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رسـالة مؤرخـة ٢٤ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ موجهـة مـن األمـني العـــام إىل 
  رئيس جملس األمن 

عمال بقرار جملس األمن ١٢٤٤ (١٩٩٩)، أتشرف بأن أبعث بـالتقرير املرفـق بشـأن 
ــول/سـبتمرب إىل ٢٢ تشـرين  الوجود األمين الدويل يف كوسوفو والذي يغطي الفترة من ٢٣ أيل

األول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتوجيه انتباه أعضاء جملس األمن إليه. 

(توقيع) كويف ع. عنان
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  املرفق 
 التقرير الشهري املقدم إىل األمم املتحدة عن عمليات قوة كوسوفو  

خـالل الفـترة املشـمولة بـالتقرير (٢٣ أيلـول/ســـبتمرب – ٢٢ تشــرين األول/أكتوبــر)،  - ١
ـــع عــدم  كـان هنـاك حنـو ٠٠٠ ٤٥ جنـدي بقـوة كوسـوفو منتشـرين يف مسـرح العمليـات، م
ــــر األخـــري. ويف ١٦ تشـــرين  وجــود أي تغيــريات رئيســية يف عمليــات االنتشــار منــذ التقري

األول/أكتوبر، خلف الفريق كابيجيوزو الفريق أورتوفيو كقائد للقوة.  
 

األمن 
ظلت احلالة يف كوسوفو هادئة ومستقرة نسـبيا خـالل الفـترة املشـمولة بـالتقرير. غـري  - ٢
أنه كان هناك عدد من حوادث التحرش والترهيب الـيت ارتكبـها ألبـان كوسـوفو ضـد صـرب 
كوسـوفو مبـا يف ذلـك اهلجـوم بقنبلـة يدويـة مـن مركبـة يف باسـيان (اللـواء املتعـــدد اجلنســيات 
ــــن صـــرب كوســـوفو  (الشــرق)) يف ٢ تشــرين األول/أكتوبــر، والــذي أدى إىل إصابــة ٥ م
جبروح. وعقب وقوع ذلك احلادث، قـام مـن ٣٠٠ إىل ٤٠٠ مـن صـرب كوسـوفو مبظـاهرة 
يف املدينة. ومل يقع أي عنف وقامت السلطات احمللية بتفريق املظاهرة سلميا. ويف ١١ تشـرين 
األول/أكتوبر، ألقي عدد من األجهزة املتفجرة والقنابل اليدوية علـى منـازل صـرب كوسـوفو 
يف كوسوفو بوليي (اللواء املتعدد اجلنسـيات (الوسـط)) وكامينتشـا (اللـواء املتعـدد اجلنسـيات 
(الشـرق)). ويف ١٨ تشـرين األول/أكتوبـر أصيـب شـــخصان مــن الرومــا جبــروح يف هجــوم 

بقنبلة يدوية وقعت يف ستيملي (اللواء املتعدد اجلنسيات (الوسط)).  
وطوال الفترة، كان موقع مصهر زفكان بالقرب مـن كوسوفيسـكا متروفتشـا (اللـواء  - ٣
املتعـدد اجلنسـيات (الشـمال)) مسـرحا ملظـاهرات يوميـة يقـوم ـا صـرب كوسـوفو احتجاجــا 
على إغالق املصنع وسارت مجيع املظـاهرات بصـورة سـلمية. ويف ٣٠ أيلـول/سـبتمرب أصيـب 
املصنع يف هجوم إلحراقه عمدا، والذي أسفر عن انقطاع إمـدادات الكـهرباء ملدينـة زفيكـان. 
وبينما كان املصنع حيترق، قام حنو ٥٠ إىل ١٠٠ مـن صـرب كوسـوفو بـالتحرش بـأفراد بعثـة 
إدارة األمم املتحدة املؤقتة يف كوسوفو وجبنود قـوة كوسـوفو عنـد مدخـل املصنـع، وُأضرمـت 
النار يف إحدى املركبات التابعة للبعثة. وتأهب اجلنود التـابعون لقـوة كوسـوفو للـرد علـى أي 

