوظيفـة، وإسـاءة اسـتغالل التفـويض االقتـصادي،           

ــة احلــصول علــى رشــاوى، والتــهرب   /قــرارات قــضائية غــري مــشروعة، وطلــب رشــاوى   حماول
__________ 

 آخــرون يف انفجــار قنبلــة يف مقهــى يف بريــشتينا يف  ١٢، قتــل شخــصان وأصــيب  ٢٠٠٧ســبتمرب /يف أيلــول  )١(  
 .شارع حيمل اسم رئيس الواليات املتحدة األسبق
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يوليه، استقال نائب رئيس الوزراء بويار بوكوشـي،        / متوز ٩ويف  . الضرييب، وعرقلة مجع األدلة   
قالتني إىل  ووافق رئيس الوزراء علـى االسـت      . منصبيهماونائب وزير املالية أستريت هاراكيا من       

 .حني استكمال اإلجراءات القضائية

يوليــه، أكــد قــاض حملــي يف حمكمــة بريــشتينا احملليــة الئحــة االهتــام الــيت   / متــوز١٠ويف   
أودعها أحد املدعني العامني التابعني للبعثة ضد ستة أشـخاص، مـن بينـهم ضـابط برتبـة كـبرية                    

لوعهم يف سـرقة جمـوهرات   من وحدة السيطرة علـى احلـشود ومكافحـة الـشغب، يـشتبه يف ضـ            
يوليـه  /سـبانيا يف متـوز    بإبرشـلونة   مدينـة    مليون يورو من غرفة بأحد فنـادق         ١,٣تقارب قيمتها   

ــة    . ٢٠٠٩ ــراهن فريـــق مـــشترك يقـــوده مـــدع عـــام للمقاطعـ ويباشـــر الـــدعوى يف الوقـــت الـ
 .للبعثة تابع

ــة      / متــوز١١ويف    ــابع للبعث ــاض واحــد ت ــة مــن ق ــة مــشتركة مؤلف ــه، أصــدرت هيئ  يولي
ــراً     ــا أم ــة العلي ــيني يف احملكم ــصطفي غاشــي      وقاضــيني حمل ــانوزي وم ــدري ي ــة ب ــادة حماكم  بإع

شرطة كوسوفو، متهمني بإساءة استغالل املنـصب الرمسـي   يف ضباط وهم  وشكيلزين زوجياين   
وألغــت . أو الــسلطة وهتريــب مهــاجرين، وبيــب دوكــاي املتــهم بغــسل األمــوال وتيــسري البغــاء 

لوجــود تناقــضات شــديدة بــني القــرار وحيثياتــه، وعــدم كفايــة  بتدائيــة احملكمــة االاهليئــة حكــم 
تقيـــيم السب ، وذلـــك حبـــ إثبـــات الوقـــائع، واحلاجـــة إىل إعـــادة تكييـــف اجلـــرائم املرتبكـــة      

  .ألدلةل السليم
  

  فرقة العمل اخلاصة املعنية بالتحقيق    
ون بـشأن    قـدما يف اعتمـاد قـان       اخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، مـضت حكومـة ألبانيـ             

 اجتمــع ،أبريــل/ نيــسان٢٤  و٢٣ويف  .التعــاون مــع فرقــة العمــل اخلاصــة املعنيــة بــالتحقيق      
ا، اخلاصـة، مـع رئـيس وزراء ألبانيـ        العمـل   ن، املدعي العام الرئيسي لفرقة      ويليامُسكلينت   جون
، ، ووزيــر العــدلهاشيناســتو ، إدمونــدوزيــر اخلارجيــة و ونائــب رئــيس الــوزراء،برييــشا ســايل
 حليمي، يف تريانا ملناقشة كيفية حتقيق تقدم حنو إصدار قـانون حملـي بـشأن التعـاون مـع                    إدوارد

 التزام ألبانيـا التـام بالتعـاون مـع          اًن جمدد وليامُسالسيد  وأكد مجيع حماوري     .فرقة العمل اخلاصة  
  .التحقيق، وعزمهم على ترسيخ التعاون بني ألبانيا وفرقة العمل اخلاصة

ن يف تريانا، وافق جملس الوزراء األلباين على القـانون          وليامُسد  السيوعقب اجتماعات     
 بني كافة األحزاب وأعـضاء الربملـان        بالتوافقمايو  / أيار ١٠مايو واعتمده الربملان يف     /أيار ٢ يف

