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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
  

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

ر مبوجبــه إنــشاء بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو، وطلــب فيــه إيل تقــدمي تقــاري 
ويغطي التقرير أنشطة البعثة، ومـا طـرأ مـن تطـورات متعلقـة هبـا، يف                 . دورية عن تنفيذ واليتها   

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٥يوليه إىل / متوز١٦الفترة املمتدة من 
 املتعلقة بتعزيز األمن واالستقرار واحترام حقوق اإلنـسان يف          ،وال تزال أولويات البعثة     - ٢

وما فتئت البعثة تعـزز هـذه األهـداف عـن طريـق             .  دون تغيري  ،على حاهلا كوسوفو ويف املنطقة    
. كوسـوفو، ومـع اجلهـات الفاعلـة اإلقليميـة والدوليـة           طوائـف   التواصل مع بريشتينا وبلغراد، و    

وتواصل منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا وقـوة كوسـوفو أداء دوريهمـا اهلـامني ضـمن إطـار                     
ــرار جملــس األمــن   ــصادر عــن جملــس األمــن يف     و). ١٩٩٩ (١٢٤٤ق ــان الرئاســي ال ــاً للبي وفق

ــاين  ٢٦ ــشرين الثــ ــوفمرب /تــ ــؤرخ  ) S/PRST/2008/44 (٢٠٠٨نــ ــري املــ ــشرين ٢٤وتقريــ  تــ
املعنيــة بــسيادة القــانون يف ، تعمــل بعثــة االحتــاد األورويب )S/2008/692 (٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين

ــة ويف إطــار عم   كوســوفو  ــانون حتــت ســلطة األمــم املتحــدة العام ــادي الق ــها احلي  إزاء مركــز ل
وتواصــل منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا وقــوة كوســوفو وبعثــة االحتــاد األورويب   . اإلقلــيم

وكـذلك تواصـل وكـاالت األمـم املتحـدة          . القانون التعاون والتنسيق مـع البعثـة        املعنية بسيادة   
  .وصناديقها وبراجمها العمل بشكل وثيق مع البعثة

  
  مشال كوسوفو  -ثانيا   

طغت احلالة على األرض يف مشال كوسوفو علـى مجيـع التطـورات الـسياسية األخـرى                   - ٣
يوليـه للحـوار الـذي      / متـوز  ٢٠فبعـد إلغـاء جلـسة       . يف كوسوفو خالل الفترة املشمولة بـالتقرير      

يقوم االحتاد األورويب بتيسريه، فرضت سـلطات كوسـوفو حظـرا علـى الـواردات مـن صـربيا،                   
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عاملـة صـربيا للبـضائع الـيت منـشؤها كوسـوفو؛ وكانـت صـربيا قـد          كإجراء عكسي ردا على م    
مل تعتـرف باألختـام     إذ أهنـا    ، و ٢٠٠٨رفضت إدخال البضائع اليت منشؤها كوسوفو منـذ عـام           

ــة املــستخدمة يف كوســوفو  ــشر    / متــوز٢٥ويف . اجلمركي ــه، حاولــت ســلطات كوســوفو ن يولي
يف املعـربين احلـدوديني     ليـات اإلقليميـة     واملعنيـة بالعم  تابعة لشرطة كوسـوفو     الاصة  اخلوحدات  ال

، هبـدف معلـن   )برنيـاك  (٣١والبوابـة  ) يـارينيي  (١املأذون هبما يف مشال كوسوفو ومها، البوابة        
ومل جتــر هـذه احملاولــة  . يتمثـل يف فــرض احلظـر علــى نطـاق كوســوفو وإرسـاء القــانون والنظـام     

يوليــه، كانــت بعثــة / متــوز٢٥ وقبــل. الطوائــف حمليــابالتنــسيق مــع جهــات الوجــود الــدويل أو 
القـانون اجلهــة املــسؤولة عــن البـوابتني وكانــت متــارس ســيطرة   املعنيــة بــسيادة االحتـاد األورويب  

جزئية من خالل تسجيل حركة املرور التجارية واملسح الضوئي للوثائق؛ وكـان جيـري تقاسـم       
  .يةاملعلومات املكتسبة مع شرطة ومجارك كوسوفو، وكذلك مع السلطات الصرب

ويف رد فعــل علــى اإلجــراءات الــيت قامــت هبــا بريــشتينا، نــصب صــرب كوســوفو            - ٤
احملليــون، الــذين ال يزالــون يرفــضون ســلطة مؤســسات كوســوفو، حــواجز طرقيــة علــى طــول   
الطـرق املؤديــة إىل البــوابتني، وهـو مــا أعــاق فعليـا حتركــات الوحــدات اخلاصـة التابعــة لــشرطة     

يسري انسحاب هذه الوحدات من مشال كوسـوفو، ولكـن     وتدخلت قوة كوسوفو لت   . كوسوفو
مما يؤسف له أن تبادال إلطالق النار اندلع خالل حتـرك الوحـدات، وهـو مـا أسـفر عـن مـوت                       

وأدى حتقيـق أجرتـه بعثـة االحتـاد     . يوليـه / متـوز ٢٦ زوبـني بوتـوك يف       مـن  طها بالقرب اأحد ضب 
. إصدار أوامر بإلقاء القبض على ستة أفـراد       القانون يف حادثة القتل إىل      املعنية بسيادة   األورويب  

فراد الشرطة ومـوظفي اجلمـارك التـابعني لكوسـوفو يف البـوابتني،             أودعمت قوة كوسوفو نشر     
أثنـاء جتمــع  يوليـه،  / متـوز ٢٧ويف . صـرب كوسـوفو معارضـة شــديدة   طائفــة  تهوهـو مـا عارضـ   

مركيـة يف  اجلاملرافـق  يف متظاهرين صرب عن املعرب احلدودي، قام بعـض األفـراد بإشـعال النـار         
 حواجز طرقية يف مجيع الطرق الرئيـسية يف         ةالصربيأفراد من الطائفة    وكذلك نصب   . ١البوابة  

 إىل الوضـع الـذي      ٣١ و   ١مشال كوسوفو وأصروا على أهنم سيبقون عليها حىت تعاد البوابتان           
 البــوابتني وردا علــى العنــف، قامــت قــوة كوســوفو بــإغالق . يوليــه/ متــوز٢٥كــان قائمــا قبــل 
أغـسطس، توسـط قائـد قـوة        / آب ٥ويف  . ‘‘منطقـتني عـسكريتني حمظـورتني     ’’مؤقتا وأعلنتهما   

فــتح ممــا  نقطــة بــني بلغــراد وبريــشتينا،  ١١مــن  ‘‘تفــاهم مــشترك’’كوســوفو يف التوصــل إىل 
. الطريق أمام خفض حدة التوترات، على الرغم من التفسريات املختلفة اليت يقول هبـا اجلانبـان         

اســتمرار ســيطرة قــوة كوســوفو علــى البــوابتني حــىت علــى أســفر التفــاهم، الــذي ينطــوي وقــد 
سـبتمرب، عـن   / أيلـول ١٥استئناف احلوار الذي ييسره االحتاد األورويب ومبوعـد هنـائي حمـدد يف            

ــوترات يف مشــال كوســوفو وإز       ــامال، يف حــدة الت ــدرجيي، وإن مل يكــن ك ــف ت ــع  ختفي ــة مجي ال
 طـن وحتمـل لـوازم طبيـة         ٣,٥مسـح للمركبـات الـيت تـزن أكثـر مـن             و. احلواجز الطرقيـة تقريبـا    
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وطبق املبـدأ نفـسه يف مـا يتعلـق          . ٣١ و   ١بضائع ذات أغراض إنسانية باملرور عرب البوابتني         أو
  .للكنيسة األرثوذكسية الصربيةالتابعة واقع املبالبضائع املرسلة إىل 

 بروكـسل، وافقـت صـربيا علـى         سـبتمرب يف  / أيلول ٢ويف جلسة احلوار اليت عقدت يف         - ٥
. جـارة املتبادلـة  االعتراف بأختام مجارك كوسوفو، وهو ما يتيح، بالتايل، اسـتئناف تـدفقات الت        

، بـدأت سـلطات كوسـوفو اإلعـالن عـن أهنـا تنـوي إنـشاء وظـائف كاملـة                     وبعد ذلك مباشـرة   
 للنظـام الـذي أقامتـه       ملراقبة احلدود واجلمارك عند البوابتني، بعد انقـضاء املوعـد النـهائي احملـدد             

 الــذي مت التوصــل إليــه يف تفــاقاالقــوة كوســوفو عنــد البــوابتني، وكتــدبري تنفيــذي منبثــق عــن  
املعنيـة بـسيادة    سبتمرب، تولـت بعثـة االحتـاد األورويب         / أيلول ١٦وبالفعل، يف   . سبتمرب/أيلول ٢

ا ونـسقتها مـع بعثـة       وفقـا خلطـة تـشغيلية أعـدهتا بريـشتين         السيطرة علـى كلتـا البـوابتني        القانون،  
االحتاد األورويب وقوة كوسوفو، وضمنت وجود موظف مجارك واحد تابع لكوسوفو، بـصفة             

  .د التابعة لكوسوفو يف كل منهمامراقب، وضابطني من شرطة احلدو
 ٣١ و   ١غري أن صرب كوسوفو يف الشمال عززوا حواجزهم الطرقيـة عنـد البـوابتني                 - ٦

ى طول طرق أخـرى مـن أجـل االحتجـاج علـى نـشر ضـباط                 ونصبوا حواجز طرقية إضافية عل    
حيـادي لقـوة كوسـوفو      تجون أنـه موقـف غـري        مجارك كوسوفو يف البوابتني، وعلى ما زعم احمل       

ويف حـني أن البـوابتني الـشماليتني بقيتـا مغلقـتني            . القانوناملعنية بسيادة   بعثة االحتاد األورويب    و
ب كوسوفو احملليون طرقا جانبية وبديلة متعـددة        فعليا من جراء احلواجز الطرقية، استخدم صر      

لاللتفاف حول املعربين اللذين أذنت هبمـا بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو يف                      
  .٢٠٠١عام 
 إزالـة األسـالك الـشائكة الـيت         ١سبتمرب، حـاول احملتجـون عنـد البوابـة          / أيلول ٢٧ويف    - ٧

ــي   ــة مركــز لتفت ــة االحتــاد األورويب  وضــعتها قــوة كوســوفو حلماي ــابع لبعث ــة ش املركبــات ت املعني
وردت قـوة كوسـوفو باسـتخدام       . القانون يف طريق جانيب يـستخدمه صـرب كوسـوفو         بسيادة  

ــاء   . الغــاز املــسيل للــدموع والرصــاص املطــاطي   وأفــادت قــوة كوســوفو أن احملــتجني قــاموا أثن
، وعندما حاول أحـد احملـتجني    على اجلنود ‘‘ قنابل أنبوبية ’’أعقب ذلك بقذف    االشتباك الذي   

االستيالء على سالح جندي من القوة، استخدم جندي ثـان الـذخرية احليـة وأطلـق النـار علـى              
ــاجم يف ســاقه  وأصــيب تــسعة جنــود مــن قــوة كوســوفو جبــروح تتــراوح بــني اخلفيفــة         . امله

صـابات  إووفقا ملدير املستشفى يف مشال ميتروفيتشا، قُبل سبعة مرضى يعانون مـن         . والسطحية
حمتجــا أصــيبوا جبــروح طفيفــة مــن جــراء   ١٩، يف حــني عــوجل بالرصــاص مــن جــراء االشــتباك 

 شخصا عوجلوا من إصابات نتجـت       ٩٢الرصاص املطاطي يف املرافق الصحية احمللية، وأفيد أن         
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ــدموع   ــاز املــسيل لل ــصرب    . عــن تعرضــهم للغ ــة ل وأصــيبت إحــدى ســيارات اإلســعاف التابع
  .وقوع إصابات إضافيةبرصاصة مل تتسبب يف كوسوفو كانت تنقل اجلرحى 

