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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
    

  مقدمة وأولويات البعثة  - أوال  
ــرار جملــس األمــن       - ١ ــر عمــالً بق ــذا التقري ــدَّم ه ــرر اجمللــس   ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ُيق ــذي ق ال

أقـدم إىل اجمللـس   مبوجبه إنشاء بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو وطَلَب إيلَّ فيه أن            
ويغطــي هــذا التقريــر أنــشطة البعثــة     . علــى فتــرات منتظمــة تقــارير عــن تنفيــذ واليــة البعثــة       

 / كـانون الثـاين    ١٥ إىل   ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ١٦والتطورات املتصلة هبا يف الفترة من       
  .٢٠١٣يناير 
ــا  - ٢ ــيري، وهــي     وم ــة كمــا هــي دون تغ ــات البعث ــز األمــن واال : زالــت أولوي ســتقرار تعزي

وسـعياً إىل حتقيـق تلـك األهـداف، تواصـل           . واحترام حقوق اإلنسان يف كوسـوفو ويف املنطقـة        
طوائــف يف كوســوفو، ومــع  الالبعثــة تعاملــها البنــاء مــع املــسؤولني يف بريــشتينا وبلغــراد، ومــع   

يـة  وتواصل منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا والقـوة األمن     . األطراف الفاعلة اإلقليمية والدولية   
). ١٩٩٩ (١٢٤٤الدوليــة يف كوســوفو أداء الــدور املنــوط هبمــا يف إطــار قــرار جملــس األمــن    

وجودهـا يف كوسـوفو متـشياً       تبقـي علـى     زالت بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون         وما
) S/PRST/2008/44 (٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٦مع بيان رئيس جملس األمن الصادر يف        

زالـت وكـاالت     ومـا ). S/2008/692 (٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٤ي املـؤرخ    ومع تقريـر  
  .األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها تعمل بشكل وثيق مع البعثة

  
  ، مبا يف ذلك احلوار الذي ييسره االحتاد األورويبالتطورات السياسية  - ثانيا  

ر الـذي توسـط االحتـاد       أكتـوبر، بـدأت مرحلـة جديـدة يف احلـوا          / تشرين األول  ١٩يف    - ٣
االجتمـاع الرفيـع املـستوى األول يف بروكـسل          بعقـد   األورويب يف إجرائه بني بلغراد وبريـشتينا        

بني رئيسي الـوزراء إيفيكـا داتـشيتش وهاشـم ثاتـشي، برعايـة كـاثرين آشـنت، املمثلـة الـسامية                      
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أن العمليـة مـن     وقـد رفـع االجتمـاع شـ       . لالحتاد األورويب للشؤون اخلارجيـة والـسياسة األمنيـة        
املـسائل  خمتلـف   يف املقـام األول إىل مـستوى سياسـي، وطـرح آفاقـاً جديـدة حلـل                 تقينمستوى  

وأعقــب االجتمــاع املعقــود يف   . القائمــة منــذ أمــد طويــل يف العالقــة بــني بلغــراد وبريــشتينا       
 كـانون   ٤ نـوفمرب و  / تشرين الثاين  ٧يومي  مناقشات موسعة عقدت    أكتوبر  /تشرين األول  ١٩
  .ديسمرب/لاألو
نـــوفمرب، أحــرز اجلانبـــان تقـــدماً يف  / تـــشرين الثــاين ٧وخــالل االجتمـــاع املعقــود يف     - ٤

. للمعـابر اإلدارة املتكاملـة    اتفـاق   طرائـق تنفيـذ االتفاقـات الـسابقة، ال سـيما            مناقشاهتما بـشأن    
واتفق الطرفان أيضاً على إجـراء دراسـة جـدوى مـشتركة إلنـشاء طريـق رئيـسي جديـد يـربط                     

  ).صربيا(ريشتينا ونيتش بني ب
ديـسمرب، مت التوصــل إىل اتفـاق بــشأن   / كــانون األول٤وخـالل االجتمــاع املعقـود يف     - ٥

.  للمعـابر خـرى املتعلقـة بتنفيـذ اتفـاق اإلدارة املتكاملـة     األاملواعيد واألماكن والترتيبات العملية    
ــت       ــا يف مكـ ــون مقرمهـ ــصال، يكـ ــسؤولَي اتـ ــيني مـ ــى تعـ ــضاً علـ ــان أيـ ــق الطرفـ ــدي واتفـ يب وفـ

وفـتح الطرفـان أيـضاً بـاب املناقـشة بـشأن مـدى              . يف بلغراد وبريـشتينا   املعنيني  األورويب   االحتاد
، واتفقـا علــى تكثيــف  شـفافية الــدعم املـايل الــذي تتلقـاه طوائــف صـرب كوســوفو مـن بلغــراد     

يتعلق باألشخاص املفقـودين وعلـى مواصـلة العمـل يف جمـايل الطاقـة واالتـصاالت                  التعاون فيما 
  .السلكية والالسلكية

واسعة النطاق، أسفر التواصـل الرفيـع املـستوى بـني     عمليات حتضريية فنية وبعد إجراء     - ٦
) يـاريين  (١، من بينـها البوابـة       ةالستاملعابر   من   ةتفاق يف أربع  االبلغراد وبريشتينا عن بدء تنفيذ      

 اتفـق عليـه الطرفـان وهـو         يف مشال كوسوفو، حبلول املوعد النهائي الذي      ) برنياك (٣١والبوابة  
  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١
معيــــة الوطنيــــة لــــصربيا قــــراراً  ، اختــــذت اجل٢٠١٣ينــــاير / كــــانون الثــــاين١٣ويف   - ٧

ــة يف     بـــشأن ــذايت املؤقتـ ــسياسية مـــع مؤســـسات احلكـــم الـ ــية للمحادثـــات الـ ــادئ األساسـ املبـ
اقـشات يف صـربيا بـشأن       وقد سـبقت اختـاذ القـرار شـهور عديـدة مـن املن             . ميتوهيا - كوسوفو

القـرار، يف مجلـة أمـور،    يتـضمن  و.  احلكومة الذي حيدد مواقف بلغـراد يف كوسـوفو       “منهاج”
 للحــوار الــذي يقــوده االحتــاد األورويب بغيــة التوصــل إىل حلــول شــاملة ومقبولــة جلميــع  اتأييــد

ت أسـفر عريضة القاعـدة  ويف بريشتينا، أجرت سلطات كوسوفو مشاورات داخلية  . األطراف
ينــاير، يــبني مواقــف بريــشتينا فيمــا يتعلــق مبــسائل / كــانون الثــاين١٤عــن إصــدار بيــان عــام يف 

  .رئيسية يف إطار احلوار الذي ييسره االحتاد األورويب
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وأثــىن ممثلــي اخلــاص علــى اجلــانبني ملــا أبــدياه مــن قيــادة وشــجاعة سياســية يف عمليــة       - ٨
كل وثيـق مـع الطوائـف علـى أرض الواقـع،            وواصلت البعثـة، حتـت قيادتـه، العمـل بـش          . احلوار

 هبـدف تعزيـز فـرص النجـاح يف          بواليـة املكلفـة   األخـرى   والتعاون مـع مجيـع الكيانـات الدوليـة          
  .احلوار السياسي

  
  على أرض الواقعاحلاصلة مشال كوسوفو والتطورات   -ثالثا   

دث وبعـض  احلوار الرفيع املستوى عدٌد مـن احلـوا       إطار  يف  احلاصلة  صاحب التطورات     - ٩
وفو بإعــادة وضــع هــذه احلــوادث بقيــام صــرب كوســ واتــصلت . التــوترات علــى أرض الواقــع

ق لفترة مؤقتة يف مشال كوسوفو احتجاجاً على بعض أحكـام اتفـاق اإلدارة            احلواجز على الطر  
ببنـاء مـساكن أللبـان كوسـوفو العائـدين يف مشـال ميتروفيتـشا؛               اتصلت  ؛ كما   للمعابراملتكاملة  

املسؤولني الـصرب إىل كوسـوفو، الـيت أدت، يف مجلـة أمـور، إىل               سفر  علق بطرائق   ومبشاكل تت 
إلغاء الزيارة اليت كان مقرراً أن يقوم هبا رئيس صربيا، توميسالف نيكـوليتش، حلـضور قـداس                 

  .عيد امليالد األرثوذكسي يف دير غراتشانيتسا
لتقـدمي   حكومـة صـربيا      وطالب احملتجون والقادة السياسيون احملليون لصرب كوسـوفو         - ١٠

بأن اإلجـراءات اجلديـدة املتبعـة يف نقطـة العبـور لـن تـؤثر علـى إمكانيـة اسـتخدامهم                      ضمانات  
صربية، وبــأن الــسلع التجاريــة املتجهــة إىل مشــال الــويــة اهلملركبــات ووثــائق اللوحــات تــسجيل 

وأعلــن املمثلــون الــسياسيون لــصرب     . كوســوفو لــن ختــضع للــضرائب والرســوم اجلمركيــة      
 كــانون ٦وســوفو، عقــب اجتمــاعهم مــع الــرئيس ورئــيس الــوزراء الــصربيني يف بلغــراد يف    ك

 كـانون  ٩يف إال أنـه  . ديسمرب، أهنم تلقوا هذه الضمانات وأهنم سيوقفون االحتجاجات     /األول
ــة     /األول ــاق اإلدارة املتكامل ــذ اتف ــدء تنفي ــشية ب ــسمرب، ع ــابر دي ــة  للمع ــد البواب  يف مشــال ١عن

احتجاجات، وتسببوا يف عرقلـة املـرور، وحـالوا         احملليني  صرب كوسوفو   بعض  نظم  كوسوفو،  
  .دون إجناز أعمال البناء يف نقطة التفتيش اجلديدة عند البوابة

 ١يف البوابـة  للمعـابر  ديسمرب، بدأ تنفيذ اتفاق اإلدارة املتكاملة / كانون األول  ١٠ويف    - ١١
، ويف  مـن خـط احلـدود   جلانـب الـشمايل   يف الشمال، حيث تقع نقطـة التفتـيش املتكاملـة علـى ا            

 إال أن بعـض املنازعـات نـشبت يف وقـت            .تقع على اجلانب اجلنـويب    حيث  ) مرداريه (٣البوابة  
الحــق بــشأن حتــصيل الــضرائب والرســوم اجلمركيــة ممــا أدى إىل اســتئناف االحتجاجــات عنــد 

ومت االتفــاق علــى وتــوىل الفريــق العامــل الــتقين يف بروكــسل معاجلــة هــذه املــشكلة  . ١البوابــة 
إعفـاء مجيـع الـسلع املتجهـة إىل مشـال كوسـوفو مـن الرسـوم اجلمركيـة                   يقـضي ب  ترتيب مؤقـت    

الـيت  ) مبا فيها الوقـود والتبـغ والكحـول       (والضرائب، باستثناء السلع اخلاضعة لضرائب املكوس       
ــاحهم هلــذا   مشــال إال أن صــرب .  أطنــان٣,٥وزهنــا يتجــاوز  ــوا عــن عــدم ارتي كوســوفو أعرب
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ــرات يف       الت ــالث م ــسية ث ــوا الطــرق الرئي ــد احتجاجــات منظمــة وقطع رتيــب واســتمروا يف عق
  .األسبوع ملدة ساعتني

 /كونتــشويل (٥تفــاق أيــضاً يف البوابــة االديــسمرب، بــدأ تنفيــذ / كــانون األول٣١ويف   - ١٢
ويف زوبني بوتوك، تظاهر صرب كوسوفو مرة أخـرى يف الفتـرة   . ٣١والبوابة  ) ديو إي بارديه  

ضـباط شـرطة    سـفر   ينـاير احتجاجـاً علـى       / كـانون الثـاين    ٢ديـسمرب إىل    / كـانون األول   ٣٠من  
ــة عــن طريــق الــرب  ومــسؤويل مجــارك كوســوفو   زال الــضباط واملــسؤولون   ومــا.٣١إىل البواب

بعثة االحتاد األورويب املعنيـة بـسيادة       طائرة هليكوبتر تابعة ل   ُينقَلون بانتظام إىل البوابة باستخدام      
  . كوسوفوالقانون يف

وباإلضافة إىل ذلك، كان رد فعل صرب كوسوفو قوياً إزاء استئناف ألبـان كوسـوفو                 - ١٣
. بردياين يف مشـال ميتروفيتـشا وزفيتـشان       /ساكن يف منطقة كروي إي فيتاكوت     املبناء  العائدين  

 مــن املــستفيدين مــن املــساعدات احلكوميــة -وزعـم صــرب كوســوفو أن الكــثري مــن العائـدين   
، كما تـزعم سـلطات      املشردين ليسوا من السكان السابقني      -مج إعادة بناء املساكن     ومن برنا 

نـوفمرب، قامـت جمموعـة      / تشرين الثاين  ١٦ويف  . كوسوفو، وليس حبوزهتم تراخيص بناء سارية     
موقـع البنـاء نفـسه      والطريـق املـؤدي إىل      ،  الفرعيـة أحـد الطـرق     أوال بقطع   من صرب كوسوفو    

عـن  وأسـفرت   نشوب مواجهات تـصاعدت إىل رشـق باحلجـارة،    يف وقت الحق، مما أدى إىل     
ومت . وأُطِلــق الرصــاص أيــضاً علــى مقربــة مــن مكــان املواجهــات. إصــابة عــدد مــن األشــخاص

بعد تدخل شرطة كوسوفو، اليت وفرت أيـضاً حراسـة أمنيـة لعمـال البنـاء لـدى         احملتجني  تفريق  
، ومل تنتــه إال بعــد أن توصــلت بلديــة لعــدة أيــاممماثلــة واســتمرت احتجاجــات . مغــادرة املوقــع

 حبلول فـصل    كليةالبناء  ورغم توقف أعمال    . ميتروفيتشا إىل اتفاق بإبطاء أنشطة البناء     جنوب  
وتعمـل البعثـة مـع    . ، سيلزم إجراء املزيد من املفاوضات والوساطة للتوصل إىل حل دائم       الشتاء

لنطـاق ميكنـها أن تـؤدي إىل اتفـاق     الكيانات الدوليـة األخـرى لتعزيـز عمليـة تـشاورية واسـعة ا         
  .ميتروفيتشامشال إىل املشردين داخليا بشأن عملية عودة 

واستمر ممثلي اخلاص يركز علـى كفالـة تـوخي التنـسيق والتعـاون فيمـا بـني الكيانـات                  - ١٤
واتسم هذا التنسيق باألمهيـة خـالل الفتـرة الـيت أعقبـت             . ميتروفيتشاشمال  الدولية فيما يتعلق ب   

ــف صــر  ــشا        وق ــة يف ميتروفيت ــإدارة البعث ــة ب ــوظفي البلدي ــة كوســوفو مل ــن ميزاني ــات م ف املرتب
. مشــال ميتروفيتــشا  يف  ا إداريــ اإنــشاء ســلطات كوســوفو مكتبــ    إثــر  ، ٢٠١٢يوليــه  /متــوز  يف
هنــاك خيــار أمــام البعثــة  يكــن غيــاب مــا يــشري إىل اســتئناف صــرف هــذه املــدفوعات، مل   ويف

ن متـدد بعـد تـاريخ    ارة البعثـة يف ميتروفيتـشا بـأن عقـودهم لـ     إخطار املوظفني احمللـيني بـإد      سوى
ــهائها يف  ــسمرب /كــانون األول ٣١انت ــع أصــحاب    . ٢٠١٢دي ــة العمــل مــع مجي وتواصــل البعث
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متكـني  واملصلحة احملليني والدوليني لتيسري إجيـاد حلـول عمليـة، واحليلولـة دون تـصاعد التـوتر،                
نـع نـشوب الرتاعـات      مـا يتعلـق مب    ة أداء دورهـم في    موظفي إدارة البعثة يف ميتروفيتشا من مواصل      

