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  تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو 
مقدمــة  أوال -

هذا التقرير مقـدم عمـال بقـرار جملـس األمـن ١٢٤٤ (١٩٩٩) املـؤرخ ١٠ حزيـران/  - ١
يونيه ١٩٩٩، الذي قرر الس مبوجبه إنشاء بعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو 
وطلب إىل األمني العام أن يقدم تقارير يف فترات منتظمـة عـن تنفيـذ واليتـها. ويغطـي التقريـر 
أنشطة البعثة والتطورات احلاصلة يف كوسوفو ويف صربيا واجلبـل األسـود، منـذ ١ متـوز/يوليـه 

 .٢٠٠٣
وكما يعلم أعضاء جملس األمن، عينت هاري هولكريي (فنلندا) بصفـة ممثلـي اخلـاص  - ٢
اجلديد ورئيس بعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو. وقـد أكـد السـيد هولكـريي، 
عقـب وصولـه إىل بريشـتينا يف ١٣ آب/أغسـطس لتـويل مهامـه، األولويـات األساسـية للبعثـــة: 
توطيـد سـيادة القـانون وحتسـني احلالـــة األمنيــة، وال ســيما بالنســبة للجماعــات الــيت تشــكل 
ـــز حقــوق العــائدين واألقليــات؛ وتدعيــم التنميــة االقتصاديــة. وتنــدرج هــذه  أقليـات؛ وتعزي
األولويات يف سياق الواليـة العامـة للبعثـة املتمثلـة يف حتقيـق قـدر هـام مـن االسـتقالل واحلكـم 
الذاتيني يف كوسوفو، وفقا للقرار ١٢٤٤ (١٩٩٩). وقـد تعـني علـى ممثلـي اخلـاص أن يركـز 
يف البدايـة علـى احلالـة األمنيـة إذ أن عـددا مـن اهلجمـات العنيفـة ضـــد أعضــاء مجاعــة صــرب 
كوسوفو وأفراد إنفاذ القانون التابعني للبعثة قـد شـابت الفـترة األخـرية. وباإلضافـة إىل ذلـك، 
فقد اضطلع بنشاط حثيث بصورة خاصة يف التحضريات املؤديـة إىل فتـح حـوار مباشـر بشـأن 
املسائل العملية بني بريشتينا وبلغراد. وميثل هذا احلوار أحـد املعايـري النموذجيـة املتطلبـة للوفـاء 

باملعايري الالزمة قبل أن يتسىن النظر يف مسألة مركز كوسوفو. 
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مؤسسات دميقراطية فعالة  ثانيا -
واصلت البعثة نقل املسؤوليات غـري املسـندة الـوارد سـردها يف الفصـل ٥ مـن اإلطـار  - ٣
الدستوري إىل مؤسسات احلكـم الـذايت املؤقتـة. وعقـب قـرار اختـذه يف أيـار/مـايو جملـس نقـل 
السـلطات – الـذي أنشـأته البعثـة واملؤسسـات املؤقتـة لإلشـراف علـى عمليـة النقـــل ورصدهــا 
ـــد ١٧ مســؤولية أخــرى يتعــني  وتنسـيقها – نقلـت اآلن ١٩ مـن تلـك املسـؤوليات، ومت حتدي
نقلها، بطريقة تدرجيية ومنظمة وبالتعاون مع املؤسسات املؤقتة. ومن املنتظر أن تنقل بالكـامل 

بنهاية عام ٢٠٠٣ االختصاصات غري املسندة الثمانية املتبقية. 
وباإلضافــة إىل نقــل املســؤوليات غــري املســندة، دعــت املؤسســات املؤقتــة إىل نقـــل  - ٤
املسـؤوليات الـيت أسـندت إىل ممثلـي اخلـاص، وفقـا للفصـل ٨ مـن اإلطـــار الدســتوري. وقــدم 
رئيس وزراء كوسوفو أيضا إىل ممثلي اخلـاص عـددا مـن املقترحـات الراميـة إىل تعزيـز التعـاون 
بـني البعثـة واملؤسسـات املؤقتـة، وإىل إشـراك املؤسسـات املؤقتـة يف اـاالت املسـندة إىل ممثلــي 
اخلاص. وقد قبلت املقترحات اليت تتمشى مـع القـرار ١٢٤٤ (١٩٩٩) واإلطـار الدسـتوري، 
أو جيري حاليا النظر يف إمكانية قبوهلا. ويتواصل اآلن إنشاء آليات متكن من الزيـادة التدرجييـة 
يف مسؤوليات املؤسسات املؤقتة مع االمتثال يف نفس الوقت لإلطار الدستوري. وكجـزء مـن 
ـــري  اجلــهود املــتزايدة لتعزيــز التعــاون بــني البعثــة واملؤسســات املؤقتــة، مــن أجــل إنفــاذ املعاي
النموذجية، جيري حاليا وضع خطة لتنفيذ تلك املعايري تتضمن حتديدا واضحا لآلجـال الزمنيـة 
ـــري النموذجيــة علــى حنــو يتمشــى مــع صيغــة �املعايــري قبــل  وملعايـري النجـاح يف الوفـاء باملعاي
املركـز�، وتسـند مسـؤولية واضحـة للمؤسسـات عـن أداء دور قيـادي يف جمـاالت معينـة. ويف 
إطار مراعاة هذا اهلدف، وضعت البعثـة خطـة إلدارة أداء البعثـة مـن أجـل توجيـه عمـل البعثـة 

على حنو منسق.  
ويف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، وضعت حكومـة كوسـوفو خطـة رباعيـة وحـددت  - ٥
دورة لإلبـالغ وشـرعت يف تنفيذمهـا، وسـيتمكن الـوزراء بواسـطهما مـــن حتديــد أهدافــهم يف 
جمال السياسات للربع األخري من عـام ٢٠٠٣، ومـن تقـدمي تقـارير عـن التقـدم احملـرز يف تلـك 
ااالت. وقد استفاد التعاون فيما بني الـوزارات والتخطيـط احلكومـي أيضـا مـن إنشـاء ثالثـة 
أفرقة عاملة جديدة يف أثناء الفـترة املشـمولة بـالتقرير، وهـي أفرقـة تركـز علـى قضايـا االجتـار، 
وبرنـامج العمـل التشـريعي السـنوي للحكومـة للفـــترة مــن تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٣ إىل 
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٤، وإدارة األراضي. ووافقت احلكومة على مخسة مشاريع قوانـني 
أحيلـت إىل برملـان كوسـوفو، كمـا أقـرت توجيـها عامـا يف جمـال السياســـات لتســعة مشــاريع 

أخرى. 
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وما زالت مستويات أجور القطاع العام يف كوسـوفو تثـري القلـق. وقـررت احلكومـة،  - ٦
اعتبارا من ١ متوز/يوليه، فرض �جتميد للتوظيف� على طول الفـترة املتبقيـة مـن السـنة، بغيـة 
التمكـن مـن متويـل زيـادة قدرهـا ٢٠ يف املائـة يف مرتبـات موظفـي اخلدمـــة املدنيــة يف قطــاعي 
الصحـة والتعليـم. وأنشـئت جلنـة برئاسـة مكتـب رئيـس الـوزراء الســـتعراض تنفيــذ التجميــد، 
مبـا يف ذلـك القـرارات املتخـذة علـى أسـاس اإلعفـاءات الـيت أعلـن مكتـب رئيـس الـوزراء أـــا 
ستمنح من أجـل توظيـف األشـخاص املنتمـني إىل أقليـات، وتعيـني موظفـني يف اخلدمـة املدنيـة 
للعمل يف ااالت املسندة. وبالرغم من إعادة التقدير املشكورة هذه لالحتياجات واملـوارد يف 
اخلدمـة املدنيـة، تلقـت البعثـة تقـارير عديـدة تفيـد بـأن إجـراءات التعيـني، بصيغتـــها احملــددة يف 
ـــاين اخلدمــة املدنيــة يف  قـانون اخلدمـة املدنيـة لكوسـوفو والتعليمـات الالحقـة، غـري متبعـة. وتع
الوقت احلاضر من تسييس متزايد ينبغي أن يتصدى له جزئيـا جملـس اإلشـراف املسـتقل املقـرر 

إنشاؤه يف تشرين الثاين/نوفمرب. 
وبسبب عطلة فصل الصيف، مل يعقد برملان كوسوفو سـوى سـت جلسـات عامـة يف  - ٧
الفترة من ١ متوز/يوليه إىل ١ تشرين األول/أكتوبر. وقد شاركت كافة اموعـات السياسـية 
يف مجيع جلسات الربملان أو يف أجزاء من مداوالته، ولو أن عدة قضايا حساسـة، مثـل مسـائل 
اخلصخصة، وعمليات العودة، واحلالة األمنية، مل تنـاقش. ويف حـني مـا زالـت جمموعـة صـرب 
كوسـوفو املسـماة حتـالف العـودة تشـارك يف العمـل التشـريعي، فإـا تسـتخدم أيضـا وبصـــورة 
متزايدة إجراءات خاصـة وردت التنبـؤ ـا يف اإلطـار الدسـتوري، وهـي تنـص علـى ضمانـات 
خاصـة حلقـوق اجلماعـات احملليـة. ويف أواخـر آب/أغسـطس مت االسـتناد إىل هـذه اإلجـــراءات 
فيمـا يتصـل مبشـروع القـانون اخلـاص بتعـداد السـكان واملسـاكن، ومشـــروع القــانون املتعلــق 
ــول/سـبتمرب، احتـج ـذه اإلجـراءات أيضـا  باحلق يف االطالع على الوثائق الرمسية. ويف ١٢ أيل
فيمــــا يتصــــل مبشــــروع القــــانون املتعلــــق مبشــــتريات القطــــاع العــــام يف كوســـــوفو. ويف 
ـــوم الربملــان  ٤ أيلـول/سـبتمرب، رفـض الربملـان، ألول مـرة، تشـريعا مقترحـا مـن احلكومـة. ويق
اآلن، بصورة اعتيادية، بوضع جـدول أعمالـه قبـل أسـبوع مـن انعقـاد اجللسـات، كمـا حسـن 
قدرتـه علـى تلبيـة طلبـات النظـر يف مسـائل علـــى أســاس اســتثنائي، دون أن يــؤدي ذلــك إىل 
تأخريات ال موجب هلا يف برنامج عمله التشريعي العادي. وميكن أيضا مالحظـة حتسـينات يف 
عالقة العمل بني الربملان واحلكومة، ويتوىل الوزراء بانتظام تقـدمي مشـاريع القوانـني يف الربملـان 
بصورة شخصية. وألغلبية جلان الربملان اآلن اتصـاالت منتظمـة مـع الـوزارات، ويشـمل ذلـك 
املراسـالت اخلطيـة، بشـأن مشـاريع القوانـني وحضـور ممثلـــي الــوزارات اجتماعــات اللجــان. 
وتقوم عدة جلان أيضا بـالعمل علـى بلـوغ اجلمـهور العـام مـن خـالل عقـد جلسـات اسـتماع 
عامـة واالضطـالع بزيـارات ميدانيـة. وأنشـأت البعثـة والربملـان فريقـا عـامال مشـتركا يف إطــار 
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السعي املشترك إىل إزالة العراقيل القائمة أمام اعـتراف البعثـة بالنظـام الداخلـي املنقـح للربملـان. 
ويف بيـان صـادر بتـاريخ ١٠ متـوز/يوليـه، أعلـن الربملـــان إقــراره بــاحلق يف العــودة لألشــخاص 

