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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
  

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

مبوجبــه إنــشاء بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو، وطلــب أن أقــدم تقريــرا علــى  
بعثـة، والتطـورات املتعلقـة هبـا،        الويغطي هذا التقريـر أنـشطة       . واليتهاتنفيذ  فترات منتظمة عن    

  .٢٠١٠ هيولي/متوز ١٥ إىلمارس /آذار ١٦يف الفترة من 
  

  بعثةأولويات الاحلالة السياسية و  - ثانيا  
 تعزيـز األمـن واالسـتقرار واحتـرام حقـوق اإلنـسان يف              هـو زال اهلدف مـن البعثـة       ي ال    - ٢

ــن خــال   ــع الطوائــف يف كوســوفو،    كوســوفو، م ــع مجي ــل م ــعول التعام ــادة يفم ــشتينا  القي  بري
صناديق األمم املتحـدة    وقد واصلت   .  الفاعلة وبلغراد، وكذلك مع األطراف اإلقليمية والدولية     

بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون ويف أوروبــا ، ومنظمــة األمــن والتعــاون هــاوبراجم
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤ إطار قرار جملس األمن أدوار مهمة يفب االضطالع

 ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٦املــؤرخ  ومتــشيا مــع البيــان الرئاســي جمللــس األمــن    - ٣
)S/PRST/2008/44 (ــري ــؤرخوتقريـ ــاين  ٢٤  املـ ــشرين الثـ ــوفمرب /تـ ، )S/2008/692( ٢٠٠٨نـ

لألمـم  لطة العامـة     حتـت الـس    أداء عملـها   بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون          واصلت  
 لــإلدارة املؤقتــة يف بعثــة األمــم املتحــدةوتتبــادل . ايــدضــمن إطــار األمــم املتحــدة احمل، واملتحــدة

بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون، وقـوة كوسـوفو املعلومـات بانتظــام         و، كوسـوفو 
املمارسـة املتبعـة،     وحـسب    . على الـصعيدين التـشغيلي واالسـتراتيجي       يةفعال فيما بينها ب   وتنسق

فإن التقرير الـذي يـصدر كـل ثالثـة أشـهر بـشأن أنـشطة بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة                         
القانون، الـذي يقدمـه ممثـل االحتـاد األورويب للـشؤون اخلارجيـة والـسياسات األمنيـة، فـريد يف                     

  .املرفق األول هلذا التقرير
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 مجيــع لــدى قبوهلــا تتمثــل يف يف كوســوفو  أقــوى ميــزة نــسبية لألمــم املتحــدةوال تــزال  - ٤
يف كوسـوفو    املتحـدة    األمـم فريـق   وبعثـة األمـم املتحـدة يف كوسـوفو          وقد استفادت   . الطوائف

دد حيــكوســوفو يف  املتحــدة لألمــمإطــار اســتراتيجي مــشترك مــن هــذه امليــزة بــأن قامــا بوضــع 
ألمـم املتحـدة   الـيت تبـذهلا ا   أثـر اجلهـود  زيـادة   األولويات املشتركة اليت ينبغي معاجلتها من أجـل         

  .يف كوسوفوبوجه عام 
ــذ تقريــــري األخــــري إىل جملــــس األمــــن  وقــــد حــــدث،    - ٥ ــؤرخ  )S/2010/169( منــ املــ
ــسان ٦ ــل /نيـ ــع  ، أن ٢٠١٠أبريـ ــرى دول اعترفـــت أربـ ــوع إىل  بأخـ ــصل اجملمـ ــوفو، ليـ كوسـ
  .دولة ٦٩
ريات يف تغــيعــن حــدوث  ، رئــيس الــوزراء،هاشــم تقــي مــارس، أعلــن/ آذار٣١يف و   - ٦

 ثالثـة مـن كـل مـن طـريف االئـتالف احلـاكم،               - سـتة وزراء     حيـث اسـُتبدل   تشكيل احلكومـة،    
أبريـل، مت تعـيني وزيـر       /يف نيـسان  و. الرابطة الدميقراطية لكوسوفو وحزب كوسوفو الدميقراطي     

وزارة التكامــل ، وهــي  يف كوســوفولــوزارة أنــشئت مــؤخراحــزب كوســوفو الــدميقراطي مــن 
 مخـسة نـواب وزراء      اسـُتبدل ، عنـدما    هيونيـ /تعديل وزاري آخـر يف حزيـران      وأجري  . األورويب

أن  أعلـن رئـيس الـوزراء       الـذي   التعـديل  ومل ينـتج عـن    .  حـديثا  أنشئتوعني مخسة يف مناصب     
  .بني أحزاب االئتالفالقائم التوازن أي تغيري جوهري يف زيادة الكفاءة، هو  هاهلدف من

 بعـد انتخابـات      الـيت أنـشئت    ية الصربية يف كوسـوفو     البلديات ذات األغلب   قد أقامت  و  - ٧
مبكرا لتقييم أدائها فيمـا يتعلـق       األمر  ال يزال   و هياكلها اإلدارية،    ،٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

/ بلــديات مركزيــة غراتسانيتــشيوقعــت مــارس، / آذار٣٠يف و. مجهورهــامبعاجلــة احتياجــات 
نوفـو  بلديـة   رانيلـوغ، و  /ش ورانيللوغ فربات - كلوكوت/فريبوتش - وكلوكوتغراتسانيتشا،  

 تـسليم الـسجالت املـساحية    بـشأن مذكرة تفاهم مع البلـديات األم  املوسعة، نوفو بردو   /بريدي
ــالــــسجالتو ــة  وة املدنيــ ــسليم الــــسجالت يف غراتسانيتــــشي بــــدأت عمليــ ــشا /تــ غراتسانيتــ
غراتسانيتـشي،  / باسـتثناء غراتسانيتـشا  ، مجيع البلـديات الالمركزيـة   قامتو. رانيلوغ/رانيللوغو

يف نوفـو   وكوسـوفو؛   مـن ألبـان     رؤسـاء بلـديات     بتعـيني    ،حىت اآلن تعيني نائب   فيها  مل يتم   اليت  
مــن شــخص عــني وبلديــة ل ارئيــسأحــد ألبــان كوســوفو ، حيــث مت انتخــاب نوفــو بــريدي/بــردو

  .صرب كوسوفو نائبا له
 يف ٦٥,٣٤  ناخــب، أو٢ ٢٩٢شــارك الالمركزيــة اجلاريــة، تطبيــق عمليــة ويف إطــار   - ٨

ــاخبني املــــسجلني  ــة مــــن النــ ــجملــــس وة انتخابــــات البلديــــيف  ،املائــ يف ة الــــيت جــــرت البلديــ
 الــيت يتــألف معظــم ســكاهنا مــن صــربديــدة بــارتس اجل/بــارتيس يف بلديــة هيونيــ/حزيــران ٢٠

الـيت  وأجريـت االنتخابـات     . غ عـن وقـوع حـوادث خـالل هـذه االنتخابـات            ومل يبلّـ  . كوسوفو
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النتـائج إىل   وتشري  مايو؛  / أيار ٣٠نوفو بردو ومشال ميتروفيتشا يف      /فوبردينو بلغراد يف    نظمتها
  . يف املائة على التوايل٣٠,٥  و يف املائة٧٥ أن نسبة املشاركة بلغت

يف مشـال   الـيت جـرت     الـشديدة لالنتخابـات     ا  معارضتهعن  عربت سلطات كوسوفو    وأ  - ٩
 مـن قبـل حكومـة       هتايـة كوسـوفو وسـياد     سالمة مجهور لانتهاك  ” أهنا ب إياها ة، واصف شاميتروفيت
ــربيا ــذلك  و. “صـ ــها كـ ــن ناحيتـ ــفت، مـ ــربي وصـ ــة صـ ــاتا حكومـ ــرت يف   االنتخابـ ــيت جـ  الـ
يف بعثـــة األمـــم املتحـــدة وال تـــزال ). ١٩٩٩ (١٢٤٤ انتـــهاك للقـــرار بأهنـــا بـــارتش/بـــارتيش

ــ كوســـوفو متمـــسكة  يـــدعو إليهـــا الـــيت ال التـــدخل يف االنتخابـــاتعـــدم املتمثلـــة بسياستها بـ
  .اخلاص يلممث
كوســوفو االجتمــاع الرفيــع ون عــن ، حــضر ممثلــي اخلــاص وممثلــهيونيــ/ حزيــران٢يف و  - ١٠

وحــضر .  غــرب البلقــانبــشأناالحتــاد األورويب  حتــت رعايــة يف ســراييفوالــذي نظــم املــستوى 
أكـدت فيـه جمـددا    وأصدرت رئاسة االحتـاد األورويب بيانـا ختاميـا     . صريب أيضا وفد االجتماع  

  .بلدان غرب البلقانبشأن نظور األورويب املبالتزامها 
 لالحتــاد األورويب لــشؤون ة الــسامية برســالة إىل املمثلــ، بعثــُتهيونيــ/ حزيــران٢٤يف و  - ١١

 علينـا استكـشاف أفـضل الـسبل للتـصدي للتحـديات       مقترحـا أن اخلارجية واألمن،   ات  السياس
:  التـايل  وليـة علـى الـسؤال     كوسوفو، بعـد صـدور فتـوى مـن حمكمـة العـدل الد             باملتبقية املتصلة   

 يعـد إعـالن مؤسـسات احلكـم الـذايت املؤقتـة يف كوسـوفو االسـتقالل مـن جانـب واحـد                        هل”
األمــم املتحــدة واالحتــاد  يتفــق كــل مــن  يف رســاليت أن واقترحــت  .“موافقــا للقــانون الــدويل؟ 

 ائلاملـس  حوار يهدف إىل معاجلـة       التشجيع على إقامة  دور حيوي يف    ب الذي يضطلع األورويب،  
يف ردهــا و. هنــج منــسقاعتمــاد تينا، علــى ش اهتمــام مــشترك بــني بلغــراد وبريــالــيت هــي موضــع

 إىل أن االحتاد األورويب يرغب يف تقدمي املـساعدة         ة السامي ةاملمثلأشارت  ،  هيولي/ متوز ٨ؤرخ  امل
اد  االحتـ  ا حنـو أوروبـا، وأن     م على االستمرار يف طريقه    اإىل كل من بلغراد وبريشتينا ملساعدهتم     

 تنسيق اجلهود مع ممثلي اخلاص ومع ممثلـي يف بلغـراد بعـد تـسليم فتـوى حمكمـة العـدل                      سيتوىل
  .الدولية

  
   مع بريشتينا وبلغراد والترتيبات العمليةاملشاركة  - ثالثا  

وال يـزال   . وإن ظلـت متحفظـة    ،  وديةالعالقات بني البعثة وسلطات كوسوفو      ال تزال     - ١٢
ال يـزال    و  متكررة على صعيد العمل مع نظـرائهم يف كوسـوفو،          موظفو البعثة جيرون اتصاالت   

وفيمــا يتعلــق بــصربيا، . أحيانــا اجتماعــات علــى مــستوى كبــار املــوظفني يعقــد ممثلــي اخلــاص 



S/2010/401
 

4 10-46406 
 

ــ ممثلــي اخلــاص اجتمــع  اتــصاالت علــى إقامــةبلغــراد يف ممثلــي حــافظ وزير خارجيــة صــربيا وب
  .منتظمة مع السلطات الصربية

املفقودين املـسائل املتعلقـة بـ     بلغـراد وبريـشتينا التعـاون بـشأن         تواصـل   ة  بعثال ومبساعدة   - ١٣
، رئاسـته  الـذي تتـوىل جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة           من خالل الفريق العامل املعـين بـاملفقودين         

، يف ما يتعلق مبواقـع       من خالل جلنة تنفيذ أعمال التعمري      ، التراث الديين والثقايف   وبشأن مسائل 
ــديين  ــابعيــسر املوقــد بــدأ. يف كوســوفو ألرثوذكــسي الــصريباالتــراث ال حتــاد األورويب لال  الت

إين  و،حلمايــة تــراث الكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية الدينيــة والثقافيــة يف كوســوفو عملــه اهلــام
  .بعثةال كما فعلت التعاون الكامل، على أن ميدوا إليه يدأحث مجيع أصحاب املصلحة 

عمليـة املـصاحلة بـني      يواجـه   ثـل حتـديا كـبريا       مت املفقـودين     مـشكلة األشـخاص    وال تزال   - ١٤
ــف ــشري . الطوائ ــديرات وت ــصليب األمحــر   تق ــة ال ــة جلن ــانوا ١ ٨٦٢ أنإىل الدولي ،  شخــصا ك

 الفتـرة املـشمولة   ويف أثنـاء . ، ال يزالون مفقودين يف أحناء كوسـوفو    ٢٠١٠بريل  أ/نيسان ٢٧يف
ــالتقرير، عقــدت دورتــ  ــق الع ان ب ــشتينا للفري ــاملفقودين يف بري ــدورة يف و. امــل املعــين ب  األوىلال

ألبـان كوسـوفو وصـرب كوسـوفو        مـن    األسرأبريل، أعرب ممثلو    / نيسان ٨يف  املعقودة  ،  همامن
ويف . املـسألة عدم تـسييس تلـك       ب وا، وطالب ذلك الوقت  حىت   احملرز عن التقدم    همعدم رضا عن  

بعثـة   و  جلرائم احلرب يف صـربيا     هذا الصدد، ينبغي أن يرحب بالتعاون بني مكتب املدعي العام         
بريـشتينا  املـشترك بـني     االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون والفريق العامل املعـين بـاملفقودين            

. قـرب راسـكا يف جنـوب صـربيا        حمتملـة   مقـربة مجاعيـة     حتديد  وبلغراد يف استخراج اجلثث من      
 املعــين بــاملفقودين يف تفتــيش أبريــل، شــارك ممثلــو كوســوفو يف الفريــق العامــل/ نيــسان٢٩يف و

