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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
  

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

مبوجبه إنشاء بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وطلب فيه إىل األمني العـام تقـدمي        
ويتناول التقرير أنشطة البعثة، وما طرأ مـن تطـورات     . ورية عن تنفيذ والية تلك البعثة     تقارير د 

  .٢٠٠٩ مارس/ آذار٩ إىل ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١بصددها، يف الفترة املمتدة من 
  

  احلالة السياسية  -ثانيا   
خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، واصـــلت ســـلطات كوســـوفو العمـــل اســـتنادا إىل    - ٢
وســّنت مجعيــة كوســوفو، يف جلــسات عقــدهتا بكامــل هيئتــها . “دســتور مجهوريــة كوســوفو”

ديسمرب، قوانني عن احملكمـة الدسـتورية، واخلـدمات اخلارجيـة           / كانون األول  ١٦ و   ١٥يومي  
ومل تـشر تلـك   . واخلدمات القنصلية الـيت تؤديهـا البعثـات الدبلوماسـية والقنـصلية يف كوسـوفو             

ــالحيات  ــوانني إىل صـ ــرار    القـ ــب القـ ــاص مبوجـ ــي اخلـ ــار )١٩٩٩ (١٢٤٤ ممثلـ ، أو إىل اإلطـ
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٤ومنذ تقريري األخـري املقـدم إىل جملـس األمـن واملـؤرخ              . الدستوري
٢٠٠٨) S/2008/692(            اعترفت أربع دول إضافية بكوسوفو، وبذا أصبح جمموع تلك الـدول ،
  . دولة٥٦
ون حـوادث تـذكر، احتفـاالت يف بريـشتينا،          ، عقدت د  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٧ويف    - ٣

وجتلـى  . وعلى مستوى البلديات، مبناسبة الـذكرى الـسنوية األوىل إلعـالن اسـتقالل كوسـوفو              
يف البيانــات الــيت أدىل هبــا مــسؤولو كوســوفو تــصورهم بــأهنم قــد حققــوا خــالل العــام املاضــي  

ويف اليـوم  . زيـز اقتـصاد كوسـوفو   تقدما يف بناء دولة هلم، ويف إقامة العالقات الدبلوماسية، وتع   
 من املشرعني الـصرب     ٨٠زفيتشان مشال كوسوفو، ما يزيد على       /ذاته انضم يف بلدية زفيستان    

مجعيـة  ” مقعـدا، إىل منـدويب       ٢٥٠الذين ينتمون إىل املعارضـة يف الربملـان الـصريب املؤلـف مـن               
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وري لكوسـوفو وميتوهيـا     يف املوافقة على إعالن يؤكد الوضع الدست      “ رابطة البلديات الصربية  
 داخل مجهورية الصرب، ورفض مجيع األنشطة االنفرادية واالنفصالية اليت تقوم هبـا مؤسـسات     

وأدانـت سـلطات كوسـوفو التجمـع الـذي حـدث يف             . سـتقالل الشتينا بـشأن ا   ي يف بر  كوسوفو
 زفيتـشان وحـذرت بأهنــا لـن تـوفر احلراسـة املقدمــة مـن الـشرطة إىل مـسؤويل بلغــراد        /زفيتـسان 

  .خالل الزيارات املقبلة إىل كوسوفو
ويف حني أن سـلطات كوسـوفو واصـلت إجـراء االتـصاالت مبمثلـي اخلـاص، المربتـو                     - ٤

ــ ــديات      يزانـ ــوفو حتـ ــة يف كوسـ ــإلدارة املؤقتـ ــدة لـ ــم املتحـ ــة األمـ ــه بعثـ ــل، تواجـ ــشأن العمـ ري بـ
ــها  ت متزايــدة ــاء بواليت ــدرهتا علــى الوف ). ١٩٩٩( ١٢٤٤القــرار يف ، حــسب املتــوخى  عرقــل ق

هناك تـصور فيمـا بـني كـثري مـن ألبـان كوسـوفو أن مهـام البعثـة قـد أُجنـزت، وأن اسـتمرار                            إذ
ويف ظـل   . وجودها هو عقبة غري مقبولة أمام رغبـة كوسـوفو يف التـصرف كدولـة ذات سـيادة                 

ضــغوط شــديدة مــن أحــزاب املعارضــة، صــّرحت ســلطات كوســوفو مــرارا، خــالل األشــهر     
أصـبح عـدمي األمهيـة، وأن مؤسـسات كوسـوفو ال يقـع              ) ١٩٩٩( ١٢٤٤املاضية، بـأن القـرار      

  .عليها أي التزام قانوين بأن تتقيد به
 ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٦ووفقا للبيان الرئاسي الصادر عـن جملـس األمـن يف              - ٥
)S/PRST/2008/44(  ــري املــؤرخ ــاين ٢٤، وتقري ، قبلــت حكومــة  ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الث

كوسوفو نشر بعثة االحتاد األورويب املعنية بـسيادة القـانون يف كوسـوفو،          صربيا وأغلبية صرب    
، وأن تعمل عموما حتـت سـلطة األمـم          )١٩٩٩ (١٢٤٤شريطة أن حتترم بشكل كامل القرار       

وبعد أن اكتسبت بعثـة االحتـاد األورويب        . املتحدة ويف إطار موقفها احملايد إزاء الوضع القانوين       
ديــسمرب دون /كــانون األول ٩شرت يف مجيــع أرجــاء كوســوفو يف قــدرات تنفيذيــة أوليــة، انتــ

ومنذئذ، واصلت بعثـة االحتـاد األورويب ترسـيخ وجودهـا إىل أن وصـل قوامهـا                 . حادث ُيذكر 
  .  موظفا وطنيا٨٠٦ موظفا دوليا و ١ ٦٨٧الراهن إىل 

وحــىت اآلن تبــدو مؤســسات صــرب كوســوفو الكائنــة مشــال كوســوفو غــري راغبــة يف    - ٦
فربايـر،  / شـباط  ١٠ و   ٥ويف  . مل مـع بعثـة االحتـاد األورويب يف املـسائل املتعلقـة باجلمـارك              التعا

احتج صـرب كوسـوفو علـى قيـام اجلمـارك التابعـة لبعثـة االحتـاد األورويب جبمـع البيانـات عـن                        
ــة ــة االحتــاد األورويب وطائفــة    . احلركــة التجاري ويف حــني أن هنــاك اتــصاالت مباشــرة بــني بعث

سؤولية عـن   امل جمايل العدل والشرطة، أدى اضطالع بعثة االحتاد األورويب ب         صرب كوسوفو يف  
اجـات سـلمية شـنها      جفربايـر إىل احت   / يف هناية شـهر شـباط      ميترفيتسا/تروفيتسيتشغيل حمكمة م  

وقام احملتجـون بـإغالق مـدخل احملكمـة     . العاملون السابقون بقطاع العدل من صرب كوسوفو    
ــام مس  ــا لعــدة أي ــة   حــوا بعــدها بقي ــة االحتــاد األورويب بعقــد أول حمكمــة جتريهــا البعث ويف . م بعث
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مارس، اختصرت زيارة قام هبا قائد شرطة كوسوفو، وصحبه فيها رئـيس شـرطة بعثـة                /آذار ٥
االحتاد األورويب، إىل مشال كوسـوفو عنـدما قـام املئـات مـن صـرب كوسـوفو بـإغالق الطـرق                      

ويف املنـاطق الـيت تـسكنها أغلبيـة مـن           . حتجـاج على سبيل اال  املؤدية إىل مدخل مراكز الشرطة      
 من أفراد الشرطة املنـتمني إىل صـرب         ٣١٠صل  اإيبار، و /ب هنر إيبري  جنوالصرب يف كوسوفو    

 فـردا، رفـض العمـل داخـل شـرطة كوسـوفو، ومـا زالـوا                 ٣٣٠كوسوفو، من بـني مـا جمموعـه         
  .ني عن العمل مع تلقيهم مرتبهم بالكاملوفموق
سياسيون مــن صــرب كوســوفو، فــضال عــن الــسلطات يف بلغــراد،   وواصــل القــادة الــ   - ٧

 وحــىت اآلن مل جتــر اتــصاالت رمسيــة بــني املكتــب  .معارضــة نــشر أفــراد املكتــب املــدين الــدويل 
، الذين يصرون على التعامـل مـع        مبا يف ذلك الكنيسة األرثوذكسية الصربية      ،وصرب كوسوفو 

  .سائل غري املتصلة بوالية بعثة االحتاد األورويببعثة األمم املتحدة، أو من خالهلا، يف مجيع امل
 عدد كـبري مـن صـرب كوسـوفو          ، ما زال  متشيا مع السياسة الرمسية اليت تتبعها بلغراد      و  - ٨

تزايـد  رغـم   ،  “دسـتور مجهوريـة كوسـوفو     ”يرفضون سلطة مؤسسات كوسوفو املستمدة مـن        
لقيـادة، وغـري ذلـك مـن        عدد الذين يقدمون طلبات للحصول على بطاقات اهلويـة وتـراخيص ا           

املستندات الصادرة عـن كوسـوفو الـيت تيـّسر قـدرهتم علـى العـيش والعمـل والتحـرك حبريـة يف                       
ويف الشمال، تواصل أربع هيئات بلدية، يف املناطق اليت يسكنها أغلبية مـن الـصرب      . كوسوفو

يـد أن تلـك   ب. يف كوسوفو، العمل اسـتنادا إىل قـانون احلكـم الـذايت احمللـي الـصادر عـن صـربيا             
البلــديات الــشمالية مل تعــارض املــساعي احلميــدة الــيت تقــوم هبــا بعثــة األمــم املتحــدة الراميــة إىل 
ــن      ــزء اجلنـــويب مـ ــة يف اجلـ ــشتينا والـــسلطات البلديـ ــديات وبريـ حتقيـــق اتـــصال بـــني تلـــك البلـ

ــس ــسا/يميتروفيت ــة      . ميتروفيت ــوفو يف هناي ــة يف كوس ــات البلدي ــع أن جتــري االنتخاب ــن املتوق وم
وقد رفضت أحزاب االئتالف احلاكم، بدعم من اجملتمع الـدويل، احملـاوالت الـيت         . ٢٠٠٩ امع

  . قامت هبا املعارضة بإجراء انتخابات اجلمعية هذا العام
  

  األمن  -ثالثا   
بيـد أن   . ظلت حالة األمن عموما يف كوسوفو مستقرة خالل الفترة املشمولة بـالتقرير             - ٩

