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 تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
      

 مقدمة وأولويات البعثة  -أوال   
ــرار جملــس األمــن       - ١ ــر عمــال بق ــذا التقري ــدم ه ــذي) ١٩٩٩ (١٢٤٤يق ــرر اجمللــس  ال  ق

دمي  تقـ   األمـني العـام    بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو وطلـب إىل               إنـشاء    مبوجبه
ــة      ــة البعث ــذ والي ــة عــن تنفي ــرات منتظم ــى فت ــارير عل ــة،    . تق ــشطة البعث ــر أن ــذا التقري ويغطــي ه

 .٢٠١١أبريل / نيسان١٥يناير إىل / كانون الثاين١٦والتطورات املتصلة هبا، يف الفترة من 

تعزيــز األمــن واالســتقرار واحتــرام حقــوق  : وتظــل أولويــات البعثــة دون تغــيري، وهــي   - ٢
وتواصل البعثة الـسعي إىل حتقيـق هـذه األهـداف مـن خـالل       . وفو ويف املنطقةاإلنسان يف كوس  

التعامل مع القيـادة يف بريـشتينا وبلغـراد، ومـع الطوائـف يف كوسـوفو، ومـع األطـراف الفاعلـة                      
القـوة األمنيـة الدوليـة    وواصل كل مـن منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا و           . اإلقليمية والدولية 

ــوف(يف كوســـوفو  ــوة كوسـ ــرار جملـــس األمـــن   )وقـ ــار قـ ــا اهلـــامني يف إطـ  ١٢٤٤ أداء دوريهمـ
 ٢٠٠٨نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٦ومتشيا مع بيـان رئـيس جملـس األمـن الـصادر يف        ). ١٩٩٩(
)S/PRST/2008/44 ( ــر ــع تقري ــام وم ــني الع ــة االحتــاد األورويب   )S/2008/692 ( األم ــل بعث ، تعم

لعامـة لألمـم املتحـدة وضـمن إطـار موقـف            املعنية بـسيادة القـانون يف كوسـوفو حتـت الـسلطة ا            
وتواصـل منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا وقـوة كوسـوفو               . احلياد الذي تتبعه لألمم املتحـدة     

وتعمل وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها    . وبعثة االحتاد األورويب التعاون والتنسيق مع البعثة  
 .وبراجمها عن كثب مع بعثة األمم املتحدة

  
 حلالة السياسيةا  -ثانيا   

اتسمت الفترة املشمولة هبذا التقرير باضطرابات سياسية حملية جنمت، يف مجلـة أمـور،                - ٣
ففـي  . عن االستقطاب السياسي الـذي بـرز يف أعقـاب اختتـام العمليـة االنتخابيـة يف كوسـوفو                  



S/2011/281
 

2 11-31980 
 

 كوسـوفو  فرباير، أعلنت اللجنة االنتخابيـة املركزيـة النتـائج املوثقـة النتخابـات مجعيـة         /شباط ٧
ــايل ٢٠١٠لعــام  ــدميقراطي علــى   :  علــى النحــو الت  مقعــدا مــن  ٣٤حــصل حــزب كوســوفو ال

 مقعدا، تلته الرابطـة الدميقراطيـة لكوسـوفو، الـيت           ١٢٠جمموع مقاعد اجلمعية اليت يبلغ عددها       
 مقعـدا، والتحـالف     ١٤ علـى    ت حـصل  يت تقريـر املـصري، الـ      ركة مقعدا، مث ح   ٢٧حصلت على   

 مقعـدا، وحتـالف كوسـوفو اجلديـد، الـذي           ١٢فو، الذي حصل علـى      من أجل مستقبل كوسو   
 مقعـدا يف    ٩٥وفازت األحزاب السياسية أللبـان كوسـوفو مبـا جمموعـه            .  مقاعد ٨حصل على   

مقعـد  لحـزب الليـربايل املـستقل و   مقعـدان ل ( مقاعـد  ٣حني حصل حزبا صرب كوسوفو علـى      
وفـازت  . رة احملجـوزة لـصرب كوسـوفو   ، باإلضـافة إىل املقاعـد العـش       )لقائمة الصربية املوحـدة   ل

مقعـد للحـزب الـدميقراطي التركـي لكوسـوفو ومقعـد حلـزب              ( مبقعـدين    “الطوائف األخـرى  ”
 مقاعــد لطوائــف الرومــا  ٤(، إضــافة إىل املقاعــد العــشرة املخصــصة هلــا   )االنــدماج األشــكايل

ــصريني، و   ــة التركيــ    ٣واألشــكايل وامل ــدان للطائف ــنية، ومقع ــة البوس ــد للطائف ــد  مقاع ة، ومقع
 ). لطائفة الغوراين

ــة عــن        - ٤ ــشأن تــشكيل حكومــة ائتالفي وأســفرت املناقــشات الــيت جــرت عقــب ذلــك ب
ــسية     ــسياسية الرئي ــني األحــزاب ال ــسامات حــادة ب ــة    . انق ــة الدميقراطي ــن الرابط ورفــض كــل م

لكوسوفو والتحالف من أجل مستقبل كوسوفو املـشاركة يف ائـتالف بقيـادة حـزب كوسـوفو          
، يف حني رفض حزب تقرير املصري االشـتراك مـع أي حـزب سياسـي مـن املؤيـدين                    الدميقراطي

 .  أهتيساري املبعوث اخلاص السابق لألمم املتحدة ماريتملقترح الوضع الشامل الذي تقدم به

ونظرا لذلك الوضع، وجد حزب كوسوفو الدميقراطي نفسه أمام خيار اختـذه أخـريا،                 - ٥
ــة باال    ــة ائتالفي ــشكيل حكوم ــو ت ــى      وه ــة العظم ــد والغالبي ــوفو اجلدي ــع حتــالف كوس ــتراك م ش

 نائبــا يف مجعيــة ٦٤وحيظــى االئــتالف بــدعم . ألحــزاب صــرب كوســوفو والطوائــف األخــرى
فرباير، عقدت اجلمعيـة جلـسة تأسيـسية قـام فيهـا النـواب بانتخـاب                / شباط ٢١ويف  . كوسوفو

ويف اليـوم التـايل،     . معيـة هيئة رئاسة اجلمعية وأعـادوا انتخـاب يـاكوب كراسـنيكي رئيـسا للج             
 ٦٢انتخبت اجلمعية هبجت بـاكويل قائـد حتـالف كوسـوفو اجلديـد رئيـسا لكوسـوفو، بأغلبيـة                  

 . صوتا، يف اجلولة الثالثة من االقتراع، وعينوا حكومة بقيادة رئيس الوزراء هاشم تاجي

بـالطعن   بعد قيام أعضاء معارضني يف اجلمعية        سياسيةمارس، برزت أزمة    / آذار ١ويف    - ٦
مارس، قضى حكـم حمكمـة بـأن إجـراءات        / آذار ٣٠ويف  . يف مشروعية عملية انتخاب الرئيس    

االنتخاب خالفـت الدسـتور نظـرا لعـدم وجـود مرشـح ثـاٍن وألن عـدد احلاضـرين مـن أعـضاء                        
 .كان دون النصاب الالزماجلمعية 
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ــسان٦ويف   - ٧ ــة ووســاطة دبلوماســية، توصــل حز    / ني ــات مكثف ــل، وعقــب حمادث ــا أبري ب
االئتالف، حزب كوسـوفو الـدميقراطي وحتـالف كوسـوفو اجلديـد، وأكـرب حـزب معـارض يف                   
اجلمعيــة، الرابطــة الدميقراطيــة لكوســوفو، إىل اتفــاق بــشأن مرشــح جديــد حظــي بتوافــق اآلراء 

. ملنصب الرئيس، وتعديل إجراءات انتخاب الرئيس، وإصـالح نظـام االنتخابـات يف كوسـوفو              
راء تـاجي ورئـيس الرابطـة الدميقراطيـة لكوسـوفو عيـسى مـصطفى               واتفق كل مـن رئـيس الـوز       

والرئيس السابق هبجت باكويل على تقدمي عاطفة جاهجاغا، الـيت كانـت تـشغل منـصب نائبـة         
املــدير العــام لــشرطة كوســوفو حــىت ذلــك احلــني، بوصــفها املرشــح املتفــق عليــه بتوافــق اآلراء    

تخـاب الـسيدة جاهجاغـا يف اليـوم التـايل،          وبفـضل االتفـاق تـسىن للجمعيـة ان        . ملنصب الـرئيس  
ومبوجب االتفاق، ستتوىل الـسيدة جاهجاغـا   .  من النواب١٠١ صوتا ويف حضور ٨٠بأغلبية  

ــام     ــف ع ــصبها حــىت خري ــرئيس مباشــرة، حــسب      ٢٠١٢من ــه ال ــذي ســينتخب في ــد ال ، املوع
و إىل واتفقــت األحــزاب الثالثــة كــذلك علــى تقــسيم كوســوف. التعــديالت الدســتورية املتوقعــة

ومبوجب االتفاق، يظل شكل االئتالف احلاكم دون تغـيري، مؤلفـا           . عدد من املناطق االنتخابية   
من حزب كوسـوفو الـدميقراطي وحتـالف كوسـوفو اجلديـد، مـع زيـادة دور حتـالف كوسـوفو                      

 .وستظل الرابطة الدميقراطية لكوسوفو يف املعارضة. اجلديد مبنصبني وزاريني إضافيني

الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كانــت احلكومــة اجلديــدة تتــألف مــن ســتة نــواب ويف هنايــة   - ٨
 مقارنـة بـوزارتني يف احلكومـة        وزاراتولصرب كوسوفو ثـالث     .  وزارة ١٨لرئيس الوزراء و    

السابقة، مبا يـشمل وزارة إدارة احلكـم احمللـي الـيت يتقلـد وزيرهـا أيـضا أحـد مناصـب النـواب                         
 . الستة لرئيس الوزراء

يناير، اختذت اجلمعية الربملانيـة جمللـس أوروبـا، بأغلبيـة سـاحقة،           / كانون الثاين  ٢٥ويف    - ٩
قــرارا بــشأن تقريــر املقــرر اخلــاص ديــك مــاريت عــن التحقيــق يف ادعــاءات مبعاملــة غــري إنــسانية 

ــة  . للنــاس واالجتــار غــري املــشروع يف األعــضاء البــشرية يف كوســوفو    ــة الربملاني وأهابــت اجلمعي
 يف االحتـــاد األورويب، يف مجلـــة أمـــور، توضـــيح اختـــصاصات بعثـــة االحتـــاد بالـــدول األعـــضاء

أو أي هيئـات قانونيـة دوليـة أخـرى يوكـل هلـا       /األورويب املعنية بسيادة القـانون يف كوسـوفو و      
.  بـاملوارد الالزمـة لالضـطالع بأنـشطتها        بعثـة االحتـاد األورويب    إجراء حتقيقات متابعة، وتزويد     

 إىل إجـــراء حتقيـــق حمايـــد يف مجيـــع بعثـــة االحتـــاد األورويبيـــة كـــذلك ودعـــت اجلمعيـــة الربملان
.  التعـاون معهـا تعاونـا تامـا        ا وألبانيـ  ااالدعاءات الواردة يف التقرير وطلبـت إىل حكـوميت صـربي          

ــاين ٢٣ويف  ــانون الث ــاير، أصــدرت  / ك ــاد األورويب ين ــة االحت ــع     بعث ــل م ــا تتعام ــد بأهن ــا يفي  بيان
ر بقدر كبري من اجلدية، وأن هلا القـدرات والدرايـة الفنيـة والواليـة        االدعاءات الواردة يف التقري   

القانونيــة إلجــراء املتابعــة القانونيــة وأن املــدعني العــامني التــابعني هلــا قــد شــرعوا يف إجــراء           
وأعربت السلطات يف بلغراد عن أهنا تفضل أن يتم التحقيق علـى يـد هيئـة                . ة األولي اتالتحقيق
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وشـدد كـل مـن    . مواقع التحقيق احملتملة وتعمـل حتـت سـلطة جملـس األمـن     هلا والية قانونية يف   
اجلمعية الربملانية جمللـس أوروبـا والـسلطات الـصربية علـى ضـرورة اختـاذ تـدابري إضـافية لكفالـة                     

 .وأعربت السلطات يف بريشتينا عن استعدادها للتعاون مع التحقيق. محاية فعالة للشهود

الــذكرى الــسنوية الثالثــة إلعالهنــا   ســلطات كوســوفو فربايــر، أحيــت/شــباط ١٧ويف   - ١٠
 إىل  لألمـني العـام   الـسابق التقريـر ومنـذ تقـدمي   . االستقالل بتنظيم احتفاالت يف وسـط بريـشتينا      

، اعترفت دولة عضو أخرى بكوسوفو، ليصبح جمموع عـدد الـدول            )S/2011/43(جملس األمن   
 كوسـوفو الـذكرى الـسنوية الـسابعة         مـارس، أحيـا صـرب     / آذار ١٧ويف  .  دولة ٧٥املعترفة هبا   

ثالث بـــ) S/2004/348انظـــر الوثيقـــة  (٢٠٠٤مـــارس / يف آذارُنظمـــتألعمـــال الـــشغب الـــيت 
 .مناسبات احتفالية يف كل من بريشتينا وميتروفيتشا الشمالية وغراتسانيكا

  
 التعامل بني بريشتينا وبلغراد والترتيبات العملية  -ثالثا   

ة بــالتقرير بــدء اجتماعــات احلــوار بــني بريــشتينا وبلغــراد الــيت  شــهدت الفتــرة املــشمول  - ١١
. ويـسرها االحتـاد األورويب    ) A/RES/64/298 (٦٤/٢٩٨رحبت هبا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا          

ــاد األورويب         ــضمام إىل االحت ــسار االن ــدم يف م ــراز تق ــاون وإح ــز التع ــدف احلــوار إىل تعزي ويه
 .وحتسني حياة الناس يف املنطقة

مــارس، / آذار٢٨و ، ٩ و ،٨ل يف جتماعــات الثالثــة األوىل يف بروكــس االتنعقــدوا  - ١٢
وعمـــل روبـــرت كـــوبر، مستـــشار دائـــرة العمـــل اخلـــارجي  . ٢٠١١أبريـــل / نيـــسان١٥ويف 

وقاد وفد بلغراد بوريـسالف سـتيفانوفيتش، املـدير الـسياسي لـوزارة             . األوروبية، بصفته ميسرا  
واتفــق الطرفــان علــى . ا طــاهري، نائبــة رئــيس الــوزراءاخلارجيــة، وقــادت وفــد بريــشيتينا إديتــ

 .مناقشة املواضيع اليت تؤثر مباشرة على احلياة اليومية للسكان

 سـجل مـدين وسـجل     بيانـات  واتفق اجلانبان على ضـرورة إتاحـة وصـول الـسكان إىل             - ١٣
قـشات  وحـددت املنا . عقاري بغية احلصول على معلومات ميكن التحقق منها يف هذين اجملالني         
.  الـسجل املـدين  دفـاتر السبيل إىل املضي قدما فيمـا يتـصل مبـسألة تـوافر املعلومـات املـضمنة يف              

، العمـل الفعلـي املتمثـل يف إكمـال          بعثـة االحتـاد األورويب    وسيتوىل فريق عامل مشترك، برئاسة      
 وفيمــا يتعلــق مبعلومــات الــسجل العقــاري، التــزم اجلانبــان مبواصــلة . معلومــات الــسجل املــدين

 .صياغة اتفاق إطاري شامل يرمي إىل إنتاج سجالت عقارية أكثر دقة

 التجــارة اإلقليميــة وحريــة أول اجتمــاعنيومشلــت املــسائل األخــرى الــيت نوقــشت يف    - ١٤
حركة البضائع، وهو مـا لـه تـأثري كـبري علـى التنميـة االقتـصادية لفـرادى األسـواق الـصغرية يف               

وبا للعمــل يتــيح هنجــا براغماتيــا لعقــد اجتماعــات وحــدد الطرفــان أســل. جنــوب شــرق أوروبــا
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اتفاق التجارة احلرة ألوروبا الوسطى يف إطار الرئاسـة احلاليـة، مبـا يـشمل مكـان االجتماعـات            
 نـوقش وجرى أيضا تبادل لآلراء بشأن االتصاالت السلكية والالسـلكية والكهربـاء، و           . األوىل

واضـيع، تركـزت احملادثـات حـىت اآلن علـى            امل تلـك وبالنـسبة ل  .  بـصورة مقتـضبة    لطريان املـدين  ا
 املمارسـات   وزيـادة  الكفـاءة االقتـصادية،      وزيـادة التعاون بغية تقدمي خـدمات أفـضل للعمـالء،          

 . املراعية للبيئة

ويف أعقــاب املناقــشات الــيت عقــدهتا األفرقــة العاملــة التقنيــة، نــاقش االجتمــاع الثالــث    - ١٥
ة، وجــوازات الــسفر، وتــأمني الــسيارات، ورخــص  حريــة التنقــل، مركــزا علــى بطاقــات اهلويــ 

القيادة، ولوحات تسجيل املركبات، واسـتعرض مـسائل تتـصل بالـسجل املـدين، واالتـصاالت                
ومن املقرر إجراء املزيد من املناقـشات وأكـد اجلانبـان جمـددا        . السلكية والالسلكية، والكهرباء  

 .التزامهما بالعمل من أجل إجياد حلول من خالل احلوار

وتساهم بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو يف األعمال التحضريية للحـوار               - ١٦
ــة، واتفــاق التجــارة احلــرة       ــام اجلمركي بــشأن طائفــة واســعة مــن املواضــيع، مبــا يف ذلــك األخت

ويواصـل ممثلـي    . ألوروبا الوسطى، والتصديق على الوثائق، وهي تقدم املساعدة لالجتماعـات         
لي يف بلغـراد عقـد اجتماعـات منتظمـة مـع القيـادة الـصربية، تكملـة للـدعم املقـدم                      اخلاص وممث 

. لعمليــة احلــوار الرمسيــة، وتزايــدت وتــرية االتــصاالت بــني ممثلــي اخلــاص وســلطات كوســوفو  
 .ويواصل موظفو البعثة االتصال والتنسيق بانتظام مع سلطات كوسوفو على الصعيد العملي

صــلت بريــشتينا وبلغــراد التعــاون بــشأن مــسائل املفقــودين مــن  وبتيــسري مــن البعثــة، وا  - ١٧
وخــالل . خــالل الفريــق العامــل املعــين بــاملفقودين الــذي تترأســه جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة 

