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      املؤقتة يف كوسوفوتقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة     
  املقدمة وأولويات البعثة  - أوال   

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

ــة.     ــة البعثـ ــذ واليـ ــأن تنفيـ ــارير بشـ ــة تقـ ــل    منتظمـ ــا يتصـ ــة ومـ ــطة البعثـ ــر أنشـ ــاول التقريـ ويتنـ
  .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٥إىل  ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٦تطورات يف الفترة من   من  هبا
وال تزال أولويات البعثة تتمثـل يف تعزيـز األمـن واالسـتقرار واحتـرام حقـوق اإلنسـان          - ٢

ــدافها،       ــق أه ــة لتحقي ــار ســعي البعث ــة. ويف إط ــوفو ويف املنطق ــها البّنــ  يف كوس اء تواصــل تفاعل
بريشتينا وبلغراد، ومجيع طوائف كوسوفو، واجلهات الفاعلة اإلقليميـة والدوليـة. وال تـزال     مع

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا والقـوة األمنيـة الدوليـة يف كوسـوفو تؤديـان دورمهـا يف إطـار        
ــرار جملــس األمــن    ــه ق ــة االحتــاد  ١٩٩٩( ١٢٤٤مــا نــص علي ــزال بعث ــة ). وال ت األورويب املعني

تشـرين   ٢٦بسيادة القانون موجودة يف كوسوفو، متشيا مـع بيـان رئـيس جملـس األمـن املـؤرخ       
 ٢٠٠٨تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٤) وتقريري املـؤرخ  S/PRST/2008/44( ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب 

)S/2008/692.وتعمل وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها عن كثب مع البعثة .(  
    

  أهم التطورات السياسية  - ثانيا   
لقد شهدت الفتـرة املشـمولة هبـذا التقريـر حتقيـق تقـدم يف احلـوار الـذي ييسـره االحتـاد             - ٣

االتفـاق األول علـى املبـادئ    ”األورويب بني بلغراد وبريشتينا، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف تنفيـذ  
، وســن كوســوفو للتشــريعات  ٢٠١٣نيســان/أبريل  ١٩، املــربم يف “املنظِّمــة لتطبيــع العالقــات 

ة إلنشاء احملكمة املتخصصة (اليت ستتوىل حماكمة القضايا اليت تعرضها عليهـا فرقـة العمـل    الالزم
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ألورويب)، كمــا شــهدت تــوترات داخليــة يف بريشــتينا الحتــاد ااخلاصــة املعنيــة بــالتحقيق التابعــة ل
  .بسبب احتجاجات املعارضة على إنشاء رابطة/مجاعة البلديات ذات األغلبية الصربية

ــادة عيســى مصــطفى رئــيس وزرارء     ٢٥ويف   - ٤ آب/أغســطس، عقــد وفــد بريشــتينا بقي
، اجتماعـا يف بروكسـل   صـربيا ، ووفد بلغراد بقيادة ألكسندر فوتشيتس رئيس وزراء كوسوفو

تولت تيسـريه فيـديريكا مـوغرييين املمثلـة السـامية لالحتـاد األورويب املعنيـة بالشـؤون اخلارجيـة          
جلانبـان جمموعـة مـن االتفاقـات     افوضـية األوروبيـة. وأبـرم    والسياسات األمنيـة ونائبـة رئـيس امل   

منــها االتفــاق املتعلــق باملبــادئ العامة/العناصــر الرئيســية لرابطة/مجاعــة البلــديات ذات األغلبيــة   
الصربية يف كوسوفو. وتنص جمموعـة االتفاقـات علـى مجلـة أمـور منـها تقـدمي مشـروع النظـام          

عــة أشــهر لكــي يواصــل رئيســا الــوزراء النظــر فيــه؛    األساســي للرابطة/اجلماعــة يف غضــون أرب 
ــاق     ــذ اتف ــز تنفي ــى تعزي ــاق عل ــام  واتف ــة لع ــل لالتصــاالت الســلكية   ٢٠١٣الطاق ؛ وخطــة عم

ــا      ــق عليهـ ــة متفـ ــا بطريقـ ــي يف ميتروفيتشـ ــر الرئيسـ ــتخدام اجلسـ ــات السـ ــلكية؛ وترتيبـ والالسـ
ــني ــوبر، استضــافت الســيدة مــوغرييين   ١٣الطــرفني. ويف  ب ــا   تشــرين األول/أكت أيضــا اجتماع
آب/أغسـطس، وأكـدا    ٢٥رمسي مع رئيسي الوزراء كليهما، ناقشا خالله تنفيذ اتفاقـات   غري

  من جديد التزامهما بتنفيذ مجيع االتفاقات اليت مت التوصل إليها حىت حينه.
جاجــات مــن جانــب أحــزاب املعارضــة آب/أغســطس أثــارت احت ٢٥غــري أن اتفاقــات   - ٥
املبــادرة ”و “ ل مســتقبل كوســوفوالتحــالف مــن أجــ”و  “املصــريتقريــر ”كوســوفو، وهــي  يف
أيلول/ســبتمرب، خــالل إحاطــة قــدمها رئــيس الــوزراء مصــطفى    ٢٢ويف “. أجــل كوســوفو مــن
الربملـان بشــأن جمموعـة االتفاقــات، عرقـل ممثلــو املعارضـة اجللســة بـالقوة اجلســدية بـأن رمــوا        إىل

ة، مطـالبني احلكومـة باالنسـحاب مـن االتفـاق      رئيس الـوزراء بأشـياء ومنعـوا الوصـول إىل املنصـ     
لبلـديات ذات األغلبيـة الصـربية    املربم يف إطار احلوار الرفيع املستوى بشـأن إنشـاء رابطة/مجاعـة ا   

كوسوفو، ومن االتفاق بشأن تعيني احلدود اإلقليمية مع اجلبل األسود. ووقعت حادثـة مماثلـة    يف
تشــرين  ٨ تشــرين األول/أكتــوبر. ويف ٦ودوييفــو يف أثنــاء زيــارة رئــيس الــوزراء إىل بودوييفي/ب

بإيقـاف جلسـة عامـة     “تقرير املصـري ”ملان ينتمي إىل حزب األول/أكتوبر، قام عضو بارز يف الرب
املسـاعدة الطبيـة    ئهللربملان بإطالق عبوة غاز مسيل للدموع يف قاعة الربملان، طلب بعـض أعضـا  

وإدانة من قبل ممثلي اجملتمع الدويل والسلك  على إثرها. وقد كانت هذه األعمال موضع شجب
الدبلوماســي، مبــا يف ذلــك بعثــة األمــم املتحــدة. وأعــرب القــادة يف بلغــراد أيضــا عــن قلقهــم إزاء  
اخلطــاب العــدواين الــذي يلجــأ إليــه بعــض أحــزاب املعارضــة يف كوســوفو، مبــا يف ذلــك التهديــد  

  .عة البلدياتبارتكاب املزيد من أعمال العنف ضد إنشاء رابطة/مجا
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تشرين األول/أكتوبر، احتجزت شرطة كوسوفو نفـس عضـو الربملـان البـارز      ١٢ويف   - ٦
ــر املصـــري”املنتمـــي إىل حـــزب  ــوايل    “تقريـ ــه. وجتمـــع حـ ــة معـ ــراء مقابلـ ــزة إلجـ ــرة وجيـ لفتـ

مؤيديه أمام مركز شرطة كوسوفو الرئيسي يف بريشـتينا، مطـالبني بـإطالق سـراحه،      من ٢٠٠
ة وغريها من األشـياء علـى املـبىن ووحـدات محايـة الشـرطة. وأُلقـي القـبض         حيث ألقوا احلجار

ــان        ــدعي العــام، ُوضــع بعــض أعضــاء الربمل ــا ذكــره مكتــب امل ــا مل علــى عــدة أشــخاص. ووفق
تشــرين  ٨التحقيــق خبصــوص حــادث إطــالق الغــاز املســيل للــدموع الــذي وقــع يف          حتــت

ــة املشــ     ــدابري األمني ــن الت ــرغم م ــى ال ــوبر. وعل ــون   األول/أكت ــان ينتم ــام أعضــاء يف الربمل ددة، ق
تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥يف “ التحالف من أجل مسـتقبل كوسـوفو  ” و“ تقرير املصري” إىل

بإطالق الغاز املسيل للدموع يف قاعة الربملان مرة أخرى، ممـا أسـفر عـن إلغـاء افتتـاح الـدورة.       
النــواب يف الربملــان تشــرين األول/أكتــوبر، أعلــن مكتــب املــدعي العــام وضــع بعــض    ١٥ويف 
  تشرين األول/أكتوبر. ١٥و  ٨يتعلق حبادثيت   التحقيق فيما  حتت
ــابق يف    - ٧ ــت س ــر يف تصــويت       ٣ويف وق ــد أق ــان كوســوفو ق آب/أغســطس، كــان برمل

نائبـا) تعـديال دسـتوريا هامـا طـال انتظـاره،        ١٢٠مـن أصـل    ٨٢بأغلبية ثلثـي األصـوات (أي   
حزيران/يونيه، كمـا حـدث خـالل احملـاوالت      ٢٦ويف  للتمكني من إنشاء احملكمة املتخصصة.

