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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
    

  مقدمة وأولويات البعثة  -أوال   
، الذي قرر اجمللـس     )١٩٩٩ (١٢٤٤قدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن القرار         ُي  - ١

م علـى فتـرات     أن أقـد  إيل  مبوجبه إنشاء بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وطلـب            
، مــا يتــصل هبــا مــن تطــوراتوهــو يغطــي أنــشطة البعثــة و. عــن تنفيــذ واليتــهاتقــارير منتظمــة 

  .٢٠١٢يناير /كانون الثاين ١٥ إىل ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٦من الفترة  يف
سـتقرار واحتـرام حقـوق اإلنـسان        تعزيـز األمـن واال    املتعلقـة ب  أولويات البعثة،   وال تزال     - ٢
الـيت تواجـه    تحـديات   الغـري أن احتمـال تزايـد         .دون تغيري على حاهلا   يف املنطقة،   كوسوفو و  يف

 أهـدافها،   وسـعيا إىل حتقيـق    . ٢٠١٢يف عـام    زيـد مـن االهتمـام       مب جديـد حتقيق هذه األولويات    
 يف كوسـوفو، واجلهـات   طوائـف ، والمع بريشتينا وبلغـراد اءة تكثف تعامالهتا البّنتزال البعثة    ال

منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا وقـــوة كوســـوفو وال تـــزال . ميـــة والدوليـــةالفاعلـــة اإلقلي
ووفقـاً للبيـان الرئاسـي    ). ١٩٩٩ (١٢٤٤اهلام يف إطـار قـرار جملـس األمـن        تضطلعان بدورمها   

) S/PRST/2008/44 (٢٠٠٨نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٦الـــصادر عـــن جملـــس األمـــن بتـــاريخ 
ــؤرخ   ــري املـ ــاين ٢٤وتقريـ ــشرين الثـ ــوفمرب/ تـ ــاد  )S/2008/692 (٢٠٠٨ نـ ــة االحتـ ــل بعثـ ، تعمـ

ــار         ــة ويف إط ــم املتحــدة العام ــانون يف كوســوفو حتــت ســلطة األم ــسيادة الق ــة ب األورويب املعني
ــها ــيم  عملـ ــز اإلقلـ ــادي إزاء مركـ ــوة   . احليـ ــا وقـ ــاون يف أوروبـ ــن والتعـ ــة األمـ ــل منظمـ وتواصـ
 املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف      وبعثـة االحتـاد األورويب التعـاون والتنـسيق مـع بعثـة األمـم               كوسوفو
وتواصــل أيــضا وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا العمــل بــشكل وثيــق  . كوســوفو

  .البعثة مع
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  التطورات السياسية ومشال كوسوفو  -ثانيا   
إلجراءات املتخذة خالل الفترة املشمولة بالتقرير الـسابق مـن          املواقف وا جزئيا  مما ُيعزى     - ٣

ال يـزال متـوترا وُيحتمـل    الوضـع يف مشـال كوسـوفو    أن وصرب كوسوفو وبلغـراد،  قبل بريشتينا   
ذلـك يـؤثر   كما أن   . من اخلطاب السياسي الراهن   وهو ما يؤثر على جزء كبري       ،  يصبح متقلبا  أن

املناقشات  االحتاد األورويب، فضال عن الذي ييسره   كبري على احلوار بني بريشتينا وبلغراد       بشكل  
، أرجـأ جملـس االحتـاد األورويب        ديسمرب/ كانون األول  ٩ويف  . لمنطقةلر األورويب   املنظواملتعلقة ب 

 بعـض   حيـث أشـار   ،  ٢٠١٢ مـارس /آذارلعضوية االحتاد حىت    كمرشح   صربيا   مركزقراره بشأن   
موضـــع نقـــاش  كوســـوفو وكانـــت. إىل الوضـــع يف مشـــال كوســـوفوبـــشكل خـــاص عـــضاء األ
ــووي، ديــسمرب/كــانون األول ٥ يف رفــع ورويب يف اســتنتاجاته فــتح حــوار حــول   اجمللــس األخىت

  .ضافيةاإلبعض برامج االحتاد األورويب القيود عن تأشريات السفر وفرص االستفادة من 
التقـى ممثلـي    يف مشـال كوسـوفو،      الراميـة إىل هتدئـة التـوترات         اجلهود املكثفـة     ويف إطار   - ٤

 كــل مــن بلغــراد وبريــشتينا،  القــادة يفكمــا اجتمــع علــى انفــراد ب مــع القــادة احمللــيني، اخلــاص 
ــوذهم     ــتخدام نف ــى اس ــثهم عل ــيطوح ــف لتثب ــادة  العن ــور وإع ــسياسية و إىل األم ــساحة ال إىل ال

مـستوى،  أعلـى   علـى   اجلاريـة   تـصاالت   االإىل جانب   و. العمليات اجلارية للحوار والدبلوماسية   
نـسيق األمـين   د للتلـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو تيـسري منتـدى جديـ      واصلت بعثة األمـم املتحـدة      

بعثـة االحتــاد األورويب املعنيــة  وقـوة كوســوفو،  وذلــك مبــشاركة يف مشــال كوسـوفو،  امليـدان   يف
وقــادة الــصرب يف مشــال   ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، بــسيادة القــانون يف كوســوفو،  

التفـاهم ومـن اخللـل    سـوء   حاالت  وقد ساهم هذا املنتدى إىل حد كبري يف احلد من           . كوسوفو
عنـصرا حامسـا يـساعد علـى        ا البعثـة يف امليـدان       بـذهل  الـيت ت   هـود وشـكلت مـرارا اجل    .  االتصال يف

  .التقريرذا املواجهات اليت وقعت خالل الفترة املشمولة هبوهتدئة احتواء 
صرب كوسـوفو يف الـشمال       أبقىخالل النصف األول من الفترة املشمولة بالتقرير،        و  - ٥

ــة و علــى ــاموا ب حــواجزهم الطرقي ــوابتني تق ــد الب ــة   ،٣١ و ١ عزيزهــا عن ــصبوا حــواجز طرقي ون
إضافية على طول طرق أخرى من أجل االحتجاج على نشر ضباط مجارك كوسـوفو وشـرطة                

الطرق االلتفافيـة، الـيت كانـت    بتحسني مشال كوسوفو أيضا وقام صرب   . حدودها يف البوابتني  
العديــد انــدالع  إىلوضــع الهــذا أدى وقــد . املركبــاتتــستخدم بــشكل متزايــد حلركــة مــرور  

، عنـدما حاولـت قواهتـا تفكيـك     قوة كوسوفومواجهات عنيفة مع    أحيانا إىل    و ،املظاهرات من
  أحيانـا  فقد أبدى الصرب احملليون   ،  بشكل سلمي زالة بعض احلواجز    متت إ يف حني   و. احلواجز

ــسكان    ــة بال ــاطق املأهول ــة كــبرية يف املن ــاين ٢٣ويف . مقاوم ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــوة  ، حاون لــت ق
ــةكوســوفو  ــشا طرقــي علــى طريــق   حــاجز إزال ــة ميتروفيت ــنااللتفافي ــدما .  كــرشيف دودي وعن



S/2012/72  
 

12-21618 3 
 

 ،جتمع عدد كبري مـن الـصرب يف مـسرح األحـداث           يف تفكيك احلاجز،    شرعت قوة كوسوفو    
الشـتباكات الـيت تلـت ذلـك مـع جنـود            لعدد كبري من اإلصابات يف كال اجلانبني نتيجة         ووقع  

  .كوسوفوقوة 
قريـة   مـن طرقي على مقربـة     عند حاجز   نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨يوم  وقع   ثاديف ح و  - ٦

ــشا ــة ، ياغنيينيت ــربط   الواقع ــسي ي ــق رئي ــى طري ــني عل ــشان،   ب ــوك وزفيت ــني بوت ــوة  زوب قامــت ق
مطـوَّل اسـتخدم   اشـتباك  أعقب ذلـك  و، قيالطريف جزء من  بإزالة احلواجز   يف البداية   كوسوفو  

موقـع حرجـي    جمهولـون النـار مـن       وأطلـق   .  املياه واهلـراوات   الغاز املسيل للدموع وخراطيم   فيه  
طالق إأهنـا ردت بـ    وأفـادت القـوة ب    ؛  اثـنني مـن جنـود قـوة كوسـوفو         صابة  إىل  إدى  أمما  قريب،  

ىل مستــشفى مشــال إ مــن صــرب كوســوفو ١٥مــا جمموعــه وأُدخــل . الرصــاص احلــي يف اهلــواء
ــاملخــرون يف آ ٢٠ميتروفيتــشا، بينمــا عــوجل   بــسبب يف زوبــني بوتــوك  وجــود  امليصحركــز ال

. يف احلـادث  قـوة كوسـوفو     جنـود   مـن    ٣٠ وأصـيب . خـالل االشـتباكات   حلقت هبـم    صابات  إ
علـى إزالـة احلـاجز،      األطـراف   اتفـاق   إىل  املفاوضـات   أفـضت مواصـلة     تـشجيع البعثـة،     وبفضل  

ظلـت قيـد    ،  مشتركة بني قوة كوسوفو ودائرة شـرطة كوسـوفو        نقطة تفتيش   بواالستعاضة عنه   
  .ديسمرب/كانون األول ٥هناك منذ غيل التش
ــاين ٢٩ويف   - ٧ ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــشاحــادث عقــب ، ن ــا ، ياغنيينيت ــاديتش دع ــوريس ت  ،ب

ــرئيس الــصريب  ــا ،ال ــرغم مــن  و. تفكيــك احلــواجز إىل  علن ــها  علــى ال أن هــذه الرســالة مت جتاهل
املعارضـة  إىل أحـزاب  منـهم   يينتمـ مـن  بعض رؤساء البلـديات يف الـشمال، وال سـيما       قبل   من

بلديــة يف طرقيــة زالــة حــواجز إ يف تآخــرين، وســامهلــدى آذانــا صــاغية فقــد لقيــت الــصربية، 
  .يبوسافيتشل/ليبوسافيك

تـــبني مـــرة أخـــرة اجملتمـــع الـــدويل، مـــن مـــن بلغـــراد والـــواردة إىل جانـــب الرســـائل و  - ٨
وسـوفو  لقـوة ك التنقـل  يف اسـتعادة حريـة   يف امليـدان أسـهمت بـشكل كـبري        تدخالت البعثـة     أن
صــرب مشــال كوســوفو يعرقلــون بــشدة يف املقابــل، ال يــزال و. مجيــع أحنــاء مشــال كوســوفو يف

يسمحون مبـرور   حيث ال   بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو،         حرية تنقل   
هنايـة الفتـرة املـشمولة      ويف  . علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة           البعثة يف الوقت احلاضـر سـوى        

، دعـا   بتنقل بعثـة االحتـاد األورويب     سمح  يتوفيقي   ترتيٌبيف عدة حاالت     طُّبق بنجاح ،  بالتقرير
  .إليه ممثلي اخلاص

قيـام بعثـة االحتـاد األورويب بنقـل        هم ل ترضـ اعمتمـسكني مب  كوسوفو  مشال  صرب  ويظل    - ٩
هـاتني   أن علـى الـرغم مـن     و. ٣١ و   ١ضباط شرطة حدود كوسـوفو ومجاركهـا إىل البـوابتني           

قــوة أغلقــت  قــدو. مكثــفال تــزال هنــاك طــرق بديلــة تــستخدم بــشكل ، ني مفتوحتــانالبــوابت
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 تزال طرق أخرى خاضعة لـسيطرهتا مفتوحـة للمركبـات         بعض هذه الطرق، بينما ال      كوسوفو  
فـإن قـوة كوسـوفو ال تـستطيع أن          بـسبب التـضاريس اجلبليـة،       و. أطنـان  ٣,٥  أقل من  زنتاليت  

  .املرخص هلا على مجيع الطرق واملعابر غريتسيطر 
ــاين٩ويف   - ١٠ ــوفمرب/ تــشرين الث ــ، ن ــوترات ت حتول كــروي يف حــي  أحــداث عنــف إىل الت
صـــرب أحـــد شـــباب تعـــرض فقـــد . ميتروفيتـــشابردجـــاين املخـــتلط عرقيـــا يف /فيتـــاكوت إي

ــازل   ،كوســوفو ــاء املن ــواد بن ــسرقة م ــم ب ــداء  ، اهت ــالعت ــان كوســوفو    م ــن ألب ــة م ــل جمموع ن قب
شـرطة كوسـوفو    مبـن فـيهم ضـابط يف        صـرب كوسـوفو،     ال مـن    رجـ وصـل ثالثـة     و. املنطقة يف

أن تــستجيب  مــن شــرطة كوســوفو واويل وطلبــبعــد اهلجــوم األكــان خــارج اخلدمــة، مباشــرة 
 آليـة سـلحة  أ نـريان   أطلق شخص أو أشخاص جمهولون    كوسوفو،   بعد وصول شرطة  و. للوضع
. وح خطــريةآخــر جبــروإصــابة أحــدهم مقتــل ممــا أدى إىل صــرب كوســوفو، ثالثــة مــن علــى 

وهناك حتقيق جار اشترك فيه كل من بعثة االحتاد األورويب وشـرطة كوسـوفو، بينمـا افتتحـت                  
توجهت هبا بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة   دعوات شرطة كوسوفو مركزا فرعيا للشرطة على إثر        

  . وجود الشرطة يف املنطقةلتكثيف، أو بعده، سواء قبل احلادث املؤقتة يف كوسوفو
سـبق اإلعـالن عنـها      قافلة مساعدات روسـية     حاولت  ،  ديسمرب/ كانون األول  ١٣ ويف  - ١١

ــ،  شــاحنة٢٥تــضم  ــة  إىل دخول ال  الروســي إىل  االحتــاد، برفقــة ســفري ١كوســوفو عــرب البواب
أن  ورغـم    .لطبخلومعدات  أغذية  مولدات كهرباء وبطانيات ومالبس و    صربيا، وذلك لتسليم    

نشأت خالفـات   ،  روسيالحتاد ال لقافلة  الغادرة  غت مقدما مب  ليب كانت قد أُبِ   وعثة االحتاد األور  ب
بعـد ثالثـة أيـام مـن املفاوضـات، مبـا يف             و. مرافقة القافلة بالـشكل املناسـب     حول كيفية ضمان    

تابعـت  روسـي يف بروكـسل،   االحتاد البني ممثلي االحتاد األورويب و  املفاوضات اليت جرت    ذلك  
 إىل مـستودع للـصليب األمحـر الـصريب يف           ديسمرب/ولكانون األ  ١٦يوم  أخريا مسريها   القافلة  

 وقـد . املقـصودين  علـى املـستفيدين       املـساعدات  زفيتـشان لتوزيـع   /، زفيتشان دوليان/دوالنقرية  
 عـرب طـرق بديلـة يف        ١، وصلت إىل البوابـة      رافقتها ثالث مركبات تابعة لبعثة االحتاد األورويب      

  . ذاهتاصربيا
إىل الــسلطات البلديــة يف مشــال كوســوفو  دعــت ة بــالتقرير، هنايــة الفتــرة املــشمول ويف   - ١٢
علنـت  أ و ،“هل تقبل مؤسسات مجهورية كوسـوفو؟     ”: بشأن املسألة التالية  جراء استفتاء عام    إ

وقـد عارضـت احلكومـة الـصربية     . فربايـر /شـباط  ١٥ و ١٤يومي أن موعد إجرائه سيكون يف  
 الـصالحيات الدسـتورية   ويتجاوز  ضروري  إياه بأنه غري   ةمثل هذا االستفتاء، واصف   إجراء  علنا  

وســط  بعــض صــرب كوســوفو يفوقــد لقــي االســتفتاء معارضــة أيــضا مــن .  البلديــةللــسلطات
ســـيجرى مـــا إذا كـــان مل يتـــضح هنايـــة الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، ويف . وجنـــوب كوســـوفو

  .االستفتاء كما هو مقرر
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ــة   - ١٣ ــالتقرير، اعتمــد  وطيل ــشمولة ب ــرة امل ــسؤولالفت ــا  ون يف امل ــشتينا خطاب ــا  بري جتــاه توفيقي
صـرب مشـال    للقـاء مـع     رئيس الوزراء ثاتشي، على وجـه اخلـصوص، اسـتعداده           وأبدى  . الشمال

ة حكوم نأوشدد على . “مما تفعل بلغراد أكثر مملساعدهت ”وشواغلهم  الستماع إىل   لكوسوفو  
.  يف تلبيـة احتياجـاهتم     “االبتكـار الـالزم   ” تـبني عـن    ليست يف صراع معهم، وأهنا ميكـن أن          بلده
  .هتيساريأتنفيذ أحكام خطة لواملؤيدة لالندماج تصرحياته الرئيسة حيىي آغا رددت و

القـداس  ، حضر الرئيس الـصريب بـوريس تـاديتش          يناير/ كانون الثاين  ٧ و   ٦ويف يومي     - ١٤
عارضـة  فيتفندوسـيي امل  حركـة   ونظمـت   . ر فيـسوكي ديتـشاين يف كوسـوفو       ْيرثوذكسي يف دَ  األ
ــديات، و   اح ــاديتش يف ثــالث بل ــارة ت ــتش /بيجــيهــي تجاجــات ضــد زي ــشانديوبي ــشدي/ت ان ت

