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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
  

  مقدمة  -أوال   
أنـشئت مبوجبـه   ، الـذي  )١٩٩٩ (١٢٤٤م عمال بقـرار جملـس األمـن     هذا التقرير مقدَّ    - ١

فتـرات    علـى تقـارير  فيـه أن أقـدم    إىلَّلـب بعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو، وطُ      
بعثـة، والتطـورات املتعلقـة هبـا، يف         الويغطي هذا التقريـر أنـشطة       . والية البعثة ن تنفيذ   منتظمة ع 
 .٢٠١١يناير / كانون الثاين١٥أكتوبر إىل / تشرين األول١٩الفترة من 

  
 أولويات البعثة واحلالة السياسية  -ثانيا   

ــل  - ٢ ــة  يتمث ــرام حقــوق اإلنــ   يف اهلــدف مــن البعث ــز األمــن واالســتقرار واحت  سان يف تعزي
ــع الطوائــف يف كوســوفو،       ــع مجي ــل م ــن خــالل التعام ــعوكوســوفو، م ــادة يفم ــشتينا  القي  بري

 والتعـاون يف    األمـن منظمة  وداومت   . اإلقليمية والدولية   الفاعلة وبلغراد، وكذلك مع األطراف   
وقــوة كوســـوفو علـــى    يف كوســـوفوأوروبــا وبعثـــة االحتــاد األورويب املعنيـــة بـــسيادة القــانون   

 وواصــلت التعــاون )١٩٩٩ (١٢٤٤يف إطــار قــرار جملــس األمــن أدوارهــا املهمــة االضــطالع ب
كـاالت األمـم املتحـدة    وتواصـل و . والتنسيق مع البعثة على الصعيدين التشغيلي واالسـتراتيجي  

  .البعثةعن كثب مع أيضا العمل وصناديقها وبراجمها 
حبجــب الثقــة عــن  ) نالربملــا(نــوفمرب، صــوَّتت مجعيــة كوســوفو  / تــشرين الثــاين٢ويف   - ٣

احلزب الدميقراطي لكوسوفو، الـيت كانـت قـد صـعدت إىل سـدة احلكـم        حكومة األقلية بقيادة  
. انسحاب الرابطة الدميقراطية لكوسوفو من احلكومة االئتالفيـة        أكتوبر عقب /يف تشرين األول  

 انتخابـات   ونتيجة لذلك، أصدر الرئيس بالنيابة كراسنيكي مرسوما حبل الربملان وقرارا بـإجراء           
ــوم   ــتثنائية ي ــانون األول١٢اس ــسمرب / ك ــإجراء    . ٢٠١٠دي ــسابق ب ــان ال ــرار الربمل ــن أن ق وأعل

 . أصبح الغيا٢٠١١فرباير / شباط١٣نتخابات يف اال
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ــات    - ٤ ــاين ١٢وكانــت انتخاب ــا    / كــانون الث ــة تنظمه ــات برملاني ــسمرب هــي أول انتخاب دي
ومل َيـْدع ممثلـي     . ٢٠٠٨فربايـر   /سلطات كوسوفو منـذ إعـالن كوسـوفو االسـتقالل يف شـباط            

، )١٩٩٩ (١٢٤٤اخلـــاص إىل إجـــراء هـــذه االنتخابـــات، الـــيت مل تـــنظَّم يف إطـــار القـــرار        
.  مقعـدا  ١٢٠ كيانا سياسيا على مقاعد الربملان البالغـة         ٢٩وتنافَس  . يصدق على نتائجها   ولن

لطوائـف  ا” لــ  مقاعـد    ١٠و  وختصص عشرة من هـذه املقاعـد للطائفـة الـصربية يف كوسـوفو،               
ومــن . شــناق واألتــراك والغــوراين والرومــا واألشــكايل واملــصريني و، الــيت تــشمل الب“األخــرى

 كيانــات ٨و كيانــات ألبــان كوســوفو،  ٧ املــسجلة يف االنتخابــات، مثلــت ٢٩ الكيانــات الـــ
 . كيانا الطوائف األخرى ١٤صرب كوسوفو، بينما مثل 

ديـــسمرب حـــىت / كـــانون األول١ت مـــن واســـتمرت فتـــرة احلملـــة الرمسيـــة لالنتخابـــا   - ٥
وقـدمت  . ديسمرب، وعلى الرغم من شدهتا فقد كانت سلمية إىل حـد كـبري            /كانون األول  ١٠

 املـشورة والـدعم والتـدريب لغـري القيـاديني التنفيـذيني للجنـة                والتعاون يف أوروبـا    األمنمنظمة  
 يف الفتــرة الــسابقة علــى االنتخابــات املركزيــة والفريــق املعــين بالــشكاوى والطعــون االنتخابيــة 

وقامــت وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة، مــن خــالل شــريكها     . االنتخابــات
التنفيذي، املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية، بدعم مركـز العـد والنتـائج، وهـو مركـز لإلعـالم                  

 .والتيسري على الناخبني يف مشال كوسوفو

ديــسمرب، أعلنــت جلنــة االنتخابــات املركزيــة     /ألول كــانون ا ١٢وعقــب انتخابــات    - ٦
 يف املائــة مــن جممــوع النــاخبني املــسجلني وهــو  ٤٧,٨نــسبة الــذين أدلــوا بأصــواهتم بلغــت   أن

ــل   ناخــب١ ٦٣٠ ٠٠٠ ــا ميث ــدارها  ، مم ــادة مق ــات    ١٨,٣زي ــها يف انتخاب ــة عــن مثيلت  يف املائ
يت أعطيــت لألحـــزاب  وأشــارت تقــديرات اللجنــة، اســتنادا إىل عــدد األصــوات الــ       . ٢٠٠٧

 شخص من صرب كوسوفو أدلـوا بأصـواهتم         ٢١ ٠٠٠الصربية يف كوسوفو، إىل أن أكثر من        
إبار، فيما يعد أكرب مشاركة يف االنتخابات لـصرب كوسـوفو منـذ انتخابـات               /جنوب هنر إيبري  

 فـإن   إبار، فرغم أن مراكز االقتراع الثابتة واملتنقلة كانت مفتوحـة،         /أما مشال هنر إيبري   . ٢٠٠١
وُعرقلــت عمليــة التــصويت يف بعــض . نـسبة إقبــال الــصرب علــى االنتخابــات كانــت ال ُتــذكر 

مراكز االقتراع يف املنطقة باستهداف هذه املراكز مبواد نارية أو باستخدام مركبات يف إغـالق               
ومع اقتراب موعـد االنتخابـات، زادت العناصـر النـشطة مـن صـرب كوسـوفو                 . الطرق املؤدية 

ؤيدة ملقاطعـة االنتخابـات مـن جانـب طائفـة صـرب كوسـوفو الـيت تعـيش مشـال هنـر                       نداءاهتا امل 
إقلــيم ناشــد منــدوبون مــن مجعيــة رابطــة بلــديات  نــوفمرب،/ تــشرين الثــاين٢٣ففــي . إبــار/إيــبري

صــرب كوســوفو عــدم املــشاركة يف االنتخابــات،  املتمتــع بــاحلكم الــذايت  كوســوفو وميتوهيــا 
 وأهنـم لــن يقــروا   الــيت دعــت إىل إجـراء االنتخابــات ت كوســوفو هـي مـشددين علــى أن سـلطا  

نتائجهــا ألن بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو لــن تنظمهــا ولــن تــصدق علــى    
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وحث هـؤالء املنـدوبون احلكومـة يف بلغـراد إىل اسـتخدام تـدابري عقابيـة جتـاه صـرب                     . نتائجها
مساءهم للمشاركة يف االنتخابـات،     كوسوفو املسجلني على كشوف املرتبات الذين يسجلون أ       

 .“شريفة، ومثرية للمشاكل، وخائنة غري”ووصفوا سياساهتا جتاه كوسوفو بأهنا 

ــالغ عــددها     - ٧ ــراع الب ــع أحنــاء كوســوفو   ٢ ٢٨٠وخــضعت مراكــز االقت  مركــزا يف مجي
وسـرعان مـا تـوارت    .  مراقبا تعتمدهم جلنـة االنتخابـات املركزيـة   ٣٢ ٠٥٢للرصد من جانب    

يمات اإلجيابية املبدئية اليت أعلنتها املنظمات واجلماعـات الـيت رصـدت االنتخابـات خلـف                التقي
ــدة بوجــود خمالفــات وتالعــب يف األصــوات    ــشكاوى   . املــزاعم املتزاي ــق املعــين بال وتلقــى الفري

وعقـب التحقيـق يف     .  منـها بيـوم االنتخابـات      ٢٠٩ شـكوى، تتعلـق      ٣٣٨ والطعون االنتخابيـة  
يق بـأن جتـري جلنـة االنتخابـات املركزيـة إعـادة للتـصويت يف عـدد مـن                الشكاوى، أوصى الفر  

 يــوم ديــسمرب، قــررت اللجنــة إجــراء إعــادة تــصويت / كــانون األول١٦ويف . مراكــز االقتــراع
ــاين  ٩ ــاير /كــانون الث ــديات ســكندراي  ٢٠١١ين ــسا، وغلوغــوفتس /يف بل ــاتس،/سربي  غلوغوف

ماليـــسيفو / بلـــدييت ماليـــشيفه ديتـــشاين، ويف مركـــز اقتـــراع واحـــد يف كـــل مـــن     /وديـــسان
ديسمرب، قررت اللجنة أيـضا إعـادة عـد األصـوات مـن             / كانون األول  ١٧ويف  . ليبليان/وليبيان
 مركـز اقتـراع نتيجـة     ٢ ٢٨٠ مركز اقتـراع مـن كافـة أحنـاء كوسـوفو، مـن مـا جمموعـه                   ٦٨١

 بلديــة دة التــصويت يفينــاير، أمــرت احملكمــة بإعــا / كــانون الثــاين٦ويف . خمالفــات أبلــغ عنــها 
 .يناير/ كانون الثاين٢٣، وهو ما تقرر إجراؤه يوم )اجلنوب(ميتروفيتشا 

، أعلنت جلنة االنتخابـات املركزيـة النتـائج األوليـة           ٢٠١١ يناير/ كانون الثاين  ١٠ويف    - ٨
لالنتخابات على صعيد كوسوفو، عدا بلدية ميتروفيتشا ولكن مـع مراعـاة نتـائج اإلعـادة الـيت                  

ق احلـزب الـدميقراطي لكوسـوفو حبـصوله     تفـوّ و. لـسابق يف البلـديات اخلمـس   حدثت يف اليوم ا  
يف املائة، مث حركـة      ٢٤,٧ يف املائة، تليه الرابطة الدميقراطية لكوسوفو بنسبة         ٣٢,٠على نسبة   

