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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
    

  مقدمة  -أوال   
أنـشئت مبوجبـه   ، الـذي  )١٩٩٩ (١٢٤٤م عمال بقـرار جملـس األمـن     هذا التقرير مقدَّ    - ١

ــة يف كوســوفو، وطلــب      ــإلدارة املؤقت ــة األمــم املتحــدة ل ــام   إيلبعث ــاريرقــدم يأن األمــني الع  تق
بعثـة، والتطـورات املتعلقـة    الويغطي هذا التقريـر أنـشطة   . واليتهانتظمة عن تنفيذ  فترات م  على

  .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١٨ يوليه إىل/متوز ١٦هبا، يف الفترة من 
  

  بعثةأولويات الاحلالة السياسية و  -ثانيا   
 تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار واحتـــرام حقـــوق اإلنـــسان  يف اهلـــدف مـــن البعثـــة يتمثـــل  - ٢
 بريــشتينا  القيــادة يفمــعوكوســوفو، مــن خــالل التعامــل مــع مجيــع الطوائــف يف كوســوفو،   يف

 ومل يتــأثر وضــع البعثــة بــالفتوى . اإلقليميــة والدوليــة الفاعلــةوبلغــراد، وكــذلك مــع األطــراف
هـل إعـالن    ”عن حمكمة العدل الدولية بشأن املسألة التالية         ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٢الصادرة يف   

قالل مـــن جانـــب واحـــد موافـــق    قتـــة للحكـــم الـــذايت يف كوســـوفو االســـت    املؤســـسات املؤ
  “الدويل؟ للقانون

اختـذت   أعقاب فتوى حمكمة العدل الدولية، وبعد عملية مكثفـة مـن املـشاورات،               ويف  - ٣
ــة يف   ــة العام ــول ٩اجلمعي ــرار  ل٢٠١٠ســبتمرب /أيل ــه صــربيا   ٦٤/٢٩٨ق  واشــتركت يف تقدمي

 وسلّم القرار بفحوى الفتـوى الـصادرة عـن          .حتاد األورويب من الدول األعضاء يف اال    دولة   ٢٧
لتــسهيل احلــوار بــني بريــشتينا     ورحــب باســتعداد االحتــاد األورويب   ،حمكمــة العــدل الدوليــة  

ــراد ــة  ،وبلغ ــار إىل أن عملي ــذه   وأش ــوار ه ــتكون احل ــل إحــالل ا أحــد س ــعوام ــن ل سالم واألم
  .البلقان واالستقرار يف منطقة
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تعاون والتنسيق الوثيقني على الصعيدين التشغيلي واالستراتيجي مـع         وواصلت البعثة ال    - ٤
 والتعـاون يف أوروبـا وبعثـة        األمنمنظمة  وحافظت  . اجلهات الدولية الفاعلة األخرى يف امليدان     

يف إطـار قـرار جملـس    على دوريهما اهلـامني     يف كوسوفو  االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون    
 وبعثـة منظمـة     بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو         تقوم  و). ١٩٩٩ (١٢٤٤األمن  

 فيمـا يتعلـق   ال سيمااألمن والتعاون يف أوروبا إىل كوسوفو بإجراء تبادل منتظم للمعلومات، و       
تــشرين  ٢٦ يف الــصادر جملــس األمــن  رئــيسمتــشيا مــع بيــانو. بــالتطورات الــسياسية واألمنيــة

ــاين ــوفمرب /الثــ ــع و) S/PRST/2008/44 (٢٠٠٨نــ ــؤرخ  مــ ــري املــ ــاين  ٢٤تقريــ ــشرين الثــ / تــ
 الـسلطة العامـة     حتـت يف قطـاع سـيادة القـانون        تعمل أولـيكس    ،  )S/2008/692 (٢٠٠٨ نوفمرب

 وعمــال باملمارســة املــستقرة، يــرد يف . وضــمن إطــار موقــف احليــاد الــذي تتبعــهلألمــم املتحــدة
كس املقدَّم من املمثـل الـسامي لالحتـاد    ذا التقرير التقريُر الفصلي عن أنشطة أولي     هلاملرفق األول   

  .األورويب املعين بالشؤون اخلارجية والسياسة األمنية
بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف       زالـت القـوة األمنيـة الدوليـة يف كوسـوفو و            وما  - ٥

وخاصة فيما يتعلق بالتطورات األمنيـة وتنـسيق األنـشطة ووضـع      تبادالن املعلومات،   ت كوسوفو
  .يف امليدانج مشترك بشأن املسائل املتصلة حبفظ السلم واالستقرار هن
. بعثة األمـم املتحـدة    كاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها عن كثب مع         وتعمل و   - ٦

ــرّ  ــد أق ــصلحة يف   وق ــع أصــحاب امل ــول٩ مجي ــبتمرب / أيل ــتراتيجي    س ــم املتحــدة االس ــار األم إط
يف إطـار   ألمـم املتحـدة املعـين بكوسـوفو يف إعـداده            الذي اشتركت البعثة مـع فريـق ا       لكوسوفو  

ــذ هــذا اإلطــار      ــا تنفي ــات؛ وجيــري حالي ــة التخطــيط املتكامــل للبعث ــتم مــن املقــرر  و .عملي أن ي
، ديسمرب إطالق خطة التنمية املوحـدة لفريـق األمـم املتحـدة املعـين بكوسـوفو               /كانون األول  يف

صـناديق األمـم املتحـدة      الـيت تأخـذ هبـا       بـرامج فتـرة اخلمـس سـنوات         وثيقـة   اليت هي عبارة عـن      
  .ووكاالهتا وبراجمها

ــسلطات يف كوســوفو أنّ أغــسطس، /ويف آب  - ٧ ــل أعلنــت ال ــصربية  للحك أي ممث ــة ال وم
بغـض  ، وذلـك    “ُيعَتقل وُيرحَّل إذا قبضت عليه الـشرطة      ” سوف   دخل كوسوفو بصفة رمسية   ي

الـذي   املـسؤولني الـصربيني     قيـد عـدم ت  هـو    والسبب املقّدم يف ذلك      .مركزه الوظيفي النظر عن   
. لقواعد اليت وضعتها سلطات كوسوفو ملثل هـذه الزيـارات         ا وفق   بالتصّرفكوسوفو  يزورون  

 وزيـر الداخليـة     ،هذا اإلعالن يف أعقاب الزيارة اليت قام هبا نائب رئيس الـوزراء الـصريب             وجاء  
تـسليم  بشأن  عالم   اإل طوسائ على أسئلة    رّد، حيث   أغسطس/آب ١٥دير غراتسانيتشا يف    إىل  

 الـشرطة   عـودة إىل شرطة كوسوفو وكذلك حول إمكانية       القوة األمنية الدولية    محاية الدير من    
  .)١٩٩٩ (١٢٤٤الصربية إىل كوسوفو مبوجب القرار 
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عـضوا   ٣٢يونيـه  /حزيـران  ٢٥ يف   به مقدَّ اللتماس تَ  واستجابة،  سبتمرب/أيلول ٢٤ ويف  - ٨
 الــرئيس فــامتري أنّيف كوســوفو  “احملكمــة الدســتورية” أعلنــت، أعــضاء برملــان كوســوفو مــن 

 رئـيس كوسـوفو     منـصب يف وقـت واحـد      بـشغله    “انتـهاكا خطـريا للدسـتور     ”سيديو ارتكـب    
ســبتمرب، / أيلــول٢٧ويف . الرابطــة الدميقراطيــة لكوســوفو هــو رئــيس حــزب سياســيمنــصب و

 الرئاســة وفو كوســبرملــانرئــيس ليتــوىل كوســوفو مــن منــصبه كــرئيس ل الــسيد ســيديو اســتقال
ــة ــرر    و. بالنياب ــسيد ســيديو، ق ــد اســتقالة ال ــشريكان يف بع ــتالف احلــاكم، ال  احلــزب  ومهــااالئ

مبــدئيا تقــرر جــراء انتخابــات مبكــرة إالــدميقراطي لكوســوفو والرابطــة الدميقراطيــة لكوســوفو، 
  .الربملان قبل اختيار رئيس جديد من قبل  أي،٢٠١١ إجراؤها يف هناية عام

انتخابات عامة مبكرة يـوم     إجراء  ، أعلن الرئيس بالنيابة     أكتوبر/ين األول  تشر ١٥ويف    - ٩
 يف األصــغر يف البدايــة الــشريك قبــل هبــا خطــوة وكــان ذلــك مبثابــة، ٢٠١١فربايــر /شــباط ١٣

ــتالف ــة لكوســوفو  وهــواالئ ــد .  الرابطــة الدميقراطي ــن  أن بي ــسيد ســيديو أعل ــايل ال ــوم الت  يف الي
 تــشرين ١٨اعتبــارا مــن فو ستنــسحب مــن االئــتالف احلــاكم  الرابطــة الدميقراطيــة لكوســو  أن

، يف ضـوء انـسحاب الرابطـة        أّنـه ورد نائب رئـيس الـوزراء هجريـدين كوتـشي           . أكتوبر/األول
 يومــا، أي يف أوائــل ٤٥انتخابــات اســتثنائية يف غــضون ســوف ُتعقــد الدميقراطيــة لكوســوفو، 

أنّ هــذه الــسلطات ت كوســوفو  ســلطاوتــشري البيانــات الــصادرة عــن. ديــسمرب/كــانون األول
  .بعد إجراء االنتخابات وإنشاء مؤسسات جديدةإال خول يف حوار مع بلغراد تفضل الد ال
يوليـه  /متـوز  ٢٩، املـؤرخ    )S/2010/401(تقريـري األخـري إىل جملـس األمـن          تقدمي  منذ  و  - ١٠

 .دولة ٧٠إىل جمموع املعترفني بكوسوفو كوسوفو، ليصل  دولة أخرى ب اعترفت،٢٠١٠
  

 التعامل مع بريشتينا وبلغراد والترتيبات العملية  - ثالثا  
 املـشمولة    خـالل الفتـرة    تتـسم باجلفـاء   ظلت العالقات بـني البعثـة وسـلطات كوسـوفو             - ١١

 اخلـاص عـددا مـن       يالكامل، عقد ممثلـ   نهجي   غياب التفاعل امل   بالرغم من ومع ذلك،   . بالتقرير
فــامتري حينــها الــسيد وســوفو، مبــا يف الــرئيس االجتماعــات يف جــو إجيــايب مــع بعــض زعمــاء ك 

  .كراسنيكي ونائب رئيس الوزراء هجريدين كوتشيياكوب رئيس اجلمعية و ،سيديو
أغسطس، اجتمـع ممثلـي اخلـاص يف بلغـراد مـع الـرئيس الـصريب بـوريس                  / آب ٢٥ويف    - ١٢

. يتشوزيــر كوســوفو ميتوهيــا غــوران بوغــدانوف، ويفيكــا داســيتشإتــاديتش، ووزيــر الداخليــة 
 الفتــرة ســواء مــن خــالل  هــذه االتــصاالت األخــرى مــع الــسلطات الــصربية طــوال تاســتمرو

  .من خالل مكتب األمم املتحدة يف بلغرادأو املشاركة املباشرة ملمثلي اخلاص، 
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 قــضايا األشــخاص  بــشأنالبعثــة، واصــلت بلغــراد وبريــشتينا التعــاون     مــن تيــسري وب  - ١٣
 املعين بـاملفقودين، برئاسـة اللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر،              املفقودين من خالل الفريق العامل    

واقـع التـراث    مباملعنية   التراث الديين والثقايف من خالل جلنة تنفيذ أعمال التعمري           مسائلوبشأن  
ــادة األرثوذكــسي الــصريب يف كوســوفو،   ــا بقي ــرميم . جملــس أوروب ــع  والت ــع املالكامــل جلمي واق

