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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    
  مقدمة وأولويات البعثة  -أوال   

، الــذي قــرر اجمللــس  )١٩٩٩ (١٢٤٤ُيقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن      - ١
رات مبوجبه إنشاء بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وطلـب إيل أن أقـدم علـى فتـ                  

وهــو يتنــاول أنــشطة البعثــة ومــا يتــصل هبــا مــن تطــورات، . منتظمــة تقــارير عــن تنفيــذ واليتــها
  .٢٠١٢أبريل / نيسان١٥يناير إىل / كانون الثاين١٦الفترة من  يف
وال تزال أولويات البعثة، املتعلقـة بتعزيـز األمـن واالسـتقرار واحتـرام حقـوق اإلنـسان                    - ٢
تــزال البعثــة، ســعيا إىل حتقيــق أهــدافها،  وال. هلــا دون تغــيريكوســوفو ويف املنطقــة، علــى حا يف

ــة         ــف يف كوســوفو، واجلهــات الفاعل ــراد، والطوائ ــشتينا وبلغ ــع بري ــاءة م ــا البّن تكثــف تعامالهت
ــة  ــة والدولي ــضطلعان     . اإلقليمي ــوة كوســوفو ت ــا وق ــزال منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب وال ت

ووفقاً للبيان الـصادر عـن رئـيس جملـس          ). ١٩٩٩ (١٢٤٤بدورمها يف إطار قرار جملس األمن       
ــاريخ   ــن بتـ ــاين ٢٦األمـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــؤرخ  ) S/PRST/2008/44 (٢٠٠٨نـ ــري املـ وتقريـ

، تعمـل بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة            )S/2008/692 (٢٠٠٨نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٢٤
احليـادي إزاء مركـز      لـها القانون يف كوسـوفو حتـت سـلطة األمـم املتحـدة العامـة ويف إطـار عم                 

  .وتواصل وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها العمل بشكل وثيق مع البعثة. اإلقليم
    

  التطورات السياسية  -ثانيا   
القـضايا الرئيـسية املطروحـة يف احلـوار، قـدم كـل             شأن  عقب جناح اختتام املناقشات بـ       - ٣

ــشتينا خطــ   ــراد وبري ــهيت مــن بلغ ــمعمل ــة آذار. تنيا األوروبي ــدول  /ويف بداي ــارس، صــوتت ال م
األعضاء يف االحتاد األورويب ملنح مركز الدولـة املرشـحة لـصربيا، الـذي كـان ينتظـر البـت فيـه             

ــذ تقــدمي طلــب صــربيا عــام    ــا مفــوض االحتــاد   / آذار٢٧ويف . ٢٠٠٩من مــارس، اســتهل رمسي
يـق االسـتقرار واالنتـساب      اتفاق لتحق إبرام  األورويب املعين بتوسيع العضوية دراسة عن إمكانية        
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ــة    . بــني االحتــاد األورويب وكوســوفو  ــر التطــورات الــسياسية إجيابي ــان املناســبتان أكث ومتثــل هات
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وكانتــا نتيجــة لتقــدم ملمــوس يف احلــوار الــذي يتــوىل االحتــاد 

  .األورويب تيسريه
ألخري مـن الفتـرة املـشمولة بـالتقرير ألقـت           غري أن زيادة التوتر يف امليدان خالل اجلزء ا          - ٤

ويعـزى ذلـك جزئيـا إىل أعمـال التحـضري لالنتخابـات الـصربية               . بظالهلا علـى هـذه التطـورات      
بيـد أن  . مايو وما رافقها من خالفـات حـول التـصويت يف كوسـوفو        / أيار ٦املقرر إجراءها يف    

التوصـل إىل حـل أساسـي     أن  واسـع االنتـشار مفـاده   ذلك ناجم أيضا على ما يبدو عـن تـصور      
وواصـل ممثلـي اخلـاص والـشركاء الـدوليون      . لـرتاع مـا زال بعيـد املنـال    حمل اللقضايا األساسية   

يف امليدان تكثيف تعاوهنم املباشر مع األطراف، يف بريـشتينا وبلغـراد ويف مشـال كوسـوفو، مـن                 
حلــد مــن أجــل التــشجيع علــى إجيــاد حلــول ملــسائل منــها التــصويت يف كوســوفو، فــضال عــن ا 

  .التوترات بصفة عامة ودعم الظروف املؤاتية حلوار بناء
 مـايو / أيـار  ٦برملانيـة ورئاسـية وحمليـة يف        صـربية   وأبرزت الدعوة إىل إجـراء انتخابـات          - ٥

فقـد نفـى   . اختالف اآلراء القـائم بـني األطـراف وبـني الطوائـف الـصربية علـى جـانيب هنـر إيـرب                 
 احلاجـة إىل إجـراء انتخابـات حمليـة          يةكوسوفالات  صرب كوسوفو الذي يشاركون يف املؤسس     

يف كوسوفو؛ ودعا آخرون كثريون منهم إىل إجراء هذه االنتخابات مبا يتفق متاما مـع القـانون    
ورفضت سلطات كوسوفو إجراء أي انتخابات حملية صربية يف كوسـوفو، وحـذرت             . الصريب

هود الدويل الرامـي إىل جتنـب وقـوع    وكجزء من اجمل. أهنا ستستخدم كل الوسائل املتاحة ملنعها  
 االتفـاق علـى     هاشتباك مباشر، تبادل ممثلي اخلاص رسائل مع احلكومة الصربية، مما متخـض عنـ             

مـايو، بـل إعــادة النظـر يف املـسألة يف موعــد     /عـدم إجـراء انتخابــات حمليـة يف كوسـوفو يف أيــار    
 لالنتخابـات   فوتراع يف كوسو  ة إدارة عملية االق   يويف مواجهة اختالف اآلراء حول كيف     . مقبل

الرئاسية الصربية، عملـت البعثـة مـع الـشركاء الـدوليني مـن أجـل حماولـة حتديـد آليـة                     والربملانية  
يقبلــها مجيــع أصــحاب املــصلحة، رغــم اقتــراب موعــد االنتخابــات، كانــت املواقــف األساســية 

  . شديدة التباينلألطراف بشأن هذه املسألة
 مـن احلـوادث     بعـدد  إىل ختفيـف التـوتر خـالل هـذه الفتـرة             واصطدمت اجلهود الراميـة     - ٦

 اليت غالبـا مـا تتفـاقم مـن جـراء خطـاب التـأجيج الـصادر        واملشاكل يف امليدان،  تضاف إىل   اليت  
ومن أكثر التطـورات إثـارة للقلـق سلـسلة عمليـات التوقيـف املتبادلـة الـيت           . األطرافعن مجيع   

فربايــر، احتجــزت شــرطة  / شــباط٢٥ ويف .وصــربياتقــوم هبــا الــشرطة يف كــل مــن كوســوفو   
وزارة الداخلية الصربية مقيمني يف اجلنوب الـشرقي مـن كوسـوفو،            من  كوسوفو ستة موظفني    
مـارس، ألقـت شـرطة كوسـوفو القـبض علـى اثـنني مـن                / آذار ٨ويف  . على أساس هتـم سياسـية     
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ــصربية     ــة الــ ــة الربيديــ ــوظفي اخلدمــ ــهم مــ ــسبب نقلــ ــوابــ ــربية   فــ ــصرفية صــ ــائق مــ . تري ووثــ
مــارس، ألقــي القــبض علــى اثــنني آخــرين مــن مــوظفي الربيــد الــصرب، يف حــني /آذار ١٢ يفو

مـارس علـى أربعـة مـن صـرب كوسـوفو يف شـرق كوسـوفو بادعـاء          / آذار٢٧ألقي القـبض يف     
ــة   ــايل، ألقــي القــبض علــى واحــد مــن صــرب     . أهنــم كــانوا ينقلــون مــواد انتخابي ــوم الت ويف الي

لـــصربية وهـــو ينقـــل مـــدفوعات املعاشـــات التقاعديـــة  كوســـوفو يعمـــل يف اخلدمـــة الربيديـــة ا 
  .ألشخاص يف كوسوفو ومت حجز املدفوعات

 لعمليـات   “معاملـة باملثـل   ”وفيما أشار إليـه املـسؤولون يف بلغـراد يف البدايـة علـى أنـه                   - ٧
مــارس علــى رئــيس نقابــة / آذار٢٨شرطة الــصربية القــبض يف الــالتوقيــف يف كوســوفو، ألقــت 

لـــصاحل حلـــف النـــاتو وفو بتـــهم أعمـــال جتـــسس زعـــم أنـــه قـــام هبـــا عمـــال احلديـــد يف كوســـ
مــارس، احتجــز /ارذ آ٣١ويف .  يومــا٣٠رهــن احلــبس االحتيــاطي ملــدة  ، ووضــع١٩٩٩ عــام

، واهتمهمـا حبيـازة أسـلحة    ا نظاميـ االدرك الصريب اثنني مـن أفـراد شـرطة كوسـوفو يرتـدون زيـ          
حتقـق   ألمـن الدوليـة يف كوسـوفو   يف ظروف ويف موقع مـا زالـت قـوة ا     كان ذلك   بدون إذن؛ و  

ورويب املعنيـــة بـــسيادة القـــانون وأطلـــق ســـراحهما وُســـلما الحقـــا إىل بعثـــة االحتـــاد األ. فيهـــا
  .كوسوفو يف
    

  مشال كوسوفو  - ثالثا  
اجملتمـع  وفرباير، رغم االنتقادات اليت وجهتها سلطات كوسـوفو         / شباط ١٥  و ١٤يف    - ٨

 “اسـتفتاءها ”يات الـصربية يف مشـال كوسـوفو بـإجراء            البلـد  ، قامـت  الدويل واحلكومة الصربية  
ــايل   ــهــل تقبلــون مؤســسات  ”: العــام علــى الــسؤال الت وادعــى منظمــو   “ كوســوفو؟ةمجهوري

ــتفتاء  ــسبة أن االسـ ــد بلغـــت  نـ ــال قـ ــة ٧٥,٢٩اإلقبـ ــو  يف املائـ ــة ٩٩,٧٤وأن حنـ ــن  يف املائـ مـ
 االسـتفتاء علـى أنـه       وفوكوسوأدانت سلطات    .سلبا على السؤال املطروح   املشاركني قد ردوا    

علـى أنـه ال يترتـب       األخـرى املعنيـة     ، بينما شددت البعثة واجلهات الدولية       “عمل غري قانوين  ”
 التحـدي، ويعتزمـون     هلجـة بيد أن منظمي االستفتاء ما زالـوا يـستخدمون          . عليه أي أثر قانوين   

  .ع الدويلإجراء انتخابات حملية بغض النظر عن أي موقف رمسي تتخذه بلغراد أو اجملتم
وواصل ممثلي اخلاص العمل مع القادة الصرب يف الشمال وحثهم بـصفة خاصـة علـى                  - ٩

القوة األمنية الدوليـة يف كوسـوفو وبعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة               حتسني اتصاهلم وحوارهم مع   
 وتواصل بعثـة االحتـاد األورويب  . بسيادة القانون يف كوسوفو للسماح حبرية التنقل دون عراقيل   

ــوابتني       ــوظفي اجلمــارك جــوا إىل الب ــراد شــرطة كوســوفو وم ــا يواصــل  ٣١  و١نقــل أف ، بينم
ــنح     ــى ذلـــك رفـــض مـ ــوفو ردا علـ ــال كوسـ ــة  الـــصرب يف مشـ ــة األوروبيـ ــة  البعثـ ــة كاملـ حريـ
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ــشمولة        وغــري ــرة امل ــذ الفت ــيت طــرأت يف هــذا اجملــال من مــشروطة للتنقــل، رغــم التحــسينات ال
  .السابق بالتقرير

ن اجلانـــب مـــ بإزالـــة احلـــواجز ، انتظـــار طويـــل، عقـــبالـــشرطة الـــصربيةوبعـــد قيـــام   - ١٠
. ٣١  و١حركــة املـرور بــبطء يف البــوابتني  اسـتؤنفت  مــن منطقـة الــسالمة األرضــية،   الـشمايل 

 مفتوحـة أيـضا حلركـة املـرور         ١مارس، أعلنت بعثـة االحتـاد األورويب أن البوابـة           / آذار ٢٦ويف  
وظـائف تنفيذيـة يف كلتـا       التابعـة للبعثـة األوروبيـة       رك  واجلمـا قـوات الـشرطة     ؤدي  تو. التجارية

وأدت اإلجـراءات املنـسقة الـيت       . البوابتني يف حـني يـستمر وجـود شـرطة كوسـوفو ومجاركهـا             
 الـيت    هبا اختذهتا قوة كوسوفو والشرطة الصربية أيضا إىل إغالق بعض نقاط العبور غري املصرح            

  .هتماكانت تستخدم بشكل مكثف بدال من البوابتني ذا
وما زال الوضع يف الشمال بالغ احلـساسية إزاء أي تطـورات سياسـيات بـني بريـشتينا                    - ١١

ــرة املــشمولة  وشــهد انتكاســات كمــا شــهد خطــوات صــغرية   وبلغــراد،  إىل األمــام طــوال الفت
وتأثر الرأي العام يف الـشمال إزاء بعثـة االحتـاد األورويب سـلبا بااللتبـاس حـول تنفيـذ                    . بالتقرير
ــا ــور    ترتيب ــة لنقــاط العب ــشأن اإلدارة املتكامل ــة التنقــل وب ــشأن حري صــرب كــان و. ت احلــوار ب

بدرجـة   أو التـشاور معهـم       إعالمهـم  جيـر  إىل الـرد علـى أي شـعور بأنـه مل             ونسارعيـ كوسوفو  
وتواصل البعثة مساعيها الراميـة إىل إبقـاء قنـوات احلـوار احملليـة              .  بشأن أحكام االتفاقات   كافية

تحـول إىل مـشاكل أكـرب يف امليـدان، وذلـك عـن              يجمـال سـوء التفـاهم لـئال         مفتوحة واحلد مـن     
اجتماعــات تنــسيق الــشؤون األمنيــة الــيت تتــوىل تيــسريها بعثــة األمــم املتحــدة ومــن عقــد طريــق 
  . املباشرةممثلي اخلاصمشاركة خالل 
وعلى الرغم مـن ذلـك، فـإن خطـر وقـوع حـوادث أشـد خطـورة مـا زال قائمـا علـى                           - ١٢

أبريل، وقع انفجار أحلق أضـرارا بـشقة أرضـية          / نيسان ٨ففي الساعات األوىل من يوم      . الدوام
 يف مشال مريوفيتشا، وأسـفر عـن مقتـل واحـد مـن ألبـان كوسـوفو بـالغ          األعراقيف حي متعدد    

 ويف وقت الحـق مـن اليـوم   .  وإصابة اثنني من أطفاله؛ وجنت زوجته دون إصابة       ٣٨من العمر   
القريبة، اعتدى ثالثة من شباب ألبان كوسـوفو علـى أحـد صـرب              ، يف إحدى الضواحي     نفسه

روح خطـرية يف    جبـ  ، إلصـابته   عامـا، اضـطر إىل دخـول املستـشفى         ٦٦كوسوفو بالغ من العمر     
وردت شرطة كوسوفو على ذلك مبحاولة إنـشاء نقـاط حراسـة ثابتـة جديـدة                .  والرأس صدرال

  .فبعنيف املنطقة قام السكان من صرب كوسوفو مبقاومتها 
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  التعامل بني بريشتينا وبلغراد  - رابعا  
يف اجللسة التاسـعة للحـوار اجلـاري بوسـاطة االحتـاد األورويب، الـيت عقـدت يف الفتـرة                      - ١٣
فرباير، توصل الطرفان إىل اتفـاق بـشأن متثيـل كوسـوفو وتعاوهنـا علـى                / شباط ٢٤ إىل   ٢٢من  

تـشارك كوسـوفو بنفـسها وتـتكلم عـن       وتتيح االستنتاجات املتفـق عليهـا أن         .الصعيد اإلقليمي 
هـي التـسمية الوحيـدة      ‘‘ *كوسـوفو ’’نفسها يف االجتماعات اإلقليمية، وتنص على أن تكـون          

ال ختــل هــذه التــسمية ’’ :وتــنص احلاشــية املرتبطــة بالعالمــة النجميــة علــى مــا يلــي. املــستخدمة
وفتـوى حمكمـة    ) ١٩٩٩ (١٢٤٤باملواقف املتعلقة باملركز، وهي تتوافق مع قرار جملس األمـن           

وتنص الترتيبات اليت جـرى التوصـل إليهـا يف    . ‘‘العدل الدولية بشأن إعالن استقالل كوسوفو     
بروكــسل أيــضا علــى أن تكــون كوســوفو قــادرة علــى توقيــع اتفاقــات جديــدة يف إطــار هــذه    

قتــة يف وفيمــا يتعلــق باالتفاقــات القائمــة الــيت وقعتــها بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤ. التــسمية
كوسوفو نيابة عن كوسوفو، قـرر الطرفـان تـرك أمـر حـضور البعثـة لالجتماعـات ذات الـصلة                     

  .إىل البعثة لتحدده
ومن أجل تشجيع اجلهات املضيفة لالجتماعـات اإلقليميـة علـى جتنـب عـرض الرمـوز                   - ١٤

ت الـصلة   الوطنية، التـزم كـال الطـرفني وميـسر االحتـاد األورويب بـإبالغ املنظمـات اإلقليميـة ذا                  
ومبا أن االتفاق ال ينص علـى الطريقـة الدقيقـة السـتخدام احلاشـية، فقـد                 . باملبادئ املتفق عليها  

أدت التفسريات املختلفة إىل مشاكل فيما يتعلق مبشاركة كوسـوفو يف عـدد مـن االجتماعـات             
، مباشـرة ‘‘ كوسـوفو ’’حتـت    وتصر بلغراد على وضع احلاشية على اللوحات االمسية       . اإلقليمية

وتبعـا لغيـاب احلاشـية    . بينما تقول بريشتينا إن اللوحة االمسية ليست املكـان املناسـب للحاشـية          
ــاط كلمــا جــرى جتاهــل أحــد تفــسرييهما      ،أو وجودهــا ــشتينا أو بلغــراد باإلحب ــا بري ــشعر إم  ت

وبالتـايل فـإن التفـسريين املتعارضـني        . لالتفاق وتردان إما مبقاطعة االجتماع أو االنسحاب منـه        
أعاقا قدرة بريشتينا أو بلغراد على املشاركة يف نفس احملافـل اإلقليميـة، ومهـا يـشريان أيـضا                   قد  

  .آليات ضمان تنفيذ االتفاقات إىل بعض أوجه القصور الكامنة يف
وقــد اتــصلت البعثــة مبختلــف املبــادرات الــيت تقــوم بتقــدمي التــسهيالت هلــا، مــن أجــل     - ١٥

 قادرة على تقدمي املساعدة فيها إلهناء االخـتالف علـى     استكشاف املواضع اليت ميكن أن تكون     
وال يــزال اهتمــام البعثــة منــصبا علــى تيــسري مــشاركة كوســوفو يف احملافــل         . تنفيــذ االتفــاق 

ويف الوقــت نفــسه، ســتحدد البعثــة حاجتــها إىل .  وذلــك متاشــيا مــع جــوهر واليتــها،اإلقليميــة
ــات الــ      ــد يف إطــار االتفاق ــيت تعق ــا   يتحــضور االجتماعــات ال ــا عليه ــا موقع ــشكل طرف ــة ت  نياب

  .كوسوفو عن
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وأبــرم الطرفــان أيــضا يف جلــسة احلــوار التاســعة بروتوكــوال تقنيــا يــوفر بعــدا تــشغيليا      - ١٦
 كــانون  ٢لالتفــاق املتعلــق بــاإلدارة املتكاملــة لنقــاط العبــور الــذي جــرى التوصــل إليــه يف          

