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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
  

  مقدمة  -أوال   
، الـذي قـرر فيـه اجمللـس     )١٩٩٩ (١٢٤٤ُيقدم هذا التقرير عمال بقـرار جملـس األمـن           - ١

أن ينشئ بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو، وطلـب إيلّ أن أقـدم، علـى فتـرات                         
ويغطـي هـذا التقريـر أنـشطة البعثـة والتطـورات ذات             . رير عن تنفيذ البعثة واليتـها     منتظمة، تقا 

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥سبتمرب إىل / أيلول١٦الصلة يف الفترة من 
  

  الوضع السياسي وأولويات البعثة  -ثانيا   
ود ، بالتعديل التدرجيي لوجـ    ٢٠٠٩أحطُت جملس األمن علما، يف مجيع تقاريري لعام           - ٢

بعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو ولـشكلها العـام وألولوياهتـا، نتيجـة للظـروف                      
املتغرية على أرض الواقـع، منـذ إعـالن اسـتقالل كوسـوفو ونـشر بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة                      

ن وما زال اهلدف االستراتيجي للبعثة هـو تعزيـز األمـ   . بسيادة القانون يف مجيع أرجاء كوسوفو 
واالستقرار واحتـرام حقـوق اإلنـسان يف كوسـوفو ويف املنطقـة، مـن خـالل التعامـل مـع مجيـع                       

. الطوائف يف كوسوفو، وكـذا يف بريـشتينا وبلغـراد، ومـع اجلهـات الفاعلـة اإلقليميـة والدوليـة                   
وخــالل هــذه الفتــرة، واصــلت بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو تقــدمي الــدعم   

ومـضت منظمـة   . قليات والتشجيع على املصاحلة، وتيسري احلوار والتعاون اإلقليمي لطوائف األ 
األمن والتعـاون يف أوروبـا وبعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو يف أداء                   

  ).١٩٩٩ (١٢٤٤دورمها اهلامني يف إطار قرار جملس األمن 
، ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٦، املؤرخ   وانسجاما مع البيان الرئاسي جمللس األمن       - ٣
)S/PRST/2008/44(  ــؤرخ ــري، املــــ ــع تقريــــ ــاين ٢٤، ومــــ ــشرين الثــــ ــوفمرب / تــــ ، ٢٠٠٨نــــ
)S/2008/692( واصــلت بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون العمــل يف ظــل الــسلطة ،

وم بعثــة األمــم وتقــ. العامــة ويف إطــار هنــج األمــم املتحــدة احملايــد إزاء مــسألة وضــع كوســوفو   
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املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وبعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القـانون يف كوسـوفو               
ــة يف كوســوفو    ــة الدولي ــوة كوســوفو (والقــوة األمني ــادل املعلومــات   )ق ــتظم، بتب ، علــى حنــو من

  .وبالتنسيق الفعال على الصعيد العمليايت وعلى الصعيد االستراتيجي
ــدت  - ٤ ــن     وعقـ ــرة مـ ــة، يف الفتـ ــتماع عامـ ــسات اسـ ــة جلـ ــدل الدوليـ ــة العـ  إىل ١ حمكمـ
إذا كان إعـالن مؤسـسات احلكـم الـذايت املؤقتـة            ”ديسمرب، بشأن مسألة ما     /كانون األول  ١١

، )طلــب إصــدار فتــوى(“ يف كوســوفو االســتقالل مــن جانــب واحــد موافقــا للقــانون الــدويل 
من بلغـراد وبريـشتينا وجهـات نظرهـا أمـام      وعرضت وفود . ٦٣/٣اجلمعية العامة عمال بقرار   
 دولـة يف املـداوالت      ٢٧وإضـافة إىل ذلـك، شـارك ممثلـو          . ديـسمرب / كانون األول  ١احملكمة يف   

  .الشفوية ومنهم ممثلو مجيع األعضاء الدائمني اخلمسة يف جملس األمن
ــؤرخ       - ٥ ــري األخــري، امل ــذ صــدور تقري ــول٣٠من ــبتمرب / أيل ، )S/2009/497(، ٢٠٠٩س
وأعطــت مجعيــة  .  دولــة ٦٤رفــت دولتــان أخريــان بكوســوفو، ليــصل إمجــايل العــدد إىل       اعت

 بليـون يـورو، والـيت    ١,٤٦، الـيت بلغـت   ٢٠١٠كوسوفو موافقتها على ميزانية كوسوفو لعـام     
  .٢٠٠٩ يف املائة على ميزانية عام ٦تعكس زيادة بنسبة 

ات رؤسـاء البلـديات     نوفمرب، نظمت سلطات كوسـوفو انتخابـ      / تشرين الثاين  ١٥ويف    - ٦
ومل تشارك بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسـوفو يف تنظـيم             . وأعضاء جمالس البلديات  

وخلـــص املراقبـــون الـــدوليون إىل أن هـــذه االنتخابـــات تقيـــدت باملعـــايري   . هـــذه االنتخابـــات
  .املخالفات الدميقراطية رغم وجود بعض

 أعرب حزب كوسوفو الدميقراطي، أكرب حـزب        وعقب اجلولة األوىل من االنتخابات،      - ٧
مـن رابطـة    يف حكومة كوسوفو االئتالفية، عن رغبته يف العثور علـى شـريك ائـتاليف آخـر بـدال       

ذلك، جـدد كـل مـن     وبعد. كوسوفو الدميقراطية، اليت تبني أهنا منافسه الرئيسي يف االنتخابات 
لتـزام ملواصـلة االئـتالف احلكـومي        حزب كوسوفو الدميقراطي ورابطة كوسـوفو الدميقراطيـة اال        

ويف تطور منفصل، ادعى أعضاء حزب معارض بأن شخصا، يّدعي بأنـه كـان مـدرجا       . الراهن
علــى جــدول مرتبــات جهــاز خمــابرات ســابق، كــان يــديره حــزب كوســوفو الــدميقراطي، قــد     

وأعلنـت سـلطات كوسـوفو أن القـانون         . ارتكب أعماال إجراميـة، منـها قتـل خـصوم سياسـيني           
أخذ جمراه بشأن تلك القـضية، وقامـت بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون بوضـع                     سي

 يبـدو، الـرأي العـام، فإهنـا          ومـع أن القـضية قـد أثـارت، علـى مـا             .املشتبه به رهن اإلقامة اجلربية    
  .تكن هلا آثار تذكر على اجلولة الثانية من انتخابات رؤساء البلديات مل
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  مع بريشتينا وبلغراد والترتيبات العمليةالتعامل   -ثالثا   
واصلت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو تيـسري إشـراك مجيـع األطـراف          - ٨

ففــي الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  . للوصــول إىل حلــول عمليــة للقــضايا ذات االهتمــام املــشترك 
حــدة يف بلغــراد، يف تــشرين التقــى ممثلــي اخلــاص وكبــار مديريــه، بــدعم مــن مكتــب األمــم املت 

نوفمرب، بالرئيس الصريب بوريس تاديتش، والتقوا، يف مرات كثرية، مـع كبـار املـسؤولني      /الثاين
وواصـل خـرباء االحتـاد األورويب وبعثـة         . الصربيني اآلخرين، الذين واصلوا إبـداء تعـاون كامـل         

ــانون يف كوســوفو إجــراء مناقــشا     ــسيادة الق ــة ب ــسلطات  االحتــاد األورويب املعني ــة مــع ال ت تقني
الصربية يف جمال سيادة القـانون، وهـم ُيبقـون بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو                       

  .على علم، بصورة منتظمة، مبا انتهوا إليه من النتائج
وحدث حتسن يف عالقات بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو مـع سـلطات            - ٩

فــاظ علــى اتــصاالت جــد حمــدودة مــع ممثلــي اخلــاص خــالل األشــهر كوســوفو، الــيت آثــرت احل
بعـدد مـن    يف بريشتينا، وعلى هـامش االجتماعـات الدوليـة          فقد اجتمع ممثلي اخلاص     . املنصرمة

اء أكتـوبر، ورئـيس الـوزر     /كبار مـسؤويل كوسـوفو، ومنـهم الـرئيس سـيديو، يف تـشرين األول              
  .ديسمرب/تاتشي، يف كانون األول

م من التعاون مع مجيع األطراف، فإنه ثبت أن الوصول إىل اتفـاق هـو أمـر                 وعلى الرغ   - ١٠
ومـضت بعثـة األمـم املتحـدة        . صعب، يف جمـاالت مـن مثـل العـدل واجلمـارك والتـراث الثقـايف               

لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو يف بذل جهودها للوصـول إىل حلـول دائمـة حلمايـة التـراث الثقـايف             
نـوفمرب، قـام    /أكتوبر، وتـشرين الثـاين    /ين األول سبتمرب، وتشر /ففي أيلول . الصريب يف كوسوفو  

ممثلي اخلاص ومسؤولو بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، مبناقشة هذه املسألة مـع               
كما قامت البعثة املذكورة باتصاالت واسعة النطـاق بأصـحاب املـصلحة            . السلطات يف بلغراد  

وضـمنت  .  ريـادي يف هـذا اجملـال   رألورويب، الـذي قـام بـدو   الرئيسيني، وعلى رأسـهم االحتـاد ا    
اجلهود املشتركة اليت بذهلا اجملتمـع الـدويل حبثـا عـن صـيغة بـشأن التـراث الثقـايف، حتقيـق تقـدم                        

  .كبري، ميكن أن ُيفضي، يف خامتة املطاف، إىل اتفاق يف بريشتينا وبلغراد
  

  مشال كوسوفو  -رابعا   
ملتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف ميتروفيتـشا يف العمـل وسـيطا بـني               استمر مكتب بعثة األمم ا      - ١١

ووفـر وجـود بعثـة األمـم     . رؤساء بلديات صرب كوسوفو وطائفة ألبـان كوسـوفو يف الـشمال       
. املتحــدة املــذكورة لــصرب كوســوفو قنــاة اتــصال مــع الــسطات يف بريــشتينا، عنــد الــضرورة   

