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                             تحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو                                تقرير األمني العام عن بعثة األمم امل    

  
                       مقدمة وأولويات البعثة  -     أوال  

                       ، الــذي قــرر اجمللــس   )    ١٩٩٩   (    ١٢٤٤ ُ   َّ                                                  ُيقــدَّم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن      -   ١
                                       ّ                                       املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وطلـب إيلّ أن أقـدم علـى فتـرات                                        مبوجبه إنشاء بعثة األمم   

                                                       وهــو يتنــاول أنــشطة البعثــة ومــا يتــصل هبــا مــن   .                                                      منتظمــة تقــارير عــن تنفيــذ الواليــة املنوطــة هبــا
   .    ٢٠١٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٥         يوليه إىل  /     متوز  ١٦                   تطورات يف الفترة من 

                                            األمن واالستقرار واحترام حقوق اإلنـسان يف                                               وال تزال أولويات البعثة تتمثل يف تعزيز        -   ٢
                   ً                                                                  وتواصل البعثة، سعياً إىل حتقيـق أهـدافها، تعامالهتـا البنـاءة واملكثفـة مـع                  .                   كوسوفو ويف املنطقة  

ــة    ــة والدولي           وال تــزال   .                                                                                         بريــشتينا وبلغــراد، والطوائــف يف كوســوفو، واجلهــات الفاعلــة اإلقليمي
                                             و تــضطلعان بــدوريهما يف إطــار قــرار جملــس                                                    منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا وقــوة كوســوف

                                                                            وتواصل بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون حـضورها يف                 .  )    ١٩٩٩   (    ١٢٤٤       األمن  
      ٢٠٠٨        نــوفمرب  /                 تــشرين الثــاين  ٢٦           ً                                                  كوســوفو وفقــاً للبيــان الــصادر عــن رئــيس جملــس األمــن يف 

)  S/PRST/2008/44 (    ــؤرخ ــري املـ ــاين   ٢٤                     وتقريـ ــشرين الثـ ــوفمرب  /                    تـ    ). S/2008/692    (    ٢٠٠٨         نـ
   .                                                                    وتواصل وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها العمل بشكل وثيق مع البعثة

  
                          تطورات السياسية الرئيسية  ال  -       ثانيا  

                                                        االتفـــاق األول بـــشأن املبـــادئ الـــيت حتكـــم تطبيـــع  ”                                     تواصـــل إحـــراز تقـــدم يف تنفيـــذ   -   ٣
        ، علـى      ٢٠٠٣        أبريـل   /         نيـسان   ١٩                                                الذي جرى التوصل إليه بني بلغـراد وبريـشتينا يف      “        العالقات

      الـيت                                           وظلـت االجتماعـات الرفيعـة املـستوى          .                                                الرغم من اخلالفات يف التفسري من حني إىل آخـر         
                                                                                                ييسر االحتاد األورويب عقدها يف بروكسل املنتدى املركـزي لتـضييق هـوة اخلالفـات الرئيـسية،                 

   .                                                               يف حني استمر إجراء املناقشات على الصعيد التقين يف أفرقة عاملة ثنائية
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                                                                                وعقدت أربعة اجتماعات رفيعة املستوى بني رئيس الوزراء الـصريب إيفيكـا داتـشيتش         -   ٤
    ٣١    يف  ،                                                             هاشــم ثاتــشي يف بروكــسل خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير                       ورئــيس وزراء كوســوفو 

        وخصـصت    .         أكتـوبر  /            تشرين األول ٧         سبتمرب، و  /       أيلول ٨          أغسطس، و   /     آب   ٢٧           يوليه، و    /   متوز
                                                                                                               هذه االجتماعات ملناقـشة مجلـة أمـور، منـها التوصـل إىل اتفـاق بـشأن املـسائل املتعلقـة بتنظـيم                       

                   وتوصـل الطرفـان      .        نـوفمرب  /                   تـشرين الثـاين     ٣            راؤهـا يف                                            االنتخابات البلدية يف كوسوفو املقرر إج     
                                                                                                        إىل تفامهـــات بـــشأن الـــدور التنفيـــذي ملنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا يف تيـــسري إجـــراء   
ــذين حيــق هلــم                                                                                                       االنتخابــات يف مشــال كوســوفو وبــشأن املــسائل املتعلقــة بتــصويت املــشردين ال

                                          وقــوائم النــاخبني، وتــسجيل الكيانــات                                                              التــصويت، ووثــائق اهلويــة املقبولــة، واملــواد االنتخابيــة، 
   .                     السياسية ومنحها الرخص

                                                                                              ويواجه التحضري لالنتخابـات عـددا مـن التحـديات الـسياسية واإلجرائيـة، الـيت جيـرى                    -   ٥
                                              وكانــت هــذه التحــديات تتعلــق، علــى وجــه   .                                                  تناوهلــا وحلــها مــن خــالل املفاوضــات املتواصــلة

ــواد التـــسجيل والتـــصويت، وتـــسجيل   ــارج                                                                 اخلـــصوص، بتـــصميم مـ ــودين خـ ــاخبني املوجـ                                   النـ
                   وتلتــزم القيــادة   .                                                                           كوســوفو، ومتثيــل صــرب كوســوفو يف جلنــة االنتخابــات املركزيــة لكوســوفو  

                                                                                                الصربية بتقدمي دعمها القوي ملشاركة صرب كوسـوفو يف االنتخابـات املقبلـة وتـضطلع بـدور                 
   .               نشط يف هذا الصدد

                             يانات سياسية بلغ جمموعهـا                    سبتمرب، قدمت ك   /        أيلول  ٤                               وحبلول هناية فترة التسجيل يف        -   ٦
                                                                  كيانــا يف مشــال كوســوفو، طلبــات للحــصول علــى رخــص وافقــت    ١٩                   كيانــات، منــها    ١٠٣

  .         أكتـوبر  /                تـشرين األول    ٣                                          وبـدأت فتـرة احلملـة االنتخابيـة يف            .                                 عليها جلنة االنتخابات املركزيـة    
                                                                                            وقبــل ذلــك بيــوم، أصــدرت ســلطات كوســوفو قــرارا بوقــف زيــارات املــسؤولني الــصرب إىل  

       وحلـت    .                                                                                            فو أثنـاء فتـرة احلملـة، ممـا أدى إىل احتجاجـات مـن جانـب احلكومـة الـصربية                        كوسو
                                                                                                       املسألة يف وقت الحـق خـالل االجتمـاع الرفيـع املـستوى الـذي عقدتـه ممثلـة االحتـاد األورويب                       

ــة، كــاثرين أشــتون، يف     ــة والــسياسة األمني ــوبر  /              تــشرين األول ٧                                                                         الــسامية للــشؤون اخلارجي          أكت
   .      بروكسل  يف
ــدت يف         وخــالل  -   ٧ ــيت عق ــات ال ــة احملادث ــول ٨                                    جول                               ســبتمرب يف بروكــسل، توصــلت    /         أيل

             ومشلـت هـذه     .                                                                                   بريـشتينا وبلغـراد إىل اتفاقـات بـشأن االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية والطاقـة        
                                                                                                االتفاقــات، يف مجلــة أمــور، وضــع رمــوز االتــصاالت اهلاتفيــة الدوليــة يف املــستقبل، والتــسجيل  

  ُ      واُتفــق   .                                                 سلكية والالســلكية والطاقــة العاملــة يف كوســوفو                                      املــأذون بــه لــشركات االتــصاالت الــ 
                                                                                                            أيضا علـى أن جيـري يف وقـت الحـق تنـاول بعـض املـسائل األطـول أجـال املتعلقـة بالتعـاون يف                          

   .          جمال الطاقة
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                                                                           وجيري أيضا إحراز تقدم، وإن كان ذلك صعبا يف بعض األحيان، يف جمـاالت رئيـسية         -   ٨
         يوليـه،   /        متـوز    ٢٥    ويف    .                                    مبـا يف ذلـك الـشرطة والقـضاء                  أبريـل،    /          نيـسان    ١٩                         أخرى تناوهلـا اتفـاق      

 ُّ                                                                                        ُعّين أحد كبار موظفي ألبان كوسوفو ومخسة من كبار موظفي صـرب كوسـوفو يف مناصـب                 
        وبـدأت    .                                                                                             قيادية يف فريق قيادة شرطة كوسـوفو اإلقليميـة الـشمالية اجلديـدة يف مشـال كوسـوفو                 

                            وتتواصـل املفاوضـات مـن        .      الفعل                                                          وحدتا املرور والتحقيق اجلديدتان يف مشال كوسوفو العمل ب        
                                                                                             أجل حل املسائل اإلجرائية والعملية املتصلة بنقل أفراد الـشرطة الـصرب إىل شـرطة كوسـوفو،           

    .      أبريل /       نيسان  ١٩                                  على النحو املتفق عليه يف إطار اتفاق 
                                                                                            ويف جمــال العدالــة، تقــدمت بــوترية أبطــأ املفاوضــات التفــصيلية املتعلقــة بنقــل مــوظفي    -   ٩

ــضاء وهبيكــ  ــت متواصــلة                     الق ــا زال ــها م ــستقبل يف مشــال كوســوفو، ولكن    ويف   .                                                                            ل احملــاكم يف امل
                                                                                         سبتمرب، مددت وزارة العدل الصربية العمل بقرارها السابق القاضي بتعليـق أنـشطتها              /     أيلول  ١

    .                                                           يف مشال كوسوفو، بانتظار التوصل إىل اتفاقات بشأن املسائل املعلقة
                                                    و طعنا أمـام احملكمـة الدسـتورية لكوسـوفو يف                                                وقدم أعضاء املعارضة يف برملان كوسوف       -    ١٠

                                  أبريـل، أي القـانون املتعلـق        /          نيـسان    ١٩                                                                  إقرار مشاريع القوانني الـيت أعـدت فيمـا يتعلـق باتفـاق              
                                                                                                   بالتــصديق علــى االتفــاق الــدويل األول بــشأن املبــادئ الــيت حتكــم تطبيــع العالقــات، والقــانون   

                             ، ممـا تـسبب يف حـدوث بعـض         ٢٠١٣         لعـام                                                           املتعلق بالعفو، والقـانون املتعلـق مبيزانيـة كوسـوفو        
                                                             سـبتمرب، قـررت احملكمـة الدسـتورية أن هـذه القـوانني              /          أيلـول   ٢    ويف    .                              التأخري يف عمليـة التنفيـذ     

                                                                                                       تتوافق مع دستور كوسوفو، باستثناء عدد من مواد القانون املتعلـق بـالعفو حـذفت الحقـا مـن                   
        وينظــر   .                    دخل حيــز التنفيــذ                                                            ووقعــت رئيــسة كوســوفو مجيــع هــذه القــوانني الثالثــة لتــ  .         املــشروع

               أبريـل، مهـا     /          نيـسان    ١٩                                                                      برملان كوسوفو حاليا يف مشروعي قانونني آخرين ينص عليهما اتفـاق            
                                                                                                مــشروع قــانون بــشأن احلكــم الــذايت احمللــي ومــشروع قــانون بــشأن حقــوق الطوائــف، ومــن    

   .                             املتوقع إقرارمها قبل هناية العام
                                        يــة بــني كوســوفو وأكــرب شــركائها                                   ســبتمرب، نــشبت منازعــة جتار   /                   ويف أوائــل أيلــول   -    ١١

                                                                                                التجاريني، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سـابقا، ممـا أدى، يف مجلـة أمـور، إىل فـرض حـصار               
                                             وبعد إجراء مفاوضـات ثنائيـة مكثفـة وبـذل       .                                               طال حركة املرور احلدودية بالكامل ملدة أسبوع      

ُ                                               جهــود دبلوماســية لــدى كــل مــن اجلــانبني، ُرفــع احلــصار وعــادت حركــة املــرو                ر احلدوديــة إىل                                  
    .      سبتمرب /       أيلول  ١٤                وضعها الطبيعي يف 
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            مشال كوسوفو  -       ثالثا  
                                                                                    ما زال التوتر والريبة سائدين على الصعيد السياسي يف مشال كوسوفو بـسبب اسـتمرار       -    ١٢