ت والكيانات ذات الـصلة مـن       ويهدف الربوتوكول إىل متكني الوكاال    . ٢٠١١ديسمرب  /األول
اجلمـارك،  (إعداد القضايا العملية، مبا يف ذلك مواقع نقاط العبور، والوجود الـدقيق للـسلطات           

، وميزانيتـــها ومـــصادر متويلـــها، )والـــشرطة، والوكـــاالت املعنيـــة بالـــصحة احليوانيـــة والنباتيـــة 
  .واستعمال األزياء الرمسية والشارات، وتبادل املعلومات ومعاجلتها

ــه يف      - ١٧ ــذي جــرى التوصــل إلي ــاين  ٢٢  و٢١ويف متابعــة لالتفــاق ال ــشرين الث ــوفمرب /ت ن
 فيما يتعلق بالقبول املتبادل بالـشهادات اجلامعيـة، تعاقـد االحتـاد األورويب مـع مؤسـسة                  ٢٠١١

، لتتوىل التحقق مـن الـشهادات اجلامعيـة    “سبارك”تضطلع بدور الطرف الثالث، هي مؤسسة  
وبعد التحقق من أن الشهادات قـد أُصـدرت حـسب األصـول، تقـدم هـذه                 . على أرض الواقع  

وقبـل  . الشهادات إىل رابطـة اجلامعـات األوروبيـة لتـصدق عليهـا جلنـة مـن اخلـرباء األكـادمييني                   
  . هذا االتفاق، كانت البعثة توفر التصديق على هذه الوثائق

ــسان٤ويف   - ١٨ ــان للح   / ني ــل، ُرمجــت باحلجــارة ســيارتان تابعت ــا  أبري ــصربية كانت ــة ال كوم
تقالن مسؤولني صربيني يقومون بزيارة بريشتينا ملناقشة تنفيذ اتفـاق احلـوار بـشأن الـسجالت                

ونـتج عـن ذلـك إصـابة عـضو واحـد            . املساحية بينما كانتا برفقة سيارة تابعة لشرطة كوسوفو       
ت وكـسر . من الوفد علـى األقـل جبـروح طفيفـة، لكنـه رفـض احلـصول علـى املـساعدة الطبيـة                     

ثالثـة أشـخاص     واحتجـزت شـرطة كوسـوفو     . نافذة السائق يف كل مـن الـسيارتني يف احلـادث          
  .مشتبه فيهم، لكنها أطلقت سراح اثنني منهم يف وقت الحق من نفس اليوم بعد استجواهبم

  . ومن املتوقع أن ُيستأنف عقد االجتماعات بعد االنتهاء من االنتخابات الصربية  - ١٩
    

  األمن  - خامسا 
متيزت احلالة األمنية عموما يف كوسوفو بالتوترات املذكورة أعاله، وكـذلك حبـوادث               - ٢٠

ــسرقة   ــسلب وال ــذخائر       ذات صــلة بال ــة وال ــة لألســلحة الناري ــازة غــري القانوني ــداء واحلي واالعت
ــشر واملخــدرات   ــهريب واالجتــار بالب ــات    . والت واضــطلعت شــرطة كوســوفو بعــدد مــن العملي

غنيـيالن  / يف اجلرمية املنظمـة اخلطـرية، وخـصوصا يف منطقـة غيـيالن             الناجحة ضد أفراد ضالعني   
  .ويف بريشتينا، حيث يتركز الوجود الدويل
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ــك         - ٢١ ــا يف ذل ــات، مب ــستهدف طوائــف األقلي ــيت ت ــدا أن اجلــرائم ال ــسه، ب ويف الوقــت نف
ــائس األرثوذكــسية      ــداء والــسرقة واحلــرق عمــدا والتخريــب واإلضــرار بالكن التخويــف واالعت

  .  آخذة يف االزدياد مقارنة بنفس الفترة قبل سنة واحدة،بية واملمتلكات املرتليةالصر
 ،وردا على االجتاه املتزايد املالحظ يف أعمال السلب اليت تـستهدف طوائـف األقليـات          - ٢٢

عملت البعثة مع سـلطات كوسـوفو وحثتـها علـى اختـاذ تـدابري وقائيـة حمـددة مـن أجـل حماولـة                 
جتري معظم أعمال السلب يف منازل صرب كوسوفو غـري املوجـودين يف         و. عكس هذا االجتاه  

 وكثريا ما يؤدي عدم كفايـة االسـتعدادات األمنيـة إىل تعـريض هـذه املنـازل بـشكل                  ؛كوسوفو
وحثــت البعثــة أيــضا املــشردين مــن تلــك املنــازل علــى االســتفادة مــن التــدابري  . خــاص للــسلب

  .أفضل املتاحة لتأمني ممتلكاهتم على حنو
ــن            - ٢٣ ــريب م ــوترات يف اجلــزء الغ ــاع حــدة الت ــف وارتف ــن حــوادث العن ــسلة م ــد سل وبع

ــع آذار    ــسابقة يف مطل ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــة   /مجهوري ــارس، تعرضــت ســفارة مجهوري م
مــارس هجــوم / آذار١١مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة يف بريــشتينا إىل اهلجــوم باحلجــارة يف  

مارس، مما تسبب يف وقوع حريق صغري يف مبانيهـا، لكـن دون             / آذار ١٦وبقنبلة مولوتوف يف    
  .أن يسفر ذلك حلسن احلظ عن وقوع إصابات

    
  سيادة القانون   - سادسا 

واصــلت البعثــة رصــد األنــشطة وممارســة بعــض املــسؤوليات يف جمــال ســيادة القــانون،    - ٢٤
ــة يف كو    ــتقين مــع وزارات العــدل والداخلي . ســوفو وصــربياوكــذلك التعــاون علــى الــصعيد ال

ــة، حيــث مل جتهــز       ــة املتبادل واســتمر املــأزق بــني وزاريت العــدل فيمــا يتعلــق باملــساعدة القانوني
 ومل جتهز الوزارة الـصربية      ،الوزارة يف كوسوفو أي وثائق تلقتها من الوزارة الصربية عرب البعثة          

  . أي وثائق تلقتها مباشرة من الوزارة يف كوسوفو
ري خدمات تصديق الوثـائق، وذلـك لـسكان كوسـوفو وبنـاء علـى               وواصلت البعثة توف    - ٢٥

طلب الدول اليت مل تعترف بكوسـوفو علـى حـد سـواء، ويتعلـق ذلـك أساسـا بالتـصديق علـى                       
  .وثائق األحوال املدنية واملعاشات التقاعدية

ويسرت البعثـة تفاعـل سـلطات كوسـوفو مـع اإلنتربـول والـدول األعـضاء فيهـا علـى                       - ٢٦
 طلبـات جديـدة إلصـدار إشـعارات     ٨خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، جهـزت      و. أساس يومي 

 نـشرات محـراء خاصـة بـاإلنتربول       ١٠  ويـسرت البعثـة إصـدار      .دولية بشأن أشخاص مطلوبني   
هبدف إلقاء القبض على مشتبه فـيهم مطلـوبني دوليـا وتـسليمهم الحقـا إىل كوسـوفو مبوجـب                    

  .)١٩٩٩ (١٢٤٤القرار 
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ــانون٢٨ويف   - ٢٧ ــاين ك ــاير / الث ــل     ٢٠١٢ين ــة العم ــسي لفرق ــام الرئي ــدعي الع ــع امل ، اجتم
اخلاصة التابعة لبعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القـانون يف كوسـوفو واملكلفـة بـالتحقيق يف                 
ــا، ســايل        ــرئيس وزراء ألباني ــسون، ب ــت ويليام ــشرية، جــون كلين ــزاعم االجتــار باألعــضاء الب م

اده لتوقيـع اتفـاق يتـيح لفرقـة العمـل التنفيـذ الكامـل لواليتـها                  الذي أعـرب عـن اسـتعد       ،برييشا
  .يتعلق بالتحقيقات بأسرع ما ميكن فيما
فرباير، قامت الرئيسة اتيفيت جهجاغـا بافتتـاح جملـس وطـين ملكافحـة              / شباط ١٥ويف    - ٢٨

 ويكلف اجمللس بوضع األولويات االستراتيجية يف جمال مكافحة الفساد يف كوسـوفو،              .الفساد
اقتـــراح التعـــديالت واألنظمـــة التـــشريعية، وتقـــدمي مقترحـــات لتحـــسني التنـــسيق فيمـــا بـــني  و

  . الوكاالت يف هذا اجملال
وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، ظلـت البعثـة تعمـل يف قـضية األشـخاص املفقـودين                      - ٢٩

يـق   وال تزال مسألة األشخاص املفقـودين تـشكل عقبـة رئيـسية يف طر           .وقدمت الدعم للطرفني  
 بريشتينا العامـل املعـين      -، عقد فريق بلغراد     ٢٠١٢مارس  / آذار ٩ويف  . املصاحلة بني الطوائف  

باألشخاص املفقـودين اجتماعـه الثـاين والـثالثني يف بريـشتينا، برئاسـة اللجنـة الدوليـة للـصليب             
 وحــضر ممثــل لبعثــة ؛بلغــراد وبريــشتينا جنبــا إىل جنــب مــع ممثــل البعثــة  وشــارك وفــدا. األمحــر

وقــدم كــل مــن الوفــدين . الحتــاد األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو بــصفة مراقــبا
تقريرا عن الوفاء بااللتزامات ذات الصلة والوثائق املتبادلة خالل االجتماع السابق الـذي عقـد               

ويف غــضون ذلــك، جــرى التعــرف علــى رفــات أربعــة  . ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٤يف 
ــة للــصليب األمحــر أن حنــو   وتقــدر الل. أفــراد ــة الدولي  شخــصا ال يزالــون يف عــداد  ١ ٧٩٣جن

  .املفقودين نتيجة الرتاع
    

  االقتصاد  -سابعا   
متاشياً مع النتائج املستمدة من تقييمات سابقة أجراها صندوق النقـد الـدويل، ال يـزال         - ٣٠

د نسبياً، ممـا يعكـس،      االضطرابات املالية يف منطقة اليورو على حنو جي        اقتصاد كوسوفو يواجه  
  .يف مجلة أمور، اندماجه احملدود يف األسواق املالية العابرة للحدود

وإن احتمال حدوث مزيد من التدهور يف أوضـاع سـوق العمـل يف البلـدان األوروبيـة،                    - ٣١
ــواالت         ــستوى احلـ ــى مـ ــلبا علـ ــؤثر سـ ــد يـ ــشتات، قـ ــوفيني يف الـ ــم الكوسـ ــيش معظـ ــث يعـ حيـ

ونتيجة لذلك، نقّح الصندوق توقعـات النمـو لعـام          . باشرة يف كوسوفو  واالستثمارات األجنبية امل  
 ٢٠١١ديـسمرب  / يف املائة، باخنفاض طفيف عن توقعات كـانون األول ٣,٨بتحفظ بنسبة   ٢٠١٢
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 منخفـضاً، قريبــاً  ٢٠١٢ويتوقـع أن يظـل التـضخم يف عـام     .  يف املائـة ٤الـيت كانـت تقـدر بنحـو     
  . يف املائة١ من
ــر إىل ف/ شــباط٢٣ومــن   - ٣٢ ــصندوق إىل   ٢٠١٢مــارس / آذار٥رباي ــة مــن ال ، أجــرت بعث

، مـن الربنـامج    ٢٠١١ديـسمرب   /كوسوفو تقييماً ثانياً وأخرياً، استنادا إىل بيانـات كـانون األول          
الذي يراقبه خرباء الصندوق وأجرت مناقشات مع سلطات كوسوفو حول ترتيبـات احتياطيـة            

ى صـعيد املـوظفني مـع احلكومـة حـول برنـامج             وتوصلت بعثة الصندوق إىل اتفاق علـ      . جديدة
.  ماليـني دوالر   ١٠٧ شـهرا مببلـغ يقـارب        ٢٠اقتصادي ميكن أن يدعمه ترتيب احتياطي ملـدة         

. ٢٠١٢رتيــب االحتيــاطي يف عــام  وميكــن االنتــهاء مــن معظــم اإلنفــاق املــشروط مبوجــب الت   
تـضي االعتمـاد املـسبق      من قبـل جملـس إدارة الـصندوق تق         املوافقة على الترتيب االحتياطي    وأن

لقــوانني جديــدة حــول األعمــال املــصرفية والتمويــل البــالغ الــصغر، وحــول صــندوق املعاشــات 
  .التقاعدية

ويواصل الصندوق إجراء رصد دقيـق للعوامـل الرئيـسية الـيت تـشمل اسـتمرار مواصـلة            - ٣٣
بغـي أن يـؤدي إىل      عملية الدمج املايل اليت بدأت مع الربنامج الذي يراقبـه خـرباء الـصندوق وين              

وضع ميزانية مستدامة خالل فترة سنتني، وترسيخ السياسة املالية على املـدى الطويـل، وتعزيـز                
ــذها   ويــشمل ذلــك وضــع مبــادرات تكــاليف اإلنفــاق بدقــة لكفالــة        . ختطــيط امليزانيــة وتنفي

 والـسجناء  االستدامة املالية، وعلى حنو أكثر حتديدا فيما يتعلق باالستحقاقات لقدامى احملـاربني         
الــسياسيني الــسابقني، وكــذلك املعاشــات التقاعديــة واإلصــالحات املقــررة يف قطــاع الــصحة    

  .واخلدمة املدنية
أبريـل، أُرغمـت شـركة تعـدين تريبتـشا يف مشـال كوسـوفو علـى تفريـغ                   / نيسان ٦ويف    - ٣٤
وأوقفـــت اجلمـــارك يف .  شـــاحنة مـــن مـــشتقات املعـــادن كانـــت وجهتـــها اجلبـــل األســـود١٩

و الشاحنات بناء على تعليمات صـادرة مـن هيئـة اخلصخـصة يف كوسـوفو، بعـد أن مت                    كوسوف
وكانت اجلمـارك يف كوسـوفو قـد        . جتهيزها للتصدير عرب حمطة اجلمارك يف جنوب ميتروفيتشا       

منعت شحنات شركة تعدين تريبتشا يف مناسبات سابقة، لكن مدير الشركة أعرب عـن قلقـه                
  .دي يف هناية املطاف إىل إغالق الشركةبأن منع التصدير األخري قد يؤ

    
  العائدون واجملتمعات احمللية  -ثامنا   

 شخــصاً بــشكل ١٣٦عــن عــودة  أفــادت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني    - ٣٥
 مـن ذوي أصـول صـربية يف كوسـوفو،           ٣٣، منـهم    ٢٠١٢طوعي خالل الربع األول من عـام        

مـصرية يف كوسـوفو،     /ن ذوي أصـول أشـكالية      مـ  ٨٣ من طائفة الروما يف كوسـوفو، و         ١٠ و
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وكـان العـدد اإلمجـايل للعائـدين      .  مـن أقليـة ألبانيـة يف كوسـوفو         ٢ من بشناق كوسوفو و      ٨ و
 يف املائـة ممـا كـان عليـه يف نفـس        ٤٨ أقـل حبـوايل      ٢٠١٢خالل األشهر الثالثة األوىل من عـام        

اض بـصورة رئيـسية إىل      وتعـزو املفوضـية هـذا االخنفـ       ).  شخـصا  ٢٦٤ (٢٠١١الفترة من عـام     
  .عدم توافر أراض للعائدين، وإىل عدد املنازل احملدود اليت جيري بناؤها

وباإلضــافة إىل شــركائها يف التنفيــذ والــدول املاحنــة، واصــلت املفوضــية تقــدمي الــدعم     - ٣٦
املــايل وأشــكال الــدعم األخــرى لبلــديات كوســوفو لتنفيــذ أنــشطة التوعيــة للمــشردين خــارج   

وأجريـت مثـاين زيـارات      . خلها، مشلـت زيـارات اإلبـالغ وزيـارات االستكـشاف          كوسوفو ودا 
ــام       ــن عـ ــة األوىل مـ ــهر الثالثـ ــالل األشـ ــوفو خـ ــشاف يف كوسـ ــها  ٢٠١٢استكـ ــتفاد منـ ، اسـ

وجتـري حاليـا عـدة مـشاريع ملـساعدة          .  مـشردين يف اجلبـل األسـود       ٨مشرداً يف صربيا، و      ٧٤
ل من االحتـاد األورويب يف مخـس بلـديات للبـدء            العائدين، منها مشروع العودة واإلدماج بتموي     

وتدعم احلكومـة الربيطانيـة مـشروعها الثـاين للعائـدين يف اجلـزء التـارخيي             . يف إعادة بناء املنازل   
.  أسـرة مـن صـرب كوسـوفو    ١٥من مدينة بريـزرن، وتقـدم مـساعدات تـشمل بنـاء منـازل لــ               

  .٢٠١٣مارس / آذار٣١ومن املقرر أن يستكمل املشروع يف 
 فـرداً  ١٩٨ فـرداً، منـهم     ٧٣٩سـيما يف أوروبـا الغربيـة،         وأعادت البلـدان املـضيفة، ال       - ٣٧

ــالتقرير   ــرة املــشمولة ب ووفقــا إلحــصاءات املفوضــية، فــإن مــن بــني   . مــن األقليــات خــالل الفت
 مـن   ٢٨ منهم من طائفة الرومـا الغجريـة يف كوسـوفو، و             ١٠٩، كان   ١٨١العائدين قسراً الـ    

 مـن  ١٤ من أصول غورانية يف كوسـوفو، و        ١٥مصرية يف كوسوفو، و     /ةذوي أصول أشكالي  
ــة يف  ١ مــن ذوي أصــول صــربية يف كوســوفو، و   ١١بــشناق كوســوفو، و    مــن أصــول تركي

  .كوسوفو وثالثة من أصول ألبانية يف كوسوفو يف حالة أقلية
سبة لـبعض   فبالنـ . وال تزال البلديات تواجه صعوبات مالية إلعادة دمج العائدين قـسرا            - ٣٨

البلـــديات، مبـــا فيهـــا بريـــشتينا، فـــإن عـــدم وجـــود مكتـــب بلديـــة عامـــل للمجتمعـــات احملليـــة 
والعائــدين، يقــوم بتنــسيق املــساعدات املتعلقــة بإعــادة اإلدمــاج مــع وزارة الداخليــة، يفــاقم          

مــشروع  ، أعلــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــن بــدء ٢٠١٢مــارس /ويف آذار. األوضــاع
دة اإلدماج املستدام، الـذي يهـدف إىل مـساعدة العائـدين علـى إعـادة إدمـاجهم        التوظيف وإعا 

  .يف سوق العمل، بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية االجتماعية ووزارة الداخلية
، قــدمت املنظمــة الدوليــة للــهجرة املــساعدة الســتقبال ونقــل ٢٠١٢ومنــذ بدايــة عــام   - ٣٩

ودة الطوعيـة وإعـادة اإلدمـاج مبـساعدة بلـدان أوروبـا        شخصاً عائداً يف إطار برنـامج العـ        ٢٦١
  .وكان ثلثا العائدين الذين قدمت هلم املساعدة من الذكور البالغني. الغربية
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واستعرضــت ســلطات كوســوفو خدمــة النقــل باحلــافالت لألغــراض اإلنــسانية الــذي     - ٤٠
 عقدته اللجنـة التقنيـة يف       ويف اجتماع . ورثته من بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو        

