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 يف كوسوفو تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة  
  

 املقدمة وأولويات البعثة -أوال  
ــر عاــجم بقــرار جملــس األمــن     - 1 ــلق قــرر ا لــس  (1999) 1244يقــدم اــلا التقري ، ال

ات مبوجبه إنشاء بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وطلـ  إَّ  أ  أقـدم علـت فتـر    
منتظاـة تقـارير بشــن  تنوالـل واليتـواي واــو ية ـل أنشـ ة البعثــة، والت ـورات املتعلقـة  ــا، يف         

 ي2016نالسا /أبريل  15كانو  الثاين/يناير إىل  16الوترة من 
وال تزال أولويات البعثة تتاثل يف تعزيـز األمـن واالسـتقرار وااتـرام اقـوس ا نسـا         - 2

سـعل البعثـة لتحقالـه أاـدافوا، توافـل تواعلـوا البن ـاء مـ           يف كوسوفو ويف املن قـةي ويف إطـار  
بريشـتالنا وبلةـراد، وعالـ  طواكـس كوســوفو، والوـات الواعلـة ا قلالاالـة والدولالـةي وال تــزال         
منظاة األمن والتعاو  يف أوروبا والقـوة األمنالـة الدولالـة يف كوسـوفو تؤديـا  دورإـا يف إطـار        

ــرار جملــس األمــن    ــه ق ــة   (1999) 1244مــا نــي علال ــة االاــاد األوروي املعنال ــزال بعث ي وال ت
دة القانو  موجودة يف كوسوفو مبـا يتااىـت مـ  البالـا  ال ـادر عـن ركـالس جملـس األمـن          ابسال

ــاين/نوفا   26املــؤر   تشــرين  24( وتقريــرق املــؤر  S/PRST/2008/44) 2008تشــرين الث
ي وتعال وكاالت األمم املتحدة وفـناديقوا وبراجموـا عـن    (S/2008/692) 2008الثاين/نوفا  

 كث  م  البعثةي
  

 أام الت ورات السالاسالة -ثانالا  
 كوسـوفو بانتاـاه ااىـم تقـل ركالسـا جديـدا ل،وسـوفو،       علت الرغم من قالام ععالـة   - 3
يزال الوض  السالاسل طوال الوتـرة املشـاولة بـالتقرير متـوترا ومـثنا لجمنقسـامي وقـام نـواه          ال

اعالة أو ااولوا تع اللوا من لـجمل األسـالال  التاريبالـة    الاملعارضة بانتظام، بتع الل إجراءات 
منوا أهنم اعترضوا علت تنوالل االتواقات الـ  سـبه    والعنالوةي وقاموا بإثارة مساكل ألرى، كا 

http://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2008/44
http://undocs.org/ar/S/2008/692
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ســـل ات كوســـوفو يف إطـــار ا ـــوار الـــلق يالســـرب االاـــاد األوروي بـــني بلةـــراد أ  وقعتـــوا 
جزكالـا،   رـرس سـوى تقـدم ضـسالل نسـبالا يف تنوالـل االتواقـات         هللا الوضـ   وبريشتالناي ونتالجة 

ــ    اــا ا، ، وال ســالاا فالاــا  الــ  أربرمــ  الركالســالة  يتعلــه بإنشــاء راب ة/عاعــة البلــديات ال
تق نوا أغلبالة فربالةي ومـ  للـ ، فقـد أكـد كـل مـن بلةـراد وبريشـتالنا علـت مسـتوى ا دارة           
ــة ا ــواري كاــا اســتارت       ــا التزامواــا جمــددا بالتنوالــل ال،امــل لجمتواقــات وموافــلة عالال العلال

 ياملشاولة بالتقرير رةاحملادثات علت املستوى التقين يف بروكسل بانتظام طوال الوت
الوـود املبلولـة لرفـ  مسـتوى ا  ـاه والسـلوأل بـني األاـزاه الركالسـالة،          يف إطـار  و - 4

جولـة جديـدة مـن املناقشـات يف     يف عاطوة رىي آغـا ركالسـة كوسـوفو املنتوالـة واليتـوا       ىرع 
بإىراأل سعااء األازاهي إال أ  احملادثات   تسور إال عن القلالـل مـن النتـاك      ىباط/ف اير، 8

املشـاركة،  عـن رفـ    اثنـا  مـن سعاـاء أاـزاه املعارضـة الركالسـالة الثجمثـة         أعلـن ي فقد احملددة
 يمب،رة بننه ال مي،ن ال الا املنسس إال بإجراء انتاابات اوأفرا علت موقووا

اه املعارضـة لـجمل الـدورة األوىل لاعالـة كوسـوفو يف      ف اير، قام نوىباط/ 19ويف  - 5
اار أن ـار املعارضـة لـار     ظـ ، بإطجمس الةاس املسالل للدموع يف قاعـة الاعالـة، وت  2016عام 

املبىني ومت تعلاله عضوية ثجمثة وعشرين من النواه وااتجـزت الشـرطة مـا ال يقـل عـن تسـعة       
قـام رامـو    بعـد اللسـة مباىـرة،    وي عن طريه العنس  جراءاتاللتسب  يف تع الل  أىااص

يف من ـبه  املعـار،، باالسـتقالة مـن     “التحالس من أجل مستقبل كوسـوفو ”ااراديناق سعالم 
الاعالة، كدلالل علـت موافـلة االاتجـا ي وانـدلع  مشـااد  اثلـة لـجمل دورة الاعالـة يف         

ديـــد، آلار/مـــاروي وقبـــل االنتاابـــات املقـــررة النتاـــاه ركـــالس ج 10 ىـــباط/ف اير و 26
اىتدت ادة العنس السالاسل لار  قاعات الاعالة وأماكن ألرى يف كوسـوفو علـت النحـو    

 ي23و  22املبني بالتو الل يف الوقرتني 
ىـباط/ف اير، انتاـاه ااىـم     26وعلت الرغم من اـلب البالسـة املتسـاة با ـدة، مت يف      - 6

ق كـا  اـا للـ     الـل  - الشـري  يف االكـتجم    “ا ـزه الـدميقراطل ل،وسـوفو   ”تقل سعالم 
ركالســا ل،وســوفو يف  -الوقــ  يشــةل من ــ  ناكــ  ركــالس جملــس الــوسراء ووسيــر ا ارجالــة   

الولة الثالثة من االقتراعي وقام  ثلو أازاه املعارضة مرارا بـإطجمس الةـاس املسـالل للـدموع يف     
كوسـوفو  آلار/مـارو، أكـد عالسـت م ـ وت ركـالس وسراء       2أثناء الـدورةي ويف  الاعالة قاعة 
تقل قـد اسـتقال مـن منافـبه ا ،ومالـة ا الالـة مـن أجـل تـوَّ من ـ  ركـالس            السالد الا أ  رمس

ــةي ويف  ــت نتالجــة        4الاووري ــة عل ــزاه املعارضــة الركالســالة الثجمث آلار/مــارو، اعترضــ  أا
االنتاابات أمام احمل،اة الدستورية، مدعالة بوقوع انتواكات إجراكالة وماديـة أثنـاء الت ـوي ي    

ــة أع ــ  يف إال أ  احمل،ا ــاوي وأدى     4لن ــول االلتا ــدم قب ــالاني   الســالدنالســا /أبريل ع ــل ال تق
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نالسـا /أبريلي ولـجمل اوـل تن ـالبه يف      7الدستورية وبدأ فترة واليته ملـدة سـس سـنوات يف    
الالوم التاَّ، تعود مبوافلة مسنة كوسوفو األوروبالة وا وار بني بلةراد وبريشتالنا، مضالوا أنـه  

 مــن ركاســةنتقــال مـن عالالــة الت بالــ  إىل امل ـا ةي كاــا اسـتقال    ينبةـل ل،وســوفو وفـربالا اال  
ازه كوسوفو الدميقراطل اسباا يقتضاله القـانو ، ومت تعـالني قـدرق فسـاللل ركـالس الاعالـة       

 سعالاا للحزه اا انتاابات ا زه يف أيار/مايوي
مـ  أل،سـندر فوتشـالت     كوسـوفو  ينـاير، اجتاـ  ركـالس وسراء    كانو  الثاين/ 27ويف  - 7
يف بروكسل من أجل تقالالم التقدم احملرس يف ا ـوار بـني بلةـراد وبريشـتالنا،      االس وسراء فربالرك

الـــلق تستضـــالوه فالـــديري،ا مـــوغنيين املاثلـــة الســـامالة لجماـــاد األوروي للشـــؤو  ا ارجالـــة   
والسالاسة األمنالةي ولركر أنه   رـرس إال تقـدم وـدود، إال أ  ركالسـل الـوسراء كـررا التزامواـا        

ــل االتواقــات الــ     مبوا ــ  العجمقــات والتركالــز علــت تنوال مت التوفــل إلالوــا اــا ا، ي  فــلة ت بال
يتعله بالقضايا الركالسالة، مبا يف لل  تسوية ال راكه وا طار الزمين  نشاء راب ة/عاعـة   وفالاا

للبلديات الـ  تق نـوا أغلبالـة فـربالة يف كوسـوفو،   يعلـن عـن عقـد أق اجتااعـات أو إبـرام           
 ت ركالسالة ألرى حبلول هناية الوترة املشاولة بالتقريرياتواقا
وقام كل طر  باهتـام ال ـر  ا،لـر بتـنلن تنوالـل االتواقـاتي وقـام القـادة ال ـره           - 8

يف  “تقريــر امل ــن” أعضــاء يف عاعــةبشـج  تع الــل التجــارة والتبــادل التجــارق عنـدما قــام   
آلار/مارو، باعترا، ىاانتني جتاريتني فربالتني يف كوسوفو وواولـة قلبـوااي كاـا انـدلع      

عندما توقو  بلةراد عن االعتـرا  ب ـحة الشـوادات الـ  ت ـدراا بريشـتالنا لنقـل         ا جمفات
 ت بريشتالنا بور، قالود  اثلة علت مركبات النقل ال ربالةيةي ورد نالبضاك  ا  

جتااعات منتظاة للحوار اللق يالسرب االااد األوروي علـت املسـتوى   وتوافل عقد ا - 9
ــن وضــ     ــواء م ــتقيني ومت االنت ــه الال ــة ب راك ــل املتعلق ــاس االتنوال ــه بــ تو ــادل املتعل االعترا  املتب

ــة ــارا مــن ، 2011عــام ل بالشــوادات التعلالاال ت ــديه راب ــة آلار/مــارو، مبــا يف للــ    1اعتب
 شواداتيالالب الامعات األوروبالة علت 

كانو  الثاين/ينـاير، فـوت ال ملـا  األوروي ل ـاف اتوـاس اقالـه االسـتقرار         21ويف  - 10
ــوبر     ي 2015واالنتســاه بــني االاــاد األوروي وكوســوفو، الــلق أبــرم يف تشــرين األول/أكت

 نالسا /أبريلي 1وبدأ نوال االتواس يف 
ت ا ،ـم يف فـربالا يف األعاـال    ولجمل الوترة املشاولة بالتقرير، ىارأل قادة مؤسسا - 11

نالســا /أبريلي ويف هنايــة الوتــرة  24التحضـنية لجمنتاابــات العامــة املب،ــرة املقــرر عقــداا يــوم  
من أجل االتواس علت ال راكه ال  مي،ن مبوجبـوا   مستارةاملشاولة بالتقرير، كان  املناقشات 

ــدعم  جــراء اال     ــدم ال ــا أ  تق ــاو  يف أوروب ــن والتع ــة   ملنظاــة األم ــاطه املناول ــات يف املن نتااب
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بال ــره يف كوســـوفوي وعقـــدت األاــزاه السالاســـالة ال ـــربالة عــدة مســـنات انتاابالـــة يف    
 كوسوفو، دو  أق اوادث تلكري