ويف ذلـك اليـوم أصـدرت        ). نائبـاً  ١٤٠ مـن أصـل       نائبـاً  ١٢٧حضر جلسة الربملان    (احلاضرين  
أن اعتمـاد القـانون خطـوة مهمـة إىل األمـام ألنـه يعـزز قـدرة فرقـة            فرقة العمل بيانا أكدت فيه      
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العمــل علــى إجــراء حتقيــق جنــائي كامــل وعــادل ومــستقل يف مــزاعم جــرائم احلــرب واجلرميــة   
  .٢٠١١يناير /املنظمة الواردة يف تقرير جملس أوروبا الصادر يف كانون الثاين

 الـيت اعتمـدهتا دول       التعـاون  اننيوقـد ُوِضــع علـى غـرار قـو          .وبدأ سريان القانون فوراً     
يوغوسالفيا السابقة لتنظيم تعاوهنا مع احملكمة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة، وسـوف                
تكفل أن تتمكن فرقة العمل يف ألبانيا من العمل علـى مـستوى مـن االسـتقاللية والـسرية مياثـل        

حتــاد األورويب قــادر علــى احلــصول وهــو يــشري أيــضا إىل أن اال .مــا للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة
  . ألغراض التحقيقاملعنيةعلى التعاون من الدول 

كمــا جــرى أيــضا تكثيــف االتــصاالت مــع األفــراد الرئيــسيني الــذين لــديهم معلومــات   
ع مكتـب الـشرطة     وإضافة إىل ذلك، أقامت فرقة العمل عالقات عمـل مـ           .ذات صلة بالتحقيق  
وجـرى تكثيـف التعـاون أيـضا مـع النظـراء             .بـادل البيانـات    محاية الـشهود وت    األورويب يف جمايل  

وعـالوة علـى ذلـك،       .ذوي الصلة يف املنطقـة، واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة              
 حكومــات أخــرى بــشأن املــسائل املتــصلة بنقــل  مــعهواملــدعي العــام الرئيــسي وموظفــ تباحــث

قـشات الـسابقة بـشأن محايـة الـشهود وإعـادة             املنا نتـائج كما تـابع     .الشهود من أماكن إقامتهم   
 . اخلاصــة أعربــت عــن اســتعدادها ملــساعدة فرقــة العمــل ســبق أنالتــوطني مــع احلكومــات الــيت

ــة العمــل   ــة الــيت قــد تكــون حبوزهتــا     اخلاصــة وتواصــل فرق ــها مــع املنظمــات غــري احلكومي عمل
  .معلومات مهمة للتحقيق

  
  القضايا األخرى املهمة    

 مؤلفة من قاض حملي وقاضـيني مـن بعثـة           هيئةشمولة بالتقرير، واصلت    طوال الفترة امل    
االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو يف العاصــمة بريــشتينا احملاكمــة الرئيــسية   

 والـشروع يف     للعقوبـة  دة متـهمني بارتكـاب جـرائم القتـل يف ظـروف مـشدَّ             مدعى عليهم لستة  
  .يف القضية املسماة قضية بالكا الثانية للعقوبةدة القتل يف ظروف مشدَّ

يونيــه، قــدم املــدعي العــام لبعثــة االحتــاد األورويب الئحــة اهتــام ضــد   / حزيــران١٢ويف   
ــمار ــيـ ــيتش، وزوران شان إيلينـ ــتش، وأفـــين   شـ ــودراغ راليـ ــويفيتش، وميـ ــان ميلـ افيتش، ودراغـ

م هتم االحـتالل غـري      ويواجه املشتبه هب   .كراسنيكي، وألكسندر أرسينيفيتش، ونيبويشا يوفيتش    
ــة مــوظفني رمســيني عــن أداء   سالقــانوين ملــبىن حمكمــة ميتروفيتــ  ــدعوة إىل املقاومــة، وعرقل ا، وال

، وتعريض األمـم املتحـدة   جنايةمهامهم الرمسية، واملشاركة ضمن حشد من الناس يف ارتكاب          
ــة أ      ــة الوطني ــة، والكراهي ــا للخطــر، وإتــالف ممتلكــات منقول ــرتبطني هب ــراد امل ــصرية واألف و العن

