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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    

  
  مقدمة وأولويات البعثة  -أوال   

الـذي أَنـشأَ بعثـة األمـم        ) ١٩٩٩ (١٢٤٤ُيقدَّم هذا التقرير عمال بقـرار جملـس األمـن             - ١
 عـن تنفيـذ     وطلب مين أن أقـدم تقـارير بانتظـام        ) UNMIK(املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو      

ويتنـــاول هـــذا التقريـــر أنـــشطة البعثـــة، والتطـــورات املتـــصلة بـــذلك، يف الفتـــرة مـــن   . واليتـــه
  .٢٠١١يوليه /متوز ١٥ حىت ٢٠١١أبريل /نيسان ١٦
وما برحت أولويات البعثة املتعلقة بتعزيز األمن واالستقرار، واحترام حقـوق اإلنـسان               - ٢

وما فتئت بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف      . يف كوسوفو ويف املنطقة على حاهلا دون تغيري       
كوسوفو تعزز هذه األهداف عن طريق املشاركة مـع بريـستينا وبلغـراد، وجمتمعـات كوسـوفو                 

وواصـلت منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا           . احمللية، ومع اجلهات الفاعلـة اإلقليميـة والدوليـة        
ووفقـاً  ). ١٩٩٩ (١٢٤٤قـرار جملـس األمـن    وقوة كوسوفو أداء دوريهما اهلامني ضمن إطـار        

 ٢٠٠٨نـــــوفمرب / الثـــــاينتـــــشرين ٢٦للبيـــــان الرئاســـــي الـــــصادر عـــــن جملـــــس األمـــــن يف  
)S/PRST/2008/44 (   ٢٠٠٨نوفمرب  / الثاين تشرين ٢٤وتقريري املؤرخ) S/2008/692(   تعمـل ،

ار عملــها بعثــة االحتــاد األورويب لــسيادة القــانون حتــت ســلطة األمــم املتحــدة الــشاملة ويف إطــ   
وتواصـل منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا وقـوة كوسـوفو وبعثـة االحتـاد األورويب                    . احليادي

  . لسيادة القانون التعاون الوثيق مع بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو
  

  احلالة السياسية  -ثانيا   
، ركَّـزت انتباههـا     بعد أن تغلبت سلطات كوسوفو على سلسلة من األزمـات الـسياسية             - ٣

علــى توطيــد أركاهنــا وضــمان االســتقرار املؤســسي فــاتفق زعمــاء احلــزبني الرئيــسيني احلــاكمني   
لأللبان يف كوسوفو، ومها حزب كوسوفو الـدميقراطي وحتـالف كوسـوفو اجلديـد، علـى وسـائل        
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فو من حزب كوسو  (فعّين رئيس الوزراء هاشم تاتشي      . من أجل إعادة توزيع الوظائف الوزارية     
كنائـب  ) وهو من حتالف كوسوفو اجلديد    (رئيس اجلمهورية السابق هبجت باكويل      ) الدميقراطي

أول لرئيس الوزراء، وهو منصب أنشئ حديثاً، كما عّين أحد أعـضاء حتـالف كوسـوفو اجلديـد                  
ويف الوقــت احلاضــر، تــضم احلكومــة ســتة نــواب لــرئيس  . لــريأس وزارة الــشتات املنــشأة حــديثا

ويــضم نــواب . وزيــرا، مــن بينــهم ثالثــة وزراء أيــضا هــم نــواب لــرئيس الــوزراء   ١٩الــوزراء و 
  . الوزراء احلاليني ثالثة من الصرب ومثانية من اجملتمعات احمللية األخرى

مـــايو، شـــرعت جلنـــة اجلمعيـــة املخصـــصة املعنيـــة بإصـــالح القـــانون /ويف مطلـــع أيـــار  - ٤
وإصـالح  . لـسياسية يف اجلمعيـة، يف أعماهلـا       االنتخايب، املكونة من ممثلني من مجيع التجمعـات ا        

النظــام االنتخــايب هــو جــزء مــن اتفــاق احلــل الوســط الــذي مت التوصــل إليــه بــني احلكومــة الــيت  
يقودها حزب كوسوفو الدميقراطي وحـزب املعارضـة الرئيـسي، رابطـة كوسـوفو الدميقراطيـة،                

اجلمعيـة بإعـداد اقتـراح لتقـدمي        وتقـوم اآلن جلنـة      . والذي أهنى األزمة السياسية يف فصل الربيـع       
ومبجــرد أن تتوصــل . مقاطعــات انتخابيــة متعــددة ونظــام أغلبيــة لغــرض االنتخابــات التــشريعية 

اللجنــة إىل اتفــاق بــشأن التعــديالت، ســيكون مــن الــضروري احلــصول علــى أغلبيــة الثلــثني يف  
  .اجلمعية العتمادها

ــالتقرير، ضــاعفت ســلطات ك    - ٥ وســوفو جهودهــا مــن أجــل  وخــالل الفتــرة املــشمولة ب
ويف هــذا . إرســاء مــشاركة وثيقــة مــع االحتــاد األورويب حتظــى باألمهيــة علــى املــستوى الــدويل  

السياق، استقبلت سلطات كوسوفو رئيس اللجنة األوروبية، باروسو، واملمثلة الـسامية لألمـن      
ــة يف االحتــاد األورويب، آشــتون   ــسياسة اخلارجي ــسامية وخــالل زيارهتــا، أكــدت املمثلــ  . وال ة ال

آشتون علـى أمهيـة احلـوار اجلـاري مـع بلغـراد وحثـت الطـرفني علـى التحلـي باملرونـة والـروح                         
كمــا زار رئــيس الــوزراء تــاجي بروكــسل بعــد اجلولــة . اخلالقــة بقــصد ضــمان نتــائج ملموســة

اخلامــسة مــن احلــوار بوقــت قــصري، وحبــث مــع آشــتون مــسألة كوســوفو مــن منظــور االحتــاد     
ركَّــزت أبريــل /نيــسان ٧ تولّــت رئيــسة اجلمهوريــة جاهجاغــا منــصبها يف  ومنــذ أن. األورويب

ومــن بــني االجتماعــات األخــرى الــيت . احملافــل املتعــددة األطــراف أنــشطتها علــى املــشاركة يف
حــضرهتا مــؤمتر القمــة لزعمــاء أوروبــا الوســطى الــذي ُعقــد يف وارســو، واحتفــاالت الــذكرى  

لكــن البلــدين املــضيفني مل يــدعوا بعثــة األمــم  . يف رومــاالــسنوية اخلمــسني بعــد املائــة إليطاليــا  
كمـا أن رئـيس اجلمهوريـة الــصريب    . كوسـوفو إىل هــاتني املناسـبتني   املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف   

حيضر رغـم دعوتـه إىل احلـضور، ُمعلِّـال ذلـك بـسياسة احلكومـة الـصربية املتمثلـة يف             تاديتش مل 
  .يها األمم املتحدة مشاركة كوسوفوتيّسر ف الغياب عن االجتماعات اليت ال

وقد كررت سلطات كوسـوفو تأكيـد رغبتـها يف التعـاون يف إجـراء حتقيـق يف املـزاعم                      - ٦
تقرير ماريت، املقـرر اخلـاص التـابع جمللـس أوروبـا بـشأن االجتـار باألعـضاء البـشرية،            الواردة يف 
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. لقـانون للقيـام هبـذا التحقيـق       ورحبت بإنشاء فرقة عمل تابعـة لبعثـة االحتـاد األورويب لـسيادة ا             
وقد أكدت بعثة االحتـاد األورويب لـسيادة القـانون أن فرقـة العمـل هـذه ستـشرع يف العمـل يف                      

وستضم فرقة العمـل هـذه   . أواخر الصيف، عندما تنتهي عملية التوظيف اجلارية جلميع أفرادها     
. تعلقـة جبـرائم احلـرب     مدعيني عامني دوليني وعدة حمققني دوليني متخصصني يف التحقيقات امل         

وسيكون مقر فرقة العمـل يف بروكـسل وبريـستينا، وسـتمارس مهامهـا حتـت الـسلطة اإلداريـة                    
ــسيادة القــانون    ــة االحتــاد األورويب ل ورغــم أن صــربيا قــد  . لــرئيس عنــصر إقامــة العــدل يف بعث

 مـا برحـت   اعترفت باجلهود اليت تبذهلا بعثـة االحتـاد األورويب لـسيادة القـانون يف هـذا الـصدد،          
بلغراد ُمصرَّة على موقفها القائل بوجـوب أن يكـون هنـاك هيئـة مـستقلة ينـشئها جملـس األمـن                      

  .خمّولة صالحيات التحقيق يف ألبانيا وخارجها، تتوىل قيادة هذا التحقيق
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اقتـرح بعـض مـسؤويل احلكومـة الـصرب، مبـن فـيهم                    - ٧

قــد “ تعــديالت إقليميــة”ئــيس الــوزراء ووزيــر الداخليــة داتــشيش، أن نائــب الــرئيس األول، ر
وقــد قوبــل هــذا االقتــراح  . للبحــث بقــصد التوصــل إىل تــسوية هنائيــة ملــسألة كوســوفو ُتطــرح 

الطريق الوحيدة حلـل     وقالت سلطات كوسوفو أن   . بردود أجوبة حادة من بريستينا وواشنطن     
ان، هـــو اإلعمـــال الكامـــل خلطـــة آتيـــساري املـــشاكل اإلثنيـــة يف كوســـوفو، ويف غـــرب البلقـــ

ــا  ــدماج يف أوروب ــار      . واالن ــوفو األفك ــسياسية يف كوس ــصربية ال ــات ال ــا عارضــت اجلماع كم
املتعلقة بالتعديالت اإلقليمية، بغض النظر عمـا إذا كانـت هـذه اجلماعـات الـسياسية تعـيش يف                   

اء كانـت حنـو بلغـراد       إيبـار وبغـض النظـر عـن توجهاهتـا الـسياسية سـو             /مشال أو جنوب هنر إيرب    
التعــديالت  إيبــار فــإهنم خيــشون أن/برســتينا، أمــا الــسكان الــذين يعيــشون جنــوب هنــر إيــرب   أم

ــشون يف       ــذين يعي ــصرب ال ــة، يف حــني أن ال ــال محاي ــة ســتتركهم يف كوســوفو ب مشــال  اإلقليمي
تـراف  وألهنا تعـين االع   . كوسوفو يرون أهنا ضد املصلحة الوطنية الصربية وأن الدستور حيظرها         

وعلــى النقــيض مــن ذلــك، فقــد تعهــد كــوريت، رئــيس اجلماعــة األلبانيــة  . باســتقالل كوســوفو
  . بالعمل على توحيد كوسوفو مع ألبانيااملعارضة يف كوسوفو

مـــايو، ســـافر رئـــيس وفـــد بلغـــراد الطـــرف يف احلـــوار مـــع بريـــستينا،   / أيـــار١٢ويف   - ٨
راء ووزيـر العـدل كوتـشي، رئـيس وفـد           ستيفانوفيتش، إىل بريستينا واجتمع بنائب رئيس الـوز       

برستينا املشارك يف احلوار، ونائب رئيس الوزراء تـاهريي، وسـفري الواليـات املتحـدة، واملمثـل                 
 فـرد مـن أنـصار       ٢٠٠وقـد احـتج علـى تلـك الزيـارة حـوايل             . اخلاص املؤقت لالحتاد األورويب   

 أسـفرت عـن إصـابة عـدد         االحتجاجات إىل أعمـال عنـف     حتولت  اجلماعة األلبانية املعارضة، و   
وقـد  . ضـباط شـرطة، كمـا أسـفرت عـن أضـرار حلقـت بـبعض العربـات                 مبن فيهم   من األفراد،   

  .أدانت سلطات كوسوفو هذه االحتجاجات
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وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اعترفـت إحـدى الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة،                   - ٩
  .دولة ٧٦ للدول املعترِفة بكوسوفو إىل وهي أندورا، بكوسوفو، فارتفع بذلك العدد اإلمجايل

  
  احلوار بني بريشتينا وبلغراد والترتيبات العملية  -ثالثا   

تواصلت خالل الفترة املشمولة بالتقرير عملية احلـوار الـيت رحبـت هبـا اجلمعيـة العامـة                    - ١٠
ــا  ــاد األورويب، وها، والـــيت يـــسر٦٤/٢٩٨يف قرارهـ ــا  االحتـ ــعقـــدت خالهلـ ــةااجلولتـ  ن الرابعـ

وواصــل . يوليــه/ متــوز٢مــايو و / أيــار١٨ و ١٧واخلامــسة مــن االجتماعــات يف بروكــسل يف 
السيد ستيفانوفيتش، املدير السياسي لوزارة اخلارجيـة الـصربية، والـسيد طـاهري نائـب رئـيس                 

  .وزراء كوسوفو، قيادة وفديهما يف احملادثات
جتماعــات التحــضريية، وتزايــد بــشكل ملحــوظ فيمــا بــني اجللــسات العامــة تــواتر اال     - ١١

واجتماعات األفرقة العاملة التقنية، واالتصاالت الثنائية والثالثية بني فريق تيـسري احلـوار التـابع               
  .لالحتاد األورويب وطريف احلوار

 اجلولــة الرابعــة مــن احملادثــات علــى الــسجل املــدين وقيــود الــسجل العقــاري، وركّــزت  - ١٢
 االجتمــاع اخلــامس نتــائج ملموســة يف  حقــقو. الطاقــةوحريــة التنقــل، واالتــصاالت، وقــضايا  

. ومت التوصـل إىل اتفـاق يف ثالثـة جمـاالت سـتؤدي إىل حتـسن يف حيـاة النـاس العـاديني                      . احلوار
ــة االحتــاد         ــشتركة برئاســة بعث ــة امل ــى أن اللجن ــان عل ــدين، اتفــق الطرف ــسجل امل ففيمــا خيــص ال

جة للمحادثات اليت جرت يف جلـسات احلـوار         األورويب املعنية بسيادة القانون، اليت أنشئت نتي      
وسـتتوىل بعثـة    . السابقة، ستواصـل حتديـد الثغـرات يف الـسجالت املفقـودة مـن الـسجل املـدين                 

لـسجل املـدين األصـلية    امجيـع سـجالت   نـسخ  االحتاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون تـصديق      
، سـتقدم بعثـة االحتـاد       وكجزء مـن هـذا االتفـاق      . هبدف إعداد سجل مدين شامل يف كوسوفو      

ــة بــسيادة القــانون معلومــات حمــددة خاصــة بالــسجل املــدين يف كوســوفو عنــد      األورويب املعني
وسيتيح ذلك قدرا أكرب من اليقني القـانوين لألشـخاص الـذين يعيـشون يف كوسـوفو،                 . الطلب

  .يف احملاكمذات الصلة وميكن أن ييسر حل القضايا 
التنقل، الذي اتفق اجلانبان على تنفيـذه يف أقـرب وقـت            وسيؤدي االتفاق بشأن حرية       - ١٣

. ممكن، إىل متكني الناس من عبور احلدود اإلدارية باستخدام بطاقات اهلويـة أو رخـص القيـادة                
،  بواسـطة الـسيارات  ويشمل االتفاق أيضا أحكاما أخرى ميكن أن تسمح بالسفر عـرب احلـدود     

  .حتتاج إىل حتديدذلك ولكن تفاصيل 
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ومـن  . ق الطرفان أيضا من حيث املبدأ علـى قبـول الـشهادات اجلامعيـة واملدرسـية        واتف  - ١٤
املتوقع أن حيدث ذلك عن طريق تـصديق متنحـه هيئـة دوليـة يتفـق عليهـا اجلانبـان، أو مؤسـسة                  

  .خالل اجتماع احلوار القادمذلك الطرفان تفاصيل أن يبحث قرر من املو. أكادميية حمايدة
 االتفاقـات   ، يف تنفيـذ   ، يف أقرب وقت ممكـن مـن الناحيـة العمليـة           عالشروومن املتوقع     - ١٥

اليت مت التوصل إليها يف االجتماع اخلامس، واليت قـدمت علـى شـكل اسـتنتاجات صـادرة عـن                    
تحقيـق فعاليـة االتفاقـات      ب التـزام الطـرفني الراسـخ        سدوسيتجـ . الرئاسة التابعة لالحتاد األورويب   

ثيــة برئاســة االحتــاد األورويب لــضمان أكــرب قــدر ممكــن مــن يف إنــشاء أفرقــة عاملــة مــشتركة ثال
 مـسامهتها يف     تقدمي بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو      واصلت  و.  يف التنفيذ  الفعالية

احلوار، مبا يف ذلك املساعدة اليت تقـدمها لعقـد االجتماعـات وتـوفري املعلومـات بفـضل خربهتـا           
يل املثال بالسجل املـدين، وحريـة التنقـل، وقبـول الـشهادات،             يف كوسوفو، فيما يتعلق على سب     

  .ونقل البضائع حبرية
 يف كوسوفو، وهي التحالف من أجل مستقبل كوسـوفو،          ةعارضامل بحزااألوطالبت    - ١٦

والرابطة الدميقراطية لكوسوفو، وحركة تقرير املصري، فضال عن منظمـات اجملتمـع املـدين، بـأن       
وســوفو االتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا، وانتقــدت ســلطات       تعــرض وتنــاقش يف مجعيــة ك  

وكانت حركة تقرير املصري، الـيت تعـارض        .  هذه املسألة  بشأنكوسوفو الفتقارها إىل الشفافية     
مـن  (وقد أدىل رئيس مجعية كوسوفو، السيد كراسنيكي        . احلوار، األكثر تصلبا يف هذا الصدد     

ات عامــة ادعــى فيهــا أنــه واجلمعيــة مل يتلقيــا      ، بعــدة بيانــ )احلــزب الــدميقراطي يف كوســوفو  
  .معلومات كافية بشأن مضمون احلوار

وأعرب زعماء صرب مشال كوسوفو عموما عن رفضهم للحوار، قائلني إنه يتعـارض               - ١٧
. مــع مــصاحل صــرب كوســوفو ويــشكل خطــوة حنــو اعتــراف صــربيا بكوســوفو دولــة مــستقلة  

 جتـاه  إجيابيـة إيبار موقفا أكثـر  /عة جنوب هنر إيرب  وأبدى زعماء صرب كوسوفو يف املناطق الواق      
ــاهتم تخفيــف الاحلــوار بوصــفه أداة تــساعد علــى   ــةمــن معان أمــا أكــرب أحــزاب صــرب  . اليومي

كوسوفو املشاركة يف مؤسسات كوسوفو، وهو احلـزب الليـربايل املـستقل، فقـد أعـرب مـرارا                  
  . قد استبعدتاه من العمليةعن شعوره باإلحباط بسبب تصوره أن كال من بلغراد وبريشتينا

وشــددت يف وروجــت احلكومــة الــصربية إىل املنــافع املتبادلــة النامجــة عــن االتفاقــات،     - ١٨
ــستقبل   الوقــت نفــسه   ووجهــت أحــزاب املعارضــة  . علــى أهنــا مل متــس مبركــز كوســوفو يف امل

 ملوافقتـه  الصربية الرئيسية انتقادات للحزب الرئيسي احلاكم يف صربيا وهو احلـزب الـدميقراطي            
على نتائج احلوار، مع استثناء ملحوظ متثل يف احلزب الليربايل الدميقراطي، وهـو حـزب صـغري                 

ومـع ذلـك، ويف حـني نـددت هبـذه التطـورات أحـزاب معارضـة هـي                   . معارض رحب بالنتائج  
كــان احلــزب الــدميقراطي يف صــربيا، وحــزب صــربيا اجلديــدة، واحلــزب الراديكــايل الــصريب،    
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اب املعارضة، وهو احلزب التقدمي الصريب، أكثر اعتداال، مشريا إىل وجـوب            أكرب أحز موقف  
  .مواصلة احلوار، على أال تؤدي نتائجه إىل اعتراف صربيا بكوسوفو

واستكماال للدعم املقدم لعملية احلوار الرمسي، واصل ممثلـي اخلـاص وممثلـي يف بلغـراد         - ١٩
 وتــرية االتــصاالت بــني ممثلــي اخلــاص     عقــد لقــاءات منتظمــة مــع القيــادة الــصربية، وزادت     

وواصـل موظفـو البعثـة االتـصال بـصورة منتظمـة مـع سـلطات كوسـوفو                . وسلطات كوسـوفو  
  .على مستوى العمل

ــر، اســت     - ٢٠ ــرة املــشمولة هبــذا التقري ــة االحتــاد   أوخــالل الفت ــوة أمــن كوســوفو وبعث نفت ق
ويف . زيليفـودا /قـة زيليفـودي   األورويب املعنية بـسيادة القـانون جهـود اسـتخراج اجلثـث يف منط             

 بلغــراد املعــين بــاملفقودين، الــذي تترأســه جلنــة -، عقــد فريــق بريــشتينا ٢٠١١يوليــه / متــوز١٥
الصليب األمحر الدولية، اجتماعه األول بعد ما يقـرب مـن عـام واحـد، ويرجـع ذلـك إىل حـد            

مهمـا علـى الوفـاء       عز  تأكيد  الطرفان وكّرر. كبري إىل األحداث السياسية الداخلية يف كوسوفو      
ومت التعـرف علـى     . يف إطـار الفريـق العامـل      عاملـها   بااللتزامات اليت تعهدا هبا، وعلـى مواصـلة ت        