تقريـر  ”السابقة إلقرار التعديل الدستوري، رفض أعضاء الربملان املنتمون إىل أحزاب املعارضة 
املشـاركة  “ املبادرة من أجل كوسـوفو ”و “ التحالف من أجل مستقبل كوسوفو”و  “املصري

القــانون املصــاحب للتعــديل املعنــون آب/أغســطس أيضــا اعتمــد الربملــان  ٣يف التصــويت. ويف 
قـانون احلمايـة   ”باإلضـافة إىل  ‘‘ قانون الدوائر املتخصصة ومكتـب املـدعي العـام املتخصـص    ”

. “القانونيــة والــدعم املــايل لألشــخاص احملتمــل اهتــامهم يف حماكمــات أمــام الــدوائر املتخصصــة 
أغسـطس. وطلبـت   آب/ ٢٠هـذين القـانونني يف   كوسوفو عممت عاطفة حيي آغا رئيسة  وقد

أحــزاب املعارضــة الثالثــة مــن احملكمــة الدســتورية إلغــاء التعــديل الدســتوري اســتنادا إىل أســس 
أيلول/سـبتمرب، فـدخل التعـديل     ٢١إجرائية. بيـد أن احملكمـة قضـت بعـدم مقبوليـة الطلـب يف       

  والقانونان اآلن حيز النفاذ.
التـأمني علـى مسـؤولية الغــري    ودخلـت حيـز النفـاذ مـذكرة تفـاهم لالعتــراف املتبـادل ب        - ٨

حزيران/يونيـه،   ٢٣فيما يتعلق باملركبات، وقعها كل مـن بريشـتينا وبلغـراد يف بروكسـل يـوم      
آب/أغسـطس. ويسـاعد االتفـاق علـى حتقيـق       ١٢وتنطبق على مجيع نقاط العبور اعتبـارا مـن   

  االستقرار يف مجيع معدالت أسعار تأمني املركبات على جانيب احلدود.
آب/أغسطس اتفاقا بشأن تعـيني احلـدود اإلقليميـة     ٢٦عت كوسوفو يف فيينا يوم ووقّ  - ٩

مع اجلبل األسود. ويؤكد االتفاق على االلتزام املتبـادل بإقامـة عالقـات حسـن اجلـوار واألمـن       
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واالســتقرار والتعــاون اإلقليمــي، واحتــرام احلــدود اإلداريــة الســابقة جلمهوريــة يوغوســالفيا        
تواءم مـع تشـريعات كوسـوفو احلاليـة. غـري أن أحـزاب       ي، مبا ١٩٧٤ية لعام االحتادية االشتراك

  املعارضة ما زالت تعارض االتفاق على النحو الوارد أعاله.
القائمة الصـربية للمبـادرة   ”مصطفى أعضاء رئيس الوزراء أيلول/سبتمرب، عني  ٢ويف   - ١٠

ــة اب وزراء، فضــال ، وهــي احلــزب السياســي لصــرب كوســوفو، يف ســتة مناصــب نــو   “املدني
ــن ــت         عـ ــوزراء. ومسحـ ــيس الـ ــب رئـ ــمن مكتـ ــالطوائف ضـ ــين بـ ــب املعـ ــدير املكتـ ــة مـ وظيفـ
التعيينات مبواصلة إجناز أجزاء مـن اتفـاق التحـالف بـني حـزب القائمـة الصـربية للمبـادرة          تلك

الــذي  “حــزب كوســوفو الــدميقراطي  ”و  “رابطــة كوســوفو الدميقراطيــة  ”املدنيــة وحــزب  
أيلول/سـبتمرب،   ٢١. وبصورة منفصـلة، يف  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٩التوصل إليه يف  مت

وجــه ثالثــة مــن أعضــاء احلكومــة البــارزين مــن صــرب كوســوفو، هــم نائــب رئــيس الــوزراء،   
ووزير شؤون الطوائـف والعائـدين، ووزيـر إدارة احلكـم احمللـي، فضـال عـن تسـعة مـن رؤسـاء           

دعوة إىل ألكسندر فوتشيتس زعيم حزب القائمـة الصـربية   بلديات كوسوفو الصرب العشرة، 
ــالتنحي، ويف  ــوزراء املنتمــي     ٢٩ب ــرانيمري ســتويانوفيتش نائــب رئــيس ال أيلول/ســبتمرب أعلــن ب

طائفة صرب كوسوفو كذلك أنه سيتوىل مهمة منسـق مؤقـت للقائمـة الصـربية للمبـادرة،       إىل
  إىل حني اختيار بديل دائم.

مرب، اعتمدت حكومة كوسـوفو اسـتراتيجية مـدهتا مخـس سـنوات      أيلول/سبت ١٦ويف   - ١١
ــة          ــل التابع ــة العم ــتراتيجية وخط ــك االس ــت تل ــالعنف والتشــدد. ومثل ــرن ب ــع التطــرف املقت ملن

التـزام احلكومـة باختـاذ خطـوات يف العديـد مـن قطاعـات احلكومـة واجملتمـع مـن أجـل منـع              هلا
  ومكافحة مجيع أشكال التطرف.

س، حضرت كوسوفو مؤمتر قمة غـرب البلقـان املعقـود يف فيينـا.     آب/أغسط ٢٧ويف   - ١٢
وركــز االجتمــاع علــى التعــاون اإلقليمــي يف قطاعــات التشــييد والطاقــة والنقــل، مبــا يف ذلــك    
التحسني احملتمل للطريـق الـذي يصـل بـني بريشـتينا ونـيش يف وسـط صـربيا، وتوصـيله هبيكـل           

يــس الســاحلية األلبانيــة. وزارت الرئيســة    الطــرق املوجــود حاليــا بــني بريشــتينا ومدينــة دور     
ــرة مــن   حيــي ــا يف الفت ــادة    ١٢إىل  ١٠آغــا تريان أيلول/ســبتمرب. وعقــدت اجتماعــات مــع القي

  األلبانية ملناقشة التعاون عرب نطاق واسع من القطاعات.
ــب          - ١٣ ــى ترتي ــدويل عل ــد ال ــذي لصــندوق النق ــق اجمللــس التنفي ــه، واف ــة متوز/يولي ويف هناي

مليون يورو. واهلدف من ذلـك الترتيـب    ١٨٤شهرا لصاحل كوسوفو مببلغ  ٢٢ته احتياطي مد
هـو املسـاعدة علــى ختفـيض العجــز يف امليزانيـة العامـة وختفــيض الـدين، مــع تشـجيع االســتثمار        

  اخلاص يف نفس الوقت وتقدمي دعم إضايف من الدائنني املتعددي األطراف والثنائيني.
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منظمـة األمـم املتحـدة    كوسـوفو طلبـا لالنضـمام إىل    ويف أوائل آب/أغسطس، قدمت   - ١٤
. واعترضـت بلغـراد بقـوة علـى الطلـب حمتجـة جبملـة أمـور         )اليونسـكو ( للتربية والعلم والثقافة

  ).١٩٩٩( ١٢٤٤منها أن الطلب يتعارض مع قرار جملس األمن 
    

  مشال كوسوفو  - ثالثا   
آب/أغسـطس، تـأخرت    ٢٥ على إثر االتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه يف بروكسـل يف       - ١٥

ســاعة عــن املوعــد املقــرر    ٤٨أعمــال تنشــيط منطقــة اجلســر الرئيســي يف ميتروفيتشــا مبقــدار    
تشـــرين األول/أكتـــوبر، للســـماح بـــإغالق اجلســـر باســـتثناء ممـــر واحـــد للمشـــاة.    ١٥ وهـــو
د تلــك األعمــال إىل التوصــيات املنبثقــة عــن تقيــيم تقــين ودراســة بشــأن    ناملقــرر أن تســت ومــن
حزيران/يونيـه. وتقضـي اخلطـة بفـتح اجلسـر       ٢٩ميم املعمـاري اتفـق عليهمـا الطرفـان يف     التص

. ومبوجــب أحكــام ٢٠١٦حلركــة املــرور، مبــا يف ذلــك املركبــات، حبلــول هنايــة حزيران/يونيــه 
آب/أغسطس أيضا كان من املقرر أن تتفق الوزارات املعنية وبلديتا مشـال وجنـوب    ٢٥اتفاق 

تفاهم تعني احلدود اإلدارية للمنـاطق املسـاحية يف سوفيدو/سـوهادول     ميتروفيتشا على مذكرة
تشـرين األول/أكتـوبر. غـري أن املناقشـات جتـاوزت       ١٠وكروي إي فيتاكوت/برجاين حبلـول  

  هذا املوعد النهائي، وال يزال تاريخ توقيع املذكرة غري حمدد.
قدمتـها إىل حكومـة كوسـوفو    وأكملت اجملالس البلدية الشمالية مقترحات ميزانياهتـا و   - ١٦

أيلول/سبتمرب. غري أن املقترحـات جتـاوزت احلـدود القصـوى      ٣٠قبل املوعد النهائي احملدد يف 
رفضــت الــوزارة املقترحــات احلاليــة للبلــديات   حــددهتا وزارة املاليــة، وبالتــايلللميزانيــات الــيت

صــل إىل اتفــاق بشــأن الشــمالية األربــع. وكــان مــن املتوقــع مواصــلة املشــاورات مــن أجــل التو 
  .امليزانيات  هذه
متوز/يوليــه، نظــم عمــال مرفــق تعــدين تريبتشــا يف ســتان تريغ/ســتاري تــرغ    ٢٠ويف   - ١٧

إضرابا مدته يوم واحد لدعوة برملان كوسوفو إىل التعجيل بسن تشـريعات تسـاعد علـى إجيـاد     
  حل ملسألة جممع تعدين تريبتشا.

انوفيتش، وهـو زعـيم سياسـي مـن الطائفـة الصـربية       وأثار استمرار احتجـاز أوليفـر إيفـ     - ١٨
لكوسوفو، احتجاجات عامة يف مشال ميتروفيتشـا. وطالـب احملتجـون بـاإلفراج عـن احملتجـزين       
ــانون األول/ديســمرب          ــذ ك ــتمرت من ــيت اس ــة، ال ــراءات احملكم ــاء إج ــاطي أثن يف احلــبس االحتي

كمـة ميتروفيتشـا االبتدائيـة    أيلول/سبتمرب، أصدر فريـق قضـاة احملاكمـة يف حم    ١٨. ويف ٢٠١٤
ــك          ــن ذل ــر عوضــا ع ــهم آخــر، وأم ــانوفيتش ومت ــاطي يف حــق إيف ــاء احلــبس االحتي ــرارا بإهن ق

  بوضعهما حتت اإلقامة اجلربية، وهو أحد مطالب احملتجني.
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  األمن  - رابعا   
ن شــهدت الفتــرة املشــمولة ــــي حيــــرة عمومــا، فــــو مستقــــي كوسوفــــة فــــت احلالـظلــ  - ١٩

 ٥ يف الفقـرتني بني وادث االحتجاجات وتعطيل برملان كوسوفو (كمـا هـو مـ   ــرر حـر تكــبالتقري
  .أعاله) ٦و 
من أعضاء رابطـة   ١٠٠آب/أغسطس، وخالل جتمع يف بريشتينا ملا يزيد على  ٣ويف   - ٢٠
، الـذين طـالبوا بإجنـاز قائمـة رمسيـة للمقـاتلني الـذين        بني القدماء يف جيش حترير كوسـوفو احملار

ــزاع شــارك ــوزراء     ١٩٩٩-١٩٩٨وا يف ن ــيس ال ــاطع املتظــاهرون هاشــم ثاتشــي نائــب رئ ، ق
تشــرين األول/أكتــوبر، وقعــت  ٦آب/أغســطس و  ٢٨ووزيــر اخلارجيــة ورمــوه بأشــياء. ويف 

