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 تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو  
  

 مقدمة -أوال  
، الــذي قــرر اجمللــس  )١٩٩٩ (١٢٤٤ال بقــرار جملــس األمــن  يقــدَّم هــذا التقريــر عمــ  - ١

مبوجبه إنـشاء بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو وطلـب إىل األمـني العـام تقـدمي                         
ويشمل التقرير أنشطة البعثة والتطـورات املتـصلة هبـا يف الفتـرة     . ية عن تنفيذ الوالية   تقارير دور 

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥مارس إىل / آذار١من 
 

 احلالة السياسية -ثانيا  
، تعرضــت )S/2008/211(مــارس /منــذ التقريــر الــذي قدمتــه إىل جملــس األمــن يف آذار   - ٢

وعلــى أداء مهامهــا بوصــفها إدارة مؤقتــة لتحــديات قــدرة البعثــة علــى العمــل كــسابق عهــدها  
ففـي  . جوهرية بسبب اإلجراءات اليت اختذهتا سلطات بريشتينا وصرب كوسوفو علـى الـسواء            

واألهم مـن   . بريشتينا، اختذت سلطات كوسوفو تدابري ترمي إىل توليها الفعلي لسلطات البعثة          
حقيقــي ال يــرد فيــه أي دور يونيــه / حزيــران١٥كــل ذلــك أن كوســوفو اعتمــدت دســتورا يف 

للبعثة، رغم أن قادة كوسوفو قـد رحبـوا باسـتمرار وجـود األمـم املتحـدة يف كوسـوفو لـبعض                  
سنت كوسوفو تشريعات يف عدد من اجملاالت ترمـي إىل توليهـا الرقابـة القانونيـة                 كما. الوقت

 فقـد   أمـا صـرب كوسـوفو،     . واملسؤولية عن جماالت كانت من اختصاص ممثلي اخلـاص سـابقا          
رفــضوا مــن جهتــهم الدســتور ومــا يتــصل بــه مــن تــشريعات، ومبــساعدة بلغــراد وســعوا نطــاق  

. مقاطعتهم ملؤسسات كوسوفو وبسطوا وعمقوا هياكلهم املوازية، وخصوصا مشال كوسـوفو          
كمــا جلــأ صــرب كوســوفو يف بعــض األحيــان إىل العنــف لإلعــراب عــن معارضــتهم لــسلطات  

 .كوسوفو
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ي اخلــاص بــشأن كوســوفو الــذي قدمتــه إىل جملــس األمــن يف  وكمــا أشــرت يف تقريــر - ٣
، فإن هذه األحداث، يف تقديري، قد سامهت يف خلق واقـع            )S/2008/354(يونيه  /حزيران ٢٠

مـن مهامهـا بوصــفها   قـادرة علـى أن تـؤدي اجلانــب األكـرب     يف ظلــه  تعـد البعثـة    مل متامـا جديـد 
 أبلغـت  ،ويف ذلـك التقريـر  . ل يف املاضـي بنفس القدر من الفعالية كمـا كانـت تفعـ      إدارة مؤقتة   

جملس األمـن أيـضا أنـين، يف ضـوء التطـورات األخـرية يف كوسـوفو، اعتزمـت تعـديل اجلوانـب               
التنفيذية للوجود املدين الدويل يف كوسوفو وإعادة تشكيل البعثة لتمكني االحتـاد األورويب مـن              

) ١٩٩٩ (١٢٤٤ إطــار القــرار تعزيــز دوره التنفيــذي يف جمــال ســيادة القــانون حبيــث يعمــل يف
ويف ما يتعلـق بعمليـة إعـادة التـشكيل هـذه،            .  بقيادة ممثلي اخلاص   “مظلة األمم املتحدة  ”حتت  

بأن ممثلي اخلاص، المربتو زانيري، سـيجري حـوارا مـع بلغـراد يف مـا يتعلـق                 اجمللس  أبلغت أيضا   
 إىل الـرئيس تـاديتش    أوردت يف رسـاليت      بستة جماالت عملية رئيسية ذات اهتمام مـشترك كمـا         

)S/2008/354ــق األول ــشرطة، واحملــاكم،  : )، املرف ــل واهلياكــل األساســية،   وال ــارك، والنق اجلم
وسيجري هذا احلـوار بالتـشاور الوثيـق مـع الـسلطات يف بريـشتينا               . واحلدود، والتراث الصريب  

 يف ويف أعقــاب االجتمــاع الــذي عقــده جملــس األمــن . وأصــحاب املــصلحة الرئيــسيني املعنــيني
يونيه، ويف ضوء عدم متكن اجمللس مـن إصـدار توجيهـات، وجهـت تعليمـات إىل       /حزيران ٢٠

ممثلي اخلاص بالشروع يف عملية إعادة تـشكيل البعثـة علـى النحـو الـوارد يف تقريـري اخلـاص،                     
من أجل تكييف البعثة مع الواقع اجلديد ومن أجل تلبية االحتياجات التنفيذية احلالية واليت قـد                

 .يف كوسوفوتنشأ 
فربايــر، اختــذت / شــباط١٧ويف أعقــاب قيــام مجعيــة كوســوفو بــإعالن االســتقالل يف    - ٤

أبريــل، / نيــسان٩ففــي . الــسلطات يف بريــشتينا عــدة خطــوات لترســيخ ســلطتها يف كوســوفو  
ــوفو   ــة كوسـ ــوفو ”اعتمـــدت مجعيـ ــة كوسـ ــتور مجهوريـ ــاذ يف  “دسـ ــز النفـ ــل حيـ ، الـــذي دخـ

ــه، فــضال عــن جمموعــ /حزيــران ١٥ ة مــن القــوانني مشلــت الالمركزيــة، واحلــدود، واإلذن   يوني
ذكر يف الدسـتور تـويل األمـم        ومل يُـ  . بإنشاء وزارة اخلارجية وهيئـة االسـتخبارات يف كوسـوفو         

ــا مل   ــام كم ــرار    املتحــدة أي دور أو مه ــارة إىل الق ــه أي إش ــرد في ولكــن ). ١٩٩٩ (١٢٤٤ ت
وتعهـدت بالتنفيـذ    .  يف كوسـوفو   السلطات يف كوسوفو رحبت باستمرار وجود األمم املتحدة       

التام لالقتراح الشامل لتسوية وضـع كوسـوفو الـذي أعـده مـاريت اهيتـساري، مبعـوثي اخلـاص               
حينئذ، بشأن عمليـة حتديـد وضـع كوسـوفو يف املـستقبل والـذي عـرض علـى جملـس األمـن يف            

عات وباإلضــافة إىل اعتمــاد الدســتور والتــشري). S/2007/168/Add.1 (٢٠٠٧مــارس / آذار٢٦
يونيــــه نــــشيدا وطنيــــا، ويف   / حزيــــران١٠املرتبطــــة بــــه، اعتمــــدت مجعيــــة كوســــوفو يف     

 يف الـدول األعـضاء الـيت        “سـفارات ”يونيه أذنت حكومة كوسوفو بإنشاء تـسع        /حزيران ١٧
ويف امليـدان جـرت عـدة حـوادث حتـدت فيهـا سـلطات             . كانت قد اعترفت بإعالن االستقالل    
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صوصا فيمـا يتعلـق بتطبيـق القـانون اخلـاص بامللكيـة             كوسوفو بشكل صريح سلطة البعثـة، وخـ       
 .وقانون السري

وواصل صرب كوسـوفو معارضـتهم الـشديدة إلعـالن االسـتقالل وأعربـوا عـن ذلـك              - ٥
كمـا أعلـن القـادة    . من خالل مظاهرات احتجاج متواصلة حتـول بعـضها إىل مظـاهرات عنيفـة        

شر بعثـة لالحتـاد األورويب معنيــة   الـسياسيون الـصرب والـسلطات يف بلغـراد عــن معارضـتهم لنـ      
بسيادة القانون يف مناطق كوسوفو ذات األغلبية الـصربية، وأكـدوا أهنـم سـيتعاونون فقـط مـع                   

وقد عاد عدد صغري مـن املمـثلني الـسياسيني لـصرب كوسـوفو، مبـن فـيهم                  . بعثة األمم املتحدة  
الحيات وزيــران مــن صــرب كوســوفو وبعــض مــن أفــراد دائــرة شــرطة كوســوفو ودائــرة إصــ    

ولكـن مقاطعـة    . كوسوفو، إىل العمل يف مؤسسات كوسوفو على املستويني املركزي والبلدي         
 ترســيخ هياكــل مصــرب كوســوفو ملؤســسات كوســوفو اتــسعت نطاقــا، وتواصــلت حمــاوالهت   

وحاولت حكومة صربيا توطيد سلطتها يف منـاطق كوسـوفو ذات    . موازية هلا بدعم من بلغراد    
يما مشــال كوســوفو، مــن خــالل تــشغيل خــط ســكة احلديــد الــصربية األغلبيــة الــصربية، وال ســ

كمـا أن بلغـراد أوعـزت لـصرب كوسـوفو بـالكف عـن العمـل يف مؤسـسات                    . واحملاكم هنـاك  
وقـد  . كوسوفو وبالتخلي عن مرتباهتم من أجـل احلـصول علـى مـدفوعات مـن صـربيا مباشـرة             

طة كوســوفو جنــوب أثــر هــذا أكثــر مــا يكــون علــى صــرب كوســوفو العــاملني يف دائــرة شــر   
كوسـوفو، وكــذلك علـى مــوظفي دائـرة إصــالحيات كوسـوفو والقــضاة ومـوظفي احملــاكم يف      

 موظفـا مـن صـرب كوسـوفو         ٤٨مـايو، اسـتقال     / أيـار  ٢٢ويف  . احملاكم الواقعة مشال هنر إيبـار     
ــة مــن وظــائفهم     ــابع للبعث ــسم اجلمــارك الت ــاملني يف ق ــك، نفــذت ســلطات   . الع ــى ذل وردا عل

قــوم علــى دفــع رواتــب مــن قــاطعوا مؤســسات كوســوفو مــن الــصرب مــع  كوســوفو سياســة ت
 .وقفهم عن العمل، وإن كان بعضهم ال يزال يتلقى رواتب من بلغراد

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قـام الـرئيس تـاديتش، ورئـيس الـوزراء كوشـتونيكا،                  - ٦
املـسؤولني الـصربيني    ونيكوليتش، نائب رئيس احلزب الـصريب الراديكـايل، وغريهـم مـن كبـار               

 الزيـارات يف سـياق      تلكوأجري العديد من    . بزيارة املناطق ذات األغلبية الصربية يف كوسوفو      
مـايو،  / أيـار  ١١احلملة االنتخابية املتصلة باالنتخابات الربملانية واحمللية الـصربية الـيت نظمـت يف              

بلديـة   ٢٣نتخابـات يف    ونظمت اللجنة االنتخابيـة الـصربية اال      . ومل تسجل أي حوادث خالهلا    
ومل تعرقــل البعثــة هــذه .  مــن بلــديات كوســوفو الــيت يقطنــها صــرب كوســوفو  ٣٠مــن أصــل 

 هــذه يف أعقــابو. االنتخابــات أو تؤيــدها، وأعلنــت بطــالن نتــائج االنتخابــات البلديــة احملليــة  
االنتخابــات، بــدأ املــسؤولون الــصرب وقــادة صــرب كوســوفو إنــشاء هياكــل حكوميــة بلديــة   

كما أعرب بعض من قادة صـرب كوسـوفو، وخـصوصا أولئـك             .  وفقا للقانون الصريب   موازية
التابعني للبلديات ذات األغلبية الصربية يف مشال كوسوفو، عن اعتزامهم إنـشاء مجعيـة لـصرب          
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ويف . كوســــوفو، وقــــد دعمتــــهم يف ذلــــك الــــوزارة الــــصربية املعنيــــة بكوســــوفو وميتوهيــــا 
رارات اإلداريـة الـيت قـضت بتعـيني ممـثلني بلـديني بـشكل               يونيه، انتهى سـريان القـ     /حزيران ١٨

 والــيت اختــذت لكفالــة اســتمرار التمثيــل -مؤقــت يف بلــديات كوســوفو ذات األغلبيــة الــصربية 
الـسياسي للحكومـة علــى الـصعيد احمللــي بعـد مقاطعــة صـرب كوســوفو لالنتخابـات احملليــة يف       