                      أبريـل ومـشاركتهم يف    /         نيـسان   ١٩                                                           الشكوك اليت تنتاب صـرب كوسـوفو احمللـيني بـشأن اتفـاق          
                                                                        وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا حكومة صربيا لبناء الثقة احملليـة              .                            االنتخابات البلدية القادمة  

                                                                                                 دعمــا لالنتخابــات، واصــل العديــد مــن القيــادات الــسياسية واألهليــة لــصرب مشــال كوســوفو   
  .                                                    أبريــل واالنتخابــات أو اســتمروا برفــضهما كليــا  /         نيــسان  ١٩                                اإلعــراب عــن الــشك يف اتفــاق  

                                               كة يف االنتخابــات احملليــة لكوســوفو يف بلــديات   ُ  ّ                                         وُنظّمــت أيــضا محــالت عامــة تنــاهض املــشار 
   .      كوسوفو    مشال
                                                                         سبتمرب، حلت حكومة صربيا كل اإلدارات البلديـة القائمـة األربـع يف              /        أيلول   ١٠    ويف    -    ١٣

                                                                                                  مشال كوسـوفو، واستعاضـت عنـها مبجـالس بلديـة مؤقتـة يتـألف كـل منـها مـن مخـسة أعـضاء                
    ُ             وقـد ُنظـر إىل       .      نوفمرب /               تشرين الثاين   ٣      ابات                                                    وتكلف بإدارة البلديات إىل حني االنتهاء من انتخ       

ــدعم        ــاء ال ــذهلا بلغــراد مــن أجــل بن                                                                                                            هــذا اإلجــراء علــى نطــاق واســع يف ســياق اجلهــود الــيت تب
                          واحــتج قــادة البلــديات   .        أبريــل /         نيــسان  ١٩                                                     الــسياسي احمللــي لالنتخابــات وضــمان تنفيــذ اتفــاق 

                             وا السلطة سـلميا إىل اجملـالس                                                         املقالون، حيث شككوا يف األساس القانوين للقرار، ولكنهم سلم 
   .                   ّ  البلدية املؤقتة املعّينة

                                                                                وواصل أيضا بعض القادة السياسيني لصرب مشال كوسوفو اإلعراب عـن معارضـتهم               -    ١٤
                                                                             أبريل من خالل دعمهم للكيان الـذي يـسمي نفـسه اجلمعيـة املؤقتـة إلقلـيم            /        نيسان   ١٩       التفاق  

                                             حمليني لألحـزاب الـسياسية الـصربية لكـل                                                            كوسوفو وميتوهيا املستقل، والذي يتألف من ممثلني        
    ١٦                                                               وأكدت اجلمعية املؤقتة جمددا، خالل االجتمـاع الـذي عقدتـه يف            .                     من املعارضة واحلكومة  

                                        أبريــل، ودعــت إىل مقاطعــة االنتخابــات  /         نيــسان  ١٩                                   أغــسطس، موقفهــا املعــارض التفــاق  /  آب
                      سـبتمرب، حـضرت عـدة     /         أيلـول   ٢٥   ويف   .                                                         املقبلة، وناشـدت الربملـان يف صـربيا تقـدمي الـدعم هلـا       

 ُ  ّ           وُنظّـم أيـضا     .                                                                           مئات من األشخاص جتمعا سلميا مناهضا لالنتخابات نظم يف مشـال ميتروفيتـسا         
  .                                                أكتـوبر، حـضره عـدد قليـل مـن النـاس            /                تـشرين األول     ١٠                                     جتمع آخر يف مشـال ميتروفيتـسا يف         

      يفـة                                                           أكتوبر، أدى انفجار وقع يف مشال ميتروفيتسا إىل إحلاق جـروح طف  /              تشرين األول    ١٤    ويف  
                                                      احلــزب الليــربايل املــستقل، الــذي يــشكل جــزءا مــن     (SLS                               بعــضو يف حــزب صــرب كوســوفو  

  .                                                                 كان قد انسحب قبـل ذلـك ببـضعة أيـام مـن احلملـة االنتخابيـة         )                          االئتالف احلاكم يف بريشتينا  
   .                                            وتسبب االنفجار يف إحلاق أضرار مادية بشقة الضحية

ــة يف مشــال كوســوفو مــ     -    ١٥ ــد األجــواء بالريب ــة                                                         وازداد تلب ــشواغل االجتماعي   -                                 ن جــراء ال
   /        ويف متــوز  .                                                                                      االقتـصادية إزاء تقـارير تفيــد إجـراء ختفيــضات يف وظـائف القطـاع العــام مـستقبال      
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                                                                                              يوليه، نظم بعض موظفي غرفة التجارة الصربية عددا من االحتجاجات وأقاموا حواجز مؤقتـة              
                     ظمـت عـدة مئـات               أغسطس، ن  /             وخالل شهر آب    .                                            على الطرق مطالبني بدفع املرتبات يف أواهنا      

                                                                                              مــن ناشــطي نقابــات العمــال احتجاجــات علــى التخفيــضات يف التعــويض املــايل املؤقــت الــذي 
                                                             ، وأوقفـوا مؤقتـا حركـة املـرور يف يـارينىي، بـالقرب مـن            ٢٠٠٣                                تقدمه حكومة بلغراد منذ عام      

                                              وتفرق املـشاركون يف االحتجـاج يف أعقـاب جهـود       .  ١                                         املعرب على احلدود اإلدارية عند البوابة       
   .                                                               وساطة اليت بذهلا املكتب احلكومي املعين بكوسوفو وميتوهيا التابع لصربيا  ال

                             كيانا سياسـيا، مثانيـة        ٢٢                                                       وبإدراج جنوب ميتروفيتسا يف احلساب، تسجل ما جمموعه           -    ١٦
                                                                                                          منها لصرب كوسوفو، ومثانيـة أللبـان كوسـوفو، واثنـان للبـشناق، واثنـان لطائفـة األشـكالييا،                   

                                                                    ا، وواحد للمنحدرين من اجلبل األسـود، للتنـافس يف االنتخابـات                                      وواحد للمنحدرين من تركي   
   ‘‘                             املبــادرة املدنيــة لصربــسكا  ’’              ويقــدم حــزب   .                                              احملليــة يف البلــديات اخلمــس يف مشــال كوســوفو 

              بلديـة يف      ٢٥                                                                              التابع لصرب كوسوفو، واملدعوم من االئتالف احلـاكم يف صـربيا، مرشـحني يف               
                                                   سية احلاكمة يف صربيا على مشاركة قويـة لـصرب                            وحتث األحزاب السيا    .                  مجيع أحناء كوسوفو  

   .                                                          كوسوفو يف االنتخابات، وهي تنشط يف تنظيم محالت يف مجيع أحناء كوسوفو
                                                                                     وواصلت إدارة البعثة يف ميتروفيتسا االضطالع بأدوار الرصد والوساطة والتيـسري، يف              -    ١٧

                               الصعيدين املؤسـسي والـسياسي                                                                        إطار اجلهود املستمرة اليت تبذهلا البعثة لدعم التقدم احملرز على           
                                                                                        وركزت بوجـه خـاص علـى تيـسري إجـراء اتـصاالت فيمـا بـني شـركات اخلـدمات                       .          يف املنطقة 

                                                                                                      العامة مشال وجنوب هنر إيبار وعقد اجتماعـات بـني مجاعـات اجملتمـع املـدين الـيت متثـل خمتلـف                      
    .                                       اجلماعات العرقية يف مشال وجنوب ميتروفيتسا

                                                                 ل ممثلي اخلـاص بـذل جهـود كـبرية يف مشـال كوسـوفو مـن                                         وباإلضافة إىل ذلك، يواص     -    ١٨
                                                                                        خالل التواصل على حنو منتظم مع مجيع أصـحاب املـصلحة املعنـيني، مـن خـالل االجتماعـات             

                          ويعمل املكتـب اإلقليمـي       .                                                                        وإصدار البيانات العامة على حد سواء، من أجل تعزيز احلوار البناء          
                                         قامــة عالقــات إجيابيــة بــني الطوائــف يف                                                         للبعثــة يف ميتروفيتــسا بــشكل مكثــف للمــساعدة علــى إ

                                                                                                    مجيــع البلــديات الــشمالية وضــمان تعزيــز التقــدم احملــرز يف احلــوار الــسياسي مــن خــالل حتقيــق   
   .                 االستقرار على األرض

  
      األمن  -     ً رابعاً   

                                                                                                  غلب اهلدوء علـى احلالـة األمنيـة العامـة يف كوسـوفو، حيـث مل يبلـغ إال عـن حـوادث                         -    ١٩
                                                                     وبـدا أن مجيـع األطـراف تبـدي درجـة أعلـى مـن االلتـزام                   .           طة األعراق                         متفرقة يف املناطق املختل   

   .                                                                           مبنع التوترات على األرض لتمكني احلوار الرفيع املستوى وعملية التنفيذ من املضي قدما
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        ُ                                                                        سبتمرب، فُجعـت بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون بوقـوع                 /        أيلول   ١٩    ويف    -    ٢٠
                                                              عدائيـة عنـدما تعرضـت قافلتـها الروتينيـة الـيت كانـت يف                                       أول ضحية يف صفوفها بسبب أعمال   

                                                                                  يف مشال كوسوفو إلطالق نار من أسلحة آليـة بـالقرب مـن قريـة باالبـان                   ١                     طريقها إىل البوابة    
                                                                                      فقد تـويف موظـف مجـارك تـابع لبعثـة االحتـاد األورويب نتيجـة اجلـروح الـيت                      .                  يف بلدية زفيتشان  

ــاء اهلجــوم   ــشتينا، وزعمــاء صــرب مشــال                       وأدان اهلجــوم كــل   .                              أصــيب هبــا أثن ــراد وبري                                                      مــن بلغ
                                                       وشرعت بعثة االحتاد األورويب يف إجراء حتقيقـات جنائيـة          .                                  كوسوفو، واجلهات الفاعلة الدولية   

                                 وتعهدت أيـضا حكومـة صـربيا         .                                                     بدعم من شرطة كوسوفو ومكتب االدعاء اخلاص لكوسوفو       
   .                  بتقدمي دعمها الكامل

                                                  عثـــة االحتـــاد األورويب بإلقـــاء القـــبض علـــى                                يوليـــه، يف أعقـــاب قيـــام ب /        متـــوز  ٢٩   ويف   -    ٢١
ــة زفيتــشان، قطــع حــشد مــن حنــو           ٢٠٠                                                                                   شخــصني مــن صــرب كوســوفو يف روداري يف بلدي

                                                                                             شــخص مــن صــرب كوســوفو الطريــق الرئيــسي، وألقــى احملتــشدون احلجــارة علــى مــركبتني      
                                                                                                      تابعتني للبعثة، ممـا تـسبب يف إصـابة ضـابطني مـن ضـباط البعثـة جبـروح طفيفـة وإحلـاق أضـرار                 

ْ               يوليه بعد اإلفـراج عـن أحـد املعتقلَـْين          /      متوز   ٣١                 وأزيل احلاجز يف      .         باملركبتني    /          أيلـول    ٢٠    ويف    .                               َ
                                                                                                           سبتمرب، يف منطقة خمتلطة عرقيا من مشـال ميتروفيتـسا، انفجـرت قنبلـة يدويـة داخـل مـبىن غـري                       

                                               ووقــع حــادث مماثــل يف بلديــة شتريبتــشي الــيت   .                                              مــسكون، ممــا تــسبب يف وقــوع أضــرار طفيفــة
                                         ســبتمرب، عنــدما ألقــى شــخص مــن صــرب  /         أيلــول  ٢٩                             لبيــة مــن صــرب كوســوفو يف            تقطنــها أغ