فربايــر، أقــرت وزارة البنيــة التحتيــة يف كوســوفو بأمهيــة خطــوط احلــافالت، لكنــها / شــباط٢٧
كمـا استعرضـت الـوزارة خطـوط     . جادلت بأن القوانني ذات الصلة الـيت تـنظم عملياهتـا قدميـة      

كوســوفو،  بــسبب حتــسن الوضــع األمــين يف مجيــع أحنــاء  ٣٧احلــافالت الـــحالية البــالغ عــددها 
ويف الوقــت نفــسه، وافقــت علــى . وإســاءة اســتخدامها املزعــوم مــن قبــل املــوظفني احلكــوميني 

شتريتبــشي، إلقامــة خــط حــافالت لألغــراض اإلنــسانية، يــربط /طلــب قدمتــه بلديــة شتريبتــشي
شتريتبـــــشي،  /أوروشـــــيفاتش، وشتريبتـــــشي /ينـــــاير فرييـــــزاي / كـــــانون الثـــــاين ١٧ منـــــذ

إال أن صــــرب كوســــوفو يف بلديــــة . ة أيــــام يف األســــبوعثالثــــ بريزوفيتــــشا،/وبريزوفيتــــشي
بيــتش، اشــتكوا مــن إعاقــة حريــة حركتــهم منــذ أواخــر /غوراجــديفاتش يف بييــه/غوراجــديفتش
  .يناير بعد إلغاء خدمة احلافالت لألغراض اإلنسانية هناك/كانون الثاين

دت إىل وقـوع    وقد شهدت الفترة املشمولة بالتقرير هطول ثلوج غزيرة غري معتـادة، أ             - ٤١
شا يف بلديـة دراغـاش، أدى       تـ رستلي/ويف قرية رستليتـشي   . عدد من القتلى وخسائر مادية كبرية     

 أفـراد مـن عائلـة مـن     ١٠ إىل مقتـل    ، متـر  ٥٠٠ أمتار وعرضـها     ١٠اهنيار كتلة ثلجية ارتفاعها     
وعّرضـت  . أصل غوراين يف كوسوفو يف بيتهم وتدمري تسعة منازل أخرى كانت فارغة آنذاك             

ونتيجـة  . ثلوج الغزيرة مئات العائالت الـضعيفة أصـال يف املنـاطق الريفيـة إىل أخطـار متزايـدة                 ال
وغادرت ست عائالت صـربية يف كوسـوفو يف         . لذلك، أعلنت بعض البلديات حالة الطوارئ     

وعلـى  . أوروشـيفاتش إىل صـربيا، ويفـاد أن ذلـك بـسبب شـّح الكهربـاء واملـاء                 /بلدية فرييـزاي  
طات احمللية واملركزية، فضال عن احلكومة الصربية، كانت قد قـدمت ألشـّد       الرغم من أن السل   

األسر احتياجاً مواد غذائية وحطـب تدفئـة ومـواد صـحية، فـإن قـدرهتا علـى معاجلـة األوضـاع            
ومن الناحية اإلجيابية، فقد أطلـق الـشتاء الـشديد الـربودة        . اإلنسانية وحاالت الطوارئ حمدودة   

  .يئة والكوارث يف كوسوفوعدة مبادرات إلدارة الب
    

  التراث الثقايف والديين  -تاسعاً   
شهدت الفترة املشمولة بالتقرير مـشاورات مكثفـة بـشأن مـستقبل جلنـة تنفيـذ أعمـال                    - ٤٢

وأسفرت الزيارتان اللتـان اضـطلع هبمـا جملـس أوروبـا إىل كوسـوفو عـن تكـوين بعثـة                     . التعمري
د ووزارة الثقافــة والـشباب والرياضـة يف كوســوفو   مـشتركة تـضم معهـد محايــة املعـامل يف بلغـرا     

باإلضافة إىل خرباء مستقلني أجرت تقييماً للعمل اإلمجايل الـذي اضـطلعت بـه اللجنـة منـذ أن                   
ومــا زالــت البعثــة املــشتركة الــيت وضــعت تقــديرات التكــاليف قبــل    . ٢٠٠٥أنــشئت يف عــام 

ويف أثنـاء ذلـك، ناشـد األسـقف         . ينالشروع يف العمل ملزمةً بإجناز تـرميم مواقـع التـراث الـدي            
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مارس، أثناء قداس نظم إلحياء الذكرى الثامنـة        / آذار ١٧تيودوسييه، راعي أبرشية راشكا، يف      
  . بالتربع إلجناز أعمال الترميم هذه٢٠٠٤مارس /ألعمال الشغب اليت وقعت يف آذار

ــإل         - ٤٣ ــم املتحــدة ل ــة األم ــشاورت بعث ــالتقرير، ت ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــة يف وأثن دارة املؤقت
كوسوفو مع الكنيسة األرثوذكسية الـصربية والقـوة األمنيـة الدوليـة يف كوسـوفو بـشأن وضـع                   

ويف أعقـاب قـرار اختـذه جملـس مشـال األطلـسي،            . ترتيبات أمنيـة ملواقـع األورثـوذكس الـصرب        
ياً إىل  مارس، بنقل املـسؤوليات األمنيـة تـدرجي       /بدأت القوة األمنية الدولية يف كوسوفو، يف آذار       

شرطة كوسوفو يف دير ديفيتش، أحـد املواقـع العائـدة إىل الكنيـسة األرثوذكـسية الـصربية الـيت         
وبـالنظر إىل املخـاطر األمنيـة احملتملـة واحمليطـة بـاملوقع الـذي               . ما زالت حتـت محايـة هـذه القـوة         

ياً، ، وضعت القوة صيغة خاصـة لنقـل املـسؤوليات األمنيـة تـدرجي             ١٩٩٩تضرر مرتني منذ عام     
وهي صيغة تـضمنت إنـشاء مركـز تفتـيش ثابـت لـشرطة كوسـوفو، مـع احتفـاظ بعثـة االحتـاد                        

التــدريب والرصــد وإســداء ”األورويب املعنيــة بــسيادة القــانون يف كوســوفو الــيت حتــتفظ مبهــام  
.  ومواصلة القوة األمنية الدولية يف كوسوفو ضمان توفري بيئة ساملة وآمنـة يف املنطقـة               “املشورة
 الكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية مــا زالــت قلقــة إزاء نقــل املــسؤوليات األمنيــة يف ديــر    بيــد أن

  .ديفيتش، وتعترب ذلك أمراً سابقاً ألوانه
وما برحت بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسـوفو تيـسر أنـشطة اليونـسكو يف                   - ٤٤

 تقــدمي العطــاءات وانتقــت  وأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اســتكملت اليونــسكو  . كوســوفو
الشركاء التنفيذيني إلعادة تشييد ثالثة مواقع للتراث العـاملي حمـددة مـن اليونـسكو وممولـة مـن                   

ديــر فيــسوكي ديتــشاين وونــصب غازمييــستان التــذكاري وبطريركيــة : االحتــاد الروســي، وهــي
ــتش ــسة       . بيـ ــو كنيـ ــع، وهـ ــسكو الرابـ ــع اليونـ ــسكو يف موقـ ــات الفريـ ــرميم لوحـ ــل تـ ويتواصـ

  .بوغوروديتشا لييفيتشكا، وميول من جمموع تربعات قدمتها عدة بلدان
 والثقـايف الـصريب تعـد أولويـة مـن           وما تزال كفاءة اآللية املنشأة حلمايـة التـراث الـديين            - ٤٥

وعموماً، ما تزال هناك مقاومة كـبرية       . أولويات بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو       
يف صفوف سكان كوسـوفو األلبـان للتـدابري التـشريعية ولتنفيـذها، وذلـك هبـدف محايـة ثقافـة                     

زامــات الــيت قطعتــها ســلطات  الــصرب ومــواقعهم الدينيــة، وتــستمر الفجــوة القائمــة بــني االلت   
وقــد أدى ذلــك إىل أن تواصــل الكنيــسة األرثوذكــسية     . كوســوفو يف هــذا اجملــال وتنفيــذها   

ويبقـى دور  . الصربية االعتماد على الوسطاء الدوليني يف تسوية منازعاهتا مـع الـسلطات احملليـة             
ية الــصربية يف ميــسر االحتــاد األورويب حلمايــة التــراث الــديين والثقــايف للكنيــسة األرثوذكــس       

وقد جنحت جهـود الوسـاطة الـيت يبـذهلا اجملتمـع الـدويل بـدرجات              . كوسوفو دوراً بالغ األمهية   
متفاوتــة يف قــضييت ممــر املــشاة املــثرية للجــدل ومــشروع مــضخة امليــاه الــذي ينفــذ بــالقرب مــن 
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اين، ديـش /وتـدخل اجملتمـع الـدويل وميـسر االحتـاد األورويب، يف بلديـة ديـشان              . بطريركية بيتش 
هــو وحــده الــذي ضــمن رفــض احملــافظ ملــشروعي الطريــق الــسريع وشــق طريــق جديــد اللــذين 

  .شكال انتهاكاً واضحاً للتشريع الذي حيمي دير فيسوكي ديتشاين
وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، أُبديت احتجاجـات عامـة علـى مـشاريع القـوانني الـيت                   - ٤٦

ــة   ــة يف قريــ ــة اخلاصــ ــادهيتتعلــــق مبنــــاطق احلمايــ ــا هوتــــشا /هوتــــشي ومــ ــة (فيليكــ يف بلديــ
ويف وسط مدينـة بريـزرين التـارخيي، والـيت مـا زال استعراضـها قائمـاً                 ) أوراهوفاتش/راهوفيتش

ينـاير، ُنظـم احتجـاج يف    /ويف هناية كانون الثاين. بعد القراءة األوىل اليت أجرهتا مجعية كوسوفو    
. منظمات اجملتمع املـدين أللبـان كوسـوفو       بريزرين اشتركت فيه حركة تقرير املصري املعارضة و       

وزعم احملتجون أن االلتـزام املنبثـق عـن أحـد مـشاريع القـوانني واملتعلـق بالتـشاور مـع الكنيـسة                       
ويف . األرثوذكسية الصربية بشأن بناء وسط مدينة بريزرين من شأنه أن يعيـق التنميـة احلـضرية       

فيليكاهوتــشا إىل وزارة /مــادهيمــارس، اشــتكت طائفــة كوســوفو الــصربية يف هوتــشي و /آذار
الثقافة والشباب والرياضة عرب رسالة تطلب فيها وقف عملية اخلصخصة املقـررة لبنـاء تـارخيي                

 الثقــايف الرئيــسية يف القريــة، فهــذا البنــاء الــذي يعتــرب أحــد أصــول التــراث  . يقــع وســط القريــة
ــاءه ســابقاً وأصــبح اجمل    هــو مــع احمللــي يــستخدمه  تبنــاء أعــادت منظمــة غــري حكوميــة دوليــة بن

  .ثقافياً مركزاً
فقد أصبح اثنـا عـشر موقعـاً        . وتواصلت أعمال التخريب أثناء الفترة املشمولة بالتقرير        - ٤٧

من مواقع التراث الثقايف والديين، مبا فيها تسع كنائس أرثوذكسية صربية ومقابر لألرثـوذكس              
  .والتخريبالصرب وجامعني وكنيسة كاثوليكية أهدافاً ألعمال السرقة 

    
  حقوق اإلنسان  - عاشراً  

قام كل من بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو وشـركائها بتنـشيط فريـق                      - ٤٨
االتصال الدويل املعين حبقوق اإلنسان، وهو منتـدى لتبـادل املعلومـات ووضـع االسـتراتيجيات                

ــسان يف كوســوفو    ــة حقــوق اإلن ــز ومحاي ــد اســتأنف اجتماعاتــ  . لتعزي ــة يف كــانون  وق ه الدوري
  .٢٠١٢يناير /الثاين
وأثناء الفترة املشمولة بـالتقرير، أنـشأت سـلطات كوسـوفو فريقـاً عـامالً يتـوىل وضـع                     - ٤٩

  .بشأن املرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٠ (١٣٢٥خطة عمل لتنفيذ أحكام قرار جملس األمن 
دعمٍ مـن منظمـة     وباشرت وكالـة املـساواة بـني اجلنـسني ومؤسـسات أخـرى معنيـة، بـ                  - ٥٠

األمن والتعـاون يف أوروبـا، وضـع خطـط للتـدريب علـى منـع العنـف العـائلي وأنـشطة أخـرى                        
وأكــدت البعثــة احلاجــة إىل زيــادة املــوارد املاليــة والبــشرية الالزمــة لتقــدمي . ٢٠١٢طــوال عــام 
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عـادة  املساعدة بصورة مالئمة إىل ضحايا العنف العائلي؛ وال توجد حاليـاً أيـة بـرامج متاحـة إل         
وقــد أُجنــزت خطــة العمــل الــيت وضــعتها ســلطات    . دمــج الــضحايا يف حــال غــادروا مــأواهم  

 أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير؛ وسـتتابع         ٢٠١٥-٢٠١٢لفترة  لكوسوفو بشأن العنف العائلي     
  .البعثة عن كثب تنفيذها يف املستقبل

مـارس لتعزيـز    /ر آذا ٨وأقامت عدة منظمـات مناسـبات يف مجيـع أرجـاء كوسـوفو يف                 - ٥١
وقامـت هيئـة   . حقوق املرأة واملساواة بينـها وبـني الرجـل أثنـاء االحتفـال بـاليوم الـدويل للمـرأة              

األمم املتحدة للمـرأة باالشـتراك مـع وكالـة املـساواة بـني اجلنـسني، وبـدعم مـن برنـامج األمـم                        
دارة املؤقتــة يف املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا وبعثــة األمــم املتحــدة لــإل  

متكــني كوســوفو باإلضــافة إىل الــشبكة النــسائية يف كوســوفو، بتنظــيم مائــدة مــستديرة بــشأن    
ــ.  التحـــديات والـــدعم املؤســـسي- الريفيـــة املـــرأة ذه املناســـبة وزيـــر الزراعـــة وقـــد حـــضر هـ
  .آخرون ووزراء
ا إىل  وتركزت أنشطة أخرى حول مكافحة العنف ضد املرأة وحتسني إمكانيـة وصـوهل              - ٥٢

وعقد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالتعاون مع التجمـع النـسائي جلمعيـة كوسـوفو،             . العدالة
وأطلقـت منظمـة   . “املرأة يف كوسوفو وإمكانيـة وصـوهلا إىل العدالـة       ”مناسبة ملناقشة موضوع    

ائلي، األمن والتعاون يف أوروبا سجالً إلسداء املشورة وتقدمي املساعدة إىل ضـحايا العنـف العـ               
وأصدرت تقريراً يستنتج حدوث حاالت تأخري مفرط يف اختاذ احملكمة القـرار بـشأن شـكاوى         
العنف العائلي يف كوسوفو، ونظمت محلـة توعيـة إعالميـة للتـرويج خلـط هـاتفي أُنـشئ حـديثاً                

  .العنف العائلي ومكافحة االجتار لتقدمي املساعدة يف جمال
 ٢٠١١نــوفمرب /املظــامل املعيــنني يف تــشرين الثــاين   ومل يتلــق النــواب اخلمــسة ألمنــاء      - ٥٣

ــهم بعــد  ــار      . رواتب ــانون مرتبــات كب ــنظم ق ــانون مؤســسة أمــني املظــامل علــى أن ي وقــد نــص ق
وطلـب أمـني املظـامل اللجـوء،     . املوظفني مسألة دفع مرتباهتم، بيد أن هذا القانون مل يـسن بعـد           

. ؤسـسة أمـني املظـامل يف كوسـوفو     بشأن م ٢٠٠٦/٦كتدبري مؤقت، إىل التوجيه اإلداري رقم       
املبـادئ   (١٩٩٣بيد أن سلطات كوسوفو مل تستجب هلذا الطلب، مع أن مبادئ باريس لعام              

تـدعو إىل تزويـد مؤسـسات       )  ومحاية حقـوق اإلنـسان     زاملتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية لتعزي    
غــري خاضــعة حقــوق اإلنــسان الوطنيــة بالتمويــل الكــايف الــذي جيعلــها مــستقلة عــن احلكومــة و 

  .للسيطرة املالية اليت قد تؤثر على استقالهلا
، أحالــت بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو   ٢٠١٢فربايــر /ويف شــباط  - ٥٤

ــة حبقــوق اإلنــسان بــشأن املالحظــات       ــة املعني ــدة مــن تعليقــات املتابعــة إىل اللجن جمموعــة جدي
ب العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة     اخلتاميــة علــى تقريــر صــربيا األويل املقــدم مبوجــ     
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وكـان التركيـز علـى العائـدين وتعـويض املمتلكـات واملفقـودين وحماكمـة مـرتكيب                  . والسياسية
  .جرائم احلرب

ــا يتعلــــق باالعتقــــاالت   - ٥٥ فربايــــر، والــــيت مشلــــت  / شــــباط٢٥ الــــيت جــــرت يف ،وفيمــ
، يف جنـوب شـرق      أشخاص من صـرب كوسـوفو يعملـون لـصاحل وزيـر الداخليـة الـصريب                ستة

كوسوفو، أفادت وسائط األنباء أن الوحدات اخلاصة لشرطة كوسـوفو متـارس الوحـشية أثنـاء                
وانتقدت السلطات الصربية العملية ودعا أمني مظامل كوسـوفو إىل إجـراء            . عمليات االحتجاز 

ــق رمســي  ــارة إىل أســر     . حتقي ــة يف كوســوفو بزي ــإلدارة املؤقت ــة األمــم املتحــدة ل واضــطلعت بعث
علـى األرجـح اسـتخدام الـشرطة     شخاص من احملتجزين؛ وتؤكد املقابالت واملالحظـات    أ الثةث

  .املفرطة للقوة
    

  التمثيل اخلارجي والتعاون اإلقليمي -حادي عشر 
يــسرت بعثــة كوســوفو، أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مــشاركة ممثلــي كوســوفو يف    - ٥٦

ــا   عــدد مــن االجتماعــات الــيت عقــدها كــل مــن مجا   عــة الطاقــة واتفــاق التجــارة احلــرة ألوروب
الوسطى ومرصد النقل جلنوب شـرق أوروبـا وجملـس التعـاون اإلقليمـي، باإلضـافة إىل مكتـب                   

وقد أثر االتفاق الذي مت التوصـل إليـه بـشأن التمثيـل             . األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    
يـسره االحتـاد األورويب علـى سـلوك البعثـة          والتعاون على املستوى اإلقليمي أثناء احلوار الـذي ي        

ومراعـاة لعناصـر االتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه، وبعـد          . أثناء أداء دورها يف التمثيـل اخلـارجي       
  .التشاور مع األطراف املهتمة، قدرت البعثة أن حضور بعض االجتماعات ليس ضرورياً

ناء االجتمـاع الـستني للجنـة       ه اإلنتربول، قدمت البعثة عرضاً أث     توبناء على طلب وجه     - ٥٧
.  يف ليـــون، بفرنـــسا٢٠١٢ربايـــر ف/ شـــباط٨ و ٧األوروبيـــة لإلنتربـــول الـــذي عقـــد يـــومي  

 إىل ١٣ويف الفتــــرة مــــن . البعثــــةجــــرت مناقــــشة اجلوانــــب القانونيــــة للتعــــاون مــــع   وقــــد
، حضر ممثلون من مكتب اتصال اإلنتربول لدى البعثة املؤمتر الـسنوي            ٢٠١٢مارس  /آذار ١٥
 والــذي جــرت أثنــاءه ،امن لرؤســاء املكاتــب املركزيــة الوطنيــة الــذي عقــد يف ليــون، أيــضا  الثــ

  .اتصاالت مباشرة مع املكاتب املركزية الوطنية لبلدان جماورة ومع ممثلي مديريات اإلنتربول
    