الفترة املشمولة بالتقرير، مت حتديد هوية رفـات تـسعة أشـخاص إضـافيني، ليـصبح بـذلك الـرقم           
 ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١٥ألشـخاص املفقـودين حـىت       التقديري للجنة الصليب األمحر الدولية ل     

إضافة إىل ذلك، عقـدت جلـسة للفريـق الفرعـي املعـين بالطـب الـشرعي             .  شخصا ١ ٨١٤هو  
يف بريشتينا واعتمدت اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين والتابعـة حلكومـة كوسـوفو تقريرهـا               

ــها لعــام  ٢٠١٠الــسنوي لعــام   دين تــشكل حتــديا  وتظــل مــشكلة املفقــو . ٢٠١١ وخطــة عمل
  .ة وتظل تعيق عمليات العود،رئيسيا للجهود الرامية إىل حتقيق املصاحلة بني الطوائف

  
  مشال كوسوفو  -رابعا   

على الرغم من التوترات الكامنـة، كانـت منطقـة مشـال كوسـوفو هادئـة نـسبيا خـالل                      - ١٨
وقفهم الـسياسي   ويف حـني كـان صـرب كوسـوفو حيـاولون توحيـد مـ              . التقريربالفترة املشمولة   

حيال القضايا العملية اليت ستتم مناقشتها يف سياق احلوار، وخـصوصا تلـك املتعلقـة باجلمـارك                 



S/2011/281
 

6 11-31980 
 

ــورات       ــى التطــ ــبري علــ ــشكل كــ ــزون بــ ــوفو يركــ ــان كوســ ــان ألبــ ــاكم، كــ ــشرطة واحملــ والــ
كما سامهت األحوال اجلويـة يف فـصل الـشتاء، الـيت مل تكـن           . كوسوفوباالنتخابات يف    احمليطة
ضـــطالع بأنـــشطة البنـــاء، يف االســـتقرار العـــام يف املنـــاطق احلـــساسة مثـــل كـــروي  لال مواتيـــة
  .برجاين/فيتاكوت آي
وازدادت حدة التوتر بسبب املساعي املتكررة اليت بذهلا وزيـر داخليـة كوسـوفو لنـشر            - ١٩

 وتكثيـف  “مجهوريـة كوسـوفو  ”وحدات خمتلطـة عرقيـاً مـن شـرطة املـرور اإلقليميـة التابعـة لــ              
لوحدات اخلاصة لشرطة كوسوفو يف البلديات الشمالية الـيت يـشكل صـرب كوسـوفو               أنشطة ا 

واعتـرب العديـد مـن أفـراد طوائـف الـشمال أن         . األغلبية فيها، دون التشاور مع الطوائف احملليـة       
هــذه احملــاوالت ال متليهــا اعتبــارات ســيادة القــانون، بــل ُيقــصد منــها ختويــف الــسكان احمللــيني  

وُينظــر بطريقــة مــشاهبة إىل زيــارات الــرئيس  . نا علــيهم دون موافقتــهموفــرض هياكــل بريــشتي
هبجت باكويل إىل الشمال، مبا يف ذلك تـسهيل نقلـه مـن جانـب قـوة                 يف ذلك الوقت    املنتخب  
ــاكويل       . كوســوفو ــسيد ب ــها هــذه القــوة لل ــون مــن أن املــساعدة الــيت قدمت وشــكا زعمــاء حملي

ــرار  يف شــــــككت  ــا بقــــ ــاد القــــــوة والتزامهــــ ويف ). ١٩٩٩ (١٢٤٤ األمــــــن جملــــــسحيــــ
أبريل، أدى انفجار ُيعتقد أنـه نـاجم عـن قنبلـة يدويـة إىل إضـرام حريـق يف كـشك                      /نيسان ١٠

 ،، يف بلديـة زوبـني بوتـوك       ٣١تابع لشركة تأمني خاصة يف بريشتينا كان قد أقـيم عنـد البوابـة               
  .ارية ومل تفد أنباء عن وقوع إصابات وال تزال التحقيقات ج؛وتدمريه بشكل كامل

تعّرضـت عمليـة اضـطلعت هبـا بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة                 وعلى حنو مماثـل،       - ٢٠
فربايـر، هتـدف إىل مكافحـة    / شـباط  ١٥قوة كوسوفو يف زوبني بوتوك يف       /القانون يف كوسوفو  

التجاريـــة احمللـــيني، األعمـــال النـــشاط اإلجرامـــي املـــنظم، إىل االنتقـــاد مـــن جانـــب أصـــحاب 
الصغرية يف الشمال على دفع الـضرائب       األعمال التجارية   أهنا هتدف إىل إرغام مجيع      اعتربوا   إذ

العالقـة بـني الطوائـف يف       تـوتر   ملؤسسات كوسوفو اليت ال يعترفون هبا، وأهنا سامهت يف زيادة           
  .الشمال من جهة وقوة كوسوفو وبعثة االحتاد األورويب من جهة أخرى

 العالقـات بـني الطوائـف احملليـة يف الـشمال وبعـض              وأكدت االنتكاسات اليت شـهدهتا      - ٢١
ــة األمــم املتحــدة يف جمــال تيــسري       ــه بعث ــة الــدور الــذي تــضطلع ب ــة أمهي ــة الفاعل اجلهــات الدولي

، واصـلت البعثـة بـذل مـساعٍ تكللـت            املشمولة بـالتقرير   وخالل الفترة . القومياتالتواصل بني   
  .ببالنجاح لتحقيق التواصل بني طوائف الشمال واجلنو

ــهاء مــن نقــل   / شــباط١ويف   - ٢٢ ــر، مت االنت ــا   ٣٨فرباي  أســرة كوســوفية مــن طــائفيت الروم
واألشكاليا من خميم أوستريود يف مشال ميتروفيتشا وإعادة توطينها يف منازهلا الـيت أعيـد بناؤهـا                 

 أسـرة كوسـوفية   ٩٦وحـىت اآلن، ُنقلـت   . طائفـة الرومـا يف جنـوب ميتروفيتـشا     حـي   يف  حديثا  
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شيسمني لـوغ وأوسـتريود امللـوثني بالرصـاص وأعيـد      ت الروما واألشكاليا من خميمي  من طائفيت 
  .طائفة الروماحي توطينها يف 

  
  احلالة االقتصادية  -خامسا  

 الـيت تتـضمن     ٢٠١١مارس، وافقت مجعيـة كوسـوفو علـى امليزانيـة لعـام             / آذار ٣١يف    - ٢٣
ت املوافقة علـى هـذه امليزانيـة يف ظـل           ومت. زيادة مثرية للجدل يف مرتبات موظفي القطاع العام       

احملادثــات بــني ســلطات كوســوفو وصــندوق النقــد الــدويل بــشأن حتــصيل اإليــرادات وقــضايا    
ــق بكوســوفو      ــا يتعل ــصندوق يف م ــذي وضــعه ال ــديل ال ــا . اإلنفــاق، يف إطــار الترتيــب الب ووفق

مليزانيـة تـؤدي إىل     لصندوق النقد الدويل، فإن زيادة مرتبات موظفي القطاع العام املدرجـة يف ا            
ــادة بنــسبة  ــة، وهــو أمــر غــري مــألوف يف    ٢٧زي ــة يف فــاتورة جممــوع املرتبــات احلكومي  يف املائ

املنطقة، ويشكل انتهاكا التفاق صندوق النقد الدويل، وُيخشى أن خيلّف عواقب سـلبية علـى                
  .اقتصاد كوسوفو

ــإن بعــض الفرضــيات الــيت وضــعتها احلكومــة      - ٢٤ ــشأن مــصادر  وباإلضــافة إىل ذلــك، ف  ب
مــن البيــع املقتــرح احلاليــة اإليــرادات ومــستوياهتا، مثــل العائــدات املتوقعــة خــالل الــسنة املاليــة   

حلـــصيلة إيـــرادات لـــشركة الربيـــد واالتـــصاالت الـــسلكية والالســـلكية، واملـــستوى املفتـــرض  
ر ويف الــسياق احلــايل، ال ُيتوقــع دفــع أي مبــالغ أخــرى يف إطــا  . اجلمــارك، ُتعتــرب غــري مؤكــدة 

يوليـه  /ومنـذ تـسديد الدفعـة األوىل يف متـوز         . الترتيب البديل الذي وضعه صندوق النقد الـدويل       
، مل ُتدفع أي مبالغ أخرى، رغم أنه كان من املتوقـع أصـالً تـسديد دفعـتني أخـريني يف                     ٢٠١٠

  .٢٠١١مارس / وآذار٢٠١٠ديسمرب /كانون األول
 االقتــصادية غــري كافيــة للتخفيــف مــن وال تــزال أعــداد الوظــائف الــيت تولّــدها احلركــة  - ٢٥

الـذي ُيتوقـع    لكوسـوفو   مستويات البطالـة املرتفعـة، وذلـك علـى الـرغم مـن النمـو االقتـصادي                  
 ع أرقام دقيقـة تتـصل بالعمالـة، تـشري    يمجتورغم صعوبة . ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٥,٥يبلغ   أن

مل الذي ال يقّدم فرصـاً       سنوياً سوق الع   لون من الشباب يدخ   ٣٠ ٠٠٠ التقديرات إىل أن حنو   
ويزيد هذا الوضع من شدة الـضغوط الـيت يتعـرض           . للعمل أو للتطور املهين إال لقلة قليلة منهم       

وال تزال اليد العاملة من أبرز الصادرات، حيث أن التحـويالت           . كوسوفولهلا االستقرار العام    
ــن حركــ        ــّول جــزءاً كــبرياً م ــاجرون مت ــال امله ــيت يرســلها العم ــة ال ــداخلي  املالي ة االســتهالك ال

  .كوسوفو يف
وبشكل عام، نـصح صـندوق النقـد الـدويل احلكومـة بإبقـاء الزيـادة الـيت طـرأت علـى                        - ٢٦

 يف املائــة، والبــدء بــسرعة يف تطبيــق إصــالحات  ١٥فــاتورة األجــور ضــمن حــد أقــصى قــدره  
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ســطة احلجــم لتعزيــز الزيــادة يف اإلنتــاج احمللــي واإلنتاجيــة، وتــشجيع الــشركات الــصغرية واملتو
والقطــاع الزراعــي، وعــدم النظــر مــستقبالً يف إقــرار زيــادات أخــرى يف املرتبــات إال إذا كــان    

  .ممكناً ذلك
  

  األمن  -سادسا  
ظلت احلالة األمنية العامـة يف كوسـوفو هادئـة نـسبيا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،            - ٢٧

ــث  ــة  حي ــت غالبي ــيت  متثل ــسلب ووقعــت يف حــوادث  احلــوادث ال ــسرقة اال وإحــداث أضــرار  ل
ــات يف ــوفو،     . املمتلكـ ــاء كوسـ ــع أحنـ ــشرة يف مجيـ ــسلح منتـ ــسلب املـ ــات الـ ــا زالـــت عمليـ ومـ
 يف املائـة مـن هـذه العمليـات يف بريـشتينا، حيـث يتركـز الوجـود         ٧٠حصل ما يقرب من    وقد

  .ويف الواقع، ازدادت احلوادث اإلجرامية اليت تستهدف أعضاء اجملتمع الدويل. الدويل
القتل ومصادرة األسلحة واملخدرات وحـوادث إطـالق        ألعمال  د العدد اإلمجايل    وشه  - ٢٨

وجتـدر اإلشـارة إىل أن الـشرطة        . النار زيادة طفيفة مقارنة مع الفتـرة نفـسها مـن العـام املاضـي              
ــيت هتــدف إىل مكافحــة االجتــار بالبــشر        ــات الناجحــة ال يف كوســوفو نفــدت عــددا مــن العملي

  . عينيوهتريب املهاجرين غري الشر
ــشكل أساســي حــاالت حتــرش          - ٢٩ ــشمل ب ــات ت ــا األقلي ــيت تتعــرض هل ــت اجلــرائم ال وبقي

وختويـــف واعتـــداءات بـــسيطة، وحـــوادث متـــصلة باملمتلكـــات، مبـــا يف ذلـــك إحلـــاق أضـــرار  
وأُبلـغ عـن وقـوع    . بالكنائس واملقابر األرثوذكسية ومنـازل العائـدين يف مواقـع العـودة املنظمـة           

يناير، تعـرض رجـل مـن       / كانون الثاين  ٢٣ففي  . ين خالل هذه الفترة   اعتداءين إجراميني خطري  
 للـضرب علـى     ،اليت يسكنها خليط عرقـي    ) بلدية إستوك ( من قرية أوبراشكا     ،صرب كوسوفو 

الـضحية املستـشفى يف حالـة       أودع  و. يد ثالثة رجال جمهولني، بينما كان يعمل يف فنـاء منــزله           
مـارس، أصـيب رجـل    / آذار٢٩ويف . بـان كوسـوفو   وقد احُتجز رجل مشتبه به مـن أل       . خطرية

 جبـروح خطـرية عنـدما    ،)بلدية بيجي(املختلطة عرقيا   يف قرية فيتروميتشا     ،من صرب كوسوفو  
  .وما زال الدافع وراء هذين االعتداءين جمهوال. أطلق عليه ثالثة رجال جمهولني أعرية نارية

جلت شـرطة كوسـوفو وقـوع       فربايـر، سـ   /ينـاير وشـباط   /وخالل شـهري كـانون الثـاين        - ٣٠
مواقـع صـربية أرثوذكـسية،       ٧:  حادث ختريب وسرقة أحلقت أضراراً مبواقع ثقافية ودينيـة         ١٦
وبــالنظر إىل أن عــدد حــاالت التخريــب . مواقــع للــروم الكاثوليــك ٣ ومواقــع إســالمية،  ٦ و

وسـوفو  املسجلة شهد زيادة باملقارنة مع الفترة نفسها خالل العام الـسابق، أصـدرت شـرطة ك               
ــة      ــع التراثيــ ــدوريات يف املواقــ ــادة الــ ــشرطة لزيــ ــة الــ ــع املكاتــــب اإلقليميــ ــات إىل مجيــ تعليمــ

  .والدينية الثقافية
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ــاالت         - ٣١ ــسابق وتنظــيم احتف ــر كوســوفو ال ــراد ســابقني يف جــيش حتري ــال أف وأدى اعتق
التجمعـــات مبناســـبة الـــذكرى الـــسنوية للحـــرب إىل زيـــادة إمجاليـــة يف عـــدد االحتجاجـــات و 

ألبان كوسوفو وصرب كوسـوفو خـالل هـذه الفتـرة؛ وكانـت       طائفتا  اهرات اليت نظمتها    واملظ
واعتقلــت بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو  . كلــها حتركــات ســلمية

جمموعة من األفراد السابقني يف جيش حترير كوسوفو املشتبه بارتكاهبم جرائم حرب، ممـا أثـار             
مـارس، شـارك فيهـا    / آذار٢٣ بلدية سكاهنا من ألبـان كوسـوفو يف       ٢٦  احتجاجات منظمة يف  

 شــــخص يف البلــــديات األخــــرى جمتمعــــة؛  ١٥ ٠٠٠ شــــخص يف بريــــشتينا وحنــــو ١ ٥٠٠
.  شـخص  ٣ ٠٠٠مـارس حـشداً ضـم       / آذار ٢٣واستقطب احتجاج ثـاٍن ُنظـم يف بريـشتينا يف           

ــى ســيارة تابعــ      ــة عل ــة يدوي ــة االعتقــال هــذه، ألقيــت قنبل ــة االحتــاد األورويب  وبعــد عملي ة لبعث
  .الفترةتلك بريزرين، فيما يشكل أخطر حادث يتعرض له اجملتمع الدويل خالل  يف
  

  سيادة القانون  -سابعا   
استمر التعاون الفين مع وزاريت العدل والـشؤون الداخليـة يف كوسـوفو، وكـذلك مـع                 - ٣٢

ت بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة التقرير، وتلقــبــوزارة العــدل الــصربية، خــالل الفتــرة املــشمولة 
املؤقتة يف كوسوفو طلبات للحصول علـى املـساعدة القانونيـة املتبادلـة مـن الـدول غـري املعترفـة                     

بـني وزارة العـدل يف      مل يـتم التوصـل إىل اتفـاق بعـد           و. بكوسوفو وقامت بإحالة تلك الطلبات    
وتواصل بعثة األمـم املتحـدة      . لةكوسوفو ووزارة العدل الصربية بشأن املساعدة القانونية املتباد       

  .مع بعثة االحتاد األورويباملناقشات املشاركة يف املناقشات ملعاجلة هذا الوضع، مبا يف ذلك 
كما واصلت شرطة بعثة األمم املتحدة التعاون والتنسيق الفنـيني مـع شـرطة كوسـوفو                  - ٣٣

اد، ويـّسرت التعـاون، بـصورة       ووزاريت العدل والداخليـة يف بريـشتينا ووزارة الداخليـة يف بلغـر            
والـدول األعـضاء   ) اإلنتربـول (يومية، بني سلطات كوسوفو واملنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة         

 طلبا إلصدار مذكرات دوليـة العتقـال   ٢٢وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تلقت البعثة    . فيها
مـن أملانيـا    ٤(لـوبني   مط٦مطلوبني كما يسرت إصدار ثالث مذكرات محراء لإلنتربول ونقل     

  ). ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وسويسرا وألبانيا واثنني إىل ألبانيا
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدمت البعثة أيـضاً خـدمات يف جمـال التـصديق علـى                   - ٣٤

ــة      ــائق األكادميي ــة والوث ــة واملعاشــات التقاعدي ــة املدني ــائق احلال ــائق، وال ســيما وث ــسكان الوث ، ل
  .كوسوفو وبناء على طلب الدول غري املعترفة بكوسوفو

ووفقــا لتقــارير منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، علــى الــرغم مــن اإلصــالحات            - ٣٥
امللحوظــة الــيت جــرت نتيجــة لعمليــة فحــص وإعــادة تعــيني القــضاة واملــدعني العــامني، ال يــزال  
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 حيـث مـدى االمتثـال للمعـايري الدوليـة           القضاء يف كوسوفو يعاين من أوجه قصور خطـرية مـن          
وال يزال تـراكم القـضايا املعروضـة علـى احملـاكم           . حلقوق اإلنسان يف الدعاوى املدنية واجلنائية     

، كـان جممـوع عـدد القـضايا املعروضـة أمـام احملـاكم               ٢٠١٠ويف هناية عام    . مسألة مثرية للقلق  
ظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا أن    وقد الحظت من.  قضية ٢٣٥ ٧٣١واليت مل ُيبت فيها يبلغ      