ــوع أضــرار          ــسبب يف وق ــا ت ــة، مم ــشرطة احمللي ــر لل ــن خمف ــالقرب م ــازا متفجــرا ب                                                                                                      كوســوفو جه
   .     طفيفة      مادية
                       حادثة تـضررت منـها     ٧٦                                                        وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أفيد عن وقوع ما جمموعه       -    ٢٢

                                             حادثة خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير          ٩٠                    سبتمرب، مقارنة بـ     /        أيلول   ٣٠                    طوائف األقليات حىت    
                                                                                    وتواصلت أعمال قطع األشجار غري القانونية على أسـاس منـتظم علـى جـانيب احلـدود              .       السابق
                                                                       أغسطس، ألقت شرطة كوسوفو القـبض علـى ثالثـة مـواطنني صـرب يف                /     آب  ٦    ويف    .        اإلدارية

                                                 القبض على ما جمموعه أربعـة أشـخاص مـن                                            بودوييفو، وألقت الشرطة الصربية    /               بلدية بودوييفا 
          ســبتمرب يف  /         أيلــول  ٢٦           غنيــيالن يف  /                             ســبتمرب بــالقرب مــن غيــيالن /         أيلــول  ١٥                   ألبــان كوســوفو يف 

   .        بودوييفو /              بلدية بودوييفا
  
               سيادة القانون  -      خامسا  

                                                                                          واصلت بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو رصـد األنـشطة واالضـطالع                     -    ٢٣
                                                                                            ت يف جمـال سـيادة القـانون، وكـذلك التعـاون علـى الـصعيد الـتقين مـع وزارة                                     ببعض املـسؤوليا  

   .                                                   العدل ووزارة الداخلية يف كوسوفو ووزارة العدل يف صربيا
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                                                                                              وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تلقت البعثة ستة طلبات للمساعدة القانونيـة املتبادلـة               -    ٢٤
                                        ت هـذه الطلبـات إىل وزارة العـدل                وأحيلـ   .                                                     من صربيا ومن بلدان أخـرى مل تعتـرف بكوسـوفو          

                                                  ويــستمر تنفيــذ االتفــاق املتعلــق باملــساعدة       .                                                 يف كوســوفو عــن طريــق بعثــة االحتــاد األورويب    
    يف     ٢٠١٣       مــارس  /      آذار  ١٩                                                                         القانونيـة املتبادلــة الــذي مت التوصــل إليـه بــني صــربيا وكوســوفو يف   

                                لبعثـة أيـضا إصـدار سـبع                  ويـسرت ا    .                                                                إطار تنفيذ الربوتوكول املتعلق بـاإلدارة املتكاملـة للحـدود         
                  وإجــراء اتــصاالت   )           اإلنتربــول (                                                                    نــشرات محــراء مــن نــشرات املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة   

   .                                             منتظمة بني كوسوفو واإلنتربول والدول األعضاء فيها
  .                                                                                               وواصلت البعثة تقدمي التـشجيع والـدعم للجهـود الراميـة إىل معرفـة مـصري املفقـودين                   -    ٢٥
                                                             وم الــدويل للمخــتفني، عقــد ممثلــو ألبــان كوســوفو وصــرب                        أغــسطس، وهــو اليــ  /    آب  ٣٠   ويف 

                                                                                         كوسوفو يف رابطة أسر األشخاص املفقودين واملختطفني للمرة األوىل مؤمترا صـحفيا مـشتركا              
  .                                                                                 وحثوا فيه املـسؤولني مـن كـال اجلـانبني علـى تكثيـف اجلهـود والتعـاون                   .                      من بريشتينا وبلغراد  

                              عمليـــات ميدانيــة جلمـــع     ٤٠٧  ُ  ّ      ، ُنفّــذت   ٨   ٢٠٠                                                 ومنــذ نــشر بعثـــة االحتــاد األورويب، يف عـــام    
  .                       شخـصا إىل أسـرهم        ٣٥٥                                                                      البيانات اليت ميكن أن تؤدي إىل استخراج للجثـث، وأعيـد رفـات              

                                                                                             شخصا مـن هـؤالء يف عـداد املفقـودين، يف حـني كانـت احلـاالت املتبقيـة متعلقـة                         ٢٦٧      وكان  
                        إىل أن هنـاك قرابـة                           وتـشري التقـديرات       .                                                            بقضايا جنائية أو بطلبات من األسر للتحقق مـن اهلويـة          

   .    ١٩٩٩-    ١٩٩٨                                                    شخصا ال يزالون يف عداد املفقودين من جراء نزاع الفترة  ١     ٧٢٠
                                                                                        وواصلت البعثة تقدمي خدمات التصديق علـى الوثـائق لـسكان كوسـوفو والـدول غـري                 -    ٢٦

                                                                                                 املعترفــة بكوســوفو، وذلــك للتــصديق يف املقــام األول علــى وثــائق األحــوال املدنيــة واملعاشــات  
                                                                                             وكمـا كـان احلـال يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق، فقـد اسـتمر ازديـاد حجــم            .           التقاعديـة 

                                                                                                       الطلب علـى خـدمات التـصديق ذات الـصلة باملعاشـات التقاعديـة بعـد صـدور حكـم احملكمـة                      
 ُ       وُيلـزم    .     ٢٠١٢         أبريـل    /        نيسان   ١٧                                                        األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية غروديتش ضد صربيا يف          

ــأمني ضــد العجــز                                         احلكــم صــربيا بــضمان صــرف دفعــات    ــة والت          وتواصــل   .                                               املعاشــات التقاعدي
                                                                                                       أيــضا تقــدمي خــدمات التــصديق علــى أنــواع معينــة مــن الوثــائق الدراســية الــيت تقــع                     البعثــة
   /                                                                                           نطاق االتفاق املتعلق بالشهادات اجلامعية، الذي توصل إليه الطرفـان يف تـشرين الثـاين                   خارج

    .     ٢٠١١      نوفمرب 
      فقـد    .                                                        و تواجـه تراكمـا كـبريا للقـضايا غـري احملـسومة                                              وال تزال هيئة القضاء يف كوسـوف        -    ٢٧

         بلـغ       ٢٠١٣         أغـسطس    /                                                                              أعلن اجمللـس القـضائي لكوسـوفو أن عـدد القـضايا املتراكمـة حـىت آب                
                                                                  ووفقا للبيانات الصادرة عن السلطات املعنية يف كوسـوفو، ال تـزال         .        قضية    ١٤٢     ٠٠٠      حوايل  
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                                      ذلـك إدارة مقاضـاة مـرتكيب اجلـرائم                                                                        هناك مشاكل مماثلة يواجههـا نظـام االدعـاء العـام، مبـا يف              
   .                                    ُ َّ اخلطرية واإلدارة العامة وإدارة شؤون القُصَّر

                                                                     ســبتمرب، أصــدرت هيئــة مــن قــضاة بعثــة االحتــاد األورويب وكوســوفو   /         أيلــول  ١٧   ويف   -    ٢٨
                                                                                                   حكمــا بــرباءة فــامتري ليمــاي، وزيــر النقــل واالتــصاالت الــسلكية والالســكية الــسابق، وتــسعة    

                                                                  اء سـابقون يف جـيش حتريـر كوسـوفو، كـانوا متـهمني بارتكـاب                                       متهمني آخرين مجـيعهم أعـض     
ــسكان املــدنيني وأســرى احلــرب     ’’                                   يف معــسكر احتجــاز مؤقــت عــام      ‘‘                                                       جــرائم حــرب ضــد ال

                                                   وذكر االدعاء أنه يستعرض القرار وينظر يف حقـه           .                                            يف قرية كليتشا التابعة لبلدية ليبيان          ١٩٩٩
   .          يف االستئناف

                                                                ير، اعتمد برملان كوسوفو عددا مـن القـوانني الـيت ترمـي                                          وخالل الفترة املشمولة بالتقر     -    ٢٩
                                                              ومن التطورات امللحوظة اعتماد قانون جديـد بـشأن التعـاون          .                               إىل حتسني معايري سيادة القانون    

                                                                                                             القانوين الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة يـنظم إجـراءات تـسليم األشـخاص املـشتبه فـيهم والتعـاون                      
   .             القانوين الدويل

  
            ن والطوائف       العائدو  -     ً سادساً  

        ســبتمرب  /                                                                                 وفقــا ملفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، فقــد أعربــت، حــىت أيلــول      -    ٣٠
                                                                                 أســرة مــشردة مــن صــرب كوســوفو عــن رغبتــها يف العــودة إىل كوســوفو مــن      ٥٦٩  ،     ٢٠١٣

                                                                          أسـرة مـن الرومـا واألشـكالييا ومـصريي كوسـوفو ترغـب يف العـودة              ١١٢                    صربيا، إىل جانـب     
                                                           ة من الروما واألشكالييا ومصريي كوسوفو ترغب يف العـودة مـن          أسر   ٤٥                    من اجلبل األسود و     

   .                                مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
                                                      فردا مـن أبنـاء األقليـات العائـدين طوعـا              ٩٠                                   وسجلت مفوضية شؤون الالجئني أيضا        -    ٣١

                              منــهم مــن صــرب كوســوفو،   ٢٥         ســبتمرب،  /                  يوليــه إىل أيلــول /                                 إىل كوســوفو يف الفتــرة مــن متــوز
                                      مــن بــشناق كوســوفو، واثــنني مــن   ١٦                                        ومــا واألشــكالييا ومــصريي كوســوفو، و           مـن الر   ١٩  و

        ينــاير  /                                           ويف الفتــرة الواقعــة بــني كــانون الثــاين   .                         مــن ألبــان كوســوفو   ٢٨                      غــورانيي كوســوفو، و 
                                      أبلـغ عـن عـودهتم يف الفتـرة             ٦٩٣                                        فردا إىل كوسوفو، باملقارنـة مـع            ٣١٣             سبتمرب، عاد    /      وأيلول

   .    ٢٠١٢             نفسها من عام 
                                                                     املفوضية رصد عملية اإلعادة إىل الوطن من أجـل حتديـد الثغـرات واإلبـالغ             وواصلت    -    ٣٢

                                                                                           عنها يف جمال محاية حقوق اإلنسان للعائدين، مع التركيز بوجه خاص على األقليات، وخـالل               
         فــردا    ٥٦٠                                          ســبتمرب، قــدمت املفوضــية املــساعدة لـــ   /                أغــسطس وأيلــول /           يوليــه وآب /            أشــهر متــوز

    .                                      صية وحل مشكالهتم املتعلقة باألحوال املدنية                              لتمكينهم من احلصول على وثائق شخ
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                                                               ِ                            وواصلت املنظمة الدولية للهجرة تقدمي الدعم إىل اجملتمعـات احملليـة املـستقبِلة وفـرادى                 -    ٣٣
                                                                                          العائدين، وأبناء اجملتمعات اليت ال تنتمي إىل األغلبية السكانية يف مجيع أحنـاء كوسـوفو، وذلـك       

                                                               قامـت املنظمـة ، مـن خـالل برنـامج االحتـاد األورويب                    فقـد   .                                  عن طريق توفري أصول جتارية هلـم      
ــذ       ــدعم تنفي ــي، ب ــع احملل ــق اســتقرار اجملتم ــاين لتحقي ــال      ١٤٥                                                               الث ــشاريع األعم ــن م ــشروعا م                                     م

                                                                                        التجارية الصغرية واملشاريع اجملتمعية للمشردين من األقليات، وذلك عن طريـق بنـاء املـساكن،      
                                                       فري أنـشطة لتوليـد الـدخل، وتنفيـذ مـشاريع يف                             االقتصادية، وتـو    -                           وتقدمي املساعدة االجتماعية  

   .                                      جمال البنية التحتية وتوفري خدمات التدريب
                                                                                                وواصلت بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو التنـسيق مـع وزارة الداخليـة                    -    ٣٤

                                                                                                      والــسلطات احملليــة وقــادة اجملتمعــات احملليــة وشــركات املرافــق العامــة مــن أجــل تيــسري تــسوية     
   .                                                                      اليومية اليت تؤثر على اجملتمعات احمللية، مثل ضمان اإلمداد باملياه والكهرباء      املشكالت