   مالحظات-ثاين عشر 
اري يف يف حــني أن بلغــراد وبريــشتينا قــد حققتـــا املزيــد مــن النتــائج يف احلــوار اجلـــ          - ٥٨

بروكسل، فضال عن التقدم احملرز يف جدول أعمال كـل منـهما علـى الـصعيد األورويب خـالل                
الفترة املشمولة هبذا التقرير، فإن التـوتر واملواجهـة علـى أرض الواقـع ال يـزاالن يـسببان خمـاطر                     
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وحيــدوين األمــل يف أن يتواصــل  . ملموســة لتحقيــق الــسالم واالســتقرار يف كوســوفو واملنطقــة  
زيز االجتاهات اإلجيابية للحوار والتقدم حنو التكامل األورويب وتطبيع العالقات بني بريـشتينا             تع

  .وبلغراد، على أن تنحسر تدرجييا اجتاهات التوتر واملواجهة
وقد كانت مسألة االنتخابات احملليـة والربملانيـة والرئاسـية الـصربية املقـرر إجراؤهـا يف                   - ٥٩
تنفيس عن املسائل والتوترات اليت مل حتل، وذلـك بـسبب التبـاين الكـبري          مايو مبثابة أداة    / أيار ٦

ويـسرين،  . يف وجهات النظر لدى أصحاب املصلحة بشأن عقد تلك االنتخابات يف كوسـوفو            
لذلك، أنّ احلكومة يف بلغـراد قـد تـشاورت مـع بعثـة األمـم املتحـدة بـشأن تنظـيم االنتخابـات                

ويف الــسياق نفــسه، أُشــّجع مجيــع أصــحاب  . ة البعثــةاحملليــة يف كوســوفو، واســتجابت لنــصيح
املـصلحة علـى التـشاور واملـشاركة البنـاءة مـن أجـل اسـتبانة الطرائـق املالئمـة ملمارسـة حقــوق            

وال ميكـن تـسوية     . التصويت يف كوسوفو فيما يتعلق باالنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة الـصربية            
 مـن خـالل املـشاركة الـسلمية، بـدال مـن             اخلالفات حول مـسائل حـساسة مـن هـذا القبيـل إال            

  .العنف أو استخدام القوة
ويسرين أن أالحظ االتفاق الـذي جـرى التوصـل إليـه يف احلـوار الـذي ُييـسِّره االحتـاد                       - ٦٠

واخلالفـات الالحقـة حـول تنفيـذ        . األورويب بشأن مسألة التمثيل والتعاون اإلقليميني احلـساسة       
 قويــة لرصــد تنفيــذ االتفاقــات الــيت جيــري التوصــل إليهــا، االتفــاق تبــّين ضــرورة وجــود آليــات

كمـا أرحـب بـإبرام بروتوكـول       . واملساعدة على وجه السرعة يف حل أي نزاع من هذا القبيل          
تقين وفقا لالتفاق الذي سبق أن أُبرم بـشأن اإلدارة املتكاملـة لنقـاط العبـور، والـذي ميكـن أن                     

ولـذلك، فـإّني    . حلركة الكاملة يف مجيع أحناء الشمال     يؤدي، مبجّرد تنفيذه، إىل استعادة حرية ا      
أحث الطرفني على جتديد التزامهما باحلوار، بعد فترة االنتخابات هذه، وتكثيف مـشاركتهما             
يف معاجلة القـضايا احلـساسة وهتيئـة الظـروف املالئمـة لتطبيـق احللـول املتفـق عليهـا علـى أرض                       

  .الواقع بكفاءة
ــضّيق     - ٦١ ــك، فقــد ُي ــستمر    ومــع ذل ــة، إذا مل ي ــاح للحــوار خــالل األشــهر املقبل اجملــال املت

استتباب اهلدوء، وال سـيما إذا افتقـرت ردود فعـل النـاس علـى احلـوادث واالسـتفزازات علـى                     
وستؤدي االعتقاالت التعسفية والسلبية يف مواجهة أعمـال التعـصب          . أرض الواقع إىل احلكمة   

من التوتر والعنـف حتمـا، حـسبما تـبني خـالل الفتـرة              واخلطاب العام املؤّجج بالعداء إىل مزيد       
املشمولة هبذا التقرير؛ وتتحمل القيادة السياسية يف كـال اجلـانبني املـسؤولية عـن أي نتـائج مـن                    

ويف هـذا الـصدد، أدعـو القـادة يف كـل جانـب إىل ممارسـة سـلطتهم القياديـة، مـن                       . هذا القبيل 
ــصورة      ــواء، ب ــّد س ــى ح ــوال عل ــال واألق ــلخــالل األفع ــاخ      ُتقل ــزز وجــود من ــوتر وتع ــن الت  م

  .للحوار اتوم
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وحيدوين األمل يف أن يعزز أعضاء جملس األمن الرسائل اليت وّجهها ممثلـي اخلـاص إىل                  - ٦٢
واملــشاركة املــستمرة مــن جانــب اجلهــات احملليــة والدوليــة أمــر   . الطــرفني لتحقيــق هــذه الغايــة 

. طـــرق إجيابيـــة للمـــضي قُـــدما جيـــاد حيـــوي لـــردع التغّيـــرات الـــسلبية علـــى أرض الواقـــع وإ  
ــا ـــ   أن كمــ ــة العاملـ ــراءات الــــيت تتخــــذها اجلهــــات الدوليــ ــدة  اإلجــ ة يف إطــــار األمــــم املتحــ
  .جيب أن تكون متسقة استراتيجيا ومنّسقة تنسيقا وثيقا) ١٩٩٩ (١٢٤٤ والقرار
 ئفتـ وأخريا، ما زال يساورين القلق إزاء اجتاه العـودة الطوعيـة إىل كوسـوفو الـذي مـا          - ٦٣

 مـن أجـل عكـس هـذا         ينخفض، وأُجدد دعـويت إىل إبـداء إرادة سياسـية قويـة وتركيـز اجلهـود               
 أيضا أّنه ال يـزال هنـاك بعـض املقاومـة للتـدابري الـيت هتـدف إىل محايـة املواقـع                 ويؤسفين. االجتاه

الثقافية والدينية الـصربية يف كوسـوفو، وأحـث الـسلطات الكوسـوفية علـى مـضاعفة جهودهـا                
  . الفجوة بني االلتزامات وتنفيذ االلتزامات يف هذا اجملالمن أجل سد

وأود أن أعرب عن امتناين لفريد ظريف، ممثلي اخلـاص، علـى قيادتـه البعثـة ومـا بذلـه                      - ٦٤
وأود أن أثـين    . من جهود للنهوض بالتعاون بني مجيع اجلهات واحلفاظ على األمن واالسـتقرار           

ــة لعملــهم املتواصــ   ل مــن أجــل تيــسري مــشاركة أصــحاب املــصلحة،   أيــضا علــى مــوظفي البعث
واملساعدة على نـزع فتيـل التـوتر واملواجهـات، مـع الوفـاء مبـسؤوليات األمـم املتحـدة وحتقيـق                      

  .أهدافها
وختاما، أعرب عن امتناين لشركاء األمـم املتحـدة العـاملني معهـا منـذ زمـن طويـل يف                   - ٦٥

ن والتعاون يف أوروبـا، وكـذلك لوكـاالت    كوسوفو، أي االحتاد األورويب والناتو ومنظمة األم 
األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، على ما تقدمه مجيعها من دعـم جـوهري للبعثـة ومـا تبديـه                   

  .من تعاون وثيق معها
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  األول املرفق 
تقريــــر املمثــــل الــــسامي لالحتــــاد األورويب املعــــين بالــــشؤون اخلارجيــــة     

ام عن أنشطة بعثة االحتـاد األورويب    والسياسة األمنية املقدم إىل األمني الع     
  املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو

  )٢٠١٢أبريل / نيسان١٥يناير إىل / كانون الثاين١٦يشمل الفترة من (    
  

  موجـز  - ١  
واصلت بعثة االحتاد األورويب املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو تقدمي املـساعدة علـى                

ة األجــل مــن خــالل أنــشطتها اليوميــة املتمثلــة يف الرصــد حتقيــق اإلصــالحات املؤســسية الطويلــ
وقـد أحـرز املـدعون العـاّمون        . والتوجيه وإسداء املشورة يف قطاع سيادة القـانون يف كوسـوفو          

والقــضاة العــاملون يف بعثــة االحتــاد األورويب، يف إطــار جهــود البعثــة التنفيذيــة، تقــّدما يف ّعــدة  
وقـضت هيئـة مـشتركة تـضم        . اي وثالثـة متـهمني معـه      وستستمر حماكمة فامتري ليم   . حماكمات

قضاة حمليني وقضاة تابعني للبعثة بـرباءة سـتة مـن املتـهمني العـشرة يف القـضية املـسماة بـدعوى                      
وفضال عن ذلك، استمر قضاة البعثة يف النظر يف قضايا الفـساد واجلرميـة              . كليتشكا/كليتشكي

اصــة التابعــة للبعثــة العمــل وفقــا لواليتــها  وواصــلت فرقــة العمــل اخل. املنظمــة املعروضــة علــيهم
املتمثلة يف التحقيق يف املزاعم الـواردة يف تقريـر املقـرر اخلـاص جمللـس أوروبـا، الـسناتور ديـك،          

وقــد ُعــزِّزت فرقــة العمــل مــن الناحيــة . مــاريت بــشأن االجتــار غــري املــشروع باألعــضاء البــشرية
وإضـافة إىل ذلـك، ال تـزال البعثـة ملتزمـة            . تقريراملؤسسية والتشغيلية خالل الفترة املشمولة بـال      

التزاما قويـا بـدعم احلـوار بـني بلغـراد وبريـشتينا الـذي يتـولّى االحتـاد األورويب تيـسريه وبـدعم                        
ويف الوقـت نفـسه، علـى الـرغم مـن التحـسينات الطفيفـة يف                . العمليات التشريعية يف كوسوفو   

. سائل األمنية ذات الصلة تعـوق عمـل البعثـة         الوصول إىل مشال كوسوفو، ال تزال احلواجز وامل       
وقــد واصــلت البعثــة االضــطالع بواليتــها التنفيذيــة مــن خــالل القيــام بــإجراءات التحقّــق علــى 

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أُعلـن      .  يف جمال أعمال الشرطة واجلمارك٣١  و ١البوابتني  
ولـن تـؤثر   .  جمـال سـيادة القـانون   عن إعادة تشكيل البعثة يف ضوء ما جرى من مـستجدات يف         

  .التغيريات اهليكلية على بيان مهّمة البعثة
  



S/2012/275  
 

12-32184 19 
 

أنشطة بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بـسيادة القـانون يف كوسـوفو يف الفتـرة مـن                      - ٢  
  ٢٠١٢أبريل /يناير إىل نيسان/كانون الثاين

  حملة عامة    
ن وصـفه علـى أفـضل وجـه     الوضع األمين يف مشال كوسوفو ال يزال مصدر قلق، وميك       

ووصـول البعثـة إىل مشـال كوسـوفو         . بأنه هادئ ولكنه متوتر، مع وقوع حوادث عنف متفرقة        
ــه اجملتمــع الــدويل مــن  بعيــد مــن أن يكــون حــرا ودائمــا وغــري مــشروط، علــى الــرغم ممــ     ا يبذل

  .مستمرة جهود
ــها يف مشــال كوســوف         ــذ واليت ــى تنفي ــة عل ــدرة البعث ــشدة ق . ووالوضــع احلــايل يعــوق ب

تزال توجد عدة حواجز، يقف عليها متظاهرون عادة، يف مكاهنا مشايل ميتروفيتـشا وعلـى                وال
الطرق الرئيسية يف مشال كوسوفو، مما يقيد وصول البعثة إىل مراكز العمل، مبـا يف ذلـك نقـاط                  

يـث  ويتغري الوضع يوميا، وال يزال ال ميكن التنبؤ بـه، ح . ٣١  و١العبور الرمسية على البوابتني     
  .ُتمنع سيارات البعثة أحيانا من الوصول إىل مقاصدها

ومع ذلك، واصلت البعثة االضطالع بواليتها التنفيذيـة، مـن خـالل القيـام بـإجراءات                  
 وفقا لالتفاقـات    ٣١  و ١التحقّق املتعلّقة بأعمال الشرطة واجلمارك على احلدود عند البوابتني          

. تولّى االحتـاد األورويب تيـسريه بـني بلغـراد وبريـشتينا           ذات الصلة املربمة يف إطار احلوار الذي ي       
وفيما يتعلّق باحلركة التجارية، ينطوي ذلك على مسح املـستندات ضـوئيا وإدخـال املعلومـات                

 للحركـة   ١كمـا أعيـد فـتح البوابـة         . يف قاعدة بيانات، ويف حالة الشك إجراء فحـص مجركـي          
  .التجارية، بعد ترميمها

ــولّ     ــك، تت ــع مراكــز شــرطة كوســوفو يف      وإضــافة إىل ذل ــام يف مجي ــة رصــد امله ى البعث
ــه        ــّدم التوجي ــا، وتق ــوك، حيــث يعــوق املتظــاهرون الوصــول إليه ــشمال باســتثناء زوبــني بوت ال

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أبلغت البعثة احملـاورين الرئيـسيني          . واملشورة بشأن تلك املهام   
  .الدائم وغري املشروط أمر غري قابل للتفاوضيف مشال كوسوفو بوضوح أن الوصول احلر و

واســتأنفت حمكمــة منطقــة ميتروفيتــشا، الــيت مل تكــن قيــد االســتخدام خــالل األشــهر      
مــارس، / آذار٧املاضــية بــسبب الوضــع الــسياسي واألمــين وقيــود الوصــول إليهــا، أعماهلــا يف    

الترحيـب مـن   وهـذا تطـور آخـر جـدير ب    . وُعقد عدد من جلسات االسـتماع منـذ ذلـك احلـني      
شأنه أن ُيحـسِّن قـدرات البعثـة، الـيت كانـت حمـدودة مـؤخرا، علـى ممارسـة سـيادة القـانون يف                         

  .مشال كوسوفو
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وعقد جملس التنسيق املشترك املعين بسيادة القـانون، وهـو هيئـة رفيعـة املـستوى جتمـع                     
ة األوروبيـة   مكتب االتـصال التـابع للمفوضـي      (بني البعثة ومكتب االحتاد األورويب يف كوسوفو        

أبريـل ملواصـلة مناقـشة      /فربايـر ونيـسان   /وحكومة كوسوفو، اجتماعـا يف شـهري شـباط        ) سابقا
ــة، وخب     ــن اجملــاالت ذات األولوي ــدد م ــازات والتحــديات يف ع ــة    اإلجن ــق باجلرمي ــا يتعل اصــة فيم

  .والفساد املنظمة
ى ويف إطـــار اجلهـــد الطويـــل األمـــد الـــذي تبذلـــه البعثـــة لبنـــاء قـــدرات مـــستدامة لـــد  

مؤســسات ســيادة القــانون يف كوســوفو، ســامهت أيــضا يف تعزيــز القــدرات املــستقلة لــشرطة     
كوسوفو يف جمال اإلدارة، من أجل األخذ بتغيريات منهجية يف إدارة ميزانية شرطة كوسـوفو،                
وتطــوير مديريــة االســتخبارات والتحليــل باعتبارهــا حمــورا فعــاال لنظــام االســتخبارات اجلنائيــة   

كما رصـدت البعثـة عمليـة التوظيـف الـيت دامـت أربعـة أشـهر لتعـيني                   .  كوسوفو التابع لشرطة 
 مرشـح، ودعمـت تـدريب       ١٠ ٠٠٠ من ضباط الشرطة اجلدد، مـن بـني مـا يزيـد علـى                ١٣٥

الشرطة على تنظيم احلـشود ومكافحـة الـشغب، وسـاعدت الـشرطة علـى إقامـة نقـاط تفتـيش                     
ية كشف جـرائم الـسيارات والتـهرب مـن          منهجي للمركبات، للتحقق من السيارات الغالية بغ      

  .الضرائب
وقـــدمت البعثـــة الـــدعم إىل اجمللـــس القـــضائي يف كوســـوفو فيمـــا يتعلّـــق باســـتراتيجية   

ــا املعلومــات واالتــصاالت الــيت ووفــق عليهــا مــؤخرا، والــيت ستــسمح بوضــع نظــام      تكنولوجي
وة يتبعـه جهـازا     وسـامهت البعثـة أيـضا يف وضـع هنـج أكثـر قـ              . معلومات جديد إلدارة القـضايا    

الــشرطة واجلمــارك يف كوســوفو للتقليــل مــن عــدد املنــاطق الــيت يــسهل اختراقهــا حــول مطــار   
بريـشتينا، واسـتبانت ثغــرات كـبرية يف اإلجـراءات املبــسطة الـيت اعتمـدت مــؤخرا للتعامـل مــع        

ة الواردات التجارية من املواد الغذائية والسلع األخرى، وهو مـا ميكـن أن يـسهم يف منـع إسـاء                   
  .استخدام مجاعات اجلرمية املنظمة هلذه الضوابط التنظيمية الضعيفة

ــة يف      / آذار٢٧ويف    ــه احلاليـ ــهاء فترتـ ــد انتـ ــه بعـ ــة مغادرتـ ــيس البعثـ ــن رئـ ــارس، أعلـ مـ
وعقب استعراض استراتيجي للبعثة، أجرتـه الـدائرة األوروبيـة للـشؤون      . ٢٠١٢يونيه  /حزيران

مـع مراعـاة مـا وقـع مـن مـستجدات ومـا أُحـرز مـن          اخلارجية، أُعلن عن إعـادة تـشكيل البعثـة        
ومـن املتوقـع أن يبـدأ األخـذ بـالتغيريات خـالل الفتـرة املـشمولة                 . تقدم يف جمال سـيادة القـانون      

  .بالتقرير املقبل
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  جرائم احلرب    
مارس، قضت هيئة مؤلفة من قاض حملـي واحـد واثـنني مـن قـضاة البعثـة                  / آذار ٢١يف    

ــات و    ــع البيان ــدم قبــول مجي ــأغيم زوغــاي    بع ــذكرات اخلاصــة ب ــروف بالــشاهد  (امل يف ) Xاملع
). كليتـشكا /سمى بـدعوى كليتـشكي    مـا يـ   (جـرائم احلـرب ضـد فـامتري ليمـاي وآخـرين              قضية
مارس، قضت اهليئة بـرباءة سـتة مـن املتـهمني العـشرة يف حـني أن حماكمـة فـامتري                     / آذار ٣٠ ويف

ال تـزال هنـاك أدلـة تـستند إىل الظـروف            وقررت اهليئة أنه    . ليماي وثالثة متهمني معه ستستمر    
يتطلــب االســتمرار يف احملاكمــة الرئيــسية، واالســتماع إىل األدلــة الــيت  الواقعيــة واألحــداث، ممــا

  .قدمها االدعاء بشأن هذه املسائل، وإعطاء الفرصة للدفاع كي يقوم بفحصها
  

  الفساد    
ة إجـراءات حماكمـة     واصلت هيئات مشتركة مؤلفة من قضاة حملـيني وقـضاة مـن البعثـ               

ــها          ــرائم من ــدة ج ــهم بع ــوفيتش، املت ــشا بتك ــسابق، سالفي ــدين ال ــة والعائ ــدات احمللي ــر العائ وزي
االختالس أثناء شغل منصبه، وكذلك حماكمة نامي هوروغليتشا، املدير العام الـسابق للجمـارك              

ة اســتغالل يف كوســوفو، ولــولزمي رافونــا، املــدير القــانوين للجمــارك، املــّتهمني كليهمــا بإســاء   
  .املنصب الرمسي