ات األغلبيـة الـصربية مشـال كوسـوفو،         ويف ثالث من البلديات ذ    . ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 
وهي ليبوسافيتش وزفيتشان وزوبني بوتوك، يشغل هذه املناصـب حاليـا صـرب مـن كوسـوفو                 

مـايو، ومل يبلّـغ عـن       / أيـار  ١١يسندون شرعيتهم إىل نتائج االنتخابات الـصربية الـيت جـرت يف             
ــسه ويف      . أي حــادث كــان  ــة شتربت ــل بلدي ــن كوســوفو، مث ــاطق أخــرى م ــة ولكــن يف من قري

، أدى ذلك إىل مواجهات سياسية مـع اهلياكـل احلكوميـة البلديـة              )منطقة بريشتينا (غراتشانيكا  
 .واحمللية القائمة، ومع ممثلي الطوائف األخرى اليت تقطن تلك املناطق

 
 األمن -ثالثا  

يف حــني ال يــزال الوضــع األمــين العــام هادئــا يف الظــاهر، فــإن إعــالن االســتقالل مــن     - ٧
يـشتينا ودخـول دسـتور كوسـوفو حيـز النفـاذ وردود فعـل صـرب كوسـوفو وبلغـراد                 جانب بر 

ــوفو     ــوفو وصــــرب كوســ ــان كوســ ــائفيت ألبــ ــوتر بــــني طــ ويف . علــــى ذلــــك زادت مــــن التــ
مارس، اسـتوىل موظفـون قـضائيون مـن صـرب كوسـوفو بـالقوة علـى مـبىن احملكمـة                     /آذار ١٤

مـــارس، /آذار ١٧ويف .  وظـــائفهمالتـــابع للبعثـــة يف مشـــال ميتروفيتـــسا مطـــالبني بإعـــادهتم إىل 
استعادت البعثة سيطرهتا على احملكمة مـن خـالل عمليـة قامـت هبـا شـرطة البعثـة تـدعمها قـوة                       

وخالل العملية تعرضت شرطة البعثة وقوة كوسوفو هلجوم من جانـب املتظـاهرين،             . كوسوفو
ليـة، وعـن   وحصل اشتباك عنيف أسـفر عـن الوفـاة املفجعـة لـضابط أوكـراين مـن الـشرطة الدو         

 من جنود قوة كوسـوفو وعـدة متظـاهرين مـن صـرب              ٢٤ من أفراد شرطة البعثة و       ٦٤إصابة  
.  متظاهرا بشكل مؤقت مث أفرج عنهم يف وقت الحق من اليوم نفـسه             ٢٣واحتجز  . كوسوفو

 سـاعة مـن مشـال ميتروفيتـسا، ممـا تـرك       ٣٦وأدى هذا احلادث إىل انسحاب شرطة البعثـة ملـدة           
مــارس، اســتأنفت شــرطة البعثــة  / آذار١٩ويف . قدمــة يف الفتــرة االنتقاليــة قــوة كوســوفو يف امل

وعاد اهلدوء إىل مشال ميتروفيتـسا حيـث اسـتؤنفت املظـاهرات     . مهامها املعتادة يف تلك املنطقة   
. وال تـزال حتقيقــات الـشرطة يف هـذه األعمــال اإلجراميـة جاريــة    . الـسلمية قبالـة مــبىن احملكمـة   
أثنــاء  فرانــسيس ســيكاندي حتقيقــا مــستقال يف األحــداث الــيت دارت وبنــاء علــى طلــيب، أجــرى

  وقــدمت إيلّ، واألحــداث املرتبطــة هبــايــة اســتعادة الــسيطرة علــى مــبىن حمكمــة ميتروفيتــساعمل
 . وهي قيد االستعراضنتائج هذا التحقيق
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إن توافر كميات كـبرية مـن األسـلحة غـري املـشروعة يف كوسـوفو خـالل هـذه الفتـرة                       - ٨
أبريل، قامـت دائـرة شـرطة كوسـوفو مـع قـوة            / نيسان ٢٧ففي  . جة يبعث على قلق شديد    احلر

قـرب  ) منطقـة غنيـيالن   (كوسوفو بعملية أسفرت عن اكتشاف خمبـأ كـبري لألسـلحة يف جيغـرا               
ــسابقة    ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال ــة كــبرية مــن   . احلــدود مــع مجهوري ــشرطة كمي ووجــدت ال

 حتمـالن لوحـات تـسجيل تابعـة لكوسـوفو، مبـا يف ذلـك                األسلحة والـذخرية خمبـأة يف سـيارتني       
مــدفعني مــضادين للطــائرات والعديــد مــن أجهــزة إطــالق القــذائف الــصاروخية والرشاشــات    

، قـبض علـى أربعـة مـن ألبـان كوسـوفو الـذكور بتهمـة                 تلـك ونتيجة عمليـة املدامهـة      . والبنادق
وغرامــات مــن املتفجــرات وقبــل ذلــك بيــومني، صــادرت الــشرطة عــدة كيل. االجتــار باألســلحة

وبندقية رشاشة يف مشال ميتروفيتسا؛ وألقي القبض على ثالثة من صرب كوسوفو نتيجة تلـك               
ــة ــابيع، يف    . العملي ــة أس ــك بثالث ــد ذل ــار١٩وبع ــن    / أي ــات م ــدة كيلوغرام ــايو، صــودرت ع م

ــرب         ٣ ٥٠٠املتفجــرات و  ــوفو ق ــن كوس ــاين م ــى ألب ــبض عل ــي الق ــذخرية وألق ــن ال ــة م  طلق
 .كاشانيك

 
 سيادة القانون -رابعا  

افيتش ذات األغلبيـة الـصربية يف      سـ تعمل احملكمـة البلديـة وحمكمـة اجلـنح يف بلديـة ليبو             - ٩
أمـا احملكمـة    .كوسوفو كجزء من نظام حماكم مجهورية صربيا، وذلـك منـذ إعـالن االسـتقالل    

 إىل مـوظفي    وقـد أوعـزت بلغـراد      .البلدية وحمكمة اجلنح يف زوبني بوتوك فهما مغلقتـان حاليـا          
ــضائي        ــس القـ ــصرفية لـــدى اجمللـ ــساباهتم املـ ــتقالة وبـــإغالق حـ ــتني باالسـ كوســـوفو، لاحملكمـ

احملاكم التابعة لوزارة العدل يف كوسوفو، والـيت تـسهل وصـول            بتصال  االأوقفت مكاتب    فيما
 ئيلـس القـضا  اجملويواصـل  . صرب كوسوفو إىل العدالة، غالبية عملياهتـا الرمسيـة لـدواعي أمنيـة          

وفو ووزارة العدل يف كوسـوفو صـرف رواتـب مجيـع مـوظفي احملـاكم، ومجيـع مـوظفي                    كوسل
وقــد . مكتــب املــدعي العــام، بانتظــار عــودهتم إىل العمــلمــوظفي احملــاكم وبمكاتــب االتــصال 

اصـلو  بعثـة مبمـثلني عـن القـضاة واملـدعني العـامني مـن صـرب كوسـوفو الـذين و                    الاجتمع ممثلو   
  .اساحتجاجاهتم يف مشال متروفيت

ففـي الفتـرة     .وتواصلت عمليات الشرطة العاديـة مـسجلة بعـض النجاحـات امللحوظـة             - ١٠
ديريــة التــابعني ملدائــرة شــرطة كوســوفو أفــراد مــايو، ضــبط / أيــار٢٠مــارس إىل /آذار ١٦مــن 

ــة    عمليــات نتيجــة  وحتقــق ذلــك .اجلرميــة املنظمــة كميــات كــبرية مــن املخــدرات غــري القانوني
بني التطــور املتواصــل الــذي حتققــه دائــرة شــرطة كوســوفو يف  يــ ذاوهــمستفيــضة، اســتخباراتية 

ــ/ أيــار٧ويف . مكافحــة اجلرميــة املنظمــة  تتعلــق مل تغلــق بعــد ف مــشتبه بــه يف قــضية  مــايو، أوِق
، ووجهـت إليـه هتمـة املـشاركة كقائـد يف           ٢٠٠٤مـارس   /بأعمال الـشغب الـيت جـرت يف آذار        
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من صرب كوسوفو واملواقع الدينيـة األرثوذوكـسية        اجلرائم اليت ارتكبتها جمموعة ضد املقيمني       
أمـا عـدد املتـهمني الـذين أدينـوا يف قـضايا توالهـا        . يف بريزرنالصربية ومقر بعثة األمم املتحدة   

 فمـا زال  ٢٠٠٤مـارس  /ب الـيت جـرت يف آذار  غمدعون عـامون دوليـون وتتعلـق بأعمـال الـش        
 شـخص   ٣٠٠مـا يربـو علـى       نائيـة ضـد     وقد قدم املدعون العامون احملليـون هتمـا ج        .  متهما ٣٥

 شخـصا يف احملكمـة   ١٤٥ب املذكورة، وجنـم عنـها إدانـة         غالرتكاهبم جرائم تتعلق بأعمال الش    
ويف حمـاكم اجلـنح، وجهـت هتـم إىل      .قـضية دون حـل   ٢١وما زالت  .البلدية وحمكمة املقاطعة

 .ل شخصا، ومل يعد هناك أي قضايا دون ح١١٦ شخصا، وأسفر ذلك عن إدانة ١٥٧
 

 ادـاالقتص -خامسا  
جرى إعالمي بأن املفوضية األوروبية سـتوقف متويلـها للعمليـات الـيت جتـري يف إطـار                   - ١١

يونيـه، وأن   / حزيـران  ٣٠اعتبـارا مـن     ) العنـصر الرابـع   ( التـابع للبعثـة      االقتـصاد إعادة بناء   عنصر  
تقريـري اخلـاص   ن  مـ ٩الفقـرة  ويف  .العنصر الرابع سـيوقف مجيـع عملياتـه الفنيـة نتيجـة لـذلك      

)S/2008/354( ُالفنيـة  البعثـة دون القـدرة      يترك   القرار   ذلك جملس األمن بقلقي من أن       ، أعلمت
أو خمصــصات امليزانيــة الالزمــة لالستعاضــة عــن اخلــرباء املمــولني مــن املفوضــية األوروبيــة وأداء 

العنـصر  شـكل  لقـد  .  الـضرورة ذلـك  يستدعتـ يهـا حاليـا العنـصر الرابـع، حيثمـا      الـيت يؤد املهام  
ن تقـــديري الرابـــع مكونـــا أساســـيا مـــن مكونـــات البعثـــة منـــذ تـــشكيلها، وأود أن أعـــرب عـــ

 . القطـاع اهلـام خـالل األعـوام التـسعة املاضـية            ذلـك قدمته من دعـم يف       للمفوضية األوروبية ملا  
وقــد اختــذت البعثــة التــدبري التــشريعي الــالزم الــذي يــضمن بقــاء الــصناديق االســتئمانية التابعــة   

 القـــرار التنفيـــذي للبعثـــة ، وذلـــك مـــن خـــاللســـلطتهاحتـــت  كالـــة كوســـوفو االســـتئمانيةلو
وســيكفل  .هلــذه الــصناديق دون مــشاركة البعثــةلألمــوال  الــذي حيظــر أي حتويــل ٢٠٠٨/٢٦
 التدبري محاية الصناديق االستئمانية التابعة لوكالة كوسـوفو االسـتئمانية، حـىت يف مواجهـة       ذلك

التابعـة للقطـاع العـام       الصناديق أو علـى الـشركات        تلك الوكالة على    التشكيك احملتمل بسلطة  
 التــدبري ذلــكبيــد أن البعثــة لــن تكــون يف وضــع يــسمح هلــا باختــاذ خطــوات إلنفــاذ     . عمومــا

 .التشريعي إذا ما استدعت الضرورة ذلك

ــدماج ازداد ولقــد  - ١٢ ــصاد اإلقليمــي،  يف كوســوفو ان ــا زالــت تواجــه  وإن كانــت االقت م
وقـد شـاركت البعثـة، بالتعـاون مـع وزارة التجـارة        . نامجة عن وضعها املتنـازع عليـه      صعوبات