 األمـوال املتاحـة حبلـول هنايـة         لنفـاد نظرا   غري ممكن    اًأمرما يزال    املتضرِّرةاألرثوذكسية الصربية   
استكـشاف طرائـق   ب، بدعم من اجملتمع الدويل، “ريك”جلنة  يف  األطراف  وتقوم  . ٢٠١٠عام  

ألنّ هذه اآللية تظـلّ واجهـة     انتهاء التمويل احلايل،     االستمرار بعد  “ريك” تكفل آللية جديدة  
ــدة علــى   ــتقين بــني الكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية   املــستوى التواصــل الوحي ــة وال وزارة الثقاف

ــصربية وســلطات كوســوفو  ــسر  . ال ــة املعــين حبالحتــاد األورويب اوواصــل مي ــديين  ماي ــراث ال الت
 مع مجيع أصحاب املـصلحة، مبـا يف         احلوارلكنيسة األرثوذكسية الصربية يف كوسوفو      والثقايف ل 

  .ذلك بعثة األمم املتحدة
لجهود الراميـة إىل حتقيـق      لشكل حتديا رئيسيا     ت شكلة األشخاص املفقودين  موما تزال     - ١٤

تـشري تقـديرات اللجنـة    و.  عـودة النـازحني إىل ديـارهم     عمليـة الطوائـف، وتعرقـل     املصاحلة بـني    
يف عـداد    ٢٠١٠سبتمرب  / شخصا ال يزالون حىت أيلول     ١ ٨٣٧ للصليب األمحر إىل أنّ      الدولية

لفريـق العامـل املعـين      عقـد ا  خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،         و. لح نتيجة للـرتاع املـس     املفقودين
ــاملفقودين  ــسة بـ ــراد يف جلـ ــسطس /آب ٢٧يف بلغـ ــ. ٢٠١٠أغـ ــة  وبـ ــة املعنيـ ــن اللجنـ دعوة مـ

لـصليب  ا، الـذي ترأسـه جلنـة        بريـشتينا وبلغـراد الفريـق العامـل       وفـدا   قـام   باملفقودين يف قـربص،     
 مـن أجـل تبـادل       ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ٢٩ إىل   ٢٧ن  قربص يف الفترة م   بزيارة  ،   الدولية األمحر

 بعثة األمم املتحـدة     وقامت.  املفقودين عن خرباهتما وُنُهجهما يف التعامل مع قضايا      املالحظات  
  .هذه األحداثحضور  ممثلي كوسوفو يف بتيسري هذه املشاركة ومبرافقة

 املفقـودين    عـن  أربـع عمليـات حبـث     يف  ،  سـبتمرب /أغسطس وأيلول /آب وُشرع، خالل   - ١٥
كوســـاري يف /كوســـهاريزيليفـــودا و/جيليفـــودي يف مقـــربتني مجـــاعيتني حمتملـــتني تقعـــانيف 

 راشـكا ويف حبـرية     قـرب    رودينيكـا يف  مقربتني مجاعيتني حمتملتني تقعـان       يفوكذلك  كوسوفو،  
  . يف جنوب غرب صربيابريوشاك

حـىت اآلن ليـشمل   نا  احلـوار والتعـاون العملـي بـني بلغـراد وبريـشتي          يتـسع ولألسف، مل     - ١٦
 .أخرىجماالت 
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 مشال كوسوفو  - رابعا  
 تقبــلإذ مل . رات الــسياسية يف مشــال كوســوفو  التــوّتمــن زادت التطــورات األخــرية    - ١٧

خطـب منـّسق    ،  يوليـه /متـوز  ٢٢يف  و. فتوى حمكمـة العـدل الدوليـة      الطائفة الصربية يف الشمال     
 وأعلـن  ميتروفيتـشا رب كوسوفو يف مشال ص من ٧٠٠يف ة ميتروفيتشا اطعاحلكومة الصربية ملق  

.  سـلمياً  احلـشد أن يتفـّرق   ذلـك إىل   قبل أن يطلب     ،“ستمريالنضال من أجل كوسوفو س    ” أنّ
 قـادرة   اعتربوهـا غـري    احلـزب الـدميوقراطي يف بلغـراد الـيت            قيادة واهتم عدد من صرب كوسوفو    

بلـديات  احتـاد   مرب، أعلـن    سـبت /أيلـول  ٧ويف  . وحـدة أراضـي صـربيا     ل توفري احلماية الفعالـة   على  
ــايف كوســوفو ومــستوطنات الطائفــة الــصربية  صــرب كوســوفو هــم مــن مــواطين    أنّ  وميتوهي

ويف . “ر هـذا الوضـع    غيّـ ُيأن  عمل غـري قـانوين وعنيـف ال يـستطيع           أي  ” مجهورية صربيا، وأنّ  
 ميتروفيتــشايف مشــال اجتمعــت مجعيــة احتــاد بلــديات الطائفــة الــصربية      ، ســبتمرب/أيلــول ١٥
ـــ    ٢٥حــضرها و ــصربية املعارضــة   املمــثلني باألســاس ل ٤٥عــضوا مــن األعــضاء ال ألحــزاب ال
ــة العامــة  وأعربــت اجللــسة عــن معارضــتها ل . لحكومــة الــصربيةل  كوســوفو حــولقــرار اجلمعي

  . االستقالة ودعته إىلالرئيس الصريبب توندد
ال خــالل  يف الــشمت يف حــاالت تــوّتر األحــداث األخــرى الــيت تــسببوكــان مــن بــني  - ١٨

، وبـدون موافقـة مـن إدارة بعثـة األمـم املتحـدة يف       كوسـوفو قيام ألبـان    الفترة املشمولة بالتقرير    
، فضال عن مّد طريق يـصل       موقع استراتيجي على األراضي العامة    يف  مرتل  ، بتشييد   ميتروفيتشا

 ىمايل زفيشان التابعة لـصرب كوسـوفو مـن دون احلـصول علـ       /فوغيلي  املرتل بقرية زفيكان إ   
ومراقبــون دوليــون شــىت،  وقــام مفــتش إدارة البعثــة لــشؤون البنــاء،.  أيــضارخــصة بنــاء قانونيــة

زت نظـرا حلـساسية القـضية، ركّــ   و. وقـع ولكـن مل يــتم التوصـل إىل اتفـاق مـع املالــك     بزيـارة امل 
 غـري  جمموعة متنوعة من نزاعات امللكيـة     زالت   وما.  عن طريق التفاوض   اجلهود على إجياد حلّ   

ــه   ، ةاحملــسوم ــا تبذل ــضال عم ــشتينا ف ــر     املؤســسات يف بري ــسط ســلطتها مشــال هن ــود لب ــن جه  م
 مـن دون  اإلقليميـة شـرطة كوسـوفو   اخلاصة لعمليـات  وحدات ال نشر عرب مبا يف ذلك     إبار/إيبري

 علـى عبـوة ناسـفة يف        سـبتمرب، ُعثـر   / أيلـول  ٢٥ويف  . التوترات العرقيـة  تثري  ،  أوليكساتفاق مع   
للـهواتف اخللويـة تـابع ملقـاول يوجـد      إرسـال  جهـاز   بالقرب مـن    فيتشليبوسا/ليبوسافيكبلدية  
احلملــة الــيت تــشنها هيئــة كوســوفو  علــى للــرّدوذلــك فيمــا يبــدو اســتعدادا ، يف بريــشتينامقــره 

. “املرخـصة غـري   ” لتنظيم االتصاالت السلكلية والالسلكية لتفكيك أجهـزة اإلرسـال الـصربية          
يف للـهواتف اخللويـة      ية الصربية  األرض احملطاتلتها لتفكيك   يف اليوم التايل، استأنفت اهليئة مح     و

وحـضر فنيـو اهليئـة، تـرافقهم الوحـدات اخلاصـة       . مجيع أحناء كوسوفو، مبا يف ذلك يف الـشمال   
التـصاالت  أحـد أجهـزة اإلرسـال التابعـة         ن  لعمليات شرطة كوسوفو اإلقليمية، علـى مقربـة مـ         
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 مـن صـرب     ١٥٠اسـتقباهلم يف املوقـع حـشد مـن          ، لكن كـان يف      صربيا يف بلدية زوبني بوتوك    
  .) من هذا التقرير٣٩انظر أيضا الفقرة  (هذا اجلهاز إزالة كوسوفو منعوهم من

إدارة مشـــال إىل املطالبـــة بـــاحلق يف  كـــل مـــن بريـــشتينا وبلغـــراد  ويف األثنـــاء، ســـعت  - ١٩
، مـايو /أيـار ها صربيا   يف أعقاب االنتخابات احمللية اليت نظمت     و. ا وبقية مشال كوسوفو   شميتروفيت

كوسوفـــسكا ”حكومـــة بلديـــة يوليـــه بإنـــشاء /متـــوز ٢٦ قـــام املمثلـــون املنتخبـــون حـــديثا يف 
 خطـط    عـن وجـود    ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٢٥يف   سـلطات كوسـوفو      أّما إعالن . “ميتروفيتشا
 زعمـاء بلـديات    جانـب فقد قُوبل بالرفض مـن  لشمال كوسوفو مخسة ماليني يورو لتخصيص  

  . دعمها املايل من بلغرادالشمال بلديات أكدوا على ضرورة أن تتلقىالذين صرب كوسوفو 
ــوليف و  - ٢٠ ــام نتيجــة لســبتمرب، و/أيل ــذ اســتراتيجية مشــال كوســوفو  ”قي يف  “مكتــب تنفي

، انـدلعت محلـة يف   ميتروفيتـشا عـن إدارة بعثـة األمـم املتحـدة يف     نشر تقرير غري دقيـق     بريشتينا ب 
 وزعمــت بعــض .بعثــة األمــم املتحــدة يف مشــال كوســوفو أنــشطة وســائل اإلعــالم احملليــة ضــد  

كنتيجـة مباشـرة    و.  وجنسياهتم الصحفية أنّ موظفي البعثة متحّيزون وأوردت أمساءهم      التقارير  
ــة األمــم املتحــدة يف   ستمرة املــالنتقــادات ل ــشااملوجهــة إلدارة بعث ــسلطات قبــل  مــن ميتروفيت ال

ــاون اإلدارة     ــدهورا يف    ووســائل اإلعــالم يف كوســوفو، شــهد تع ــان كوســوفو ت ــة ألب مــع طائف
 يف اآلونـة األخـرية   ميتروفيتـشا  كوسـوفو يف مشـال    ألبـان  ممثلـو قـرى      وقد أكـد  . األشهر األخرية 

طلـب   وبعـدم    ميتروفيتشاإدارة بعثة األمم املتحدة يف       على أنّ لديهم تعليمات بعدم التعاون مع      
خــالل ، ميتروفيتــشااملتحــدة يف  قامــت إدارة بعثــة األمــم  ومــع ذلــك، .مــساعدهتا يف املــستقبل

 هتــدف إىل إصــالحتــسهيل وتنــسيق أنــشطة مــع شــركات املرافــق   بالفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  
 يف مشـال  “وادي الطبيـب ”يف منطقـة   كوسـوفو  األحياء الـيت يقطنـها ألبـان   الشوارع يف  أضواء  

ــاه يف حــي  ، وإىل اســتعادة إميتروفيتــشا ــان ســويف دو الــذي يق/ســوهودولمــدادات املي ــه ألب طن
 الــذي شــرع يف العمــل يف   ملركــز اخلــدمات املدنيــة ســّجالت إدارة البعثــةمت وقــّد. كوســوفو

يف أول  و.  املـدين  والتـسجيل املدنية  فيما يتعلق باحلالة    جلميع املواطنني   يوليه وأتاح خدماته    /متوز
 يف   واألعـراق األخـرى    طلبـا مقـّدما مـن األلبـان والـصرب          ٤٩٠شهرين من العمليـة، مت جتهيـز        

