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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
  

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

تحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وطلـب إيلّ أن أقـدم علـى فتـرات               مبوجبه إنشاء بعثة األمم امل    
مـا اضـطلعت بـه البعثـة مـن أنـشطة            التقريـر   يغطـي   و. منتظمة تقـارير بـشأن تنفيـذ واليـة البعثـة          

 ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٦استجد من تطورات هبذا اخلـصوص خـالل الفتـرة مـن              وما
  .٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٠إىل 
 زالت أولويات البعثة تتمثل يف تعزيز األمـن واالسـتقرار واحتـرام حقـوق اإلنـسان         وما  - ٢

ــاء مــع     . يف كوســوفو واملنطقــة  ــها البن ــق أهــدافها، تواصــل تفاعل ــة لتحقي ويف إطــار ســعي البعث
ــة          ــة اإلقليمي ــات الفاعل ــع اجله ــوفو، وم ــف املوجــودة يف كوس ــع الطوائ ــراد، وم ــشتينا وبلغ بري

ة األمــن والتعــاون يف أوروبــا والقــوة األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو  ومــا زالــت منظمــ. والدوليــة
. )١٩٩٩ (١٢٤٤ قـرار جملـس األمـن        مبوجـب مستمرتني يف القيام بـدوريهما      ) كوسوفو قوة(

وفو، متاشــيا مــع بيــان ومــا زال لبعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون وجــود يف كوســ 
وتقريـري  ) S/PRST/2008/44 (٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٦رئيس جملـس األمـن املـؤرخ        

وكـاالت األمـم املتحـدة    ومـا زالـت   ). S/2008/692 (٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٤املؤرخ  
  .وصناديقها وبراجمها تعمل مع البعثة عن كثب

    
  التطورات السياسية الرئيسية  -ثانيا   

بفضل االتفاقات التارخيية اليت مت التوصل إليها بني بريشتينا وبلغراد بتيسري مـن االحتـاد         - ٣
. بكوســوفو تغــريات كــربى وتقــدما سياســيا كــبريا فيمــا يتعلــق    ٢٠١٣ شــهد عــام ،األورويب

ــالتقرير، واصــل الطرفــان اختــاذ إجــراءات هامــة علــى صــعيد تنفيــذ      وخــالل الفتــرة املــشمولة ب
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  .أبريل/ نيسان١٩ املربم يف “االتفاق األول على املبادئ املنظِّمة لتطبيع العالقات”
. نوفمرب، أجريت يف كوسوفو انتخابـات للعمـد واجملـالس البلديـة           / تشرين الثاين  ٣ويف    - ٤

ــا التفــاق  واشــتمل هــ  ــسان١٩ذا، وفق ــديات مشــال    / ني ــات يف بل ــى إجــراء االنتخاب ــل، عل أبري
  ).ليبوسافيتش، ومشال ميتروفيتسا، وزوبني بوتوك، وزفيتشان(كوسوفو األربع 

وأجريــت االنتخابــات بــصورة ســلمية إىل حــد كــبري يف خمتلــف أحنــاء كوســوفو حتــت    - ٥
البلـديات بـأن معـدالت إقبـال النـاخبني      مظلة إطار تشريعي واحد، مـع إفـادة نـسبة كـبرية مـن           

ويف اجملمــوع الكلــي، .  بفــارق كــبري٢٠٠٩فاقــت االنتخابــات الــسابقة الــيت أجريــت يف عــام  
، يف زيــادة بواقــع حنــو ) يف املائــة ّممــن حيــق هلــم التــصويت ٤٦,٣١( ناخبــا ٨٣٠ ٣٧١شــارك 
رت منظمــة ويــّس. ٢٠٠٩ نــاخبني عــن االنتخابــات البلديــة الــيت أجريــت يف عــام   ١٢١ ٠٠٩

األمن والتعاون يف أوروبا إجراء االنتخابات يف البلديات الشمالية، إىل جانب اقتـراع النـاخبني               
وراقـب االنتخابـات    . املقيمني خارج كوسوفو يف اإلقلـيم الرئيـسي لـصربيا ويف اجلبـل األسـود              

ن إىل  مراقبــا معتمــدا ينتمــو٢٦ ٩٨٥ مراقبــا حمليــا ودوليــا، وكــان مــن بينــهم ٣٠ ١٧٣احملليــة 
 مراقبـا دوليـا، منـهم    ٤٦٤ مراقبا من املنظمات غـري احلكوميـة، و       ٢ ٤٧٩كيانات سياسية، و    

  . من بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالحتاد األورويب٩٩
القتـراع بـشكل سـلمي، باسـتثناء     لنوفمرب، أجريت اجلولـة األوىل  / تشرين الثاين٣ويف    - ٦

من اقتحام اثنني من مراكز االقتـراع وإحـداث          هولونمشال ميتروفيتسا، حيث متكن ملثمون جم     
وباإلضـافة إىل ذلـك، ُعثـر علـى         . الفوضى فيهما على الرغم من التدابري األمنية الواسعة النطاق        

ونتيجـة هلـذه اهلجمـات، اضـطرت منظمـة األمـن            . قنبلة يدوية بالقرب من مركز اقتـراع ثالـث        
ــرا   ــا إىل إغــالق مراكــز االقت ــضعة ســاعات    والتعــاون يف أوروب ــأثرة قبــل املوعــد املقــرر بب ع املت

وقررت اللجنة املركزيـة لالنتخابـات يف كوسـوفو إعـادة           . وإجالء موظفيها من مشال كوسوفو    
  . نوفمرب/تشرين الثاين ١٧االقتراع يف املراكز الثالثة املتأثرة يف مشال ميتروفيتسا، ومت ذلك يف 

 الثانيــة النتخابــات العمــد يف بلــديات  ديــسمرب، أجريــت اجلولــة / كــانون األول١ويف   - ٧
 الــيت مل حيــصل فيهــا أي مرشــح علــى األغلبيــة املطلقــة يف اجلولـــة األوىل،        ٢٥كوســوفو الـــ   

واشـتملت اجلولـة علــى إعـادة التــصويت يف ثالثـة مراكــز لالقتـراع يف زفيتــشان بـسبب وقــوع       
وفو، مـع وجـود     وأجريت االنتخابـات بـصورة سـلمية يف معظـم أحنـاء كوسـ             . خمالفات إجرائية 

استثناء بسيط يف باسيان ببلدية بارتيش، حيث جرى إتالف صناديق االقتـراع عمـدا، ممـا أدى               
  .ديسمرب دون وقوع أي حوادث/ كانون األول١٥إىل شطب النتائج وإعادة التصويت يف 

وقد أحدثت نتائج االنتخابات توازنا سياسيا جديدا بني األحـزاب الـسياسية الرئيـسية                - ٨
 احلـاكم بانتخابـات العمـد يف        “حـزب كوسـوفو الـدميقراطي     ”ففي حني فاز    . ن كوسوفو أللبا
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، ) الــيت كانــت يف يــد احلــزب قبــل االنتخابــات١٤يف نقــصان عــن البلــديات الـــ ( بلــديات ١٠
، مكاسب كـبرية، حيـث فـاز        “رابطة كوسوفو الدميقراطية  ”وحقق احلزب املعارض الرئيسي،     

). مقابل سبع فقط كانت يف يد احلـزب قبـل االنتخابـات   (ات يف انتخابات العمد يف تسع بلدي    
 يف ثالث بلـديات     “التحالف من أجل مستقبل كوسوفو    ”ومن األحزاب األخرى، فاز حزب      

حتـالف كوسـوفو   ”، وفـاز حـزب   )مقابل ست بلـديات كانـت يف يـده قبـل االنتخابـات           (فقط  
ــد ــسا  “اجلدي ــوب ميتروفيت ــديتني، إحــدامها جن ــازت .  يف بل ــر املــصري حركــة ”وف ــيت “تقري ، ال

. خاضــت االنتخابــات البلديــة ألول مــرة، مبقعــد العمــدة يف بريــشتينا، أكــرب بلــديات كوســوفو
ورأى العديد من املراقبني احمللـيني والـدوليني أن هـذه النتـائج متثـل انعكاسـا النتـشار الرغبـة يف                      

تائجهـا، إىل جانـب      االنتخابات ون  كما أن . إحداث تغيري يف إدارة الشؤون العامة يف كوسوفو       
 يف أعـداد البالغـات   قد انعكست يف االخنفـاض امللحـوظ  معدالت إقبال الناخبني العالية نسبيا،   

. عــن حــاالت مزعومــة للتالعــب بالنتــائج أو تزويــر األصــوات، مقارنــةً باالنتخابــات الــسابقة   
، إىل جانـب    ساعد على ذلك الوجود القوي والنشط ملراقيب االنتخابات الدوليني واحملليني          وقد
جرى من توجيه رسائل قوية إىل الزعماء السياسيني مفادهـا أن اجملتمـع الـدويل لـن يتـسامح               ما

 تقريـرا عـن وقـوع    ٩٠ومـع ذلـك، أصـدرت شـرطة كوسـوفو حـوايل             . مع مثل هذه األنـشطة    
 كـانون   ١٥نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٣انتهاكات فيما يتعلق بالعملية االنتخابية يف الفترة من         

  .٢٠١٣ديسمرب /ولاأل
وحــدثت أيــضا حتــوالت سياســية كــربى يف البلــديات الــست الــيت تقطنــها أغلبيــة مــن     - ٩

ــار    ــويب هنــر إيب ــز  . صــرب كوســوفو جن ــم يف ــستقل ”فل ــربايل امل ــصرب  “احلــزب اللي  املنتمــي ل
ــدعم مــن            ــسابق وكــان حيظــى بال ــديات يف ال ــى هــذه البل ــا عل ــان مهيمن ــذي ك ــوفو، ال كوس

 بلديــة واحــدة خــالل هــذه االنتخابــات، بينمــا فــاز يف البلــديات    مؤســسات كوســوفو، إال يف
  . املدعوم من بلغراد“املبادرة املدنية الصربية”اخلمس األخرى حزب 

ــاز مرشــحو     - ١٠ ــصربية ”ويف مشــال كوســوفو، ف ــة ال ــادرة املدني ــع  “املب ــديات األرب  يف البل
ال كوسـوفو، ومعهـا البلـديات      ومن املتوقـع أن تـشكل اهلياكـل البلديـة املنتخبـة يف مشـ              . مجيعها

مجاعـة البلـديات الـصربية      /اليت تقطنها أغلبية من صرب كوسوفو جنويب هنر إيبـار، نـواة رابطـة             
وقـام العمـد وأعـضاء اجملـالس البلديـة املنتخبـون          . أبريل/ نيسان ١٩املزمع إنشاؤها وفقا التفاق     

تثناء الفـائز بانتخابـات العمـدة       ينـاير، باسـ   / كانون الثـاين   ١١حديثا يف الشمال بتأدية اليمني يف       
يف بلديــة مشــال ميتروفيتــسا، الــذي أعلــن قــراره عــدم تقلّــد املنــصب، كمــا اســتقال مــن منــصبه 

