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  شامل لتسوية وضع كوسوفواقتراح  
 

 ١املادة   
 مبادئ عامة

ــا متعــدد ا   ١-١ ــاحترام كامــل    تكــون كوســوفو جمتمع ــا، وب ألعــراق، حيكــم نفــسه دميقراطي
 .لسيادة القانون، من خالل مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية

تــستند ممارســة الــسلطة العامــة يف كوســوفو إىل املــساواة بــني مجيــع املــواطنني واحتــرام   ٢-١
ك تعزيــز أعلــى مــستوى مــن حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية املعتــرف هبــا دوليــا، وكــذل 

 .مجيع طوائفها وأفراد هذه الطوائفومحاية حقوق ومسامهات 

ــى  . تعتمــد كوســوفو دســتورا   ٣-١ ــنص دســتور كوســوفو عل ــشاء وضــمان  وي ــات  إن اآللي
القانونية والدستورية الالزمـة لكفالـة أن ُتحكـم كوسـوفو بـأعلى املعـايري الدميقراطيـة، ولتعزيـز                   

املبادئ واألحكـام الـواردة يف املرفـق      ن الدستور ويتضم. جود مجيع سكاهنا يف سالم وازدهار     و
 . دون أن يقتصر عليهااألول هلذه التسوية

 . الذي يتسم بالتنافس احلرفتوحامل يسوقالقتصاد االكوسوفو تتبع  ٤-١

ــاحلق يف         ٥-١ ــا، وب ــة وإبرامه ــات الدولي ــى االتفاق ــاوض عل ــاحلق يف التف ــع كوســوفو ب تتمت
 .ة لعضوية املنظمات الدولياالنضمام

اللغات التركية والبوسـنية     تتمتعو. اللغتان الرمسيتان يف كوسوفو مها األلبانية والصربية       ٦-١
ــا ــستخدم      والرومـ ــديات أو ُتـ ــعيد البلـ ــى صـ ــة علـ ــات الرمسيـ ــع اللغـ ــراض بوضـ ــال لألغـ  ةرمسيـ

 .للقانون وفقا

يكون لكوسوفو رموزها الوطنية اخلاصة واملميزة من علـم وخـتم ونـشيد، مبـا يعكـس                  ٧-١
 .بعها املتعدد األعراقطا

وال تــسعى  لــيس لكوســوفو أي مطالــب إقليميــة إزاء أي دولــة أو جــزء مــن أي دولــة  ٨-١
 . أي دولة أو جزء من أي دولةللوحدة مع

تتعاون كوسوفو تعاونا كـامال مـع مجيـع الكيانـات املـشاركة يف تنفيـذ هـذه التـسوية،                     ٩-١
وُتــَشجَّع كوســوفو ومجهوريــة صــربيا علــى . وتتعهــد بتنفيــذ مجيــع االلتزامــات املقــررة مبوجبــها

 .التعاون حبسن نية بشأن املسائل ذات الصلة بتنفيذ وإعمال أحكام هذه التسوية

ُتــَشجَّع كوســوفو ومجهوريــة صــربيا علــى إنــشاء جلنــة مــشتركة مــن أجــل تيــسري هــذا   ١٠-١
 .ات عالقات حسن اجلوار وتطوير هذه العالقإقامةالتعاون، وكذلك على السعي إىل 
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يـــشرف اجملتمـــع الـــدويل علـــى هـــذه التـــسوية، ويراقبـــها، ويتمتـــع جبميـــع الـــسلطات   ١١-١
الــضرورية لكفالــة تنفيــذها بفعاليــة وكفــاءة، علــى النحــو املــبني يف املرفقــات التاســع والعاشــر    

ــشر  ــساعدهتا      . واحلــادي ع ــدويل مل ــع ال ــوة للمجتم ــىوُتوجــه كوســوفو كــذلك دع ــاء عل  الوف
 . الغاية بنجاحبالتزاماهتا بتحقيق هذه

 ٢املادة 
 حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

ــسان         ١-٢ ــوق اإلن ــن حق ــستوى م ــى م ــرام أعل ــة واحت ــز ومحاي ــى تعزي تعمــل كوســوفو عل
واحلريات األساسية املعتـرف هبـا دوليـا، مبـا فيهـا احلقـوق واحلريـات املبينـة يف اإلعـالن العـاملي                       

ــاحلقوق ا  حلقــوق اإلنــسان، و  ــدويل اخلــاص ب ــسياسية العهــد ال ــة وال ــة األ، وملدني ــة االتفاقي وروبي
وتتخــذ كوســوفو مجيــع التــدابري .  وبروتوكوالهتــاحلمايـة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية 

ــى     ــصديق عل ــضرورية مــن أجــل الت ــة األال ــات    االتفاقي ــسان واحلري ــة حقــوق اإلن ــة حلماي وروبي
 . وبروتوكوالهتااألساسية

، مـن دون    وق اإلنـسان واحلريـات األساسـية      قـ يتمتع مجيـع األشـخاص يف كوسـوفو حب         ٢-٢
متييــز مــن أي نــوع علــى أســاس العنــصر، أو اللــون، أو اجلــنس، أو اللغــة، أو الــدين، أو الــرأي  

ــوطين أو االجتمــاعي، أو    ــروة،  سياســيا وغــري سياســي، أو األصــل ال ــاط جبماعــة، أو الث  االرتب
أمـام القـانون ويتمتعـون،    ويتساوى مجيع األشخاص يف كوسوفو . املولد، أو أي وضع آخر   أو

 .دون أي متييز، حبماية القانون على قدم املساواة

سـيما يف     عـدم التمييـز واملـساواة يف احلمايـة مبوجـب القـانون، وال              أُيطبق وُيحترم مبد   ٣-٢
 . يف اإلدارة العامة واملؤسسات العامة، وإمكانية احلصول على التمويل العامالتوظيفجمايل 

ــة حقــوق اإلنــسان    يــنص دســتور كوســو  ٤-٢ ــة واملؤســسية حلماي فو علــى اآلليــات القانوني
جلميع األشخاص يف كوسوفو، وتعزيزهـا، وإنفاذهـا، علـى النحـو املـبني يف املرفـق األول هلـذه                    

 .التسوية

ــشجع ٥-٢ ــة  ت ــني كــل   ا كوســوفو عملي ــا ب ــصاحلة فيم ــا مل ــذه  طوائفه ــراد ه ــفوأف ، الطوائ
هنجا شـامال يراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني للتعامـل              كوسوفو   وتعتمد. وحتترمها احتراما كامال  

 .يشمل طائفة واسعة من مبادرات العدالة االنتقاليةومع ماضيها، 

تتعـاون مجيـع الـسلطات املختـصة يف كوسـوفو مـع آليـات أو منظمـات رصـد حقــوق           ٦-٢
 .دون عائقاإلنسان املعترف هبا دوليا، وتوفر هلا إمكانية الوصول 
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 ٣املادة 
  وأفرادهائفالطواحقوق 

يتمتــع الــسكان املنتمــون إىل نفــس الفئــة الوطنيــة، أو العرقيــة، أو اللغويــة، أو الدينيــة،    ١-٣
حبقـوق حمـددة   ) بـالطوائف املـشار إلـيهم فيمـا بعـد        (واملوجودون تقليديا على أراضي كوسوفو      

ــسان واحل      ــسوية، باإلضــافة إىل حقــوق اإلن ــاين هلــذه الت ــق الث ــى النحــو املــبني يف املرف ــات عل ري
 . من املرفق األول هلذه التسوية٢األساسية املنصوص عليها يف املادة 

تضمن كوسوفو محايـة اهلويـة الوطنيـة، أو العرقيـة، أو الثقافيـة، أو اللغويـة، أو الدينيـة                     ٢-٣
 والقانونيــة واملؤســسية  ُتنــشئ كوســوفو اآلليــات الدســتورية كمــا.  وأفرادهــاالطوائــفجلميــع 

، ولكفالـة متثيلـها ومـشاركتها الفعالـة يف          الطوائـف ية حقوق مجيع أفـراد      الضرورية لتعزيز ومحا  
العمليات السياسية وعمليات صنع القرارات، على النحو املبني يف املـرفقني األول والثـاين هلـذه                

 .التسوية

تسترشد سـلطات كوسـوفو يف سياسـتها وممارسـتها باحلاجـة إىل تعزيـز روح الـسالم،          ٣-٣
 . وأفرادهافيما بني مجيع الطوائفملشترك بني الثقافات واألديان، والتسامح، واحلوار ا

 
 ٤املادة   

 حقوق الالجئني واملشردين داخليا

ــاحلق يف العــودة واســترداد       ١-٤ ــا مــن كوســوفو ب ــع الالجــئني واملــشردين داخلي ــع مجي يتمت
حلق يف اختـاذ    ويتمتع كـل فـرد بـا      . عقاراهتم وممتلكاهتم الشخصية وفقا للقانونني احمللي والدويل      

 . عودتهقرار حر ومستنري بشأن مكان

تتخذ كوسوفو مجيع التدابري الالزمة لتيسري العودة اآلمنة والكرمية لالجئني واملـشردين             ٢-٤
الالزمـة  هـود  بـذل اجل استنادا إىل قراراهتم احلرة واملستنرية وهتيئة منـاخ مـوات هلـا، مبـا يف ذلـك           

 .م تعرضهم للتخويفتعزيز ومحاية حريتهم يف التنقل وعدل

، مفـوض األمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون الالجـئني           تتعاون كوسوفو تعاونا كامال مـع        ٣-٤
ــدين،       ــشمل العائ ــساعدة لت ــة وامل ــصة يف توســيع نطــاق احلماي ــسلطات املخت ــساعد ال ــذي سي ال
والــذي ســيجري، يف مجلــة أمــور، تقييمــات دوريــة وُيــصدر تقــارير عامــة عــن ظــروف عــودة    

 املعنيـة يا وحالتهم داخل كوسوفو، كما تتعاون كوسوفو مع املنظمات األخرى           املشردين داخل 
 .عملية العودةب
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 ٥املادة   
 املفقودون

تتخذ كوسوفو ومجهورية صربيا، وفقا للقواعد واملعايري احمللية والدولية، مجيع التـدابري             ١-٥
ــوفري   ــد وتـ ــة لتحديـ ــاتاملالالزمـ ــودين، وأمـــ  الـــيتعلومـ ــق هبويـــات املفقـ ــودهم،  تتعلـ اكن وجـ

، وغريهـا مـن الـشركاء       جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة       ومصريهم، وذلـك بالتعـاون الكامـل مـع          
 .الدوليني املعنيني

ال مـربر  تواصل كوسوفو ومجهوريـة صـربيا املـشاركة اهلادفـة، والفعالـة، ودون تـأخري           ٢-٥
جلنــة  والــذي ترأســه ،“حــوار فيينــا”  املنــشأ يف إطــارالفريــق العامــل املعــين بــاملفقودين ، يف لــه

وُيـصدر رئـيس الفريـق العامـل        . لدى إنـشائها   آلية مماثلة ختلفه،      أي ، أو الصليب األمحر الدولية  
وتعزز كوسـوفو ومجهوريـة صـربيا املؤسـسات احلكوميـة           . تقارير عامة دورية عن تقدم الفريق     

 واملـوارد الالزمـة   والـصالحيات املكلفة باملسامهة يف هذا اجلهد بكـل منـهما، بالواليـة القانونيـة      
 .لَتَعهُّد هذا احلوار وتكثيفه، وكفالة التعاون الفعال من مجيع اإلدارات املعنية

 
 ٦املادة 

 احلكم الذايت احمللي والالمركزية

 .تشكل البلديات الوحدات اإلقليمية األساسية للحكم الذايت احمللي يف كوسوفو ١-٦

 مبـــادئ احلكـــم الرشـــيد، والـــشفافية، يـــستند احلكـــم الـــذايت احمللـــي يف كوســـوفو إىل ٢-٦
لالحتياجـات والـشواغل احملـددة     مـع إيـالء اعتبـار خـاص    والكفاءة، والفعالية يف اخلدمة العامة، 

 . أغلبية يف كوسوفو وأفرادهاتشكل اليت ال للطوائف

تتمتع البلديات يف كوسوفو، يف االضطالع مبسؤولياهتا، بـاحلق يف التعـاون فيمـا بينـها                 ٣-٦
حلــدود يف املــسائل حمــل االهتمــام املــشترك، علــى النحــو املــبني يف املرفــق الثالــث هلــذه      وعــرب ا
 .التسوية

 .ديدة وفقا للضميمة امللحقة باملرفق الثالث هلذه التسويةاجل اتبلديالُتَعيَّن حدود  ٤-٦
 

 ٧املادة   
 التراث الديين والثقايف

يــة ومواقعهــا املوجــودة داخــل تكفــل كوســوفو اســتقالل ومحايــة مجيــع الطوائــف الدين  ١-٧
 .أراضي كوسوفو
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ــَزوَّد  ٢-٧ ــصربية  ُت ــسة األرثوذكــسية ال ــا     الكني ــدين هب ــك رجــال ال ــا يف ذل  يف كوســوفو، مب
وتابعيهم، وأنشطتها، وممتلكاهتا، بـأمن إضـايف وغـري ذلـك مـن أوجـه احلمايـة، لتحقيـق التمتـع                     

 . يف املرفق اخلامس هلذه التسويةالكامل حبقوقها، وامتيازاهتا، وحصاناهتا، على النحو املبني

 املالـك الوحيـد ملمتلكاهتـا يف كوسـوفو، وتتمتـع            الكنيسة األرثوذكسية الـصربية   تكون   ٣-٧
بسلطة تقديرية حصرية على إدارة ممتلكاهتا ودخول األماكن التابعـة هلـا، علـى النحـو املـبني يف                 

 .املرفق اخلامس هلذه التسوية

يل جملــسا للتنفيــذ والرصــد مــن أجــل رصــد وتيــسري التنفيــذ   ُينــشئ املمثــل املــدين الــدو  ٤-٧
 وللمواقـع   لكنيـسة األرثوذكـسية الـصربية     الكامل للترتيبات وأوجـه احلمايـة اخلاصـة املمنوحـة ل          

 .الدينية والثقافية الصربية، على النحو املبني يف املرفق اخلامس هلذه التسوية
 

 ٨املادة   
 لكاتاملسائل االقتصادية واملتعلقة باملمت

.  اقتـصاد مـستدام  الالزمـة ألي  تتبع كوسوفو السياسات االقتصادية واالجتماعية واملاليـة   ١-٨
ومن أجل دعم نظام مـستدام للحـسابات العامـة، علـى وجـه اخلـصوص، ُتنـشئ كوسـوفو مـع                      

وتتـشاور  . املفوضية األوروبية وبالتعاون الوثيـق مـع صـندوق النقـد الـدويل، آليـة للرصـد املـايل          
 . إعداد ميزانيتهاحولع املمثل املدين الدويل كوسوفو م

 كوســوفو نتيجــة لعمليــة يقــّسم علــىيعتــرب أي ديــن خــارجي علــى مجهوريــة صــربيا،   ٢-٨
 .تسوية الديون، على النحو املبني يف املرفق السادس هلذه التسوية، التزاما ماليا على كوسوفو

 تسوية من املمتلكات املنقولـة    ينتقل إىل كوسوفو ما يوجد داخل أراضيها وقت هذه ال          ٣-٨
 .أو مجهورية صربيا مهورية يوغوسالفيا االحتادية جلوغري املنقولة العائدة

 ومــا يــرتبط هبــا مــن التزامــات، واملؤســسات التعاونيــة       احلكوميــةُتــنظم املؤســسات   ٤-٨
  علــى النحــو املــبني يف املرفــق،وكالــة كوســوفو االســتئمانيةوأصــوهلا، واخلاضــعة حاليــا لواليــة 

 .السابع هلذه التسوية

يستمر الصندوق االسـتئماين لالدخـار التقاعـدي يف كوسـوفو يف االحتفـاظ باألصـول              ٥-٨
ــةاالســتئمانية اخلاصــة للمعاشــات التقاعديــة، ويــستثمر هــذه األصــول     ويــضطلع مبهامــه . بعناي

 .للصندوق واجبه االستئماين ملصلحة منتفعيه فقط اجمللس التنفيذيوميارس . باستقالل

غـري املنقولـة   نقولـة و املاصـة  اخلمتلكـات  امل امـتالك تقر كوسوفو حبقـوق األشـخاص يف       ٦-٨
وجودة يف كوسوفو وحتمي هذه احلقوق وتعمل على إنفاذها، وفقا للقواعد واملعايري الدوليـة          امل
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ــذة ــة  وتواصــل . الناف ــوفو العقاري ــة كوس ــضاء، حــسبوكال ــة    االقت ــات املتعلق ، معاجلــة املطالب
، مبا فيها املمتلكـات الزراعيـة والتجاريـة، وفقـا للمرفـق الـسابع               غري املنقولة خلاصة  باملمتلكات ا 
لكنيـسة  ل املمتلكـات العائـدة  وتعاجل كوسوفو مسائل رد املمتلكات، مبا يف ذلـك       . هلذه التسوية 

 .، على سبيل األولوية، وفقا للمرفق السابع هلذه التسويةاألرثوذكسية الصربية

يــسعيان كمـا  . هوريـة صــربيا تعزيـز الــروابط االقتـصادية بينــهما   تواصـل كوســوفو ومج  ٧-٨
 تــسوية،  بــأي وســيلة أخــرى، ال تعاجلهــا هــذه التــسويةإىل تــسوية أي مطالبــات بينــهمابــدأب 
وُينتظـر  . عن طريق االتفاق املتبـادل، مـع مراعـاة القواعـد واملعـايري الدوليـة ذات الـصلة         ةمباشر

عاجلة العادلة وغري التمييزية للمطالبات العقاريـة واملاليـة   من كوسوفو ومجهورية صربيا كفالة امل    
كفالن إمكانيـة الوصـول العـادل وغـري التمييـزي إىل الواليـات القـضائية               ملواطين كل منهما، وت   

 .وآليات تسوية املطالبات لكل منهما
 

 ٩املادة   
 قطاع األمن

علـى  اإلشـراف  سلطة بكوسوفو تتمتع خالف ذلك، على ما مل ُينص يف هذه التسوية      ١-٩
ــسالمة العامــة، واال    ــانون، واألمــن، والعــدل، وال ، واالســتجابة ســتخباراتقطاعــات إنفــاذ الق

 .للطوارئ املدنية، ومراقبة احلدود على أراضيها

ــة وحقــوق اإلنــسان      ٢-٩ ــة يف كوســوفو وفقــا للمعــايري الدميقراطي تعمــل املؤســسات األمني
 ، وفقــا للمــادة الطوائــف يف مجيــع مــستوياهتادل لكــل املعتــرف هبــا دوليــا، وتكفــل التمثيــل العــا

 . من املرفق الثاين هلذه التسوية٤-٤

يـــضطلع املمثـــل املـــدين الـــدويل والوجـــود العـــسكري الـــدويل باإلشـــراف والتوجيـــه     ٣-٩
ا، وفقــا ألحكــام هــذه التــسوية   املؤســسات األمنيــة يف كوســوفو وتطويرهــ يتعلــق بإنــشاء فيمــا
 .منهمايتمشى مع والية كل  ومبا

ومتعــددة األعــراق، وتــستحدث مهنيــة تكــون  اجلديــدة الــيت ُتنــشأ قــوة أمــن كوســوفو ٤-٩
عنصرا مسلحا تسليحا خفيفـا، قـادرا علـى أداء مهـام أمنيـة حمـددة، وفقـا للمرفـق الثـامن هلـذه                        

 . التسوية

ُتنشئ كوسوفو منظمـة حكوميـة بقيـادة مدنيـة ملمارسـة الرقابـة املدنيـة علـى قـوة أمـن                       ٥-٩
 .وفو، وفقا هلذه التسويةكوس
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بعـد  كوسـوفو   إنعـاش   ، الـذي حقـق أهدافـه مبـا فيهـا تيـسري              فيلق محاية كوسـوفو   ُيَحلّ   ٦-٩
 ١٥، يف غضون عام واحد من انتهاء الفترة االنتقالية على النحو املـبني يف املـادة                 انتهاء الصراع 

 .من هذه التسوية

 وفقـا للقـانون مبمارسـة أنـشطة يف          تتوقف عن العمل مجيـع املنظمـات غـري املـأذون هلـا             ٧-٩
 .القطاع األمين بكوسوفو

 
 ١٠املادة   

 اللجنة الدستورية

ــة         ١-١٠ ــشاور مــع رئاســة مجعي ــيس كوســوفو، بالت ــوم رئ ــسوية، يق ــاذ هــذه الت ــدء نف ــور ب ف
كوسوفو، بدعوة جلنة دستورية إىل االنعقاد لوضع دستور، بالتشاور مع املمثل املـدين الـدويل،               

 .سويةوفقا هلذه الت

عــضوا كوســوفيا، ممــن تتــوافر  ) ٢١(تتــألف اللجنــة الدســتورية مــن واحــد وعــشرين    ٢-١٠
لديهم املؤهالت املهنية املناسبة والدراية الفنية الالزمة هلذا الغرض، ويتجلى فيهم تنـوع جمتمـع               
كوسوفو مـع مراعـاة مبـادئ املـساواة بـني اجلنـسني املعتـرف هبـا دوليـا، علـى النحـو الـوارد يف                       

ويعـني رئـيس    .  من املرفـق األول هلـذه التـسوية        ٢ك حقوق اإلنسان املشار إليها يف املادة        صكو
ويعــني أعــضاء . عــضوا) ١٥(كوســوفو، بالتــشاور مــع رئاســة مجعيــة كوســوفو، مخــسة عــشر  

أعـضاء، بينمـا يعـني    ) ٣(اجلمعية الذين يشغلون املقاعد احملجوزة لطائفة صرب كوسوفو ثالثة     
 يشغلون املقاعد احملجوزة للطوائـف األخـرى الـيت ليـست ضـمن األغلبيـة                أعضاء اجلمعية الذين  

 .أعضاء) ٣(يف كوسوفو ثالثة 

ويعـني املمثـل    . تنشئ اللجنة آليات معقولة إلبالغ أفراد اجلمهور مبا تنجزه من أعمال           ٣-١٠
تقيـيم  املدين الدويل ممثلني للمساعدة يف إجناز أعمال اللجنة، مبـا فيهـا وضـع نظامهـا الـداخلي و          

 .النماذج الدولية املتاحة لوضع الدساتري

جيوز للجمعية أال توافق رمسيا على الدستور ريثمـا يـصادق املمثـل املـدين الـدويل عليـه           ٤-١٠
 يومـا   ١٢٠وتوافق مجعية كوسوفو على الدستور رمسيا يف غضون         . وفقا ألحكام هذه التسوية   

ي العــضوية الــسارية، بعــد مــشاورات  مــن بــدء نفــاذ هــذه التــسوية بأغلبيــة ثلثــي أعــضائها ذو  
ولـدى املوافقـة    . مناسبة مع أعضاء اجلمعية املنتمني للطوائف اليت ال تشكل أغلبية يف كوسـوفو            

الرمسية، يعترب الدستور معتمدا من مجعية كوسوفو ويبدأ نفاذ أحكامه يف أول يوم يلي مباشـرة                
 .من هذه التسوية ١-١٥هناية فترة االنتقال، على النحو احملدد يف املادة 
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 ١١املادة   
 االنتخابات

تنظم كوسوفو يف موعد ال يتجاوز تسعة أشهر من بدء نفـاذ هـذه التـسوية انتخابـات                   ١-١١
عامة وبلدية وفقا ألحكام هـذه التـسوية واحلـدود البلديـة اجلديـدة، علـى النحـو احملـدد بـاملرفق                    

ة دوليـة خمتـصة تقـر بوفـاء هـذه       وتقتـضي االنتخابـات تـصديقا مـن سـلط         . الثالث هلـذه التـسوية    
 .االنتخابات باملعايري الدولية

حيــق التــصويت يف هــذه االنتخابــات، وفقــا للقــانون، جلميــع األشــخاص البــالغني ســن   ٢-١١
االقتراع يف يوم االنتخاب ذي الصلة الذين ُسجلوا يف موعد بدء نفاذ هذه التـسوية باعتبـارهم                 

ينـاير  / الثـاين  كـانون  ١ج كوسـوفو الـذين غادروهـا يف         مقيمني بصفة اعتيادية أو املقـيمني خـار       
 أو بعد ذلك التاريخ وتنطبق عليهم يف تاريخ بـدء نفـاذ هـذه التـسوية معـايري التـسجيل                     ١٩٩٨

 . باعتبارهم مقيمني بصفة اعتيادية
 

 ١٢املادة   
 املمثل املدين الدويل 

ئيسيني بتعيني ممثـل مـدين   تقوم جلنة توجيهية دولية تضم أصحاب املصلحة الدوليني الر     ١-١٢
واملمثـل املـدين الـدويل هـو        . دويل وتلتمس إقرار جملس األمن التابع لألمم املتحـدة هلـذا التعـيني            

 .نفسه املمثل اخلاص لالحتاد األورويب، املعني من قبل جملس االحتاد األورويب

دويل لـدى قيامـه     تقدم اللجنـة التوجيهيـة الدوليـة الـدعم والتوجيـه إىل املمثـل املـدين الـ                  ٢-١٢
 . مبهام واليته

يتحمل املمثل املدين الدويل املسؤولية العامة عـن اإلشـراف علـى تفـسري هـذه التـسوية                   ٣-١٢
وتكون له الـسلطة األخـرية يف كوسـوفو بـشأن تفـسريها، علـى النحـو املـبني يف املرفـق التاسـع                        

 . منها٢هلذه التسوية، وال سيما املادة 

 املرفــق التاســع هلــذه التــسوية، يعهــد إىل املمثــل املــدين الــدويل    وعلــى النحــو املــبني يف  ٤-١٢
مبمارسة صالحيات معينة لضمان التنفيذ التام هلذه التسوية واإلشراف على هـذا التنفيـذ التـام،                
مبا يف ذلك صالحيات القيام عند الضرورة باختاذ التدابري الالزمة ملنع أية خـروق هلـذه التـسوية                

حيات للبعثة املعنية بالسياسة األوروبية لألمن والـدفاع، الـيت ميـارس            كما ختول صال  . وعالجها
املمثــل املــدين اخلــاص، بــصفته املمثــل اخلــاص لالحتــاد األورويب، مهمــة توجيههــا، علــى النحــو  

 .املبني يف الفصل التاسع هلذه التسوية
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ة األخـرى يف    يقوم املمثل املدين الدويل بدور املنسق عمومـا ألنـشطة املنظمـات الدوليـ              ٥-١٢
كوسوفو بقدر تعلقها مبسؤوليته عـن مراقبـة هـذه التـسوية وضـمان تنفيـذها تنفيـذا تامـا، علـى                      

 .النحو املبني يف املرفق التاسع هلذه التسوية

تستمر والية املمثل املدين الدويل حىت تقرر اللجنة التوجيهية الدوليـة أن كوسـوفو قـد                 ٦-١٢
 اللجنـة التوجيـه بـشأن اإلهنـاء التـدرجيي ملهـام املمثـل        وتقـدم هـذه  . نفذت أحكام هذه التـسوية    
 .املدين الدويل يف هناية املطاف

جتـــري اللجنـــة التوجيهيـــة الدوليـــة استعراضـــها األول لواليـــة املمثـــل املـــدين الـــدويل،   ٧-١٢
 .باالستناد إىل حالة تنفيذ هذه التسوية، يف موعد ال يتجاوز سنتني بعد بدء نفاذ هذه التسوية

 
 ١٣ادة امل  

 الدعم الدويل يف جمال سيادة القانون

ينشئ االحتاد األورويب بعثة معنية بالسياسة األوروبية لألمن والدفاع يف ميـدان سـيادة               ١-١٣
 .القانون

تــساعد بعثــة الــسياسة األوروبيــة لألمــن والــدفاع ســلطات كوســوفو يف تقــدمها حنــو     ٢-١٣
ــساءلة ويف مواصــلة اســتحداث وتعزيــ    ــشرطة   االســتدامة وامل ــضاء وال ــستقلة للق ز مؤســسات م

