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  مقدمة

ويض املمنوح هلا مبوجب قرار  عمالً بالتف،(UNMIK)تقدم بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو   - ١
، هذه الوثيقة األساسية املوحدة بوصفها اجلـزء        ١٩٩٩ حزيران يونيه    ١٠املؤرخ  ) ١٩٩٩(١٢٤٤جملس األمن   

. األول من تقاريرها إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة              
مي التقارير املنسقة بشأن حقوق اإلنسان، اليت تقتضي تقدمي وثيقة أساسية ووثائق            عدت كوثيقة استرشادية لتقد   أو

خاصة مبعاهدات بعينها مبوجب املبادئ التوجيهية العامة املقترحة املنقحة بشأن تقدمي التقارير إىل هيئات رصـد                
 عشر لرؤساء هيئات معاهدات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت وافق عليها من حيث املبدأ االجتماع السابع

 .)املبادئ التوجيهية (٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٤- ٢٣ حقوق اإلنسان يف

با على أساس مدخالت من أركـان       وووضعت مشروع الوثيقة األساسية منظمة األمن والتعاون يف أور          - ٢
ومؤسسات احلكم الذايت ) بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو(ومكاتب بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو 

ولعبت حكومة كوسوفو، من خالل وحدات حقوق اإلنسان اليت أنشئت يف اآلونة األخرية يف الوزارات،               . املؤقتة
مث اضطلع مكتب املمثل اخلاص لألمـني       . دوراً هاماً يف إعداد مدخالت التقرير ويف التعليق على مشروع الوثيقة          

  .شروعالعام يف كوسوفو باستعراض وتنقيح امل

اخلصائص الدميوغرافية واالقتصادية     - أوالً
  واالجتماعية والثقافية لكوسوفو

   اجلغرافيا-  ألف

سالفية السابقة ووهى كيان غري ساحلي متاخم أللبانيا ومجهورية مقدونيا اليوغ. تقع كوسوفو يف غرب البلقان  - ٣
وهى مساحة تبلغ ثلث مساحة بلجيكـا       . بعاً كيلومتراً مر  ١٠ ٨٨٧وتبلغ مساحة كوسوفو    . واجلبل األسود وصربيا  

 متر تقريباً من سطح البحر وهى حماطة باجلبال، وتقـسمها           ٥٠٠وكوسوفو حوض جغرايف يقع على ارتفاع       . تقريباً
  .)١(سلسلة جبلية وسطى ممتدة من الشمال إىل اجلنوب إىل منطقتني فرعيتني متماثلتني تقريباً يف املساحة وعدد السكان

 مليون هكتار من األراضي، بأربعة مستجمعات مياه أمطار رئيسية          ١,١ اليت تشمل زهاء     ،كوسوفووتتميز    - ٤
  فوق هالل من اجلبال الغربية والشمالية، جتري منها أهنار إىل اجلنوب واجلنوب الشرقي تـشطر سـهوالً مرتفعـة                   

).  هكتـار  ٥٥ ٠٠٠(شبعة باملياه   ويشيع حتات التربة يف املناطق املرتفعة وامل      . وخصبة نسبياً )  متر ١ ٠٠٠- ٣٠٠(
 يوم خالية من الصقيع،     ٢٠٠- ١٧٠ مم يف املتوسط و    ٦٦٠واملناخ قاري يف الشرق مع معدل سقوط أمطار مقداره          

                                                      

)١( Towards Stability and Prosperity: A Program for Reconstruction and Recover in Kosovo، 
برنامج للتعمري واإلنعاش يف كوسوفو من إعداد املفوضية األوروبية والبنك الدويل دعماً لبعثة األمم              : صوب االستقرار واالزدهار  

 ].Towards Stability and Prosperityيشار إليه فيما بعد باسم [ )١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣ (٢ الفقرة ،املتحدة يف كوسوفو
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  والـدفء  )  مـم  ٧٨٠(ولكن تأثريات البحر األبيض املتوسط يف اجلنوب الغريب تعزز معـدل سـقوط األمطـار                
  .)٢(املنطقةيف تلك )  يوماً خالية من الصقيع٢٢٥- ١٩٦(

 هكتار مصنفة كأرض زراعيـة      ٥٧٧ ٠٠٠)  يف املائة  ٣٩( هكتار مغطاة بالغابات     ٤٣٠ ٠٠٠ويوجد زهاء     - ٥
   هكتـار   ٤٠٠ ٠٠٠مـراع وحنـو     )  يف املائـة   ٣١( هكتار تقريبـاً     ١٨٠ ٠٠٠ومن هذه األخرية    ).  يف املائة  ٥٢(
 اليت  - ة لدى البنك الدويل، تنقسم األرض الزراعية         املستخدم ١٩٩٨ووفقاً إلحصائيات   . قابلة للزراعة )  يف املائة  ٦٩(

  :تشمل األراضي القابلة للزراعة واملراعي واحملاصيل املعمرة على النحو التايل

   هكتار٢٩١ ٠٠٠  أراضي حماصيل زراعية  •
   هكتار١١٠ ٠٠٠  قمح  •
   هكتار٩٥ ٠٠٠  ذرة  •
   هكتار٣٦ ٠٠٠  حماصيل أعالف  •
   هكتار٢٨ ٠٠٠  خضر  •
   هكتار١٦ ٠٠٠  يشعري ربيع  •
   هكتار٦ ٠٠٠  حماصيل صناعية  •
   هكتار٨٦ ٠٠٠    مروج  •
   هكتار١٢ ٠٠٠  بساتني  •
   هكتار٨ ٠٠٠  كروم  •
   هكتار١٨٠ ٠٠٠  مراع  •
 .)٣( هكتار٥٥٧ ٠٠٠  جمموع األراضي الزراعية  •

ضة الكربيت  وتوجد يف كوسوفو احتياطيات كبرية من رواسب الفحم احلجري العالية القيمة احلرارية واملنخف              - ٦
وال توجد هبا بنية حتتية     . وال توجد هبا وراسب وقود أحفوري أخرى      . والرماد، تقدر مبا يربو على عشرة مليارات طن       
  .وال توجد يف كوسوفو سوى طاقة هدروكهربائية متواضعة. لتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي أو مصفاة للنفط

الزنك املتواضعة احلجم والدرجة، موزعة على /رصاصكما توجد يف كوسوفو موارد طبيعية من رواسب ال  - ٧
وباإلضافة إىل ذلك، يوجد هبا منجمان للنيكل الذي يـستخدم يف           . طول حزام جغرايف ممتد على جانبها الشرقي      

                                                      

  .٣٩املرجع نفسه، الفقرة  )٢(
أرقام مقتبسة من اإلحصائيات الواردة يف الكتاب السنوي الرمسي جلمهورية  (٤٢ الفقرة ،املرجع نفسه )٣(

 ).١٩٩٨ ،يوغوسالفيا االحتادية
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وتشمل املوارد اجليولوجية األخرى . إنتاج النيكل احلديدي يف حزام جيولوجي ميتد إىل ما وراء حدودها يف ألبانيا
  .)٤( واملاغنسيت واملعادن النفيسةالبوكسيت

  اهليكل الدميوغرايف واإلثين -  باء

ال تتوفر عن كوسوفو بيانات دميوغرافية دقيقة نتيجة تارخيها املضطرب يف اآلونة األخـرية والـتغريات                  - ٨
ا ، عندم ١٩٨١وأُجري آخر ِتعداد مقبول بصفة عامة يف كوسوفو يف عام           . السكانية الكبرية اليت صاحبت ذلك    

؛ غري أن نتائجه تعترب غري موثوق ١٩٩١وأجري تعداد سكاين يف عام . ١ ٥٨٤ ٠٠٠قدر جمموع السكان بزهاء 
  .)٥(هبا بسبب اخنفاض مستوى املشاركة من طائفة ألبان كوسوفو اليت متثل أغلبية السكان

 )٦(١,٧ أنه كان    وتتفاوت تقديرات األمم املتحدة والبنك الدويل لعدد سكان كوسوفو حيث أشارتا إىل             - ٩
ة غري الواضـحة نـزاع      ـوزاد من تعقيد هذه الصورة الدميوغرافي     . ١٩٩٨ مليون نسمة يف عام      )٧(٢,٢مليون و 
وشرد الرتاع ذاتـه    . ة انتقال مجاعية للسكان أثناء وبعد األعمال العدائية       ـد حرك ـ، الذي شه  ١٩٩٩- ١٩٩٨
حوا إىل ألبانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية        من ألبان كوسوفو على وجه اإلمجال الذين نز        ٨٠ ٠٠٠زهاء  

وأشارت التقديرات إىل أن جمموع عـدد       . )٨( شخص داخلياً  ٥٠٠ ٠٠٠وشرد ما يربو على     . السابقة اجملاورتني 
  .)٩(١٢ ٠٠٠ و٤ ٠٠٠ تراوح بني ١٩٩٩- ١٩٩٨الوفيات الناتج عن نزاع 

، ١٩٩٩يونيه  /ية األعمال العدائية يف حزيران    وهنا) الناتو(وعلى أثر تدخل منظمة حلف مشال األطلسي          - ١٠
 ٦٥٠ ٠٠٠ كان أكثر مـن      ١٩٩٩يوليه  / متوز ٨بيد أنه حىت متوز     .  غري ألباين كوسوفو   ٢٤٢ ٠٠٠غادر قرابة   

. الجئ قد عادوا إىل كوسوفو بفضل العودة التلقائية والعودة مبساعدة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني               
 شخص مرحلني يف بلدان     ٩٠ ٠٠٠ نسمة باملناطق والبلدان اجملاورة و     ١٥٠ ٠٠٠بزهاء  وبذلك، تبقى عدد يقدر     

  .ثالثة وعدد غري معروف من ملتمسي اللجوء

                                                      

)٤( World Bank, Kosovo Economic Memorandum، ) البنك الدويل، املذكرة االقتصادية لكوسـوفو (
  ).٢٠٠٤مايو / أيار١٧ (٥٠- ٤٩الفقرتان 

)٥( UNICEF Situation Analysis of Children and Women in Kosovo،) ف، حتليـل حالـة   ياليونيس
  ]. Children and Women in Kosovoيشار إليه فما بعد باسم ) [٢٠٠٣(. ٨، ص )األطفال والنساء يف كوسوفو

   ٨، الفقـرة    S/1999/779،  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو             )٦(
 ).١٩٩٩يوليه / متوز١٢(

)٧( Towards Stability and Prosperity. 

)٨( S/1999/779 ٨، الفقرة. 

)٩( Memorandum of the President of the International Development Association to the Executive 

Directors on a Transitional Support Strategy of the World Bank Group for Kosovo, 1) الرابطة االئتمانية مذكرة رئيس 
) ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٣) (الدولية إىل املديرين التنفيذيني بشأن استراتيجية فريق البنك الدويل للدعم االنتقايل لكوسوفو

  ].Transitional Support Strategyفيما بعد باسم  يشار إليه[
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  اخلدمات العامة واإلدارة -  جيم

خالل التسعينيات من القرن املاضي كان صرب كوسوفو يشغلون، بسبب جمموعة من العوامـل منـها                  - ١١
، فضالً عن االستجابات الشعبية هلذه السياسات، أغلبية املناصب يف اإلدارة العامة            السياسات العامة والتشريعات  

وأنشأ ألبان كوسوفو الذين ميثلون األغلبيـة       . واملؤسسات واملرافق العامة امللكية واملؤسسات اململوكة اجتماعياً      
اية الصحية، كان ُيمول بصفة     قطاعاً عاماً موازياً يشمل بصفة خاصة التعليم والضمان االجتماعي وخدمات الرع          

  .أساسية من مسامهات طوعية مقدمة من ألبان كوسوفو يف الشتات

اتفـاق  " فـور توقيـع      )١٠(وعلى أثر انسحاب القوات العسكرية وقوات الشرطة اليوغوسـالفية والـصربية            -١٢
د كبرية من صرب كوسـوفو،   الذي أهنى العمليات العدائية، غادرت أعدا   ١٩٩٩ هيوني/ حزيران ٩ املؤرخ   )١١("كومانوفو

. بسبب املخاوف على أمنهم، أماكن إقامتهم إما إىل املناطق اليت يسيطر عليها الصرب من كوسوفو أو إىل صربيا نفسها                  
ومشلت هذه املغادرة أعداداً كبرية من مديري وموظفي القطاع العام، الذين نقلوا أيضاً أعداداً كبرية من وثائق القطـاع                   

واشتمل هذا على نقل الوثـائق املـساحية مـن          .  ما يسمى البلديات واحملاكم يف املنفى يف صربيا نفسها         العام مث أنشأوا  
وعلى الرغم من الطلبات املتكررة املقدمة إىل حكومة صربيا من املمثل اخلاص لألمني العام يف كوسوفو بصفته                 . كوسوفو

  . الوثائق املساحية فقد بقيت يف صربيا نفسهارئيس بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بإعادة

وبعد انتهاء الرتاع مباشرة، كانت هياكل اخلدمات العامة يف كوسوفو معطلة إىل حد كبري بسبب عدد مـن                    - ١٣
ومشل هذا حمطيت توليـد الطاقـة يف كوسـوفو       . العوامل مجعت بني اإلمهال وأضرار احلرب ورحيل املوظفني املدربني        

وكانت . ت القضائية والبلدية  اياه يف بعض البلديات والتخلص من القمامة، وكذلك املدارس واإلدار         وشبكات توزيع امل  
معظم املستشفيات تقوم بعملها، ولكن رعاية املرضى تأثرت بالرتاعات السياسية اخلطرية بشأن اهلياكل اإلدارية وتعيني               

  .)١٢( جلياً يف مجيع قطاعات اخلدمات العامةوكان النقص احلاد يف املوظفني املهرة. املوظفني يف املستقبل

                                                      

  تشمل،١٩٩٩يونيه / حزيران٩ري، املعقود يف ـلفين العسكاق اـمن االتف) جيم)(٣(١وفقاً للمادة  )١٠(
 :سالفيةوالقوات اليوغ

ويشمل هـذا   . مجيع أفراد قوات مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ومجهورية صربيا واملنظمات ذات القدرة العسكرية           "
رية املشاركة والقوات اجلوية قوات اجليش وقوات البحرية النظامية واجملموعات املدنية املسلحة واجملموعات شبه العسك

واحلرس الوطين وشرطة احلدود وقوات االحتياطي العسكرية والشرطة العسكرية وخدمات االسـتخبارات ووزارة             
االحتادية والعربية والشرطة احمللية واخلاصة ملكافحة الشعب واإلرهاب وأي جمموعات أخرى أو أي أفـراد               الداخلية  

  .")KFOR"( لدوليةآخرين يسميهم قائد قوة األمن ا
 وحكوميت مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة   )KFOR( العسكري بني قوة األمن الدولية       االتفاق الفين  )١١(

 .١٩٩٩يونيه /انريزومجهورية صربيا املعقود يف ح

)١٢( S/1999/779 ١٥- ١١، الفقرات.  
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   املؤشرات االقتصادية-  دال

 يف املائة من جممـوع      ٢٥وقد دمر ما يربو على      . بعد هناية الرتاع، كان اقتصاد كوسوفو يف حالة اهنيار          - ١٤
 مليـون   ٧٠٠مع خسائر تقدر مبا يتراوح بني       (املساكن متاماً وتعرضت احملاصيل واملعدات الزراعية لتلف شديد         

  .أوروباوتتصف كوسوفو بصفة عامة بأهنا أفقر منطقة يف ).  مليون دوالر أمريكي٨٠٠و

   اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين يف كوسوفو-  ثانياً
  حملة تارخيية موجزة -  ألف

مـة  وظهرت أز . اجلوية بعد فشل حمادثات السالم يف رامبوييه      " الناتو"بدأت محلة   : ١٩٩٩مارس  /آذار  - ١٥
  . شخص من منطقة الرتاع٨٠٠ ٠٠٠الجئني مجاعية حيث فر ما يربو على 

) ١٩٩٩(١٢٤٤واعتمد القرار . انسحب اجليش الوطين اليوغوساليف من كوسوفو: ١٩٩٩يونيه /حزيران  - ١٦
الذي وضعت كوسوفو مبوجبه حتت اإلدارة املؤقتة لألمم املتحدة وأقيم وجود أمين دويل معروف باسم كفـور                 

(KFOR) .            وأكد القرار نفسه التزام مجيع الدول األعضاء بسيادة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ووحدة أراضيها .
  .وُشكّل اجمللس االنتقايل لكوسوفو هبدف إقامة حكم ذايت يف كوسوفو

ُوقع اتفاق لتقاسم اإلدارة املؤقتة لكوسوفو حيث أنشأت بعثـة األمـم            : ١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول   - ١٧
وكان اهلدف مـن    . دة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو اهليكل اإلداري املؤقت املشترك واجمللس اإلداري املؤقت           املتح

  .إقامة اهليكل اإلداري املشترك هو املساعدة يف إدارة كوسوفو إىل أن تقام مؤسسات حقيقية يف كوسوفو

  .أُجريت االنتخابات البلدية يف كوسوفو: ٢٠٠٠أكتوبر /تشرين األول  - ١٨

وأنشأت بعثـة األمـم     . إعالن اإلطار الدستوري للحكم الذايت املؤقت يف كوسوفو       : ٢٠٠١مايو  /أيار  - ١٩
  .املتحدة، دعماً لقدرات العدل والشرطة، ركناً جديداً للشرطة والعدل

أُجريت انتخابات مجعية كوسوفو وأوضحت نتائجها فوز حزب رابطـة          : ٢٠٠١نوفمرب  /تشرين الثاين   - ٢٠
  .قراطيقراطية بأكرب عدد من األصوات، تاله حزب كوسوفو الدميكوسوفو الدمي

ونقلت . أدت مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة القسم أمام املمثل اخلاص لألمني العام          : ٢٠٠٢مارس  /آذار  - ٢١
  . بعض الوظائف احلكومية الرئيسية إىل سيطرة مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة

حلفظ أو تعزيز قيمة وسـالمة املؤسـسات        "لة كوسوفو االستئمانية    أنشئت وكا : ٢٠٠٢يونيه  /حزيران  - ٢٢
  ".اململوكة اجتماعياً واملؤسسات العامة امللكية يف كوسوفو وإدارهتا بأسلوب رشيد

  .أُجريت االنتخابات البلدية الثانية: ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول   - ٢٣

  ".معايري كوسوفو"اعتمدت : ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول  - ٢٤
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  .مارس/ آذار١٩ و١٨ و١٧حدوث شغب يف كوسوفو يف : ٢٠٠٤مارس /آذار  - ٢٥

  . أجريت االنتخابات الختيار أعضاء مجعية كوسوفو: ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول  - ٢٦

  بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو -  باء

ؤقتة يف كوسوفو بوصفها الوجود ، بعثة األمم املتحدة لإلدارة امل١٢٤٤أنشئت، مبوجب قرار جملس األمن   - ٢٧
  :ودعا جملس األمن، بصفة خاصة، البعثة إىل. املدين الدويل بغية توفري إدارة مؤقتة لكوسوفو

 أداء الوظائف اإلدارية املدنية األساسية؛  •

 تعزيز إقامة استقالل ذايت كبري القدر وحكم ذايت يف كوسوفو؛  •

  كوسوفو اآلجل؛تيسري عملية سياسية ترمي إىل حتديد مركز  •

 الدولية؛ تنسيق جهور اإلغاثة اإلنسانية واإلغاثة يف حاالت الكوارث، اليت تضطلع هبا مجيع الوكاالت   •

 دعم إعادة إقامة البنية التحتية األساسية؛   •

 حفظ القانون والنظام املدنيني؛  •

 محاية حقوق اإلنسان؛  •

 . يف كوسوفو عودة آمنة ال تعترضها معوقاتضمان عودة مجيع الالجئني واملشردين إىل ديارهم  •

وورد بيان اهليكل الفعلي لبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو يف تقرير األمني العام بشأن البعثة   - ٢٨
وتتألف البعثة، من أجل تنفيذ واليتها، من       . (S/1999/779) ١٩٩٩ هيولي/ متوز ١٢الذي قُدِّم إىل جملس األمن يف       

  .يرأس كل منها نائب للمثل اخلاص لألمني العام" أركان "أربعة

ول مـدين يف    ؤواملمثل اخلاص لألمني العام يف كوسوفو، بصفته رئيس بعثة األمم املتحدة، هو أعلى مس               - ٢٩
، وهو )١٩٩٩(١٢٤٤وميارس السلطة التنفيذية املدنية والتشريعية املخولة إليه من جملس األمن يف قراره . كوسوفو

  ).S/1999/779 من الوثيقة ٤٤الفقرة ( السلطة النهائية للبت يف تفسري أحكام القرار أيضاً

ويضطلع النائب الرئيسي للمثل اخلاص مبساعدة املمثل اخلاص يف توجيه وإدارة البعثة ويكفل حتقيق هنج منسق                 - ٣٠
نهم أحد العناصر األربعة تقارير إىل ويقدم نواب املمثل اخلاص الذي يرأس كل م. ومتكامل جلميع عناصر البعثة األربعة   

ويرأس املمثل اخلاص جلنة تنفيذية تـشمل يف عـضويتها النائـب            . املمثل اخلاص بصورة مباشرة بشأن تنفيذ مهامهم      
وتساعد اللجنة التنفيذية املمثل اخلاص يف االضطالع مبسؤولياته، وهي األداة          . الرئيسي للممثل اخلاص والنواب األربعة    

  ). S/1999/779 من الوثيقة ٤٧- ٤٥الفقرات (يت يشرف من خالهلا على تنفيذ أهداف البعثة الرئيسية ال

ويف األصل، كانت تشرف على الركن األول من أركان البعثة، الذي متثلت واليته يف ضـمان تقـدمي                    - ٣١
. ٢٠٠٠يونيه  /يرانواختتم تنفيذ هذا الركن يف حز     . املساعدة اإلنسانية، مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني      

  . أنشئ ركن أول جديد للشرطة والعدل٢٠٠٠مايو /ويف أيار
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  األركان األربعة

  الشرطة والعدل، وهي حتت اإلدارة املباشرة لألمم املتحدة: الركن األول  - ١  

وميارس . ويرأسها مفوض الشرطة. وتعمل الشرطة الدولية حتت سلطة املمثل اخلاص من خالل هذا الركن  - ٣٢
. ويقدم املفوض تقارير إىل املمثل اخلـاص      . لسلطات التشغيلية والتقنية والتنظيمية على مجيع أفراد الشرطة       مجيع ا 

واهلدفان الرئيسيان للبعثة مها إنفاذ القوانني املؤقتة وإقامة دائرة شرطة حمترفة ونزيهة يف كوسوفو، ومدربة علـى                 
بات الشرطية إىل دائرة شرطة كوسوفو ويبقى الضباط      وجيري نقل مجيع الواج   . العمل الشرطي يف سياق دميقراطي    

  .الدوليون لالضطالع فقط بدعم ومراقبة أنشطتها

  :وقد توخى أن جيرى توفري األمن على ثالثة مراحل  - ٣٣

مبسؤولية ضمان السالمة العامة والنظام     " كفور"يف املرحلة األوىل، اضطلعت قوة األمن الدولية          )أ(  
واضطلعت الشرطة املدنية التابعة لبعثـة      . جود املدين الدويل من تويل مسؤولية هذه املهمة       العام إىل أن يتمكن الو    

بشأن املسائل الشرطية وأقامت اتصاالً مع " كفور"األمم املتحدة، ريثما يتم نقل هذه السلطة، بإسداء املشورة إىل 
  النظراء احملليني والدوليني؛

وقامت " كفور"سؤولية إنفاذ القوانني وضمان النظام العام من ويف املرحلة الثانية، تولت البعثة م  )ب(  
  الشرطة املدنية التابعة للبعثة بالوظائف الشرطية، وُمنحت سلطة إنفاذ القوانني؛

ويف املرحلة الثالثة، اليت جيري تنفيذها حالياً، تضطلع البعثة بنقل املسؤوليات عن الوظائف الشرطية                )ج(  
  .وتركز الشرطة التابعة للبعثة جهودها على مهام التدريب وإسداء املشورة واملراقبة. إىل دائرة شرطة كوسوفو

ويتوىل الركن األول من أركان البعثة، مسؤولية إنشاء وإدارة النظام القضائي ويتكفل الركن الثالث مبراقبـة                  - ٣٤
. هنة القضائية والقانونية وتدريب الشرطة    النظام القضائي لضمان االمتثال لسيادة املعايري القانونية، وتدريب وتطوير امل         

 أنشئت إدارة الشؤون القضائية وانقسمت بعد ذلك بقليل إىل قسمني مها خدمات االدعاء العام               ١٩٩٩يوليه  /ويف متوز 
، أنشئت دائرة العدل اإلدارية، كجزء من اهليكـل         ٢٠٠٠مارس  /ويف آذار . وإدارة احملاكم، وإدارة اإلجراءات اجلزائية    

وتولـت بعـض    )١٣(٢٠٠٠/١٥ رقـم  (UNMIC Regulation) املؤقت املشترك، مبوجب الئحة البعثـة  اإلداري
وكان املمثل اخلاص قد أقر إدخال القضاة واملدعني العامني الدوليني قبل ذلك بقليل . املسؤوليات يف هذه اجملاالت
وأحلقت بإدارة الشؤون القضائية  وأنشئت شعبة الدعم القضائي الدويل  )١٤(٢٠٠٠/٦من خالل الئحة البعثة رقم      

. وترأسها موظف دويل، ولكنها شاركت بصورة فعلية اجلهاز اإلداري نفسه بوصـفها إدارة العـدل اإلداريـة                

                                                      

 ٢٠٠٠ مارس / آذار٢١ املؤرخة ٢٠٠٠/١٥الئحة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو رقم  )١٣(
 .بشأن إنشاء دائرة العدل اإلدارية

 بشأن التعيني واإلقالة مـن  ٢٠٠٠فرباير / شباط١٥ املؤرخة ٢٠٠٠/٦الئحة بعثة األمم املتحدة رقم      )١٤(
 .مكتب القضاة الدوليني واملدعني العامني الدوليني
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وتداخلت اختصاصات هذه اإلدارة األخرية مع اختصاصات إدارة الشؤون القضائية إىل حد كبري، بالنظر إىل أن                
  .ا نفس املشرفني واملوظفني والعاملنياإلدارتني شغلتا نفس األماكن وتقامست

، عندما أعيد تشكيل إدارة الشؤون القضائية حبيث حتمـل       ٢٠٠١وأعيد النظر يف هذه الترتيبات يف عام          - ٣٥
اسم إدارة العدل وتتألف من مخس شعب، هي شعبة التطوير القضائي وشعبة إدارة القانون اجلزائي وشعبة الدعم                 

وتنقسم شعبة التطوير القضائي    . نائية ومكتب األشخاص املفقودين والطب الشرعي     القضائي الدويل والشعبة اجل   
. قسم التطوير الفين الذي يقوم بدور األمانة جمللس القضاء واالدعاء العام يف كوسوفو) أ: (بدورها إىل أربعة أقسام

قسم التكامل القضائي الذي يعزز     ) ب(ويدعم برنامج التطوير الفين ألعضاء اهليئة القضائية وممثلي االدعاء العام؛           
وحدة التفتيش القضائي املكلفة بالتحقيق يف خمالفات القضاة وممثلي االدعاء ) ج(التمثيل األمين يف النظام القضائي؛ 

وحدة ) د(العام ومتابعة القضايا الفردية للمخالفات أمام جملس اهليئة القضائية وممثلي االدعاء العام يف كوسوفو؛               
  .حايا والدفاع عنهممساعدة الض

وباإلضافة إىل ذلك، تشمل إدارة العدل شعبة للسياسات القانونية معنية بتيسري التعاون واملـساعدة يف                 - ٣٦
اجملال القضائي بني حماكم كوسوفو واحملاكم ذات الواليات القضائية األخرى ووحدة عمليات معنية بالـسياسة               

  . مبانيها وأصوهلاالعامة وتنسيق أمن أعضاء اهليئة القضائية و

وتقوم اإلدارة بدور وضع االستراتيجيات والسياسة العامة املتصلة بالنظام القضائي وخدمات االدعـاء               - ٣٧
  :وتشمل أهدافها االستراتيجية احملددة يف هذا اجملال ما يلي. العام

 واحتـرام   وضع نظام فّعال وكفء للمحاكم ومكاتب ممثلي االدعاء العام يعزز سيادة القانون             )أ(  
  حقوق اإلنسان جلميع األشخاص؛

إدماج األقليات اإلثنية يف النظام القضائي لكوسوفو، وتسهيل إمكانية وصوهلم إىل نظام العدل               )ب(  
  ومراقبة معاملة األقليات من قبل نظام العدل؛

ن تقدمي أدلة رفع مستوى الطب الشرعي واخلدمات العالجية إىل املعايري املقبولة دولياً لتمكينها م  )ج(  
  الطب الشرعي إىل التحقيقات اجلنائية؛

مراقبة عمل القضاة وممثلي االدعاء العام، مبا يف ذلك التدقيق يف عمل احملاكم ومكاتب ممثلـي                  )د(  
  االدعاء العام والتحقيق يف مزاعم خمالفات اهليئة القضائية وممثلي االدعاء؛

  .ري الدعاوى اجلنائيةمحاية حقوق الضحايا وضمان مشاركتهم يف س  )ه(  

وتتوىل إدارة العدل بوصفها كياناً لسلطة حمجوزة للمثل اخلاص لألمني العام مسؤولية إعداد ميزانية النظام   - ٣٨
   مليون يورو، حيـصل عليهـا       ٥,١٨ هو   ٢٠٠٣وكان جمموع النفقات اليت اعتمدت للرواتب يف عام         . القضائي
ومن قبل، كانت املدفوعات املقدمة إىل احملاكم احمللية بشأن         . ضائي موظفاً يف مجيع مستويات النظام الق      ١ ٩٤٦

فرادى بنود اإلنفاق مثل البنود الصغرية للمعدات واإلصالحات يضطلع بتقسيمها مديرو احملاكم اإلقليمية، ولكن              
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إلدارة القضائية يف   وتقدم احملاكم حالياً طلباهتا لتمويل املعدات والصيانة إىل ا        . هذا الترتيب نقح يف الوقت احلايل     
على كل حمكمـة   " متغري"ويوزع مبلغ نقدي زهيد     . وزارة اخلدمات العامة التابعة ملؤسسات احلكم الذايت املؤقتة       

 يف املائة علـى املـدفوعات       ٧٥ يورو شهرياً، جيدد مىت أنفق منه        ٢ ٥٠٠حملية هلذا الغرض، حبد أقصى مقداره       
ويقتضي األمر تقدميها مباشرة : من هذا الترتيب) باء واهلواتف وما إىل ذلكالكهر(وتستثىن فواتري املرافق . السابقة

  .إىل اإلدارة القضائية للنظر فيها

   اإلدارة املدنية:الركن الثاين  - ٢  

ُحّولت مؤخراً هذه اإلدارة اليت كانت حتت الرئاسة املباشرة لإلدارة املدنية لألمم املتحدة إىل دائرة اإلدارة   - ٣٩
  .ا ُيظهر اخنفاض دور بعثة األمم املتحدة يف هذا امليداناملدنية مم

  قراطية وبناء املؤسسات إقامة الدمي:الركن الثالث  - ٣  

ويشمل بناء املؤسـسات مـساعدة   . أوروباتقوم بدور الريادة يف هذا العنصر منظمة األمن والتعاون يف    - ٤٠
مات اجملتمع املدين فضالً عن تعزيز الدميقراطيـة        شعب كوسوفو يف تدعيم قدرة املؤسسات احمللية واملركزية ومنظ        

كما تشمل مسؤولياته تنظيم االنتخابات ومسؤولية تدريب الـشرطة         . واحلكم الرشيد واحترام حقوق اإلنسان    
  ).S/1999/779 من الوثيقة ٧٩الفقرة (

   إعادة البناء والتنمية االقتصادية:الركن الرابع  - ٤  

وبغية تعزيز السلم واالزدهار يف كوسوفو وتـسهيل        . لعنصر االحتاد األوريب  يقوم بدور الريادة يف هذا ا       - ٤١
بعثة األمم املتحدة ) ١٩٩٩(١٢٤٤إقامة حياة اقتصادية تتيح آفاقاً أفضل للمستقبل، كلّف جملس األمن، يف قراره 

هام الرئيسية لعنصر إعادة بدعم إعادة بناء اهلياكل األساسية الرئيسية وغريها من النظم االقتصادية واالجتماعية وامل
البناء هي التخطيط لتعمري كوسوفو ورصده؛ وإعداد وتقييم السياسات العامة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية     
واملالية؛ والتنسيق بني خمتلف اجلهات املاحنة واملؤسسات املالية الدولية بغية ضمان توجيه مجيع املساعدات املاليـة   