ــ         - 12 ــة، قام ــت املن ق ــؤثر عل ــ  ت ــا ال ــاجرين يف أوروب ــة الجمجسني/املو ــه بنسم وفالاــا يتعل
ــة   وكــاالت األمــم املتحــدة وفــناديقوا وبراجموــا بالتنســاله     ــة والدولال ــة احمللال مــ  الوــات املعنال

ــاس ــ          بإجن ــال  اللجــوء ع ــاجرين وط ــة املو ــال اــول ارك ــوارا الاتا ــود التا ــالط لل  جو
 كوسوفوي أراضل
ويف أعقاه االتواقات ال  أبرمـ  بـني تركالـا واالاـاد األوروي والزعاـاء السالاسـالني        - 13

ار/مـارو، إغـجمس مـا يسـات طريـه       يف آلمتاملن قة، والـ  نشـرت علـت ن ـاس واسـ ،      لبلدا  
البلقا  إىل اد كبني وال يزال يتعني التوفل إىل ال مجمكم لآلثـار املترتبـة علـت اـلا االتوـاس      
بالنسبة ل،ل من املواجرين املاتل ني الـلين تق عـ   ـم السـبل والبلـدا  املضـالوة علـت طـول         

ملن قـة عـن كثـ  وبالتنسـاله     ال ريهي وتعال وكاالت األمم املتحدة وفـناديقوا وبراجموـا يف ا  
يف املالـدا  لتنوالـل املشـاري  ا نسـانالة وا اايـةي ووافـل  عالـ         السـل ات املات ـة   مـ  عالـ    

كالانات األمم املتحدة مبا يف لل  بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو التنكالـد علـت     
ند وض  وت بالـه السالاسـات   ساكر االعتبارات ال عبة األلرى عوأولوية محاية ا قوس الوردية 

 ال  ترمل إىل الت دق  ركات األىااص ال، ى البي
  

 مشال كوسوفو -ثالثا  
أسورت املشاورات بني رؤساء البلديات الشاالالة األرب  والسـل ات يف بريشـتالنا عـن     - 14

توـه مـ    ىباط/ف اير، واعتااد ا ـالس البلديـة ملالزانالاهتـا مبـا ي     24التوفل إىل ال توفالقل يوم 
توجالوــات وسارة املالالــةي وبســب  االلتبــاو بشــن  ا ــدود الق ــوى املناســبة للاالزانالــة، قامــ   

ــوأل، وسفالتشــا  يف     ــني بوت ــافال ، وسوب ــات لالبوسافالت /لالبوس ــإقرار   29ععال ــباط/ف اير، ب ى
توجالوـات الـوسارةي وقـد سـبه     جيعلوا ختر  عـن  مالزانالاهتا بعد إدلال تعديل طوالس علالوا، ال 

الوسارة مالزانالات مقتراة أك  ب،ثن، واستارت املناقشـات بـني بريشـتالنا ورؤسـاء      أ  رفض 
 البلديات علت مدى عدة أىوري

و  يتقدم تنوالل ا  ة املتوه علالوا لتنشالط جسر مالتروفالتشا الركالسل واملناطه احملال ـة   - 15
 اء اللق يـديرب االاـاد   إجناساا يف هناية ىور ازيرا /يونالهي وعلت الرغم من أ  الع املتوق به، 

أعاال البناء   تبـدأ اـا ا، ي وتوافـل     فإ  كانو  الثاين/يناير،  18أغله يوم قد األوروي 
املناقشات التقنالة ال  يالسراا االااد األوروي، بةالة التوفل إىل مـلكرة توـاام بـني الـوسارات     
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  مــن ىــنهنا اديــد ا ــدود  املعنالــة والبلــديات يف مشــال مالتروفالتشــا وجنــوه مالتروفالتشــا، الــ  
 ا دارية للاناطه املسااالة يف سويف دو/سواادول وكروق فالتاكوت/بردايني

ومت علت النحو املشار إلاله أعجمب، إاراس تقدم لجمل الوترة املشـاولة بـالتقرير يف جمـال     - 16
د الكحـة  االعترا  املتبادل بالشوادات الدراسالة ال  ت دراا بلةـراد وبريشـتالناي وعقـ  اعتاـا    

يف بريشتالنا بشن  إجراءات إفدار الشوادات ل ره كوسوفو اللين رالـو  درجـات علاالـة    
من جامعة مشال مالتروفالتشا، مت إنشاء لنة تضم  ثلني عـن ألبـا  كوسـوفو وفـره كوسـوفو      

 يف وسارة التعلالم والعلوم والت،نولوجالا يف كوسوفو للقالام بعالالة التحقه من الشواداتي
من مـوفول ا اايـة املدنالـة السـابقني مـن ال ـره يف مشـال كوسـوفو،          378 وىارأل - 17

اللين وقعوا علت ل ابات تعالالنـوم يف أواكـل كـانو  الثاين/ينـاير مـ  مؤسسـات كوسـوفو، يف        
الـ    ،دورة تدريبالة أساسالة عن األطـر املؤسسـالة والقانونالـة الواجبـة الت بالـه، واقـوس ا تاـ        

ــوا منظاــة األمــن والتعــاو   ــا يف آلار/مــاروي كاــا قامــ  ســل ات كوســوفو    نظات   يف أوروب
موفوا إداريا سـابقا مـن وسارة الداللالـة ال ـربالة يف      32بدم   للسااحبإنشاء فريه للتوفالس 

ــافة    ــوفوي وبا ضـ ــة يف كوسـ ــوال املدنالـ ــة األاـ ــوفو يف   وكالـ ــرطة كوسـ ــ  ىـ ــ ، قامـ إىل للـ
جـداا  اوتلالبوسافالت /لالبوسافال  ملد ن ـاس  آلار/مارو، بإنشاء م،تبني جديدين يف بلدية  11

 لاوارة ا تاعالةيل تواو ارس
وعال  األازاه السالاسالة ال ربالة علت سيادة أنش توا يف جماَّ التنظـالم والتوعالـة يف    - 18

اــزه ا ركــة  ”جمنتاابــات التشــريعالة ال ــربالة القادمــةي وقــام     ل اســتعدادامشــال كوســوفو  
جتااعـات علــت مسـتوى البلـديات الــ  بلةـ  لروهتــا يف     بتنظـالم سلســلة مـن اال   “االىـتراكالة 

 ينـاير يف بلديـة سفالتشـا /   كـانو  الثاين/  30و الـلق عققـد يف   اال  أاحاء كوسوفلمؤمتر ا زه 
يف مـؤمتر ا ـزه يف لالبوسافالت /لالبوسـافال      “ا ـزه التقـدمل ال ـري   ”سفال،ا ي كاـا عقـد   

قـام ا ـزه التقـدمل ال ـري بإنشـاء      ي وعضـو  1 000ىباط/ف اير اللق ىارأل فاله اواَّ  8
يف سوبــني بوتــوأل ولالبوسافالت /لالبوســافال  يــومل   “لجماــاد النســاكل للحــزه”جمــالس بلديــة 

ىــباط/ف اير علــت التــواَّ، يف اــني قــام اــزه ا ركــة االىــتراكالة بإنشــاء جنــاح  26و  15
وتـــرة آلار/مـــاروي كاـــا كانـــ  انـــاأل لـــجمل ال 4نســـاكل يف لالبوسافالت /لالبوســـافال  يـــوم 

املشاولة بالتقرير، سيادة يف عدد الزيـارات بـني املسـؤولني يف ا،ومـة فـربالا وقـادة األاـزاه        
 السالاسالة ال ربالة يف مشال كوسوفوي

نالسا /أبريل، قام أل،سندر فودجالت  ركالس وسراء فربالا املنتوالة واليته جبولـة   3ويف  - 19
يف ســاعة مب،ــرة قبــل موعــد  يف مشــال كوســوفو وعقــد اجتااعــا ااىــدا يف سوبــني بوتــوألي و  



 S/2016/407 

 

6/26 16-06847 

 

وفول فودجالت ، ألقال  قنبلة يدوية وأطله عـدد مـن ال لقـات مـن بندقالـة يف سوبـني بوتـوأل        
 يف املنشنة ال  كا  من املقرر التجا  فالواي واستار ا شد دو  وقوع اوادث ألرىي

فـره كوسـوفو   مـن  آلار/مـارو، أفالـد بـن  سسـة أاـداث       31ويف اادث وق  يف  - 20
ــا  كوســوفو يف مشــال مالتروفالتشــا،   ديــد قــاموا بتو وقــام أاــد ال ــره  تســعة أاــداث مــن ألب

ىـرطة كوسـوفو   قامـ   س أربـ  طلقـات ناريـة مـن مسـدوي و  اـدث أق إفـاباتي و       طجمبإ
 املشتبه فالوميباستجواه 

  
 األمن -رابعا  

قــد ا الــة األمنالــة العامــة يف كوســوفو مســتقرة، رغــم أ  التــوترات السالاســالة  ال تــزال  - 21
أســورت عــن عــدد كــبن مــن ا ــوادث، مبــا يف للــ  االاتجاجــات العنالوــة واالعتــداءات           

 ىـباط/  17والتوديدات ضد املسؤولني، وإ اس الضرر باملاتل،ـات ا ،ومالـة وا افـةي ويف    
 قــامف ايــر، مبناســبة الــلكرى الســنوية الثامنــة  عــجم  اســتقجمل كوســوفو مــن جانــ  وااــد،   

ــواَّ  ــتج  12 500اـ ــن احملـ ــاملني  مـ ــن املسـ ــم مـ ــنة ني معظاوـ ــتالناي ويف  مبسـ ــط بريشـ يف وسـ
ع الـل  ىباط/ف اير، عندما استادم أعضاء ال ملـا  املنتاـو  إىل املعارضـة وسـاكل عنالوـة لت      19

مـــن مؤيـــدق املعارضـــة لـــار  مـــبىن الاعالـــة، إضـــافة إىل   500دورة الاعالـــة، جتاـــ  احـــو 
رة االســتثناكالة الــ  عقــدهتا الاعالــة    ىــباط/ف اير، لــجمل الــدو   26االاتجــا  املــنظمي ويف  

مـن مؤيـدق املعارضـة     500إىل  400يتـراوح عـددب مـن    النتااه ركالس جديد، اول جتاـ   
 ي  النواهسسة أىااص، من بالنوم أاد باعتقال ىرطة كوسوفو قام  إىل جتا  عنالسي و

ي فوـل  كاا أفبح املسـؤولو  ا ،ومالـو  و تل،ـاهتم أاـدافا يف عالـ  أاحـاء كوسـوفو        - 22
ال ـجمء وا جـارة   علـت إلقـاء   أربعة أىااص جموولني أقدم كانو  الثاين/يناير يف بريشتالنا،  26

الناكــ  األول لــركالس ااىــم تقــل الــلق كــا  عندكــل يشــةل من ــ    ســالارات  موكــ علــت 
بإلقـاء  أىـااص جموولـو     قـام الـوسراء ووسيـر ا ارجالـةي وبعـد للـ  بثجمثـة أيـام يف بريشـتالنا،         

 كانـ  تقـل وسيـر الزراعـةي ويف     جـات  لـوءة بـا   علـت السـالارة الرمسالـة الـ        ا جارة وسجا
الننا  يف سـالارتني لافـتني ميل،واـا وسيـر     علت إضرام جناة جموولو  أقدم ىباط/ف اير،  24

للحـزبني  ىـباط/ف اير، مت ختريـ  م،اتـ      27و  26الزراعة وناك  وسير ا دارة احمللالةي ويف 
ىـباط/ف اير كـلل ،    27  ا اكم يف أماكن تختلوة مـن كوسـوفوي ويف   يف االكتجمالركالسالني 

آلار/مـارو يف   6تعر، ركالس ععالة كوسوفو للتوديد يف وسـاكل التوافـل االجتاـاعلي ويف    
بريشتالنا، أضرم  النار يف السالارة الرمسالة ال  يستادموا أاد مسـؤوَّ ا ـزه ا ـاكمي ويف    