ومـن املتوقـع إجـراء انتخابـات        . احلكومـة الـصربية    يف   كنائب ملدير مكتـب كوسـوفو وميتوهيـا       
  .٢٠١٤فرباير / شباط٢٣جديدة لعمدة مشال ميتروفيتسا يف 
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، اسـتمر احلـوار الرفيـع املـستوى الـذي ييـسره االحتـاد               املـشمولة بـالتقرير    ترةوطوال الف   - ١١
وعقـد  . األورويب، هو واألفرقة العاملة التقنية املنبثقـة عنـه، يف عقـد االجتماعـات يف بروكـسل                

رئيــسا الــوزراء إيفتــسا داتــشتش وهاشــم ثاتــشي ثالثــة اجتماعــات أخــرى بتيــسري مــن كــاثرين 
 تــشرين ٦لالحتــاد األورويب للــشؤون اخلارجيــة والــسياسة األمنيــة، يف الــسامية  آشــتون، املمثلــة

وانـــصب تركيـــز . ديـــسمرب/ كـــانون األول١٣ديـــسمرب و / كـــانون األول٥نـــوفمرب و /الثـــاين
نـوفمرب علـى نتـائج اجلولـة األوىل مـن االنتخابـات وعلـى             / تشرين الثاين  ٦االجتماع املعقود يف    

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٤بر، مما أتاح اجملال لبدء العمل يف        تنفيذ اتفاق اإلدارة املتكاملة للمعا    
بـــاإلجراءات اجلديـــدة لتحـــصيل الرســـوم اجلمركيـــة عنـــد اثنـــتني مـــن نقـــاط العبـــور يف مشـــال 

واتفق اجلانبان أيضا علـى آليـة إليـداع اإليـرادات احملـصلة يف حـساب خـاص لـدعم                    . كوسوفو
  .الشمالية ميزانية املنطقة

ــاعني  - ١٢ ــودين يف ويف االجتمـ ــانون األول١٣ و ٥ املعقـ ــان   / كـ ــل اجلانبـ ــسمرب، واصـ ديـ
وعنـد هنايـة   . مناقشاهتما بشأن طرائق إدماج أفراد وزارة الداخلية الـصربية يف شـرطة كوسـوفو            

 مـن ضـباط شـرطة وزارة الداخليـة الـصربية قـد وقعـوا                ٨٠الفترة املشمولة بالتقرير، كـان حنـو        
ــاك أعــداد أ     ــع شــرطة كوســوفو، وهن ــودا م ــسه   عق ــشيء نف ــام بال ــصدد القي وخــالل . خــرى ب

ديـسمرب، ركـزت املناقـشات علـى الـسلطة القـضائية،            / كـانون األول   ١٣االجتماع املعقـود يف     
جتـاوز اخلالفـات القائمـة بـشأن هيكلـة احملـاكم يف مشـال كوسـوفو وتعـيني                   العمل علـى    وجرى  

  .يناير/واستمرت هذه املناقشات يف كانون الثاين. األفراد فيها يف املستقبل
 الــسامية تقريــرا إىل  ممثلــة االحتــاد األورويب ديــسمرب، رفعــت  / كــانون األول١٦ويف   - ١٣

 جملس الـشؤون العامـة التـابع        وأّيد. وزراء خارجية االحتاد األورويب عن التقدم احملرز يف احلوار        
ثـات  ديـسمرب، فـتح بـاب احملاد   / كـانون األول  ١٧لالحتاد األورويب، خالل اجتماعه املعقـود يف        

 خبـصوص انـضمامها، وأحـاط علمـا بـاعتزام املفوضـية             ٢٠١٤يناير  /مع صربيا يف كانون الثاين    
األوروبية أن ختتتم املفاوضات املتعلقة بإبرام اتفاق لتحقيق االستقرار واالنتساب مع كوسـوفو             

  .٢٠١٤خالل عام 
    

  مشال كوسوفو  -ثالثا   
جـراء احلمـالت االنتخابيـة وأعمـال        جوهبت حتديات سياسية وتنظيمية متعـددة لـدى إ          - ١٤

ــوفو   ــال كوســ ــصويت يف مشــ ــني التفــــاق      . التــ ــيني املعارضــ ــسياسيني احمللــ ــّن بعــــض الــ وشــ
 محلة قوية للمقاطعـة، مشلـت عـدة جتّمعـات ومـسريات احتجاجيـة مجاهرييـة،                 أبريل/نيسان ١٩

  .إىل جانب توزيع امللصقات واملنشورات على نطاق واسع
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أكتــوبر، وقعــت حادثتــان عنيفتــان بــدا أهنمــا اســتهدفتا  /ل تــشرين األو١٩ و ١٨ويف   - ١٥
لــة مرشــحني حمــّددين، ممــا أثــار خمــاوف تتعلــق باحتمــال انــدالع العنــف الــسياسي خــالل احلم  

  .وحلسن احلظ، مل ُيفد بعد ذلك بوقوع أي هجمات أخرى. االنتخابية
ا يف مشـال ميتروفيتـسا      وباإلضافة إىل احلادثتني اللتني وقعت    نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٣ويف    - ١٦

 قام حشد من الناس بإلقاء احلجـارة علـى مـركبتني تـابعتني               أعاله، ٦وورد وصفهما يف الفقرة     
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومركبة تابعة لبعثة االحتاد األورويب املعنية بـسيادة القـانون يف                

اســعة مــن اجملتمــع الــدويل، وأعقبــت هــذه األعمــال اإلجراميــة، الــيت قوبلــت بإدانــة و. زفيتــشان
ــى األرض     ــضادة عل ــات امل ــات واالهتام ــن االهتام ــسلةٌ م ــة   . سل ــة املركزي ــد أن قامــت اللجن وبع

نـوفمرب بإعـادة التـصويت يف املراكـز         / تـشرين الثـاين    ٦لالنتخابات باستعراض احلالة، أمرت يف      
نــوفمرب يف ظــل / تــشرين الثــاين١٧وأجريــت اإلعــادة يف . الثالثــة املتــأثرة يف مشــال ميتروفيتــسا 

وأجريـت إعـادة أخـرى يف       . تدابري أمنية معززة، ومّرت بسالم دون وقوع أي حوادث أخـرى          
  .ديسمرب بسبب وقوع خمالفات إدارية يف ثالثة مراكز اقتراع يف زفيتشان/ كانون األول١
  كـانون ١وبعد إجراء اإلعادة واالنتهاء بنجاح من اجلولة الثانية النتخابـات العمـد يف          - ١٧

 يف بلــديات مشــال كوســوفو األربــع  “املبــادرة املدنيــة الــصربية”ديــسمرب، فــاز مرشــحو /األول
وتبّين من العّد النهائي أن معدالت إقبال الناخبني، على ضوء قائمـة النـاخبني احلاليـة،                . مجيعها

 أعلــى مــستوياهتا عنــد يف زفيتــشان، وكانــت ) يف املائــة٢٠,٤٧( أدىن مــستوياهتا عنــدكانــت 
وبلـــغ معـــدل اإلقبـــال النـــهائي يف مشـــال ميتروفيتـــسا  .  يف زوبـــني بوتـــوك) يف املائـــة٣٣,٢٦(

  . يف املائة٢٥,٢٤يف املائة، وبلغ يف ليبوسافيتش  ٢٥,٢٨
وحدث بعض التأخري يف إنشاء اإلدارات البلدية اجلديدة بسبب اخلالفات اليت نـشأت               - ١٨

وهـو  البلديات الشمالية األربع،     نخفض عدد مقاعد اجملالس البلدية يف ثالث م       قرار  خبصوص  
  .ما أثار احتجاج القادة املنتخبني حديثا يف زفيتشان وزوبني بوتوك وليبوسافيتش

وظل بعض السياسيني احملليني املصّرين علـى معارضـة املـشاركة يف االنتخابـات حيثـون                  - ١٩
ويف الوقــت . أبريــل/ نيــسان١٩اجلمهــور علــى مقاومــة اخلطــوات اإلضــافية املتوخــاة يف اتفــاق 

ذاته، ما زالت هناك حالة عـدم يقينيـة سـائدة بـني سـكان مشـال كوسـوفو بـشأن االنعكاسـات            
إىل  باالختـــصاصات الـــيت ســـتوكل  العمليـــة لالســـتمرار يف التنفيـــذ، وخاصـــة فيمـــا يتـــصل      

مجاعة البلديات الصربية املزمع إنشاؤها، واليت ما زالت موضـوع مناقـشات مـستمرة يف            /رابطة
  .بروكسل
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  األمن  -رابعا   
بقيــت احلالــة األمنيــة هادئــة إمجــاال يف خمتلــف أحنــاء كوســوفو خــالل الفتــرة املــشمولة    - ٢٠

واختذ معدل اجلرمية اإلمجـايل اجتاهـا نزوليـا يف احملـصلة العامـة، وذلـك رغـم التـوترات                 . بالتقرير
اكوفيتــسا عــدة ينــاير، جتّمــع يف ج/ كــانون الثــاين٦ويف . الــيت انــدلعت قبــل وأثنــاء االنتخابــات

مئات من األشخاص يف تظاهرة كانـت تقودهـا يف األصـل رابطـة ألمهـات املفقـودين، فمنعـوا                    
وتعرضـت  . كـسي وجمموعة من الصرب املشردين داخليا من حضور قداس عيد املـيالد األرثوذ     

 / كـانون الثـاين   ١٦ويف  . احلافلة اليت كانت تقل الزوار للرشق باحلجارة مـن بعـض املتظـاهرين            
ر، اغتيل دمييتري يانيتشيفيتش، عضو جملس بلدية مشـال ميتروفيتـسا املنتخـب، بـالقرب مـن                 يناي

وأعلنــت ســلطات كوســوفو وممثلــو صــرب كوســوفو احملليــون واحلكومــة الــصربية          . منـــزله 
  .واجلهات الفاعلة الدولية إدانتهم للحادث ودعوا إىل سرعة إجراء التحقيقات

ة كوسوفو إلقامـة شـراكات مـع الطوائـف، اسـتنادا             اجلهود اليت بذلتها شرط    وصاحب  - ٢١
، إىل جانـــب إنـــشاء ٢٠١٦-٢٠١٢إىل اســـتراتيجية وخطـــة عمـــل اخلفـــارة اجملتمعيـــة للفتـــرة 

ــديات، حــد    ــة يف معظــم البل ــة للــسالمة اجملتمعي  العــدد اإلمجــايل  يفث اخنفــاض واجملــالس البلدي
  املتــصلةمجــايل للبالغــاتوحــدث أيــضا اخنفــاض يف العــدد اإل . حلــاالت اإلبــالغ عــن اجلــرائم 

 ذات تأثري حمتمل على طوائف كوسوفو غري املتمتعة باألغلبية مقارنةً بـالفترة املـشمولة      حبوادث
  .بالتقرير السابق

    
  سيادة القانون  -خامسا  

واصلت البعثة رصد األنشطة واالضطالع ببعض املسؤوليات يف جمال سيادة القـانون،              - ٢٢
 مــع وزاريت العــدل والداخليــة يف كوســوفو، إىل جانــب وزارة   وأقامــت عالقــات تعــاون تقــين 