ينـاير،  / كـانون الثـاين    ١٢وإضافة إىل ذلك، قامت شرطة كوسوفو وشرطة البعثـة، يف             
حتت إشراف ُمّدع عام تابع للبعثة باعتقال أربعة مسؤولني يف وزارة الصحة، مبن فـيهم األمـني              

ا يف ذلـك إسـاءة      وقد قُبض عليهم بتهم جرائم تتصل بالفـساد، مبـ         . الدائم للوزارة، إيلري توالي   
  .والتحقيق جار حاليا. استغالل املوقع الرمسي بالتالعب يف مناقصات وإبرام عقود ضارة

وقُبض على ثالثة أشخاص جيري احتجازهم حاليـا يف حـبس احتيـاطي بنـاء علـى أمـر                  
. أصدره قاضي التحقيق التابع للبعثـة يف هتـم تتعلّـق بالفـساد وإسـاءة اسـتغالل املنـصب الرمسـي                    

م مدع عام حملي يتوىل منصب رئيس فرقة العمل املعنية مبكافحة الفساد التابعـة ملكتـب      وأحده
  .وتتولّى البعثة التحقيق يف القضية. املدعني اخلاصني يف كوسوفو

  
  اجلرمية املنظمة    

مـــارس، وحتـــت إشـــراف مـــّدع عـــام تـــابع ملكتـــب املـــدعني اخلاصـــني يف   / آذار٦يف   
رطة كوسـوفو أربعـة أشـخاص وأجـرت عمليـات تفتـيش يف       كوسوفو التابع للبعثة، اعتقلت شـ     

فوتشيترن يف حتقيـق جـار يتعلـق جبملـة أمـور منـها اجلرميـة                /عدد من املنازل واملباين يف فوشتري     
مارس، أمر قاضي التحقيق يف حمكمة منطقة ميتروفيتشا بفرض إجـراءات           / آذار ٨ويف  . املنظمة

كمـا استـسلم يف وقـت    .  عـن املتـهم الرابـع    وأفـرج . ُتقيد حريـة احلركـة يف حـق ثالثـة متـهمني           
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وما زال مجيع املتـهمني اخلمـسة       . الحق مدعى عليه رفيع املستوى خامس وجرى التحّري معه        
مارس، واصلت هيئة تتـألف مـن قـاض حملـي واحـد      / آذار٢٣  و٢٢ويف يومي . رهن التحقيق 

ــشي وآخــرين         ــي ديرفي ــسية ضــد لطف ــة الرئي ــة احملاكم ــابعني للبعث ــضية  (وقاضــيني ت ــرف الق تع
، وهـي تنطـوي علـى مجلـة هتـم منـها االجتـار غـري املـشروع باألعـضاء                    )“دعوى ميديكوس ” بـ

  .واجلرمية املنظمة
وواصلت فرقة العمل اخلاصة املعنية بالتحقيق العمل على معاجلة االهتامات الـواردة يف               

ــ”تقريــر املقــرر اخلــاص جمللــس أوروبــا، الــسناتور ديــك مــاريت، املعنــون     ق يف ادعــاءات التحقي
. “إنسانية واالجتار غـري املـشروع باألعـضاء البـشرية يف كوسـوفو             مبعاملة األشخاص معاملة ال   

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت فرقــة العمــل تطــوير قــدراهتا وأحــرزت تقــدما يف     
وإضــافة إىل ذلــك، فقــد .  بلــدان١٠ موظفــا مــن ٢٠وتــضم فرقــة العمــل حاليــا حنــو  . عملــها

على الربجميات املتخصصة الالزمة لدعم وتعزيز العمـل التحليلـي اجلـاري الـذي ُيركـز               حصلت  
كما شرعت فرقة العمـل يف االتـصال   . على املعلومات اليت وردت بالفعل من مصادر مؤسسية 

  .باألفراد الرئيسيني الذين لديهم معلومات مهّمة للتحقيقات
ن، بزيــارة كوســوفو وألبانيــا يف وقــام املــدعي العــام الرئيــسي، جــون كلينــت وليامــسو   

وأجرى لقـاءات مـع نظرائـه مـن مـوظفي البعثـة يف بريـشتينا ملناقـشة                  . يناير/أواخر كانون الثاين  
ــر       ــشا، ووزي ــا، ســايل بريي ــة للتحقيقــات، ومــع رئــيس وزراء ألباني ــة والقانوني اجلوانــب التنفيذي

 ميكن هبـا للـسلطات األلبانيـة أن         اخلارجية، إدموند هاكسهيناستو، يف تريانا، ملناقشة السبل اليت       
وبعــد االجتمــاع الــذي عقــد يف ألبانيــا، صــرح الــسيد برييــشا أن حكومتــه . تــدعم التحقيقــات

مستعدة لتوقيع اتفاق أو اعتماد تشريعات ترمي إىل إضفاء الطابع املؤسـسي علـى التعـاون مـع                  
فربايـر، إىل  /باط شـ ٦ووّجه السيد هاكسهيناستو يف وقت الحـق رسـالة، مؤرخـة     . فرقة العمل 

، أشار فيها إىل زيارة املدعي العام الرئيسي إىل تريانـا،           )، املرفق S/2012/80(رئيس جملس األمن    
على اختـاذ الترتيبـات القانونيـة الالزمـة، مبـا فيهـا       ”فكتب قائال إن احلكومة األلبانية قد وافقت      

ون بـني احلكومـة وبعثـة    سنُّ تشريعات إذا دعت احلاجـة، إلضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى التعـا         
وبتوجيـه  . “االحتاد األورويب، وإنشاء إطار قانوين واضح ملـساعدة البعثـة علـى الوفـاء بواليتـها               

من املدعي العام الرئيسي، تعمل فرقة العمل مع حكومة ألبانيا على وضـع ترتيبـات التعـاون يف         
  .صيغتها النهائية

ــصال بنظرائــه          يف صــربيا واحملكمــة الدوليــة   كمــا واصــل املــدعي العــام الرئيــسي االت
ــالتقرير، التقــى املــدعي بالعــام املعــين جبــرائم    . ليوغوســالفيا الــسابقة وخــالل الفتــرة املــشمولة ب

التقــى و. احلــرب الــصربية، فالدميــري فوكتــشيفيتش، وأنــشأ إطــارا للتعــاون التــشغيلي مــع مكتبــه
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ج برامريتز، بغية االتفـاق علـى       برئيس هيئة االدعاء يف احملكمة، سري     املدعي العام الرئيسي أيضا     
وإضـافة إىل ذلـك، زار العديـد مـن العواصـم، وعقـد              . إطار للتعاون بني احملكمـة وفرقـة العمـل        

مناقشات مثمرة حول محاية الشهود وإعادة التوطني، وكذلك على تبادل املعلومات مـع فرقـة               
كوميـة إلطالعهـا علـى    وأخريا، اتـصل املـّدعي العـام الرئيـسي أيـضا باملنظمـات غـري احل             . العمل

والية فرقة العمل واالستفـسار عمـا إذا كانـت سـبل احلـصول علـى املعلومـات الـيت قـد تكـون                 
  .ذات صلة بالتحقيق ُمتاحة هلا

ومــا ُحظيــت بــه فرقــة العمــل مــن دعــم وتعــاون خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير يــبني    
وقـدرات إلجـراء حتقيقاهتـا يف       كذلك االعتراف بأن فرقة العمل تتمّتع مبـا يلـزم مـن اختـصاص               

  .كوسوفو وخارجها، على حد سواء، وللحصول على تعاون الدول املعنية يف أداء مهامها
  

  التشريعات    
مــارس، اعتمــدت مجعيــة كوســوفو قــانون الــشرطة عقــب إدخــال تغــيريات  / آذار٢يف   

ــوفو  ــسة كوسـ ــها رئيـ ــورا  . اقترحتـ ــانون فـ ــاذ القـ ــدأ نفـ ــهر واحـــ  . وبـ ــو شـ ــل حنـ  د، أي يفوقبـ
فرباير، كانت رئيسة كوسوفو، الـيت كانـت لـديها ذات الـشواغل الـيت أبـدهتا البعثـة،                   /شباط ٧

ــانون     ــى الق ــة عل ــضت املوافق ــد رف ــباط. ق ــر/ويف ش ــوانني    ٢٠١٢ فرباي ــن الق ــدد م ، أضــيف ع
ــشريعي    ذات ــامج الت ــة إىل الربن ــة العام ــصلة باحملــاكم والنياب ــق   . ال ــانون املتعل ــّضمن ذلــك الق وت

وقـد شـاركت البعثـة مـشاركة فّعالـة يف           . خلاصني يف كوسوفو وقانون احملـاكم     مبكتب املدعني ا  
  .إعادة النظر يف مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية

  
  تنفيذ نتائج احلوار    

ال تـزال البعثــة ملتزمــة بــدعم احلــوار الــذي يتــوىل االحتــاد األورويب تيــسريه بــني بلغــراد    
بة االستعداد لتسهيل التنفيذ السريع لالتفـاق املتعلّـق        وتقف البعثة على أه   . وبريشتينا دعما قويا  

  .باإلدارة املتكاملة للمعابر
، بــشأن دفــاتر الــسجل ٢٠١١يوليــه / متـوز ٢ويف إطـار تنفيــذ اتفــاق احلــوار، املــربم يف    

فربايـر  / شـباط  ٢٨املدين، قدمت البعثة الدعم إىل اجتماعي اللجنة العليا املشتركة املعقودين يف            
وقد ُحّدد مصنع يف مدينة نيش سـيجري فيـه مـسح ملفـات الـسجل املـدين                  . بريلأ/ نيسان ٥ و

واتفـق اجلانبـان علـى الـشروع يف مرحلـة جتريبيـة             . لكوسوفو ضوئيا وطباعتها والتصديق عليها    
ليبليـان، تفـضي يف هنايـة       /أبريل، ببلدية ليبيـان   / نيسان ١٧أولية على نطاق صغري، يف الفترة من        

واهلدف هو استقطاب عدد كاف مـن املـوظفني إلجنـاز املـشروع     . لرئيسيةاملطاف إىل املرحلة ا  
  .وتساعد البعثة بريشتينا من خالل تيسري اخلدمات اللوجستية والتدريب. يف غضون عام
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ــن     ــارا م ــسان١واعتب ــرخيص      / ني ــزع لوحــات ت ــدأت شــرطة كوســوفو يف ن ــل، ب أبري
كوسـوفو ومـا يتـصل هبـا مـن ثـائق       السيارات اليت أصدرهتا مـؤخرا الـسلطات الـصربية حملليـات           

ــسجيل ــضال عــن اللوحــات املوضــوعة        . ت ــسيارات ف ــى ال ــة عل ــد صــودرت اللوحــات املثّبت وق
  .وتراقب البعثة هذه التطورات. داخلها

  
  دي مارناكوافق عليه زافييه بو 

  رئيس البعثة
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  املرفق الثاين
ــإلدارة املؤقتــ           ــم املتحــدة ل ــة األم ــشرطة يف بعث ــصر ال ــوام عن ة تكــوين وق

  كوسوفو يف
  بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    

  )٢٠١٢أبريل / نيسان١٥يف (
  العدد  البلد

  ١  ملانياأ
  ١  أوكرانيا
  ١  إيطاليا

  ١  باكستان
  ١  بلجيكا
  ١  تركيا
  ١  رومانيا
  ١  غانا
  ٨  اجملموع  
  



S/2012/275
 

26 12-32184 
 

  املرفق الثالث
مـم املتحـدة لـإلدارة      تكوين وقوام عنصر االتصال العـسكري يف بعثـة األ             

  املؤقتة يف كوسوفو
  )٢٠١٢أبريل / نيسان١٥يف (

  العدد  البلد

  ١  إسبانيا
  ٢  أوكرانيا
  ١  بولندا
  ١  تركيا

  ١  اجلمهورية التشيكية
  ١  رومانيا
  ١  النرويج

  ٨  اجملموع  
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  خريطة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


	تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
	أولا - مقدمة وأولويات البعثة
	1 - يُقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 1244 (1999)، الذي قرر المجلس بموجبه إنشاء بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وطلب إلي أن أقدم على فترات منتظمة تقارير عن تنفيذ ولايتها. وهو يتناول أنشطة البعثة وما يتصل بها من تطورات، في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 15 نيسان/أبريل 2012.
	2 - ولا تزال أولويات البعثة، المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان في كوسوفو وفي المنطقة، على حالها دون تغيير. ولا تزال البعثة، سعيا إلى تحقيق أهدافها، تكثف تعاملاتها البنّاءة مع بريشتينا وبلغراد، والطوائف في كوسوفو، والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. ولا تزال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقوة كوسوفو تضطلعان بدورهما في إطار قرار مجلس الأمن 1244 (1999). ووفقاً للبيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (S/PRST/2008/44) وتقريري المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (S/2008/692)، تعمل بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو تحت سلطة الأمم المتحدة العامة وفي إطار عملها الحيادي إزاء مركز الإقليم. وتواصل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها العمل بشكل وثيق مع البعثة.
	ثانيا - التطورات السياسية
	3 - عقب نجاح اختتام المناقشات بشأن القضايا الرئيسية المطروحة في الحوار، قدم كل من بلغراد وبريشتينا خطتي عملهما الأوروبيتين. وفي بداية آذار/مارس، صوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمنح مركز الدولة المرشحة لصربيا، الذي كان ينتظر البت فيه منذ تقديم طلب صربيا عام 2009. وفي 27 آذار/مارس، استهل رسميا مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بتوسيع العضوية دراسة عن إمكانية إبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار والانتساب بين الاتحاد الأوروبي وكوسوفو. وتمثل هاتان المناسبتان أكثر التطورات السياسية إيجابية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وكانتا نتيجة لتقدم ملموس في الحوار الذي يتولى الاتحاد الأوروبي تيسيره.
	4 - غير أن زيادة التوتر في الميدان خلال الجزء الأخير من الفترة المشمولة بالتقرير ألقت بظلالها على هذه التطورات. ويعزى ذلك جزئيا إلى أعمال التحضير للانتخابات الصربية المقرر إجراءها في 6 أيار/مايو وما رافقها من خلافات حول التصويت في كوسوفو. بيد أن ذلك ناجم أيضا على ما يبدو عن تصور واسع الانتشار مفاده أن التوصل إلى حل أساسي للقضايا الأساسية محل النزاع ما زال بعيد المنال. وواصل ممثلي الخاص والشركاء الدوليون في الميدان تكثيف تعاونهم المباشر مع الأطراف، في بريشتينا وبلغراد وفي شمال كوسوفو، من أجل التشجيع على إيجاد حلول لمسائل منها التصويت في كوسوفو، فضلا عن الحد من التوترات بصفة عامة ودعم الظروف المؤاتية لحوار بناء.
	5 - وأبرزت الدعوة إلى إجراء انتخابات صربية برلمانية ورئاسية ومحلية في 6 أيار/مايو اختلاف الآراء القائم بين الأطراف وبين الطوائف الصربية على جانبي نهر إيبر. فقد نفى صرب كوسوفو الذي يشاركون في المؤسسات الكوسوفية الحاجة إلى إجراء انتخابات محلية في كوسوفو؛ ودعا آخرون كثيرون منهم إلى إجراء هذه الانتخابات بما يتفق تماما مع القانون الصربي. ورفضت سلطات كوسوفو إجراء أي انتخابات محلية صربية في كوسوفو، وحذرت أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمنعها. وكجزء من المجهود الدولي الرامي إلى تجنب وقوع اشتباك مباشر، تبادل ممثلي الخاص رسائل مع الحكومة الصربية، مما تمخض عنه الاتفاق على عدم إجراء انتخابات محلية في كوسوفو في أيار/مايو، بل إعادة النظر في المسألة في موعد مقبل. وفي مواجهة اختلاف الآراء حول كيفية إدارة عملية الاقتراع في كوسوفو للانتخابات البرلمانية والرئاسية الصربية، عملت البعثة مع الشركاء الدوليين من أجل محاولة تحديد آلية يقبلها جميع أصحاب المصلحة، رغم اقتراب موعد الانتخابات، كانت المواقف الأساسية للأطراف بشأن هذه المسألة شديدة التباين.
	6 - واصطدمت الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر خلال هذه الفترة بعدد من الحوادث التي تضاف إلى المشاكل في الميدان، والتي غالبا ما تتفاقم من جراء خطاب التأجيج الصادر عن جميع الأطراف. ومن أكثر التطورات إثارة للقلق سلسلة عمليات التوقيف المتبادلة التي تقوم بها الشرطة في كل من كوسوفو وصربيا. وفي 25 شباط/فبراير، احتجزت شرطة كوسوفو ستة موظفين من وزارة الداخلية الصربية مقيمين في الجنوب الشرقي من كوسوفو، على أساس تهم سياسية. وفي 8 آذار/مارس، ألقت شرطة كوسوفو القبض على اثنين من موظفي الخدمة البريدية الصربية بسبب نقلهم فواتير ووثائق مصرفية صربية. وفي 12 آذار/مارس، ألقي القبض على اثنين آخرين من موظفي البريد الصرب، في حين ألقي القبض في 27 آذار/مارس على أربعة من صرب كوسوفو في شرق كوسوفو بادعاء أنهم كانوا ينقلون مواد انتخابية. وفي اليوم التالي، ألقي القبض على واحد من صرب كوسوفو يعمل في الخدمة البريدية الصربية وهو ينقل مدفوعات المعاشات التقاعدية لأشخاص في كوسوفو وتم حجز المدفوعات.
	7 - وفيما أشار إليه المسؤولون في بلغراد في البداية على أنه ”معاملة بالمثل“ لعمليات التوقيف في كوسوفو، ألقت الشرطة الصربية القبض في 28 آذار/مارس على رئيس نقابة عمال الحديد في كوسوفو بتهم أعمال تجسس زعم أنه قام بها لصالح حلف الناتو عام 1999، ووضع رهن الحبس الاحتياطي لمدة 30 يوما. وفي 31 آذار/مارس، احتجز الدرك الصربي اثنين من أفراد شرطة كوسوفو يرتدون زيا نظاميا، واتهمهما بحيازة أسلحة بدون إذن؛ وكان ذلك في ظروف وفي موقع ما زالت قوة الأمن الدولية في كوسوفو تحقق فيها. وأطلق سراحهما وسُلما لاحقا إلى بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو.
	ثالثا - شمال كوسوفو
	8 - في 14 و 15 شباط/فبراير، رغم الانتقادات التي وجهتها سلطات كوسوفو والمجتمع الدولي والحكومة الصربية، قامت البلديات الصربية في شمال كوسوفو بإجراء ”استفتاءها“ العام على السؤال التالي: ”هل تقبلون مؤسسات جمهورية كوسوفو؟“ وادعى منظمو الاستفتاء أن نسبة الإقبال قد بلغت 75.29 في المائة وأن نحو 99.74 في المائة من المشاركين قد ردوا سلبا على السؤال المطروح. وأدانت سلطات كوسوفو الاستفتاء على أنه ”عمل غير قانوني“، بينما شددت البعثة والجهات الدولية الأخرى المعنية على أنه لا يترتب عليه أي أثر قانوني. بيد أن منظمي الاستفتاء ما زالوا يستخدمون لهجة التحدي، ويعتزمون إجراء انتخابات محلية بغض النظر عن أي موقف رسمي تتخذه بلغراد أو المجتمع الدولي.
	9 - وواصل ممثلي الخاص العمل مع القادة الصرب في الشمال وحثهم بصفة خاصة على تحسين اتصالهم وحوارهم مع القوة الأمنية الدولية في كوسوفو وبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو للسماح بحرية التنقل دون عراقيل. وتواصل بعثة الاتحاد الأوروبي نقل أفراد شرطة كوسوفو وموظفي الجمارك جوا إلى البوابتين 1 و 31، بينما يواصل الصرب في شمال كوسوفو ردا على ذلك رفض منح البعثة الأوروبية حرية كاملة وغير مشروطة للتنقل، رغم التحسينات التي طرأت في هذا المجال منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق.
	10 - وبعد قيام الشرطة الصربية، عقب انتظار طويل، بإزالة الحواجز من الجانب الشمالي من منطقة السلامة الأرضية، استؤنفت حركة المرور ببطء في البوابتين 1 و 31. وفي 26 آذار/مارس، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي أن البوابة 1 مفتوحة أيضا لحركة المرور التجارية. وتؤدي قوات الشرطة والجمارك التابعة للبعثة الأوروبية وظائف تنفيذية في كلتا البوابتين في حين يستمر وجود شرطة كوسوفو وجماركها. وأدت الإجراءات المنسقة التي اتخذتها قوة كوسوفو والشرطة الصربية أيضا إلى إغلاق بعض نقاط العبور غير المصرح بها التي كانت تستخدم بشكل مكثف بدلا من البوابتين ذاتهما.
	11 - وما زال الوضع في الشمال بالغ الحساسية إزاء أي تطورات سياسيات بين بريشتينا وبلغراد، وشهد انتكاسات كما شهد خطوات صغيرة إلى الأمام طوال الفترة المشمولة بالتقرير. وتأثر الرأي العام في الشمال إزاء بعثة الاتحاد الأوروبي سلبا بالالتباس حول تنفيذ ترتيبات الحوار بشأن حرية التنقل وبشأن الإدارة المتكاملة لنقاط العبور. وكان صرب كوسوفو يسارعون إلى الرد على أي شعور بأنه لم يجر إعلامهم أو التشاور معهم بدرجة كافية بشأن أحكام الاتفاقات. وتواصل البعثة مساعيها الرامية إلى إبقاء قنوات الحوار المحلية مفتوحة والحد من مجال سوء التفاهم لئلا يتحول إلى مشاكل أكبر في الميدان، وذلك عن طريق عقد اجتماعات تنسيق الشؤون الأمنية التي تتولى تيسيرها بعثة الأمم المتحدة ومن خلال مشاركة ممثلي الخاص المباشرة.
	12 - وعلى الرغم من ذلك، فإن خطر وقوع حوادث أشد خطورة ما زال قائما على الدوام. ففي الساعات الأولى من يوم 8 نيسان/أبريل، وقع انفجار ألحق أضرارا بشقة أرضية في حي متعدد الأعراق في شمال ميروفيتشا، وأسفر عن مقتل واحد من ألبان كوسوفو بالغ من العمر 38 وإصابة اثنين من أطفاله؛ ونجت زوجته دون إصابة. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، في إحدى الضواحي القريبة، اعتدى ثلاثة من شباب ألبان كوسوفو على أحد صرب كوسوفو بالغ من العمر 66 عاما، اضطر إلى دخول المستشفى، لإصابته بجروح خطيرة في الصدر والرأس. وردت شرطة كوسوفو على ذلك بمحاولة إنشاء نقاط حراسة ثابتة جديدة في المنطقة قام السكان من صرب كوسوفو بمقاومتها بعنف.
	رابعا - التعامل بين بريشتينا وبلغراد
	13 - في الجلسة التاسعة للحوار الجاري بوساطة الاتحاد الأوروبي، التي عقدت في الفترة من 22 إلى 24 شباط/فبراير، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تمثيل كوسوفو وتعاونها على الصعيد الإقليمي. وتتيح الاستنتاجات المتفق عليها أن تشارك كوسوفو بنفسها وتتكلم عن نفسها في الاجتماعات الإقليمية، وتنص على أن تكون ’’كوسوفو*‘‘ هي التسمية الوحيدة المستخدمة. وتنص الحاشية المرتبطة بالعلامة النجمية على ما يلي: ’’لا تخل هذه التسمية بالمواقف المتعلقة بالمركز، وهي تتوافق مع قرار مجلس الأمن 1244 (1999) وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن إعلان استقلال كوسوفو‘‘. وتنص الترتيبات التي جرى التوصل إليها في بروكسل أيضا على أن تكون كوسوفو قادرة على توقيع اتفاقات جديدة في إطار هذه التسمية. وفيما يتعلق بالاتفاقات القائمة التي وقعتها بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو نيابة عن كوسوفو، قرر الطرفان ترك أمر حضور البعثة للاجتماعات ذات الصلة إلى البعثة لتحدده.
	14 - ومن أجل تشجيع الجهات المضيفة للاجتماعات الإقليمية على تجنب عرض الرموز الوطنية، التزم كلا الطرفين وميسر الاتحاد الأوروبي بإبلاغ المنظمات الإقليمية ذات الصلة بالمبادئ المتفق عليها. وبما أن الاتفاق لا ينص على الطريقة الدقيقة لاستخدام الحاشية، فقد أدت التفسيرات المختلفة إلى مشاكل فيما يتعلق بمشاركة كوسوفو في عدد من الاجتماعات الإقليمية. وتصر بلغراد على وضع الحاشية على اللوحات الاسمية تحت ’’كوسوفو‘‘ مباشرة، بينما تقول بريشتينا إن اللوحة الاسمية ليست المكان المناسب للحاشية. وتبعا لغياب الحاشية أو وجودها، تشعر إما بريشتينا أو بلغراد بالإحباط كلما جرى تجاهل أحد تفسيريهما للاتفاق وتردان إما بمقاطعة الاجتماع أو الانسحاب منه. وبالتالي فإن التفسيرين المتعارضين قد أعاقا قدرة بريشتينا أو بلغراد على المشاركة في نفس المحافل الإقليمية، وهما يشيران أيضا إلى بعض أوجه القصور الكامنة في آليات ضمان تنفيذ الاتفاقات.
	15 - وقد اتصلت البعثة بمختلف المبادرات التي تقوم بتقديم التسهيلات لها، من أجل استكشاف المواضع التي يمكن أن تكون قادرة على تقديم المساعدة فيها لإنهاء الاختلاف على تنفيذ الاتفاق. ولا يزال اهتمام البعثة منصبا على تيسير مشاركة كوسوفو في المحافل الإقليمية، وذلك تماشيا مع جوهر ولايتها. وفي الوقت نفسه، ستحدد البعثة حاجتها إلى حضور الاجتماعات التي تعقد في إطار الاتفاقات التي تشكل طرفا موقعا عليها نيابة عن كوسوفو.
	16 - وأبرم الطرفان أيضا في جلسة الحوار التاسعة بروتوكولا تقنيا يوفر بعدا تشغيليا للاتفاق المتعلق بالإدارة المتكاملة لنقاط العبور الذي جرى التوصل إليه في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011. ويهدف البروتوكول إلى تمكين الوكالات والكيانات ذات الصلة من إعداد القضايا العملية، بما في ذلك مواقع نقاط العبور، والوجود الدقيق للسلطات (الجمارك، والشرطة، والوكالات المعنية بالصحة الحيوانية والنباتية)، وميزانيتها ومصادر تمويلها، واستعمال الأزياء الرسمية والشارات، وتبادل المعلومات ومعالجتها.
	17 - وفي متابعة للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 فيما يتعلق بالقبول المتبادل بالشهادات الجامعية، تعاقد الاتحاد الأوروبي مع مؤسسة تضطلع بدور الطرف الثالث، هي مؤسسة ”سبارك“، لتتولى التحقق من الشهادات الجامعية على أرض الواقع. وبعد التحقق من أن الشهادات قد أُصدرت حسب الأصول، تقدم هذه الشهادات إلى رابطة الجامعات الأوروبية لتصدق عليها لجنة من الخبراء الأكاديميين. وقبل هذا الاتفاق، كانت البعثة توفر التصديق على هذه الوثائق. 
	18 - وفي 4 نيسان/أبريل، رُجمت بالحجارة سيارتان تابعتان للحكومة الصربية كانتا تقلان مسؤولين صربيين يقومون بزيارة بريشتينا لمناقشة تنفيذ اتفاق الحوار بشأن السجلات المساحية بينما كانتا برفقة سيارة تابعة لشرطة كوسوفو. ونتج عن ذلك إصابة عضو واحد من الوفد على الأقل بجروح طفيفة، لكنه رفض الحصول على المساعدة الطبية. وكسرت نافذة السائق في كل من السيارتين في الحادث. واحتجزت شرطة كوسوفو ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، لكنها أطلقت سراح اثنين منهم في وقت لاحق من نفس اليوم بعد استجوابهم.
	19 - ومن المتوقع أن يُستأنف عقد الاجتماعات بعد الانتهاء من الانتخابات الصربية. 
	خامسا - الأمن
	20 - تميزت الحالة الأمنية عموما في كوسوفو بالتوترات المذكورة أعلاه، وكذلك بحوادث ذات صلة بالسلب والسرقة والاعتداء والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية والذخائر والتهريب والاتجار بالبشر والمخدرات. واضطلعت شرطة كوسوفو بعدد من العمليات الناجحة ضد أفراد ضالعين في الجريمة المنظمة الخطيرة، وخصوصا في منطقة غييلان/غنييلان وفي بريشتينا، حيث يتركز الوجود الدولي.
	21 - وفي الوقت نفسه، بدا أن الجرائم التي تستهدف طوائف الأقليات، بما في ذلك التخويف والاعتداء والسرقة والحرق عمدا والتخريب والإضرار بالكنائس الأرثوذكسية الصربية والممتلكات المنزلية، آخذة في الازدياد مقارنة بنفس الفترة قبل سنة واحدة. 
	22 - وردا على الاتجاه المتزايد الملاحظ في أعمال السلب التي تستهدف طوائف الأقليات، عملت البعثة مع سلطات كوسوفو وحثتها على اتخاذ تدابير وقائية محددة من أجل محاولة عكس هذا الاتجاه. وتجري معظم أعمال السلب في منازل صرب كوسوفو غير الموجودين في كوسوفو؛ وكثيرا ما يؤدي عدم كفاية الاستعدادات الأمنية إلى تعريض هذه المنازل بشكل خاص للسلب. وحثت البعثة أيضا المشردين من تلك المنازل على الاستفادة من التدابير المتاحة لتأمين ممتلكاتهم على نحو أفضل.
	23 - وبعد سلسلة من حوادث العنف وارتفاع حدة التوترات في الجزء الغربي من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في مطلع آذار/مارس، تعرضت سفارة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في بريشتينا إلى الهجوم بالحجارة في 11 آذار/مارس هجوم وبقنبلة مولوتوف في 16 آذار/مارس، مما تسبب في وقوع حريق صغير في مبانيها، لكن دون أن يسفر ذلك لحسن الحظ عن وقوع إصابات.
	سادسا - سيادة القانون 
	24 - واصلت البعثة رصد الأنشطة وممارسة بعض المسؤوليات في مجال سيادة القانون، وكذلك التعاون على الصعيد التقني مع وزارات العدل والداخلية في كوسوفو وصربيا. واستمر المأزق بين وزارتي العدل فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، حيث لم تجهز الوزارة في كوسوفو أي وثائق تلقتها من الوزارة الصربية عبر البعثة، ولم تجهز الوزارة الصربية أي وثائق تلقتها مباشرة من الوزارة في كوسوفو. 
	25 - وواصلت البعثة توفير خدمات تصديق الوثائق، وذلك لسكان كوسوفو وبناء على طلب الدول التي لم تعترف بكوسوفو على حد سواء، ويتعلق ذلك أساسا بالتصديق على وثائق الأحوال المدنية والمعاشات التقاعدية.
	26 - ويسرت البعثة تفاعل سلطات كوسوفو مع الإنتربول والدول الأعضاء فيها على أساس يومي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جهزت 8 طلبات جديدة لإصدار إشعارات دولية بشأن أشخاص مطلوبين. ويسرت البعثة إصدار 10 نشرات حمراء خاصة بالإنتربول بهدف إلقاء القبض على مشتبه فيهم مطلوبين دوليا وتسليمهم لاحقا إلى كوسوفو بموجب القرار 1244 (1999).
	27 - وفي 28 كانون الثاني/يناير 2012، اجتمع المدعي العام الرئيسي لفرقة العمل الخاصة التابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو والمكلفة بالتحقيق في مزاعم الاتجار بالأعضاء البشرية، جون كلينت ويليامسون، برئيس وزراء ألبانيا، سالي بيريشا، الذي أعرب عن استعداده لتوقيع اتفاق يتيح لفرقة العمل التنفيذ الكامل لولايتها فيما يتعلق بالتحقيقات بأسرع ما يمكن.
	28 - وفي 15 شباط/فبراير، قامت الرئيسة اتيفيت جهجاغا بافتتاح مجلس وطني لمكافحة الفساد. ويكلف المجلس بوضع الأولويات الاستراتيجية في مجال مكافحة الفساد في كوسوفو، واقتراح التعديلات والأنظمة التشريعية، وتقديم مقترحات لتحسين التنسيق فيما بين الوكالات في هذا المجال. 
	29 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت البعثة تعمل في قضية الأشخاص المفقودين وقدمت الدعم للطرفين. ولا تزال مسألة الأشخاص المفقودين تشكل عقبة رئيسية في طريق المصالحة بين الطوائف. وفي 9 آذار/مارس 2012، عقد فريق بلغراد - بريشتينا العامل المعني بالأشخاص المفقودين اجتماعه الثاني والثلاثين في بريشتينا، برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وشارك وفدا بلغراد وبريشتينا جنبا إلى جنب مع ممثل البعثة؛ وحضر ممثل لبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو بصفة مراقب. وقدم كل من الوفدين تقريرا عن الوفاء بالالتزامات ذات الصلة والوثائق المتبادلة خلال الاجتماع السابق الذي عقد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وفي غضون ذلك، جرى التعرف على رفات أربعة أفراد. وتقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نحو 793 1 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين نتيجة النزاع.
	سابعا - الاقتصاد
	30 - تماشياً مع النتائج المستمدة من تقييمات سابقة أجراها صندوق النقد الدولي، لا يزال اقتصاد كوسوفو يواجه الاضطرابات المالية في منطقة اليورو على نحو جيد نسبياً، مما يعكس، في جملة أمور، اندماجه المحدود في الأسواق المالية العابرة للحدود.
	31 - وإن احتمال حدوث مزيد من التدهور في أوضاع سوق العمل في البلدان الأوروبية، حيث يعيش معظم الكوسوفيين في الشتات، قد يؤثر سلبا على مستوى الحوالات والاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوسوفو. ونتيجة لذلك، نقحّ الصندوق توقعات النمو لعام 2012 بتحفظ بنسبة 3.8 في المائة، بانخفاض طفيف عن توقعات كانون الأول/ديسمبر 2011 التي كانت تقدر بنحو 4 في المائة. ويتوقع أن يظل التضخم في عام 2012 منخفضاً، قريباً من 1 في المائة.
	32 - ومن 23 شباط/فبراير إلى 5 آذار/مارس 2012، أجرت بعثة من الصندوق إلى كوسوفو تقييماً ثانياً وأخيراً، استنادا إلى بيانات كانون الأول/ديسمبر 2011، من البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق وأجرت مناقشات مع سلطات كوسوفو حول ترتيبات احتياطية جديدة. وتوصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على صعيد الموظفين مع الحكومة حول برنامج اقتصادي يمكن أن يدعمه ترتيب احتياطي لمدة 20 شهرا بمبلغ يقارب 107 ملايين دولار. ويمكن الانتهاء من معظم الإنفاق المشروط بموجب الترتيب الاحتياطي في عام 2012. وأن الموافقة على الترتيب الاحتياطي من قبل مجلس إدارة الصندوق تقتضي الاعتماد المسبق لقوانين جديدة حول الأعمال المصرفية والتمويل البالغ الصغر، وحول صندوق المعاشات التقاعدية.
	33 - ويواصل الصندوق إجراء رصد دقيق للعوامل الرئيسية التي تشمل استمرار مواصلة عملية الدمج المالي التي بدأت مع البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق وينبغي أن يؤدي إلى وضع ميزانية مستدامة خلال فترة سنتين، وترسيخ السياسة المالية على المدى الطويل، وتعزيز تخطيط الميزانية وتنفيذها. ويشمل ذلك وضع مبادرات تكاليف الإنفاق بدقة لكفالة الاستدامة المالية، وعلى نحو أكثر تحديدا فيما يتعلق بالاستحقاقات لقدامى المحاربين والسجناء السياسيين السابقين، وكذلك المعاشات التقاعدية والإصلاحات المقررة في قطاع الصحة والخدمة المدنية.
	34 - وفي 6 نيسان/أبريل، أُرغمت شركة تعدين تريبتشا في شمال كوسوفو على تفريغ 19 شاحنة من مشتقات المعادن كانت وجهتها الجبل الأسود. وأوقفت الجمارك في كوسوفو الشاحنات بناء على تعليمات صادرة من هيئة الخصخصة في كوسوفو، بعد أن تم تجهيزها للتصدير عبر محطة الجمارك في جنوب ميتروفيتشا. وكانت الجمارك في كوسوفو قد منعت شحنات شركة تعدين تريبتشا في مناسبات سابقة، لكن مدير الشركة أعرب عن قلقه بأن منع التصدير الأخير قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق الشركة.
	ثامنا - العائدون والمجتمعات المحلية
	35 - أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة 136 شخصاً بشكل طوعي خلال الربع الأول من عام 2012، منهم 33 من ذوي أصول صربية في كوسوفو، و 10 من طائفة الروما في كوسوفو، و 83 من ذوي أصول أشكالية/مصرية في كوسوفو، و 8 من بشناق كوسوفو و 2 من أقلية ألبانية في كوسوفو. وكان العدد الإجمالي للعائدين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012 أقل بحوالي 48 في المائة مما كان عليه في نفس الفترة من عام 2011 (264 شخصا). وتعزو المفوضية هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى عدم توافر أراض للعائدين، وإلى عدد المنازل المحدود التي يجري بناؤها.
	36 - وبالإضافة إلى شركائها في التنفيذ والدول المانحة، واصلت المفوضية تقديم الدعم المالي وأشكال الدعم الأخرى لبلديات كوسوفو لتنفيذ أنشطة التوعية للمشردين خارج كوسوفو وداخلها، شملت زيارات الإبلاغ وزيارات الاستكشاف. وأجريت ثماني زيارات استكشاف في كوسوفو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، استفاد منها 74 مشرداً في صربيا، و 8 مشردين في الجبل الأسود. وتجري حاليا عدة مشاريع لمساعدة العائدين، منها مشروع العودة والإدماج بتمويل من الاتحاد الأوروبي في خمس بلديات للبدء في إعادة بناء المنازل. وتدعم الحكومة البريطانية مشروعها الثاني للعائدين في الجزء التاريخي من مدينة بريزرن، وتقدم مساعدات تشمل بناء منازل لـ 15 أسرة من صرب كوسوفو. ومن المقرر أن يستكمل المشروع في 31 آذار/مارس 2013.
	37 - وأعادت البلدان المضيفة، لا سيما في أوروبا الغربية، 739 فرداً، منهم 198 فرداً من الأقليات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ووفقا لإحصاءات المفوضية، فإن من بين العائدين قسراً الـ 181، كان 109 منهم من طائفة الروما الغجرية في كوسوفو، و 28 من ذوي أصول أشكالية/مصرية في كوسوفو، و 15 من أصول غورانية في كوسوفو، و 14 من بشناق كوسوفو، و 11 من ذوي أصول صربية في كوسوفو، و 1 من أصول تركية في كوسوفو وثلاثة من أصول ألبانية في كوسوفو في حالة أقلية.
	38 - ولا تزال البلديات تواجه صعوبات مالية لإعادة دمج العائدين قسرا. فبالنسبة لبعض البلديات، بما فيها بريشتينا، فإن عدم وجود مكتب بلدية عامل للمجتمعات المحلية والعائدين، يقوم بتنسيق المساعدات المتعلقة بإعادة الإدماج مع وزارة الداخلية، يفاقم الأوضاع. وفي آذار/مارس 2012، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن بدء مشروع التوظيف وإعادة الإدماج المستدام، الذي يهدف إلى مساعدة العائدين على إعادة إدماجهم في سوق العمل، بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووزارة الداخلية.
	39 - ومنذ بداية عام 2012، قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة لاستقبال ونقل 261 شخصاً عائداً في إطار برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج بمساعدة بلدان أوروبا الغربية. وكان ثلثا العائدين الذين قدمت لهم المساعدة من الذكور البالغين.
	40 - واستعرضت سلطات كوسوفو خدمة النقل بالحافلات للأغراض الإنسانية الذي ورثته من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. وفي اجتماع عقدته اللجنة التقنية في 27 شباط/فبراير، أقرت وزارة البنية التحتية في كوسوفو بأهمية خطوط الحافلات، لكنها جادلت بأن القوانين ذات الصلة التي تنظم عملياتها قديمة. كما استعرضت الوزارة خطوط الحافلات الـحالية البالغ عددها 37 بسبب تحسن الوضع الأمني في جميع أنحاء كوسوفو، وإساءة استخدامها المزعوم من قبل الموظفين الحكوميين. وفي الوقت نفسه، وافقت على طلب قدمته بلدية شتيربتشي/شتريتبشي، لإقامة خط حافلات للأغراض الإنسانية، يربط منذ 17 كانون الثاني/يناير فيريزاي/أوروشيفاتش، وشتيربتشي/شتريتبشي، وبيرزوفيتشي/بيرزوفيتشا، ثلاثة أيام في الأسبوع. إلا أن صرب كوسوفو في بلدية غوراجديفتش/غوراجديفاتش في بييه/بيتش، اشتكوا من إعاقة حرية حركتهم منذ أواخر كانون الثاني/يناير بعد إلغاء خدمة الحافلات للأغراض الإنسانية هناك.
	41 - وقد شهدت الفترة المشمولة بالتقرير هطول ثلوج غزيرة غير معتادة، أدت إلى وقوع عدد من القتلى وخسائر مادية كبيرة. وفي قرية رستليتشي/رستليتشا في بلدية دراغاش، أدى انهيار كتلة ثلجية ارتفاعها 10 أمتار وعرضها 500 متر، إلى مقتل 10 أفراد من عائلة من أصل غوراني في كوسوفو في بيتهم وتدمير تسعة منازل أخرى كانت فارغة آنذاك. وعرّضت الثلوج الغزيرة مئات العائلات الضعيفة أصلا في المناطق الريفية إلى أخطار متزايدة. ونتيجة لذلك، أعلنت بعض البلديات حالة الطوارئ. وغادرت ست عائلات صربية في كوسوفو في بلدية فيريزاي/أوروشيفاتش إلى صربيا، ويفاد أن ذلك بسبب شحّ الكهرباء والماء. وعلى الرغم من أن السلطات المحلية والمركزية، فضلا عن الحكومة الصربية، كانت قد قدمت لأشدّ الأسر احتياجاً مواد غذائية وحطب تدفئة ومواد صحية، فإن قدرتها على معالجة الأوضاع الإنسانية وحالات الطوارئ محدودة. ومن الناحية الإيجابية، فقد أطلق الشتاء الشديد البرودة عدة مبادرات لإدارة البيئة والكوارث في كوسوفو.
	تاسعاً - التراث الثقافي والديني
	42 - شهدت الفترة المشمولة بالتقرير مشاورات مكثفة بشأن مستقبل لجنة تنفيذ أعمال التعمير. وأسفرت الزيارتان اللتان اضطلع بهما مجلس أوروبا إلى كوسوفو عن تكوين بعثة مشتركة تضم معهد حماية المعالم في بلغراد ووزارة الثقافة والشباب والرياضة في كوسوفو بالإضافة إلى خبراء مستقلين أجرت تقييماً للعمل الإجمالي الذي اضطلعت به اللجنة منذ أن أنشئت في عام 2005. وما زالت البعثة المشتركة التي وضعت تقديرات التكاليف قبل الشروع في العمل ملزمةً بإنجاز ترميم مواقع التراث الديني. وفي أثناء ذلك، ناشد الأسقف تيودوسييه، راعي أبرشية راشكا، في 17 آذار/مارس، أثناء قداس نظم لإحياء الذكرى الثامنة لأعمال الشغب التي وقعت في آذار/مارس 2004 بالتبرع لإنجاز أعمال الترميم هذه.
	43 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تشاورت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية والقوة الأمنية الدولية في كوسوفو بشأن وضع ترتيبات أمنية لمواقع الأورثوذكس الصرب. وفي أعقاب قرار اتخذه مجلس شمال الأطلسي، بدأت القوة الأمنية الدولية في كوسوفو، في آذار/مارس، بنقل المسؤوليات الأمنية تدريجياً إلى شرطة كوسوفو في دير ديفيتش، أحد المواقع العائدة إلى الكنيسة الأرثوذكسية الصربية التي ما زالت تحت حماية هذه القوة. وبالنظر إلى المخاطر الأمنية المحتملة والمحيطة بالموقع الذي تضرر مرتين منذ عام 1999، وضعت القوة صيغة خاصة لنقل المسؤوليات الأمنية تدريجياً، وهي صيغة تضمنت إنشاء مركز تفتيش ثابت لشرطة كوسوفو، مع احتفاظ بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو التي تحتفظ بمهام ”التدريب والرصد وإسداء المشورة“ ومواصلة القوة الأمنية الدولية في كوسوفو ضمان توفير بيئة سالمة وآمنة في المنطقة. بيد أن الكنيسة الأرثوذكسية الصربية ما زالت قلقة إزاء نقل المسؤوليات الأمنية في دير ديفيتش، وتعتبر ذلك أمراً سابقاً لأوانه.
	44 - وما برحت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تيسر أنشطة اليونسكو في كوسوفو. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، استكملت اليونسكو تقديم العطاءات وانتقت الشركاء التنفيذيين لإعادة تشييد ثلاثة مواقع للتراث العالمي محددة من اليونسكو وممولة من الاتحاد الروسي، وهي: دير فيسوكي ديتشاني وونصب غازيميستان التذكاري وبطريركية بيتش. ويتواصل ترميم لوحات الفريسكو في موقع اليونسكو الرابع، وهو كنيسة بوغوروديتشا لييفيتشكا، ويمول من مجموع تبرعات قدمتها عدة بلدان.
	45 - وما تزال كفاءة الآلية المنشأة لحماية التراث الديني والثقافي الصربي تعد أولوية من أولويات بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. وعموماً، ما تزال هناك مقاومة كبيرة في صفوف سكان كوسوفو الألبان للتدابير التشريعية ولتنفيذها، وذلك بهدف حماية ثقافة الصرب ومواقعهم الدينية، وتستمر الفجوة القائمة بين الالتزامات التي قطعتها سلطات كوسوفو في هذا المجال وتنفيذها. وقد أدى ذلك إلى أن تواصل الكنيسة الأرثوذكسية الصربية الاعتماد على الوسطاء الدوليين في تسوية منازعاتها مع السلطات المحلية. ويبقى دور ميسر الاتحاد الأوروبي لحماية التراث الديني والثقافي للكنيسة الأرثوذكسية الصربية في كوسوفو دوراً بالغ الأهمية. وقد نجحت جهود الوساطة التي يبذلها المجتمع الدولي بدرجات متفاوتة في قضيتي ممر المشاة المثيرة للجدل ومشروع مضخة المياه الذي ينفذ بالقرب من بطريركية بيتش. وتدخل المجتمع الدولي وميسر الاتحاد الأوروبي، في بلدية ديشان/ديشاني، هو وحده الذي ضمن رفض المحافظ لمشروعي الطريق السريع وشق طريق جديد اللذين شكلا انتهاكاً واضحاً للتشريع الذي يحمي دير فيسوكي ديتشاني.
	46 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، أُبديت احتجاجات عامة على مشاريع القوانين التي تتعلق بمناطق الحماية الخاصة في قرية هوتشي ومادهي/فيليكا هوتشا (في بلدية راهوفيتش/أوراهوفاتش) وفي وسط مدينة بريزرين التاريخي، والتي ما زال استعراضها قائماً بعد القراءة الأولى التي أجرتها جمعية كوسوفو. وفي نهاية كانون الثاني/يناير، نُظم احتجاج في بريزرين اشتركت فيه حركة تقرير المصير المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لألبان كوسوفو. وزعم المحتجون أن الالتزام المنبثق عن أحد مشاريع القوانين والمتعلق بالتشاور مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية بشأن بناء وسط مدينة بريزرين من شأنه أن يعيق التنمية الحضرية. وفي آذار/مارس، اشتكت طائفة كوسوفو الصربية في هوتشي ومادهي/فيليكاهوتشا إلى وزارة الثقافة والشباب والرياضة عبر رسالة تطلب فيها وقف عملية الخصخصة المقررة لبناء تاريخي يقع وسط القرية. فهذا البناء الذي يعتبر أحد أصول التراث الثقافي الرئيسية في القرية، هو بناء أعادت منظمة غير حكومية دولية بناءه سابقاً وأصبح المجتمع المحلي يستخدمه مركزاً ثقافياً.
	47 - وتواصلت أعمال التخريب أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. فقد أصبح اثنا عشر موقعاً من مواقع التراث الثقافي والديني، بما فيها تسع كنائس أرثوذكسية صربية ومقابر للأرثوذكس الصرب وجامعين وكنيسة كاثوليكية أهدافاً لأعمال السرقة والتخريب.
	عاشراً - حقوق الإنسان
	48 - قام كل من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وشركائها بتنشيط فريق الاتصال الدولي المعني بحقوق الإنسان، وهو منتدى لتبادل المعلومات ووضع الاستراتيجيات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كوسوفو. وقد استأنف اجتماعاته الدورية في كانون الثاني/يناير 2012.
	49 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، أنشأت سلطات كوسوفو فريقاً عاملاً يتولى وضع خطة عمل لتنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.
	50 - وباشرت وكالة المساواة بين الجنسين ومؤسسات أخرى معنية، بدعمٍ من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وضع خطط للتدريب على منع العنف العائلي وأنشطة أخرى طوال عام 2012. وأكدت البعثة الحاجة إلى زيادة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقديم المساعدة بصورة ملائمة إلى ضحايا العنف العائلي؛ ولا توجد حالياً أية برامج متاحة لإعادة دمج الضحايا في حال غادروا مأواهم. وقد أُنجزت خطة العمل التي وضعتها سلطات كوسوفو بشأن العنف العائلي للفترة 2012-2015 أثناء الفترة المشمولة بالتقرير؛ وستتابع البعثة عن كثب تنفيذها في المستقبل.
	51 - وأقامت عدة منظمات مناسبات في جميع أرجاء كوسوفو في 8 آذار/مارس لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل أثناء الاحتفال باليوم الدولي للمرأة. وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالاشتراك مع وكالة المساواة بين الجنسين، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بالإضافة إلى الشبكة النسائية في كوسوفو، بتنظيم مائدة مستديرة بشأن تمكين المرأة الريفية - التحديات والدعم المؤسسي. وقد حضر هذه المناسبة وزير الزراعة ووزراء آخرون.
	52 - وتركزت أنشطة أخرى حول مكافحة العنف ضد المرأة وتحسين إمكانية وصولها إلى العدالة. وعقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع التجمع النسائي لجمعية كوسوفو، مناسبة لمناقشة موضوع ”المرأة في كوسوفو وإمكانية وصولها إلى العدالة“. وأطلقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلاً لإسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى ضحايا العنف العائلي، وأصدرت تقريراً يستنتج حدوث حالات تأخير مفرط في اتخاذ المحكمة القرار بشأن شكاوى العنف العائلي في كوسوفو، ونظمت حملة توعية إعلامية للترويج لخط هاتفي أُنشئ حديثاً لتقديم المساعدة في مجال العنف العائلي ومكافحة الاتجار.
	53 - ولم يتلق النواب الخمسة لأمناء المظالم المعينين في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 رواتبهم بعد. وقد نص قانون مؤسسة أمين المظالم على أن ينظم قانون مرتبات كبار الموظفين مسألة دفع مرتباتهم، بيد أن هذا القانون لم يسن بعد. وطلب أمين المظالم اللجوء، كتدبير مؤقت، إلى التوجيه الإداري رقم 2006/6 بشأن مؤسسة أمين المظالم في كوسوفو. بيد أن سلطات كوسوفو لم تستجب لهذا الطلب، مع أن مبادئ باريس لعام 1993 (المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان) تدعو إلى تزويد مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بالتمويل الكافي الذي يجعلها مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة للسيطرة المالية التي قد تؤثر على استقلالها.
	54 - وفي شباط/فبراير 2012، أحالت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو مجموعة جديدة من تعليقات المتابعة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الملاحظات الختامية على تقرير صربيا الأولي المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وكان التركيز على العائدين وتعويض الممتلكات والمفقودين ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
	55 - وفيما يتعلق بالاعتقالات، التي جرت في 25 شباط/فبراير، والتي شملت ستة أشخاص من صرب كوسوفو يعملون لصالح وزير الداخلية الصربي، في جنوب شرق كوسوفو، أفادت وسائط الأنباء أن الوحدات الخاصة لشرطة كوسوفو تمارس الوحشية أثناء عمليات الاحتجاز. وانتقدت السلطات الصربية العملية ودعا أمين مظالم كوسوفو إلى إجراء تحقيق رسمي. واضطلعت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بزيارة إلى أسر ثلاثة أشخاص من المحتجزين؛ وتؤكد المقابلات والملاحظات على الأرجح استخدام الشرطة للقوة المفرطة.
	حادي عشر - التمثيل الخارجي والتعاون الإقليمي
	56 - يسرت بعثة كوسوفو، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، مشاركة ممثلي كوسوفو في عدد من الاجتماعات التي عقدها كل من جماعة الطاقة واتفاق التجارة الحرة لأوروبا الوسطى ومرصد النقل لجنوب شرق أوروبا ومجلس التعاون الإقليمي، بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد أثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن التمثيل والتعاون على المستوى الإقليمي أثناء الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي على سلوك البعثة أثناء أداء دورها في التمثيل الخارجي. ومراعاة لعناصر الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وبعد التشاور مع الأطراف المهتمة، قدرت البعثة أن حضور بعض الاجتماعات ليس ضرورياً.
	57 - وبناء على طلب وجهته الإنتربول، قدمت البعثة عرضاً أثناء الاجتماع الستين للجنة الأوروبية للإنتربول الذي عقد يومي 7 و 8 شباط/فبراير 2012 في ليون، بفرنسا. وقد جرت مناقشة الجوانب القانونية للتعاون مع البعثة. وفي الفترة من 13 إلى 15 آذار/مارس 2012، حضر ممثلون من مكتب اتصال الإنتربول لدى البعثة المؤتمر السنوي الثامن لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية الذي عقد في ليون، أيضا، والذي جرت أثناءه اتصالات مباشرة مع المكاتب المركزية الوطنية لبلدان مجاورة ومع ممثلي مديريات الإنتربول.
	ثاني عشر - ملاحظات
	58 - في حين أن بلغراد وبريشتينا قد حققتا المزيد من النتائج في الحوار الجاري في بروكسل، فضلا عن التقدم المحرز في جدول أعمال كل منهما على الصعيد الأوروبي خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، فإن التوتر والمواجهة على أرض الواقع لا يزالان يسببان مخاطر ملموسة لتحقيق السلام والاستقرار في كوسوفو والمنطقة. ويحدوني الأمل في أن يتواصل تعزيز الاتجاهات الإيجابية للحوار والتقدم نحو التكامل الأوروبي وتطبيع العلاقات بين بريشتينا وبلغراد، على أن تنحسر تدريجيا اتجاهات التوتر والمواجهة.
	59 - وقد كانت مسألة الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية الصربية المقرر إجراؤها في 6 أيار/مايو بمثابة أداة تنفيس عن المسائل والتوترات التي لم تحل، وذلك بسبب التباين الكبير في وجهات النظر لدى أصحاب المصلحة بشأن عقد تلك الانتخابات في كوسوفو. ويسرني، لذلك، أنّ الحكومة في بلغراد قد تشاورت مع بعثة الأمم المتحدة بشأن تنظيم الانتخابات المحلية في كوسوفو، واستجابت لنصيحة البعثة. وفي السياق نفسه، أُشجّع جميع أصحاب المصلحة على التشاور والمشاركة البناءة من أجل استبانة الطرائق الملائمة لممارسة حقوق التصويت في كوسوفو فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصربية. ولا يمكن تسوية الخلافات حول مسائل حساسة من هذا القبيل إلا من خلال المشاركة السلمية، بدلا من العنف أو استخدام القوة.
	60 - ويسرني أن ألاحظ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الحوار الذي يُيسِّره الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة التمثيل والتعاون الإقليميين الحساسة. والخلافات اللاحقة حول تنفيذ الاتفاق تبيّن ضرورة وجود آليات قوية لرصد تنفيذ الاتفاقات التي يجري التوصل إليها، والمساعدة على وجه السرعة في حل أي نزاع من هذا القبيل. كما أرحب بإبرام بروتوكول تقني وفقا للاتفاق الذي سبق أن أُبرم بشأن الإدارة المتكاملة لنقاط العبور، والذي يمكن أن يؤدي، بمجرّد تنفيذه، إلى استعادة حرية الحركة الكاملة في جميع أنحاء الشمال. ولذلك، فإنّي أحث الطرفين على تجديد التزامهما بالحوار، بعد فترة الانتخابات هذه، وتكثيف مشاركتهما في معالجة القضايا الحساسة وتهيئة الظروف الملائمة لتطبيق الحلول المتفق عليها على أرض الواقع بكفاءة.
	61 - ومع ذلك، فقد يُضيّق المجال المتاح للحوار خلال الأشهر المقبلة، إذا لم يستمر استتباب الهدوء، ولا سيما إذا افتقرت ردود فعل الناس على الحوادث والاستفزازات على أرض الواقع إلى الحكمة. وستؤدي الاعتقالات التعسفية والسلبية في مواجهة أعمال التعصب والخطاب العام المؤجّج بالعداء إلى مزيد من التوتر والعنف حتما، حسبما تبين خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير؛ وتتحمل القيادة السياسية في كلا الجانبين المسؤولية عن أي نتائج من هذا القبيل. وفي هذا الصدد، أدعو القادة في كل جانب إلى ممارسة سلطتهم القيادية، من خلال الأفعال والأقوال على حدّ سواء، بصورة تُقلل من التوتر وتعزز وجود مناخ موات للحوار.
	62 - ويحدوني الأمل في أن يعزز أعضاء مجلس الأمن الرسائل التي وجّهها ممثلي الخاص إلى الطرفين لتحقيق هذه الغاية. والمشاركة المستمرة من جانب الجهات المحلية والدولية أمر حيوي لردع التغيّرات السلبية على أرض الواقع وإيجاد طرق إيجابية للمضي قُدما. كما أن الإجراءات التي تتخذها الجهات الدولية العاملة في إطار الأمم المتحدة والقرار 1244 (1999) يجب أن تكون متسقة استراتيجيا ومنسّقة تنسيقا وثيقا.
	63 - وأخيرا، ما زال يساورني القلق إزاء اتجاه العودة الطوعية إلى كوسوفو الذي ما فتئ ينخفض، وأُجدد دعوتي إلى إبداء إرادة سياسية قوية وتركيز الجهود من أجل عكس هذا الاتجاه. ويؤسفني أيضا أنّه لا يزال هناك بعض المقاومة للتدابير التي تهدف إلى حماية المواقع الثقافية والدينية الصربية في كوسوفو، وأحث السلطات الكوسوفية على مضاعفة جهودها من أجل سد الفجوة بين الالتزامات وتنفيذ الالتزامات في هذا المجال.
	64 - وأود أن أعرب عن امتناني لفريد ظريف، ممثلي الخاص، على قيادته البعثة وما بذله من جهود للنهوض بالتعاون بين جميع الجهات والحفاظ على الأمن والاستقرار. وأود أن أثني أيضا على موظفي البعثة لعملهم المتواصل من أجل تيسير مشاركة أصحاب المصلحة، والمساعدة على نزع فتيل التوتر والمواجهات، مع الوفاء بمسؤوليات الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها.
	65 - وختاما، أعرب عن امتناني لشركاء الأمم المتحدة العاملين معها منذ زمن طويل في كوسوفو، أي الاتحاد الأوروبي والناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، على ما تقدمه جميعها من دعم جوهري للبعثة وما تبديه من تعاون وثيق معها.
	المرفق الأول
	تقرير الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المعني بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية المقدم إلى الأمين العام عن أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو
	(يشمل الفترة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 15 نيسان/أبريل 2012)
	1 - موجـز
	واصلت بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو تقديم المساعدة على تحقيق الإصلاحات المؤسسية الطويلة الأجل من خلال أنشطتها اليومية المتمثلة في الرصد والتوجيه وإسداء المشورة في قطاع سيادة القانون في كوسوفو. وقد أحرز المدعون العامّون والقضاة العاملون في بعثة الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود البعثة التنفيذية، تقدّما في عّدة محاكمات. وستستمر محاكمة فاتمير ليماي وثلاثة متهمين معه. وقضت هيئة مشتركة تضم قضاة محليين وقضاة تابعين للبعثة ببراءة ستة من المتهمين العشرة في القضية المسماة بدعوى كليتشكي/كليتشكا. وفضلا عن ذلك، استمر قضاة البعثة في النظر في قضايا الفساد والجريمة المنظمة المعروضة عليهم. وواصلت فرقة العمل الخاصة التابعة للبعثة العمل وفقا لولايتها المتمثلة في التحقيق في المزاعم الواردة في تقرير المقرر الخاص لمجلس أوروبا، السناتور ديك، مارتي بشأن الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية. وقد عُزِّزت فرقة العمل من الناحية المؤسسية والتشغيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وإضافة إلى ذلك، لا تزال البعثة ملتزمة التزاما قويا بدعم الحوار بين بلغراد وبريشتينا الذي يتولّى الاتحاد الأوروبي تيسيره وبدعم العمليات التشريعية في كوسوفو. وفي الوقت نفسه، على الرغم من التحسينات الطفيفة في الوصول إلى شمال كوسوفو، لا تزال الحواجز والمسائل الأمنية ذات الصلة تعوق عمل البعثة. وقد واصلت البعثة الاضطلاع بولايتها التنفيذية من خلال القيام بإجراءات التحقّق على البوابتين 1 و 31 في مجال أعمال الشرطة والجمارك. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُعلن عن إعادة تشكيل البعثة في ضوء ما جرى من مستجدات في مجال سيادة القانون. ولن تؤثر التغييرات الهيكلية على بيان مهمّة البعثة.
	2 - أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2012
	لمحة عامة