ــدرة حمــدودة         ــالث ســنوات، بق ــر مــن ث ــذ أكث ــشا يعمــل، من ــة ميتروفيت ــة يف منطق نظــام العدال
عواقــب وخيمــة فيمــا يتعلــق حبقــوق األفــراد يف االحتكــام إىل القــضاء واملثــول أمــام   خيلــف  ممــا

  .احملكمة يف غضون فترة زمنية معقولة
عثـة االحتــاد األورويب مثانيــة أشـخاص بتهمــة ارتكــاب   مـارس، اعتقلــت ب / آذار١٦ويف   - ٣٦

وقـد أصـدرت سـلطات    . جرائم حرب؛ واعُتقل شخص تاسع يف سويسرا وُنقـل إىل كوسـوفو    
دعـت فيهـا املتـهمني إىل التعـاون مـع           االدعـاءات   كوسوفو بيانات مؤيـدة للتحقيقـات يف هـذه          

لقبض علــى فــامتري ليمــاي، وأكــدت بعثــة االحتــاد األورويب أن هنــاك أيــضا أمــرا بــا . الــسلطات
كوســـوفو الـــوزير الـــسابق للنقـــل واالتـــصاالت الـــسلكية والالســـلكية ونائـــب رئـــيس حـــزب 

والـسيد ليمـاي عـضو يف مجعيـة كوسـوفو ويـّدعي           . الدميقراطي، بتهمة ارتكاب جـرائم حـرب      
زال قيـد  بالتايل أنه يتمتع حبصانة برملانية؛ وأعلنت بعثة االحتاد األورويب أن مسألة احلـصانة ال تـ     

أبريل، أمر قاض يف بعثـة االحتـاد األورويب بـسجن بلـريمي كوتـشي،               / نيسان ٥ويف  . االستيضاح
دالء بـشهادته يف   يوما، بـسبب رفـضه اإل     ٣٠، ملدة   اسوفا ريك /الرئيس احلايل لبلدية سوهاريك   

وبعـــــد اعتقالـــــه، ُنظمـــــت مظـــــاهرات يف . التحقيقـــــات اجلاريـــــة بـــــشأن جـــــرائم احلـــــرب
  .ا تطالب باإلفراج عنه فوراًسوفا ريك/سوهاريك

  شؤون الطوائف والعائدين  -ثامنا   
لــشؤون الالجـئني عــودة طوعيــة ألفــراد بلــغ عــددهم   املتحــدة األمــمسـجلت مفوضــية    - ٣٧

 فردا يف الفترة نفسها مـن       ٤٣٣مارس، مقارنة بعددهم الذي بلغ      / أفراد حبلول هناية آذار    ٢٠٨
عائدين من طوائف الرومـا واألشـكايل واملـصريني         وكانت األغلبية الساحقة من ال    . ٢٠١٠عام  

 يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل، يلـيهم            ٦٠البلقان يف كوسـوفو، حيـث اسـتأثرت بنـسبة قاربـت             
 يف املائــة والبوســنيني بنــسبة ١٠ يف املائــة وطائفــة الغــوراين بنــسبة ٢٢صــرب كوســوفو بنــسبة 

  . يف املائة٢يف املائة وسكان اجلبل األسود بنسبة  ٦
. وُنظمت عـدة زيـارات استكـشافية وزيـارات إبـالغ خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                    - ٣٨

 مــشردين، معظمهــم مــن اجلبــل األســود ١١٠فقــد أجريــت تــسع زيــارات استكــشافية لفائــدة 
 مــن طوائــف الرومــا واألشــكايل ٤٣ منــهم مــن صــرب كوســوفو و ٦٧وصــربيا؛ حيــث كــان 
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 شخـصا مـشردا يف اجلبـل        ٥٠بالغ لصاحل أكثر مـن      وُنظمت أيضا ثالث زيارات إ    . واملصريني
  .األسود وصربيا

وقد أعرب بعض الطوائف املستقبِلة يف بلديت كلـيين وديتـشان عـن معارضـتهم لعـودة                   - ٣٩
صرب كوسوفو، مّدعني، دون إقامة الربهان، ضلوع العائدين يف ارتكاب جـرائم حـرب إبـان           

ع يف قـرى بوديـسافتش ودرينـوفتش وكروشـفا          وكانت أكثر احلاالت إثارة للجز    . فترة النـزاع 
. وماذي كروسفو، التابعة لبلدية كليين، مع أن السلطات البلدية هنـاك بـذلت مـساع للتـسوية                

ونتيجــة لــذلك، عــدل صــرب كوســوفو املــشردون الــذين كــانوا قــد أبــدوا عــزمهم العــودة إىل  
  .منطقة درينوفتش، عن قراراهتم

ـــ وســجلت املفوضــية أيــضا عــودة قــسر    - ٤٠ ــة   ١١٧ية ل ــا الغربي  شخــصا مــن بلــدان أوروب
وتــدل البيانــات .  منــهم مــن طوائــف الرومــا واألشــكايل واملــصريني يف كوســوفو  ٨٤أساســا، 

ــى أن   ــوفو و    ١٣كــذلك عل ــن صــرب كوس ــوفو    ٧ شخــصا م ــنيي كوس ــن بوس  أشــخاص م
 مـن ألبـان كوسـوفو قـد أعيـدوا إىل أوطـاهنم خـالل الفتـرة                  ١١وتركَيني من أتراك كوسوفو و      

  .املشمولة بالتقرير
وتعتـــزم عــدة بلــديات تلقــي أعــداد كــبرية مــن العائــدين عــودة قــسرية، لكنــها أكــدت   - ٤١

 االقتـصادية سـُتعيق عمليـة انـدماج هـؤالء      -باستمرار أن حمدوديـة قـدراهتا املاليـة واالجتماعيـة          
ق حـىت    دون التحقـ   ٢٠١١وقد حال التـأخر يف عمليـة إقـرار ميزانيـة كوسـوفو لعـام                . العائدين

اآلن مــن التعهــد الــذي أعلنتــه وزارة الداخليــة يف بريــشتينا بزيــادة الــدعم املــايل إلعــادة إدمــاج  
  .العائدين قسرا

بــدأ تنفيــذ تعــداد للــسكان واملــساكن يف مجيــع أحنــاء كوســوفو    ،أبريــل/نيــسان ١ويف   - ٤٢
 إجـراء   خلـدمات املـشاريع، بعـد      املتحـدة    األمـم باستثناء مشال كوسوفو حيث سيضطلع مكتب       

 األمــموتقــدم بعثــة . مــشاورات بــني بلغــراد واالحتــاد األورويب، بإجرائــه فيهــا يف تــاريخ الحــق 
خلدمات املشاريع بتوفري أماكن مكتبيـة وتيـسري         املتحدة   األمماملساعدة والدعم ملكتب    املتحدة  

عقــد االجتماعــات بــني مــوظفي املكتــب القــائمني بالتعــداد الــسكاين وقــادة صــرب كوســوفو    
بيــد أن مــشاركة صــرب كوســوفو يف ذلــك التعــداد ظلــت مــسألة مــثرية للخــالف،     . لــينياحمل

كان صرب كوسوفو املنضوين حتت لواء سلطات كوسـوفو يـشاركون فيـه، فـإن درجـة                  ولئن
ويف األسـابيع  . نوب هنر إيبار عموما ال يزال الغمـوض يكتنفهـا     مشاركة صرب كوسوفو يف ج    

ــا أن       ــشؤون كوســوفو وميتوهي ــوزير الــصريب ل ــسكاين، أعلــن ال ــة التعــداد ال الــيت ســبقت عملي
إجراء التعداد السكاين يف مجيـع منـاطق كوسـوفو يف مشـال هنـر                املتحدة   األمماألجدر أن تتوىل    

اإلضــافة إىل ذلــك، انتقــد بعــض املــسؤولني الــصرب   وب. إيبــار وجنوبــه ذات األغلبيــة الــصربية 
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اســتبعاد مــشردي صــرب كوســوفو، غــري املقــيمني عــادة يف كوســوفو وممتلكــاهتم مــن التعــداد، 
وأعربوا عن اعتقادهم أن تكون نتائج التعداد السكاين قد طاهلا التالعب مبـا يـؤدي إىل تقلـص                  

هتميشهم سياسيا أو حىت إخـضاع      األعداد الرمسية للسكان الصرب، وما يترتب على ذلك من          
ملّـا ُحـدد اجلـدول الـزمين األويل النتـهاء            ،أبريـل /نيـسان  ١٥ويف  . عملية الالمركزيـة للمراجعـة    

التعداد السكاين، أعلنت جلنة كوسـوفو املركزيـة للتعـداد، ومكتـب االتـصال التـابع للمفوضـية                  
يف ســبع بلــديات بريــل أ/نيــسان ١٩األوروبيــة واملكتــب اإلحــصائي لكوســوفو عــن متديــده إىل 

. بريـــشتينا، وِفـــرزاتش، وديتـــشان، وغراكانيتـــشي، وشتربتـــشي، وبـــاريش، وكلوكـــت: هـــي
  .وأغلبية سكان هذه البلديات األربع ُهم من صرب كوسوفو

ومع ذلك، حترز عملية إدماج صرب كوسوفو يف مؤسـسات كوسـوفو علـى الـصعيد                  - ٤٣
 البلديات املنشأة حديثا اليت ينحـدر غالبيـة         ففي معظم . املركزي وصعيد البلديات بعض التقدم    

سكاهنا من صـرب كوسـوفو، أبـدى بعـض املـوظفني مـن صـرب كوسـوفو يف قطـاعي التعلـيم                       
واتـسع نطـاق التعـاون أيـضا بـني          . والصحة اهتماما بإبرام عقـود عمـل مـع سـلطات كوسـوفو            

آلن قـّسان مـن تلـك       ففي بريشتينا، يشارك ا   . الكنيسة األرثوذكسية الصربية والسلطات البلدية    
يف اجتماعـات اللجنـة البلديـة        ، املتحـدة  األمـم الكنيسة، بفضل جهود التيسري الـيت بذلتـها بعثـة           

  .لشؤون الطوائف واجمللس البلدي لسالمة اجملتمعات احمللية
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدمت بعثـة األمـم املتحـدة املـساعدة ألفـراد طوائـف                 و  - ٤٤

اء االتصاالت مع سلطات كوسوفو بشأن مسائل متنوعـة مـن قبيـل كفالـة أن                األقليات يف إجر  
حتترم البلديات الشروط القانونية القاضية بـإدراج اإلحـاالت املرجعيـة الثنائيـة اللغـة يف الوثـائق                  

األقليـات؛  لقرى  اليت تصدرها؛ وتشجيع قيام السلطات البلدية بأنشطة التوعية وإيالء االهتمام           
ة فيمــا يتعلــق بتــسوية املــشاكل املتــصلة باهلياكــل األساســية مثــل قطــع اإلمــداد  وتقــدمي املــساعد
  .بالطاقة الكهربائية

  
  التراث الثقايف والديين  -تاسعا   

واصلت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو تسهيل عمل جلنة تنفيذ أعمـال                - ٤٥
 الـيت تـضررت أو ُدمـرت خـالل أعمـال          التعمري يف سياق تـرميم مواقـع التـراث الثقـايف والـديين            

وحتـت رعايـة جلنـة تنفيـذ أعمـال الـتعمري، أُجنـزت              . ٢٠٠٤مـارس   /العنف الـيت وقعـت يف آذار      
، لكــن ٢٠١١ينــاير /التركيبــات النهائيــة األساســية ألعمــال التــرميم املقــررة، يف كــانون الثــاين  

ــة   ــى ا اجلهــات املاحنــة الدولي ــل  ُشــجعت عل ــشاركة يف مــشاريع التموي ــيت   يفمل ــع ال بعــض املواق
  .تكن مشمولة بامليزانية املثقلة باألعباء مل
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، بـدعم مـن البعثـة       )اليونـسكو (للتربيـة والعلـم والثقافـة        املتحـدة    األمموأجرت منظمة     - ٤٦
تقييمــات تقنيــة وأجنــزت إعــداد الوثــائق املتعلقــة بإعــادة تــشييد احلمــام العثمــاين والكنيــسة           

وأبرمـت البعثـة   . ن، بتمويـل تربعـت بـه حكومتـا ألبانيـا وتركيـا         الكاثوليكية الرومانية يف بـرزري    
واليونسكو مـذكرة تفـاهم تكميليـة بـشأن احلـصول علـى مبلـغ مليـوين دوالر أعلنـت حكومـة                      
االحتــاد الروســي عــن تربعهــا بــه، علــى أن يوّجــه لتــرميم أربعــة مواقــع يف كوســوفو مدرجــة يف 

  .ملعرض للخطر الصادرتني عن اليونسكوقائمة التراث العاملي وقائمة التراث العاملي ا
وبالتنسيق مع بعثة االحتاد األورويب املعنية بـسيادة القـانون يف كوسـوفو، ووزارة الثقافـة                  - ٤٧

، تولت بعثـة  )قوة كوسوفو (والشباب والرياضة يف كوسوفو، والقوة األمنية الدولية يف كوسوفو    
اُتخـذت لفائـدة املواقـع األرثوذكـسية الـصربية          الترتيبـات األمنيـة الـيت       تنفيـذ   األمم املتحدة رصـد     

جندي وإعـادة تـشكيل القـوة       ٥ ٠٠٠وعقب ختفيض قوام قوة كوسوفو إىل       . املشمولة باحلماية 
ــسيات      ــاليتني متعــدديت اجلن ــارة عــن جممــوعتني قت ــصبح عب ــوة  /آذار ١يف لت ــارس، واصــلت الق م

ــة يف أربعــ   ــام األمني ــع ةاالضــطالع بامله ــسوكي   (“ز خــاصممتلكــات ذات مركــ ” مواق ــرة ِف أدي
ــتش، وبطري  ــة بِــتشرديتــشاين، واملالئكــة املقدســة، وديِف وواصــلت الكنيــسة األرثوذكــسية  ). كي

مـن قـوة    الصربية إبـداء معارضـتها لعمليـة نقـل املزيـد مـن املـسؤوليات األمنيـة مـن القـوة األمنيـة                        
  .كوسوفو إىل شرطة كوسوفو، مّدعية أن أفراد تلك الشرطة ال حيظون بالثقة

أبريل، أصدرت وزارة شؤون كوسوفو وميتوهيا الـصربية بيانـا يتعلـق            / نيسان ١٣ويف    - ٤٨
بــسرقة صــفائح الرصــاص الــيت كانــت تغطــي جــزءا مــن ســقف كنيــسة ليِفتــسكا العــذراء يف      

مطالبـــة بتحديـــد هويـــات اجلنـــاة   درجـــة يف قائمـــة التـــراث العـــاملي لليونـــسكو، برِتـــزرِن، وامل
أيضا توفري احلماية الكافية للكنيـسة مـن أعمـال التـدنيس والتعـدي      وطلبت الوزارة  . ومعاقبتهم

واحتجــت بــالقول إن شـــرطة كوســوفو عــاجزة عـــن تــوفري األمــن الكـــايف ألديــرة الكنيـــسة        
وقـد فتحـت شـرطة      . الثقافيـة والتارخييـة الـصربية     الـصروح   ثوذكسية الصربية أو غريها مـن       راأل

ة للكنيــسة، الــيت تقــع يف حــي ســكين يف مركــز ومل ُتــوفّر احلراســ. كوســوفو حتقيقــا يف احلــادث
ــة         ــوفو شــركة أمني ــشباب والرياضــة يف كوس ــة وال ــت وزارة الثقاف ــزرِن، إىل أن عّين ــة برِت مدين

فربايــر / شــباط١٢ إىل ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٩اضــطلعت حبراســتها يف الفتــرة مــن  
فربايـر  / شـباط  ١٣منـذ   علـى مـدار الـساعة       لكنيـسة   لشرطة كوسوفو حراسة    وفّرت  و. ٢٠٠٩
  .ومل يتم التحقق بعد من توقيت سرقة مواد التسقيف الرصاصية املذكورة. ٢٠٠٩

مارس، وافقت بلدية بِتش علـى أن تـدرج يف املخططـات املكانيـة للبلديـة         / آذار ٢ويف    - ٤٩
أحكاما تنص على اختاذ الترتيبات الوقائية الالزمة للمنطقـة املـشمولة حبمايـة خاصـة للبطريكيـة           
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 دون ٢٠٠٦وقــد مت إقــرار هــذه املخططــات املكانيــة يف عــام  . وذكــسية الــصربية يف بِــتشاألرث
  .تضمينها تلك األحكام

  
  حقوق اإلنسان  - عاشرا  

فرباير، أحال ممثلي اخلاص إىل جلنة حقـوق الطفـل التقريـر الـذي أعدتـه                / شباط ٢٨يف    - ٥٠
  .سلطات كوسوفو عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ذات الصلة

التـابع للبعثـة    ، كان الفريـق االستـشاري حلقـوق اإلنـسان           ٢٠١١مارس  / آذار ٣١ويف    - ٥١
 شـكوى أُغلقـت خـالل       ٢٦ مـسألة، مبـا فيهـا        ٥٢٥مـن جممـوع     مـسألة    ٩٢قد أهنى البـت يف      

 مسألة بأن أبـدى     ٤١، أغلق الفريق    ٩٢ ومن أصل املسائل املنجزة الـ    . الفترة املشمولة بالتقرير  
 املتبقيـة بـأن قـّرر أن الـشكاوى الـيت تـضمنتها              ٤١  واملـسائل الــ    ةاملوضـوعي وقائعهـا   آراًء بشأن   

ــة  ـــ . تنقــصها مقومــات املقبولي الوقــائع  املغلقــة بإبــداء رأي بــشأن  ٤١ ومــن جممــوع املــسائل ال
، ارتأى الفريق أن بعثة األمم املتحدة تتحمل املسؤولية عـن انتـهاك حقـوق اإلنـسان                 ةاملوضوعي

  .ا التوصيات املناسبة إىل ممثلي اخلاص وفقا لواليتها مسألة وقدم بشأهن٣٩يف 
فلــم يــصدر برملــان . تعــيني نــواب أمنــاء مظــامل يف مؤســسة أمــني املظــامل  مل يــتم بعــد و  - ٥٢

للترشـح لتلـك املناصـب، وفقـا ملـا طلبـه أمـني املظـامل يف الفتـرة الـسابقة                     بعـد   دعوة  الـ كوسوفو  
وتظــل . د التنظيميــة النتخــاب أولئــك النــواب املــشمولة بــالتقرير، لكنــه بــصدد صــياغة القواعــ 