  .والوساطة والتيسري
  

  األمن  -رابعا   
ظلت احلالة األمنية عامة هادئة بوجه عام، باستثناء مشال كوسـوفو، وخاصـة يف مشـال                  - ١٥

  .اخلطريةاحلوادث ميتروفيتشا، حيث مت اإلبالغ عن بعض 
ديـسمرب، وقعـت ثالثـة      / كـانون األول   ٧نـوفمرب و    / تـشرين الثـاين    ١٨ففي الفتـرة بـني        - ١٦

مشال ميتروفيتـشا وأصـوله ومـشاريعه يف مشـال     يف أثرت على موظفي املكتب اإلداري     حوادث  
ديـسمرب، أُضـرِمت النـار يف       / أخرى منفـصلة وقعـت يف كـانون األول         حوادثويف  . ميتروفيتشا

ل مركــز مشــاصــرب كوســوفو يف شــرطة مــن ثــالث ســيارات خاصــة قيــل أهنــا ملــك لــضباط   
أحــد صــرب  ميلكهــا ديــسمرب، أُحرِقــت ســيارة خاصــة    / كــانون األول١٨ويف . ميتروفيتــشا
ــوفو ــصريب  ،كوسـ ــان الـ ــضو يف الربملـ ــو عـ ــشا  ، وهـ ــه يف ميتروفيتـ ــام مرتلـ ــة .  أمـ  إىل ٩ويف ليلـ

يناير، أطلق شخص جمهول نريان سـالح آيل علـى خمبـز يف مشـال ميتروفيتـشا                 /كانون الثاين  ١٠
. دارة البعثـة يف ميتروفيتـشا     إلو عـضو يف اجمللـس االستـشاري         ميلكه أحـد صـرب كوسـوفو وهـ        

وقد زادت شرطة كوسوفو، والقوة األمنية الدوليـة يف         . قيد التحقيق حاليا  احلوادث  وكل هذه   
ــاد األورويب    بروزهــا وجهودهــا  املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو    كوســوفو، وبعثــة االحت

  . احلوادثالوقائية ردا على تلك 
إيبـار هادئـا    /ن الوضع يف املناطق ذات األغلبية من ألبان كوسوفو جنوب هنـر إيـرب             وكا  - ١٧

وملواجهة ازديـاد عمليـات الـسطو املـسلح والتهديـد بالقنابـل واسـتخدام األجهـزة                 . بصفة عامة 
  . املتفجرة، قامت شرطة كوسوفو بعدة عمليات ملصادرة األسلحة غري املشروعة

أفـراد، معظمهـم     ١٠ ألقـت شـرطة كوسـوفو القـبض علـى            يناير،/ كانون الثاين  ٧ويف    - ١٨
مـــــن صـــــرب مشـــــال كوســـــوفو، خـــــالل احتفـــــاالت عيـــــد املـــــيالد األرثوذكـــــسي يف         

ــصريب      /غراتسانيتــشي ــدير املكتــب ال ــة مل ــهم عمــل شــرطة كوســوفو املرافق ــشا لعرقلت غراتسانيت
ة ، وعــصياهنم أوامــر الــشرط  وثــائق اهلويــة الشخــصية  لكوســوفو وميتوهيــا، ورفــضهم تقــدمي    

ينـاير، ورفـضت احملكمـة بعـد ذلـك          / كانون الثـاين   ٨وأطلق سراحهم يف    . للتوقيفومقاومتهم  
ــيهم   ــة إل ــهم املوجه ــع الت ــاء     . مجي ــضرب أثن ــهم تعرضــهم لل ــسعة من ــدى  وزعــم ت احتجــازهم ل

وقد أُدِخـلوا إىل مستشفى يف مشال ميتروفيتشا؛ وأُرِسـل اثنان منـهم، أفـادت التقـارير               . الشرطة
واحتجــت الــسلطات الــصربية بــشدة علــى . اباته خطــرية، إىل بلغــراد للعــالجبــأن أحــدمها إصــ
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وحتقـق بعثـة االحتـاد    . شـرطة كوسـوفو  للمحتجـزين علـى يـد    االعتقال وسوء املعاملـة املزعومـة       
  .دث وتلك املزاعمااألورويب ومفتشية شرطة كوسوفو يف ذلك احل

 ٤٠٦ طوائــف األقليــات وقــد اخنفــض العــدد اإلمجــايل لألحــداث املــسجلة الــيت متــس     - ١٩
 ٢٠١٢يف عـام    متثلـت احلـوادث     ،  ٢٠١١يف عام   حدث  وكما  ) ٢٠١٢ (٣٦١إىل  ) ٢٠١١(

ــا  ــرق    يف أساس ــال ســطو وس ــسيطة، وأعم ــداءات ب ــد  ةاعت ــق عم ــت يف ، وحري ــارات ارتكب عق
وأراضــي غــري مأهولــة، واالحــتالل غــري املــشروع للمنــازل، والــسرقات والتخريــب يف املواقــع   

الــسرقات معــدل  يف املائــة يف ٢١ األبــرز حــدوث اخنفــاض بنــسبة  اتتغــيري التوكانــ. الدينيــة
 يف ٥٠ مقارنـة بالعـام الــذي سـبقه، وزيـادة بنـسبة تربـو علــى       ٢٠١٢وأعمـال الـسطو يف عـام    

  . القطع غري القانوين لألشجارحوادث املائة يف 
، حيـث  بيتش يف غرب كوسوفو ذا أمهية خاصـة     /وكان االجتاه السائد يف منطقة بيجي       - ٢٠

 /كلينـا وإسـتوغ   /اليت تؤثر علـى طائفـة صـرب كوسـوفو يف بلـدييت كلـيين              احلوادث  تزايد عدد   
املبلـغ  احلـوادث    يف املائـة مـن جممـوع         ٢٠دثـا، أي    ا ح ٧٣، وقـع    ٢٠١٢وخالل عـام    . إستوك

هـذه اجلـرائم   القصد من ومثة تصور لدى صرب كوسوفو احملليني بأن        . عنها يف هاتني البلديتني   
التحقيـق علـى     وهناك أيضا تـصور بـأن شـرطة كوسـوفو غـري راغبـة يف              . ى الرحيل إجبارهم عل 

مـن  إسـتوك  /إسـتوغ  سكاناختاذ اليت متس صرب كوسوفو، مما أدى إىل        احلوادث  حنو فعال يف    
  . الطوائف سالمةاحمللي للس اجمل مبقاطعة اجتماعات اتقرارصرب كوسوفو 

بوســائل منــها الــشواغل، لتلــك  وبــذلت شــرطة كوســوفو جهــودا ترمــي إىل التــصدي   - ٢١
واعتمـدت أيـضا خطـة للخفـارة اجملتمعيـة          . الطوائـف زيادة املشاركة يف اجملالس البلدية لسالمة       

 ترمــي إىل وضــع أمــن مــواطين كوســوفو يف طليعــة جهــود       ٢٠١٦-٢٠١٢وللعمــل للفتــرة  
لـشرطة  ، عـاد قائـد مركـز ا   نويف زفيتـشا . الشرطة وإىل زيـادة فعاليـة جهـاز الـشرطة ومـساءلته       

ديسمرب بعد أن كان قد أوقـف عـن      / كانون األول  ٢١عمله يف   مزاولة  يف كوسوفو إىل    بالنيابة  
 لكوسـوفو   اأمـرا بـالقبض علـى رئـيس مكتـب حكومـة صـربي             زعمـا   عدم إطاعته   بسبب  العمل  

  . وميتوهيا، ألكسندر فولني، خالل زيارته لشمال كوسوفو
  

  سيادة القانون  - خامسا 
، بالتنسيق الوثيـق     ذات الصلة  صد األنشطة وممارسة بعض املسؤوليات    واصلت البعثة ر    - ٢٢

الـتقين مـع وزاريت العـدل       ويف سياق التعاون    مع بعثة االحتاد األورويب، يف جمال سيادة القانون،         
  . والشؤون الداخلية يف كوسوفو ووزارة العدل يف صربيا
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القانونيـة املتبادلـة مـن صـربيا        واستمرت بعثة األمم املتحدة يف تلقـي طلبـات املـساعدة              - ٢٣
ومــا زالــت حالـة مــن اجلمــود ختـّيم علــى العالقــات بــني   . ومـن البلــدان غــري املعترفـة بكوســوفو  

وزاريت العدل يف كل من كوسوفو وصربيا فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلـة، إذ ال تقـوم                 
ربية عـن طريـق البعثـة، ومتتنـع         وزارة العدل يف كوسوفو بتجهيز أية وثيقة ترد مـن نظريهتـا الـص             

. وزارة العدل الصربية بدورها عن جتهيز أية وثيقة تـرد إليهـا مباشـرة مـن نظريهتـا يف كوسـوفو                 
ــة           ــري املعترف ــدان غ ــن البل ــة م ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــات امل ــع طلب ــه مجي ــة توجي وتواصــل البعث

ــها إىل وزارة العــدل    ــة االحتــاد األورويب إلحالت ــذ جيــري و. يف كوســوفوبكوســوفو إىل بعث تنفي
ــة، املوقــع يف    ــة املتبادل ــة ٢٠١١أغــسطس / آب١٢االتفــاق املتعلــق باملــساعدة القانوني  بــني بعث

ووزارة العدل يف كوسـوفو، الـذي وافقـت    املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو االحتاد األورويب  
إليهـا عـن طريـق بعثـة        تـرد    الوزارة مبقتضاه على جتهيز طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة الـيت             

االحتـــاد األورويب مـــن البلـــدان غـــري املعترفـــة بكوســـوفو، وذلـــك مـــع البوســـنة واهلرســـك          
  .واليونان وسلوفاكيا

املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة     وواصلت البعثة تيسري تعامـل سـلطات كوسـوفو مـع         - ٢٤
تحدة يف دورة اجلمعية العامـة      وشاركت بعثة األمم امل   . ا والدول األعضاء فيها يومي    )اإلنتربول(

وبعــد . ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٨ إىل ٥لإلنتربــول الــيت عقــدت يف رومــا يف الفتــرة مــن 
مشاورات وثيقـة مـع بعثـة االحتـاد األورويب، عقـد وفـد بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف                         

تصلة باإلخطـارات الـواردة     كوسوفو عدة اجتماعات مع ممثلي اإلنتربول حلل القضايا املعلقة امل         
  . من صربيا وغريها من القضايا

 وهــي قــضية نوقــشت  -وواصــلت البعثــة دعــم وتــشجيع التقــدم يف قــضية املفقــودين     - ٢٥
. نـــوفمرب يف بروكـــسل/ تـــشرين الثـــاين٧خـــالل االجتمـــاع الرفيـــع املـــستوى الـــذي عقـــد يف 

ينا املعـين باألشـخاص املفقـودين    الفريق العامل املـشترك بـني بلغـراد وبريـشت      وشاركت البعثة يف    
 .أكتـوبر برئاسـة اللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر         / تـشرين األول   ٣٠يف بلغراد يف    الذي اجتمع   

إىل صــعوبات يف حتديــد مــصادر املعلومــات اجلديــدة، ولكنــهما وفــدا بلغــراد وبريــشتينا وأشــار 
، تعــرف ٢٠١٢عــام وخــالل . وافقــا علــى تكثيــف جهودمهــا وتعزيــز التنــسيق املتبــادل بينــهما 

خرباء الطـب الـشرعي العـاملني يف إدارة الطـب الـشرعي ببعثـة االحتـاد األورويب علـى هويـات                      
حـــاالت التعـــرف علـــى تلـــك اهلويـــات وبلـــغ عـــدد .  مـــن األشـــخاص املفقـــودين٣٨رفـــات 

  . ٢٠١١خالل عام  حالة ٥١جمموعه  ما
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 مــشتركة إىل قــربص ، نظمــت البعثــة زيــارة٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٨ و ٧ويف   - ٢٦
مجعيات أسر األشـخاص املفقـودين مـن ألبـان كوسـوفو وصـرب كوسـوفو بالتنـسيق                  قامت هبا   

ــة باألشــخاص املفقــودين    ــة القربصــية املعني ــة صــربي  . مــع اللجن ــد مولــت حكوم  وســلطات اوق
تـويل زمـام    وعقب الزيارة، صيغت توصيات مشتركة تشدد على أمهيـة          . كوسوفو هذه الزيارة  

، وإشــراك مجعيــات األســر يف مجيــع املناقــشات والقــرارات بــشأن   الــصعيد احمللــياألمــور علــى 
  . املسألة هذه
وواصلت البعثـة تـوفري خـدمات التـصديق علـى الوثـائق لـسكان كوسـوفو وبنـاء علـى                    - ٢٧

يتعلـق أساسـا بالتـصديق علـى        وذلك فيمـا    بكوسوفو على حد سواء،     غري املعترفة   طلب الدول   
ــة  ــائق األحــوال املدني ــةوث ــا تنفيــذ .  واملعاشــات التقاعدي الــشهادات بــشأن  تفــاق اوجيــري حالي

بـــني بلغـــراد وبريـــشتينا، يـــومي الفنيـــة املعقـــودة اجلامعيـــة، مت التوصـــل إليـــه خـــالل احملادثـــات 
ويف الوقت نفسه، تواصل البعثة توفري التصديق علـى         . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ و ٢١

  . أنواع معينة من الوثائق التعليمية
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١وبدأ إجراء إصالح رئيسي للمحاكم والقـضاء يف كوسـوفو يف              - ٢٨

ســريان قــانون جديــد بــشأن احملــاكم، وقــانون بــشأن املــدعي العــام للدولــة، بــدء ، عنــد ٢٠١٣
وقـانون بـشأن اجمللـس القــضائي لكوسـوفو، وقـانون بـشأن جملــس االدعـاء العـام يف كوســوفو،         

وترافــق ذلــك مــع إصــالح للقــانون اجلنــائي وقــانون   . دعــاء اخلــاصوقــانون بــشأن مكتــب اال 
ــع اجلــرائم البــسيطة ضــمن الواليــة القــضائية للمحــاكم        . اإلجــراءات اجلنائيــة  وســتندرج مجي

. األساســية الــيت أنــشئت حــديثا والــيت حتــل حمــل حمــاكم البلــديات وحمــاكم املقاطعــات الــسابقة  
مل يـنص    ألوىل للجـرائم البـسيطة واجلنائيـة، مـا        وستكون احملاكم األساسية هي حماكم الدرجة ا      

ومل يعـد قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة اجلديـد يــسمح لنيابــة خاصــة   . القـانون علــى خــالف ذلــك 
ــة    أو ــة مبقاضــاة اجلــرائم اجلنائي ــارا و. فرعي ــن اعتب ــاين ١م ــاير / كــانون الث ، ســتجري ٢٠١٣ين

ات اجلوهرية األخرى إلغـاء إجـراء       وتشمل التغيري . بل اجلهة املختصة  مقاضاة تلك اجلرائم من قِ    
  .تأكيد الئحة االهتام

زالت مزاعم الفساد من الشواغل اخلطـرية يف كوسـوفو يف حـني يبـدو أن اجلهـود                   وما  - ٢٩
وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، كـان نائـب            . الرامية إىل مقاضاة مرتكبيه حتقق بعض النتائج      

ني واثنـان مـن القـضاة، واثنـان مـن رؤسـاء البلـديات               رئيس الوزراء، واثنان من الوزراء السابق     ل
. وآخرون من موظفي اخلدمة املدنية إما رهن التحقيق أو ُوجِّـهت إليهم اهتامات مبـزاعم فـساد               