 يف  ١١,٢ يف املائـة، فالتحـالف مـن أجـل مـستقبل كوسـوفو بنـسبة                 ١٢,٦تقرير املصري بنـسبة     
ــة، مث حتــالف كوســوفو ا   ــسبة  املائ ــد بن ــة٧,٣جلدي ــة   .  يف املائ ــدة النهائي ــائج املعتم وســتعلن النت

 .والبت يف مجيع الشكاوى) اجلنوب(لالنتخابات بعد جدولة إعادة التصويت يف ميتروفيتشا 

ويف اليــوم نفــسه، أصــدر وفــد الربملــان األورويب الــذي رصــد االنتخابــات بيانــا شــديد    - ٩
ينـاير،  / كانون الثـاين ٩يسمرب وإعادة التصويت يف د/ كانون األول١٢اللهجة بشأن انتخابات   

بعـض أوجـه القـصور اخلطـرية أكـدت عـدم تـوافر اإلرادة الـسياسية، مبـا يف                    ”أشار فيـه إىل أن      
 وفقـــا للمعـــايري الدوليـــة ذلـــك علـــى مـــستوى القاعـــدة الـــشعبية، إلجـــراء انتخابـــات حقيقيـــة 

ــة الــسليمةواملمارســات ــة  ي/ كــانون الثــاين١٢ويف . “ االنتخابي ــاير، أعلنــت الــشبكة األوروبي ن
وقوع خمالفات كثرية أثنـاء االنتخابـات الربملانيـة يف كوسـوفو            ”ملنظمات رصد االنتخابات أن     

 .“أثر بشدة على الثقة يف العملية الدميقراطية يف كوسوفو
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اقتـراع  ”وأصدر برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تقريـرا جديـدا نـصف سـنوي بعنـوان                     - ١٠
، ٢٠١٠ديــسمرب /كوســوفو يف كــانون األولعــن ) “Public Pulse Poll”( “نــبض اجلمهــور

لتحليل تصورات اجلمهور عن احلالة الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية يف كوسـوفو وقيـاس                
وتـضمن  . رضاه عن املؤسسات احلكومية والعامـة والعالقـات بـني األعـراق ومـستويات األمـن               

 مـن الدرجـة     ٠,٩٢ سـجلت كوسـوفو عليـه        “قراطيةمؤشر إحالل الدمي  ”التقرير مؤشرا باسم    
وأكــد التقريــر أن هــذا املــستوى يــشري إىل أن شــعب كوســوفو   . ٣,٠العظمــى املمكنــة وهــي  

يــؤمن بوجــود مــسرية دميقراطيــة يف كوســوفو إال بــشكل جزئــي وأن املــسرية الدميقراطيــة يف  ال
 تطبيع العالقات العرقية بني ألبـان       أما فيما بتعلق بآفاق   . تستويف املعايري الدميقراطية   كوسوفو ال 

كوســوفو وصــرب كوســوفو فقــد خلــص التقريــر إىل أن حنــو ثلــث اجمليــبني يعتقــدون أن هــذه    
 يف املائـة أن هـذه العالقـات سـتطبع           ١٨ويعتقد حنـو    . العالقات سوف تطبَّع يف املستقبل البعيد     

ــذه العال       ــبني أن ه ــسبة اجملي ــد نفــس ن ــا تعتق ــب، بينم ــستقبل القري ــدا   يف امل ــع أب ــن تطّب ــات ل . ق
 يف املائة فقط أن العالقات العرقية بـني ألبـان كوسـوفو وصـرب كوسـوفو هـي                   ٣نسبة   وتعتقد

 . بالفعل طبيعية

ــوان        - ١١ ــاريت بعن ــك م ــرر اخلــاص دي ــر للمق ــسانية   ”وأدى صــدور تقري ــري اإلن ــة غ املعامل
قـرار باإلمجـاع    ، واعتمـاد    “لألشخاص واالجتار غـري املـشروع باألعـضاء البـشرية يف كوسـوفو            

ــشأنه الحقــا، يف   ــة وحقــوق    / كــانون األول١٦ب ــة الــشؤون القانوني ديــسمرب، مــن جانــب جلن
اإلنسان التابعة للجمعية الربملانية جمللس أوروبـا، إىل إثـارة ردود أفعـال شـديدة التبـاين وموجـة                   

فقــد رفــضت ســلطات كوســوفو املــزاعم  . مــن اإلحبــاط بــني الــسياسيني يف كوســوفو وألبانيــا 
مليئة بافتراءات واضـحة، وتكهنـات ال وجـود هلـا وحقـائق              و صفتها بأهنا جرمية ضد األلبان    وو

أمـا يف صــربيا، فقــد  . عــارض اسـتقالل كوســوفو مل تثبتـها العدالــة الدوليـة وأن وراءهــا شـبكة تُ   
ذاهتـا بـشأن وجـود    إثباتـا مـن مـصدر مـستقل الدعـاءات صـربيا       قوبل التقرير بترحيب باعتباره   

روع يف األعـضاء البـشرية ودفاعـا عـن التحقيقـات اجلاريـة الـيت يقـوم هبـا املـدعي                      اجتار غري مش  
 .العام الصريب يف جرائم احلرب

وكانــت بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو قــد زودت احملكمــة الدوليــة    - ١٢
زاعم  مبعلومات ونتـائج خلـصت إليهـا هـي ذاهتـا بـشأن املـ               ٢٠٠٣ليوغوسالفيا السابقة يف عام     

، أحالت البعثـة مجيـع      ٢٠٠٩ وأوائل   ٢٠٠٨ويف أواخر   . الواردة يف تقرير املقرر اخلاص ماريت     
امللفـــات ذات الـــصلة إىل بعثـــة االحتـــاد األورويب املعنيـــة بـــسيادة القـــانون يف كوســـوفو املقـــرر 

ص وأعلنت بعثة االحتاد األورويب استعدادها للنظـر يف أي أدلـة قـد يكـون املقـرر اخلـا                  . قدومها
وال تزال بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو علـى اسـتعداد لتقـدمي               . قد كشف عنها  

 . دعمها الكامل ألي حتقيقات أخرى قد جترى مستقبال يف هذه املزاعم
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ــن       - ١٣ ــري األخــري إىل جملــس األم ــدمي تقري ــذ تق ــؤرخ )S/2010/562(ومن ــشرين ٢٩، امل  ت
يف هناية الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، اعترفـت أربـع دول             ، وحسب الوضع    ٢٠١٠أكتوبر  /األول

  . دولة٧٤أعضاء أخرى بكوسوفو، ليصل جمموع املعترفني بكوسوفو إىل 
  

  التعامل بني بريشتينا وبلغراد والترتيبات العملية  -ثالثا   
بينما ظلّت االّتصاالت بني ممثلي اخلاص وسـلطات كوسـوفو جتـري بـصورة متقطّعـة،                  - ١٤

وواصـل ممثلـي    . وظفو البعثة يف التعامل مع مؤسـسات كوسـوفو علـى مـستوى العمـل              استمّر م 
اخلاص وممثلي يف بلغراد عقد اجتماعات منتظمة مع القيادة الصربية، مع التركيز بصفة خاصـة               

ــة إجــراء حــوار     ــى إمكاني ــني عل ــشتينا ب ــراد بري ــدها،     وبلغ ــيت طــال أم ــضايا ال ــسوية الق ــدء ت لب
ــا، باالشــتراك مــع ا  كمــا ــدء احلــوار يف أقــرب     حثّ ــى ب ــة يف االحتــاد األورويب، عل جلهــات املعني
  .ممكن وقت
وقد أّدى اهنيار االئتالف احلاكم يف كوسوفو والـدعوة إىل إجـراء انتخابـات اسـتثنائية                  - ١٥

إىل تأّخر بدء احلوار الذي يتولّى االحتاد األورويب تسهيله والذي دعـت إليـه اجلمعيـة العامـة يف       
وحّتــى تــاريخ هــذا التقريــر، مل يكــن قــد . ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٩ املــؤرخ ٦٤/٢٩٨قرارهــا 

جرى لقاء بني ممثلي بلغراد وبريشتينا، وإن كان ممثلو االحتاد األورويب املعّينون لتسهيل احلـوار               
قد عقدوا عدة اجتماعـات حتـضريية مـع اجلـانبني ومـع املـسامهني يف األعمـال التحـضريية، مبـن                   

وقــد ظلّــت القيــادة يف بلغــراد تؤكّــد اســتعدادها لبــدء احلــوار علــى . تحــدةفــيهم ممثلــو األمــم امل
وأعربت بريشتينا هي األخرى عن استعدادها للبدء سريعا، ولكن االضطرار إىل إجـراء             . الفور

انتخابات اإلعادة اجلزئيـة قـد أّدى إىل تـأخُّر تـشكيل احلكومـة اجلديـدة يف كوسـوفو، ومـن مثّ                      
  . تأّخر بدء عملية احلوار

ويف ظل التسهيالت اليت قّدمتها البعثة، استمر التعاون بني بلغـراد وبريـشتينا خبـصوص                 - ١٦
املسائل املتصلة باملفقودين من خالل الفريق العامل املعين بـاملفقودين الـذي تتـولّى رئاسـته جلنـة       

جلنـة  ، وخبـصوص املـسائل املتـصلة بـالتراث الـديين والثقـايف مـن خـالل                   الدوليـة  لصليب األمحر ا
ــولّى رئاســتها       ــة األرثوذكــسية الــصربية يف كوســوفو الــيت يت تنفيــذ إعــادة إعمــار املواقــع التراثي

  . أوروبا جملس
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عقد الفريق العامل املعـين بـاملفقودين جلـسيت إحاطـة                 - ١٧

 ملمثلـي أسـر     ٢٠١٠  نوفمرب/ تشـرين الثاين  ١٩ألسر املفقودين، إحدامها ُعقدت يف بريشتينا يف        
 ملمثلـــي األســـر ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٣ألبـــان كوســـوفو، واألخـــرى يف بلغـــراد يف  

وخالل اجللسة اليت ُعقدت يف بلغراد، حثّ ممثلو األسر الصربية الفريـق العامـل علـى                . الصربية
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رافقـت  و. تنظيم جلسات اإلحاطة يف املستقبل ملمثلي أسر ألبان كوسوفو واألسر الصربية معـاً           
وعلـى الـرغم مـن التقـدم        . البعثة املمـثلني الكوسـوفيني إىل بلغـراد وقامـت بتـسهيل مـشاركتهم             

احملرز يف هذا اجملـال، ال تـزال مـشكلة األشـخاص املفقـودين متثـل حتـديا كـبريا يعتـرض اجلهـود                    
الراميــة إىل حتقيــق املــصاحلة بــني الطوائــف، كمــا أهنــا ال تــزال تقــف حجــر عثــرة أمــام عمليــة     