  .مؤسسة أمني املظامل ضعيفة بعدم انتخاهبم
يناير، أدانت منظمة مراسلون بال حدود واملنظمة اإلعالميـة جلنـوب          /ويف كانون الثاين    - ٥٣

شـرق أوروبــا بأشــد العبــارات التــهجم اللفظــي الــصادر علــى لــسان زعــيم يف إحــدى رابطــات  
جيش حترير كوسـوفو حبـق صـحايف يعمـل حلـساب الـصحيفة اليوميـة احملليـة                  قدماء احملاربني يف    

ــوري ” ــا ديت ــة  “كوه ــة األلباني ــصادرة باللغ ــه     .  ال ــاد جــريء ُوّج ــى انتق ــهجم ردا عل وجــاء الت
ووقف عـدد مـن املؤسـسات احملليـة يف وجـه ذلـك              . الصحيفةنشرته  ملسؤولني يف القطاع العام     

  .دفاعا عن حرية التعبري وحريات اإلعالم
ــون       - ٥٤ ــره املعن ــائي تقري ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــشرية يف  ”وأصــدر برن ــة الب ــر التنمي تقري

ــضوء علــى تفــشي نزعــة   يلقــي و. “ اإلدمــاج االجتمــاعي - ٢٠١٠كوســوفو لعــام   ــر ال التقري
طائفـة واسـعة مـن      وتأثريها علـى    اإلقصاء على نطاق واسع يف خمتلف نواحي جمتمع كوسوفو،          

 مـن الـسكان، مبـن فـيهم املعـانون مـن       “الفئـة اخلفيـة  ”ر أن يـصبحوا  األشـخاص املهـددين خبطـ   
 وطوائـف  ، والنـساء يف املنـاطق الريفيـة       ،البطالة الطويلة األجل، واألطفـال والـشباب احملرومـون        

  . واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة،الروما واألشكايل واملصريني
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 التمثيل اخلارجي والتعاون اإلقليمي -حادي عشر 
اصلت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير              و  - ٥٥

 وعلـى الـرغم مـن       .تيسري الترتيبات من أجل إشراك كوسـوفو يف املبـادرات الدوليـة واإلقليميـة             
مــا تقــوم بــه البعثــة مــن تيــسري، يبــدو أن احلكومــة   في ســلطات كوســوفو اســتمرار تــشككأن 

 .  عمليا يهدف إىل كفالة إشراك كوسوفو يف املبادرات الدولية واإلقليميةاجلديدة تتخذ موقفا

مــارس، يــسرت البعثــة عقــد أول اجتمــاع يف بروكــسل للــسنة التقومييــة  / آذار١١ويف   - ٥٦
. ٢٠١١ التفاق التجارة احلـرة ألوروبـا الوسـطى، إعالنـا عـن بـدء سـنة الرئاسـة لعـام                      ٢٠١١

رة احلـرة ألوروبـا الوسـطى واجلهـات املاحنـة معلومـات       وقـدم االجتمـاع ألطـراف اتفـاق التجـا     
، مــارس/ آذار١٨ و ١٧ يــوميويف . تفــاقاالأساســية عــن األنــشطة الــسابقة واملقــررة ألمانــة   

ــة مــشاركة ســلطات كوســوفو يف اجتمــاع جملــس التعــاون اإلقليمــي بــشأن دور      يــسرت البعث
ــاد األورويب  ــلطات  ومـــع. الربملانـــات يف مفاوضـــات االنـــضمام إىل االحتـ  ذلـــك، اختـــارت سـ

 تلـك كوسوفو عدم املشاركة يف اجتماعات جملس التعـاون اإلقليمـي األخـرى املعقـودة خـالل                 
 . الفترة

مبــا يف ذلــك  الطاقــة، للمجتمعـات احملليــة بــشأن ويـسرت البعثــة عقــد ســتة اجتماعــات    - ٥٧
ة، واجتماعـا  بكفاءة الطاقة والطاقـة املتجـدد  اجتماعات متعلقة بالتطورات واخلطط فيما يتصل  

ــة منطقــة القــوس        ــا، ومــؤمترا بــشأن محاي ــة ملرصــد النقــل جلنــوب شــرق أوروب ــة التوجيهي للجن
 .الديناريكي وتنميتها املستدامة

  
  املالحظـــات -ثاين عشر 

مــن دواعــي ســروري أن احلــوار الــذي طــال انتظــاره بــني بلغــراد وبريــشتينا، والــذي       - ٥٨
، قد بدأ خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، عقـب            ٦٤/٢٩٨رحبت به اجلمعية العامة يف قرارها       

ويـشكل عقـد اجتماعـات منتظمـة بـني         . فربايـر /تشكيل حكومة جديـدة يف بريـشتينا يف شـباط         
ويف ذلك الصدد، من الـضروري جلميـع    . اجلانبني، بتيسري من االحتاد األورويب، تطورا مشجعا      
ومما يشجعين أيضا املناخ اإلجيايب والبنـاء       . ةاألطراف املعنية كفالة استمرار احلوار بوترية منتظم      

الذي ساد االجتماعات األوليـة للحـوار، واالسـتعداد الـذي أبـداه اجلانبـان إلجيـاد حلـول تـؤثر               
ورغم أنه من املبكـر اآلن تقيـيم نتـائج احلـوار، فـإنين أحـث               . إجيابيا على احلياة اليومية للسكان    

نة النية والبنـاءة ومـضاعفة اجلهـود للوصـول إىل           بريشتينا وبلغراد على تكثيف مشاركتهما حس     
  .أوجه تقارب يف املواضيع املطروحة للنقاش



S/2011/281
 

16 11-31980 
 

وسيواصـل  . وأرحب بالتعاون املتصل بني االحتـاد األورويب واألمـم املتحـدة يف احلـوار               - ٥٩
ممثلي اخلاص املشاركة عن كثب مع مـسؤويل االحتـاد األورويب، وسيواصـل خـرباء بعثـة األمـم        

عم العملية، وذلك بغية املساعدة على حتقيق نتـائج ملموسـة وحلـول إجيابيـة للقـضايا                 املتحدة د 
واآلن وقد بدأ احلوار، من الضروري أن يـستمر التعـاون بغيـة كفالـة تبـادل                 . املطروحة للنقاش 

  .فعال للمعلومات واإلبالغ عن احلوار إىل جملس األمن
ادئـة نـسبيا خـالل الفتـرة املـشمولة          ومن املشجع أن احلالة يف مشـال كوسـوفو ظلـت ه             - ٦٠

وأتوقع أن يوفر احلوار بني بريـشتينا وبلغـراد املنتـدى       . بالتقرير، رغم استمرار التوترات الكامنة    
ــشمال كوســوفو     ــصلة ب ــم حلــل القــضايا الــيت طــال أمــدها واملت ويف الوقــت نفــسه، مــن  . املالئ
وحـث مجيـع اجلوانـب علـى        الضروري جتديد الدعوة من أجل إقامة حوار بني الطوائف هنـاك            

ويف هـذا الـسياق،     . جتنب اختاذ أي إجراءات أحادية اجلانب من شأهنا أن تقوض الوضـع حمليـا             
يظــل مــن املهــم أمهيــة حيويــة االســتمرار يف التنــسيق الوثيــق، مــن أجــل املــصلحة العامــة لــصون 

لفاعلـة الدوليـة    السالم و االستقرار يف كوسوفو، ألي مبادرة ملعاجلة احلالة تتخـذها األطـراف ا             
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤العاملة يف إطار األمم املتحدة وقرار جملس األمن 

وتظل جلنة تنفيـذ التـرميم تـشكل اآلليـة الوحيـدة للتعامـل الـتقين بـشأن مـسائل تـرميم                        - ٦١
وتواصـل اللجنـة    . التراث الثقايف وصونه بني الكنيسة األرثوذكسية الـصربية وبلغـراد وبريـشتينا           

ا القــيم، إال أنــه مــا مل ختــصص هلــا مــوارد إضــافية، ســيتعني إهناؤهــا تــدرجييا  االضــطالع بعملــه
وأدعـو اجملتمـع الـدويل إىل تـوفري دعـم ملمـوس للجنـة بغيـة متكينـها          . ٢٠١١حبلول أواخر عام  

  .من مواصلة العمل بوصفها منتدى مفيدا للتعاون يف هذا اجملال اهلام
يــة جمللــس أوروبــا باختــاذ قــرار بــشأن التقريــر  وقــد أحطــت علمــا بقيــام اجلمعيــة الربملان   - ٦٢

مبعاملــة غــري إنــسانية للنــاس واالجتــار غــري املــشروع يف األعــضاء املتعلــق بــالتحقيق يف ادعــاءات 
وهناك حاجة إلجراء حتقيق شـامل وحمايـد ومـستقل يف هـذه االدعـاءات               . البشرية يف كوسوفو  

ظــى بالتعــاون الكامــل مــن مجيــع  اخلطــرية، يكــون مــشفوعا بربنــامج قــوي حلمايــة الــشهود وحي 
 علـى اسـتعداد لبـذل تعاوهنـا         لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو      وبعثة األمم املتحدة    . األطراف املعنية 

  .الكامل ألي حتقيق يتم القيام به
ــة         - ٦٣ ــه للبعث ــه وقيادت ــه، ممثلــي اخلــاص، لتفاني ــو زانيي ــاين لالمبريت ــا أعــرب عــن امتن وختام

 زيـادة التعـاون بـني مجيـع اجلوانـب وصـون األمـن واالسـتقرار يف         وجلهوده اليت يبذهلا سـعيا إىل   
وأتقــدم باإلشــادة أيــضا جلميــع مــوظفي البعثــة علــى عملــهم والتــزامهم  . كوســوفو ويف املنطقــة
  .بأهداف األمم املتحدة
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وأخريا، أعرب عن امتنـاين لـشركاء األمـم املتحـدة العـاملني معهـا منـذ أمـد طويـل يف                        - ٦٤
ــم االحتــ   ــسي   كوســوفو، وه ــة حلــف مشــال األطل ــاتو(اد األورويب ومنظم ــن  ) الن ــة األم ومنظم

والتعاون يف أوروبـا، وكـذلك لوكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، ملـا تقدمـه هـذه                      
 .بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفواجلهات من دعم وتعاون مع 
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  املرفق األول
ألورويب املعــــين بالــــشؤون اخلارجيــــة تقريــــر املمثــــل الــــسامي لالحتــــاد ا    

سياســات األمــن املقــدم إىل األمــني العــام بــشأن أنــشطة بعثــة االحتــاد        و
  األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو

 
 موجز تنفيذي  -  ١  

تواصـل بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القـانون يف كوســوفو تنفيــذ واليتــها عــن     
ت يف كوسوفو يف جمال سـيادة القـانون ويف الوقـت نفـسه تطبيـق                طريق مساعدة ودعم السلطا   

مهامهـا التنفيذيـة، كلمـا كـان ذلـك ضـروريا، مــن أجـل القيـام مبهـام العمـل الـشرطي وإجــراء            
وال يزال تركيز البعثة على فرض سيادة القـانون يف مشـال كوسـوفو يوجـه العديـد                  . التحقيقات

عمل ينصب تركيزهـا علـى اجلـرائم اخلطـرية وعلـى      من اجلهود الرئيسية، مبا يف ذلك نشر فرقة      
اجلرمية املنظمة فضال عن إيالء قدر أكـرب مـن التركيـز علـى التوعيـة وعلـى إبـراز دور البعثـة يف                

 مـــن عمليـــات الـــشرطة بعـــددوجـــرى االضـــطالع أيـــضا يف مجيـــع أحنـــاء كوســـوفو . املنطقـــة
وبالتوصـل إىل حـل     . ة املنظمـة   والفساد واجلرمي   القضائية اليت تشمل جرائم احلرب     والتحقيقات

ــع          ــل م ــة عم ــة عالق ــاد األورويب يف إقام ــة االحت ــدأت بعث ــة، ب ــة الطويل ــة االنتخابي ــائي للعملي هن
 .كوسوفويف كومة اجلديدة احل
 

أنشطة بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو يف الفتـرة مـن كـانون                        -  ٢ 
 ٢٠١١أبريل /يناير إىل نسيان/الثاين

 حملة عامة    

تتــــألف بعثــــة االحتــــاد األورويب املعنيــــة بــــسيادة القــــانون يف كوســــوفو حاليــــا مــــن    
وال تـزال عمليـات    ).موظفـا حمليـا    ١ ١٨٨ من املوظفني الدوليني و    ١ ٦٧٠(موظفا   ٢ ٨٥٨

 لبعثـة االحتـاد األورويب وتـشكل معظـم          الرئيـسية الرصد، واإلرشاد وإسداء املشورة هـي املهـام         
ليوميـــة، علـــى الـــرغم مـــن أن املهـــام التنفيذيـــة لتلـــك البعثـــة حتظـــى بالقـــدر األكـــرب   أعماهلـــا ا

 .االهتمام من

مارس، نظمت بعثة االحتاد األورويب معتكفـا جمللـس التنـسيق املـشترك املعـين               /ويف آذار   
بــشكل رئيــسي مــع وزراء الداخليــة، والعــدل،  (بــسيادة القــانون مــع وزراء احلكومــة اجلديــدة  

جل تنسيق املزيد مـن التعـاون بـشأن سـيادة القـانون واملـسائل التقنيـة ذات الـصلة              أمن  ) واملالية
 . أبريل/ نيسان١٨وأعقب هذا اجتماع آخر ُعقد يف . بوالية بالبعثة
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فــرض ســيادة القــانون يف مشــال لوال تــزال بعثــة االحتــاد األورويب تــويل اهتمامــا خاصــا   
، وهــي وحــدة مــشتركة ميتروفيتــشال وجيــرى يف الوقــت احلــايل تــشكيل فرقــة عمــ  .كوســوفو

ــة االحتــاد األورويب، ومــوظفني مــن وزارة العــدل       ــضم شــرطة بعث ــة املنظمــة وت ملكافحــة اجلرمي
 وتتـوىل إجـراء عـدد مـن التحقيقـات احلـساسة يف               وقـد اختـذت شـكال رمسيـا اآلن،         واجلمارك،

املنطقـة تتـسم باحلـساسية،      وال تزال العمليـات يف      . إطار الوالية التنفيذية لبعثة االحتاد األورويب     
وكثريا ما تؤدي اجلهود الرئيسية إلنفاذ القانون، مثل تلك اليت أُضطلع هبا يف زوبني بوتـوك يف                 

فربايــر، إىل نــشوب إعمــال احتجاجيــة وعدائيــة حمليــة يف مواجهــة بعثــة االحتــاد         / شــباط١٥
فو من أجل فـرض     كوسويف  كومة  احلوقد أدت اجلهود اليت تبذهلا      . األورويب وأي وجود دويل   

ــيني،         ــسكان احملل ــة وســط ال ــة مماثل ــال عدائي ــشوب ردود أفع ــشمال إىل ن ــانون يف ال ــيادة الق س
 على الطرقـات ردا علـى احملاولـة الـيت           اليت أقيمت  عدد من االحتجاجات واحلواجز      ذلك يف مبا

ــة يف كوســوفو     /جــرت يف شــباط  ــرور اإلقليمي ــشر وحــدات شــرطة امل ــر لن ــم. فرباي ــذه ورغ  ه
ــةاحلــساسيا ــات     ،ت احمللي ــة وعملي ــام التنفيذي ــة االحتــاد األورويب االضــطالع بامله  واصــلت بعث

الرصــد، واإلرشــاد وإســداء املــشورة يف الوقــت الــذي تعمــل فيــه علــى نــزع فتيــل التــوتر بــني     
ــة االحتــاد  ، يتلقــى  هــذه اجلهــودوإضــافة إىل. الــسكان احمللــيني وحكومــة كوســوفو  وجــود بعث

عن طريق اجلهود املـستمرة يف جمـال التوعيـة والتعلـيم وبزيـادة عـدد                  الدعم األورويب يف املنطقة  
 .موظفي بعثة االحتاد األورويب املقيمني يف الشمال

وتقــدم بعثــة االحتــاد األورويب اإلرشــاد، والرصــد وتــسدي املــشورة بــشأن العديــد مــن  
سـهام يف  جوانب منهجية مستوى اإلدارة يف املؤسسات الرئيسية يف كوسـوفو، مبـا يف ذلـك اإل          

وينصب تركيـز اهليكـل   . مارس/اهليكل اجلديد لشرطة كوسوفو الذي دخل حيز النفاذ يف آذار         
اجلديد على مستوى املقر الرئيسي لشرطة كوسوفو، ودمج إدارتني لـشرطة كوسـوفو معنيـتني               
باحلـــدود، وتنفيـــذ قـــدرات جديـــدة للتخطـــيط املتعـــدد املـــستويات، وحتـــسني مراقبـــة اجلـــودة  

عــادة اهليكلــة، سيــستمر العمــل علــى إنــشاء إوعقــب . حقيقــات الطــب الــشرعييتعلــق بت فيمــا
 لعمليـــة األولـــيني أيـــضا املـــرحلتني  االحتـــاد األورويبورصـــدت بعثـــة. وحـــدة محايـــة الـــشهود

التــسلم ذات املراحــل الــثالث املتعلقــة باحلــدود مــع مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية    /التــسليم
، مـع تـسليم قـوة كوسـوفو         ٢٠١١ينـاير   / يف كـانون الثـاين      وقد بـدأت املرحلـة األوىل      .السابقة

 وستواصــل بعثــة. مــارس/مهمــة مراقبــة القــسم الثــاين مــن احلــدود إىل شــرطة كوســوفو يف آذار
ري الـدوريات يف    ي رصد التقدم الذي حترزه كوسـوفو عـن كثـب يف إدارة وتـس              االحتاد األورويب 

 . بل املرحلة الثالثة ذات األمهية البالغةاحلدود الشمالية للمساعدة على كفالة عملية منظمة ق
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 جرائم احلرب    

وقبلـت  .  مـن األحكـام فيمـا يتـصل جبـرائم احلـرب            عـدد ينـاير، صـدر     /يف كانون الثاين    
هيئة قضائية خمتلطة مـن بعثـة االحتـاد األورويب وقـضاة حملـيني يف احملكمـة العليـا جزئيـا الطعـون                       

املتعلقـة بارتكـاب جـرائم     “ جمموعـة اليب  ” بقـضية    املقدمة من ثالثة من املتـهمني يف مـا يـسمى          
 .  إلعادة احملاكمة جزئيا مرة ثانيةابتدائيةاحلرب وأمرت بإعادة القضية إىل حمكمة 

