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 قسرًا إلى كوسوفو الغجر ينبغي وقف عمليات إعادة
 

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد ُنشر اليوم، إنه  يتعهين علهو دول ااتحهاد ابورونهي أن 
 اء طائفة "الروما" )الغجر( وغيرهم من ابقليات إلو كوسوفو.تكف عن إعادة أبن

 
ويسرد تقرير المنظمة، الصادر بعنوان "ليسهوا موعهت ترحيهي فهي أا مكهان: ينبغهي وقهف ا عهادة 

تفاصههيل عههن إعههادة أبنههاء طائفههة "الرومهها" وغيههرهم مههن أبنههاء القسههرية ببنههاء "الرومهها" إلههو كوسههوفو، 
بصهورة قسهرية إلهو كوسهوفو، دون أن يكهون بحهوفت م، فهي كثيهر مهن  ابقليات، ومهن بيهن م أطفهال،

 ابحيان، سوى المالبس التي يرتدون ا، لكي يواج وا احتمال تعرع م من جديد للتمييف والعنف.
 

وقالهههت سهههيان جهههونف، الشبيهههرة فهههي شهههمون كوسهههوفو لهههدى منظمهههة العفهههو الدوليهههة، "إن دول ااتحهههاد 
إعههادة أشههشاى إلههو أمههاكن يصههبحون في هها الههدولي عههن طريهه  ابورونههي تشههاطر بانت ههان القههانون 

عرعًة لالعط اد أو غير ذلن مهن صهور العهرر الشهديد. ويتعهين علهو ااتحهاد ابورونهي، بهدًا 
مههن ذلههن، أو يواصههل تههوفير الحمايههة الدوليههة ببنههاء طائفههة "الرومهها" وغيههرهم مههن أبنههاء ابقليههات فههي 

 و هنان بأمان"فكوسوفو إلو أن يتسنو ل م أن يعودوا إل
 

سهههيان جهههونف قائلهههًة: "كمههها ينبغهههي علهههو السهههلطات فهههي كوسهههوفو أن تعهههمن ببنهههاء طائفهههة  ومعهههت
مجهددًا بشهكل كامهل فهي  "الروما" وغيرهم من أبنهاء ابقليهات سهبل العهودة بصهورة طوعيهة واانهدما 

 المجتمت".
 

ولههو مههن الصههبا ، وا الشههرطة تمسههن بههالكثيرين مههن أبنههاء "الرومهها" فههي السههاعات ابوالمالحههأ أن 
تتيح ل م ما يكفي من الوقت لجمت متعلقات م، ثم ُتعيدهم إلو كوسهوفو دون أن يكهون بحهوفت م فهي 

 كثير من ابحيان سوى المالبس التي يرتدون ا.
 



ويحصههل عههدد قليههل مههن هههماء العائههدين علههو شههكل مهها مههن أشههكال المسههاعدة لههدى عههودت م إلههو 
كثيههرين يواج هههون مشههاكل فهههي الحصههول علهههو شههدمات التعلهههيم وهههو مههها يعنههي أن هنهههان كوسههوفو، 

 والرعاية الصحية والمفايا ااجتماعية.
 

وا تتيسهر سهبل الحصهول علهو عمههل إا لقلهة قليلهة مهن أبنهاء "الرومهها"، حيهب يصهل معهدل البطالههة 
وبالمقارنهة مهت الجماعههات العرقيهة ابشهرى، يتعهاعف احتمههال بالمئهة.  97فهي أوسهاط م إلهو نحههو 

عمام أبناء "الروما" إلهو صهفوس سهكان كوسهوفو الهذين يعيشهون فهي فقهر مهدقت، وههماء يشهكلون ان
 بالمئة من تعداد السكان. 15نحو 
 

عههد "الرومهها"  ويسههتمر العنههف بههين الجماعههات العرقيههة المشتلفههة فههي كوسههوفو، بينمهها يتفشههو التمييههف
فهال يهفال اط م بصهري كوسهوفو. مهنظم، كمها يتفهاقم مهن جهراء الفكهرة الشهائعة عهن ارتبه بشكل هنان

ُينظر إلو أبناء الروما" علو أن م حلفاء للصري، وذلن نظرًا بن أغلب م يتحهدثون الصهرنية وكثيهرًا 
 ما يعيشون في المناط  الصرنية من كوسوفو.

 
وقالههت سههيان جههونف: "بههالرغم مههن الشطههوات التههي اتشههذت ا حكومههة كوسههوفو مههمشرًا ب ههدس تحسههين 

ائهدين، فه ن السهلطات تفتقهر إلهو مها يلهفم مهن ابمهوال والطاقهات والمهوارد وا رادة لعاستقبال ودمه  ا
 السياسية لعمان عودة هماء بشكل مستديم".

 
بالمئة ممن أُعيهدوا قسهرًا يعتفمهون الرحيهل عهن كوسهوفو مهرة  50وقد أشارت التقديرات إلو أن نحو 

 أشرى.
 

تم إبرام ها، أو يجهرا التفهاوش بشهأن ا، يات ثنائية وُتنفذ عمليات ا عادة القسرية تلن بموجي اتفاق
 بين سلطات كوسوفو والدول ابععاء في ااتحاد ابوروني با عافة إلو سويسرا.

 
ا أصههبحوا ملههفمين قانونههًا أاس مههن أبنههاء "الرومهها" فههي ألمانيهها وحههده 10وأفههادت ابنبههاء أن حههوالي 

 بمغادرة البالد، ومن ثم ف م يواج ون شطر ا عادة القسرية إلو كوسوفو.
 