                                                                             سـبتمرب، قـام املفـوض الــسامي لـشؤون األقليـات القوميـة يف منظمـة األمــن         /          ويف أيلـول   -    ٣٥
                                                                                                 والتعــاون يف أوروبــا ومفوضــية الــشؤون اللغويــة يف كوســوفو بتدشــني دورات لتعلــيم اللغــتني    

                                                                                  ملــوظفي البلــديات يف عــشر بلــديات تــسكنها أعــداد كــبرية مــن األلبــان                                األلبانيــة والــصربية  
                                                                                    واهلدف هو حتسني املهـارات اللغويـة للمـسؤولني احمللـيني، وكفالـة االمتثـال لقـانون             .       والصرب

  .                      ُ ِّ                                                                              اســتخدام اللغــات الــذي ُعيِّنــت مبوجبــه اللغتــان األلبانيــة والــصربية لغــتني رمسيــتني لكوســوفو   
   .                                 ذه الدورات ليشمل البلديات املتبقية                         وجيري النظر يف توسيع نطاق ه

  
                      التراث الثقايف والديين  -     ً سابعاً   

                                                                                                     واصـــلت البعثـــة تيـــسريها ألنـــشطة منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة      -    ٣٦
     ُ                                                                         فقد أُجنز خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير التـرميم اخلـارجي لكنيـسة                .          يف كوسوفو   )         اليونسكو (

                                                                           يــر غراتشانيتــسا بتمويــل مــن االحتــاد الروســي، وتــرميم كنيــسة                                       رقــاد الــسيدة العــذراء يف د  
                                                          وال يزال ترميم أربع نافورات من العهـد العثمـاين يف             .                                           كاثوليكية يف بريزرن، بتمويل من ألبانيا     

                 يوليـه تـرميم     /                                                                                  منطقة بريزرن التارخيية جاريا، وذلك بدعم مايل من بلغاريا، يف حني بدأ يف متوز             
                                         وستـشارك اليونـسكو، بالتنـسيق مـع          .                            يزرن، بدعم مايل من تركيا                               محام غازي حممد باشا يف بر     

ــا إىل         ــود تارخيه ــة يع ــرميم أنقــاض قلع ــالث ســنوات يهــدف إىل ت ــه ث ــة، يف مــشروع مدت                                                                                                     البعث
  .                                                                      نوفـو بـردو، وسـيقوم االحتـاد األورويب بتمويـل هـذا املـشروع               /                              العصور الوسطى يف نوفوبـاردا    

                                                         شباب والرياضـة أعمـال احلفـر يف املواقـع األثريـة                                                          وباإلضافة إىل ذلك، تواصل وزارة الثقافة وال      
   .    ٢٠١٣                     ُ                                    يف قرية درسنيك، حيث اكُتشفت آثار رومانية يف وقت سابق من عام 
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                                                                                  أغسطس، نقلـت القـوة األمنيـة الدوليـة يف كوسـوفو املـسؤولية الرئيـسية                 /     آب   ١٩    ويف    -    ٣٧
ــة املواقــع      ــة بيــتش إىل وحــدة شــرطة كوســوفو املتخصــصة يف محاي ــة                                                                                        عــن أمــن بطريركي              الثقافي

                                                                                     ودير فيـسوكي ديتـشاين هـو اآلن املوقـع الـديين األرثوذكـسي الـصريب الوحيـد الـذي             .         والدينية
   .                                                         زالت القوة األمنية الدولية تتوىل املسؤولية الرئيسية عن محايته   ما
                                                                              سبتمرب، اكتمل تـشكيل جملـس التـراث الثقـايف يف بريـزرن املؤلـف مـن                  /        أيلول   ٢٤    ويف    -    ٣٨

                         وال يـزال إنـشاء اجمللـس      .                                                 عليه القانون املتعلق مبركز بريزرن التـارخيي                             سبعة أعضاء، الذي ينص   
ــادهي  ــشا وم ــة لتنفيــذ         /                   يف هوت ــسلطات احمللي ــأخريات نتيجــة إعاقــة ال ــه ت ــا هوتــشا يواج                                                                                     فيليك
                                                                            وعلى الرغم من اجلهود املتواصلة اليت تبـذهلا سـلطات كوسـوفو واجملتمـع                .                     القرارات املتصلة به  

         فيليكـا   /                                                             أوراهوفاتس بعد يف تنفيذ قـانون قريـة هوتـشا ومـادهي            /    فيتس                           الدويل مل تبدأ بلدية راهو    
                                                                       ســبتمرب، ويف إطــار اجلهــود الراميــة إىل حتــسني احلــوار بــني الــديانات،  /         أيلــول  ١٧   ويف   .        هوتــشا

                                                                                                     شـــارك ممثلـــو الطوائـــف اإلســـالمية، واألرثوذكـــسية الـــصربية، والكاثوليكيـــة، والربوتـــستانتية  
ــة يف مــؤمتر نظ  ــة، واليهودي ــة يف كوســوفو ومنظمــة األمــن                                       اإلجنيلي ــشؤون اخلارجي ــه وزارة ال                                                              مت

                                                                                                      والتعــاون يف أوروبــا لبحــث دور الزعمــاء الــدينيني يف تعزيــز املزيــد مــن التفــاهم بــني الطوائــف  
   .      كوسوفو  يف
  

             حقوق اإلنسان  -     ً ثامناً   
                                                                                                واصلت بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو العمـل عـن كثـب مـع جملـس                        -    ٣٩

                                                                        وسـامهت البعثـة، خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، بتعليقـات                .                 ال حقوق اإلنسان              أوروبا يف جم  
                                                                                                             على الرأي الثالـث الـصادر عـن اللجنـة االستـشارية بـشأن االتفاقيـة اإلطاريـة حلمايـة األقليـات                    

                                                                                           وأشار الرأي إىل اإلطار التـشريعي املرضـي لكوسـوفو، يف حـني حـدد أوجـه القـصور                     .        القومية
ــة علــى حنــو                          يف املــوارد والقــدرا  ــة اإلطاري ــذ االتفاقي ــسيق باعتبارهــا عوامــل تعــوق تنفي                                                                                     ت والتن

   .      فعالية     أكثر
                                                                                           واعترف الرأي نفـسه باعتمـاد سـلطات كوسـوفو لوثـائق سياسـات شـاملة هتـدف إىل                    -    ٤٠

                                                                                                 تعزيــز اإلدمــاج االجتمــاعي التــام لطوائــف الرومــا واألشــكالييا ومــصريي كوســوفو، وأوصــى    
  .                                                               كــاالت احلكوميــة، وال ســيما يف جمــال كفالــة احلقــوق اللغويــة                                   بتعزيــز التنــسيق يف مــا بــني الو

                                                                                         وأوصى أيضا تقرير مرحلي أصدره مكتب رئيس الـوزراء عـن تنفيـذ اسـتراتيجية وخطـة عمـل        
                   ، بزيـادة خمصـصات    )    ٢٠١٥-    ٢٠٠٩ (                                              كوسوفو إلدماج طوائف الروما واألشكالييا واملصريني  

ــذا الغـــرض   ــة هلـ ــة املركزيـ ــة            وواصـــلت   .                                                          التمويـــل مـــن امليزانيـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ                                        منظمـ
   .                                                      تقدمي الدعم لألنشطة املتصلة بتنفيذ االستراتيجية وخطة العمل  )          اليونيسيف (



S/2013/631  
 

13-52726 11/23 
 

                           ُ                                                            وخـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض، أُدرج يف جـــدول األعمـــال التـــشريعي لكوســـوفو    -    ٤١
                                                 وجـاء ذلـك عقـب اسـتعراض أجـراه خـرباء              .                                             مشروع قانون جديد بشأن املساواة بني اجلنسني      

ــها مــع مــشروع              دوليــون                                                                                            ملــشروع القــانون أبــرز ضــرورة حتــسني التــشريعات القائمــة ومواءمت
َ                                         القــانون املتعلــق بــأمني املظــامل ومــشروع قــانون مكافحــة التمييــز، املــدرَجني أيــضا يف جــدول                                                                 

   .    ٢٠١٣                        أعمال برملان كوسوفو لعام 
                                                                                        ووضعت سلطات كوسوفو أيضا الصيغة النهائية خلطة عمل بـشأن تنفيـذ قـرار جملـس                 -    ٤٢

                                                                          ، وهي خطة أعدهتا وكالة املساواة بني اجلنسني بدعم مـن هيئـة األمـم                )    ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥       األمن  
                  واملكتـب املـستقل     )                                 هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      (                                                    املتحدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة            

                                                 وتوصـي خطـة العمـل جبملـة أمـور، منـها              .              ان يف كوسوفو                                  ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنس    
   .                                           يف املائة من التكلفة املترتبة على تنفيذ اخلطة  ٥١                            أن تلتزم سلطات كوسوفو بتحمل 

                                                                     ســـبتمرب، بـــدأت اليونيـــسيف ومكتـــب االحتـــاد األورويب يف كوســـوفو   /          أيلـــول ٥   ويف   -    ٤٣
                           اء األحـداث يف كوسـوفو،                                                                                 املرحلة الثالثة مـن املـشروع املـشترك املتعلـق بـدعم إصـالحات قـض               

                            وهتــدف املرحلــة املقبلــة إىل   .     ٢٠١٦           إىل عــام     ٢٠١٣                                             وهــي مرحلــة ســتنفذ يف الفتــرة مــن عــام  
                                                                                              ضمان توفري محاية كافية لألطفال الذين يكونون أطرافـا يف إجـراءات جنائيـة وإداريـة ومدنيـة،         

   .                                                               وذلك متشيا مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل واملعايري الدولية ذات الصلة
                                                                                           وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قام املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمـشردين                 -    ٤٤

                                                                       وتعاونـت البعثـة مـع مفوضـية شـؤون الالجـئني ومفوضـية حقـوق                .                           داخليا بزيارة إىل كوسوفو   
                                                                                                          اإلنسان يف تنظيم الزيارة اليت أتاحت الفرصة ملناقشة التقدم احملـرز يف تنفيـذ التوصـيات املنبثقـة                   

ــامي            عــن ال ــرر اخلــاص إىل كوســوفو يف ع ــسابقة للمق ــارات ال           ، ولبحــث     ٢٠٠٩    و     ٢٠٠٥                                                            زي
   .                                                                  التحديات والفرص املرتبطة بالتوصل إىل حلول دائمة لقضية املشردين داخليا

  
        مالحظات  –     ً تاسعاً   

 ُ                                                                                            أُثين على كل من بلغراد وبريشتينا ملشاركتهما الفعالة املستمرة يف إطـار احلـوار الـذي                  -    ٤٥
ــسره االحتــاد   ــذ      .       األورويب                 يي ــدم امللمــوس احملــرز يف تنفي ــشأن   ”                                               وأرحــب بالتق ــاق األول ب                       االتف

                             بـني بلغـراد وبريـشتينا،        ٢٠١٣      أبريل  /       نيسان  ١٩     َّ      املوقَّع يف   “                                املبادئ اليت حتكم تطبيع العالقات    
                                                       مـايو، ويف جوانـب هامـة أخـرى للحـوار، مـن قبيـل         /        أيـار   ٢٢                                   وخطة التنفيـذ الالحقـة املؤرخـة      

   .                                                            الرغم من التحديات الكثرية املتوقعة، استمر هذا التقدم خبطى حثيثة  وب  .                الطاقة واالتصاالت
                                                                                          وتصدى القادة السياسيون يف كل من بلغراد وبريشتينا برؤية ثاقبة ومثابرة للتحـديات               -    ٤٦

                                                      إىل التوصل إىل مزيـد مـن احللـول التوفيقيـة                                                               العديدة اليت نشأت يف سياق هذه العملية، مما أدى        
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                              ومن األمهيـة مبكـان أن يواصـل      .                                                       وإىل توافق يف اآلراء، مما حافظ على الزخم للمضي إىل األمام   
              ومثـة ضــرورة    .                                                                                      الطرفـان تنفيــذ االتفاقـات بأمانــة، دون فـتح بــاب مناقـشة أحكامهــا مـن جديــد     