املعنيــة بــسيادة القــانون والقــادة    وكــذلك عمــل املكتــب جــسرا بــني بعثــة االحتــاد األورويب       
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السياسيني احملليني، الذي يـرفض بعـضهم وإن مل يكـن بـنفس القـدر مـن الـشدة مـن ذي قبـل،                        
وعـني االحتـاد   . االتصال مباشرة مع بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو                

االحتــاد األورويب يف طــايل لــدى كوســوفو ليقــوم مبهمــة تيــسري أنــشطة       ياألورويب الــسفري اإل
  .الشمال وتنسيقها

ــشأن    - ١٢ ــة بــ ــورات إجيابيــ ــودة ولوحظــــت تطــ ــروا  عــ ــة كــ ــوفو إىل منطقــ ــان كوســ ألبــ
. برديــاين يف اجلــزء الــشمايل مــن متروفيتــشا، الــيت شــهدت عنفــا خــالل أشــهر الــصيف /فيتــاكو

ســلميا وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اشــتركت كلتــا الطــائفتني يف جهــود تعمــري ديارمهــا  
ألبـان كوسـوفو، وسـلطات بلديـة متروفيتـشا االتـصال علـى حنـو                من  الك  املواصل فرادى    فيما

  .إجيايب بإدارة بعثة األمم املتحدة يف متروفيتشا ملعاجلة املسائل العالقة ذات الصلة بالعائدين
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ازدادت التــوترات بــشأن اإلمــداد بالكهربــاء يف          - ١٣
لشمال، مبا يف ذلك فصل بلديات اجلزء الشمايل من شبكة شركة الطاقة يف كوسـوفو، لتحـل      ا

ــة يف صــربيا    ــة الكهربائي ــها شــركة صــناعة الطاق ــام    . حمل ــسألة االهتمــام الع واســترعت هــذه امل
وما زالت املـشاورات التـشغيلية بـني    . األوساطعدد من يف وأججت املخاوف من آثار حمتملة   

 يف كوسوفو وشركة صناعة الطاقة الكهربائيـة يف صـربيا جاريـة مـن أجـل                 شبكة شركة الطاقة  
  .االستقرار الوصول إىل حل مرض أطول أجال، لواله يبقى احتمال عدم

نوفمرب، نظمت صربيا انتخابات فرعية يف بلديـة تقـع يف أقـصى            / تشرين الثاين  ٢٩ويف    - ١٤
اغر اليت نشأت بعـد تنحيـة حكومـة    ليبوتسافيتش، مللء الشو  /الشمال يف كوسوفو، ليبوتسافيك   

ومل تـشارك بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة             . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١١البلدية اليت انُتخبت يف     
وصــرحت . يف كوســوفو يف تنظــيم تلــك االنتخابــات الــيت مل يــدع إىل إجرائهــا ممثلــي اخلــاص  

 يكـن لالنتخابـات   ومـن جهـة أخـرى، مل   . سلطات كوسوفو بأهنا لن تعترف هبـذه االنتخابـات    
نوفمرب أي أثر سياسي على الـشمال، الـيت         / تشرين الثاين  ١٥اليت نظمتها سلطات كوسوفو يف      

  .مل يكد يكون فيها أي مقترعني من صرب كوسوفو
  
  االنتخابات والالمركزية   -خامسا  

لقــد شــكلت انتخابــات أعــضاء البلــديات ورؤســائها الــيت نظمتــها ســلطات كوســوفو    - ١٥
 بلديـــة، ٣٦ذلـــك أن االنتخابـــات قـــد أُجريـــت يف . “الالمركزيـــة”يف عمليـــة خطـــوة هامـــة 

ـــ   أي ــر ب ــشرين        ٦أكث ــت يف ت ــيت أُجري ــة ال ــات احمللي ــديات يف االنتخاب ــدد البل ــن ع ــديات م  بل
ــاين ــوفمرب /الثـ ــك،     ٢٠٠٧نـ ــي يونيـ ــسابقة أال وهـ ــة الـ ــة النموذجيـ ــدات البلديـ  ومشلـــت الوحـ

 يــانكوفيتش، الــيت تعتــرب اآلن بلــديات كاملــة، اجلنــرال/ماموشــا، وهــاين أي إليزيــت/وماموشــي
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ــة الـــصربية أال وهـــي غراتشانيتـــسا   ــوفو اجلديـــدة ذات األغلبيـ غرانشانيتـــسي /وبلـــديات كوسـ
ــوبريدي/كلوكــوت ورانيلّــوغ/وكلّوكــوت ــردو/رانيلــوغ ونوف وأرجئــت االنتخابــات . نوفــو ب

م إحـراز تقـدم كـاف       بـارتيس لعـد   /للبلديات اجلديـدة املتوخـاة يف مشـال متروفيتـشا، وبـارتييش           
  .لكسب التأييد لالمركزية يف هذه املناطق

 تـشرين   ١٥وتولت جلنة االنتخابات املركزية يف كوسوفو التنظـيم املباشـر النتخابـات               - ١٦
ووفرت بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا الدعم التقين إىل جلنة االنتخابـات             . نوفمرب/الثاين

ــال   ــوفو يف األعمـ ــة يف كوسـ ــات، وإىل  املركزيـ ــضريية لالنتخابـ ــةال التحـ ــةلجنـ ــة   الفرعيـ املعنيـ
جهيــز الــشكاوى، لكــن مل يكــن هلــا  الــشكاوى والطعــون االنتخابيــة يف إعــداد اإلجــراءات بت ب

  .دور يف عملية عد األصوات وأنشطة يوم االنتخابات أي
وقـدمت الكيانـات الـسياسية الـيت     . وجرت االنتخابات من دون وقوع حوادث تذكر        - ١٧

الــشكاوى املعنيــة بالفرعيــة لجنــة ال شــكوى إىل ١٥٠ت نفــسها يف االنتخابــات حــوايل رشــح
ــا بارتكــاب         ــّدعي فيه ــراع، ت ــة االقت ــن عملي ــة األوىل م ــهاء اجلول ــد انت ــة بع ــون االنتخابي والطع
خمالفات لإلجراءات يف بعض مراكز االقتراع، وتطعن يف صـحة بعـض النتـائج املعلنـة مـن قبـل                 

الفرعيـة  لجنـة   اللغـت   أوبعد النظـر يف هـذه الـشكاوى،         . كزية يف كوسوفو  جلنة االنتخابات املر  
 مركزا وهـو إمجـايل      ٢ ٢٥٦ مركز اقتراع من     ١٥الشكاوى والطعون االنتخابية نتائج     املعنية ب 

ودعي املـصوتون املقيمـون خـارج كوسـوفو، ومنـهم املـشردون داخليـا،        . عدد مراكز االقتراع  
 ،نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١٣وحبلول  . التصويت عن طريق الربيد   إىل التقدم بطلباهتم إىل برنامج      
  . ورقة٣٣٨ملرسلة عن طريق الربيد بلغ إمجايل عدد أوراق االقتراع ا

ــاء     - ١٨ .  منــهم مــراقبني دولــيني  ٦٠٠مراقــب، كــان   ٢٣ ٠٠٠وراقــب االنتخابــات زه
لرصـد هـذه    وأصدرت الشبكة األوروبية ملنظمات رصـد االنتخابـات، وهـي أكـرب بعثـة دوليـة                 

قـد جـرت يف جـو       ”نوفمرب، تنـوه فيـه بـأن االنتخابـات          / تشرين الثاين  ١٦االنتخابات، بيانا يف    
ــة  نظم مــهــادئ و ــة  خلــصت و. “شــابته بعــض املخالفــات لإلجــراءات املرعي ــشبكة األوروبي ال

أن االنتخابات املذكورة قد استوفت كثريا مـن املعـايري الدوليـة            إىل  ملنظمات رصد االنتخابات    
مـستوى عاليـا مـن االلتـزام أثنـاء األعمـال            ”أبـدت   االنتخابات املركزية   تخابات، وأن جلنة    لالن

  .“التحضريية لالنتخابات
وحقـق احلزبــان األلبانيــان الرئيــسيان يف كوسـوفو، ومهــا حــزب كوســوفو الــدميقراطي     - ١٩

ــوف  ــة كوس ــا يف دعمهمــ   وورابط ــسنا طفيف ــة، حت ــدت   ا الدميقراطي ــا فق  أحــزاب االنتخــايب، فيم
ــة وحتــالف     ــا الدميقراطي ــة يف رابطــة درداني ــا؛   املعارضــة املتمثل ــد، بعــض دعمه  كوســوفو اجلدي

  .ضاعف التحالف من أجل مستقبل كوسوفو عدد مؤيديه فيما
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ضي تفـ ظـروف   وصرحت سلطات بلغراد مرارا قبل إجراء االنتخابـات بأنـه ال توجـد                - ٢٠
 تنـسجم وأحكـام قـرار جملـس          وبـأن االنتخابـات ال      مـن التـصويت؛    صرب كوسوفو إىل متكني   

غــري أن الــرئيس . ، وبأهنــا لــن تــدعو صــرب كوســوفو إىل التــصويت  )١٩٩٩ (١٢٤٤األمــن 
وأهـاب  . الصريب أوضح أن احلكومة احلالية لن تضم صرب كوسوفو الذين اختـاروا املـشاركة            

كوسوفو وميتوهيا بصرب كوسوفو أن يقـاطعوا       الصرب يف   مؤمتر رابطة بلديات ومستوطنات     
  .تعين ضمنا اعترافا بإعالن كوسوفو االستقاللقد  من أن املشاركة ا االنتخابات انطالقهذه
 وشارك صرب كوسوفو جنوب هنر إيبار يف االنتخابـات بأعـداد أكـرب مـن أعـدادهم يف                   - ٢١

