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*1512661*  

 يف كوسوفوتقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة   
  

 مقدمة وأولويات البعثة - أوال 
ــر عاــجم بقــرار جملــس األمــن     - ١ ــلق قــرر ا لــس  ١999) ١244يقــد م اــلا التقري (، ال

ــإل    ــم املتحــدة ل ــة األم ــإ شاءــاث بعث ــ  ش   مبوجب ــة يف كوســوفو ولل ــارير   دارة املؤقت ــدم تق أن أق
ــ  ــاو  التقريــر أا       عل ــة البعثــةت ويتظ ــن تظيةــل والي ــرات مظتةاــة ع ــا يت ــ     فت ءــ ة البعثــة وم
 ت20١5متوز/يولةإ  ١5اةسان/أبري  شىل  ١6ت ورات يف اليترة من  من هبا
وما زالت أولويات البعثة تتاث  يف تعزيز األمن واالسـتقرار واتتـرام تقـوإل اااسـان      - 2

يف كوسوفو واملظ قـةت ويف شلـار سـعل البعثـة شىل  قةـا أاـدافهنا، فاصـا توالـ  تياعلـهنا البظ ـاث           
بريءـــتةظا وبلدـــراد، واةـــ  لوا،ـــجل كوســـوفو، واقهنـــات الياعلـــة ااقلةاةـــة والدولةـــةت   مـــ 
زالـــت مظةاـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا والقـــوة األمظةـــة الدولةـــة يف كوســـوفو )قـــوة  ومـــا

ــ       ــا ا ــا يف شلــار م ــان دوريهنا ــن    كوســوفو( تؤدي ــس األم ــرار جمل ــإ ق (ت ١999) ١244علة
املعظةـــة بســـةادة القـــااون )بعثـــة اال ـــاد األورو ( موجـــودة تـــزا  بعثـــة اال ـــاد األورو   وال
 2008تءــرين الثــاف/اوفا   26كوســوفو، متءــةا مــ  بةــان ر،ــةس جملــس األمــن املــؤر     يف
(S/PRST/2008/44   ــرق املــــؤر (ت S/2008/692) 2008تءــــرين الثــــاف/اوفا    24( وتقريــ

 وتعا  وكاالت األمم املتحدة ولظاديقهنا وبراجمهنا عن كث  م  البعثةت
  

 الت ورات السةاسةة الر،ةسةة -ثااةا  
يف كوســـوفو  ـــجم  اليتـــرة  الـــس اســـت د ت كااـــت الت ـــورات السةاســـةة الر،ةســـةة - ٣

ر الـلق يةس ـرا اال ـاد األورو  بـني بلدـراد وبريءـتةظا       املءاولة بالتقرير متاحورة تو  احلـوا 
علـ  مســتوئ ر،ةســل الــوزراث، والعالةـات التءــريعةة املهناــة الــس ااتـهنت بعــدم موافقــة برملــان    

 كوسوفو عل  التعدي  الدستورق املظءئ حملكاة متخ  ةت
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بءـنن   20١٣اةسـان/أبري    ١9وأترز مزيد من التقدم يف تظيةل االتياإل األو  املؤر   - 4
 ام تك املبادئ الس  كم ت بة  العجمقات، وشن مل يتم بعد تظيةل بعض أتكامإ الر،ةسةة بءك 

وُعــرع علــ  الل ظــة التءــريعةة ب ملــان كوســوفو تعــدي  دســتورق يهنــد  شىل شتاتــة   - 5
ــان يف       ــدي  شىل ال مل ــ  التع ــة متخ  ــة، وأتة ــادات   ١٣ا ــا  ااءــاث  كا ــايو العتا أيار/م

املتو    أن تي   احملكاة املتخ  ـة يف القاـايا الـس تققـت فةهنـا فرقـة العاـ  ا الـة          ومن
املعظةة بالتحقةا التابعـة لجم ـاد األورو  يف سـةاإل االدعـاثات املتعلقـة  ـرا،م احلـرة واقر ـة         

ر عــن ديــر مــارر، املقــر   20١١املظةاــة والــواردة يف التقريــر ال ــادر يف كــااون الثاف/يظــاير   
اص لل ظة الءؤون القااواةة وتقوإل اااسان مب لـس أوروبـات وكـان ال ملـان قـد ُدعـل شىل       ا 

 تزيـران/  ١9أيار/مايو للبت  يف التعـدي  املقتـر ، ولكـن اقلسـة تنجل ـت شىل       29االاعقاد يف 
ــر         ــانت يف  ل ــم ال مل ــتعلقني باملونــو  لعل ــااواني م ــة مءــروعل ق ــإ اةــرا لتقــدم احلكوم يواة

ت احلكومــة ال ملــان بناــإ ســةتم تقــدم مءــروعل القــااواني راةــا مب ــر د اعتاــاد   الوقــت، أبلدــ
ــإ، لحــر  التعــدي  للت ــويت يف ال ملــان، وت ــ     26التعــدي  الدســتورقت ويف  تزيران/يواة

الـس تءـك  أبلبةـة الثلـثني امل لوبـة       80لوتا مؤيدا، واو ما يق  عن األلـوات الــ    75عل  
ثلل لوا،جل األقلةات(  ولو ت سبعة أعاـاث نـد التعـدي  وامتظـ      )مبا يف  لر ثلثا ألوات مم

اثظــان عــن الت ــويتت وكااــت األلــوات املعارنــة واملاتظعــة ألعاــاث يف احلــزة الــد قرالل   
لكوسوفو اللق يتزع اإ اا،  ر،ـةس الـوزراث اا ـم تاتءـلت وقـد  ـاركت أتـزاة املعارنـة         

ظهنا آثـرت عـدم املءـاركة يف الت ـويتت     الظقا ات السا ظة الس جرت هبلا ا  وص، ولك يف
ــدان الر،ةســةة        ــو معةــم البل ــوزراث عةســ  م ــ ي  واال ــاد األورو  وممثل ــةس ال وأعــرة ر،
املعترفة بكوسوفو عن  ةبة أملـهنم لعـدم شقـرار برملـان كوسـوفو للتعـدي ت والـو  صايـة اليتـرة          

ت ـويت آ ـر واتة ـة    املءاولة بالتقرير، كااـت اظـاح تالـة مـن الداـوع شزاث موعـد شجـراث        
ــ  ــلا مث ــادة        ا ــن أجــ  نــاان شع ــا توالــلت املءــاورات م ــإ، بةظا الت ــويت يف تــا  شجرا،

 الت ويت وا روج مظإ بظتة ة موف قةت
 وواللت بلدراد وبريءتةظا مءاركتهناا الرفةعة املستوئ يف احلوار اللق يةسرا اال ـاد  - 6

 يواةــــإتزيران/ 2٣ ن/أبري  واةســــا 2١يف بروكســــ  يف  مهــــااجتاــــ  ممثجماألورو ، فقــــد 
تزيران/يواةإ  ت رعاية املاثلة السامةة لجم اد األورو  للءـؤون ا ارجةـة والسةاسـة     29و 

األمظةة، فةديريكا موبرييينت وااقش ال رفان التقدم احملـرز يف التظيةـل، مبـا يف  لـر علـ  لـعةد       
ا ااءاث اق ـس عبـور جديـدتني    خلت ترتةبات أياالقااث واحلااية واملداةةت واتُّ موظيلدمج 

عل   ط احلـدود ااداريـة، وكـللر لتوتةـد سةاسـات تـنمني املركبـاتت وب  ـت املظاقءـات          
أياــا العديــد مــن القاــايا يف جمــا  االت ــاالت الســلكةة والجمســلكةة وال اقــة، وجــرئ اــ    
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 وجـرئ اتت شمكااةة أبرام اتيـاإل بءـنن اسـتخدام اقسـر الر،ةسـل يف مةتروفةتءـا ملـرور املركبـ        
شاءاث راب ة/ااعة البلديات  ات األبلبةة ال ربةة، وشن ظلـت اظـاح    شتراز تقد م لوةأياا 

 جمفات بءـنن االـار القـااوف للراب ة/اقااعـة وبءـنن جماوعـة املهنـام املوكلـة شلةهنـات وأك ـد           
 ال رفان من جديد التزامهناا مبواللة اقهنود الرامةة شىل تسوية الا ا جمفاتت

اةسان/أبري ، قام ممثلو لرة كوسوفو املظتاون شىل املبادرة املداةـة ال ـربةة،    2٣ ويف - 7
عل  شثر مظاقءات سةاسةة م  أتزاة ألبان كوسوفو احلاكاة، باستئظا  مءـاركتهنم الكاملـة   
يف تكومة وبرملان كوسوفو بعد بةاة دام  هنرين، مما أتا  ا ـا  لـإلدارة اال،تجمفةـة للااـل     

املسـا،  امللحـة، مبـا فةهنـا تعزيـز برااجمهنـا التءـريعل املوس ـ ت وقـام ر،ـةس الـوزراث            قـدما مبعاقـة   
ــحتإ       ــجل والعــودة بعــد أن ر   ــرا لءــؤون ال وا، ــتش وزي ــور ييتة عةســ  م ــ ي  بتعــةني دالةب

 اةسان/أبري ت 24املبادرة املداةة ال ربةة يف 
ةا وكوســــوفو أيار/مــــايو، ُعقــــد اجتاــــا  بــــني الدــــرفتني الت ــــاريتني ل ــــرب  9ويف  - 8
تءـ ة   لـا مزيـد    يهنـد  شىل  براتءااةتءا، ووقعت الدرفتان مرفقا ملـلكرة تيـاام قا،اـة     يف

من اليرص الت ارية، مبا يف  لر مـن  ـجم  تبـاد  املاـثلنيت وعقـ  ااعقـاد ثجمثـة اجتااعـات         
أ ـــرئ بـــني الدـــرفتني يف تزيران/يواةـــإ، متـــت تســـاةة ممثـــ  كـــ  مظـــهناا، وُيتوق ـــ  أن يقـــوم  

 اثلني بااءاث مكتبةهناا يف وقت قري  من اليترة املقبلةتامل كجم
 أيـار/  25ومن بني األاء ة التءريعةة األ رئ املا ل  هبا اختـا  برملـان كوسـوفو يف     - 9

 ال ملـان يف  عتـر  يمايو قرارا خب وص ترسةم تدود كوسوفو اقدرافةـة مـ  اقبـ  األسـودت و    
ااداريــة قاهنوريــة يوبوســجمفةا اال اديــة  ١974القـرار بالترســةم املعاــو  بــإ يف تــدود عــام  

 اال تراكةة السابقة، واو ما يتاا   والتءريعات احلالةة يف كوسوفوت
أيار/مايو، أقر ت تكومة كوسوفو جماوعة من التعـديجمت الدسـتورية بءـنن     27ويف  - ١0

ــديجمت        ــلا التعـ ــابا اـ ــوفوت وتت ـ ــلحة لكوسـ ــوات املسـ ــوفو شىل القـ ــن كوسـ ــوة أمـ ــ  قـ  ويـ
 ت20١4الس أقر هتا احلكومة السابقة وأقر هتا احملكاة الدستورية يف عام  تلر م 
اةســــان/أبري ، اعتاــــدت امليونــــةة األوروبةــــة مقترتــــا التيــــاإل لتحقةــــا  ٣0ويف  - ١١

ــن ا لـــس األورو       ــرارا مـ ــة ن شقـ ــوفو، فبـــات يتعـ ــا وـــ   كوسـ ــاة فةاـ ــتقرار واالاتسـ االسـ
شتالتــإ شىل ال ملــان األورو  لتنيةــدات ووالــلت احلكومــة مظاقءــاهتا مــ  اال ــاد األورو    قبــ 

خب وص  رير شجراثات شلدار التن ريات، وقـدمت يف أوا،ـ  تزيران/يواةـإ تقريراـا األ ـري      
 استةياث املعايري امل لوبةت لوةعن التقد م احملرز 
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 - قلةاـل يف جمـا  التظاةـة االجتااعةـة    واتُّخلت   وات اامة عل  لعةد التعاون اا - ١2
اةسـان/أبري ، اجتاـ  سـتة رءسـاث وزراث لبلـدان بـرة البلقـان         2١يـل  فاالقت ادية واألمـنت  

بروكســـ ، ااـــور ميونـــل اال ـــاد األورو  يواـــااس اـــان وفةولةتـــا بولـــر، واتيقـــوا    يف
،ةسـةا للظاـو   جماوعة   ـوات لتحسـني  ـبكة الظقـ  ااقلةاةـة، واـو مـا يءـك  عـامجم ر          عل 

ــات          ــ  عجمق ــا  عل ــزامهنم باحلي ــد الت ــن جدي ــوزراث م االقت ــادق ااقلةاــلت وأكــد رءســاث ال
 قدما لوة التكام  األورو ت اقوار والتعاون ااقلةال واملال  تسن
أيار/مايو، ُعقد مـؤمتر القاـة ااقلةاـل األو  بءـنن مكافحـة الت ـر         20و  ١9ويف  - ١٣

ا، ألبااةا، تة  اجتا  وزراث الدا لةة ومسؤولو األمن مـن بلـدان   العظةجل اللق استاافتإ ترياا
 برة البلقان، مبن فةهنم وزير دا لةة كوسوفو، شسكظدر تسةينت

ــايو،  ــاركت ر،ةســة   26ويف  - ١4 ــة  ــا آبــا كوســوفو، أيار/م ــؤمتر القاــة   ،ع ةي يف م
علــ    الســظوق لعالةــة التعــاون يف جظــوة  ــرإل أوروبــا يف تريااــا، تةــ  ســل ت الاــوث         

التحديات األمظةة الرااظة، مبا يف  لـر ااتءـار اليكـر الراديكـا  والت ـر ، ودعـت شىل املزيـد        
 من التعاون ااقلةال يف معاقة املسا،  املت لة باألمنت

ــة     27ويف  - ١5 أيار/مــايو، قــام ر،ــةس الــوزراث ال ــر  ألكســظدر فوتءــةتش بزيــارة تاروة
اـلا املسـتوئ، تةـ  أجـرئ سلسـلة مـن احملادثـات بءـنن         ألبااةا، لتكون أو  زيـارة علـ     شىل

ــس اختــلاا كــجم البلــدين            ــبا التحتةــة املءــتركة وا  ــوات ال موانــة  مــن بةظــهنا مءــاري  ال
 لريا االادماج يف اال اد األورو ت عل 
ــااوفو     - ١6 ــس وقعــت يف كوم ــدواةا    ويف أعقــاة أتــداع العظــجل الكــ ئ ال ــة مق اهنوري

أيار/مــايو وكــان مــن بــني ألرافهنــا أ ــخاص مــن كوســوفو،  ١0و  9يف الةوبوســجمفةة ســابقا 
موقعــــا يف كوســــوفو،  ٣8أيار/مــــايو عالةــــة تيتــــةش يف  ١5اي ــــلت  ــــرلة كوســــوفو يف 

قامــت باســت واة األ ــخاص واــ  األدلــةت وأعــرة ر،ــةس الــوزراث عةســ  م ــ ي   تةــ 
لـــس أفاـــت  وبعـــض قةـــادات بريءـــتةظا األ ـــرئ عـــن شدااتـــهنم للاتـــورلني يف األاءـــ ة ا       