حوادث مماثلة مشلـت أيضـا رمـي أشـياء واسـتهدفت رئـيس الـوزراء مصـطفى. وألقـت شـرطة           
ــيهم فيمــ       ــبض علــى اثــنني مــن املشــتبه ف ــوفو الق ا يتصــل باحلــادث األخــري. ويف ســياق    كوس

ــد االتفـــاق علـــى   ــة ضـ ــا املعارضـ ــديات   االحتجاجـــات الـــيت تقودهـ ــة للبلـ ــاء رابطة/مجاعـ إنشـ
يف مجيـع  مصـغرة  األغلبية الصربية يف كوسوفو، نظـم أعضـاء املعارضـة أيضـا اجتماعـات       ذات

  .بالكتابة اجلدران وتشويه أحناء كوسوفو وشنوا محلة للتخريب
إضـافة  وقـوع احلـوادث الـيت تسـتهدف الطوائـف الـيت ال تشـكل أغلبيـة،          كما اسـتمر   - ٢١
حادثـا   ٢٦التقرير. وُسجل مـا جمموعـه   ذا املواقع الثقافية والدينية، خالل الفترة املشمولة هب إىل

مواقـع أرثوذكسـية صـربية، وثالثـة     يف منـها  حادثا  ١٧وقع تضررت فيها مواقع ثقافية ودينية، 
 إسـالمي؛ وُسـجلت حالـة إضـافية     موقـع ديـين  يف ليـك، وحـادث واحـد    مواقع للـروم الكاثو  يف
املتبقيــة مواقــع أخــرى  ةربعــوادث األمركــز اجلاليــة اليهوديــة يف كوســوفو، واســتهدفت احلــ  يف

ــائس       للتــراث الثقــايف. ومشلــت هــذه احلــوادث عــددا مــن حــاالت ســرقة املمتلكــات مــن الكن
وأدت فيمـــا بعـــد إىل إلقـــاء شـــرطة األرثوذكســـية الصـــربية، وال ســـيما يف شـــرق كوســـوفو، 

أعضـاء  مـن  آب/أغسـطس تلقـى أربعـة     ١شـتبه فـيهم. ويف   مـن امل كوسوفو القبض علـى ثالثـة   
، أحـدهم نائـب رئـيس الربملـان، هتديـدات هاتفيـة       املنتمني إىل الطائفـة الصـربية  برملان كوسوفو 

  التهديدات.ذات صلة مبواقفهم يف التصويت بالربملان. وحتقق شرطة كوسوفو يف هذه 
شخصـا مـن صـرب كوسـوفو      ١٧٠آب/أغسطس، خالل زيارة قام هبا حنو  ٢٨ويف   - ٢٢

األرثوذكسـي،  “ انتقال مـرمي العـذراء  ”ا لالحتفال بعيد ساكويف/داكوفيتجاملشردين داخليا يف 
حاولت جمموعة من احملتجني من ألبان كوسوفو كسر طوق الشرطة، وألقوا املفرقعـات الناريـة   

  لقي القبض على شخص واحد.اه ضباط الشرطة. وأُوالطالء باجت
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ــرطة      ٧ويف   - ٢٣ ــة لشـ ــادية التابعـ ــرائم االقتصـ ــدة اجلـ ــوبر، ألقـــت وحـ ــرين األول/أكتـ تشـ
منتـزه جبـل سـارة    ”من موظفي مؤسسة عامـة متوهلـا بلغـراد، وهـي      ١٥كوسوفو القبض على 

ــوطين ــاءة اســتعمال الســلطة.    “ ال ــة إس ــة شتريبتشي/شتريبتســي، بتهم واحــتج أعضــاء   يف بلدي
علــى عمليــات   يةوقــادة األحــزاب الصــرب   املنتمــون إىل الطائفــة الصــربية  حكومــة كوســوفو  

االعتقــال. وعقــدت حكومــة صــربيا جلســة طارئــة ردا علــى مــا اعتربتــه عمــال انفراديــا وغــري    
مشروع من جانب الشرطة يف كوسوفو. وقد أفرج عـن مجيـع املـوظفني؛ ووجهـت إىل أربعـة      

  ت بسيطة.منهم هتم مبخالفا
ــة       ١٢ويف   - ٢٤ ــيس بلدي ــوة متفجــرة أضــرارا مبــرتل رئ ــوبر، أحلقــت عب تشــرين األول/أكت

إصــابات. وتقــوم شــرطة كوســوفو   ةليبوسافيك/ليبوســافيتش يف مشــال كوســوفو، ومل تقــع أيــ 
  بالتحقيق يف هذا احلادث.

    
  سيادة القانون  - خامسا   

جمـال سـيادة القـانون واالضـطالع     استمرت البعثـة يف رصـد األنشـطة املضـطلع هبـا يف        - ٢٥
مبسؤوليات معينـة يف هـذا اجملـال، واحتفظـت كـذلك بعالقـات التعـاون الـتقين مـع املؤسسـات           
ذات الصلة يف كل من بريشتينا وبلغراد. واستمرت البعثة يف تيسري طلبـات املسـاعدة القانونيـة    

علـى املسـتندات بنـاء     املتبادلة من الدول اليت ال تعترف بكوسـوفو، وتقـدمي خـدمات التصـديق    
على طلب تلك الدول وسكان كوسوفو. وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، مت جتهيـز مـا يزيـد     

  وثيقة من هذا النوع. ٥٠٠على 
يف تيسـري االتصـاالت بـني سـلطات كوسـوفو واملنظمـة الدوليـة        أيضا واستمرت البعثة   - ٢٦

ــول).   ــة (اإلنتربــ ــرطة اجلنائيــ ــمو   للشــ ــالل الفتــــرة املشــ ــة   لوخــ ــدرت البعثــ ــالتقرير، أصــ ة بــ
  نشرات اإلنتربول احلمراء.  من  ١٩
ومضى العمل يف تنفيذ االتفاق بـني بريشـتينا وبلغـراد بشـأن إدمـاج اجلهـاز القضـائي.          - ٢٧

املؤلفة من ممثلني عن اجمللـس القضـائي لكوسـوفو وجملـس املـدعني العـامني        ،وأهنت جلنة التعيني
عمليـة االختيـار علـى     ،كوسـوفو  يف القـانون  بسـيادة  املعنية يف كوسوفو وبعثة االحتاد األورويب

قاضـيا   ٤٨وظيفة تتـألف مـن    ٦٣ف املعلن عنها (ما جمموعه ــة الوظائــي ألغلبيـوى التقنـاملست
التشـريعات الراميـة إىل تنظـيم املعاشـات      ). ومل تعتمد احلكومة الصربية بعـدُ اعام يامدع ١٥ و

  شرط إلمتام عملية اإلدماج. والتقاعدية للموظفني الذين ال يزالون يعملون يف مؤسساهتا، وه
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واستمر العمل أيضا على إدماج موظفي احلماية املدنية السابقني من الصرب يف مشـال    - ٢٨
مايــة املدنيــة الســابقني ظفي احلموظــف مــن مــو ١٠٠كوســوفو. وحــىت اآلن أدمــج أكثــر مــن  

موظفــا وقعــوا عقــودا  ٨٠يف ذلــك  مؤسسـات كوســوفو يف البلــديات الشــمالية األربــع، مبــا  يف
ا يعملــون اآلن شخصــ ٢٥وكالــة إدارة حــاالت الطــوارئ التابعــة لــوزارة الداخليــة، و       مــع

ــدائرة إصــالحيات         ــابع ل ــا الت ــاز مشــال ميتروفيتش ــوظفني لشــؤون الســجون يف مركــز احتج م
  وزارة العدل. يف كوسوفو

أيلول/سبتمرب، يسـرت البعثـة ملمثلـي مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات          ٤ويف   - ٢٩
ــام ب واجلرميــة ــة يف بريشــتينا و القي ــارة ميداني مناقشــات مــع ســلطات كوســوفو بشــأن    إجــراءزي

تـرة  ب جلنـوب شـرق أوروبـا يف الف   يف إطـار الربنـامج اإلقليمـي للمكتـ    احملتمـل  إمكانية التعـاون  
، وال ســيما يف جمــاالت مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة   ٢٠١٩إىل عــام  ٢٠١٦عــام  مــن

  متويل اإلرهاب ومكافحة الفساد ومنع اإلرهاب ومكافحة اجلرمية املنظمة.
ــبتمرب و  ١٠ويف   - ٣٠ ــات     ١٥أيلول/سـ ــة اجتماعـ ــدت البعثـ ــوبر، عقـ ــرين األول/أكتـ تشـ

ــانون  ــيادة القـ ــال سـ ــيقية يف جمـ ــي ا تنسـ ــع ممثلـ ـــ  جملمـ ــوفو. وت ــال كوسـ ــع املـــدين يف مشـ  ؤديتمـ
اعلـة يف جمـال سـيادة القــانون،    آليـة للتعـاون والتنسـيق بــني اجلهـات الف    دور االجتماعـات   هـذه 

يف ذلـك املنظمــات الدوليـة ومؤسســات كوسـوفو ومنظمــات اجملتمـع املــدين احملليـة. واتفــق       مبـا 
مشـاريع راميـة إىل تعزيـز    ة عـد على عدد من اإلجراءات املتصلة بسـيادة القـانون، مبـا يف ذلـك     

ـــســيادة القان ـــون، وذلــك مــن أجـ ـــ ـــكتاملم ـل تيســري تقدي ـــاإلقليمب ـ ـــلرعايي لـ ــة ـ ة االجتماعي
  .اينخلدمات فيما يتعلق بقضاء األحداث والعنف اجلنسا

    
  العائدون والطوائف  - سادسا   

كوسـوفو  شخصـا إىل   ٢١٣سجلت مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني عـودة        - ٣١
  مـــن صـــرب كوســـوفو،   ١٢٣( ٢٠١٥طوعـــا يف الفتـــرة بـــني متوز/يوليـــه وأيلول/ســـبتمرب     

مـن طائفـة الرومـا     ٢٢من طائفة األشكايل بكوسـوفو، و   ٢٣من مصريي كوسوفو، و  ٣٧و 
كوســوفو، وواحــد مــن ألبــان كوســوفو، وواحــد مــن ســكان    ســنييبكوســوفو، وســتة مــن بو