  ).S/1999/779 من الوثيقة ١٠٢الفقرة (ر إليها يف إطار بعثة األمم املتحدة صوب األوليات املشا

اهليكل اإلداري املؤقت املـشترك واالنتقـال إىل          -جيم 
  مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة

وقد حددت الئحة بعثـة     .  كانت كوسوفو حتت إدارة اهليكل اإلداري املؤقت املشترك        ٢٠٠٢حىت عام     - ٤٢
 دور ووظائف اهليكـل اإلداري واهليئـات        ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١٤ املؤرخة   ٢٠٠٠/١ األمم املتحدة رقم  

وكان مؤلفاً من مكتب املمثل اخلاص لألمني العام واألجهزة اإلشرافية واالستشارية لـسائر أحنـاء               . املكونة له 
ؤولة عن اإلدارة وتقدمي اخلدمات كوسوفو اليت متثل املؤسسات واجملموعات السياسية والدوائر اإلدارية املركزية املس

وعلى مستوى البلديات، مشل مستوى ثان من األجهزة اإلدارية مكاتب مديري           . وحتصيل اإليرادات يف كوسوفو   
البلديات التابعني لبعثة األمم املتحدة واجملالس اإلدارية اليت متثل املؤسسات واألحزاب احمللية واجملالس اإلدارية اليت               

  .سؤولني عن اخلدمات احملليةتوفر األعضاء امل



HRI/CORE/UNK/2007 
Page 13 

  وقد أدجمت الدوائر اإلدارية التابعة للهيكل اإلداري املؤقت املشترك يف تسع إدارات انتقالية أصـبحت                  - ٤٣
التنمية : وكلف الركن الثاين باإلشراف على سبع وزارات   . فيما بعد وزارات تابعة ملؤسسات احلكم الذايت املؤقتة       

ة؛ والثقافة والشباب والرياضة؛ والتربية والعلوم والتكنولوجيـا؛ والعمـل والـضمان    الزراعية واحلراجية والريفي 
وكلف الـركن الرابـع     . االجتماعي؛ والصحة والبيئة وختطيط األراضي؛ والنقل واملواصالت؛ واخلدمات العامة        

  . التجارة والصناعة؛ واملالية واالقتصاد: باإلشراف على وزارتني

 موظف دويل أقدم إلسداء املشورة إىل الوزير بشأن وضع السياسات العامة واحلكم         وُعّين، يف كل وزارة     - ٤٤
. الرشيد وتنسيق جهود املوظفني الدوليني يف الوزارة واالضطالع مبهمة ضابط االتصال الرئيسي لبعثة األمم املتحدة

ء بعض املهام لفترة حمـدودة  وبغية ضمان االنتقال السلس والكفء، واصل املوظفون الدوليون التابعون للبعثة أدا          
وكان على املوظفني الدوليني تسليم مهامهم التنفيذية بأسرع ما يف اإلمكـان إىل مـوظفي               . بعد إنشاء احلكومة  

اخلدمة املدنية احملليني واحلد بصفة تدرجيية من اخنراطهم يف إسداء املشورة واالقتصار على مسائل إدماج ومحايـة                 
  .ت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واجلهات املاحنة األخرىاألقليات واالتصال بالوكاال

   اإلطار الدستوري للحكم الذايت املؤقت يف كوسوفو-  دال

. )١٥()اإلطار الدسـتوري  (، اإلطار الدستوري للحكم الذايت املؤقت يف كوسوفو         ٢٠٠١أعلن، يف عام      - ٤٥
 أنه ميثل، بعد أن وضع على أثر مفاوضات شاملة ذلك: وميثل اإلطار الدستوري صكاً أساسياً للحكم يف كوسوفو

وكانت . مع أصحاب املصلحة، توازناً دقيقاً للمصاحل املتنافسة مع اشتماله على ضمانات هامة لطوائف األقليات             
 بشأن الفرع التنفيذي ملؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو عالمة ٢٠٠١/١٩الئحة بعثة األمم املتحدة رقم 

  . اهليكل اإلداري املؤقت املشترك وإنشاء السلطات التنفيذية على املستويني املركزي واحملليعلى هناية

ومـن  . ووفقاً للفصل الثامن من اإلطار الدستوري، احتفظ املمثل اخلاص لألمني العام بصالحيات معينة              - ٤٦
اية املدنية اليت تولت مسؤوليات مركز      احلم: أجل تنفيذ هذه املهام، أنشئت املديريات التالية يف بعثة األمم املتحدة          

؛ ٢٠٠١ديـسمرب   /تنسيق أعمال إزالة األلغام، على أثر النجاح يف إكمال عملياته يف منتـصف كـانون األول               
كما احتفظ املمثل اخلاص لألمني العـام مبـسؤولية         . والشؤون اإلدارية؛ وشؤون البنية التحتية والشؤون الريفية      

وكانت السلطات اإلضافية اليت احتفظ     . (KFOR)" كفور"فو جنباً إىل جنب مع      اإلشراف على قوة محاية كوسو    
هبا هي إدارة ومتويل االستعداد حلفظ األمن املدين ومواجهة حاالت الطوارئ؛ وإزالة األلغام وإدارة املمتلكـات                

دارة السكك احلديدية؛   العامة واحلكومية واململوكة اجتماعياً؛ وتنظيم املؤسسات العامة واململوكة اجتماعياً؛ وإ         
وختصيص الترددات الالسلكية والطريان املدين؛ وقاعدة بيانات التسجيل املدين؛ وتسجيل القـاطنني الـدائمني،              
ومديرية اإلسكان واملمتلكات، مبا يف ذلك جلنة مطالبات اإلسكان واملمتلكات؛ ومراقبة انتقال البضائع عرب احلدود 

باستثناء إدارة احملاكم اليت نقلت ( مثل العالقات الدولية واهليئة القضائية والشرطة والنقل العابر؛ والسلطات العامة
؛ وعدة جماالت اقتصادية مثل سلطة الضرائب املركزية الـيت   )إىل دائرة اإلدارة القضائية يف وزارة اخلدمات العامة       

                                                      

لدستوري للحكم  بشأن اإلطار ا٢٠٠١مايو / أيار١٥ املؤرخة ٢٠٠١/٩الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٥(
 ].يشار إليه فيما بعد باسم اإلطار الدستوري[الذايت املؤقت يف كوسوفو 
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مم املتحدة يف نقل إدارة كوسـوفو     واستمرت بعثة األ  . عملت جنباً إىل جنب مع وزارة املالية واالقتصاد اجلديدة        
  .بصورة تدرجيية حبيث تتمشى مع التقسيم احلايل للمسؤوليات بني اإلدارة الدولية ومؤسسات احلكم الذايت املؤقتة

  مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو - هاء 

 هيئات تشريعية   ُتحكم كوسوفو دميقراطياً من خالل    " من اإلطار الدستوري على أن       ٤- ١ينص الفصل     - ٤٧
 من الئحة   ١- ١ املادةومبوجب  . ومتثل هذه جمتمعة املؤسسات املركزية املؤقتة للحكم الذايت       ". وتنفيذية وقضائية 

أنشئت مؤسـسات حكـم ذايت      " بشأن احلكم الذايت للبلديات يف كوسوفو        ٢٠٠٠/٤٥بعثة األمم املتحدة رقم     
  ".قراطية ومستقلة على مستوى البلدياتدمي

 من اإلطار الدستوري مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة على املستوى املركزي على النحـو          ٥- ١د الفصل   وحيد  - ٤٨
  . اجلمعية؛ ورئيس كوسوفو؛ واحلكومة؛ واحملاكم؛ واهليئات واملؤسسات املنصوص عليها يف اإلطار الدستوري: التايل

  :وتلتزم مجيع مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة بتعزيز واحترام  - ٤٩

  ؛)١٦("بدأ تقسيم السلطات بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائيةم"

  .)١٧("سيادة القانون وحقوق اإلنسان واحلريات واملبادئ الدميقراطية والتصاحل"و

من اإلطار الدستوري أُنيطت باملؤسسات املركزية املؤقتـة للحكـم الـذايت            ) د(٢- ٥ومبوجب الفصل     - ٥٠
وبصفة أعم، ينص الفصل اخلامس من .  ميدان اإلدارة احمللية تشمل مراقبة نوعية خدمات البلدياتاختصاصات يف

  :اإلطار الدستوري على أن متارس مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة مسؤوليات يف اجملاالت التالية

 السياسات االقتصادية واملالية؛  •

 شؤون الضرائب وامليزانية؛  •

 ارجية والصناعة واالستثمارات؛التجارة الداخلية واخل  •

 التربية والعلوم والتكنولوجيا؛  •

 الشباب والرياضة؛  •

 الثقافة؛  •

 الصحة؛  •

 محاية البيئة؛  •

                                                      

 . جيم٢اإلطار الدستوري، الفصل  )١٦(

 .باء ٢املرجع نفسه، الفصل  )١٧(
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 العمل والضمان االجتماعي؛  •

 األسرة وقضايا اجلنسني والقّصر؛  •

 النقل والربيد واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات؛  •

 خدمات اإلدارة العامة؛  •

 اعة واحلراجة والتنمية الريفية؛الزر  •

 اإلحصائيات؛  •

 ختطيط األراضي؛  •

 احلكم الرشيد وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص؛  •

 شؤون غري املقيمني؛  •

 الشؤون القضائية؛  •

 .)١٨(وسائط اإلعالم  •

  أي - ارجية  كما ُينيط الفصل اخلامس مبؤسسات احلكم الذايت املؤقتة مسؤولية حمدودة يف ميدان الشؤون اخل               - ٥١
غري أنه يتعني التنسيق مع املمثـل       . املتصلة بالتعاون الدويل واخلارجي وتشمل التفاوض بشأن االتفاقات وإجنازها        

  .)١٩(اخلاص لألمني العام بصدد هذه األنشطة

وال تؤثر ممارسة هذه املسؤوليات املنقولة ملؤسسات احلكم الذايت املؤقتة أو تقلل بأي حال مـن سـلطة      - ٥٢
مبا يف ذلك اإلشراف على مؤسـسات       ) ١٩٩٩(١٢٤٤مثل اخلاص لضمان التنفيذ الكامل لقرار جملس األمن         امل

   ١٢٤٤احلكم الذايت ومسؤوليها ووكاالهتا واختاذ التدابري املناسبة حيثما تكون إجراءاهتا غري متسقة مع القـرار                
  .)٢٠(أو اإلطار الدستوري ذاته

  م الذايت املؤقتةالفرع التشريعي ملؤسسات احلك -  واو

أعلى مؤسسة متثيلية وتشريعية مؤقتة من مؤسسات       "ينص اإلطار الدستوري على أن مجعية كوسوفو هي           - ٥٣
  .)٢١("احلكم الذايت يف كوسوفو

                                                      

 .٤- ٥ و٣- ٥ و١- ٥املرجع نفسه، الفصول  )١٨(

 .٦- ٥املرجع نفسه، الفصل  )١٩(

 .١٢املرجع نفسه، الفصل  )٢٠(

 .١- ١- ٩املرجع نفسه، الفصل  )٢١(
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 من اإلطار الدستوري إجراء انتخاب دوري للجمعية        ٣- ١- ٩ و ٢- ١- ٩ووفقاً لذلك، يقتضي الفصل       - ٥٤
لطوائف "واملتكافئ، من خالل التمثيل النسيب، على أن حيتجز ُخمس مقاعدها كل ثالث سنوات، باالقتراع العام 

 من الفصل ذاته على أن للجمعية سلطة اعتماد القوانني والقرارات           ٢٦كما تنص الفقرة    ". ةكوسوفو غري األلباني  
  .يف اجملاالت الدستورية ملؤسسات احلكم الذايت املؤقتة

اص لطوائف كوسوفو غري األلبانية من خالل هذه املقاعد، فقد ضمن هلا            وفضالً عن التمثيل الربملاين اخل      - ٥٥
حق املشاركة الكاملة والفّعالة يف العملية التشريعية ويف التشكيل الوظيفي ومسؤولية املشاركة يف إجراءات وضع               

  .القوانني ويف استعمال اللغات يف اجلمعية

من مائة وعشرين مقعداً يتعني أن تشغل يف انتخابات         وينص اإلطار الدستوري على إنشاء مجعية مكونة          - ٥٦
وينص حكم دستوري على    . قائمة مغلقة /يف مجيع أرجاء كوسوفو، على أساس منوذج متثيل نسيب ملقاطعة واحدة          

  ."حمجوزة" ومقاعد "مفتوحة"مقاعد : من املقاعد" جمموعتان"أن تكون يف اجلمعية 

توزع بني مجيع   " منها مفتوحة حبيث     ١٠٠ائة والعشرين، تكون    ومن بني جمموع عدد مقاعد اجلمعية امل        - ٥٧
األحزاب واالئتالفات ومبادرات املواطنني واملرشحني املستقلني مبا يتناسب مع عدد األصوات الـصحيحة الـيت               

  أما املقاعد العشرون املتبقية فتكون حمجوزة للتمثيل اإلضايف لطوائـف          .)٢٢("حيصلون عليها يف انتخابات اجلمعية    
  : وتوزع بنظام احملاصصة بني سبع طوائف أقلية وفقاً للصيغة التالية. كوسوفو غري األلبانية

عشرة مقاعد لألحزاب واالئتالفات ومبادرات املواطنني واملرشحني املستقلني الذين يعلنون أهنم             •
 ميثلون طائفة صرب كوسوفو؛

 الطوائف األخرى، حيث ختصص أربعة       اليت تعلن أهنا متثل    )٢٣(عشرة مقاعد للكيانات السياسية     •
مقاعد لطوائف الغجر واألشكايل واملصريني، وثالثة مقاعد للطائفة البوسنية ومقعدان للطائفـة            

 .)٢٤(التركية ومقعد واحد لطائفة الغوراين

ب  على األحزا‘املفتوحة‘وتوزع املقاعد احملجوزة لكل طائفة أو جمموعة من الطوائف، شأهنا شأن املقاعد   - ٥٨
واالئتالفات ومبادرات املواطنني واملرشحني املستقلني الذين يعلنون أهنم ميثلون الطائفة مبا يتناسـب مـع عـدد                 

  .)٢٥(األصوات الصحيحة اليت حيصلون عليها يف انتخاب اجلمعية

                                                      

 ).أ(٣- ١- ٩، الفصل املرجع نفسه )٢٢(

يشار إليها فيما بعد    [ بشأن انتخاب مجعية كوسوفو      ٢٠٠٤/١٢انظر الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        )٢٣(
بأنه يعين " الكيان السياسي"تعرف ) (٢٠٠٤مايو / أيار٥) (ي(١- ١ املادة، ]باسم الئحة بعثة األمم املتحدة بشأن اجلمعية

 ").و مبادرة مواطنني أو مرشحني مستقلنيئتالف أحزاب سياسية أاحزب سياسي أو "أنه 

 ).ب(٣- ١- ٩اإلطار الدستوري، الفصل  )٢٤(

 "املفتوحـة " التوزيع الفعلـي للمقاعـد و      ٢٠٠٤/١٢املرجع نفسه، تنظيم الئحة بعثة األمم املتحدة رقم          )٢٥(
لذي يقسم مبوجبـه عـدد   ا" سان الغ"وتتبىن نظام املتوسط األعلى    .  يف اجلمعية بني الكيانات السياسية املتنافسة      "احملجوزة"و

 .األصوات على األرقام الفردية إىل أن تتطابق األعداد املقسوم عليها مع جمموع عدد املقاعد اليت توزع على جمموعة املقاعد
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، بشأن االنتخابات جلمعية كوسـوفو،   ٢٠٠٤/١٢ من الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        ٢- ٥املادة  نص  تو  - ٥٩
  : أن توزع املقاعد يف اجلمعية على النحو التايلعلى

يقسم جمموع عدد األصوات الصحيحة اليت حيصل عليها كل كيان سياسي يتنافس على جمموعة                )أ(  
 وما يلي من األرقام الفردية إىل أن متاثل األعداد املقسوم عليهـا             ١٥،  ١٣،  ١١،  ٩،  ٧،  ٥،  ٣،  ١مقاعد على   

  زيعها يف هذه اجملموعة من املقاعد؛جمموعة املقاعد اليت يتعني تو

وختصص املقاعـد   . ترتب احلواصل الناجتة عن هذه السلسلة من عمليات القسمة ترتيباً تنازلياً            )ب(  
للكيانات السياسية وفقاً هلذه احلواصل، على أن يعطى املقعد األول إىل الكيان الذي حيصل على أكـرب حاصـل       

ان الذي حيصل على ثاين أكرب حاصل، مث ما يلي ذلك إىل أن ختصص مجيـع                قسمة، ويعطى املقعد الثاين إىل الكي     
  املقاعد يف جمموعة املقاعد؛

من اإلطار الدستوري مث ) أ(٣- ١- ٩ املادةتوزع املقاعد أوالً على جمموعة املائة مقعد احملددة يف      )ج(  
) ب(٣- ١- ٩ املادةلبانية احملددة يف توزع على جمموعة املقاعد احملجوزة للتمثيل اإلضايف لطوائف كوسوفو غري األ       

  من اإلطار الدستوري؛

  أي حاصل قسمة ُيكِسب كياناً سياسياً مقعداً ال يراعى يف أي توزيع الحق للمقاعد؛  )د(  

إذا حصص ألي كيان سياسي مقاعد مساوية لعدد املرشحني على قائمته وتبقت مقاعد للتوزيع،   )ه(  
  كيان يف احلسبان يف توزيع أي مقاعد متبقية؛ال تؤخذ احلواصل املتبقية هلذا ال

لكيان سياسي ما من اجملموعة اليت نافس عليها لتوفري جممـوع عـدد             املخصصة  تضاف املقاعد     )و(  
للكيان نتيجة االنتخاب املخصصة ويكون اجملموع هو إمجايل عدد املقاعد . املقاعد اليت فاز هبا هذا الكيان السياسي

  .لتوزيعه على مرشحيه

وال توزع جمموعة املقاعـد العـشرين       : أوالً ´املفتوحة´ومبوجب هذه العملية توزع جمموعة املائة مقعد          - ٦٠
  .)٢٦( للتمثيل اإلضايف لطوائف كوسوفو غري األلبانية إالّ بعد ذلك´احملجوزة´

لـى  صصة للكيان السياسي على املرشحني املدرجني على قائمته حسب ترتيبـهم ع           خوتوزع املقاعد امل    - ٦١
 ومن هنا يكون توزيع املقاعد على .)٢٧(القائمة، إىل أن يستنفذ عدد املقاعد اليت حيصل عليها هذا الكيان السياسي

  .)٢٨(املرشحني املنتخبني بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم أعضاء يف الكيان السياسي

                                                      

 ).ج(٥- ٢اإلطار الدستوري، الفصل  )٢٦(

 .٣- ٥املرجع نفسه، الفصل  )٢٧(

 .١- ٦املرجع نفسه،  )٢٨(
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ريعية وضمان املشاركة الكاملة    ويوفر اإلطار الدستوري للجمعية هيكالً وظيفياً بغية تسهيل العملية التش           - ٦٢
ويتألف اهليكل مـن    . والفعالة لألعضاء الذين ميثلون طوائف كوسوفو غري األلبانية يف إصدار القوانني والقرارات           

ويضمن اإلطار الدستوري   . رئيس اجلمعية؛ وجملس رئاسة من سبعة أعضاء وجلنتني رئيسيتني؛ وتسع جلان وظيفية           
ن طوائف األقليات حق العضوية يف جملس الرئاسة واللجان الوظيفية فضالً عن إنشاء             ألعضاء اجلمعية الذين ميثلو   

  . لتناول اهتمامات األقليات-  اللجنة املعنية حبقوق ومصاحل الطوائف - جلنة رئيسية خاصة 

ويعني عضوان  . )٢٩(وُيختار رئيس مجعية كوسوفو من احلزب أو االئتالف الذي يشكل أغلبية يف اجلمعية              - ٦٣
 جملس رئاسة اجلمعية من نفس حزب أو ائتالف األغلبية؛ واثنان من احلزب أو االئتالف الذي حـصل علـى                    يف

وُيختار العضوان املتبقيـان    . االئتالفات اليت تأيت يف املركز الثالث على التوايل       /املركز الثاين وعضو من األحزاب    
هنا متثل طائفة صرب كوسوفو ومن طوائف كوسوفو بصورة متماثلة من بني أعضاء اجلمعية الذين أعلنت أحزاهبم أ

  .)٣٠(غري الصربية/غري األلبانية

وجيوز للجمعية أن تنشئ العدد الذي تراه ضـرورياً ومناسـباً مـن اللجـان الوظيفيـة لالضـطالع                     - ٦٤
وتتألف .  الطوائف واللجنتان الرئيسيتان يف اجلمعية مها جلنة امليزانية واللجنة املعنية حبقوق ومصاحل.)٣١(مبسؤولياهتا

اللجنة األوىل من اثين عشر عضواً، يوزعون بالتناسب بني األحزاب واالئتالفات املمثلة يف اجلمعية؛ وتتألف الثانية 
من تسعة أعضاء، على أن يكون اثنان يف كل منها من الطوائف الصربية والغجرية واإلشكايل واملصرية والبوسنية               

 وجيب أن ينعكس يف عضوية جلان اجلمعيـة التنـوع الـسياسي             .)٣٢(لغوراينوالتركية وعضو واحد من طائفة ا     
ويتعني، بصفة خاصة، أن توزع رئاسات مجيع اللجان بالتناسب مع األحزاب واالئتالفات            .  للجمعية ‘الطائفي‘و

 ينتمي إليها وينبغي أن يكون يف كل جلنة نائبان لرئيسها من أحزاب أو ائتالفات خمتلفة عن تلك اليت        . املمثلة فيها 
  .)٣٣(رئيس اللجنة، على أن ينتمي كل منهما لطائفة ختتلف عن طائفة اآلخر

  وتبدأ إجراءات اعتمادات القوانني من خالل عملية يقدم مبوجبها عضو أو أكثر من أعـضاء اجلمعيـة                   - ٦٥
نون يف اللجنة ذات الصلة مث ينظر يف مشروع القا. أو أعضاء احلكومة مشروع قانون إىل اجلمعية لقراءته قراءة أوىل

وبعد ذلك تنظر اجلمعية يف قـراءة ثانيـة يف          . واللجان الوظيفية اليت تقترح إدخال تعديالت عليه عند االقتضاء        
ويف هناية القراءة الثانية، تصوت اجلمعية ويعتمد مشروع        . مشروع القانون جنباً إىل جنب مع التعديالت املقترحة       

                                                      

 .٩- ١- ٩املرجع نفسه، الفصل  )٢٩(

 .٨- ١- ٩املرجع نفسه، الفصل  )٣٠(

. ٢٠٠٢ وسعت اجلمعية فيما بعد هذا العدد إىل مثانية عشر يف عام             ،١٨- ١- ٩املرجع نفسه، الفصل     )٣١(
ورئي أنه من الصعب أساساً على جمموعات األقليات الصغرية أن تشارك بصورة كافية يف عمل اللجنة، مما حـد مـن                     

العام عن بعثة األمم املتحدة املؤقتـة يف كوسـوفو   مشاركتها يف العملية التشريعية يف بعض اجملاالت، انظر تقرير األمني         
S/2003/113 ٢٠٠٣أبريل / نيسان١ (١١، الفقرة.( 

 .١٢ و١١- ١- ٩اإلطار الدستوري، الفصول  )٣٢(

 .٢٢ و٢١- ١- ٩ ،١٩- ١- ٩املرجع نفسه، الفصل  )٣٣(
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وكيما تدخل القوانني حيز التنفيذ يـتعني أن يعلنـها          . أصوات األعضاء احلاضرين  القانون إذا حصل على أغلبية      
  .املمثل اخلاص لألمني العام من خالل الئحة صادرة عن بعثة األمم املتحدة

 على طلب أي عضو من جملس رئاسة اجلمعية، يتعني أن يقدم أي مشروع مقترح إىل اللجنة املعنية                  وبناًء  - ٦٦
وتقرر اللجنة، بأغلبية أصوات أعضائها، ما إذا كان جيب تقدمي توصيات بشأن القانون . ئفحبقوق ومصاحل الطوا

وإذا قررت اللجنة ذلك، جيب أن تقدم التوصيات خالل أسبوعني بشأن القانون املقترح بغية ضمان تناول . املقترح
 أن تقترح قوانني وأية تدابري أخرى وجيوز للجنة أيضاً مببادرة منها. حقوق واهتمامات الطوائف على النحو املالئم

  .يف نطاق مسؤوليات اجلمعية على النحو الذي تراه مناسباً لتناول اهتمامات الطوائف

 ساعة من اعتماد اجلمعيـة  ٤٨وجيوز ألي عضو يف اجلمعية، مؤيداً من مخسة أعضاء آخرين، أن يقدم خالل              - ٦٧
وجيوز . أو بعض أحكامه ينتهك املصاحل احليوية للطائفة اليت ينتمي إليها         للقانون، اقتراحاً إىل الرئيس مدعياً أن القانون        

أن يقدم االقتراح على أساس أن القانون أو األحكام تشتمل على متييز ضد طائفة ما مبا يؤثر بصورة سلبية على حقوق                     
 هويتها اإلثنية أو الثقافية     الطائفة أو أفرادها، أو خبالف ذلك، تؤثر بصورة خطرية على قدرة الطائفة على احلفاظ على              

ويف هذا احلاالت يطلب الرئيس من مقدمي القانون تقدمي حجج مسببة . أو الدينية أو اللغوية، أو محايتها أو التعبري عنها
وجيب على الرئيس أن حياول تقدمي اقتراح توافق يف اآلراء، خالل مخسة أيام من استالم . رداً على ذلك خالل ثالثة أيام

وإذا مل ميكن حتقيق توافق يف اآلراء، تشكل جلنة خاصة من ثالثة أعضاء تتألف من ممثلني عن اجلانبني . إىل اجلمعيةالرد، 
ويتعني أن تصدر اللجنة قراراً خالل مخسة       . وعضو ثالث يرأس اللجنة يسميه املمثل اخلاص لألمني العام لبحث املسألة          

ح أو أن ترفض اجلمعية القانون أو األحكام املعنية أو تعتمد اجلمعية القانون أيام توصي فيه إما بأن ترفض اجلمعية االقترا
  . وتتخذ اللجنة قراراهتا بأغلبية أعضائها. مع إدخال التعديالت اليت تقترحها اللجنة

نص وتصبح مجيع قوانني اجلمعية نافدة اعتباراً من اليوم الذي يعلنها فيه املمثل اخلاص لألمني العام ما مل ي   - ٦٨
  .على خالف ذلك

  الفرع التنفيذي ملؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو -  زاي

 من القانون الدستوري احلكومة السلطة التنفيذية ويكلفها بتنفيذ القـوانني الـيت          ١- ٣- ٩خيول الفصل     - ٦٩
واحلكومة . املؤقتةتعتمدها مجعية كوسوفو والقوانني األخرى اليت تدخل يف نطاق مسؤولية مؤسسات احلكم الذايت 
 ويقع علـى  .)٣٤(مفوضة أيضاً باقتراح مشاريع القوانني على اجلمعية مببادرة منها أو بناء على طلب اجلمعية ذاهتا  

  .)٣٥(عاتق الرئيس ضمان األداء الدميقراطي ملؤسسات احلكم الذايت املؤقتة وأن متثل وحدة شعب كوسوفو

                                                      

 .٢- ٣- ٩املرجع نفسه، الفصل  )٣٤(

 .١- ٢- ٩ الفصل ،املرجع نفسه )٣٥(
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ة بعثة األمم املتحـدة  ـ من الئح١- ١ املادةوري وـستار الدـ من اإلط٣- ٤- ٩ل ـب الفص ـومبوج  - ٧٠
 ملكتب -  تشكل احلكومة من رئيس الوزراء والوزراء فضالً عن الوزارات اليت حتت سلطتهم ،)٣٦(٢٠٠١/١٩رقم 

  .مث اتسع نطاق احلكومة ليشمل نائباً لرئيس الوزراء ونواباً للوزراء. رئيس الوزراء مركز وزارة

حسبما يلزم ألداء الوظائف اليت     ... ت  اوزار"من اإلطار الدستوري على إنشاء       ٣- ٣- ٩وينص الفصل     - ٧١
 على إنـشاء    ٢٠٠١/١٩من الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        ٢- ٢املادة  ونص  ". تقع يف نطاق اختصاص احلكومة    

ولوجيا، ووزارة  وزارة املالية واالقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التعليم والعلوم والتكن         : تسع وزارات 
الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الصحة والبيئة وختطيط األراضي، ووزارة العمل والضمان االجتماعي، ووزارة 

  .النقل واملواصالت، ووزارة اخلدمات العامة، ووزارة الزراعة واحلراجة والتنمية الريفية

 على إنشاء مكتب استـشاري معـين        ١٩/٢٠٠١ من الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        ١- ٢املادة  نص  تو  - ٧٢
باحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص وشؤون اجلنسني ومكتب استشاري معين بـالطوائف، ضـمن               

وأنشئ فيما بعد مبوجب توجيه إداري لتنفيذ الئحة بعثـة          . الوحدات التنظيمية األخرى يف مكتب رئيس الوزراء      
  .)٣٧(الوزاري للعائدين برتبة وزير، يف مكتب رئيس الوزراء منصب املنسق ٢٠٠١/١٩األمم املتحدة رقم 

 للمرة  ٢٠٠١/١٩ من اإلطار الدستوري عدلت الئحة بعثة األمم املتحدة رقم           ٣- ٣- ٩وعمالً بالفصل     - ٧٣
 املتعلقة بالفرع التنفيذي من مؤسسات احلكم ٢٠٠١/١٩ اليت عدلت الالئحة ٢٠٠٢/٥األوىل بالئحة البعثة رقم 

قتة يف كوسوفو، اليت قسمت وزارة الصحة والبيئة وختطيط األراضي إىل وزارة للصحة ووزارة للبيئـة                الذايت املؤ 
 بشأن إنشاء وزارات جديدة ومناصب نائب رئيس ٢٠٠٤/٥٠مث نقحت بالئحة البعثة رقم . )٣٨(وختطيط األراضي

 وزارة الطوائـف    - جديـدة   الوزراء ونواب الوزراء يف الفرع التنفيذي، حيث أنشأت مبوجبها ثالث وزارات            
 ومع إنشاء وزارة الطوائف والعائدين، ُحـّول        .)٣٩(والعائدين ووزارة إدارة احلكم احمللي ووزارة الطاقة والتعدين       
  .املكتب االستشاري املعين بالطوائف إىل إدارة يف هذه الوزارة

                                                      

 ٢٠٠١/١٩ املعدلة لالئحة البعثة رقم ٢٠٠٥/١٥ة يف كوسوفو رقم الئحة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقت     )٣٦(
 .١بشأن الفرع التنفيذي ملؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو، الفصل

 ٢٠٠١/١٩ الذي ينفذ الئحة بعثة األمم املتحدة رقم         ١٠/٢٠٠٢التوجيه اإلداري لبعثة األمم املتحدة رقم        )٣٧(
 ).٢٠٠٢مايو / أيار٣١) (٣(١- ١ املادةلذايت املؤقتة يف كوسوفو، بشأن الفرع التنفيذي ملؤسسات احلكم ا

 بشأن الفرع ٢٠٠١/١٩ املعدلة لالئحة بعثة األمم املتحدة رقم ٢٠٠٢/٥الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )٣٨(
 .١ املادةالتنفيذي ملؤسسات احلكم الذايت يف كوسوفو، 

 بشأن وزارات جديدة ٢٠٠٤ديسمرب / األول كانون٢ املؤرخة ٢٠٠٤/٥٠الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )٣٩(
  ، ٢٠٠٥/١٥ الئحة بعثة األمم املتحـدة رقـم         ولكن انظر أيضاً  . ١ املادةومناصب نائب رئيس الوزراء ونواب الوزراء،       

 ).٢٠٠٤/٥٠اليت تلغي الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  (٢ املادة
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 الـيت كـان     ،)٤٠(قل املسؤوليات  مبثابة عالمة على ن    ٢٠٠٤/٥٠وكان إعالن الئحة بعثة األمم املتحدة رقم          - ٧٤
من بعثة األمم املتحدة إىل     ) ١٩٩٩(١٢٤٤يضطلع هبا الوجود املدين الدويل يف كوسوفو استناداً إىل قرار جملس األمن             

