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  املؤقتة يف كوسوفو لإلدارة املتحدةاألمم العام عن بعثة األمنيتقرير   
 

 مقدمة -أوال  
مبوجبـه  ، الذي قـرر اجمللـس       )١٩٩٩ (١٢٤٤ األمنقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس       ُي - ١

فترات  على   ن يقدم أ األمني العام    إىلاملؤقتة يف كوسوفو وطلب     لإلدارة   املتحدة   األمم بعثة   إنشاء
 يف  احلاصــلة البعثــة والتطــوراتةنــشطغطــي التقريــر أوي. واليــة البعثــة تنفيــذ عــن تقــاريرمنتظمــة 

 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥ سبتمرب إىل/أيلول ١، يف الفترة من )صربيا(كوسوفو 
 

 كوسوفو يف املستقبلعملية حتديد وضع  -ثانيا  
  اجلاريـة   بريـشتينا وبلغـراد حـضور احملادثـات        اتابع وفد   بالتقرير، شمولةاملخالل الفترة    - ٢

 تـضم ممـثلني عـن االحتـاد        “جلنـة ثالثيـة   ”قودها  ت اليت   ،كوسوفو يف املستقبل  بشأن حتديد وضع    
خـرية مـن احملادثـات      أجـرت جولـة     و.  األمريكيـة   والواليات املتحـدة   ياألورويب واالحتاد الروس  

 عـن  تقريرهـا   إيللجنـة الثالثيـة   الهاعقبـ قدمت  نوفمرب،  /تشرين الثاين  ٢٨ إىل ٢٦ ن الفترة م  يف
ىل جملـس   إ هلتـ أحي  ذالـ هـو التقريـر      بني اجلـانبني، و    حثاتب من ال  ا مزيد  اليت شهدت  هذه الفترة 

 .)S/2007/723(ديسمرب /كانون األول ١٠من يف األ
 

  السياسيةاحلالة -ثالثا  
مجعيـــة أعـــضاء نتخـــاب اح انتخابـــات الت بنجـــجـــرنـــوفمرب، / تـــشرين الثـــاين١٧ يف - ٣

 عمـدة اجلديـد لكـل     النـصب   ملوبلديـة    ٣٠بـالغ عـددها     الكوسـوفو   بلـديات   كوسوفو، وجمالس   
يف  االنتخابــات جلنــة االنتخابــات املركزيــة   هــذهمينظــ تتــوىل قــدو. البلــدياتهــذه   مــنبلديــة

وقـد جنـح    . بـا منظمـة األمـن والتعـاون يف أورو       تعـاون وثيـق مـع       ببعثـة،   ال حتت سـلطة     كوسوفو
وقـد  . بعثـة اء ال نـش إ مخـس جمموعـات مـن االنتخابـات منـذ            يف تنظـيم    اآلن ىتحـ كوسوفو  إقليم  

 

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية * 
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، ةمـ ا ع ئـة بـصفة   داوهنزيهـة    ي حادث بعد فترة محلـة انتخابيـة       أجرت االنتخابات دون وقوع     
ــقت  بأهنــاوروبــاأكــد جملــس أو  علــى قبــال اإل نــسبةبلغــت و.املعــايري الدوليــة واألوروبيــة بدت ّي
معيـة  جل  الـسابقة نتخاباتاالنسبة اإلقبال يف  عليه تقل مما كانأ يف املائة، وهو    ٤٢,٨ قتراعاال

وهــذا يتماشــى مــع اجتــاه تنــاقص مــشاركة النــاخبني يف . ٢٠٠٤ عــاميف الــيت جــرت  كوســوفو
 .خرية السنوات األخاللانتخابات كوسوفو 

انتخابـات  علـى  يسمرب  د/ول كانون األ  ٥ يف   ،روكريم  اك، يو صادق ممثلي اخلاص  وقد   - ٤
 عـن تنظـيم    جولة من املنافسة على مناصب العمـدة ثالث وعشرون وأسفرت  . مجعية كوسوفو 

علـى  وكانت قد متـت املـصادقة       . ديسمرب/كانون األول  ٨ يف   جرتجولة ثانية من التصويت،     
وفـاز  . ديـسمرب /ولكـانون األ   ١٩حبلـول    بلـديات  على مستوى ال   نتائج االنتخابات اليت جرت   

ئــة مــن ا يف امل٣٤,٢ نــسبة  حبــصوله علــىكوســوفو الــدميقراطي يف انتخابــات اجلمعيــة حــزب 
 زعـيم حـزب كوسـوفو       سيديوفامتري   ح الرئيس ، رشّ ديسمرب/كانون األول  ١٢ويف  . صواتاأل

 حـزب    بـني   مـشاورات  ه نفـس   اليـوم  بـدأت يف  و. كومـة احل، لتـشكيل    ثاتشي، هاشم   يالدميقراط
 لقــاءات مــع ممثلــي مجيــع  عقــدن تــشملأتوقــع مــن امل ،خــرىأ أحــزاب ويكوســوفو الــدميقراط

 غـــضون ة يف كوســـوفو اجلديـــدعيـــةمن تعقـــد الـــدورة األوىل جلأ تعنييـــو. قليـــاتطوائـــف األ
 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٤ي قبل أ،  عليهاقصادعالن النتائج املإيوما من  ٣٠
 حيـث   ،بـصورة خميبـة لآلمـال       جـداً  ةكانت مـشاركة صـرب كوسـوفو منخفـض        هذا و  - ٥
ــشاركة تتجــاوز مل ــسبة امل ــات املــسجَّلة ن ــلبال  إ٢٠٠٤  عــام يف انتخاب  حــوايل  فمــن بــني .قلي

ــسهم صاشــخأل  صــوت٢ ٣٠٠ ــا و  صــوتوا بأنف ــسياسية  حــصلت عليه ــات ال ــ الكيان صرب ل
ــة، ملاملرشــحة يف انتخابــاتكوســوفو  ــ اجلمعي ــ ُي ــثالث أي منــدل ب  ها يف البلــديات الــشمالية ال

الـسلطات يف بلغـراد إىل      وقد دعت   .  وزوبني بوتوك  زفيتثان/يتشانزفوليبوسافيتش  /يبوسافيكل
 تأييـدا يف أوسـاط     كوسـوفو    من كثرية   طقان يف م  لقيت دعوهتا تلك   االنتخابات، و   هذه مقاطعة

اسـتخدام مبـاين املـدارس مراكـز        باملسؤولني احملليني من صرب كوسوفو الذين رفضوا السماح         
يـضا عـن   أووردت تقـارير  .  منـها بدالة مراكز اقتراع متنقلىل توفري   إالقتراع، مما اضطر البعثة     ل

 كيانـات سياسـية متثـل       ةانـسحب مـن احلملـة عـد       و. ختويف املرشحني والناخبني طـوال احلملـة      
  أهنـا  دوراالنتخابـات، و   خلـوض نفـسها    سـجلت     وكانـت قـد    يف صـربيا  راسخة   سياسية   احزابأ
تـدين نـسبة     يف   دور رئيسي وادث  ذه احل هلن  قد كا ف ،ي ممثلي اخلاص   رأ ويف. طو لضغ عرضتت

 .صرب كوسوفو من صواهتمأدلوا بأعدد الذين 
وهـذا يؤكـد   . اسصرب كوسوفو الذين صـوتوا جنـوب مدينـة ميتروفيتـ     يعيش معظم   و - ٦

 نيذ مـن صـرب كوسـوفو الـ    ةغلبيـ أقطنـه  ت بني سكان مشال كوسوفو، الذي      احلاصلة اخلالفات
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حنـاء كوسـوفو،    أ يف بقيـة      القـاطنني   كوسوفو  بريشتينا، وصرب  ةدارإل اخلضوع بشدة ونرفضي
حــصلت و.  يف كوســوفوةلبانيــ األةغلبيــمــع األعمليــة مــة عالقــات إقاة ضــرورالــذين يــدركون 

صرب كوسـوفو الـيت شـاركت يف االنتخابـات          لـ  ةثمانيـ ال من الكيانـات الـسياسية        كيانات ستة
 .وصرب كوسوفو يف مجعية كوسوفألحزاب اليت متثل  لة خمصصعدا مق١٠على 
الـيت   يف اجلمعية ويف احلكومـة اجلديـدة،         باحزهذه األ مشاركة  توقع  على الرغم من    و - ٧

اعتبـار  وانـه  ه سـيكون مـن الـسابق أل   إنـ  لـصرب كوسـوفو، ف  ان وزاريـ  ان منـصب  هاضـمن ُخصص  
 يف ة الـصربي ةفـ ئ الطا طاوسـ أ يفل جـوهري يف الـرأي العـام         حتّوحدوث  ى  ل ع اؤشرمشاركتها م 
ونظـرا الخنفـاض    .  يف كوسـوفو   مؤسـسات احلكـم الـذايت املؤقتـة       دماج يف   النل ؤيِّدةكوسوفو امل 

ــذين   ــديات كوســوفو ذات      أعــدد ال ــات يف بل ــائج االنتخاب ــذ نت ــوا بأصــواهتم، وضــمانا لتنفي دل
عداد كـبرية مـن صـرب    أ اليت تقطنها ةيف البلديات املختلطو يف مشال كوسوفو    ة الصربي ةغلبياأل

فـي  ف. ضمن التمثيـل العـادل جلميـع الطوائـف        ين  أ شأنه    من  ممثلي اخلاص حالًّ    طرح كوسوفو،
 هالـ عمجمـالس البلديـة احلاليـة    ستواصـل  ، االنتخابـات  ةقاطعاملتأثرة مب البلديات الشمالية الثالث    

 ون مـن  ممثلـ سـُيعني   ،  املقاطعـة املتـأثرتني ب   نيتيف البلـديتني اجلنـوبي    و. شـهر أ ملدة سـتة     ة مؤقت بصفة
 .السكان احمللينياليت متثلها طائفتهم يف عدد نسبة لل وفقا نيت البلديي جملسيفصرب كوسوفو 

 يف املفاوضـات  يـشاركون    فريق وحدة كوسوفو  عضاء  أ  ظل طوال احلملة االنتخابية،  و - ٨
يف حـني واصـل فريـق    و. وضـع كوسـوفو يف املـستقبل   حتديـد  ن أ بـش ةاللجنة الثالثيـ   اليت تقودها 

ي متديـد آخـر   أن أ مـرارا    هو ممثلـ   أوضـح  ،ةلثالثيـ اللجنـة ا   الوحدة حضور احملادثات اليت تقودهـا     
بعــد ضــرورة أن يــتم علــى وجــه الــسرعة،   علــى ينلمحادثــات ســيكون غــري مقبــول، مــشدد ل

ــد  ديــسمرب/كــانون األول ١٠ ــسيق مــع  وذلــكعــالن اســتقالل كوســوفو،  موعــد إلحتدي  بالتن
ن بــأوســوفو طائفــة ألبــان كالتطلعــات لــدى  املزيــد مــن  ذلــكثــارأهــذا وقــد . اجملتمــع الــدويل

 الـضغط اجلمـاهريي علـى احلكومـة اجلديـدة            وقـد ازداد   .ا قريـب  عم اهلستقالا نالتكوسوفو س 
 .حثيف أعقاب انتهاء فترة التبا ستقاللالعالن اإ من أجلواجلمعية للعمل بسرعة 

 
 األمن -رابعا  

ع  حيث مل يـسجل وقـو  ئ، بالتقرير هاداملشمولة العام خالل الفترة   األمينالوضع  ظل   - ٩
  حــوادثهانــيب نمــ ،ذات طــابع عرقــي وقعــت حــوادث ملحوظــةومــع ذلــك، .  هامــةدثواحــ
 ةرثوذكـسي قنابل مولوتوف على الكنيـسة األ     إلقاء   صرب كوسوفو و    أسر من  طالق النار على  إ

 ، بـل  هانـ يب نمـ وجرامـي،   إبع  ا ط  ذات يضا حوادث أوكانت هناك   . غنييالن/غييالن يف   ةالصربي
.  آخـرين  ١١ىل مقتـل شخـصني وجـرح        إتينا أدى   ش مطعـم يف بريـ     ، انفجار قنبلة يف   هاأمهكان  

 فقــد .التــوتر سـواد جــو مــن  ات علــىؤشــرعــداد لالنتخابــات، كانـت هنــاك م وخـالل فتــرة اإل 
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تحـسني ظـروف املعيـشة،    بر االحتجاجات املطالبة اتكر: ومها تطوران هلما أمهية خاصة  حدث
 .طرفة اجلماعات املتدىل ةيئ والدعاية اخلطابلغةال وتصاعد

 ة والبطالــةحـوال املعيــشي ضــرابات واملظــاهرات احتجاجـا علــى ســوء األ اإلوقـد زادت   - ١٠
فـي  ف. نـوفمرب /وتـشرين الثـاين   أكتـوبر   /خـالل تـشرين األول    بـصورة ملحوظـة     ومشاكل التعليم   

عدد يتـراوح مـا بـني    نظم ،  نوفمرب/ تشرين الثاين  ٧ت يف   جركرب هذه املظاهرات، اليت     أ ىحدإ
 يف بريـشتينا  ةمانيئارج مقـر وكالـة كوسـوفو االسـت       خـ  ا سـلمي  جااتج اح  شخص ٣٠٠ و   ٢٥٠