 شخصا، وبذا باتـت جلنـة       ١٤وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، متّ التعّرف على رفات         . ودةالع
 ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦تقّدر عدد مْن ظلّوا مفقودين حـىت        الدولية  لصليب األمحر   ا

  . شخصا١ ٨٢٣بـ 
  

  مشال كوسوفو  -رابعاً   
عــض وســائط اإلعــالم يف  لألســف، شــهدت الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر اســتمرار ب    - ١٨

ومشــل هــذا إظهــار البعثــة . بريــشتينا يف رســم صــورة مزّيفــة ألنــشطة البعثــة يف مشــال كوســوفو 
وكأهنا العقبة الرئيسية اليت حتول دون متكّـن بريـشتينا مـن ممارسـة سـلطتها يف الـشمال وإحـراز              

  .  اليت وضعتها“االستراتيجية اخلاصة بالشمال”تقدم يف تنفيذ 
ــ  - ١٩ ي ، علــى حتــّد)اجلنوبيــة(ت ســلطات كوســوفو، وخاصــة بلديــة ميتروفيتــشا  وقــد دأب

ــشا    ــة يف ميتروفيت ــة دون   ) جهــاز اإلدارة(ســلطة جهــاز إدارة البعث ــبىن التحتي ــذ مــشاريع ال بتنفي
التــشاور مــع جهــاز اإلدارة وبتــشجيع ألبــان كوســوفو علــى بنــاء املنــازل دون احلــصول علــى     

نـوفمرب، عـادت مـشكلة البنـاء غـري القـانوين إىل        /ين الثـاين  ويف أوائـل تـشـر    . التراخيص القانونية 
 Zveçan e Vogël/Mali(مايل زفيتـشان  /الظهور، ولكن هذه املرة يف منطقة زفيتسان إي فوغل

Zvečan(       ـــزل دون ــاء من ــان كوســوفو يف أعمــال بن ــشان، حيــث اســتمر أحــد ألب ــة زفيت ، بلدي
ن من الصرب هـذا التـصّرف اسـتفزازا،         وليواعترب السكان احمل  . احلصول على التصاريح الالزمة   

بعد أن أصدرت هيئة تنظـيم االتـصاالت        اشتدت التوترات أيضا    و. ّمما زاد من التوّتر يف املنطقة     
يف كوسوفو قرارا بتفكيك مجيع أبـراج إرسـال شـبكات اهلواتـف احملمولـة الـصربية الـيت جيـري               

ن بتفكيـك هوائيـات لـشركات       تشغيلها دون ترخيص يف خمتلـف أحنـاء كوسـوفو، قـام جمهولـو             
 وال يبــدو أن هنــاك تغــيريات .هواتــف حممولــة كوســوفية كانــت موجــودة يف مشــال كوســوفو  

ُتذكر يف احلالة العامة لشبكات اهلواتف احملمولة على مدى األشهر املاضية؛ إذ توجد خـدمات               
حمــدودة توفرهــا شــركات صــربية لتــشغيل االتــصاالت يف وســط كوســوفو وجنوبــه وشــركات 

  . خص هلا من بريشتينا يف الشمالمر
 األجواء الـصعبة، سـعت البعثـة سـعيا دؤوبـا إىل تقـدمي مـساعيها احلميـدة إىل                 هويف هذ   - ٢٠

وقـد رعـى جهـاز اإلدارة سلـسلة اجتماعـات بـشأن             . مجيع الطوائف اليت تقطن مشال كوسوفو     
إىل ) Suhodoll/Suvi Do(سـويف دو  /تنفيـذ مـشروع إلقامـة خـط أنابيـب ميـاه مـن سـوهودول        
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ــاكوت ــة،  ) Kroi i Vitakut/Brdjani(برديــاين /كــروي إي فيت مبــشاركة مجيــع األطــراف املعني
 اجتماعيـا يف    رقيقـة احلـال   كما وفّر اجلهاز احلطب لألسـر       ). اجلنوبية(فيها بلدية ميتروفيتشا     مبا

يــة يف وبتوجيــه مــن جهــاز اإلدارة، مت تركيــب اثــنني مــن احملــّوالت الكهربائ . مشــال ميتروفيتــشا
ــاكوت  ــروي إي فيت ــان كوســوفو        /ك ــد بناءهــا ألب ــازل الــيت يعي ــوفري الكهربــاء للمن برديــاين لت

ومت تنظيـف الـشارع الـذي يـصل بـني منطقـة             . العائدون وللمنازل اليت يبنيها صـرب كوسـوفو       
ــة وســـوهودول  ــال   تاســـويف دو، وكل/األبـــراج الثالثـ ــا يف مشـ ــة عرقيـ ــا مـــن املنـــاطق املختلطـ مهـ

وقـام جهـاز اإلدارة ببنــاء   . ســويف دو/صـالح الطريــق املوجـود يف سـوهودول   ميتروفيتـشا، ومت إ 
اجتماعيـا علـى قطعـيت األرض اململـوكتني         رقيقـة احلـال     منـزلني الثنتني من أسر ألبان كوسوفو       

ومتّ إصــالح . هلمــا، وذلــك بعــد هــدم منـــزليهما املتــداعيني إلتاحــة بنــاء املنـــزلني اجلديــدين         
أحياء يف مشال ميتروفيتشا، ومنها ماهاال وميكروناسـيلي البوسـنيني،          منـزال إضافيا يف عّدة      ٢١

  .البوشناقصرب واللبان وكوسوفو األلفائدة سكّان 
  

  األمن  -خامسا  
ظلــت احلالــة األمنيــة العامــة يف كوســوفو هادئــة نــسبيا وإن كانــت هنــاك إمكانيــة ألنْ    - ٢١

األسـلحة غـري املرّخـصة وحـوادث        ومـا زالـت جـرائم القتـل وحـاالت حيـازة             . يعتريها التقلّـب  
وظلّـت اجلرميـة املنظمـة متثـل مـصدرا للقلـق يف مجيـع أحنـاء                 . عاليةإطالق النار حتدث مبعّدالت     

  .كوسوفو، وخاصة فيما يتصل بالتهريب واالجتار باملخّدرات
 وأعمــال خفيفــة مــضايقات تتــألف مــنوظلّــت اجلــرائم الــيت متــّس بطوائــف األقلّيــات    - ٢٢

اجلـرائم املتـصلة باملمتلكـات، وذلـك بـشكل رئيـسي يف املنـاطق        واءات بـسيطة،    واعتد ،ترهيب
ويف موقع العائـدين املوجـود يف صربـسكيبابوش، بلديـة           . اليت تقطنها األقليات جنوب هنر إيبار     

يف عـام   عـادت    قـد    املشردة من أسر صرب كوسوفو      ٧٣أوروسيفاتش، حيث كانت    /فرييزاي
 ٢٠لــت مجيعهــا عــن القريــة، وتبــّين للبعثــة أن أكثــر مــن ، تبــّين أن هــذه األســر قــد رح٢٠٠٦

وظـلّ نـصف احلـوادث      . منـزال قد اقُتحم وُنهب بشّدة، حّتى أن األبواب والنوافـذ قـد أُخـذت             
ــطرابات         ــرية واالضـ ــوادث اخلطـ ــع احلـ ــك مجيـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــف العرقيـ ــني الطوائـ ــع بـ ــيت تقـ الـ

ر، حيـث ال يـزال الوضـع هـشا          واالحتجاجات اجلماعية احلاشـدة، حيـدث علـى طـول هنـر إيبـا             
وحيث يـسارع كـل مـن طـائفيت صـرب كوسـوفو وألبـان كوسـوفو بـالرّد فـورا علـى مـا يـراه                           

  .استفزازا من الطائفة األخرى
نوفمرب، تعّرض خمبـز مملـوك أللبـان كوسـوفو يف زفيتـشان هلجـوم       / تشـرين الثاين ١ويف    - ٢٣

وصـّنفت  . ٢٠١٠يوليـه  /ه منـذ متـوز  بزجاجات املولوتوف هو اهلجوم الـسابع علـى املكـان ذاتـ     
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بـشأن هـذا اهلجـوم       عرقيـة وألقـت القـبض        بـنــزعات شرطة كوسـوفو احلـادث كعمـل مـدفوع          
  .على شخصني، أحدمها من صرب كوسوفو واآلخر من بوسنّيي كوسوفو

نـوفمرب، متّ يف مشـال كوسـوفو        /أكتـوبر وتـشـرين الثـاين     /وخالل شـهري تـشرين األول       - ٢٤
 من صرب كوسوفو ُيعتقد ارتبـاطهم مبؤسـسات كوسـوفية مقّرهـا يف              استهداف عّدة أشخاص  

أكتوبر، يف زفيتـشان، متّ إضـرام النـار يف مركبـة ختـّص رئـيس       / تشرين األول ٢٠ويف  . بريشتينا
منظمة غري حكومية من منظمات اجملتمـع املـدين تعمـل يف مـشاريع متعـّددة األعـراق مشـال هنـر            

إضرام النار يف مركبـة مملوكـة لـشخص مـن صـرب كوسـوفو       ويف اليوم ذاته، مت  . إيبار وجنوبه 
ُركّــب علــى عقــار ميلكــه هــوائي تــابع لــشركة هواتــف حممولــة مقّرهــا يف بريــشتينا، ّممــا أحلــق    

أكتـوبر، أُلقـي جهـاز    / تـشرين األول ٢٨ويف . أضرارا كذلك مبركبة أخرى كانت على مقربـة   
له، مما أسـفر عـن إصـابة ابنـة سـاكن            متفّجر يستهدف اهلوائي نفسه فأصاب الشقة الواقعة أسف       

ديــسمرب، قُتــل شــخص مــن / كــانون األول٨ويف . مـن صــرب كوســوفو يف الثالثــة مــن عمرهـا  
ــوفو ســكان  ــناق كوس ــافيتش      البوش ــة ليبوس ــة يف كمــني يف بلدي ــات ناري ــر بطلق وأصــيب آخ

)Leposavić/Leposaviq .(      بوشـناق  يف إحـدى قـرى       الـضحية وكان من املزمع استخدام منـزل 
ــات؛     ك ــراع لالنتخاب ــز اقت ــة كمرك ــوفو بالبلدي ــشخص وس ــان ال ــة   وك ــضوا يف جلن ــصاب ع  امل

  .االنتخابات البلدية
 حادثــة ترهيــب وهتديــد ومــضايقة وســرقة  ٢٥وتعــّرض أعــضاء اجملتمــع الــدويل لنحــو    - ٢٥