ويف أعقــاب االشــتباكات، أصــدرت ســلطات كوســوفو بيانــا صــحفيا أعلنــت فيــه           - ٨
مبــا يتماشــى واالمتثــال الكامــل ’’التزامهـا بــسيادة القــانون وحريــة احلركــة يف مشـال كوســوفو،   

 جنـود قـوة     ردود الفعـل العنيفـة الـيت وقعـت ضـد          ’’وأضـافت أن    ‘‘ لدستور مجهورية كوسوفو  
كوســوفو هــي ردود فعــل ألشــخاص يناهــضون ســيادة القــانون ويقترنــون باهلياكــل اإلجراميــة  

تـاديتش نـداء لتهدئـة احلالـة باعتبـار      بـوريس    ا ووجه رئيس صـربي    .‘‘والتهريب واجلرمية املنظمة  
، ودعـا قـوة   ‘‘احلوار مهـا الـسبيل الوحيـد حلـل املـشاكل         ] مواصلة[ احلفاظ على السالم و   ’’أن  
  .سوفو إىل ممارسة أقصى درجات ضبط النفسكو
، تلقيـت رسـالة مـن املمثـل الـدائم لـصربيا لـدى األمـم                 ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف    - ٩

من أجل تثبيت مجيع احلقـائق ذات       ’’املتحدة يطلب فيها أن جتري األمم املتحدة حتقيقا عاجال          
لتـها  ا، وقـد أح   ‘‘سبتمرب/ أيلول ٢٧الصلة يف ما يتعلق باستخدام القوة املسلحة ضد املدنيني يف           

حلف مشـال األطلـسي أن قـوة كوسـوفو تـصرفت            ملنظمة  وأعلن األمني العام    . إىل جملس األمن  
  .مبا يتفق مع واليتها وأنه ليس هناك ما يربر إجراء حتقيق خاص

وتساهم هذه األحداث يف حـدوث تـدهور كـبري يف احلالـة األمنيـة يف مشـال كوسـوفو                  - ١٠
. يف مشال كوسوفو واملؤسسات يف بريـشتينا      الطوائف  واقف واتساع الفجوة بني     واستقطاب امل 

. وتواصــل البعثــة العمــل كوســيط نزيــه وينظــر إليهــا مجيــع أصــحاب املــصلحة بوصــفها كــذلك
 وتتواصل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بفعالية مع مجيع األطراف وعلى مجيـع              

ممارسة ضبط النفس وتؤكد على ضـرورة احلـوار مـن أجـل إجيـاد       ، حيث حتثها على     املستويات
وحيـث ممثلـي    .  املتـصلة بـشمال كوسـوفو      منازعات والقضايا اليت طال أمدها    حلول مستدامة لل  

وهـو يـشجع    . اخلاص بالنيابة مجيع األطراف على اختـاذ التـدابري الالزمـة ملنـع أي عنـف إضـايف                 
بفعاليـة مـع صـرب     املـشاركة   وقـوة كوسـوفو علـى       انون  املعنية بسيادة الق  بعثة االحتاد األورويب    

. مشــال كوســوفو مــن أجــل زيــادة التنــسيق وتبــادل املعلومــات وبنــاء الثقــة يف اجملتمعــات احملليــة 
ضم ممثلـي صـرب مشـال كوسـوفو         تـ  ة أسـبوعي  ة تنـسيقي  اتونتيجة لـذلك، ُشـرع بعقـد اجتماعـ        

ــة االحتــاد األورويب    ــوة كوســوفو وبعث ــة بــ وق ــاملعني ــاون يف  سيادة الق انون ومنظمــة األمــن والتع
 حاجزا كان ما يـزال      ١٦ويف حني أن    . أوروبا وبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو       

تاريخ هذا التقريـر، فقـد طلـب العمـد األربعـة للبلـديات الـصربية                حىت  قائما يف مشال كوسوفو     
 كوسـوفو، وقامـت بعثـة        قـوة  ةيف مشال كوسوفو الذين تدعمهم بلغـراد عقـد اجتمـاع مـع قـاد              

  .األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بتيسريه
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ــوفو    - ١١ ــال كوســ ــصل يف مشــ ــور منفــ ــشا ويف تطــ ــسة تريبتــ ــشمال /، تلقــــت مؤســ يف الــ
أغسطس معلومات تفيـد بـأن إدارة الـضرائب يف كوسـوفو صـادرت أمـواال للمؤسـسة                  /آب ٨

ــة  ــسبب    مودع ــك ب ــة يف كوســوفو، وذل ــصارف العامل ــستحقة إلدارة  يف أحــد امل ــضرائب امل  ال
وباعتبار أن هذا احلجـز نفـذ علـى حنـو ينتـهك القـانون املعمـول بـه يف                  . الضرائب حسبما زعم  

اخلاصـة للمحكمـة   الـدائرة  كوسوفو، ناشدت بعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو               
، والــــيت ةالعليــــا يف كوســــوفو املعنيــــة باملــــسائل ذات الــــصلة بوكالــــة كوســــوفو االســــتئماني 

، إلصـدار أمـر يعكـس    القـانون املعنيـة بـسيادة   بعثة االحتاد األورويب من  أساسا من قضاة     تتألف
مفعــول احلجــز علــى احلــسابات املــصرفية املعنيــة، ويــأمر إدارة الــضرائب بإعــادة مجيــع األمــوال 

ا وقد يسبب استمرار حجز احلـسابات املـصرفية للمؤسـسة ضـرر       . الشمال/احملتجزة إىل تريبتشا  
ال ميكن إصالحه يف املؤسسة، وهو ال يتيح هلـا دفـع مرتبـات املـوظفني الـذين يتجـاوز عـددهم                    

، بعثـة الومما يؤسف له أنه على الرغم من الطلـب العاجـل الـذي تقـدمت بـه                  .  موظف ٣ ٦٠٠
  .اخلاصة مل تصدر أي قرار حىت اآلنالدائرة فإن 
 شـــاحنة حمملـــة   ٢٠، حجـــزت شـــرطة كوســـوفو   ٢٠١١ســـبتمرب  / أيلـــول٢٠ويف   - ١٢

واحتجــزت الــشرطة ســائقي الــشاحنات لــدخوهلم كوســوفو  . الــشمال/مبركــزات مــن تريبتــشا
. بصورة غري قانونية حسبما زعم، وذلك بعد أن عربوا احلدود مـن معـابر حدوديـة غـري رمسيـة        

ــة       ــع غرام ــومني مــن احلــبس وبعــد دف ــشاحنات بعــد ي ــدعي شــرطة  . وأفــرج عــن ســائقي ال وت
 وأهنـا أرسـلت طلبـات       ٢٠ لفات يف تسجيل ثالثة مـن الـشاحنات الــ         كوسوفو أهنا وجدت خما   

 يف بعثـة األمـم   )اإلنتربـول (املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة     حتقق إىل بلغراد من خالل مكتب     
وال تـزال مجيـع     . املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ومكتب اتصال الـشرطة الدوليـة يف البعثـة             

وقـد منـع هـذا    . مـن بلغـراد  ومل تـصل الـردود بعـد     وسـوفو،   الشاحنات حمتجـزة لـدى شـرطة ك       
الشمال من تلقي اإليرادات من عمليـات التعـدين الـيت تقـوم هبـا، وهـو سـيؤثر         /اإلجراء تريبتشا 

  .لوفاء بكشف املرتبات اخلاص هباكذلك سلبا يف قدرهتا على ا
  

   بني بريشتينا وبلغراد والترتيبات العمليةالتواصل  -ثالثا   
رت عملية احلوار اليت ييسرها االحتـاد األورويب خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،                استم  - ١٣

لغي االجتماع الذي كان مـن املتوقـع عقـده يف           وأُ. مصحوبة بفترات انقطاع وبنجاح متفاوت    
ــ/متــوز ٢٠ ــه      هيولي ــشة مــع الطــرفني، إىل أن ــسر االحتــاد األورويب، بعــد مناق ــدما خلــص مي ، عن
اعتربها وشـيكة احلـل، مبـا يف ذلـك قـضية            كان قد   ق بشأن القضايا اليت     ميكن حتقيق أي اتفا    ال

ويف .  اجلمركية لكوسوفو، وأن عقد االجتماع يف ذلـك املوعـد سـيأيت بنتـائج عكـسية                األختام
 اجلمركية، بدأت السلطات يف كوسوفو تنفيـذ احلظـر علـى البـضائع              األختامغياب اتفاق على    
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السلطات الصربية على احلظر بأن شرعت باختاذ إجـراءات         ورّدت  . هيولي/ متوز ٢٢الصربية يف   
  . لتسوية الرتاع يف إطار اتفاق التجارة احلرة ألوروبا الوسطى

 اجلمركيـة   األختـام سبتمرب، ُتّوج اسـتئناف احلـوار بـإبرام اتفاقـات بـشأن             / أيلول ٢ويف    - ١٤
ــائق املرافقــة لــشحنات البــضائع  ــ وفقــاو. والوث ، خــالل اجتمــاع ســبتمرب/ أيلــول٨ذلك، ويف ل

التفاق التجارة احلرة ألوروبا الوسطى يّسرته بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو،                 
أبلغ ممثلون عن بلغراد وبريشتينا اللجنـة اخلاصـة املـشتركة بـأن القـضية قـد ُحلّـت أثنـاء احلـوار                       

ــا إىل وضــعها الطبيعــي   ــل هــذا االتفــاق هنايــ  . وأن التجــارة ســتعود قريب ــة مــن  وميث ــرة طويل ة فت
سـبتمرب، يبـدو   / أيلـول ٢ونتيجـة التفـاق   . العقبات اليت عرقلت التدفقات التجارية بني اجلـانبني  

ــدفقات  ــول التجــارة قــد اســتؤنفت أن ت ــا  / خــالل شــهر أيل ــها عــرب  ميــســبتمرب، باســتثناء م ر من
  . يف مشال كوسوفو٣١  و١ البوابتني

لــسجالت العقاريــة؛ فقــد اتفــق الطرفــان ومت التوصــل أيــضا إىل اتفاقــات بــشأن قــضية ا  - ١٥
على إنشاء سجل عقاري كامل املوثوقية يف كوسوفو، من أجـل تـوفري الـيقني القـانوين ومحايـة                

ــديهم مطالبــ    ــذين ل ــاس ال ــشروعة اتحقــوق الن ــق  م ــني   . باملمتلكــاتتتعل ــق ب ــضمن التوفي ويت
ملقارنـــة بـــني الـــسجالت العقاريـــة نقـــل املعلومـــات املتعلقـــة بالـــسجالت العقاريـــة وكـــذلك ا  

 إحــدى الوكــاالت الفنيــة واملــساعي احلميــدة   وينطــوي علــى اســتخدام الــسجالت املوجــودة، 
وسُترَصد هذه العملية مـن قبـل فريـق تنفيـذ ثالثـي األطـراف               . للممثل اخلاص لالحتاد األورويب   

ــة مــن الطــرفني     ــه خــرباء يف الــسجالت العقاري ــشارك في وســُتحل . يرأســه االحتــاد األورويب وي
التناقـــضات يف املعلومـــات املتعلقـــة بالـــسجالت العقاريـــة مـــن خـــالل آليـــة للفـــصل    مـــشكلة 

  .املنازعات يف
ومل يسفر عقد مزيـد مـن املناقـشات بـشأن االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية والطاقـة                     - ١٦

والشهادات اجلامعية عـن أي اتفـاق، رغـم أن الطـرفني أعربـا عـن التزامهمـا مبواصـلة النظـر يف                       
  .نية والسياسية هلذه القضايااجلوانب التق

سبتمرب والتطـورات اإلجيابيـة الـيت أعقبتـها      /ورغم االتفاقات اليت أبرمت يف بداية أيلول        - ١٧
ــال التجـــارة، مل    ٢٨  و٢٧ إثـــر ذلـــك يف  ة مقـــررت كانـــيت احلـــوار الـــ جولـــةعقـــد تيف جمـ

ن جــدول ســبتمرب؛ إذ أعلــن الوفــد الــصريب أنــه غــري مــستعد للــدخول يف حمادثــات بــشأ  /أيلــول
األعمال املتفق عليه سابقا، ما مل تناقش أيضا التطورات اليت حدثت يف البوابات الشمالية يـوم                 