ووفقا للجنة الـصليب األمحـر الدوليـة، فـإن          . هوية أحد عشر مفقودا وإعادة رفاهتم إىل أسرهم       
  .زالوا يف عداد املفقودين أشخاص ما ١ ٨٠٩ه ما جمموع

  
  ومشال كوسوف  -رابعا   

ظلت احلالة األمنيـة العامـة يف مشـال كوسـوفو هادئـة نـسبيا، لكـن التـوترات زادت يف                       - ٢١
وأعرب زعماء صرب مشال كوسوفو عن خمـاوفهم إزاء قـرارات           . هناية الفترة املشمولة بالتقرير   

وزارة الداخليــة يف كوســوفو املتعلقــة بتوســيع نطــاق عملياهتــا لتــشمل البلــديات ذات األغلبيــة   
يف مشال كوسوفو، مـن خـالل أنـشطة وحـدات الـدعم التـشغيلي اإلقليميـة ووحـدات                   الصربية  

وتــصاعدت التــوترات عنــدما بــدأت وحــدات الــدعم التــشغيلي اإلقليميــة يف  . املــرور اإلقليميــة
إجراء دوريات يومية يف املناطق املتعددة األعراق يف مشال كوسوفو، وذلك كجزء مـن جهـود                

  .طتها هناكبريشتينا الرامية إىل فرض سل
ــار   - ٢٢ ــة يف كوســوفو   /ويف منتــصف شــهر أي ــه وزارة الداخلي مــايو، أدى أيــضا قــرار اختذت

كز شرطة مشال كوسوفو وقادة البوابـات يف الـشمال إىل زيـادة حـدة التـوتر يف                  امرمناوبة قادة   
ويف البداية، رفض القادة الستة املنـتمني إىل صـرب مشـال كوسـوفو تنفيـذ أمـر                  . مشال كوسوفو 

ويف حـني وافـق اثنـان مـن القـادة يف وقـت الحـق                . ناوب فتم إيقافهم عـن ممارسـة وظـائفهم        الت
وعقـب حتقيـق    . على التناوب، ُمنع أحدمها من شغل منصبه اجلديد بسبب حاجز على الطريـق            

أجرته وحـدة املعـايري املهنيـة التابعـة لـشرطة كوسـوفو، وافـق مـدير شـرطة كوسـوفو يف مطلـع                        
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قــضي بإهنــاء عقــود عمــل القــادة األربعــة مــن صــرب كوســوفو الــذين   يوليــه علــى قــرار ي/متــوز
وندد زعماء صرب مشال كوسوفو بالقرار، وأعربوا عـن مـوقفهم بـأن             . ميتثلوا ألمر التناوب   مل

ونظــم ضــباط الــشرطة . خطــط التنــاوب كــان ينبغــي أن توضــع اســتنادا إىل مــشاورات معهــم  
 مراكـز الـشرطة يف الـشمال عمليـات          واملوظفون اإلداريـون مـن صـرب كوسـوفو العـاملون يف           

يونيـه،  /ويف حزيـران  . دعما إلعادة القـادة املفـصولني إىل مناصـبهم        عشوائية  لتوقف عن العمل    ا
ليبوسـافيتش، ومشـال    /زفيـشان، وليبوسـافيك   /عقدت جمالس بلديات زوبني بوتـوك، وزفيتـشان       

ــة مــن بلغــراد، جلــسة مــشتركة رفــضت فيهــا خطــ      ــاوب ميتروفيتــشا، الــيت حتظــى برعاي ط التن
ــانون         ــسيادة الق ــة ب ــة االحتــاد األورويب املعني ــة يف كوســوفو وبعث ــة الدولي ــوة األمني واهتمــت الق

ــشتينا      ــول ســلطة بري ــضغط علــى صــرب مشــال كوســوفو لقب ــة ال . وســلطات كوســوفو مبحاول
ــول  ــوز١٥وحبل ــاء        / مت ــات إهن ــى خطاب ــصولون عل ــة املف ــشماليون األربع ــادة ال ــع الق ــه، وق يولي
  .يوليه/ متوز٢٠غاية إىل الطعن يف قرار إهناء اخلدمة وميكن . خدمتهم

مـايو شخـصا    /وبعد أن احتجزت بعثة االحتاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف أيـار                - ٢٣
صربيا يقيم يف زوبني بوتوك لالشتباه يف ضلوعه يف أنشطة إجرامية خمتلفة، مبا يف ذلـك اجلرميـة                  

 من دفع رسوم االسترياد ورسـوم اإلنتـاج احمللـي، شـجب      املنظمة والتهريب والتهرب االحتيايل   
أعضاء قطاع األعمال احمللي االحتجاز بوصفه ترهيبا وحماولـة لفـرض دفـع الـضرائب والرسـوم                 

ونتيجة لذلك، نظمت الرابطة احملليـة لقطـاع        . اجلمركية لسلطات كوسوفو اليت ال يعترفون هبا      
/ متفرقـة يف مشـال ميتروفيتـشا، وليبوسـافيك        األعمال حواجز يومية يف زوبني بوتـوك وحـواجز          

وبينمـا كانـت تلـك األعمـال قـد          . زفيشان، استمرت ملدة شهر تقريبـا     /ليبوسافيتش، وزفيتشان 
نظمــت يف البدايــة لــدعم الــشخص احملتجــز، فإهنــا نفــذت أيــضا فيمــا بعــد اعتراضــا علــى قــرار   

دة حـدة تـوتر العالقـة بـني         وأدت هذه التطـورات إىل زيـا      . تناوب قادة مراكز الشرطة الشمالية    
  .صرب مشال كوسوفو وبعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون

وردا على ادعاءات بعض الزعمـاء والـسكان احمللـيني مـن صـرب مشـال كوسـوفو بـأن                      - ٢٤
ــسيد        ــصورة مناســبة عــن مــصاحلهم، زار ال ــصريب املــشارك يف احلــوار مل يكــن يعــرب ب ــد ال الوف

مــــع بريــــشتينا، يف   فريــــق التفــــاوض الــــذي ميثــــل بلغــــراد يف احلــــوارســــتيفانوفيتش، رئــــيس
زفيشان، وزوبني بوتـوك، والتقـى مـع املـسؤولني احمللـيني لطمأنتـهم         /يونيه، زفيتشان /حزيران ٢

  . احملادثاتيفبأن مصاحلهم ستؤخذ يف احلسبان 
ي أنـشأته    ميتروفيتـشا الـذ     يف إلدارةلـ مايو، جرى توسيع اجمللس االستـشاري       /ويف أيار   - ٢٥

بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وتبسيط إجراءاته جلعله هيئة أكثر فعالية ولكـي               
وبعـد سلـسلة مـن    . يعكس بـشكل أفـضل الوضـع الـسياسي احمللـي القـائم يف مشـال ميتروفيتـشا                
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عنيـة،  املشاورات أجرهتا بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو مـع مجيـع األطـراف امل                   
لتحديد املرشحني املناسبني واحملافظة علـى تـوازن عرقـي يعكـس انتمـاء الـسكان احمللـيني، ُعـّين             

 عــــضوا يف اجمللــــس االستــــشاري، منــــهم عــــضوان مــــن ألبــــان كوســــوفو وعــــضو مــــن  ١٥
  .كوسوفو بوشناق

ــران١٦ويف   - ٢٦ يونيــه، أوقفــت ســلطات اجلمــارك يف كوســوفو شــاحنات حمملــة       / حزي
ركز املعد للتصدير من قبل الفرعني الـشمايل واجلنـويب ملؤسـسات تريبكـا، بنـاء                الزنك اخلام امل  ب

ويف وقـت   . على رسالة من وكالة اخلصخصة يف كوسوفو تفيد بأهنا مل تأذن بتلـك الـصادرات              
ــا      ــشركة تريبك ــدة ل ــشحنة العائ ــسلطات عــن ال ــن أجــل   /الحــق، أفرجــت ال ــويب م ــرع اجلن الف

 املرسلة مـن الفـرع الـشمايل        ٢٢ مجيع الشاحنات الـ     تصديرها، يف حني رفضت السماح مبرور     
وكانت بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو قـد أذنـت بالتـصدير لـشركة                   . للشركة
ويــستمد ). ١٩٩٩ (١٢٤٤الفــرع الــشمايل بنــاء علــى تــشريع صــادر مبوجــب القــرار  /تريبكــا

املركـزة  الـصادرات مـن املعـادن       الفرع الشمايل من مؤسسة تريبكـا كـل اإليـرادات تقريبـا مـن               
للمـوردين  تـستخدم يف تـسديد مـستحقات     ذات األمهية األساسية لالقتـصاد يف الـشمال، ألهنـا           

  .الفرع الشمايل/مجيع موظفي شركة تريبكامرتبات و
  

  احلالة االقتصادية  -خامسا  
ادة الرابعـة   يونيه، أعلنت بعثة صندوق النقد الدويل املعنية مبـشاورات املـ          / حزيران ١يف    - ٢٧

وخلـص صـندوق    .  شـهرا  ١٨مع كوسوفو وقف الترتيب االحتياطي مع كوسوفو الذي مدتـه           
، وال سـيما الزيـادة الكـبرية        ٢٠١١النقد الدويل إىل أن عناصر ميزانية حكومـة كوسـوفو لعـام             
 ســوف ال تــتمكنونتيجــة لــذلك، . يف فــاتورة املرتبــات، قــد احنرفــت عــن التزامــات الربنــامج  

 يف  ٢٠١١يدفعها صـندوق النقـد الـدويل يف عـام           سـ األمـوال الـيت     حلـصول علـى     من ا كوسوفو  
ــاطي  ــاكن إوباإلضــافة إىل ذلــك، فــ . إطــار الترتيــب االحتي ــالغ كــبرية  هن ــدفعها   مب ســوف ال ت

صناديق االحتاد األورويب والبنك الدويل، إذ أن هذه األموال مرتبطة بتقـدمي ضـمانات واضـحة                
وقد اتفق موظفـو صـندوق النقـد الـدويل مـع سـلطات       . لكليبشأن سالمة اإلطار االقتصادي ا  

ــه تنفيــذ        ــصندوق مبوجب ــذي يرصــد ال ــل املــوظفني، وال ــامج للرصــد مــن قب كوســوفو علــى برن
، قبـل اختـاذ قـرار بـشأن الترتيبـات الـيت             ٢٠١١اإلصالحات االقتصادية واملالية حـىت هنايـة عـام          

 أيــضا ٢٠١١شمل ميزانيــة عــام وتــ. ٢٠١٢يــدعمها صــندوق النقــد الــدويل يف عــام  ميكــن أن
 يف املائــة مــن أســهم شــركة  ٧٥ ــــ مليــون يــورو مــن املبيعــات املتوقعــة ل ٣٠٠ ها قــدرتإيــرادا

 صــندوق يــرىو. ، والــيت مــن املتوقــع أن تــشكل املــصدر الرئيــسي لتمويــل العجــزPTKاهلــاتف 
. ٢٠١١ام  خطـرا علـى ميزانيـة عـ       يـشكِّل   التأخري احملتمـل لعمليـة اخلصخـصة         أنالنقد الدويل،   
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إنفاقهـا  املقـرر   املبالغ  وتشكل الشكوك إزاء مدى حتقق تقدمي هذه األموال بالكامل، فضال عن            
ــة       ــا إضــافيا علــى ميزاني ــا، ضــغطا مالي علــى إنــشاء الطريــق الــسريع العــابر لكوســوفو مــن ألباني

وباإلضافة إىل ذلـك، ومبـا أن كوسـوفو قـد فقـدت املعاملـة التجاريـة التفـضيلية مـن                     . كوسوفو
املنتجـات الـيت منـشؤها      أصـبحت   ،  ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٣١قبل االحتاد األورويب يف     

  . كوسوفو ختضع للرسوم اجلمركية لدى دخوهلا سوق االحتاد األورويب
 تعديالت على اإلطار القـانوين      دخالمايو، بدأت السلطات يف كوسوفو يف إ      /ويف أيار   - ٢٨

ــذي ســبق أ    ــائم للخصخــصة يف كوســوفو ال ــة     الق ــإلدارة املؤقت ــم املتحــدة ل ــة األم ــه بعث ن أعدت
وهناك بعض الشواغل إزاء احتمال أن يتيح مـشروع القـانون للـسلطات             ). البعثة(كوسوفو   يف

يف كوسوفو فرصة احلصول على األموال املتأتية مـن اخلصخـصة واسـتخدامها ألغـراض امليزنـة                 
و االسـتئمانية لـصاحل املـالكني       على األمـوال االسـتئمانية املودعـة لـدى وكالـة كوسـوف            كذلك  و

علــها ، فــإن القــانون املقتــرح سيــضعف بــشدة محايــة أمــوال اخلصخــصة وجي  لــذلكو. والــدائنني
مكانيـة  نظـرا إل ، مللكيـة ولذلك فإنـه يـثري مـسائل تتعلـق حبقـوق ا         . الستخدام غري املالئم  ل ُعرضة

واجـب  ائل تتعلـق ب سمـ كـذلك   مصادرة أموال اخلصخصة مبا يضر مبصاحل املالكني والـدائنني، و         
 نصويـ .  محايـة الـصناديق االسـتئمانية       من أجل  املالكني والدائنني تملة إزاء   العناية واملسؤولية احمل  
ملؤسـسات اململوكـة   اإحداث تغيريات يف عملية اخلصخصة وتـصفية  على القانون املقترح أيضا    

ائل املتـصلة بوكالـة   من التدخل الدويل يف املـس ممكن التقليل إىل أدىن حد   إىل  للمجتمع ويسعي   
  . كوسوفو االستئمانية، وذلك على خالف اإلطار القانوين الذي وضعته البعثة

  
  األمن  -سادسا  

خالل الفترة قيد االسـتعراض، ظلـت احلالـة األمنيـة العامـة يف كوسـوفو هادئـة نـسبيا،                      - ٢٩
 لألقليـات مقارنـة    الـيت متـس اجملتمعـات احملليـة       تدنيـة اخلطـورة     على الرغم من زيـادة احلـوادث امل       
بالنـسبة لعـدد احلـوادث الـيت متـس املـوظفني            ذلك الـشأن    كـ وبالفترة نفسها مـن العـام املاضـي،         

  . الدوليني واألصول الدولية
يف  جيابية اجلديرة باملالحظة، اخنفـاض عـدد جـرائم القتـل والـشروع            إلومن التطورات ا    - ٣٠
.  يف املائـة   ٢٠ ب املـسلح اخنفاضـا بنـسبة      شهدت جرائم النـه   و.  يف املائة تقريبا   ٢٧بنسبة   القتل
 عـدد مـن العمليـات الناجحـة ضـد      تنفيـذها  شرطة كوسوفو حتسنا يف الكفاءة املهنيـة ب      حققتو

أبريـل،  /نيـسان  ١٩ويف  . عمليات هتريب األسلحة، واالجتار بالبشر، والفـساد وغـسل األمـوال          
ويف . كاتــشانيك/ طلقــة ذخــرية يف كاتــشانيك٦٠٠  قطــع مــن األســلحة الناريــة و٩صــادرت 
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طلقــة ذخــرية ومــدفع هــاون إىل  ٦٠٠ إىل جانــب  ثقــيالا رشاشــتيونيــه، صــادر/ حزيــران١٣
  . ستريـتبشي/ قنبلة يدوية يف عملية أخرى بالقرب من شتريبتشي٣٣جانب 
احلـوادث اإلجراميـة الـيت متـس اجملتمعـات احملليـة            عـدد   ومع ذلك، فقد تضاعف تقريبـا         - ٣١

 حالـة يف  ٧٧(لثالثة املاضـية مقارنـة بـالفترة نفـسها مـن العـام املاضـي           لألقليات خالل األشهر ا   
وكانت هناك مخسة حـوادث مـن حـوادث         ).  حالة يف العام املاضي    ٣٨ بليوليه، مقا / متوز ١٥

وعلـى الـرغم مـن أن معظـم احلـوادث           . قذف احلافالت اليت تقل مجاعة من الـصرب باحلجـارة         
فقـد  املتدنيـة اخلطـورة،     تداء واإلضـرار باملمتلكـات      والتخويف، واالع  األخرى تشمل املضايقة،  

أُبلغ أيضا عن عدد قليل من احلوادث اخلطرية، مثل اعتداء جمموعة مـن الرجـال املـسلحني مـن                   
من ضباط شـرطة كوسـوفو مـن الـصرب أثنـاء      أفراد يوليه على ثالثة / متوز ٢ألبان كوسوفو يف    

  .  يف ميتروفيتشا وتعرض أحد الرجال الصرب إىل الطعنعملهمأدائهم ل
 الــيت متــس املــوظفني الــدوليني واألصــول الدوليــة  أمهيــة معظــم احلــوادث األقــل كــانو  - ٣٢

حوادث سرقة، وسطو وإحلـاق أضـرار طفيفـة باملمتلكـات واملركبـات، ومـع ذلـك، فقـد أُبلـغ                     
وكـان  . أيضا عن وقوع العديد من حوادث االعتـداء البـدين، والتهديـدات والقـذف باحلجـارة        

يونيـه يف بريـشتينا عنـدما أضـرم جمهولـون النـار يف مـركبتني مـن                  / حزيـران  ٧ا ما وقـع يف      أبرزه
املركبــات الرمسيــة للبعثــة، يف حــني تعــرض موظــف دويل تــابع للمفوضــية األوروبيــة لالعتــداء    

 مركبتان حتمـالن لـوحيت      تعرَّضتيونيه  / حزيران ٢١  و ٦ويف  . يونيه/ حزيران ١٥والسلب يف   
مة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، وسـيارة مدنيـة كـان يقودهـا موظـف دويل               تسجيل تابعتني ملنظ  

بيـــتش /بيجــي مــن  طلقـــات ناريــة يف ظــروف غامــضة بـــالقرب    لوإحــدى املركبــات الرمسيــة    
  .غيجيلالين على التوايل /وغجيالن

وُسجل خالل الفترة املشمولة بالتقرير عدد مـن االحتجاجـات، واملظـاهرات يف مجيـع                 - ٣٣
 االقتــصادية وكانــت ســلمية  - بــشأن خمتلــف القــضايا الــسياسية واالجتماعيــة  أحنــاء كوســوفو

  .بصفة عامة
 ُيـستخدم فيهـا   وظـل العـدد الكلـي جلـرائم العنـف الـيت             . وظل معدل اجلرمية ثابتا نسبيا      - ٣٤

 مـا يـدل علـى اخنفاضـة، ممـا يـدل             ، ولـيس هنـاك    حتت هتديد السالح كـبريا    اليت تتم   السالح أو   
 ُينـذر بانعـدام   ل عامـل خطـر      نتشار األسلحة بصورة غري قانونية ما زال يشكِّ       على أن استمرار ا   

 حادثـا إلطـالق النـار،    ١٥١ولذلك، فقد جرى خالل األشهر الثالثـة املاضـية تـسجيل          . األمن
  .  مصادرة ألسلحة وذخرية غري قانونيةعملية ٣٣٥ و
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ــران٢٩ويف   - ٣٥ ــوب كوســوفو   / حزي ــاين يف جن ــه، هــدد العمــدة األلب ــة جــدران  يوني  بإزال
 قـر األمسنت املسلح الواقية مـن الـتفجريات الـيت حتـيط بـاملبىن الـذي تـستخدمه البعثـة حاليـا كم                     

إقليمي هلا، مـدعيا أن هـذا أمـر الزم كجـزء مـن خطـة البلديـة للتجميـل احلـضري، الـيت متوهلـا                          
ــة االحتــاد ومل حتــل املــسألة إال بعــد سلــسلة مــن تــدخالت البعثــة مــع بعثــة    . املفوضــية األوروبي

ــار الزعمــاء      ــة وكب ــة، والبعثــات الثنائي ــابع للمفوضــية األوروبي األورويب، ومكتــب االتــصال الت
يوليـه،  / متـوز  ٧ويف  . السياسيني يف برشتينا، الذين تفهموا مجيعـا عـدم قانونيـة اإلجـراء املقتـرح              

 التوصـل    مت ، وعلى إثر تقييم جديد ملتطلبـات ختفيـف القيـود األمنيـة            اجتمعت البعثة مع العمدة   
إزالــة جــدران األمسنــت املــسلح الواقيــة مــن   يــنص بوضــوح علــى أن البلديــة تنــوي  إىل تفــاهم 
  .عديل موقعهات عن طريق التفجريات

  
  سيادة القانون  -سابعا   

ما برحـت البعثـة متـارس بعـض املـسؤوليات يف جمـال سـيادة القـانون، لرصـد األنـشطة                        - ٣٦
 العـدل والداخليـة يف كوسـوفو، ومـع وزارة العــدل     لتعـاون علـى املـستوى الـتقين مــع وزاريت    او

وما برحت البعثة تسّهل االتـصاالت أيـضا بـني الـسلطات الـصربية والـدول األخـرى                  . الصربية
اليت مل تعترف بكوسوفو ووزارة العدل الكوسوفية، مبا يف ذلك تلقّـي طلبـات تبـادل املـساعدة                  

. قائمـة العدل يف كل مـن كوسـوفو وصـربيا          زالت القطيعة بني وزاريت      وما.  وإحالتها القانونية
. يف ذلك مـع بعثـة االحتـاد األورويب        وال تزال البعثة تشارك يف مناقشات ملعاجلة هذه احلالة، مبا           