نـوفمرب، أصـيبت إحـدى      / تشـرين الثاين  ٢٣ففي  . وسطو مسلّح خالل الفترة املشمولة بالتقرير     
ثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو، كانــت خمصــصة لــرئيس  مركبــات بع

الــشعبة الــشرطية التنفيذيــة التابعــة لبعثــة االحتــاد األورويب، بقذيفــة أثنــاء حتّركهــا يف بريــشتينا؛    
وتعـّرض أحـد مـوظفي بعثـة االحتـاد األورويب وأحـد مـوظفي               . ُيبلغ عـن حـدوث إصـابات       ومل

ــشا يف    منظمــة األمــن والتعــا  ــداء علــى أيــدي ســّتة صــبية يف مشــال ميتروفيت ــا لالعت ون يف أوروب
ووقعــت أيــضا يف بريــشتينا حــوادث متزيــق إطــارات وتــشويه وختريــب . ينــاير/كـــانون الثــاين ٥

ويف يـوم االنتخابـات، أطلـق جمهولـون النـار علـى مكتـب فريــق        . ملركبـات بعثـة األمـم املتحـدة    
لية يف كوسوفو يف وسـط زوبـني، ّممـا أحـدث بعـض األضـرار                االتصال التابع للقوة األمنية الدو    

وقامـت الـشرطة بعـّد الثقـوب الـيت      . املادية ولكن مل تقع إصابات نظرا ألن املكتب كان خاليـا   
ــددها   ــّين أن عـ ــان احلـــادث علـــى   ٥٩أحـــدثها الرصـــاص فتبـ ــا عثـــرت الـــشرطة يف مكـ ، كمـ

إّمـا أن توقفـوا   ”ة كُتـب فيهـا   وُعثر يف موقع إطالق النار على رسـال . خرطوشة مستخدمة  ٤١
ينــاير، اعُتــدي / كـــانون الثــاين١٤ويف . “االنتخابــات أو حيــدث الــشيء نفــسه يف ليبوســافيتش

جسديا على ثالثة من ضباط شرطة بعثة االحتاد األورويب علـى أيـدي أربعـة جمهـولني يف مشـال                    
يـد؛ وأصـيب اثنـان      ميتروفيتشا لدى عودة الضباط من االحتفـاالت األرثودوكـسية بالعـام اجلد           
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وجيـري التحقيـق    . من ضباط بعثة االحتاد األورويب يف رأسيهما ّمما تطلّب عالجهما باملستشفى          
  .يف سبب االعتداء

  
  سيادة القانون  -سادساً  

ما برحت البعثـة ترصـد األنـشطة ومتـارس بعـض املـسؤوليات يف جمـال سـيادة القـانون                       - ٢٦
ــع وزاريت    ــتقين مـ ــستوى الـ ــى املـ ــاون علـ ــع وزارة   وتتعـ ــوفو، ومـ ــة يف كوسـ ــدل والداخليـ  العـ

  .الصربية العدل
ومــا برحــت البعثــة تــسّهل االتــصاالت بــني الــسلطات الــصربية والــدول األخــرى الــيت    - ٢٧
ــات       مل ــة طلب ــا يف ذلــك تلقّــي وإحال ــادل تعتــرف بكوســوفو ووزارة العــدل الكوســوفية، مب لتب

فية تتعامـل مـع الطلبـات الـيت تـرد إليهـا             ويف حني أن وزارة العـدل الكوسـو       . املساعدة القانونية 
 مــن خــالل بعثــة األمــم املتحــدة، فإهنــا ال تتعامــل مــع ، تعتــرف هبــاالمــن الــدول األخــرى الــيت 

وال تتعامـل   . يرد من صربيا من طلبات مماثلة وال ترسل طلبات إىل صربيا مـن خـالل البعثـة                 ما
  . باشرةصربيا مع الطلبات اليت تتلقّاها من السلطات الكوسوفية م

وقد تلقت البعثة من الـدائرة اخلاصـة للمحكمـة العليـا يف كوسـوفو عـددا متزايـدا مـن                       - ٢٨
ومبا أن صربيا ال تتعامل مع أي مـن الطلبـات الـواردة إليهـا               .  املستندات يف صربيا   تبليغطلبات  

 هبـا  مباشرة من وزارة العدل الكوسوفية، تستعني الـدائرة اخلاصـة باملـساعي احلميـدة الـيت تقـوم         
  .املساعدة القانونية بشكل فّعالهدف تبادل البعثة لكي حتقّق الدائرة 

وقد أنشئ بقانون اعُتمد حديثا نظاٌم إلصدار تأشريات دخول كوسوفو لغـري املقـيمني                - ٢٩
وُيمـنح اإلعفـاء مـن شـرط تأشـرية الـدخول مـن خـالل تـشريعات ثانويـة؛                    . هبا بـصفة اعتياديـة    

اطين صــربيا، حيــث تــسمح ســلطات كوســوفو هلــؤالء بــدخول   وذلــك هــو احلــال بالنــسبة ملــو 
  .كوسوفو ببطاقة اهلوية

كمــا أن البعثــة مــا برحــت تــسّهل تعامــل كوســوفو مــع اإلنتربــول والــدول األعــضاء       - ٣٠
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قامت البعثة، بناء على طلبات من بعثة االحتـاد             . بشكل يومي 

وُنفــذت .  مــن نــشرات اإلنتربــول احلمــراء ١٠بتــسهيل إصــدار األورويب ومــن قــضاة حملــيني،  
ــا واجلبــل األســود إىل كوســوفو بــدعم مــن مكتــب االّتــصال       ــا تــسليم جمــرمني مــن ألباني عمليت

  . حالة تسليم أخرى١٩باإلنتربول التابع للبعثة، وجيري حاليا اختاذ اإلجراءات املّتصلة بـ 
ــالتقرير،  وبــدأت الــسلطات يف كــل مــن بريــشتينا وبلغــ    - ٣١ ــرة املــشمولة ب راد، خــالل الفت

مـن بلغـراد    ديـسمرب و  / يف أوائل كـانون األول     من بريشتينا تصدر اللوحات املعدنية للمركبات،     
حملّ تلـك الـيت بـدأت       اجلديدة  وحتلّ اللوحات املعدنية الكوسوفية     . يناير/أوائل كـانون الثاين  يف  
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 اختــصارا الســم “RKS”  األحــرفالبعثــة تــصدرها بعــد النـــزاع بفتــرة وجيــزة، وهــي حتمــل   
Republic of Kosovo ”ــة كوســوفو ــة   . “مجهوري ــا اللوحــات الــصربية فتحمــل رمــز الدول أّم

وبــدأت ســلطات بلغــراد تــوزع اللوحــات ). SRB(الــصربية واالختــصار الــدويل الســم صــربيا 
انون كــ ١٣ويف . وجــودة يف كوســوفواملاجلديــدة علــى مــالكي املركبــات املــسّجلة يف صــربيا   

وهــّدد . ينــاير، بــدأت شــرطة كوســوفو تــصادر اللوحــات الــصربية الــصادرة لكوســوفو  /لثــاينا
ــة    وجيــري توزيــع اللوحــات  . املمثلــون الــسياسيون يف مشــال كوســوفو باختــاذ إجــراءات انتقامي

املعدنية اجلديدة الصادرة لكوسوفو، الكوسويف منها والصريب، دون إذن البعثـة ودون التـشاور              
ــدخالت . معهــا ــشتينا، مت التوصــل إىل ترتيــب     وعقــب ت ــراد وبري  مــن االحتــاد األورويب يف بلغ

ومـن شـأن    . مؤقت للتقليل إىل أدىن حد من أثر اإلخـالل وهتدئـة رد الفعـل العـام مـن اجلـانبني                   
الــرتاع الــدائر بــشأن لوحــات تــرخيص الــسيارات أن يــؤثر ســلبا يف حريــة احلركــة وكــذلك يف 

ار نتـائج اجلهـود الراميـة إىل إجيـاد حـل أكثـر دوامـا، مبـا يف         ويف انتظـ . احلالة الـسياسية واألمنيـة   
ــة يف         ــسألة غاي ــسريه، تظــل هــذه امل ــوىل االحتــاد األورويب تي ــذي يت ذلــك مــن خــالل احلــوار ال

  .احلساسية وجيري رصدها عن كثب
  
  اجملتمعات احمللية والعائدون  -سابعا   

 مـا عـدده     ٢٠١٠ ُسجل يف عام     فوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،     وفقا مل   - ٣٢
 مــن صــرب ٨٥٠ مــن حــاالت العــودة الطوعيــة ألفــراد مــن األقليــات، مــن ضــمنهم    ٢ ١٨٧

ــيت ُســجلت يف عــام        ــة مــع حــاالت العــودة ال ــادة باملقارن ــل زي ــا ميث  ٢٠٠٩كوســوفو، وهــو م
  . لصرب كوسوفو٤٣٩ حالة، منها ١ ١٥٣وعددها 

ة يف كوســوفو ومفوضــية األمــم املتحــدة  وســجلت بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــ   - ٣٣
خـالل الفتـرة املـشمولة      “ اسـتعالمية ”وزيـارات   “ استكشافية”لشؤون الالجئني عدة زيارات     

 مــن املــشردين، معظمهــم مــن  ١٩٩“ استكــشافية”واســتهدفت اثنتــا عــشرة زيــارة  . بــالتقرير
ازحـة يف مواقـع      أسـرة ن   ٤٩لفائدة  “ استعالمية”اجلبل األسود وصربيا، يف حني ُنظمت زيارة        

  . خمتلفة يف صربيا
وقد بدأ إدماج العائدين قسرا إىل كوسوفو حيتل مركز الـصدارة علـى املـستوى احمللـي          - ٣٤

وبوصــول العائــدين قــسرا . وعلــى مــستوى احلكومــة املركزيــة، باإلضــافة إىل املــستوى الــدويل 
لغربية، أخـذت البلـديات     بأعداد أكرب يف إطار االتفاقات الثنائية، وخصوصا من بلدان أوروبا ا          

تشكو من أن القيود املتعلقة بامليزانية تعيق قدرهتا على توفري الـدعم والتمويـل الالزمـني إلعـادة          
نـوفمرب، أقـرت سـلطات كوسـوفو باحلاجـة إىل           / تـشرين الثـاين    ٣٠ويف  . إدماج العائدين قـسرا   
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العائــدين قــسرا يف زيــادة الــدعم بــاملوارد وتعهــدت بزيــادة األمــوال املخصــصة إلعــادة إدمــاج   
  .٢٠١١ عام
زاك /وقـــد وقـــع صـــرب كوســـوفو ممـــن يـــستفيدون مـــن مـــشاريع العـــودة يف زالـــك     - ٣٥