املشردين داخليا من كافة اجلماعات احمللية. 
ومت اختـاذ بعـض اخلطـوات يف ميـدان احلكـم احمللـي لتحســـني فعاليــة اإلدارات البلديــة  - ٨
وقدرا على االستجابة إىل احتياجات السـكان احملليـني. ومتـت تسـوية العوائـق السياسـية الـيت 
كانت تؤثر يف عمليات بعض االس البلدية وتعرقلها بصـورة كاملـة يف بعـض احلـاالت. بيـد 
أن اخلدمـة املدنيـة يف معظـم البلديـات تفتقـر عمومـا للكفـاءة املهنيـة يف تنفيـذ إجـراءات تتســم 
بالشفافية وغري مسيسـة، ومتوازنـة إثنيـا، يف جمـاالت مثـل التوظيـف واملشـتريات. وفضـال عـن 
ذلك، فإن القواعد التنظيمية البلدية، بعد أن يتم اعتمادها، كثريا ما تظل دون تنفيـذ. وسـجل 
ـــم امللفــات البلديــة ويف مــدى توافــر الوثــائق للمواطنــني، رغــم تعقــد  حتسـن طفيـف يف تنظي
إجـراءات التطبيـق فيمـا يتعلـق بـاحلصول علـى وثـائق معينـة يف بلديـات عديـدة. وبـــالرغم مــن 
وجـود حتسـن جلـي يف السياسـات املتعلقـة باللغـات، مـا زالـت الوثـائق غـــري متاحــة يف بعــض 

احلاالت إال بلغة واحدة. 
ومت اآلن إنشاء جلان اجلماعات احمللية اإلجبارية يف كل البلديات الـ ٢٤ املختلطـة مـن  - ٩
حيث انتماءات سكاا اإلثنية، ويشكل هذا عالمة مشجعة. بيد أن هذه اللجـان مل تبلـغ بعـد 
طور التشغيل الكامل يف ثالث بلديات، وذلك بسـبب منازعـات بشـأن تكوينـها. ويتبـني مـن 
أحدث البيانات املتعلقة بالتقاسم العـادل للتمويـل مـن ميزانيـات البلديـات وجـود اجتـاه إجيـايب 
طفيف. وبلغت ست بلديـات املسـتوى األدىن لتقاسـم التمويـل العـادل يف مجيـع بنـود امليزانيـة 
الثالثـة (اإلدارة البلديـة، والصحـة، والتعليـم) وفقـا للتقديـرات الـيت وضعتـها البعثـــة. وحققــت 
ذلك أربع بلديات يف بندين فقط من بنود امليزانية الثالثة، و ١٢ بلدية يف بند واحد مـن بنـود 
امليزانية. ومل حتقق مخس بلديـات املسـتوى األدىن املطلـوب هلـذا التقاسـم يف أي بنـد مـن بنـود 
امليزانيـة. وأهـابت البعثـة ووزارة املاليـة واالقتصـاد مبمثلـي تلـك البلديـــات اخلمــس أن يقدمــوا 
خططا لإلنفاق تكفل النسبة املئويـة الدنيـا املطلوبـة للمخصصـات لكـامل سـنة ٢٠٠٣ املاليـة. 
وسـتنظر البعثـة ووزارة املاليـة واالقتصـاد يف اختـاذ إجـراء تنفيـذي، قـد يشـمل فـرض جـــزاءات 

مالية، إذا تبني أن خطط اإلنفاق هذه ما زالت غري مرضية.  
ــو  وصـدر يف فصـل الصيـف تقريـر مؤقـت لبعثـة جملـس أوروبـا املعنيـة بالالمركزيـة وه - ١٠
يتضمن خمططا موعة متكاملـة مـن إجـراءات اإلصـالح للحكـم احمللـي يف كوسـوفو. ويدعـو 
التقرير املؤقت إىل إنشاء مستوى ثان للحكم احمللي يتوىل توفري اخلدمات احملليـة علـى مسـتوى 
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أدىن من مستوى البلديـات. ومـن املقـرر أن ينشـر التقريـر النـهائي يف منتصـف تشـرين الثـاين/ 
نوفمرب. 

ويف ميتروفيتشا، واصلت البعثة التركـيز علـى تعزيـز األنشـطة املشـتركة واحلـوار فيمـا  - ١١
ــــوفو األعضـــاء يف الـــس االستشـــاري لشـــمال  بــني اإلثنيــات. ويف حــني أن صــرب كوس
ميتروفيتشا مل يشرعوا بعد يف املشاركة رمسيـا يف االجتماعـات، فـإن الـس االستشـاري ذاتـه 

قد شكّل قناة مفيدة حتصل البعثة من خالهلا على إفادات مرجتعة بشأن سياساا ومبادراا. 
وواصلـت اهليـاكل اإلداريــة املوازيــة الــيت ترعاهــا بلغــراد عملــها يف عــدة أحنــاء مــن  - ١٢
كوسـوفو، وهـي منتشـرة يف معظـم البلديـات املختلطـة والبلديـات اآلهلـة بالســـكان الصــرب. 
ويواصل صرب كوسـوفو العمـل يف اهليـاكل املوازيـة عـن طريـق مكـاتب تابعـة لتلـك اهليـاكل 
متألفة من مقدمي خدمات املنافع العامة واملواصالت الصـرب، مثـل مكتـب الصحـة الصربيـة، 
ومكتـب النظـم التعليميـة والقضائيـة، ومكتـب التسـجيل املـدين، وهيئـات رمسيـة أخـرى. وقـــد 
ظـهرت أيضـا يف وقـت حديـث هيـاكل إداريـة موازيـة علـى املسـتوى البلـدي. وباإلضافـــة إىل 

ذلك، كثريا ما يتلقى صرب كوسوفو العاملون باملؤسسات املؤقتة مرتبا ثانيا من بلغراد. 
ـــة علــى املســتويني املركــزي والبلــدي غــري  ويظـل توظيـف األقليـات يف اخلدمـة املدني - ١٣
مرضي. ما زال أعضاء األقليات يف كوسوفو يشـكلون مـا يقـل عـن ١٠ يف املائـة مـن جممـوع 
موظفي اخلدمة املدنية يف هياكل املؤسسات املؤقتة على املستوى املركزي، وهي نسبة تقـارب 
حصتهم من جمموع السكان لكنها أدىن بكثـري مـن نسـبة متثيلـهم املسـتهدفة أي ١٨ يف املائـة. 
وما زال أكرب تفاوت قائما يف املناصب العليا، حيث يقـل متثيـل املوظفـني املدنيـني املنتمـني إىل 
ـــة  أقليـات عـن نسـبة ٢ يف املائـة. ومـا زال صـرب كوسـوفو يشـكلون يف املتوسـط ١٢ يف املائ
ـــة مــن مجيــع موظفــي البلديــات. ومل تصــدر وزارة  واألقليـات مـن غـري الصـرب ٣,٣ يف املائ
اخلدمات العامة بعد تعليما إداريا تعرض فيه أحكاما تنص علـى العمـل اإلجيـايب. وبـالرغم مـن 
وجـود برنـامج لتحسـني نطـاق البلـوغ اسـتهله مكتـب رئيـس الـوزراء والزيـادة امللحوظـة الــيت 
حتققت بعد ذلك يف عدد طلبات العمل، مل تسجل زيــادة هامـة يف عـدد املوظفـني املنتمـني إىل 
أقليات وذلك، بصورة رئيسية، ألن معظم مقدمي الطلبات سحبوها فيمـا بعـد وألنـه مل يقبـل 
أي واحد من الذين مت اختيارهم الوظيفة املعروضة عليه. ويتبني من اإلفادة املرتدة من مقدمـي 
الطلبات أن السبب الرئيسي لقرارهم باالنسحاب/عدم القبول يتمثل، حسب مـا ُذكـر، يف أن 

اهلياكل املوازية العاملة يف كوسوفو تدفع أجرا أعلى وتوفر أمنا وظيفيا أطول أجال. 
وحتسن متثيل املرأة يف مستوى الفئة الفنية يف القطاع العام يف أثنـاء فـترة الــ ١٢ شـهرا  - ١٤
املاضيـة. وقـد ُأنشـئ يف كـل واحـدة مـن البلديــات الـــ ٣٠ منصــب ملوظــف بلــدي للشــؤون 
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اجلنسانية برتبة موظف مدين سام، ممول من امليزانية املوحدة لكوسوفو. وُأنشـئ أيضـا منصـب 
مماثل على املستوى التنفيذي يف ست وزارات. وبغيـة تعزيـز اجلـهود املبذولـة لتحقيـق أهـداف 
املساواة بني اجلنسني، ُأنشئ فريق عـامل مشـترك بـني الـوزرات معـين باملسـاواة بـني اجلنسـني، 
وذلك بتنسيق من مكتب رئيس الوزراء، ومل تنفـك جلنـة معنيـة باملسـاواة بـني اجلنسـني تعمـل 
داخل اجلمعية. وعرض أيضا على اجلمعية مشروع قانون خـاص باملسـاواة بـني اجلنسـني. بيـد 
أن إجنازات كوسوفو، بالرغم من هذه األحكام، ما زالت ضعيفـة فيمـا يتعلـق بتعيـني املـرأة يف 

الوظائف العليا ويف مناصب اإلدارة. 
وقد نظر مكتب املفوض املؤقت لوسائط اإلعالم يف ١٤ شكوى ضـد وسـائط إعـالم  - ١٥
يف أثناء الفترة من حزيـران/يونيـه إىل آب/اغسـطس، كـانت مـن بينـها اثنتـان قـد قدمتـا حبكـم 
املنصـب. وكـانت الشـكاوى موجهـة ضـد مذيـع وثـالث صحـــف. وقــد حكــم بعــدم مســاع 
ـــة يف أربــع قضايــا توضيحــات. وكــانت  الدعـوى يف ثـالث قضايـا ونشـرت الصحـف املورط
شـكاوى متعلقـة بصحيفـة واحـدة، وقـد وجـهت إليـها إنـذارات وعوقبـــت النتهاكــها مدونــة 

قواعد سلوك الطباعة؛ ومل يتم بعد البت بشأن قضيتني مرفوعتني ضدها. 
 