يكفل حترر هذه املؤسسات من التدخل السياسي وتوافقهـا مـع املعـايري املعتـرف            واجلمارك، مبا 
 .هبا دوليا وأفضل املمارسات األوروبية

تقــدم البعثــة املعنيــة بالــسياسة األوروبيــة لألمــن والــدفاع الــدعم لتنفيــذ هــذه التــسوية،   ٣-١٣
 واملشورة يف جمال سيادة القانون عموما، بينما تبقي صـالحيات معينـة،             وتوفر التوجيه والرصد  

وخاصــة، فيمــا يتعلــق باملؤســسات القــضائية والــشرطية واجلمركيــة وخــدمات اإلصــالحيات،   
لتمارس مبوجب أساليب وملدة حيددها جملس االحتاد األورويب، وفقا للمرفقني التاسـع والعاشـر        

 .هلذه التسوية
 

 ١٤املادة   
 ود العسكري الدويلالوج

وجــودا عــسكريا دوليــا لــدعم ) النــاتو(تنــشئ منظمــة معاهــدة حلــف مشــال األطلــسي  ١-١٤
 .تنفيذ هذه التسوية، على النحو املبني يف مرفقها احلادي عشر

يتألف هـذا الوجـود العـسكري الـدويل مـن قـوة خاضـعة لقيـادة النـاتو تعمـل مبوجـب                        ٢-١٤
وجيهــه ورقابتــه الــسياسية مــن خــالل تسلــسل قيــادة  ســلطة جملــس مشــال األطلنطــي وختــضع لت 
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والوجــود العــسكري للنــاتو يف كوســوفو ال يــستبعد إمكانيــة إيفــاد منظمــة أمنيــة دوليــة  . النــاتو
 .أخرى يف بعثة عسكرية الحقة يف املستقبل، رهنا بتنقيح الوالية

 والبعثــة يعمــل الوجــود العــسكري الــدويل يف تعــاون وثيــق مــع املمثــل املــدين الــدويل،   ٣-١٤
املعنية بالسياسة األوروبية لألمن والدفاع، واملنظمات الدولية األخرى الـيت ميكـن أن توجـد يف             
كوسوفو، ويقدم الـدعم ألعمـال هـذه الكيانـات، وذلـك ملراقبـة تنفيـذ هـذه التـسوية وضـمان                      

 .تنفيذها تنفيذا تاما

مـن يف شـىت أحنـاء       يكون الوجـود العـسكري الـدويل مـسؤوال عـن تـوفري الـسالمة واأل                ٤-١٤
إقليم كوسوفو، باالشتراك مع املمثل املـدين الـدويل وعلـى سـبيل الـدعم ملؤسـسات كوسـوفو،               
وذلك ريثما تصبح مؤسـسات كوسـوفو قـادرة علـى تـويل املـسؤولية، علـى أسـاس كـل حالـة                       

وتـستحدث كوسـوفو،    . على حدة، فيما خيتص باملهام األمنية الـيت يؤديهـا الوجـود العـسكري             
املمثل املدين الـدويل والوجـود العـسكري الـدويل، عمليـة تـوفر خطـة انتقاليـة تكفـل                    بدعم من   

 .تسليم مهام هذا الوجود األمين مبرور الزمن

يتوىل الوجود العـسكري الـدويل املـسؤولية العامـة عـن إنـشاء وتـدريب قـوة األمـن يف                      ٥-١٤
ة حكوميـة ذات قيـادة      كوسوفو، ويتوىل الناتو املـسؤولية العامـة عـن اسـتحداث وإنـشاء منظمـ              

مدنية ملمارسة السيطرة املدنية على هذه القوة، دون مساس مبسؤوليات املمثـل املـدين الـدويل،                 
 .على النحو املبني يف املرفق التاسع هلذه التسوية

 
 ١٥املادة   

 الترتيبات االنتقالية واألحكام اخلتامية

 : يوما١٢٠تد لدى بدء نفاذ هذه التسوية تبدأ فترة انتقالية مت ١-١٥

يف أثنـــاء الفتـــرة االنتقاليـــة، تـــستمر بعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف   )أ( 
كوسوفو يف ممارسة واليتها وفقا لقرارات جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة، وذلـك بالتـشاور                

 كوسـوفو   وأثنـاء الفتـرة االنتقاليـة، تواصـل القـوة األمنيـة الدوليـة يف              .  مع املمثل املـدين الـدويل     
ممارسة واليتـها وفقـا للقـرارات ذات الـصلة الـصادرة عـن جملـس األمـن التـابع                    ) قوة كوسوفو (

ويتمتــع املمثــل املــدين الــدويل بــسلطة ختولــه مراقبــة تنفيــذ التــسوية أثنــاء الفتــرة . لألمــم املتحــدة
ن اإلجـراءات   االنتقالية وتقدمي توصيات إىل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بـشأ            

 املتعني اختاذها لضمان االمتثال للتسوية؛

يظــل اإلطــار الدســتوري للحكــم الــذايت املؤقــت وغــريه مــن القــوانني الواجبــة   )ب( 
 التطبيق نافذة حىت هناية الفترة االنتقالية بالقدر الذي ال يتعارض مع هذه التسوية؛
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 هنايـة هـذه الفتـرة       توافق مجعية كوسوفو بصفة رمسية على دسـتور جديـد قبـل            )ج( 
 االنتقالية؛ وفقا ألحكام هذه التسوية؛

إذا مل يعتمــد دســتور جديــد بــصفة رمسيــة بنهايــة الفتــرة االنتقاليــة تعــدل بعثــة   )د( 
األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو اإلطــار الدســتوري للحكــم الــذايت املؤقــت، وفقــا    

كـم الـذايت املؤقـت سـاري املفعـول ريثمـا            ويظل اإلطار الدسـتوري للح    . ألحكام هذه التسوية  
 تعتمد اجلمعية الدستور اجلديد؛

يف أثناء الفترة االنتقالية، تعتمـد مجعيـة كوسـوفو، بالتـشاور مـع املمثـل املـدين                   )هـ( 
الدويل، التشريعات الالزمة، ال سيما بالطريقة املبينة يف املرفق الثاين عشر هبذه التسوية، ألجـل               

وهـذه التـشريعات، الـيت ال تلزمهـا موافقـة إضـافية مـن               . تسوية تنفيـذا تامـا    تنفيذ أحكام هذه ال   
بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو أو إصدار مـن ِقبـل هـذه البعثـة، سـتعترب معتمـدة                     
بصفة رمسية من ِقبل مجعية كوسوفو وستـصبح سـارية فـور انتـهاء الفتـرة االنتقاليـة، إذا كانـت          

وية والدستور اجلديد أو اإلطار الدسـتوري للحكـم الـذايت املؤقـت بـصيغته               متفقة مع هذه التس   
وريثمـا تـصبح هـذه التـشريعات     . املعدلة من ِقبل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو         

سارية، تتخذ سلطات كوسوفو املختـصة مجيـع التـدابري الالزمـة لـضمان عـدم اختـاذ إجـراءات                    
 ؛ختالف أحكام هذه التسوية

أثناء الفترة االنتقالية، تتشارك بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو               )و( 
واملمثــل املــدين الــدويل، أو ممثلــه، يف رئاســة األفرقــة العاملــة باالشــتراك مــع كوســوفو املكلفــة    

 بوضع تفاصيل وطرائق نقل السلطة؛

 املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف    يف هناية الفتـرة االنتقاليـة، تنتـهي واليـة بعثـة األمـم             )ز( 
كوسوفو وُتنقل مجيـع الـسلطات التـشريعية والتنفيذيـة املنوطـة بتلـك البعثـة بـصورة إمجاليـة إىل            

ويف هـذا الوقـت،   . سلطات كوسوفو احلاكمة، ما مل ينص على خالف ذلك يف هـذه التـسوية         
التامـة عـن ممارسـة      يتوىل كل مـن املمثـل املـدين الـدويل والوجـود العـسكري الـدويل املـسؤولية                   

 واليته، على النحو املبني يف هذه التسوية؛

بعثـة األمـم املتحـدة    (ُينشأ أثناء الفترة االنتقاليـة، باالتفـاق بـني األمـم املتحـدة               )ح( 
وكوسوفو، وبالتـشاور مـع املمثـل املـدين الـدويل، النظـام القـانوين               ) لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو   

 . املتبقية لبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفوالذي ينظم حل مجيع املسؤوليات

تكفل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، بالتعاون الوثيق مع املمثل املـدين               ٢-١٥
الدويل، االنتقال املنتظم من اإلطار القانوين النافذ حاليا إىل اإلطار القانوين املنشأ مبوجب هـذه             

 .التسوية
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  يستمر انطباق أنظمة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو الـيت                ١-٢-١٥ 
أصدرها املمثـل اخلـاص لألمـني العـام عمـال بقـرار جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة                       

فيها التوجيهات اإلدارية والقرارات التنفيذية الـصادرة عـن املمثـل اخلـاص      ، مبا ١٢٤٤
 املعتمدة من مجعية كوسـوفو، مـا مل يـنص علـى خـالف               لألمني العام، والقوانني املعلنة   

ذلــك يف هــذه التــسوية، وذلــك ريثمــا تنتــهي صــالحيتها، أو ريثمــا ُتلغــى أو ُيــستعاض 
 .عنها بتشريع ينظم نفس املوضوع وفقا ألحكام هذه التسوية

  تظل كوسوفو ملتزمة، علـى أسـاس املعاملـة باملثـل عنـد االقتـضاء، جبميـع           ٢-٢-١٥ 
والترتيبات الدولية األخرى يف جمال التعاون الدويل الـيت أبرمتـها بعثـة األمـم             االتفاقات  

املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو مــن أجــل كوســوفو أو بالنيابــة عنــها، وال تــزال   
وحتترم كوسوفو االلتزامات املالية اليت تعهـدت هبـا      . نافذة وقت بدء نفاذ هذه التسوية     

ــإلدارة ا    ــم املتحــدة ل ــة األم ــها     بعث ــة عن ــة يف كوســوفو ألجــل كوســوفو أو بالنياب ملؤقت
 .مبوجب هذه االتفاقات والترتيبات
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 املرفق األول
 األحكام الدستورية  

 .سيشمل دستور كوسوفو املقبل املبادئ والعناصر التالية، دون أن يقتصر عليها 
 

 ١املادة   
 أحكام أساسية

 :إن دستور كوسوفو 

مه مع هذه التـسوية، وسيفـّسر وفقـا هلـذه التـسوية؛ ويف              سيكون متسقا يف مجيع أحكا     ١-١
 .حالة وجود تضارب بني أحكام الدستور وأحكام هذه التسوية تكون الغلبة ألحكام التسوية

 .من هذه التسوية“ املبادئ العامة”، ١سيتضمن األحكام الواردة باملادة  ٢-١

واة بـني مجيـع املـواطنني       سيؤكد أن كوسـوفو جمتمـع متعـدد األعـراق يقـوم علـى املـسا                ٣-١
وعلى أرفع مستويات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا دوليا، فضال عـن تعزيـز               

 .احلقوق ومحايتها وتعزيز ومحاية إسهامات كافة طوائفها وأفرادها

سيؤكد أن كوسوفو ليس هلا دين رمسـي وسـتلتزم احليـاد فيمـا خيـتص مبـسائل العقائـد                     ٤-١
 .الدينية

ســيؤكد مــسؤولية ســلطات كوســوفو عــن تعزيــز وتيــسري عــودة الالجــئني واملــشردين    ٥-١
داخليا من كوسوفو عودة آمنة كرمية، ومسؤولية هذه السلطات عن مساعدهتم علـى اسـتعادة               

 .ممتلكاهتم وأمتعتهم

سينص على حـق مجيـع مـواطين مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة الـسابقة الـذين كـانوا                     ٦-١
 وحــق املنحــدرين مــن ١٩٩٨ينــاير / كــانون الثــاين١عتياديــة يف كوســوفو يف مقــيمني بــصفة ا

نسلهم مباشـرة يف محـل جنـسية كوسـوفو بـصرف النظـر عـن مكـان إقامتـهم احلـايل وعـن أي                         
 .جنسية أخرى قد حيملوهنا

 
 ٢املادة   

 أحكام بشأن تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها

حلقــوق واحلريــات املبينــة يف الــصكوك واالتفاقــات الدوليــة ســينص الدســتور علــى أن ا ١-٢
التالية ستكون واجبة التطبيق بشكل مباشر يف كوسـوفو وسـتكون هلـا األولويـة علـى ماعـداها                   

 :من قوانني؛ وعلى أن أية تعديالت على الدستور لن تقلل من هذه احلقوق
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 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ 

 ية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وبروتوكوالهتا؛االتفاقية األوروبية حلما 

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوالهتا؛ 

 اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية؛ 

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ 

 مييز ضد املرأة؛اتفاقية القضاء على مجيع أشكال الت 

 اتفاقية حقوق الطفل؛ 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية             
 .أو املهينة

ــدأ القائــل بــأن مــن حــق مجيــع األشــخاص يف كوســوفو التمتــع      ٢-٢ ســيؤكد الدســتور املب
مـن هـذا املرفـق دون متييـز مـن أي             ١-٢حبقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية املبينـة يف املـادة             

نوع على أساس العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغـة، أو الـدين، أو الـرأي الـسياسي أو أي                     
رأي آخر، أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي، أو االنتـساب لطائفـة، أو امللكيـة، أو املولـد، أو               

 يف كوسـوفو أمـام    كما سيؤكد الدستور علـى مبـدأ تـساوي مجيـع األشـخاص            . أي وضع آخر  
 .القانون وحقهم يف أن حيصلوا، دون أي متييز، على محاية القانون على قدم املساواة

، بالـصيغة الـواردة     “حقـوق الطوائـف وأفرادهـا     ” من   ٣ إىل   ١سيدرج الدستور املواد     ٣-٢
 .يف املرفق الثاين هلذه التسوية، اليت ستنطبق بصورة مباشرة يف كوسوفو

لــى حــق األفــراد الــذين يــّدعون انتــهاك ســلطة عامــة للحقــوق         ســينص الدســتور ع  ٤-٢
واحلريات املمنوحة هلم مبوجب الدستور يف إقامة دعوى أمام احملكمة الدستورية، بعـد اسـتنفاد       

 .سائر وسائل االنتصاف
 

 ٣املادة   
 مجعية كوسوفو

 :فيما خيص مجعية كوسوفو، سينص الدستور على مجلة أمور من بينها ما يلي 

 عضوا منتخبني باالقتراع الـسري، علـى أسـاس قـوائم مفتوحـة،              ١٢٠تضم اجلمعية   س ١-٣
 عـــضو مـــوّزعني علـــى مجيـــع األحـــزاب واالئتالفـــات ومبـــادرات املـــواطنني  ١٠٠مـــن بينـــهم 

واملرشحني املـستقلني بالنـسبة إىل عـدد األصـوات الـصحيحة الـيت حـصلوا عليهـا يف انتخابـات                 
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 يف قــوائم املرشــحني مبــادئ املــساواة بــني اجلنــسني   وســتراعى علــى النحــو الواجــب . اجلمعيــة
 هبـذا  ٢املعترف هبا دوليا، على النحو الوارد يف صكوك حقوق اإلنـسان املـشار إليهـا يف املـادة             

 .املرفق

وبالنسبة للواليتني االنتخابيتني األوليني بعد اعتماد الدستور، ستـضم مجعيـة كوسـوفو              ٢-٣
الطوائــف الــيت ال تــشكل أغلبيــة يف كوســوفو، وذلــك مقعــدا حمجــوزين لتمثيــل ) ٢٠(عــشرين 

مقاعـد ختـصص لألحـزاب واالئتالفـات ومبـادرات املـواطنني            ) ١٠(عـشرة   : على النحـو التـايل    
ــوا أنفــسهم ممــثلني لطائفــة صــرب كوســوفو وعــشرة      ــذين أعلن ) ١٠(واملرشــحني املــستقلني ال

؛ )١(مقعــد واحــد طائفــة الرومــا : مقاعــد ستخــصص للطوائــف األخــرى علــى النحــو التــايل   
) ١(؛ ومقعـد واحـد      )١(؛ وطائفـة املـصريني مقعـد واحـد          )١(وطائفة األشكايل مقعـد واحـد       

إضايف سيوزع حبيث حتصل عليه إما طائفة الروما أو طائفة األشـكايل أو الطائفـة املـصرية الـيت                   
ة مقاعــد؛ والطائفــة التركيــ) ٣(حيــصل ممثلــها علــى أعلــى األصــوات؛ وطائفــة البوشــناق ثالثــة  

وأية مقاعد ُيحصل عليهـا باالنتخـاب تـضاف     ). ١(؛ وطائفة غوراين مقعد واحد      )٢(مقعدان  
احملجوزة خصيصا لطائفة صرب كوسـوفو والطوائـف األخـرى علـى      ) ١٠(إىل املقاعد العشرة    

 . التوايل

 :وبعد فتريت الوالية االنتخابيتني األوليني ٣-٣

ــادرات ا  ١-٣-٣  ــات ومب ــستقلني   حتــصل األحــزاب واالئتالف ــواطنني واملرشــحني امل مل
الذين أعلنوا أنفسهم ممثلني لطائفة صـرب كوسـوفو علـى العـدد اإلمجـايل مـن املقاعـد                   

مقاعـد  ) ١٠(الذي حصلت عليه باالنتخـاب املفتـوح، وذلـك حبـد أدىن قـدره عـشرة                 
 ).١٠(مضمونة إذا كان عدد املقاعد الذي حصلت عليه أقل من عشرة 

ــستقلني     حتــصل األحــزاب واال ٢-٣-٣  ــواطنني واملرشــحني امل ــادرات امل ــات ومب ئتالف
الذين أعلنوا أنفسهم ممثلني للطوائف األخرى علـى العـدد اإلمجـايل مـن املقاعـد الـذي                 
حصلت عليه باالنتخاب املفتـوح، مـع وجـود عـدد أدىن مـن املقاعـد املـضمونة، علـى                    

يه لكل طائفـة أقـل   ، إذا كان عدد املقاعد الذي حصلت عل٢-٣النحو املبني يف املادة     
 .٢-٣من عدد املقاعد املنصوص عليه يف املادة 

يكون لكل من جمموعـة أعـضاء اجلمعيـة احلاصـلني علـى مقاعـد حمجـوزة أو مـضمونة                     ٤-٣
لطائفة صرب كوسوفو وجمموعة أعضاء اجلمعيـة احلاصـلني علـى مقاعـد حمجـوزة أو مـضمونة                

 .اسة اجلمعيةيف رئ) ١(للطوائف األخرى ما ال يقل عن ممثل واحد 

ينتمي واحد على األقل مـن نـواب الـرئيس يف كـل جلنـة مـن جلـان اجلمعيـة إىل طائفـة            ٥-٣
 .خمتلفة عن طائفة الرئيس
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ــذة      ٦-٣ ــة حقــوق الطوائــف ومــصاحلها ناف ــة للجن ــصالحيات واإلجــراءات الراهن . تظــل ال
ى أن يتعلــق بتكــوين جلنــة حقــوق الطوائــف ومــصاحلها، ُيمثــل أفــراد الطوائــف، علــ          وفيمــا

يتجاوز عدد من ميثل جمموعة أعضاء اجلمعية الذين يشغلون املقاعد احملجوزة لطائفة صـرب               ال
أعـضائها، وأال يتجــاوز عــدد مـن ميثــل جمموعــة أعـضاء اجلمعيــة الــذين    ) ١/٣(كوسـوفو ثلــث  

يشغلون املقاعـد احملجـوزة أو املـضمونة للطوائـف األخـرى الـيت ال تـشكل أغلبيـة يف كوسـوفو                    
 . أعضائها)١/٣(ثلث 

ــة        ٧-٣ ــة أعــضاء اجلمعي ــد أغلبي ــا تأيي ــها أو إلغائه ــة أو تعديل ــوانني التالي يتطلــب اعتمــاد الق
احلاضرين واملصوتني وتأييد أغلبية أعضاء اجلمعية احلاضـرين واملـصوتني املنـتمني إىل األحـزاب                

للطوائـف الـيت   واالئتالفات ومبادرات املواطنني واملرشحني املستقلني الذين أعلنـوا أهنـم ممثلـون           
 :٢-٣ال تشكل أغلبية يف كوسوفو على النحو احملدد يف املادة 

القوانني اليت تغري حدود البلديات وتنـشئ البلـديات أو ُتلغيهـا، وحتـدد نطـاق                 )أ( 
 صالحيات البلديات واشتراكها يف عالقات فيما بني البلديات وعالقات عرب احلدود؛

الطوائــف وأفرادهــا، غــري القــوانني املبينــة يف القــوانني املتعلقــة بإعمــال حقــوق  )ب( 
 الدستور؛

 القوانني املتعلقة باستعمال اللغة؛ )ج( 

 القوانني املتعلقة باالنتخابات احمللية؛ )د( 

 القوانني املتعلقة حبماية التراث الثقايف؛ )هـ( 

 القوانني املتعلقة باحلرية الدينية أو باالتفاقات مع الطوائف الدينية؛ )و( 

 القوانني املتعلقة بالتعليم؛ )ز( 

واملتعلقـة بالعطـل    ) مبا فيها رموز الطوائـف    (القوانني املتعلقة باستعمال الرموز      )ح( 
 .الرمسية

 الــواردة هبــذا املرفــق، فــإن أيــا مــن القــوانني   ٧-٣وبــصرف النظــر عــن أحكــام املــادة   ٨-٣
ا الثـاين عـشر، ال خيـضع عنـد          الالزمة لتنفيذ أحكام هذه التسوية، علـى النحـو املـبني يف مرفقهـ             

 . من هذا املرفق٧-٣اعتماده األويل الشتراطات املادة 

  وال أي اقتـراح يتنـاقض       ٧-٣ال ُتقدم لالستفتاء القوانني اخلاضعة الشـتراطات املـادة           ٩-٣
 .مع أي حكم وارد هبذه التسوية
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فية يف صـنع    تضع اجلمعية نظامها الـداخلي، الـذي يتـسق مـع مبـدأي االنفتـاح والـشفا                 ١٠-٣
 .القرار الدميقراطي

 
 ٤املادة   

 رئيس كوسوفو

 :فيما خيتص برئيس كوسوفو، سينص الدستور على مجلة أمور من بينها ما يلي 

 .ميثل رئيس كوسوفو وحدة الشعب ١-٤

ــراه ضــارا باملــصاحل       ٢-٤ ــرار ي ــة أي مــشروع ق ــيس كوســوفو إىل اجلمعي ــد رئ جيــوز أن يعي
 .كثر من طائفة، وذلك لكي تعيد النظر فيهاملشروعة لطائفة واحدة أو أ

 
 ٥املادة   

 حكومة كوسوفو

 :فيما خيتص حبكومة كوسوفو، سينص الدستور على مجلة أمور من بينها ما يلي 

من طائفة صرب كوسوفو ووزيـر واحـد        ) ١(سيكون هناك، على األقل، وزير واحد        ١-٥
مت احلكومة أكثر من اثـين عـشر        من طائفة أخرى ال تشكل أغلبية يف كوسوفو؛ وإذا ض         ) ١(
 .وزيرا يعني وزير ثالث ميثل طائفة ال تشكل أغلبية يف كوسوفو) ١٢(

سيكون هناك، علـى األقـل، نائبـا وزيـر مـن طائفـة صـرب كوسـوفو ونائبـا وزيـر مـن                         ٢-٥
) ١٢(الطوائــف األخــرى الــيت ال تــشكل أغلبيــة يف كوســوفو؛ وإذا ُعــني أكثــر مــن اثــين عــشر  

ئب وزير ثالث ميثل طائفة صرب كوسوفو ونائب وزير ثالث ميثل طائفـة أخـرى         وزيرا ُيعني نا  
 .ال تشكل أغلبية يف كوسوفو

ــع األحــزاب أو          ٣-٥ ــشاورات م ــد م ــوزراء بع ــوزراء ونــواب ال ــؤالء ال ــار ه ــت يف اختي يب
وإذا ُعـني هـؤالء     . االئتالفات أو اجملموعات املمثلة للطوائف اليت ال تشكل أغلبية يف كوسـوفو           

راء ونواب الوزراء مـن غـري أعـضاء مجعيـة كوسـوفو لـزم حـصوهلم علـى تأييـد رمسـي مـن                         الوز
ــواطنني واملرشــحني       ــادرات امل ــات ومب ــتمني إىل األحــزاب واالئتالف ــة املن ــة أعــضاء اجلمعي أغلبي

 .املستقلني الذين أعلنوا أهنم ميثلون الطائفة املعنية

و، مع إيالء املراعاة الواجبـة ملبـدأ        سيعرب تكوين اخلدمة املدنية عن تنوع شعب كوسوف        ٤-٥
املساواة بني اجلنسني املعترف به دوليـا، علـى النحـو املـبني يف صـكوك حقـوق اإلنـسان املـشار                

ــة للقواعــد    .  هلــذا املرفــق٢إليهــا يف املــادة  ــرام اخلدمــة املدني ــة مــستقل احت ويكفــل جملــس رقاب
 .دنية نفسها تنوع شعب كوسوفوواملبادئ املنظمة للخدمة املدنية، ويتجلى يف اخلدمة امل
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 ٦املادة   
 احملكمة الدستورية ونظام العدالة

ــى          ــور عل ــة أم ــتور يف مجل ــتورية، ســينص الدس ــة كوســوفو الدس ــا خيــتص مبحكم فيم
 :يلي ما

ستتألف احملكمة الدستورية من تسعة قضاة، يكونـون مـن الفقهـاء القـانونيني املميـزين                 ١-٦
 .ويتحلون بأرفع مستوى أخالقي

ومـن  . قضاة بقرار من الرئيس بنـاء علـى اقتـراح مـن اجلمعيـة       ) ٦( يعّين ستة    ١-١-٦ 
بني القضاة الستة املعينني ملدة اخلدمة األوىل بعد بـدء نفـاذ الدسـتور، سـيعمل قاضـيان                  

ملدة ست سـنوات غـري قابلـة    ) ٢(ملدة ثالث سنوات غري قابلة للتجديد وقاضيان      ) ٢(
وبعـد ذلـك، يعـّين كـل        . نوات غري قابلـة للتجديـد     ملدة تسع س  ) ٢(للتجديد وقاضيان   

أمـا القـضاة الــذين   . قـاض باحملكمـة الدسـتورية ملـدة تـسع ســنوات غـري قابلـة للتجديـد        
تنتهي مدد واليتهم هناية الفترتني األولـيني اللـتني متتـدان لـثالث أو سـت سـنوات فـإن                  

 .رئيس كوسوفو خيتارهم بالقرعة فور تعيينهم

من املناصب القضائية الـستة، يقتـضي قـرار اقتـراح           ) ٤(ربعة   وفيما خيتص بأ   ٢-١-٦ 
ــة،        ــي األعــضاء داخــل اجلمعي ــة ثلث ــة الدســتورية أغلبي ــيني شــخص كقــاض باحملكم تع

خيتص باملنصبني اآلخرين، تلزم مرافقة أغلبية أعضاء اجلمعية مبا يف ذلك موافقـة              وفيما
ونة ملمثلــي الطوائــف أغلبيــة أعــضاء اجلمعيــة الــذين يــشغلون مقاعــد حمجــوزة أو مــضم

 . اليت ال تشكل أغلبية يف كوسوفو

 يعّين رئيس احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ثالثة قضاة، بعد التـشاور مـع              ٣-١-٦ 
 .املمثل املدين الدويل

ويكون لعشرة أو أكثر من أعضاء اجلمعية احلق يف الطعن أمـام احملكمـة الدسـتورية يف                  ٢-٦
 .ر تعتمده اجلمعية، سواء فيما يتعلق مبوضوعه أو باإلجراء املتبعدستورية أي قانون أو القرا

جيــوز للبلــديات أن تطعــن أمــام احملكمــة الدســتورية يف دســتورية القــوانني أو األفعــال     ٣-٦
 .احلكومية اليت تتعدى على مسؤولياهتا أو تقلل من إيراداهتا

ة أمـور مـن بينـها    وفيما خيتص بنظام العدالـة يف كوسـوفو، سـينص الدسـتور علـى مجلـ            
 :يلي ما