 ثابـت ( اليت تـشمل شخـصني       “يتحماكمة غيش ”مارس، استؤنفت إجراءات    /ويف آذار   
ئية تـضم اثـنني مـن       ، مع هيئـة قـضا     ميتروفيتشاحتت توجيه حمكمة مقاطعة     )  أليجا ورضا  يتغيش

ووجهـت إىل املتـهمني هتـم بارتكـاب جـرائم حـرب             . قضاة بعثة االحتاد األورويب وقاض حملـي      
 يف ألبانيـا أثنـاء الـرتاع املـسلح يف كوسـوفو يف      ارتكبتضد السكان املدنيني فيما يتصل جبرائم       

اك الـسالمة   ، والتعـذيب، وانتـه    غري اإلنسانية  متهما باملعاملة    يتويقف السيد غيش  . ١٩٩٩عام  
اجلـــسدية واملـــشاركة يف عمليـــات قتـــل، حينمـــا كـــان يتـــوىل منـــصبا قياديـــا يف جـــيش حتريـــر  

 اإلنـسانية للمحتجـزين      غـري   واملعاملـة  ،وُيتهم السيد أليجا بانتهاك الـسالمة اجلـسدية       . كوسوفو
ومـن املتوقـع أن تـستمر جلـسات احملكمـة خـالل         . يف اجملمع العسكري جلـيش حتريـر كوسـوفو        

ى مــارس أيــضا، بــدأت حماكمــة مــا يــسم /ويف آذار .يونيــه/مــارس إىل حزيــران/مــن آذارالفتــرة 
 رامـا يف حمكمـة      وحـسىن ر الدين غاشي    خ جلرائم احلرب املتهم فيها كل من ف       “بالكا”بقضية  

، حتت توجيه هيئـة قـضائية مـشكلة مـن قـاض حملـي وقاضـيني مـن قـضاة بعثـة                       بريشتينامقاطعة  
ــذه هــي ا .االحتــاد األورويب ــشاهد       وه ــا ال ــيت أدىل هب ــشهادات ال ــة عــن ال ــة األوىل الناجت حملاكم

 .أبريل/ بالكا، الذي قبل أن يكمل شاهدته يف وقت الحق يف نيسانناظماملتعاون 

 عمليـات إللقـاء القـبض    شرطة بعثة االحتاد األورويب مثان مارس، نفذت   / آذار ١٦ويف    
ت بارتكــاب جــرائم حــرب ضــد دعــاءاايف بريــزرين وعمليــة واحــدة يف سويــسرا فيمــا يتــصل ب

وصـــدرت األوامـــر بإلقـــاء القـــبض مـــن قاضـــى . أعـــضاء ســـابقني يف جـــيش حتريـــر كوســـوفو
اإلجراءات التمهيدية يف حمكمة مقاطعة بريشتينا التـابع لبعثـة االحتـاد األورويب اسـتنادا إىل قيـام                 
 شكوك بارتكاب القتـل والتعـذيب وجـرائم أخـرى ضـد املـدنيني مـن ألبـان وصـرب كوسـوفو               

وقـد أُعـد أيـضا أمـر بإلقـاء          . ١٩٩٩وأسرى احلرب يف مركـز االحتجـاز يف كوسـوفو يف عـام              
القبض على وزير النقل واملواصالت السلكية والالسـلكية الـسابق فـامتري ليمـاج املتـهم يف هـذه                 

وجيــري التحقيــق حتــت .  مــسألة حــصانته الربملانيــةالســتجالءالقــضية، ولكــن مل ُينفــذ انتظــارا  
 . االحتاد األورويب لبعثةعضاء النيابة العامة التابعنيأحد أإشراف 
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 الفساد    

ترتيــب أولويــات التحقيــق يف قــضايا الفــساد ومقاضــاة االحتــاد األورويب واصـلت بعثــة    
أعـضاء النيابـة     التـابعني للبعثـة و      العـام  االدعـاء مرتكبيها مـن خـالل التعـاون الوثيـق بـني أعـضاء              

 ضد أربعة متـهمني     :ستقلتنيقيقات جارية يف قضييت فساد م     وال تزال التح  .  يف كوسوفو  العامة
فيما يتصل باحلاكم السابق ملصرف كوسوفو املركزي وفيمـا يتعلـق بـوزير النقـل واملواصـالت                 

  االحتـاد األورويب بعثـة  يناير، قامت/ويف كانون الثاين. السلكية والالسلكية السابق فامتري ليماج  
حقيق يف مناقـصة مـشبوهة لـوزارة النقـل واالتــصاالت     بتفتـيش أربـع شـركات فيمـا يتـصل بـالت      

 .السلكية والالسلكية

  علـى حنـو مكثـف      املشورةاالحتاد األورويب   وباإلضافة إىل املهام التنفيذية، تسدي بعثة         
 إىل أن    االحتـاد األورويب    وحينمـا خلـصت بعثـة      .عوتسهم يف مؤسـسات كوسـوفو ويف التـشري        

املــصادرة ال تطبــق علــى حنــو يتــسم بالكفــاءة، تــدعم البعثــة   قــوانني كوســوفو احلاليــة املتعلقــة ب 
وتتعقب وتقوم باإلبالغ عن مقاضاة مرتكيب الفساد بشكل استباقي لكفالة الفـصل النـاجع يف                

 .هذه القضايا

هــود اإلصــالح الــيت تبــذهلا جب فيمــا يتــصل الــدعم أيــضا  االحتــاد األورويبوقــدمت بعثــة  
لتوسيع نطاق قوانني املصادرة لتشمل املـصادرة الـيت         حكومة كوسوفو، وتدعم دعوة احلكومة      

ال تقوم على اإلدانة وتعمل على كفالة توافق هذه القوانني مـع املعـايري الدوليـة، وال سـيما مـع                     
 .االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

  
 اجلرمية املنظمة    

تقريــر املقــرر ، أيــدت اجلمعيــة الربملانيــة جمللــس أوروبــا  ٢٠١١ينــاير /يف كــانون الثــاين  
االدعــاءات التحقيــق يف ”شيوخ ديــك مــاريت املعنــون  لــاخلــاص جمللــس أوروبــا، عــضو جملــس ا 

ويـشري  . “ يف األعـضاء البـشرية يف كوسـوفو      غـري املـشروع    واالجتـار للنـاس   غري إنـسانية    ملعاملة  
 التقرير إىل أن قادة كوسوفو هم حلقة للجرمية املنظمـة تـشمل هتريـب املخـدرات، واالجتـار يف                  

 موقفـا ثابتـا      االحتـاد األورويب   بعثـة  ومنـذ نـشر هـذه املـزاعم، اختـذت          .األعضاء البشرية والقتـل   
 القدرة، واخلربة والوالية القضائية للتعامل مع هـذه القـضية،     يهابشأن هذه املسألة، معلنة أن لد     

 تقـدمي   وقد ناشدت البعثة مجيع املنظمـات واألفـراد املعنـيني         . تتوىل املسؤولية عن التحقيق   هي  و
. الـشأن ليهـا واالتـصال بالبعثـة مـن أجـل تيـسري إجـراء أي حتقيـق هبـذا            إالنتائج اليت مت التوصـل      

وعلى املستوى العملـي، فتحـت البعثـة حتقيقـا أوليـا يف املوضـوع وتلتـزم بتـوفري مجيـع الوسـائل                    
املـوظفني  يكفـي مـن املرافـق و    الالزمة، مبا يف ذلك أمن الشهود، وتقييم املخاطر وإدارهتـا، ومـا           
وناشـد أعـضاء النيابـة العامـة     . املكرسني مما قـد يكـون مطلوبـا كجـزء مـن التحقيـق يف القـضية           



S/2011/281
 

22 11-31980 
 

.  يف تريانــا وبلغــراد املــساعدة يف التحقيــقأعــضاء النيابــة العامــة  االحتــاد األورويبلبعثــة التــابعني
 ماريت ملناقـشة    يوخالش بعضو جملس     االحتاد األورويب  واجتمع أعضاء النيابة العامة التابعني لبعثة     

 .النتائج اليت خلص إليها

حاكمــة قــضية هنــر تيــسا، بإشــراف سمى مبيــفربايــر مــا / شــباط٢تينا يف ش يف بريــوبــدأ  
وتـشمل احملاكمـة مثانيـة متـهمني بتهمـة تـسبيب املـوت        .  االحتـاد األورويب    من قـضاة بعثـة     قاض

 بـني صـربيا وهنغاريـا يف         من ألبـان كوسـوفو كجـزء مـن احملاولـة الفاشـلة لعبـور احلـدود                 ١٥ ـل
ويعتقــد أن األحــداث قــد كــشفت عــن حلقــة دوليــة للجرميــة   . ٢٠٠٩أكتــوبر /تــشرين األول

 مـن   غـري أن كـال    . املنظمة اليت تعرض توفري معرب غري قانوين من كوسوفو إىل االحتـاد األورويب            
 .املتهمني دفع بأنه غري مذنب يف هتميت اجلرمية املنظمة واالجتار يف البشر

 بعمليـة كـربى مـن عمليـات إنفـاذ            االحتـاد األورويب   فرباير، قامت بعثة  / شباط ١٥  ويف  
وُنفذت العملية مـن    . القانون ملواجهة اجلرمية املنظمة يف منطقة زوبني بوتوك يف مشال كوسوفو          

 . وبدعم من وحدات قوة كوسوفو االحتاد األورويببعثة قبل شرطة

ــابع لب  / آذار٢ويف    ــا قــاض ت ــد جزئي ــةمــارس أي  االهتــام يف عريــضة  االحتــاد األورويبعث
وجرى تأييد هتـم ممارسـة نـشاط        . “ميديكوس”مواجهة أربعة من املتهمني فيما يسمى بقضية        

 طيب باملخالفة للقانون وإساءة استغالل املنصب الرمسي أو الـسلطة ولكـن القاضـي التـابع لبعثـة                 
  العـام املـدعي  دموقـ .  واجلرميـة املنظمـة   شطب التهم املتعلقـة باالجتـار يف البـشر     االحتاد األورويب 

ــن يف           ــذا الطعـ ــشان هـ ــرار بـ ــصدر القـ ــرر أن يـ ــن املقـ ــي ومـ ــرار القاضـ ــا يف قـ ــسؤول طعنـ املـ
. وهـذا هـو اإلجـراء األخـري الـذي سـيتخذ قبـل البـدء يف احملاكمـة الرئيـسية                    . أبريـل /نيسان ٢٧

ن األطبــاء  أشــخاص، معظمهــم مــ٧لـــ  متــهما، جــرى حــىت اآلن توجيــه االهتــام ١١ومــن بــني 
تينا شبريـ اصـة يف     باملخالفة للقـانون يف عيـادة خ       ىشهورين، بالقيام بعمليات زرع كل    احملليني امل 
ــديكوس” ـتعــرف بــ  ــأن الكلــ .“مي ــدعى ب ــراء، جــرى    ى وُي ــد استؤصــلت مــن أشــخاص فق  ق

اســتقدامهم بوعــود كاذبــة مبــنحهم مبــالغ ماليــة مل حيــصلوا عليهــا مطلقــا، ومــن مث زراعــة تلــك 
وبــدأت شــرطة كوســوفو وشــرطة بعثــة األمــم املتحــدة . ى مــن األغنيــاء األجانــبالكلــى ملرضــ

 .٢٠٠٨نوفمرب /إجراءات القضية يف تشرين الثاين

 

 بووت دي مارهناكصدر مبوافقة اكسافري 
  رئيس البعثة
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 املرفق الثاين
تكــوين وقــوام عنــصر الــشرطة يف بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف     

 كوسوفو
 )٢٠١١أبريل / نيسان١٥حىت (    

  
 العدد البلد

  ١  أملانيا 
  ١ غانا

  ١ إيطاليا
  ١ تركيا
  ١ رومانيا

  ١ االحتاد الروسي
  ١ باكستان
  ١ أوكرانيا

  ٨ اجملموع   
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 املرفق الثالث
تكوين وقوام عنصر االتصال العـسكري يف بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة                   