 ردا مـن وزارة العـدل الـصربية إىل وزارة           ٤٦وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، أحالـت البعثـة           
  .العدل يف كوسوفو

ــا أن صــربيا مل   - ٣٧ ــاجلومب ــات الــواردة إليهــ     تع ــن وزارة العــدل   أي مــن الطلب ا مباشــرة م
ية، تستعني الدائرة اخلاصة للمحكمة العليـا املعنيـة باملـسائل املتعلقـة بوكالـة كوسـوفو                 الكوسوف

االستئمانية باملساعي احلميـدة الـيت تقـوم هبـا البعثـة لكـي حتقّـق الـدائرة هـدف تبـادل املـساعدة                        
 طلبـا لتقـدمي خـدمات الوثـائق مـن الـدائرة اخلاصـة               ٤٧بعثـة   وأحالـت ال  . القانونية بشكل فّعـال   

  . صربيا إىل
نتربــول والــدول األعــضاء فيهــا بــشكل   اإلتعامــل كوســوفو مــعأيــضا  البعثــة ويــّسرت  - ٣٨

إصـدار  يـسَّرت   وإخطارات دولية بشأن املطلوبني للعدالـة       يومي، وتلقت مثانية طلبات إلصدار      
  .إلنتربولإخطارات محراء لمخس 
 وما برحت البعثة خالل الفترة املشمولة بالتقرير توفر خدمات التـصديق علـى الوثـائق                - ٣٩

وتــشمل هــذه . بنــاء علــى طلــب الــدول الــيت مل تعتــرف بكوســوفوكــذلك لــسكان كوســوفو و
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ــة،     ــة املدنيــ ــدمات بــــشكل رئيــــسي التــــصديق علــــى احلالــ ــائق وواخلــ ــاش التقاعــــدي ثــ املعــ
  .األكادميية شهاداتوال
  

  واملصاحلة والعودة احمللية عاتاجملتم  - ثامنا  
 مـن  فـردا  ٢٤٤ لــ  الطوعيـة  العودةعن   الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية أبلغت  - ٤٠
 منـذ  شخـصا  ٤٩٢ العائـدين  جممـوع  بلـغ  وبـذلك  مايو،/وأيار أبريل/نيسان بني األقليات أفراد

ــانون ــاين ك ــاير/الث ــة يف ٣٩كــان و .ين ــن املائ ــدين م ــالغ العائ ــددهم الب ــن شخــصا، ٢٤٤ ع  م
 البلقـان  واملـصريني  واألشـكاليا  الكوسـوفية  الرومـا  طوائـف  من املائة يف ٣٤  و كوسوفو صرب

 كوســوفو بــشناق طــائفيت مــن كــل بلــغ حــني يف كوســوفو، غــوران طائفــة مــن املائــة يف ١٢ و
 الفتـرة  يف األقليـات  أفـراد  مـن  طوعـا  للعائدين اإلمجايل العدد وبلغ .املائة يف ٥ كوسوفو وألبان
 .شخصا ٢٢ ٦٣٠  ما قدره٢٠١١ عام إىل ٢٠٠٠ عام من

 “استكــشاف زيــارات” مخــس نظمــت مــايو،/أيــار إىل أبريــل/نيــسان مــن الفتــرة ويف  - ٤١
 يف “إبـالغ  زيـارات ” ومخـس  وصـربيا،  األسود اجلبل من معظمهم داخليا، مشردا ٦٩ لفائدة
ــربيا ــسها، صـ ــد نفـ ــر ةلفائـ ــن أكثـ ــشردا ١٣٩ مـ ــا مـ ــن داخليـ ــديات مـ ــشا بلـ ــشاين/نديتـ  ديتـ

  .ليبليان/وليبيان أوراهوفاتش/وراهوفيتش كلوكت/وكلوكت
ــا  - ٤٢ ــت وم ــف بعــض زال ــستقبلة الطوائ ــارض امل ــودة تع ــشردين ع ــا امل ــي .داخلي ــدة فف  بل

 مـشردة  أسـر  ثـالث  عـودة  علـى  كوسـوفو  ألبان من مستقبلة طائفة اعترضت شتيملي،/شتيمي
 ادعـاءات  أسـاس  على السابقة وغوسالفيةالي مقدونيا مجهورية من كوسوفو أشكاليا من داخليا
 لوكــان قريــة إىل استكــشاف زيــارة تأجيــل مت ديتــشاين،/ديتــشان ويف .حــرب جــرائم اارتكاهبــ
 زيـارة  علـى  املـستقبلة  الطائفـة  اعترضـت  عنـدما  كوسـوفو  صرب من داخليا مشردا ١٣ لفائدة
 البلديـة  لـسلطات ا وتـسعى  .الـصراع  أثنـاء  حـرب  جـرائم  ارتكبـا  قـد  امـ أهن مدعيـة  منـهم،  اثنني

 قبــل احلــوار تــشمل األوضــاع، هــذه ملعاجلــة دائمــة حلــول إجيــاد إىل املــصلحة أصــحاب وســائر
  .العودة مشاريعمن  املستقبلة الطوائفجتنيها  فوائد وتقدمي العودة
 أوروبـا  بلـدان  مـن  شـخص مـن األقليـات قـسرا       ١٠٠  عـودة  أيـضا  املفوضـية  وسجلت  - ٤٣

ــة  واملــصريني واألشــكاليا كوســوفو رومــا طوائــف مــن صاشخــ ٧١ مبينــه مــن أساســا، الغربي
 كوســــوفو بــــشناق مــــنشخــــصا  ١٢  وكوســــوفو صــــرب مــــن شخــــصا ١١  والبلقــــان،

  .كوسوفو ألبان من شخصانو كوسوفو غوران من أشخاص ٤ و
 مرتبطـة  اقتـصادية  اجتماعيـة  صـعوبات  كوسوفويف   احملليةو  املركزية السلطات وتواجه  - ٤٤

 والعقبـات  األمـوال  تـوافر  عـدم إىل   البلديـة  الـسلطات  وأشـارت  .قـسرا  العائـدين  إدمـاج  بإعادة
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 يف قـدما  للمـضي  حماولـة  ويف .الداخلية وزارة وبني بينها التنسيق عدم تشمل اليت البريوقراطية،
 للعـودة،  البلديـة  االسـتراتيجية  وضـع  سـيما  ال للعـودة،  مـشاريع  عـدة  أطلقـت  العودة، عمليات
 البلقـان  واملـصريني  واألشـكاليا  كوسـوفو  رومـا  طوائف من داخليا للمشردين أراض وختصيص

 مـساعدة  علـى  للحـصول  داخليـا  املشردين من املقدمة الطلبات واستعراض هلم، أرض ال الذين
  .املتوقفة املشاريع تنفيذواستئناف  املساكن بناء إعادة/لبناء
 العائــدين، لــصاحل إمنائيــة مــشاريع تنفيــذ يف كــبريا تقــدما البلــديات مــن العديــد وأحــرز  - ٤٥
ــا املختلطــة والقــرى األقليــات قــرى يف ســيما ال ــذ يف شــرعت الــيت البلــديات ومــن .عرقي  تنفي

 اهلياكـل  تنميـة  ات، مبـا يف ذلـك     األقليـ  طوائـف  من املقيمني لفائدة اإلنتاجي لالستثمار مشاريع
 شـبكة  ديثوحتـ  بامليـاه  اإلمـداد  وشـبكات  امليـاه  جمـارير  وبنـاء  الطرق حتسني/بناء مثل األساسية

ــاء ــاء الكهربـــ ــدارس وبنـــ ــدة مـــ ــديات ،جديـــ ــاش بلـــ ــاس/دراغـــ ــتوغ دراغـــ ــتوك/وإســـ  إســـ
 بـــــوليي كوســـــوفو/كوســـــويف وفوشـــــي ليبليـــــان/ووليبيـــــان غراتسانيتـــــشا/وغراتسانيتـــــشي

 احلالــة عــن رضــاهم عــدم عــن أعربــوا اتاألقليــ طوائــف أفــراد بعــض أن إال .بــارتس/وبــارتيس
 وتـدهور  والكهربـاء  بامليـاه  اإلمـداد  انتظـام  عـدم  سـيما  ال قـراهم،  يف األساسـية  للهياكل السيئة
 للطوائـف،  املقـدم  الدعم من وكجزء .العمل فرص توافر وعدم اجملارير، مياه وشبكات الطرق
 اتاألقليـ  طوائـف  بـني  االتـصاالت  بتيسري كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة قامت

ــسلطات اتــصال شــجعتو القــضايا، هــذه مــن عــدد بــشأن كوســوفو وســلطات  كوســوفو ال
  .ات األقليبقرى وعنايتها

 كوسـوفو  يف واملـساكن  للـسكان  تعـدادا  كوسـوفو  سـلطات  أجرت أبريل،/نيسان ويف  - ٤٦
 مشـال  يف الـصرب  الزعمـاء  مـع  مناقـشات  وأجـرت  .إبـار /إيبري هنر مشال منقطة باستثناء برمتها،
 علـى  وبنـاء  .اتفـاق  إىل التوصـل  يتم مل ولكن كوسوفو، مشال يف التعداد إجراء بشأن كوسوفو
 الـــشمال، ســـكان باســـتثناء كوســـوفو، يف املقـــيمني الـــسكان جممـــوعيبلـــغ  األوليـــة، األرقـــام
 عـــام تعـــداد ويف .املقـــيمني غـــري الـــسكان األوليـــة النتـــائج تـــشمل وال .نـــسمة ١ ٧٣٣ ٨٧٢

 .مقيمــا ١ ٥٨٤ ٤٤٠ تــسجيل مت اجلوانــب، مجيــع مــن مقبــول تعــداد آخــر وهــو ،١٩٨١
 يف حامســة أمهيــة ويكتــسي املتكاملــة التخطــيط لعمليــات األمهيــة بالغــة بيانــات التعــداد يتيحوســ
 نـشر  املقـرر  ومـن  .كوسـوفو  يف املقـيمني  جلميـع  املستقبلية لالستراتيجيات مالئم ختطيط كفالة

ــات ــة البيان ــران يف النهائي ــه/حزي ــري ،٢٠١٢ يوني ــا غ ــصة ســتكون أهن ــوافرت مل إذا ناق ــات ت  بيان
  .كوسوفو مشال يف سيما ال كوسوفو، يف املقيمني كوسوفو صرب لعدد دقيقة اتتقدير أو
 وقـوع  دون كوسـوفو  أحنـاء  مجيـع  يف الدينيـة  والـشعائر  الفصح عيد احتفاالت وجرت  - ٤٧

 يف الرئيــسية الفــصح عيــد ة حفلــالــصربية كــسيةذاألرثو الكنيــسة وأقامــت .تــذكر حــوادث
ــة ــانت كاتدرائيـ ــورج سـ ــزرين، يف جـ ــيت بريـ ــدها مت الـ ــؤخرا، جتديـ ــام حيـــث مـ ــقف أقـ  األسـ
 ١٩٩٩ عـام  منـذ  الفـصح  لعيـد  قـداس  أول بريـزرين،  - راتـشكا  أسـقفية  رئيس يي،يتيوتودوس
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 يونيــه،/حزيــران ٢٨ ويف .كوســوفو صــرب مــن شــخص ١٠٠ حنــو عــددها يبلــغ مجاعــة أمــام
 غازمييـــستان، ويف غراتسانيتـــشا ديـــر يف )فيدوفـــدان( فيتـــوس ســـانت بيـــوم االحتفـــال جـــرى

ــ ــرك شاركةمب ــصريب األرثوذكــسي البطري ــرينج ال ــشارك ٢ ٠٠٠ وحــوايل إي ــن م ــصرب م  .ال
 والـشرطة  الـصرب  مـن  مخـسة  بني االشتباك منها حوادث، بضعة سوى االحتفاالت تشهد ومل
 علـــى وحكـــم .ميتروفيتـــشا جنـــوب يف باحلجـــارة صـــربيتني حـــافلتني ورشـــق غازمييـــستان يف

 بالــسلم اإلخــالل بتهمــة يومــا ٣٠ ملــدة الــسجنب كوســوفو، مــن أربعــةو ،اخلمــسة احملتجــزين
 التــضارب وبعــد .والدينيــة والعرقيــة العنــصرية لكراهيــةا علــى والتحــريض العــامني والنظــام

 األورويب االحتـاد  بعثـة  وشـرطة  جهـة،  من كوسوفو، شرطة بني املذكورة باحلوادث يتعلق فيما
 القـضايا  هـذه النظـر يف     البعثة شرطة تولت أخرى، جهة من كوسوفو يف القانون بسيادة املعنية
  .األدلة كفاية لعدم التهم للبعثة العام املدعي أسقط يوليه/متوز ١٣ ويف
  

  والديين الثقايف التراث  - تاسعا  
 أعمـال  تنفيـذ  جلنـة  عمـل  تيسري كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة واصلت  - ٤٨

 خـالل  دمـر  أو أضـرار  بـه  حلقـت  يذالـ  والـديين  الثقـايف  التـراث  مواقع بناء إعادة بشأن التعمري
 تواصـلت  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  وخـالل  .٢٠٠٤ مارس/آذار يف وقعت اليت العنف أعمال
 األطـراف  مجيـع  مـع أجـرت اللجنـة مـشاورات       و املواقـع،  مـن  العديـد  يف النهائيـة  التنفيذ مرحلة

 نــربامل  هــيتــزال ال الــيت لبعثــة،ا آليــة طريــق عــنزيــد مــن األنــشطة املالقيــام ب ســبل الستكــشاف
 وبريــشتينا الــصربية كــسيةذاألرثو الكنيــسة بــني الثقــايف التــراث بــشأن الفــين لتفاعــلل الوحيــد
  .وبلغراد
ــة وقامــت  - ٤٩ ــضا البعث ــسري أي ــشطة بتي ــة أن ــم منظم ــة املتحــدة األم ــم للتربي ــة والعل  والثقاف

ــسكو( ــى كوســوفو، يف )اليون ــذكرة أســاس عل ــاهم م ــشاملة التف ــرة وخــالل .ال ــشمولة الفت  امل
 مـن  بتمويـل  بريـزرين  يف الكاثوليـك  الـروم  كاتدرائيـة  بنـاء  إعـادة  عقد على التوقيع مت بالتقرير،
 املقدسـة  العـذراء  كنيـسة  يف اجلداريـة  اللوحات لترميم املناقصة على التوقيع ومت ألبانيا، حكومة

  .التشيكية هوريةواجلم اليونان حكومة اهب تربعت لاوأمب بريزرين، يف ليفشكا يف
 األرثــوذكس الــصرب مواقــع لــصاحل املتخــذة األمنيــة الترتيبــات برصــد البعثــة وقامــت  - ٥٠

 والـشباب  الثقافـة  زارةوو كوسـوفو  يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد بعثة مع بالتنسيق
 القـوة  لـت نق مـايو، /أيـار  ١٠ ويف .كوسـوفو  يف الدوليـة  األمنيـة  والقـوة  كوسـوفو  يف والرياضة
ــة ــن األمنيــة املــسؤوليات كوســوفو يف الدوليــة األمني  مــن بــالقرب املقدســة، املالئكــة ديــر ع
والـيت   الـصربية  كـسية ذاألرثو للكنيـسة  التابعـة  التراثيـة  واقـع املو .كوسـوفو  شـرطة  إىل بريزرين،
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 ديفيـتش  وديـر  ديتشاين ديرفيسوكي هي كوسوفو يف الدولية األمنية للقوة  خاضعة حالياظلت  
  .بيشي وبطرياركية

 ضـرر  مـن  كـسية ذاألرثو واملقـابر  الـصربية  الدينيـة  املواقـع  بـبعض  حلـق  ممـا  الرغم وعلى  - ٥١
ــرة خــالل ــالتقرير، املــشمولة الفت ــاك ب ــة فهن ــة أمثل ــضا إجيابي ــصال أي ــسلطات بــني لالت ــة ال  احمللي

 تـسعى  الـدويل،  التـدخل  بعـد و أوراهوفـاتش، /راهوفيتش ففي .الصربية األرثوذكسية والكنيسة
 انتــهاك ملــسألة ســلمية تــسوية إىل للتوصــل الــصربية األرثوذكــسية والكنيــسة البلديــة الــسلطات
 إصـالح  عـن  النـاجم  زوتشته،/زوتكسيت قرية يف الواقع األرثوذكسي الدير إىل التابعة األراضي
 االجتمـاع  العالقـات  حتـسن  علـى  تـدل  الـيت  اإلجيابيـة  العالمـات  ومـن  .اجملاورة الطريق وتوسيع

يـسَّره   الـذي  ديتـشاين، /ديتشان بلدية ورئيس يتيودوسيي األسقف بني يونيه/حزيران يف ملعقودا
  .تعاونإمكانات توثيق ال مناقشة خالله مت والذي كوسوفو، لدى النرويج سفري
 احلفـر  أعمـال  أن وبريـزرين  راتـشكا  مـن  كـل  أسـقفية  أفـادت  يونيه،/حزيران ٢٣ ويف  - ٥٢
 كنيــسة ساأســ مــن أجــزاء كــشفت للكنيــسة املالصــقة املنطقــة يف نياملــواطن أحــد هبــا قــام الــيت

 أن األسـقفية  وختـشى  .التـارخيي  بريـزرين  مدينـة  قلـب  يف الواقعة كسيةذاألورثو كريياك سانت
 اختـاذ  إىل ودعـت  ،سـنة  ٧٠٠ عـن  عمرهـا  يزيـد  الـيت  الكنيـسة  استقرار على احلفر أعمال تؤثر
 .املدينـة  يف باحلمايـة  املـشمولة  اخلاصـة  املنطقـة  يف يقـع  الـذي  املوقـع  ومحاية حلفظ عاجلة تدابري

 كــل البلديــة مفتــشية وأوقفــت الكنيــسة بأســاس حلــق الــذي الــضرر كوســوفو شــرطة وأكــدت
  .املوقع يف لاعماأل
  

  حقوق اإلنسان  -اشراً ع  
ــة            - ٥٣ ــم أن مجعي ــامل، رغ ــاء املظ ــب أمن ــيني نائ ــار تع ــامل بانتظ ــني املظ ــزال مؤســسة أم ال ت

يونيـه، قـّدم أمـني املظـامل تقريـراً خاصـاً لـرئيس        /ويف حزيـران  . اإلجـراءات   شرعت يف كوسوفو  
. تـزال املؤسـسة تواجههـا يف ممارسـة واليتـها           اجلمعية، تناول فيـه بالتفـصيل الـصعوبات الـيت ال          

ويشري التقرير إىل أن التحديات تنبع أساسا من حماوالت مزعومـة النتـهاك اسـتقاللية املؤسـسة                 
كومة يف امليزانيـة، ويالحـظ يف هـذا الـصدد أن القـانون الـذي اعتمدتـه           من خالل تدخالت احل   

اجلمعية بشأن أمني املظامل ُيعد مبثابة نكسة باملقارنة مع القواعـد التنظيميـة لبعثـة األمـم املتحـدة             
وقد متت االستعانة بلجنة حقوق اإلنسان التابعـة للجمعيـة ملعاجلـة            . لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو   

  .ات الواردة يف هذا التقريربعض التوصي
ووفقا ملفوضية حقوق اإلنـسان، فـإن جرميـة القتـل العمـد الـيت حـصلت مـؤخراً والـيت                       - ٥٤

 عامـاً قُتلـت علـى يـد زوجهـا الـسابق، قـد سـلّطت                 ٢٧امرأة تبلغ من العمر      ُيزعم أن ضحيتها  
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وفقـا للتـشريعات    الضوء على استمرار فشل السلطة القضائية يف تطبيق تـدابري احلمايـة الواجبـة               
يومـا   ١٥ففـي هـذه القـضية، مل يفـرض القاضـي تـدابري محايـة عاجلـة يف غـضون                     . ذات الصلة 

ووفقا لشرطة كوسوفو، كانت هذه الضحية رابـع امـرأة          . على النحو الذي ينص عليه القانون     
ض وباإلضـافة إىل ذلـك، ُتفـر   . تلقى حتفها نتيجة للعنف العائلي يف األشهر االثين عشر املاضية    

ونتيجـة لعـدم    . عقوبات خمففة على منتهكي تـدابري احلمايـة، حـىت يف حـاالت معـاودهتم اجلـرم                
اكتمال التحقيقـات وعـدم تنفيـذ تـدابري كافيـة للحمايـة وعـدم التعـاون بـني الـشرطة واملـدعني                  
العامني وعدم مالحقة اجملرمني، ازدادت احتماالت تعّرض الضحايا ملعاودة اجلرائم من جانـب             

وإذا مل تبعــث آليــات إنفــاذ . مــع إتاحــة الفرصــة إلفــالت مــرتكيب اجلــرائم مــن العقــاب  اجلنــاة 
القانون رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع العنف، ميكن للجناة أن يـستمروا يف إسـاءة                  

  .عقوباتأن خيشـوا أي معاملة النساء دون 
  
  التمثيل اخلارجي والتعاون اإلقليمي -حادي عشر 

 الفترة املشمولة بالتقرير، يّسرت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو              خالل  - ٥٥
مشاركة ممثلي كوسـوفو يف اجتماعـات إقليميـة متعـددة علـى خمتلـف املـستويات، مبـا يف ذلـك                      
اجتمــاع وزراء خارجيــة الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب ودول منطقــة غــرب البلقــان يف  