أيار/مــايو،  26و  25األتــداع، ودعــوا شىل تقــدم الــدعم الــدو  للتحقةقــاتت ويف   تلــر شىل
 ــاركت راب ــة قــدماث  ــار  جــةش  ريــر كوســوفو يف مراســم أقةاــت بءــك  ر،ةســل           

ــ ة الءــهنداث ” يف ــلين ســق وا        “مق ــجل لــدفن األ ــخاص ال ــرد دت أ باراــا بءــك  مكث  وت
ســوفو، وكــان بعــض اــؤالث املءــاركني يرتــدق بــز ات   أتــداع كومــااوفو مــن ســكان كو  يف

جةش التحرير واةا ةظإت وقام أياا بعض أعااث برملـان كوسـوفو ومسـؤو  البلـديات وممثلـل      
متوز/يولةـإ، اعتقلـت    7بعض األتزاة السةاسةة باملءـاركة يف املراسـم وشلقـاث الكلاـاتت ويف     

فةة سـابقا بظـاث علـ  مـلكرة      رلة كوسوفو  خ ـا مـن رعايـا اهنوريـة مقـدواةا الةوبوسـجم      
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 سـبا  قـد  توقةجل لادرة عن  لر البلد بتهناة الالو  يف أتداع أيار/مايوت وكان املءتبإ فةإ
ألقـل القـبض    لإ اهلرة من  رلة اهنورية مقدواةا الةوبوسجمفةة سابقا الس كاات  ت زا، مث

ــني كوســوفو        ــور ب ــن اق ــة العب ــالقرة م ــا ب ــة فةتةظ ــإ يف لةتظةكــا ببلدي ــدواةا  وعلة ــة مق اهنوري
 الةوبوسجمفةة سابقات

  
 مشا  كوسوفو -ثالثا  

اةســان/أبري ، وبعــد مظاقءــات م و لــة مــ  مســؤولني مــن بريءــتةظا، اعتاــدت  24يف  - ١7
ــاملني        ــات الع ــهنا دفــ  مرتب ــتم مبوجب ــس ي ــات املظقحــة ال ــة األربعــة اةعهنــا املةزااة ا ــالس البلدي

لقوااني كوسوفو، باسـتثظاث مرتبـات أولئـر العـاملني يف جمـا       ق اعل ال حة والتعلةم وفقا  يف
ال حة والتعلةم الـلين تـدف  لـربةا مرتبـاهتمت وألدـل احل ـز علـ  احلسـابات امل ـرفةة البلديـة           

أيار/مــايوت بــري أن بعــض البلــديات ظــ  يواجــإ لــعوبات يف تظيةــل مةزااةاتــإ ألســباة   ١5 يف
سـوبةة الـس تسـتخدمهنا تكومـة كوسـوفو يف جمـا  املالةـة        بةظهنا عدم ااملام بال اجمةـات احلا  من

العامـة، والـس ال توجـد هلــا تعلةاـات باللدـة ال ـربةةت والــو  صايـة اليتـرة املءـاولة بــالتقرير،          
ــوزارات املخت ــة       كــان ــة مــ  ال ــديات قــد وقعــوا مــلكرات التيــاام امل لوب ــ  البل رءســاث اة
ـــ    لكــل ــ  ال ــر مــن ا ــجل مبل ــاوهلم أكث ــة    ١5 ي ــبيف يف متظ ــورو املخ ــ  يف مةزااة ــون ي ملة

كوســوفو ملءــاري  االســتثاار الرأاــا ت وقــد كــان للتــن ري امل ــو   يف ونــ  ال ــةدة الظهنا،ةــة   
للاةزااةات البلدية بعض التـنثري السـلع علـ  املياونـات املتعلقـة بـنموا  االسـتثاار الرأاـا ت         

مـن املظاقءـات مـ  الـوزارات املعظةـة      و ارح رءساث البلديات الءاالةة األرب  أياا يف سلسـلة  
 األورو تيتعلا بال ظدوإل اامنا،ل لءاا  كوسوفو املءاو  برعاية اال اد  كوسوفو فةاا يف
ــل        - ١8 ــ  العالـ ــا  ا املظحـ ــا تعاوصاـ ــا  مةتروفةتءـ ــوة ومشـ ــديس جظـ ــا بلـ ــ  ر،ةسـ ووالـ
مبـا يف  لـر أاءـ ة    يت   بـبعض املسـا،  احلرجـة الـس تـؤثر علـ  أاـا  كلتـا البلـديتني،           فةاا

البظاث يف مظ قة بردياف/كروق شق فةتاكوت  ات التركةبة ااثظةة املختل ـة، وتوابـ  األتـداع    
ــرة مــن     ــس وقعــت يف مةتروفةتءــا يف اليت ــة ال  اةســان/ ٣0اةســان/أبري ت ويف  ١٣شىل  9األمظة

لـدار قـرار بوقـجل    أبري ، قرر ر،ةسا البلديتني شتالة أاء ة التءةةد شىل قظة رفةعة املسـتوئ وش 
تزيران/يواةـإ، أاءـنت تكومـة     ٣أعاا  التءةةد يف املظ قة ريثاا تظةر الل ظة يف األمـرت ويف  

ــوزارات لءــؤون العــودة لةتــول   معاقــة       ــة املءــتركة بــني ال كوســوفو فريقــا عــامجم تابعــا لل  ظ
و املسنلةت وعل  الربم من قرار وقجل أعاـا  التءـةةد، تـاو   ـخ  مـن ألبـان كوسـوف        الا

ــةةد يف   ــا  التءـ ــتئظا  أعاـ ــير     22اسـ ــديتني أسـ ــل البلـ ــد ُّ  ر،ةسـ ــن تـ ــإ، ولكـ تزيران/يواةـ
متوز/يولةـإ، قـام اليريـا العامـ  املعـين بعـودة        ١4لألاء ة ظ  قا،اا تىت اآلنت ويف  وقجل عن
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املءردين يف بردياف/كروق شق فةتاكوت بعقد أو  اجتااعاتإت وأحقـر  باااـا  مقتـر  ر،ـةس     
ةتروفةتءا الداعل شىل نـم   ـرلة كوسـوفو شىل اليريـا، وُتـد د شلـار زمـين مد تـإ         بلدية مشا  م

 ثجمثة أ هنر لتسوية املسنلةت
تزيران/يواةــإ، متــت شعــادة دفــن رفــات عةســ  بــولةتةين، الءخ ــةة األلبااةــة  ١0ويف  - ١9

ة الــس التاروةــة البــارزة، يف بلديــة زفةتءــانت فبعــد عــدة أ ــهنر مــن األعاــا  التحاــريية املظس ــق 
فةهنا كبرية راابات دير سوكولةتسا األرثو كسل ال ـر ، وعلـ  الـربم مـن وجـود        اركت

بعض التخو   من كلتا ال ا،يتني، مر ت اليعالةة دون مءاك ، واو ما يرج  الياـ  فةـإ شىل   
 تد كبري لتدابري الرد  الس اختلهتا قوة كوسوفو وبرياا من اقهنات الياعلةت

ــة   - 20 ــني الوكــاالت   ووالــلت البعث ــات ب ــة تةســري االجتااع ــديراا لــربةا    احلرجة ــس ت ال
ووكاالت كوسوفو املعظةة بالدابات ملعاقة مسنلة ق   األ  ار ب ورة بـري قااواةـة ومظاقءـة    
مسنلة جتارة األ ءاة بني البلديات الءاالةة وباقل أحناث كوسـوفو، واـل الت ـارة الـس تواجـإ      

 م اادماج ق ا  الدابات نان االار املؤسسل لكوسوفوتالراان بسب  عد معو قات يف الوقت
ويف شلار مءاري  البعثة لبظاث الثقة، ايلت البعثة عددا من املبادرات الرامةـة شىل تعزيـز    - 2١

احلوار بني ال وا،جل يف مشا  كوسوفوت ومش  الا مءروعا تءاركت يف متويلـإ بلديـة جظـوة    
، تةـ  جتا ـ    “فةة علـ  اةافـة أصـار مةتروفةتءـا    احملا”متروفةتءا وقوة كوسوفو ويهند  شىل 

 خ ــا، مــن بةظـــهنم ســت  اســـاث، مــن  تلــجل ال وا،ـــجل يف كــ  مـــن مشــا  وجظـــوة         45
لن مـن الظيايـات مـن أربعـة      600مةتروفةتءا يف أيار/مايو وتزيران/يواةإ ازالة ما يزيد عل  

ةئةـة يف املـدارا احمللةـة و ـجم      أصار يف املظ قةت ومت أياا يف شلار املءرو  التوعةة بالقاـايا الب 
 ألرع ويوم تظةةجل كوسوفوتبةوم افعالةات االتتيا  

  
 األمن -رابعا  

فلــم يكــن اظــاح ســوئ عــدد      :ظلــت احلالــة األمظةــة يف كوســوفو مســتقرة عاومــا      - 22
تاـر رت  التةاارات املظاااة للحكومة ات سم يف جمالإ بالسلاةة، شىل جاا  عدة تـوادع   من
 لوا،جل األقلةةت مظهنا
ــة      ١9ويف  - 2٣ ــتباقل للحةلولــ ــك  اســ ــوفو بءــ ــرلة كوســ ــد لت  ــ ــان/أبري ، تــ اةســ
ــر         دون ــن القح   ــوعتني لــدريتني م ــني جما ــت يف مشــا  مةتروفةتءــا ب ت ــاعد مءــاجرات وقع
اةسان/أبري ، أسيرت عالةـة تيتـةش مءـتركة     28ألبان كوسوفو ولرة كوسوفوت ويف  من

كوســوفو، بــا ن مــن قــوة كوســوفو، عــن عثــور بوالــل    ايــلهتا  ــرلة كوســوفو وقــوة أمــن 
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أمن كوسوفو يف صر شيبـار بـالقرة مـن قريـة برابوفـاتش ببلديـة زفةتءـان علـ  جثـة أتـد            قوة
اةســـان/أبري ت  ١0القح  ـــر مـــن ألبـــان كوســـوفو كـــان قـــد ا تيـــ  يف مشـــا  مةتروفةتءـــا يف   

اقظــازة الــس أقةاــت  اةســان/أبري ، تاــر ر،ةســا بلــديس مشــا  وجظــوة مةتروفةتءــا   ٣0 ويف
ــوم   يف ــإ،  ــهندت مشــا  مةتروفةتءــا شلــجمإل    ١١مشــا  مةتروفةتءــات ويف مســاث ي تزيران/يواة

 ، مما أسير عن  سا،ر ماديةتKoSSevأعرية اارية عل  مكات  البوابة اا بارية 
ويف جظـــوة صـــر شيبـــار، مـــر  العديـــد مـــن التةـــاارات املظاااـــة للحكومـــة بســـجممت     - 24
 ـــخ   ١ 500أبري ، اة اـــت أتـــزاة املعارنـــة مســـرية  ـــارح فةهنـــا  اةســـان/ ١8 فيـــل

 أيار/ 28 اتت اجا عل  الة أمور مظهنا شقامة راب ة/ااعة البلديات  ات األبلبةة ال ربةةت ويف
ال ريا الر،ةسل يف سكظدراق/سربةتسـا ب ـية مؤقتـة اتت اجـا علـ        ٣ 000مايو، ق   حنو 

تزيران/يواةــإ، قــام  ١7 أيار/مــايو و 29اا(ت ويف أداــ ٣8)ااةــر اليقــرة  “دريظةتســا”أتكــام 
ــر        ٣00شىل  250حنــو  ــدماث  ــار  جــةش  ري ــة ق ــهنم أعاــاث يف اعة ــاارين، ومظ ــن املتة م

 تزيـران/  20كوسوفو، مبسرية يف بريءـتةظا لجمتت ـاج علـ  شاءـاث احملكاـة املتخ  ـةت ويف       
مـن   ١50للدمو ، جتا عـا لظحـو   يواةإ، فر قت  رلة كوسوفو بالقوة، مستخدمًة الداز املسة  

ســكو   - أعاــاث راب ــة قــدماث  ــار  جــةش  ريــر كوســوفو تــاولوا ق ــ  لريــا بريءــتةظا 
بةظـهنم ر،ـةس جملـس     الر،ةسل بالقرة من كاتءااةرت وألـة  عـدة متةـاارين  ـرو ، ومـن     

 محاية تقوإل اااسان لقدماث  ار  جةش  رير كوسوفوت
لوا،ـجل األقلةـة، فقـد كااـت بلديـة بةـتش        تار رت مظـهنا الس أما بالظسبة شىل احلوادع  - 25

احلـوادع   عـدد  ت فيل تني  هند  هنرا اةسان/أبري  وأيار/مـايو ليـرة يف  تعر نا هلاال األكثر 
املبل  عظهنا الس استهندفت العا،ـدين مـن لـرة كوسـوفو يف بلديـة كلةظـا، والـس بلـ  جماوعهنـا          

ع يف  ــهنر تزيران/يواةــإ يف بلديــة بةــتش الــس  تادثــا، ُســ    العــدد األكــ  هلــلا احلــواد  ١٣
تادع س وت ويف بلديـة كلةظـا، زادت  ـرلة كوسـوفو مـن دورياهتـا يف املظـالا         ١7 هندت 

املتاــررة واءــرت مزيــدا مــن نــبان الءــرلة مــن بريءــتةظا، ومــن بةظــهنم نــبان مــن لــرة    
 مماثلـة فةاـا يتعلـا    كوسوفو، من أج  تعزيز قدرة قوة الءرلة احمللةـةت بـري أاـإ مل ُتت خـل تـدابري     

ــتشت  ــة بة ــة     ١0و  9يــومل  ويفببلدي ــإ، تاــر رت لا،يــة لــرة كوســوفو مــن ثجمث متوز/يولة
تــوادع مــثرية للقلـــا وقعــت يف بواراجــدييتش ببلديـــة بةــتشت فقــد أحللقـــت أعــرية ااريـــة        

مركبة راباة  ا  لوتة من بلدراد و لكهنا  خ  من لـرة كوسـوفو مـن املءـردين      عل 
ــن بوار  ــا م ــام      دا لة ــزا  ع ــلكارق مكــر ا لاــحايا ا  ١999اجــدييتش  وألــة  ا ــ  ت

  200٣آة/أبســ س  ١١لــرة كوســوفو ولءــابني مــن لــرة كوســوفو قــتجم يف        مــن
)كلاــة باأللبااةــة تعــين االاتقــام( بــرع  الــداان علــ  اقــدار        “ hakmarrja”وكحتبــت كلاــة  
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 ولــةس مــن ا ــارجل لبةــت  لكــإ  ــخ  مــن لــرة كوســوفوت وال يــزا  اقظــاة جمهنــولني،   
الوانــيف مــا ش ا كااــت اــلا احلــوادع مت ــلةت وأدان اــلا احلــوادع بءــدة كــ  مــن ر،ــةس     
الـــوزراث عةســـ  م ـــ ي ، واا،ـــ  ر،ـــةس الـــوزراث بـــرااةاري ســـتويااوفةتش، ووزيـــر  ـــؤون 
ال وا،جل والعـودة دالةبـور ييتةـتش، ووزيـر احلكـم احمللـل لةوبـومري مـاريتش، وأسـقجل كظةسـة           