ــة مــشاركة ممثلــي كوســوفو  ال تيــسرو. صربيابــميدفيــديا بلديــة مقــربة حمتملــة يف  يف هــذه بعث
  .زيارة املوقعالعملية ورافقتهم يف 

تعـاون عملــي بـني بلغـراد وبريــشتينا يف     أنـه ال يـزال يــتعني أن يتحقـق    وممـا يؤسـف لــه     - ١٥
بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون  تبــذهلا  الــيتاملتواصــلة اجلهود فــ. جمــاالت أخــرى

يف اجلـزء الـشمايل مـن       يكون موقعها    األعراق تعمل بشكل كامل      ة حمكمة متعدد  إنشاءإلعادة  
تقـدم  أي  مل تـسفر عـن      ،  ٣١ و   ١ البـوابتني علـى   مكتملـة   مجركيـة   وإنـشاء مراقبـة      ،اشميتروفيت

  .ملموس خالل الفترة املشمولة بالتقرير
  

  مشال كوسوفو  - ابعار  
 هنايـة الفتـرة     واتـسمت  مـن الناحيـة الـسياسية؛        ا ظل الوضع يف مشال كوسوفو حـساس        - ١٦

.  مــــن حــــدة التــــوترا زادتــــبوقــــوع حــــادثتني، التحديــــداملــــشمولة بــــالتقرير، علــــى وجــــه 
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لخدمة املدنيـة يف احمللـة البوسـنية، وهـي          ل اسلطات كوسوفو مركز  افتتحت  ،  هيولي/متوز ٢ فيف
بــشأن افتتــاح  قــد استــشريتبعثــة ومل تكــن ال. يف مشــال ميتروفيتــشاتقــع خمتلطــة عرقيــا منطقــة 
 الطائفـة الـصربية يف كوسـوفو جـزءا مـن اجلهـود الـيت تبـذهلا سـلطات                    وهـو مـا اعتربتـه     ،  املركز

صـرب كوسـوفو    شخص من    ١ ٥٠٠وقد اجتمع حنو    . قامة مؤسساهتا يف الشمال   إلكوسوفو  
 جـراء صـيب اثنـا عـشر شخـصا     قـد أ و. للمركـز تـاح الرمسـي     فتاال لالحتجـاج علـى      مت حشدهم 

مـن  من صرب كوسوفو احملتجني وطبيب أطفـال        شخصا   ١١ منهمعبوة ناسفة جمهولة اهلوية،     
مجهوريـة  ” مكتـوب عليهـا   لوحـة   أن مت نـزع     بعـد   و. إصابتهجراء   لقي حتفه كوسوفو  بوسنيي  
خلدمـة املدنيـة منـذ      امركز   ظلو.  من واجهة املركز، هدأت احلالة وتفرقت احلشود       “كوسوفو

  .مفتوحاذلك احلني 
ا إىل  تـ  بـشدة هـذا احلـادث، ودع       أدانتـا كال من بريـشتينا وبلغـراد        وعلى الرغم من أن       - ١٧

كـل مـن اجلـانبني أن اآلخـر هـو املـسؤول عـن إثـارة هـذا                   زعـم    فقـد إلقاء القبض علـى اجلنـاة،       
 وقـدم تعازيـه     ،عنـف الـيت وقعـت     الأحـداث    اخلاص عـن بـالغ قلقـه إزاء          يوأعرب ممثل . احلادث
تـصرحيات اسـتفزازية،     إصـدار أي      عـن  الكـف  إىل أيضا مجيـع األطـراف    دعا  و.  الضحية ألسرة
ه يف عملية ضرورية للتصدي للتحـديات الـيت تواجَـ        باعتباره   التزام اهلدوء وااللتزام باحلوار      وإىل

  . ملناقشة هذه احلادثةهيولي/متوز ٦وبناء على طلب صربيا، اجتمع اجمللس يف . مشال كوسوفو
  

ــوز٥يف و  - ١٨ ــ/ مت ــى   ، هيولي ــار عل ــون الن ــق جمهول ــتش أطل ــار ميلي ــة ، أحــد أعــضاء بيت  مجعي
 يف سـاقيه    أصـيب  وقـد    . إىل الطائفة الصربية، أمام مرتلـه يف مشـال ميتروفيتـشا           وينتميكوسوفو  

انون التحقيـق   وبعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة الق     تتوىل شرطة كوسوفو    و .جبروح سطحية 
  .نائيةاجلقضايا اليف معا 

  
كــــروي يــــي  والعــــودة يف حــــي الــــتعمري أنــــشطة يفاحلــــذر لقــــد أفــــضى التعامــــل    - ١٩

 ففـــي. يعمـــه الـــسالمموســـم بنـــاء إىل حـــىت اآلن  بـــني األعـــراقبراديـــاين املـــشترك /فيتـــاكوت
، براديـاين /ت مرتال يف كروي يي فيتاكو     ٢٠قد أجنزوا بناء    ألبان كوسوفو   ه كان   يولي/متوز ١٥
 منها يف املنطقة اجملاورة اليت تقع ضـمن حـدود           ةأربعيقع  ،  مرتال آخر  ١٤إعادة بناء   يقومون ب و

 شخـصا،  ١٣٤ وعادت عشرون أسرة من ألبان كوسـوفو، يبلـغ عـدد أفرادهـا      .بلدية زفيتشان 
وقـد  .  االكتمـال  علـى بناء مخسة مبان جديدة من قبـل صـرب كوسـوفو            ويوشك  . إىل ديارهم 

الطـائفتني مـن أجـل حـل        كلتـا    عقـد اجتماعـات مـع        تيـسري  إدارة البعثة يف ميتروفيتشا   ت  واصل
، وبنـاء شـبكات الـصرف       هايـ املإمدادات  الكهرباء و  ب املشاكل اليت يواجهها السكان فيما يتعلق     

  .الصحي والطرق
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أكتـــوبر /تـــشرين األول منـــذ ،صـــناعة الطاقـــة الكهربائيـــة يف صـــربيامؤســـسة  ظلـــت   - ٢٠
ت متــارس قطــع اإلمــداد علــى بــدأقــد  و بالكهربــاء،بلــديات الــشمالل  الوحيــددزواملــ، ٢٠٠٩

 طائفـة   ال تفرض هذه املؤسـسة علـى      يف الوقت احلاضر،    و. الذين ال يسددون فواتريهم   عمالء  ال
  .أي رسوم لقاء ما يستهلكونه من كهرباء كوسوفو يف الشمال ألبان

  
  األمن  - خامسا 

. اسـتمرت  احلـوادث    غـري أن  ،  بوجه عام فو هادئة نسبيا     ظلت احلالة األمنية يف كوسو      - ٢١
ــة   وقــد  ــة مقارن ــالتقرير الــسابق بــاخنفــض عــدد احلــوادث األمني أبــرز وكــان . الفترة املــشمولة ب

 زاك/زالـك إىل قريـة    مبحـض إرادهتـم     من صـرب كوسـوفو      شخصا   ٢٣ عودةب امرتبط احلوادث
ــتو ــة إسـ ــتوكإ/غيف بلديـ ــد حتـــسنت. سـ ــع  وقـ ــرور الوقـــتمـ ــتجابةمـ ــ اسـ ــشتينا  سـ لطات بريـ
االتـصال باملتـأثرين    زيـارات   أصبحت   وشرطة كوسوفو بعد هذه احلوادث و      ةواملؤسسات احمللي 

 تـزال تتخـذ مواقـف عدائيـة علـى حنـو يـثري القلـق           ال   الطائفـة املـستقبلة    تكـرارا، ولكـن      أكثر هبا
  ].الفرع السابع املتعلق حباالت العودةانظر [

 عمليـات   علـى مـن صـرب كوسـوفو       شخـصا    ٥٠  مارس، احـتج حـوايل    / آذار ٢٤ يف    - ٢٢
يف و. ١بوابـــة البعثـــة االحتـــاد األورويب املعنيـــة بـــسيادة القـــانون عنـــد  الـــيت تنفـــذها اجلمـــارك 

 علــى ضــابط شــرطة مــن صــرب   كوســوفومــن ألبــانأربعــة ذكــور اعتــدى مــارس، /آذار ٢٦
سة  مخــ،مــايو/أبريــل وأيــار/ نيــسانخــاللوقعــت و  خــارج اخلدمــة،وزوجتــه، وكــان كوســوفو

ــوفو    ــال كوسـ ــارات يف مشـ ــدثتانفجـ ــرارأحـ ــة ا أضـ ــز يف ماديـ ــشرطة ول مركـ ــساكن لـ يف املـ
ــردد لـــشبكة منـــشآت يف و واملركبـــات ــوفو التـ ــوللكوسـ ــهاتف احملمـ ــار١٤يف و. لـ ــايو / أيـ مـ

ألشـخاص  نقل إنـسانية    ات  خدمكانت تقدم   ، ألقيت حجارة على حافلة      هيوني/حزيران ١٠ و
  .إيبار/إيربر مشال هنتقع ألبان كوسوفو من قرى من 
بوقـوع   ،يف مشـال ميتروفيتـشا    الذي جرت فيـه االنتخابـات        ،مايو/أيار ٣٠ يوم   اتسمو  - ٢٣

حتــت قيــادة منظمــة قــدامى  فقــد جــرى، . مواجهــات بــني صــرب كوســوفو وألبــان كوســوفو  
جنـوب  ألبـان كوسـوفو يف       فـرد مـن      ٢ ٠٠٠ أن جتمع حنـو   احملاربني يف جيش حترير كوسوفو،      

ــشا احتجا ــا،  نفــس اليف و. جــا علــى االنتخابــات ميتروفيت  مــن ١ ٠٠٠جتمــع حنــو  وقــت تقريب
فـوري مـن    الفعـل   الرد  وقـد حـال     . صرب كوسوفو على اجلانب الشمايل من اجلـسر الرئيـسي         

بعثة االحتاد األورويب املعنية بـسيادة القـانون        وجانب قوات األمن، مبا يف ذلك شرطة كوسوفو         
احلجــارة غــري أن اجلــانبني قامـا برمــي  . مـوعتني اشــتباكات بــني اجمل دون وقـوع  وقـوة كوســوفو 

  .ن بشكل سلميواملتظاهريتفرق  أنشرطة كوسوفو جبروح طفيفة قبل وأصيب ضابطان من 
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 يف حـي خمـتلط      ، كوسـوفو  ألبـان جمموعـة مـن مراهقـي       تعرضت   ،هيوني/ حزيران ٩يف  و  - ٢٤
وتولـت إدارة   . فوصـرب كوسـو   مـن    عـدة شـبان      قام به  هلجوم   ،يف مشال ميتروفيتشا  يقع  عرقيا  

كوسـوفو  ألبـان   صـرب كوسـوفو وزعمـاء       زعماء  قد اجتماع بني    البعثة يف ميتروفيتشا تيسري ع    
 الـسكان   وا احلادث، وناشد  أدانوا هذا على الرغم من أن مجيع املشاركني       و. هذه احلالة ملناقشة  

ــام بأعمــال  االمتنــاع عــن  ــة مــن   مــن هــذا القبيــل،  القي  يف ،صــرب كوســوفو فقــد تعــرض ثالث
 جمموعة من ألبان كوسـوفو بـالقرب مـن الـضفة            على يد  لالعتداء اجلسدي    ه،يوني/حزيران ١٠

دوريــات شــرطة ذلــك احلــني، زيــادة يف عــدد  منــذ وقــد أجريــت، . إيبــار/لنــهر إيــربالــشمالية 
 تـسجل أي  ملوسوفو وكذلك بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون وقوة كوسـوفو، و        ك

  .االهتمامبحوادث أخرى جديرة 
مـن اجلماعـات العرقيـة      م   صـرب كوسـوفو وغريهـ      أمنيـة طالـت   أحداث  ووقعت أيضا     - ٢٥

مـن   فـرد  نوفو بـردو، تعـرض  /ففي نوفوبردي. غري األلبانية أيضا يف مناطق أخرى من كوسوفو      
، ألبـان كوسـوفو   مـن    جمموعـة رجـال       يـد   علـى  ،مـارس / آذار ١٥ يف   ،صرب كوسوفو العتـداء   

ة كانـت   وفو، ألقـى اثنـان مـن ألبـان كوسـوفو حجـارة علـى حافلـ                يف غرب كوس  و. كما ُيزعم 
مـن  وألقي القبض على جمموعة رجـال       . صرب كوسوفو فراد من   نقل إنسانية أل  تقدم خدمات   

يف و. مـايو /اريـ أ ١٥دياكوفيتـشا يف    /ديـاكويف  علـى رجـل بوسـين يف         مكوسوفو العتدائه ألبان  
 أُطلقـت مارس، عنـدما  / آذار٧يف جبروح  امن السخالي  امرأة تبريشتينا، أصيب /بريشتيينمنطقة  

قبـل  ي الطائفـة، تلقـت أسـرة هـذه املـرأة،      ثلـ مما ذكـره أحـد    ووفقـا ملـ   .  مرتهلا إىل داخل رصاصة  
  .رتهلا التخلي عن مارسالة هتديد تطلب منه ،أسابيع قليلة من احلادث

ــران٢٨يف و  - ٢٦ ــ/ حزي ــستان،  صــريب ١ ٥٠٠ جتمــع حنــو  ،هيوني ــوب شــرق  يف غازميي جن
 وألقــى.  أو يــوم فيدوفــدانيــوم القــديس فيتــوسب لالحتفــال يــهكوســوفو بولي/شــي كوســويففو

أبرشـية راسـكا بريـزرن الـصربية األرثوذكـسية،          عـن   ، املـسؤول املؤقـت      أمفيلوهييمتروبوليتان  
سـلطات كوسـوفو    وناشـد   السالم والعدالـة يف كوسـوفو،       ودعا إىل إرساء    اجلمهور  كلمة أمام   