. ا شــهدت سلــسلة مــن احلــوادث، اتــسم بعــضها بــسمة عرقيــة ميتروفيتــس/ميتروفيتــسيمنطقــة 
نـوفمرب، أدت حمـاوالت أحـد ألبـان كوسـوفو إصـالح مرتلـه،            /وعلى مـدار شـهر تـشرين الثـاين        

برديــاين /الــذي تعــّرض للــدمار بــسبب الــرتاع، إىل إحــداث تــوترات يف جمــاورة كــروي فيتــاكو
 كوسـوفو وشـرطة بعثـة األمـم         وقد تدخلت علـى الفـور شـرطة       . ميتروفيتسا/ميتروفيتسيمشايل  

املتحدة ووحدات الشرطة املشكّلة التابعة لبعثـة األمـم املتحـدة يف عـدة مناسـبات منعـا لوقـوع                     
 مركبــة خاصــة ٥٦ديــسمرب، تعرضــت لعمليــات إتــالف /وخــالل شــهر كــانون األول. العنــف
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م ورمسية مملوكـة أللبـان كوسـوفو، وصـرب كوسـوفو، وبعثـة األمـم املتحـدة، ووكـاالت األمـ                    
ــاد األورويب،  ــة االحتـ ــوفو، وبعثـ ــوة كوسـ ــة املتحـــدة، وقـ ــدة منظمـــات غـــري حكوميـ ويف .  وعـ

ديسمرب، طعن اثنان من ألبان كوسـوفو مواطنـا مـن صـرب كوسـوفو قـرب                 /كانون األول  ٣٠
وانتقامـا مـن ذلـك، قـام حنـو          . ميتروفيتـسا /ميتروفيتـسي إيبـار يف    /اجلسر الرئيسي على هنـر إيـبري      

ــان كوســوفو،      مــن صــرب كوســوفو حبــر  ٢٠٠ ــاجر اململوكــة أللب ق أو إتــالف عــدد مــن املت
 كـانون   ٢ويف  . ورشقوا باحلجارة عدة مركبات حتمل لوحـات معدنيـة صـادرة عـن كوسـوفو              

أحــدث  ، ممــاميتروفيتــسا/ميتروفيتــسيينــاير، انفجــرت قنبلــة يدويــة خــارج مقهــى مشــال /الثــاين
وسوفو النار يف متجـر مملـوك    من صرب ك٢٠٠وردا على ذلك، أشعل    . بعض األضرار املادية  

ولدى حماولـة إمخـاد الـنريان، أصـيب سـتة مـن             . ملواطن من ألبان كوسوفو، ومرتل مملوك آلخر      
ينـاير، قامـت جمموعـة مـن        / كانون الثـاين   ٦ويف  . رجال إطفاء احلريق من جراء النريان املشتعلة      

الـشجار علـى    صرب كوسوفو بإلقاء احلجارة على جمموعة من ألبان كوسوفو، وذلـك خـالل              
وقد كان وجود القوة األمنية الدوليـة يف كوسـوفو حاسـم األمهيـة             . تركيب خط أنابيب للمياه   

. يف كفالة عدم تدهور حالـة األمـن بـسبب تلـك احلـوادث وعـدد آخـر مـن احلـوادث الطفيفـة                       
ومببــادرة مــن املــدير العــام لــشرطة كوســوفو، ومبــشاركة مــن بعثــة االحتــاد األورويب، ُعقــدت     

وقائــد مركــز الــشرطة يف ميتروفيتــسا /ميتروفيتــسيت متفرقــة بــني قائــد شــرطة مشــال  اجتماعــا
وعلى إثر ذلـك، اتفقـا      . يناير/، وذلك خالل شهر كانون الثاين     ميتروفيتسا/ميتروفيتسيجنوب  

  .على تنظيم دوريات شرطة مشتركة يف املناطق اليت يسكنها أفراد من الطائفتني
 أُعلن عن تشكيل قوة أمن كوسوفو، حـسب املتـوخى يف      يناير،/ كانون الثاين  ٢١ويف    - ١٠
وأعلنت منظمة حلف مشال األطلسي، اليت تعهدت باإلشـراف         . “دستور مجهورية كوسوفو  ”

 فـرد   ٨٠٠ فـرد عامـل و       ٢ ٥٠٠على إنشاء تلك القوة وعلى عملياهتا، أن القوة ستتألف مـن            
ء عمليــات تتعلــق مبواجهــة وســتكون القــوة مــسلحة بأســلحة خفيفــة، وســُتكلَّف بــأدا. احتيــاط

 يف املائــة مــن أفــراد فيلــق محايــة كوســوفو طلبــات  ٩٠وقــدم مــا يزيــد علــى . الطــوارئ املدنيــة
 يف املائـة منـهم فرصـة العمـل بـالقوة           ٥٠لالنضمام إىل قوة األمـن اجلديـدة، وُعـرض علـى حنـو              

 العمـل هبـا سـوى       ورغم الطبيعة املتعددة األعراق املتوخاة للقـوة، مل يبـد رغبـة يف            . وقبلوا ذلك 
عدد قليل من صرب كوسوفو؛ حيـث إن مـسؤويل بلغـراد أثنـوا عالنيـة صـرب كوسـوفو عـن                      

ينــاير، تلقيــت رســالة مــن الــرئيس بــوريس / كــانون الثــاين٢١ويف . التقــدم بطلبــات للعمــل هبــا
  .  األمنمن، أحلتها بالتايل إىل جملساألتاديتش رئيس صربيا حيتج فيها على إنشاء قوة 

د أفضى إنشاء قوة أمن كوسوفو إىل وقف عمليـات فيلـق محايـة كوسـوفو وإبطـال                وق  - ١١
وقد استلزم ذلك من بعثة األمم املتحـدة اختـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات، مبـا يف ذلـك                       . صالحيته

ينـاير، وإعـادة تـسمية مكتـب منـسق      / كـانون الثـاين  ٣٠فيلق اعتبـارا مـن   الإلغاء منصب منسق  
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دم املكتب اجلديد دعما إداريا إىل ما بقي مـن أفـراد الفيلـق              وسوف يق . فيلق وخفض حجمه  ال
وسيوفر نقطة اتصال بربنامج إعادة التوطني الذي نفذه برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، والـذي          

فيلق كي يتسىن هلم التقاعد داخـل جمتمـع كوسـوفو أو االنـدماج فيـه                السيقدم الدعم إىل أفراد     
  .من الوجهة االقتصادية

  
إعادة هيكلة بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو ونـشر بعثـة                  - رابعا  

  االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو
ــان الرئاســي املــ    - ١٢ ــا للبي ــاين ٢٦ؤرخ وفق ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــه ، الــذي ر٢٠٠٨ ن  حــب في

 االحتــاد األورويب ، اضــطلعت بعثــة٢٠٠٨ نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢٤ بتقريــري املــؤرخ اجمللــس
ــة بالكامــل يف جمــال ســيادة القــانون،       ــسيادة القــانون يف كوســوفو مبــسؤوليتها التنفيذي ــة ب املعني

، وحتــت ســلطة األمــم )١٩٩٩ (١٢٤٤ديــسمرب، يف إطــار القــرار /كــانون األول ٩وذلــك يف 
وعلــى إثــر ذلــك، جنحــت شــرطة بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف          . املتحــدة عمومــا 

 سنوات من العمـل هنـاك، يف إمتـام عملياهتـا، مبـا يف ذلـك يف منطقـة        ١٠سوفو، بعد حوايل    كو
ــة االحتــاد األورويب بنــشر   / كــانون األول٩ويف . ميتروفيتــسا/ميتروفيتــسي ديــسمرب، قامــت بعث

وعلـى مـدار فتـرة      .  من أفراد الـشرطة يف مجيـع أرجـاء كوسـوفو، دون حـادث ُيـذكر                ١ ٠٤٥
 بعثة األمم املتحـدة إىل مواقعهـا الـسابقة يف مجيـع أرجـاء كوسـوفو يف          ثالثة أيام، عادت شرطة   

ثيــاب مدنيــة، وقــدمت املــراقبني أو املستــشارين العــاملني بــشرطة بعثــة االحتــاد األورويب إىل        
ديسمرب، ُوقِّع اتفـاق بـني شـرطة        / كانون األول  ١٢ويف  . نظرائهم يف وحدات شرطة كوسوفو    

. اد األورويب بصدد نقل ملفـات التحقيـق يف اجلـرائم إىل األخـرية        بعثة األمم املتحدة وبعثة االحت    
من أفراد شرطة بعثة األمم املتحـدة الـذين كـانوا موجـودين             فردا   ١ ٥٨٢ ما جمموعه    ومن بني 

، أعيد اجلميع إىل أوطـاهنم أو كُلفـوا بالعمـل مـع         ديسمرب/كانون األول  ١على أرض الواقع يف     
 فردا من أفراد شرطة بعثـة األمـم املتحـدة وسـتة مـن               ٤٩ عدا   شرطة بعثة االحتاد األورويب فيما    

أفــراد وحــدات الــشرطة املــشكلة التابعــة لبعثــة األمــم املتحــدة، وذلــك خــالل الفتــرة املــشمولة   
  .بالتقرير

ويف قطاع العدل، جرى تسليم مسؤوليات حمددة وفقا لالتفاقات املوقعـة بـصدد نقـل                 - ١٣
.  العدل من بعثة األمم املتحدة إىل بعثـة االحتـاد األورويب           ملفات التحقيقات والقضايا يف قطاع    

وتتسلم حاليا بعثة االحتاد األورويب احليـز املكـتيب الـذي كانـت تـشغله يف الـسابق إدارة العـدل                     
ــة األمــم املتحــدة  ــام لالتفاقــات املتعلقــة بنقــل امللفــات،    . التابعــة لبعث ــهاء التنفيــذ الت ومبجــرد انت

ورويب باملسؤولية عن مجيع القضايا، فيما عـدا حماكمـة جنائيـة جاريـة              اضطلعت بعثة االحتاد األ   
، مــن  التابعــة للمحكمــة العليــا لكوســوفوحاليــا، وأربــع دعــاوى منظــورة أمــام الــدائرة اخلاصــة 
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وقد اختذ ممثلي اخلاص خطـوات ترمـي إىل كفالـة أن            . مارس/هناية آذار املتوقع االنتهاء منها يف     
 يف بعثة االحتاد األورويب، مبا يتسق مـع القـانون           واملدعني العامني ة  يتم حتت سلطته تعيني القضا    

  ).١٩٩٩ (١٢٤٤الساري مبوجب القرار 
العمل بشكل حمـدود جبهـود      ميتروفيتسا  /ميتروفيتسي احملكمة الكائنة مشال     عمل اآلن وت  - ١٤