املؤديـة إىل   الطـرق   حركة فيتفندوسيي بسد    من مؤيدي   وقام عدة مئات    . بودوييفو/وبودوييفي
.  باحلجـارة وألقـوا عليـه الـبرتين        تـاديتش موكـب   ان وبطريركيـة بيـتش، ورشـقوا        تـش دي/انتشدي
إىل إجيــاد حــل تــوفيقي ل زيارتــه إىل كوســوفو، دعــا تــاديتش  يف مقابلــة تلفزيونيــة بثــت خــال و

الـرئيس  ودعـا   .  نبـذ فكـرة التقـسيم علـى أسـس عرقيـة            وإىل مجلـة أمـور منـها      كوسوفو،  ملسألة  
األولويــات األربــع لــدى  علــى مــشددايف إجيــاد احللــول، االبتكــار إىل مزيــد مــن أيــضا تــاديتش 

تـشرين   ٣٠ألمـن املخصـصة لكوسـوفو يـوم       خـالل جلـسة جملـس ا      صربيا اليت أشار إليها بداية      
  .نوفمرب/الثاين
بـالقرب  احتجاجـات   فيتفندوسـيي أيـضا     ، نظمـت حركـة      ينـاير / كانون الثـاين   ١٤ويف    - ١٥

حمـاوالت لعرقلـة حركـة املـرور إىل         وأدت   . ضد استرياد املنتجات الصربية    ٥ و   ٣من البوابتني   
وزعمـت أحـزاب املعارضـة      . بنياشتباكات مع الشرطة وأسفرت عن وقـوع إصـابات يف اجلـان           

 سـلطات كوسـوفو   تـدافع ومنظمات اجملتمع املدين أن الشرطة استخدمت قوة مفرطة، يف حني     
ــاهرات غـــري    ــة املظـ ــشرطة يف مواجهـ ــصرفات الـ ــن تـ ــةالعـ ــري . قانونيـ ــا وجيـ ــتعراض حاليـ اسـ

  .من بعثة االحتاد األورويبالشرطة بدعم  رد
العمـل  فرقـة    رئيس االدعـاء يف      ام منصبه رمسيا  مهأكتوبر، توىل   / تشرين األول  ١٧ويف    - ١٦

 تمــزاعم االجتــار باألعــضاء، كمــا ورد   للتحقيــق يف  التابعــة لبعثــة االحتــاد األورويب  اخلاصــة 
.  الـسناتور ديـك مـاريت      عـن  ٢٠١٠ديـسمرب   /الـصادر يف كـانون األول     تقرير جملس أوروبـا      يف

أكتـوبر،  / تـشرين األول ٢١ إىل ١٨ مـن  يف الفترة إىل بريشتينا    األوىل ةزياراته االستشاري وقام ب 
 إىل  ٩يف الفتـرة مـن      تريانـا   أكتـوبر، وإىل    / تـشرين األول   ٢٦ إىل   ٢٤يف الفتـرة مـن      بلغراد  وإىل  
دعمها الرمسي لفرقـة العمـل وتعاوهنـا         السلطات املعنية    أكدتنوفمرب، حيث   / تشرين الثاين  ١١

  .الكامل معها
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   بني بريشتينا وبلغرادعاملالت  - ثالثا  
ــابع لالحتــاد األورويب والطــرفني       - ١٧ ــّسر الت ــة الــيت أُجريــت بــني املي بعــد االتــصاالت الثنائي

ــتُ     ــة، اس ــة التقني ــة العامل ــات األفرق ــاد األورويب     ؤواجتماع ــوىل االحت ــيت يت ــوار ال ــة احل نفت عملي
فُعقـدت اجلولتـان الـسابعة      . نوفمرب بعد توقـف دام ثالثـة أشـهر        /تيسريها، يف هناية تشرين الثاين    

نـــوفمرب ويف الفتـــرة مـــن / تـــشرين الثـــاين٢٢  و٢١والثامنـــة مـــن احلـــوار يف بروكـــسل يـــومي 
  .ديسمرب/ كانون األول٢نوفمرب إىل /تشرين الثاين ٣٠
اإلدارة مـــسألة ويف إطـــار االســـتجابة جزئيـــا للتطـــورات يف امليـــدان، جـــرى تباحـــث    - ١٨

 احلــوار إىل اتفــاق علــى تطبيــق نقــاط العبــور ومت التوصــل خــالل اجلولــة الثامنــة مــن التــشغيلية ل
لـذلك، التـزم الطرفـان      نتيجـة   و. مفهوم االحتاد األورويب املتعلق باإلدارة املتكاملة لنقاط العبـور        

بـأن يقومـا، يف أسـرع وقـت ممكـن، بإنـشاء مراكـز إداريـة متكاملـة مـشتركة يف مجيـع                        تدرجييا  
وسيـشمل ذلـك إقامـة وجـود        . ، متـشيا مـع أفـضل املمارسـات األوروبيـة           املشتركة نقاط العبور 

بروتوكـول تقـين   سـيوقَّع  ووفقا لذلك االتفاق أيـضا،  . واليتهامتشيا مع لبعثة االحتاد األورويب،   
  .حيث سيتوىل فريق ثالثي برئاسة االحتاد األورويب اإلشراف على تنفيذه

ة  أيضا يف الـدفع قـدما بعجلـ        ٢٠١١وأسهم االجتماعان األخريان اللذان ُعقدا يف عام          - ١٩
ــات   ــذ االتفاق ــتنفي ــل كــانون     . ةسابقال ــة االحتــاد األورويب يف أوائ ــذلك، عمــدت بعث ونتيجــة ل

املدين يـصدر عـن بلديـة ليبيـان وصـدقّت           للسجل  ديسمرب إىل استنساخ أول دفتر أصلي       /األول
يوليــه، وقامــت /التفــاق الــذي مت التوصــل إليــه يف أوائــل متــوز املتابعــة التنفيذيــة لعليــه يف إطــار 

وفيمــا . ديــسمرب/ كــانون األول٦البعثــة، يف عــن طريــق بتــسليمه الحقــا إىل بريــشتينا، بلغــراد 
ــول      ــه يف أيل ــذي مت التوصــل إلي ــة، ويف أعقــاب االتفــاق ال ــق بالــسجالت العقاري ســبتمرب، /يتعل

  .أكرب من التفصيل املسائل الالزمة لتنفيذهقدر عقُدت اجتماعات بني الطرفني تناولت ب
ديسمرب، ُشرع يف تنفيـذ التفـاهم املتعلـق حبريـة التنقـل املُـربم يف              /ول كانون األ  ٢٦ويف    - ٢٠
ــوز٢ ــوز    / مت ــذ مت ــة من ــة العامل ــذي انكبــت األفرق ــه، وال ــى وضــعه حيــث خــضع    /يولي ــه عل يولي

الترتيبـات، يـزوَّد املقيمـون يف كوسـوفو         هبـذه   وعمـال   . الثامنة من احلـوار   اجلولة  لالستعراض يف   
تمكـّنهم مـن الـسفر إىل املنـاطق     ليف نقـاط العبـور،   م هلـم  تـسلَّ خروج  أو  وصربيا بوثائق دخول  

نقـاط عبـور    ثـالث   وُتفـتح   . اخلاضعة لسيطرة كل من الطرفني وعبورها بوثائق تعريـف مقبولـة          
أمـا بالنـسبة ملتابعـة الـسفر إىل         . أمام حركة املرور يف إطار هـذه اخلطـة        ) ٥ و   ٣  و ١البوابات  (

والثانيــة بــني ) هورغــوس(ىل بــني صــربيا وهنغاريــا عبــور، األوفُتفــتح نقطتــا وجهــات أخــرى، 
ومـن املتوقـع أن ُيطبَّـق       . مغادرهتـا  أو   ، للـدخول إىل صـربيا نفـسها       )تروفشيبا(صربيا وكرواتيا   

  .هذا الترتيب تدرجييا يف سائر نقاط العبور
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لوحـات  الوينص هذا الترتيب أيضا على أن ُيسمح حبرية السفر للـسيارات الـيت حتمـل                  - ٢١
والـسيارات  صادرة للمقـيمني يف صـربيا نفـسها،         والـ  “SRB”عبـارة   املتـضمنة ل  صربية  ية ال املعدن

ن ملَــالــيت ُيعــاد إصــدارها يف كوســوفو و “KS”عبــارة املعدنيــة املتــضمنة للوحــات الالــيت حتمــل 
 احلاليــة املعدنيــةلوحــات الأمــا بالنــسبة لألشــخاص املــسافرين يف املركبــات الــيت حتمــل . يطلبــها

، فـإن   ٢٠١١املعمـول هبـا منـذ أوائـل عـام           و “RKS”سـلطات كوسـوفو بعبـارة       الصادرة عـن    
 مؤقتــة تــصلح للتنقــل علــى مركبــات يف صــربيا  معدنيــةالــسلطات الــصربية تــوفر هلــم لوحــات  
  .نفسها فور الدخول من نقاط العبور

 للتأمني يف كـل مـن اجلـانبني، وإنْ كانـت شـواغل فوريـة قـد أثـريت إزاء                خبطةوُيعمل    - ٢٢
وقــد اتفــق الطرفــان علــى . ن أهنــا أســعار باهظــة بالنــسبة لألفــراد مــن اجلــانبنيّيعار الــيت تبــاألســ

ــة علــى    التوصــل إىل ترتيــبمواصــلة العمــل صــوب   ــة تعاوني ــة تأميني  جتــاري بــشأن إجيــاد تغطي
  . مشكلة تكاليف التأمني الباهظة املفروضة يف الوقت احلاضرتساعد على معاجلةاملركبات قد 

تفاق من حيث املبدأ على قبول الـشهادات اجلامعيـة، الـذي مت التوصـل إليـه      وعقب اال   - ٢٣
نــوفمرب علـى تكليــف  / تـشرين الثـاين  ٢٢يوليـه، اتفـق الطرفــان يف   / متــوز٢يف دورة سـابقة يـوم   

رابطـــة اجلامعـــات األوروبيـــة بـــإقرار الـــشهادات الـــيت تـــصدرها جامعـــات كـــل مـــن الطـــرفني 
رف اآلخر يف سياق تعزيز التعليم والعمالـة يف القطـاع         عليها لتكون صاحلة لدى الط    التصديق  و

  . الرابطةتنشئهاوستتوىل عملية التصديق جلنة خرباء أكادمييني أوروبيني . العام
  

  االقتصاد  - رابعا  
 املاليـة العامليـة     واألسـواق شكّل اخنفـاض مـستوى انـدماج كوسـوفو يف أسـواق الـسلع                 - ٢٤

فقـد  . إىل حد كبري باالضطرابات املالية يف منطقة اليـورو        جدارا منيعا حال دون تأثر اقتصادها       
ــام     ــدويل يف ع ــد ال ــضرائب    ٢٠١١ســّجل صــندوق النق ــرادات ال ــواردات وإي ــو ال  اســتمرار من

ووفقـا لتقـديرات الـصندوق، حققـت كوسـوفو يف عـام            . واالئتمانات املقدمـة للقطـاع اخلـاص      
 لكن الصندوق يتنبأ بأن ينخفض ذلـك        ، يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل      ٥ منوا بنسبة    ٢٠١١

  .٢٠١٢ يف املائة يف عام ٤النمو إىل حنو 
ديــــسمرب، خلــــص صــــندوق النقــــد الــــدويل إىل أن األداء املــــايل  /ويف كــــانون األول  - ٢٥

 الـصندوق،   الذي يرصده موظفـو   ربنامج  الملؤسسات كوسوفو كان مرضيا يف معظمه يف إطار         
 علــى القيمــة املــضافة واإليــرادات غــري املتأتيــة مــن حيــث حققــت إيــرادات قويــة مــن الــضرائب

 هيئـة الربيـد واالتـصاالت الـسلكية         حققتها مليون يورو    ١٥الضرائب، مبا يف ذلك أرباح مببلغ       
املستوى األقـصى املـسموح بـه يف إطـار الربنـامج            دون  وظلت النفقات   . والالسلكية بكوسوفو 
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تعـذَُّر   عـن     مليون يـورو   ٦٠ات مبقدار   ، إذ عّوض ختفيض النفق    الذي يرصده موظفو الصندوق   
ومن املقـرر أن جيـري      . ٢٠١١خصخصة هيئة الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية يف عام         

فربايـر، وقـد ّميهـد اسـتمرار األداء القـوي يف إطـار الربنـامج              /استعراض آخر يف منتـصف شـباط      
 األخـذ بربنـامج يدعمـه       إىل ٢٠١٢ الطريق أمام العودة يف عـام        ذي يرصده موظفو الصندوق   ال

  .صندوق النقد الدويل بدال من برنامج يديره
، دخـل حيـز النفـاذ القـانون املتعلـق بالـدائرة اخلاصـة          ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١ويف    - ٢٦

للمحكمة العليا لكوسـوفو املعنيـة باملـسائل ذات الـصلة بوكالـة اخلصخـصة الـذي أقرتـه مجعيـة           
 السابقَني، سيكون من شأن هذا القـانون والقـانون املتعلـق            وكما أشرُت يف تقريَريّ   . كوسوفو

، أن يـؤدي إىل     ٢٠١١سـبتمرب   /بوكالة اخلصخصة بكوسوفو الذي دخل حيز النفاذ منذ أيلول        
إضعاف محاية أموال اخلصخصة إىل حـد كـبري وتعـريض األمـوال إىل إمكانيـة االسـتعمال غـري                    

 مـن مـشاركة اجلهـات الدوليـة يف عملـييت            وعموما فـإن هـذا التـشريع حيـد اآلن بـشدة           . السليم
اخلصخــصة والتــصفية وإشــرافها عليهمــا، ومهــا عمليتــان كانــت تكفلــهما أغلبيــة مــن القــضاة    
الدوليني الذين عيّنتهم بعثة االحتـاد األورويب، بـل إن اإلشـراف القـضائي الـدويل خـصوصا قـد                    

ــا عــن إطــار اخل  . للطعــونبــات يقتــصر اآلن علــى فريــق   ــدائرة ويــشكّل ذلــك ختلي صخــصة وال
ومـع ذلـك، تـرى بعثـة        . اخلاصة الذي أنـشأته بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو                

 سـيوفر الـضمانات الـضرورية       الطعوناالحتاد األورويب أن الوجود الدويل ذي األغلبية يف فريق          
  .للعملية

  
  األمن  - خامسا 

فقـد  . العـام مقارنـة مـع الـسنة املاضـية         ُسّجل عموما اخنفاض إمجايل يف جرائم القـانون           - ٢٧
أجــرت شــرطة كوســوفو عمليــات ناجحــة ضــد املتــورطني يف اجلرميــة املنظمــة واالجتــار بالبــشر 

  .واالجتار باملخدرات
إال أن هــذا االخنفــاض العــام يف معــدالت اجلرميــة مل يكــن لــه تــأثري مباشــر علــى احلالــة    - ٢٨

 متـوترا بـسبب     يبـار إ/ الوضـع مشـال هنـر إيـبري        كـان د  فقـ . األمنية خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير      
ويف جنوب النهر، اخنفض عدد احلوادث القليلـة اخلطـورة الـيت تـؤثر      . التطورات السالفة الذكر  

، مبــا يف ذلــك الــسابقيف طوائــف األقليــات اخنفاضــا طفيفــا مقارنــة بــالفترة املــشمولة بــالتقرير   
تعلقـــة باملمتلكـــات، وختريـــب الكنـــائس حـــوادث التخويـــف واالعتـــداء والـــسرقة واملـــسائل امل

 صـربية يف املنـاطق املختلطـة      معدنيةاألرثوذكسية واملقابر الصربية، والسيارات اليت حتمل لوائح        
  .ويف املناطق املأهولة بطائفة ألبان كوسوفو أساسا
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 باملـسائل رتبط ارتباطـا مباشـرا   يـ  وال  يعتـرب ثانويـا   ورغم أن العديـد مـن هـذه احلـوادث             - ٢٩
 وينطبق هـذا بـشكل خـاص      . سلبيا على التصور املتعلق باألمن    ، فإهنا ال تزال تؤثر تأثريا       ةرقيالع

يئـات  اختـاذ إجـراءات فعالـة مـن جانـب ه          أن ارتكـاب هـذه احلـوادث يـستتبع          يف غياب تصور    
  .إنفاذ القوانني

ومــن أهــم احلــوادث الــيت وقعــت خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، حادثــا إطــالق نــار   - ٣٠
، يف قريـــــة  ٢٠١١أكتـــــوبر / تـــــشرين األول٢٠ففـــــي . ســـــفرا عـــــن ســـــقوط ضـــــحايا   أ

لكيـة  املعلـى   نـزاٌع   ، أدى   )إسـتوك /إستوغالتابعة لبلدية   ( املختلطة األعراق    دوبروشا/دوبروشي
 من طائفة ألبان كوسوفو بإطالق النـار علـى ثالثـة رجـال مـن صـرب كوسـوفو                    رجلإىل قيام   

وعمـدت شـرطة    . ن جبـراح  ي اآلخـر  نيتيال وأصاب االثن  مستخدما بندقية آلية، فأردى أحدهم ق     
وجيــري التحقيــق يف مالبــسات احلــادث الثــاين املميــت  . كوســوفو إىل احتجــاز اجلــاين واهتامــه 