يونيه، باإلضـافة إىل العديـد مـن االجتماعـات الـيت عقـدهتا مجاعـة                /ان حزير ٢١لكسمبورغ يف   
  .قطاعات أخرى مثل النقل والطريانيف الطاقة 
. ٢٠١١وتواصــلت اجتماعــات رئاســة اتفــاق التجــارة احلــرة ألوروبــا الوســطى لعــام     - ٥٦

ــة    ــاحلواجز التقنيـ ــين بـ ــل املعـ ــق العامـ ــاع الفريـ ــد اجتمـ ــة وبعـ ــارة املعيقـ ــد يف ،للتجـ ــذي ُعقـ   الـ
 واجتماع اللجنة الفرعية املعنية باجلمارك وقواعـد املنـشأ التابعـة التفـاق التجـارة                ،أبريل/نيسان

مـايو، يـّسرت البعثـة عقـد اجتمـاع          / أيـار  ٢٠  و ١٩احلرة ألوروبا الوسطى الـذي ُعقـد يـومي          
ل، مـايو يف بروكــس / أيـار ٢٤اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بالزراعـة التابعـة التفـاق التجـارة احلـرة يف         

يونيـه، عقـد خـرباء اتفـاق التجـارة احلـرة            / حزيران ٣٠ويف  . ٢٠١١برئاسة الرئيس احلايل لعام     
ألوروبا الوسطى ونواب الوزراء اجتماعاً يف بريشتينا، مبشاركة مجيع أطراف االتفاق باسـتثناء             

غري أن سلطات كوسوفو اختارت عـدم املـشاركة يف اللجنـة الفرعيـة          . مولدوفا واجلبل األسود  
تابعة التفاق التجارة احلرة ألوروبا الوسطى واملعنية باحلواجز غري التعريفيـة واحلـواجز التقنيـة               ال

  .للتجارة يف سراييفو نظراً لعدم موافقتها على طرائق االجتماعاملعيقـة 
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  مالحظات -ثاين عشر 
الل الفتـرة   يسّرين أن أفيد بأن احلوار بني بلغراد وبريشتينا قد تواصل بوترية مكثّفـة خـ                - ٥٧

وأرّحـب باالتفاقـات   . املشمولة بالتقرير، وأمثر أوىل نتائجه الفعلية بعد ثالثة أشهر مـن انطالقـه      
اليت مت التوصل إليها يف جماالت حريـة التنقـل والـسجل املـدين والـشهادات األكادمييـة، وأحـث                    

الراسـخ بـأن هـذا    وال أزال علـى اعتقـادي   .  يف تنفيـذها ةكاملالبلغراد وبريشتينا على املشاركة  
احلوار قـادر علـى ردم هـوة اخلالفـات بـني اجلـانبني، وعلـى حـل سلـسلة مـن القـضايا الطويلـة                          

  .األمد اليت تؤثر على حياة الناس على أرض الواقع
غـري أنـين واثـق      . بعـض املعارضـة   لقـى  وقد أشرُت إىل أن مشاركة اجلانبني يف العملية ت          - ٥٨

 هذه االتفاقات، عند تنفيذها، سيولّد فهمـاً وتقـديراً أوسـع            هكرتـمن أن األثر اإلجيايب الذي ست     
وأرى أيـضا أن املـشاركة اإلجيابيـة للجـانبني          . نطاقاً للفوائد اليت ميكن أن تنشأ عن هـذا احلـوار          

مــايو بــني كبــار /خــارج نطــاق عمليــة احلــوار الرمســي، مثــل االجتماعــات الــيت ُعقــدت يف أيــار 
 الــصريب، قــد متّهــد الطريــق أمــام إحــراز مزيــد مــن التقــدم يف املــسؤولني يف بريــشتينا واملفــاوض

  .العالقات بينهما
ــدعم دور االحتــاد         - ٥٩ ــدما، تبقــى األمــم املتحــدة ملتزمــة ب ــة احلــوار ق وبينمــا متــضي عملي

وأكـرر تأكيـد اعتزامـي      . األورويب يف جمال التيسري، وبإتاحة خرباهتا بشأن القضايا قيد املناقـشة          
ــاء جملــس األمــن   ــى صــعيد احلــوار، وأناشــد أعــضاءه       إبق ــدم احملــرز عل ــى التق ــى اطــالع عل عل

االستمرار يف تشجيع اجلانبني على بذل اجلهود حبـسن نيـة مـن أجـل التـصدي للتحـديات الـيت                     
وأعتقـد أنـه ميكـن التوصـل إىل اتفاقـات بـشأن عـدد مـن املـسائل الـيت نوقـشت                       . تزال قائمة  ال

كــبري يف توطيــد الــسالم واالســتقرار واملــصاحلة يف خــالل األشــهر املاضــية، ممــا يــساهم بــشكل 
  .كوسوفو ويف املنطقة

سـنة   دام ويشّجعين أيضاً استئناف دورات الفريق العامل املعين باملفقودين، بعد توقـف            - ٦٠
واسـتمرار مـشاركة   . تقريباً، ُيعزى بشكل كبري إىل األحـداث الـسياسية الداخليـة يف كوسـوفو          

أمهيـة حيويـة لتحقيـق املـصاحلة يف         ذو  نـسانية األساسـية والتزامهمـا       الطرفني يف هـذه القـضية اإل      
وستواصل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو دعـم اجلهـود الـيت          . كوسوفو واملنطقة 

ــة         ــانون يف كوســوفو وجلن ــسيادة الق ــة ب ــة االحتــاد األورويب املعني ــراد وبعث ــشتينا وبلغ ــذهلا بري تب
  .ل مجيع قضايا املفقودين املعلّقةالصليب األمحر الدولية حل

وظلت أعداد العائدين طوعاً منخفضة بصورة خميبة لآلمال، وذلك رغـم اجلهـود الـيت                 - ٦١
لتـوفري التمويـل اإلضـايف الـالزم للمـساعدة يف إعـادة البنـاء،               بذلتها الـسلطات احملليـة واملركزيـة        

 التوصــل إىل حلــول ملعاجلــة  وحيــدوين األمــل يف أن يــتم.وختــصيص أراضــي البلديــة للمــشردين
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التوترات املستمرة بني الطوائـف املـستقبِلة والعائـدين، وسـتتم مـضاعفة اجلهـود لـضمان إعـادة                   
  .االندماج الناجح جلميع الطوائف العائدة

ويف هذا الـصدد، سأواصـل   . ويف مشال كوسوفو، ال يزال تزايد التوترات مدعاة للقلق      - ٦٢
بالوسـائل    حل القـضايا احلـساسة املتـصلة بـشمال كوسـوفو إال            ميكن التأكيد بشدة على أنه ال    

ــن خــالل          ــيس م ــع، ول ــى أرض الواق ــف عل ــع الطوائ ــع مجي ــشاور م ــى أســاس الت ــسلمية، عل ال
وأحث مجيع األطراف علـى االمتنـاع عـن القيـام بأعمـال مـن شـأهنا                 . إجراءات أحادية اجلانب  

  .الوضع يفأي تفاقـم لعمل معا لتجنب تقويض التقدم احملرز يف احلوار وتصعيد التوتر، وعلى ا
فقد شهدت هذه الفترة، إعـادة إطـالق هتديـدات غـري مقبولـة ضـد مكتـب               ولألسف،    - ٦٣

وإنــين أدعــو . البعثــة يف ميتروفيتــسا كانــت الــسلطات البلديــة احملليــة قــد لوحــت هبــا مــن قبــل    
تــرام الكامــل وتقــدمي  االحبـــداء الــسلطات يف ميتروفيتــسا والقــادة الــسياسيني يف بريــشتينا إىل إ 

الضمانات بأهنا ستعترف اعترافاً واضحاً، من اآلن فصاعداً، حبرمـة مبـاين البعثـة يف مجيـع أحنـاء            
وقد الحظُت أيضاً مـع القلـق تزايـد عـدد احلـوادث الـيت تـؤثر عمومـاً                   .  وتتقيد بذلك  كوسوفو

  .على املوظفني الدوليني واألصول الدولية
 للسيد المربتو زانييـه الـذي أهنـى مـدة واليتـه بـصفته ممثلـي        وأود أن أعرب عن امتناين     - ٦٤

يوليــه، /متــوز ١اخلــاص لكوســوفو ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو يف 
وإنـين  . لتزامه الراسخ مببـادئ األمـم املتحـدة وقيادتـه للبعثـة خـالل الـسنوات الـثالث املاضـية                   ال

لبعثة يف إطـار بيئـة سياسـية صـعبة وجهـوده الدؤوبـة لتعزيـز                أقدر بشدة إدارته الناجحة لتطور ا     
وأود أيــضا أن أشــيد مبــوظفي بعثــة األمــم املتحــدة  . الــسالم واالســتقرار يف كوســوفو واملنطقــة 

  .لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو لعملهم والتزامهم بأهداف األمم املتحدة
ألمم املتحـدة   جهات الشريكة ل  لتم تقريري باإلعراب عن امتناين ل     ـوأخريا، أود أن أخت     - ٦٥

ــ ــل يف كوســوفو، وهــ    ـةالعامل ــد طوي ــذ أم ــا من ــة حلــف مشــال   ي معه  االحتــاد األورويب ومنظم
ــسي  ــاتو(األطل ــم املتحــدة      ) الن ــا، وكــذلك لوكــاالت األم ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ومنظم

ــا، مل ــناديقها وبراجمهـ ــلة وصـ ــادعمواصـ ــو  هـ ــة يف كوسـ ــإلدارة املؤقتـ ــدة لـ ــة األمـــم املتحـ فو  بعثـ
  .معها والتعاون
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  املرفق األول
تقريــــر املمثــــل الــــسامي لالحتــــاد األورويب املعــــين بالــــشؤون اخلارجيــــة     

والسياسة األمنية املقدَّم إىل األمني العام لألمم املتحدة بشأن أنشطة بعثـة             
  )EULEX( االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو

  
    ية بسيادة القانون يف كوسوفوبعثة االحتاد األورويب املعن    
    البعثة املدنية للربنامج احمللي للتنمية االجتماعية    

  ، توقيت وسط أوروبا٠٠/١٢، الساعة ٢٠١١يوليه / متوز٢١: تاريخ صدور التقرير وتوقيته
  األمم املتحدة: نوع التقرير

  ٢٠٠١يوليه / متوز١٥ -أبريل / نيسان١٦: الفترة املشمولة بالتقرير
  

  موجز تنفيذي  - ١  
رصـد  لواصلت بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو تنفيذ واليتـها               

وقـدمت البعثـة املـساعدة والـدعم لتعزيـز          .  وتوجيهها وتقدمي املشورة إليها    مؤسسات كوسوفو 
يف العديــد مــن اإلصــالحات طويلــة فــضال عــن املــسامهة وإصــالح مؤســسات ســيادة القــانون، 

وقد مضت البعثـة قـدماً أيـضاً يف االسـتفادة مـن وظائفهـا التنفيذيـة            .  القضاء والشرطة  املدى يف 
ــشرط    ــضرورة، يف ســياق مهمــيت عمــل ال ــد ال ــصلتني بتحقيقــات  ةعن ــق، املت ــضايا  والتحقي يف ق

وعمليات الشرطة يف مشال كوسوفو واحملاكمة يف قضايا تتعلق جبـرائم احلـرب والفـساد             كبرية،  
وقــد واصــلت البعثــة تركيــز اهتمامهــا علــى مشــال كوســوفو، إذ زادت عــدد . واجلرميــة املنظمــة

. على نزع فتيل التوترات املستمرة بـني اجملتمعـات احملليـة          وعملت  موظفيها املقيمني يف املنطقة،     
ــة أيــضاً بــدور نــشط يف احلــوار بــني بريــشتيين    بريــشتينا وبلغــراد، وذلــك  /وقــد اضــطلعت البعث

  . اق على إعادة ُنَسخ من قيود السجالت املدنية إىل كوسوفوبتسهيل اجلوانب التقنية التف
ومنــذ نــشر تقريــر الــسيناتور ديــك مــاريت، املقــرِّر اخلــاص جمللــس أوروبــا حتــت عنــوان    

التحقيق يف مزاعم املعاملة الالإنسانية لألشخاص واالجتار غري املـشروع باألعـضاء البـشرية يف               ’
قـد تولـت بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة             ، ف ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول  ‘ كوسوفو

تـزال متـضي قُـدماً يف التحقيقـات األوليـة، مـن              القـضية وال  عـن   سؤولية  املـ القانون يف كوسوفو    
  .يف بروكسليقع مقر جزء منها خالل فرقة عمل خاصة، 
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ــرة مــن        - ٢   ــانون يف كوســوفو للفت ــسيادة الق ــة ب ــة االحتــاد األورويب املعني ــشطة بعث أن

  ٢٠١١يوليه / إىل متوز٢٠١١أبريل /سانني
  

  حملة عامة    
 ٢ ٨٢٤بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو حاليــاً  يبلــغ قــوام   
وال يزال العمل على الرصد والتوجيـه       ).  موظفاً حملياً  ١ ١٨٧ موظفاً دولياً و     ١ ٦٣٧(موظفاً  

اجلانـب األكـرب    شكل  يـ  الرئيـسية للبعثـة و     املهمةهو  وإسداء املشورة لدعم مؤسسات كوسوفو      
حتظـى بالقـدر األكـرب      الـيت   التنفيذيـة   قيامهـا بانتظـام مبهامهـا       على الرغم من    من عملها اليومي،    

  .من االهتمام
قدمت البعثة الرصد والتوجيه واملشورة بشأن العديد من اإلجـراءات والعمليـات علـى                

سـتالم املرحلـة الثالثـة واألخـرية مـن احلـدود            ا/مستوى اإلدارة يف كوسوفو، مبا يف ذلـك تـسليم         
ســالفية الــسابقة، مــن قــوة كوســوفو إىل شــرطة كوســوفو يف       ومــع مجهوريــة مقــدونيا اليوغ  

يونيـه، وتـسليم املـسؤولية األمنيـة لـدير رئـيس املالئكـة العظـيم يف بريـزرين إىل شـرطة                /حزيران
مـع سـلطات اجلمـارك يف       وقـد عملـت البعثـة أيـضاً بـشكل وثيـق             . مـايو / أيـار  ١٠كوسوفو يف   

كوسوفو الستبدال األنظمة املتقادمة ملعاجلة البيانات بنظـام متكامـل هـو النظـام اآليل للبيانـات                  
عملـت   هذا النظـام عامليـاً ملعـايري االحتـاد األورويب، وقـد     يستجيب ، و)ASYCUDA(اجلمركية  

ــق مــع          ــام إدارة احلــدود املتواف ــشغيل نظ ــرطة كوســوفو لت ــضاً مــع ش ــة أي ــة االحتــاد  البعث أنظم
ويتوقع أن يـؤدي النظامـان إىل حتـسني قـدرة كوسـوفو علـى مراقبـة احلـدود ونقـاط                     . األورويب

وقد قـدمت بعثـة     . العبور بشكل فّعال ورصد دخول وخروج األشخاص والبضائع واملركبات        
االحتاد األورويب املعنية بـسيادة القـانون يف كوسـوفو الـدعم لعمليـات تعزيـز مؤسـسات سـيادة                 

دعـاء العـام    اجمللـس القـضائي لكوسـوفو، وجملـس اال        ها  ، ومنـ   والنهوض هبـا   انون يف كوسوفو  الق
لكوسوفو، وقامت مبساعدة هذه املؤسسات املتنامية على وضع إجراءات داخليـة بـشأن تعـيني               
واختيار أعـضاء اجملـالس والقـضاة وتعزيـز الـشفافية، وكـذلك اإلعـداد لتنفيـذ قـانون كوسـوفو                     

 إصـالح جـذري هلياكـل وصـالحيات احملـاكم يف كوسـوفو، وميثـل مهمـة                  بشأن احملاكم، وهـو   
وتقـدم البعثـة أيـضاً مـساعدة     . أساسية للمجلس القضائي لكوسوفو يف السنوات الثالث املقبلـة      

 بـالغ  حلمايـة الـشهود وهـو إصـالح آخـر     مالئم  مباشرة لسلطات كوسوفو بشأن وضع برنامج       
وقـت تـتمكن   إىل أن حيـني  و.  فّعال يف كوسوفو   الةعد يتطلبه التأسيس املستقبلي لقطاع      األمهية

 بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون            تـدير ،  نفـسها فيه هذه اهلياكل من االعتماد على       
  . ة كاملطاقة حلماية الشهود يعمل ببرناجماً مستقالًيف كوسوفو 
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ــانون يف كوســوفو       ــسيادة الق ــة ب ــة االحتــاد األورويب املعني ــدمت بعث ــدعم للحــوار  وق  ال
بريـشتينا وبلغـراد، حيـث يـسَّرت االتفـاق علـى تـسليم نـسخ مـن قيـود                    /املتواصل بني بريـشتيين   

  فتــــرةالالــــسجالت املدنيــــة الــــيت أُخرجــــت مــــن كوســــوفو خــــالل الــــصراع الــــذي دار يف 
يف وقيامهـا بـدور الوسـيط       ، وذلك بترؤسـها اللجنـة املـشتركة املعنيـة باملـسألة             ١٩٩٩-١٩٩٨

  .  الوثائق وتبادهلااملصادقة على
وطوال فصلي الربيع والصيف، نفذت البعثـة محلـة إعالميـة عامـة ملكافحـة املخـدرات                   

يف مجيع أحنـاء كوسـوفو، ونـسقت هـذه احلملـة مـع شـرطة كوسـوفو باعتبارهـا جمهـوداً يتعلـق                        
  . باإلعالم العام ومبسامهة اجملتمعات احمللية يف أعمال الشرطة

  
  جرائم احلرب    

ــلت بع   ــن      واصـ ــدداً مـ ــوفو عـ ــانون يف كوسـ ــسيادة القـ ــة بـ ــاد األورويب املعنيـ ــة االحتـ ثـ
التحقيقات واملالحقات القضائية يف جمال جـرائم احلـرب، مبـا يف ذلـك حماكمـة عـدد مـن أبـرز                      

ــيهم  ــشتبه ف ــدأت . امل ــة   وب ــسماة مبحاكم ــة امل ــشي’احملاكم ــارس حتــت إشــراف   /يف آذار ‘غيت م
 واصــلت اســتماعها إىل الــشهادات خــالل  الــيتوفيتــشا،متر/احملكمــة احملليــة ملنطقــة ميتروفيتــشي

وجتـري حماكمـة املـدعى عليهمـا        . هيوليـ /الربيع والصيف، ويتوقـع صـدور احلكـم يف هنايـة متـوز            
ثابـت غيتــشي ورضـا أليجــا، بتهمـة جــرائم حــرب ارتكبـت خــالل الـصراع يف كوســوفو عــام      

و، وقـد اسـتفادت هـذه     ، ضد مدنيني يف جممَّـع عـسكري بألبانيـا جلـيش حتريـر كوسـوف               ١٩٩٩
يــسَّرهتا وحــدة أمــن جمهولــة املــصدر احملاكمــة بــشكل كــبري مــن تــوفري روابــط وصــالت فيــديو  

 هـذه الوصـالت   من خـالل و. الشهود لبعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو   
ات هويـاهتم، األمـر الـذي وضـع شـهاد         عن  كشف  الدون  من اإلدالء بشهادهتم    أشخاص  متكَّن  

 جنــاح البعثــة يف ترســيخ واليتــها   يف احملاكمــة أيــضاًكُمــن أمهيــةوت. أساســية بــني يــدي االدعــاء 
القضائية على قـضية غيتـشي جلـرائم ارُتكبـت يف ألبانيـا، وهـو ترتيـب ينطبـق علـى التحقيقـات                       

وتــستمر أيــضاً يف احملكمــة ). املــذكور أدنــاه(اجلاريــة اســتناداً إىل تقريــر الــسيناتور ديــك مــاريت 
بريشتينا حماكمة فخر الـدين غاشـي وحـسين رامـا بتهمـة جـرائم احلـرب                /احمللية ملنطقة بريشتيين  
 احملاكمـة األوىل فيهـا عـن شـهادة الـشاهد املتعـاون              شأت، وقـد نـ    ‘بالكـا ’يف ما يسمى بقـضية      

  .ناظم بالكا
ــامتري ليمــاي،            ــسابق ف ــوزير ال ــضية ال ــق بق ــا يتعل ــضاً يف م ــق جيــري أي ــزال التحقي وال ي
تــسعة أشــخاص يف كوســوفو وسويــسرا،  الــيت مشلــت مــارس / آذار١٦ك يف اعتقــاالت وكــذل

وجيـري التحقيـق حتـت إشـراف مـدعٍ مـن مكتـب              . واملتعلقة بادعاءات ارتكاب جـرائم حـرب      
ــل           ــرائم قت ــربَّرة بارتكــاب ج ــى أســاس شــكوك م ــوم عل ــوفو، ويق ــدعني اخلاصــني يف كوس امل
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 األلبــان والــصرب يف كوســوفو وضــد  ضــد املــدنيني١٩٩٩وتعــذيب وجــرائم أخــرى يف عــام 
وقـــد أبقـــي علـــى املعـــتقلني رهـــن االحتجـــاز . أســـرى احلـــرب يف مركـــز احتجـــاز بكوســـوفو