القضاة واملدعون العامون يعينهم رئيس اجلمهورية ويفصلهم، وهـو ال يفعـل ذلـك إال              ٤-٦
وجيب اإلعالن عـن مجيـع الـشواغر يف مناصـب           . بناء على اقتراح من جملس كوسوفو القضائي      
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ــؤهلني، الــ        ــات امل ــع مقــدمي الطلب ــام مجي ــتح تلــك املناصــب أم ــام وف ذين القــضاة واالدعــاء الع
ُيختــارون بــاقتراح مــن جملــس كوســوفو القــضائي علــى أســاس اجلــدارة ووفقــا للقــانون النافــذ   

 . من هذا املرفق٦-٦وألحكام املادة 

يتمتع جملس كوسوفو القضائي باالستقالل التام يف أدائه لوظائفه ضمانا لوجـود نظـام               ٥-٦
 كوســوفو إىل عدالــة متكامــل مــستقل حمتــرف غــري متحيــز يكفــل وصــول كافــة األشــخاص يف 

العدالــة وضــمان مشــول نظــام العدالــة يف كوســوفو للكافــة والتعــبري التــام عــن طبيعــة كوســوفو   
وهذا ال حيول دون القيام، يف مرحلة الحقة، بإنشاء كيـان منفـصل مـسؤول               . املتعددة األعراق 

ذا عــن األمــور املتــصلة بتعــيني ممثلــي االدعــاء العــام وتأديبــهم وفــصلهم، وهــو كيــان ســيتمتع، إ 
 .أنشئ، بنفس درجة االستقاللية يف أدائه لوظائفه

وفيما يتعلق بتوظيف القضاة واملدعني العامني واختيارهم وتعيينهم وترقيتـهم ونقلـهم،      ٦-٦
تكفل سـلطات كوسـوفو املختـصة تعـبري هيئـة القـضاء واالدعـاء العـام يف كوسـوفو عـن طـابع                        

ع الطوائف يف كوسوفو متثـيال منـصفا، مـع          كوسوفو املتعدد األعراق وعن احلاجة إىل متثيل مجي       
إيــالء املراعــاة الواجبــة ملبــادئ املــساواة بــني اجلنــسني املعتــرف هبــا دوليــا، علــى النحــو املــبني يف 

 . من هذا املرفق٢صكوك حقوق اإلنسان املشار إليها يف املادة 

 .يستمر سريان صالحيات أمني املظامل ودوره احلاليني ٧-٦
 

 ٧املادة   
 النتخابات املركزيةجلنة ا

عضوا، من بينهم رئيس اللجنة الـذي       ) ١١(تضم جلنة االنتخابات املركزية أحد عشر        ١-٧
 .يعينه رئيس كوسوفو من بني أعضاء احملكمة العليا وحماكم احملافظات

أعضاء من قبل أكرب ست جمموعـات برملانيـة ممثلـة يف اجلمعيـة وال حيـق        ) ٦(يعني ستة    ٢-٧
وإذا كان عدد اجملموعات املمثلـة يف اجلمعيـة أقـل مـن     .  توزيع املقاعد احملجوزة   هلا االشتراك يف  

). أو أعـضاء إضـافيني    (ذلك، جيوز ألكـرب جمموعـة أو أكـرب جمموعـات أن تعـني عـضوا إضـافيا                   
ســيّعينه أعــضاء اجلمعيــة الــشاغلني للمقاعــد احملجــوزة أو املــضمونة    ) ١(وهنــاك عــضو واحــد  

ــشاغلني للمقاعــد    ) ٣(ة لطائفــة صــرب كوســوفو، وثالثــ   ــة ال أعــضاء ســيعينهم أعــضاء اجلمعي
 .احملجوزة أو املضمونة للطوائف األخرى اليت ليست ضمن األغلبية يف كوسوفو
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 ٨املادة   

 احلكم الذايت احمللي/الالمركزية

فيما خيتص باحلكم الذايت احمللـي يف كوسـوفو، سـينص الدسـتور علـى مجلـة أمـور مـن                   
 :بينها ما يلي

تــألف كوســوفو مــن بلــديات، تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن احلكــم الــذايت احمللــي يــشجع  ت ١-٨
 .وينص على االشتراك الفعال جلميع املواطنني يف احلياة الدميقراطية

 .حيدد القانون اختصاصات البلديات وحدودها ٢-٨

للبلــديات احلــق يف مــصادر حمليــة لإليــرادات ويف تلقــي متويــل مناســب مــن الــسلطات    ٣-٨
 .كزيةاملر

للبلديات احلـق يف التعـاون فيمـا بـني البلـديات والتعـاون عـرب احلـدود يف مناطقهـا ويف              ٤-٨
 .اختصاصاهتا املعززة

 
 ٩املادة   

 أحكام اقتصادية

املايل يف كوسوفو، سينص الدسـتور علـى مجلـة أمـور            /فيما خيتص بالقطاع االقتصادي    
 :من بينها ما يلي

 .كون العملة القانونيةتستعمل كوسوفو عملة واحدة ت ١-٩

 .تكون لكوسوفو سلطة مصرفية مركزية مستقلة ٢-٩

 .تنشئ كوسوفو هيئات مستقلة لتنظيم السوق ٣-٩
 

 ١٠املادة   
 التعديالت الدستورية

 :فيما خيتص بتعديالت الدستور، سينص الدستور على مجلة أمور من بينها ما يلي 

عضاء اجلمعية مبا يف ذلك ثلثـا أعـضاء اجلمعيـة           أي تعديل للدستور تلزمه موافقة ثلثي أ       ١-١٠
 .الشاغلني ملقاعد حمجوزة أو مضمونة ملمثلي الطوائف اليت ال تشكل أغلبية يف كوسوفو

ال ميكن ألي تعديالت علـى الدسـتور أن حتـد مـن أي مـن احلقـوق واحلريـات املـشار                       ٢-١٠
 . من هذا املرفق٢إليها يف املادة 
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 ١١املادة   
 ةأحكام انتقالي

ســينص الدســتور علــى أن تقــوم مجيــع ســلطات كوســوفو بتفعيــل قــرارات أو أفعــال      
الــسلطة الدوليــة املكلّفــة باإلشــراف علــى تنفيــذ التــسوية وأن تتقيــد جبميــع التزامــات كوســوفو 

 .املقررة مبوجب التسوية
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 املرفق الثاين
 

 حقوق الطوائف وأفرادها  
 ١املادة 

 أحكام أساسية

 أو اللغويــة أو الدينيــة الــذين   العرقيــة نفــس الطائفــة القوميــة أو   يتمتــع الــسكان مــن   ١-١
 الـواردة يف هـذا املرفـق، فـضال      احملـددة باحلقوق) الطوائف(يوجدون تقليديا يف إقليم كوسوفو  

 مـن املرفـق األول      ٢قوق اإلنسان واحلريات األساسـية املنـصوص عليهـا يف املـادة             متتعهم حب عن  
 .التسويةهذه من 

ل فرد ينتمي إىل طائفة من الطوائف باحلق يف أن خيتار بكـل حريـة أن يعامـل                  يتمتع ك  ٢-١
ممارســة احلقــوق علــى هــذا االختيــار أو علــى ال يعامــل هبــذه الــصفة، وال جيــوز أن تترتــب  أأو 

 .ذلك االختيار أي معاملة متييزيةالناشئة عن 

 طائفتــهممــات حريــة التعــبري عــن هويتــهم وعــن مقو بــاحلق يف يتمتــع أفــراد الطوائــف  ٣-١
 .وتعزيزها وتوطيدها

ــى تترتــب  ٤-١ ــانون      عل ــا لق ــصرف وفق ــسؤوليات بالت ــات وم ــوق واجب ــذه احلق ممارســة ه
 . انتهاك حقوق اآلخريناكوسوفو، وال حيق أن ينجم عنه

 
 ٢املادة   

 التزامات كوسوفو

تعمل كوسوفو على هتيئة الظـروف املالئمـة لـتمكني الطوائـف وأفرادهـا مـن احلفـاظ          ١-٢
دعم علـى تقـدمي الـ     وتعمـل احلكومـة علـى وجـه اخلـصوص            .ى هويتهم ومحايتـها وتوطيـدها     عل
 . الدعم املايليف ذلكلمبادرات الثقافية للطوائف وأفرادها، مبا ل

 فيمـــا بـــني ، ودعـــم املـــصاحلة روح التـــسامح واحلـــوارإشـــاعةتعمـــل كوســـوفو علـــى  ٢-٢
وروبـا اإلطاريـة املتعلقـة حبمايـة األقليـات        املعـايري احملـددة يف اتفاقيـة جملـس أ         ، واحتـرام    الطوائف
 .غات اإلقليمية أو لغات األقلياتامليثاق األورويب لليف القومية و

تتخـــذ كوســـوفو كافـــة التـــدابري الالزمـــة حلمايـــة األشـــخاص الـــذين قـــد يتعرضـــون   ٣-٢
و  أ العرقيـة هويتـهم القوميـة أو      بـسبب    عدائية أو ألعمال عنف   لتهديدات أو ألعمال متييزية أو      

 .اللغوية أو الدينية الثقافية أو
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 كوسـوفو التـدابري املالئمـة الالزمـة للنـهوض علـى مـستوى كافـة منـاحي احليــاة          تتخـذ  ٤-٢
االقتـــصادية واالجتماعيـــة والـــسياسية والثقافيـــة باملـــساواة الكاملـــة والفعليـــة فيمـــا بـــني أفـــراد  

 .وال تعترب هذه التدابري عمال من أعمال التمييز. الطوائف

 باعتبـاره   ،عمل كوسوفو على النهوض بصون التراث الثقايف والديين جلميع الطوائـف          ت ٥-٢
مايـة  احلتـأمني   التـزام ب   كوسـوفو بـشكل خـاص        ويقع علـى  . جزءا ال يتجزأ من تراث كوسوفو     

 .الدينية بالنسبة إىل الطوائفاألمهية فعلية للمواقع واملعامل األثرية ذات ال

 حقـوق د كافـة اجلهـات الـيت تعمـل علـى النيـل مـن                تتخذ كوسوفو إجراءات فعالة ض     ٦-٢
األشـخاص  دمـج   ومتتنع كوسوفو عـن اتبـاع سياسـات أو ممارسـات ترمـي إىل               . أفراد الطوائف 

 يرمـي   إجـراء إرادهتم، وتعمل على محايـة هـؤالء األشـخاص مـن أي              املنتمني إىل الطوائف ضد   
 .دجمهمإىل 

ة الطوائــف وأفرادهــا للحقــوق تكفــل كوســوفو علــى أســاس غــري متييــزي ممارســة كافــ  ٧-٢
 .احملددة أدناه

 
 ٣املادة   

  الطوائف وأفرادهاحقوق

 :مجاعات، باحلقوق التالية وأيتمتع أفراد الطوائف، فرادى  ١-٣

ــهم وصــوهنا     )أ(  ــبري عــن ثقافت ــهاالتع ــهم،    ،وتنميت ــات هويت ــى مقوم ــاظ عل  واحلف
 سيما ديانتهم ولغتهم وتقاليدهم وثقافتهم؛ وال

 الرمسية اليت يقـع اختيـارهم    كوسوفو بإحدى لغات  العام التعليم   فادة من االست )ب( 
 عليها، وذلك يف مجيع مستوياته؛

يف   القـانون  ايـنص عليهـ   الـيت   دود  ضمن احلـ  بلغتهم  العام   التعليم   االستفادة من  )ج( 
ــستويات ــيمم ــع    التعل ــانوي، م ــدائي والث ــصول     التحــضريي واالبت ــشاء ف ــا إلن ــة دني ــاة عتب مراع

 ملؤسسات التعليمية؛ بالنسبة إىل ارس معدة هلذا الغرض أقل مما هو حمدد مدا أو

لتعليم والتدريب الـيت ميكـن أن تـستفيد مـن           م اخلاصة ل  إنشاء وإدارة مؤسساهت   )د( 
 لقانون وللمعايري الدولية؛حكام ا، وفقا ألالعامةاملساعدة املالية 

  سرا وعالنية؛،استعمال لغتهم وأجبديتهم حبرية )هـ( 

ــة أو      )و(  ــسلطات البلدي ــاهتم مــع ال ــهم يف عالق ــهم وأجبديت املكاتــب اســتعمال لغت
احمللية التابعة للسلطات العامة يف املناطق اليت ميثلون فيها نسبة كافية من السكان وفقا ألحكـام                
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ــانون ــاليف النا . القـ ــتعانة مبتـــرجم شـــفوي   وتتحمـــل الـــسلطات املختـــصة التكـ ــة عـــن االسـ جتـ
 ؛حتريري أو

 عمال رموز الطوائف وعرضها وفقا ألحكام القانون وللمعايري الدولية؛است )ز( 

العمل علـى أن تـسجل األمسـاء الشخـصية يف شـكلها األصـلي وخبـط لغتـهم،                    )ح( 
 فضال عن إرجاع األمساء اليت غريت قسرا إىل أصلها؛

ــاد )ط(  ــسميات ال اعتم ــسميات  احملت ــة وت ــرات     الي ــن املؤش ــك م ــري ذل ــشوارع وغ ل
واحلـساسة مـن    لمنطقـة املعنيـة   ل اليت تعكس الطابع متعدد األعراق ومتعـدد اللغـات           الطبوغرافية

 حيث هذين العنصرين؛

 متثيال خاصا فيهـا،     مضمان الوصول إىل وسائط البث اإلعالمي العامة ومتثيله        )ي( 
 حكام القانون وللمعايري الدولية؛فضال عن بث برامج بلغتهم، وفقا أل

شمل تقـدمي األخبـار     ألغراض تـ  ط اإلعالم اخلاصة هبم،     إنشاء واستعمال وسائ   )ك( 
بلغتهم من خالل مجلة وسائل منها اجلرائد اليومية ووكاالت األنبـاء، واسـتعمال عـدد حمجـوز                 

. من الترددات املخصصة لوسائط اإلعالم اإللكترونية، وفقا ألحكام القانون وللمعايري الدوليـة           
صول على خطة للتـرددات الدوليـة مـن أجـل متكـني           وتتخذ كوسوفو كافة التدابري الالزمة للح     

غـة  تبـث براجمهـا بالل    ومـستقلة    قنـاة تلفزيـون مـرخص هلـا          اسـتقبال طائفة صـرب كوسـوفو مـن        
 ؛الصربية يف مجيع أحناء كوسوفو

اتــصاالت حــرة إقامــة التواصــل فيمــا بينــهم دون عراقيــل داخــل كوســوفو، و   )ل( 
األشــخاص الــذين يــشتركون ا، وال ســيما وســلمية مــع األشــخاص يف كافــة الــدول ومواصــلته

ــة معهــم يف اهل ــةوي ــة أو ال أو العرقي ــة أو الثقافي ــة، اللغوي ــراث ويف الديني ــايف، الت ــا وذلــك ثق وفق
 ألحكام القانون وللمعايري الدولية؛

 دون عراقيل مع املنظمات غري احلكومية احملليـة واإلقليميـة والدوليـة،             التواصل )م( 
 ون متييز؛واملشاركة يف أنشطتها د

معيــات اجلتربويــة، فــضال عــن  العلميــة والفنيــة والثقافيــة والمعيــات اجلإنــشاء  )ن( 
 .وتنميتهاكادميية وغريها من اجلمعيات من أجل التعبري عن هويتهم وتعزيزها األ
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 ٤املادة   
 صنع القراريف مشاركة الطوائف وأفرادها يف احلياة العامة و

وال حيــق إصــدار أو تعــديل  .يــل علــى مــستوى اجلمعيــةيكــون للطوائــف وألفرادهــا متث ١-٤
مبوافقـة أغلبيـة أعـضاء اجلمعيـة الـذين          إال  التشريعات الـوارد ذكرهـا بـشكل حمـدد يف الدسـتور             

 مـــن ٧-٣ املـــبني يف املـــادة يـــشغلون مقاعـــد خمصـــصة أو مـــضمونة للطوائـــف، علـــى النحـــو  
 .األول املرفق

ني القضاة واملدعني العـامني طرائـق معينـة         تراعى يف تشكيل احلكومة ويف إجراءات تعي       ٢-٤
 .تكفل مشاركة الطوائف وأفرادها، على النحو املبني يف املرفقني األول والرابع

لطوائـف حتـت رعايـة رئـيس كوسـوفو متثـل فيـه كافـة         شؤون اينشأ جملس استشاري لـ     ٣-٤
. الطوائـف  جلمعيـات ويتألف هذا اجمللس االستشاري من مجلة أعضاء منـهم ممثلـون            . الطوائف

 :وتشمل والية اجمللس ما يلي

 إتاحة آلية للتواصل املنتظم فيما بني الطوائف وحكومة كوسوفو؛ ١-٣-٤ 

إتاحة الفرصة للطوائف مـن أجـل إبـداء تعليقاهتـا يف مرحلـة مبكـرة علـى                   ٢-٣-٤ 
 املتعلقة بالسياسة العامة اليت قد تعدها احلكومـة، واقتـراح اختـاذ        وأاملبادرات التشريعية   

 الصلة؛ آرائهم يف املشاريع والربامج ذاتمثل تلك املبادرات، والسعي إىل مراعاة 

هــذه  أخــرى، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف     ومهــامأيــة مــسؤوليات   ٣-٣-٤ 
 .كام القانون أو وفقا ألحالتسوية 

ــل    ٤-٤ ــات منــصف يف وظــائف  للطوائــف وأفرادهــا احلــق يف متثي ــةاهليئ واملؤســسات  العام
لى كافة مستوياهتا، ويف مجلة ذلك على اخلصوص دوائر الـشرطة يف منـاطق سـكن       عاحلكومية  

 .الطائفة املعنية، مع مراعاة قواعد الكفاءة والرتاهة اليت حتكم اإلدارة العامة

 مـن املقـيمني   ) يف املائـة ١٠( عشرة يف املائة   البلديات اليت ينتمي فيها ما ال يقل عن        يف ٥-٤
غلبيــة يف تلــك البلــديات، خيــصص منــصب نائــب رئــيس اجلمعيــة فيهــا إىل طوائــف ال تــشكل أ

الـذي  ويشغل منصب نائب الرئيس املرشـح   . ملمثل عن تلك الطوائفلطوائفشؤون االبلدية ل 
لمرشـحني   املفتوحـة ل   قائمـة الالذي حيصل على أكرب عدد من األصوات مـن          وألغلبية  ال ينتمي   

الطوائــف علــى النــهوض بــاحلوار شؤون لــرئيس الــويعمــل نائــب . النتخابــات اجلمعيــة البلديــة
 الطوائــف غــري شــواغلمعاجلــة رمســي يتــوىل  مركــز اتــصال بــصفةبــني الطوائــف ويعمــل  فيمــا

. املنتميــة إىل األغلبيــة ومراعــاة مــصاحلها أثنــاء االجتماعــات الــيت تعقــدها اجلمعيــة ويف أعماهلــا  
 بـشأن   أفرادها الطوائف أو    ويتوىل نائب الرئيس أيضا مسؤولية استعراض املطالبات املقدمة من        
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وحييل نائب الرئيس هـذه     . ياقرارات اجلمعية البلدية حلقوقهم املكفولة دستور     أو  انتهاك أعمال   
وإذا مل تـشأ اجلمعيـة   . املسائل إىل اجلمعية البلدية قـصد إعـادة النظـر يف العمـل أو القـرار املعـين               

نائـب الـرئيس أن نتيجـة إعـادة النظـر هـذه             البلدية إعادة النظر يف العمل أو القرار، أو إذا اعترب           
لـرئيس إحالـة املـسألة مباشـرة إىل         نائـب ا  ال تزال تشكل انتهاكا حلق مكفـول دسـتوريا، جـاز ل           

 .استعراض املسألةأو عدم قبول احملكمة الدستورية اليت قد تقرر قبول 
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 املرفق الثالث
 الالمركزية  

ــشروعة لطائفــة صــرب كوســوفو        ــدا للمخــاوف امل ــف   تبدي ــا مــن الطوائ الــيت وغريه
تشكل أغلبية يف كوسوفو وأفراد هـذه الطوائـف، وتـشجيع وكفالـة مـشاركتهم النـشطة يف                   ال

احلياة العامة، وتعزيز احلكم الرشيد وفعالية وكفاءة اخلدمات العامـة يف مجيـع أحنـاء كوسـوفو،                 
 :ألحكام التاليةينشأ نظام معزز ومستدام للحكم الذايت احمللي يف كوسوفو وفقا للمبادئ وا

 
 ١املادة   

 أحكام أساسية

يــستند احلكــم الــذايت احمللــي يف كوســوفو إىل مبــادئ امليثــاق األورويب للحكــم الــذايت    ١-١
 .تفريع السلطةاحمللي، وخباصة إىل مبدأ 

يعمــل احلكــم الــذايت احمللــي يف كوســوفو علــى محايــة وتعزيــز معــايري حقــوق اإلنــسان    ٢-١
  إيالء االعتبار بوجه خـاص الحتياجـات الطوائـف الـيت ال تـشكل أغلبيـة      املعترف هبا دوليا، مع 

 .يف كوسوفوهذه الطوائف  وأفراد

هـو منـصوص عليـه يف       علـى حنـو مـا       تكرس املبادئ الرئيـسية لالمركزيـة يف الدسـتور،           ٣-١
 . من املرفق األول لوثيقة التسوية هذه٨املادة 

 
 ٢املادة   

  احملليتشريع كوسوفو بشأن احلكم الذايت

 يوما من بدء نفاذ هذه التسوية، قانونا جديدا بـشأن           ١٢٠تسن كوسوفو، يف غضون      ١-٢
احلكــم الــذايت احمللــي يعــزز ســلطات البلــديات وينظمهــا علــى النحــو املنــصوص عليــه يف هــذا     

 .املرفق، ووفقا للمرفق الثاين عشر

ونا جديدا بـشأن     يوما من بدء نفاذ هذه التسوية، قان       ١٢٠تسن كوسوفو، يف غضون      ٢-٢
حــدود البلــديات يعــني حــدود البلــديات اجلديــدة علــى النحــو املنــصوص عليــه يف هــذا املرفــق،  

 .ووفقا للمرفق الثاين عشر

تسن كوسوفو تشريعا أساسيا، وفقا للمبادئ املنصوص عليهـا يف هـذا املرفـق، لكفالـة           ٣-٢
وإدارة الشؤون العامـة الواقعـة   بتنظيم ق واملعايري الدنيا جلميع البلديات فيما يتعل املنصفة  املعاملة  

حتــت مــسؤوليتها، مــع احتــرام مبــدأ تفريــع الــسلطة، بوجــه خــاص، وإيــالء االعتبــار الواجــب    
 .للحفاظ على عنصر االستدامة املالية للبلديات واحلكومة املركزية



S/2007/168/Add.1

 

30 07-27899 
 

 
 ٣املادة   

 اختصاصات البلديات

املـصلحة احملليـة،    فيمـا يتعلـق ب    ة  البلديات يف كوسوفو بصالحيات كاملة ومطلقـ      تتمتع   ١-٣
الـيت يـشار إليهـا    ( التاليـة   يف التشريع املعمـول بـه يف اجملـاالت       مع احترام املعايري املنصوص عليها    
 ):فيما بعد باعتبارها اختصاصاهتا

 التنمية االقتصادية احمللية؛ )أ( 

 التخطيط احلضري والريفي؛ )ب( 

 ؛تنميتهااستغالل األراضي و )ج( 

 يذ أنظمة البناء ومعايري مراقبة البناء؛تنف )د( 

 محاية البيئة احمللية؛ )هـ( 

، وجمـاري   اإلمـداد بامليـاه   وصيانة اخلدمات واملنـافع العامـة، مبـا يف ذلـك            تقدمي   )و( 
احملليـة، والنقـل احمللـي،     والطـرق  ومصارف امليـاه، ومعاجلـة ميـاه اجملـاري، وتـصريف النفايـات،          

 ونظم التدفئة احمللية؛

 االستجابة للطوارئ احمللية؛ )ز( 

ــدائي واالبتـــد      )ح(  ــام قبـــل االبتـ ــوفري التعلـــيم العـ ــانوي، مبـــا يف ذلـــك   تـ ائي والثـ
ــسجيل ــيني     تـ ــا، وتعـ ــراخيص هلـ ــنح التـ ــة ومـ ــسات التعليميـ ــعلمـــني واملاملؤسـ ــع ديرين،املـ  ودفـ
 وتدريبهم؛ مرتباهتم،

 توفري الرعاية الصحية األولية العامة؛ )ط( 

االجتماعيـة، مـن     ة وغريهـا مـن خـدمات الرعايـة        ايـة األسـر   رعتوفري خدمات    )ي( 
، ورعاية املـسنني، مبـا يف ذلـك تـسجيل     األطفال، ورعاية األطفالقبيل رعاية الضعفاء، وكفالة  

خصائيني يف جمـال الرعايـة االجتماعيـة، ودفـع      األوتعيني  هلا  مراكز الرعاية هذه، ومنح الرخص      
 مرتباهتم، وتدريبهم؛

 ام؛اإلسكان الع )ك( 

 الصحة العامة؛ )ل( 
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القطاعـــات منـــها يف مجلـــة مـــن مـــنح التـــراخيص للخـــدمات واملرافـــق احملليـــة  )م( 
التــسلية، واألنــشطة الثقافيــة والترفيهيــة، واإلطعــام، واإلســكان، واألســواق، وباعــة الــشوارع،  

  وسيارات األجرة؛،والنقل العام احمللي

 العامة؛ من األماكن تسمية الطرق والشوارع وغريها )ن( 

 ؛توفري املنتزهات واألماكن العامة وصيانتها )س( 

 السياحة؛ )ع( 

 األنشطة الثقافية والترفيهية؛ )ف( 

ألي ومل يعهـد هبـا      من اختـصاصها    صراحة  أي مسألة أخرى مل يتم استثناؤها        )ص( 
 .هيئة أخرى

 
 ٤املادة   

 االختصاصات البلدية املعززة

 : كوسوفو على النحو التايلتعزز اختصاصات بلديات معينة يف ١-٤

ميـدان التعلـيم    يف  مشال ميتروفيتـسا باالختـصاص      /بلدية ميتروفيتسه تتمتع   ١-١-٤ 
التراخيص هلـا، وتعـيني املعلمـني        تسجيل املؤسسات التعليمية ومنح      العايل، مبا يف ذلك   

 واملديرين، ودفع مرتباهتم، وتدريبهم؛

 غراكانيتــسا/وغراكانيتــسه فيتــسامشــال ميترو/ بلــديات ميتروفيتــسهتمتــعت ٢-١-٤ 
يف ذلـك    توفري الرعاية الصحية الثانوية، مبـا      باالختصاص يف جمال     ستريبتسا/ستريبتسهو

ري الــصحية ومــنح التــراخيص هلــا، وتعــيني مــوظفي ومــديتــسجيل مؤســسات الرعايــة 
 الرعاية الصحية، ودفع مرتباهتم، وتدريبهم؛شؤون 

يهــــا طائفــــة صــــرب كوســــوفو فكــــل البلــــديات الــــيت تــــشكل تتمتــــع  ٣-١-٤ 
 :يلي مبا األغلبية

 باملسؤولية عن الشؤون الثقافية، مبـا يف ذلـك محايـة            نهوضصالحية ال  )أ(  
البلديـة، فـضال عـن      منطقـة   وتعزيز التراث الصريب وغريه من التراث الديين والثقايف يف          

 ذه التسوية؛هلوفقا ألحكام املرفق اخلامس دعم الطوائف الدينية احمللية، 

النحــو يف تعــيني قــادة مراكــز الــشرطة علــى حقــوق تــشاركية معــززة  )ب(  
 . التسوية هلذه من املرفق الثامن٦-٢املنصوص عليه يف املادة 
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فيمــا يتعلــق هبــذه االختــصاصات املعــززة، تــسن كوســوفو تــشريعا إطاريــا يــنص علــى    ٢-٤
 والكميـة الـدنيا يف تـوفري        عـايري النوعيـة   املمراعـاة   واملساواة يف احلـصول علـى اخلـدمات العامـة؛           