العلــم بــإحراق مراســم االحتفــال وقــام املــشاركون يف . ولــة للجميــعاختــاذ قــرارات تكــون مقب
 أغنيــات أنــشدوا واألورويبالحتــاد واشــعارات مناهــضة للواليــات املتحــدة    ورددوااألمريكــي

وتـولّى مـسؤوليات خـدمات األمـن هلـذا احلـدث       . الكراهيةنطوي على مشاعر    أللبان ت ل معادية
ن وجمهولـ رشـق  يف أعقـاب االحتفـاالت،   و .من ضـباط الـشرطة يف كوسـوفو     ضابط   ٥٠٠حنو  

وقامــت شــرطة كوســوفو دراجــات ناريــة مــن صــرب كوســوفو كــانوا علــى  باحلجــارة أربعــة 
  .قافلة من الصرب العائدين إىل مشال ميتروفيتشامبرافقة 
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  سيادة القانون  - سادسا 
تعـاون علـى    الال يـزال    بعض املسؤوليات يف جمال سيادة القانون و      متارس  البعثة  ال تزال     - ٢٧

ــع وزار  ــتقين مـ ــستوى الـ ــة  يت املـ ــدل والداخليـ ــوفوالعـ ــدل  يف كوسـ ــع وزارة العـ ــذلك مـ ، وكـ
  .جيدا الصربية،

 االتصال بـني الـسلطات الـصربية والـدول غـري            استعدادها لتيسري بعثة  ال تبدييف حني   و  - ٢٨
 مباشــرة تعــاجل ةاألخــريفقــد بــدأت هــذه   ، ووزارة العــدل يف كوســوفو،  املعترفــة بكوســوفو 

صــربيا، فــضال عــن البوســنة تقبــل مل و. املــساعدة القانونيــة املتبادلــةوالــردود املتعلقــة بطلبــات لا
عــادت وزارة العــدل أخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  و. واهلرســك ورومانيــا هــذه املمارســة 

 بعثــة االحتـاد األورويب املعنيــة بــسيادة  إىلالطلبــات والـردود  مـن هــذه   ١ ٥٠٠الـصربية حــوايل  
مـن  الـواردة  طلبات ال اختاذ أي إجراء بشأن   وزارة العدل يف كوسوفو     أوقفت  نون، يف حني    القا

يف  حــل إىل إجيــادبعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون وتــسعى  وزارة العــدل الــصربية
 تفاعــل تعمــل مــن أجــل تيــسريوال تــزال البعثــة . املــساعدة القانونيــة املتبادلــة بينــهماب يتعلــق مــا

  .اإلنتربولوفو مع كوس
بنـاء   وأسكان كوسـوفو  سـواء لـ   على الوثـائق  وتواصل البعثة تقدمي خدمات التصديق    - ٢٩

التـصديق علـى   وتـشمل هـذه اخلـدمات يف املقـام األول     . املعترفـة هبـا  على طلب من الدول غري      
  .املعاشات التقاعدية والوثائق الدراسيةووثائق  احلالة املدنية شهادات

 القـضاة   حيـث ميـارس    جزئيا فقـط،     هاوظائفمتارس  منطقة ميتروفيتشا   ل حمكمة   وال تزا   - ٣٠
 بعيـدا عـن مـبىن    عملهمبعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون      التابعون ل ن  ون العام وواملدع

  .القضايا اجلنائيةال يعاجلون سوى حمكمة مشال ميتروفيتشا و
بعثـة االحتـاد   التابعـة ل الحقة، قامت الـشرطة  أبريل ويف عدة مناسبات  / نيسان ٢٧يف  و   - ٣١

تـيش واسـعة يف وزارة النقـل واالتـصاالت الـسلكية            بعمليات تف األورويب املعنية بسيادة القانون     
أصدرت بعثة االحتـاد    و. لوزارةهلم صلة با  اصة ألشخاص   اخلساكن  املوالالسلكية، وكذلك يف    

 عطـاءات تتعلـق     بـشأن عـدة   أن التحقيـق كـان      بـ فيـه   األورويب املعنية بسيادة القانون بالغا تفيد       
  .٢٠٠٩-٢٠٠٧ طرق يف كوسوفو يف الفترة ببناء

  
  عمليات العودة  - سابعا  

مـشردا   ٥٢٣ عـاد حنـو  ، األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني        مفوضـية    إلحـصاءات  وفقا    - ٣٢
مــن شخــصا كــانوا  ٢٦٨منــهم  طوعــا إىل كوســوفو خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،داخليــا 

 قـسرا إىل كوسـوفو، ومعظمهـم مـن     شخـصا  ٧٥٦أعيـد  ويف الوقت نفـسه،  . ب كوسوفو صر
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شخـصا منـهم    ١٦٢ وكـان  الطائفـة ذات األغلبيـة   منهم من أفـراد  ٥٩٤  وكانأوروبا الغربية، 
  .األقلياتينتمون إىل طوائف 

 شخــصا مــن املــشردين ١٧٦ت  اســتهدفاملعاينــة زيــارة جملــرد ١٥مــا جمموعــه أُجــري    - ٣٣
شردين داخليـا   زيـارات ملـ   شردين داخليا من اجلبل األسود، وأربع        منها عشر زيارات مل    داخليا،

وتـشري  .  مـن مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة          ملشرد داخليا  ة واحد  وزيارة من صربيا، 
شخــصا مــن    ١٣٥لفائــدة  لإلبــالغ أجريــت    زيــارات  ســت  أن إىليــضا  أبيانــات املفوضــية   

  .رة املشمولة بالتقريرخالل الفتاملشردين داخليا 
اضـطرابات يف   فقد بدأت   .  عملية العودة خالل هذه الفترة ختلو من املشاكل        مل تكن و  - ٣٤
يف اجملتمـع  ألبـان كوسـوفو   أن رفـض أشـخاص مـن    سـتوك، بعـد    إ/غ، يف بلدية إسـتو    زاك/زالك

.  الـرتاع أثنـاء  بارتكـاب جـرائم حـرب    وهمكوسـوفو واهتمـ  عائـدين مـن صـرب     قبول  املستقبل  
 غالبيــة فقــد بقــيومــع ذلــك، . عقــب ذلــك اعتــداءات جــسدية واحتجاجــات ضــد العائــدينوأ

ــدين صــامد  ــاء،  عــزمهم يف ينالعائ ــى البق ــع وإن كانــت عل ــة املطــاف   أســر أرب ــررت يف هناي  ق
  .تغادر أن
ــر الطوائـــف    وردت  - ٣٥ ــا يف ذلـــك نائـــب رئـــيس الـــوزراء ووزيـ ــوفو، مبـ  ســـلطات كوسـ

 كـان   لطات البلديـة  علـى الـرغم مـن أن رد سـ         و. احلوادثهذه  على ذلك بأن أدانوا     والعائدين  
ــة، فقــد أكــدت   ــا يف البداي ــدين  بطيئ ــة للعائ ــإ دعمهــا إلعــادة  األمــريف هناي ــةجهم يف ادم . احمللي

شـرطة كوسـوفو وقـوة كوسـوفو        قـدمت   يـورو إليـواء العائـدين، و       ١٠٠ ٠٠٠وخصص مبلغ   
 قـاموا برمـي    مـن قبـل شـبان        املزيـد مـن اهلجمـات     وقـوع   هـذا مل مينـع      فـإن   لألسـف،   و. احلماية

 ملالعائـدين، و  أسـرة مـن      خيمـة    علـى  أوتوماتيكيـة   أسـلحة   نار مـن   إطالقمؤخرا،  مث  احلجارة،  
دأت احلالـة بعـض الـشيء عنـدما         وقـد هـ   . أي إصـابات   عـن وقـوع      ،حلـسن احلـظ   ذلك،  يسفر  

 الـسريع عنـهم    اإلفـراج  ولكـن    . املزعـومني  مرتكيب احلـادث  كوسوفو القبض على    ألقت شرطة   
، ويف تلـك األثنـاء   . والعائـدين احملـتملني    زاك/إىل زالـك  ذعـر بـني العائـدين       نشوء حالة   ى إىل   أد

 زاك/زالــك مــرتال يف ٢٣ بنــاءوزارة شــؤون الطوائــف والعــودة عمليــة مناقــصة إلعــادة  بــدأت 
  . للعائديندراغوليفاتش/دراغوليفتش مرتال يف ١١ و

كوسـوفو يف قريـة   مـن صـرب   ئـدين   مرتال ألسـر عا ١٧ويف تطور ذي صلة، مت تشييد         - ٣٦
 العـــودة وإعـــادة اإلدمـــاج يف  مـــشروع، يف إطـــاركلينـــا/كلـــيينبلديـــة ، يف دوالتـــش/دولـــتش

  .وجهات دولية ماحنةوالعائدين  وزارة شؤون الطوائفله كوسوفو، الذي متّو
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  التراث الثقايف والديين  - ثامنا  
إعـادة بنـاء   بـشأن    الـتعمري    شطةنـ أ عمـل جلنـة تنفيـذ        تيـسري واصلت بعثة األمم املتحـدة        - ٣٧
ــوى األجــداد     ٣٤ ــع مث ــا صــربيا مــن مواق ــديين   موقع ــراث الثقــايف وال ــع الت ــصريب ومواق الــيت ال

وخـالل الفتـرة    . ٢٠٠٤مـارس   /أحداث العنـف الـيت وقعـت يف آذار        تضررت أو دمرت خالل     
مـل يف عـدد   عة الاجتماعني الستعراض حالجلنة تنفيذ أعمال التعمري  املشمولة بالتقرير، عقدت    

ألعمــال يف كنيــسة القــديس نيكــوالس يف وقــد أجنــزت ا. مــن الكنــائس األرثوذكــسية الــصربية
مـاض علـى حنـو    عمـل  الو. يفيـسكا يف بريـزرين   ليكنيسة العذراء املقدسة    أبرشية  بريشتينا وبيت   

فوشـيترن، وكنيـسة مـرمي      /تريشـ ليـاس يف فو   إكنيسة القـديس    هي  يف ثالثة مواقع أخرى،     جيد  
 أن ويتوقــعدياكوفيتــشا، وكنيــسة القــديس جــورج يف بريــزرين، / ديــاكويفاملقدســة يفالعــذراء 
عملـها حبلـول   يتوقع أن تنجز جلنة تنفيـذ أنـشطة الـتعمري    يف حني و.  هناية الصيفها يف  من يفرغ

 مجيع املواقع الـيت تـضررت يف        يف عملية التعمري االنتهاء من   ن تستطيع    ل ا، فإهن ٢٠١٠هناية عام   
  .سبب عدم كفاية األموالب، ٢٠٠٤عام 
األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم        منظمـة    أنـشطة    أيضا تيسري واصلت بعثة األمم املتحدة     و  - ٣٨

ــة  ــسكو(والثقاف ــة   . يف كوســوفو) اليون ــسكو والبعث ــد وقعــت اليون ــشمولة   وق ــرة امل خــالل الفت
احلكومــة   دوالر، قدمتــها١٦٣ ٠٠٠للمتابعــة تتعلــق مبنحــة قيمتــها  بــالتقرير مــذكرة تكميليــة 

، بـدأت  هيونيـ /ويف حزيـران . عمـار الكنيـسة الكاثوليكيـة يف بريـزرين     إعـادة   مـن أجـل إ    األلبانية  
 يـورو  ١٥٠ ٠٠٠  قيمتـها  أعمال الترميم يف كنيسة املخلص يف بريزرين ، بتمويل من مـسامهة           

  .احلكومة األملانيةقدمتها 
قـع األرثوذكـسية الـصربية وذلـك     لموال املقدمةبعثة مراقبة الترتيبات األمنية    الواصلت  و  - ٣٩

يف وزارة الثقافـة والـشباب والرياضـة    وبالتنسيق مع بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون       
لكنيـسة  تابعـة ل واصلت قوة كوسوفو حراسة مثانيـة مواقـع صـربية      و. كوسوفو، وقوة كوسوفو  

نـصب  هـو    موقـع غـري ديـين، و       ألولتقدمي خدمات أمنية ثابتة     املسؤولية عن   أما  . األرثوذكسية
رك ضد العثمـانيني يف عـام   اعامل ذكرى إلحياء ١٩٥٣التذكاري، الذي بين يف عام غازمييستان  

مــارس، يف / آذار١٨شــرطة كوســوفو يف قــوة كوســوفو الدوليــة إىل  مــن تنقلــفقــد ، ١٣٨٩
ا عـن معارضـته  عربت احلكومـة الـصربية    وقد أ  .أعقاب قرار اختذه جملس حلف مشال األطلسي      

  . هذهلنقللعملية ا
، خـالل الفتـرة املـشمولة       للتخريـب  العديد من املواقع الصربية الثقافية والدينية        وتعرض  - ٤٠

لقبـور  اشـواهد   مـن   فوتـشيترن وأربعـة     /تريشـ لياس يف فو  إبالتقرير، مبا يف ذلك كنيسة القديس       
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 شــاهد علــى قــرب باإلضــافة إىل، مــارس/، وذلــك يف آذارليبليــان/يف املقــربة األرثوذكــسية ليبيــان
  .كوسوفو بوليي/كوسويف يف فوشي يهيون/ يف حزيرانسبق أن تعرض للتخريبأرثوذكسي 

  
  املسائل املتصلة بشؤون الطوائف  - تاسعا  

يف حملـة الرومـا علـى الـضفة اجلنوبيـة لنـهر              ،أبريل، كانـت قـد وضـعت      / نيسان ٢٢يف    - ٤١
 ، الـيت تعـيش    للخطـر فـة الرومـا تعرضـا       طائأسـر   أشـد    لـصاحل  مرتال   ٥٠األسس لبناء   إيبار،  /أيرب