ــ نيلباطــم  نــصيب مــن عائــداتأن يــوزَّع علــيهم فــوراً  وهم غــري املــسددةجــور أمدفع هلــبــأن ُت
وقعت خالل احلملـة    و. وكالةال اليت تقوم هبا     بيع املؤسسات العامة إىل القطاع اخلاص      عمليات
 ضـد مكاتـب حـزب سياسـي يف بريـزرن            ل ختـرييب  مـ ل ع ، مثـ  أخرىحوادث بسيطة    االنتخابية

. جتمعـات سياسـية   تنظـيم     الـيت عطلـت    بـل اقنعـن وجـود      ةالبالغـات الكاذبـ   وعدة حاالت من    
 احلجــم نــسبيا هخــالل احلملــة االنتخابيــة صــغري  التجمعــات الــسياسيةومــع ذلــك، فقــد كانــت

قـل   اسـتوعبت علـى األ     ن العمليـة االنتخابيـة    أوكان هذا مؤشرا على     . ة سلمي  يف أجواء  وجرت
جتماعيـــة اال ملـــشاكلا بـــسبب بـــني ســـكان كوســـوفو  الـــسائدةحبـــاط اإل مـــشاعرءا مـــنجـــز
حركـة ألبـان كوسـوفو لتقريـر        تـسفر اجلهـود املبذولـة مـن جانـب           ومل  . قتصادية والسياسية واال

 حـشد الـدعم     مـن أجـل   تقريـر املـصري     ب املناديـة  وغريها من اجلماعات     “Vetëvendosje” املصري
  وشــارك.ةيلئ عــن نتــائج ضــ إالي مفاوضــات مــع بلغــرادأهريي ضــد االنتخابــات وضــد اجلمــا

يف نظمــت جــل االســتقالل وضــد تقــسيم كوســوفو  أاملتظــاهرين يف مــسرية مــن  مــن  ائــةربعمأ
، مثـل اجلـيش الـوطين       متـشددة  مجاعـات     دعت ذلك ك .أكتوبر/تشرين األول  ١٠ يومبريشتينا  

ــاين، األ ــات  ىلإلبـ ــة املفاوضـ ــ ،مقاطعـ ــدعوات مل نلكـ ــذه الـ ــؤثر   هـ ــأثريتـ ــأنتـ ــري يف ا ذا شـ  سـ
 مــن التــوتر قبــل يــوم اءجــوأ إجيــاديف  تومــع ذلــك، فقــد جنحــ. هــا نتائجيف ااالنتخابــات وكــذ

قيـام  يـة  ناكإم ون مـن  وصـرب كوسـوفو خيـش    كوسوفولبانأ طائفيتفراد أ  كان فقداالنتخاب،  
 .أعمال عنفب نياملتطرف
 علـى حـد سـواء، الـيت     يـة لبان واأليةالـصرب  ،ملـشروعة غري ا اجلماعات املتطرفةوواصلت   - ١١

  يفتها بــالتقرير الــسابق، مــشاركةسيئة خــالل الفتــرة املــشمولالــسمعة الــحــصلت علــى بعــض 
القيـصر الـصريب الزار      حـرس    أشخاص ُيّدعى انتمـاؤهم إىل     ظهر و . مدبرة بعناية  ة دعاي محالت

ــ يــةعالمإ طئعــدة وســايف لبــاين واجلــيش الــوطين األ مقــابالت مــع قــادة  أهنم جيــرون يومهــون ب
 قـوة  دعملـ  يف مشـال كوسـوفو       “دوريـات يـسّير   ”نـه   ألباين  وادعى اجليش الوطين األ   . مزعومني
بعثـة والـشرطة    ال ومنعـت .  واملتطرفـة  ةيـ مانظ ال ة القـوات الـصربي     مـن  اه عنـ  “اًدفاع”و   كوسوفو
ا يف شيتـــعـــام يف ميتروف مـــن عقـــد جتمـــع القيـــصر الـــصريب الزاردا مـــن حـــرس افـــر أةالـــصربي

ــوبر/تــشرين األول ١٤  ىلإ همنــصارأ جمموعــة مــن  دخــولنوهــو األمــر الــذي حــال دو ، أكت
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اهتـا   خطاب فـإن  مـن،  هـذه اجلماعـات ال متثـل خطـرا مباشـرا علـى األ              تنكالو  حىت  و. كوسوفو
مجيـع  لـدى  عـسكرية تـشكل مـصدر قلـق         ال شـبه     أفرادهـا بأزيائهـا    ىل العنف وظهور  إدعو  ت اليت

 .الطوائف يف كوسوفو
 

 سيادة القانون -خامسا  
عقـب   ف . عديـدة  امـة ه قضايا    تطورات هامة يف   ، حدثت  بالتقرير املشمولةخالل الفترة    - ١٢

  ثالثــة مــن القــبض علــىيلقــأُغــسطس، أ/ آب١٨فــرار ســبعة ســجناء مــن ســجن دوبرافــا يف  
 ةالفي يف مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـ       اوقعتحادثتني منفصلتني     يف ان مصرعهم ا اثن ياهلاربني ولق 
 ال يــزال اثنــانوعــاله، أ وورد ذكرهــا ،قامــت هبــا الــشرطة الــيت عمليــة ال يف مهااحــدإالــسابقة، 

 ىل هـروب  إحـداث الـيت أدت       للتحقيـق يف األ     أُنـشئت  جلنة مـستقلة   هنتوقد أ .  السراح يمطلق
 يف ح لالطـالع عليهـا  تاسـتُ درج يف تقرير عن احلادث و   ستُ  اليت  األولية ا حتقيقاهت هؤالء السجناء 
 .الوقت املناسب

املوجهـة  ،  “Vetëvendosje”حماكمة زعيم حركة تقريـر املـصري        وقد تقرر أن تستأنف      - ١٣
 خالهلـا اثنـان      اليت قُتل  فرباير يف بريشتينا  / شباط ١٠ يوميف تنظيم مظاهرات    إليه هتمة املشاركة    

قامـة  إلقد أفرج عنه بعـد أن كـان حتـت ا          و. ةغيبل جبروح   ة أشخاص من املتظاهرين وأصيب عد   
واسـتمرت أيـضا   . ٢٠٠٨ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣٠يف ميثل أمام احملكمة ن أ املقرر نمواجلربية،  

وقـد أّمـن    . ٢٠٠٤مـارس   /رذاآ يف    الـيت وقعـت    عمـال الـشغب   بأاحملاكمات يف القضايا املتعلقة     
ــامالن ودعاملــ ــن وع ــاإلحكمــاً ب ١٥ن حــىت اآلن ودوليال ــأ، يف حــني ةدان ن ون العــامون املــدعّم
مـني  كح  حـديثاً  أاملنـش مكتـب املـدعي اخلـاص لكوسـوفو         ن  ّموأ. ةداناإل حكماً ب  ١٤٥ن  ويلاحمل
 جيـايب سلط الـضوء علـى التقـدم اإل   هو ما يـ سلحة، و باملخدرات واأل  ان يف قضيتني تتعلق   ةدانباإل
 . يف بناء القدرات احمللية للمحاكماحملرز
وثيـق مـع وزارة العـدل لـضمان         العمـل علـى حنـو       إدارة العدل التابعـة للبعثـة       واصلت  و - ١٤

ــد ب ــة املدنيــ التقي ــل محايــ  ومواصــلة تطــوير اجملــاالت ذات األ ةقواعــد اخلدم ــة مث ــشهود ةولوي  ال
جلنـة  بتنـصيب   اً  رمسيـ  ممثل عـن مكتـب رئـيس الـوزراء        وقام  . مكتب املدعي اخلاص لكوسوفو   و
ساعدة ملــا مفــوضتــسمية متــت  حيــثســبتمرب، /يلــولأ ٢٦ يف كوســوفو يف ةيئة القــضادعسااملــ
 .لهاب و نةية ومثانيئاضالق

 
 يبواألور والتكامل املعايري -سادسا  

 يف ورد حـسبما  املعـايري،  بتنفيذ املتعلقة املوضوعية اجملاالت مجيع يف مطرد تقدم ُسجل - ١٥
 مـؤخرا   األوروبية املفوضية تنشر وقد ).األول املرفق انظر( احلايل بالتقرير املرفق الفين التقييم
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 يف النهائيـة  الوثيقـة بـصيغتها    صدرتـ وس كوسـوفو،  أجـل  مـن  األوروبيـة    الشراكةقة  وثي مشروع
 سـتعدها  األوروبيـة    للشراكة جديدة عمل خبطة اجلديدة الشراكة وستقترن .٢٠٠٨ عام مطلع

 مكتــب داخــل األوريب التكامــل وكالــة وقامــت .٢٠٠٨ أبريــل/نيــسان هنايــة حبلــول احلكومــة
بعمليـة   يتـصل  فيما والتنسيق والتنفيذ اإلبالغ آليات صالحإل مقترحات بصياغة الوزراء رئيس

 الكاملـة  كيـة لْاِمل الوكالـة  به تضطلع الذي الرائد الدور ويكفل .يبواألور االحتادالتكامل داخل   
 ســتظل الــيت يبواألور التكامــل عمليــة يف املعــايري عمليــة دمــج جنــاح ُيظهِــر كمــا حمليــا للعمليــة
 .هبا تسترشد كوسوفو

 اجتمـاع  يف ٢٠٠٧ لعـام  كوسـوفو  عـن  املرحلـي  التقريـر  األوروبيـة    املفوضـية  متوقد - ١٦
 التقريـر  أشـار قـد   و .نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٧ يف املعقـود  واالنتساب االستقرار عملية تتبع ليةآل
 ركـز مل تسوية إىل التوصل إىل احلاجة على شددت اليت يب،واألور االحتاد توسيع استراتيجية إىل

 .اإلقليمـي  االسـتقرار  وكفالـة  كوسوفو سياسيا واقتـصاديا    بتنمية للسماح طاءإب دون كوسوفو
 هبـا  تـسترشد  هامـة  أداة مبثابـة  يعـد  والـذي  التوسـيع  صـفقة  سـياق  يف نـشر  الـذي  التقرير، وقدم

ــات اإلصــالح يف   ــوفو،عملي ــصال عرضــا كوس ــدم مف ــذي  للتق ــهال ــة املؤســسات أحرزت  املؤقت
 .رئيسيةال قتصاديةاالو سياسيةال االتاجمل يف ال تزال أمامها اليت وللتحديات

 
 االقتصاد -سابعا  

 .ســبتمرب/أيلــول يف ٢٠١٠-٢٠٠٨ للفتــرة املتوســط لإلنفــاق كوســوفو إطــار مــداعُت - ١٧
 يف املؤقتــة لمؤســساتل يــةالقطاع نفـاق اإل واســتراتيجيات الكلــي االقتـصاد  إطــار الوثيقــة ربزوتُـ 

 مثـل  الرئيـسية،  املاحنـة  واجلهـات  الدوليـة  املاليـة  املؤسـسات  توصـيات  تضمنوت املتوسط، املدى
 احلكومـة  هـدف إىل   طـار ويستند اإل  .بيةواألور واملفوضية الدويل النقد وصندوق الدويل البنك
 يعكـس وهـو    .كوسـوفو  شـعب  لـصاحل  ومـستدام  سـريع  اقتصادي منو حتقيق يف املتمثل الشامل
 االقتـصادية  التنميـة  تـدعم  رئيـسية  جمـاالت  عـدة  مـن  يتألف الذي احلكومة سياسات إطارأيضا  

 العامـة  النفقـات ب يتصل فيما ،بأولوية حتظى اليت اتالقطاع وتتمثل .اخلاص االستثمار وتشجع
 إىل إضــافة .والتعلــيم والنقــل والطاقــة القــانون ســيادة يف ،املقبلــة القليلــة الــسنوات مــدى علــى
 .حمددة اجتماعية فئات لفائدة مالعا اإلنفاق يف زيادة طاراإلأن يشهد احلكومة  توقعت ذلك،

 دفعـــة مـــن عمليـــات  ثالثـــني اليـــوم إىل االســـتئمانية كوســـوفو وكالـــة أطلقـــتقـــد و - ١٨
 تابعـا   مـشروعا  ٣١٢ أصـول  بيـع  مـن  انطالقـا  جديـدة  شركة ٥٤٥ أنشئت حيث اخلصخصة،

 مـن  عينـة  علـى  للـتعمري  األوروبيـة    الوكالـة  أجرهتـا  اسـتطالعية  دراسـة  وأسـفرت  .للقطاع العـام  
 الدراسـة  وجـدت  وقـد  .مـشجعة  نتـائج  عـن  كوسـوفو  أحنـاء  يف للتـصنيع  خمصخصة شركة ٥٥

ــيت الوظــائف عــدد أن االســتطالعية ــشأت ال ــذ ن ــشركات هــذه خصخــصة من ــسبة ارتفــع ال  بن
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 وبينـت  .املائـة  يف ٢٦ بنسبة ارتفاعاأيضا   شهدت الشهرية املبيعات إيرادات وأن املائة، يف ٢٣
ــة يف ٦ أن االســتطالعية الدراســة ــة يف الــشركات يف العــاملني مجيــع مــن املائ ينتمــون إىل  العين
 باديـة  ه كانت هناك أوجـه ضـعف      أن غري .نساءمنهم كانوا    املائة يف ٢٠ وأن األقليات طوائف
ــان ــة للعيـ ــا خاصـ ــق فيمـ ــاإلدارة يتعلـ ــيط بـ ــام والتخطـ ــديناميواإلملـ ــسوق ات بـ ــصلة ذات الـ  الـ