 ١٣وأدى هذا التغيري يف إسناد السلطات إىل ارتفاع عدد الوزارات احلكوميـة إىل   . )٤١(مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة   
  .دد الوزراء هبذا القدر مع إنشاء حقائب وزارية جديدة لنائب رئيس الوزراء ومخسة عشر نائب وزيروزارة وزيادة ع

، دخل نقل املسؤوليات إىل مؤسسات احلكم الذايت املؤقتـة مرحلـة            ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ويف    - ٧٥
ان جديدتان للعـدل والـشؤون       اليت أنشئت مبوجبها وزارت    ٢٠٠٥/٥٣أخرى بإعالن الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        

 ٢٧وأجري نقل آخر لالختـصاصات إىل هـاتني الـوزارتني يف            . الداخلية، جنباً إىل جنب مع اختصاصاهتا األولية      
وًمنحت الوزارتان مسؤوليات قانونية وتقنية     . ٢٠٠٦/٢٦ بإعالن الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        ٢٠٠٦أبريل  /نيسان

، والتحقيق يف مصري املفقودين وتقدمي )٤٢(رطة والعدل وسلطة تنفيذية على الطب الشرعيومالية وإدارية فيما يتعلق بالش
وتواصل شرطة كوسوفو أداء مهامهـا      . )٤٣(املساعدة إىل ضحايا اجلرمية وخدمات اإلصالحيات والتأهيل يف كوسوفو        

  .)٤٤(ملتحدةحتت سلطة املمثل اخلاص لألمني العام ورقابة وإشراف مفوض الشرطة يف بعثة األمم ا

 ويف هذه احلالـة حيتـاج       .)٤٥("أشخاص مؤهلني من غري أعضاء اجلمعية     "وجيوز اختيار الوزراء من بني        - ٧٦
  .)٤٦(الوزراء الذين ينتمون إىل طائفة إثنية أو لغوية أو دينية إىل مصادقة رمسية من أعضاء اجلمعية من الطائفة املعنية

انتخاهبم بطريقة تأخـذ يف     ] اختيارهم] [جيب[فإنه  "واب الوزراء،   وفيما يتعلق بنائب رئيس الوزراء ون       - ٧٧
احلسبان على النحو الواجب اقتضاء ضمان التمثيل العادل لصرب كوسوفو والطوائف األخرى من غري األغلبيـة             

  .)٤٧("فضالً عن متثيل كال اجلنسني

                                                      

اليت تشترط أن تضطلع الوزارات اجلديدة  (٢- ١املادة  ،٢٠٠٤/٥٠انظر الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )٤٠(
 أي  - ٢٠٠١/١٩باختصاصاهتا ومسئولياهتا بإعالن الئحة تالية لبعثة األمم املتحدة تعدل الئحة بعثة األمم املتحدة رقم               

 ).٢٠٠٥/١٥إعالن الئحة بعثة األمم املتحدة رقم 

   ١١، الفقـرة    S/2004/907و،  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسـوف            )٤١(
 ).٢٠٠٤نوفمرب/ تشرين الثاين١٧(

تبقى ممارسة املسؤوليات الوزارية بشأن املسائل املتعلقة بالطب الشرعي مبا يف ذلك إدارة مكتب كبري                )٤٢(
م األطباء خاضعة إلشراف بعثة األمم املتحدة على إصدار الشهادات الالزمة وتدريب أفراد مكتب كبري األطباء وامتثاهل               

 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٧ املؤرخة ٢٠٠٦/٢٦بالئحة بعثة األمم املتحدة رقم  ´١٥´انظر املرفق . للمعايري الدولية

فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية على مرفق إصالحية األحداث يف دوبرافا، حتتفظ بعثة األمم املتحدة بقدر  )٤٣(
 .بعثة، حتدد حسب تقدير الالطوارئمن الرقابة التنفيذية يف حاالت 

 .١- ٢املادة ، ٢٠٠٥/٥٤الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )٤٤(

 .٦- ٣- ٩اإلطار الدستوري، الفصل  )٤٥(

 .املرجع نفسه )٤٦(

 الئحة بعثة األمم املتحدة رقـم  ه املادةل هذ عدي. ١املادة  ،  ٢٠٠٥/١٥الئحة بعثة األمم املتحدة رقم       )٤٧(
 .١- ٢- ١ برقم مادة جديدة بإضافة ٢٠٠١/١٩
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ويقدم . الوزراء على اجلمعية  وينتخب الوزراء كمرشحني للحكومة، اليت يقترحها املرشح ملنصب رئيس            - ٧٨
 بعد مشاورات مع األحزاب واالئتالفات واجملموعات    - رئيس كوسوفو املرشح ملنصب رئيس الوزراء إىل اجلمعية         

ويعني رئيس الوزراء بعد ذلـك      . )٤٨( وينتخب بأغلبية األصوات جنباً إىل جنب مع احلكومة        - املمثلة يف اجلمعية    
  .الوزراء بعد املصادقة عليهم

ُيختارون وتعرض أمسـاؤهم علـى      "ويعني نائب رئيس الوزراء ونواب الوزراء على حنو مماثل غري أهنم              - ٧٩
  .)٤٩("اجلمعية بعد مشاورات على املستوى السياسي وبالتنسيق مع املمثل اخلاص لألمني العام

  .)٥٠(ق مع رئيس الوزراءأما املنسق بني الوزارات فإنه يعني حتت سلطة املمثل اخلاص لألمني العام بالتنسي  - ٨٠

وَترِد اخلطوط العامة الختصاصات احلكومة يف اإلطار الدستوري وترد بصورة حمددة يف الئحة بعثة األمم   - ٨١
  .٢٠٠٥/١٥ بصيغتها املعدلة بالئحة البعثة رقم ٢٠٠١/١٩املتحدة رقم 

سب االقتضاء، وحتديد  من اإلطار الدستوري رئيس الوزراء بتمثيل احلكومة ح١٤- ٣- ٩ويكلف الفصل   - ٨٢
ويضطلع مكتب رئيس الوزراء بدور جهة االتصال باجلمعية وينسق . اخلطوط العامة لسياسة احلكومة وإدارة عملها

  .)٥١(عمل مجيع الوزارات األخرى

ويف ذلك اجملال يساعد رئيَس الوزراء، ضمن جهات أخرى، املكتب االستشاري املعين باحلكم الرشـيد                 - ٨٣
، وتشمل واليـة    ٢٠٠٥/١٥ وتكافؤ الفرص واملساواة بني اجلنسني عمالً بالئحة األمم املتحدة           وحقوق اإلنسان 

  :املكتب االستشاري

اإلشراف وإسداء املشورة إىل الوزارات يف جماالت احلكم الرشيد وحقوق اإلنـسان وتكـافؤ               •
 الفرص واملساواة بني اجلنسني؛   

ة يف جماالت احلكم الرشيد وحقوق اإلنـسان        وضع السياسات العامة وإصدار املبادئ التوجيهي      •
 وتكافؤ الفرص واملساواة بني اجلنسني؛   

استعراض مشاريع القوانني والسياسات اليت يضعها الفرع التنفيذي لتحقيق االتساق مع معايري             •
حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد وتكافؤ الفرص وإسداء املشورة إىل رئيس الوزراء والوزراء ذوي   
 فقاً لذلك؛الصلة و  

                                                      

 .٨- ٣- ٩اإلطار الدستوري، الفصل  )٤٨(

 .١ املادة ،٢٠٠٥/١٥ الئحة بعثة األمم املتحدة رقم )٤٩(

 .٢- ١، املادة ٢٠٠١/١٩التوجيه اإلداري لبعثة األمم املتحدة  )٥٠(

 .٢- ١، املادة ٢٠٠١/١٩ الئحة بعثة األمم املتحدة رقم )٥١(
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املساعدة يف إعداد وتنفيذ احلمالت اإلعالمية العامة للنهوض بوعي عامة اجلمهور باملعـايري الدوليـة                •
 حلقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني وتكافؤ الفرص واملبادئ األساسية األخرى للحكم الدميقراطي؛  

 لتناول قضايا احلكم الرشيد التشاور مع ممثلي الطوائف وإنشاء هيئات استشارية حسب االقتضاء •
 وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص واملساواة بني اجلنسني؛  

 وضع سياسات تراعي املساواة بني اجلنسني والنهوض مبركز املرأة، بالتضافر مع اجملتمع املدين؛ •

 تعزيز اختاذ القرارات يف احلكومة بطريقة دميقراطية ومبشاركة اجلميع؛ •

 .)٥٢(اجلمهور يف احلكم الرشيدكة عامة التشجيع على مشار •

 من اإلطار الدستوري عن تنفيذ سياسة احلكومة كل يف نطاق           ١٥- ٣- ٩والوزراء مسؤولون مبوجب الفصل       - ٨٤
خـدمات  "ويتعني على الوزراء، يف االضطالع بواجباهتم، ضمان أن توفر الوزارات اليت حتت سـلطاهتم               . اختصاصه

  األصل اإلثين أو االجتماعي أو العرقي أو نوع اجلنس أو اإلعاقـة أو الديانـة   وعدم التمييز على أساس  ... موثوق هبا   
التصدي الحتياجات اجملموعات الضعيفة وغريها من األشـخاص املعرضـني          "فضالً عن   " أو الرأي السياسي أو غريه    
ت اإلجيابية للقضاء على    ويلتزم الوزراء والوزارات على السواء، يف اختاذ هذه اإلجراءا        . )٥٣("لألخطار من بني السكان   

  .)٥٤("بصياغة أولويات واضحة لتخصيص املوارد اليت تتاح من امليزانية ملؤسسات احلكم الذايت املؤقتة"التمييز، 

، بإعداد مـشاريع    ٢٠٠١/١٩ من الئحة األمم املتحدة رقم       ٦-١املادة  وبصورة أعم، تلتزم الوزارات مبوجب        -٨٥
وتـرد  . ضع توصيات السياسة العامة وتطبيق القوانني النافذة يف جماالت اختـصاصاهتا          القوانني وغريها من املراسيم، وو    

  .٢٠٠٥/١٥االختصاصات احملددة لكل وزارة من الوزارات الثالثة عشر يف املرفقات بالئحة بعثة األمم املتحدة رقم 

  الفرع القضائي من مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو -  حاء

 من اإلطار الدستوري على أن احملاكم هي املسؤولة عن إدارة العدل يف كوسوفو              ١- ٤- ٩ينص الفصل     - ٨٦
بية حلماية  وبية حلماية األقليات الوطنية واالتفاقية األور     ووفقاً للقانون املنطبق، مبا يف ذلك االتفاقية اإلطارية األور        

ة والسياسية واتفاقية القضاء على مجيـع   حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني        
  .أشكال التمييز العنصري

حمكمة كوسوفو العليا؛ وحماكم    :  من اإلطار الدستوري، يتألف نظام احملاكم من       ٤- ٤- ٩ للفصل   ووفقاً  - ٨٧
ف احملكمة العليا، مبوجب القانون املنطبق مـن غـرفتني          ـوتتأل. املقاطعات وحماكم البلديات وحماكم األحداث    

 من اإلطـار الدسـتوري؛      ١١- ٤- ٩ املادةأنشئت عمالً ب  :  إحدامها معنية مبسائل اإلطار الدستوري     - ني  خاصت

                                                      

 .´١٠´- ´٩´ و´٧´- ´٥´- ´١´ ، املرفق، العنوان،٢٠٠٥/١٥الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )٥٢(

 ).ح(، )ج(٧- ١ املادة، ٢٠٠١/١٩تحدة رقم الئحة بعثة األمم امل )٥٣(

 ).أ(٧- ١ ادة، امل٢٠٠١/١٩الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )٥٤(
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واألخرى معنية باملطالبات واملطالبات املضادة املتصلة بقرارات أو إجراءات الوكالة االستئمانية لكوسوفو، الـيت              
  . ٢٠٠٢/١٢أنشئت عمالً بالئحة بعثة األمم املتحدة رقم 

تبت يف مجيع القضايا املتـصلة  " من اإلطار الدستوري على حق كل شخص يف أن        ٣- ٤- ٩الفصل  وينص    - ٨٨
ومبوجب الفصل  ". حبقوقه والتزاماته ويف أي هتم جنائية مقامة ضده حمكمة مستقلة ونزيهة خالل فترة زمنية معقولة              

  .تويل أي منصب آخر من اإلطار الدستوري جيب أن يكون القضاة مستقلني ونزيهني وحيظر عليهم ٦- ٤- ٩

ويتألف من حماكم   . ١٩٩٩وهيكل احملاكم احلايل هو يف األساس اهليكل الذي كان قائماً قبل نزاع عام                - ٨٩
؛ )اليت متارس سلطة قضائية أصلية واسـتئنافية      (وتشمل احملاكم النظامية احملكمة العليا      . نظامية وحماكم لألحداث  
ذات سلطة قضائية أول (؛ وحماكم البلديات )ضائية أصلية واستئنافيةمتارس أيضاً سلطة ق(ومخس حماكم مقاطعات 

  .وحماكم األحداث اليت ختضع للسلطة االستئنافية احلصرية للمحكمة العليا لألحداث). درجة فقط

 كانون  ١٢ املؤرخة   ١٩٩٩/٢٤ويستمد األساس القانوين الستمرار هذا اهليكل من الئحة بعثة األمم املتحدة رقم               -٩٠
، بصيغتها املعدلة بالئحـة     )٥٥()١٩٩٩/٢٤الئحة بعثة األمم املتحدة رقم      (ديسمرب بشأن القانون املنطبق يف كوسوفو       /ولاأل

  : وتتألف القوانني األساسية النافذة اليت تنظم إنشاء واختصاصات احملاكم من. )٥٦(٢٠٠٠/٥٩بعثة األمم املتحدة رقم 

  ؛١٩٧٨/٢١ SAPKمسية قانون احملاكم النظامية، اجلريدة الر  )أ(  

  ؛)بصيغته املعدلة (١٩٧٩/٢٣ SAPKقانون األحداث، اجلريدة الرمسية   )ب(  

 من ٦٢، املعلنة يف نطاق املادة ١٩٨١/٠٧ SAPKقواعد النشاط الداخلي للمحاكم، اجلريدة الرمسية   )ج(  
  .قانون احملاكم النظامية

كمة العليا وحماكم املقاطعات واحملاكم التجارية وحمـاكم        على احمل ) ج(و) أ(وتنطبق التشريعات املشار إليها يف        -٩١
 ٢وباإلضافة إىل ذلك، فإن الفصل      . فتتعلق مبحاكم األحداث واحملكمة العليا لألحداث     ) ب(أما املشار إليها يف     . البلديات

  .ن تنظيم اإلجراءات اجلنائية حيدد االختصاص القضائي يف القضايا اجلنائية فضالً ع)٥٧(من مدونة اإلجراءات اجلنائية املؤقتة

  البلديات -  طاء

 بشأن احلكـم    ٢٠٠٠/٤٥يرد تنظيم ووظائف البلديات يف كوسوفو يف الئحة بعثة األمم املتحدة رقم               - ٩٢
وحتدد البلديات على أساس الوحدة اإلقليمية للحكم الذايت احمللي يف كوسوفو،           . )٥٨(الذايت للبلديات يف كوسوفو   

                                                      

 . بشأن القانون املنطبق يف كوسوفو١٩٩٩/٢٤الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )٥٥(

 بـشأن   ١٩٩٩/٢٥ املعدلة لالئحة بعثة األمم املتحدة رقم        ٢٠٠٠/٥٩الئحة بعثة األمم املتحدة رقم       )٥٦(
 . املنطبق يف كوسوفوالقانون

 .٢٠٠٤أبريل /  نيسان٦، ودخل حيز النفاذ يف ٢٠٠٣/٢٦أعلن بالئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )٥٧(

 .٢٠٠٠/٤٥الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )٥٨(
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 وجيـب أن تـنظم      .)٥٩(مجيع الصالحيات غري احملجوزة بصورة صرحية إىل السلطة املركزية        متارس  "اليت جيب أن    
البلديات وأن تدير الشؤون العامة يف أقاليمها يف احلدود املنصوص عليها يف القانون حبيث تكفل الشروط الالزمة                 

ن تكفل لسكان البلدية التمتـع      وعلى مجيع أجهزهتا وهيئاهتا أ    . )٦٠(للحياة اآلمنة والعادية جلميع سكان كوسوفو     
  جبميع احلقوق واحلريات بدون تفرقة من أي نوع كان مثل العرق أو األصل اإلثين أو اللون أو اجلنس أو اللغـة                     

األصل الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو أي مركز آخر، وأن              أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو       
كما أن عليها التزام تعزيز التعايش      . )٦١(افئة يف دوائر البلدية على مجيع املستويات      تكفل فرص عمل منصفة ومتك    

بني سكاهنا وإقامة األوضاع املناسبة اليت متكن مجيع الطوائف من التعبري عن هوياهتا اإلثنية والثقافيـة والدينيـة                  
لدية حقوق اإلنسان واحلريات الواردة  وتنص الالئحة على ضرورة أن تراعي إدارة الب.)٦٢(واحلفاظ عليها وتنميتها

  .)٦٣( حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، فضالً عن مجيع القوانني املنطبقة األخرىاألوروبيةيف االتفاقية 

، مبسؤوليات يف ٢٠٠٠/٤٥وتضطلع كل بلدية، يف نطاق إقليمها، مبوجب الئحة بعثة األمم املتحدة رقم   - ٩٣
  :اجملاالت التالية

  توفري األوضاع احمللية األساسية الالزمة للتنمية االقتصادية املستدامة؛  )أ(  
  التخطيط احلضري والريفي واستعمال األراضي؛  )ب(  
  إصدار تراخيص البناء واإلنشاءات األخرى؛  )ج(  
  محاية البيئة احمللية؛  )د(  
  تنفيذ الئحة البناء ومعايري مراقبة البناء؛  )ه(  
ملتعلقة باملرافق العامة والبنية األساسية احمللية، مبا يف ذلك توريد املياه، واجملارير            تقدمي اخلدمات ا    )و(  

  والصرف الصحي، ومعاجلة مياه اجملارير، وإدارة النفايات، والطرق احمللية، والنقل احمللي وخمططات التدفئة احمللية؛
  اخلدمات العامة مبا يف ذلك خدمات اإلطفاء ومواجهة الطوارئ؛  )ز(  
  إدارة ممتلكات البلدية؛  )ح(  
  التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي والتعليم الثانوي؛  )ط(  
  الرعاية الصحية األولية؛  )ى(  

                                                      

 .١- ٢ املادةاملرجع نفسه،  )٥٩(

 .٢- ٢ ادةاملرجع نفسه، امل )٦٠(

 .٣- ٢ ادةاملرجع نفسه، امل )٦١(

 .املرجع نفسه )٦٢(

 .٣- ٣ ادةاملرجع نفسه، امل )٦٣(



HRI/CORE/UNK/2007 
Page 26 

 

  اخلدمات االجتماعية واإلسكان؛  )ك(  
  محاية املستهلكني والصحة العامة؛  )ل(  
م واألغذية واألسواق والباعـة     إصدار تراخيص اخلدمات واملرافق، مبا يف ذلك مرافق االستجما          )م(  

  اجلائلون والنقل العام احمللي والتاكسيات والقنص وصيد األمساك واملطاعم والفنادق؛
  املعارض واألسواق؛  )ن(  
  تسمية وإعادة تسمية الطرق والشوارع وغريها من األماكن العامة؛   )س(  
  ؛توفري وصيانة املترتهات العامة واألماكن اخللوية واملدافن  )ع(  
تنفيذ لوائح السلطة املركزية، مبا يف ذلك السجالت املساحية والسجالت املدنية وتسجيل النـاخبني                )ف(  

  .)٦٤(وتسجيل األعمال التجارية

وجيب . وجيوز للبلديات أن تصدر لوائح بلدية حملية فيما يتعلق باملسائل اليت تدخل يف نطاق اختصاصاهتا              - ٩٤
  .ى كيفية اعتماد اللوائح البلدية بعد التشاور مع عامة اجلمهور ونشرهاأن تعتمد نظاماً أساسياً ينص عل

وخيتلف عدد أعضاء اجلمعية . )٦٥(وأعلى هيئة متثيلية للبلدية هي اجلمعية البلدية اليت تنتخب انتخاباً مباشراً  - ٩٥
  .البلدية باختالف البلديات وفقاً لعدد السكان وتستمر واليتها لفترة أربع سنوات

ويف البلديات . )٦٦(تنتخب اجلمعية البلدية رئيس البلدية الذي يدعو اجلمعية إىل االنعقاد ويرأس جلساهتاو  - ٩٦
اليت تعيش فيها طائفة أو أكثر من الطوائف اليت ال تنتمي إىل األغلبية، تعني اجلمعية البلدية نائب رئيس إضافياً من 

فيذي يف البلدية حيدد النظام األساسي مؤهالته ويكون مسؤوالً  وتعني اجلمعية رئيساً للفرع التن.)٦٧(هذه الطوائف
 كما تعني اجلمعية جملس     .)٦٨(ضمن آخرين عن تعيني مجيع موظفي البلدية وشروط خدمتهم وإقالتهم من اخلدمة           

وفري ويساعد جملس اإلدارة اجلمعية البلدية وجلاهنا بت. إدارة يتألف من رؤساء دوائر البلدية ورئيس مكتب الطوائف
مجيع املعلومات الدورية ويقدم تقارير للمساعدة يف عملية اختاذ القرار؛ ويساعد الرئيس ورئيس الفرع التنفيذي               

  .)٦٩(للبلدية؛ وينفذ مجيع قرارات البلدية

                                                      

 .٣- ٣ و٢- ٣ادتان ملرجع نفسه، املا )٦٤(

 .١٠ادةاملرجع نفسه، امل )٦٥(

 .١- ١٣ ادةاملرجع نفسه، امل )٦٦(

 .٣- ٢٥ ادةاملرجع نفسه، امل )٦٧(

 .٣٠ ادةاملرجع نفسه، امل )٦٨(

 .٢- ٣١ ادةاملرجع نفسه، امل )٦٩(
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جلنـة  :  تشكل ثالث جلان أساسـية     ٢٠٠٠/٤٥ من الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        ٢١ املادةومبوجب    - ٩٧
وجيوز للجمعية أيضاً أن تعني جلاناً أخرى وأن تبـت يف           . الية وجلنة للطوائف وجلنة للوساطة    للسياسة العامة وامل  

ويتعني أن تشمل جلنة الطوائف أعضاء من اجلمعية وممثلني للطوائف؛ وينبغي أن ُتمثّل كل . اختصاصاهتا وأنشطتها
تقل عضوية طائفة األغلبية يف البلدية عن طائفة مقيمة يف البلدية بعضو واحد على األقل يف جلنة الطوائف، على أال 

نصف أعضاء جلنة الطوائف؛ وجيب أن تعكس العضوية املتبقية يف جلنة الطوائف عدد الطوائف األخرى يف البلدية            
وجيب أن تتألف جلنة الوساطة من أعداد متساوية من أعضاء اجلمعية البلدية غري األعـضاء               . )٧٠(بصورة منصفة 

  .)٧١(طوائف بتناسب منصف لطوائف األقليةاملمثلني يف جلنة ال

وجيب أن تكون للجنة الطوائف صالحية أن تضمن، يف نطاق إقليم البلدية، عدم ممارسة أي شخص يتوىل   - ٩٨
  واجبات عامة أو يشغل منصباً عاماً التمييز ضد أي شخص على أي أساس مثل اللغة أو الدين أو األصل اإلثـين                     

ن يتمتع مجيع األشخاص، على أساس من املـساواة، بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية               أو االرتباط بطائفة ما؛ وأ    
واالقتصادية والثقافية وفرص العمل املنصفة واملتكافئة يف خدمة البلدية على مجيع املـستويات؛ وأن يـنعكس يف                 

وجيب علـى جلنـة     . )٧٢(اخلدمة املدنية يف البلدية تناسب منصف ملمثلي الطوائف املؤهلني على مجيع املستويات           
  .)٧٣(الطوائف تعزيز حقوق ومصاحل طوائف األقلية اليت تعيش يف البلدية، وأن تواصل تشجيع إقامة جمتمع متنوع

ويتعني إنشاء مكتب للطوائف يف البلديات اليت توجد هبا طائفة من غري األغلبية تشكل جزءاً هاماً مـن                    - ٩٩
زءاً ال يتجزأ من البلدية، مسؤوالً عن تعزيز محايـة حقـوق   ويكون مكتب الطوائف، الذي ميثل ج    . )٧٤(السكان

  .)٧٥(الطائفة وضمان املساواة بني الطوائف يف احلصول على اخلدمات العامة على مستوى البلدية

رار لبلدية ما يرى أنه يتناىف مع قرار جملـس        ـاء أي ق  ـار إلغ ـام خي ـاص لألمني الع  ـل اخل ـوللممث  - ١٠٠
القانون املنطبق أو ال يأخذ يف احلسبان بصورة كافية حقوق ومصاحل الطوائـف الـيت   أو  ) ١٩٩٩(١٢٤٤األمن  

وجيوز للممثل اخلاص لألمني العام أن خيتار أعضاء إضـافيني للجمعيـة            . )٧٦(ليست من األغلبية يف إقليم البلدية     
للممثل اخلاص أن يـستبعد  ويف حاالت استثنائية، جيوز . )٧٧(البلدية إذا رأى ذلك ضرورياً لتمثيل مجيع الطوائف     

                                                      

 .٣- ٢٣ و١- ٢٣ادتان املرجع نفسه، امل )٧٠(

 .املرجع نفسه )٧١(

 .٤- ٢٣ ادةاملرجع نفسه، امل )٧٢(

 .٥- ٢٣ ادةاملرجع نفسه، امل )٧٣(

 .١١- ٢٣ ادةملرجع نفسه، املا )٧٤(

 .١٣- ٢٣ و١٢- ٢٣ ادتاناملرجع نفسه، امل )٧٥(

 .٢- ٤٧ ادةاملرجع نفسه، امل )٧٦(

 .٣- ٤٧ ادةاملرجع نفسه، امل )٧٧(
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وإذا رأى املمثل اخلاص أن . )٧٨(عضواً ما من مجعية بلدية يسئ استخدام منصبة بصورة خطرية يف ممارسة واجباته          
مجعية بلدية ما تصر على اختاذ إجراءات ال تكفل أوضاع املعيشة اآلمنة والعادية جلميع سكان كوسوفو، مبا خيالف 

  .)٧٩(فإنه جيوز له حل اجلمعية وإجراء انتخابات جديدة) ١٩٩٩(١٢٤٤قرار جملس األمن 

  املؤسسات األخرى -  ياء

 أنشئ جملس القضاء واالدعاء العام يف كوسوفو مبوجب الئحة بعثـة األمـم              ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٦يف    - ١٠١
املـسائل  واجمللس مسؤول عن إسداء املشورة إىل املمثل اخلاص لألمني العام بشأن            . )٨٠(٢٠٠١/١٨املتحدة رقم   

املتصلة بتعيني القضاة واملدعني العامني والقضاة العرفيني، حسب االقتضاء، والشكاوى القضائية، إن وجدت، ضد 
ويتألف من تسعة أعضاء وجيب أن يكون متعدد اإلثنيات ويـشمل           . )٨١(أي قاض أو ممثل لالدعاء أو قاض عريف       

اء من املهنيني القانونيني املتميزين وجيب أن يكونـوا         وجيب أن يكون األعض   . أعضاء حمليني ودوليني على السواء    
وخيتـار  . )٨٢(وال ميكن هلم شغل أي منصب يتعارض مع وظائفهم كأعضاء يف اجمللـس     . مستقلني وغري متحيزين  

ويستمرون يف مناصبهم ملدة سنة واحدة وجيوز متديـدها         . )٨٣(املمثل اخلاص لألمني العام أعضاء اجمللس ويعّينهم      
  .)٨٤(حسبما يقرر املمثل اخلاص) راتفت(لفترة 

 من اإلطار الدستوري يعني املمثل اخلاص لألمني العام القضاة واملدعني العامني            ٨- ٤- ٩وعمالً بالفصل     - ١٠٢
 ٧- ٤- ٩من قوائم مرشحني يقترحهم جملس القضاء واالدعاء العام وتصادق على تعيينهم اجلمعية وينص الفصل               

قانونيني متميزين املشهود هلم باألخالق احلميدة ومـن        "ألف اهليئة القضائية من     من اإلطار الدستوري على أن تت     
واملمثل اخلاص لألمني العام هو املسؤول     ". تنوع شعب كوسوفو  "وجيب أن ينعكس فيها     " ذوي املؤهالت املناسبة  

اجمللس أو يف حـاالت     عن البت يف ترفيع القضاة وممثلي االدعاء ونقلهم وإقالتهم من اخلدمة بناء على توصية من                
وجيلس القضاة العرفيون على املنصة مع القضاة الفنيني يف حماكم البلديات ويف احملاكم . استثنائية، مببادرة خاصة منه

  .األعلى ويعينهم أيضاً املمثل اخلاص لألمني العام، بناء على توصية من اجمللس

زاءات التأديبية، خبالف اإلقالة من املنصب، املتعلقة ويبت جملس القضاء واالدعاء العام يف كوسوفو يف اجل    - ١٠٣
بالقضاة وممثلي االدعاء ومن وظائف القضاة العرفيني ويسدي بناء على طلب املمثل اخلاص لألمني العام املشورة                

                                                      

 .٤- ٤٧ ادةاملرجع نفسه، امل )٧٨(

 .٥- ٤٧ ادةاملرجع نفسه، امل )٧٩(

 ٦خة   بشأن إنشاء جملس القضاء واالدعاء العام يف كوسوفو، املؤر         ٢٠٠١/٨الئحة بعثة األمم املتحدة رقم       )٨٠(
 .٢٠٠١أبريل /نيسان

 .٢- ١ ادةاملرجع نفسه، امل )٨١(

 .١- ٢ ادةاملرجع نفسه، امل )٨٢(

 .٣- ٣ ادةاملرجع نفسه، امل )٨٣(

 .٢- ١ ادةاملرجع نفسه، امل )٨٤(
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 ومدونات السلوك املعتمدة وأخالقيات املهنة للقضاة وممثلي      ،  )٨٥(بشأن املسائل األخرى املتصلة بالنظام القضائي     
  .)٨٦(االدعاء والقضاة العرفيني اليت تصبح نافذة لدى تصديق املمثل العام عليها

 بـشأن اجمللـس     ٢٠٠٥/٥٢، أُعلنت الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ويف    - ١٠٤
جلس قضائي جديد ونتج عن هذه الالئحة االستعاضة عن جملس القضاء واالدعاء العام لكوسوفو مب. القضائي لكوسوفو

ويتألف اجمللس القضائي لكوسوفو من سبعة قضاة       . لكوسوفو، بوصفه هيئة مهنية مستقلة مسؤولة عن القضاء واحملاكم        
وأربعة أعضاء آخرين حبكم منصبهم، هم وزير العدل ورئيس غرفة ) يكون رئيس احملكمة العليا عضواً فيه حبكم منصبه(

عنية باملسائل التشريعية والقضائية واإلطار الدستوري يف مجعية كوسوفو وأستاذ يف الدفاع يف كوسوفو ورئيس اللجنة امل
ودور اجمللس القضائي لكوسوفو أوسع من دور . القانون تسميه اجلمعية بناء على توصية من جملس إدارة جامعة بريشتينا

، يكـون  ٢٠٠٥/٥٢ألمم املتحدة رقم     من الئحة بعثة ا    ٤- ١ املادةوعمالً ب . جملس القضاء واالدعاء العام يف كوسوفو     
اجمللس القضائي مسؤوالً عن إدارة احملاكم، مبا يف ذلك وضع السياسة العامة وإعالن القواعد واملبادئ التوجيهية للهيئة                 

ل وباإلضافة إىل ذلك، متتد مسؤولياته إىل ميادين التوظيف والتدريب والتعيني والتقييم والترفيع والنق       . القضائية واحملاكم 
  . واإلجراءات التدريبية للقضاة والقضاة العرفيني واملوظفني املعاونني للهيئة القضائية

أنشئت مديرية اإلسكان واملمتلكات وجلنة اإلسكان واملطالبات املتعلقة باملمتلكات مبوجب الئحة بعثـة        - ١٠٥
 الرتاعات املتعلقة باملمتلكات  لتنظيم اإلسكان وحقوق امللكية يف كوسوفو وحل)٨٧(١٩٩٩/٢٣األمم املتحدة رقم 

وقد أنشئت املديرية واللجنة على وجه التحديد لوضع آليات منصفة ومستقلة حلل قضايا املطالبات              . )٨٨(السكنية
  . مع استخدام اخلربة احمللية والدولية