واستمرت البعثة يف تيسري طلبات املساعدة القانونية املتبادلة مـن البلـدان الـيت              . العدل يف صربيا  
واسـتمرت البعثـة يف تقـدمي خـدمات التـصديق علـى املـستندات لـسكان                 . مل تعترف بكوسـوفو   

ــى    ــصديق األويل عل ــكوســوفو، والت ــة بت ستنداامل ــة  املتعلق ــة املدني ــة احلال ــؤهالت األكادميي  وامل
علــى طلــب الــدول غــري املعترفــة بكوســوفو، حيــث صــّدقت علــى     واملعاشــات التقاعديــة بنــاء 

  . وثيقة٤١٨جمموعه  ما
واستمرت البعثة يف تيسري االتصاالت بني سلطات كوسوفو واملنظمة الدولية للـشرطة              - ٢٣

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، قـدمت البعثـة الـدعم        . ضاءودوهلـا األعـ   ) اإلنتربـول (اجلنائية  
 التحقيـق يف القـضية      بتيـسريها لبعثة االحتاد األورويب املعنية بـسيادة القـانون ولـشرطة كوسـوفو             

خالل الـدورة الثانيـة والثمـانني       و. الشهرية املتصلة جبرمية السطو املسلح اليت وقعت يف البحرين        
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قــدمت اإلنتربــول عرضــا خاصــا ، ٢٠١٣أكتــوبر /يف تــشرين األولللجمعيــة العامــة لإلنتربــول 
لتعريف وفود الدول بالدور الذي يقوم به كل مـن          للمنظمة   أتاح الفرصة    ، مما عن هذه القضية  

وخـالل  . بعثة األمم املتحـدة وبعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون والـسلطات احملليـة                  
  . البعثة مثانية إشعارات خبصوص أشخاص مطلوبني دولياالفترة املشمولة بالتقرير، تلقّت

 شخـصا مـا زالـوا    ١ ٧٢١، كان هناك ما جمموعه      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    - ٢٤
واسـتمرت البعثـة يف دعـم وتـشجيع إحـراز      . يف عداد املفقودين من جـّراء النــزاع يف كوسـوفو      

قام هبا ممثلون عن رابطات أسـر املفقـودين         ويّسرت البعثة زيارة    . التقدم بشأن مسألة املفقودين   
نوفمرب، وذلـك   /من القبارصة األتراك والقبارصة اليونانيني إىل بريشتينا وبلغراد يف تشرين الثاين          

يف أعقاب الزيارة اليت قام هبا ممثلون عن رابطات أسـر املفقـودين مـن ألبـان كوسـوفو وصـرب                     
 والتقـــى الوفـــد القربصـــي املـــشترك  .٢٠١٢نـــوفمرب /كوســـوفو إىل قـــربص يف تـــشرين الثـــاين 

  .بالسلطات احمللية والدولية املعنية حبل مسألة األشخاص املفقودين وتبادل معها اخلربات
ــانون األول١٠ويف   - ٢٥ ــسمرب / كـ ــتنادا إىل    ٢٠١٣ديـ ــصربية، اسـ ــسلطات الـ ــدأت الـ ، بـ

ــامل  - معلومــات مت احلــصول عليهــا عــن طريــق فريــق بلغــراد    فقودين، بريــشتينا العامــل املعــين ب
وبدعم من بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون ويف حضور سلطات كوسوفو والبعثـة،              
عمليــات حفــر يف موقــع يــشتبه يف أنــه اســُتخدم كمقــربة مجاعيــة يف حمجــر رودنيتــسا يف بلديــة  

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٣وعلى إثـر العثـور علـى رفـات بـشرية يف املوقـع يف                . راشكا بصربيا 
ــق        ٢٠١٣ ــة إىل حــني مواصــلة التحقي ــرر إغــالق املنطق ــق ق ــضية إىل قاضــي حتقي ــت الق ، أحيل

  .مبجّرد أن تسمح األحوال اجلويةواستئناف أعمال احلفر 
    

  العائدون واجملتمعات احمللية  -سادسا  
قام تشالوكا بياين، املقّرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين داخليـا، بزيـارة إىل                 - ٢٦

 لتقيـــيم التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ التوصـــيات الـــيت ٢٠١٣أكتـــوبر /و يف تـــشرين األولكوســـوف
، وللتعــّرف علــى التحــديات  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥متّخــضت عنــها الزيارتــان الــسابقتان يف عــامي   

وبينمـا الحـظ املقـرر اخلـاص حـدوث بعـض التطـورات           . القائمة وتقييم فرص عـودة النـازحني      
 وتقرير السياسات فيما يتـصل بعـودة املـشردين، فقـد دعـا      اإلجيابية على صعيد سن التشريعات 

ــة فــرص       ــة، وقل أيــضا إىل حتــسني إجــراءات معاجلــة مــسائل التمييــز، وارتفــاع معــدالت البطال
التعليم، واسترداد األمالك احملتلة بصورة غري مشروعة، وكلها مسائل ما زالت تؤثر سلبا علـى               

  .عودة املشردين
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اير، قام رئيس الـوزراء ثاتـشي بزيـارة اثنـتني مـن األسـر العائـدة         ين/ كانون الثاين  ٧ويف    - ٢٧
وكـسي، وأعـرب عـن التـزام سـلطات          ذيف قرية فيـداين ببلديـة كلينـا مبناسـبة عيـد املـيالد األرثو              

  .كوسوفو بتيسري عودة صرب كوسوفو املشردين إىل ديارهم وأمالكهم
فوفقـا ملفوضـية    . فـضة نـسبيا   ويف الوقت نفسه، ما زالت معدالت العودة الطوعية منخ          - ٢٨

 حاالت عودة طوعية ألفـراد مـن األقليـات          ٣٠٧األمم املتحدة لشؤون الالجئني، كانت هناك       
ــا بــني تــشرين األول    ــرة م ــوبر وكــانون األول /إىل كوســوفو خــالل الفت ــسمرب /أكت ، ٢٠١٣دي

 مـن الكوسـوفيني مـن أهـايل طوائـف           ٢٢٣ من صـرب كوسـوفو، و        ٨٣وكان من بني هؤالء     
وكـان جممـوع حـاالت      . ا واألشكالييا واملصريني، وشخص واحد من بوسـنيي كوسـوفو         الروم

ومـا زالـت طوائـف األقليـات     .  حالـة ٢٧٩ يبلـغ    ٢٠١٢العودة خـالل الفتـرة نفـسها مـن عـام            
تشري إىل املسائل اليت مل حتسم بعد فيما يتعلـق بامللكيـة، وإىل الـشواغل األمنيـة وضـآلة الفـرص                     

  .عصى التحديات اليت تعترض حتسُّن معدالت العودة بشكل عاماالقتصادية باعتبارها أ
 حالـة ألفـراد     ٢ ٦٦٠وسجلت مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني مـا جمموعـه                - ٢٩

، ومعظمهـم مـن بلـدان أوروبيـة، وإن مل يـتم بعـد               ٢٠١٣أعيدوا إىل ديارهم قسرا خالل عـام        
بر، أقــّرت ســلطات كوســوفو الئحــة  أكتــو/ويف تــشرين األول. التحقــق مــن اجملمــوع النــهائي 

جديدة قُصد هبا حتسني إدارة برنامج إعادة اإلدماج، كما أقّرت االستراتيجية اجلديدة إلدمـاج              
  .٢٠١٨-٢٠١٤األشخاص املعادين إىل ديارهم للفترة 

    
  التراث الثقايف والديين  -سابعا   

مواقــع التــراث الــديين خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت البعثــة رصــد ومحايــة    - ٣٠
ــم        ــة والعلــ ــدة للتربيــ ــم املتحــ ــة األمــ ــع منظمــ ــق مــ ــاون الوثيــ ــوفو، بالتعــ ــايف يف كوســ والثقــ

  ).اليونسكو( والثقافة
، بعقـد اجتماعـات دوريـة       ٢٠١٣فربايـر   /وقام جملس التنفيذ والرصد، املنشأ يف شـباط         - ٣١

كسية الـصربية وللطائفـة   واألرثوذملناقشة املسائل املتصلة حبماية التراث الديين والثقايف للكنيسة       
 القــانونديــسمرب، نــاقش اجمللــس مــسألة تنفيــذ   / كــانون األول١٦ويف . الــصربية يف كوســوفو

بنـاء  مـسألة  ، و“فيليكـا هوتـشا  ”قريـة  القـانون املتعلـق ب   و“مركز بريـزرين التـارخيي   ” بـاملتعلق  
  .املساكن يف حميط بطريركية بيتش

سـبتمرب  / أيلول ٢٤ يف بريزرين، الذي اكتمل تشكيله يف        ومل يقم جملس التراث الثقايف      - ٣٢
، باستعراض مخس حاالت ُعرضت عليـه خبـصوص تـشييد وتـرميم مبـان، وذلـك نظـرا                 ٢٠١٣

وظــل اجمللــس يعــاين أيــضا مــن حمدوديــة الــدعم املــايل   . المتنــاع بعــض أعــضائه عــن املــشاركة 
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رب اجمللــس عــن قلقــه إزاء وأعــ. واللوجــسيت وااللتــزام الــسياسي مــن جانــب الــسلطات احملليــة 
مواقع التراث الثقايف املوجودة يف مركز املدينة التارخيي، ودعـا اجملتمـع الـدويل إىل             حالة  تدهور  

تشجيع إحكام إجـراءات منـع أعمـال التـشييد غـري القانونيـة يف مواقـع التـراث الـديين والثقـايف                       
بق، مل تبـدأ بلديـة أوراهوفـاتش بعـد     وكما أُبرز يف التقرير السا. احملمية ومنع إحلاق األضرار هبا 

بتنفيــذ القــانون املتعلــق بقريــة فيليكــا هوتــشا، وذلــك علــى الــرغم مــن اســتمرار الــضغوط الــيت   
  .متارسها السلطات املركزية واجملتمع الدويل

ــشرين األول  - ٣٣ ــوبر /ويف ت ــشباب والرياضــة قائمــة    ٢٠١٣أكت ــة وال ــّرت وزارة الثقاف ، أق
 مـن مواقـع   ١ ٤٢٨وتتضمن القائمـة  . لثقايف املشمولة باحلماية املؤقتة  مستكملة مبواقع التراث ا   

وتتـضمن القائمـة    . وآثار وقطع التراث الثقايف الـيت سُتـشمل باحلمايـة املؤقتـة ملـدة سـنة واحـدة                 
ويف .  من قطع التراث الثقايف املنقولـة مـن قبيـل التماثيـل واملـشغوالت              ٢٠٠اجلديدة ألول مرة    

 مـن مواقـع التـراث الثقـايف،         ١ ١٨١ و   ٩٣٠نت هـذه القائمـة      ، تضم ٢٠١٢ و   ٢٠١١عامي  
وعلــى الــرغم مــن أن الــوزارة أصــدرت قائمــة بأصــول التــراث الثقــايف املــشمولة  . علــى التــوايل