والصناعة، مشاركة كاملة يف اخلطوات األوليـة املتخـذة لتنفيـذ االتفـاق اجلديـد للتجـارة احلـرة                   
ــالوســط  ــاالعتراض علــى النظــام       .أوروب ــه حكومــة صــربيا مــؤخرا ب ــذي اختذت ــرار ال لكــن الق

ول خــط احلــدود اإلداريــة مــع كوســوفو وعــدم تنفيــذه، بــالرغم مــن  اجلمركــي املنــشأ علــى طــ
  .التزامها بتنفيذه كتابة، قد يؤدي إىل صعوبات كبرية يف العالقات بني األطراف املوقعة
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ونظرا النعدام الرقابة اجلمركية على خط احلدود اإلدارية فإن كمية كبرية مـن الـسلع                - ١٣
عنـها، كمـا أن هتريبـها مـن خـالل نقـاط العبـور               التصريح  ن  إىل األسواق احمللية تعرب دو    املرسلة  

إليــرادات تتكبــدها ميزانيــة  ويــؤدي هــذا الوضــع إىل خــسائر يف ا  .غــري املــصرح هبــا قــد ازداد 
اجلرميــة عــصابات أفــراد قيــام عــن البــضائع للجمــارك وتزايــد التــصريح  بــسبب عــدم كوســوفو
ثـل هتريـب األغذيـة الـيت مل تعـد صـاحلة             ومي .سـيما الوقـود    لسلع األساسـية، ال   بتهريب ا املنظمة  

  .لالستعمال هتديدا هاما للصحة العامة

إطـار  بريـل لتقيـيم     أ/قامت بعثة من صندوق النقد الـدويل بزيـارة كوسـوفو يف نيـسان             و - ١٤
 الـدويل أرقـام النـاتج اإلمجـايل      النقـد صـندوق نقـح  وقـد  .  الكلي والسياسات الضريبية االقتصاد

 يـورو  ١ ٥٧٣أي (حاليا  مليون يورو    ٣ ٣٤٣يقدر بـ   ، فرفعها إىل ما     احمللي لكوسوفو مؤخرا  
ــاتج اإلمجــايل احمللــي بنــسبة    ٢٠٠٧يف عــام ) لكــل نــسمة ــه إىل منــو حقيقــي للن ، وتــشري توقعات

وتعـّد حكومـة كوسـوفو ملـؤمتر للجهـات       . يف املائة سنويا خالل فترة مخـس سـنوات  ٥تقارب 
 جيـري  ،ويف سياق التحـضريات هلـذا احلـدث    .يوليه/وز مت١١بروكسل يف يف املاحنة يزمع عقده 

حاليــا حتــديث إطــار اإلنفــاق املتوســط األجــل لكوســوفو بتــضمينه ســلم أولويــات جديــدة           
  . لالستثمار العاماوبرناجمالعامة للسياسات 

 كوسـوفو عـن عـدد مـن مـواطن الـضعف         ةميزانيـ حـسابات   كشفت تقـارير مراجعـة      و - ١٥
فما زال مستوى تنفيـذ مـشاريع االسـتثمار العـام ضـعيفا،             . املال العام وانعدام الكفاءة يف إدارة     

ومثة مـواطن قـصور يف إدارة       .  عن املستوى املقرر   ذلك االخنفاض الكبري يف اإلنفاق    ويدل على   
ــةالــضرائب يــتعني معاجلتــها هبــدف حتــسني منــاخ األعمــال   ، دون أن يــؤدي ذلــك إىل  التجاري

 .تآكل قاعدة إيرادات امليزانية
 

 احلكم -سادسا  
 الـيت  ٢٠٠٧/٣٠تقـدما ملموسـا يف تنفيـذ الالئحـة     تقريبـا  قد حققت مجيع البلـديات   ل - ١٦

  بـشأن احلكــم الـذايت للبلــديات يف كوسـوفو وتوســع نطـاق الــدور    ٢٠٠٠/٤٥تعـّدل الالئحــة  
وقــد . الـذي تؤديـه الـسلطات احملليـة، وتغـري بعــض هياكـل إدارة املـوظفني واإلدارة املاليـة فيهـا         

دت اإلدارات البلديـــة اجلديـــدة يف كوســـوفو أنـــشطتها باختاذهـــا تـــدابري لتعزيـــز الـــشفافية وطـــ
مفتوحــة للجمهــور، وإنــشاء جلــان البلديــة   ومنــها جعــل اجتماعــات جمــالس مــديريواملــساءلة،

تتوىل استعراض وضع املباين غري القانونية واالستيالء علـى ممتلكـات البلديـة، إضـافة إىل إنـشاء                  
ييفـو  ويف بلـديات بود   عملـها   وبدأت ست من هذه الوحـدات       . حلقوق اإلنسان وحدات بلدية   

وسـتتكون مجيـع هـذه الوحـدات        . يفوشونوفـوبردو وكلينـا وماليـ     تشيترن   وفو ه بوليي ووكوسوف
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من ثالثة موظفني على األقل، ويتوىل تنسيق أعمال كل وحدة املوظف املسؤول عـن الـشؤون                
 .اجلنسانية يف كل بلدية

 
 تراث الثقايف والديينال -سابعا  

 الـديين يف إطـار مـشاريع متبقيـة مـن     يتواصل العمل إلعادة بناء معامل التـراث الثقـايف و      - ١٧
التقرير، ويتوقــع أن املــشمولة بــستة منــها خــالل الفتــرة املتعلــق بــانتــهى العمــل و، ٢٠٠٧عــام 

وسـعيا لطمأنـة   . ٢٠٠٨يونيـه   /خرى يف أواخر حزيران   األثالثة  املتعلق باملشاريع ال  ينتهي العمل   
الكنيسة الصربية األرثوذوكسية واحلكومة الـصربية، وافقـت البعثـة علـى قيـادة متثيـل كوسـوفو         

يف  للجنـة املـذكورة   ٢٠٠٨عـام  لوقد انعقد االجتماع األول . يف جلنة تنفيذ أعمال إعادة البناء  
 والكنيـسة  ،سـوفو الـشباب والرياضـة يف كو  و، ووزارة الثقافـة  بعثـة المبـشاركة  يونيه  / حزيران ٦

وأحـيط املـشاركون علمـا بأعمـال      .الـصربية األرثوذوكـسية، وتـرأس االجتمـاع جملـس أوروبـا      
، وبإعــداد مقترحــات ٢٠٠٨إعـادة البنــاء الـيت جــرت خــالل األشـهر اخلمــسة األوىل مــن عـام     

  .ملشاريع جديدة

، اينديتــشعلــى األرض احمليطــة بــدير فيــسوكي طــال أجلــها وســعيا لتــسوية منازعــات  - ١٨
ــص       ــهما بت ــر مبوجب ــذيني أم ــرارين تنفي ــي اخلــاص ق ــة  أصــدر ممثل ــسجالت العقاري ــكحيح ال  لتل

 -  دون التقيـد بـاإلجراءات القانونيـة الـسارية    ٢٠٠١ اليت يبـدو أهنـا عـّدلت يف عـام      - األرض
 أصـدرت الـسلطات     ،يونيـه / حزيـران  ٣ويف  . دون أن خيل ذلـك بـاإلجراءات القـضائية اجلاريـة          

التنفيــذيني، مدعيــة أهنمــا يــضفيان صــفة  القــرارين فيــه تنفيــذ رفــضت بيانــا اين ديتــشالبلديــة يف 
.  اليت اختذهتا صربيا خالل حكم ميلوسيفيتش يف التـسعينات         “القرارات القسرية ”قانونية على   

بلديـة ديتـشاين فـور دخولـه        لبعثـة يف    اممثـل   هـاجم أشـخاص جمهولـون       يونيـه،   / حزيران ١٢ويف  
 اهلجوم إثـر صـدور هتديـدات مـن القائـد احمللـي لرابطـة         ذلكوأتى   .طفيفةجبراح  أصيب  فمرتله  

ويف . احملاربني القدماء يف كوسوفو ضد نائب املمثل البلـدي قبـل أسـبوعني مـن وقـوع اهلجـوم                  
 مـن الكنيـسة الـصربية       هيونيه، كتـب ممثلـي اخلـاص رسـالة إىل األسـقف تيودوسـي             / حزيران ١٦

التنفيذيني هلما قـوة القـانون وأهنمـا    القرارين ها أن يوضح فيديتشاين  األرثوذوكسية وإىل عمدة    
قـد رفـضت    البلديـة   وإن كانـت    ، حـىت    بنـاء عليهمـا   لـسجالت العقاريـة     ري الفعلي ل  يأديا إىل التغ  

  . السجالتتلكتغيري 

وانتــهت وزارة الثقافــة والــشباب والرياضــة مــن وضــع مــشاريع لــسبعة قــوانني فرعيــة     - ١٩
ويتوقــع أن . ٢٠٠٦نــوفمرب /الثقــايف الــصادر يف تــشرين الثــاين ضــرورية لتنفيــذ قــانون التــراث  

التقرير، املـشمولة بـ  وخـالل الفتـرة   . ٢٠٠٨يونيـه  /تصدر مشاريع القوانني هذه حبلول حزيـران  
 حادثـا ضـد املواقـع       ٢٧ عملية اعتقال وسجلت مـا جمموعـه         ١٢ أجرت دائرة شرطة كوسوفو   
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 حوادث ختريب وقع أحـدها يف موقـع         ١٠ وسرقة بسيطة   حادث   ١٤الدينية أو الثقافية، منها     
  .أثري

 
  والتكامل األورويبيرياملعا -ثامنا  

 ة قد أدمج يف برنامج الـشراكة األوروبيـ        عايريأشارت التقارير السابقة إىل أن برنامج امل       - ٢٠
جهــود حثيثــة تبــذهلا مؤســسات حمــط ، بــصفته هـذه،  ال يــزال، وأنــه ٢٠٠٦لكوسـوفو يف عــام  

، عــايريلتنفيـذ امل الفـين  ويتــضمن التقيـيم  .  ودعـم قــويني مـن اجملتمـع الـدويل    كوسـوفو، مبـشاركة  
، تفاصيل عن التطورات احلاصلة يف اجملـاالت الـيت مشلـها      هذا التقرير  من املرفق األول الوارد يف   

جديــدة وتواصــل العمــل لوضــع خطــة عمــل . التقريراملــشمولة بــفتــرة الخــالل  برنــامج املعــايري
فربايـــر / شــباط ١٣ االتفـــاق عليهــا مــع االحتـــاد األورويب ونــشرت يف    متوروبيــة  للــشراكة األ 

 الـصادرة   ٢٠٠٧، وهي خطـة تـستند إىل النتـائج الـيت تـضمنتها التقـارير املرحليـة لعـام                    ٢٠٠٨
 ).١٩٩٩ (١٢٤٤عن املفوضية األوروبية واملتعلقة بصربيا وكوسوفو، مبوجب القرار 

خليـة، بنـاء علـى طلـب مـن ممثلـي اخلـاص،              وأشري إىل أن مكتـب خـدمات الرقابـة الدا          - ٢١
 لتقيــيم ٢٠٠٧أغــسطس /يونيــه إىل آب/ حزيــرانأجــرى مراجعــة شــاملة ومــستقلة للفتــرة مــن 

إليها، هبدف حتديد الـدروس املستخلـصة وأفـضل         املسندة  لبعثة فيما يتعلق بالوالية     لاألداء العام   
قـدم مكتـب    و. اإلعمـار والتنميـة   املمارسات يف جماالت سيادة القانون واإلدارة املدنيـة وإعـادة           

تقريره عن املراجعة الشاملة لتنفيذ واليـة البعثـة إىل اجلمعيـة            بعد ذلك   خدمات الرقابة الداخلية    
أوجـــه تقريـــر عـــددا مـــن ذلـــك الوحـــدد  ).A/62/807 (٢٠٠٨أبريـــل / نيـــسان١٨العامـــة يف 
 ممثلـي اخلـاص عـن       وأعـرب . ومواطن القصور يف تنفيذ والية البعثـة يف هـذه اجملـاالت           اإلخفاق  