يونيــه رفــضت جلنــة مــن / حزيــران٢٠مــارس، ومــؤخراً يف / منــذ آذارطويلــةاالحتيــاطي لفتــرة 
سة مـن  قضاة بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو الطعـن املقـدم مـن مخـ               

. املــدَّعى علــيهم لعــدم وجاهتــه وأكــدت قــرار قاضــي التحقيــق بتمديــد اعتقــاهلم شــهراً إضــافياً 
تزال مسألة حصانة ليماي الربملانية من االعتقال باعتباره عضواً يف مجعية كوسـوفو حباجـة                 وال

ــة للحــصول علــى توضــيح بــشأن هــذه املــسألة بطــرق سياســية       إىل إيــضاح، وقــد ســعت البعث
حبــصانة مــن املالحقــة القــضائية عــن اجلــرائم املزعــوم  ال يتمتــع ولكــن ليمــاي (خمتلفــة وقانونيــة 
  .)حىت وإن كان عضواً يف مجعية كوسوفوارتكاهبا 
ــوم      ــة ي ــ/ متــوز٢٠وقــد اختــذت احلكوم  خطــوات لتوضــيح مــسألة احلــصانة مــن   هيولي

ل مـن رئـيس     االعتقال، عندما قررت الرجوع إىل احملكمة الدستورية بطلب لتفسري حـصانة كـ            
  . الدولة، ورئيس جملس الوزراء، والوزراء وأعضاء مجعية كوسوفو

مـن قبـل    (أبريـل   /وال زالت التحقيقات مستمرة بعد اعتقال زوران كـوليش يف نيـسان             
، وهـو مـن كبـار       )شرطة كوسوفو وبعثة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو              

أهنـا ارُتكبـت يف عـام       ُيـدعى   ستقل، واعتقل بتهم جرائم حرب      املسؤولني يف احلزب الليربايل امل    
مـايو قامـت جلنـة مـن القـضاة احمللـيني التـابعني لبعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة             /ويف أيار . ١٩٩٩

  .بسيادة القانون يف كوسوفو، بتمديد احتجازه يف احلبس االحتياطي
  

  الفساد    
العمل عن كثـب مـع   ة القانون يف كوسوفو املعنية بسيادواصلت بعثة االحتاد األورويب      

ومتابعتـها   حسب األولوية  املدعني العامني يف كوسوفو لتحديد قضايا الفساد الرئيسية وترتيبها        
شـرطة   يونيه، قام فريـق مـشترك بـني       / حزيران ١٥ويف  . قضائيا على خمتلف مستويات احلكومة    

بـشأن   التحقيـق  يف إطـار   مـواد بعمليات تفتيش وضـبط      وشرطة بعثة االحتاد األورويب    كوسوفو
أجريـت   وقـد .  يف بريـشتينا   “شركة فيمـيكس  ” ـما يسمى ب   ’وزارة اجملتمعات احمللية والعائدين   

عمليات التفتيش، واليت مشلت أيضا اثنني من املـساكن اخلاصـة، يف سـياق التحقيـق يف الفـساد                    
يف هـذه القـضية      وتتعلـق التـهم   . ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٧فيما يتعلـق بالعطـاءات الـصادرة بـني عـامي            

وقامــت بعثــة االحتــاد األورويب يف  . ىبــاالختالس أثنــاء شــغل املنــصب وقبــول وإعطــاء رشــاو  
ــران ٢٣ ــيش  /حزيــ ــات تفتــ ــه بعمليــ ــة   يونيــ ــساحية البلديــ ــب املــ ــشا يف املكاتــ  /يف غراتسانيتــ

ــا  ــشي، مب ــة     غراتسانيت ــساحية البلدي ــدير املكاتــب امل ــيس وم ــد نفــذت   .يف ذلــك مكاتــب رئ وق
فيمــا يتعلــق    يف ســياق التحقيــق يف االســتغالل املزعــوم للمنــصب الرمســي     عمليــات التفتــيش 
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ــا ــاميف حــدث  مب ــة  ٢٠١٠ ع ــسجيل ملكي ــن تالعــب يف ت ــة ســابقة  مؤســسات  م متــت  مجاعي
فيهــا أربعــة  املتــهم  ويف الوقــت نفــسه، تــستمر التحقيقــات يف قــضايا الفــساد      . خصخــصتها

 كوسـوفو، مـع اسـتمرار إجـراء     مـن ذوي الـصلة باحملـافظ الـسابق للبنـك املركـزي يف       أشخاص  
  .مقابالت مع الشهود

مايو، أدانـت جلنـة مـن القـضاة احمللـيني وقـضاة بعثـة االحتـاد األورويب يف                   / أيار ٢٣ويف    
بريشتينا اجلزئية مثانية أشخاص بتهم فساد ذات صلة بوقـوع خمالفـات       /حمكمة مقاطعة بريشتيين  

حكاما تتراوح بني إيقاف التنفيـذ والـسجن        بريشتينا، وأصدرت أ  /يف بنك االئتمان يف بريشتيين    
ــنوات   ــس سـ ــدة مخـ ــوم      . ملـ ــوفو يـ ــة كوسـ ــني يف مجهوريـ ــدعني اخلاصـ ــب املـ ــدم مكتـ ــد قـ وقـ

يونيه، الئحة اهتام ضد مخسة مـن املتـهمني يف التحقيـق يف مـا يتعلـق باتفـاق خـاص                     /حزيران ٨
ت الالسـلكية   بتقدمي خدمات اجلوال عرب الـشبكات االفتراضـية بـني مـصلحة الربيـد واالتـصاال               

ويف اليوم نفسه، قـدم مكتـب املـدعني    . “داردافون”يف كوسوفو، وشركة خاصة، هي شركة       
اخلاصني يف مجهوريـة كوسـوفو الئحـة اهتـام ضـد اثـنني مـن املـدعى علـيهم يف سـياق التحقيـق                         
بشأن قيام أربع شـركات مـن شـركات التبـغ يف كوسـوفو باسـترياد كميـة كـبرية مـن التبـغ يف                       

  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
ــة املــستمر ملؤســسات كوســوفو مــن خــالل الرصــد الفعــال،         وكجــزء مــن دعــم البعث

 شـهرا يتـضمن حلقـة عمـل         ١٢بدأت بعثة االحتـاد األورويب برناجمـا مدتـه           والتوجيه واملشورة، 
ــدة  قــضاة ومــدعي وحمققــي بعثــة االحتــاد األورويب وكوســوفو للتــدريب علــى مــصادرة         لفائ

ويهدف الربنامج إىل االستفادة من صـالحيات املـصادرة         . شطة إجرامية   األصول العائدة من أن   
وسـوف يكـون    . يف مكافحـة اجلرميـة املنظمـة والفـساد        معياريـة    من القانون احلايل أداة      استمدم

  .مفيدا أيضا يف متهيد الطريق إىل تنفيذ تشريعات جديدة يف املنطقة
  

  اجلرمية املنظمة    
 مــدعي بعثــة االحتــاد األورويب، مــن مكتــب املــدعني يونيــه، قــدم أحــد/ حزيــران١٠يف   

. الئحة اهتام ضد شخصني تتعلق مبا يسمى بقـضية ميـديكوس           اخلاصني يف مجهورية كوسوفو،   
وخيـضع كـال املـشتبه    . بريـشتينا /وقد صدرت مـذكرات توقيـف مـن احملكمـة اجلزئيـة بربيـشتيين             

املتهمني إىل سبعة متـهمني إضـافيني       وينضم كال   . هبما إلشعارات اإلنتـربول الدولية للمطلوبني    
وسـوف  . أبريـل /أصدرت جلنة البعثة األوروبية والقـضاة احملليـون لـوائح اهتـام حبقهـم يف نيـسان          

يواجه املدعى عليهم التسعة هتما تتعلق باالجتار باألعضاء والبـشر واجلرميـة املنظمـة، واملمارسـة                
وقد بدأ ضباط شـرطة كوسـوفو       . الرمسيغري القانونية للنشاط الطيب وإساءة استخدام املنصب        

  .٢٠٠٨نوفمرب /وشرطة بعثة األمم املتحدة إجراءات القضية يف تشرين الثاين
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يونيه، حكم على سبعة من املدعى علـيهم املتـهمني باجلرميـة املنظمـة              / حزيران ١٧ويف    
 ســـنتني وهتريـــب املهـــاجرين يف قـــضية مـــا يـــسمى هنـــر تيـــسا بأحكـــام بالـــسجن تتـــراوح بـــني

وقــد كــشفت القــضية عــن إحــدى جمموعــات اجلرميــة    .  عامــا٦٥ اجمموعهــبلــغ ســنة،  ١٩ و
املنظمة اليت وفرت للمهاجرين معربا غري قانوين إىل بلدان االحتاد األورويب وغريها مـن البلـدان                

وقد تـسببت أنـشطة اجملموعـة يف وفـاة        . األوروبية، حمققة نسبة هائلة من األرباح غري املشروعة       
  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول مهاجرا يف ١٥

أيــضا عمليــات عديــدة ذات صــلة مبكافحــة اجلرميــة املنظمــة خــالل    نفــذت الــشرطة و  
مـايو، وكجـزء مـن محـالت تفتـيش املنـازل ذات الـصلة باالجتـار                 / أيـار  ٤ويف  . الربيع والصيف 

بيتش، ألقت الشرطة التنفيذية القبض على رجل له صـلة بالتحقيقـات يف             /باملخدرات يف بيجي  
الجتار الدويل باهلريوين، والـيت جـرت بـإذن مـن قاضـي حتقيـق تـابع لبعثـة االحتـاد األورويب يف                       ا

ويـشتبه يف قيـام     . بريشتينا وحتت إشراف أحد املدعني العامني بالبعثـة       /احملكمة اجلزئية بربيشتيين  
الشخص املقبوض عليه بتـهريب املخـدرات إىل كوسـوفو ومنـها إىل خمتلـف البلـدان األوروبيـة                   

؛ وإلقاء القبض عليه هو جـزء مـن حتقيقـات أوسـع نطاقـا يف اجلرميـة                  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  الفترة يف
مــايو، اعتقلــت البعثــة رجــال يف مكــان مــا بــني زوبــني بوتــوك ومشــال     / أيــار١٧ويف . املنظمــة

وقـد حـدث االعتقـال يف سـياق         . يف اجلرميـة املنظمـة    ضـلوعه   ميتروفيتسا، يشتبه يف    /ميتروفيتسه
ة يف اجلرمية املنظمة وغسل األموال، اليت جيريهـا مكتـب املـدعني اخلاصـني يف                التحقيقات اجلاري 

مجهورية كوسوفو وجاء يف أعقاب عملية من عمليات إنفاذ القانون قامت هبا البعثـة يف وقـت                 
ويف أعقـاب االعتقـال نـصبت متـاريس يف الطرقـات            . فربايـر /سابق يف زوبـني بوتـوك يف شـباط        

  .خص املعتقليوميا يف املنطقة دعما للش
  

  العمل اخلاصة التابعة لبعثة االحتاد األورويبفرقة     
 تقريــر املقــرر اخلــاص جمللــس أوروبــا الــسناتور ديــك مــاريت يف كــانون    صــدرمنــذ أن   
 ت، تولــت بعثــة االحتــاد األورويب املــسؤولية عــن هــذه القــضية وتواصــل ٢٠١٠ديــسمرب /األول

كرســة هلـذه املــسألة تـضم مــدعني عــامني   التحقيقـات األوليــة، مـن خــالل فرقـة عمــل خاصـة م    
 التخطـيط هلـذه العمليـة مرحلـة متقدمـة حـىت       بلـغ وقـد  . معينني من أجـل هـذه القـضية وحـدها       

ــق           اآلن، حيــث مت إجــراء مقــابالت مــع أعــضاء فرقــة العمــل وتعيينــهم، وقــد مت تــأمني املراف
بعثـة االحتـاد األورويب،     وتتألف فرقة العمل التابعة ل    . واملعدات الالزمة لقوة العمل يف بروكسل     

بريــشتينا، مــن مــوظفني بالبعثــة مت انتقــاؤهم يف  /والــيت ســيكون مقرهــا يف بروكــسل وبريــشتيين 
بعـد  عملية التوظيف األخرية، وقد عينوا بشكل دائم للتحقيق يف القضية وسيباشـرون مهـامهم              
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ت املعنيــة وتواصــل بعثــة االحتــاد األورويب احلفــاظ علــى االتــصال مــع اجلهــا   . نــشرهم مباشــرة
  .فيه عملية التحقيقتتقدم واجلهات الفاعلة ذات الصلة يف املنطقة يف الوقت الذي 

 أصـدرت  التعاون مـع الـسلطات القـضائية يف تريانـا علـى وجـه اخلـصوص أن                   مثروقد أ   
 حكما لصاحل طلب للحـصول علـى املـساعدة          ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧حمكمة اجلرائم اخلطرية يف     

 العامون ببعثة االحتاد األورويب يف هذا الصدد، ممـا مهـد الطريـق ألعمـال                الدولية قدمه املدعون  
وبالتوازي مع تلك اجلهود القـضائية، عـززت البعثـة برناجمهـا اخلـاص            . حتقيق ملموسة يف ألبانيا   

ــة،     ــشرطة األوروبي ــدها إىل ال ــشهود عــن طريــق مــد ي ، جهــات أخــرى ضــمن  بــضمان أمــن ال
  .هالنقل هذلفائدة عملية ادة التمويل لتحسني فرص النقل إىل اخلارج، وزي

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

  كوسوفو يف
  )٢٠١١يوليه / متوز١٥يف (
  
  العدد  البلد

  ١  أملانيا
  ١  غانا

  ١  إيطاليا
  ١  رومانيا
  ١  د الروسياالحتا

  ١  باكستان
  ١  أوكرانيا
  ٧  اجملموع
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  املرفق الثالث
وقوام عنصر االتصال العـسكري يف بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة              تكوين      

