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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١- ٣ ،جنيف

  ارير املقدمة من الدول األطرافالنظر يف التق
   من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

  وثيقة مقدمة من بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ية يف الوثيقة املقدمة من بعثة األمم املتحدة لـإلدارة          نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف        - ١
 ١٩٩٩ بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف كوسوفو منذ عام املؤقتة يف كوسوفو

)E/C.12/UNK/1 ( ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠ املعقودتني يف ٣٨ و٣٧يف جلستيها وذلك) E/C.12/2008/SR.37 ،
  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨ املعقودتني يف ٥٠ و٤٩واعتمدت يف جلستيها ) SR. 38و

   مقدمة-  ألف

عن تنفيذ العهـد    تتضمن معلومات   ترحب اللجنة بتقدمي بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو وثيقة              - ٢
اء على طلب يـستند إىل      ـ، بن ١٩٩٩ية واالجتماعية والثقافية يف كوسوفو منذ عام        الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد   

 ت اعُتمد يتال) ٩، الفقرة   E/C.12/1/Add.108(صربيا واجلبل األسود    لالتقرير األويل   بشأن  املالحظات اخلتامية للجنة    
 املتمثلة يف تعزيـز ومحايـة       )١٩٩٩(١٢٤٤ إىل والية البعثة مبوجب قرار جملس األمن         ، واستناداً ٢٠٠٥مايو  /يف أيار 

  .حقوق اإلنسان يف كوسوفو

وترحب اللجنة باملعلومات التفصيلية الواردة يف الوثيقة املقدمة من بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف                    - ٣
يت قدمها وفد    عن الردود املركزة ال    كوسوفو ويف الردود اخلطية على معظم األسئلة اليت أُثريت يف قائمة املسائل، فضالً            

  .البعثة على أسئلة اللجنة الشفوية
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تقييم إجراء  وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم اشتمال الوثيقة على بيانات إحصائية مصنفة كانت ستمكنها من                 - ٤
كما تأسف اللجنة لعدم مشاركة اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكوميـة يف إعـداد   . أفضل لتنفيذ العهد يف كوسوفو  

  .٢٠٠٨يوليه /يف متوزإال  وألن الوثيقة مل ُتترجم إىل  اللغتني األلبانية والصربية الوثيقة،

   اجلوانب اإلجيابية-  باء

ترحب اللجنة باجلهود املبذولة حلماية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جانب مؤسسة أمني   - ٥
 الصادرة عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف         ٢٠٠٠/٣٨قم   مبوجب الالئحة ر   ٢٠٠٠املظامل اليت أُنشئت يف عام      

ام، إىل أن اسُتعيض عنها بالالئحـة       ـني الع ـكوسوفو بوصفها مؤسسة مستقلة ترفع تقاريرها إىل املمثل اخلاص لألم         
  . للمظامل حملياً الصادرة عن البعثة واليت تنص على أن يعني برملان كوسوفو أمينا٢٠٠٦/٦ًرقم 

الحظ اللجنة مع التقدير التشريع الذي سنته بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو من أجل القضاء                 وت  - ٦
 الـذي حيظـر     ٢٠٠٤ احملرومة واملهمشة، مبا يف ذلك قانون مكافحة التمييز لعام           ماعاتعلى التمييز ضد األفراد واجل    

محاية خاصة لألقليـات، وقـانون   توفري ينص على الذي خلاص والتمييز بشكل مباشر أو غري مباشر يف اجملالني العام وا     
 يف املائة لتمثيل املرأة على مجيع املستويات يف اهليئات          ٤٠ بنسبة   اًد حصص  الذي حيدّ  ٢٠٠٤املساواة بني اجلنسني لعام     

  .التنفيذية والتشريعية والقضائية

ؤقتة يف كوسوفو، بالتعاون مع سلطات كوسوفو،       وتالحظ اللجنة مع التقدير أن بعثة األمم املتحدة لإلدارة امل           - ٧
  . والالجئنيتركز بشكل متزايد على استدامة عودة األشخاص املشردين داخلياً

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

 وعدم التيقن بشأن الوضع النهائي لكوسوفو قد        ١٩٩٨/١٩٩٩يف  الذي دار   تعترب اللجنة أن الصراع املسلح        - ٨
  . على التمتع يف كوسوفو باحلقوق املنصوص عليها يف العهد١٩٩٩ منذ عام  سلبياًأثرا تأثرياً

  القلق الرئيسية والتوصيات  دواعي-  دال

على الرغم من أن العهد يشكل جـزءاً من القانـون الواجب التـطبيق يف كوسوفو مبوجب الالئحـة                  - ٩
 دارة املؤقتة يف كوسوفو ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء حذف الصادرة عن بعثة األمم املتحدة لإل١٩٩٩/٢٤رقم 

