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 املؤقتة يف كوسوفوتقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة   
  

 مقدمة -أوال  
ــر عاــجم بقــرار جملــس األمــن     - ١ ــل  (١999) ١244ُيقــد م اــلا التقري اجمللــس قــر ر ، ال

بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو، وّلـي إأن فقـه أل أقـدم علـ            إنشـا   مبوجبه 
ا اضـللع  بـه البعثـة مـن     منتظاة تقـارير بشـ ل تنذقـل واليـة البعثـةن ويتنـاور التقريـر مـ        فترات 

متوز/يولقـــه إ   ١6اســـتمد مـــن تلـــورات  ـــلا اترـــو   ـــجمر الذتـــرة مـــن   أنشـــلة ومـــا
 ن20١6تشرين األور/أكتوبر  ١5
وال تزار أولويات البعثة تتاثل يف تعزيـز األمـن واالسـتقرار وااتـرام اقـوس ا ن ـال        - 2

ــا           ــلا البن  ــدافلا، توانــل تذاعل ــو أا ــة لتحقق ــار ســع  البعث ــةن ويف إّ يف كوســوفو ويف املنلق
بريشتقنا وبلغراد، ومجقع ّوائف كوسوفو، واجللات الذاعلة ا قلقاقة والدولقـةن وال تـزار    مع

والتعاول يف أوروبا والقـوة األمنقـة الدولقـة يف كوسـوفو )قـوة كوسـوفو( تؤديـال        منظاة األمن 
ن وال تــزار بعثــة اال ــاد (١999) ١244دورمهــا يف إّــار مــا نــر علقــه قــرار جملــس األمــن   

لـس  الرئاسـ  جمل يتااشـ  مـع البقـال    األورويب املعنقة ب ـقادة القـانول موجـودة يف كوسـوفو مبـا      
ــؤر    ــن املــ ــا /نوفا    26األمــ ــرين الثــ ــؤر    (S/PRST/2008/44) 2008تشــ ــر  املــ وتقريــ

ت األمـم املتحـدة ونـناديقلا    ن وتعاـل وكـاال  (S/2008/692) 2008تشرين الثـا /نوفا    24
 وبراجملا عن كثي مع البعثةن

  
 التلورات ال قاسقة واألمنقة -ثانقا  

 ــجمر الذتــرة املشــاولة بــالتقرير، متحــورت التــوترات ال قاســقة اــور اتــجم  علــ     - ٣
اعتاـاد  والترديو عل  االتذاس بش ل تعقني احلدود ا قلقاقة مع اجلبـل األسـود   مشروع قانول 

ا للتعـدين والرـناعةن وقـد أثـارت امل ـ لة األ ـدة مزيـدا مـن         ت ـ قانول جديد بش ل جماـع تريب 

http://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2008/44
http://undocs.org/ar/S/2008/692
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التوتر العام بني بريشتقنا وبلغـراد، يف اـني أل تنذقـل االتذاقـات الـل و التونـل إلقلـا يف إّـار         
  ره اال اد األورويب استار بوتدة بلقئة فح ين  قاحلوار الل  ي

ــ 4ويف  - 4 ــانول     20١6لس آب/أغ ـ ــروع قـ ــ  مشـ ــوفو علـ ــة كوسـ ــ  اةومـ ، وافقـ
الـل  و التونـل إلقـه     ،للترديو عل  االتذاس بش ل تعقني احلدود ا قلقاقة مـع اجلبـل األسـود   

ــة هوقدمتــ ،20١5آب/أغ ــلس  26يف  آب/أغ ــلس، نــوت   9ن ويف كوســوفو إ  مجعق
شـلدت إّـجمس أاـد      ـة جلاعقة بت يقد مشروع القـانول  ـجمر   اجلجلنة الشؤول اتارجقة يف 

أعضــا  اــزب املعارضــة، اركــة تقريــر املرــد، الغــاز امل ــقل للــدموع، واعُتقــل  لــ  العضــو  
ــد موعــد      ــة لتحدي ــاأ، اجتاعــ  رئاســة اجلاعق ــوم الت ــان ويف الق ــ   جل ــة لالاق لترــوي  عل

مشــروع القــانول، اقــ  شــلدت اجلل ــة مــرة أ ــرح ققــام عضــو مــن اركــة تقريــر املرــد     
ــاز امل  ــالّجمس الغ ــدموع يف القاعــة ب ــاريا املقــرر للترــوي ،  أيلور/ســبتا ،  ١ن ويف  ــقل لل الت

، عق ــ  مرــلذ ، مــن اجلاعقــة، ســحي مشــروع القــانول مــن كوســوفو ّلــي رئــقس وزرا 
 النظر فقه عل  أساس أل احلةومة  تاج إ  ضاال توافو أوسع يف اآلرا  قبل املض  قدمان  

 27و  26و  5قني احلــدود ا قلقاقــة يف وُنظِّاــ  ااتماجــات عامــة ضــد اتذــاس تعــ   - 5
آب/أغ ــلس، يف بريشــتقنا، وجنــوب مقتروفقتشــا، ويف بقمــ /بقتو، علــ  التــواأن ونظناــ   

أيلور/سـبتا ن   ١اعقة  ـجمر جل ـتلا املعقـودة يف    مظاارة أمام اجلالاقا اركة تقرير املرد 
  اركــة تقريــر شــرّة كوســوفو القــبا علــ  اثــنني مــن أعضــا   ضــبا  ويف  لــ  القــوم، ألقــ

شخرــني  وااملرــد اــاوال جلــي ر ا  الذلذــل والغــاز امل ــقل للــدموع إ  اجلاعقــة، وااتمــز  
حملقـة الرـنعن وإضـافة إ   لـ ،      اارقـة قنبلة  22 ارج مبىن اجلاعقة تبني أهناا كانا حياجمل 
قئـة  اهلالتـد ل يف الـنظم احلاسـوبقة للماعقـة و     بتلاـة اعُتقل موظف ينتا  حلركة تقرير املرـد  

  اعة وتلذزيول كوسوفونالعامة  
عـدة اـاالت منـلا  ات نـلة مباشـرة      بـدا أل  وواستارت ااالت العنـف ال قاسـ ،    - 6

آب/أغ ـلس،   4باالتذاس املتنازع علقه بش ل تعقني احلدود ا قلقاقة مـع اجلبـل األسـودن ويف    
يف التحقققـات  كـبدةن و أّلق  قنبلة نارو قة عل  مبىن اجلاعقة، مما ت بي يف إحلاس أضرار 

، فقـد  رغـم أل التحققـو ال يـزار جاريـا يف هنايـة الذتـرة املشـاولة بـالتقرير        والل أعقبـ   لـ ،   
ــقلمن ويف         ــتبه ف ــر املرــد كاش ــة تقري آب/أغ ــلس،  9اــددت الشــرّة نشــلا  مــن ارك

اكتشذ  الشرّة عبوة متذمرة وأبللتلا يف م ةن  ا  يتبـع لـرئقس جلنـة كوسـوفو املعنقـة      
آب/أغ ـلس، انذمـرت قنبلـة يدويـة يف املـبىن الرئق ـ  هلقئـة إ اعـة          22قم احلـدودن ويف  بترس

وتلقذزيــول كوســوفو يف بريشــتقنا، ممــا ت ــبي يف إحلــاس أضــرار بــاملبىن وبــبعا املعــداتن ويف   
ــة إ اعــة وتلقذزيــول      28 ــة أ ــرح قــرب مــذر مــدير اقئ ــة يدوي آب/أغ ــلس، انذمــرت قنبل
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بي، مرة أ رح، يف أضـرار ماديـةن وإضـافة إ   لـ ، اكتشـذ       كوسوفو يف بريشتقنا، مما ت 
اققبة ظلر  تو  عل  مـواد لرـنع    50أيلور/سبتا ، حنو  ١شرّة كوسوفو ونادرت، يف 

  ت ــت جراا اركــة كانــبريشــتقنا  يفالوقــود القنابــل واملتذمــرات األ ــرح مــن غرفــة  ــزين  
 نتقرير املرد

اجلبل األسود ضان الشرو  الـل وضـعلا اال ـاد     وال يزار الترديو عل  االتذاس مع - 7
األورويب لة  يتاةن سةال كوسوفو مـن ال ـذر دول ت شـدة إ  منلقـة شـنغنن وبنـا  علـ         

يف  ،جلنة احلريات املدنقة والعدالـة والشـؤول الدا لقـة بال ملـال األورويب    اقترر تروي   ل ، 
شـدة لةوسـوفو، مـع عـدم الشـروع يف أ       أيلور/سبتا ، عل  متديد ا عذا  احلاأ مـن الت   5

 إ  عدم الترديو عل  االتذاس مع اجلبل األسودن  اق  أشارت  لوات أ رح، 
تشــرين األور/أكتــوبر، اعتاــدت مجعقــة كوســوفو قانونــا جديــدا بشــ ل جماــع   8ويف  - 8
أنـبح  ملةقـة اجملاـع واقةلـه موضــوع     أل ا الرـناع ، الـل  أثـار جـدال فوريـا منـل       ت ـ تريب
ّويـل األمــدن ويـنر القــانول علـ   ويــل اجملاـع إ  شــركة مملوكـة ملةقــة عامـة تابعــة        نـزاع 

يف املائــة مــن األســلم وحيــوز املوظذــول ن ــبة  80لةوســوفو، اقــ   ــوز ســللات كوســوفو 
 ةوســوفوليف املائــة منــلان و كــر رئــقس الــوزرا  يف اجلاعقــة أل املــوارد املعدنقــة ملــ           20

ا يف كوسوفو وستظل كـلل ن ويف بلغـراد، عقـدت    ت جماع تريبأنور  ، لا القانول وتةول،
ا، إ  ت ـ تشرين األور/أكتوبر ملناقشة جماـع تريب  ١١اةومة نربقا اجتااعا جمللس الوزرا  يف 

جانــي اتذــاس احلــوار بــني بريشــتقنا وبلغــراد بشــ ل االترــاالتن وأعلــن رئــقس وزرا  نــربقا،   
  مجقــع النتــائق القانونقــة لوثــائو مؤس ــات ألة ــندر فوتشــقتو، قــرارا اةومقــا يقضــ  باللغــا 