ــا يف خميمــ  ــوغ و حالي ــسمني ل ــشا يودريأوســتي كي ــاء  .  يف مشــال ميتروفيت يف إطــار وجيــري البن
ــة   ــة التنمي ــامج وكال ــشؤون     برن ــات املتحــدة لل ــة للوالي ــة التابع ــصاديالدولي ــة ةاالقت  واالجتماعي

 والسخاليا واملـصريني، وقـد      لطوائف الروما إعادة اإلدماج،   /واالنتقال والدعوة وإعادة التوطني   
  .هدوالر إلجنازيني  مال٢,٤خصص له مبلغ 

مـن   بـشأن اخلدمـة املدنيـة، يطلـب        امايو، اعتمدت مجعيـة كوسـوفو قانونـ       / أيار ١٤يف    - ٤٢
 يف املائـــة مـــن وظـــائف اخلدمـــة املدنيـــة ١٠مؤســـسات كوســـوفو ختـــصيص مـــا ال يقـــل عـــن 

غـري األغلبيـة   مـن   الطوائـف    ليتـسىن إدراج  ة  غـري األلبانيـ   والبلـديات    من الطوائـف     للمستخدمني
قــانون ال’ عمليــة لتعــديل بــدأتأبريــل، / نيــسان٢٧يف و. اتيف إدارات البلــديبأعــداد متناســبة 

وكـان اهلـدف مـن ذلـك إدراج أهـايل اجلبـل             . ‘وأفرادها الطوائفتعزيز ومحاية حقوق    املتعلق ب 
  . الطوائف احملمية يف كوسوفوضمن األسود
ــل، /ان نيـــس٢٢يف و  - ٤٣ ــيم  أبريـ ــة تنظـ ــلكية يف  قامـــت هيئـ ــسلكية والالسـ االتـــصاالت الـ

حمطـات االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية        معـدة يف     ٢٦التيـار الكهربـائي عـن       قطع  بكوسوفو  
ــدمي خــدمات غــري مرخــص    ــة ملق ــل ســلطات كوســوفو  ني التابع ــن قب ــاتفكيك، أو قامــت بم  ه

 واسـع انقطاع اخلدمات علـى نطـاق      إىل   اإلجراءوقد أدى هذا    . ريهادمتاالستيالء عليها أو     أو
لالتصاالت يف مناطق األقليات، مبـا يف ذلـك خـدمات الطـوارئ، وعرقلـة        اهلياكل األساسية   يف  

.  اإلعـالم املـستقلة  طرخصة من قبل جلنة وسـائ امل الصربية   اإلعالم طسري عمل العديد من وسائ    
 خـدمات   ىل تـشغيلها مقـدمو    يتـو ثالثـة أجهـزة إرسـال       تعرضت  ،  انتقامييف ما يبدو أنه عمل      و

ــرخص هلـــ  ــوم     م مـ ــوفو، هلجـ ــال كوسـ ــع يف مشـ ــوفو، وتقـ ــلطات كوسـ ــل سـ ــن قبـ ــائل مـ بوسـ
  .متفجرات مشلت
ر االنقطـاع  أثـ على الـرغم مـن أن سـلطات كوسـوفو اختـذت خطـوات للتخفيـف مـن              - ٤٤

 صــربيا، قدمتــهااســتخدام وســائل تقنيــة ب جــزء مــن الــشبكة واســتعيداألقليــات، طوائــف علــى 
 حــل وســط التوصــل إىلعــادة ربــط كامــل للــشبكات حــىت يــتم بإ مطالبتــهاقليــات واصــلت األ

وقـد مت  .  يف اخلدمات احليوية، وخاصـة يف احلـاالت الطبيـة الطارئـة        االنقطاعلتجنب املزيد من    
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هيئــة تنظــيم االتــصاالت إلزالــة  الــذي أعلنتــه  هيونيــ/حزيــران ١٨ ، وهــومتديــد املوعــد النــهائي
ــستمرإىل أجــل غــري مــسمى، يف حــني   احملطــات غــري املــرخص هلــا    ــة إىل حــل  ت  اجلهــود الرامي

  .ملسألةا هذه
  حقوق اإلنسان  - عاشرا  

 التقنيـة  الترتيبات   بشأنالتفاقات املربمة بني بعثة األمم املتحدة وجملس أوروبا         ال تزال ا    - ٤٥
وغـريه   التعـذيب    ضةملناهـ املتعلقة باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية، واالتفاقية الدولية         

 ألنـشطة آليـات     ا إطـار  تـشكل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،           من ضروب   
وتـشارك بعثـة األمـم املتحـدة يف حـوار مـستمر مـع اللجنـة                 . الرصد ذات الصلة هلذه الـصكوك     

املتعلقـة حبمايـة   االستشارية لشؤون االتفاقيـة اإلطاريـة حلمايـة األقليـات القوميـة بـشأن املـسائل            
لتعـاون مـع    يـسرت البعثـة، با    ،  هيونيـ /حزيـران  ١٥ إىل   ٦ مـن ويف الفترة   . األقليات يف كوسوفو  

جلنـة جملـس    الـيت قامـت هبـا       لرصـد الثانيـة     زيـارة ا  بعثة االحتاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون،          
  .كوسوفو واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة إىل أوروبا ملنع التعذيب

املـساواة بـني   ب املتعلـق مايو، اعتمدت مجعيـة كوسـوفو برنـامج كوسـوفو      / أيار ٢٧يف  و  - ٤٦
، الــذي يهــدف إىل تعزيــز إدمــاج املــرأة يف االقتــصاد وســوق  ٢٠١٣-٢٠٠٨اجلنــسني للفتــرة 

  .الثقافة واإلعالمجمايل العمل، وعمليات صنع القرار، فضال عن تعليم املرأة ومتثيلها يف 
  
  التمثيل اخلارجي والتعاون اإلقليمي - رحادي عش

ماسـة  حاجـة   هنـاك   التعاون اإلقليمي، وهـو أمـر أساسـي لتحقيـق تنميـة اقتـصادية               ظل    - ٤٧
ولكـن علـى الـرغم مـن        . نكسات بسبب االعتبارات املتـصلة بالوضـع القـانوين        من  عاين  يإليها،  

فـإن  قليمية والدوليـة،     اإل املنتديات إجراءات موحدة ملشاركة سلطات كوسوفو يف        عدم وجود 
لتوفيـق بـني مطالـب مـن        ايف معظـم احلـاالت،       أتاحـت،    بعثـة ال عمليات التيـسري الـيت قامـت هبـا        

  .مسامهة ملموسة يف تطوير مبادرات التعاون اإلقليميمقدمة بذلك ، تبدو متنافيةاجلانبني 
 تـضطلع   امليسر الذي  أن دور    تعتقد، فيما يبدو،   على الرغم من أن سلطات كوسوفو         - ٤٨
 تيـسري بعثـة جناحـا كـبريا يف        ال فقـد حققـت    املعلـن،    ي الـسياد  اوضـعه ة  بعثة ليس يف مصلح   به ال 

سـاري  ) ١٩٩٩ (١٢٤٤مـا دام القـرار      و. مشاركة كوسـوفو يف اللقـاءات اإلقليميـة والدوليـة         
، حيثمـا كـان ذلـك ضـروريا وممكنـا ، مـن أجـل        يتيسريها الالبعثة ستواصل دور  فإن  املفعول،  
  .وار والتعاون اإلقليمينيتعزيز احل

ثالثـة  تيـسري مـشاركة كوسـوفو يف      ب خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير     وقد قامت البعثة،      - ٤٩
لجماعـة  ل، وسـتة اجتماعـات       عقدت بشأن اتفاق التجـارة احلـرة ألوروبـا الوسـطى           اجتماعات
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النقـل  رصـد  اجتمـاع مل و ،النقـل معنيـة ب إنـشاء مجاعـة   ي بـشأن   اجتمـاع تفاوضـ   و ،الطاقةاملعنية ب 
وأربعــة  ،لجنــة األمــم املتحــدة االقتــصادية ألوروبــالنــوب شــرق أوروبــا، وســبعة اجتماعــات جل

اجتماعات جمللس التعـاون اإلقليمـي، واجتمـاع للجنـة االسـتثمار جلنـوب شـرق أوروبـا املعنيـة                    
قليميـة  باتفاق االستثمار ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واجتماع للجنة التابعة للمدرسـة اإل            

  .لإلدارة العامة، واجتماع للوكالة األوروبية للسالمة اجلوية
  

  مالحظات -ثاين عشر 
بقيـــت احلالـــة يف كوســـوفو مـــستقرة نـــسبيا، وإن ظلـــت احتمـــاالت التقلـــب وعـــدم    - ٥٠

وكمـا مت التأكيـد عليـه يف    . االستقرار، وخاصة يف مشال كوسوفو، أمـرا ال ميكـن االسـتهانة بـه        
، ال ميكـن أن تعـاجل املـسائل احلـساسة املتـصلة             )S/2010/169( جملـس األمـن      تقريري األخـري إىل   

بشمال كوسوفو إال بطرق سلمية ومن خالل التشاور والتنسيق املتواصلني بـني مجيـع اجلهـات         
وال أزال أشـعر بـالقلق    . املعنية الفاعلة، مع مراعاة الظروف والشواغل احملددة جلميـع الطوائـف          

 أحداث عنف يف مشال ميتروفيتشا، وهو ما بـني بوضـوح أن اتبـاع أي                إزاء ما وقع مؤخرا من    
. هنج آخر ينذر بتفاقم عدم االسـتقرار وزيـادة الـشقاق بـني الطوائـف بـدال مـن التقريـب بينـها                      

ولذلك فإين أحث مجيع األطراف على ممارسة ضبط النفس واعتمـاد هنـج مـدروس وبّنـاء بغيـة                   
سوفو، وخاصة بعد صدور فتوى حمكمـة العـدل الدوليـة    جتنب زيادة تصعيد احلالة يف مشال كو     

وإين أعتمد على دعم جملس األمن يف تشجيع األطـراف علـى       . بشأن إعالن استقالل كوسوفو   
 .التزام احلوار والشفافية قبل إعالن أي استراتيجيات أو سياسات أو تنفيذها يف املنطقة

ئـــف، مـــضافا إليـــه الـــصعوبات إن عـــدم إحـــراز تقـــدم يف عمليـــة املـــصاحلة بـــني الطوا  - ٥١
وإين ألشعر بقلق بـالغ إزاء      . لقاالقتصادية، ال يزال يشكل حتديا ويعزز احتماالت حصول قال        

سـاتش، وألن أعـداد   /استمرار تعرض العائدين من صرب كوسوفو للمـضايقات يف قريـة زلـك       
 أيـضا إزاء    وأشـعر بـالقلق   . العائدين ال تزال منخفضة على حنـو يـدعو إىل الـشعور خبيبـة األمـل               

إن هـذه األحـداث هلـي شـاهد علـى           . خطاب الكراهية الذي طغـى علـى احتفـاالت فيدوفـدان          
عدم حتقيق حالة مـن الوفـاق، وهـي تـشري إىل أنـه ال يـزال يتوجـب عمـل الكـثري للتغلـب علـى              

ويف هذا الصدد، أود أن أدعو مجيع األطراف إىل تكـريس مـوارد إضـافية للقيـام                 . إرث املاضي 
الــرتاع مــن أجــل املــضي قــدما     ملهمــة املتمثلــة يف حتديــد مواقــع املفقــودين جــراء      باألعمــال ا

  .ةاملصاحل بعملية
إن إعــادة بنــاء املواقــع الــصربية األورثوذكــسية الــيت تعرضــت ألضــرار أو دمــرت اثنــاء    - ٥٢

 متثـل أيـضا خطـوة هامـة حنـو التغلـب علـى               ٢٠٠٤مـارس   /أحداث العنف الـيت وقعـت يف آذار       
ومما يؤسف له، يف هذا الـصدد، أن جلنـة تنفيـذ الـتعمري            . بناء الثقة بني الطوائف   املاضي وإعادة   
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تفتقر إىل التمويل الالزم من أجل إجناز عمليـة إعـادة بنـاء مجيـع املواقـع الـصربية األرثوذكـسية                     
وإين أناشد اجلهات املاحنة احملتملة وسلطات كوسوفو أن تقوم جبمـع األمـوال الالزمـة               . املدمرة
إضـافة  . للجنة تنفيذ التعمري أن تواصل عملها ولتقدمي الدعم إلجنـاز عمليـة إعـادة البنـاء               ليتسىن  

إىل ذلــك، أحــث مجيــع اجلهــات ذات املــصلحة علــى تقــدمي التعــاون الكامــل إىل ميــسر االحتــاد 
سية الــصربية يف كوســوفو، الــذي األورويب حلمايــة التــراث الــديين والثقــايف للكنيــسة األرثوذكــ

  .يمعمله الق بدأ
إن تقــديرايت تــشري إىل أن هــذه الفتــرة مل تــشهد تقــدما كافيــا يف التــصدي للتحــديات     - ٥٣

القائمة املتصلة بكوسوفو، أو للنهوض بالتعاون اإلقليمي، أو للتوصل إىل حلول للمـسائل الـيت               
وتـشري تقـديرايت أيـضا إىل       . هي موضع اهتمام مشترك لدى الطوائف، ولدى بريشتينا وبلغـراد         

ترة اليت ستعقب صدور فتـوى حمكمـة العـدل الدوليـة بـشأن إعـالن اسـتقالل كوسـوفو،                    أن الف 
وميكـن اغتنـام هـذه الفـرص علـى أفـضل وجـه        . سوف تتيح مزيدا مـن الفـرص يف هـذا الـصدد         

  .باعتماد هنج متماسك وشامل من جانب اجلهات الدولية الفاعلة العاملة يف كوسوفو
يونيـــه، إىل املمثـــل الـــسامي لالحتـــاد /زيـــران ح٢٤بنـــاء علـــى ذلـــك، فقـــد كتبـــت يف   - ٥٤