  .  أعاله١٠الذي ورد ذكره يف الفقرة 
  

  سيادة القانون  -سادسا  
ة تواصــل البعثــة رصــد مــا جيــري مــن أنــشطة وتــويل بعــض املــسؤوليات يف جمــال ســياد   - ٣١

التعاون على الـصعيد الـتقين مـع وزارة العـدل ووزارة الداخليـة يف كوسـوفو                كذلك  القانون، و 
وما زالت حالة مـن اجلمـود ختـّيم علـى العالقـات بـني وزاريت العـدل          . ووزارة العدل يف صربيا   

يف كل من كوسوفو وصربيا فيما يتعلق باملساعدة القانونيـة املتبادلـة، إذ ال تقـوم وزارة العـدل                   
 كوسوفو بتجهيز أية وثيقة ترد من نظريهتـا الـصربية عـن طريـق البعثـة، ومتتنـع وزارة العـدل                      يف

ومل حيـظ بعـد     . الصربية بدورها عن جتهيز أية وثيقة ترد إليها مباشرة مـن نظريهتـا يف كوسـوفو               
أغــسطس بــني بعثــة / آب١٢يف الــذي ُوقــع الترتيـب الفــين املتعلــق باملــساعدة القانونيــة املتبادلـة   

ولــذلك .  الــدول غــري املعترفــة بكوســوفوبقبــولالحتــاد األورويب ووزارة العــدل يف كوســوفو، ا
واصلت البعثة تيسري تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة الـواردة مـن البلـدان غـري املعترفـة                   

  .  كوسوفوبكوسوفو، إىل وزارة العدل يف
ز تقـــدم بــشأن مــسألة األشـــخاص    إحــرا اســتمر وخــالل الفتــرة املــشمولة بـــالتقرير،      - ٣٢

 عقبـة كـربى أمـام حتقيـق          هذه املـسألة   تشكلو. املفقودين، بدعم ومشاركة مباشرين من البعثة     
 بريـشتينا العامـل     -وقـد ُعقـد االجتمـاع العلـين العاشـر لفريـق بلغـراد               . املصاحلة بـني الطـائفتني    

ــصليب األمحــر   نــوفمرب، برئاســة جل / تــشرين الثــاين ٢٤املعــين باألشــخاص املفقــودين يف    نــة ال
وكان من بني املـشاركني فيـه نائـب ممثلـي اخلـاص، ووفـدا كوسـوفو وصـربيا، وممثلـو              . الدولية

ويف تلك األثنـاء، وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ُحـّددت              . األسر واملنظمات الدولية املعنية   
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 شخـصا   ١ ٧٩٧وتقدر جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة أن حنـو             . هويات رفات مخسة أشخاص   
  . ال يزالون يف عداد املفقودين جراء الرتاع

ــصاحل         - ٣٣ ــائق، ســواء ل ــى الوث ــصديق عل ــوفري خــدمات الت ــة كــذلك ت ــد واصــلت البعث وق
، وذلــك أساســا ألغــراض  بكوســوفواملقــيمني يف كوســوفو أو بطلــب مــن الــدول غــري املعترفــة 

  .ألكادمييةالتصديق على وثائق احلالة املدنية واملعاش التقاعدي والشهادات ا
بني سلطات كوسوفو واملنظمة الدوليـة للـشرطة        بشكل يومي   ويّسرت البعثة االتصال      - ٣٤

 إىل وزارة الداخليـة     الفرديـة  طلبا مـن طلبـات اللجـوء         ١٨٨، قُّدم   ٢٠١١فخالل عام   . اجلنائية
 وفلـسطني بلـدان   وتونس واجلزائر واجلمهورية العربية السورية      ومثّلت أفغانستان   . يف كوسوفو 

ومل ُتمـنح صـفات الجـئ أو مـشمول حبمايـة فرعيـة أو               . األصل اخلمسة األوىل لطـاليب اللجـوء      
  . االستئنافحمكمة االبتدائية أو يف احملكمة سواء يف ٢٠١١مؤقتة يف عام 

سـبتمرب  /وسيدخل قانون كوسوفو اجلديـد بـشأن محايـة الـشهود حيـز النفـاذ يف أيلـول                   - ٣٥
من التهديد أو الترهيـب مـن أكـرب التحـديات الـيت تواجـه          وتظل مسألة محاية الشهود     . ٢٠١٢

لنظـام  فال تزال حاالت ختويف الـشهود تعرقـل األداء الـسليم      . السلطات القضائية يف كوسوفو   
  .العدالة

  
 العائدون والطوائف  -سابعا   

 ٢٧١أفادت مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني بـأن عـدد العائـدين طوعـا بلـغ                    - ٣٦
ديسمرب، ليـصبح العـدد     /نوفمرب وكانون األول  /أكتوبر وتشرين الثاين  /تشرين األول  خالل   فردا

 مــن ١١٨  صــربيا؛ و٤٥٧، منــهم ٢٠١١ فــردا يف عــام ١ ١٤٣اإلمجــايل الــسنوي للعائــدين 
ــا؛ و  ــة الروم ــن األشــكايل ٣٦٤ طائف ــصريني؛ و/ م ــشناق؛ و ٦٠ امل ــن الب ــة  ١٠٦  م ــن طائف  م

ــوراين؛ و ــة أقليـــ  ٢٨ الغـ ــا يف حالـ ــد  ألبانيـ ــي واحـ ــود  ٩  وة، وتركـ ــل األسـ ــن اجلبـ ــراد مـ .  أفـ
 يف املائة باملقارنة مـع عـام        ٥١ قد اخنفض بنسبة     ٢٠١١عام  يكون جمموع العائدين يف      مث ومن

 ).  شخصا٢ ٣١٤حيث بلغ  (٢٠١٠

 مـن   وواصلت املفوضية وشركاؤها يف التنفيذ والدول املاحنة تقدمي الدعم املـايل وغـريه              - ٣٧
يات كوسـوفو لالضـطالع بأنـشطة التوعيـة يف أوسـاط املـشردين خـارج              إىل بلد  أشكال الدعم 

ويتواصـل تنفيـذ    . كوسوفو وداخله، مبا يف ذلك القيام بزيارات اإلبالغ وزيارات االستكشاف         
لعـودة واإلدمـاج ممـول مـن االحتـاد      لعدد من مشاريع املساعدة للعائدين، مبا يف ذلـك مـشروع       

نــوفمرب تقــدمي الــدعم الــتقين لــوزارة شــؤون الطوائــف /األورويب كــان قــد بــدأ يف تــشرين الثــاين
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والعائدين ومخس بلديات خمتارة، إىل جانب تقدمي مساعدة مباشرة يف جمـال العـودة واإلدمـاج                
 . إىل األسر اليت تبدي رغبتها يف العودة إىل كوسوفو

 مــن وتواصــلت خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير عمليــات اإلعــادة القــسرية إىل الــوطن  - ٣٨
ــضيفة   ــدان امل ــة  (البل ــا الغربي ــا يف أوروب ــداد كــبرية ) معظمه ــت   . بأع ــام، كان ــة الع ــول هناي فبحل

 شخصا أُعيـدوا قـسرا      ٣ ١٨٦مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني قد سّجلت ما جمموعه          
ومـن بـني هـؤالء العائـدين، ينتمـي      . ٢٠١١إىل كوسوفو من بلدان أوروبا الغربيـة خـالل عـام         

وائف األقليات بالتعريف الوارد يف املبادئ التوجيهيـة بـشأن االسـتحقاق الـيت             شخصا لط  ٦٣٩
 األقليـات    أبناء وتقّدر املفوضية أن احتماالت احلفاظ على استمرارية إدماج       . وضعتها املفوضية 

 من بينها عـدم حيـازهتم     جلملة من األسباب  العائدين قسرا إىل كوسوفو، هي احتماالت ضئيلة        
خصية وعدم تلقيهم الدعم فيمـا يتعلـق باإلسـكان والعمالـة والـدعم األسـري                لوثائق تعريفية ش  

 . فضال عن التصورات املتعلقة بانعدام األمن يف األماكن اليت ُيعادون إليها

ــانون األول٢٠ويف   - ٣٩ ــدامنركي   / كــ ــئني الــ ــم جملــــس الالجــ ــسمرب، نظــ ــارة أول ديــ زيــ
داكوفيتشا ملعاينـة أحـوال سـبعة أشـخاص مـن           / إىل بلدية غياكويف   منذ عدة سنوات  ستشكافية  ا

.  يف اجلبل األسود، وذلك بالتنسيق مع املفوضية وتلـك البلديـة            حاليا صرب كوسوفو مشردين  
بيـتش لـصاحل    / بلدية بييي  يفدوبري دو   /ونظّم اجمللس أيضا زيارة استشكافية إىل قرية دوبردول       

 . اعشرة من صرب كوسوفو مشردين يف صربي

 إىل مجيــع الطوائــف يف خمتلــف أفــراد ينتمــونوخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ذكــر   - ٤٠
أهـم مـا لـديهم مـن شـواغل هـو انقطـاع التيـار الكهربـائي                  أن   اعتيـادي  بـشكل أحناء كوسوفو   

وقــد واصــلت البعثــة تيــسري التفاعــل واحلــوار بــني مجيــع  . وميــاه الــشرب ورداءة البنيــة التحتيــة
كوســوفو وحــث مــسؤويل القطــاع العــام وقادتــه علــى حتــسني اخلــدمات العامــة     الطوائــف يف 

واســتجابة حلــادث إطــالق النــار املميــت علــى أحــد صــرب كوســوفو أثنــاء زيارتــه    . والتوعيــة
 أعـاله، قـدم قـادة    ٣٠ملكيَته يف غرب كوسوفو، على حنو مـا سـبقت اإلشـارة إليـه يف الفقـرة                  

ات كوسوفو وممثلي اجملتمع الـدويل يـدعون فيـه إىل           صرب كوسوفو احملليني التماسا إىل مؤسس     
ووردت التماسات مماثلة من منـاطق أقليـات أخـرى، مبـا     .  إنفاذ القانونهيئاتستجابة احتسني  

 . دراغاس/زاك ودراغاش/يف ذلك منطقتا زالك
  

 التراث الثقايف والديين  -ثامنا   
 توافقيـة ع الطـرفني إلجيـاد صـيغة    واصلت اجلهات املعنيـة الدوليـة املـشاورات الثنائيـة مـ            - ٤١

وواصـل ميـّسر االحتـاد األورويب       . بغية احلفاظ علـى اآلليـة الفّعالـة للجنـة تنفيـذ أعمـال الـتعمري               
املعين حبماية التراث الديين والثقايف للكنيـسة األرثوذكـسية الـصربية يف كوسـوفو التباحـث مـع                  
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ــة، ُمحــاوال    ــع اجلهــات املعني ــضييقمجي ــشأن مــ  ت ــوة اخلــالف ب ــني ســلطات    ه ــة ب ستقبل اللجن
 يف بلغـراد مـن   ثقافيـة كوسوفو من جهة والكنيسة األرثوذكسية الـصربية ومعهـد محايـة املـآثر ال         

 . جهة أخرى

وواصلت البعثة رصد الترتيبات األمنية اجلاري وضعها للمواقع األرثوذكـسية الـصربية              - ٤٢
ربية، هي دير فيـسوكي ديتـشاين،       وتظل ثالثة مواقع تابعة للكنيسة األرثوذكسية الص      . الرئيسية

.  بيــتش، حتــت احلمايــة الدائمــة للقــوة األمنيــة الدوليــة يف كوســوفووبطريركيــةوديــر ديفتــيش، 
وتتــوىل شــرطة كوســوفو محايــة ســائر املواقــع التراثيــة األرثوذكــسية، ورغــم تــسجيل عــدد مــن  

ــشمولة بــ       ــرة امل ــع خــالل الفت ــا املواق ــيت تعرضــت هل ــسرقة ال ــد أعمــال التخريــب وال التقرير، فق
اخنفـضت عمومــا معـدالت هــذه احلـوادث الــيت تـستهدف املواقــع الـيت تتــوىل شـرطة كوســوفو       

 . مهام محايتها

ــة    - ٤٣ ــها مــع وواصــلت البعث ــة بيجــي تعامل ــسة األرثوذكــسية  / ســلطات بلدي ــتش والكني بي
ــل إجيــاد حــل ودي     ــى أم ــصربية عل ــيت ال ــذّهللمــشاريع ال ــن    ا تنف ــة م ــى مقرب ــا عل ــة حالي  البلدي

 )اليونـسكو  ( موقع أدرجته منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة     و بيتش، وه  ريركيةبط
كيــة بيــتش بالبلديــة أن تعلّــق تــشييد ممــر للــدراجات   روأهابــت بطري. يف قائمــة التــراث العــاملي

. هواملشاة يعرب املنطقة احملمية اخلاصة احمليطة بالدير إىل حني التوصـل إىل اتفـاق بالتراضـي بـشأن                 
وانتقدت الكنيسة األرثوذكـسية الـصربية الـسلطات البلديـة لـشروعها يف العمـل دون التـشاور                  
معها، حيث أشارت إىل مشكلة مماثلة كان قد أثارهـا يف اآلونـة األخـرية تـشييد خـزان وحمطـة           

 علـى    القريبة لييفوشا/ صرب كوسوفو من قرية ليفوشي      أيضا واعترض.  قرب الدير  للمياهضخ  
وبعد عقد عدة اجتماعات وإجراء تقييمات مشتركة للمـشاريع بـني           . واغل أمنية املشروع، لش 

ويـّسرت البعثـة   . كية، يبدو أن بوادر التوصـل إىل حـل تـوفيقي تلـوح يف األفـق           رالبلدية والبطري 
ففــي الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، بــدأت املنظمــة املرحلــة  .  يف كوســوفواليونــسكوأيــضا أنــشطة 

 يف كنيـسة بوغوروديتـشا لييفيتـشكا، بتمويـل مـن جممـوع              الفريسكوت  األوىل من ترميم لوحا   
 . تربعات قدمتها عدة بلدان

  
 حقوق اإلنسان  -تاسعا   

داخليـة  ة عـادة هيكلـ  إل مؤسـسة أمـني املظـامل    خـضعت خالل الفترة املشمولة بالتقرير،      - ٤٤
ــا  ــد، تأخــذ يف    . هبــدف حتــسني أدائه ــي اجلدي ــا اهليكل ــد باتــت املؤســسة، بتنظيمه ــا فق  اعتباره

مكافحـة التمييـز؛ واملـساواة بـني اجلنـسني؛          :  أمني املظامل املعّينني حديثا وهي     نوابمسؤوليات  
 .  ومنع التعذيب؛ والبيئة؛ اإلعاقةووحقوق الطفل؛ وحقوق الطوائف؛ واألشخاص ذو

ويف أعقاب تأييد مجعية كوسوفو للمرشـحني اخلمـسة الـذين اقترحتـهم مؤسـسة أمـني             - ٤٥
 تــشرين ١لــشغل وظــائف نــواب أمــني املظــامل، تــسلّم املــسؤولون اجلــدد مناصــبهم يف    املظــامل 
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  مــن النــوابوينتمــي ثالثــة. نــوفمرب، وبــذلك اختتمــت عمليــة التعــيني الــيت طــال أمــدها /الثــاين
 طائفـة   واآلخـر إىل   طائفـة صـرب كوسـوفو        بينما ينتمي أحـدهم إىل    طائفة ألبان كوسوفو،     إىل

 . أتراك كوسوفو

غت رابطة الصحفيني احملترفني بكوسوفو عن حاالت ختويف وعنف تعـرض إليهـا             وأبل  - ٤٦
ديسمرب، ُمـشرية إىل أهنـا تـصدت علنـا،          / كانون األول  ٥صحفيون أثناء مؤمتر صحفي ُعقد يف       

 حالة من حاالت انتهاك حقوق الـصحفيني، وهـو مـا ميثـلّ اخنفاضـا      ٢٧ ، لـ٢٠١١خالل عام  
 علـى عنـف جـسدي       ٢٧  مـن احلـاالت الــ      ٩ وانطوت   .٢٠١٠ حالة ُسّجلت يف عام      ٣٢عن  

 حاالت على هتديـد حبـق صـحفيني، مبـا يف ذلـك هتديـد صـدر عـن                    ٧ تعرض إليه صحفيون؛ و   
 .  يف مجعية كوسوفوعضو

، أجنـز الفريـق االستـشاري حلقـوق اإلنـسان       ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١وحىت    - ٤٧
 ، أغلـق الفريـق  ٢٠١١وخـالل عـام   .  حالـة ٥٢٥ من جمموع احلاالت البالغ     ١٦٦التابع للبعثة   

 . ٢٠١٠ حالة يف عام ٣٧ حالة، باملقارنة مع ١٠٠ ملفات

وعقب رسالة موجهة من املقررة اخلاصة املعنية حبرية الـدين أو املعتقـد، قـدمت البعثـة                   - ٤٨
 بتقــدمي طلبــا صــادرا عــن املقــررة اخلاصــة إىل احلكومــة  ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٦يف 