ومنذ ذلك احلني، ظلت عملية احلوار جممـدة كمـا أن اجلهـود الـيت            . سبتمرب وتبعاهتا /أيلول ٢٧
تـسفر    مل يبذهلا ميسر االحتاد األورويب للتوصل إىل اتفاق مـع اجلـانبني بـشأن شـروط اسـتئنافها                
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املتحـدة غـري مـشاركة يف احلـوار الـذي ييـسره االحتـاد                 ومبا أن بعثة األمـم     .عن نتائج حىت اآلن   
  .اجتماع األورويب، فهي ال تستطيع حل الرتاعات بشأن ما مت االتفاق عليه فعال يف أي

واســتكماال للــدعم املقــدم لعمليــة احلــوار الرمســي، عقــد ممثلــو البعثــة أيــضا اجتماعــات   - ١٨
وواصـل ممثلـي اخلـاص      . نتظمة مع سلطات كوسوفو على املستوى السياسي ومستوى العمل        م

ــراد يف آب     ــسياسية يف بلغــ ــادة الــ ــع القيــ ــة مــ ــات منتظمــ ــد اجتماعــ ــة عقــ ــسطس /بالنيابــ أغــ
  .سبتمرب، بالتنسيق الوثيق مع ممثلي يف بلغراد/وأيلول
ــشتينا      - ١٩ ــراد وبريـ ــلت بلغـ ــالتقرير، واصـ ــشمولة بـ ــرة املـ ــضية وخـــالل الفتـ ــاون يف قـ التعـ

 بريـشتينا العامـل املعـين باألشـخاص املفقـودين، الـذي ترأسـه               - وعقد فريـق بلغـراد    . املفقودين
 بعـد توقـف دام أكثـر        ،٢٠١١يوليه  / متوز ١٥ يف   اجتماعه األول جلنة الصليب األمحر الدولية،     

ين، وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، ُحــدِّدت هويــة رفــات ســبعة أفــراد آخــر. مــن ســتة أشــهر
 بقـــوا مفقـــودين حــــىت   نليـــنخفض بـــذلك الـــرقم الـــذي قدرتـــه اللجنـــة لألشـــخاص الـــذي        

ــول ٢٩ ــشكل حتــديا كــبريا      وال. شــخص ١ ٨٠٢ ســبتمرب إىل/أيل ــودين ت ــشكلة املفق ــزال م ت
  . للجهود الرامية إىل حتقيق املصاحلة بني الطوائف وتستمر يف عرقلة عمليات العودة

  
  األمن  -رابعا   

 تأكيـد   هيوليـ / متوز ٢٥مين العام سلبا جراء حماولة سلطات كوسوفو يف         تأثر الوضع األ    - ٢٠
ــوابتني   ــؤد    . ٣١  و١ســيطرهتا علــى الب ــشمال مل ي ــوترات يف ال ىل إورغــم أن ارتفــاع حــدة الت

إيبــار، فقــد ارتفــع عــدد حــوادث /زعزعــة احلالــة األمنيــة بــشكل عــام يف كوســوفو جنــوب إيــرب
  . يوليه/تلك املنطقة، يف أعقاب أحداث متوزالعنف اليت تؤثر على السكان الصرب يف 

 األقليـات  طوائـف  يف املائة يف احلوادث الـيت تـؤثر علـى      ٢٤وكانت هناك زيادة بنسبة       - ٢١
 إىل هيوليــ/ متــوز١٦ مقارنــة بــالفترة مــن  يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،يف كافــة أحنــاء كوســوفو

 حادثـــا يف ٣٨ادثـــا، منـــها   ح١٥١، إذ ُســـجِّل وقـــوع  ٢٠١٠أكتـــوبر /تـــشرين األول ١٥
 حالــة ختريــب للكنــائس واملقــابر األرثوذكــسية الــصربية، ١٣ومشلــت هــذه احلــوادث . الــشمال

تعــرب هــي  حالــة رمــي باحلجــارة علــى املركبــات الــيت حتمــل لوحــات تــسجيل صــربية و   ١٣ و
غـري  وارتفعت نسبة األضـرار الـيت حلقـت باملنـازل           . املناطق اليت يسكنها األلبانيون يف كوسوفو     

ووقـع أخطـر األحـداث يف       . ) حالـة  ٦٣مت التبليـغ عـن      (املأهولة الـيت ميتلكهـا صـرب كوسـوفو          
الـيت يـسكنها خلـيط عرقـي، حيـث تـضررت            ) جـيالين /بلديـة جـيالن   (سـرينيكا   /قرية سرينيتشه 

 حيـث تعـرض للـسطو    ،)بيـتش /بلديـة بيجـي  (لييفوشـا   /من تلـك املنـازل، ويف قريـة ليفوشـي          ٨
  . تلكها صرب كوسوفومرتال غري مأهول مي ٣٠
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وتــشكل حــاالت الــسطو علــى منــازل صــرب كوســوفو وســرقة ممتلكــاهتم مــن قبيــل       - ٢٢
ــع احلــوادث      ــة واملاشــية جــزءا كــبريا مــن مجي ــة٤٧(اآلالت الزراعي ــها  حال ــغ عن ــر . ) مبل وأكث

احلوادث شيوعا اليت أُبلغ عنها وقع يف مواقع العائدين من صرب كوسـوفو املوجـودة يف قـرييت       
ويف ردة فعـل علـى كـل تلـك احلـاالت، أصـدرت منظمـة                . بابلياك/سفينيار وبابالك /ريسفينيا

ويف حـني   . األمن والتعاون يف أوروبا بيانا عاما يدعو إىل اختاذ إجراءات مؤسسية ملنع تكرارها            
ميكن وصف احلاالت املذكورة أعاله بأهنا حوادث ليست ذات أمهية تذكر، فإن تلويـث البئـر                

ــزود الــسكا  ــة أوبراســكه  الــيت ت ــاه الــشرب يف قري ــها صــرب  /ن احمللــيني مبي أوبراســك الــيت يقطن
  .أغسطس، ميثل حادثة أخطر بكثري/ آب٩كوسوفو، واملبلغ عنها يف 

ــر علــى جمتمعــات األقليــات هــو مقتــل أحــد رجــال        - ٢٣ وكــان أخطــر احلــوادث الــذي أث
ــة زيــرزي     صــرب ــار خــارج مطعــم يف قري ــه يف حــادث إطــالق ن زرزي /كوســوفو وجــرح ابن

ــة( ــك بلديـ ــاتش/راهوفيـ ــوفو يف     ) أوراهوفـ ــان كوسـ ــن ألبـ ــة مـ ــها أغلبيـ ــيت تقطنـ ــشرين  ٢الـ تـ
  .يزال التحقيق جاريا وال. أكتوبر/األول
وكـان مـن بـني االجتاهـات االجيابيـة هلـذه الفتـرة اجلهـود املتزايـدة الـيت تبـذهلا سـلطات               - ٢٤

ت املنسقة اليت تتخذها ملكافحـة      سيما من خالل اإلجراءا    كوسوفو ملكافحة اجلرمية املنظمة، ال    
وكــان مــن بــني التطــورات  . االجتــار بالبــشر والتــهريب وغــسيل األمــوال واالجتــار باملخــدرات 

ــل     ــة األخــرى اخنفــاض عــدد جــرائم القت ــسبة (اإلجيابي ــة٥٠بن ــل  ) يف املائ ــدات بالقناب ، والتهدي
ــسبة ( ــة١٦بن ــسلح  ) يف املائ ــسطو امل ــسبة ( وال ــة٨بن ــك،  . ) يف املائ ــع ذل ــرة  وم ــم أن الفت ورغ

نــار، فقـد أصــيب أكثــر  لل يف املائــة يف عــدد حـوادث إطــالق  ٢٦شـهدت أيــضا اخنفاضــا قـدره   
اخنفاضـا يف عـدد      وشهدت أيـضا الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        .  شخصا جراء إطالق النار    ٤٠ من

  . احلوادث اليت تؤثر على الوجود الدويل وأصوله
  
  سيادة القانون   - خامسا 

 األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو رصد األنـشطة وممارسـة بعـض              واصلت بعثة   - ٢٥
املسؤوليات يف جمال سيادة القانون، وكذلك التعـاون علـى املـستوى الـتقين مـع وزاريت العـدل                   

وواصلت البعثة أيضا تيـسري االتـصاالت بـني         . والداخلية يف كوسوفو، ووزارة العدل يف صربيا      
ذلــك  يف  املعترفــة بكوســوفو ووزارة العــدل يف كوســوفو، مبــاالــسلطات الــصربية والــدول غــري

  .تلقّي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وإحالتهايتصل ب ما
اجلمود بني وزاريت العدل يف كـل مـن كوسـوفو وصـربيا قائمـا بـشأن             حالة  زالت   وما  - ٢٦

ة وثيقــة تــرد مــن نظريهتــا املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، إذ ال جتهــز وزارة العــدل يف كوســوفو أيــ
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. الصربية عرب البعثة، وال جتهز الوزارة الصربية أية وثيقـة تـرد مباشـرة مـن نظريهتـا يف كوسـوفو          
تزال البعثة تشارك يف املناقشات الرامية ملعاجلة هذا الوضع، مبا يف ذلك املناقشات مع بعثـة                 وال

ــانون يف كوســوفو   ــسيادة الق ــة ب ــة  / آب١٢ ويف. االحتــاد األورويب املعني أغــسطس، وقعــت بعث
ــة        ــساعدة القانوني ــشأن تقــدمي امل ــا ب ــا فني االحتــاد األورويب مــع وزارة العــدل يف كوســوفو ترتيب

 الترتيب، تضطلع بعثة االحتـاد األورويب باملـسؤولية الـيت تتوالهـا حاليـا                ذلك ويف إطار . املتبادلة
لقانونية املتبادلة بـني الـدول غـري        بعثة األمم املتحدة لتيسري نقل طلبات احلصول على املساعدة ا         

وتؤيـد بعثـة األمـم املتحـدة مبـادرة بعثـة االحتـاد              . املعترفة بكوسوفو ووزارة العدل يف كوسوفو     
األورويب، وريثما يتم إبرام اتفاقات خمصـصة بـني بعثـة االحتـاد األورويب والـدول غـري املعترفـة،                    

وخـالل  . املـساعدة القانونيـة املتبادلـة   ستواصل بعثة األمم املتحدة تيسري طلبـات احلـصول علـى      
 طلبـا مـن وزارة العـدل يف صـربيا إىل            ١٩الفترة املشمولة بالتقرير، أحالت بعثة األمـم املتحـدة          

وخـالل الفتـرة ذاهتـا، أحالـت بعثـة      . وزارة العدل يف كوسوفو، حيث ُصنِّفت إال أهنا مل ُتجهَّـز       
 لـدائرة الوثـائق القـضائية وردت مـن الـدائرة       طلبا ٤٦األمم املتحدة إىل وزارة العدل يف صربيا        

اخلاصة التابعـة للمحكمـة العليـا بـشأن املـسائل املتعلقـة بوكالـة كوسـوفو االسـتئمانية؛ وجيـري                     
  .العمل حاليا على جتهيز هذه الطلبات

نتربـول   اإل منظمـة وسهلت بعثة األمم املتحـدة يف كوسـوفو أيـضا التفاعـل اليـومي مـع                 - ٢٧
وقـد ورد مثانيـة عـشر طلبـا إلصـدار نـشرات اعتقـال دوليـة؛ ويـّسرت                   . يهـا والدول األعـضاء ف   

تـزال   نتربول، يف حني أن األحد عشر طلبـا املتبقيـة ال           من اإل  “نشرات محراء ” ٧البعثة إصدار   
  .يف انتظار تقدمي الوثائق املطلوبة من بعثة االحتاد األورويب أو من السلطة القضائية احمللية

مم املتحدة تقـدمي خـدمات تـصديق الوثـائق، للمقـيمني يف كوسـوفو               وواصلت بعثة األ    - ٢٨
وبناء على طلب من الدول غري املعترفة على حد سـواء، وخاصـة تـصديق وثـائق احلالـة املدنيـة                     