سيادة القانون   ثالثا -
متيزت الفترة من متوز/يوليه حبدوث عدد من اهلجمــات العنيفـة، مبـا يف ذلـك حـوادث  - ١٦
إطـالق نـار اسـتهدفت عـددا مـن أفـراد طائفـة صـرب كوسـوفو، فضـــال عــن مســؤويل إنفــاذ 
القـانون التـابعني لبعثـة اإلدارة املؤقتـة. ويف ١٣ آب/أغسـطس، قتـل اثنـان مـن شـــباب صــرب 
كوسوفو وأصيب أربعة آخـرون، يف حـادث إطـالق نـار وقـع يف قريـة غوراجيفـاتش بـالقرب 
من باك. ويف ١٨ آب/أغسطس، تويف رجل من صرب كوسـوفو متـأثرا بـاجلراح الـيت أصيـب 
ا حينما أطلقـت النـار علـى رأسـه أثنـاء صيـده للسـمك يف ١١ آب/أغسـطس، كمـا أصيـب 
آخـر مـن صـرب كوسـوفو جبـراح خطـرية يف حـادث إطـالق نـار وقـع يف ٢٦ آب/أغســطس، 
قرب أماكن جتمع العائدين يف بيتشا بالقرب من كلينا (منطقة بـاك). ويف ٣١ آب/أغسـطس، 
جرح أربعة من صرب كوسوفو وقتل آخر يف اعتداء وقع يف قرية سرينيتشا (منطقــة غنيـالن). 
ومل جير التعرف على أي من اجلناة يف هذه احلوادث. وشددت شرطة البعثة، وقوة كوسـوفو، 
اإلجراءات األمنية يف هـذه املنـاطق عقـب وقـوع هـذه احلـوادث، ويواصـالن اآلن التحقيـق يف 
اجلرائم. ورغم أنه ال ميكن افتراض أن مجيع هذه اجلرائم ذات طبيعـة إثنيـة، فـإن تأثريهـا كـان 
كبريا على إحساس صرب كوسوفو بعدم األمان، كما دفعت األقليـات األخـرى إىل التـواري 
عن األنظار. وبالرغم من أن االحتجاجـات علـى هـذه احلـوادث بـني طائفـة صـرب كوسـوفو 



03-562917

S/2003/996

كانت ذات طابع سـلمي يف معظمـها، فـإن حـوادث ترهيـب وحتـرش وقعـت وسـط مجاعـات 
ألبان وصرب كوسوفو. 

وشهدت الفترة اليت يغطيها التقرير أيضا زيادة يف أحداث العنـف املوجهـة ضـد أفـراد  - ١٧
بعثة اإلدارة املؤقتة املسؤولني عن إنفاذ القانون وضد ممتلكـات البعثـة. ففـي ٣ آب/أغسـطس، 
قتل أحد أفراد الشرطة الدولية التابعني للبعثة يف هجوم وقـع يف اجلـزء الشـمايل مـن كوسـوفو. 
ويف ٦ أيلول/سبتمرب، قتل أحد أفراد قوة شـرطة كوسـوفو وهـو خـارج اخلدمـة، بـالقرب مـن 
دياكوفيتشا (منطقة باك). ويف ١٠ أيلول/سبتمرب، أطلقت النار على فـرد آخـر مـن أفـراد قـوة 
شرطة كوسوفو، يف بريشتينا. وبالرغم من أنه مل يصـب بـأذى، فـإن شـخصا كـان برفقتـه قـد 
قتل. وأصيب أحد مراكز شرطة البعثة، كما أصيبت مركبات تابعة هلا، باإلضافـة إىل احملكمـة 
اجلزئيــة يف بريشــتينا، بــأضرار جــراء وقــوع انفجــارات وهجمــات أخــرى. ومل يعلــن أحـــد 
مسؤوليته عن أي من هذه اهلجمات. وأصدرت غالبيـة السياسـيني احملليـني وممثلـي املؤسسـات 
املؤقتة بيانات تدين هذه احلوادث. ووقع بعـض هـذه االعتـداءات عقـب إدانـة احملكمـة ألربعـة 
مـن أفـراد جيـش حتريـر كوسـوفو السـابق، يف ١٦ متـوز/يوليـه، جبرائـم حـرب ارتكبـت خــالل 
عامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩. وهي أول مرة يـدان فيـها أفـراد مـن جيـش حتريـر كوسـوفو السـابق 

جبرائم حرب. وقد خفت بشكل سريع االحتجاجات اليت أعقبت اإلدانات مباشرة. 
ــة  واختـذت شـرطة البعثـة تدابـري لتعزيـز األمـن يف منـاطق األقليـات، واألمـاكن احلساس - ١٨
األخـرى. ففـي ثـالث منـاطق حساســـة، وهــي اجلــزء الشــمايل مــن ميتروفيتشــا وبلدتــا بــاك 
وبريشتينا، أقامت وحدات متنقلة من شرطة االحتياط نقاط تفتيش عشوائي للمركبـات بينمـا 
اسـتهدفت الدوريـات الراكبـة والراجلـة املنـاطق الـيت ترتفـع فيـها اجلرميـة، بغيـة حتقيـق أهـــداف 
حمددة تتمثل يف اعتراض حتركات األشخاص الذيـن حيملـون أسـلحة، والتفتيـش عـن ارمـني. 
وأنشئت أفرقة حتقيق خاصة للتحقيق يف اجلرائم الكربى، مثل مقتل ثالثة من صرب كوسـوفو 
يف أوبليتش (منطقة بريشتينا)، يف ٤ متوز/يوليه، وحوادث القتل الـيت وقعـت يف غوراجيفـاتش 
وسريينتشـا، فضـال عـن مقتـل الشـرطة الـدويل بــالقرب مــن ميتروفيتشــا. ومــع توقــف أطقــم 
احلراسـة الـيت تسـريها قـوة كوسـوفو ونقـاط التفتيـش الثابتـة التابعـــة هلــا يف منــاطق األقليــات، 
أصبحـت مـوارد شـرطة البعثـة األكـثر حمدوديـة تسـتخدم بطرائـق مبتكـرة، مـــن خــالل تقليــل 
احتمال وقوع احلوادث مع احملافظة على تواجـد العنـاصر األمنيـة يف منـاطق األقليـات، وتعزيـز 

فعالية دوريات الشرطة من خالل مبادرات أكرب حجما نابعة من اتمع احمللي. 
واستمر إحراز التقدم يف املالحقة القضائية ملرتكيب األفعال اجلنائيـة اخلطـرية، كجرائـم  - ١٩
احلرب واإلرهاب واجلرمية املنظمة. وقد انتهت حماكمات جرائـم احلـرب الثـالث، الـيت جـرى 
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التبليغ عن انعقادها خالل فترة التقرير السابق، وتراوحت األحكام الصادرة فيــها بـني السـجن 
ملـدة ثـالث سـنوات و ١٧ سـنة. وعقـب صــدور التوجيــه اإلداري املنفــذ للقــاعدة التنظيميــة 
ـــه، شــرع القضــاة  ١٢/٢٠٠١ الصـادرة عـن البعثـة بشـأن حظـر اإلرهـاب واجلرائـم املتصلـة ب
وأعضاء النيابة العامة الدوليون يف إجراء مثانية حتقيقات جنائية تشمل أفرادا يدعى أم أعضـاء 
يف مجاعة متطرفة من املنحدرين من أصل ألباين، أعلنت البعثـة، يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، أـا 
منظمـة إرهابيـة. وظلـت معاجلـة اجلرميـة املنظمـة ضمـن األولويـات، حيـث يعكـف مســـؤولون 

قضائيون دوليون على أربع قضايا هامة متصلة باملخدرات واالجتار بالبشر. 
ــــة قدراتـــه يف جمـــاالت  وواصـــــل املكتــب املعــين باجلرميــة املنظمــة يف كوســوفو تنمي - ٢٠
العمليات والتحقيقات. وأنشئت وحدة معنية باجلرمية املنظمة، مكونة من أفراد حمليـني يف قـوة 
شـرطة كوسـوفو، كـي تعمـل بالتنسـيق مـع املكتـب وحتـت إشـرافه. وخـالل الفـــترة املشــمولة 
بـالتقرير، قـامت فرقـة العمـل املعنيـة مبكافحـة اإلرهـاب، الـيت تضـم شـرطيني دوليـني وحمليــني، 
مبعاجلـة ١٦ حالـة وتنفيـذ أربعـة اعتقـاالت، وذلـك فضـــال عــن قيامــها باالســتطالع وتقصــي 
احلقـائق وعمليـات املسـاندة. وظلـــت البعثــة تعــاجل بنجــاح مســأليت البغــاء واالجتــار بالبشــر، 
بوصفـهما مـن اجلوانـب اهلامـة ألنشـطة اجلرميـة املنظمـة. وكشـفت وحـدة التحقيـق يف االجتــار 
بالبشر والبغاء عن ٢٦ حالة لالجتار بالبشر، خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، كما أغلــق عـدد 

من املؤسسات. 
ويف ٤ أيلــول/ســبتمرب، قــام نــزالء يف ســجن دوبرافــا، أكــــرب مرافـــق االحتجـــاز يف  - ٢١
كوسـوفو، بـاحتالل أحـد مبـاين الســجن ومتترســوا فيــه، احتجاجــا علــى األحــوال املعيشــية، 
ورفضوا العودة إىل زنازينهم برغم تأكيدات مسؤويل البعثـة هلـم بـأن شـكاواهم سـينظر فيـها، 
وبأنه لن تتخذ إجراءات تأديبية ضدهم. وبعد أن حـاول حـراس السـجن دخـول املبـىن احملتـل، 
عقب مفاوضات دامت عدة ساعات، أشعل عدد مـن الـرتالء النـار يف مراتـب أسـرم. وأدى 
ذلك إىل وفاة مخسة من املساجني اختناقا، وإىل إصابة ١٦ آخرين جبروح جـراء احلريـق الـذي 
شب بعد ذلك. وبدأت الشـرطة التحقيـق يف احلـادث فـورا، وأنشـئت جلنـة حتريـات مسـتقلة، 
تتكون من أعضاء دوليني وحمليني، كي تنظر يف أسباب احلادث وتقـدم توصيـات تكفـل عـدم 

تكرار مثل هذه األحداث املأساوية. 
واعتمادا على ١٤ قاضيا دوليا و ١٢ مـن أعضـاء النيابـة العامـة الدوليـني ظلـت لـدى  - ٢٢
النظام القضائي يف كوسوفو القدرة على معاجلـة اجلرائـم اخلطـرية واملسـائل القضائيـة احلساسـة 
ذات الطابع اإلثين. وحتسنت قدرة اجلهاز القضائي احمللي على معاجلة القضايا احلساسـة. فمـن 
بني الـ ١٣ حماكمة اليت شارك فيها قضاة أو أعضاء نيابة عامـة دوليـون واكتملـت خـالل هـذا 
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الربـع مـن العـام، مل جتـر منـها ســـوى ٤ حماكمــات عمــال بأحكــام القــاعدة التنظيميــة للبعثــة 
٦٤/٢٠٠٠، الـيت تنـص علـى جـواز احملاكمـة يف قضايـا معينـة بواسـطة جمـالس قضـــاة تتكــون 
غالبيتها من قضاة دوليني، بينما متت معاجلة القضايا األخرى بواسـطة جمـالس تتكـون غالبيتـها 
من قضاة حمليني، عمال بالقـاعدة التنظيميـة للبعثـة ٦/٢٠٠٠. ويف اثنتـني مـن هـذه احملاكمـات 
توىل أحد أعضاء النيابة العامة الدوليـني عـرض الدعـوى أمـام فريـق يتكـون بأكملـه مـن قضـاة 

حمليني. 
ـــة الســعي مــن أجــل  وواصلـت اإلدارة املسـؤولة يف البعثـة عـن إدارة الشـؤون القضائي - ٢٣
تأسـيس جـهاز قضـائي متعـدد األصـول العرقيـة ومرافـــق أساســية للمحــاكم تتمــيز بالكفــاءة. 
وبالنسـبة لعـام ٢٠٠٣، اعتمـدت خمصصـات ميزانيـة تغطـي تكـاليف ٩٥٦ ١ وظيفـة تشـــتمل 
على ٤٢٣ وظيفة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، و ٥٣٣ ١ وظيفة ملـالك املوظفـني القضـائيني 
املساعدين، وذلك يف ٧٣ مؤسسة قضائية. ومع تعيني ٤٧ مـن القضـاة اإلضـافيني هـذا العـام، 
بلغ عدد القضاة احملليني ٣١٢ قاضيا من بينهم ٨٢ امرأة. ويشتمل هذا العدد علـى ٢٨١ مـن 
ألبان كوسوفو و ١٤ من صرب كوسوفو و ١٧ من أقليات أخــرى. ومـن بـني أعضـاء النيابـة 
العامـة احملليـني الــ ٤٤، توجـد ٧ سـيدات و ٣٩ مـن ألبـان كوسـوفو وصـريب واحـد و ٤ مـــن 
األقليــات األخــرى. وأجريــت تصليحــات وجتديــدات رئيســية ملبــاين احملــاكم يف عــــدد مـــن 
البلديـات. وتتواصـل حاليـا إجـراءات الشـراء مـن أجـل بنـاء دار قضائيـة جديـدة يف بودوييفـــو 