ــدم     ــر مل يق ــن أن التقري ــه م ــه قلق ــسع يف     يف رأي ــنواهتا الت ــة خــالل س ــا ألداء البعث ــا متوازن تقييم
 مراقبـة   ،وسوف يواصـل ممثلـي اخلـاص آخـذا يف االعتبـار الظـروف امليدانيـة املـتغرية                  .كوسوفو

ايري مبـا يكفـل إجنـاز     ومساعدة السلطات احمللية على تنفيذ املعـ ،املعايريالثغرات القائمة يف تنفيذ     
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤والية البعثة مبوجب القرار 

 
 حقوق اإلنسان واملسائل اإلنسانية -تاسعا  

 وتكـافؤ الفـرص     اإلنـسان احلكـم الرشـيد وحقـوق       لـشؤون    االستـشاري    يضع املكتـب   - ٢٢
ق  حقـو  السـتراتيجية خـر مـشروع     آلالـصيغة النهائيـة     واملسائل اجلنسانية التـابع لـرئيس الـوزراء         

التابعــة وحــدات حقــوق اإلنــسان مجيــع مــن مــسامهات يــشمل هــذا و.  وخطــة العمــلاإلنــسان
 التنفيـذي علـى نطـاق كوسـوفو لتنفيـذ           واإلطار وسيشكل السياسة العامة األساسية   لوزارات،  ل

وبعــد . لــسنوات الــثالث املقبلــةخــالل ا يف مجيــع القطاعــات اإلنــسان حقــوق أنــشطةوتنــسيق 
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  بلديـة، ٢٣ يفوحـدات مماثلـة   أُنـشئت   الـوزارات التنفيذيـة،  ن يف    وحدات حقوق اإلنسا   إنشاء
 .البلدياتمجيع  املائة من يف ٧٠ حنو أو
انتداب خـبري   وقد أدى   . بكامل طاقته اآلن   اإلنسان االستشاري حلقوق    ويعمل الفريق  - ٢٣
ليـل  إجـراء البحـوث والتح    علـى    الفنيـة  قدرتـه    إىل تعزيـز   اإلنـسان  حلقوق   األوروبية احملكمةمن  

 ممـا عـزز    القـضايا،    إلدارةلكتـروين   إنظـام   وُوضـع   . اإلنـسان حقوق  يف جمال   والصياغة القانونية   
ــدرة  ــشغيليةالق ــة . الت ــز وبغي ــوعيتعزي ــام ال ــة  ب الع ــه، شــرع يف محل ــةواليت ــ إعالمي   عقــدشملت

 إعالميــة، ومجاعــات اجملتمــع املــدين، ونــشر كتيبــات  احلكوميــةاجتماعــات مــع املنظمــات غــري 
 بـني القـضايا البـالغ       مـن و. كوسوفو وصربيا  تلفزيوينالقنوات احمللية ل  يف  عامة  نات  إعال وعرض
وأعلـن   قـضايا،  ٩ تتعلـق بقبـول   قـرارات  أصدر اآلن، حىت  قضية اليت تلقاها الفريق    ٢٦ عددها

 امللكيـة،  حقـوق    أمـور،  مجلـة    يف وتتنـاول القـضايا،   .  قـضايا  ٣ قـضايا وعـدم قبـول      ٦ عن قبول 
 تتعلــق مــسائل تــثري القــضايابعــض وال تــزال .  العــدلوإقامــة ،وحريــة التعــبري احليــاة،واحلــق يف 

نظـام القـانوين يف كوسـوفو       ال وفـق فعالية وسائل االنتصاف القانونية املتاحة ملقدمي الشكاوى        ب
إال أن  املظـامل،    أمـني اختيار املرشـحني ملنـصب      ب حاليامجعية كوسوفو   وتقوم  .  الراهن وضعهيف  

 . إىل درجة كبرية مسّيسة قد أصبحت عملية االختيار نأللقلق الشديد  اإىلهناك ما يدعو 
مـع اجملتمـع املـدين بالتعـاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة         يف نـشاطها  بعثة زادت ال قد  و - ٢٤

 تعزيــز اآلليــات املــشتركة بــني يفيف ذلــك  اهلــدف ويتمثــل. وصــناديقها وبراجمهــا يف كوســوفو
علـى حـد   جهـود التنميـة واالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ       دعم حكومة كوسوفو يف     لالوكاالت  

تـدفق  يـؤدي   أنومـن املتوقـع   .  تبادل املعلومات وحتـسني التنـسيق  كفاءةمن خالل تعزيز سواء  
 اإلنــسانية املــسائل علــى املــستوى التنفيــذي بــشأن  متــسقة اختــاذ قــرارات اجليــد إىلملعلومــات ا

تستــضيف وحتقيقــا هلــذه الغايــة، . لــدوليني اواألمــن، وســوف يــسهم يف تعزيــز الــسلم واإلمنائيــة
 الرئيـسية   احلكوميـة  املنظمـات غـري      يـضم  بـني الوكـاالت،      اجتماعا شهريا مـشتركا    حاليابعثة  ال
 .األمحراهلالل  واألمحرلصليب الدولية لركة احلو

 العائدون -عاشرا  
، داشخـصا مـشر    ٢١٥ كوسـوفو    إىلعـاد    ،٢٠٠٨مـايو   /وأياريناير  /بني كانون الثاين   - ٢٥
وهـذا يـدل    واملـصريني،   واألشـكايل طائفـة الرومـا   مـن  ١٠٨ من صرب كوسـوفو و      ٤٩ منهم
 االسـتقالل مـن    إعـالن  مبـا فيهـا      األخـرية  التطـورات الـسياسية      إىل يعـزى  أنميكن  خنفاض  على ا 

ــب كوســوفو  ــة  إن.جان ــف حمافــل صــنع القــرار    مل صــرب كوســوفو ممثلــي  مقاطع بــشأن ختل
 وعلـى   -املـضطلع بـه     عمـل   اللة وفرق العمـل البلديـة، أثـرت علـى            العام األفرقة، وهي   العائدين

علـى سـبيل املثـال،      ف. العائـدين بواألنـشطة املتعلقـة      بالطوائف وباملسائل  املتصلةنوعية القرارات   
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 النهائيـة  يف صـيغتها يف عـدد مـن البلـديات    املتعلقـة بالعائـدين    اسـتراتيجيات البلـديات     مل توضع 
 نقـص التمويـل وعـدم    العائـدين  الـيت تعتـرض     األخـرى   العقبـات  نيومن ب . ومل تعتمد حىت اآلن   

ــشتينا وبلغــراد، فــضال عــن االفتقــار       ــسلطات يف بري فــرص ال إىلوجــود حــوار وتعــاون بــني ال
 . املمتلكاتوشغلقتصادية اال
  يف كوسـوفو   الـصربية  اجملتمعـات    إىلاليت يقوم هبـا قـادة كوسـوفو         وتواصلت الزيارات    - ٢٦

. الــوزراء تاتــشيورئــيس ســيديو رئيس الــ الــيت قــام هبــاتلــك فيهــا ، مبــا هبــدف حتــسني الــصالت
ــة  األنـــشطة مل تـــدرج إال يف تلـــكأن  إال ــأخرةمرحلـ ــار يف متـ ــاقا إطـ  األجـــل  املتوســـطإلنفـ

 وذلــك ،يوليــه/يف متــوزاملتوقــع عقــده  اجلهــات املاحنــة، الــذي يــشكل األســاس ملــؤمتر لكوســوفو
توطيـد اجلهـود الـيت    حكومـة كوسـوفو    يـتعني علـى      وذلـك يـدل علـى أنـه       . نتيجة إصرار البعثـة   

 القـبض علـى      إلقاء وأدى. تبذهلا لتعزيز وتنفيذ عملية إعادة أفراد األقليات وإدماجها يف اجملتمع         
 قادمـا مـن  يـزور كوسـوفو   الـذي كـان   صـرب كوسـوفو   مـن   املشردين داخليـا     أحد األشخاص 

بعــد إعــالن    وقعــت، مــة مزعوجــرائم حــرب  الهتامــه بارتكــاب  مــارس  /آذار ١٢صــربيا يف 
إىل إعاقـة   مـايو   /أيـار  ٢١ مـن صـرب كوسـوفو يف         ومهامجة أحـد العائـدين    استقالل كوسوفو،   

 ورغـم الـشواغل الـيت تعتـري       . املعاينـة يف ذلك زيارات    ، مبا   بالعائدين كثري من األنشطة املتعلقة   
لوحـات  بة  املتعلقـ واإلجراءاتلقواعد  اشرطة كوسوفو   إزاء تنفيذ أفراد     كوسوفو   طائفة صرب 

،  بــشكل أكثــر صــرامة علــيهم الــسائقنيرخــص التــأمني علــى املركبــات ووتــسجيل املركبــات 
ــادت ــرة  أف ــشرطة يف كوســوفو  دائ ــة احلركــة أنال ــسبة حري ــصرب كوســوفو   بالن ــت يف  ل كان

 .املستوى املفروض
مـع اجملتمـع الـدويل،    بـشكل عـام    تتعـاون  والعائـدين  شـؤون الطوائـف   وزارة   أنورغم   - ٢٧
ــزال تواجــه حتــديات يف االضــطالع  ال فإهنــا ــدين  ت ــة و  باملــشاريع املتعلقــة بالعائ اجملتمعــات تنمي
الكافيـة   إن االفتقـار إىل الـشفافية   .  العامـة  املـسائل املتـصلة بالـسياسة     ، وكذلك يف معاجلـة      احمللية

يف  انعدام الثقـة يف املؤسـسات        إىلويؤديان   الوزارة عمل يعرقالن واإلجراءاتوجتاهل القواعد   
ورقــة   الــوزارة علــىوقــد وافقــت. األقليــات صــرب كوســوفو وغريهــم مــن طوائــف  فوفصــ

 مليـوين  يكلفسـ الذي ) منطقة بريشتينا(اخلاص بالبليه سيلو مشروع العائدين  بشأن  مفاهيمية  
 األشــخاص نقــلويرمــي إىل ، ٢٠٠٨يف عــام وهــو أول مــشروع توافــق عليــه الــوزارة  يــورو، 

ــا   ــاء ثالثــ   مكــان غــري مو إىلاملــشردين داخلي ــهم األصــلي، مــع بن ــواء ســكنية جممعــات ةطن  إلي
 . شخص٢٠٠ حنو أو،  مستضعفةمشردا وأسر ٦٠
غراتــشانيكا  الــصربية يف احلكومــة للعائــدين الــذي متولــهنــويف بادوفــاتس إن مــشروع  - ٢٨

ويتـوخى املـشروع    . هلـذا املـشروع   توقف نظرا لعـدم تقـدمي البلديـة أرضـا           قد  ) منطقة بريشتينا (
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املــشردين داخليــا الــذين ينتمــون أصــال إىل   مــن صــرب كوســوفو لــسبعني أســرةن بنــاء مــساك
ه تـ وقعالـذي    العائـدين  بـشأن ربوتوكـول التعـاون     مناطق أخرى من كوسـوفو، وهـو مـشمول ب         

 األفـراد  بعـودة ، الذي يـسمح     ٢٠٠٦ هيوني/ حزيران ٦تينا وبلغراد وبعثة األمم املتحدة يف       شبري
متزايـدة  معارضـة سياسـية   وأظهر ألبان كوسوفو    . األصلي  موطنهم غري يف كوسوفو    أماكن إىل

التـشكيك  وكول وتطبيقه يف حالة جمموعات العائدين من صرب كوسـوفو، مبـا يف ذلـك      للربوت
آثـار  تترتـب عليـه      قـد  للقلـق    ا مـثري  اهـذا تطـور   يعـد   و.  توقيع كوسوفو على الوثيقة    يف صالحية 
 .ماثلةشاريع العائدين املبالنسبة مل

 
 مالحظات -حادي عشر 

ولكــن . لقــد اختــذت األمــم املتحــدة موقفــا حمايــدا متامــا بــشأن مــسألة وضــع كوســوفو - ٢٩
البعثة وجدت نفسها، منذ اإلعالن عن استقالل كوسـوفو، إزاء حالـة شـهدت تغـيريا بالغـا يف                   