  . واملعاشات التقاعدية والوثائق األكادميية
أغــسطس، أعلنــت بعثــة االحتــاد األورويب عــن تعــيني كلينــت وليامــسون / آب٢٩ويف   - ٢٩

،  التابعـة هلـا    مدعيا عاما رئيسيا لفرقـة العمـل اخلاصـة بـالتحقيق          األمريكية  من الواليات املتحدة    
 التحقيقــــات األوليــــة الــــيت بــــدأهتا بعثــــة االحتــــاد األورويب يف ت املــــسؤولية عــــنالــــيت تولــــو

 يف االدعـاءات الـواردة يف تقريـر املقـرر اخلـاص جمللـس أوروبـا،                 ٢٠١١يناير  /الثاين كانون ٢٧
التحقيق يف ادعـاءات مبعاملـة األشـخاص معاملـة الإنـسانية واالجتـار غـري          ”ماريت، بعنوان    ديك

ويتوقــع أن يتــوىل الــسيد وليامــسون مهامــه يف  . “املــشروع يف األعــضاء البــشرية يف كوســوفو 
 وتظل بلغراد ترى أنه ينبغي جمللـس األمـن إنـشاء هيئـة مـستقلة، هلـا                  .أكتوبر/تشرين األول  ١٧

  . يف ألبانيا وما يتجاوزها، لقيادة التحقيقاتسلطات التحقيق
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ســبتمرب، أكــد قــاض مــن بعثـة االحتــاد األورويب قــرار اهتــام عــضو مجعيــة  / أيلـول ٢ويف   - ٣٠
ونائب رئيس احلزب الدميقراطي الكوسـويف فـامتري ليمـاج وتـسعة أعـضاء سـابقني يف                 كوسوفو  

رتكاهبا ضـد الـسكان املـدنيني       جيش حترير كوسوفو بتهمة ارتكاب جرائم حرب خمتلفة ُزِعم ا         
وقـد قـدمت   . ١٩٩٩  عـام وأسرى احلرب، مـن صـرب وألبـان كوسـوفو علـى حـد سـواء، يف               

يوليـه، وأعقـب ذلـك تقـدمي طلـب إىل احملكمـة الدسـتورية لتوضـيح                 / متـوز  ٢٥الئحة االهتام يف    
ــواب يف    ــسألة حــصانة الن ــةاجلم ــول٢٠ويف . معي ــتورية    / أيل ــة الدس ــبتمرب، أصــدرت احملكم س

النـــواب ال يتمتعـــون باحلـــصانة مـــن الـــدعاوي اجلنائيـــة فيمـــا يتعلـــق ”هـــا القاضـــي بـــأن حكم
قاضــي بعثــة حكــم وبالتــايل، . “بــاإلجراءات أو القــرارات املتخــذة خــارج نطــاق مــسؤولياهتم 

ــهر      ــدة شـــ ــرتيل ملـــ ــاز املـــ ــن االحتجـــ ــاج رهـــ ــسيد ليمـــ ــع الـــ ــاد األورويب بوضـــ ويف . االحتـــ
 ميتا يف إحدى حدائق دويـسربغ، يف أملانيـا، وكـان             زوغاج أجيمسبتمرب، ُعثر على    /أيلول ٢٨

وأصــدرت . الــشاهد الرئيــسي يف هــذه القــضية، وشــاهدا يتمتــع حبمايــة بعثــة االحتــاد األورويب  
 فيــه إن حتقيقــا أوليــا خلــص إىل أن الــسيد تســبتمرب قالــ/ أيلــول٢١شــرطة دويــسربغ بيانــا يف 

  .ازال جاري زوغاج قد انتحر، وإن مزيدا من التحقيقات ما
أغــسطس، اعتمــدت مجعيــة كوســوفو قــانون الــدائرة اخلاصــة للمحكمــة / آب٣١ويف   - ٣١

العليا يف كوسوفو بشأن املسائل ذات الصلة بوكالـة اخلصخـصة وقـانون وكالـة اخلصخـصة يف       
اعتمـــدت اجلمعيـــة أيـــضا قـــانون إعـــادة تنظـــيم بعـــض  - ســـبتمرب/ أيلـــول٢٢ويف . كوســـوفو

تقريري السابق، هناك شواغل جدية مـن أال يـؤدي هـذا    وكما لوحظ يف  . ااملؤسسات وأصوهل 
التشريع اجلديد إىل احلد مـن أيـة مـشاركة لبعثـة االحتـاد األورويب يف اإلشـراف القـضائي علـى                      

، وإمنــا أيــضا إىل اإلضــعاف الــشديد حلمايــة أمــوال اخلصخــصة وتعــريض   وحــسباخلصخــصة
  .األموال إىل إمكانية االستعمال غري املالئم

  
  العودة واملصاحلةعمليات  والطوائف  -سادسا  

 فـردا مـن    ٢٢٠ لــ العودة الطوعيـة    عن   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني       أبلغت  - ٣٢
ــات   ــراد األقلي ــرة أف ــني يف الفت ــوزب ــو/مت ــول وأييولي ــبتمرب/ل ــدين    س ــوع العائ ــغ جمم ــذلك بل ، وب

كــان قرابــة و. ٢٠١١ســبتمرب / إىل أيلــولينــاير/مــن كــانون الثــاينخــالل الفتــرة شخــصا  ٨٢٢
 شخـــصا مـــن طوائـــف الرومـــا الكوســـوفية ٢٢٠يف املائـــة مـــن العائـــدين البـــالغ عـــددهم  ٤٤

 يف املائـة مـن طائفـة        ١٣  و ،كوسوفو  من صرب   يف املائة  ٣٦ ، و واألشكاليا واملصريني البلقان  
عائــٌد واحــد مــن ســكان هنــاك  وكــان .يف املائــة مــن بــشناق كوســوفو ٧  وغـوران كوســوفو، 

ــل األســود   كوســوفو املن ــن اجلب ــراد      . حــدرين م ــن أف ــا م ــدين طوع ــدد اإلمجــايل للعائ ــغ الع وبل
  مـــا قـــدره٢٠١١ ســـبتمرب/أيلـــول إىل ٢٠٠٠ ينـــاير/الثـــاين  كـــانونيف الفتـــرة مـــن األقليـــات
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 كـانون   مـن فباملقارنـة بـالفترة     . وتظـل عمليـة العـودة تتـسم بـبطء ملحـوظ           . شخصا ٢٢ ٩٣٠
ــاين ــاير/الث ــول إىل ين ــرتظ، ٢٠١٠ ســبتمرب/أيل ــشؤون    إحــصائيات ه ــم املتحــدة ل مفوضــية األم

وقـد  . يف عدد العائدين طوعا من أفراد األقليـات )  شخصا٧٦٨قدره   (كبريا اخنفاضا   الالجئني
األمـم املتحـدة لـشؤون    عزت كلٌ من وزارة شؤون الطوائف والعائدين يف كوسوفو ومفوضية     

 .ملساكن هذا االخنفاض إىل تضاؤل عدد مشروعات إعادة بناء االالجئني

نظمـــــت مفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة ، أغـــــسطس/يوليـــــو وآب/شـــــهري متـــــوزويف   - ٣٣
ــشؤون ــشؤون الالجــئني       ،الالجــئني ل ــدامنركي ل ــس ال ــة واجملل ــسلطات البلدي ــع ال ــاون م  ،بالتع

ومجهوريـة مقـدونيا     مـشردا داخليـا مـن اجلبـل األسـود            ١٥١ لفائـدة  “استكشاف ةزيار” ١٥
 ة، لفائـد  اجلبـل األسـود    إىل “زيارات إبـالغ  ” بع، وس وفوكوسو وصربيااليوغوسالفية السابقة   

  .كوسوفو مشردا داخليا من ٢٢٥
.  معزولــة إىل حــد كــبريعــودة املــشردين داخليــالستقبلة املــ اجملتمعــات ظلــت معارضــةو  - ٣٤
املعنيـة هنجـا تفاوضـيا يقـوم علـى احلـوار مـع              السلطات البلديـة    ردا على هذه املعارضة، تبنت      و

وبنــاء علــى ذلــك، .  بإدخــال حتــسينات مدنيــةاجملتمعــاتقبلة، إضــافة إىل وعــد  املــستاجملتمعــات
كلينا تقدما يف تذليل معارضة عودة املـشردين داخليـا         /أحرزت السلطات البلدية يف بلدة كليين     

وحيثمــا . درينوفــاتش/ ودرينــوفتشبوديسافتــشي/بوديــسافتشمــن صــرب كوســوفو إىل قــرييت  
رائم بعـض العائـدين جلـ     ارتكـاب   بأسـاس ادعـاءات      علـى    كانت االعتراضات على العودة تقوم    

  .، شجعت السلطات البلدية اللجوء إىل اإلجراءات القانونيةحرب
 يف  “العـودة وإعـادة اإلدمـاج يف كوسـوفو        ”وبعد انتـهاء املرحلـة األوىل مـن مـشروع             - ٣٥

 املفوضـية  ، والـيت نفـذها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومولتـها       ٢٠١٠أكتـوبر  /تشرين األول 
ــس         ــذها اجملل ــيت نف ــة، ال ــة الثاني ــإن املرحل ــاحنون آخــرون، ف ــة وســلطات كوســوفو وم األوروبي

ووقع االختيار علـى املنظمـة      . الدامنركي لشؤون الالجئني، قد شارفت اآلن أيضا على االنتهاء        
ــديات     ــة يف بل ــة ثالث ــذ مرحل ــهجرة لتنفي ــة لل ــشيالدولي ــشي/شتريبت ــارتيس، وستريتب ــارتس/ب ، ب

ولكـن مـع اقتـراب الـشتاء، ُينتظـر أال يبـدأ             . نوفـو بـردو   /نوفـوبريدي ، و سوفا ريكا /ريكسوهاو
، بــسبب ٢٠١١ وقــد أفــضت الفجــوة يف بنــاء املــساكن يف عــام. ٢٠١٢البنــاء ســوى يف عــام 

 املطّولة لتقدمي العطاءات واملوافقة عليها، إىل اخنفاض حـاد يف عـدد العائـدين طوعـا                اإلجراءات
وتطرح االقتطاعات غري املتوقعة مـن      . ٢٠١٠باملقارنة بنفس الفترة من عام      من أفراد األقليات    

  .٢٠١١ميزانية وزارة شؤون الطوائف والعائدين حتديات إضافية لعملية العودة يف عام 
 مـن أجـل     ٢٠١١  مـن ميزانيتـها لعـام      يورو مليون   ٣,٥كوسوفو    سلطات خصصتو  - ٣٦

لحــصول علــى أمــوال إضــافية مــن اجملتمــع  تــسعى لهــي ، وإدمــاج العائــدين قــسرادعــم إعــادة 
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البلــديات الــيت مل ُتنــشئ بعــد  يف كوســوفو وإضــافة إىل ذلــك، حثــت وزارة الداخليــة  . الــدويل
، إذ يظل هذا اهليكـل نـواة تنفيـذ           ذلك مكاتب بلدية لشؤون الطوائف والعائدين على أن تفعل       

، الحظـت بعثـة منظمـة       ومـع ذلـك   . استراتيجية إعـادة اإلدمـاج احلكوميـة علـى الـصعيد احمللـي            
األمن والتعاون يف أوروبا العاملة يف كوسوفو، يف تقريرها بشأن تقيـيم سياسـة إعـادة اإلدمـاج                  

تنفيـــذ اســـتراتيجية احلكومـــة املنقحـــة إلعـــادة إدمـــاج ”ســـبتمرب، أن /الـــصادر يف شـــهر أيلـــول
ت  علــى الــرغم مــن التقــدم امللمــوس الــذي أحرزتــه مؤســسا“تعثــريظــل ياألشــخاص العائــدين 

 وخلـصت   .كوسوفو يف إعداد السياسات وإنشاء آليات مؤسسية إلعادة إدماج العائدين قسرا          
ــا إىل  ــة يف تقريره ــستويني املركــزي      البعث ــى امل ــة عل ــني املؤســسات القائم ــاون ب  أن ضــعف التع