ــشرين      ــوفو يف تـ ــرطة كوسـ ــاد األورويب وشـ ــة االحتـ ــت بعثـ ــارزة، اعتقلـ ــضية بـ ــاين ويف قـ  /الثـ
ساد، من بينها االحتيـال والـسرقة املـشددة،    ثالثة من املشتبه هبم بتهم جرائم متصلة بالف  نوفمرب
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 مليــون يـــورو تلقوهــا مـــن وزارة الداخليــة بـــصورة    ١,٤يتعلــق بـــدفعات تبلــغ حـــوايل    فيمــا 
ــة النمــساوية قانونيــة، كــان ُيـقــصد دفعهــا إىل شــركة الطباعــة    غــري مــن أجــل طباعــة  احلكومي

  .جوازات السفر البيومترية
ضـطلع هبـا برنـامج األمـم املتحـدة          االعـام، الـيت     ر  للتصوالدراسات االستقصائية   بينت  و  - ٣٠

، تنــاقص الرضــا العــام عــن الــسلطة التنفيذيــة  ٢٠١٢اإلمنــائي علــى أســاس منــتظم خــالل عــام  
 الفـساد باعتبـاره أحـد أهـم الـشواغل           توالتشريعية واملؤسسات القضائية يف كوسوفو، وحـدد      

رامية إىل تعزيز مكافحة الفـساد،      وقد جرت صياغة عدد من القوانني يف إطار اجلهود ال         . العامة
، وقـانون مـصادرة     مـصدرها مبا يف ذلك قانون اإلعـالن عـن ثـروة كبـار املـوظفني العمـوميني و                

  .املمتلكات املكتسبة عن طريق جرمية جنائية
الـشكاوى املتعلقـة بعـدم قيـام        عـدد   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، طـرأت زيـادة يف            - ٣١

وقــد عقــد . بــالتحقيق يف اجلــرائم الــيت متــس األقليــاتاحمللــيني  العــامني الــشرطة احملليــة واملــدعني
ممثلي اخلاص عددا من االجتماعات مع الـسلطات املعنيـة وتـشاور عـن كثـب مـع بعثـة االحتـاد           

املهتمـة  األورويب يف حماولة ترمي إىل التشجيع على مزيد من التجاوب والتعاون بـني األطـراف           
  . األقلياتيف القضايا اليت متس طوائف

نـوفمرب، استعرضـت احملكمـة العليـا يف كوسـوفو، الـيت يترأسـها               / تشرين الثاين  ٢٠ويف    - ٣٢
رفعـه أحـد املـدعني العـامني يف بعثـة االحتـاد             االسـتئناف الـذي     قضاة من بعثة االحتاد األورويب،      

ين األورويب حلكم بتربئة نائب رئيس حزب كوسـوفو الـدميقراطي، فـامتري ليمـاي، وثالثـة آخـر             
وخلــصت . “كليتــشكا/قــضية كليتــشكي”مــن هتــم ارتكــاب جــرائم حــرب فيمــا يعــرف بـــ    

احملكمة إىل أن األدلة اليت اسُتـبعدت سابقا تعـد مقبولـة وأمـرت بإعـادة حماكمـة ليمـاي، الـذي                
احلكومة، واألشـخاص   يف  كان فيما سبق قائدا رفيع املستوى يف جيش حترير كوسوفو ووزيرا            

. نـوفمرب، أودع مجيـع املتـهمني احلـبس االحتيـاطي          / تشرين الثـاين   ٢٤ويف  . الثالثة املتهمني معه  
قوية، مبا يف ذلك من رئيس الوزراء ثاتشي وغـريه مـن الزعمـاء              عامة  وقد أثار ذلك ردود فعل      

  . السياسيني الذين دعوا إىل إجراء استعراض برملاين لوالية بعثة االحتاد األورويب
رب، بــرأت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة  نــوفم/ تــشرين الثــاين٢٩ويف   - ٣٣

وقائــد منطقــة يف جــيش حتريــر كوســوفو  الــسابق رامــوش هارادينــاي، رئــيس وزراء كوســوفو  
سابقا، عقب إعادة حماكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالرتاع يف كوسـوفو يف الفتـرة                

ـــرئ املتــهمان معــه، ومهــا إدريــس   . ١٩٩٩-١٩٩٨ وعنــد . بــاالي والهــي براهيمــاي كمــا ُب
إطالق سراح هاراديناي، عاد إىل كوسوفو واستأنف دوره كـزعيم حلـزب املعارضـة، املـسمى                
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وشـرع أيـضا يف إجـراء مناقـشات مـع حـزب كوسـوفو               . التحالف من أجل مستقبل كوسـوفو     
  .يف املستقبلإقامة ائتالف الدميقراطي احلاكم تتعلق باحتمال 

  
  طوائفوالالعائدون   - سادسا 

واصلت غالبية جلان البلـديات املعنيـة بـشؤون الطوائـف يف كوسـوفو عملـها وكفلـت                    - ٣٤
. األساسية، مبـا فيهـا النقـل والغـذاء واملـواد الـصحية واحلطـب ملـن حيتـاجون إليهـا            املعونة  إتاحة  

األساسي إلدراج القاعدة املتعلقة بإنـشاء املكتـب البلـدي          نظامها  وعدلت عدة بلديات كذلك     
  . والعائدينائفللطو
وقــد ســجل مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي  . وال تــزال عمليــة العــودة الطوعيــة بطيئــة  - ٣٥

 مــن أفــراد األقليــات العائــدين بــصورة طوعيــة خــالل األشــهر الثالثــة   ٢٣٩لــشؤون الالجــئني 
 ١٠٣ من ألبـان كوسـوفو، و        ٢٦ من صرب كوسوفو، و      ٦١، منهم   ٢٠١٢األخرية من عام    

 مــن بــشناق كوســوفو، وتــسعة مــن  ٣٩، و نياملــصريوالرومــا واألشــكايل مــن أعــضاء طائفــة  
  .اجلبل األسودأهايل غوران كوسوفو، وشخص واحد من 

ــام     - ٣٦ ــا ٢٠١٢وســجلت املفوضــية خــالل ع ــدره  م ــودة    ٩٧٠ق ــن حــاالت الع ــة م حال
.  حالـة  ١ ١٤٣ وهـو    ٢٠١١املـسجل يف عـام      بالعـدد   إىل كوسوفو، مقارنة    الطوعية لألقليات   

 ٢٠١٢العرقيــة يف كــل مــن عــامي    األقليــات حــسب فئــة  هلــذه احلــاالت  زيــع املقــارن  والتو
؛ األشكايل واملـصريون    )١٢٥/١٢٠(؛ الروما   )٣٠٢/٤٦٤(الصرب  : هو كما يلي   ٢٠١١ و
ــشناق )٣٠٥/٣٩٥( ــوراين )٨٤/٦٠(؛ البـ ــاطق   )٨٩/١٠٦(؛ الغـ ــدون إىل منـ ــان العائـ ؛ األلبـ

  ).١/٩(اجلبل األسود أهايل ، )صفر/٢(ات ؛ الكرو)١/صفر(؛ األتراك )٦٢/٢٧(األقليات 
، بلغ عدد املشردين داخليـا يف كوسـوفو         ٢٠١٢ديسمرب  /ويف هناية شهر كانون األول      - ٣٧

  .  يعيشون يف مراكز مجاعية٩٢١، منهم مشردا ١٧ ٧٣٨
ونظمت املفوضية أربع زيـارات استكـشافية لـصاحل املـشردين داخليـا، ومعظمهـم مـن                   - ٣٨

ء طائفـة الرومـا واألشـكايل واملـصريني، يف صـربيا وداخـل كوسـوفو،                صرب كوسـوفو وأعـضا    
. وكـــذلك لـــصاحل الالجـــئني مـــن اجلبـــل األســـود ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة

 مـن  ،لةوشددت الزيارات على أمهيـة احلـوار بـني العائـدين احملـتملني واجملتمعـات احملليـة املـستقبِِ                 
حـرز بعـض   وأُ.  تتعلق باملمتلكات، وأعمال التخريب والسرقةالقضايا اليت غالبا ماتسوية أجل  

التقدم أيضا يف احلصول على دعم البلديات لبناء وجتديد املساكن، وكذلك يف تنفيـذ مـشروع          
  .لعودة وإعادة اإلدماجاملفوضية ل
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تلقـــت ، والجئـــا ١٢١، مـــا بلـــغ ٢٠١٢كوســـوفو حـــىت هنايـــة عـــام اســـتقبلت وقـــد   - ٣٩
حاليـا  وينتظـر   . ٢٠١١عـام   بمما ميثل اخنفاضا نسبيا مقارنة      الفردية  جوء  لمن طلبات ال   اطلب ٤٥

ــبعة ــات      سـ ــشأن املطالبـ ــرارات بـ ــوفو قـ ــلطات كوسـ ــذ سـ ــوء أن تتخـ ــاليب اللجـ ــن طـ ــشر مـ عـ
  .قدموها اليت
ــام و  - ٤٠ ــية  ، ٢٠١٢يف عـ ــدمت املفوضـ ــساعدة إىل قـ ــى  ٢ ٤٩٩املـ ــساعدهتم علـ ــردا ملـ  فـ

وقــدم صــندوق . املتعلقــة بــاألحوال املدنيــةايا تــسوية القــضاحلــصول علــى الوثــائق الشخــصية و
ســلطات كوســوفو يف حتــسني التنــسيق بــني وزاراهتــا  إىل األمــم املتحــدة للــسكان أيــضا الــدعم  

  .املسألةتلك بشأن 
وتواصل اجملالس البلدية لـسالمة الطوائـف، املنـشأة للحفـاظ علـى الـسالمة يف املنـاطق                    - ٤١

الـسكان مـن   إسـتوك، حيـث علـق       /نتظام، باستثناء إستوغ  املختلطة األعراق، عقد اجتماعاهتا با    
كـر سـابقا،     مشاركتهم يف اجمللس البلـدي وغـريه مـن اهليئـات البلديـة، كمـا ذُ                وصرب كوسوف 

 شـرطة كوسـوفو يف احلـاالت الـيت اسـُتهدف فيهـا           ا جتريهـ  يت ال اتريثما ُيحرز تقدم يف التحقيق    
  .وممتلكاهتماحملليون صرب كوسوفو 

رة املـشمولة بـالتقرير، أعلنـت الـسلطات الـصربية أهنـا لـن تـستمر يف دفـع                    وخالل الفتـ    - ٤٢
أوقفــت اســتخدامهم  يف املؤســسات الــيت متوهلــا بلغــراد يف كوســوفو إال إذا     املــوظفني أجــور 

من هذا القرار موظفو املؤسسات التعليميـة الـيت متوهلـا           أساسا  وقد تضرر   . مؤسسات كوسوفو 
ضـطر مجيـع هـؤالء املـوظفني إىل اإلعـالن عـن قـرارهم بالبقـاء                 ووفقا هلذه التعليمات، ا   . بلغراد

وفـضل أغلبيـة صـرب كوسـوفو        . حكومـة كوسـوفو   لـدى    أو   احكومـة صـربي   كموظفني لـدى    
  . ، اليت توفر أيضا أجورا أعلى نسبياكموظفني لدى حكومة صربيااملعنيون البقاء 

، غالبـا بـسبب     وال يزال صرب كوسوفو يبلغـون عـن صـعوبات يف تـسجيل مركبـاهتم                - ٤٣
. ن كوسوفو أو بسبب اإلجراءات البريوقراطية املطولـة       عاملدنية الصادرة   األحوال  فقدان وثائق   

كوســوفو محــالت توعيــة خبــصوص التــسجيل يف منــاطق  يف ونفــذت وزارة الــشؤون الداخليــة 
مؤقتــة لــصرب تــسجيل صــرب كوســوفو، وبــدأت، كتــدبري عالجــي مؤقــت، إصــدار لوحــات 

  .قيد التحققتسجيل مركباهتم زال وثائق كوسوفو الذين ال ت
ديسمرب، أغلق رمسيا خميم أوستريود امللوث بالرصاص يف مشـال          / كانون األول  ١٢ويف    - ٤٤

وكــان املخــيم يــؤوي مئــات األفــراد مــن طوائــف الرومــا واألشــكايل واملــصريني     . ميتروفيتــشا
جبنـوب  روماماحـاال   ي   يف حـ   هموأعيد توطني معظم  . املشردين داخليا على مدى العقد املاضي     

  .مشال ميتروفيتشايف ميتروفيتشا أو يف احلي املختلط عرقيا 
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لمـشردين   لليبوسـافيتش /، دعم مركـز التعلـيم يف خمـيم ليبوسـافيك     ٢٠١٢وخالل عام     - ٤٥
تعلـيم النظـامي عـن طريـق        الاألطفـال يف نظـام      إدمـاج   من الروما واألشكايل واملصريني،     داخليا  

ومت أيضا توزيـع   . درسي، وساعدته يف ذلك منظمة األمم املتحدة للطفولة       أنشطة التعليم قبل امل   
 وحدة من املكمـالت الغذائيـة علـى األطفـال للتخفيـف مـن آثـار التعـرض                   ١٠ ٠٠٠أكثر من   

  .للتلوث بالرصاص
ــشكل خــاص علــى         - ٤٦ ــز ب ــة، مــع التركي ــشطتها امليداني ــة األمــم املتحــدة أن وواصــلت بعث

ــات، مــن أجــل تيــ   ــسوية سري طوائــف األقلي ــز فــرص  الطوائــف القــضايا علــى مــستوى  ت وتعزي
 -وتربعت البعثة بفائضها من املعدات واملركبات واحلواسيب وغري ذلـك مـن املـواد             . املصاحلة

ومت التربع أيضا مبركبات لـشرطة كوسـوفو العاملـة يف منطقـة             . لدعم اجملتمعات احمللية الضعيفة   
  . ميتروفيتشا

  
  الديينالتراث الثقايف و  - سابعا  

اســتمرت بعثــة األمــم املتحــدة يف تيــسري أنــشطة منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم    - ٤٧
وقـد أكملـت عمليـة تـرميم لوحـات الفريـسكو يف كنيـسة               . يف كوسـوفو  ) اليونـسكو (والثقافة  

ــشكا الوا  ــشا لييفي ــزرين،  قبوغوروديت ــة يف بري ــة املع ــن مول ــات م ــدمها تربع ــاد الروســي  ق االحت
املمولـة  وكـذلك أجنـزت أعمـال إعـادة البنـاء          . لغاريا واجلمهورية التشيكية واليونـان    وإيطاليا وب 

االحتاد الروسي يف ثالثة من مواقع التراث الثقايف لليونسكو، وهي دير فيسوكي ديتـشاين،              من  
انتقـال  ووضعت الصيغة النهائيـة لعطـاءات تـرميم كنيـسة           . سا وبطريركية بيتش  تودير غراتشاني 
  .سا، ومن املتوقع أن تبدأ األشغال يف فصل الربيعتانيشيف دير غراتالعذراء مرمي 

لــدير فيــسوكي يف املوقــع وتواصــل القــوة األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو تــوفري احلمايــة     - ٤٨
وختــــضع اآلن مواقــــع تراثيــــة أورثوذكــــسية أخــــرى حلمايــــة  . ديتــــشاين وبطريركيــــة بيــــتش

  . كوسوفو شرطة
املتزايـد  قلـق   حمليطة باالحتفال بعيد امليالد األرثوذكسي، وال     ااحلوادث  وعلى الرغم من      - ٤٩

إزاء حالة التسامح الديين، حدث تفاعـل بنـاء بـني الكنيـسة األرثوذكـسية الـصربية والـسلطات                  
عـي  وأجرت اجلهتان حـوارا عمليـا بـشأن طائفـة مـن املـسائل، ودُ              . بيتش/احمللية يف بلدية بيجي   

وأنــشأت الكنيــسة األرثوذكــسية . ضور املناســبات الدينيــةرؤســاء البلــديات احملليــة بانتظــام حلــ 
يف بطريركية بيتش، نظمـت فيـه عـدة مناسـبات           والوثائق  الصربية مركزا للدراسات والبحوث     