 أداء مـن  مـوظفني رمسـيني   متنعالدينية أو العرقية، والفتنة أو التعصب، واملشاركة يف جمموعة     أو
، عنـدما تعـرض   ٢٠٠٨مـارس  /وتتصل القضية بأعمال شـغب وقعـت يف آذار   .مهامهم الرمسية 
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ا هلجــوم مــن قبــل عــدد كــبري مــن األشــخاص، سمــة يف اجلــزء الــشمايل مــن ميتروفيتــمــبىن احملك
 إىل إغـالق مـبىن      ذلـك وأدى   . مقتل موظف دويل أوكراين يف بعثة األمـم املتحـدة          أسفر عن  مما

  .تأكيد الئحة االهتام يف انتظار  القضيةزالت ماو .احملكمة وتدخل القوة الدولية يف كوسوفو
يوليه، أمر قاض من بعثة االحتاد األورويب باحتجـاز اثـنني مـن املـشتبه هبـم                 / متوز ٣ويف    

أطلـق  فقـد   .٥تحقيق فيما يتعلق حبادث إطـالق نـار وقـع بـالقرب مـن البوابـة رقـم               على ذمة ال  
املشتبه هبمـا النـار مـن جانـب كوسـوفو علـى حاويـة للـشرطة علـى اجلانـب الـصريب مـن خـط                           

ــة مــشتبه هبــم آخــرين    وأمــر.احلــدود  إىل مركــز للــشرطة وصــودرت جــوازات   باحلــضور ثالث
فو دعما للتحقيق الذي يقـوده املـدعي العـام        وقد قدمت شرطة كوسوفو وقوة كوسو      .سفرهم

  .األوروبية للبعثة التابع اخلاص االدعاء لبعثة االحتاد األورويب من مكتب
 خمتلطة مؤلفة من قـاض حملـي واثـنني مـن قـضاة بعثـة              هيئةيوليه، أصدرت   / متوز ٤ويف    

 القتـل يف   سـنة بتهمـة  ١٦ على نظيف فيسوكي بالسجن ملـدة  االحتاد األورويب يف بيتش حكماً 
 ودراسـكو   بوغيتـشيفيتش  كوماتينـا وأصـاب ديـان        غوقد قتل ميـودرا    . للعقوبة دةظروف مشدَّ 

  . بسبب نزاع حول ملكية عقار٢٠١١أويدانيتش جبروح يف عام 
ــه، قتـــل زوجـــان مـــن صـــرب كوســـوفو بالرصـــاص  / متـــوز٦ويف    ــالقرب يوليـ  مـــن بـ
تـالينوفتش،   - ثـل قريـة مهـاجر    هـو مم   ،وكان الـزوج، ميلوفـان يفتيـتش       .أوروسيفاتش/فرييزاي

 صـرب كوسـوفو والتعـايش الـسلمي مـع ألبـان              أخـرى مـن    وقد عمل من أجل عـودة عـائالت       
 بـالتحقيق يف هـذه القـضية        ومـدعون عـامون حمليـون     وتضطلع بعثة االحتـاد األورويب       .كوسوفو

  .بصورة مشتركة
 االحتــاد األورويب ا التابعــة لبعثــةسيتروفيتــمل الفرقــة اخلاصــةيوليــه، قامــت / متــوز١٢ويف   

عملية مشتركة مع شرطة كوسـوفو باعتقـال اثـنني مـن املـشتبه هبـم فيمـا يتعلـق بقتـل سـافو                         يف
وألقـي   .كـوري إي فيتـاكوت    / يف بردياين  ٢٠١١نوفمرب  /مويستش الذي وقع يف تشرين الثاين     

ــازة أســلحة و      ــة حي ــى شخــصني آخــرين بتهم ــبض عل ــائر/الق ــدون رخــصة أو ذخ وُوضــع  . ب
ويضطلع بالتحقيق يف القضية فريق خمتلط مـن بعثـة           . رهن االحتجاز املؤقت   ربعةاألشخاص األ 

  .االحتاد األورويب ومدعني عامني حمليني
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  التشريعات    
ــار   ــة االحتــاد األورويب للمــشاركة يف فريــق    /يف شــهر أي مــايو، دعــت وزارة العــدل بعث
قـانون   :بينـها مـا يلـي     مخـسة مـشاريع قـوانني مـن          (“قـضائية ال اجملموعـة ”السـتعراض    )٢(عامل