اــزاه املعارضــة حملاولــة وقــس املرافقــة أة مــن نشــ اء آلار/مــارو، ألقــل القــب  علــت أربعــ 8
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آلار/مــارو، ألقــت أىــااص جموولــو   12الرمسالــة لــركالس الــوسراء يف بريشــتالناي وألــنا، ويف 
، فن قـ  أضـرارا بـاملبىني    املنتوالـة واليتـوا   رـىي آغـا  عاطوـة  قنبلة اارقـة علـت م،تـ  الركالسـة     

يف كوسـوفو لـجمل األسـبوع التـاَّ، ومت     وأضرم  الننا  يف سـس سـالارات تابعـة ملسـؤولني     
 مركبات بعثة االااد األورويي أيضا ختري  أرب  من

ــة العامــة يف   - 23 ــة األمنال ــاءوفلــ  ا ال ــات   األاال ــوا األقلال ــنثرا  الــ  تق ن مســتقرة وأقــل ت
ــالعنس السالاســل،   ــ  أاحــاء كوســوفو،    ل نتالجــةب ــات الشــرطة يف عال ــادة دوري ال ســالاا يف وزي

انو  الثاين/يناير وىـباط/ف اير، افوـ  عـدد ا ـوادث املبلـا عنـوا الـ  تـؤثر         الشاالي ويف ك
 ي  2015من عام نوسوا الوترة م  قارنة أاالاء األقلالات باملعلت 
ــاير،  30ويف  - 24 ــا  كوســوفو ملــدة    مت ااتجــاسكــانو  الثاين/ين ســاعة  48أربعــة مــن ألب

اجومالـــةي ويف  بندقالـــةبـــالقره مـــن ديـــر فالســـوكل ديتشـــاين  الـــاسة أســـلحة، مبـــا يف للـــ    
مـن منـاسل فـره     مزنلـني ىباط/ف اير، تبني بسرعة أ  األفراد اللين ألقوا ا جـارة علـت    18

ة كوســوفو ىــباط/ف اير، ألقــ  ىــرط 22كوســوفو يف كلالين/كلالنــا اــم مــن األاــداثي ويف 
ألبـا  كوسـوفو واسـتجوب  أاـد ىـركاكوم، وأطلقـ        مـن  اـداث  األالقب  علت ثجمثـة مـن   

سراح األاداث األربعـة كلـوم بعـد مقابلـة جـرت حبضـور آبـاكوم وأل ـاكل اجتاـاعلي ويف          
يف طعـن أاـد األاـداث     ملشاركتوممشال كوسوفو، استارت واكاة ستة من ألبا  كوسوفو 

 /أبريل ويتوق  أ  ختتتم يف هناية نالسا /أبريلي  نالسا  9من فره كوسوفو يف 
 مت اختـال بشن  الت ـر  العنالـس والتشـدد،     الةاسا وبعد اعتااد استراتالجالة كوسوفو  - 25

ــة     لل ــوات إضــافالة   ــوسارات املعنال ــوسراء توجالوــات إىل ال ــالس ال ــلااي وأفــدر م،تــ  رك تنوال
يف عـدد مـن البلـديات،      عداد أنش ة يف جماالت عال كل منـوا، يف اـني جـرت مشـاورات    

ــومل     ــالتر ي ويف يــ ــانال ، وفوىترق/فوتشــ ــالوات ، وكاىانال /كاتشــ ــوا فنيزاق/أوروســ منــ
آلار/مارو، ألق  ىرطة كوسوفو القب  علت اثنني من ألبا  كوسـوفو يشـتبه يف    16 و 15

يف العـراس   قالامواا بتاويل أو تالسن أنش ة عاعات إراابالـة مرتب ـة بتنظـالم الدولـة ا سـجممالة     
ــامو ــت جــدرا  كنالســة    الآلار/مــارو، اكتشــو  كتابــات تشــن إىل     17ي ويف الش تنظــالم عل

ــزال أرثولكســالة فــربالة يف بريشــتالناي و  ــنثن أيــديولوجالات الت ــر   ال ي ــالعنست  امل ــحوه ب
 لسل ات احمللالة والدولالة علت اد سواءيلووجود أفراد من التنظالاات املت رفة ىاغجم ملحا 

  
  سالادة القانو -لامسا  

الـ  فـدرت مـؤلرا    التحـديات الراانـة يف جمـال سـالادة القـانو  يف التقـارير        مت اديد - 26
عن االااد األوروي وجملس أوروبـا، وعـن تختلـس الـدول األعضـاءي ومـن أبـرس املسـاكل تلـ           
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ــة إىل ضــاا  اســتقجمل القضــاة و    ــالوود الرامال ــه ب ــ  تتعل ــة العامــة  ال ومســاءلتوم أعضــاء النالاب
إســاءة معاملــة احملتجــزين وتــدين الظــرو  املاديــة وتعــاطل املاــدرات  بوكوــاءهتمو وونزااتــوم 

وعــدم تســوية طلبــات والوســاد واحملابــاة يف الســجو و وطــول فتــرة االاتجــاس قبــل احملاكاــةو   
 املاتل،اتي رد
التقرير فالاـا يتعلـه بإدمـا  القضـاة     املشاولة بوترة التقدم قلالل نسبالا لجمل مت إاراس و - 27
مـن نظـام القضـاء ال ـري يف نظـام كوسـوفو، عاـجم باالتواقـات الـ  مت          ء النالابة العامـة  أعضاو

ــلق    ــزال يالســرب التوفــل إلالوــا عــن طريــه ا ــوار ال مــن القضــاة   34االاــاد األورويي وال ي
ينتظـــرو   2015الــلين مت التالــارام يف ازيرا /يونالـــه ومتوس/يولالــه    أعضــاء النالابــة العامـــة   و

تشــري  لــاص لتنظــالم املعاىــات أ  تقــوم بســن ععالــة فــربالا يــتعني علــت  ال يــزالتعالالنــومي و
 التقاعدية للاوفوني اللين سالنتقلو  إىل نظام كوسوفوي

 ،ا االبتداكالــةشــاالســة واكاــة يف و،اــة مالتروفالت أفــدرتكــانو  الثاين/ينــاير،  21ويف  - 28
ــة      ــابعني لبعث ــالني ت ــن قضــاة دول ــة م ــادمؤلو ــة األوروي االا ــانو  ادةبســال املعنال  كوســوفو يف الق

أدانـ  احمل،اـة إيوـانوفالت ، واـو سالاسـل      قـد  ي وأوليفر إيفانوفييش  وخرارو   ا،اوا يف قضالة 
فالاـا يت ـل   “ ارت،ـاه جـراكم اـره ضـد السـ،ا  املـدنالني      ”بارس من فره كوسوفو، بتواة 

ــ  جــرت يف    ــة   ي 1999نالســا /أبريل  14باألاــداث ال ــ  ت ك ــه مت ــوم  إال أن ــانوفالت  واملت إيو
يف مشـال مالتروفالتشـا،    افـربال يف وسارة الداللالـة  لا،لر دراغولالوه ديلالباسالت ، الركالس السابه 

ــن هتاــ    ــل يف فــرو  مشــددة    ”م ــة قت ــت ارت،ــاه جرمي ــت  ”و “ التحــري  عل التحــري  عل
فالاــا يتعلــه باألاــداث الــ  جــرت يف   “ ارت،ــاه جرميــة قتــل يف فــرو  مشــددة  الشــروع يف 

ــواني آلــرين يف اــلب القضــالة مــن هتاــ      2000ف اير ىــباط/ 3 ــة مت ــرا ثجمث ــل يف ”ي وب القت
وا،ـــم علـــت إيوـــانوفالت  “ي القتـــل يف فـــرو  مشـــددةالشـــروع يف ”و  “فـــرو  مشـــددة

 احملاكاةي   ل عن يف قرار االسةلعنه الدفاع فريه يسعت بالسجن ملدة تس  سنواتو و
رــىي آغــا الــ  كانــ  عندكــل تشــةل  الركالســة عاطوــة ىــباط/ف اير، فــدق   24ويف  - 29

املتا  ــة وم،تــ   الةــر ركالســة كوســوفو علــت االتوــاس الــدوَّ بشــن  استضــافة  من ــ  
العام املتا ي يف اولندا، الـلق سـبه أ  وقـ  علالـه وسيـر لارجالـة كوسـوفو وسـون         الناك  

ــدى كوســوفو  مبحاكاــة املتا  ــة  قوم الةــر ي وســت2016ىــباط/ف اير  15يف  اولنــدا ل
 1998كـانو  الثاين/ينـاير    1كم ال  يـزعم أهنـا ارت،بـ  لـجمل الـزناع يف كوسـوفو بـني        الرا
 ي  2000كانو  األول/ديسا   31 و

آلار/مارو، قام  البعثة بتالسن عقد اجتااع بني  ثلل م،تـ  األمـم املتحـدة     3ويف  - 30
ا ـاص   املـدعل تـ   املعين باملادرات والرمية، ووادة االستابارات املالالة يف كوسوفو، وم،
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املعنالــة بســالادة    يف كوســوفو، ومنظاــة األمــن والتعــاو  يف أوروبــا، وبعثــة االاــاد األوروي      
، وم،ت  املاثل ا اص لجمااد األوروي، وبرنـام  األمـم املتحـدة ا يـاكل، والوـات      القانو 

قشــات ،افحــة غسـل األمــوال وم،افحــة متويــل ا راـاهي وجــرت اــلب املنا  مباأللـرى املعنالــة  
لل نـام  ا قلالاـل مل،تـ  املاـدرات والرميـة يف جنـوه ىـرس أوروبـا          األوس ضان ا طار 
 ي2019إىل عام  2016للوترة من عام 

ــال ســالادة         - 31 ــة رفــد األنشــ ة واالضــ جمع بــبع  املســؤولالات يف جم ووافــل  البعث
، واسـتارت يف  القانو ي ووافل  تعاوهنا التقين مـ  املؤسسـات يف كـل مـن بلةـراد وبريشـتالنا      

ــ  ال تعتــر  ب،وســوفوي           ــواردة مــن الــدول ال تالســن طلبــات املســاعدة القانونالــة املتبادلــة ال
بني املنظاات الدولالة، وا تا  املدين، واملؤسسات العامـة يف   التحاورقام  البعثة بتالسن  كاا

 مشال كوسوفو بعقد اجتااعات ىورية للتنسالهي
للت ـديه يف املقـام األول   تقـد  لـدمات الت ـديه علـت الوثـاكه،      البعثة وافل  كاا  - 32
ىوادات ا الة املدنالـة واملعاىـات التقاعديـة والوثـاكه األكادميالـة، للاقـالاني يف كوسـوفو         علت

كـانو  الثاين/ينـاير    16مـن  ي ومت يف الوتـرة  الـ  ال تعتـر  ب،وسـوفو   وبناء علت طل  الـدول  
فــل  البعثــة اوثالقــة مــن اــلا القبالــلي كاــا و  531اوعــه جتوالــز مــا جم ،نالســا /أبريل 15إىل 

 الشـرطة الناكالـة )ا نتربـول( ودوهلـ    لنظاة الدولالة املتالسن االت االت بني سل ات كوسوفو و
إفدار إىعارات دولالـة بشـن  األىـااص امل لـوبني،     تلتاس طلبا  29األعضاءي وتلق  البعثة 

 “ي  نشرات محراء” 9يف اني أفدرت ا نتربول 
  

 العاكدو  وال واكس -سادسا  
عـودة  سجل  مووضالة األمم املتحدة لشؤو  الجمجسني لجمل الوترة املشـاولة بـالتقرير،    - 33
مــن م ــريل   29مــن فــره كوســوفو و    39 مإىل كوســوفو مــن بالنــو   ىا ــا طوعــا  76

أى،اَّ كوسوفو ووااد مـن سـ،ا  كوسـوفو املنحـدرين مـن البـل       طاكوة من  7 كوسوفو، و
 كوسوفوي من ااالت العودة ال وعالة الوردية إىل 778، سجل  2015ولجمل عام األسودي 