بيـتش مـن أجـل تعزيـز        /بيجـي رئـيس بلديـة     بـني األديـان بـدعم مـن         مـشتركة   أكادميية وتعليمية   
  . احملليةالسالم واملصاحلة بني الطوائف
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ــرار صــ إن لوقــت نفــسه،  ويف ا  - ٥٠ ــا يف    اق ــدائرة اخلاصــة حملكمــة كوســوفو العلي در عــن ال
 اتديسمرب حلل نزاع طويل األمد حول امللكية، رفـضت فيـه الـدائرة مطالبـ              /كانون األول  ٢٧

عن ردود فعل عدوانيـة مـن       أسفر  من مؤسستني مجاعيتني ضد صربيا ودير فيسوكي ديتشاين،         
نكــسة كــبرية بهــذا اإلجــراء تــسبب و. عالقاهتــا بالــديرميــد وجتطــرف القيــادات البلديــة احملليــة 

اجملتمـــع الرهبـــاين تفـــاهم أفـــضل بـــني حتقيـــق للجهـــود احلـــساسة الراميـــة إىل إقامـــة عالقـــات و
  .ديتشاين/واملواطنني يف ديتشان

غالبية الزيارات السنوية التقليدية اليت يقوم هبـا        كفالة أمن   وجنحت شرطة كوسوفو يف       - ٥١
ــات احلجــاج   ــبة       مئ ــابر مبناس ــائس واملق ــشردين إىل الكن ــن صــرب كوســوفو واألشــخاص امل م

ــوم ــوتى   ي ــذكار امل ــاد ثوذكــسي وأراألت ــارات دون    عي ــذه الزي ــسنوية، وجــرت ه ــسني ال القدي
  .حوادث تذكر

ــيالد األرثوذكــسي       - ٥٢ ــد امل ــه خــالل عي ــرين لكوســوفو   كــان غــري أن ــدد احلجــاج الزائ ع
عقـب  ة كـبرية ممـا كـان عليـه يف الـسنوات الـسابقة               الدينيـة أدى بدرجـ    للمشاركة يف الطقـوس     

إعالنــات صــدرت عــن بعــض اجلماعــات الناشــطة مــن ألبــان كوســوفو بأهنــا تعتــزم تنظــيم           
  . احتجاجات خالل االحتفاالت بعيد امليالد

ناشـطا   ٢٠يناير، عشية عيد امليالد األرثوذكسي، حـاول حـوايل          / كانون الثاين  ٦ويف    - ٥٣
ــس    ــة املعارضــة امل ــن حرك ــة     م ــضاء رابط ــن أع ــة م ــب مثاني ــيي، إىل جان  صــوت ،ماة فيتيفندوس

مـرمي العـذراء أمـام حـوايل        انتقـال    احمللية لألشـخاص املفقـودين، سـد مـدخل كنيـسة             ،األمهات
غاكوفيـسا الـذين يقيمـون      /حاجا، معظمهم مـن صـرب كوسـوفو املـشردين مـن غيـاكويف              ٤٠

سة، ممـا مسـح للحجـاج حبـضور         غـري أن شـرطة كوسـوفو أمنـت مـدخل الكنيـ            . حاليا يف صربيا  
ــةالطقــوس ــارات إىل  ٢٠١١ويف عــام .  الديني ــر فيــسوكي ديتــشاين  ، كــاد يكــون عــدد الزي دي

  . منعدماخالل عيد امليالد األرثوذكسي
ــب      - ٥٤ ــن حــوادث ختري ــالغ ع ــن أشــكال     يف واســتمر اإلب ــك م ــة وغــري ذل ــع الديني املواق

ات وأعمـــال الـــسرقة يف الكنـــائس التعـــصب الـــديين، مبـــا يف ذلـــك إحلـــاق األضـــرار باملمتلكـــ 
ــابر أرثوذكــسية     ــور يف مق ــديس قب ــسرقة  . األرثوذكــسية، فــضال عــن تن واســتهدفت أعمــال ال

ينـاير،  / كـانون الثـاين  ١٥ويف . مقـابر  ٧ كنـائس و  ٥والتخريب اثين عـشر موقعـا دينيـا، منـها        
 مقـربة   يفتعرضـت للتخريـب      من شواهد القبور األرثوذكـسية الـصربية         ٥٠ُعثر على أكثر من     

البلديـة احملليـة    رئـيس   ويف حـني أدان     . كوسوفو بولييه /قرية ناكارادي يف بلدية فوشي كوسويف     
 كوسـوفو القـبض الحقـا علـى أحـد املـشتبه فـيهم، فـإن كـال مـن                     ةاحلادث علنـا وألقـت شـرط      

طائفة صرب كوسوفو والكنيسة األرثوذكسية الصربية أعرب عـن القلـق مـن أن هـذا احلـادث              
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وقد أدان ممثلي اخلاص احلـادث ودعـا الـسلطات          . ا حنو تصعيد مثل هذه احلاالت     قد ميثل اجتاه  
  .ةاستباقيالتصدي لذلك بصورة احمللية إىل 

  
  حقوق اإلنسان  -منا ثا  

املعنيـة باالتفاقيـة اإلطاريـة املتعلقـة        لس أوروبا   قام وفد من اللجنة االستشارية التابعة جمل        - ٥٥
. ديــسمرب/ كــانون األول٧ إىل ٢كوســوفو يف الفتــرة مــن   حبمايــة األقليــات القوميــة بزيــارة    

وخالل اجتماع هنائي مع ممثلي اجملتمع الدويل، الحظ الوفد أنـه علـى الـرغم مـن وجـود إطـار                     
  .فإن إنفاذه ال يزال ضعيفامناسب، قانوين 
األمـم  ويف إطار التنسيق مع بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو ومفوضـية                   - ٥٦
ــان       تحــدة امل ــسان والفريق ــدويل املعــين حبقــوق اإلن ــصال ال ــق االت ــسان، واصــل فري حلقــوق اإلن

ــه  ــان التابعــان ل ــق  الفرعي ــؤثر علــى الطوائــف غــري     املعــين، ومهــا الفري ــيت ت ــة ال ــاحلوادث األمني ب
ــة و ذات ــق املعــين  األغلبي ــة الفري ــسيقية يف رصــد اجتاهــات    ، حبقــوق امللكي ــز جهــودهم التن تعزي

  .الدعوة إىل اختاذ إجراءات تصحيحيةحقوق اإلنسان و
أكتوبر، بدأ املكتب االستشاري املعين باحلوكمة الرشـيدة وحقـوق          /ويف تشرين األول    - ٥٧

اإلنسان وتكـافؤ الفـرض والقـضايا اجلنـسانية التـابع ملكتـب رئـيس وزراء كوسـوفو اسـتعراض                    
شـكايل واملـصريني   منتصف املدة لالستراتيجية وخطة العمـل بـشأن إدمـاج طوائـف الرومـا واأل        

ــرة  ــدود    ٢٠١٥-٢٠٠٩للفت ــزء حم ــه حــىت اآلن إال ج ــذ من ــيت مل ينف وجيــري االضــطالع  . ، ال
باالستعراض من خالل عملية تشاركية تضم أطرافا حملية ودولية من بينـها بعثـة األمـم املتحـدة                  

  .لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو
تــشرين  ٣١يف ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قــرار جملــس األمــن   الختــاذ ويف الــذكرى الــسنوية    - ٥٨

أكتوبر، شاركت سـلطات كوسـوفو وبعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو                   /األول
لــه مكتــب االحتــاد األورويب يف ع موَّااملنظمــات الدوليــة واجملتمــع املــدين يف اجتمــممثلــون عــن و

ــيم الت       ــانون يف كوســوفو لتقي ــسيادة الق ــة ب ــة االحتــاد األورويب املعني ــدم احملــرز  كوســوفو وبعث ق
وجيـري إحـراز تقـدم يف إعـداد خطـة عمـل             . والتحديات اليت تواجه تنفيـذ القـرار يف كوسـوفو         

  .العنف ضد املرأةمسألة كوسوفو لتنفيذ القرار، مع التركيز بشكل خاص على معاجلة 
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنـسني ومتكـني      رت  ـديسمرب، يسَّ /ويف كانون األول    - ٥٩
 بني قيـادات نـسائية يف إسـطنبول، ضـم برملانيـات مـن               ا حوار )هيئة األمم املتحدة للمرأة    (املرأة

أجـل الـسالم    مجاعة الضغط النسائية اإلقليمية مـن        يف   ستة بلدان من  كوسوفو وصربيا وأعضاء    
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وتعهد املـشاركون مبواصـلة     . اجملتمع املدين  عن   وممثلنيواألمن والعدالة يف جنوب شرق أوروبا       
  .ملرأة يف السياسةبشـأن اناسبات مشتركة يف صربيا وكوسوفو وبتنظيم مؤمتر إقليمي تنظيم م

وقامت هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا، مبشاركة من سـلطات كوسـوفو وبعثـة األمـم                  - ٦٠
مائـدة مـستديرة    اجتمـاع   ن، بتنظـيم    يــ  آخر ـني دوليـ  نياملتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو وممـثل      

 تــزال وال. شأن حالــة النــساء الــاليت تعرضــن لعنــف جنــسي متــصل بالــصراع رفيــع املــستوى بــ
حتديات يف إجراء حتقيقات فعالة وحماكمة جرائم احلـرب املتـصلة بـالعنف اجلنـسي يف                تصادف  
صابني وعلى سبيل املثال، ال يتضمن القانون املطبق على حالة وحقوق الشهداء واملـ            . كوسوفو

جيش حترير كوسـوفو وضـحايا احلـرب املـدنيني وأسـرهم نـصا               فـرادوقدامى احملاربني وأ  بعجـز  
  .والتعذيب املتصلني بالصراعاجلنسـي صرحيا حيدد فئة لضحايا العنف 

مـن  عــدد   ديسمرب، أوقفت مجاعة منظمة بالعنف صـدور آخـر          / كانون األول  ١٤ويف    - ٦١
نـسي، مبـا يف   نـصف الـسنوية الـيت تركـز موضـوعاهتا علـى طبيعـة النـشاط اجل         Kosovo 2.0جملـة  

وأدانـت هـذا العنـف سـلطات كوسـوفو وبعثـة األمـم              . ذلك املثليـة اجلنـسية، يف غـرب البلقـان         
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو وممثلو املنظمات الدولية واملكاتـب الدبلوماسـية واملنظمـات              

 فيهـا  حقـوق اإلنـسان رسـالة أعربـوا    جمللس ووجه أربعة مقررين خاصني تابعني      . احلكومية غري
 / كـــانون األول١٦ويف . عـــن قلقهـــم إىل ممثلـــي اخلـــاص أحاهلـــا إىل رئـــيس وزراء كوســـوفو 

ديسمرب، اقتحم أربعة أشـخاص مـبىن إحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة بقـضايا املثليـات                     
وجـرى  . واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسانية وهـامجوا أحـد أعـضائها                

وشــكلت . ق املوقــع الــشبكي ملنظمــة غــري حكوميــة دوليــة أدانــت هــذا اهلجــوم اختــراق وإغــال
  .احلوادثتلك شرطة كوسوفو فرقة عمل متخصصة للتحقيق يف 

ديسمرب، أفاد ممثل للمكتـب االستـشاري املعـين باحلوكمـة الرشـيدة             /ويف كانون األول    - ٦٢
لــت عـن خطــة عملــها  وحقـوق اإلنــسان وتكـافؤ الفــرض والقـضايا اجلنــسانية بــأن احلكومـة خت    

. لتنفيذ قانون مكافحة التمييز وتقوم بدال مـن ذلـك بـالنظر يف إدخـال تعـديالت علـى القـانون           
ويشكل ذلك جناحا كبريا للمجتمـع املـدين واملنظمـات الدوليـة، مبـا يف ذلـك مفوضـية حقـوق                     

  .القانون لضمان تنفيذه بفعالية أكربعلى اإلنسان، اليت دعت إىل إدخال تعديالت 
  

  مالحظات  -تاسعا   
مستوى احلوار الـدائر بـني بلغـراد وبريـشتينا          رفع  حتققت خطوة أساسية إىل األمام مع         - ٦٣

كـال اجلـانبني    مـن   وأثـين علـى القـادة       . إىل مستوى سياسي رفيع حتت إشراف االحتاد األورويب       
ىل إيت هتـدف    والـ يف الوقـت نفـسـه      إلقدامهم على هذه العملية السياسية الصعبة والبالغة األمهية         
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وأود أن أعـرب    . القضايا األكثـر صـعوبة الـيت تعـوق إحـراز تقـدم يف عالقاهتمـا املتبادلـة                 تسوية  
عــن تقــديري للممثلــة الــسامية لالحتــاد األورويب للــشؤون اخلارجيــة والــسياسة األمنيــة لقيامهــا  

  .احملادثات الرفيعة املستوىيـسري بصفة شخصية بت
اء العملية والبناءة اليت متيزت هبا املشاركة الرفيعـة املـستوى           وأشعر بالسرور إزاء األجو     - ٦٤

ــع    إزاء حــىت اآلن و ــائج املبكــرة الــيت أصــبحت بالفعــل ظــاهرة علــى أرض الواق ويف حــني . النت
يزال أمامنا عدد كبري من القضايا الصعبة، فـإن اسـتئناف احملادثـات إشـارة قويـة علـى التـزام                    ال

وإنـين أشـجع بلغـراد    . والتغلـب علـى أعبـاء الـصراع املاضـي      كل من اجلـانبني بـاحلوار الـسلمي         
وبريــشتينا بقــوة علــى احلفــاظ علــى الــزخم وااللتــزام يف مواجهــة التحــديات الــيت قــد تنــشأ يف   

  .ال تزال دون حـلمعاجلة بعض القضايا األكثر حساسية اليت 
افر مـن أجـل     كيانات الدولية املوجـودة ملـا تقـوم بــه مـن عمـل متـض               وأثين أيضا على ال     - ٦٥

اغتنام الفرص اليت تتيحها هذه املبادرة السياسية اجلديدة ومعاجلـة املـشاكل العمليـة علـى أرض                 
وتـبني األحـداث الـيت وقعـت خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير         . الواقع يف إطار والية كـل منـها   

مرار اســتاســتمرار هــشاشة احلالــة علــى أرض الواقــع وإمكانــات االســتمرار يف تثبيتــها بــشرط   
  .وجود قيادة سياسية وتوافر حسن النية

منـسقني  وفيما يتعلق باحلالة يف مشال ميتروفيتشا، فإن هناك ضرورة إىل عمل واهتمـام         - ٦٦
ــة لتفــادي حــدوث تــوترات يف املــستقبل، ولــضمان      ــة معاجلــة القــضايا الــصعبة حبــسن ني لكفال

ومـن املؤسـف يف هـذا الـسياق         . ينياستمرار تقدمي اخلدمات البلدية األساسية إىل الـسكان احمللـ         
ــاملني يف إدارة        ــة الع ــة املدني ــوظفي اخلدم ــات م ــع مرتب ــشأن دف ــع ب ــق التوق ــدم حتق ــة يف ع  البعث

وينبغي استخدام احلوار السياسي وجهود الوساطة احملليـة للمـساعدة يف جتنـب أي          . ميتروفيتشا
  .تصعيد للوضع وتشجيع إجياد حلول توافقية ودائمة

بـذلُ جهـود مـستمرة علـى      قـل أمهيـة عـن العمليـة الـسياسية الرفيعـة املـستوى           ال ي ممـا  و  - ٦٧
الكيانــات وتــضطلع . لتــشجيع املــصاحلة وزيــادة الثقــة بــني الطوائــف يف كوســوفو  أســس متينــة

ــز هــذا اهلــدف    ــوي يف تعزي ــدور حي ــة املوجــودة ب ــه . الدولي ـــإال أن حتقيق ــا  ي ــضا التزام تطلب أي
سياسية علــى مجيــع املــستويات، ومــن جانــب املنظمــات وجهــودا خملــصة مــن جانــب القيــادة الــ