طلبات إىل  وتضطلع مديرية اإلسكان واملمتلكات بالبحث القانوين وإعداد املطالبات والوساطة وترفع ال            - ١٠٦
وباإلضافة إىل ذلك، تدير املمتلكات السكنية املهجورة يف مجيع أحناء كوسوفو لغرض تـوفري              . اللجنة للبت فيها  

وهلذا السبب فإهنا تضم . وتقوم املديرية أيضاً جزئياً بدور األمانة للجنة  . احتياجات اإلسكان لألشخاص املشردين   
  .اء موظفاً وطنياً ودولياً على السو٢٥٠قرابة 

وقد منحت  . واللجنة هيئة مستقلة داخل املديرية ويعمل هبا حالياً مفوض حملي واحد ومفوضان دوليان              - ١٠٧
  :اللجنة سلطة قضائية حصرية للفصل يف ثالث فئات متميزة من مطالبات املمتلكات غري التجارية

                                                      

 .٢- ١ ادةاملرجع نفسه، امل )٨٥(

 .٣- ١ ادةاملرجع نفسه، امل )٨٦(

  ٢٠٠٣- ٢٠٠٠تقرير منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن حقوق امللكية يف كوسوفو )٨٧(
 .http://www.hpdkosovo.org/aboutus.htmو

بـشأن إنـشاء     ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخة   ١٩٩٩/٢٣الئحة بعثة األمم املتحدة رقم       )٨٨(
 .مديرية اإلسكان واملمتلكات وجلنة اإلسكان واملطالبات املتعلقة باملمتلكات
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 ١٩٨٩مارس / آذار٢٣مطالبات األفراد الذين فقدوا حقوق امللكية نتيجة للقوانني التمييزية بعد  •
  قودة بعد سحب مركـز احلكـم       مطالبات الفئة ألف، املقصود منها إعادة حقوق امللكية املف        (  
 ؛)لكوسوفوالذايت   

مطالبـات الفئـة     (١٩٨٩مارس  / آذار ٢٣مطالبات األفراد الذين دخلوا يف معامالت غري رمسية بعد           •
 ؛)ي أيضاً خطوة إلصالح نظام تسجيل املمتلكاتباء، املقصود منها تقنني نقل امللكية غري الرمسية؛ وه  

 ٢٤مطالبات األفراد الذين كانوا مالكني أو حائزين أو لديهم حق إشغال العقارات السكنية قبل  •
مطالبات ( وحرموا من حقوق متتعهم بامللكية ومل ينقلوا حق امللكية بإرادهتم            ١٩٩٩مارس  /آذار  
 حقوق الالجئني واألشخاص املـشردين داخليـاً يف         الفئة جيم، املقصود منها عالج التدخل يف        
 ).متلكاتمامللكية باإلشغال غري القانوين لل  

وقرارات جلنة اإلسكان واملطالبات املتعلقة باملمتلكات ملزمة وقابلة لإلنفاذ وال جيوز أن ختضع للمراجعة                - ١٠٨
ية القضائية احلصرية علـى مطالبـات        على أن للجنة الوال    ١٩٩٩/٢٣القضائية وتنص الئحة بعثة األمم املتحدة       

 إىل أن حيدد املمثل اخلاص لألمني العام الوقت الذي تكون فيه احملاكم احمللية قادرة علـى                 )٨٩(املمتلكات السكنية 
  .)٩١(٢٠٠٣يوليه / متوز١ واللجنة خمتصة بتحديد املطالبات املقدمة قبل .)٩٠(االضطالع بوظائفها

 حيويـاً   كان واملمتلكات وجلنة اإلسكان واملطالبات املتعلقة باملمتلكات إجراءً       واعترب إنشاء مديرية اإلس     - ١٠٩
ذلك أنه باإلضافة إىل تدمري آالف املمتلكـات خـالل   . إلقامة جمتمع مستقر ودميقراطي واستعادة سيادة القانون      

عنـدما سـعى    الرتاع، فقد كانت القضية احلساسة هي اإلشغال غري املشروع للممتلكات السكنية اليت خلـت               
وكان املقصود من مطالبات الفئة جيم بصفة خاصة معاجلة         . شاغلوها إىل اللجوء يف املدن اجملاورة أو إىل اخلارج        

ويعتقد أن معظم مقدمي    . التدخل يف حقوق ملكية الالجئني واألشخاص املشردين داخلياً باإلشغال غري القانوين          
  .اًمطالبات الفئة جيم هم األشخاص املشردون داخلي

جلنـة اإلسـكان    / خلفت وكالة املمتلكات يف كوسوفو مديرية اإلسكان واملمتلكـات         ٢٠٠٦ويف عام     - ١١٠
بـصيغتها  ،  )٩٢(٢٠٠٦/١٠واملطالبات املتعلقة باملمتلكات، اليت أنشئت مبوجب الئحة بعثة األمم املتحدة رقـم             

                                                      

لبات امللكية العقارية    ثالث فئات ملطا   ١٩٩٩/٢٣ من الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        ٢- ١ ادةدد امل حت )٨٩(
 .جلنة اإلسكان واملطالبات املتعلقة باملمتلكات/اليت تدخل يف اختصاص مديرية اإلسكان واملمتلكات

توفر مديريـة اإلسـكان     " على أن    ١٩٩٩/٢٣ من الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        ١- ١ ادةنص امل ت )٩٠(
يقرر املمثل اخلاص لألمني العام أن سلطات احلكم احمللي واملمتلكات التوجيه العام بشأن حقوق امللكية يف كوسوفو إىل أن 

 ".قادرة على اإلطالع بالوظائف املخولة إىل املديرية

غري أن إدارة املديرية    .  ملديرية اإلسكان واملمتلكات أن تضع امللكيات احملددة حتت إداراهتا         جيوز أيضاً  )٩١(
 .ق امللكيةمتثل إجراًء مؤقتاً ال يوفر تصديقاً ملزماً قانونياً حلقو

 بشأن البت يف املطالبات املتعلقة      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٤ املؤرخة   ٢٠٠٦/١٠الئحة بعثة األمم املتحدة      )٩٢(
 .باملمتلكات اخلاصة غري املنقولة، مبا يف ذلك املمتلكات الزراعية والتجارية
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وتولت . ائر تنظيمها إىل الوكالة اجلديدةونقل موظفو املديرية وأصوهلا وس. ٢٠٠٦/٥٠املعدلة بالئحة البعثة رقم 
هذه الوكالة مسؤولية عبء عمل املديرية، حبيث تشمل تنفيذ القرارات العالقة للجنة، وإدارة املمتلكـات الـيت                 

غري أن العمل األساسي للجنة اجلديدة هو ضمان إجياد حلول فّعالة وكفؤة ملنازعات             . كانت حتت إدارة املديرية   
  . باملمتلكات غري املنقولة، مبا يف ذلك املمتلكات الزراعية والتجاريةامللكية املتعلقة

وتعمل وكالة املمتلكات يف كوسوفو بصورة مستقلة عن مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة بوصفها هيئة مـستقلة                  -١١١
ثل لبعثـة األمـم     ويتألف اجمللس اإلشرايف من مم    .  من اإلطار الدستوري، حتت رعاية جملس إشرايف       ٢-١١عمالً بالفصل   

  .وممثلني اثنني للماحنني الدوليني وممثل لكل من ألبان كوسوفو وصرب كوسوفو) النائب األول ملمثل األمني العام(املتحدة 

وأنشئت الوكالة االستئمانية لكوسوفو كهيئة مستقلة ملمارسة السلطة اإلدارية على الشركات اململوكة              - ١١٢
 والسلطة اإلدارية هلذه الوكالـة      .)٩٣(٢٠٠٢/١٢ب الئحة بعثة األمم املتحدة رقم       اجتماعياً والعامة امللكية مبوج   

". جيب أن تشمل أي إجراء تراه الوكالة مناسباً للحفاظ على قيمة أو سالمة أو إدارة الـشركات وتعزيزهـا                  "
  :ولتحقيق هذا فإنه ينبغي للوكالة أن

 ق على أكمل وجه؛تضمن أن تستفيد الشركات من الفرص املتاحة هلا يف السو •

 تضمن أن تدار الشركات بطريقة مرحبة بقدر اإلمكان؛ •

تضمن، عندما تكون الشركات تقدم خدمة عامة، أن تكون اخلدمة العامة املقدمة عالية اجلودة               •
 ومعقولة وأن تكون ممتثلة جلميع اللوائح املنطبقة؛  

عندما ال يكون من املمكن استعادة تطلب دفع املقابل من الكيانات العامة امللزمة بتوفري اخلدمات  •
 .قيمة اخلدمة العامة املقدمة يف السوق  

وتواجه الشركات العامة امللكية مشاكل كبرية نامجة عن االفتقـار لـسنوات عديـدة لالسـتثمار يف                   - ١١٣
فايـة  التكنولوجيا واملعدات واملوارد البشرية وعن سوء حالة األصول واخنفاض معدل اإليرادات احملصلة وعدم ك             

  .اإلدارة واهلياكل التنظيمية

شتينا وشركات التدفئة   يمطار بر : وللوكالة االستئمانية سلطة إدارية على الشركات العامة امللكية التالية          - ١١٤
داكوفيكا وشركة كهرباء كوسوفو وبريد واتصاالت كوسـوفو        /شتينا يف وجاكويف  يعلى مستوى املقاطعة يف بر    

  .اه وإدارة النفايات والريوالسكك احلديدية وشركات املي

لغـرض   ")٩٤(، اعتمدت بعثة األمم املتحدة الئحة بشأن املساعدة القانونية        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٧ويف    - ١١٥
إقامة نظام مساعدة قانونية متكامل للمسائل اجلنائية واملدنية واإلدارية يضمن محاية حقوق ومصاحل الطوائف محاية 

 إطار مؤسسي تديره وتشرف عليها جلنة مستقلة للمساعدة القانونية، يـدعمها            وتستهدف الالئحة إنشاء  ". تامة
                                                      

 . بشأن إنشاء الوكالة االستئمانية لكوسوفو٢٠٠٢/١٢الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )٩٣(

 . بشأن املساعدة القانونية٢٠٠٦/٣٦ بعثة األمم املتحدة رقم الئحة )٩٤(
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ويعني مكتب . مكتب لتنسيق املساعدة القانونية وتنفذه مخسة مكاتب على األقل للمساعدة القانونية يف املقاطعات
قاطعات من قـوائم    تنسيق املساعدة القانونية حمامني تدرج أمساؤهم يف سجالت خدمات املساعدة القانونية يف امل            

ويتعني أن تشمل هذه القوائم حمامني ينتمون إىل اجملموعات الضعيفة، حبيـث            . تقدمها غرفة احملامني يف كوسوفو    
تشمل يف النهاية عدداً من احملامني ينتمون إىل اجملموعات الضعيفة مبا يتناسب مع النسبة املئوية ملن يتلقون املساعدة 

  .)٩٥(موعات الضعيفةالقانونية من املنتمني للمج

وتنص الالئحة على أنه جيوز تقدمي املساعدة القانونية يف فئتني من القضايا مصنفة وفقاً لألهلية املاليـة،                   - ١١٦
وجيوز تقدمي املساعدة القانونية لقاطين كوسـوفو       . ويشار إليها كمساعدة قانونية أولية ومساعدة قانونية ثانوية       

 يف كوسوفو من واليات قضائية توفر مساعدة قانونية متبادلة لقاطين كوسـوفو             الدائمني وللمقيمني بصفة مؤقتة   
وجيوز .  وجيوز تقدمي املساعدة القانونية األولية لألشخاص املتلقني أو املستحقني للمساعدة االجتماعية.)٩٦(الدائمني

َسري عن متوسـط الـدخل      تقدمي املساعدة القانونية الثانوية لألشخاص املستحقني الذين يقل جمموع دخلهم األُ          
وجيب أن تقدم املساعدة القانونية اجملانية والفورية جلميع األشخاص املوقوفني واملعتقلني يف خمـافر              . )٩٧(األسري

وينطبـق  . )٩٨(الشرطة بصرف النظر عن املعايري املالية أو غريها من أسباب استحقاق احلصول على هذه املساعدة    
 من مدونة اإلجراءات اجلنائية املؤقتـة       ٧٣تتطلب تعيني حمام للدفاع مبوجب املادة       الشيء ذاته على احلاالت اليت      

 من  ٧٤لكوسوفو، فضالً عن احلاالت اليت متتثل الشتراطات وجود حمام للدفاع على نفقة احلكومة مبوجب املادة                
اق املساعدة القانونية األولية    كما جيوز للجنة املساعدة القانونية توفري مساعدة قانونية جتاوز نط         . )٩٩(هذه املدونة 

  .)١٠٠(والثانوية من خالل اتفاقات مشاركة

ذلك . ، كان تنفيذ هذا الترتيب املؤسسي لتوفري املساعدة القانونية معلقا٢٠٠٧ًيناير /وحىت كانون الثاين  - ١١٧
  .أن تسمية األعضاء يف جلنة املساعدة القانونية كانت قيد النظر يف ذلك الوقت

  ول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان قب- ثالثاً 
الذي ) ١٩٩٩(١٢٤٤عمالً مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، اعتمد جملس األمن القرار               - ١١٨

أنشئ مبوجبه بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو لتوفري إدارة مؤقتة يف كوسوفو؛ وعليه، فـإن مجيـع                   
  . فو مستمدة من ذلك القرارالسلطات القانونية يف كوسو

                                                      

 .٥- ٥ و٤- ٥ الفقرتان ٩ ادةاملرجع نفسه، امل )٩٥(

 .١٠ ادةاملرجع نفسه، امل )٩٦(

 .١١ ادة امل،املرجع نفسه )٩٧(

 ينطبق ،٢٠٠٦/٣٦حيثما ال توفر ملساعدة القانونية يف هذه احلاالت مبوجب الئحة بعثة األمم املتحدة رقم           )٩٨(
شأن تعيني حمام للدفاع الوارد يف مدونة اإلجراءات اجلنائية يف كوسوفو ومدونة حمكمة األحداث والئحة بعثـة                 احلكم العام ب  

 . عقليةت بشأن احملاكمات اجلنائية اليت تشمل مرتكيب جرائم يعانون من اضطرابا٣٤/٢٠٠٤األمم املتحدة رقم 

 .مي الذي تعينه احملكمة بشأن احملا١٦ الفصل ،٢٠٠٦/٣٦الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )٩٩(

 .٣- ٩املرجع نفسه، الفقرة  )١٠٠(
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وعمالً بأحكام هذا القرار وبالسلطات املنصوص عليها فيه، أعلن املمثل اخلاص لألمني العام الئحة بعثة                 - ١١٩
مجيع " من الالئحة على أن ١- ١ ادةنص املت بشأن سلطة اإلدارة املؤقتة يف كوسوفو و١٩٩٩/١األمم املتحدة رقم 

 بشأن كوسوفو، مبا يف ذلك إدارة اهليئة القضائية خمولة إىل بعثة األمم املتحدة لإلدارة السلطات التشريعية والتنفيذية
  ".املؤقتة يف كوسوفو وميارسها املمثل اخلاص لألمني العام

يف أداء الواجبات املكلفة هبا اإلدارة املؤقتة مبوجب قرار جملس األمن التابع لألمـم              "وباإلضافة إىل ذلك، فإنه       - ١٢٠
  .)١٠١("، تصدر بعثة األمم املتحدة، حسب االقتضاء مراسيم تشريعية يف شكل لوائح)١٩٩٩(١٢٤٤ املتحدة

، أنه ينبغي أن تشمل املسؤوليات الرئيسية       )١٩٩٩(١٢٤٤قرر جملس األمن، يف قراره      ) ي(١١ويف الفقرة     - ١٢١
تامة يف كوسوفو، أصدر املمثـل      ولضمان حتقيق ذلك بصورة     " محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها   "لبعثة األمم املتحدة    

 بشأن القانون املنطبق يف كوسوفو، املعدلة لالئحـة         ١٩٩٩/٢٤اخلاص لألمني العام الئحة بعثة األمم املتحدة رقم         
يراعي مجيع األشخاص الذين يؤدون واجبات عامـة أو يـشغلون           " كيما تقتضي أن     ١٩٩٩/١األمم املتحدة رقم    

 من الئحة بعثـة     ١- ١ ت املادة كما أقر . )١٠٢(" اإلنسان املعترف هبا دولياً    مناصب عامة يف كوسوفو معايري حقوق     
 بوصفه القانون املنطبق يف )١٠٣(١٩٨٩مارس / آذار٢٢ القانون النافذ يف كوسوفو يف ١٩٩٩/٢٤األمم املتحدة رقم 

فيا االحتاديـة   من دستور مجهوريـة يوغوسـال   ٢١٠ومن بني األحكام القانونية املتعلقة بكوسوفو املادة        . كوسوفو
  .)١٠٤("االشتراكية، اليت تنص على أن تطبق احملاكم بصورة مباشرة املعاهدات الدولية املصدق عليها

ألغراض إقامة حكم ذايت "، أعلن املمثل اخلاص لألمني العام اإلطار الدستوري      ٢٠٠١مايو  / أيار ١٥ويف    - ١٢٢
 من اإلطار الدسـتوري،     ٢- ٣وأدمج الفصل   . )١٠٥("ئيةكبري القدر يف كوسوفو ريثما يتم التوصل إىل تسوية هنا         

 بصيغتها املعدلة، احلماية املنصوص عليها مبوجب الصكوك        ١٩٩٩/٢٤شأنه شأن الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        
  . الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان يف القانون املنطبق يف كوسوفو

، بصيغتها املعدلة أن يراعي مجيع األشخاص       ١٩٩٩/٢٤ من الئحة األمم املتحدة رقم       ٣- ١ ادةقتضي امل تو  - ١٢٣
الذين يؤدون واجبات عامة أو يشغلون مناصب عامة يف كوسوفو معايري حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالن      
العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وبروتوكوالهتا والعهد الدويل             

خلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية واتفاقية القضاء             ا

                                                      

بشأن سـلطة اإلدارة املؤقتـة يف    ١٩٩٩يوليه  / املؤرخة متوز  ١٩٩٩/١الئحة بعثة األمم املتحدة رقم       )١٠١(
 .٤ املادة ،كوسوفو

 .١٩٩٩/٢٤الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٠٢(

 ).ب(١- ١ ادةاملرجع نفسه، امل )١٠٣(

 اجلريدة الرمسيـة    ،٢١٠ املادة   ،وسالفيا االحتادية االشتراكية  قرار إعالن العمل بدستور مجهورية يوغ      )١٠٤(
 ).١٩٧٤(١٩٧٤فرباير / شباط٢١ واملؤرخ ٩د جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية العد

 . بشأن اإلطار الدستوري للحكم الذايت املؤقت يف كوسوفو، الديباجة٢٠٠١/٩الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٠٥(
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على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعـذيب                 
 من الالئحة على ٤- ١املادة نص تو. ة أو املهينة واتفاقية حقوق الطفلإنسانين ضروب املعاملة القاسية أو الالوغريه م

عدم قيام أي شخص يؤدي واجبات عامة أو يشغل منصباً عاماً يف كوسوفو بالتمييز ضد أي أشخاص آخرين على          "
   أي أساس مثل اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الـرأي الـسياسي أو غـريه أو األصـل الطبيعـي                        

  ".أو اإلثين أو االجتماعي أو االنتساب لطائفة وطنية أو وضع املمتلكات أو امليالد أو غريه

 منه  ١- ٣ذلك أن الفصل    .  من اإلطار الدستوري على املزيد من محاية حقوق اإلنسان         ٣وينص الفصل     - ١٢٤
 حبقـوق اإلنـسان     يتمتع مجيع األشخاص يف كوسوفو، بدون متييز على أي أساس ومبساواة تامـة،            "يضمن أن   

 على أن تراعى وأن تكفل مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة حقـوق            ٢- ٣كما ينص الفصل    ". واحلريات األساسية 
اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا دولياً مبا يف ذلك احلقوق واحلريات اليت يضمنها اإلعالن العاملي حلقوق                

إلنسان واحلريات األساسية وبروتوكوالهتا والعهد الـدويل اخلـاص          حلماية حقوق ا   األوروبيةاإلنسان واالتفاقية   
باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال               

. فاقية اإلطاريـة التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األوريب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات واالت         
تنطبق بصورة مباشرة األحكام املتعلقة باحلقوق واحلريات املنـصوص عليهـا يف هـذه              " ٣- ٣ومبوجب الفصل   

  ."الصكوك كجزء من اإلطار الدستوري

ويعزز اإلطار الدستوري محاية املبادئ املنصوص عليها يف االتفاقية اإلطارية من خالل تنفيـذها احملـدد                  - ١٢٥
ويترجم هذا الفـصل بـصورة      " الطوائف وأعضاؤها " من اإلطار الدستوري املعنون      ٤ الفصل   املنصوص عليه يف  

مباشرة كثرياً من أحكام االتفاقية اإلطارية إىل ضمانات صرحية للطوائف اإلثنية واللغويـة والدينيـة واحلقـوق                 
مانات ومجيع حقوق اإلنسان واحلريات احملددة لألشخاص الذين ينتمون إليها وميثل احلرمان التمييزي من هذه الض

  . من املدونة اجلنائية املؤقتة لكوسوفو١٥٨األخرى الواردة يف اإلطار الدستوري جرمية مبوجب املادة 

ولضمان احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية بدون متييز على أي أساس جلميع األشخاص   - ١٢٦
ار الدستوري، اعتمدت مجعية كوسوفو قانون مناهضة التمييز         من اإلط  ١- ٣يف كوسوفو حسبما يضمنها الفصل      

وينص هذا القانون على ضمان املساواة أمام القانون يف التمتع بـاحلقوق            . )١٠٦(٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٩املؤرخ  
دنية  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وكذلك احلقوق امل          ٢٦املدنية والسياسية الواردة يف املادة      

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ٥والثقافية واالجتماعية والسياسية املنصوص عليها يف املادة 
  .وهو حق يكفل املقاضاة بشأن عدم التمييز مبوجب القانون الداخلي لكوسوفو

                                                      

 لألمني العام قانون مكافحة التمييز من خالل الئحة بعثـة األمـم املتحـدة رقـم        أقر املمثل اخلاص   )١٠٦(
 .٢٠٠٤أغسطس / أب٢٠ املؤرخة ٢٠٠٤/٣٢
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 والتعدي والعزل عن بقيـة      ويشمل عدم التمييز كالً من التمييز املباشر وغري املباشر فضالً عن التحرش             - ١٢٧
 من قانون مكافحـة     ٤ويتعني ضمان ممارسة هذه احلقوق بدون متييز ومحاية متكافئة تضمنها املادة            . )١٠٧(اجملتمع

  :التمييز اليت تشمل

 إمكانية احلصول على عمل والعمل املستقل وشغل الوظائف؛ •

 إمكانية احلصول على توجيه وتدريب مهنيني على مجيع املستويات؛ •

 العمالة وشروط العمل؛ •

 عضوية االحتادات النقابية واملنظمات املهنية؛ •

 الضمان االجتماعي والرعاية الصحية؛ •

 التعليم؛ •

 اإلسكان؛ •

 املمتلكات املنقولة وغري املنقولة؛ •

 السلع واخلدمات املتاحة لعامة اجلمهور؛ •

  العدل؛املعاملة املنصفة أمام احملاكم ومجيع األجهزة األخرى املنوط هبا إدارة •

 األمن الشخصي؛ •

 املشاركة يف الشؤون العامة مبا يف ذلك احلق يف التصويت والترشيح؛ •

 إمكانية الوصول إىل األماكن العامة؛ •

 .أية حقوق أخرى ينص عليها القانون املنطبق •

اص، مبا يف   مجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني يف القطاعني العام واخل       "وينطبق قانون مكافحة التمييز على        - ١٢٨
ذلك اهليئات العامة، فيما يتعلق بأي إجراء أو تقاعس عن اختاذ أي إجراء ينتهك حقوق أي شخص طبيعي أو اعتباري                

ويتعني البت يف أي دعوى متييز مبوجب القانون أو إصدار حكم بشأهنا            ). ٤املادة  " (أو أشخاص طبيعيني أو اعتباريني    
  ).١- ٧املادة (احملاكم ذات الوالية القضائية املختصة مبوضوع الدعوى وفقاً للقانون يف اهليئات اإلدارية و

وينبغي مالحظة أن كثرياً من احلقوق االقتصادية اليت حيميها القانون متثل أيضاً مواضيع اتفاقيات مـستقلة                  - ١٢٩
سـتوري حتظـر     من اإلطار الد   ٢- ٣وكما أن الصكوك الدولية املدرجة يف الفصل        . اعتمدهتا منظمة العمل الدولية   

التمييز على أي أساس مثل العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو األصل الوطين                      
أو االجتماعي أو مركز امللكية أو امليالد أو أي مركز آخر، فإن اتفاقيات منظمة العمل الدولية حتظر مبوجب القانون 

  .اية متساوية وفعالة ضد التمييز على أي أساس من هذه األسسأي متييز وتضمن جلميع األشخاص مح
                                                      

 .٢٠٠٤يوليه / متوز٣٠ ، الذي اعتمدته مجعية كوسوفو٢٠٠٤/٣، القانون ٣قانون مكافحة التمييز، املادة  )١٠٧(
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 ١- ٣وبالنظر إىل أن هذه االتفاقيات اليت اعتمدهتا منظمة العمل الدولية غري مبينة بصورة صرحية يف الفصل                   - ١٣٠
أهنا بيد أنه يرى    . من اإلطار الدستوري، فإهنا ال ُتطبق بصورة مباشرة يف كوسوفو كجزء من اإلطار الدستوري             

 حيث سبق أن أقرهتا اجلمعية التشريعية جلمهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة            - ضمن القانون املنطبق يف كوسوفو      
 من الئحة بعثة األمـم املتحـدة رقـم      ٣- ١ وخباصة إذا قرئت املادة      -  ١٩٨٩مارس  /آذار ٢٢االشتراكية قبل   

 بشأن قانون   ٢٠٠١/٢٧األمم املتحدة رقم    ومن املؤكد أن الئحة بعثة      .  من الدستور  ٢١٠ مع املادة    ١٩٩٩/٢٤
العمل األساسي يف كوسوفو يستند إىل إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمـل                 

  .)١٠٨(هبدف تعزيز وحتقيق تطبيقها على النطاق العاملي حبسن نية

إلنسان، اليت كانت جزءاً من القـانون       وبصفة أعم، ميكن أن تكون أحكام املعاهدات الدولية حلقوق ا           - ١٣١
 من الئحة بعثـة األمـم       ١ جزءاً من القانون املنطبق وفقاً للقسم        ١٩٨٩مارس  / آذار ٢٢النافذ يف كوسوفو يف     

وينبغي التشديد هنا على أن هذه األحكام متثل جزءاً مـن القـانون             . ، بصيغتها املعدلة  ٢٤/١٩٩٩املتحدة رقم   
، بصيغتها املعدلة، أكثر من كوهنا نتيجة أن        ٢٤/١٩٩٩ئحة بعثة األمم املتحدة رقم      املنطبق يف كوسوفو نتيجة لال    

. مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة كانت يف ذلك الوقت طرفاً يف املعاهدات واالتفاقيات املعنية             
ة بأي حال لبعثة األمم املتحـدة       وباإلضافة إىل ذلك فإن هذا ال يعين ضمناً أن هذه املعاهدات واالتفاقيات ملزم            

   .لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

وعليه، فإن املوقف الثابت لبعثة . ومتثل حالة كوسوفو حتت اإلدارة املؤقتة لبعثة األمم املتحدة حالة فريدة   - ١٣٢
ربيا، طرفـاً   األمم املتحدة هو أن املعاهدات واالتفاقات اليت كان احتاد صربيا واجلبل األسود، واآلن مجهورية ص              

وجيوز لبعثة . وجيب يف كل حالة حتديد انطباق املبادئ واألحكام. فيها، غري ملزمة بصورة آلية لبعثة األمم املتحدة
األمم املتحدة عند الضرورة واالقتضاء، أن تضع ترتيبات مع الدول واملنظمات الدولية ذات الصلة بغية إقامة أساس 

  . ملصلحة املشتركةقانوين سليم إلجناز األهداف ذات ا

   اإلطار القانوين العام الذي حتمي فيه حقوق اإلنسان- رابعاً 
  اإلطار القانوين العام -  ألف

يتمثل الوضع الذي تتخذه املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون املنطبق يف كوسوفو، حسبما هو مبني   - ١٣٣
  .)١٠٩( بتطبيق املعايري الدولية حلقوق اإلنسان بصورة مباشرةيف الفصل الثالث هو، ويف أن احملاكم ملزمة قانونياً

 من اإلطار الدستوري، فإن لكل شخص يدعي أنه تأثر بصورة مباشرة وسلبية بقرار ٢- ٤- ٩ومبوجب الفقرة   - ١٣٤
د مجيـع  للحكومة أو وكالة تنفيذية تقع حتت مسؤولية احلكومة احلق يف مراجعة قضائية لقانونية هذا القرار بعد استنفا               

                                                      

 بشأن قانون العمل ٢٠٠١أكتوبر /ول تشرين األ٨ املؤرخة ٢٠٠١/٢٧الئحة بعثة األمم املتحدة رقم   )١٠٨(
 .األساسي يف كوسوفو، الديباجة

 .٣-٣ الفقرة ، واإلطار الدستوري٣-١ ادة امل، بصيغتها املعدلة،١٩٩٩/٢٤الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٠٩(
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، جيوز رفع دعوى إدارية ضد أي قـرار إداري       )١١٠( من قانون القضايا اإلدارية    ٧وعمالً باملادة   . سبل املراجعة اإلدارية  
  .تقرره سلطة ثاين درجة كما جيوز رفعها ضد قرار إداري من سلطة أول درجة ال يسمح باستئنافه باإلجراءات اإلدارية

  قانون مكافحة التمييز -  باء

وجب قانون مكافحة التمييز، جيوز ألي شخص يدعي أنه قد مورس ضده متييز بصورة مباشرة أو غري                 مب  - ١٣٥
مباشرة إقامة دعوى متييز أمام اهليئات اإلدارية واحملاكم ذات الوالية القضائية املختصة، اليت هلا والية قضائية على                 

قرار أو اعترب أن القرار املتخذ مبوجب القانون املتعلق وإذا مل يقتنع املدعي بال. املوضوع احملدد الذي تشمله الدعوى
باإلجراءات اإلدارية العامة معيب، جيوز للشخص أن يرفع دعوى أمام احملكمة ذات الوالية القـضائية املختـصة                 

  ).٣- ٧املادة (مبوجب القانون املنطبق 

ه أن يثبت أنه مل حيدث انتهاك ملبدأ ويقع عبء اإلثبات يف قضايا التمييز على املدعي عليه، الذي جيب علي  - ١٣٦
  املساواة يف املعاملة غري أنه جيوز للمدعي أن يقدم دليله يف معرض الدفاع ممـا يدعيـه بـشأن قـضية التمييـز           

كما جيوز للمدعي أن يستفيد أيضاً من إجراءات الوساطة أو التسوية بدون أن ُيـْسقط   ). ٢- ٨ و ١- ٨املادتان  (
وجيـوز  .  اهليئة اإلدارية املناسبة أو احملكمة ذات االختصاص القضائي يف أي وقت           ذلك حقه يف رفع دعوى أمام     

  للرابطات أو املنظمات أو أي كيانات قانونية أخرى أن تستخدم، برضاء املدعي أو املدعني أي إجراء قـضائي                  
  ). ٦- ٧ إىل ٤- ٧املواد (أو إداري بالنيابة عنهم /و

 شخص يدعي أنه تعرض بصورة مباشرة أو غري مباشـرة للتمييـز يف     ومبوجب القانون، جيوز أيضاً ألي      - ١٣٧
أو حمكمة خمتصة ذات    /العمل من قبل رب العمل الذي يكون هيئة عامة أن يرفع دعوى أمام هيئة إدارية أعلى و                

وجيوز أن تكون الدعوى متعلقة بشروط احلصول على وظيفة         . والية قضائية على املوضوع الذي تشمله الدعوى      
مل املستقل أو حرفة أو شروط العمل أو إمكانية احلصول على مجيع أنواع التوجيه املهين أو التدريب املهين                 أو الع 

  )). ج(و) ب(و) أ (٤املادة (أو إعادة التدريب على مجيع املستويات 

  خطط إلنشاء هيئة استشارية حلقوق اإلنسان –جيم 

ورية صربيا، أصبحت طرفاً متعاقداً سـامياً يف االتفاقيـة          بالنظر إىل أن صربيا واجلبل األسود، واآلن مجه         - ١٣٨
، فإنه جيوز للمقيم يف كوسوفو أن يرفع التماسـا إىل اللجنـة             ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣األوروبية حلقوق اإلنسان يف     