ة بـ األورويب للشؤون اخلارجية والسياسات األمننية، مؤكدا أن األمم املتحـدة، سـتقف علـى أه              
االستعداد، بعد صدور فتوى حمكمة العدل الدولية، للتعاون والتنسيق بشكل وثيق مـع االحتـاد               

 حـوار يهـدف إىل معاجلـة املـسائل     األورويب الذي يضطلع بدور حيوي يف التشجيع على إقامـة      
وإنــه ملــن دواعــي ســروري أن املمثــل . الــيت هــي موضــع اهتمــام مــشترك بــني بلغــراد وبريــشتينا

السامي وافق على اقتراحي وأعرب عن تقديره ملـسامهة األمـم املتحـدة يف اجملـاالت الـيت نتمتـع                    
 تعـاون مثمـر مـع االحتـاد         ومن أجل املـضي قـدما، أتطلـع إىل إقامـة          . فيها مبعرفة وخربة فريدتني   

األورويب على مجيع الصعد، يف ضوء النتائج اإلجيابية اليت حققتها جهودنا املـشتركة يف املنطقـة             
  .حىت اآلن

يوليــه، فقــد أصــدرت / متــوز١٥وعلــى الــرغم مــن أن هــذا التقريــر يغطــي الفتــرة حــىت   - ٥٥
ــا يف    ــة فتواه ــدل الدولي ــة الع ــوز٢٢حمكم ــسؤال التــ  / مت ــشأن ال ــه ب ــد إ ”: ايليولي ــهــل بع الن ع

ل مــن جانــب واحــد موافقــا للقــانون   مؤســسات احلكــم الــذايت املؤقتــة يف كوســوفو االســتقال  
 مـع أي قاعـدة مـن قواعـد           أن اعتماد ذلك اإلعالن ال يتناقض      ىلوخلصت احملكمة إ  “ الدويل؟

وبعد صدور الفتوى، عرضتها أمام اجلمعية العامـة الـيت كانـت طلبـت              . القانون الدويل املنطبقة  
عـالوة  . مشورة احملكمة، واليت سـوف تقـرر بـشأن كيفيـة املـضي قـدما يف تنـاول هـذه املـسألة                     

هـات  على ذلك، فقـد شـجعت األطـراف بقـوة علـى الـدخول يف حـوار بّنـاء وحثـت مجيـع اجل             
  .على جتنب اختاذ أي خطوات ميكن أن تعترب استفزازية ومعرقلة للحوار
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وأود أ، أختتم تقريري بـاإلعراب عـن امتنـاين ملمثلـي اخلـاص ملواصـلته قيادتـه املمتـازة                      - ٥٦
للبعثة وملا يبذله من جهود لتعزيز التعاون بني مجيع اجلهات وللمساعدة يف احلفاظ علـى األمـن      

ــةواالســتقرار يف كوســ  ــم املتحــدة يف     . وفو ويف املنطق ــة األم ــوظفي بعث ــضا أن أشــيد مب وأود أي
  .كوسوفو لتفانيهم املتواصل يف عملهم وتكريس أنفسهم لكوسوفو وألهداف األمم املتحدة

وأخــــريا، أود أن أعـــــــــرب عــــن امتنــــاين لــــشركاء األمــــــــــم املتحــــدة الــــدائمني يف   - ٥٧
منظمــة األمــن والتعــاون يف  وحلــف مشــال األطلــسي،   االحتــاد األورويب ومنظمــة  - كوســوفو

 ولوكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا ملـا تقدمـه باسـتمرار مـن دعـم للبعثـة                     -أوروبا  
  .وتعاون معها
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  املرفق األول
  

تقريــــر املمثــــل الــــسامي لالحتــــاد األورويب املعــــين بالــــشؤون اخلارجيــــة     
عـام لألمـم املتحـدة عـن أنـشطة بعثـة            إىل األمني ال  املقدم  والسياسة األمنية   

  االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو
  

  موجز تنفيذي  -  ١  
د فتــرة بعثــة االحتــاد يــمد بت اعتمــد جملــس االحتــاد األورويب قــرارا،يونيــه/ حزيــران٨يف   

. ٢٠١٠يونيــه /حزيــران ١٤األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو لفتــرة ســنتني حــىت  
سيادة القـانون علـى   بـ وهذا القرار يؤكـد االلتـزام املـتني لالحتـاد األورويب بـمـسألة كوسـوفو، و             

  . لكوسوفوملنظور األورويبباوجه اخلصوص، و
وقد واصلت بعثة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو العمـل الوثيـق                 

ــمــع  ــو  ،ة يف كوســوفويــسلطات القيادال ــة  مبــا فيهــا رئــيس ال ــة املعني ــوزارات التنفيذي . زراء، وال
سـيادة القـانون، الـذي      يف جمـال    لتنـسيق   لجتماعـات اجمللـس املـشترك       واستمرت تعقد شـهريا ال    

ووكيـل رئـيس الـوزراء،    املعنيـة بـسيادة القـانون    يشترك يف رئاسته رئيس بعثة االحتـاد األورويب   
أفرقـة عمـل    وتتـوىل   . ادة القـانون  آلية ملناقشة جمموعـة مـن املـسائل املتعلقـة بـسي           بوصفها  وذلك  
يونيـه، عقـدت هيـأة اسـتعراض حقـوق       / حزيـران  ١١-٩ويف الفتـرة    . مشاورات اجمللـس  تنسيق  

 ،املنــشأة حــديثاو ،اإلنــسان التابعــة لبعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو 
  .أوىل جلساهتا العادية

ة مـؤمتر األقليـات     رصـد أنـشط   يادة القـانون     املعنيـة بـس    واصلت بعثـة االحتـاد األورويب     و  
ورعايتــها وإســداء املــشورة هلــا يف جمــال ســيادة القــانون، كمــا واصــلت تنفيــذ مهامهــا املــسلمة 

وقد عملت البعثة مع سلطات سيادة القانون يف كوسوفو يف ختطـيط            . التنفيذية حسب واليتها  
ــشط  ــذ أن ــسلمة   وتنفي ــات امل ــؤمتر األقلي ــز ة م ــستهدفة، والتركي ــى   امل ــدرات ال بوجــه خــاص عل ق

وقـد  . نهجيات علـى مـستوى اإلدارة يف جمـاالت الـشرطة والعدالـة واجلمـارك يف كوسـوفو                 املو
مؤمتر األقليات املسلمة ونتائج األعمال الـيت قـام هبـا           أنشطة  يونيه، تفاصيل   /أعلنت، يف حزيران  

  .٢٠١٠ لعامالربامج  يف تقرير ٢٠١٠ حىت عام ٢٠٠٩من منتصف عام 
العمـل بـشكل وثيـق مـع بعثـة          املعنيـة بـسيادة القـانون       بعثـة االحتـاد األورويب      واصلت  و  

األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ومع كيانات االحتاد األورويب األخرى يف كوسـوفو،              
للجنــة التــابع تــصال االكوســوفو ومكتــب لالحتــاد األورويب يف اســيما مــع املمثــل اخلــاص   وال
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 وثيـــق مـــع قـــوة األمـــن الدوليـــة يف كوســـوفو ال، والتنـــسيق )ECLO(األوروبيـــة يف كوســـوفو 
  ).كوسوفو قوة(

ــانون يف كوســوفو حوار      و   ــة بــسيادة الق ــة االحتــاد األورويب املعني ــواصــلت بعث ا مــع ه
واصــل كبــار املــوظفني يف عناصــر البعثــة الثالثــة االتــصال  و. ســلطات ســيادة القــانون الــصربية 

مـع الـسلطات    املعنيـة بـسيادة القـانون       ة االحتـاد األورويب     وقد تعاونت بعثـ   . والتعاون مع بلغراد  
  .الصربية يف عدد من قضايا جرائم احلرب اجلارية واحملتملة

حــرز تقــدم ملمــوس يف احملاكمــات واإلجــراءات القانونيــة للقــضايا مبــا يف ذلــك  وقــد أُ  
يوليـه، كـان    /متـوز  وحبلـول . بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسـوفو       أحالتها  القضايا اليت   
قـد أجنـزوا النظـر يف القـضايا الـيت      املعنية بـسيادة القـانون    ن لبعثة االحتاد األورويب     والقضاة التابع 
اكم احملـ حملكمة العليـا و   على مستوى ا  بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو        وردت من   

ــة االحتـــاد األورويب و. احملليـــة ــان  واصـــلت بعثـ ــة بـــسيادة القـ ــتماع  ون عاملعنيـ قـــد جلـــسات اسـ
يف حـــني ركـــز النـــواب العـــامون  ميتروفيتـــشا، /ميتروفيتـــشيوحماكمـــات يف حمكمـــة مقاطعـــة 

عـدد مـن قـضايا    بـشأن  أعماهلم  املعنية بسيادة القانون    ن لبعثة االحتاد األورويب     وواحملققون التابع 
ت املختلطـة يف  بيـد أنـه لـيس يف اإلمكـان بعـد اسـتئناف اهليئـا         . اجلرمية املنظمة وجـرائم احلـرب     

ــةاكم احملــ ــاد األورويب      . احمللي ــة االحت ــب املــشترك لبعث ــلم املكت ــسيادة القــانون   وقــد س املعنيــة ب
 ٤٣ن مـا يزيــد عــ رفــات ) OMPF(وكوسـوفو املعــين باألشـخاص املفقــودين والطــب الـشرعي    

. فرقــة عمـــل يف بلغــراد وبريـــستينا  عقــدت أل شــارك يف جلـــسات  أســرهم كمـــا  شخــصا إىل  
دعمها لألعمال التحـضريية الـيت تـضطلع        املعنية بسيادة القانون    الحتاد األورويب   وواصلت بعثة ا  

وهـي  التارخييـة،  /املسؤولية تدرجييا عن محاية املواقـع الثقافيـة  تسلم هبا شرطة كوسوفو من أجل   
وكمـا كـان احلـال      . مارس/ آذار مييستان يف زنصب غا األعمال اليت بدأت بتسلم حراسة صرح       

املعنية بسيادة القـانون     التابعة لبعثة االحتاد األورويب   املشكلة  حدات الشرطة   قبال، وقفت و  عليه  
بيـد أن   .  حال حدوث اضـطرابات    بصفة وحدة تدخل احتياطي يف    على أهبة االستعداد للعمل     

 باستثناء حادثة أمنية واحـدة وقعـت يف مشـال كوسـوفو يف     ،املوقف كان مستقرا بوجه اإلمجال   
  .يوليه/متوز

 املعنيـة بـسيادة القـانون املـسح         اجلمـارك التابعـة لبعثـة االحتـاد األورويب        رة  دائواصلت  و  
 يف مشــال ٣١ و ١التجاريــة عنــد البــوابتني املركبــات للبيانــات املتعلقــة حبركــة مــرور  الــضوئي 
  .وسوفو وإدارة اجلمارك الصربيةكمشاطرة البيانات بني إدارة مجارك وجتري . كوسوفو
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جلـسة جملـس األمـن لألمـم        املعنية بسيادة القـانون     ألورويب  حضر رئيس بعثة االحتاد ا    و  
ثــر األحــداث الــيت وقعــت يف مشــال  أجــري إ وقــدم تقييمــا ،يوليــه/ متــوز٦املتحــدة املعقــودة يف 

  .٢٠١٠يوليه /متوز ٥ و ٢يف ميتروفيتشا /ميتروفيتشي
  

يف  كوسـوفو    األنشطة الـيت اضـطلعت هبـا بعثـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـسيادة القـانون يف                     -  ٢  
  ٢٠١٠يوليه /متوزإىل مارس /من آذارالفترة 

  
  نظرة عامة    

 كـان لـدى بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف                 ،٢٠١٠يوليه  / متوز ٦يف    
وقــد واصــلت ).  موظــف حملــي١ ١٠٠ موظفــا دوليــا و ١ ٦٣٣(موظفــا  ٢ ٧٤٦و كوســوف

وإسداء املشورة يف جمال سـيادة القـانون يف مجيـع           التوجيه  البعثة تنفيذ أنشطها املتعلقة بالرصد و     
بعثة تعاوهنـا الوثيـق مـع بعثـة األمـم       الوواصلت  . واليتها التنفيذية أيضا  نفذت  و ؛أحناء كوسوفو 

ــادل املعلومــات واملــسائل يف مشــال       ــشأن تب ــة يف كوســوفو، وال ســيما ب ــإلدارة املؤقت املتحــدة ل
الحتـاد  التابعـة ل اجلهـات الفاعلـة األخـرى    قامت بتنسيق أنشطتها بـشكل وثيـق مـع      و ؛كوسوفو

. األورويب يف كوســوفو ومــع أصــحاب املــصلحة الــدوليني اآلخــرين يف كوســوفو ويف املنطقــة   
التعـاون مـع سـلطات سـيادة القـانون يف      املعنية بـسيادة القـانون     واصلت بعثة االحتاد األورويب   و

  .بقةاجلبل األسود وألبانيا ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السا
املعنيـة بـسيادة    بعثـة االحتـاد األورويب      يف  واصلت عناصر الشرطة والعدالـة واجلمـارك        و  
سـيادة  وإسداء املشورة مع سـلطات      التوجيه  تنفيذ األنشطة املستهدفة املتعلقة بالرصد و     القانون  

علــى املــستوى واملنــهجيات قــدرات الالتركيــز بوجــه خــاص علــى  مــع  ،كوســوفوالقــانون يف 
والتقــدم احملــرز لــيس متــساويا، . جمــاالت الــشرطة والعدالــة واجلمــارك يف كوســوفواإلداري يف 

كوسـوفو علـى   والقـضاء يف  مـارك  اجلشرطة والفرة لدى ابالنظر إىل تباينه حسب القدرات املتو    
يونيــه /املنــشور يف أوائــل حزيــرانعــن الــربامج ويــرد يف تقريــر . تنفيــذ اإلصــالحات الــضرورية