 .باملوضوع

ــوفو، وتواصــل - ١٩ ــن كوس ــ خــالل م ــم ةبعث ــإلدارة املتحــدة األم ــة ل ــوفو، يف املؤقت  كوس
 شـرق  جلنـوب  النقـل  مرصـد  ويف الوسـطى  ألوروبـا  احلـرة  التجـارة  اتفاق يف بفعالية مشاركتها

 آليـة  يف كوسـوفو  يفدمج شركة إدارة نظم نقـل الطاقـة          تعرقل زالت ما صربيا أن بيد .أوروبا
 الطاقـة  مجاعـة  مظلـة ليت أُنـشئت حتـت   شركات إدارة نظم نقل الطاقة، ا    بني املشتركة التعويض

ــاشــرق جنــوب يف ــذلك، ونتيجــة . أوروب ــة يف كوســوفو     ل ــإن شــركة إدارة نظــم نقــل الطاق ف
شــركة إدارة نظــم نقــل الطاقــة   تلقــىت( ،اشــبكته عــرب الطاقــة نقــل عمليــاتتعــوض مقابــل  ال

 .لكايفا بالشكل وتطويرها الشبكة صيانةها بياموهو ما يعرقل ق، )الصربية تلك األموال
 

 احلكم -ثامنا  
ــشرين ١٦ يف - ٢٠ ــوبر،/األول تـ ــدرت أكتـ ــة أصـ ــم بعثـ ــدة األمـ ــإلدارة املتحـ ــة لـ  يف املؤقتـ

 كـل  سـكان  جانـب  مـن  العمـدة  انتخـاب  وتـنظم  العمـدة  وظيفة بإنشاء تقضي الئحة كوسوفو
 اجلمعيـات  وقـوام  واختـصاصاهتا  البلـديات  عـدد  وبقـي  .حـدة  علـى  كوسوفو بلديات من بلدية
 املؤقتـة  لـإلدارة  املتحـدة  األمم لبعثة التابعني البلديات ممثلي دورأيضا   عدِِّلو .دون تغيري  البلدية

 املاليـة  ميـدان  يف الـسابقة  م مسؤولياهت من كبري قدر نقل مراعاة لغرض رجعي بأثر كوسوفو يف
 .احمللية السلطات إىل املوظفني شؤون وإدارة

 لنظــام اإلداري اهليكــل وتبــسيط لتطــوير تــدابري كوســوفو يف الــصحة وزارة واختــذت - ٢١
 اجلـامعي  االستـشفائي  للمركـز  التنفيـذي  املـدير  وتعـيني  إقليميـة  مكاتـب  بإلغـاء  الصحية الرعاية

  .الوزارة سلطة حتت والعليا الثانويةالتدريب  مؤسسات كل وضعت وبذلك .لكوسوفو

ــدأت - ٢٢ ــيط البيئــة وزارة وب ــع بالتعــاون ،املــساحات وختط  دوليــة كــاالتوو وزارات م
 ويف .كوسـوفو  يف حاليـا  املوجـودة  املـشعة  أو/و الـسامة  املـواد  معاجلة على تعمل معنية، أخرى

 منـها  عـشرةٌ  كـبري؛  حـد  إىل مـشعة  أو/و سـامة  مـواد  على تويحت موقعا ١١٣ هناك كوسوفو،
  .مستمرا ورصدا خاصة عناية تتطلب
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  الالمركزيةتطبيق  -تاسعا  
 ملاموشــا الــثالث النموذجيــة البلديــة وحــدات واليــة بتمديــد كوســوفو حكومــة قامــت - ٢٣

 كوسـوفو  مركـز  حيـدد  أن إىل احلـايل  شـكلها  يف هوتيت إي هاين/يانكوفيتش ودينرال ويونيك
 عــامل  ميزانياهتــا مقترحــاتوتقــدمي بإعــداد النموذجيــة البلديــة وحــدات وقامــت .هنائيــة بــصفة
 وتعمـل  .املـدنيني  املوظفني من املزيد توظيف احالي وجيري ،واالقتصاد املالية وزارة إىل ٢٠٠٨
 الـذايت  بـاحلكم  تتعلـق  جديـدة  قـوانني  ملـشاريع  النهائيـة  الـصيغة  إصدار على احمللي احلكم وزارة
 . وحبدود البلديات وإيرادات البلدياتاحمللية وباالنتخابات احمللي

 
  والديين الثقايف التراث -عاشرا  

 الثقـايف  للتـراث  مواقع بتسعة املتعلقة األشغال يف قدما مريالتع أعمال تنفيذ جلنة مضت - ٢٤
ــائسل ــة األشـــــغال أن غـــــري .األرثـــــودكس الـــــصرب كنـــ ــائس إحـــــدى يف اجلاريـــ  يف الكنـــ

ــاكويف ــدما توقفــت اتــشدياكوفي/غي ــة ســلطات زعمــت عن ــه البلدي ــتم مل أن ــراخيص إصــدار ي  ت
 أُبلــغ عــن وقــوع وقــد .مــسلحني رجــال مــن تهديــداتل املوقــع يف العــاملون وتعــرض ســليمة،

 دائـرة  عـززت  لـذلك،  واستجابة .خطريين اعتربا فقط حادثانمنها   دينية، مواقعيف   احادث ١٨
 نــوفمرب/الثــاين تــشرين ١٦ ويف املنــاطق، مجيــع يف الدينيــة املواقــع مراقبــة كوســوفو يف الــشرطة
 يف إضــافية أمنيــة تــدابري الختــاذ ورويــ ٥٠ ٠٠٠ مبلــغ اعتمــاد علــى كوســوفو حكومــة وافقــت
 .تعرضا للمضايقات الكنائس أكثر

 
 العودة عمليات -حادي عشر 

 وإن لآلمـال،  خميـب  بـشكل  منخفـضا  كوسـوفو  إىل ين العائـد  األقليـات أفراد   عدد ظل - ٢٥
 يف كوسـوفو  إىل العائـدين  داخليا املشردين عددوقد زاد . وقع حتسن طفيف يف بعض احلاالت     

 مـن  تقابلـها  الـيت  بـالفترة  مقارنـة  ٢٠٠٧ نـوفمرب /اينالثـ  وتـشرين  ينـاير /الثـاين  كـانون  بني الفترة
 تــشرين ٣٠ يف الالجــئني لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية تقــديرات وحــسب .املاضــية الــسنة
 حيــث ،٢٠٠٧ عــام يفإىل ديــارهم  األقليــات طوائــف مــنفــردا  ١ ٥٦١ عــاد نــوفمرب،/الثــاين

وتـشري   غنـيالن، /وغـيالن  ميتروفيتـشا /ميتروفيتـشي مـنطقيت    يف العـودة  مـستويات  أكـرب  سجلت
 .عائـدا  ١٧ ٦٩٧ بلغ ٢٠٠٠ عام منذ األقليات من للعائدين اإلمجايل العددالتقديرات إىل أن    

 االنـدماج  تيـسري  بغـرض  اجملتمعي االستقرار وحتقيق اجملتمعية للتنمية مشاريع عشرة أجنزت وقد
 يفهــي  روعامــش ٤٠ هنــاكو كوســوفو، يف حاليــا املقــيمني وأفرادهــا الطوائــف لكــل املنــصف
ــة مراحــل ــن خمتلف ــذ م ــرة ويف .التنفي ــن الفت ــول م ــشرين إىل ســبتمرب/أيل ــوبر،/األول ت ــاد أكت  ع
 يف العائـدين  عـدد  إمجـايل  أصـبح  وبـذلك  روفيتـشا، تمي يف ماهـاال  رومـا مقاطعـة   إىل أفراد ١١٠
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 مليـون  ١,٩٥ قيمتـها  للعـودة  مـشاريع  ثالثـة  أجنـزت قـد   و ).أسـرة  ٩٢( فردا ٤٣٦ السنة هذه
 واملـصريني  وأشكايل الروما طوائف ومن كوسوفو صرب من أسرة ٢٠ عودة إىل وأدت وروي

ــان إىل ــان/ليبيـ ــشرين يف ليبليـ ــوبر،/األول تـ ــودة أكتـ ــرة ٢٠ وعـ ــن أسـ ــكايل مـ ــوفو أشـ  كوسـ
 أسـرة  ٣٠ وعـودة  نـوفمرب، /الثاين تشرين يف فوشيترن/فوشتري إىل واأللبان والترك واجلراكسة

ــن ــرب مـــ ــوفو صـــ ــسمري إىل كوســـ ــ/ليـــ ــه دوب ريدوبـــ ــارادي/وناكاراديـــ ــي( ناكـــ  فوشـــ
 .ديسمرب/األول كانون يف )بولييه كوسوفو/كوسويف

 تـديره  والعائـدين،  احملليـة  اجملتمعـات  لـوزارة  تـابع  القـدرات  بنـاء ل مـشروع من خـالل    و - ٢٦
 يف الداخليـــة املاليـــة اإلدارة يف خطـــرية عيـــوب عـــنمت الكـــشف  للـــتعمري، األوروبيـــة الوكالـــة

 تعـاجل  مل مـا  التقـدم  مـن  مزيـد  إحـراز سـتواجه صـعوبة يف       الوزارةأكيد على أن    ومت الت  .وزارةال
 ماليـة  ضـوابط  إنشاء على والعائدين احمللية اجملتمعات لوزارة العليا اإلدارة وتعمل .العيوب هذه

 أجريـت  حـسابات  مراجعـة عمليـة    توصـيات  بتنفيـذ  يقوم باملشاريع يعىن فريق مبساعدة صارمة
 .السنة هذه من سابق وقت يف

 إىل باإلعـادة  وإطـار تنفيـذي يتـصالن      شـاملة  عامة سياسة وضعحنو   كبرية خطوة ويف - ٢٧
 تنفيذيـة  إجـراءات تـشمل    جمددا، بالدخول للسماح عامة سياسة على احلكومة وافقت الوطن،

 إىل أعيــدوا الــذين األشــخاص أو قــسرا العائــدين، إلدارة شــؤون اإلدمــاج إلعــادة واســتراتيجية
 هبــا تتــصل الــيت واإلجــراءات العامــة الــسياسة هــذهو . ودعمهــماملــضيفة البلــدان مــن كوســوفو
 لـإلدارة  املتحـدة  األمـم  بعثـة  مـن  بسالسة جمددا بالدخول السماحاملهام املتصلة ب   تسليم ستيسر
  .الداخلية الشؤون وزارة إىل كوسوفو يف املؤقتة

 
 ليةاالنتقا والفترة املقبلة الدولية الترتيبات -ثاين عشر 

ــشات اســتمرت - ٢٨ ــع املناق ــشركاء م ــدوليني ال ــيني ال ــشأن واحملل ــة  التحــضريات ب إلمكاني
املعـين بالعمليـة     العامـل  للفريـق  احلـايل  اهليكل إطار يف كوسوفو يف املقبلة الترتيبات إىلاالنتقال  

 .املستقبل يف املركز حتديد عملية نتائجب االنتقالية دون املساس
 

  مالحظات-ثالث عشر 
والتــشجيع لــدي هــو أن االنتخابــات الــيت جــرت مــؤخرا يف  إن مــا يــستحق الترحيــب  - ٢٩

فـإجراء انتخابـات سـلمية بنجـاح ُنظمـت      . كوسوفو متت حبرية ونزاهة ووفقا للمعـايري الدوليـة        
خالل فترة زمنية وجيزة وسبقتها محلة انتخابية اتسم سلوك املرشـحني فيهـا بـاالحترام وضـبط                 

ومــن األمهيــة مبكــان أن يلــي ذلــك .  املؤســسات املؤقتــة يف كوســوفوالــنفس ملؤشــر علــى نــضج
 .تشكيل حكومة ائتالفية جديدة متعددة األعراق من دون عوائق
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وقـد  . ومما يؤسـف لـه أن مـشاركة صـرب كوسـوفو يف االنتخابـات كانـت منخفـضة                - ٣٠
 أولئـك   أبرزت االنتخابات، مرة أخرى، أن العديد من أبناء طائفة صـرب كوسـوفو، ال سـيما               

وال يزالـون  .  يـشعرون بـأن املؤسـسات املؤقتـة يف كوسـوفو متثلـهم            الاملقيمون مشـال كوسـوفو      
يعتمدون، عوضا عن ذلك، على هياكل موازيـة لتقـدمي اخلـدمات األساسـية الـيت تتلقـى دعمـا                    

 .من السلطات يف بلغراد
أن فينبغــي ملمثلــي طائفــة صــرب كوســوفو الــسياسيني، وكــذلك ســلطات بلغــراد،         - ٣١

ــوفو         ــاة املؤســسية لكوس ــة يف احلي ــاءة والفعلي ــشاركة البن ــى امل ــشجعوا صــرب كوســوفو عل . ي
وينبغي، يف الوقـت ذاتـه، أن يواصـل كـل مـن حكومـة كوسـوفو والقـادة الـسياسيني االنفتـاح                       