 يهــــيمن عليهمــــا صــــرب كوســــوفو ومهــــااللــــتني ففــــي البلــــديتني . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤عــــامي 
ــوبريدي ــشي  /نوفـ ــردو وشتريبتـ ــو بـ ــديثا   /نوفـ ــشأة حـ ــديات املنـ ــسي، ويف البلـ ــي ،شتريبتـ  أال وهـ
 شخصا  ٦ ٠٢٢رانيلوغ، صوت   /كلوكوت، ورانيلّوغ /، وكلّوكوت سهغراجهانيت/اسغراجهانيت

 الـيت  -وحسب جلنة االنتخابات املركزية يف كوسوفو، كانت نـسبة املقتـرعني       . يف اجلولة األوىل  
ــ كلوكـــوت، /، وكلّوكـــوتانيتـــسهغراجه/ يف غراجهانيتـــسا-اإلثنيـــة /سب العـــرقال حتـــدد حـ
ــوبريدي ــوغ  /ونوف ــردو، ورانيلّ ــو ب ــوغ حــوايل  /نوف ــى  ٢٥ و ١٣ و ٢٥ و ٢٣رانيل ــة، عل  يف املائ

شتريبتـسي، شـهدت انتخابـات رؤسـاء البلـديات يف           /ويف وشتريبتـشي  . التوايل، يف اجلولـة األوىل    
 املائة يف اجلولـة   يف٣٠,٩١ارتفعت من   إذ: دورة التصفية زيادة كبرية يف نسبة أصوات الناخبني       

ــت     ــا بلغـ ــال إهنـ ــة يقـ ــسبة أوليـ ــة يف   يف٥٤,٢٦األوىل إىل نـ ــانون األول ١٣املائـ ــسمرب/كـ . ديـ
هــيمن احلــزب الليــربايل املــستقل علــى االنتخابــات يف بلــديات صــرب كوســوفو، فانتخــب   وقــد
 رانيلـوغ /كلوكوت ورانيلوغ / وكلّوكوت غراجهانيتسا/غراجهانيتسا(س البلدية يف كل منها      رئي

ومن ناحية أخرى، كانت نسبة املقتـرعني ال تـذكر يف البلـديات الواقعـة            . شتريبتسي/وشتريبتشي
سـافيتص، وكـذا    /زفيجهان زفيكان، وليبوسافيك  /يف الشمال، أال وهي زوبني بوتوك وزفيجهان      

  .يف مشال ميتروفيتشا
  
  األمن  -سادسا  

فقـد كانـت احلملـة    . ا أحيانـا ويبقى الوضع األمين العام يف كوسوفو هادئا نسبيا وهـش        - ٢٢
نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ١٤أكتوبر واستمرت حـىت     / تشرين األول  ١٥االنتخابية اليت بدأت يف     

محلــة ســادها الــسالم، رغــم وقــوع بعــض احلــوادث بــدوافع سياســية، مبــا يف ذلــك التخريــب      
اصـة لـرئيس    وحدة احلمايـة اخل   أفراد   نوفمرب، تعرض / تشرين الثاين  ١١يف  و. والسرقة واالعتداء 

ــوفو،           ــستقبل كوس ــن أجــل م ــدي التحــالف م ــة مــن مؤي ــداء مــن مجاع ــوفو العت وزراء كوس
افقون رئيس الـوزراء    راحلجارة وبالبيض، حني كانوا ي    بوابل من   وحدة احلماية   رشقوا أفراد    إذ

نـوفمرب، أُلقيـت    / تـشرين الثـاين    ١٢ويف  . دجيهـاين /مـن جتمـع سياسـي يف دجيهـان        أثناء خروجـه    
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زفيجهـان، ومل تقـع، حـسب       /فيجهـان علـى مـشغل، ميلكـه مرشـح لـرئيس بلديـة ز            قنبلة يدويـة    
ويف اليـوم نفـسه، ويف ميتروفيتـشا، فـتح رجـال جمهولـون النـار علـى         . قيل، إال أضرار ماديـة   ما

مركبة تابعة ملرشح لرئيس بلديـة تـابع للتحـالف مـن أجـل مـستقبل كوسـوفو، لكنـه مل ُيـصب                       
ويف حادث لـه صـلة   .  أمنية ُتذكر يف يوم إجراء االنتخابات ومل ُيبلَّغ عن وقوع حوادث    . بأذى

ــها / تــشرين الثــاين٣٠باالنتخابــات، وقــع يف  ــوفمرب يف جياكوفيت غاكوفــه، أصــيبت مكاتــب  /ن
  .رابطة كوسوفو الدميقراطية بأضرار وُدمرت حمفوظاهتا نتيجة ملا يشتبه يف أنه حريق متعمد

غاكوفـه  /األبـان كوسـوفو مـن جاكوفيتـس       عرض أحد   أكتوبر، ت / تشرين األول  ١٣ويف    - ٢٣
للضرب املربح على أيدي أشخاص جمهـولني قـرب اجلـسر الرئيـسي يف مشـال ميتروفيتـشا، ويف                   
اليوم ذاته، ويف حادث منفصل، اعُتدي على اثنني مـن ألبـان كوسـوفو مـن سـكان ميتروفيتـشا           

ــة        ــروح بدنيـــة بليغـ ــدمها جبـ ــة؛ أصـــيب أحـ ــشمايل مـــن املدينـ ــزء الـ  تـــشرين ٣٠ويف . يف اجلـ
نوفمرب، أطلق ركاب مركبة، حتمل لوحة تسجيل كوسوفو، النار عشوائيا على مـارة يف              /الثاين

ُيبلـغ   عج بأشخاص من خمتلف األجنـاس، يف مشـال ميتروفيتـشا، ومل           اليت ت منطقة األبراج الثالثة    
  .عن وقوع إصابات أو أضرار

ــيالن/ أيلــول١٦ويف   - ٢٤ ــيالن، أُلقيــت قنب/ســبتمرب، ويف غي ــة خملــوط مولوتــوف علــى  غن ل
مــركبتني فــارغتني تــابعتني لبعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون، فاشــتعلت إحــدامها    

سبتمرب، أطلقت النار من جهة غـري معلومـة علـى قافلـة مركبـات             / أيلول ٢٤ويف  . نتيجة لذلك 
ال كوسـوفو، لكـن      يف مشـ   ٣١تابعة لبعثة االحتاد األورويب املذكورة، كانـت تتجـه حنـو البوابـة              

وأحــرق عــدد كــبري مــن مركبــات بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة  . ُيبلّــغ عــن وقــوع إصــابات مل
بسيادة القانون وبعض املركبات التابعة لبعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو خـالل                 

  .هذه الفترة
و، باملقارنـة مـع العـام    احلوادث اليت متس طوائف األقليات، على مـا يبـد         اخنفض عدد   و  - ٢٥

. غنـيالن /املنصرم، ووقعت أبرز احلوادث، اليت متس طائفة صـرب كوسـوفو، يف بلديـة غيـيالن               
ــي  ــرم شــركة التلفزيــون الــصريب؛ املــسماة       / تــشرين األول١٦فف   أكتــوبر، شــّبت النــار يف ح

”TV Plus“لـهاتف  وأحلقت النار أضرارا كبرية بشبكة تيلينور صـربيا ل . تيلوفو/، قرب شيلوفه
وتـسببت يف تعطيــل خطـوط االتـصال يف قــرى صـرب كوســوفو يف     . وبـشبكة تيليكـوم صــربيا  

غنـــيالين علنـــا باحلـــادث يف /ونـــدد رئـــيس بلديـــة غيـــيالين . اجلنـــوب الـــشرقي مـــن كوســـوفو 
فجــرا أكتــوبر، قــذف جمهولــون جهــازا مت / تــشرين األول١٠ويف . أكتــوبر/تــشرين األول ٢٠

ب صربيا الدميقراطي ووزيـر سـابق يف كوسـوفو وأحلـق      حز على جممع أسرة ناشط من ناشطي     
  .االنفجار أضرارا باملرتل، لكن مل يبلّغ عن وقوع إصابات بقاطين املرتل
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  سيادة القانون  -سابعا   
ما انفك مكتـب اتـصال سـيادة القـانون التـابع لبعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف                         - ٢٦

  .مع وزيري العدل والشؤون الداخليةلتقين على الصعيد اكوسوفو ينعم بتعاون طيب 
، أصدر وزيـر العـدل تعليمـات إداريـة بـشأن املـساعدة              ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف    - ٢٧

وعلــى الــرغم مــن أن التعليمـات اإلداريــة تــنص علــى أن تقــدم وزارة العــدل  . القانونيـة الدوليــة 
 بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتـة       بالنظر مباشرة يف مجيع طلبات املساعدة القانونية الدولية فإن        

  .يف كوسوفو واصلت العمل كميسر
وواصلت بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو، بتعـاون وثيـق مـع سـلطات                     - ٢٨

كوسوفو، تقدمي خدمات التصديق للمقـيمني بـصفة اعتياديـة يف كوسـوفو الـذين يطلـب منـهم                   
وتـشمل هـذه    . ن الـسلطات املختـصة خـارج كوسـوفو        أن يقدموا مثل هذه الوثائق املـصدقة مـ        

. املــدين والتقاعــد ووثــائق أكادمييــة اخلــدمات، يف املقــام األول، التــصديق علــى وثــائق الوضــع   
  .زالت هناك بعض الصعوبات اليت تتم مواجهتها بشأن التصديق على الوثائق األكادميية وما
ى بطاقـات اهلويـة ووثـائق    وقدم عدد متزايد من صرب كوسوفو طلبات للحـصول علـ        - ٢٩

ذلـك أنـه، حـسب مـا تقولـه سـلطات كوسـوفو،              . أخرى للوضع املدين واستلمها الكثري منـهم      
 الـيت كانـت قـد صـدرت ألول          وصل عدد صرب كوسوفو الذين حصلوا على تلك البطاقـات         

ــرة   ووصــل العــدد اإلمجــايل لــصرب    .١٠ ٤٨٢ إىل ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول ١٠يف م
  .١ ٤٥٥لوا على لوحات تسجيل كوسوفو ملركباهتم إىل كوسوفو الذين حص