ا، والر بريشتقنا من ا ا  إجرا ات أااديـة اجلانـي أو   ت بريشتقنا وإجرا اهتا بش ل جماع تريب
نـرب كوسـوفو امل ـا      ازُب اقازة املاتلةات عنوةن ويف مجعقة كوسوفو، عارض القانوَل

ضا، واركـة تقريـر املرـدن واشـتة      املبادرة املدنقة الرربقة، الل  قاّع أعضاؤه التروي  أي
كجم احلزبني من عـدم التشـاور امل ـبو وعـدم كذايـة الوقـ  السـتعراض نـر القـانول قبـل أل           

 اجلاعقةن تعتاده
وُنظِّا  ااتماجات عامة، مبا يف  ل  وضـع بعـا احلـواجز علـ  اللـرس، يف  ـار        - 9

رين األور/أكتــوبر، تشــ 7ا ومرافقــهن ويف ت ــكوســوفو اقــ  يوجــد معظــم منــاجم جماــع تريب
اســتثنائقة مشــتركة للماعقــات البلديــة الشــاالقة األربــع،    جل ــةعقــد ممثلــو نــرب كوســوفو  

لت مقل اعتراضلم عل  مشروع القـانول  و ل  اضراا أيضا وزرا  نرب كوسوفو الثجمثة، 
 اعتاـد ن وبعـد أل  عـدم النظـر فقـه   ا ققد النظـر لـدح اجلاعقـة والـدعوة إ      ت املتعلو مبماع تريب

ــة       ــة واحلةوم ــن نــرب كوســوفو األعضــا  يف اجلاعق ــانول، أعل ــد”الق مشــاركتلم يف  “جتاق
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األنشـلة الريقــة، وأكـدوا أهنــم لـن يقبلــوا أ  قـرار بشــ ل جماـع تريبت ــا ال يوافـو علقــه ممثلــو       
 نرب كوسوفون

آب/أغ لس، أدت اةومة جديدة القاني يف نـربقا، اقـ  اسـتار رئـقس      ١١ويف  - ١0
لرـريب، ألة ـندر فوتشـقتو، رئق ـا للـوزرا ن وتوانـل احلةومـة كـائتجم          احلزب التقـدم  ا 

ا داتشــقتو، ت ــبــني احلــزب التقــدم  الرــريب واحلــزب االشــتراك  لرــربقا، الــل  يرأســه إيذق 
الل  ال يزار يتو  منري النائي األور لرئقس الوزرا  ووزيـر اتارجقـةن وكـررت احلةومـة     

ــع ب    ــف احلــوار م ــا بتةثق ــدة التزامل ــديات  ات    اجلدي ــة البل ــم إنشــا  رابلة/مجاع ريشــتقنا، ودع
األغلبقة الرربقة، وموانلة تقـد  الـدعم واتـدمات االجتااعقـة وغداـا إ  نـرب كوسـوفو        

 من  جمر املؤس ات الرربقة يف املناّو  ات األغلبقة الرربقةن
ــدة أيلور/ســبتا ، يف  2١ويف  - ١١ ــة ال ات    ــا/غرات انقت غرات انقتبل رــربقة، األغلبق

 ااةومــة نــربق ااولـ  شــرّة كوســوفو ا ترــار زيــارة إ  كوســوفو قــام  ــا مــدير مةتــي 
لةوسوفو ومقتواقا، مـاركو دجـوريتو، بادعـا  أنـه قـد انتـل  اتذاقـا بعـدم ت ـققس زياراتـهن           

شـرّة مـن تنذقـل أوامراـا، وكانـ       المن نرب كوسوفو احمللـقني ملنـع    200وقد ااتشد حنو 
د دجــوريتو زيارتــهن ويف وقــ  الاــو، رفضــ  ســللات كوســوفو   النتقمــة أل وانــل ال ــق

 أيلور/سبتا ن 24ّلبا قدمه ال قد دجوريتو لزيارة كوسوفو يف 
ــة      26ويف  - ١2 ــ  ال ــللات الرــربقة مــدير شــرّة كوســوفو ملنلق أيلور/ســبتا ، اعتقل

د كـال قـ  علـ  أسـاس أمـر     5اتشـ ، يف بوابـة نقلـة العبـور رقـم      ثجنوب مقتروفقتشـا، نقلـات   
، انــربقيف مــن احملةاــة العلقــا يف نــقون ووفقــا ملــا  كرتــه وزارة الدا لقــة   20١0نــدر عــام 

تشــال جرائاــه املزعومــة أعاــار إراــاب وإبــادة مجاعقــة ارتةبــ  يف كوســوفو يف متوز/يولقــه   
ّــاار  مــن اال ــاد األورويب ت ــلقل ا فــراج عــن   ال ــقدةن وعقــي اعتقالــه، ّلبــ  ١999
 لب  من نربقا أيضا ااترام روح احلوار وتلبقع العجمقاتن  اتش ، يف اني ّثال قد 
ويف إّار الوالية التنذقلية لقـوة كوسـوفو، الـل تقضـ  بتـوفد قـدرات ااتقاّقـة لقـوة          - ١٣
يف البوسنة واهلرس ، شارك  قوة كوسـوفو يف عالقـة التـدريي     جم اد األورويبالتابعة ل ألثقا

تشـرين   6أيلور/سـبتا  إ    28، يف الذترة من “20١6لعام االستمابة ال ريعة ”الع ةر  
األور/أكتوبرن ونذلت عنانر قوة كوسوفو، الل ضا  سرية معـززة، انتشـارا سـريعا للاـرة     

 األو  من كوسوفو إ  البوسنة واهلرس ن
وما زال  األزمـة ال قاسـقة اللويلـة األمـد يف مجلوريـة مقـدونقا القوغوسـجمفقة سـابقا          - ١4

األعضــا  يف مــن  ٣7احملاكاــة اجلاريــة لـــ ال تــزار  بآثــار غــد مباشــرة علــ  كوســوفون وتلقــ  
يف تبـادر  ّـجمس النـار مـع شـرّة       واشـارك اللين ُزعم أهنم ، ئلموشركا جماوعة عرققة ألبانقة
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منــلم مــن كوســوفو،  ١7كــال ، 20١5مجلوريــة مقــدونقا القوغوســجمفقة ســابقا يف أيار/مــايو 
 لتوتر العرق  عل  جانيب احلدودن  ثارة ا  حمتاجم امردرتعد 
و جمر الذترة املشاولة بالتقرير، مـا زار امللـاجرول والجمجئـول مـن الشـرس األوسـ         - ١5

وأفريققا وآسقا الوسل  ي تخدمول ّرقا متر ع  منلقة البلقال، واـ  ظـاارة ال تـزار تلـرح     
مــم املتحــدة لشــؤول     ــديات إن ــانقة وأمنقــة كــبدةن ويف كوســوفو، ســمل  مذوضــقة األ      

ّلــي جلــو ، اقــ  ال يــزار  ١70عــه ال ــنة اــن اآلل تقــد  مــا جماو اــله الجمجــئني  ــجمر
 من مقدم  الللبات يف كوسوفو ان هناية أيلور/سبتا ن ١5
  

  ار كوسوفو -ثالثا  
آب/أغ لس، قام  وزيرة كوسوفو امل ـؤولة عـن احلـوار الـتق  بـني بلغـراد        ٣0يف  - ١6

إديتا ّاار ، برفقة رئقس بلدية جنوب مقتروفقتشـا بتذتـقو أعاـار تشـققد اجل ـر      وبريشتقنا، 
أاـــد الرئق ـــ  يف مقتروفقتشـــا، ت وانـــل  بـــالعبور إ  مقتروفقتشـــا الشـــاالقة اقـــ  زارت  

ــامل ــة، أ   ااق ــة التالق ــار يف  ن ويف اللقل ــ  ضــرم  الن ــ    ل ــدأاملقلــ  عل جملــولني،  أشــخا   ي
 كبدةنأسذر عن أضرار مادية  مما
ــديات يف  ــار       - ١7 ــني البل ــالتقرير ال ــابو،   ــن التعــاول ب ــالذترة املشــاولة ب ــة ب ومقارن

كوسوفو والوزارات الل مقراا يف بريشتقنا، وال سقاا فقاا يتعلو بتاويل البلدياتن وقـد وفنـر   
ل يقـل  تعديل للقانول املتعلو بتاويل احلةومات احمللقة، الل  أنش  منحا لللوارئ للبلديات الـ 

ن اة، زيادة يف التاويل املقـدم لبلـديات لقبوسافقتو/لقبوسـافق ،     22 000عدد سةاهنا عن 
وزوبني بوتوك، وزفقتشال/زفقت الن ومتةن   ار كوسوفو بشةل متزايد من االسـتذادة مـن   
ــور يارينق /رودنقةــا        ــد نقلــل عب ــل جتاــع عن ــ لف مــن الرســوم ال ــل  يت ــة، ال نــندوس التناق

مجميـني يـورو، مبـا يف     7لق ن وقد ُ ر ر من الرندوس مبلـ  يزيـد جماوعـه علـ      وبرنقاك/تابا
ــه     ــلر  متوز/يولقـ ــور يف شـ ــول يـ ــن ملقـ ــر مـ ــ  أكثـ ــاريع     لـ ــل مشـ ــن أجـ ــلس مـ وآب/أغ ـ

 نالتحتقة البنقة
  

 تلبقع العجمقات بني بلغراد وبريشتقنا -رابعا  
ه اال ـاد  إجـرا     ي ـر لالـ  ظل تنذقل االتذاقات الـل و التونـل إلقلـا يف إّـار احلـوار      - ١8

االلتـزام باملضـ  قـدما، مبـا يف     علـ   األورويب بلقئا ن بقان بقد أل كجم اللرفني أعلقـا إشـارات   
ــة البلــديات  ات األغلبقــة الرــربقة يف كوســوفون وو تعــقني         ــ  بشــ ل إنشــا  رابلة/مجاع  ل

اجلااعـةن و قـو   عضوين جديدين يف فريـو ا دارة املةلـف برـقاغة النظـام األساسـ  للرابلة/     



 S/2016/901 

 

6/23 16-18356 

 

بش ل ارية التنقل، مع زيادة التذاوض بشـ ل ترشـقد    20١١تقدم ملاوس يف إّار اتذاس عام 
اســـتخدام لواــــات ت ــــمقل املركبــــات قبــــل انتــــلا  نــــجماقة االتذــــاس األوأ يف تشــــرين  