ــة معلومـــات  ــياتمتابعـ ــة املـــؤرخ  بـــشأن التوصـ ــررة اخلاصـ ــواردة يف تقريـــر املقـ ــانون ٩ الـ  كـ
 . ٢٠٠٩ بعد بعثتها إىل كوسوفو يف عام ٢٠٠٩ديسمرب /األول

ــة    - ٤٩ ــشريكة وشــاركت البعث ــوكالت ال ألمــم املتحــدة يف مناســبات ُنظمــت يف إطــار   ل ال
 يف الفتـرة مـن      “اجلنـساين نـف   ستة عشر يومـا مـن النـشاط ملناهـضة الع          ”احلملة العاملية املعنونة    

ديسمرب، بتنـسيق مـن الوكالـة املعنيـة باملـساواة           / كانون األول  ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٥
 نــشاطا منفــصال يف كوســوفو لزيــادة الــوعي بــالعنف   ٣٠أزيــد مــن قــد ُنظــم و. بــني اجلنــسني

نـف العـائلي الـيت     وُيقّدر أن حـوادث الع    . تحسني تصدي املؤسسات له   ل والقيام حبملة اجلنساين  
بينما يلزم تعزيـز الـدعم املؤسـسي         يف املائة،    ٥٠  عن  نسبتها تقليتم اإلبالغ عنها يف كوسوفو      
 .املقدم للضحايا إىل حد كبري

  
 التمثيل اخلارجي والتعاون اإلقليمي  - عاشرا  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت البعثة تيسري مشاركة ممثلي كوسوفو يف عـدد               - ٥٠
اإلقليميــة يف ســياق مجاعــة الطاقــة، واتفــاق التجــارة احلــرة    ومتنــوع مــن االجتماعــات الدوليــة 

ألوروبا الوسطى، ومرصد النقل جلنوب شرق أوروبـا، ومنطقـة الطـريان األوروبيـة املـشتركة،                
 واحملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا ،ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي
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ــسابقة،  ــشؤون       ال ــدل وال ــشؤون الع ــة ب ــشطة املتعلق ــي، ويف جمــال األن ــاون اإلقليم ــس التع وجمل
 . الداخلية، والزراعة واهلجرة واالقتصاد االجتماعي والتوثيق املدين وجمتمع املعلومات

الوزاريــة   خــرباء اتفــاق التجــارة احلــرة ألوروبــا الوســطى واللجنــة ات اجتماعــتومثّلــ  - ٥١
نوفمرب يف بـاريس مناسـبة جيـدة السـتعراض رئاسـة            / تشرين الثاين  ٢٣ يف   ت ُعقد يتاملشتركة ال 

 معظـم   إجنـاز ، حيث مكّنـت جهـود التيـسري الـيت بذلتـها البعثـة أثنـاءه مـن                   ٢٠١١االتفاق لعام   
 . ٢٠١١األهداف السنوية ووضع اجلدول الزمين الكامل الجتماعات عام 

  
 مالحظات -حادي عشر 

 كــذلك أن ٢٠١١ خــالل الربــع األخــري مــن عــام لقــد أثبتــت التطــورات الــيت حــدثت  - ٥٢
املخاطر اليت يتعرض هلا السالم واالستقرار من جراء مسألة كوسوفو ال تـزال تواجـه النـاس يف                  

ــدويل   ــع الـ ــدان واجملتمـ ــوفو،      .امليـ ــال كوسـ ــيما يف مشـ ــدان، وال سـ ــة يف امليـ ــذب الديناميـ وتكـ
اطة عـن الوضـع القـائم، مـن دون أن       االفتراضات املتفائلة بأن حلوال دائمة ميكن أن تنبثـق ببـس          

وعلـى  . تكون هناك رؤية قوية لـسبل املـضي قـدما وملـشاركة اجملتمـع الـدويل علـى حنـو موحـد             
الــرغم مــن أن التــوترات يف املنطقــة قــد خفــت حــدهتا حبلــول هنايــة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،     

 اسـتمرار خطـر االسـتفزازات    يزال يساورين القلق إزاء احلالة املتقلبة هناك، اليت تنطوي على  ال
  . وتصعيد التوترات بني األعراق

ويف نفــس الوقــت، يثبــت احلــوار اجلــاري يف بروكــسل الــذي يتــوىل االحتــاد األورويب     - ٥٣
تيسريه أن االتفاقات العملية بغية التخفيف مـن وطـأة املـشاكل اليوميـة املطروحـة يف كوسـوفو                   

 السـتئناف احلـوار يف ظـل ظـروف صـعبة، ولإلبانـة              وأشيد بالطرفني . هي اتفاقات قابلة للتنفيذ   
ويسرين أن بعـض النتـائج      . عن ثقتهما املتجددة يف عملية يراد هبا حل اخلالفات بطريقة سلمية          

نـوفمرب ويف مطلـع     /اإلجيابية قد حتققت خـالل الـدورات املكثفـة الـيت عقـدت يف تـشرين الثـاين                 
 جمال تنفيـذ االتفاقـات الـيت مت التوصـل           ديسمرب، وأن تقدما ملحوظا قد أحرز يف      /كانون األول 

وميثل االتفاق بشأن اإلدارة املتكاملة لنقـاط العبـور، وإن مل ينفـذ بعـد، إجنـازا                . إليها يف السابق  
هامــا ميكــن أن يــؤدي إىل التطبيــع الكامــل للوضــع يف البوابــات الــشمالية، وإىل اســتعادة حريــة  

 تأييـد األمـم املتحـدة السـتمرار تعامـل الطـرفني             ومـن مث أكـرر    . التنقل الكاملة يف أحناء الشمال    
  . على كل املستويات وأحثهما على احلفاظ على التزامهما باحلوار

كما أود أن أنوه باإلشارات األخرية املشجعة، وإن كانت أولية، الواردة من كل مـن                 - ٥٤
ه التحديـد   وأرحـب علـى وجـ      .بريشتينا وبلغراد فيما خيص االعتـراف بأمهيـة اخلطـاب اإلجيـايب           

بالتصرحيات العلنية األخرية اليت أدىل هبا القادة يف بريشتينا اليت تعكس احلاجة إىل إقامة اتـصال                
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ــديات مشــال كوســوفو     ــادة يف بل ــسكان والق ــيت    .أفــضل مــع ال ــصرحيات ال ــضا إىل الت وأشــري أي
 صدرت مؤخرا عن القادة يف بلغراد، وأشدد علـى ضـرورة التوصـل إىل تـسوية شـاملة ودائمـة                   

ويـتعني علـى اجملتمـع الـدويل         .بشأن كوسوفو، مع استبعاد احتمال تقسيمه علـى أسـس عرقيـة           
دعم اجلهود اليت يبذهلا اجلانبـان إلظهـار روح قياديـة عاليـة يف جتـاوز العقبـات الـيت حتـول دون                  

  . التواصل والثقة بني األعراق
 رئيـسيتني ال بـد منـهما        وال يزال يقلقـين مـا يبـدو مـن تبـاطؤ التقـدم احملـرز يف قـضيتني                    - ٥٥

ويف كـال اجملـالني،      .العودة الطوعية للمشردين وحتديد مصري املفقودين     : لتحقيق املصاحلة، ومها  
آمل أن يكون العام املقبل فرصة ملضاعفة اجلهود لتأكيد اإلرادة الـسياسية، بـدال مـن االقتـصار                  

   .أفضلعلى املوارد التقنية، ولتعزيز التعاون املطلوب لتحقيق نتائج 
وحيدوين األمل يف أن يقوم أعـضاء جملـس األمـن بتعزيـز الرسـائل احلازمـة الـيت أبلغتـها                       - ٥٦

البعثة إىل الطرفني واليت مفادها أن الوقـت قـد حـان حلـشد اجلـرأة والـشجاعة والـروح العمليـة                      
 وحيـدوين األمـل أيـضا يف أن    .الالزمة لتحقيـق تقـدم حقيقـي حنـو الـسالم واالسـتقرار الـدائمني          

يواصل اجمللـس إبـداء تأييـده لـدور البعثـة، ال سـيما يف تـسهيل التعامـل بـني أصـحاب املـصلحة                         
ويف هــذا الــسياق، يظــل مــن األمهيــة مبكــان   .كافــة واحتــواء التــوترات واملواجهــات يف امليــدان 

مواءمة املبادرات اليت تتخذها اجلهات الفاعلـة الدوليـة العاملـة يف إطـار األمـم املتحـدة والقـرار                    
مواءمة استراتيجية وتنسيقها على حنو وثيق، حتقيقا للمصلحة العامة املتمثلـة           ) ١٩٩٩ (١٢٤٤

   .يف احلفاظ على السالم واالستقرار يف كوسوفو
وأود أن أعرب عـن امتنـاين لفريـد ظريـف، ممثلـي اخلـاص، ملـا أبـداه مـن حـسن قيـادة                           - ٥٧

ــع األ       ــني مجي ــاون ب ــهوض بالتع ــود للن ــن جه ــه م ــا بذل ــة ومل ــن   للبعث ــى األم ــاظ عل طــراف واحلف
وأود أيضا أن أثين على موظفي البعثة اللتـزامهم املـستمر            .واالستقرار يف كوسوفو ويف املنطقة    

  . بتحقيق أهداف األمم املتحدة
وختاما، أعرب عن امتناين لشركاء األمـم املتحـدة العـاملني معهـا منـذ زمـن طويـل يف                   - ٥٨

لــف مشــال األطلــسي ومنظمــة األمــن والتعــاون يف  كوســوفو، أي االحتــاد األورويب ومنظمــة ح
أوروبا، وكذلك لوكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، ملـا تقدمـه تلـك اجلهـات مـن                      

  .دعم أساسي للبعثة وما تبديه من تعاون وثيق معها
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 األول  املرفق 

تقريــــر املمثــــل الــــسامي لالحتــــاد األورويب املعــــين بالــــشؤون اخلارجيــــة     
االحتـاد األورويب   األمنية املقدم إىل األمني العام عن أنشطة بعثة        والسياسة

  يف كوسوفو املعنية بسيادة القانون
  

 )٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٥ إىل ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٦عن الفترة من (    
  

  موجـــز  -  ١  
املـساعدة يف   واصلت بعثة االحتاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو تقـدمي                  

حتقيــق اإلصــالحات املؤســسية الطويلــة األجــل مــن خــالل أنــشطتها اليوميــة املتمثلــة يف الرصــد  
وشــرع قــضاة بعثــة االحتــاد  .والتوجيــه وإســداء املــشورة يف قطــاع ســيادة القــانون يف كوســوفو

سية األورويب، بصفتهم التنفيذية، ويف إطار هيئة مشتركة تضم قضاة حملـيني، يف احملاكمـة الرئيـ               
يف ما يسمى بقضية ميديكوس اليت تنطوي على ادعاءات باالجتـار بأعـضاء بـشرية فيمـا يتـصل                   

وبدأت احملاكمات الرئيسية أيـضا يف قـضايا أحـد أعـضاء مجعيـة              . بإحدى العيادات يف بريشتينا   
كوسوفو وتسعة أعضاء سابقني جبيش حترير كوسوفو اهتموا بارتكاب جرائم حرب، وقـضييت             

وأصـدرت هيئـة مـشتركة تتـألف مـن قـضاة بعثـة         .ر املـسؤولني املتـهمني بالفـساد   اثنني من كبـا  
 عامـا يف حـق أحـد األفـراد يف قـضية             ١٨االحتاد األورويب وقضاة حمليني حكمـا بالـسجن ملـدة           

ــاظم بالكــا      ــاون ن ــشاهد املتع ــة بال ــشهرية املتعلق ــك، ظلــت    .جــرائم احلــرب ال ويف غــضون ذل
انظــر  (٢٠١١يوليــه /يــع أحنــاء مشــال كوســوفو منــذ متــوز احلــواجز الطرقيــة الــيت نــصبت يف مج 

S/2011/675  تقيد بـشدة فـرص وصـول بعثـة االحتـاد األورويب إىل الـشمال عـن                 ) ، املرفق األول
 .إيبـار /طريق الرب، وهو ما قوض قدرة البعثة على بناء سـيادة القـانون وإنفاذهـا مشـال هنـر إيـبري                    

وفو يــشكل أولويــة للبعثــة يف التــصدي لآلثــار وظــل التعــاون الوثيــق مــع البعثــة ومــع قــوة كوســ
السياسية والقانونية واألمنية للوضع الراهن يف الـشمال، فـضال عـن أي تطـورات أخـرى حـال                   

  .حدوثها
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أنشطة بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو يف الفتـرة مـن تـشرين              -  ٢  
 ٢٠١٢يناير / إىل كانون الثاين٢٠١١أكتوبر /األول

 
  عامةحملة     

 ٢ ٥٣١يبلــغ قــوام بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو حاليــا     
ملتـزمني بـدعم مـا تـضطلع بـه البعثـة            )  موظفـا حمليـا    ١ ١٥٤ موظفا دوليا و     ١ ٣٧٧(موظفا    

مــن مهــام تنفيذيــة ومتعلقــة بالرصــد والتوجيــه وإســداء املــشورة يف ســياق عملــها علــى تعزيــز    
  . سسات يف كوسوفواملؤ

 يف نقاط العبـور مـع    ٣١ و   ١ويف مشال كوسوفو، ظلت البعثة يف مواقعها يف البوابتني            
وأدت احلــواجز الطرقيــة الــيت نــصبت علــى طــول الطــرق الرئيــسية يف الــشمال، هبــدف . صــربيا

ــد       ــد مواعي ــل احملاكمــات وإعــادة حتدي ــدا، إىل تأجي ــة االحتــاد األورويب حتدي ــنقالت بعث ــد ت تقيي
جللسات يف حمكمة ميتروفيتشا احمللية، وإىل تقييد أعمال شرطة بعثـة االحتـاد األورويب إىل حـد              ا

ودأبت بعثة االحتاد األورويب على التـصريح دون أي لـبس، مـن خـالل وسـائط اإلعـالم              . كبري
واالتــصاالت املباشــرة مــع ممثلــي صــرب كوســوفو، بــضرورة إزالــة احلــواجز الطرقيــة واســتعادة 

ــو  ــة العب ــشمال      حري ــدل يف ال ــة الع ــع، إلتاحــة إقام ــشروط للجمي ــم وغــري م ــشكل دائ ويف . ر ب
ديسمرب، مت التوصل إىل اتفاق بشأن اإلدارة املتكاملـة لنقـاط العبـور يف عمليـة             /كانون األول  ٢

احلوار بني بلغراد وبريشتينا اليت يتـوىل االحتـاد األورويب تيـسريها، علـى أن تكـون بعثـة االحتـاد                     
وال تزال البعثة تيـسر تنفيـذ اتفاقـات أخـرى،           . ة يف نقاط العبور وفقا لواليتها     األورويب موجود 

  . مبا فيها االتفاقات املتعلقة حبرية التنقل ودفاتر السجل املدين
ديسمرب، تلقت البعثة رسالة من السفري الروسـي يف بلغـراد يعلـن             / كانون األول  ٦ويف    

ــشاحنات تتجــه إىل مشــال كوســ     ــة مــن ال ــا أن قافل ــصرب كوســوفو،   فيه ــة ل ــسليم املعون وفو لت
ويطلب فيها أن ترافـق بعثـة االحتـاد األورويب القافلـة إىل وجهتـها ويف طريـق عودهتـا إىل نقطـة                       

ديسمرب، ولكنـها اضـطرت إىل   / كانون األول١٣ يف ١ووصلت الشاحنات إىل البوابة  . العبور
 املرافقـة هلـا مـرارا مـن اجتيـاز      االنتظار ثالثة أيام حيـث ُمنعـت مركبـات بعثـة االحتـاد األورويب       

ــبري   ــر إي ــار/احلــواجز مشــال هن ــسياسي، عــربت     . إيب ــستوى ال ــى امل ــاق عل ــد التوصــل إىل اتف وبع
  .، ورافقت القافلة بنجاح إىل وجهتها١مركبات بعثة االحتاد األورويب صربيا إىل غاية البوابة 

ــزم          ــا تعت ــة م ــد إىل عرقل ــو متزاي ــى حن ــين عل ــتمرار الوضــع األم ــاد  وأدى اس ــة االحت  بعث
وتراجع إىل حد كبري مـا تقدمـه    . األورويب القيام به من تعزيز سيادة القانون يف مشال كوسوفو         

إيبـار،  /البعثة من خدمات الرصـد والتوجيـه وإسـداء املـشورة لـشرطة كوسـوفو مشـال هنـر إيـبري                
ود املفروضـة   حيث مل تتمكن شرطة بعثة االحتاد األورويب من زيارة نظرياهتا احملليـة بـسبب القيـ               
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ــة االحتــاد األورويب وضــباط شــرطة      . علــى التنقــل  ــر هــذا التراجــع يف التفاعــل بــني بعث ــد أث وق
كوسوفو على العالقات املهنية البالغة األمهية، وصعَّب على البعثة هيكلـة وتنظـيم عمليـة تنفيـذ                 

وسـوفو،  وأظهر القائد اإلقليمي لشرطة ك    . أنشطة الرصد والتوجيه وإسداء املشورة يف الشمال      
أكتوبر، عالمات حتسن يف الروح القيادية القـادرة علـى إجيـاد            / تشرين األول  ١٣الذي ُعيِّن يف    