 من اإلطار الدسـتوري     ١- ٣العهد من قائمة معاهدات حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق مباشرة واملذكورة يف الفصل             
ـ     ٢٢، ويف املادة    ) الصادرة عن البعثة   ٢٠٠١/٩الالئحة رقم   (للحكم الذايت املؤقت يف كوسوفو       ذي  من الدسـتور ال

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٩اعتمده برملان كوسوفو يف 

توصي اللجنة بأن تدرج بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو العهد يف قائمة معاهدات حقـوق                   
 من اإلطار الدستوري للحكم الذايت املؤقت يف كوسوفو  ١- ٣اإلنسان الواجبة التطبيق مباشرة يف الفصل       

  .اًمباشرانطباقاً العهد انطباق  بأن تضمن  سلطات كوسوفونصحوأن ت
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، ُعهد مبؤسسة املظـامل إىل أمـني   ٢٠٠٥وتالحظ اللجنة بقلق أنه منذ هناية والية أمني املظامل الدويل يف عام         - ١٠
 الصادرة ٢٠٠٦/١٢باإلنابة، وذلك بسبب عدم تعيني برملان كوسوفو ألمني للمظامل مبوجب الالئحة رقم       يعمل  مظامل  
  . األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفوعن بعثة

توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بأن تتخذ اخلطوات املناسبة ملنع حدوث                 
  الـصادرة  ٢٠٠٦/١٢ن التأخري يف تعيني أمني مظامل من قبل برملان كوسوفو مبوجب الالئحة رقم              ـمزيد م 

يع السلطات اخلاضعة إلشراف مؤسسة أمني املظامل يف كوسـوفو          ن قيام مج  ـة، وأن تضم  ـعن البعث 
  . ابتنفيذ توصياهت

ذي أُنشئ مبوجب الالئحة    ـان، ال ـوق اإلنس ـوتالحظ اللجنة بقلق أن مقـر الفريق االستشاري حلق         - ١١
 يقعة ضد البعثة،  الصادرة عن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو لينظر يف الشكاوى املقدم٢٠٠٦/١٦رقم 

ي من الدعاوى املعروضة عليه واليت مل يبـت         األسس املوضوعية أل   بشأن    واحداً داخل مقر البعثة، وأنه مل يعتمد رأياً      
  .فيها، مبا يف ذلك دعاوى متصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 توفر للفريق االستشاري حلقوق اإلنسان      توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بأن           
 خارج مقر البعثة، وبأن تضمن استقالله التام وتوفر له املوارد البشرية واملالية الكافية               مالئماً اًيمكتبحيزاً  

  .زايدةالدعاوى املتللتعامل مع تراكم 

 صـيغ  وإزاء ركاكـة     ٢٠٠٤وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اإلنفاذ العملي لقانون مكافحة التمييز لعـام               - ١٢
 . أحكام تستند إىل القـانون صدور الصادرة باللغة الصربية، وعدم صيغةالتوجيهات اإلدارية املتعلقة بتنفيذه، وخباصة ال   

  )٢ ، الفقرة..املادة (

توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بأن توفر، بالتعاون مع سلطات كوسـوفو،                  
تكون ن تطبيق قانون مكافحة التمييز لفائدة القضاة واملوظفني املدنيني، وبأن تضمن أن             بشأ جياً منه تدريباً
ُتترجم ترمجة دقيقة إىل اللغة    أن   و ة ومفهوم ةواضحصيغة  التوجيهات اإلدارية املتصلة بتنفيذ القانون      صيغة  

 ، بشكل الئـق   ،ية والثقافية ضحايا التمييز فيما خيص احلقوق االقتصادية واالجتماع      حيصل  الصربية، وأن   
أصحاب الشكاوى من املعوزين علـى املـساعدة القانونيـة          حيصل  على سبل االنتصاف القضائية، وأن      

  .احملاكم بأحكام قانون مكافحة التمييزحتجاج أمام لال

لني الروما واألشكايل واملصريني غري مـسج     مجاعات   يف املائة من     ٣٠و ٢٠ وتالحظ اللجنة بقلق أن ما بني         - ١٣
ال حيصلون على املستندات الشخصية مثل شهاديت امليالد والزواج، وكلتامهـا           أهنم  بوصفهم مقيمني بصفة اعتيادية أو      

الـضمان االجتمـاعي    االستفادة من   ألحوال املدنية، من أجل احلصول على العمل و       لضرورية، يف ظل غياب سجل      
  )٢، الفقرة ٢ املادة. (والسكن والرعاية الصحية والتعليم

 بالتعـاون مـع     ،ف اجلهود يتكثتواصل  توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بأن             
 الروما واألشكايل واملصريني    مجاعاتتيسري عملية تسجيل أفراد     ) أ: (ما يلي من أجل   ،  سلطات كوسوفو 