ن وأعلن مةتي املاثل ال ام  لجم اد األورويب املع  بالشـؤول اتارجقـة   20١6الثا /نوفا  
أيلور/سـبتا ، وافقـ  األفرقـة التقنقـة علـ  آلقـة للاعاملـة باملثـل          ١4قاسة األمنقـة أنـه يف   وال 

 اركبات يف كجم االجتاانينلل أي ر حبركة لل ااح
وفقاا يتعلو بتنذقل االتذاس بش ل دمق اجللاز القضائ  يف كوسوفو، أجنـزت عالقـات    - ١9

تقلول مــن اجللــاز ناملتــبقني الــلين ســق ١4ا تقــار ريقــة للاــدعني العــامني ال ــتة والقضــاة الـــ  
قــد الذتــرة املشــاولة بــالتقرير، و يةونــوا  هنايــةالقضــائ  الرــريب إ  نظــده يف كوســوفون ويف 
ردود فعـل علـ  اعتاـاد مجعقـة كوسـوفو       نـدور ُعقنوا بعـدن وظلـرت انتةاسـة حمتالـة عقـي      

تشـرين األور/أكتـوبر،    9أعـجمه(ن ويف   9 و 8ا )انظـر الذقـرتني   ت ـ للقانول املتعلو مبماع تريب
أعلــن رئــقس حمةاــة مقتروفقتشــا العلقــا أل القضــاة واملــدعني العــامني واملــوظذني القضــائقني          

عـن موانـلة املشـاركة يف     تنعـول ا، قـد   ت الرربقني، ااتماجا عل  إجرا  اجلاعقة بش ل تريب
ة ومـوظذ  دعـم االدعـا ،    مـوظذ  احملةاـ   استقدامعالقة الدمق القضائ ن وتوانل  عالقات 

وكـلل  أعاــار جتديــد بعــا مبــا  احملــاكمن وأنــدرت اللمنــة امل ــتقلة املنشــ ة للتحقــو مــن  
ــة اجلنــحة الشــلادات الرــادرة عــن     ــا   يفامع ــاتشــلادة  27 ــار مقتروفقتش  للرــحة، إثب

ــا ــاملني   ممــ ــات احلــ ــدم  الللبــ ــل مقــ ــلادات  لتلــــ جعــ ــل يف  الشــ ــؤالني للعاــ ــة مــ اجلامعقــ
 نكوسوفو مؤس ات

آب/أغ ـلس، و التونــل إ  تذــاام جديــد بــني اللــرفني بشــ ل تنذقــل اتذــاس   5ويف  - 20
مــا أدح إ   واــواملتعلــو بتمديــد اجل ــر الرئق ــ  يف مقتروفقتشــا،  20١5آب/أغ ــلس  25

ار غالتغلي عل  م زس أ  ر كثدا بد  األشغارن وبـدأ املتعاقـد املنتاـ  إ  اال ـاد األورويب أشـ     
ــاير     ١4ا نــجمح يف  آب/أغ ــلس، ومــن املقــرر اآلل افتتــاح اجل ــر حبلــور كــانول الثا /ين

من شارع رئق ـ  يف  ـار مقتروفقتشـا،     اجز  هتممترلة بلل   شغارن وبدأت أيضا أ20١7
 مبحا اة اجل ر، يف أيلور/سبتا ن  

وو تؤد املناقشات املةثذة عل  امل توح الـتق  بشـ ل تنذقـل  لـة العاـل لجمترـاالت        - 2١
  كوسوفو بعد إ  اتذاس بش ل التذانقل النلائقة للتنذقلنيف
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 عالقات العودة، واملراحلة، والتراث الثقايف، والعجمقات اجملتاعقة -  ام ا 
  كـرح الـل  للـد    النرـي  ،ااشـم ثاتشـ    ،متوز/يولقه، زار رئـقس كوسـوفو   2١يف  - 22

غرادسةو وتعرضوا للقتـل  ستارو  من نرب كوسوفو كانوا ي ةنول يف قرية مدنقا ١4مقتل 
 الــرئقسن وبعــد أيـام قلقلــة مـن  لــ ، قـام    الـذاع د انتــلا  قـ ، بع١999متوز/يولقــه  2٣يف  لـا فق

قتلتـــا يف قريـــة قـــد كانتـــا  املرااقـــة ســـن يف فتـــاتني وفـــاة  كـــرح للـــدبزيـــارة نرـــي آ ـــر 
اعد ضـد نـرب كوسـوفون وي ـ     هلا تذ د يوجد وجر ة ، يف 200٣غوراجديذاتو يف عام 

ر بالمةانقـة جنـاح   ؤإعلا  املثل يف الققادة عل  تغقد املواقـف يف ال ـقاس األوسـع، ويعلـ  التذـا     
 نعل  الرعقد االجتااع  املراحلة

مـن اللوائـف الـل     فـراد اجللود املبلولة عل  م ـتوح البلـديات لتوظقـف أ   ب أشقد إ و - 2٣
أراـي بتنذقـل ال ـللات     فضـجم عـن  لـ ،   تشةل األغلبقـة يف مؤس ـات احلةـم الـلا ن و     ال

احمللقة ألكثر من عشرة مشاريع متعلقة باهلقاكل األساسقة يف املناّو املتعددة األعـراس ومنـاّو   
 ّوائف األقلقات، مبا يف  ل  تعبقد اللرس و  ني نظم مقاه الشرب والرر  الرح ن

لعـودة  وبل  جماوع ما سملته مذوضقة األمم املتحـدة لشـؤول الجمجـئني مـن اـاالت ا      - 24
االـة، مبـا يف    276واـن هنايـة أيلور/سـبتا ،     20١6اللوعقة إ  كوسـوفو منـل بدايـة عـام     

شخرــا مــن ّوائــف الرومــا واألشــةالقني    79شخرــا مــن نــرب كوســوفو و   ١56 لــ  
وِمرري  البلقالن وبل  عدد العائدين ّوعا من أفراد اللوائف الل ال تشـةل أغلبقـة منـل عـام     

، 20١6شخرــان وتقــدر املذوضـقة أنــه يف هنايــة أيلور/ســبتا    25 772مـا جماوعــه   2000
أشــخا    ١6 704كــال جماــوع عــدد املشــردين دا لقــا الــلين يعقشــول يف كوســوفو يبلــ    

مجاعقان وقد اخنذا جماوع عدد املشـردين دا لقـا    م وح 29شخرا يعقشول يف  468منلم 
 العام مبا مقداره عشرة مشردينن مقارنة بالربع املاض  من

اادثـا  ــجمر   94اادثــا أمنقـا م ـ  األقلقــات، مقابـل     69وو ت ـمقل مـا جماوعـه     - 25
الذترة املشاولة بالتقرير ال ابون وتشال احلوادث املبل  عنلا االعتـدا  اجل ـد ، والتلديـدات    

و ريـي املاتلةـات ال ـةنقةن وأبِلـ  عـن       ،العائـدين   سـتلدف االشذوية، وأعاار ال لو الـل  
ــع  ــوادث يف مجقــ ــا،      اــ ــتوك، وكلق /كلقنــ ــ  يف إي تول/إســ ــا يف  لــ ــوفو، مبــ ــا  كوســ أحنــ

ــاتو،    ــ /بقتو، ورااوفقتو/أورااوفــــ ــ ، وبقمــــ ــال، ومقتروفقتشا/مقتروفقتشــــ ولقبقال/لقبلقــــ
 وسوااريةا/سوفا ريةا، وفوشتر /فوتشقترلن

ــر        - 26 ــع دي ــاول م ــة ديتشال/ديتشــا  كــل تع ــ  بلدي و ــجمر شــلر آب/أغ ــلس، علق
بعد فشـل املذاوضـات بشـ ل االسـتخدام احملتاـل لعـني       رثو ك   الرريب األفق وك  ديتشا  



 S/2016/901 

 

8/23 16-18356 

 

ن ويف الوق  نذ ـه، و تنذـل البلديـة بعـد قـرار      به مقاه معدنقة تقع دا ل منلقة احلااية اتانة
دير يف املنازعة اللويلـة  اللراحل  20١6أيار/مايو  20 لةوسوفو الرادر يف احملةاة الدستورية

 اقعة بالقرب من الديرن  األمد بش ل األراض  الو
ــوع أ       جــرت و - 27 ــة يف كوســوفو دول وق ــة والثقافق ــع الدينق ــارات إ  املواق معظــم الزي

مــن ألبــال كوســوفو املقــقاني يف  ١50آب/أغ ــلس، منــع اــواأ  28اــوادثن غــد أنــه يف 
فــردا مــن نــرب كوســوفو املشــردين مــن املشــاركة يف        ١50قريــة موشتقشل/موشوتقشــل  

 موقع كنق ة العلرا  املقدسة األرثو ك ـقة الرـربقة املـدمرة والواقعـة بـالقرب      ااتذار دي  يف
احلمـارة   حمتمـول شرّة كوسوفو إ جم  اللريو، ألقـ   ضبا  من اله القريةن وعندما ااور 

حمتمــان  25وســتة مــن ضــبا  الشــرّةن واعُتقــل  حمــتمني، ممــا أســذر عــن إنــابة ثجمثــة قلمعلــ
قريـة  الال/يونقه، وافـو الذريـو العامـل املعـ  بعـودة املشـردين إ        يف ازير ،وينبغ  التلكد ب نه
ــة مــن      ١0علــ  قائاــة تضــم   ــة الرابع ــارام م ــتذقدين مــن املرال مــن نــرب كوســوفو باعتب
لعـودة وإعـادة ا دمـاج يف كوسـوفون ويف     ل اال ـاد األورويب ضـان برنـامق   مشروع ا سـةال  

العائـدين، دالقبـور يذتقـتو، عـن القلـو      الا الردد، أعرب وزير كوسـوفو لشـؤول اللوائـف و   
 العودة إ  قرية موشتقشل/موشوتقشلن قةعل  إمةانثر ال ليب للحادث إزا  األ
ويف أعقــاب إضــرام للنــار دا ــل كنق ــة امل ــقو املخلــر األرثو ك ــقة الرــربقة غــد   - 28