 املؤقتة يف كوسوفو
  )٢٠١١أبريل /سان ني١٥حىت (    

  
 العدد البلد

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

  ١ اجلمهورية التشيكية
  ٨ اجملموع   
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	تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
	أولا - مقدمة وأولويات البعثة
	1 - يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 1244 (1999) الذي قرر المجلس بموجبه إنشاء بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وطلب إلى الأمين العام تقديم تقارير على فترات منتظمة عن تنفيذ ولاية البعثة. ويغطي هذا التقرير أنشطة البعثة، والتطورات المتصلة بها، في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 15 نيسان/أبريل 2011.
	2 - وتظل أولويات البعثة دون تغيير، وهي: تعزيز الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان في كوسوفو وفي المنطقة. وتواصل البعثة السعي إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال التعامل مع القيادة في بريشتينا وبلغراد، ومع الطوائف في كوسوفو، ومع الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية. وواصل كل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والقوة الأمنية الدولية في كوسوفو (قوة كوسوفو) أداء دوريهما الهامين في إطار قرار مجلس الأمن 1244 (1999). وتمشيا مع بيان رئيس مجلس الأمن الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (S/PRST/2008/44) ومع تقرير الأمين العام (S/2008/692)، تعمل بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو تحت السلطة العامة للأمم المتحدة وضمن إطار موقف الحياد الذي تتبعه للأمم المتحدة. وتواصل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقوة كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي التعاون والتنسيق مع البعثة. وتعمل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة.
	ثانيا - الحالة السياسية
	3 - اتسمت الفترة المشمولة بهذا التقرير باضطرابات سياسية محلية نجمت، في جملة أمور، عن الاستقطاب السياسي الذي برز في أعقاب اختتام العملية الانتخابية في كوسوفو. ففي 7 شباط/فبراير، أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية النتائج الموثقة لانتخابات جمعية كوسوفو لعام 2010 على النحو التالي: حصل حزب كوسوفو الديمقراطي على 34 مقعدا من مجموع مقاعد الجمعية التي يبلغ عددها 120 مقعدا، تلته الرابطة الديمقراطية لكوسوفو، التي حصلت على 27 مقعدا، ثم حركة تقرير المصير، التي حصلت على 14 مقعدا، والتحالف من أجل مستقبل كوسوفو، الذي حصل على 12 مقعدا، وتحالف كوسوفو الجديد، الذي حصل على 8 مقاعد. وفازت الأحزاب السياسية لألبان كوسوفو بما مجموعه 95 مقعدا في حين حصل حزبا صرب كوسوفو على 3 مقاعد (مقعدان للحزب الليبرالي المستقل ومقعد للقائمة الصربية الموحدة)، بالإضافة إلى المقاعد العشرة المحجوزة لصرب كوسوفو. وفازت ”الطوائف الأخرى“ بمقعدين (مقعد للحزب الديمقراطي التركي لكوسوفو ومقعد لحزب الاندماج الأشكالي)، إضافة إلى المقاعد العشرة المخصصة لها (4 مقاعد لطوائف الروما والأشكالي والمصريين، و 3 مقاعد للطائفة البوسنية، ومقعدان للطائفة التركية، ومقعد لطائفة الغوراني). 
	4 - وأسفرت المناقشات التي جرت عقب ذلك بشأن تشكيل حكومة ائتلافية عن انقسامات حادة بين الأحزاب السياسية الرئيسية. ورفض كل من الرابطة الديمقراطية لكوسوفو والتحالف من أجل مستقبل كوسوفو المشاركة في ائتلاف بقيادة حزب كوسوفو الديمقراطي، في حين رفض حزب تقرير المصير الاشتراك مع أي حزب سياسي من المؤيدين لمقترح الوضع الشامل الذي تقدم به مارتي أهتيساري المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة. 
	5 - ونظرا لذلك الوضع، وجد حزب كوسوفو الديمقراطي نفسه أمام خيار اتخذه أخيرا، وهو تشكيل حكومة ائتلافية بالاشتراك مع تحالف كوسوفو الجديد والغالبية العظمى لأحزاب صرب كوسوفو والطوائف الأخرى. ويحظى الائتلاف بدعم 64 نائبا في جمعية كوسوفو. وفي 21 شباط/فبراير، عقدت الجمعية جلسة تأسيسية قام فيها النواب بانتخاب هيئة رئاسة الجمعية وأعادوا انتخاب ياكوب كراسنيكي رئيسا للجمعية. وفي اليوم التالي، انتخبت الجمعية بهجت باكولي قائد تحالف كوسوفو الجديد رئيسا لكوسوفو، بأغلبية 62 صوتا، في الجولة الثالثة من الاقتراع، وعينوا حكومة بقيادة رئيس الوزراء هاشم تاجي. 
	6 - وفي 1 آذار/مارس، برزت أزمة سياسية بعد قيام أعضاء معارضين في الجمعية بالطعن في مشروعية عملية انتخاب الرئيس. وفي 30 آذار/مارس، قضى حكم محكمة بأن إجراءات الانتخاب خالفت الدستور نظرا لعدم وجود مرشح ثانٍ ولأن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية كان دون النصاب اللازم.
	7 - وفي 6 نيسان/أبريل، وعقب محادثات مكثفة ووساطة دبلوماسية، توصل حزبا الائتلاف، حزب كوسوفو الديمقراطي وتحالف كوسوفو الجديد، وأكبر حزب معارض في الجمعية، الرابطة الديمقراطية لكوسوفو، إلى اتفاق بشأن مرشح جديد حظي بتوافق الآراء لمنصب الرئيس، وتعديل إجراءات انتخاب الرئيس، وإصلاح نظام الانتخابات في كوسوفو. واتفق كل من رئيس الوزراء تاجي ورئيس الرابطة الديمقراطية لكوسوفو عيسى مصطفى والرئيس السابق بهجت باكولي على تقديم عاطفة جاهجاغا، التي كانت تشغل منصب نائبة المدير العام لشرطة كوسوفو حتى ذلك الحين، بوصفها المرشح المتفق عليه بتوافق الآراء لمنصب الرئيس. وبفضل الاتفاق تسنى للجمعية انتخاب السيدة جاهجاغا في اليوم التالي، بأغلبية 80 صوتا وفي حضور 101 من النواب. وبموجب الاتفاق، ستتولى السيدة جاهجاغا منصبها حتى خريف عام 2012، الموعد الذي سينتخب فيه الرئيس مباشرة، حسب التعديلات الدستورية المتوقعة. واتفقت الأحزاب الثلاثة كذلك على تقسيم كوسوفو إلى عدد من المناطق الانتخابية. وبموجب الاتفاق، يظل شكل الائتلاف الحاكم دون تغيير، مؤلفا من حزب كوسوفو الديمقراطي وتحالف كوسوفو الجديد، مع زيادة دور تحالف كوسوفو الجديد بمنصبين وزاريين إضافيين. وستظل الرابطة الديمقراطية لكوسوفو في المعارضة.
	8 - وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت الحكومة الجديدة تتألف من ستة نواب لرئيس الوزراء و 18 وزارة. ولصرب كوسوفو ثلاث وزارات مقارنة بوزارتين في الحكومة السابقة، بما يشمل وزارة إدارة الحكم المحلي التي يتقلد وزيرها أيضا أحد مناصب النواب الستة لرئيس الوزراء. 
	9 - وفي 25 كانون الثاني/يناير، اتخذت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بأغلبية ساحقة، قرارا بشأن تقرير المقرر الخاص ديك مارتي عن التحقيق في ادعاءات بمعاملة غير إنسانية للناس والاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية في كوسوفو. وأهابت الجمعية البرلمانية بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في جملة أمور، توضيح اختصاصات بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو و/أو أي هيئات قانونية دولية أخرى يوكل لها إجراء تحقيقات متابعة، وتزويد بعثة الاتحاد الأوروبي بالموارد اللازمة للاضطلاع بأنشطتها. ودعت الجمعية البرلمانية كذلك بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق محايد في جميع الادعاءات الواردة في التقرير وطلبت إلى حكومتي صربيا وألبانيا التعاون معها تعاونا تاما. وفي 23 كانون الثاني/يناير، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي بيانا يفيد بأنها تتعامل مع الادعاءات الواردة في التقرير بقدر كبير من الجدية، وأن لها القدرات والدراية الفنية والولاية القانونية لإجراء المتابعة القانونية وأن المدعين العامين التابعين لها قد شرعوا في إجراء التحقيقات الأولية. وأعربت السلطات في بلغراد عن أنها تفضل أن يتم التحقيق على يد هيئة لها ولاية قانونية في مواقع التحقيق المحتملة وتعمل تحت سلطة مجلس الأمن. وشدد كل من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والسلطات الصربية على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لكفالة حماية فعالة للشهود. وأعربت السلطات في بريشتينا عن استعدادها للتعاون مع التحقيق.
	10 - وفي 17 شباط/فبراير، أحيت سلطات كوسوفو الذكرى السنوية الثالثة لإعلانها الاستقلال بتنظيم احتفالات في وسط بريشتينا. ومنذ تقديم التقرير السابق للأمين العام إلى مجلس الأمن (S/2011/43)، اعترفت دولة عضو أخرى بكوسوفو، ليصبح مجموع عدد الدول المعترفة بها 75 دولة. وفي 17 آذار/مارس، أحيا صرب كوسوفو الذكرى السنوية السابعة لأعمال الشغب التي نُظمت في آذار/مارس 2004 (انظر الوثيقة S/2004/348) بثلاث مناسبات احتفالية في كل من بريشتينا وميتروفيتشا الشمالية وغراتسانيكا.
	ثالثا - التعامل بين بريشتينا وبلغراد والترتيبات العملية
	11 - شهدت الفترة المشمولة بالتقرير بدء اجتماعات الحوار بين بريشتينا وبلغراد التي رحبت بها الجمعية العامة في قرارها 64/298 (A/RES/64/298) ويسرها الاتحاد الأوروبي. ويهدف الحوار إلى تعزيز التعاون وإحراز تقدم في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحسين حياة الناس في المنطقة.
	12 - وانعقدت الاجتماعات الثلاثة الأولى في بروكسل في 8، و 9، و 28 آذار/مارس، وفي 15 نيسان/أبريل 2011. وعمل روبرت كوبر، مستشار دائرة العمل الخارجي الأوروبية، بصفته ميسرا. وقاد وفد بلغراد بوريسلاف ستيفانوفيتش، المدير السياسي لوزارة الخارجية، وقادت وفد بريشيتينا إديتا طاهري، نائبة رئيس الوزراء. واتفق الطرفان على مناقشة المواضيع التي تؤثر مباشرة على الحياة اليومية للسكان.
	13 - واتفق الجانبان على ضرورة إتاحة وصول السكان إلى بيانات سجل مدني وسجل عقاري بغية الحصول على معلومات يمكن التحقق منها في هذين المجالين. وحددت المناقشات السبيل إلى المضي قدما فيما يتصل بمسألة توافر المعلومات المضمنة في دفاتر السجل المدني. وسيتولى فريق عامل مشترك، برئاسة بعثة الاتحاد الأوروبي، العمل الفعلي المتمثل في إكمال معلومات السجل المدني. وفيما يتعلق بمعلومات السجل العقاري، التزم الجانبان بمواصلة صياغة اتفاق إطاري شامل يرمي إلى إنتاج سجلات عقارية أكثر دقة.
	14 - وشملت المسائل الأخرى التي نوقشت في أول اجتماعين التجارة الإقليمية وحرية حركة البضائع، وهو ما له تأثير كبير على التنمية الاقتصادية لفرادى الأسواق الصغيرة في جنوب شرق أوروبا. وحدد الطرفان أسلوبا للعمل يتيح نهجا براغماتيا لعقد اجتماعات اتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى في إطار الرئاسة الحالية، بما يشمل مكان الاجتماعات الأولى. وجرى أيضا تبادل للآراء بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء، ونوقش الطيران المدني بصورة مقتضبة. وبالنسبة لتلك المواضيع، تركزت المحادثات حتى الآن على التعاون بغية تقديم خدمات أفضل للعملاء، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وزيادة الممارسات المراعية للبيئة. 
	15 - وفي أعقاب المناقشات التي عقدتها الأفرقة العاملة التقنية، ناقش الاجتماع الثالث حرية التنقل، مركزا على بطاقات الهوية، وجوازات السفر، وتأمين السيارات، ورخص القيادة، ولوحات تسجيل المركبات، واستعرض مسائل تتصل بالسجل المدني، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والكهرباء. ومن المقرر إجراء المزيد من المناقشات وأكد الجانبان مجددا التزامهما بالعمل من أجل إيجاد حلول من خلال الحوار.
	16 - وتساهم بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في الأعمال التحضيرية للحوار بشأن طائفة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الأختام الجمركية، واتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى، والتصديق على الوثائق، وهي تقدم المساعدة للاجتماعات. ويواصل ممثلي الخاص وممثلي في بلغراد عقد اجتماعات منتظمة مع القيادة الصربية، تكملة للدعم المقدم لعملية الحوار الرسمية، وتزايدت وتيرة الاتصالات بين ممثلي الخاص وسلطات كوسوفو. ويواصل موظفو البعثة الاتصال والتنسيق بانتظام مع سلطات كوسوفو على الصعيد العملي.
	17 - وبتيسير من البعثة، واصلت بريشتينا وبلغراد التعاون بشأن مسائل المفقودين من خلال الفريق العامل المعني بالمفقودين الذي تترأسه لجنة الصليب الأحمر الدولية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تحديد هوية رفات تسعة أشخاص إضافيين، ليصبح بذلك الرقم التقديري للجنة الصليب الأحمر الدولية للأشخاص المفقودين حتى 15 نيسان/أبريل 2011 هو 814 1 شخصا. إضافة إلى ذلك، عقدت جلسة للفريق الفرعي المعني بالطب الشرعي في بريشتينا واعتمدت اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين والتابعة لحكومة كوسوفو تقريرها السنوي لعام 2010 وخطة عملها لعام 2011. وتظل مشكلة المفقودين تشكل تحديا رئيسيا للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة بين الطوائف، وتظل تعيق عمليات العودة.
	رابعا - شمال كوسوفو
	18 - على الرغم من التوترات الكامنة، كانت منطقة شمال كوسوفو هادئة نسبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي حين كان صرب كوسوفو يحاولون توحيد موقفهم السياسي حيال القضايا العملية التي ستتم مناقشتها في سياق الحوار، وخصوصا تلك المتعلقة بالجمارك والشرطة والمحاكم، كان ألبان كوسوفو يركزون بشكل كبير على التطورات المحيطة بالانتخابات في كوسوفو. كما ساهمت الأحوال الجوية في فصل الشتاء، التي لم تكن مواتية للاضطلاع بأنشطة البناء، في الاستقرار العام في المناطق الحساسة مثل كروي آي فيتاكوت/برجاني.
	19 - وازدادت حدة التوتر بسبب المساعي المتكررة التي بذلها وزير داخلية كوسوفو لنشر وحدات مختلطة عرقياً من شرطة المرور الإقليمية التابعة لـ ”جمهورية كوسوفو“ وتكثيف أنشطة الوحدات الخاصة لشرطة كوسوفو في البلديات الشمالية التي يشكل صرب كوسوفو الأغلبية فيها، دون التشاور مع الطوائف المحلية. واعتبر العديد من أفراد طوائف الشمال أن هذه المحاولات لا تمليها اعتبارات سيادة القانون، بل يُقصد منها تخويف السكان المحليين وفرض هياكل بريشتينا عليهم دون موافقتهم. ويُنظر بطريقة مشابهة إلى زيارات الرئيس المنتخب في ذلك الوقت بهجت باكولي إلى الشمال، بما في ذلك تسهيل نقله من جانب قوة كوسوفو. وشكا زعماء محليون من أن المساعدة التي قدمتها هذه القوة للسيد باكولي شككت في حياد القوة والتزامها بقرار مجلس الأمن 1244 (1999). وفي 10 نيسان/أبريل، أدى انفجار يُعتقد أنه ناجم عن قنبلة يدوية إلى إضرام حريق في كشك تابع لشركة تأمين خاصة في بريشتينا كان قد أقيم عند البوابة 31، في بلدية زوبين بوتوك، وتدميره بشكل كامل؛ ولم تفد أنباء عن وقوع إصابات ولا تزال التحقيقات جارية.
	20 - وعلى نحو مماثل، تعرّضت عملية اضطلعت بها بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو/قوة كوسوفو في زوبين بوتوك في 15 شباط/فبراير، تهدف إلى مكافحة النشاط الإجرامي المنظم، إلى الانتقاد من جانب أصحاب الأعمال التجارية المحليين، إذ اعتبروا أنها تهدف إلى إرغام جميع الأعمال التجارية الصغيرة في الشمال على دفع الضرائب لمؤسسات كوسوفو التي لا يعترفون بها، وأنها ساهمت في زيادة توتر العلاقة بين الطوائف في الشمال من جهة وقوة كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
	21 - وأكدت الانتكاسات التي شهدتها العلاقات بين الطوائف المحلية في الشمال وبعض الجهات الدولية الفاعلة أهمية الدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في مجال تيسير التواصل بين القوميات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت البعثة بذل مساعٍ تكللت بالنجاح لتحقيق التواصل بين طوائف الشمال والجنوب.
	22 - وفي 1 شباط/فبراير، تم الانتهاء من نقل 38 أسرة كوسوفية من طائفتي الروما والأشكاليا من مخيم أوستيرود في شمال ميتروفيتشا وإعادة توطينها في منازلها التي أعيد بناؤها حديثا في حي طائفة الروما في جنوب ميتروفيتشا. وحتى الآن، نُقلت 96 أسرة كوسوفية من طائفتي الروما والأشكاليا من مخيمي تشيسمين لوغ وأوستيرود الملوثين بالرصاص وأعيد توطينها في حي طائفة الروما.
	خامسا - الحالة الاقتصادية
	23 - في 31 آذار/مارس، وافقت جمعية كوسوفو على الميزانية لعام 2011 التي تتضمن زيادة مثيرة للجدل في مرتبات موظفي القطاع العام. وتمت الموافقة على هذه الميزانية في ظل المحادثات بين سلطات كوسوفو وصندوق النقد الدولي بشأن تحصيل الإيرادات وقضايا الإنفاق، في إطار الترتيب البديل الذي وضعه الصندوق في ما يتعلق بكوسوفو. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن زيادة مرتبات موظفي القطاع العام المدرجة في الميزانية تؤدي إلى زيادة بنسبة 27 في المائة في فاتورة مجموع المرتبات الحكومية، وهو أمر غير مألوف في المنطقة، ويشكل انتهاكا لاتفاق صندوق النقد الدولي، ويُخشى أن يخلّف عواقب سلبية على اقتصاد كوسوفو.
	24 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الفرضيات التي وضعتها الحكومة بشأن مصادر الإيرادات ومستوياتها، مثل العائدات المتوقعة خلال السنة المالية الحالية من البيع المقترح لشركة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمستوى المفترض لحصيلة إيرادات الجمارك، تُعتبر غير مؤكدة. وفي السياق الحالي، لا يُتوقع دفع أي مبالغ أخرى في إطار الترتيب البديل الذي وضعه صندوق النقد الدولي. ومنذ تسديد الدفعة الأولى في تموز/يوليه 2010، لم تُدفع أي مبالغ أخرى، رغم أنه كان من المتوقع أصلاً تسديد دفعتين أخريين في كانون الأول/ديسمبر 2010 وآذار/مارس 2011.
	25 - ولا تزال أعداد الوظائف التي تولّدها الحركة الاقتصادية غير كافية للتخفيف من مستويات البطالة المرتفعة، وذلك على الرغم من النمو الاقتصادي لكوسوفو الذي يُتوقع أن يبلغ 5.5 في المائة في عام 2011. ورغم صعوبة تجميع أرقام دقيقة تتصل بالعمالة، تشير التقديرات إلى أن نحو 000 30 من الشباب يدخلون سنوياً سوق العمل الذي لا يقدّم فرصاً للعمل أو للتطور المهني إلا لقلة قليلة منهم. ويزيد هذا الوضع من شدة الضغوط التي يتعرض لها الاستقرار العام لكوسوفو. ولا تزال اليد العاملة من أبرز الصادرات، حيث أن التحويلات المالية التي يرسلها العمال المهاجرون تموّل جزءاً كبيراً من حركة الاستهلاك الداخلي في كوسوفو.
	26 - وبشكل عام، نصح صندوق النقد الدولي الحكومة بإبقاء الزيادة التي طرأت على فاتورة الأجور ضمن حد أقصى قدره 15 في المائة، والبدء بسرعة في تطبيق إصلاحات لتعزيز الزيادة في الإنتاج المحلي والإنتاجية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الزراعي، وعدم النظر مستقبلاً في إقرار زيادات أخرى في المرتبات إلا إذا كان ذلك ممكناً.
	سادسا - الأمن
	27 - ظلت الحالة الأمنية العامة في كوسوفو هادئة نسبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تمثلت غالبية الحوادث التي وقعت في حوادث السلب والسرقة وإحداث أضرار في الممتلكات. وما زالت عمليات السلب المسلح منتشرة في جميع أنحاء كوسوفو، وقد حصل ما يقرب من 70 في المائة من هذه العمليات في بريشتينا، حيث يتركز الوجود الدولي. وفي الواقع، ازدادت الحوادث الإجرامية التي تستهدف أعضاء المجتمع الدولي.
	28 - وشهد العدد الإجمالي لأعمال القتل ومصادرة الأسلحة والمخدرات وحوادث إطلاق النار زيادة طفيفة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة في كوسوفو نفدت عددا من العمليات الناجحة التي تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين. 
	29 - وبقيت الجرائم التي تتعرض لها الأقليات تشمل بشكل أساسي حالات تحرش وتخويف واعتداءات بسيطة، وحوادث متصلة بالممتلكات، بما في ذلك إلحاق أضرار بالكنائس والمقابر الأرثوذكسية ومنازل العائدين في مواقع العودة المنظمة. وأُبلغ عن وقوع اعتداءين إجراميين خطيرين خلال هذه الفترة. ففي 23 كانون الثاني/يناير، تعرض رجل من صرب كوسوفو، من قرية أوبراشكا (بلدية إستوك) التي يسكنها خليط عرقي، للضرب على يد ثلاثة رجال مجهولين، بينما كان يعمل في فناء منـزله. وأودع الضحية المستشفى في حالة خطيرة. وقد احتُجز رجل مشتبه به من ألبان كوسوفو. وفي 29 آذار/مارس، أصيب رجل من صرب كوسوفو، في قرية فيتروميتشا المختلطة عرقيا (بلدية بيجي)، بجروح خطيرة عندما أطلق عليه ثلاثة رجال مجهولين أعيرة نارية. وما زال الدافع وراء هذين الاعتداءين مجهولا.
	30 - وخلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، سجلت شرطة كوسوفو وقوع 16 حادث تخريب وسرقة ألحقت أضراراً بمواقع ثقافية ودينية: 7 مواقع صربية أرثوذكسية، و 6 مواقع إسلامية، و 3 مواقع للروم الكاثوليك. وبالنظر إلى أن عدد حالات التخريب المسجلة شهد زيادة بالمقارنة مع الفترة نفسها خلال العام السابق، أصدرت شرطة كوسوفو تعليمات إلى جميع المكاتب الإقليمية الشرطة لزيادة الدوريات في المواقع التراثية الثقافية والدينية.
	31 - وأدى اعتقال أفراد سابقين في جيش تحرير كوسوفو السابق وتنظيم احتفالات بمناسبة الذكرى السنوية للحرب إلى زيادة إجمالية في عدد الاحتجاجات والتجمعات والمظاهرات التي نظمتها طائفتا ألبان كوسوفو وصرب كوسوفو خلال هذه الفترة؛ وكانت كلها تحركات سلمية. واعتقلت بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو مجموعة من الأفراد السابقين في جيش تحرير كوسوفو المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، مما أثار احتجاجات منظمة في 26 بلدية سكانها من ألبان كوسوفو في 23 آذار/مارس، شارك فيها 500 1 شخص في بريشتينا ونحو 000 15 شخص في البلديات الأخرى مجتمعة؛ واستقطب احتجاج ثانٍ نُظم في بريشتينا في 23 آذار/مارس حشداً ضم 000 3 شخص. وبعد عملية الاعتقال هذه، ألقيت قنبلة يدوية على سيارة تابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي في بريزرين، فيما يشكل أخطر حادث يتعرض له المجتمع الدولي خلال تلك الفترة.