وتكــون هــذه التحــديات أصــعب يف أوقــات  . احلكوميــة احملليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين  غــري
بــذل  يتطلــب حتقيــق مــستقبل أكثــر ازدهــارا وأمنــاإحــراز تقــدم يف ولكــن . الــشدة االقتــصادية

  .الطوائفجهود نشيطة على كل من املستوى السياسي ومستوى 
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عطلـــة عيـــد املـــيالد  حـــدثت خـــالل وتـــضر أعمـــال التعـــصب، مثـــل األعمـــال الـــيت     - ٦٨
ــاميف األرثوذكــسي  ــا ســلطات     ٢٠١٣ ع ــي أن تواجهه ــات اجملتمــع الكوســويف، وينبغ ، بتطلع

ــة وكوســوف وأجــدد دعــويت إىل الوحــدة فيمــا بــني اجلهــات الفاعلــة    .  بــإجراءات حازمــة وفعال
لى أرض الواقع يف كوسوفو، وإىل القيام عن طريـق احلـوار            املسؤولة للتأثري إجيابيا على احلالة ع     

بتقدمي دعم ال لـبس فيـه ملـسار التقـدم الـسلمي باعتبـاره املـسار الوحيـد املفـضي إىل االسـتقرار                     
  .واالزدهار الدائمني

 الـيت  لجهـود لوأود أن أعرب عن امتناين ملمثلي اخلاص، فريد ظريف، لقيادتـه للبعثـة و              - ٦٩
. وصـل إىل حلـول توافقيـة وتعميـق التعـاون بـني أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني                 لتشجيع الت بذهلا  

جهــود للوفــاء مبــسؤوليات األمــم ا أبـــدوه مــن التــزام وبــذلوه مــن وأثــين علــى مــوظفي البعثــة ملــ
  .املتحدة وحتقيق أهدافها

وختاماً، أعرب عن امتناين لشركاء األمـم املتحـدة العـاملني معهـا منـذ زمـن طويـل يف                   - ٧٠
ــو ــوفو   ،فوكوس ــة يف كوس ــة الدولي ــوة األمني ــسي واالحتــاد     / أي الق ــف مشــال األطل ــة حل منظم

األورويب ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، وكــذلك وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها   
  . ملا تقدمه من دعم إىل بعثة األمم املتحدة ولتعاوهنا الوثيق معها،وبراجمها
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  املرفق األول

ــة       ــر املمثل ــسياسة     تقري ــة وال ــشؤون اخلارجي ــاد األورويب لل ــسامية لالحت ال
األمنيــة املقــدم إىل األمــني العــام عــن أنــشطة بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة 

  بسيادة القانون يف كوسوفو
  

  زــموج  - ١  
ــة االحتــاد األورويب ا     ــشطة     واصــلت بعث ــام بأن ــانون يف كوســوفو القي ــسيادة الق ــة ب ملعني

الرصد والتوجيه وإسداء املشورة يف قطاع سيادة القانون، واالضـطالع مبهامهـا التنفيذيـة وفقـا        
وقامت هيئات خمتلطة مؤلفة من قضاة حمليني وقضاة من بعثة االحتاد األورويب املعنيـة              . لواليتها

ام يف عدد من القضايا البارزة املتعلقـة جبـرائم احلـرب            بسيادة القانون يف كوسوفو بإصدار أحك     
وخــالل الفتــرة املــشمولة . أهنــا يف صـــدد البـــت يف هــذه القــضاياوالفــساد واجلرميــة املنظمــة أو 

ــشاط          ــة بن ــوفو ملتزم ــانون يف كوس ــسيادة الق ــة ب ــاد األورويب املعني ــة االحت ــت بعث ــالتقرير، ظل ب
 االحتــاد األورويب بــني بريــشتينا  هيــسريـار الــذي بالعمليــات التــشريعية لكوســوفو وبــدعم احلــو 

ــراد ــة للمعــابر عنــد       / كــانون األول١٠ويف . وبلغ ــاق اإلدارة املتكامل ــذ اتف ــسمرب، بــدأ تنفي دي
وبدأ تنفيذ االتفاق عند البـوابتني      . )أ()مريدار/يارينيه ومريداري /معربا رودنيكا  (٣  و ١البوابتني  

. ديـسمرب  /كـانون األول   ٣١يف  ) تابـاليي /برنيـاك ديـو إي بـاردي و     /معربا كونكـويل   (٣١  و ٥
وواصلت فرقة العمل اخلاصة املعنية بالتحقيق عملها، وفق واليتـها، يف التحقيـق يف االدعـاءات          

املـشروع بالبـشر     الواردة يف تقرير املقرر اخلاص جمللس أوروبا، ديك ماريت، بشأن االجتـار غـري             
ــشرية  ــضاء البـ ــتني   . وباألعـ ــشاف قنبلـ ــل اكتـ ــدويتني ملوميثـ ــة    يـ ــيط البوابـ ــرا يف حمـ  ٣١تنفجـ

يف بلديــة زوبــني بوتــوك هتديــدا خطــريا ملــوظفي بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة ) تابــاليي/برنيــاك(
  .بسيادة القانون يف كوسوفو وأصوهلا يف املنطقة

  
سيادة القـانون يف كوسـوفو يف الفتـرة مـن           االحتـاد األورويب املعنيـة بـ      أنشطة بعثـة      - ٢  

  ٢٠١٣يناير /إىل كانون الثاين ٢٠١٢أكتوبر /األولتشرين 
  

  ة عامةحمل    
واملمثـل اخلـاص لالحتـاد    االحتـاد األورويب  نوفمرب، وقع رئـيس بعثـة      / تشرين الثاين  ٩يف    

الـذي يتـضمن األهـداف      ‘‘ االتفـاق ’’وزير العدل يف كوسوفو     /األورويب ونائب رئيس الوزراء   
 
  

 .حتددت أمساء املعابر مبوجب اتفاق اإلدارة املتكاملة للمعابر  )أ(  
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ــاد    ــب االحت ــشتركة ملؤســسات كوســوفو ومكت ــانون   امل ــيادة الق ــة يف جمــال س .  األورويب والبعث
ــه جهــود اإلصــالح     يف جمــال ســيادة القــانون يف  املــستمرة وستــساعد هــذه الوثيقــة علــى توجي

  .لتقدم احملرزل وتقييم منتظمكوسوفو وستتيح إجراء استعراض 
نــوفمرب، عقــد رئــيس البعثــة سلــسلة مــن االجتماعــات مــع        / تــشرين الثــاين ١٦ويف   

احلكومـة  لغراد، ومنهم رئيس الوزراء الصريب، إيفيكا داتـشيش، ومـدير مكتـب             املسؤولني يف ب  
ومشلـت القـضايا الرئيـسية الـيت نوقـشت مواصـلة التعـاون              . كوسوفو، ألكسندر فولني  ل ةالصربي

بني املؤسسات الصربية والبعثة يف جمال سيادة القانون وتنفيـذ االتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا                   
  .لمعابريسره االحتاد األورويب، مبا يف ذلك اتفاق اإلدارة املتكاملة ليي يف إطار احلوار الذ

ديسمرب، أصدرت حمكمة بلدية كاتـشانيك أمـرا بإلقـاء القـبض     / كانون األول ١٧ويف    
ويف اليوم نفسه، أرسـل زاركـو رسـالة إىل          . السابق خابري زاركو واحتجازه   رئيس البلدية   على  

ــه ال    ــا أن ــن فيه ــالم أعل ــال  وســائط اإلع ــزم االمتث ــرارل يعت ــسان٢١ويف . لق ــل / ني ، ٢٠١١أبري
واسـتؤنف احلكـم   . حكمت حمكمة مقاطعة بريشتينا على زاركو بالسجن ملـدة ثـالث سـنوات           
ويف . ٢٠١٢مـايو   /الصادر عن حمكمة مقاطعة بريشتينا لدى احملكمة العليا الـيت أكدتـه يف أيـار              

ــا وال      ــزال زاركــو طليق ــر، ال ي ــذا التقري ــشل  . ُيعــَرف مكــان وجــوده وقــت إعــداد ه ــل ف وميث
  . السلطات يف تنفيذ قرار احملكمة حتديا بارزا يف جمال سيادة القانون يف كوسوفو

 أشـــخاص مـــن مشـــال ١٠ينـــاير، احتجـــزت شـــرطة كوســـوفو / كـــانون الثـــاين٧ويف   
 احلمايـة الشخـصية غـري       مـن ضـباط   تشا لالشتباه يف كـوهنم      يانسغرات/ريانيتشسكوسوفو يف غرات  

حملتجـزين يف نفـس اليـوم الـذي         اوقـام مراقبـون تـابعون للبعثـة بزيـارة           .  أللكسندر فولني  الرمسية
ومل ُتقــدَّم أي . حــضروا جــزءاً مــن جلــسة مثــوهلم أمــام القاضــي يف اليــوم التــايل   واعتقلــوا فيــه 

وبعـد اإلفـراج    . للمحتجزين يف أي من هاتني املناسبتني     شكاوى بشأن معاملة شرطة كوسوفو      
يناير، أوردت وسائط اإلعالم ادعـاءات خطـرية        / كانون الثاين  ٨تأخر من يوم    عنهم يف وقت م   

 لالجتمـاع  توجهـوا لبعثـة الـذين   التـابعني ل  راقبنياملـ  مـع  ابتعرضهم لسوء املعاملة، نـوقش بعـضه   
شـرطة كوسـوفو والبعثـة      مفتـشية   وردا على تلـك االدعـاءات، شـرعت         . هبم صباح اليوم التايل   

رئــيس هيئــة االدعــاء يف البعثــة ينــاير، أصــدر / كــانون الثــاين١٥يف و. يف إجــراء حتقيــق متهيــدي
ببدء حتقيق جنائي مع ضابط شرطة مشتبه به واحد على األقل، يعتقـد أنـه قـد حـددت                   حكما  

  .هويته عن طريق األدلة الفوتوغرافية
  

  جرائم احلرب    
دعـاء  نوفمرب، وبناء على طلب االستئناف الذي قدمـه مكتـب اال          / تشرين الثاين  ٢٠يف    

اخلــاص يف كوســوفو، ألغــت هيئــة يف احملكمــة العليــا تتكــون مــن قاضــيني حملــيني وثالثــة قــضاة  
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ــم    ــة احلكـ ــابعني للبعثـ ــة   تـ ــن احملكمـ ــصادر عـ ــالـ ــضية   ةاالبتدائيـ ــم قـ ــة باسـ ــضية املعروفـ  يف القـ
وتتعلـق هـذه القـضية جبـرائم حـرب ادُِّعـي أهنـا ارتكبـت يف أحـد مرافـق                     . كليتـشكا /يكليتشك

ــر كوســوفو يف كليتــشك  االحتجــاز التا ــة جلــيش حتري ــسابق هلــذا   /يبع ــد ال ــشكا، وأن القائ كليت
اجليش والعضو الربملاين احلايل، فامتري ليماي، وضابط الشرطة الرفيع الرتبة، جنمي كراسـنيكي،             

قد قـضت، يف حكمهـا الـصادر يف         االبتدائية  وكانت احملكمة   . ومتهمني آخرين متورطون فيها   
بالــــشاهد الرئيــــسي املتــــوىف  مجيــــع األدلــــة املتعلقــــة  قبــــولعــــدم، ب٢٠١٢مــــارس / آذار٢١
ومـع  . وبناء على ذلك، ُبرِّئت ساحة مجيع املتهمني بـسبب عـدم كفايـة األدلـة              . ‘‘X الشاهد’’

مقبوليــة األدلــة وأحالــت القــضية مــرة أخــرى إىل احملكمــة  أعلنــت احملكمــة العليــا إال أن ذلــك، 
اختـصاص  كمـة العليـا قـد أعلنـت أيـضا أنـه لـيس هلـا                 وحيـث أن احمل   . االبتدائية إلعادة احملاكمة  

فيما يتعلق بطلب املدعي العام باالحتجاز رهن احملاكمة، فقـد قـدم مكتـب االدعـاء اخلـاص يف                
نـوفمرب، وافقـت    / تـشرين الثـاين    ٢٣ويف  . كوسوفو ذلـك الطلـب إىل حمكمـة مقاطعـة بريـشتينا           

ــى ا     ــبض علـ ــألقي القـ ــب، فـ ــى الطلـ ــشتينا علـ ــة بريـ ــة مقاطعـ ــسه حمكمـ ــوم نفـ ــهمني يف اليـ . ملتـ
ويف . نـــوفمرب، أمـــر أحـــد قـــضاة البعثـــة باحتجـــازهم رهـــن احملاكمـــة /تـــشرين الثـــاين ٢٤ ويف
نوفمرب، رفضت هيئة خمتلطة يف احملكمـة العليـا طلـب اسـتئناف احلكـم الـذي            /الثاين تشرين ٢٧

  .قدمه حمامو الدفاع
ــتئ   / كــانون األول١١ويف    ــب االس ــضا إىل طل ــتنادا أي ــسمرب، واس ــه  دي ــذي قدم ناف ال

مكتب االدعاء اخلاص يف كوسـوفو، أصـدرت اهليئـة املختلطـة يف احملكمـة العليـا حكمـا بإلغـاء                    
الـستة املتـبقني يف نفـس القـضية وأحالـت ملفهـم             املـدعى علـيهم     احلكم بالرباءة الـصادر لـصاحل       

 القاضـي التـابع   ويف اليـوم ذاتـه، أمـر      . نفسهتعليل  وفقا لل على احملكمة االبتدائية إلعادة احملاكمة      
للبعثة الذي ترأَّس هيئة إعادة احملاكمة يف احملكمة االبتدائية باحتجاز أربعة مـدعى علـيهم رهـن                 

ورفــضت هيئــة خمتلطــة يف احملكمــة العليــا يف  . احملاكمــة وبوضــع ُمــتََّهَمني رهــن اإلقامــة اجلربيــة  
ــانون األول ١٨ ــيهم      /كـ ــدعى علـ ــا املـ ــدم هبـ ــيت تقـ ــتئناف الـ ــات االسـ ــسمرب طلبـ ــا يف ديـ  طعنـ

  .التحفظيني اإلجراءين
قرار إعادة احملاكمة وفرض إجراء االحتجاز رهـن احملاكمـة انتقـادات الذعـة              نتج عن   و  

بذلتــها ســلطات بريــشتينا للتــدخل يف  غــري موفقــة جهــود  ومــن كبــار املــسؤولني يف كوســوفو 
  .لعرقلتهاالعملية القضائية وحماوالت 

ئـة يف حمكمـة مقاطعـة بريـشتينا مكونـة مـن           نوفمرب، أصدرت هي  / تشرين الثاين  ٢٣ويف    
قــاض حملــي وقاضــيني تــابعني للبعثــة حكمــا بــرباءة ألكــسندر بوالتــوفيتش لعــدم كفايــة األدلــة،  

  .وكان متهما بارتكاب جرائم حرب
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ديسمرب، استعاضت هيئـة يف احملكمـة العليـا مكونـة مـن قـاض               /  كانون األول  ١٩ويف    
اء املتعلق باإلقامة اجلربية باالحتجـاز رهـن احملاكمـة ملـدة            حملي وقاضيني تابعني للبعثة عن اإلجر     

شهرين ضد ثابت جيتـشي ورسـتم جيتـشي وهيـثم جيتـشي املتـهمني بارتكـاب جـرائم حـرب                  
إعـداد الئحـة   وهـذه القـضية هـي يف مرحلـة     ). يف قوة األمن يف كوسوفو    من أفراد   اثنان منهم   (

 األوىل بـشأن   االسـتماع تقرر عقد جلـسة     و. ديسمرب/يف كانون األول  وقدمت الالئحة   . االهتام
  .يناير/ كانون الثاين١٧تأكيد الئحة االهتام يف 