اــ  أبرشــقة املةتالــة البنــا  لةــن املةرســة للعبــادة الــل تقــع دا ــل اــرم جامعــة بريشــتقنا، نظ
ــع    ــف للاوقـ ــة تنظقـ ــتقنا عالقـ ــتقنان ويف       بريشـ ــة بريشـ ــن بلديـ ــني مـ ــن مذتشـ ــ مر مـ ــ  بـ أوِقذـ

ّالبا جامعقا ااتماجا واشـتبةوا مـع شـرّة كوسـوفو يف      50أيلور/سبتا ، نظم اواأ  ١6
وجـرح أاـد ضـبا  الشـرّةن ويف القـوم       حمـتمني موقع الةنق ة، ممـا أسـذر عـن اعتقـار أربعـة      

 إدارة اجلامعةن التاأ، نظم اللجمب ااتماجا سلاقا آ ر، بدعم من
  

 اقوس ا ن ال وسقادة القانول - ساساد 
  باألشـخا  املذقـودين عقـدت يف     جمر جل ـة عاديـة للذريـو العامـل املشـترك املعـ       - 29
أيلور/ســبتا ، اتذــو وفــدا بلغــراد وبريشــتقنا علــ  إنشــا  فريــو  لقــل لــدعم الذريــو العامــل  2

الذرع  املع  مب ائل األدلة اجلنائقةن ويف غضول  ل ، وانـل  جلنـة الرـلقي األاـر الدولقـة      
اجتااعـات األفرقـة العاملـة املعنقـة ب سـر الضـحايان ومـع  لـ ، فـالل عـدد اـاالت             عقـد تق د 

االـةن واضـرت    ١ 664يف  ظـل ثابتـا  قـد   علـقلم  العثـور  يـتم  و الـلين ذقـودين  األشخا  امل
متوز/يولقـه   27الـل متـ  يف    النـبو بعثة األمم املتحدة، برذتلا عضوا يف وفد بريشتقنا، عالقة 
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دا ل ارم جامعـة بريشـتقنان    لواقعةبالقرب من كنق ة امل قو املخلر األرثو ك قة الرربقة ا
   نتائقنعن أ النبووو ي ذر 

تونـقات بشـ ل احلاايـة مـن      ١0آب/أغ لس، وافق  مجعقة كوسوفو علـ    4ويف  - ٣0
ــني اجلن ــني واألشــخا           ــوس ا ن ــال وامل ــاواة ب ــة حبق ــة املعنق ــلا اللمن ــذأ قدمت ــف امل العن
ــوفد اتــدمات        ــة  ــا  بت ــة العادي ــد للاقزانق ــ  إنشــا  بن ــا يف  ل املذقــودين وااللتااســات، مب

ذأ، وتعقني قاض  ـا  ملعاجلـة قضـايا العنـف املـذأن ويف تلـور    نـلة        لضحايا العنف امل
آب/أغ ــلس، أنشــ ت اةومــة كوســوفو جلنــة لتعــويا ضــحايا         ١0باملوضــوع وقــع يف   

 اجلرائم، تتو  م ؤولقة استعراض ملالبات التعويا املقدمة من ضحايا اجلرائم والب  فقلان
تعلقة باجلرائم املرتةبة يف كوسـوفو  ـجمر نـزاع    وتظل ااية الشلود يف احملاكاات امل - ٣١

أيلور/سبتا ، أرج ت احملةاـة اتانـة لبلغـراد للاـرة      5ذ  فمردرا للقلون  ١999-١998
التابعـة للمـقو القوغوسـجميف عـن      ١77الثانقة إعادة حماكاة أعضـا  سـابقني يف فرقـة التـد ل     

 اشـلود  ألل، ١999وأيار/مـايو   ب  بالقرب من بقم /بقتو يف نق ال/أبريلأعاار قتل ارتِة
واةـم علـقلم    علـ  حنـو أوأ   لـقلم عاملـدع    أديـن ال ـذر إ  نـربقان و  وا رفضـ من كوسـوفو  

ــمن  ــم يف     ١06بال ـ ــ  احلةـ ــتئنا  ألغـ ــة االسـ ــن حمةاـ ــوام، لةـ ــرت  أعـ ــبا /ف اير وأمـ شـ
 احملاكاةن بالعادة
ــه وقــام مةتــي املــدعني اتانــني يف كوســوفو   - ٣2 ــوائو اهتــام تتعلــو بلائذــة مــن    بتوجق ل

اجلرائم املترلة با رااب، مبا يف  ل  حماولة االنضاام إ  تنظـقم الدولـة ا سـجممقة يف العـراس     
جبلــة النرــرة يف  والعــراس، واملشــاركة يف أنشــلة مــع ة ــورياجلالوريــة العربقــة اليف  والشــام

أيلور/ســـبتا ،  ١5ويف  ، وغ ـــل األمـــوار ومتويـــل ا راـــابنة ـــورياجلالوريـــة العربقـــة ال
أربعة أئاة وزعـقم اـزب سقاسـ  نـغد بـالتحريا علـ  الةرااقـة أو         إ لوائو اهتام  ُوجل 
أيلور/سـبتا ، اةاـ     2٣ثنقةن ويف إأو التعري ألسباب قومقة أو عرققة أو دينقة أو  الذتنة

ــ  شــخر بال ــمن ملــدة  ــس ســنوات لققامــ      ــة عل ه حمةاــة فديزا /أوروشــقذاتو االبتدائق
 بالتمنقد من أجل ا راابن

وو االضلجمع بعـدد مـن التحقققـات واملجماقـات القضـائقة ملـوظذني متـلاني بالسـا ة          - ٣٣
برملـا   عضـو   القبا علـ   إلقا استخدام منانبلمن فذ  قضقة جنائقة بارزة، و يف بداية األمر 

عظـقم  كوسـوفو،  سابو يف ازب كوسوفو الـد قراّ  والقائـد العـام ملقـر ققـادة جـقو  ريـر        
ااعـة إجرامقـة م ـؤولة عـن غ ـل األمـوار       جل ققادتـه  يف لجمشـتباه  ،نق ال/أبريل ٣0يف  ،سقجم

آب/أغ ـلس بعـد    25والرشوة واملرادرة غـد القانونقـة للااتلةـات العامـةن وأفـرهج عنـه يف       
القبا علقه بنا  عل  أمر قضـائ  نـادر عـن     إلقا لةن أعقد وانقضا  مدة احلبس االاتقاّ ، 
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أيلور/سـبتا  بتلاـة حماولـة     2٣بعثة اال ـاد األورويب املعنقـة ب ـقادة القـانول يف كوسـوفو يف      
 الت ثد عل  شااد مشاور باحلاايةن

 بشـ ل آب/أغ ـلس،  قققـا    2ويف قضقة بارزة أ رح، فتو املدع  العام للدولـة، يف   - ٣4
ــوفو الــد قراّ ،       ــع اــزب كوس ــزعقم ال ــابو لتما يف إســا ة  لجمشــتباهآدم غرابوفتشــ ، ال

 ـارس   هري ن ونتق  لـ  عـن نشـر مةاملـات ااتذقـة م ـملة بـدا فقلـا أنـ         ال هنربمل هاستخدام
نـع اسـتارار   مب هآب/أغ لس، رفض  حمةاة بريشتقنا االبتدائقة ّلب ١2استغجمر النذو ن ويف 
ظذني تشرين األور/أكتوبر، و متديـد نلـاس التحققـو لقشـال سـبعة مـو       4نشر املةاملاتن ويف 

 آ رينن
ــة اال ــاد األورويب يف حمةاــة      8ويف  - ٣5 ــة لبعث ــة قضــائقة تابع ــ  اقئ آب/أغ ــلس، أدان

ــة أاــد األعضــا  ال ــابقني الرفقعــ  امل ــتوح يف جــقو  ريــر كوســوفو،      مقتروفقتشــا االبتدائق
ارتةبــ  يف عــام  رائمبــبارتةــاب جــرائم اــرب ضــد املــدنقني تتعلــو    شــق  كراســنقة ، 

 بال من ملدة مثا  سنواتن   قهاتماز غد القانو  والتعليين واةم علاالتشال  ،١999
وو نشر فريـو مـن مركـز التن ـقو العـامل  بـني أجلـزة الشـرّة والقضـا  واملؤس ـات            - ٣6

ــذاع وغداــا مــن اــاالت        ــلا  ال ا نــجماقة يف جمــار ســقادة القــانول يف اــاالت مــا بعــد انت
أيلور/سبتا ن و ـل الذريـو  ـ ا  مـن إدارة      2٣ إ  ١5األزمات يف كوسوفو يف الذترة من 

عالقــات اذــس ال ــجمم، ومذوضــقة األمــم املتحــدة حلقــوس ا ن ــال، وبرنــامق األمــم املتحــدة   
اقئة األمم املتحـدة للا ـاواة بـني    ت واجلر ة، وا منائ ، ومةتي األمم املتحدة املع  باملخدرا

 ن(للارأة اقئة األمم املتحدةاجلن ني ومتةني املرأة )
قرر اتا  املعـ  حبقـوس ا ن ـال للاشـردين دا لقـال، تشـالوكا بقـا ، بزيـارة         املوقام  - ٣7

تنذقـل تونـقاته    يفأيلور/سـبتا ، لتققـقم التقـدم احملـرز      ١6إ   ١٣إ  كوسوفو يف الذترة من 
مقتروفقتشــا، ن وقــام بزيــارة األشــخا  املشــردين يف بريشــتقنا، و ــار  20١4يف عــام املقدمــة 

وزفقتشال/زفقت ــال، وأوبقلقــ /أوبقلقتو وغراتشانقتشا/غراتشانقتشــ ، ودعــا إ  بــلر جلــود  
عـقو العديـد مـن     اسـتارار جريئة  جياد ال للتشرد الل  ّار أمدهن وأعرب عـن القلـو مـن    

ــتجمر غــــد الشــــرع     املشــــردين يف ظــــرو  دول امل ــــتوح املللــــوب، وكــــلل  إزا  االاــ
 للااتلةاتن

تشــرين األور/أكتــوبر، قامــ  املقــررة اتانــة يف جمــار        ١4إ   ٣يف الذتــرة مــن   و - ٣8
احلقــوس الثقافقــة، كر ــة بنــول، بــالجرا  زيارهتــا األو  إ  نــربقا وكوســوفو، لتققــقم اجللــود    