وكمـا نقلـت إىل علـم جملـس         . كوسوفو، وتعرضت سـلطة البعثـة ودورهـا لتحـديات جوهريـة           
ذه التطــورات، فــإن البعثــة يف تقــديري غــري قــادرة علــى أن تــؤدي اجلانــب  األمــن، يف ضــوء هــ

األكــرب مــن مهامهــا بوصــفها إدارة مؤقتــة يف مجيــع أرجــاء كوســوفو بــنفس القــدر مــن الفعاليــة 
 .كانت تفعل يف السابق كما
وآخذا يف االعتبار الواقع الذي تغري تغريا شديدا يف كوسوفو، ومراعاة ملصلحة صـون               - ٣٠

واالستقرار يف كوسوفو ويف املنطقة، قررت أن أمضي يف عملية إعـادة تـشكيل الوجـود                السلم  
وعلى النحـو الـوارد يف تقريـري اخلـاص إىل           ) ١٩٩٩ (١٢٤٤املدين الدويل ضمن إطار القرار      

ويف رأيي أن عمليـة إعـادة تـشكيل البعثـة، الـيت سـتنفذ علـى حنـو يتفـق متامـا مـع                    . جملس األمن 
، هـي يف مـصلحة األمـم املتحـدة وسـيؤدي تنفيـذها إىل محايـة                 )١٩٩٩( ١٢٤٤أحكام القرار   
وبناء عليه، أصدرت توجيهـات إىل البعثـة للتعـاون مـع االحتـاد األورويب حـىت                 . منجزات البعثة 

يضطلع بـدور تنفيـذي أكـرب يف كوسـوفو يف جمـال سـيادة القـانون ضـمن إطـار الـسلطة العامـة                         
قيــادة ممثلــي ب“ مظلــة األمـم املتحــدة ”، وحتــت )١٩٩٩ (١٢٤٤لألمـم املتحــدة، وفقــا للقـرار   

 .اخلاص
ويعتــرب احلــوار مــع بلغــراد بــشأن مــسائل ذات اهتمــام مــشترك، الــذي أشــرت إليــه يف   - ٣١

ــذهلا األمــم املتحــدة يف       ــة فائقــة بالنــسبة للجهــود الــيت تب ــرئيس تاديتــشن، ذا أمهي رســاليت إىل ال
شاركة يف حـوار يتـسم باالنفتـاح والـشفافية          وممثلي اخلاص على أهبة االستعداد للمـ      . كوسوفو

والتوازن مع السلطات يف بلغراد من أجل تطـوير هـذا احلـوار هبـدف تنفيـذ ترتيبـات عمليـة يف                      
وسيقوم بذلك بتعاون وتشاور وثيقني مع الـسلطات يف         . اجملاالت الستة اليت ذكرهتا يف رساليت     

 . ومع األطراف املعنيةبريشتينا
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دعــم كوســوفو يف مــا تبذلــه مــن جهــود لتوطيــد مؤســسات احلكــم   وستواصــل البعثــة  - ٣٢
الدميقراطي، وتعزيز النمو االقتصادي، واملضي قدما حنو مستقبل ضمن أوروبا باعتبارها جـزءا             

وال يـزال بنـاء جمتمـع تعـيش فيـه مجيـع الطوائـف جنبـا إىل جنـب يف                     . من بلـدان غـرب البلقـان      
وأدعــو الــسلطات يف بريــشتينا .  لكوســوفوســالم يــشكل حتــديا صــعبا وطويــل األجــل بالنــسبة 

وبلغــراد وممثلــي مجيــع طوائــف كوســوفو إىل مواصــلة العمــل مــع البعثــة، كمــا أهيــب بالــدول    
 .األعضاء يف اجمللس وباجملتمع الدويل األعم دعم كوسوفو يف هذا اجلهد

ي وأود أن أعرب عن تقديري وامتناين ملمثلي اخلاص الـسابق، يـواكيم روكـر، وملمثلـ                - ٣٣
اخلاص احلايل، المبريتو زانيري، وللموظفني العاملني يف البعثة، ملا يبذلونه من جهود خملصة ومـا               

كمـا أود أن أتقـدم بالـشكر        . يبدونه من التزام لدفع كوسوفو قدما خالل هذه الفتـرة العـصيبة           
مـن   قوة األمـن الدوليـة يف كوسـوفو، واالحتـاد األورويب، ومنظمـة األ              -لشركاء األمم املتحدة    
 ووكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، واملــسامهني اآلخــرين   -والتعــاون يف أوروبــا 

 .قدموه من دعم ملا
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 املرفق األول
 كوسوفواخلاصة بلتقدم احملرز يف تنفيذ املعايري ل فينالتقييم ال  
 ٢٠٠٨ يونيه/ حزيران١٥، كوسوفول العام لألمنيأعده املمثل اخلاص   

 
 العاملة الدميقراطية املؤسسات  

 ألعمــال مقاطعتــهماألعــضاء يف مجعيــة كوســوفو صــرب كوســوفو مــن أربعــة واصــل  - ١
من صـرب كوسـوفو،     اآلخرون   األعضاء الستة  وأهنى. فرباير/ شباط ١٧اجلمعية اليت بدأت يف     

ــمو ــستقل    ه ــربايل امل ــع احلــزب اللي ــن جتم ــهم ، جــزء م ــة يف   ل مقاطعت ــة للجمعي ــسات العام لجل
ضور اجتماعـات احلكومـة     حلـ احلزب الليربايل املـستقل     كما عاد الوزيران من     . رسما/آذار ١٩

ومل يتــأثر . مــن صــرب كوســوفواملدنيــة  اخلدمــة موظفــا مــن ١١ يف اجلمعيــةويعمــل . بانتظــام
 عـن البيانـات    الكـشف مراجعـة تقـارير     واسـتمرت   .  العمل بالتطورات الـسياسية    إىلحضورهم  

وفرضـت  . ٢٠٠٧نـوفمرب  / شـاركت يف انتخابـات تـشرين الثـاين       املالية للكيانات السياسية اليت   
حلملـة  ا قبـل  تقـارير    ها لعـدم تقـدمي    كيانـا  ٤٩لشكاوى والطعون االنتخابية غرامات علـى       جلنة ا 

 .احلملةعن  تقارير هاعدم تقدميكيانا ل ٢٢على و
 تــستند إىل تــشكيل جمــالس بلديــة موازيــة عــن بعــض زعمــاء صــرب كوســوفو وأعلــن - ٢

 نوفـو   ويف. مـايو /أيـار  ١١ كوسـوفو يف     صـرب ات احمللية اليت نظمتها بلغراد يف مناطق        االنتخاب
 اجملــالس البلديــة وأعــضاء صــرب كوســوفو واصــل موظفــو اخلدمــة املدنيــة مــنبــردو وشــتربته، 

صـرب  مـن   لـشؤون الطوائـف     املكتب البلـدي     علق موظفو ،   فيتينا يفو.  اهلياكل البلدية  مقاطعة
 أواخـر العمـل يف     توقفـوا عـن اجملـيء إىل       االستقالل، مث    إعالندية بعد    مع البل  تعاوهنمكوسوفو  

 مــن صــرب املدنيــة بعــض مــوظفي اخلدمــة  اإلعالنــات، أهنــىوبــالرغم مــن هــذه  . مــارس/آذار
 . ليبليان وكوسوفو بوليهوعادوا إىل عملهم يف بلدياهتم مقاطعةكوسوفو 

،  تــضطلع بعملــهالــوزارات الداخليــة للحــسابات يف مجيــع ا املراجعــة ومجيــع وحــدات - ٣
ــشأت و ــتثناء  أن ــديات، باس ــع البل ــدييتمجي ــزرن،   بل ــتش وبري ــل  أوبيلي ــذه الوحــدات مث ويف . ه

وقــدمت . عملـها ركزيـة لتنــسيق مراجعـة احلـسابات الداخليــة    املوحـدة  ال  بــدأتبريـل، أ/نيـسان 
 .مارس/آذار ٣ رئيس مجعية كوسوفو يف هلا إىل سنوي أول تقرير مكافحة الفساد وكالة

 الـصحة  لـوزارة  الـدائم  األمـني  علـى إقالـة   صوتت جلنـة تعـيني كبـار املـوظفني مـؤخراً       و - ٤
 األمـني يف حالـة    إال أنـه    . العتـراض ل اإلجرائـي ق  احلـ  أو الدائم جلسة اسـتماع      األمني منحدون  

يف و. هـذه املـسألة   للتحقيـق يف  ا فريقـ ت جلنـة تعـيني كبـار املـوظفني    أنـشأ  ، العدل لوزارةالدائم  
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 تـوخي دعـاه فيهـا إىل       رئيس الـوزراء     إىل العام رسالة    لألمني املمثل اخلاص    ، أرسل وقت الحق 
 .لجنةالعدم تسييس إىل و الرتاهة من أكربقدر 
ــرة   - ٥ ــالتقرير، املــشمولةوخــالل الفت ــستقلة  حــلّ  ب ــة امل ــا وازدادت ٧٩جملــس الرقاب  طعن

 فقــط دون بعة قــراراتســمل يتبــق ســوى ومنــذ بدايــة الــسنة . اجمللــسلقــرارات  درجــة االمثتــال
 عــضو إال أن اجمللــس ال يــزال ينقــصه. كوســوفوتلــك القــرارات إىل مجعيــة  أحيلــتقــد تنفيــذ و
 .املكتبية الكافية األموال واملعدات إىل ويفتقرواحد 

علـى أسـاس    تمويـل   التقارير عـن نفقـات      بلدية معنية    ٢٧أصل  من  بلدية   ٢٢وقدمت   - ٦
صـرب  مـن    ةغلبيـ أاليت تقطنها   تقدم البلديات   ومل  . ٢٠٠٨ من عام    األولحصص عادلة للربع    

تقاريرهـا يف الوقـت     زفيتشان وليبوسافيتش وزوبيين بوتوك وشتربتـسه ونوفـوبردو         يف  كوسوفو  
هـو   ،املائـة يف  ٩,٦البـالغ   ، الـيت قـدمت تقاريرهـا   ٢٢الــ  للبلـديات   اإلنفاق اإلمجايل   إن  . احملدد
 بلـــديات حصـــصها إالتنفـــق حبـــسب ومل . ةاملائـــ يف ١٢,٥البـــالغ  مـــن اهلـــدف الرمســـي أقـــل

 فـإن  ،٢٠٠٧مـن عـام     نفـسها   الفترة  بـ مقارنـة   وأوراهوفاتس وبودوييفو وميتروفيتسا وبريشتينا     
 . اخنفاضا ملحوظايظهران لإلنفاق اإلمجايل واملستوى اليت قدمت تقاريرهاعدد البلديات 

مــن الكافيــة خصــصات امليفتقــر إىل تنفيــذ القــانون بــشأن اســتخدام اللغــات وال يــزال  - ٧
. القـانون للتعريـف ب   إعالميـة محلـة   إجـراء   احلكومة  يتعني على   وال يزال   .  واملالية البشريةاملوارد  

قانونـا   ١٤٥ ومـن بـني     .اسـتخدام اللغـات    بـشأن    الئحة بلدية بلدية واحدة فقط    وقد اعتمدت   
حلكـم  ا ملؤسـسات   يف اجلريـدة الرمسيـة  منـها  ٩٥نـشر   العام،   لألمني املمثل اخلاص    اليت أصدرها 

 . املؤقتةالذايت
كوســوفو بــشأن   برنــامج علــى حكومــة كوســوفو  وافقــتبريــل، أ/ نيــسان٢٤يف و - ٨

 وسـوق العمـل    يف االقتـصاد     املـرأة  وإدمـاج ،  املـرأة ركز على تعلـيم     ي الذياملساواة بني اجلنسني    
مليـات اختـاذ    وع،، والـصحة، والعالقـات بـني اجلنـسني      واإلعـالم  االجتماعية، والثقافة    والرعاية
مناصب عليـا يف مؤسـسات احلكومـة املركزيـة     امرأة  ٣٤ويف الوقت الراهن، تشغل     . القرارات

ــة١٣,٢( ــشعب لرؤســاء اإلداريعلــى املــستوى  و).  يف املائ ــإن والوحــدات، ات والقطاعــال  ف
مكتــب رئــيس وقــد وافــق .  املائــة مــن الرجــاليف ٧٤ املائــة مــن النــساء و يف ٢٦  هــينــسبةال