إســتوك، اتفاقــات تــسليم وانتقلــوا إىل منــازهلم /دراغوليفــاتش، يف بلديــة إســتوغ/ودراغــوليفتش
ربعـت  وت. املشيدة حديثا بعد فترات تأخري طويلة، إال أهنم ال يزالون يعربون عن خماوف أمنيـة               

ــدين يف دراغــوليفتش      ــة جــرارات للعائ ــدين يف كوســوفو بأربع ــة والعائ  /وزارة اجملتمعــات احمللي
  .دراغوليفاتش وجرار واحد جملموعة من العائدين يف سينايي اجملاورة

ويف تطور مشجع عرفته هذه الفتـرة، قامـت البلـديات اخلمـس ذات األغلبيـة الـصربية                    - ٣٦
المركزيا يف اآلونة األخرية، بتنفيـذ مـشاريع كـبرية مـستفيدة            يف كوسوفو واليت ُمنحت حكما      

من مبلغ مليون يورو الذي حصلت عليه كل واحدة منـها مـن ميزانيـة بريـشتينا، إذ اسـُتثمرت               
تلــك املبــالغ أساســا يف الطــرق وامليــاه والــصرف الــصحي وغريهــا مــن مــشاريع البنيــة التحتيــة    

فترة املشمولة هبذا التقرير يف عملية تعـيني ممـثلني عـن            وأُحرز بعض التقدم أيضا خالل ال     . احمللية
واختري ممثلـو   . األقليات يف مناصب خمصصة هلم يف البلديات ذات األغلبية من ألبانيي كوسوفو           

اجملتمعـــات احملليـــة لـــشغل مناصـــب رئيـــسية يف البلديـــة بعـــد طـــول انتظـــار يف بلديـــة فوشـــي    
أحـد سـكان كوسـوفو املنحـدرين مـن اجلبـل            كوسوفو بولييه، إذ عني اجمللس البلدي       /كوسويف

ــة، وأحــد الكوســوفيني ذوي األصــول         ــات احمللي ــشؤون اجملتمع ــا ب ــا للعمــدة مكلف األســود نائب
  .املصرية نائبا لرئيس اجمللس البلدي

  
  التراث الثقايف والديين  -ثامنا   

ذ أعمـال   واصلت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو تسهيل عمل جلنة تنفي             - ٣٧
 من مواقع التراث الثقايف والـديين الـيت         ٣٤بناء   التعمري اليت يقودها جملس أوروبا يف جمال إعادة       

ــهر آذار       ــهدها ش ــيت ش ــف ال ــال العن ــرت خــالل أعم ــضررت أو ُدم ــارس /ت ــرغ . ٢٠٠٤م وف
فوشــيترن /املقــاولون مــن األعمــال الــيت كانــت جاريــة يف كنيــسة القــديس إليــاس يف فوشــتري   

ــرمي   ــسة م ــاكويف  وكني ــذراء املقدســة يف دي ــاين  /الع ــشرين الث ــشا يف ت ــوفمرب /دياكوفيت ، ٢٠١٠ن
بيـتش،  /كنيسة القديس جورج يف بريزرين، وجممع كنيسة القديس يوحنا املعمدان يف بييه            ويف

وباالنتــهاء مــن . ٢٠١٠ديــسمرب /سربيــسا، يف كــانون األول/ويف ديــر ديفيــتش يف ســكندراي
عمال الـتعمري قـد اسـتنفدت كـل األمـوال املتاحـة هلـا حاليـا،                 املشاريع، تكون جلنة تنفيذ أ     هذه

وواصـل خـالل هـذه الفتـرة ميـسر االحتـاد            . وإن مل تكتمل أعمال التعمري بعد يف بعـض املواقـع          
األورويب لــشؤون محايـــة التــراث الـــديين والثقــايف التـــابع للكنيــسة األرثوذكـــسية الـــصربية يف     
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وخـصوصا بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة            كوسوفو التعاون مع كافة أصـحاب املـصلحة،         
  .يف كوسوفو

ــة         - ٣٨ ــا منظمـ ــضطلع هبـ ــيت تـ ــشطة الـ ــسهيل األنـ ــضا بتـ ــدة أيـ ــم املتحـ ــة األمـ وقامـــت بعثـ
واكتملـت يف الفتـرة املـشمولة    . يف كوسـوفو ) اليونـسكو (املتحدة للتربية والعلم والثقافـة      األمم

ــا   بــالتقرير أعمــال التــرميم يف كنيــسة املخلــص يف بريــ   زرين، بتمويــل تربعــت بــه حكومــة أملاني
وتعاونت بعثة األمم املتحدة واليونـسكو يف إعـداد وثـائق املـشاريع             .  يورو ١٥٠ ٠٠٠مقداره  

الالزمة إلعادة إعمار مواقع أخـرى، منـها الكنيـسة الكاثوليكيـة الرومانيـة واحلمامـات التركيـة              
  .يف بريزرين اليت يعود تارخيها إىل احلقبة العثمانية

وواصلت بعثة األمم املتحـدة رصـد الترتيبـات األمنيـة يف املواقـع التراثيـة األرثوذكـسية                    - ٣٩
الصربية بالتنسيق مع بعثة االحتاد األورويب املعنية بـسيادة القـانون يف كوسـوفو، ووزارة الثقافـة       

 ونقلــت القــوة األمنيــة. والــشباب والرياضــة يف كوســوفو، والقــوة األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو
الدوليــة خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر املــسؤولية إىل شــرطة كوســوفو عــن تــوفري األمــن   
الثابــت لثالثــة مواقــع إضــافية مــن املواقــع األرثوذكــسية الــصربية الــيت تطلــق عليهــا تــسمية            

ــي“املمتلكــات ذات الوضــع اخلــاص  ” ــوفيتش  : ، وه ــسيت يف راه ــر زوشي ــاتش يف /دي أوراهوف
نــوفمرب؛ / تــشرين الثــاين٢٢كلينــا يف /؛ وديــر بوديسافتــشي يف كلينيــهنــوفمرب/تــشرين الثــاين ٣

ــوتش يف إســتوغ  ــر غوري ــذكر جملــس مشــال  . ديــسمرب/ كــانون األول١٥إســتوك يف /ودي ومل ي
األطلــسي مــىت سُتــسلم أيــضا املواقــع األربعــة األخــرى اخلاضــعة حلمايــة القــوة األمنيــة الدوليــة،  

و للتــراث العــاملي وقائمــة التــراث العــاملي املعــرض  ومنــها موقعــان مــدرجان يف قائمــة اليونــسك 
؛ وهــذا أمــر تعارضــه بــشدة كــل مــن )ديــر فيــسوكي ديتــشاين وديــر بطريركيــة بيــتش(للخطــر 

ــصربية    ــة ال ــصربية واحلكوم ــسة األرثوذكــسية ال ــة    . الكني ــم املتحــدة مراقب ــة األم وستواصــل بعث
قلقهـا إزاء اسـتمرار وضـع هـذه         العملية والتنسيق على حنو وثيق مع اليونسكو اليت أعربت عن           

  .املواقع حتت احلماية
، واستكـشف اخليـارات     “املمتلكـات ذات الوضـع اخلـاص      ”وزار ممثلي اخلـاص كافـة         - ٤٠

املتاحة لتـوفري األمـن هلـا علـى املـدى الطويـل مـن خـالل املـشاورات الـيت أجراهـا مـع الزعمـاء                           
 وكــان تطــورا مــشجعا أن حيــضر  .الــدينيني مــن مجيــع الطوائــف الدينيــة الرئيــسية يف كوســوفو 

ــزرين،       ــروم الكاثوليــك، فــضال عــن نائــب عمــدة بري ــدين احملليــون مــن املــسلمني وال رجــال ال
ــا املطــران األرثوذكــسي ألســقفية راشــكا      ــيت أقامه ــيالد األرثوذكــسية ال ــد امل  - احتفــاالت عي

فــة ومــن اإلشــارات اإلجيابيــة األخــرى حــضور قيــادة الطائ     . تيودوســييهاألســقف بريــزرين، 
  . ديسمرب/ كانون األول٢٦الكاثوليكية يف كوسوفو مراسم تنصيب املطران يف 



S/2011/43  
 

11-21454 13 
 

ومــرت مراســم التنــصيب الــيت أُقيمــت يف بريــزرين يف كنيــسة القــديس جــورج، املعــاد   - ٤١
بناؤهــا يف اآلونــة األخــرية، دون وقــوع أي حــوادث أمنيــة، مــع أن مطبوعــات حتمــل رســائل     

وتعرضــت . صربية كانــت قــد ُعلقــت يف حمــيط الكنيــسةموجهــة إىل الكنيــسة األرثوذكــسية الــ
ــسرقة، وتعرضــت         عــدة ــر لل ــذا التقري ــشمولة هب ــرة امل ــة صــربية خــالل الفت ــة وديني ــع ثقافي مواق
أكتـوبر،  /ويف تـشرين األول   . كوسـوفو بولييـه للتـدنيس     /أرثوذكسية يف فوشي كوسـوفيه     مقربة

هـة هبـم حتـت حراسـة     ُرميت باحلجارة حافلة كانـت تقـل حجاجـا مـن صـرب كوسـوفو متوج        
داكوفيتـشا؛ ومل ُيبلـغ عـن     /شرطة كوسـوفو إىل مقـابر أرثوذكـسية، وذلـك يف بلديـة غياكوفيـه              

  .وقوع إصابات
  
  حقوق اإلنسان  -تاسعا   

ديسمرب عن تقرير أعدتـه بـشأن تنفيـذ         / كانون األول  ٢١أعلنت سلطات كوسوفو يف       - ٤٢
نية وغريها من األطـر املتعلقـة بالـسياسات         اتفاقية حقوق الطفل؛ وقد وضع التقرير األطر القانو       

ويربز التقرير بواعث القلـق الرئيـسية، وخـصوصا منـها الفقـر والعمالـة يف                . هبدف محاية الطفل  
صفوف األطفال، والعنف يف املدارس، فضال عـن الـصعوبات الـيت ُتالقـى يف تـسجيل املواليـد،         

 طوائـف الغجـر واألشـكايل واملـصريني         مشريا إىل أن اإلناث من األطفال واألطفال املنتمني إىل        
  .هم األكثر تضررا من صعوبات تسجيل املواليد

وقــد زاد منــسوب احلــاالت الــيت عاجلهــا الفريــق االستــشاري حلقــوق اإلنــسان ثــالث     - ٤٣
ــاين  ٣٢، حيــث ُبــت يف  ٢٠١٠مــرات يف عــام   ــة تــشرين الث ــة حــىت هناي ــوفمرب / حال ، ٢٠١٠ن

ومع ذلك، ال يـزال الفريـق يواجـه متـأخرات كـثرية       . ٢٠٠٩ حالة ُبت فيها عام      ١١مقارنة بـ   
وقــد استعرضــت الــدورة اخلامــسة والثمــانون للجنــة  .  حالــة معلقــة٤٦٠متراكمــة تتــألف مــن 