او مجقع األشخا  يف املشاركة يف احلقـاة الثقافقـة دول متققـز، والونـور إ       عااراملبلولة  
التاتع بـهن ويف هنايـة الزيـارة الـل قامـ   ـا إ  كوسـوفو، أعربـ  عـن القلـو           التراث الثقايف و
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إزا  ارتذاع م توح ت ـققس التـراث الثقـايف يف كوسـوفو، ودعـ  مجقـع األّـرا  إ  الةـف         
 التقلقل منهن   عن إنةار ققاة التراث الثقايف لللوائف األ رح أو

املتحـدة أنشـلته ونشـر      ألمـم  لبعثـة  التـابع ذريـو االستشـار  حلقـوس ا ن ـال     ال أهن و - ٣9
تقريره النلائ ن وراي ممثل  اتا  ورئقس بعثـة األمـم املتحـدة، ظـاار تـانني، بنشـر التقريـر        

اســتخجم   إ وأعــرب عــن تقــديره لعاــل الذريــون وانتقــل التركقــز يف اجللــود املبلولــة اآلل    
 الدروس من العال اهلام للذريون

  
 الشراكات والتعاول -ا بعسا 

األمـم املتحـدة، عقـد    امل ـتار مـن جانـي    خنـرا   االيف إّار اجللود الرامقة إ  ضاال  - 40
الــرئقس  ورئــقس الــوزرا   مــعيف بريشــتقنا ممثلــ  اتــا  سل ــلة مــن االجتااعــات املوضــوعقة 

مع رئقس نـربقا، تومق ـجم  نقةـولقتو،    يف بلغراد و ،ووزير  ارجقة كوسوفو، أنور  وجة
تضـان   ، إيذقت ـا داتشـقتون و  ةارجقـ اتووزير   وزراالوالنائي األور لرئقس   وزراالورئقس 
استةشا  خمتلف الوسائل الل تتقو توجقه دعـم األمـم املتحـدة حنـو تعزيـز       االجتااعاتتل  

 والية البعثةن
مـا جماوعـه   ُجل ز تقد   دمات الترديو عل  الوثائون واألمم املتحدة ووانل  بعثة  - 4١

ــائو  ــ  407 ــلا   وث ــالتقرير، من ــرة املشــاولة ب ــائو احل  ١٣5جمر الذت ــن وث ــة م ــة وثقق ــة،املال  دنق
مـن   ١2 واظبـة علـ  الدراسـة، و   مـن وثـائو امل   20و تقاعديـة،  العاشـات  من وثائو امل 2١2 و

يف البعثـة أيضـا   واستارت ن ادات إمتام الدراسة الثانويةشلمن  28و  ،ال مجمتت م تخرجا
وفو واملنظاـة الدولقـة للشـرّة اجلنائقـة )ا نتربـور( ودوهلـا       تق د االترار بـني سـللات كوسـ   

ــة    ــ  البعث ــا  نــدار   ١١األعضــا ن وتلق ــة ب ونــا    ّلب ــوبنين  نشــرات دولق أشــخا  ملل
مـن شـرّة كوسـوفو ووزارة    وردت إلقلـا  زت ت عة ّلبـات جديـدة   وبا ضافة إ   ل ، جل 

 يف التحقققات اجلنائقةنالوثائو وامل اعدة نحة التحقو من ش ل الدا لقة الرربقة ب
ينـاد  بتقـد  تعويضـات     (١)ا، أندرت اقئة األمم املتحدة للارأة تقريرمتوز/يولقهويف  - 42

ت ـلق  الضـو    التركقز عل  ضـرورة  بشاملة عن العنف اجلن   املترل بالذاع يف كوسوفون و
ال قاسـات امل ـتقبلقة والـ امق ا منائقـة،     وجلات نظـرام عنـد نـقاغة    أنوات الناجني وعل  

__________ 

-www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/8/the-conflict-did-not-bring-usمتـــــاح يف املوقـــــع  (١) 

flowers#viewن 
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اـو ضـحايا العنـف اجلن ـ  املترـل      القـة الـل تـدافع عـن     إ  تةاقل املبادرات احلاهلقئة د  هت
 بالذاعات يف التعويان  

جنــوب شــرس ثــا  تقــاريره االقترــادية نرــف ال ــنوية عــن   وأنــدر البنــ  الــدوأ   - 4٣
 ل بــويتنبــ   ن(2)“املخــاّر املترــاعدة  ضــمد يف الناــو القــادر علــ  الرــاو”بعنــوال  ،أوروبــا

أ  أنـه  ، 20١6يف املائـة يف عـام    ٣.6مبعـدر  النـاتق احمللـ  ا مجـاأ     ا يفمنوستحقو كوسوفو 
مقارنـة   ظل إجيابقـا قسـ يف املائـة، ولةنـه    ٣.9الل  بل   20١5عن معدر عام نخذا قلقجم قس

اقترادات املنلقةن وال يزار معدر البلالة اـو األعلـ  يف املنلقـة، اقـ      يف باق  ناو مبعدر ال
 ن   ل  الرقمثلث البلالة اللويلة األجلتشةل و، يف املائة ٣٣بل  ي
  

 مجماظات - ثامنا 
ا  قو عاومال مـن  مبمعمبا ما زل  فالن  التحديات املتبققة، لئن كال اناك الةثد من  - 44

 نحاب البرـدة النافـلة مـن كـل جانـي      هناية الذاع، وكلل  ب تقدم اقتراد  وسقاس  منل
ن ويف إشـراقا مـن أجـل أل يركـزوا علـ  بنـا  م ـتقبل أكثـر        ورا  ظلـورام  الـذاع  اللين ألقوا 
امل ـامهات الـل   أشعر بـالذخر  رونـا ب  ، عالوا عن كثي مع اجملتاع الدوأ، وأنا سبقل  ل 

راـي بتوانـل القـادة ال قاسـقني يف كوسـوفو مـع       أإضـافة إ   لـ ،   قدمتلا األمم املتحدةن و
ممثلـ  اتــا  يف الذتـرة األ ــدة برـورة أكثــر إجيابقـة، ممــا ي ـلم مباشــرة يف  ققـو األاــدا        

 األوسع نلاقا الل يشترك فقلا اجلاقعن
وبلبقعـة احلــار، ال تــزار اتجمفـات واالنق ــامات م ــتارة يف كوسـوفو، وال بــد مــن     - 45

ن ويقلقــ  أل ال قاســقني كــثدا  الــل تعــ  عــن املعارضــة واالســتقا   رــة خليــاع األنــوات امل
ي تغلول الشـواغل العامـة املشـروعة تدمـة مرـاحللم اتانـةن فاـا فتـا اجلاـود ال قاسـ             ما
َلو ر اور االتذاس عل  تعقني احلدود ا قلقاقة مع اجلبل األسود حيمي املشـاكل احلققققـة،   ـُامل
ن وفقاـا يتعلـو   إحلااـا  ضار عن التحديات والذـر  األكثـر  الهلا  لإلمردر  هأنقد يتبني أيضا و

باعتاـاد قــوانني بشـ ل امل ــائل احل اســة لـدح أنــحاب املرــلحة امللاـني، أدعــو إ  التشــاور     
جمتاعـات األقلقـات يف    عل  ضـاال إشـراك   رونال واحلوار برورة أكثر ارنا، مع التركقز 

قشـتلمن وأاــ  سـللات كوســوفو أيضـا علــ     قــرارات الـل متــس اقـاهتم وأســباب مع  النـنع  
احلـوار الـل  يق ـره اال ـاد     رقـل سـد   االمتناع عن ا ا  أ   لـوات أو قـرارات  ةـن أل تع   

 األورويب بني بلغراد وبريشتقنان
__________ 

-Available from www.worldbank.org/en/region/eca/publication/south-east-europe-regularمتـــاح يف املوقـــع   (2) 

economic-reportن 
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وبقناا راب  بالتقدم الةبد الل   قو يف تلبقع العجمقات بني بريشـتقنا وبلغـراد مـن     - 46
 اد األورويب، فـالن  أشـعر بـاحلدة إزا  بـ   معـدر تنذقـل بعـا         جمر احلوار الل  يق ره اال

حلـوار  عـن ا كجم اجلـانبني، ال يوجـد بـديل عالـ      زعاا   ثلول االتذاقات اهلامةن وكاا أعرب 
املنخرّني يف احلــوار علــ  مجقــع امل ــتويات أل يقــاوموا اقــي بــمــن أجــل تلبقــع العجمقــاتن وأ

بعــا بلريقــة   مــع بعضــلم  يتحــاور االســتذزاز، وأل  وعلنقــة  ستعراضــقة الاالواقــف  املإغــرا  
م ـؤولة، ويلتا ـوا الونـور إ  ت ــويات عادلـة ودائاـةن كاــا أ  كنـر الزعاـا  ال قاســقني يف        

إبلـا  مـع التحلـ     بلغراد وبريشتقنا ب هنم م ؤولول عن استئنا  احلـوار الرفقـع امل ـتوح دول    
لعقبـات املتبققـة وضـاال التنذقـل الةامـل      بالشماعة وا رادة ال قاسقة الجمزمتني للتغلـي علـ  ا  
 جلاقع االتذاقات الل تونل إلقلا اجلانبال ان اآللن  

ن وال بـد  ال يـزار منخذضـا   معدر العودة إ  أجزا  عديـدة مـن كوسـوفو   أل ويؤسذ   - 47
من تعزيز جلود بنا  الثقة واللا نقنة بـني العائـدين واجملتاعـات احمللقـة الـل ت ـتقبللم، وتقـد         

الذـر  التعلقاقـة واالقترـادية    تـوفد  ألمـن املـاد ، وعـدم التاققـز، و    ةذالـة ا ضاانات موثوقة ل
ملرـاحلة  تحققـو ا لشـرّا اامـا   الت ـامو الـدي  وااتـرام تقالقـد اآل ـرين      يعتـ   للعائدينن كاـا  

والعــودة امل ــتدامةن فةوســوفو هلــا تــاريا ّويــل مــن التنــوع والت ــامو الــدي  وينبغــ  هلــا أل   
 ندوب احلربن  من ه بعد ما أنا ا ت ترجع