أفرقـة العمـل    يف مجيع للمشاركةاملساواة بني اجلنسني الوكالة املعنية ب قدمتهى طلب  الوزراء عل 
 . مشاريع القوانني للحكومةإعداداليت تضطلع ب

 ألقليــاتلتابعــة لا عــالماإل وســائط إىل املقدمــة املــنح مــن الثانيــة اجلولــة بعــد تنفــذ ومل - ٩
 يف مـنح  أي تـوزع  ومل .٢٠٠٦ عام يف نحامل أوىل وقُدمت .احملرومةالفئات املتعددة والفئات    و

 إىل يـورو  ١٧٦ ٠٠٠ بتحويـل  اآلن حـىت  كوسوفو وتلفزيون إذاعة هيئة وقامت .٢٠٠٧ عام
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 املائـة  يف ٥ نـسبة  بتحويـل  قانونـا  ُملزمـة  واهليئـة  .٢٠٠٧ لعـام  األقليات إعالم وسائط صندوق
يـزال   ذلـك ال   رغـم و ،األقليـات  إعـالم  وسـائط  صـندوق  إىل جتبيهـا  الـيت  العـام  البث رسوم من

 .االشتراكات من أشهر سبعة يعادل مايتعني حتويل 
 

 املستقبلية التحديات  

 يتعلـق  فيمـا  هامتني مؤسستني املستقل الرقابة وجملس املوظفني كبار تعيني جلنة تشكل - ١٠
 الرقابــة ممارســة وينبغــي .واحليــاد التحــزب وعــدم املهــين باالقتــدار تتــسم مدنيــة خدمــة بتطــوير

 بالقــدر لــساجمل تزويــد وينبغــي .اإلجرائيــة للقواعــد وفقــا عملــها لكفالــة اللجنــة علــى ناســبةامل
 .واملوارد املوظفني من املناسب

 لجنــةبو اللغــات بقــانون اجلمهــور توعيــة علــىالعمــل  كوســوفو حكومــةيــتعني علــى و - ١١
 لتمكينـها   لكافيـة ا بـاملوارد  اللجنـة  وتزويـد  إليهـا،  الـشكاوى  تقـدمي  وإجراءات وواليتها اللغات

 .من العمل بصورة مناسبة

 يف التـشريعات القائم يف نـشر      ريالتأخ الستدراك إضافية جهود بذل إىل احلاجة وتدعو - ١٢
 .الرمسية اجلريدة

 وتـوفر   اجلنـسني  بـني  للمساواة كوسوفو برنامج على كوسوفو مجعية توافق أنينبغي  و - ١٣
 .التمويل الكايف لتنفيذه

ــد وال - ١٤ ــة جتــدد أن مــن ب ــا احلكوم ــة لا عــالماإل لوســائط دعمه ــاتلتابع ــات و ألقلي الفئ
 .العام البث رسوم من هلا املتاح التمويل باستخدام احملرومة،املتعددة األعراق والفئات 

 
 القانون سيادة  

 .الطوائف جلميع بالنسبة متقاربة اجلرائم يف البّت معدالت ظلت - ١٥

 الــيت الــشغب أعمــال قــاد أنــهشــخص اشــتبه يف  علــى يومــا/أيــار ٧ يف القــبض وأُلقــي - ١٦
 حبــرق تتعلــق جــرائمووجهــت إليــه هتــم بارتكــاب  ،٢٠٠٤ مــارس/آذار يف بريــزرن يف وقعــت
 الــشرطة مبــاين علــى ةاحلجــار وبإلقــاء كــسية،ووذثأر وكنــائس كوســوفو لــصرب تابعــة بيــوت

 .بريزرن يف املتحدة األمم بعثة ومكاتب

متـهمني   أربعـة  إدانـة  مـن  لكوسـوفو  اخلاصني املدعني مكتب كنمت ،مايو/أيار ٢٧ ويف - ١٧
 وحكــم .البغــاء ممارســة وتــسهيل األمــوال وغــسل باألشــخاص االجتــار رمجبــ مخــسة أصــل مــن

 حـوايل  تبلـغ  غرامـة  علـيهم  وفرضـت  سـنوات،  وسـت  مخـس  بـني  تتـراوح  ملـدد  بالسجن عليهم
 اخلاصـني  املـدعني  مكتـب  عـن  الـصادرة  اإلدانـة  مت تثبيـت   ،مايو/أيار ١٤ ويف .يورو ٨٥ ٠٠٠
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 .كوسـوفو  شـرطة  دائـرة أحـد أفـراد      بقتـل  تتعلـق  قـضية  يف منياملتـه  من عدد حق يف لكوسوفو
أشـخاص مـن ألبـان كوسـوفو متـهمني           مخـسة  ضد أخرى قضيةيف   حاليا اخلاص املدعي نظروي

 كالـة و رئـيس  اغتيـال  حماولـة  أثناء باألسلحة تتصل وجرائم مشددة قتل جرمية ارتكاب مبحاولة
 .كوسوفوتنظيم االتصاالت السلكية والالسلكية يف 

ــة مــن دويل عــام مــدع متكــن ،أبريــل/نيــسان ١٧ ويف - ١٨ ــان مــن اثــنني إدان  كوســوفو ألب
ضـد أحـد الـشهود       مـشددة  قتـل  جرمية ارتكاب وحماولة مشددة،املتهمني بارتكاب جرمية قتل     

تـهمني  امل كـال  علـى  وحكـم  .باحلـر  جبـرائم  تتعلـق  حـساسة  قـضية  يف آخـر  شاهد قتل وحماولة
ــسجن ــدة بال ــا ٢٥ مل ــار ٢٣ ويف .عام ــايو/أي ــة مــن دويل عــام مــدع متكــن ،م  مــن صــريب إدان
ــه وحكــم حــرب جــرائمبارتكــاب  كوســوفو ــسجن علي ــدة بال ــا يتــصل   ســنوات مثــاين مل يف م

ــاتب ــدمري عملي ــسرقة الت ــة أل ملمتلكــات النطــاق الواســعة وال ــانتابع ــاو كوســوفو، لب  لتخويفب
ــريض ــاةح وتع ــاس ي ــة، واألســلحة املتفجــرات باســتخدام للخطــر الن ــرة خــالل الناري ــن الفت  م

 .١٩٩٩ مايو/أيار إىل مارس/آذار

ــل وظــل - ١٩ ــات متثي ــرة يف األقلي ــوفو شــرطة دائ ــا كوس ــا ثابت ــد  تقريب ــسبةعن  يف ١٥,٥ ن
 إصـــالحيات دائـــرة يف األقليـــات متثيـــل وظـــل ).كوســـوفو صـــرب مـــن املائـــة يف ٩,٩( املائـــة

 اإلنـاث  متثيل وظل ).كوسوفو صرب من املائة يف ١٠,٣( املائة يف ١٤,٢ نسبة ندع كوسوفو
ــا ــد ثابتـ ــسبة عنـ ــة يف ١٣,٥ نـ ــرة يف املائـ ــرطة دائـ ــوفو شـ ــة يف ١٦,٩ و كوسـ ــرة يف املائـ  دائـ

 .كوسوفو إصالحيات

 شــرطة لـدائرة  تــابعني كوسـوفو  صـرب  مــن شـرطي  ٣٠٠ مـن  أكثــر إيقـاف  يـزال  وال - ٢٠
 الـذي  للـدائرة،  بـه  املعتـرف  القيـادي  التسلسليف إطار    العمل رفضهم بعد العمل عن كوسوفو

 عنــه نــتج حيــث حتــديا يــشكل بريــشتينا، يف الرئيــسي املقــر يف وينتــهي اإلقليميــة املقــار يف يبــدأ
 مـايو /أيـار  ٣٠ يف احلكومـة  وقررت .بريشتيناغنييالن و  منطقيت يفأفراد الشرطة    عدد يف نقص

ــشأفــراد  مرتبــات صــرف مواصــلة ــ ةرطال  إىل العــودة علــى هلــم تــشجيعا العمــل عــن فنيواملوق
 كوسـوفو  صـرب  مـن  كوسـوفو  شـرطة  دائـرة أفـراد    ملساعدة تنفيذية خطة ووضعت .وظائفهم
 يف يفكــرون هــؤالء مــن كــبريا عــددا أن إىل تــشري بــوادر ومثــة العمــل، إىل العــودة يف الــراغبني
 .بالفعل منهمفردا  ١٧ عاد وقد العودة؛

 ألبــان  مــن كوســوفو شــرطة دائــرة أفــراد مــن ألي ُيــسمح ال ،احلاضــر الوقــت ويف - ٢١
 وقعـت  الـيت  احلـوادث  عـن  الناشـئة  األمنيـة  الـشواغل  بسبب اسميتروفيت مشال بدخولكوسوفو  

ــستجيب وال .االســتقالل إعــالن عقــب ــداءات ي ــشرطة االســتنجاد لن ــوم بال ــات ويق  بالتحقيق
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ــو     إال ــرطة كوسـ ــرة شـ ــراد دائـ ــة وأفـ ــرطة البعثـ ــراد شـ ــى   أفـ ــون علـ ــذين ال يزالـ ــصرب الـ فو الـ
 .عملهم رأس
 الـيت  للوظـائف  الـشواغر  عـن  اإلعالن إجراءات كوسوفو إصالحيات دائرة بدأت وقد - ٢٢

 مركـزي  يف عملـهم  أمـاكن  يقـاطعون  فتئـوا  مـا  الـذين  كوسـوفو  صـرب  مـن  ٤٧ حاليا يشغلها
ــان    يف املوجــودين االحتجــاز ــان، وســجن ليبلي ــيالن وليبلي ــذغي  أن غــري .تقاللاالســ إعــالن من
ــون وال العمــل نعــ فــصلواُي مل املــوظفني أولئــك ــهم،وار يتلقــون يزال  إىل العــودة وبوســعهم تب
 .ذلك يف رغبوا إذا وظائفهم

 العمــل، عــن اسميتروفيتــ مشــال يف القــضائي النظــام توقــف االســتقالل إعــالن وعقــب - ٢٣
 وظلـت  .اجلنائيـة  القـضايا   احملاكمـات يف  و الـشرطة  هبـا  تقـوم  الـيت  التحقيقـات  علـى  سلبا أثر مما

 وقــد فربايـر، /شــباط ٢١ منـذ  مغلقـة  اسميتروفيتــ مشـال  جممــعت تعمـل ضـمن   كانــ الـيت  احملـاكم 
 .العاجلة املسائل سوى تعاجل ال حيث ترن،يشتفو إىل مؤقتة بصفة اآلن ُنقلت

 
 املستقبلية التحديات  

 تعـيني ل أو سـوفو كو صـرب  مـن  الـشرطة  أفـراد  قاءسـتب ال كـبرية  جهـود  بـذل ال بد من     - ٢٤
 القـانون سـيادة    وكفالـة  كوسـوفو  شـرطة  دائـرة  يف األعراق تعدد على حفاظا منهم جددأفراد  
 .األقليات جمتمعات يف والنظام

 .االستعراض قيد وهو الشهود، حبماية تتعلق تنظيمية الئحة مشروع وضع وقد - ٢٥

 اجلديـد  الـوزير  حتـت  دارةاإل تغـري  ومـع  .احملـاكم  لقـانون  النهائيـة  الـصيغة  وضع وينبغي - ٢٦
 رئــيس مكتــب موافقــة ينتظــر يــزال وال القــانون مــن كــبري جــزء صــياغة العــدل وزارة أعــادت
 .عليه الوزراء

 إنـشاء  علـى  صـياغته،  ةاجلاريـ  الشرعي، الطب إدارة إنشاء قانون ينص أن املتوقع ومن - ٢٧
 .عدلال وزارة داخل الشرعية واألدلة باملفقودين ُتعىن وكالة أو إدارة

ــأدييب النظــام إدارة حتــسني وجيــب - ٢٨ ــ اخلــاص الت  أجــل مــن كوســوفول ئيقــضاال لساجملب
 قــضية ٥٧ للمجلــس التــابعتني التأديــب جلــنيت وأمــام .املتــأخرة القــضايااالنتــهاء مــن البــت يف 