نح لمـوظفني ومرافـق التـدريب؛ واملبـادئ العامـة املتعلقـة مبـ       لاخلدمات العامة؛ واملؤهالت الدنيا    
 .خيص ملقدمي اخلدمات العامة واعتمادهماالتر

جيوز للبلديات اليت متارس اختصاصات بلديـة معـززة أن تتعـاون مـع أي بلديـة أخـرى                    ٣-٤
 .لتوفري هذه اخلدمات

 
 ٥ادة امل

 تفويض االختصاصات البلدية

تفوض السلطات املركزية يف كوسوفو للبلديات املسؤولية عن االختـصاصات التاليـة،             ١-٥
 :وفقا للقانون

 ة؛سجالت املساح )أ( 

 السجالت املدنية؛ )ب( 

 تسجيل الناخبني؛ )ج( 

 تسجيل األعمال التجارية والترخيص مبزاولتها؛ )د( 

 ؛)التقاعديةباستثناء املعاشات (االجتماعية ساعدة توزيع مدفوعات امل )هـ( 

 محاية احلراجة؛ )و( 

جيوز للسلطات املركزية أن تفوض اختصاصات إضافية للبلـديات، حبـسب االقتـضاء،              ٢-٥
 .وفقا للقانون

 
 ٦املادة 

 االستعراض اإلداري لألنشطة البلدية

زيـة ألنـشطة البلـديات يف       يقتصر االسـتعراض اإلداري الـذي تقـوم بـه الـسلطات املرك             ١-٦
اجملــاالت الــيت تنــدرج ضــمن اختــصاصاهتا علــى كفالــة االمتثــال لدســتور كوســوفو وللقــانون     

 .املعمول به

جيوز للهيئة اإلداريـة املـشرفة أن تطلـب إىل البلديـة أن تعيـد النظـر يف أي                 ١-١-٦ 
دة وفقـا هلـذه   قرار أو عمل آخر اعترب أنه يتناىف مع أحكام الدسـتور أو القـوانني املعتمـ    



S/2007/168/Add.1  
 

07-27899 33 
 

يعلـق  وال  . ملزعومـة للدسـتور أو القـانون      ويشري هذا الطلب إىل االنتهاكات ا     . التسوية
 .املعين البلدي أو العمل اآلخرالطلب تنفيذ القرار 

 مـن هـذا املرفـق،      ١-١-٦يف حال قبول البلدية لطلب قدم عمال باملـادة           ٢-١-٦ 
 الـسلطات آلخـر يف انتظـار مـداوالت         أن تقرر تعليـق تنفيـذ القـرار أو العمـل ا            اجيوز هل 
 .البلدية

ــد     ٣-١-٦  ــها قيـ ــا أو بعملـ ــة للطلـــب أو متـــسكها بقرارهـ ــال رفـــض البلديـ يف حـ
 أمـام االستعراض، جيوز للهيئة اإلدارية املشرفة أن تطعن يف القـرار أو يف العمـل اآلخـر        

عـن طريـق     وجيوز حملكمة املقاطعة أن تأمر،    . حمكمة املقاطعة املختصة يف منطقة البلدية     
 .الطعن طبيق القرار أو العمل اآلخر موضعبتعليق تمؤقت، تدبري 

االختــصاصات البلديــة، جيــوز للــسلطات املركزيــة أن تــستعرض  تفــويض فيمــا يتعلــق ب ٢-٦
دســتور كوســوفو حكــام امتثالــه ألإضــافة إىل  قــرار بلــدي معــني أو عمــل بلــدي آخــر، الءمــةم

أي قـرار  ، وجيـوز هلـا يف وقـت الحـق أن تعلـق تنفيـذ        وللتشريعات املعتمدة وفقـا هلـذه التـسوية       
 .عدله أو تستبدله، حسب االقتضاءتعمل بلدي آخر أو  أو
 

 ٧املادة   
 التعليم

 :كوسوفومدارس فيما يتعلق باملناهج التعليمية اليت تدرس باللغة الصربية يف  ١-٧

مد املنـاهج    أن تعت  دريسجيوز للمدارس اليت تستخدم اللغة الصربية يف الت        ١-١-٧ 
مجهوريــة صــربيا بعــد إخطــار وزارة  يف والكتــب الدراســية الــيت أعــدهتا وزارة التعلــيم  

 .التعليم والعلوم والتكنولوجيا يف كوسوفو

يف حال اعتراض وزارة التعلـيم والعلـوم والتكنولوجيـا يف كوسـوفو علـى           ٢-١-٧ 
تـستعرض املنـهج أو     اعتماد منهج أو كتاب دراسي بعينه، حيال األمر إىل جلنة مستقلة            

الكتاب الدراسي املـذكور لكفالـة تطابقـه مـع أحكـام دسـتور كوسـوفو والتـشريعات                  
 .املعتمدة وفقا هلذه التسوية

التـشريعية  ة ممثلني خيتارهم أعـضاء اجلمعيـة        تتألف اللجنة املستقلة من ثالث     ٣-١-٧ 
فو، لكوســوفو الــذين يــشغلون املقاعــد املخصــصة أو املكفولــة لطائفــة صــرف كوســو   

وثالثة ممثلني ختتارهم وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيـا يف كوسـوفو، وعـضو دويل              
 .ميثل املمثل املدين الدويل الذي خيتاره
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ة األصـوات، ويتنـاوب علـى رئاسـتها         تخذ اللجنة مجيع القـرارات بأغلبيـ      ت ٤-١-٧ 
قاعـــد ة لكوســـوفو الـــذين يـــشغلون املســـنويا ممثـــل خيتـــاره أعـــضاء اجلمعيـــة التـــشريعي

 وزارة التعلــيم والعلــوم املخصــصة أو املكفولــة لطائفــة صــرب كوســوفو وممثــل ختتــاره 
 .والتكنولوجيا يف كوسوفو

 :فيما يتعلق باجلامعة العامة اليت تدرس باللغة الصربيةو ٢-٧

ــسه   ١-٢-٧  ــة ميتروفيت ــيم    مشــال م/تكــون جامع ــستقلة للتعل ــسا مؤســسة م يتروفيت
ــايل ــا أس و. العـ ــة نظامـ ــسن اجلامعـ ــدد تنظيمهـــ تـ ــيا حيـ ــؤوهنا اسـ ــداخلي وإدارة شـ ، ا الـ

ــزي،      ــاري املركـ ــشريع اإلطـ ــا للتـ ــة، وفقـ ــسلطات العامـ ــع الـ ــها مـ ــا وتفاعلـ وإجراءاهتـ
 . من هذا املرفق٢-٢-٧وتستعرضه جلنة مستقلة على النحو املنصوص عليه يف املادة 

 يتتخــذ القــرارات بــشأن تطــابق النظــام األساســي مــع التــشريع اإلطــار     ٢-٢-٧ 
ــ ــاد       زياملرك ــة باعتم ــسائل املتعلق ــشأن امل ــة وب ــضل املمارســات األوروبي ــايري وأف  واملع

ثلني ختتـارهم   ممـ  جلنة مـستقلة تـضم ثالثـة         ،اجلامعة يف إطار املنظومة اجلامعية لكوسوفو     
ــا يف كوســوفو،      ــوم والتكنولوجي ــيم والعل ــارهم وزارة التعل ــة ممــثلني ختت اجلامعــة، وثالث

وتتخـذ اللجنـة كافـة القـرارات        . الـدويل الـذي خيتـاره     وعضو دويل ميثـل املمثـل املـدين         
بأغلبيــة األصــوات، ويتنــاوب علــى رئاســتها ســنويا ممثــل ختتــاره اجلامعــة وممثــل ختتــاره  

 .وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا يف كوسوفو

مشــــال ميتروفيتــــسا بــــصالحية االضــــطالع /حتظــــى بلديــــة ميتروفيتــــسه ٣-٢-٧ 
 ١-١-٤ العامة الـيت تـدرس باللغـة الـصربية، وفقـا للمـادة          باملسؤولية عن هذه اجلامعة   

ويكون للجامعة جملس يتألف مـن تـسعة أعـضاء، اثنـان منـهم تعينـهما       . من هذا املرفق 
ويعــني . الطــالب يف اجلامعــةأو احتــاد /البلديــة، ومخــسة ينتخبــون مــن بــني املدرســني و

 وتكفــل البلديــة أيــضا .العــضوان املتبقيــان بطريقــة حيــددها النظــام األساســي للجامعــة  
 .لضمان تشغيلهاللجامعة يكفي من األموال واملباين صيص ما خت

مشال ميتروفيتسا أن تتعاون مع أي بلديـة أخـرى          /جيوز لبلدية ميتروفيتسه   ٤-٢-٧ 
 .لتشغيل اجلامعة
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 ٨املادة   
 التمويل احمللي

م املندرجـة ضـمن     يكون للبلديات حق حتديد هيكل وحجم ميزانياهتا الـيت تغطـي املهـا             ١-٨
حيــدد التــشريع املركــزي املتطلبــات األساســية لــإلدارة واملــساءلة يف جمــال املاليــة و. اختــصاصاهتا

  .العامة اليت تنطبق على مجيع البلديات، وفقا للمعايري الدولية

حيق للبلديات أن تكون هلا مواردها املالية اخلاصة الـيت تـشمل سـلطة فـرض الـضرائب                   ٢-٨
 الرسـوم أو الـضرائب      جبايـة ال جيـوز للبلـديات فـرض أو         و. جبايتهاوم احمللية و  واألتعاب والرس 

اجلمركيــة علــى دخــل األشــخاص الطبيعــيني واالعتبــاريني، أو ضــريبة القيمــة املــضافة ورســوم    
الواقعــة غــري املنقولــة اإلنتــاج، أو الــضرائب علــى رأس املــال، باســتثناء الــضرائب علــى األمــوال 

  .تعاب هلا أثر معادل هلذه الرسوم والضرائبداخل البلديات، أو أي أ

ُيــنقح النظــام القــائم للمــنح املركزيــة املخصــصة ليــشمل نظامــا للمــنح اإلمجاليــة يتــسم    ٣-٨
بالعــدل والــشفافية، مبــا يكفــل املزيــد مــن االســتقاللية للبلــديات يف ختــصيص األمــوال املركزيــة  

 .نفاقهاإو

لــى درجــة معقولــة مــن االســتقرار يف عتــنص صــيغة توزيــع املــنح اإلمجاليــة   ١-٣-٨ 
إيرادات البلديات، وعلى قدر مالئم من التكافؤ بني البلـديات ذات القواعـد الـضريبية     
املختلفة، وعلى ختصيص كاف للموارد للطوائف اليت ال تشكِّل أغلبية يف البلديـة الـيت               

 .تتبع هلا

جـم املـادي للبلديـة،      ، يف مجلة أمـور، احل     املنح اإلمجالية  توزيع   صيغةتراعي   ٢-٣-٨ 
يف البلديــة، الــيت ال تــشكِّل أغلبيــة عــدد أعــضاء الطوائــف يف ذلــك  مبــا اوعــدد ســكاهن

 .وحصول سكان البلدية النسيب على اخلدمات العامة

للحكومـة  إلمجاليـة  حيدد أساس املـنح اإلمجاليـة كنـسبة مئويـة مـن امليزانيـة ا         ٣-٣-٨ 
 . الدوليةوصيغة التوزيع مبوجب القانون وفقا للمعايري

 مــن هــذا املرفــق، حيــق للبلــديات الــيت تتحمــل ٣-٨بــصرف النظــر عــن أحكــام املــادة  ٤-٨
 مـن هـذا املرفـق،       ٤مسؤوليات عن اختصاصات معززة، على النحـو املنـصوص عليـه يف املـادة               

أن حتصل على أموال مركزية إضافية يف إطار ما حتـدده املعـايري الـدنيا للنوعيـة والكميـة لتقـدمي                     
 .ات العامة املتصلة مبمارسة تلك املسؤوليات، وفقا للتشريع اإلطاري املركزياخلدم

سابات مـرة واحـدة     احلـ راجعـة   ملتكفل البلـديات إجـراء عمليـات مـستقلة وموضـوعية             ٥-٨
حـسابات جتريهـا    للسنويا علـى األقـل، وختـضع لعمليـات مراجعـة خارجيـة عـشوائية ومـستقلة                  
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ة للموارد العامة، ويتم اإلعالن عن نتـائج عمليـات مراجعـة            سلطة مستقلة لكفالة اإلدارة الفعال    
 .احلسابات تلك

 
 ٩املادة   

 التعاون بني البلديات

اســتنادا إىل مبــادئ امليثــاق األورويب للحكــم الــذايت احمللــي، حيــق للبلــديات أن تتعــاون   ١-٩
م مـشترك  الـيت حتظـى باهتمـا   وتنشئ شراكات مع البلديات األخرى يف كوسوفو إلجنـاز املهـام        

 .وفقا للقانون

ــصاصاهتا      ١-١-٩  ــاالت اختــــ ــسؤولياهتا يف جمــــ ــة مــــ ــديات ممارســــ ــوز للبلــــ جيــــ
ــة     ــتثناء ممارسـ واالختـــصاصات املعـــززة عـــن طريـــق الـــشراكات بـــني البلـــديات، باسـ

ــديات، مثــل انتخــاب هيئــات البلــديات وتعــيني مــسؤولي     ــسلطات األساســية للبل ، هاال
نظيميــة الــيت تكــون قابلــة لإلنفــاذ علــى عمــوم  ووضــع ميزانياهتــا، واعتمــاد القــوانني الت

 املواطنني؛

جيــوز للــشراكات بــني البلــديات اختــاذ مجيــع اإلجــراءات الــضرورية لتنفيــذ  ٢-١-٩ 
وممارسة تعاوهنا الفين بعدة سبل منها إنشاء هيئة اختـاذ قـرار تتـألف مـن ممـثلني تعينـهم                    

ــراد ا   إلداريــني واالستــشاريني  مجعيــات البلــديات املــشاركة، واالســتعانة خبــدمات األف
واالســتغناء عــن خــدماهتم، واختــاذ القــرارات بــشأن التمويــل وغــريه مــن االحتياجــات   

 التشغيلية للشراكة؛

ختــضع قــرارات وأنــشطة الــشراكة ملتطلبــات اإلبــالغ إىل الــسلطة املركزيــة  ٣-١-٩ 
ــق مـــ   ــل التحقـ ــن أجـ ــتعراض اإلداري مـ ــصة ولالسـ ــا  املختـ ــانون، وفقـ ــال للقـ ن االمتثـ

 . من هذا املرفق١-٦ ةللماد

استنادا إىل مبادئ امليثاق األورويب للحكم الذايت احمللي، حيـق للبلـديات تـشكيل احتـاد                 ٢-٩
 .لبلديات كوسوفو واملشاركة فيه من أجل محاية مصاحلها املشتركة وتعزيزها، وفقا للقانون

وجيــوز لتلــك  .تقتــصر عــضوية تلــك االحتــادات علــى بلــديات كوســوفو    ١-٢-٩ 
 .ادات أن تتعاون مع الكيانات املناظرة هلا على الصعيد الدويلاالحت

عـضائها عـددا مـن اخلـدمات، مبـا يـشمل            قـدِّم أل  جيوز هلذه االحتـادات أن ت      ٢-٢-٩ 
التـــدريب، وبنـــاء القـــدرات، واملـــساعدة التقنيـــة، والبحـــوث املتـــصلة باختـــصاصات   

 .البلديات، والتوصيات بشأن السياسات العامة
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 مـن  ٢-٩ و ١-٩ديات املنضوية يف شراكة أو احتـاد عمـال بأحكـام املـادتني            تقوم البل  ٣-٩
االحتـــاد، / وميزانيـــة الـــشراكةهـــذا املرفـــق باإلفـــصاح عـــن كـــل املعلومـــات املتعلقـــة بأنـــشطة  

 .للقانون وفقا
 

 ١٠املادة   
 التعاون مع املؤسسات يف مجهورية صربيا

 مـــع البلـــديات واملؤســـسات، صها،حيـــق للبلـــديات أن تتعـــاون، يف جمـــاالت اختـــصا ١-١٠
وجيـوز أن يتخـذ هـذا التعـاون شـكل تقـدمي             . فيها الوكـاالت احلكوميـة يف مجهوريـة صـربيا          مبا

فـــون اخلـــرباء واملعـــدات، املؤســـسات الـــصربية ملـــساعدات ماليـــة وتقنيـــة، مبـــا يف ذلـــك املوظ  
 .يتصل بتنفيذ اختصاصات البلديات فيما

 شؤون احلكم احمللي يف كوسوفو مسبقا بأي نيـة          على البلديات أن ختطر وزارة إدارة      ٢-١٠
ــة    . للــدخول يف هــذا النــوع مــن التعــاون   ويــشمل هــذا اإلخطــار مــشروع االتفــاق بــني البلدي
 .واملؤسسة الشريكة الصربية املقترحة

يعرف مشروع اتفاق التعاون جماالت التعاون املزمع إقامته، وتـوفري املـوظفني اخلـرباء               ٣-١٠
لتمويل وآليات جتهيزه، وغري ذلك من الترتيبـات اإلجرائيـة ذات الـصلة،             واملعدات، ومستوى ا  

 .وفقا ملتطلبات اإلدارة املالية العامة املنطبقة على مجيع البلديات

جيــوز أن خيــضع اعتــزام التعــاون ومــشروع االتفــاق املتــصل بــه لالســتعراض مــن قبــل   ٤-١٠
وبــصرف . شريع اإلطــاري املركــزيوزارة إدارة شــؤون احلكــم احمللــي للتحقــق مــن امتثالــه للتــ 

ــادة    ــق، جيــوز ل  ١-٦النظــر عــن أحكــام امل ــذلك االســتعراض،    مــن هــذا املرف ــوزارة، عمــال ب ل
مـشروع اتفـاق التعـاون، أو جيـوز للـوزارة أن تعلـق التعـاون               طلب إدخـال تعـديالت علـى        ت أن

وجيـوز   .املزمع إقامتـه، يف حالـة وقـوع انتـهاك خطـري للقـانون ال ميكـن إصـالحه خبـالف ذلـك          
 .للبلدية أن تطعن يف ذلك اإلجراء الوزاري يف احملكمة احمللية املختصة يف إقليم البلدية

ــه العالقـــات مـــع مؤســـسات     ٥-١٠ ــوفو أن توجـ ال حيـــق للـــشراكات بـــني بلـــديات كوسـ
  .صربيا إال باحلد الالزم لتنفيذ األنشطة العملية للشراكة ريةمجهو

صـربيا وكوسـوفو تتـوىل تـشجيع هـذا التعـاون مـع              ُتنشأ جلنة مشتركة بـني مجهوريـة         ٦-١٠
املؤسسات يف مجهورية صربيا وتعاجل بصفة خاصة املسائل احلـساسة املتـصلة هبـذا التعـاون بـني                  

 .بريشتينا وبلغراد
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 ١١ادة ـامل  
 متويل أنشطة البلديات من قبل مجهورية صربيا

 : رهنا باألحكام التاليةحيق للبلديات تلقي املساعدة املالية من مجهورية صربيا، ١-١١

تقتـــصر أي مـــساعدات ماليـــة تقـــدمها مجهوريـــة صـــربيا إىل بلـــديات        ١-١-١١ 
ــاالت        ــديات يف جمـ ــسؤوليات البلـ ــة مـ ــى ممارسـ ــها علـ ــث أغراضـ ــن حيـ ــوفو مـ كوسـ

 .اختصاصها، وتكون املساعدات شفافة وعلنية

ق جيوز للبلـديات تلقـي املـساعدات املاليـة مـن مجهوريـة صـربيا عـن طريـ                   ٢-١-١١ 
ــة يف       ــصرفية املركزيـ ــسلطة املـ ــصديقها الـ ــوىل تـ ــة تتـ ــصارف التجاريـ ــسابات يف املـ حـ

 .ويتم اإلبالغ عن أي مقبوضات للخزانة املركزية. كوسوفو

تقوم البلديات اليت تتلقى مساعدة مالية من حكومة صربيا بـاإلبالغ عـن              ٣-١-١١ 
 .بلديةتلك املساعدة فضال عن النفقات املرتبطة هبا، يف ميزانياهتا ال

ال يــستعاض باملــساعدة املاليــة املقدمــة مــن مجهوريــة صــربيا إىل بلــديات     ٤-١-١١ 
دمـــة إىل البلـــديات عمـــال وارد األخـــرى املقــــــح واملـــــو عـــن ختـــصيص املنــــــكوسوف
الرسـوم   ألي نوع من الـضرائب أو     ضع   من هذا املرفق، وال خت     ٤-٨  و ٣-٨ باملادتني

 .ي سلطة مركزيةأو الرسوم اإلضافية اليت تفرضها أ

جيــوز تنفيــذ التحــويالت الفرديــة، مبــا فيهــا املعاشــات التقاعديــة، إىل فــرادى مــواطين    ٢-١١
 .كوسوفو بتمويل من مجهورية صربيا

 
 ١٢املادة   

 إنشاء البلديات اجلديدة

ُتنشأ بلديات جديدة، على النحو احملدد يف ملحـق هـذا املرفـق، ويـنص علـى إنـشائها             ١-١٢
 .تعلق حبدود البلدياتي يف قانون جديد

القــانون املتعلــق حبــدود البلــديات، يقــوم كــل مــن ســلطات كوســوفو  بــدء نفــاذ عنــد  ٢-١٢
املوارد واملمتلكـات   تعيني  واملمثل املدين الدويل باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة ختصيص و         

عـد االنتخابـات    واهلياكل اإلدارية الالزمة إلنـشاء وتـشغيل هـذه البلـديات اجلديـدة، حبلـول مو               
 :وتشمل تلك التحضريات ما يلي. احمللية

ن املمثل املدين الدويل أفرقة حتضري البلديات، بالتـشاور مـع الطوائـف             ـِّيعي ١-٢-١٢ 
ــاطق الــسجل العقــاري      ــردو، يف من ــة نوفــو ب ــدة، أو، يف حال ــة يف البلــديات اجلدي احمللي
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ــة    ــدة، ومــع وزارة إدارة شــؤون احلكــم احمللــي، وأفرق حتــضري البلــديات، وذلــك  اجلدي
ــة بكـــ   ــدة اخلاصـ ــديات اجلديـ ــشاء البلـ ــام األخـــرى  للتحـــضري إلنـ ــاز املهـ ــها وإجنـ ل منـ

 .الصلة حسبما يطلبه املمثل املدين الدويل ذات

ــضطلع بالوظــائف       ٢-٢-١٢  ــسابقة ت ــديات ال ــذه التحــضريات، تظــل البل خــالل ه
 بالتــشاور مــع أفرقــة لبلــديات اجلديــدة وتقــدمي اخلــدمات العامــة هلــا، وذلــكلالتنفيذيــة 

 .حتضري البلديات

فيما يتعلق ببلدية ميتروفيتشا القائمـة، تتـألف ترتيبـات إنـشاء ميتروفيتـشا               ٣-٢-١٢ 
 . من هذا املرفق١٣الشمالية من الترتيبات املنصوص عليها يف املادة 

ــة      ٤-٢-١٢  ــديات علــى هــذه الترتيبــات االنتقالي يــنص القــانون املتعلــق حبقــوق البل
 .ن الترتيبات االنتقالية املتخذة بني البلديات السابقة واجلديدةوغريها م

فور اكتمال االنتخابات احملليـة، تنقـل مجيـع الوظـائف واالختـصاصات التنفيذيـة مـن                  ٣-١٢
. يف البلــديات اجلديــدة، وفقــا هلــذه التــسوية حــديثا البلــديات الــسابقة إىل احلكومــات املنتخبــة  
لبلـــديات اجلديـــدة الـــالزم لتمويـــل ال ختـــصيص كـــل وتكفـــل الـــسلطات املركزيـــة لكوســـوفو

العمـل  بـدء  مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة متكـن البلـديات اجلديـدة مـن              تتخـذ   واستالمها لـه، و   
 .بوصفها وحدات إقليمية فعالة من وحدات احلكم الذايت احمللي

 مـــن هـــذا املرفـــق، تـــشرع كوســـوفو يف ١-١٢بـــصرف النظـــر عـــن أحكـــام املـــادة  ٤-١٢
 يف  ٧٥غلبيـة عنـدما متثـل تلـك الطائفـة           الـيت ال تـشكِّل أ     ت مع أي طائفة من الطوائف       مشاورا

ــل يف     ــى األق ــسكان عل ــة مــن ال ــستوطنة مركّــ أي املائ ــل م عــن عــدد ســكاهنا  جممــوع زة ال يق
 . نسمة، بغية إنشاء بلديات جديدة أخرى٥ ٠٠٠

 
 ١٣املادة   

  ميتروفيتشا

، ُتنـشأ بلـديتان جديـدتان، مهـا ميتروفيتـشا الـشمالية          يف إقليم بلدية ميتروفيتشا احلالية     ١-١٣
 .وميتروفيتشا اجلنوبية، على أن ُتنشأ كل منهما يف إطار احلدود املبينة يف ملحق هذا املرفق

بلدييت ميتروفيتشا الشمالية وميتروفيتشا اجلنوبيـة لالضـطالع        بني  ُينشأ جملس مشترك     ٢-١٣
 .يتني على النحو الذي تتفقان عليهبالتعاون الفين يف جماالت اختصاص البلد
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) ٥(عـضوا، تنتخـب كـل بلديـة مخـسة           ) ١١(يتألف اجمللس املشترك من أحـد عـشر          ٣-١٣
ويتـوىل املمثـل الـدويل رئاسـة      . )١(وخيتار املمثل املدين الدويل ممثال دوليـا واحـدا          منهم  أعضاء  

  .اجمللس املشترك

يف ميتروفيتشا يتوىل التركيـز، بـصفة خاصـة،      ينشئ املمثل املدين الدويل مكتبا ميدانيا        ٤-١٣
اإلســكان، امللكيــة والعــودة، وحقــوق  وســيادة القــانون، وحريــة التنقــل  وعلــى جمــاالت األمــن

 .والتنمية االقتصادية، على النحو املنصوص عليه يف املرفق التاسع هلذه التسوية

اص لألمــني العــام  يومــا، ينــشئ املمثــل اخلــ ١٢٠خــالل الفتــرة االنتقاليــة الــيت تــدوم   ٥-١٣
 انتقالية، بالتنسيق مع املمثل املدين الـدويل، لبلديـة ميتروفيتـشا الـشمالية اجلديـدة،                ةهياكل بلدي 

وعنـد انتـهاء الفتـرة االنتقاليـة،        . ُتعني حدودها حسبما هو منصوص عليه يف ملحق هذا املرفـق          
، إىل حــني إجــراء أول تقــع هــذه اهلياكــل البلديــة االنتقاليــة حتــت ســلطة املمثــل املــدين الــدويل   

 .انتخابات حملية يف تلك البلدية
 

  ١٤املادة   
 تعداد السكان واستعراض األحكام املتعلقة بالالمركزية

هـذه التـسوية، تـنظم كوسـوفو، بالتـشاور مـع املمثـل              بـدء نفـاذ     بعد مرور عـام علـى        ١-١٤
. قبـة الدوليـة   ارمخاضـعا لل  املدين الدويل، تعـدادا للـسكان ينفـذ وفقـا للمعـايري الدوليـة ويكـون                 

هذا السياق، ينبغـي جلمهوريـة صـربيا والبلـدان اجملـاورة أن تـأذن لوكالـة أجنبيـة بتـسجيل                      ويف
 .الالجئني واملشردين داخليا الراغبني يف العودة إىل كوسوفو

أن يقوم املمثل املـدين الـدويل، يف تنـسيق وثيـق مـع حكومـة كوسـوفو واجمللـس                    جيوز   ٢-١٤
وائف، باستعراض أحكام هذا املرفق املتصلة بإنـشاء البلـديات اجلديـدة، مبـا يف               االستشاري للط 

ذلك حدودها، وتنقيح هذه األحكـام حـسب الـضرورة، وذلـك خـالل سـتة أشـهر مـن تقـدمي                     
غرافيـة يف البلـديات،     ووينظـر االسـتعراض يف التطـورات الدمي       .  النهائية لتعـداد كوسـوفو     النتائج