ويعد التعـاول    ديات ناشئة، من أوروبا اجز ، باعتباراا غرب البلقال بلدالوتواجه  - 48
ــو مــن أاــم   ــلان ويقــوض اتلــاب الباعــ  علــ    مقومــات النمــاح يف ا قلقاــ  الوثق مواجلت

 ال تبعـات  لـ ن    عل سةال املنلقة االنق ام التقدم ا قلقا  يف الوق  الل  ال يقوح فقه 
إ  التركقز علـ  تواقـد اجللـود ملواجلـة     العلقا املناني الققادية دعو برذة  انة أنحاب وأ

 التحديات املشتركة، بدال من التركقز عل  إلقا  اللوم وت جقق الذعات االنق امقةن  
ثــة ، علــ  ققادتــه للبعظــاار تــاننيملاثلــ  اتــا ، العاقــو وأعــرب جمــددال عــن امتنــا   - 49

أود كـلل ،  وجلوده لتعزيز التعاول بني مجقـع األّـرا  واحلذـال علـ  األمـن واالسـتقرارن و      
أل أثــ  علــ  مــوظذ  البعثــة ملــا أبــدوه مــن التــزام ومــا بــللوه مــن جلــود، ال ســقاا يف تق ــد    

 الذعار بني أنحاب املرلحة الرئق قنين  توانل ال
يف كوسـوفو،  منل أمد ّويـل  م املتحدة شركا  األملوأود  تامال أل أعرب عن امتنا   - 50

واــم قــوة األمــن الدولقــة يف كوســوفو/الناتو، واال ــاد األورويب، ومنظاــة األمــن والتعــاول يف  
 معلان   ، عل  دعالم للبعثة وتعاوهنمأوروبا، ولوكاالت األمم املتحدة ونناديقلا وبراجملا
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 املرفو األور
ــاد األورويب      ــة ال ــامقة لجم  ــر املاثل ــة     تقري ــة األمنق ــة وال قاس للشــؤول اتارجق

ورويب املعنقـة ب ـقادة القـانول    املقدم إ  األمني العـام عـن أنشـلة بعثـة اال ـاد األ     
األور/أكتــــوبر  تشــــرين ١5متوز/يولقــــه إ   ١6الذتــــرة مــــن يف  كوســــوفو يف

20١6 
 

 موجز - ١ 
ثــة اال ــاد  وانــل  بعثــة اال ــاد األورويب املعنقــة ب ــقادة القــانول يف كوســوفو )بع       

وت ديـة ملاملـا التنذقليـة وفقـال      ،الرند والتوجقه وإسدا  املشورةممارسة نشاّلا يف األورويب( 
ةقل البعثـــة ّـــوار الذتـــرة لواليتـــلا يف جمـــار ســـقادة القـــانولن واســـتارت عالقـــة إعـــادة تشـــ 

 بالتقريرن املشاولة
نظناـة والذ ــاد  ونـدر عـدد مــن األاةـام يف قضــايا تتعلـو بــرائم احلـرب واجلر ــة امل      

أنـدرت حمةاـة مقتروفقتشـا االبتدائقـة اةالـا علـ  أاـد        فقـد  وغداا مـن اجلـرائم اتلـدةن    
تـلم أ ـرحن وأنـدرت    باملدع  علقلم بتلاة ارتةـاب جـرائم اـرب ضـد ال ـةال املـدنقني و      

ــاجرة      حمةاــة فديزا /أوروشــقذاتس  ــقلم بتلاــة املت ــ  أاــد املــدع  عل ــة اةالــا عل االبتدائق
بالنذو ، وابتزاز األموار، واقازة سجمح نار  برورة غد مشـروعةن وبـرأت حمةاـة بريشـتقنا     

يف  2املتعلقـة بـتذمد وقـع يف جـادة بقـل كلنتـول        قضـقة اليف  من املدع  علقلماالبتدائقة سبعة 
مــن ن وبــرأت حمةاــة االســتئنا  ثجمثــة  “(2نتــول كلق جــادة تذمــد)” 2007بريشــتقنا عــام 

وزارة التمارة والرناعةن وأعادت حمةاـة مقتروفقتشـا االبتدائقـة    تتعلو بيف قضقة دع  علقلم امل
هتـم تتعلـو بقتـل    لـ  إلقلاـا   ُوجِّكانـ  قـد   ثـنني مـن املـدع  علـقلم،     الفتو احملاكاة الرئق ـقة  

 ندرته حمةاة االستئنا ن، يف أعقاب اةم أ20١١ضاب  شرّة كوسوفو يف عام 
ــاد األورويب    ــة اال ـ ــار ورنـــدت بعثـ ــورة   أعاـ ــا املشـ ــدم  هلـ ــوفو وقـ ــرّة كوسـ شـ

عقـد  أاداث، منلا إعادة بنا  اجل ر الرئق   يف مقتروفقتشـان وي ـرت البعثـة    عدة يتعلو ب فقاا
 ـد  تةثقـف التعـاول وموا مـة إجـرا ات       هيف سـةوبق  العـامني ملـدير  الشـرّة    إقلقا  مؤمتر
دائـرة إنـجماقات   إسـدا  املشـورة إ    فحة ا رااب واجلر ة املنظاةن واستارت البعثـة يف  مةا

دعـم  يف بعثـة  اسـتارت ال وقـف معاملـة ال ـمنا  البـارزين بلريقـة تذضـقلقةن و      بشـ ل  كوسوفو 
فقاـا يتعلـو   ّذقـف  و حيققـا سـوح تقـدم    اللـلين  جمل   القضا  واالدعـا  العـام يف كوسـوفو،    

 وانني املتعلقة بال للة القضائقةنبتعديل جماوعة الق
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واــدث تقــدم يف تنذقــل االتذاقــات النابعــة مــن اــوار بلغــراد وبريشــتقنا الــل  يق ــره    
اريــة التنقــل   بشــ ل  ضــافقة لتنذقــل اتذــاس    إاال ــاد األورويبن واتذــو اللرفــال علــ  ّرائــو      

وزارة   مـن نيدمـق املـوظذني ا داريـني ال ـابق    اسـتار  يتعلو بلواات ت مقل املركباتن و فقاا
الدا لقــة الرــربقة يف اقاكــل كوســوفون وانتــل  ا تقــار مجقــع القضــاة وأعضــا  النقابــة العامــة    

 العدالة، غد أل التعققنات و تبدأ بعدناقاكل وموظذ  الدعم يف إّار تةامل 
هلــا، اــارك التــابع اجلوأاقــ  البعثــة  كــرح وفــاة أودريــوس شقنافقتشــقوس، موظــف    
 ن20١٣أدا  ملامه يف  ار كوسوفو يف أيلور/سبتا  ل أثنا  ِتالل  ق 

 
 أنشلة بعثة اال اد األورويب املعنقة ب قادة القانول يف كوسوفو - 2 
 األنشلة التنذقلية ١-2 

 جرائم احلرب  
االبتدائقـة مؤلذـة مـن قضـاة      آب/أغ لس، أندرت اقئة يف حمةاـة مقتروفقتشـا   8يف  

بال ــمن علــ  أاــد املــدع  علــقلم ملــدد جماوعلــا مثــا   تـابعني لبعثــة اال ــاد األورويب اةاــا 
ارتةـاب جـرائم اـرب ضـد ال ـةال املـدنقني        دانتـه ب يـورو   ١ 500سنوات وغرامة قـدراا  

  علقــه أو اســتخداملان وأديــن املــدع هتــاواقاز م فقلــاالــتحةُّوامــتجمك أســلحة دول تــر قر و
اهلويـة برـذة غـد قانونقـة يف مع ـةرات       بتلاة ااتماز العديد من الشـلود واملـدنقني اجمللـوأ   

، ١999يف عـام   ، كوسـوفو، ويف بريـزرل  ،ألبانقـا  ،جقو  رير كوسوفو يف كوكقس وكااال
تعليبلمن وكال املتـلم قـد ارتةـي أفعالـه باالشـتراك مـع       ووانتلاك سجممتلم البدنقة ونحتلم 

  رين يف جقو  رير كوسوفونأعضا  آ
 

 اجلرمية املنظمة والفساد  
قاضــقني قــاض حملــ  وؤلذــة مــن اقئــة يف حمةاــة االســتئنا  م وافقــ يف متوز/يولقــه،  
يف مـدع  علـقلم   ثجمثـة  االستئنا  الل قدملا ّلبات عل  اةاال بعثة اال اد األورويب تابعني ل

يف  ،20١5أيلور/سـبتا    2١يف يف اقلـم  احلةم الـل  أنـدرته حمةاـة بريشـتقنا االبتدائقـة      
مـن مجقـع التـلم املن ـوبة     بـرأت اهلقئـة املـد ع  علـقلم     و نوزارة التمارة والرـناعة تتعلو ب قضقة
ــقل إســا ة اســتغجمر املنرــي  االشــتراك يف عاــل إجرامــ  ينلــو  علــ     م، و رونــا هتاــة إل

  الرابـع وعـد ل  دع  علقـه  جزئقا ّلي االستئنا  املقدم مـن املـ    الري  أو ال للةن كاا قبل
ــة إســا ة اســتعاار املنرــي الريــ         ١8احلةــم إ  ال ــمن   ــل بتلا ــا  التنذق ــع إيق شــلرا م

 احلةمنبققة عنانر  تال للة، وأيد أو
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ــة    4ويف   ــقذاتو االبتدائقـ ــة يف حمةاـــة فديزا /أوروسـ آب/أغ ـــلس، أنـــدرت اقئـ
بال من عل  أاـد املـدع    اةاال بعثة اال اد األورويب قاضقني تابعني لقاض حمل  وؤلذة من م

يــورو بتلاــة املتــاجرة بــالنذو ،   ١ 500علــقلم ملــدد جماوعلــا أربــع ســنوات وغرامــة قــدراا   
والبـال      ابتـزه لاملتلم برد املبل  المر بتزاز، واقازة سجمح نار  برورة غد مشروعةن وأ االو

 ن20١7كانول األور/دي ا   ٣١يورو حبلور  25 000
املـدعني  س، قام مدع عام تـابع لبعثـة اال ـاد األورويب يف مةتـي     آب/أغ ل 26ويف  
اهتاــوا بالرشــو دع  علــقلم، مــن املــثجمثــة  يف اــواهتــام الئحــة كوســوفو باليــداع  ني يفاتانــ