وقـد أدى هـذا إىل      . حلول عملية لضباط شرطة صرب كوسوفو العـاملني يف املراكـز الـشمالية            
اجتاه تدرجيي، لكنه إجيايب، صوب إدمـاج شـرطة كوسـوفو املوجـودة يف الـشمال يف التسلـسل                   

  . دي، كما أدى إىل حتسني تدفق املعلومات بني أفراد شرطة كوسوفو عموماالقيا
وعلى خلفية عرقلة عبور بعثة االحتاد األورويب إىل الشمال، تراجع إىل حد كبري عـدد                 

واسـتنفدت البعثـة يف هنايـة املطـاف مجيـع           . احملاكمات الـيت جتـرى يف حمكمـة ميتروفيتـشا احملليـة           
. عـدل إىل احملكمـة، ممـا أدى إىل تأجيـل مواعيـد احملاكمـات املقـررة                اإلمكانيات لنقل موظفي ال   

  .وكادت تتعطل إمكانية اللجوء إىل القضاء يف الشمال بسبب هذه الظروف
نــوفمرب، ُنظِّــم معتكــف جمللــس التنــسيق املــشترك املعــين بــسيادة / تــشرين الثــاين٢١ويف   

وركـز اجمللـس، الـذي      . ٢٠١١لعام  القانون عقب صدور التقرير املرحلي للمفوضية األوروبية        
يــضم جهــات فاعلــة تابعــة لبعثــة االحتــاد األورويب وملكتــب االتــصال للمفوضــية األوروبيــة          
وجهــات معنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو، علــى حتديــد جمموعــة مــن األولويــات واالتفــاق  

 بــني هــذه ومــن. بــشأهنا لتوجيــه اجلهــود الــيت يبــذهلا اجمللــس علــى مــدى العــشرة أشــهر املقبلــة   
األولويات مكافحة اجلرمية املنظمة والفساد، وإصالح قطـاع القـضاء، والتـدابري اجلمركيـة الـيت        

وتتيح اجتماعات اجمللس تفـاعال منتظمـا بـني هاتـه األطـراف الفاعلـة               . تركز على محاية اجملتمع   
  . كةالرئيسية بغرض حتديد أولويات التشريعات واإلصالح الداخلي وفقا لألولويات املشتر

، دخــل حيــز النفـاذ القــانون اجلديـد املتعلــق بإنــشاء   ٢٠١٢ينـاير  / كـانون الثــاين ١ويف   
ومبوجــب . الــدائرة اخلاصــة يف احملكمــة العليــا املعنيــة باملــسائل ذات الــصلة بوكالــة اخلصخــصة  

القانون اجلديد، ستواصل الدائرة اخلاصة توفري آلية رقابة قضائية مستقلة لعمليـة اخلصخـصة يف           
. فو، مع التركيز بشكل خاص على العمل على احلد من العدد الكبري للقضايا املتراكمـة              كوسو

وال يــزال مــالك مــوظفي فريــق الطعــون باحملكمــة يــضم يف معظمــه قــضاة تــابعني لبعثــة االحتــاد   
ــق           ــا يتعل ــة اخلصخــصة فيم ــى عملي ــضائي دويل عل ــى إشــراف ق ــي عل ــا يبق ــو م األورويب، وه

ريــق ومبختلــف االتفاقيــات الدوليــة املــشار إليهــا يف قــرار جملــس  بالــضمانات الــيت يــشترطها الف
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤األمن 

وواصـــلت بعثـــة االحتـــاد األورويب أيـــضا جهودهـــا الراميـــة إىل تـــوفري أنـــشطة الرصـــد   
ــة       ــه وإســداء املــشورة داخــل وزارة العــدل بكوســوفو، وركــزت جهودهــا علــى كفال والتوجي
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ية والتشريعات امتثاال ألفضل املمارسـات األوروبيـة        مستوى عال من صياغة السياسات القانون     
  .ومعايري حقوق اإلنسان الدولية

  
  جرائم احلرب     

بـدأت حماكمـة العـضو الربملــاين فـامتري ليمـاي وتـسعة مــن األعـضاء اآلخـرين ســابقا يف           
جيش حترير كوسوفو، املتـهمني بارتكـاب جـرائم حـرب ضـد مـدنيني وأسـرى حـرب يف عـام             

واسـتجوب املـدعي العـام      . نوفمرب، ودفع املدعى علـيهم بـالرباءة      /رين الثاين  تش ١١، يف   ١٩٩٩
لبعثــة االحتــاد األورويب رئــيس الــوزراء ثاتــشي وغــريه مــن األعــضاء الــسابقني يف جــيش حتريــر   

  .كوسوفو بشأن الدور الذي قام به ليماي يف التنظيم
ــة مــشتركة مــن القــضاة ال   / تــشرين الثــاين ٢٣ويف    ــوفمرب، أصــدرت هيئ ــة  ن ــابعني لبعث ت

االحتــاد األورويب وأحــد قــضاة كوســوفو حكمــا يف مــا يــسمى بقــضية بالكــا ضــد فخــر الــدين 
.  عامـا ١٨غاشي وآخرين، يدين املـدعى عليـه بارتكـاب جـرائم حـرب ويقـضي بـسجنه ملـدة                  

وتلقى حسين راما، املدعى عليه اآلخر يف القضية، حكما بالـسجن ملـدة سـتة أشـهر مـع وقـف              
وهـذه هـي أول     . ١٩٩٩ اجلاين يف ارتكاب جرمية قتل بدوافع سياسية يف عـام            التنفيذ ملساعدة 

حماكمــة تــستند إىل بيانــات أدىل هبــا الــشاهد املتعــاون نــاظم بالكــا، حيــث قــدم اعترافــات يف     
 جرميـة   ٢٠ يتضمن تفاصيل عـن أزيـد مـن          ٢٠٠٩نوفمرب  /شريط فيديو سجل يف تشرين الثاين     

، وُيزعم أن الكـثري    ٢٠٠٣ و   ١٩٩٩يف الفترة بني عامي     قتل مزعومة ارتكبت بدوافع سياسية      
من هذه اجلرائم ارتكب بأوامر من دائرة املعلومات يف كوسوفو، اليت كانـت يف خدمـة جـيش            

وتـوىل  . ٢٠٠٨حترير كوسوفو حىت هناية نزاع كوسوفو، لكن جرى تفكيكهـا رمسيـا يف عـام                
  . ملكتب املدعني اخلاصني يف كوسوفوالقضية املدعي العام لبعثة االحتاد األورويب التابع 

  
  لفسادا    

قــام قــضاة بعثــة االحتــاد األورويب وقــضاة حمليــون يعملــون يف هيئــة مــشتركة بالبــت يف    
ــة مــشتركة يف حمكمــة   / تــشرين األول١٩ويف . عــدد مــن قــضايا الفــساد  ــوبر، أكــدت هيئ أكت

القانونيــة للجمــارك  بريــشتينا احملليــة الئحــة اهتــام رئــيس مجــارك كوســوفو ورئــيس املديريــة        
بكوســوفو، فنقلــت القــضية إىل مرحلــة احملاكمــة باهتامهمــا بإســاءة اســتغالل املنــصب الرمســي     

ويف . ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٠وبـدأت احملاكمـة الرئيـسية يف        . يتصل باسترياد التبغ   فيما
ة الـصحة   يناير، دامهت شرطة بعثـة االحتـاد األورويب وشـرطة كوسـوفو وزار            / كانون الثاين  ١٢

  . يف كوسوفو يف إطار حتقيق يتصل بالفساد، فألقتا القبض على عدة مسؤولني
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وتعاونت بعثة االحتاد األورويب عن كثـب مـع املؤسـسات احملليـة يف مكافحـة الفـساد،                 
ودعمــت البعثــة . وذلــك عــن طريــق أنــشطة البعثــة يف جمــال الرصــد والتوجيــه وإســداء املــشورة 

شريعات وتنفيـذها، وواصـلت برناجمـا لتـدريب قـضاة ومـدعني        حكومة كوسوفو يف صياغة التـ     
عـــامني وحمققـــني تـــابعني لكـــل مـــن كوســـوفو وبعثـــة االحتـــاد األورويب علـــى االســـتفادة مـــن  
صالحيات املصادرة القائمة باعتبارها أداة معيارية يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة وغـري ذلـك               

  .من اجلرائم اخلطرية، مبا فيها الفساد
  

  رمية املنظمةاجل    
تواصـــل مـــا يـــسمى مبحاكمـــة ميـــديكوس املتعلقـــة مبـــزاعم باالجتـــار بأعـــضاء بـــشرية    

 / تـشرين األول   ٤يتصل مبـصحة ميـديكوس يف بريـشتينا، وكانـت احملاكمـة قـد بـدأت يف                   فيما
. وقــد حــددت بعثــة االحتــاد األورويب موقــع شــاهدين رئيــسيني ووفــرت هلمــا احلمايــة. أكتــوبر

ــي  هم الــسبعة بتهمــة أو أكثــر تتعلــق باالجتــار باألشــخاص، واجلرميــة املنظمــة،    واهتــم املــدعى عل
وال تـزال   . واملمارسة غري املشروعة للنشاط الطيب، وإساءة استغالل املنصب الرمسي أو السلطة          

  .هذه احملاكمة البارزة تستأثر باهتمام كبري من وسائط اإلعالم نظرا لطابع التهم املوجهة
ــة االحتــا    ــارزة     وأودعــت بعث ــضايا أخــرى ب ــرارات االهتــام يف ق د األورويب عــددا مــن ق

ويف . للجرمية املنظمـة، وأدانـت شخـصا كـان ضـالعا يف شـبكة إجراميـة علـى مـستوى أوروبـا                     
يناير، أدانـت هيئـة مـشتركة مـن قـضاة بعثـة االحتـاد األورويب وقـضاة حملـيني          /كانون الثاين  ١١

ة االجتار بالبشر، فأصـدرت عقوبـة سـجن إمجاليـة     مبحكمة بريزرين احمللية، مثانية أشخاص بتهم    
ــا    ١٢مــدهتا  وتــويل .  عامــا بــسبب هتــم تتعلــق باالجتــار واالســتغالل اجلنــسي لقاصــر مــن ألباني

ــة االحتــاد األورويب ومــدعني عــامني       ــابعني لبعث ــق فريــق مــشترك يــضم مــدعني عــامني ت التحقي
  . حمليني

يمـــسون منـــصبه كـــرئيس ، تـــوىل كلينـــت ول٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين األول١٧ويف   
لالدعاء العام يف فرقة العمل اخلاصة للتحقيق، وقام على الفور بزيـارة بريـشتينا وبلغـراد وتريانـا      

وخــالل اجتماعــات عقــدت مــع  . إلعــادة تأكيــد الــدعم الرفيــع املــستوى املقــدم لفرقــة العمــل  
 وليمسون، تعهدت حيـىي آغـا، رئيـسة كوسـوفو، ومـسؤولون آخـرون يف سـلطات كوسـوفو،                  

وقطـع تـاديتش، رئـيس صـربيا، وبريـشا،          . بتقدمي دعمهم الكامل للتحقيق وبإبداء تعاوهنم معـه       
وأكــد وليمــسون يف كــل . رئــيس وزراء ألبانيــا، نفــس االلتــزام يف اجتماعاهتمــا مــع وليمــسون 

اجتماعاتــه علــى أن التحقيــق يتــسم بالتعقيــد، حيــث يطــال واليــات خمتلفــة، وعلــى أن إجنــازه    
وأشار وليمسون أيضا إىل أنه باإلضـافة إىل مـزاعم االجتـار باألعـضاء              . قتسيستغرق بعض الو  

اليت تربزها وسائط اإلعالم يف كثري مـن األحيـان، تقـوم فرقـة العمـل ببحـث احلـوادث املمكنـة               
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لالختطاف واالحتجاز وإساءة املعاملة والقتل خالل الفترة املعنية، وكذلك أيـة جـرائم أخـرى               
  . يف تقرير ديك ماريت، املقرر اخلاص جمللس أوروباتتصل باملزاعم الواردة 

وعقــد وليمــسون اجتماعــات مــع مــسؤولني يف االحتــاد األورويب وأعــضاء يف الــسلك     
ــا   ــراد وتريان ــشتينا وبلغ ــسلطات    . الدبلوماســي يف بري ــانون وبال ــاذ الق ــسلطات إنف كمــا التقــى ب

وتقــوم فرقــة العمــل . قيــقالقــضائية خــالل كــل زيــارة أجراهــا ملناقــشة ســبل التعــاون مــع التح  
اخلاصة للتحقيق حاليا بتحليل املعلومات الـيت مجعـت بالفعـل مـن مـصادر مؤسـسية، وبإشـراك                   
  .احلكومات األخرى اليت قد يكون مبقدورها تقدمي املساعدة للتحقيق الذي جتريه فرقة العمل

  
  وافق عليه زافييه بو دي مارناك
  رئيس البعثة
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 املرفق الثاين
ام عنــصر الــشرطة يف بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف تكــوين وقــو    

  )٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٥يف ( كوسوفو
  
  العدد  البلد

   أملانيا 
    غانا 

    إيطاليا 
   تركيا 

    رومانيا 
 باكستان
     أوكرانيا

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  

  ٧  اجملموع
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 املرفق الثالث
عثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة        بيف  تكوين وقوام عنصر االتصال العـسكري           