 ومل يعــد .االحتــاد األورويب ومــوظفي الــدعم التــابعني لبعثــة واملــدعني العــامني الــدولينيالقــضاة 
 نقـل   متوفيمـا يتعلـق جبميـع القـضايا اجلنائيـة األخـرى،             . ملنظمة األمم املتحـدة وجـود باحملكمـة       

ــة يف      ــة الكائن ــى احملكم ــضايا املعروضــة عل ــع الق ــسيمجي ــسا /ميتروفيت ــة االحتــاد  ميتروفيت إىل بعث
ور الــدويل وأُبلــغ املتحــاورون احملليــون يف مشــال كوســوفو بــالتطورات املتعلقــة بالــد   . األورويب

ويف زوبـني بوتـوك،     . الذي تـضطلع بريادتـه بعثـة االحتـاد األورويب يف قطـاع العـدل بكوسـوفو                
 احملاكم اليت تنظر يف املخالفات البلدية والطفيفـة معطلـة عـن العمـل نتيجـة           ، مع ذلك،  زالت ما

ر يف  الستقالة مجيع موظفي الدعم املنتمني إىل صرب كوسوفو، بينما تواصـل احملـاكم الـيت تنظـ                
ليبوسـافيتش عملـها يف إطـار النظـام الـصريب      /املخالفات البلدية والطفيفة الكائنة يف ليبوسافيتك   

زال العمل مـستمرا يف مكاتـب اتـصال احملـاكم التابعـة لـوزارة العـدل           وما. املوضوع للمحاكم 
ــم مــن           ــوفو وغريه ــام صــرب كوس ــضاء أم ــسر إمكانيــة اللجــوء إىل الق ــيت تي ــوفو، ال يف كوس

ــف، ــة      الطوائ ــصعوبات اإلداري ــوظفني ويف ظــل بعــض ال ــل مــن امل ــدد أق   وإن كانــت تعمــل بع
  .واللوجستية

ديسمرب، أقام مسؤولو اجلمارك الـدوليون التـابعون لبعثـة االحتـاد            / كانون األول  ٩ويف    - ١٥
 كـانون  ١٥ويف .  علـى خـط احلـدود اإلداري   ٣١ و   ١األورويب وجودا حمدودا على البـوابتني       

، أدى تعزيــز مــوظفي اجلمــارك التــابعني لبعثــة االحتــاد األورويب إىل متكــني  ٢٠٠٩ينــاير /الثــاين
أفراد اجلمارك العـاملني علـى البـوابتني مـن العمـل طـوال اليـوم بعـد أن كـانوا يعملـون يف فتـرة                 

 عــن ت مجــارك بعثـة االحتــاد األورويب مجـع البيانــات  فربايــر بـدأ / شـباط ١يف و. النـهار فحــسب 
  .احلركة التجارية

على إثر تلك التطورات، عّجلت بعثة األمم املتحدة بعملية إعادة هيكلتـها يف قطـاع               و  - ١٦
وجيـري التعجيـل    . سيادة القانون، ويف املناطق اليت تؤيد اضطالعها مبهمة كفالة سيادة القـانون           

وحيـث إن   . بعملية إعادة اهليكلة بالتشاور مع أصحاب املـصلحة الرئيـسيني علـى أرض الواقـع              
ض عدد أفراد بعثة األمم املتحدة ميضي قدما، فإن من املفتـرض أن ُتقفـل البعثـة        العمل على خف  

  .٢٠٠٩/٢٠١٠قبل بداية دورة ميزانية الفترة 
ــيما يف       - ١٧ ــئيل، ال سـ ــود ميـــداين ضـ ــها بوجـ ــادة هيكلتـ ــة بعـــد إعـ ــتفظ البعثـ وســـوف حتـ

تعلقـة باألقليـات،    وستركز اهتمامها على تقدمي التقارير عن املسائل امل       . ميتروفيتسا/ميتروفيتسي
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مبا يف ذلك متثيل األقليات، وعودة أفرادها وحرية حركتهم، فضال عن املـسائل املتـصلة حبمايـة                
 وما زال مكتـب األمـم املتحـدة يف    .التراث الثقايف يف كوسوفو وصيانته وإصالح ما تضرر منه        

ء النـصيحة   بلغراد يضطلع بدور سياسي ودبلوماسي حاسم األمهية، حيث يقوم املكتـب بإسـدا            
وحتـتفظ بعثـة األمــم   . إىل ممثلـي اخلـاص، ويقــيم اتـصاالت مـع القيــادة الـسياسية العليـا الــصربية      

املتحـــدة أيـــضا مبكتـــب يف ســـكوبيي يـــسدي املـــشورة بـــشأن التطـــورات الـــسياسية يف جمـــال   
 وسوف تواصل بعثة األمم املتحـدة العمـل         .مسؤوليته، ويوفر التقييمات الالزمة يف هذا الصدد      

واليتـها املـستمرة مبوجـب        النهوض باالستقرار والرخاء على الصعيد اإلقليمي، استنادا إىل        جتاه
، يف ظل التنسيق الوثيق مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا، والقـوة              )١٩٩٩ (١٢٤٤القرار  

وســوف تــشمل . األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو، والتعــاون مــع الــسلطات يف بريــشتينا وبلغــراد  
، )S/2008/354 (يونيـه / حزيـران  ١٢سية، حسب املبني يف تقريـري اخلـاص املـؤرخ           مهامها الرئي 

أعمال الرصد وتقدمي التقارير، وتيسري التمثيل اخلارجي، وتيسري احلوار بـني بريـشتينا وبلغـراد،       
واألنشطة املتصلة بالترتيبات العملية املتعلقة بالنقـاط الـست املـشار إليهـا يف تقريـرْي املـؤرخني                  

ــر ١٢ ــه و /انحزي ــاين ٢٤يوني ــشرين الث ــوفمرب / ت ــة االحتــاد األورويب   . ٢٠٠٨ن ــث إن بعث وحي
تؤدي عمليات سيادة القانون بكاملها، من املتوقع أن يتم تدرجييا تقليص عنـصر سـيادة          سوف  

ستعاض عنـه مبكتـب اتـصال صـغري للـشرطة والعـدل يتـوىل               يُـ وأن  القانون ببعثة األمم املتحـدة،      
  .أداء املهام املتبقية

  
  املسائل املتعلقة بالطوائف  -خامسا  

ــق         - ١٨ ــد املتعل ــذ اإلطــار اجلدي ــشاركة يف تنفي ــة صــرب كوســوفو عــن امل إن إحجــام طائف
بـــاحلكم احمللـــي الـــذي اعتمدتـــه ســـلطات كوســـوفو، مـــا زال يعـــوق إنـــشاء اجملـــالس البلديـــة  

 مجيـع أرجـاء     األغلبية الصربية يف كوسوفو، وإحراز تقدم يف العمـل بنظـام الالمركزيـة يف              ذات
ويف هـذه املرحلـة، مـا زال عـدد املـوظفني احلكـوميني املنـتمني إىل صـرب كوسـوفو              . كوسوفو

املقيدين على قوائم موظفي املؤسسات البلديـة منخفـضا يف معظـم احلـاالت، رغـم التبـاين مـن                    
ــثالث، الــيت ينتمــي فيهــا مجيــع     . قطــاع آلخــر إن االســتثناءات قائمــة يف البلــديات الــشمالية ال

  . إىل طائفة صرب كوسوفو، وتقريبا مجيع املوظفني املدنيني،املسؤولنيحملليني ا
 تنفيذ نظام عدالة حصص التمويل بسبب التغيري الـذي أجرتـه     ٢٠٠٩ولن يستمر عام      - ١٩

وقــد اســتلزم النظــام . سـلطات كوســوفو يف اإلطــار القــانوين املتعلــق بتمويـل احلكومــات احملليــة  
، إنفـاق نـسبة مئويـة حمـددة مـن ميزانيـة       ٢٠٠٢ة األمـم املتحـدة عـام    املذكور، الذي طبقته بعثـ   

البلديات على الطوائف الـيت ال حتظـى باألغلبيـة، كوسـيلة تـدعم معاملـة بلديـة كـل منـهم هلـم                        
/ ومع توقف عمل آلية نظام عدالة حـصص التمويـل يف كـانون األول             . بصورة متكافئة وعادلة  
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اهتمامها باملشاركة يف جهـد جديـد يرمـي إىل    ، أعربت سلطات كوسوفو عن     ٢٠٠٨ديسمرب  
وقد ُشكلت فرقة عمل تتـألف      . تتبع النفقات املقدمة إىل الشرائح احملرومة من سكان كوسوفو        

مــن أصــحاب املــصلحة علــى الــصعيدين احمللــي والــدويل، بغــرض إقامــة نظــام جديــد وشــفاف   
ــشكل أغلب     يرمــي ــيت ال ت ــوارد للطوائــف ال ــات ختــصيص امل ــع عملي ــسكان ذوي  إىل تتب ــة، وال ي

  .االحتياجات اخلاصة
ويف الوقت الذي ما زال ينعم فيه أفراد طوائف األقليات بقدر كبري من حرية التنقـل،                  - ٢٠

أزالت القوة األمنية الدولية يف كوسوفو نقاط التفتيش الثابتة الكائنة يف املواقع الـيت يعـود إليهـا                  
/ بيـــتش، وكـــذلك يف درايكـــوفتس/يبيلـــو بـــوليي ببلديـــة بيـــ/صـــرب كوســـوفو يف بيلوابـــويي

وارتــأت قــوة كوســوفو أن . شتربتــسي/يازينتــسي ببلديــة شــتريبتس/درايكوفتـسي ووياجينتــسي 
إزالة نقاط التفتيش لن يكون من شـأنه هتديـد أمـن طائفـة صـرب كوسـوفو وال تقـويض قـدرة          

 مـن صـرب     ٢٠٠، زار حنـو     ٢٠٠٨ نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١ويف  . قوة كوسوفو على التـدخل    
 سـوفا /وسوفو، يف حراسة شـرطة كوسـوفو، املـدافن األرثوذكـسية يف بـرزرن، وسـوهاركيي               ك

نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٢٤ويف  . أوراهوفيتس، احتفاال بيوم مجيـع األرواح     /ريكا، وراهوفيتس 
 مـن صـرب كوسـوفو واحلجـاج الـصرب ديـر فيـسوكي ديتـشاين دون                  ٧٠٠يزيد على    زار ما 

، سـافر حنـو   ٢٠٠٩فربايـر  / شباط٢١ ويف .ان مؤسس الديرايت ستيففحراسة إحياء لذكرى س  
متروفيتـسا دون حراسـة إلحيـاء       / من صرب كوسوفو إىل اجلزء الشمايل مـن متروفيتـسي          ٢٠٠