كســةة ال ــربةة، ور،ــةس بعثــة مظةاــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا   برجيــرين األرثو  - را ــكو
قريـــة بوراجـــدييتش ببلديـــة بةـــتش، تعر نـــت دوريـــة  متوز/يولةـــإ، يف ١4كوســـوفوت ويف  يف

لءرلة كوسوفو أثظاث اقتراهبا من موقـ  جر ـة سـ و أثظـاث تـدوثهنا لـظريان بظدقةـة آلةـة أللقهنـا          
 الءرلة، وما زا  البح  عن اقاف جاريات نبان جمرم اارة مت  ديد اويتإت وألة  أتد

عـد حنـو   أيار/مايو، اكتءيت  رلة كوسوفو وأب لت جهنازا متي ـرا علـ  بُ   ٣١ويف  - 26
ثجمثــة كةلــومترات مــن ألــجم  ديــر الثــالوع املقــد ا يف قريــة مو ةتةءــس ببلديــة ســوااريكلت  

مــن لــرة  ١00و للاوقــ  قامــت هبــا جماوعــة تتــنلجل مــن حنــ  وســبا احلــادع مبا ــرًة زيــارًة
كوسوفو املءردين دا لةا لجمتتيا  بعةد الثالوع املقد ا عظـد ألـجم  الـديرت وتاـر القـداا      

 أياا اا،  ر،ةس الوزراث برااةاري ستويااوفةتش، ووزير  ؤون ال وا،جل والعودةت
وتــدع اايــاع ليةــجل يف عــدد احلــوادع الــس تعر نــت هلــا املواقــ  الديظةــة مقاراــًة    - 27

ــاليترة امل ـــ    ب ــة ل ــالتقرير الســابات فقــد تعر نــت املواقــ  الديظة ــهنا   22ءــاولة ب ــا، تســعة مظ تادث
ألــابت مواقــ  أرثو كســةة لــربةة، وأربعــة ألــابت مواقــ  شســجممةة، وأربعــة ألــابت مواقــ    

 للروم الكاثولةر، شىل جاا  مخسة مواق  أ رئ من مواق  التراع الثقايفت
ثجمثـة مـن ألبـان كوسـوفو بـالقرة مـن  ـز ان        متوز/يولةإ، ألقل القـبض علـ     ١١ويف  - 28

ات بادوفتش اللق  د  بريءتةظا باملةاا بعد عثور  ـرلة كوسـوفو يف مركبـاهتم علـ  أقظعـة وبـز       
ــةت وقامــت وتــدة مكافحــة ااراــاة       ــة العربة ــات باللد عســكرية وأعــجمم ســوداث علةهنــا كتاب

معهنــد  وأفــادمة املةــاات بءــرلة كوســوفو بتــنمني  ــةط الــبحرية، وأجريــت  الةــ  لتقةــةم ســجم  
عـدم الكءـجل عـن أق مـواد   ـرةت ويف وقـت التـا مـن ايـس          بال حة العامـة يف كوسـوفو   

الةوم، ألقل القبض عل   خ ني آ رين من ألبان كوسوفو مءـتبإ فةهناـا يف القاـةة ايسـهنات     
وكان اثظان من املءتبإ فةهنم ا اسة قد سبا شلقاث القبض علةهناـا بواسـ ة سـل ات كوسـوفو     

العـراإلت بـري أصاـا قـد أفـرج      وسـورية  اقاهنوريـة العربةـة ال  تباا يف تورلهناا يف أاءـ ة يف  لجم 
 عظهناا يف  لر احلني لعدم كياية األدلةت
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 سةادة القااون - امسا  
استارت البعثـة يف رلـد األاءـ ة املاـ ل  هبـا يف جمـا  سـةادة القـااون واالنـ جم            - 29

واتتيةـــت بعجمقـــات التعـــاون الـــتقين مـــ  املؤسســـات  بـــبعض املســـؤولةات يف اـــلا ا ـــا ،  
 ال لة يف ك  من بريءـتةظا وبلدـرادت واسـتارت البعثـة يف تقـدم  ـدمات الت ـديا علـ           ات

املستظدات، سـواث للاقـةاني يف كوسـوفو أو بظـاث علـ  للـ  البلـدان بـري املعترفـة بكوسـوفو،           
ــتظدات احلالــة املداةــة        ــدمات الت ــديا علــ  مس والءــهنادات األكاد ةــة  وبءــك  ر،ةســل  

 اةسـان/  ١6 مـن اـلا الوثـا،ا يف اليتـرة مـن      857واملعا اتت وقد جرت معاقة ما جماوعـإ  
 ت20١5 متوز/يولةإ ١5أبري  شىل 

واســتارت البعثــة يف تةســـري االت ــاالت بـــني ســل ات كوســـوفو واملظةاــة الدولةـــة       - ٣0
للبـا بءـنن    ١2رة املءـاولة بـالتقرير   للءرلة اقظا،ةة )اااتربو (ت فقد تلقت البعثة  جم  اليت

ــو  احلاــراثت          ــوبني دولةــا، ومت شلــدار ســتإل مــن اءــرات اااترب ــعارات األ ــخاص امل ل ش 
للبـا جديـدا مـن  ـرلة كوسـوفو ووزارة الدا لةـة ال ـربةة للتحقـا          5١ لـ البعثة واست ابت

 من لحة املستظدات واملساعدة يف التحقةقات اقظا،ةةت
از القاــا،ل الــلق مت التول ــ     يف تظيةــل االتيــاإل املتعلــا بــدمج اقهنــ    وأحتــرز تقــدم   - ٣١
 أيار/مـايو، كـان   25بتةسـري مـن اال ـاد األورو ت والـو  املوعـد الظـهنا،ل احملـد د بتـاري           شلةإ

مر حا، أبلبهنم من اهلةاك  القاـا،ةة السـابقة الـس كااـت مءـاولة برعايـة لـربةة، قـد          ١١2
ــد موا لـــ   مظ ــب ا ملــد عني عــامنيت ويــتم تالةــا شجــراث املقــابجمت        25 مظ ــبا لقاــاة و  48تق

الءخ ــةة مــ  املر ــحنيت ومل يــتم بعــد اءــر ااعجماــات ا الــة بوظــا،جل الــدعم الءــابرة،     
و لر بسب   جمفات بني بلدراد وبريءتةظا خب ـوص املظالـ  ااداريـة يف احملكاـة االبتدا،ةـة      

مــن مــوظيل الــدعم مــن لــرة    ومكتــ  االدعــاث االبتــدا،ل، وكــللر خب ــوص دمــج عــدد  
كوسوفو يف الظةام القاا،ل يف جظوة كوسوفوت وباانافة شىل  لر، مل تقم تكومـة لـربةا   
 بعد بالدار التءري  املظة م ل ـر  املعا ـات التقاعديـة للاـوظيني الـلين مـا زالـوا معة ـظني يف        

ــن ري يف تقــدم املــوظيني القاــا،ةني       ــدا مــن الت ــد أتــدع اــلا مزي مــن لــرة  مؤسســاهتات وق
 كوسوفو استقاالهتم ومن مث دجمهنم يف اةام كوسوفوت

ولوتظ أياا شتراز بعض التقدم فةاا يتعلا بدمج موظيل احلااية املداةـة علـ  نـوث     - ٣2
 آ ار/ 26بريءـتةظا املـؤر     - أيلو /سبتا  وفقا التياإل بلدراد ١املوعد الظهنا،ل احملد د بتاري  

املقة ـدين   75١ الــ  مـن املـوظيني   48٣أن تدمج بريءتةظا  مارات ومبوج  االتياإل، من املتو  
يف س جمت بلدـرادت أمـا بـاقل اـؤالث املـوظيني فسـةحالون شىل التقاعـد املبكـر و  ـلون علـ            
معا اهتم كاملةت ومل تعتاد لربةا بعـد القـااون املـظة م ملركـز مـوظيل احلاايـة املداةـة اـؤالثت         
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 خ ــا يف وكالــة كوســوفو ادارة ال ــوارئت   80وعلــ  الــربم مــن  لــر، مت باليعــ  دمــج   
وباانافة شىل  لر، كان قد جرئ تيكةر ثجمثة من مراكز املراقبة ا الة باحلااية املداةـة يف  

تزيران/يواةـإ وفقـا ألتكـام االتيـاإلت واظـاح مركـز        ١١بلديس لةبوسافةتش وزفةتءان الو  
 الر،ةسل يف مةتروفةتءاتمراقبة واتد متبا يق  بالقرة من ال ر  الءاا  لل سر 

ــة ادعــاث      2١ويف  - ٣٣ ــدا هلةئ اةســان/أبري ، عةظــت الر،ةســة ع ةيــة  ــا آبــا ر،ةســا جدي
 أيـار/  ١9الدولةت وتءـا  أولوياتـإ املعلظـة مكافحـة اقر ـة املظةاـة واليسـاد وااراـاةت ويف         

رملـان كوسـوفو   متوز/يولةإ، ااتخـ  ب  2قانةا جديدا الةاني أمام الر،ةسةت ويف  4١مايو، أدئ 
 أمني مةامل جديدا ليترة مخس سظوات بري قابلة للتاديدت

ــام يف      7ويف  - ٣4 ــوا،يف اهت ــدعل ا ــاص يف كوســوفو ل ــ  امل ــايو، ألــدر مكت  تــا أيار/م
اقاهنوريــة العربةــة   خ ــا بتهناــة ااراــاة، و ديــدا بتهناــة االااــاام شىل القتــا  يف        ٣2
ــإ   ســورية أوال أو جتظةــد األ ــخاص لــللر الدــرع، أو اــ     تءــ ة  الدــري علــ  االااــاام شلة

تزيران/يواةــإ، بــدأت شجــراثات  5ت ويف يف العــراإل والءــام األمــوا  لتظةــةم الدولــة ااســجممةة
 يف  كاة بريءتةظا االبتدا،ةةت ٣2الـ  من املتهناني ١١ اكاة 

ــة اختــا  جملــس االدعــاث العــام يف     ١٣ويف  - ٣5 ــة ادعــاث الدول ــن مكتــ  اةئ  أيار/مــايو، أعل
ــ  املــدعل ا ــاص يف       ــة مكت ــرارا بااءــاث شدارة قــرا،م احلــرة لتعاــ   ــت مةل  كوســوفو ق

 مد  عام واتد مظتدة هللا اادارةتسوئ اظاح تالةا لةس كوسوفوت وم   لر، 
ــ  اال ــاد األورو  يف    ١4ويف  - ٣6 ــايو، وقعــت وزارة العــد  يف كوســوفو ومكت  أيار/م

ــةادة     كوســوفو/املاث  ا ــاص لجم ــاد األورو   ــا بءــنن س ــا ثااة ــة اال ــاد األورو  اتياق   وبعث
القااون يف كوسوفوت وتظ   الوثةقة جمددا عل  األادا  املءتركة يف جما  سةادة القااون الـس  

معاقــة قاــايا املســاثلة واليســاد واقــرا،م العرقةــة  تتــو  اــ   علةهنــا االتيــاإل الســابا، والــس 
 قامــة اةــام حلاايــة الءــهنود يف شومشــو  اةــ  ااثظةــات و واقر ــة املظةاــة والتــوازن اقظســاف 

 اد عاثات امللكةة الس مل يبت  فةهنات معاقة كوسوفو، شىل جاا 
و ــجم  اليتــرة املءــاولة بــالتقرير، اســتارت شجــراثات احملاكاــة الر،ةســةة يف القاــةة    - ٣7

التـابعني لبعثـة اال ـاد    املتهنم فةهنا أولةير شييـااوفةتش وآ ـرون أمـام اةئـة مـن القاـاة الـدولةني        
مـن  ـهنود    ٣4 كاة مةتروفةتءا االبتدا،ةةت ومت شىل اآلن االستاا  شىل  هنادات  األورو  يف

 ااد شثبات شنافةون بءهناداهتمت وُمـد د احلـبس االتتةـالل     25ااثبات، ومن املقرر أن يد  
ــوة ديلةبا ــةتش تــىت     ــااوفةتش ودرابولة ــر شيي ــبتا أيل 4آة/أبســ س و  26ألولةي  و /س

 كـااون الثـاف/   28شييـااوفةتش  بوسـا اتتةالةـا مظـل      أولةيـر  التوا ت وقد كـان  ، عل 20١5
 ت20١4يظاير 
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أيار/مايو، ا قت اةئة قااة دولـةني تابعـة لبعثـة اال ـاد األورو  يف  كاـة       27ويف  - ٣8
ــاحلكم يف قاــةس جــرا،م احلــرة املعــروفتني بقاــةس د     ــة ب ريظةتســا األوىل مةتروفةتءــا االبتدا،ة

والثااةةت ويف قاةة دريظةتسا األوىل، أدين سـامل لو ـتاكو، ر،ـةس بلديـة سكظدراق/سربةتسـا      
عامــات وأديــن ســلةاان ســلةال يف كلتــا  ١2احلــا ، بتهناــة القتــ  وتكــم علةــإ بالســ ن ملــدة  

مـن املتـهناني    ١١القاةتني وتكـم علةـإ مبـا جماوعـإ سـاف سـظوات سـ نت ويف ا اـ ، أديـن          
 يف قاةس دريظةتسات ١5 ـال

ــا      ١2ويف  - ٣9 ــة العلةـ ــة للاحكاـ ــدا،رة ا الـ ــتئظا  الـ ــة اسـ ــت اةئـ ــإ، قامـ تزيران/يواةـ
املؤليـة مـن ثجمثـة قاـاة  لـةني وقانـةني دولـةني تـابعني لبعثـة اال ـاد األورو ،           ، كوسوفو يف

ــة أراع تقــ     ارج دا ــ  و ــ بالــدار قــرارين مظقســاني يف قاــةتني متعلقــتني بــاحلا يف ملكة
مظ قــة ديــر فةســوكل ديتءــاف، واــل مــن مظــالا احلاايــة ا الــةت وأي ــدت اةئــة االســتئظا    
ــة       ــة ا  خ ــة يف كوســوفو ومــن بلدي ال عــون املقدمــة مــن مؤسســتني اــاعةتني ومــن وكال
ديتءان، فنلدـت تكاـني لـادرين عـن اةئـة احملكاـة االبتدا،ةـة يف الـدا،رة ا الـة للاحكاـة           

، ومهـا تكاـان قـد اتتيـل هباـا يف  لـر       20١2اون األو /ديسـا   العلةا يف كوسوفو يف كا
ــة علــ  ااــج الظةــام القاــا،ل يف كوســوفوت واــ   احلكاــان علــ       أن  احلــني باعتبارمهــا دالل

التسوية الس مت التول  شلةهنا بني األلرا  ال تسـوية ملزمـةت بـري أن اةئـة االسـتئظا  أي ـدت       
   يف القاةة قةد الظةر، و لر عل  الـربم مـن أن   ال عن يف ا ت اص احملكاة االبتدا،ةة بالي