(إقليم بريشتينا)، وإجراء جتديدات يف دياكوفيتشا (منطقة باك) ومتروفيتشا. 
وأحـرز مزيـد مـن التقـدم يف تطويـر قـوة شـــرطة كوســوفو. إذ وضــع مركــزا شــرطة  - ٢٤
إضافيـان حتـت إمـرة تلـك القـوة، ممـا رفـع عـدد املراكـز املوجـودة حتـت إمرـــا إىل ٦ مراكــز. 
وجرى تعيني أفراد شرطة إضافيني، مما رفع جمموع عدد أفراد قوة شرطة كوســوفو النظـاميني، 
إىل ٧٦٩ ٥ فــردا، كمــا هــو احلــال يف ١ تشــــرين األول/أكتوبـــر، منـــهم ٢٠١ يف مرحلـــة 
التدريب األساسي حاليا. ويشـكل النسـاء يف هـذا الرقـم الكلـي ١٧,٦ يف املائـة بينمـا تشـكل 

األقليات ١٥,٦ يف املائة.  
وجرى خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، تعيني ٦٤ شخصا، معظمـهم مـن األقليـات،  - ٢٥
للعمل يف دائرة إصالحيات كوسوفو، اليت يوحد فيها اآلن ٤١٦ ١ موظفا. وتبلغ نسبة ألبـان 
كوسوفو يف هذا الرقم ٨٤,٩ يف املائة، أي أقــل مـن نسـبة فـترة التقريـر السـابق البالغـة ٨٦,٢ 
يف املائـة، وزاد بشـكل طفيـف متثيـل صـرب كوسـوفو، مـن ١١ يف املائـة إىل ١١,٢ يف املائــة، 
بينما طرأت زيـادة كبـرية علـى نسـبة األقليـات غـري الصربيـة، إذ زادت مـن ٢,٨ إىل ٣,٨ يف 
املائة. وتبلغ نسبة النساء من بـني هـؤالء املوظفـني ١٨ يف املائـة تقريبـا. ويف ٧ آب/أغسـطس، 
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خترج أول ١٠ من نـواب املديريـن الوطنيـني لدائـرة إصالحيـات كوسـوفو، بعـد فـترة تدريـب 
مكثف دامت أكثر من ٦ أشهر. ويف ١ أيلول/سبتمرب، بـدأ تشـغيل مركـز احتجـاز جديـد يف 
لبليـان (منطقـة بريشـتينا) تسـع زنازينـه ٢٤٠ سـجينا. غـري أن األمـــاكن الــيت خســرها ســجن 
دوبرافا بسبب احلريق، هبطت بالسعة الكلية لسجون كوسوفو إىل ٣٥٨ ١ نزيـال. وسـتتوافر 
أماكن إضافية يف عـام ٢٠٠٤ باكتمـال تشـييد سـجن مفتـوح جديـد ومبـىن إضـايف يف سـجن 
دوبرافا، وبعد انتهاء التجديدات املزمع إجرائها يف مبىن دوبرافا املتضرر. وبلغ عـدد الـرتالء يف 
١٦ أيلـول/سـبتمرب ٢٤٨ ١ سـجينا، مقارنـة بــــ ٢٠٣ ١ سجنـــاء يف ايــــــــة حزيــران/يونيــه 

 .٢٠٠٣
ويتواصل تعاون شرطة البعثة مع نظرائـها الصربيـني، ومـع سـلطات الشـرطة يف ألبانيـا  - ٢٦
ويف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. ويف ٨ متـوز/يوليـه، تـأجل االفتتـاح املقـرر لنقطـة 
ــــدي  عبــور حدوديــة مؤقتــة مــع مجهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة، بــني قريــيت ديبل
وتانوشيفتشي، وذلك بسبب املعارضة احمللية على جانيب احلدود. وسيجري النظر مـرة أخـرى 
يف أمر فتح هذا املعرب يف العام القـادم. ويف ١٥ آب/أغسـطس، افتتحـت نقطـة عبـور حدوديـة 
ـــا اليوغوســالفية الســابقة،  مؤقتـة بـني ريشتليتشـا يف كوسـوفو وشـتريزميري يف مجهوريـة مقدوني
خمصصة لعبور السكان احملليني فقط. غري أن البعثة تزمع إغالق معرب رشتيليتشـا، يف ١ تشـرين 
األول/أكتوبر، بسبب قلة استخدامه وعدم وجود تيار كهربائي عنده، علــى أن يعـاد فتحـه يف 
١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤. وجـرى االتفـاق علـى فتـح هذيـن املعـربين احلدوديـني أمـام الســكان 
احملليني، يف بروتوكول جرى التوقيع عليه بني البعثة وحكومة مجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية 

السابقة، يف أيار/مايو ٢٠٠٣. 
 

حرية التنقل   رابعا -
ال تزال حرية التنقل من املسائل اليت تسبب قلقا كبريا للسكان مـن األقليـات، خاصـة  - ٢٧
بعد اهلجمات اليت حدثت خالل الفترة اليت يغطيها التقريـر، والـيت كـان أغلـب ضحاياهـا مـن 
الصرب. وبقي عدد من خطوط النقل املخصصة جلماعات السكان احملليني من األقليـات علـى 
حاله. واستمر تشغيل خـط حـافالت اخلدمـة املدنيـة، وقطـار البعثـة املسـمى �حريـة التنقـل�، 
وشـبكة خطـوط احلـافالت اإلنسـانية. وجتـري حاليـا مناقشـات بـني البعثـــة ووزاريت اخلدمــات 
العامــة والنقــــل واالتصــاالت، دف متويل خط حافالت اخلدمة املدنية – الذي ينقل صـرب 
كوسوفـــــو وغريهم من موظفــــي اخلدمة املدنية اآلخرين إىل مواقع عملهم يف بريشـتينا – مـن 
ميزانية كوسوفو املوحـدة. وجيـري متويـل خـط احلـافالت حاليـا مـن صنـدوق الطـوارئ التـابع 
للممثل اخلاص. ويقـدر أن نسـبة ١٥ يف املائـة مـن األقليـات ال تـزال يف حاجـة لترتيبـات نقـل 



03-5629111

S/2003/996

خاصة كي يتمكنوا من الوصـول إىل أمـاكن عملـهم. وينقـل قطـار البعثـة �حريـة التنقـل� يف 
الوقـت احلـايل ٠٠٠ ٥٠ راكـب يف املتوسـط شـهريا. وجيـري التخطيـط لتوفــري توصيلتــني إىل 
بلغراد وسكوبييه، بنهاية عام ٢٠٠٣. وعاد اجلزء الذي أصابه عطل جسيم من خط السـكك 
احلديدية، بسبب االنفجار الذي وقع حتت اجلسر الذي يعرب عليـه اخلـط بـالقرب مـن زفيتشـاه 

(منطقة متروفيتشا)، يف ١٢ نيسان/أبريل، إىل العمل بشكل طبيعي، يف ١ آب/أغسطس. 
وكان الزدياد اإلحساس بعـدم األمـن، الـذي أعقـب أحـداث العنـف، أثـره علـى ثقـة  - ٢٨
األقليات. إذ يطالب كثريون منهم بإعادة تشغيل أطقم احلراسة األمنيـة يف األمـاكن الـيت سـبق 
أن توقفت فيها بسبب حتسن احلالة األمنية. كما تلقت قوة كوسـوفو وشـرطة البعثـة، طلبـات 
متزايدة لتوفري حرس للمدارس. ويرفض اآلباء يف بعـض األمـاكن إرسـال أطفـاهلم إىل املـدارس 
بدون حراسة. ودفعت زيادة التوتر وما يتصل ا من طلب صـرب كوسـوفو اختـاذ املزيـد مـن 
التدابري األمنية وزيادة فعاليتـها، كـال مـن قـوة كوسـوفو وبعثـة اإلدارة املؤقتـة إىل إعـادة تقييـم 
ـــيت ترافــق احلــافالت التابعــة  وتعزيـز الوضـع األمـين يف عـدة أمـاكن. وزادت أطقـم احلراسـة ال
خلطوط احلافالت اإلنسانية مرة ثانية إىل نسـبة ٢٦ يف املائـة، بعـد أن كـانت قـد خفضـت إىل 

نسبة ١٥ يف املائة. 
وزاد من تعويق حرية تنقل األقليات، ما قررته السلطات احلكومية الصربيـة مـن عـدم  - ٢٩
التوقيع على اتفـاق يسـمح باسـتخدام لوحـات مركبـات كوسـوفو داخـل حـدود صربيـا ذاـا 
وكذلـــك دعوام العلنيــــة لصرب كوسوفو كـي ميتنعـوا عـن تسـجيل سـيارام لـدى البعثـة. 
وفـــــــي ٥ أيلــول/ســبتمرب، كــانت ٨٢ مركبــة فقــط قــد ســجلت يف اجلــــزء الشـــمايل مـــن 
متروفيتشا، منذ بدء العملية يف ٢٩ نيســان/أبريـل. كمـا أن محلـة البعثـة لتسـجيل املركبـات يف 
مناطق األقليات األخرى مل حتقـق نتـائج مرضيـة. إذ مل تسـجل سـوى ١٣٩ ١ مركبـة إضافيـة 
مملوكة لألقليات، منذ منتصف أيار/مايو وحىت منتصف أيلــول/سـبتمرب، ممـا رفـع العـدد الكلـي 
إىل ٣١٤ ٥ مركبــة. ورغــم أنــه جــرى متديــد فــترة منــح لوحــات املركبــات اانيــــة حـــىت 
٣١ كانــــون األول/ديسمرب ٢٠٠٣، اليت تسري أيضا على األقليات غري الصربية، فإنه يتوقـع 
أال حيرز تقــــدم كبري يف تسجيل املركبات داخل طائفة صرب كوسوفو، إذا مل تتبـع احلكومـة 

الصربية جا إجيابيا جتاه استخدام لوحات مركبات ورخص قيادة كوسوفو. 
 