وجرى تنسيق تلك املناسبة مع السلطات البلدية، وشرطة كوسوفو، وبعثـة           . ذكرى يوم املوتى  
لــي ينتمــي إىل طائفــة الــصرب، وعلــى إثــر طلــب مــن قائــد حم. األمــم املتحــدة، وقــوة كوســوفو

. قامت السلطات البلدية بتنظيـف مـدافن الـصرب الكائنـة يف اجلنـوب اسـتعدادا لتلـك املناسـبة                   
  .وقد مضت، يف سالسة ودون حوادث تذكر، مجيع األنشطة املتصلة باالحتفال بذلك اليوم

  
 العائدون   -سادسا  

د يف عــدد أفــراد األقليــات   علــى اخنفــاض حــا ٢٠٠٨ تــدل إحــصاءات العائــدين لعــام   - ٢١
وحسب تقـديرات مفوضـية األمـم       . العائدين طوعاً إىل كوسوفو باملقارنة مع السنوات السابقة       

ــام    ــد إىل كوســوفو ع ــشؤون الالجــئني، مل يع ــراد    ٥٨٢  ســوى٢٠٠٨ املتحــدة ل ــرداً مــن أف ف
ويف . ٢٠٠٦ عــــام  فــــردا١ً ٦٦٩ ، و٢٠٠٧ فــــرداً عــــام ١ ٨١٦ األقليــــات باملقارنــــة مــــع

ــ ١١ ــاينت ــوفمرب، /شرين الث ــتن ــدء  ســلطات كوســوفو  أعلن ــودة إىل  عــن ب ــذ مــشروع الع  تنفي
.  عائلـة مـشردة علـى األقـل        ١٨٠ كوسوفو وإعادة االندماج فيها الـذي يرمـي إىل دعـم عـودة            

ــورو  ذا املــشروعوترصــد هلــ  ــدرها ســبعة ماليــني ي ــة ق ــة   ، و ميزاني ميــول مــن املفوضــية األوروبي
 أسـرة صـربية     ١٤ ديسمرب، عـادت  / كانون األول  ١٢ ويف.  معاً وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
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. يف إطار مشروع مولتـه احلكومـة الربيطانيـة        ) كلينا/كليين(و  بريكوف/من كوسوفو إىل بريكويف   
، يف إطـار    ٢٠٠٩ لعـام     مـشاريع  ١٠٩ووافقت وزارة شؤون الطوائـف والعائـدين علـى تنفيـذ            

 . فيذها مبليوين يورو تقدر قيمة تن،نمية اجملتمع وحتقيق استقرارهت

 مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني،          ع م سيقووافقت السلطات يف صربيا، بالتن      - ٢٢
بغـرض حتديـد   ملـشردين داخليـاً مـن كوسـوفو          عـن ا   على البدء بإعداد دراسة استقصائية شـاملة      

ات الـيت مجعـت     وسيتوىل مكتبا املفوضية يف بلغراد وبريشتينا إحالـة املعلومـ         . العودةالراغبني يف   
 إجــراءاتمــا يلــزم مــن ختــاذ الإلدراجهــا يف قاعــدة بيانــات وزارة شــؤون الطوائــف والعائــدين 

ومن أجـل تزويـد املـشردين داخليـاً مبعلومـات مباشـرة عـن احلالـة الراهنـة يف أماكنـهم                      . أخرى
يف ت املفوضــية اســتمراألصــلية، وكــذلك عــن اإلجــراءات الــيت يــتعني علــيهم اتباعهــا للعــودة،  

ــارات ”نظــيم ت ــارات ”  و“الســتطالعازي  ، نظــم مــا جمموعــه ٢٠٠٨ ويف عــام. “إلبــالغازي
ــها   ٦٥ ــتفاد منــ ــتطالع اســ ــارة اســ ــصاً و٦٨٤زيــ ــارة إبــــالغ ٣٧  شخــ ــها   زيــ ــتفاد منــ اســ

 . شخصاً ٥٣١

، وصــل العــدد اإلمجــايل ألولئــك الــذين أعيــدوا قــسراً إىل كوســوفو    ٢٠٠٨ ويف عــام  - ٢٣
ــا ١ويف .  شخــصا٢ً ٤٩٥ ــشرين الث ــوفمرب /ين ت ــة  ٢٠٠٨ن ــشؤون الداخلي يف ، تولــت وزارة ال

جتهيز طلبات إعادة القبول وغريها من املراسـالت ذات الـصلة، الـيت كانـت تـضطلع                 كوسوفو  
وما فتئ مدعاة للقلق عـدم تنفيـذ        . هبا يف السابق بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو         

ئدين قسراً، وعلى األخص أولئـك املنـتمني إىل         سلطات كوسوفو الستراتيجية إعادة إدماج العا     
 . شرائح اجملتمع الضعيفة

  
  املمتلكات   -سابعا   

 صــالحية العمــل بالقاعــدة التنظيميــة    ٢٠٠٨ ديــسمرب/ كــانون األول ٣١انتــهت يف   - ٢٤
وطلبـت بلغـراد    . املعنيـة باملمتلكـات    الصادرة عن البعثة واملتعلقة بوكالة كوسـوفو         ٢٠٠٦/٥٠

اص النظــر يف متديــد واليــة الوكالــة، وقــد شــارك فيمــا بعــد يف سلــسلة مناقــشات إىل ممثلــي اخلــ
بيـد أن اإلشـارات اآلتيـة مـن     . عقدت مع أصحاب املصلحة املعنيني، ومنهم سلطات كوسوفو   

ــة       ــدوليني املــشاركني يف عملي ــة الســلطات كوســوفو وكــذلك مــن أصــحاب املــصلحة ال وكال
ذاتـه، تـوىل كـل مـن سـلطات كوسـوفو ومـدير              ويف الوقـت    . حـىت اآلن   كانت إشارات سـلبية   

املمثــل اخلــاص لالحتــاد األورويب الرقابــة اإلداريــة التامــة علــى  /دويل عينــه املمثــل املــدين الــدويل
 .كوسوفو الوكالة، اليت تعمل اآلن حسب تشريعات اعتمدهتا مجعية
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ق نـوفمرب، أعـاق إغـال     / تـشرين الثـاين    ٢٤ ما أشـرت إليـه يف تقريـري املـؤرخ          وحسب  - ٢٥
 العمليــة التنفيذيــة املفــضية إىل الفــصل النــهائي يف املعنيــة باملمتلكــاتمكاتــب وكالــة كوســوفو 

  احملفوظـات  اخلرباء، سيلزم التحقق يف مكاتـب ة منقدممووفقاً لتقديرات . عدد من الشكاوى 
 يف املائـة مـن الـشكاوى        ١٥  و ١٠ ن نـسبة تتـراوح بـني      مـ صربيا  الكائنة يف   والسجل العقاري   

 واعتبـاراً مـن   .  يف املطالبـات   زخم ثابـت عمليـة الفـصل      جترى ب ورغم هذه الصعوبات،    . ةاملقدم
املطالبـات الـيت    مطالبـة مـن أصـل حجـم     ٢١ ٠٠٠صل يف أكثـر مـن   يناير، فُ / كانون الثاين  ٣١

 . مطالبة تقريباً ٤٠ ٠٠٠ يصل جمموعها إىل
  

 التراث الثقايف والديين  -ثامنا   
جهودهــا الراميــة إىل دعــم  ة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو  األمــم املتحــدواصــلت بعثــة   - ٢٦
 جلنـة تنفيـذ أعمـال        اليت تقوم هبـا يف جمـال إعـادة تعمـري مواقـع التـراث الثقـايف والـديين                   لاعماأل

وقـد أجريـت مـشاورات مستفيـضة مـع جملـس أوروبـا              . قيادة جملس أوروبا  اليت ختضع ل  التعمري  
 اجلديـــدة لطـــرح جـــراءاتســـوفو بـــشأن اإل الـــصربية وســـلطات كواألرثوذكـــسيةوالكنيـــسة 

 الــصربية الــيت األرثوذكــسيةإلعــادة تعمــري مواقــع الكنيــسة  الالزمــة بــرام العقــود املناقــصات وإ
لس أوروبا، قـام    إىل جم وإثر دعوة وجهها األمني العام      . ٢٠٠٤ مارس/يف آذار تعرضت للدمار   

وقـد سـاعدت   . ٢٠٠٨وفمرب  نـ / تشرين الثاين  ١٣ يف   ، فرنسا، ممثلي اخلاص بزيارة ستراسبورغ   
جديــدة ترمــي إىل زيــادة أنــشطة جلنــة تنفيــذ أعمــال الــتعمري  هنــوج توضــيح علــى هــذه الزيــارة 

 ووافقـت وزارة ماليـة كوسـوفو علـى االعتمـاد املطلـوب             .للمضي قـدماً  الالزم  وتوفري اإلرشاد   
العتمـاد  هذا ا  ، وسيتاح  مليون يورو  ١,٢مشاريع اللجنة الذي يبلغ حنو       لمن أج  ٢٠٠٨لعام  

 مـسؤوليات   وقـد ُنقلـت   . ٢٠٠٩ملشاريع اليت ستنفذها اللجنـة عـام        من ا ملرحلة النهائية   لصاحل ا 
 قامـت حبراسـة املواقـع لفتـرة جتـاوزت      ،محاية املواقع اليت يعاد تعمريهـا مـن شـركة أمـن خاصـة           

 .  إىل شرطة كوسوفو،العام

أعمـال التـرميم يف     ) اليونـسكو (وواصلت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة           - ٢٧
 موقعــان مــسجالن يف قائمــة مــن ضــمنهالتــراث الثقــايف يف كوســوفو مــن مواقــع اســتة مواقــع 

 .ديــر فيــسوكي ديتــشاين وديــر بطريركيــة بيــتش مهــا اليونــسكو العامليــة للتــراث الثقــايف العــاملي
 بـني    تبادهلـا  متابعة مت مذكرة تفاهم شاملة ومذكرات     مبوجب  األعمال  ذه  وجيري االضطالع هب  

 إىل  ١٩ ويف الفتـرة مـن    .  مشاريع متوهلـا الواليـات املتحـدة وإيطاليـا         خبصوصاليونسكو والبعثة   
، قام فريق من اخلـرباء تـابع لليونـسكو بزيـارة كوسـوفو النتقـاء                ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  ٢٢