منذ بداية العام، سجلت املفوضية عـودة مـا جمموعـه    كوسوفو املنحدرين من اجلبل األسود). و
ــا يتســق مــع االجتــاه املســتمر باالخنفــاض يف معــدال      ٤٢٧ ــا، مب  تشخصــا إىل كوســوفو طوع
 ٢٠٠٠ا إىل كوسـوفو منـذ عـام    ـــ دون طوعـــ غ العائـــ ، بل٢٠١٥ي أيلول/سبتمرب ــودة. وفــالع

ــا عــدده   ــدد ٢٠١٥شخصــا. ويف أيلول/ســبتمرب   ٢٦ ٣٢٣م اإلمجــايل للمشــردين   ، كــان الع
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شخصـا ال يزالـون يقيمـون     ٤٧٤شخصا، مبـا يف ذلـك    ١٦ ٩٥٠داخليا يف كوسوفو يقدر بـ 
  مركزا مجاعيا. ٢٩يف 
للحصـــول علـــى الوثـــائق الشخصـــية  وواصـــلت املفوضـــية تقـــدمي الـــدعم إىل األفـــراد   - ٣٢
ول/سـبتمرب، سـاعدت   املشاكل املتعلقة حبالتهم املدنيـة. ويف الفتـرة مـن متوز/يوليـه إىل أيل     وحل

  فردا يف احلصول على الوثائق املدنية. ١٧٠املفوضية 
أيلول/سبتمرب، حضـر ممثلـون مـن بريشـتينا وبلغـراد وبودغوريتسـا وسـكوبيه         ٢٢ويف   - ٣٣
، نظمتــه “ملشــردين مــن كوســوفوســألة احلــول دائمــة ملإجيــاد منتــدى رفيــع املســتوى بشــأن ”

ن مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني،     منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا بــدعم مــ     
سـألة  وأصدروا بيانا مشتركا مؤكدين التزامهم بالتعـاون اإلقليمـي بشـأن إجيـاد حلـول دائمـة مل      

  ملشردين من كوسوفو.ا
ــا اجلهـــود احملليـــة لـــدعم العـــودة الطوعيـــة.     - ٣٤ ــبتمرب،  ٣فـــي فواســـتمرت أيضـ أيلول/سـ
فريــق عامــل معــين بعــودة املشــردين إىل قريــة موشيتيشــيت ببلديــة سوهاريكي/ســوفا ريكــا  عقــد

ــتركة          ــؤخرا املش ــة املشــكلة م ــار اللجن ــد أنشــئ يف إط ــق ق ــذا الفري ــان ه ــه األول، وك اجتماع
الــوزارات لشــؤون العــودة. وتــرأس االجتمــاع ممثــل عــن وزارة شــؤون الطوائــف والعــودة   بــني

و احملليــة، وطائفــة صــرب كوســوفو، ومفوضــية شــؤون وحضــره ممثلــون عــن ســلطات كوســوف
  الالجئني، واملنظمة الدولية للهجرة.

له االحتاد األورويب ووزارة شؤون الطوائـف والعـودة   يواشترك يف متويف إطار مشروع   - ٣٥
ين حـديثا إىل العائـدين خـالل    مـرتال بُـ   ٣٦يف كوسوفو، ونفذته املنظمة الدولية للـهجرة، ُسـلم   

ــاء. وواصــلت    ٤٣س وأيلول/ســبتمرب، وهنــاك شــهري آب/أغســط مــرتال إضــافيا يف طــور البن
ــؤثر علــى طا    ــة أيضــا رصــد التطــورات واملســائل الــيت ت ــة والطوائــف األخــرى  البعث ئفــة األغلبي

  منتظمة مع أصحاب املصلحة احملليني.مشاورات خالل القيام بزيارات ميدانية وإجراء   من
    

  التراث الثقايف والديين  - سابعا   
حــد كــبري بشــأن التــراث الثقــايف      عقــب ســحب مشــروع قــانون مــثري للجــدل إىل       - ٣٦
، شـرع رئـيس وزراء كوسـوفو مصـطفى،     ٢٠١٥املناقشة يف برملان كوسوفو يف أيار/مايو  من

بتنقـيح  مكلـف  يف إطار احلوار مع ممثلي الكنيسة األرثوذكسية الصربية، يف إنشـاء فريـق عامـل    
املشــروع األويل للقــانون، الــذي كــان يهــدف إىل حتديــد  مشــروع القــانون بالكامــل. ومــع أن

ذه ـــ الوسائل الكفيلة بتعزيز حفظ ومحاية مواقـع التـراث الثقـايف، ييسـر وصـول اجلمهـور إىل ه      
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ة عـن القلـق الشـديد، ال سـيما     ــــ ة الصربيــة األرثوذكسيــه أدى إىل تعبري الكنيســاملواقع، إال أن
  وع القانون بأهنا ممتلكات حلكومة كوسوفو.وأن هذه املواقع ُعرِّفت يف مشر

ــة   شــرعتآب/أغســطس،  ٤ويف   - ٣٧ ــدار ضــيافة ”هــدم يف الســلطات احمللي ــو الامل “ فزلي
منطقة احلماية اخلاصة ملركز بريزرين التارخيي على أساس تقييم هليئة التفتـيش التابعـة للبلديـة     يف

لعامـة. وكانـت دار الضـيافة، الـيت     بأن املـبىن القـدمي كـان يشـكل خطـرا شـديدا علـى السـالمة ا        
 ،كوسـوفو  لتـراث الثقـايف يف  مواقـع ا  مؤهلة ألن ُتـدرج يف عـداد  أنشئت يف القرن التاسع عشر، 

علــــق مبركــــز بريــــزرين التــــارخيي. تتمتــــع باحلمايــــة القانونيــــة مبوجــــب القــــانون املتكانــــت و
يومـــا. واحتجاجـــا  ١٥مـــدهتا املـــبىن دون التقيـــد مبهلـــة اإلشـــعار املطلوبـــة قانونـــا و دمُهـــ وقـــد
  .اإلجراء، استقال رئيس جملس التراث الثقايف ملركز بريزرين التارخيي من منصبه  هذا  على
ــايف يف      - ٣٨ ــراث الثق ــى الت ــردو،   وأحــرز مشــروع للمحافظــة عل ــو ب ــة نوفوبريدي/نوف  بلدي
موقع قلعة من العصور الوسـطى، تقـدما يف تثبيـت جـدران القلعـة ملنـع مزيـد مـن التـدهور.           يف

تشـرين   يف شـهر ومن املقـرر أن تنجـز املرحلـة األوىل مـن املشـروع، الـذي تنفـذه اليونيسـكو،         
  .٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

    
  حقوق اإلنسان  - ثامنا   

الت االختفــــاء القســــري عــــين حبــــافريــــق العامــــل املالأيلول/ســــبتمرب، قــــدم  ١٥يف   - ٣٩
ــره     وغــري ــوق اإلنســان تقري ــس حق ــوعي إىل جمل ــه   ) A/HRC/30/Add.1(الط ــن زيارت ــاتج ع الن

للنظـــر يف املســـائل املتصـــلة حبـــاالت االختفـــاء القســـري   ٢٠١٤الرمسيـــة إىل املنطقـــة يف عـــام 
كة جلنــة كوســوفو املعنيــة باألشــخاص املفقــودين يف جلســة واملفقــودين. ويســرت البعثــة مشــار

  دورة جملس حقوق اإلنسان.املعقودة خالل التحاور بشأن االختفاء القسري وغري الطوعي 
شخصـا ال يزالـون مـدرجني     ١ ٦٧٠تشرين األول/أكتوبر، كان ما جمموعه  ١٥ويف   - ٤٠

/يوليـــه، شـــاركت البعثـــة   متوز ٢٤ يف قائمـــة املفقـــودين بســـبب الـــرتاع يف كوســـوفو. ويف    
ل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، اجتمــاع عمــل عــادي نظمتــه اللجنــة املعنيــة بــاملفقودين. وخــال يف
بسـبب    ،بريشـتينا العامـل املعـين بـاملفقودين     - جتر أي اتصاالت ذات أمهيـة يف فريـق بلغـراد    مل

اذ إجـراءات  ـــ اختعلى ة ــالبعثقد حثت ل. وــق العامــد بريشتينا يف الفريــوفلس ــعدم تعيني رئي
  عاجلة بشأن التعيني.

أيلول/سبتمرب، نظم مركز الدراسات األمنية يف كوسوفو، بدعم مـن مكتـب    ١٠ويف   - ٤١
دور املـرأة يف مكافحـة التطـرف    ” بشـأن املوضـوع  االحتاد األورويب، اجتماع مائـدة مسـتديرة   
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ــالعنفامل ــاه إىل دور   يف فوشتري/فوتشــيترن. ولفــت“ يف كوســوفو قتــرن ب هــذا احلــدث االنتب
  املرأة يف اإلسهام يف الكشف املبكر عن التطرف الديين وكذلك يف املسامهة يف منعه.