السـتثناء مـن الرسـوم      بوصفهم مقيمني بصفة اعتيادية، وذلك بتعزيز هنج يتسم باملرونة فيما خيـص ا            
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تبسيط إجراءات التسجيل يف سجل األحوال املدنية، وخباصة        ) ب(ومستندات اإلقامة يف مجيع البلديات؛      
الروما بأمهيـة   مجاعات  تثقيف األسر من    ) ج( والوالدات املرتلية؛    "املتأخر/الالحق"فيما يتعلق بالتسجيل    

إدمـاج   اعتمـاد اسـتراتيجية      شجيعت) د(لثقافية؛  التسجيل للتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا     
  . الروما واألشكايل واملصريني يف كوسوفومجاعات

، ٢املـادة  . (ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود قانون خاص حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقات يف كوسوفو   - ١٤
  )٢الفقرة 

بالغ برملان كوسوفو باحلاجة املاسة     كوسوفو بإ  م املتحدة لإلدارة املؤقتة يف    ـة األم ـة بعث ـوصي اللجن ـت
إىل اعتماد قانون خاص باألشخاص ذوي اإلعاقات، وبأن تساعد سلطات كوسوفو على حتديـد املـوارد                

  .الكافية لتنفيذه

غـري  غريها من اجلماعـات     الروما واألشكاليني واملصريني و   مجاعات  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف متثيل         - ١٥
  )٢، الفقرة .. املادة. (سيما يف املناصب العليا لعامة ويف جمال القضاء، الاأللبانية يف اخلدمة ا

بأن تكثف اجلهود، بالتعاون مـع سـلطات         توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو          
امة ويف   غري األلبانية يف اخلدمة الع     جماعاتمن أجل تعزيز التمثيل املناسب واملشاركة الفعالة لل       ،  كوسوفو

الطلب من البلديات االلتزام ببلوغ      مثالًوذلك بوسائل منها     مبا يف ذلك يف املناصب العليا،        ،جمال القضاء 
 يةاألهداف الرقمية اليت حددهتا سياسة التمويل على أساس احلصص العادلة، واعتماد بيانـات سياسـات              

يني بتكافؤ الفرص، ومجع بيانات مصنفة  فيما خيص تكافؤ الفرص، وتعيني موظفني معن      يةواستراجتيات تنفيذ 
 غري األلبانية ممثلة على حنو متناسب يف اخلدمة املدنيـة يف            ماعاتبشكل منهجي للتأكد مما إذا كانت اجل      
  .البلديات، مبا يف ذلك يف املناصب العليا

يف الوظائف اإلدارية على    اقصاً  ممثلة متثيالً ن  غري األلبانية،   اجلماعات  سيما من    وتالحظ اللجنة بقلق أن املرأة، ال       - ١٦
  )٣املادة . (مستوى البلديات، وكذلك يف املناصب العليا يف اهليئات احلكومية التشريعية والقضائية واملركزية واحمللية

بأن تكثف اجلهود، بالتعاون مـع سـلطات         توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو          
 غري األلبانية، يف الوظائف اإلداريـة علـى         ماعاتسيما من اجل   ثيل املرأة، ال  زيادة مت  من أجل ،  كوسوفو

ملساواة بني اجلنسني،   معنية با طلب من البلديات إنشاء مكاتب      ال مثالًوذلك بوسائل منها    مستوى البلديات،   
 مع نسبة   ا يتمشى وكذلك يف الوظائف العليا يف اهليئات احلكومية التشريعية والقضائية واملركزية واحمللية، مب           

  . يف املائة اليت حددها قانون املساواة بني اجلنسني٤٠احلصص البالغة 

 يف املائة من مواطين كوسوفو عاطلون عن العمل، وخباصة النـساء            ٣٠ و ٢٠وتالحظ اللجنة بقلق أن ما بني         - ١٧
بري حمددة لتنظيم أوضاع األشخاص     ال توجد تدا  أنه   غري األلبانية والعائدون واملشردون داخليا، و      ماعاتوالشباب واجل 

  )٦املادة . (العاملني يف قطاع االقتصاد غري الرمسي
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بأن تكثف اجلهود، بالتعاون مـع سـلطات         توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو          
أفراد اب و تعزيز فرص العمل، خباصة يف القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك للنساء والشب             من أجل ،  كوسوفو

التـدريب علـى    وذلك بوسائل منها مثالً تـوفري       ،  املشردين داخلياً العائدين و  غري األلبانية و   ماعاتاجل
الوظائف واعتماد برنامج سوق العمل النشطة لتوظيف الشباب وزيادة احلوافز واإلعانـات لألعمـال              