	الوضع الأمني في شمال كوسوفو لا يزال مصدر قلق، ويمكن وصفه على أفضل وجه بأنه هادئ ولكنه متوتر، مع وقوع حوادث عنف متفرقة. ووصول البعثة إلى شمال كوسوفو بعيد من أن يكون حرا ودائما وغير مشروط، على الرغم مما يبذله المجتمع الدولي من جهود مستمرة.
	والوضع الحالي يعوق بشدة قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها في شمال كوسوفو. ولا تزال توجد عدة حواجز، يقف عليها متظاهرون عادة، في مكانها شمالي ميتروفيتشا وعلى الطرق الرئيسية في شمال كوسوفو، مما يقيد وصول البعثة إلى مراكز العمل، بما في ذلك نقاط العبور الرسمية على البوابتين 1 و 31. ويتغير الوضع يوميا، ولا يزال لا يمكن التنبؤ به، حيث تُمنع سيارات البعثة أحيانا من الوصول إلى مقاصدها.
	ومع ذلك، واصلت البعثة الاضطلاع بولايتها التنفيذية، من خلال القيام بإجراءات التحقّق المتعلّقة بأعمال الشرطة والجمارك على الحدود عند البوابتين 1 و 31 وفقا للاتفاقات ذات الصلة المبرمة في إطار الحوار الذي يتولّى الاتحاد الأوروبي تيسيره بين بلغراد وبريشتينا. وفيما يتعلّق بالحركة التجارية، ينطوي ذلك على مسح المستندات ضوئيا وإدخال المعلومات في قاعدة بيانات، وفي حالة الشك إجراء فحص جمركي. كما أعيد فتح البوابة 1 للحركة التجارية، بعد ترميمها.
	وإضافة إلى ذلك، تتولّى البعثة رصد المهام في جميع مراكز شرطة كوسوفو في الشمال باستثناء زوبين بوتوك، حيث يعوق المتظاهرون الوصول إليها، وتقدّم التوجيه والمشورة بشأن تلك المهام. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبلغت البعثة المحاورين الرئيسيين في شمال كوسوفو بوضوح أن الوصول الحر والدائم وغير المشروط أمر غير قابل للتفاوض.
	واستأنفت محكمة منطقة ميتروفيتشا، التي لم تكن قيد الاستخدام خلال الأشهر الماضية بسبب الوضع السياسي والأمني وقيود الوصول إليها، أعمالها في 7 آذار/مارس، وعُقد عدد من جلسات الاستماع منذ ذلك الحين. وهذا تطور آخر جدير بالترحيب من شأنه أن يُحسِّن قدرات البعثة، التي كانت محدودة مؤخرا، على ممارسة سيادة القانون في شمال كوسوفو.
	وعقد مجلس التنسيق المشترك المعني بسيادة القانون، وهو هيئة رفيعة المستوى تجمع بين البعثة ومكتب الاتحاد الأوروبي في كوسوفو (مكتب الاتصال التابع للمفوضية الأوروبية سابقا) وحكومة كوسوفو، اجتماعا في شهري شباط/فبراير ونيسان/أبريل لمواصلة مناقشة الإنجازات والتحديات في عدد من المجالات ذات الأولوية، وبخاصة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة والفساد.
	وفي إطار الجهد الطويل الأمد الذي تبذله البعثة لبناء قدرات مستدامة لدى مؤسسات سيادة القانون في كوسوفو، ساهمت أيضا في تعزيز القدرات المستقلة لشرطة كوسوفو في مجال الإدارة، من أجل الأخذ بتغييرات منهجية في إدارة ميزانية شرطة كوسوفو، وتطوير مديرية الاستخبارات والتحليل باعتبارها محورا فعالا لنظام الاستخبارات الجنائية التابع لشرطة كوسوفو. كما رصدت البعثة عملية التوظيف التي دامت أربعة أشهر لتعيين 135 من ضباط الشرطة الجدد، من بين ما يزيد على 000 10 مرشح، ودعمت تدريب الشرطة على تنظيم الحشود ومكافحة الشغب، وساعدت الشرطة على إقامة نقاط تفتيش منهجي للمركبات، للتحقق من السيارات الغالية بغية كشف جرائم السيارات والتهرب من الضرائب.
	وقدمت البعثة الدعم إلى المجلس القضائي في كوسوفو فيما يتعلّق باستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ووفق عليها مؤخرا، والتي ستسمح بوضع نظام معلومات جديد لإدارة القضايا. وساهمت البعثة أيضا في وضع نهج أكثر قوة يتبعه جهازا الشرطة والجمارك في كوسوفو للتقليل من عدد المناطق التي يسهل اختراقها حول مطار بريشتينا، واستبانت ثغرات كبيرة في الإجراءات المبسطة التي اعتمدت مؤخرا للتعامل مع الواردات التجارية من المواد الغذائية والسلع الأخرى، وهو ما يمكن أن يسهم في منع إساءة استخدام جماعات الجريمة المنظمة لهذه الضوابط التنظيمية الضعيفة.
	وفي 27 آذار/مارس، أعلن رئيس البعثة مغادرته بعد انتهاء فترته الحالية في حزيران/يونيه 2012. وعقب استعراض استراتيجي للبعثة، أجرته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، أُعلن عن إعادة تشكيل البعثة مع مراعاة ما وقع من مستجدات وما أُحرز من تقدم في مجال سيادة القانون. ومن المتوقع أن يبدأ الأخذ بالتغييرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
	جرائم الحرب

