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  كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة عن العام األمني تقرير    
    

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

 فتـرات  علـى  أقـدم  أن إيل وطلـب  كوسوفو، يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة إنشاء مبوجبه
 تطـورات، يتـصل هبـا مـن        ومـا  البعثـة،  أنـشطة هـو يتنـاول     و .واليتـها  تنفيـذ  عـن  تقارير منتظمة

  .٢٠١٢ أكتوبر/األول تشرين ١٥ إىل يوليه/متوز ١٦ من الفترة يف
 اإلنـسان  حقـوق  واحتـرام  واالسـتقرار  األمـن  بتعزيـز  املتعلقـة  البعثة، أولويات تزال وال  - ٢
 أهــدافها، حتقيــق إىل ســعيا البعثــة، تــزال وال .تغــيري دون حاهلــا علــى املنطقــة، ويف كوســوفو يف

 اإلقليميـة  الفاعلـة  واجلهـات  كوسوفو، يف والطوائف وبلغراد، بريشتينا مع البّناء   ها تعامل تكثف
ــة ــزال وال .والدولي ــاون األمــن منظمــة ت ــا يف والتع ــوة أوروب ــضطلعان كوســوفو وق ــدورمها ت  ب

 بــسيادة املعنيــة األورويب االحتــاد بعثــة وتواصــل ).١٩٩٩( ١٢٤٤ األمــن جملــس قــرار إطــار يف
 خبتـاري  األمـن  جملـس  الصادر عن رئـيس    للبيان وفقا كوسوفو يف وجودها كوسوفو يف القانون
ــشرين ٢٦ ــاين تــ ــوفمرب/الثــ ــري )S/PRST/2008/44( ٢٠٠٨ نــ ــؤرخ وتقريــ ــشرين ٢٤ املــ  تــ
 وبراجمهــا وصــناديقها دةاملتحــ األمــم وكــاالت وتواصــل ).S/2008/692( ٢٠٠٨ نــوفمرب/الثــاين
  .البعثة مععن كثب  العمل

  
  كوسوفو ومشال السياسية التطورات  - ثانيا  

خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير كانـــت هنـــاك، مـــن بـــني مجلـــة تطـــورات، بعـــض     - ٣
 من خـالل الوسـائل الـسلمية واحلـوار          ااملشجعة على التزام األطراف بالتعامل فيما بينه       الدالئل

  .احلل خالفاهت
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يوليه، أحرزت املناقـشات التقنيـة   / متوز٢٣ يف  يف صربيا  وعقب تشكيل حكومة جديدة     - ٤
تنفيذ االتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا حـىت اآلن يف احلـوار الـذي يقـوده االحتـاد األورويب                 بشأن  

 املناقــشات العامــة معلقــة، يف انتظــار االتفــاق علــى شــكل ومــضمون   وإن ظلــتبعــض التقــدم، 
سبتمرب، أيدت بلغراد الربوتوكـول الـتقين بـشأن تنفيـذ االتفـاق      / أيلول ٢٥ويف   .املقبلةاملناقشات  

املـشاورات  أيـضا  وسـاعدت   ).١٨، الفقـرة   S/2012/72انظـر   (املتعلق باإلدارة املـشتركة للمعـابر       
ــدائرة ــسري احلاشــية     ال ــشأن تف ــني صــربيا واالحتــاد األورويب ب ــة     ب ــة النجم ــا عالم ــل إليه ــيت حتي ال

يف ســياق املــشاركة يف املنتــديات اإلقليميــة  ) ١٣الفقــرة ، S/2012/275انظــر  (“*فوكوســو” يف
  . عن التفسريات املختلفة لالتفاق من كلٍ من الطرفنيالناجمعلى توضيح الغموض 

 .البلقــان لغــرب زيــاريت إطــار يف وبريــشتينا بلغــراد زرت يوليــه،/متــوز ٢٤ و ٢٣ ويف  - ٥
 هلـا  الـيت  الدوليـة  املنظمـات  عـن  و كوسـوفو  سـلطات  عـن  لنيوممـث  الـصربية  القيـادة  مع والتقيت
 احلـساسة  للقـضايا  سـلمية  حلـول إجيـاد    إىل الـسعي  أمهيـة  علـى  وأكـدت  .كوسـوفو  يف واليات
 اجلـانبني  كـال  وحثثت .الوضع ؤجج ت أن ميكن اليت اخلطوات لتجنب االعتدال وتوخي سياسيا
 بـاحلوار  والـصادق  اجلـاد  االلتـزام ها  بسبل منـ   بينهما، العالقات لتحسني أقوى جهود بذل على
 أيـضا  أكـدت  والدوليـة،  احملليـة  اجلهـات املعنيـة    مع مناقشايت ويف .األورويب االحتاد يقوده الذي
  ).١٩٩٩( ١٢٤٤ األمن جملس لقرار وفقا البعثة به تضطلع الذي املهم الدور استمرارعلى 
 املؤلـف  الـدويل،  تـوجيهي ال والفريق كوسوفو سلطات أعلنت سبتمرب،/أيلول ١٠ ويف  - ٦
 وأكـدت  لكوسـوفو،  “اإلشـراف  حتـت  االسـتقالل ” هنايـة  بكوسـوفو،  تعتـرف  الـيت  الدول من

 املكتــب إغــالق أيــضا القــرار ويتــوخى .“الوحيــد” القــانوين اإلطــار بوصــفه كوســوفو دســتور
 كوســـــوفو وضـــــع لتـــــسوية الـــــشامل االقتـــــراحوجـــــب مب أنـــــشئ الـــــذي الـــــدويل املـــــدين

  ).S/2007/168/Add.1 انظر(
 والدسـتورية  التـشريعية  التعـديالت  مـن  حزمـة  كوسـوفو برملان   اعتمد   ،اليوم نفسه  ويف  - ٧

 التعـديالت  نقحـت و .كوسـوفو  علـى  الـدويل  باإلشـراف  املتعلقـة  األحكـام  دستورال من أزالت
 املقاعـد  عـدد  أن مـن  الـرغم  وعلـى  لألقليـات،  احملجـوزة  املقاعـد  نظام اعُتـمدت اليت الدستورية
 األخـــرى للطوائـــف مقاعـــد ١٠و  كوســـوفو صـــرب لطائفـــة مقاعـــد ١٠ زال مـــا املـــضمونة

 مقاعـد  علـى  الطوائـف  هـذه  حتـصل  أن املـرجح  غـري  فمـن  مقعـدا،  ١٢٠ مـن املكون  الربملان   يف
  .املضمونة مقعدا ٢٠ الـ تتجاوز إضافية

 مـبني   فكما هـو   كوسوفو، يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد ببعثة يتعلق وفيما  - ٨
 ،)األول املرفــــق() S/2012/603( ٢٠١٢ أغــــسطس/آب ٣ يف الــــصادر الــــسابق تقريــــري يف

بعـد أن مـدد جملـس االحتـاد        يونيـه /حزيـران  ١٥ يف ذاهتـا  تشكيل إعادة بدأت البعثة بأن أُبِلـغت
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 فـإن  تـتغري،  مل الوالية أن حني يف أنه وأدرك .٢٠١٤ يونيه/حزيران ١٤ حىت واليتهااألورويب  
ــادة ــشكيلا إع ــدف، لت ــة يف هت ــور، مجل ــة حتــسني إىل أم ــة البني ــة التنظيمي ــاد لبعث  األورويب االحت

 حجـــم وتقلــيص  كوســـوفو، مشــال  يف العدالــة  قطـــاع تــشمل  رئيـــسية، جمــاالت  يفوكفاءهتــا  
  .أخرى مناطق يف العمليات

 والـسياسة  اخلارجية للشؤون األورويب لالحتاد األعلى املمثل رد سبتمرب،/أيلول ٤ ويف  - ٩
 االحتـاد  بعثـة  وجـود  اسـتمرار  بـشأن  كوسـوفو  قيـادة  مـن  دعـوة  رسـالة  علـى رداً إجيابيـاً     األمنية

 كوسـوفو برملـان    صـدق    وقـد  ٢٠١٤ يونيـه /حزيران ١٤ حىت احلالية واليتها مبوجب األورويب
  .دوليا اتفاقا بوصفهما والرد الدعوة رساليت على سبتمرب/أيلول ٧ يف
 ففـي . كوسـوفو  ومشال بريشتينا بني العالقات يف ستمرةم والتوترات التحديات وتظل  - ١٠

 أعلنــت جمــالس اهلياكــل البلديــة  زفيتــشان، يف ســبتمرب/أيلــول ١٤ يف عقــدت مــشتركة جلــسة
 كوسـوفو  باسـتقالل  يعترفـوا  لـن  وسـكاهنا  الـشمالية  البلـديات  أن الشمالية املدعومة من بلغـراد    

 العبــور أيــام لعــدة كوســوفو صــرب أعــاق يوليــه،/متــوز أواخــر ويف .األشــكال مــن شــكل بــأي
 احتجاجـا  يبوسافيتشل/يبوسافيكل بلدية يف تقع اليت يارينيي/يارينيه يف ١ رقم البوابة يف الرمسي
 نوالـسياسي  القـادة  رفـض  وقد .املعرب يف كوسوفو مجارك وموظفي شرطة وجود استمرار على

 املتعلـق  االتفـاق  تنفيـذ  نبـشأ  الـتقين  للربوتوكـول  بلغـراد  تأييـد  أيضا كوسوفو مشال يف للصرب
  .للمعابر املشتركة باإلدارة

عدة  حركة املرور يف  لضبط  سبتمرب، قامت قوة كوسوفو بعمليات      / أيلول ١٠ و   ٩ويف    - ١١
 سـعى ممثلـو صـرب مشـال كوسـوفو إىل إثنـاء قـوة              لـئن   و .يف الشمال مأذون باجتيازها   معابر غري   
  .قوةال تقارير عن أعمال عنف ضد ي أ مل تردفإنه عن القيام هبذه العمليات، كوسوفو

 مشـــال ســـكان مـــع اتـــصال إلقامـــة خطـــوات اختـــاذ يف كوســـوفو ســـلطات وشـــرعت  - ١٢
ــ  اإلداريكتـــبامل وبـــدأ .كوســـوفو  موظفـــا، ٥٥ و إدارات ســـت وبـــه ميتروفيتـــشا، شماللـ

 الــشركات تــسجيلخــدمات و املــدين، الــسجل ، مبــا يف ذلــك خــدمات  دماتاخلــ تقــدمي يف
ــة،احل غــري واملنظمــات ــاتر كومي ــسجل ودف ــصاريح العقــاري، ال ــاء وت ــصادرة البن ــة عــن ال  بلدي
 بينــها مــن العامــة، الثقــة بنــاء إىل هتــدف املــشاريع مــن جمموعــة نفــذو .اجلنــوب يف ميتروفيتــشا
ــد املالعــب إصــالح ــاين وجتدي ــة املب ــوطر العام ــة قي ــصال الالســلكي    و حملي ــة االت ــوفري إمكاني ت

 بالغــــات وردت ولألســــف،. بــــشأهنا مناقــــصات حطــــرو العامــــة، احلــــدائق يف باإلنترنــــت
 سـيارات  ثـالث  حرق ذلك يف مبا كتب،امل موظفي ضد ترهيب حدوث يف اشتباه حاالت عن

  .كوسوفو مشال يف يقطنون ملوظفني خاصة
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 واصـلت  يوليـه، /متـوز  ١ مـن  اعتبـارا  كوسـوفو  ميزانية من أموال ختصيص إعادة رغمو  - ١٣
 احملـدودة  العامـة  البلديـة  اخلـدمات  بعـض  بتـوفري  العمـل،  روفيتشاميت يف املتحدة األمم بعثة إدارة
  .دماتاخل توفري على اإلنفاق بلغراد ترعاها اليت البلدية وزادت . ميتروفيتشامشال يف
 بلغــراد وســلطات احمللــيني كوســوفو صــرب ســكان فعــل رد كــان الوقــت، نفــس ويف  - ١٤

 كوســوفو مكتــب مــديرمــن  وســوفوك إىل زيــاراتاملوافقــة علــى  بريــشتينا رفــض علــى ســلبيا
ــة صــربيا    ــابع حلكوم ــا الت ــه  حــول نزاعــات عقــبوميتوهي ــسار رحلت ــاف م ــد وإيق  شــرطة قائ

  .حبقه صدرت اعتقال ذكرةاألخذ مب عن تقاعسه بزعم الشمال يف احمللية كوسوفو
 ويف ٣١ و ١ البــوابتني مــن كــل يف مــوظفني بانتظــام األورويب االحتــاد بعثــة نــشرتو  - ١٥
 علــى قــدرهتا ظلــت فقــد ذلــك، ومــع .الــشمال يف ةاألربعــ الرئيــسية الــشرطةمراكــز  مــن ةثالثــ

 بـني  مـشاورات  إجـراء  بعـد  إجيـايب،  تطور ويف .حمدودة بوتوك زوبني شرطةمركز   يف االنتشار
 أغـسطس، /آب شـهر  يف ،بوتـوك  زوبـني  ة بلديـ  وممثلـي  كوسـوفو  وشرطة األورويب االحتاد بعثة

 كانــت أن بعــد رصــد، ضــباط أربعــة إىلاملركــز  يف تــدرجييا وجودهــا زيــادة مــن البعثــة متكنــت
  . يف البدايةمنهم خالية
 مدرعــةمركبــة  تعرضــت عنــدما ســبتمرب،/أيلــول ٧ يف  وقعــتمزعجــة نكــسة غــري أن  - ١٦
 أثنـاء  آليـة  أسـلحة  لـنريان  كوسـوفو  لـشرطة  تابعـة  حراسـة  مركبـة و األورويب االحتـاد  لبعثة تابعة