عمليات العودة املستدامة وحقوق األقليات   خامسا-
رغم االنتكاسات النامجة عن أحـداث العنـف األخـرية الـيت راح ضحيتـها صـرب مـن  - ٣٠
كوسوفو، استمر املعدل اإلمجايل للعـائدين يف االرتفـاع خـالل الفـترة املشـمولة بـالتقرير. عـاد 
أكثر من ٢٠٠ ٢ مـن املشـردين حـىت اآلن إىل منـاطق يعتـربون فيـها مـن األقليـات (مبـن فيـهم 
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٠١٦ ١ من صرب كوسوفو، و ٦٩٣ فردا من طوائـف رومـا وأشـكايل واملصريـني، و ٢٤٢ 
من البوسنيني و ٧٤ من طائفة غوراين و ٢٣٩ من ألبـان كوسـوفو). وميثـل هـذا الرقـم زيـادة 
بنسـبة ٦٨ يف املائـة يف عـدد صـرب كوسـوفو العـائدين باملقارنـة مـع الفـــترة نفســها مــن عــام 
٢٠٠٢، غري أنه ال يزال يشكل جزءا ضئيال من العـدد اهلـائل مـن صـرب كوسـوفو املشـردين 
داخليــا يف صربيــا واجلبــل األســود. وظــل مســتوى العــائدين مــن طوائــف رومــا وأشـــكايل 
واملصريني مستقرا نسبيا. وأوىف عدة ماحنني رئيسيني بتعهدام مبنح أموال لكوسـوفو، وشـرع 
العمـل جبديـة يف عـدد مـن مشـاريع العـودة، مبـا فيـها عـودة صـرب كوسـوفو إىل بودغورتشــي 
(منطقة غنيالن) ووادي زوبا (منطقة بريزرن) وعـودة طوائـف رومـا وأشـكايل واملصريـني إىل 
ماغورا (منطقة بريشتينا) ومدينة بريشتينا. وشرع أيضا يف بناء حوايل ٥٠ مرتال للعـائدين مـن 
األفراد (أو �من تلقاء أنفسهم�)، بتمويل من بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو 
ومرفق عمليات العودة السريعة التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي. ومل يتسـبب سـوء احلالـة 
األمنية داخل اتمعات احملليـة لصـرب كوسـوفو وغـريهم مـن األقليـات يف إلغـاء أي مشـروع 
من مشاريع العودة، غـري أنـه أدى إىل تـأجيل العديـد مـن أنشـطة العـودة، وذلـك يف وقـت قـد 
يعين فيه أي تأجيل من هذا القبيل تعذّر العودة حىت الربيع املقبل. ومـن املرجـح أيضـا أن يؤثـر 

سوء احلالة األمنية سلبا على عودة األفراد. 
ومـن التطـورات األساسـية الـيت تؤثـر يف عمليـات العـودة الزيـادة امللحوظـة يف اهتمــام  - ٣١
ممثلني رفيعي املستوى من املؤسسات املؤقتـة بعمليـة العـودة وإدمـاج األقليـات ودعمـهم لتلـك 
ـــن كوســوفو  العمليـات. وقـد اسـتهِل شـهر متـوز/يوليـه مببـادرة مبتكـرة اختذهـا زعمـاء ألبـان م
وزعمــاء األقليــات غــري الصربيــة، إذ اجتمعــوا لتوقيــع �رســالة مفتوحـــة� يشـــجعون فيـــها 
األشـخاص املشـردين داخليـا علـى العـودة إىل كوســـوفو. ومنــذ توجيــه هــذا النــداء، اختــذت 
سـلطات كوسـوفو عـدة خطـوات للوفـاء بذلـك االلـتزام. ويف ١٠ متـوز/يوليـــه، ســافر رئيــس 
كوسـوفو وزعيـم احلـزب الدميقراطـي لكوسـوفو إىل أوروسـيفاتش (منطقـة غنيـالن)، لتشــجيع 
العودة إىل املدينة يف املستقبل. ويف اليوم ذاتـه، عقـد برملـان كوسـوفو جلسـة خصصـت لعـودة 
األقليـات، واختـذت قـرارا يســـاند تلــك العــودة. ويف ١٤ متــوز/يوليــه، عــاد ٢٤ مــن صــرب 
كوسوفو إىل بيلو بوليي (منطقة بريزرن)، وأفادوا بأن الفضل يف تشـجيعهم علـى اختـاذ القـرار 
بالعودة يعود إىل نداء متوز/يوليه. وبادر رئيس وزراء كوسوفو إىل زيارة أحد مواقـع العـائدين 
يف بيتشا (منطقة بيك)، يف أعقاب حادث إطالق رصـاص راح ضحيتـه أشـخاص مـن صـرب 
من كوسوفو يف تلك القرية. كما رصدت حكومة كوسوفو ٧ ماليـني يـورو ألنشـطة متعلقـة 

بالعائدين من فائض امليزانية املوحدة لكوسوفو لعام ٢٠٠٢. 
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وإضافة إىل مبادرة الرسالة املفتوحة، مثة دالئل على ازديـاد مشـاركة جمتمـع كوسـوفو  - ٣٢
على العموم يف دعم يئة بيئة أكثر أمانا جلميع سكان كوسوفو. ويف أعقـاب قتـل شـابني مـن 
صـرب كوسـوفو يف غورازديفـاتش وحـوادث إطـالق النـار الـيت راح ضحيتـــها أشــخاص مــن 
صرب كوسوفو، شرعت وسائط اإلعـالم واتمـع املـدين يف احلديـث بصراحـة وإحلـاح أكـرب 
عن ضرورة أن يساعد سكان كوسوفو يف التصدي حلالة انعدام األمـن ويضعـوا حـدا للعنـف. 
ويالحـظ أن هـذه النـداءات انتقـدت بعـض الشـيء زعمـاء كوسـوفو للمـرة األوىل بســـبب رد 

فعلهم احملدود إزاء الوضع السائد. 
وواصلـت سـلطات البلديـات مشـاركتها يف عمليـات العـودة. وشـكلت أفرقـة عاملـــة  - ٣٣
تابعـة للبلديـات يف ٢٩ مـن أصـل ٣٠ بلديـة، باســـتثناء غلوفوفــاتش (منطقــة بريشــتينا)، الــيت 
ـــدالع الصــراع وحيــث ال أحــد يطــالب بــالعودة  مل تكـن تتواجـد ـا أي أقليـة تذكـر قبـل ان
حاليـــا. وتشارك سلطات البلديـات يف تلـك العمليـات مجيعـها مـع تبـاين مسـتويات التعـاون. 
ومما يكتسي األمهية أن تلك السـلطات تشـارك مشـاركة بنـاءة يف معظـم األمـاكن الـيت توجـد 
فيها مشاريع عودة قيد اإلجناز حاليا أو يتوخى إجنازها يف املستقبل القريب، باسـتثناء ملحـوظ 
هو بلدية بيك. كما ازدادت مشاركة قسم شرطة كوسوفو يف عمليـات العـودة، مبـا يف ذلـك 
املشـاركة يف معظـم زيـارات �املعاينـة�، ومبـادرات احلـــوار بــني الطوائــف العرقيــة، وتزويــد 
مكـاتب الشـرطة بـأفراد يف اتمعـات احملليـة املختلطـة. وشـرعت بعثـة األمـم املتحـدة لـــإلدارة 
املؤقتـة يف كوسـوفو يف عمليـة �اسـتخالص دروس� مـن أجـل تقييـم النتـــائج املتمخضــة عــن 
موسم العودة احلايل ومواصلة تطوير استراتيجية العودة لعام ٢٠٠٤. ومن السـمات اجلوهريـة 
للعملية تعزيز العنصر احمللي يف عمليات العودة عن طريق إسناد املزيد من املسـؤولية للسـلطات 

احمللية حيثما توفرت لديها اإلرادة السياسية أو أمكن ترسيخها. 
ويظل مستوى االندماج بني اتمعات احملليـة واالسـتخدام املشـترك للخدمـات العامـة  - ٣٤
حمدودا. ما زال ألبان كوسوفو وصرب كوسوفو يستخدمون مرافـق مسـتقلة للرعايـة الصحيـة 
والتعليم. ومل حتقق حماوالت إدماج املوارد القائمة أو املرافق اجلديـدة إال جناحـا حمـدودا، نظـرا 
ألن املرافق اليت يسـتخدمها صـرب كوسـوفو حاليـا تعمـل بتوجيـه مـن بلغـراد وبتمويـل منـها. 
ومل تفتـح سـوى مدرسـة خمتلطـة واحـدة يف كوسـوفو منـذ الفـترة املشــمولة بــالتقرير الســابق، 
ـــها تــأوي  وبذلـك يبلـغ جممـوع املؤسسـات التعليميـة املتعـددة األعـراق ٤٣ مؤسسـة، تسـع من
طالبـا مـن ألبـان كوسـوفو وصـــرب كوســوفو. وليــس هنــاك حــىت اآلن أي مــدارس خاصــة 
بصرب كوسوفو أو طائفة روما تقدم دروسا لتعلم اللغـة األلبانيـة. ومل يلتحـق أي طـالب مـن 
صـرب كوسـوفو جبامعـة بريشـتينا وقوبلـت حماولـة طـالب صـرب لاللتحـــاق بربنــامج صيفــي 
متخصص بالرفض. وحتسن التحاق الصـرب مبؤسسـات التعليـم العـايل إىل حـد مـا مـع افتتـاح 
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فـرع جلامعـة ميتروفيتشـا يف غراكانيتشـا (منطقـة بريشـــتينا). وتوفــر الرعايــة الصحيــة األوليــة 
ـــيت تتــوىل األقليــات  لألقليـات يف كوسـوفو علـى العمـوم مـن خـالل مرافـق الرعايـة الصحيـة ال
إدارا يف مجيع املناطق التابعة هلـا. ويتمثـل املصـدر الرئيسـي للرعايـة الصحيـة الثانويـة لصـرب 
كوسـوفو يف مستشـفى ميتروفيتشـا (الشـمال)، غـــري أن وزارة الصحــة اعــترفت أيضــا بثالثــة 
مستشفيات صغرى يف منطقـة غراكانيتشـا وأدجمتـها كمرافـق ثانويـة يف نظـام الرعايـة الصحيـة 
الرمسي. ومن شأن ذلك أن يساعد يف حتسني نوعية الرعاية واخلدمـات املتاحـة يف هـذا اـال. 
وما فتئت فرص استفادة األقليات من املنافع العامـة تـتزايد. إذ تفيـد معظـم البلديـات أن لـدى 
األقليات نفس فـرص االسـتفادة مـن امليـاه والكـهرباء الـيت تتمتـع ـا أغلبيـة السـكان. غـري أنـه 

ما زالت مثة مشاكل تتعلق بتقييم وتسليم الفواتري وحتصيلها. 
وطـوال الفـترة املشـمولة بـالتقرير، واصلـت البعثـة تقـدمي الدعـم لتنفيـذ املشـاريع علــى  - ٣٥
صعيد اتمعات احمللية، باختاذ طائفة واسعة مـن املبـادرات يف مجيـع أرجـاء كوسـوفو، اهلـدف 
منها تعزيز احلـوار بـني الطوائـف العرقيـة والتعـاون بـني اتمعـات احملليـة املسـتقبلة والعـائدين. 
ومكـن حنـو ٢٠ مشـروعا يف كـل املنـاطق األربـع املنظمـات غـري احلكوميـــة احملليــة ومبــادرات 
املواطنني من مضافرة اجلهود يف مشاريع مثل الشـروع يف احلـوار بـني مجاعـات شـبابية خمتلطـة 
وتثقيف النساء بشأن عدم التمييز. ومت التركيز بصفة خاصة على إشـراك ممثلـني مـن البلديـات 

لكفالة استدامة املشاريع على املدى الطويل. 
ووافقـت احلكومـة علـى مشـروع قـانون منـاهض للتميـيز يف ١٧ أيلـول/سـبتمرب ومــن  - ٣٦
املنتظر أن يعرض على برملان كوسوفو. وسيتيح مشروع القانون، الذي يتطـابق إىل حـد كبـري 
مـع القواعـد التنظيميـة لالحتـاد األورويب فيمـا يتعلـق مبناهضـة التميـيز، ســـبل انتصــاف قانونيــة 
ناجعة للفئات الضعيفة يف اتمع ويعاقب علـى أي شـكل مـن أشـكال التميـيز قـد تواجهـه يف 