واحمللـي، مــضافا إىل أوجــه القــصور يف ختـصيص األمــوال، أدى إىل اســتمرار مواجهــة العائــدين   
التــــسجيل املــــدين واإلســــكان والرعايــــة الــــصحية خــــدمات صول علــــى لــــصعوبات يف احلــــ

  .والتعليم والتوظيف
وجتري هذه التطورات يف ظل وجـود عـدد متزايـد مـن العائـدين قـسرا إىل كوسـوفو،                      - ٣٧

 /ينـــاير وأيلـــول/بـــني كـــانون الثـــاينففـــي الفتـــرة  .ويـــأيت أغلبـــهم مـــن بلـــدان أوروبـــا الغربيـــة
 شخصا مـن الطوائـف      ٤٤٠ من بينهم    ،فردا ١ ٧٦٩ ن قسرا دد العائدي عبلغ   ،٢٠١١ سبتمرب

 ويضع العدد الكـبري مـن العائـدين قـسرا عبئـا إضـافيا علـى الكـثري مـن                     .غري املنتمية إىل األغلبية   
  .يؤثر على قدرهتا على استقبال العائدين طوعاوالبلديات 

ــاطق الــيت ت  عــدد مــن البلــديات  وتعهــد   - ٣٨ ــة يف املن ــة التحتي ــها طوائــف  بتحــسني البني قطن
 يف املائـة مـن ميزانيتـها        ٣٣، خّصـصت الـسلطات البلديـة        ستريتبـشي /شتريبتشيويف  . األقليات
 يــورو لالســتثمار الرأمســايل يف مــشروعات البنيــة التحتيــة لــدى طوائــف        ٥٦٠ ٠٠٠البالغــة 
ــة فوشــتري . األقليــات ــة يف  ٥٠ ٠٠٠فوشــيترن /وخّصــصت بلدي ــة التحتي  يــورو لتحــسني البني

 املنـشأة مـؤخرا، والـيت يقطنـها         غراتسانيتـشا /غراتسانيتـشي وخّصـصت بلديـة     . ياتمناطق األقل 
 يورو لبناء مدرسـة ابتدائيـة ألطفـال ألبـان كوسـوفو      ٩٢ ٠٠٠،  بصفة رئيسية صرب كوسوفو 

  . بالفعل، وبدأ بناء املدرسةسوتشيتشا/سوشيشيف قرية 
ــصربية أثــ        - ٣٩ ــى املنتجــات ال ــشتينا عل ــذي فرضــته بري ــى الظــروف  وكــان للحظــر ال ٌر عل

وقـد أوجـد احلظـر، الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف               . االجتماعية االقتصادية للـصرب يف كوسـوفو      
يوليــو، شـحا يف األدويــة وغريهــا مـن اإلمــدادات الطبيــة يف املراكـز الــصحية لــصرب    / متـوز ٢٥

ويف . كوسوفو ويف الكتب املدرسـية وغريهـا مـن املـواد التعليميـة يف مـدارس صـرب كوسـوفو                   
ي، عملت البعثة مـع الطوائـف       تيسريالبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو        ور  إطار د 

   .احمللية على إجياد حلول لتلك القضايا
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وتظل البطالة مشكلة اجتماعية اقتصادية أساسية يف كوسوفو، وهلا آثـار وخيمـة علـى                 - ٤٠
 اعتــراف بعــض  ويــضاف إىل ذلــك أن عــدم.إدمــاج صــرب كوســوفو وغريهــم مــن األقليــات 

 الـصادرة عـن اهليئـات التعليميـة الـصربية           ، والـشهادات  بالدرجات العلميـة  مؤسسات كوسوفو   
  . يفاقم من ضيق فرص التوظيف املتاحة لصرب كوسوفو،١٩٩٩ يف كوسوفو بعد عام

  
  التراث الثقايف والديين  -سابعا   

ة األرثوذكــسية للكنيــسهامــة عــدة أحــداث تنظــيم شــهدت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير    - ٤١
أغــسطس، أحيــا مئــات املتعبــدين، مبــن فــيهم احلجــيج مــن صــربيا،         / آب٢٨ويف . الــصربية

ــد ــة عــرب أحنــاء كوســوفو      عي ــصعود األرثوذكــسي يف أحــداث ديني ــول٤ويف . ال ســبتمرب، / أيل
 األرثوذكــسية  بيــشيأبرشــيةأســقف جديــد تــابع للبطريــرك الــصريب يف  نائــب تكــريس  جــرى

عهــد الالهــويت التــابع للكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية يف بريــزرين يف   وأعيــد فــتح امل. الــصربية
ويف . ســــبتمرب، بعــــد مــــرور اثــــين عــــشر عامــــا علــــى نقــــل أنــــشطته إىل نــــيس /أيلــــول ١٩
ــول ٢٥ ــا حــديثا يف       /أيل ــد ترميمه ــيت أعي ــذراء ال ــرمي الع ــسة صــعود م ســبتمرب، مت تكــريس كني

  . أمام مائة من املتعبديندياكوفيتشا/دياكويف
وبينمــا أفيــد خــالل تلــك الفتــرة عــن وقــوع عــدد مــن حــوادث اســتهداف ممتلكــات       - ٤٢

للكنيسة األرثوذكسية الصربية، تراوحت بني السرقات يف املباين الكنسية وإلقاء احلجارة علـى             
احلافالت وتدنيس املقابر، استهلت بعض البلديات مشروعات للحفـاظ علـى تـراث الكنيـسة،               

، وتــرميم كنيــسة ســفيتا كاتارينــا يف بيــتش/بيجــيرثوذكــسية يف مبــا يف ذلــك تنظيــف املقــابر األ
، وبنــــاء مقــــابر أرثوذكــــسية جديــــدة يف بلديــــة كوســــوفو بــــوليي/فوشــــي كوســــويفبلديــــة 

  .نوفو بردو/نوفوبريدي
واصلت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو تيسري عمل جلنة تنفيذ أعمـال              و  - ٤٣

ي حلقـت بـه أضـرار أو دمـر خـالل            ذقع التـراث الثقـايف والـديين الـ         إعادة بناء موا   بشأنالتعمري  
ــا يف و. ٢٠٠٤مـــــارس / يف آذار وقعـــــتأعمـــــال العنـــــف الـــــيت عقـــــدت اللجنـــــة اجتماعـــ

 كـلٌ مـن     وأيـد . بيتش/بيجي اجلارية يف بريزرين و    ةنياسبتمرب الستعراض أعمال الص   /أيلول ٢٦
بوصـفها  لجنـة  الراد بقوة اإلبقاء علـى  غالكنيسة األرثوذكسية الصربية ومعهد محاية اآلثار يف بل     

أداة لإلشـــراف علـــى إعـــادة بنـــاء وتـــرميم الكنـــائس التابعـــة للكنيـــسة األرثوذكـــسية الـــصربية 
  .كوسوفو يف
ــشطة        و  - ٤٤ ــسري أنـ ــضا بتيـ ــة أيـ ــت البعثـ ــالتقرير، قامـ ــشمولة بـ ــرة املـ ــالل الفتـ ــة خـ منظمـ
وبنـاء علـى طلـب اليونـسكو،        . و يف كوسـوف   )اليونـسكو (املتحدة للتربية والعلم والثقافـة       األمم
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خاطبت البعثة السلطات احملليـة والكنيـسة األرثوذكـسية الـصربية لـضمان أال يعـوق بنـاء حمطـة                    
ــاه قــرب   ــة      أبرشــيةلــضخ املي ــاملي، رؤي ــراث الع ــسكو للت ــع اليون ــع مــن مواق ــتش، وهــي موق  بي

  . ملناقشة املوضوعلألبرشيةبيتش الحقا زيارة /وأجرى عمدة بيجي. البطريركية
هوتــــسي وجيــــري اســــتعراض مــــشروَعْي قــــانوين التــــراث الثقــــايف املــــتعلقني بقريــــة   - ٤٥

، بعـد    مدينة بريزرين التـارخيي     وبوسط أوراهوفاتس/راهوفيتسيف بلدية   فيليكا هوتشا   /ومادهي
ــراء ــة كوســوفو  أوىلةق ــل      .  يف مجعي ــن ِقَب ــة م ــانونني معارضــة قوي ــشروعي الق ويواجــه كــال م

 وبريــزرين، وكــذلك مــن ِقبــل منظمــات اجملتمــع أوراهوفــاتس/فيتسراهــوالــسلطات البلديــة يف 
  . املدين األلبانية اليت تعتربمها متييزيني إزاء طائفة ألبان كوسوفو

 األمنيـة الدوليـة يف كوسـوفو   اليت تتخذها القوة  البعثة رصد الترتيبات األمنية     واصلت  و  - ٤٦
ــريف  ــتش    دي ــر ديفي ــشاين ودي ــسوكي ديت ــشيوأبرشــيةفي ــوع بعــض    وع.  بي ــرغم مــن وق ــى ال ل

السرقات الصغرى، فلم تقع أي حـوادث ذات شـأن يف املواقـع التراثيـة األرثوذكـسية األخـرى        
   .املوضوعة اآلن حتت محاية شرطة كوسوفو

  
  حقوق اإلنسان  - ثامنا  

أغسطس، أقرت سلطات كوسوفو برنامج وخطـة عمـل ملكافحـة العنـف             / آب ٢٥يف    - ٤٧
ويعــاجل الربنــامج االفتقــار إىل التعــاون بــني املؤســسات  . ٢٠١٤  إىل٢٠١١املــرتيل للفتــرة مــن 

املعنية بالعنف املرتيل، وضعف قدرات األطراف املعنية الرئيسية، والفجـوات يف نظـام اإلحالـة،               
وإىل جانـب حماولـة إقامـة آليـات فعالـة ملنـع        . وعدم توفر البنية التحتيـة الالزمـة لـدعم الـضحايا          

حايا، يركـز الربنـامج أيـضا علـى إعـادة تأهيـل ضـحايا العنـف املـرتيل              العنف املرتيل ومحاية الـض    
  .ومقترفيه وإدماجهم

، ويف مسعى لتحسني التعـّرف علـى ضـحايا االجتـار بالبـشر             ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول   - ٤٨
ضحايا العنف املـرتيل، مت إنـشاء خـط جنـدة مكافحـة االجتـار بالبـشر والعنـف             لساعدة  امل وتقدمي

وقـدمت بعثـة منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبــا      . يـديره مكتـب املـدعي العـام    املـرتيل، والـذي   
  .العاملة يف كوسوفو الدعم لتدريب مشغِّلي خط النجدة

، أمـني املظـامل    مقـر ملؤسـسة      ريتـوف بوعلى الرغم من أن القانون ُيلزم حكومة كوسوفو           - ٤٩
واضـطرت  . بىن خـاص  إىل تـأجري موقـع يف مـ       املؤسـسة   اضـطرت    تقـم بـذلك و     فإن احلكومـة مل   

املؤسسة لالنتقال إىل موقع جديـد بـسبب خصخـصة املوقـع الـسابق؛ ولـيس مـن الـسهل علـى                      
ــد    ــع اجلدي ــور الوصــول إىل املوق ــشرين األول٧ويف . اجلمه ــوبر / ت ــة  ٢٠١١أكت ــت مجعي ، عّين

 وواحد من صـرب كوسـوفو،       ، ثالثة من ألبان كوسوفو    -  املظامل نيمألب  وانكوسوفو مخسة   
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 ميثلـون مجيـع طوائـف    -يشملون أربعة رجال وامرأة واحدة راك كوسوفو؛ وهم وواحد من أت  
وهـذه كانـت اخلطـوة الوحيـدة الـيت اختـذهتا       . كوسـوفو، وذلـك بعـد تـأخري دام لقرابـة العـامني      

اجلمعية حىت اآلن ملعاجلـة الـصعوبات الـيت تواجـه املؤسـسة والـيت تناوهلـا التقريـر اخلـاص الـذي                       
  .٢٠١١يونيه / يف حزيرانس اجلمعية لرئيقدمه أمني املظامل