 )٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٥يف ( املؤقتة يف كوسوفو
  
  العدد  البلد

    اجلمهورية التشيكية
    تركيا

    النرويج
    بولندا

    الربتغال
    رومانيا
    إسبانيا
     أوكرانيا

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
٢  

  ٩  اجملموع
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	5 - وخلال النصف الأول من الفترة المشمولة بالتقرير، أبقى صرب كوسوفو في الشمال على حواجزهم الطرقية وقاموا بتعزيزها عند البوابتين 1 و 31، ونصبوا حواجز طرقية إضافية على طول طرق أخرى من أجل الاحتجاج على نشر ضباط جمارك كوسوفو وشرطة حدودها في البوابتين. وقام صرب شمال كوسوفو أيضا بتحسين الطرق الالتفافية، التي كانت تستخدم بشكل متزايد لحركة مرور المركبات. وقد أدى هذا الوضع إلى اندلاع العديد من المظاهرات، وأحيانا إلى مواجهات عنيفة مع قوة كوسوفو، عندما حاولت قواتها تفكيك الحواجز. وفي حين تمت إزالة بعض الحواجز بشكل سلمي، فقد أبدى الصرب المحليون أحيانا مقاومة كبيرة في المناطق المأهولة بالسكان. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، حاولت قوة كوسوفو إزالة حاجز طرقي على طريق ميتروفيتشا الالتفافية في دودين كرش. وعندما شرعت قوة كوسوفو في تفكيك الحاجز، تجمع عدد كبير من الصرب في مسرح الأحداث، ووقع عدد كبير من الإصابات في كلا الجانبين نتيجة للاشتباكات التي تلت ذلك مع جنود قوة كوسوفو.
	6 - وفي حادث وقع يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر عند حاجز طرقي على مقربة من قرية ياغنيينيتشا، الواقعة على طريق رئيسي يربط بين زوبين بوتوك وزفيتشان، قامت قوة كوسوفو في البداية بإزالة الحواجز في جزء من الطريق، وأعقب ذلك اشتباك مطوَّل استخدم فيه الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات. وأطلق مجهولون النار من موقع حرجي قريب، مما أدى إلى إصابة اثنين من جنود قوة كوسوفو؛ وأفادت القوة بأنها ردت بإطلاق الرصاص الحي في الهواء. وأُدخل ما مجموعه 15 من صرب كوسوفو إلى مستشفى شمال ميتروفيتشا، بينما عولج 20 آخرون في المركز الصحي الموجود في زوبين بوتوك بسبب إصابات لحقت بهم خلال الاشتباكات. وأصيب 30 من جنود قوة كوسوفو في الحادث. وبفضل تشجيع البعثة، أفضت مواصلة المفاوضات إلى اتفاق الأطراف على إزالة الحاجز، والاستعاضة عنه بنقطة تفتيش مشتركة بين قوة كوسوفو ودائرة شرطة كوسوفو، ظلت قيد التشغيل هناك منذ 5 كانون الأول/ديسمبر.
	7 - وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، عقب حادث ياغنيينيتشا، دعا بوريس تاديتش، الرئيس الصربي، علنا إلى تفكيك الحواجز. وعلى الرغم من أن هذه الرسالة تم تجاهلها من قبل بعض رؤساء البلديات في الشمال، ولا سيما من ينتمي منهم إلى أحزاب المعارضة الصربية، فقد لقيت آذانا صاغية لدى آخرين، وساهمت في إزالة حواجز طرقية في بلدية ليبوسافيك/ليبوسافيتش.
	8 - وإلى جانب الرسائل الواردة من بلغراد ومن المجتمع الدولي، تبين مرة أخرة أن تدخلات البعثة في الميدان أسهمت بشكل كبير في استعادة حرية التنقل لقوة كوسوفو في جميع أنحاء شمال كوسوفو. وفي المقابل، لا يزال صرب شمال كوسوفو يعرقلون بشدة حرية تنقل بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو، حيث لا يسمحون بمرور البعثة في الوقت الحاضر سوى على أساس كل حالة على حدة. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، طُبّق بنجاح في عدة حالات ترتيبٌ توفيقي يسمح بتنقل بعثة الاتحاد الأوروبي، دعا إليه ممثلي الخاص.
	9 - ويظل صرب شمال كوسوفو متمسكين بمعارضتهم لقيام بعثة الاتحاد الأوروبي بنقل ضباط شرطة حدود كوسوفو وجماركها إلى البوابتين 1 و 31. وعلى الرغم من أن هاتين البوابتين مفتوحتان، لا تزال هناك طرق بديلة تستخدم بشكل مكثف. وقد أغلقت قوة كوسوفو بعض هذه الطرق، بينما لا تزال طرق أخرى خاضعة لسيطرتها مفتوحة للمركبات التي تزن أقل من 3.5 أطنان. وبسبب التضاريس الجبلية، فإن قوة كوسوفو لا تستطيع أن تسيطر على جميع الطرق والمعابر غير المرخص لها.
	10 - وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، تحولت التوترات إلى أحداث عنف في حي كروي إي فيتاكوت/بردجاني المختلط عرقيا في ميتروفيتشا. فقد تعرض أحد شباب صرب كوسوفو، اتهم بسرقة مواد بناء المنازل، لاعتداء من قبل مجموعة من ألبان كوسوفو في المنطقة. ووصل ثلاثة رجال من صرب كوسوفو، بمن فيهم ضابط في شرطة كوسوفو كان خارج الخدمة، مباشرة بعد الهجوم الأولي وطلبوا من شرطة كوسوفو أن تستجيب للوضع. وبعد وصول شرطة كوسوفو، أطلق شخص أو أشخاص مجهولون نيران أسلحة آلية على ثلاثة من صرب كوسوفو، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر بجروح خطيرة. وهناك تحقيق جار اشترك فيه كل من بعثة الاتحاد الأوروبي وشرطة كوسوفو، بينما افتتحت شرطة كوسوفو مركزا فرعيا للشرطة على إثر دعوات توجهت بها بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، سواء قبل الحادث أو بعده، لتكثيف وجود الشرطة في المنطقة.
	11 - وفي 13 كانون الأول/ديسمبر، حاولت قافلة مساعدات روسية سبق الإعلان عنها تضم 25 شاحنة، الدخول إلى كوسوفو عبر البوابة 1، برفقة سفير الاتحاد الروسي إلى صربيا، وذلك لتسليم مولدات كهرباء وبطانيات وملابس وأغذية ومعدات للطبخ. ورغم أن بعثة الاتحاد الأوروبي كانت قد أُبِلغت مقدما بمغادرة القافلة للاتحاد الروسي، نشأت خلافات حول كيفية ضمان مرافقة القافلة بالشكل المناسب. وبعد ثلاثة أيام من المفاوضات، بما في ذلك المفاوضات التي جرت بين ممثلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي في بروكسل، تابعت القافلة أخيرا مسيرها يوم 16 كانون الأول/ديسمبر إلى مستودع للصليب الأحمر الصربي في قرية دولان/دوليان، زفيتشان/زفيتشان لتوزيع المساعدات على المستفيدين المقصودين. وقد رافقتها ثلاث مركبات تابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي، وصلت إلى البوابة 1 عبر طرق بديلة في صربيا ذاتها.
	12 - وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، دعت السلطات البلدية في شمال كوسوفو إلى إجراء استفتاء عام بشأن المسألة التالية: ”هل تقبل مؤسسات جمهورية كوسوفو؟“، وأعلنت أن موعد إجرائه سيكون في يومي 14 و 15 شباط/فبراير. وقد عارضت الحكومة الصربية علنا إجراء مثل هذا الاستفتاء، واصفة إياه بأنه غير ضروري ويتجاوز الصلاحيات الدستورية للسلطات البلدية. وقد لقي الاستفتاء معارضة أيضا من بعض صرب كوسوفو في وسط وجنوب كوسوفو. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، لم يتضح ما إذا كان سيجرى الاستفتاء كما هو مقرر.
	13 - وطيلة الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمد المسؤولون في بريشتينا خطابا توفيقيا تجاه الشمال. وأبدى رئيس الوزراء ثاتشي، على وجه الخصوص، استعداده للقاء مع صرب شمال كوسوفو للاستماع إلى شواغلهم و ”لمساعدتهم أكثر مما تفعل بلغراد“. وشدد على أن حكومة بلده ليست في صراع معهم، وأنها يمكن أن تبين عن ”الابتكار اللازم“ في تلبية احتياجاتهم. ورددت الرئيسة يحيى آغا تصريحاته المؤيدة للاندماج ولتنفيذ أحكام خطة أهتيساري.
	14 - وفي يومي 6 و 7 كانون الثاني/يناير، حضر الرئيس الصربي بوريس تاديتش القداس الأرثوذكسي في دَيْر فيسوكي ديتشاني في كوسوفو. ونظمت حركة فيتفندوسيي المعارضة احتجاجات ضد زيارة تاديتش في ثلاث بلديات، وهي بيجي/بيتش وديتشان/ديتشان وبودوييفي/بودوييفو. وقام عدة مئات من مؤيدي حركة فيتفندوسيي بسد الطرق المؤدية إلى ديتشان/ديتشان وبطريركية بيتش، ورشقوا موكب تاديتش بالحجارة وألقوا عليه البنزين. وفي مقابلة تلفزيونية بثت خلال زيارته إلى كوسوفو، دعا تاديتش إلى إيجاد حل توفيقي لمسألة كوسوفو، وإلى جملة أمور منها نبذ فكرة التقسيم على أسس عرقية. ودعا الرئيس تاديتش أيضا إلى مزيد من الابتكار في إيجاد الحلول، مشددا على الأولويات الأربع لدى صربيا التي أشار إليها بداية خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لكوسوفو يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
	15 - وفي 14 كانون الثاني/يناير، نظمت حركة فيتفندوسيي أيضا احتجاجات بالقرب من البوابتين 3 و 5 ضد استيراد المنتجات الصربية. وأدت محاولات لعرقلة حركة المرور إلى اشتباكات مع الشرطة وأسفرت عن وقوع إصابات في الجانبين. وزعمت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني أن الشرطة استخدمت قوة مفرطة، في حين تدافع سلطات كوسوفو عن تصرفات الشرطة في مواجهة المظاهرات غير القانونية. ويجري حاليا استعراض رد الشرطة بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي.
	16 - وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، تولى مهام منصبه رسميا رئيس الادعاء في فرقة العمل الخاصة التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي للتحقيق في مزاعم الاتجار بالأعضاء، كما وردت في تقرير مجلس أوروبا الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2010 عن السناتور ديك مارتي. وقام بزياراته الاستشارية الأولى إلى بريشتينا في الفترة من 18 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر، وإلى بلغراد في الفترة من 24 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر، وإلى تيرانا في الفترة من 9 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أكدت السلطات المعنية دعمها الرسمي لفرقة العمل وتعاونها الكامل معها.
	ثالثا - التعامل بين بريشتينا وبلغراد
	17 - بعد الاتصالات الثنائية التي أُجريت بين الميسّر التابع للاتحاد الأوروبي والطرفين واجتماعات الأفرقة العاملة التقنية، استُؤنفت عملية الحوار التي يتولى الاتحاد الأوروبي تيسيرها، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد توقف دام ثلاثة أشهر. فعُقدت الجولتان السابعة والثامنة من الحوار في بروكسل يومي 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر وفي الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر.
	18 - وفي إطار الاستجابة جزئيا للتطورات في الميدان، جرى تباحث مسألة الإدارة التشغيلية لنقاط العبور وتم التوصل خلال الجولة الثامنة من الحوار إلى اتفاق على تطبيق مفهوم الاتحاد الأوروبي المتعلق بالإدارة المتكاملة لنقاط العبور. ونتيجة لذلك، التزم الطرفان تدريجيا بأن يقوما، في أسرع وقت ممكن، بإنشاء مراكز إدارية متكاملة مشتركة في جميع نقاط العبور المشتركة، تمشيا مع أفضل الممارسات الأوروبية. وسيشمل ذلك إقامة وجود لبعثة الاتحاد الأوروبي، تمشيا مع ولايتها. ووفقا لذلك الاتفاق أيضا، سيوقَّع بروتوكول تقني حيث سيتولى فريق ثلاثي برئاسة الاتحاد الأوروبي الإشراف على تنفيذه.
	19 - وأسهم الاجتماعان الأخيران اللذان عُقدا في عام 2011 أيضا في الدفع قدما بعجلة تنفيذ الاتفاقات السابقة. ونتيجة لذلك، عمدت بعثة الاتحاد الأوروبي في أوائل كانون الأول/ديسمبر إلى استنساخ أول دفتر أصلي للسجل المدني يصدر عن بلدية ليبيان وصدقّت عليه في إطار المتابعة التنفيذية للاتفاق الذي تم التوصل إليه في أوائل تموز/يوليه، وقامت بلغراد بتسليمه لاحقا إلى بريشتينا، عن طريق البعثة، في 6 كانون الأول/ديسمبر. وفيما يتعلق بالسجلات العقارية، وفي أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر، عقُدت اجتماعات بين الطرفين تناولت بقدر أكبر من التفصيل المسائل اللازمة لتنفيذه.
	20 - وفي 26 كانون الأول/ديسمبر، شُرع في تنفيذ التفاهم المتعلق بحرية التنقل المُبرم في 2 تموز/يوليه، والذي انكبت الأفرقة العاملة منذ تموز/يوليه على وضعه حيث خضع للاستعراض في الجولة الثامنة من الحوار. وعملا بهذه الترتيبات، يزوَّد المقيمون في كوسوفو وصربيا بوثائق دخول أو خروج تسلَّم لهم في نقاط العبور، لتمكنّهم من السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كل من الطرفين وعبورها بوثائق تعريف مقبولة. وتُفتح ثلاث نقاط عبور (البوابات 1 و 3 و 5) أمام حركة المرور في إطار هذه الخطة. أما بالنسبة لمتابعة السفر إلى وجهات أخرى، فتُفتح نقطتا عبور، الأولى بين صربيا وهنغاريا (هورغوس) والثانية بين صربيا وكرواتيا (باتروفشي)، للدخول إلى صربيا نفسها أو مغادرتها. ومن المتوقع أن يُطبَّق هذا الترتيب تدريجيا في سائر نقاط العبور.
	21 - وينص هذا الترتيب أيضا على أن يُسمح بحرية السفر للسيارات التي تحمل اللوحات المعدنية الصربية المتضمنة لعبارة ”SRB“ والصادرة للمقيمين في صربيا نفسها، والسيارات التي تحمل اللوحات المعدنية المتضمنة لعبارة ”KS“ والتي يُعاد إصدارها في كوسوفو لمَن يطلبها. أما بالنسبة للأشخاص المسافرين في المركبات التي تحمل اللوحات المعدنية الحالية الصادرة عن سلطات كوسوفو بعبارة ”RKS“ والمعمول بها منذ أوائل عام 2011، فإن السلطات الصربية توفر لهم لوحات معدنية مؤقتة تصلح للتنقل على مركبات في صربيا نفسها فور الدخول من نقاط العبور.
	22 - ويُعمل بخطة للتأمين في كل من الجانبين، وإنْ كانت شواغل فورية قد أثيرت إزاء الأسعار التي تبيّن أنها أسعار باهظة بالنسبة للأفراد من الجانبين. وقد اتفق الطرفان على مواصلة العمل صوب التوصل إلى ترتيب تجاري بشأن إيجاد تغطية تأمينية تعاونية على المركبات قد تساعد على معالجة مشكلة تكاليف التأمين الباهظة المفروضة في الوقت الحاضر.
	23 - وعقب الاتفاق من حيث المبدأ على قبول الشهادات الجامعية، الذي تم التوصل إليه في دورة سابقة يوم 2 تموز/يوليه، اتفق الطرفان في 22 تشرين الثاني/نوفمبر على تكليف رابطة الجامعات الأوروبية بإقرار الشهادات التي تصدرها جامعات كل من الطرفين والتصديق عليها لتكون صالحة لدى الطرف الآخر في سياق تعزيز التعليم والعمالة في القطاع العام. وستتولى عملية التصديق لجنة خبراء أكاديميين أوروبيين تنشئها الرابطة.
	رابعا - الاقتصاد
	24 - شكّل انخفاض مستوى اندماج كوسوفو في أسواق السلع والأسواق المالية العالمية جدارا منيعا حال دون تأثر اقتصادها إلى حد كبير بالاضطرابات المالية في منطقة اليورو. فقد سجّل صندوق النقد الدولي في عام 2011 استمرار نمو الواردات وإيرادات الضرائب والائتمانات المقدمة للقطاع الخاص. ووفقا لتقديرات الصندوق، حققت كوسوفو في عام 2011 نموا بنسبة 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، لكن الصندوق يتنبأ بأن ينخفض ذلك النمو إلى نحو 4 في المائة في عام 2012.
	25 - وفي كانون الأول/ديسمبر، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن الأداء المالي لمؤسسات كوسوفو كان مرضيا في معظمه في إطار البرنامج الذي يرصده موظفو الصندوق، حيث حققت إيرادات قوية من الضرائب على القيمة المضافة والإيرادات غير المتأتية من الضرائب، بما في ذلك أرباح بمبلغ 15 مليون يورو حققتها هيئة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بكوسوفو. وظلت النفقات دون المستوى الأقصى المسموح به في إطار البرنامج الذي يرصده موظفو الصندوق، إذ عوّض تخفيض النفقات بمقدار 60 مليون يورو عن تعذُّرَ خصخصة هيئة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في عام 2011. ومن المقرر أن يجري استعراض آخر في منتصف شباط/فبراير، وقد يمّهد استمرار الأداء القوي في إطار البرنامج الذي يرصده موظفو الصندوق الطريق أمام العودة في عام 2012 إلى الأخذ ببرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي بدلا من برنامج يديره.
	26 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2012، دخل حيز النفاذ القانون المتعلق بالدائرة الخاصة للمحكمة العليا لكوسوفو المعنية بالمسائل ذات الصلة بوكالة الخصخصة الذي أقرته جمعية كوسوفو. وكما أشرتُ في تقريرَيّ السابقَين، سيكون من شأن هذا القانون والقانون المتعلق بوكالة الخصخصة بكوسوفو الذي دخل حيز النفاذ منذ أيلول/سبتمبر 2011، أن يؤدي إلى إضعاف حماية أموال الخصخصة إلى حد كبير وتعريض الأموال إلى إمكانية الاستعمال غير السليم. وعموما فإن هذا التشريع يحد الآن بشدة من مشاركة الجهات الدولية في عمليتي الخصخصة والتصفية وإشرافها عليهما، وهما عمليتان كانت تكفلهما أغلبية من القضاة الدوليين الذين عينّتهم بعثة الاتحاد الأوروبي، بل إن الإشراف القضائي الدولي خصوصا قد بات يقتصر الآن على فريق للطعون. ويشكّل ذلك تخليا عن إطار الخصخصة والدائرة الخاصة الذي أنشأته بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. ومع ذلك، ترى بعثة الاتحاد الأوروبي أن الوجود الدولي ذي الأغلبية في فريق الطعون سيوفر الضمانات الضرورية للعملية.
	خامسا - الأمن
	27 - سُجّل عموما انخفاض إجمالي في جرائم القانون العام مقارنة مع السنة الماضية. فقد أجرت شرطة كوسوفو عمليات ناجحة ضد المتورطين في الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات.
	28 - إلا أن هذا الانخفاض العام في معدلات الجريمة لم يكن له تأثير مباشر على الحالة الأمنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فقد كان الوضع شمال نهر إيبير/إيبار متوترا بسبب التطورات السالفة الذكر. وفي جنوب النهر، انخفض عدد الحوادث القليلة الخطورة التي تؤثر في طوائف الأقليات انخفاضا طفيفا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، بما في ذلك حوادث التخويف والاعتداء والسرقة والمسائل المتعلقة بالممتلكات، وتخريب الكنائس الأرثوذكسية والمقابر الصربية، والسيارات التي تحمل لوائح معدنية صربية في المناطق المختلطة وفي المناطق المأهولة بطائفة ألبان كوسوفو أساسا.
	29 - ورغم أن العديد من هذه الحوادث يعتبر ثانويا ولا يرتبط ارتباطا مباشرا بالمسائل العرقية، فإنها لا تزال تؤثر تأثيرا سلبيا على التصور المتعلق بالأمن. وينطبق هذا بشكل خاص في غياب تصور أن ارتكاب هذه الحوادث يستتبع اتخاذ إجراءات فعالة من جانب هيئات إنفاذ القوانين.
	30 - ومن أهم الحوادث التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حادثا إطلاق نار أسفرا عن سقوط ضحايا. ففي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، في قرية دوبروشي/دوبروشا المختلطة الأعراق (التابعة لبلدية إستوغ/إستوك)، أدى نزاعٌ على الملكية إلى قيام رجل من طائفة ألبان كوسوفو بإطلاق النار على ثلاثة رجال من صرب كوسوفو مستخدما بندقية آلية، فأردى أحدهم قتيلا وأصاب الاثنين الآخرين بجراح. وعمدت شرطة كوسوفو إلى احتجاز الجاني واتهامه. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث الثاني المميت الذي ورد ذكره في الفقرة 10 أعلاه. 
	سادسا - سيادة القانون
	31 - تواصل البعثة رصد ما يجري من أنشطة وتولي بعض المسؤوليات في مجال سيادة القانون، وكذلك التعاون على الصعيد التقني مع وزارة العدل ووزارة الداخلية في كوسوفو ووزارة العدل في صربيا. وما زالت حالة من الجمود تخيّم على العلاقات بين وزارتي العدل في كل من كوسوفو وصربيا فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، إذ لا تقوم وزارة العدل في كوسوفو بتجهيز أية وثيقة ترد من نظيرتها الصربية عن طريق البعثة، وتمتنع وزارة العدل الصربية بدورها عن تجهيز أية وثيقة ترد إليها مباشرة من نظيرتها في كوسوفو. ولم يحظ بعد الترتيب الفني المتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة الذي وُقع في 12 آب/أغسطس بين بعثة الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل في كوسوفو، بقبول الدول غير المعترفة بكوسوفو. ولذلك واصلت البعثة تيسير تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة من البلدان غير المعترفة بكوسوفو، إلى وزارة العدل في كوسوفو. 
	32 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر إحراز تقدم بشأن مسألة الأشخاص المفقودين، بدعم ومشاركة مباشرين من البعثة. وتشكل هذه المسألة عقبة كبرى أمام تحقيق المصالحة بين الطائفتين. وقد عُقد الاجتماع العلني العاشر لفريق بلغراد - بريشتينا العامل المعني بالأشخاص المفقودين في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، برئاسة لجنة الصليب الأحمر الدولية. وكان من بين المشاركين فيه نائب ممثلي الخاص، ووفدا كوسوفو وصربيا، وممثلو الأسر والمنظمات الدولية المعنية. وفي تلك الأثناء، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حُدّدت هويات رفات خمسة أشخاص. وتقدر لجنة الصليب الأحمر الدولية أن نحو 797 1 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين جراء النزاع. 
	33 - وقد واصلت البعثة كذلك توفير خدمات التصديق على الوثائق، سواء لصالح المقيمين في كوسوفو أو بطلب من الدول غير المعترفة بكوسوفو، وذلك أساسا لأغراض التصديق على وثائق الحالة المدنية والمعاش التقاعدي والشهادات الأكاديمية.
	34 - ويسّرت البعثة الاتصال بشكل يومي بين سلطات كوسوفو والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. فخلال عام 2011، قُدّم 188 طلبا من طلبات اللجوء الفردية إلى وزارة الداخلية في كوسوفو. ومثّلت أفغانستان وتونس والجزائر والجمهورية العربية السورية وفلسطين بلدان الأصل الخمسة الأولى لطالبي اللجوء. ولم تُمنح صفات لاجئ أو مشمول بحماية فرعية أو مؤقتة في عام 2011 سواء في المحكمة الابتدائية أو في محكمة الاستئناف.
	35 - وسيدخل قانون كوسوفو الجديد بشأن حماية الشهود حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2012. وتظل مسألة حماية الشهود من التهديد أو الترهيب من أكبر التحديات التي تواجه السلطات القضائية في كوسوفو. فلا تزال حالات تخويف الشهود تعرقل الأداء السليم لنظام العدالة.
	سابعا - العائدون والطوائف
	36 - أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن عدد العائدين طوعا بلغ 271 فردا خلال تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، ليصبح العدد الإجمالي السنوي للعائدين 143 1 فردا في عام 2011، منهم 457 صربيا؛ و 118 من طائفة الروما؛ و 364 من الأشكالي/المصريين؛ و 60 من البشناق؛ و 106 من طائفة الغوراني؛ و 28 ألبانيا في حالة أقلية، وتركي واحد و 9 أفراد من الجبل الأسود. ومن ثم يكون مجموع العائدين في عام 2011 قد انخفض بنسبة 51 في المائة بالمقارنة مع عام 2010 (حيث بلغ 314 2 شخصا). 
	37 - وواصلت المفوضية وشركاؤها في التنفيذ والدول المانحة تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم إلى بلديات كوسوفو للاضطلاع بأنشطة التوعية في أوساط المشردين خارج كوسوفو وداخله، بما في ذلك القيام بزيارات الإبلاغ وزيارات الاستكشاف. ويتواصل تنفيذ عدد من مشاريع المساعدة للعائدين، بما في ذلك مشروع للعودة والإدماج ممول من الاتحاد الأوروبي كان قد بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر تقديم الدعم التقني لوزارة شؤون الطوائف والعائدين وخمس بلديات مختارة، إلى جانب تقديم مساعدة مباشرة في مجال العودة والإدماج إلى الأسر التي تبدي رغبتها في العودة إلى كوسوفو. 
	38 - وتواصلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عمليات الإعادة القسرية إلى الوطن من البلدان المضيفة (معظمها في أوروبا الغربية) بأعداد كبيرة. فبحلول نهاية العام، كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد سجّلت ما مجموعه 186 3 شخصا أُعيدوا قسرا إلى كوسوفو من بلدان أوروبا الغربية خلال عام 2011. ومن بين هؤلاء العائدين، ينتمي 639 شخصا لطوائف الأقليات بالتعريف الوارد في المبادئ التوجيهية بشأن الاستحقاق التي وضعتها المفوضية. وتقدّر المفوضية أن احتمالات الحفاظ على استمرارية إدماج أبناء الأقليات العائدين قسرا إلى كوسوفو، هي احتمالات ضئيلة لجملة من الأسباب من بينها عدم حيازتهم لوثائق تعريفية شخصية وعدم تلقيهم الدعم فيما يتعلق بالإسكان والعمالة والدعم الأسري فضلا عن التصورات المتعلقة بانعدام الأمن في الأماكن التي يُعادون إليها. 
	39 - وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، نظم مجلس اللاجئين الدانمركي أول زيارة استشكافية منذ عدة سنوات إلى بلدية غياكوفي/داكوفيتشا لمعاينة أحوال سبعة أشخاص من صرب كوسوفو مشردين حاليا في الجبل الأسود، وذلك بالتنسيق مع المفوضية وتلك البلدية. ونظّم المجلس أيضا زيارة استشكافية إلى قرية دوبردول/دوبري دو في بلدية بييي/بيتش لصالح عشرة من صرب كوسوفو مشردين في صربيا. 
	40 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ذكر أفراد ينتمون إلى جميع الطوائف في مختلف أنحاء كوسوفو بشكل اعتيادي أن أهم ما لديهم من شواغل هو انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب ورداءة البنية التحتية. وقد واصلت البعثة تيسير التفاعل والحوار بين جميع الطوائف في كوسوفو وحث مسؤولي القطاع العام وقادته على تحسين الخدمات العامة والتوعية. واستجابة لحادث إطلاق النار المميت على أحد صرب كوسوفو أثناء زيارته ملكيتَه في غرب كوسوفو، على نحو ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة 30 أعلاه، قدم قادة صرب كوسوفو المحليين التماسا إلى مؤسسات كوسوفو وممثلي المجتمع الدولي يدعون فيه إلى تحسين استجابة هيئات إنفاذ القانون. ووردت التماسات مماثلة من مناطق أقليات أخرى، بما في ذلك منطقتا زالك/زاك ودراغاش/دراغاس. 
	ثامنا - التراث الثقافي والديني
	41 - واصلت الجهات المعنية الدولية المشاورات الثنائية مع الطرفين لإيجاد صيغة توافقية بغية الحفاظ على الآلية الفعّالة للجنة تنفيذ أعمال التعمير. وواصل ميسّر الاتحاد الأوروبي المعني بحماية التراث الديني والثقافي للكنيسة الأرثوذكسية الصربية في كوسوفو التباحث مع جميع الجهات المعنية، مُحاولا تضييق هوة الخلاف بشأن مستقبل اللجنة بين سلطات كوسوفو من جهة والكنيسة الأرثوذكسية الصربية ومعهد حماية المآثر الثقافية في بلغراد من جهة أخرى. 
	42 - وواصلت البعثة رصد الترتيبات الأمنية الجاري وضعها للمواقع الأرثوذكسية الصربية الرئيسية. وتظل ثلاثة مواقع تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الصربية، هي دير فيسوكي ديتشاني، ودير ديفتيش، وبطريركية بيتش، تحت الحماية الدائمة للقوة الأمنية الدولية في كوسوفو. وتتولى شرطة كوسوفو حماية سائر المواقع التراثية الأرثوذكسية، ورغم تسجيل عدد من أعمال التخريب والسرقة التي تعرضت لها المواقع خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فقد انخفضت عموما معدلات هذه الحوادث التي تستهدف المواقع التي تتولى شرطة كوسوفو مهام حمايتها. 
	43 - وواصلت البعثة تعاملها مع سلطات بلدية بيجي/بيتش والكنيسة الأرثوذكسية الصربية على أمل إيجاد حل ودي للمشاريع التي تنفذّها البلدية حاليا على مقربة من بطريركية بيتش، وهو موقع أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في قائمة التراث العالمي. وأهابت بطريركية بيتش بالبلدية أن تعلّق تشييد ممر للدراجات والمشاة يعبر المنطقة المحمية الخاصة المحيطة بالدير إلى حين التوصل إلى اتفاق بالتراضي بشأنه. وانتقدت الكنيسة الأرثوذكسية الصربية السلطات البلدية لشروعها في العمل دون التشاور معها، حيث أشارت إلى مشكلة مماثلة كان قد أثارها في الآونة الأخيرة تشييد خزان ومحطة ضخ للمياه قرب الدير. واعترض أيضا صرب كوسوفو من قرية ليفوشي/لييفوشا القريبة على المشروع، لشواغل أمنية. وبعد عقد عدة اجتماعات وإجراء تقييمات مشتركة للمشاريع بين البلدية والبطريركية، يبدو أن بوادر التوصل إلى حل توفيقي تلوح في الأفق. ويسّرت البعثة أيضا أنشطة اليونسكو في كوسوفو. ففي الفترة المشمولة بالتقرير، بدأت المنظمة المرحلة الأولى من ترميم لوحات الفريسكو في كنيسة بوغوروديتشا لييفيتشكا، بتمويل من مجموع تبرعات قدمتها عدة بلدان. 
	تاسعا - حقوق الإنسان
	44 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، خضعت مؤسسة أمين المظالم لإعادة هيكلة داخلية بهدف تحسين أدائها. فقد باتت المؤسسة، بتنظيمها الهيكلي الجديد، تأخذ في اعتبارها مسؤوليات نواب أمين المظالم المعيّنين حديثا وهي: مكافحة التمييز؛ والمساواة بين الجنسين؛ وحقوق الطفل؛ وحقوق الطوائف؛ والأشخاص ذوو الإعاقة؛ ومنع التعذيب؛ والبيئة. 
	45 - وفي أعقاب تأييد جمعية كوسوفو للمرشحين الخمسة الذين اقترحتهم مؤسسة أمين المظالم لشغل وظائف نواب أمين المظالم، تسلّم المسؤولون الجدد مناصبهم في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، وبذلك اختتمت عملية التعيين التي طال أمدها. وينتمي ثلاثة من النواب إلى طائفة ألبان كوسوفو، بينما ينتمي أحدهم إلى طائفة صرب كوسوفو والآخر إلى طائفة أتراك كوسوفو. 
	46 - وأبلغت رابطة الصحفيين المحترفين بكوسوفو عن حالات تخويف وعنف تعرض إليها صحفيون أثناء مؤتمر صحفي عُقد في 5 كانون الأول/ديسمبر، مُشيرة إلى أنها تصدت علنا، خلال عام 2011، لـ 27 حالة من حالات انتهاك حقوق الصحفيين، وهو ما يمثلّ انخفاضا عن 32 حالة سُجّلت في عام 2010. وانطوت 9 من الحالات الـ 27 على عنف جسدي تعرض إليه صحفيون؛ و 7 حالات على تهديد بحق صحفيين، بما في ذلك تهديد صدر عن عضو في جمعية كوسوفو. 
	47 - وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، أنجز الفريق الاستشاري لحقوق الإنسان التابع للبعثة 166 من مجموع الحالات البالغ 525 حالة. وخلال عام 2011، أغلق الفريق ملفات 100 حالة، بالمقارنة مع 37 حالة في عام 2010. 
	48 - وعقب رسالة موجهة من المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، قدمت البعثة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011 طلبا صادرا عن المقررة الخاصة إلى الحكومة بتقديم معلومات متابعة بشأن التوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2009 بعد بعثتها إلى كوسوفو في عام 2009. 
	49 - وشاركت البعثة الوكلات الشريكة للأمم المتحدة في مناسبات نُظمت في إطار الحملة العالمية المعنونة ”ستة عشر يوما من النشاط لمناهضة العنف الجنساني“ في الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر، بتنسيق من الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين. وقد نُظم أزيد من 30 نشاطا منفصلا في كوسوفو لزيادة الوعي بالعنف الجنساني والقيام بحملة لتحسين تصدي المؤسسات له. ويُقدّر أن حوادث العنف العائلي التي يتم الإبلاغ عنها في كوسوفو تقل نسبتها عن 50 في المائة، بينما يلزم تعزيز الدعم المؤسسي المقدم للضحايا إلى حد كبير.
	عاشرا - التمثيل الخارجي والتعاون الإقليمي
	50 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت البعثة تيسير مشاركة ممثلي كوسوفو في عدد متنوع من الاجتماعات الدولية والإقليمية في سياق جماعة الطاقة، واتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى، ومرصد النقل لجنوب شرق أوروبا، ومنطقة الطيران الأوروبية المشتركة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ومجلس التعاون الإقليمي، وفي مجال الأنشطة المتعلقة بشؤون العدل والشؤون الداخلية، والزراعة والهجرة والاقتصاد الاجتماعي والتوثيق المدني ومجتمع المعلومات. 
	51 - ومثّلت اجتماعات خبراء اتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى واللجنة الوزارية المشتركة التي عُقدت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس مناسبة جيدة لاستعراض رئاسة الاتفاق لعام 2011، حيث مكنّت جهود التيسير التي بذلتها البعثة أثناءه من إنجاز معظم الأهداف السنوية ووضع الجدول الزمني الكامل لاجتماعات عام 2011. 
	حادي عشر - ملاحظات
	52 - لقد أثبتت التطورات التي حدثت خلال الربع الأخير من عام 2011 كذلك أن المخاطر التي يتعرض لها السلام والاستقرار من جراء مسألة كوسوفو لا تزال تواجه الناس في الميدان والمجتمع الدولي. وتكذب الدينامية في الميدان، ولا سيما في شمال كوسوفو، الافتراضات المتفائلة بأن حلولا دائمة يمكن أن تنبثق ببساطة عن الوضع القائم، من دون أن تكون هناك رؤية قوية لسبل المضي قدما ولمشاركة المجتمع الدولي على نحو موحد. وعلى الرغم من أن التوترات في المنطقة قد خفت حدتها بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، لا يزال يساورني القلق إزاء الحالة المتقلبة هناك، التي تنطوي على استمرار خطر الاستفزازات وتصعيد التوترات بين الأعراق. 
	53 - وفي نفس الوقت، يثبت الحوار الجاري في بروكسل الذي يتولى الاتحاد الأوروبي تيسيره أن الاتفاقات العملية بغية التخفيف من وطأة المشاكل اليومية المطروحة في كوسوفو هي اتفاقات قابلة للتنفيذ. وأشيد بالطرفين لاستئناف الحوار في ظل ظروف صعبة، وللإبانة عن ثقتهما المتجددة في عملية يراد بها حل الخلافات بطريقة سلمية. ويسرني أن بعض النتائج الإيجابية قد تحققت خلال الدورات المكثفة التي عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، وأن تقدما ملحوظا قد أحرز في مجال تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السابق. ويمثل الاتفاق بشأن الإدارة المتكاملة لنقاط العبور، وإن لم ينفذ بعد، إنجازا هاما يمكن أن يؤدي إلى التطبيع الكامل للوضع في البوابات الشمالية، وإلى استعادة حرية التنقل الكاملة في أنحاء الشمال. ومن ثم أكرر تأييد الأمم المتحدة لاستمرار تعامل الطرفين على كل المستويات وأحثهما على الحفاظ على التزامهما بالحوار. 
	54 - كما أود أن أنوه بالإشارات الأخيرة المشجعة، وإن كانت أولية، الواردة من كل من بريشتينا وبلغراد فيما يخص الاعتراف بأهمية الخطاب الإيجابي. وأرحب على وجه التحديد بالتصريحات العلنية الأخيرة التي أدلى بها القادة في بريشتينا التي تعكس الحاجة إلى إقامة اتصال أفضل مع السكان والقادة في بلديات شمال كوسوفو. وأشير أيضا إلى التصريحات التي صدرت مؤخرا عن القادة في بلغراد، وأشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة بشأن كوسوفو، مع استبعاد احتمال تقسيمه على أسس عرقية. ويتعين على المجتمع الدولي دعم الجهود التي يبذلها الجانبان لإظهار روح قيادية عالية في تجاوز العقبات التي تحول دون التواصل والثقة بين الأعراق. 
	55 - ولا يزال يقلقني ما يبدو من تباطؤ التقدم المحرز في قضيتين رئيسيتين لا بد منهما لتحقيق المصالحة، وهما: العودة الطوعية للمشردين وتحديد مصير المفقودين. وفي كلا المجالين، آمل أن يكون العام المقبل فرصة لمضاعفة الجهود لتأكيد الإرادة السياسية، بدلا من الاقتصار على الموارد التقنية، ولتعزيز التعاون المطلوب لتحقيق نتائج أفضل. 
	56 - ويحدوني الأمل في أن يقوم أعضاء مجلس الأمن بتعزيز الرسائل الحازمة التي أبلغتها البعثة إلى الطرفين والتي مفادها أن الوقت قد حان لحشد الجرأة والشجاعة والروح العملية اللازمة لتحقيق تقدم حقيقي نحو السلام والاستقرار الدائمين. ويحدوني الأمل أيضا في أن يواصل المجلس إبداء تأييده لدور البعثة، لا سيما في تسهيل التعامل بين أصحاب المصلحة كافة واحتواء التوترات والمواجهات في الميدان. وفي هذا السياق، يظل من الأهمية بمكان مواءمة المبادرات التي تتخذها الجهات الفاعلة الدولية العاملة في إطار الأمم المتحدة والقرار 1244 (1999) مواءمة استراتيجية وتنسيقها على نحو وثيق، تحقيقا للمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على السلام والاستقرار في كوسوفو. 
	57 - وأود أن أعرب عن امتناني لفريد ظريف، ممثلي الخاص، لما أبداه من حسن قيادة للبعثة ولما بذله من جهود للنهوض بالتعاون بين جميع الأطراف والحفاظ على الأمن والاستقرار في كوسوفو وفي المنطقة. وأود أيضا أن أثني على موظفي البعثة لالتزامهم المستمر بتحقيق أهداف الأمم المتحدة. 
	58 - وختاما، أعرب عن امتناني لشركاء الأمم المتحدة العاملين معها منذ زمن طويل في كوسوفو، أي الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، لما تقدمه تلك الجهات من دعم أساسي للبعثة وما تبديه من تعاون وثيق معها.
	المرفق الأول 
	تقرير الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المعني بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية المقدم إلى الأمين العام عن أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو 
	(عن الفترة من 16 تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى 15 كانون الثاني/يناير 2012)
	1 - موجـــز