األوروبية حلقوق اإلنسان يف ستراسبورغ يدعي فيه حدوث انتهاك حلقوق اإلنسان ناشئاً عن فعل أو تقاعس عن فعل 
ال ميكن اعتبار صربيا مسؤولة عن االنتهاك املدعى به ) ١٩٩٩(١٢٤٤غري أنه نتيجة للقرار     .  قبل سلطات صربيا   من

ذلك أن . حلقوق اإلنسان ناشئ عن فعل أو تقاعس عن فعل يعزى إىل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو            
وعليه، فإن يستتبع ذلك أنه ليس لدى شعب . االتفاقية األوروبيةالبعثة ليست، بطبيعة احلال، طرفاً متعاقداً سامياً يف 

كوسوفو وسيلة اللتماس اإلنصاف من انتهاك مدعى به حلقوق اإلنسان بتقدمي طلب إىل احملكمة األوروبية وسوف                
  .يعاجل إنشاء هيئة استشارية حلقوق اإلنسان هذه الثغرة يف محاية حقوق اإلنسان يف كوسوفو

                                                      

 .٤/٧٧اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية  )١١٠(
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شاء هيئة قضائية تصدر قرارات ملزمة لبعثة األمم املتحدة مشكلة مـن منظـور امتيـازات                وسيكون إن   - ١٣٩
وحصانات البعثة وموظفيها واحتمال تعرضهم للمسؤولية وأمهية عدم اجملادلة يف السلطة التقديرية ملؤسسات األمم 

وعليه، فقد تقـرر،  . ١٢٤٤لقرار املتحدة يف تفسري والية بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو مبوجب ا 
، أن تنشئ البعثة هيئة استشارية حلقوق اإلنسان إلصدار قرارات ملزمـة            أوروبابعد مناقشات بني البعثة وجملس      

والغرض الرئيسي منها هو إسداء املشورة      . بشأن التمييز بشأن شكاوى انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل البعثة         
وقد عمدت البعثة، يف وضع أساليب إلنشاء وتنفيذ اهليئة . ه بصدد االنتهاكات املدعاإىل املمثل اخلاص لألمني العام

   أوروبـا  للدميقراطية مـن خـالل قـانون جملـس           األوروبيةاالستشارية، إىل التعاون بصورة وثيقة مع اللجنة        
  . وأويل اهتمام خاص للتوجيه الذي قدمه مقر األمم املتحدة يف نيويورك) جلنة البندقية(

يب، ويعينهم  ووستتألف اهليئة االستشارية من ثالثة أعضاء خرباء يف حقوق اإلنسان، وخباصة النظام األور              - ١٤٠
  . املمثل اخلاص لألمني العام

 بإنشاء اهليئة االستشارية حلقوق اإلنسان، عني املمثل اخلاص         ٢٠٠٦/١٢وبعد إعالن الئحة بعثة األمم املتحدة         -١٤١
د إىل توصية رئيس احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ثالثة أعضاء للجنة االستـشارية يف مطلـع                لألمني العام، باالستنا  

 ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠وأعلنت بعثة األمم املتحدة إنشاء اهليئة االستشارية يف مؤمتر صحفي يف            . ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 
  ىل ذلك أنشأت بعثة األمـم املتحـدة وصـلة إنترنـت            وباإلضافة إ . وغُطَّي على نطاق واسع يف وسائط اإلعالم احمللية       

  . ويتوقع أن تبدأ اهليئة عملها قريباً. للجنة االستشارية على املوقع العام للبعثة على شبكة اإلنترنت) ٢٠٠٦مايو /يف أيار(

   مستوى البلدية- دال 

ى اآللية التالية عندما يدعي  والقانون اإلداري املنطبق عل.٢٠٠٠/٤٥تنص الئحة بعثة األمم املتحدة رقم   - ١٤٢
  : شخص ما أن حقوقه قد انتهكتها هيئة إدارية على مستوى البلدية

وجيوز للبلـديات  . جيب تقدمي شكوى خطية إىل رئيس اجلهاز التنفيذي يف البلدية خالل شهر واحد         •
ـ   . أيضاً أن تضع إجراءات حمددة؛ وتقع مسؤولية االستعالم على مقدم الشكوى             يس ويتعني على رئ
  ؛)١١١(اجلهاز التنفيذي اإلجابة خالل شهر واحد  

ويف الوقـت   . إذا مل يوافق الشاكي على القرار، فإنه ميكن له عندئذ تقدمي شكوى إىل السلطة املركزية               •
احلايل ينبغي أن تودع مجيع هذه االستئنافات وأن تنسق بواسطة مديرية الشؤون اإلدارية الـيت حتيـل                 

ويتعني أن جتيب السلطة املركزية خالل      . املناسبة للنظر يف املوضوع   " املركزيةالسلطة  "االستئنافات إىل   
  ؛)١١٢(شهر واحد

                                                      

 .٣٥ املادة، ٢٠٠٠/٤٥الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١١١(

 .املرجع نفسه )١١٢(
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وآخر موعد لرفع   . )١١٣(ميكن رفع استئناف ضد هذا القرار الصادر من ثاين درجة إىل احملكمة العليا             •
 يوماً مـن    ٦٠،   يوماً من صدور القرار اإلداري أو، إذا مل يتسلم الطرف القرار           ٣٠قضية إدارية هو      
  ؛)١١٤(تاريخ صدوره  

ميكن رفع استئناف آخر أو تقدمي طلب مراجعة استثنائية لقرار حمكمة ما، ضد قرار يف قضية إدارية                  •
  .)١١٥( يوماً من استالم القرار املطعون عليه٣٠وجيب تقدمي أي منهما إىل احملكمة خالل   

 من  ٢٣ ادةوائف والوساطة، اللتني أنشئتا مبوجب امل     ويتوفر سبيل انتصاف حمدد آخر من خالل جلنيت الط          - ١٤٣
وجيوز للشخص الذي يدعى أن قراراً جلمعية البلدية قد انتهك حقوقه . ٢٠٠٠/٤٥الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  

وإذا رأت جلنة الطوائف أنه قد اختذ إجراء أو من املقترح أن يتخذ             . أن يقدم شكوى إىل جلنة الطوائف يف البلدية       
  طائفـة  ء من قبل أو بالنيابة عن مجعية البلدية، يكون قد انتهك أو جيوز أن ينتهك حقوق طائفة أو عضو يف        إجرا

  .)١١٦(أو أنه ضار أو جيوز أن يكون ضاراً مبصاحل الطائفة، فإهنا حتيل املسألة فوراً إىل جلنة الوساطة

وينبغـي أن جتـري هـذه       . جلنة الطوائف وجيب أن تدرس جلنة الوساطة مجيع املسائل احملالة إليها من             - ١٤٤
التحقيقات على النحو الواجب إلثبات ما إذا كانت حقوق الطائفة أو عضو الطائفة قد انتهكت أو أهنا ستنتهك                  

. وتسعى حلل املسألة بالوسـاطة . أو ما إذا كان اإلجراء املتخذ أو املقترح ضاراً أو سيكون ضاراً مبصاحل الطائفة             
 يوماً تقريراً عن كل مسألة إىل جملس البلدية، مشفوعة بتوصيات عـن             ٢٨لوساطة خالل   وجيب أن تقدم جلنة ا    

  .)١١٧(كيفية ما تراه حالً للمسألة

وجيب أن تنظر مجعية البلدية يف كل تقرير مقدم إليها من جلنة الوساطة وأن تقرر اإلجراء، أو اإلجـراء                     - ١٤٥
 يوماً من تقدمي ٢١ا مل تتمكن مجعية البلدية من اختاذ قرار خالل وإذ. )١١٨(اإلضايف الذي جيب اختاذه بصدد املسألة

تقرير جلنة الوساطة أو إذا كانت جلنة الطوائف غري مقتنعة بالقرار الذي اختذته مجعية البلدية، فإنه جيوز إحالـة                   
  .)١١٩(املسألة إىل السلطة املركزية للمراجعة

كن لألفراد املتأثرين تقدمي شكوى إىل جلنة الطوائف خطيـاً          كما أنه يف قضايا حاالت إقالة املوظفني، مي         - ١٤٦
وال يوجد موعد هنائي لإلجابة عن الشكوى، ولكن        . )١٢٠(للبت يف أسباب اإلقالة خالل أسبوع واحد من القرار        

                                                      

 .٣١ املادةقانون احملاكم النظامية،  )١١٣(

 .٢٤ املادة، )O.G.4 1977(املنازعات اإلدارية قانون  )١١٤(

 .٥٠- ٤٥ و٢٠- ١٩املرجع نفسه، املواد  )١١٥(

 .٦- ٢٣ املادة، ٢٠٠٤/٤٥الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١١٦(

 .٧- ٢٣ املادة ،املرجع نفسه )١١٧(

 .٨- ٢٣ املادةاملرجع نفسه،  )١١٨(

 .٩- ٢٣ ادة، امل٢٠٠٠/٤٥ثة األمم املتحدة رقم الئحة بع )١١٩(

 .٧- ٥ ادة، امل٢٠٠٣/٠٠٢القرار اإلداري رقم  )١٢٠(
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 الـذي   إذا مل يقتنع الشاكي بإجابة اللجنة، فإنه جيوز له أن حييل املسألة إىل نائب املمثل العام لإلدارة املدنيـة،                  
وجيـب أن يقـدم   . يستعرض الشكوى ويقدم توصية باإلجراء املناسب إىل املمثل اخلاص لألمني العام للنظر فيها         

وميثل املخطط املبني أعاله مزجياً من . )١٢١( يوماً من استالم قرار اإلقالة من قبل اللجنة     ٣٠الشاكي استئنافاً خالل    
يظهر أنه ميكن، يف بعض احلاالت على األقل، اسـتخدامه كـسبيل           و. اآللية السياسية وسبيل االنتصاف القانوين    

  .لالنتصاف من انتهاكات حقوق أعضاء طوائف األقلية

  جملس اإلشراف املستقل - هاء 

إذا ادعى شخص ما أنه ضحية ملمارسات متييزية يف وظيفة عامة، فإن بوسعه أن يلتمس اإلنصاف أوالً من   - ١٤٧
.  مث من خالل احملاكم٢٠٠١/٣٦ذي أنشئ مبوجب الئحة بعثة األمم املتحدة رقم خالل جملس اإلشراف املستقل ال

  ويتعني علـى املوظـف املـدين    . وينظر اجمللس يف القضية ويفصل يف االستئنافات ضد قرارات سلطات التوظيف    
 يف سـلطة  أو املدعي املتظلم، قبل االستئناف أمام اجمللس، أن يكون قد استنفد إجراءات االسـتئناف الداخليـة           

التوظيف املعنية، إال إذا قبل اجمللس أعذاراً بشأن هذا الشرط على أساس أدلة خوف أو انتقام معقولة أو إخفاق                    
  .)١٢٢( يوماً أو لسبب آخر مقبول٦٠سلطة التوظيف يف الوصول إىل حل ملثل هذا االستئناف الداخلي خالل 

وُيختـار  . اص لألمني العام بالتشاور مع رئيس الوزراء     ويتألف اجمللس من سبعة أعضاء يعينهم املمثل اخل         - ١٤٨
أعضاء اجمللس على أساس الكفاءة والرتاهة والتزامهم بإقامة خدمة مدنية نزيهة سياسياً يف كوسوفو تـستند إىل                 

ويعني ثالثة على األقل من أعضائه من طائفة ألبان كوسـوفو           . اجلدارة وتظهر الطابع املتعدد األعراق لكوسوفو     
وميكن إقامة دعوى أخرى أو تقدمي طلب . )١٢٣(ين على األقل من طوائف كوسوفو غري األلبانية يف كوسوفووعضو

  .آخر ملراجعة استثنائية لقرار تصدره احملكمة ضد القرار يف قضية إدارية

 وميكن للموظفني املدنيني إقامة دعاوى ضد قرار متييزي أصدره أحد اجملالس التأديبيـة أمـام جمـالس                  - ١٤٩
  :ويكون جمللس االستئناف الوظائف التالية. )١٢٤(االستئناف اليت يتعني أن تنشئها كل سلطة توظيف

  البت فيما إذا كانت هناك أسباب ظاهرية لتقدمي استئناف ضد قرار جملس تأدييب؛  •
البت، إذا قُبل االستئناف، فيما إذا كانت له مربراته أم ال بعد النظر يف األدلة واالسـتماع إىل                   •

  األطراف املعنية؛   
                                                      

 .٨- ٥ ادة امل،٢٠٠٣/٠٠٢القرار اإلداري رقم  )١٢١(

جيوز للموظف املدين املتظلم من قرار   "، ينص على أنه     ١-١١ املادة   ٢٠٠١/٣٦الئحة بعثة األمم املتحدة رقم       )١٢٢(
 من هذه الالئحة أن يستأنف هذا القرار أمام اجمللس وفقاً ألحكام هذا ١-٢عليها يف املادة سلطة توظيف ينتهك املبادئ املنصوص     

 ".الفصل وتستمع إىل كل استئناف هيئة من ثالثة أعضاء يف اجمللس، تنوب عن اجمللس يف النظر يف االستئناف املكلفة به

 ).٢(٨و) ١(٨ادتان املرجع نفسه، امل )١٢٣(

 الذي ينفذ الئحة بعثـة األمـم املتحـد رقـم            ٢٠٠٣/٢املتحدة رقم   التوجيه اإلداري لبعثة األمم      )١٢٤(
 ).١(٣٣ ادة بشأن اخلدمة املدنية يف كوسوفو، امل٢٠٠١/٣٦



HRI/CORE/UNK/2007 
Page 41 

. )١٢٥(يف حالة ما إذا تقرر أن لالستئناف مربراته، إصدار أوامر بتوفري اإلنصاف املناسب للمـستأنف               •
  .)١٢٦(ويكمل جملس االستئناف جلسات االستماع إىل القضية خالل ثالثني يوماً من استالمها  

  التعليم واخلدمات االجتماعية والصحة - واو 

اوى التمييز الذي ميكن أن ميارسه مسؤولو التعليم يف إمكانية االلتحـاق بـالتعليم إىل      جيوز أن تقدم دع     - ١٥٠
وقد يعاقب املوظف يف جمال التعليم تأديبياً على اإلمهـال يف           . )١٢٧(املسؤول املعني هلذا الغرض يف اهليئة التعليمية      

العمل أو مدونة السلوك أو القواعـد  الواجب أو انتهاك االلتزامات الواردة يف خطاب التعيني أو أحكام وشروط      
وإذا كان للشكوى ما يربرها، فإنه جيوز لإلدارة أن تتخذ إجـراء    . )١٢٨(احمللية اليت تصدرها إدارة التعليم والعلوم     

  .)١٢٩(أو إدارياً/تأديبياً و

 وإذا قدمت شكوى ضد مدرس أو إذا كان هناك دليل على سوء السلوك قد يستوجب إجراء تأديبيـاً                   - ١٥١
ويصل إىل علم مدير املدرسة شخصياً، فإنه جيب أن حيقق يف الشكوى ويعطي املدرس احلـق يف اإلجابـة عـن                     

 وإذا قرر مدير املدرسة بعد التحقيق وبعد إتاحة حق اإلجابة للمدرس، أنه حدث سلوك               .)١٣٠(االدعاءات املقدمة 
 التأدييب، أن خيطر املدرس خطياً هبذا اإلجـراء         يستوجب إجراء تأديبياً، فإنه جيب على املدير، قبل تنفيذ اإلجراء         

وباستثناء حالة التحذير الشفوي، جيب أن يبلغ مدير املدرسة املدرس خطياً بأنـه جيـوز للمـدرس أن                . التأدييب
 أيام من تاريخ استالم هذا اإلخطار وجيب أن تعقـد هيئـة مراجعـة               ١٠يستأنف ضد اإلجراء التأدييب خالل      

  .)١٣١( أيام قراراً خطياً إىل املدرس٧ناف، وتصدر خالل لالستماع إىل االستئ

وإذا قدمت شكوى ضد مدير مدرسة أو إذا كان هناك دليل على سوء السلوك قد يـستوجب إجـراء                     - ١٥٢
وإذا مل يقتنع . )١٣٢(تأديبياً ويصل إىل علم رئيس اجلهاز التنفيذي للبلدية شخصياً، تعقد هيئة مراجعة إلجراء حتقيق

  . حقه بالقرار املتخذ مبوجب اإلجراء سالف الذكر، فإنه جيوز له أن يرفع استئنافاً أمام احملكمة العليااملشكو يف

                                                      

 ).٥(٣٣ ادةاملرجع نفسه، امل )١٢٥(

 ).٦(٣٣ ادةاملرجع نفسه، امل )١٢٦(

 ).١(٣ ادة امل٢٠٠١/٢١التوجيه اإلداري لدائرة التعليم والعلوم رقم  )١٢٧(

 ).٢(٢ ادة امل،املرجع نفسه )١٢٨(

 ).١(٢ ادة امل،رجع نفسهامل )١٢٩(

 ).٢- ١(٤ ادة امل،املرجع نفسه )١٣٠(

 ).٢(٤ ادةاملرجع نفسه، امل )١٣١(

 ).١(٥ ادةاملرجع نفسه، امل )١٣٢(
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وجيوز ملقدم طلب مساعدة اجتماعية، يطعن على قرار رمسي اختذه مركز العمل االجتماعي، أن يقـدم                  - ١٥٣
  وجيب أن يقدم االسـتئناف يف موعـد        . )١٣٣(استئنافاً خطياً إىل مدير املركز الذي قدم فيه طلب املساعدة أصالً          

وجيب أن يستعرض املدير االستئناف وأن خيطر       . ال يتجاوز أربعة عشر يوماً من استالم املستأنف إخطاراً بالقرار         
  .  يوماً من استالم االستئناف٢١املستأنف خطياً بالقرار يف موعد ال يتجاوز 

تنع بالقرار الرمسي الذي اختذه املدير أن يقدم استئنافاً آخر خطياً إىل            وجيوز ملقدم الطلب الذي ال يزال غري مق         - ١٥٤
وجيب أن تقدم هذه االستئنافات يف      . جلنة استئناف يعينها وزير العمل والضمان االجتماعي، تعمل حتت سلطة الوزارة          

وجيب أن تستعرض اللجنـة  موعد ال يتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ استالم مقدم الطلب إخطاراً بقرار االستئناف              
  .  يوماً من استالم االستئناف٢١االستئناف وأن ختطر املستأنف خطياً بالقرار يف موعد ال يتجاوز 

اض احلالة الطبية لفرد بعد استعر(ويكون ملقدم الطلب الذي تأثر بصورة مباشرة بقرار اختذته جلنة األطباء   - ١٥٥
. أو جلنة االستئنافات، احلق يف مراجعة هذا القرار يف حمكمة خمتصة) من أفراد األسرة يدعي أنه يعاين من عجز دائم

  .ويكون للدائرة اإلدارية يف احملكمة العليا الوالية القضائية على هذه احلاالت

سبيل ،  )١٣٤(اطين كوسوفو يف نظام الرعاية الصحية     كما يوفر قانون اجلمعية املعين حبقوق ومسؤوليات ق         - ١٥٦
وجيوز، مبوجب القانون تقدمي شكوى     . انتصاف لألشخاص الذين يشكون من أن حقوقهم كمرضى قد انتهكت         

 يوماً من وقوع ٦٠ضد مؤسسة الرعاية الصحية بشأن خدمة الرعاية الصحية املقدمة إىل املقيم يف كوسوفو خالل 
وميكن تقـدمي   .  أيام عمل  ١٠وجيب أن حتقق املؤسسة يف الشكوى وتبلغ الشاكي خالل          . )١٣٥(احلادثة املزعومة 

وهو البلدية يف حالة مؤسسات الرعاية الصحية األولية؛ ووزارة . )١٣٦(استئناف ضد هذه النتائج إىل الكيان الداعم
ات الرعاية الصحية يف القطاع الصحة يف حالة مؤسسات الرعاية الصحية الثانوية وما بعد الثانوية فضالً عن مؤسس

  . وال حيدد القانون موعداً هنائياً هلذا االستئناف. )١٣٧(اخلاص

                                                      

 بشأن إعالن العمل بالقانون الذي اعتمدته مجعية كوسوفو بشأن ٢٠٠٣/٢٨الئحة بعثة األمم املتحدة  )١٣٣(
 ١- ١١: " يف األجزاء ذات الصلة منه على، الذي ينص٢٠٠٣أغسطس / آب١٨ ،خمطط املساعدة االجتماعية يف كوسوفو

 جيـوز   ٢- ١١و[...] جيوز لطالب املساعدة الذي يطعن على صحة قرار رمسي اختذته السلطة املعنية أن يقدم استئنافاً                
لطالب املساعدة الذي يظل غري مقتنع بالقرار الرمسي الذي اختذته السلطة املعنية أن يوجه استئنافاً آخر خطياً إىل جلنـة                    

أو جلنـة   [...]  حيق لطالب املساعدة الذي يتأثر بصورة مباشرة بقرار اختذته جلنة األطباء             ٣- ١١و[...] الستئنافات  ا
 ". أن يعاد النظر يف هذا القرار أمام حمكمة خمتصة٢- ١١االستئنافات املنصوص عليها يف الفصل الفرعي 

 بشأن إعالن العمل ٢٠٠٤نوفمرب/ثاين تشرين ال١٩ املؤرخة ٤٧/٢٠٠٤الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٣٤(
 .بقانون حقوق ومسؤوليات سكان كوسوفو يف نظام الرعاية الصحية الذي اعتمدته مجعية كوسوفو

 .١- ٢٤ املادة ،املرجع نفسه )١٣٥(

 .٣- ٢٤ املادة ،املرجع نفسه )١٣٦(

 .١- ٢ املادة ،املرجع نفسه )١٣٧(
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وجيوز للمريض أيضاً أن يقدم طلب التعويض عن الضرر الذي حلق بصحته أثناء العالج الطيب خالل سنة من                    - ١٥٧
، تبت )١٣٩(ىل جلنة، تنشئها وزارة الصحةوجيب أن يقدم هذا الطلب إ. )١٣٨(وقت إدراكه للمرة األوىل أي ضرر حلق به

وجيب أن يدرس الطلب خـالل      . )١٤٠(يف صحة طلبات مقدم الطلب بشأن التعويض عن الضرر وحتدد قيمة التعويض           
  .)١٤١(وجيب أن يقدم القرار إىل الشاكي خطياً) مل حيدد القانون تاريخ بداية واضحاً(ثالثة شهور 

غري أن القانون مل حيـدد      . )١٤٢(مام حمكمة خمتصة وفقاً للقوانني ذات الصلة      وجيوز استئناف قرار اللجنة أ      - ١٥٨
ووفقاً للقواعد العامة لقانون اإلجراءات     . بصورة واضحة إمكانية االستئناف ضد قرار الكيان الداعم أمام حمكمة         

  . اإلدارية املنطبق ينبغي أن يكون مثل هذا االستئناف ممكناً

  .)١٤٣(المتيازات اليت يتوخاها القانون متنح إىل قاطين كوسوفو حصرياًومجيع هذه الفوائد وا  - ١٥٩

   املمتلكات السكنية-  زاي

  كان من الضـروري تقدمي أي طلب يتعلـق باملمتلكات السكنيـة مبوجب الئحة بعثـة األمـم املتحـدة                   - ١٦٠
وكان جيب أن يقدم . )١٤٤(٢٠٠٣ه يوني/ حزيران١ إىل مديرية اإلسكان واملمتلكات قبل موعد هنائي هو ١٩٩٩/٢٣رقم 

وكان جيب إخطـار    . الطلب الشخص الطبيعي الذي يندرج حتت فئة الطلبات أو فرد من األسرة أو ممثل مفوض قانونياً               
وكان ينبغي أن يتلقـى     .  يوماً لبيان اعتزامهم املشاركة    ١٤مجيع األطراف املهتمة احملددة يف الطلبات بالطلب وإعطائهم         

وكان على مقدم الطلب أو األطـراف ذات        .  يوماً لإلجابة عن الطلب    ٣٠سخة من الطلب وكان يعطي      الطرف اجمليب ن  
وكانت مديرية اإلسكان واملمتلكات، يف حالـة       . الصلة األخرى أن يقدموا حججهم بشأن أي مسألة مثارة يف اإلجابة          

اإلسكان واملطالبات املتعلقـة باملمتلكـات،      عدم رفض املديرية للطلب خطياً باعتبار أنه ال يدخل صراحة يف والية جلنة              
وجيوز اسـتئناف  . )١٤٦(وإذا مل تتمكن من ذلك، عندئذ حتيل املديرية الطلب إىل اللجنة  . )١٤٥(حتاول تسوية املطالبات ودياً   

بـالقرار   يوماً من اإلخطار     ٣٠وإذا مل يقتنع طرف ما بقرار اللجنة، يكون أمامه          . )١٤٧(رفض املديرية للطلب أمام اللجنة    

                                                      

 .٢٦ املادة ،املرجع نفسه )١٣٨(

 .٢٧ املادة ،املرجع نفسه )١٣٩(

 .٣٠ و٥- ٢٧ملادتان  ا،املرجع نفسه )١٤٠(

 .٢- ٢٨ املادة ،املرجع نفسه )١٤١(

 .٣٣ املادة ،املرجع نفسه )١٤٢(

 ).أ(٢ حمددة يف املادة ،املرجع نفسه )١٤٣(

 .٢٠٠٠/٦٠ والئحة بعثة األمم املتحدة رقم ١٩٩٩/٢٣انظر الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٤٤(

 .١- ١٠ ادة امل،٢٠٠٠/٦٠الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٤٥(

 .٤- ١٠ ادة امل،املرجع نفسه )١٤٦(

 .املرجع نفسه )١٤٧(
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وحتـتفظ  . )١٥٠(وال ينص على أي استئناف آخر     . )١٤٩(وجيب أن يقدم الطلب إىل املديرية     . )١٤٨(لتقدمي طلب بإعادة النظر   
  .)١٥١(اللجنة بالوالية القضائية احلصرية على هذه الطلبات ريثما تعاد السلطة إىل احملاكم العادية

، يف ١٩٩٩أكتـوبر  / تـشرين األول ١٣ و١٩٨٩س  مار/ آذار ٢٣وميكن لألشخاص الذين دخلوا، بني        - ١٦١
معامالت غري رمسية بشأن املمتلكات السكنية على أساس اإلرادة احلرة لألطراف ولكنها غري قانونيـة مبوجـب                 

، التمتع خبيار إضايف إذا مل يطعن على الطلـب وإذا  ")الفئة باء"املعروفة أيضاً باسم طلبات    (،  )١٥٢(القانون القائم 
وإذا . )١٥٣(رية بوجود دليل كاف على أن مقدم الطلب احتاز حق امللكية من خالل معاملة غري رمسية         اقتنعت املدي 

  . اقتنعت املديرية، فإنه جيوز هلا أن تأمر بتسجيل املعاملة غري الرمسية يف السجل العام املناسب

أي شخص يف التقدم بأي طلب      غري أن هذا األمر ال ميثل قراراً ملزماً بشأن حقوق امللكية وال خيل حبق                 - ١٦٢
 غري أنه يتعني تقدمي أي طلب آخر ،١٩٩٩/٢٣ من الئحة بعثة األمم املتحدة ٢- ١آخر إىل املديرية مبوجب الفرع 

  .  يوماً من معرفة قرار املديرية ولكن مبا ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ األمر٣٠خالل 

 ال ميكن للمحكمة املختـصة أن       ،)١٥٤(منطقة جغرافية حمددة  وإذا كان عقد البيع يتعلق مبلكية، قائمة يف           - ١٦٣
 وإذا ادعى شـخص مـا أن   ،)١٥٥(تصدق على العقد بدون إثبات للتسجيل من مدير البلدية التابع لألمم املتحدة     

حقوق ملكيته قد انتهكت بسبب رفض تسجيل البيع يف منطقة حمددة، جيوز له أن يقدم طلباً خطيـاً إىل مـدير                  
وجيب أن يقـدم    . ٢٠٠١/١٧ من الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        ٣عادة النظر يف قراره مبوجب الفصل       البلدية إل 

 يوماً من تلقي طلب إعادة النظر،       ٣٠وجيب أن يصدر مدير البلدية، خالل       .  يوماً من الرفض   ٣٠الطلب خالل   
تئناف ضد القرار أمام هيئة من ثالثة قضاة يقتنع مقدم الطلب بالقرار الصادر جيوز له تقدمي اس وإذا مل. قراراً هنائياً

وجيب أن يقدم   ). مبا يف ذلك االمتثال للمقتضيات الرمسية     (يسميها املمثل اخلاص لألمني العام للمراجعة القضائية        
  .)١٥٦( يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه اختاذ مدير البلدية القرار بعدم التسجيل هنائيا٦٠ًاالستئناف خطياً خالل 

                                                      

 .٢٥ ادة امل،املرجع نفسه )١٤٨(

 .١- ١٤ ادة امل،املرجع نفسه )١٤٩(

 .٧- ٢ ادة امل،١٩٩٩/٢٣الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٥٠(

 .٥- ٢ ادة امل،املرجع نفسه )١٥١(

 .٢٠٠٠/٦٠ والئحة بعثة األمم املتحدة رقم ١٩٩٩/٢٣الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٥٢(

 .١١ املادة ،٢٠٠٠/٦٠الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٥٣(

 بـشأن  ٢٠٠١أغـسطس  / آب٢٢ املؤرخة ٢٠٠١/١٧حسبما قررته الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        )١٥٤(
 .تسجيل عقود بيع العقارات يف مناطق جغرافية حمددة يف كوسوفو

 .٤ ادة امل،٢٠٠١/١٧الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٥٥(

 .٧- ٦ادتان  امل،املرجع نفسه )١٥٦(
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   اإلطار العام الذي حتمى فيه حقوق اإلنسان- مساً خا
هبدف تعزيز . )١٥٧(٢٠٠٠/٣٨أنشئت مؤسسة أمني املظامل يف كوسوفو مبوجب الئحة األمم املتحدة رقم   - ١٦٤

وتتألف هذه املؤسسة من أمني املظامل ونواب أمني املظامل وحمـامني حلقـوق             . محاية حقوق اإلنسان يف كوسوفو    
 األغلبية  - ومنذ البداية املبكرة، كان موظفو مؤسسة أمني املظامل متعددي اإلثنيات           . اري داعم اإلنسان وجهاز إد  

. من ألبان كوسوفو وآخرون من صرب كوسوفو ومن الطوائف األخرى التركية والغجرية املنشأ يف كوسـوفو               
  .٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢١وافتتحت مؤسسة أمني املظامل رمسياً يف 

هذه املؤسسة الشكاوى من أي فرد يعتقد أنه كان ضحية النتهاك حقوق اإلنسان أو إساءة معاملة مـن                  وتقبل    -١٦٥
ولغات العمل الرمسية املستخدمة يف مؤسسة أمني املظامل هي األلبانية       . إحدى السلطات وجتري حتقيقات يف هذه الشكاوى      

  .ىت إذا مل تكن واحدة من هذه اللغات الثالثواإلنكليزية والصربية؛ وتبذل جهود لتوفري خدمة للشاكي بلغته ح

وجيوز ملؤسسة أمني املظامل أيضاً، إذا أبلغت حبالة أو إجراء يشتمل على انتهاك حلقوق اإلنسان، أن تفتح              - ١٦٦
وتشمل اختـصاصات هـذه     ). ما يطلق عليه اسم التحقيقات حبكم املنصب      (حتقيقات يف عدم حضور الشاكي      

لقوانني اليت تعتمدها السلطات لضمان أهنا حتترم معايري حقوق اإلنسان ومقتـضيات            املؤسسة رصد السياسات وا   
ولدى تلقي أمني املظامل شكوى أو إذا اقتنع بأنه توجد حالة تتطلب إجراء عـاجالً، يعمـد إىل                  . احلكم الرشيد 

 أو ال ميكن حلها ودياً، وإذا كانت املشكلة املعنية ال تقتضي وساطة. مراسلة السلطة العامة املعنية موضع الشكوى
يصدر أمني املظامل، بعد التحقيقات تقريراً، يتناول فيه بالتحليل ما إذا كانت متثل أوال متثل انتهاكا حلقوق اإلنسان 

ويف حالة ما إذا كانت النتيجة مؤيدة للدعوى فإن التقرير يشتمل أيضاً على توصيات من أمـني    . للشخص املعين 
اص لألمني العام بوصفه أعلى سلطة مدنية يف كوسوفو بشأن كيفية ضمان االمتثال حلقـوق            املظامل إىل املمثل اخل   