 أوضاع العاملني يف قطـاع      كما توصي اللجنة البعثة بأن تنظم، بالتعاون مع سلطات كوسوفو،         . اخلاصة
 يف خطط الضمان االجتماعي وباعتماد خطة عمل خاصة بقطـاع           االقتصاد غري الرمسي بإدراجهم تدرجيياً    

  .االقتصاد غري الرمسي

وتالحظ اللجنة بقلق التقارير اليت تفيد أن بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو مل تقدم الـضمانات                    - ١٨
هبدف احملافظـة  يف ظل النظام االشتراكي السابق وذلك      خصخصة املشاريع اليت كان ميلكها اجملتمع       عملية  الكافية أثناء   

ـ ُمهالً  حددت  قد  الصراع املسلح، وأن البعثة     كما كانت قبل اندالع      لقوة العمل    اإلثنيةعلى التركيبة    إىل  أدت ةمتييزي
إلدراجهم يف قائمة العاملني السابقني الذين      بطلبات   التقدم    والعائدين من  الكثري من األشخاص املشردين داخلياً    حرمان  

من االستئناف لدى الدائرة اخلاصة     حالت دون متكنهم    حيق هلم املشاركة يف توزيع عائدات بيع هذه املؤسسات، كما           
  )٦املادة . (يف احملكمة العليا يف حال عدم إدراجهم

 ٢٠٠٥/٤٨ يف كوسوفو بأن تنظر يف مراجعة الالئحـتني          توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة        
يف الـذي دار    فتـرة الـصراع املـسلح       وبعـد   اهلجرة القسرية، أثناء    دوم آثار    كي ال ت   ٢٠٠٤/٤٥و

ظل النظام  لقوة العمل يف الشركات اليت كانت مملوكة للمجتمع يف          اإلثنية  ، على التركيبة    ١٩٩٨/١٩٩٩
 والالجئني الوقت الكايف واملعلومات الـضرورية   اص املشردين داخلياً  السابق، وبأن تتيح لألشخ   االشتراكي  

الذين من حقهـم    السابقني  إلدراجهم يف قائمة العاملني     بطلبات  للحصول على املستندات املطلوبة للتقدم      
  .احلصول على نصيبهم من عائدات بيع هذه الشركات، أو االستئناف لدى الدائرة اخلاصة يف احملكمة العليا

ـ لعاملني وأسـرهم    متتع ا  لضمانوتشعر اللجنة بالقلق ألن مستويات األجور يف كوسوفو ال تكفي             - ١٩ ستوى مب
ـ ٢٠ تبلغ يف املتوسط سيما للنساء الاليت ُيذكر أن أجورهن تقل عن أجور الرجال بنسبة       معيشي الئق، ال   ة، ـ يف املائ

  )٧املادة . (كما ال يوجد تشريع خاص باحلد األدىن لألجور

، بأن تتخذ، بالتعاون مع سلطات كوسـوفو       ي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو        توص  
 لتحقيق مستوى معيشي الئق للعـاملني       ةفيامستويات األجور ك  تكون  اخلطوات املناسبة اليت تضمن أن      

ذي عـن العمـل     ي  املتساومبدأ األجر   أن تطبق    من العهد، و   ٧ من املادة    ‘٢‘)أ( للفقرة   وأسرهم، وفقاً 
 برملان كوسوفو باعتماد مشروع القانون باخلـاص        نصحكما توصي اللجنة البعثة بأن ت     . القيمة املتساوية 

  .باحلد األدىن لألجور

 العمالية واالنـضمام    لنقاباتاحلق يف تكوين ا   صراحةً  ويساور اللجنة قلق ألن القانون يف كوسوفو ال يكفل            - ٢٠
  )٨املادة (. إليها وال احلق يف اإلضراب
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 برملان كوسوفو باعتماد مـشروع      نصحبأن ت  توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو          
  .باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف اإلضراباملتعلقني ني وننا القيقانون العمل ومشروع

شيخوخة األساسية والقائمة على املـسامهة      وتشعر اللجنة بالقلق ألن املستويات الدنيا الستحقاقات معاش ال          - ٢١
الباقني على قيد احليـاة  واستحقاقات واستحقاقات معاش العجز واستحقاقات معاش املصابني بعجز من جراء احلروب        

كما يساور  . املساعدات االجتماعية مجيعها غري كافية لضمان مستوى معيشي الئق للمستفيدين وأسرهم          مدفوعات  و
 ٠,٥ مثل األشخاص الذين ميلكون أكثـر مـن          ،هذه االستحقاقات األشخاص من   ن   م بعاد الكثري اللجنة قلق ألن است   

 قد يكون له أثر متييزي على العائدين الذين ليس بإمكاهنم استعادة ملكية أراضيهم              ،هكتار من األرض الصاحلة للزراعة    
  )٩املادة . (بسبب احتالهلا بشكل غري قانوين أو بسبب املخاوف األمنية