	واصلت بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو تقديم المساعدة في تحقيق الإصلاحات المؤسسية الطويلة الأجل من خلال أنشطتها اليومية المتمثلة في الرصد والتوجيه وإسداء المشورة في قطاع سيادة القانون في كوسوفو. وشرع قضاة بعثة الاتحاد الأوروبي، بصفتهم التنفيذية، وفي إطار هيئة مشتركة تضم قضاة محليين، في المحاكمة الرئيسية في ما يسمى بقضية ميديكوس التي تنطوي على ادعاءات بالاتجار بأعضاء بشرية فيما يتصل بإحدى العيادات في بريشتينا. وبدأت المحاكمات الرئيسية أيضا في قضايا أحد أعضاء جمعية كوسوفو وتسعة أعضاء سابقين بجيش تحرير كوسوفو اتهموا بارتكاب جرائم حرب، وقضيتي اثنين من كبار المسؤولين المتهمين بالفساد. وأصدرت هيئة مشتركة تتألف من قضاة بعثة الاتحاد الأوروبي وقضاة محليين حكما بالسجن لمدة 18 عاما في حق أحد الأفراد في قضية جرائم الحرب الشهيرة المتعلقة بالشاهد المتعاون ناظم بلاكا. وفي غضون ذلك، ظلت الحواجز الطرقية التي نصبت في جميع أنحاء شمال كوسوفو منذ تموز/يوليه 2011 (انظر S/2011/675، المرفق الأول) تقيد بشدة فرص وصول بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الشمال عن طريق البر، وهو ما قوض قدرة البعثة على بناء سيادة القانون وإنفاذها شمال نهر إيبير/إيبار. وظل التعاون الوثيق مع البعثة ومع قوة كوسوفو يشكل أولوية للبعثة في التصدي للآثار السياسية والقانونية والأمنية للوضع الراهن في الشمال، فضلا عن أي تطورات أخرى حال حدوثها.
	2 - أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى كانون الثاني/يناير 2012
	لمحة عامة