 الالجـــئني واملـــشردين داخليـــا إليهـــا، وكـــذلك يف األداء وبـــصفة خاصـــة، يف عمليـــات عـــودة
 .الوظيفي لسلطات البلديات وأنشطتها، ويف قابلية تلك السلطات واألنشطة لالستمرار
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 ملحق املرفق الثالث
 تعيني حدود البلديات اجلديدة  

 
 :ترد أدناه مناطق السجل العقاري اليت تشكل كل بلدية 

 
 ) منطقة١٦(غراكانيتشا /غراتشانيتشي

 بادوفاك/بادوكالعقارية نطقة امل

 باتوسي/باتوشيالعقارية نطقة امل

ــة امل ــة نطق ــشيالعقاري ــشا /تشاغالفيت ـــحــسب حدوده(كاغالفيت ـــا املعينــ ـــة فـــــ ـــي اخلريطــ ة ـــ
 )١() ألف- ثالثا

 دوبروتني/دوبراتنيالعقارية نطقة امل

 غراكانيتشا/غراتشانيتشيالعقارية نطقة امل

 دونيا غوشترييتشا/أويلوغوشترييتشي العقارية نطقة امل

 دورنيي غوشترييتشا/إيبريميوغوشترييتشي العقارية نطقة امل

 البييلي سيلو/البالسيليالعقارية نطقة امل

 ليبينا/لييبالعقارية نطقة امل

 ليفادي/ليفاغجيالعقارية نطقة امل

 بريوتشي/بريوتشالعقارية نطقة امل

 كوالنيفوس/سكوالنالعقارية نطقة امل

 سوشيتشا/سوشيتشيالعقارية نطقة امل

 سويف دو/سوهادولالعقارية نطقة امل

 راديفو/راديفيالعقارية نطقة امل

 أوغلياري/رأوغالالعقارية نطقة امل

 
__________ 

 )١( S/2007/168/Add.2. 
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 ) منطقة٢٤(نوفو بردو /نوفوبريدي

 بوستاين/بوستانالعقارية نطقة امل

 بولييفتشي/بوليتشالعقارية نطقة امل

 بوشينيتشي/شينتشيبوالعقارية نطقة امل

 كاريفتشي/كاريفتشالعقارية نطقة امل

 دراغاناتش/دراغاناتشيالعقارية نطقة امل

 إزفورالعقارية نطقة امل

 ياسينويفيك/ياسينوفيكالعقارية نطقة امل

 كلوبوكارالعقارية نطقة امل

 كورتيشيتالعقارية نطقة امل

 غورنيي كوستشي/إيبريميوكوفتشي العقارية نطقة امل

 البلياين/البيانالعقارية  نطقةامل

 دونيي ماكريش/ماكريش آي أوليتالعقارية نطقة امل

 غورين ماكريش/ماكريش آي إيبريميالعقارية نطقة امل

 مانيشينتشيالعقارية نطقة امل

 ميغانوفتشي/ميغانوتشالعقارية نطقة امل

 موزغوفو/موزغويفالعقارية نطقة امل

 نوفو بردو/نوفوبريديالعقارية نطقة امل

 بارالوفو/بارالويفالعقارية نطقة ملا

 بريكوفتشي/بريكوتشالعقارية نطقة امل

 ستانيشورالعقارية نطقة امل

 ستراجا/ستراجيالعقارية نطقة امل

 ترنيتشيفتشي/ترينيكيتشالعقارية نطقة امل
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 تريينتشيالعقارية نطقة امل

 زيبينتشيالعقارية نطقة امل
 

 ) منطقة١٣(رانيلوغ 

 بوجيفتشي/جيتشبوالعقارية نطقة امل

 دوموروفتشي/دومورتشالعقارية نطقة امل

 درينوفتشي/درينوتشالعقارية نطقة امل

 غلوغوفتشي/غلوغوتشالعقارية نطقة امل

 أدوديفتشي/هوديتشالعقارية نطقة امل

 غورنيي كورمينياين/كورمينيان آي إيبريميالعقارية نطقة امل

 مينيايندونيي كور/كورمينيان آي بوشتيمالعقارية نطقة امل

 بانتشيلو/بانتشيليالعقارية نطقة امل

 نوفتشيايرا/رايانوتشالعقارية نطقة امل

 رانيلوغالعقارية نطقة امل

 فيليكو روبوتوفو/مادهيوروبوتويف العقارية نطقة امل

 مالو روبوتوفو/فوغيلوروبوتويف العقارية نطقة امل

 تومانتشي/تومانتشالعقارية نطقة امل
 

 )طق منا٣ (شبارتي/بارتيس

 دونيا بودريغا/بوشتميوبودريكي العقارية نطقة امل

 باسياين/باسيانالعقارية نطقة امل

 بارتيش/بارتيسالعقارية نطقة امل
 

 ) مناطق٨(فربوفاتش /كلوكوت -كلوكوت فريبوتش 

 غرنتشار/غرينتشارالعقارية نطقة امل

 كلوكوتالعقارية نطقة امل
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 موغيال/موغيليالعقارية نطقة امل

 فربوفاتش/فريبوتشلعقارية انطقة امل
 

 ميتروفيتشا الشمالية/ميتروفيتشي

 )١() باء وجيم-حسب حدودها املعينة يف اخلريطتني ثالثا (ميتروفيتشا العقارية نطقة امل

ا املعنيــة يف  ــــــحــسب حدوده(غــورنيي ســويف دو  /ســوهودويل آي إيــبريمي العقاريــة  نطقــةامل
 )١() باء وجيم- اخلريطتني ثالثا

ــةامل ــة  نطقـ ــترين العقاريـ ــوهودويل آي بوشـ ــويف دو /سـ ــة يف   (دوين سـ ــدودها املعنيـ ــسب حـ حـ
 )١()باء وجيم -اخلريطتني ثالثا 
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 املرفق الرابع
 نظام العدالة  

 
 ١املادة 

 هيكل احملاكم

ــانون با    ١-١ ــد للقـ ــق املوحـ ــا التطبيـ ــة العليـ ــل احملكمـ ــة   تكفـ ــتئنافات املقدمـ ــت يف االسـ لبـ
مـن الطوائـف الـيت      يف املائة على األقل من قضاة احملكمة العليا،          ١٥ويتم اختيار   . للقانون وفقا

ــن       ــددهم ع ــل ع ــى أن ال يق ــة يف كوســوفو، عل ــشكِّل أغلبي ــن     ال ت ــأي حــال م ــضاة ب ــة ق ثالث
 .األحوال

مـن الطوائـف الـيت      حمكمـة حمليـة،     كـل    يف املائة على األقل مـن قـضاة          ١٥يتم اختيار    ٢-١
ــشكِّ ال ــة يف كوســوفو ت ــى أن الل أغلبي ــن       عل ــأي حــال م ــنني ب ــل عــددهم عــن قاضــيني اث  يق

 .األحوال

ــيم إحــد      ٣-١ ــة يف إقل ــة ابتدائي ــدم وجــود حمكم ــة ع ــشأة   يف حال ــدة املن ــديات اجلدي ى البل
باملرفق الثالث، جيوز لتلك البلديـة، مبوجـب قـرار مـن اجلمعيـة البلديـة، أن تتقـدم بطلـب           عمال

حمكمـة ابتدائيـة داخـل إقليمهـا،        اء  إصـدار قـرار بإنـش     مـن أجـل     إىل اجمللس القـضائي لكوسـوفو       
ــة        أو ــيم البلدي ــة علــى إقل ــة أخــرى الوالي ــيم بلدي ــة القائمــة يف إقل ملــنح إحــدى احملــاكم االبتدائي

ويف حالة وجود بلدية تنتمي غالبية سـكاهنا إىل طائفـة ال تـشكل أغلبيـة يف كوسـوفو              . اجلديدة
 .احلق نفسهوليس لديها حمكمة ابتدائية خاصة هبا، يكون لتلك البلدية 

ــة جديـــدة، يوافـــق اجمللـــس     ١-٣-١  ــة ابتدائيـ ــة ورود طلـــب بإنـــشاء حمكمـ يف حالـ
ك الواليــة القــضائي لكوســوفو علــى تلــك الطلبــات مــا مل يكــن حجــم القــضايا يف تلــ  

 .كاٍف لتربير وجود حمكمة منفصلة غري

ــة موافقــة اجمللــس القــضائي لكوســوفو علــى طلــب بإنــشاء حمكمــة      ٢-٣-١  يف حال
لتـــدابري الالزمـــة لكفالـــة إنـــشاء جديـــدة، تتخـــذ الـــسلطات املختـــصة مجيـــع اابتدائيـــة 

 . اختاذ القرارتاريخحمكمة جديدة وعملها خالل فترة ستة شهور من  أي

يف حالــة رفــض اجمللــس القــضائي لكوســوفو طلبــا بإنــشاء حمكمــة ابتدائيــة     ٣-٣-١ 
قائمــة واليــة جديـدة، أو يف حالــة طلــب إحـدى البلــديات بــأن متــنح إحـدى احملــاكم ال   

قانونية على إقليمها، تتخذ السلطات املختصة مجيع التدابري الالزمـة لتحـسني حـصول              
ــة    ــى العدال ــة عل ــدما يكــون ذلــك  اجملتمعــات احمللي ــة،  عــسريا نتيعن ــة اجلغرافي جــة للعزل
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وجيـوز أن تـشمل تلـك       . االفتقار إىل األمن، أو غري ذلـك مـن العوامـل ذات الـصلة              أو
ة، يف إقليم البلدية اجلديدة، تتبع حملكمة ابتدائية قائمة تكـون البلديـة             التدابري إنشاء إدار  

اجلديدة قد طلبت منحها الوالية على إقليمها، أو تـوفري مـا يلـزم لعقـد جلـسات تلـك         
 .احملكمة االبتدائية يف إقليم البلدية اجلديدة

 
 ٢املادة 

 القضاة واملدعون العامون

كوسـوفو واحلاجـة    للعرقـي   التنوع ا   ودائرة االدعاء  اجلهاز القضائي تجلى يف تشكيل    ي ١-٢
جلميع الطوائف، مع املراعاة الواجبة ملبادئ املساواة بـني اجلنـسني املعتـرف          نصف  إىل التمثيل امل  

 مـن املرفــق  ٢يف صـكوك حقـوق اإلنـسان املــشار إليهـا يف املـادة      بني هبـا دوليـا، علـى النحـو املــ    
 . األول هلذه التسوية

ملنـاطق  التكـوين العرقـي     ؤسسات القضائية يف كوسـوفو، بـصفة خاصـة،          امليتجلى يف    ٢-٢
ويتخذ اجمللـس القـضائي لكوسـوفو مـا تقتـضيه الـضرورة مـن تـدابري بغيـة زيـادة عـدد                   . والياهتا

القضاة واملدعني العامني الذين ينتمون إىل طوائـف كوسـوفو غـري املمثلـة حاليـا بالقـدر الكـايف                    
 . يف كوسوفو أو يف أي جزء منهاالعاملنيبني القضاة واملدعني العامني 

 عطــيســعيا إىل قيــام اجمللــس القــضائي لكوســوفو مبــسؤولياته هلــذه الغايــة، ي ١-٢-٢ 
، يف مجلة أمور، ألعضاء الطوائف غري املمثلة بالقـدر الكـايف، مـن بـني     فضليةاجمللس األ 

 أو مـدعني    مقدمي الطلبات املتساوين يف املؤهالت الراغبني يف العمـل بوصـفهم قـضاة            
 . عامني

 للمرشـحني املتـساوين يف املـؤهالت الـذين ينتمـون            إعطاء األفضلية يسرى   ٢-٢-٢ 
إىل طوائف غري ممثلة بالقدر الكايف ما دامـت النـسبة املئويـة للقـضاة واملـدعني العـامني                   

أو / يف املائــة و١٥قــل عـن  تمـن أعــضاء الطوائـف الــيت ال تـشكل أغلبيــة يف كوسـوفو     
املئوية للقضاة واملدعني العامني من أعضاء طائفة صرب كوسوفو تقـل          النسبة  مادامت  

 . يف املائة٨عن 
 
 ٣ادة ـامل

 ة تعيني القضاة واملدعني العامنيعملي

الــذي يــتم مــرة واحــدة، علــى نطــاق   ويــستمر تنفيــذ االســتعراض الــشامل اجلــاري،   ١-٣
 ســن همإىل حــني بلــوغكوســوفو، ملالءمــة مجيــع املتقــدمني بطلبــات للعمــل بتعيينــات دائمــة،    

، )“عمليـة التعـيني   ”(التقاعد اليت حيددها القانون، بصفتهم قضاة ومدعني عامني يف كوسـوفو            
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ــه اإلداري رقــم   ــة األمــم املتحــدة    )٢(٢٠٠٦/١٨وفقــا للتوجي  وال يتــأثر ذلــك بإهنــاء واليــة بعث
ــة يف كوســوفو أو   ــإلدارة املؤقت ــدء نفــاذ  ل ــد، ع ب ــه يف لــى النحــو املنــصوص ع الدســتور اجلدي لي

 .   من هذه التسوية، باستثناء ما هو منصوص عليه يف هذا املرفق١٥ املادة

يــستمر مجيــع املرشــحني النــاجحني، الــذين ُعينــوا أو أعيــد تعيينــهم قــضاة     ١-١-٣ 
ومدعني عامني من قبل املمثل اخلاص لألمني العـام يف إطـار عمليـة التعـيني، يف العمـل                   

بيعي لفترة تعيينهم، أو إىل حـني وقـت فـصلهم وفقـا             يف مناصبهم إىل حني االنتهاء الط     
 . للقانون

عقــب إهنــاء واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو، علــى  ٢-١-٣ 
 من هذه التسوية، تقدم اللجنـة املـستقلة املعنيـة بالقـضاء             ١٥النحو املوصوف يف املادة     

عني قـضاة ومـدّ   كتعـيني   ال إعـادة    تعيني أو لرشحني ل املواالدعاء توصيات مكتوبة بشأن     
تقـدمي  عامني إىل اجمللس القـضائي لكوسـوفو الـذي ميـارس الـسلطة النهائيـة املتمثلـة يف                   

عني قــضاة ومــدّ ك هماملرشــحني أو إعــادة تعيينــ  إىل رئــيس كوســوفو بتعــيني   اقتــراح 
 .عامني

يــستمر مجيــع املرشــحني النــاجحني، الــذين ُعينــوا أو أعيــد تعيينــهم قــضاة     ٣-١-٣ 
مدعني عامني من قبل رئيس كوسوفو بنـاء علـى اقتـراح اجمللـس القـضائي لكوسـوفو                  و

يف إطـــار عمليـــة التعـــيني، يف العمـــل يف مناصـــبهم إىل حـــني االنتـــهاء الطبيعـــي لفتـــرة  
 .تعيينهم، أو إىل حني وقت فصلهم وفقا للقانون

التـسوية، يـتم     مـن هـذه      ١٥عند اختتـام املرحلـة االنتقاليـة املنـصوص عليهـا يف املـادة                ٢-٣
إقــرار تــشكيل اجمللــس القــضائي لكوســوفو، وإجراءاتــه يف عمليــة التعــيني فيمــا يتعلــق باختيــار    
القضاة للمناصـب القـضائية املخصـصة ألعـضاء الطوائـف الـيت ال تـشكل أغلبيـة يف كوسـوفو،                     

 . من هذا املرفق٤ألحكام املادة  وفقا ،وينفذ ذلك
 
 ٤ادة ــامل

 اجمللس القضائي لكوسوفو

يكــون هنــاك جملــس قــضائي لكوســوفو يتــوىل املــسؤولية، يف مجلــة أمــور، عــن اختــاذ     ١-٤
القــرارات بــشأن اقتــراح املرشــحني للمناصــب القــضائية، وترقيــة القــضاة ونقلــهم، وعــن اختــاذ   

ــضاة   ــة ضــد الق ــانون  . اإلجــراءات التأديبي وإجــراءات اجمللــس القــضائي  صــالحيات وحيــدد الق
__________ 

 لبعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو املتعلـق بوضـع إطـار تنظيمـي                   ٢٠٠٦/٢٥املنفّذ لالئحة رقم     )٢( 
 .لنظام العادلة يف كوسوفو
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. تأديب أعضائه وفـصلهم مـن اخلدمـة   ائل منها املسائل املتصلة بلكوسوفو، فيما يتعلق بعدة مس  
 .  يتمتع اجمللس القضائي لكوسوفو باالستقالل التام يف أداء مهامهو

 .عضوا) ١٣(كوسوفو من ثالثة عشر يتألف اجمللس القضائي ل ٢-٤

ــألف مخــسة      ١-٢-٤  ــة عــشر، يت أعــضاء مــن  ) ٥(مــن بــني هــؤالء األعــضاء الثالث
ــضاء الكوســ  ــذين جــرى      األع ــاء ال ــضاء واالدع ــة بالق ــستقلة املعني ــة امل وفويني يف اللجن

 مـن عمليـة التعـيني، وفقـا للتوجيـه           ٢ و   ١تقييمهم من قبل اللجنـة يف إطـار املـرحلتني           
) ١(ومن بني هؤالء األعضاء اخلمسة، يعمل قـاض واحـد           . ٢٠٠٦/١٨اإلداري رقم   

لس القـضائي كوسـوفو إىل حـني    ، يتم انتقاؤمها عشوائيا، يف اجمل   )١(ومدع عام واحد    
االنتــهاء الطبيعــي لفتــرات عملــهم الــسارية، ويــستعاض عنــهما يف ذلــك احلــني بقــاض  
واحد ومدع عام واحد تقيمهما اللجنة وينتخبهما نظراؤمها باتباع أساليب ترمـي إىل             

ــرة االدعــاء       ــاز القــضائي ودائ ــل للجه ــة أوســع نطــاق ممكــن مــن التمثي ويعمــل . كفال
 الكوسـوفويني األعـضاء يف      بـني ان املتبقيـان واملـدعي العـام املتبقـي، مـن            القاضيان االثنـ  

ــهاء الطبيعــي       ــسنة إضــافية واحــدة بعــد االنت ــة، يف اجمللــس القــضائي لكوســوفو ل اللجن
لفترات عملـهم الـسارية، ويـستعاض عنـهم يف ذلـك احلـني عـن طريـق اإلجـراء نفـسه                      

يف حالـة إنـشاء كيـان مـسؤول عـن      و. الذي اتبع يف حالة زميليهما السابقني يف اللجنة      
، يكـون مجيـع      مـن اخلدمـة    وفـصلهم تأديبـهم   املسائل املتـصلة بتعـيني املـدعني العـامني و         

 .األعضاء اخلمسة املتبقني يف اجمللس القضائي لكوسوفو قضاة

مــن قبــل ) ٢( األعــضاء الثمانيــة املتــبقني، ينتخــب عــضوان اثنــان  بــنيمــن  ٢-٢-٤ 
 ملقاعــد خمصــصة أو مــضمونة ملمثلــي طائفــة صــرب أعــضاء مجعيــة كوســوفو الــشاغلني

ــان   ــة الــشاغلني ملقاعــد   ) ٢(كوســوفو، وينتخــب عــضوان اثن مــن قبــل أعــضاء اجلمعي
مـن قبـل    ) ٢(خمصصة أو مضمونة ملمثلي الطوائف األخرى، وينتخـب عـضوان اثنـان             

ويف كــل .  أعــضاء اجلمعيــة الــشاغلني ملقاعــد خمصــصة خــالل التوزيــع العــام للمقاعــد 
وخيتــار املمثــل املــدين .   اللجنــةقيمتــه يكــون أحــد العــضوين علــى األقــل قاضــيا حالــة،

ــدفاع،        ــة املــشتركة لألمــن وال ــسياسة األوروبي ــة ال ــراح مــن بعث ــاء علــى اقت ــدويل، بن ال
 .  ، يكون أحدمها قاضيا)٢(عضوين دوليني اثنني 

ت املؤهالت املهنيــة ذابــ مجيــع أعــضاء اجمللــس القــضائي لكوســوفو  تحلــىي ٣-٢-٤ 
 . الصلة والدراية الفنية الضرورية لعمل اجمللس

ملناصـب القـضائية املخصـصة ألعـضاء الطوائـف          ني يف ا  يللتعال جيوز تسمية املرشحني      ٣-٤
عـن طريـق    اليت ال تشكل أغلبية يف كوسـوفو إال مـن قبـل اجمللـس القـضائي لكوسـوفو بأكملـه                     
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غلني ملقاعــد خمصــصة أو مــضمونة أغلبيــة أعــضاء اجمللــس الــذين ينتخبــهم أعــضاء اجلمعيــة الــشا 
ويف حالـة عـدم قيـام هـذه اجملموعـة مـن             . ألعضاء الطوائف اليت ال تـشكل أغلبيـة يف كوسـوفو          

لمنــصب خــالل جلــستني متتــاليتني للمجلــس، يكــون جلميــع   لأعــضاء اجمللــس بتــسمية مرشــح  
ملرشـحني  وجيـري اختيـار هـؤالء ا     . أعضاء اجمللس احلق يف تسمية مرشح هلذه املناصب القضائية        

 .من بني مقدمي الطلبات املؤهلني الذين يفون جبميع املعايري املنصوص عليها مبوجب القانون

ال جيــوز تــسمية املرشــحني للتعــيني يف الوظــائف القــضائية يف احملــاكم االبتدائيــة الــيت     ٤-٤
ــها،   ــشمل واليت ــشكل حــصري ت ــة ب ــيم بلدي ــسكان    أو واحــدة، إقل ــه معظــم ال ــر ينتمــي في  أكث

 عـضوي   عـن طريـق    كمله من قبل اجمللس القضائي لكوسوفو بأ      ة صرب كوسوفو، إالّ   طائف إىل
ذين خيتارمهـا أعـضاء اجلمعيـة الـشاغلون ملقاعـد خمصـصة أو مـضمونة لطائفـة صـرب                    لاجمللس ال 

ويف حالــة عــدم قيــام هــذين العــضوين بتــسمية مرشــح   . كوســوفو بــإجراء مــشترك وباإلمجــاع 
لــس، يكــون جلميــع أعــضاء اجمللــس احلــق يف تــسمية  لمنــصب خــالل جلــستني متتــاليتني للمجل

وجيــري اختيــار هــؤالء املرشــحني مــن بــني مقــدمي الطلبــات  . مرشــح هلــذه املناصــب القــضائية
 . املنصوص عليها مبوجب القانوناملؤهلني الذين يفون جبميع املعايري

لـى  ال جيوز فصل أي قاض أو نقله ضد رغبته إىل منصب آخر ما مل يكن ذلك بنـاء ع              ٥-٤
راض  يكـون ألي قـاض غـري      و. اقتراح من اجمللس القضائي لكوسوفو وفقـا للدسـتور والقـانون          

 .عن هذا القرار احلق يف االستئناف لدى احملكمة العليا
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 املرفق اخلامس
 

  الديين والثقايفلتراثا  
 

 ١املادة 
 اسم الكنيسة األرثوذكسية الصربية وتنظيمها الداخلي وممتلكاهتا

ــوف ١-١ ــة للكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية يف كوســوفو، وختــول التمتــع حبقوقهــا    ر اُت حلماي
وتنطوي ممارسة تلـك احلقـوق       .وامتيازاهتا وحصاناهتا على النحو املنصوص عليه يف هذا املرفق        

واالمتيازات واحلصانات على واجبات ومسؤوليات تفرض التـصرف وفقـا لقـانون كوسـوفو،              
 . أية حقوق للغريويتعني أال تنتهك تلك املمارسة

تعترف كوسـوفو بالكنيـسة األرثوذكـسية الـصربية يف كوسـوفو، مبـا يف ذلـك األديـرة                    ٢-١
والكنائس وغريها من املواقع املخصصة ألغراض دينية، باعتبارها جـزءا ال يتجـزأ مـن الكنيـسة               

 .األرثوذكسية الصربية اليت يوجد مقرها يف بلغراد

رثوذكـسية الـصربية وتنظيمهـا الـداخلي، مبـا يف ذلـك         حتترم كوسوفو اسم الكنيـسة األ      ٣-١
 . وأنشطتهاتسلسل مراتبها

تــضمن كوســوفو أال ُتنتــهك ممتلكــات الكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية املنقولــة وغــري    ٤-١
 .مللكيةارتع ل الاملنقولة وأصوهلا األخرى وأال تكون حم

إدارة  لتقديريـة الكاملـة يف    متارس الكنيسة األرثوذكسية الصربية يف كوسوفو سـلطتها ا         ٥-١
 .الدخول إليهافيما يتعلق بممتلكاهتا وإعادة بنائها و

 دخـــول املواقـــع الـــيت تكـــون مـــن ممتلكـــات وال ختـــول ســـلطات كوســـوف ١-٥-١ 
الكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية إال مبوافقــة الكنيــسة، أو يف حالــة صــدور أمــر قــضائي 

يف حالـة وجـود خطـر حمـدق ينطـوي           أنشطة غري مـشروعة، أو      باالدعاء بوجود   يتعلق  
 .على هتديد للحياة أو الصحة

 الكنيسة األرثوذكسية الصربية على إتاحة إمكانية دخول اجلمهـور          عُتشج ٢-٥-١ 
 الدينيـة   ة تلك األماكن  إىل األماكن التابعة هلا لتوطيد وتعزيز حسن التفاهم وإبراز أمهي         

 .والثقافية والتارخيية

 املرشــحني للكهانــة أو الرهبــان فو بــصورة تعــسفية الكهنــة أوال جيــوز أن متنــع كوســو ٦-١
عامــة النــاس أو غريهــم مــن املــدعوين وأعــضاء الكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية مــن دخــول   أو

 .كوسوفو واإلقامة فيها
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ث تراتتــشاور كوســوفو مــع الكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية فيمــا يتعلــق بــالتعريف بــال ٧-١
 لغريهـا مـن األغـراض املوجهـة          أو تعليميـة سـياحية أو علميـة أو       األرثوذكسي الصريب ألغراض    

ــرم هــذا التعريــف بــصورة تامــة التقاليــد التا    .لجمهــورل ــتعني أن حيت ــة الــصربية  وي ــة والديني رخيي
 .كوسوفو يف
 

 ٢املادة   
 الدعم االقتصادي وغريه من أوجه الدعم

ــع ١-٢ ــصربية يف كوســوفو   تتمت ــسة األرثوذكــسية ال ــة اب الكني ــات   احلري ــي اهلب ــة يف تلق لتام
وتقـدم   .ا سـواء داخـل كوسـوفو أو خارجهـ         ةوغريها من أوجه الـدعم املفيـدة مـن أيـة مؤسـس            

 .تامةة يشفافبهذه اهلبات 

متنح كوسوفو الكنيسة األرثوذكسية الصربية امتيازات ضـريبية ومجركيـة، تـضاف إىل              ٢-٢
نــسبة لألنــشطة االقتــصادية   االمتيــازات الــيت تــستفيد منــها مجيــع الــديانات يف كوســوفو، بال      

للكنيــسة املتعلقــة بالتحديــد باكتفائهــا الــذايت املــايل، مثــل إنتــاج املطــرزات ومالبــس الكهنــوت 
والشموع ورسوم األيقونات ومصنوعات النقش علـى اخلـشب والنجـارة واملنتجـات الزراعيـة               

 آالتومـواد و  وتغطي هذه االمتيازات استرياَد وشـراء مـا يلـزم لـذلك مـن منتجـات                  .التقليدية
 . منتجات تلك األنشطةوأدوات وأنعام؛ وتصدير

 
 ٣املادة   

 أمن املواقع الدينية والثقافية

للكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية وأديرهتــا وكنائــسها وغريهــا مــن   م ر األمــن الــالزُيــوف ١-٣
 .املواقع الدينية والثقافية اليت تكتسي أمهية خاصة بالنسبة للمجتمع الصريب يف كوسوفو

 الـديين والثقـايف لكوسـوفو       لتـراث  كفالـة أمـن ا     عـن تقع املسؤولية الرئيسية     ١-١-٣ 
 .علـى عــاتق وكـاالت إنفــاذ القـانون يف كوســوفو، والسـيما دائــرة شـرطة كوســوفو     