حاليــا ممثلـي اخلـاص   ويقـوم  . مـن الـصرب  طلبـا ذكـر أصـحاهبا أّنهــم     ٩٠ مـن بينـها   ،كوسـوفو 
هبـــدف حتـــسني الفعاليـــة والـــشفافية عمـــل إدارة بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ميتروفيتـــشا راجعــة  مب
  .أنشطتها يف
ــة    - ٢١ ــذكر، والــيت   ومــن التطــورات اإلجيابي ــستحق ال ، إغــالق خمــيم  اطــال انتظارهــ الــيت ت

 بظروفـه مـر الـسنني     ، الذي اشـتهر علـى       اشيف مشال ميتروفيت   لوغ التابع لطائفة الروما      شيسمني
أكتـوبر، قامـت إدارة البعثـة بـإغالق هـذا املخـيم بالتنـسيق         / تـشرين األول   ١ففي  . صحيةالغري  
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مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وفيلق الرمحة الـدويل وسـكان املخـيم مـن طوائـف                  
خدمت اجلرافـات إلزالـة   إمدادات الكهرباء واملياه واسـتُ  وقطعت   .ايل واملصريني الروما واألشك 

مـا تبقـى   مت نقـل  و. املآوى واألكواخ على الفور بغية احليلولة دون نـزول القـادمني اجلـدد فيهـا        
أمـا موقـع خمـيم شيـسمني لـوغ          . من سكان املخّيم ومستوصف إدارة البعثة إىل خميم أوسـتريود         

ــد أصــبح ا   ــسابق فق ــة  آلن يف ال ــدة البعث ــة شــرطة    عه ــشا وحتــت محاي ــة يف ميتروفيت وإدارة البعث
يف جنــوب ) مــستوطن الرومــا (“رومــا ماهــاال”وجــرى يف وقــت ســابق يف منطقــة . كوســوفو

الرومــا واألشــكايل واملــصريني  مــرتال جديــدا لألســر مــن طوائــف  ٥٠ميتروفيتــشا تدشــني حنــو 
ــدة مــن خميمــي أوســتريود   ــوغ  العائ ــسمني ل ــة خصــو. و شي ــة  صت وكال ــة التابع ــة الدولي التنمي

 كـبري يف  رت إىل حـدّ   مِّـ  املنـازل الـيت دُ     أعمـار  إلعـادة  مليون دوالر    ٢,٤ مبلغللواليات املتحدة   
 الـذين كـان عـددهم يزيـد عـن           “رومـا ماهـاال   ”بعد أن فّر منها سـكان        ١٩٩٩يونيه  /حزيران
.  أسـرة  ١٣٠ليبلـغ حنـو      “رومـا ماهـاال   ”اليت تقطـن    وارتفع اآلن عدد األسر     .  ساكن ٧ ٠٠٠

الرومـا   مرتال آخر لفائدة األسر من طوائـف        ٣٨أغسطس لبناء   /آب ٢٧يف  األشغال  انطلقت  و
ــصريني  ــن خميمــي  واألشــكايل وامل ــتريود  القادمــة م ــوغ  أوس ــاح االحتــاد   . وشيــسمني ل وقــد أت

رمحـة  مخـسة ماليـني يـورو، فيمـا يقـوم فيلـق ال            ذا املشروع الذي تبلغ قيمته      هلتمويل  األورويب ال 
   .الدويل ووكالة كوسوفو للدعوة والتنمية باإلشراف على تنفيذه

الـذي ينفـذه   برنـامج التنميـة القـائم علـى املنـاطق          و برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي     وقام    - ٢٢
 ٢٥بتيسري عقد مؤمتر للمجتمع املدين ُعقـد يف الفتـرة مـن              فريق األمم املتحدة املعين بكوسوفو    

وحــضر املــؤمتر، الــذي نظمتــه وزارة احلكــم  . تنميــة ميتروفيتــشا حــول ســبتمرب/أيلــول ٢٧إىل 
ناقـشة   مل  ممثلي صرب كوسوفو من ميتروفيتشا الـشمالية       معظمهم من مشارك   ١٠٠، حنو   احمللي

عـدم وجـود حـوار منـتظم بـني طوائـف كوسـوفو يف        شـكّل   و. االهتمامات واحللـول املـشتركة    
 الـشباب واجملتمـع     إشـراك ات املاحنـة وعـدم      عدم احلصول علـى أمـوال اجلهـ        و الشمال واجلنوب 

  .املشاركونواجهها املدين يف عمليات صنع القرار التحديات الرئيسية اليت 
  

  األمن  -خامسا  
يف حني بقيت احلالة األمنية يف كوسـوفو هادئـة نـسبيا بـشكل عـام، وقعـت صـدامات                - ٢٣

 عـن وقـوع حـوادث    وأفيـد . متكررة يف مشال كوسوفو بني صـرب كوسـوفو وألبـان كوسـوفو     
يوليه، عندما اعتدت جمموعة مـن صـرب كوسـوفو علـى أحـد ألبـان كوسـوفو يف                   / متوز ٢٦يف  

أغسطس أيضا، عنـدما تراشـق      / آب ٥اجلانب الشمايل من اجلسر الرئيسي يف ميتروفيتشا؛ ويف         
حلجـارة عـرب اجلـسر املـذكور؛ ويف         مـن صـرب كوسـوفو با      شـباب   شباب من ألبان كوسـوفو و     

ندما هـاجم ثالثـة أشـخاص مـن صـرب كوسـوفو ثالثـة آخـرين مـن ألبـان                     أغسطس، ع /آب ٩
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ــشا  ــول٧ويف . كوســوفو يف مشــال ميتروفيت ــار أطلقــت ســبتمرب، / أيل يف حــي يقــع يف مشــال  الن
وأُلقـي   ،“كـودرا إي مينـاتوريف    /ميكروناسـبليه ”ُيدعى  ميتروفيتشا على أحد ألبان كوسوفو،      

وعلـى  . سـوفو يف إطـار هـذه القـضية        شرطة مـن صـرب كو     ضابط  القبض يف وقت الحق على      
الــرغم مــن أن القــضية كانــت موضــع اهتمــام إعالمــي كــبري، اســتنتج كــل مــن قــادة اجملــتمعني   

قــي وأهنــا لــن تتــرك أثــرا ُيــذكر الــصريب واأللبــاين يف كوســوفو أن اجلرميــة مل ُترتكــب بــدافع عر
  . بني الطائفتنيالعالقات على
رة فريــق كــرة الــسلة الــصريب أمــام تركيــا يف  ســبتمرب، علــى أثــر خــسا / أيلــول١١ويف   - ٢٤

 شخـصا مـن     ١٥٠املباراة نصف النهائية من بطولـة العـامل لكـرة الـسلة، حـاول مـا يقـرب مـن                     
ألبــان كوســوفو، يف إطــار االحتفــال هبــذا احلــدث، عبــور اجلــسر الرئيــسي يف ميتروفيتــشا وهــم 

 شــخص مــن ٦٠٠ بــني وأدَّى ذلــك إىل تراشــق باحلجــارة. يــردِّدون هتافــات معاديــة للــصرب
ــان كوســوفو و  ــات    شــخص مــن صــرب كوســوفو،   ١ ٠٠٠ ألب ــد تولــت وحــدات العملي وق

ــة ــاز شــرطة كوســوفو ووحــدات    اإلقليمي ــة جله ــة   التابع ــة لبعث ــشكلة التابع ــشرطة امل ــاد  ال  االحت
وخـالل  .  الفصل بني اجملمـوعتني    عند جانيب اجلسر   األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو     

  اليت أعقبت هذا احلادث، أصيب أحد صرب كوسوفو وأحد عناصر شرطة بعثـة             االضطرابات
ــاد األورويب  ثالثــة مــن صــرب كوســوفو وأحــد ألبــان      أيــضا أصــيب و. بطلقــات ناريــة االحت

كوسوفو وأحد عناصر شرطة كوسوفو جبروح طفيفـة، فيمـا وقعـت أضـرار ماديـة جـسيمة يف          
  .املمتلكات اخلاصة

يف البلديات الشمالية االستهداف املتكرر ملخبز ميلكـه أحـد          ومشلت احلوادث األخرى      - ٢٥
زفيتشان، وقد حلقت به أضـرار جـراء        /ألبان كوسوفو بالقرب من الطريق الرئيسي يف زفيتشان       

ــوة ناســفة يف   ــداء يف  . ســبتمرب/ أيلــول١٨انفجــار عب ــز لالعت  ١٨  و٥وتعــرض صــاحب املخب
ولـوحظ  . ث بأهنـا ذات دوافـع عرقيـة       وصـنَّفت شـرطة كوسـوفو احلـواد       . سـبتمرب / أيلول ٣٠ و

ــوفو يف       ــسات كوســـ ــاملني يف مؤســـ ــوفو العـــ ــرب كوســـ ــتهداف صـــ ــاه باســـ ــدينيت اجتـــ مـــ
ــشي ــشان /ميتروفيت ــشا وزفيت ــشان/ميتروفيت ــشماليتنيزفيت ــة حــوادث    ال ــسجيل ثالث ــر ت ــى أث ، عل

. يوليـه / متوز ٢٠  و ١٨  و ١٧منفصلة استهدفت مركبات موظفني يف مؤسسات كوسوفو يف         
ــ/آب ٢٨يف و ــار يف      سطس، أغ ــل وأُشــعلت الن ــوفو بالقناب ــشرطة كوس ــان ل ــُتهدفت مركبت اس

، فيمـا انفجـرت قنبلـة يدويـة       مركبتني خاصتني ميلكهما موظفان صربيان مـن شـرطة كوسـوفو          
. سبتمرب بالقرب من مركبة خاصة ميلكها موظف صريب آخر يف شـرطة كوسـوفو             /أيلول ٩يف  

ك إحـراق مركبـة تابعـة ملكتـب البلديـة           أغسطس، حـاول جمهولـون يف زوبـني بوتـو         / آب ٨ويف  
  .كابرا األلبانية يف كوسوفو/املعين بالشؤون اجملتمعية، ومقره يف قرية كابر
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أكتـوبر، وعلـى أثـر وقـوع خـالف بـني جممـوعتني مـن شـباب          / تـشرين األول ١٥ويف   - ٢٦
صـرب كوسـوفو علـى اجلـسر الرئيـسي يف ميتروفيتـشا، سـرق جمهـول                 شـباب   ألبان كوسوفو و  

ويف وقـت   . م الصريب من مبىن للبلدية حتت رعاية بلغراد، يقع يف اجلزء الشمايل مـن البلـدة               الَعل
 شـاب مـن ألبـان كوسـوفو يف اجلانـب اجلنـويب مـن اجلـسر الرئيـسي            ١٠٠ الحق، جتمَّع حوايل  
وتدخَّلت شرطة كوسوفو واعتقلت ثالثة أشخاص مـن ألبـان كوسـوفو            . وأحرقوا علما صربيا  
ووقع هذا احلـادث بعـد ثالثـة        . وتفرَّق احلشد قبل حلول منتصف الليل     . ابعد عصياهنم أوامره  

أيام فقط من قيام مشاغبني صـرب بـإحراق َعلـم ألبـاين يف بدايـة مبـاراة لكـرة القـدم يف جنـوا،             
 يف وأطلق هذا احلادث سلسلة من احلـوادث الـيت جـرى فيهـا إحـراق األعـالم الـصربية            . إيطاليا

  .مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةيف لبانيا، وتيتوفو، أب منها تريانا، أماكن عدة
إيبـار عمليـات لتعزيـز      / علـى جـانيب هنـر إيـرب        القوة األمنية الدولية يف كوسـوفو     ونفَّذت    - ٢٧

بعثــة األمــن وأقامــت نقاطــا لتفتــيش املركبــات، بالتعــاون الوثيــق مــع قــوات شــرطة كوســوفو و 
ــا   ــسيادة الق ــة ب ــة  ،نون يف كوســوفواالحتــاد األورويب املعني ــة ومأمون ــة آمن ــة بيئ .  ســعيا إىل كفال