ميولـــه ومليـــوين دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة     يتكلـــف مواقـــع لتنفيـــذ مـــشروع  
 .الروسي االحتاد
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 االقتصاد  -تاسعا   
ــة يف كوســوفو تيــسري ترتيبــات      - ٢٨ ــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقت  ترمــي إىل واصــلت بعث

بيــد أن النــهج الــذي تتبعــه ســلطات  . إشــراك كوســوفو يف مبــادرات اقتــصادية إقليميــة ودوليــة 
وقـد أفـضى ذلـك      . سقاًيف التمثيـل اخلـارجي مل يكـن متـ         األمم املتحدة   كوسوفو إزاء دور بعثة     

وأثنـاء فتـرة إعـداد التقريـر، شـاركت بعثـة            .  يف عدد من املناسـبات     خمصوصةاختاذ ترتيبات    إىل
ووزارة كوســوفو للنقــل واالتــصاالت يف عــدد مــن االجتماعــات اإلقليميــة الــيت األمــم املتحــدة 

اركة اسـتأنفت سـلطات كوسـوفو املـش     بعد توقف دام سبعة أشهر،  و. تركز على مسائل النقل   
تـابع   الذي يتخذ من سراييفو مقراً له، حيث ميثل كوسـوفو منـسق       ،يف جملس التعاون اإلقليمي   

ومـع هـذا، فـإن حـضور كوسـوفو اجتماعـات            . منسق شؤون كوسوفو  مع  األمم املتحدة   لبعثة  
يف هــذه مل يكــن منتظمــاً مجاعــة الطاقــة واجتماعــات اتفــاق التجــارة احلــرة ألوروبــا الوســطى   

 البعثــة، بــدونألن ممثلــي وزارة كوســوفو حــاولوا حــضور بعــض االجتماعــات  املرحلــة، ذلــك 
ــهم ــا      .  مل يفلحــوالكن ــرئيس احلــايل التفــاق التجــارة احلــرة ألوروب ــر دعــوة موجهــة مــن ال وإث

وىل من احملادثـات الثنائيـة عـن التجـارة          ممثالً إىل اجلولة األ   األمم املتحدة   الوسطى، أرسلت بعثة    
مـشاركة كوسـوفو يف هـذا       بذلك  ضمن  ت، ل ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين  يف املنتجات الزراعية يف   

وقد أكد ممثلي اخلـاص وعـدة جهـات دوليـة فاعلـة لـسلطات كوسـوفو أن دور                   . بعينهاملنتدى  
 .ُيمكِّن كوسوفو من االستفادة قدر اإلمكان من التكامل اإلقليمياألمم املتحدة بعثة 

ــانون األول١ ويف  - ٢٩ ــلطا / كـ ــديـــسمرب، بـــدأت سـ ــوفو تـ ــارك ”يل شغت كوسـ إدارة مجـ
ــع ، الــيت “كوســوفو ــشتينا تتب ــسلطات يف بري ــام إلدارة مجــارك   .  فحــسبال واعتمــد املــدير الع

بلـغ أطـراف اتفـاق التجـارة       أ، و “إدارة مجـارك كوسـوفو    ” مـن أجـل      كوسوفو أختامـاً جديـدة    
ــ.  هــذه األختــامببــدء اســتعمالاحلــرة ألوروبــا الوســطى  خــول رفض حاليــاً دونتيجــة لــذلك، ُي

، إىل صـربيا أو عبـور أراضـيها       “ شـهادة املـصدر   ”  املتعلق بـ  واملنتجات اليت حتمل خامت كوسوف    
منتجـات ناشـئة عـن دولـة غـري طـرف يف             عليهـا باعتبارهـا     البوسنة واهلرسك ضـرائب      فرضتو

عاجلة هذه املشاكل عـن طريـق اتفـاق    مل بريشتينا سعىوت. اتفاق التجارة احلرة ألوروبا الوسطى   
  .  احلرة ألوروبا الوسطى، دون إشراك البعثةالتجارة

  
 حقوق اإلنسان   -عاشرا   

ــد  - ٣٠ ــسان   أب ــوق اإلن ــشاري حلق ــق االست ــاين   الفري ــشرين الث ــه يف ت ــوفمرب / عمل ، ٢٠٠٧ن
، وهـو فريـق أنـشئ مبقتـضى القاعـدة           ٢٠٠٨ نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١٢  رأيه األول يف   وأصدر
 ليكون مبثابـة  لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو     م املتحدة   الصادرة عن بعثة األم    ٢٠٠٦/١٢ التنظيمية

ناشـئة عـن مـسائل تقـع        الزعومـة حلقـوق اإلنـسان       املنتهاكات  الآلية ملعاجلة الشكاوى املتعلقة با    
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اتــصاالت مــع بعثــة االحتــاد األورويب األمــم املتحــدة وتقــيم بعثــة .  البعثــةضــمن إطــار مــسؤولية
ــام املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو لــضمان   ــة بــإجراء  الــشرطة والقــضاء قي حتقيقــات فوري

إمكانيـة تـدبري مـسألة    األمـم املتحـدة    وتـستعرض بعثـة     . وشاملة يف قضايا معروضة على الفريـق      
 قـضايا   ١٠٨ وصـل حجـم عمـل الفريـق إىل        وقـد   .  أوصى الفريق بذلك   كلمادفع التعويضات   

حيـث   قـضية،    ٢٠ البت يف نتهى  اومن أصل هذه القضايا،     . ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين  ٣١ يف
 وال تـزال    .طلبـاهتم باستيفاء  مقدمي الشكاوى   قيام   وعدم   تهابسبب عدم مقبولي  تها  فض غالبي ُر

العــدد األكــرب مــن الــشكاوى يتعلــق و.  قــضية قيــد النظــر الفعلــي ومل يبــت فيهــا بعــد٨٨هنــاك 
 . بقضايا السكن واملمتلكات

  
 وار مع بلغراداحل -حادي عشر  

 يف  واملبينـة  عن احلوار مع بلغـراد واملـشاورات مـع بريـشتينا،             املنبثقةلترتيبات   تنفيذ ا  إن  - ٣١
زيـد مـن املناقـشات      إجـراء امل  علـى   سـيتوقف   ،  ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٤ تقريري املؤرخ 

عـدة خطـوات   األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    وقد اختذت بعثة    . على املستوى التقين  
ممثلـي  قـام   و. املـذكورة مجيـع األطـراف يف عمليـة التنفيـذ          مـن    ةلتقنيـ شاركة ا ملـ استباقية لتيـسري ا   

فرقـة عمـل للتنفيـذ تتكـون مـن      وإنـشاء  منسق بتعيني ديسمرب  /اخلاص يف منتصف كانون األول    
ومـن ممثلـي بعثـة االحتـاد األورويب     األمـم املتحـدة    لبعثـة املكاتـب الفنيـة املختـصة التابعـة        رؤساء  

 أمهيـة   تكتـسي مشاركتهم يف هذه العملية     اآلن  ت  باتانون يف كوسوفو، الذين     املعنية بسيادة الق  
الترتيبـات احملـددة يف     علـى إنفـاذ     للعمـل   حماولـة   ويف  .  فيما يتعلق مبـسائل سـيادة القـانون        حمورية

مبحاوريهــا يف بلغــراد األمــم املتحــدة بعثــة نــوفمرب، اتـصلت  / تــشرين الثــاين٢٤تقريـري املــؤرخ  
فربايـر اجتمـاع علـى املـستوى        / عقـد يف شـباط     دوقـ . على مستوى اخلرباء  واقترحت االجتماع   

ــسياسي  ــي اخلــاص ضــمال ــيس صــربيا،     ممثل ــاديتش، رئ ــوريس ت ــرئيس ب ــشؤون  ، وال ــر ال  ووزي
، غـوران بوغـدانوفيتش، يف    كوسـوفو وميتوهيـا   شؤون ووزير، فوك برميتش،  اخلارجية الصريب 

نـوفمرب، ومـن أجـل      / تـشرين الثـاين    ٢٤ ملؤرخإطار مناقشات تناولت املسائل املتصلة بتقريري ا      
وواصل أيضا ممثلي اخلاص التشاور مع سلطات كوسوفو بـصدد          . التحضري إلعداد هذا التقرير   

وأكد ممثلي اخلاص، خالل مجيع االجتماعات الـيت عقـدها، احلاجـة إىل إحـداث               . تلك املسائل 
  . التوازن يف املناقشات لكفالة أن تكون شاملة للجميع

طـاعي العـدل يف بعثـة    قفيما خيـتص بقطـاع العـدل، اجتمـع يف كوسـوفو ممثلـون عـن           و  - ٣٢
ــابعني لــصرب       ــة االحتــاد األورويب مــع ممثلــي القــضاة واملــدعني العــامني الت األمــم املتحــدة وبعث
كوسوفو يف الشمال، وذلك ملناقـشة اخلطـوات الواجـب اختاذهـا حنـو إعـادة العمـل إىل طبيعتـه                   

تروفيتسا اليت اضطلع باملسؤولية عن تـشغيلها، بعـد نـشر بعثـة االحتـاد           يم/ميتروفيتسييف حمكمة   
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ات أيـضا مـع     قـش انكمـا جـرت م    . األورويب، أفراد قطاع العدل التابعون لبعثة االحتاد األورويب       
وعقـدت أيـضا بعثـة األمـم املتحـدة، إىل      . القـضاة واملـدعني العـامني األلبـان التـابعني لكوسـوفو      

بعثة االحتاد األورويب، حمادثات علـى الـصعيد الـتقين يف بلغـراد يـوم               جانب خرباء قطاع العدل ب    
وما زالت بعثة األمم املتحدة تشارك بشكل راسخ يف املناقـشات بـشأن قطـاع               . مارس/ آذار ٩

  . العدل
فقـد اجتمـع    . وقد شددت بعثة األمم املتحدة بوجه خاص على مسائل التراث الثقـايف             - ٣٣

 الكنيــسة األرثوذوكــسية الــصربية والــرئيس احلــايل للمجمــع كممثلــي اخلــاص مــع نائــب بطريــار
يلـــوهيي، وكـــذلك مـــع الـــوزير الـــصريب لـــشؤون كوســـوفو  فسي فيهـــا، متروبوليتـــان أمنـــالك

وميتوهيا، ملناقشة صـون التـراث الـديين الـصريب واحملافظـة عليـه، ومواصـلة عمليـة التـرميم الـيت                      
ــا ومنظمــة اليونــسكو، وكــذل    ك وضــع إطــار ميكــن أن يــتم داخلــه   تــوىل ريادهتــا جملــس أوروب