                                              ا يف ذلـك الـدور الشخـصي الـذي تؤديـه              ً                                                        أيضاً مل تـزل للمـشاركة الفعالـة لالحتـاد األورويب، مبـ            
ِ                     وقد ُنِصب كمني وحـشي يف         .                               املمثلة السامية كاثرين آشتون                              سـبتمرب لبعثـة االحتـاد       /          أيلـول    ١٩    ُ 

                                                                                                      األورويب املعنية بسيادة القانون، أسـفر عـن الوفـاة املأسـاوية ملوظـف مجـارك تـابع للبعثـة، وهـو             
             وينبغـي أن     .                        كاسـة تـدعو للقلـق                                                                        أخطر حادث يقع خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير ويـشكل انت            

                        ً      ً                                                                 تتعاون مجيع األطراف تعاوناً وثيقاً مع بعثة االحتاد األورويب ومع شرطة كوسـوفو يف التحقيـق                
                                                                                        اجلاري لكفالة حتديد اجلناة وتقدميهم إىل العدالة، وأن تبذل كل اجلهـود للحيلولـة دون تكـرار     

   .               مثل هذه الواقعة
ــان تقــدماً كــبرياً يف    -    ٤٧ ــة املقــرر عقــدها يف                         ً     ً              وقــد أحــرز الطرف                                                    التحــضري لالنتخابــات احمللي
ــاين   ٣ ــشرين الث ــها مشــال كوســوفو    /                ت ــاطق مــن بين ــوفمرب، يف من ــا برحــت منظمــة األمــن     .                                                  ن                               وم

ــسياق      ــذا ال ــام يف ه ــسريي ه ــدور تي ــضطلع ب ــا ت ــاون يف أوروب ــسوية     .                                                                         والتع ــتعني مواصــلة ت                            وي
                       اجحــة، يــشارك فيهــا                                                                          االختالفــات واخلالفــات بــشكل بنــاء لكفالــة إجــراء انتخابــات ســلمية ون

                                     وإين أضـم صـويت إىل صـوت ممثلـي            .                                                              مجيع الناخبني الذين حيـق هلـم التـصويت مـشاركة كاملـة            
                                                                                             اخلاص يف دعوة مجيع الطوائف يف كوسوفو إىل ممارسـة حقهـا الـدميقراطي خـالل االنتخابـات                  

   .                                          ً     ً      ً واملساعدة على ضمان متثيل مصاحلها املشروعة متثيالً كامالً وفعاالً
                                                                           لنجاح االنتخابات، وخباصة يف مشال كوسوفو، لتوطيد الـسالم واالسـتقرار                     ومثة أمهية   -    ٤٨

ــاد                                                                                                         يف املـــستقبل، والحتمـــاالت اســـتمرار املـــشاركة الـــسياسية يف احلـــوار الـــذي ييـــسره االحتـ
                                          ويف األســابيع املتبقيــة قبــل االنتخابــات،   .                  أبريــل التــارخيي /         نيــسان  ١٩                         األورويب، وتنفيــذ اتفــاق 
                                                                  بلغراد جهود التوعية اإلجيابية للمجتمعـات احملليـة يف مشـال كوسـوفو،                                ينبغي أن تزيد بريشتينا و   

                                                                                                 هبــدف تــشجيع أفرادهــا علــى املــشاركة يف االنتخابــات ومعاجلــة مــا يعنــيهم مــن استفــسارات    
     ُ  ِ                                                                          وقد أُحرِز تقدم جدير بالثنـاء بـشأن املرحلـة االنتقاليـة املتفـق عليهـا                 .                       وشواغل، على حد سواء   
                                                                       سيادة القانون، وال سيما الشرطة، يف مشـال كوسـوفو، حيـث تـؤدي                                         يف األجهزة احمللية املعنية ب    

                وســتؤدي شــرطة   .                                                                                    قيــادة الــشرطة اإلقليميــة اجلديــدة وموظفوهــا مهــامهم باقتــدار منــذ تعيينــهم 
ــاً إىل جنــب القــوة األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو وبعثــة االحتــاد األورويب، دوراً                 ً                                                              ً                      كوســوفو، جنب

                                                            مي يف مجيـع أحنـاء كوسـوفو خـالل فتـرة االنتخابـات،                    ً                                          رئيسياً يف كفالـة هتيئـة منـاخ آمـن وسـل           
    .                                                            حيث يستطيع اجلميع ممارسة حقهم الدميقراطي حبرية، دون ختويف أو ضغط

ــة أمهيــة بــنفس القــدر ألنــشطة التوعيــة والتواصــل املــذكورة يف مرحلــة مــا بعــد            -    ٤٩                                                                                                  ومث
َ                                                   االنتخابات، اليت حيَتَمل أن جتلب حتديات جديدة وسيلزم خالهلا أن يواص                                   ل النـواب املنتخبـون                     َ 
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                                                                                                           يف املستقبل املشاركة يف دعم تنفيـذ االتفاقـات املربمـة بـني بلغـراد وبريـشتينا ويف متثيـل مـصاحل                      
   .               ناخبيهم بفعالية

ــسالم واالســتقرار ويف احلــوار        -    ٥٠ ــد ال ــدان حنــو توطي ــضاً التقــدم احملــرز يف املي            ً                                                                                 وســيبقى أي
                                  وكوســـوفو باالنـــدماج يف االحتـــاد             ً                                                        الـــسياسي أمـــراً ذا أمهيـــة بالغـــة يف ضـــوء تطلعـــات صـــربيا  

                                                         ً                        وقــد خطــت كلتامهــا خطــوات جبــارة صــوب حتقيــق هــذا اهلــدف، ويظــل ضــرورياً    .       األورويب
   .                                                ً                   إحراز املزيد من التقدم حنو تطبيع العالقات، استرشاداً مبعايري االحتاد األورويب

         األمـم                                                                                              وأود أن أشكر ممثلي اخلاص، فريد ظريـف، علـى قيادتـه الديناميـة الفعالـة لبعثـة                   -    ٥١
                                                                                                  املتحـدة لــإلدارة املؤقتـة يف كوســوفو خـالل هــذه الفتـرة مــن التغـيري الــسياسي، وكـذلك مجيــع       

                    ً                        وأعـرب عـن امتنـاين أيـضاً لـشركائنا            .                                                             موظفي البعثة على تفانيهم يف إجناز املهام املنوطة بالبعثة        
                 عنيـة بـسيادة                                                                                          يف امليدان منذ أمد طويل، ومن بينهم االحتـاد األورويب، وبعثـة االحتـاد األورويب امل               

                                                                                                   القانون يف كوسوفو، والقوة األمنية الدولية يف كوسوفو، ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا،                
                                                                                          ومجيع أعضاء أسرة األمم املتحدة يف كوسوفو، على إسهاماهتم يف حتقيـق الـسالم واالسـتقرار،             

   .                                                         وتعاوهنم الوثيق مع بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو
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      األول      املرفق 
                                                                          تقرير ممثلة االحتاد األورويب السامية للشؤون اخلارجية والسياسة األمنيـة               

                                                                                       املقدم إىل األمـني العـام عـن أنـشطة بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة                   
                  القانون يف كوسوفو

  
      ٢٠١٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٥    

  
      ٢٠١٣       أكتوبر  / ل           تشرين األو  ١٥         يوليه إىل  /     متوز  ١٦  :                        الفترة املشمولة بالتقرير    

      موجز  -   ١  
ــشطتها        ــذ أن ــانون يف كوســوفو تنفي ــسيادة الق ــة ب ــة االحتــاد األورويب املعني                                                                                            واصــلت بعث

                                                                                                      اليوميــة مــن رصــد وتوجيــه وإســداء للمــشورة ومهامهــا التنفيذيــة يف قطــاع ســيادة القــانون يف   
                   يف إطـار احلـوار                                                      ويف ما يتعلق باالتفاق الذي مت التوصل إليـه            .            ً                     كوسوفو وفقاً للوالية املنوطة هبا    

                                                                                                الذي ييسره االحتاد األورويب بشأن تطبيع العالقات بني بريشتينا وبلغراد، تواصـل بعثـة االحتـاد             
   .                                       األورويب تيسري تنفيذه يف قطاع سيادة القانون

ّ                                                          وقد ُوِصَمت هذه الفترة بـاهلجوم الفتـاك الـذي ُشـّن علـى إحـدى قوافـل بعثـة االحتـاد                          ُ                                  َ  ِ  ُ     
                                                  سـبتمرب وراح ضـحيته أودريـوس شينافيتـشيوس،          /          أيلـول    ١٩                                األورويب بالقرب من زفيتشان يف      

                   ً     ً                  وشــكل هــذا اهلجــوم حتــدياً خطــرياً جلميــع   .                                                  وهــو موظــف مجــارك تــابع لبعثــة االحتــاد األورويب
ــة إلرســاء ســيادة القــانون يف مشــال كوســوفو     ــة يف جهودهــا املــشتركة املبذول   .                                                                                                األطــراف املعني

                                   قــي بعثــة االحتــاد األورويب وشــرطة                                                            ويــضطلع بــالتحقيق يف حــادث القتــل فريــق خمــتلط مــن حمق 
                            وتقـع القـضية يف نطـاق         .                     ّ                                            كوسوفو، حتت إشراف مدعّيني عامني تابعني لبعثـة االحتـاد األورويب          

                                      وجار تطبيق تدابري أمنية مـشددة يف         .                                              االختصاص احلصري ملكتب االدعاء اخلاص يف كوسوفو      
ــه واملــ        ــدم خــدمات الرصــد والتوجي ــا زالــت تق ــة فم ــا البعث ــشرطة                                                                                           مشــال كوســوفو، أم              شورة ل

   .               كوسوفو يف الشمال
  .                                         كليتــشكا الــشهرية بــشأن جــرائم احلــرب /                                       وصــدر حكــم مرتقــب يف قــضية كليتــشكه  

ِ                                                                                                   وقد ُحِكـم بـرباءة مجيـع املتـهمني لعـدم وجـود أدلـة، مبـن فـيهم القائـد الـسابق يف جـيش حتريـر                    ُ     
  ة                                               ويف قــضية أخــرى، حكــم قــضاة تــابعون لبعثــ  .                                               كوســوفو وعــضو الربملــان احلــايل فــامتري ليمــاي

        ســنة   ١٢                                                                                     االحتــاد األورويب يف حمكمــة ميتروفيتــسا االبتدائيــة علــى ثالثــة متــهمني بالــسجن ملــدة 
                                                      وجرى متديد احتجـاز املـشتبه بارتكـاهبم جـرائم حـرب         .                                  لكل منهم عن ارتكاب جرائم حرب     

              وصـدرت عـدة     .                                                                               التابعني للجماعة املسماة مجاعة درينتسا وعـددهم سـبعة، علـى ذمـة التحقيـق         
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                                    ً             وواصــلت فرقــة التحقيــق اخلاصــة عملــها وفقــاً   .                                كــام يف قــضايا جلــرائم منظمــة                  لــوائح اهتــام وأح
                                                                                                 للوالية املنوطة هبا بالتحقيق يف االدعاءات الواردة يف تقرير املقـرر اخلـاص للمجلـس األورويب،                

   .                                              ديك ماريت، بشأن االجتار غري املشروع باألعضاء البشرية
                   يوليـه إىل تـشرين    /                        ويب يف الفتـرة مـن متـوز                                                   األنشطة الـيت اضـطلعت هبـا بعثـة االحتـاد األور         -    ٢  