القطاعني العام أو اخلاص. 
وقـد حتسـنت إىل حــد مــا خــالل الفــترة املشــمولة بــالتقرير قــدرة اتمعــات احملليــة  - ٣٧
لألقليـات علـى اسـتخدام لغاـا حبريـة. يتوفـــر اآلن ملعظــم البلديــات حاليــا موظفــون يتولــون 
الترمجة. غري أن حوايل ٤٠ يف املائة من البلديـات مل تضـع ترتيبـات مؤسسـية لترمجـة الوثـائق، 
ــا  وعلـى العمـوم، فـإن توفـري خدمـات لغويـة موحـدة ألفـراد األقليـات ال يـزال غـري مـرض. وم
زالـت املمانعـة يف اسـتخدام لغـات األقليـات يف إدارات البلديـات مصـدر قلـق كبـري، باســـتثناء 

ملحوظ هو بلدية بريزرن، اليت تعد منوذجا للتعددية اللغوية يف اهلياكل اإلدارية. 
وما زالت وسائط اإلعـالم يف كوسـوفو منقسـمة علـى أسـس عرقيـة. يبـث أكـثر مـن  - ٣٨
٣٧ يف املائـة مـن أصـل ٨٩ حمطـة إذاعيـة مرخـص هلـا يف كوسـوفو براجمـها بلغـات األقليـــات، 
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بينما تعمل ٣ يف املائة من احملطـات بـأكثر مـن لغـة واحـدة. وتسـتخدم سـت مـن جممـوع ٢٣ 
حمطة تلفزيونية لغات األقليات، رغم أن أي واحدة منها ال تسـتخدم لغــات خمتلطـة. وتسـجل 
يف ميتروفيتشا أعلى نسبة بـث باستخـــدام لغــات األقليـات، سـواء يف اإلذاعــة (٧١ يف املائـة) 

أو التلفزيون (٧٥ يف املائة)، هذا رغم غياب البث بلغات خمتلطة فيها. 
 

االقتصاد   سادسا -
ـــع األخــري مــن الســنة.  ُأحـرز تقـدم يف خصخصـة الشـركات اململوكـة مجاعيـا يف الرب - ٣٩
وبلغت العطاءات الستة األوىل املتعلقة باخلصخصة املرحلة األخرية مـن العمليـة حاليـا. غـري أن 
جملس وكالة كوسوفو االستئماين يسعى، قبل اختاذ قرار ائي، إىل احلصول على مـا يلـزم مـن 
إيضاحـات قانونيـة ملواجهـة التحديـات الـيت قـد تنشـأ ـذا الصـدد. كمـا طـــرح عطــاء متعلــق 
باموعة الثانية من الشركات الثماين عشرة اململوكة مجاعيا يف ٢ متــوز/يوليـه، وأظـهر افتتـاح 
املناقصـة اخلاصـة ـذه اجلولـة اهتمامـا مـــتزايدا مــن قبــل املســتثمرين، حبيــث مت اســتالم ١٨٠ 
عرضا. وبلغ املبلغ اإلمجايل للعروض الفـائزة املؤقتـة ٢٤,٧ مليـون يـورو. وأعلـن عـن جمموعـة 

ثالثة تتكون من ٢٤ عطاء يف ١٠ أيلول/سبتمرب. 
وما فتئ حتصيل اإليرادات الضريبية يف كوسوفو يتجاوز األهداف احملددة لإليـرادات.  - ٤٠
إذ تفوق اإليرادات احملصلة من ضريبة األرباح، وضريبة األجور، وضريبة القيمة املضافة احملليـة 
التوقعات كثريا، فيما بلغت اإليرادات غري الضريبية (مثل الرسـوم) مسـتوى التوقعـات املتعلقـة 
بنهاية الســنة الـواردة يف خطـة امليزانيـة لعـام ٢٠٠٣. وكـان مسـتوى اإليـرادات الـيت حصلتـها 
البلديات أقل ممـا كـان متوقعـا، وينبغـي بـذل املزيـد مـن اجلـهد إلنفـاذ حتصيـل الضرائـب علـى 
مستوى البلديات. وما زالـت الضرائـب احلدوديـة متثـل حصـة األسـد مـن اإليـرادات وتشـكل 
٧٩ يف املائـة مـن جممـوع اإليـرادات احملصلـة يف كوسـوفو حـىت اآلن. غـــري أن االجتــاه الســائد 
يظهر تزايد حصة الضرائب الداخليـة يف جممـوع اإليـرادات احملصلـة، ممـا يؤكـد التوقعـات الـيت 

تفيد بأن االعتماد على ضرائب حدودية سيقل يف املستقبل. 
وخـالل متـوز/يوليـه، قدمـت وزارة املاليـة واالقتصـاد يف كوسـوفو مشـاريع مقترحــات  - ٤١
إلصالح وتعديل السياسة الضريبية يف كوسوفو خالل عام ٢٠٠٤. وتشـمل اخلطـط املقترحـة 
تقليـص مسـتوى ضريبـة القيمـة املضافـة مـن ٠٠٠ ٥٠ يـورو إىل ٠٠٠ ٣٠ يـورو، مـع حتويـل 
الضريبة احلالية لألجور إىل ضريبة شـاملة علـى الدخـل الشـخصي، وإدمـاج الضريبـة التقديريـة 
ــة يف  يف ضريبـة األربـاح. وسـيوضع مشـروع قـانون جديـد بشـأن اإلدارة واإلجـراءات الضريبي
عام ٢٠٠٣. وقد اتفقت احلكومة مع الربملان على مشروع قانون للجمـارك، غـري أن اجلمعيـة 
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مل تعتمـده بعـد. وعـالوة علـى ذلـك، وافقـت احلكومـة علـى مشـاريع قوانـــني بشــأن التجــارة 
الداخلية، والسياحة واألنشطة الفندقية.  

ـــا يف قســم اجلمــارك التــابع للبعثــة، منــهم ١٢ يف املائــة مــن  ومثـة حاليـا ٤٥٤ موظف - ٤٢
األقليات غري الصربية و ٢ يف املائة من صرب كوسوفو. وفاق جمموع اإليـرادات احملصلـة مـن 
قبل قسم اجلمارك التابع للبعثة بنسبة ١٨ يف املائة ما مت حتصيله خـالل نفـس الفـترة مـن السـنة 
املاضية، وبلغت ٢٧١ مليـون يـورو يف ايـة آب/أغسـطس ٢٠٠٣، باملقارنـة مـع مبلـغ ٢٢٩ 
مليـون يـورو احملصـل يف نفـس الفـترة مـن عـام ٢٠٠٢. وبـدأ نفـاذ القـاعدة التنظيميـــة املتعلقــة 
بـالتبغ، الـيت تنـص علـى وضـع طوابـع ضريبيـة علـــى منتجــات التبــغ، يف ٢٥ حزيــران/يونيــه. 
ويستهدف هذا اإلجراء ممارسة مراقبة حكومية على جتارة السجائر وجعـل ريبـها غـري مربـح 

بالنسبة للجرمية املنظمة. 
وانتهت مراجعة احلسابات املالية اخلارجية وأداء العمليات خالل الربع الثاين مـن عـام  - ٤٣
٢٠٠٣ فيمــا يتعلــق بشــــركة كـــهرباء كوســـوفو، وشـــركة الـــربيد واالتصـــاالت الســـلكية 
والالســلكية، وخطــوط الســكك احلديديــة التابعــة للبعثــة، واملنــافع العامــة يف قطــاعي امليـــاه 
والنفايات. وتعد عمليات مراجعة احلسابات هذه حجر الزاويـة بالنسـبة إلعـادة هيكلـة املنـافع 
العامـة ووضـع منـاذج مالئمـة إلدارة الشـركات. وختضـع حسـابات مجيـع مصـارف كوســـوفو 
سـنويا للمراجعـة اخلارجيـة ولعمليـات تدقيـق إضافيـة مـن قبـل هيئـة املصـارف واملدفوعــات يف 

كوسوفو. 
وما زالت املنافع العامــة الرئيسـية يف كوسـوفو تعـاين بشـدة مـن ارتفـاع عـدد العمـالء  - ٤٤
غري القانونيني أو غري املسجلني، ومن تدين مستويات عمالة األقليات؛ إذ ال متثل هذه األخـرية 
سوى نسبة ١,٢٤ يف املائة من اليد العاملـة يف شـركة كـهرباء كوسـوفو. وخـالل متـوز/يوليـه 
وآب/أغســطس ٢٠٠٣، مل ترســل فواتــري ســوى بشــأن ٤٥ يف املائــة مــــن جممـــوع الطاقـــة 
الكهربائيـة الـيت أمـدت الشـركة ـا، ومل حيصـل مـن تلـك الفواتـري سـوى نسـبة ٦١ يف املائـــة. 
ونتج عن ذلك حوايل ٢,٨ مليون يورو من اخلسائر يف اإليرادات بسبب عدم تسديد الفواتـري 
خالل الفترة املشمولة بالتقرير. وتشمل اجلهود املبذولــة حاليـا لتصحيـح هـذا الوضـع الشـروع 
يف محلة إعالمية بعنوان �نعم لشركة كهرباء كوسوفو�. وخالل الفترة نفسـها، ظـهر حتسـن 
يف معدل إرسال الفواتري من قبل املشرفني على املنافع العامة يف قطاعي املياه والنفايات، حبيـث 
أرسلت فواتري إىل ١٠٠ يف املائة من العمالء املعروفني، رغم أن نسبة الفواتري املسـددة مل تبلـغ 
سوى ٦٢ يف املائة. وفيما يتعلق بشركة اخلدمـات اهلاتفيـة، أرسـلت فواتـري إىل ١٠٠ يف املائـة 
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من مجيع العمالء خالل متوز/يوليه وآب/أغسطس، وبلغ معدل الفواتـري احملصلـة ٨٠ يف املائـة. 
وال متثل األقليات سوى نسبة ٤ يف املائة من اليد العاملة يف شركة اخلدمات اهلاتفية. 

وعقـدت آليـة تتبـع عمليـة االحتـــاد األورويب لتحقيــق االســتقرار واملشــاركة، املنشــأة  - ٤٥
لرصـد التنميــة االقتصاديــة واإلصالحــات اهليكليــة يف كوســوفو وتقــدمي توصيــات بشــأما، 
ولكفالة التوافق مع املعايري وأفضل املمارسات األوروبيـة، اجتماعـا يف متـوز/يوليـه ناقشـت فيـه 
مواضيـع العـدل، والشـؤون الداخليـة، ووسـائط اإلعـالم، واالتصـــاالت الســلكية والالســلكية 
والنقل. ومن أجل كفالة التنفيذ التدرجيي للتوصيات، عقد املكتب األورويب يف العنصـر الرابـع 
اجتماعات قطاعية مع املؤسسات املعنية يف كوسوفو. ومن املتوقع أن يشمل االجتمـاع املقبـل 
لآللية يف تشرين األول/أكتوبر دراسة قطاعات خمتارة مـن التشـريعات االقتصاديـة، والتجـارة، 

واجلمارك. 
 