  
  اجلرمية املنظمة والفساد    

أكتوبر، قضت هيئة خمتلطـة يف حمكمـة مقاطعـة بريـشتينا مكونـة              / تشرين األول  ١٩يف    
 أحكامـا   إلصـداره ) قاض سابق (من قاضيني تابعني للبعثة وقاض حملي واحد بإدانة كولو بوكا           

وحكـم  . قضائية غري قانونية، واستغالل املنصب الرمسي أو السلطة وغـسل األمـوال واالحتيـال             
 مـن شـغل املناصـب العامـة أو ممارسـة مهنـة احملامـاة ملـدة              ُمنـع  سـنوات و   ١٠عليه بالسجن ملدة    

دعى عليهمــا املــوصــدر احلكــم بــرباءة  . العقوبــة الــصادرة يف حقــه قــضاء ثــالث ســنوات بعــد  
  .مها زيف مارليكو ولون بالوشاي، من مجيع التهم، وخريناآل

 يتـش يب/يجـ نوفمرب، أمـر أحـد قـضاة البعثـة يف حمكمـة مقاطعـة بي              / تشرين الثاين  ٤ويف    
يف عمليـة مـشتركة بـني       أُلقي القبض علـيهم     أمرا باالحتجاز رهن احملاكمة ضد أربعة أشخاص        

وجـرت  . ة بضائع مـسروقة وباالحتيـال     واهتم املشتبه هبم األربعة حبياز    . البعثة وشرطة كوسوفو  
  .خالل العملية مصادرة كمية كبرية من الذهب

نـوفمرب، ألقـي القـبض علـى ثالثـة أشـخاص مـن بينـهم مـواطن                  / تشرين الثـاين   ١٢ويف    
 إسـاءة اسـتخدام   بتهمـة أملاين، وذلك يف عملية مـشتركة بـني شـرطة البعثـة وشـرطة كوسـوفو،            

. ‘‘قضية الفساد املتعلقة جبـوازات الـسفر  ’’قضية املعروفة بـ مليون يورو يف ال ١,٤بلغ  مزعومة مل 
حملـي  توىل االدعاء يف هذه القضية هيئة خمتلطة مكونة من مدع عـام تـابع للبعثـة ومـدع عـام               تو

  .من املقاطعة
مكتب االدعـاء اخلـاص يف   لبعثة يف نوفمرب، قدم مدع عام تابع ل/ تشرين الثاين ١٦ويف    

لتورط يف  لنائب الربملاين فامتري ليمـاي وسـتة مـشتبه هبـم آخـرين بـا              كوسوفو الئحة االهتام ضد ا    
ويف أعقاب تـسريب فحـوى مكاملـات        . جرائم أخرى متصلة بالفساد   ارتكاب  اجلرمية املنظمة و  

مسجلة لسياسيني رفيعي املستوى، كانت من ضمن مـواد االهتـام، أرسـلت احلكومـة مـشروع                 
 كــانون ١٤ســلكية إىل مجعيــة كوســوفو يف  قــانون بــشأن اعتــراض االتــصاالت الــسلكية والال  

ويضع مشروع القـانون وكالـة املخـابرات يف كوسـوفو يف موضـع ميكنـها مـن                  . ديسمرب/األول
. قبـل تـسليم موادهـا لالدعـاء العـام      املتـصلة بـالتحقيق     رصد مجيع عمليات االعتراض املشروعة      
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لـى التمييـز الـضروري      وقد شاركت البعثة يف صياغة مشروع القانون منـذ البدايـة، فأصـرت ع             
  .بني االعتراض القضائي واالعتراض االستخبارايت

ــيالن    / كــانون األول٦ويف    ــة غي ــة يف حمكمــة مقاطع ــابع للبعث ــسمرب، أكــد قــاض ت  /دي
رميـة  تورط يف اجل  غنييالن الئحة االهتام ضد بريم سابيديين وثالثـة أشـخاص آخـرين متـهمني بـال               

  .املنظمة وهتريب املهاجرين
ديـــسمرب، أصـــدرت هيئـــة يف حمكمـــة مقاطعـــة بريـــزرن مكونـــة /ن األول كــانو ٧ويف   

 مـن كوسـوفو حكمـا بـرباءة ريـسميي عثمـاين وغـوزمي رخيـاي              نيقـاض تـابع للبعثـة وقاضـي        من
ــم  مـــن ــتخدام    تتـــصل بهتـ ــاءة اسـ ــضائع وإسـ ــهرب الـــضرييب وهتريـــب البـ ــوال والتـ غـــسل األمـ

  .قتصادياال التفويض
القــبض علــى مثانيــة مــشتبه هبــم وفتــشت مثانيــة  ديــسمرب، أُلقــي / كــانون األول١٣ويف   

تـابع للبعثـة    إشراف مدع عـام     ، حتت   مواقع يف إطار حتقيق مشترك بني البعثة وشرطة كوسوفو        
رميـة املنظمـة    تـورط يف اجل   ووجـه للمـشتبه هبـم هتمتـا ال        . مكتب االدعاء اخلـاص يف كوسـوفو      يف  

  .وهتريب املهاجرين
كمـــة مقاطعـــة بريـــشتينا الئحـــة االهتـــام  ديـــسمرب، أكـــدت حم/ كـــانون األول٢٤ويف   

ــالتون         ضــد ــا وف ــسابقان، أســتريت هاراكي ــة ال ــرا الثقاف ــهم وزي ــن بين ــيهم، م ــدعى عل ــة م أربع
ويتــوىل االدعــاء يف هــذه . ةالرمسيــسلطة  أو الــ الرمســيبتــهم إســاءة اســتخدام املنــصب بكــريي،

  .القضية مدع عام حملي
بعثـة يف حمكمـة مقاطعـة بريـشتينا         ديسمرب، رفـض قـاض تـابع لل       / كانون األول  ٢٨ويف    
وزارة لــالــدائم الــسابق األمــني (االحتجــاز رهــن احملاكمــة املنفــذ ضــد إيلــري تــوالي إهنــاء طلــب 
وبـدأت،  .  الرمسيـة  واملدعى عليه متـهم بإسـاءة اسـتخدام املنـصب الرمسـي أو الـسلطة              ). الصحة

  .يناير، حماكمة املدعى عليه/ كانون الثاين١٠يف 
  

  خرىاألرئيسية الائل ساملقضايا وال    
أكتوبر، ألقـت شـرطة بعثـة االحتـاد األورويب القـبض علـى ثالثـة               / تشرين األول  ١٦يف    

يشتبه يف انضوائهم حتت لواء منظمة إرهابية كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن شـن ثالثـة                أفراد  
. يايف بلديــة بويانوفــاتش يف صــرب) ٦٥املعــرب (اعتــداءات علــى الــشرطة الــصربية يف دوبريــسني 

 تــشرين ٧الثالثــة يف أحــدِث اعتــداء وقــع يف  األفــراد مــن أولئــك فــردين وُيــشتبه يف مــشاركة 
ــوبر /األول ــة االحتــاد األورويب مــن مكتــب     . ٢٠١٢أكت ــابع لبعث ــوىل مــدع عــام ت االدعــاء ويت

أكتــوبر، أصــدر قــاض / تــشرين األول١٧ويف . يف هــذه القــضيةاالدعــاء يف كوســوفو اخلــاص 
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ــة  ــراءات التمهيدي ــيالن  لإلج ــة غي ــة مقاطع ــرا     / مبحكم ــاد األورويب أم ــة االحت ــابع لبعث ــيالن ت غني
أكتـوبر، ألقـت بعثـة     / تـشرين األول   ١٨ويف  . احملاكمـة املقبـوض علـيهم رهـن       باحتجاز األفـراد    

االحتاد األورويب وشرطة كوسوفو، يف عملية مـشتركة، القـبض علـى شـخص رابـع، يف سـياق           
باالحتجاز رهن احملاكمـة    لتمهيدية التابع للبعثة أمرا     وأصدر قاضي اإلجراءات ا   . القضية نفسها 

  . حبق الشخص الرابع املشتبه فيه
نـوفمرب، أصـدر قـاض تـابع لبعثـة االحتـاد األورويب حكمـا يؤكـد         / تشرين الثـاين   ٦ويف    

أعمـال الـشغب يف     ”مخـسة مـدعى علـيهم يف مـا يـسمى قـضية              ضـد   جزئيا قرار االهتام املوجـه      
 قـرار االهتـام كـامال ضـد مـدعى عليـه سـادس وُرّد ضـد مـدعى                    وتأكـد . “٢٠٠٨مارس  /آذار

علـى حمكمـة مقاطعـة      قـانوين   وقد ُوّجهت إىل املدعى عليهم هتمـة شـن هجـوم غـري              . عليه آخر 
وأسفرت تلك األحداث عن وفاة أحد أفـراد الـشرطة          . ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧ميتروفيتشا يف   

وسـوفو وإصـابة عـدد كـبري آخـر جبـروح، مـن              الدولية لبعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف ك         
  . بينهم جنود تابعون للقوة األمنية الدولية يف كوسوفو

نـوفمرب، قـضت احملكمـة العليـا يف هيئـة ُمـشكّلة مـن ثالثـة قــضاة         / تـشرين الثـاين  ٧ويف   
حملـيني وقاضــَيني تــابَعني لبعثـة االحتــاد األورويب، بتخفــيض حكــم عقوبـة الــسجن الــصادر حبــق    

ــه مل يكــن    ١٥ إىل ٢٥اي مــن عثمــان زيــرب  ــر ذلــك إىل أن املــدعى علي ــستندةًَ يف تربي  عامــا، ُم
هـت إليـه هتمـة القتـل العمـد الـيت       وقـد ُوجّ . العقلية وقت ارتكابه اجلـرميتني قدراته يتمتع بكامل   

ــشرين        ــاظم روســتمي يف ت ــل حبــق شــقيقه ن ــشروع يف القت راح ضــحيتها حــسن روســتمي وال
ن روسـتمي ُيعـرف بـشغله منـصب رئـيس دائـرة املخـابرات               وكان حس . ٢٠٠٥أكتوبر  /األول

  .لكوسوفو يف الثمانيناتالصربية 
نوفمرب، أصدرت احملكمة العليـا قـرارات بـرد أربعـة طعـون باسـم               / تشرين الثاين  ٨ويف    

أعمـال إرهابيـة، يف احلكـم الـصادر حبقهـم عـن حمكمـة               ارتكـاهبم   ثالثة مدعى عليهم يـشتبه يف       
احتجــازهم رهــن احملاكمــة ووضــعهم رهــن      حيــث مــّددت فتــرة   غنــيالن،/مقاطعــة غيــيالن 

  . اجلربية اإلقامة
نــوفمرب، أصــدرت هيئــة مبحكمــة مقاطعــة بريــشتينا مــشكّلة مــن  / تــشرين الثــاين٩ويف   

ســت دة قاضــَيني حملــَيني وقــاض مــن بعثــة االحتــاد األورويب، حكمــا بــسجن أربــن شفيــشتا ملــ    
  .سنوات إلدانته جبرمية اختطاف

بيـتش  /بيجـي نـوفمرب، أصـدرت هيئـة خمتلطـة مبحكمـة مقاطعـة             /ين الثـاين   تشر ١٤ويف    
ُمشكّلة من قاض حملي وقاضَيني تابَعني لبعثة االحتاد األورويب حكما بسجن دريـنت كيلمانـدي          

  .يف ظروف ُمشّددةالعمد قتل ال سنة إلدانته جبرمية ٢٣ملدة 
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ضاة حملــيني وقاضــَيني ديــسمرب، رّدت هيئــة ُمــشكّلة مــن ثالثــة قــ / كــانون األول٤ويف   
 ســنوات ١٠تــابَعني لبعثــة االحتــاد األورويب، طعنــا قدمــه أمــري ســوبا، يف حكــم بالــسجن ملــدة   

  .الهتامه بارتكاب أعمال إرهابية
تـابعني لبعثـة   ديسمرب، أجنزت هيئة خمتلطة مـشكّلة مـن قاضـَيني           / كانون األول  ١٧ويف    

، املعروفــة أيــضا بقــضية القتــل آخــرينصــادق أبــازي و، حماكمــة حملــيوقــاض االحتــاد األورويب 
وقد أُدين مجيع املدعى عليهم اخلمـسة وصـدرت حبقهـم أحكـام بالـسجن               . ٢ ‐بالتشا  العمد  

  . سنة١٥ سنوات و ٧لفترة تتراوح بني 
  

  فرقة العمل اخلاصة املعنية بالتحقيق    
ي  إلجــراء حتقيــق جنــائ٢٠١١أُنــشئت فرقــة العمــل اخلاصــة املعنيــة بــالتحقيق يف عــام     

، هويف تقريـر . كامل يف االدعاءات الواردة يف تقرير املقرر اخلـاص جمللـس أوروبـا، ديـك مـاريت         
ــاول املقــرر اخلــاص طائفــة واســعة مــن اجلــرائم املــدعى ارتكاُبهــا، مشلــت جــرائم اختطــاف       تن
واحتجاز وإساءة معاملة وقتـل عمـد، إضـافة إىل االدعـاءات املتعلقـة باستئـصال أعـضاء بـشرية            

قـدمت  ،  التقريـر املـستكمل   ويف  . علـى نطـاق واسـع     اإلعـالم   هبا واليت تناولتها وسائط     واالجتار  
املتـصلة  قيـود   الإىل  أشـارت   الربـع األخـري، بيـد أهنـا         خـالل   فرقة العمل معلومات عـن أنـشطتها        

ــى ســرية التحقيقــات      بكــشفها  ــها، وذلــك حفاظــا عل عــن تفاصــيل ذات صــلة بأســاليب عمل
  .نيونزاهتها ومحايةً لشهود حمتمل

وخالل األشهر الثالثة املاضية، واصلت فرقة العمل مجـع األدلـة مـن مـصادر مؤسـسية              
وقد وفّـرت املعلومـات املُجّمعـة       . العمليةوتعزيز التعاون مع دول ثالثة والقيام بأنشطة التحقيق         

تـشمل  الـيت   التحقيـق   العمليـة يف    لمرحلـة   لمن مصادر مؤسسية مـواد أساسـية مفيـدة          حىت اآلن   
قابالت مع الشهود من األفراد الذين قد تكون لـديهم معلومـات ذات صـلة بتحريـات                 إجراء م 
  . العملفرقة

 اخلاصـة املعنيـة   وفيما يتعلق بالربع السابق، واصل املدعي العام الرئيسي يف فرقة العمـل    
، كلينت وليامسون، إجراء مناقشاته مـع البلـدان املعنيـة بـشأن مـسائل التعـاون ونقـل                   يالتحقيق
  . أخرىأماكن إىل د الشهو

ــشرين األول١٨ و ١٧ويف    ــافر  / تـ ــوبر، سـ ــسيد أكتـ ــد  الـ ــربيا لعقـ ــسون إىل صـ وليامـ
وقـد أجـرى مناقـشات إجيابيـة     . اجتماعات مع مسؤولني يف احلكومة املشكّلة حـديثا يف بلغـراد      

عـام  ومثمرة مع الرئيس توميسالف نيكوليتش ورئـيس الـوزراء إيفتـسا داسـيتش، ومـع مـدعي         
ــة جلــر ــشيفيتش الدول ــوزراء   . ائم احلــرب، فالدميــري فوكت ــرئيس نيكــوليتش ورئــيس ال وأبــدى ال
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دعمهمـا القـوي    عـن   كل منـهما ويف بيانـات عامـة الحقـة،           االجتماع املعقود مع    داستيش، يف   
ــل      ــة العم ــضطلع هبــا فرق ــيت ت ــال ال ــالتحقيق  لألعم ــدا مبواصــلة تعــاون    اخلاصــة املعنيــة ب ، وتعه