ــرة  وب واالرتشــا  ــالنذو  يف الذت ــاجرة ب ــن املت ــرار 20١٣إ   20١١م  ات،  ــد  استرــدار ق
 نة يف اقلمالرادرألاةام قة أو  ذقف اجرائم جنائبارتةاب أشخا  مدانني عن إفراج 

أيلور/ســـبتا ، افتتحـــ  اقئـــة مـــن قضـــاة بعثـــة اال ـــاد األورويب يف حمةاـــة   ١ويف  
مقتروفقتشــا االبتدائقــة احملاكاــة الرئق ــقة ألاــد املتــلاني بشــرا  خمــدرات  لــرة واقازهتــا          

 وتوزيعلا وبقعلا دول تر قرن
ــة   أيلور/ســبتا ، ا تتاــ  29ويف   ــن قضــ اقئ ــة   م ــة يف حمةا اة احملاكاــات التالقدي

مــن قــاض حملــ  وااــد وثجمثــة قضــاة تــابعني لبعثــة اال ــاد األورويب  ؤلذــة بريشــتقنا االبتدائقــة م
يف قضــقة تتعلــو الــل تتــقو للاــدع  علــقلم فــر  ا دال  بــ قواهلم  جل ــات التحققــو اتانــة 

 اآللنان دع  علقلم وتضم ت عة م ملةقة مجاعقةمملوكة  باغتراب أراٍض
 

 األخرى اخلطرية اجلرائم  
 بعثـة  قضـاة  مـن  وقاضـقني  وااـد  حملـ   قـاض  مـن  مةـول  فريـو  بر أ يولقه،/متوز 29 يف 
كــانوا قــد اهتاــوا  علــقلم مــد عً  ســبعة ســااة االبتدائقــة بريشــتقنا حمةاــة يف األورويب اال ــاد

 والت ـبي  مشـددة،  ظـرو   يف القتل حماولة وجر ة مشددة، ظرو  يف القتل جر ة بارتةاب
 سـبتا  /أيلـور  يف بريشـتقنا  يف كلقنتـول  بقل جادة يف وقع بانذمار التلم وتترلن عام  لر يف

 ن“2 كلقنتول جادة تذمد” جرا  وعدة قتقلني ف لَّ ،2007
ــو، أغ ــلس،/آب 4 ويف  ــ ، بشــةل واف ــو جزئ ــاض مــن مةــول فري ــ  ق  وااــد حمل
 العامـة  املدعقـة  اسـتئنا   علـ   االسـتئنا   حمةاـة  يف األورويب اال ـاد  بعثـة  قضاة من وقاضقني

ــة، مقتروفقتشــا حمةاــة عــن الرــادر احلةــم ضــد ــاريا االبتدائق  دي ــا /األور كــانول ١0 بت
 علـ   مـوم   القضـقة  وتتعلـو ن “2 ز ـبد  ” قضـقة  يف وااد علقه مبدعً  يترل فقاا ،20١5
 وون كوســوفو شــرّة ضــبا  أاــدفقــه  قتــل، 20١١ عــام يف بوتــوك زوبــني يف للشــرّة قافلـة 
 اجلر ـة  وتغـقد  وااـدة،  سـنة  إ  أشـلر  سـتة  مـن  التنذقـل  وقـف  مـع  بال ـمن  احلةم مدة متديد
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 مشـاركة ” لترـبو  “ريقة واجبات أدا  لدح ريقة نذة  و  أشخا  عرقلة” من الرئق قة
 سـبتا ، /أيلور 7 ويفن “ريقة واجبات أدا  لدح ريقة نذة  و  أشخانا تعرقل مجاعة يف

 االبتدائقـة  مقتروفقتشـا  حمةاـة  يف األورويب اال ـاد  لبعثـة  تـابعني  قضـاة  مـن  مؤلذـة  اقئة افتتح 
 قضــقة) لانذ ــالقضــقة ب تتعلــو بتــلم أ دينــا آ ــري،ن، علقلاــا مــد ع  حملاكاــة الرئق ــقة اجلل ــة

ــل،/نق ــال 29 ويف(ن “١ ز ــ  ” ــ  أبري ــد االســتئنا  حمةاــة كان  ّلــي علــ  وافقــ  ق
 القضـقة  وأعـادت  20١5 عـام  يف علـقلم  املـدع   ت ئة ضد العامة املدعقة من املقدم االستئنا 

 ناألساسقة احملةاة م توح عل  احملاكاة  عادة
 أودريـوس  لوفاة ال نوية اللكرح األورويب اال اد بعثة أاق  سبتا ،/أيلور ١9 ويف 

 يف كوسـوفو   ـار  يف بـه واج ت ديـة  أثنـا   ق تـل  للبعثـة،  تـابع  مجارك موظف واو شقنافقتشقوس،
ــة أعلنــ  مقتروفقتشــا،  ــار يف ُعقــد نــحذ  مــؤمتر ويفن 20١٣ ســبتا /أيلــور  اال ــاد بعث

ة ومقاضـا  اعتقـار  إ  تؤد  معلومات أ  مقابل يورو 82 000 لتبل  املةاف ة زيادة األورويب
 ناجلناةأو  اجلا 

 
 املتخصص االدعاء ومكتب املتخصصة الدوائر  

ــور ١ يف  ــبتا ،/أيلـ ــقني و سـ ــقس تعـ ــة رئـ ــا  اقئـ ــا  ملةتـــي االدعـ  املتخرـــر االدعـ
 بالتحقققـات  املعنقـة  اتانـة  العاـل  فرقـة  مـن  الري  االنتقار اقو مما اديثا، املنش  بةوسوفو

 النشـا   يتـقو  الـل   املضقذة، الدولة اتذاس اولندا نواب جملس وأجازن األورويب لجم اد التابعة
ن  قـراره  الشـقو   جملـس  علـ   االقـا  معـروض  واـو  ملتخررـة، ا الـدوائر  جانـي  مـن  القضائ 
 الدولـة  اتذـاس  سللة إّار يف الاا  يف األ رح األنشلة مجقع يف قدما املض  الدوائر وتوانل
 ناولندا مع عوقنـُامل املؤق  املضقذة
 يف وأ غلقـ ، ن املتخررـة  للـدوائر  الةامـل  التشـغقل  نـوب  اامـة   لـوات  وات خلت 

 احملةاــة قلــم مــوظذ  مــن االاتقاجــات لتغلقــة ت عــات تقــد  إ  دعــوة ســبتا ، /أيلــور 9
 دعـوة  التـاريا،  نذـس  يف أيضـا،  أ غلقـ   فقـد   لـ ،  عل  وعجموةن املتخرر االدعا  ومةتي
 نالدولقني القضاة قائاة يف ولإلدراج املتخررة الدوائر رئقس ملنري الترشقحات لتقد 

 الــدوائر  عقــدت  فقــد واجلالــور،  ا عــجمم وســائ   مــع  االترــار لشــذافقة  وتعزيــزال 
ن ســـبتا /أيلـــور ١5 يف الرـــحذقة مؤمتراهتاـــا أور املتخرـــر االدعـــا  ومةتـــي املتخررـــة

 نةالشبةقمواقعلا  نذ ه القوم يف  وأ ّلق
ــدوائر م ــملة وقامــ   ــارة املتخررــة ال  اقــ  ســبتا ،/أيلــور يف كوســوفو إ  بزي
 نكوسوفو يف العدر وزيرب التق 
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 الشرعي الطب معهد  
 كوسـوفو  معلـد  يف العـاملول  األورويب اال اد لبعثة التابعول الشرع  اللي   ا  قام 
  والتعـر   قبـور،  نـبو  عالقـات  أربـع  وإجرا  الرفات، من جماوعة ١2 بت لقم الشرع  لللي
 اـرم  يف مقدانقـة  تقققاـات  أجـروا  وإضـافة إ   لـ ، فقـد   ن وااـد  مذقـود  شـخر  رفـات  عل 

 جماـع  يف كقمقذـاك،  يف املوقـع  تققـقم  ووانـلوا  وبريـزرين،  بوتـوك،  زوبـني  يف بريشتقنا، جامعة
 مةلــف عامــل فريــو الشــرع  اللــي معلــد ضــان وأ نشــان نــربقا يف رودنقت ــا يف التعــدين
 نالشرع  اللي جمار يف عال و لة استراتقمقة برقاغة

 
 امللكية حقوق  

 يف وبت ـ   جديـدة  ّعـول  6 كوسوفو يف املاتلةات لوكالة التابعة اللعول اقئة تلقن  
 نفقلا اهلقئة تب  أل بانتظار ّعنال 278ما زار  اني يف ّعنال، 4١

 يف قـرارال  ٣95 اترخرـة  مب ـائل  املعنقـة  العلقـا  احملةاـة  يف اتانـة  الغرفـة  وأندرت 
 م ـــتوح علـــ  لللقئـــة قضـــقة 45 يف وبت ـــ  االبتدائقـــة احملاكاـــة اقئـــة م ـــتوح علـــ  قضـــايا

 ناالستئنا 
 

 القضائي اجلهاز إدماج  
 اجللـاز  إدمـاج  يف تقـدم  أ ارز فقد األورويب، اال اد يق ره الل  احلوار تنذقل إّار يف 
 لةوسـوفو  العـام  االدعـا   وجملـس  لةوسـوفو  القضـائ   اجمللـس  من كل استةال اق  القضائ 

ــة جانــي إ  ــع األورويب اال ــاد بعث ــابجمت مجق  واملــدعني القضــاة ملنانــي املرشــحني مــع املق
 أشـغار  وأ جنـزت ن العـامني  واملـدعني  القضاة تعقني تارله ان يتم وون الدعم وموظذ  العامني
 ناألساس  االدعا  مةتي بنا  يف التشققد

 
 التنفيذية مهام الشرطة  

ــة أور ت ــقد و أغ ــلس،/آب ١0 يف  ــة دوري ــني مشــتركة راجل  كوســوفو شــرّة ب
 ا ـنا  قبـوال  لقـ   مـا  واو بوتوك، زوبني بلدة يف اجملتاعقة اتذارة تعز ز األورويب اال اد وبعثة
 الـدوريات  مـع  بـالتواز   املشـتركة  الراجلـة  الـدوريات  ت قد ويتمن احمللقني ال ةال جاني من