ااتـان   ألدرت عدة أتكام يف قاايا مماثلـة يف السـظوات األ ـريةت أمـا     قد الا احملكاة كاات
زاــاث  فقــد أتةلتــا شىل فــر  ديتءــان مبحكاــة بلديــة بةــتش االبتدا،ةــةت وبعــد ماــل  ،القاــةتان

 ـر   ـاو    ييف تسـوية القاـايا و   عاما من التقانـل، يزيـد اـلان القـراران مـن التـن ري       ١5
 اــلا الظــو  وبــريا مــن  ــديدة بءــنن قــدرة اقهنــاز القاــا،ل يف كوســوفو علــ  التعامــ  مــ    

 القاايا احلساسة اجتااعةات
ا تاـ    م وعقدت البعثة  جم  اليترة املءاولة بالتقرير ثجمثة من اجتااعات التظسةا  - 40

اةســـــان/أبري   ١5كوســـــوفو، يف  ســـــةادة القـــــااون يف مشـــــا  خب ـــــوص مســـــا، املـــــدف 
تزيران/يواةإت واابثا عن الا االجتااعات عدد من األاءـ ة املت ـلة    25أيار/مايو و  2١ و

بسةادة القااون، ومن بةظهنا تقـدم املسـاعدة شىل مركـز االتت ـاز يف مشـا  مةتروفةتءـا ملوالـلة        
 ف واملؤسسات احلكومةةت، وتةسري التعاون بني ا تا  املدللزنالثتوفري التدري  املهنين 

 خ ــا مــا زالــوا مقة ــدين   ١ 654تزيران/يواةــإ، كــان اظــاح مــا جماوعــإ   25ويف  - 4١
قوا،م امليقودين من جراث الظــزا  يف كوسـوفو، وبالتـا  اسـتارت البعثـة يف دعـم وتءـ ة          يف

اليريـا   شتراز التقدم بءنن الا املسنلةت وُعقد آ ر اجتاـا  بـني وفـدق بلدـراد وبريءـتةظا شىل     



 S/2015/579 

 

12/30 15-12661 

 

ت وسُةعقد االجتاـا  التـا  مب ـر د    20١4تءرين الثاف/اوفا   ١8العام  املعين بامليقودين يف 
 تعةني بريءتةظا ر،ةسا جديدا لوفداات

ــة املســا اة     26ويف  - 42 ــإ، قامــت املظةاــة بــري احلكومة ــدعوة شىل ”تزيران/يواة  مركــز ال
بتظةــةم  اكاــة لــورية باالســتظاد شىل قــااون كوســوفو يف احملكاــة   “شرســاث ثقافــة الد قرالةــة

 االبتدا،ةة يف مشا  مةتروفةتءا باعتباراا واتدا من مءـاري  بظـاث الثقـة املاولـة مـن البعثـةت وقـد       
من لجمة احلقـوإل املتخ  ـني يف القـااون ال ـر  يف جامعـة مشـا         20نا ت الا اليعالةة 

ابة جسـر يـؤدق دورا  وريـا مـن أجـ  بلـو  اهلـد  الظـهنا،ل         مةتروفةتءا، ويؤم  أن تكون مبث
 املتاث  يف مءاركة لرة كوسوفو يف الظةام القااوف لكوسوفوت

متوز/يولةــإ، ألــدر املــدعل ا ــاص يف كوســوفو ال،حــة اهتــام مبحاولــة القةــام   ١0ويف  - 4٣
 20١4 كـااون األو /ديسـا    25لقـل القـبض علةـإ يف    أحبعا  شراا  يف تا مـوالن لـر    

 يف بريءتةظا وكاات بدا   مركبتإ مواد متي رةت
)املتهنم فةهنـا   “كلةتءكل”متوز/يولةإ، ُعة ظت اةئة قاا،ةة جديدة لظةر قاةة  ١0ويف  - 44

املعـارع وعاـو ال ملـان( يف     “مبـادرة مـن أجـ  كوسـوفو    ”تـزة   القةـادق يف فامتري لةااق، 
ني التابعني لبعثة اال ـاد األورو ت واسـتار    درجة االستئظا ، ومعةم قااهتا من القااة الدولة

ا الــة بدراتءااةتســا وقاــةة   “١0الـــ ”قاــةتني  ــهنريتني يف  ــاكم كوســوفو: قاــةة   اةــر
)املتهنم فةهنا االر كلاظدق(ت ولوتظ أياا شتـراز تقـد م يف القاـايا     “ملر جتارة املخدرات”

 املتهنم فةهنا مسؤولون تكومةونت
  

 وال وا،جلالعودة  -سادسا  
 تالـة عـودة فرديـة لوعةـة شىل     ١٣2س  لت ميونةة األمم املتحدة لءؤون الجمجـئني   - 45

كوسوفو يف اةسان/أبري  وأيار/مايو وتزيران/يواةإ، واو ما يءك  استارارا لجمجتـاا الظــزو    
ــرق الســابات وتءــا  اــلا األعــداد     ــإ يف تقري  خ ــا مــن لــرة كوســوفو     78املءــار شلة

ــة مــن لا،  ــة األ ــكا  بكوســوفو  و    وثجمث ــا بكوســوفو  وعءــرة مــن لا،ي ــة الروم مــن  ١9 ي
م ــريل كوســوفو  وســتة مــن بو ــظاإل كوســوفو  وتســعة مــن لا،يــة الدــورااةني بكوســوفو    

ــة مــن أتــراح كوســوفو  وواتــد        ــة مــن ألبــان كوســوفو  وثجمث مــن ســكان كوســوفو    اوثجمث
أن العــدد اااــا  للاءــردين  املظحــدرين مــن اقبــ  األســودت وتءــري تقــديرات امليونــةة شىل   

 خ ــا يف صايــة تزيران/يواةــإ     ١7 06٣دا لةــا الــلين يعةءــون يف كوســوفو كــان يبلــ       
 مركزا ااعةا يف كوسوفوت ٣2من اؤالث يعةءون يف  54٣ت وكان 20١5
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ووالــلت البعثــة رلــد الت ــورات واملســا،  الــس تــؤثر علــ  ال ا،يــة لــاتبة األبلبةــة   - 46
ــجل األ ــرئ مــ   ــ       وال وا، ــة م ــادالت املظتةا ــراث التب ــة وشج ــارات املةدااة ــام بالزي  ن  ــجم  القة

ألحاة امل لحة احمللةنيت وقامت البعثة، باانافة شىل تكثةجل تياعلـهنا مـ  السـل ات املركزيـة،     
لزيارات شىل بلديات يف  تلجل أحناث كوسوفو، واجتاعت مباـثلني عـن أجهنـزة احلكـم     ا بعدد من

احمللل وا تا  املدف وبالزعااث الديظةنيت وااقءت أونا  لوا،جل األقلةـات يف كـ  مـن اـلا     
البلديات، كاا ااقءت عالةة العودة وشعادة اادماج، وأمنان شعاا  احلقـوإل اللدويـة، واملسـا،     

 التال رت املتعلقة بالتعلةم والتال ر واملواري ، وال سةاا مسنلة متت   املرأة اقوإل
ــة شىل كوســوفو، اســتار         - 47 ــودة ال وعة ــة لتءــ ة  الع ــود املبلول ــن اقهن ــربم م ــ  ال وعل

أيار/مــايو، أعلظــت احلكومــة  ١5اايــاع وتــرية العــودة  ــجم  اليتــرة املءــاولة بــالتقريرت ويف 
 تزيـران/  ٣ شاءاث قظة  ؤون العودة املءتركة بني الوزارات الس عقـدت اجتااعهنـا األو  يف  

ظــة فريقــا عــامجم لءــؤون العــودة هبــد  تعزيــز عالةــة العــودة شىل مواقــ     يواةــإت وأاءــنت الل 
مشا  وجظوة مةتروفةتءا، شىل جاا  قرية مو ةتةءست ويف أوا،  تزيران/يواةإ، قام وزيـر   يف

 ــؤون ال وا،ــجل والعــودة بعــرع األاــدا  االســتراتة ةة الر،ةســةة لوزارتــإ يف الســظة املقبلــة،   
 ت20١5 تد أدىن مستهند  لعدد األسر العا،دة يف عامالس ا تالت عل  ال األادا  و

 وأحترز أياا تقدم عل  ال ـعةد احمللـل يف جمـا  تةسـري عالةـات العـودة، وال سـةاا يف        - 48
شلار املرتلة الرابعة من مءرو  شسكان اال اد األورو  ألبراع العودة وشعادة اادماج، اللق 

 ــؤون ال وا،ــجل والعــودة، وتظيــلا املظةاــة الدولةــة   يتءــارح يف متويلــإ اال ــاد األورو  ووزارة
للهن رةت واجتاعت بااتةـام فـرإل العاـ  واألفرقـة العاملـة البلديـة املعظةـة بـالعودةت والـو  صايـة           

 بـدأت كااـت قـد   مزنال يف بلديس شسـتوح و تربتسـل، و   ١5تزيران/يواةإ، كان قد أحجنز تءةةد 
 وبةةجمنتةتش وشستوح وبةتش وكلةظا و تربتسل مزنال آ ر يف بلديات أوبل ٣١أعاا  تءةةد 

ــة للتحقــا مــن     - 49  لــحة أمــا بالظســبة شىل اليريــا العامــ  املعــين بونــ  ااجــراثات املؤقت
ــة          ــلق أاءــنتإ احلكوم ــا ال ــرا  هب ــة مشــا  مةتروفةتءــا واالعت ــن جامع الءــهنادات ال ــادرة ع

اون معةــارق لتستعرنــإ اةســان/أبري ، فاــن املتوقــ  أن يقــدم شىل احلكومــة مءــرو  قــا 27 يف
الـدرجات   وتوافا علةإ يف باون سـتة أ ـهنرت وتسـع  العالةـة شىل شتاتـة ا ـا  حلـاملل اـلا        

 من بري لا،ية األبلبةة، للتوظ جل يف املؤسسات العامةت ومعةاهنمةة، لاالع
واستار  جم  الا اليترة احنسار الزيادة احلادة يف اهل رة بري القااواةـة مـن كوسـوفو     - 50
أوروبــا الدربةــة املءــار شلةهنــا يف تقريــرق الســابا، يف تــني أفــادت املظةاــة الدولةــة للــهن رة  شىل 

ــراان، ال  ــا      ــادة يف عــدد املهنــاجرين املــرت لنيت ويف الوقــت ال هلــؤالث املهنــاجرين   اــدوع زي
 القااواةني احل و  عل  املساعدات يف شلار براامج شعادة اادماجت بري



 S/2015/579 

 

14/30 15-12661 

 

ت ويقــدم 20١4/20١5مءــروعا لبظــاث الثقــة  ــجم  الســظة املالةــة  20وايــلت البعثــة  - 5١
أتد املءاري  الـس تتـوىل البعثـة متويلـهنا ورلـداا الـدعم  رجيـل كلةـات احلقـوإل مـن لـا،يس            

 يف ألبان ولـرة كوسـوفو لجملتحـاإل بالظةـام القاـا،ل لكوسـوفوت واظـاح مءـاري  أ ـرئ مت         
ا يف  لـر مـن  ـجم  جتديـد مركـز جمتاعـل يف       شلاراا السعل شىل تء ة  احلوار وامل احلة، مبـ 

لةبوسافةتشت وا تركت البعثة أياا يف متوي  تظةةم املـؤمتر الـدو  الرابـ  حلـوار األديـان الـلق       
 اــاقش ســب  توظةــجل وســا،ط ااعــجمم االجتااعةــة يف مكافحــة الت ــر  و ســني احلــوار بــني   

جتديــد احلــراج، تةــ  جــرئ   ا تاعــات الديظةــة وبــري الديظةــةت ودعاــت البعثــة أياــا أاءــ ة  
ــجل يف مكافحــة أاءــ ة ق ــ  األ ــ ار ب ــورة        ــجل ال وا، ش ــراح ســكان كوســوفو مــن  تل

قااواةةت وكاات اظاح مءـاري  أ ـرئ لتعزيـز امل ـاحلة بـني ال وا،ـجل مـن  ـجم  الثقافـة،           بري
 مــنتةـ  التقــت أجةــا   تليـة مــن املوســةقةني اتةـاث التــاري  املوســةقل املءـترح، وكــللر     

ــروابط    ــجم  ــاث ال ــروح يف مةتروفةتءــا ودعــم      يف لــورةبظ ــةم موســةق  ال ــة لتعل مدرســة  لة
 استارار األكاد ةة املوسةقةة ال ةيةة يف بريءتةظات

  
 التراع الثقايف والديين -سابعا  

يف اةسان/أبري ، أاءنت بلديـة برجيـرن مكتـ  مركـز برجيـرين التـارول وكليتـإ بتظسـةا          - 52
تعزيـز ومحايـة وتظاةـة مركـز املديظـة التـارول باعتبـارا واتـدا مـن مواقـ  التـراع            األاء ة املتعلقة ب

الثقايفت و ـجم  الءـهنر ايسـإ،    ـ  ا لـس البلـدق احمللـل متـويجم  لـس التـراع الثقـايف الـلق             
 األاء ةت رلد أاء ة تيظ التراع الثقايف يف املركز التارول ويقدم املءورة خب وص الايتوىل 
تزيران/يواةــإ، اــاقش جملــس رلــد التظيةــل الت ــورات املت ــلة مبظ قــة احلاايــة   8ويف  - 5٣

ــاث بــري القــااوف،      ــة بةــتش، مبــا يف  لــر ســب  الت ــدق ألاءــ ة البظ ا الــة احملة ــة بب ريركة
ــلة مل    ــرا،ط مي ـ ــوفو للح ـــو  علـــ   ـ ــة املســـاتة يف كوسـ  ثـــ وال لـــ  املقـــدم مـــن وكالـ

تزيران/يواةــإ تظةةــجل   5و  4 لــس، جــرئ يف املظــالا يف كوســوفوت ووفقــا لقــرار ا     اــلا
ــإ ايــر      مــبا ــة املســةيف املخل ــ  يف بريءــتةظا، واــو مــبا بــري مكتاــ  كــان  تل   مــن كاتدرا،ة

ظةســة األرثو كســةة ال ــربةة األ ــخاص عــد ل املــنوئ، وُســل ات ميــاتةيف املــبا شىل ممثلــل الك 
 بريءتةظات وبلدية

  
 اااسان تقوإل - ثامظا 

 العظالـر  مـن  كعظ ر الجم،ا بالسكن املعظةة ا الة قررةامل فرتة، لةجمف السةدة قامت - 54
 شىل بزيـارة  السـةاإل  اـلا  يف التاةةـز  عـدم  يف وبـاحلا  مظاسـ   معةءـل  مستوئ يف للحا املكواة
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 املـدف  وا تاـ   احلكومـة  يف امل ـلحة  بنلـحاة  واجتاعت مايوت/أيار 27 و 26 يف كوسوفو
 يف واملهناءـة  الاـعةية  اليئـات  تالـة  علـ   ااتاامهنـا  ا الـة  املقـررة  وركزت الدو ت وا تا 

