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Avrupa ve Ortadoğu
Kosova’da, Sırbistan ve Kosova’nın başbakanları
Brüksel’de, kuzey Kosova’nın adlî yapısını, Kosova adlî sistemine dahil etmek üzere anlaştı. Yine, özel ve beklenmedik
meseleleri ele almak için acil bir hat da kuruldu. Sırbistan
bölgesinde varlık gösteren de facto Sırp güvenlik güçlerinin
dağıtılması ve Kosova polisine dahil edilmesi üzerine Sırbistan ve Kosova arasında bir anlaşma imzalandı. Taraflar
enerji, telekomünikasyon, Kosova’da Sırp Belediyeler
Meclisi ve Mitrovica şehrini bölen köprüye dair dört mühim
anlaşmadan ibaret bir paket üzerine karara vardı.

Ukrayna’da, Rusya ABD’yle Ukrayna Krizini ele almak
için çift taraflı bir diplomatik kanal açtı; söz konusu kanal,
Üç Taraflı Temas Grubu ve Normandi Formatı (Almanya,
Fransa, Ukrayna ve Rusya) şemsiyesi altında yer alan diyalog kanallarının üzerine geldi. Hem ateşkes hem de silah
bırakma hususunda yeni anlaşmalara varıldı. Bu durum,
şiddetin azalmasına neden oldu. Bir af yasasının hazırlanması ve isyancıların kontrolü altındaki bölgelere yeni bir
anayasal statü verilmesine ilişkin taahhütlerde bulunuldu.

Gürcistan’da, Rusya ve Güney Osetya
arasında, gerilimleri ve güçlükleri
müzakere ortamına çeviren İttifak ve
Entegrasyon Anlaşması imzalandı.
Abhazya ve Osetya da geri dönme
hakkını temin etmeyi reddettiklerini ve
hükümetlerinin meselenin siyasileşmesi
hususunda Gürcistan’a dönük suçlamalarını tekrarladı.

Kolombiya’da, FARC’la müzakereler devam
etti. FARC iki kere tek taraflı ateşkes ilan
etti. Hükümetse, yine iki defa, FARC kamplarını bombalamayı geçici bir süre askıya
alma emri verdi. Mayınların temizlenmesine
dair anlaşmaya varıldı ve her iki delegasyon
da, Nihai Anlaşma imzalandığında, Hakikat, Bir-arada Yaşam ve Aynı Olayların
Tekrarlan-maması Komisyonu’nun kurulması üzerine anlaşmaya vardı. Bu komisyon
bağımsız, tarafsız ve mahkemelerin yargı
yetkisi dışında olacaktır. 23 Eylül’de, Başkan
Santos ve FARC’ın lideri “Timochenko” Özel
Barış Mercii kurulması üzerine anlaştıklarını bildirmek için Havana’da buluştu.
Bu amaçla, Kapsamlı bir Hakikat, Adalet,
Telafi ve Olayların Tekrarlanmaması Sistemi,
ayrıca Adalet Odaları ve Barış Mahkemesi’ne
sahip olacak Özel bir Barış Mercii kurulmasına karar verildi. Anlaşma, kaybolan kişiler
sorununun açıklığa kavuşturulmasına dair bir
taahhüt de içermektedir. 15 Aralık’ta, taslağı
daha eylül ayında ilan edilmiş olan İhtilafın
Kurbanları Anlaşması’nın tam metni yayınlandı. Başkan ve “Timochenko” 23 Mart
2016 tarihine kadar müzakerelerin sonlandırılması yönünde karar aldılar. Şu ana kadar
yapılan anlaşmalar, FARC’la barış sürecinin,
dünyanın en ileri düzeyli barış süreci olduğunu göstermektedir. ELN gerilla örgütüyle
yapılan görüşmelerde keşif süreci tamamlandı
ve 2016 yılı başında hayata geçirilmek üzere
bir müzakere gündemi oluşturuldu.

Türkiye’de (Türkiye Kürdistanı),
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart sonu ve
Nisan arasında birkaç defa, PKK silah
bırakmazsa hükümetinin barışa dönük
daha fazla adım atmayacağını belirtti;
bir denetim kurulu oluşturulmasını ve
Kürt sorununun mevcudiyetini reddetti.
Bu şekilde, birkaç ay önce gerçekleştirilen, resmi müzakerelerin başlamasına
dönük girişimlere son vermiş oldu.
Yeniden savaş haline dönülmesi üzerine,
PKK 2013’ten beri yürürlükte olan tek
taraflı ateşkesi sona erdirdi ve şiddet
eylemlerini artırdı.

Kıbrıs’ta, 15 Mayıs’ta taraflar ilk ortak
toplantıyı gerçekleştirdi ve bu şekilde resmi
olarak süreç yeniden başladı. Liderler, şahsen
müzakereleri yürütmek ve güven oluşturma
önlemlerinin uygulanması için ayda en az iki
kere toplanmaya karar verdi. Yıl sonunda
barış görüşmelerine geçmeye karar verdiler.