ديـسمرب هـذه املـسألة وغريهـا مـن      / كـانون األول ١٨  و ١٧ التابعة جمللس أوروبا يومي      يافينيس
ــؤثر يف    ــيت ت ــسياسات ال ــة بال ــة واملتعلق ــق املــسائل اإلجرائي ــة علــى  .  عمــل الفري وشــددت اللجن

  . ضرورة تأمني موارد إضافية والنظر يف اخليارات اإلجرائية املالئمة لتعزيز كفاءة الفريق
ــشرين األول  - ٤٤ ــوفو  /ويف تـ ــة كوسـ ــوبر، ُزودت مجعيـ ــان(أكتـ ــحني  ) الربملـ ــة املرشـ بقائمـ

ملظـامل يف أوائـل   ملناصب نواب جدد ألمني املظامل يف أعقاب سـن قـانون بـشأن مؤسـسة أمـني ا         
ديـسمرب، تـأخر تعـيني النـواب        /وبالنظر إىل إجـراء االنتخابـات يف كـانون األول         . سبتمرب/أيلول

  . ٢٠١١اجلدد حىت عام 
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الـذي نـشرته منظمـة مراسـلون        ،  ٢٠١٠لعـام   ووضع مؤشر حريـة الـصحافة يف العـامل            - ٤٥
، وهذا ميثـل    ١٧٨من   ضمن قائمة    ٩٢أكتوبر كوسوفو يف املركز     /بال حدود يف تشرين األول    

  . مركزا عن ترتيبها يف العام املاضي١٧ تراجعا بـ
  التمثيل اخلارجي والتعاون اإلقليمي  -عاشرا   

واصلت بعثة األمم املتحدة جهودها الرامية إىل تيسري مشاركة كوسـوفو يف املـؤمترات                - ٤٦
بـالتقرير بتيـسري مـشاركة      وقامت بعثة األمم املتحدة خالل الفترة املـشمولة         . اإلقليمية والدولية 

وكــان مــن بــني هــذه االجتماعــات اجتمــاع فيزيغــراد  . كوســوفو يف سلــسلة مــن االجتماعــات
للبلدان األربعـة يف براتـسالفا مبـشاركة سـبعة مـن وزراء خارجيـة بلـدان غـرب البلقـان، مبـا يف                

ة ذلك صربيا، وأربعة من شـرق أوروبـا الوسـطى، فـضال عـن اجتماعـات اتفـاق التجـارة احلـر                     
الـسنوي، وقـد ُعقـد العديـد     “ أسبوع اتفاق التجارة احلـرة ”ألوروبا الوسطى اليت ُتعقد خالل   

وركــزت اجتماعــات أخــرى مــن هــذا النــوع، ُعقــدت حتــت رعايــة االحتــاد     . بلغــراد منــها يف
منظمـــات دوليـــة أخـــرى، علـــى مواضـــيع مـــن قبيـــل الطاقـــة والطـــريان والـــشرطة  األورويب أو

  .ية املستدامة واملسائل االقتصاديةوالعدالة، فضال عن التنم
عدم حتمـس سـلطات كوسـوفو لـدور بعثـة األمـم املتحـدة يف هـذا التيـسري بـدا            بيد أن     - ٤٧

جليا من رفض حضور عدد من االجتماعات الدولية الـيت طُلـب فيهـا مـن بعثـة األمـم املتحـدة                      
اإلقليمـي أو شـارك     االجتماعات اليت استضافها جملـس التعـاون        سيما   والبذل جهود تيسريية،    

يف هـذا الـشأن     ويبقى أن نرى ما هي املواقـف الـيت سـتتخذها سـلطات كوسـوفو                . يف تنظيمها 
فور تشكيل ائتالف حاكم جديد، وهو قرار سيكون لـه تـأثري مباشـر علـى التنميـة االقتـصادية              

  .واالجتماعية يف كوسوفو
جتاهـات الـسياسة    ومع أن سقوط احلكومة أدى إىل ظهور بعض الشكوك مـن حيـث ا               - ٤٨

العامة، فقد أظهرت سلطات كوسوفو رغبة ثابتـة يف أن تبقـى طرفـا ناشـطا يف اتفـاق التجـارة                     
ومن املتوقع بالتايل أن تكون سلطات كوسـوفو قـادرة علـى املـشاركة     . احلرة ألوروبا الوسطى  

  .٢٠١١النشطة مع بعثة األمم املتحدة يف رئاسة االتفاق املذكور يف عام 
  
   املالحظات-حادي عشر 

ــسياسية  أدت  - ٤٩ ــيت شــهدهتا  التطــورات ال ــالتقرير،    ال ــرة املــشمولة ب  كوســوفو خــالل الفت
ديسمرب وما أعقبـها، إىل إبطـاء الـزخم الـذي تولـد عـن               / كانون األول  ١٢سيما انتخابات    وال
، والـذي رحبـت فيـه    ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٩ اجلمعية العامة يف     ته الذي اختذ  ٦٤/٢٩٨قرار  ال

وحيــدوين األمــل يف أن تــشهد . د االحتــاد األورويب تيــسري احلــوار بــني بريــشتينا وبلغــرادباســتعدا
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الفترة املقبلة زمخا متجددا للدفع بعجلـة عمليـة احلـوار، وأن تـساهم التطـورات يف بريـشتينا يف                    
مـا زلـت    و. االستقرار السياسي الداخلي الذي سيفضي إىل بدء احلـوار يف وقـت مبكـر             إحالل  

اجلهـات   باملشاركة يف هـذا احلـوار أمـر مـشجع، وأحـث مجيـع                اجلانبنيرار التزام   أرى أن استم  
ويتـيح هـذا احلـوار فرصـة مثينــة     .  اإلجيـايب والبنـاء إزاء ذلــك احلـوار   ا هنجهـ مواصـلة  علـى  املعنيـة 

، وهو ما من شأنه أن يـسهم إسـهاما          والتوصل إىل حلها  ملعاجلة القضايا العالقة منذ فترة طويلة       
الـذي  وسـيظل الـدعم     . طيد السالم واالستقرار واملصاحلة يف كوسـوفو ويف املنطقـة         كبريا يف تو  

  . أمهية بالغةدعما ذا  جملس األمن هلذه العملية يقدمه
 حـىت تـاريخ    مـن االجتمـاع   ممثلـي بريـشتينا وبلغـراد     عـدم متكـن   ورغم أنه من املؤسف       - ٥٠

 ورويب الذين ُعينوا لتيسري احملادثـات      ممثلي االحتاد األ   من دواعي سروري أن   إعداد هذا التقرير،    
اجلهـات  كما ُعقدت اجتماعات مـع      .  عدة اجتماعات حتضريية مع اجلانبني     من عقد  قد متكنوا 

ومـن  .  على املسامهة يف األعمال التحضريية، مبـا يف ذلـك ممثلـو األمـم املتحـدة              اليت دأبت  املعنية
ويف .  من جانب مجيـع األطـراف    الضروري أن تستمر هذه التحضريات يف ظل التعاون الكامل        

هذا الصدد، أؤكد جمددا التزام األمم املتحدة مبواصلة العمل بشكل وثيق مـع االحتـاد األورويب                
  .للمضي قدما هبذه العملية، وأعتزم مواصلة إبالغ جملس األمن بذلك

 البعثـة،   مـشاركة وقد أجريت انتخابات اجلمعية، اليت نظمتها سلطات كوسـوفو دون             - ٥١
 أن املنظمـات الـيت      أالحـظ  لكـنين .  بـني الـسكان    ات تصعيد التـوتر   ومل تسفر عن  جو سلمي   يف  

راقبت هذه االنتخابات قد أعربت عن قلقها بشأن مستوى التقيـد باملعـايري الدميقراطيـة خـالل                 
 أيضا الزيادة الكـبرية يف مـشاركة طائفـة صـرب كوسـوفو جنـوب                وأالحظ. العملية االنتخابية 
 باالنتخابـات الـسابقة، مقابـل مقاطعـة صـرب كوسـوفو للعمليـة االنتخابيـة يف                  هنر إيبار مقارنة  
  .مشال كوسوفو

وظلت احلالـة مـضطربة يف مشـال كوسـوفو، يف ظـل تـأجيج التـوترات العرقيـة وموجـة                    - ٥٢
ضد أفراد مـن اجملتمـع الـدويل وضـد صـرب كوسـوفو املـرتبطني بـسلطات                  اليت تشن   اهلجمات  
حلـوار بـني بريـشتينا وبلغـراد احملفـل املناسـب لتـسوية القـضايا الـيت                ا يتـيح وأتوقـع أن    . كوسوفو

 إىل يــساهممــن مث أن و االســتقرار يف مشــال كوســوفو، زعزعــةتــوترات والميكــن أن تــؤدي إىل 
 االدعـاءات الكاذبـة بـشأن       استمرار ترويج ويظل  .  السالم واألمن يف املنطقة     يف تعزيز  حد كبري 

 جانب بعض وسائط اإلعالم اليت يوجد مقرها يف بريـشتينا           أنشطة البعثة يف مشال كوسوفو من     
حيتمــل أن تعــرض هــذه االدعــاءات مــوظفي األمــم املتحــدة  إذ باعثــا آخــر مــن بواعــث القلــق، 

تقــدمي مــساعيها لوأحــث مجيــع األطــراف علــى االعتــراف بــاجلهود الــيت تبــذهلا البعثــة  . للخطــر
  .على التعاون مع هذه اجلهودمجيع الطوائف يف مشال كوسوفو، ومبا خبدم احلميدة 
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 املختلفـة أن يعـودا      األديـان  بـني    مـد اجلـسور    بـني الطوائـف و     من شأن تعزيز األواصر   و  - ٥٣
بفائــدة كــبرية علــى ســالمة املواقــع األرثوذكــسية الــصربية املتبقيــة يف كوســوفو واســتدامتها يف   

تـشجيع  مـن أجـل   البعثـة    املتواصلة الـيت تبـذهلا  هوداجلويف هذا السياق، تكتسي . املدى الطويل 
.  أمهيـة خاصـة، ألهنــا تعمـل علـى تعزيـز املـصاحلة بـني الطوائــف       األديـان  واحلـوار بـني   التواصـل 

 جتاه بعـضهم الـبعض      ية انفتاح تبين مواقف وأناشد الزعماء الدينيني احملليني من خمتلف الديانات        
زعمـاء الـذين ميكـن       مناسبات مشتركة بني الديانات، كما أناشد اجملتمـع الـدويل دعـم ال             وعقد