	في 21 آذار/مارس، قضت هيئة مؤلفة من قاض محلي واحد واثنين من قضاة البعثة بعدم قبول جميع البيانات والمذكرات الخاصة بأغيم زوغاي (المعروف بالشاهد X) في قضية جرائم الحرب ضد فاتمير ليماي وآخرين (ما يسمى بدعوى كليتشكي/كليتشكا). وفي 30 آذار/مارس، قضت الهيئة ببراءة ستة من المتهمين العشرة في حين أن محاكمة فاتمير ليماي وثلاثة متهمين معه ستستمر. وقررت الهيئة أنه لا تزال هناك أدلة تستند إلى الظروف الواقعية والأحداث، مما يتطلب الاستمرار في المحاكمة الرئيسية، والاستماع إلى الأدلة التي قدمها الادعاء بشأن هذه المسائل، وإعطاء الفرصة للدفاع كي يقوم بفحصها.
	الفساد

	واصلت هيئات مشتركة مؤلفة من قضاة محليين وقضاة من البعثة إجراءات محاكمة وزير العائدات المحلية والعائدين السابق، سلافيشا بتكوفيتش، المتهم بعدة جرائم منها الاختلاس أثناء شغل منصبه، وكذلك محاكمة نايم هوروغليتشا، المدير العام السابق للجمارك في كوسوفو، ولولزيم رافونا، المدير القانوني للجمارك، المتّهمين كليهما بإساءة استغلال المنصب الرسمي.
	وإضافة إلى ذلك، قامت شرطة كوسوفو وشرطة البعثة، في 12 كانون الثاني/يناير، تحت إشراف مُدّع عام تابع للبعثة باعتقال أربعة مسؤولين في وزارة الصحة، بمن فيهم الأمين الدائم للوزارة، إيلير تولاي. وقد قُبض عليهم بتهم جرائم تتصل بالفساد، بما في ذلك إساءة استغلال الموقع الرسمي بالتلاعب في مناقصات وإبرام عقود ضارة. والتحقيق جار حاليا.
	وقُبض على ثلاثة أشخاص يجري احتجازهم حاليا في حبس احتياطي بناء على أمر أصدره قاضي التحقيق التابع للبعثة في تهم تتعلّق بالفساد وإساءة استغلال المنصب الرسمي. وأحدهم مدع عام محلي يتولى منصب رئيس فرقة العمل المعنية بمكافحة الفساد التابعة لمكتب المدعين الخاصين في كوسوفو. وتتولّى البعثة التحقيق في القضية.
	الجريمة المنظمة

	في 6 آذار/مارس، وتحت إشراف مدّع عام تابع لمكتب المدعين الخاصين في كوسوفو التابع للبعثة، اعتقلت شرطة كوسوفو أربعة أشخاص وأجرت عمليات تفتيش في عدد من المنازل والمباني في فوشتري/فوتشيترن في تحقيق جار يتعلق بجملة أمور منها الجريمة المنظمة. وفي 8 آذار/مارس، أمر قاضي التحقيق في محكمة منطقة ميتروفيتشا بفرض إجراءات تُقيد حرية الحركة في حق ثلاثة متهمين. وأفرج عن المتهم الرابع. كما استسلم في وقت لاحق مدعى عليه رفيع المستوى خامس وجرى التحرّي معه. وما زال جميع المتهمين الخمسة رهن التحقيق. وفي يومي 22 و 23 آذار/مارس، واصلت هيئة تتألف من قاض محلي واحد وقاضيين تابعين للبعثة المحاكمة الرئيسية ضد لطفي ديرفيشي وآخرين (تعرف القضية بـ ”دعوى ميديكوس“)، وهي تنطوي على جملة تهم منها الاتجار غير المشروع بالأعضاء والجريمة المنظمة.
	وواصلت فرقة العمل الخاصة المعنية بالتحقيق العمل على معالجة الاتهامات الواردة في تقرير المقرر الخاص لمجلس أوروبا، السناتور ديك مارتي، المعنون ”التحقيق في ادعاءات بمعاملة الأشخاص معاملة لا إنسانية والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية في كوسوفو“. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت فرقة العمل تطوير قدراتها وأحرزت تقدما في عملها. وتضم فرقة العمل حاليا نحو 20 موظفا من 10 بلدان. وإضافة إلى ذلك، فقد حصلت على البرمجيات المتخصصة اللازمة لدعم وتعزيز العمل التحليلي الجاري الذي يُركز على المعلومات التي وردت بالفعل من مصادر مؤسسية. كما شرعت فرقة العمل في الاتصال بالأفراد الرئيسيين الذين لديهم معلومات مهمّة للتحقيقات.
	وقام المدعي العام الرئيسي، جون كلينت وليامسون، بزيارة كوسوفو وألبانيا في أواخر كانون الثاني/يناير. وأجرى لقاءات مع نظرائه من موظفي البعثة في بريشتينا لمناقشة الجوانب التنفيذية والقانونية للتحقيقات، ومع رئيس وزراء ألبانيا، سالي بيريشا، ووزير الخارجية، إدموند هاكسهيناستو، في تيرانا، لمناقشة السبل التي يمكن بها للسلطات الألبانية أن تدعم التحقيقات. وبعد الاجتماع الذي عقد في ألبانيا، صرح السيد بيريشا أن حكومته مستعدة لتوقيع اتفاق أو اعتماد تشريعات ترمي إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون مع فرقة العمل. ووجّه السيد هاكسهيناستو في وقت لاحق رسالة، مؤرخة 6 شباط/فبراير، إلى رئيس مجلس الأمن (S/2012/80، المرفق)، أشار فيها إلى زيارة المدعي العام الرئيسي إلى تيرانا، فكتب قائلا إن الحكومة الألبانية قد وافقت ”على اتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة، بما فيها سنُّ تشريعات إذا دعت الحاجة، لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الحكومة وبعثة الاتحاد الأوروبي، وإنشاء إطار قانوني واضح لمساعدة البعثة على الوفاء بولايتها“. وبتوجيه من المدعي العام الرئيسي، تعمل فرقة العمل مع حكومة ألبانيا على وضع ترتيبات التعاون في صيغتها النهائية.
	كما واصل المدعي العام الرئيسي الاتصال بنظرائه في صربيا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، التقى المدعي بالعام المعني بجرائم الحرب الصربية، فلاديمير فوكتشيفيتش، وأنشأ إطارا للتعاون التشغيلي مع مكتبه. والتقى المدعي العام الرئيسي أيضا برئيس هيئة الادعاء في المحكمة، سيرج براميرتز، بغية الاتفاق على إطار للتعاون بين المحكمة وفرقة العمل. وإضافة إلى ذلك، زار العديد من العواصم، وعقد مناقشات مثمرة حول حماية الشهود وإعادة التوطين، وكذلك على تبادل المعلومات مع فرقة العمل. وأخيرا، اتصل المدّعي العام الرئيسي أيضا بالمنظمات غير الحكومية لإطلاعها على ولاية فرقة العمل والاستفسار عما إذا كانت سبل الحصول على المعلومات التي قد تكون ذات صلة بالتحقيق مُتاحة لها.
	وما حُظيت به فرقة العمل من دعم وتعاون خلال الفترة المشمولة بالتقرير يبين كذلك الاعتراف بأن فرقة العمل تتمتّع بما يلزم من اختصاص وقدرات لإجراء تحقيقاتها في كوسوفو وخارجها، على حد سواء، وللحصول على تعاون الدول المعنية في أداء مهامها.
	التشريعات

	في 2 آذار/مارس، اعتمدت جمعية كوسوفو قانون الشرطة عقب إدخال تغييرات اقترحتها رئيسة كوسوفو. وبدأ نفاذ القانون فورا. وقبل نحو شهر واحد، أي في 7 شباط/فبراير، كانت رئيسة كوسوفو، التي كانت لديها ذات الشواغل التي أبدتها البعثة، قد رفضت الموافقة على القانون. وفي شباط/فبراير 2012، أضيف عدد من القوانين ذات الصلة بالمحاكم والنيابة العامة إلى البرنامج التشريعي. وتضّمن ذلك القانون المتعلق بمكتب المدعين الخاصين في كوسوفو وقانون المحاكم. وقد شاركت البعثة مشاركة فعّالة في إعادة النظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
	تنفيذ نتائج الحوار

	لا تزال البعثة ملتزمة بدعم الحوار الذي يتولى الاتحاد الأوروبي تيسيره بين بلغراد وبريشتينا دعما قويا. وتقف البعثة على أهبة الاستعداد لتسهيل التنفيذ السريع للاتفاق المتعلّق بالإدارة المتكاملة للمعابر.
	وفي إطار تنفيذ اتفاق الحوار، المبرم في 2 تموز/يوليه 2011، بشأن دفاتر السجل المدني، قدمت البعثة الدعم إلى اجتماعي اللجنة العليا المشتركة المعقودين في 28 شباط/فبراير و 5 نيسان/أبريل. وقد حُدّد مصنع في مدينة نيش سيجري فيه مسح ملفات السجل المدني لكوسوفو ضوئيا وطباعتها والتصديق عليها. واتفق الجانبان على الشروع في مرحلة تجريبية أولية على نطاق صغير، في الفترة من 17 نيسان/أبريل، ببلدية ليبيان/ليبليان، تفضي في نهاية المطاف إلى المرحلة الرئيسية. والهدف هو استقطاب عدد كاف من الموظفين لإنجاز المشروع في غضون عام. وتساعد البعثة بريشتينا من خلال تيسير الخدمات اللوجستية والتدريب.
	واعتبارا من 1 نيسان/أبريل، بدأت شرطة كوسوفو في نزع لوحات ترخيص السيارات التي أصدرتها مؤخرا السلطات الصربية لمحليات كوسوفو وما يتصل بها من ثائق تسجيل. وقد صودرت اللوحات المثبّتة على السيارات فضلا عن اللوحات الموضوعة داخلها. وتراقب البعثة هذه التطورات.
	وافق عليه زافييه بو دي مارناك
	رئيس البعثة
	المرفق الثاني
	تكوين وقوام عنصر الشرطة في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
	بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
	(في 15 نيسان/أبريل 2012)
	البلد
	العدد
	ألمانيا
	1
	أوكرانيا
	1
	إيطاليا
	1
	باكستان
	1
	بلجيكا
	1
	تركيا
	1
	رومانيا
	1
	غانا
	1
	المجموع
	8
	المرفق الثالث
	تكوين وقوام عنصر الاتصال العسكري في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
	(في 15 نيسان/أبريل 2012)
	البلد
	العدد
	إسبانيا
	1
	أوكرانيا
	2
	بولندا
	1
	تركيا
	1
	الجمهورية التشيكية
	1
	رومانيا
	1
	النرويج
	1
	المجموع
	8
	خريطة