 شـرطة  مـن  ضـابطة  إصـابة  عـن  ذلـك  وأسـفر  .بوتـوك  زوبـني  يف ةالشرط مركزيف اجتاه    سريمها
 الفاعلــة اجلهــات أدانــتقــد و  ومل يــتم بعــد حتديــد اجلنــاة).صــريب أصــل مــن وهــي( كوســوفو
 كوسـوفو  مشـال  صـرب  مـن  سياسـية  شخـصيات  وأصـدرت  . اهلجـوم  احمللية والسلطات الدولية
 محايـة  ولتحـسني  .جـه الـسرعة    علـى و   فيـه  التحقيـق  إىل تدعو اهلجوم أدانت فيه  مشتركا بيانا

 وعقـب  .كوسـوفو  شـرطة  مقـر  مـن  مدرعـة مركبـة    قُــدمت  بوتوك، زوبني يف كوسوفو شرطة
ــة علقــت ، احمللــينيمــثلنيامل مــع مناقــشات إجــراء ــا األورويب االحتــاد بعث ــه أنــشطة جزئي  التوجي
  .لديةالب مع احلوار من مزيد إجراء واصلت بينما بوتوك، زوبني يف هبا تقوم اليت والرصد

 عـدم  وإزالـة اخلطـاب    لتلـيني   جهـودا مـشجعة    اجلـانبني  كـال  يف القادةذل  ب ،ومع ذلك   - ١٧
 واصـل  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  وخـالل  .إيبـار /إيبري هنر وجنوب مشال يف الطوائف بني الثقة
 اجملتمعــي املــستويني علــى الرئيــسية الفاعلــة اجلهــات مــع كثــب عــن التعامــل اخلــاص ممثلــي

 أيـضا  وواصـل  .البنـاءة  املـشاركة  تعزيـز  أجـل  مـن  وبريـشتينا،  بلغراد يف ذلك يف مبا والسياسي،
 املواجهـة  مقبوليـة  وعدم املستويات، مجيع على احلوار بأمهية كوسوفو مشال صرب ممثلي إقناع
  .الواقع أرض على الدويل الوجودأشكال  مع
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  العملية والترتيبات وبلغراد بريشتينا بني التعامل  - ثالثا  
خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، ظلـت جلـسات احلـوار الـذي يقـوده االحتـاد األورويب                 - ١٨

وخـالل  . يوليه/ متوز ٢٧ويف بلغراد، مت تشكيل حكومة جديدة يف        . بني بلغراد وبريشتينا معلقة   
يوليــه، أكــد مــسؤولون مــن اجلــانبني عــزمهم علــى   / متــوز٢٤  و٢٣زيــاريت إىل املنطقــة يــومي  

وواصــل االحتــاد األورويب إجــراء مــشاورات مــع كــال الطــرفني بــشأن   .  العمليــةاســتئناف تلــك
ــستعدتني للمــشاركة،        ــراد م ــشتينا وبلغ ــى ضــرورة أن تكــون بري ــشددا عل اســتئناف احلــوار، م

ورحب االحتاد األورويب بالتقدم احملرز يف تنفيـذ االتفاقـات           .ذلك على املستوى السياسي    يف مبا
حلـوار حـىت اآلن، مؤكـدا علـى ضـرورة تنفيـذها بـشكل كامـل ودون                  اليت مت التوصل إليهـا يف ا      

 خطـوات إجيابيـة حنـو تنفيـذ االتفاقـات املتعلقـة       اوقـد اختـذت حكومـة صـربي       .تأخري ال مـربر لـه     
  .بالتعاون اإلقليمي واإلدارة املشتركة للمعابر، وعينت رئيسا جديدا لفريق التفاوض

  إطـار  يف إليهـا  التوصـل  مت الـيت  االتفاقـات  تنفيذ شهد بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل  - ١٩
  :أدناه مبني هو كما متفاوتة، بنسب تقدما احلوار
 الـيت  الـشروط  حددت تعليمات سبتمرب/أيلول يف ا صربي حكومة أصدرت - اإلقليمي التعاون

ــا ستحـــضر ــها  وفودهـ ــة االجتماعـــاتيف ظلـ ــا اإلقليميـ ــه التوصـــل مت الـــذي لالتفـــاق وفقـ  إليـ
 املختلفـة  التفـسريات  عن الناجم املأزقوأتاحت هذه اخلطوة اخلروج من       .فرباير/شباط ٢٤ يف

 بلغــراد مــن كــل ضورتفــسح اجملــال حلــ  أن اشــأهن ومــن حلاشــية،يف ا املرجعيــة اإلشــارةلغــرض 
  .املستقبل يف اإلقليمية االجتماعات وبريشتينا
 مـشروع  تنفيـذ  ة القـانون   املعنيـة بـسياد    األورويب االحتـاد  بعثـة  واصـلت  - املدين السجل دفاتر
 املــدين الــسجل دفــاتر بــشأن إليــه التوصــل مت الــذي االتفــاق إطــار يف صــربيا، نــيش، يف جتــرييب

ــوز ٢ يف ــه/مت ــد .٢٠١١ يولي ــهاء مت وق ــن االنت ــصور أخــذ م ــسجيل/ال ــة الت ــق والطباع  والتحق
ــاتر مــن ــسجل  دف ــديين ال ــاترال ــسجيل ودف ــوالدة ت ــزواج ال ــة وال ــان لبلدي ــان/ليبي  إجنــازوب .ليبلي

ــصديق ــى التـ ــا علـ ــه مـ ــسخة ٣٥٩ جمموعـ ــسليمها نـ ــلطات إىل وتـ ــوفو، سـ ــهاء مت كوسـ  االنتـ
ــدأ الــذي التجــرييب املــشروع مــن ــار يف ب ـــتوخى .مــايو/أي ــدء وُي ــا الب  .شــامل مــشروع يف قريب
  .االكتمال على ةالعقاري تالسجال واملدين للسجل مقرا ليكون مبىن تشييد قارب وقد
 كوسـوفو  مؤسـسات  أنـشأت  املركبـات،  تـسجيل  إجراءات توضيحل حماولة يف - التنقل حرية
الــصادرة عــن يوغوســالفيا  التــسجيل وثــائقذات  املركبــات تــسجيل طلبــات الســتعراض جلنــة

ــسابقة أو صــربيا  ــان وواصــل .ال ــضا اجلانب ــأمنيا رســوم الرتفــاع حــل عــن البحــث أي ــى لت  عل
 ســلطات لقـرار  ووفقــا .اآلن حـىت  نتـائج  إىل يتوصــال أن دون املعـابر،  يف ُتـــجىب الـيت  املركبـات 

ــوفو، ــريان توقــــف كوســ ــادة رخــــص ســ ــصادرة القيــ ــن الــ ــربيا عــ ــسكان صــ ــوفو لــ  كوســ
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 رخـص  مبـصادرة  كوسـوفو  شـرطة  إىل تعليمـات  صـدرت  لـذلك،  ونتيجة .سبتمرب/أيلول ١ يف
  .تلك القيادة

ــصديق ــى الت ــشهادات عل ــرة خــالل - ال ــشمولة الفت ــالتقرير، امل ــد مل ب ــات رابطــة تعق  اجلامع
 تـشرين  يف املقبلـة اجللـسة    ُتــعقد  أن املتوقـع  ومـن  الشهادات؛ على للتصديق جلسات وروبيةاأل

  .نوفمرب/الثاين
 إلنـشاء  الـالزم  القـانون  وضععلى   العمل يف كوسوفو سلطات شرعت - العقارية السجالت

لقـانون  هـذا ا   اعتماد يتم أن املتوقع ومن .العقارية السجالتاملتعلق ب  االتفاق لتنفيذ فنية وكالة
 االحتـاد  ميولـه  مـشروع  لتكلفـة  تقديرا ا صربي حكومة وفرت وقد .ديسمرب/األول كانون حبلول

  .بلغراد هبا حتتفظ اليت العقارية السجالت من ُنـسخ إلعداد األورويب
ــتقين الربوتوكــول علــى ســبتمرب/أيلــول ٢٥ يف بلغــراد وقعــت - للمعــابر املتكاملــة اإلدارة  ال
 النحـو  علـى  الثالثيـة،  التنفيذ جمموعة وعقدت .للمعابر املشتركة اإلدارة ب املتعلق االتفاق لتنفيذ

ــول، يف املتـــوخى ــوبر،/األول تـــشرين ١١ و ١٠ يـــومي اجتماعـــات الربوتوكـ  وشـــرعت أكتـ
  .االتفاق تنفيذ بشأن مناقشات يف

 البـوابتني  عنـد  املعـربين  مـا عـدا يف     مـرض،  بشكل ينفذ االتفاق يزال ال - السلع حركة حرية
  .كوسوفو مشال يف ٣١ و ١
  

  األمن  -رابعا   
حيـث  . خالل الفترة املشمولة بالتقرير، كانت احلالة األمنية يف كوسوفو هادئة إمجـاالً             - ٢٠

قامت شرطة كوسوفو بعدة عمليات ناجحة ضد عصابات اجلرميـة املنظمـة الـضالعة يف جـرائم                 
سـلحة الناريـة واالجتـار باملخـدرات     االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين واحليازة غري املشروعة لأل 

 مــشتبها هبــم   ١٢ســوفو القــبض علــى   ، ألقــت شــرطة كو  أغــسطس /آب ٧ويف . واالحتيــال
وقامـت شـرطة    .  امـرأة أجنبيـة    ٢٢عمليات االجتار بالبشر، وجنحـت أثنـاء العمليـة يف إنقـاذ              يف

 كوســوفو أيــضا بعمليــتني كــبريتني ملكافحــة تزويــر العمــالت ألقــت خالهلمــا القــبض علــى         
  .أشخاص ١٠
واضــطلعت شــرطة كوســوفو أيــضا مببــادرات لبنــاء الثقــة بــني كافــة الطوائــف املقيمــة     - ٢١

إيبار من خالل تعزيز مسامهة اجملتمعات احمللية يف أعمـال الـشرطة، مبـا يف ذلـك                 /جنويب هنر إيرب  
ليـة املعنيـة   مشاركة الشرطة بفعالية أكرب يف اجملالس البلديـة املعنيـة بـاألمن اجملتمعـي واللجـان احمل       

  .بالسالمة العامة
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ــة واألخــرى       - ٢٢ ــوترات بــني الفين ــة والت . ويف مشــال كوســوفو، اســتمرت احلــوادث األمني
وإضــافة إىل التطــورات الــيت وردت يف الفــرع الثــاين مــن هــذا التقريــر، مشلــت بعــض احلــوادث  

حلقتـا أضـرارا    اخلطرية األخرى اليت وقعت يف الشمال انفجار مخس قنابل يدويـة، اثنتـان منـها أ               
مبركبات مملوكة ألفراد من صرب كوسوفو يف شرطة كوسـوفو؛ واالعتـداء البـدين علـى اثـنني                  
من ألبان كوسوفو، أحدمها إصاباته خطرية؛ وإطالق شخص من صـرب كوسـوفو النـار علـى                 

 ؛ وقيـام جمموعـة أشـخاص      )ومل يبلـغ يف هـذا احلـادث عـن إصـابات           (ثالثة مـن ألبـان كوسـوفو        
  .فو بطعن شخص من صرب كوسوفو، ما أدى إىل إصابته جبروحألبان كوسو من
ووقـع حـادث خطـري يـوم        . إيبـار مـستقرا بـصفة عامـة       /وكان الوضـع جنـوب هنـر إيـرب          - ٢٣
حتهم اآلليــة مــن مــوقعني بــالقرب أكتــوبر، عنــدما أطلــق جمهولــون نــريان أســل/ األولتــشرين ٧
قبــة تابعــة للــشرطة طــة مراســتوبلينا يف جنــوب شــرق كوســوفو صــوب نق /قريــة ســتوبليلين مــن

. صربية بـإطالق النـار    وردت الـشرطة الـ    . اجلانب املقابل من نقطـة عبـور حمليـة         الصربية تقع يف  
ويـأيت هـذا احلـادث بعـد        .  مقـذوفا فارغـا    ٦٠وقوع إصابات وعثر على أكثر من        ومل يبلغ عن  

ــارحــادثني ممــاثلني وقعــا يف نفــس املنطقــة يف شــهري    ــرانومــايو /أي ــه/حزي ا ذكــرت ، كمــيوني
  .تقريري السابق يف
ويظــل عــدد احلــوادث الــذي اســتهدف جمتمعــات األقليــات عنــد نفــس معدلــه تقريبــا      - ٢٤

ــالتقرير الــسابق   وتتمثــل هــذه احلــوادث أساســا يف اعتــداءات بدنيــة   . خــالل الفتــرة املــشمولة ب
ــسكان، وســرقة ممتلكــات         ــة بال ــازل غــري مأهول ــشكل متعمــد يف من ــريان ب ــسيطة، وإضــرام ن ب

حلاق أضرار هبا يف مواقع العائدين، وقطع األخشاب بـشكل غـري قـانوين يف أمـالك صـرب                    إ أو
وكان االسـتثناء الوحيـد هـو تعـرض شـخص مـن صـرب كوسـوفو يبلـغ مـن العمـر                       . كوسوفو

عامــا لالعتــداء البــدين والــسرقة علــى يــد شــابني مــن ألبــان كوســوفو ممــا أحلــق إصــابات       ٨٠
 عامـا،   ١٣حـد املـشتبه فيهمـا وهـو يبلـغ مـن العمـر               بالضحية؛ وتعرفت شرطة كوسوفو على أ     
ومـن املـأمول أن يـسهم تعزيـز مـسامهة اجملتمعـات           . لكن مل توجه إليه أي اهتامات بـسبب سـنه         

  .احمللية يف أعمال الشرطة يف حتسني األمن والثقة يف شرطة كوسوفو
  

  سيادة القانون  -خامسا  
ارسة بعض املـسؤوليات يف جمـال سـيادة         واصلت بعثة األمم املتحدة رصد األنشطة ومم        - ٢٥

ــع و    ــتقين مـ ــا علـــى الـــصعيد الـ ــافة إىل تعاوهنـ ــانون، إضـ ــة  القـ ــدل والـــشؤون الداخليـ زاريت العـ
  .كوسوفو ووزارة العدل يف صربيا يف
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ــات           - ٢٦ ــي طلب ــم املتحــدة يف تلق ــة األم ــتمرت بعث ــالتقرير، اس ــشمولة ب ــرة امل وخــالل الفت
ــن ال   ــة مــ ــة املتبادلــ ــساعدة القانونيــ ــربيا   املــ ــن صــ ــوفو ومــ ــة بكوســ ــري املعترفــ ــدان غــ ويف . بلــ