 سابعا - حقوق امللكية 
ـــوز/يوليــه ٢٠٠٣ موعــدا ائيــا لتقــدمي املطالبــات باملمتلكــات إىل  أتـاح حتديـد ١ مت - ٤٦
مديرية اإلسكان واملمتلكات، أن تقوم املديرية حبصر ائي لقضايـا املمتلكـات املتنـازع حوهلـا 
يف كوسـوفو. وقـد تلقـت املديريـة إىل اآلن حنـو ٥٨٧ ٢٨ مـن املطالبـات وفصلـــت يف ٣١ يف 
املائـة منـها حـىت ١ أيلـول/سـبتمرب، أي مبعـــدل أكــثر مــن ٠٠٠ ١ قضيــة يف الشــهر. وتعــتزم 
املديرية البت يف ٤٥ يف املائة من مجيع املطالبات مع اية سنة ٢٠٠٣، ويتوقع أن يتم الفصـل 
يف معظم القضايا يف اية سنة ٢٠٠٤. ويف أكـثر مـن ٨٥ يف املائـة مـن القضايـا الـيت سـجلت 
فيـها املطالبـات باملمتلكـات، وجـهت املديريـة إشـعارا إىل الشـاغل غـري القـانوين املدعـى عليــه، 
كما نفذت حوايل ١٥٠ عملية إخالء منذ ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، تشـمل اجلـزء الشـمايل 
مـن ميتروفيتشـــا، ومت ذلــك بــدون مشــاكل. وقــد أمتــت املديريــة تنقيــح إجراءاــا لإلشــعار 
باملطالبات املقبولة وتتوقـع أن يزيـد عـدد عمليـات اإلخـالء يف غضـون األشـهر القليلـة املقبلـة. 
وأسفرت دراسة استقصائية للممتلكـات املـهجورة عـن التحقيـق يف ٠٣٧ ٢ ملكيـة مـهجورة 
أو حمتلــة بشــكل غــري قــانوين يف جممــوع أرجــاء كوســــوفو. ووضعـــت املديريـــة ٤٨٠ مـــن 
املمتلكـات احملقـق بشـأا حتـت إدارـا. وبذلـك يصـل جممـوع عـــدد املمتلكــات الــيت تديرهــا 
املديرية إىل ٠٠٠ ٣، وأعيد توزيع معظمها على أساس االعتبارات اإلنسـانية. وتقـوم املديريـة 

حاليا بوضع اإلجراءات الالزمة لنقل تلك املمتلكات إىل البلديات. 
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احلوار مع بلغراد   ثامنا -
كـان علـى رأس جـدول األعمـــال السياســي يف كوســوفو، موضــوع بــدء احملادثــات  - ٤٧
املباشرة بني بريشتينا وبلغراد بشأن املسائل العملية اليت هي حمط اهتمام متبادل. ومنــذ وصولـه 
يف آب/أغسطس شارك ممثلي اخلاص مشاركة فعلية يف األعمال التحضريية للحـوار. وقـد بـدأ 
احلوار يف ١٤ تشرين األول/أكتوبر يف فيينـا عقـب جـوالت واسـعة مـن املشـاورات مـع ألبـان 
كوسـوفو وصـرب كوسـوفو والقـادة السياسـيني لصربيـا واجلبـــل األســود ومجهوريــة صربيــا، 
وشارك فيه رئيس كوسوفو ورئيس برملـان كوسـوفو، ورئيـس الـوزراء ونـائب رئيـس الـوزراء 
جلمهوريـة صربيـا. ومـن املزمـع أن تنكـب أفرقـة اخلـــرباء العاملــة، بعــد جلســة احلــوار العامــة 
األوليـة، علـى مناقشـة أربعـة جمـاالت رئيسـية يضمـها جـدول األعمـال، هـي الطاقـة وحـــاالت 

االختفاء وعمليات العودة والنقل واالتصاالت. 
وفيما بدأ احلوار املباشر على الصعيد السياسـي، اسـتمر التعـاون املباشـر علـى الصعيـد  - ٤٨
العملـي بـني بريشـتينا وبلغـراد يف عـدد مـن اـاالت مـن خـالل وســـاطة موظفــي بعثــة األمــم 
املتحدة يف كوسوفو. ورغم انعدام االتصال املباشر حـىت اآلن بـني بريشـتينا وبلغـراد يف معظـم 
ـــا اجتماعــات شــهرية منتظمــة مــع  القطاعـات، تعقـد وزارة العمـل والرعايـة االجتماعيـة حالي
نظرائها يف بلغراد. ويف هذا القطـاع بـالذات، يتعـامل املوظفـون الصـرب مباشـرة مـع موظفـي 
املؤسسات املؤقتة ذوي الصلة وتكون مشاركة أفراد البعثـة حمـدودة. ومـن نتـائج هـذا التعـاون 
ـــثر مــن ٥٠ شــخصا مــن البــالغني واألطفــال املعــاقني عقليــا إىل ديــارهم  النموذجـي نقـل أك
األصلية. وجرت أحيانا اتصاالت غري رمسية بني موظفي املؤسسات املؤقتة واملوظفني الصـرب 
خـالل انعقـاد املؤمتـرات أو حلقـات العمـل الدوليـة، رغـم أـــا اتصــاالت مرحليــة وال ختضــع 
للمتابعة عموما. ومنذ وصول ممثلي اخلـاص اجلديـد، اتسـم التعـاون بـني البعثـة وبلغـراد بطـابع 
إجيايب، حيث جددت سلطات صربيا يف بيانات عامة تأكيد التزامها بالتعاون مـع البعثـة. وقـد 
كان التعاون مثمرا يف ميادين الشرطة واألمن والعدل، مبـا يف ذلـك إعـادة رفـات ٤٣ شـخصا 

إىل كوسوفو خالل فترة اإلبالغ. 
 

فيلق محاية كوسوفو   تاسعا -
أدى االنشغال إزاء وجود عناصر متطرفة أو إجرامية ضمـن فيلـق محايـة كوسـوفو إىل  - ٤٩
زيادة التحري بشأن أفراد الفيلق أثناء فترة التقرير. ويف إثر حتقيـق أجـري مبشـاركة بـني البعثـة 
وقـوة كوسـوفو، أوصـى ممثلـي اخلـاص باختـاذ إجـراءات تأديبيـــة حبــق ١٦ مــن أفــراد الفيلــق، 
ـــا بشــأن تلــك التوصيــات. ويف إطــار اجلــهد املبــذول لتعزيــز  وسـيتخذ مـن جانبـه قـرارا ائي
السـلوكيات املهنيـة واملوثوقيـة داخـل الفيلـق، مت اعتمـــاد قســم جديــد لتعزيــز روح املســؤولية 



03-5629119

S/2003/996

الفردية بني أعضاء الفيلق. وكنتيجة لذلك، قرر ٦٨ مـن األفـراد الذيـن اعتـربوا أنـه لـن يكـون 
ــة  يف مقدورهـم االمتثـال ملقتضيـات القسـم مغـادرة الفيلـق طواعيـة. وأتـاح فريـق تطويـر احلماي
املدنية الرفيع املستوى الذي يعمل حتت الرئاسة املشتركة ملمثلي اخلاص وقـائد قـوة كوسـوفو، 
أساسا للتعاون بني اتمـع الـدويل وفيلـق محايـة كوسـوفو. وتنـاقش األفرقـة العاملـة التابعـة لـه 
مسـائل التدريـب واملشـاريع اتمعيـة وتضـم ممثلـني عـن الفيلـق والبعثـة وقـوة كوسـوفو، وعــن 
املنظمـة الدوليـة للـهجرة يف بعـض احلـاالت. وأصبحـت قيـادة الفيلـق علـى بينـة أفضـل مــن أن 

النجاح يف تطوير الروح املهنية للفيلق يتطلب أن يركز أفراده على التنمية املدنية. 
ويبلغ قوام الفيلق حاليا ٩٥٤ ٢ فردا عامال من جمموع ٠٥٢ ٣ فـردا مأذونـا، ويبلـغ  - ٥٠
األفراد االحتياطيون ٧٣٥ ١ من جمموع ٠٠٠ ٢ فرد مأذون. واخنفضت نسبة عـدم االمتثـال 
ملدونة األحكام التأديبية وقوانني كوسوفو خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير. وسـجلت ٣٢ مـن 
حاالت عدم االمتثال، منها ٢٢ أفضت إىل الفصل، فيما جنمـت ١٧ حالـة فصـل عـن التغيـب 
املزمـن، بينمـا ترتبـت حالتـان علـى أحكـام أصدرـا احملـــاكم، وأخريــان عــن خمالفــات تتعلــق 
باألسلحة، بينما مت الفصل يف حالة واحدة بسبب ارتكـاب أفعـال جنائيـة. أمـا القضايـا العشـر 
األخرى فقد كـانت ثانويـة. وال يرقـى جتنيـد أفـراد األقليـات يف الفيلـق إىل مسـتوى األهـداف 
املنشودة، ولكنه سجل بعض التقدم. ولذلك فإن األقليات متثل ٤,١ يف املائة من جممـوع قـوة 

الفيلق، أي حوايل ٤١ يف املائة من الوظائف املخصصة لألقليات. 
وشهد تقليص حجم ممتلكات الفيلـق وهياكلـه األساسـية زمخـا خـالل فـترة اإلبـالغ،  - ٥١
ــا  حيـث جـرى إخـالء تسـعة مواقـع. ويتوقـع أن يسـلم الفيلـق اثـين عشـر موقعـا آخـر ألصحا
الشرعيني. كما حتدد البعثة األساس القانوين ألنشطة الفيلـق بوصفـه وكالـة حلـاالت الطـوارئ 
املدنية، ومشروع التوجيه اإلداري املتعلق بإنشاء فيلق احلماية املدنية ومشروع شـروط اخلدمـة 
لفيلق احلماية املدنية، وناقشتها مجيع الكيانات العاملة مع املنظمة. كما طور الفيلـق قدراتـه يف 

جمال إزالة األلغام، رغم استمرار نقص حاد يف متويل عمليات إزالة األلغام. 
 