وسـيكون  . ومت االنتهاء من وضع توصـيفات الوظـائف لنـواب مـدير شـرطة كوسـوفو                 - ٣٠
نائــب املــدير العــام مــن صــرب كوســوفو مــسؤوال، يف مجلــة أمــور، عــن تقيــيم األداء التنظيمــي 

نسانية وقضايا حقـوق اإلنـسان،      للشرطة، واملراجعة والتفتيش الداخلي، والتعامل مع قضايا اجل       
ــزة       ــدماجها يف أجهـ ــشجيع انـ ــف، وتـ ــع الطوائـ ــن مجيـ ــشرطة مـ ــشطة الـ ــسيق أنـ ــيط وتنـ وختطـ

  .كوسوفو شرطة
وُتبقــي بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو علــى خــبري يف شــؤون الطــب    - ٣١

األشـخاص املفقـودين   واألدلة اجلنائيـة لتكفـل التعـاون علـى الـصعيد الـتقين مـع املكتـب املعـين ب             
نـوفمرب،  /سبتمرب إىل هناية تشرين الثـاين     /ذلك أنه، يف الفترة من أيلول     . وحتقيقات األدلة اجلنائية  

 وإضـافة إىل ذلـك، أُعيـد      .  جثـة  ١٨اجتثـاث    عمليـة ميدانيـة، أسـفرت عـن          ٣٧أجرى املكتب   
ؤقتــة يف وكــذلك شــاركت بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة امل.  جثــة إىل أســر الــضحايا١٩رفــات 

املعـين  العامـل   كوسوفو يف أعمال الفريق العامل املعين باألشـخاص املفقـودين والفريـق الفرعـي               
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 جلنــة الــصليب ماترأســهاللــذين بــني بريــشتينا وبلغــراد،  املــشتركني بتحقيقــات األدلــة اجلنائيــة  
عقـدت جلـسة   ،  املشمولة بـالتقرير  وخالل الفترة . األمحر الدولية، مبوافقة مجيع األطراف املعنية     

املعين بتحقيقات األدلـة اجلنائيـة، وجلـسة واحـدة للفريـق العامـل             العامل  واحدة للفريق الفرعي    
  .املعين باألشخاص املفقودين

  
  العائدون  -ثامنا   

عدد العائدين قليال رغم اجلهـود الـيت تبـذهلا مجيـع األطـراف لتـشجيعهم علـى                  ال يزال     - ٣٢
أمـاكن التـشرد داخـل      مـن   األقليـات   أفـراد   طوعـا مـن      نيلعائـد لذلـك أن العـدد الكلـي        . العودة

ــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، والبوســنة         ــل األســود، ومجهوري ــوفو وصــربيا، واجلب كوس
نوفمرب هـذا العـام قـد وصـل         /يناير وتشرين الثاين  /واهلرسك، يف الفترة بني شهري كانون الثاين      

 ٣٣٣تحـدة لـشؤون الالجـئني، عـاد      وحسب إحصاءات مفوضية األمـم امل     .  عائدا ١ ٠١٥إىل  
ســـبتمرب وتـــشرين /طوائـــف األقليـــات إىل كوســـوفو يف الفتـــرة بـــني أيلـــولأفـــراد مـــشردا مـــن 

وتـشمل هـذه    .  شخصا عادوا خالل الفترة نفسها من العام املاضـي         ١٣٥نوفمرب، مقابل   /الثاين
 رومـا وأشـكاليا ومـصريي كوسـوفو،      مـن طوائـف  ١٦٢ من صرب كوسـوفو و       ١٤٨األرقام  

  . من بشناق كوسوفو٥ من غوراين كوسوفو و ١٨ و
مـن  شخصا   ٦٨٥منهم   - شخصا   ٨٣١قسرا  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أُعيد        - ٣٣

ــوفو و  ــان كوس ــف أخــرى   شخــصا  ١٤٦ ألب ــن طوائ ــا،    -م ــرب أوروب ــن غ ــوفو م  إىل كوس
مـم املتحـدة    واعتربت مفوضية األ  . شخصا يف الفترة نفسها من العام املاضي       ٥٧٦باملقارنة مع   

. ، هـم يف حاجـة إىل محايـة        ٨٣١ شخـصا مـن هـؤالء األشـخاص الــ            ٤٩لشؤون الالجـئني أن     
ينـاير وتـشرين   /وبذا يصل العدد الكلي للعائدين قسرا إىل كوسوفو يف الفترة بني كـانون الثـاين      

  . شخصا٢ ٦٧٤إىل  ٢٠٠٩نوفمرب / الثاين
املــشردين يف  تــستهدف مجاعــات الــيتأنــشطة االتــصال والتوعيــة عــدد  وكــذلك ازداد  - ٣٤

وخــالل الفتــرة . بــشأن العــودة إىل كوســوفو مــستنرية مــسعى ملــساعدهتم علــى اختــاذ قــرارات  
وقد أتاح هذا هلم فرصـة      . “زيارة معاينة ” ٢٤ شخصا يف    ٢٥٧املشمولة بالتقرير، شارك حنو     

وإضـافة  .  املـستقبلة  ة ممتلكاهتم وإجراء تقييم مباشر للظـروف القائمـة يف اجملتمعـات احملليـة             رلزيا
تـشردهم يف صـربيا واجلبـل      إىل منـاطق    “زيارات إبـالغ  ” ٨ شخصا يف    ٢٥٠شارك  إىل ذلك،   

  .األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكذلك يف كوسوفو
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  التراث الثقايف الديين  -تاسعا   
ل اليت تقوم هبا جلنـة      لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو تيسري األعما      املتحدة   األممواصلت بعثة     - ٣٥

تنفيذ أعمال الـتعمري، بالتنـسيق مـع جملـس أوروبـا واملفوضـية األوروبيـة، مبـا يكفـل املـشاركة يف                       
وزارة الثقافــة والــشباب والرياضــة يف : عمليــة الــتعمري مــن جانــب أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني 

. يف بلغـراد وبريـشتينا  كوسوفو، والكنيسة األرثوذكسية الصربية ومعاهـد محايـة الُنـُصب واملعـامل         
أعمـال الـتعمري جـزءا مـن برنـامج جديـد            تنفيذ  أكتوبر، أصبحت جلنة    /واعتبارا من تشرين األول   

  .دعم تعزيز التنوع الثقايف يف كوسوفويهدف إىل مشترك بني املفوضية األوروبية وجملس أوروبا 
ــاين٣ويف   - ٣٦ ــتعمري عطــا   / تــشرين الث ــة تنفيــذ أعمــال ال ــوفمرب، طرحــت جلن ــدة ن ءات جدي

لتعمري ثالثة مواقع أرثوذكسية صربية تضررت أو ُدمرت نتيجة أعمال العنف بـني الطوائـف يف              
، أال وهي كنيسة سانت جورج يف بريزرن وجممـع كنيـسة سـانت جـون املعمـداين           ٢٠٠٤عام  
وأعـادت سـلطات كوسـوفو ختـصيص مبلـغ          . اسربيـس /تش، ودير ديفيـتش يف سـكندراي      بي/بييه

، مل يكــن قــد أُنفــق، حلــسابات جلنــة تنفيــذ أعمــال  ٢٠٠٩ ميزانيــة عــام يــورو مــن ٥٣٤ ٠٠٠
  .٢٠١٠عمليات التعمري يف عام إلجناز وسوف ُتستخدم األموال . التعمري مباشرة

ــديين        - ٣٧ ــراث الثقــايف وال ــالتقرير، تعــرض عــدد مــن مواقــع الت ــرة املــشمولة ب وخــالل الفت
ـــ   ابر أرثوذكــــسية يف بلــــديات للتخريــــب، مبــــا يف ذلــــك تــــدنيس شــــواهد األضــــرحة يف مقـ

ت شـعارات مهينـة علـى       كلينـا، ورمسـ   /ا، وكلينيـا  سربيـس /سوفا ريكا، وسكندراي  /اريكيهسوه
البلــي ســيلو قــرب  /جــدران كنــائس أرثوذكــسية، منــها كنيــسة ســانت بيتكــا يف البلــي ســيله   

أكتوبر، ُعثـر   / تشرين األول  ٢٣ويف  . أوراهوفاتش/بريشتينا ودير زوجيشتشي قرب راهوفيتش    
غراتشكه إيه فيـتري وأبطلـت   /ى ذخرية غري منفجرة يف مقربة أرثوذكسية يف ستارو غراتشكو عل

وتعرضــت الكنــسية األرثوذكــسية الــصربية، الــيت  . مفعوهلــا القــوة األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو 
غينيــاين، للــسطو يف /بودريكــه إيــه بوشــتمي يف بلديــة غيــيالين/ُرممــت مــؤخرا يف دونيــا بودريغــا

  .نوفمرب/اينتشرين الث ٦
لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو تعزيز إرساء احلوار بـني شـركة         املتحدة   األممواصلت بعثة     - ٣٨

الطاقــة يف كوســوفو والكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية للوصــول إىل حــل دائــم ميكّــن الــشركة    
املـــذكورة مـــن إعـــادة إمـــداد طوائـــف الرهبـــان واألديـــرة يف مجيـــع أرجـــاء كوســـوفو بالطاقـــة 

وتقــوم القــوة األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو باألعمــال التحــضريية الالزمــة إلجــراء    . ائيــةالكهرب
 لألمن الثابت عن مواقع التراث الثقـايف الـيت دأب جنـود القـوة األمنيـة الدوليـة       “فك تدرجيي ”

ملنظمـة  التـابع   يف كوسوفو على حراستها على الدوام بانتظار املوافقة من جملس مشال األطلسي             
ــسيحلــف مشــال  ــاتو ( األطل ــع إىل شــرطة      . )الن ــة هــذه املواق ــسليم ســلطة محاي ــع ت ومــن املتوق
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كوسوفو فيما تواصل القوة األمنية الدولية حتمل املسؤولية عن توفري البيئـة العامـة اآلمنـة حـول              
  .تلك املواقع