 مـن الطلبـات الـيت كانـت قـد تلقتـها       ١٠٢، أحالت إىل بعثة االحتـاد األورويب     سبتمرب/أيلول ٤
من وزارة العدل يف صربيا لكن مل يتم معاجلتـها بـسبب موقـف وزارة العـدل                فرباير  /شباطمنذ  

ن طريـق بعثـة األمـم املتحـدة وال تبـت            يف كوسوفو اليت ال تعترف بالطلبـات الـيت تـرد إليهـا عـ              
ويف املــستقبل، تعتــزم بعثــة األمــم املتحــدة أن حتيــل مثــل هــذه الطلبــات إىل بعثــة    . فيهــا بالتــايل

وقـد بـدأ تنفيـذ االتفـاق        . االحتاد األورويب لكـي تنقلـها بـدورها إىل وزارة العـدل يف كوسـوفو              
ــع يف     ــة، املوق ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــق بامل ــة االحتــاد  ٢٠١١أغــسطس /آب ١٢املتعل  بــني بعث

األورويب ووزارة العــدل يف كوســوفو، الــذي توافــق الــوزارة مبقتــضاه علــى معاجلــة طلبــات         
املساعدة القانونية املتبادلة اليت حتال إليها عن طريق بعثـة االحتـاد األورويب، بالبـت يف الطلبـات                  

وقـت نفـسه، واصـلت بعثـة األمـم          ويف ال . الواردة من البوسنة واهلرسك، وسلوفاكيا، واليونـان      
) اإلنتربــول(املتحــدة تيــسري التعامــل اليــومي بــني كوســوفو واملنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة   

وقـد صـدرت واحـدة    . والدول األعضاء فيها، مبا يف ذلك ما يتعلـق بإصـدار النـشرات احلمـراء      
  .من هذه النشرات خالل الفترة املشمولة بالتقرير

قـضية   ١٩١تـه هيئـة التفتـيش التابعـة للـشرطة يف كوسـوفو، مت تـسجيل                 ووفقا ملا ذكر    - ٢٧
قـضية طـوال     ١٤٣، مقابـل    ٢٠١٢أغـسطس   /آبإىل  ينـاير   /كانون الثـاين  جنائية يف الفترة من     

ــة علــى    . ٢٠١١عــام   ضــابطا ٥٩وخــالل الفتــرة نفــسها، رفعــت هيئــة التفتــيش قــضايا جنائي
 قـضية علـى التـوايل طـوال         ١٨ قـضية و     ٤٦  قضية إضافية إىل املدعي العام مقابل      ٣٦وأحالت  

وقد تفضي هذه الزيادة يف عدد القضايا اليت مت النظـر فيهـا إىل تعـاظم ثقـة النـاس             . ٢٠١١عام  
  .يف استعداد الشرطة للتعامل مع الشكاوى املتعلقة بسلوك أفرادها ويف قدرهتا على ذلك

قـضية ادعـاء االجتـار باألعـضاء        واستمرت البعثة يف رصد احملاكمة اليت جتري حاليـا يف             - ٢٨
ومت االستماع إىل العديـد مـن الـشهود    ). قضية ميديكوس(البشرية أمام حمكمة مقاطعة برشتينا     

، أعلن مكتب املدعي العام الـصريب املعـين         سبتمرب/أيلول ٩ويف  . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
لـشهود بـشأن مـزاعم االجتـار     جبرائم احلرب علـى املـأل جـزءا مـن شـهادة سـرية أدىل هبـا أحـد ا                 

  .باألعضاء البشرية
. واســتمرت البعثــة يف دعــم وتــشجيع أي تقــدم يتعلــق مبوضــوع األشــخاص املفقــودين  - ٢٩

 أشـخاص خـالل الفتـرة       ٨وأفادت اللجنة الدولية للصليب األمحـر أنـه مت التعـرف علـى رفـات                
، أغـسطس /آب ٢ويف  .  شخـصا يف عـداد املفقـودين       ١ ٧٦٦املشمولة بـالتقرير، لكـن مـا زال         

أقامـت اللجنــة املعنيــة باألشـخاص املفقــودين يف كوســوفو احتفــاال مبناسـبة االنتــهاء مــن عمليــة    
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زيليفود مبشاركة ممثلني من جلنيت بريشتينا وبلغـراد املعنيـتني باألشـخاص            /تقييم موقع زيليفودي  
جلــسة ســبتمرب /أيلــول ١٩ و ١٨وعقــدت رابطتــا أســر كوســوفو وصــربيا يــومي   . املفقــودين

وفرنسا والنـرويج والواليـات املتحـدة، ورئـيس وفـد            إحاطة مع ممثلي سفارات االحتاد الروسي     
االحتاد األورويب لـدى صـربيا، وعـضو الربملـان األورويب يلكـو كاتـسني، ونائـب املـدعي العـام                     

  .الصريب املعين جبرائم احلرب، وجلنة حكومة صربيا املعنية باألشخاص املفقودين
  

  عائدون والطوائفال  -سادسا  
 شخـصا مـن األقليـات     ٢٨٧سجلت مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني عـودة               - ٣٠

وحددت عدد املشردين داخليـا     . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولإىل  يوليه  /متوزطواعية خالل الفترة من     
وواصـلت املفوضـية أيـضا      . سـبتمرب /أيلـول  شخـصا يف هنايـة       ١٧ ٨٥٣يف كوسوفو مبا جمموعه     

 إعادة األشخاص املعاد قبوهلم إىل كوسوفو مـن بلـدان أوروبـا الغربيـة بغيـة حتديـد                رصد عملية 
ــات         ــى جمتمع ــز بوجــه خــاص عل ــع التركي ــسان، م ــوق اإلن ــة وحق ــة باحلماي احتياجــاهتم املتعلق

 شخـصا إىل كوسـوفو،      ٥٥٩وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أعيـد قبـول دخـول              . األقليات
  . أشخاص بطلبات جلوء٩وتقدم 
وســاعدت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، مــن خــالل شــريكها التنفيــذي    - ٣١

 أشـخاص يف احلـصول علـى وثـائق شخـصية            ٥١٠وهو برنـامج احلقـوق املدنيـة يف كوسـوفو،           
، شرعت املفوضية يف محلة مـدهتا سـتة         أغسطس/آبويف  . وحل املشاكل املتعلقة باحلالة املدنية    

ــة تــ     ــوعي بأمهي ــاء ال ــا  أشــهر إلذك ــني مجاع ــد ب ــصريني   سجيل املوالي ــا واألشــكايل وامل ت الروم
وفو للمـــشردين داخليـــا يف صـــربيا ونظمـــت أيـــضا زيـــارات معاينـــة إىل كوســـ . كوســـوفو يف
  .مجاعات صرب كوسوفو والروما واألشكايل واملصريني من
ــشؤون الالجــ      - ٣٢ ــم املتحــدة ل ــدامنركي   واســتمرت مفوضــية األم ــس الالجــئني ال ئني وجمل
 الدعم للبلديات كي تقـوم بأنـشطة لتوعيـة املـشردين يف بلـديات كوسـوفو األخـرى،                   تقدمي يف

واسـتمرت عـدة    . وكذلك يف اجلبل األسود وصربيا ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة           
، الـذي يقـدم الـدعم      “املـشروع الثالـث للعـودة وإعـادة اإلدمـاج يف كوسـوفو            ”مشاريع، منها   

ستريبتـشي،  /شتريبتـشي (ف والعائدين ومخس بلديات يف كوسـوفو        التقين لوزارة شؤون الطوائ   
إضــافة إىل ) بــارتيش/ســوفاريكا، وبــارتيش/نوفــو بــردو، وبريــزرن، وســوهاريكي/ونوفــوبريدي

وجيـري أيـضا تنفيـذ مـشروع ثـان         . تقدمي املساعدة املباشرة فيما يتعلق بالعودة وإعادة اإلدمـاج        
مشـل إعـادة بنـاء مـساكن     ) بودكاليايـا /نينكـااليي  (ملساعدة العائدين إىل جزء مـن بلـدة بريـزرن         

ــدعم مــايل مــن اململكــة املتحــدة لربي     ١٥لــصاحل  ــا  أســرة مــن صــرب كوســوفو، وذلــك ب طاني
  .العظمى وأيرلندا الشمالية
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، بدأ مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف كوسوفو يف تنفيـذ املرحلـة الثانيـة         يوليه/متوزويف    - ٣٣
ابـة عـن مكتـب االحتـاد األورويب         يب لتحقيـق االسـتقرار اجملتمعـي، بالني       من برنـامج االحتـاد األورو     

 شـهراً، مـن حيـث انتـهت اجلهـود الـسابقة             ٣٠وسوف يبدأ هذا الربنامج، ومدتـه       . كوسوفو يف
الــيت بذلتــها املنظمــة الدوليــة للــهجرة واالحتــاد األورويب وســلطات كوســوفو مــن أجــل حتــسني     

ــصادية لأل  ــة واالقت ــضعيفة ويــ األوضــاع االجتماعي ــات ال  مــن بــني  ٢٩ستهدف اجملتمعــات يف قلي
  .بلدية يف كوسوفو، وهي البلديات اليت تعاين بصفة خاصة من البطالة والفقر ٣٨
، قامت الوزارة املعنية بإدارة احلكم احمللي، بالتعاون مع منظمـة           سبتمرب/أيلول ٢٧ويف    - ٣٤

. ديـة الطائفيـة ومبادئهـا التوجيهيـة       األمن والتعاون يف أوروبا، بعـرض اختـصاصات اللجـان البل          
امــة حلمايــة اجملتمعــات احملليــة  وهتــدف هــذه الوثــائق إىل بنــاء قــدرة اللجــان باعتبارهــا آليــات ه 

، عقــد اجمللــس االستــشاري للطوائــف جلــسته االفتتاحيــة ســبتمرب/أيلــول ١٤ويف . كوســوفو يف
األحــزاب الــسياسية  عــضوا، مبــا يف ذلــك ممثلــو الــسلطات و٢٥بتــشكيله اجلديــد، الــذي يــضم 

  .واجملتمع املدين يف كوسوفو
وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أثـارت مبيعـات صـرب كوسـوفو ملمتلكـاهتم ونقـل                 - ٣٥

. مقــرات إقامتــهم إىل صــربيا ذاهتــا اجلــدل مــن جديــد بــشأن التقــدم احملــرز يف العــودة املــستدامة
رهــا مــن العوامــل الكامنــة وراء بيــع زالــت املــشاكل االجتماعيــة واالقتــصادية تــذكر باعتبا ومــا

بيـد أن احلـوادث األمنيـة املتكـررة يف العديـد مـن منـاطق                . صرب كوسوفو ملنـازهلم وأراضـيهم     
  .العائدين أسهمت بشكل أكرب يف شعور العائدين احملتملني بعدم األمان

ثـل  وما زالت عمليات النـهب املتكـررة ملمتلكـات النـازحني والعائـدين غـري املأهولـة مت                   - ٣٦
مــشكلة يزيــد مــن خطورهتــا ختريــب وهنــب املواقــع الدينيــة، ال ســيما مقــابر وكنــائس الــصرب  

وتــستمر بعثــة . األرثــوذكس، واالعتــداءات اللفظيــة والبدنيــة علــى العائــدين يف بعــض احلــاالت
األمم املتحدة، بالتعاون مـع أشـكال الوجـود الـدويل األخـرى، يف تـشجيع سـلطات كوسـوفو                    

  .ملشاكل مبزيد من احلزمعلى التصدي هلذه ا
ويف ضوء ذلك، قام العديـد مـن اهلياكـل البلديـة، مبـا يف ذلـك املكاتـب البلديـة املعنيـة                          - ٣٧

ــي،          ــاألمن اجملتمع ــة ب ــة املعني ــالس البلدي ــة، واجمل ــف البلدي ــدين، وجلــان الطوائ ــالطوائف والعائ ب
ــاألمن اجملتمعــي، بتكثيــف أنــشطتها التوعويــ    ــة ب ــة املعني ــة، مبــا يف ذلــك  واجملــالس احمللي ة والثقافي

وعلـى سـبيل املثـال،      . التدريب على حل الرتاعات، يف مسعى لتحسني العالقات بني الطوائـف          
مجاعـات الرومـا واألشـكايل      دمـاج    إل ٢٠١٥-٢٠٠٩هتدف استراتيجية وخطة التنفيـذ للفتـرة        

ــذه اجلماعــات       ــدقع يف صــفوف ه ــر امل ــصريني يف كوســوفو إىل معاجلــة الفق ــشرينويف . وامل  ت
، باشرت سلطات كوسوفو عملية استعراض منتصف املدة للخطة، الـيت تتـضمن             أكتوبر/األول
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سلسلة مـن املـشاورات الرفيعـة املـستوى الـيت يـشارك فيهـا ممثلـون عـن الـسلطات، وأصـحاب                       
وينبغي للمشاركة الدولية املستمرة أن تكمل اجلهـود احملليـة      . املصلحة الدوليني، واجملتمع املدين   

  . حتسني العالقات بني مجاعات األقليات وطائفة ألبان كوسوفو اليت تشكل األغلبيةالرامية إىل
لتعـداد  ، نشرت وكالة اإلحصاءات يف كوسوفو النتائج الرمسية         سبتمرب/أيلول ٢١ويف    - ٣٨

وقــد أجــري هــذا التعــداد حتــت مراقبــة املكتــب اإلحــصائي   . ٢٠١١الــسكان واملــساكن لعــام 
ومل يـــشارك فيـــه ســـكان كوســـوفو  . ة مـــن املنظمـــات الدوليـــ للجماعـــات األوروبيـــة وغـــريه 

وبلــغ عــدد ســكان كوســوفو  . الــصرب يف البلــديات الــشمالية الــثالث ومشــال ميتروفتــشا  مــن
  . نسمة١ ٧٣٩ ٨٢٥