بأن تضمن، بالتعاون مع سلطات كوسـوفو،   توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو          
املستويات الدنيا الستحقاقات معاش الشيخوخة األساسية والقائمة على املسامهة واستحقاقات          تكون  أن  

قني على قيد احليـاة     البااستحقاقات  معاش العجز واستحقاقات معاش املصابني بعجز من جراء احلروب و         
كما توصي  . املساعدات االجتماعية كافية لضمان مستوى معيشي الئق للمستفيدين وأسرهم        مدفوعات  و

اللجنة البعثة مبراجعة أي شرط متييزي، يستند إىل مجلة أمور من بينها ملكية األراضي، فيما خيص أهليـة                  
  .هذه االستحقاقاتاحلصول على 

باللغة الصربية استمارات طلبات  توفر   مثل عدم    -  مصاعبشري إىل وجود    قارير اليت ت  وتالحظ اللجنة بقلق الت     - ٢٢
 ماعاتيواجهها أفراد اجل  ما برح    -   أو اشتراط أن تكون شهادة الوفاة صادرة من بعثة األمم املتحدة           ٢٠٠٥قبل عام   

الباقني استحقاقات  ء احلروب و   للحصول على استحقاقات معاش املصابني بعجز من جرا        اتغري األلبانية عند تقدمي طلب    
  )٩املادة . ( الصادرة عن البعثة٢٠٠٠/٦٦على قيد احلياة مبوجب الالئحة رقم 

، بأن تضمن، بالتعاون مع سلطات كوسـوفو  توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو          
 يف احلصول على اسـتحقاقات معـاش         غري األلبانية بفرص عادلة، قانوناً وممارسةً،      متتع أفراد اجلماعات  

  .الباقني على قيد احلياةاستحقاقات املصابني بعجز من جراء احلروب و

لشرطة، إىل ا عدد الشكاوى املقدمة تدينويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدالت العنف املرتيل يف كوسوفو، و  - ٢٣
 االغتصاب الزوجي، واخنفاض معدالت حـاالت       وقلة حماميي الضحايا، وعدم وجود تشريع جيّرم على وجه التحديد         

  )١٠املادة . (مساعدة ومحاية للضحايا بشكل كافتوفر املقاضاة واإلدانة، وعدم 

، بأن تضمن، بالتعاون مع سلطات كوسوفو م املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    ـتوصي اللجنة بعثة األم     
أن يتلقى القضاة ووكالء النيابة وأفراد ) ب(حديد؛ أن ُيجّرم االغتصاب الزوجي على وجه الت) أ (:ما يلي

 الصادرة عن البعثة بشأن احلماية مـن        ٢٠٠٣/١٢ على التطبيق الصارم لالئحة       إجبارياً الشرطة تدريباً 
أن يتم تثقيف العاملني يف اجملال الصحي وعامة اجلمهور بضرورة اإلبالغ عن حاالت             ) ج(العنف املرتيل؛   
أن  )ه(إنفاذ مواعيد هنائية إلصدار أوامر احلماية؛       يتم   ُتراَجع سياسات العقوبات و    أن) د(العنف املرتيل؛   

تتم زيادة عدد وقدرة ُدور إيواء الضحايا وتعزيز املساعدة واحلماية، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي الـدعم                  
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 كوسوفو بيانـات    أن يشمل التقرير القادم عن تنفيذ العهد يف       ) و(املايل الكايف للمنظمات غري احلكومية؛      
 عن عدد وطبيعة حاالت العنف املرتيل واجلنسي املبلغ عنها وعن اإلدانات والعقوبات اليت صدرت               دَّثةحم

  .حبق اجلناة

أحكـام  ون إىل توجيه أدىن هتم وإصدار أخف        ؤ ما يلج  وتالحظ اللجنة بقلق أن وكالء النيابة والقضاة كثرياً         - ٢٤
 دعاوى االجتار باألشخاص، وأن األطفال الذين يتم استغالهلم وإساءة معاملتهم ممن           ا خيص تيسري البغاء يف    ـ فيم اإلدانة

معـادون  " ما يصنفهم موظفو اخلدمة االجتماعية على أهنم أطفال          كثرياً، أو أطفال الشوارع،     ال يتمتعون برعاية أبوية   
  )١٠املادة . (باألشخاصومن مث ُيحرمون من احلماية اخلاصة املتاحة لألطفال ضحايا االجتار " للمجتمع

، ع سلطات كوسوفوـبأن تضمن، بالتعاون م توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو         
 على التطبيق الصارم للمـادة       إجبارياً أن يتلقى القضاة ووكالء النيابة وأفراد الشرطة تدريباً        )أ (:ما يلي 
وغريها من أحكام القانون اجلنائي اليت حتظر االجتـار          ة الصادرة عن البعث   ٢٠٠٣/٢٦ من الالئحة    ١٣٩