  
  القضايا املتعلقة بالطوائف  -عاشرا   

كوســـوفو تقـــدمي الـــدعم لـــسلطات تواصـــل بعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف   - ٣٩
كوسوفو، بتنسيق وتعاون مع اجلهـات الفاعلـة الدوليـة ذات الـصلة، ملعاجلـة األخطـار الـصحية         
البالغــة اخلطــورة الــيت يتعــرض هلــا املــشردون داخليــا مــن طوائــف الرومــا وأشــكاليا واملــصريني   

مبـادة الرصـاص    لوغ بسبب التلوث    /تشيمسني/املقيمني يف خميمي أوستريودي وتشيمسني لوغه     
جهودهــا املبذولــة للتواصــل مــع قــادة الطوائــف يف  املتحــدة األمــموضــاعفت بعثــة . يف الــشمال

مجيع املخيمات املتأثرة، من خالل اجتماعات تنسيقية وزيارات مشتركة اسـتطالعية للمواقـع،           
تشجيعا على حتقيق املزيد من املشاركة يف الوصول إىل حلول وتدابري مؤقتـة ودائمـة مـن أجـل             

  .إغالق املخيمات يف هناية املطاف
تـرة االنتخابيـة الفرصـة لقـادة ألبـان كوسـوفو للتواصـل مـع الطوائـف غـري                وأتاحت الف   - ٤٠

أرجــاء كوســوفو بأنــشطة  البلــديات املختلطــة يف سلطات يف معظــم الــذات األغلبيــة، وقامــت 
ففـي  . التواصل مع طائفة صـرب كوسـوفو مـن أجـل إقناعهـا باملـشاركة يف االنتخابـات احملليـة                   

ادة صـرب كوسـوفو لإلعـراب عـن اسـتعداده للعمـل مـع        كلينا، التقى رئـيس البلديـة بقـ      /كلينيا
ممثلي مجيع الطوائف، ودعاهم إىل املـشاركة يف االنتخابـات احملليـة كوسـيلة لتعزيـز دورهـم يف                   

بيتش، أجـرى رئـيس البلديـة لقـاءات مـع صـرب كوسـوفو يف                /ويف بييه . عملية صنع القرارات  
ا شــريطة مــشاركتهم يف  غوراجــديفاتش عارضــا علــيهم مناصــب بلديــة عليــ     /غوراجــديفتش
ــوفيتش. االنتخابـــات ــوفو يف   /ففـــي راهـ أورهافـــاتش، حيـــث كانـــت مـــشاركة صـــرب كوسـ

نـوفمرب، كـبرية نـسبيا، عقـد نائـب رئـيس            / تـشرين الثـاين    ١٥االنتخابات احمللية الـيت جـرت يف        
البلدية لشؤون الطوائـف رئـيس مكتـب شـؤون طوائـف البلديـة عـدة اجتماعـات منفـصلة مـع                      

  .صرب كوسوفو
  
  حقوق اإلنسان  -حادي عشر 

حمطــة  - كوســوفو يــونذاعــة وتلفزإل، اســتقال املــدير العــام  ســبتمرب/أيلــوليف أواخــر   - ٤١
. ملمحـا إىل ضـغوط كابـدها علـى مـدى مثانيـة أعـوام مـن اخلدمـة                   اإلذاعة العامـة يف كوسـوفو     

ضغط وأعربت جمموعات حملية ودولية عن خشيتها من أن تكون االستقالة قد جـاءت نتيجـة لـ     
سياسي ال داعي له، كما أن احتاد اإلذاعات األوروبية اهتم سلطات كوسـوفو بإخـضاع إذاعـة       

ــه   وتلفزيــون وفنــدت ســلطات كوســوفو  .  كوســوفو لتــدخل سياســي واقتــصادي ال هــوادة في
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 كوسـوفو مل تكـن ختـضع لـسيطرة احلكومـة أو أي             حمطة إذاعـة وتلفزيـون    االدعاءات بقوهلا إن    
  .ثت برامج تنطوي على نقد الذع للحكومةحزب سياسي، وأهنا قد ب

، خلصت حمكمة مقاطعة بريـشتينا إىل أن األعـضاء          ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ويف    -  ٤٢
الثالثة الـسابقني يف جـيش حتريـر كوسـوفو، املعـروفني مبجموعـة البيـي، قـد ثبتـت إدانتـهم جبـرم                      

وانتقـد عـدد مـن كبـار        . فـو بودي/تعذيب ومعاملة الإنسانية لسجناء يف معـسكر قـرب بودوجيفـه          
  .مسؤويل كوسوفو القرار علنا، مثريين خماوف من تدخل سياسي يف اإلجراءات القانونية

أكتــوبر، قامــت ســلطات كوســوفو حبملــة تلفزيونيــة، أحــست / تــشرين األول١٢ويف   - ٤٣
 وتركـزت املرحلـة األوىل مـن احلملـة علـى الـسن،      . باحلاجة هلا، لترويج قانون مكافحة التمييـز      

  .والتوجه اجلنسي، من بني أقل أسباب التمييز فهما
وأصـــدرت بعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوفو التوجيـــه اإلداري رقـــم     -  ٤٤

 بــشأن إنــشاء فريــق استــشاري  ٢٠٠٦/١٢ مــن أجــل تنفيــذ القاعــدة التنظيميــة رقــم   ٢٠٠٩/١
عدا هنائيا لتقـدمي الـشكاوى       مو ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١وحيدد التوجيه اإلداري    . حلقوق اإلنسان 

ــة الــشكاوى،      إىل الفريــق االستــشاري املعــين حبقــوق اإلنــسان، ويوضــح املــسائل املتعلقــة مبقبولي
وحـىت اآلن، تلقـى الفريـق       . وتعيني واستقالة أعـضاء الفريـق، وإجـراء جلـسات االسـتماع العامـة             

  . منها٣٠، وأُغلقت قيد النظر منها ٤٥٢ قضية، ما زال ٤٨٢قضايا بلغ جمموعها 
  

  التمثيل اخلارجي  -ثاين عشر 
واصــلت بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو تيــسري إشــراك كوســوفو يف    - ٤٥

وكانت سلطات كوسوفو قد أكدت مـن جديـد موقفهـا املتمثـل             . املنتديات الدولية واإلقليمية  
ليميـة مـن دون وجـود بعثـة     يف أن من حقها دون غريهـا أن تـشارك يف املنتـديات الدوليـة واإلق              

األمـم املتحـدة لــإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو، غــري أن هـذه الـسلطات، يف احلــاالت الـيت كانــت        
مشاركتها، خالفا لذلك، غـري ممكنـة، شـاركت إىل جانـب ممثلـي بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة                 

ــة يف كوســوفو ــالتقرير، كــان عــدد اجتماعــات اآلل  . املؤقت ــرة املــشمولة ب ــة ويف الفت يــات الدولي
فيسرت البعثـة املـذكورة مـشاركة كوسـوفو يف          . واإلقليمية أعلى بكثري منه يف األعوام السابقة      

 اجتماعــا، مشــل طائفــة مــن القــضايا، مبــا فيهــا شــؤون الطاقــة والتجــارة والنقــل    ٢٥أكثــر مــن 
ة لتنميـة   ونظرا ملا للتعاون اإلقليمي من أمهية خاصـ       . والعدل والشؤون الداخلية والتراث الثقايف    

واستقرار كوسوفو واملنطقة بأسرها، فقد نال دور البعثة التيسريي تقـديرا واسـع النطـاق لـدى                 
  .املنظمات املستضيفة ولدى املشاركني
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ومل ُيعثر بعد على حل تستطيع كوسوفو مبوجبه املشاركة يف املدرسـة اإلقليميـة لـإلدارة                  - ٤٦
املدرسة املذكورة، مبـا يف ذلـك     املقدمة إىل    املالية   العامة، األمر الذي أسفر عن خسارهتا املساعدة      

كما أن سلطات كوسـوفو رفـضت املـشاركة مـع           . سبل الوصول إىل مشاريعها واالستفادة منها     
  .بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو يف اتفاق التجارة احلرة ألوروبا الوسطى

  
  مالحظات  -ثالث عشر 

ــري األخــري   - ٤٧ ــذ تقري ــع     من ــدا مــن جانــب مجي ــا متزاي  إىل جملــس األمــن، الحظــت اعتراف
ــة يف كوســوفو، املعــاد تــشكيله       ــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقت أصــحاب املــصلحة بوجــود بعث

، وإنـين إذ أالحـظ      )١٩٩٩ (١٢٤٤وبالدور املفيد الذي تضطلع به البعثة علـى أسـاس القـرار             
ــانون يف ك   ــسيادة الق ــة االحتــاد األورويب ل ــسن أن بعث ت مــسؤولياهتا يف جمــال ســيادة  موســوفو ت

أيضا تنامي العالقة اإلجيابية القائمة بـني       القانون يف كوسوفو منذ عام مضى، يسرين أن أالحظ          
وإنين لعلى ثقـة أن التعـاون مـع االحتـاد األورويب يف             . بعثة األمم املتحدة وبعثة االحتاد األورويب     

  .وأن دوره يف املنطقة سوف يتسعمجيع املسائل املتصلة بكوسوفو سيمضي قدما 
وقد واصل ممثلـي اخلـاص، بالتنـسيق الوثيـق مـع االحتـاد األورويب، التعامـل مـع بلغـراد                       - ٤٨

وال يـزال تعامـل   . وبريشتينا يف السعي إلقامة تعـاون عملـي يف املـسائل ذات االهتمـام املـشترك          
.  جملموعـة مـن املـسائل   سن النيـة ولوضـع حلـول   حـ البعثة مع بلغـراد يتـيح فرصـا إلجـراء حـوار          

وأرحــب أيــضا باإلشــارات اإلجيابيــة الــيت أطلقتــها ســلطات كوســوفو بــشأن إدخــال مزيــد مــن 
  .التحسينات على العالقات مع بعثة األمم املتحدة