  
  التراث الثقايف والديين  -سابعاً   

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تواصــلت املــشاورات بــني أصــحاب املــصلحة بــشأن   - ٣٩
علــى تنفيــذ أعمــال إعــادة البنــاء  جلنــة تنفيــذ أعمــال الــتعمري املــسؤولة عــن اإلشــراف  مــستقبل 

ــاً ٣٥زهــاء  يف ــيت     ل موقع ــاء االضــطرابات ال ــصربية الــيت تــضررت أثن ــائس األرثوذكــسية ال لكن
ورغـم تقريـب الكنيـسة األرثوذكـسية الـصربية ووزارة الثقافـة       . ٢٠٠٤مارس / يف آذار  حدثت

ــشباب والرياضــة يف كوســوف  ــتم بعــد و مواقفهمــا، وال  التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بــشأن  مل ي
ويف الوقت نفسه، بدأت الكنيـسة األرثوذكـسية الـصربية تبحـث عـن مـصادر                . لجنةالمستقبل  

 أعمـال    معظـم  فقـد مت  . متويل بديلة إلكمـال أعمـال إعـادة البنـاء يف بعـض املواقـع غـري املنجـزة                  
. بريزرن ألمـوال إضـافية     - تش جبمع أبرشية راشكا   بي/إعادة بناء كنيسة القديس يوفان يف بيي      

 للمعهــد الالهــويت األرثوذكــسي أعمــال إعــادة بنــاء مبنــيني تــابعنيجاريــة وبــالتوازي، ال تــزال 
ولكـن هــذه  . بريـزرن، وهــي ممولـة جزئيــاً مـن تــربع قدمتـه الكنيــسة األرثوذكـسية الروســية      يف

  . غري كافية إلعادة بناء املعهد تظلاألموال
 )اليونـسكو (  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة        تواصل البعثة تيسري أنشطة   و  - ٤٠

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، بــدأت املرحلــة الثانيــة مــن أشــغال تــرميم          ف. يف كوســوفو
 عــدةالفسيفــساء املوجــودة يف كنيــسة بوغوروديتــسا لييفيتــشكا، املمولــة مــن تربعــات قدمتــها   

تربع قدمه االحتـاد الروسـي،   ب املمولة ،إىل ذلك، تواصلت أعمال إعادة البناء     وباإلضافة  . بلدان
ديــر فيــسوكي ديتــشاين، وديــر غراتشانيتــسا، : يف ثالثــة مواقــع للتــراث الثقــايف لليونــسكو هــي

 لتـرميم محـام غـازي حممـد         مناقـصة  اليونـسكو    طرحـت أغـسطس،   /ويف آب . وبطريركية بيتش 
التوقيع على عقـد لتـرميم      سبتمرب  /يف أيلول ومت  . ربعات تركية تبسُيمّول  الذي  باشا يف بريزرين    

الكاتدرائية الكاثوليكية يف بريزرن بتـربع مـن ألبانيـا، ومـن املقـرر أن تبـدأ األشـغال يف تـشرين                      
  .أكتوبر/األول
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 أعمال ختريب وتعصب ديين، تراوحت بني سرقة أمـوال مـن مبـان              بوقوع أيضاً   أفيدو  - ٤١
وخـالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  . كــسية وتـدنيس مــدافن أرثوذكــسية تابعـة للكنيــسة األرثوذ 

 كنــائس ومقــابر ٤ مواقــع للتــراث الثقــايف، تــشمل ١٠تعــرض للــسرقة والتخريــب مــا جمموعــه 
وصـنفت  .  مواقع إسـالمية، ومقـربة كاثوليكيـة، ومـوقعني غـري دينـيني           ٣ أرثوذكسية صربية، و  

ــسرق      ــذه احلــوادث ضــمن جــرائم ال ــب املمتلكــات شــرطة كوســوفو ه ــات .ة أو ختري  والتحري
 أربـع حـوادث إحـراق بـالقرب مـن مبـاين       وأفيـد بوقـوع  وباإلضافة إىل ذلـك،   . مستمرة بشأهنا 

أيضاً عن تدنيس معلم صريب عن احلرب العامليـة الثانيـة           أُبلغ  ، و هاالكنيسة األرثوذكسية ومقابر  
  .ي وبريزرنششتريبت/يقع على الطريق الرابطة بني شتريبتشي

وأثناء الزيارة الـيت قمـت هبـا إىل كوسـوفو، عاينـت التنـوع الثقـايف الغزيـر يف بريـزرن،                  - ٤٢
 تعزيز هـذا التـراث الثقـايف        مواصلةويظل  . حني زرت مواقع إسالمية وأرثوذكسية وكاثوليكية     

تـأمني  والروحي القّيم علـى أسـاس التـسامح العرقـي والـديين عنـصراً أساسـياً لتحقيـق الـسالم و                 
وميكن أن يسهم يف حتقيق هذا اهلدف التنفيذ الكامل للقـوانني الـيت             . هر لكوسوفو مستقبل مزد 

  .فيليكا هوتشا/اعتمدت مؤخراً بشأن مركز بريزرن التارخيي وقرية هوتشي ومادهي
ــسة        - ٤٣ ــاء بــني الكني ــة تواصــل بّن ــالتقرير إقام ــرة املــشمولة ب وبتيــسري دويل، مت خــالل الفت

ويف أمـاكن أخـرى، مـرت أيـام         . بيـتش /بيـي ت احملليـة يف بلديـة       األرثوذكسية الصربية والـسلطا   
ــيت         ــسيت ال ــرة زوشي ــرة املالئكــة املقدســة األرثوذكــسية، وأدي ــسنوية يف أدي ــشفيع ال ــديس ال الق

، دون وقـوع حـوادث، مـع حـضور أمـين مكثـف وفرتـه                 األرثـوذكس  اجتذبت مئـات املـصلني    
  .شرطة كوسوفو

  
  حقوق اإلنسان  -ثامناً   

ويف إطــار . بعثــة اإلســهام يف تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها يف كوســوفو  تواصــل ال  - ٤٤
التنــسيق املــشترك بــني البعثــة واملكتــب املــستقل يف كوســوفو التــابع ملفوضــية حقــوق اإلنــسان،  

ن ان لــه املعنيــان التابعــان الفرعيــاواصــل فريــق االتــصال الــدويل املعــين حبقــوق اإلنــسان والفريقــ
األمنيـة الـيت تـؤثر علـى الطوائـف غـري ذات األغلبيـة، صـقل وتعزيـز                   حبقوق امللكية وبـاحلوادث     

 الرامية إىل حتقيق دقة اإلبالغ عن حقـوق اإلنـسان والـدعوة إىل اختـاذ                 املشتركة اجلهود الدولية 
  .و اإلجراءات التصحيحية املالئمةسلطات كوسوف

 إىل التــصدي ة الراميــ األنــشطةكافــةيوليــه، مت تعــيني منــسق لإلشــراف علــى /ويف متــوز  - ٤٥
ــة كوســوفو  املســبتمرب، بــدأ مكتــب  / أيلــول٢١ويف . لعنــف املــرتيل يف كوســوفو ل نــسق ووكال
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صـياغة إجـراءات التـشغيل املوحـدة لـضحايا          يف    يف ديوان رئيس الوزراء    للمساواة بني اجلنسني  
  .٢٠١٢ حبلول هناية عام إمتامهاالعنف املرتيل اليت من املتوقع 

 لربملــانظــامل يف كوســوفو تقريرهــا الــسنوي احلــادي عــشر   وقــدمت مؤســسة أمــني امل   - ٤٦
 بــاألداء القــضائي،  تتــصل معظــم الــشكاوىوأفــادت فيــه أن ،ســبتمرب/ أيلــول١٧كوســوفو يف 

ورأى أمـني املظـامل   . سيما حاالت التأخري يف الفصل يف القضايا وعدم تنفيذ قرارات احملاكم   ال
 النـاس  ثقـة    نقـص إقامـة العـدل، يـؤدي إىل        حيـث   من  اآلليات الرمسية، وال سيما     التزام  أن عدم   

  .يف السلطة القضائية
 االحتاد األورويب وجملس أوروبا مـشروعاً مـشتركاً مدتـه      باشرسبتمرب،  / أيلول ٢٠ويف    - ٤٧
ــذ املعـــ     ١٨ ــز تنفيـ ــدف إىل تعزيـ ــدرات يهـ ــاء القـ ــهراً لبنـ ــسان    شـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ايري األوروبيـ
 أمــني املظــامل، والوحــدات الوزاريــة والبلديــة  ويــشمل املــستفيدون منــه مؤســسة . كوســوفو يف

ــدين     ــع امل ــات اجملتم ــسان، ومنظم ــوق اإلن ــسان     . حلق ــوق اإلن ــة ومفوضــية حق ــشارك البعث وست
  .مراقبني يف اللجنة التوجيهية للمشروعبصفتهما 

أوروبـا تقريرهـا التقييمـي      يف   أصدرت منظمـة األمـن والتعـاون         ٢٠١٢يوليه  /متوزويف    - ٤٨
اجملتمعات، درست فيه التقدم الذي أحرزتـه مؤسـسات كوسـوفو وفعاليتـها        الثالث عن حقوق    

 إىل كــانون ٢٠١٠يوليــه /يف محايــة حقــوق اجملتمعــات وتعزيزهــا طيلــة الفتــرة املمتــدة مــن متــوز
ذكــر فإنــه وجــود إطــار تــشريعي شــامل وراق،  ولــئن الحــظ التقريــر . ٢٠١١ديــسمرب /األول
 حلقـوق اجملتمعـات تفـي    وفعالـة ل تـوفري محايـة حقيقيـة     هناك الكثري مما ينبغي حتقيقه مـن أجـ         أن

إىل أن األنــشطة الـيت تــشجع علــى  وأشــارت منظمـة األمــن والتعـاون   . باملعـايري احملليــة والدوليـة  
حتسني العالقات بـني اجملتمعـات جتـنح إىل أن تكـون ذات طبيعـة خمصـصة وغالبـاً مـا تبـادر هبـا                          

القيـود  واعتـربت   . واملنظمات الدولية، واجملتمـع املـدين     املنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية،      
املفروضة علـى امليزانيـة، واملـسائل املتعلقـة بامللكيـة، واالمتثـال لُألطُـر التـشريعية، واالفتقـار إىل                    

مــن التحــديات الرئيــسية يف جمــال محايــة حقــوق اجملتمعــات  بعــضاً اإلرادة وااللتــزام الــسياسيني 
لرئيـسية ختـصيص األمـوال علـى مجيـع املـستويات هبـدف تنفيـذ                وتشمل التوصـيات ا   . وتعزيزها

االستراتيجية املتعلقة بإدماج جمتمعات الروما واألشكايل واملصريني؛ وتعزيز اجلهـود الراميـة إىل      
ــة الظــروف  ــرار   وإعــادة لعــودة املــستدامة لهتيئ ــدين إىل أوطــاهنم؛ واإلق إدمــاج املــشردين والعائ

اجلماعات اإلثنية كوسيلة لضمان التسامح والتفاهم املتبـادل بـني   لحوار بني   األساسية ل مهية  األب
  .كوسوفو اجملتمعات يف
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ــدة          - ٤٩ ــم املتحـ ــة األمـ ــوفو وهيئـ ــسان يف كوسـ ــوق اإلنـ ــية حقـ ــب مفوضـ ــل مكتـ وواصـ
وضـع  لاملـساواة بـني اجلنـسني       املعنيـة ب  وكالة  للدعم  بني اجلنسني ومتكني املرأة تقدمي ال      للمساواة

، وُيتوقع إجنازهـا حبلـول      )٢٠٠٠ (١٣٢٥شأن تنفيذ قرار جملس األمن       ب  لكوسوفو خطة عمل 
  .٢٠١٢ هناية عام

سبتمرب، اجتمع فريق األمـم املتحـدة يف كوسـوفو والبعثـة، مـع االحتـاد                / أيلول ١٢ويف    - ٥٠
. وم عــاملي مفتــوح يــ  يف إطــاراألورويب، وقيــادات كوســوفو النــسائية، واملنظمــات النــسائية    

ــتفكري  فرصــة للنــساء مــن كوســوفو لعــرض   أتاحــت هــذه املناســبة و ــاهتن ولل  شــواغلهن وأولوي
 بـني  القـوي وأُشري إىل التعاون . اجملاالت اليت مت إحراز تقدم فيها على مدى العامني املاضيني          يف

ــها يف  إضــافة إىل النــساء يف اجملتمــع املــدين،   ــة مــشاركة املــرأة ومتثيل وكــان . صــنع القــرار عملي
ــا موضــوع  ــرتبط    وضــع”  هــو٢٠١٢م هــذه املناســبة يف ع ــسي امل ــات مــن العنــف اجلن  الناجي
وصـمة  إىل ذلك إىل حد كـبري     يرجع  فعدد الناجيات يف كوسوفو غري معروف، و      . “بالرتاعات

وتسعى الناجيات إىل زيادة احلصول على اخلدمات العامـة،         . العار املرتبطة باإلبالغ عن العنف    
  .رص االقتصادية والعدالةلى الف التشريعية ذات الصلة، وعالنصوصعن طريق 

  
  مالحظات  -تاسعا   

تنفيـذ  الراميـة إىل    شهدت الفترة املشمولة بالتقرير بعض التطورات اإلجيابيـة يف اجلهـود              - ٥١
وأرحـب بالتطمينـات    . يـّسره االحتـاد األورويب    ياالتفاقات اليت مت التوصل إليها يف احلـوار الـذي           

استعدادمها والتزامهمـا باسـتئناف املـشاركة اجلوهريـة         كل من بلغراد وبريشتينا بشأن      املتلقاة يف   
يف احلوار من أجل حل املـسائل اخلالفيـة بالوسـائل الـسلمية واحلفـاظ علـى منظورمهـا األورويب                    

التغلـب علـى العقبـات الـيت       الطـرفني   وقد أظهرت األشهر القليلة املاضية أن باسـتطاعة         . املشترك
ويف هـذا الـصدد،     . ا علـى اسـتعداد للمـضي قُـُدماً        مهننشأت من تفسريات متباينة لالتفاقات، وأ     