وتكون محاية املواقـع الـصربية الدينيـة والثقافيـة إحـدى املهـام التنفيذيـة اخلاصـة لـدائرة                   
رطة من صرب كوسـوفو متثـيال مناسـبا يف وحـدات             الش أفرادل  وُيمثَّ. شرطة كوسوفو 

وتتوىل البعثة املعنيـة بـسيادة القـانون         .دائرة شرطة كوسوفو املكلفة حبماية هذه املواقع      
املوفدة يف إطـار الـسياسة األوروبيـة املـشتركة لألمـن والـدفاع، بالتـشاور مـع الوجـود                    

ا فيمـا   ملـشورة إليهـ   العسكري الدويل، رصد دائرة شرطة كوسوفو وتوجيهها وتقـدمي ا         
 .يتعلق بتنفيذ هذه املهمة
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يوفر الوجود العـسكري الـدويل األمـن لـدير غرتشانيتـسا، وديـر ديفيـتش،                ٢-١-٣ 
ودير زوتشيشيت، ودير رئيس املالئكة القدسي، ودير بوديسافتسي، ودير غوريـوتش،           

ن إىل أ ودير فيسوكي ديتـشاين، وبطريركيـة بيـتش، والنـصب التـذكاري لغازميـستان،               
 الوجود العسكري الدويل قرارا، بعـد التـشاور مـع املمثـل املـدين الـدويل والبعثـة                   يتخذ

املوفدة يف إطار السياسة األوروبيـة املـشتركة لألمـن والـدفاع، يفيـد بـأن شـروط نقـل                    
 .ستوفيتتلك املسؤوليات إىل دائرة شرطة كوسوفو قد ا

ذها الوجـود العـسكري     يراعى يف مستوى ومدة التـدابري اخلاصـة الـيت يتخـ            ٣-١-٣ 
تقيـيم اخلطـر الـذي جيريـه الوجـود      ‘ ١’ :الدويل لتوفري األمن املادي للمواقع أمور منها

 مـن   ٥املشورة املقدمة من جملس التنفيذ والرصد، وفقا للمادة         ‘ ٢’العسكري الدويل؛   
 .هذا املرفق

يــسعى الوجــود العــسكري الــدويل إىل بنــاء مــستويات أعلــى مــن الثقــة         ٤-١-٣ 
وُتوّسـع قـدرات    .العمل من أجـل تطبيـع الوضـع األمـين يف حمـيط املواقـع        إىل  مان و واأل

دائـرة شـرطة كوسـوفو بأســرع صـورة ممكنـة حـىت يتــسىن للوجـود العـسكري الــدويل         
 . هذه املهام غري العسكريةالتخلي عن

ة األرثوذكــسية الــصربية  رجــال الــدين التــابعني للكنيــس تنقــلتــضمن كوســوفو حريــة  ٢-٣
 لتنقــــل اارتيبــــات احلمايــــة الالزمــــة هلــــذا يف كوســــوفو وتــــوفر تاملــــرتبطني هبــــص واألشــــخا
 .االقتضاء حسب

 
 ٤املادة 

 احلمايةتوفري مناطق 

توفر محاية خاصة لعدد خمتار من األديرة والكنائس وغريهـا مـن املواقـع الدينيـة التابعـة                ١-٤
ــة   ــة  للكنيــسة األرثوذكــسية الــصربية، باإلضــافة إىل املواقــع التارخيي ــة الــيت تكتــسي أمهي  والثقافي

. تتـوافر فيهـا احلمايـة    منـاطق  حتديـد  صرب كوسوفو، وذلـك عـن طريـق     لطائفةخاصة بالنسبة   
الـسهر علـى وجـود املواقـع الـيت يلـزم محايتـها         : فيمـا يلـي  احلمايـة وتتمثل أهداف إقامة منـاطق  

عية، مبـا يف ذلـك أسـلوب    وعلى سري األمور فيها بسالم؛ وصون بيئتها التارخيية والثقافية والطبي       
ــة أفــضل       ــة يف حميطهــا، مــع كفال ــع وقــوع أحــداث مناوئ ــدين؛ ومن العــيش الرهبــاين لرجــال ال

ق ـبتطـ و . اليت تعيش يف املناطق احمليطة هبا      للطوائف واملستدامة   تناسقةالشروط املمكنة للتنمية امل   
 :يةالقيود التالية بدون املساس مبلكية املمتلكات املوجودة يف مناطق محا

 :حيظر كل نشاط جديد يف القطاعات التالية ١-١-٤ 
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ــاء أو التطــوير ألغــراض   )أ(   ــةالبن ــل جتاري ــن قبي ــوارد    ، م التنقيــب عــن امل
ــة      ــاء واخلطــوط الكهربائي ــد الكهرب ــسدود وحمطــات تولي ــاء ال ــة واســتغالهلا؛ وبن املعدني

 واألفران واملصانع وطرق املرور يف املناطق الريفية؛

 . التطوير املؤديان إىل إزالة الغابات أو تلويث البيئةالبناء أو )ب(  

بـل   وق .د كل نشاط جديد يف القطاعات التالية حـسبما متليـه الظـروف            يقيَّ ٢-١-٤ 
الــشروع يف األنــشطة يف املنــاطق التاليــة، تطلــب البلديــة املعنيــة احلــصول علــى موافقــة  

 إىل حييـل الطرفـان املـسألة    وإذا مل ُيتوصـل إىل اتفـاق،   . الكنيسة األرثوذكـسية الـصربية    
 .)٣( من هذا املرفق٤-٥جملس التنفيذ والرصد الستعراضه وفقا للمادة 

ــاء أو التطــوير ألغــراض   )أ(   ــةالبن ــي  جتاري ــا يل ــل م ــاء هياكــل   ، مــن قبي بن
املعلمـة الثقافيـة الـيت يلـزم محايتـها،          /الكنيـسة / يتجاوز ارتفاعها ارتفاع الدير    صروح أو

 وبناء املستودعات، والورش، واحملالت، واملطاعم، واحلانـات،        الشوارع،/وبناء الطرق 
ــادق  ــُز/واملقــاهي، والفن ــالُن ــبرتين    لُل، وظُلَ ــة، وحمطــات ال ــواد الغذائي ــع امل  وأكــشاك بي

، والنوادي الليلية، وغريها مـن املبـاين الكـبرية يف           ملتاجر الكربى وإصالح السيارات، وا  
 املناطق الريفية؛

 والترفيه والتسلية؛التجمعات العامة  )ب(  

 .التوسع احلضري يف األراضي الزراعية )ج(  

ــل ٣-١-٤  ــاطق    ري كوســوفو أن جيــ تكف ــع يف من ــز الواق  ختطــيط األراضــي يف احلي
 .٢-١-٤ و ١-١-٤ بندين للقيود احملددة يف الوفقااحلماية 

 :)٤(قةحدد مناطق احلماية بالنسبة للمواقع التالية استنادا إىل اخلرائط املرفُت ٤-١-٤ 

 )٥(ديتشاين/ فيسوكي ديتشاين، ديتساندير 

 بيتش/ بيتش، بييتبطريركية 
__________ 

ملنـاطق  ا األنـشطة يف  القيـام بـأي مـن هـذه    تستشري البلدية املعنية بصورة مباشرة جملس التنفيـذ والرصـد يف حالـة      )٣( 
ن، وقلعة زفتشان اليت شيدت يف القرون الوسطى؛ وبلدة         النصب التذكاري لغازميستا   : من مناطق احلماية   التالية

اجلــسر القــدمي الــذي بــين يف القــرون  /نوفــو بــردو الــيت أســست يف القــرون الوســطى أيــضا؛ وجــسر فوينــوفيتش  
 .الوسطى كذلك

 .S/2007/168/Add.2انظر  )٤( 
 ٢٠٠/٥ القـرار التنفيـذي   نص عليهـا اليت  “املنطقة احملددة اخلاصة ”ماية لدير فيسوكي ديتشاين     احل منطقة   متاثل )٥( 

 . والقرارات التنفيذية الالحقة٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥لبعثة إدارة األمم املتحدة املؤقتة يف كوسوفو املؤرخ 
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 بريشتينا/ غراتشانيتسا، بريشتييندير 

 ليبليان/ تقدمي السيدة العذراء، ليبيانكنيسة 

 سربيتسا/ ديفيتش، سكينديرايدير 

 إستوك/ غوريوتش، إستوغدير 

 كلينا/ بوديسافتسي، كلييندير 

 )٦(زفيتشان/يتسان سوكوليتسا، زفدير 

 غنييالن/ دراغاناتس، غييالندير 

 بريزرين/ رئيس املالئكة القدسي، بريزريندير 

 زفتشان/ بانييسكا، زفتساندير 

 أوراهوفاتس/زوتشيشيت، راهوفتس/ زوتشيشيت، زوكيشيتدير 

 أوراهوفاتس/هوتسي ومادهي، راهوفيتس/ فيليكا هوتشاقرية 

 زوبني بوتوك/ دوبوكي بوتوك، زوبني بوتوكدير 

 بريزرين/غورنياسيلي، بريزرين/ القديس جورج، غورنيي سيلوكنيسة 

 ليبوسافيتش/ سوتشانيتسا، ليبوسافيكدير 

 كلينا/ وكنيسة، أوليازيتسي، كليينمنسك 

 )٧(أوبيليتش/ستان التذكاري، أوبيليك غازمينصب 

 زفيتشان/ زفيتشان املشيدة يف القرون الوسطى، زفيتسانقلعة 

 نوفو بردو/وفو بردو املشيدة يف القرون الوسطى، نوفوبردي نبلدة 

 فوتشيترن/اجلسر القدمي، فوشتري/ فوينوفيتش املشيد يف القرون الوسطىجسر 

__________ 
 يتعني علـى   لذا. لدير سوكولتسا واجملمع التذكاري إيزا بوليتيينيةمشتركة مع منطقة احلما هذه   يةمنطقة احلما   )٦( 

ن تطلب احلصول على موافقة من الكنيسة األرثوذكسية الصربية وإدارة متحف إيزا بوليتيين قبـل           البلدية املعنية أ  
 . من هذا املرفق٢-١-٤القيام بأي نشاط جديد حسبما تنص عليه املادة 

ذلك؛ لـ  تبعـا ، علـى أن توسـع هـذه املنطقـة           ا نفـسه  يـة  إما بأن تدرج بارياكتاريفو توريب يف منطقة احلما        يوصى  )٧( 
 لـضريح الـسلطان     يـة  أيـضا بـأن تنـشأ منطقـة محا          ويوصـى  . املعلم ا مستقلة تنشأ هلذ   يةن تدرج يف منطقة محا    أ أو

 .مراد
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 بريزرين/كوريتشا، بريزرين/ر كورتيتشا، كوريتشيتي القديس بمنسك 

 : متر حوهلا١٠٠ للمواقع التالية على حيز يةمنطقة احلماتقتصر  ٥-١-٤ 

 ليبوسافيتش/لقديس بيتكا، ليبوسافيك ادير 

 ليبوسافيتش/ املربئني املقدسني، ليبوسافيكدير 

 سربيتسا/ السيدة العذراء يف هفوسنو، سكيندرايدير 

 بريزرين/كوريتشا، بريزرين/ القديس مارك، كوريشيدير 

 سوفا ريكا/موتشوتيشيت، سوهاريكي/ الثالوث، موشتيشتدير 

 بريزرين/سريدسكا، بريزرين/دسكي السيدة العذراء، سريكنيسة 

 أوروتشفاتس/نريودميلي، فرييزاي/ القديس أوروش، نُريودميدير 

 فيتينا/بوزفيك، فييت/ بيناتش، بوزوفيكدير 

 : مترا حوهلا٥٠تقتصر مناطق احلماية للمواقع التالية على حيز  ٦-١-٤ 

 كلينا/ دوالتس، كلييندير 

 إيستوك/كفاتس، إيستوغديورا/ القديس نيكوال، غيوراكوككنيسة 

ــسة  ــذراء يف هودي كنيـ ــسيدة العـ ــا، غيت الـ ــشتريـ ــوهاريكي /موشتيـ ــست، سـ  /موتشوتـ
 ريكا سوفا

 تشتربتسي/ القديس نيكوال، شتريبتسيكنيسة 

 تشتريبتسي/دونيا بيتينيا، شتريبتسي/ القديس تيودور، بييت وبوشتمكنيسة 

 تشتريبتس/غوتوفوتشا، شتريبتسي/ القديس نيكوال، غوتوفوتشيكنيسة 

 تشتريبتسي/غوتوفوتشا، شتريبتسي/ السيدة العذراء،  غوتوفوتشيكنيسة 

 شتريبتسي/غورنيا بيتينيا، شتريبتسي/ القديس جورج، بييت وإيربمكنيسة 

 بريززين/موتشنيكوفو، بريزرين/ القديس نيكوال، موشنيكويفكنيسة 

 بريززين/ القديس نيكوال، بوغوتشيفتسي بريزرينكنيسة 

 بريززين/درايتشيتشي، بريزرين/القديس نيكوال، درايتسيك كنيسة 

 بريزرين/سريدسكا، بريزرين/ القديس نيكوال، سريدسكيكنيسة 
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ــسة  ــواريني  كنيـــ ــاء احلـــ ــا ( اآلبـــ ــديس بيتكـــ ــنيك)أو القـــ ــشنيكوفو، /ويف، موشـــ موتـــ
 بريزرين/بريزرين

 بريزرين/سريدسكا، بريزرين/ القديس جورج، سريدسكيكنيسة 

ــ ٧-١-٤  بريــزرين إقامــة منطقــة احلمايــة خاصــة   /سلطات البلديــة لربيــزرينتتــوىل ال
بريزرين بالتعاون مع جملـس التنفيـذ والرصـد، وتـشمل تلـك             /باملركز التارخيي لربيزرين  

كـسية والعثمانيـة والكاثوليكيـة والالدينيـة وغريهـا مــن      ذو املواقـع الـصربية األرث  املنطقـة 
 املواقع الصربية الثقافيـة والدينيـة التاليـة         تندرجو .املواقع ذات األمهية التارخيية والثقافية    

 القــدمي، “املــاراس مهــاال”يتــشا، و  الــسيدة العــذراء يف لييفكنيــسة :يف منطقـة احلمايــة 
، واملدرســة األرثوذكــسية للقديــسني ســرييل وميثوديــوس،    املقــدسوكنيــسة املَخلِّــص 

 .)٨(ةقفا األسسكنوجممع 

ــا هوتــــــشا ختــــــول ٢-٤ ــة فليكــــ ــ/ قريــــ ــة  بادهي، هوتــــــسي و مــــ التــــــشاور مــــــع بلديــــ
ــة      /راهــوفيتس ــاطق احلماي ــشطة يف من ــاتس، احلــق يف ممارســة ســلطة حمــدودة علــى األن أوراهوف

ث الــديين والثقــايف والتخطــيط الريفــي ملنطقــة احلمايــة، وفقــا       ارتيتعلــق بــالتعريف بــال   وفيمــا
ة يف كوسـوفو   لبعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـ        ٢٠٠٠/٤٥ من الالئحة التنظيمية     ٢-٥ بندلل

 جملـــس التنفيـــذ والرصـــد بتيـــسري تلـــك ويقـــوم .املتعلقـــة بـــاإلدارة الذاتيـــة لبلـــديات كوســـوفو
 . من هذا املرفق٤-٥املشاورات وفقا للمادة 

 
 ٥ املادة  

  التنفيذ والرصدجملس

ُينشأ جملس للتنفيذ والرصد وجيتمع بصورة منتظمة لرصـد وتيـسري تنفيـذ أحكـام هـذه                  ١-٥
 .ث الديين والثقايف الصريب يف كوسوفوارتة حبماية الالتسوية املتصل

ــدم     ٢-٥ ــف دويل أقـ ــد موظـ ــذ والرصـ ــس التنفيـ ــرأس جملـ ــدويل    يـ ــدين الـ ــل املـ ــه املمثـ  يعينـ
 .كوسوفو يف

 يف ويـشارك  .أعضاء باإلضـافة إىل الـرئيس  ) ٧(يتألف جملس التنفيذ والرصد من سبعة  ٣-٥
افة يف كوسوفو، ومعهـد محايـة املعـامل التارخييـة            الثق وزارة :اجمللس ممثلون عن املؤسسات التالية    

ــشتيين ــة يف       /يف بري ــامل التارخيي ــة املع ــد محاي ــصربية، ومعه ــسة األرثوذكــسية ال ــشتينا، والكني بري

__________ 
) رونـوفيتس (ائية القديس جورج، وكنيسيت القديس جورج دركاتو إقامة األسقف، ةقفا جممع إقامة األس   يضم  )٨( 

 ).توتيتس(والقديس نيقوال 



S/2007/168/Add.1  
 

07-27899 57 
 

ليبوسافيتش، ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، وجملـس أوروبـا، ومنظمـة األمـم            /ليبوسافيك
 .املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 :لس التنفيذ والرصد ما يلي جميتوىل ٤-٥

ــام         )أ(  ــذ أحك ــشأن تنفي ــدويل ب ــدين ال ــل امل ــشورة والتوصــيات إىل املمث ــدمي امل تق
 ث الديين والثقايف الصريب يف كوسوفو؛ارتالتسوية املتصلة حبماية ال

احلمايــــة ميـــدانيا وعلـــى وضــــعها   اإلشـــراف علـــى تعــــيني حـــدود منـــاطق      )ب( 
 التنفيذ؛ موضع

حدود مناطق احلماية والقيود املتعلقـة هبـا إذا مـا تطلبـت             يف  ات  التوصية بتغيري  )ج( 
 الظروف ذلك؛

 املنازعـــات بـــني الكنيــسة األرثوذكـــسية الـــصربية والـــسلطات  تـــسويةتيــسري   )د( 
املركزية واحمللية يف كوسوفو بشأن تنفيذ أحكام هذا املرفق وتقدمي التوصـيات الالزمـة للتـدابري                

 دويل حسب االقتضاء؛اليت يتخذها املمثل املدين ال

تقدمي توصـيات إىل املمثـل املـدين الـدويل لتـصحيح أوجـه القـصور احملتملـة يف              )هـ( 
 ث الديين والثقايف الصريب يف كوسوفو؛ارتتنفيذ أحكام التسوية املتصلة حبماية ال

الوجـود العـسكري    القـانون يف كوسـوفو، و     تقدمي املشورة إىل وكاالت إنفـاذ        )و( 
 املوفــدة يف إطــار الــسياسة األوروبيــة املــشتركة لألمــن والــدفاع بــشأن املــسائل الــدويل، والبعثــة

 .ث الديين والثقايفارتة مبواقع الاألمنية اليت تكون هلا صل

 التنفيــذ والرصــد أمانــة تكــون مــسؤولة عــن الرصــد اليــومي لتنفيــذ هــذا   يــدعم جملــس ٥-٥
 .للرئيسموظفني دوليني وحمليني خيضعون مباشرة تألف من املرفق، وت

 .يعمل جملس التنفيذ والرصد يف إطار تعاون وثيق مع جلنة تنفيذ إعادة اإلعمار ٦-٥
 

 ٦ املادة  
 عرقية املعروضات األثرية والإعادة

خـذت علـى سـبيل االسـتعارة         الـيت أُ   عرقيـة تعيد مجهورية صربيا املعروضات األثريـة وال       ١-٦
 ،١٩٩٩ و ١٩٩٨بـني عـامي     املمتـدة   رة  من متاحف كوسوفو لعرضها مؤقتا يف بلغراد يف الفت        

 .التسويةهذه  يوما من تاريخ بدء تنفيذ ١٢٠وذلك يف غضون 
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 املرفق السادس
 الدين اخلارجي  
 ١املادة   

 أحكام عامة

ــة صــربيا       ١-١ ــدين اخلــارجي جلمهوري ــن ال ــصيبها م ــوفو ن ــل كوس ــصيب  . تتحم وحيــدد ن
ا علــى أســاس املبــادئ التاليــة،  كوســوفو عــن طريــق التفــاوض بــني كوســوفو ومجهوريــة صــربي  

تـصبح كوسـوفو مـسؤولة عـن الـدين اخلـارجي املخـصص           : وباالتفاق مع الدائنني ذوي الـصلة     
مىت كانت كوسوفو مقر املستفيد النهائي؛ ويقّسم الدين اخلارجي غري املخصص بـني الطـرفني               

 .على أساس نسبة توضع باالتفاق بني الطرفني، بالتعاون مع صندوق النقد الدويل
 

  ٢املادة   
 التزامات خدمة الدين

ــة صــربيا، مــا مل جتــر تــسوية الــدين وإعــادة تقــسيمه علــى حنــو كامــل       ١-٢ تكفــل مجهوري
ضـــامنة /باالتفـــاق مـــع الـــدائنني، اســـتمرار خدمـــة الـــدين وفقـــا ملـــسؤوليتها بـــصفتها مقترضـــة

د حـسب  وترّد كوسوفو جلمهورية صربيا نصيب كوسوفو من خدمة الـدين احملـد     . سيادة ذات
 .األصول والذي كانت تدفعه مجهورية صربيا ريثما تكتمل عملية تسوية الدين

 
 ٣املادة   

 التحكيم

يف غــضون ســتة وزيعــه إذا مل تتفــق كوســوفو ومجهوريــة صــربيا علــى تــسوية الــدين وت ١-٣
 يعـّين الفريـق التـوجيهي الـدويل حمكِّمـا دوليـا بعـد استـشارة                 ،هـذه التـسوية   من بدء نفاذ    أشهر  

طرفني، لكي يتولّى تقسيم الدين اخلارجي جلمهورية صربيا بني مجهورية صـربيا وكوسـوفو،              ال
ــان، با      ــه الطرف ــذي مل يتفــق علي ــدين اخلــارجي ال ــدائنني  الأو ذلــك القــسط مــن ال تفــاق مــع ال

 .الصلة ذوي

هـو الـذي يقـرر الـديون الـيت يـتعني أن       و،   هنائيا للدينوزيع  جيريه احملكّم من ت   يكون ما    ٢-٣
 .ل إىل كوسوفو، وأن تتحملها كوسوفوحتّو
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 املرفق السابع
 املمتلكات واحملفوظات  

 
 ١املادة   

 ةيمكواملؤسسات احل

ــة املؤســسات احل    ١-١ ــة حتــّول إىل كوســوفو حقــوق ملكي ــا،  كومي ــة هب وااللتزامــات املتعلق
ــا ــل التأســيس       مب ــا قب ــال ال احلــصر خــصوم م ــى ســبيل املث ــشمل عل ــة   . ي ــوق امللكي وحتــّول حق
ــة حمــددة   كوميــة االلتزامــات املتعلقــة هبــا اخلاصــة باملؤســسات احل  و الــيت تقــدم خــدماهتا يف بلدي

 امليـاه، والـتخلص مـن       اتفحسب أو يف عدد حمدود من البلديات، وال سيما يف جماالت إمـداد            
وحتتـرم كوسـوفو    . )٩(النفايات، والري، والتدفئة، إىل تلك البلدية أو إىل البلـديات ذات الـصلة            

 .ري األوروبية املتعلقة بإدارة املياه، وإدارة النفايات، ومحاية البيئةاملعاي

بغض النظر عـن حقـوق امللكيـة املـشار إليهـا، تتخـذ الـسلطات املختـصة يف كوسـوفو                      ٢-١
وينبغــي أن . التــدابري املالئمــة لتنفيــذ املبــادئ الدوليــة ذات الــصلة بــإدارة الــشركات وحتريرهــا   

إىل وضـع  احلكوميـة  ة أعـاله علـى وجـه التحديـد عـودة املؤسـسات          يستثىن من التدابري املذكور   
 .هاداخلالشركات املسامهة املستقلة وكذلك هياكل إدارة الشركات اليت أنشئت 

 

__________ 
أمـرا  أو  /ارة املؤقتة يف كوسوفو خالل الفترة االنتقالية قاعدة تنظيمية تعديليـة و           تصدر بعثة األمم املتحدة لإلد     )٩( 

توجيها إداريا تعديليا حتوَّل مبقتضاه إىل كوسوفو حقوق امللكية وااللتزامات املتعلقة هبـا اخلاصـة باملؤسـسات                
بـني املركـز    احلكوميـة    وتقسم حقوق امللكية وااللتزامات املتعلقـة هبـا اخلاصـة بفـرادى املؤسـسات             احلكومية،  

أو التوجيه اإلداري   /تلك القاعدة التنظيمية و   يبدأ نفاذ   و.  من هذا املرفق   ١-١والبلديات احملددة وفقا للمادة     
 .حاملا تنتهي الفترة االنتقالية
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 ٢املادة   
 املؤسسات االشتراكية

متــارس وكالــة كوســوفو االســتئمانية الوصــاية علــى املؤســسات االشــتراكية وأصــوهلا،   ١-٢
اعـدة التنظيميـة لبعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو املعدِّلـة              وفقا ملا تنص عليـه الق     
وُيبـــّت يف املطالبـــات وفقـــا لألحكـــام  . )١٠( بـــصيغتها املعدلـــة٢٠٠١/١٢للقاعـــدة التنظيميـــة 

 . من هذا املرفق٣املنصوص عليها يف املادة 
__________ 

 ٢٠٠١/١٢تصدر بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو قاعـدة تنظيميـة معدلـة للقاعـدة التنظيميـة             )١٠( 
ويبـدأ  .  من هـذا املرفـق وأيـضا املبـادئ التاليـة           ٢بصيغتها املعدلة خالل الفترة االنتقالية، تتضمن أحكام املادة         

 :نفاذ تلك القاعدة التنظيمية فور انتهاء الفترة االنتقالية
متول وكالة كوسوفو االستئمانية من ميزانية كوسـوفو ومـن املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة الـيت يقـدمها                       •

ــة كوســوفو االســتئمانية، بعــد أداء مجيــع مطالبــات     املــ احنون ومــن الــصناديق االســتئمانية التابعــة لوكال
 الدائنني ومطالبات امللكية الصحيحة؛

ــادئ       • ــا ملب ــة وفق ــة الكامل ــة اخلاصــة باحلماي ــة  االوحتــاط امللكي ــة األوروبي ــة تفاقي ــسان حلماي ــوق اإلن  حق
 واحلريات األساسية؛

 علـى حنـو شـفاف    االشـتراكية تئمانية تنفيـذ عمليـة خصخـصة املؤسـسات         تواصل وكالة كوسوفو االسـ     •
 ؛املعنيةومبشاركة من األطراف الدولية 

ويتعني النص يف تشريع كوسوفو على قواعـد   . االسترداد املاديبدال منويواصل تطبيق مبدأ التعويض      •
ة يف  وارد ذات الـصلة الـ      التشريع املعايري  يمفصلة بشأن طريقة حتديد هذا التعويض، كما يتعني أن يراع         

 حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛حلماية االتفاقية األوروبية 
نـها وكالـة كوسـوفو االسـتئمانية تنفيـذ عمليـة تـصفية          يتعني أن تواصل جلان التصفية املـستقلة الـيت تعيّ         و •

 املؤسسات املخصخصة وأصوهلا على حنو شفاف؛
 بـشأن اخلصخـصة أو التـصفية إال بعـد التمـاس املـشورة               وال تتخذ وكالة كوسوفو االستئمانية قـرارات       •

  ذات الصلة؛االشتراكيةي مقر املؤسسات ؤومن مسؤولني يعملون بالبلديات اليت ت
 أي إجـراء تتخـذه وكالـة كوسـوفو     حيـال وتنشأ جلان استعراض بغرض النظر يف ما يقدم من مطالبات       •

عراض توصية تكون مبثابة القـرار النـهائي لوكالـة    وتقدم جلنة االست  . تصفية ال ناجلإحدى  االستئمانية أو   
 الغرفة اخلاصة التابعة للمحكمة العليا املختـصة        أماموميكن الطعن يف ذلك القرار      . كوسوفو االستئمانية 

 يف املسائل املتعلقة بوكالة كوسوفو االستئمانية؛
ــة الــيت تقــيم يف كوســوفو يف كــل مــن اجمللــس وجلــ      • ان التــصفية وجلــان وتــشارك الطوائــف غــري األلباني