باحلماية املؤقتة للمرة الثالثة، مل يتم بعد مشـول أي منـها باحلمايـة الدائمـة علـى النحـو املتـوخى                   
  .يف قانون التراث الثقايف

    
  حقوق اإلنسان  - ثامنا  

ــسامية لــشؤون األقليــات        - ٣٤ ــارة قامــت هبــا الــسيدة أســتريد تــورز، املفوضــة ال خــالل زي
، ٢٠١٣أكتـوبر  /القومية يف منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، إىل كوسـوفو يف تـشرين األول       

سلطت الضوء على ضرورة زيادة الفرص املتاحـة لطوائـف كوسـوفو لـتعلم اللغـتني الـرمسيتني،                  
وشددت أيضا على وجـوب اختـاذ االتفاقيـة         . لبانية والصربية، وتعزيز ومحاية احلقوق اللغوية     األ

 األقليات القومية، اليت مـا زالـت البعثـة تراقـب تنفيـذها،               محاية اإلطارية جمللس أوروبا خبصوص   
  .صكا رئيسيا للنهوض حبماية وتعزيز حقوق األقليات يف كوسوفو

مرب، عرضــت مؤســسة أمــني املظــامل يف كوســوفو تقريرهــا  نــوف/ تــشرين الثــاين٢١ويف   - ٣٥
ت  الذي أفادت فيه بأن سلطات كوسوفو مل حترز تقدما يف تنفيذ توصـيا             ٢٠١٢السنوي لعام   

، وخاصــة فيمــا يتعلــق بثقافــات طوائــف األقليــات وتعليمهــا ونــصيبها مــن التمثيــل يف  املؤســسة
ملنظمات احملليـة والدوليـة للمـساعدة      وأكدت أيضا ضرورة تعزيز التعاون مع ا      . وسائط اإلعالم 

وأكد التقرير علـى عـدم كفايـة        . على هتيئة بيئة ُتحترم فيها مجيع حقوق اإلنسان بشكل كامل         
التقــدم احملــرز علــى صــعيدي عــودة املــشردين وتوظيــف أبنــاء طوائــف األقليــات يف مؤســسات   

  .كوسوفو املركزية واحمللية
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 تـب احلكـم الرشـيد يف مكتـب رئـيس الـوزراء            ديسمرب، نظـم مك   / كانون األول  ٢ويف    - ٣٦
  اجتماعـــــا فنيـــــا للنظـــــر يف مـــــشروع اســـــتراتيجية كوســـــوفو اجلديـــــدة حلقـــــوق اإلنـــــسان  

وشارك كـل مـن البعثـة ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا وهيئـة األمـم                    ). ٢٠١٨-٢٠١٤(
كتـب األورويب يف    وامل )مـرأة للهيئة األمم املتحدة     (رأةمساواة بني اجلنسني ومتكني امل    املتحدة لل 

مقتــرح إلعــادة مــثال كوســوفو واجمللــس األورويب يف املناقــشة الــيت متّخــضت عــن مجلــة أمــور منــها 
وجرى أيـضا النظـر يف هـذا املقتـرح          . تنشيط مؤسسات حقوق اإلنسان غري القضائية يف كوسوفو       

 حقـوق اإلنـسان     يف إطار املشروع املشترك لالحتاد األورويب واجمللس األورويب بـشأن تعزيـز محايـة             
وإمجاال، ُوصف اإلطار التشريعي حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلقوق األساسـية           . يف كوسوفو 

  .بأنه ال يّتسم بالقدر الكايف من البساطة لضمان تطبيقه وإنفاذه بشكل واف
وأجريــت أيــضا طائفــة مــن األنــشطة الرمسيــة وغــري احلكوميــة والدوليــة لتعزيــز حقــوق    - ٣٧

ث أقيمت مناسبات لالحتفال باليوم الدويل للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، مشلـت                 املرأة، حي 
وانصب تركيـز احلملـة    . “ستة عشر يوما من النشاط ملناهضة العنف اجلنساين       ”احلملة املعنونة   

ــام  ــساين    ٢٠١٣يف ع ــف اجلن ــشباب يف مكافحــة العن ــى دور ال ــت .  يف كوســوفو عل ويف الوق
يــدا مــن التــدابري للتــصدي للعنــف اجلنــساين مــن خــالل   نفــسه، اختــذت ســلطات كوســوفو مز 

  .٢٠١٤‐٢٠١١برنامج كوسوفو ملناهضة العنف العائلي وخطة العمل للفترة مواصلة تنفيذ 
    

  مالحظات  -ثامنا   
االتفــاق األول بجــا بفــضل القيــادة وااللتــزام القــويني مــن بلغــراد وبريــشتينا، اللــذين تّو  - ٣٨

 ٢٠١٣شـهد عـام     ،  ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٩ املـربم يف      العالقـات  على املبادئ املنظِّمة لتطبيـع    
 وشهد العام إحراز تقدم هام على صعيد تنفيـذ هـذا االتفـاق، كمـا شـهد          .تقدما سياسيا كبريا  

فإىل جانـب التقـدم األساسـي احملـرز يف احلـوار الـذي              . اختاذ خطوات هامة صوب تطبيع العالقات     
أيــضا تقــدما كــبريا يف حتقيــق هــدفهما املتمثــل يف توثيــق   ييــسره االحتــاد األورويب، حقــق الطرفــان  
وإين أرحــب بقــرار اجمللــس األورويب بــدء احملادثــات مــع  . ارتباطهمــا مبؤســسات االحتــاد األورويب

 خبـصوص انـضمامها، وبدعمـه املفاوضـات اجلاريـة خبـصوص             ٢٠١٤يناير  /صربيا يف كانون الثاين   
وكـان للمناقـشات املباشـرة بـني بريـشتينا          .  كوسـوفو  إبرام اتفاق لتحقيق االستقرار واالنتساب مع     

وبلغــراد دور حمــوري يف حتقيــق هــذا النجــاح، وســيظل هلــا دور هــام يف ضــمان أال ُيقــوَّض التقــدم 
  .احملرز بفعل التحديات الناشئة عن اختالف التفاسري أو عن التوترات اليت حتدث على األرض

اجلهود لتوطيد هذه اإلجنازات احلامسـة الـيت   ، يتعني االستمرار يف بذل ٢٠١٤ويف عام     - ٣٩
حتققت يف العام املاضي على صعيد احلوار وعلى درب حتقيـق املـصاحلة واالسـتقرار واالزدهـار            
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وبفضل النجاح يف إجراء االنتخابات احمللية يف كوسوفو حتت مظلة إطـار تـشريعي              . يف املنطقة 
يف بلديات مشـال كوسـوفو، بـات اجملـال         واحد ألول مرة، مبا يف ذلك االنتخابات اليت أجريت          

متسعا لنشوء ديناميات سياسية جديدة داخل كوسـوفو، إىل جانـب بدايـة مرحلـة جديـدة مـن           
ويعـّد إحـراز   . أبريـل / نيـسان ١٩التفاعل بني الطـرفني سـعيا إىل حتقيـق التنفيـذ الكامـل التفـاق           

اق خبـصوص النظـام   التقدم يف وقت مبكر أمرا مهمـا بـشكل خـاص مـن أجـل التوّصـل إىل اتفـ                   
  .مجاعة البلديات الصربية وخبصوص إنشائها/األساسي لرابطة

ويلزم أن يقابل التقدم الكبري الـذي أُحـرز يف إحـداث التحـّوالت يف اهلياكـل الـشرطية يف               - ٤٠
جمـاالت   مشال كوسوفو إحراز تقدم مبكر يف جمال متصل هو جمال القضاء، وكـذلك يف غـريه مـن                 

 أدعو مجيع األطراف جمددا ألن تتوخى يف النهج الذي ستتبعه حيال خطوات             وإين. سيادة القانون 
وينبغـي أن تـشهد الفتـرة       .  أكرب قدر ممكن من املرونة، وأن يستوعب كل منها اآلخر          املقبلةالتنفيذ  

  . الختاذه أساسا للتغلب على سائر التحديات الصعبة٢٠١٣القادمة توطيدا للتقدم احملرز يف عام 
وينبغـي أيـضا    .  للمجتمع الدويل أن يواصل تشجيع عملية احلوار ودعمهـا بنـشاط           وينبغي  - ٤١

مبـا يف    توجيه هذا الدعم صوب مـساعدة أعـضاء جمـالس وقـادة البلـديات احملليـة املنتخـبني حـديثا،                   
ذلك يف مشال كوسوفو، على الربهنة ألهايل دوائرهم على فوائد السالم مـن خـالل إحـراز التقـدم                   

مجاعة البلديات ذات األغلبية الصربية، اليت من املزمع إنـشاؤها وفقـا    /توظيف رابطة وينبغي  . املبكر
أبريل، كقناة إضافية للدعم الدويل اهلادف إىل تعزيـز منـط احلكـم احمللـي القـائم                 / نيسان ١٩التفاق  

ومن الضروري ضمان أن تعّم املكاسب اليت ستجىن مستقبال مجيع البلديات املعنيـة،             . على التمثيل 
  .واء الواقعة جنوب هنر إيبار أو مشاله، من خالل جهد حملي ودويل جيد التنسيقس
ــة املوجــودة وينبغــي   - ٤٢ ــات الدولي ــا مــن أجــل    للكيان  يف كوســوفو أن تواصــل العمــل مع

تقـوم بـه     وستواصل البعثة تعزيز ما   . مساعدة الطرفني على حتقيق النفع من هذه اإلجنازات اإلجيابية        
ويعـّد تعزيـز قنـوات    . االتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا بـني بلغـراد وبريـشتينا       من عمل لدعم تنفيـذ     

االتصال الرمسية وغري الرمسية فيما بني السلطات على مجيع املـستويات وفيمـا بـني مجيـع الطوائـف                   
وسيـستمر تكـريس مـوارد البعثـة، إىل جانـب مـوارد             . يف كوسوفو هدفا بالغ األمهية للفتـرة املقبلـة        

  .وتيسريها دوليني املوجودين على األرض، بشكل كامل لدعم هذه اجلهودالشركاء ال
وأود أن أشكر ممثلي اخلاص، السيد فريد ظريف، على قيادته القوية والفعالـة للبعثـة، وأن                  - ٤٣

أعـرب   وأود أن . أشكر مجيع موظفي البعثة على تفانيهم يف النـهوض باملـسؤوليات املنوطـة بالبعثـة              
ا يف امليـدان منـذ أمـد طويـل، ومنـهم االحتـاد األورويب وبعثـة االحتـاد األورويب         عن امتناين لـشركائن  

املعنية بسيادة القانون وقوة كوسـوفو ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، وألعـضاء أسـرة األمـم                     
  .املتحدة يف كوسوفو، إلسهامهم يف إحالل السالم واالستقرار ولتعاوهنم الوثيق مع البعثة
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  ق األولاملرف
ــة            ــشؤون اخلارجي ــسامية لل ــة االحتــاد األورويب ال ــن ممثل ــّدم م ــر املق التقري