وسُتبقي قوة كوسـوفو علـى قـوة احتياطيـة متينـة قـادرة علـى االسـتجابة بـسرعة لالضـطرابات                      
ــوابتني   ــة يف ميتروفيتــشا وعنــد الب ، حيــث تركــز قــوة كوســوفو جهــدها األمــين   ٣١ و ١املدني

   .بعثة االحتاد األورويبالرئيسي يف دعم 
  

  يادة القانونس  - سادسا 
ممارسـة مـسؤوليات معينـة يف        بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو            تواصل    - ٢٨

جمــال ســيادة القــانون وتتعــاون علــى املــستوى الــتقين مــع وزاريت العــدل والــشؤون الداخليــة يف  
  .كوسوفو، فضال عن وزارة العدل الصربية

لقانونيـة املتبادلـة مـن الـدول الـيت مل تعتـرف       وما زالت البعثة تتلقـى طلبـات املـساعدة ا           - ٢٩
ــا     ــة إليه ــة تلــك املوجَّه ــى إحال وال تتعامــل وزارة عــدل كوســوفو مــع   . بكوســوفو وتعمــل عل

وتـوفر البعثـة خـدمات التـصديق     . الطلبات الواردة من صربيا يف ظـل مبـدأ عـدم املعاملـة باملثـل              
وتـشمل تلـك اخلـدمات      . وسوفوعلى الوثائق للمقيمني يف كوسوفو وللدول اليت مل تعترف بك         

  .أساسا التصديق على وثائق األحوال املدنية، واملعاشات التقاعدية، والوثائق األكادميية
ووفقـا لـسلطات كوسـوفو، بلـغ عـدد صـرب كوسـوفو الـذين حـصلوا علـى بطاقــات             - ٣٠

 شــخص ٢١ ٠٠٠ حنــو ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول١٠هويــة كوســوفو منــذ صــدورها يف 
وعلى الـرغم مـن أن عـدد صـرب كوسـوفو الـذين تقـدموا                . ٢٠١٠أغسطس  /آبحبلول هناية   

بطلبات للحصول على وثائق كوسوفو املدنية قـد اخنفـض إىل النـصف قياسـا بـالفترة املـشمولة             
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للحـصول علـى اخلـدمات    مستمرة لديهم حاجة  اجلارية وجود   بالتقرير السابق، ُتظهر الطلبات     
  . التقاعدية واملعونة االجتماعيةالعامة واخلدمات املصرفية واملعاشات

ــة تــسهيل ا   - ٣١ ــة للــشرطة    وتواصــل البعث ــة بــني كوســوفو واملنظمــة الدولي ألنــشطة التفاعلي
اإلعالنـات املتعلقـة     طلبـا بـشأن      ١٦وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تناولـت البعثـة            . اجلنائية

ســهَّلت و والقــضاة احمللــيني، األشــخاص املطلــوبني دوليــا والــواردة مــن بعثــة االحتــاد األورويب ب
  .نشرة محراء عن املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ١٤إصدار 

وما زالت اجلهود اليت تواصل بعثة االحتاد األورويب بذهلا إلعادة إنشاء حمكمة متعـددة                - ٣٢
 ومرافـق مجركيـة مكتملـة عنـد         ،األعراق تعمل بشكل كامل يف اجلزء الشمايل مـن ميتروفيتـشا          

  . تصطدم بعقبات،٣١ و ١ني البوابت
إشارة على حـسن النيـة وجتنبـا ألي تـوتر مـع         يف  سلطات كوسوفو، و  ملا ذكرته   ووفقا    - ٣٣

صربيا، اُتخـذ قـرار سياسـي مبواصـلة الـسماح ملـواطين صـربيا بالـدخول إىل كوسـوفو بواسـطة                      
  .بطاقة هويتهم الوطنية فحسب

تابعـــة للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة يوليـــه، أمـــرت دائـــرة االســـتئناف ال/ متـــوز١٩ويف   - ٣٤
ليوغوسالفيا السابقة بإعادة حماكمـة جزئيـة يف قـضية رامـوش هارادينـاي، زعـيم التحـالف مـن                    
أجل مستقبل كوسوفو ورئيس الوزراء السابق لكوسوفو، فضال عن احتجـازه الفـوري إىل أن               

ر احملاكمــة يف فــراج عنــه بانتظــااإلضت احملكمــة طلــب الــسيد هارادينــاي ورفــ. جتــري حماكمتــه
  .سبتمرب، وقُدم طعن يف هذا القرار/أيلول ١١
يوليــه، احتجــزت شــرطة كوســوفو حمــافظ بنــك كوســوفو املركــزي يف  / متــوز٢٣ويف   - ٣٥

وُمـــدد احتجـــازه يف . ات بالفـــسادإطـــار حتقيـــق مـــايل مـــا زال جاريـــا يف قـــضية تـــشمل اهتامـــ
  . يوما٦٠أغسطس ملدة /آب ٢٣
  

  لية وعمليات العودة إىل الوطنشؤون اجملتمعات احمل  - سابعا  
اختذت سلطات كوسوفو خطـوات لترشـيد قـدرات البلـديات يف جمـال حقـوق فئـات                    - ٣٦

اجملتمع مـن غـري األغلبيـة وعمليـة العـودة إىل الـوطن، وذلـك بـدمج مكاتـب شـؤون اجملتمعـات                 
. عمليـات العـودة   البلدية ومكاتب العودة وحتويلها إىل مكاتب بلدية معنيَّة باجملتمعات البلدية و          

وبتاريخ اليوم، جرت تلبية املقتضيات الرمسية إلقامة تلك املكاتب يف مجيع البلـدات الواقعـة يف                
  .إيبار تقريبا وقد اجتازت عملية التحول هذه أشواطا/جنوب هنر إيرب
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الـيت   العملية اجلارية لتحقيق الالمركزية، وعلى أثـر انتخابـات دورة التـصفية              ويف إطار   - ٣٧
أنـشئت أخـريا،     يف املائـة،     ٧,٥٤سجل إقبال الناخبني فيها نـسبة       يوليه اليت   / متوز ١٨يف  جرت  

حيـث  الـيت يتـألف غالبيـة سـكاهنا مـن صـرب كوسـوفو،               أغسطس، بلدية بارتيش    / آب ١٩يف  
وبـذلك، تنـضم    . للمجلس البلـدي ورئـيس البلديـة اجلديـد القـَسم          اخلمسة عشر   أدَّى األعضاء   

إيبـار، والـيت تـسري علـى حنـو       /ربع األخرى املنشأة حديثا جنوب هنر إيرب      البلدية إىل البلديات األ   
وتواصل البلديات اجلديدة عمليـة إعـداد       . ببطء، حنو القدرة التشغيلية الكاملة    كان  ثابت، وإن   

لـسياسات والـشؤون املاليـة وشـؤون اجملتمعـات احملليـة،            لتشكيل جلـان    بقيامها ب ،  احملليةهياكلها  
ــى  بو  مبجــالس األساســية البلديــة، والقواعــد واإلجــراءات املتعلقــة    ألنظمــة وضــع االعمــل عل

 علــى  أثــرا“البلــديات األصــلية”بعــض التــأخريات يف نقــل املــسؤوليات مــن  وتــرك . البلــديات
تقدمي اخلدمات، وإدارة املمتلكات، وتوفري اخلدمات العامة األساسية، ومنها خـدمات الـصحة             

  . تنفيذ الوظيفي الكامل لألعمال اإلدارية والتشغيليةوأعاقت قيود امليزانية ال. والتعليم
تنظـــيم االتـــصاالت الـــسلكية ل  كوســـوفووكالـــةســـبتمرب، اســـتأنفت / أيلـــول٢٦ويف   - ٣٨

غـري املـرخص    ”مقدمي اخلدمات املـشتركة الـصرب       قطع خدمات االتصاالت عن      والالسلكية
الوكالـة،  ملا ذكره مسؤولو    قا  ووف. جزئيااألرضية  ، ويف الشبكة    احملمول يف شبكة اهلاتف     “هلم

 حمطـة   ٢٣بتفكيـك   أول يـومني للعمليـة، بـدعم مـن شـرطة كوسـوفو،              يف  أفرقة الوكالـة    قامت  
وهــذا مــا أثــار .  موقعــا٢١أرضــية لالتــصاالت ومعــدات لالتــصاالت الــسلكية والالســلكية يف 

كـولز  بعض االحتجاجات من جانب صرب كوسوفو يف عدد من املناطق مثـل أوسـوياين وكر              
 بعض أفرقة الوكالة من عدد من املواقع على أثـر مسـاع إطـالق               ، فيما انسحب  )بلدية إيستوك (

وأرجأت الوكالة فصل اهلوائي القائم داخل فناء الكنيسة األرثوذكـسية يف بلـدة      . نار يف اجلوار  
. أوراهوفاتش العليا، خوفا مـن رد فعـل سـليب مـن اجملتمـع احمللـي لـصرب كوسـوفو                   /راهوفيتش

ت نفسه، جرى تعطيل اهلوائي القائم بالقرب من الدير األرثوذكسي يف زوشيـسيت يف            ويف الوق 
ــوفيتش  واحــتج كــل مــن   .  اإلرســالأوراهوفــاتش، فــضال عــن عــدد مــن أجهــزة     /بلديــة راه

ربية علـى هـذه اخلطـوة، حبجـة أن          احلكـوميني الـصرب والكنيـسة األرثوذكـسية الـص          املسؤولني
كوسوفو أضحوا، عرب أحناء كوسـوفو، مـن         شخص من صرب     ٨٠ ٠٠٠  و ٧٠ ٠٠٠بني   ما

للـهواتف احملمولـة   دون وسائل االتصال األساسية بعد أن اسـتهدفت العمليـة معـدات االتـصال         
املشتركة يف موقع واحد، ممـا حيـول دون احلـصول علـى خـدمات الطـوارئ                 واهلواتف األرضية   

  .سوفوإعالمية مرخص هلا تابعة لصرب كووسائط ويعطِّل السري العادي لعدة 
وما زال نقص مياه الشرب وشبكات اجملـارير الالزمـة ميثـل مـشكلة شـائعة يف العديـد                     - ٣٩

الــصرب يف بلــدة وقــد ظــل حــي  . مــن األمــاكن الــيت تقــيم فيهــا أقليــات عــرب أحنــاء كوســوفو   
لعـدة أسـابيع متعاقبـة      من دون ميـاه جاريـة       كما يف السنوات املاضية،      أوراهوفاتش،/راهوفيتش
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، ونفـــت حتمـــل أي أي إجـــراءات اســـتباقيةالـــسلطات احملليـــة تتخـــذ ومل . يف موســـم الـــصيف
وقُـدمت شـكاوى مماثلـة مــن    . مـسؤولية عـن الوضـع القــائم، وعـزت املـشكلة إىل شـركة امليــاه      

يــة يف كــل مــن غراكانيتــشا    جانــب اجملتمعــات احملليــة املتــأثرة وزعمائهــا إىل الــسلطات البلد     
  .وفوشتري وليبليان

واخنفـض  .  دون مشاكل ُتـذكر     من لدراسية اجلديدة يف مناطق األقليات    وبدأت السنة ا    - ٤٠
عدد طالب املدارس الثانوية يف بعض اجليوب الصربية، نظـرا إىل قيـام عـدد متزايـد مـن األهـل                     

آملــني يف احلــصول علــى فــرص تعليميــة أفــضل بإرســال أطفــاهلم إىل مشــال كوســوفو أو صــربيا 
 مـا زالـت مـسألة املنـهج الدراسـي الـصريب تقـسم               دراغاس،/ويف دراغاش . فرص للعمل هناك  و

النظـام  ”عموما املنهج الدراسي الـصريب يف إطـار         يتبعون  غوراين  طائفة  أطفال  ف. غوراينطائفة  
، يف حـــني أن األهـــل املنـــتمني إىل العـــرق البوســـين والـــذين عقـــد قـــادهتم  “التعليمـــي املـــوازي