ــشرين األول٦ويف   - ٥٠ ــة   / تـ ــشرت جلنـ ــوبر، نـ ــة    أكتـ ــة أو العقوبـ ــذيب واملعاملـ ــع التعـ منـ
 تقريرا يعبِّر عن القلق البالغ بشأن معاملة األشخاص يف الـسجون ومراكـز              الالإنسانية أو املهينة  
شأن الرعايـة الـصحية     لمحاكمـة يف كوسـوفو، مبـا يف ذلـك دواعـي القلـق بـ               لاالحتجاز السابق   

وأبـرزت  . الرعايـة النفـسية واالجتماعيـة      مؤسـسات املقدمة للسجناء ومعاملة األحداث ونزالء      
اللجنة وجود مشكلة متواصلة تتمثل يف سوء املعاملة من ِقبل العـاملني يف الـشرطة والـسجون،                 

م بالـضمانات   باإلضافة إىل دواعي القلق بشأن حرمان املرضى النفسيني مـن احلريـة دون متـتعه              
ــة ــة مل  . القانوني ــة األوروبي ــستند تطبيــق االتفاقي ــع التعــذيب وامل وي ــسانية  ن ــة الالإن ــة أو العقوب عامل

بعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف      بني ٢٠٠٤ يف كوسوفو إىل اتفاق أبرم يف عام  املهينة أو
  . وجملس أوروباكوسوفو

  
  التمثيل اخلارجي والتعاون اإلقليمي  -تاسعا   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظمت البعثـة مـشاركة ممثلـي كوسـوفو يف عديـد مـن                    - ٥١
االجتماعات اإلقليمية على خمتلف املستويات ويف جمموعة متنوعة من جمـاالت األنـشطة، ومـن               

 والزراعـة، وذلـك علـى سـبيل املثـال يف إطـار              الداخليـة بينها الطريان والطاقة والعدل والشؤون      
جــارة احلــرة ألوروبــا الوســطى، ومجاعــة الطاقــة، وفريــق العمــل للــدعم الــتقين التــابع   اتفــاق الت

ــس         ــس إدارة جمل ــاد األوريب، وجمل ــوده االحت ــذي يق ــوار ال ــة احل ــين بعملي ــس األورويب واملع اجملل
  . أوروباالتعاون اإلقليمي، واللجنة التوجيهية ملرصد النقل جلنوب شرق

ر الرئاســة املــشتركة بــني البعثــة وكوســوفو التفــاق  وقامــت البعثــة بــدور مهــم يف إطــا   - ٥٢
 يف إجراءات تسوية الرتاع اليت دعت إليهـا صـربيا           ٢٠١١التجارة احلرة ألوروبا الوسطى لعام      

ويف  .ردا على احلظر الذي فرضته كوسوفو على الواردات الصربية يف إطار آلية ذلـك االتفـاق  
ملنتــدى الــوزاري املــشترك بــني االحتــاد  أكتــوبر، حــضرت البعثــة ا / تــشرين األول٤ و ٣يــومي 

األورويب ودول غـــريب البلقـــان حـــول العـــدل والـــشؤون الداخليـــة، الـــذي عقـــد يف أوهريـــد،  
وزير العـدل ونائبـه ووزيـر الداخليـة يف          وحضره أيضا   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،     

وقـدمت البعثـة مـداخالت    وقد نظمت املنتـدى الرئاسـة البولنديـة لالحتـاد األورويب،      .كوسوفو
  .اهلجرةجتار بالبشر، والامبا فيها عن مكافحة اجلرمية املنظمة، 
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  مالحظات  -عاشرا   
ومتثل التطورات اليت شـهدها مشـال كوسـوفو خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير مؤشـرا                     - ٥٣

واضـــحا علـــى أن املـــسائل الكامنـــة الـــيت مل ُتحـــل بعـــد تـــشكل خطـــرا علـــى ســـالم املنطقـــة    
 القلــق لــيس بــسبب تــدهور احلالــة األمنيــة حمليــا وحــسب، نتيجــة         ويــساورين. قرارهاواســت

للتطورات األخرية، وإمنا أيضا إزاء تدهور العالقات بني القوميـات يف مجيـع أرجـاء كوسـوفو،              
وأرى . واستقطاب املواقف السياسية، واتساع الفجـوة بـني الطوائـف مشـال هنـر إيبـار وجنوبـه                 

 بدون حـل، ومـا دامـت مـسائل سـيادة            ٣١ و   ١ثل الوضع يف البوابتني     أنه، ما دامت مسائل م    
القــانون متــشابكة مــع املواقــف إزاء وضــع اإلقلــيم، ســيظل اجملتمــع الــدويل والــسكان احملليــون    

عد التــوترات وانــدالع العنــف األمــر الــذي جيعــل مجيــع األطــراف تواجــه ايواجهــون خطــر تــص
  .مستقبال جمهوال

الشديد هذه يف مشال كوسـوفو، واصـلت البعثـة العمـل عـن كثـب                وطوال فترة التوتر      - ٥٤
مع مجيع األطراف لتيسري التواصل، وجتنب نشوب أزمات جديدة، وحتديد سـبل التقـدم سـعيا             

وحنن نتوقـع أيـضا أن تقـوم مجيـع أشـكال            . إىل ضمان األمن والسالم يف مجيع أرجاء كوسوفو       
وينبغي توطيد االتصال والتعـاون     . ا وفقا لذلك  الوجود الدويل يف كوسوفو بواجباهتا املكلفة هب      

، وهـي  )١٩٩٩ (١٢٤٤  جملـس األمـن   بني مجيع أشكال الوجود الدويل العاملـة يف إطـار قـرار           
حتديدا بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا وبعثـة                

سـوفو وقـوة كوسـوفو، علـى املـستوى التنفيـذي            االحتاد األورويب املعنية بسيادة القـانون يف كو       
واالستراتيجي، بغية حتقيق أقصى قدر من األثـر مـن جهودهـا املـشتركة للحفـاظ علـى الـسالم                    

ــا  ــوة كوســوفو ستواصــل االضــطالع      . واالســتقرار حملي ــضا أن ق ــصدد، أالحــظ أي ــذا ال ويف ه
  .مبسؤوليتها يف كفالة حرية التنقل يف مجيع أرجاء كوسوفو

فا لفترة التقرير السابقة، مل تشهد هذه الفترة سوى تقدم حمدود يف احلوار الـذي               وخال  - ٥٥
ييسره االحتاد األورويب بني بريشتينا وبلغراد، حيث يعـزى ذلـك بقـدر كـبري إىل التطـورات يف                   

ومــن املؤســف أن عمليــة احلــوار تواجــه حالــة مــن اجلمــود منــذ عقــد آخــر جلــسة يف . الــشمال
ورغـم أن التوصـل إىل اتفـاق بـشأن األختـام اجلمركيـة لكوسـوفو                 .سـبتمرب /أوائل شـهر أيلـول    

واستئناف التدفقات التجارية بني كوسوفو وصربيا يشكالن أمرا إجيابيا، فإن ما يثري القلق هـو               
أن حالة اجلمود فيما يتعلق بالنظـام املتبـع يف البوابـات الـشمالية تظـل تعيـق االسـتمرار الـسلس                  

 ذلــك، يبــدو أن تنفيــذ بعــض االتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا يف  عــالوة علــى. لعمليــة احلــوار
جلسات احلـوار الـسابقة غـري ُمـرضٍ، حيـث أن األفرقـة العاملـة املعنيـة بالتنفيـذ مل حتـرز سـوى                         

  .تقدم حمدود حىت اآلن
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ويف ضوء ما تقدم، أدعو بريشتينا وبلغراد، وكذلك الطوائـف يف اإلقلـيم، إىل التحلـي                  - ٥٦
وإنـين أشـعر بالتفـاؤل للجهـود        . والصرب ومواصـلة إظهـار الثقـة يف عمليـة احلـوار           بضبط النفس   

اليت بذهلا اجلانبان مؤخرا للتخفيف من حـدة اللغـة املـستخدمة إزاء الـشمال، وأكـرر اإلعـراب              
عن موقفي أن األمر يعـود للجـانبني يف إبـداء التزامهمـا الكامـل بـاحلوار واملـصاحلة عوضـا عـن                

وسأواصـل التـشديد بقـوة علـى أن         . ل الفرديـة أو العنـف أو اسـتخدام القـوة          الرتوع إىل األعما  
املــسائل احلــساسة املتــصلة بــشمال كوســوفو ال ميكــن أن حتــل ســوى بالوســائل الــسلمية، مــع    

  .مراعاة آراء الطوائف حمليا
وحيدوين األمل أيـضا يف أن يبعـث أعـضاء جملـس األمـن برسـالة واضـحة إىل كـل مـن                         - ٥٧

غراد بتويل املسؤولية عن ختفيف حدة التـوتر واحليلولـة دون جتـدد العنـف يف مشـال                  بريشتينا وبل 
وينبغي أن يكون هدفنا األول هـو مواصـلة هتيئـة الظـروف مـن أجـل احلـل الـسلمي                     . كوسوفو

ومـن مث فـإنين أحـث مجيـع األطـراف علـى تيـسري اسـتئناف              . للمسائل املعلقـة الـيت طـال أمـدها        
 املتحــدة تظــل ملتزمــة بــدعم أي جهــود ُتبــذل لتهيئــة الظــروف  احلــوار وأشــدد علــى أن األمــم

  .املالئمة يف هذا الصدد
أكتوبر، قمت بتعيني السيد فريد ظريف من أفغانـستان ليحـل           /ويف شهر تشرين األول     - ٥٨

حمــل الــسيد المبريتــو زانــيري مــن إيطاليــا بــصفته ممثلــي اخلــاص لكوســوفو ورئيــسا لبعثــة األمــم    
وأعرب عن ثقيت الكاملـة يف قيـادة الـسيد ظريـف وقدرتـه              . قتة يف كوسوفو  املتحدة لإلدارة املؤ  

علــى التعامــل مــع مجيــع اجلوانــب، وهــو مــا ثبــت خــالل عملــه يف البعثــة بــصفته ممثلــي اخلــاص  
وأدعو مجيع اجلهـات املعنيـة إىل تقـدمي كامـل           . سبتمرب/أغسطس وأيلول /بالنيابة يف شهري آب   

 أن أشــيد مبــوظفي البعثــة علــى عملــهم وعلــى التــزامهم   وأود أيــضا. دعمهــا لــه وتعاوهنــا معــه 
  .املستمر بأهداف األمم املتحدة

عن االمتنان لشركاء األمم املتحـدة العـاملني معهـا منـذ زمـن طويـل يف                  أعرب   اتاموخ  - ٥٩
كوســوفو، أي االحتــاد األورويب ومنظمــة حلــف مشــال األطلــسي ومنظمــة األمــن والتعــاون يف   

األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، ملـا تقدمـه تلـك اجلهـات مـن                  أوروبا، وكذلك لوكـاالت     
  .دعم للبعثة وما تبديه من تعاون معها
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  املرفق األول
ــة            ــشؤون اخلارجي ــسامية لل ــة ال ــام مــن املمثل ــر موجــه إىل األمــني الع تقري

ــة االحتــاد األورويب       ــشطة بعث ــة لالحتــاد األورويب عــن أن ــسياسة األمني وال
  انون يف كوسوفوملعنية بسيادة القا

  )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٥ إىليوليه / متوز١٦  منالفترة املشمولة بالتقرير (    
  

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢
  موجز  - ١   

واصــلت بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو تنفيــذ واليتــها يف    
 وسط تطـورات خطـرية تتـصل باحلالـة          رصد وتوجيه مؤسسات كوسوفو وتقدمي املشورة إليها      

 كوســوفو الــذي يتــألف ال العنــف يف بعــض األحيــان يف مشــالاألمنيــة، مــن بينــها انــدالع أعمــ
وأدت تـدابري املعاملـة باملثـل الـيت نفـذهتا حكومـة كوسـوفو ضـد          .أساسا مـن صـرب كوسـوفو   

 كـل مـن     يوليـه ردا علـى حظـر طويـل األمـد فرضـه            /صربيا والبوسنة واهلرسـك يف أواخـر متـوز        
البلدين على املنتجات املـستوردة مـن كوسـوفو إىل سلـسلة مـن األحـداث األمنيـة الـيت أقلقـت                      
البعثة، مما حدا هبا إىل نشر وحـدات شـرطة إضـافية يف الـشمال، مـع مواصـلة الـدعوة إىل حـل                        