 .على صرب كوسوفو وطوائف األقليات األخرى
لتـسهيل القيـام مبناقـشات      وإنين أشيد باللجنة الثالثية على مـا تبذلـه مـن جهـود كـبرية                 - ٣٢

وهذه اللجنة، بتقدميها تقريرهـا     . مكثفة وموضوعية بني بلغراد وبريشتينا بشأن وضع كوسوفو       
ولألسـف  .  قـد أجنـزت واليتـها      عن فترة األشهر األربعة هذه من املفاوضـات املـستمرة، تكـون           

 .تزال مثة اختالفات كبرية بني األطراف ال
و كـبرية بوجـوب التوصـل علـى وجـه الـسرعة إىل حـل                ال تزال التطلعـات يف كوسـوف       - ٣٣

وعلــى هــذا األســاس ال يــرجح أن تتــوفر للوضــع الــراهن  . ملــسألة وضــع كوســوفو يف املــستقبل
وإذا ظــل اجلمــود علــى حالــه، فــيمكن أن تكتــسب األحــداث علــى أرض . أســباب االســتمرار

 كوســوفو خلطــر الواقــع زمخــا ذاتيــا يعــرض مــا حققتــه األمــم املتحــدة مــن منجــزات وتــراث يف
فينبغي أن تبقى مسألة املضي قـدما بعمليـة حتديـد وضـع كوسـوفو يف املـستقبل أولويـة                  . جسيم

 .عليا لدى جملس األمن ولدى اجملتمع الدويل
من شأن حالة عدم اليقني وفقدان دينامية التقدم بعملية حتديد الوضـع يف املـستقبل أن                  - ٣٤

 ويف املنطقة األوسع نطاقا، فضال عـن احتمـال تعـرض           يولّدا خماطر عدم االستقرار يف كوسوفو     
واألطـراف مـدعوة ألن تؤكـد جمـددا التزاماهتـا املعلنـة بتجنـب               . موظفي األمـم املتحـدة للخطـر      

ــام بــأي أعمــال أو اإلدالء بــأي بيانــات مــن شــأهنا أن هتــدد الــسلم وحتــرض علــى العنــف       القي
 .هذه االلتزاماتوتعرض أمن كوسوفو واملنطقة للخطر، وآلن تعمل مبوجب 

إن األمم املتحدة ملتزمة، بدعم من املنظمات الدولية ذات الـصلة، مبـساعدة كوسـوفو      - ٣٥
ويف هذا الصدد، أنوه باسـتعداد االحتـاد األورويب         . يف مسرية التقدم حنو حتقيق التنمية املستدامة      

اجمللـس األورويب   ألن يعزز دوره يف كوسوفو، كما هو مبني يف االستنتاجات اليت توصل إليهـا               
فـااللتزام املؤسـسي املتعـاظم مـن جانـب االحتـاد األورويب جتـاه               . ديـسمرب / كانون األول  ١٤يف  

كوسوفو مسألة هلـا أمهيتـها، وكـذلك األمـر بالنـسبة لتقدميـه املتواصـل منظـورا أوروبيـا ملـسألة                      
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يري أو يبعـث    وما حتققه املؤسسات املؤقتة يف كوسوفو من تقدم مطرد يف تنفيـذ املعـا             . كوسوفو
ومـن التطـورات الـيت تبعـث علـى األمـل أيـضا إدمـاج                . على األمل وينبغي مواصلة اإلسراع به     

ويكتسب أمهيـة كـبرية أيـضا يف        . عملية تنفيذ املعايري يف عملية التكامل األورويب األوسع نطاقا        
 جمـال   هذا الصدد مشاركة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املستمرة يف كوسوفو، وخاصة يف            

 .ضمان محاية األقليات واحترام حقوق اإلنسان
وإنــين أقــدر التــزام منظمــة حلــف مشــال األطلــسي املعــرب عنــه يف االجتمــاع الــوزاري  - ٣٦

ديسمرب، ببقاء قوة كوسـوفو يف كوسـوفو، وبـأن تبقـى املـسامهات              / كانون األول  ٧املعقود يف   
ط جديـدة وبـأن املنظمـة سـترد حبـزم            شـرو  يالوطنية يف القوة عند مستواها احلايل ومـن دون أ         

 .على أي حماوالت لتهديد سالمة أي من سكان كوسوفو
وإنين أعـرب عـن تقـديري وامتنـاين ملمثلـي الشخـصي يـواكيم روكـر، وملـوظفي بعثـة                      - ٣٧

لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، ملا يبذلونه من جهود حثيثة ويبدونه من التـزام             األمم املتحدة   
وأود أيضا أن أعرب عـن شـكري لقـوة كوسـوفو واالحتـاد              . دماكوسوفو ق وطيد لدفع   

ــوفو؛        ــم املتحــدة يف كوس ــا، شــريكة األم ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم األورويب ومنظم
ولوكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، وللجهات املسامهة األخرى ملا تقدمه من 

 .دعم قيم يف هذا املضمار



S/2007/768
 

12 07-65346 
 

 ق األولاملرف
 للتقدم احملرز يف تنفيذ املعايري اخلاصة بكوسوفوتقين تقييم   
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كوسوفو، العام لأعده املمثل اخلاص لألمني   

ظلــت االنتخابــات واملناقــشات املتعلقــة بالوضــع حمــور التركيــز الرئيــسي طــوال الفتــرة   - ١
مـن  ل إطـار الـشراكة األوروبيـة         أيـضا االهتمـام بتنفيـذ املعـايري داخـ          اسـتمر  و .املشمولة بالتقرير 

 .كوسوفو، وتولت وكالة التكامل األورويب قيادة العمليةأجل 
نــوفمرب مــشروع الوثيقــة اجلديــدة / تــشرين الثــاين٦وأصــدرت املفوضــية األوروبيــة يف  - ٢

 تزمــعو. ٢٠٠٨ يف أوائــل عــام اكوســوفو، وســيتم االنتــهاء منــهمــن أجــل للــشراكة األوروبيــة 
أبريــل /هنايــة نيــسانلــول د خطــة عمــل جديــدة للــشراكة األوروبيــة حب حكومــة كوســوفو إعــدا

 .اليت يسترشد هبا لتنفيذ املعايريالقادمة  وستصبح خطة العمل هذه الوثيقة .٢٠٠٨
 

 املؤسسات الدميقراطية العاملة  
. اعتــرب جملــس أوروبــا االنتخابــات الــيت أجريــت يف كوســوفو انتخابــات حــرة ونزيهــة   - ٣

ــا سياســيا ٩٦تخابــات املركزيــة علــى  وصــدقت جلنــة االن طائفــة صــرب متثــل  منــها ٣٣( كيان
تـسم  اوأجريـت العمليـة بأسـلوب      .  كيان كانت قد تقدمت بطلباهتا     ١٠١من أصل   ) كوسوفو

وطلـــب . القواعـــد والـــنظم املقـــررةبالكفـــاءة املهنيـــة، وتقيـــدت معظـــم الكيانـــات الـــسياسية ب
. اب مـن العمليـة قبـل يـوم االنتخـاب          االنـسح كوسـوفو    لصرب   ا كيان ٣٣كيانا من أصل     ١٧

 . مراقبا دوليا وحمليا٢٥ ٩٨٤وفضال عن ذلك، اعتمد 
 وختــضع .متويــل احلمــالتمــصادر عــن بالكــشف تقريــرا تتعلــق اثنــان وأربعــون دم وقُــ - ٤

 .دفع غرامات إذا مل تقدم التقاريرلالكيانات السياسية 
دا، ومل تـسجل سـوى      منخفـضة جـ    يف االنتخابـات     كوسـوفو وكانت مشاركة صرب     - ٥

فيهــا  مركــزا لالقتــراع، مبــا ٥٤وافتــتح . ٢٠٠٤ علــى مــا كانــت عليــه يف عــام ارتفــاع طفيــف
مزمعــا كــان  مراكــز ١٠٧كوســوفو، مــن أصــل   مراكــز اقتراعيــة متنقلــة يف منــاطق صــرب     

 فـتح   و املـدارس  سلطات بلغراد لدعوات مبقاطعة االنتخابـات، منـع مـدير         توجيه  وإثر  . افتتاحها
 .ستخدامها مراكز اقتراعمدارسهم ال

شكاوى والطعــون الــســبتمرب اللجنــة املــستقلة املعنيــة ب/وأنــشأت إدارة العــدل يف أيلــول - ٦
ــات      ــون املتعلقـــة باالنتخابـ ــشكاوى والطعـ ــتماع للـ ــة لالسـ ــة مـــن   . االنتخابيـ ــون اللجنـ وتتكـ
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د علـى    اللجنة مـا يزيـ     تلقتو. نويثالثة قضاة حمل   منهم قاضيان دوليان و    ، اثنان مفوضني مخسة
 . منها١٤٠شكوى وطعن منذ إنشائها، ومت النظر فيما يزيد على  ٢٠٠

اإلحــصاءات احلكوميــة، يبلــغ قــوام مــوظفي اخلدمــة املدنيــة يف كوســوفو آلخــر وفقــا و - ٧
وتــشكل األقليــات .  موظفــا علــى املــستوى املركــزي٣١ ٩٩٠ موظفــا، مــن بينــهم ٧٣ ٢٦٨
وإثــر دعــوة . ات املائــة علــى مــستوى البلــدي يف١٢  يف املائــة علــى املــستوى املركــزي و١٠,٥

 والكوسـويف، قـرر معظـم       الختيـار بـني كـشف املرتبـات الـصريب         اإىل   كوسـوفو بلغراد لـصرب    
منـهم  ومنـذ ذلـك احلـني عـاد         .  ترك كـشف املرتبـات الكوسـويف       كوسوفوصرب  من  املوظفني  

م مرتبـاهتم   ، بناء على طلبهم اخلاص، إىل كشف املرتبات الكوسـويف، ودفعـت هلـ             موظفا ٤٦٢
 .، اليت كانت قد احتفظ هبا عهدة لدى املؤسسات املؤقتةاملتراكمة

واعتمدت مجعية كوسوفو قانونا بشأن حقوق ومسؤوليات النواب، يتـضمن أحكامـا             - ٨
ومل ينـشر القـانون املتعلـق باألمسـاء الشخـصية والقـانون املتعلـق               . ال تتفق مع اإلطار الدستوري    

 .١٢٤٤ ينتهكان أحكام قرار جملس األمن باألرقام الشخصية ألهنما
 يف املائـة مـن جممـوع        ٣٥,٧البيانات احلكومية أن النساء يشغلن ما نسبته        يتضح من   و - ٩

 يف املائة فقط من الوظائف علـى مـستوى صـنع     ١٤,٢ لكنهن يشغلن وظائف اخلدمة املدنية، و   
 . القرار
 لوكالـة مكافحـة     ٢٠٠٧عـام   ة  وخصصت احلكومة أخريا األموال املستحقة من ميزاني       - ١٠

 وتنفيـذ خطـة     . موظفـا  ٢٠تعـيني   ومكنت هذه املخصـصات الوكالـة مـن الـشروع يف            . الفساد
عمــل مكافحــة الفــساد متخلــف عــن موعــده يف جمــاالت اإلصــالح اإلداري وإصــالح الــشرطة 

 .واهليئة القضائية
ــشرين األول   - ١١ ــر مقــابالت أجريــت يف ت ــوبر / وإث ــارت اللجنــ ٢٠٠٧أكت ة التابعــة ، اخت

بيـد أن العمليـة أبطلـت بـسبب إجـراءات           .  مرشحني لوظيفة أمني مظامل    ثالثةجلمعية كوسوفو   
 . املرشحنيطريقة اختيارغري املرضية والفرز 
 بيـــد أن .وتوجـــد آليـــات لـــضمان رصـــد وتنفيـــذ القـــانون املعـــين باســـتخدام اللغـــات - ١٢

 .ة يف جلنـة اللغـات يظـل مـصدرا للقلـق           املشاركة والتمثيل غري الكافيني جلميع الطوائـف اللغويـ        
 .سبعة أوامراعتمدت  ،اللغات  ضرورية لتطبيق قانون استخدام إداريةتسعة أوامرأصل ومن 
 ولكــن جممــوع أعــداد ،وتوجــد لــدى معظــم البلــديات وحــدات للغــات أو مترمجــون   - ١٣

لوثـائق الرمسيـة   وتتوفر ا. املوظفني ال تزال بالغة االخنفاض، كما أن مستوى كفاءهتم غري كاف          
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 وال يـزال التقيـد باسـتخدام اللغـة          .شوهبا عدم الدقـة   ، وي باللغة الصربية، بيد أن إصدارها يتأخر     
 ).بوسافيكلي/ بوتوك، وليبوسافيتشنيوبزكان، وزفي/فيتشانز( يةالشمالالبلديات حمدودا يف 

 بريـزين  بلديـة    يفروما  الطائفة  براجمها بلغة    الترخيص هلا بث     وبدأت حمطة إذاعية سبق    - ١٤
 حمطــة ٤٥تبــث ، حمطــة بــث إذاعــي مــرخص هلــا ١١٦ومــن بــني . نــوفمرب/تــشرين الثــاين ٩يف 