مسائل الدعم   عاشرا -
ستواصل البعثة تنفيذ استراتيجية تقليص حجمها مبا يتفـق مـع امليزانيـة املعتمـدة للسـنة  - ٥٢
املالية من متوز/يوليه ٢٠٠٣ إىل حزيران/يونيه ٢٠٠٤، وتنص على ختفيض بنسـبة ٥ يف املائـة 
تقريبا مقارنة بامليزانية السابقة وإلغاء ١٣٩ وظيفة دولية و ٣٠١ وظيفـة حمليـة. وتبلـغ امليزانيـة 
احلاليـة املعتمـدة ٣١٥ مليـون دوالر، وخيصـــص ١١٧ مليــون دوالر مــن هــذا املبلــغ لضبــاط 
االتصـال العسـكري واملعـدات اململوكـة للوحـــدات والشــرطة املدنيــة، و ١٤٥ مليــون دوالر 

للموظفني املدنيني الدوليني واحملليني، و ٥٣ مليون دوالر لتكاليف التشغيل. 
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مالحظات  حادي عشر -
تواصــل بعثــة اإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو إحــراز تقــدم يف إرســاء قــــدر كبـــري مـــن  - ٥٣
االسـتقالل واحلكـم الذاتيـني، علـى النحـــو املنصــوص عليــه يف القــرار ١٢٤٤ (١٩٩٩). ويف 
جمـال تنفيـذ البعثـة لواليتـها، ال يـزال ممثلـي اخلـاص يعمـل يف إطـار السياسـة العامـة الــيت جتعــل 
�املعايــري قبــل املركــز�. وينبغــي أن تواصــل املؤسســات االنتقاليــة والكيانــات السياســـية يف 
كوسوفو وممثلو طوائفها العمل حنو حتقيق تلـك املعايـري، كمـا أن النقـل اجلـاري للمسـؤوليات 
غـري املقصـورة علـى البعثـة واملدرجـة يف الفصـل ٥ مـن اإلطـار الدسـتوري يتيـــح للمؤسســات 
االنتقاليـة بشـكل مـتزايد إمكانيـة إثبـات قدرـا علـى تـويل مسـؤوليات إضافيـة وعلـى ضمـــان 

توافر إدارة تتميز بالكفاءة والفعالية. 
وقـد أثـارت تفـاؤيل الشـواهد الـيت تشـــري إىل أن املؤسســات االنتقاليــة تركــز بشــكل  - ٥٤
مـتزايد علـى اعتمـاد السياسـات والتشـريعات الـيت تتصـدى لالحتياجـــات امللموســة واملباشــرة 
لسكان كوسوفو، كما أنين أرحب بوجود مؤشرات على زيادة التعاون والتشـاور مـع البعثـة. 
وبالرغم من أن بعض التحسينات امللحوظة طرأت يف جمال التنسيق الداخلـي وفعاليـة عمليـات 
وضـع السياسـات والتشـريعات يف املؤسسـات االنتقاليـة، ال زال هنـاك الكثـري الـذي ينبغــي أن 
يتم لضمان وجود مستويات متثيل كافية لألقليات والوظائف على الصعيدين املركزي واحمللـي 
للحكومة. ومل حيقق عدد من البلديات بعد املستويات املناسـبة للمشـاركة السياسـية لألقليـات 
يف الشؤون البلدية، أو ضمان احلصة العادلـة مـن التمويـل املناسـب والتطبيـق الرتيـه إلجـراءات 
التوظيف. ويعترب الوجود املستمر للهياكل اإلدارية املوازية يف كوسوفو، الـيت تدعمـها بلغـراد، 
عائقا أمام توطيد املؤسسات املمثلة متثيال كامال واملتعددة األعراق وعائقـا أمـام اإلدمـاج التـام 
لصرب كوسوفو يف تلك املؤسسـات. وينبغـي تفكيـك هـذه اهليـاكل واسـتبداهلا بالتعـاون مـع 
املؤسسات االنتقالية املتعـددة األعـراق مـن أجـل توفـري حيـاة أفضـل ألفـراد مجيـع الطوائـف يف 

كوسوفو. 
وال يزال الوضع األمـين يف كوسـوفو، الـذي أفسـده عـدد مـن احلـوادث اخلطـرية الـيت  - ٥٥
مشلت أفرادا من األقليات يف الشهور األخرية مدعاة لقلق بالغ. فالعنف يعـرض للخطـر عمليـة 
اسـتعادة األوضـاع الطبيعيـة يف كوسـوفو واملصاحلـة بـني طوائفـها، ويســـاهم يف زيــادة انعــدام 
األمن بني أقليات كوسوفو ويؤدي إىل اشتداد حـدة التوتـر بـني الطوائـف اإلثنيـة، كمـا يقـف 
عقبـة أمـام جـهود اتمـع الـدويل املبذولـة يف كوســـوفو. والعنــف الــذي يســتهدف األقليــات 
مرفوض وينبغي أن يشجب بأقوى العبارات. وينبغي أن يتبع قادة كوسوفو شـجبهم - الـذي 

نرحب به - للهجمات خبطوات ملموسة دف إىل ضمان عدم تكرارها. 
كما أن أعمال العنف والتخويف املوجهة ضد أقليـات كوسـوفو تنـذر خبطـر تقويـض  - ٥٦
أي تقدم حيرز يف متكني عودة األقليـات. ومـن األمـور ذات األمهيـة احلامسـة أن تسـتمر طائفتـا 
ألبان كوسوفو وصرب كوسوفو يف العمل معا وتعزيز تعاومـا، خاصـة علـى الصعيـد احمللـي، 
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من أجل زيادة التسامح وخلق مناخ ميكن عملية العودة من التحرك قدما. وقد أثـارت تفـاؤيل 
البيانات العلنية اليت أدىل ا القادة دعما للعودة مبا يف ذلك ما ورد يف اخلطـاب املفتـوح (انظـر 
الفقرة ٣١ أعاله) والقرار املتعلق بعمليات العودة الذي اختذته اجلمعية الوطنية يف متـوز/يوليـه. 
وإنـين أرحـب بصفــة خاصــة بتخصيــص احلكومــة اعتمــادات يف ميزانيتــها لتمويــل عمليــات 
العودة. وينبغي أن يدعو القـادة السياسـيون األلبـان يف كوسـوفو اآلن ممثليـهم احملليـني لضمـان 

التزام السلطات احمللية خبلق بيئة مواتية لعمليات العودة واإلدماج. 
وال تـزال البعثـة ملتزمـة بشـدة بإرسـاء سـيادة القـــانون وتزويــد كوســوفو مبؤسســات  - ٥٧
قضائية إلنفاذ القانون تتسم بالفعالية والقدرة علـى االسـتمرار. وبـالرغم مـن أنـه قـد مت إحـراز 
تقـدم ملمـوس يف مقاضـاة مرتكـيب اجلرائـم اخلطـرية مبـا يف ذلـــك جرائــم احلــرب، فــإن تزايــد 
ــال  اهلجمـات علـى أفـراد ومنشـآت إنفـاذ القـانون التابعـة للبعثـة والـيت أدت ألول مـرة إىل اغتي
ضابط شرطة تابع للبعثة، هو أمر مثري القلق البالغ ويذكرنا بالصعوبات املرتبطة بإرساء سـيادة 

القانون يف كوسوفو. 
والنمـو االقتصـادي والتنميـة أمـران أساسـيان إلعـادة احليـاة إىل طبيعتـــها يف كوســوفو  - ٥٨
والندماج طوائفها يف بعضها البعض. وبالرغم من استمرار ارتفــاع البطالـة، فقـد أحـرز بعـض 
التقدم يف إرساء أساس مستدمي القتصاد كوسوفو. ومتثل عملية اخلصخصة خطوة علـى طريـق 
حتقيق اقتصاد سوقي فعال، كما أن االهتمام الذي أبداه املستثمرون اإلقليميـون والدوليـون يف 

كوسوفو أمر يدعو إىل التفاؤل. 
وهنـاك حاجـة إىل أن يتـم تطويـر مؤسسـات حكـم ذايت فعالـــة يف كوســوفو يف إطــار  - ٥٩
حتسـني االتصـاالت والتعـاون مـع بلغـراد. وقـد جعـل ممثلـي اخلـاص إقامـة حـوار مباشـر بشــأن 
املسائل العملية ذات االهتمام املشترك بني برشتينا وبلغراد إحـدى أولوياتـه الرئيسـية. وأعـرب 
ـــالتزام الطرفــني بــالدخول يف هــذا احلــوار، وأدعــو اجلــانبني إىل بــذل قصــارى  عـن ترحيـيب ب
ـــا عــن  جـهودمها لضمـان أن تسـفر احملادثـات الـيت بـدأت يف ١٤ تشـرين األول/أكتوبـر يف فيين

إجراءات ملموسة تؤدى إىل حتسن قابل للقياس يف احلياة اليومية للسكان. 
وختاما، أود أن أعرب عن تقديري ملمثلي اخلاص هـاري هولكـريي، جلـهوده الفعالـة  - ٦٠
الـيت بذهلـا منـذ توليـه مهامـه، وللنـائب األول للممثـل اخلـاص، شـارلز بريشـــو، لقيادتــه للبعثــة 
خالل الفترة املؤقتة. وأود أيضا أن أعرب عـن تقديـري لرجـال ونسـاء البعثـة لاللـتزام واملهنيـة 
الـيت أبدوهـا يف تنفيـذ واجبـام يف ظـل ظـروف صعبـة وأحيانـا خطـرية. وأخـريا، أعـــرب عــن 
امتناين لشركائنا يف البعثة، االحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا فضـال عـن قـوة 
كوسوفو واملنظمات والوكاالت واملسامهني واجلهات املاحنة لدعمهم السياسي واملادي الكبـري 

الذي قدموه تنفيذا لقرار جملس األمن ١٢٤٤ (١٩٩٩). 
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 املرفق األول 
تشكيل وقوام عنصر الشرطة يف بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو  ألف -

  يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣ 
العدد البلد العدد البلد

٥٨ غانا ١١٨ االحتاد الروسي 
٨١ فرنسا ١٤١ األرجنتني 

٦١ الفلبني ٤١١ األردن 
٢٣ فنلندا ١١ إسبانيا 
٣١ فيجي ٣٢٩ أملانيا 

٢٠ الكامريون ١٨٨ أوكرانيا 
٤ قريغيزستان ٥٤ إيطاليا 

١٠ كندا ١٨٧ باكستان 
٤٤ كينيا ١٥ الربتغال 
٨ ليتوانيا ١ بلجيكا 
٣١ ماليزيا ٨٦ بلغاريا 

٦٠ مصر ٧٤ بنغالديش 
١٧ مالوي ١٢٢ بولندا 
١٢٨ اململكة املتحدة  ١٦١ تركيا 
٥ موريشيوس ٤ تونس 

١٩ النرويج ١٦ اجلمهورية التشيكية 
٣٩ النمسا ٢٦ الدامنرك 
٣٦ نيبال ١٧٥ رومانيا 
٢٦ نيجرييا ٦ زامبيا 

٣٤١ اهلند ٥٤ زمبابوي 
٥ هنغاريا ١٥ سلوفينيا 
٣٩٩ الواليات املتحدة  ١٦ السنغال 
٢٠ اليونان ٤٠ السويد 

  ١١ سويسرا 
٧٢٧ ٣ اموع

  
تشكيل قوة شرطة كوسوفو اعتبارا من ١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣  بـاء -   

العدد النسبة املئوية الفئة 
٨٦٧ ٤ ٨٤,٣٦ ألبان كوسوفو 

٥٤٣ ٩,٤١ صرب كوسوفو 
٣٥٧ ٦,٢٣ أفراد من أقليات عرقية أخرى 

٧٦٩ ٥  اموع 
٩٠٤ ٤ ٨٢,٤٠ رجال 
٨٦٥ ١٧,٦٠ نساء 
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املرفق الثاين 
تشكيل وقوام عنصر االتصال العسكري يف بعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة 

  املؤقتة يف كوسوفو (يف ٢٠ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣) 
عدد ضباط االتصالاجلنسية 

٢ االحتاد الروسي 
١ األرجنتني 

١ األردن 
٢ إسبانيا 

٢ أوكرانيا 
٣ أيرلندا 
١ إيطاليا 

١ باكستان 
١ بلجيكا 
١ بلغاريا 

١ بنغالديش 
١ بولندا 
١ بوليفيا 

١ اجلمهورية التشيكية 
١ رومانيا 
١ زامبيا 

١ سويسرا 
١ شيلي 
٢ فنلندا 
١ كينيا 

١ ماليزيا 
١ مالوي 

١ اململكة املتحدة  
٢ النرويج 

٢ نيبال 
١ نيوزيلندا 
١ هنغاريا 

٢ الواليات املتحدة األمريكية 
٣٧ اموع 
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