بشأن جملس االدعاء العام يف كوسوفو وقانون بشأن املدعي العام للدولة وقـانون بـشأن جملـس                 
 ).القضاء يف كوسوفو وقانون بشأن احملاكم وقانون بشأن مكتب االدعاء اخلاص يف كوسـوفو             

زالـت   ومـا  .يونيه توصيات بعثة االحتاد األورويب /واستعرض الفريق العامل طوال شهر حزيران     
ــشأناملناقــشات  ــة      ب ــدائرة اجلنائي ــا يتعلــق بال ــانون احملــاكم، وعلــى وجــه اخلــصوص م  تعــديل ق

يونيـه، قـدمت وزارة العـدل       /ويف حزيـران   .اخلاصة، قيـد النظـر يف احملكمـة األساسـية لربيـشتينا           
 عليها بطرق غـري مـشروعة، وتتـضمن املقترحـات           احملصَّلمسودة ثانية لقانون مصادرة األموال      

ــة   ــية األوروبيـ ــرباء املفوضـ ــاد األورويب وخـ ــة االحتـ ــة مـــن بعثـ تتـــوخي مـــصادرة  وهـــي .املقدمـ
  .املوجودات يف حالة اإلدانة فحسب

مـايو إعـادة   / أيـار ٨يف  وبعد القراءة الثانيـة يف برملـان كوسـوفو، قـرر رئـيس كوسـوفو                
 بـشأن املـسؤولية     ٣٨  و ٣٧القانون اجلنائي إىل مجعية كوسوفو، طالبا إعادة النظـر يف املـادتني             

يونيـه، اعتمـدت مجعيـة      / حزيـران  ٢٢ويف   . اليت ترتكبها وسائل اإلعـالم     املخالفاتاجلنائية عن   
وأدت  .كوسوفو القانون اجلنائي يف القراءة الثالثـة، دون معاجلـة الـشواغل الـيت أبـداها الـرئيس                 

 اســتقالة نائــب  إىل املعتــرض عليهــا مــن القــانون اجلنــائي٣٩ و ٣٨ و ٣٧املوافقــة علــى املــواد 
وشـرع رئـيس الـوزراء، يف      .الـدين كوتـشي يف نفـس اليـوم         رئيس الـوزراء ووزيـر العـدل خـري        

 ٣٧ اجتماع عاجل عقدته احلكومة، يف إجراءات لتعـديل القـانون اجلنـائي بغـرض إلغـاء املـواد                 
انون القراءة األوىل قانونا لتغـيري القـ    كوسوفو يف  أقرت مجعية يوليه،  / متوز ٥ويف   .٣٩  و ٣٨ و

وبعــد املوافقــة علــى مــشروع القــانون،    .٣٩ و ٣٨ و ٣٧ املــواد ألغــتاجلنــائي لكوســوفو، و
كوتشي مسؤولياته يف احلكومة بصفتيه ومها نائب رئيس الوزراء ووزير العـدل            السيد  استأنف  

  .يوليه/ متوز١٠يف 
  

  حقوق امللكية    
ت يف كوســـوفو الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، عقــدت جلنــة مطالبــات املمتلكــا       خــالل    

مـن دعـاوى امللكيـة     ٤ ٢١٦يونيـه، فـصلت خالهلمـا يف        /بريـل وحزيـران   أ/جلستني، يف نيـسان   
__________ 

، وســفارة  الدوليــة للتنميــةالواليــات املتحــدةلوكالــة التــابع   الفعليــة عــن برنــامج ســيادة القــانوننيممــثلتــضم   )٢(  
ــات امل ــدل يف كوســوفو،  و، وتحــدةالوالي ــام   وزارة الع ــاء الع ــس االدع ــضاء يف   يف جمل كوســوفو، وجملــس الق
 مـن  تـشريعيني  وخـبريين  وقاض عام مدع األورويب االحتاد بعثة عن نيابة العامل الفريق يف وشارك .كوسوفو