والسياسة األمنية إىل األمني العام عن أنشطة بعثة االحتاد األورويب املعنيـة            
  بسيادة القانون يف كوسوفو

  )٢٠١٤ يناير/ كانون الثاين١٥ إىل ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٦عن الفترة من (
  

  ـــزموج  - ١  
بعثــة االحتــاد  (واصــلت بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو         
أنـــشطتها يف جمـــال الرصـــد والتوجيـــه وإســـداء املـــشورة يف جمـــال ســـيادة القـــانون،  ) األورويب

وبالنـسبة إىل االتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه يف             . وواصلت تأدية مهامها التنفيذية وفقا لواليتها     
ــراد،      إطــار احلــ  ــشتينا وبلغ ــات بــني بري ــع العالق ــشأن تطبي ــّسره االحتــاد األورويب ب ــذي يي وار ال

ويف هـذا الـسياق،   . واصلت بعثة االحتاد األورويب تيسري تنفيذ االتفاق يف قطاع سيادة القـانون     
بدأ إدماج أعضاء وزارة الداخلية الصربية السابقني يف شرطة كوسوفو وبدأ حتـصيل الـضرائب               

ويظل من أولويات البعثة التحقيـق يف مقتـل موظفهـا أودريـوس            .  مشاكل كربى  والرسوم دون 
وخـالل فتـرة االنتخابـات، قامـت بعثـة االحتـاد األورويب             . سـبتمرب / أيلـول  ١٩شينافيتشيوس يف   

بالتنسيق بني بعثة األمم املتحدة وقوة كوسوفو وشـرطة كوسـوفو ومنظمـة األمـن والتعـاون يف             
  .لتخطيط األمينأوروبا فيما يتصل بأعمال ا

 املتــهم فيهــا بارتكــاب جــرائم  “مجاعــة درينيتــسا”وصــدرت الئحــة االهتــام يف قــضية    
 شخصا، من بينهم ممثل كوسـوفو الدبلوماسـي يف ألبانيـا سـليمان سـليمي، وعمـدة                  ١٥حرب  

وصـدر العديــد مـن لـوائح االهتــام واألحكـام يف قــضايا     . سربيتـسا ســامي لوشـتاكو  /سـكندراي 
ــا      .اجلرميــة املنظمــة  ــق، وفق ــة بالتحقيقــات أعمــال التحقي ــة العمــل اخلاصــة املعني  وواصــلت فرق

لواليتــها، يف االدعــاءات الــواردة يف تقريــر املقــرر اخلــاص للمجلــس األورويب، الــسناتور ديــك  
  .ماريت، بشأن االجتار غري املشروع باألعضاء البشرية

  
 إىل  ٢٠١٣أكتـوبر   /ول الفترة من تشرين األ    خاللأنشطة بعثة االحتاد األورويب       - ٢  

  ٢٠١٤يناير /كانون الثاين
  جرائم احلرب    

 متـهما يف    ١٥ مـدع عـام دويل الئحـة اهتـام يف حـق              أحالنوفمرب،  / تشرين الثاين  ٨يف    
وُوّجهـت للمتـهمني هتـم بارتكـاب        .  إىل حمكمة ميتروفيتسا االبتدائيـة     “مجاعة درينيتسا ”قضية  



S/2014/68  
 

14-21500 13/24 
 

ب وإساءة معاملة السجناء والقتل، وقد ادُّعـي        جرائم حرب ضد السكان املدنيني مشلت التعذي      
ــام        ــاك يف ع ــر كوســوفو يف ليكوف ــابع جلــيش حتري ــا ارتكبــت يف مركــز احتجــاز ت . ١٩٩٨أهن

. ديسمرب، بدأت جلسة االستماع األولية يف حمكمة ميتروفيتـسا االبتدائيـة        /كانون األول  ٦ ويف
 حملــي وقاضــيني دولــيني ديــسمرب، قبلــت هيئــة قــضاة تتــألف مــن قــاض / كــانون األول١٨ويف 

االلتماس املقدم من سامي لوشتاكو لإلفراج عنـه مؤقتـا كـي يـتمكن مـن تأديـة الـيمني اخلـاص               
 كـانون   ٣وقد قام بـذلك بالفعـل يف        . سربيتسا/مبنصب العمدة أمام اجلمعية البلدية لسكندراي     

  .يناير/الثاين
م ضـد أربعـة متـهمني        مدع عـام دويل الئحـة اهتـا        أحالنوفمرب،  / تشرين الثاين  ١٣ويف    

وُوّجهت للمتهمني هتم بارتكاب جرائم حرب ضـد الـسكان          . إىل حمكمة ميتروفيتسا االبتدائية   
 يف اا ارتكبتـ مـ املدنيني، مشلت جرميتا تعذيب واغتصاب اثنني من املدنيني األلبان، وقد ادُّعي أهن    

 مهــا أيــضا مــن واثنــان مــن هــؤالء املتــهمني. ١٩٩٨/١٩٩٩فاغينيتــسا وليكوفــاك خــالل العــام 
نــوفمرب، بــدأت جلــسة االســتماع / تــشرين الثــاين٢٧ويف . “مجاعــة درينيتــسا”أطــراف قــضية 

  .األولية يف حمكمة ميتروفيتسا االبتدائية
 ،ديسمرب، قام مدع عام دويل باسـتجواب يعقـوب كراسـنيكي          / كانون األول  ٢٠ويف    

خبـصوص  املشمولني باحلمايـة     بشأن ادعاءات دفع هبا اثنان من الشهود         ،رئيس برملان كوسوفو  
  .وما زالت التحقيقات مستمرة. نتهاكات للسالمة اجلسدية أثناء نزاع كوسوفوال تعرضهما
ديــسمرب، أمــر رئــيس هيئــة قــضاة تــابع لبعثــة االحتــاد األورويب   / كــانون األول٢٤ويف   

 ملـدة   علـى ذمـة التحقيقـات     ) املعروف أيـضا باسـم إيفيتـسا      (بتمديد احتجاز إيفان راديفوفيتش     
وقد ادُّعي أن راديفوفيتش عضو يف مجاعـة شـبه عـسكرية ارتكبـت جـرائم حـرب يف                   . شهرين
  . ضد مدنيني ألبان١٩٩٩مارس /آذار

  
  اجلرمية املنظمة والفساد    

أكتــوبر، أمــر قــاض دويل باحتجــاز املتــهمني منــديريس ســيناين   / تــشرين األول١٠يف   
وقـد ُوّجهـت هلـم هتـم        .  ذمـة التحقيقـات    وبسيم شاباين وبورمي فيسيلي وسـامي ماتوشـي علـى         

بارتكــاب جــرائم منــها إســاءة اســتغالل منــصب رمســي واملتــاجرة بــالنفوذ وحيــازة أســلحة          
ويف وقت ارتكـاب اجلـرائم املزعومـة، كـان املتـهمني منـديريس سـيناين وبـسيم                  . ترخيص دون

  .شاباين ضابطني يف شرطة كوسوفو
ــوبر أمــر بتمد/ تــشرين األول١١وصــدر يف    ــد االحتجــاز علــى ذمــة التحقيقــات   أكت ي

 /لثالثة من املـشتبه يف ضـلوعهم يف عمليـات سـطو مـسلّح وقعـت يف مملكـة البحـرين يف أيلـول          
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 / تـشرين األول ٨وقـد ألقـت شـرطة كوسـوفو القـبض علـى املـشتبه فـيهم يف               . ٢٠١٣سبتمرب  
 إحــداث أذى أكتــوبر بتــهميت اإلكــراه واالعتــداء املقتــرنتني بظــروف مــشدَّدة للعقوبــة، وهتمــيت

بدين بالغ واالشتراك بشكل مباشر مع مجاعة منظمة يف ارتكاب جرمية سـرقة مقترنـة بظـروف              
ــة  ــشدِّدة للعقوب ــاين ١٨ويف . م ــشرين الث ــاض دويل باحتجــاز شــخص آخــر     / ت ــر ق ــوفمرب، أم ن

املشتبه فـيهم يف هـذه القـضية علـى ذمـة التحقيقـات، وهـو كـان قـد ألقـي القـبض عليـه يف                      من
ديسمرب، وبناء على طلب مـن مكتـب املـدعني          / كانون األول  ٩ويف  . نوفمرب/ثاينتشرين ال  ١٦

، قامـت الـسلطات األلبانيـة بتـسليم          التابع لبعثة االحتاد األورويب    اخلاصني يف مجهورية كوسوفو   
 كـانون  ١١شخص خامس مشتبه فيه إىل كوسوفو، وتقرر احتجازه على ذمـة التحقيقـات يف              

  .ديسمرب/األول
أكتــوبر، حكمــت هيئــة قــضاة خمتلطــة مــن قــضاة تــابعني لبعثــة  /ين األول تــشر١٧ويف   

سـنة   ٥٩ أشخاص بعقوبـات سـجن ملـدد بلـغ جمموعهـا             ١٠االحتاد األورويب وقضاة حمليني على      
يتـصل   فيمـا  أو االشـتراك معهـا    /وتسعة أشهر الرتكاب أعمال اإلرهاب وتنظيم مجاعة إرهابيـة و         

  .٢٠١٢ ية بالقرب من بويانوفاك يف عامهبجوم مسلح تعرضت له نقطة تفتيش صرب
ــة االحتــاد األورويب، مبــساعدة مــن    / تــشرين األول٢٨ويف    ــوبر، قامــت شــرطة بعث أكت

نــــوادي القمــــار /شــــرطة كوســــوفو، بعمليــــات تفتــــيش يف اثنــــتني مــــن صــــاالت األلعــــاب  
 “ ويـن ربـالي فـو  ”املعروفـة أيـضا باسـم    ) (Apex Gaming (نـغ لـشركة إيـبكس غيم   اململوكـة 

)Play for Win ((   مكتـب املـدعني    بـأمر مـن  و. بيـتش /ومخسة منازل يف مـنطقيت بريـشتينا وبيـي
علـى ثالثـة أشـخاص      التابع لبعثة االحتاد األورويب، ألقي القبض       اخلاصني يف مجهورية كوسوفو     

 تـشرين   ٢٩ويف  . أعمال اجلرمية املنظمة، باالقتران مـع جرميـة االبتـزاز           يف ضلوعهم يف   لالشتباه
بر، أمر قاض دويل يف حمكمة بريشتينا االبتدائية باحتجاز املـشتبه فـيهم الثالثـة ملـدة                 أكتو/األول

  .التحقيقات شهر على ذمة
أكتــوبر، وافــق قــاض دويل علــى طلــب مــدع عــام دويل متديــد / تــشرين األول٢٩ويف   

ومت تقـدمي أدلـة     . االحتجاز الـسابق للمحاكمـة ملـدة شـهرين بالنـسبة إىل زاركـو فاسـيلينوفيتش               
نــوفمرب، / تــشرين الثــاين٢٠ويف . ضــافية فيمــا يتعلــق بتهمــة الــشروع يف قتــل ضــابطي شــرطة إ