 .٢٠٠٧ عام أواخر منذ اللجنتني من أي جيتمع ومل .فيها البت تنتظر تأديب
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 احلركة حرية  
 الطقـوس  كوسـوفو  صـرب  منواملشردون   العائدون حضر وبيتش وإيستوك ليناك ويف - ٢٩

 دون بيـتش  بطريركيـة  ويف شتغوريو ديربوديسافتشي و  يف الفصح لعيد كسيةووذثاألر الدينية
 .حراسة ةأي

ــدى - ٣٠ ــروف غــري شــخص واعت ــى مع ــد عل ــن عائ ــشاين يف كوســوفو صــرب م ــوم ديت  ي
 التـايل  اليـوم  يف الضحية بزيارة كوسوفو شرطة دائرة وقائد يتشايند عمدة وقام .مايو/أيار ٢١

 .للعدالة وتقدميه املعتدي هوية عن بالكشف ووعدا العتداءبا بقوة ونددا

 ٢٦ ٢٩٥ مــن اإلنــسانية تاحلــافال خدمــة يــستخدمون الــذين املــسافرين عــدد وازداد - ٣١
 يف العمــل ىلإ وأعيــد .أبريــل/نيــسان يف شــخص ٣٠ ٤٠٠ إىل ينــاير/الثــاين كــانون يف شخــصا

 يحـ  ووهـ  ،هميكروناسـيلي  إي كـودرا  بني يصل الذي اإلنسانية احلافالت خط أبريل/نيسان ٧
 مؤقتـا  أوقـف  أن بعـد  ا،سميتروفيتـ  مـن  اجلنـويب  اجلزءو ،اسميتروفيت مشايل كوسوفو ألبان يقطنه
 ناملـسافري  تنقـل  الـيت  اخلاصة الصغرية احلافالت خدمة استؤنفت كما .االستقالل إعالن عقب
ــ جنــوب إىل ليبوســافيتش مــن املــتجهني كوســوفو ألبــان مــن  شــرطة دائــرة حبراســة اسميتروفيت

 .مارس/آذار ١٧ يف  بشكل مؤقتأوقفت أن بعد كوسوفو،

 بدايـة  يف إيقافهـا خدمـة القطـار بـني زفيتـشان وكوسـوفو بوليـه بعـد                بعد ُتستأنف ومل - ٣٢
 غـري  قطـار  خـدمات  تـشغل  ربيةالـص  احلديدية السكك خطوط شركة بدأت عندما مارس/آذار

 يف العمـل  إىل التوجـه  عـن  كوسـوفو  صـرب  مـن  املوظفـون  وتوقـف  .كوسوفو مشال يف شرعية
 أثـرا  القطـار  خلـدمات  احلـايل  الوقـف  وتـرك  .فربايـر /شـباط  ١٧ منذ احلديدية السكك خدمات
 فوتـــشيترن يف املوجـــودين أولئـــك ســـيما وال كوســـوفو، صـــرب حركـــة حريـــة علـــى ســـلبيا
 .هبولي وكوسوفو شوأوبيليت

 
 املستقبلية التحديات  

 خدمـة  لتـسيري  اختيـاره  يـتم  مقاول أي احتفاظ تكفل أن كوسوفو حكومة على يتعني - ٣٣
 .اخلدمة هذهفراد الطوائف األخرى املستفيدة من وأ كوسوفو صرب بثقة اإلنسانية احلافالت

 
 وأفرادها الطوائف وحقوق املستدامة العودة  

 األمـم  مفوضـية  تقـدر  :مـرض  غـري  كوسـوفو  إىل العائـدين مـن    األقليـات  أفراد عددإن   - ٣٤
 خـــالل عـــادوا ةاألقليـــفـــراد فئـــات أ مـــن فقـــطشخـــصا  ١٨١ أن الالجـــئني لـــشؤون املتحـــدة
 .وبريـشتينا  بيـتش  يف العائـدين  مـن  عـدد  أكـرب  ُسـجل و ،٢٠٠٨ عام من األوىل األربعة األشهر
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 ٢٠٠٨ أبريـل /نيـسان  وحـىت  ٢٠٠٠ عـام  نـذ م األقليـة  فئـات  مـن  العائـدين  عدد جمموع وُيقدر
 .شخصا ١٨ ١٥٨ بـ

 مـن  بتمويـل  العـام،  هـذا  خـالل  للعـودة  مـنظم  مشروع أول تنفيذ مايو/أيار ٨ يف وبدأ - ٣٥
 .كلينا بلدية يف الواقعة بريكوفو إىل مشردة أسرة ١٥ إلعادة الربيطانية، احلكومة

 املتعـددة  العـودة  مـشاريع  مـن  روعامـش  ٢١ املتـصلة بــ      العـودة  عمليات متويل يزال وال - ٣٦
 .يورو مليون ١٧ قدره عجز من يعاين القطاعات،

 يــسمح مل ستوك،يــإ إىل الــدامنركي الالجــئني جملــس نظمهــا للمعاينــة زيــارة إطــار ويف - ٣٧
 تـشرد  حالـة  يف حاليـا  يعيـشون  الذين ،)ستوكيإ( روديش مستوطنة من املصريةفراد اجملموعة   أل
 ضــمن حاليــا يقــع الــذيو منــه، قــدموا الــذي املكــان إىل بــالعودة ســود،األ اجلبــل مجهوريــة يف

 هـي  للعـودة،  بديلـة  مواقـع  ثالثـة  علـيهم  وُعرضـت  .شوتغوريـ  بـدير  حتيط محاية منطقة حدود
 ردود بـأن  أيـضا  وأفيد .اخلصوص اهبذ جارية اتادثاحمل تزال وال س؛وجات ودوبرافا سربودران

 القــرى يف توطينــهم ضــد املــضيف اجملتمــع يف يــةالعرق الطوائــف مجيــع عــن صــدرت قويــة فعــل
 .الطوائف هلذه التابعة

إدارة  علـى  اإلشراف مسؤولية والعائدينشؤون الطوائف    وزارة تولت ،مايو/أيار ويف - ٣٨
 الرومــاطائفــة  مــن داخليــا املــشردين مؤقتــة بــصفة يــؤوي خمــيم وهــو ومتويلــه، أوســتريود خمــيم
 .اسوفيتميتر مشال يف واملصريني االيكواألش

 املـشردين  ومجعيـة  والعائـدين شـؤون الطوائـف      وزارة بـني  لتفـاهم ل مـذكرة  توقيع ومع - ٣٩
 املــشردين مجعيــات مــع املــستقبل يف عالقاهتــا حتــسني الــوزارة تتوقــع مــايو،/أيــار ٢٣ يف داخليــا
ــا ــف ال خمتلــف يف داخلي ــعطوائ ــشاريع وم ــصلة ذات امل ــالعودة ال ــع ب ــراف م ــاكوب االعت ــن هن  م
 .املركزي املستوى على العودة خبصوص القرار اختاذ عمليات مجيع يف ألساسينيا الشركاء

 .الـوزارة  يف املدنيـة  اخلدمة موظفي تعيني لقواعد واالمتثال النفقات إدارة حتسنت وقد - ٤٠
 ولـوائح  لقواعد وفقا شواغر، تسعة جمموعه ما مللء تعيني عملية الوزارة أجرت ،مايو/أيار ويف

 الـوزارة  أظهرت وكذلك .النظامية غري التعيينات تصحيح أجل من الصلة، ذات املدنية اخلدمة
 هلــذا اجلاريــة نفقاهتــا وأدارت ،املاضــي العــامتبــذير يف النفقــات مقارنــة بال يف ملموســا اخنفاضــا

 .الصلة ذات واللوائح للقواعد وفقا اآلن حىت العام

 مـن  دفعـة  أول بزيـارة  مـارس /آذار يف سـيديو  رئيسالـ  قـام  ،النيـة  حـسن  علـى  وكبادرة - ٤١
  .إقامتهم مقر يف ديتشاين إىل العائدين الصرب
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ــرة وخــالل - ٤٢ ــاين كــانون مــن الفت ــاير/الث ــسان إىل ين ــل/ني ــد ،أبري  إىل شخــصا ٨٥٣ أعي
 اخنفـض  وقـد  ).أشخاص ٢٠٨( أملانيا من املطرودين من عدد أكرب قدم حيث قسرا، كوسوفو
 جمموعـه  ما وأعيد .قسرية إعادة ٩٦١ شهدت اليت اضي،امل العام من الفترة بنفس قياسا العدد
 .٢٠٠٦ عام يف شخصا ٣ ٥٩٨ بـ مقارنة ،٢٠٠٧ عام يف كوسوفو إىل شخصا ٣ ١٢٥

 
 املستقبلية التحديات  

يــتعني علــى حكومــة كوســوفو أن تظهــر التزامهــا بتنفيــذ الربوتوكــول بــشأن عمليــات   - ٤٣
 .العودة

 االتـصال فيمـا بـني املـشردين داخليـا وحكومـة كوسـوفو،               يفالقائمة  وملعاجلة الثغرات    - ٤٤
باتصاالت مكثفـة مـع األشـخاص املـشردين،         لوزارة شؤون الطوائف والعائدين أن تقوم       ينبغي  

ومجعيــات املــشردين، وكــذلك مــع وســائل اإلعــالم وغريهــا مــن املنظمــات املكرســة جملتمعــات 
 .إليهاالعائدين  يف كوسوفو ويناملوجوداملشردين 

 
 القتصادا  

-٢٠٠٩للفتــرة األجــل األجــل املتوســط اإلنفــاق ُتـِعـــد وزارة املاليــة واالقتــصاد إطــار  - ٤٥
ــؤمتر    و، ٢٠١١ ــة كوســـوفو يف مـ ــه حكومـ ــات املاحنـــة  ستعرضـ ــرر عقـــده يف   للجهـ ــن املقـ مـ

 . يف بروكسل٢٠٠٨يوليه /متوز ١١

 ة عمليـ  ٣٠ قـد أطلقـت   كالـة كوسـوفو االسـتئمانية       كانـت و  ،  أبريل/نيسان ٣٠حىت  و - ٤٦
 شــركة مــن مؤســسات ٣١٣ شــركة جديــدة مــن أصــول ٥٥١خصخــصة، حيــث اســُتحدثت 

اخلصخـصة  عمليـة  بريل، بلغ جمموع عائـدات  أ/ نيسان٣٠وحىت . املطروحة للبيعالقطاع العام  
 مليـون يـورو مـستحق الـسداد         ٧٥,٦يوجـد   ومن هـذا املبلـغ      .  مليون يورو  ٣٧٨ما يربو على    

ــسابقني   ــاملني ال ــستحقني للع ــه   يفامل ــرف من ــل  املؤســسات املخصخــصة، وُص ــن  بالفع ــر م أكث
ــات    ١٥,٥ ــورو الحتــاد نقاب ــون ي ــى العمــال     العمــال ملي ــدات عل ــوزع العائ ــذي ي ــستقل، ال امل

 .املستحقنيالسابقني 

 نـسبة   ٢٠٠٨األول مـن عـام       للفصل للطاقة كوسوفو شركة عائدات جباية وشكلت - ٤٧
 اجلبايـة  معـدل  عـن   يف املائـة ٧تبلـغ أكثـر مـن     يـادة بز للبيـع،  املتاحـة  الطاقـة  من املائة  يف٤٠,٦
 وميثـل  .٢٠٠٧الفـصل األخـري مـن عـام      يف للبيـع  املتاحـة  الطاقـة  املائـة مـن   يف ٣٣,٣ بلغ الذي

 .٢٠٠٧ذلك اخنفاضاً طفيفاً عن الفترة املناظرة يف عام 
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 املستقبليةالتحديات   
جل حتسني منـاخ األعمـال دون       ينبغي معاجلة جوانب القصور يف إدارة الضرائب من أ         - ٤٨

 .تقويض قاعدة إيرادات امليزانية

ويكــشف تقريــر مراجعــة حــسابات ميزانيــة كوســوفو عــن نــواحٍ عديــدة مــن الــضعف  - ٤٩
امليزانيـة أن تتخـذ خطـوات       املـشمولة ب  لمنظمـات   لوينبغـي   . وعدم الكفاءة يف إدارة املـال العـام       