  .يؤيدون نظام كوسوفو التعليمياحلاكم  حزب كوسوفو الدميقراطيالسياسيون حتالفا مع 
إســتوك وكأهنــا اســتقرت علــى  / بلديــة إســتوغ الواقعــة يفزاك/وتبــدو احلالــة يف زالــك  - ٤١

 ادعـاءات بالـضلوع يف جـرائم حـرب، وحـاالت مل ُتحـل بعـد                 - الرغم من إثارة قـضايا مماثلـة      
ب  احتجاجا على عودة عدد مـن صـر    -ممتلكات  أشخاص مفقودين، ومنازعات حول     تتعلق ب 

قوة كوسوفو مؤخرا وجودهـا األمـين يف مواقـع العائـدين            وقلصت  .  أخرى مناطقيف  كوسوفو  
سـبتمرب، بـدأت املرحلـة      / أيلـول  ١٦ويف  . أسـابيع سـاد فيهـا اهلـدوء       بعـد مـرور     زاك،  /إىل زالك 

ــاء املــساكن للعائــدين   ــة مــن إعــادة بن ــة األوىل  يف حــني أن أعمــال ،الثاني لــيت بــدأت يف ااملرحل
  . ما زالت جارية، مرتال١٣ لبناء ،يوليه/متوز ٩

ــا إلحــــصاءات   - ٤٢ ــية األمــــم املتحــــدة لــــشؤون الالجــــئني ووفقــ  عــــاد حــــوايل ،مفوضــ
ــهم       ٧٠٦ ــالتقرير، بين ــشمولة ب ــرة امل ــا إىل كوســوفو خــالل الفت ــشردين طوع شخــصا  ٢٣٣م

الرومــا طوائــف مــن )  يف املائــة٥١(شخــصا  ٣٦٠مــن صــرب كوســوفو و   ) يف املائــة ٣٣(
  .املصريني البلقانواألشكاليا و

 مقارنـة   بـشكل ملحـوظ   “اإلبـالغ ”وزيارات   “االستكشاف” اتزيار عدد   واخنفض  - ٤٣
 األمـم املتحـدة     يةمفوضـ أبلغـت   وخالل الفتـرة قيـد االسـتعراض،        . بفترة األشهر الثالثة السابقة   
شخـــصا  ٨٧ اســـتهدفت “استكـــشاف” زيـــارة ١١عـــن إجـــراء  الـــسامي لـــشؤون الالجـــئني

 ونظمت أيـضا سـبع زيـارات إبـالغ لـصاحل            .هم من اجلبل األسود وصربيا    ، معظم املشردين من
وُنفذت عدة مشاريع بناء وإعادة بناء للعائـدين يف إطـار املـرحلتني األوىل              .  شخصا مشردا  ٦٥

صـرب  مـن   وتبلـغ نـسبة املـستفيدين       . والثانية من مشروع العودة وإعادة اإلدمـاج يف كوسـوفو         
ن البلقــان نــسبة يــشكل الرومــا واألشــكاليا واملــصريوني يف املائــة، يف حــ ٧٨ حــوايل كوســوفو
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 منــها إىل ١٧ مــرتال وتــسليم ٢٨أكتــوبر، جــرى بنــاء / تــشرين األول٥وحبلــول . يف املائــة ١٧
  .املستفيدين

وسجلت البيانات املتعلقة بالعائـدين لـدى مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني،                   - ٤٤
وال سـيما يف أوروبـا الغربيـة، وبلغـت     بلـدان ثالثـة،    شخصا من األقليات قسراً من  ١٣٨عودة  

  .يف املائة١٩ يف املائة، واألشكاليا ٣٦وما  يف املائة، ونسبة الر١٨منهم نسبة صرب كوسوفو 
بعـودة املهـاجرين إىل أوطـاهنم الـيت أبرمـت      وأثار التوقيع مؤخرا على اتفاقات السماح         - ٤٥

لعـدة آالف مـن أَسـر       املقـررة   إىل الوطن   اإلعادة   بني بلدان أوروبا الغربية وكوسوفو وعمليات     
قلقـا  الروما واألشـكاليا واملـصريني البلقـان املتحـدِّرة مـن كوسـوفو، مبوجـب هـذه االتفاقـات،                    

، نظــرا إىل أن بــرامج إعــادة اإلدمــاج احلاليــة قــد ُوســعت إىل أقــصى طاقتــها وهــي غــري   شــديدا
ــة احتياجــات األشــد ضــعفا   ــة لتلبي ــة  ووفقــا لبحــوث ا. كافي ليونيــسف، فــإن املمارســات احلالي

ــة وكرميــة للعــودة واإلعــادة إىل الــوطن ال  ويعــاين أطفــال الرومــا واألشــكاليا  .  تتــيح عــودة آمن
واملصريني البلقان الـذين جيـري إعـادهتم، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت عـودهتم طوعيـة أو ضـد               

تفعـة ومـثرية    وأكـدت حبـوث اليونيـسف تـسجيل نـسب مر          . ، مـن وضـع بـالغ اهلـشاشة        إرادهتم
عن الدراسة بني العائدين من أطفال الروما واألشكاليا واملـصريني البلقـان،       االنقطاع  للقلق من   

، وكثـرة   )يف املـدارس  غـري املـسجلني     وُيـذكر مـثال األطفـال       (وارتفاع معدالت انعدام اجلنـسية      
 حاالت الفقر املدقع وعدم كفاية فـرص احلـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية، وخـصوصا                  

  .بني األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة أو األمراض املزمنة
  

  التراث الثقايف والديين  - ثامنا  
تسهيل عمل جلنة تنفيذ أعمـال       بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو      واصلت    - ٤٦

التعمري يف سياق تـرميم مواقـع التـراث الثقـايف والـديين الـيت تـضررت أو ُدمـرت خـالل أعمـال                      
وحتـت رعايـة جلنـة تنفيـذ أعمـال الـتعمري، أُجنـزت              . ٢٠٠٤مـارس   /نف الـيت وقعـت يف آذار      الع
ترميم كنيـسة القـديس جـورج األسـقفية يف بريـزرين، وشـارفت األعمـال يف                 املتعلقة ب عمال  األ

داكوفيتشا على هنايتها، ومـن املتوقـع أن ينجـز العمـل      /فوشيترن وغياكويف /موقعني يف فوشتري  
  .خرى حبلول هناية العاميف ثالثة مواقع أ

) اليونـسكو (أنشطة منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          أيضا  سهَّلت البعثة   و  - ٤٧
وأجــرت اليونــسكو، بــدعم مــن البعثــة، زيــارات تنــسيق وتقييمــات تقنيــة ملواقــع . يف كوســوفو

ألبـان كوسـوفو     مـن    يشارك فيها أفراد  وواصلت تنفيذ مشاريع    يعاد بناؤها،   التراث الثقايف اليت    
  .وصرب كوسوفو
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للمواقع األرثوذكسية الـصربية بالتنـسيق      اليت أجريت   ورصدت البعثة الترتيبات األمنية       - ٤٨
. مــع بعثــة االحتــاد األورويب ووزارة الثقافــة والــشباب والرياضــة يف كوســوفو وقــوة كوســوفو   

 “املركـز اخلـاص  ” ذات    عملية قوة كوسوفو املنظمة إلهناء وجود القوات يف املواقع         واستمرت
أغسطس، سلَّمت قوة كوسـوفو رمسيـا مـسؤولية    / آب ٢٣ويف  . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   

وعارضـت  . غراتشانيتـشا لـشرطة كوسـوفو     /محاية الدير األرثوذكسي الـصريب يف غراتسانيتـشا       
 الكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية هــذا القــرار، معربــة عــن خماوفهــا بــشأن ســالمة رجــال الــدين  

نقـل مـسؤولية محايـة أديـرة بوديسافتـشي      أيـضا  قـرر جملـس مشـال األطلـسي         و. واملواقع املقدسة 
ومل تعلَـن أي قـرارات      . بعـد ينفـذ   وغوريوتش وزوشيسيت إىل شرطة كوسـوفو، لكـن ذلـك مل            

الواقعـة حتـت محايـة      وللكنيـسة األرثوذكـسية الـصربية       التابعـة   بالنسبة إىل املواقع اهلامة األخرى      
فيسوكي ديتشاين، ودير ديفيـتش وديـر   دير بيتش أو /و، وال سيما بطريركية بيجي   قوة كوسوف 

  .املالئكة املقدسة
رئـيس الكنيـسة    البطريرك إيريناي،   احتفال تنصيب   نظم  أكتوبر،  / تشرين األول  ٣ويف    - ٤٩

 تــدابري أمنيــة مــشددة لقــوة بيــتش، وســهَّلت ذلــك/بيجــياألرثوذكــسية الــصربية يف بطريركيــة 
ــة االحتــاد األورويب كوســوفو وشــ  ــرئيس الــصريب   . رطة كوســوفو وبعث وشــارك يف االحتفــال ال

. تاديتش وعدد من كبار الشخصيات، واستقطب احلدث عـدة آالف مـن احلجـاج واملـدعوين     
ــي اخلــاص االحتفــال،    ــوة    وكــذلك وحــضر ممثل ــد ق ــة األخــرى، وقائ ــات الدولي رؤســاء الكيان

. رئــيس بعثــة االحتــاد األورويب ، و أوروبــامنظمــة األمــن والتعــاون يف كوســوفو، ورئــيس بعثــة  
ومع ذلك، وردت تقارير عـن ملـصقات ُوضـعت    . تقع أي حوادث خالل االحتفال نفسه  ومل

قبــل بــدء االحتفــال علــى طــول الطريــق املــؤدي إىل البطريركيــة وهــي تــصوِّر البطريــرك جمــرم     
ى طريــق واســُتهدفت حــافالت صــربية علــ. وعمــل جنــود قــوة كوســوفو علــى إزالتــها. حــرب

وكانت احلـافالت تنقـل   . منفصلةباحلجارة العودة بعد انتهاء االحتفال يف أربعة حوادث رجم         
وأصيب حـاج   . بيتش/احلجاج املتوجهني إىل منازهلم بعد االحتفال، وال سيما يف منطقة بيجي          

ــرطة كو. واحــــد جبــــروح طفيفــــة  ــتة أشــــخاص مــــن   وتــــدخلت شــ ســــوفو واحتجــــزت ســ
  .كوسوفو ألبان
لفترة املشمولة بالتقرير، ُسجلت حوادث مشلت املواقـع الدينيـة األرثوذكـسية            وخالل ا   - ٥٠

أغــسطس، تعرضــت الكنيــسة األرثوذكــسية  /ففــي آب. الــصربية واإلســالمية علــى حــد ســواء 
 وتعرض بيت أبرشـية الكنيـسة   ،غورنيا برنييتشا ألعمال ختريب/الصربية يف برنيتشا إي إيبريمي 
ويف .  وُسـرقت منـه بعـض األشـياء    ،يالين لالقتحام للمرة الثالثةغن/األرثوذكسية يف بلدة غييالن   

ــة      /أيلــول ــدنيس يف املقــربة األرثوذكــسية يف قري ــور للت ــان مــن شــواهد القب ســبتمرب، تعــرض اثن
ويف حـادثني منفـصلني ولكـن ممـاثلني وقعـا           ). كامينيتـشا /بلدية كامينيتـشي  (تومانتشي  /تومانك
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بيــتش /امــات التركيــة ومــسجدا يف بلديــة بيجــيأغــسطس، اقــتحم جنــاة جمهولــون احلم/يف آب
ســبتمرب، أشــعل جمهولــون النــار يف  /ويف أيلــول. وســرقوا صــفائح الرصــاص مــن علــى الــسقف  

  .ديتشاين/داخل مقربة إسالمية يف بلدية ديكانضريح مقدس 
  

  حقوق اإلنسان  - تاسعاً  
، ٢٠١٠بتمرب  سـ /أيلـول  ١٢ اجلديد حيز النفاذ يف      “قانون أمني املظامل  ”قب دخول   ع  - ٥١