وتــضمنت االتفاقــات الــيت تلــت ذلــك والــيت مت   .اخلالفــات عــن طريــق عمليــة احلــوار اجلاريــة 
يها بـني بريـشتينا وبلغـراد إشـراك بعثـة االحتـاد األورويب يف تنظـيم تنفيـذ نظـام أختـام             التوصل إل 

واسـتلزمت متابعـة هـذه العمليـة      .اجلمارك الذي مت االعتراف املتبـادل بـه، مـن بـني مجلـة أمـور      
مزيدا من التحديات األمنية يف صورة حواجز واحتجاجـات وأعمـال عنـف يف بعـض األحيـان                  

 اهتمـام البعثـة ظـل مركـزا علـى مشـايل كوسـوفو، فقـد واصـلت أنـشطتها           ومـع أن  .يف الشمال
ــز مؤســسات ســيادة      ــم تعزي ــة يف دع ــا املتمثل ــانون يف كوســوفو وإصــالحها،   األوســع نطاق الق

ــة و   إىل ــات مهم ــب إجــراء حتقيق ــساد،     جان ــة أشــخاص ضــالعني يف جــرائم حــرب، وف حماكم
  .وجرمية منظمة

  
عنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو يف الفتـرة مـن              أنشطة بعثـة االحتـاد األورويب امل        -٢  

  ٢٠١١أكتوبر /يوليه إىل تشرين األول/متوز
  حملة عامة    

 ٢ ٧٨٠يبلــغ قــوام بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو حاليــاً     
زال الرصــد والتوجيـه وإســداء   ومـا  ).موظفـاً حمليــاً  ١ ١٨٢موظفـاً دوليــاً و   ١ ٥٩٨(موظفـاً  
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ملشورة لدعم مؤسسات كوسوفو هو املهمة الرئيسية للبعثة والـيت تـشكل اجلانـب األكـرب مـن                  ا
عملها اليومي، على الرغم من قيامها، حسب املقتضى، مبهامها التنفيذية الـيت حتظـى يف املعتـاد                 

  .بالقدر األكرب من اهتمام اجلمهور
م احملــرز يف تــوفري أغــسطس تفاصــيل التقــد/وقــد أوردت البعثــة يف تقريــر مقــدم يف آب  

الرصد والتوجيه وإسداء املشورة إىل مؤسسات سيادة القانون يف كوسوفو على مـدار العـامني               
املاضــيني، وذلــك بــسبل مــن بينــها قيــاس سلــسلة مــن النقــاط املرجعيــة التقنيــة مقارنــة خبطــوط   

وقد تبني أن شـرطة كوسـوفو قـد حققـت جناحـا ملحوظـا يف                 .٢٠٠٩األساس احملددة يف عام     
االضطالع مبزيد من املهام وإجراء إعادة هيكلة تنظيميـة جيـدة التخطـيط، يف حـني أن مجـارك                   
كوسوفو حافظت على مستوى جيد من األداء وواصلت حتديث إجراءاهتـا مبـساعدة مـن بعثـة                 

ســبتمرب، بــدأ تــشغيل نظــام إدارة احلــدود املتوافــق مــع نظــام  / أيلــول١٩ويف  .االحتــاد األورويب
 بعثـة االحتـاد     بذلتـها يب يف أحناء كوسوفو، مما ميثـل تتوجيـا للجهـود التعاونيـة الـيت                االحتاد األورو 

األورويب واملفوضية األوروبية وشـرطة احلـدود يف كوسـوفو مـن أجـل حتـديث ضـوابط مراقبـة                    
ويتواصـل تـدعيم نظـام العدالـة يف      .احلدود وحتسني السالمة واألمن يف نقاط دخـول كوسـوفو  

اعُتـمدت قوانني ذات أمهية قـصوى إلمتـام اهليكـل األساسـي للعدالـة              كوسوفو وإصالحه؛ وقد    
يف كوسوفو، ومازال التقدم جاريا يف بناء كفـاءة اجمللـس القـضائي لكوسـوفو وجملـس االدعـاء               

ويف اآلونة األخـرية، شـرعت بعثـة االحتـاد األورويب يف مـشروع       .العام فيها، وتعزيز استقالهلما
جية اخلمــسية لتكنولوجيــا املعلومــات الــيت يــضعها اجمللــس القــضائي لتقــدمي الــدعم إىل االســتراتي

وقـد   .لكوسوفو من أجل تنفيذ نظم إلكترونية أكثر كفاءة إلدارة القـضايا يف حمـاكم كوسـوفو   
أجرى املدعون العامون التـابعون لبعثـة االحتـاد األورويب اجتماعـات توجيـه فرديـة مـع النظـراء                    

ــة ونطــاق التعــاون واملــشورة احمللــيني مــن أجــل املــساعدة علــى حتــ   ــة  .سني فعالي وقــدمت البعث
  .كوسوفومجعية إسهامات مهمة من أجل ضمان صدور قوانني جديدة من 

  
   كوسوفولمشا    

 كوسوفو، حيث تـصِمـم     التقرير عددا من األحداث يف مشال     شهدت الفترة املشمولة ب     
رافـا بـسلطة املؤسـسات القائمـة        اهلياكل اليت تساندها صربيا على مقاومة أية حتركات تعترب اعت         

يوليـه هـو   /بريـل إىل متـوز  أ/تر املستمرة يف الفترة مـن نيـسان  وكان أحد مصادر التو .يف بريشتينا
تنـــاوب قـــادة شـــرطة كوســـوفو يف املركـــز والبوابـــات يف الـــشمال، وإيقـــاف ضـــباط صـــرب  

ــشتينا، وفــصلهم عقــب ذلــك          ــر مــن شــرطة كوســوفو يف بري ــوفو الــذين رفــضوا أوام  .كوس
  .زالت مسألة قادة الشرطة دون حل اوم



S/2011/675
 

20 11-56782 
 

تدابري مجركية للمعاملة باملثـل ضـد     بشأن  يوليه، أصدرت احلكومة قرارا     / متوز ٢٠ويف    
صربيا والبوسنة واهلرسك، حيظـر اسـترياد الـسلع الـيت حتمـل أختـام اجلمـارك الـصربية ويفـرض                     

ــدرها   ــن البوســنة واهلرســك     ١٠ضــريبة ق ــستوردة م ــسلع امل ــى ال ــة عل ــد فرضــت   . يف املائ وق
ــا   البوســنة ــسبة    واهلرســك ضــريبة م ــت ســارية بن ــة، وحظــرت صــربيا اســترياد   ١٠زال  يف املائ
وبــدأت ســلطت مجــارك كوســوفو يف تنفيــذ تلــك الــسياسة  .٢٠٠٨كوســوفو منــذ عــام  ســلع
 اللتـان يعمـل هبمـا    ٣١ و ١يف نقاط العبور احلدودية يف أحناء كوسوفو باسـتثناء البـوابتني        فورا

يوليــه، قــررت ســلطات بريــشتينا مــن / متــوز٢٥ويف  .الحتــاد األورويب يف الــشمالأفــراد بعثــة ا
ــة  جانــب واحــد إرســال وحــدات خاصــة مــن شــرطة كوســوفو     ــة بالعمليــات اإلقليمي إىل معني

 إلنفــاذ لــوائح اجلمــارك بأنفــسهم، ممــا أدى إىل احتجاجــات وقطــع للطــرق  ٣١ و ١البــوابتني 
 وصرب كوسوفو، وجنم عن ذلـك إصـابات بكـل    وتبادل للنريان بني وحدات شرطة كوسوفو     

وبينما عملت بعثـة االحتـاد األورويب مـع املمثـل      .شرطة كوسوفوأفراد من اجلانبني ووفاة أحد 
ة كوسوفو من أجـل إدارة احلالـة األمنيـة واالتـصال بـاملمثلني              قواخلاص لالحتاد األورويب وقائد     

 .د، اسـتمرت األحـوال األمنيـة يف التـدهور    احملليني يف الشمال وباملسؤولني يف كوسـوفو وبلغـرا       
 وأضـرم فيهـا الـنريان، ممـا زاد        ١من صرب كوسوفو البوابـة      حشد  يوليه، اجتاح   / متوز ٢٧ويف  

حدة احلالة وأدى إىل أن تتـوىل القـوة الدوليـة يف كوسـوفو الـسيطرة العـسكرية علـى البوابـات                      
  .بصورة مؤقتة

ت، دعـت بعثـة االحتـاد األورويب إىل اختـاذ           وطوال تلك الفترة املتسمة بزيـادة املواجهـا         
احلوار بني بريـشتينا وبلغـراد وسـيلة حلـل اخلـالف التجـاري، مـع املـضي قـدما علـى أسـاس أن                         
كوسوفو تعترب حيزا مجركيـا واحـدا، سـواء يف لـوائح املمثـل اخلـاص لألمـني العـام وفقـا لقـرار                        

 تـشرين   ٢٤لـس األمـن املـؤرخ       أو يف تقرير األمـني العـام إىل جم        ) ١٩٩٩( ١٢٤٤جملس األمن   
ورســـالة الـــرئيس الـــصريب  .)٣٥، الفقـــرة S/2008/692انظـــر الوثيقـــة  (٢٠٠٨نـــوفمرب /الثـــاين

ــوريس  ــاديتش املؤرخــة  ب ــران١٢ت ــه / حزي ــول ٢ويف . (S/2008/354) ٢٠٠٨يوني ســبتمرب، /أيل
ف بلغـراد   احلوار الـذي يرعـاه االحتـاد األورويب علـى أن تعتـر            إطار  وافقت بلغراد وبريشتينا يف     

باخلامت احلايل جلمـارك كوسـوفو وأن تتخلـى كوسـوفو يف مقابـل ذلـك عـن حظرهـا املفـروض                      
وأهنت البوسنة واهلرسك أيضا حظرها املفروض علـى الـسلع   (على السلع املختومة خبامت صربيا  

 يف ٣١ و ١و املؤقــت للبــوابتني   ى احــتالل قــوة كوســوف  تــه وان ).املختومــة خبــامت كوســوفو  
مرب، وعقب ذلك قامـت بعثـة االحتـاد األورويب يف إطـار واليتـها التقنيـة املتـصلة           سبت/أيلول ١٦

بسيادة القانون بإعادة االنتشار يف البوابتني مع عدد قليل من شرطة كوسـوفو ومجاركهـا ومـع       
زال هـذا االنتـشار قائمـا، حيـث      ومـا  .وجود كـبري لقـوة كوسـوفو لـضمان بيئـة سـليمة وآمنـة       

مفتوحتني للتنقل مع صربيا، وظلت قوة كوسوفو حتمى حميط منـاطق            ٣١ و   ١ظلت البوابتان   
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زالــت تعرقلــها سلــسلة مــن حــواجز الطــرق الــيت وضــعتها   ولكــن حريــة احلركــة مــا .البــوابتني
جهــات حمليــة يف مشــايل كوســوفو تعــارض تنفيــذ االتفــاق بــني بريــشتينا وبلغــراد، ومتنــع تلــك     

ألخـرى املتجهـة حنــو الـشمال والقادمـة منــه،     احلـواجز احلركـة عــرب البـوابتني وطـرق الوصــول ا    
وتشتبك تلـك اجلهـات أحيانـا مـع أفـراد قـوة كوسـوفو وبعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة                        

  .القانون يف كوسوفو
وقد شدد رئيس بعثـة االحتـاد األورويب باسـتمرار علـى أن أعمـال العنـف غـري مقبولـة                       

ويوجد للبعثة األوروبيـة وجـود قـوي مـن      .رتكبيهاوأن البعثة ستقوم بالتحقيق فيها ومالحقة م
الشرطة عند البوابتني، وهي تواصل القيام بدوريات يف الشمال كلما أمكـن ذلـك عمليـا، مـع                  

 وبأحـــداث العنـــف ١املـــضي قـــدما يف إجـــراء التحقيقـــات اجلنائيـــة املتـــصلة بـــإحراق البوابـــة  
  .شا احمللية نظر القضاياميتروفيت/ميتروفيتشيوتواصل حمكمة  .والتخويف حينما حتدث