فإن اخلطوات البّناءة اليت اختذت خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير فيمـا يتعلـق بـاإلدارة املـشتركة                
اخلطوات التنفيـذ الكامـل     تلك  وينبغي أن يعقب    . للمعابر والتعاون اإلقليمي تبعث على التفاؤل     

وإنـين أتطلـع   . مت التوصل إليهـا خـالل جلـسات احلـوار الـسابقة         هلا، وتنفيذ سائر االتفاقات اليت      
إىل استئناف جلسات احلوار، وآمل أن يتسىن خلق الزخم الذي يتيح لبلغـراد وبريـشتينا املـضي                 

  .املنطقة قُُدماً على حنو تدرجيي ولكن مطرد صوب تطبيع العالقات وإقامة سالم دائم يف
ومن الضروري أن يستمر اهلدوء النسيب الـذي سـاد خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،                     - ٥٢

وال تــزال احلــوادث األمنيــة والتــوترات النامجــة عنــها والــيت يــرد  . وال ســيما يف مشــال كوســوفو
 حلــها ســلمياً، وبطريقــة تعــاجل الــشواغل املــشروعة جيــبوصــفها يف هــذا التقريــر تــثري القلــق، و

لقيــادة يف بلغــراد وبريــشتينا، إضــافة إىل اجلهــات الفاعلــة احملليــة إىل ممارســة  ونــدعو ا. للطــرفني
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ومـن املهـم    . ضبط النفس والتحلي بالصرب، وحـسن اإلرادة الالزمـة للتوصـل إىل حـل مـستدام               
أيضا أن ُيكفـل وُيحتـرم أمـن البعثـات الدوليـة املـأذون هلـا وحريـة تنقلـها، خاصـة بعثـة االحتـاد                        

  .يادة القانون املعنية بساألورويب
اســتقالل ” هنايــة بــشأن الفريــق التــوجيهي الــدويل أعلنــهوأحــيط علمــاً بــالقرار الــذي    - ٥٣

ــسهويف الوقــت. “كوســوفو اخلاضــع لإلشــراف   ــستمر   أشــري إىل أن ،  نف ــضروري أن ت ــن ال م
مـن أجـل بنـاء جمتمـع متعـدد        يف بـذل جهودهـا      مؤسسات كوسوفو، بدعم من اجملتمع الدويل،       

 هتيئـة  األقليـات، و   جلماعاتوجيب أن يظل اإلدماج السلمي      . راطي يف كوسوفو  اإلثنيات ودميق 
ــستدامة،  والظــروف امل ــودة امل ــة للع ــة األ وإرســاء اتي  بــني اجملتمعــات  مــدأســس املــصاحلة الطويل

ين ويــشمل ذلــك احلاجــة املـستمرة إىل كفالــة محايــة التــراث الثقــايف والــدي . سـلم األولويــات  يف
د، يعـّد تعزيـز دور شـرطة كوسـوفو يف محايـة اجملتمـع، ومكافحـة                 ويف هذا الـصد   . كوسوفو يف

  .لة بالتقرير، خطوة إجيابية هامةاجلرمية املنظمة، كما لوحظ خالل الفترة املشمو
وأود أن أعــرب عــن امتنــاين ملمثلــي اخلــاص، فريــد ظريــف، لقيادتــه للبعثــة وجلهــوده       - ٥٤

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

ري املزيـد مـن التعامـل الفّعـال     البعثة ملا أبدوه من التزام ومـا بـذلوه مـن جهـود، وخاصـة يف تيـس                
  .ؤوليات األمم املتحدة وأهدافهااملعنية الرئيسية، والتمسك مبساجلهات ما بني  يف
ة العــاملني معهــا منــذ زمــن طويــل وختامــاً، أعــرب عــن امتنــاين لــشركاء األمــم املتحــد  - ٥٥
منظمة حلـف مشـال األطلـسي، واالحتـاد      و أي القوة األمنية الدولية يف كوسوفو  -كوسوفو   يف

صـناديقها وبراجمهـا    املتحـدة و األورويب، ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، ووكـاالت األمـم     
  .تقدمه مجيعها من دعم إىل بعثة األمم املتحدة وما تبديه من تعاون معها ملا
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  املرفق األول
تقريــــر املمثــــل الــــسامي لالحتــــاد األورويب املعــــين بالــــشؤون اخلارجيــــة     

والسياسة األمنية املقدم إىل األمني العام عن أنشطة بعثة االحتـاد األورويب         
  القانون يف كوسوفواملعنية بسيادة 

ــشطة          ــام بأن ــانون يف كوســوفو القي ــسيادة الق ــة ب ــة االحتــاد األورويب املعني واصــلت بعث
تمرت يف االضـطالع مبهامهـا   سـ الرصد والتوجيـه وإسـداء املـشورة يف جمـال سـيادة القـانون، وا             

 ،ومــرت أربــع قــضايا متعلقــة جبــرائم احلــرب بعمليــة إصــدار األحكــام. التنفيذيــة وفقــا لواليتــها
مكونـة  وأصـدرت هيئـات خمتلطـة       .  يف قـضايا بـارزة      املقدمـة   االهتـام  لـوائح عدد مـن    تأكيد   ومت
 وذلـك   ، عـدة أحكـام بالـسجن ملـدد طويلـة           االحتـاد األورويب   قضاة حمليني وقضاة مـن بعثـة       من

 ملتزمـة علـى حنـو        االحتـاد األورويب   ومـا زالـت بعثـة     .  يف قضايا الفـساد واجلرميـة املنظمـة        اًأساس
 واصـلت فرقـة العمـل اخلاصـة       .  بـني بلغـراد وبريـشتينا      الـذي ييـسره االحتـاد     دعم احلـوار    فعال بـ  

الــواردة  يف االدعــاءات كامــلحتقيــق جنــائي إلجــراء  ٢٠١١ املنــشأة يف عــام املكلفــة بــالتحقيق
 بـشأن تلـك االدعـاءات علـى حنـو      حترياهتـا مـاريت،   تقرير املقرر اخلاص جمللس أوروبـا، ديـك     يف

  .اليت هتم حتقيقها مجع األدلة واستمرت يف فعال،
  االحتـاد األورويب   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تواصلت عرقلة إمكانية وصـول بعثـة            

. منيــــة املتقلبــــة يف امليــــدانإىل مشــــال كوســــوفو وقيامهــــا بعملياهتــــا هنــــاك بــــسبب احلالــــة األ 
ــول ٧ ويف ــشطة شــرطة    /أيل ــل أن ــوك يف تعطي ــسبب هجــوم يف زوبــني بوت ــيت  ا ســبتمرب، ت ــة ال لبعث
 يف إطـار  ٣١رق الذي جيـري عنـد البوابـة رقـم      استئنافها مؤخرا يف املنطقة، وأثر يف تناوب الفِ        مت

وواصلت الفرقة اخلاصة مليتروفيتشا مع ذلك االضطالع بعدد مـن          . هاومجارك لبعثةامهام شرطة   
 مراكـز  ملـشورة يف العمليات الشرطية التنفيذيـة، وأجنـزت البعثـة مهـام الرصـد والتوجيـه وإسـداء ا             

ويف حمكمـة   . ليبوسـافيك / وليبوسـافيتش  انزفيتـش /شرطة كوسوفو يف مشال ميتروفيتشا وزفيتشان     
  .الرئيسية احملاكماتإجراء مقاطعة ميتروفيتشا، واصلت البعثة عقد جلسات استماع و

 كوسوفو رسـالة دعـوة إىل املمثـل الـسامي لالحتـاد      ة رئيس تسبتمرب، بعث / أيلول ٤ويف    
جــددت  و،فيهــا بوجــود البعثــةرحبــت  املعــين بالــشؤون اخلارجيــة والــسياسة األمنيــة  األورويب

ســبتمرب، صــادق / أيلــول٧ويف .  متامــاًة املنوطــة هبــاواليــالالتــزام كوســوفو بــدعم اإلعـراب عــن  
 الثلـثني،    املمثـل الـسامي بأغلبيـة      ا مـن جانـب    قبوهلـ علـى   برملان كوسوفو علـى رسـالة الـدعوة و        

سـا قانونيـا إضـافيا لالضـطالع مبهامهـا التنفيذيـة، والقيـام بالرصـد والتوجيـه                وفـر للبعثـة أسا     مما
قـرر جملـس   عمـال مب ، ٢٠١٤يناير /وإسداء املشورة يف إطار واليتها احلالية اليت متتد إىل حزيران         



S/2012/818  
 

12-56512 17 
 

 اإلجــراء  عــدل، الــذي٢٠١٢يونيــه / حزيــران٥املــؤرخ  CFSP/2012/291 االحتــاد األورويب
  .ومدده CFSP/2008/124املشترك 

  
  ٢٠١٢ أكتوبر/يوليه إىل تشرين األول/ من متوز يف الفترةبعثةالأنشطة     
  حملة عامة    

 أهــدافها التــشغيلية الرئيــسية، مــن خــالل إجــراءات  إىل حتقيــقواصــلت البعثــة الــسعي   
، واإلجـراءات التنفيذيـة واألنـشطة املتعلقـة بـسيادة           )الرصد والتوجيـه وإسـداء املـشورة      (التقوية  
  .يف مشال كوسوفو، ودعم احلوار بني بريشتينا وبلغرادالقانون 
 بـــسبب  االحتـــاد األورويبويف مشـــال كوســـوفو، اســـتمرت عرقلـــة تنفيـــذ واليـــة بعثـــة  

وقـد وقعـت سلـسلة      . احلركـة حبريـة وبـدون شـروط       على  التهديدات األمنية وعدم قدرة البعثة      
تمرب، حيــث تعرضــت ســب/ أيلــول٧مــن احلــوادث، منــها هجــوم خطــري علــى مــوظفي البعثــة يف 

إلطالق النار مركبة مصفحة تابعة للبعثة وسيارة دوريات غري مصفحة تابعة لشرطة كوسـوفو              
. شرطةالـ أحـد أفـراد    شـرطة زوبـني بوتـوك، ممـا أسـفر عـن إصـابة        مركزكانتا يف طريقهما إىل    

وعقب هذا احلادث، أرسلت شرطة كوسوفو مركبـة مـصفحة إىل أفرادهـا يف الـشمال لتعزيـز                  
 حـوادث   ةسـبتمرب، وقعـت أيـضا ثالثـ       /أغسطس ومنتصف أيلـول   /وبني منتصف آب  . متهمسال

الـذي أنـشأته سـلطات    (استهدفت صرب كوسوفو من موظفي مكتب إدارة مشال ميتروفيتـشا      
من هذه احلـاالت، أضـرم جنـاة جمهولـون النـار            حالة  ويف كل   ). ٢٠١٢مايو  /كوسوفو يف أيار  

ســبتمرب، انفجــرت عبــوات /ة أيــام يف أوائــل أيلــولوعلــى مــدى عــد. يف مركبــة أحــد املــوظفني
أفـراد  ، وأحـد    انتزفيتش/ناسفة قرب أماكن إقامة مدير مستشفى مشال ميتروفيتشا يف تزفيتشان         

 احلــزب التقــدمي الــصريب يف كوســوفو، زعــيم، وليبوســافيك/شــرطة كوســوفو يف ليبوســافيتش
لـة يدويـة حتـت مركبـة ضـابط      أكتـوبر، انفجـرت قنب   / تشرين األول  ٦ويف  . بويان ياكوفليفيتش 

وعلـى الـرغم مـن التـوترات املـستمرة، تواصـل            . يف شرطة كوسوفو، متسببة يف أضرار شـديدة       
  .عمل يف حمكمة مقاطعة ميتروفيتشاال

ويف عملية دامت شهرا واحدا متت خالهلا حماولة نشر أفراد من الشرطة الدولية التابعـة                 
حبركتـها  البعثـة صـعوبات مـستمرة فيمـا يتعلـق            شرطة زوبـني بوتـوك، واجهـت         مركزللبعثة يف   

 اجملتمـع   زعـيم ويف أعقاب اجتماع بني البعثـة و      . ة يف مشال كوسوفو    والالمشروط ة والدائم ةاحلر
شرطة هبـا، أُرسـل أحـد أفـراد الـشرطة الدوليـة إىل       الـ  وقائـد مركـز  احمللي يف بلدية زوبني بوتـوك    

يوليــه /منــذ متــوزر مــن هــذا النــوع ، وكانــت أول عمليــة نــشأغــسطس/ آب٦زوبــني بوتــوك يف 
وعلـى  .  من الشرطة الدولية   مت نشر جمموع األفراد املتبقني    ،  أغسطس/آب ٢٢، وحبلول   ٢٠١١

علــى متنــها أربعــة أفــراد    وإيقــاف مركبــة تابعــة للبعثــة    يف اليــوم التــايل  الــرغم مــن ذلــك، مت   
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تطلـب جهـودا    ، ممـا    يزوبتـش /الشرطة الدولية عند حاجز نصب على الطريق قرب زوبتشي         من
ويف حـني متكـن مستـشارو البعثـة مـن الوصـول             . منسقة بني البعثة وقوة كوسوفو حلـل املـشكلة        

سـبتمرب املـذكورة آنفـا    / أيلـول ٧هجمـات  وضـعت  سـبتمرب،  / الشرطة يف أوائل أيلـول    مركزإىل  
وال يزال الوصول إىل زوبني بوتوك خيضع لقيود، رغـم أن بعـض             . نتشارهمحدا بصفة مؤقتة ال   

  .م إىل هيكل القيادة احمللي عن بعد املتعلق بالرصد والتوجيه وإسداء املشورة يقدَّالدعم
 أسـلحة   رشقات نارية مـن   أكتوبر، أطلق أشخاص جمهولون عدة      / تشرين األول  ٧ويف    

إحــدى يف اجتــاه ) غنيــيالن/قــرب غيــيالن(ســتوبلينا /ســتوبليين منطقــة انطالقــاً مــنأوتوماتيكيــة 
، ما دفع أفـراد الـشرطة       ٥ية يف دوبروسني، بالقرب من البوابة رقم        لشرطة الصرب ا تفتيش   نقاط