 .األقليات براجمها بلغات
 يف املائـة مـن منـاطق كوسـوفو مـن خـالل              ٥٧وتغطي حمطة إذاعة وتلفزيون كوسوفو       - ١٥

 بــرامج لغــات مجيــعتــذيع إشــاراهتا األرضــية، ولكــن براجمهــا املبثوثــة عــن طريــق الــساتل الــيت    
 أغـسطس / الـصادر يف آب    وإثـر اإلعـالن   .  كامـل منـاطق كوسـوفو      األقليات ميكـن التقاطهـا يف     

 املتعلــق بإهنــاء العقــد الــذي يــنظم جبايــة رســم البــث اإلذاعــي العــام مــن طــرف شــركة  ٢٠٠٧
ة وتلفزيــون كوســوفو، شــرعت الــشركتان يف مناقــشة إذاعــ، نيابــة عــن حمطــة كوســوفو للطاقــة

 .ديد حمدود جلباية الرسوممتبشأن إجراء 
 عقـد جملـس     ،وبعد جهود وساطة ناجحة قامت هبا منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا              - ١٦

، مـسجال بـذلك    ٢٠٠٧نـوفمرب   /اجتماع هيئته التنفيذية يف تشرين الثاين      يف كوسوفو    الصحافة
 .يونيه/أزمة حزيرانخروجه بنجاح من 

 
 التحديات املقبلة  

وسـوفو اسـتعراض التقريـر الـسنوي األخـري الـصادر عـن مكتـب أمـني          ينبغي جلمعيـة ك   - ١٧
وينبغــي القيــام . تها، والقيــام بــدور أكثــر إجيابيــة يف تنفيــذ توصــي  ٢٠٠٧يوليــه /املظــامل يف متــوز

 .باستعراض دقيق لعملية اختيار أمني مظامل جديد
ــضروري  - ١٨ ــة   ومــن ال ــر اإلداري ــع األوام ــة  اعتمــاد مجي ــة باســتخد املالالزم ــاتتعلق  ام اللغ

 .ةوينبغي للجنة اللغات أن تكون ممثلة جلميع الطوائف اللغوي. والشروع يف محلة توعية عامة
خمططــات  وضــع ومــن الــضروري. يــزال إصــدار اجلريــدة الرمسيــة مــشوبا بــالنقص وال  - ١٩

وينبغــي أن تــدمج بــشكل . مفــصلة ملعاجلــة املتــأخرات املتراكمــة مــن التــشريعات غــري املنــشورة
 النصوص القانونيـة، بـصيغتها األصـلية، التعـديالت الـصادرة عـن بعثـة األمـم املتحـدة                    كامل يف 

 .لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو
ــرغم مــن إعــالن عــام    - ٢٠ ـــ  ٢٠٠٧وعلــى ال ــاره عامــا ل العمــل اإلجيــايب مــن أجــل  ” باعتب

، مل يــسجل أي تقــدم  “النــهوض بــاملرأة يف املؤســسات املؤقتــة للحكــم الــذايت يف كوســوفو      
مثة الكثري الذي ال يزال يـتعني إجنـازه         و. وس لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف اإلدارة العامة       ملم

 ،مـن أجــل تعزيــز تنظــيم وعمـل اهلياكــل املعنيــة باملــساواة بـني اجلنــسني علــى الــصعيد املركــزي   



S/2007/768  
 

07-65346 15 
 

ومــن الــضروري رفــع مــستويات الــوعي العــام حبقــوق املــرأة يف كامــل . اتوعلــى صــعد البلــدي
 .فوكوسو أحناء
 إىل هيئـة مـستقلة مـسؤولة        ةوجيب مواصلة التحضريات لتحويل جملس الرقابـة الداخليـ         - ٢١

وينبغـي  . اجمللـس  ومن الضروري ضمان التنفيذ العاجل لتوصيات      .مباشرة أمام مجعية كوسوفو   
 وأن ،للجنــة املعنيــة بالتعيينــات العامــة العليــا أن تقــاوم تــسييس املناصــب العليــا للخدمــة املدنيــة 

 . ضوابط هلذه العمليةوضع صل توا
 واجلولـة   ،فر نظـام متويـل مـستدام حملطـة إذاعـة وتلفزيـون كوسـوفو              ا تو ومن الضروري  - ٢٢

ــذ       ــضعيفة يف انتظــار التنفي ــة ال ــات واألوســاط اإلعالمي ــنح لألقلي ــة مــن تقــدمي امل وينبغــي . الثاني
ــضمن   ــة أن تـ ــل للمحطـ ــه   التحويـ ــذي قيمتـ ــا الـ ــل لرمسهـ ــصاحل ٥العاجـ ــة لـ ــندوق  يف املائـ  صـ

 .اإلعالمية األقليات
 

 سيادة القانون  
 . بالنسبة جلميع الطوائفظلت معدالت الفصل يف اجلرائم متقاربة - ٢٣
وشرعت جلنة املـساعدة القانونيـة لكوسـوفو، وهـي هيئـة مـستقلة مـسؤولة عـن تقـدمي                     - ٢٤

ــها يف      ــة عملـ ــا يف ممارسـ ــل، رمسيـ ــة دون مقابـ ــساعدة القانونيـ ــول٢٦املـ ــبتمرب/ أيلـ ومت يف . سـ
األخــرية تعــيني ثالثــة مــوظفني ينتمــون لألقليــات جلعــل نــسبة متثيــل األقليــات تــصل إىل    اآلونــة
 .املائة يف ٢٥
نــوفمرب، أديــن شخــصان مــن ألبــان كوســوفو بأعمــال إجراميــة  / تــشرين الثــاين٨ ويف  - ٢٥

ــشغب يف آذار   ــال الـــ ــالل أعمـــ ــا خـــ ــارس /ارتكباهـــ ــي  ٢٠٠٤مـــ ــت يف منطقـــ ــيت وقعـــ  الـــ
وهبـذه اإلدانـة زاد عـدد املتـهمني املـدانني فيمـا يتعلـق بأعمـال الـشغب الـيت                     . شأوبليـت /أوبيليك

.  قضية نظر فيها مـدعون عـامون دوليـون   ١٥ شخصا، يف ٣٠ إىل  ٢٠٠٤مارس  /شهدها آذار 
 متــهما، ١٨وحكــم علــى اثــين عــشر متــهما بالــسجن، يف حــني صــدرت أحكــام معلقــة علــى   

إلدانـة املـذكورة، مت اإلعـالن عـن مخـسة طعـون             ومن بني حاالت ا   . وُبرِّئت ساحة متهم واحد   
واألحكام الصادرة على املتهمني التسعة عشر املتـبقني        . شرع فيها فعال    متهما، أو  ١٢تتعلق بـ   

ووجـه  . وال يزال هناك مخـسة متـهمني يف قـضية واحـدة يف انتظـار احملاكمـة        . هي أحكام هنائية  
وال تـزال  .  إدانـة ١٤٥ هتمـة أفـضت إىل   ٣٠٠املدعون العامون احملليون هتما جنائية تزيـد علـى      

 . عدة قضايا أخرى رهن التحقيق
سبتمرب، مـن النظـر يف قـضيته    / أيلول١٧وفرغ مكتب املدعني اخلاصني لكوسوفو، يف        - ٢٦

األوىل املتعلقــة جبرميــة شــراء خمــدرات خطــرة وحيازهتــا وتوزيعهــا وبيعهــا، وصــدر فيهــا حكــم   
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 أيضا يف قـضية أخـرى رفعهـا املكتـب وجهـت فيهـا التهمـة إىل                  ومت تأكيد الئحة اهتام   . باإلدانة
مخسة أشخاص بارتكاب جرمية حماولة قتل مشددة، وجرمية تتعلق باستخدام األسلحة، وذلـك             

 . إثر إطالق الرصاص على رئيس الوكالة التنظيمية لالتصاالت وآخرين
ق بالئحــة مكافحــة وصــدرت لــوائح اهتــام يف اآلونــة األخــرية بارتكــاب خمالفــات تتعلــ  - ٢٧

وأحـرزت كوسـوفو تقـدما يف إنـشاء نظـام ملكافحـة غـسل األمـوال ومكافحـة          . غسل األمـوال  
متويل اإلرهاب، وهي بصدد اختاذ خطوات للتنسيق فيما بـني اجملموعـة الواسـعة مـن األطـراف                  

ــصلة  ــة ذات الـ ــضايا      . الفاعلـ ــق يف قـ ــى التحقيـ ــوفو علـ ــرطة كوسـ ــرة شـ ــدرة دائـ ــسنت قـ وحتـ
 .األموال غسل
 يف املائـة    ٥( يف املائـة     ١١,٢ وتبلغ نسبة متثيل القضاة واملدعني العـامني مـن األقليـات             - ٢٨

وتبلـغ نـسبة    . على التوايل )  يف املائة لصرب كوسوفو    ٣,٤( يف املائة    ٩,١و  ) لصرب كوسوفو 
وتبلــغ نــسبة متثيــل .  يف املائــة للمــدعني العــامني٢٠,٥ يف املائــة للقــضاة و ٢٦,٧متثيــل اإلنــاث 

وتبلـغ نـسبة    )  لـصرب كوسـوفو    ٨,١( يف املائـة     ١١,٨قليات بني صـفوف مـوظفي احملـاكم         األ
 .  يف املائة٤٢متثيل اإلناث 

 يف املائـة    ١٤,٣وظل متثيل األقليات يف نطاق دائـرة شـرطة كوسـوفو ثابتـا عنـد نـسبة                   - ٢٩
 ١٤,٢، ويف دائـرة املرافـق اإلصـالحية لكوسـوفو عنـد نـسبة               ) يف املائة لصرب كوسوفو    ٩,٥(

 يف املائـة  ١٤,٩وظلـت نـسبة متثيـل اإلنـاث عنـد          ).  يف املائة لصرب كوسـوفو     ١٠,٣(يف املائة   
 يف املائــة يف دائــرة ١٦,٩يف دائــرة شــرطة كوســوفو، يف حــني اخنفــضت اخنفاضــا طفيفــا لتبلــغ  

 .املرافق اإلصالحية لكوسوفو
 يف ٣٢، غـري أن  ومل يتقدم أي قضاة مؤهلني بـصفة مرشـحني يف االنتخابـات األخـرية             - ٣٠

املائــة مــن القــضاة غــري املــؤهلني اعترفــوا بــأهنم تقــدموا بــصفة مرشــحني، أو أعــضاء نــشطني يف 
ــؤهلني        ــسبة للقــضاة غــري امل ــة بالن ــسلوك ومدون ــة ال ــا ينتــهك مدون ــة، وهــو م . أحــزاب أوروبي

تزال التحقيقات جارية من جانب وحـدة التفتـيش القـضائي، وسيوصـى بتعليـق اخلـدمات                  وال
 . االقتضاءحبسب 

ســبتمرب / أيلــول٢٤وُحــول حــساب النقديــة الشخــصي للــسجناء إىل وزارة العــدل يف   - ٣١
 .ضمن عملية التحويل املتواصلة للوظائف التنفيذية لسجن دوبرافا

ــر /وتولــت مفتــشية الــشرطة لكوســوفو، الــيت أنــشئت يف شــباط    - ٣٢  ملراجعــة ٢٠٠٧فرباي
قيـق يف مجيـع الـشكاوى املقدمـة ضـد الـدائرة منـذ        عناصر دائرة الشرطة وتفتيـشها، مهمـة التح       

 . أكتوبر/تشرين األول ١
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مــــاغورا /وأســــس مركــــز فرعــــي جديــــد للــــشرطة يف منطقــــة األقليــــات مــــاغوري  - ٣٣
 . مركزا٢١وبذلك يرتفع عدد املراكز الفرعية احلالية إىل ) ليبليان/ليبيان(

 
 التحديات املقبلة  

 .حلماية الشهود بشكل فعال من التخويف  من العملهناك حاجة إىل املزيد - ٣٤

إدارة مهنيـة  أمام حتقيق   وال تزال موارد النظام القضائي غري الكافية تشكل حتدياً كبرياً            - ٣٥
 . القضائيةاتللموارد البشرية يف احملاكم واهليئ

  .وينبغي وضع قانون احملاكم يف صيغته النهائية - ٣٦

املفقودين بـ  يتعلـق ر نقل املزيد من املسؤوليات فيمـا        وينبغي للمؤسسات املؤقتة أن تيس     - ٣٧
  .الطب الشرعيبو

وحدة سياسات الشرطة يف وزارة الداخلية أن تضع سياسات سليمة يف جمـال             ينبغي ل و - ٣٨
وزارة الـ صحيحة للمـسؤوليات الوظيفيـة مـن جانـب        الـ مارسة  املاألمن والسالمة العامة لضمان     

  .ياسات التابعة ملدرسة شرطة كوسوفوتنسيق مع وحدة حتليل السحتسني الو
 

 حرية التنقل  

غ الشرطة خالل هذه الفترة بأي جرائم ذات صلة حبريـة التنقـل؛ غـري أن صـرب                  مل تبلَّ  - ٣٩
كوسوفو أعربـوا عـن شـواغل أمنيـة متزايـدة مـع دخـول مناقـشات حتديـد الوضـع حتـت رعايـة                    