ذا كانت منظمة العفو الدولية ترى أن حقهًا، ف ن ها تشهعر  شيار العهودة الطوعيهة   ا ينبغي اتسبعادوا 
تحههت وطههأة  بههالقل  مههن ابنبههاء التههي تحههدثت عههن أن بعههش ابشههشاى لههم يوافقههوا علههو العههودة إا

 الت ديد ب عادت م قسرًا.



 
وأعهههافت سهههيان جهههونف قائلهههًة "إن ههههماء الهههذين أُعيهههدوا سهههوس يظلهههون يواج هههون مناشهههًا مهههن التمييهههف 
والعنههف إلههو أن تصهههبح سههلطات كوسههوفو قهههادرًة علههو عههمان الحقهههون ا نسههانية ابساسههية ببنهههاء 

نحههدرون مههن أصههل ألبههاني. وحتههو ، بمهها فههي ذلههن الصههري والم"الرومهها" وغيههرهم مههن أبنههاء ابقليههات
 يتحق  ذلن، ف ن المجتمت الدولي ُملفم بتوفير الحماية لجميت هماء".

 
 حاالت

، وكههههان عمههههرخ سنههههذان شمههههس سههههنوات. وفههههي 1992مههههت عائلتهههه  فههههي عههههام  وغههههادر إفههههران كوسههههوف
، حعههر أفههراد الشههرطة دون سههاب  إنههذار فههي حههوالي السههاعة الثالثههة والنصههف 2010إبريل/نيسههان 

ولم يكن لدى ، وكبلوا يدي  بابصفاد ووعوعوخ في حافلة صغيرة نقلت  إلو مطار بادن بادن. فجراً 
يهورو مهن إحهدى المنظمهات  300إفران ما يكفي من الوقت لجمت متعلقات . وقد حصل علو مبله  

يههورو  50غيههر الحكوميههة. وفههي المطههار الواقههت علههو الحههدود، تههم تسههجيل إفههران كمهها حصههل علههو 
العههودة إلههو كوسههوفو، توجهه  إلههو جيرانهه  ملتمسههًا ولههدى رفههة فههي فنههدن لمههدة يههومين. وعلههو حجههف لغ

، فبههدأ يفيههل مههن م العههون، وحههاول أن يجعههل بيههت ابسههرة القههديم الم ههدم فههي بليميتينهها صههالحًا للسههكن
صههال   الحطههام مههن المبنههو، ولكههن لههم يكههن معهه  مهها يكفههي مههن المههال اسههتبدال اببههواي والنوافههذ وا 

 حدب إلو منظمة العفو الدولية متسائاًل في دهشة: "ما الذا ُيفترش أن أفعل ؟"السقف. وقد ت
 

عامهههًا، فُأعيهههد قسهههرًا مهههن ألمانيههها إلهههو كوسهههوفو فهههي إبريل/نيسهههان  20أمههها لهههولي، البهههال  مهههن العمهههر 
دقههههائ  ارتههههداء مالبسهههه  وجمههههت  10ولههههم يمنحههههوخ سههههوى  ، حيههههب أيقظهههه  أفههههراد الشههههرطة لههههيالً 2010

طيت لولي التحدب بالصرنية أو ابلبانية، وا يمكن  أن يف م سوى بعش العبارات وا يست متعلقات .
، بهل إنه  لهم يسهتطت التواصهل حتهو مهت شهقيق  ابكبهر، الهذا كهان قهد البسيطة من ل جهات "الرومها"

أُعيهد قسهرًا إلههو كوسهوفو قبههل عهدة أعههوام. وكهان لههولي فهي الثانيههة مهن عمههرخ عنهدما فههر ت أسهرت  مههن 
ابمر. وقد حصل علهو مسهاعدة لمهدة سهتة أشه ر، با عهافة إلهو إيجهار شهقة ومبله   كوسوفو أول

 يورو لشراء ما يحتاج . ولم تعرش علي  أية ج ة المساعدة لتعلم الصرنية أو ابلبانية. 350
 

 خلفية
، فهر  كثيهرون مهن الصهري وأبنهاء طائفهة 1999في أعقاي الحري التي دارت في كوسوفو في عام 

و صههرنيا، بينمهها سهههعو سشههرون إلههو الحصههول علهههو الحمايههة الدوليههة فههي دول ااتحهههاد "الرومهها" إلهه
 ابوروني وفي سويسرا.



 
، ُأجبهههر الصههري و"الرومههها" علههو الفههرار مهههن كوسههوفو مجهههددًا مههت انهههدا  2004وفههي مههارس/سذار 

وهههي أعمههال أثههرت أيعههًا علههو  أعمههال عنههف عرقههي بههين الصههري والمنحههدرين مههن أصههل ألبههاني،
 "الروما".تجمعات 

 
وا من كوسوفو فهي مطلهت التسهعينات مهن القهرن  كما كان كثيرون ممن تتم إعادت م قسرًا اآلن قد فرُّ
 العشرين، عندما اندلعت الحري فيما كان ُيعرس باسم جم ورية يوغوسالفيا ااتحادية ااشتراكية.

 
بههدأت سههلطات  ،2008وفههي أعقههاي إعههالن كوسههوفو ااسههتقالل مههن جانههي واحههد فههي فبراير/شههبا  

 كوسوفو تتعرش لعغو  متفايدة من دول ااتحاد ابوروني لكي تواف  علو قبول العائدين.