 لكظــهنا كوســوفو، تءــريعات يف اااســان حلقــوإل الدولةــة املعــايري بــادراج ورتبــت كوســوفوت
 يف الظسـاث  أن والتةـت  وتظيةـلات  القـا،م  القـااوف  االـار  بـني  الي ـوة  شزاث قلقهنـا  عـن  أعربت
 امللكةةت يف اقوقهنن يتعلا فةاا وخبالة املساواة، عدم ملاارسات يتعرنن كوسوفو

 املتعلـا  القااوف االار تظيةل عن مؤمتر بريءتةظا يف عقد أبري ،/اةسان 22 و 2١ ويف - 55
 االفتتاتةـة  كلاتـهنا  يف كوسـوفو  ر،ةسـة  و ل ـت  اقظسـنيت  بني واملساواة املرأة تقوإل اايةا
 شىل املسـا،   لاهبـ  يتعلـا  فةاـا  كوسـوفو  بـإ  تعا  اللق املتقدم القااوف االار فةهنا أكدت الس

 جمتاــ  يف واليتةــات للظســاث املتســاوية احلقــوإل شعاــا  لاــاان املبلولــة اقهنــود تعزيــز نــرورة
 والظساثت اليتةات لتعلةم لظدوإل شاءاث أج  من العا  عل  عزمهنا وأعلظت كوسوفو

 احلـرة  أثظـاث  اقظسـل  العظـجل  مـن  للظاجةـات  الـولين  ا لـس  أللـا  مايو،/أيار ١5 ويف - 56
 ‘‘فةـــر الـــتيكري” املســـا  اليظةـــة األعاـــا  معـــرع يف هبـــا  ـــارح تظـــااري،/فســـاتني جماوعـــة

 ر،ةسـة  تاـرهتا  الس املظاسبة، ومثلت بالزنا ت املت   اقظسل العظجل من للظاجةات املخ  و
 كوسوفوت أرجاث اة  يف توعةة حلالة بداية كوسوفو،

 يف والتعـاون  األمـن  مظةاة من مبساعدة كوسوفو، اعةة اعتادت مايو،/أيار 28 ويف - 57
 ،‘‘اااسـان  تقـوإل  قـوااني  جماوعـة ’’ اسـم   ـت  اااسـان  تقـوإل  بءنن قااواةا شلارا أوروبا،
 قــوااني ا اوعــة وتتاــان تســيرال تن ــريات عــن القةــود لرفــ  األوروبةــة العالةــة مــن مســتق 
ــنن جديـــدة ــاواة بءـ ــني املسـ ــة اقظســـني بـ ــز ومكافحـ ــة التاةةـ ــامل، أمـــني ومؤسسـ ــجم املةـ  فاـ
ــلة  ات القـــوااني علـــ  أد لـــت تعـــديجمت عـــن ــل ة وأداث بتكـــوين ال ـ ــا،ةةت السـ  ويف القاـ
ــران 22 ــإ،/تزي ــة ألــدرت يواة ــوفو تكوم ــة كوس ــوإل لــلة  ات أ ــرئ ر،ةســةة وثةق  اق

 امللكةةت تقوإل بءنن كوسوفو استراتة ةة مءرو  ال اااسان،
 جديـدا  مءتركا برااجما كوسوفو يف املتحدة األمم فريا افتتيف يواةإ،/تزيران 24 ويف - 58

براامج األمم املتحدة اامنا،ل، ولـظدوإل األمـم املتحـدة    يقوم بءنن العظجل املزن ، من املزم  أن 
للاسـاواة بـني اقظسـني ومتكـني     للسكان، ومظةاة األمم املتحدة لل يولة، واةئـة األمـم املتحـدة    

يف مشـا  كوسـوفوت وســريكز    بتظيةـلا  املتحـدة السـامةة حلقــوإل اااسـان   ملـرأة، وميو نـةة األمـم    ا
 ال اامج املءترح عل  تعزيز است ابة ا دمات البلدية الر،ةسةة  ات ال لة بالعظجل املزن ت

 الءــكاوئ يســتعرع الــلق للبعثــة، التــاب  اااســان حلقــوإل االستءــارق اليريــا قــامو - 59
 يواةـإ /تزيـران  مـن  اليتـرة  يف ارتكبتـهنا  البعثـة  أن ُيـزعم  لسا اااسان تقوإل بااتهناكات املتعلقة
  ــكوئ، ١5 ويف  ــكوئت 20 بءــنن رأيــا ١6 بالــدار ،2008 ف ايــر/ ــبان شىل ١999
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 مــن 2 املــادة يف الــواردة ااجرا،ةــة للاقتاــةات وفقــا تت ــر  مل البعثــة أن شىل اليريــا  لــ 
ــة ــة االتياقة ــوإل األوروبة ــ   ــكوئ، ١2 ويف اااســانت حلق ــا  ل ــة أن شىل أياــا اليري  البعث
 ٣ للاـادة  ااتـهناح  يف الظيسةة، ومعاااهتم وأسرام املءتكني  ظة يف تق رياا  جم  من سامهت

ــة مــن ــة االتياقة  تقــدم أق  ــرز مل األ ــري، تقريــرق لــدور ومظــل اااســانت حلقــوإل األوروبة
 املتكبـدة  املعظويـة  األنـرار  عـن  مظاسـ   تعـويض  بدف  ال لة  ات اليريا بتولةات يتعلا فةاا

 بســةادة املعظةــة األورو  اال ــاد بعثــة أبلدــت  لــر، علــ  وعــجموة االاتــهناكاتت لتلــر اتة ــة
 احلالةـة  القااواةـة  القةـود  ننب كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة كوسوفو يف القااون
 ال ـلة   ات اقظا،ةـة  التحقةقـات  مبوالـلة  املتعلقـة  اليريـا  تولـةة  تظيةـل  علـ   قـادرة  بري جتعلهنا

 أبلـا  قد اليريا كان يواةإ،/تزيران صاية والو  االستءارقت اليريا عل  املعرونة قااياالب
 فةهنات البت بااتةار قاةة 5٣ تزا  ال تني يف قاةة، 474
  

 املجمتةات - تاسعا 
 شلـار  يف وبريءـتةظا  بلدـراد  بـني  املسـتوئ  والرفةعـة  التقظةـة  املياونـات  مبوالـلة  أرتـ   - 60

 يواةـإ /تزيـران  يف عقـدت  الـس  االجتااعـات  سـةاا  وال األورو ، اال ـاد  يةسـرا  الـلق  احلوار
 ال ـربةة،  األبلبةـة   ات البلـديات  ااعة/راب ة شاءاث  لر يف مبا املعلقة، التظيةل مسا،  لتظاو 
 أن مــن الــربم علــ و والجمســلكةةت الســلكةة واالت ــاالت بال اقــة املت ــلة املســا،  عــن فاــجم
 يف األمـ    ـدوف  املسـا، ،  بعـض  تظيةـل  يف اسـبةا  ب ةئة وترية  هندت بالتقرير املءاولة اليترة
ــؤدق أن ــارإل يـ ــا  اليـ ــلق ااجيـ ــإ الـ ــة أتدثتـ ــوار عالةـ ــ  احلـ ــدان يف باليعـ ــ ة  شىل املةـ  تءـ
 املقبلةت األ هنر يف األ رئ ال عبة املسا،  وتظاو  بالتزاماهتاا التاسر عل  ال رفني كجم
 املءــاولة اليتــرة  ــجم  كوســوفو مؤسســات أترزتــإ الــلق الب ــلث التقــدم ويءــك  - 6١

 التعـدي   اقاعةـة  اعتاـاد  عـدم  و ـك   تبـال   قلـا  م ـدر  متخ  ة  كاة شاءاث حنو بالتقرير
 ويـدعو  األساسةنيت واملساثلة العدالة مببدأق كوسوفو لتزامال كبرية اكسة امل لوة الدستورق

 مـن  القـدر  بـظيس  يءـك ، و كوسـوفو  لـورة  يقـوع  اـو و األسـجل  شىل التـن ري  من الظو  الا
من أج  تقـدم مسـامهة   األمهةة، فرلا نا،عة لارة مث  جةد عل  االلتزام بالعدالة واملساثلةت و

 مسـتوئ  يف امل احلة، أت  اة  اقهنـات الياعلـة علـ  ماـاعية جهنوداـا واالرتقـاث شىل      مهناة 
 كوسوفوت سكان قاة  األج  وال ويلة األساسةة امل احل  دمة يف املتاثلة املسؤولةة

ــاد وأرتـــ  - 62 ــةة باعتاـ ــة امليونـ ــر  األوروبةـ ــا املقتـ ــاإل املتعلـ ــا باتيـ ــتقرار  قةـ  االسـ
 السـير،  تن ـريات  عـن  القةـود  رفـ   حنـو  التقـدم  موالـلة  عـن  فاـجم  كوسـوفو،  مـ   واالاتساة
 الــس املؤسســةة لــجمتاتاا ســةاإل يف اامــا شر ــاديا معلاــا تءــك  املســنلتني كلتــا أن باعتبـار 
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 كوسـوفو  سـل ات  عل  وأثين تتبعإت اللق األورو  املسار لو  عل  تظيةلاا بريءتةظا توال 
 األجـ   ق ـرية ال السةاسـةة  االعتبـارات  جتـاوز  علـ   متزايدة قدرة اظهنارمها اقديدة واحلكومة

 أججمت األلو  األادا   قةا أج  من
 ر،ةسـل  بـني  سةاا وال احمللةني، القادة بني املثار التعاون عل  األمثلة لدرق يثلج ومما - 6٣

 وتعزيـزات  واهلـام  ااجيـا   االجتـاا  اـلا  علـ   احليـا   وجيـ   مةتروفةتءـات  وجظـوة  مشـا   بلديس
 ملاـوا،  بءـك   كوسـوفو  ملـوالين  الةومةـة  احلةـاة   سـني   ـجم   مـن  املبادرات، الا وتساعد

 جهنـود  البعثـة  وستوالـ   كوسـوفوت  يف احمللةـة  ا تاعات اة  وشفادة التوترات تدة ختيةجل يف
 امل ـاحلة  دعـم  أجـ   مـن  الثقة، بظاث مءاري   جم  من  لر يف مبا تبلهلا، الس والتةسري التوعةة
 احمللةةت ا تاعات مستوئ عل 
 جــراث مــن امليقــودين م ــري مــن التحقــا أجــ  مــن العاــ  وتــرية تاــعجل أال ويظبدــل - 64

 بـامليقودين  املعـين  العامـ   لليريـا  جديـد  ر،ـةس  تعـةني  علـ   كوسـوفو  سـل ات  وأت  الزنا ت
 موالـلة  علـ   أياـا  وأتـ   وسـاإلت  قـدم  علـ   عالـإ  يتوال  أن  كن اة   كن ما بنسر 
 أتبا،هنات فقدت الس األسر تعويض تكي  وسةلة عن البح 
 بلــو جـراث  مــن سـةاا  ال ولظةــة، عـ    ــديات تواجهنـان  واملظ قــة كوسـوفو  تـزا   وال - 65

 كوسـوفو  سـل ات  تبـلهلا  الس اقارية باقهنود وأرت  بالعظجلت امل حوة والت ر  الءباة
ــة ،قللت ــد ــة للاســببات  ــاملة، ب ريق ــس االقت ــادية االجتااعة  أاءــ ة تدــلق أن  كــن ال
 الـس  القـااون  شايـا   تـدابري  يف مبءـاركتهنا  أرت  كاا ،املت رفة اقااعات هبا تقوم الس الت ظةد

 التحدياتت هللا الت دق مبا ر بءك  تستهند 
 يف كوسـوفو  مـن  سكان ملءاركة كوسوفو قةادة عن ال ادرة القوية اادااة شىل وأ ري - 66

ــااوفو يف وقعــت ا ــتباكات ــار ١0 و 9 يف كوم ــايو،/أي ــة وااجــراثات م ــس الجمتق  اختــلهتا ال
 يسـايف  أال املهنـم  ومـن  األتـداعت  تلـر  يف اقاريـة  التحقةقـات  دعـم  أج  من كوسوفو  رلة
 اقلةالتا ال عةد عل  والتعاون امل احلة تعزيز شىل الرامةة اقهنود بتهنديد احلوادع الا ملث 
 املتحــدة األمــم بعثــة قةــادة علــ  ظريــجل، فريــد ا ــاص، ملاثلــل امتظــاف عــن وأعــرة - 67

 و دمتــهنمت التــزامهنم علــ  البعثــة أفــراد وقاةــ  وب ــرية، بتيــان كوســوفو يف املؤقتــة لــإلدارة
 األمظةـة  القـوة   لـر  يف مبـا  املةـدان،  يف و ـركاثاا  املتحـدة  األمـم  مظةومـة  أعااث أياا وأ كر
 األمـن  ومظةاـة  كوسـوفو  يف القـااون  بسةادة املعظةة األورو  اال اد وبعثة كوسوفو يف الدولةة
 مسـامهات  مـن  قـدموا  ومـا  تعـاون  مـن  أبـدوا  مـا  علـ   األورو ، واال ـاد  أوروبـا  يف والتعاون
 كوسوفوت يف والتقدم السجمم  قةا أج  من مستارة
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 األو  املرفا
ــر   ــاد الســامةة املاثلــة تقري  والسةاســة ا ارجةــة للءــؤون األورو  لجم 

 املعظةــة األورو  اال ــاد بعثــة أاءــ ة عــن العــام األمــني شىل املقــدم األمظةــة
 كوسوفو يف القااون بسةادة

 (20١5 يولةإ/متوز ١5 شىل أبري /اةسان ١6 من اليترة )يد ل  
 

 موجز - ١ 
 اال ــاد )بعثــة كوســوفو يف القــااون بســةادة املعظةــة األورو  اال ــاد بعثــة والــلت 
ــام األورو ( ــإ الرلــد بناءــ ة القة ــةو املءــورة وشســداث والتوجة ــا تندي ــة مهنامهن ــا التظيةلي  وفق
 املظةاــة اقر ــة قاــايا يف األتكــام مــن عــدد رألــِد وقــد القــااونت ســةادة جمــا  يف لواليتــهنا
 “تدريظةتءـا  جماوعـة ” يسـا   مـا  نـد  تكـام األ شعـجمن   لـر  يف مبا احلرة، وجرا،م واليساد
 جــةش مقــر يف كوسـوفو  ألبــان مــن مـداةني   ت ــزين معاملــة وشسـاثة  بتعــلي  القاــةة وتتعلـا 
 مـن  ومـدف  لـر    ـرلل  قتـ   عـن  فاجم سربةءا،/سكظدراق بلدية يف آالاح كوسوفو  رير
 شىل كوســوفو ســيري مثــ  بــارزين، سةاســةني علــةهنم املــدع  قا،اــة توتاــاظ كوســوفوت ألبــان
 سربةءات/سكظدراق بلدية ور،ةس ألبااةا

 القـااون  بسـةادة  املعـين  املءـترح  التظسـةا  جملـس  اسـتناجل  واتدة، سظة دام توقجل وبعد 
  ــرلة شىل املءــورة البعثــة وأســدت القــااونت بســةادة املتعلــا ا ــدد االتيــاإل ووقــ  اجتااعاتــإ
 احليـا   يـتعني  الـس  املظاسـبات  مـن  بعـدد  ال ـلة   ات العالةـات  بتخ ـةط  يتعلـا  فةاا كوسوفو