  .اللجنة الثالثية مرحلتها النهائية

 حـاج مـن كوسـوفو وصـربيا         ١ ٠٠٠أكتوبر، شارك ما يناهز     /ين األول  تشر ١٤ويف   - ٤٠
بيـك، وهــو أكـرب جتمــع يف هـذه البطريركيــة    /واجلبـل األسـود يف حفــل ديـين يف بطريركيــة بيـي    

وزار العديـد مـن احلجـاج أيـضاً ديـر فيـسوكي ديتـشاين دون         .خالل السنوات الثمـاين املاضـية  
نـوفمرب، شـارك عـدد    / تـشرين الثـاين  ٢٤ويف  .حراسة أو نشر ألفـراد مدرسـة شـرطة كوسـوفو    

 يف ديـر    ، شخص يف احتفاالت يوم القـديس سـتيفن        ٢ ٠٠٠إضايف من صرب كوسوفو قوامه      
مل حيــضر ســوى  :وبلغــت مــشاركة احلجــاج هــذا العــام مــستوى قياســياً   .فيــسوكي ديتــشاين

 .٢٠٠٦ شخص يف عام ١ ٤٠٠ و ٢٠٠٥شخص يف عام  ٧٠٠

موقعـاً   ٢٤إىل  مواقـع    ٩لقوة األمنية الدولية يف كوسوفو من       لتة  واقع الثاب املوزاد عدد    - ٤١
وجيـري   .بسبب التدابري األمنية اإلضافية املتخذة حول مواقع التراث الثقايف خـالل االنتخابـات  

ها تقـدمي   حـضور تواصـل  كوسـوفو وسـتظل قـوة    .حالياً ختفـيض عـدد نقـاط التفتـيش اإلضـافية     
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ــوقعني   احل ــساعة يف م ــدار ال ــى م ــة عل ــة  ماي ــات يف بلدي ــتش لألقلي ــها   /أوبيلي ــيت يقطن ــك ال أوبيلي
  .من صرب كوسوفوفردا  ٨٥

ــوموت - ٤٢ ــة النقـــل اإلنـــساين  قـ ــل  خدمـ ـــ  بنقـ ــدر بـ ــا يقـ ــارراكـــب ٣٢ ٠٠٠مـ  ات بالقطـ
ــتمكني    . خبطــوط احلــافالت شــهرياً راكــب ٢٥ ٠٠٠ و ــة ل ــة حيوي ــراد وهلــذه اخلدمــة أمهي أف

  .ات والفرص األساسية اخلدمات واملؤسسالستفادة من من ااتاألقلي

، ويرجـع بعـض أسـباب       وال تعمل اللجنة االستشارية للنقل اإلنساين يف الوقـت احلـايل           - ٤٣
ــشاركة مــن وزارة   ذلــك إىل ــة امل ــدين وشــؤون الطوائــف  عــدم كفاي  يرجــع بعــضها إىل  والعائ

ك  يتقـادم وهنـا   النقـل فقد بدأ أسـطول  . جديدة نقلالتأخريات يف حتديد إجراءات اختيار طرق
 .حاجة إىل إنشاء طرق جديدة، ال سيما يف مواقع العودة

 
 التحديات املقبلة  

وزارة النقل واالتصاالت أن تضع طرائق اختيـار طـرق جديـدة للنقـل اإلنـساين           ل ينبغي - ٤٤
ــي ووزارة     ــشاور مــع وزارة احلكــم احملل ــة بالت ــدينشــؤون الطوائــف يف صــيغتها النهائي .  والعائ

 .شاء طرق جديدةوينبغي حتديد أموال إلن
 

 العودة املستدامة وحقوق الطوائف وأفرادها  

عــادت  : خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   للعائــدينأُحــرز تقــدم يف عــدة مــشاريع     - ٤٥
فوشـيترن،  / وزارة شؤون الطوائـف والعائـدين يف فوشـتري         تقوم بتنفيذه أسرة إىل مشروع     ٢٠
ــة كلــني ١٠عــادت و ــا، و / أســر إىل بلدي ــان  إىل بلد أســرة٢٠كلين ــة ليبي ــا عــاد  /ي ــان بينم ليبلي

ميتروفيتكــا ليــصل جممــوع  /شترومــا ماهــاال يف ميتــروفي مقاطعــة أشــخاص إضــافيني إىل  ١١٠
 .٢٠٠٧ شخصاً يف عام ٤٣٦العائدين إىل ماهاال إىل 

ــا      - ٤٦ ــاون يف أوروبـ ــن والتعـ ــة األمـ ــه منظمـ ــيم أجرتـ ــبني تقيـ ــة ويـ ــذ  لعمليـ ــيط وتنفيـ ختطـ
يف  تقــدماملزيــد مــن الإحــراز صــعيد البلــديات أن هنــاك حاجــة إىل  اســتراتيجيات العــودة علــى 

 . ممثلـي املـشردين داخليـاً   إىل زيـادة مـشاركة   بني املؤسسات املركزية واحملليـة و تنسيق األنشطة
كامينيكـا اسـتراتيجية للعـودة علـى صـعيد البلـديات            /شتمينياوأعدت بلديتان مها دراغـاش وكـ      

 امليزانيـة لعـام     عـرض إستوك أمواالً لتنفيذها يف إطار      /توغإسبلدية  يدرج غري     ومل ،٢٠٠٨لعام  
 .دون وضع استراتيجيتها يف صيغتها النهائيةحىت  ٢٠٠٨

مبـادرات أخـرى تزيـد قيمتـها        / ورقـة مفاهيميـة ملبـادرات العـودة        ةوحظيت مثاين عـشر    - ٤٧
اضــي ا منــذ العــام امل مليــون يــورو مبوافقــة آليــة االســتعراض املركــزي، الــيت ترأســه  ١١,٣عــن 
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 مليــون يــورو ١٨حلاليــة البالغــة وال تــزال ثغــرة التمويــل ا .شــؤون الطوائــف والعائــدين وزارة
. لعـودة أمـام ا  أكـرب عـائق     تـشكل    القطاعـات    ة مشروع منظم من مشاريع العودة املتعـدد       ٢٣ لـ

 وتنميـة الطوائـف      الفرديـة  عودةاملتـصلة بـال   لمـشاريع   لوستكون هناك حاجـة إىل أمـوال إضـافية          
 .رهاواستقرا

  زيـادة،  ٣٨ البـالغ عـددها   وشاركت املؤسسات املؤقتة يف كل الزيارات االسـتطالعية          - ٤٨
  .عملية العودةل يقدمون الدعم العام اتاليت أُجريت خالل هذه الفترة وال يزال مسؤولو البلدي

منـذ  ها  ؤ إنـشا  تـأخر ومل حيرز أي تقدم يف إنشاء قاعـدة بيانـات املـشردين داخليـاً الـيت                  - ٤٩
 إحـراز بعـض التقـدم يف إنـشاء     ، بـدعم مـن مفوضـية شـؤون الالجـئني     ،غري أنه مت .قت طويلو

علـى وزارة شـؤون الطوائـف والعائـدين أن تبـذل املزيـد مـن                إن كـان    قاعدة بيانات العائدين و   
  . قابلة للتشغيل قاعدة البياناتاجلهود قبل أن تصبح

 والعلـوم والتكنولوجيـا اسـتراتيجية    أكتوبر، أطلقت وزارة التعلـيم /ويف تشرين األول   - ٥٠
 يف النظــام التعليمــي يف  ينيصرالطلبــة املــ شــكايل واألرومــا وطــائفيت البــشأن إدمــاج طلبــة   

كوسوفو، وهـي جـزء مـن االسـتراتيجية العامـة لتنميـة التعلـيم قبـل اجلـامعي يف كوسـوفو يف                       
  .تعليم هذه اللغةوتتوقع االستراتيجية إدراج التعليم بلغة الروما و. ٢٠١٧-٢٠٠٧الفترة 

ــاء قــــرى صــــرب كوســــوفو مــــن   / تــــشرين الثــــاين٢٢ويف  - ٥١ نــــوفمرب، اجتمــــع رؤســ
شـركة كوسـوفو   سؤويل ا مبتشيتشسو/ وسوشيشتشاتشاغالفي/شت وكاغيافي تشبادوفا/تشبادو

 .احمللـي بالكهرباء على الـصعيد  إلمداد املناقشة دفع فواتريهم للكهرباء يف مقابل حتسني للطاقة 
نـوفمرب ملناقـشة شـروط هـذا االتفـاق          / تـشرين الثـاين    ٣٠عقـد اجتمـاع للمتابعـة يف        ومن املقرر   
  .وأحكامه

ــوطن وإطــار       - ٥٢ ــسية لوضــع سياســات شــاملة ذات صــلة باإلعــادة إىل ال ويف خطــوة رئي
ــوبر علــى مــشروع سياســات   / تــشرين األول٣١تــشغيلي، وافقــت حكومــة كوســوفو يف    أكت

وعـالوة   .جراءات تشغيله املوحدة يف صيغتها النهائيـة إأيضا وضعت والسماح بالدخول جمدداً 
ــد وافقــت يف وقــت ســابق، يف       ــة كوســوفو ق ــك، كانــت حكوم ــى ذل ــشرين األول١٠عل  / ت

أكتوبر، على استراتيجية إلعادة اإلدمـاج لتيـسري إعـادة إدمـاج األشـخاص املعـادين إىل الـوطن                   
 .يف جمتمع كوسوفو

 املعنيـة تقريرهـا للفـصل الثالـث عـن التمويـل             ٢٧ بلدية مـن البلـديات الــ         ١٨وقدمت   - ٥٣
 بلديات مقدمـة للتقريـر   ومل تف حبصتها أو تتجاوزها سوى مثاين .على أساس احلصص العادلة

ســوفا ريكــا / وســوهاريكشأوراهوفــات/تش وراهــوفياتــشكاميني/شنديتــشاين وكــاميني/ديتــشان(
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 مقابــل) بريــشتينا/شتنيبريــا وتــشميتروفي/شــتيمليي وميتــروفيتش/ي وشــتيمشبـــستري/وشتريبــشي
 .٢٠٠٦يف عام للفترة نفسها بلدية  ١١

 
 التحديات املقبلة  

ال بــد مــن تعزيــز التنــسيق بــني الــوزارات يف جمــال العــودة مــع اضــطالع وزارة شــؤون  - ٥٤
الطوائــف والعائــدين بــدور أكــرب يف تقــدمي التوجيهــات يف جمــال الــسياسات إىل مؤســسات         

  .اتبلديال

السـتفادة مـن    ة با قـ لع خطيـة جلميـع الـشكاوى املت       سجالتبت أن حتتفظ    وعلى البلديا  - ٥٥
وينبغـي تعزيـز قـدرات     . بشكل فعالومعاجلتهااخلدمات العامة الواردة إىل مكاتبها بغية تتبعها 

 .موظفي الشؤون اجلنسانية لتمكينهم من حتديد االنتهاكات القائمة على أساس نوع اجلنس

ــة وينبغــي إصــدار مبــادئ توجيه  - ٥٦ ــدي  صــياغة اســتراتيجيات العــودة علــى  ملواءمــة مواعي
 علــى صــعيد البلــديات لــضمان إدراج األمــوال  اتصــعيد البلــديات مــع عمليــة ختطــيط امليزانيــ 

  .ات امليزانيقترحاتستراتيجية يف ماال  هذهالالزمة لتنفيذ

وعلـى وزارة شـؤون الطوائــف والعائـدين أن تـضع إجــراءات سـليمة مطابقـة للقواعــد        - ٥٧
  .واألنظمة ذات الصلة ملكافحة املخالفات احلالية يف اإلدارة والتنظيم املايل

ــ - ٥٨ أن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة إلنــشاء  أيــضا  وزارة شــؤون الطوائــف والعائــدين  ىوعل
قاعدة بيانات للمشردين داخليـاً وتكـرس مـوارد إضـافية لـدعم إنـشاء قواعـد بيانـات للعائـدين            

 .على صعيد البلديات
ينبغي لوزارة املاليـة واالقتـصاد ووزارة شـؤون الطوائـف والعائـدين أن حتـددا موعـداً           و - ٥٩

هنائيــاً ثابتــاً لعــرض مــشروع اخلطــة الــسنوية لألقليــات وتقــارير التمويــل علــى أســاس احلــصص  
  .العادلة فضالً عن حتديد جزاءات لعدم االمتثال

 التنـسيق إلنـسان ولكـن     وتضم كل وزارات كوسـوفو حاليـاً وحـدات عاملـة حلقـوق ا              - ٦٠
 حلقـوق  ات أن أنـشأت وحـد  ةوسبق لسبع عـشرة بلديـ   . بوجه عام حباجة إىل حتسنيفيما بينها

وال بــد مــن تــشغيل اهلياكــل  .نفــس الــشيءاإلنــسان وينبغــي لكــل البلــديات املتبقيــة أن تفعــل 
 . لتنفيذ قانون مكافحة التمييزةاحملدد

ائدين والطوائف حتت إطار اإلنفـاق املتوسـط        وينبغي إعادة تصنيف مشاريع إدماج الع      - ٦١
 . واستمرارهااألجل لتعكس الطبيعة اجلارية لعملية العودة وإعادة اإلدماج

 