	سابعا - سيادة القانون
	32 - استمر التعاون الفني مع وزارتي العدل والشؤون الداخلية في كوسوفو، وكذلك مع وزارة العدل الصربية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتلقت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو طلبات للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة من الدول غير المعترفة بكوسوفو وقامت بإحالة تلك الطلبات. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بين وزارة العدل في كوسوفو ووزارة العدل الصربية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة. وتواصل بعثة الأمم المتحدة المشاركة في المناقشات لمعالجة هذا الوضع، بما في ذلك المناقشات مع بعثة الاتحاد الأوروبي.
	33 - كما واصلت شرطة بعثة الأمم المتحدة التعاون والتنسيق الفنيين مع شرطة كوسوفو ووزارتي العدل والداخلية في بريشتينا ووزارة الداخلية في بلغراد، ويسّرت التعاون، بصورة يومية، بين سلطات كوسوفو والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والدول الأعضاء فيها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت البعثة 22 طلبا لإصدار مذكرات دولية لاعتقال مطلوبين كما يسرت إصدار ثلاث مذكرات حمراء للإنتربول ونقل 6 مطلوبين (4 من ألمانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وسويسرا وألبانيا واثنين إلى ألبانيا). 
	34 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت البعثة أيضاً خدمات في مجال التصديق على الوثائق، ولا سيما وثائق الحالة المدنية والمعاشات التقاعدية والوثائق الأكاديمية، لسكان كوسوفو وبناء على طلب الدول غير المعترفة بكوسوفو.
	35 - ووفقا لتقارير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على الرغم من الإصلاحات الملحوظة التي جرت نتيجة لعملية فحص وإعادة تعيين القضاة والمدعين العامين، لا يزال القضاء في كوسوفو يعاني من أوجه قصور خطيرة من حيث مدى الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في الدعاوى المدنية والجنائية. ولا يزال تراكم القضايا المعروضة على المحاكم مسألة مثيرة للقلق. وفي نهاية عام 2010، كان مجموع عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم والتي لم يُبت فيها يبلغ 731 235 قضية. وقد لاحظت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن نظام العدالة في منطقة ميتروفيتشا يعمل، منذ أكثر من ثلاث سنوات، بقدرة محدودة مما يخلف عواقب وخيمة فيما يتعلق بحقوق الأفراد في الاحتكام إلى القضاء والمثول أمام المحكمة في غضون فترة زمنية معقولة.
	36 - وفي 16 آذار/مارس، اعتقلت بعثة الاتحاد الأوروبي ثمانية أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم حرب؛ واعتُقل شخص تاسع في سويسرا ونُقل إلى كوسوفو. وقد أصدرت سلطات كوسوفو بيانات مؤيدة للتحقيقات في هذه الادعاءات دعت فيها المتهمين إلى التعاون مع السلطات. وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي أن هناك أيضا أمرا بالقبض على فاتمير ليماي، الوزير السابق للنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية ونائب رئيس حزب كوسوفو الديمقراطي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. والسيد ليماي عضو في جمعية كوسوفو ويدّعي بالتالي أنه يتمتع بحصانة برلمانية؛ وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي أن مسألة الحصانة لا تزال قيد الاستيضاح. وفي 5 نيسان/أبريل، أمر قاض في بعثة الاتحاد الأوروبي بسجن بليريم كوتشي، الرئيس الحالي لبلدية سوهاريك/سوفا ريكا، لمدة 30 يوما، بسبب رفضه الإدلاء بشهادته في التحقيقات الجارية بشأن جرائم الحرب. وبعد اعتقاله، نُظمت مظاهرات في سوهاريك/سوفا ريكا تطالب بالإفراج عنه فوراً.
	ثامنا - شؤون الطوائف والعائدين
	37 - سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة طوعية لأفراد بلغ عددهم 208 أفراد بحلول نهاية آذار/مارس، مقارنة بعددهم الذي بلغ 433 فردا في الفترة نفسها من عام 2010. وكانت الأغلبية الساحقة من العائدين من طوائف الروما والأشكالي والمصريين البلقان في كوسوفو، حيث استأثرت بنسبة قاربت 60 في المائة من العدد الإجمالي، يليهم صرب كوسوفو بنسبة 22 في المائة وطائفة الغوراني بنسبة 10 في المائة والبوسنيين بنسبة 6 في المائة وسكان الجبل الأسود بنسبة 2 في المائة.
	38 - ونُظمت عدة زيارات استكشافية وزيارات إبلاغ خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فقد أجريت تسع زيارات استكشافية لفائدة 110 مشردين، معظمهم من الجبل الأسود وصربيا؛ حيث كان 67 منهم من صرب كوسوفو و 43 من طوائف الروما والأشكالي والمصريين. ونُظمت أيضا ثلاث زيارات إبلاغ لصالح أكثر من 50 شخصا مشردا في الجبل الأسود وصربيا.
	39 - وقد أعرب بعض الطوائف المستقبِلة في بلدتي كليني وديتشان عن معارضتهم لعودة صرب كوسوفو، مدّعين، دون إقامة البرهان، ضلوع العائدين في ارتكاب جرائم حرب إبان فترة النـزاع. وكانت أكثر الحالات إثارة للجزع في قرى بوديسافتش ودرينوفتش وكروشفا وماذي كروسفو، التابعة لبلدية كليني، مع أن السلطات البلدية هناك بذلت مساع للتسوية. ونتيجة لذلك، عدل صرب كوسوفو المشردون الذين كانوا قد أبدوا عزمهم العودة إلى منطقة درينوفتش، عن قراراتهم.
	40 - وسجلت المفوضية أيضا عودة قسرية لـ 117 شخصا من بلدان أوروبا الغربية أساسا، 84 منهم من طوائف الروما والأشكالي والمصريين في كوسوفو. وتدل البيانات كذلك على أن 13 شخصا من صرب كوسوفو و 7 أشخاص من بوسنيي كوسوفو وتركيَين من أتراك كوسوفو و 11 من ألبان كوسوفو قد أعيدوا إلى أوطانهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	41 - وتعتـزم عدة بلديات تلقي أعداد كبيرة من العائدين عودة قسرية، لكنها أكدت باستمرار أن محدودية قدراتها المالية والاجتماعية - الاقتصادية ستُعيق عملية اندماج هؤلاء العائدين. وقد حال التأخر في عملية إقرار ميزانية كوسوفو لعام 2011 دون التحقق حتى الآن من التعهد الذي أعلنته وزارة الداخلية في بريشتينا بزيادة الدعم المالي لإعادة إدماج العائدين قسرا.
	42 - وفي 1 نيسان/أبريل، بدأ تنفيذ تعداد للسكان والمساكن في جميع أنحاء كوسوفو باستثناء شمال كوسوفو حيث سيضطلع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بعد إجراء مشاورات بين بلغراد والاتحاد الأوروبي، بإجرائه فيها في تاريخ لاحق. وتقدم بعثة الأمم المتحدة المساعدة والدعم لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتوفير أماكن مكتبية وتيسير عقد الاجتماعات بين موظفي المكتب القائمين بالتعداد السكاني وقادة صرب كوسوفو المحليين. بيد أن مشاركة صرب كوسوفو في ذلك التعداد ظلت مسألة مثيرة للخلاف، ولئن كان صرب كوسوفو المنضوين تحت لواء سلطات كوسوفو يشاركون فيه، فإن درجة مشاركة صرب كوسوفو في جنوب نهر إيبار عموما لا يزال الغموض يكتنفها. وفي الأسابيع التي سبقت عملية التعداد السكاني، أعلن الوزير الصربي لشؤون كوسوفو وميتوهيا أن الأجدر أن تتولى الأمم المتحدة إجراء التعداد السكاني في جميع مناطق كوسوفو في شمال نهر إيبار وجنوبه ذات الأغلبية الصربية. وبالإضافة إلى ذلك، انتقد بعض المسؤولين الصرب استبعاد مشردي صرب كوسوفو، غير المقيمين عادة في كوسوفو وممتلكاتهم من التعداد، وأعربوا عن اعتقادهم أن تكون نتائج التعداد السكاني قد طالها التلاعب بما يؤدي إلى تقلص الأعداد الرسمية للسكان الصرب، وما يترتب على ذلك من تهميشهم سياسيا أو حتى إخضاع عملية اللامركزية للمراجعة. وفي 15 نيسان/أبريل، لمّا حُدد الجدول الزمني الأولي لانتهاء التعداد السكاني، أعلنت لجنة كوسوفو المركزية للتعداد، ومكتب الاتصال التابع للمفوضية الأوروبية والمكتب الإحصائي لكوسوفو عن تمديده إلى 19 نيسان/أبريل في سبع بلديات هي: بريشتينا، وفِرزاتش، وديتشان، وغراكانيتشي، وشتربتشي، وباريش، وكلوكت. وأغلبية سكان هذه البلديات الأربع هُم من صرب كوسوفو.
	43 - ومع ذلك، تحرز عملية إدماج صرب كوسوفو في مؤسسات كوسوفو على الصعيد المركزي وصعيد البلديات بعض التقدم. ففي معظم البلديات المنشأة حديثا التي ينحدر غالبية سكانها من صرب كوسوفو، أبدى بعض الموظفين من صرب كوسوفو في قطاعي التعليم والصحة اهتماما بإبرام عقود عمل مع سلطات كوسوفو. واتسع نطاق التعاون أيضا بين الكنيسة الأرثوذكسية الصربية والسلطات البلدية. ففي بريشتينا، يشارك الآن قسّان من تلك الكنيسة، بفضل جهود التيسير التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة، في اجتماعات اللجنة البلدية لشؤون الطوائف والمجلس البلدي لسلامة المجتمعات المحلية.
	44 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت بعثة الأمم المتحدة المساعدة لأفراد طوائف الأقليات في إجراء الاتصالات مع سلطات كوسوفو بشأن مسائل متنوعة من قبيل كفالة أن تحترم البلديات الشروط القانونية القاضية بإدراج الإحالات المرجعية الثنائية اللغة في الوثائق التي تصدرها؛ وتشجيع قيام السلطات البلدية بأنشطة التوعية وإيلاء الاهتمام لقرى الأقليات؛ وتقديم المساعدة فيما يتعلق بتسوية المشاكل المتصلة بالهياكل الأساسية مثل قطع الإمداد بالطاقة الكهربائية.
	تاسعا - التراث الثقافي والديني
	45 - واصلت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تسهيل عمل لجنة تنفيذ أعمال التعمير في سياق ترميم مواقع التراث الثقافي والديني التي تضررت أو دُمرت خلال أعمال العنف التي وقعت في آذار/مارس 2004. وتحت رعاية لجنة تنفيذ أعمال التعمير، أُنجزت التركيبات النهائية الأساسية لأعمال الترميم المقررة، في كانون الثاني/يناير 2011، لكن الجهات المانحة الدولية شُجعت على المشاركة في مشاريع التمويل في بعض المواقع التي لم تكن مشمولة بالميزانية المثقلة بالأعباء.
	46 - وأجرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بدعم من البعثة تقييمات تقنية وأنجزت إعداد الوثائق المتعلقة بإعادة تشييد الحمام العثماني والكنيسة الكاثوليكية الرومانية في برزرين، بتمويل تبرعت به حكومتا ألبانيا وتركيا. وأبرمت البعثة واليونسكو مذكرة تفاهم تكميلية بشأن الحصول على مبلغ مليوني دولار أعلنت حكومة الاتحاد الروسي عن تبرعها به، على أن يوجّه لترميم أربعة مواقع في كوسوفو مدرجة في قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر الصادرتين عن اليونسكو.
	47 - وبالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة في كوسوفو، والقوة الأمنية الدولية في كوسوفو (قوة كوسوفو)، تولت بعثة الأمم المتحدة رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية التي اتُخذت لفائدة المواقع الأرثوذكسية الصربية المشمولة بالحماية. وعقب تخفيض قوام قوة كوسوفو إلى 000 5 جندي وإعادة تشكيل القوة لتصبح عبارة عن مجموعتين قتاليتين متعددتي الجنسيات في 1 آذار/مارس، واصلت القوة الاضطلاع بالمهام الأمنية في أربعة مواقع ”ممتلكات ذات مركز خاص“ (أديرة فِسوكي ديتشاني، والملائكة المقدسة، وديفِتش، وبطريركية بِتش). وواصلت الكنيسة الأرثوذكسية الصربية إبداء معارضتها لعملية نقل المزيد من المسؤوليات الأمنية من القوة الأمنية من قوة كوسوفو إلى شرطة كوسوفو، مدّعية أن أفراد تلك الشرطة لا يحظون بالثقة.
	48 - وفي 13 نيسان/أبريل، أصدرت وزارة شؤون كوسوفو وميتوهيا الصربية بيانا يتعلق بسرقة صفائح الرصاص التي كانت تغطي جزءا من سقف كنيسة ليفِتسكا العذراء في برِتزرِن، والمدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، مطالبة بتحديد هويات الجناة ومعاقبتهم. وطلبت الوزارة أيضا توفير الحماية الكافية للكنيسة من أعمال التدنيس والتعدي واحتجت بالقول إن شرطة كوسوفو عاجزة عن توفير الأمن الكافي لأديرة الكنيسة الأرثوذكسية الصربية أو غيرها من الصروح الثقافية والتاريخية الصربية. وقد فتحت شرطة كوسوفو تحقيقا في الحادث. ولم تُوفّر الحراسة للكنيسة، التي تقع في حي سكني في مركز مدينة برِتزرِن، إلى أن عيّنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة في كوسوفو شركة أمنية اضطلعت بحراستها في الفترة من 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى 12 شباط/فبراير 2009. ووفّرت شرطة كوسوفو حراسة للكنيسة على مدار الساعة منذ 13 شباط/فبراير 2009. ولم يتم التحقق بعد من توقيت سرقة مواد التسقيف الرصاصية المذكورة.
	49 - وفي 2 آذار/مارس، وافقت بلدية بِتش على أن تدرج في المخططات المكانية للبلدية أحكاما تنص على اتخاذ الترتيبات الوقائية اللازمة للمنطقة المشمولة بحماية خاصة للبطريكية الأرثوذكسية الصربية في بِتش. وقد تم إقرار هذه المخططات المكانية في عام 2006 دون تضمينها تلك الأحكام.
	عاشرا - حقوق الإنسان
	50 - في 28 شباط/فبراير، أحال ممثلي الخاص إلى لجنة حقوق الطفل التقرير الذي أعدته سلطات كوسوفو عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.
	51 - وفي 31 آذار/مارس 2011، كان الفريق الاستشاري لحقوق الإنسان التابع للبعثة قد أنهى البت في 92 مسألة من مجموع 525 مسألة، بما فيها 26 شكوى أُغلقت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومن أصل المسائل المنجزة الـ 92، أغلق الفريق 41 مسألة بأن أبدى آراءً بشأن وقائعها الموضوعية والمسائل الـ 41 المتبقية بأن قرّر أن الشكاوى التي تضمنتها تنقصها مقومات المقبولية. ومن مجموع المسائل الـ 41 المغلقة بإبداء رأي بشأن الوقائع الموضوعية، ارتأى الفريق أن بعثة الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان في 39 مسألة وقدم بشأنها التوصيات المناسبة إلى ممثلي الخاص وفقا لولايتها.
	52 - ولم يتم بعد تعيين نواب أمناء مظالم في مؤسسة أمين المظالم. فلم يصدر برلمان كوسوفو الدعوة بعد للترشح لتلك المناصب، وفقا لما طلبه أمين المظالم في الفترة السابقة المشمولة بالتقرير، لكنه بصدد صياغة القواعد التنظيمية لانتخاب أولئك النواب. وتظل مؤسسة أمين المظالم ضعيفة بعدم انتخابهم.
	53 - وفي كانون الثاني/يناير، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود والمنظمة الإعلامية لجنوب شرق أوروبا بأشد العبارات التهجم اللفظي الصادر على لسان زعيم في إحدى رابطات قدماء المحاربين في جيش تحرير كوسوفو بحق صحافي يعمل لحساب الصحيفة اليومية المحلية ”كوها ديتوري“ الصادرة باللغة الألبانية. وجاء التهجم ردا على انتقاد جريء وُجّه لمسؤولين في القطاع العام نشرته الصحيفة. ووقف عدد من المؤسسات المحلية في وجه ذلك دفاعا عن حرية التعبير وحريات الإعلام.
	54 - وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريره المعنون ”تقرير التنمية البشرية في كوسوفو لعام 2010 - الإدماج الاجتماعي“. ويلقي التقرير الضوء على تفشي نزعة الإقصاء على نطاق واسع في مختلف نواحي مجتمع كوسوفو، وتأثيرها على طائفة واسعة من الأشخاص المهددين بخطر أن يصبحوا ”الفئة الخفية“ من السكان، بمن فيهم المعانون من البطالة الطويلة الأجل، والأطفال والشباب المحرومون، والنساء في المناطق الريفية، وطوائف الروما والأشكالي والمصريين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
	حادي عشر - التمثيل الخارجي والتعاون الإقليمي
	55 - واصلت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو خلال الفترة المشمولة بالتقرير تيسير الترتيبات من أجل إشراك كوسوفو في المبادرات الدولية والإقليمية. وعلى الرغم من أن استمرار تشكك سلطات كوسوفو فيما تقوم به البعثة من تيسير، يبدو أن الحكومة الجديدة تتخذ موقفا عمليا يهدف إلى كفالة إشراك كوسوفو في المبادرات الدولية والإقليمية. 
	56 - وفي 11 آذار/مارس، يسرت البعثة عقد أول اجتماع في بروكسل للسنة التقويمية 2011 لاتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى، إعلانا عن بدء سنة الرئاسة لعام 2011. وقدم الاجتماع لأطراف اتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى والجهات المانحة معلومات أساسية عن الأنشطة السابقة والمقررة لأمانة الاتفاق. وفي يومي 17 و 18 آذار/مارس، يسرت البعثة مشاركة سلطات كوسوفو في اجتماع مجلس التعاون الإقليمي بشأن دور البرلمانات في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، اختارت سلطات كوسوفو عدم المشاركة في اجتماعات مجلس التعاون الإقليمي الأخرى المعقودة خلال تلك الفترة. 
	57 - ويسرت البعثة عقد ستة اجتماعات للمجتمعات المحلية بشأن الطاقة، بما في ذلك اجتماعات متعلقة بالتطورات والخطط فيما يتصل بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، واجتماعا للجنة التوجيهية لمرصد النقل لجنوب شرق أوروبا، ومؤتمرا بشأن حماية منطقة القوس الديناريكي وتنميتها المستدامة.
	ثاني عشر - الملاحظـــات
	58 - من دواعي سروري أن الحوار الذي طال انتظاره بين بلغراد وبريشتينا، والذي رحبت به الجمعية العامة في قرارها 64/298، قد بدأ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقب تشكيل حكومة جديدة في بريشتينا في شباط/فبراير. ويشكل عقد اجتماعات منتظمة بين الجانبين، بتيسير من الاتحاد الأوروبي، تطورا مشجعا. وفي ذلك الصدد، من الضروري لجميع الأطراف المعنية كفالة استمرار الحوار بوتيرة منتظمة. ومما يشجعني أيضا المناخ الإيجابي والبناء الذي ساد الاجتماعات الأولية للحوار، والاستعداد الذي أبداه الجانبان لإيجاد حلول تؤثر إيجابيا على الحياة اليومية للسكان. ورغم أنه من المبكر الآن تقييم نتائج الحوار، فإنني أحث بريشتينا وبلغراد على تكثيف مشاركتهما حسنة النية والبناءة ومضاعفة الجهود للوصول إلى أوجه تقارب في المواضيع المطروحة للنقاش.
	59 - وأرحب بالتعاون المتصل بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الحوار. وسيواصل ممثلي الخاص المشاركة عن كثب مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وسيواصل خبراء بعثة الأمم المتحدة دعم العملية، وذلك بغية المساعدة على تحقيق نتائج ملموسة وحلول إيجابية للقضايا المطروحة للنقاش. والآن وقد بدأ الحوار، من الضروري أن يستمر التعاون بغية كفالة تبادل فعال للمعلومات والإبلاغ عن الحوار إلى مجلس الأمن.
	60 - ومن المشجع أن الحالة في شمال كوسوفو ظلت هادئة نسبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم استمرار التوترات الكامنة. وأتوقع أن يوفر الحوار بين بريشتينا وبلغراد المنتدى الملائم لحل القضايا التي طال أمدها والمتصلة بشمال كوسوفو. وفي الوقت نفسه، من الضروري تجديد الدعوة من أجل إقامة حوار بين الطوائف هناك وحث جميع الجوانب على تجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض الوضع محليا. وفي هذا السياق، يظل من المهم أهمية حيوية الاستمرار في التنسيق الوثيق، من أجل المصلحة العامة لصون السلام و الاستقرار في كوسوفو، لأي مبادرة لمعالجة الحالة تتخذها الأطراف الفاعلة الدولية العاملة في إطار الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 1244 (1999).
	61 - وتظل لجنة تنفيذ الترميم تشكل الآلية الوحيدة للتعامل التقني بشأن مسائل ترميم التراث الثقافي وصونه بين الكنيسة الأرثوذكسية الصربية وبلغراد وبريشتينا. وتواصل اللجنة الاضطلاع بعملها القيم، إلا أنه ما لم تخصص لها موارد إضافية، سيتعين إنهاؤها تدريجيا بحلول أواخر عام 2011. وأدعو المجتمع الدولي إلى توفير دعم ملموس للجنة بغية تمكينها من مواصلة العمل بوصفها منتدى مفيدا للتعاون في هذا المجال الهام.
	62 - وقد أحطت علما بقيام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا باتخاذ قرار بشأن التقرير المتعلق بالتحقيق في ادعاءات بمعاملة غير إنسانية للناس والاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية في كوسوفو. وهناك حاجة لإجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل في هذه الادعاءات الخطيرة، يكون مشفوعا ببرنامج قوي لحماية الشهود ويحظى بالتعاون الكامل من جميع الأطراف المعنية. وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو على استعداد لبذل تعاونها الكامل لأي تحقيق يتم القيام به.
	63 - وختاما أعرب عن امتناني للامبيرتو زانييه، ممثلي الخاص، لتفانيه وقيادته للبعثة ولجهوده التي يبذلها سعيا إلى زيادة التعاون بين جميع الجوانب وصون الأمن والاستقرار في كوسوفو وفي المنطقة. وأتقدم بالإشادة أيضا لجميع موظفي البعثة على عملهم والتزامهم بأهداف الأمم المتحدة.
	64 - وأخيرا، أعرب عن امتناني لشركاء الأمم المتحدة العاملين معها منذ أمد طويل في كوسوفو، وهم الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، لما تقدمه هذه الجهات من دعم وتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.
	المرفق الأول
	تقرير الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المعني بالشؤون الخارجية وسياسات الأمن المقدم إلى الأمين العام بشأن أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو
	1 - موجز تنفيذي