ومل يبلـغ حبـدوث أيـة إصـابات، رغـم أن عـدة مركبـات قـرب نقطـة تفتـيش                  . إىل الرد بـنرياهنم   
الشرطة ُزعم أهنـا ُضـربت، ومنـها مركبـة شـاهد مـن ألبـان كوسـوفو أكـد أن مركبتـه ُضـربت                     

ــن املكــان     ــالقرب م ــضة ب ــت راب ــا كان ــو. بينم ــوفو      حتاءأثن ــوة كوس ــق شــرطة كوســوفو وق قي
.  مـن عبـوات الرصـاص الفارغـة يف مـوقعني يف كوسـوفو              ٦٠ثـر علـى أزيـد مـن         احلادث، عُ  يف

ويقـوم  . اهلجوم الثالث مـن نوعـه علـى نقطـة التفتـيش املـذكورة خـالل سـتة أشـهر                   هذا  وكان  
التحقيقــات بقيــادة يف مكتــب املــدعني اخلاصــني يف كوســوفو    أحــد املــدعني التــابعني للبعثــة    

  .األخرية اهلجومني السابقني وسيضطلع باملسؤولية يف هذه احلالة يف
أن مـدير    إىل    مقاطعـة بريـشتينا    املـدعي العـام يف    أكتوبر، انتـهى    / تشرين األول  ١٢ويف    

ــة كوســوفو  ــه /حزيــران ١٦دينــو أســاناي، انتحــر يف  لالنتقــال إىل القطــاع اخلــاص،  وكال يوني
  . الوفاةوبالتايل أغلق ملف التحقيق يف

  
  جرائم احلرب    

االحتــاد بعثــة مــن مــن قــاض حملــي وقاضــيني  هيئــة مكونــة  تيوليــه، بــدأ/ متــوز١٧يف   
 ،عـضو الربملـان احلـايل     و ،يف اإلعادة الثانية حملاكمة قائد جيش حترير كوسوفو السابق        األورويب  

 ،)“جمموعـة اليب  ”يف إطـار مـا يـسمى        (إىل جانب اثنني آخرين مدعى عليهمـا         ،لطيف غاشي 
ــة الرئيــسية بــدأت يف شــباط  . ارتكــاب جــرائم حــرب بتــهم  ــر /وكانــت احملاكمــة االبتدائي فرباي
ــا   ،٢٠٠٣ ــن احلكــم فيه ــوز  وأعل ــه /شــهر مت ــسجن حيــث صــدر حكــم    (٢٠٠٣يولي ــدة بال مل

اكمــة بإعــادة احمل ٢٠٠٥، أمــرت احملكمــة العليــا يف عــام القــضيةوإثــر اســتئناف . )ســنوات ١٠
خفـض عقوبـة غاشـي إىل        ، ممـا  ٢٠١١احملكمة بعضها يف عـام      رفضت  و .بشأن عدد من التهم   
  .املتهمنيالتهم املوجهة إىل  وتتعلق اإلعادة الثانية للمحاكمة بآخر. السجن ست سنوات
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القــــبض علــــى اثــــنني  شــــرطة كوســــوفوو  البعثــــةســــبتمرب، ألقــــت/أيلــــول ٢٧ويف   
ال أحـد   و. ة اجلربيـة   اإلقام ت عليهما فرضو االغتصاب أثناء احلرب     بشبهةكوسوفو   صرب من
 وسيتطلب التعامل مع هذه القضية حسا خاصـا نظـرا   ، باالغتصاب أثناء احلرباآلن حىت  أُدين
  .اجلرمية لطبيعة

 عثـة مـن ب  قاضـيني   و مـن قـاض حملـي        ت هيئـة مكونـة    أكتوبر، بـدأ  / تشرين األول  ٢ويف    
ــسية    االحتــاد األورويب،  ــة الرئي ــزرن، احملاكم ــة بري ــيف حمكمــة مقاطع ــهم  سوكول بل يتيكــي، املت

 احملكــوم عليــه( أيــوب كباشــي إىل جانــبومت التحقيــق مــع بيتيكــي . بارتكــاب جــرائم حــرب
ــنوات جبالــــــس ــام يف ن مخــــــس ســــ ــرائم ) ٢٠١١عــــ ــاهبم جــــ ــرين الرتكــــ ــربوآخــــ   حــــ

 ٢٠١١وتوقفـت التحقيقـات يف قـضية بيتيكـي عـام      . ١٩٩٨عـام  يف  أوبتريوشا  /أوبتريوشي يف
  .مل يكن معروفاألن مكان وجوده 

ــشرين األول٨ ويف   ــة   / ت ــابع لبعث ــاض ت ــوبر، أكــد ق ــام   االحتــاد األورويبأكت  الئحــة اهت
/  آب١٣الــذي ألقــي عليــه القــبض يف وهــو ارتكــاب جــرائم حــرب،  بالكــسندر بوالتــوفيتش

متـهم  هـو  و. ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٤لبعثـة يف    من ا أغسطس مبوجب أمر أصدره قاض      
ــة مــدين مــن  باملــشاركة، حــسب االدعــاء، يف ســوء معام   ــوال    ل ــه مقت ــر علي ــان كوســوفو عث ألب

  .١٩٩٩عام يف   بولييبكوسوفو/كوسويففوشي  يف
  

  داجلرمية املنظمة والفسا    
ــة    / متــوز٣١يف    ــابعني للبعث ــدم أحــد املــدعني الت ــه، ق يف مكتــب املــدعني اخلاصــني  يولي

ــسابق حملكمــة بلديــ       كوســوفو  يف ــرئيس ال ــهم ال ــيهم، من ــدعى عل ــام ضــد عــشرة م ة الئحــة اهت
 مبحاكم مقاطعـات، وأحـد       سابقني بنفس احملكمة، وثالثة قضاة   سابقني  بريشتينا، وأربعة قضاة    

 قـضية مدنيـة     ١٥ويـشتبه أن املـدعى علـيهم تورطـوا يف           . مجاعيـة  وأحد ممثلي مؤسسة     ،احملامني
، وهي قضايا من اختصاص الدائرة اخلاصة للمحكمـة         مجاعيةتتعلق بادعائهم ملكية مؤسسات     

  .كوسوفوالعليا يف 
 مخــس حانــات وأربعــة يف آن واحــدأغــسطس، دامهــت شــرطة كوســوفو  / آب٧ويف   

 ضـابط  ١٠٠وشارك أزيد مـن     . داكوفيتشا يف غرب كوسوفو   /غياكويفمبان خاصة يف منطقة     
ــة الــيت   ــدأ أصــال عــام   احتقيقــتلــت يف العملي  املنظمــة اشــتركتو. ٢٠١١ يف االجتــار بالبــشر ب

وقامــت البعثــة . يف إعــادة الــضحايا طوعــاً إىل أوطــاهنم الدوليــة للــهجرة مــع شــرطة كوســوفو  
 إىل شـرطة    املـشورة بأنشطة الرصـد والتوجيـه وإسـداء املـشورة طـوال مـدة التحقيـق، وقـدمت                  

 هامـشتب  ١٢ونتيجة لتلك العملية، ألقـي القـبض علـى      . كوسوفو أثناء مرحلة التخطيط للعملية    
يف حـني    اإلقامـة اجلربيـة،      فرضت عليهم و   االحتجاز قبل احملاكمة أ    رهنفيهم وضعوا فيما بعد     
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ــشتينا  ٢٢ُنقلــت  ــة إىل بري ــواءلالستفــسار ضــحية حمتمل ــة  .  واإلي ــةونفــذت العملي  ومتــت مبهني
 وستواصـل البعثـة متابعـة القـضية         ،معاملة الضحايا احملتملني بطريقة مالئمة وفـق مـشورة البعثـة          

  .عن كثب
شتينا الئحــة االهتــام الــيت أغــسطس، أكــد قــاض مــن حمكمــة مقاطعــة بريــ/ آب١٦ويف   

قدمها أحد املدعني التابعني للبعثة ضـد مخـسة مـشتبه فـيهم يف قـضية تتعلـق بتـهريب مهـاجرين          
 مـن قـضاة     ةخمتلطـ هيئـة    تويف نفس اليوم، مدد   . إىل أمريكا الشمالية واجلنوبية بصورة رئيسية     

ــيني و ــضاة حمل ــابعني لق ــدعى عليه    ت ــاطي شخــصني م ــر االحتجــاز االحتي ــة أم ــهريب  لبعث ــا بت م
  .املهاجرين والتورط يف اجلرمية املنظمة

 أمر االحتجاز االحتياطي واإلقامة اجلربيـة       ةخمتلطهيئة   تأغسطس، مدد / آب ٢١ويف    
ضد مشتبَهني وأوامر اإلقامة اإلجبارية ضـد مثانيـة آخـرين متـهمني بـالتورط يف اجلرميـة املنظمـة              

ويوجـد مـن بـني املعـتقلني مـدير      . مربسـبت / أيلـول ٢١واالجتار باألشخاص، وذلك حـىت تـاريخ    
الرعايـة االجتماعيـة، الـذي وجهـت إليـه هتمـة إسـاءة اسـتعمال                ومديرية العمالة بـوزارة العمـل       

نتيجـة عمليـة واسـعة النطـاق نفـذهتا          هـي   والقضية  .  بالتحقيق فيما يتعلق السلطة واملهام الرمسية    
  .شرطة كوسوفو وقامت البعثة برصدها

ــول١٢ويف    ــيهم      ســبتمرب/ أيل ــشتبه ف ــى مخــسة م ، ألقــت شــرطة كوســوفو القــبض عل
، يعتقـد أهنـا     من دوالرات الواليات املتحدة     مليون دوالر  تناهزوصادرت عمالت مزيفة بقيمة     

التقــدم رصــد علــى  البعثــة ســتعملومــع اســتمرار التحقيقــات،   . أنتجــت خــارج كوســوفو  
ــة  و ــة للـــشرطة اجلنائيـ ــة الدوليـ ــواالتـــصال باملنظمـ . ورويب عنـــد االقتـــضاءشرطة األمكتـــب الـ

احملتمل أيضا أن يكون هلذه القضية ارتباط بالوثائق املـزورة الـيت متـت مـصادرهتا يف وقـت                    ومن
  .سابق من الصيف

حمكمـة مقاطعـة ميتروفيتـشا حكمـا        يف   ة خمتلطـ  ت هيئـة  سبتمرب، أصـدر  / أيلول ٢٠ويف    
اجلرميـة   لتـورط يف  ل األمـوال وا   ي غـس  بـسبب دة تسع سنوات يف حق يفرو بـانتيليتش         ملبالسجن  
ويعتقد أن له عالقة مع زفونكو فيـسيلينوفيتش، املـشتبه يف ضـلوعه يف اجلرميـة املنظمـة                  . املنظمة

  . واملوجود حاليا رهن االعتقال يف صربيا،يف مشال كوسوفو
لبعثة الئحة اهتام نظمي مصطفي، ورشاد زرقا، وخليل        تابع ل ويف نفس اليوم، أكد قاض        

املهــام   أوه املــدعى علــيهم، يف مجلــة أمــور، هتمــة إســاءة اســتعمال الــسلطة ويواجــ. زرقــا بأكملــها
  .كوسوفو  وكان نظمي مصطفي يف السابق مدعيا يف مكتب املدعني اخلاصني يف.الرمسية
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ســتة علــى حمكمـة مقاطعــة بريــزرن  يف  ةخمتلطــهيئــة حكمــت ســبتمرب، / أيلـول ٢١ويف   
سـنوات ونـصف بعـد إدانتـهم بتـهريب      تراوحت بـني سـنة وثـالث    ملدد مدعى عليهم بالسجن    

  .وقد استند التحقيق إىل معلومات مت التوصل هبا بفضل التعاون القانوين مع ألبانيا. املهاجرين
 لبعثـة الئحـة اهتـام كـويل بوكـا، وهـو قـاض             تـابع ل  سبتمرب، أكد قـاض     / أيلول ٢٥ويف    

  .املهام الرمسية وألطة إساءة استعمال السبسابق، وعبد اهللا روباي، وهو حمام، وكالمها متهم 
  مـن ثالثـة قـضاة حملـيني وقاضـيني          ةمكونـ هيئـة    تأكتـوبر، رفـض   / تشرين األول  ٢ويف    

 فيمـا عـرف باسـم       ٢٠١١يوليه  / احملكمة العليا استئناف احلكم الصادر يف متوز       تابعني للبعثة يف  
ة سـجنا   ، اليت أدين فيها سبعة مدعى عليهم مبا جمموعه ست وستون سن           “تيسا/ تيزا قضية هنر ”

ــوت   ــورطهم يف م ــرَّبني   ١٥لت ــاجرين امله ــواطين كوســوفو امله ــن م ــر   م ــا يف هن ــزاغرق ــسا / تي تي
 لالحتــاد األورويب ةتيــسا احلــدود اخلارجيــ/ تيــزاويــشكل هنــر. ٢٠٠٩أكتــوبر /تــشرين األول يف

 إجراميـة منظمـة   عـصابة وكـشف التحقيـق يف هـذه القـضية البـارزة عـن       . بـني هنغاريـا وصـربيا   
ــذلك     كانــت تعــرض علــ  ــة ب ــدان االحتــاد األورويب، حمقق ــانوين إىل بل ــرور الالق ى املهــاجرين امل

  .أرباحا غري مشروعة كبرية
 يف عمليـــة مـــشتركة نفـــذت ،شـــرطة كوســـوفوو  البعثـــة، اعتقلـــتاليـــوم نفـــسهويف   

ــا  ، شخــصاً بريــشتينا يف ــا يف أملاني  تورطــه يف اجلرميــة املنظمــة واالجتــار  لالشــتباه يفكــان مطلوب
  . إجراء للتعاون القانوين الدويلوقد ُنقل ملف القضية من أملانيا يف إطار. باملخدرات

 ،أكتــوبر، أكــد قــاض تــابع للبعثــة الئحــة اهتــام بويــار بوكوشــي  / تــشرين األول٨ويف   
 ي، إيلـري تـوال  يف حـق  هاأكـد جـزءا منـ   و . بكاملـها  ،وزير الصحة ونائب رئيس الـوزراء سـابقا       