      ٢٠١٣       أكتوبر  /    األول
                          مقتل أودريوس شينافيتشيوس    

                                                                     ســبتمرب، تعرضــت إحــدى قوافــل بعثــة االحتــاد األورويب يف طريقهــا إىل   /         أيلــول  ١٩  يف    
                وأصـيب بطلـق      .                                                       يانييه هلجوم شنه جناة جمهولون بالقرب من زفيتـشان          -                      نقطة عبور رودنيتسا  
                                                                               الثانيــة بالقافلــة، أودريــوس شينافيتــشيوس، وهــو موظــف مجــارك ليتــواين                         نــاري ســائق الــسيارة

ــاد األورويب  ــة االحتـ ــابع لبعثـ ــال     .                                            اجلنـــسية تـ ــه يف مستـــشفى مشـ ــأثراً جبراحـ ــه متـ   ُ  َِ               ً                                        وأُعِلَنـــت وفاتـ
   .          ميتروفيتسا

                                                                                           وحتركــت بعثــة االحتــاد األورويب بــسرعة، مبــساعدة القــوة األمنيــة الدوليــة وشــرطة            
                ً                                                  احلــادث وشــرعت فــوراً يف إجــراء حتقيــق، بالتعــاون مــع شــرطة                 َّ                 كوســوفو، بــأن أمَّنــت مكــان  

                                                    وقوبــل ذلــك بترحيــب فــوري وقــوي مــن بلغــراد    .                                           كوســوفو وبقيــادة مكتــب االدعــاء اخلــاص 
                َّ                                                                                          وبريشتينا، مما بيَّن جبالء رفـض اجلـانبني هلـذا النـوع مـن العنـف، وإسـاءة مـرتكيب جرميـة القتـل                    

                   ً       وتعهدت الـسلطات أيـضاً       .                بل إىل جمتمعاهتم                                                املذكورة ليس إىل بعثة االحتاد األورويب فحسب،        
                         َِ                              وقوبـل الـدعم واملواسـاة مـن ِقَبـل الـزمالء يف               .                                                     بتقدمي الدعم العملي الكامل للعثور علـى اجلنـاة        

   .                                                   بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بكل االمتنان
             ء التـصميم                                                                             ويف أعقاب حادث إطالق النار، ويف حماولة الستعادة السالمة العامة وإبـدا              

                                                       ً                                        على حماربة األنشطة اإلجرامية، نظمت بعثة االحتاد األورويب نقاطاً لتفتـيش املركبـات يف عـدد                
ــشكلة           ــشرطة امل ــيش وحــدات ال ــت التفت ــث تول ــوفو، حي ــددة يف مشــال كوس ــاطق احمل ــن املن                                                                                                   م

               وأقـام ضـباط     .                          ً                                                  ووحدات الشرطة اخلاصة، جنباً إىل جنـب وحـدات دوريـات شـرطة كوسـوفو             
       ً                                                                                    ة نقاطاً مماثلـة لتفتـيش املركبـات يف جنـوب ميتروفيتـسا باالشـتراك مـع وحـدات                                 الشرطة الدولي 

                    ومت إشراك اجلمهـور      .                                                                       دوريات شرطة كوسوفو التابعة لقيادة شرطة كوسوفو اإلقليمية اجلنوبية        
    ً       ً                                                                                              أيضاً، جزئياً عن طريـق إجـراء مقـابالت شخـصية مـن بيـت إىل بيـت تولتـها شـرطة كوسـوفو                        

     .                                              ، هبدف دعم عملية مجع املعلومات املتعلقة هبذه القضية                       وشرطة بعثة االحتاد األورويب
            مسائل عامة    

ِ                                                                    ُعِقــد اجتمــاع جملــس التنــسيق املــشترك املعــين بــسيادة القــانون يف        .        ســبتمرب /         أيلــول  ٢٤ُ 
                                                                                             وأقر اجمللس يف ذلك االجتماع التقرير املرحلي األول بشأن اتفاق األهداف املـشتركة يف جمـال                
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                                                                   ع التطــورات اجلاريــة يف جهــود تنميــة قــدرات املؤســسات احملليــة يف                                 ســيادة القــانون، الــذي يتتبــ
ِ     واعُتِمـد    .                          ، ووافـق علـى نـشره          ٢٠١٣         أغـسطس    /      وآب     ٢٠١٢         نـوفمرب    /                        الفترة بني تشرين الثاين     ُ   

                                                              ً                                      عدد من اإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاق، يف صـيغتها املعدلـة اسـتناداً إىل أهـداف متفـق                   
             وهـي جتـسد      .                                                 لعمل علـى تنفيـذها خـالل األشـهر املقبلـة                                                 عليها يف جمال سيادة القانون، بغرض ا      

ــاد األورويب           ــة االحت ــني بعث ــربم ب ــاق األصــلي امل ــع االتف ــذ توقي ــل من ــيت حتققــت بالفع ــائج ال                                                                                                           النت
              وباإلضــافة إىل   .                                                         ً                   وســلطات كوســوفو ومكتــب االحتــاد األورويب يف كوســوفو منــذ عــام تقريبــاً  

                                           لقــة بــإدارة الطــب الــشرعي، والــدائرة                                                             ذلــك، متــت املوافقــة علــى عــدد مــن خــرائط الطريــق املتع
                                                                                                     اخلاصـــة للمحكمـــة العليـــا، وجـــرائم احلـــرب، ومحايـــة الـــشهود، ومرافقـــة الـــسجناء يف مشـــال 

     .                                                        ميتروفيتسا، وهيئة الطعون التابعة لوكالة كوسوفو للممتلكات
            جرائم احلرب    

                                                                                         واصـــلت بعثـــة االحتـــاد األورويب عملـــها بـــإجراء التحقيقـــات واحملاكمـــات وإصـــدار     
                 أغـسطس، وافـق     /     آب   ٢٣    ويف    .                                                                 كام بشأن جرائم احلرب يف عـدد مـن القـضايا قيـد البـت                 األح

                                                                                                          قاض لإلجراءات التمهيديـة تـابع لبعثـة االحتـاد األورويب يف حمكمـة ميتروفيتـسا االبتدائيـة علـى                    
                        علـى ذمـة التحقيـق         ‘‘                   مجاعـة درينيتـسا     ’’                                                        طلب املدعي العام بتمديد احتجاز سبعة متـهمني مـن           

                                                                                  نـــهم ممثـــل كوســـوفو لـــدى ألبانيـــا، ســـليمان ســـليمي، وعمـــدة مدينـــة                           ملـــدة شـــهرين، مـــن بي
   .                     سربيتسا، سامي لوشتاكو /       سكندراي
                                                                              سبتمرب، قضت هيئة قوامهـا ثالثـة مـن قـضاة بعثـة االحتـاد األورويب يف                  /        أيلول   ١٣    ويف    

                                                                                                     حمكمــة ميتروفيتــسا االبتدائيــة بإدانــة ثابــت غيتــسي ورســتم غيتــسي وهيــثم غيتــسي بارتكــاب    
              يف املركـز        ١٩٩٩         يونيـه    /           حزيـران    ١٨                                     سكان املدنيني بقتل غاين برييـشا يف                          جرائم حرب ضد ال   

   .     ً  عاماً  ١٢                                 وحكم على كل واحد منهم بالسجن ملدة   .        سربيتسا /                  الطيب مبدينة سكندراي
                                                                           سبتمرب، قضت هيئة مكونة مـن قـاض حملـي واحـد وقاضـيني مـن بعثـة                 /        أيلول   ١٧    ويف    

  ،  )                                               وزيــر النقــل الــسابق وعــضو الربملــان احلــايل  (                                                االحتــاد األورويب بــرباءة املتــهمني فــامتري ليمــاي  
                                                                                           وأربن كراسـنيكي، وناصـر كراسـنيكي، وناصـر شـاال، ونظمـي كراسـنيكي، وهبلـول ليمـاي،           
                                                                                                        وشعبان شـاال، وثابـت شـاال، وباسـم شـورداي، ورفقـي مزريكـو، مـن هتمـة ارتكـاب جـرائم                       

              ئـة احملكمـة             ووجدت هي   .               كلتشكا الشهرية  /                                               حرب وما يتصل هبا من خمالفات يف قضية كلتشكه        
                       ً                                                                         أن األدلة، القائمة أساساً على املـذكرات اليوميـة لـشاهد االدعـاء املتـويف عجـيم زوجـاي، غـري           

ــايل، ال ميكــن االعتمــاد عليهــا   ــة االحتــاد     .                                                           متــسقة ومتناقــضة، وبالت                                            واحــتفظ املــدعي العــام لبعث
   .                                                  ً األورويب باحلق يف الطعن يف احلكم، ريثما يصدر احلكم كتابياً
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ــول  ٢٥   ويف    ــب /          أيلـ ــان         سـ ــد إيفـ ــام ضـ ــة اهتـ ــاد األورويب الئحـ ــة االحتـ ــدمت بعثـ                                                                        تمرب، قـ
ــة  ــزَعم     .                                               راديفــويفيتش يف حمكمــة بريــشتينا االبتدائي ــه باالنتمــاء إىل مجاعــة ُت َ                 وُيتــهم املــدعى علي   ُ                                 ُ 

ــة حلــوايل    ــان يف    ٤٠                                                           مــشاركتها يف انتــهاك الــسالمة والــصحة البدني                                      مــن املــدنيني الــذكور األلب
   .    ١٩٩٩   ام                  كوسوفو بولييه يف ع /             فوشيه كوسوفيه

                                                                            سبتمرب، عقد قاض لإلجـراءات التمهيديـة تـابع لبعثـة االحتـاد األورويب               /        أيلول   ٢٧    ويف    
                                                                                                     يف ميتروفيتسا جلسة لتقرير احتجاز املتهمني على ذمـة التحقيـق أو إخـالء سـبيلهم، وذلـك يف                   

         ُ ِ                            ســبتمرب اشــُتبِه يف ارتكاهبمــا جــرائم   /         أيلــول  ٢٥                                                 أعقــاب توقيــف اثــنني مــن ألبــان كوســوفو يف   
                                                                                                 السكان املـدنيني تتعلـق باغتـصاب سـيدتني مـن ألبـان كوسـوفو وإسـاءة معاملتـهما                           حرب ضد 

   .                               ً                وقضى القاضي باحتجاز املتهمني شهراً على ذمة التحقيق  .                   خالل الرتاع يف كوسوفو
  

                      اجلرمية املنظمة والفساد    
ــوز  ٢٩  يف    ــاد         /       مت ــة االحت ــابعني لبعث ــة الت ــراءات التمهيدي ــضاة اإلج ــد أحــد ق ــه، أك                                                                                     يولي
                                                                                              عددا من التهم الواردة يف الئحة االهتام ضد فامتري ليماي واثنني ممن معـه مـن املـدعى                         األورويب

ــرر        ــسلكية والالســلكية، وق ــصاالت ال ــد واالت ــل والربي ــضية وزارة النق ــا يعــرف بق ــيهم فيم                                                                                                     عل
   .                                       مواصلة النظر يف الدعوى يف احملاكمة الرئيسية

                           واثـنني مـن قـضاة بعثـة                                            أغسطس، أصدرت هيئة خمتلطة تضم قاضيا حمليا  /    آب  ٢٢    ويف    
ُ                                       وُحكــم علــى أوكــي ألتونتــاس، وهــو     .                                                     االحتــاد األورويب حكمــا يف قــضية لتــهريب املهــاجرين    

                                        ُ                                                                     مواطن تركـي، بالـسجن ملـدة سـبع سـنوات، يف حـني أُديـن بويـار فزليـو مـن كوسـوفو بتهمـة                          
ُ                                      واحدة متصلة بتهريب املهاجرين وُحكم عليه بالسجن ملدة ثـالث سـنوات                               أمـا املتـهم الثالـث      .                              