 .العام للحسابات فورية لتنفيذ توصيات املراجع

ــا - ٥٠ ــه اخنفــاض كــبري يف        وم ــنجم عن ــا ي ــام ضــعيفا، مم ــشاريع االســتثمار الع ــذ م زال تنفي
 .مستوى اإلنفاق من امليزانيات العامة عما هو مقرر

 
 حقوق امللكية  

العقاريـة  اإلسكان واملمتلكـات  املتعلقة بطالبات  املجلنة   فيها   بتتليت  بني القضايا ا  من  و - ٥١
مبمتلكـات  مجيعهـا   وتتعلـق   .  قـرارا  ١١يـتعني تنفيـذ     ال يـزال      قـضية  ٢٩ ١٦٠ والبالغ جمموعهـا  

 .واقعة يف اجلزء الشمايل من ميتروفيتسا

 مطالبـة  ٣٩ ٥٨٣اآلن مـا جمموعـه       حىت العقارية   للممتلكات كوسوفو وكالة وتلقت - ٥٢
 يف املائــة مــن املطالبــات ٩٠وســكنية، ويتعلــق مــا يربــو علــى  وجتاريــة زراعيــة ممتلكــات تــشمل
ــة بــاب قبــول املطالبــات   مبمتلكــا ــة، وقــد أغلقــت الوكال ــة وأصــدرت. ت زراعي  كوســوفو جلن

 يف  ٢١تبلـغ   ( مطالبـة  ٨ ٢٩٥ بشأن حىت اآلن قرارات   العقارية   املمتلكاتللمطالبات املتعلقة ب  
 .)القضايااملائة من جمموع عدد 

اريـة   املمتلكـات العق   تـأجري  خطـة  تنفيـذ  العقارية   للممتلكات كوسوفو وكالة وتواصل - ٥٣
 خـالل الفتـرة   ٣٤٤منـها  ( عملية إخـالء   ٨٢٣اخلطة، ُنفذت    ومبوجب هذه . شؤوهنا تدير اليت

ــالتقرير  ــداهتا    ٩٤٠، ومثــة )املــشمولة ب ــغ جممــوع عائ ــدالت إجيــار بل ــا ب ــسددون حالي   ســاكنا ي
 .رو يو٦٩٣ ٤٣٣

 
 املستقبليةالتحديات   

،  التملـك  حقوق املستوفية   الشقق ببيع املتعلق القانون مشروع ُيـعدل أن يتعني يزال ما - ٥٤
 واملمتلكـات  إلسـكان  املتعلقـة با طالبـات  املجلنـة  عـن  الـصادرة  لكي يعتـرف صـراحةً بـالقرارات   

 التجريـد مـن   ومينـع  عنـد خصخـصة الـشقق،    التملـك  كفـل محايـة حقـوق   ُتوبـذلك   ،العقاريـة 

 .املمتلكات بصورة غري مشروعة
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 للممتلكــات كوســوفو اف علــى وكالــةومل ُيعــني بعــد أعــضاء جــدد يف جملــس اإلشــر  - ٥٥
 .العقارية

علــى الوكالــة بوضــع واعتمــاد إجــراءات حــساب    وينبغــي أن يقــوم جملــس اإلشــراف  - ٥٦
 . بالقبولباملمتلكات السكنيةباهتم املتعلقة ملن حظيت مطالالتعويض املايل وتقدميه 

 
 التراث الثقايف  

عـام  املتبقيـة يف  شاريع  املـ قـايف والـديين يف      التراث الث بناء معامل   استمر العمل على إعادة      - ٥٧
اكتملت ستة منها خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير ومـن املتوقـع أن ينتـهي العمـل يف             و،  ٢٠٠٧

 .٢٠٠٨يونيه /ثالثة أخرى يف حزيران

قــرارين تنفيــذيني بــشأن نــزاع عقــاري متواصــل   العــام لألمــني اخلــاص وأصــدر املمثــل - ٥٨
حيـازة الـدير    العقاريـة   سجالت  بـأن تعكـس الـ     القـرارات   وتقضي  . يتعلق بدير فيزوكي ديكاين   

وقـد تطلـب ذلـك األمـر تغـيري          . ٢٠٠٧لقطع األراضي املعينة عمال بعقد اهلبـة املـؤرخ يف عـام             
، بـدون إجـراءات   املمتلكـات لتصحيح ما يبدو أنه تغيريات عشوائية يف قائمـة  العقاري السجل  

وال متــس تلــك القــرارات اإلجــراءات القــضائية اجلاريــة   .قانونيــة ســليمة، باملخالفــة لعقــد اهلبــة 
 .وقد رفضت البلدية االمتثال لألمر الوارد يف القرار التنفيذي. لالعتراض على عقد اهلبة

اليونــسكو مبنحــة مــن   برعايــةدياكوفيــشا وقــد بــدأت األعمــال يف مــسجد هــادوم يف   - ٥٩
 .أكتوبر/هي يف تشرين األولبريل، ومن املقرر أن تنتأ/الواليات املتحدة يف نيسان

ضـد  حادثـا    ٢٧مـا جمموعـه     دائـرة الـشرطة     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، سـجلت        - ٦٠
غالبـا مـا يقـوم هبـا      ةبـسيط تعلـق بـسرقات   يمنها  حادثا   ١٤وكان  . مواقع دينية أو ثقافية خمتلفة    

ــّصر ــا جمموعــه وجــرى القــبض علــى . ق ــهما ١٢  م حلــاالت بينمــا تتواصــل التحقيقــات يف ا  مت
 .األخرى

. للمواقـع الثقافيـة والدينيـة   منتظمة يف القيام بدوريات وزيارات دائرة الشرطة وتستمر   - ٦١
ــسة     ــساعة يف كني ــدار ال ــى م ــستمر الوجــود الثابــت عل ــشتينا،  يف نيكــوالس القــديس وي بري

 تـدابري  والرياضـة، تنفيـذ   والـشباب  الثقافـة  وزارة معهـا  تعاقـدت  خاصـة  أمنية تواصل شركة كما

 جـورج  القـديس  الـصربية املختـارة، منـها كنيـسة     األرثوذوكسية يف عدد من املواقع إضافية أمنية
 .بريزرن يف
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 املستقبليةالتحديات   
ينبغي أن تواصل احلكومة العمل على إجياد سبل لتأمني احلماية الالزمـة ملواقـع التـراث         - ٦٢

 إىل دعـم بنـاء املعـامل   جلنـة إعـادة    وستحتاج. الثقايف وتنظيم محالت توعية عامة بشكل مستمر

 أجــل مــن، الــصربية األرثوذوكــسية الكنيــسة ســيما ال و، األطــراف املعنيــة مجيعهــامــن مــستمر
 .جملس كوسوفو للتراث الثقايف إلنشاء تدابري عاجلة اختاذ وجيب. مهمتها من االنتهاء

 
 فيلق محاية كوسوفو  

 يف املائـة إىل     ٦,٥لق محاية كوسوفو مـن      حدث اخنفاض ضئيل يف متثيل األقليات يف في        - ٦٣
 يف ١,٤واخنفــض متثيــل صــرب كوســوفو مــن .  يف املائــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير٦,٢

 عــامال، يبلــغ عــدد املنــتمني  فــردا ٢ ٨٧٦ويــضم فيلــق محايــة كوســوفو  .  يف املائــة١املائــة إىل 
ــات منــهم  ــراك كوســوفو و  ٣٨ (١٧٨ لألقلي  مــن ٣٤فو و  مــن أشــكايل كوســو  ٣٥  مــن أت

 .) من طوائف كوسوفو األخرى٤١ من صرب كوسوفو و ٣٠بوشناق كوسوفو و 

 صـرب  توقف عن العمل مثانية مـن  فرباير،/ شباط١٧االستقالل يف  إعالن أعقاب ويف - ٦٤
ــة كوســوفو     ــضاء يف فيلــق محاي ــوفو األع ــراء تــأدييب ضــدهم حــىت اآلن،     . كوس ومل يتخــذ إج

 .لعملإىل اهم بالعودة هود املبذولة إلقناعوتتواصل اجل

ويف . وما زال فيلق محاية كوسوفو يركز على تنمية قدراتـه التـشغيلية واحملافظـة عليهـا                - ٦٥
بريل، اشتركت مفرزة من خـرباء إزالـة األلغـام مـن            أ/ نيسان ١٢مارس إىل   / آذار ٢٢الفترة من   

قرية غريديـك بـالقرب     يف عمليات إنقاذ يف      املتحدة األمم فيلق محاية كوسوفو برفقة ممثل لبعثة     
ــذخرية يف         ــستودعات ال ــى معاجلــة عواقــب انفجــار أحــد م ــا، للمــساعدة عل ــا، ألباني ــن تريان م

 .مارس/آذار ١٥
 

 املستقبليةالتحديات   
 معـا  العمل كوسوفو يف الدولية األمن وقوة كوسوفو محاية فيلق منسق يواصل مكتب  - ٦٦
 باالضـطالع  كوسوفو، محاية فيلق مع اركةاملش وتعزيز مواصلة إىل هتدف مبادرات تنفيذ على

 .العامة مكانته وصون عملياته استدامة إىل ترمي بأنشطة
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 املرفق الثاين
 كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة يف الشرطة وقوام تكوين  
 )٢٠٠٨يونيه / حزيران١٥يف (  

 
 العدد البلد العدد البلد

 ٣٧ السويد ٤١ االحتاد الروسي
 ٧ سويسرا ١٠ األرجنتني
 ١٨ الصني ٦٨ األردن
 ٣٤ غانا ١٤ إسبانيا
 ٤١ فرنسا ١٣٣ أملانيا
 ٤٨ الفلبني ٤  أوغندا
 ٨ فنلندا ١٨٣ أوكرانيا
 ٧ قريغيزستان ٤٤  إيطاليا

 ١٤ كرواتيا ١٨١ باكستان
 ١٤ كينيا ٢ الربازيل
 ٦ ليتوانيا ١ الربتغال
 ٤ مالوي ٤٦ بلغاريا
 ١٦٠ شبنغالدي
 ١٤٠ بولندا

ــا    ــدة لربيطانيــــ ــة املتحــــ اململكــــ
 ٤٩  العظمى وأيرلندا الشمالية

 ١٠ النرويج ١٢٨ تركيا
 ٢٢ النمسا ٢٣ اجلمهورية التشيكية

 ١٢ نيبال ٢٠ الدامنرك
 ٩٩ اهلند ١٨١ رومانيا
 ١٤ هنغاريا ١٠ زامبيا

 ١٨٣ الواليات املتحدة األمريكية ٢٤ زمبابوي
 ٢ ناناليو ١٤ سلوفينيا

 ٢ ٠٥٦   اجملموع 
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 تكوين دائرة شرطة كوسوفو  
 )٢٠٠٨يونيه / حزيران١٥يف (  

 
 العدد النسبة املئوية الفئة

 ٥ ٩٨٠ ٨٤,٥١ ألبان كوسوفو
 ٧٠٢ ٩,٩٢ صرب كوسوفو

 ٣٩٤ ٥,٥٧ أفراد األقليات العرقية األخرى
 ٧ ٠٧٦  اجملموع 

 ٦ ١١٩ ٨٦,٤٨ الرجال
 ٩٥٧ ١٣,٥٢ النساء
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 املرفق الثالث
تحـدة لـإلدارة    تكوين وقوام عنصر االتصال العـسكري يف بعثـة األمـم امل             

 املؤقتة يف كوسوفو
 )٢٠٠٨يونيه / حزيران١٥يف (  

 
 عدد ضباط االتصال البلد

 ١ االحتاد الروسي
 ١ األرجنتني
 ٢ األردن
 ٢ إسبانيا
 ٢ أوكرانيا

 ٤ يرلنداأ
 ٢ باكستان
 ٢ الربتغال

 ١ اريابلغ
 ٢ بنغالديش

 ١ بولندا
 ٢  بوليفيا

 ١ اجلمهورية التشيكية
 ١ الدامنرك
 ٣ رومانيا
 ١ زامبيا
 ١ شيلي
 ٢ كينيا
 ١ ماليزيا
 ١ مالوي

 ١ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 ٢ النرويج
 ١ نيبال

 ١ نيوزيلندا
 ١ هنغاريا

 ٣٩ اجملموع 
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