وقــام الفريــق االستشــاري حلقــوق اإلنســان التــابع للبعثــة، الــذي يســتعرض الشــكاوى    - ٤٢
 نيسـان/  ٢٣ املتعلقة بانتـهاكات حقـوق اإلنسـان الـيت ُيـزعم أن البعثـة ارتكبتـها يف الفتـرة مـن         

شكوى خـالل الفتـرة    ١٣، بإصدار ستة آراء بشأن ٢٠١٠آذار/مارس  ٣١إىل  ٢٠٠٥أبريل 
قصَّـــرت يف الوفـــاء املشـــمولة بـــالتقرير. ووجـــد الفريـــق أن البعثـــة، يف مجيـــع هـــذه احلـــاالت، 

ــواردة يف املــادة   ــة ال ــاة) مــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق    ٢باملقتضــيات اإلجرائي (احلــق يف احلي
(حظـر التعـذيب    ٣حالـة، باملقتضـيات اإلجرائيـة الـواردة يف املـادة       ١١يف  ،نسان، ومل تـف اإل

واملعاملة الالإنسانية أو املهينة) من االتفاقية. وحبلول هناية أيلول/سبتمرب، كان الفريق قـد أغلـق   
قـة  املتعلالبت فيها. ويعتـزم الفريـق إكمـال أعمالـه     تنتظر قضية  ٤٠قضية؛ بينما ال تزال  ٤٨٧

  .٢٠١٥الشكاوى حبلول هناية عام جبوهر 
    

 مالحظات  - تاسعا   

أرحــب باســتمرار التقــدم احملــرز يف احلــوار الــذي يســره االحتــاد األورويب واالتفاقــات     - ٤٣
آب/أغســطس، وعلــى وجــه    ٢٥األخــرى الــيت مت التوصــل إليهــا بــني بلغــراد وبريشــتينا يف       

شـــاء رابطة/مجاعـــة البلـــديات ذات األغلبيـــة اخلصـــوص، املبـــادئ العامة/العناصـــر الرئيســـية إلن
لالتفـاق األول  ”الصربية. ويشكل إنشـاء الرابطة/اجلماعـة، بوصـفها أحـد األركـان األساسـية       

، خطوة أساسـية صـوب حتقيـق التنفيـذ الكامـل هلـذا       “بشأن املبادئ اليت حتكم تطبيع العالقات
ســكان كوســوفو. وأهنــئ رئــيس االتفــاق التــارخيي واملضــي قــدما حنــو حتســني احليــاة اليوميــة ل 

الوزراء فوتشـيتس ورئـيس الـوزراء مصـطفى لقيادهتمـا االسـتثنائية يف سـبيل املضـي قـدما هبـذه           
العملية. وأشجع مجيع القادة يف بريشتينا وبلغـراد علـى احلفـاظ علـى هـذا الـزخم، بسـبل منـها         

لـزمين املتفـق عليـه،    وضع الصيغة النهائية للنظـام األساسـي للرابطة/اجلماعـة يف حـدود اإلطـار ا     
  آب/أغسطس. ٢٥فضال عن كفالة التنفيذ السريع جلميع االتفاقات الواردة يف حزمة 

ــوا     - ٤٤ ــديل الدســتوري والق ــا   وأرحــب بشــدة باعتمــاد التع ــيت طــال انتظاره نني األخــرى ال
أجل قيام برملان كوسوفو بإنشاء احملكمة املتخصصة. ولقد كان التقدم احملرز يف هـذا الصـدد    من

حامسا يف إظهار التزام كوسـوفو باملبـادئ األساسـية للعدالـة واملسـاءلة. وأهيـب جبميـع أصـحاب         
  .املصلحة أن يعجلوا باستكمال الترتيبات املتبقية إلنشاء احملكمة بشكل كامل وفوري

ف إلعاقــة ســري العمــل االعتيــادي وأديــن اســتخدام أحــزاب املعارضــة للعنــف والتخويــ  - ٤٥
ــوزراء      يف ــة املرفوضــة الــيت تعــرض هلــا رئــيس ال برملــان كوســوفو، وكــذلك االعتــداءات البدني
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وأعضاء حكومته من قبل نشطاء املعارضة. وأهيب جبميـع اجلهـات الفاعلـة السياسـية أن متتنـع      
عــن إلقــاء اخلطابــات وإتيــان األفعــال الــيت تتعــارض مــع مبــادئ اجملتمــع املتحضــر الــدميقراطي     

ــذه ال  ــايريه. فه ــا تشــوه صــورة       ومع ــذه املؤسســات كم ــور يف ه ــة اجلمه ــزع ثق تصــرفات تزع
كوسوفو يف العامل بأسره. وأحـث مجيـع األطـراف الفاعلـة السياسـية، وال سـيما يف املعارضـة،        
إىل الوفــاء بواجبــاهتم مــع التحلــي بــروح املســؤولية والنضــج، مــع احتــرام العمليــة الدميقراطيــة     

  كامال. واملؤسسات اليت انُتخبوا هلا احتراما
وأحث على التعجيل بتعيني رئيس وفد بريشتينا إىل الفريـق العامـل املعـين بـاملفقودين،       - ٤٦

هبدف تيسري إحراز تقدم دون إبطاء يف معاجلة هذه املسألة. وأهيب جبميـع أصـحاب املصـلحة    
  أن يكثفوا اجلهود اليت يبذلوهنا، وأن يتجنبوا إطالة معاناة األسر املتضررة.

ــه ســلط    وأرحــب  - ٤٧ ــدت ب ــذي تعه ــااللتزام ال ــذي اضــطلعت   ب ات كوســوفو والعمــل ال
للمســاعدة علــى التصــدي للتحــديات العــابرة للحــدود الوطنيــة واملتعلقــة مبكافحــة التطــرف  بــه

املقتــرن بــالعنف والتشــدد. وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل اعتمــاد حكومــة كوســوفو          
تحــديات. واألمــم املتحــدة علــى أهبــة     اســتراتيجية عريضــة القاعــدة بغيــة التصــدي لتلــك ال     

  االستعداد لدعم هذا اجلهد املستمر وتيسريه يف إطار والية البعثة.
وأود أن أثين على اخلطوات التدرجييـة صـوب تعزيـز التعـاون اإلقليمـي، كمـا يتجلـى يف          - ٤٨

مـع  اليت ركـزت علـى مجلـة مسـائل منـها التعـاون        ٢٠١٥مؤمتر قمة غرب البلقان املعقود يف عام 
املؤسسات املالية األوروبية. فاملشاريع اإلمنائية املقترحة اليت ترمي إىل جلب املنافع لسكان املنطقة 
  .بشكل مجاعي وتعاوين هي مشاريع متثل إسهامات حامسة حنو حتقيق أهداف السالم واالستقرار

و ويف آب/أغسطس، عينُت ظاهر طنني من أفغانستان ممثلـي اخلـاص اجلديـد لكوسـوف      - ٤٩
ورئيسا للبعثة. وحيظى السيد طنني، مبا لديه من خربة دبلوماسية واسعة رفيعة املسـتوى، بـثقيت   
الكاملــة يف االضــطالع هبــذا الــدور اهلــام. وأهيــب جبميــع اجلهــات الفاعلــة أن تقــدم لــه كامــل  
التأييد وأن تتعاون معه بشكل وثيق. وهو خيلف فريد ظريف الذي قاد البعثة خـالل السـنوات   

بــع املاضيــة بتفــان وروح مهنية. وأعــرب عــن امتناين للسيد ظريف وجلميـع أفـراد البعثـة    األر
ملا أبدوه من التزام مسـتمر وملـا قـدموه مـن خـدمات متواصـلة. وأشـكر أيضـا أعضـاء منظومـة           
األمم املتحدة وشركاءها الدوليني يف امليدان، مبـا يف ذلـك القـوة األمنيـة الدوليـة يف كوسـوفو،       

عثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو، ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا،   وب
واالحتاد األورويب، على ما أبدوه من تعاون وما قدموه من مسامهات مستمرة من أجل حتقيـق  

    السالم والتقدم يف كوسوفو.
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  املرفق األول
الحتاد األورويب السامية للشؤون التقرير املقّدم إىل األمني العام من ممثلة ا    

ــة        ــاد األورويب املعني ــة االحت ــن أنشــطة بعث ــة ع ــة األمني ــة والسياس اخلارجي
  بسيادة القانون يف كوسوفو

  )٢٠١٥/أكتوبر األول تشرين ١٥ إىل/يوليه متوز ١٦ من الفترة(يغطي   
  

  موجز  - ١  
ــانون يف        ــة بســيادة الق ــة االحتــاد األورويب املعني ــام بأنشــطة   واصــلت بعث كوســوفو القي

الرصـد والتوجيـه وإسـداء املشــورة، وواصـلت تأديـة مهامهـا التنفيذيــة يف جمـال سـيادة القــانون         
وفقا لواليتـها. وصـدر عـدد مـن األحكـام يف قضـايا تتعلـق باجلرميـة املنظمـة والفسـاد وجـرائم            

املتعلقـة  “ سـرقة البحـرين  ”خطرية أخرى. وأسفرت احملاكمة يف القضـية املعروفـة باسـم قضـية     
 زادت قيمتـها علـى مليـون يـورو     بعملية سطو مسلح علـى متجـر لبيـع السـاعات الفـاخرة الـيت      

نــة مخســة متــهمني. وألقــي القــبض ، عــن إدا٢٠١٣مركــز جتــاري مبملكــة البحــرين يف عــام  يف
عامـا بتهمـة القتـل،     ١٢أحد املتهمني البارزين، الذي كان قد ُحكم عليـه بالسـجن ملـدة     على

ــدما ُعثــ  ــري مصــحوب مبــوظفي اإلصــالحيا    عن ــارج مــرتل خــاص يف بريشــتينا    ر عليــه غ ت خ
احلصول على أي أمر قضائي. ووقع احلادث عقب إعراب البعثة تكـرارا عـن القلـق فيمـا      دون

  يتعلق باملعاملة التفضيلية اليت حيظى هبا متهمون بارزون يف كوسوفو.
د مــن الــدعاوى القضــائية. ويف مشــال كوســوفو، أدت البعثــة مهامهــا التنفيذيــة يف عــد   

ني مــن بينــهم سياســي صــريب معــروف وباخلصــوص تواصــلت احملاكمــة الرئيســية خلمســة متــهم
كوسـوفو متـهم بارتكـاب جـرائم حـرب، واسـتأثرت باهتمـام ناقـد ومتابعـة دقيقـة وصـال             من

أيضا إىل حد ممارسة الضغط السياسي على البعثـة وموظفيهـا القضـائيني. ومل يقـع سـوى عـدد       
  من احلوادث األمنية خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، اليت اتسمت عموما باهلدوء.قليل 

واُتخــذ املزيــد مــن اخلطــوات الناجحــة يف تنفيــذ االتفاقــات الناجتــة عــن احلــوار الــذي      
ييســره االحتــاد األورويب بــدعم مــن بعثــة االحتــاد األورويب. ويف ســياق إدمــاج احلمايــة املدنيــة،  

مراقبة للحماية املدنية الواقعة على اجلسر الرئيسي يف ميتروفيتشـا إىل شـرطة   سلمت آخر نقطة 
ــة كوســوفو إلدارة       ــدات إىل وكال ــة االحتــاد األورويب تيســري تســليم املع ــت بعث كوســوفو وتول

مـن املتـأهلني    ٢٥حاالت الطوارئ. وفيما يتعلق بإدماج موظفي احلماية املدنية السابقني، بـدأ  
  الع بوظائفهم يف مركز ميتروفيتشا لالحتجاز.تدريباهتم قبل االضط
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  مهام بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو  - ٢  
  املهام التنفيذية  ١- ٢  

  جرائم احلرب  
آب/أغســطس، قــدم مــدع عــام تــابع لبعثــة االحتــاد األورويب يف مكتــب االدعــاء  ٧يف   

اخلاص لكوسوفو الئحة اهتام ضد متهم يف قضية جرائم حـرب يف حمكمـة جاكوفا/داكوفيتسـا    
االبتدائية. وتتعلـق القضـية مبذحبـة حـدثت بـالقرب مـن مدينـة جاكوفا/داكوفيتسـا، يعتقـد أهنـا           

  ت أثناء الرتاع يف كوسوفو.أكرب عملية قتل مجاعي وقع
  

  التطورات الرئيسية يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة والفساد  
يف حمكمة االستئناف، أهنت هيئة تتـألف مـن قاضـيني حملـيني وقـاض مـن بعثـة االحتـاد           

األورويب النظــر يف القضــية املرفوعــة ضــد عــدة متــهمني منــهم عمــدة بريــزرين، وأحالتــها مــن    
االبتدائية إلعادة احملاكمة. وأصدر قاضي بعثة االحتـاد األورويب الـذي تـرأس     جديد إىل احملكمة

اهليئة، رأيا خمالفا قال فيه إنه ال توجد أسس قانونية كافية إللغاء احلكـم االبتـدائي. وقـد طعـن     
املّدعي االستئنايف لبعثة االحتاد األورويب يف احلكم لدى احملكمـة العليـا. وطعـن مـدعيان عامـان      

االحتاد األورويب أيضا يف قضيتني أخريني وتقدما بطلب للحماية الشرعية حيـث رفضـت    لبعثة
  حمكمة االستئناف الدعوى بسبب التأخر. وهاتان القضيتان تنتظران قرار احملكمة العليا.