ّ             القضية فقد ُبّرئ من مجيع ال يف    .   تهم            ُ 
        ُ                                                                   سبتمرب، أُلقي القبض على مخسة مشتبه فـيهم، اثنـان منـهم مـن ضـباط               /        أيلول   ١١    ويف    

  .                                                                   أوروشــيفاك، بــأمر مـن مــدع عــام تــابع لبعثــة االحتــاد األورويب  /                           شـرطة كوســوفو، يف فرييــزاي 
                    شـرطة كوسـوفو                                                                               وصدرت أوامر بإلقاء القبض على هؤالء استنادا إىل حتقيقات أجرهتا مفتشية          

                                                                     واملــشتبه فــيهم متــهمون بإســاءة اســتغالل منــصب رمســي، وقبــول      .                         وجهــاز شــرطة كوســوفو 
                                                                                               الرشاوى، واملتاجرة بالنفوذ، وتقدمي املساعدة للجناة بعد ارتكاب اجلرمية، والتـسبب يف خطـر              

   .             عام، واالبتزاز
       الحتـاد                                                                            سبتمرب، قدمت هيئة ادعاء خمتلطـة تـضم مـدعيا عامـا مـن بعثـة ا                /        أيلول   ١٦    ويف    

                                                                                                       األورويب وآخر حمليا الئحة اهتام حملكمة بريشتينا االبتدائيـة تتـهم فيهـا أربـني فيـسيلي، يف مجلـة                  
                                                                    ويـدعى بأنـه مـسؤول عـن التخطـيط لتـهريب العديـد مـن                  .                                     أمور، بالضلوع يف اجلرميـة املنظمـة      
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                                 باالشــتراك مــع جتــار خمــدرات      ٢٠١٢                                                        شــحنات اهلريويــن مــن كوســوفو إىل أملانيــا خــالل عــام  
                                                    وتــوىل التحقيــق يف هــذه القــضية يف كوســوفو فريــق   .                                      ين يف إطــار جمموعــة إجراميــة دوليــة     آخــر

   .                                                                         حتقيق مشترك من بعثة االحتاد األورويب وشرطة كوسوفو، بالتعاون مع السلطات األملانية
                                                                             ســبتمرب، أصــدرت هيئــة مؤلفــة مــن ثالثــة قــضاة تــابعني لبعثــة االحتــاد    /         أيلــول  ٢٧   ويف   

        وأديـن    .                                                              يتسا االبتدائية حكمها على بلـريمي غيكـاي وهاشـم أمحـدي                                  األورويب يف حمكمة ميتروف   
ُ                                                                     املتــهمان معــا بتــهريب املهــاجرين، فُحكــم علــى غيكــاي بالــسجن ملــدة أربــع ســنوات وعلــى                                    

   .                               أمحدي بالسجن ملدة سنتني وثالثة أشهر
ــشرين األول ٧   ويف    ــة      /              ت ــابعني لبعث ــة الت ــام أحــد قــضاة اإلجــراءات التمهيدي ــوبر، ق                                                                           أكت

                                                                                           ورويب مبحكمــة بريــشتينا االبتدائيــة بتمديــد فتــرة احتجــاز ناصــر كلمنــدي علــى                   االحتــاد األ
                                                 وكانـت شـرطة كوسـوفو قـد ألقـت القـبض              .     ٢٠١٤         ينـاير    /                 كانون الثـاين    ٧             التحقيق حىت       ذمة

                                                                        ومت اعتقاله اسـتنادا إىل أمـر أصـدره مـدع عـام تـابع لبعثـة                 .     ٢٠١٣      مايو   /                    على كلمندي يف أيار   
ــل                     وجيــري التحقيــ   .               االحتــاد األورويب ــة املنظمــة والقت ــشمل اجلرمي ــه يف هتــم ت ــدعى علي                                                                   ق مــع امل

   .               واالجتار باملخدرات
                                                                  أكتوبر، قامت شرطة كوسوفو، بقرار من أحـد املـدعني العـامني             /              تشرين األول   ٩    ويف    

                                                                                                   لبعثــة االحتــاد األورويب، بإلقــاء القــبض علــى ثالثــة مــن ســكان كوســوفو يف عمليــة نفــذهتا يف     
        سـبتمرب   /                                                        الء يف عمليـات سـطو مـسلح يف البحـرين يف أيلـول                                        ويـشتبه يف مـشاركة هـؤ        .         بريشتينا
ُ                                     ، ُسرقت فيها جموهرات تتجاوز قيمتها           ٢٠١٣   ُ                                وأُلقـي القـبض علـى املـشتبه          .               مليون يورو     ١,١  

                                           ِّ                                                        فيهم بتهم اإلكراه واالعتداء املقترنني بظـروف مـشدِّدة للعقوبـة واملـسببني ألذى بـدين شـديد،                  
ــة ارتكبــ     ــة منظم ــشاركة املباشــرة يف جمموع ــة                                                      وامل ــشددِّة للعقوب ــا بظــروف م   .                         ِّ                       ت ســطوا مقترن

                 أكتـوبر، أمـر     /                تـشرين األول     ١٠    ويف    .   ُ                                                        وأُجريت أربع عمليات تفتـيش للمنـازل بـشكل متـزامن          
                                                                                                     أحد القضاة التابعني لبعثة االحتاد األورويب باحتجاز املشتبه فيهم الثالثة ملدة شـهر واحـد علـى                 

   .           ذمة التحقيق
  

            قضايا أخرى    
ُ      يوليه، ُحكم    /      متوز   ١٦   يف                                                                 على شاهد االدعاء يف قضية قتل وجرائم حرب هتـم أعـضاء                   

                                                                                             سابقني يف جيش حترير كوسوفو، ناظم بالكا، بالسجن ملدة أربع سنوات ونـصف بعـد إدانتـه                 
                                                   ويف قـضية أخـرى، أصـدرت حمكمـة ميتروفيتـسا             .                              ِّ              بتهمة القتل املقترن بظروف مشددِّة للعقوبة     

                                           مثــاين ســنوات وثالثــة أشــهر حبــق رمــزي                               يوليــه، حكمــا بالــسجن ملــدة /       متــوز  ٣٠               االبتدائيــة، يف 
   .                            حسناي بعد إدانته بتهمة القتل
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                                                                                  سـبتمرب، قـدمت هيئـة ادعـاء خمتلطـة تـضم مـدعيا عامـا مـن بعثـة االحتـاد               /        أيلول  ٤    ويف     
                                                                                 األورويب وآخر من كوسوفو الئحة اهتام ضد ثالثة من سكان كوسـوفو لـضلوعهم يف اهلجـوم        

   /              كــانون األول  ١٤    يف  )Kosovo 2.0   ( ٢          كوســوفو                                           الــذي حــدث خــالل مناســبة إصــدار جملــة  
ــسمرب  ــشتينا        ٢٠١٢        دي ــشباب والرياضــة يف بري ــراء مبركــز ال ــة احلم ــيهم    .                                                                  يف القاع ــدعى عل                   وامل

ــة اجتمــاع عــام،       ــهاك املــساواة يف الوضــع بــني ســكان كوســوفو، ومنــع أو عرقل                                                                                                     متــهمون بانت
   .                                              وإحلاق أذى بدين خفيف، وإحلاق أضرار مبمتلكات منقولة

                                                                       سبتمرب، قضى رئيس هيئة حمكمة تابع لبعثـة االحتـاد األورويب مبحكمـة              /        أيلول   ١٧    ويف     
                                                                                               ميتروفيتسا االبتدائية بإدانة أحد املدعى عليهم بشراء وحيازة وتوزيع وبيـع خمـدرات ومـؤثرات          

                                                                                    واعترف املتهم بارتكاب اجلرم املنـسوب إليـه خـالل جلـسة االسـتماع األوليـة،                  .            عقلية خطرية 
ُ                     وُحكم عليه بالسجن ملدة س    .             نة وثالثة أشهر 

                                                                                   سبتمرب، وافق قـاض تـابع للبعثـة يف حمكمـة ميتروفيتـسا االبتدائيـة علـى                  /        أيلول   ٢٧    ويف    
                                                                                                         طلب قدمه مدع عام تابع للبعثة لتمديد فترة احتجـاز زاركـو فيـسيلينوفيتش ملـدة شـهر واحـد                    

ّ              وقـد قُـّدم مزيـد      .                                                       وفيسيلينوفيتش مـشتبه يف حيازتـه سـالحا بـدون تـرخيص       .                 على ذمة التحقيق  ُ     
                                      ولـذلك ارتـأى القاضـي أن خطـر           .                                                                   ن األدلة بشأن هتمة حماولة قتلـه اثـنني مـن ضـباط الـشرطة               م

   .                                                    الفرار ما زال يف مستوى يستوجب االحتجاز على ذمة التحقيق
                                                                                  سبتمرب، قـام أحـد قـضاة البعثـة مبحكمـة ميتروفيتـشا االبتدائيـة بتمديـد               /        أيلول   ٣٠    ويف    

                واملــدعى عليــه   .        ديــسمرب /            كــانون األول   ٣                                                       فتــرة احتجــاز علــي حــسين علــى ذمــة التحقيــق حــىت 
                            ِّ                                                                        متــهم بالقتــل املقتــرن بظــروف مــشدِّدة للعقوبــة وبــامتالك أســلحة أو الــتحكم فيهــا أو حيازهتــا 

   .                    استخدامها بدون ترخيص   أو
  

                    فرقة التحقيق اخلاصة    
                                                                                            خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، واصــلت فرقـة التحقيـق اخلاصـة حتقيقاهتـا اجلنائيــة يف           

                                                                                 ق باالختطــاف واالحتجــاز وســوء املعاملــة والقتــل واستئــصال األعــضاء البــشرية                  ادعــاءات تتعلــ
                                                                   وهذه االدعاءات واردة يف التقرير الذي أصدره املقرر اخلاص جمللـس             .                      واالجتار هبا يف كوسوفو   

                                املعاملـة الالإنـسانية لألشـخاص     ”           بعنـوان      ٢٠١١        ينـاير   /                                         أوروبا، ديـك مـاريت، يف كـانون الثـاين      
   . “                          ع باألعضاء البشرية يف كوسوفو               واالجتار غري املشرو

                                                                                        وتواصــل علــى قــدم وســاق التعــاون مــع األطــراف املتــضررة وجمموعــات الــدفاع عــن      
                            وما زال التعـاون قويـا        .                                                                    الضحايا وخمتلف األفراد من أجل مجع املعلومات ذات الصلة بالتحقيق         

             مـن إحـراز                                                                    ّ                         مع السلطات القضائية ووكـاالت إنفـاذ القـانون يف املنطقـة وخارجهـا، وقـد مكّـن                 
   .                                              تقدم كبري يف األنشطة املتعلقة بالتحقيقات والعمليات
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                                                                                 وواصل املدعي العام الرئيسي، كلينت وليامسون، العمـل مـع حكومـات دول املنطقـة           
                                                                                                 والــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب لكفالــة أن تــستمر الفرقــة يف تلقــي مــا حتتاجــه مــن دعــم 

         ّ                                              سبتمرب، حلّ وليامـسون بالبوسـنة واهلرسـك ليلتقـي           /        أيلول   ١٠     ففي    .                       وتعاون إلكمال حتقيقاهتا  
                                                                  وركزت املناقشة على الكيفية اليت ميكن هبا للبوسـنة واهلرسـك أن تـدعم      .                   بوزير العدل كوالك  

ــصدد      ــه يف هــذا ال ــسيد وليامــسون تعاون ــوزير كــوالك لل ــة، وأكــد ال               ومتــشيا مــع    .                                                                                        عمــل الفرق
                                     ر مؤسـسية، عقـد الـسيد وليامـسون                                                                   اسـتراتيجية الفرقـة املتمثلـة يف طلـب املعلومـات مـن مـصاد       

                                   سـبتمرب، نـاقش خاللـه مـع كبـار       /         أيلـول   ١١                                                       اجتماعا يف منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا يف           
    ١٢   ويف   .                                                                                        مــسؤويل املنظمــة الــسبل الــيت ميكــن مــن خالهلــا للمنظمــة أن تــدعم حتقيقــات الفرقــة 

         لــسلطات          ّ                                                               ســبتمرب، حــلّ الــسيد وليامــسون برومــا، حيــث أجــرى مباحثــات مــع ا  /         أيلــول  ١٣  و
                               وأكـدت الـسلطات اإليطاليـة        .                                                                      اإليطالية بشأن جمموعة كبرية من املـسائل املتـصلة بعمـل الفرقـة            