 هبـا  قامـت  اتت اجـات  عـدة   لـر  يف مبا بالتقرير، املءاولة اليترة  جم  العام الظةام عل  فةهنا
 وشقامـة  فةتـوا  سـاات /فةدوفدان بعةد واالتتيا  كوسوفو،  رير جةش  ار  قدماث راب ات
 باملهنظةـة  كوسـوفو   رلة اتسات وقد تيواةإ/تزيران ١0 يف بولةتةين عةس  دفن شعادة مراسم

 توالـ   اقامـة ب كوسـوفو  تـدود   ـرلة  علـ   البعثة وأ ارت عالةاهتات   ط وتظيةل شعداد يف
 األمــر يتعلــا عظــدما ســةاا ال ،كوســوفو( )قــوة كوســوفو يف الدولةــة األمظةــة القــوة مــ  أفاــ 
 لءـرلة  أياـا   لـر  ويتـةيف  احلـدودت  لـو   علـ   كوسوفو قوة م  املءتركة الدوريات بتحاري

  ـط  لـو   علـ   بالتحركـات  يتعلـا  فةاـا  امليرونـة  القةـود  أفاـ   حنـو  علـ   تيهنـم  أن دوداحل
 األللسـل  مشـا   تلـجل  مظةاـة  بـني  العسـكرق  الـتقين  االتيـاإل  عـن  جنـم  الـلق  ااداريـة  احلدود
 ت١999 عامل ولربةا
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 اامـةت  تـوادع  أق تسـ ة   دون اسـبةا  ااد،ة كوسوفو مشا  يف األمظةة احلالة وظلت 
ــة ويســرت ــة دورات تظةــةم األورو  اال ــاد بعث ــة تدريبة ــة لبة  فةهنــا  ــارح مءــتركة تكتةكة
ــا نــبان ــاب  الســريعة االســت ابة فري ــوة مشــا  مــن كوســوفو لءــرلة الت  مةتروفةتءــا، وجظ

ــة قامــت ال ــدد، اــلا ويف ااقلةاــلت التعــاون عــزز ممــا ــإ الرلــد بناءــ ة أياــا البعث  والتوجة
 احمللةـة  العـام  األمن قان جع  يف اامءاركتهن سةاإل يف كوسوفو  رلة ل احل املءورة وشسداث
 معـين  مةتروفةتءـا  ا ـاإل  علـ   مءـترح  عامـ   فريا دعم  جم  من كام  بءك  للعا  جاازة
 احمللةةت ا تاعات خبيارة

 يةســرا قلالــ احلــوار عــن ات ــت الــس االتياقــات تظيةــل يف ااجحــة   ــوات واختــلت 
  ــجم  بــدأ اقاركــل، االتيــاإل شلــار ويف األورو ت اال ــاد بعثــة مــن بــدعم األورو  اال ــاد
 هنــافة مبــا للاراقبــة، ا انــعة الســل  تــر ة  لظةــام الكامــ  التظيةــل بــالتقرير املءــاولة اليتــرة

  لـرت  علـ   واتيقـا  20١6 عـام  الـو   شنـافةني  مؤقتني مع ين فتيف ال رفان واقتر  األدويةت
ــة، اةــامل تكامــ  شلــار ويف ــن العدال ــت والقاــاة العــامني للاــدعني وظــا،جل عــن أعل  وأجري

 مـن   خ ـا  80 أو  أدمـج  املداةـة،  احلااية اةامل تكام  سةاإل ويف املر حنيت م  مقابجمت
 ال وارئت تاالت شدارة وكالة يف العا  للبات مقدمل

 
 20١5 يولةإ/متوز شىل أبري /اةسان من اليترة يف األورو  اال اد بعثة أاء ة - 2 
 التظيةلية األاء ة ١-2 

 جرائم احلرب  
 مةتروفةتءــا  كاــة يف لســظة امتــدتا مظي ــلتني  ــاكاتني وعقــ  مــايو،/أيــار 27 يف 
 تاــم الــس ‘‘دريظةتءــا جماوعــة’’ نــد رةاحلــ جــرا،م قاــةة يف تكــاماأل ألــدرت االبتدا،ةــة،
 وألـدر  سربةءـات /سـكظدراق  بلديـة  ور،ـةس  ألبااةـا  شىل كوسـوفو  سـيري  مث  بارزين، سةاسةني
 علــةهنم املــدع  أتــد علـ   تكاــا فقــط األورو  اال ـاد  لبعثــة تــابعني قاـاة  مــن مؤلــجل فريـا 

 سـ ن  بعقوبـة  آ ر علةإ مدع  عل  تكم تني يف العاد، القت  بتهناة سظة ١2 ملدة بالس ن
 ملـدف  املتكـرر  التعـلي    لـر  يف مبا ترة، جرا،م ارتكاة بتهناة سظوات ساف مدداا جماو 
ــة علــ  وتكــم كوســوفوت ألبــان مــن ــةهنم مــدع  ثجمث  بتهناــة ســظوات ســب  ملــدة بالســ ن عل

 كوسـوفوت  ألبـان  من ملداةني واملهنةظة املللة واملعاملة بالتعلي  للة  ات ترة جرا،م ارتكاة
 ارتكـاة  بتهناـة  سـظوات  ثـجمع  ملـدة  بالس ن علةهنم مدع  ستة عل  تكم ايسإ، الوقت ويف

 فةهنــا االدعــاث تــوىل الــس القاــةة، وكااــت احملت ــزينت معاملــة بســوث لــلة  ات تــرة جــرا،م
 تتعلـا  لكوسـوفو،  ا ـاص  االدعـاث  مكتـ   مـن  األورو  اال ـاد  لبعثـة  تـابعون  عـامون  مدعون
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ــة وشســاثة بتعــلي  ــان مــن مــداةني معامل ــر جــةش مقــر يف  ت ــزين كــااوا كوســوفو ألب   ري
 عـن  فاـجم  ،١998 عـام  يف سربةءـا /سـكظدراق  بلديـة  يف لةكوفاح/لةكوح يف آالاح كوسوفو

 عءـرت  ا اسـة  علـةهنم  املدع  من ١١ احملكاة أداات ا او ، ويف ومدفت لر   رلل قت 
 ال ـعوبات  مـن  كـبريا  قدرا واجهنوا اللين القاةة، يف والءهنود الاحايا بء اعة االدعاث وأقر

 والتخويجلت
 

 التطورات الرئيسية يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة والفساد  
 اال ـاد  لبعثـة  تـابعني  وقانـةني   لـل  قـاع  مـن  مؤلـجل  فريا بدأ أبري ،/اةسان 28 يف 
 جـرا،م  بارتكـاة  متهناني علةهنم مدع  تسعة ند  اكاة األولةة بريزرين  كاة يف األورو 
 الرالت املظ   استخدام وشساثة قااواةة بري قاا،ةة قرارات شلدار فةهنا مبا  تلية،
 لبعثـة  تـابعني  وقانةني  لل قاع من مؤلجل فريا لدإل أبري ،/اةسان 28 يف أيااو 
 بـني  بالـلا   قراربـاا  اتيـاإل  علـ   االبتدا،ةـة  أوروسـةياتش /فرييزاق  كاة يف األورو  اال اد
 بعقوبـة  علةـإ  املـدع   علـ   وتكـم  كوسـوفوت   ـرلة  يف سـابا  ورقةـ   ا اص االدعاث مكت 
 اسـتخدام  شسـاثة  مظـهنا  اقـرا،م  مـن  عـدد  ارتكـاة  ةبتهناـ  سـظوات  مخـس  مـدداا  جماو  س ن
 سـلر  شىل االاتسـاة  مـن  أياـا   ـرم  وسو  بالظيو ت واملتاجرة  الر  وقبو  الرال املظ  
 وتءـا   ا تاـ ت   دمـة  يف عاـ   سـاعة  200 بــ  القةـام  علةـإ  وييـرع  عامـا  20 ملـدة  الءرلة
 املـدع   مـن  ثجمثـة  وأقـر  أوروسـةياتشت /فرييـزاق  يف و ـركاثام  سـابقني   ـرلة  نبان القاةة
 علةهناات املدع  من آ رين اثظنيب يتعلا فةاا احملاكاة وتتوال  اآلن تىت باللا  علةهنم

 اال ـاد  لبعثـة  تـابعني  وقانـةني   لـل  قـاع  مـن  مؤلـجل  فريـا  قـرر  مـايو، /أيار 26 ويف 
 مقالعـة   كاـة  قاـاة  مـن  كوسـوفو  مـن  سابا قاع شدااة األولةة بريءتةظا  كاة يف األورو 
 االتت ـاز  شصـاث  نـاان  أجـ   مـن  يـورو  ١0 000 مببلـ   ر وة قبو  بتهناة سابقا بةتش/بة ل
 أ هنرت وثجمثة سظتني ملدة بالس ن علةإ وتكم علةهنمت املدع  من لعدد التحقةا ران

 بريءــتةظا  كاــة يف األورو  اال ــاد بعثــة قاــاة أتــد تكــم يواةــإ،/تزيــران ٣ ويف 
ــة ــ  االبتدا،ة ــإ مــدع  عل ــدة بالســ ن علة ــ  مل ــة ودفــ  أ ــهنر وســتة ســظوات أرب ــدراا برام  ق

ــإت وت ــز يــورو 5 000 ــةهنم املــدع  مــن آ ــرين مخســة نــد احملاكاــة وتتوالــ  مركبت  عل
 والظاسـا  اظداريـا  شىل كوسـوفو  من املهناجرين وهتري  األموا  وبس  املظةاة باقر ة املتهناني
ــا ــات وأملااةـ ــرأا وشي الةـ ــةة ويتـ ــد  القاـ ــام مـ ــاب  عـ ــة تـ ــاد لبعثـ ــن األورو  اال ـ ــ  مـ  مكتـ
 ا اصت االدعاث
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  كاـة  يف األورو  اال ـاد  لبعثـة  التـابعني  القاـاة  أتـد  أكـد  يواةـإ، /تزيران ١2 ويف 
 علــةهنم مـدع   سـبعة  نـد  لل اقــة كوسـوفو   ـركة  قاـةة  يف االهتــام ال،حـة  االبتدا،ةـة  بريءـتةظا 
 الراــل  املظ ــ   اســتخدام  وســوث  الدــش   لــر  يف مبــا  متظوعــة،  جــرا،م  ارتكــاهبم  يف يءــتبإ 

 ا اصت االدعاث مكت  من األورو  اال اد لبعثة تاب  عام مد  القاةة ويترأا السل ةت أو
 

 قضايا اجلرائم اجلسيمة األخرى  
 اال ـاد  لبعثـة  تـابعني  وقانـةني   لـل  قـاع  مـن  مؤلجل فريا قرر أبري ،/اةسان 24 يف 
 مــن التــهنرة بتهناــة علةهناــا مــدع   خ ــني شدااــة األولةــة بةــتش/بة ــل  كاــة يف األورو 
 وسااةـة  سـظة  ملـدة  والسـ ن  يـورو  5 000 قـدراا  برامـة  بدف  أتدمها عل  وتكم الارا، ت

ــ  أ ــهنر ــدف  اآل ــر وعل ــة ب ــدراا برام ــورو ٣ 000 ق ــدة والســ ن ي  أ ــهنرت وســتة ســظة مل
 ثــجمع  ــجم  أ ــرئ جظا،ةــة جر ــة علةهناــا املــدع  يرتكــ  مل ش ا الســ ن عقوبــة تظيــل ولــن

  ـجم   مـن  علةهناـا  ت ـجم  الـلين  املـبلدني  كوسـوفو  يف الاـرا،   اةئـة  شىل أعـادا  وش ا سـظوات 
 ت يورو ٣4 000 و يورو 5٣ 000 حنو ومها اقر ة ارتكاة
 اال ــاد لبعثــة تــابعني وقانــةني  لــل قــاع مــن مؤلــجل فريــا بــدأ مــايو،/أيــار 4 ويف 
 وتتعلـا  االبتـزازت  بتهناـة  علةـإ  مدع   خ  ند اكاةاحمل األولةة بريزرين  كاة يف األورو 
 بعثـة  ترأسـتإ  فريـا  أمـام  توكاـوا  أن سـبا  آ ـرين  علـةهنم  مـدع   سـبعة  تءـا    را،م القاةة
 األورو ت اال اد

 
الشروو  القاووويرة ووقرو     االدعاءات الواردة يف تقريرر ديرم مرارامل املقررر الران ل  نرة         

  أ روروباالتابعة جمل اإلوسا 

 االدعـاثات  يف اقظا،ةـة   قةقاهتـا  اثرشج ا الة بالتحقةقات املعظةة العا  فرقة واللت 
 املقــرر مــارر، ديــر ونــعإ الــلق 20١١ يظــاير/الثــاف كــااون يف ال ــادر التقريــر يف الــواردة
 املسـؤولةة  تـزا   وال تأوروبـا   لـس  التابعـة  اااسـان  وتقـوإل  القااواةـة  الءـؤون  لل ظـة  ا اص
 يف الـواردة  االدعـاثات  عـن  املسـؤولةة  من قدر أك  يتحالون اللين لأل خاص اليردية اقظا،ةة
ــر ــة عاــ   ــور تءــك  التقري ــة العاــ  فرق ــات املعظة ــ  العاــ  ويتســار  ا الــةت بالتحقةق  م
 ال ـلة   ات املعلومـات  اـ   أج  من واألفراد الاحايا مظالرة وجماوعات املتاررة األلرا 
 وأمـاكن  املظ قـة  يف القاا،ةة والسل ات القااون شايا  سل ات م  التعاون يزا  وال بالتحقةات
 شتـراز  موالـلة  أجـ   من نروريا األلرا  اة  من املستار التعاون يزا  وال مرنةات أ رئ
 والتظيةلت التحقةا أاء ة يف تقدم
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 دق ـ وَع مـايوت /أيـار  2١ يف ر،ةسـةا  عامـا  مـدعةا  ب ـيتإ  مظ ـبإ   ان ـويظد  دييةد وتوىل 
 اال ـاد  مؤسسـات  يف املسـؤولني  كبـار  مـ   التاهنةديـة  االجتااعات من سلسلة احلني  لر مظل

 دعاهنـم  عـن  ااعـراة  احملـاورين  اةـ   وكـرر  األورو ت اال ـاد  يف األعاـاث  والدو  األورو 
 ستوالـ   العا  فرقة أن شىل  ويظد ان السةد ولاناوا ا الة بالتحقةقات املعظةة العا  ليرقة
 الســةد  وأيــد ومهنظةــةت  وازيهنــة مســتقلة  ب ريقــة  قةقاهتــا  الســتكاا  الجمزمــة  املــوارد تلقــل