 هتـم اسـتغالل   إلـيهم وقـد وجهـت   . آخـرين مدعى عليهم  و،ااألمني الدائم لوزارة الصحة سابق    
 ممارسة مهام الوظيفة، واسـتغالل التفـويض    إطاراملنصب الرمسي أو السلطة، وإساءة املعاملة يف  

 االقتــصادي، وإبــرام عقــود ضــارة، وإصــدار قــرارات قــضائية غــري مــشروعة، وطلــب رشــاوى  
  . مجع األدلة، والتهرب الضرييب، وعرقلةيهاحماولة احلصول عل أو

 لتــرا مــن اإليثــانول كانــت تــستخدم إلنتــاج ٢٥٠ مجــارك كوســوفو  دائــرةوصــادرت  
 على األقل مـن مـستهلكي هـذه املـشروبات       ٢٦ هالكوقد أثار   . مشروبات كحولية مغشوشة  

الكحوليــة امللوثــة يف اجلمهوريــة التــشيكية يف هنايــة الــصيف االنتبــاه إىل هــذه املــشكلة يف مجيــع  
ــا،  ــه   .  وكــذلك يف كوســوفو أحنــاء أوروب ــدمت التوجي ــة أن ق ــد ســبق للبعث ــدائرةوق  مجــارك  ل

  .مأخذ اجلدكوسوفو خبصوص هذه املسألة، ويبني تنفيذ العملية أن املشكلة تؤخذ 
 وعلــى امتــداد الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تواصــلت كــذلك جلــسات االســتماع يف          

  .البشرية ر غري املشروع باألعضاءيعرف بقضية ميديكوس اليت تتعلق مبحاكمة بشأن االجتا ما
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  القضايا واملسائل الرئيسية األخرى    
ــيس وزراء كوســوفو     / متــوز١٧يف    ــاي، رئ ــه، عــاد إىل كوســوفو رامــوش هارادين يولي

 ٢٠١٠ منــذ عــام الــسابق وزعــيم التحــالف مــن أجــل مــستقبل كوســوفو، الــذي كــان موقوفــا
ــة   يف ــة جزئيــ ــادة حماكمــ ــياق إعــ ــة ســ ــة الدوليــ ــسؤولني   حمل يف احملكمــ ــخاص املــ ــة األشــ اكمــ
يوغوسـالفيا الـسابقة     االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل الـيت ارُتكبـت يف إقلـيم            عن

كمة حكمها الـذي مـن املتوقـع صـدوره          احمل يف بريشتينا إىل أن تعلن       سيظل و .١٩٩١منذ عام   
 ة هبـدف كفالـة تقّيـد      وتقدم بعثة االحتاد األورويب مـساعدة للمحكمـ       . أكتوبر/يف تشرين األول  

  . هاراديناي بشروط اإلفراج املؤقت عنه، وهي شروط سريةالسيد
تقيـيم موقـع مقـربة      لعمليـة   متـت   يوليه، بعد سـنتني مـن العمـل املكثـف،           / متوز ٣٠ويف    

 علــى رفــات ضــحايا بــشرية، وأكــدت هنــاكومل ُيعثــر . زيليفــودا/زيليفــوديمجاعيــة حمتملــة يف 
شب فيـه مـؤخرا ال ميكـن أن يكـون قـد أدى إىل تـدمري أي أدلـة        التحقيقات أن احلريق الذي نـ    

  .حمتملة، ألن احلريق كان سطحيا فقط
بريــزرن، مــشكلة مقاطعــة أغــسطس، أصــدرت هيئــة خمتلطــة يف حمكمــة  / آب١٣ويف   

كراسـنيكي  أمـني   ، حكمـا بـسجن      بعثة االحتاد األورويب  ل تابعنيقاضيني  قاض حملي واحد و    من
 أحكام بالـسجن لفتـرات تتـراوح         أيضا وصدرت. ل يف ظروف مشددة   عاما جبرمية قت   ٢٣ملدة  

ــة     ــيهم  أشــخاصبــني ســنة وســبع ســنوات يف حــق ثالث وكانــت . يف نفــس القــضية  مــدعى عل
بانيـــا الواقعـــة / يف قريـــة بانيـــاُوجهـــت إىل املـــدعى علـــيهم هتـــم تتعلـــق بقتـــل اســـكندر ليمـــاي

  أسـرة ليمـاي     آخـرون مـن     أفـراد  وكـان . ٢٠١١ينـاير   /ماليشيفو يف كانون الثـاين    /ماليشيفي يف
وقــع خــالل االنتخابــات الــيت جــرت الــذي  ،وُيعــدُّ احلــادث. أصــيبوا أيــضا جبــروح يف احلــادث

ومل يثبـت وجـود     . بـارزتني  بني أسرتني    متواصل جزءا من نزاع     ،ديسمرب/ كانون األول  ١٢ يف
  .دافع سياسي خلف االعتداء

فيتــشا جلــسة إلقــرار التــهم ميتروحمكمــة مقاطعــة أغــسطس، ُعقــدت يف / آب١٥ويف   
 مــبىنقــضية ســبعة مــشتبه فــيهم مــن صــرب كوســوفو ُيــزعم أهنــم شــاركوا يف اهلجــوم علــى   يف

ــة يف آذار ــارس /احملكم ــاد       . ٢٠٠٨م ــة االحت ــدعي بعث ــدمها م ــيت ق ــام ال ــضمنت الئحــة االهت وت
احتالل ممتلكــات الغــري بــصورة غــري قانونيــة، وعرقلــة عمــل أشــخاص    ا تتعلــق بــاألورويب هتمــ

يني أثنــاء أداء واجبــاهتم الرمسيــة، وتعــريض مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا    رمســ
وسيصدر حكم مشترك بشأن إقرار التهم بعد االنتـهاء مـن مجيـع جلـسات االسـتماع                 . لخطرل

  .سبتمرب/ أيلول١٣املتهمني السبعة يف املتعلقة بالضرورية 
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دعني اخلاصـني يف كوســوفو،  أغـسطس، وعقــب طلـب قدمــه مكتـب املــ   / آب١٦ويف   
ــة االحتــاد األورويب يف حمكمــة      ــابعني لبعث ــة الت مقاطعــة أصــدر أحــد قــضاة اإلجــراءات التمهيدي

بيـت اهللا مهمـيت،     (بريزرين حكما بتحويل احلبس االحتياطي لألشخاص الثالثة املدعى علـيهم           
وُيـــشتبه . يـــة ملـــدة شـــهر واحـــدإىل حكـــم باإلقامـــة اجلرب) وبيكـــيم ســـوما، ولـــوان كريكـــيين

وشـروع يف قتـل يف ظـروف         املدعى عليهم قد ارتكبوا جـرائم قتـل يف ظـروف مـشددة،             أن يف
شـارع  قـضية الـتفجري يف      ” باسـم    ُتعـرف مشددة، وتسبب يف حالة خطـر عـام يف القـضية الـيت              

 صـادق أبـازي     علىوُعقدت أيضا جلسات استماع أخرى يف القضية املرفوعة         . “بيل كلينتون 
وأصـدرت  ). ٢ -املعروفـة أيـضا باسـم قـضية بالكـا      (تل يف ظروف مشددة   وآخرين جبرمية الق  

أيــضا هيئــات خمتلطــة يف احملكمــة العليــا قــرارات بــرد االســتئناف يف ثــالث قــضايا قتــل عمــد،     
  .وأقرت األحكام الصادرة فيها أو فرضت عقوبات أشد

ــة   / آب٢٩ويف    ــة يف حمكمـ ــدرت هيئـ ــسطس، أصـ ــة أغـ ــة  مقاطعـ ــشا، مكونـ ميتروفيتـ
 عامـا علـى سـليمان       ١٣ثـة قـضاة تـابعني لبعثـة االحتـاد األورويب، حكمـا بالـسجن ملـدة                  ثال من

. ١٩٩٧أغـــسطس عـــام /قتـــل بـــصري شـــريميييت عمـــداً يف ميتروفيتـــشا يف آب حـــساين جبرميـــة 
حلمايـة  وعقب تقدمي حمامي الدفاع طلبا      .  أمام احملكمة احمللية   ١٩٩٨حوكم غيابيا يف عام      وقد

  .عليا بإعادة احملاكمة يف القضية ال، أمرت احملكمةالشرعية
 ُيعتقــد أنــه يــؤدي دورا رئيــسيا  ســبتمرب، بــادر أنــور ســكرياكا، الــذي / أيلــول٢٨ويف   

ملـدة  اإلجرام املنظم الدويل، إىل تـسليم نفـسه طوعـا إىل بعثـة االحتـاد األورويب بعـد أن ظـل                       يف
ولقـد  .  للـشرطة اجلنائيـة   من شـرطة كوسـوفو واملنظمـة الدوليـة    امطلوبجمرما فارا   أربع سنوات   

 بالـسجن ملــدة   قــائمحكـم يف حقـه  ، وســينفذ هتممـسؤويل كوســوفو وأصـبح يف ُعهـد   إىل لم سُـ 
ــة    ــه جرمي ــهســنتني الرتكاب ــاء أداء      توجي ــل أشــخاص رمســيني أثن ــة عم ــة عرقل ــدات وجرمي  هتدي

ضــابط وجيــري حاليــا التحقيــق معــه بــشأن مــزاعم تفيــد مبــشاركته يف قتــل   . واجبــاهتم الرمسيــة
  .٢٠٠٧أغسطس /شرطة تراميف رضا يف آبال

ميتروفيتـشا، مكونـة    مقاطعـة   أكتوبر، أصدرت هيئة يف حمكمـة       / تشرين األول  ١٢ويف    
 عامـا علـى فهمـي طـاهري     ٢٢من قضاة تابعني لبعثـة االحتـاد األورويب، حكمـا بالـسجن ملـدة            

  .ف مشددةويف ظرالرتكابه جرمية قتل 
 منتظمــة مــع شــرطة كوســوفو بــشأن حــوادث وجتــري بعثــة االحتــاد األورويب مناقــشات  

ظـاهرة  تسمى  باتت  وهذه الظاهرة   . إطالق النار اليت تشهد يف العادة زيادة خالل فصل الصيف         
هـي تـرتبط    و هبا خطر التعـرض إلصـابات حيتمـل أن تكـون قاتلـة،               يرتبط و “إطالق النار فرحاً  ”

ــهاء شــهر   (عيــد الفطــرباالحتفــاالت مثــل األعــراس، و  ــة أخــرى  ، وم)رمــضانانت ناســبات ثقافي
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وعمال مبشورة البعثة، بذلت شـرطة كوسـوفو جهـودا واعيـة واسـتباقية              . مجيع أحناء كوسوفو   يف
ر حتسني مسامهة اجملتمعـات احملليـة       قد يسّ لو. خالل فصل الصيف للتدخل يف مثل هذه املناسبات       

،  اجلنـاة  ةيف أعمال الـشرطة حتقيـق معـدل اسـتجابة جيـد أدى إىل مـصادرة أسـلحة وحتديـد هويـ                     
 موجهــا بــذلك إشــارة واضــحة إىل اجلمهــور بــأن شــرطة كوســوفو تــويل مــسألة الــسالمة العامــة 

ق  إعالميــة تــضمنت بــث إعــالن يــستغربرســائلواقترنــت أنــشطة إنفــاذ القــانون . اهتمامــا جــديا
  .بأسلحتهم يدعو الناس إىل االحتفال بقلوهبم الثانية على التلفزيون احلكومي  ٣٨

 مــدير ســجن عمــلطس، قــررت وزارة العــدل يف كوســوفو تعليــق أغــس/ آب٣١ويف   
وأسـدت البعثـة    . ، ونقل ثالثة مـن نوابـه إىل مرافـق احتجـاز أخـرى             على الفور دوبرافا  /دوبرايف

جـة ملـا وقـع يف اآلونـة األخـرية           وجـاء القـرار نتي    . املشورة إىل الـوزارة يف مجيـع مراحـل العمليـة          
. ، وهـو مـا مت إفـشاله       ة فرار سجناء ميثلون خطرا كبريا     انتهاكات لإلجراءات األمنية وحماول    من

واختـذ هـذا الفريـق خطـوات إجيابيـة      . مؤقت ليحل فورا حمل الفريـق الـسابق   إداري  وُعّين فريق   
إلدارة السجن عقـب أنـشطة مكافحـة الفـساد الـيت بـادرت إىل تنفيـذها بعثـة االحتـاد األورويب                      

ني، أحـدمها جتريـه دائـرة إصـالحيات كوسـوفو،           وُشـرع يف حتقـيق    . وأعقبها تعليـق مهـام املـدير      
وتقــدم بعثـة االحتــاد األورويب كامـل الــدعم   . وزارة العـدل املفتـشية الداخليــة يف  واآلخـر جتريــه  

رصـــد والتوجيـــه وإســـداء املـــشورة،  املتعلقـــة بالا املؤقـــت مـــن خـــالل واليتـــهيفريـــق اإلدارلل
  .السجن اجلديدة حني تعيني إدارة زيادة مؤقتة يف عدد املوظفني إىل مع

 مقابلــة مــن جممــوع ٣٦وتولــت بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون رصــد     
وكانـت الـدعوة إىل   .  مقابلة لتعيني موظفني يف وحدة الدعم التشغيلي لـشرطة كوسـوفو       ١٦٥

وتقدم لـشغل الوظـائف أشـخاص       . التركيةو  األلبانية والصربية  باللغاتإرسال الطلبات أُعلنت    
ون إىل خمتلف أطياف اجملتمع، ولكن مل يكـن هنـاك ممثلـون للنـساء أو األقليـات يف األفرقـة           ينتم

الــسامني الــيت أجــرت املقــابالت، وذلــك بــسبب عــدم وجــود أي منــهم يف صــفوف الــضباط     
ــوم علــى شــبكة      . وحــدةال يف ــة يف نفــس الي ــة البدني ــارات الفحــص واللياق ــائج اختب وأُعلنــت نت
دف التقليــل مــن إمكانيــة التــدخل بــدون مــربر، ولكــن نتــائج   انــت لــشرطة كوســوفو هبــ راإلنت