  
  جرائم احلرب    

واصلت بعثة االحتاد األورويب إجراء التحقيقات واملالحقـات يف القـضايا الـيت تنطـوي                 
ام يف حماكمـات عـدة متـهمني     حيث جـرى توجيـه االهتـام وإصـدار األحكـ         ،على جرائم حرب  

 مــــارس بتوجيــــه مــــن حمكمــــة/ يف آذار“غيتــــشي”وبــــدأت حماكمــــة مــــا يــــسمى . بــــارزين
يوليه حيث أصـدر فريـق مـن بعثـة االحتـاد            / متوز ٢٩ميتروفيتشا احمللية، وانتهت يف     /ميتروفيتشي

 سـنوات   ٦األورويب والقضاة احملليني حكما بإدانة املتهمني، وقضت بسجنهم ملدد تتراوح بني            
وبنـاء علـى    ). سنة على املتهم الرئيسي، ثابت غيتشي١٥مع احلكم بالسجن ملدة ( سنة ١٥و 

ة على القتل وإساءة معاملـة الـسجناء يف معـسكر سـجون تـابع جلـيش حتريـر كوسـوفو يف                    األدل
، تـبني أن املتـهمني قـد ارتكبـوا جـرائم            ١٩٩٩-١٩٩٨ألبانيا خالل نزاع كوسـوفو يف الفتـرة         

وقد ثبت أن شهادات مهمة بالفيديو جرت عن طريق وصـالت فيـديو نظمتـها وحـدة      .حرب
وروبية بدون اإلفصاح عن اهلوية كانت مفيـدة للغايـة يف القـضية،             أمن الشهود التابعة للبعثة األ    

  .إىل جانب اختصاص البعثة بتلك اجلرائم املرتكبة يف ألبانيا
 واالتـصاالت الـسابق،     وواصلت بعثة االحتـاد األورويب التحقيـق مـع وزيـر املواصـالت              
 قـبض علـيهم يف   ، إىل جانب تسعة آخرين من أعضاء جيش حترير كوسوفو الـذين         جفامتري ليما 

، يف ١٩٩٩وُيــعتقد أن املتـهمني قـد ارتكبـوا جـرائم حـرب يف كوسـوفو يف عـام          .مارس/آذار
سجن مؤقت، تعـرض فيـه احملتجـزون لظـروف غـري إنـسانية وتعـذيب وضـرب، أدى يف بعـض               

يوليه، قـدم املـدعون العـامون مبكتـب االدعـاء اخلـاص التـابع        / متوز٢٥ويف  .األحيان إىل وفاهتم
 األوروبية الئحـة اهتـام ضـد الفريـق، وأكـد قـاض مـن بعثـة االحتـاد األورويب مـن حمكمـة                      للبعثة

 تـشرين  ٩أغسطس، وأحال القـضية إىل احملاكمـة ابتـداء مـن      / آب ٢٦بريشتينا احمللية االهتام يف     
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وعقـب استفـسارات قدمتـها البعثـة بـشأن حـصانة أعـضاء جملـس كوسـوفو مـن            .نـوفمرب /الثاين
ومة كوسوفو املسألة إىل حمكمة كوسـوفو الدسـتورية، الـيت حكمـت يف              االعتقال، أحالت حك  

سبتمرب بأن أيا من رئيس الوزراء واألعـضاء اآلخـرين يف احلكومـة لـيس حمـصنا مـن                   / أيلول ٢٠
املالحقة اجلنائية على األفعـال الـيت ترتكـب خـارج نطـاق واجباتـه، وأنـه ميكـن القـبض علـيهم                       

ــة مواصــلة نظــر القــضية دون احلاجــة إىل   وأتــاح ذلــك القــرار للب  .احتجــازهم أو ــة األوروبي عث
ــاء باحلـــصانة مـــن   ، وقـــد ُوِضــــع رهـــن االحتجـــاز املـــرتيل يف  جليمـــافـــامتري التعامـــل مـــع ادعـ

ــول ٢٢ ــا يف        .ســبتمرب/أيل ــا يف أملاني ــضية، ميت ــد ُوجــد أجــيم زوغــاي، وهــو شــاهد يف الق وق
   .فاة هو االنتحارسبتمرب، حيث قررت السلطات األملانية أن سبب الو/أيلول ٢٨

، أعلنت بعثة االحتاد األورويب أن كلينت وليامسون مـن          ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٩ويف    
الواليات املتحدة قـد اخـتري لـريأس االدعـاء العـام لفرقـة العمـل للتحقيقـات اخلاصـة الـيت أعيـدت              

ــوبر / تــشرين األول١٧توىل مهــام عملــه يف يوســ .تــسميتها ــة العمــل   .٢٠١١أكت وتواصــل فرق
ينــاير يف االدعــاءات / كــانون الثــاين٢٧قيــق املبــدئي الــذي أطلقتــه بعثــة االحتــاد األورويب يف  التح

ــسناتور ديــك مــاريت، املعنــون      ــا، ال ــر املقــرر اخلــاص جمللــس أوروب ــواردة يف تقري التحقيــق يف ”ال
يوجد  و .“ادعاءات مبعاملة غري إنسانية للناس واجتار غري مشروع باألعضاء البشرية يف كوسوفو           

  . اليت تتألف من موظفني دوليني فقط، يف بريشتينا ويف بروكسل،ر لفرقة العملمق
  

  الفساد    
واصلت بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسـوفو العمـل عـن كثـب مـع                    

املدعني العامني يف كوسوفو لتحديد قضايا الفساد الرئيـسية وترتيبـها حـسب األولويـة ومتابعتـها                 
يوليه، أيدت جلنة مـشتركة بـني قـضاة كوسـوفو وقـضاة بعثـة االحتـاد                 /متوزفي منتصف   ف. قضائيا

ــم      ــة واحلكـ ــرار اإلدانـ ــوفو قـ ــا لكوسـ ــة العليـ ــاين  األورويب يف احملكمـ ــشرين الثـ ــصادرين يف تـ  /الـ
 حبق الرئيس األسبق جلمعية كوسوفو، نيكسهات داتشي، الذي كان قد استأنف            ٢٠١٠ نوفمرب

أكتــوبر، أجــرت بعثــة االحتــاد / تــشرين األول٥ويف . ة احملليــة لربيــشتيناتلــك اإلدانــة أمــام احملكمــ
األورويب لــسيادة القــانون عمليــة تفتــيش واعتقــال كــربى يف إطــار حتقيــق يف تالعــب بــإجراءات   
الشراء استهدف شرطة كوسوفو، بقيادة أحد املدعني التابعني للبعثة يف مكتب املدعني اخلاصـني              

قـل سـتة أشـخاص، مـن بينـهم موظفـو أعمـال، وموظفـون يف إدارة                  اعُتو. يف مجهورية كوسـوفو   
وقـد أِذن بعمليـات التفتـيش واالعتقـال تلـك           . شرطة كوسوفو وموظفان تابعان لوزارة الداخليـة      

  .قاضي حتقيق تابع لبعثة االحتاد األورويب وأيدهتا وزارة الداخلية وشرطة كوسوفو
ب املتقدمــة الــذكر، انطلــق التحقيــق  ومبــوازاة مــع التحقيقــات اجلاريــة يف جــرائم احلــر   

، حيــث تــولّى يف إطارهــا جيتعلــق بقــضية وزيــر النقــل واالتــصاالت الــسابق، فــامتري ليمــاي  فيمــا
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ــومي        ــه ي ــابالت مع ــة كوســوفو، إجــراء مق ــّدعون مــن مكتــب املــدعني اخلاصــني يف مجهوري م
  .أكتوبر/ تشرين األول١٢  و١٠سبتمرب ويومي / أيلول٢١ و ٢٠

، إىل جانـــب عمليـــات التحقيـــق يف قـــضايا شخـــصيات مرموقـــة،      وتواصـــل البعثـــة   
واسـتأنفت  . االضطالع بالرصد وتقدمي التوجيه والـدعم بإسـداء املـشورة ملؤسـسات كوسـوفو             

بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون برناجمها للدورات التدريبية وحلقات العمـل ومدتـه           
يونيـه توجيـه تعليمـات للمـدعني        / حزيران ٢٨ة يف    شهرا لصاحل كوسوفو، وبدأ قضاة البعث      ١٢

ــة        ــن األنــشطة اإلجرامي ــة م ــصادرة األصــول املتأتي ــوفو بــشأن م ــني يف كوس ويهــدف . واحملقق
الربنامج إىل االستفادة من صالحيات املصادرة املستمدة من القوانني القائمـة ليجعـل منـها أداة                

 الوقـت ذاتـه متهيـد الطريـق أمـام إعمـال             معيارية يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمـة والفـساد ويف         
ســبتمرب، نظمــت البعثــة اجتمــاع مائــدة مــستديرة  /ويف أيلــول. التــشريعات اجلديــدة يف املنطقــة

ملناقــشة تــأثري الفــساد يف حيــاة النــساء، شــارك فيــه رئــيس بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة 
هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني          والقانون، والوزراء واملـسؤولون احلكوميـون يف كوسـوفو،          

  . ومنظمات غري حكوميةاجلنسني ومتكني املرأة
  

  اجلرمية املنظمة    
أكتــوبر حماكمــة املتــهمني التــسعة يف مــا يــسمى بقــضية   / تــشرين األول٤انطلقــت يف   

 تـابعون لـشرطة كوسـوفو وبعثـة األمـم املتحـدة        أفرادميديكوس، اليت كان قد بدأها يف األصل        
يونيه أمام احملكمة احمللية لربيشتينا، وهم يواجهون ُتهمـا         /املؤقتة يف كوسوفو يف حزيران    لإلدارة  

تتعلــق باالجتــار باألعــضاء البــشرية وبالبــشر، واجلرميــة املنظمــة، وممارســة أنــشطة طبيــة غــري          
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٥ يف   جـرى و.  صـالحيات املنـصب الرمسـي      إساءة اسـتخدام  مشروعة، و 

ــة االســتماع إىل إفــ ــالرمز ادة الــشاهد املتمتــع باحلماي ــه ب .  احملاكمــةتــستمر و“AK”  املــشار إلي
واستمرت أيضا احملاكمـات والتحقيقـات ضـد متـهمني يواجهـون ُتهمـا، مـن بـني هتـم أخـرى،            
بالــضلوع يف اجلرميــة املنظمــة وهتريــب املهــاجرين، شــارك فيهــا قــضاة ومــدعون تــابعون للبعثــة   

  .وناألوروبية املعنية بسيادة القان
وتواصلت أيضا التحقيقات واإلجراءات القـضائية يف أنـشطة اجلرميـة املنظمـة يف مشـال                  

كوســوفو، رغــم وجــود احلــواجز واالحتجاجــات الــيت ُتــنظم مــن حــني آلخــر وغــري ذلــك مــن  
 قـرارات متهيديـة     ميتروفيتـشا /شينوأصدر قضاة يف حمكمة ميتروفيت    . العوائق املقيدة حلرية التنقل   

  .لتحقيق الهتامه بتهريب بضائعلقيقات ومتديد احتجاز مشتبه فيه خاضع بشأن متديد التح
      

  وافق عليه زافييه بو دي مارناك
  رئيس البعثة 
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  املرفق الثاين
ــة يف             ــإلدارة املؤقت ــم املتحــدة ل ــة األم ــسكري يف بعث ــصال الع ــصر االت ــوام عن تكــوين وق

  )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٥ حىت( كوسوفو
  

  العدد  البلد

  أملانيا
  غانا

  إيطاليا
  تركيا
  رومانيا
  باكستان
  أوكرانيا

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  

  ٧  اجملموع  
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  املرفق الثالث
  تكوين وقوام عنصر الشرطة يف بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    

  )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٥ حىت(
  

  العدد  البلد

  اجلمهورية التشيكية
  الدامنرك
  جالنروي
  بولندا

  الربتغال
  رومانيا
  إسبانيا
  أوكرانيا

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
٢  

  ٩  اجملموع  
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  اخلريطة
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