  اإلنسان يف املستقبل ويف احلاالت اليت يرى فيها أمني املظامل وجود ممارسة عامة أو حالة ال تـؤثر علـى فـرد                      
لدولية حلقوق اإلنسان، فإنه  ولكن على اجلمهور بصفة عامة وال تتفق مع املعايري ا،أو جمموعة من األفراد فحسب 

  .يصدر ما يسمى التقرير اخلاص، الذي يشتمل أيضاً على توصيات إىل املمثل اخلاص

من خالل إنشاء مؤسسة كوسوفو      ، اختذت خطوات أخرى لتطوير مؤسسة أمني املظامل       ٢٠٠٦ويف عام     - ١٦٧
مظامل كوسوفو اآلن من أمني للمظامل  وتتألف مؤسسة أمني .)١٥٨(٦/٢٠٠٦مبوجب الئحة بعثة األمم املتحدة رقم 

وتعني مجعية كوسوفو يف هذه املناصب مرشحني من ذوي         . ونائب رئيس ألمني املظامل وثالثة نواب ألمني املظامل       
وتقبل مؤسسة أمني مظامل . )١٥٩(األخالقيات الرفيعة مع التزام واضح حبقوق اإلنسان ومن قاطين كوسوفو الدائمني

ي فرد يرى أنه كان ضحية النتهاك حقوق اإلنسان أو إساءة معاملة مـن مؤسـسات                كوسوفو الشكاوى من أ   
                                                      

نشاء مؤسسة أمني إ بشأن ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠ املؤرخة ٢٠٠٠/٣٨الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٥٧(
 .املظامل يف كوسوفو

 بشأن مؤسسة أمني املظامل     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٦ املؤرخة   ٢٠٠٦/٦الئحة بعثة األمم املتحدة رقم       )١٥٨(
 .يف كوسوفو

 .٤- ٦ و١- ٦ ادتاناملرجع نفسه، امل )١٥٩(
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وتستخدم مؤسسة أمني مظامل كوسوفو اللغة األلبانية واللغة الصربية . كوسوفو؛ وجتري حتقيقات يف هذه الشكاوى
وعندما . لغتنيكلغيت عمل رمسيتني، وتسعى إىل توفري خدمة بلغات أخرى حينما تكون لغة الشاكي غري هاتني ال               

 مل تعد ملؤسسة أمني مظامل كوسوفو والية ٢٠٠٦/٦اكتمل تأسيسها متاماً، مبوجب الئحة بعثة األمم املتحدة رقم 
قضائية على طلبات التحقيق اليت تشمل بعثة األمم املتحدة، على الرغم من أنه جيوز هلا أن تلتمس التعاون من بعثة 

  .األمم املتحدة يف حاالت معينة

كما تشمل اختصاصات مؤسسة أمني مظامل كوسوفو إسداء املشورة إىل احلكومة وأية مؤسسة خمتـصة                 - ١٦٨
 مبا يف ذلك رصد الـسياسات والـربامج         ،أخرى يف كوسوفو يف أي مسائل تتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          

كوسوفو، مبا يف ذلك التقـارير      ويتعني تقدمي تقارير مؤسسة أمني مظامل       . وقوانني االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان    
  .)١٦٠(اخلاصة، وأية توصيات إىل مجعية كوسوفو ويتعني أن تكون علنية

، كان تعيني أمني املظامل ونواب أمني املظامل ال يزال منظوراً أمـام مجعيـة               ٢٠٠٧أغسطس  /وحىت آب   - ١٦٩
 خيتار من أحد نواب أمـني       وتعمل مؤسسة أمني مظامل كوسوفو حتت سلطة قائم بأعمال أمني املظامل          . كوسوفو

  .املظامل الذين كانوا موجودين سابقاً

  وأنشأ الركن الثالث من أركان بعثة األمم املتحدة وحـدة تـدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف                      - ١٧٠
ونظمت الوحدة بعد شهر من إنشائها مـؤمتراً دوليـاً حلقـوق    . ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  - سبتمرب  / أيلول

وكان اهلدف من هذا املؤمتر البدء يف عملية تعزيز الوعي . ١٩٩٩ديسمرب / األولن كانو١١- ١٥ اإلنسان عقد يف
بأمهية حقوق اإلنسان جملتمع ما بعد الرتاع، ومجع األوساط املختلفة من مجيع قطاعات وجمموعات كوسوفو جنباً                

شارك حملي من مجيـع اجملموعـات       م ٨٠٠وحضر املؤمتر حنو    . إىل جنب ملناقشة املواضيع ذات االهتمام املشترك      
 خبرياً دولياً قدموا ورقات بشأن تسعة مواضيع مستقلة تتصل ببيئة ما بعد الرتاع يف ٣٠اإلثنية يف كوسوفو، وزهاء 

ومشلت املواضيع محاية األقليات ومنع التعذيب والعدل يف املرحلة االنتقاليـة والـسياسة الدميقراطيـة      . كوسوفو
ونشر الركن الثالث من    . كات وحقوق املرأة والطفل واألشخاص احملتجزين واملفقودين      وحقوق اإلسكان واملمتل  

أركان بعثة األمم املتحدة تقريرا عن املؤمتر، يشتمل على الورقات املقدمة واملناقشات اليت أجريت، مبا يف ذلـك                  
  .يع املشتركني بعد املؤمترالتوصيات املتعلقة باإلصالح باللغات اإلنكليزية واأللبانية والصربية ووزع على مج

 أنشئت وحدة للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وقدمت تدريباً أساسـياً            ٢٠٠١ و ٢٠٠٠وخالل عامي     - ١٧١
ومشلت هذه الربامج التدريبية التاريخ . بشأن املعايري العامة حلقوق اإلنسان إىل جمموعة متنوعة من اجلماهري املستهدفة

 حقوق اإلنسان وكيفية حتديد انتهاكات حقوق اإلنسان ودراسـات استقـصائية   األساسي حلقوق اإلنسان وقانون   
وقدم التدريب يف سياق املعرفة الفنية وبرامج       . عملية ملساعدة املشتركني يف تطبيق حقوق اإلنسان يف جهات عملهم         

ن بعثة األمم املتحدة جلماهري التدريب على املهارات اليت نظمتها دائرة إقامة الدميقراطية التابعة للركن الثالث من أركا
مستهدفة تشمل موظفي اخلدمة املدنية يف البلديات وأعضاء مجعيات البلديات ومسؤويل االنتخابات يف البلـديات               
وموظفي اخلدمة االجتماعية والصحفيني واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان ومنظمات املـرأة               

                                                      

 .١٦ادة املرجع نفسه، امل )١٦٠(
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وتلقى مجيع املشتركني يف الدورات التدريبية ترمجة ألبانية أو صربية لالتفاقية األوروبية            . واملدرسني وطالب القانون  
حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واإلعـالن العـاملي حلقـوق                

كاتب امليدانية للركن الثالـث مـن       وخالل الفترة ذاهتا حتدث موظفو حقوق اإلنسان الذين يعملون يف امل          . اإلنسان
ووزعت مواد  . أركان بعثة األمم املتحدة يف جلسات خمصصة حلقوق اإلنسان إىل طالب املدارس االبتدائية والثانوية             

تعليمية خاصة حمددة يف جمال حقوق اإلنسان باللغتني األلبانية والصربية من خالل موظفي منظمة األمن والتعاون يف                 
 الركن الثالث من أركان بعثة األمم املتحدة على مدرسي املدارس االبتدائية يف أرجـاء كوسـوفو                 أوروبا يف سياق  

واشتملت هذه املواد على صيغ مبسطة لإلعالن . وكانت معظم املواد من إنتاج منظمة العفو الدولية أو جملس أوروبا
  .قوق اإلنسانالعاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية األوروبية حل

الركن الثالث من أركان البعثة إىل تطوير قدرة        /أوروباويف الوقت ذاته، سعت منظمة األمن والتعاون يف           - ١٧٢
طويلة األجل يف جمال حقوق اإلنسان يف كوسوفو من خالل عدد من الدورات التدريبية املكثفة اليت قـدمت إىل                   

 على برامج تدريبية على مدى سنة كاملة يف حقوق اإلنـسان            واشتملت هذه الدورات  . موظفيها الفنيني احملليني  
 ساعة يف قانون حقوق     ٤٠لألقليات وتقدمي تقارير إىل جهات الرصد الوطنية حلقوق اإلنسان ودورة تدريبية من             

ني يف اإلنسان للمستشارين القانونني احملليني وجمموعة متنوعة من الدورات التدريبية األقصر ألغلبية املوظفني الوطني
  .أوروباالدوائر الفنية ملنظمة األمن والتعاون يف 

، بالتوافق مع إنشاء مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة، أنشأت منظمة األمن           ٢٠٠٢يناير  /ويف كانون الثاين    - ١٧٣
 الركن الثالث من أركان بعثة األمم املتحدة قسماً لتعزيز حقوق اإلنسان مبوظفني مقيمني يف             /أوروباوالتعاون يف   

مجيع أرجاء كوسوفو بغية زيادة كمية الربامج التدريبية والتعليمية يف جمال حقوق اإلنسان اليت جيرى تقـدميها يف   
  ويف الفتـرة  .  متخصصني يف الربامج التعليمية والتدريبية حلقوق اإلنسان       شخصاً ٢٠وتألف القسم من    : كوسوفو
من اجلماهري املستهدفة تتوخى االستفادة من األنشطة ، ُوضعت برامج تدريبية حمددة لنخبة ٢٠٠٦ و٢٠٠٢ما بني 

القصرية املدى للتعريف حبقوق اإلنسان اليت سبق أن قدمت يف السنوات املاضية وتعزيز فهم أعمق بني اجلمـاهري                 
 واستهدف القسم موظفي اخلدمة املدنية يف البلديات والفنيني القضائيني والقانونيني وبرامج تعليمية يف            . املستهدفة

  .املدارس االبتدائية والثانوية والتعليم ما بعد الثانوي

 مدن يف كوسوفو ومجعت هذه النـوادي        ٩ نظم القسم نوادي شباب حلقوق اإلنسان يف         ٢٠٠٢ومن عام     - ١٧٤
شباب املدارس الثانوية املهتمني جنباً إىل جنب ووفرت هلم منظمة التعاون واألمن يف أوروبـا تعليمـاً يف حقـوق                

سهلت النقاش بشأن مواضيع حقوق اإلنسان ورعت تنفيذ أنشطة أعضاء النوادي يف رفع وعـي عامـة                 اإلنسان و 
واشتملت هذه احلمالت عروضاً مسرحية ومعارض صور ومناقشات عامة وحفالت موسيقى متنقلة بشأن . اجلمهور

. م للجميع وحرية التعبري   جمموعة متنوعة من مواضيع حقوق اإلنسان، وعلى األخص حقوق املعاقني واحلق يف التعلي            
وباإلضافة إىل ذلك رعت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا هذه األندية الشبابية يف إقامة احتفاالت عامة مبناسبة اليوم 

  .ديسمرب، اليت عادة ما جتتذب اهتماماً كبرياً من وسائط اإلعالم/ كانون األول١٠الدويل حلقوق اإلنسان يف 

 الدولية غري احلكومية يف تقرير نشر يف        ا منظمة حقوق املعاقني ذهنياً    ـل اليت حددهت  ـواستجابة للمشاك   - ١٧٥
 تدريباً حمدداً يف جمال حقوق اإلنسان ومبادئ حقوق اإلنسان أوروبا، أعدت منظمة األمن والتعاون يف ٢٠٠٢عام 
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إىل مجيع املوظفني مبا يف ذلك املنطبقة على األشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية ولألشخاص احملتجزين وقدمته   
  .استملى ودار املسنني يف كوسوفو/موظفي الدعم ومؤسسات الرعاية االجتماعية يف املعهد اخلاص يف ستيمي

 لتناول دعم ضحايا العنف واجلرمية أوروبا، أنشئ قسم يف منظمة األمن والتعاون يف ٢٠٠٢ويف بداية عام   - ١٧٦
 بشأن النماذج الدولية للدفاع ٢٠٠١ديسمرب /جة ملؤمتر عقد يف كانون األولونتي. القائمة على أساس نوع اجلنس

عن الضحايا ومساعدهتم أُنتج كتيب للدفاع عن الضحايا باللغات اإلنكليزية واأللبانية والصربية ووزع على نطاق 
حملـامني ومـسؤويل    والطفل وا  واسع على مراكز الضمان االجتماعي واملنظمات غري احلكومية املعنية بدعم املرأة          

وكان املقصود من الكتيب إثارة املناقشات ورفع الوعي بقيمة اخلدمات احملددة ملساعدة : احلكومة واهليئة القضائية
ونظم هذا القسم برامج تدريبية حمددة للتعامـل مـع          . الضحايا من أجل إقامة مؤسسة مهنية ملساعدة الضحايا       

نس ملوظفي اخلدمة االجتماعية ووحدة منشأة حـديثاً للـدفاع عـن            ضحايا اجلرمية القائمة على أساس نوع اجل      
ونظمت عدة مؤمترات عامة بشأن مكافحة    . الضحايا ومساعدهتم يف نطاق إدارة العدل التابعة لبعثة األمم املتحدة         

ذلك، وباإلضافة إىل   . ضحايا اجلرمية والعنف األسري اجتذبت أعداد كبرية من املشتركني         االجتار يف البشر ودعم   
وضع هذا القسم ونظم، بالتعاون مع دائرة شرطة كوسوفو تدريبياً بشأن العنف يف اللقاءات بني اجلنسني والعنف          

  .األسرى قدمه ضباط الشرطة احمللية إىل تالميذ املدارس الثانوية يف مجيع أرجاء كوسوفو

 محالت التوعية العامة من خالل       عدداً من  أوروباوباإلضافة إىل ذلك، نفذت منظمة األمن والتعاون يف           - ١٧٧
مبا يف ذلك احلقوق . وسائط اإلعالم ومن خالل التدريب الواسع بشأن جمموعة متنوعة من مواضيع حقوق اإلنسان

وإىل جانب محالت بشأن قضايا نوعية مثل اإلشغال غري القـانوين للممتلكـات،             . املدنية واحلقوق االجتماعية  
ت أساسية مثل خدمات دعم مساعدة الضحايا وخدمات مكافحة االجتار يف           استهدفت محالت شىت توفري معلوما    

وتنظم محالت التوعية بصورة متعاظمة مع املكتـب االستـشاري      .  لإلغاثة وما إىل ذلك    ةالبشر واخلطوط اهلاتفي  
 يف مكتب رئيس الـوزراء يف      للحكم الرشيد وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص واملساواة بني اجلنسني الذي أنشئ          

ومثة مثال على هذا النوع من احلمالت املشتركة هو توفري املعلومات األساسية لعامة . سلطات احلكم الذايت املؤقتة
  .اجلمهور بشأن تنفيذ قانون مكافحة التمييز املعتمد حديثاً جبميع اللغات الرمسية

 العامة يف كوسوفو، مبا يف ويقدم التدريب والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان من خالل عدد من املؤسسات  - ١٧٨
، أعدت هيئة التدريس يف مدرسة شرطة كوسوفو برناجماً حلقوق          ٢٠٠٢ويف عام   . ذلك مدرسة شرطة كوسوفو   

اإلنسان لتدريب مدريب الشرطة أدت إىل وضع دورة تدريبية حمددة حلقوق اإلنسان يعتزم توفريها إىل مجيع اجملندين 
ات تدريبية متخصصة بشأن جوانب حمددة من حقوق اإلنسان ذات صلة كما تقدم دور. يف دائرة شرطة كوسوفو

  .بالشرطة، على سبيل املثال، بشأن التعامل مع ضحايا العنف املرتيل وضحايا االجتار يف البشر

، استضاف معهد كوسوفو القضائي برامج تدريبية حمددة بشأن قوانني حقوق اإلنسان            ٢٠٠٠ومنذ عام     - ١٧٩
 لفائدة القضاة واملدعني العامني الكوسوفيني والدوليني وركزت هذه الربامج علـى            أوروباوضعها ونفذها جملس    

 أوروباويرعى جملس .  حلقوق اإلنساناألوروبيةاحملاكمة املنصفة ومعايري االحتجاز على النحو الذي تطبقه اللجنة       
 األوروبيـة ية الواردة يف االتفاقية     تدريباً للمدربني لنخبة من قضاة كوسوفو بشأن نطاق احلقوق املدنية والسياس          

 يقدم إىل مجيع القضاة واملدعني العاميني يف       أوروباحلقوق اإلنسان، وسيؤدي هذا إىل برنامج تدرييب برعاية جملس          
  . حلقوق اإلنساناألوروبيةكوسوفو بشأن مجيع جوانب االتفاقية 
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نوعة من الربامج التدريبية احملددة يف جمال وباإلضافة إىل ذلك استضاف معهد كوسوفو القضائي جمموعة مت  - ١٨٠
حقوق اإلنسان لفائدة اهليئة القضائية مبا يف ذلك تعليمات يف تنفيذ مدونة اإلجراءات اجلنائية املؤقتة اجلديـدة يف                

ويقـدم  .  عن تناول قضايا االجتار يف البشر والعنف املـرتيل         كوسوفو مع أحكامها املمثلة حلقوق اإلنسان فضالً      
  .، كجزء من منهجه املعياري، برامج تدريبية بشأن أخالقيات املهنة القضائية جلميع طالبهاملعهد

ووضعت غرفة احملامني بدعم من قسم سيادة القانون يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، دورات تدريبية                  - ١٨١
  .اسية جلميع هذه الدورات التدريبيةللمحامني املؤهلني حديثاً وحماميي القانون املدين وكانت حقوق اإلنسان مسة أس

 دورة تدريبية حتـضريية الختبـارات   أوروباكما ينظم قسم سيادة القانون يف منظمة األمن والتعاون يف     - ١٨٢
. احملامني على أساس كتيب اختبار احملامني املنشور حديثاً باللغتني األلبانية والصربية للمرشحني الختبار احملـامني              

  .الكتيب على قسم هام بشأن القانون الدويل حلقوق اإلنسان أعده وقدمه خبري من املنظمةالتدريب و واشتمل

ومع إنشاء مؤسسة أمني املظامل يف كوسوفو، قدمت املنظمة تدريباً شامالً ملوظفي حقوق اإلنسان احملليني       - ١٨٣
وكان اهلدف  . ملؤسسةواملنظمات غري احلكومية األخرى يف كوسوفو بشأن أهداف وسلطات ومسؤوليات هذه ا           

. مساعدة املنظمات غري احلكومية على فهم كيفية االستفادة من مؤسسة أمني املظامل بالنيابة عن الذين تعين هبـم                 
كما تنشر منظمة أمني املظامل نفسها تقاريرها باللغات اإلنكليزية واأللبانية والصربية، وتقدم بيانات ومقـابالت               

وتنشر مقاالت افتتاحية يف الصحافة احمللية بشأن مواضيع حقوق اإلنسان وتتنـاول     عديدة لوسائط اإلعالم احمللية     
  .بالتحليل عمل أمني املظامل

وباملثل وضع ونظم قسم بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان التابع للمنظمة برناجماً تـدريبياً بـشأن                   - ١٨٤
نية والصربية لكبار املسؤولني العامني يف مجيع أحناء   االختصاصات املستهدفة يف جمال حقوق اإلنسان باللغتني األلبا       

كوسوفو العاملني على مستوى البلديات يف واحدة من ست مؤسسات عامة، هي إدارة البلدية والصحة العامـة                 
وجيمع هذا الربنامج بني التدريب يف      . والتعليم العام والضمان االجتماعي واهليئة القضائية ودائرة شرطة كوسوفو        

وق اإلنسان، باستعمال دراسات استقصائية عملية لزيادة فهم كيفية حتديد انتهاكات حقوق اإلنسان مع جمال حق
  .اإلنسان يف بيئة عملهم تدريب على املهارات املعرفية بغية تعزيز قدرة املشاركني على االمتثال حلقوق

برشتينا يف كلية   /جامعة برشتني وتدرس مواضيع حمددة بشأن حقوق اإلنسان من خالل املنهج الدراسي يف              - ١٨٥
ويدرس باللغة األلبانية فقط أما التعليم ما بعد الثانوي باللغة الصربية       . القانون وكلية اإلدارة العامة والعلوم السياسية     

  .متروفيكا اليت تديرها وزارة التعليم يف مجهورية صربيا/فإنه ُيوفر يف كوسوفو من خالل جامعة برشتينا يف متروفيتشي

 والربنامج الفنلندي لدعم حقوق اإلنسان وجامعـة        أوروبا وأنشئ، بدعم من منظمة األمن والتعاون يف          - ١٨٦
ويوفر هذا املركز مكتبة حلقوق    . برشتينا/غراتس، بالنمسا، مركزاً حلقوق اإلنسان يف كلية القانون جبامعة برشتني         

ظم برامج تدريبية يف حقوق اإلنسان لفئات       اإلنسان، ويرعى دراسات الطالب بشأن مواضيع حقوق اإلنسان وين        
كما عمد إىل تنظيم ونشر وتوزيع ترمجات باللغتني األلبانية         . منها الصحافيون وغري احملامني على مستوى أكادميي      

 على  وتتوفر حالياً . وتشمل جمموعات الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     . والصربية لكتب تتناول حقوق اإلنسان    
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للغة اإلنكليزية وترمجات باللغتني األلبانية والصربية لعدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان نطاق واسع كتب با
  .)١٦١(٢٠٠١الواردة يف اإلطار الدستوري واملنطبقة بصورة مباشرة يف كوسوفو منذ عام 

 إمكانية  اأوروبويوفر مركز قانون كوسوفو، وهو منظمة غري حكومية أنشأهتا منظمة األمن والتعاون يف                - ١٨٧
 وصول للمكتبات لإلطالع على كتب القانون مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنـسان، إىل الطـالب واألكـادمييني                 

واحملامني املمارسني، وينظم دورات تدريبية جملموعة متنوعة من األوساط املستهدفة تشمل مواضيع حقوق اإلنسان، 
انني األساسية للشباب املذنبني والشباب يف سن الدراسة        مبا يف ذلك على وجه التحديد برنامج تدرييب بشأن القو         

  . مماثل للربامج اليت تقدم ألطفال الشوارع بشأن القوانني يف بلدان أخرى

ووضعت وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا، على مستوي املدارس االبتدائية والثانوية منهجاً جديـداً               - ١٨٨
ويوفر منهج التعليم املدين الذي     : هج لكل سنة من سنوات الدراسة تقريباً      وأدرجت موضوع التعليم املدين يف املن     

وضعته الوزارة طائفة من مواضيع حقوق اإلنسان املناسبة ملختلف الصفوف الدراسية؛ وال تزال املواد التعليميـة                
 ملنهج التعليم   وباأوروقد وضعت منظمة األمن والتعاون يف       . املناسبة لكثري من هذه املواضيع يف حاجة إىل تطوير        

املدين لتالميذ السنة السادسة على وجه التحديد مواد تعليمية ومنهجيات للتدريس، علي الرغم من أهنا ال تـزال                  
وتوفر املنظمة تدريباً ملدرسي منهج التعليم املدين للسنة السادسة بشأن تاريخ . متاحة حىت اآلن باللغة األلبانية فقط

وأدرج برنامج لتعليم القانون . اإلنسان األساسية وإرشادات يف منهجيات التدريسحقوق اإلنسان وقانون حقوق 
وال يزال العمـل    . اإلنساين الدويل برعاية اللجنة الدولية للصليب األمحر يف منهج التعليم املدين باملدارس الثانوية            

وتشرف وزارة التعلـيم يف  . والتركيةجارياً يف إعداد املواد الضرورية للمدارس اليت يدرس فيها باللغتني البوسنية          
  .مجهورية صربيا على املنهج الذي يدرس يف املدارس الصربية اللغة املوجودة يف كوسوفو وموادها التعليمية

أو ترعاهـا بعـض     /أو جملموعات حمددة من حقوق اإلنسان و      /وتقدم الدعم جلماهري مستهدفة حمددة و       - ١٨٩
 الربنامج األكادميي حلقوق اإلنسان الذي يقدمه مركز كوسوفو للمنظمات غري املنظمات غري احلكومية احمللية، مثل

بيتش، وبرنامج تدريب احملامني الذي تقدمه منظمة       /احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان للمدرسني يف منطقة بيجي        
م مـن خـالل     غري احلكومية لتقدمي املساعدة القانونية للمرأة، والتدريب علي حقوق الطفل الذي يقد           " نورما"

إىل موظفي حقوق اإلنسان يف البلديات والربامج التدريبية يف جمال حقوق           " أنقذوا األطفال "اليونيسيف ومنظمة   
على وجه التحديد برنامج تدرييب مكثف على شؤون اجلنـسني والقـوانني            " (يونيفيم"املرأة الذي تقدمه منظمة     

، وبرامج تدريبية ومحالت توعية بشأن حقوق املعـاقني         ) واخلاص املتعلقة هبا يقدم إىل احملامني يف القطاعني العام       
غري احلكومية احمللية، وغريها مبا يف ذلك تنظيم تدريب خاص ملوظفي شؤون اجلنسني " هانديكوس"تقدمها منظمة 

  .يف البلديات واملدافعني عن الضحايا

متنوعة من املواضيع يف وسائط     حبمالت توعية عامة مستمرة بشأن جمموعة       " كفور"ويضطلع مكتب يف      - ١٩٠
ويهتم كثري من هذه احلمالت مبواضيع حقوق اإلنسان مبا يف ذلـك            . اإلعالم احمللية وعلى لوحات اإلعالن العامة     

  . باملشاركة مع مكتب رئيس الوزراء لتعزيز احلق يف حرية االنتقال٢٠٠٥محلة واسعة النطاق نفذت يف عام 

                                                      

  .حتت عنوان اجلريدة الرمسية لبعثة األمم املتحدة http://www.unmikonline.orgع على سبيل املثال، على املوق )١٦١(
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، يف سياق صالحيتها حلماية حقوق اإلنسان تقارير حتليلية         أوروبااون يف   كما نشرت منظمة األمن والتع      - ١٩١
باللغات اإلنكليزية واأللبانية والصربية بشأن جمموعة متنوعة من مواضيع حقوق اإلنسان، مـشفوعة بتوصـيات             

ئط وتلقى هذه التقارير بصفة عامة تغطية واسـعة يف وسـا          . موجهة إيل القوي الفاعلة واملؤسسات ذات الصلة      
اإلعالم؛ وقد نشرت علي مدي األعوام الستة املاضية ومشلت عشرة تقارير لتقييم أوضاع األقليات وتقارير شاملة  
وحمددة املواضيع بشأن معايري احملاكمة املنصفة واالحتجاز، وتقارير شاملة تستعرض حالة محاية حقوق امللكية إىل               

 دور نظام العدل اجلنائي يف مواجهة أحداث الشغب الـيت   جانب عدد من التقارير املخصصة األخرى مبا يف ذلك        
  .٢٠٠٤مارس /حدثت يف آذار

   دور عملية اإلبالغ يف تعزيز حقوق اإلنسان- سادساً 
 االتفاق بني بعثة أوروبا، وقّع املمثل اخلاص لألمني العام واألمني العام جمللس ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٣يف  - ١٩٢

 بشأن الترتيبات التقنية املتصلة باالتفاقية اإلطارية حلماية        أوروباكوسوفو وجملس   األمم املتحدة لإلدارة العامة يف      
تقـدم إيل اللجنـة   " من هذه االتفاقية، وافقت بعثة األمم املتحدة على أن        ٢- ٢وعمالً باملادة   . األقليات الوطنية 

ملبادئ املنصوص عليها يف االتفاقيـة      الوزارية املعلومات الكاملة بشأن القوانني والتدابري األخرى املتخذة إلنفاذ ا         
تؤكد بعثة األمم املتحدة باألصالة عن نفسها وبالنيابة عن مؤسسات احلكـم            "ويف اضطالعها بذلك،    " اإلطارية

  ".الذايت املؤقتة أن كالً منها سيمارس مسؤولياته باالمتثال إيل املبادئ الواردة يف االتفاقية اإلطارية

التفاقية اإلطارية، يف مجلة أمور، على أن تقدم بعثة األمم املتحـدة إىل اللجنـة                من ا  ٢- ٢وتنص املادة     - ١٩٣
الوزارية املعلومات الكاملة عن القوانني والتدابري األخرى املتخذة إلنفاذ املبادئ املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة                

 ٢تحـدة هـذه املعلومـات يف        وقدمت بعثة األمـم امل    ). االتفاقية اإلطارية (اإلطارية حلماية األقليات الوطنية     
  ).تقرير بعثة األمم املتحدة( يف شكل تقرير ٢٠٠٥يونيه /حزيران

وزار . ونظرت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات يف تقرير بعثة األمم املتحدة              - ١٩٤
 بغية احلصول علي معلومات     ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ إيل   ١١وفد من اللجنة االستشارية كوسوفو من       

 من االتفاقية اإلطارية    ٤- ٢وعمالً باملادة   . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥واعتمدت اللجنة رأيها يف     . تكميلية
واعتمـدت  " رأي اللجنـة االستـشارية    "نظرت اللجنة الوزارية، بعد تلقيها املعلومات من بعثة األمم املتحدة و          

وقد اعتمدت اللجنة الوزارية استنتاجاهتا . بري املتخذة إلنفاذ مبادئ االتفاقية اإلطاريةاستنتاجاهتا بشأن كفاية التدا   
  .فيها" رأي اللجنة" اليت نظرت يف ٢٠٠٦فرباير / شباط٢١بعد اجتماع اللجنة االستشارية يف 

ن يف   إنشاء وحدات حلقوق اإلنسا    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٢وكان بريم كوسومي رئيس الوزراء قد قرر يف           - ١٩٥
 ١١وأكـد القـرار اإلداري الـذي أصـدره يف           . كل وزارة يف الفرع التنفيذي ملؤسسات احلكم الذايت املؤقتة        

 اإلبالغ الوزاري املتكامل بشأن خطط عمل كوسوفو واملعايري الدولية ميثـل            -  بأن الرصد    ٢٠٠٥أغسطس  /آب
  .جزءاً ال يتجزأ من تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

، بدأت وحدات حقوق اإلنسان عملها يف مجيع الوزارات، علي الرغم من أن             ٢٠٠٦عام  وحبلول هناية     - ١٩٦
وبغية االستمرار يف إنشاء آليات حكومية مستدامة حلقوق اإلنسان عزز          . قدرهتا الكاملة حتتاج ملزيد من التحسني     
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املعايري الدوليـة   املكتب االستشاري قدرات وحدات حقوق اإلنسان وتنتج عن جهود بناء القدرات حبث تنفيذ              
عدم : وتركز عمل وحدات حقوق اإلنسان، بصفة خاصة، يف فئات مثل         . واستعراض القوانني والرصد واإلبالغ   

التمييز وحقوق الطفل وحقوق املعاقني وحقوق األقليات وحقوق املرأة وتقدمي التقارير املتعلقة باهليئات التعهدية              
  .تيجية حقوق اإلنسان لكوسوفوالدولية وإعداد خطة العمل املتعلقة باسترا

ويف سياق إعداد تقرير عن التقدم احملرز يف كوسوفو يف تنفيذ احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلـاص                    - ١٩٧
الركن الثالث من أركان بعثة /أوروباباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قدمت منظمة األمن والتعاون يف       

دريباً حمدداً إيل أعداد خمتارة من موظفي وحدات حقوق اإلنسان من كل وزارة لتعريفهم              األمم املتحدة برناجماً ت   
  .جبوهر احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتزويدهم باألدوات التحليلية الالزمة إلعداد التقارير

   عدم التمييز واملساواة-  سابعاً
   عموميات-  ألف

ويبني الفصل الثالث من هذا التقرير أحكام عدم .  لوائح بعثة األمم املتحدةإن مبدأ عدم التمييز متأصل يف  - ١٩٨
  ل الئحـة البعثـة     ـوتشتم. ار الدستوري ـ ويف اإلط  ١٩٩٩/٢٤ة رقم   ـالتمييز املنصوص عليها يف الئحة البعث     

الئحـة   بشأن سلطة اإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، اليت كانت أول           ١٩٩٩يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخة   ١٩٩٩/١رقم  
مجيع األشخاص الذين يضطلعون بواجبات عامة "أن :  منها حيث أوضحت٢ُتعتمد، على هذه املبادئ يف الفصل    

أو يتولون مناصب عامة يف كوسوفو جيب عليهم، يف ممارسة وظائفهم، مراعاة حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً                 
أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وعدم التمييز ضد أي شخص علي أي أساس مثل اجلنس أو العنصر         