ن يعـاد امل"طفـال   األ مفهـوم    أن ُيلغى فوراً  ) ج(أن تتم مراجعة سياسات العقوبات؛      ) ب(باألشخاص؛  
أن يشمل التقريـر    ) د(ن ُتوفر احلماية اخلاصة، دون متييز، جلميع األطفال ضحايا االجتار؛           أو" للمجتمع

 لألشخاص الذين مت االجتار هبم إىل       )التقرييب( عن العدد    دَّثة يف كوسوفو بيانات حم    القادم عن تنفيذ العهد   
 عن عدد حاالت املقاضاة واإلدانات واألحكام الـصادرة    الًـكوسوفو ومنها وداخلها وعن طريقها، فض     

  .حبق املتاجرين

 تشري التقارير إىل أن   حيث   منه،   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابري منسقة ملنع عمل األطفال واحلد             - ٢٥
  )١٠املادة . (أمر شائع يف األعمال التجارية األسرية ويف قطاع االقتصاد غري الرمسيعمل األطفال 

ية فتـش  م هاتوصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بأن تبلغ السلطات املعنية، مبا في                
 العتمـاد ، باحلاجة امللحة     حظر عمل األطفال اليت أُنشئت حديثاً      العمل ومراكز العمل االجتماعي وجلنة    

، مبا يف ذلك عن طريق زيـادة   وتنفيذ هذه التدابري تنفيذاً فعاالً   تدابري منسقة ملنع عمل األطفال واحلد منه      
  التقريـر تضمني والتدابري الرامية إىل دعم األسر الفقرية، ورصد الوضع بيف جمال العمل عمليات التفتيش   

  . عن عدد األطفال الذين ما زالوا يعملوندَّثةالقادم عن تنفيذ العهد يف كوسوفو بيانات حم

 يورو ١,٤٢فقر، أي بأقل من حالة  يف ون يف املائة من شعب كوسوفو يعيش٤٥  حنو وتالحظ اللجنة بقلق أن     - ٢٦
  )١١املادة . (يف اليوم يورو ٠,٩٣ يف املائة يعيشون يف فقر مدقع، أي بأقل من ١٥يف اليوم، وأن حنو 

 وتشجيع سـلطات    للتمويلتوصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بتحديد مصادر              
، وأن تـضمن اإلدمـاج      ٢٠١١- ٢٠٠٨  للفترة كوسوفو على أن تنفذ بفعالية خطة القضاء على الفقر        

ن تليب اخلطة على وجه التحديد احتياجات الكامل يف اخلطة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأ
الروما واألشكايل واملـصريني    مجاعات  األشخاص العاطلني عن العمل واألسر املعيشية اليت تعيلها نساء و         

ويف هذا الـصدد،    .  غري الصربية واألشخاص املشردين داخلياً     جلماعاتمن ا إلثنية  وغريها من األقليات ا   
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" حلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      اخلاص با ر والعهد الدويل    الفق" اللجنة إىل بياهنا عن      تشري
)E/C.12/2001/10.(  

سيما املنتمني ألقليـات، الـذين عـادوا يف     ويساور اللجنة قلق إزاء قلة عدد املشردين داخليا والالجئني، ال    - ٢٧
 الرغم من اجلهود اليت ُبذلت لتيسري       الصراع املسلح، وذلك على   اندالع  السنوات األخرية إىل حيث كانوا يقيمون قبل        

  )١١املادة . (العودة املستدامة

توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بأن تكثف اجلهود، بالتعاون مـع سـلطات                   
 كوسوفو، كي تضمن استعادة حيازة املمتلكات والسالمة اجلسدية والعودة املستدامة للمشردين داخليـاً      

وذلـك  الصراع املـسلح،    اندالع  ن إىل أقليات، إىل حيث كانوا يقيمون قبل         وئني، وخباصة املنتم  والالج
 زيادة املساعدة املُِدّرة للدخل للعائدين وضمان املراعاة التامة للمبادئ التوجيهية بشأن            مثالًبوسائل منها   

، )٢٠٠٦(للعودة املستدامة   يف أثناء مراجعة الدليل املنقح      ) E/CN.4/1998/53/Add.2(التشرد الداخلي   
اعتماد وتنفيذ استراتيجيات عملية  يف مجيع مراحل  مباشراًإشراكاًمن املشردين داخلياً وإشراك املتضررين 

  .البلديات اخلاصة بالعودة

كات إىل وكالة املمتل  غري املنقولة   وتالحظ اللجنة بقلق أن املوعد النهائي لتقدمي املطالبات املتعلقة باملمتلكات             - ٢٨
معلومات حمدودة عـن    سوى  توفر هلم   مل ت  الذين   من األشخاص املشردين داخلياً   حال دون قيام الكثري     يف كوسوفو قد    