  .عامواإلجنازات بوجه  احملرز وصف للتقدم ٢٠١٠
ويف مشال كوسوفو، واصلت بعثة االحتاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون وغريهـا مـن                  

ففـي  . اجلهات الفاعلـة التابعـة لالحتـاد األورويب تعزيـز وجودهـا وأنـشطة التوعيـة الـيت تقـوم هبـا                     
االحتـــاد مـــارس، ُعقـــدت جلـــسة صـــحفية يف دار االحتـــاد األورويب مـــع رئـــيس بعثـــة /آذار ٢٦

ــاد األورويب لــشمال         ــابع لالحت ــسر الت ــع املي ــوفو، وم ــانون يف كوس ــسيادة الق ــة ب األورويب املعني
كوسوفو، ومع مكتب االتصال للجنة األوروبية يف كوسوفو؛ وأُقيمـت مناسـبة أخـرى للتوعيـة               

وقد أكد هؤالء من جديد التزام االحتاد األورويب مبـسألة كوسـوفو، مـع              . يونيه/ حزيران ٢٣يف  
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ميتروفيتــشا يهــدف إىل تعزيــز القـــيم    /يميتروفيتــش التأكيــد علــى أن زيــادة وجــوده يف مشـــال     
وعقـد عـدد مـن احملاكمـات     . األوروبية هناك، واملساعدة يف حتسني العالقات بني الفئات اإلثنية   

ــة يف  ــه مل يتــسن بعــد اســتئناف عقــد هيئــات    /يميتروفيتــشيف احملكمــة احمللي ــد أن ميتروفيتــشا، بي
ــان والــصرب يف     خمتلطــة، بــ  ــواب العــامني مــن األلب ــنقص املــستمر يف عــدد القــضاة والن سبب ال
  .كوسوفو
 ردا  شخص مـن أجـل القيـام مبظـاهرة سـلمية     ١ ٠٠٠يوليه، جتمع حوايل  / متوز ٢ويف    

 كا حـي يوشـينيا   افتتاح مكتب وزارات كوسوفو للحكومات احمللية والشؤون الداخلية يف        على
. ميتروفيتـشا /شيميتروفيتـ ه املختلط إثنيا الكائن يف مشـال منطقـة          يكيفاينإي بوش  ياوالغي/ماهاال

  قامـت بعثـة االحتـاد األورويب       ة يف كوسوفو، حيث    الصربي  الطائفة وقد نظم هذه املظاهرة ممثلو    
 لــضمان حــق التظــاهر الــسلمي،   املــشكلة بنــشر وحــدات مــن الــشرطة املعنيــة بــسيادة القــانون

يـت قنبلـة    أُلقوخـالل هـذه املظـاهرة،       . علـى النظـام العـام     ومحاية املمتلكات اخلاصـة، واحلفـاظ       
وقـد  .  متر تقريبـا مـن املكتـب   ٦٠٠يدوية على جمموعة من الناس يف شارع مواز، على مسافة  

وهــو كوســويف مــن ( شخــصا، مــات واحــد منــهم فيمــا بعــد ١١أصــابت هــذه القنبلــة اليدويــة 
سية التابعة لـشرطة كوسـوفو يف     مية الرئي وقد توىل التحقيق وحدة اجلر    . متأثرا بإصاباته  )البوسنة
ــة االحتــاد األورويب  بريــس ــام بعث ــسيادة القــانون تينا، مــع قي ــة ب ــه بالرصــد والتاملعني إســداء  ووجي

شــخص مقنــع الرصــاص علــى أحــد األعــضاء  يوليــه، أطلــق /متــوز ٥ويف . املــشورة عــن كثــب
ــوم    .مل تكن مميتة، بيد أن إصابته صيب يف ساقه فأُعامة لكوسوفو يف اجلمعية الالصرب وتقـــ

  .كال التحقيقني فعليا قانون يف كوسوفو برصدبعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة ال
 إسـداء املـشورة لـوزارة الـشؤون         املعنية بسيادة القانون  واصلت بعثة االحتاد األورويب     و  

. جــوءالداخليــة، وال ســيما بــشأن الوضــع املــدين، والتــسجيل املــدين، ومــسائل اهلجــرة والل        
 عن كثب إنشاء وكالة جديدة للتـسجيل        املعنية بسيادة القانون  رصدت بعثة االحتاد األورويب     و

  الـذي تقـادم عليـه العهـد        ة املدنيـ  الوحـ  دمج قواعد البيانات وحتديث نظـام األ        يزال الو. املدين
  .ة يف كوسوفوئمايشكالن أحد التحديات الق

 ووزارة  املعنيـة بـسيادة القـانون       األورويب عت بعثة االحتـاد   يونيه، وقّ /ويف مطلع حزيران    
ل مركـز االسـتخبارات املاليـة التـابع لبعثـة      بـشأن حتويـ  االقتصاد واملالية يف كوسوفو ترتيبا تقنيـا    

 الــيت  يف هنايــة املطــاف إىل وحــدة االســتخبارات املاليــةاملعنيــة بــسيادة القــانوناالحتــاد األورويب 
  . يف املستقبلسُتنشأ

وواصـل  . ع بلغراد بـشأن املـسائل املتعلقـة بالـشرطة والعـدل واجلمـارك             واستمر احلوار م    
النــواب العــامون واحملققــون التــابعون لبعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون لقــاءاهتم مــع  
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واسـتمرت  . نظرائهم الصرب يف بلغراد شـهريا لبحـث قـضايا جـرائم احلـرب وتبـادل املعلومـات                 
ارك يف بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون وسلطات اجلمـارك           املناقشات بني عنصر اجلم   

يونيه، ُعقد يف كوروسوم لييا أول اجتماع نظامي بني شرطة احلـدود            / حزيران ٢ويف  . يف بلغراد 
  .التابعة لبعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون ووزارة الشؤون الداخلية الصربية

املعنيـة بـسيادة     يف جمال حقوق اإلنـسان التابعـة لبعثـة االحتـاد األورويب              أما آلية املساءلة    
 فهـي اآلن قـادرة علـى النظـر يف ادعـاءات         - وهي هيئـة اسـتعراض حقـوق اإلنـسان           - القانون

 وذلـك لـدى   املعنيـة بـسيادة القـانون،     انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل بعثـة االحتـاد األورويب           
وق اإلنــسان أول اجتمــاع هلــا يف  وقــد عقــدت هيئــة اســتعراض حقــ.قيامهــا بواليتــها التنفيذيــة

  .يهيون/ حزيران١١جلسة رمسية هلا يف عقدت أول و ،مايو/يارأ ٤
  

 جرائم احلرب    

كوسـوفو عملـها بـشأن       يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد واصلت شرطة بعثة    
كوسـوفو   يف املؤقتـة  لـإلدارة  ملتحـدة ا األمـم  سلمتها مـن شـرطة بعثـة      تقضايا جرائم احلرب اليت     

 قـضية، بالتعـاون     ٦٠ قضية، وكذلك قضايا املالحقة القضائية اجلاريـة وعـددها           ٨٥٠وعددها  
، سـيكون قـد جـرى       ٢٠١٠سـبتمرب   /وحبلـول أيلـول   . يف كوسوفو دعني اخلاصني   مع مكتب امل  

د أحـرزت بعثـة   وقـ  . حسب األولوية الختاذ اإلجراءات التحقيقيـة مـستقبال   هذه القضاياترتيب
القانون تقدما يف عدة قضايا إضافية مـن قـضايا جـرائم احلـرب،               بسيادة االحتاد األورويب املعنية  

 قبـضت وحـدة     ،مـايو / أيـار  ٦يف يـوم     و .وسلمت قضيتني إىل شرطة كوسـوفو للتحقيـق فيهمـا         
طة القــانون وشـــر  بـــسيادة التحقيــق يف جـــرائم احلــرب التابعـــة لبعثــة االحتـــاد األورويب املعنيــة    

 جــرائم حــرب فيمــا يتــصل جبــرائم حــرب ارتكابــهبه بشــُتشــخص اتينا علــى سكوســوفو يف بريــ
مـايو فتـشتا    / أيـار  ١٢، ويف يـوم     ١٩٩٩يونيـه   /بريـل وحزيـران   أ/ُيـزعم أهنا ارُتـكبت بني نيـسان     
  .مرتل مشتبه به آخر يف بريزرين

ــة     ــة االحتــاد األورويب املعني ــسقت بعث ــسيادة ون ــانون نقــل   ب إىل مكتــب  شــاهدا ١١الق
ــصريب    ــام الــ ــاء العــ ــين جبــــ االدعــ ــة     املعــ ــضية مذحبــ ــشهادة يف قــ ــراد، للــ ــرب يف بلغــ رائم احلــ

وجـرى التأكـد مـن موقـع      .تشوسكا، اليت قُـبض على تسعة مشتبه هبم فيها يف صربيا /كايشكي
ــش    ــة يف حمجــر رودنيت ــة حمتمل ــربة مجاعي ــة    يف ، يمق ــشمال مباشــرة مــن البواب ، ١راســكا، إىل ال

ــا املعــين جبــوقــدم املــدعي العــام الــصريب   .ثــة االحتــاد األورويبمبــساعدة مــن بع رائم احلــرب طلب
يونيـه، ُمــنح فريـق مـن        / حزيـران  ٢٥ من املوقع، ويف يـوم       رفاتللحصول على أمر باستخراج ال    

 بـني  املـشترك  اجلنائيـة  األدلـة  وحتقيقـات  باملفقودين املعين لمكتبل  التابعنيخرباء الطب الشرعي  
ملقـربة  اوقـع   ملالقـانون وكوسـوفو إذنـا بـإجراء تقيـيم مبـدئي              بـسيادة  املعنية ورويباأل االحتاد بعثة
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طـب  ال وحتقيقـات  بـاملفقودين  املعـين  ورافق خرباء املكتب   .اجلماعية املدعى بوجودها يف راسكا    
  .وكوسوفو قاض صريب وأفراد من الشرطة الصربية األورويب االحتاد بعثة بني املشتركالشرعي 

  
  الشرطة    

القانون تقـدمي الرصـد والتوجيـه واملـشورة       بسيادة واصلت بعثة االحتاد األورويب املعنية      
مــايو، وافــق وزيــر الداخليــة علــى اهليكــل اجلديــد لــشرطة  / أيــار٢٨ ويف. إىل شــرطة كوســوفو

وأجنــزت بعثــة االحتــاد  .ويعــد إنــشاء هيكــل جديــد لــشرطة كوســوفو تطــورا إجيابيــا .كوســوفو
 موقعـا للتـراث الثقـايف يف أحنـاء          ثمانيـة عـشر   ع شـرطة كوسـوفو، تقييمـا ل       ون مـ  األورويب، بالتعا 

  .كوسوفو، ختضع ملسؤولية شرطة كوسوفو
 كوســـوفو املـــسؤولية رمسيـــا عـــن أمـــن ُنــــُصـب مـــارس، ســـلمت قـــوة/ آذار١٨ويف   

ورصـدت بعثـة االحتـاد األورويب        .تينا إىل شـرطة كوسـوفو     سغازميستان الواقع بالقرب مـن بريـ      
 سـاعة يوميـا لفتـرة أوليـة قـدرها      ٢٤القانون فريق شرطة كوسوفو يف املوقع ملدة    يادةبس املعنية

  . بصفة متدخل احتياطيأسبوع، ووقفت على أهبة االستعداد للتحرك
ــة      ــة االحتــاد األورويب املعني ــاون عــرب احلــدود بــني      بــسيادة ورصــدت بعث ــانون التع الق

عقـب عـدة حـاالت اسـتيالء علـى أسـلحة            الـسابقة    اليوغوسـالفية  مقدونيا كوسوفو ومجهورية 
  .السابقة اليوغوسالفية مقدونيا وأحداث إطالق نار بالقرب من حدود مجهورية

واستعرضــت شــرطة كوســوفو خططهــا التــشغيلية ملواجهــة حــاالت الطــوارئ املدنيــة،    
وطورت التدريب على صعيد أقسام الشرطة وواصلت تنـسيق التخطـيط مـع الوكـاالت احملليـة             

وقـد جـرى حتـسني مجيـع هـذه           .ومل تنجز البلديات تقييماهتا األمنية احملليـة حـىت اآلن          .األخرى
 بـسيادة  املعنيـة  اجلهود يف جمال حاالت الطوارئ املدنية بنـاء علـى طلـب بعثـة االحتـاد األورويب                

زال هناك جمال لتحسني التنسيق بـني وزارة الداخليـة وشـرطة كوسـوفو يف شـأن                  وما .القانون
 ، لـدى عـدة جهـات      رئ املدنية، ونقص يف األموال املخصصة خلدمات الطـوارئ        حاالت الطوا 

أعمـال شـرطة تـستند إىل    القيـام ب وحترز شـرطة كوسـوفو تقـدما صـوب        . شرطة كوسوفو  منها
  .املعلومات االستخبارية

القـانون   بـسيادة  ووقفت وحدات الشرطة املشكلة التابعة لبعثة االحتاد األورويب املعنيـة           
 بـــصفة متـــدخل ســـتعداد يف عـــدة مناســـبات الحتمـــال االحتيـــاج إليهـــا للعمـــلاالعلـــى أهبـــة 

مـايو  / أيـار  ٣٠لـيت حـدثت يـومي       ، ومن أمثلة ذلـك مـا جـرى خـالل االحتجاجـات ا             احتياطي
) فيدوفـدان (ميتروفيتـشا واحتفـاالت يـوم سـانت فيتـوس           /ميتروفيتـشي يوليه يف مشال    / متوز ٢ و

  .تلك احلاالت يف أي من إىل التدخلمل تكن هناك حاجة و .يونيه/ حزيران٢٨يف 
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القـانون التحقيقـات يف عـدد مـن         بـسيادة  وواصلت شرطة بعثة االحتاد األورويب املعنية       
 قامـت اإلدارة التنفيذيـة      ،٢٠١٠بريـل   أ/ نيـسان  ٢٨ويف   .القضايا، مستخدمة واليتها التنفيذيـة    