. غري أن مـدى التقـدم امللمـوس يف تنفيـذ ترتيبـات عمليـة كـان أقـل عمـا كنـت أتوقـع                          - ٤٩
توصل لغاية اآلن إىل اتفاق بـشأن إنـشاء آليـة خاصـة             وأشعر خبيبة أمل بوجه خاص إزاء عدم ال       

. بالتراث الثقايف وهي آلية هتم مجيع األطراف وقد نوقـشت باستفاضـة علـى مـدى عـدة أشـهر                  
وهلذا، فإنين أحث على التحلي مبزيد من املرونة والواقعية يف تناول هذه املـسألة البالغـة األمهيـة                  

ة يتخذها االحتـاد األورويب يف هـذا املـضمار، مبـا يف             وإنين على استعداد لدعم أي مبادرات بناء      
  .ذلك تعيني مبعوث

ــة بالوضــع          - ٥٠ ــارات املتعلق ــة االعتب ــشتينا ســبال لتنحي ــراد وبري ــل أن جتــد بلغ ــع باملث وأتوق
وأحثهمـا علـى التحلـي باملرونـة يف         . القانوين جانبا، وال سيما يف سعيهما إلقامة تعاون إقليمـي         

مل بشأن اشتراك كوسوفو يف اآلليات اإلقليمية والدوليـة واملنتـديات           سعيهما لتحديد طريقة ع   
الــيت تتــسم بأمهيــة بالغــة يف التنميــة االقتــصادية والدميقراطيــة ويف االســتقرار الطويــل األجــل يف   

  .وأشيد باجلهود الدؤوبة اليت تبذهلا بعثة األمم املتحدة يف هذا اجملال. املنطقة
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ــاء      - ٥١ ــات رؤس ــد جــرت انتخاب ــها ســلطات     وق ــيت نظمت ــديات ال ــديات وجمــالس البل البل
ــوترات بــني الــسكان     ــادة حــدة الت وأالحــظ أن . كوســوفو يف منــاخ ســلمي ومل تتــسبب يف زي

وأالحـظ أيـضا    . املراقبني الدوليني خلصوا إىل أن تلك االنتخابات تقيـدت باملعـايري الدميقراطيـة            
ــت   ــراد، ولـــئن كانـــت ال تؤيـــد اشـ ــربيا أوضـــح أن بلغـ  صـــرب كوســـوفو يف راكأن رئـــيس صـ

  .م صرب كوسوفو الذين اختاروا املشاركة فيهااالنتخابات، لن َتِص
وفيمــا يــسرين تنــاقص حــدة التــوترات بــني ألبــان كوســوفو وصــرب كوســوفو تناقــصا    - ٥٢

برديـان، فـإن احلالـة يف       /ملحوظا يف مجاعـات كوسـوفو الـشمالية الـيت تـضم كـروت فيتـاكوت               
 ذلــك أن احلــوادث بــني الطوائــف العرقيــة ال تــزال تقــع يف  .كوســوفو الــشمالية ال تــزال هــشة 

  .ميتروفيتشا الشمالية، وهو أمر يدعو إىل القلق
وعلـى الـرغم مـن    . ومما يدعو إىل القلق أيضا قلـة عـدد العائـدين وتبـاطؤ وتـرية العـودة           - ٥٣

 أود التـشديد    عدم الرغبة يف التقليل من أمهيـة اجلهـود املبذولـة يف هـذا اجملـال لغايـة اآلن، فـإنين                    
على ضرورة مضاعفة اجلهود ملعاجلة األسباب الكامنة وراء قلة عدد العائدين، وجتنب تـسييس              

  .حمنة املشردين الراغبني يف العودة إىل ديارهم
وأود أن أعــرب عــن تقــديري وامتنــاين العميــق ملمثلــي اخلــاص المربتــو زانــيري جلهــوده    - ٥٤

راف لــدفع عجلــة التعــاون واملــصاحلة، واملــساعدة يف  الدؤوبــة والطيبــة للتعامــل مــع مجيــع األطــ 
وأود أيــضا أن أشــيد مبــوظفي بعثــة . احلفــاظ علــى األمــن واالســتقرار يف كوســوفو ويف املنطقــة

األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو لتفانيهم املتواصل يف أداء العمل والتزامهم بكوسـوفو              
  .وبأهداف األمم املتحدة

 االحتـاد   - ن أعرب عن امتناين لشركاء األمم املتحدة القـدامى يف كوسـوفو             وأود أيضا أ    -  ٥٥
 وكـذلك   - ، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا        )الناتو(األورويب ومنظمة حلف مشال األطلسي      

 لــإلدارة ،لوكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، لــدعمهم املــستمر لبعثــة األمــم املتحــدة 
  .عاوهنم معهااملؤقتة يف كوسوفو وت
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  املرفق األول
  

ــن        ــدم م ــر مق ــسامي تقري ــل ال ــاد األورويب لاملمث ــة  الحت ــشؤون اخلارجي  لل
عــن أنــشطة بعثــة االحتــاد األورويب   العــام األمــنيإىل األمنيــة ولــسياسة وا

  املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو
    

  موجز  - ١  
يف كوسـوفو االضـطالع بأنـشطة       واصلت بعثة االحتاد األورويب املعنية بـسيادة القـانون            

ــا          ــة وفق ــها التنفيذي ــق واليت ــانون وتطبي ــيادة الق ــشورة يف جمــال س ــه وإســداء امل الرصــد والتوجي
وأمتــت البعثــة مــشاورات مــع نظرائهــا يف كوســوفو بــشأن املرحلــة الثانيــة مــن أنــشطة  . لواليتــها

التقرير املتعلـق بنتـائج     نة يف   املبيتوصيات  ال املتوخاة استنادا إىل     ،املشورةالرصد والتوجيه وإسداء    
املـشورة، وأفرقـة عمـل      ذات الصلة بالرصد والتوجيه وإسـداء       األنشطة  األشهر الستة األوىل من     

  .كوسوفوسلطات خمتارة، وقدمت التدريب هلا، وبدأت تنفيذ املرحلة الثانية، بدعم كامل من 
اليت ورثتها بعثة االحتـاد     وأُحرز تقدم كبري يف احملاكمات وجتهيز القضايا، مبا فيها تلك             

وركز مدعو وحمققـو بعثـة االحتـاد     .األورويب من بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو     
األورويب املعنية بسيادة القـانون يف كوسـوفو إجـراءاهتم علـى عـدد مـن قـضايا اجلـرائم املنظمـة                      

ة االحتاد األورويب جلـسات     رأس قضاة بعث  تو. وجرائم احلرب على اعتبارها مسألة ذات أولوية      
. حماكمــات عديــدة، مبــا فيهــا عــدة حماكمــات جلــرائم مرتكبــة بــدوافع عرقيــة وجــرائم حــرب    

وزادت بعثــة االحتــاد األورويب وجودهــا يف مشــال كوســوفو، حيــث أســهمت يف إنــشاء دار        
ا يف  ومت، بإشراف بعثـة االحتـاد األورويب، إعـداد قائمـة جـرد مللفـات القـضاي                . لالحتاد األورويب 

ومــضت بعثــة االحتــاد األورويب يف رصــد  . ميتروفيتــشا/حمكمــة املقاطعــة يف مشــال ميتروفيتــشي 
 من ضباط وعناصر شرطة صرب كوسـوفو، كـانوا          ٣١٨إعادة اإلدماج يف شرطة كوسوفو لـ       

ــل يف      ــودوا إىل العمـ ــة، ليعـ ــن اخلدمـ ــا عـ ــوا مؤقتـ ــد أُوقفـ ــرانقـ ــه/حزيـ ــن  . يونيـ ــرة مـ ويف الفتـ
، أجنــز املكتــب املعــين بــاملفقودين وحتقيقــات  ٢٠٠٩ديــسمرب /ون األولإىل كــانســبتمرب /أيلــول

 جثــة ٢٩األدلــة اجلنائيــة، الــذي تــشترك يف إدارتــه البعثــة وأحــد مــسؤويل كوســوفو، تــشريح    
وقامـت بتـسليم رفـات      .  جثـة جديـدة    ٦٥جـرائم احلـرب، وتـشريح       ضـحايا   أخرى من جثـث     

  . جثة إىل أسرهم٢١
ورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو استنـساخ            وواصلت مجارك بعثة االحتـاد األ       

 يف مشـال كوسـوفو،      ٣١ و   ١البيانات عن حركة سري مركبات النقـل التجـاري عنـد البـوابتني              
  .ووسعت نطاق هذا النشاط ليشمل البضائع املنقولة إىل مشال كوسوفو بالقطارات
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ــة االحتــاد األورويب املعنيــ      - ٢   ــا بعث ــيت اضــطلعت هب ــشطة ال ــانون يف  األن ــسيادة الق ة ب
  ٢٠٠٩ديسمرب /إىل كانون األولسبتمرب /أيلولكوسوفو يف الفترة من 

  
  حملة عامة    

 ٢ ٧٠٧، بلـغ عـدد مـالك بعثـة االحتـاد األورويب            ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ٨يف    
ــوظفني  ــا و  ١ ٦٨١(م ــا دولي ــا ١ ٠٢٦ موظف ــا حملي ــشطة    ).  موظف ــذ أن ــة تنفي وواصــلت البعث

وكـذلك  . إسـداء املـشورة يف جمـال سـيادة القـانون يف كـل أرجـاء كوسـوفو                 الرصد والتوجيه و  
وتعاونــت بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف   . هنــضت البعثــة بواليتــها التنفيذيــة 

كوســوفو تعاونــا وثيقــا مــع بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو، مبــا يف ذلــك يف    
ات وبالقـضايا يف مشـال كوسـوفو، ونـسقت البعثـة أيـضا أنـشطتها مـع                  يتعلق بتبـادل املعلومـ     ما

  .االحتاد األورويب واجلهات الفاعلة األخرى يف كوسوفو ويف املنطقة
املعنيــون يف  ،بـسيادة القـانون يف كوسـوفو   املعنيــة وأظهـر نظـراء بعثـة االحتـاد األورويب       