من املطالبات املدنيـة     مطالبة   ١٨ ٠٠٠  حنو  تراكم كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء    . متقدمي مطالباهت باملوعد النهائي   هذا  
بسبب عدم توفري احلماية من جانب قوات األمن الدوليـة          حدثت   أهنا   بالتعويض عن أضرار حلقت باملمتلكات وُيدعى     

وبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة ومؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو أو البلديات يف أثناء فترة االضطرابات                 
. ٢٠٠٤أغسطس /ة للبعثة يف آباملدنية، وهي مطالبات مل تنظر فيها احملاكم وفقا للتوجيه الصادر من إدارة العدل التابع

  )١١املادة (

 مـن الئحتـها     ٨املـادة   عيد النظر يف    توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بأن ت            
أصحاب املطالبات من املشردين الذين مل يتمكنـوا مـن          ب خاصةترتيبات انتقالية   وضع   بغية   ٢٠٠٧/٨

غـري   لتقدمي املطالبات املتعلقة باملمتلكات    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  االلتزام باملوعد النهائي احملدد يف    
املوعد وذلك ألنه مل تتوفر هلم سوى معلومات حمدودة عن هذا           إىل وكالة املمتلكات يف كوسوفو      املنقولة  
 أنلمحاكم ولكما توصي اللجنة البعثة بأن تعزز، بالتعاون مع سلطات كوسوفو، املوارد البشرية   . النهائي

مجيع املطالبات املدنية بالتعويض عن األضرار اليت حلقت باملمتلكات         تصدر إليها تعليمات بأن تنجز تناول       
بسبب عدم توفري احلماية من جانب قوات األمن الدولية وبعثة األمـم املتحـدة              حدثت   ُيدعى أهنا    اليتو

ت يف أثناء فترة االضطرابات املدنية، لإلدارة املؤقتة ومؤسسات احلكم الذايت املؤقتة يف كوسوفو أو البلديا     
  .وأن تعطي األولوية للحاالت اليت تنطوي على متييز

الروما واألشكاليني واملصريني اليت مت نقلها إىل خميمات        مجاعات  وتالحظ اللجنة بقلق أن عددا من األسر من           - ٢٩
، تفضل البقاء يف سيسمني لـوغ       ١٩٩٩ام  يف متروفيتشا يف ع   " روما حمال  "هدم يف سيسمني لوغ بعد      املشردين داخلياً 

على الرغم من املستويات العالية للتلوث بالرصاص، وذلك بسبب عدم ثقتها يف احلصول على حـل دائـم ملـشكلة                    
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الروما واألشكاليني مجاعات  اليت ُنقل إليها  -   يف أوستريود  السكن، وألهنا ختشى من أن تكون خميمات املشردين داخلياً        
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن     .  هي األخرى تقع يف منطقة ملوثة بالرصاص       -  خيمات امللوثة بالرصاص  واملصريني من امل  

 لبعض املصادر، وأن العالج املقدم حلـاالت        مستويات الرصاص يف الدم مرتفعة لدى األطفال يف خميم أوستريود، وفقاً          
  )١١املادة. (٢٠٠٧التسمم بالرصاص قد أُوقف يف عام 

و بأن تضمن، بالتعاون مع سلطات كوسوفو، ـبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوف     توصي اللجنة     
الروما واألشكاليني واملصريني اليت تفضل البقاء يف خميمات املشردين         مجاعات   األسر من    توعية) أ (:ما يلي 
 يف تلك املخيمات، على     اباملخاطر الصحية اليت ينطوي عليها بقاؤه     توعيةً كافيةً    يف سيسمني لوغ     داخلياً

أن يتم باستمرار رصد مستويات الرصاص يف       ) ب( حلول سكن بديل مالئمة ومقبولة ثقافيا؛        أن توفر هلا  
 يف سيسمني لوغ    مجيع األشخاص، وخباصة األطفال، الذين يعيشون يف خميمات املشردين داخلياً         لدى  الدم  

أن يـتم يف    ) ج(ملتابعة يف مجيع املخيمات؛     سبيل ا على  وأوستريود وليبوسافيتش، وأن ُيوفر العالج الطيب       
 إعادة إدماج   أن تتم تدرجيياً  ) د(؛  "روما حمال " املرحلة الثانية من إعادة بناء       جنازأقرب وقت ممكن تنفيذ وإ    

، يف  الروما واألشكاليني واملصريني، الذين مت نقلهم إىل خميمات املشردين داخليـاً          مجاعات  مجيع األسر من    
  .اوأن ُيوفر هلا السكن الالئق مع الضمان القانوين المتالك مساكنه" روما حمال"

ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدالت وفيات املواليد واألمهات يف كوسوفو، وكذلك إزاء العدد التقرييب                 - ٣٠
  )١٢املادة . (الكبري حلاالت اإلجهاض السري

 وإبالغ الـسلطات    للتمويليف كوسوفو بتحديد مصادر     توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة          
ة مناسبة، يمجيع احلوامل على خدمات صححصول املعنية يف كوسوفو باحلاجة إىل اختاذ تدابري فورية تضمن 

 كبار وال نياملراهقكذلك حصول   د، و يلامبا يف ذلك اإلشراف املتخصص يف أثناء الوالدة ورصد صحة املو          
 عن موانع احلمل وخدمات     بالصحة اجلنسية واإلجنابية، فضالً   فيما يتصل   ة  على خدمات ومعلومات شامل   

  .اإلجهاض اآلمن، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية

 غري الصربية، باملـدارس     جلماعاتعدل التحاق الفتيات، وخباصة من ا     املستوى املتدين مل  وتالحظ اللجنة بقلق      - ٣١
الرومـا واألشـكاليني    مجاعـات   تفاع معدالت التسرب وسط أطفال      الثانوية وضعف نسبة احلضور إىل املدارس وار      

الروما أطفال مجاعات    ألطفال األقليات من غري الصرب، وخباصة        واملصريني، وخاصة الفتيات، والفرص احملدودة جداً     
  )١٣املادة . (دروس بلغتهم األم أو عنها أو عن تارخيهم وثقافتهمالواألشكاليني واملصريني، لتلقي 

الغ السلطات  ـوإبللتمويل   اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بتحديد مصادر            توصي  
  هم، مبـن فـيهم الفتيـات؛   ئتوعية اآلباء بأمهية تعليم أبنـا ) أ (:املعنية يف كوسوفو باحلاجة املاسة ملا يلي      

الروما واألشكاليني  مجاعات   زيادة عدد الدروس التعويضية ودروس اللغة األلبانية، وخباصة ألطفال        ) ب(
ضمان إتاحة الفرص الكافية ألطفال األقليات من غري الصرب على مجيـع املـستويات،      ) ج(واملصريني؛  

دروس بلغتهم األم أو عنها أو عن تارخيهم        الالروما واألشكاليني واملصريني، لتلقي     أطفال مجاعات   وخباصة  
ثقافات وتقاليد  املراعاة الكافية ل  ب املدرسية هلذا الغرض، و    الكتما يكفي من املدرسني و      ريوثقافتهم، وُتوف 

  . يف املنهج الدراسي املنقحاألقليات
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وهـو مـا يـنعكس يف        ،شديداًإثنياً   منقسمني انقساماً ال يزالون   وتشعر اللجنة بالقلق ألن سكان كوسوفو         - ٣٢
  ) ١٥املادة . (وسوفويف كاإلثنية ومناخ التعصب وسط اجلماعات اإلثين املتكررة حوادث العنف 

علـى  توصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بتشجيع السلطات املعنية يف كوسوفو                 
 اتعلى مستوى اجملتمعاليت تنفذ احلوار بني الثقافات والتسامح من خالل التعليم املدرسي واملشاريع تعزيز 
  .كوسوفومجيع أحناء  واحلمالت يف ةاحمللي

وتوصي اللجنة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو بضمان أن يشتمل التقرير القادم عن تنفيذ العهد                   - ٣٣
 عن التمتع بكل حق من احلقوق الواردة يف العهد، تكون مصنفة حبسب العمر ونوع دَّثةيف كوسوفو بيانات إحصائية حم

ـ    و) احلضر/الريف(ومكان السكن   اإلثين  اجلنس واألصل    ة سـنوية  غري ذلك من املعايري ذات الصلة، على أساس مقارن
  .تشمل السنوات اخلمس املاضية

أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق       وتطلب اللجنة من بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو             - ٣٤
اجملتمـع  منظمـات   عاملني يف القضاء و    املوظفني العموميني وال   يف أوساط على مجيع مستويات اجملتمع، وخباصة      واسع و 
الروما، ما أمكن ذلك،    أقلية   وأن تترجم هذه املالحظات إىل اللغتني الصربية واأللبانية وإىل لغات األقليات مثل              ،املدين

 ما ورد يف هذه     جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذ   عن تنفيذ العهد يف كوسوفو      وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها الدوري القادم        
املنظمات غري احلكومية   ، على إشراك     يف املستقبل   يف كوسوفو  تنشأالبعثة، أو أية إدارة     اللجنة  كما تشجع   . ملالحظاتا

  .وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف كوسوفو يف عملية املناقشة اليت جتري قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

 -  - - -  -  

 