الـيت نـص     ةاخلمـس  املظـامل    نـواب أمـني    صـب اشغل من تعيينـات لـ   الشرع أمـني املظـامل يف عمليـة         
 منـصب أمـني     شغللـ  وجتدر اإلشارة إىل أن عملية التعيينات اليت طال أمـدها         . عليها يف القانون  
ــسه أد  ــامل نف ــور إىلتاملظ ــة املؤســسة    ظه ــشأن نزاه ــتم    .  خمــاوف ب ــة مبكــان أن ت ــن األمهي وم

  .تعيينات اجلديدة بدقة وفقا للقواعد واإلجراءات املعمول هباال

ــات كــبرية      و  - ٥٢ ــشكل عقب ــانون ت ــيادة الق ــصور يف قطــاع س ــزال أوجــه الق  يف جمــال ال ت
أمـني  ن معظـم الـشكاوى الـيت تلقتـها مؤسـسة         وأهذه مـسألة مـثرية للقلـق خـصوصا          و. مايةاحل

يف تقريرهـا الـسنوي      أمـني املظـامل      مؤسـسة ت  أبـرز كمـا   .  تتعلق مبسائل قـضائية وإداريـة      املظامل
ص خطــرية يف معاملــة ائقــن وكــذلكخمــاوف مــستمرة يف جمــال محايــة حقــوق امللكيــة،  األخــري 

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
ممثلــي  ىلإتوصــيات بوفقــا لواليتــه، ، الفريــق االستــشاري حلقــوق اإلنــسانوقــد تقــدم   - ٥٣

  . شكوى٥٢١ شكوى من أصل ما جمموعه ٦٢ بشأناخلاص 
  

  التمثيل اخلارجي والتعاون اإلقليمي  - اًشراع  
 مـــشاركة كوســـوفو يف املـــؤمترات اإلقليميـــة   جهودهـــا لتيـــسري بـــذلواصـــلت البعثـــة  - ٥٤

 رامليـسِّ  دوربـ  نةاعالسـت ل متحمـسة    غـري ، على الرغم من أن سـلطات كوسـوفو كانـت            والدولية
  هــذاقــاوم بنــشاطت ظلــت ،فــي أعقــاب فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــةف. بعثــةال الــذي تقــوم بــه

 هـذه    اتبـاع   مواصـلة   حال ويفومع ذلك،   .  كوسوفو “سيادة” حيدُّ من  أمرا تربة إياه ، مع الدور
 يف  هـا  كوسـوفو نتيجـة لـصعوبة اخنراط       عـزل ىل زيـادة    إؤدي  تـ  قد   االسياسة على مر الزمن، فإهن    

ــاون اإلقليمــي، و  ــو مــ التع ــأثريايؤثر ســاه ــصادية واال  اباشــرم  ت ــة االقت ــى التنمي ــة عل  يف جتماعي
 بـدت ، حيـث أ اتفـاق التجـارة احلـرة ألوروبـا الوسـطى         يف حالة   وة أخرى،   جهمن  و. كوسوفو

 يف طــرافاأل اســتمرار رفــض بعــض  فــإن،لفعــل با ضــمنهأن تظــلبــ اتجــددم ابريــشتينا اهتمامــ
م اختـ  األ  هـذه  مور، على الرغم من أن    كوسوفو تسبب يف تعقيد األ     ركا مج ماأخت قبول   االتفاق

 ة مـع فقاومتبعثة مرارا وتكرارا أهنا     ال وأكدت   ،االتفاق متشيا مع أحكام     بالغ عنها قد جرى اإل  
ة النامجـة عـن عـدم التعـاون         يـ  الـصعوبات التجار    وتـؤدي  .)١٩٩٩ (١٢٤٤جملـس األمـن     قرار  



S/2010/562
 

16 10-60475 
 

 ملنتجـات القادمـة مـن كوسـوفو       ا إمكانيـات تـصدير      يصلـ تق  زيـادة  ىلإ اجلمـارك    ماأخت فيمسألة
  .احملدودة أصال

اجتمـاع للجنـة    بعثة مـشاركة كوسـوفو يف   يّسرت الالل الفترة املشمولة بالتقرير،  خو   - ٥٥
ــة  ــة  لالتوجيهي ــإلدارة العام ــة ل ــادرة  واجتمــاع جمللــس إدارة ؛لمدرســة اإلقليمي ــذ مب ــد   تنفي توحي

مه جملس التعاون اإلقليمـي ومنظمـة       ينظت شترك يف ، ا يف جنوب شرق أوروبا    األجواء األوروبية 
  بــشأننظمــة حلــف مشــال األطلــسيمل ؛ واجتمــاعدويل واملفوضــية األوروبيــةالطــريان املــدين الــ

اجتمـاع للجنـة    و؛  للجماعـة املعنيـة بالطاقـة       وثالثة اجتماعات  يف منطقة البلقان؛  تطبيع الطريان   
، واملفوضـية األوروبيـة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة           ملرصد النقل جلنوب شرق أوروبا    التوجيهية  

ــشأن ــشاري ب ــة  اســتعراض امل ــع ذات األولوي ــة  ل ــا؛ شبكة النقــل اإلقليمي ــوب شــرق أوروب  يف جن
التفـاق التجـارة احلـرة      ، واجتماع   ملرصد النقل جلنوب شرق أوروبا    واجتماع للجنة التوجيهية    

يــة نظمتــه منظمــة  كرم احلــواجز غــري اجلبــشأنمائــدة مــستديرة جتمــاع  واألوروبــا الوســطى؛
  .احلكومة اهلنغاريةالشتراك مع ي بايف امليدان االقتصادالتعاون والتنمية 

  مالحظات-حادي عشر 
ســبتمرب وباســتعداد االحتــاد / أيلــول٩أرحــب بــالقرار الــذي اختذتــه اجلمعيــة العامــة يف    - ٥٦

ين أن نص القرار املتَّخذ يقـوم علـى         ويسّر. األورويب لتسهيل عملية احلوار بني بريشتينا وبلغراد      
ئ الظــروف املؤاتيــة هلــذه العمليــة للمــضي قــدماً  ممــا يهّيــاتفــاق بــني صــربيا واالحتــاد األورويب، 

 .لمنطقةلسياق املنظور األورويب  يف

ومــن املتوقــع أن يكــون هــذا احلــوار إيــذاناً مبرحلــة جديــدة، ويــساعد علــى بنــاء الثقــة     - ٥٧
اجلــانبني، ويــؤدي إىل حــل القــضايا اهلامــة لتوطيــد دعــائم الــسالم واالســتقرار واملــصاحلة     بــني
 سأواصل تشجيع بريشتينا وبلغراد علـى املـشاركة فيـه حبـسن             ،لذلك. و ويف املنطقة  كوسوف يف

وأعتقـد أنـه مـن مـصلحة اجلـانبني بـدء هـذه العمليـة         . نّية، بالتشاور الوثيق مع االحتاد األورويب  
 .بسرعة واالستفادة من الزخم اإلجيايب الذي تولّد خالل األشهر املاضية

ــق      وأؤكــد جمــدداً اســتعداد األ    - ٥٨ ــسيق الوثي ــود بالتن ــذه اجله ــم املتحــدة للمــسامهة يف ه م
 لـــدعم احلـــوار، حـــسبما تقتـــضيه الـــضرورة واألمـــم املتحـــدة مـــستعدةٌ. االحتـــاد األورويب مـــع

ــدة ــة،       . والفائ ــذه العملي ــسِّر يف ه ــصال باالحتــاد األورويب، بوصــفه املي ــى ات ــي اخلــاص عل وممثل
ــاو ــزم مواصــلة إ  أن ــأعت واصــل أيــضا يف هــذا الــصدد التــشديد   وسأ. بــذلك جملــس األمــن  غالب

 .أمهية التنسيق الوثيق بني مجيع أصحاب املصلحة يف ما يتعلق باخلطوات املقبلة للعملية على

تــصاعدت حــدة حيــث وقــد ظلــت احلالــة الــسائدة يف مشــال كوســوفو غــري مــستقرة،    - ٥٩
ممارسـة ضـبط   وما زلت أحـث اجلـانبني علـى    . التوترات يف أعقاب فتوى حمكمة العدل الدولية 
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ويف هـذا   . النفس واعتماد هنج متأنّ بّناء من أجل جتنب مزيـد مـن التـصعيد يف مشـال كوسـوفو                  
الصدد، فإن دعم الدول األعضاء يف جملس األمن جلهود بعثة األمـم املتحـدة هنـاك، ورسـائلهم       

ــه واملوجهــة إىل اجلــانبني لتجنــب اإلجــراءات االنفراديــة الــيت ميكــن أن تــؤ     دي الــيت ال لــبس في
 .تصعيد التوترات، سيظل دعماً حامساً إىل

ويــساورين القلــق أيــضا إزاء التقريــر الــذي صــدر مــؤخرا عــن ســلطات كوســوفو،           - ٦٠
تاله مـن تعليقـات وسـائل االعـالم املناوئـة لوجـود بعثـة األمـم املتحـدة يف الـشمال، والـيت                         وما
 لتسليم مهامهـا يف مشـال     وستكون البعثة مستعدة  . ض موظفي األمم املتحدة للخطر    ت تعرِّ ادك

كوسوفو إىل هيكل يكون مشروعاً ومقبوال لدى مجيع الطوائف، وفقـاً لـسياسة املركـز احملايـد                
وحىت ذلك احلني، أحث بقوة مجيع األطـراف علـى مواصـلة تعاوهنـا              . اليت تتبعها األمم املتحدة   

 .مع بعثة األمم املتحدة يف تنفيذ واليتها

يـزال    عدم إحراز تقدم ملموس يف املصاحلة بني الطائفتني ال         وإىل جانب الشمال، فإن     - ٦١
وعلـى الـرغم مـن إحـراز بعـض          . واضحاً يف أماكن أخرى من كوسوفو، وال يـزال ميثـل حتـدياً            

التقدم مـن خـالل عمليـة الالمركزيـة، مل يكـن هنـاك تغـيري كـبري يف أعـداد العائـدين املنخفـضة               
متثــل  وطريــرك إيــريين يف بطريركيــة بيــتش مؤســفةٌواحلــوادث الــيت رافقــت تتــويج الب. باســتمرار

 على ضرورة بذل املزيد من اجلهود للتغلـب علـى أحقـاد املاضـي وضـمان عـدم تـسييس           اًبرهان
 .الدين يف كوسوفو

ــتعمري ملواقــع التــراث الــديين األرثوذكــسي الــصريب        - ٦٢ ــة تنفيــذ أعمــال ال وقــد أثبتــت جلن
لــذا فمــن املرغــوب فيــه جــدا  . بلغــراد وبريــشتيناكوســوفو أهنــا منتــدى فعــال للتعــاون بــني   يف
ــة علــى احلفــاظ عليهــا وتوســيع هــذا النطــاق للتعــاون       أن توافــق األطــراف املــشاركة يف اللجن
وينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يـدعم اللجنـة بـاخلربة             . جماالت فنية أخـرى، حـسب االقتـضاء        يف

  .التقنية والتمويل اإلضايف
 ن امتنــاين ملمثلــي اخلــاص ملواصــلة قيادتــه املمتــازة للبعثــة  وأود أن أختــتم بــاإلعراب عــ  - ٦٣
األمــن علــى ظ افــاحل يف جهــود لتعزيــز التعــاون بــني مجيــع األطــراف واملــساعدة يبذلــه مــن وملــا

وظفي بعثة األمـم املتحـدة لتفـانيهم        مب ديشوأود أيضا أن أ   . واالستقرار يف كوسوفو ويف املنطقة    
 . األمم املتحدةيف العمل املتواصل وااللتزام بأهداف

 منذ مدة طويلـة    وختاماً، أود أن أعرب عن امتناين لشركاء األمم املتحدة يف كوسوفو            - ٦٤
ــا       االحتــاد األورويب - ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــسي ومنظم ــة حلــف مشــال األطل  -ومنظم