	يبلغ قوام بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو حاليا 531 2 موظفا  (377 1 موظفا دوليا و 154 1 موظفا محليا) ملتزمين بدعم ما تضطلع به البعثة من مهام تنفيذية ومتعلقة بالرصد والتوجيه وإسداء المشورة في سياق عملها على تعزيز المؤسسات في كوسوفو. 
	وفي شمال كوسوفو، ظلت البعثة في مواقعها في البوابتين 1 و 31 في نقاط العبور مع صربيا. وأدت الحواجز الطرقية التي نصبت على طول الطرق الرئيسية في الشمال، بهدف تقييد تنقلات بعثة الاتحاد الأوروبي تحديدا، إلى تأجيل المحاكمات وإعادة تحديد مواعيد الجلسات في محكمة ميتروفيتشا المحلية، وإلى تقييد أعمال شرطة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير. ودأبت بعثة الاتحاد الأوروبي على التصريح دون أي لبس، من خلال وسائط الإعلام والاتصالات المباشرة مع ممثلي صرب كوسوفو، بضرورة إزالة الحواجز الطرقية واستعادة حرية العبور بشكل دائم وغير مشروط للجميع، لإتاحة إقامة العدل في الشمال. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المتكاملة لنقاط العبور في عملية الحوار بين بلغراد وبريشتينا التي يتولى الاتحاد الأوروبي تيسيرها، على أن تكون بعثة الاتحاد الأوروبي موجودة في نقاط العبور وفقا لولايتها. ولا تزال البعثة تيسر تنفيذ اتفاقات أخرى، بما فيها الاتفاقات المتعلقة بحرية التنقل ودفاتر السجل المدني. 
	وفي 6 كانون الأول/ديسمبر، تلقت البعثة رسالة من السفير الروسي في بلغراد يعلن فيها أن قافلة من الشاحنات تتجه إلى شمال كوسوفو لتسليم المعونة لصرب كوسوفو، ويطلب فيها أن ترافق بعثة الاتحاد الأوروبي القافلة إلى وجهتها وفي طريق عودتها إلى نقطة العبور. ووصلت الشاحنات إلى البوابة 1 في 13 كانون الأول/ديسمبر، ولكنها اضطرت إلى الانتظار ثلاثة أيام حيث مُنعت مركبات بعثة الاتحاد الأوروبي المرافقة لها مرارا من اجتياز الحواجز شمال نهر إيبير/إيبار. وبعد التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي، عبرت مركبات بعثة الاتحاد الأوروبي صربيا إلى غاية البوابة 1، ورافقت القافلة بنجاح إلى وجهتها.
	وأدى استمرار الوضع الأمني على نحو متزايد إلى عرقلة ما تعتزم بعثة الاتحاد الأوروبي القيام به من تعزيز سيادة القانون في شمال كوسوفو. وتراجع إلى حد كبير ما تقدمه البعثة من خدمات الرصد والتوجيه وإسداء المشورة لشرطة كوسوفو شمال نهر إيبير/إيبار، حيث لم تتمكن شرطة بعثة الاتحاد الأوروبي من زيارة نظيراتها المحلية بسبب القيود المفروضة على التنقل. وقد أثر هذا التراجع في التفاعل بين بعثة الاتحاد الأوروبي وضباط شرطة كوسوفو على العلاقات المهنية البالغة الأهمية، وصعَّب على البعثة هيكلة وتنظيم عملية تنفيذ أنشطة الرصد والتوجيه وإسداء المشورة في الشمال. وأظهر القائد الإقليمي لشرطة كوسوفو، الذي عُيِّن في 13 تشرين الأول/أكتوبر، علامات تحسن في الروح القيادية القادرة على إيجاد حلول عملية لضباط شرطة صرب كوسوفو العاملين في المراكز الشمالية. وقد أدى هذا إلى اتجاه تدريجي، لكنه إيجابي، صوب إدماج شرطة كوسوفو الموجودة في الشمال في التسلسل القيادي، كما أدى إلى تحسين تدفق المعلومات بين أفراد شرطة كوسوفو عموما. 
	وعلى خلفية عرقلة عبور بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الشمال، تراجع إلى حد كبير عدد المحاكمات التي تجرى في محكمة ميتروفيتشا المحلية. واستنفدت البعثة في نهاية المطاف جميع الإمكانيات لنقل موظفي العدل إلى المحكمة، مما أدى إلى تأجيل مواعيد المحاكمات المقررة. وكادت تتعطل إمكانية اللجوء إلى القضاء في الشمال بسبب هذه الظروف.
	وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، نُظِّم معتكف لمجلس التنسيق المشترك المعني بسيادة القانون عقب صدور التقرير المرحلي للمفوضية الأوروبية لعام 2011. وركز المجلس، الذي يضم جهات فاعلة تابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي ولمكتب الاتصال للمفوضية الأوروبية وجهات معنية بسيادة القانون في كوسوفو، على تحديد مجموعة من الأولويات والاتفاق بشأنها لتوجيه الجهود التي يبذلها المجلس على مدى العشرة أشهر المقبلة. ومن بين هذه الأولويات مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وإصلاح قطاع القضاء، والتدابير الجمركية التي تركز على حماية المجتمع. وتتيح اجتماعات المجلس تفاعلا منتظما بين هاته الأطراف الفاعلة الرئيسية بغرض تحديد أولويات التشريعات والإصلاح الداخلي وفقا للأولويات المشتركة. 
	وفي 1 كانون الثاني/يناير 2012، دخل حيز النفاذ القانون الجديد المتعلق بإنشاء الدائرة الخاصة في المحكمة العليا المعنية بالمسائل ذات الصلة بوكالة الخصخصة. وبموجب القانون الجديد، ستواصل الدائرة الخاصة توفير آلية رقابة قضائية مستقلة لعملية الخصخصة في كوسوفو، مع التركيز بشكل خاص على العمل على الحد من العدد الكبير للقضايا المتراكمة. ولا يزال ملاك موظفي فريق الطعون بالمحكمة يضم في معظمه قضاة تابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يبقي على إشراف قضائي دولي على عملية الخصخصة فيما يتعلق بالضمانات التي يشترطها الفريق وبمختلف الاتفاقيات الدولية المشار إليها في قرار مجلس الأمن 1244 (1999).
	وواصلت بعثة الاتحاد الأوروبي أيضا جهودها الرامية إلى توفير أنشطة الرصد والتوجيه وإسداء المشورة داخل وزارة العدل بكوسوفو، وركزت جهودها على كفالة مستوى عال من صياغة السياسات القانونية والتشريعات امتثالا لأفضل الممارسات الأوروبية ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
	جرائم الحرب 

	بدأت محاكمة العضو البرلماني فاتمير ليماي وتسعة من الأعضاء الآخرين سابقا في جيش تحرير كوسوفو، المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين وأسرى حرب في عام 1999، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، ودفع المدعى عليهم بالبراءة. واستجوب المدعي العام لبعثة الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء ثاتشي وغيره من الأعضاء السابقين في جيش تحرير كوسوفو بشأن الدور الذي قام به ليماي في التنظيم.
	وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت هيئة مشتركة من القضاة التابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي وأحد قضاة كوسوفو حكما في ما يسمى بقضية بلاكا ضد فخر الدين غاشي وآخرين، يدين المدعى عليه بارتكاب جرائم حرب ويقضي بسجنه لمدة 18 عاما. وتلقى حسني راما، المدعى عليه الآخر في القضية، حكما بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمساعدة الجاني في ارتكاب جريمة قتل بدوافع سياسية في عام 1999. وهذه هي أول محاكمة تستند إلى بيانات أدلى بها الشاهد المتعاون ناظم بلاكا، حيث قدم اعترافات في شريط فيديو سجل في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 يتضمن تفاصيل عن أزيد من 20 جريمة قتل مزعومة ارتكبت بدوافع سياسية في الفترة بين عامي 1999 و 2003، ويُزعم أن الكثير من هذه الجرائم ارتكب بأوامر من دائرة المعلومات في كوسوفو، التي كانت في خدمة جيش تحرير كوسوفو حتى نهاية نزاع كوسوفو، لكن جرى تفكيكها رسميا في عام 2008. وتولى القضية المدعي العام لبعثة الاتحاد الأوروبي التابع لمكتب المدعين الخاصين في كوسوفو. 
	الفساد

	قام قضاة بعثة الاتحاد الأوروبي وقضاة محليون يعملون في هيئة مشتركة بالبت في عدد من قضايا الفساد. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، أكدت هيئة مشتركة في محكمة بريشتينا المحلية لائحة اتهام رئيس جمارك كوسوفو ورئيس المديرية القانونية للجمارك بكوسوفو، فنقلت القضية إلى مرحلة المحاكمة باتهامهما بإساءة استغلال المنصب الرسمي فيما يتصل باستيراد التبغ. وبدأت المحاكمة الرئيسية في 10 كانون الثاني/يناير 2012. وفي 12 كانون الثاني/يناير، داهمت شرطة بعثة الاتحاد الأوروبي وشرطة كوسوفو وزارة الصحة في كوسوفو في إطار تحقيق يتصل بالفساد، فألقتا القبض على عدة مسؤولين. 
	وتعاونت بعثة الاتحاد الأوروبي عن كثب مع المؤسسات المحلية في مكافحة الفساد، وذلك عن طريق أنشطة البعثة في مجال الرصد والتوجيه وإسداء المشورة. ودعمت البعثة حكومة كوسوفو في صياغة التشريعات وتنفيذها، وواصلت برنامجا لتدريب قضاة ومدعين عامين ومحققين تابعين لكل من كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من صلاحيات المصادرة القائمة باعتبارها أداة معيارية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وغير ذلك من الجرائم الخطيرة، بما فيها الفساد.
	الجريمة المنظمة

	تواصل ما يسمى بمحاكمة ميديكوس المتعلقة بمزاعم بالاتجار بأعضاء بشرية فيما يتصل بمصحة ميديكوس في بريشتينا، وكانت المحاكمة قد بدأت في 4 تشرين الأول/ أكتوبر. وقد حددت بعثة الاتحاد الأوروبي موقع شاهدين رئيسيين ووفرت لهما الحماية. واتهم المدعى عليهم السبعة بتهمة أو أكثر تتعلق بالاتجار بالأشخاص، والجريمة المنظمة، والممارسة غير المشروعة للنشاط الطبي، وإساءة استغلال المنصب الرسمي أو السلطة. ولا تزال هذه المحاكمة البارزة تستأثر باهتمام كبير من وسائط الإعلام نظرا لطابع التهم الموجهة.
	وأودعت بعثة الاتحاد الأوروبي عددا من قرارات الاتهام في قضايا أخرى بارزة للجريمة المنظمة، وأدانت شخصا كان ضالعا في شبكة إجرامية على مستوى أوروبا. وفي 11 كانون الثاني/يناير، أدانت هيئة مشتركة من قضاة بعثة الاتحاد الأوروبي وقضاة محليين بمحكمة بريزرين المحلية، ثمانية أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر، فأصدرت عقوبة سجن إجمالية مدتها 12 عاما بسبب تهم تتعلق بالاتجار والاستغلال الجنسي لقاصر من ألبانيا. وتولي التحقيق فريق مشترك يضم مدعين عامين تابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي ومدعين عامين محليين. 
	وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تولى كلينت وليمسون منصبه كرئيس للادعاء العام في فرقة العمل الخاصة للتحقيق، وقام على الفور بزيارة بريشتينا وبلغراد وتيرانا لإعادة تأكيد الدعم الرفيع المستوى المقدم لفرقة العمل. وخلال اجتماعات عقدت مع وليمسون، تعهدت يحيى آغا، رئيسة كوسوفو، ومسؤولون آخرون في سلطات كوسوفو، بتقديم دعمهم الكامل للتحقيق وبإبداء تعاونهم معه. وقطع تاديتش، رئيس صربيا، وبريشا، رئيس وزراء ألبانيا، نفس الالتزام في اجتماعاتهما مع وليمسون. وأكد وليمسون في كل اجتماعاته على أن التحقيق يتسم بالتعقيد، حيث يطال ولايات مختلفة، وعلى أن إنجازه سيستغرق بعض الوقت. وأشار وليمسون أيضا إلى أنه بالإضافة إلى مزاعم الاتجار بالأعضاء التي تبرزها وسائط الإعلام في كثير من الأحيان، تقوم فرقة العمل ببحث الحوادث الممكنة للاختطاف والاحتجاز وإساءة المعاملة والقتل خلال الفترة المعنية، وكذلك أية جرائم أخرى تتصل بالمزاعم الواردة في تقرير ديك مارتي، المقرر الخاص لمجلس أوروبا. 
	وعقد وليمسون اجتماعات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وأعضاء في السلك الدبلوماسي في بريشتينا وبلغراد وتيرانا. كما التقى بسلطات إنفاذ القانون وبالسلطات القضائية خلال كل زيارة أجراها لمناقشة سبل التعاون مع التحقيق. وتقوم فرقة العمل الخاصة للتحقيق حاليا بتحليل المعلومات التي جمعت بالفعل من مصادر مؤسسية، وبإشراك الحكومات الأخرى التي قد يكون بمقدورها تقديم المساعدة للتحقيق الذي تجريه فرقة العمل.
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