ــإ يف  ــويظد ان ــا،ج اجتااعات ــا ات ــس التحقة ــت الســةد شلةهنــا تولــ  ال ــس ولةامســون كلةظ  وال
 العاـ   فرقـة  أجنزتـإ  الـلق  بالعاـ   قـدما  باملاـل  التزامـإ  وأكـد  ،20١4 يولةـإ /متوز يف لدرت
 دون املتخ ـ   العـام  املـدعل  ومكتـ   املتخ  ـة  الـدوا،ر  شاءـاث  يف أملـإ  عـن  وأعـرة  سابقا
 التن ريت من مزيد

ــلق احلكــم وبعــد  ــ /اةســان ١5 يف كوســوفو يف الدســتورية احملكاــة ألــدرتإ ال  أبري
 يف ستي ـ   الـس  املتخ  ـة،  الـدوا،ر  بااءاث املتعلقة الدستورية التعديجمت مءرو  أن وميادا
 واحلريـات  اااسـان  تقـوإل  يظتـهنر  ال ا الـة،  بالتحقةقـات  املعظةـة  العا  فرقة  قةقات اتا،ج

 الدسـتورية  التعـديجمت  لل اعةـة  التابعـة  التءـريعات  قظـة  أقـرت  الدسـتور،  يف علةهنـا  املظ وص
 اعةـة  ت ـ   مل سـاعات،  ست لوا  دار اقاع وبعد يواةإ،/تزيران 26 يف ولكن، املقترتةت
 سـل ات  وأكـدت  الدسـتوريةت  التعـديجمت  العتاـاد  الجمزمة امل لوبة الثلثني أبلبةة شىل كوسوفو
 اقاعةةت شىل والعودة املتخ  ة الدوا،ر شاءاث يف قدما باملال التزامهنا جديد من كوسوفو

 
 إدارة الطب الشرعي  

 الءــرعل ال ــ  شدارة يف األورو  اال ــاد بعثــة  ــ اث اجتاــ  أبريــ ،/اةســان ١6 يف 
 اةـ   وسـلات  ت20١4 عـام  يف لـربةا  راتءـكا،  يف علـةهنم  عثـر  اللين الاحايا من 2١ بنسر

 يتسـن  مل واتـدة  رفات جماوعة اظاح يزا  ال كان وشن ،ألحاهبا اويات تددت الس الرفات
 تقةةاـات  األورو  اال ـاد  لبعثـة  التـابعون  الءرعل ال     اث وأجرئ تلاتبهنا اوية  ديد
 يعثـر  ومل مةتروفةتءـات  وجظوة وبريزرين، بةتش،/وبة ل ،حشستو/ شستو بلديات يف املوق  يف

 تـرتبط  ال مةتروفةتءـا  جظـوة  يف علةهنـا  عثـر  الـس  الرفـات  أن تـني  يف بريـزرين،  يف  ـلث  عل 
 مـن  للتحقـا  ملوقـ  ا يف تقةـةم ال شجـراث  بعـد  تير بنعاا  القةام املقرر ومن كوسوفوت يف بالزنا 
 تظيةـل  يف املسـاعدة  أياـا  األورو  اال ـاد  بعثـة  وقـدمت  بةـتشت /بة ـل  يف قـ   وجـود  اتتاا 
 رفاتت أق عل  يعثر مل ولكن لربةا، بازار، اويف يف تير أعاا 
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 وقو  امل كية  
 يف املاتلكــات لوكالــة التابعــة ال عــون اةئــة تلقــت بــالتقرير، املءــاولة اليتــرة  ــجم  
 بااتةـار  تـزا   ال لعظـا  45٣ سـة  أن تـني  يف لعظا، 45 يف وبتت جديدا لعظا ١١4 كوسوفو

 فةهنات اهلةئة تبت أن
 يف قـرارا  ٣62 ا  خ ـة  مبسـا،   املعظةـة  العلةـا  للاحكاـة  ا الـة  الـدا،رة  وألدرت 
 مسـتوئ  علـ   قاـةة  4٣ يف البـت  مـن  وااتـهنت  االبتدا،ةـة  احملاكاة اةئات مستوئ عل  قاايا
 االستئظا ت اةئات

 
 التعزيز 2-2 

 وزارة شىل املءـورة  تقـدم  البعثـة  والـلت  املـدف،  السـ    سـ جمت  برقاظة يتعلا فةاا 
 امل ـدقة  الظسـ   مـن  املسـتادة  البةااـات  واة  املوالظني اة  بةااات شد ا  بارورة الدا لةة

ــام يف ــروف الظة ــة االكت ــةة، االتتةاجــات لتلبة ــن األساس ــ  م ــاالت اتتةاجــات قبة ــا  وك  شاي
ــ  مظاســبات املــةجمد       ــ  املظاســبات )مث ــا وأال يقت ــر عل القــااونت ويظبدــل أن  ــدع  لــر تلقا،ة

 فةهنـــا يقـــةم ال الـــس احلـــاالت يف  الـــة أمهةـــة األمـــر اـــلا ويكتســـل الوفـــاة(ت أو الـــزواج أو
 يـرتبط اـلا  ويف ااقلةم، ولكظهنم يريـدون امل البـة اقـوإل ملكةـة علـ  سـبة  املثـا ت         األ خاص

ــاتر الســ          ــات املســ لة يف دف ــ  البةاا ــس تءــا  اة ــة، ال ــة للســ جمت العقاري ــة اقاري بالرقاظ
 العقارق الورقةةت

 عـدد  تظـاق   الدا لةة، وزارة شىل األورو  اال اد بعثة أسدهتا الس املءورة عل  وبظاث 
 املانــةة، الســتة األ ــهنر يف فقــط تن ــريات ســت شىل املعــابر علــ  التن ــريات شلــدار تــاالت

 ت20١4 يولةـإ /متـوز  يف عظـهنا  املبلـ   باحلالـة  مقاراـة  كوسـوفو  لسـل ات  جةـدا  تقدما يءك  مما
 األورو  اال ـاد  بعثـة  أ ـارت  مظاسـبة،  قاـا،ةة  بةااـات  قاعـدة  شاءـاث  مـن  االاتهناث لعدم واةرا
الس تاـم  بااءاث قظاة  ددة لتدفا املعلومات فةاا بني سل ات كوسوفو،  بنن تقوم وزارةالعل  

 ت، شىل تني اكتاا  قاعدة البةااات تلرو رلة كوسوفو ووكالة الس   املدف وزارة العد 
 كوســوفو قــوة مــ  االت ــا  بتحســني كوســوفو تــدود  ــرلة علــ  البعثــة وأ ــارت 
 امليرونـة  والقةـود  احلـدود  لـو   علـ   مءـتركة  بـدوريات  للقةـام  لتحاريبا األمر يتعلا عظدما
 األللسـل  مشـا   تلـجل  مظةاـة  بـني  العسـكرق  الـتقين  االتيـاإل  عـن  اـة الظا دوداحل  رلة عل 

 القااوفت بري األ  ار ق   ف   قدوم م   الة ،١999 عامل ولربةا
 التنديبةـة  االسـتاا   قلسات  لة  أظهنر لكوسوفو، العام االدعاث مب لس يتعلا وفةاا 
 20١4 اـوفا  /الثـاف  تءرين من اليترة  جم  نيالعام املدعني اا املتخلة التنديبةة والقرارات
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 للظةــام العامــة احلالــة فــان التقــدم، بعــض شتــراز مــن الــربم علــ  أاــإ 20١5 مــارا/آ ار شىل
 شد ــا   ــجم  مــن  لــر يف مبــا كــبرية،  ســةظات شىل ااجــة تــزا  وال نــعةية تةــ  التــنديع
 التـابعني  للاحققـني  عاـ   تلقـة  البعثة اةات مايو،/أيار ويف التءريعلت االار عل  تعديجمت
 واوعةـة  التحقةـا  أسـالة   يف احملـددة  الاـعجل  أوجـإ  معاقـة  أجـ   مـن  اليساد مكافحة لوكالة
 يف اامنــا،ل املتحــدة األمــم براــامج مــ  البعثــة تعاواــت  لــر، شىل وباانــافة التحقةــات تقــارير
 االدعـاث   امل/العام املدعل مكت  من للاحققني التنديبةة التحقةقات بءنن عا  تلقة تظةةم
 مـن  اليساد مكافحة ووكالة كوسوفو، يف الءرلة تيتةش واةئة التنديبةة، بااجراثات املكلجل
 التنديعت الظةام تعترق الس الاعجل موالن بعض معاقة أج 

 الـظق   مـ   مظاس  حنو عل  للتعام  مظهنا سعةا كوسوفو، شلجمتةات دا،رة وأ لت 
 يف مبـا  التخ ـةط،  مبسـا،   معـين  عامـ   فريـا  بتعـةني  وقامـت  البعثـة  مبءـورة  املوظيني، مجمح يف

 لمـوظي  واقـ   التوظةـجل،  وشجـراثات  الـدا،رة،  ا ـاإل  علـ   واملةزااةة التوظةجل اتتةاجات  لر
 اةـام  جتريـ   علـ   دا،رةالـ  ووافقـت  احلراسـةت  املءدد الس ن شىل بريءتةظا يف االتت از مركز
 لقالــ احلراســة، املءــدد الســ ن يف األورو  اال ــاد بعثــة مــن بــدعم التوظةــجل لقــوا،م جديــد
 جماوعـة ’’  اكاات يف األتكام لدور وبعد املوظينيت اق  جراث من بريا من أكثر يتارر

 املـدااني  علـةهنم  املدع  جمددا كوسوفو و رلة كوسوفو شلجمتةات دا،رة مظحت ،‘‘دريظةتءا
 بعـدم  عديـدة  مظاسـبات  يف املءـورة  شسـداث  علـ   دأبـت  البعثـة  أن مـن  بـالربم  تياـةلةة،  معاملة
 بللرت القةام

ــافة  ــدم شىل وشنـ ــام عـ ــرة قةـ ــجمتةات دا،ـ ــوفو شلـ ــظةجل كوسـ ــداف بت ـ ــة” مـ  جماوعـ
ــ  “دريظةتءــا ــو عل ــا مظاســ ، حن ــهنا وفق ــوهلم و لــر ايســهنا، ألاةات ــز يف بقب  دوبرافــا مرك
 ال بةـة  املواعةـد  اسـتعاا   شسـاثة  مسـنلة  تـزا   ال احلراسـة،  املءـدد  الس ن من بدال االجمتل

 قلات م در تءك  بريءتةظا يف لكوسوفو اقامعةة العةادات مركز يف امل ولة
ــار ويف  ــايو،/أي ــة ااقءــت م ــ  األورو  اال ــاد بعث ــا اادارة م  كوســوفو لءــرلة العلة
 كوسـوفوت  لءـرلة  التابعـة  املظةاـة  اقر ـة  يف التحقةا ملديرية الرااظة احلالة الدولةني والءركاث
 املبــادرة بزمــام أكــ  حنــو علــ  ين ــل صــج شرســاث شىل ااجــة املديريــة أن علــ  باااــا  واتيــا

ــا،جال وزيــادة املظةاــة باقر ــة املتعلقــة التحقةقــات يف االســتخباراتةة باملعلومــات ويستر ــد  ظت
 كوسـوفو   ـرلة  شىل االستراتة ةة املءورة األورو  اال اد بعثة وأسدت تللتحقةقات ااجيابةة
 علـ   فةهنـا  احليـا   يـتعني  الـس  املظاسـبات  مـن  بعـدد  ال ـلة   ات العالةـات  بتخ ةط يتعلا فةاا

  ــار  قــدماث راب ــات هبــا قامــت اتت اجــات عــدة  لــر يف مبــا الءــهنر،  ــجم  العــام الظةــام
 يواةـإت /تزيـران  28 يف فةتوا ساات/فةدوفدان بعةد املتكرر واالتتيا  كوسوفو  رير جةش
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 املهنظةـة  الـرو   يعكسـان  كااـا  التءـدةلةة  ا  ـط  وتظيةـل  التحاـريية  األعاـا   أن البعثة وقدرت
 بإت قامت اللق ال حةيف التخ ةط وكللر كوسوفو لءرلة

 
 الءاا  ٣-2 

 تاـ ل   الـس  والتوعةة املءورة وشسداث والتوجةإ الرلد أاء ة شلار يف البعثة واللت 
ــادة املــدف، وا تاــ  السةاســةني، املاــثلني مــ  مظتةاــة اجتااعــات عقــد الءــاا  يف هبــا  والقة

ــة ــرة كوســوفو، لءــرلة الءــاالةة ااقلةاة  يف االتت ــاز مركــز يف كوســوفو شلــجمتةات ودا،
 كوسـوفو   ـرلة  مـ   البعثـة  ر،ـةس  اجتاـ   مـايو، /أيـار  24 ويف أ ـرئت  وجهنـات  مةتروفةتءا،
 وزوبـني  لةبوسـافةر، /ولةبوسـافةتش  يتروفةتءـا،  مشـا   يف آ ـرين  ومسؤولني البلديات ورءساث
 التحدياتت من وبرياا األمظةة التحديات ملظاقءة وزفةتءان بوتوح،
 دفـن  أعةـد  يواةـإ، /تزيـران  ١0 ويف اءـةت  ولكظـهنا  اسبةا ااد،ة احلالة ظلت وعاوما، 
 زفةتءــان بلديــة يف األلــلةة قريتــإ يف بــولةتةين عةســ  األلبــاف التــارول القــومل الب ــ  رفــات

 تـلكر  تـوادع  دون املظاسبة ااتهنت واحمللةني، الدولةني الظةراث م  دقةا تظسةا وبعد الءاالةةت
 عاومات وسلاةة ااد،ة أجواث يف ا تاعون واايض
 ١9 فيـل  بـالتقريرت  املءـاولة  اليتـرة  يف بـاألمن  املت ـلة  احلـوادع  مـن  قلة  عدد ووق  
 مـايو، /أيـار  27 ويف مةتروفةتءات مشا  يف آلةة دورية يف  رلل عل  اعتداث وق  أبري ،/اةسان
 مشـا   يف كوسـوفو  ألبـان  مـن  مسـلحني   ـباة  مـن  ثجمثـة  علـ   القـبض  كوسـوفو   ـرلة  ألقت

 يواةـإ، /تزيـران  ١١ ويف لربةةت أعجمما وأازلوا اقظوة من اقسر ع وا قد كااوا مةتروفةتءا
ــت ــار أللق ــ  الظ ــ  عل ــل مكت ــا،ط مســتق   ل ــجمم لوس ــة شع ــا، مشــا  يف شلكترواة  مةتروفةتء

 تظيةـل  مبحاولـة  كوسـوفو  ألبـان  مـن  احملـتالني  العا،ـدين  أتـد  وقـام  ماديـةت  أنـرار  يف تسـب   مما
 املخـتلط  فةتـاكوت  شق كـروق /بردجاف تل يف يواةإ/تزيران 22 يف بظاث( )شعادة بظاث أاء ة
ــا ــهناح يف مةتروفةتءــا مشــا  يف عرقة ــاإل اات ــ  املســنلة حلــ  ونــ  التي  املركــزق  املســتوئ عل
 احلنيت  لر مظل متوقيا العا  يزا  وال

 كـااوا  الـلق  املزن  وأسرتإ كوسوفو لرة من  خ  بادر يواةإ،/تزيران ١9 ويف 
 تظيةـل  يف املسـاعدة  كوسـوفو   ـرلة  وقـدمت  احملكاـةت  من ش جمث أمر لدور بعد فةإ، يقةاون