ــا احملاكمــة يف قضــية     ــدأت يف  “ ســرقة البحــرين ”أم ــيت ب ــاين/نوفمرب   ١٩ال تشــرين الث
آب/أغسـطس. وأدانـت هيئـة تتـألف      ٦بريشـتينا االبتدائيـة يف   ، فقد أهنيـت يف حمكمـة   ٢٠١٤

مــن قــاض حملــي وقاضــيني مــن بعثــة االحتــاد األورويب املتــهمني اخلمســة جبرميــة تتعلــق بالســطو   
املسلح لالستيالء على ساعات فاخرة تزيد قيمتها على مليـون يـورو يف مركـز جتـاري مبملكـة      

ــي ٢٠١٣البحــرين يف عــام  ــه   . وأديــن أحــد املــدعى عل هم بتهمــة اجلرميــة املنظمــة، وحكــم علي
يورو. وأدين أيضا ثالثـة مـن املـدعى     ١٢ ٥٠٠سنة، فضال عن غرامة مببلغ  ١٢بالسجن ملدة 

 ١٢ ٠٠٠سـنة، وبغرامـة مببلـغ     ١١عليهم بتهمة اجلرمية املنظمة، وحكم عليهم بالسـجن ملـدة   
بتهمـة امـتالك أسـلحة     يورو. أما املتهم اخلامس فقد حكم عليـه بالسـجن ملـدة ثـالث سـنوات     

االحتفاظ هبا أو حيازهتا دون تصريح. وتوىل االدعاء يف هذه القضـية مـدع عـام تـابع لبعثـة       أو
  االحتاد األورويب من مكتب االدعاء اخلاص لكوسوفو.

آب/أغسطس، قدم مدع عام تابع لبعثة االحتـاد األورويب يف مكتـب االدعـاء     ٢٧ويف   
ستة متـهمني يف حمكمـة فرييزاي/أوروشـيفاتس االبتدائيـة يف     اخلاص لكوسوفو الئحة اهتام ضد 

وأديـن أربعـة مـن املـدعى علـيهم بتهمـة اجلرميـة املنظمـة         “. غسل السيارات”ما يسمى بقضية 
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واالبتزاز يف إطار ظروف مشدِّدة، بينمـا ُوجهـت هتـم إضـافية لـبعض املـدعى علـيهم. وتشـمل         
، وهــي تتعلــق بشــراء قطــع  ٢٠١٥إىل عــام  ٢٠٠٨اجلــرائم املزعومــة الفتــرة املمتــدة مــن عــام  

أراض يف فرييزاي/أوروشيفاتس. وحققـت شـرطة بعثـة االحتـاد األورويب وشـرطة كوسـوفو يف       
  القضية بصورة مشتركة.

أيلول/سبتمرب، أكدت هيئة تتألف من قاضيني حملـيني وقـاض مـن بعثـة االحتـاد       ٨ويف   
األورويب يف حمكمة االستئناف احلكم الذي أصدرته حمكمـة جييالن/غنـيالن االبتدائيـة بتـاريخ     

، والقاضــي بتربئــة عمــدة كوســوفو الســابق واملــدير الســابق   ٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠
  من هتمة إساءة استغالل املنصب الرمسي أو السلطة. للمشتريات يف البلدية

أيلول/سبتمرب، أدانت هيئة تتألف من قـاض حملـي وقاضـيني مـن بعثـة االحتـاد        ٢١ويف   
األورويب يف حمكمـــة بريشـــتينا االبتدائيـــة أربعـــة أشـــخاص بتهمـــة اســـتغالل املنصـــب الرمســـي  

دير سابق يف الوزارة بالسـجن  وُحكم على م“. وزارة التجارة والصناعة”السلطة يف قضية  أو
شهرا، بينما ُحكم على ثالثة آخرين بالسجن ملدة عشـرة ومثانيـة وسـبعة أشـهر علـى       ٢٦ملدة 

  التوايل مع وقف التنفيذ.
وال تزال املعاملة التفضيلية املمنوحة لسجناء بارزين معينني تشـكل مصـدر قلـق بـالغ.       

تـابع لبعثـة االحتـاد األورويب يف مكتـب      أيلول/سبتمرب، وبناء على أمر مـن مـدع عـام    ٢٢ففي 
االدعاء اخلاص لكوسوفو، أُلقي القبض على متهم بارز لعدم التزامه بشـروط احتجـازه. وُعثـر    

عامـا بتهمـة القتـل، يف وقـت القـبض       ١٢على املتهم الذي كان قد حكم عليـه بالسـجن ملـدة    
 بريشـتينا، بعـد أن   عليه، بدون حراسة موظفي اإلصالحيات يف مركبة خارج مـرتل خـاص يف  

غادر مركز العيادات اجلامعية بكوسوفو حيث تلقى العالج. ويف نفس اليوم، أمـر أحـد قضـاة    
بعثة االحتاد األورويب يف حمكمة ميتروفيتشا االبتدائية بنقـل املتـهم مـن مركـز دوبرافـا لالعتقـال       

تجـاز يف الوقـت   إىل سجن احلراسة املشددة يف بودوييفي/بودوييفـو حيـث حيـتفظ بـه قيـد االح     
ــة        ــرة إصــالحيات كوســوفو عــن مهــامهم بصــورة مؤقت ــة ضــباط مــن دائ ــزل ثالث ــراهن. وُع ال

  لضلوعهم يف احلادثة.
أيلول/ســبتمرب، قــدم مــدع يف بعثــة االحتــاد األورويب الئحــة اهتــام موحــدة يف   ٢٨ويف   
ن ، مبوجــب أمــر صــادر عــ “وزارة النقــل والربيــد واالتصــاالت الســلكية والالســلكية ”قضــية 

حمكمة االستئناف بدمج إجراءات النظر يف قضيتني. ومن بني التـهم الـيت وجهـت خلمسـة مـن      
املــدعى علــيهم اجلرميــة املنظمــة واالرتشــاء وقبــول رشــاوى. ووجهــت الئحــة االهتــام بعــد أن    

  أجرت شرطة بعثة االحتاد األورويب بالتعاون مع شرطة كوسوفو حتقيقات مطولة ومعقدة.
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  طرية أخرىقضايا إجرامية خ  
متوز/يوليه، حكمت هيئة من القضـاة التـابعني لبعثـة االحتـاد األورويب يف حمكمـة       ٣١يف   

ــدة     ــجن ملــ ــة بالســ ــا االبتدائيــ ــت يف      ١٥ميتروفيتشــ ــل ارُتكبــ ــة قتــ ــهم بعمليــ ــى متــ ــنة علــ ســ
  .٢٠١٣فوشتري/فوتشيترن يف آذار/مارس 

ــها مــن الق      ضــاة احمللــيني ويف حمكمــة االســتئناف، أصــدرت أيضــا هيئــات قضــاة أغلبيت
ــا بشــأن جــرائم خطــرية. ويف    ــذي أصــدرته     ٤أحكام ــة احلكــم ال آب/أغســطس، أكــدت هيئ

وحكمـــت علـــى متـــهم بالســـجن ملـــدة   ٢٠١٤حمكمـــة ميتروفيتشـــا االبتدائيـــة يف متوز/يوليـــه 
يورو حملاولته عرقلة موظفني حكـوميني يف أداء مهـامهم الرمسيـة.     ٣٠٠شهرا وبغرامة تبلغ  ١٢

أيلول/سـبتمرب   ٩ة أيضا احلكم الذي أصدرته حمكمة بريشتينا االبتدائيـة يف  وأكدت هيئة قضائي
  عاما على متهم بالقتل وحبيازة أسلحة دون تصريح. ٢٥، والذي قضى بالسجن ملدة ٢٠١٤

  
املقـرر اخلـاص للجنـة الشـؤون القانونيـة وحقـوق       ديـك مـاريت   االدعاءات الواردة يف تقريـر    

  اإلنسان مبجلس أوروبا
إلنشـاء   الالزمـة كوسوفو على التعديالت الدستورية  برملانب/أغسطس، وافق آ ٣يف   

يف أي الئحة اهتام تنشأ عن حتقيقات فرقة العمـل اخلاصـة    ستتوىل البّتالدوائر املتخصصة اليت 
أصـوات وامتنـاع عضـو واحـد عـن       مخسـة صوتا مقابل  ٨٢بأغلبية  وذلك املعنية بالتحقيقات،

القانون املتعلق بالدوائر املتخصصـة ومكتـب املـدعي    الربملان اعتمد  التصويت. ويف اليوم نفسه،
شفيندميان املدعي العام الرئيسي عـن ترحيبـه باعتمـاد جمموعـة     ديفيد العام املتخصص. وأعرب 

ي العـام املتخصـص. ويف   ــــ ب املدعــــ ة ومكتــــ ر املتخصصــاء الدوائــات اليت تتيح إنشــالتشريع
االعتراضـات املقدمـة مـن أحـزاب املعارضـة       ّدأعلنت احملكمـة الدسـتورية ر  أيلول/سبتمرب،  ٢١
  التعديالت الدستورية. على