  ".أو غريه أو األصل الوطين أو اإلثىن أو االجتماعي أو االنتماء إيل طائفة وطنية أو مركز امللكية أو امليالد أو غريه

 يف املعاملة   املساواة"على اعتبار أن    ،  )١٦٢( من قانون مكافحة التمييز    ٢وأكد من جديد مبدأ عدم التمييز يف املادة           -١٩٩
تعين أال يكون هناك متييز مباشر أو غري مباشر ضد أي شخص أو أشخاص، على أساس اجلنس أو السن أو احلالة الزواجية 
أو اللغة أو اإلعاقة الذهنية أو البدنية أو التوجه اجلنسي أو االنتماء أو املعتقد السياسي أو األصل اإلثين أو االنتماء الوطين                     

  ".قيدة أو األصل العرقي أو االجتماعي أو مركز امللكية أو امليالد أو أي مركز آخرأو الدين أو الع

والغرض من هذا القانون هو توفري تنفيذ فعال وآليات إنفاذ عملية، وعقوبات متناسبة ورادعة يف حالـة      - ٢٠٠
  كالً من التمييز املباشـر     ويشمل حترمي التمييز    . االنتهاكات من أي من القوى الفاعلة يف القطاع العام أو اخلاص          

مجيع "وينطبق القانون علي ). ٣املادة (أو غري املباشر والتحرش واإليعاز بالتمييز واالحتيال والعزل عن بقية اجملتمع 
األشخاص الطبيعيني واالعتباريني فيما يتعلق بالقطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك اهليئات العامة، بصدد أي إجراء 

ويشمل " ختاذ إجراء ينتهك حقوق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أشخاص طبيعيني أو اعتبارينيأو تقاعس عن ا
ويبت أو يقضي يف أي دعوى متييز )). ن(- )أ(٤املادة (مجيع اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية 

                                                      

 املؤرخة  ٢٠٠٤/٣٢ الذي أُعلن إنفاذه بالئحة بعثة األمم املتحدة رقم          ٢٠٠٤/٠٣قانون اجلمعية رقم     )١٦٢(
 .٢٠٠٤أغسطس / آب٢٠
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 واحملاكم اليت هلا والية قضائية على موضع        حتت طائلة هذا القانون وفقاً للقانون املنطبق بواسطة اهليئات اإلدارية         
ومن اجلوانب األساسية للقانون، اليت تعزز محاية ضحايا التمييز يف القضايا املدعى علـى              ). ١- ٧املادة  (الدعوى  

وميكن أن تدعم الـضحايا  ). ٨املادة (املؤسسات فيها، حتويل عبء اإلثبات على اجلهة املتهمة باملعاملة التمييزية         
وال خيول القانون احملاكم سـلطة  ). ٦- ٧املادة ( شىت املنظمات أو الكيانات القانونية عند تقدمي الدعوى   املدعون

  منح تعويض عن األضرار اليت حلقت بضحايا املعاملة التمييزية فحسب ولكن خيوهلا أيضاً فرض غرامات تـصل                 
 إىل ذلك يفوض القانون أمـني مظـامل   وباإلضافة). ٩املادة ( يورو على أي مؤسسة تنتهك القانون ٢ ٠٠٠إىل  

ومن األمهية مبكان مالحظـة أن      ). ١٠املادة  (كوسوفو بأن يتلقى وأن حيقق يف الشكاوى املتعلقة حباالت التمييز           
لضمان مساواة حقيقية يف املمارسات اليومية      ) للقضاء على التمييز  (القانون يشجع استخدام اإلجراءات االجيابية      

ف هذه اإلجراءات إىل منع أوجه احلرمان أو التعويض عن هذا احلرمان الذي يواجهه أفـراد                وهتد). ١- ٦املادة  (
وباإلضافة . ينتمون إىل جمموعات معينة، مثل املعاقني والنساء واألشخاص املشردين داخلياً والعائدين وما يف ذلك             

وجيب أن تشتمل العقود ). ٣- ٩املادة  (إىل ذلك فإنه ميكن، يف حالة انتهاك القانون، فرض إجراءات إجيابية قضائياً
اليت حتصل على متويل عام أو على فوائد من القطاع العام على شروط تنص على االمتثال للقانون وأن تفـسخها      

مجيع األموال اليت ُتحّصل من خالل      وختاماً، ينص القانون علي أن تودع       . اهليئة اليت متنحها يف حالة انتهاك القانون      
على من انتهكوا القانون يف صندوق ألغراض توفري املساعدة القانونية اجملانية ألي شخص طبيعي أو اعتباري                فرض العقوبات   

  ).٤-٩املادة (انتهك حقه يف املساواة يف املعاملة 

وينص القانون الدستوري وقانون مكافحة التمييز فضالً عن والية مجيع وزارات مؤسسات احلكـم الـذايت                  - ٢٠١
  .اية قانونية ضد التمييز أدت إىل حتسني املساواة الفعلية لكافة اجلماعات اليت تتعرض للتمييز يف كوسوفواملؤقتة علي مح

ومن الصعب تقييم مدى التمييز ضد النساء واألطفال واألقليات واملعاقني وغريهم من اجملموعات الضعيفة   - ٢٠٢
ألرقام واإلحصائيات بشأن متثيل ونسب األقليات     ذلك أن ا  . على املستويني املركزي واحمللي بسبب نقص البيانات      

والنساء واألشخاص املشردين داخلياً يف احلاالت املتصلة بالعائدين وإعادة االندماج واحلصول علـى اخلـدمات               
وتظهر . وميثل عدم توفر معلومات كافية مشكلة. االجتماعية واملشاركة يف إجراءات اختاذ القرارات وما إىل ذلك

املتاحة تبايناً بني األغلبية واألقلية وخباصة الغجر واألشكايل واملصريني يف جماالت التعليم والعمالـة              اإلحصائيات  
مشاركة قوة العمل النسائية الريفية (والنساء، وخباصة الريفيات، هن أكثر الفئات حرماناً يف جمال العمالة . والفقر

 ٧,٩٤متوسط عدد سنوات الدراسة (ريفيني، ويف التعليم  يف املائة للذكور ال٧٤,٣٩ يف املائة مقابل  ٢٥,٥٤هي  
  ). للرجال١٠للنساء مقابل 

وخالل فترة إعداد التقرير مل تكن توجد آلية يف مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة لرصد تنفيـذ القـوانني                    - ٢٠٣
عية كوسوفو كلجنة ومثة توصية من مكتب رئيس الوزراء بأن تنشأ آليات رصد يف احلكومة أو يف مج     . املعمول هبا 

  .لرصد إنفاذ القوانني وتقدمي تقارير عنها

، على أثر إعالن قانون مكافحة التمييز، محلة معلومات عامة          "املكتب االستشاري للحكم الرشيد   "ونظّم    - ٢٠٤
واشتملت احلملة على مؤمتر صحفي وحلقـة تـدارس للمـسؤولني يف     . للتوعية بالقانون واحلقوق اليت يتضمنها    

باأللبانيـة  (ت وبعثة األمم املتحدة ومحلة تروجيية من مرحلتني حيث أنتجت كتيبات ونشرات وملصقات              الوزارا
. ووزعت أوالً على موظفي اخلدمة املدنية مث علـى عامـة اجلمهـور            ) والصربية والبوسنية والتركية والروماين   
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ون اجلنسني يف البلديات واملنظمات     واستهدف دعم دائرة اإلدارة املركزية يف وزارة اخلدمات العامة وموظفي شؤ          
وباإلضافة إىل ذلك، أسـهم     . غري احلكومية ضمان أن يصل التوزيع إىل مجيع البلديات يف مجيع أرجاء كوسوفو            

املكتب االستشاري يف عدد من املبادرات بدعم من املاحنني لزيادة الوعي واملعرفة يف أوساط اجلماهري مبـضمون                 
وأنشأت األمانة الدائمة ملكتب رئيس الوزراء فريق عمـل         . ريب للمحامني والقضاة  القانون فضالً عن أنشطة تد    

، جيتمع فريق العمل بصورة منتظمة      ٢٠٠٥أغسطس  /ومنذ آب . لصياغة مجيع اإلجراءات القانونية لتفعيل القانون     
. ؤون العامـة  وخالل اجتماعه الثاين قدمت تعليقات على مشروع التعليمات اإلدارية الذي اقترحته وزارة الـش             

 ومفوضية األمم املتحـدة لـشؤون       أوروباووضع مكتب رئيس الوزراء، بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف           
. ٢٠٠٥الالجئني وبعثة األمم املتحدة، من أجل ضمان املساواة بطريقة شاملة، خطة عمل منسقة تغطي كامل عام 

لشاملة لقانون مكافحة التمييز بعد مناقشات عامة       ، اعتمدت خطة العمل ا    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١١ويف  
  .نظمها رئيس الوزراء

 مثاالً هاماً على اإلجراء اإلجيايب يف جمـال العمالـة           ٢٠٠١/١٩وتضرب الئحة بعثة األمم املتحدة رقم         - ٢٠٥
سياسات غري   "ذلك أن األمانات الدائمة للوزارات والرؤساء التنفيذيني للوكاالت التنفيذية فوضوا بتنفيذ          . العامة

متييزية بشأن املوارد البشرية يف الوزارات أو الوكاالت التنفيذية، مبا يف ذلك التمثيل العادل للجنسني، يف مجيـع                  
وتـنص  . )١٦٣("اجملاالت واملستويات وضمان أن يظهر تكوين املوارد البشرية الطابع املتعدد اإلثنيات يف كوسوفو            

لتمثيل يف تكوين اخلدمة املدنية على مجيع املستويات متماثالً بصورة وثيقة       يكون ا "الالئحة بصورة حمددة على أن      
  .)١٦٤(مع متثيل الطوائف من غري األغلبية يف اجلمعية

ختالالت اليت أقصت بصورة    االوتنفيذاً ملبدأ التمثيل املنصف يف اخلدمة املدنية، الذي يستهدف تصحيح             - ٢٠٦
ملشردين داخلياً والالجئني من احلصول على فرص العمل واملوارد علـى           فعلية األقليات، مبا يف ذلك األشخاص ا      

قـانون اخلدمـة   (. )١٦٥(٢٠٠١/٣٦أو نوع اجلنس، نصت الئحة بعثة األمم املتحدة رقم       /أساس األصل اإلثين و   
م  أن تـستخد ]...[جيوز لسلطات التوظيف "ه أن املنفذ هلا، على ٢٠٠٣/٢وخباصة التوجيه اإلداري رقم     ) املدنية

بذل جهود خاصة لتحديد طلبات فرص العمل من : التوظيف الفّعال) أ: (اءضقتالتدابري اإلجراء اإلجيايب، حسب ا
  اجملموعات الناقصة التمثيل وإغرائهم على التقدم هبا، وال سيما من األشخاص املـشردين داخليـاً والالجـئني؛                 

ية يف مواقع العمل للجماعات احملرومة عادة لتعزيـز         وضع برامج تدريب  : معاجلة نتائج التمييز الطويل األجل    ) ب(
معاجلة التمييز عن طريق ضمان فهم األفراد لـسياسات اإلدارة          ) ج(قدرهتا على طلب الترفيع والتنافس بشأنه؛       
  .)١٦٦("وإمكانية وصوهلم إىل إجراءات تظلم كافية

                                                      

  ).ه(٤- ٥ ادة امل،٢٠٠١/١٩ الئحة بعثة األمم املتحدة رقم )١٦٣(
 .٢- ٤ ادة، امل٢٠٠١/١٩الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٦٤(

 بشأن اخلدمـة    ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخة   ٢٠٠١/٣٦الئحة بعثة األمم املتحدة رقم       )١٦٥(
 .املدنية يف كوسوفو

عثة األمـم    الذي ينفذ الئحة ب    ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٢٥املؤرخ   ٢٠٠٣/٢رقم  التوجيه اإلداري    )١٦٦(
 .١٠ ادة امل، بشأن اخلدمة املدنية يف كوسوفو،٢٠٠١/٣٦املتحدة رقم 
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 توجيهـاً جلميـع سـلطات    ،)١٦٧(اريومثة جانب هام آخر هلذا القانون هو أنه يوفر، من خالل أمر إد           - ٢٠٧
. التوظيف ميكنهم من الوفاء مبسؤولياهتم القانونية إلقامة خدمة مدنية متعددة اإلثنيات على أساس تكافؤ الفرص              

ووفقاً لألمر اإلداري يعني موظفون معنيون بتكافؤ الفرص يف مجيع الوزارات والبلديات والوكـاالت التنفيذيـة               
ياسات لتكافؤ الفرص وإستراجتيات التنفيذ املرتبطة هبا، اليت حتدد اخلطوات العملية           وتكون مهمتهم هي إعداد س    

اليت جيب اختاذها على مدى السنوات الثالث القادمة لتحقيق األهداف املبينة يف السياسات مبا يف ذلـك اختـاذ                   
فيذية مـن القطاعـات     األجهزة التن /البلديات/تشجيع طلبات التوظيف يف الوزارات    ) أ: "(خطوات من شأهنا أن   

ضمان متثيل طوائف ) ب(الناقصة التمثيل يف جمتمع كوسوفو، مبا يف ذلك أفراد طوائف األقليات والنساء واملعاقني؛ 
تشجيع فهم أمهية وفوائد التمثيل احلقيقي ) ج(األقليات والنساء واملعاقني على مجيع املستويات يف سلطة التوظيف؛ 

ضمان ) ه(تشجيع استخدام مجيع املوظفني اللغتني الرمسيتني لكوسوفو؛        ) د(املوظفني؛  يف اخلدمة املدنية بني مجيع      
الوكاالت التنفيذية خدماهتا جلميع املتعاملني معها بنفس النوعية العالية وفقاً إلجراءات /البلديات/أن توفر الوزارات

وزارات والوكاالت التنفيذية رصـد     رئيس جهاز تنفيذي يف البلديات وال     /وينبغي لكل أمني دائم   ". تكافؤ الفرص 
  .التقدم احملرز يف تنفيذ تكافؤ الفرص وتقدمي تقارير بشأنه على أساس منتظم

غري أنه مل يتخذ حىت اآلن سوى قدر ضئيل من اإلجراءات لتعيني املوظفني املعنيني بتكـافؤ الفـرص يف                     - ٢٠٨
إجراءات لتنفيذ ورصد التمثيل املنصف يف اخلدمـة  الوزارات والبلديات والوكاالت التنفيذية، أو وضع معايري أو  

وعلى الرغم من إدخال بعض التحسينات يف اآلونة األخرية، نتيجة لعمليـة وضـع         . املدنية على مجيع املستويات   
  . املعايري يف املقام األول ال يزال الكثري من الوظائف احملجوزة لألقليات شاغراً

 ٢٠٠٢يونيه  /يف اخلدمة املدنية اعتمدت بعثة األمم املتحدة قراراً يف حزيران         وإنفاذاً ملبدأ التمثيل املنصف       - ٢٠٩
وعمد الفريق العامل املعين بتوظيف األقليات التابع للمجلس االستشاري املعـين           . بإقامة التمثيل النسيب للطوائف   

نظمة األمن والتعاون   م/مكتب شؤون الطوائف والركن الثالث    /بالطوائف، الذي يتألف من ممثلني من الركن الثاين       
االحتاد األوريب ومكتب رئيس الوزراء ووزارة العمل والـضمان االجتمـاعي ووزارة            / والركن الرابع  أوروبايف  

اخلدمات العامة ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني ومنظمة التحالف من أجل احلقوق والتسامح ومكتـب               
ووافـق  . امة متثيل نسيب للطوائف يف اخلدمة املدنية يف كوسوفو        العائدين والطوائف، إىل وضع منهجية فعالة إلق      

 وكانت نقطة االنطالق للفريق العامل هي نتـائج         .)١٦٨(املمثل اخلاص لألمني العام على أهداف وخطط التمثيل       
ووضع الفريق العامل، على أساس هذه النـسب        . ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧انتخاب اجلمعية املركزية يف     

ولة، نطاقات لتحقيق متثيل الطوائف يف وظائف اخلدمة املدنية على املستوي املركزي، تظهر بالقدر املمكـن                املقب
ومبوجب املفهوم املبني أعاله، ميكن أن تظهر نطاقات التمثيل أحد اثنني مـن             . متثيل الطوائف يف مجعية كوسوفو    

                                                      

 ١٢ املـؤرخ  إجـراءات تكـافؤ الفـرص    بشأن ٢٠٠٣/١٢القرار اإلداري لوزارة اخلدمات العامة      )١٦٧(
ن  بشأ٢٠٠١/٣٦، الذي ينفذ الئحة بعثة األمم املتحدة رقم ٢٠٠٣/٢ الذي ينفذ التوجيه اإلداري ،٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

 .اخلدمة املدنية يف كوسوفو

توصية للموافقة عليها من قبل املمثل اخلاص لألمني العام إقامة متثيل نسيب للطوائف يف اخلدمة املدنية يف  )١٦٨(
 . ووافق عليها مايكل شتاينر املمثل اخلاص لألمني العام٢٠٠٢يونيه / حزيران١٩ مؤرخة ،كوسوفو
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. جمموع عدد شاغلي املقاعد من األقليـات      ) ٢(و  عدد املقاعد احملجوزة لألقليات، أ    ) ١: (جماميع أعضاء اجلمعية  
على حني يكون متثيل .  يف املائة١٨,٣ يف املائة و٨,٣وحسب هذه الصيغة يكون نطاق متثيل صرب كوسوفو بني 

وميكن أن تساعد هذه النطاقات يف تعـيني        .  يف املائة  ١٠,٨ يف املائة و   ٨,٣األقليات من غري الصرب جمتمعة بني       
ذلك أن جتاوز احلد األقصى يثري أسئلة بشأن : كما ميكن استخدامها كعالمات آللية رصد. لنسيبأهداف التمثيل ا

احملسوبية، على حني يشري اإلخفاق يف الوصول إىل عتبة احلد األدىن شواغل بشأن التمييز ويبني كال التطـورين                  
  .احلاجة إىل التدخل

حتسني : إىل جانب نطاقات التمثيل) للقضاء على التمييز( وباإلضافة إىل ذلك اقترح تنفيذ اإلجراء اإلجيايب  - ٢١٠
االضطالع حبملة توظيف نشطة بني أعضاء طوائف األقليات وحتديد املوعد    "تكافؤ الفرص يف التوظيف من خالل       
ي إذا مل ميكن الوصول إىل جمموعة متوازنة من الطلبات حبلول املوعد النهائ           " النهائي لتقدمي طلباهتم بصورة مناسبة    

أفضليات يف التوظيف والترفيع إىل أفراد طوائف األقليات "للتقدم بطلبات العمل، وحتسني األفضلية اإلجيابية بتوفري 
الذين يستوفون معايري األهلية الالزمة، بغية الوفاء مبقتضيات نطاقات التمثيل اليت تضمن التمثيل النسيب على مجيع       

برامج تدريبية على الوظائف للمجموعات " التمييز الطويل األجل بوضع    ، ومعاجلة نتائج  "مستويات اخلدمة املدنية  
لتحسني قدراهتم على التقدم بطلبات للحـصول علـى         ) أي طوائف الغجر واإلشكايل واملصريني    (احملرومة عادة   

 مل  ومن املؤسف أن منهجية إقامة متثيل نسيب للطوائف أو مقترحات اإلجراء اإلجيايب           ". الوظائف والتنافس عليها  
ينظر إليه "كما أن توظيف أفراد األقليات . تنفذ حىت اآلن، وخباصة على مستوى الوظائف اإلدارية الرفيعة املستوى

  .)١٦٩("يف أكثر األحيان على أنه مسألة شغل حصة أكثر من كوهنا توفري مشاركة مثمرة

   شؤون اجلنسني-  باء

الئحة بعثة األمـم      الذي أعلنته  ٢٠٠٤/٢لقانون رقم   يهدف قانون املساواة بني اجلنسني يف كوسوفو وا         - ٢١١
 إىل حتسني وإقامة مساواة بني اجلنسني كقيمة أساسـية للتطـور            ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٧، يف   ٢٠٠٤/١٨رقم  

الدميقراطي يف جمتمع كوسوفو، مما يوفر فرصاً متكافئة ملشاركة املرأة والرجل يف احلياة الـسياسية واالقتـصادية                 
ويوفر القانون الشروط والفرص للتكافؤ بني اجلنسني من خـالل          . ها من ميادين احلياة االجتماعية    والثقافية وغري 

السياسات اليت تدعم التنمية الشاملة، وخباصة حتسني مركز املرأة كيما متارس دورها املستحق هلـا يف األسـرة                  
وحيـدد املـسؤوليات   . ري احلقوق املتكافئـة ويشتمل على التدابري العامة واحملددة اليت جيب اختاذها لتوف   . واجملتمع

  .واالختصاصات ذات الصلة هبا

ويدعو القانون إىل إقامة متثيل متكافئ للرجال والنساء على مجيع املستويات يف اهليئـات التنفيذيـة والتـشريعية                    - ٢١٢
تمثيل املتكافئ بصورة صرحية بتحقيـق  ويعرف ال. والقضائية واملؤسسات العامة والتعيني يف اهليئات احلكومية املركزية واحمللية      

 يف املائة كحد أدىن للرجال والنساء وينص على إنشاء جملس وزاري يتألف من مـوظفي شـؤون اجلنـسني يف                     ٤٠نسبة  

                                                      

)١٦٩( Ambassador Kai Eide, "A comprehensive review of the situation in Kosovo")   السفري كـاي
 .٢٠٠٥كتوبر أ/ تشرين األول٧") استعراض شامل للحالة يف كوسوفو"ايدي 
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ومكاتب لشؤون اجلنسني   ) ١-٥املادة  (ومكتب للمساواة بني اجلنسني كمؤسسة حكومية مستقلة        ). ٩-٤املادة  (الوزارات  
  ).١٥-٤املادة (ة احمللية يف اهليئات احلكومي

جيب أن تعاجل قضايا التمييز اليت تتصل بصورة مباشرة باجلنسني من قبل وحدة             " على أنه    ٦وتنص املادة     - ٢١٣
، اليت  ٢٠٠٠/٣٨املساواة بني اجلنسني يف مؤسسة أمني املظامل اليت أنشئت مبوجب الئحة بعثة األمم املتحدة رقم                

القوانني، والتعليق على تنفيذ القانون وعلى التشريعات القائمة بقدر ما تتصل           هلا أيضا سلطة استعراض مشاريع      
ووفقاً لالئحة بعثـة األمـم املتحـدة رقـم          ".  متول من امليزانية املوحدة لكوسوفو     ]وهي ...[بقضايا اجلنسني   

مل على اإلجـراءات    ، وتقتصر الوالية القضائية لوحدة املساواة بني اجلنسني التابعة ملؤسسة أمني املظا           ٢٠٠٠/٣٨
   مـن الئحـة بعثـة األمـم املتحـدة           ١- ٣املادة  نص  تو. والقرارات اليت تتخذها سلطات احلكم الذايت املؤقتة      

  أمني املظامل له والية تلقي الشكاوى والتحقيق يف هذه الشكاوى مـن أي شـخص               : " على أن  ٢٠٠٠/٣٨رقم  
ات اليت تشكل إساءة استخدام السلطة من قبـل         أو كيان يف كوسوفو بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان واإلجراء        

  ".اإلدارة املدنية املؤقتة أو أي مؤسسة مركزية أو حملية ناشئة

وقـد  . ، اعتمد رئيس الوزراء خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني          ٢٠٠٤مارس  /ويف آذار   - ٢١٤
و ضمان املشاركة والتمثيل والفوائد املتكافئة وضعت اخلطة كآلية لضمان املساواة بني اجلنسني وهدفها األساسي ه

وتقـدم  . للمرأة يف مجيع اجملاالت ومستويات احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعيـة يف كوسـوفو             
توصيات ملعاجلة املشاكل واألوضاع احملددة ألوجه التباين بني اجلنسني يف كوسوفو ومتثل خارطة طريق حلكومـة              

وتتناول اخلطة .  كهدف رئيسي هلا، املشاركة املتكافئة للنساء والرجال يف تطوير مستقبل كوسوفوكوسوفو تعزز،
بالتقييم، استناداً إىل حتليل لألوضاع واملشاكل، ستة جماالت اهتمام حساسة هي التعليم واالقتصاد واألوضـاع               

  .نساء واألطفالالسياسية والصحة والضمان االجتماعي وحقوق اإلنسان وثقافة العنف ضد ال

   التعليم- جيم 

الذي أعلنته الئحة بعثـة     ) ٢٠٠٢/٢القانون رقم   (يشتمل قانون التعليم االبتدائي والثانوي يف كوسوفو          - ٢١٥
الذي أعلنته الئحـة    ) ٢٠٠٢/٣القانون رقم   ( وقانون التعليم العايل يف كوسوفو       ٢٠٠٢/١٩األمم املتحدة رقم    

على أحكام تضمن إمكانية الوصول بدون أي متييز مباشر أو غري مباشر على ، ٢٠٠٣/١٤بعثة األمم املتحدة رقم 
أي أسس حقيقية أو افتراضية مثل اجلنس أو العنصر أو التوجه اجلنسي أو اإلعاقة البدنية أو غريهـا أو احلالـة                     

عي أو االنتمـاء إىل     الزواجية أو اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو غريه أو األصل الوطين أو اإلثىن أو االجتما                
وتوجد فوارق بني اجلنسني من كافة األعمار حيث يبلغ . )١٧٠(طائفة وطنية أو مركز املمتلكات أو امليالد أو غريه       

 لإلناث ومها نسبتان غري متفاوتتني إىل حد كبري         ٨٧,٤١ للذكور و  ٨٩,٥٠املعدل الصايف لاللتحاق يف املتوسط      
 ٩وهي أقل من احلد األدىن اإللزامـي وهـو           (٨,٤٢ ولإلناث   ١٠,٤٠ولكن متوسط سنوات الدراسة للذكور      

 سنوات دراسة ١٠(وهذه احلالة حادة وخباصة يف املناطق الريفية . تظهر مشكلة معدالت احتباس اإلناث) سنوات
 فقط ٥,٦٩هنا أ سنة للذكور على حني ٨,٤(وبني أقليات الغجر واألشكايل واملصريني )  لإلناث٧,٩٤للذكور و

                                                      

 .١- ٥ و١- ٣ املادتان ،قانون التعليم العايل يف كوسوفو )١٧٠(
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وعلى الرغم من أنه ال يوجد سوى قدر ضئيل من البيانات الكمية عن أسباب عدم حضور األطفـال                  ). اثلإلن
) ٢٠٠٤فرباير  /شباط" (حتليل حالة األطفال والنساء يف كوسوفو     "املدرسة، فإن دراسات مثل دراسة اليونيسيف       

وتسرهبن يف كوسوفو، حتليل غري رمسي التحاق الفتيات  "ودراسة وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا واليونيسيف       
ومعلومات غري رمسية من املكتب االستشاري للحكم       ) ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين " (اللتحاق الفتيات وتسرهبن  

الرشيد، تشري إىل أن األسباب الرئيسية لعدم احلضور إىل املدرسة هي االفتقار إىل املواصالت من القرى النائيـة                  
لعوامل االقتصادية اليت تعطي أفضلية للذكور على اإلناث والثقافة والتقاليد فضالً عن قضية             والقرارات املتأثرة با  

  .األمن بالنسبة لألقليات

وعلى الرغم من أنه . وتتعاون بعض البلديات مع وزارة التعليم يف توفري مواصالت جمانية أو خمفضة السعر  - ٢١٦
حة لفرادى أطفال املدارس أو حافالت املدارس يف بعـض           حراستها املسل  ٢٠٠٢يف عام   " كفور"بعد أن أوقفت    

أوبيليتش وبلدية  /جنيالين وبلدية اوبيليك  /بلدية جيالن (سرينكا  /املناطق املختلطة إثنياً، على سبيل املثال سرينتش      
منية فيتينا، ساعد مكتب أمني املظامل على ضمان أن تواصل فرق خمتلطة إثنياً من شرطة كوسوفو توفري محاية أ/فييت

  . مناسبة لألطفال أثناء ذهاهبم وإياهبم من املدارس

   العمالة-  دال

 بشأن قانون العمل األساسي يف كوسوفو على أن يدفع          ٢٠٠١/٢٧تنص الئحة بعثة األمم املتحدة رقم         - ٢١٧
ع األجر األساسي وأي استحقاقات وتعويضات إضافية اليت تـدف        /رب العمل أتعاباً متساوية، تشتمل على الراتب      

بصورة مباشرة أو غري مباشر، نقداً أو عيناً، من رب العمل إىل املوظفني، من النساء والرجال، عن العمل املماثل                   
غري أنه توجد إشارات على أن الكثري من النساء ال حيصلن حىت اآلن على نفس القدر من املدفوعات                  . يف القيمة 

وعلى حـني أن القـانون      . لذي يسمح للنساء مبمارسته   وهناك عقبات ثقافية أمام نوع العمل ا      . عن نفس العمل  
  . املنطبق يف كوسوفو ينص بصورة صرحية متاماً على تكافؤ الفرص، فإن األعراف الثقافية تشري إىل خالف ذلـك                 
. وال غىن عن االضطالع مبزيد من اجلهود لتشجيع النساء على املشاركة يف األعمال التجارية وقوة العمل املاهرة                

  .  يف املائة يف املناطق الريفية٢٠ يف املائة فقط من قوة العمل يف املدن وجمرد ٣٠نساء وتشكل ال

 ٢٠٠١/٣٦ املنفذ لالئحة بعثة األمم املتحدة رقم        ٢٠٠٣/٢وينص القرار اإلداري لبعثة األمم املتحدة رقم          - ٢١٨
قتضي ت ٣- ٣ املادةذلك أن   . املدنيةبشأن اخلدمة املدنية يف كوسوفو على تدابري خاصة متصلة بالتوظيف يف اخلدمة             

جيري التوظيف يف اخلدمة املدنية بعد منافسة نزيهة ومفتوحة للجميع، على أساس اجلدارة ومبا يتطابق مع مبدأ                 "أن  
وينبغي االضطالع [...] التمثيل العادل للطوائف يف كوسوفو والتمثيل العادل للجنسني يف مجيع اجملاالت واملستويات 

لنطاقات التمثيل احملددة للطوائف اليت ميكن أن تنطبق على خمتلف أجزاء اخلدمة املدنية، على النحو الذي                هبذا وفقاً   
 على أن ترصد وأن تنفذ مجيع سـلطات         ١- ١٠املادة  نص  ت و ."يعلنه من وقت إىل آخر املمثل اخلاص لألمني العام        

اجلنسني يف الوزارات أو البلـديات أو الوكـاالت   التوظيف إجراءات لضمان التمثيل املتعدد اإلثنيات والتوازن بني    
  : حـسب االقتـضاء   ) القضاء على التمييـز   ( وأن تستفيد من تدابري اإلجراء اإلجيايب        ٣- ٣التنفيذية، وفقاً للقسم    

بذل جهود خاصة لتحديد طلبات فرص العمل من اجلماعات الناقصة التمثيل وإغرائهم علـى            : التوظيف الفّعال ) أ(
تنفيـذ  : معاجلة نتائج التمييز الطويل األجل    ) ب(وال سيما من األشخاص املشردين داخلياً والالجئني؛        التقدم هبا،   
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  برامج تدريبية على الوظائف للمجموعات احملرومة عادة لتحسني قدراهتا على طلـب الترفيـع والتنـافس عليـه؛                  
  .  إمكانية وصوهلم إىل إجراءات تظلم كافيةمعاجلة التمييز عن طريق ضمان فهم األفراد بسياسات التمييز وتوفري) ج(

ويدعو قانون املساواة بني اجلنسني إىل إقامة متثيل متكافئ للرجال والنساء على مجيع املستويات يف اهليئات   - ٢١٩
وتشمل اهليئات  . التنفيذية والتشريعية والقضائية واملؤسسات العامة والتعيينات يف هيئات احلكم املركزية واحمللية          

ويقتـضي  . سؤولة عن حتقيق املساواة بني اجلنسني مجعية كوسوفو واحلكومة والوزارات وهيئات احلكم احمللي            امل
  :القانون أيضاً أن

  تضع احلكومة برناجماً للمساواة بني اجلنسني يف كوسوفو وأن تقدمه إىل اجلمعية للموافقة عليه؛ •
نسني الذين جيب تعيينهم يف كل وزارة       إنشاء جملس مشترك بني الوزارات يتألف من موظفي شؤون اجل          •

والذين يتحملون مسؤولية تنفيذ استراتيجية املساواة بني اجلنسني املنصوص عليها يف القانون وباالشتراك       
  مع مكتب املساواة بني اجلنسني؛  