ــدد ا عــاَّ    - 34 ــة أ  الع ــدر البعث ــاساني وتق ــا    للن ــلين يعالشــو  يف كوســوفو كــا  يبل ال
مـن بـني اـؤالء األىـااص يف      472ي ويعـال   2016ىا ا يف هناية آلار/مـارو   16 785
ضالة تقد  الدعم إىل أفراد ال واكـس للح ـول   مركزا عاعالا يف كوسوفوي ووافل  املوو 29

ىا ـا مسـاعدة    مثـانو  علت الوثاكه الشا الة وال القضـايا املتعلقـة با الـة املدنالـةي وتلقـت      
 التقريري  املشاولة بوترة المن الا القبالل أثناء 
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ووافــل م،تــ  ىــؤو  ال واكــس التــاب  لــركالس وسراء كوســوفو جوــودب الرامالــة إىل    - 35
برنـام  مدتـه سـتة    تنوالـل  ي وبدأ يف أواكل آلار/مارو األقلالاتإجياد فرص عال ألفراد طواكس 

مـن فـره كوسـوفو، لجمضـ جمع بننشـ ة       49ىاي، مبا يف للـ    100أىور يستوالد منه 
ال ـعالدين املركـزق واحمللـل، ويف وسـاكط ا عـجمم       تدري  داللل يف املناف  ا ،ومالـة علـت  

 احمللالة واملنظاات غن ا ،ومالةي
 امن األسر ال  ال متلـ  أرضـ  أسرة  52 ا ل ولجمل الوترة املشاولة  لا التقرير،  - 36

ــت مــن طواكــس الرومــا واألىــ،اَّ وامل ــريني      ــديثا يف بلــدة جاكوفــا/    عل  منــاسل مشــالدة ا
كاريتـاو  ”ة منظاـ ر/مـارو، وقعـ  بلديـة فنيزاق/أوروسـالوات  و    داكوفالتشاي ويف أواكـل آلا 

ملكرة تواام لرف  مستوى املركـز االجتاـاعل والتربـوق يف قريـة دوبرايف/دوبرافـا      “ كوسوفو
يف املاكــة مــن  95ي ويتــنلس اــواَّ الــةمــن أجــل اســني ا ــدمات ال بالــة واالجتااعالــة ا تاع  

 س،ا  القرية من أفراد طاكوة األى،اَّي  
يـورو يف السـنة ملـدة سـنتني مل،تـ  البلديـة        20 000ول    بلدية بريـزر  مبلـا    - 37

كوسـوفو   املعين بشؤو  ال واكس والعـودة دعاـال لتنوالـل ل ـة العاـل ا افـة بإدمـا  طواكـس        
 الروما واألى،اَّ وامل رينييمن 
  

 التراث الثقايف والديين -سابعا  
ــزال - 38 لكســالة ال ــربالة وســل ات كوســوفو فــعبة،   العجمقــات بــني ال،نالســة األرثو  ال ت

ي ورغـم أ  جملـس التنوالـل والرفـد   يسـتننس      مسـتارة  ول،ن الوود الرامالة إىل تالسن ا وار
، فقـد اتوـه أعضـاؤب ب ـورة غـن      2015اجتااعاته بعد منل اجتااعه األلن يف أيلول/سبتا  
 رمسالة علت استسنا  االجتااعات املنتظاة عاا قري ي

يف احمل،اــة الدســتورية  قامــ ل،نالســة، ل ــور موــم بشــن  محايــة اقــوس املل،الــة ويف ت - 39
القــاكم منــل سمــن طويــل بــني بلديــة  بــالزناعالتــدابن املؤقتــة املتعلقــة بتاديــد ىــباط/ف اير،  29

ــر فالســوكل ديتشــاين األرثولكســل ال ــري     ــايو 31اــا  ديتشا /ديتشــاين، ودي ي ويف أيار/م
 منـل ، عقد جملس التراث الثقايف ملركز بريزرين التـاريل أربعـة اجتااعـات عاديـة     عضو  لل 

املوافقـة  متـ   وللاركـز  إعادة تش،الله يف أواكل كانو  الثاين/ينـايري ومت انتاـاه ركـالس جديـد     
 علت ثجمثة طلبات  جراء إفجماات طوالوة علت املباين ا الالةي  

و يف بريـزرين مـؤمترا بشـن  ا ـوار بـني      آلار/مارو، نظا  ا،ومة كوسوف 19ويف  - 40
األديا  ومحاية التراث باعتبارإـا مـن أدوات امل ـا ة وم،افحـة الت ـر  الـدييني وىـارأل يف        
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، وال،نالسـة األرثولكسـالة ال ـربالة، وال،نالسـة ال،اثولال،الـة      ةا سـجممال  ال اكوـة الا املؤمتر  ثلـو  
كوسـوفو، وال،نالسـة ال وتسـتانتالة يف    ة يف ال ـوفال  ـرس  ال، واااد ةالالووديال اكوة الرومانالة، و

 كوسوفو، وال ريقة الب،تاىالةي

ويف إطــار مبــادرة جديــدة، قامــ  جماوعــات مــن تجممالــل مــدارو ألبــا  كوســوفو يف    - 41
عــن ااتاــام كــبن بــتعلم املزيــد عــن  اوثــجمث مناســبات بزيــارة ديــر فالســوكل ديتشــاين، وأعربــ

 ة وتاريه الديينيل اكي الدير املعاارية ولوااته الداري
  

 اقوس ا نسا  - ثامنا 
ــدوَّ املعــين        25يف  - 42 ــل ال ــه العام ــة عــن الوري ــة بالنالاب ــاير، قامــ  البعث كــانو  الثاين/ين

حبقوس ا نسا  بعقد جلسة عال م  م،تـ  ركـالس الـوسراء ملناقشـة توفـالاته بشـن  مشـروع        
لبعثــة تضــةط مــن أجــل (، وال تــزال ا2020-2016اســتراتالجالة كوســوفو  قــوس ا نســا  )

 سرعة إجناسااي
ىباط/ف اير، وقع  ا،ومة كوسوفو ومؤسسة أمني املظـا  مـلكرة تعـاو      12ويف  - 43

تتعله باستادام مبىن املؤسسـة الديـد،  ـا سـالتالح للاؤسسـة أ  تظـل مسـتقلة وفقـا للابـادا          
باط/ف اير، ىـ  18املتعلقة بوضـ  املؤسسـات الوطنالـة  قـوس ا نسـا  )مبـادا بـاريس(ي ويف        

يورو مل،ت  أمـني املظـا ي وكـا      420 000ل    سل ات كوسوفو مبلةا إضافالا قدرب 
االمتثــال ملبــادا بــاريس وخت ــالي األمــوال مــن بــني املت لبــات الــ  وضــعوا االاــاد األوروي  

آلار/مــارو، أفــبح  10للــدف  قــدما ب لــ  كوســوفو املتعلــه بتحريــر مــنح التنىــناتي ويف   
ظا  يف كوسوفو عضوا يف راب ة أمنـاء املظـا  ملن قـة البحـر األبـال  املتوسـط،       م،ت  أمني امل

 ال  تدعم التعاو  وتبادل املعلومات وأفضل املاارسات فالاا بني األعضاءي

ىــباط/ف اير بتعــالني ركــالس وفــد   5ورابــ  البعثــة بقالــام ركــالس وسراء كوســوفو يف   - 44
آلار/مـارو، عققـدت يف بلةـراد     25يف الوريه العامل املشـترأل املعـين بـاملوقوديني ويف     بريشتالنا
ــةاللســة  ـــ العلنال ــة     42 ال ــة الدولال للوريــه العامــل املعــين باألىــااص املوقــودين، بركاســة اللجن

لل لال  األمحري وأكد ركالس الوريه العامل أ  عدد األىااص ا وـول م ـنام فالاـا يت ـل     
ــ   ــا   باألاــداث ال ــة الســابقة،    1 665وقعــ  يف كوســوفو يبل ــدورة العلنال ــل ال ىا ــاي ومن

 االة جديدةي 19أغلق  ملوات مثاين ااالت بالناا فتح  
ىباط/ف اير، وّق  ركـالس الـوسراء قـرارا تنظالاالـا يقضـل بإنشـاء لنـة ا،ومالـة          2ويف  - 45

ــس النســل املت ــل         ــلين تعرضــوا للعن ــن وضــ  األىــااص ال ــه م ــالزناع وإجــراءات للتحق ب
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باعتبارام ضحايا مدنالني واالعترا   لا الوض ي كاا قام م،ت  ركالس الوسراء بإنشـاء أمانـة   
اللجنــة املــلكورةي ومت وضــ  الت افــات اللجنــة وأعضــاء أمانتــوا واملنظاــات غــن ا ،ومالــة  

قـرار  املـرأةي وسـالتالح ال   ومت،ـني  النسني بني للاساواة املتحدة األمم املنلو  هلا، بدعم من االسة
التنظالاـل بــدء تنوالــل القـانو  لق ال ــلة، الــلق يعتــر  قانونالـا للاــرة األوىل بوضــ  الضــحايا    
املدنالني للعنس النسل اللق وق  أثناء الزناع يف كوسـوفوي وتتضـان التعويضـات املتولـاة يف     
القـانو  إم،انالـة ا ـول الضـحايا علـت معاىـات تقاعديـة وعـجم  طـ  جمـاين وفـرص العاـل             

 نش ة املدرة للدلل وإم،انالة ا  ول علت التعلالميو ارسة األ
ــ  أ  مــن          - 46 ــه بالشــباه، اعتق ــورات تتعل ــدة ت  ــالتقرير ع ــرة املشــاولة ب وىــودت الوت

بشـن  الشـباه والسـجمم     (2015) 2250املناس  ا بجمغ عنوا يف سالاس قـرار جملـس األمـن    
منظاة غن ا،ومالة معنالـة بالشـباه مـن عووريـة      32ىباط/ف اير، قام   14ألمني فول وا

، تنشـن  “نـادق البلقـا   ”مولدوفا وبلدا  غره البلقا  بتوقال  اتوـاس للتعـاو  أطلـه علالـه اسـم      
مبقتضــاب ىــب،ة للاعلومــات لتنســاله مشــاركة ا تاــ  املــدين يف األنشــ ة املت ــلة بالشــباه يف  

 فا بالدور اللق مي،ن أ  تض ل  به الشـابات يف أعاـال امل ـا ة، نظاـ  بعثـة     املن قةي واعترا
ىباط/ف اير مناقشة ماكـدة مسـتديرة يف إطـار     26يف  كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم

الالوم العاملل املوتوحي وقـام املشـاركو  مـن منظاـات ا تاـ  املـدين مـن عالـ  أاحـاء كوسـوفو           
القاكاة ومناقشة التحـديات املاثلـة والتوفـالات املقدمـة للنـوو، ل ـة العاـل         بتقالالم املبادرات

املتعلقة باملرأة والسجمم واألمني وكا  من بني ا االت الركالسالة ال  تناولتوا املناقشـة مشـاركة   
الشابات يف عالالـات فـن  القـرار، واألمـن والـتا،ني االقت ـاديا ، ومنـ  العنـس ضـد املـرأةي           

ركني أىادوا باعتااد التشريعات وا  ط لات ال ـلة، فقـد الاظـوا أ  تنوالـلاا     وم  أ  املشا
ال يزال تعوقه األدوار النسانالة التقلالدية يف جمتا  أبـوق، وعـدم كوايـة الـدعم املـاَّ، وانعـدام       
التنساله بني الوات ا ،ومالة، وآلالات املساءلة احملدودة يف كل من الق ـاعني العـام وا ـاصي    

ــبا 26ويف  ــات    ىـ ــ  منظاـ ــاله مـ ــابات، بالتنسـ ــن امل جمـــات الشـ ــة مـ ط/ف اير، قامـــ  جماوعـ
ا،ومالـة منـوا ىـب،ة كوسـوفو النسـاكالة، بـإطجمس ت بالـه للـوواتس احملاولـة لإلبـجمغ عـن             غن