 مع ممثلـي جملـس      اتكما جرت أيضا مناقش   . شتينايمواصلة احلوار يف هذا اجملال مع بلغراد وبر       
ــة يف        ــشباب والرياضـ ــة والـ ــسؤولني يف وزارة الثقافـ ــار املـ ــسكو، وكبـ ــة اليونـ ــا ومنظمـ أوروبـ

انـب الـصريب املزيـد      مارس، عقد خرباء بعثة األمم املتحدة واجل      /ويف أوائل شهر آذار   . كوسوفو
 .من احملادثات على الصعيد التقين مع التركيز على وضع إطار فعال للحوار

وأعربت سلطات كوسوفو مراراً عن استعدادها للمـشاركة يف مناقـشات مـع بلغـراد،                 - ٣٤
 مـن   ، الـسلطات الـصربية    كمـا أبـدت   . علـى أسـاس املـساواة     تقـوم     ني الطـرف  ت مـشاركة  ما دام 
موقــف صــربيا ذلــك قــوض يال شــريطة أاملــشاركة يف حــوار مــع بريــشتينا   رغبتــها يف ،هاجانبــ

وبـالنظر إىل الـصعوبات يف التوفيـق بـني          . بشأن السالمة اإلقليميـة والوضـع القـانوين لكوسـوفو         
 بـشأن   ما يف تيـسري املـشاركة بينـه       دورهـا بعثـة األمـم املتحـدة        أن تواصـل     عاملواقف، مـن املتوقـ    

اآلخـرون  ن وأصحاب املـصلحة الـدولي   ومثة حاجة إىل أن يقوم       .شتركاملهتمام  السائل ذات ا  امل
 .  على أرض الواقعوإمتامههذا الدور بدعم 

  
  الحظـــاتامل -ثاين عشر  

 نــوفمرب /تــشرين الثــاين   ٢٦ يفجملــس األمــن   الــذي أصــدره   عمــالً بالبيــان الرئاســي      - ٣٥
يـة تعـديل هيكـل البعثـة        ، عجلت بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو بعمل               ٢٠٠٨

وتقريـري   ،٢٠٠٨ نـوفمرب /تـشرين الثـاين   ٢٤خ متاشـياً مـع األحكـام الـواردة يف تقريـري املـؤر      
 توقـع أن تـؤدي هـذه العمليـة إىل إعـادة تـشكيل             وُي .٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  ١٢خ  اخلاص املؤر 

ــى حنــو  ــة عل ــق يف   حيــث ، واســع النطــاق البعث ــتغري العمي ــستجيب لل ــا لت ــة مهامه   جيــري مواءم
ويف مــوازاة ذلــك، حــدث تقــدم علــى صــعيد إعــداد امليزانيــة   .الظــروف الــسائدة علــى األرض

  تـشكيلها  ةعادبعد إ البعثة  بصورة مناسبة   ، هبدف كفالة أن تفي      ٢٠٠٩/٢٠١٠فترة  لاملنقحة ل 
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اســتمرار الــدعم مــن جملــس األمــن ومــن اجملتمــع الــدويل علــى   إن .باملتطلبــات املتبقيــة والناشــئة
 ، يف كفالـة قـدرة البعثـة علـى تنفيـذ عمليـة إعـادة تـشكيلها بنجـاح                   حاسـم  رعنـص نطاق أوسع   

 .ومواصلة اضطالعها بدور حاسم يف صون السالم واالستقرار على األرض

ومــا يتعلــق هبــا مــن  األمــم املتحــدة لعمليــة اجلاريــة إلعــادة تــشكيل بعثــة  إىل اوإضــافة  - ٣٦
 جمــال ســيادة القــانون، شــهدت الفتــرة  العــاملني يفاألمــم املتحــدة تقلــيص لعــدد مــوظفي بعثــة  

ملهـام التـشغيلية يف قطـاع       ااملشمولة بالتقرير تويل بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون               
 وبـدعم مـن   جوهريـة، وقد أجنز هـذا اجلهـد املنـسق دون وقـوع حـوادث أمنيـة        .سيادة القانون

وميثل ذلك إجنازاً رئيـسياً يف جمـال    .كل من بريشتينا وبلغراد ومجيع أصحاب املصلحة الدوليني
املشاركة الدولية يف كوسوفو، ومثاالً حيتذى بـه يف جمـال التعـاون بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد                     

   .األورويب

 ،)١٩٩٩ (١٢٤٤وقد الحظت التزام بعثة االحتاد األورويب باالحترام الكامل للقـرار            - ٣٧
 احملايـد إزاء مـسألة   موقـف املنظمـة  تحـدة ويف حـدود    وبالعمل يف إطار الـسلطة العامـة لألمـم امل         

 ومع بلوغ قدرات بعثة االحتاد األورويب تدرجيياً مرحلـة التـشغيل الكامـل، ينبغـي لبعثـة           .املركز
 أن تواصل، يف عملية نـشر قواهتـا واالضـطالع بـدورها يف كوسـوفو، مراعـاة                  االحتاد األورويب 

وقــد بــدأت بعثــة االحتــاد األورويب، وفقــاً   .مجيــع الطوائــفدى الظــروف واملــشاغل اخلاصــة لــ
ــؤرخ   ــري امل ــاين ٢٤لتقري ــشرين الث ــم املتحــدة عــن      / ت ــة إىل األم ــارير منتظم ــدمي تق ــوفمرب، تق ن

تفـق عليهـا مـع االحتـاد األورويب، فـإين أرفـق طيـه أول تلـك         ومتاشـياً مـع املمارسـة امل    .أنـشطتها 
 . )املرفق األول( التقارير

 ات،قـش ان امل يفطـراف األمجيـع  إشـراك  املتحدة جهوداً من أجـل  بذلت بعثة األمم قد  و  - ٣٨
ــة يف اجملــــاالت الــــستة الــــواردة يف تقريــــري املــــؤرخ     تــــشرين ٢٤وتنفيــــذ الترتيبــــات املؤقتــ

 اجلهــود علــى مجيــع الــصعد وبــدعم مــن أصــحاب  تلــكوينبغــي مواصــلة بــذل  .نــوفمرب/الثــاين
 مـن املـسائل العمليـة       عـدد عني تـسوية    مـا زال يـت    دين علـى األرض، إذ      واملصلحة الدوليني املوج  

وأنا أدعو مجيع املعنيني إىل املـشاركة حبـسن نيـة        .صون االستقرار على األرض   ل يوية بالنسبة احل
 . هــذه العمليــة إىل نتــائج ملموســة لــصاحل مجيــع طوائــف كوســوفوكــي تفــضيوبــصورة بنــاءة 

األمم املتحدة يف املناقـشات     وأرحب باستعداد بعثة االحتاد األورويب للمشاركة إىل جانب بعثة          
 .املتعلقة مبسائل سيادة القانون

نظــرا إىل وأود أن أعـرب عــن بــالغ تقــديري وامتنــاين ملمثلـي اخلــاص، المربتــو زانــيري،    - ٣٩
  خـالل فتـرة مليئـة بالتحـديات      املتطور بعثةالدور  الذي يضطلع به توجيه     لدور القيادي البارع    ا

وأود أيـضاً أن   .سـلمياً األمم املتحدة  بعثة خبفض حجموجت  العملية السياسية اليت ُتفضال عن
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 ومـا يبدونـه مـن التـزام إزاء     ،أثين على موظفي بعثة األمم املتحدة ملا يبذلونـه مـن جهـد دؤوب            
أود أن أعـرب عـن تقـديري، بـصورة خاصـة، ملـوظفي               كما   .كوسوفو وأهداف األمم املتحدة   

خلــدمات الــيت يقــدموهنا إىل نظــرا إىل ال والــشرطة بعثــة األمــم املتحــدة العــاملني يف جمــايل العــد 
املنظمة، وجلميع البلدان املسامهة بقوات إلسهامها يف بناء وتوطيد سيادة القـانون يف كوسـوفو               

   .على مدى فترة ناهزت العقد

 - ويف اخلتام، أود أن أعرب عن امتناين لشركاء األمم املتحـدة الـدائمني يف كوسـوفو                 - ٤٠
ــا  االحتـــاد األورو  - يب ومنظمـــة حلـــف مشـــال األطلـــسي ومنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـ

ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا      ــاالت األم ــع     ولوك ــاوهنم املــستمر م ــى دعمهــم وتع  بعثــةعل
  .املتحدة األمم
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  األول املرفق
 للــسياسة الــسامي املمثــل/األورويب االحتــاد جمللــس العــام األمــني تقريــر    

 لألمم العام األمني إىل املقّدم األورويب لالحتاد تركةاملش واألمنية اخلارجية
ــدة ــن املتحـ ــشطة عـ ــة أنـ ــاد بعثـ ــة بـــ  األورويب االحتـ ــانون املعنيـ سيادة القـ

 كوسوفو يف
  

 تنفيذي موجز  - ١  
ــدأت  - ١ ــة ب ــة بــ  األورويب االحتــاد بعث ــانون سيادةاملعني ــذ كوســوفو يف الق ــها تنفي  يف واليت
 تعاوهنـا  وكـان  .األوليـة  التـشغيلية  قـدرهتا امتالك   النإع عقب ٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٩
 كانـت  وكـذلك  ومثمرا، إجيابيا القانون بسيادة املختّصة الوكاالت ومع كوسوفو سلطات مع

  .واحملليني الدوليني الشركاء مع أجرهتا اليت االتصاالت

 تامللفّـا  واسـتالم  االسـتعراض  أعمـال  جتري، زالت وما اخلريف، فصل طوال وجرت  - ٢
 الالزمـة  التحـضريية  األعمـال  مـن  ذلك وغري كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة من
 تـصل  أناالحتاد األورويب    بعثة وتتوقع .كاملة واليتها مبهاماالحتاد األورويب    بعثة تضطلع لكي
  .الشتاء فصل بانتهاء التشغيلية قدرهتا كامل إىل
  

 من الفترة خالل كوسوفو يف القانون سيادةاملعنية ب  األورويب االحتاد بعثة أنشطة  - ٢  
 ٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون إىل ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين

 ،نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  شـهر  طـوال النـشيطة الـيت جـرت        التحـضريية  ألعمـال أتاحت ا   - ٣
 أرجـاء  تلـف خم يف أعماهلـا  تـستهلّ  أناملعنية بسيادة القانون يف كوسـوفو        األورويب االحتاد بعثةل

 كوسـوفو  يفاالحتـاد األورويب     بعثـة  وانتـشرت  .٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كـانون  ٩ يف كوسوفو
االحتــاد  ببعثــة ُرّحــب اجملمــل، ويف .أمنيــة حــوادث أي وقــوع دون اليــومبكاملــها يف ذلــك  