ــالح      أدان ــامتالك سـ ــسيلينوفيتش بـ ــو فيـ ــة زاركـ ــسا االبتدائيـ ــة ميتروفيتـ ــاض دويل يف حمكمـ قـ
السيطرة عليه أو استخدامه دون ترخيص وحكم عليه بالسجن ملدة تسعة أشهر، مع وقـف                أو

ت التهمة املذكورة أعاله منفـصلة عـن جرميـة القتـل املقترنـة بظـروف                وكان. التنفيذ ملدة سنتني  
  .مشدِّدة اليت صدرت يف حقه خبصوصها الئحة اهتام
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أكتوبر، حكمت هيئة قضاة خمتلطة مـن قـضاة حملـيني ودولـيني             / تشرين األول  ٣٠ويف    
 عليــه يف حمكمــة بريــزرين االبتدائيــة بإدانــة آدريــان بيتيكــي بتهمــة هتريــب املهــاجرين وحكمــت

  .بالسجن ملدة ثالث سنوات
نوفمرب، قّدم مـدع عـام دويل الئحـة اهتـام يف حـق تـسعة متـهمني              / تشرين الثاين  ٧ويف    
وتتعلق هذه القضية بـاختالس أمـوال       . إىل حمكمة بريشتينا االبتدائية   ‘ جوازات السفر ’يف قضية   

ألحيـائي املـربم مـع      عامة فيما يتصل بعقد شراء نظام جوازات السفر ذات خاصية االسـتدالل ا            
اجلرميـة املنظمـة وغـسل    التـوّرط يف أعمـال   وُوّجهت للمتهمني مجلـة هتـم منـها     . وزارة الداخلية 

  .األموال
. يتـألف مـن مـدع عـام حملـي وآخـر دويل       ويتوىل االدعاء يف هذه القضية فريـق خمـتلط            

همون التسعة مجيعـا    نوفمرب، دفع املت  / تشرين الثاين  ٢١جلسة االستماع األولية املعقودة يف       ويف
ومت إصـدار طلبـات للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة لعـّدة             . بالرباءة من مجيع التـهم املوجهـة إلـيهم        

  .بلدان يف االحتاد األورويب للكشف عن البيانات املالية
مكتـب املـدعني اخلاصـني يف       مـن    مّدع عام دويل     أحالنوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٠ويف    

 الئحـة اهتـام يف حـق متـهم واحـد إىل حمكمـة                لبعثـة االحتـاد األورويب      التـابع  مجهورية كوسـوفو  
وُوجهــت إىل املتــهم هتمتــا اجلرميــة املنظمــة وشــراء املــواد املخــدرة اخلطــرية  . بريــزرين االبتدائيــة

وجـاء صـدور الئحـة االهتـام يف أعقـاب إلقـاء شـرطة               . وحيازهتا وتوزيعها وبيعها دون تـصريح     
نـوفمرب يف إطـار عمليـة متّـت بإشـراف املـدعي       /تشرين الثـاين   ٦  كوسوفو القبض على املتهم يف    

  .واملتهم اآلن قيد اإلقامة اجلربية بأمر من أحد القضاة الدوليني. العام الدويل
نوفمرب، حكمت هيئة قـضاة خمتلطـة مـن قـضاة حملـيني ودولـيني              / تشرين الثاين  ٢١ويف    

 /العمـــدة الـــسابق لكامينيتـــشي(ناين غنـــيالن االبتدائيـــة بتربئـــة بغـــزاد ســـي /يف حمكمـــة غيـــيالن
وحـــسن كيكميـــزي مـــن هتمـــة إســـاءة اســـتغالل املنـــصب الرمســـي  ) كوسوفـــسكا كامينيتـــسا

  .السلطة أو
نوفمرب، حكمت هيئة قضاة خمتلطـة مـن قاضـيني حملـيني وقـاض              / تشرين الثاين  ٢٩ويف    

 سـنة لـشراء املـواد       ١١دويل يف حمكمة بريشتينا االبتدائية مبعاقبة إلـبري ياشانيتـسا بالـسجن ملـدة               
  .املخدرة واملؤثرات العقلية اخلطرية وحيازهتا وتوزيعها وبيعها دون تصريح

غنـيالن االبتدائيـة    /ديسمرب، حكم قـاض دويل يف حمكمـة غيـيالن         / كانون األول  ٩ويف    
. ســنتني لــشروعهم يف هتريــب املهــاجرين أو علــى ثالثــة متــهمني بالــسجن ملــدة ســنة ونــصف   

  .رابعئت ساحة متهم ّروُب
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ديـــسمرب، قامـــت بعثــة االحتـــاد األورويب وشـــرطة كوســـوفو،  / كــانون األول ١٠ويف   
والــسلطات اهلنغاريــة، بإلقــاء القــبض علــى ) يوروبــول(بالتعـاون مــع مكتــب الــشرطة األورويب  

وكـان هـذا    . مخسة أشخاص لالشـتباه يف ارتكـاهبم أعمـال هتريـب املهـاجرين واجلرميـة املنظمـة                
تحقيق يف عمليات هتريب املهـاجرين مـن كوسـوفو إىل هنغاريـا، ومنـها               نتاج سبعة أشهر من ال    

ــاد األورويب  ــرى يف االحتـ ــدان أخـ ــانون األول١٢ويف . إىل بلـ ــاض دويل  / كـ ــر قـ ــسمرب، أمـ ديـ
  .باحتجاز املتهمني ملدة شهر قبل احملاكمة

مكتـب املـدعني اخلاصـني      مـن   ديسمرب، أصدر مـدع عـام دويل        / كانون األول  ١٢ويف    
الئحة اهتـام يف حـق تـسعة متـهمني بتـهريب            التابع لبعثة االحتاد األورويب     ة كوسوفو   يف مجهوري 

وأُلقــي القــبض علــى . املهــاجرين ضــمن مجاعــة ضــالعة يف أعمــال اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة 
وقد ُزعم أن اجلماعة قامت بتهريب أشـخاص مـن          . ٢٠١٢ديسمرب  /املتهمني يف كانون األول   

  .األورويب  إىل االحتادةسوريبية الاجلمهورية العرتركيا و
ديسمرب، أمر رئيس هيئـة قـضاة تـابع لبعثـة االحتـاد األورويب يف        / كانون األول  ١٦ويف    

. حمكمـــة بريـــشتينا االبتدائيـــة باحتجـــاز آربـــني فيـــسيلي ملـــدة شـــهرين علـــى ذمـــة التحقيقـــات
اخلطــرية وحيازهتــا فيــسيلي هتمــة شــراء املــواد املخــدرة واملــؤثرات العقليــة لــسيد ُوّجهــت ل وقــد

  .وتوزيعها وبيعها دون تصريح، وهتمة اجلرمية املنظمة
ــانون األول١٧ويف    ــة     / كــ ــة يف حمكمــ ــراءات متهيديــ ــي إجــ ــدر قاضــ ــسمرب، أصــ ديــ
أوروشــيفاك االبتدائيــة، بنــاء علــى طلــب مــن مــدع عــام تــابع لبعثــة االحتــاد األورويب   /فرييــزاي

مـشتبه يف توّرطـه مـع مجاعـة إجراميـة ُيـشتبه           واملدعي العام للدولة، أمرا بتفتيش منـزل شـخص         
وأثنــاء التفتــيش الــذي جــرى يف    . يف ضــلوعها يف أعمــال تــسهيل الــدعارة وغــسل األمــوال     

ديــسمرب، صــادرت شــرطة كوســوفو عــددا كــبريا مــن األســلحة والــذخائر    /كــانون األول ١٨
  .وألقت القبض على شخصني

هيديــة تــابع لبعثــة االحتــاد  ديــسمرب، رفــض قاضــي إجــراءات مت / كــانون األول٢٥ويف   
مكتـب املـدعني    مـن   األورويب يف حمكمة بريشتينا االبتدائية الطلب املقـّدم مـن مـدع عـام حملـي                 

 الحتجـاز مثانيـة أفـراد، مـن بينـهم       التـابع لبعثـة االحتـاد األورويب     اخلاصني يف مجهورية كوسوفو   
  كيكـي وآخـرين،    حـسيب ضابطان يف شرطة كوسوفو، ملدة شهر على ذمة التحقيق يف قـضية             

حيث ُيشتبه يف ضلوعهم يف أعمال اجلرمية املنظمة وهتريب البـضائع وإسـاءة اسـتغالل املنـصب                 
  .الرمسي وقبول الرشاوى وتقدمي الرشاوى

ــام     / كــانون األول٢٧ويف    ــسمرب، أصــدر مــدع عــام دويل مــن مكتــب االدعــاء الع دي
اهتـام يف حـق سـبعة متـهمني جبملـة           أوروسـيفاك االبتدائيـة الئحـة       /االبتدائي يف حمكمـة فرييـزاي     
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ومــن بــني هــؤالء املتــهمني ضــابطان  . أمــور منــها إســاءة اســتغالل املنــصب الرمســي أو الــسلطة 
  .شرطة كوسوفو يف

يناير، أعيد إلقاء القبض على أنور سـكرياكا لالشـتباه يف ارتكابـه             / كانون الثاين  ٣ويف    
تعلق هذه القـضية الـشهرية،      وت. ٢٠٠٧أغسطس  /جرمية قتل ضابط يف شرطة كوسوفو يف آب       

،  التـابع لبعثـة االحتـاد األورويب   اليت حيقق فيهـا مكتـب املـدعني اخلاصـني يف مجهوريـة كوسـوفو           
وجيـري التحقيـق    . ٢٠٠٧أغسطس  /مبقتل تريومف رضا، الضابط يف شرطة كوسوفو، يف آب        

شدِّدة  سكرياكا أيضا خبـصوص املـشاركة يف اإلعـداد جلرميـة قتـل مقترنـة بظـروف مـ                    السيد مع
  .وارتكاب جرائم االغتصاب واالبتزاز وإحداث أذى بدين بالغ

ــاين ٤ويف    ــق     / كــانون الث ــة التحقي ــى ذم ــد االحتجــاز عل ــر قــاض دويل بتمدي ــاير، أم ين
، وجيـري التحقيـق   ٢٠١٣مـايو  /بالنسبة إىل ناصر كيلمندي، الـذي ألقـي القـبض عليـه يف أيـار       

 جـرى   وكـان قـد   . قتـل واالجتـار باملخـدرات     معه خبصوص ارتكاب أعمـال اجلرميـة املنظمـة وال         
  .من جانب السلطات يف البوسنة واهلرسك اجلرائم نفسها التحقيق معه خبصوص

  
  قضايا أخرى    

أكتـــوبر، أصـــدر مـــدع عـــام دويل الئحـــة اهتـــام ضـــد بيـــت اهللا   / تـــشرين األول٩يف   
نا، سوكويل، ولوان كريكيين، وبيكيم سوما، وفاضـل صـديقو، وحممـد حممـدي، ونـصرت سـي          

وقد ُزعم أن هذه اجملموعة، ومعها ضابطا شرطة كوسوفو الـسابقان بيـسنيك             . وعفت دلوشي 
حساين وشبند كريميي، مسؤولة عن إعداد وتنفيـذ انفجـار ُيظـّن أنـه مت بـدافع االنتقـام للـزمالء                 