  املؤقتة يف كوسوفو
  )٢٠١١يوليه / متوز١٥يف (
  
  العدد  البلد

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

  ١  مهورية التشيكيةاجل
  ٨  اجملموع  
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	2 - وما برحت أولويات البعثة المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، واحترام حقوق الإنسان في كوسوفو وفي المنطقة على حالها دون تغيير. وما فتئت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تعزز هذه الأهداف عن طريق المشاركة مع بريستينا وبلغراد، ومجتمعات كوسوفو المحلية، ومع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. وواصلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقوة كوسوفو أداء دوريهما الهامين ضمن إطار قرار مجلس الأمن 1244 (1999). ووفقاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (S/PRST/2008/44) وتقريري المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (S/2008/692)، تعمل بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون تحت سلطة الأمم المتحدة الشاملة وفي إطار عملها الحيادي. وتواصل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقوة كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون التعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. 
	ثانيا - الحالة السياسية
	3 - بعد أن تغلبت سلطات كوسوفو على سلسلة من الأزمات السياسية، ركَّزت انتباهها على توطيد أركانها وضمان الاستقرار المؤسسي فاتفق زعماء الحزبين الرئيسيين الحاكمين للألبان في كوسوفو، وهما حزب كوسوفو الديمقراطي وتحالف كوسوفو الجديد، على وسائل من أجل إعادة توزيع الوظائف الوزارية. فعيّن رئيس الوزراء هاشم تاتشي (من حزب كوسوفو الديمقراطي) رئيس الجمهورية السابق بهجت باكولي (وهو من تحالف كوسوفو الجديد) كنائب أول لرئيس الوزراء، وهو منصب أنشئ حديثاً، كما عيّن أحد أعضاء تحالف كوسوفو الجديد ليرأس وزارة الشتات المنشأة حديثا. وفي الوقت الحاضر، تضم الحكومة ستة نواب لرئيس الوزراء و 19 وزيرا، من بينهم ثلاثة وزراء أيضا هم نواب لرئيس الوزراء. ويضم نواب الوزراء الحاليين ثلاثة من الصرب وثمانية من المجتمعات المحلية الأخرى. 
	4 - وفي مطلع أيار/مايو، شرعت لجنة الجمعية المخصصة المعنية بإصلاح القانون الانتخابي، المكونة من ممثلين من جميع التجمعات السياسية في الجمعية، في أعمالها. وإصلاح النظام الانتخابي هو جزء من اتفاق الحل الوسط الذي تم التوصل إليه بين الحكومة التي يقودها حزب كوسوفو الديمقراطي وحزب المعارضة الرئيسي، رابطة كوسوفو الديمقراطية، والذي أنهى الأزمة السياسية في فصل الربيع. وتقوم الآن لجنة الجمعية بإعداد اقتراح لتقديم مقاطعات انتخابية متعددة ونظام أغلبية لغرض الانتخابات التشريعية. وبمجرد أن تتوصل اللجنة إلى اتفاق بشأن التعديلات، سيكون من الضروري الحصول على أغلبية الثلثين في الجمعية لاعتمادها.
	5 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ضاعفت سلطات كوسوفو جهودها من أجل إرساء مشاركة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي تحظى بالأهمية على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، استقبلت سلطات كوسوفو رئيس اللجنة الأوروبية، باروسو، والممثلة السامية للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، آشتون. وخلال زيارتها، أكدت الممثلة السامية آشتون على أهمية الحوار الجاري مع بلغراد وحثت الطرفين على التحلي بالمرونة والروح الخلاقة بقصد ضمان نتائج ملموسة. كما زار رئيس الوزراء تاجي بروكسل بعد الجولة الخامسة من الحوار بوقت قصير، وبحث مع آشتون مسألة كوسوفو من منظور الاتحاد الأوروبي. ومنذ أن تولّت رئيسة الجمهورية جاهجاغا منصبها في 7 نيسان/أبريل ركَّزت أنشطتها على المشاركة في المحافل المتعددة الأطراف. ومن بين الاجتماعات الأخرى التي حضرتها مؤتمر القمة لزعماء أوروبا الوسطى الذي عُقد في وارسو، واحتفالات الذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لإيطاليا في روما. لكن البلدين المضيفين لم يدعوا بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو إلى هاتين المناسبتين. كما أن رئيس الجمهورية الصربي تاديتش لم يحضر رغم دعوته إلى الحضور، مُعلِّلا ذلك بسياسة الحكومة الصربية المتمثلة في الغياب عن الاجتماعات التي لا تيسّر فيها الأمم المتحدة مشاركة كوسوفو.
	6 - وقد كررت سلطات كوسوفو تأكيد رغبتها في التعاون في إجراء تحقيق في المزاعم الواردة في تقرير مارتي، المقرر الخاص التابع لمجلس أوروبا بشأن الاتجار بالأعضاء البشرية، ورحبت بإنشاء فرقة عمل تابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون للقيام بهذا التحقيق. وقد أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون أن فرقة العمل هذه ستشرع في العمل في أواخر الصيف، عندما تنتهي عملية التوظيف الجارية لجميع أفرادها. وستضم فرقة العمل هذه مدعيين عامين دوليين وعدة محققين دوليين متخصصين في التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب. وسيكون مقر فرقة العمل في بروكسل وبريستينا، وستمارس مهامها تحت السلطة الإدارية لرئيس عنصر إقامة العدل في بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون. ورغم أن صربيا قد اعترفت بالجهود التي تبذلها بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في هذا الصدد، ما برحت بلغراد مُصرَّة على موقفها القائل بوجوب أن يكون هناك هيئة مستقلة ينشئها مجلس الأمن مخوّلة صلاحيات التحقيق في ألبانيا وخارجها، تتولى قيادة هذا التحقيق.
	7 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اقترح بعض مسؤولي الحكومة الصرب، بمن فيهم نائب الرئيس الأول، رئيس الوزراء ووزير الداخلية داتشيش، أن ”تعديلات إقليمية“ قد تُطرح للبحث بقصد التوصل إلى تسوية نهائية لمسألة كوسوفو. وقد قوبل هذا الاقتراح بردود أجوبة حادة من بريستينا وواشنطن. وقالت سلطات كوسوفو أن الطريق الوحيدة لحل المشاكل الإثنية في كوسوفو، وفي غرب البلقان، هو الإعمال الكامل لخطة آتيساري والاندماج في أوروبا. كما عارضت الجماعات الصربية السياسية في كوسوفو الأفكار المتعلقة بالتعديلات الإقليمية، بغض النظر عما إذا كانت هذه الجماعات السياسية تعيش في شمال أو جنوب نهر إيبر/إيبار وبغض النظر عن توجهاتها السياسية سواء كانت نحو بلغراد أم برستينا، أما السكان الذين يعيشون جنوب نهر إيبر/إيبار فإنهم يخشون أن التعديلات الإقليمية ستتركهم في كوسوفو بلا حماية، في حين أن الصرب الذين يعيشون في شمال كوسوفو يرون أنها ضد المصلحة الوطنية الصربية وأن الدستور يحظرها. ولأنها تعني الاعتراف باستقلال كوسوفو. وعلى النقيض من ذلك، فقد تعهد كورتي، رئيس الجماعة الألبانية المعارضة في كوسوفو بالعمل على توحيد كوسوفو مع ألبانيا.
	8 - وفي 12 أيار/مايو، سافر رئيس وفد بلغراد الطرف في الحوار مع بريستينا، ستيفانوفيتش، إلى بريستينا واجتمع بنائب رئيس الوزراء ووزير العدل كوتشي، رئيس وفد برستينا المشارك في الحوار، ونائب رئيس الوزراء تاهيري، وسفير الولايات المتحدة، والممثل الخاص المؤقت للاتحاد الأوروبي. وقد احتج على تلك الزيارة حوالي 200 فرد من أنصار الجماعة الألبانية المعارضة، وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف أسفرت عن إصابة عدد من الأفراد، بمن فيهم ضباط شرطة، كما أسفرت عن أضرار لحقت ببعض العربات. وقد أدانت سلطات كوسوفو هذه الاحتجاجات.
	9 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعترفت إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي أندورا، بكوسوفو، فارتفع بذلك العدد الإجمالي للدول المعترِفة بكوسوفو إلى 76 دولة.
	ثالثا - الحوار بين بريشتينا وبلغراد والترتيبات العملية
	10 - تواصلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عملية الحوار التي رحبت بها الجمعية العامة في قرارها 64/298، والتي يسرها الاتحاد الأوروبي، وعقدت خلالها الجولتان الرابعة والخامسة من الاجتماعات في بروكسل في 17 و 18 أيار/مايو و 2 تموز/يوليه. وواصل السيد ستيفانوفيتش، المدير السياسي لوزارة الخارجية الصربية، والسيد طاهري نائب رئيس وزراء كوسوفو، قيادة وفديهما في المحادثات.
	11 - وتزايد بشكل ملحوظ فيما بين الجلسات العامة تواتر الاجتماعات التحضيرية، واجتماعات الأفرقة العاملة التقنية، والاتصالات الثنائية والثلاثية بين فريق تيسير الحوار التابع للاتحاد الأوروبي وطرفي الحوار.
	12 - وركّزت الجولة الرابعة من المحادثات على السجل المدني وقيود السجل العقاري، وحرية التنقل، والاتصالات، وقضايا الطاقة. وحقق الاجتماع الخامس نتائج ملموسة في الحوار. وتم التوصل إلى اتفاق في ثلاثة مجالات ستؤدي إلى تحسن في حياة الناس العاديين. ففيما يخص السجل المدني، اتفق الطرفان على أن اللجنة المشتركة برئاسة بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون، التي أنشئت نتيجة للمحادثات التي جرت في جلسات الحوار السابقة، ستواصل تحديد الثغرات في السجلات المفقودة من السجل المدني. وستتولى بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون تصديق نسخ جميع سجلات السجل المدني الأصلية بهدف إعداد سجل مدني شامل في كوسوفو. وكجزء من هذا الاتفاق، ستقدم بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون معلومات محددة خاصة بالسجل المدني في كوسوفو عند الطلب. وسيتيح ذلك قدرا أكبر من اليقين القانوني للأشخاص الذين يعيشون في كوسوفو، ويمكن أن ييسر حل القضايا ذات الصلة في المحاكم.
	13 - وسيؤدي الاتفاق بشأن حرية التنقل، الذي اتفق الجانبان على تنفيذه في أقرب وقت ممكن، إلى تمكين الناس من عبور الحدود الإدارية باستخدام بطاقات الهوية أو رخص القيادة. ويشمل الاتفاق أيضا أحكاما أخرى يمكن أن تسمح بالسفر عبر الحدود بواسطة السيارات، ولكن تفاصيل ذلك تحتاج إلى تحديد.
	14 - واتفق الطرفان أيضا من حيث المبدأ على قبول الشهادات الجامعية والمدرسية. ومن المتوقع أن يحدث ذلك عن طريق تصديق تمنحه هيئة دولية يتفق عليها الجانبان، أو مؤسسة أكاديمية محايدة. ومن المقرر أن يبحث الطرفان تفاصيل ذلك خلال اجتماع الحوار القادم.
	15 - ومن المتوقع الشروع، في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الخامس، والتي قدمت على شكل استنتاجات صادرة عن الرئاسة التابعة للاتحاد الأوروبي. وسيتجسد التزام الطرفين الراسخ بتحقيق فعالية الاتفاقات في إنشاء أفرقة عاملة مشتركة ثلاثية برئاسة الاتحاد الأوروبي لضمان أكبر قدر ممكن من الفعالية في التنفيذ. وواصلت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تقديم مساهمتها في الحوار، بما في ذلك المساعدة التي تقدمها لعقد الاجتماعات وتوفير المعلومات بفضل خبرتها في كوسوفو، فيما يتعلق على سبيل المثال بالسجل المدني، وحرية التنقل، وقبول الشهادات، ونقل البضائع بحرية.
	16 - وطالبت الأحزاب المعارضة في كوسوفو، وهي التحالف من أجل مستقبل كوسوفو، والرابطة الديمقراطية لكوسوفو، وحركة تقرير المصير، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، بأن تعرض وتناقش في جمعية كوسوفو الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وانتقدت سلطات كوسوفو لافتقارها إلى الشفافية بشأن هذه المسألة. وكانت حركة تقرير المصير، التي تعارض الحوار، الأكثر تصلبا في هذا الصدد. وقد أدلى رئيس جمعية كوسوفو، السيد كراسنيكي (من الحزب الديمقراطي في كوسوفو)، بعدة بيانات عامة ادعى فيها أنه والجمعية لم يتلقيا معلومات كافية بشأن مضمون الحوار.
	17 - وأعرب زعماء صرب شمال كوسوفو عموما عن رفضهم للحوار، قائلين إنه يتعارض مع مصالح صرب كوسوفو ويشكل خطوة نحو اعتراف صربيا بكوسوفو دولة مستقلة. وأبدى زعماء صرب كوسوفو في المناطق الواقعة جنوب نهر إيبر/إيبار موقفا أكثر إيجابية تجاه الحوار بوصفه أداة تساعد على التخفيف من معاناتهم اليومية. أما أكبر أحزاب صرب كوسوفو المشاركة في مؤسسات كوسوفو، وهو الحزب الليبرالي المستقل، فقد أعرب مرارا عن شعوره بالإحباط بسبب تصوره أن كلا من بلغراد وبريشتينا قد استبعدتاه من العملية.
	18 - وروجت الحكومة الصربية إلى المنافع المتبادلة الناجمة عن الاتفاقات، وشددت في الوقت نفسه على أنها لم تمس بمركز كوسوفو في المستقبل. ووجهت أحزاب المعارضة الصربية الرئيسية انتقادات للحزب الرئيسي الحاكم في صربيا وهو الحزب الديمقراطي لموافقته على نتائج الحوار، مع استثناء ملحوظ تمثل في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وهو حزب صغير معارض رحب بالنتائج. ومع ذلك، وفي حين نددت بهذه التطورات أحزاب معارضة هي الحزب الديمقراطي في صربيا، وحزب صربيا الجديدة، والحزب الراديكالي الصربي، كان موقف أكبر أحزاب المعارضة، وهو الحزب التقدمي الصربي، أكثر اعتدالا، مشيرا إلى وجوب مواصلة الحوار، على ألا تؤدي نتائجه إلى اعتراف صربيا بكوسوفو.
	19 - واستكمالا للدعم المقدم لعملية الحوار الرسمي، واصل ممثلي الخاص وممثلي في بلغراد عقد لقاءات منتظمة مع القيادة الصربية، وزادت وتيرة الاتصالات بين ممثلي الخاص وسلطات كوسوفو. وواصل موظفو البعثة الاتصال بصورة منتظمة مع سلطات كوسوفو على مستوى العمل.
	20 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، استأنفت قوة أمن كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون جهود استخراج الجثث في منطقة زيليفودي/زيليفودا. وفي 15 تموز/يوليه 2011، عقد فريق بريشتينا - بلغراد المعني بالمفقودين، الذي تترأسه لجنة الصليب الأحمر الدولية، اجتماعه الأول بعد ما يقرب من عام واحد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأحداث السياسية الداخلية في كوسوفو. وكرّر الطرفان تأكيد عزمهما على الوفاء بالالتزامات التي تعهدا بها، وعلى مواصلة تعاملها في إطار الفريق العامل. وتم التعرف على هوية أحد عشر مفقودا وإعادة رفاتهم إلى أسرهم. ووفقا للجنة الصليب الأحمر الدولية، فإن ما مجموعه 809 1 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.
	رابعا - شمال كوسوفو
	21 - ظلت الحالة الأمنية العامة في شمال كوسوفو هادئة نسبيا، لكن التوترات زادت في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. وأعرب زعماء صرب شمال كوسوفو عن مخاوفهم إزاء قرارات وزارة الداخلية في كوسوفو المتعلقة بتوسيع نطاق عملياتها لتشمل البلديات ذات الأغلبية الصربية في شمال كوسوفو، من خلال أنشطة وحدات الدعم التشغيلي الإقليمية ووحدات المرور الإقليمية. وتصاعدت التوترات عندما بدأت وحدات الدعم التشغيلي الإقليمية في إجراء دوريات يومية في المناطق المتعددة الأعراق في شمال كوسوفو، وذلك كجزء من جهود بريشتينا الرامية إلى فرض سلطتها هناك.
	22 - وفي منتصف شهر أيار/مايو، أدى أيضا قرار اتخذته وزارة الداخلية في كوسوفو مناوبة قادة مراكز شرطة شمال كوسوفو وقادة البوابات في الشمال إلى زيادة حدة التوتر في شمال كوسوفو. وفي البداية، رفض القادة الستة المنتمين إلى صرب شمال كوسوفو تنفيذ أمر التناوب فتم إيقافهم عن ممارسة وظائفهم. وفي حين وافق اثنان من القادة في وقت لاحق على التناوب، مُنع أحدهما من شغل منصبه الجديد بسبب حاجز على الطريق. وعقب تحقيق أجرته وحدة المعايير المهنية التابعة لشرطة كوسوفو، وافق مدير شرطة كوسوفو في مطلع تموز/يوليه على قرار يقضي بإنهاء عقود عمل القادة الأربعة من صرب كوسوفو الذين لم يمتثلوا لأمر التناوب. وندد زعماء صرب شمال كوسوفو بالقرار، وأعربوا عن موقفهم بأن خطط التناوب كان ينبغي أن توضع استنادا إلى مشاورات معهم. ونظم ضباط الشرطة والموظفون الإداريون من صرب كوسوفو العاملون في مراكز الشرطة في الشمال عمليات التوقف عن العمل عشوائية دعما لإعادة القادة المفصولين إلى مناصبهم. وفي حزيران/يونيه، عقدت مجالس بلديات زوبين بوتوك، وزفيتشان/زفيشان، وليبوسافيك/ليبوسافيتش، وشمال ميتروفيتشا، التي تحظى برعاية من بلغراد، جلسة مشتركة رفضت فيها خطط التناوب واتهمت القوة الأمنية الدولية في كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون وسلطات كوسوفو بمحاولة الضغط على صرب شمال كوسوفو لقبول سلطة بريشتينا. وبحلول 15 تموز/يوليه، وقع القادة الشماليون الأربعة المفصولون على خطابات إنهاء خدمتهم. ويمكن الطعن في قرار إنهاء الخدمة إلى غاية 20 تموز/يوليه.
	23 - وبعد أن احتجزت بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في أيار/مايو شخصا صربيا يقيم في زوبين بوتوك للاشتباه في ضلوعه في أنشطة إجرامية مختلفة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والتهريب والتهرب الاحتيالي من دفع رسوم الاستيراد ورسوم الإنتاج المحلي، شجب أعضاء قطاع الأعمال المحلي الاحتجاز بوصفه ترهيبا ومحاولة لفرض دفع الضرائب والرسوم الجمركية لسلطات كوسوفو التي لا يعترفون بها. ونتيجة لذلك، نظمت الرابطة المحلية لقطاع الأعمال حواجز يومية في زوبين بوتوك وحواجز متفرقة في شمال ميتروفيتشا، وليبوسافيك/ ليبوسافيتش، وزفيتشان/زفيشان، استمرت لمدة شهر تقريبا. وبينما كانت تلك الأعمال قد نظمت في البداية لدعم الشخص المحتجز، فإنها نفذت أيضا فيما بعد اعتراضا على قرار تناوب قادة مراكز الشرطة الشمالية. وأدت هذه التطورات إلى زيادة حدة توتر العلاقة بين صرب شمال كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون.
	24 - وردا على ادعاءات بعض الزعماء والسكان المحليين من صرب شمال كوسوفو بأن الوفد الصربي المشارك في الحوار لم يكن يعبر بصورة مناسبة عن مصالحهم، زار السيد ستيفانوفيتش، رئيس فريق التفاوض الذي يمثل بلغراد في الحوار مع بريشتينا، في 2 حزيران/يونيه، زفيتشان/زفيشان، وزوبين بوتوك، والتقى مع المسؤولين المحليين لطمأنتهم بأن مصالحهم ستؤخذ في الحسبان في المحادثات.
	25 - وفي أيار/مايو، جرى توسيع المجلس الاستشاري للإدارة في ميتروفيتشا الذي أنشأته بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وتبسيط إجراءاته لجعله هيئة أكثر فعالية ولكي يعكس بشكل أفضل الوضع السياسي المحلي القائم في شمال ميتروفيتشا. وبعد سلسلة من المشاورات أجرتها بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو مع جميع الأطراف المعنية، لتحديد المرشحين المناسبين والمحافظة على توازن عرقي يعكس انتماء السكان المحليين، عُيّن 15 عضوا في المجلس الاستشاري، منهم عضوان من ألبان كوسوفو وعضو من بوشناق كوسوفو.
	26 - وفي 16 حزيران/يونيه، أوقفت سلطات الجمارك في كوسوفو شاحنات محملة بالزنك الخام المركز المعد للتصدير من قبل الفرعين الشمالي والجنوبي لمؤسسات تريبكا، بناء على رسالة من وكالة الخصخصة في كوسوفو تفيد بأنها لم تأذن بتلك الصادرات. وفي وقت لاحق، أفرجت السلطات عن الشحنة العائدة لشركة تريبكا/الفرع الجنوبي من أجل تصديرها، في حين رفضت السماح بمرور جميع الشاحنات الـ 22 المرسلة من الفرع الشمالي للشركة. وكانت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو قد أذنت بالتصدير لشركة تريبكا/الفرع الشمالي بناء على تشريع صادر بموجب القرار 1244 (1999). ويستمد الفرع الشمالي من مؤسسة تريبكا كل الإيرادات تقريبا من الصادرات من المعادن المركزة ذات الأهمية الأساسية للاقتصاد في الشمال، لأنها تستخدم في تسديد مستحقات للموردين ومرتبات جميع موظفي شركة تريبكا/الفرع الشمالي.
	خامسا - الحالة الاقتصادية
	27 - في 1 حزيران/يونيه، أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمشاورات المادة الرابعة مع كوسوفو وقف الترتيب الاحتياطي مع كوسوفو الذي مدته 18 شهرا. وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن عناصر ميزانية حكومة كوسوفو لعام 2011، ولا سيما الزيادة الكبيرة في فاتورة المرتبات، قد انحرفت عن التزامات البرنامج. ونتيجة لذلك، سوف لا تتمكن كوسوفو من الحصول على الأموال التي سيدفعها صندوق النقد الدولي في عام 2011 في إطار الترتيب الاحتياطي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مبالغ كبيرة سوف لا تدفعها صناديق الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إذ أن هذه الأموال مرتبطة بتقديم ضمانات واضحة بشأن سلامة الإطار الاقتصادي الكلي. وقد اتفق موظفو صندوق النقد الدولي مع سلطات كوسوفو على برنامج للرصد من قبل الموظفين، والذي يرصد الصندوق بموجبه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية حتى نهاية عام 2011، قبل اتخاذ قرار بشأن الترتيبات التي يمكن أن يدعمها صندوق النقد الدولي في عام 2012. وتشمل ميزانية عام 2011 أيضا إيرادات قدرها 300 مليون يورو من المبيعات المتوقعة لــ 75 في المائة من أسهم شركة الهاتف PTK، والتي من المتوقع أن تشكل المصدر الرئيسي لتمويل العجز. ويرى صندوق النقد الدولي، أن التأخير المحتمل لعملية الخصخصة يشكِّل خطرا على ميزانية عام 2011. وتشكل الشكوك إزاء مدى تحقق تقديم هذه الأموال بالكامل، فضلا عن المبالغ المقرر إنفاقها على إنشاء الطريق السريع العابر لكوسوفو من ألبانيا، ضغطا ماليا إضافيا على ميزانية كوسوفو. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن كوسوفو قد فقدت المعاملة التجارية التفضيلية من قبل الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، أصبحت المنتجات التي منشؤها كوسوفو تخضع للرسوم الجمركية لدى دخولها سوق الاتحاد الأوروبي. 
	28 - وفي أيار/مايو، بدأت السلطات في كوسوفو في إدخال تعديلات على الإطار القانوني القائم للخصخصة في كوسوفو الذي سبق أن أعدته بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (البعثة). وهناك بعض الشواغل إزاء احتمال أن يتيح مشروع القانون للسلطات في كوسوفو فرصة الحصول على الأموال المتأتية من الخصخصة واستخدامها لأغراض الميزنة وكذلك على الأموال الاستئمانية المودعة لدى وكالة كوسوفو الاستئمانية لصالح المالكين والدائنين. ولذلك، فإن القانون المقترح سيضعف بشدة حماية أموال الخصخصة ويجعلها عُرضة للاستخدام غير الملائم. ولذلك فإنه يثير مسائل تتعلق بحقوق الملكية، نظرا لإمكانية مصادرة أموال الخصخصة بما يضر بمصالح المالكين والدائنين، وكذلك مسائل تتعلق بواجب العناية والمسؤولية المحتملة إزاء المالكين والدائنين من أجل حماية الصناديق الاستئمانية. وينص القانون المقترح أيضا على إحداث تغييرات في عملية الخصخصة وتصفية المؤسسات المملوكة للمجتمع ويسعي إلى التقليل إلى أدنى حد ممكن من التدخل الدولي في المسائل المتصلة بوكالة كوسوفو الاستئمانية، وذلك على خلاف الإطار القانوني الذي وضعته البعثة. 
	سادسا - الأمن
	29 - خلال الفترة قيد الاستعراض، ظلت الحالة الأمنية العامة في كوسوفو هادئة نسبيا، على الرغم من زيادة الحوادث المتدنية الخطورة التي تمس المجتمعات المحلية للأقليات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك الشأن بالنسبة لعدد الحوادث التي تمس الموظفين الدوليين والأصول الدولية. 
	30 - ومن التطورات الإيجابية الجديرة بالملاحظة، انخفاض عدد جرائم القتل والشروع في القتل بنسبة 27 في المائة تقريبا. وشهدت جرائم النهب المسلح انخفاضا بنسبة 20 في المائة. وحققت شرطة كوسوفو تحسنا في الكفاءة المهنية بتنفيذها عدد من العمليات الناجحة ضد عمليات تهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، والفساد وغسل الأموال. وفي 19 نيسان/أبريل، صادرت 9 قطع من الأسلحة النارية و 600 طلقة ذخيرة في كاتشانيك/كاتشانيك. وفي 13 حزيران/يونيه، صادرت رشاشا ثقيلا إلى جانب 600 طلقة ذخيرة ومدفع هاون إلى جانب 33 قنبلة يدوية في عملية أخرى بالقرب من شتيربتشي/ستريـتبشي. 
	31 - ومع ذلك، فقد تضاعف تقريبا عدد الحوادث الإجرامية التي تمس المجتمعات المحلية للأقليات خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (77 حالة في 15 تموز/يوليه، مقابل 38 حالة في العام الماضي). وكانت هناك خمسة حوادث من حوادث قذف الحافلات التي تقل جماعة من الصرب بالحجارة. وعلى الرغم من أن معظم الحوادث الأخرى تشمل المضايقة، والتخويف، والاعتداء والإضرار بالممتلكات المتدنية الخطورة، فقد أُبلغ أيضا عن عدد قليل من الحوادث الخطيرة، مثل اعتداء مجموعة من الرجال المسلحين من ألبان كوسوفو في 2 تموز/يوليه على ثلاثة أفراد من ضباط شرطة كوسوفو من الصرب أثناء أدائهم لعملهم وتعرض أحد الرجال الصرب إلى الطعن في ميتروفيتشا. 
	32 - وكان معظم الحوادث الأقل أهمية التي تمس الموظفين الدوليين والأصول الدولية حوادث سرقة، وسطو وإلحاق أضرار طفيفة بالممتلكات والمركبات، ومع ذلك، فقد أُبلغ أيضا عن وقوع العديد من حوادث الاعتداء البدني، والتهديدات والقذف بالحجارة. وكان أبرزها ما وقع في 7 حزيران/يونيه في بريشتينا عندما أضرم مجهولون النار في مركبتين من المركبات الرسمية للبعثة، في حين تعرض موظف دولي تابع للمفوضية الأوروبية للاعتداء والسلب في 15 حزيران/يونيه. وفي 6 و 21 حزيران/يونيه تعرَّضت مركبتان تحملان لوحتي تسجيل تابعتين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسيارة مدنية كان يقودها موظف دولي وإحدى المركبات الرسمية لطلقات نارية في ظروف غامضة بالقرب من بيجي/بيتش وغجيلان/ غيجيللاني على التوالي.
	33 - وسُجل خلال الفترة المشمولة بالتقرير عدد من الاحتجاجات، والمظاهرات في جميع أنحاء كوسوفو بشأن مختلف القضايا السياسية والاجتماعية - الاقتصادية وكانت سلمية بصفة عامة.
	34 - وظل معدل الجريمة ثابتا نسبيا. وظل العدد الكلي لجرائم العنف التي يُستخدم فيها السلاح أو التي تتم تحت تهديد السلاح كبيرا، وليس هناك ما يدل على انخفاضة، مما يدل على أن استمرار انتشار الأسلحة بصورة غير قانونية ما زال يشكِّل عامل خطر يُنذر بانعدام الأمن. ولذلك، فقد جرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية تسجيل 151 حادثا لإطلاق النار، و 335 عملية مصادرة لأسلحة وذخيرة غير قانونية. 
	35 - وفي 29 حزيران/يونيه، هدد العمدة الألباني في جنوب كوسوفو بإزالة جدران الأسمنت المسلح الواقية من التفجيرات التي تحيط بالمبنى الذي تستخدمه البعثة حاليا كمقر إقليمي لها، مدعيا أن هذا أمر لازم كجزء من خطة البلدية للتجميل الحضري، التي تمولها المفوضية الأوروبية. ولم تحل المسألة إلا بعد سلسلة من تدخلات البعثة مع بعثة الاتحاد الأوروبي، ومكتب الاتصال التابع للمفوضية الأوروبية، والبعثات الثنائية وكبار الزعماء السياسيين في برشتينا، الذين تفهموا جميعا عدم قانونية الإجراء المقترح. وفي 7 تموز/يوليه، اجتمعت البعثة مع العمدة، وعلى إثر تقييم جديد لمتطلبات تخفيف القيود الأمنية تم التوصل إلى تفاهم ينص بوضوح على أن البلدية تنوي إزالة جدران الأسمنت المسلح الواقية من التفجيرات عن طريق تعديل موقعها.
	سابعا - سيادة القانون
	36 - ما برحت البعثة تمارس بعض المسؤوليات في مجال سيادة القانون، لرصد الأنشطة والتعاون على المستوى التقني مع وزارتي العدل والداخلية في كوسوفو، ومع وزارة العدل الصربية. وما برحت البعثة تسهّل الاتصالات أيضا بين السلطات الصربية والدول الأخرى التي لم تعترف بكوسوفو ووزارة العدل الكوسوفية، بما في ذلك تلقّي طلبات تبادل المساعدة القانونية وإحالتها. وما زالت القطيعة بين وزارتي العدل في كل من كوسوفو وصربيا قائمة. ولا تزال البعثة تشارك في مناقشات لمعالجة هذه الحالة، بما في ذلك مع بعثة الاتحاد الأوروبي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أحالت البعثة 46 ردا من وزارة العدل الصربية إلى وزارة العدل في كوسوفو.
	37 - وبما أن صربيا لم تعالج أي من الطلبات الواردة إليها مباشرة من وزارة العدل الكوسوفية، تستعين الدائرة الخاصة للمحكمة العليا المعنية بالمسائل المتعلقة بوكالة كوسوفو الاستئمانية بالمساعي الحميدة التي تقوم بها البعثة لكي تحقّق الدائرة هدف تبادل المساعدة القانونية بشكل فعّال. وأحالت البعثة 47 طلبا لتقديم خدمات الوثائق من الدائرة الخاصة إلى صربيا. 
	38 - ويسّرت البعثة أيضا تعامل كوسوفو مع الإنتربول والدول الأعضاء فيها بشكل يومي، وتلقت ثمانية طلبات لإصدار إخطارات دولية بشأن المطلوبين للعدالة ويسَّرت إصدار خمس إخطارات حمراء للإنتربول.
	39 - وما برحت البعثة خلال الفترة المشمولة بالتقرير توفر خدمات التصديق على الوثائق لسكان كوسوفو وكذلك بناء على طلب الدول التي لم تعترف بكوسوفو. وتشمل هذه الخدمات بشكل رئيسي التصديق على الحالة المدنية، ووثائق المعاش التقاعدي والشهادات الأكاديمية.
	ثامنا - المجتمعات المحلية والعودة والمصالحة
	40 - أبلغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن العودة الطوعية لـ 244 فردا من أفراد الأقليات بين نيسان/أبريل وأيار/مايو، وبذلك بلغ مجموع العائدين 492 شخصا منذ كانون الثاني/يناير. وكان 39 في المائة من العائدين البالغ عددهم 244 شخصا، من صرب كوسوفو و 34 في المائة من طوائف الروما الكوسوفية والأشكاليا والمصريين البلقان و 12 في المائة من طائفة غوران كوسوفو، في حين بلغ كل من طائفتي بشناق كوسوفو وألبان كوسوفو 5 في المائة. وبلغ العدد الإجمالي للعائدين طوعا من أفراد الأقليات في الفترة من عام 2000 إلى عام 2011 ما قدره 630 22 شخصا.
	41 - وفي الفترة من نيسان/أبريل إلى أيار/مايو، نظمت خمس ”زيارات استكشاف“ لفائدة 69 مشردا داخليا، معظمهم من الجبل الأسود وصربيا، وخمس ”زيارات إبلاغ“ في صربيا نفسها، لفائدة أكثر من 139 مشردا داخليا من بلديات ديتشان/ديتشاني وكلوكت/كلوكت وراهوفيتش/أوراهوفاتش وليبيان/ليبليان.
	42 - وما زالت بعض الطوائف المستقبلة تعارض عودة المشردين داخليا. ففي بلدة شتيمي/شتيملي، اعترضت طائفة مستقبلة من ألبان كوسوفو على عودة ثلاث أسر مشردة داخليا من أشكاليا كوسوفو من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على أساس ادعاءات ارتكابها جرائم حرب. وفي ديتشان/ديتشاني، تم تأجيل زيارة استكشاف إلى قرية لوكان لفائدة 13 مشردا داخليا من صرب كوسوفو عندما اعترضت الطائفة المستقبلة على زيارة اثنين منهم، مدعية أنهما قد ارتكبا جرائم حرب أثناء الصراع. وتسعى السلطات البلدية وسائر أصحاب المصلحة إلى إيجاد حلول دائمة لمعالجة هذه الأوضاع، تشمل الحوار قبل العودة وتقديم فوائد تجنيها الطوائف المستقبلة من مشاريع العودة.
	43 - وسجلت المفوضية أيضا عودة 100 شخص من الأقليات قسرا من بلدان أوروبا الغربية أساسا، من بينهم 71 شخصا من طوائف روما كوسوفو والأشكاليا والمصريين البلقان، و 11 شخصا من صرب كوسوفو و 12 شخصا من بشناق كوسوفو و 4 أشخاص من غوران كوسوفو وشخصان من ألبان كوسوفو.
	44 - وتواجه السلطات المركزية والمحلية في كوسوفو صعوبات اجتماعية اقتصادية مرتبطة بإعادة إدماج العائدين قسرا. وأشارت السلطات البلدية إلى عدم توافر الأموال والعقبات البيروقراطية، التي تشمل عدم التنسيق بينها وبين وزارة الداخلية. وفي محاولة للمضي قدما في عمليات العودة، أطلقت عدة مشاريع للعودة، لا سيما وضع الاستراتيجية البلدية للعودة، وتخصيص أراض للمشردين داخليا من طوائف روما كوسوفو والأشكاليا والمصريين البلقان الذين لا أرض لهم، واستعراض الطلبات المقدمة من المشردين داخليا للحصول على مساعدة لبناء/إعادة بناء المساكن واستئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة.
	45 - وأحرز العديد من البلديات تقدما كبيرا في تنفيذ مشاريع إنمائية لصالح العائدين، لا سيما في قرى الأقليات والقرى المختلطة عرقيا. ومن البلديات التي شرعت في تنفيذ مشاريع للاستثمار الإنتاجي لفائدة المقيمين من طوائف الأقليات، بما في ذلك تنمية الهياكل الأساسية مثل بناء/تحسين الطرق وبناء مجارير المياه وشبكات الإمداد بالمياه وتحديث شبكة الكهرباء وبناء مدارس جديدة، بلديات دراغاش/دراغاس وإستوغ/إستوك وغراتسانيتشي/غراتسانيتشا ووليبيان/ليبليان وفوشي كوسوفي/كوسوفو بوليي وبارتيس/بارتس. إلا أن بعض أفراد طوائف الأقليات أعربوا عن عدم رضاهم عن الحالة السيئة للهياكل الأساسية في قراهم، لا سيما عدم انتظام الإمداد بالمياه والكهرباء وتدهور الطرق وشبكات مياه المجارير، وعدم توافر فرص العمل. وكجزء من الدعم المقدم للطوائف، قامت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بتيسير الاتصالات بين طوائف الأقليات وسلطات كوسوفو بشأن عدد من هذه القضايا، وشجعت اتصال السلطات كوسوفو وعنايتها بقرى الأقليات.
	46 - وفي نيسان/أبريل، أجرت سلطات كوسوفو تعدادا للسكان والمساكن في كوسوفو برمتها، باستثناء منقطة شمال نهر إيبير/إبار. وأجرت مناقشات مع الزعماء الصرب في شمال كوسوفو بشأن إجراء التعداد في شمال كوسوفو، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبناء على الأرقام الأولية، يبلغ مجموع السكان المقيمين في كوسوفو، باستثناء سكان الشمال، 872 733 1 نسمة. ولا تشمل النتائج الأولية السكان غير المقيمين. وفي تعداد عام 1981، وهو آخر تعداد مقبول من جميع الجوانب، تم تسجيل 440 584 1 مقيما. وسيتيح التعداد بيانات بالغة الأهمية لعمليات التخطيط المتكاملة ويكتسي أهمية حاسمة في كفالة تخطيط ملائم للاستراتيجيات المستقبلية لجميع المقيمين في كوسوفو. ومن المقرر نشر البيانات النهائية في حزيران/يونيه 2012، غير أنها ستكون ناقصة إذا لم تتوافر بيانات أو تقديرات دقيقة لعدد صرب كوسوفو المقيمين في كوسوفو، لا سيما في شمال كوسوفو.
	47 - وجرت احتفالات عيد الفصح والشعائر الدينية في جميع أنحاء كوسوفو دون وقوع حوادث تذكر. وأقامت الكنيسة الأرثوذكسية الصربية حفلة عيد الفصح الرئيسية في كاتدرائية سانت جورج في بريزرين، التي تم تجديدها مؤخرا، حيث أقام الأسقف تيوتودوسييي، رئيس أسقفية راتشكا - بريزرين، أول قداس لعيد الفصح منذ عام 1999 أمام جماعة يبلغ عددها نحو 100 شخص من صرب كوسوفو. وفي 28 حزيران/يونيه، جرى الاحتفال بيوم سانت فيتوس (فيدوفدان) في دير غراتسانيتشا وفي غازيميستان، بمشاركة البطريرك الأرثوذكسي الصربي إيرينج وحوالي 000 2 مشارك من الصرب. ولم تشهد الاحتفالات سوى بضعة حوادث، منها الاشتباك بين خمسة من الصرب والشرطة في غازيميستان ورشق حافلتين صربيتين بالحجارة في جنوب ميتروفيتشا. وحكم على المحتجزين الخمسة، وأربعة من كوسوفو، بالسجن لمدة 30 يوما بتهمة الإخلال بالسلم والنظام العامين والتحريض على الكراهية العنصرية والعرقية والدينية. وبعد التضارب فيما يتعلق بالحوادث المذكورة بين شرطة كوسوفو، من جهة، وشرطة بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو من جهة أخرى، تولت شرطة البعثة النظر في هذه القضايا وفي 13 تموز/يوليه أسقط المدعي العام للبعثة التهم لعدم كفاية الأدلة.
	تاسعا - التراث الثقافي والديني
	48 - واصلت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تيسير عمل لجنة تنفيذ أعمال التعمير بشأن إعادة بناء مواقع التراث الثقافي والديني الذي لحقت به أضرار أو دمر خلال أعمال العنف التي وقعت في آذار/مارس 2004. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصلت مرحلة التنفيذ النهائية في العديد من المواقع، وأجرت اللجنة مشاورات مع جميع الأطراف لاستكشاف سبل القيام بالمزيد من الأنشطة عن طريق آلية البعثة، التي لا تزال هي المنبر الوحيد للتفاعل الفني بشأن التراث الثقافي بين الكنيسة الأرثوذكسية الصربية وبريشتينا وبلغراد.
	49 - وقامت البعثة أيضا بتيسير أنشطة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في كوسوفو، على أساس مذكرة التفاهم الشاملة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم التوقيع على عقد إعادة بناء كاتدرائية الروم الكاثوليك في بريزرين بتمويل من حكومة ألبانيا، وتم التوقيع على المناقصة لترميم اللوحات الجدارية في كنيسة العذراء المقدسة في ليفشكا في بريزرين، بأموال تبرعت بها حكومة اليونان والجمهورية التشيكية.
	50 - وقامت البعثة برصد الترتيبات الأمنية المتخذة لصالح مواقع الصرب الأرثوذكس بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو ووزارة الثقافة والشباب والرياضة في كوسوفو والقوة الأمنية الدولية في كوسوفو. وفي 10 أيار/مايو، نقلت القوة الأمنية الدولية في كوسوفو المسؤوليات الأمنية عن دير الملائكة المقدسة، بالقرب من بريزرين، إلى شرطة كوسوفو. والمواقع التراثية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الصربية والتي ظلت حاليا خاضعة للقوة الأمنية الدولية في كوسوفو هي ديرفيسوكي ديتشاني ودير ديفيتش وبطرياركية بيشي.
	51 - وعلى الرغم مما لحق ببعض المواقع الدينية الصربية والمقابر الأرثوذكسية من ضرر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فهناك أمثلة إيجابية أيضا للاتصال بين السلطات المحلية والكنيسة الأرثوذكسية الصربية. ففي راهوفيتش/أوراهوفاتش، وبعد التدخل الدولي، تسعى السلطات البلدية والكنيسة الأرثوذكسية الصربية للتوصل إلى تسوية سلمية لمسألة انتهاك الأراضي التابعة إلى الدير الأرثوذكسي الواقع في قرية زوتكستي/زوتشته، الناجم عن إصلاح وتوسيع الطريق المجاورة. ومن العلامات الإيجابية التي تدل على تحسن العلاقات الاجتماع المعقود في حزيران/يونيه بين الأسقف تيودوسييي ورئيس بلدية ديتشان/ديتشاني، الذي يسَّره سفير النرويج لدى كوسوفو، والذي تم خلاله مناقشة إمكانات توثيق التعاون.
	52 - وفي 23 حزيران/يونيه، أفادت أسقفية كل من راتشكا وبريزرين أن أعمال الحفر التي قام بها أحد المواطنين في المنطقة الملاصقة للكنيسة كشفت أجزاء من أساس كنيسة سانت كيرياك الأورثوذكسية الواقعة في قلب مدينة بريزرين التاريخي. وتخشى الأسقفية أن تؤثر أعمال الحفر على استقرار الكنيسة التي يزيد عمرها عن 700 سنة، ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحفظ وحماية الموقع الذي يقع في المنطقة الخاصة المشمولة بالحماية في المدينة. وأكدت شرطة كوسوفو الضرر الذي لحق بأساس الكنيسة وأوقفت مفتشية البلدية كل الأعمال في الموقع.
	عاشراً - حقوق الإنسان
	53 - لا تزال مؤسسة أمين المظالم بانتظار تعيين نائب أمناء المظالم، رغم أن جمعية كوسوفو شرعت في الإجراءات. وفي حزيران/يونيه، قدّم أمين المظالم تقريراً خاصاً لرئيس الجمعية، تناول فيه بالتفصيل الصعوبات التي لا تزال المؤسسة تواجهها في ممارسة ولايتها. ويشير التقرير إلى أن التحديات تنبع أساسا من محاولات مزعومة لانتهاك استقلالية المؤسسة من خلال تدخلات الحكومة في الميزانية، ويلاحظ في هذا الصدد أن القانون الذي اعتمدته الجمعية بشأن أمين المظالم يُعد بمثابة نكسة بالمقارنة مع القواعد التنظيمية لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. وقد تمت الاستعانة بلجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية لمعالجة بعض التوصيات الواردة في هذا التقرير.
	54 - ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان، فإن جريمة القتل العمد التي حصلت مؤخراً والتي يُزعم أن ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً قُتلت على يد زوجها السابق، قد سلّطت الضوء على استمرار فشل السلطة القضائية في تطبيق تدابير الحماية الواجبة وفقا للتشريعات ذات الصلة. ففي هذه القضية، لم يفرض القاضي تدابير حماية عاجلة في غضون 15 يوما على النحو الذي ينص عليه القانون. ووفقا لشرطة كوسوفو، كانت هذه الضحية رابع امرأة تلقى حتفها نتيجة للعنف العائلي في الأشهر الاثني عشر الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، تُفرض عقوبات مخففة على منتهكي تدابير الحماية، حتى في حالات معاودتهم الجرم. ونتيجة لعدم اكتمال التحقيقات وعدم تنفيذ تدابير كافية للحماية وعدم التعاون بين الشرطة والمدعين العامين وعدم ملاحقة المجرمين، ازدادت احتمالات تعرّض الضحايا لمعاودة الجرائم من جانب الجناة مع إتاحة الفرصة لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. وإذا لم تبعث آليات إنفاذ القانون رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع العنف، يمكن للجناة أن يستمروا في إساءة معاملة النساء دون أن يخشـوا أي عقوبات.
	حادي عشر - التمثيل الخارجي والتعاون الإقليمي
	55 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، يسّرت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو مشاركة ممثلي كوسوفو في اجتماعات إقليمية متعددة على مختلف المستويات، بما في ذلك اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول منطقة غرب البلقان في لكسمبورغ في 21 حزيران/يونيه، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات التي عقدتها جماعة الطاقة في قطاعات أخرى مثل النقل والطيران.
	56 - وتواصلت اجتماعات رئاسة اتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى لعام 2011. وبعد اجتماع الفريق العامل المعني بالحواجز التقنية المعيقة للتجارة، الذي عُقد في نيسان/أبريل، واجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالجمارك وقواعد المنشأ التابعة لاتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى الذي عُقد يومي 19 و 20 أيار/مايو، يسّرت البعثة عقد اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالزراعة التابعة لاتفاق التجارة الحرة في 24 أيار/مايو في بروكسل، برئاسة الرئيس الحالي لعام 2011. وفي 30 حزيران/يونيه، عقد خبراء اتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى ونواب الوزراء اجتماعاً في بريشتينا، بمشاركة جميع أطراف الاتفاق باستثناء مولدوفا والجبل الأسود. غير أن سلطات كوسوفو اختارت عدم المشاركة في اللجنة الفرعية التابعة لاتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى والمعنية بالحواجز غير التعريفية والحواجز التقنية المعيقـة للتجارة في سراييفو نظراً لعدم موافقتها على طرائق الاجتماع.
	ثاني عشر - ملاحظات
	57 - يسرّني أن أفيد بأن الحوار بين بلغراد وبريشتينا قد تواصل بوتيرة مكثّفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأثمر أولى نتائجه الفعلية بعد ثلاثة أشهر من انطلاقه. وأرحّب بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في مجالات حرية التنقل والسجل المدني والشهادات الأكاديمية، وأحث بلغراد وبريشتينا على المشاركة الكاملة في تنفيذها. ولا أزال على اعتقادي الراسخ بأن هذا الحوار قادر على ردم هوة الخلافات بين الجانبين، وعلى حل سلسلة من القضايا الطويلة الأمد التي تؤثر على حياة الناس على أرض الواقع.
	58 - وقد أشرتُ إلى أن مشاركة الجانبين في العملية تلقـى بعض المعارضة. غير أنني واثق من أن الأثر الإيجابي الذي ستـتركه هذه الاتفاقات، عند تنفيذها، سيولّد فهماً وتقديراً أوسع نطاقاً للفوائد التي يمكن أن تنشأ عن هذا الحوار. وأرى أيضا أن المشاركة الإيجابية للجانبين خارج نطاق عملية الحوار الرسمي، مثل الاجتماعات التي عُقدت في أيار/مايو بين كبار المسؤولين في بريشتينا والمفاوض الصربي، قد تمهّد الطريق أمام إحراز مزيد من التقدم في العلاقات بينهما.
	59 - وبينما تمضي عملية الحوار قدما، تبقى الأمم المتحدة ملتزمة بدعم دور الاتحاد الأوروبي في مجال التيسير، وبإتاحة خبراتها بشأن القضايا قيد المناقشة. وأكرر تأكيد اعتزامي إبقاء مجلس الأمن على اطلاع على التقدم المحرز على صعيد الحوار، وأناشد أعضاءه الاستمرار في تشجيع الجانبين على بذل الجهود بحسن نية من أجل التصدي للتحديات التي لا تزال قائمة. وأعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات بشأن عدد من المسائل التي نوقشت خلال الأشهر الماضية، مما يساهم بشكل كبير في توطيد السلام والاستقرار والمصالحة في كوسوفو وفي المنطقة.
	60 - ويشجّعني أيضاً استئناف دورات الفريق العامل المعني بالمفقودين، بعد توقف دام سنة تقريباً، يُعزى بشكل كبير إلى الأحداث السياسية الداخلية في كوسوفو. واستمرار مشاركة الطرفين في هذه القضية الإنسانية الأساسية والتزامهما ذو أهمية حيوية لتحقيق المصالحة في كوسوفو والمنطقة. وستواصل بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو دعم الجهود التي تبذلها بريشتينا وبلغراد وبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو ولجنة الصليب الأحمر الدولية لحل جميع قضايا المفقودين المعلّقة.
	61 - وظلت أعداد العائدين طوعاً منخفضة بصورة مخيبة للآمال، وذلك رغم الجهود التي بذلتها السلطات المحلية والمركزية لتوفير التمويل الإضافي اللازم للمساعدة في إعادة البناء، وتخصيص أراضي البلدية للمشردين. ويحدوني الأمل في أن يتم التوصل إلى حلول لمعالجة التوترات المستمرة بين الطوائف المستقبلِة والعائدين، وستتم مضاعفة الجهود لضمان إعادة الاندماج الناجح لجميع الطوائف العائدة.
	62 - وفي شمال كوسوفو، لا يزال تزايد التوترات مدعاة للقلق. وفي هذا الصدد، سأواصل التأكيد بشدة على أنه لا يمكن حل القضايا الحساسة المتصلة بشمال كوسوفو إلا بالوسائل السلمية، على أساس التشاور مع جميع الطوائف على أرض الواقع، وليس من خلال إجراءات أحادية الجانب. وأحث جميع الأطراف على الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها تقويض التقدم المحرز في الحوار وتصعيد التوتر، وعلى العمل معا لتجنب أي تفاقـم في الوضع.
	63 - وللأسف، فقد شهدت هذه الفترة، إعادة إطلاق تهديدات غير مقبولة ضد مكتب البعثة في ميتروفيتسا كانت السلطات البلدية المحلية قد لوحت بها من قبل. وإنني أدعو السلطات في ميتروفيتسا والقادة السياسيين في بريشتينا إلى إبـداء الاحترام الكامل وتقديم الضمانات بأنها ستعترف اعترافاً واضحاً، من الآن فصاعداً، بحرمة مباني البعثة في جميع أنحاء كوسوفو وتتقيد بذلك. وقد لاحظتُ أيضاً مع القلق تزايد عدد الحوادث التي تؤثر عموماً على الموظفين الدوليين والأصول الدولية.
	64 - وأود أن أعرب عن امتناني للسيد لامبرتو زانييه الذي أنهى مدة ولايته بصفته ممثلي الخاص لكوسوفو ورئيس بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في 1 تموز/يوليه، لالتزامه الراسخ بمبادئ الأمم المتحدة وقيادته للبعثة خلال السنوات الثلاث الماضية. وإنني أقدر بشدة إدارته الناجحة لتطور البعثة في إطار بيئة سياسية صعبة وجهوده الدؤوبة لتعزيز السلام والاستقرار في كوسوفو والمنطقة. وأود أيضا أن أشيد بموظفي بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو لعملهم والتزامهم بأهداف الأمم المتحدة.
	65 - وأخيرا، أود أن أختـتم تقريري بالإعراب عن امتناني للجهات الشريكة للأمم المتحدة العاملـة معها منذ أمد طويل في كوسوفو، وهي الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، لمواصلة دعمها بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو والتعاون معها.
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	1 - موجز تنفيذي
	واصلت بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو تنفيذ ولايتها لرصد مؤسسات كوسوفو وتوجيهها وتقديم المشورة إليها. وقدمت البعثة المساعدة والدعم لتعزيز وإصلاح مؤسسات سيادة القانون، فضلا عن المساهمة في العديد من الإصلاحات طويلة المدى في القضاء والشرطة. وقد مضت البعثة قدماً أيضاً في الاستفادة من وظائفها التنفيذية عند الضرورة، في سياق مهمتي عمل الشرطة والتحقيق، المتصلتين بتحقيقات في قضايا كبيرة، وعمليات الشرطة في شمال كوسوفو والمحاكمة في قضايا تتعلق بجرائم الحرب والفساد والجريمة المنظمة. وقد واصلت البعثة تركيز اهتمامها على شمال كوسوفو، إذ زادت عدد موظفيها المقيمين في المنطقة، وعملت على نزع فتيل التوترات المستمرة بين المجتمعات المحلية. وقد اضطلعت البعثة أيضاً بدور نشط في الحوار بين بريشتيني/بريشتينا وبلغراد، وذلك بتسهيل الجوانب التقنية لاتفاق على إعادة نُسَخ من قيود السجلات المدنية إلى كوسوفو. 
	ومنذ نشر تقرير السيناتور ديك مارتي، المقرِّر الخاص لمجلس أوروبا تحت عنوان ’التحقيق في مزاعم المعاملة اللاإنسانية للأشخاص والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية في كوسوفو‘ في كانون الأول/ديسمبر 2010، فقد تولت بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو المسؤولية عن القضية ولا تزال تمضي قُدماً في التحقيقات الأولية، من خلال فرقة عمل خاصة، يقع مقر جزء منها في بروكسل.
	2 - أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو للفترة من نيسان/أبريل 2011 إلى تموز/يوليه 2011
	لمحة عامة