 أغلبيـة،  متثـل  ال اليت الطوائف بعض نشرها على باالعتراض جهرت وإن كوسوفو يفاألورويب  
 موظفيهـا  وبعـض االحتـاد األورويب     بعثـة  رئـيس  وقـام  .إيبار هنر مشال الواقعة املنطقة يف وخاصة
 البعثــة بــدور أهلــها وأعلمــوا أغلبيــة متثــل ال الــيت الطوائــفتلــك  منــاطقإىل  منتظمــة بزيــارات
علـى   كوسـوفو  صـرب  مـن  الـسكان  علـى  سـتعود  اليت اإلجيابية الفوائد على مشددين وأهدافها

  .البلد يف قانونال سيادة تعزيزإثر 
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 يتــألفاالحتــاد األورويب  لبعثــة الــوظيفي املــالك كــان ،٢٠٠٨ يونيــه/حزيــران ١٥ ويف  - ٤
 يعمـل  كـان  ،٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  كـانون ويف هناية    .حمليا موظفا ٦٢ و دوليا موظفا ٢٥٦ من
  ).حمليا موظفا ٧٢٢ و دوليا موظفا ١ ٦٤٢( موظفا ٢ ٣٦٤ البعثة يف

ــة  - ٥  يف الــسلطات بــني العــام االســتراتيجي التنــسيق ظــل يف بــاجلهود عاالضــطال ولكفال
 برئاسـة  القـانون  سـيادة  جمال يف للتنسيق مشترك جملس أنشئ األورويب، االحتاد وبعثة كوسوفو
 اجمللـس  ويـضمّ  .يوليـه /متوز منذ شهريا جيتمع وهو البعثة، ورئيس احمللية السلطات بني مشتركة

 وقـد  .البعثـة  يف ونظـراءهم  واملاليـة  االقتـصاد  ووزيـر  الداخليـة و العدل وزيري أيضا عضويته يف
 مـن  واألصـول  العمـل  وأمـاكن  القضايا ملفات تسلّم بشأن التقنية الترتيبات من عدد على ُوقّع
 اجلهــات ســائر مــع التعــاون بــشأن وكــذلك كوســوفو، يف املؤقتــة لــإلدارة املتحــدة األمــم بعثــة

  .املتحدة لألمم التابعةتلك و الدولية الفاعلة

 االحتــاد بعثــة يف والعدالــة الــشرطة عنــصرا قــام ،٢٠٠٨ عــام وخريــف صــيف وخــالل  - ٦
 مـن  لتـسلّمها  واإلعـداد  القـضايا  ملفـات  بفحـص املعنية بـسيادة القـانون يف كوسـوفو          األورويب

 صــياغة يف األورويب االحتــاد بعثــة وشــاركت .كوســوفو يف املؤقتــة لــإلدارة املتحــدة األمــم بعثــة
 ومـن  كوسـوفو،  مجعيـة  إىل تقـدميها  قبـل  القـانون  سـيادة  جمـال  يف القـوانني  من عدد واستعراض

 وتـساعد  .اخلاصة األمن وشركات ،العامني والنظام والسالم ،باألسلحة يتعلّق ما القوانني هذه
 االسـتراتيجية،  الـسياسات    وثـائق  من عدد صياغةعلى   كوسوفو سلطاتاالحتاد األورويب    بعثة

 عمــل وخطــة املخــدرات،و اإلرهــاب،و املنظمــة، واجلرميــة الفــساد، كافحــةمب يتعلــق مــا ومنــها
  .بالبشر االجتار ملكافحة

 دوليـة ال عنيـة امل هاتاجل مع منتظمة بصفة االتصاالت األورويب االحتاد بعثة أقامت وقد  - ٧
 املنظمــات مــع ذلــك يف مبــا - املثــال ســبيل علــى اإلنــسان حقــوق منــها جمــاالت يف - ليــةاحملو

   .احلكومية غري
  

 الشرطة

ــسمرب/األول كــانون ٩ يف  - ٨ ــشرت ،٢٠٠٨ دي ــة شــرطة انت ــة  األورويب االحتــاد بعث املعني
 الـشرطة  مقر ويف واإلقليمية احمللية كوسوفو شرطة مراكز مجيع يفبسيادة القانون يف كوسوفو     

األورويب االحتـاد    بعثـة  يف الـشرطة  عناصـر  بـدأت  وقـد  .احلدوديـة  النقـاط  مجيع ويف بريشتينا يف
  .إليهاوإرشادها وإسداء املشورة  كوسوفو يف هلا النظرية العناصرمبتابعة 

 املـدير  مـع  منتظمـة  بـصفة  األورويب االحتـاد  بعثـة  يف الـشرطة  عنـصر  رئـيس  تشاور وقد  - ٩
 . كوسوفو لشرطة العام
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 بريـشتينا  يف كوسـوفو  شـرطة  قيـادة  إمـرة  حتـت  كوسـوفو  شرطة تكن مل الشمال، ويف  - ١٠
 لقيـادة  األورويب، االحتـاد  بعثـة  شرطة عمليات غرفة خالل من مؤقتا، ختضع كانت بل شرةمبا

ــيس ــصر رئ ــشرطة عن ــة يف ال ــذياالحتــاد األورويب  بعث ــشغل ال ــضا ي ــصب أي ــيس من  شــرطة رئ
 مكافحـة  وحـدات  ومنـها  بعـد،  ُتحـّول  مل الـيت  كوسـوفو  شـرطة  وحـدات  خيّص فيما كوسوفو
 مـن  بكل اخلاصة القضايا خيّص وفيما لالتصاالت، املشروعة واملراقبة احلرب وجرائم اإلرهاب

  .الوحدات هذه

شغور وظـائف    عن أُعلن كوسوفو، لشرطة عاما مديرا أمحدي شريمييت تعيني وعقب  - ١١
 الشخـصية  املقـابالت  وأجريـت  ،مـساعدين  مـديرين  وأربعـة  كوسوفو لشرطة العام املدير نائب
 يف املتخــذة املؤقتــة الترتيبــات تــؤثر وال .دمني لــشغلها مــع املتقــ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون يف

 :يلـي  كمـا  التسلـسل  هـذا  وبيان األمنية، باحلوادث يتصل فيما املسؤوليات تسلسليف   الشمال
 جمــال يف بواليتــها األورويب االحتــاد بعثــة اضــطالع مــع كوســوفو، شــرطة - األول املــستجيب

 واليتـها  إطـار  يف األورويب االحتـاد  بعثـة  - لثـاين ا املـستجيب  املشورة؛ وإسداء واإلرشاداملتابعة  
 .كوسوفو قوة - الثالث املستجيب التنفيذية؛

ــد  - ١٢ ــشئت وق ــشجيع ،أن ــوي بت ــن ق ــة م شــرطة كوســوفو   وحــدة ،األورويب االحتــاد بعث
 مشـال  مـن  مناطق جتوب ٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٣ يف دورياهتا بدأتاليت   ،عرقيا ختلطةامل

  .كوسوفويف  لباناألو بوسنينيال صربال من ضّباطا الوحدة وتضّم .وفيتساميتر/ميتروفيتسي

 األمـم  بعثـة  مـن  اجلنائيـة  امللفّـات  وإحالـة  القـضايا  اسـتعراض  عمليات بسالسة وجرت  - ١٣
 املعنيـــة بـــسيادة القـــانون يف األورويب االحتـــاد بعثـــة إىل كوســـوفو يف املؤقتـــة لـــإلدارة املتحـــدة
 .األورويب االحتــاد بعثــة يف املاليــة التحقيقــات وحــدة إىل قــضايا عــشر ُســلّمت وقــد .كوســوفو

 ديـسمرب /األول كـانون  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  مـن  احلـرب  جـرائم  قـضايا  ملفـات  استالم وأُجنز
 مـن  أكثـر  بتـسليم  املتحدة األمم بعثة لشرطة التابعة الدولية التحقيقات وحدة وقامت .٢٠٠٨
 إجـراء  تـستدعي  الـيت  بالقـضايا  قـوائم  إعـداد  وجيـري  .نظمـة امل باجلرميـة  بعضها يتعلق قضية ٣٦

 لبعثــة التــابعني املــدعني العــامني مــع وثيــق تعــاون يف وذلــك ،األولويــة ســبيل علــى التحقيقــات
  .املتحدة األمم

 ديـسمرب /األول كـانون  ٨ يف األورويب االحتـاد  بعثـة  وشـرطة  كوسـوفو  شـرطة  ووقّعت  - ١٤
 وتقــوم  .املدنيــة االضــطرابات حــاالت يف الــدعم تقــدمي يقــضي ب تقــين ترتيــب علــى ٢٠٠٨
 خـدمات  قـّدمت  وقـد  ،الـساعة  مـدار  على ٣١و   ١ نيت البواب حبراسة املشكّلة الشرطة وحدات
 التابعـة  اخلاصـة  الشرطة قوات وقامت .املدنية االضطرابات حاالت يف والدعم قةاملراِف احلراسة
 األمنيـة  القـوة  مـن  بـدعم  النظـام  سـتعادة ا علـى  كوسـوفو  شرطة مبساعدة األورويب االحتاد لبعثة
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ــة ــوفو يف الدوليــ ــد كوســ ــدالع بعــ ــطرابات انــ ــال يف االضــ ــسا مشــ ــانون ٣٠ يف ميتروفيتــ  كــ
 ظـل  يف القـدرة،  لـديها االحتـاد األورويب      بعثـة  شرطة أن على برهن ّمما ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول

 األحــداث يــعمج يف كوســوفو شــرطة دعــم مقتــضيات تلبيــةعلــى  لــديها، املتــوافرة اتاإلمكانــ
 الثالثـة  لألطـراف  قـة املراِف احلراسـات  تـوفّر  فإهنـا  ذلـك،  إىل وإضافة .الشمال يف تقع اليت األمنية
 مبثـل  ضـطالع علـى اال   الالزمـة  القـدرة  كوسـوفو  شـرطة  لـدى  تتـوافر  ال عنـدما  منتظمة بصورة
  .العمليات هذه

 وزارة إىل املــشورة بإســداء األورويب االحتــاد بعثــة يف ات الــوزاررصــد وحــدة وقامــت  - ١٥
 احمللـيني،  نظـرائهم  مـع  باالشتراك الوحدة، مستشارو وقام .الوزارة تنظيم إعادة بشأن الداخلية
 وإدارة الوحـدة  وناقـشت  .املـدين  للتـسجيل  البلديـة  املراكز جودةمدى   تقييم عن تقرير بإعداد
 مهـام  وُنقلـت  .يـة الفرع والتـشريعات  القـوانني  صـياغة  حتـسني  سـبل  بـالوزارة  القانونيـة  الشؤون
  .األورويب االحتاد ببعثة الشهود أمن وحدة إىل املتحدة األمم ببعثة الشهود محاية وحدة