  . أن يؤدوا دورا إجيابيا يف ردم اهلوة القائمة بني الطوائف
 أن جلنـة تنفيـذ أعمـال الـتعمري، الـيت يتـوىل قيادهتـا جملـس أوروبـا، آليـة قّيمـة                  وقد ثبت   - ٥٤

 يف املـسائل الفنيـة      للتفاعـل لتعمري املواقع األرثوذكسية الصربية يف كوسوفو، وأهنا املنرب الوحيد          
لقـة بــالتراث الثقــايف فيمــا بــني الكنيـسة األرثوذكــسية الــصربية وحكومــة صــربيا وســلطات   املتع

ومبــا أن اللجنــة اســتنفدت مجيــع أمواهلــا احلاليــة وال تــزال هنــاك أعمــال تعمــري يلــزم . كوســوفو
أهيب باجلهات املاحنة الدولية توفري الـدعم املـايل الـالزم لـضمان     فإنين إجنازها يف بعض املواقع،  

  .ار أعمال تلك اللجنةاستمر
وأود أن أختتم باإلعراب عن امتناين ملمثلـي اخلـاص لقيادتـه املمتـازة للبعثـة وملـا يبذلـه                      - ٥٥

تعزيــز التعــاون بــني مجيــع األطــراف واملــساعدة يف احلفــاظ علــى األمــن    مــن أجــل مــن جهــود 
تحـدة لتفـانيهم    وأود أيضا أن أشيد مبوظفي بعثة األمـم امل        . واالستقرار يف كوسوفو ويف املنطقة    

  . بأهداف األمم املتحدةوالتزامهم  الدؤوبيف العمل
علـى املــدى  وختامـاً، أود أن أعـرب عــن امتنـاين لــشركاء األمـم املتحـدة يف كوســوفو        - ٥٦

 االحتـــاد األورويب ومنظمـــة حلـــف مشـــال األطلـــسي ومنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف  - الطويـــل
ــا ــة    وكــذلك لوكــاالت األمــم املتحــدة وصــن  - أوروب ــدعمها املــستمر للبعث اديقها وبراجمهــا، ل

  .وتعاوهنا املتواصل معها
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  املرفق األول
ــة لالحتــاد األورويب           ــسياسة األمني ــة وال ــشؤون اخلارجي ــسامية لل ــة ال ــر املمثل تقري

املقدم إىل األمني العام عن أنشطة بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القـانون يف            
 كوسوفو

  
 موجز تنفيذي  -  ١  

واصلت بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القـانون يف كوسـوفو االضـطالع بأنـشطة                 
.  مهامها التنفيذية وفقـا لواليتـها   أداءالرصد واإلرشاد وإسداء املشورة يف جمال سيادة القانون و        

 موافاة اجلمهور بأن أنشطة الرصد واإلرشـاد وإسـداء املـشورة تـشكل اجلانـب                 البعثة وواصلت
 مبا يف ذلك نشر موجز آللية تتبع مشاريع البعثة يف جمال الرصـد واإلرشـاد    ، عملها ي من الرئيس

 بعـدم الـيقني   اتـسمت  عملها خالل فتـرة   البعثةوواصلت). املعروفة باألعمال(وإسداء املشورة  
، جهـودا متـضافرة     حتت قيادهتا اجلديـدة   وتبذل البعثة،   . محلة انتخابات عامة  وجود  السياسي وب 

 يف جمـال  ثـار   اآل إىل التخفيـف مـن    سـعت   قـد   و. ٢٠١١جودها يف الشمال خالل عـام       لتعزيز و 
وإضـافة إىل إقامـة     . ترخيص السيارات مـثرية للـرتاع     لاألمن والنظام العام عقب إصدار لوحات       

ــة يف        ــة للبعث ــشرطة املــشكلة التابع ــشر وحــدات ال اتــصاالت وثيقــة مــع شــرطة كوســوفو، مت ن
 .ميتروفيتشا كتدبري وقائي

  
يف الفتـرة مـن تـشرين    االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو      أنشطة بعثـة      -  ٢  

 ٢٠١١يناير / إىل كانون الثاين٢٠١٠أكتوبر/األول
  

 ةعامحملة     

 ).حملياموظفا  ١ ١٦٧ موظفا دوليا و ١ ٦٧٧(موظفا  ٢ ٨٤٤تضم البعثة حاليا   

الـسمة الرئيـسية للبعثـة وتـشكل        ثـل   متوتظل أنشطة الرصد واإلرشاد وإسـداء املـشورة           
ومت اآلن نشر أول مـوجز مـن        . عظم االهتمام مب حتظى يةمعظم عملها، وإن كانت املهام التنفيذ     

. عمـال الرصـد واإلرشـاد وإسـداء املـشورة يف املوقـع الـشبكي للبعثـة        ألسلـسلة مـوجزات تتبـع    
 لكـل عمـل مـن أعمـال          تعليقـا مـوجزا    وتـورد وتوضح آليـة التتبـع هـذه التقـدم أو عـدم التقـدم               

ــشورة   ــشرين األول. الرصــد واإلرشــاد وإســداء امل ــى حنــو    /ويف ت ــة عل ــوبر، مت عــرض اآللي أكت
ملنظمـات غـري احلكوميـة شـاركوا يف مناقـشات املائـدة املـستديرة بـشأن أنـشطة                   اممثال عـن     ٣٥

 . واجلماركةلاالرصد واإلرشاد وإسداء املشورة للشرطة والعد
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 علـى املؤسـسات     للتعـرف سفره يف مجيـع أحنـاء كوسـوفو         د  اجلديوواصل رئيس البعثة      
 ونقــل يف ، يف البعثــةوالــزمالء كوســوفو  وجمتمــعثقافــةعلــى والقــادة املعنــيني بــسيادة القــانون و

 هذه، سافر رئيس البعثـة      التواصلوخالل أنشطة   . لبعثةل ه وأولوياته بالنسبة  الوقت نفسه خطط  
 للطائفة الصربية يف كوسوفو ملوافاهتم بنوايـاه بـشأن     إىل مشال كوسوفو والتقى بالزعماء احملليني     
 .القضايا املتعلقة بسيادة القانون يف الشمال

وأدى حتقيـق مـشترك مـع       . وخصصت البعثة عددا من احملققني للقـضايا ذات األولويـة           
ومــن أمثلــة . هتريــب وقــودمجــارك كوســوفو إىل إلقــاء القــبض علــى مخــسة أشــخاص يف قــضية 

الوالية التنفيذية املسندة إليهـا توجيـه االهتـام مـؤخرا يف قـضية حـساسة متعلقـة        اضطالع البعثة ب 
 .همفي القبض على سبعة أشخاص مشتبه  إلقاءأدى إىلمما باجلرمية املنظمة، 

  
  جرائم احلرب    

 يف جرائم احلـرب بـأن يفـتح مكتـب           قأكتوبر، أوصت وحدة التحقي   /يف تشرين األول    
 حيـث  ،دوبرافـا /قيقا جديدا يف قضية وقعت يف سجن دوبـرايف        املدعني اخلاصني يف كوسوفو حت    
. ١٩٩٩ شخـصا عـام      ٢٥٠ شخـصا وأصـابت أكثـر مـن          ١٥٠قتلت القوات الصربية حـوايل      

 .٢٠١٠ صيف عام يفتحقيق يف هذه األحداث يف صربيا ال بدأو

  احمللـي علـى  ميتروفيتـشا / قاض يف حمكمة ميتروفيتـشي  صّدقنوفمرب،  /ويف تشرين الثاين    
 ارتكـاب    بتهمـة  ه التهمة إىل اثنني من ألبان كوسـوفو رهـن االحتجـاز االحتيـاطي حاليـا،               توجي

 ،، يف مرافـق جـيش حتريـر كوسـوفو يف مـنطقيت كيـوكس وكاهـان         ١٩٩٩جرائم حرب، عـام     
ن مـن ألبـان كوسـوفو يف ظـروف غـري إنـسانية وتعرضـوا للتعـذيب                  وجز مدني ألبانيا، حيث احتُ  

 .دة التحقيق يف جرائم احلربوأجرت هذا التحقيق وح. والضرب

ديــسمرب، قامـت شــرطة البعثــة، بـدعم مــن وحـدة الــدعم التــشغيلي    /ويف كـانون األول   
  بتهمــة، بإلقــاء القــبض علــى اثــنني مــن ألبــان كوســوفو يف بريــزرين  ،التابعــة لــشرطة كوســوفو

زعم أهنـا   يُـ ) التخويف واإلرهاب وتشتيت السكان املدنيني وتـشريدهم      ( جرائم حرب    ارتكاب
يف أوراهوفــاتش و/ يف بلــدة راهــوفيتش١٩٩٨يوليــه / متــوز١٩ إىل ١٧  مــنارتكبــت يف الفتــرة

وجيري التحقيق حتت إشـراف مـدع تـابع للبعثـة مـن مكتـب املـدعني اخلاصـني                .القرى اجملاورة 
 .كوسوفو يف
  

 الشرطة    

أكد املدير اجلديد لشرطة كوسوفو بوضوح اعتزامه أن تقـوم شـرطة كوسـوفو جبميـع                  
كمـا وافـق علـى توصـية البعثـة      .  الرصد واإلرشاد وإسداء املـشورة علـى سـبيل األولويـة         أعمال
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ــامني      . باعتمــاد نظــام معلومــات إدارة القــضايا املــستخدم يف احملــاكم ويف مكاتــب املــدعني الع
املتعلقـة بتـسجيل األصـل العرقـي      وخلصت عمليات التحقق مـن االمتثـال لإلجـراءات اجلديـدة      

ــاريرللــضحايا يف  ــشتينا إىل أن  ا تق ــسياسةحلــوادث يف منطقــة بري ــدة ال ــزام عــام؛  اجلدي  حمــل الت
 إحاطات بـشأن عمليـات الـشرطة القائمـة           تقدمي واستكمل. يالحظ سوى استثناءات قليلة    ومل

ومت صــياغة إجــراءات تــشغيلية . علــى املعلومــات االســتخبارية يف مجيــع أجــزاء هيكــل الــشرطة 
ــتخدام املعلومــ     ــة واس ــشأن معاجل ــتخبارية وموحــدة ب ــات االس ــسل  وحــداتدمت إىلق  التسل

ويـشكل تعـيني خـرباء مـدنيني يف مناصـب رئيـسية يف إدارة شـرطة           . القيادي لـشرطة كوسـوفو    
 .كوسوفو خربا سارا بالنسبة لتحسني أداء إدارة الشرطة

 الـشم   بكـالب  باالسـتعانة وأجريت، بنـصيحة مـن البعثـة، عمليـات تفتـيش للزنزانـات                
 مـن املـواد،     صـغرية وعلى الرغم من أنه مل تكتشف سـوى كميـات           . برافادو/سجن دوبرايف  يف