 بتخطـيط وتنفيـذ املرحلـة الثانيـة     مستوى عاليـا مـن االهتمـام      اجلانب الكوسويف بسيادة القانون     
ويستند هذا العمـل إىل نتـائج املرحلـة األوىل مـن            . من أنشطة الرصد والتوجيه وإسداء املشورة     

ــام       ــذا الع ــشرت صــيف ه ــيت ُن ــشورة، ال ــه وإســداء امل ــشطة الرصــد والتوجي  كــانون ٣ويف . أن
وتواصـل بعثـة    . لديسمرب، أعرب نائب رئيس الوزراء كوشي عن ارتياحه لربنامج العمـ          /األول

املنظمـــات غــري احلكوميــة بــشأن أنــشطة الرصـــد     /االحتــاد األورويب االتــصال بــاجملتمع املــدين    
  .واإلرشاد وإسداء املشورة

وزادت بعثة االحتاد األورويب وجودهـا يف مشـال كوسـوفو، حيـث أسـهمت يف إنـشاء                    
حتـاد األورويب، قائمـة     ، أُجنزت، حتت إشـراف بعثـة اال       سبتمرب/أيلولويف  . دار لالحتاد األورويب  

متروفيتــشا، وبــدأ / قــضية حماكمــة يف القــضاء يف متــروفيتش٣ ٠٠٠جــرد للملفــات املتعلقــة بـــ 
بيـد أنـه مل يكـن يف اإلمكـان بعـد إقامـة              .  ملف من ملفات االدعاء العـام      ٣ ٠٠٠العمل بشأن   

  .نظام قضائي يعمل بكامل طاقته يف الشمال
 األورويب إنـــشاء فريـــق اســـتعراض حلقـــوق وقـــد قـــررت الـــدول األعـــضاء يف االحتـــاد  

اإلنسان، يكـون تابعـا لبعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو، كـي يتـوىل                       
 أنه ضحية النتهاكات حقـوق اإلنـسان مـن          ض الشكاوى املقدمة من أي شخص يدعي      استعرا

  . احلايل تعيني أعضاء الفريقوجيري يف الوقت. جانب البعثة أثناء اضطالعها بواليتها التنفيذية
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وتواصل احلوار مع بلغراد بشأن قضايا الشرطة والعدل واجلمارك، وأُبرم ترتيـب تقـين                
وقـد آتـى تبـادل املعلومـات        . لتبادل املعلومـات الـشرطية مـع وزارة الـشؤون الداخليـة الـصربية             

  .أكله يف جمال الكشف عن اجلرائم ومنعها
  

  الشرطة    
األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو حتقيقـات يف القـضايا       بدأت بعثة االحتـاد       

وحبلـــول كـــانون . هتريـــب الوقـــود وغـــسل األمـــوالاملنطويـــة علـــى ذات األولويـــة، مبـــا فيهـــا 
ــبيل للوصــول إىل      /األول ــة علــى س ــسمرب، حــصلت البعث ــدد دي ــات شــرطة    ع ــد بيان مــن قواع

ئم واملركبــات، وســجل األعمــال  فيهــا قواعــد بيانــات ســجالت اجلــرا   كوســوفو وغريهــا، مبــا 
، ألقــت البعثــة القــبض علــى مــشتبه فــيهم يف قــضية  يوليــه/متــوزويف . التجاريــة والــسجل املــدين

، ألقت القبض على مشتبه فـيهم       سبتمرب/أيلولرمية منظمة؛ ويف    هلا صلة جب  ختويف  تنطوي على   
  .يف قضية هلا صلة جبرائم احلرب

ــشرطة كوســوفو      ــة املــساعدة ل يف األعمــال التحــضريية لنقــل املــسؤولية   وقــدمت البعث
األمنية عن معلم غازميستان وغريه من املواقع الثقافية من القوة األمنية الدوليـة يف كوسـوفو إىل                 

  .شرطة كوسوفو
وواصلت بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو مراقبة إعادة إدمـاج              

، عقـــب عـــودهتم إىل العمـــل يف أواخـــر ٣١٨عناصـــر وضـــباط شـــرطة صـــرب كوســـوفو الــــ  
وسـارت  . ٢٠٠٨، بعد أن كانوا قـد أُوقفـوا عـن اخلدمـة مؤقتـا يف عـام                  ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

وأُعيد من جديد اسـتيفاء معظـم هـؤالء الـضباط والعناصـر      . العملية، على ما يبدو، سريا سلسا    
  .شروط األهلية اآلن، وشغلوا وظائفهم السابقة

د األورويب مراكز تسجيل األحوال املدنية يف كـل أرجـاء كوسـوفو             وقّيمت بعثة االحتا    
وقامت بعثة االحتـاد األورويب وجهـات فاعلـة دوليـة أخـرى             . وقدمت توصيات بتحسني أدائها   

بالعمل علـى إعـداد قـانون منـوذجي لألحـوال املدنيـة يـستويف الـشروط احملليـة وشـروط االحتـاد                 
دعــم وزارة الــشؤون الداخليــة يف وضــع خطــط  األورويب، علــى حــد ســواء، وواصــلت البعثــة  

  .إلنشاء وكالة تسجيل األحوال املدنية تتوىل ختزين البيانات وإصدار الوثائق
وواصلت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو وبعثة االحتـاد األورويب املعنيـة                

) اإلنتربـول (طة اجلنائيـة    بسيادة القانون يف كوسوفو العمل معا يف مكتب املنظمة الدولية للـشر           
  .لدى بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو



S/2010/5
 

18 09-66885 
 

  القضاء    
ــوفو ومـــدعوها       ــانون يف كوسـ ــة بـــسيادة القـ ــاد األورويب املعنيـ ــة االحتـ ــام قـــضاة بعثـ قـ

ــشورة          ــداء امل ــاد وإس ــشطة الرصــد واإلرش ــوفري أن ــوانني بت ــانونيون وصــاغة الق ــا الق وموظفوه
وقام قضاة بعثـة االحتـاد األورويب ومـدعوها بالعمـل           . ل يف كوسوفو  لزمالئهم يف سلطات العد   

بشأن عدد من القضايا اليت أُحيلت إليها من بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو،                     
وكذلك بشأن عدد من القضايا اجلديدة، مبا يف ذلك يف األفرقـة املختلطـة مـع قـضاة كوسـوفو                

ضايا الفساد، واجلرمية املنظمـة، وجـرائم احلـرب، واإلرهـاب،        ومشلت هذه القضايا ق   . ومدعيها
  .واجلرائم العرقية، وهتريب األسلحة واملخدرات، والقتل العمد

 وواصــلت بعثــة االحتــاد األورويب العمــل إلعــادة إنــشاء نظــام القــضاء يف الــشمال كــي   
وكخطـوة أوىل،   . اميتروفيتش/يتسىن التعامل مع القضايا العاجلة يف حمكمة مقاطعة ميتروفيتشي        

، بإنـشاء قائمـة     يوليـه /متوزبدأ فريق من إداريني حمليني، حتت إشراف بعثة االحتاد األورويب، يف            
ميتروفيتـشا، وبتـسجيل وتـصنيف      /جرد للملفات املودعـة يف دار القـضاء يف مشـال ميتروفيتـشي            

ة  قــضي١ ٠٦٥ قــضية جنائيــة و ١ ٩٨٧(ســبتمرب /أيلــول قــضية يف أواخــر ٣ ٠٠٠أكثــر مــن 
وأُحيلــت بعــض امللفــات اجلنائيــة .  ملــف ادعــاء٣ ٠٠٠وجيــري تــصنيف مــا جمموعــه ). مدنيــة

مثل القـضايا الـيت قُـدم بـشأهنا طعـن واسـتئناف إىل احملكمـة العليـا، وفيهـا اُتخـذ قـرار                        (العاجلة  
وكخطـوة ثانيـة، يـتعني أن       . إىل نظام القضاء يف كوسـوفو     ) جاهز للتنفيذ لكن مل يصدر كتابيا     

اة ومدعو بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو يف عـدد كـانوا قـد                 ينظر قض 
حددوه من أكثر القضايا اجلنائية إحلاحا يف أفرقة خمتلطة مع قضاة ومدعني من ألبـان كوسـوفو                 

ويظــل إحــراز تقــدم بــشأن عــودة ألبــان كوســوفو وصــرب كوســوفو أمــرا  . وصــرب كوســوفو
نظـر يف بعـض     ويف الوقت احلـايل، ال يُ     . ال احملكمة إىل طبيعتها املعتادة    حاسم األمهية لعودة أعم   

أكثر هذه القضايا إحلاحا إال قضاة ومدعو بعثة االحتاد األورويب الذين ُيندبون ملكتـب مقاطعـة                
  .ميتروفيتشا/ميتروفيتشي

ليم رأس قضاة بعثـة االحتـاد األورويب يف احملـاكم العليـا وحمـاكم املقاطعـات ويف األقـا               تو  
وتـــشمل القـــضايا احلـــض علـــى الكراهيـــة القوميـــة  . عـــددا مـــن احملاكمـــات يف أفرقـــة خمتلطـــة

فعلـى سـبيل املثـال، خلـص فريـق خمـتلط            . العرقية، وجرائم احلرب، والقتل العمـد، والفـساد        أو
، إىل أن عـضوين سـابقني       سـبتمرب /أيلـول من قضاة بعثة االحتـاد األورويب وقـضاة كوسـوفو، يف            

، يف  ٢٠٠٧كوسـوفو قـد ثبتـت إدانتـهما بالقتـل العمـد يف تفجـري، يف عـام                   من أعـضاء شـرطة      
مقهــى يف بريــشتينا ذهــب ضــحيته شخــصان وأُصــيب مــن جرائــه عــدد آخــر مــن األشــخاص،   

  . عاما٢٥وحكم الفريق على كل منهما بالسجن ملدة 
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أكتوبر، صدر حكم بشأن قضية جرائم حـرب حظيـت باهتمـام            / تشرين األول  ٢ويف    
مـصطفى، قائـدا سـابقا يف جـيش حتريـر           “ رميـي ”فيها أحـد املتـهمني، وهـو رسـتم          كبري، كان   