	تواصل بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو تنفيذ ولايتها عن طريق مساعدة ودعم السلطات في كوسوفو في مجال سيادة القانون وفي الوقت نفسه تطبيق مهامها التنفيذية، كلما كان ذلك ضروريا، من أجل القيام بمهام العمل الشرطي وإجراء التحقيقات. ولا يزال تركيز البعثة على فرض سيادة القانون في شمال كوسوفو يوجه العديد من الجهود الرئيسية، بما في ذلك نشر فرقة عمل ينصب تركيزها على الجرائم الخطيرة وعلى الجريمة المنظمة فضلا عن إيلاء قدر أكبر من التركيز على التوعية وعلى إبراز دور البعثة في المنطقة. وجرى الاضطلاع أيضا في جميع أنحاء كوسوفو بعدد من عمليات الشرطة والتحقيقات القضائية التي تشمل جرائم الحرب والفساد والجريمة المنظمة. وبالتوصل إلى حل نهائي للعملية الانتخابية الطويلة، بدأت بعثة الاتحاد الأوروبي في إقامة علاقة عمل مع الحكومة الجديدة في كوسوفو.
	2 - أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نسيان/أبريل 2011
	لمحة عامة

	تتألف بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو حاليا من 858 2 موظفا (670 1 من الموظفين الدوليين و 188 1 موظفا محليا). ولا تزال عمليات الرصد، والإرشاد وإسداء المشورة هي المهام الرئيسية لبعثة الاتحاد الأوروبي وتشكل معظم أعمالها اليومية، على الرغم من أن المهام التنفيذية لتلك البعثة تحظى بالقدر الأكبر من الاهتمام.
	وفي آذار/مارس، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي معتكفا لمجلس التنسيق المشترك المعني بسيادة القانون مع وزراء الحكومة الجديدة (بشكل رئيسي مع وزراء الداخلية، والعدل، والمالية) من أجل تنسيق المزيد من التعاون بشأن سيادة القانون والمسائل التقنية ذات الصلة بولاية بالبعثة. وأعقب هذا اجتماع آخر عُقد في 18 نيسان/أبريل. 
	ولا تزال بعثة الاتحاد الأوروبي تولي اهتماما خاصا لفرض سيادة القانون في شمال كوسوفو. ويجرى في الوقت الحالي تشكيل فرقة عمل ميتروفيتشا، وهي وحدة مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة وتضم شرطة بعثة الاتحاد الأوروبي، وموظفين من وزارة العدل والجمارك، وقد اتخذت شكلا رسميا الآن، وتتولى إجراء عدد من التحقيقات الحساسة في إطار الولاية التنفيذية لبعثة الاتحاد الأوروبي. ولا تزال العمليات في المنطقة تتسم بالحساسية، وكثيرا ما تؤدي الجهود الرئيسية لإنفاذ القانون، مثل تلك التي أُضطلع بها في زوبين بوتوك في 15 شباط/فبراير، إلى نشوب إعمال احتجاجية وعدائية محلية في مواجهة بعثة الاتحاد الأوروبي وأي وجود دولي. وقد أدت الجهود التي تبذلها الحكومة في كوسوفو من أجل فرض سيادة القانون في الشمال إلى نشوب ردود أفعال عدائية مماثلة وسط السكان المحليين، بما في ذلك عدد من الاحتجاجات والحواجز التي أقيمت على الطرقات ردا على المحاولة التي جرت في شباط/فبراير لنشر وحدات شرطة المرور الإقليمية في كوسوفو. ورغم هذه الحساسيات المحلية، واصلت بعثة الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بالمهام التنفيذية وعمليات الرصد، والإرشاد وإسداء المشورة في الوقت الذي تعمل فيه على نزع فتيل التوتر بين السكان المحليين وحكومة كوسوفو. وإضافة إلى هذه الجهود، يتلقى وجود بعثة الاتحاد الأوروبي في المنطقة الدعم عن طريق الجهود المستمرة في مجال التوعية والتعليم وبزيادة عدد موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي المقيمين في الشمال.
	وتقدم بعثة الاتحاد الأوروبي الإرشاد، والرصد وتسدي المشورة بشأن العديد من جوانب منهجية مستوى الإدارة في المؤسسات الرئيسية في كوسوفو، بما في ذلك الإسهام في الهيكل الجديد لشرطة كوسوفو الذي دخل حيز النفاذ في آذار/مارس. وينصب تركيز الهيكل الجديد على مستوى المقر الرئيسي لشرطة كوسوفو، ودمج إدارتين لشرطة كوسوفو معنيتين بالحدود، وتنفيذ قدرات جديدة للتخطيط المتعدد المستويات، وتحسين مراقبة الجودة فيما يتعلق بتحقيقات الطب الشرعي. وعقب إعادة الهيكلة، سيستمر العمل على إنشاء وحدة حماية الشهود. ورصدت بعثة الاتحاد الأوروبي أيضا المرحلتين الأوليين لعملية التسليم/التسلم ذات المراحل الثلاث المتعلقة بالحدود مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وقد بدأت المرحلة الأولى في كانون الثاني/يناير 2011، مع تسليم قوة كوسوفو مهمة مراقبة القسم الثاني من الحدود إلى شرطة كوسوفو في آذار/مارس. وستواصل بعثة الاتحاد الأوروبي رصد التقدم الذي تحرزه كوسوفو عن كثب في إدارة وتسيير الدوريات في الحدود الشمالية للمساعدة على كفالة عملية منظمة قبل المرحلة الثالثة ذات الأهمية البالغة. 
	جرائم الحرب

	في كانون الثاني/يناير، صدر عدد من الأحكام فيما يتصل بجرائم الحرب. وقبلت هيئة قضائية مختلطة من بعثة الاتحاد الأوروبي وقضاة محليين في المحكمة العليا جزئيا الطعون المقدمة من ثلاثة من المتهمين في ما يسمى بقضية ”مجموعة لابي“ المتعلقة بارتكاب جرائم الحرب وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة ابتدائية لإعادة المحاكمة جزئيا مرة ثانية. 
	وفي آذار/مارس، استؤنفت إجراءات ”محاكمة غيشتي“ التي تشمل شخصين (ثابت غيشتي ورضا أليجا) تحت توجيه محكمة مقاطعة ميتروفيتشا، مع هيئة قضائية تضم اثنين من قضاة بعثة الاتحاد الأوروبي وقاض محلي. ووجهت إلى المتهمين تهم بارتكاب جرائم حرب ضد السكان المدنيين فيما يتصل بجرائم ارتكبت في ألبانيا أثناء النزاع المسلح في كوسوفو في عام 1999. ويقف السيد غيشتي متهما بالمعاملة غير الإنسانية، والتعذيب، وانتهاك السلامة الجسدية والمشاركة في عمليات قتل، حينما كان يتولى منصبا قياديا في جيش تحرير كوسوفو. ويُتهم السيد أليجا بانتهاك السلامة الجسدية، والمعاملة غير الإنسانية للمحتجزين في المجمع العسكري لجيش تحرير كوسوفو. ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحكمة خلال الفترة من آذار/مارس إلى حزيران/يونيه. وفي آذار/مارس أيضا، بدأت محاكمة ما يسمى بقضية ”بلاكا“ لجرائم الحرب المتهم فيها كل من فخر الدين غاشي وحسنى راما في محكمة مقاطعة بريشتينا، تحت توجيه هيئة قضائية مشكلة من قاض محلي وقاضيين من قضاة بعثة الاتحاد الأوروبي. وهذه هي المحاكمة الأولى الناتجة عن الشهادات التي أدلى بها الشاهد المتعاون ناظم بلاكا، الذي قبل أن يكمل شاهدته في وقت لاحق في نيسان/أبريل.
	وفي 16 آذار/مارس، نفذت شرطة بعثة الاتحاد الأوروبي ثمان عمليات لإلقاء القبض في بريزرين وعملية واحدة في سويسرا فيما يتصل بادعاءات بارتكاب جرائم حرب ضد أعضاء سابقين في جيش تحرير كوسوفو. وصدرت الأوامر بإلقاء القبض من قاضى الإجراءات التمهيدية في محكمة مقاطعة بريشتينا التابع لبعثة الاتحاد الأوروبي استنادا إلى قيام شكوك بارتكاب القتل والتعذيب وجرائم أخرى ضد المدنيين من ألبان وصرب كوسوفو وأسرى الحرب في مركز الاحتجاز في كوسوفو في عام 1999. وقد أُعد أيضا أمر بإلقاء القبض على وزير النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية السابق فاتمير ليماج المتهم في هذه القضية، ولكن لم يُنفذ انتظارا لاستجلاء مسألة حصانته البرلمانية. ويجري التحقيق تحت إشراف أحد أعضاء النيابة العامة التابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي.
	الفساد

	واصلت بعثة الاتحاد الأوروبي ترتيب أولويات التحقيق في قضايا الفساد ومقاضاة مرتكبيها من خلال التعاون الوثيق بين أعضاء الادعاء العام التابعين للبعثة وأعضاء النيابة العامة في كوسوفو. ولا تزال التحقيقات جارية في قضيتي فساد مستقلتين: ضد أربعة متهمين فيما يتصل بالحاكم السابق لمصرف كوسوفو المركزي وفيما يتعلق بوزير النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية السابق فاتمير ليماج. وفي كانون الثاني/يناير، قامت بعثة الاتحاد الأوروبي بتفتيش أربع شركات فيما يتصل بالتحقيق في مناقصة مشبوهة لوزارة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.
	وبالإضافة إلى المهام التنفيذية، تسدي بعثة الاتحاد الأوروبي المشورة على نحو مكثف وتسهم في مؤسسات كوسوفو وفي التشريع. وحينما خلصت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أن قوانين كوسوفو الحالية المتعلقة بالمصادرة لا تطبق على نحو يتسم بالكفاءة، تدعم البعثة وتتعقب وتقوم بالإبلاغ عن مقاضاة مرتكبي الفساد بشكل استباقي لكفالة الفصل الناجع في هذه القضايا.
	وقدمت بعثة الاتحاد الأوروبي الدعم أيضا فيما يتصل بجهود الإصلاح التي تبذلها حكومة كوسوفو، وتدعم دعوة الحكومة لتوسيع نطاق قوانين المصادرة لتشمل المصادرة التي لا تقوم على الإدانة وتعمل على كفالة توافق هذه القوانين مع المعايير الدولية، ولا سيما مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
	الجريمة المنظمة

	في كانون الثاني/يناير 2011، أيدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقرير المقرر الخاص لمجلس أوروبا، عضو مجلس الشيوخ ديك مارتي المعنون ”التحقيق في الادعاءات لمعاملة غير إنسانية للناس والاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية في كوسوفو“. ويشير التقرير إلى أن قادة كوسوفو هم حلقة للجريمة المنظمة تشمل تهريب المخدرات، والاتجار في الأعضاء البشرية والقتل. ومنذ نشر هذه المزاعم، اتخذت بعثة الاتحاد الأوروبي موقفا ثابتا بشأن هذه المسألة، معلنة أن لديها القدرة، والخبرة والولاية القضائية للتعامل مع هذه القضية، وهي تتولى المسؤولية عن التحقيق. وقد ناشدت البعثة جميع المنظمات والأفراد المعنيين تقديم النتائج التي تم التوصل إليها والاتصال بالبعثة من أجل تيسير إجراء أي تحقيق بهذا الشأن. وعلى المستوى العملي، فتحت البعثة تحقيقا أوليا في الموضوع وتلتزم بتوفير جميع الوسائل اللازمة، بما في ذلك أمن الشهود، وتقييم المخاطر وإدارتها، وما يكفي من المرافق والموظفين المكرسين مما قد يكون مطلوبا كجزء من التحقيق في القضية. وناشد أعضاء النيابة العامة التابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي أعضاء النيابة العامة في تيرانا وبلغراد المساعدة في التحقيق. واجتمع أعضاء النيابة العامة التابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي بعضو مجلس الشيوخ مارتي لمناقشة النتائج التي خلص إليها.
	وبدأ في بريشتينا في 2 شباط/فبراير ما يسمى بمحاكمة قضية نهر تيسا، بإشراف قاض من قضاة بعثة الاتحاد الأوروبي. وتشمل المحاكمة ثمانية متهمين بتهمة تسبيب الموت لـ 15 من ألبان كوسوفو كجزء من المحاولة الفاشلة لعبور الحدود بين صربيا وهنغاريا في تشرين الأول/أكتوبر 2009. ويعتقد أن الأحداث قد كشفت عن حلقة دولية للجريمة المنظمة التي تعرض توفير معبر غير قانوني من كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي. غير أن كلا من المتهمين دفع بأنه غير مذنب في تهمتي الجريمة المنظمة والاتجار في البشر.
	وفي 15 شباط/فبراير، قامت بعثة الاتحاد الأوروبي بعملية كبرى من عمليات إنفاذ القانون لمواجهة الجريمة المنظمة في منطقة زوبين بوتوك في شمال كوسوفو. ونُفذت العملية من قبل شرطة بعثة الاتحاد الأوروبي وبدعم من وحدات قوة كوسوفو.
	وفي 2 آذار/مارس أيد جزئيا قاض تابع لبعثة الاتحاد الأوروبي عريضة الاتهام في مواجهة أربعة من المتهمين فيما يسمى بقضية ”ميديكوس“. وجرى تأييد تهم ممارسة نشاط طبي بالمخالفة للقانون وإساءة استغلال المنصب الرسمي أو السلطة ولكن القاضي التابع لبعثة الاتحاد الأوروبي شطب التهم المتعلقة بالاتجار في البشر والجريمة المنظمة. وقدم المدعي العام المسؤول طعنا في قرار القاضي ومن المقرر أن يصدر القرار بشان هذا الطعن في 27 نيسان/أبريل. وهذا هو الإجراء الأخير الذي سيتخذ قبل البدء في المحاكمة الرئيسية. ومن بين 11 متهما، جرى حتى الآن توجيه الاتهام لـ 7 أشخاص، معظمهم من الأطباء المحليين المشهورين، بالقيام بعمليات زرع كلى بالمخالفة للقانون في عيادة خاصة في بريشتينا تعرف بـ ”ميديكوس“. ويُدعى بأن الكلى قد استؤصلت من أشخاص فقراء، جرى استقدامهم بوعود كاذبة بمنحهم مبالغ مالية لم يحصلوا عليها مطلقا، ومن ثم زراعة تلك الكلى لمرضى من الأغنياء الأجانب. وبدأت شرطة كوسوفو وشرطة بعثة الأمم المتحدة إجراءات القضية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
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