وانـصب االهتمـام يف املناقـشات الـيت دارت مـع            . ال معها مؤسسات حكومة صربيا تعاونا كام    
اجلاري بني مكتبه وفريـق وليامـسون املؤلـف         التنفيذي  املدعي العام فوكتشيفيتش على التعاون      

  .من حمققني ومدعني عامني
مـع مـسؤولني كبـار      يف فيينـا    نوفمرب، اجتمـع وليامـسون      / تشرين الثاين  ١٤ و   ١٣ويف    

النمـسا، الـذين أكـدوا اسـتعدادهم لتقـدمي           يف   ة والعدل والداخلية  اخلارجيالشؤون  من وزارات   
ــق     ــة احلامســة للتحقي ــم ملمــوس يف اجملــاالت ذات األمهي ــك مباشــرة، أي   . دع ــد ذل  ١٥يف وبع

وليامـسون إىل سـكوبيي حيـث التقـى مـسؤولني كبـار، مـن               اجتـه   نـوفمرب،   /تشرين الثاين  ١٦ و
الداخليـة وممثلـون عـن إدارة الـشؤون         والعـدل   بينهم رئيس الوزراء نيكوال غروفسكي، ووزيرا       

وأشـــاروا مجيعـــا إىل أهنـــم يـــودون اإلســـهام بنـــشاط يف حتقيـــق   . األوروبيـــة ووزارة اخلارجيـــة
ــادرات االحتــاد األورويب     ــع مب ــاون م ــة والتع ــصاحلة يف املنطق ــوفر و. االســتقرار وامل ــب ي الترحي

ماءات السياسية مثاال آخر علـى الـدعم        مجيع االنت من  مثلون  املاإلجيايب الذي أبداه لفرقة العمل      
الواسع الذي حتظى بـه الفرقـة يف مجيـع أحنـاء املنطقـة، إضـافة إىل االلتزامـات الـسياسية الرفيعـة                       

  .املستوى اليت تلقتها أثناء زيارات سابقة إىل بريشتينا وبلغراد وتريانا وبودغوريتشا
  تقريـر دوري قدمـه إليهـا       وأعادت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، خالل أحدث         
، التأكيد على دعمها الكامل لفرقة العمـل علـى أعلـى املـستويات، يف جمـاالت شـىت                   وليامسون

ــوفري املــوظفني      ــات وت ــادل املعلوم ــشهود وتب ــة ال ــها محاي ــن بين ــضا   . م ــسون أي ــى وليام يف والتق
  . االحتاد األورويبيف ممثلني عن مؤسسات خمتلفة بروكسل 
ــضا     ــسون أي ــد وليام ــع   وعق ــة م ــار املــ  اجتماعــات متابع ــة  كب ــة العام سؤولني يف املديري

فرقـة  إىل  دأبوا على تقدمي دعم قوي للغايـة        الذين  لتوسيع العضوية التابعة للمفوضية األوروبية،      
. ، وما فتئوا يـؤدون دورا بنـاًء جـدا يف تيـسري تعـاون احلكومـات علـى الـصعيد اإلقليمـي                 العمل

رســـالة املفوضـــية بـــشأن اســـتراتيجية توســـيع العـــضوية وعلـــى حنـــو مـــا أُعـــرب عنـــه فعـــال يف 
ــرة   ــسية للفت ــيت صــدرت يف  ٢٠١٣-٢٠١٢والتحــديات الرئي ــشرين األول١٠، ال ــوبر، / ت أكت

التام للتحقيقات اجلاريـة الـيت تـضطلع هبـا فرقـة            دعمها  أعادت املفوضية األوروبية التأكيد على      
. رئيـسيني يف الربملـان األورويب   وعقد وليامسون كذلك اجتماعـات متابعـة مـع أعـضاء            . العمل

فرقـة  إىل وعلى غرار املفوضية األوروبية، أعرب الربملان عن استعداده ملواصـلة تقـدمي املـساعدة     
  . العمل عرب ما يتخذه من قرارات وغري ذلك من اإلجراءات
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فرقــة إىل االحتــاد األورويب تــوفري الــدعم اعتــزام وعــالوة علــى ذلــك، مت التــشديد علــى   
يف ديـسمرب   / كـانون األول   ١١ل االجتماع الـذي عقـده وزراء االحتـاد األورويب يف            خالالعمل  

حتقيـق  بشأن توسيع العضوية وعملية     األورويب  سياق املناقشة السنوية اليت جيريها وزراء االحتاد        
إشـارة واضـحة إىل فرقـة     جملـس االحتـاد األورويب      استنتاجات  وتضمنت  . االستقرار واالنتساب 

ــة املــساءلة،     ”لــى  عتوشــددالعمــل  ضــرورة التــصدي لظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب وكفال
والتعاون تعاونا كـامال مـع احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة وفرقـة العمـل اخلاصـة املعنيـة                 

مـع بعثـة    النـشط   ، ودعـا إىل التعـاون       “بالتحقيق التابعة لبعثـة االحتـاد األورويب ودعـم أعماهلمـا          
  . يف ذلك فرقة العملاالحتاد األورويب، مبا 

  
  حقوق امللكية    

خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، عقـــدت جلنـــة املطالبـــات املتعلقـــة باملمتلكـــات يف    
، ٢٠١٣ينـاير   / وكـانون الثـاين    ٢٠١٢أكتوبر  /ففي الفترة بني تشرين األول    . كوسوفو دورتني 
وبلـغ  . رقيـة خمتلفـة   مجاعـات ع  قدمتـها    مطالبةً تتعلق أساسـا مبمتلكـات        ١ ٣٥١بّتت اللجنة يف    

 مطالبــات، بينمــا ال يــزال يــتعني تــسوية  ٣٥ ١٠٩العــدد اإلمجــايل للمطالبــات الــيت بتــت فيهــا  
  . مطالبة٧ً ٢٦١

لكـات قـرارات   توأصدرت هيئة الطعون باحملكمـة العليـا التابعـة لوكالـة كوسـوفو للمم          
. ٢٠١٢سمرب  ديـ / كـانون األول   ٣١أكتـوبر و    / تشرين األول  ١ قضية يف الفترة بني      ٦٤بشأن  
فيمـا ال يـزال النظـر جاريـا يف     مطالبـة   ٢٩٩ملطالبات اليت جرى البـت فيهـا     جمموع عدد ا  وبلغ  
  .  مطالبة١٩٦ً

الـــدائرة اخلاصـــة لـــدى غـــري املـــسجلة املتراكمـــة القـــضايا وُخفـــض إىل الـــصفر عـــدد   
نـع  ملوجيري تنفيـذ أسـاليب عمـل يف الـدائرة اخلاصـة      .  قضية٦٠٠للمحكمة العليا الذي جتاوز  

اجمللـس القـضائي يف   يقـوم   وقـد نـصحت بعثـة االحتـاد األورويب أيـضا بـأن          ؛تكرار هذا التـراكم   
حيـث أن عـدم وجودمهـا       بتعـيني رئـيس قلـم احملكمـة ونائـب لـه،             على وجـه الـسرعة      كوسوفو  

تـراكم  حـل مـشكلة     وُيحرز تقدم يف    . الدائرة اخلاصة، مبا يف ذلك قلمها     أداء  أسهم يف تقويض    
ة التحريرية عرب استخدام املوارد وإدارهتا على حنو أفـضل واحتمـال تـوفري النظـراء     أعمال الترمج 

  . يف كوسوفو موارد إضافية مؤقتة يف جمال الترمجة التحريرية
ــة خمتلطــة   / كــانون األول٢٨ويف    ــسمرب، قــضت هيئ ــدائرة اخلاصــة للمحكمــة  يف دي ال

بتني قدمتـهما مؤسـستان مجاعيتـان ضـد         يا برئاسة قاض من بعثة االحتاد األورويب، برّد مطال        لالع
وتتعلــق القــضيتان بعقــود تــّربع أُبرمــت بــني صــربيا وديــر فيــسوكي     . ديــر فيــسوكي ديتــشاين 

ورئـيس  ولقي القـرار معارضـة شـديدة مـن رابطـة مـؤرخي كوسـوفو        . ١٩٩٧ديتشاين يف عام  
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 شـخص   ٥٠٠يناير، تظـاهر حنـو      / كانون الثاين  ١٠ويف  . ديتشاين، راسم سليمان  /بلدية ديسان 
  .احتجاجا على القرار

  
  التشريعات     

لقــد اضــطلعت كوســوفو بإصــالح قــضائي مهــم مــع بــدء نفــاذ قــانون احملــاكم يف             
ــاين  ١ ــاير /كــانون الث ــة    ٢٠١٣ين ــد لإلجــراءات اجلنائي ــانون جدي ــد وق ــائي جدي ــانون جن . ، وق

العـام نظـرا   وإضافة إىل ذلك، قد يتوقـع إجـراء مزيـد مـن التغـيريات يف نظـام القـضاء واالدعـاء                   
قانون احملاكم، ومكتـب املـدعي العـام، وجملـس االدعـاء العـام يف       (ألن مخسة تشريعات رئيسية  

يف تنـدرج  ) يف كوسـوفو االدعـاء اخلـاص   كوسوفو، واجمللـس القـضائي يف كوسـوفو، ومكتـب         
  .، ورمبا ُتعدل مرة أخرى٢٠١٣االستراتيجية التشريعية لعام 

ــانون الثـــاين١نـــذ ماملعمـــول بـــه ويف أعقـــاب اإلصـــالح    ــاير / كـ ، حتققـــت ٢٠١٣ينـ
  :التطورات اهلامة التالية، اليت رصدهتا بعثة االحتاد األورويب ودعمتها مجيعا

، ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ١يتوخى قـانون احملـاكم، الـذي بـدأ سـريانه يف               )أ(  
ــدا هليكــل احملــاكم   ــصورا جدي ــسية    . ت ــستويات رئي ــة م ــن ثالث ــألف اهليكــل اآلن م :  وهــي،ويت

   ؛حماكم أساسية وحمكمة استئناف وحمكمة عليا سبع
أعــاد اجمللــس القــضائي يف كوســوفو تكليــف القــضاة وتعــيني رؤســاء احملــاكم     )ب(  

ــانون   ــذ ق ــداحملــاكم حتــسبا لتنفي ــة   . اجلدي ــة االحتــاد األورويب العملي ــدأت  (ورصــدت بعث ــيت ب ال
عـضوا اجمللـس القـضائي يف       فيهـا   وشـارك   ). باجتماعات تشاورية مـع القـضاة يف مجيـع احملـاكم          

اجمللـــس القـــضائي يف عـــني و. بعثـــة االحتـــاد األورويب بـــصفتهما التنفيذيـــة  التـــابعني لكوســـوفو
سبعة رؤساء للمحاكم األساسية ورئـيس حملكمـة        (كوسوفو ما جمموعه مثانية رؤساء للمحاكم       

مـن   علـى مـشورة      ربيـشتينا، بنـاء   األساسـية ل  كمـة   احملوأُلغي التعيني التاسع، رئيس     ). االستئناف
كـانون   ١٠ويف وقـت الحـق، يف       . املتطلبات األساسية يفي ب بعثة االحتاد األورويب ألن املرشح      

لمحكمـة  لمرشـح جديـد   يف مـسألة اختيـار      اجمللـس القـضائي يف كوسـوفو        بت  ديسمرب،  /األول
   الشاغر؛يتروفيتشاملحملكمة األساسية امنصب رئيس مرشح لشغل ربيشتينا، و لاألساسية
نوفمرب، اعتمد اجمللس القضائي يف كوسوفو قرارا بـشأن         / تشرين الثاين  ٢٦يف    )ج(  

يف قـضايا بعثـة االحتـاد األورويب بعـد بـدء نفـاذ القـانون        نفـسه للـهيئات     تـشكيل   الاحلفاظ علـى    
  ؛اجلديد املتعلق باحملاكم
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مـدعيا عامـا    ٢٢وفقا للقـانون اجلديـد بـشأن املـدعني العـامني، أعيـد تكليـف               )د(   
يف مكاتـب خمتلفـة يف مجيـع أحنـاء          ) قليـات ثـالث ممـثلني لأل    مـن بينـهم     (هم رئـيس كوسـوفو      عّين

. ٢٠١٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ١يف األخـذ بـه   يف اهليكـل اجلديـد، الـذي بـدأ     للعمـل  كوسـوفو،  
 واختار اجمللس القضائي يف كوسـوفو املـدعني العـامني احملـالني إىل مكتـب املـدعي العـام اجلديـد         

ورصدت بعثة االحتاد األورويب العديد من املقابالت ملناصـب املـدعي العـام         . نافحملكمة االستئ 
  . يف عملية التوظيف اجلارية) األقلياتطوائف حدى إ مرشح من هم فينمب(

ودخــل قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة اجلديــد يف كوســوفو، جنبــا إىل جنــب مــع القــانون    
وأصـدر رئـيس كوسـوفو قـانون        . ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١اجلنائي اجلديد، حيز التنفيذ يف      

ــراءات اجلنائيــــة يف  ــانون األول٢١اإلجــ ــة ، وُنــــشر يف ٢٠١٢ديــــسمرب / كــ اجلريــــدة الرمسيــ
لتــدريب القــضاة الكــايف وقــت يــتح ال، ممــا مل ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٢٧يف  لكوســوفو

أمهيـة  التـدريب  هلـذا  وكـان سـيكون     . واملدعني العامني احملليني قبل دخـول القـانون حيـز النفـاذ           
عـددا مـن التغـيريات الرئيـسية        يتـضمن   خاصة بالنظر إىل أن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة اجلديـد             

دور الـشرطة بدرجـة كـبرية يف مرحلـة     تعـزز  فعلـى سـبيل املثـال، لقـد         . السابقمقارنة بالقانون   
رف املتـضرر   توسعا نظرا إلمكانية وصول الط    التحقيق يف حني بات دور الطرف املتضرر أكثر         

ــة ومــن املقــرر األخــذ مب وجــرى تعــديل نظــام االحتجــاز  . إىل األدلــة بــصورة أكــرب  واعيــد هنائي
ومــن املــسائل الــيت تواجههــا حاليــا اهليئــة  . تأكيــد الئحــة االهتــاموقــد أُلغيــت مرحلــة . جديــدة

القــضائية تنــاقض األحكــام االنتقاليــة مــع بعــضها الــبعض، وهنــاك قــدر مــن عــدم التــيقن بــشأن 
  .إذا كان القانون اجلديد ينطبق مباشرة على مجيع احلاالت اجلنائية احلالية ما

مشروع قـانون الـسلطات املوسـعة ملـصادرة األصـول الـيت مت احلـصول عليهـا عـن           وإن    
اجتـاز  األوروبيـة، الـذي     املفوضـية   طريق فعـل إجرامـي، وهـو معيـار مرجعـي لدراسـة جـدوى                

ناقشات مطولة على املـستوى الـوزاري مبـشاركة خـرباء           بعد م اجلمعية  القراءة األوىل يف    مرحلة  
   . ال يزال قيد االعتمادبعثة االحتاد األورويب على مدى األشهر السابقةمن قانونيني 
العـام يف كوسـوفو باإلمجـاع علـى         االدعـاء   نوفمرب، وافق جملس    / تشرين الثاين  ١٦ويف    
. مكافحـة اجلرميـة املنظمـة والفـساد       التعـاون بـني املؤسـسات يف        املتعلقـة ب  ستراتيجية  المشروع ا 

 أوالً، إهنا تشري إىل اختاذ جملس املدعي العـام يف كوسـوفو             .لسببنيباألمهية  االستراتيجية  وتتسم  
 ثانيا، أهنـا مبثابـة منـهاج لتنميـة التعـاون بـني              .خطوات صوب الوفاء بدوره يف صنع السياسات      