ــذ ــدعمه     ك للوك ــا، ل ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه ــاالت األم ــستمر اوك ــةلل امل ا وتعاوهنــ بعث
  .ها معتواصلامل
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  املرفق األول
  

تقريــــر املمثــــل الــــسامي لالحتــــاد األورويب املعــــين بالــــشؤون اخلارجيــــة     
إىل األمني العـام لألمـم املتحـدة عـن أنـشطة بعثـة              املقدم  والسياسة األمنية   

  االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو
    

  موجز تنفيذي  -  ١  
 املعنيـــة بــسيادة القـــانون يف كوســوفو أنـــشطة الرصـــد   واصــلت بعثـــة االحتــاد األورويب    

واإلرشاد وإسداء املـشورة يف جمـال سـيادة القـانون، كمـا واصـلت تنفيـذ مهامهـا التنفيذيـة وفقـا               
وقد عملت البعثة مـع سـلطات سـيادة القـانون يف كوسـوفو يف ختطـيط وتنفيـذ أنـشطة                     . لواليتها

مركِّزة بوجه خاص على القـدرات واملنـهجيات         هادفة يف جمال الرصد والتوجيه وتقدمي املشورة،      
ومـن الناحيـة التنفيذيـة،    . على مستوى اإلدارة يف أجهزة الشرطة والعدالة واجلمارك يف كوسوفو    

وقـد زاد   . ركزت البعثة اهتمامها على التصدي للجرمية املنظمة والفساد يف مجيع أحناء كوسـوفو            
اد األورويب أو هيئات احملاكم الـيت تـديرها هـذه     األحكام الصادرة عن قضاة بعثة االحت     كثريا عدد   

  .كما أنشأت البعثة فرقة عمل لتنسيق اإلجراءات املقررة ملكافحة اإلجرام يف الشمال. البعثة
  

يف األنشطة الـيت اضـطلعت هبـا بعثـة األمـم املتحـدة املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو                         -  ٢  
  ٢٠١٠توبر أك/ إىل تشرين األوليوليه/من متوزالفترة 

  
  نظرة عامة    

موظفـا   ٢ ٨٤٦و حاليـا     بعثة االحتاد األورويب املعنية بـسيادة القـانون يف كوسـوف           تضم  
 وواصــل اجمللــس املــشترك للتنــسيق يف جمــال ).ا حمليــا موظفــ١ ١٦٩ موظفــا دوليــا و ١ ٦٧٧(

يف   القـانون  سيادة القانون، الذي يشترك يف رئاسته رئيس بعثة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة              
آليـة ملناقـشة جمموعـة مـن        بوصـفها    ةشهرياجتماعاتـه الـ    عقـد ونائب رئـيس الـوزراء،      كوسوفو  

ــانون    ــسيادة الق ــة ب ــسائل املتعلق ــان   حــضر و. امل ــه املعّين ــة ونائب ــيس البعث ــاع رئ ــس يف اجتم  اجملل
رئـيس  كمـا زار    . ٢٠١٠أكتـوبر   /تـشرين األول   ١٥ا يف   مهيل منـصبي  وتـ سبتمرب متهيـدا ل   /أيلول

ي فـ يعرسـبتمرب كجـزء مـن الربنـامج الت        / هناية أيلـول    يف عمليات حفظ السالم  إدارة   عّين امل بعثةال
 تعاوهنا الوثيق مع بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو            البعثةواصلت  و. لهاملخصص  
ــة األخــرى واألطــراف وال ســيما مــع ،  يف كوســوفو املوجــودةالحتــاد األورويبالتابعــة ل الفاعل

مثل اخلاص يف االحتاد األورويب لكوسـوفو ومكتـب االتـصال التـابع للمفوضـية األوروبيـة يف               امل
  .)قوة كوسوفو(قوة األمن الدولية يف كوسوفو وثيق مع التنسيق ال وكوسوفو،
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 جرائم احلرب    

 ، قــضايا جيــري البــت فيهــا٣٠٥أجــرت وحــدة التحقيــق يف جــرائم احلــرب حتلــيال لـــ    
وناقـشت  .  قـصور تتعلـق بنـوع اجلـرائم ووقـت ومكـان ارتكاهبـا              حيث وجدت ثغرات وأوجه   

. أغـسطس /الوحدة هذه القضايا مـع مكتـب املـدعني اخلاصـني وُرفـضت قـضية واحـدة يف آب                
وواصلت البعثة العمل مع السلطات الصربية بشأن قـضية املقـربة اجلماعيـة املـشتبه يف وجودهـا                

 عّينــات إضــافية مــن التربــة مــن عمــق ،د أتــى مــن بلغــرا،وأخــذ فريــق لنــبش القبــور .يف راشــكا
واستنادا إىل معلومات من شرطة كوسوفو، بدأ حتقيق جديد متعلـق           .  أمتار ٨ و   ٦ يتراوح بني 

وحدة التحقيـق يف جـرائم      بحث  تو. ليبليان/مبقربة مجاعية حمتملة يف قرية تقع بالقرب من ليبيان        
ــرب  ــصا  ١٥٠يف عمليـــات القتـــل املزعومـــة لنحـــو    احلـ وقعـــت  كوســـوفو مـــن ألبـــان شخـ

وقد عرفـت الوحـدة   . ومل ُيفتح بعد حتقيق رمسي فيها. ١٩٩٩مايو /دوبرافا يف أيار  /دوبرايف يف
هوية ومكان إقامة معظـم الـشهود الـذين هلـم صـلة بتحقيـق أُجـري يف مـا يـشتبه يف أنـه مركـز                

أن ، حيـث ُيـزعم   )قـضية كليتـشكا  (ليبليـان  /يف ليبيـان يقـع  اعتقال تابع جلـيش حتريـر كوسـوفو         
وشرعت الوحدة يف حتقيقات بـشأن      . دا من ألبان كوسوفو وصرب كوسوفو ُعذبوا وقُتلوا       اأفر

). إسـتوك /بلديـة إسـتوغ   (جـاتش   / يف قرية زالك   ١٩٩٩مايو  /جرائم ُيزعم أهنا ارتكبت يف أيار     
والتقت الوحـدة برابطـة ألسـر األشـخاص املفقـودين الـصربية، وذلـك لتحـسني اإلجـراء املتبـع                     

وسلمت الوحدة لبعض األسر بعـض املعلومـات عـن مـصري            . ات عن هذه القضايا   جلمع املعلوم 
 املكتــب املعــين باألشــخاص املفقــودين والطــب     -ونــّسقت إدارة الطــب الــشرعي   . أقربائهــا

 التحضريات اللوجيستية وبدأت يف نبش املقربة اجلماعية املـشتبه يف وجودهـا             -الشرعي سابقا   
  .فوتشيترن/يف فوشتّري

و واحملكمـة   بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسـوف        عاون بني   ويبعث الت   
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة على االرتياح الـشديد وميتـد نطاقـه إىل مـا يتجـاوز قـضايا                   

فقد حـضرت البعثـة اجتمـاعني    . جرائم احلرب، مبا يف ذلك محاية الشهود يف مجلة أمور أخرى       
نائية الدولية ملناقشة القضايا املتصلة بطليب الهـي براهيمـاي ورامـوش هارادينـاي              مع احملكمة اجل  

أغـسطس، اجتمعـت وحـدة التحقيـق يف جـرائم احلـرب             / آب ٢٣ويف  . اإلفراج املؤقت عنـهما   
مبمــثلني مــن مــشروع إقامــة العــدل يف قــضايا جــرائم احلــرب الــذي وضــعه مكتــب املؤســسات  

ويـدعم املـشروع نقـل    .  ملنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا        الدميقراطية وحقوق اإلنـسان التـابع     
ــة     ــة إىل احملــاكم احمللي ــة الدولي واقترحــت . اخلــربات يف جمــال جــرائم حــرب مــن احملكمــة اجلنائي

الوحدة علـى مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان التـابع ملنظمـة األمـن والتعـاون                     
 تدريبيــة ســُتنظم مــستقبال لفائــدة املــدعني  أوروبــا إدراج مــشاركني مــن كوســوفو يف دورة  يف
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والوحــدة بــصدد إعــداد . العــامني واحملققــني يف جــرائم احلــرب الــيت ارُتكبــت يف منطقــة البلقــان
مــشروع لوضــع طــرق حمــسَّنة لتحديــد مواقــع املقــابر اجلماعيــة يف كوســوفو باســتخدام صــور    

ــسواتل ــب    / آب٢٧ ويف .ال ــصفة مراق ــرة ب ــسطس، شــاركت الوحــدة ألول م ــاع أغ  يف اجتم
. للفريــق العامــل املعــين باألشــخاص املفقــودين برئاســة جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة يف بلغــراد 

ــإجراء        ــة عــن اهتمامهــا ب ــة الــصليب األمحــر الدولي ــدا صــربيا وكوســوفو لــدى جلن وأعــرب وف
ــع الوحــدة   ــصاالت مباشــرة م ــدة     .ات ــق يف جــرائم احلــرب مل ــام ١٠وعملــت وحــدة التحقي  أي

  .سبتمرب/كمة ومدعيها العامني خالل مهمتهم يف كوسوفو يف أيلولحمققي احمل مع
  

  الشرطة    
شرعت شـرطة كوسـوفو يف إجـراء تقيـيم شـامل للمناصـب العليـا الـيت ال يـزال يـتعني                         
و ترصــد عمليــة بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوف  ومــا فتئــت . شــغلها

 وال تزال مستويات عـدد املـوظفني املخفـضة تـؤثر علـى بعـض              .االختيار وتقدِّم املشورة بشأهنا   
وحدات مديرية اجلرمية املنظمة التابعة لشرطة كوسوفو، بعدما ُنقل ستة عشر ضـابطا إىل فرقـة            

وبـدأت إدارة   .  املـدعني اخلاصـني    مكتـب العمل املعنية مبكافحـة الفـساد الـيت تعمـل حتـت إمـرة               
، بالتعـاون مـع شـرطة كوسـوفو، يف تقيـيم            اد األورويب بعثـة االحتـ   تعزيز قدرات الشرطة التابعة ل    

ــستوى          ــر إىل م ــستوى املخف ــن م ــا م ــإدارة شــرطة كوســوفو انطالق ــستويات العمــل ب ــع م مجي
 منهجيـة شـرطة   بعثة االحتاد األورويبكما تدعم . األركان وذلك لدعم تعزيز هياكلها اإلدارية  

 .ت احملليةكوسوفو اجلديدة حلفظ األمن والنظام على صعيد اجملتمعا

ويواجــه تنفيــذ اســتراتيجية نقــل احلــدود اخلــضراء علــى احلــدود مــع مجهوريــة مقــدونيا   
ــة التوظيــف وشــراء املعــدات    ــأخري يف عملي ــسابقة بعــض الت وستــسلِّم شــرطة . اليوغوســالفية ال

حدود كوسوفو هذه املهمة على مراحـل يف منـاطق خمتلفـة مـن احلـدود مـع مجهوريـة مقـدونيا                      
وواصـلت بعثـة االحتـاد األورويب مراقبـة الـدوريات       . لسابقة بدءا مـن هنايـة العـام       اليوغوسالفية ا 

 ١١املتزامنة اليت تقوم هبا شرطة حدود كوسوفو وشـرطة حـدود اجلبـل األسـود علـى مـساحة                    
وسـُتتخذ عمـا قريـب اخلطـوات األوىل         . كولينـا /كيلومترا حول نقطة العبور احلدودية يف كوِله      

 ترسـيم احلـدود بـني كوسـوفو واجلبـل األسـود وإنـشاء نقـاط عبـور          للتفاوض على اتفاق بشأن  
ــدة  ــة جدي ــذا الغــرض     . حدودي ــل األســود هل ــة يف اجلب ــشئت بالفعــل جلن ــد أُن ــا ســلطات  . وق أم

