RAPORTI I ICMPSË VLERËSIMI I
GJENDJES NË KOSOVË

ICMP ka

Ishin të paktën 4,500 persona
të zhdukur në fund të
konfliktit në Kosovë.

Lehtësuar
bashkëpunimin
në mes të
institucioneve
të Kosovës dhe
Serbisë.

Janë mbledhur

4,500

Ndihmuar
krijimin e
Komisionit të
Kosovës për
Personat e
Zhdukur

1,600

Ndihmuar n;
mbrojtjen e
të drejtave të
familjeve.

14,922 mostra referuese familjare nga ICMP.

Identifikimet e supozuata
Rreth 2,000 raste janë identifikuar

1998……………………………………..2001

Të paktën 1,600 janë akoma
të zhdukur. Procesi ka rritur
pikën e ngirjeshas Si mund të
revitalizohet?

Ofruar mjete
online për
ruajtjen dhe
shkëmbimin e
të dhënave të
personave të
zhdukur.

Përkrahur
shoqatat
familjare dhe
OJF-të e tjera.

Mundësuar
identifikimet
me ADN.

7,333 mostra post-mortem janë përpunuar nga ICMP.

Procesi I identifikimeve me ADN i ICMP-së
2,539 raste janë identifikuar

2002………………………………………………………………....................……….2017

Cilat metoda janë përdorur për të identifikuar personat e zhdukur?

Identifikimet e
supozuara

Bazuar në kontekstin, njohjen
e veshjeve dhe efekteve
personale të anëtarëve të
familjes
Mungojnë kriteret shkencore
Mundësi të lartë të
keqidentifikimit
Identifikimet e gabuara kanë
një efekt indirekt dhe të
paevitueshëm me rastet e
tjera.

Identifikimi i
ICMP-së nga
ADN-ja

Bazuar në përputhjen e ADNsë midis mbetjeve njerëzore
dhe ADN-së së anëtarëve të
familjes
Qasje shkencore me siguri
99,95%
Kapaciteti për të nxjerrë
nga mbetjet e vjetra dhe të
dëmtuara njerëzore
Akredituar ndërkombëtarisht
sipas ISO

Për më shumë informacion, shikoni Raportin mbi Vlerësimin e Gjendjes në Kosovë: www.icmp.int

Identifikmet me ADN sipas viteve
Kur përdoren metoda
tradicionale të
identifikimit vizual për
të identifikuar personat
e zhdukur nuk është I
pazakontë numri I madh I
rasteve të paidentifikuara.

ICMP ka mbledhur mostrat referuese
nga familjet e të zhdukurve, të cilat

2,568

përfaqësojnë 1,874 persona ende

Persona të zhdukur të
përputhur me ADN

të listuar si të zhdukur- por asnjë
nga këto mostra referuese nuk
përputhet me 699 profile unike të
ADN-së që janë nxjerrë nga trupat e
paidentifikuar nga konflikti i Kosovës

699

1,882

Grupe të mostrave
referuese familjare të
papërputhura

Profile të pa përputhura post –
mortem

Çfarë ka ndodhur

Cilat janë hapat e tjerë?

Përafërsisht 2,000 identifikime janë

ICMP ka propozuar që autoritetet dhe familjet e të zhdukurve

bërë në vitet 1999-2000 në bazë të

të marrin në konsideratë mbledhjen e mostrave të referuese

sendeve të veshjeve dhe efekteve

gjenetike nga anëtarët e familjes, të dashurit e të cilëve

personale të gjetura me mbetjet e

janë identifikuar pa përdorimin e ADN-së. Kjo do të zbulonte

njeriut: kjo metodë tradicionale rrit
rrezikun e gabimit

keq-identifikimet që ndodhën përpara futjes së procesit
të udhëhequr nga ADN-ja në vitin 2002. Kjo gjë mund
të ndihmojë në identifikimin e disa prej 699 trupave të
paidentifikuar në Morgun e Prishtinës
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