 االستعراض؛
 بالبــت يف التحديــد النــهائي للملكيــة هااضــطالعاخلاصــة التابعــة للمحكمــة العليــا وتواصــل آليــة الغرفــة  •

  من هذا املرفق؛٣والفصل يف املطالبات، وفقا للمادة 
 وأة  وحيتفظ بالصناديق االستئمانية التابعة لوكالة كوسوفو االستئمانية واليت حتـوي عائـدات اخلصخـص              •

 الـصناديق    هـذه  وُتـستثمر أصـول   . طالبات الدائنني ومطالبات امللكية الـصحيحة     التصفية لغرض الوفاء مب   
 يف استثمارات خاضعة لتصنيف وكاالت التصنيف الدولية؛

ــع        • ــاء جبمي ــات والوف ــك املطالب ــدمي تل ــهاء أي أجــل لتق ــر انت ــة    وإث ــات امللكي ــدائنني ومطالب ــات ال مطالب
 حتـّول األمـوال املتبقيـة لـدى وكالـة كوسـوفو             –وال املتاحـة يف كـل حالـة          يف حدود األمـ    – الصحيحة
 .إىل حكومة كوسوفو) االشتراكيةتصفية املمتلكات / وعائدات خصخصةاالشتراكيةاملمتلكات (االستئمانية 
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االتفاقية األوروبيـة   االمتثال ملبادئ   رصد  يتوىل املمثل املدين الدويل، خصيصا ألغراض        ٢-٢
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وللتشريعات املنطبقة املتعلقة خبصخصة املؤسـسات          حلماية  

 : وتصفيتها، تعيني املمثلني الدوليني التالنياالشتراكية

 أعضاء من جملس إدارة وكالة كوسوفو االستئمانية؛) ٣(ثالثة  )أ( 

  وكالة كوسوفو االستئمانية؛مدير األمانة التنفيذية جملس إدارة )ب( 

 يف كل جلنة من جلان التصفية؛) ١(عضو واحد  ) ج( 

يف كــل جلنــة مــن جلــان االســتعراض، ويتــوىل ذلــك العــضو ) ١(عــضو واحــد  )د( 
 .تهاأيضا رئاس

ويتمتع األعـضاء الـدوليون يف جملـس اإلدارة، متـصرفني بـصورة مـشتركة وباإلمجـاع،                  ٣-٢
ــذي تت   ــرار ال ــق الق ــسلطة تعلي ــرار      ب ــك الق ــىت رأوا أن ذل ــتئمانية م ــة كوســوفو االس خــذه وكال

ــة     ــة األوروبيـ ــادئ االتفاقيـ ــع مبـ ــارض مـ ــة يتعـ ــية   حلمايـ ــات األساسـ ــسان واحلريـ ــوق اإلنـ حقـ
إحالــة املــسألة إىل الغرفــة اخلاصــة للمحكمــة العليــا بغــرض  مث ، افــذوبروتوكوالهتــا والقــانون الن

 . االستعجالوجهاحلاالت على  تلكوتبت الغرفة اخلاصة يف . ااختاذ قرار بشأهن

 املدفوعة من عائدات اخلصخصة والتصفية املودعة يف الـصناديق         بالغوتقتضي فرادى امل   ٤-٢
االســتئمانية احلــصول علــى موافقــة األعــضاء الــدوليني يف جملــس اإلدارة، متــصرفني علــى حنــو     

 .ب الدفعمشترك وباإلمجاع، ما مل تكن الغرفة اخلاصة قد أصدرت بالفعل قرارا بوجو

ويتمتـــع أكـــرب مـــانَِحْين دولـــيني يف وكالـــة كوســـوفو االســـتئمانية بـــاحلق يف حـــضور   ٥-٢
 .اجتماعات جملس إدارة وكالة كوسوفو االستئمانية بصفة مراقبني

 
 ٣املادة   

 عملية البت يف مطالبات وكالة كوسوفو االستئمانية

 هلـذا الغــرض مبقتـضى القاعــدة   تواصـل الغرفـة اخلاصــة التابعـة للمحكمــة العليـا املنــشأة     ١-٣
يف كوســوفو االضــطالع بالتحديــد لــإلدارة املؤقتــة  لبعثــة األمــم املتحــدة ٢٠٠٢/١٣التنظيميــة 

 .النهائي للملكية والفصل يف املطالبات

: التاليـة جمـاالت االختـصاص     ملعاجلـة   تنشأ يف الغرفـة اخلاصـة مخـسة أفرقـة متخصـصة             و ٢-٣
 املطالبــات ‘٣’ة املــوظفني؛ قائمــ املطالبــات املتــصلة ب‘٢’ املطالبــات املتــصلة باخلصخــصة؛ ‘١’

 إعـادة تنظـيم مطالبـات       ‘٥’ املطالبات املتـصلة بالتـصفية؛       ‘٤’العامة املتصلة بامللكية والدائنني؛     
 .ويتألف كل فريق متخصص من قاضيني دوليني وقاض واحد من كوسوفو. املؤسسات
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قـرارات الغرفـة    إعـادة النظـر يف       بغـرض    وينشأ داخل الغرفـة اخلاصـة فريـق لالسـتئناف          ٣-٣
ويتــألف فريــق االســتئناف مــن ثالثــة قــضاة دولــيني إضــافيني وقاضــيني إضــافيني مــن    . اخلاصــة
 .كوسوفو

 
 ٤املادة   

 وكالة ممتلكات كوسوفو

يف كوسـوفو   لـإلدارة املؤقتـة      لبعثـة األمـم املتحـدة        ٢٠٠٦/١٠تظل القاعـدة التنظيميـة       ١-٤
يف كوسـوفو  لإلدارة املؤقتـة   لبعثة األمم املتحدة ٢٠٠٦/٥٠دة التنظيمية القاعببصيغتها املعدلة  

، مبـا يف ذلـك املمتلكـات     غـري املنقولـة  اخلاصـة لمطالبـات املتعلقـة باملمتلكـات      ل إجياد حل بشأن  
 املمتلكـات  قـضايا بّت هنائيا يف وُي.  وفقا ألحكام هذه التسويةتنفذالزراعية والتجارية، سارية و   

ــول  ــانو٣١حبلـ ــسمرب /ن األول كـ ــد    ٢٠٠٧ديـ ــرارات يف موعـ ــذ القـ ــتكمال تنفيـ ــرض اسـ  بغـ
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يتجاوز  ال

 :ويشغل الوظائف التالية ممثلون دوليون يعّينهم املمثل املدين الدويل ٢-٤

 رئيس؛الأعضاء يف جملس اإلشراف، مبن فيهم ) ٣(ثالثة  ) أ( 

 مدير األمانة التنفيذية؛ ) ب( 

 رئيس؛ال باملمتلكات، مبن فيهما املتعلقةيف جلنة املطالبات ) ٢(عضوان  ) ج( 

 . من هذا املرفق٥ وفقا للمادة ،)٢ (قاضيان )د( 
 

 ٥املادة   
  يف املطالبات املتعلقة بوكالة ممتلكات كوسوفوالبتعملية 

عـة لوكالـة     باملمتلكات التاب  املتعلقةقرارات جلنة املطالبات    املقدمة ضد   طعون  اليبت يف    ١-٥
ممتلكات كوسوفو أفرقة تابعة للمحكمة العليا، يتكون كل منها من ثالثـة قـضاة اثنـان دوليـان                  

 .وواحد حملي

ومـىت  . حقـوق امللكيـة   غـري املنقولـة      اخلاصةال ختول احليازة غري القانونية للممتلكات       و ٢-٥
يف حينـها    بالبـتّ بـة   متكن املطاِلب من إثبات تعذر وصوله إىل املؤسسات املختـصة لتقـدمي مطال            

شـبه قـضائية     ن احملكمـة املختـصة أو أي هيئـة أخـرى قـضائية أو             فـإ اآلجال القانونية،   يف حدود   
 .تلك املطالبة غري مقبولةتعترب  ال
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 التـدابري اإلضـافية الكفيلـة بـضمان         ، بالتشاور مع املمثل املدين الدويل     ،وتنفذ كوسوفو  ٣-٥
وفعاليـة إنفـاذ    أو التعـويض عنـها      املمتلكـات   علقـة باسـترداد     املتاملطالبـات   يف   البّتفعالية عملية   

 .القرارات
 

 ٦املادة   
 استرداد املمتلكات

 اسـترداد املمتلكـات،   لقـضايا ، األولويـة يتعني أن تتصدى كوسوفو أيـضا، علـى سـبيل           ١-٦
وتنـشئ كوسـوفو آليـة مـستقلة        . مبا يف ذلك مـا يتعلـق منـها بالكنيـسة األرثودوكـسية الـصربية              

ويــدعى . اســترداد املمتلكــاتملعاجلــة قــضايا  اإلطــار الــسياسايت والتــشريعي واملؤســسي لــصوغ
الــيت ال تنتمــي إىل طوائــف الللمــشاركة يف تلــك اآلليــة ممثلــو اجملتمــع الــدويل، مبــن فــيهم ممثلــو   

 .األغلبية
 

 ٧املادة   
 احملفوظات

جالت العقاريـة    الـس  يف ذلـك  ، مبـا    هـا الـيت نقلـت خارج     يعاد إىل كوسـوفو احملفوظـات      ١-٧
الدولـة الـيت    وُتنقـل إىل كوسـوفو حمفوظـات        . وغريها من الوثـائق املتـصلة بكوسـوفو وبـسكاهنا         

مجهوريــة صــربيا والــيت تلــزم لــإلدارة العاديــة لــشؤون كوســوفو، وفقــا ملبــدأ األمهيــة  حتــتفظ هبــا 
 .الوظيفية، وبغض النظر عن مكان وجود تلك احملفوظات يف السابق أو حاليا

ء دبـ د مجهورية صربيا أو تنقل تلـك احملفوظـات كافـة يف غـضون سـتة أشـهر مـن          تعيو ٢-٧
وريثما جيري إرجاع احملفوظـات أو نقلـها، تتـيح مجهوريـة صـربيا الوصـول                . هذه التسوية نفاذ  

 .إىل تلك احملفوظات حبرية دومنا إعاقة وعلى حنو فعال
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 املرفق الثامن
 قطاع كوسوفو األمين  
 ١املادة   

 فوأمن كوسو

تتوىل كوسوفو سلطة اإلشراف علـى إنفـاذ القـانون واألمـن والعـدل والـسالمة العامـة                   ١-١
 ىلطوارئ املدنية ومراقبـة احلـدود علـى أراضـيها، مـا مل ُيـنص علـ                االستجابة ل  و اتواالستخبار

 .خالف ذلك يف مواضع أخرى من هذه التسوية

 وأفرادهـا   طوائـف ية وحقـوق ال   ل مؤسسات كوسوفو األمنية وفقا ملعايري الدميقراط      عمت ٢-١
 .على النحو احملدد يف املرفق الثاين

 .تشكل كوسوفو جلنة برملانية لإلشراف على القطاع األمين وفقا هلذه التسوية ٣-١

وضـع  هـذا اجمللـس     ويتـوىل   . رئيس الـوزراء  لتبع  يكوسوفو جملسا ألمن كوسوفو     تنشئ   ٤-١
وفو إطار عمل تشريعيا بشأن عناصـر القطـاع          كوس ضعوت. استراتيجية أمنية وفقا هلذه التسوية    

 .، وفقا هلذه التسويةرقابةاألمين، مشفوعا باألحكام املناسبة على صعيدي امليزانية وال

 ،يف جماالت القطاع األمين املشتملة علـى مـشاركة دوليـة مـستمرة وفقـا هلـذه التـسوية                ٥-١
سـتراتيجيات  العـسكري الـدويل، ا    تضع كوسوفو، بالتعاون مع املمثل املدين الدويل والوجود ال        

 .رور الزمنمبلنقل املسؤولية الكامل إىل سلطات كوسوفو الالزمة 

قطــاع كوســوفو األمــين بالــشفافية التامــة إزاء جــريان كوســوفو،   تتــسم عمليــة إنــشاء   ٦-١
 .وتتخذ كوسوفو التدابري املناسبة لالتصال وبناء الثقة مع النظراء اإلقليميني

ــا عــايري األمــم املتحــدة و تتقيــد كوســوفو مب ٧-١  واالحتــاد منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
 األســلحة، وكــذلك بــسائر االتفاقــات والبيانــات  حتديــداألورويب وممارســاهتا يف جمــال األمــن و

 .األمنية اإلقليمية حتت إشراف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
 

 ٢املادة   
 الشرطة

 .أحناء كوسوفوسائر  ألجهزة الشرطة يف حيافَظ على تسلسل قيادي موحَّد ١-٢

 .تكون حدود مناطق مراكز الشرطة هي نفسها حدود البلديات ٢-٢
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ي ألفــراد الــشرطة ضــمن بلديــة مــا، قــدر اإلمكــان، التــشكيل   عرقــيعكــس التــشكيل ال ٣-٢
 .ي للسكان ضمن تلك البلديةعرقال

طة مبــن فــيهم قــادة املراكــز، ُتعطــى اجملــالس احملليــة املكّونــة مــن ممثلــي البلــديات والــشر  ٤-٢
زعمــاء /غل الكامــل لتــسهيل التعــاون بــني مراكــز الــشرطة والــسلطات البلديــة   يشتــمقومــات ال

 .اجملالس رؤساء البلدياتهذه ويترأس . اجملتمعات احمللية

شرطة الـ حياط قادة املراكز احمللية علما، بشكل مسبق، بالعمليات اليت تقـوم هبـا قـوات           ٥-٢
ــة     ااخلركزيــة أو امل ــة، إال إذا اقتــضت اعتبــارات ميداني صــة ضــمن حــدود مراكــز الــشرطة احمللي

 .خالف ذلك

، جيــري اختيــار قــادة البلــديات الــيت يــشكل فيهــا صــرب كوســوفو غالبيــة الــسكان يف  ٦-٢
يقتـرح جملـس البلديـة امسـني علـى األقـل لـشغل وظيفـة قائـد                  : املراكز احمللية وفق اإلجراء التـايل     

وميكـن  . َع الشروط املهنية الـدنيا علـى النحـو احملـدد يف قـوانني كوسـوفو               املركز، مستوفيني مجي  
 يومــا مــن تــاريخ  ١٥لــوزارة الداخليــة عندئــذ تعــيني أحــد مرشــحي هــذه القائمــة يف غــضون    

وإذا مل حيظ أّي من املرشحني مبوافقة الوزارة، يقدم اجمللـس البلـدي، لنظـر الـوزارة،               . استالمها
جيري اختيارهم من بني املـوظفني      اآلخرين الذين   رشَحني  املمن  ألقل  من اثنني على ا   قائمة ثانية   

العاملني يف جهاز شرطة كوسوفو واملستوفني مجيَع الشروط املهنية الدنيا على النحـو احملـدد يف           
وتكون الوزارة ملزمة عندئذ بتعيني أحد مرشـحي القائمـة الثانيـة يف غـضون          . تشريع كوسوفو 

 . يوما من تاريخ استالمها١٥
 

 ٣املادة   
 احلدود

ــدويل،          ١-٣ ــسكري ال ــدويل والوجــود الع ــدين ال ــل امل ــع املمث ــاون م ــضع كوســوفو، بالتع ت
ــة احلــدود           ــى مراحــل، مــسؤوليةَ مراقب ــرطة كوســوفو، عل ــاز ش ــيح تــسليم جه ــتراتيجية تت اس

 .يرتبط هبا من اإلدارة املتكاملة وما

 الـذايت   املتمتعـة بـاحلكم   كية  االشـترا مقاطعـة كوسـوفو     ُتحدَّد أراضي كوسـوفو حبـدود        ٢-٣
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشـتراكية علـى النحـو الـذي كانـت عليـه تلـك احلـدود             ضمن  

، باستثناء ما ُعدل منها مبوجب اتفاق رسـم احلـدود بـني     ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف  
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فربايـر  / شـباط ٢٣  يفمجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة     ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية 
١١(٢٠٠١(. 

 يف تـشكيل جلنـة تقنيـة    مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة    تبحـث كوسـوفو مـع     ٣-٣
هذه التسوية لرسم احلدود ماديا ومعاجلـة املـسائل         بدء نفاذ    يوما من    ١٢٠مشتركة يف غضون    

مجهوريـة   و مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة      بـني    ٢٠٠١األخرى النامجة عـن تنفيـذ اتفـاق عـام           
. وُينَجز عمل اللجنة التقنية يف غضون سنة من تاريخ تـشكيلها          . مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  

ــدويل والوجــود العــسكري الــدويل لتــسهيل       ــة كــل مــن املمثــل املــدين ال وُيمثَّــل يف هــذه اللجن
املناقشات بني الطـرفني، وميكنـهما املـشاركة يف إجـراء رسـم احلـدود بنـاء علـى طلـب أّي مـن                 

 .الطرفني
 

 ٤املادة   
 اتاالستخبار

هتـدد  الـيت   ألخطـار   ق التاسـع وكالـة أمـن داخليـة لرصـد ا           رفـ تؤسِّس كوسوفو وفقا للم    ١-٤
وخاضـعة إلشـراف    األعـراق   وتكون هذه الوكالة مهنية وغري سياسية ومتعددة        . أمنها الداخلي 

 .برملاين وإدارة مدنية
 

 ٥املادة   
 كوسوفو يف قوة األمن

وال ينـتج   . كوسـوفو األمـن يف    تـدعى قـوة     األعـراق   وة جديدة ومهنية ومتعـددة      ُتنشأ ق  ١-٥
ويؤسَّس تنظـيم حكـومي يـديره    . عن هذه القوة عبء مايل ال ضرورة له على موارد كوسوفو  

كوسـوفو وفقـا للمـرفقني التاسـع واحلـادي          األمـن يف    مدنيون لكفالة اإلشراف املدين على قـوة        
 .عشر

كوســوفو بأســلحة خفيفــة وال متتلــك أســلحة ثقيلــة كالــدبابات    األمــن يف تــزوَّد قــوة  ٢-٥
 فـرد يف اخلدمـة      ٢ ٥٠٠وال يتجـاوز عـدد القـوة        . املدفعية الثقيلة أو القدرة اجلوية اهلجومية      أو

 . احتياطي٨٠٠الفعلية و 

__________ 
جملــس األمــن ”:  أن٢٠٠١ّمــارس / آذار٧ مجلــة أمــور أخـرى يف بيانــه املــؤرخ  يفذكـر رئــيس جملــس األمــن   )١١( 

ويؤكد يف هذا الـصدد     . ر بضرورة احترام سيادة مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة ووحدة أراضيها         يذكّ
 .“... ٢٠٠١فرباير / شباط٢٣على وجوب أن حيترم اجلميع اتفاق رسم احلدود املوقّع يف سكوجبي يف 
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حيــدد الوجــود العــسكري الــدويل، بالتنــسيق مــع املمثــل املــدين الــدويل، التغــيريات يف     ٣-٥
وُتستعَرض هذه احلـدود بـشكل   .  من هذا املرفق٢-٥ملنصوص عليها يف املادة حدود األعداد ا  
 .هذه التسويةبدء نفاذ  سنوات من ٥ ل عنقال يكامل يف موعد 

ألزمــات االســتجابة لكوســوفو يف البدايــة مــسؤولة أساســا عــن  األمــن يف تكــون قــوة  ٤-٥
 ذلــك، تــصمَّم القــوة وُتهيــأ  باإلضــافة إىلو.  ومحايــة املــدنينيالــتخلص مــن الــذخرية املتفجــرة و

ويـضع  . لالضطالع بوظائف أمنية أخرى غـري مالئمـة للـشرطة أو سـائر أجهـزة إنفـاذ القـانون                  
الوجود العسكري الدويل، بالتنسيق مـع املمثـل املـدين الـدويل، إجـراء معياريـا خاضـعا للرصـد                    

 .االضطالع هبذه الوظائف األمنيةب الذي يؤذن فيه للقوة وقتلتحديد ال

رمسيـا  وُتِعد كوسوفو إجراء  . كوسوفو من فئات اجملتمع كافة    األمن يف   ُيعيَّن أفراد قوة     ٥-٥
هـذه التـسوية   بـدء نفـاذ    ويبـدأ التعـيني ُبَعيـد       . ختيار باالشتراك مع الوجود العسكري الدويل     لال

د أولية يف غضون سنة من اختتام الفترة االنتقالية علـى النحـو احملـد             تشغيلية  قدرة  وجود  لكفالة  
 . من هذه التسوية١٥يف املادة 

 عنـد   قـوة األمـن يف كوسـوفو      تبذل كوسوفو واجملتمع الدويل جهودا مشتركة لتجهيـز          ٦-٥
مجيـع مـصادر   عـن  لوجـود العـسكري الـدويل       بـإعالم ا  كوسـوفو   قـوم   وت. توفر األموال واملوارد  

 .األموال والتجهيزات اليت تقدمها للقوة جهات من خارج كوسوفو
 

 ٦املادة   
 فيلق محاية كوسوفو

 تـسهيل انتعـاش    هـا  بعـد أن يكـون قـد حقـق أهدافـه، مبـا في              فيلق محايـة كوسـوفو    ُيَحل   ١-٦
وتعـود للوجـود العـسكري الـدويل، بالتـشاور مـع املمثـل املـدين                . كوسوفو بعد انتهاء الـصراع    

وجيـب أن   . الدويل وكوسوفو، السلطة التنفيذية على فيلق محايـة كوسـوفو وحيـدد موعـد حلـه               
 مـن هـذه   ١٥حل الفيلق يف غضون سنة من اختتام الفترة االنتقالية على النحو احملدد يف املادة  ُي

 .دماجاإلتسريح وإعادة عملية للويضع اجملتمع الدويل ملتقاعدي الفيلق . التسوية
 

 ٧املادة   
 مراقبة اجملال اجلوي

ته وُتساءل عنـه بـشكل     اهلا اجلوي وتتحمل مسؤولي   الكاملة جمل لكية  املتستعيد كوسوفو    ١-٧
 لتنظيم أنشطة الطريان املدين يف كوسـوفو، شـريطة احتفـاظ            ديناملطريان  للوُتنشئ هيئة   . كامل

الوجود العسكري الدويل حبقه يف وضع اجملال اجلوي جمددا حتت املراقبة العسكرية على النحـو              
 املـدين أيـضا شـركة لتـوفري      وتعـّين هيئـة الطـريان     . احملدد يف املادة الثانية من املرفق احلادي عـشر        

 .خدمات املالحة اجلوية
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 املرفق التاسع
 املمثل املدين الدويل  

 
 ١املادة   

 األهداف

تضطلع كوسوفو مبسؤولية إدارة شؤوهنا الذاتية استنادا إىل املبادئ الدميقراطيـة لـسيادة     ١-١
كافـــةً وائـــف طالقـــانون، واملـــساءلة يف احلكـــم، ومحايـــة حقـــوق اإلنـــسان وحقـــوق أعـــضاء ال

وإقـرارا بـأنّ االضـطالع مبـسؤوليات كوسـوفو مبوجـب هـذه              . هـا أفرادوتعزيزها، ورفـاه مجيـع      
التسوية سيستلزم جمموعة كبرية من األنشطة املعقدة والصعبة، سيشرف ممثل دويل مـدين علـى               

 .هود اليت تبذهلا سلطات كوسوفو يف هذا الصدداجلتنفيذ هذه التسوية ويساند 
 

 ٢املادة   
  وصالحياتهاملمثل املدين الدويلالية و

 املمثــل املــدين الــدويليف مــا يتعلــق باإلشــراف العــام علــى تنفيــذ هــذه التــسوية، يقــوم    ١-٢
 :يلي مبا

تــولّي الــسلطة النهائيــة يف كوســوفو بالنــسبة لتفــسري اجلوانــب املدنيــة هلــذه         )أ( 
 التسوية،

هــام احملــددة املوكلــة إليــه يف  ضــمان التنفيــذ الفعلــي هلــذه التــسوية عــرب أداء امل   )ب( 
 أجزاء أخرى منها؛

تـصويب أّي إجـراءات تتخـذها    ب، عند االقتضاء، للقياماختاذ تدابري تصحيحية    )ج( 
 بـسيادة   سسلطات كوسوفو ويعترب املمثل املدين الدويل أهنـا تـشكل خرقـا هلـذه التـسوية أو متـ                  

 وميكـن   ، التـسوية أو روحهـا     أو تتعارض بشكل أو بآخر مع نص هـذه        على حنو خطري    القانون  
قـرارات  القـوانني أو   الأن تتضّمن هذه التـدابري التـصحيحية علـى سـبيل الـذكر ال احلـصر إلغـاء                   

 تعتمدها سلطات كوسوفو؛اليت 

نص هـذه التـسوية أو روحهــا،   لــاخلطـري أو املتكـرر   عـدم االمتثــال  يف حـاالت   )د( 
السياسة األوروبية لألمـن    أو بعثة   /الدويل و أو يف حاالت اإلعاقة اخلطرية لعمل املمثل املدين         /و

ــه أو اختــاذ     والــدفاع ــة أي موظــف عمــومي أو إقالت ، تكــون للمثــل الــدويل املــدين ســلطة معاقب
 تدابري أخرى، عند االقتضاء، لكفالة التقيد الكامل هبذه التسوية وتنفيذها؛ أّي
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خلــاص أو عــرب رصــد تنفيــذ مجيــع اجلوانــب املدنيــة هلــذه التــسوية عــرب مكتبــه ا  )هـ( 
من جهات فاعلـة أو منظمـات دوليـة أخـرى قـد تكـون موجـودة                لإلبالغ   آليات مناسبة    نشاءإ

 .يف كوسوفو

علــى النحــو الــيت يتمتــع هبــا تكــون للمثــل املــدين الــدويل، باإلضــافة إىل ســلطة التعــيني   ٢-٢
باشـرا  دد يف مواضع أخرى من هذه التسوية، سلطة تعيني شـاغلي بعـض الوظـائف تعيينـا م                 ـاحمل

 :أو املوافقة على تعيينهم على النحو التايل

  شخصية دولية يعّينها املمثل املدين الدويل؛مراجع احلسابات العاميكون  )أ( 

صـندوق كوسـوفو    بعد انتهاء والية األعضاء الدوليني احلاليني يف جملس إدارة           )ب( 
لــدويل ممــثال دوليــا كعــضو يف ، يعــّين املمثــل املــدين ا التقاعديــةاالســتئماين ملــدخرات املعاشــات

 جملس إدارة هذا الصندوق؛

 القــضاة واملــدعني العـــامني   الــسياسة األوروبيــة لألمـــن والــدفاع   بعثــة  ختتــار   )ج( 
 ؛املسبقةموافقة املمثل املدين الدويل الذين حيتاج تعيينهم إىل الدوليني 

ــدير العــام جلهــاز اجلمــارك، ومــد     )د(  ير إدارة تعــّين ســلطات التعــيني املختــصة امل
الــضرائب، ومــدير اخلزانــة، واملــدير اإلداري لــسلطة كوســوفو املــصرفية املركزيــة، بعــد موافقــة 

 املمثل املدين الدويل؛

ينظر املمثل املدين الدويل، عند ممارسة سلطة التعيني العائـدة لـه، يف مـؤهالت                )هـ( 
ــى     ــهم وســجلهم عل ــهم ونزاهت ــة ومسعت ــانون صــعيداملرشــحني املهني ــق الق ــشكل صــارم   تطبي  ب

 .وحيادي

املمثـل  ُتناط بالشخص نفـسه صـالحيات املمثـل املـدين الـدويل وسـلطاته وصـالحيات                  ٣-٢
، حتـت إدارة    السياسة األوروبية لألمن والدفاع   وُتعطى بعثة   .  وسلطاته اخلاص لالحتاد األورويب  

 يف ذلك بـشكل     ، الصالحيات التالية يف جمال سيادة القانون، مبا       املمثل اخلاص لالحتاد األورويب   
ــة احلــدود واجلمــارك وخــدمات الــسجون، بطرائــق       خــاص يف جمــال القــضاء والــشرطة ومراقب