 التحر  النسلي

ويف إطار الوود العاملالة الرامالة إىل تعزيـز املسـاواة بـني النسـني مبناسـبة الالـوم الـدوَّ         - 47
آلار/مــارو، عقــد برملــا  كوســوفو جلســةل رمسالــة حبضــور كبــار الشا ــالات يف   8 للاــرأة يف

كوسوفو وأعضاء ا تا  الدوَّ، عقر، لجمهلا فاللم وثاكقل عن النساء الـجمة تعرضـن للعنـس    
النسل أثناء الزناعي ويشن اـلا الت ـور ا جيـاي إىل جتـدد ااتاـام قـادة كوسـوفو ومؤسسـاهتا         

 ص اللين تعرضوا للعنس النسل املت ل بالزناعي  باالعترا  بوض  األىاا

http://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
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ولـجمل الوتـرة املشـاولة بـالتقرير، أفـدر الوريـه االستشـارق  قـوس ا نسـا  التـاب             - 48
للبعثة أربعـة آراء بشـن  سـب  ىـ،اوى، مـن بالنـوا رأق يف االـة تتعلـه بتعـر، النـاساني مـن            
طاكوة الروما ألوضاع فحالة ل رة، مبا فالوا التلوث بالرفـاص، لـجمل األيـام األوىل لـإلدارة     

ــةي وللــي الوريــ  ــة   املؤقت ــاء  ه يف رأيــني مت ــلالمن لاــس ىــ،اوى إىل أ  البعث ق َّــرت يف الوف
ــلي    3ويف املــادة )ا ــه يف ا الــاة(   2باملقتضــالات ا جراكالــة الــواردة يف املــادة     )اظــر التع

ويف رأق  .  األساسـالة  وا ريات ا نسا  اقوس محاية اتواقالة  من  واملعاملة الجمإنسانالة أو املوالنة(
مــن االتواقالــة، انتــواكال التواقالــة   3و  2با ضــافة إىل انتــواكات املــادتني  آلــر، وجــد الوريــه  

ي ويف الـرأق ال ـادر بشـن  االـة تعـر، النـاساني       القضاء علت عال  أى،ال التاالالز ضد املرأة
من طاكوة الروما للتلـوث بالرفـاص، اـدد الوريـه العديـد مـن االنتـواكات لـالس فقـط هلـاتني           

ــا أيضــا لل  ــاقالتني، وإي ــة،     االتو ــة والثقافال ــا قوس االقت ــادية واالجتااعال ــدوَّ ا ــاص ب عوــد ال
ومنـل تقريــرق  والعوـد الـدوَّ ا ــاص بـا قوس املدنالـة والسالاســالة، والتواقالـة اقـوس ال وــلي       

 ،،   رـــرس أق تقـــدم يف تنوالـــل توفـــالات الوريـــه املتعلقـــة بـــدف  التعـــوي  املناســـ  الســـابه
لجمنتـواكات الـ  يـدعت بـن  البعثـة ارت،بتـواي       ة نتالجـة  األضرار املعنوية املت،بـد مبا يف لل  عن 

االتـا    وال توجـد إال االـة،   525كـا  الوريـه قـد أقوـل     ويف هناية الوترة املشـاولة بـالتقرير،   
 2016ومـــن املقـــرر أ  يســـت،ال الوريـــه أعاالـــه الونالـــة بنوايـــة ازيرا /يونالـــه قالـــد النظـــري 

 ي در تقريرا هناكالا بعد لل ي   وأ 
  

 مجماظات -تاسعا  
أراـــ  بانتاـــاه ااىـــم تقـــل الـــركالس الديـــد ل،وســـوفوي وأالاـــ  مـــ  التقـــدير    - 49

االلتزامات املواة ال  أعلنوا السالد تقل يف ل ابه االفتتاال، والـ  آمـل أ  تتـالح فرفـة لبـدء      
ف ل جديد يف ا  اه السالاسل يف كوسوفوي وأود أ  أعره عـن تقـديرق للركالسـة السـابقة     

، ال  كان  مثاال رتلى يف املشاركة ال،املة للقالادة لجمل السـنوات ا اـس   عاطوة رىي آغا
املاضالة، وال سالاا كداعالة إىل ت،امل عال  ال واكس وراكدة يف جمـال سيـادة مشـاركة املـرأة يف     

 جمتا  كوسوفوي  

وتعــد أجــواء التــوتر والشــقاس الــ  أااطــ  بالعالالــة االنتاابالــة يف برملــا  كوســوفو،   - 50
  قالــام أاــزاه املعارضــة وأن ــاراا مبقاطعتــوا وواولــة تع الــل اوــل التن ــال ، مبثابــة  وكــلل

رساكل تلكرنا بضرورة قالام عال  مؤسسـات كوسـوفو الـ  ىـ،ل  ب ريقـة دميقراطالـة ببـلل        
جوـود اثالثــة لتلبالــة ااتالاجــات وت لعــات ىــع  كوســوفوي ويف الوقــ  نوســه، تظــل أعاــال  

ن مقبولة للتعبن عن ا،راء السالاسـالةي وأجـدد دعـوة    العنس بنق ى،ل من األى،ال وساللة غ
ــوفو إىل الت ــر  بشــ،ل مســؤول عنــ      ــادة يف كوس ــ  الق ــة الشــواغل امللحــة   إىل عال د مناقش

 امل رواةي ال،ثنة
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ويسرين أ  أالا  االلتزامات ال  أعره عنوا الركالس وركـالس الـوسراء بعالالـة ت بالـ       - 51
العجمقــات بــني بلةــراد وبريشــتالنا الاريــة اــ  رعايــة االاــاد األوروي، وبالتنوالــل ال،امــل          

لبلـديات  لراب ة/عاعـة  لجمتواقات ال  مت التوفل إلالوـا بالوعـل، وال سـالاا فالاـا يتعلـه بإنشـاء       
ي ول،ـنين أالاـ  مـ  القلـه، بـطء وتـنة التنوالـل لـجمل         أغلبالة فـربالة يف كوسـوفو   اال  تق نو
ثين عشر املاضالة، وآمل أ  تقتر  ا  وات ا جيابالة ال  اختـلت بالوعـل بتالسـن مـن     األىور اال

االااد األوروي جبوود اثالثة من أجـل اسـت،اال ا  ـوات املتبقالـة، وأيضـا مـن أجـل معالـة         
 ضال  يف املستقبل القري ياملزيد من املوا

وإين أت ل  إىل التعجالل بإنشاء الةر  املتا  ـة وم،تـ  املـدعل العـام املتا ـي،       - 52
وأىالد بسل ات كوسوفو  سراعوا يف الت ديه علت اتواس املقر الـجمسم مـ  ا،ومـة اولنـداي     

ة تاريالـة  ومتثل الب العالالة ل وة االوية يف تعزيز سالادة القانو  يف كوسوفو كاـا متثـل فرفـ   
 للاساعدة علت التسام الراح ال  للووا الزناعي  

ــد مــن          - 53 ــاريرق الســابقة، تواجــه العدي ــزال كوســوفو، علــت النحــو املوثــه يف تق وال ت
التحديات ال،بنة يف ق اع سـالادة القـانو ، لـالس أقلـوا اسـتقجمل ق ـاع العدالـة واالـادبي ويف         

شركاء الدولالني، مبا يف لل  بعثـة األمـم املتحـدة    الا ال دد، ينبةل تسان الدعم املقدم من ال
وكالاناهتا األلرى، ب ورة لجمقة يف سالاس ا  ـة األوروبالـة الاريـة يف املن قـةي وأدعـو أيضـال       
إىل إاراس مزيد من التقدم يف الدم  ال،امل للقضاة وأعضاء النالابة العامة مـن القضـاء ال ـري    

  يف نظام كوسوفوي

القالـــام بـــال،ثن مـــن العاـــل يف كوســـوفو لتشـــجال  سيـــادة التســـامح وال يـــزال يـــتعني  - 54
وامل ا ة بني طواكووا، ولضاا  محاية اقوس األقلالـات، ولتالسـن عـودة النـاساني، وللحوـا       

 علت اقوقوم يف املل،الة ا افة، وفو  التقالالد الدينالة دو  عاكه أو وفمي

البعثـة بـالتزام    الـلق يقـود  ، طننياار أعرهق عن امتناين ملاثلل ا اص، فإنين أود أ  و - 55
ــة، ــة   وبرؤي ــراد البعث ــ  أف وإين يف اــلا ال ــدد، أالاــ  مــ  التقــدير    يلتوــانالوم وعالــومولاال

الوود املتوافلة ال  يبلهلا السالد طنني يف االستوادة الق وى من موارد البعثـة لتحقالـه املزيـد    
تسـم بالقـدر نوسـه مـن األإالـة، الوـود       من االسـتقرار والت بالـ  بـني بلةـراد وبريشـتالناي و ـا ي      

املتجددة ال  تبلهلا البعثة يف جماَّ التوافل والتالسن وكـلل  جووداـا الاريـة يف تعزيـز الثقـة      
وامل ا ةي كاا أود أ  أىـ،ر عالـ  أعضـاء أسـرة األمـم املتحـدة وىـركاء البعثـة الـدولالني يف          

وفو، وبعثـة االاـاد األوروي املعنالـة بسـالادة     املالدا ، مبا يف لل  القـوة األمنالـة الدولالـة يف كوسـ    
القانو  يف كوسوفو، ومنظاة األمـن والتعـاو  يف أوروبـا، واالاـاد األوروي، علـت مـا أبـدوب        
من تعاو  وما قدموب من مساإات يف عالنا املشترأل مـن أجـل إاـجمل السـجمم وإاـراس تقـدم       

 يف كوسوفو واملن قة بنسرااي
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 املرفه األول
ــر    ــاد األوروي للشــؤو  ا ارجالــة والسالاســة      تقري املاثلــة الســامالة لجما

األمنالــة املقــدم إىل األمــني العــام عــن أنشــ ة بعثــة االاــاد األوروي املعنالــة 
ــانو  يف  ــالادة القـ ــوفو بسـ ــن     كوسـ ــدة مـ ــرة املاتـ ــن الوتـ ــانو   16عـ كـ

 2016نالسا /أبريل  15الثاين/يناير إىل 
 

 موجز - 1 

 الرفـد  أنشـ ة  تنوالل كوسوفو يف القانو  بسالادة املعنالة األوروي االااد بعثة وافل  
ــد  وا رىــاد ــام املشــورة، وتق ــا والقال ــة بوفاكوو ــ  متاىــالال التنواللي ــوا م  ســالادة جمــال يف واليت
 والوسـاد  املنّظاـة  والرميـة  ا ـره  تتعلـه جبـراكم   قضـايا  يف األا،ـام  مـن  عـدد  وفدر يالقانو 
 ضــد اــره بارت،ــاه جــراكم كوســوفو مــن فــري  وأديــن ىــاي يألــرى ل ــنة وجــراكم
وأربعـة   بقـرئا  وقـد  يسـنوات  تسـ   ملـدة  بالسـجن  علالـه  واقِ،ـم  1999 عام املدنالني يف الس،ا 

 وأد ت ي2000 عــام يف الــ  وقعــ  العاــد القتــل جبــراكم املتعلقــة التــوم مــن مــت واني آلــرين
متـواني   ثجمثة إدانة إىل املنظاة، والرمية املواجرين بتوري  املتعلقة “بالن ” قضالة يف احملاكاة

واقِ،ــمع علــت مــت وم بالســجن يف قضــالة تتعلــه بالتســب  يف إاــداث  يوا ،ــم علــالوم بالســجن
ل ــر عــام يف مالتروفالتشــا النوبالــةي وأديــن مــت وم آلــر يف اهلجــوم علــت بعثــة االاــاد األوروي  

ا  أا،اموـــــا يف ي وأفـــــدرت و،اـــــة االســـــتسن2012سوبـــــني بوتـــــوأل يف أيار/مـــــايو  يف
ال  تتعله بالرمية املنظاـة وغسـل األمـوال واالاتالـال وغناـا، ويف       “جواسات السور”قضالة 
 ال  تتعله بنمور منوا الرمية املنظاة واالجتار باألىااصي “مالدي،وو”قضالة 