  .اون مع بعثة االحتاد األورويبومت إعداد االستراتيجية بالتع. إنفاذ القانونهيئات 
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ــدول            ــع ال ــة م ــة الدولي ــساعدة القانوني ــدمي امل ــسري تق ــة تي ــة  وواصــلت البعث ــري املعترف غ
فعلــى ســبيل املثــال، وبنــاء علــى طلــب مــن الــسلطات الــسلوفاكية، وباالتفــاق مــع  . بكوســوفو

وزارة طلـب تـسليم مـن       املناسـب ل  نتقـال   السلطات كوسـوفو، يـسرت بعثـة االحتـاد األورويب ا          
ــسليم        ــضال عــن ت ــدل يف كوســوفو، ف ــسلوفاكية إىل وزارة الع ــة ال ــدل يف اجلمهوري شــرطة الع

وعــالوة علــى ذلــك، يــسرت بعثــة . الــشخص يف وقــت الحــق إىل شــرطة ســلوفاكياكوســوفو 
االحتــاد األورويب نقــل طلــب آخــر للتــسليم مقــدم مــن الــسلطات اليونانيــة إىل وزارة العــدل يف  

  .يف وزارة العدلالتجهيز قيد وما زال الطلب . كوسوفو
وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، رصـدت بعثـة االحتـاد األورويب إجـراءات التعـيني يف                   

، ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٣١شـاغرا منـذ     ال يـزال    املنـصب   كـان   و. منصب مدير سجن دوبرافا   
، ونقـل ثالثـة مـن     عـن العمـل    دوبرافـا /عندما قررت وزارة العدل إيقـاف مـدير سـجن دوبـرايف           

ــة هــروبالتحفظيــةنوابــه إىل مرافــق احتجــاز أخــرى نتيجــة انتــهاك اإلجــراءات    منــع /، وحماول
وأجريــت مقــابالت مــع تــسعة مــن مقــدمي الطلبــات يف  . هــروب ســجناء ميثلــون خطــرا كــبريا

وأعيـد  .  مل يتـبني أنـه مؤهـل بـشكل كـاف للوظيفـة         منوفمرب، ولكن أيـا منـه     /تشرين الثاين  ١٥
  .لى مشورة بعثة االحتاد األورويباإلعالن عن الوظيفة بناء ع

وتعمـل  . وال يزال اكتظاظ مرافق االحتجاز مـن شـواغل دائـرة إصـالحيات كوسـوفو                
بعثة االحتاد األورويب حاليا مع كل من مديري املرافق إلعداد حلول قـصرية األجـل وخيـارات                 

  . ممكنة، من أجل التخفيف من االكتظاظ، ال سيما يف سجن دوبرافا طويلة األجل
بـشأن تـسليم اجملـرمني واملـساعدة     (وقدمت البعثة املشورة بـشأن ثالثـة اتفاقـات دوليـة        

مربمـة مـع ألبانيـا، فـضال عـن عـدة اتفاقـات              ) القانونية املتبادلة ونقل األشخاص احملكوم علـيهم      
  .أخرى من نفس النوع مت الشروع يف مفاوضات بشأهنا مع اجلبل األسود وسلوفينيا

اعتبــارا مــن كــانون  الــيت ســتبدأ )ب(ربيــشتينالكمــة األساســية احملجتديــد أعمــال ونتيجــة   
وأسـفر ذلـك عـن عـدم        . ، سُتغلق مرافق احملكمـة أثنـاء تنفيـذ تلـك األعمـال            ٢٠١٣يناير  /الثاين

ــة االحتــاد األورويب لعقــد جلــسات اســتماع مكتــب       ــوفر مرافــق قاعــات حمكمــة مناســبة لبعث ت
واسـتنادا إىل التخطـيط لعـام       . يف كوسوفو وغريهـا مـن القـضايا البـارزة احلـساسة           االدعاء العام   

، وجد اجمللس القضائي يف كوسوفو مرافق حماكم بديلة لفترة مخـسة أشـهر علـى األقـل       ٢٠١٣
وسـوف  . القـضايا بتلـك  املتعلقـة  االسـتماع  وجلـسات  جلـسات احملكمـة   ع من أجل إجراء مجيـ  

  .يف كوسوفو العمل معا للتوصل إىل حلاالدعاء العام تواصل بعثة االحتاد األورويب وجملس 
 
  

/  كـانون الثـاين  ١م املقاطعات إىل حماكم أساسية مبوجـب التـشريع اجلديـد الـذي بـدأ نفـاذه يف        حتولت حماك   )ب(  
 .٢٠١٣يناير 
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وشاركت بعثـة االحتـاد األورويب يف وضـع االسـتراتيجية اجلديـدة ملنـع اجلرميـة لـشرطة                     
وهنـاك توقـع بـأن تـساعد االسـتراتيجية يف           . فريـق عامـل   إطار  يف  ) ٢٠١٧-٢٠١٢(كوسوفو  

  .حتديد أولويات املوارد وتوفري التوجيه االستراتيجي يف جمال منع اجلرمية
  

  خرىاألرئيسية السائل املقضايا وال    
ــانون األول١٤يف    ــف إطــالق اإلصــدار األخــري    / ك ــسمرب، توق ــة جملدي  Kosovo 2.0ل
مكـان انعقـاد     رجـال باقتحـام      ٣٠ إىل   ٢٠   عندما قامت جمموعـة مـن حـوايل        “اجلنس”املعنون  
ويف الوقـت نفـسه، جتمـع حنـو         . احلفـل وإحلاق أضرار مادية عمـدا ممـا تـسبب يف تعطيـل             احلفل  
.  متظاهر للتعبري عن رفـضهم إلطـالق اجمللـة، مـع جلـوء العديـد منـهم إىل اإلنـشاد الـديين             ١٠٠

بيـة للـهجوم أثنـاء مرورمهـا     ويف وقت الحق تلك الليلة، تعـرض متـدربان داخليـان بـسفارة أجن            
وأدانـت احلـادث املنظمـات احملليـة والدوليـة علـى حـد              . صدفة بالقرب من مكان انعقاد احلفـل      

ــسواء وأشــارت بعثــة االحتــاد األورويب علــى شــرطة كوســوفو بــإجراء تقييمــات ديناميــة         . ال
  . احلادثيف مالبسات تحقيق البدء ورصدت للتهديدات، 

  
  الشمال    

البيئـة  تقلب  لفترة املشمولة بالتقرير من جراء عدة حوادث أمنية تبّين          لقد تعكر صفو ا     
 معارضة الطائفة الـصربية يف كوسـوفو لتنفيـذ    تإذ أسهم. األمنية اليت ال تزال تعمل البعثة فيها   

ــة       ١اتفــاق اإلدارة املتكاملــة للمعــابر، وإلقــاء القــبض علــى أحــد صــرب كوســوفو عنــد البواب
مـن  فتـرة   خـالل   ، يف   ٢٠٠٠سـرقة مركبـة يف عـام        بسبب   حبقه   مبوجب مذكرة توقيف صادرة   

 ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٨القـبض عليـه يف      وأدى  . يف مشـال كوسـوفو    املتصاعد  التوتر  
ــوايل   ــيم حـ ــشا يف      ٤٠٠إىل تنظـ ــال ميتروفيتـ ــلمية يف مشـ ــاهرة سـ ــوفو مظـ ــرب كوسـ ــن صـ  مـ

  . أكتوبر/ألول تشرين ا٢٩يف وأفرج عن املقبوض عليه . أكتوبر/تشرين األول ٣١
وإضافة إىل ذلك، ال تزال تؤدي عودة األشخاص املشردين من أصل ألبـاين إىل أحيـاء                  

الطوائـف  بردجاين يف مشال ميتروفيتشا وزفيتـشان إىل انـدالع التـوتر بـني     /كروي إي فيتاكوت  
اجم نـوفمرب، ُسـمع دوي انفجـار ُيعتقـد أنـه نـ          / تـشرين الثـاين    ٢١ويف  .  احمللية األلبانية والصربية 
ومل يبلـغ عـن     .  بـالقرب مـن مـرتل قيـد التـشييد يف املنطقـة املختلطـة األعـراق                 ،عن قنبلـة يدويـة    
تعبئـة وحـدات    جـرت   وطلبت شـرطة كوسـوفو دعـم بعثـة االحتـاد األورويب و            . وقوع إصابات 
وجـاء هـذا احلـادث    . بـالقرب مـن املنطقـة ملـدة شـهر واحـد تقريبـا       اليت بقيـت  لة الشرطة املشكَّ 

وألبـان  يف اليوم السابق، عندما بـدأت جمموعـات منفـصلة مـن صـرب               احلاصلة  رات  نتيجة التوت 
. وقـف البنـاء   قرارا ب بعثة يف ميتروفيتشا    إدارة ال  ومفتشأن صدر   كوسوفو تتراشق باحلجارة بعد     
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وأطلــق جمهــول مــشتبه فيــه مــا بــني مخــس وعــشر طلقــات خــالل احلــادث، وتــدخلت شــرطة     
نوفمرب، شـهدت  / تشرين الثاين  ٢٢ويف  . املواجهةتصعيد  كوسوفو لتهدئة الوضع، ومن مث منع       

 مـن صـرب     ٢٠٠اين املزيد من تصعيد التـوترات عنـدما جتمـع حنـو             جبرد/كروي إي فيتاكوت  
مفاوضـات ضـباط    وباءت بالفـشل    . كوسوفو اعتراضا على إعادة تشييد منازل ألبان كوسوفو       

 املنطقـة مرتفعـة، وميكـن توقـع          وال تـزال التـوترات يف      .شمال مـع ممثلـي احملـتجني      الخمفر شرطة   
  . تصعيد احلالة عندما ُيستأنف التشييد

نــوفمرب، ُعثــر علــى قنبلــتني يــدويتني غــري منفجــرتني يف   / تــشرين الثــاين٢٩ و ٢٤ويف   
وقامـت بعثـة االحتـاد األورويب بإيفـاد فرقـة عمـل             .  يف زوبني بوتـوك    ٣١املنطقة احمليطة بالبوابة    

وميثـل اكتـشاف القنبلـتني اليـدويتني هتديـدا      .  يف مـسرح اجلرميـة  ميتروفيتشا إلجـراء التحقيقـات    
  . خطريا لبعثة االحتاد األورويب وغري ذلك من املوظفني واألصول يف املنطقة

  
  تنفيذ احلوار    

ديــسمرب، بــدأ تنفيــذ اخلطــوة األوىل مــن اتفــاق اإلدارة املتكاملــة / كــانون األول١٠يف   
متشيا مـع   ) مريدار/جارينجي ومريداري /رودنيتشامعربا   (٣  و ١البوابتان  تشغيل  وبدأ  . للمعابر
وتتواجد بعثة االحتاد األورويب حبكم واليتها، وهي جزء من العملية، ولكـن البـوابتني              . االتفاق

  .املعنية وفقا لالتفاقيشغلهما أعضاء من سلطات مجارك وشرطة صربيا وكوسوفو 
زعمـاء الطائفـة الـصربية يف مشـال         فض  رخلفية  استنادا إىل   هذه اخلطوة األوىل    ونفذت    

دارة املتكاملـة للمعــابر، بـدعوى أن ذلـك ســيؤدي إىل إنـشاء حــدود     إلكوسـوفو تنفيـذ اتفــاق ا  
املتعلقـة  وباإلضـافة إىل ذلـك، أصـبح مـن الواضـح أن اإلجـراءات اجلمركيـة                 . دولية مـع صـربيا    

ــة إىل مشــال كوســوفو مــن صــربيا   ب خــالف، وذلــك يف  مــسألة مــثرية للتــشكل البــضائع املنقول
وشاركت بعثـة االحتـاد األورويب يف اجتماعـات فريـق التنفيـذ الـيت               . أعقاب افتتاح أول معربين   

ديــسمرب، توصــل وفــدا  / كــانون األول١٨ويف . عقــدت يف بروكــسل لتــسوية املــسائل املعلقــة 
ــسألة إجــراءات اجلمــارك        ــشأن حــل مؤقــت يف م ــاهم ب ــشتينا يف بروكــسل إىل تف ــراد وبري بلغ

  ). جارينجي/رودنيتشامعرب  (١ التطبيق عند البوابة الواجبة
ورغم الترتيب الذي توصلت إليه األطراف يف بروكسل، قـرر ممثلـو أوسـاط األعمـال                  

التجارية الصربية يف مشال كوسـوفو االحتجـاج علـى االتفـاق عـرب مشـال كوسـوفو علـى مـدى           
مظـاهرات لـسد    نظمـت   نـدما   ديـسمرب، ع  / كـانون األول   ٢٤ثالثة أيام يف األسبوع، ابتداء من       

بـالقرب مـن    (ليبوسـافيتش   /وليبوسـافيك  الطرق لبضع ساعات يف مشـال ميتروفيتـشا وزفيتـشان         
ــة  ــات يف   ). ١البوابـ ــدة االحتجاجـ ــت حـ ــانون األول٢٨وخفـ ــتمرار   / كـ ــم اسـ ــسمرب رغـ ديـ

  .احتجاجات حملية أخرى يف منطقة زوبني بوتوك
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) دهـي ي بـاردي    /كونتـشويل  (٥ البوابـة تـشغيل   ديـسمرب، بـدأ     / كانون األول  ٣١ويف    
  .متشيا مع اتفاق االدارة املتكاملة للمعابر) تاباليجي/بريجناك (٣١والبوابة 
البعثة مشاركة نشطة أيـضا يف دعـم شـرطة          شاركت  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،       

كوسوفو من خالل عملية اختيار وحدة شرطة جديدة متعددة األعراق تتحمل املـسؤولية عـن               
ونــوقش إنــشاء الوحــدة اجلديــدة متعــددة األعــراق يف االجتمــاع الثــاين   . ة املواقــع الدينيــةمحايــ

وأكـد رئـيس   . يـسره االحتـاد األورويب  يحلوار الذي يف إطار ا  نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧يف  املعقود  
ديسمرب يف إطـار    / كانون األول  ٤يف  املعقود  الوزراء ثاتشي إنشاء الوحدة يف االجتماع الثالث        

 ولكــن يلــزم التــصدي ؛وجتــري حاليــا عمليــة التوظيــف. يــسره االحتــاد األورويبيوار الــذي احلــ
  .للتحدي املتمثل يف حتديد مرشحني مناسبني لشغل دور القيادة

احلـوار بـني    املـشروع الـشامل املـضطلع بـه وفقـا لالتفـاق الناشـئ عـن                 ويف إطار تنفيـذ       
عــدد النــسخ املــصدقة مــن دفــاتر الــسجل  ، بلــغ دفــاتر الــسجل املــدينبلغــراد وبريــشتينا بــشأن 

 مبا يف ذلك العـدد الكلـي للنـسخ املـصدقة يف             ، نسخة ١ ١٩٠الديين األصلية ما جمموعه     /املدين
  .٢٠١٢ املنجز يف مدينة نيس الصربية يف عام إطار املشروع صغري احلجم

  
  صدر مبوافقة كزافييه بو دي مارناك
  رئيس البعثة
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  املرفق الثاين
يف بعثـة األمـم     وعنصر االتصال العـسكري      عنصر الشرطة    تكوين وقوام     

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

  )٢٠١٣يناير / كانون الثاين١١يف (
  

  العدد  البلد

  ١  أملانيا
  ١  أوكرانيا 
  ١  إيطاليا 
  ١  بلجيكا
  ١  اتركي

  ١  كرواتيا
  ١  هنغاريا

  ٧  اجملموع  
    

ــة         ــة األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـ ــوام عنـــصر االتـــصال العـــسكري يف بعثـ تكـــوين وقـ
  كوسوفو  يف
  )٢٠١٣يناير / كانون الثاين١١يف (
  

  

  العدد  البلد

  ٢  أوكرانيا 
  ١  تركيا 
  ١  بولندا

  ١  اجلمهورية التشيكية 
  ١  مولدوفامجهورية 
  ١  رومانيا
  ١  النرويج

  ٨  اجملموع  
  