حادث آخر. 
وأثنـاء إجـراء االنتخابـات احملليـة يف كوسـوفو يف ٢٨ تشـــرين األول/أكتوبــر، وقعــت  - ٤
حاالت عديدة من العنف السياسي والترهيب العرقـي املوجهـة إىل أعضـاء الرابطـة الدميقراطيـة 
لكوسوفو. ويف ٢٣ تشرين األول/أكتوبر، مت اإلبالغ عن ٤ من هـذه احلـوادث يف داكوفتشـا 
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(اللواء املتعدد اجلنسيات (الغرب))، مع إلقاء قنابل يدوية أو متفجرات علـى املنـازل اململوكـة 
لثالثة مرشحني متفرقني للرابطة الدميقراطية لكوسوفو وحماولة إلشـعال النـار يف منصـة خشـبية 

يف موقع جتمع للرابطة الدميقراطية لكوسوفو. ومل تقع أي إصابات.  
ويف ١٩ تشـرين األول/أكتوبـر، هوجـم جنـــود قــوة كوســوفو بــالقرب مــن بروكنــا  - ٥
(اللواء املتعدد اجلنسيات (الشمال)). وانفجرت قنبلتان يدويتان على بعد ٢٠٠ متر من نقطـة 
التفتيش التابعة هلا وُأطلقت حوايل ١٠٠ دفعة مـن النـريان مـن أسـلحة أوتوماتيكيـة. وأطلقـت 
النار أيضا على اجلنود يف اليوم التـايل يف حـادث إلطـالق النـار مـن السـيارات املـارة. ومل يتـم 

اإلبالغ عن وقوع أي خسائر. 
وطـوال الفـترة، واصـل جنـود قـوة كوسـوفو الكشـف عـن خمـابئ األسـلحة والذخــائر  - ٦
ــول/سـبتمرب، أدى تفتيـش أحـد املنـازل يف اجلـزء الشـمايل  واملتفجرات ومصادرا. ويف ٢٦ أيل
مـن كوسـوفو أوليـي (اللـواء املتعــدد اجلنســيات (الوســط)) إىل ضبــط ترســانة مــن األســلحة 
ـــابل اليدويــة والذخــائر املتنوعــة واملتفجــرات واألجــهزة الكهربائيــة. واحتجــز  الصغـرية والقن
شـخصان مـن صـرب كوسـوفو يف أعقـاب العمليـة. ويف ٢٨ أيلـول/ســـبتمرب، وخــالل عمليــة 
تفتيش أحد املنازل يف رودنيك وسربتشا (اللـواء املتعـدد اجلنسـيات (الشـمال)) متـت مصـادرة 
عدد كبري من األسلحة والذخائر وُألقي القبض على شخصني من ألبـان كوسـوفو. واكتشـف 
يف وقت الحق أن أحد الرجلـني احملتجزيـن كـان سـجينا فـر مـن احلجـز االحتيـاطي بعـد إلقـاء 
القبض عليه لقتل أحد اجلنود التـابعني لقـوة كوسـوفو يف آذار/مـارس ٢٠٠٠. وجـرى تسـليم 

الرجلني إىل بعثة األمم املتحدة وجرى نقلهما إىل سجن يف كوسوفاكا ميتروفتشا. 
وتسـتمر عمليـة تدمـري األسـلحة املصـادرة كجـزء مـن برنـامج التدمـري التجـــاري. ويف  - ٧
الفترة الواقعة بني ٢٠ أيلول/سبتبمر و ١٩ تشرين األول/أكتوبر، دمرت قوة كوسـوفو ٤١٨ 
سالحا، مبا يف ذلك البنادق واملسدسات واألسلحة املضادة للدبابات وأسلحة الدفاع اجلوي.  

 
النشاط غري املشروع على احلدود 

واصل جنود قوة كوسوفو توفري املراقبة املناسبة للحـدود الداخليـة واحلـدود اخلارجيـة  - ٨
لكوسوفو، ونقاط العبور املعترف ا، واستمر إغالق مجيـع نقـاط العبـور، فيمـا عـدا نقطتـان، 
داخــل كــل منطقــة للــواء املتعــدد اجلنســيات يف منطقــة األمــان األرضيــة. ويف ١٤ تشــــرين 
األول/أكتوبر، أوقفت دورية من اللواء املتعدد اجلنسيات (الغرب) سيارة بـالقرب مـن حـدود 
A و ٤٢ خزينة لذخـرية البندقيـة  K-47 كوسوفو/ألبانيا واكتشفت وجود ٥٠ بندقية من طراز

من طراز AK-47. وقد فر راكبو السيارة. وال تزال وجهة األسلحة قيد التحقيق. 
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وكانت هناك تقارير متصلة عن أنشطة شبه عسكرية قام ا �جيش حتريــــر برييوفـو  - ٩
وميدفيديا وبويانوفاتش� داخل منطقة األمان األرضية وحوهلا. 