ووافل  البعثة رفد ىرطة كوسـوفو وتقـد  املشـورة إلالوـا فالاـا يتعّلـه برداـا علـت          
االاتجاجــاتي وأجــرت بعثــة االاــاد األوروي دورات تــدري  مشــتركة بشــن  فــ    تختلــس 

التجاعــات وم،افحــة الشــة  مــ  فــرس االســتجابة الســريعة يف مــديري  الشــرطة ا قلالاالــة يف 
يف واستار ت بعثة االااد األوروي يف تندية دوراـا  النوبالةي  الشاالالة ومالتروفالتشا مالتروفالتشا

ارق إىل ىرطة ادود كوسوفو بشن  استعداد كوسوفو يف اال ا ـول  تقد  الدعم االستش
تدّفه املواجرين بنعداد كبنةي وعال  البعثة م  ىـرطة ا ـدود واالسـة الاـارأل يف كوسـوفو      
بعد أ  استننوتا تسالن دوريات مشتركة علت طول ا دود ا ضراء،  ا أدى إىل ضـبط ال،ـثن   

تقــوم ىــرطة اــدود كوســوفو وبعثــة االاــاد األوروي  مــن الســل  املوربــةي وإضــافةل إىل للــ ،
بنجــاح منــل ىــور كــانو  الثاين/ينــاير بتســالن دوريــات مشــتركة منتظاــة علــت طــول ا ــدود   

 ا ضراء/ا دود يف مشال كوسوفوي
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ــني       ــ م ب ــاس امل ــل االتو ــدم يف تنوال ــاس    وأاــر س تق ــا  الو ــراد بشــن  إدم بريشــتالنا وبلة
فاكس الشاغرة للقضاة وأعضـاء النالابـة العامـة ومـوفول الـدعم      القضاكل بنشر إعجمنات عن الو

   آلار/ماروي 29يف 

املتا  ـةي وجنـح فريـه احمل،اـة املعـين      وقام ركـالس البعثـة بتعـالني املسـجل يف الةـر        
بالتا الط يف االنتقال إىل الةر  املتا  ة ومت انتقال املـوفوني إىل الدولـة املضـالوة، اولنـدا،     

 اال التحضنية يف مدينة الااقيوقاموا مبباىرة األع
 

 كوسوفو يف القانو  بسالادة أنش ة بعثة االااد األوروي املعنالة - 2 

 األنش ة التنواللية 2-1 

 جرائم احلرب  

ــة     12يف   ــاد األوروي املعنالــ ــة االاــ ــة لبعثــ ــاة تابعــ ــة قضــ ــر أت االســ ــباط/ف اير، بــ ىــ
االبتداكالـــة فــحافالال ولالــال مــن هتاتعــل       مالتروفالتشـــا  القــانو  يف كوســوفو يف و،اـــة    بســالادة
ــواأل ــرية انتـ ــة يف       سـ ــراءات الرمسالـ ــن ا جـ ــة سـ ــة أو عرقلـ ــاء األدلـ ــة إلوـ ــراءات وواولـ ا جـ
 ي“2درينالتسا ”و  “1 درينالتسا”قضال تعل 
ــة االاــاد األوروي يف      18ويف   ــة لبعث ــة قضــاة تابع ــارو، ىــرع  االس ـــةآلار/م  و،ا

االبتداكالـة يف احملاكاة الركالسالة لشاي مت وم بارت،اه جراكم اـره، كـا  ااربـال     مالتروفالتشـا
ــالة     ــة يف قضـ ــه احملاكاـ ــد جتن بـ ــة بعـ ــن العدالـ ــرين ”مـ ــل وآلـ ــاب  غالتسـ ــزعت يف   “سـ ــ  أجِنـ الـ

 ي2013 عام
 

 اجلرمية املنظمة والفسند  

اد ىــباط/ف اير، قامــ  االســة مؤلوــة مــن قــا،  ولــل وقاضــالني مــن بعثــة االاــ  24يف  
االبتداكالـــة بوــتح بــاه املرافعــة مــن جديــد يف احملاكاــة الركالســالة   بريشـــتالنا األوروي يف و،اـــة

ااتالـال وتزويـر وثـاكه    املتعلقـة بعالالـات    “ىركة كوربـاء كوسـوفو  ”لسبعة مت واني يف قضالة 
 وغنااي وقد استقؤن س النظـر يف القضـالة بعـد أ  قامـ  احمل،اـة العلالـا يف ىـور كـانو  األول/        

بإلةاء قرار و،اة االستسنا  باملوافقة جزكالـال علـت االسـتسنا  الـلق تقـدم بـه        2015يسا  د
 وامو الدفاع وردت قرار االهتام بسب  التنلر يف تقدميهي

ىباط/ف اير أفدرت االسة مؤلوة من قـا،  ولـل وقاضـالني مـن بعثـة االاـاد        26ويف  
املتعلقــة  “بالنـ  ”ه أربعـة مـت واني يف قضـالة    األوروي يف و،اـة بريـزرين االبتداكالـة ا ،ـم حبـ     

ــة مــت واني     بتــوري  موــاجرين إىل االاــاد األوروي وبالضــلوع يف جرميــة منظاــةي وأديــن ثجمث
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وبقر ا وااد من كل التومي واقِ،مع علت اثـنني مـن املـت واني املـدانني بعقوبـة مشـددة بالسـجن        
اقِ،ـم علـت الثالـا بالسـجن ملـدة      يـورو، بالناـا    60 000ملدة سـ   سـنوات وبةرامـة قـدراا     

 يوروي 4 000سس سنوات وبةرامة قدراا 

ويف ىور ىباط/ف اير، أفدرت االسة مؤلوة من قا،  ولل وقاضالني من بعثـة االاـاد    
املتعلقـة بالرميـة املنظاــة    “جـواسات السـور  ”األوروي يف و،اـة االسـتسنا  ا،اـال يف قضـالة     

ــال وغناــاي و  ــه ســت ة    وغســل األمــوال واالاتال ــال علــت االســتسنا  الــلق تقــدم ب وافقــ  جزكال
االبتداكالــة فاقوضضـ  عقوبـاهتمي ووافقـ  أيضـال       مت واني للح،م ال ـادر عـن و،اـة بريشــتالنا    

علــت االســتسنا  الــلق قرــدئمع بالنالابــة عــن مــت واعني آلــرين وبرأهتاــا مــن التــوم املتعلقــة بقبــول    
  تل،ات مسروقةي

،  ولـل وقاضـالني مـن بعثـة االاـاد األوروي يف و،اـة       وأفدرت االسة مؤلوة من قـا  
املتعلقــة بالرميــة املنظاــة واالجتــار  “مالــدي،وو”االســتسنا  يف ىــباط/ف اير ا،اــال يف قضــالة 

ـــة         ــن و،ا ــد ل  ا ،ــم ال ــادر ع ــمَّ ع ــن ثا ــن الــراكم، وم ــا م  بريشـــتالنا باألىــااص وغنا
السـجن حبـه  اثـنعني مـن املـت واني، وت كـة اثـنني        االبتداكالـةي وني  ا ،م علت سيادة فترة ا ،م 

آلــرين، وتثبالــ  العقوبــة ال ــادرة حبــه  أاــد املــت وانيي وقــد طعــن مت واــا  يف ا،ــم و،اــة   
 االستسنا  وبقالا ااربعني من العدالة بالرغم من ملكرات التوقالس ال ادرة حبقوااي

ــة      2ويف   ــن بعث ــة م ــة العام االاــاد األوروي يف آلار/مــارو، أودع أاــد أعضــاء النالاب
ىا ـال يف قضـالة تتعلـه باالسـتالجمء علـت       23م،ت  االدعاء ا اص ل،وسوفو قرار اهتام حبـه  
هتاة جناكالـة منـوا غسـل أمـوال وإفـدار       29أر،  لوكة مل،الة عاعالةي وتضا ن قرار االهتام 

 قــرارات قضــاكالة غــن مشــروعة وإســاءة اســتعاال من ــ  رمســل أو ســل ة رمسالــة وتزويــر          
 رمسالةي كهوثا
 

 اجلرائم اخلطرية األررى  

ىباط/ف اير، أفدرت االسة مؤلوة مـن قـا،  ولـل وقاضـالني مـن بعثـة االاـاد         18يف  
ــت      بريشـــتالنا األوروي يف و،اـــة ــة  جــوم عل ــت وم يف القضــالة املتعلق ـــة ا،اــال حبــه م االبتداكال

الـلق وقجئوعـ  إلالـه هتاـة      ي وبقـرئا املـت وم  2012موك  من مركبتني فربالتني رمسالتني يف عام 
 وإ اس الضرر مباتل،ات منقولةي تعري  أىااص رظو  حبااية دولالة للا ر

آلار/مارو، قام  االسة مؤلوة من قضـاة مـن بعثـة االاـاد األوروي يف و،اـة       1ويف  
لـه  بريشتالنا االبتداكالة بوتح باه املرافعـة مـن جديـد يف احملاكاـة الركالسـالة ملـت واعني يف قضـالة تتع       

 فالوـا  الـتح،م  أو أسـلحة  جبرمية قتل مشد دة والشروع يف ارت،اه جرمية قتل مشـد دة وامـتجمأل  
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 2015آلار/مـارو   6ترلاليي وأدان  اهلالسـة املتـواعني يف    من دو  استاداموا أو االاسهتا أو
وا،ا  علت أادإا بالسجن ملدة ثجمثة عشر عامال وستة أىـور وعلـت ا،لـر بالسـجن ملـدة      

عامال وستة أىوري ول،ن و،اة االستسنا  ألةـ  ا ،ـم يف تشـرين األول/أكتـوبر     سبعة عشر 
 وأعادت القضالة إىل و،اة مالتروفالتشا االبتداكالة  عادة احملاكاةي

ــة االاــاد         8ويف   ــن بعث ــل وقاضــالني م ــا،  ول ــن ق ــة م ــة مؤلو ــ  االس ــارو، قام آلار/م
اية الشرعالة بالنالابة عن مـت واعني ضـد قـرار    األوروي يف احمل،اة العلالا برف  ال لبات املقدمة  ا

سـابه فـادر عــن احمل،اـة العلالـا باعتباراــا غـن مقبولــةي وكانـ  و،اـة بريــزرين االبتداكالـة قــد         
سـل ة   بإدانة املتواعني بتواة إساءة استعاال من ـ  رمسـل أو   2014آلار/مارو  13قام  يف 

و،اــة االســتسنا  ا ،ــم وأعــادت  رمسالــةي وبعــد االســتسنا  الــلق تقــدم بــه املتــواا ، ألةــ    
ــا      ــة العلال ــةي ول،ــن احمل،ا ــادة احملاكا ــرار يف  القضــالة  ع ــانو  األول/ديســا    1ســحب  الق ك

 فالواي وأعادت القضالة إىل و،اة االستسنا  ل،ل تقوم االسة جديدة بإعادة النظر 2015
يف آلار/مــارو، أفــدرت االســة مؤلوــة مــن قضــاة مــن بعثــة االاــاد األوروي   14ويف  
ا ،ــم علــت مــت واعني يف قضــالة جناكالــة تتعلــه بإســاءة اســتعاال     االبتداكالــة مالتروفالتشــا و،اــة

 من   رمسل أو سل ة رمسالة واالاتالال لجمل توّلل املن  ي وبقرئا املتواعني من كل التومي

آلار/مــارو، أفــدرت االســة مؤلوــة مــن قضــاة مــن بعثــة االاــاد األوروي يف   17ويف  
ا ،م يف قضالة تتعله مبت واعني بالتسـب  يف إاـداث ل ـر عـام  يف      االبتداكالة شامالتروفالت و،اة

ي وقــد أديــن أاــدإا واقِ،ــم علالــه بالســجن ملــد ة ســنتني    2012النوبالــة يف عــام  مالتروفالتشــا
 وتسعة أىوري وقررت اهلالسة واكاة املت وم الثاين ب ورة منو لة ألنه   ميثل أمام احمل،اةي  