  .يعني موظفون لشؤون اجلنسني يف كل بلدية وتنشئ هيئات احلكم احمللي مكاتب لشؤون اجلنسني فيها •

 بشأن حتديد اختصاصات ووصف واجبات موظف املساواة        ٢٠٠٥/٨ من القرار اإلداري     ٤املادة  نص  تو  - ٢٢٠
حصائيات ووضع قاعدة اإلبني اجلنسني يف البلدية على أن يضطلع موظف شؤون اجلنسني يف البلدية حبفظ وحتليل            

 املساواة بني اجلنسني مبوظفي املساواة      بيانات يف ميدان املساواة بني اجلنسني وينيط القرار اإلداري بإنشاء مكتب          
بني اجلنسني مسؤولية الرصد وتقدمي التقارير فضالً عن تفعيل آليات التنفيذ املؤسسي على املـستوى الـوزاري                 

  .وميكن هبذا التفويض إنشاء آلية رصد شاملة. ومستوى البلديات

   الصحة والضمان االجتماعي-  هاء

بني اجلنسني عدة آليات لضمان املساواة يف احلصول على اخلدمات اليت تقدم أنشئ مبوجب قانون املساواة   - ٢٢١
وتتألف هذه اآلليات على مستوى البلدية من موظفي شؤون اجلنسني يف البلدية            . على مستوى البلدية والتمتع هبا    

  ). بلدية٢٠يف ( وجلان املساواة بني اجلنسني)  بلدية٢٤يف (وموظفي تكافؤ الفرص ) يف مجيع البلديات الثالثني(

متروفيكا، دعمت البلدية مالياً عدة مشاريع للمنظمات غري احلكوميـة          /بريزرن ومتروفتشي /ويف بريزرن   - ٢٢٢
بصورة منتظمة بإبالغ    ويضطلع موظف شؤون اجلنسني يف البلدية     . للمرأة بفضل جهود جلنة املساواة بني اجلنسني      

وتشمل املشاريع اليت   . ة اليت تقرها اللجنة أو ترفضها بعد ذلك       اللجان مبقترحات مشاريع املنظمات غري احلكومي     
محلة توعية عامة بشأن حتسني حقوق املرأة من خـالل مـذيعي            : بريزرن/ووفق عليها وجيري تنفيذها يف بريزرن     

 التليفزيون احمللي وتنظيم اليوم العاملي للمرأة وبرامج تدريبية للمكفوفني ومأوى لضحايا العنف األسري ودعـم              
لألطفال املعاقني ذهنياً ومناقشات يف املدارس الثانوية بشأن االجتار يف البشر، وإلقاء حماضرات وتوفري تعليم بشأن               
الصحة من أجل النساء يف املناطق الريفية والفحوص الطبية اجملانية للنساء والفتيات يف قريتني البانيتني وقرية بوسنية 

متروفيكا، ُشرِع يف برنامج تعليمي للفتيات يف املناطق الريفية يف عام           /تشيويف متروف . وقرية صربية وقرية تركية   
  . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ وتواصلت مشاريع أخرى خالل عامي ٢٠٠٣
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 يف ١١ فإنه على الرغم من حصول نظام الرعاية الصحية على ما يربو على )١٧١(وحسبما ذكرت اليونيسيف  - ٢٢٣
تصرف أكـرب   :  اختالالت خطرية يف ختصيص االعتمادات يف هذا النظام        املائة من النفقات احلكومية، ال تزال توجد      

 يف املائة على األصـول      ١١ مليون يورو على شراء األدوية، تليها مصروفات الرواتب؛ وينفق           ١٣,٢٥٠النفقات،  
ملـصروفات   يف املائة من اجملموع كمنح خمصصة للبلديات ٢٦ووفقاً للمصدر نفسه يقدم  ). البنية التحتية (الرأمسالية  

  كما أشار تقرير اليونيسيف إىل أنه علـى الـرغم مـن أن نقـص البيانـات الدقيقـة                   . الرعاية الصحية األولية  
  .)١٧٢( من السكان١٠٠٠ لكل ٣٥ال يزال مشكلة، تبني التقديرات أن املعدل احلايل لوفيات الرضع يف كوسوفو هو 

   اإلعاقة- واو 

 قانون مكافحة التمييز بوصفها أحد األسس احملظورة على وجه التحديد         ترد اإلعاقة الذهنية أو البدنية يف       - ٢٢٤
وينص القانون بصورة حمددة على إزالة احلواجز الـيت         . للتمييز ويظهر التزام كوسوفو بتحقيق املساواة للمعاقني      

  .حتول دون املشاركة املتكافئة والقضاء على التمييز على أساس اإلعاقة

، اختذت كوسوفو خطوات للنهوض باملساواة لألشخاص املعاقني بتسمية منظمة          ٢٠٠٠ومنذ مطلع عام      - ٢٢٥
 بشأن اإلعاقة اليت تدعم بدورها املنظمات غري احلكومية         "الوكالة الرائدة الدولية  "رعاية املعاقني الدولية بوصفها     

وكانـت  .  األمم املتحدة  اليت أوصت بإنشاء قوة عمل معنية باإلعاقة تابعة لبعثة        " هانديكوس"احمللية مثل منظمة    
املهمة األساسية لقوة العمل هي وضع استراتيجية شاملة للمعاقني باالستناد إىل قواعد األمم املتحدة املعيارية بشأن 

 أصدر إطار شامل للسياسات العامة املتعلقة       ٢٠٠٣ديسمرب  /ويف كانون األول  . تكافؤ الفرص لألشخاص املعاقني   
ياً للسياسة العامة تغطي أهداف السياسة العامة بشأن إمكانية الوصول والتعلـيم             مبدأ توجيه  ١٤باإلعاقة حيدد   

وطلب يف اإلطار إعالن قانون مكافحة التمييز الذي . والعمل لألشخاص املعاقني كجزء من جدول أعمال سياسي
ملـها آليـات    يعاجل أوجه عدم املساواة السابقة عن طريق تكافؤ الفرص ومينع حدوث التمييز كخطوة أولية تك              

إنشاء مكتب للمعاقني يف مكتب رئيس الوزراء يتمتع بإمكانية وصول كافية : وكانت اآلليات املوصي هبا. التنفيذ
إىل مجيع الدوائر احلكومية باإلضافة إىل حتويل قوة العمل املعنية باإلعاقة إىل هيكل استشاري دائم يف شكل جملس           

وينظـر  . صب مستشار بشأن قضايا اإلعاقة يف مكتب رئيس الوزراء        ، أنشئ من  ٢٠٠٢ومنذ عام   . معين باإلعاقة 
رئيس الوزراء يف مشروع اقتراح بإنشاء جملس وطين معين باإلعاقة كهيئة استشارية دائمـة يـدعمها املكتـب                  
االستشاري؛ ويهدف مشروع االقتراح إىل رفع الوعي بقضايا اإلعاقة بتنظيم محالت ومناسـبات مثـل تنظـيم        

" ال شيء عنا بدوننا   "يرة بشأن إمكانية توفري رخص قيادة سيارات لألشخاص املعاقني حتت شعار            طاوالت مستد 
  .  لضمان أن تكون قضايا املعاقني على جدول األعمال وتنعكس يف السياسات العامة٢٠٠٥خالل عام 

داكوفيكـا  /بريـزرن وجيـاكويف   /برشـتينا وبريـزرن   ( بلـديات    ٤عمـدت   : وعلى املستوى احمللي    - ٢٢٦
، هبدف حتسني مشاركة املنظمات اليت متثل املعاقني يف وضع سياسـات البلـديات، إىل           )سوفاريكا/وسوكاريكي

وتتألف املفوضية يف برشتينا من أعضاء يف مجعية البلدية من جلان رمسية وغريها،             . إنشاء مفوضيات معنية باملعاقني   
                                                      

 .٢٠٠٣ ، اليونيسيف،حتليل حالة األطفال والنساء يف كوسوفوانظر  )١٧١(

 . وفيات الرضع،٢- ٢ ،املرجع نفسه )١٧٢(
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دارة املدنية وأعضاء مجعيـة البلديـة وممـثلني         على حني تتألف العضوية يف البلديات األخرى من أعضاء من اإل          
وتستهدف هذه املفوضيات املسامهة والتأثري يف السياسات واملمارسات يف البلديات اليت تستجيب . للمجتمع املدين

  . الحتياجات األشخاص املعاقني

ع بـرامج لألطفـال     غري احلكومية على وض   " هانديكوس"وباإلضافة إىل ذلك تعمل مجيع البلديات مع منظمة           -٢٢٧
  . طالباً من ذوي االحتياجات اخلاصة١ ٠٨١ بلديات هبا فصول للطالب املعاقني وختدم هذه الفصول ٥وتوجد . املعاقني

   األقليات-  زاي

يصف الفصل الثاين من هذا التقرير الترتيبات املوجهة إىل محاية مركز طوائـف األقليـات يف اهليئـتني                    - ٢٢٨
  .التشريعية والتنفيذية

تنفـذ يف   " على هيئات البلديات التزاماً إجيابياً بـأن         ٢٠٠٠/٤٥الئحة بعثة األمم املتحدة رقم       وتضع  - ٢٢٩
سياساهتا وممارساهتا ضرورة تعزيز التعايش بني سكاهنا وهتيئة األوضاع املناسبة لتمكني مجيع الطوائف من التعبري               

ظ عليها وتطويرها على حني ميدد اإلطار الدسـتوري هـذا           عن هوياهتا اإلثنية والثقافية والدينية واللغوية واحلفا      
  .)١٧٣(االلتزام اإلجيايب إىل مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة على مجيع املستويات

بشأن إدارة الشؤون املالية للطوائف من غري األغلبية        ) ٢٠٠١/١(وإنفاذاً هلذا املبدأ، نص القرار اإلداري         - ٢٣٠
أنصبة متناسبة من جمموع حصصها  ، على أن ختصص البلديات٢٠٠١نوفمرب / الثاين تشرين٩يف البلديات، املؤرخ 

من امليزانية املوحدة لكوسوفو املمولة من إيراداهتا من مصادرها الذاتية ومن اإليرادات العامة ومن منح التعلـيم                 
ما يطلـق   (نات التعداد   والصحة إىل طوائف األقليات املقيمة داخل حدودها، وفقاً للنسب املقررة على أساس بيا            

 وضع شكل لإلبالغ برصد امتثال البلـديات هلـذا          ٢٠٠٢ويف عام   "). التقاسم املنصف للتمويل  "عليه اسم آلية    
، بشأن املوافقة على امليزانيـة املوحـدة لكوسـوفو          ٢٠٠٢/٢٣احلكم وأدرجت الئحة بعثة األمم املتحدة رقم        
 كانون ٣١، املؤرخة ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول ٣١يناير إىل /اينوالنفقات املأذون هبا للفترة من أول كانون الث

، أحكاماً تستهدف ضمان أن ختصص البلديات موارد كافية لطوائف األقليات املقيمة داخل ٢٠٠٢ديسمرب /األول
   .ووردت أحكام مماثلة يف مجيع لوائح بعثة األمم املتحدة الالحقة بشأن امليزانية املوحدة لكوسوفو. حدودها

ويصدر وزير املالية واالقتصاد واملمثل اخلاص لألمني العام ونائب املمثل اخلاص لألمني العام قراراً إدارياً                 - ٢٣١
سنوياً بشأن إدارة التخصيص املايل السليم، يشتمل على تعليمات بشأن احتساب املخصصات وفقاً لبنود امليزانية               

لى تدابري عقابية يف حاالت التخصيص املـايل غـري املنـصف            والفئات االقتصادية، وينص على تقدمي تقارير وع      
  . للطوائف من غري األغلبية

                                                      

 .٣- ٤ ادة امل،٢٠٠٠/٤٥ بعثة األمم املتحدة رقم الئحة )١٧٣(
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وتقدم البلديات كل ثالثة شهور من السنة املالية تقارير تتصل باالعتمادات املخصصة للطوائف من غري                 - ٢٣٢
وتقدم التقارير  . لدية والطائفة ويضع التقارير املوظفون املاليون يف البلديات ويوقع عليها رئيس مجعية الب          . األغلبية

  .إىل وزير املالية واالقتصاد الذي يتناول األرقام الواردة يف التقارير بالتحليل ويراقبها

وذكر أن العوائق الرئيـسية     . ويشري استعراض التقاسم املنصف للتمويل إىل أنه مل يتحقق إال جزئياً فقط             - ٢٣٣
يزانية يف التقاسم املنصف للتمويل هي املؤسسات املوازية اليت ال تـزال            على املستوى احمللي للوفاء جبميع بنود امل      

الفنيني من األقليات الذين يتقدمون لشغل الوظـائف يف قطـاعي التعلـيم             /تديرها بلغراد وعدم كفاءة املوظفني    
نصف ومثة سبب آخر للقلق هو عدم دقة الصورة اليت تقدم عن أداء البلديات بشأن حصص التقاسم امل                . والصحة
ويف بعض البلديات، تكون األرقام صحيحة حسابياً بالنظر إىل أن هذه األرقام حتتسب تقديرياً علـى                . للتمويل

أساس أعداد السكان من األقليات وليس على أساس من يتلقون أو يستفيدون فعلياً من اخلدمات املقدمة أو إىل أن 
   .طريقة التخصيص يف مجيع الفئات ال تكون واضحة دائماً

وبغية ضمان حصول الطوائف على خدمات البلديات بصورة منصفة، أذنت بعثـة األمـم املتحـدة يف        - ٢٣٤
يف البلديات اليت ال متثل فيها طائفة ما األغلبية ولكنها تشكل       " بإنشاء مكاتب الطوائف     ٢٠٠٠/٤٥الئحتها رقم   

وحدة لكوسوفو وتتلقى خمصـصات للرواتـب    ومتول هذه املكاتب من امليزانية امل.)١٧٤("جزءاً كبرياً من السكان  
، خـصص   ٢٠٠٤ويف عام   . ات والنفقات الرأمسالية وفقاً لطلباهتا يف السنة املالية       ـع واخلدم ـوالبدالت، والسل 

وتعمل دائرة امليزانية بوزارة املالية واالقتصاد      .  موظفاً ٢٤١ يورو هلذه املكاتب اليت كان يعمل هبا         ١ ٣٠٠ ٧٥٩
وقـد أنـشئت    . ه املكاتب، اليت تقدم إليها الدعم يف إعداد امليزانيات وإدارة شؤون امليزانية           بتعاون وثيق مع هذ   

  . مكاتب الطوائف البلدية يف مجيع البلديات ويعمل هبا عدد كبري من األشخاص الذين ينتمون إىل طوائف األقلية

ن للطوائف وجلان للوساطة يف كل  على التزام بإنشاء جلا٢٠٠٠/٤٥وتنص الئحة بعثة األمم املتحدة رقم   - ٢٣٥
   ويتوخى من هذه اللجان بنوعيها محاية طوائف السكان الذين ينتمون إىل نفـس اجملموعـة اإلثنيـة             .)١٧٥(بلدية

  . ، والعمل بوصفها نظاماً للحماية ومعاجلة التظلمات٣- ٢ املادةأو الدينية أو اللغوية، حسبما هو حمدد يف 

ن الطوائف أعضاء من اجلمعية وممثلني للطوائف على السواء؛ وينبغي أن متثل  وجيب أن تشمل عضوية جلا      - ٢٣٦
  كل طائفة مقيمة يف البلدية بعضو واحد على األقل يف جلنة الطوائف؛ وجيب أن يكون لطائفة األغلبية يف البلدية                   

جيب أن ينعكس فيه    ما ال يقل عن نصف عضوية جلنة الطوائف؛ أما اجلزء املتبقي من عضوية جلنة الطوائف فإنه                 
وجيب أن تتألف جلنة الوساطة من أعداد متساوية من أعـضاء           . بصورة منصفة عدد الطوائف األخرى يف البلدية      

  .)١٧٦(مجعية البلدية من غري أعضاء جلنة الطوائف بتناسب منصف للطوائف من غري األغلبية

                                                      

 .١١- ٢٣، املادة ٢٠٠٠/٤٥الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٧٤(

 .٢٣ ادة امل،املرجع نفسه )١٧٥(

 .٣- ٢٣ ادة امل،املرجع نفسه )١٧٦(
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جان وردت على التوايل يف القرارين اإلداريني لبعثة األمم         وعلى الرغم من أن األدوار واملبادئ التوجيهية اإلجرائية لل          - ٢٣٧
 فإنه كان هناك يف وقت إعداد هذا التقرير عدد من التحديات ال يزال يعـوق                ،)١٧٧(٢٠٠٥/٠٠١ و ٢٠٠٣/٠٠٢املتحدة  

ـ   أوروباويكشف مسح أجرته مؤخراً منظمة األمن والتعاون يف        . قيامها بعملها على حنو فّعال     ف  ومكتـب شـؤون الطوائ
والعائدين واألقليات التابع لبعثة األمم املتحدة عن أن اجتماعات جلان الطوائف ال تعقد على أساس منتظم وأن االجتماعات                  

كلينـا  /أوروسـيفاك وكلـيىن   /دراغـاس وفريـزاي   /دراغاش(ال تؤدي إىل نتائج ملموسة إال يف عدد قليل من البلديات            
ال يف أقل من ثلث البلـديات قـضايا إىل جلنـة الوسـاطة الستعراضـها                ومل تقدم إ  ). ستملى/بريزيرن وستيمي /وبريزيرن

بريـزرن  /وبريـزرن  برسـتينا /كاكانيـك وبرشـتينا   /غنيالن وكاكانيك /أوروسيفاك وجيالن /دراغاس وفريزاي /دراغاش(
ـ /ديكـان (، على حني أن هذه اللجان، يف معظم البلديات مل جتتمع بعـد الـدورة االفتتاحيـة هلـا                    )فيتينا/وفييت اين ديك

ومن املهم اإلشارة إىل أنه مل تنشأ هاتني        ). سوفاريكا/سريبيكا وسوهاريكي /كلينا وسكندراي /داكوفيكا وكليىن /وجياكويف
  ).ماليسيفو/غلوكوفاك وماليشيفي/غلوكوفيتش(اللجنتني يف بلديتني 

 عن شىت أوجه وال يزال نقص مشاركة أعضاء اللجان يف االجتماعات ومن مث عدم اكتمال النصاب فضالً  - ٢٣٨
وعلى وجه التحديد ال يزال عدم حضور ممثلـي         . القصور التنظيمية ميثل مشاكل متكررة يف العديد من البلديات        

حيث أعاق ذلك يف كثري من األحيان عمل اللجان         ،  )١٧٨(صرب كوسوفو ميثل قضية خاصة يف كثري من البلديات        
 األساسية هلذه التحديات بني االختيار غـري املناسـب   وتتراوح األسباب. وأثر عليه بصورة سلبية لشهور عديدة   

مما يؤدي إىل اهتزاز املشروعية على مستوى عامة الناس وما يترتب على ذلك من (لألعضاء الذين ميثلون الطوائف 
وصراع القوى الداخلي بـني ممثلـي       ) سوء متثيل الطوائف على الوجه الكايف فيما يتعلق باحتياجاهتا ومصاحلها         

  وختاماً، فإنه  .  اليت كثرياً ما ينظر إليها كأدوات لتعزيز الربامج السياسية لألحزاب          -  يف اللجان املنشأة     الطوائف
مما زاد من تعقيد احلالة االفتقار العام للمعرفة واخلربة مبمارسات التمييز وأساليب الوساطة بني أعضاء اللجـان،                 

  .جان، على الرغم من الدورات التدريبية العديدة املقدمةاألمر الذي ال يزال يؤثر بصورة سلبية على أداء الل

وال يزال التمييز غري املباشر ضد أفراد طوائف األقليات كبرياً يف كوسوفو ويعوق حصوهلم على اخلدمات   - ٢٣٩
وتعوق هـذه العوامـل هتيئـة       . األساسية، مثل العمالة والتعليم والصحة واحلماية االجتماعية واخلدمات البلدية        

وعلى سبيل املثال، توجد مؤشرات عديدة على أن التمييز ميارس بصورة غري مباشرة ضد أفراد . روف للعائدينالظ
  .طوائف األقليات يف احلصول على اخلدمات العامة واالجتماعية على أسس إثنية ولغوية

تدائي والثـانوي   وال يزال من الصعب على الطالب من طوائف األقليات الوصول إىل مرافق التعليم االب               - ٢٤٠
، أحرقت بعض املدارس أو أصيبت بأضرار أو شـغلها األشـخاص            ٢٠٠٤مارس  /وخالل أحداث آذار  . والعايل

                                                      

 ١٥ املـؤرخ  ، بشأن التوجيه اإلجرائي للجان الطوائـف يف البلـديات  ٢٠٠٣/٠٠٢القرار اإلداري    )١٧٧(
 ١٣ املؤرخ   ، بشأن التوجيه اإلجرائي للجان الطوائف يف البلديات       ٢٠٠٥/٠٠١اإلداري   والقرار   ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول
 .٢٠٠٥أبريل /نيسان

ميتروفيكا /لبليان وميتروفيشي/استوك ولبيان/كوسوفو بويل واستوغ/ديكاىن وفوشي كوسويف/يف ديكان )١٧٨(
غري أنه ُعيِّن  . فوشترن/ وفوشتري شيملي/أورهافاك وشيتمي /بودوييفو وبريزرن وراهوفتش  /أوبليتش وبودوييفي /وأوبليك

 .بودوييفو/كوسوفوبويل وبودوييفي/يف النهاية ممثلون لصرب كوسوفو يف جلنيت الطوائف يف فوشي كوسوفو
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كما أدى اعتماد الطالب من األقليات . املشردون داخليا، مما منع إمكانية الوصول إىل املدارس أو زاد من صعوبتها
وفيما يتعلـق باملـساواة يف إمكانيـة    . م إىل مرافق التعليمعلى النقل املدرسي إىل زيادة احلد من إمكانية وصوهل  

احلصول على فرص العمل، فإنه توجد حاالت شواغر يف القطاع العام تنشر بصفة أساسية يف الصحف األلبانية،                 
  .على حني أهنا ال تنشر يف وسائط إعالم األقليات

يف معظم احلاالت حنو أفراد طوائف الغجـر  كما أن التمييز يف احلصول على اخلدمات االجتماعية موجه    - ٢٤١
وأدى عدم إمكانيـة احلـصول علـى        .  وخباصة ضد من ال يزالون يعيشون يف املخيمات        ،واإلشكايل واملصريني 

اخلدمات االجتماعية األساسية، يف كثري من احلاالت، إىل أن أغلبية الغجر يعيشون يف ظروف فقر شـاق، مـع                   
  .نة اإلنسانيةاالعتماد إىل حد بعيد على املعو

"[...] ووزارة الصحة ملتزمة، مبوجب القوانني املنطبقة يف كوسوفو، بتوفري خدمات الرعاية الصحية للطوائف   - ٢٤٢
. )١٧٩([...]"بطريقة شفافة وقابلة للمساءلة بدون متييز ضد أي شخص على أساس األصـل اإلثـىن أو االجتمـاعي                

تضع سياسات وتنفذ قوانني إلقامة نظام رعاية صحية غري متييزي وقابل           "ن  وباإلضافة إىل ذلك فإنه جيب على الوزارة أ       
 وكذلك )١٨١("رصد احلالة الصحية وتنفيذ التدابري املناسبة ملنع مشاكل الرعاية الصحية واحلد منها" بغية )١٨٠("للمساءلة

  .)١٨٢([...]"صحة النهوض باملشاركة اجملتمعية وتطوير املبادرات واألنشطة اجملتمعية املتعلقة بال"

دور الصحة واملراكز الصغرية مثـل      (،  )١٨٣(كما أن البلديات مسؤولة عن توفري الرعاية الصحية األولية          - ٢٤٣
على حني تدير وزارة الصحة، على املستوى املركزي، املستشفيات اليت ) ومراكز صحة األسرة  " اإلسعاف املتنقل "

ذلك أنه إىل جانب نظام الرعاية الـصحية        . صحي مواز يف كوسوفو   ويوجد نظام   . تقدم الرعاية الصحية الثانوية   
حيث تشرف عليها هذه الوزارة وتـدفع  : الذي تديره وزارة الصحة، توجد مرافق تديرها وزارة الصحة الصربية     

وال يوجد سوى قدر حمدود من التعاون أو تقاسـم          . الرواتب وتغطي مجيع تكاليف التشغيل األخرى املتصلة هبا       
  .مات بني النظامنياملعلو

 إىل تفاقم انعدام الثقة املتبادل بني أفراد طائفة ألبان كوسوفو ٢٠٠٤مارس /وأدت أحداث العنف يف آذار  - ٢٤٤
ويشعر أفراد طائفة صرب كوسوفو براحة أكرب يف ). طائفة صرب كوسوفو إىل حد أكرب(وأفراد طوائف األقليات 

وازية عن استخدام هياكل الرعاية الصحية الثانوية التابعة ملؤسـسات          استخدام هياكل الرعاية الصحية الثانوية امل     
ويعزى هذا بشكل رئيسي إىل قلة املوظفني من األقليات . احلكم الذايت املؤقتة حىت وإن كانت تتطلب سفراً طويالً

                                                      

 ).ج(٧- ١ املادة ،٢٠٠١/١٩الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٧٩(

 ).´١´( وزارة الصحة يف ، املرفق السادس،١٩/٢٠٠١الئحة بعثة األمم املتحدة رقم  )١٨٠(

 ).´٥´( يف ،رجع نفسهامل )١٨١(

 ).´٧´( يف ،املرجع نفسه )١٨٢(

 يف نطاق ،تكون كل بلدية مسؤولة" الذي ينص على أن ، من الئحة بعثة األمم املتحدة١- ٣ املادةانظر  )١٨٣(
 ".الرعاية الصحية األولية) ي: [...] ( عن األنشطة التالية من خالل القوانني الناظمة لكل نشاط،إقليمها
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ائفة ألبان كوسوفو يف مرافق الرعاية الصحية الثانوية القائمة وإىل كون هذه املرافق مقامة بصفة عامة يف مناطق ط         
  .اليت متثل األغلبية يف تلك املناطق

وباإلضافة إىل ذلك، فإن نقص وسائل النقل املناسبة ميثل أكرب عائق للوصول إىل مرافق الرعاية الصحية                  - ٢٤٥
 املقيدة ويظهر أن الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية الثانوية أكثر تأثراً حبرية االنتقال. أمام أفراد طوائف األقليات

بالنظر إىل أن الوصول إىل هذه املرافق يتطلب بصفة عامة سفراً طويالً على حني أن مرافق الرعاية الصحية األولية   
ويف بعض احلاالت ال تتوفر يف مرافق . عادة ما تكون موجودة على مقربة من أماكن سكن طوائف األقليات نسبياً

رضى إىل املستشفيات يف حاالت الطوارئ أو لتوفري اخلـدمات إىل           الرعاية الصحية عربات إسعاف كافية لنقل امل      
. ويتعني على طوائف األقليات االعتماد بصورة أساسية على العربات اخلاصة أو النقل العام     . املرضى بصورة فعالة  

 مبفردهم  غري أنه كثرياً ما متنع أفراد طوائف األقليات شواغل األمن سواء كانت حقيقية أو غري حقيقية من السفر                 
  . حىت يف حاالت الطوارئ الصحية

بشأن حالة األقليات أنه مل يكن يوجد يف حينه سوى مرفقني  )١٨٤(٢٠٠٣وذكر تقرير لليونيسيف يف عام   - ٢٤٦
عاملني لرعاية صحة األمومة والطفولة يف مناطق صرب كوسوفو ميكن للطائفة الوصول إليها حبرية ويقع أحـد                 

غراكانتـشي، غـري البعيـدة عـن        /متروفيكا واآلخر يف غراكانيكـا    / من متروفيتشي  املرفقني يف اجلزء الشمايل   
كما يبني التقرير أن كثرياً من عائالت الغجر واألشكايل واملصريني تعيش يف مساكن ال توجد هبا . برستينا/برشتينا

وعلـى  . ملرض واإلصـابة أي مرافق إصحاح أساسية وتفتقر إىل املياه اجلارية، مما يزيد إىل حد كبري من أخطار ا              
خالف ذلك، ذكر أن أطفال بوسنيي كوسوفو وأتراك كوسوفو مندجمون نسبياً وال يواجهون متييزاً واضـحاً يف                 

  .)١٨٥(نظام الرعاية الصحية

وكيما تكون احملاكم فعالة فإن إمكانية الوصول إليها جيب أن تكون عملية وهذا ميثل قضية ملحـة يف                    - ٢٤٧
وناهيك عن توافر احملامني من . ب كوسوفو الذين تعتمد قضيتهم يف هذا الشأن على األمنكوسوفو، وخباصة لصر

. صرب كوسوفو لتمثيلهم وقضاة منهم لضمان عدم التمييز، فإن مثة قضية مباشرة هي قضية األمـن الشخـصي      
من للسكان من ويؤثر هذا على عمل احملاكم يف املناطق اليت يوجد هبا سكان من صرب كوسوفو وأدى مستوى األ

وباإلضـافة إىل   . صرب كوسوفو إىل امتناعهم عن السفر يف بعض املناطق احلضرية املركزية حيث توجد احملاكم             
. ذلك فإن أسلوب تعيني املوظفني يف احملاكم يف مناطق األقليات اإلثنية أدى إىل نقص املوظفني يف بعض احملـاكم                  

. ن منعت فعلياً وصول صرب كوسوفو إىل احملاكم احمللية         حالة أم  ٢٠٠٤مارس  /وخلقت أحداث الشغب يف آذار    
  .وتفاقمت املشكلة نتيجة وجود هياكل صربية موازية إلقامة العدل

 يف إنشاء مكاتب اتـصال باحملـاكم        ٢٠٠٣وبدأت دائرة العدل يف بعثة األمم املتحدة اعتباراً من عام             - ٢٤٨
 كان يوجد   ٢٠٠٦وحىت عام   . وصول إىل احملاكم  ملساعدة صرب كوسوفو على وجه اخلصوص يف التمكن من ال         
وقد أنشأت دائرة العدل هذه املكاتب يف املقـام         . مثانية مكاتب اتصال باحملاكم تقدم املساعدة يف ثلثي كوسوفو        

                                                      

)١٨٤( Situation Analysis of Children and Women in Kosovo  ،يف حالة األقليات،٣-١-٢، ٢٠٠٣، اليونيسيف . 

  . احلصول على اخلدمات،٢- ٩- ٥املرجع نفسه )١٨٥(
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وتوفر نقاط اتصال حملية للمعلومات بشأن احملاكم واخلدمات . األول يف مناطق األقليات لتعزيز الوصول إىل احملاكم
ويسلم موظفو  . ية ألفراد الطائفة احمللية الذين ميتنعون ألسباب أمنية عن زيارة املناطق اليت توجد هبا احملاكم              القانون

تبليغ شـكاوى   /االتصال باحملاكم الدعاوى إىل احملكمة ويوزعون مستندات احملاكم يف مناطقهم، فضالً عن حترير            
فقون األفراد من عامة اجلمهور إىل احملاكم وتـوفر بعـض           كما يرا . التمييز إىل احملاكم أو مكاتب ممثلي االدعاء      

  .مكاتب االتصال باحملاكم خدمة مواصالت بني احملكمة واملنطقة احمللية

، يف مجلة أمور، حتسني وصول طوائف األقليات إىل ٢٠٠٦/٢٥وتستهدف الئحة بعثة األمم املتحدة رقم   - ٢٤٩
 العام مكاتب اتصال جديدة باحملاكم، بعد التشاور مـع وزارة        وسينشئ املمثل اخلاص لألمني   . احملاكم بعدة طرق  

 )١٨٦(يف املناطق املعزولة جغرافياً أو اليت تفتقر إىل األمن أو ألسباب أخـرى            " الضعيفة"العدل، ملساعدة الطوائف    
 واجمللس القضائي لكوسوفو هو املسؤول يف الوقت احلايل عن إدارة احملاكم وسرياعي إمكانية وصـول طوائـف                

ومن سلطة املمثل اخلاص لألمني العام، بعد التشاور مع أصحاب املصلحة . )١٨٧(األقليات يف ختصيص موارد احملاكم
  .)١٨٨(ذوي الصلة، السماح حملكمة البلدية بعقد جلساهتا خارج مقرها يف نطاق اختصاصها

 -  -  -  -  -  

                                                      

 بشأن اإلطار التنظيمـي     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٧ املؤرخة   ٢٠٠٦/٢٥الئحة بعثة األمم املتحدة رقم       )١٨٦(
 . وما يليه١- ٣املادة  ،لنظام العدل يف كوسوفو

 .٢- ٤ ادةاملرجع نفسه، امل )١٨٧(

 .٣- ٤ ادةملاملرجع نفسه، ا )١٨٨(