 اا ـجمث  أمـر  لتظيةـل  سـابقة   اولـة  بـاثت  وقـد  املظ قـةت  تـو   أمـين  لـوإل  باـرة  احملكاة أمر
 ســوئ يظيــل ومل املوقــ ت مــن احملــت ني شبعــاد مــن كوســوفو  ــرلة تــتاكن مل عظــدما باليءــ 

 ،20١4 عـام  يف مةتروفةتءـا  مشـا   يف املعلقـة  اا ـجمث  للبـات  مـن  279 ألـ   مـن  للبات 7
 كالـة الو شىل املسـاعدة  تقدم يف كوسوفو  رلة بدأت وقد للااتلكاتت كوسوفو لوكالة وفقا
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ــهنا 2009 عــام يف ــهنا لكظ ــر علقت ــة شث ــاف كــااون يف وقعــت تادث ــاير/الث  /آ ار ويف ت20١0 يظ
 اا جمثت أوامر تظيةل يف الوكالة شىل املساعدة تقدم كوسوفو  رلة استناجل ،20١5 مارا

 القاــا،ةةت الــدعاوئ مــن عــدد يف التظيةليــة وظا،يهنــا األورو  اال ــاد بعثــة ومارســت 
 مةتروفةتءــا  كاــة يف األورو  اال ــاد بعثــة قاــاة مــن فريــا تكــم أبريــ ،/اةســان 20 يــلف

 تتعلـا  قاـا،ةة  دعـاوئ  ثـجمع  مـن  األوىل الـدعوئ  يف علةهناـا  مـدع    خ ني  اثةب االبتدا،ةة
 ت20١١ يولةـــإ/متـــوز يف كوســـوفو  ـــرلة مـــن ز ـــ ق أاـــور الءـــرلل علـــ  الظـــار بـــالجمإل
 سةاسـل  بةظـهنم  مـن  علـةهنم،  مـدع   مخسـة  ند املرفوعة القاةة يف الر،ةسةة احملاكاة وتواللت

 جلسـات  بعقـد  املءـاولة  اليترة لوا  ترة، جرا،م بارتكاة متهنم كوسوفو لرة من بارز
 مخســة اتت ــاز بءــنن اسـتاا   جلســة عقــدت يواةــإ،/تزيـران  ويف االدعــاثت لءــهنود اسـتاا  
 القتـ   جر ـة  ارتكـاة  يف بالءـرو   متـهناني  ق ـر،  اـةعهنم  كوسوفو، ألبان من علةهنم مدع 
 أبريـ ( /اةسـان  9 يف كوسـوفو  لـرة  مـن   اة )لعن للعقوبة مءددِّة بةرو  املقترن العاد
 ااتـهنر  أن وبعـد  أ ـرئت  أمـور  بـني  مـن  مـايو، /أيـار  27 يف اقاهنـور  وهتديـد  األعـجمم  وباازا 
 شجـراثات  قانـل  أمـر  مـايو، /أيـار  28 يف علةـإ  فرنـت  أولةـة  ج يـة  شقامـة  علـةهنم  املدع  أتد

  ـهنر  ملـدة  التحقةـا  راـن  باتت ـازا  يواةـإ /تزيـران  25 يف األورو  اال ـاد  لبعثة تاب  متهنةدية
ــرع واتــد ــدابري وف ــة ت ــ  أ ــجل تقةةدي ــظني عل ــران يف وأياــا آ ــَرينت اث ــإ،/تزي  ألــدر يواة

 /اةسـان  ١0 يف فقـد  الـلق  كوسـوفو  ألبـان  مـن  ال ع جثة لتءرييف الظهنا،ةة الظتا،ج الباثولوجل
 مـد   شىل بالقاـةة  وعهنـد  ت20١5 أبريـ  /اةسان 28 يف شيبار/شيبري صر يف مةتا علةإ وعثر أبري 
لـجمإل  اتة ـة ا  يكـن  مل املوت أن شىل التءرييف اتا،ج وأ ارت األورو   اال اد لبعثة تاب  عام

 بارتكــاة متـهناني يولةـإ، بـدأت احملاكاـة الر،ةسـةة نـد سـبعة مـدع  علـةهنم         /متـوز  ١ اـارت ويف 
 ت20١2 عام يف بوتوح زوبني بلدية يف األورو  اال اد بعثة من أفراد عل  ا وم

 بـاقرا،م  يتعلـا  فةاـا   لـر  يف مبـا  كوسوفو،  رلة شىل املءورة شسداث البعثة وواللت 
 اال ـاد  بعثـة  ويسـرت  االسـتخباراتةةت  باملعلومـات  تستر د الس الءرلة أعاا  ومببادئ العرقةة

 ا ـاإل  علـ   كوسـوفو  لءـرلة  التـاب   السريعة االست ابة فريا لابان مءتركا تدريبا األورو 
 يف  لــر وأســهنم التكتةكةــةت القتــا  أعاــا  يف للا ــابني األولةــة الرعايــة جمــا  يف مةتروفةتءــا

 مـ   التـدري   مـن  املزيـد  تقدم بءنن مظاقءات وأجريت مةتروفةتءا  ا اإل عل  التعاون تعزيز
 األورو  اال ـاد  بعثـة  ووالـلت  مةتروفةتءـات  وجظوة مشا  يف كوسوفو لءرلة شقلةاةني قادة
 بءـك   للعاـ   جـاازة  احمللةـة  العـام  األمـن  قـان  جعـ   يف مءـاركتهنا  يف كوسـوفو   رلة دعم

 مظ قــة مــن الءــرلة مــن اةرا،هنــا مــ  التوالــ  علــ  الل ــان اــلا تءــ ة   ــجم  مــن كامــ 
 خبيـارة  معـين  مءترح عام  فريا دعم  جم  ومن كوسوفو، لءرلة التابعة مةتروفةتءا جظوة

 احمللةةت ا تاعات
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 احلوار تظيةل 2-4 
 بزيـارة  للحدود املتكاملة اادارة اتياإل بتظيةل املعين اليريا ر،ةس قام أبري ،/اةسان يف 
ــة  ــتالني مــوقعني ــ  معــ ين اقام  يف كوســوفو، مشــا  يف أتــدمها ويقــ  احلــدودت لــو  عل

 كــجم وقــدم فرابســلت كــابة ل/كــا  يف شيبــار،/شيــ  صــر جظــوة واآل ــر شيزفــور،/راجةتةســل
 ختاـ   الـس  ااجـراثات  لظيس سةخاعان الللين اانافةني، املع ين الين بءنن للبا ال رفني

 املعـ ين  هلـلين  الـدقةقني  املـوقعني  علـ   االتيـاإل  وبعـد  باليعـ ت  املوجودة الستة املؤقتة املعابر هلا
ــامةمو ــة الت ـ ــا العامـ ــ  ،هلاـ ــةس وقـ ــا ر،ـ ــجم اليريـ ــرفني وكـ ــات ال ـ ــلة  ات املخ  ـ  يف ال ـ

 20١6 عـام  يف للعاـ   جـاازا  اقديـدين  املعـ ين  كـجم  ي ـبيف  أن املتوقـ   ومـن  يواةـإت /تزيران
ــ  ــد عل ــديرت أبع ــلا ويءــك  تق ــوة الت ــور ا ــام شىل أ ــرئ    ــل يف األم ــاإل تظية  اادارة اتي

 علةهنات املتيا الستة الدا،اة باملعابر املتعلقة التحاريية األعاا  وتتوال  للحدودت املتكاملة
ــة القااواةــة املســاعدة مســنلة تــزا  وال   اقــ  مظــل معلقــة وبريءــتةظا بلدــراد بــني املتبادل
 املاثـ   شىل األورو  اال ـاد  بعثـة  مـن  املتبادلـة  القااواةـة  املسـاعدة  للبـات  معاقة عن املسؤولةة
 أكتـوبر، /األو  تءـرين  ١4 ومظـل  ت20١4 أكتـوبر /األو  تءـرين  يف األورو  لجم ـاد  ا اص

 البـت  بااتةـار  قاـةة  600 مـن  يقـرة  مـا  يـزا   وال تعاقهنا، أو للبات أق عل  بلدراد ترد مل
 األورو ت اال اد بعثة تعاقهنا قاايا  لر يف مبا ،فةهنا

ــا  ــا وفةا ــة يتعل ــرا ة  وشلــدار تســ ة  بعالة ــس للءــركات الت ــتورد ال  الســل  تس
 ي بــا تابــالةل،/وبراةــاح يااةةــإ/روداةتســا يف الءــاالةني املعــ ين  ــجم  مــن للاراقبــة ا انــعة
 اآلنت تىت كبرية مءاك  أق عن التبلة  دون يواةإ/تزيران مظل بالكام  الظةام

 مـوظيل  بادمـاج  املعين اال تةار ليريا األوىل الدورات عقدت أبري ،/اةسان صاية ويف 
 اال ــاد يةســرا الــلق احلــوار شلــار يف املعقــود االتيــاإل يف املتــو   الظحــو علــ  املداةــة احلاايــة

 ال ريـا  علـ   موجـودة  كااـت  الـس  الـثجمع  املراقبـة  اقان أزيلت يواةإ،/تزيران ويف األورو ت
 أدمـج  يولةـإ، /متـوز  ١ ويف باالتيـاإلت  عاـجم  لةبوسافةر/لةبوسافةتش شىل مةتروفةتءا من الوال 
ــا 80 أو  ــن موظي ــوظيل م ــة م ــة احلااي ــة يف املداة ــوارئت تــاالت شدارة وكال  وتتوالــ  ال 

 تاأل رئ املؤسسات م  اادماج عالةة يف االستارار شىل الرامةة التحاريية األعاا 
 لوتـات   وات املركبـات  ملـالكل  مبوجبإ احت آ ر قرارا الدا لةة وزارة وألدرت 
 بتاديـد  RKS احلـرو   من بدال KS احلرفني  ا  الس كوسوفو عن ال ادرة القد ة التس ة 
 أن ويـتعني  التسـ ة ت  لـجمتةة  ااتـهناث  تاري  من بدثا شنافةة، لسظة ملركباهتم املؤقت التس ة 
 اال اديـة  يوبوسـجمفةا  اهنوريـة /لـربةا  لوتـات  من التس ة  لوتات اق  للبات اة  ختا 
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 شىل اااتربــو  لريــا عــن ال لبــات وتقــدم  قــات شجــراثات شىل كوســوفو لوتــات شىل ســابقا
 بلدرادت يف فةهنا يبت مل تالة 2 000 من أكثر تالةا واظاح التحقات اجراث بلدراد

ــ  ويءــك   ــاام مــلكرة توقة ــني تي ــراد بريءــتةظا ب ــران 2٣ يف وبلد ــإ/تزي  بءــنن يواة
 تريـة  اتيـاإل  تظيةـل  سـةاإل  يف أ ـرئ    ـوة  املركبـات  علـ   التـنمني  بوثـا،ا  املتبـاد   االعترا 
 يف ملاـوا  تـنثري  لـإ  سـةكون  مـا  واـو  ،20١١ يولةـإ /متـوز  يف شلةـإ  التول  جرئ اللق التظق 
 عـن  لـادرة  تسـ ة   اتلوتـ   اـ   الـس  املركبات أللحاة امللكرة وستسايف التظق ت ترية

 احلـدود،  عل  سةارهتم عل  مسبا شنايف تنمني  راث دون لربةا يف مركباهتم بقةادة كوسوفو
 بالعكست والعكس
 تقـــدم مـــايو،/أيـــار فيـــل العدالـــة، اةـــامل تكامـــ  علـــ  باالتيـــاإل يتعلـــا فةاـــا أمـــا 
 لل اهنـورت  عظـهنا  أعلـن  عامـا  مـدعةا  25 و قانـةا  48 وظـا،جل  لءـد   ب لبـات  مر ـحا  ١١2
 مقـابجمت  األورو  اال ـاد  بعثـة  تءـكةلهنا  يسرت أفرقة أجرت يولةإ،/ومتوز يواةإ/تزيران ويف
 االدعـاث  وجملـس  لكوسـوفو  القاا،ل ا لس من ك  يقوم أن اآلن ويلزم املؤالني املر حني م 
 املتـو  ت  الظحـو  علـ   الراةـة  التعةةظـات  شمتـام  مـن  الـتاكن  قبـ   الظتا،ج بت هنةز لكوسوفو العام

 مةتروفةتءـات  جظـوة  يف احملكاـة  باملـ  عقـار  تـنمني  لـوة  تقـدما  كوسـوفو  سل ات وأترزت
ــام وجــرئ ــارة القة ــوقعل شىل بزي ــلي اليــرعني م ــني يف املســتقب  يف ســةيتتحان نالل ــوح زوب  بوت

 لةبوسافةرت/ولةبوسافةتش
 

 األ رئ الر،ةسةة املسا،  - ٣ 
 وزيـر  ر،اسـتإ  يف يتءـارح  الـلق  القـااون  بسةادة املعين املءترح التظسةا جملس استناجل 
 ور،ـةس  ،كوسـوفو  يف األورو  اال ـاد  مكت  ر،ةس/األورو  لجم اد ا اص واملاث  العد ،
 الظتـا،ج  ومتثلـت  سـظةت  دام توقـجل  بعد مايو/أيار ١4 يف أ ريا اجتااعاتإ ،األورو  اال اد بعثة

 باـاان  كوسـوفو  سـل ات  والتزمـت  القـااونت  سـةادة ب املتعلـا  ا ـدد  تيـاإل اال بتوقةـ   الر،ةسةة
 مـــن وجعلـــهنا االتيـــاإل شجـــراثات املةثـــاإل تظيةـــل هلـــا تتـــةيف للاؤسســـات كافةـــة مـــوارد تـــوفري

 القاـا،ةة  السـل ة  اسـتقجم   تعزيز تدابري بةظهنا من أ رئ أمورا أياا ا لس وااقش األولوياتت
 وأمظـإت  املـبا  لـةااة  علـ    سةظات شد ا  شىل احلاجة سةاا، وال العد ، لق ر الرااظة واحلالة
 تـرة  جر ـة  بولـيإ  اقظسـل  العظجلبـ  املتعلقـة  الولظةـة  العاـ   خب ـة  األلـرا   اةـ   ورتبت
 هلات الكام  الدعم بتقدم والتزمت
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 الثاف املرفا
 كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة يف الءرلة عظ ر وقوام تكوين  

 (20١5 إيواة/تزيران 26 )يف
 العدد  الب د
 ١   الظاسا  

 ١   بلداريا
 ١   أملااةا

 ١   اظداريا
 ١   شي الةا

 ١   اال اد الروسل
 ١   تركةا

 ١   أوكرااةا
 8   ا او  
   

 تكوين وقوام عظ ر االت ا  العسكرق يف بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو  
 (20١5 إيواة/تزيران 26 )يف
 العدد  الب د
 2 اقاهنورية التءةكةة  

 ١ بولظدا
 ١ اهنورية مولدوفا

 ١ رومااةا
 ١ تركةا

 2 أوكرااةا
 8   ا او  
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