وقـــد أســـفر االنفجـــار عـــن مقتـــل شخـــصني وجـــرح عـــدد كـــبري آخـــر يف جـــادة   . املقتـــولني
  .، يف ما ُسّمي قضية سكرياكا٢٠٠٧كلينتون يف عام  بيل

 هيئة قـضاة تتـألف مـن قـاض حملـي وقاضـيني              حكمتأكتوبر،  / تشرين األول  ١٨ويف    
 سنة الرتكابـه جرميـة قتـل مقترنـة بظـروف            ٢٢دوليني مبعاقبة حلمي كراسنيكي بالسجن ملدة       

  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٧ زالتار يف  حادثة وقعت يفمشدِّدة يف
نــوفمرب، عقــدت جلــسة اســتماع خبــصوص احتجــاز اثــنني مــن    / تــشرين الثــاين٨ويف   

املتهمني على إثر عملية قامت هبا الشرطة إللقاء القبض عليهمـا لالشـتباه يف ارتكاهبمـا جـرمييت                 
املتـهم  (‘ البيـت ’ترهيب شاهد أثناء سري اإلجراءات اجلنائية وحجب األدلة يف ما يسّمى قضية             

. بوض علـيهم رئـيس سـابق حملكمـة بلديـة بريـشتينا            ومن بني األشخاص املق   ).  شخصا ١٦فيها  
نـوفمرب، ألقـت شـرطة كوسـوفو القـبض علـى ثالثـة أشـخاص إضـافيني                  / تشرين الثـاين   ٢٥ويف  

  .نوفمرب أمر باحتجازهم ملدة شهر على ذمة التحقيق/ تشرين الثاين٢٧وصدر يف 
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نــوفمرب، ألقــت شــرطة كوســوفو القــبض علــى ســتة أشــخاص   / تــشرين الثــاين١١ويف   
ومــن بــني هــؤالء شخــصان . شتبه يف ضــلوعهم يف هتريــب األســلحة وأفعــال إجراميــة أخــرى يــ

 يف   األمريكيـة  متهمان أيضا بالتوّرط يف هجوم تعـّرض لـه اثنـان مـن مـواطين الواليـات املتحـدة                  
مـن  ويتوىل االدعاء يف القضية اثنـان مـن املـدعني الـدوليني             . نوفمرب يف بريشتينا  /تشرين الثاين  ٣
  . التابع لبعثة االحتاد األورويبني اخلاصني يف مجهورية كوسوفوكتب املدعم

نوفمرب، حكمت هيئة قـضاة مؤلفـة مـن ثالثـة قـضاة دولـيني يف                / تشرين الثاين  ١٨ويف    
حمكمــة ميتروفيتــسا االبتدائيــة بتربئــة كــل مــن صــربي مــويل وحمــرم وبــسيم مــوزاكي مــن هتمــة   

  .الشروع يف القتل مع ظروف مشدِّدة
ديسمرب، حكمت هيئة قضاة يف حمكمـة بريـزرين االبتدائيـة علـى             /ن األول  كانو ٤ويف    

ــدة    ــسجن مل ــو بال ــر كريزي ــل   ١١نزي ــشروع يف القت ــل وال ــه جــرمييت القت ــا الرتكاب ــولّى .  عام وت
التحقيق يف القـضية مـدع عـام دويل وآخـر حملـي مـن مكتـب االّدعـاء االبتـدائي، بالتعـاون مـع              

  .شرطة كوسوفو
 مـدع عـام دويل مـن مكتـب االّدعـاء االبتـدائي              أحالديسمرب،  / كانون األول  ١٢ويف    

 مـن أعـضاء وحـدة العمليـات اخلاصـة يف      ١١الئحة اهتام إىل حمكمة بريشتينا االبتدائية يف حـق         
وُوّجهـت إلـيهم هتمـة إسـاءة املعاملـة أثنـاء       ). “ROSU”املعروفة سابقا باسم   (شرطة كوسوفو   

 إىل اّدعـــاء يتعلـــق مبمارســـتهم العنـــف ضـــد ممارســـة عمـــل أو تكليـــف عـــام، وذلـــك اســـتنادا 
  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين٨حمتجزين من صرب كوسوفو يف  ١٠

ينــاير، ألقــت شــرطة بعثــة االحتــاد األورويب القــبض علــى لــريمي  / كــانون الثــاين١٠ويف   
يعقويب، العضو السابق يف جيش كوسوفو لتحرير بريـشيفا وميـدفيغيا وبويانوفـاك، بعـد دقـائق                 

. فراج عنه من سجن دوبرافا حيث قضى مدة عقوبتـه علـى ارتكـاب جرميـة االختطـاف         من اإل 
وكــان إلقــاء القــبض عليــه لالشــتباه يف شــروعه يف ارتكــاب جرميــة قتــل ضــباط شــرطة مقترنــة   
بظروف مشدِّدة، وجرائم أخرى ذات صلة، منها جرميتا االعتـداء علـى مـوظفني رمسـيني أثنـاء                  

وقـد اّدعـي أن اجلـرائم ارُتكبـت يف مجهوريـة       . أذى بـدين بـالغ    تأدية مهامهم الرمسيـة وإحـداث       
ــام    ــة عـ ــابقا قـــرب هنايـ ــالفية سـ ــدونيا اليوغوسـ ــى  . ٢٠٠٤مقـ ــاز علـ ــد االحتجـ ــو اآلن قيـ وهـ

  .التحقيق ذمة
  

  فرقة العمل اخلاصة املعنية بالتحقيقات    
لـيت  تواصلت خبطى حثيثة خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير أعمـال التحقيقـات اجلنائيـة ا                 

ــوع أعمــال          ــصل بادعــاءات وق ــا يت ــات فيم ــة بالتحقيق ــة العمــل اخلاصــة املعني ــا فرق ــضطلع هب ت
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ــشرية        ــضاء البـ ــصد األعـ ــال حـ ــل، إىل جانـــب أعمـ ــة وقتـ ــوء معاملـ ــاز وسـ ــاف واحتجـ اختطـ
  .)١(هبا واالجتار
 مـــع األطـــراف املتـــضررة واجملموعـــات واألفـــراد التواصـــلوجيـــري يف الوقـــت احلـــايل   

وقـد أُحـرز    .  عن حقوق الضحايا جلمع املعلومـات ذات الـصلة بـالتحقيق           القائمني على الدفاع  
تقدم كبري يف األنشطة املتعلقة بالتحقيقات واألنشطة التنفيذية، وما زال هناك تعاون قـوي مـع         

  .السلطات القضائية ووكاالت إنفاذ القانون يف املنطقة وخارجها
مـل مـع احلكومـات املعنيـة مـن          وواصل املدعي العام الرئيسي، كلينـت وليامـسون، الع          

أعضاء االحتاد األورويب لضمان قدرة فرقة العمـل علـى إجنـاز حتقيقاهتـا بـشكل مـستقل وحمايـد                  
 وليامـسون ونفـر مـن طـاقم مكتبـه إىل            السيدنوفمرب، توّجه   /وخالل شهر تشرين الثاين   . ومهين
 والواليــات املتحــدة ،لنــدا وهويرلنــدا الــشمالية،أ لربيطانيــا العظمــى و واململكــة املتحــدة،أملانيــا

األمريكية إلجراء مناقشات مع خمتلف الوكـاالت احلكوميـة بـشأن طائفـة مـن املـسائل املتعلقـة                   
وطوال الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، اسـتمر التفاعـل أيـضا مـع مـسؤولني مـن أرفـع                     . بعمل الفرقة 

  .املستويات يف االحتاد األورويب لضمان استمرار دعم فرقة العمل
 التحقيقات، تواصل الفرقة عملها مع اهليئـات املختـصة يف           النتهاءطار االستعداد   ويف إ   

االحتاد األورويب إلنشاء آلية جمدية ملقاضـاة املتـهمني يف حـال أسـفرت التحقيقـات عـن توجيـه                    
  .هتم
  

  حقوق امللكية    
حتـاد  يف جمال العدالة املدنيـة، اسـتمر العمـل الـذي يقـوم بـه األعـضاء التـابعون لبعثـة اال                    

وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،      . األورويب يف جلنة املطالبات املتعلقة باملمتلكات يف كوسوفو       
معظمهــا قــضايا تنـــازع علــى ملكيــة بـــني أبنــاء طوائـــف      ( قـــضية ١ ٢٣٧جــرى الفــصل يف   

مطالبـات املقّدمـة إىل وكالـة كوسـوفو          لل ٤٢ ٦٩٦العـدد اإلمجـايل البـالغ       ومن  ). خمتلفة عرقية
  . مطالبة يف انتظار البّت فيها٢ ٤٥٩ات، مل يتبق سوى للممتلك
 دائــرة ينــاير، تلقّــت/ كــانون الثــاين١٥أكتــوبر إىل / تــشرين األول١٦ويف الفتــرة مــن   

 طعنـا جديـدا، وفـصلت يف        ٨٠  يف احملكمة العليـا    وكالة كوسوفو للممتلكات  ب الطعون اخلاصة 
  . طعنا٣٤

__________ 
 من إعداد ديك ماريت، املقّرر      ٢٠١١يناير  /لصادر يف كانون الثاين   يرد بيان االدعاءات حمل النظر يف التقرير ا         )١(  

املعاملـة غـري اإلنـسانية لألشـخاص واالجتـار غـري املـشروع باألعـضاء البـشرية                  ’اخلاص جمللس أوروبا، بعنـوان      
 .‘كوسوفو يف
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الـدائرة  (لـدائرة اخلاصـة للمحكمـة العليـا         وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، أصـدرت ا          
ــة ١٧٩) اخلاصــة ــدائرة اخلاصــة أيــضا ملفــات   .  حكمــا يف قــضايا الدرجــة االبتدائي وأغلقــت ال
وكالــة ب قــضايا الطعــون اخلاصــة مــن ٦٥ قــضية مــن قــضايا قــوائم العمــال، وفــصلت يف  ٢٣٨

  .كوسوفو للممتلكات
  

  التشريع واملسائل القانونية األخرى    
نوفمرب، أقـّر برملـان كوسـوفو، يف القـراءة األوىل، قـانونني هـامني             /ن الثاين  تشري ١٤يف    

مـشروع القـانون املعـّدل واملكّمـل        : يتعلقان جبدول أعمال كوسوفو ملكافحة الفساد، أال ومهـا        
لقــانون منــع تــضارب املــصاحل لــدى تأديــة املهــام العامــة، ومــشروع القــانون املعــّدل واملكّمــل     

 كبار املوظفني احلكوميني واهلدايا اليت يتلقاهـا مجيـع املـوظفني الـرمسيني              لقانون إشهار ممتلكات  
  .ومصادر املمتلكات واهلدايا والسيطرة عليها

 مـــشروع ، يف القـــراءة األوىل،ديـــسمرب، أقـــّر برملـــان كوســـوفو / كـــانون األول٥ويف   
نون هـذا هـو دعـم       واهلدف من مشروع القـا    . القانون املعدِّل واملكمِّل لقانون املشتريات العامة     