جلــب  أكثــر إحجامــاً عــن   املــوظفني والــسجناءجيعــل ا مهمــا رادعــافــإن الكــالب تــؤدي دور 
 .تعاطيها أو/واملخدرات 

 حاالت عـدم الوفـاء بـالعقود وضـعف أداء مقـدمي اخلـدمات               لعدد الكبري من  ونتيجة ل   
 قامــت شــرطة كوســوفو، بنــاء علــى نــصيحة مــن البعثــة، بإنــشاء وعــدم وجــود آليــات للتقيــيم،

وستؤدي هذه اهليئة دور الرقيب على عملية الـشراء يف شـرطة كوسـوفو        . وحدة إلدارة العقود  
لــشرطة كــل جتــاه اوستــصدر تقــارير عــن أداء مقــدمي اخلــدمات بواســطة املــستعملني النــهائيني 

 .أربعة أشهر
  

  ةلاالعد    
إصــدار ومــن التحقيقــات وجلــسات االســتماع واحملاكمــات عــدة مئــات جتــري حاليــا   
 .مبشاركة من البعثة يف مجيع أحناء كوسوفو على مستويات خمتلفةاألحكام 

 مؤلفة من قاض حملـي وقاضـيني تـابعني    ةنوفمرب، أدانت هيئة مشترك/ويف تشرين الثاين    
االخـتالس  اريه بتهمـة   كوسـوفو ومستـش  رئيـسا سـابقا لربملـان   للبعثة يف حمكمـة بريـشتينا احملليـة       

، واملساعدة على إساءة استعمال منـصب رمسـي والتحـريض علـى تزويـر               أثناء شغلهم ملناصبهم  
وعمـل قـضاة ومـدعون عـامون      .  بالسجن مع إيقاف التنفيـذ     يهم مجيعا وُحكم عل . وثائق رمسية 

ــضائية يف كوســوفو          ــة الق ــا أعــضاء يف اهليئ ــورط فيه ــضايا ت ــن الق ــدد م ــى ع ــة عل ــابعون للبعث ت
وإسـاءة اسـتعمال املنـصب      حمـاكم   ن يف البلديات فيما يتعلق بأمور منها تزوير وثـائق           وومسؤول

 .الرمسي أو السلطة الرمسية
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، ألقــت شــرطة كوســوفو القــبض علــى حمــافظ املــصرف   ٢٠١٠وخــالل صــيف عــام    
استقـصاءات  وأذنـت البعثـة بـإجراء    . املركزي فيما يتعلق بعدد من اجلرائم ذات الصلة بالفـساد   

تـوفري الرقابـة وضـمان مجـع األدلـة بـشكل            وتولت متابعتـها مـن أجـل         املصرف املركزي    خلدا
  برملـــانأكتـــوبر، صـــوت/ويف تـــشرين األول. ضـــع املـــدعى عليـــه رهـــن االحتجـــازوُو. فعـــال

نـوفمرب، قـرر قاضـي      / تـشرين الثـاين    ١٨على عزله مـن منـصبه ويف        ) مجعية كوسوفو (كوسوفو  
 .وال يزال التحقيق جاريا. بكفالةحتقيق تابع للبعثة إطالق سراحه 

أكتوبر، قدم مكتب املدعني اخلاصني يف كوسوفو الئحة اهتـام ضـد           /ويف تشرين األول    
 وممارسـة أنـشطة طبيـة       وارتكاب جـرائم منظمـة    الجتار باألعضاء البشرية    بامخسة مدعًى عليهم    

من بني املـدعى    و). ميديكوسما يسمى بقضية    (غري مشروعة وإساءة استخدام السلطة الرمسية       
لع ضـطُ ا بأنـشطة    الـدعوى وتتعلـق   . وزارة الـصحة  بـ عليهم أطباء ومسؤول سابق رفيع املستوى       

 شـرطة كوسـوفو وبعثـة األمـم          الـدعوى  وأقامـت ،  ٢٠٠٨هبا يف عيادة خاصة يف بريشتينا عـام         
بعثــة وواصــلت شــرطة . ٢٠٠٨نــوفمرب /املتحـدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو يف تــشرين الثـاين  

.  التحقيقــات حتــت إشــراف مكتــب املــدعني اخلاصــني يف مجهوريــة كوســوفو اد األورويباالحتــ
 حمكمــةديــسمرب، يف /ويف كــانون األول. الــدعوى هــذه يفوعــني قــضاة تــابعون للبعثــة للعمــل  

 الئحة االهتام املوجهة ضـد      للتصديق على ، عقد قاض تابع للبعثة جلسة استماع         احمللية بريشتينا
 هيئـة حتكـيم تابعـة حملكمـة كوسـوفو العليـا،             وصدقت. قضية ميديكوس سبعة مدعى عليهم يف     

ــة قــضاة مــن كوســوفو     ــة وثالث ــابعني للبعث ــسابقة الــيت علــى األحكــام ،مؤلفــة مــن قاضــيني ت  ال
بودوييفـو،  /أصدرهتا حمكمة بريشتينا احمللية واحملكمة العليا نفسها فيمـا يـسمى قـضية بـودوييفي              

 حتـت  القتـل  الـشروع يف  ظروف مـشدِّدة و حتت قتل حيث أُدين شخص بتهمة ارتكاب جرائم 
 بالـسجن ملـدة     بعـد ذلـك    حكـم عليـه   و ة،ظروف مشدِّدة وحيازة أسلحة بـصورة غـري مـشروع         

 لـشرطة   ة تابعـ  ة، هاجم املدعى عليه، برفقة جمـرمني آخـرين، مركبـ          ٢٠٠٤في عام   ف.  عاما ٣٠
حملـي  تل شرطي دويل وشـرطي     بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، مما أسفر عن مق          

 قتـل شـرطي حملـي آخـر ومـساعد لغـوي حملـي تـابع لبعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة                  والشروع يف 
 .املؤقتة يف كوسوفو

 رجـال بتهمـة القتـل وحكـم       فريـق قـضاة مـشترك     بيتش احملليـة، أدان     /ويف حمكمة بيجي    
رت هبـا احملكمـة العليـا يف     عاما، واستكمل بذلك إعادة احملاكمة الـيت أمـ  ٢٥عليه بالسجن ملدة  

 .٢٠١٠أبريل /نيسان

 لـوائح االهتـام،   للتصديق على  استماع عدة جلسات بعثة االحتاد األورويب  وعقد قضاة     
 منظمـة وهتريـب     جـرائم   ارتكـاب  مبا يف ذلك دعوى مرفوعـة ضـد سـبعة مـدعى علـيهم بتهمـة               
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كوســوفو يف هنــر  مــن ا مهــاجريناملهــاجرين فيمــا يتعلــق بــانقالب ســفينة وغــرق حــوايل عــشر 
 .٢٠٠٩ديسمرب / يف كانون األول،تيتسا الذي يشكل احلدود بني صربيا وهنغاريا/تيزا

ميتروفيتـشا  / يف ميتروفيتـشي   لبعثـة االحتـاد األورويب    وأصدر مكتب املدعي العام التـابع         
 ابتـزاز والتـسبب يف خطـر عـام وحيـازة            يف ارتكاهبمـا جـرائم    القبض علـى رجلـني مـشتبه        ب اأمر

نـــوفمرب، قامـــت وحـــدة التحقيـــق اإلقليميـــة     / تـــشرين الثـــاين ٤ويف . دون تـــصريحأســـلحة 
شـناق كوسـوفو    والبعثة بإلقاء القبض علـى رجلـني أحـدمها مـن ب           هي و لشرطة كوسوفو    التابعة

 كـان  يومـا بينمـا      ٣٠ضع كال املتـهمني رهـن االحتجـاز ملـدة           واآلخر من صرب كوسوفو؛ ووُ    
 . جارياالتحقيق

 تـسوية نـزاع قـانوين بـني حمكمـة كوسـوفو             علـى تـابعون للبعثـة     وساعد قضاة مـدنيون       
ــة الدســتورية    ــا واحملكم ــا العلي ــصدد أحكامهم ــا    ب ــة وموظفيه ــشركة كوســوفو للطاق ــة ب  املتعلق

 احملكمـة   أحكـام  مبدأ أولوية وقام قضاة البعثة بإسداء املشورة للمحكمة العليا لقبول         . السابقني
 .الدستورية

  
 اجلمارك    

دوره كمقـدم رئيـسي للمـشورة اجليـدة جلمـارك           أداء  مارك يف البعثـة     واصل عنصر اجل    
  رئـيس  ويف هـذا الـسياق، واصـل      .  اجلمارك  جمال كوسوفو فيما يتعلق بقضايا سيادة القانون يف      

 فيهـا عـدة   نوقـشت مجارك البعثة عقد اجتماعات أسـبوعية مـع املـدير العـام جلمـارك كوسـوفو          
لحـدود والنظـام اآليل للبيانـات اجلمركيـة الـذي وضـعه             مسائل رئيـسية مثـل اإلدارة املتكاملـة ل        

ــاد  ــابع جلمــارك كوســوفو    (األونكت ــة الت ــات التجاري ــد إلدارة املعلوم ظ حــتفُيو). النظــام اجلدي
 التابعـة للبعثـة وشـرطة       التخـوم / هبـا شـرطة احلـدود      تقـوم الضوابط األمنية املشتركة املكثفة اليت      ب

وواصـلت البعثـة    .  على مدار الساعة   ، يف الشمال  ٣٠  و ١كوسوفو ومجارك البعثة يف البوابتني      
 .٣١  و١عمليات تسجيل ومسح وختم الوثائق التجارية يف البوابتني 

  
  بو دي مارناكوافق عليه زافييه 

 رئيس البعثة
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 املرفق الثاين
ــة            ــإلدارة املؤقت ــم املتحــدة ل ــة األم ــشرطة يف بعث ــصر ال ــوام عن تكــوين وق

 كوسوفو يف
  
 )٢٠١١يناير /ين كانون الثا١٥يف (
  
  العدد  البلد

  ١  أملانيا
  ١  أوكرانيا
  ١  إيطاليا

  ١  باكستان
  ١  تركيا
  ١  روسيا
  ١  رومانيا
  ١  غانا
  ٨  اجملموع  
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 املرفق الثالث
تكوين وقوام عنصر االتصال العـسكري يف بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة                   

 املؤقتة يف كوسوفو
  
 )٢٠١١يناير / كانون الثاين١٥يف (
  
  العدد  البلد

  ٢  إسبانيا
  ٢  أوكرانيا
  ١  بولندا

  ١  اجلمهورية التشيكية
  ١  الدامنرك
  ١  اروماني
  ١  النرويج

  ٩  اجملموع  
  