 .العدل وزارة يف البعثةهذه 
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 الـيت جـرى     القـضايا وبلـغ إمجـايل عـدد        . أعراق أساسا   عدة  بني نشأتتتصل بالرتاع واليت     اليت
ومــن بــني   .تنتظــر الفــصل فيهــا  قــضية  ١٠ ٥٦٧زالــت  ، بينمــا مــا ٣١ ٥٣١الفــصل فيهــا  
 قُـدم  مطالبـة،  ٤ ٢١٦ مت الفـصل فيهـا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير وعـددها           املطالبات اليت 

الســتماع إىل األطــراف للــسات اجل اللجنــة عــددا مــن   وعقــدت. مطالبــة٢٩٥اعتــراض علــى 
  .والشهود، يف الشمال واجلنوب من هنر إيبار على السواء

عمـل يف الـدائرة اخلاصـة        أربعة قـضاة حملـيني بال      كُلف ، الفترة املشمولة بالتقرير   خاللو  
وهناك حاجـة إىل قاضـيني حملـيني     . األغلبية ذاتطوائف غري الللمحكمة العليا، اثنان منهم من      

 / كــانون الثــاين١آخــرين لتحقيــق االمتثــال الكامــل للقــانون اجلديــد، الــذي بــدأ ســريانه منــذ   
  .٢٠١٢ يناير

  
  تنفيذ نتائج احلوار    

 املنبثقـة  املساعدة على تنفيذ االتفاقـات     ،طار واليتها  يف إ  ،تواصل بعثة االحتاد األورويب     
 /متـوز  ٢ املـربم يف  حــِرز تقـدم يف تنفيـذ اتفـاق احلـوار            وقـد أُ   .عن احلوار بـني بلغـراد وبريـشتينا       

مـايو، مت تدشـني مـشروع جتـرييب علـى       / أيـار  ١٠ويف   . دفاتر السجل املدين   بشأن ٢٠١١ يوليه
يونيـه، سـلمت بعثـة االحتـاد األورويب أكثـر مـن             /زيـران  ح ١ويف   .ليبليان/نطاق صغري يف ليبيان   

انيفو يـ /انيفييـ  نسخة مصدقة من الـدفاتر األصـلية لتـسجيل املواليـد بالـسجل املـدين لقريـة                   ٥٢
 /وحبلــول هنايــة شــهر حزيــران . الــسجل املــدين يف كوســوفووكالــةليبليــان إىل /بلديــة ليبيــان يف

  .تر التسجيل األصلية من دفا١١١ مت التصديق على ما جمموعه ،يونيه
ز  بـشأن حريـة احلركـة، متيَّـ        ٢٠١١ يوليـه /متـوز  ٢املـربم يف    وفيما يتصل باتفاق احلـوار        

  املعدنيـة  جلـزاءات املعلنـة ضـد لوحـات التـرخيص         ا تنفيـذ     بـدء  يونيـه بأنـه تـاريخ     / حزيران ١يوم  
دة الـيت حتمـل      الـصربية اجلديـ     املعدنيـة  اليوغوسالفية القدمية غـري املتوافقـة أو لوحـات التـرخيص          

املركبـات  وواصـلت بعثـة االحتـاد األورويب تـسجيل           .األحرف األوىل ألمساء بلديات كوسـوفو     
 KS اسـتخدام اللوحـات الـيت حتمـل األحـرف            بكيفيـة ، والتوعيـة    ٣١ و   ١ عند البوابتني    العابرة

  . يف كوسوفوRKS و
  كزافييه بوت دي مارنـاك    : اعتمده              
  رئيس البعثة              
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   الثايناملرفق
ــم           ــة األم ــصال العــسكري يف بعث ــشرطة واالت ــصري ال ــوام عن تكــوين وق

  املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو
  

  املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو تكوين وقوام عنصر الشرطة يف بعثة األمم    
  )٢٠١٢يوليه / متوز١٥يف (
  
  العدد  البلد

  ١  بلجيكا
  ١  أملانيا
  ١  إيطاليا

  ١  باكستان
  ١  تركيا

  ١  أوكرانيا
  ٦  اجملموع

  
تكوين وقوام عنصر االتـصال العـسكري يف بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة               

  كوسوفو يف
  ) ٢٠١٢يوليه / متوز١٥يف (

  العدد  البلد

  ١  اجلمهورية التشيكية
  ١  النرويج
  ١  بولندا
  ١  رومانيا
  ١  إسبانيا
  ١  تركيا

  ٢  أوكرانيا
  ٨  اجملموع
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