كوســوفو، وهــو اآلن عــضو يف مجعيــة كوســوفو، وقــد حكــم الفريــق علــى املتــهمني بالــسجن   
  .١٩٩٩ و ١٩٩٨ يبني ثالثة وستة أعوام ملعاملة الإنسانية لسجناء يف عام ما

ــة االحتـــاد األورويب، العـــاملون يف     جمـــال القـــضاء املـــدين يف حمـــاكم  ونظـــر قـــضاة بعثـ
املقاطعات والبلديات يف كوسوفو، يف عدد من قضايا املمتلكات املدنية، الـيت كـان لكـل منـها                  

وواصـل مفوضـو بعثـة االحتـاد األورويب ملطالبـات املمتلكـات وقـضاة بعثـة االحتـاد                   . ُبعد عرقـي  
ــالطعو     ــين بـ ــق املعـ ــون الفريـ ــذين يرأسـ ــا، الـ ــة العليـ ــة  األورويب يف احملكمـ ــصلة بوكالـ ن ذات الـ

  .وفقا لواليتهماالضطالع بواجباهتم املمتلكات يف كوسوفو، 
وراجع مستشارو بعثة االحتاد األورويب القانونيون عددا من مـشاريع القـوانني وقـدموا          

توصيات بشأن كيفية إمكان حتسينها، مبا يف ذلـك مـشاريع القـوانني املتعلقـة بإصـالح القـضاء                   
املــدعي العــام وجملــس قــضاء كوســوفو وجملــس املــدعني العــامني يف     بــشأن احملــاكم ومكتــب  (

ــة االحتــاد األورويب  ). كوســوفو  يف العمــل املتعلــق ، يف مجلــة أمــور،وكــذلك أســهم خــرباء بعث
بإعداد مشروع قانون لإلرهاب ومشاريع قوانني بشأن مكافحة العنف املرتيل، ومؤسسة أمـني             

ومــشروع لتزامــات، وبـشأن مـشروع القــانون اجلنـائي    املظـامل، وتنفيـذ اجلــزاءات العقابيـة، واال   
  .قانون اإلجراءات اجلنائية

وكذلك ما انفكت بعثة االحتاد األورويب املعنية بـسيادة القـانون تقـوم مبراجعـة مـشروع               
قــانون كوســوفو للخدمــة املدنيــة؛ وشــاركت البعثــة يف مراجعــة التعــديالت املــراد إدخاهلــا علــى    

وأسهمت بعثة االحتاد األورويب أيـضا يف إعـداد مـشروع قـانون             . مشروع قانون قضاء األحداث   
  .نوفمرب/جديد بشأن منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب حظي بقبول احلكومة يف تشرين الثاين

وساعدت بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف تعزيز القدرة التنفيذية جمللـس               
املؤسـسي للمجلـس بوصـفه حارسـا السـتقالل القـضاء            قضاء كوسوفو وأذكت الوعي بالدور      

وجملـس  . ويتـألف اجمللـس مـن مخـسة أعـضاء، منـهم اثنـان مـن بعثـة االحتـاد األورويب                    . وفعاليته
. قــضاء كوســوفو مــسؤول عــن تعــيني القــضاة واملــدعني العــامني، وعــن اختــاذ التــدابري التأديبيــة 

  .ضاء كوسوفو حيتاج إىل النظر فيهاأن هناك قضايا تأديبية متراكمة تشمل أعضاء يف ق كما
وملا كان قضاة بعثة االحتاد األورويب قد قدموا توصـية بـأن ُينطـق بـالقرارات الـصادرة                    

يف قــضايا االســتئناف والطعــن املرفوعــة أمــام احملكمــة العليــا يف جلــسة حمكمــة علنيــة يف ختــام    
 واسـتمر العمـل هبـا يف       ،سـبتمرب /أيلـول جلسات االستماع، فإن هذه املمارسة قـد اعُتمـدت يف           

  .مجيع القضايا منذئذ
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ديـــسمرب، أجـــرى املكتـــب املعـــين /إىل كـــانون األولســـبتمرب /أيلـــولويف الفتـــرة مـــن   
بــاملفقودين حتقيقــات األدلــة اجلنائيــة، الــذي تــشترك بعثــة االحتــاد األورويب يف قيادتــه مــع أحــد  

مليــة تــشريح  ع٦٥ عمليــة تــشريح جلثــث ضــحايا جــرائم حــرب، و  ٢٩مــسؤويل كوســوفو، 
جديدة، وحتقيقـات يف أمـاكن عمليـات القتـل، وفحوصـات سـريرية يف إطـار حتقيقـات األدلـة                     

ــة، وتقييمــات ميدانيــة؛ وســلّم رفــات    ــة إىل أســرهم٢١اجلنائي وعقــد املكتــب عــددا مــن  .  جث
ويعمـل خــبري يف حتقيقـات األدلــة اجلنائيـة تــابع    . االجتماعـات مـع رابطــات األسـر ومــع األسـر    

م املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، ومسؤول عن االتصال مـع بلغـراد، يف املكتـب              لبعثة األم 
  .املعين باملفقودين وحتقيقات األدلة اجلنائية

وواصـل قـضاة بعثـة االحتـاد األورويب رصـد أعمـال الفريـق املعـين بـاإلفراج املـشروط،             
لـك أهنـم يرصـدون يف       ذ. وحيضرون بانتظـام جلـسات االسـتماع الـيت يعقـدها الفريـق املـذكور              

ووفـرت وحـدة اإلصـالحيات ببعثـة االحتـاد األورويب أنـشطة الرصـد               .  حالة ٥٠كل شهر حنو    
واإلرشاد وإسداء املشورة لدائرة إصـالحيات كوسـوفو يف عـدة جمـاالت مـن عملـها، ووفـرت               

  .خدمات مرافقة السجناءأيضا 
  

  اجلمارك    
نيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو بتـوفري           قام موظفو اجلمـارك ببعثـة االحتـاد األورويب املع           

أنــشطة الرصــد واإلرشــاد وإســداء املــشورة لــدائرة مجــارك كوســوفو علــى احلــدود وعنــد املعــابر   
وواصــلت البعثــة تطبيــق  . ميتروفيتــشا ويف مطــار بريــشتينا /احلدوديــة مــا عــدا مشــال ميتروفيتــشي 

 يف مشال كوسـوفو،     ٣١ و   ١مارك  ممارسة استنساخ الفواتري التجارية وختم الوثائق يف بوابيت اجل        
وُتتــاح . وبــدأت استنــساخ الوثــائق ذات الــصلة بالبــضائع الداخلــة بالقطــار إىل مشــال كوســوفو   

الوثائق املستنسخة لدائرة مجارك كوسوفو وإدارة اجلمارك الصربية، اللتني قالتـا إن هـذا التعـاون                
ء بعثــة االحتــاد األورويب ر إســداوأســف.  عــدد مــن األفعــال اإلجراميــة مكّنــهما مــن الكــشف عــن 

  .املشورة لنظرائها يف مجارك كوسوفو عن عدد من املضبوطات يف كل أرجاء كوسوفو
وقامت بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو بإعادة إنـشاء اهلياكـل                
ــ ــوابتني  األساسـ ــة يف البـ ــى   .٣١ و ١ية اجلمركيـ ــتمل ذلـــك علـ ــة  واشـ ــوتني للمراقبـ ــشاء كـ إنـ

وأُبقيـت كـل مـن سـلطات بريـشتينا وبلغـراد            . كامريات مراقبة تعمل بـدائرة تلفزيونيـة مغلقـة        و
علـى أن اسـتعادة كامـل الـسيطرة اجلمركيـة            .على علم مبجريات األمور أثناء العمليـة بكاملـها        

يف مشــال كوســوفو يبقــى رهــن اتفــاق بــني أصــحاب املــصلحة بــشأن جبايــة الرســوم اجلمركيــة  
  .وتوزيع إيراداهتا
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وقد شارك موظفو مجارك بعثة االحتاد األورويب مشاركة وثيقة يف اسـتعراض واقتـراح                
والحظـت البعثـة وجـود فـوارق كـبرية بـني            . تعديالت على قـانون مجـارك ومكـوس كوسـوفو         

وينبغـي إجنـاز هـذا العمـل حبلـول       . الصيغة باللغة األلبانية والصيغتني باللغة اإلنكليزيـة والـصربية        
  .٢٠٠٩أواخر عام 

ــصاد         ــة واالقت ــشاء وزارة املالي ــة االحتــاد األورويب برصــد إن ويقــوم موظفــو مجــارك بعث
للمجلس املعين باالستعراض املستقل، الذي يتلقى الطعـون واالسـتئنافات املقامـة ضـد قـرارات                

وقد بلغ الكم التراكمي لـدعاوى الطعـن واالسـتئناف الـيت مل ُيبـت               . إدارة اجلمارك والضرائب  
  . دعوى طعن واستئناف١ ٠٠٠فيها بعد حنو 

  دي كريمابونووفق عليه من قبل إيف 
  رئيس البعثة
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  املرفق الثاين
  

ــة            ــإلدارة املؤقت ــم املتحــدة ل ــة األم ــشرطة يف بعث ــصر ال ــوام عن تكــوين وق
  كوسوفو يف
  
  )٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥يف (
  
  العدد  البلد

  ١  االحتاد الروسي
  ١  أملانيا

  ١  أوكرانيا
  ١  لياإيطا

  ١  باكستان
  ١  تركيا

  ١  سلوفينيا
  ١  غانا
  ٨  اجملموع  
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  املرفق الثالث
  

ن وقوام عنصر االتصال العـسكري يف بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة               يتكو    
  املؤقتة يف كوسوفو

    
  )٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥يف (
  
  العدد  البلد

  ١  االحتاد الروسي
  ١  إسبانيا
  ١  أوكرانيا
  ١  ابولند
  ١  تركيا

  ١  اجلمهورية التشيكية
  ١  الدامنرك
  ١  رومانيا
  ١  النرويج

  ٩  اجملموع  
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