صاالت ويف مـساكن خاصـة      بشرطة بعثة االحتاد األورويب بأعمال تفتيش يف وزارة النقل واالتـ          
. كوسـوفو  يف املـدعني اخلاصـني   ألشخاص على صـلة بـالوزارة، يف إطـار حتقيـق يقـوده مكتـب       

  .زالت التحقيقات مستمرة وما
 قبـضت وحـدة اجلرميـة املنظمـة يف شـرطة كوسـوفو، بقيـادة مـدع                  ،مايو/ أيار ٢٧ويف    

كوســوفو، علــى رجلــني يف  يف املــدعني اخلاصــني عــام تــابع لبعثــة االحتــاد األورويب مــن مكتــب
ويف ذات الوقــت، قبــضت  .جتــار باملخــدراتمــا يتــصل بتحقيــق كــبري يف االمنطقــة بريــزرين في

وقامـت شـرطة كوسـوفو بعـدد مـن           .ألبانيـا بالشرطة األلبانية على رجـل يف منطقـة كـوكيس،           
وكانــت  .أعمــال التفتــيش واســتولت علــى مــواد مــن بينــها أســلحة وكميــة كــبرية مــن النقــود  

ات الـشرطة تلـك جـزءا مـن حتقيـق أوسـع نطاقـا مشـل أوروبـا بأسـرها ويتـصل بعمليـات                         إجراء
  . خمدرات يف أحناء أوروبا ُضبطت فيهاسابقة

  
  العدالة    

القانون رصد اهليئة القـضائية يف كوسـوفو         بسيادة واصلت بعثة االحتاد األورويب املعنية      
رة لوزارة العدل بشأن وضـع مـشاريع        وتوجيهها وتقدمي املشورة إليها، ومشل ذلك تقدمي املشو       

القوانني، مثل قـوانني جملـس االدعـاء العـام لكوسـوفو، واجمللـس القـضائي لكوسـوفو، واملـدعي                    
 بعثـة    وتـرى  .العام للدولة، واملشروع اجلديـد لإلجـراءات اجلنائيـة وقـوانني اإلجـراءات اجلنائيـة              

  .زال ضعيفا  يف كوسوفو ماالقانون أن نظام العدالة بسيادة االحتاد األورويب املعنية
وكـثريا مـا أسـفر       .ولوحظ حـدوث تـدخل علـى مـستويات خمتلفـة ويف صـور متنوعـة                 

ذلك التـدخل، سـواء يف القـضايا اجلنائيـة أو املدنيـة، عـن مـشاكل عمليـة، مثـل رفـض القـضاة                         
ام درة نظـ  زالـت قـ    ومـا  .احملليني واملدعني العامني وحمامي الدفاع التعامل مع القـضايا احلـساسة          

 تأديبيــةلجنــة الالولكــن  . اإلصــالح هــشة ومتقلبــةيف عمليــةتقــدم إحــراز العدالــة اجلنائيــة علــى 
ــة االحتــاد األورويب، واصــلت عقــد        ــألف مــن عــضو حملــي وعــضوين مــن بعث القــضائية الــيت تت

وستواصــل بعثــة  . حاليــا مكتمــل القــوامتأديــبجلــسات اســتماع، وأصــبح مكتــب مستــشار ال
  . الدعم إىل اجمللس القضائي لكوسوفو لتحسني قدراته التشغيليةاالحتاد األورويب تقدمي

وحتــرز عمليــة الفحــص وإعــادة التعــيني لقــضاة كوســوفو واملــدعني العــامني هبــا تقــدما     
وهنـاك   .زال هنـاك نقـص خطـري يف القـضاة، وال سـيما بالنـسبة إىل القـضايا املدنيـة                    بطيئا، وما 

فو يف حمــاكم املقاطعــات، كمــا يوجــد نقــص يف أيــضا نقــص كــبري يف املــدعني العــامني لكوســو
ــة القــضائية   .أعــداد مــوظفي الــدعم  ــوفر ث كــوجيــب حتــسني جــودة وشــفافية العملي ريا، لكــي ت
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وبــدأت حمــاكم كوســوفو،  .لكوســوفو إطــارا قانونيــا ســليما وحتــسن الثقــة يف النظــام القــضائي
تعويـضات الـيت   يف قـضايا ال القـانون، العمـل    بـسيادة  املعنيـة  بتـشجيع مـن بعثـة االحتـاد األورويب    

 والــيت رفعــت عقــب تــدخل حلــف مشــال  ،قــضية ٢٢ ٠٠٠و  ٢٠ ٠٠٠يتــراوح عــددها بــني 
 / أيـار  ٢٦ويف   .٢٠٠٤مـارس   / وأعمال الشغب اليت حـدثت يف آذار       ١٩٩٩األطلسي يف عام    

 ملـساعدة   ،ة من بعثة االحتـاد األورويب     ر مبباد ، نظم معهد كوسوفو القضائي حلقة دراسية      ،مايو
  . بشأن كيفية معاجلة تلك القضايااة على تبادل اخلربات واآلراءالقض

القــانون تــشجيع اجمللــس القــضائي     بــسيادة وواصــلت بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة     
لكوسوفو واحملاكم على أن تتوصـل إىل هنـج مـشترك ملعاجلـة تنـازع االختـصاص القـضائي بـني                

نــشئت للفــصل يف مطالبــات  العليــا الــيت أُحمــاكم كوســوفو واللجــان اخلاصــة التابعــة للمحكمــة
 بـسيادة  بعثة االحتاد األورويب املعنية   التابعون  اصل القضاة املدنيون    وو .لة بالرتاع صامللكيات املت 

ــصلة          ــضايا املت ــشأن الق ــيهم ب ــشورة إل ــدمي امل ــوجيههم وتق ــيني وت ــرائهم احملل ــانون رصــد نظ الق
 وا يف جلـان خمتلطـة بالفـصل يف الرتاعـات          باملمتلكات علـى صـعيد املقاطعـات والبلـديات، وقـام          

 .علـى املمتلكـات، ويف املعـامالت االحتياليـة املتـصلة باملمتلكـات          بني األعراق املختلفـة   القائمة  
بشأن نظـام معلومـات إدارة القـضايا         وأُجنزت أعمال كثرية يف إطار اجمللس القضائي لكوسوفو       

ــة االحتــاد األورويب مــشورة إىل  وأصــدر قــضاة  .وبــشأن مــشروع أمــن احملــاكم ومعلوماهتــا   بعث
ن أاجمللــس القــضائي لكوســوفو وحماكمهــا بــشأن تــسجيل الطعــون وتقييمهــا وتــسليمها، وبــش   

زال استخدام نظام معلومات إدارة القضايا اجلديد غـري كـاف يف كـثري               وما .التدخل السياسي 
ت اإلنترنـت   وحيث أن عطاءات خـدما     .اإلنترنتب  تتعلق باالتصال  بسبب مشاكل احملاكم  من  

زيــارات ب زمــع القيــام فــإن اجمللــس القــضائي لكوســوفو يســيجري إجنازهــا يف القريــب العاجــل،
  .ميدانية لتوضيح أي مسائل معلقة ولضمان التنفيذ الكامل للنظام

وقد أحرزت دائرة إصـالحيات كوسـوفو تقـدما يف إدارة الـسجون، وإدارة العمليـات                
وعـاد بعـض املـوظفني مـن         .اسة املساجني، وأمن احملاكم   واألمن هبا، واملساجني اخلطرين، وحر    

ــان     ــز احتجــاز ليبي ــوفو إىل ســجن ومرك ــان/صــرب كوس ــرة إصــالحيات    .ليبلي وافتتحــت دائ
ــة االحتــاد األورويب   ــدعم مــن بعث ــسيادة القــانون كوســوفو، ب ــة ب ــسجناء   املعني ، قــسما جمــددا لل

 نقــلالحتــاد األورويب برصــد دوبرافــا؛ وســتقوم بعثــة ا/اخلطــرين علــى األمــن يف ســجن دوبــرايف
ــسجناء  ــد عــن كثــب  إىلال ــقاوو . القــسم اجلدي ــرة إصــالحيات كوســوفو   ف ــى  مفــوض دائ عل

ويف  . بــشأن أمــن احملــاكم والوصــف الــوظيفي لــضباط أمــن احملــاكم        دائمــةإجــراءات عمــل 
 مــع دائــرة ،بريــل، أجــرت وحــدة الــسجون التابعــة لبعثــة االحتــاد األورويب وشــرطتها   أ/نيــسان

ألحـداث  ل تـدريبات الختبـار االسـتجابات املـشتركة          ،كوسوفو وشركة كوسـوفو   إصالحيات  
ــع   ــيت تق ــرايف ال ــا /يف ســجن دوب ــام    -دوبراف ــذ ع ــا من ــدريبات مــن نوعه  .٢٠٠٦ وهــي أول ت
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وأجرت دائرة إصـالحيات كوسـوفو وبعثـة االحتـاد األورويب تقييمـات أمنيـة عديـدة يف سـجن                  
  .ميتروفيتشا/دوبرافا ومركز احتجاز ميتروفيتشي/دوبرايف

وقدمت بعثـة االحتـاد األورويب الـدعم إلنـشاء وحـدة حراسـة تابعـة لـشرطة كوسـوفو                      
يونيــه بــأوىل مهامهــا، /وقامــت الوحــدة يف حزيــران .تتــوىل أعمــال التــسليم الرمســي للمطلــوبني

وتعقــد شــرطة كوســوفو واملــدعون العــامون يف   .مبرافقــة مــشتبه بــه مــن هنغاريــا إىل كوســوفو 
، اجتماعات اتـصال     املعنية بسيادة القانون   ت، بتشجيع من بعثة االحتاد األورويب     أغلب املقاطعا 

وبـدعم مـن وحـدة الـسجون التابعـة لبعثـة             .بصفة منتظمة مع دائرة إصالحيات كوسوفو أيضا      
ــ  الفريـــق املعـــيناالحتـــاد األورويب، يقـــوم قـــضاة كوســـوفو برصـــد عمـــل  اإلفراج املـــشروط، بـ

 حالـة   ١٥ إىل   ١٠ي البـت يف مـا يقـارب         ريا؛ حيث جيـر    جلسات شه  ٤ إىل   ٣ويشاركون يف   
  .يف كل جلسة

وشهدت دائرة إصـالحيات كوسـوفو تقـدما طيبـا يف حتقيـق الالمركزيـة يف ميزانيتـها،                    
وحـضرت شـرطة     .أُجنز مزيد من تطوير إجراءات النقدية الشخـصية واملقاصـف يف الـسجون            و

ــادة     ــة حماكــاة طــال انتظارهــا بــشأن قي يف ســجن الــيت تقــع طــرية  اخلداثحــاألكوســوفو عملي
وأُقـيم اتـصال     .دروسـا عديـدة    دوبرافا، حيث تعلمت مجيع اجلهات صـاحبة املـصلحة        /دوبرايف

  .ميتروفيتشا/وتعاون عملي بني مقر دائرة إصالحيات كوسوفو ومركز احتجاز ميتروفيتشي
لتنفيذيــة، ، باســتخدام واليتــها ا املعنيــة بــسيادة القــانون أت بعثــة االحتــاد األورويببــدو  

حتقيقات يف قضايا ذات أولوية قصوى، مـن بينـها هتريـب الوقـود، وغـسل األمـوال، وأهـداف                    
 عــدة عمليــات مــشتركة قامــت هبــا شــرطة بعثــة  تقــطلأو .اجلرميــة املنظمــة يف مشــال كوســوفو

 شرطة البعثة بتكليـف مـن مكتـب   قامت هبا االحتاد األورويب ومجاركها مع نظرائهما احملليني، و  
 وأُحــرز تقــدم يف عــدد مــن التحقيقــات الــيت قــام هبــا مكتــب    .كوســوفو يف اخلاصــني املــدعني

 ومنحت سلطات كوسـوفو دعمهـا الكامـل إلنـشاء فرقـة عمـل               ،كوسوفو يفاملدعني اخلاصني   
ملكافحة الفساد تتبع ذلك املكتب، وتشمل مخسة مدعني عـامني حملـيني وثالثـة مـدعني عـامني          

وبـدأت فرقـة العمـل       .ني مفتـشا للـشرطة ومخـسة خـرباء مـاليني          من بعثة االحتاد األورويب وثالث    
  .يوليه/مايو، ومن املتوقع أن يكتمل قوامها حبلول متوز/أعماهلا يف أيار

واصلت بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسـوفو جهودهـا الراميـة إىل                 
 مـع عـودة القـضاة       ميتروفيتـشا /ضمان استئناف كامل عملياهتا يف حمكمـة مقاطعـة ميتروفيتـشي          

قـد  بيـد أن التقـدم احملـرز مل يكـن إال جزئيـا، و       . واملدعني العـامني مـن صـرب وألبـان كوسـوفو          
 ،وبالتعــاون مــع اجمللــس القــضائي لكوســوفو . قــضاة البعثــة حــىت اآلن قــضايا يف احملكمــة تــرأس 

ــرميم الأجنــزت أعمــال   ــة و     يف ت ــضررت مــن جــراء هــزة أرضــية طفيف ــيت ت ــة ال قعــت يف احملكم
 .مارس/آذار ١٠
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ــة      ــضاة البعث ــانون  وواصــل ق ــسيادة الق ــة ب ــة   املعني ــة ومدني ــضايا جنائي ــت يف ق ويف .  الب
 وهو حملـة عامـة عـن األنـشطة     - ٢٠٠٩مايو، قدم قضاة البعثة تقريرهم السنوي لعام       /أيار ١٢

موقـع  وقـد نـشر هـذا التقريـر علـى           . التنفيذية اليت اضطلع هبا قـضاة البعثـة يف حمـاكم كوسـوفو            
 .البعثة على شبكة اإلنترنت