 وشـرّة  األورويب اال ـاد  بعثـة   ـا  تضـللع  الـل  اتضرا  احلدود ّور عل  املشتركة احلدودية
 نكوسوفو  ار يف لةوسوفو احلدود

ــور ٣0 ويف  ــبتا ،/أيلـ ــرت سـ ــة وفـ ــدريبا البعثـ ــتركا تـ ــ ل مشـ ــات فـــا بشـ  التماعـ
 مقتروفقتشـا  يف ا قلقاقـتني  الشـرّة  مـديريل  مـن  ال ـريعة  االسـتمابة  لذـرقل  الشغي ومةافحة
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 مـن  الواققـة  األقنعـة  واسـتخدام  خمتللـة  واـدات  يف تـدريبا   ل اجلنوبقة، ومقتروفقتشا الشاالقة
 أجـل  مـن  معـا  العاـل  علـ   ا قلقاقـتني  املـديريتني  مـن  كـل  قـدرات  التـدريي  وأظلـر ن الغازات
 نالشغي ومةافحة التماعات فا عل  تنلو  حلوادث الترد 

 
 التعزيز 2-2 

 واملـدير  املالقـة  ووزيـر  الـوزرا   رئقس مع شن اجتااعات األورويب اال اد بعثة عقدت 
 يف الضــرائي إدارة مــع كوســوفو جلاــارك املنتظــر الــدمق بشــ ل كوســوفو يف للماــارك العــام

 نكوسوفو
 مزيـد  إاـراز  إ  حباجـة  لةوسوفو العام االدعا  وجملس كوسوفو يف القضائ  واجمللس 

 الناظاــة القــوانني مــن املعدَّلــة اجملاوعــة يف الــل أ درجــ  اللــوائو وتنذقــل اعتاــاد يف التقــدم مــن
 اسـتةااهلا  املقـرر  قانونـا  ٣8 عدداا البال  الذرعقة القوانني بني ومنن القضائقة باهلقئات املتعلقة

 نسبتا /أيلور هناية لغاية الئحة 2١ سوح اجملل ال يعتاد و واعتااداا،
ــدأت  ــة وب ــة سل ــلة عــ  رنــداا، البعث ــة، العدال  إ  ت ــلقالااملـــُقر ر  للقضــايا اجلنائق
 يف امل ـؤولني  مـع  التعـاول  وكـال ن األورويب اال ـاد  بعثـة  واليـة  لـتغد  نتقمة كوسوفو سللات
 شــرّة مذتشــقة مــع عالــلا ســقاس يف أيضــا، األورويب اال ــاد بعثــة وبــدأتن ُمرضــقا كوســوفو
 أدا  لتحلقـل  20١4 عـام  يف الشـرّة  أفـراد  ضـد  املرفوعـة  اجلنائقـة  القضـايا  رند يف كوسوفو،
 ناألولقة االهتام الئحة منل القضائقة ا جرا ات
 بـني  يبواألور اال ـاد  ق ـره ي الـل   احلـوار  من املنبثقة االتذاقات تنذقل يف تقدم وأ ارز 
 بـني  التنقـل  اريـة  اتذـاس  تنذقـل  موانلة بش ل اتذاس أ برم سبتا ،/أيلور فذ ن وبريشتقنا بلغراد
 ناملركبات ت مقل لواات باستخدام املتعلو وبريشتقنا بلغراد

 املتـبقني  ا داريـني  للاـوظذني  بـد  فجم املركبات، ت مقل لواات ت مقل مع وللتعامل 
 املدنقـة  األاـوار  مةاتـي  يف اجلديـدة  وظـائذلم  تـوأ  مـن  ال ـابقة  الرـربقة  الدا لقـة  وزارةمن 

 ا داريـني  املـوظذني  مـن  األو  الدفعـة  بـدأت  سـبتا ، /أيلور ١ ويفن كوسوفو  ار يف البلدية
 األاـوار  وكالـة  يف العاـلَ  موظذا ٣2 عددام البال  الرربقة الدا لقة لوزارة التابعني ال ابقني
ــة، ــم املدنقــ ــعول واــ ــدريي لضــ ــا  للتــ ــل أثنــ ــا  يف العاــ ــي مبــ ــار مةتــ ــا  ــ  مقتروفقتشــ
 نال ابو ا دار 
 يعقــداهنا الــل املنتظاــة االجتااعــات  ــجمر مــن وبلغــراد بريشــتقنا بــني التعــاول وكــال 
 وبالرـحة  البقلـر   باللـي  متعلقة م ائل ونوقش ن جدال بنا  للحدود املتةاملة ا دارة بش ل
 نالقوم  العاد  التعاول إ  إضافة النباتقة
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 املناسـي  العـجمج  بش ل كوسوفو إنجماقات دائرة إ  املشورة إسدا  البعثة ووانل  
 مجقـع  أغ ـلس /آب يف ألغـ  قـد   العـدر  وزارة ، نظـرا إ  أل تقـدم  وأ ارزن البارزين لل منا 
 ســبل وتشــالن ال ــمن إ  ال ــمنا  مجقــع فعــاد ّبقــة  ألســباب احلةــم تنذقــل وقــف اــاالت

 جتـاوزوا  الـلين  بال ـمنا   املتعلقـة  القضـايا  ملذات وإعداد لل منا  ال لقم الترنقف االنترا 
 مرافقـة  عالقـات  مجقـع  البعثـة  ورنـدت ن ّبقـة  ألسـباب  أاةـاملم  لتنذقـل  املؤقـ   الوقـف  مدة

 للعقــادات كوســوفو مركــز إ  كوســوفو إنــجماقات دائــرة  ــا قامــ  الــل البــارزين ال ــمنا 
 بعثـة  وأشـارت ن املرافقـة  عالقـات  كذـا ة    ـني  كقذقـة  بشـ ل  تونقات عدة وقدم  اجلامعقة
 علـ   النلـاس  واسـعة  تذتـقو  عالقات بالجرا  كوسوفو إنجماقات دائرة عل  األورويب اال اد
 نأكثر انتظاما بوتدة ال مول مرافو

 هلـا  املشـورة  وأسـدت  كوسـوفو  شـرّة  علـ   تذتقشـا  البعثة أجرت أغ لس،/آب ويف 
 وحبذلـة  بريـزرين  يف دوكوف ـ   الوثائققـة  األفـجمم  مبلرجـال  املتعلقة والعالقات التخلق  بش ل

 كوسـوفو  شـرّة  بـه  قامـ   الل  العال أيضا البعثة ورندتن لقبا دوا للاغنقة  دية موسقققة
 الشـرّة  إدار  بـني  التعـاول  فشـمع   الرئق  ، مقتروفقتشا ج ر يف العال تنشق  بد   جمر

ن املشـتركة  الوقائقـة  لجمسـتمابة   لة وضع يف مقتروفقتشا وجنوب مقتروفقتشا منلقل  ار يف
 قـدرهتا  أ ـرح  مـرة  املركـز   امل توح عل  كوسوفو لشرّة التابعة املتخررة الوادة وأثبت 
 علـ  م ـتوح   الشـرّة  وادات أل غدن كافقة برورة الرئق قة األاداث يف األمن اذس عل 

 للا ـتقبل  التخلـق   علـ   قـدرهتا    ـني  أجـل  مـن  هلـا  البعثـة  دعـم  إ  حباجـة  تـزار  املناّو ال
 إ  كوســوفو انضــاامفقاــا يتعلــو بون القبقــل اــلا مــن رئق ــقةال مــناأل اذــس عالقــات وأثنــا 
 مبـادئ  البعثـة  أنـدرت  فقـد  القدم، كرةرابلات ل األورويب واال اد القدم لةرة الدوأ اال اد

 يف األمـن  اذـس  بشـ ل  كوسـوفو  يف القدم كرة ا اد مع عجمقاهتا يف كوسوفو لشرّة توجقلقة
ــات ــة القــدم كــرة مباري ــة ووانــل ن الدولق  بشــ ل كوســوفو شــرّة إ  املشــورة إســدا  البعث
 نوللمن ني لألقلقاتاملناسي  التاثقل

سـةوبقه   يف إقلقاـ   مـؤمتر  عقد البعثة ي رت سبتا ،/أيلور ١0 إ  8 من الذترة ويف 
ــامني للاــديرين ــزة  دارات الع ــاقون الشــرّة أجل ــول ون ــة ةوســوفول ممثل ــدونقا ومجلوري  مق

 موا مـة  كقذقـة و املعلومـات  وتبـادر  التعـاول  تةثقـف  كقذقة ونربقا وألبانقا سابقا القوغوسجمفقة
 ناملنظاة واجلر ة ا رااب ملةافحة املتخلة ا جرا ات
ــا  ــة أل ومب ــة الرئق ــقة اجللــات إاــدح اــ  األورويب اال ــاد بعث ــا  مبشــروع املعنق  لبن
فقــد  ،يف كوســوفو األورويب اال ــاد ومةتــي ا منــائ  املتحــدة األمــم برنــامق  ولــه القــدرات

 لتعزيـز  جلـود  مـن  تبللـه  مـا  يف كوسـوفو  شـرّة ل التابعـة  والثقـايف  الدي  التراث وادة  دعا
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 التعـاول  وحيـرز ن خمتـارة  بلـديات  يف الثقـايف  التراث مواقع ااية جمار يف وا مةانقات القدرات
 الرنـد    ـني  م ـ لة  بشـ ل  تققـقم  أجـر   سبتا ،/أيلور ويفن جقدا تقدما املعنقة اجللات مع

 نالدينقة املواقع بالذقديو لبعا
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 الثا  املرفو
 كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم يف بعثة الشرّة عنرر وقوام تةوين  

 (20١6 أكتوبر/األور تشرين ١5 يف)
 

 العدد البلد
 ١ النا ا  

 ١ بلغاريا
 ١ أملانقا

 ١ انغاريا
 ١ إيلالقا

 ١ اال اد الروس 
 6 اجملاوع

  
 كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة يف الع ةر  االترار عنرر وقوام تةوين  

 (20١6 أكتوبر/األور تشرين ١5 يف)
 العدد البلد
 2 تشقةقا  

 ١ بولندا
 ١ مجلورية مولدوفا

 ١ رومانقا
 ١ تركقا

 2 أوكرانقا
 8 اجملاوع 
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