 .كوسوفو فال تزال بصدد إعداد االقتراح لتشكيل وفد هلذه املفاوضات

ــأمني   / آب٢٣ويف    ــة عــن ت ــر أغــسطس، تولّــت شــرطة كوســوفو املــسؤولية الكامل  دي
غراتشانيتسا بعد استالمه من القوة الدولية يف كوسوفو، وذلك بعد فتـرة انتقاليـة              /غراتشانيتسه

لـشرطة كوسـوفو وقـوة كوسـوفو وبعثـة االحتـاد            وجـودا مـشتركا     مدهتا ثالثـة أسـابيع شـهدت        
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وُتــوج البطريــرك اجلديــد إيرينيــه  . ومل ُيــسجل وقــوع أي حــادث ). يف دور الرصــد(األورويب 
. أكتـوبر / تـشرين األول   ٣بيـتش يـوم     /نيسة األرثوذكسية الصربية يف بطريركية بيجـه      رئيسا للك 

ورصــدت بعثــة االحتــاد األورويب أفــراد شــرطة كوســوفو املكلفــني هبــذه العمليــة وقــدمت هلــم     
ووفقــا للتقيــيم الــذي أجــراه مراقبــو بعثــة االحتــاد األورويب، اســتطاع أفــراد  . النــصح واإلرشــاد

ميع وظائفهم باتباع نصائح بـسيطة وحـافظ ضـباط شـرطة كوسـوفو              شرطة كوسوفو القيام جب   
على هدوئهم وروحهم املهنية أثناء أداء واجباهتم، على الرغم من مواجهة صعوبات طفيفـة يف               

 .حفظ النظام العام

ومن الناحية التنفيذية، أحرزت بعثـة االحتـاد األورويب بعـض التقـدم يف بعـض القـضايا                    
يوليه، خضعت مثانية مواقع ملؤسسة الربيـد واالتـصاالت         / متوز ١٩ ففي. البارزة خالل الصيف  

الـسلكية والالســلكية يف كوســوفو للتفتـيش علــى أيــدي شـرطة بعثــة االحتــاد األورويب وشــرطة    
وتتعلق عمليات التفتيش هذه، اليت مشلت مرتل مدير هـذه املؤسـسة، لتحقيقـات يف               . كوسوفو

نح تـراخيص االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية، أُبرمـا           َعقدين تبلغ قيمتهما عدة ماليني يورو مل      
ويف . بني مؤسـسة الربيـد واالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية وشـركة لتـشغيل اهلـاتف احملمـول                  

يوليه، اعتقلـت شـرطة كوسـوفو حمـافظ املـصرف املركـزي يف كوسـوفو بعـد تفتـيش                / متوز ٢٣
وكـان  . رائم املتـصلة بالفـساد    مبىن املصرف املركزي ومساكن خاصة يف ما يتعلق بعدد من اجل          

ــصال         ــة االحتــاد األورويب وضــابط لالت ــون مــن شــرطة بعث مــدع خــاص مــن كوســوفو ومراقب
وقـد مسـح قـاض      . حاضرين يف املصرف املركزي لتوفري الرقابة وضمان الفعاليـة يف مجـع األدلـة             

ضـع املـدعى    وُو. لإلجراءات التمهيديـة مـن بعثـة االحتـاد األورويب بعملـييت التفتـيش واالعتقـال               
يوليـه،  / متـوز ٢٩ويف . عليه رهن االحتجاز بناء على أمر من قاض حملي لإلجـراءات التمهيديـة         

 نطــاق االهتامــات املرفوعــة ضــد حمــافظ املــصرف  كوســوفو يف املــدعني اخلاصــني مكتــبوسَّــع 
املركزي لتشمل إساءة استغالل منصب رمسي وتلقى رشاوى نظـري إصـدار تـراخيص التـشغيل                

يوليــه، قامــت شــرطة بعثــة االحتــاد األورويب، حتــت إشــراف  / متــوز٢٨ويف . أمنيلــشركات التــ
، بتفتيش مسكن قائد سابق جليش حترير كوسـوفو يـشتبه           كوسوفو يف املدعني اخلاصني    مكتب

ــه، ألقــت / متــوز٢٩ويف . يف ارتكابــه جــرائم حــرب  بعثــة االحتــاد األورويب، حتــت  شــرطة يولي
، القبض على مـدير لتكنولوجيـا املعلومـات متـهم       سوفوكو يف املدعني اخلاصني    مكتبإشراف  

بعرقلــة مجــع األدلــة يف مــا يتعلــق بــالتحقيق اجلــاري يف وزارة النقــل واالتــصاالت الــسلكية          
وقد أَطلق سراحه قاض لإلجراءات التمهيدية مـن بعثـة االحتـاد األورويب يف اليـوم                . والالسلكية

سـتبمرب، قـام ضـباط مـن        / أيلـول  ١٥ويف  . حقيـق التايل ولكنه ال يزال مشتبها فيـه علـى ذمـة الت           
شرطة بعثة االحتـاد األورويب ومـن مجـارك كوسـوفو، بـدعم مـن إدارة الـشرطة اخلاصـة التابعـة                      
للبعثة، وحتت إشراف مدع عام من البعثة يعمل يف حمكمة بريـشتينا االبتدائيـة، باعتقـال مخـسة                  
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ريـب الوقـود، والتـهرب مـن الـضرائب،      من املشتبه فيهم بشبهة تورطهم يف اجلرمية املنظمة، وهت  
ويوجــد اثنــان آخــران مــن املــشتبه فــيهم يف اخلــارج،   . وإســاءة اســتخدام الــرخص االقتــصادية 

ــار       ــذ أي ــن االحتجــاز يف صــربيا من ــا واآلخــر ره ــايو /أحــدمها يف ألباني ــاض  . ٢٠١٠م ــر ق وأم
يـاطي ريثمـا جيـري    لإلجراءات التمهيدية باحتجاز مجيع املشتبه فيهم ملدة شهر يف احلـبس االحت  

واحُتجـز اثنـان يف مشـال       . وظل التحقيق جاريا مـدة تفـوق العـام        . حتليل العديد من املضبوطات   
ا، أحدمها بتهمة الشروع يف القتل والثاين بتهمة احليـازة غـري املـصرَّح هبـا           سميتروفيت/اميتروفيتش
 حمكمـة مقاطعــة  وأصـدر قـاض لإلجـراءات التمهيديــة مـن بعثـة االحتـاد األورويب يف      . لألسـلحة 
  .ا أوامر بإلقاء القبض عليهماسميتروفيت/ميتروفيتشا

  
  العدالة    

ــة االحتــاد األورويب املعنيــة  مستــشاروواصــل    إرشــاد  يف كوســوفوالقــانون بــسيادة  بعث
أدت املـشاورات بـني     و. علـى مجيـع املـستويات     هلـم    وتقدمي املـشورة     همنظرائهم احملليني ورصد  
تــراكم مــن امل بــت يفلإىل وضــع اســتراتيجية ل ني احمللــينيقــضاة املــدني والبعثــة االحتــاد األورويب

 االسـتراتيجية مـن بـني أمـور       هـذه  وتتـضمن . اعرتذات الـصلة بـال     قضايا املمتلكـات والتعـويض    
يف و. ا بـدون وجـود صـاحب املطالبـة أو املـدعى عليـه          ياأخرى إمكانية اختـاذ قـرارات يف القـض        

 يفك اخنفاضـا كـبريا   يكاتـشان /ليبليـان وكاتـشانيك  /انيبيـ ل يت بلـدي  حمكمتا تشهد وقت الحق، 
ــتراكمــالقــضايا امل ــراريت مل يــصدر فيهــا أي ة ال  القــضايا ة عــدداألخــريهــذه  تخفــضفقــد . ق
، قــررت هيئــة ومــن الناحيــة التنفيذيــة. ســبتمرب/ يف أيلــول قــضية إىل قــضيتني٢٥ مــناملتراكمــة 

 املقــدَّم مــن  االســتئناف طلــب، رفــضيببعثــة االحتــاد األورومــن احملكمــة العليــا، برئاســة قــاض 
ويف حمكمـة مقاطعـة      . االحتياطي هحبسقرار   ت املركزي لكوسوفو، الذي أكد    حمافظ املصرف 

 عــشر قــضايا جنائيــة يف بــتلا بعثــة االحتــاد األورويبمــن  قــضاة وىل، تــاسميتروفيتــ/ميتروفيتــشا
لـسابق للمحاكمـة منـذ       االعتقـال ا   وجدون رهن  ي دعى عليهم ا م ياقض نهايب نإضافية عاجلة، م  

  علـى  أمـر إلقـاء القـبض     ن البعثـة   مـ  لإلجراءات التمهيديـة  بطل قاض   وأ. ٢٠٠٨ أو   ٢٠٠٧عام  
 رضأ جرائم حرب بسبب عـدم وجـود شـبهة علـى     مايف ارتكاهباشتبه   دعى عليهم اثنني من امل  

مني دة عـا  ملـ الـسجن   ب حكمـا    بعثـة االحتـاد األورويب      من قضاةأصدر  ،  ذاهتايف احملكمة   و. الواقع
 علـى رجـل بالـسجن       وا، ويف قضية منفصلة، حكم    يف قضية تتعلق باملخدرات   مع وقف التنفيذ    

  . العمددة ست سنوات بتهمة القتلمل
  

 اجلمارك    

ــوز ٢٣يف    ــه/متـ ــ، يوليـ ــا لفرقـــ  أرتـ ــة اجتماعـ ــيس البعثـ ــلال ةس رئـ ــةعمـ ــ  املعنيـ شمال بـ
نــشئت لتنــسيق عمليــات إنفــاذ  أُ، الــيت بعثــة االحتــاد األورويبالتابعــة ل ،ميتروفيتــشا/ميتروفيتــشا
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كوســوفو  طةروشــمجــارك كوســوفو  املــشتركة بــني عمــلال ةوبــدأت فرقــ. القــانون يف الــشمال
 املرنـة املعنيـة    ةثالث عـشر   الـ  فـرق ال مـن     فـرق   سـت  وأُفـردت . أغسطس/ يف أواخر آب   ياهتاملع
 صياغة بـ  مجـارك كوسـوفو   كوسـوفو و   طةروقامت شـ  .  العمل ةقرتهريب للعمل مع ف   الكافحة  مب

كمـا مت التـشاور مـع وكـاالت أخـرى           . قة مجيع األنشطة املنـسَّ     مبوجبها على  اتفقتا يةعملخطة  
البيطـري،  الطـب   ألغذيـة و  ل ووكالة كوسـوفو     السلكية والالسلكية، وزارة النقل واالتصاالت    (
ــوفو و ــارة والـــصناعة واإلدارة الـــضريبية يف كوسـ ــروُد). وزارة التجـ ــام ة فرقـــتبـ  العمـــل للقيـ

 .تهريبالأنشطة  ملكافحة اجلرمية املنظمة ودي التصبعمليات
  

   دي كريمابونوافق عليه إيف
  رئيس بعثة االحتاد األورويب
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 املرفق الثاين
  

ــة ا        ــشرطة يف بعث ــصر ال ــوام عن ــة   تكــوين وق ــإلدارة املؤقت ــم املتحــدة ل ألم
  كوسوفو يف
 )٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٨يف (
  
  العدد  البلد

 ١  أملانيا
 ١  غانا

 ١  إيطاليا
 ١  تركيا

 ١  رومانيا 
 ١  االحتاد الروسي

 ١  باكستان
 ١  أوكرانيا

  ٨  اجملموع  
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  املرفق الثالث
  

تكوين وقوام عنصر االتصال العـسكري يف بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة                   
 املؤقتة يف كوسوفو

  )٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول١٨يف (
  
  العدد  البلد

 ١  الدامنرك
 ١  بولندا
 ١  النرويج
 ١  إسبانيا
 ٢  أوكرانيا
 ١  رومانيا

 ١  اجلمهورية التشيكية
  ٨  اجملموع  

  