من قاض واحـد حملـي وقاضـيني مـن     يتكون يونيه، أثبت فريق خمتلط     / حزيران ١٥ويف    
ــة بريــ    ــة يف حمكمــة مقاطع ــضاة البعث ــر املــصري،     سق ــبني كــوريت، زعــيم حركــة تقري ــة أل تينا إدان

 /باط شــ١٠ أداء مــسؤولني رمســيني لواجبــاهتم أثنــاء مظــاهرات  ت جمموعــة عرقلــيفملــشاركته 
طلـق سـراحه     أُ  ولكـن  كم على ألبني كوريت بالسجن ملـدة تـسعة أشـهر،          وقد حُ . ٢٠٠٧فرباير  

ل مثَـ وسـحب االدعـاء، املُ  . على الفور مراعاة للفترة الزمنية الـيت سـبق أن قـضاها يف االحتجـاز            
مهـا  هتـم، و   من مكتب املدعني اخلاصني، هتمـتني مـن أصـل ثـالث              بأحد املدعني العامني احملليني   

وقـد شـهدت    . ملقاومـة إىل ا  ةدعوالـ يرتكبـون جرميـة و    كانوا   حشد من األشخاص     يفشاركة  امل
الفترة السابقة للحكم عدة تأجيالت سببها عدم مثول املدعى عليـه أمـام احملكمـة وعـدم متكـن                  

ــضمان حــضوره      ــصرف حبــزم ل ــن الت ــشاكل أخــرى  . شــرطة كوســوفو م ــد أســهمت م يف  وق
 .هلبني كوريت حمامي الدفاع حبكم منصباستقالة أمنها ، التأجيالت املتكررة

 مايو أمر اإلخالء الذي صدر عن أحـد قـضاة البعثـة املـدنيني إعمـاال               /فذ أخريا يف أيار   وُن  
ــرار صــ ل ــة       اق ــصيد وبلدي ــادي درينوشــا لل ــزاع حــول ممتلكــات بــني ن ــيني يف ن ــضاة حمل در عــن ق

، حلقـت أضـرار بالغـة بـاملبىن         أبريـل / نيـسان  ٦ وأثنـاء ليلـة      . رمسيـا  قفل ملـف القـضية    فيتينا وأُ /فييت
 .تنازع عليه من جراء انفجار حدث قبيل املوعد املقرر لتنفيذ أمر اإلخالء الصادر حبق البلديةامل

ــشأن الفــساد اقــدت حموُع   ــان ب ــة  . كمت ــضاة بعث ــة االحتــاد األورويب وأدان أحــد ق املعني
قـضاة حمكمـة    أحـد   إىل   رشـاوى     لتقدميـه  املـدعى عليـه     يف حمكمة بلديـة بريـزرن      بسيادة القانون 

 وأثبت أحد قـضاة البعثـة يف        . شهرا ١٢كم على املدعى عليه بالسجن ملدة       وُح. تينا احمللية سبري
ــا /حمكمــة بلديــة كلــيىن  شــرطة كوســوفو إلســاءة  مــن ط بإدانــة ضــا) بيــتش/منطقــة بييــي(كلين

شر كــم علــى الــضابط بالــسجن ملــدة مثانيــة عــاســتخدام منــصبه الرمســي أو ســلطته الرمسيــة؛ وُح
 .لق تنفيذ هذا احلكم بشرط أن يقدم املتهم التعويض للطرف املتضررشهرا، وُع

، سائل تتعلـق بوكالـة كوسـوفو االسـتئمانية        ملـ  ،ت الغرفة اخلاصة للمحكمـة العليـا      ماقو  
هم يف ؤت أمســادشــخص ور ١ ٤٠٠ مجيــع مقــدمي الــشكاوى البــالغ عــددهم حنــو  باســتدعاء

 جلــسات  للخصخــصة وعقــدتد وكالــة كوســوفو ضــ)ورامــز صــديق(قائمــة املــوظفني قــضية 
القـضاة احمللـيني لـدى الغرفـة     عـدد   وبالنظر إىل النقص املستمر يف . يوما٣٢استماع على مدار    

 بوكالـة كوسـوفو االسـتئمانية وإىل     ةتعلقـ املسائل  املـ  املعنيـة ب    لكوسـوفو  اخلاصة للمحكمة العليـا   
أبريـل أحـد قـضاة احملكمـة        / نيسان ١٢تأخر عملية االنتقاء، فوض جملس كوسوفو القضائي يف         

 .العليا احمللية بالعمل بصورة مؤقتة يف الغرفة اخلاصة
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 تقييمـات للمقـابر اجلماعيـة    إعـداد وقام مكتب املفقـودين والطـب الـشرعي بتحـضري و        
. جلهــود املبذولــة يف اجلبــل األســود وجنــوب صــربيايف إطــار اوســتقدم املــساعدة . املــشتبه فيهــا

طلبــت البعثــة إىل كــل مــن ألبانيــا     قــد و. ا احلــالتني األخريتــني تــزا يف كلوكــان التعــاون ممتــا  
ة شارك خلـرباء األدلـة اجلنائيـة يف البعثـة باملـ      اسمحتومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة أن      

 حتتـوي علــى رفـات ضــحايا مـن ألبــان     مبـا كانــت أربــع مقـابر حمتملــة مـا ال يقــل عـن   يف تقيـيم  
 .عمليات ميدانية يف مشال كوسوفووقد نفذت ثالث . كوسوفو

 املكتـب   املعنيـة بـسيادة القـانون     االحتـاد األورويب     خرباء األدلة اجلنائيـة يف بعثـة         ساعدوي  
هدفـه املتمثـل يف وضـع اسـتراتيجية فعالـة      يف بلوغ املعين باألشخاص املفقودين والطب الشرعي     

القــانوين الــذي حيــل حمــل  هــو االســم اجلديــد والكيــان  هــذا وناجعــة إلدارة الطــب الــشرعي، و 
ــب املعــين باألشــخاص املفقــودين والطــب الــشرعي، ويرتقــ        مبــستوى خــدمات الطــب   ياملكت

باشـرت وزارة العـدل     قـد   و. جلهـاز القـضائي ومـواطين كوسـوفو       إىل ا  اليت تقـدم  هنية  املالشرعي  
اسـتمر   عملية االنتقاء ملنصب مدير إدارة الطب الشرعي بعد تأخري        ه  يوني/يف بداية شهر حزيران   

 .حال هذا التأخري دون إحراز تقدم يف عمليات اإلصالح املقررة للمنظمة وقد .لبعض الوقت

ــدانيا  ٣٢وأجــرى املكتــب املعــين باألشــخاص املفقــودين والطــب الــشرعي        تقييمــا مي
مـايو، اسـتخرج املكتـب رفـات مثانيـة مفقـودين           / أيار ١٢ويف  . رفات عملية استخراج لل   ١٢ و

 / آذار١٥ مفقـودا يف الفتـرة الواقعـة بـني        ٢٣ثر إمجاال علـى     وُع. فوشيترن/تريييف حمافظة فوش  
كما أجرى املكتب عمليات تـشريح وفحوصـات الطـب          . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ مارس و 

 أشـخاص    عمليـة تـشريح جلثـث      ٢٣ رح جـرائم القتـل و     االشرعي السريري وحتقيقـات يف مـس      
ــاء  ــوا أثن ــات مــن العظــام لت  .  احلــربقُتل ــري  وأرســلت عين ــووي ال ــل احلمــض الن ــرتوع يبحلي  امل

ويف  . نتيجــة تتعلــق هبــذا التحليــل ١٦٤األوكــسجني جلمــع معلومــات شخــصية، وقــد وردت  
  . مع رابطات األسريةم الرفات لألسر وعقدت عدة اجتماعات تنسيقلُّسحالة،  ٤٣
  

 اجلمارك    

رة مجــارك  برصــد دائــاملعنيــة بــسيادة القــانوناضــطلعت مجــارك بعثــة االحتــاد األورويب   
 واملعــابر احلدوديــة، باســتثناء   نقــاط احلــدودعنــدكوســوفو وتوجيههــا وإســداء املــشورة إليهــا   

 وتعمل كامريات الـدوائر التلفزيونيـة املغلقـة املوضـوعة           .تيناس، ويف مطار بري   ٣١ و   ١البوابتني  
ثـة   صورا حيـة جلمـارك كوسـوفو وبع   بثفرباير وت/ منذ هناية شهر شباط٣١  و ١ تنيعند البواب 

عوضـا عـن     ( ضـوئيا  مـارس وثـائق ممـسوحة     / البعثـة منـذ شـهر آذار       فقـد بثـت   . االحتاد األورويب 
ــائق منــسوخة  ــوابتني ) وث ــادلتو.  عــن طريــق نظــام آيل ٣١  و١وردت إىل الب  مجــارك  إدارةتب

 .إدارة اجلمارك الصربيةمع كوسوفو االطالع على البيانات 
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ارك كوسـوفو وشـرطة كوسـوفو       مجـ  مـن اإلجـراءات املـشتركة بـني           جمموعة خذتواُت  
حتـت إشـراف    تيناس واجلمارك يف مطار بريـ   املعنية بسيادة القانون   األورويب    االحتاد وشرطة بعثة 

وركزت هذه اإلجراءات على حتديد األنشطة غري القانونيـة احملتملـة واملتـصلة      . مؤسسات حملية 
ــالغ نقديــة كــبرية باســ ــة مــارس، أطلقــت / آذار١٩يف و .ترياد وتــصدير مب األورويب االحتــاد بعث

 باالشتراك مع نظراء حملـيني ضـوابط معـززة إلنفـاذ القـانون املـشترك بـني                  املعنية بسيادة القانون  
ت تفتـيش حمـسنة ملركبـات املـسافرين         إجـراءا الشرطة واجلمارك يف مشال كوسوفو تتكـون مـن          

رؤيـة بعثـة    تعزيـز   ن و  اإلسـهام يف سـيادة القـانو       ترمـي إىل   ٣١ و ١والبضائع اليت تعرب البـوابتني      
االحتـاد  خبالف اهلجوم علـى مركبـة بعثـة          استؤنف العمل بدون حوادث   وقد  . األورويباالحتاد  
ــع   األورويب ــذي وق ــارس وبعــض احلــواجز   /آذار ١٣يف ال ــرة  م ــيت وضــعت لفت ــصريال  ويف .ة ق

ت عمليــات التفتـيش املتنقلــة  صـبح  وأ؛يوليـه / متــوز٢٤أبريـل، أرجئــت العمليـة حـىت    /نيـسان  ٥
ــذ لل ــات تنفــ ــواب     مركبــ ــن البــ ــة مــ ــسية اآلتيــ ــرق الرئيــ ــى الطــ ــن  ٣١  و١ تنيعلــ ــارا مــ  اعتبــ

 .أبريل/نيسان ٢٤

 املـشورة إىل    املعنيـة بـسيادة القـانون      األورويب    االحتـاد  وأسدى عنصر اجلمـارك يف بعثـة        
ــشأن     ــصاد ب ــة واالقت ــها   مجــارك كوســوفو ووزارة املالي ــور من ــة أم ــز يل نظــاماســتبدامجل  جتهي

، لكية عنــد نقــاط عبــور احلــدودالتــصاالت الالســابــراج املقتــرح ألتركيــب ال وا لــديهالبيانــات
 مــستوى تطبيــق اإلدارة حتــسنيوتطبيــق نظــام كوســوفو لالســتخبارات التجاريــة اجلمركيــة، و  

 .املتكاملة للحدود وإصالح نظام املوارد البشرية جلمارك كوسوفو

 معـين ل، وهـو جملـس طعـون     حرز القليل من التقدم بشأن جملـس االسـتعراض املـستق          وأُ  
. مرشـحني لعـضوية اجمللـس      تـسعة  من أصل    سبعةورفضت مجعية كوسوفو    . قرارات اجلمارك ب

يوليه، أقرت سلطات كوسوفو قائمة األمساء اجلديـدة جمللـس االسـتعراض املـستقل              / متوز ٢ويف  
ــة كوســوفو الــيت ســتُ  ــة االحتــاد األورويب  . عرض علــى مجعي ــسيادة القــان وحثــت بعث ــة ب  وناملعني

بـت فيهـا   سلطات كوسوفو على إجناز عملية التعيني ومعاجلة الكم املتأخر من القضايا الـيت مل يُ    
مسألة ملحة، والشروع يف مناقشات مشتركة بني الوزارات تتعلق بعمليـة إصـالح طويلـة       ألهنا  

 .األجل جمللس االستعراض املستقل

كوســوفو مــا زالــت خاضــعة غــري أن مــسألة اســتعادة اجلمــارك للرقابــة التامــة يف مشــال   
 .التفاق بني األطراف املعنية بشأن مجع الضرائب اجلمركية وتوزيع العائدات

  
   دي كريمابونوافق عليه إيف

 رئيس بعثة االحتاد األورويب
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 املرفق الثاين
  

ــة ا        ــشرطة يف بعث ــصر ال ــوام عن ــة   تكــوين وق ــإلدارة املؤقت ــم املتحــدة ل ألم
 كوسوفو يف
 )٢٠١٠يوليه / متوز١٥يف (
  
  العدد  البلد

  ١  أملانيا
  ١  غانا

  ١  إيطاليا
  ١  تركيا
  ١  رومانيا
  ١  باكستان

  ٦  اجملموع  
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  املرفق الثالث
  

يف بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة         عنصر االتصال العـسكري     تكوين وقوام       
 املؤقتة يف كوسوفو

  )٢٠١٠يوليه /متوز ١٥يف (
  
  العدد  البلد

  ١  الدامنرك
  ١  بولندا
  ١  النرويج
  ١  إسبانيا
  ٢  أوكرانيا
  ١  رومانيا

  ١  اجلمهورية التشيكية
  ٨  اجملموع  
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