 
الشاانو  ال نوفويااة و  اافا ا وساان     االدعاانتاا الاافايفدة ر ر رياار امل ااريف اخلاان  ل  نااة        

 مب  س أويفوبن

 جـراء اقالـه جنـاكل يف     2011أنِشسا  فرقة العال ا افة املعنالـة بـالتحقاله يف عـام     
الـلق أعـدب    2011االدعاءات الواردة يف تقريـر جملـس أوروبـا ال ـادر يف كـانو  الثاين/ينـاير       

أوروبـاي وال يـزال    مبجلـس  ا نسـا   واقوس القانونالة الشؤو  ارة املقرر ا اص للجنةدي  م
ــلين       ــة ل ىــااص ال ــة الوردي ــه فرقــة العاــل يرّكــز علــت املســؤولالة الناكال التحقالــه الــلق جتري

 يتحالو  الع ء األك  من املسؤولالة عن االدعاءات الواردة يف التقريري

ة املعنالـة بـالتحقاله متوافـجمل مـ  األفـراد واألطـرا        وال يزال عال فرقـة العاـل ا افـ    
املتضــررة وجماوعــات منافــرة الضــحايا بةالــة عــ  األدلــة واملعلومــات لات ال ــلة بــالتحقالهي   
ورغم أ  التعاو  م  السل ات القضاكالة وسل ات إنوال القوانني يف املن قة ولارجوا ال يـزال  
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ستارار تعاو  عال  األطرا  بـالتواسق مـ  التقـدم    جاريال ومقرضالال، فإ  فرقة العال تت ل  إىل ا
 اللق تقحر سب األنش ة التنواللية والتحقالقاتي

 
 الغرف املشخصصة  

يف ىور نالسا /أبريل، قام ركالس بعثة االااد األوروي بتعالني السالدة فالـديلاا دونلـو     
تا الط إىل الةـر   يف من   املسجلي وبعد الا التعالني، انتقل موفوو فريه احمل،اة املعين بال

املتا  ـــةي وانتقـــل موفوـــو الةـــر  إىل الاـــاق يف اولنـــدا وباىـــروا األعاـــال التحضـــنية  
 لعالالات الةر  يف الدولة املضالوةي

 
 إدايفة الطب الشرعي  

يف ىور كانو  الثاين/يناير، قام لـ اء ال ـ  الشـرعل التـابعو  لبعثـة االاـاد األوروي        
ــات ىا ــني، أاــدإا إىل فــربالا     العــاملو  يف إدارة ال ــ  الشــرعل  يف كوســوفو بتســلالم رف

والثــاين إىل كرواتالــا، ومت،نــوا يف ىــور ىــباط/ف اير مــن التعــر  علــت رفــات أربعــة أىــااص    
آلرين موقوديني ويف ىباط/ف اير وآلار/مارو، أجـرى لـ اء ال ـ  الشـرعل التـابعو  للبعثـة       

غلوغوفـاتس  /دجاكوفالتسـا وغلوغـوتس  سربالتسا ودجاكويف//عالالات تقالالم ملواق  يف س،ندراق
آلار/مـارو، قـام    24أورااوفـاتس وبريـزرين وبريشـتالناي ويف    /فوىـالتر  ورااـوفالتس  /وفوىترق

لــ اء ال ــ  الشــرعل مــن بعثــة االاــاد األوروي بتســلالم رفــات ىــاي موقــود إىل عاكلتــه يف   
آلار/مــارو، اســتننس لــ اء ال ــ  الشــرعل التــابعو  لبعثــة   29ري،ــاي ويف  ســوفا/ســوااري 

ــ  يف       ــالم موق ــت تقال ــاملو  يف إدارة ال ــ  الشــرعل يف كوســوفو العاــل عل االاــاد األوروي الع
 كالدجالواأل، يف جما   التعدين يف رودنالتسا يف فربالاي

 
   فا امل كية  

عــو  التابعــة لوكالــة املاتل،ــات يف  لــجمل الوتــرة املشــاولة بــالتقرير، تلّقــ  االســة ال    
طعنـال بانتظـار أ  تبـ      417طعنـال يف اـني ال يـزال     63طعنال جديدال وبت ـ  يف   25كوسوفو 
 اهلالسة فالواي

قـرارال يف   629وأفدرت الةرفة املتا  ة يف احمل،اة العلالا املعنالـة مبسـاكل ا  ا ـة     
 قضالة علت مستوى االسة االستسنا ي 86قضايا علت مستوى االسة احملاكاة االبتداكالة وبت   يف 
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 التعزيز 2-2 
علــت الــرغم مــن اسديــاد الوــود الــ  تبــلهلا البعثــة لــدعم ا لــس القضــاكل ل،وســوفو     

جاوعـة  مبلتشريعات الثانوية ا افـة  ل توااجمنتواء من فالاغلوجملس االدعاء العام يف كوسوفو 
ا لسـني   كـجم  بسـب  تـنلر  القوانني املعدلة املتعلقة بالسل ة القضاكالة،   يقحرس أق تقدم آلـر  

ــواكل احملــدد يف  عــن إجنــاس املواــة يف   ــاير   15املوعــد الن ــت النحــو  2016كــانو  الثاين/ين ، عل
ــةي و   ــاكالة املعدلـ ــوانني القضـ ــة القـ ــولت يف جماوعـ ــاد  املتـ ــتعني اعتاـ ــزال يـ ــس  ال يـ ــواَّ ن ـ اـ

 التنظالاالةي لواكحال
مـدير األمانـة املنشـنة    كوسـوفو بتعـالني   االدعـاء العـام يف   جملـس   قـام ويف ىـباط/ف اير،   
ل،ـل ت ـبح   الجمسمة ي وتوافل البعثة إسداء املشورة املنظاةل وة إجيابالة احو تعزيز يف اديثا، 

 ي  2016األمانة جاازة للعال متاما يف الن س األول من عام 
ــةويف آلار/مــارو، قامــ     ــة األوروي االاــاد بعث ــانو  بســالادة املعنال  كوســوفو يف الق
وبلل ، اـاف   عالالة التالار اثنني من أعضاء ا لس القضاكل من ا ة احمل،اة العلالاي  مبراقبة

شــةل بآلار/مــارو،  8ن ــابه القــانوين، رغــم انتــواء واليــة اثــنني مــن أعضــاكه يف علــت ا لــس 
 لعضو املتبقليلني الاعالة الن باو وتعم 13من أفل  12

ا ـدود  علـت  دوريات باسـتسنا  الـ  ىرطة ادود كوسوفو وعارأل كوسـوفو   وقام  
ا ضراء املشتركة بالنواا،  ا أدى إىل ضـبط سـل  موربـة، تشـال تخـدرات وأسـلحة وسـجاكر        
وأدويــةي وعالــ  البعثــة مــ  كــجم الوــاسين علــت التا ــالط االســتراتالجل الســتارار اــلب           

لعالالات املشتركةي كاا وافـل  بعثـة االاـاد األوروي رفـد عالالـة دمـ  عـارأل كوسـوفو         ا
وإدارة الضراك  يف كوسـوفوي وهلـلا الةـر،، اجتاعـ  البعثـة يف عـدة مناسـبات مـ  م،تـ           
االااد األوروي، ووسارة املالالة، والوـات الدولالـة املعنالـة األلـرى ملناقشـة التقـدم احملـرس اـا         

 زيد من املساعدة التقنالةي  املة تقد  ا،  وإم،انال
إسداء املشورة لشرطة اـدود كوسـوفو بشـن  تنابـوا     االااد األوروي ووافل  بعثة  

ــدفه أعــداد كــبنة مــن املوــاجرين إىل كوســوفوي وسادت ىــرطة اــدود كوســوفو      ــة ت يف اال
َّي ويف وجوداا علت طول ا دود ا ضراء وكثو  عالالات التوتال  يف م ـار بريشـتالنا الـدو   

الوق  الراان، لالس اناأل أق اسدياد لتدفه املواجرين إىل كوسوفو، وال أق إىـارة تـدل علـت    
ــد ي ــبح مســارا يوضــله املوــاجرو ي     ــد ق ــة املشــورة  دارة  كاــا أ  البل ــدم  البعث  النســالةق

أسمـة اجـرةي   اـدوث   ااتاـال  واللجوء واهلجرة يف وسارة الداللالة بشـن  االسـتعداد ملواجوـة   
اســـالنات يف عـــدة جمـــاالت، ال ســـالاا فالاـــا يتعلـــه با قامـــة يف مركـــز ااتجـــاس   ولواظـــ  
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األجان ، وقام  كوسوفو عاوما بتحسـني قـدراهتا علـت اسـتقبال عـدد أكـ  مـن املوـاجرين         
 ي  النظامالنيغن 

ــاد األوروي  قامـــ و  ــة االاـ ــة بعثـ ــزع  مبراقبـ ــدير يف مركـ ــار من ـــ  املـ ــة التالـ ق عالالـ
تعـالني املـدير الديـد ملركـز االاتجـاس يف       وعلت الرغم منبالت ي االاتجاس يف بريزر  وبالجل/

أفـادت بعثـة االاـاد األوروي بننـه سـالتعني إعـادة عالالـة        فقد آلار/مارو،  10/بالت  يف جلبال
ا جراكالـةي وتوافـل بعثـة االاـاد      املاالوـات التالار ىاغل الوفالوـة يف مركـز بريـزرين بسـب      

ــجناء     ــاللالة للسـ ــة التوضـ ــاارة املعاملـ ــة فـ ــرة الســـجو  ملعالـ ــورة إىل داكـ ــداء املشـ األوروي إسـ
 البارسين، ال  ال تزال متثل مش،لة يف الوق  الرااني

رداـا علـت العديـد    ووافل  البعثة مراقبة ىرطة كوسوفو وإسداء املشـورة هلـا بشـن      
املونالـة،   كواءهتـا تقـوم  ـا املعارضـةي واافظـ  ىـرطة كوسـوفو علـت         الـ  اتجاجـات  من اال

مواموـا وفقـا   أداكوـا  لدروو ال  استال ـتوا مـن تـدلجمهتا السـابقة و    ل فنبرست بلل  مراعاهتا
 ألفضل املاارسات األوروبالةي  

وقدم  بعثة االااد األوروي التوجالـه ولـدمات تقالـالم األثـر إىل ىـرطة كوسـوفو يف        
إىل املعلومـات االسـتاباريةي    وـ  األمـن والنظـام باالسـتناد     دة سـاعِ الب اقـة امل ع تنوالل مشـرو 

وعن طريه الا املشـروع، تلقـت أفـراد الشـرطة مـن عالـ  أاحـاء كوسـوفو تـدريبا بشـن  أإالـة            
ات االسـتابارية مـن أجـل اسـني     إىل املعلومـ اوـ  األمـن والنظـام باالسـتناد     استادام يول  

 عال الشرطةي ءأدا
 آلار/مارو، أجـرت بعثـة االاـاد األوروي تقالالاـا لعالالـة ت بالـه نظـام معلومـات         ويف 

ي ولـسن كـا  النظـام يـؤدق كامـل موامـه،       2014ىرطة كوسوفو، اللق بدأ العال به يف عام 
م عاومــا ب ريقــة ســلالاة، فقــد أوفــ  البعثــة باســتعرا، مووــوم التــدري  وت،الالوــه  ويقســتادع
ــهلتحســـني  ــرا مجمءمتـ ــات أفـ ــام   الاتالاجـ ــلوق ا ملـ ــبة لـ ــالاا بالنسـ ــرطة، ال سـ د وطـــجمه الشـ
 با اسوهي احملدود

وأجــرت بعثــة االاــاد األوروي تقالالاــا للتعــاو  املشــترأل بــني الوكــاالت فالاــا يتعلــه     
االغت ــاه والــراكم النســالة ا  ــنة، مــ  التركالــز علــت اديــد عالنــات    جــراكمبــالتحقاله يف 