   /         أيلــول  ٣٠   ّ                                            وحــلّ الــسيد ويليامــسون أيــضا بــسلوفاكيا يف   .                                      مــن جديــد دعمهــا الكامــل للفرقــة
  .                                                                                                   سبتمرب، حيث اجتمع بنائب رئـيس الـوزراء ووزيـر الـشؤون اخلارجيـة واألوروبيـة، اليتـشاك                 

                                                                                            ليامسون الوزير اليتشاك علـى دعـم سـلوفاكيا القـوي للفرقـة، يف حـني جـدد الـوزير                        وشكر وي 
   .                                              تأكيد استعداده ملساعدة الفرقة بأي شكل من األشكال

  
             حقوق امللكية    

                                                                                      يف جمال العدالة املدنية، واصل مفوضو جلنة املطالبات املتعلقة باملمتلكات يف كوسـوفو               
ــه    ــاد األورويب عمل ــة االحت ــابعون لبعث ــشمولة        .  م                                           الت ــرة امل ــدت خــالل الفت ــيت ُعق ــسة ال ُ                                         ويف اجلل              

ّ       بالتقرير، ُبّت يف                                                                                      مطالبة تتعلق أساسـا مبمتلكـات تنتمـي األطـراف املتنازعـة عليهـا إىل                 ١     ٠٨٥          ُ 
ّ                                       ويبلـغ العـدد الكلـي للمطالبـات الـيت ُبـّت فيهـا حـىت اآلن                    .                         جمموعات عرقيـة خمتلفـة      ُ                                ٣٩     ٠٦١    

َ            فَصل فيها بعد                                       ُ مطالبة، يف حني يبلغ عدد املطالبات اليت مل ُي    .        مطالبة ٣     ٤٨٦ 
                                  أكتــوبر، تلقــت هيئــة الطعــون   /              تــشرين األول  ١٥           يوليــه إىل  /       متــوز  ١٦                 ويف الفتــرة مــن   

   .      منها  ١٧                    طعنا جديدا، بتت يف   ٩٠                        بوكالة كوسوفو للممتلكات 
           قـرارا      ٢٣٠                                                                               وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصدرت الدائرة اخلاصـة باحملكمـة العليـا               

                قـضية مـن       ٧٤                                             وأغلقت الـدائرة اخلاصـة أيـضا ملفـات            .                    على هيئة احملكمة                      يف القضايا املعروضة  
ّ    قضايا قوائم العمال، وانتهت من البّت يف   (                              قضية على مستوى هيئة االستئناف  ٢٩                                 

 

١( .   
  

__________ 
  .     فقط    ٢٠١٣      أغسطس  /                  األرقام متاحة حىت آب   )١ (  



S/2013/631  
 

13-52726 21/23 
 

                                   التشريعات واملسائل القانونية األخرى    
         ّ                                  ُ                             سبتمرب، وقّعت رئيسة كوسوفو قانون العفـو، الـذي ُنـشر بعـد ذلـك يف            /        أيلول   ١٧   يف    

  .                     يومـا مـن نـشره     ١٥                                       ودخـل القـانون حيـز النفـاذ بعـد         .        سـبتمرب  /          أيلـول    ١٩                  يدة الرمسيـة يف        اجلر
   .     أبريل /       نيسان  ١٩                يا لتنفيذ اتفاق                       ويعترب هذا القانون ضرور

  )                      بلغـراد وبريـشتينا    (                                                                       وفيما يتعلق بإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة، يواصل الطرفان           
   /      آذار  ٢٠                                  ومنـذ بـدء سـريان اإلجـراءات يف       .    رويب                                            إرسال الطلبات عن طريق بعثـة االحتـاد األو      

                                               يعـزى هـذا العـدد الكـبري إىل القـضايا            (                                   طلبات من كوسوفو إىل صـربيا         ١     ١٠٧       ُ      مارس، أُرسل   
ّ                        ، يف حــني وردت أربعــة طلبــات مــن صــربيا، ورّدت بريــشتينا  )                                 املعروضــة علــى الــدائرة اخلاصــة                                     

   .            على طلب واحد
  

                   مسائل أساسية أخرى    
  ّ                                                                      وقّعـــت بعثـــة االحتـــاد األورويب ووزارة الداخليـــة اتفاقـــا لتبـــادل            يوليـــه،  /        متـــوز  ١٦  يف    

                                                                                  ويهدف هذا االتفاق إىل تيسري تبادل املعلومات بني شرطة كوسـوفو وشـرطة بعثـة                .         املعلومات
                          ويتعلـق االتفـاق علـى        .                                                                       االحتاد األورويب هبدف منع اجلرائم وكـشفها واحلـد منـها يف كوسـوفو             

ــة،                                            وجــه اخلــصوص باجلرميــة املنظمــة، واالجتــ                                                          ار بالبــشر واألســلحة واملخــدرات، واجلرميــة املالي
     .                                            والفساد على أعلى املستويات، واالضطرابات املدنية

        الشمال    
         ّ                                                               ســبتمرب، نفّــذت بعثــة االحتــاد األورويب عمليــة تفتــيش ألحــد املنــازل يف   /         أيلــول  ١٨  يف    

   .      ساعة  ٢٤    ملدة                      ُ                                      ُ    قضية اجتار باملخدرات، أُلقي القبض خالهلا على أحد املشتبه فيهم واحُتجز 
  ّ                                                                                       وطّبقــت تــدابري أمنيــة مــشددة علــى املــوظفني مشــال كوســوفو، لكــن البعثــة واصــلت،      

                                                                                                طوال الفترة املشمولة بالتقرير، تقدمي خدمات الرصد والتوجيه واملـشورة لـشرطة كوسـوفو يف               
                                                                                             الشمال دون انقطاع، باستثناء فترة قصرية يف مركز الشرطة بزوبني بوتـوك بـسبب االحتجـاج              

   .                               ليات نفذهتا شرطة كوسوفو يف املنطقة      على عم
                                                                            سبتمرب، أعلنـت بعثـة االحتـاد األورويب وشـرطة كوسـوفو عـن مكافـأة                 /        أيلول   ٢٧    ويف     

                                                                                        يـورو ملـن يقـدم معلومـات تفـضي إىل إلقـاء القـبض علـى اجلـاين أو اجلنـاة                    ٢٧     ٥٠٠         تصل إىل   
     .                                                          املسؤولني عن مقتل موظف بعثة االحتاد األورويب أودريوس شينافيتشيوس

                   تنفيذ اتفاق احلوار    
 ُ                                                                                               أُحــرز تقــدم كــبري يف تنفيــذ اتفــاق احلــوار بــني بلغــراد وبريــشتينا بــشأن دفــاتر الــسجل     

ّ                                  سبتمرب، صّدقت بعثة االحتاد األورويب علـى         /          ففي أيلول   .     املدين                                    دفتـرا مـن دفـاتر الـسجل            ٨٩٦        
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ّ                     وقد ُصّدق على ما جمموعه        .                                   املدين على مدى أربع جلسات تصديق       ُ ُ  ّ        دفتـرا، وُسـلّ     ٨     ٢٦٧        مت          
                                                                                                       دفاتر إىل سلطات كوسوفو، وهو مـا ميثـل حنـو ثلثـي العـدد الكلـي املقـدر للـدفاتر يف                         ٧     ٨٠٨
                                                                                       وشددت بعثة االحتاد األورويب على ضرورة اتباع هنج استراتيجي لكفالة إدمـاج دفـاتر                .      صربيا

   .                                                                          السجل املدين يف إجراءات تسجيل احلالة املدنية، وعلى أنه ميكن كشف أوجه تباين حمتملة
                                                                                رت البعثة عمليات فحص عشوائي للتحقق من أن مراكز الشرطة اخلاصة لـوزارة                وأج  

                                                      ونشرت البعثـة أيـضا ثالثـة مستـشارين إضـافيني             .                                             الداخلية واحملاكم ما زالت مغلقة يف الشمال      
ــسا   ــشرطة مشــال ميتروفيت ــشؤون ال ــشورة       .                                      ل ــه وامل ّ                                                     وســيكّمل هــؤالء خــدمات الرصــد والتوجي     

ــاد   ــق القي ــدميها إىل فري ــشمال،                                          اجلــاري تق ــشأة يف ال ــشرطة كوســوفو احلــديث الن ــة ل                                                                ة اإلقليمي
                                          ويـشكل قـرار إرسـال مـوظفني إضـافيني          .                                                     سيما ملدير الشرطة اإلقليمـي بالنيابـة دجـوريتش           وال

   .                                                 اعترافا بالتحديات اخلاصة اليت تواجه الشرطة يف الشمال
      شـهر                                                                                        وكما هو معتاد، فإن حركة املرور يف نقاط العبـور بكوسـوفو بلغـت ذروهتـا يف                     

                              واالجتماعـات املنتظمـة بـني       -                                                 وقد أدى نظام نقاط العبور املشتركة مع صربيا         .      أغسطس /  آب
ــة االحتــاد األورويب      ــن بعث ــسري م ــصرب، بتي ــارك الكوســوفيني وال ــوظفي اجلم ــيص  -                                                                               م            إىل تقل

                                    سـاعات باملقارنـة مـع عـام           ١٠                                                                    فترات االنتظار يف نقاط العبور املشتركة املؤقتة مبـدة تـصل إىل             
ــ  .     ٢٠١٢ ــة           وبن ــاإلدارة املتكامل ــة، ومتــشيا مــع خطــة العمــل املتعلقــة ب                                                                                                اء علــى توصــية مــن البعث

                                                                                                      للحــدود، قــام الطرفــان معــا بتخفيــف إجــراءات املراقبــة وفــتح مجيــع املمــرات املتاحــة يف نقــاط  
ــور ــرات ختفيــف          .         العب ــدقيق خــالل فت ــات الت ــة برصــد عملي ــك، قامــت البعث ــى ذل                                                                                            وعــالوة عل

                                      ويف بعـض احلـاالت، قـدمت البعثـة           .                                  زام باحلـد األدىن مـن املعـايري                                         إجراءات املراقبة لكفالـة االلتـ     
   .                                                                 املشورة إىل نظرائها بشأن كيفية حتسني إجراءات املراقبة خالل فترات الذروة

ُ                                   ويف سياق االتفاق املتعلق باإلدارة املتكاملة لنقاط العبـور، ُعقـدت اجتماعـات للفريـق                                                                    
     إىل  ٤                                         بشؤون اجلمارك يف بروكسل يف الفتـرتني مـن                                           املعين بتنفيذ االتفاق والفريق العامل املعين  

                                         ومـا زالـت البعثـة تقـدم خـدمات            .                      سبتمرب، على التـوايل    /        أيلول   ٢٥       إىل     ٢٣          سبتمرب و    /        أيلول  ٦
     .                                        الرصد والتوجيه واملشورة لدعم تنفيذ االتفاق

  صدر مبوافقة بريند بوركهارت
  رئيس البعثة
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             املرفق الثاين
                                                   بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف                                             تشكيل وقوام عنـصر الـشرطة يف          

   )    ٢٠١٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٥   حىت  (       كوسوفو 
  
       العدد       البلد

   ١         كرواتيا
   ١        أملانيا

   ١         هنغاريا
   ١         إيطاليا

   ١         باكستان
   ١              االحتاد الروسي

   ١       تركيا
   ١          أوكرانيا

   ٨       اجملموع  
      

                 تحـدة لـإلدارة                                                            تشكيل وقوام عنصر االتصال العسكري يف بعثة األمـم امل             
   )    ٢٠١٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٥   حىت  (                املؤقتة يف كوسوفو 

  
       العدد       البلد

   ١                   اجلمهورية التشيكية
   ١        بولندا
   ١         النرويج

   ١                مجهورية مولدوفا
   ١         رومانيا
   ١       تركيا

   ٢          أوكرانيا
   ٨       اجملموع  

  
  