S/2007/768  
 

07-65346 21 
 

 االقتصاد  

ــزمين      - ٦٢ ــدول الـ ــاً للجـ ــوفو وفقـ ــة كوسـ ــة ميزانيـ ــري عمليـ ــددجتـ ــشرين ٨ويف  . احملـ  تـ
 البـالغ يف    ٢٠٠٨ لعـام    نوفمرب، أيد اجمللس االقتصادي واملـايل مـشروع ميزانيـة كوسـوفو           /الثاين

. بليـون يـورو   الوهذه هي املرة األوىل اليت تتجـاوز فيهـا امليزانيـة             . بليون يورو  ١,٠٢٧جمموعه  
 مليون يورو امتثاالً لتوصـيات صـندوق النقـد الـدويل وزادت             ٥٥٠تجاوز اإلنفاق احلايل    يومل  

 مليـون يـورو يف      ٣٥٠ إىل   ٢٠٠٧ مليـون يـورو يف عـام         ٢٠٠مـن   املقترحـة   النفقات الرأمسالية   
 . اجلمعيةيف انتظار أن تعتمده ٢٠٠٨وال يزال مشروع قواعد امليزانية لعام . ٢٠٠٨عام 

 وزارة املالية واالقتـصاد عـن معـدل إنفـاق عـام             حيث أبلغت ويظل تنفيذ امليزانية بطيئاً      - ٦٣
نيــة إىل  يف املائــة مــن االعتمــادات الــسنوية مــن جانــب املنظمــات املدرجــة يف امليزا٦٤,٥ قــدره

 يف املائة مـن امليزانيـة الـسنوية خـالل     ٤٣ قدرهنوفمرب ومعدل إنفاق رأمسايل    /غاية تشرين الثاين  
  .نفس الفترة

ووفقــاً لتوصــيات صــندوق النقــد الــدويل، التزمــت احلكومــة بتخفــيض عــدد مــوظفي     - ٦٤
اشـات   ورفضت مشروع القانون املتعلق باملع     ٢٠٠٨ موظف خالل عام     ٤٠٠اخلدمة املدنية بـ    

 .تكتـنفهالتقاعدية والتأمني ضد العجز بسبب املخاطر املالية اليت 

 ثالثني دفعـة مـن دفعـات اخلصخـصة       تارخيهوأطلقت وكالة كوسوفو االستئمانية حىت       - ٦٥
وجــرى توقيــع  .قطــاع العــام مؤســسة مملوكــة لل٣١٢ شــركة عــن بيــع أصــول  ٥٤٥ بنــشوء

 .نتظر التوقيعتإضافياً  عقداً ١٥٦ وال يزال بيع، عقد ٣٣٥جمموعه  ما

،  يـورو  ٣٤٥ ٢٧١ ٤٨٤نوفمرب، بلغ جممـوع عائـدات اخلصخـصة         / تشرين الثاين  ١ويف   - ٦٦
املؤســسات املخصخــصة الــسابقني   يف  نيلعــامل ل يــورو مــستحق  ٦٩ ٠٥٤ ٢٩٧ منــه مبلــغ 

 النقابـة املـستقلة للنقابـات    إىل الثاين يورو من املبلغ ١٥ ٥٨٧ ٤٣٤ دفع وقد سبق    .نيستحقامل
  .ع العائدات على املوظفني السابقنيي توز تتوىلعمالية، اليتال

ــا جمموعــه       - ٦٧ ــى م ــة كوســوفو االســتئمانية عل ــديري وكال ــق جملــس م ــة  ١٠٢وواف عملي
وُسحبت سبع شركات جديـدة     .  يورو ٣ ٧٦١ ٩٩٢ إىل   حيث بلغ جمموع العائدات    ،تصفية

 . بشأهنا قيود عقارية كافيةلعدم وجودمن العطاءات نظراً 

نوفمرب، وافق جملس إدارة وكالة كوسوفو االستئمانية على خطـة          / تشرين الثاين  ١ويف   - ٦٨
وهــذه هــي املرحلــة .  إىل شــركات ســبع مؤســسات للنفايــات وثــالث مؤســسات للــريحتويــل

 . يف كوسوفوالقطاع العامنشاء شركات من مؤسسات إلالنهائية 
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يف الفــصل الثالــث مــن عــام طاقــة لل اإليــرادات لــشركة كوســوفو حتــصيلوتــبني أرقــام  - ٦٩
 قطـع التيـار وكـذلك        عمليات  بعض التحسن الذي ميكن أن يعزى إىل حتكم أفضل يف          ٢٠٠٧

 يف املائـة مـن الطاقـة املتـوافرة     ٨٢,٢ومتت فوترة مـا جمموعـه    .اتإىل زيادة يف استخدام العداد
وبـشكل عـام،    .للبيـع  يف املائـة مـن مبـالغ فـواتري الطاقـة املتـوافرة       ٩٤,٤ حتـصيل وجـرى   .للبيـع 
 . الطاقة املتوافرة للبيع فواتري يف املائة من٧٧,٦حتصيل  مت

. وجرى إنشاء جمموعة من املؤشرات لقياس االمتثال للضرائب يف إطـار النظـام احلـايل               - ٧٠
وترصد هذه املؤشرات االجتاهات يف جمـاالت مـن قبيـل طلبـات اسـترداد الـضريبة علـى القيمـة                     

، زاد عـدد طلبـات اسـترداد    صـدرت مـؤخرا  ووفقـاً لبيانـات    . الضرييبصيلاملضافة وإنفاذ التح
 بينمـا   ٢٠٠٧يف املائـة يف النـصف األول مـن عـام             ٣٠٠ الضريبة على القيمة املضافة مبـا ينـاهز       

 .٢٠٠٦ يف املائة باملقارنة مع نفس الفترة من عام ٩٥زاد إنفاذ التحصيل بنسبة 
 

 التحديات املقبلة  
ة كوسوفو أن تنفذ االلتزامـات الـيت تعهـدت هبـا لـصندوق النقـد الـدويل                  ينبغي حلكوم  - ٧١

 رقابـة أكثـر صـرامة علـى معـايري التأهـل للحـصول               احلاجة إىل فـرض   تنفيذا كامال، مبا يف ذلك      
االستحقاقات األساسية للمعاشات التقاعديـة وسـائر االسـتحقاقات االجتماعيـة األخـرى             على  

يــة آليــات جديــدة ملــنح اســتحقاقات اجتماعيــة؛ وجعــل    أو مراجعتــها بدقــة؛ وحظــر اعتمــاد أ 
القوانني اليت ُتقترح متماشية مع املوارد املتاحة؛ وبـدء وضـع خطـط تفـصيلية لتنفيـذ التخفـيض                   

 . املقترح يف الوظائف احلكومية
ــذ توصــيات        - ٧٢ ــة لتنفي ــة أن تتخــذ خطــوات فوري ــصة بامليزاني ــي للمؤســسات املخت وينبغ

 . بشأن املمارسات املتعلقة باملشتريات واإلدارة املاليةاملراجع العام للحسابات
وينبغي هليئة ضرائب كوسوفو أن تتابع تطوير نظمها من أجـل حتـسني مجـع العائـدات                - ٧٣

 .الداخلية
 

 حقوق امللكية  
ال يزال يلزم تنفيـذ مثانيـة وأربعـني قـرارا اختـذهتا جلنـة مطالبـات اإلسـكان واملمتلكـات                 - ٧٤

 .٢٩ ١٦٠ بني القضايا املفصول فيها البالغ عددها بشأن قضايا من
أشـد  وقد ووجهت أثناء تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجنـة صـعوبات يف تنفيـذ                 - ٧٥

كلينا وقـضية ثالثـة     /بلدية كلني ويف سياق قضيتني نظر فيهما مؤخرا يف        . إثارة للرتاع القرارات  
كوســـوفو املـــساعدة لوكالـــة كوســـوفو  ، مل تقـــدم دائـــرة شـــرطة ديتـــشاين/ديتـــشانيف بلديـــة 
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وتعترب هـذه األفعـال مبثابـة انتـهاك للقـانون الـذي يـنص علـى أن                  . للممتلكات يف تنفيذ قراراهتا   
وتنفــذ . هنائيــة وواجبــة اإلنفــاذجلنــة مطالبــات اإلســكان واملمتلكــات  القــرارات الــصادرة عــن 

 ارتفــاع يف حتقــقد الء أســبوعيا، وقــخــ أمــر إ٥٠ إىل ٤٥وكالــة كوســوفو للممتلكــات زهــاء 
 .الء هذهتوى االمتثال الطوعي لقرارات اإلخمس
ــتلمت وكالـــة كوســـوفو للممتلكـــات حـــىت    - ٧٦  مطالبـــة تتعلـــق ٣٢ ٩٦١ اآلنوقـــد اسـ

كافـة  مـن   يف املائة مـن هـذه املطالبـات    ٩٠وجاء أكثر من . مبمتلكات زراعية وجتارية وسكنية   
وسـيغلق بـاب   . يا اليوغوسـالفية الـسابقة  مجهوريـة مقـدون  الطوائف يف صـربيا واجلبـل األسـود و       

جلنة كوسوفو ملطالبـات املمتلكـات   وقد أصدرت . ديسمرب/ كانون األول٣يف املطالبات  قبول  
 . مطالبة١ ٥١٣بالفعل قرارات بشأن 

ــوفو          - ٧٧ ــة كوسـ ــؤوهنا وكالـ ــدير شـ ــيت تـ ــات الـ ــأجري املمتلكـ ــة تـ ــذ خطـ ــل تنفيـ ويتواصـ
. ٢ ٦١٧يـة الـذين أدرجـوا عقـاراهتم يف اخلطـة            للممتلكات، ويبلغ عـدد حـائزي حقـوق امللك        

 ســاكنا يقومــون حاليــا بــدفع ٧٥٨، ومثــة إخــالء عمليــة ٣٨٤ومت يف إطــار هــذه اخلطــة تنفيــذ 
 . يورو٣٧٣ ٢٤٠إجيارات بلغ جمموع العائدات منها 

 يف   كـامال  تـشغيال ل الـسجل الرقمـي للحقـوق املتعلقـة باملمتلكـات غـري املنقولـة                شغَّوُي - ٧٨
 . من مكاتب املساحة التابعة للبلديات مكتبا٢٣
وقد عينت وزارة البيئة وختطيط األراضي منسقا جديدا لكفالـة رفـع مـستوى التنـسيق       - ٧٩

 . فيما يتصل بتطبيق املعايري
 

 التحديات املقبلة  
وقــد أرســل مــشروع .  حبقــوق امللكيــةاملتــصلةينبغــي أن يتواصــل إصــالح التــشريعات  - ٨٠

أمـا مـشروع   . نظيم مؤسسات مـسح األراضـي إىل احلكومـة ملتابعـة النظـر فيـه       القانون املتعلق بت  
القانون املتعلق باإلسكان ومشروع القانون املتعلق مبعاملة املنشآت غري القانونيـة فهمـا بانتظـار             

وينبغــي جعــل مــشروع القــانون املتعلــق ببيــع الــشقق وحقــوق   . أن تعتمــدمها مجعيــة كوســوفو
ــشريع   ــسقا مــع الت ــازة مت ــة     احلي ــة كوســوفو االســتئمانية وبوكال ــق بوكال ــسارية فيمــا يتعل ات ال

 .كوسوفو للممتلكات، قبل أن تعتمده اجلمعية
 أراض عامـــة يف تنميـــةا بإعـــادة تـــشميتروفي/وتقـــوم ســـلطات البلديـــة يف ميتروفيتـــشي - ٨١

 عــشوائيةمنطقــتني ســكنيتني ســابقتني ضــمن مقاطعــة رومــا مهــاال، حيــث توجــد مــستوطنات   
ويؤثر ذلك بصورة سلبية علـى تنظـيم املـستوطنات،          . ائف األقليات منذ زمن طويل    أقامتها طو 
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ــستوطنات     يؤكــدو ــشأن امل ــة عمــل ب ــشوائية ضــرورة وضــع خط ــاطق يف   الع ــة املن ــشمل كاف  ت
 .كوسوفو

 يف عـــشوائيةمـــستوطنة إلضـــفاء الـــصفة الرمسيـــة علـــى وتنتظـــر املوافقـــة علـــى طلـــب  - ٨٢
وبـالنظر إىل أن هـذه      . ديـة ووكالـة كوسـوفو االسـتئمانية       إيستوك، اتفـق عليـه بـني البل       /إيستوج

كـسي صـريب، فقـد حيـول     و مقترحـة حتـيط بـدير أورثوذ    “منطقـة حمميـة   ”املستوطنة تقع ضـمن     
 . وعودة ساكنيها السابقنيإضفاء الصفة الرمسية عليهاذلك دون 

يجية الراميـة   فيتعني تنفيذ االسترات  .  مطالبة مبمتلكات بانتظار البت فيها     ١٠ ٧٢٤ومثة   - ٨٣
 . املعامالت القضائية املتأخرة املتصلة باملطالبة باملمتلكاتحجمإىل تقليص 

وينبغــي للبلــديات أن تعتمــد خططــا للتنميــة علــى مــستوى البلديــة، وينبغــي أن تقــوم     - ٨٤
مؤسسات كوسوفو بوضـع أولويـات خلطـط ختطـيط األراضـي املتعلقـة مبنـاطق خاصـة، وذلـك                  