مت اديــد عــدة توفــالات ومناقشــتوا مــ  ا دارة  ال ــ  الشــرعل وا  ــول علالوــا وإدارهتــاي و 
 علت ا ين علالوم يف املستقبلي اتركالزأكثر هن   اتباعالعلالا للشرطة من أجل 

تخ  ـة علـت مسـتوى نـواه الـوسراء عقـ         الةض  آلالة لعقد اجتااعات تنسـالق مت وو 
ىـرطة كوسـوفو    االسـة توتـال   املشورة ال  قدمتـوا بعثـة االاـاد األوروي إىل وسارة الداللالـة و    
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بشن  كالوالة التعامل ب ريقة استباقالة م  القضايا الـ  ختتلـس فالوـا ا،راء بـني ىـرطة كوسـوفو       
 ياالسة التوتال الشرطة بشن  نتاك  اقالقات  االسة توتال و
 

 مشال كوسوفو 2-3 
الـ  تقـوم    والتوعالـة وافل  البعثة، يف إطار أنش ة الرفد وا رىاد وإسـداء املشـورة    

ــا يف مشــال  ــدين،          ــ  امل ــثلني السالاســالني وا تا ــ  املا ــة م ــات منتظا ــد اجتااع كوســوفو، عق
ديريــة ا قلالاالــة لشــرطة كوســوفو يف مشــال مالتروفالتشــا، وداكــرة إفــجماالات كوســوفو يف    املو

 مركز االاتجاس مبالتروفالتشا ويف أماكن ألرىي
الثاين/ينـاير،  كـانو    25وـل  فوفل  ا الة اادكة إىل اد كـبن ل،نـوا غـن مسـتقرةي      

أفال  رججم  من فره كوسـوفو ب لقـات ناريـة يف الشـارع الركالسـل بشـاال مالتروفالتشـاي        
آلار/مــارو، أطلقــ  أعــنة ناريــة ضــد جماوعــة مــن ألبــا  كوســوفو )معظاوــم مــن     31ويف 

ي واستجوب  ىـرطة كوسـوفو أربعـة    بنلى الشباه( يف مشال مالتروفالتشاو و  ي   أق منوم
يف وااــدة  ،ارقــ  ســالارات لافــة يف مشــال مالتروفالتشــا لــوم ق ــري وأر، وك ــممــن املشــتبه 

 آلار/ 18 آلار/مـارو و  7يف اثنتـا   من فـره كوسـوفو(، و   وا ىرطلىباط/ف اير )ميل، 6
موفــس يف عــارأل كوســوفو(ي ويف ال ــباح البــاكر مــن يــوم   األلــنة مــارو )ميلــ  الســالارة  

قاعـة األلعـاه   علـت  باألسـلحة الرىاىـة    نالسا /أبريل، انوجرت قنبلة يدويـة وأطلقـ  النـار    3
الرياضالة يف سوبني بوتوأل، االا كا  من املقرر تنظالم جتاـ  عـام مـ  ركـالس الـوسراء ال ـري       

 الزاكر بعد فور لل  الالومي
بعثة االااد األوروي مواموا التنواللية يف عدد من الدعاوى القضـاكالةي فوـل    مارس و 

،ونــة مــن ثجمثــة قضــاة تــابعني للبعثــة يف و،اــة       ، أفــدرت االســة م كــانو  الثاين/ينــاير  21
سســة متــوانيي وأديــن أاــد املتــواني بارت،ــاه جــراكم   علــت  وــامالتروفالتشــا االبتداكالــة ا،ا

، وا،م علاله بالسـجن ملـدة تسـ  سـنواتي وبـرا      1999اره ضد الس،ا  املدنالني يف عام 
 الـ  وقعـ  يف ىـباط/   ثانالـة  مـن الدرجـة ال  املتعلقة بنعاال القتل عال  التوم عال  املتواني من 

ــاير، ااــــت  اــــواَّ   29ي ويف 2000 ف ايــــر ىــــاي يف مشــــال  1 000كــــانو  الثاين/ينــ
إىل تعلـالجم كـامجم   ا ،ـم املعلـل   مت إبـجمغ  لتنيالـد الشـاي املـدا ي و    ةسـلاال  ب ورةمالتروفالتشا 
 نالسا /أبريلي 4األطرا  يف 

ــة االاــاد األور  قــامىــباط/ف اير،  2ويف   ــاب  لبعث ــه اوي وقاضــالا  مســاعدقــا، ت   ل
ألبـا  كوسـوفو(، ب ـوة االسـة حملاكاـة األاـداث يف       ا،لر من من فره كوسوفو وأادإا )

اللسة الركالسالة حملاكاة سـتة مـن ألبـا  كوسـوفو الق ـر      بافتتاح ا االبتداكالة، شو،اة مالتروفالت
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القتل العاد )طعن أاد األاداث من فره كوسوفو بـالقره  بالشروع يف تعلقة املقضالة اليف 
ــه(ي ومشلــ  احملاكاــة هتاــا  2015مــن الســر الركالســل يف مالتروفالتشــا يف نالســا /أبريل     تتعل

ــه     ــايو وازيرا /يونال ــاريني آلــرين )أيار/م ــد  2015بناــداث وقعــ  يف ت ــا التودي ــا فالو (، مب
آلار/مــارو،  24نالــة أو العرقالــةي ويف والتحــري  علــت ال،رااالــة القومالــة أو العن ــرية أو الدي 

ا ،م، قـررت االسـة واكاـة األاـداث، بـدال مـن للـ ، إعـادة فـتح          ب للن هالالوم املقرر واو 
الــلق نالســا /أبريل، لت،الــة القضــالة بتحلالــل إضــايف دقالــه للســجمح   15احملاكاــة الركالســالة يف 

 أاد الق ريضبط م  
االسة من قضـاة بعثـة االاـاد األوروي ا ،ـم يف اـه       أفدرتىباط/ف اير،  29ويف  

تابعـة لبعثـة   قافلـة  جوم علـت  اهلبـ  تت لأدانته بارت،اه عدة جراكم جناكالة اللق أاد املتواني، 
ا،ـــم علالـــه بالســـجن ملـــدة قـــد ي و2012يف سوبـــني بوتـــوأل يف أيار/مـــايو االاـــاد األوروي 

ة اقـه مـدهتا ثـجمث سـنوات وبةرامـة      جماوعوا سنة وىورين م  وقس التنوالل، مشـووعة بوتـر  
ــدراا  ــل فــدور ا ،ــم،    1 000ق ــوروي وقب ــداع ي ــاس مت إي ــرار ببشــن  ااتو ــام   ق ــلن ، ق ال
جـوم  اثـل   وال  تتعله  يف البداية ضد نوس املتوم ال  وقجو  التوم مبوجبه بإسقاط االدعاء 

 ي2012ضد بعثة االااد األوروي يف نالسا /أبريل 
شـرطة كوسـوفو يف الت ـدق للجـراكم العرقالـة وتنوالــل      لدعم تقـد  الـ  ووافـل  البعثـة    
إىل املعلومات االسـتابارية يف مديريـة الشـرطة ا قلالاالـة     او  األمن والنظام باالستناد موووم 

بشاال مالتروفالتشاي وقدم  بعثة االااد األوروي الدعم لشـرطة كوسـوفو يف إعـداد اسـتاارة     
إىل املعلومـات االسـتاباريةي   باالسـتناد   او  األمـن عن أعاال باللةة ال ربالة لإلبجمغ  ةجديد

ــتركة بشــن         ــة املش ــدورات التدريبال ــن ال ــلة م ــة سلس ــدأت البعث ــت  وب ــات التجاالســال رة عل ع
ــديري      ــة االســتجابة الســريعة يف م ــ  أفرق يف مشــال  تنيالشــرطة ا قلالاالــ  وم،افحــة الشــة  م

بـني  القاكاة اد األوروي علت سد الوجوة مالتروفالتشا وجنوه مالتروفالتشاي وساعدت بعثة االا
ىرطة كوسوفو ومنظاات ا تا  املدين احمللالة فالاا يتعله بالتنا  والت دق للعنـس النسـاين   

بـني الشـرطة وا تاـ  املـدين واملنظاـات الدولالـة يف        للاـ اء  والعنس املزنَّ بتنظالم اجتااعـات 
 ا وجنوه مالتروفالتشاي  شكل من مشال مالتروفالت

كــانو  الثاين/ينــاير، مـا براــ  ىــرطة ا ـدود يف كوســوفو وبعثــة االاــاد    11 ومنـل  
دوريات مشتركة منتظاة علت طول ا ـدود ا ضـراء/ا دود يف   بتسالن بنجاح  تقوماألوروي 

بالتـوري  والعبـور غـن املشـروع     إىل العديـد مـن االعتقـاالت املت ـلة      ا أدى مشال كوسوفو، 
 النقل املاالوة ل فوليط ووساكبوثاكه السالارات  أو
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 تنوالل ا وار 2-4 
ــباط/ف اير و  18يف   ــا      4ىــ ــين بإدمــ ــار املعــ ــه االلتالــ ــ  فريــ ــارو، اجتاــ آلار/مــ

إدمـاجوم يف الوتــرة   )  يــتم يف وسارة الداللالــة ال ـربالة  نيسـابق ال نيداريــا  نيوفواملـ  مـن  77
وكا  الوريـه يتـنلس مـن  ـثلني مـن وسارة الداللالـة يف كوسـوفو، ووكالـة         (و 2013/2014

السجل املدين وموفوني إداريني سـابقني يف وسارة الداللالـة ال ـربالة، وبعثـة االاـاد األورويي      
ــدين يف أوالــر          ــاكس يف وكالــة الســجل امل ــدم ال لبــات األوىل لشــةل وف ــ  أ  تق ــن املتوق وم

 نالسا /أبريلي  
الااد األوروي القالام بزيارات مالدانالـة إىل امل،اتـ  الورعالـة ل اـوال     ووافل  بعثة ا 

الــ  ومــن دفــاتر الســجل املــدين،   ةاملدنالــة يف مشــال كوســوفو لتقالــالم اســتادام النســ  امل ــدق  
ي وانــاأل طلــ  كــبن علــت وثــاكه ا الــة املدنالــة مــن  2015سقــلا  يف تشــرين األول/أكتــوبر 

 يفره كوسوفو اللين يعالشو  اناأل
ــه     8و  7ويف   ــه ت بال ــة االاــاد األوروي يف اجتاــاع لوري آلار/مــارو، ىــارك  بعث

 ي  بشن  بناء س  نقاط داكاة للعبور ا دارة املت،املة للحدود يف بروكسل
وأارس تقدم يف تنوالـل االتوـاس بـني بريشـتالنا وبلةـراد بشـن  إدمـا  الوـاس القضـاكلي           

وســوفو وجملــس االدعــاء العــام يف كوســوفو  آلار/مــارو، أفــدر ا لــس القضــاكل ل،  29ويف 
 اموفوـ  149و مـن أعضـاء النالابـة العامـة      6 قاضـالا و  14الوفـاكس الشـاغرة لــ     عن إعجمنات

دعم، علت النحو املتوه علاله يف إطار ا وار الـلق يتـوىل االاـاد األوروي تالسـنبي ونقشـرت      لل
اكل لتقــد  ال لبــات حبلــول د هنــاديــد موعــومت الشــواغر علــت املواقــ  الشــب،الة للاؤسســات، 

 نالسا /أبريلي 29
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 املرفه الثاين
يف بعثـة األمـم    وعن ر االت ـال العسـ،رق   ت،وين وقوام عن ر الشرطة  

   كوسوفو املتحدة لإلدارة املؤقتة يف
 الشرطة عن ر  

 
 العدد الب د
 1 االااد الروسل  

 1 أملانالا
 1 أوكرانالا
 1 إي الالا
 1 بلةاريا
 1 تركالا
 1 الناسا
 1 انةاريا
 8 ا اوع 
  

 عن ر االت ال العس،رق  
 
 العدد الب د
 2 أوكرانالا  

 2 بولندا
 1 تركالا

 2 الاوورية التشال،الة
 1 عوورية مولدوفا

 1 رومانالا
 9 ا اوع 
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