	يبلغ قوام بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو حالياً 824 2 موظفاً (637 1 موظفاً دولياً و 187 1 موظفاً محلياً). ولا يزال العمل على الرصد والتوجيه وإسداء المشورة لدعم مؤسسات كوسوفو هو المهمة الرئيسية للبعثة ويشكل الجانب الأكبر من عملها اليومي، على الرغم من قيامها بانتظام بمهامها التنفيذية التي تحظى بالقدر الأكبر من الاهتمام.
	قدمت البعثة الرصد والتوجيه والمشورة بشأن العديد من الإجراءات والعمليات على مستوى الإدارة في كوسوفو، بما في ذلك تسليم/استلام المرحلة الثالثة والأخيرة من الحدود مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، من قوة كوسوفو إلى شرطة كوسوفو في حزيران/يونيه، وتسليم المسؤولية الأمنية لدير رئيس الملائكة العظيم في بريزرين إلى شرطة كوسوفو في 10 أيار/مايو. وقد عملت البعثة أيضاً بشكل وثيق مع سلطات الجمارك في كوسوفو لاستبدال الأنظمة المتقادمة لمعالجة البيانات بنظام متكامل هو النظام الآلي للبيانات الجمركية (ASYCUDA)، ويستجيب هذا النظام عالمياً لمعايير الاتحاد الأوروبي، وقد عملت البعثة أيضاً مع شرطة كوسوفو لتشغيل نظام إدارة الحدود المتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن يؤدي النظامان إلى تحسين قدرة كوسوفو على مراقبة الحدود ونقاط العبور بشكل فعّال ورصد دخول وخروج الأشخاص والبضائع والمركبات. وقد قدمت بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو الدعم لعمليات تعزيز مؤسسات سيادة القانون في كوسوفو والنهوض بها، ومنها المجلس القضائي لكوسوفو، ومجلس الادعاء العام لكوسوفو، وقامت بمساعدة هذه المؤسسات المتنامية على وضع إجراءات داخلية بشأن تعيين واختيار أعضاء المجالس والقضاة وتعزيز الشفافية، وكذلك الإعداد لتنفيذ قانون كوسوفو بشأن المحاكم، وهو إصلاح جذري لهياكل وصلاحيات المحاكم في كوسوفو، ويمثل مهمة أساسية للمجلس القضائي لكوسوفو في السنوات الثلاث المقبلة. وتقدم البعثة أيضاً مساعدة مباشرة لسلطات كوسوفو بشأن وضع برنامج ملائم لحماية الشهود وهو إصلاح آخر بالغ الأهمية يتطلبه التأسيس المستقبلي لقطاع عدالة فعّال في كوسوفو. وإلى أن يحين وقت تتمكن فيه هذه الهياكل من الاعتماد على نفسها، تدير بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو برنامجاً مستقلاً لحماية الشهود يعمل بطاقة كاملة. 
	وقدمت بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو الدعم للحوار المتواصل بين بريشتيني/بريشتينا وبلغراد، حيث يسَّرت الاتفاق على تسليم نسخ من قيود السجلات المدنية التي أُخرجت من كوسوفو خلال الصراع الذي دار في الفترة1998-1999، وذلك بترؤسها اللجنة المشتركة المعنية بالمسألة وقيامها بدور الوسيط في المصادقة على الوثائق وتبادلها. 
	وطوال فصلي الربيع والصيف، نفذت البعثة حملة إعلامية عامة لمكافحة المخدرات في جميع أنحاء كوسوفو، ونسقت هذه الحملة مع شرطة كوسوفو باعتبارها مجهوداً يتعلق بالإعلام العام وبمساهمة المجتمعات المحلية في أعمال الشرطة. 
	جرائم الحرب