وكانـت بعثـة االحتـاد األورويب قـد أجـرت تقييمـا أوليـا للعمليـة         . مل تنـشر بعـد  االختيار العامـة    
  .عموما ووجدهتا ُمرضية

 اآليل“ ASYCUDA”وعلى النحو املتوقع، واكبت الصعوبات التقنية بدء العمل بنظـام             
نات اجلمركية، ولكن ُينتظر يف القريب العاجل أن يتم التغلـب علـى املـشاكل                البيا ملعاجلةاجلديد  

اعتمـاد  عـن   بقـوة   دافعـت   وكانت بعثـة االحتـاد األورويب قـد         . املراحل األوىل األولية اليت رافقت    
ويوفر النظام فوائد مجة لتيـسري التجـارة،   . مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميةاملقدم من   النظام،  
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ل املخاطر، واملساءلة، والشفافية، وستقدم بعثة االحتاد األورويب املـساعدة مـن أجـل كفالـة                وحتلي
  . مجارك كوسوفو استفادة كاملة من هذه الفرص اجلديدةدائرةأن تستفيد 

  
  فرقة العمل اخلاصة املكلفة بالتحقيق    

نــائي  إلجــراء حتقيــق ج٢٠١١أُنــشئت فرقــة العمــل اخلاصــة املكلفــة بــالتحقيق يف عــام   
يف ذلـك    تنـاول و.  الواردة يف تقرير ديك ماريت، املقـرر اخلـاص جمللـس أوروبـا             املزاعمكامل يف   
 طائفة واسعة من اجلرائم اليت ُيزعم أهنـا وقعـت، وتـشمل جـرائم اختطـاف، واحتجـاز،                   التقرير

بت اسـتقط األعضاء البشرية واالجتار هبا الـيت       إضافة إىل مزاعم استئصال     وإساءة معاملة، وقتل،    
وتواصل فرقة العمل التحقيق بنشاط يف املزاعم ومجع األدلـة ذات الـصلة      . تغطية إعالمية كثيفة  

تفاصـيل عمليـات    أو   إليهـا    ختلـص النتائج اليت   يف العلن   غري أن فرقة العمل ال تناقش       . بالتحقيق
إنفــاذ إلجــراءات الــسليمة املتبعــة يف االدعــاء العــام و ا وذلــك متاشــيا مــعالتحقيــق الــيت جتريهــا، 

ويتعلق األمر هنا بتحقيق يف غاية التعقيـد حيتـاج إكمالـه إىل الوقـت، وذلـك ألسـباب                  . القانون
 املــزاعم الــيت جيــري التحقيــق فيهــا، وأيــضا ألنــه يتعامــل مــع واليــات قــضائية نطــاقلــيس أقلــها 

  . عاما١٣ إىل ١٢قبل متعددة، ويشمل أفعاال ُيزعم أهنا وقعت 
، فإهنـا   واالدعـاء مـل باملمارسـات الـسليمة املتبعـة يف التحقيـق            ومتشيا مع التزام فرقة الع      

ذكر فيـه أحـد     الذي  سبتمرب و / أيلول ١٠لن تناقش التقرير الذي بثته إذاعة وتلفزيون صربيا يف          
  أُجريـت  رتع قلب سجني صـريب    جراحية ل  يف عملية    ١٩٩٨يف ربيع عام     األشخاص أنه شارك  

أثـارت  كانت املقابلـة التلفزيونيـة مـع هـذا الـشخص قـد              و.  يف مشال ألبانيا   غري نظامية يف عيادة   
 تـشكل دلـيال قاطعـا       تهمـا إذا كانـت شـهاد      حـول   حت أسـئلة    ر، وط تعليقات على نطاق واسع   

ورغم أن فرقة العمل لن تـرد علـى مثـل هـذه األسـئلة احملـددة، لألسـباب                   . بالنسبة لفرقة العمل  
أهنـا  يف متابعـة مجيـع مـسارات التحقيـق و         املذكورة أعاله، فإهنا أكدت أن هنجها العام سـيتمثل          

ستحلل بدقة أي شهادة أو أي مادة حيتمل أن تكون ذات قيمـة إلقامـة البّينـة، وسـتتخذ مجيـع                     
  .اخلطوات الالزمة للتأكد من حقيقتها

واصل املدعون العامون واحملققون األعضاء يف فرقة العمـل اخلاصـة املكلفـة بـالتحقيق               و  
 مع نظرائهم يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا الـسابقة وبعثـة             تعاون وثيق يف إطار   العمل  

واســتمرت االتــصاالت  .  املنطقــةاالحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون ومــع نظــرائهم يف     
وخـالل الفتـرة املـشمولة      . أهم األفراد الذين لديهم معلومـات ذات أمهيـة بالنـسبة للتحقيـق             مع

 مـساعدة مـن عـدة حكومـات         ، وليامسون ، جون كلينت  ام الرئيسي بالتقرير، طلب املدعي الع   
تـوطني الـشهود يف أمـاكن أخـرى، وبـدأت مناقـشات علـى               إعـادة   أخرى بشأن مسائل تتعلق ب    

تـوطني الـشهود يف أمـاكن    إعـادة  املستوى التنفيذي مع احلكومات الـيت سـبق أن وافقـت علـى          
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ظمـات غـري احلكوميـة الـيت حيتمـل      نوجيري أيضا إحراز تقدم علـى مـسار العمـل مـع امل         . أخرى
  .ومات ذات أمهية بالنسبة للتحقيقمعللك مت أن

وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، سـافر أيـضا املـدعي العـام الرئيـسي إىل بودغوريتـشا                     
 خـالل زيارتـه     ،والتقـى . دعم التحقيـق  يـ لجبل األسـود أن     لملناقشة السبل اليت ميكن من خالهلا       

ــيت جــرت يف الفتــرة مــ    ــسؤولني كبــار يف حكومــة اجلبــل    ،ســبتمرب/ أيلــول٢١ إىل ١٩ن ال  مب
وأعربــت ســلطات اجلبــل  . مثلــي الــسلك الدبلوماســي واملنظمــات غــري احلكوميــة  مباألســود، و

اخلاصــة املكلفــة العمــل األســود عــن رغبتــها يف تقــدمي كامــل الــدعم واملــساعدة ألعمــال فرقــة   
ة قـادرة علـى االسـتفادة مـن تعـاون دول هلـا       وميثل ذلك إشـارة إضـافية إىل أن الفرقـ       . بالتحقيق

  .صلة بالتحقيق الذي جتريه
  

  التشريعات    
أغـسطس، حــضرت بعثـة االحتــاد األورويب الـدورة الثانيــة    / آب٣ إىل ١يف الفتـرة مــن    

املكونـة مـن مخـسة مـشاريع         (“جمموعة التـشريعات القـضائية    ”للفريق العامل املعين باستعراض     
ــوا ــة، واجمللــس القــضائي    دعــا جملــس االبــشأننني ق ء العــام يف كوســوفو، واملــدعي العــام للدول
 العديــد قــدمت البعثــة و). كوســوفو، واحملــاكم، ومكتــب املــدعني اخلاصــني يف كوســوفو      يف
 بعثـة االحتـاد     دعـت و. أن تعـد وزارة العـدل الـصيغ النهائيـة         ُيتوقع  و .التعليقات والتوصيات  من

  .ت احلالية بدال من إجراء مزيد من التغيريات التركيز على تنفيذ التشريعاإىلاألورويب 
أغــسطس، أقــرت احلكومــة مــشروع القــانون املتعلــق مبــصادرة األصــول /ويف مطلــع آب  

 بعثــة االحتــاد املقدمــة مــن املقترحــات والتعليقــات يتــضمناملكتــسبة بــصورة غــري قانونيــة، الــذي  
ــاملاألورويب وخـــرباء  ــية األوروبيـ ــلته إىل ةفوضـ ــان ، وأرسـ ــ. أغـــسطس/آب ٢١ يفالربملـ سق ويتـ
ويتضمن توصـياهتم   ) لتوأمةلمشروع  يف إطار   (حتليل خرباء االحتاد األورويب     مع  مشروع القانون   

  . االحتاد األورويبتشريعاتملصادرة، متشيا مع ا  يف جمالواسعة النطاقصالحية مبنح املتعلقة 
  

  حقوق امللكية    
ــة املطالبــات املتعلقــة باملمتلكــات يف كوســ     . ســبتمرب/ يف أيلــولوفو جلــسةعقــدت جلن

 ١ ٨٢٢يف بّتــت  مطالبــة، و٢ ٣١٢وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تولــت جتهيــز وحتليــل  
وبلـغ العـدد   . مبمتلكات ينتمي األطـراف فيهـا إىل مجاعـات عرقيـة خمتلفـة          أساسا   تتعلق   ،مطالبة

ــا     ــيت مت البــت فيه ــات ال ــا ٣٣ ٠٧٠اإلمجــايل للمطالب ــة، وم ــاك زال  مطالب ــة ٩ ١٢٣ هن  مطالب
وأصدرت هيئة الطعون التابعة لوكالة كوسوفو للممتلكات قـرارات بـشأن           . انتظار التسوية  يف
ــ.  قــضية٨٠ قــضية،  ١١٥ قــضية مــن أصــل ٣٢ يف ٢٠١٢ت يف عــام وكانــت الوكالــة قــد بّت
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 قـضية   ٩٣  النظـر يف   وأهنت الدائرة اخلاصة للمحكمـة العليـا      .  قضية معلقة  ٨٣ هناكزالت   وما
  .أكتوبر/يوليه إىل تشرين األول/من متوزيف الفترة 
ــة التـــابع لبعثـــة ا     ــا منـــسق شـــؤون حقـــوق امللكيـ الحتـــاد األورويب إىل اجتماعـــات ودعـ

شـغل   حقشرطة كوسوفو ومركز السالم والتسامح بعد أن منحت شرطة كوسوفو لنفسها              مع
ظمـة غـري    من ركـز هـو   املو. شاغليهامكاتب مركز السالم والتسامح، وأعلنت عن خطط إلخالء         

ــسياسية       ــاة الـ ــوفو يف احليـ ــرب كوسـ ــشاركة صـ ــى مـ ــشجع علـ ــوفو تـ ــصرب كوسـ ــة لـ حكوميـ
بإشـراك ممـثلني    و. شرطة كوسـوفو  يعـود لـ   واالجتماعية يف كوسوفو، وتعمـل انطالقـا مـن مركـز            

املمثـل اخلـاص لالحتـاد األورويب وبعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة               وزارة الداخلية يف كوسـوفو و      من
 تأجيـل  مـن بعثـة االحتـاد األورويب   متكنـت   ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا  املؤقتة يف كوسوفو 

ويف وقـت الحـق، أكـد نائـب وزيـر الداخليـة أن شـرطة                .  املـسألة  حـول اإلخالء وتعزيز املناقشة    
وبـذلك، اعتمـد نائـب الـوزير االقتـراح الـذي قدمتـه بعثـة         . كوسوفو سترفع القـضية إىل احملكمـة    

  .يتم توضيح املسألة عرب اتباع اإلجراءات القانونية الواجبةاالحتاد األورويب بأن 
  

  احلوارإجراء     
ــة االحتــاد األورويب    ــيش     واصــلت بعث ــة ن ــادي يف مدين ــذ مــشروع ري ــى تنفي  العمــل عل

وأُجنـزت  . ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٢املـؤرخ   السجالت املدنية   اتفاق احلوار بشأن    الصربية يف إطار    
ــصوير  ــات الت ــسجيل، والطب/عملي ــزواج     الت ــوالدة وال ــة وال ــق مــن ســجالت الديان اعــة، والتحق

شروع الــصغري احلجــم، الــذي كــان وهــذا املــ. ليبليــان/اخلاصــة بعــدة قــرى تابعــة لبلديــة ليبيــان 
 نــسخة وتــسليمها إىل ســلطات ٣٥٩مــايو، أُجنــز بعــد تــصديق مــا جمموعــه /أيــار ٨بــدأ يف  قــد

شارفت علـى االنتـهاء   حيث اق، وجيري العمل حاليا على تنفيذ مشروع واسع النط      . كوسوفو
ومـن املتـوخى أيـضا أن يـستوعب املـبىن         . مقـر املـشروع   ستـضيف   أعمال تشييد املبىن الـذي سي     

  .املشاريع املستقبلية اليت ستنبثق عن االتفاق املتعلق بالسجالت العقارية
كـانون   ٢املـؤرخ   التفـاق   لعـت بلغـراد الربوتوكـول الـتقين         سبتمرب، وقّ / أيلول ٢٥ويف    

، األمـر الـذي أتـاح       للمعـابر املفهوم األورويب لـإلدارة املتكاملـة       املتعلق بـ   ٢٠١١ديسمرب  /لاألو
 . الفريـق الثالثـي املعـين بالتنفيـذ األعمـال املقبلـة          يناقشو. إحراز تقدم على مسار تنفيذ االتفاق     

  .وتدعمه بعثة االحتاد األورويب باخلربة التقنية
  مارناك يصدر مبوافقة كزافييه بو د

   البعثةرئيس
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  املرفق الثاين
  

ــصر       ــوام عن ــشرطةيتكــوين وق ــصال العــسكري  ال ــم   واالت ــة األم  يف بعث
  كوسوفو املتحدة لإلدارة املؤقتة يف

  
  تكوين وقوام عنصر الشرطة يف بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    

  )٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٥يف (
  
  العدد  البلد

  ١  أوكرانيا 
  ١  طاليا إي

  ١  باكستان
  ١  بلجيكا 
  ١  كرواتيا
  ١  هنغاريا

  ٦  اجملموع    
    

  تكوين وقوام عنصر االتصال العسكري يف بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
  )٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٥يف (
  
  العدد  البلد

  ٢  أوكرانيا 
  ١  تركيا 

  ١  اجلمهورية التشيكية 
  ١  مولدوفا مجهورية
  ١  رومانيا
  ١  النرويج

  ٧  اجملموع     
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