 :حيددها جملس االحتاد األورويب وفقا هلذه التسوية

ــة التحقيــق بالــشكل املناســب، وفقــا للقــانون، يف قــضايا جــرائم      )أ(  ســلطة كفال
العرقيــة واجلــرائم املاليــة طوائــف لواجلــرائم بــني ااحلــرب واإلرهــاب واإلجــرام املــنظم والفــساد  

م اخلطــرية األخــرى، مبــا يف ذلــك عنــد االقتــضاء علــى يــد حمققــني دولــيني  ئواالقتــصادية واجلــرا
 يعملون مع سلطات كوسوفو أو بشكل مستقل؛
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مـن هـذا املرفـق      ) أ(٣-٢سلطة كفالة التبليغ عـن القـضايا املـذكورة يف املـادة              )ب( 
مـدعني عـامني دولـيني يعملـون       علـى يـد      ، عند االقتضاء  ،ذلكبشكل مناسب، مبا يف     قاضاهتا  مل

قــضايا الــيت ويــستند اختيــار ال. باالشـتراك مــع مــدعني عــامني مــن كوســوفو أو بـشكل مــستقل  
للمدعني العامني الدوليني إىل معايري موضـوعية وضـمانات إجرائيـة علـى النحـو الـذي                 ستحال  

ويــضطلع املــدعون العــامون الــدوليون . عالــسياسة األوروبيــة لألمــن والــدفاحيــدده رئــيس بعثــة 
 بأعماهلم وفقا لقوانني كوسوفو؛

ــذكورة يف     )ج(  ــضايا املـــ ــب يف القـــ ــشكل املناســـ ــصل بالـــ ــة الفـــ ــلطة كفالـــ  ســـ
من هذا املرفق والقضايا املدنية املتصلة باملمتلكات، مبـا يف ذلـك عنـد االقتـضاء                ) أ( ٣-٢املادة  

من أفرقــة مــع قــضاة مــن كوســوفو يف  علــى يــد قــضاة دولــيني يعملــون بــشكل مــستقل أو ضــ  
قـضاة  قـضايا الـيت يفـصل فيهـا     ويستند اختيار ال. احملكمة ذات الصالحية للنظر يف تلك القضايا 

الـسياسة  ن إىل معايري موضوعية وضمانات إجرائية على النحو الـذي حيـدده رئـيس بعثـة                  ودولي
املـــة يف أداء واجبـــاهتم  ويتمتـــع القـــضاة الـــدوليون باســـتقاللية ك.األوروبيـــة لألمـــن والـــدفاع

 للقانون؛القضائية ويضطلعون بأعماهلم ضمن نظام كوسوفو القضائي ووفقا 

) أ( ٣-٢مسؤولية كفالـة تنفيـذ القـرارات بـشأن القـضايا املـذكورة يف املـادة                 )د( 
 من هذا املرفق بالشكل املناسب وفقا للقانون، على يد السلطات املختصة يف كوسوفو؛

ع مبـــسؤوليات أخـــرى بـــشكل مـــستقل أو مـــع الـــسلطات  ســـلطة االضـــطال )هـ( 
 املختصة يف كوسوفو لكفالة صون سيادة القانون والنظام والسالمة العامني وتعزيزها؛

بالتشاور مع املمثـل املـدين الـدويل، سـلطة نقـض أو إلغـاء القـرارات التنفيذيـة                    )و( 
صـون سـيادة القـانون       ، حـسب االقتـضاء، لكفالـة      اليت تتخذها السلطات املختصة يف كوسوفو     

 والنظام والسالمة العامني وتعزيزها؛

. سلطة الرصد والتوجيه واإلرشـاد يف مجيـع اجملـاالت املتـصلة بـسيادة القـانون                )ز( 
ح إمكان الوصول الفـوري والكامـل إىل أّي موقـع           تيتسّهل سلطات كوسوفو هذه اجلهود وت     و

 واد واألحداث يف كوسوفو؛ من امل ذلكأو شخص أو نشاط أو إجراء أو وثيقة أو غري

بعثـة  سلطة كفالة التنفيذ الفعال هلذه التسوية عن طريق أداء املهام املوكلة إىل              )ح( 
  يف أجزاء أخرى من هذه التسوية؛السياسة األوروبية لألمن والدفاع

 لالضــطالع الــسياسة األوروبيــة لألمــن والــدفاعبعثــة الســلطة تعــيني مــوظفي  )ط( 
 .ىل البعثةبالوظائف املوكلة إ



S/2007/168/Add.1  
 

07-27899 71 
 

يشرف املمثل املدين الدويل على تنمية املؤسسات املدنية يف كوسوفو، مبا فيهـا املراقبـة           ٤-٢
ؤسسات األمنية فيهـا، دون اإلخـالل مبـسؤوليات منظمـة حلـف مشـال األطلـسي           املاملدنية على   

  واإلشــراف املــدينقــوة األمــن يف كوســوفوأو الوجــود العــسكري الــدويل يف مــا يتعلــق بتنميــة 
 . من هذه التسوية٥-١٤عليها، على النحو احملدد يف املادة 

داخلي علـى النحـو احملـدد يف        الـ مـن   لأل وكالـة    إنـشاء يشرف املمثل املدين الدويل علـى        ٥-٢
 .املرفق الثامن

 آليــة تتــيح اســتعراض اســتخدام صــالحياته  نــشاءسلطة إبــمثــل املــدين الــدويل يتمتــع امل ٦-٢
 دون اإلخــالل بامتيــازات املمثــل املــدين الــدويل  اد األورويباملمثــل اخلــاص لالحتــ وصــالحيات 

 . وحصاناهتما مبوجب هذه التسويةاملمثل اخلاص لالحتاد األورويبو
 

 ٣املادة   
  الفاعلة الدوليةهاتالتنسيق مع اجل

، ينــشئ  إىل أقــصى حــد ممكــن ملــشاركة الدوليــة يف كوســوفو ا وفعاليــة  تــرابطلكفالــة ١-٣
ــدويل   ــدين ال ــل امل ــشطة اجل   املمث ــع أن ــسيق مجي ــة لتن ــة مالئم ــة   آلي ــة الدولي ــات الفاعل ــدعم . ه وت

 باملعلومــات الــيت حيتــاج إليهــا  املــدين الـدويل  الفاعلــة تلــك اجلهـود بتزويــد املمثــل هــاتاجل هـذه 
 .ليضطلع مبهامه

أن حتـتفظ ببعثـة يف كوسـوفو،        ) املنظمـة (طلب إىل منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا          ُي ٢-٣
املـدين  يدانيا شامال، لدعم التنمية الدميقراطيـة يف كوسـوفو ودعـم عمـل املمثـل      شمل وجودا م  ت

ويـتم فيمـا بـني املنظمـة واملمثـل اختـاذ ترتيبـات حمـددة هلـذا الـدعم املقـدم مـن                        . ومكتبـه الدويل  
 مـن   ٦-٤ومتنح بعثة املنظمة وأفرادها نفس االمتيـازات واحلـصانات احملـددة يف املـادة               . املنظمة

 وتقدم كوسوفو إىل بعثة املنظمة مجيع األشكال املالئمة مـن املـساعدة الـيت تلزمهـا                 .هذا املرفق 
 .إلداري حسب االقتضاءلتضطلع مبهامها، مبا يف ذلك تقدمي الدعم اللوجسيت وا

 به فيما يتصل باإلشـراف      ط، وفقا للدور التنسيقي العام املنو      املدين الدويل  يتوىل املمثل  ٣-٣
، رئاســة جلنــة تنــسيق تتــألف مــن رئــيس الوجــود العــسكري الــدويل، علــى تنفيــذ هــذه التــسوية

 األمـــن والتعـــاون ، ورئـــيس بعثـــة منظمـــةالـــسياسة األوروبيـــة لألمـــن والـــدفاعورئـــيس بعثـــة 
املـسامهة يف تنفيـذ   خـرى  األكيانـات  ال، ومـن ترتئـي اللجنـة انـضمامه مـن ممـثلني عـن                أوروبا يف

 .هذه التسوية
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 ٤املادة   
 املمثل املدين الدويلف ائوظ مالك هيكل

 بعــد إجــراء مــشاورات داخــل املــدين الــدويليتــوىل فريــق تــوجيهي دويل تعــيني املمثــل  ١-٤
 فلأوتتـ . ويلتمس الفريق تأييد جملس األمن التابع لألمم املتحدة هلـذا التعـيني   . االحتاد األورويب 

ــا  : عــضوية الفريــق مــن  ــا وإيطالي ــسا ســياوروأملاني  لواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة وا  وفرن
 .وروبية ومنظمة حلف مشال األطلسيواالحتاد األورويب واملفوضية األ

. ويــرأس اجتماعاتــهالتــوجيهي الــدويل  مباشــرة إىل الفريــق املــدين الــدويلع املمثــل تبــي ٢-٤
 .ويسدي الفريق اإلرشاد إىل املمثل

، حسبما يـراه الزمـا،      )املكتب املدين الدويل  ( طاقم موظفني    املدين الدويل يدعم املمثل    ٣-٤
 .باملهام احملددة يف هذه التسويةللمساعدة على االضطالع 

 إنشاء أي وجود ميداين يراه الزمـا لإلشـراف علـى التنفيـذ              املدين الدويل جيوز للممثل    ٤-٤
وينـــشئ املمثـــل مكتبـــا ميـــدانيا يف ميتروفيتـــشا يركـــز بـــصفة خاصـــة . الكامـــل هلـــذه التـــسوية

اإلســكان،  /ةالعــودة، وحقــوق امللكيــ  / القــانون، وحريــة التنقــل  ســيادة/جمــاالت األمــن  علــى
 .االقتصادية والتنمية

، بــصفته كــذلك ممــثال خاصــا لالحتــاد األورويب، مبوجــب   املــدين الــدويليتمتــع املمثــل ٥-٤
بـه مبوجـب هـذه    القوانني يف كوسوفو مبـا يلزمـه مـن صـالحية قانونيـة ليـضطلع باملهـام املنوطـة            

 .التسوية بشكل كامل

، بـصفته كـذلك ممـثال خاصـا لالحتـاد األورويب، االمتيـازات               املـدين الـدويل    مينح املمثل  ٦-٤
 :واحلصانات التالية

متنح كوسوفو مكتب املمثـل املـدين الـدويل واملمثـل اخلـاص لالحتـاد األورويب                 )أ( 
ومبــاين املكتــب وحمفوظاتــه وســائر مــا يتبعــه مــن ممتلكــات نفــس االمتيــازات واحلــصانات الــيت  

ــا مبوجــب اتفاق     تت ــا وســائر ممتلكاهت ــا وحمفوظاهت ــات الدبلوماســية ومبانيه ــا البعث ــع هب ــا  مت ــة فيين ي
 للعالقات الدبلوماسية؛

موظفيـه  متنح كوسوفو املمثل املدين الدويل واملمثل اخلاص لالحتـاد األورويب و           )ب( 
نـهم املمثـل يف     الـذين يعي  مـن الفئـة الفنيـة        وأسرهم، وكـذلك املـوظفني الـدوليني         من الفئة الفنية  

إطار صالحيته احملددة يف هذه التسوية، نفس االمتيازات واحلـصانات الـيت يتمتـع هبـا املبعوثـون            
 اقية فيينا للعالقات الدبلوماسية؛الدبلوماسيون وأسرهم مبوجب اتف
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متــنح كوســوفو ســائر مــوظفي مكتــب املمثــل املــدين الــدويل واملمثــل اخلــاص     )ج( 
فــس االمتيــازات واحلــصانات الــيت يتمتــع هبــا املوظفــون اإلداريــون  لالحتــاد األورويب وأســرهم ن

 .والتقنيون وأسرهم مبوجب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية
 

 ٥املادة   
 تقليص وإهناء والية املمثل املدين الدويل

، بوضع نقـاط     املدين الدويل  يقوم الفريق التوجيهي الدويل، استنادا إىل توصيات املمثل        ١-٥
ملمثـــل، وجيـــري استعراضـــا شـــامال واليـــة اس مرجعيـــة لغـــرض إجـــراء اســـتعراض دوري لقيـــا

هـذه التـسوية بغيـة تقلـيص نطـاق      ء نفـاذ  دبـ لصالحيات املمثل بعد فترة ال تزيد عن سنتني من    
 .فيض تواتر التدخالت بشكل تدرجييصالحيات املمثل وخت

التـوجيهي الـدويل أن كوسـوفو        عنـدما يثبـت للفريـق        املدين الـدويل  تنتهي والية املمثل     ٢-٥
 . هذه التسويةقد نفذت أحكام

 
 ٦املادة   

 التعاون

، بـصفته كـذلك ممـثال     املدين الـدويل   تتعاون سلطات كوسوفو بشكل كامل مع املمثل       ١-٦
خـرى، مـن أجـل التنفيـذ        األدوليـة   الفاعلـة   ال اجلهـات نظمـات و  مـع امل   األورويب و  دالحتالخاصا  

ويشكل عدم تعاون سـلطات كوسـوفو علـى هـذا النحـو             . تسويةالناجح جلميع جوانب هذه ال    
 . من هذا املرفق١-٢وجب املادة خرقا ألحكام هذه التسوية مب

 دالحتـا ل، بـصفته كـذلك ممـثال خاصـا           املدين الـدويل   تقدم سلطات كوسوفو إىل املمثل     ٢-٦
اءة وفعاليــة، ضطلع مبهامــه بكفــاألورويب، مجيــع األشــكال املالئمــة مــن املــساعدة الــيت تلزمــه ليــ

 .يف ذلك تقدمي الدعم اللوجسيت واإلداري حسب االقتضاء مبا
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 املرفق العاشر
 

 بعثة السياسة األوروبية لألمن والدفاع  
 

 املادة   
 الوالية والصالحيات

، حتــت إدارة املمثــل )بعثــة الــسياسة(متــارس بعثــة الــسياسة األوروبيــة لألمــن والــدفاع   ١-١
ن املرفــــق التاســــع مــــن  مــــ٣-٢، صــــالحياهتا احملــــددة يف املــــادة اخلــــاص لالحتــــاد األورويب

 .التسوية هذه

ن املرفـق    مـ  ٦-٤متنح بعثة السياسة وأفرادها االمتيازات واحلـصانات احملـددة يف املـادة              ٢-١
 .التاسع من هذه التسوية

 
 ٢املادة   

 هيكل البعثة

 .ورويب تعيني رئيس بعثة السياسةيتوىل جملس االحتاد األ ١-٢

لـــى املــستوى املركــزي أو احمللـــي   جيــوز لــرئيس بعثــة الـــسياسة إنــشاء أي وجــود، ع      ٢-٢
قــانون مــن هــذه التــسوية    كالمهــا، يــراه الزمــا لكفالــة تنفيــذ العناصــر املتعلقــة بــسيادة ال        أو

 .كامل بشكل
 

  ٣املادة   
 التعاون

 تلزمهــا تقــدم كوســوفو إىل بعثــة الــسياسة مجيــع األشــكال املالئمــة مــن املــساعدة الــيت  ١-٣
ــدعم        ــدمي الــ ــك تقــ ــا يف ذلــ ــة، مبــ ــاءة وفعاليــ ــا بكفــ ــضطلع مبهامهــ ــسيت واإلداري لتــ اللوجــ

 .االقتضاء حسب
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 املرفق احلادي عشر
 

 الوجود العسكري الدويل  
 

 ١املادة   
 األهداف

 :يتوىل الوجود العسكري الدويل املسؤوليات التالية ١-١

 مؤســسات تمكن إىل أن تــأمــن كوســوفو ضــد التهديــدات اخلارجيــة، كفالــة  )أ( 
 املسؤولية؛هذه  تويل منكوسوفو 

توفري بيئة مأمونة وآمنة يف مجيع أرجاء إقليم كوسوفو، باالشـتراك مـع املمثـل                )ب( 
 تـويل مـسؤولية املهـام األمنيـة الـيت         تمكن مـن  املدين الدويل، دعما ملؤسسات كوسوفو إىل أن تـ        

 لة على حدة؛يضطلع هبا الوجود العسكري الدويل، وذلك لكل حا

ــشاء         )ج(  ــك اإلن ــم ذل ــن كوســوفو ودع ــوة أم ــدريب ق ــشاء وت ــى إن اإلشــراف عل
 ذلــك فــرز األعــضاء احملــتملني لــضمان  شملوالتــدريب، وذلــك مبــساعدة جهــات أخــرى؛ ويــ 

املهنيــة؛ والــسعي لتحقيــق التمثيــل العرقــي الــسليم؛ وإعمــال احلــق يف جمــازاة    الكفــاءة حتلــيهم ب
 لقوة بالتنسيق مع املمثل املدين الدويل؛ افرادالسلوك غري الالئق أل

 تعلق باألمن العسكري من هذه التسوية؛تالتحقق من االمتثال ألية جوانب  )د( 

دعم ما يقوم به املمثل املدين الدويل من عمل، والتنـسيق مـع هـذا العمـل عـن          )هـ( 
 ة إىل املمثل يف اجملال العسكري؛كثب، وإسداء املشور

ــساعدة   )و(  ــة االنــ   وإســدتقــدمي امل ــق بعملي ــشورة فيمــا يتعل دماج يف اهلياكــل اء امل
 .األوروبية األطلسية

 املهـام ليقـوم هبـا    خلـي عـن  تالل والقـدرات، وإىل أن يتـسىن   ائسويف حدود املتاح من ال   ٢-١
آخرون يف إطار برامج يتفـق عليهـا، يقـدم الوجـود العـسكري الـدويل املـساعدة إىل الـسلطات                

 : التاليةاالتاجمل الدويل يف احمللية واملمثل املدين

 التصدي للمتطرفني الذين يتسمون بالعنف؛ )أ( 

 كفالة حرية التنقل؛ )ب( 

 تسهيل عودة الالجئني؛ )ج( 

 إزالة األسلحة غري املرخصة وحراستها وتدمريها؛ )د( 
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 محاية املواقع الدينية والثقافية اليت جرى حتديدها؛ )هـ( 

 ود حسب االقتضاء؛االضطالع مبهام رصد احلد )و( 

تقدمي الدعم إىل اجملتمع الدويل ومنظمات التنفيـذ املدنيـة الرئيـسية، ملـساعدهتا               )ز( 
 .على الوفاء بوالياهتا، وذلك لكل حالة على حدة

يشرف الوجود العسكري الدويل على قوة أمن كوسوفو ويراقبها وتكـون لـه الـسلطة        ٣-١
كري الدويل، بالتنسيق مـع املمثـل املـدين الـدويل، أن            ت للوجود العس  ثبالتنفيذية عليها إىل أن ي    

 .وفقا للمعايري الدوليةقادرة على الوفاء باملهام املكلفة هبا مكتفية ذاتيا والقوة أصبحت 

 ، كوســوفوفيلــق محايــة يكــون للوجــود العــسكري الــدويل الــسلطة التنفيذيــة علــى        ٤-١
 الوجود العسكري الدويل توقيـت حـل   بالتشاور مع املمثل املدين الدويل ومع كوسوفو، ويقرر 

 . من املرفق الثامن من هذه التسوية٦ق كما هو منصوص عليه يف املادة فيلال

بـاع املمارسـة املعمـول هبـا مـن قبـل جلنـة التنفيـذ         الوجـود العـسكري الـدويل ات   يواصـل   ٥-١
 املـشتركة    تنتقـل أنـشطة جلنـة التنفيـذ        ،ومع مـرور الوقـت    . احلالية املشتركة مع مجهورية صربيا    

إىل جلنة عسكرية مشتركة جديدة مشكلة من سلطات من كوسوفو ومجهوريـة صـربيا لتنـاول                
 .مسائل األمن العسكري حمل االهتمام املشترك

يتخذ الوجود العسكري الدويل تدابري لبناء الثقة بني قـوة أمـن كوسـوفو واملؤسـسات                 ٦-١
 . الدويلالدفاعية جبمهورية صربيا بالتنسيق مع املمثل املدين

 األطول، يواصل الوجود العسكري الـدويل العمـل مـع قـوة أمـن كوسـوفو           يف األجل و ٧-١
إلسداء املشورة هبدف حتقيق املزيد من إدماج كوسوفو يف اهلياكل األمنية األوروبيـة األطلـسية             

 .اليات دوليةوة بفكلوإشراك عناصر من قوة األمن يف بعثات م

 حتـت سـلطة جملـس مشـال األطلـسي وخيـضع إلدارتـه           يعمل الوجود العـسكري الـدويل      ٨-١
ــادي ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي      ــسياسية مــن خــالل التسلــسل القي ــسيطرته ال ويكــون . ول

 .لعسكري الدويل تسلسل قيادي موحدللوجود ا

ــة         ٩-١ ــاء اهلياكــل واخلــربات يف كوســوفو لكفال ــسي بن ــف مشــال األطل ــة حل ــدعم منظم ت
ــدنيتني الف  ــسيطرة واإلدارة املـ ــوفو، وال  الـ ــن كوسـ ــوة أمـ ــالتني لقـ ــع   عـ ــاالت وضـ ــيما يف جمـ سـ

ة، وختطـيط   يـ نازلربجمة واملي األفراد، والتخطيط وا  شؤون  االستراتيجيات، وختطيط القوة، وإدارة     
 .ن املرفق التاسع من هذه التسوية م٤-٢التدريبات، واملشتريات، وذلك مبا يتفق واملادة 
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 ٢املادة   
 الصالحيات والسلطات

اق اضطالع الوجود العسكري الدويل باملـسؤوليات املنوطـة بـه، تكـون لـرئيس               يف سي  ١-٢
إذن، بكــل مــا يــراه الزمــا وســليما، الوجــود العــسكري الــدويل ســلطة القيــام، دون تــدخل أو  

يف ذلك استخدام القوة العسكرية، من أجل محاية الوجود العسكري الدويل وأفراد آخـرين               مبا
ورئـيس الوجـود العـسكري    .  العسكري الدويل مبسؤولياتهحمددين ومن أجل اضطالع الوجود  

الدويل هو السلطة النهائية على مسرح العمليات يف جمال تفسري جوانب التسوية اليت تـرد فيهـا    
 .شارة إىل الوجود العسكري الدويلاإل

 :يتمتع الوجود العسكري الدويل بالسلطات التالية ٢-٢

ه مالئمـا، مبـا يف ذلـك        نوطة به حسبما يـرا    ملسؤوليات امل احلق يف االضطالع با    )أ( 
 ديد أو تدخل أو إذن؛استخدام مجيع أشكال القوة الالزمة حسب االقتضاء ودون تكليف ج

احلــق يف ممارســة حريــة التنقــل يف مجيــع أرجــاء كوســوفو بــشكل كامــل دون   )ب( 
 عوائق، وبأي وسيلة؛

) أو أجـزاء منـه    (وي  احلق يف إعادة بـسط الـسيطرة العـسكرية علـى اجملـال اجلـ               )ج( 
ويكفـل رئـيس الوجـود العـسكري        . بشكل فوري وكامل إذا أملت الـدواعي العـسكرية ذلـك          

 لى علم تام باختاذ أي قرار من هذا القبيل؛الدويل أن تكون هيئة كوسوفو للطريان املدين ع

 احلق يف تفتيش املباين واملرافق فيما يتصل باضطالعه مبهامه؛ )د( 

 على إنشاء أي قوات غـري       ، بالتنسيق مع املمثل املدين الدويل،     وافقةاحلق يف امل   )هـ( 
 ، واإلشراف عليها؛ إنشاءهاقترح كوسوفوتشرطية متعلقة باألمن 

 .ه مالئما من إجراءات لدعم واليته وفقا هلذه التسويةااحلق يف اختاذ ما ير )و( 

حلـصانات الـيت تتمتـع      متنح كوسوفو الوجود العسكري الـدويل املركـز واالمتيـازات وا           ٣-٢
 األمـم املتحـدة لـإلدارة        لبعثة ٢٠٠٠/٤٧ مبوجب الالئحة    القوة األمنية الدولية يف كوسوفو    هبا  

 .املؤقتة يف كوسوفو

يـتم  ويف مجيع احلاالت، تبقى سلطات الوجـود العـسكري الـدويل قيـد االسـتعراض، و                ٤-٢
 علـى   جملس مشـال األطلـسي  رارء على ق ابنبعد إجراء مشاورات مع األطراف املعنية و      تعديلها،  
 وتعزيـز توليهـا      مـن تنميـة قـدراهتا       مؤسسات كوسوفو   مىت متكّنت   كل حالة على حدة،    أساس

 .وليتها مسؤملزمام األمور وحت
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 املرفق الثاين عشر
 

 جدول األعمال التشريعي  
 

 ١املادة   
 تقر رمسيا أثناء الفترة االنتقاليةاليت ستشريعات ال

 رمسيا التشريعات الالزمة لتنفيذ أحكـام هـذه التـسوية أثنـاء الفتـرة                كوسوفو مجعيةقر  ت 
  يف أول يـوم    هانفاذيبدأ   و  اجلمعية  يوما، وتعترب التشريعات معتمدة من     ١٢٠ اليت متتد االنتقالية  

التاليـة  قـوانني   لـى سـبيل املثـال ال احلـصر، ال         وتشمل التـشريعات، ع   .  انتهاء الفترة االنتقالية   يلي
 :يهاعلتعديالت ال وأ

 عنية باالنتخابات العامة واحمللية؛املقوانني ال ١-١

 ؛ احملليعين باحلكم الذايتاملقانون ال ٢-١

 عنية باحلدود الفاصلة بني البلديات؛املقوانني ال ٣-١

 ماية؛احلعنية بإنشاء مناطق املقوانني ال ٤-١

سوية فــور انتــهاء  حــسبما يقتــضيه تنفيــذ أحكــام هــذه التــاتعــديالهت داخليــة أوالنظم الــ ٥-١
ة وتعزيــز حقــوق  مبــا يف ذلــك بــشكل خــاص الــنظم الداخليــة املتعلقــة حبمايــ  ،الفتــرة االنتقاليــة

 .الطوائف وأعضائها
 

 ٢املادة   
 النتقالية أو تعتمد بعد انتهائهاتقر رمسيا أثناء الفترة االيت ستشريعات ال

 تــشريعات أخــرى لتنفيــذ قــر رمسيــا أثنــاء الفتــرة االنتقاليــة جلمعيــة كوســوفو أن تجيــوز 
 يف أول يـوم     هـا  نفاذ أديب و  اجلمعية أحكام هذه التسوية حبيث تعترب، إذا مت إقرارها، معتمدة من         

التــشريعات علــى ســبيل األولويــة  تعتمــد هــذه ،وفيمــا عــدا ذلــك. انتــهاء الفتــرة االنتقاليــةيلــي 
ــور ــضمن   فـ ــة، وتتـ ــرة االنتقاليـ ــهاء الفتـ ــصر  ،انتـ ــال ال احلـ ــبيل املثـ ــى سـ ــواننيال ، علـ ــةقـ   التاليـ
 :يهاتعديالت علال أو

 تتعلق حبقوق الطوائف وأعضائها؛اليت قوانني ال ١-٢

 عين بإنشاء جملس أمن كوسوفو؛املقانون ال ٢-٢

 تشريع إنشاء هيئة للطريان املدين؛ ٣-٢
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 ؛معية تابعة للجة أمني رقابة إلنشاء جلنةعيةمجتعديالت النظام الداخلي لل ٤-٢

  باإلدارة املالية احمللية؛عيناملتشريع ال ٥-٢

 :التالينيالقوانني اليت تتعلق بتوزيع االختصاصات واملسائل األخرى املتصلة بالقطاعني  ٦-٢

 التعليم؛ ١-٦-٢ 

 الرعاية الصحية؛ ٢-٦-٢ 

 عين بقوة أمن كوسوفو؛املقانون ال ٧-٢

 عين باخلدمة يف قوة أمن كوسوفو؛املقانون ال ٨-٢

 خلدمة يف شرطة كوسوفو؛عين بااملقانون ال ٩-٢

 عين بإنشاء وكالة حملية للمخابرات يف كوسوفو؛املقانون ال ١٠-٢

  كوسوفو؛نسيةعين جباملقانون ال ١١-٢

 ة؛يين بالرموز الوطنية والعطالت الرمسعاملقانون ال ١٢-٢

 .املعين برد احلقوققانون ال ١٣-٢

 