وواصلت فرقة العمل اخلاصة حتقيقاهتا اجلنائيـة يف االدعـاءات الـواردة يف تقريـر جملـس        
أوروبا، مع التركيز على املسؤولية اجلنائية لألفـراد املسـؤولني أكثـر مـن أي شـخص آخـر عـن        

  عاءات الواردة يف التقرير.االد
التعــاون مــع أجهــزة إنفــاذ القــانون والســلطات القضــائية يف املنطقــة  ال يــزالويف حــني   
السـتمرار  يظـل يتسـم بأمهيـة بالغـة     ع األطـراف  ــــ اون مجيــرضيا، فإن تعُم رىــق أخـــويف مناط

ـــإح مــع األطــراف  عمــلال االتنفيذيــة. وجيــري حاليــ واألنشــطة لتحقيــق اأنشــطة يف  راز التقــدمـ
مجــع املعلومــات ذات بغــرض عــن حقــوق الضــحايا املــدافعني املتضــررة واجملموعــات واألفــراد 

  الصلة بالتحقيق.
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ــدوائر املتخصصــة    واصــلويف نفــس الوقــت،     فريــق التخطــيط املســؤول عــن إنشــاء ال
ــ اســتيفاء مجيــع الشــروط   فــورمــن أجــل تيســري سالســة العمليــة،   هختطيطــوالتحضــريية  هأعمال

  مكتب املدعي العام املتخصص.وتخصصة املدائرة النشاء إل الزمةال
  

  إدارة الطب الشرعي  
أجرى خرباء الطب الشرعي التابعون لبعثة االحتاد األورويب املعنيـة بسـيادة القـانون يف      
ــاطق   ،إىل جانــب خــرباء حملــيني، يف إدارة الطــب الشــرعي   ،كوســوفو ــة يف من تقييمــات ميداني
ــي/كامينيتسكامينيت ــزرين، وجاكو يا، وسوهاريكســـ ــا، وبريـــ ــوفا ريكـــ ــ/داكوفيتفا/ســـ ا، ســـ

، وكلينيي/كلينـا، وكـذلك يف نـويف    س/أوراهوفاتسوديتشان/ديتشاين، وميتروفيتشا، وراهوفيت
 نفّـذت آب/أغسـطس،   ٢٥املواقـع. ويف  تلـك  بازار يف صربيا. واسـُتخرجت أربـع جثـث مـن     

حتديـد  إي فوغل/فيليكا كروشا من أجـل   يحفر لثالثة قبور يف مقربة كروشي عملياتدارة اإل
، صـبغي ي الورسلت عينات احلمـض النـو  ، أُاجلثث الرفات. وبعد إجراء عمليات تشريحهوية 

 عــرب عنــها أثنــاء. ومــن أجــل االســتجابة للشــواغل الــيت أُحتديــد اهلويــاتملزيــد مــن التحليــل و
ورويب مــع ممثلــي القريــة، احلفــر، اجتمعــت اإلدارة وموظفوهــا التــابعون لبعثــة االحتــاد األ عمليـة 

  قضية.بالعمل املضطلع به فيما يتعلق الإلطالعهم على  ،وشبكة كوسوفو النسائية
  

  حقوق امللكية  
عــون التابعــة لوكالــة املمتلكــات التقريــر، تلقــت هيئــة الطذا خــالل الفتــرة املشــمولة هبــ 

تنتظـر   الطعـون مـن   ٤٥٧ ال يـزال طعنـا، يف حـني    ٣٣طعنا جديدا وبتت يف  ٤٢كوسوفو  يف
ــة مبســائل اخلصخصــة      ــا املعني ــدائرة اخلاصــة للمحكمــة العلي أن تبــت اهليئــة فيهــا. وأصــدرت ال

ــرارا ٣٠٤ ــة   تقـ ــة االبتدائيـ ــتوى هيئـــات احملاكمـ ــايا علـــى مسـ مـــن البـــت  وفرغـــت ،يف قضـ
  قضية على مستوى هيئات االستئناف.  ٥٦  يف

  
  تعزيز اخلدمات  ٢- ٢  

املشـورة والتوجيـه إىل مجـارك كوسـوفو مـن أجـل        تواصل بعثة االحتاد األورويب تقـدمي   
وظفني الســماح لــبعض املــلتجــار، والنظــام لفائــدة ا، وزيــادة كفــاءة موحــدةإنشــاء نظــام نافــذة 

  وتعزيز تدابري مكافحة الفساد. ،مجركية أخرى االتللعمل يف جمبالتفرغ 
ملـدين  إرسال البيانـات بـني وكالـة السـجل ا     وصالتونظّمت البعثة حلقة عمل بشأن   

وخمتلف وكاالت إنفـاذ القـانون لتحسـني فهـم اتفاقـات التعـاون القائمـة والتنفيـذ العملـي هلـا،           
، لتبـادل املعلومـات  ودعم تطوير قدرات املؤسسات املعنية، وإبراز أمهية قابليـة قواعـد البيانـات    



S/2015/833

 

18/23 15-18592 
 

الـة  مع التركيز على سياسات محاية البيانات. وواصلت البعثة دعمها لعمليـة فـتح مكاتـب لوك   
  السجل املدين يف مشال كوسوفو.

ــة        ــكاوى يف بلديـ ــي األول للشـ ــها اإلقليمـ ــوفو مكتبـ ــرطة كوسـ ــية شـ وفتحـــت مفتشـ
ــيالين. و ــك جيالن/جن ــان ذل ــار خط ك ــهايف إط ــرة   ت ــتراتيجية للفت ــيت ٢٠١٨-٢٠١٦االس ، ال

تحسـني  لُوضعت مبشورة البعثة، وسيسـاعد علـى تعزيـز التعـاون مـع السـكان وإتاحـة الفرصـة         
  الشرطة.على ة رقابال

البعثــة عمليــة اســتقدام املــوظفني لصــاحل مــدير إصــالحية دوبرافــا. وقــّدرت   رصــدت و  
وأُشـَري علـى النظـراء يف     ،مناسب لشغل هذه الوظيفـة مرشح املرشحني ه ال يوجد بني أنبالبعثة 

كوسوفو بالبحث عن مرشحني أنسب لشغل الوظيفة مـن خـالل إعـالن جديـد عـن الشـاغر.       
البعثة، عيَّن املدير العام لدائرة إصـالحيات كوسـوفو مـديرا جديـدا إلصـالحية       وخالفا ملشورة

ــا يف  ــزال آب/أغســطس. و ١٤دوبراف ــتمني إىل   ال ت ــة املن ــدانني األربع ــة نقــل امل ــة ’’ عملي مجاع
مبرافقــه  يف إصــالحية دوبرافــا، إىل الســجن املشــدد احلراســة حــىت اآلن  احملتجــزين، ‘‘اســدرينيت

 تصـّنف  ملقـل، انظـر الفـرع السـابق). و    ُنوكـان فـرد واحـد قـد     (تنتظـر التنفيـذ   الطبية اجلديدة 
تصـنيف   وُيشـكل احلكم يف أيار/مـايو.  صدور منذ  السجناء هؤالء كوسوفو إصالحيات دائرة

 إيـواء كـل سـجني   مبـا يكفـل   ، احتجـازهم حتديد أماكن قرار يف  ذا أمهية حامسةالسجناء عامال 
مســألة إســاءة اســتعمال املواعيــد الطبيــة املطولــة يف مركــز  رةًال تــزال مســتمو. مالئــممرفــق  يف

لعيادات اجلامعية يف بريشتينا. واستقال املدير العـام لـدائرة إصـالحيات كوسـوفو يف     كوسوفو ل
 املعاملـة التفضـيلية  ظـاهرة  يف بـؤرة  واليتـه  فتـرة  منـذ بدايـة   وقد كـان  تشرين األول/أكتوبر.  ٢
  سلطات كوسوفو.لباستمرار األمر بعثة هذا الالبارزين، وقد أوضحت سجناء لل

خطــوات تتضــمن وضــع خطــة عمــل  علــى  شــرطة كوســوفوت البعثــة أيضــا ســاعدو  
أُدجمـت  عمال الشرطة القائمـة علـى املعلومـات االسـتخباراتية يف كوسـوفو. و     أللتنفيذ الكامل ل

ــك خطــة العمــل  ــة بأ شــرطة كوســوفو  يف اســتراتيجية تل ــيت تسترشــد   املتعلق عمــال الشــرطة ال
تنفيـذ   هلـا، بـدأت شـرطة كوسـوفو     من أجل تيسري التنفيذ السـلس وباملعلومات االستخباراتية. 

نقـاط خطـة    هـم مـن أ وهي نقطـة  معلومات كافية (تتضمن مشروع جترييب بشأن تقدمي تقارير 
ة العليـا  . وتلقـى هـذا املشـروع دعمـا جيـدا مـن اإلدار      سيفاتشـ العمل) يف منطقة فرييزاي/أورو

املتبقيـة يف األشـهر    املنـاطق  إىلأيضـا   ختطـط شـرطة كوسـوفو إلدخالـه     لشرطة كوسوفو، كمـا 
  البعثة. من بدعم ، وذلكاملقبلة

ــر     ــل الق ــة برصــد وحتلي ــة املتخــذة حبــق    تعلقــةرات املاوقامــت البعث ــاإلجراءات التأديبي ب
الـيت   لتحقيقات التأديبيـة بعض التقدم بشأن اإحراز القضاة. وعلى الرغم من أنه ميكن مالحظة 
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د مكتــب مستشــار املســائل التأديبيــة، فهــي ال تــزال حباجــة إىل حتســينات رئيســية. وقــ    جيريهــا
، يهــدف إىل حتســني املعــين مبســائل التأديــب ستشــاراملكتــب مل لإلرشــاد االبعثــة برناجمــأنشــأت 

  نوعية الصياغة القانونية ونوعية القرارات التأديبية يف املستقبل.
  