	واصلت بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو عدداً من التحقيقات والملاحقات القضائية في مجال جرائم الحرب، بما في ذلك محاكمة عدد من أبرز المشتبه فيهم. وبدأت المحاكمة المسماة بمحاكمة ’غيتشي‘ في آذار/مارس تحت إشراف المحكمة المحلية لمنطقة ميتروفيتشي/متروفيتشا، التي واصلت استماعها إلى الشهادات خلال الربيع والصيف، ويتوقع صدور الحكم في نهاية تموز/يوليه. وتجري محاكمة المدعى عليهما ثابت غيتشي ورضا أليجا، بتهمة جرائم حرب ارتكبت خلال الصراع في كوسوفو عام 1999، ضد مدنيين في مجمَّع عسكري بألبانيا لجيش تحرير كوسوفو، وقد استفادت هذه المحاكمة بشكل كبير من توفير روابط وصلات فيديو مجهولة المصدر يسَّرتها وحدة أمن الشهود لبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو. ومن خلال هذه الوصلات تمكَّن أشخاص من الإدلاء بشهادتهم دون الكشف عن هوياتهم، الأمر الذي وضع شهادات أساسية بين يدي الادعاء. وتكمُن أهمية المحاكمة أيضاً في نجاح البعثة في ترسيخ ولايتها القضائية على قضية غيتشي لجرائم ارتُكبت في ألبانيا، وهو ترتيب ينطبق على التحقيقات الجارية استناداً إلى تقرير السيناتور ديك مارتي (المذكور أدناه). وتستمر أيضاً في المحكمة المحلية لمنطقة بريشتيني/بريشتينا محاكمة فخر الدين غاشي وحسني راما بتهمة جرائم الحرب في ما يسمى بقضية ’بلاكا‘، وقد نشأت المحاكمة الأولى فيها عن شهادة الشاهد المتعاون ناظم بلاكا.
	ولا يزال التحقيق يجري أيضاً في ما يتعلق بقضية الوزير السابق فاتمير ليماي، وكذلك في اعتقالات 16 آذار/مارس التي شملت تسعة أشخاص في كوسوفو وسويسرا، والمتعلقة بادعاءات ارتكاب جرائم حرب. ويجري التحقيق تحت إشراف مدعٍ من مكتب المدعين الخاصين في كوسوفو، ويقوم على أساس شكوك مبرَّرة بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم أخرى في عام 1999 ضد المدنيين الألبان والصرب في كوسوفو وضد أسرى الحرب في مركز احتجاز بكوسوفو. وقد أبقي على المعتقلين رهن الاحتجاز الاحتياطي لفترة طويلة منذ آذار/مارس، ومؤخراً في 20 حزيران/يونيه رفضت لجنة من قضاة بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو الطعن المقدم من خمسة من المدَّعى عليهم لعدم وجاهته وأكدت قرار قاضي التحقيق بتمديد اعتقالهم شهراً إضافياً. ولا تزال مسألة حصانة ليماي البرلمانية من الاعتقال باعتباره عضواً في جمعية كوسوفو بحاجة إلى إيضاح، وقد سعت البعثة للحصول على توضيح بشأن هذه المسألة بطرق سياسية وقانونية مختلفة (ولكن ليماي لا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية عن الجرائم المزعوم ارتكابها حتى وإن كان عضواً في جمعية كوسوفو).
	وقد اتخذت الحكومة يوم 20 تموز/يوليه خطوات لتوضيح مسألة الحصانة من الاعتقال، عندما قررت الرجوع إلى المحكمة الدستورية بطلب لتفسير حصانة كل من رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء وأعضاء جمعية كوسوفو. 
	ولا زالت التحقيقات مستمرة بعد اعتقال زوران كوليش في نيسان/أبريل (من قبل شرطة كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو)، وهو من كبار المسؤولين في الحزب الليبرالي المستقل، واعتقل بتهم جرائم حرب يُدعى أنها ارتُكبت في عام 1999. وفي أيار/مايو قامت لجنة من القضاة المحليين التابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو، بتمديد احتجازه في الحبس الاحتياطي.
	الفساد

	واصلت بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو العمل عن كثب مع المدعين العامين في كوسوفو لتحديد قضايا الفساد الرئيسية وترتيبها حسب الأولوية ومتابعتها قضائيا على مختلف مستويات الحكومة. وفي 15 حزيران/يونيه، قام فريق مشترك بين شرطة كوسوفو وشرطة بعثة الاتحاد الأوروبي بعمليات تفتيش وضبط مواد في إطار التحقيق بشأن وزارة المجتمعات المحلية والعائدين ’ما يسمى بـ ”شركة فيميكس“ في بريشتينا. وقد أجريت عمليات التفتيش، والتي شملت أيضا اثنين من المساكن الخاصة، في سياق التحقيق في الفساد فيما يتعلق بالعطاءات الصادرة بين عامي 2007 و 2009. وتتعلق التهم في هذه القضية بالاختلاس أثناء شغل المنصب وقبول وإعطاء رشاوى. وقامت بعثة الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيه بعمليات تفتيش في المكاتب المساحية البلدية في غراتسانيتشا/ غراتسانيتشي، بما في ذلك مكاتب رئيس ومدير المكاتب المساحية البلدية. وقد نفذت عمليات التفتيش في سياق التحقيق في الاستغلال المزعوم للمنصب الرسمي فيما يتعلق بما حدث في عام 2010 من تلاعب في تسجيل ملكية مؤسسات جماعية سابقة تمت خصخصتها. وفي الوقت نفسه، تستمر التحقيقات في قضايا الفساد المتهم فيها أربعة أشخاص من ذوي الصلة بالمحافظ السابق للبنك المركزي في كوسوفو، مع استمرار إجراء مقابلات مع الشهود.
	وفي 23 أيار/مايو، أدانت لجنة من القضاة المحليين وقضاة بعثة الاتحاد الأوروبي في محكمة مقاطعة بريشتيني/بريشتينا الجزئية ثمانية أشخاص بتهم فساد ذات صلة بوقوع مخالفات في بنك الائتمان في بريشتيني/بريشتينا، وأصدرت أحكاما تتراوح بين إيقاف التنفيذ والسجن لمدة خمس سنوات. وقد قدم مكتب المدعين الخاصين في جمهورية كوسوفو يوم 8 حزيران/يونيه، لائحة اتهام ضد خمسة من المتهمين في التحقيق في ما يتعلق باتفاق خاص بتقديم خدمات الجوال عبر الشبكات الافتراضية بين مصلحة البريد والاتصالات اللاسلكية في كوسوفو، وشركة خاصة، هي شركة ”داردافون“. وفي اليوم نفسه، قدم مكتب المدعين الخاصين في جمهورية كوسوفو لائحة اتهام ضد اثنين من المدعى عليهم في سياق التحقيق بشأن قيام أربع شركات من شركات التبغ في كوسوفو باستيراد كمية كبيرة من التبغ في كانون الأول/ديسمبر 2008. وكجزء من دعم البعثة المستمر لمؤسسات كوسوفو من خلال الرصد الفعال، والتوجيه والمشورة، بدأت بعثة الاتحاد الأوروبي برنامجا مدته 12 شهرا يتضمن حلقة عمل لفائدة قضاة ومدعي ومحققي بعثة الاتحاد الأوروبي وكوسوفو للتدريب على مصادرة الأصول العائدة من أنشطة إجرامية . ويهدف البرنامج إلى الاستفادة من صلاحيات المصادرة مستمدا من القانون الحالي أداة معيارية في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد. وسوف يكون مفيدا أيضا في تمهيد الطريق إلى تنفيذ تشريعات جديدة في المنطقة.
	الجريمة المنظمة

	في 10 حزيران/يونيه، قدم أحد مدعي بعثة الاتحاد الأوروبي، من مكتب المدعين الخاصين في جمهورية كوسوفو، لائحة اتهام ضد شخصين تتعلق بما يسمى بقضية ميديكوس. وقد صدرت مذكرات توقيف من المحكمة الجزئية ببريشتيني/بريشتينا. ويخضع كلا المشتبه بهما لإشعارات الإنتـربول الدولية للمطلوبين. وينضم كلا المتهمين إلى سبعة متهمين إضافيين أصدرت لجنة البعثة الأوروبية والقضاة المحليون لوائح اتهام بحقهم في نيسان/أبريل. وسوف يواجه المدعى عليهم التسعة تهما تتعلق بالاتجار بالأعضاء والبشر والجريمة المنظمة، والممارسة غير القانونية للنشاط الطبي وإساءة استخدام المنصب الرسمي. وقد بدأ ضباط شرطة كوسوفو وشرطة بعثة الأمم المتحدة إجراءات القضية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
	وفي 17 حزيران/يونيه، حكم على سبعة من المدعى عليهم المتهمين بالجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين في قضية ما يسمى نهر تيسا بأحكام بالسجن تتراوح بين سنتين و 19 سنة، بلغ مجموعها 65 عاما. وقد كشفت القضية عن إحدى مجموعات الجريمة المنظمة التي وفرت للمهاجرين معبرا غير قانوني إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان الأوروبية، محققة نسبة هائلة من الأرباح غير المشروعة. وقد تسببت أنشطة المجموعة في وفاة 15 مهاجرا في تشرين الأول/أكتوبر 2009.
	ونفذت الشرطة أيضا عمليات عديدة ذات صلة بمكافحة الجريمة المنظمة خلال الربيع والصيف. وفي 4 أيار/مايو، وكجزء من حملات تفتيش المنازل ذات الصلة بالاتجار بالمخدرات في بيجي/بيتش، ألقت الشرطة التنفيذية القبض على رجل له صلة بالتحقيقات في الاتجار الدولي بالهيروين، والتي جرت بإذن من قاضي تحقيق تابع لبعثة الاتحاد الأوروبي في المحكمة الجزئية ببريشتيني/بريشتينا وتحت إشراف أحد المدعين العامين بالبعثة. ويشتبه في قيام الشخص المقبوض عليه بتهريب المخدرات إلى كوسوفو ومنها إلى مختلف البلدان الأوروبية في الفترة 2008-2009؛ وإلقاء القبض عليه هو جزء من تحقيقات أوسع نطاقا في الجريمة المنظمة. وفي 17 أيار/مايو، اعتقلت البعثة رجلا في مكان ما بين زوبين بوتوك وشمال ميتروفيتسه/ميتروفيتسا، يشتبه في ضلوعه في الجريمة المنظمة. وقد حدث الاعتقال في سياق التحقيقات الجارية في الجريمة المنظمة وغسل الأموال، التي يجريها مكتب المدعين الخاصين في جمهورية كوسوفو وجاء في أعقاب عملية من عمليات إنفاذ القانون قامت بها البعثة في وقت سابق في زوبين بوتوك في شباط/فبراير. وفي أعقاب الاعتقال نصبت متاريس في الطرقات يوميا في المنطقة دعما للشخص المعتقل.
	فرقة العمل الخاصة التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي

	منذ أن صدر تقرير المقرر الخاص لمجلس أوروبا السناتور ديك مارتي في كانون الأول/ديسمبر 2010، تولت بعثة الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن هذه القضية وتواصلت التحقيقات الأولية، من خلال فرقة عمل خاصة مكرسة لهذه المسألة تضم مدعين عامين معينين من أجل هذه القضية وحدها. وقد بلغ التخطيط لهذه العملية مرحلة متقدمة حتى الآن، حيث تم إجراء مقابلات مع أعضاء فرقة العمل وتعيينهم، وقد تم تأمين المرافق والمعدات اللازمة لقوة العمل في بروكسل. وتتألف فرقة العمل التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي، والتي سيكون مقرها في بروكسل وبريشتيني/بريشتينا، من موظفين بالبعثة تم انتقاؤهم في عملية التوظيف الأخيرة، وقد عينوا بشكل دائم للتحقيق في القضية وسيباشرون مهامهم بعد نشرهم مباشرة. وتواصل بعثة الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الاتصال مع الجهات المعنية والجهات الفاعلة ذات الصلة في المنطقة في الوقت الذي تتقدم فيه عملية التحقيق.
	وقد أثمر التعاون مع السلطات القضائية في تيرانا على وجه الخصوص أن أصدرت محكمة الجرائم الخطيرة في 27 أيار/مايو 2011 حكما لصالح طلب للحصول على المساعدة الدولية قدمه المدعون العامون ببعثة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، مما مهد الطريق لأعمال تحقيق ملموسة في ألبانيا. وبالتوازي مع تلك الجهود القضائية، عززت البعثة برنامجها الخاص بضمان أمن الشهود عن طريق مد يدها إلى الشرطة الأوروبية، ضمن جهات أخرى، لتحسين فرص النقل إلى الخارج، وزيادة التمويل لفائدة عملية النقل هذه.
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