 واملواقع الـيت هلـا قيمـة مـن الناحيـة            اليت حتوي تراثا ثقافيا   ناطق  امل جتري يف    ملنع أعمال البناء اليت   
 . فأعمال البناء غري النظامية ومشاريع التحضر العشوائية ال تزال منتشرة. البيئية
قـــرارات ل املؤســـسات يف كوســـوفو ســـالمة تنفيـــذوال تـــزال الـــشواغل قائمـــة بـــشأن  - ٨٥

 .املصادرة
 

 التراث الثقايف  
يف عقـد اجتماعاهتـا بـصورة منتظمـة منـذ اسـتئناف       جلنة تنفيذ أعمال التعمري     استمرت   - ٨٦

 ماليـني يـورو، وطلبـت       اآلن ما يزيد عن ثالثة    وقد أنفقت اللجنة حىت     . يوليه/أنشطتها يف متوز  
 أن تبـدأ األعمـال يف سـتة مواقـع لكنـائس      ُيتوقـع و. ٢٠٠٨ مليون يورو لعام    ١,٨ مببلغميزانية  
مـسة مواقـع أخـرى    تتعلـق خب ة صربية، ومن جهـة أخـرى جيـري جتهيـز مناقـصات             كسيوأورثوذ

 .بشأهنا  عقودمن أجل إبرام
وقد طرأت بعض النكسات بسبب سرقة صـفائح مـن الرصـاص ركبـت مـؤخرا علـى                   - ٨٧

ــسة         ــسكا وكني ــذراء ليافي ــسة الع ــسة القدي ــزرين، مهــا كني ــوقعني يف بري ــستني يف م ســقف كني
. بريـشتينا /ألمر بالنسبة لكنيـسة القـديس نيكـوالس يف بريـشتينيي          القديس كريياكي؛ وكذلك ا   

 حـادث آخـر،     يفو. وقد سبق أن تعرضت هذه املواقع الثالثـة يف املاضـي ألعمـال سـطو مماثلـة                
داكوفيتــشا بــسبب عــدم /غيــاكويفأعمــال بنــاء يف  ،نــوفمرب/يف تــشرين الثــاين ،أوقفــت البلديــة

 هذا املوقع للتخويف إذ هددهم ثالثـة مـسلحني          وقد تعرض املتعاقدون يف   . صدور ترخيص هبا  
 .بتفجري اآلالت إذا استمر العمل
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 حادثـا اسـتهدفت مواقـع تـراث         ١٨ مـا جمموعـه      دائـرة شـرطة كوسـوفو     وقد سـجلت     - ٨٨
ألقـي القـبض علـى    قـد  و. سـرقة إشـعال حرائـق وأعمـال       ختريـب وحماولـة     مشلـت أعمـال     ثقايف،  

ــق يف    ــري التحقيـ ــصني، وجيـ ــذه شخـ ــضاياهـ ــزال. القـ ــوفو    وال تـ ــرطة كوسـ ــرة شـ ــنظم دائـ تـ
زيــارة  /دوريــة  ٢ ٠٠٠جيــاوز عــددها   زيــارات تفقديــة للمواقــع الدينيــة والثقافيــة    /دوريــات
نـوفمرب بزيـادة املراقبـة والـدوريات يف املواقـع           /منذ تـشرين الثـاين     ،أيضاالدائرة  تقوم  وأسبوعيا؛  

 .الدينية لكافة املناطق
افقت حكومة كوسـوفو علـى ختـصيص مبلـغ مقـداره       نوفمرب، و / تشرين الثاين  ١٦ويف   - ٨٩

ــورو ٥٠ ٠٠٠ ــسة األورثوذوكــسية     الختــاذ ي ــرب الكني ــة إضــافية يف املواقــع الــيت تعت ــدابري أمني  ت
وزارة الثقافــة والــشباب والرياضــة يف وأقــرت . الــصربية أهنــا أكثــر عرضــة للتهديــد مــن غريهــا 

 .بريشتينا/ بريشتينيي أيضا توفري التمويل لتنظيف مقربتني يهوديتني يفكوسوفو
سـبتمرب، وقـع رئـيس الـوزراء أمـرا إداريـا حيظـر بـصورة مؤقتـة أعمـال                    / أيلول ١١ويف   - ٩٠

 .البناء يف مناطق التراث الثقايف والديين احملمية
 

 املقبلةالتحديات   
 إىل دعـم متواصـل مـن كافـة أصـحاب الـشأن إلجنـاز                جلنة تنفيذ أعمـال الـتعمري     حتتاج   - ٩١

فتكرر حوادث السرقة مـن بعـض الكنـائس        . ٢٠٠٨حبلول هناية عام      النحو املقرر  أعماهلا على 
ولـئن كـان حتـسني      .  إجنـازات اللجنـة    ال تـزال تقـوض    اليت أعيد بناؤها وغري ذلك من احلوادث        

جعـل الكنـائس مأهولـة     هـو   اآلليات األمنيـة الزمـا فـإن احلـل األكثـر فعاليـة وقابليـة لالسـتدامة                  
 .وتؤدي وظائفها

غ إال ثالثة قوانني فرعية من القوانني الفرعية الـسبعة الالزمـة لتنفيـذ             َصمل تُ اآلن،  وحىت   - ٩٢
فرغـت مـن      قـد  وزارة الثقافة والـشباب والرياضـة     ولئن كانت   . القانون اخلاص بالتراث الثقايف   

يف التــشريعات الفرعيــة سياســة غــري حتــدد إعــداد كافــة القــوانني الفرعيــة، فإنــه ينبغــي أيــضا أن 
 .تخصيص املوارد حلماية التراث الثقايففيما يتعلق بزية متيي
وجيب أن تقوم مجعية كوسوفو بإنشاء جملس كوسـوفو املعـين بـالتراث الثقـايف بـصورة           - ٩٣

 . رصد ميزانية لهوأن تكفلرمسية 
وينبغي أن تواصل املؤسسات املؤقتة العمـل علـى إجيـاد الـسبل الكفيلـة بتـأمني احلمايـة              - ٩٤

موجـودات  إجناز قائمـة    وزارة الثقافة والشباب والرياضة     وينبغي ل . واقع التراث الثقايف  الكافية مل 
التراث األثري واملعماري واملنقول، واستحداث قاعـدة بيانـات مركزيـة يتـاح للجمهـور العـام                 

 .االطالع عليها
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 غـضون  ويف. بـشأن املـسائل الثقافيـة     بني بلغراد وبريـشتينا التقينوينبغي تنشيط احلوار   - ٩٥
 . ذلك، ينبغي إعادة تنشيط اآلليات القائمة للمنسقني الثقافيني يف كل منهما

 
 احلوار  

ــة يف ستعاضــتا - ٩٦ ــشرين األول٣ احلكوم ــوبر / ت ــق العامــل املعــين   عــن أكت أعــضاء الفري
 .باحلوار بشأن إجراءات العودة خبمسة أعضاء جدد، منهم صريب من كوسوفو

ــاملفقودين الفريــق العامــل ا ويواصــل  - ٩٧ خمصــصة مــن آن   عقــد اجتماعــات مغلقــة  ملعــين ب
 .آلخر، لكنه مل حيرز إال تقدما حمدودا

وكــان الفريــق العامــل املعــين بالطاقــة والفريــق العامــل املعــين بالنقــل واالتــصاالت غــري    - ٩٨
 .فاعلني خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 
 التحديات املقبلة  

 .نشيط األفرقة العاملة املعنية باحلوارينبغي بذل اجلهود إلعادة ت - ٩٩
 

 فيلق محاية كوسوفو
بقي متثيل األقليـات يف فيلـق محايـة كوسـوفو ثابتـا بوجـه عـام طـوال الفتـرة املـشمولة                        - ١٠٠
 يف املائـة، منـهم      ٦,٦ أعضاء ناشطني، تبلغ نسبة املنتمني لألقليـات         ٢ ٩٠٦فمن بني   . بالتقرير
 . يف املائة من صرب كوسوفو١,٤
وال تزال املرأة ممثلة يف مجيع مستويات فيلـق محايـة كوسـوفو، رغـم أن جممـوع عـدد                      - ١٠١

 . يف املائة٣نسبته تجاوز تالنساء صغري نسبيا، حيث ال 
قرير ســبع حــاالت منفــصلة، وقــد تنــاول اجمللــس التــأدييب خــالل الفتــرة املــشمولة بــالت  - ١٠٢
مدونـة  علـى تعـديل    املوافقـة    متـت  وقـد .  كـل منـها عـن فـصل بـسبب الغيـاب بـدون إذن               أسفر

 دفـع رواتـب   مؤقتا عـن التوقف  اليت يعمل مبوجبها فيلق محاية كوسوفو، بغية     األحكام التأديبية 
 .األشخاص الذين يتغيبون عن عملهم بدون إذن ألكثر من سبعة أيام 

و وهــ.  وإدامتــها مركــزا علــى تنميــة قدراتــه التــشغيلية فيلــق محايــة كوســوفوال يــزالو  - ١٠٣
 املـستمر، لكـي حتـصل األفرقـة         التـدريب ستمر يف تعزيز قدراته على إزالـة األلغـام مـن خـالل              م

وتبقـى املـشاريع املتعلقـة بتوعيـة األقليـات          .  الذخائر األكرب حجما   ملناولةعلى الترخيص الالزم    
 .اإلثنية واملشاريع اإلنسانية من املهام ذات األولوية
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 املقبلةالتحديات   
 معا علـى    القوة األمنية الدولية يف كوسوفو    فيلق محاية كوسوفو و   كتب منسق   يعمل م  - ١٠٤
فيلق محاية كوسوفو، من خـالل األنـشطة         وتعزيز مشاركتهما يف عمل      ملواصلة مبادرات   تنفيذ

 . لدى العموممكانتهاليت تسهم يف استدامة عمله وصون 
وارئ املدنية، الـيت جتريهـا حاليـا      للطالتأهب  سيلزم، إثر إجناز عملية التدقيق يف حالة        و  - ١٠٥
 التنميــة الدوليــة باململكــة املتحــدة، تعزيــز دور الفيلــق يف محايــة املــدنيني مــن أجــل تنميــة   وزارة

 .ملؤسسات املؤقتة على إدارة الطوارئ واألزمات املدنيةلدى اقدرات فعالة 
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 املرفق الثاين
 

 ة يف كوسوفو الشرطة يف بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتعنصر  
 )٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يف (  
   
 تكوين وقوام عنصر الشرطة  

 
 العدد البلد العدد البلد

 ٣٧ السويد ٤٥ االحتاد الروسي
 ٩ سويسرا ١٠ األرجنتني
 ١٥ الصني ٦٨ األردن
 ٤٨ غانا ١٢ إسبانيا
 ٤٩ فرنسا ١٤٦ أملانيا
 ٤٠ الفلبني ٤ أوغندا
 ١٠ نلنداف ١٦٦ أوكرانيا
 ٩ قريغيزستان ٣٠ إيطاليا

 ١٣ كرواتيا ١٧٦ باكستان
 ١٥ كينيا ٢ الربازيل
 ٦ ليتوانيا ٤ الربتغال
 ٤ مالوي ٤٩ بلغاريا

ــا    ٢٧ بنغالديش ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ اململكـ
 ٦١  وأيرلندا الشماليةىالعظم

 ١٥ النرويج ١٣٥ بولندا
 ٢٢ النمسا ١٣١ تركيا 

 ١٧ نيبال ٢٥ اجلمهورية التشيكية
 ٢٠ نيجرييا ٢٤ الدامنرك
 ٨٢ اهلند ١٨١ رومانيا
 ١٥ هنغاريا ١٠ زامبيا
 ٢٣٨ الواليات املتحدة األمريكية ١٧ يزمبابو
 ٩ اليونان ١٥ اسلوفيني

 ٢ ٠١١   اجملموع 
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 تكوين دائرة الشرطة يف كوسوفو  
 )٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يف (  

 
 ددالع النسبة املئوية الفئة

 ٦ ٠٤١ ٨٤,٣٧ ألبان كوسوفو
 ٧١٦ ١٠,٠٠ صرب كوسوفو

 ٤٠٣ ٥,٦٣  األقليات العرقية األخرىفرادأ
 ٧ ١٦٠  اجملموع 

 ٦ ١٨٧ ٨٦,٤١ الرجال
 ٩٧٣ ١٣,٥٩ النساء
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 املرفق الثالث
تكوين وقوام عنصر االتصال العـسكري يف بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة                 

 املؤقتة يف كوسوفو
 )٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يف (  

 
 عدد ضباط االتصال البلد

 ١ االحتاد الروسي
 ١ األرجنتني
 ٢ األردن
 ٢ إسبانيا
 ٢ أوكرانيا
 ٤ أيرلندا

 ٢ باكستان
 ٢ الربتغال
 ١ بلغاريا

 ١ بنغالدش
 ١ بولندا
 ٢ بوليفيا

 ١ اجلمهورية التشيكية
 ١ الدامنرك
 ٤ رومانيا
 ١ زامبيا
 ١ يشيل
 ٢ فنلندا
 ٢ كينيا
 ١ ماليزيا
 ١ مالوي

 ١ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 ١ النرويج
 ١ نيبال

 ٢ نيوزيلندا
 ١ هنغاريا

 ٤١ اجملموع 
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