  ال كوسوفومش  ٣- ٢  
يف عمليـة   الدعم لشرطة كوسوفوبعثة االحتاد األورويب  قدمتآب/أغسطس،  ٢١يف   

يف ليبوسافيتش/ليبوسافيك عقب حادث إطـالق نـار مـن     عن متهم وإلقاء القبض عليهلبحث ل
 وقعــتأيلول/ســبتمرب،  ٢٦لغــة. ويف اجبــروح ب إصــابة شــخص واحــد جنمــت عنــه آيل ســالح
ألحـد أفـراد شـرطة كوسـوفو املنـتمني إىل الطائفـة        الشخصـية  ةركبـ امليف ق يحرإلشعال حماولة 
مركبــة يقودهــا  يف اجتــاهاهلويــة النــار أطلــق شــخص جمهــول  أيلول/ســبتمرب، ٢٧. ويف الصــربية

صــيب شــخص تشــرين األول/أكتــوبر، أُ ٤ميتروفيتشــا. ويف  مشــال أحــد صــرب كوســوفو يف 
تشـرين األول/أكتـوبر،    ١٢يتشـا. ويف  طلقـات ناريـة يف مشـال ميتروف   جـراء  واحد جبـروح مـن   

ـــ أُ ــة علـــــى منــ ــة يدويـــ ــافيك يف  عمـــــدة أســـــرةزل ـلقيـــــت قنبلـــ ــة ليبوسافيتش/ليبوســـ بلديـــ
  خسائر مادية. هاعن جنمت سوتشانيتسا/سوتشانيتسي

ومارســت بعثــة االحتــاد األورويب وظائفهــا التنفيذيــة يف عــدد مــن الــدعاوى القضــائية.    
ــة قضــاة  ١فــي ف ــه، بــدأت هيئ ــيهم  ســبعة مــدعًىللرئيســية احملاكمــة ابعثــة تابعــة لل متوز/يولي عل

ــة زوبـــني بوتـــوك يف  العلـــى أفـــراد هجمـــات متـــهمني بارتكـــاب  ــة يف بلديـ نيســـان/أبريل بعثـ
جلســة مل ميثــل أمــام  لكونــهن احملاكمــة عــقضــية أحــد املتــهمني وفُصــلت . ٢٠١٢ وأيار/مــايو

تقريـر احملاكمـة الرئيسـية يف القضـية     الذا طوال الفتـرة املشـمولة هبـ    واستمرت احملاكمة الرئيسية.
صـرب كوسـوفو،   مـن  املعـروفني   ةالساسـ أحـد   مبـن فـيهم  مخسـة مـدعى علـيهم،     ضـد املرفوعة 

، مبـا يف ذلـك الضـغط    دقيقـة ومتابعـة  ناقـد  متهمني بارتكاب جرائم حرب، واستأثرت باهتمام 
ــات  السياســي  ــته جه ــ الــذي مارس ــى البعثــة      ةخمتلف ــى ويف صــربيا ويف مشــال كوســوفو عل عل

واسـتمرت   جلسات االستماع لشهود االدعـاء  انتهتالقضائيني. ويف أيلول/سبتمرب،  هاموظفي
شهود الدفاع. وبعد متديـد احلـبس االحتيـاطي مـرة أخـرى الثـنني مـن         االستماع إىلاحملاكمة ب

 آب/ ٢٢آب/أغســطس اســتمر حــىت  ٧عــن الطعــام يف  اأحــدمها إضــراب بــدأ ى علــيهم،َعاملــدَّ
ــطس.  ــلأُفأغسـ ـــ  دخـ ــفى مؤقت ــبتمرب،  ١٨. ويف اإىل املستشـ ــن  أيلول/سـ ــتعيض عـ ــبس اسـ احلـ
مـن قضـاة    شـرعت هيئـة  أيلول/سـبتمرب،   ١٨اإلقامة اجلربيـة. ويف  بلمدعى عليهما لاالحتياطي 

خبصـوص  إجـراءات قضـائية   ثـاين ثالثـة   يف  املدََّعى علـيهم ثنني من ال يف احملاكمة الرئيسيةبعثة ال
  .٢٠١١ متوز/يوليهيف  أنور زميربيامسه شرطة كوسوفو  إطالق النار على فرد من أفراد
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فيمـا يتعلـق    املشـورة  وواصلت البعثة إسداء املشورة إىل شرطة كوسـوفو، مبـا يف ذلـك     
العرقية ومبادئ أعمال الشرطة اليت تسترشـد باملعلومـات االسـتخباراتية.    بني الطوائف باجلرائم 

 اجتاهــات اجلرميــة، قــررت خبصــوص فوشــرطة كوســوناقشــات البعثــة مــع ملنتيجــة ملموســة كو
ــاون  ــاتوحــدات  الشــرطة أن تتع ــها    التحقيق ــا بين ــاليم فيم ــة لألق ــات التابع  أن تســيِّرو والعملي
ــات مشــتركة  ــات.   ،دوري ــع ســرقة املركب ــك ملن ــة املديروســاعدت ال وذل ــةبعث ــ ي لشــرطة  ةالعام

أيضا إنشـاء جلـان   يف جمال خفارة اجملتمعات احمللية اليت تشمل  كوسوفو كوسوفو وشرطة مشال
ــة  ــة للحملي ــكســالمة العام ــا. وســي    ، وذل ــاون مــع منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب  تطلببالتع

اعتمـادا   الشـرطة احملليـة والقيـادات السياسـية     حـىت تعتمـده  من الدعم من البعثـة   ااملشروع مزيد
شـهدت يف  . وقدمت البعثة أيضا الدعم ألفراد شرطة كوسوفو مبرافقتـهم إىل منـاطق نائيـة    تاما

  .شيئا منها تشهد ملاملاضي القليل من أعمال اخلفارة أو 
  

  تنفيذ احلوار  ٤- ٢  
ــه، أُدمــج  ٢٠يف    ــة    ٢٥متوز/يولي ــة املدني ــراد احلماي ــردا مــن أف ــرة إصــالحيات  يفف دائ

ــدد اإلمجــايل إىل     ــع الع ــا رف ــوظفني ١٠٥كوســوفو، مم ــة   م ــة املدني ــهم  ســابقني يف احلماي وظفت
شـهرين  مـدة  التدريبيـة األساسـية الـيت تسـتمر      هتمدور ؤالء األفراده مؤسسات كوسوفو. وبدأ

ــة يف فوشتري/فوتشــيترن يف    ــة كوســوفو للســالمة العام ــه،  ٢٧يف أكادميي هم ســتعدُّومتوز/يولي
الختيــار مرشــحني مناســبني اللنــهوض بواجبــاهتم يف مركــز احتجــاز ميتروفيتشــا. وحــدد فريــق 

ــوخ  ــاملعظــم الوظــائف املت ــا ى ملؤه ــة يف    يف االتف ــن هــذه العملي ــهاء م ــتم االنت ــع أن ي ق، وُيتوق
لحمايـة  التابعـة ل آخـر نقطـة مـن نقـاط املراقبـة      ُسـلمت  آب/أغسطس  ١٢األسابيع املقبلة. ويف 

 ابعثـة الحقـ  يسـرت ال على اجلسر الرئيسي يف ميتروفيتشا إىل شـرطة كوسـوفو. و  الواقعة املدنية 
طس، يسـرت البعثـة تسـليم معـدات مـن      آب/أغس ٢٥أيلول/سبتمرب. ويف  ١٤يف  ةنقل احلاوي

ق إىل وكالـة كوسـوفو إلدارة الطـوارئ،    يـ قبيل األحذية املطاطية واملعاول ومعدات إطفـاء احلر 
  األربع. كوسوفو مشالاليت وزعت املعدات يف اليوم ذاته على بلديات 

للجنـة التنفيـذ يسَّـره جملـس املكاتـب، بـدأ        آب/أغسطس، بعـد اجتمـاع أولٍ   ١٢ويف   
املـذكرة  ن كّـ ومتمذكرة التفاهم املتعلقة باالعتراف املتبادل بوثائق التأمني علـى املركبـات.   نفاذ 

يف املفعـول   ةتـأمني سـاري  الطرفني، احلاملني لشهادات أحد  لدىمستخدمي املركبات املسجلة 
 ،يـة حبّر تجـوال فيهـا  واللـذلك الطـرف   الوالية القضائية إىل الدخول  من ،أراضي الطرف اآلخر

    دون شراء تأمني إضايف.
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  املسائل الرئيسية األخرى  -  ٣  
جملـس التنسـيق املشـترك     ،٢٠١٥عـام  أيلول/سبتمرب، اجتمع، للمرة الثانيـة يف   ١٦يف   

رئاسته وزير العـدل واملمثـل اخلـاص لالحتـاد األورويب/رئـيس       لسيادة القانون، الذي يشترك يف
سـيادة القـانون يف   املعنيـة ب االحتـاد األورويب   ، ورئيس بعثـة يف كوسوفو مكتب االحتاد األورويب

ــر الثالــث عــن التقــدم احملــرز فيمــا يتصــل       خــالل ذلــك كوســوفو. و االجتمــاع، اعُتمــد التقري
. ونـاقش جملـس   ٢٠١٥إىل متوز/يوليـه   ٢٠١٤مـن متوز/يوليـه   املمتـدة  باالتفاق الشامل للفتـرة  

، ات الـدخول تحريـر تأشـري  اخلاصـة ب  املتطلبـات الـواردة يف خريطـة الطريـق     التنسيق أيضـا تلبيـة  
جلـــس التنســـيق املشـــترك، اخلاصـــة مبطريـــق التنفيـــذ خـــرائط ل يةرضـــاملُواحلالـــة الراهنـــة غـــري 

والتــدابري املتخــذة  ،قطــاع العــدلإجــراءه لوزارة العــدل الــيت تعتــزم االســتعراض االســتراتيجي و
  نون.تعزيز استقالل نظام العدل، ومكافحة التدخل السياسي يف سيادة القال
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  املرفق الثاين
تكويــن وقــوام عنصر الشرطـــة فــي بعثــة األمم املتحـــدة لإلدارة املؤقتة     

  يف كوسوفو
  )٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٥(يف 

  
 العدد  البلد

  ١  النمسا
  ١  بلغاريا
  ١  أملانيا

  ١  هنغاريا
  ١  إيطاليا

  ١ االحتاد الروسي
  ١  تركيا

  ١  أوكرانيا
  ٨ اجملموع  

    
ة لـإلدارة  ـــــد املتح ــــم ة األمــــ ي بعثــــ ري فــــ ال العسكــــ ر االتصـــ ام عنصـــو ل وقـتشكي    

  املؤقتة يف كوسوفو
  )٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٥ يف(
  

 العدد  البلد
  ٢ اجلمهورية التشيكية

  ١  بولندا
  ١ مجهورية مولدوفا

  ١  رومانيا
  ١  تركيا

  ٢  أوكرانيا
  ٨ اجملموع  
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