  
  العدل    

 ٢٠٠٨ يوليـه /متـوز  منذ األورويب االحتاد لبعثة التابعون ونالعامواملدعون   القضاة يقوم  - ١٦
  .كوسوفو أرجاء خمتلف يف إليهم املشورة وإسداء وإرشادهم نظرائهممبتابعة 

ــانون ٩ ويف  - ١٧ ــسمرب/األول كـ ــدأ ،٢٠٠٨ ديـ ــضاة بـ ــدعون و القـ ــاماملـ ــّباط ونالعـ  وضـ
ــة يف الــــسجون ــاد بعثــ ــامهم االضــــطالع األورويب االحتــ ــل مبهــ ــا بكامــ ــانون ويف .نطاقهــ  كــ

يقـضي   خـاص  ترتيـب  علـى  املتحـدة  األمـم  وبعثـة  األورويب االحتـاد  بعثة وقّعت ديسمرب،/األول
 بعثـة  قـضاة  تـسلّم  وقـد  .األورويب االحتـاد  بعثـة يف  واملـدعني العـامني      ضاةقـ ال إىل القضايا بإحالة
 حــني يف املتحــدة، األمــم بعثــة يف زمالئهــم مــن قــضية ٩٠ مــن أكثــر اآلن إىل األورويب االحتــاد
جيــري  القــضايا وهــذه .قــضية ١٧٦ األورويب االحتــاد لبعثــة التــابعون ونالعــاماملــدعون  ملّتــس

  . الالزمة هلااملتابعة تجراءاإل تخطيطالوجتهيزها 

 جلــساتبعقــد  ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون منــذ األورويب االحتــاد بعثــة قــضاةويقــوم   - ١٨
 مــن القــضايا ملفّــات حتويــل زال ومــا .خمتلطــةمــن خــالل أفرقــة  احملاكمــاتإجــراء و االســتماع

 لـوائح  توجيـه  فيهـا  مت وقـضايا  التمهيديـة  املرحلـة  يف قـضايا  ومنـها  مـستمرا،  املتحـدة  األمم بعثة
  .احملاكمة موعد وحدد االهتام لوائح فيها أُكّدت وقضايا تؤكّد مل ولكنها االهتام

ــاين كــانون ويف  - ١٩ ــاير/الث ــةانتقلــت إىل  ،٢٠٠٩ ين ــ األورويب االحتــاد بعث ــة نم  األمــم بعث
 يف اشـتباه  حالـة  ١ ١٨٧ علـى  يربـو  ماعن   فصاعدا ١٩٩٩ عام منذ تلقّيها مت بالغات املتحدة

 إىل إلحالتـها  الكافيـة  باألدلـة  معـّززة  غـري  أهنـا  املتحـدة  األمـم  بعثـة  تعتقد حرب جرائم تكابار
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 املتحــدة األمــم ببعثــة اجلنائيــة الــشعبة إىل أحيلــت قــد كانــت آخــر بالغــا ٥٠ و االّدعــاء، هيئــة
  . بصدهااالهتام لوائح لتوجيه

 املوجـودة  احملكمـة  يف استماع جلسة أول قدتُع ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ١٦ ويف  - ٢٠
مكاتــب  املتحــدة األمــم بعثــةأخلــت  ،٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون ١٩ ويف .ميتروفيتــسا مشــال

  .األورويب االحتاد بعثة تصّرف حتتحمكمتني وأصبحتا 

 بعثـة  لـسجون التـابعون    رافقةامل راسةأفراد احل  يشغل اإلصالحية، للخدمات بالنسبة أما  - ٢١
  .٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين منذمن كوسوفو  نظرائهم مع قعاملوا نفس األورويب االحتاد

 لوحــدة التابعــة املرافقــة احلراســة وحــدة دخلــت ،٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ويف  - ٢٢
 وإســداء وإرشــادها الــنظرية العناصــرمبتابعــة  تقــوم بــدأت حيــث التــشغيل، طــوراإلصــالحيات 

 ذلـك  يف مبـا  بنفـسها،  النقـل  بأعمـال  قيامها نبجا إىل السجناء، بنقل يتصل فيما إليها املشورة
  .ميتروفيتسا مشال من النقل أعمال

 األورويب االحتــاد بعثــةاملعــين بــاملفقودين والطــب الــشرعي التــابع ل كتــبوقــد حــضر امل  - ٢٣
 مـن  عمليـات  أجـرى  كمـا  اجلثـث  واسـتخراج  ،الوفـاة  أمـاكن  وتفقّـد  ،اجلثـث  تشريح عمليات
ــواع هــذه ــد متحيــث  ،األن ــات حتدي  ســلطات مــع املكتــب ويتعــاون .احلــاالت بعــض يف اهلوّي

  .املفقودين أسراملعنية ب احمللية والرابطات املعنية الدولية واملنظمات كوسوفو
  

 اجلمارك    

ــة خــالل  - ٢٤ ــة العملي ــسابقة االنتقالي ــشغيلية القــدرة بلــوغعلــى  ال ــة، الت ــام األولي ــصر ق  عن
 يف موظفيــه معظــم بنــشر بــسيادة القــانون يف كوســوفو املعنيــة األورويب االحتــاد ببعثــة اجلمــارك
ــة الرصــد وحــدات ــة واألفرق ــة  املتنقل ــصورة تدرجيي ــك ب ــى . ذل ــو وتلقّ ــارك موظف ــة اجلم  بالبعث
 اللوجـستية  التحـضريات  وأجريـت  .كوسـوفو  مجـارك مـن    مبـساعدة  اخلدمـة  أثنـاء  مكثفـا  تدريبا
 يف التــشغيل طــور للبعثــة التابعــة لــةاملتنق اجلمــارك أفرقــة ودخلــت .األمنيــة التقييمــات فيهــا مبــا

 اجلمــارك موظفــو ُنــشر ،٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ٩ ويف .٢٠٠٨ نــوفمرب/الثــاين تــشرين
 وذلــك ،٢٠٠٨ مــارس/آذار منــذ مـرة  ألول ٣١و  ١البــوابتني  يف )للبعثــة التــابعون( الـدوليون 
املتابعـة   بأعمـال  عاالضـطال  البعثـة  يف اجلمـارك  عنـصر  وبـدأ  .البيانات ومجع هناك احلالة لرصد

 مـوظفي  مـن  وغريهـم  احملليـة  اجلمـارك  دوائـر  مـديري  لكبـار الالزمـة    املشورة وإسداء واإلرشاد
  .كوسوفو أرجاء خمتلف يف اجلمارك

 األويل، املرحلـة  ويف .تـدرجيي  هنـج اتباع   كوسوفو مشال يف اجلمارك مراقبة وستتطلّب  - ٢٥
 ويف .ومحوالهتــا الداخلــة التجاريــة ركبــاتامل تفاصــيل بتــدوين بالبعثــة اجلمــارك عنــصر قــام
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 ٣١و  ١ تني البــوابعنــد عناصــرها وجــود مــن البعثــة زادت ،٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون ١٥
  .الساعة مدار علىتعمل  فأصبحت

  
 الكاملة التشغيلية القدرة بلوغ حنو احملرز التقّدم    

 كامــل إىل تــصل أنوفو االحتــاد األورويب املعينــة بــسيادة القــانون يف كوســ بعثــة تتوقــع  
 أنـشطة  نتـائج  وتـسجيل  رصـد  يف البعثـة  أفـراد  وبـدأ  .الـشتاء  فـصل  انتـهاء مـع    التـشغيلية  قدرهتا

 وذلــك الربنــاجمي، هنجهــا إطــار يف البعثــة هبــا تــضطلع الــيت املــشورة وإســداء واإلرشــاداملتابعــة 
 يف ونالقـان  سـيادة  مؤسـسات  يفهـا   هتواج الـيت  لتحـديات عـن ا   واضـحة  صـورة  تكـوين  هبدف

 سـلطات  إىل إحاطـات  وقُـّدمت  .باألهـداف احملـددة هلـا      البعثـة  أعمال نتائج ومقارنة ،كوسوفو
علـى   احملـرز  لتقـّدم امـتالك زمـام ا     ف هبـد  النتـائج  علـى  إطالعها وسيتم اآللية هذه عن كوسوفو

  .القانون سيادة جمال يفالصعيد احمللي 

   رمابونك دي إيف أقّره
 البعثة رئيس
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 الثاين املرفق
 كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة يف الشرطة عنصر وقوام تشكيل    

  )٢٠٠٩ مارس/ آذار٩يف (
  

  العدد  البلد  العدد  البلد 

 ٦ ) وحدة شرطة مشكّلة(أوكرانيا  ٣  االحتاد الروسي
    ٤  أملانيا

      ٦  أوكرانيا
      ٦  إيطاليا

      ١  باكستان
      ١  بلغاريا
      ١٤  تركيا
      ١  رومانيا
      ١  سلوفينيا

      ٣  غانا
      ٤  الفلبني
      ٢  ستانزيقريغ

      ١  كرواتيا
      ١  اهلند

      ١  اليونان
  ٦    ٤٩  
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  املرفق الثالث
 تشكيل دائرة شرطة كوسوفو     

  )٢٠٠٩ مارس/ آذار٩ يف(
  

  العدد  النسبة املئوية   الفئة 

 ٥,٩٨١ ٨٤,٦٠ ألبان كوسوفو
 ٧٠١ ٩,٩٢ صرب كوسوفو

 ٣٨٨ ٥,٤٩ أعضاء األقليات العرقية األخرى
 ٧ ٠٧٠  اجملموع  

 ٦ ١٢٧ ٨٦,٦٦ الرجال
 ٩٤٣ ١٣,٣٤ النساء
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 املرفق الرابع
 يف بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة            االتصال العسكري تشكيل وقوام عنصر        

 يف كوسوفو
  )٢٠٠٩مارس / آذار٩يف (
  
  عدد ضباط االتصال  البلد

 ١ الروسياالحتاد 
 ٢ إسبانيا
 ٤ أوكرانيا

 ٢  يرلنداأ
 ١  باكستان
 ١  بلغاريا

 ٢  بنغالديش
 ١  بولندا
 ١  بوليفيا
 ١ يةمهورية التشيكاجل

 ١  الدامنرك
 ٢  رومانيا
 ١  شيلي

 ١  النرويج
 ٢١  اجملموع  
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