  .الشركات احمللية لدى تقّدمها للمناقصات
  .٢٠١٤ديسمرب، أقّر الربملان قانون امليزانية لعام / كانون األول٢٦ويف   
ــة، يواصــل كــال الطــرفني        ــة املتبادل ــإجراءات املــساعدة القانوني ــراد (وفيمــا يتعلــق ب بلغ
 وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،       .إرسال الطلبات عن طريق بعثة االحتاد األورويب      ) وبريشتينا

ورّدت .  طلبـا إىل كوسـوفو     ١٩وأرسـلت صـربيا     .  طلبا مـن كوسـوفو إىل صـربيا        ١٣٧أُرسل  
كوســوفو علــى ســتة مــن الطلبــات املقدمــة مــن صــربيا، بينمــا مل تــرّد صــربيا بعــد علــى أي مــن 

  .طلبات كوسوفو
  

  املسائل الرئيسية األخرى    
ــشرين األول١٤يف    ــوبر، قا/ ت ــة     أكت ــات أربع ــشال رف ــاد األورويب بانت ــة االحت مــت بعث

ــة         ــالقرب مــن قري ـــزاع يف كوســوفو ب ــوا خــالل الن ــل ممــن ُيعتقــد أهنــم قتل ــى األق أشــخاص عل
  .ديتشاين/راستوفيتش يف ديكان/راستافيتشي

نوفمرب، بدأ قسم الطب الشرعي ببعثـة االحتـاد األورويب أعمـال    / تشرين الثاين١٢ويف    
ومت تعليـق أعمـال الفحـص علـى إثـر           . غنيـيالن / ليفوك يف منطقة غييالن    فحص ملوقع عند حبرية   

  .العثور على قنبلة يدوية يف قاع البحرية
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 / كـانون األول ٥سربيتـسا يف  /واستؤنفت أعمـال فحـص موقـع يف منطقـة سـكندراي          
  .ديسمرب بعد إزالة عبوات الذخرية غري املنفجرة اليت مت العثور عليها يف املوقع

ــابعون    /ون األول كــان١١ويف    ــون وآخــرون ت ــدأ خــرباء حملي ــسمرب، ب ــة االحتــاد  لدي بعث
قــسم الطــب الــشرعي أعمــال فحــص موقــع يف راشــكا بــصربيا ُيظــّن أنــه مقــربة    مــن األورويب 
وتأخرت أعمال احلفر ليـوم واحـد بـسبب امتنـاع بعـض أعـضاء اجلانـب الـصريب عـن                     . مجاعية

ديــسمرب، عثــرت الــسلطات الــصربية  /األول كــانون ١٣ويف . تقــدمي املــساعدات املتفــق عليهــا 
وبعثة االحتاد األورويب وخرباء حمليني من قسم الطب الشرعي احمللي على رفـات بـشرية خـالل     

ووفقا للقـانون الـصريب،     . ايعملية فحص املوقع املوجود مبحجر رودنيتسا ببلدية راشكا، بصرب        
  .جلويةمبجّرد أن تسمح األحوال اتعليق العمل ولكنه سُيستأنف  مت
  

  املنطقة الشمالية    
ــشرطة كوســوفو يف جمــال التخطــيط األمــين        ــة االحتــاد األورويب املــشورة ل أســدت بعث

ومشلـت هـذه األنـشطة التنـسيق مـع اجلهـات            . لالنتخابات، مع التركيـز علـى املنطقـة الـشمالية         
 األمـن   ومنظمـة ) قـوة كوسـوفو   (الفاعلة اخلارجية من قبيـل القـوة األمنيـة الدوليـة يف كوسـوفو               

ــه وإســداء املــشورة لــشرطة      ــا، إىل جانــب تقــدمي خــدمات الرصــد والتوجي والتعــاون يف أوروب
. كوسوفو فيما يتصل باالنتخابات على كـل مـن املـستوى املركـزي ومـستوى املقـار اإلقليميـة         

وترقُّبــا للفتــرة احلــساسة الــيت تــسبق االنتخابــات، نظمــت بعثــة االحتــاد األورويب عــدة عمليــات 
 والتنـسيق   التواصـل  تكثيـف تركة بينها وبني شرطة كوسوفو وقوة كوسوفو بغـرض          ختطيط مش 

  .بني مجيع اجلهات األمنية الفاعلة يف مشال كوسوفوفيما 
وعلى إثر حدوث عدد من احلوادث األمنية املتصلة باالنتخابات، فتحت بعثـة االحتـاد                

لتقييمـات األمنيـة بـشكل    األورويب ثالثة حتقيقـات جديـدة، وكثفـت دورياهتـا، وباتـت جتـري ا            
  .تكثيف الدوريات بفترة وجيزة توقفت التفجريات يف ميتروفيتسابدء وبعد . أسبوعي
ــشيوس        ــة االحتــاد األورويب أودريــوس شينافيت ــل موظــف بعث ــق يف مقت ــا زال التحقي وم

  األولويـات األوىل ملكتـب املـدعني اخلاصـني يف مجهوريـة كوسـوفو              ميثل أحـد  بالطلقات النارية   
، مدعوما بفرقة عمل ميتروفيتسا، وهو التحقيق الذي يتـواله فريـق       بع لبعثة االحتاد األورويب   التا

خمــتلط مــن حمققــي بعثــة االحتــاد األورويب وشــرطة كوســوفو، حتــت إشــراف املــدعني العــامني     
ويعمل حمققـو فرقـة     . وال يزال الفريق يتلقى دعما جيدا من كل من بريشتينا وبلغراد          . الدوليني

فو والقطــاع الــشمايل لــشرطة كوســوفو يف قــضيتني منفــصلتني تتعلقــان باالعتــداء عمــل كوســو
 تـشرين  ٣على كرسـتمري بـانتيتش وعلـى أسـرة أوليفـر إيفـانوفيتش قبـل إجـراء االنتخابـات يف             

  .نوفمرب/الثاين
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  تنفيذ احلوار    
ديـسمرب حتـصيل الرسـوم      / كـانون األول   ١٤أبريل، بـدأ يف     / نيسان ١٩بالنسبة إىل اتفاق      

وقـــدمت بعثـــة االحتـــاد . يانييـــه وبرنيـــاك/اجلمركيـــة يف نقطـــيت العبـــور املوجـــودتني يف رودنيتـــسا
األورويب الدعم واملشورة هليئة مجارك كوسـوفو مـن خـالل انـضمام عناصـرها إىل مـوظفي اهليئـة            

 ١البوابـة   (يانييـه   /رودنيتـسا  يف غرفة التحكّم الـيت أنـشئت يف املركـز الـوطين إلدارة احلـدود، ويف               
. فيما يتعلق بتيسري املوافقـة علـى مـرور عـدد مـن الـشاحنات املتجهـة إىل مشـال كوسـوفو                     ) سابقا

  .وتواصل بعثة االحتاد األورويب إسداء املشورة التقنية وتقدمي الدعم إىل العمليات اجلارية
 تـشرين   ٦، قـام فريـق التنفيـذ يف         لنقاط العبـور  ويف سياق تنفيذ اتفاق اإلدارة املتكاملة         

نوفمرب مبناقشة مسائل مواقع نقاط العبور الدائمة، ومسؤوليات كال الطرفني فيمـا يتعلـق             /ينالثا
وعقـب االجتمـاع الثـاين      ). SEED(‘ سـيد ’بتشغيل وتعّهد نقاط العبور املؤقتـة، وتنفيـذ وصـلة           

نـوفمرب، قُـّدم للطـرفني      / تـشرين الثـاين    ٢٠، الـذي ُعقـد يف       للفريق العامل املعـين بتنفيـذ االتفـاق       
نـوفمرب، بـدأ تبـادل املعلومـات بـني          / تـشرين الثـاين    ٢٥ويف  . ترح ملواقع نقاط العبور الدائمـة     مق

وتعـد هـذه خطـوة هامـة إىل األمـام يف سـياق              . ‘سـيد ’إداريت مجارك البلدين عن طريـق وصـلة         
  .ديسمرب/ كانون األول٥ يف بروكسل يف وقد اجتمع الفريق العامل مرة أخرى. تفاقالا

ــّد   ــاج أعــض ويع ــسابقني يف شــرطة كوســوفو إجنــازا      إدم ــصربية ال ــة ال اء وزارة الداخلي
 ضــابطا التــدريب التــوجيهي األساســي مــن شــرطة بعثــة  ٨٠تلقّــى حــوايل وقــد . رئيــسيا آخــر

  .االحتاد األورويب خالل الفترة املشمولة بالتقرير
 يـع وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أجـرت بعثـة االحتـاد األورويب عمليـات تفتـيش جلم                    

مباين وزارة الداخلية الـصربية سـابقا املوجـودة يف مشـال كوسـوفو وتأكـدت مـن أن مجيـع املراكـز                    
ــا ــة  م ــاين ٢٢ويف . زالــت مغلق ــشرين الث ــارة حمكمــة    / ت ــة االحتــاد األورويب بزي ــوفمرب، قامــت بعث ن

ليت تـديرها   ميتروفيتسا االبتدائية اليت كانت صربيا تديرها يف السابق، وقامت بزيارة احملكمة العليا ا            
  .يوليه/متوز ١٥ القضايا اجلنائية اجلديدة بعد استمرار نظروأعيد تأكيد . صربيا يف زفيتشان

وأُحرز تقّدم جيد يف تنفيذ االتفاق املتعلق بـدفاتر الـسجالت املدنيـة الـذي مت التوّصـل                    
قت بعثــة وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، صــدّ . إليــه يف إطــار احلــوار بــني بلغــراد وبريــشتينا 

ــى   ــصديق     ٢ ٤١٨االحتــاد األورويب عل ــالث دورات ت ــدى ث ــى م ــدين عل ــر ســجل م ومت .  دفت
، ) دفتـرا  ١٢ ٠٣٦مـن أصـل مـا يقـّدر جمموعـه بــ             ( دفتـرا    ١٠ ٩١٣  ما جمموعه  التصديق على 

  . دفترا إىل سلطات كوسوفو١٠ ٥٣٠ومت تسليم 
  صدر مبوافقة بريند بوركهارت
  رئيس البعثة
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  املرفق الثاين
ــة     تــشك     ــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقت يل وقــوام عنــصر الــشرطة يف بعث

  كوسوفو يف
  )٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٥يف (
  

  العدد  البلد

  ١  االحتاد الروسي
  ١  أملانيا

  ١  أوكرانيا
  ١  باكستان
  ١  تركيا
  ١  هنغاريا

  ٦  اجملموع  
    

تحـدة لـإلدارة    تشكيل وقوام عنصر االتصال العسكري يف بعثة األمـم امل             
  املؤقتة يف كوسوفو

  )٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٥يف (
  

  العدد  البلد

  ٢  أوكرانيا
  ١  بولندا
  ١  تركيا

  ١  اجلمهورية التشيكية
  ١  مجهورية مولدوفا

  ١  رومانيا
  ١  النرويج

  ٨  اجملموع  
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