 
قرار جملس األمن ١١٦٠ (١٩٩٨) 

بالرغم من عمليات قوة كوسوفو قد اسـتمرت يف أن تسـفر عـن ضبـط أسـلحة، فإنـه  - ١٠
مل يتم اإلبالغ عن أي انتهاكات لقرار جملس األمن ١١٦٠ (١٩٩٨). 

 
تعاون األطراف وامتثاهلا 

جـرى خـالل الفـترة اإلبـالغ عـن سـبعة حـوادث لعـدم امتثـال فيلـق محايـة كوســوفو،  - ١١
املتعلقة أساسا بانتهاكات حيازة األسلحة والذخائر غري القانونية. 

وزادت مشاركة فيلــق محايـة كوسـوفو يف مشـاريع األعمـال اإلنسـانية خـالل الفـترة،  - ١٢
مع مشاركة حنو ٤٠٠ عضو يف ٣٦ مشروعا. 

ويف ٥ تشرين األول/أكتوبر، عقد اجتماع رفيع املستوى للجنة التنفيذ املشتركة بغيـة  - ١٣
استعراض التقدم الذي أحرزه فيلق محايـة كوسـوفو منـذ االجتمـاع السـابق يف ٧ متـوز/يوليـه. 
وإمجاال، رئي أنه قد أحرز تقدم كبري على مر األشـهر الثالثـة السـابقة، إذ أصبـح الفيلـق أكـثر 
ـــم املتحــدة. غــري أنــه بــالرغم مــن  شـفافية وتعاونـا يف معامالتـه مـع قـوة كوسـوفو وبعثـة األم
االخنفاض يف عدد حوادث عدم االمتثال، فإنه ال تـزال تقـع حـوادث إجراميـة وحـوادث عـدم 

امتثال تكفي لشعور قوة كوسوفو وبعثة األمم املتحدة بالقلق. 
وبقي جيش وقوات أمن مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة ممتثلـني بصفـة عامـة لشـروط  - ١٤
االتفاق التقين العسكري وواصـال التعـاون يف معامالمـا مـع قـوة كوسـوفو. ويف ٢٨ أيلـول/ 
سبتمري، قام فريق استطالع مشترك بني قوة كوسوفو واجليش اليوغوســاليف والشـرطة اخلاصـة 
الصربية بتفتيش نفق داخل منطقة األمان األرضية للتأكد من عـدم وجـود معـدات قـد تشـكل 
انتـهاكا لبنـود االتفـاق التقـين العسـكري. ويف هـــذه احلالــة كــان النفــق خاليــا، ويف منتصــف 
تشـرين األول/أكتوبـر، وكنتيجـة التفاقـات مت التوصـــل إليــها يف االجتماعــات العاديــة للجنــة 
التنفيذ املشروعة، بدأت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف التحليق بالطائرات فوق مدينة نـويف 
بازار الواقعة يف منطقة األمن اجلوي، جلمع بيانات مصورة لتسهيل ختطيط إعادة بناء املدينة. 

 
التعاون مع املنظمات الدولية 

ـــى طلــب املنظمــات الدوليــة  واصلـت قـوة كوسـوفو تقـدمي مسـاعدة منتظمـة بنـاء عل - ١٥
واملنظمات غري احلكومية يف مجيع أحناء كوسوفو بصورة يومية. 
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ويف ١٨ تشرين األول/أكتوبر، ساند اجلنـود التـابعون لقـوة كوسـوفو الشـرطة التابعـة  - ١٦
لبعثـة إدارة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف كوسـوفو أثنـاء عمليـة �نوروفولـك� للمكافحـة املنظمـــة 
للجرمية يف منطقة برشتينا. وصودرت كمية كبرية من األدلـة خـالل عمليـة تفتيـش ألكـثر مـن 
١٣ موقعـا يف املدينـة، وجـرى مـا جمموعـه ٢٧ عمليـة اعتقـال، ارتبطـت ٩ منـها بقضايــا ذات 

أولوية عليا جلرائم خطرية وجرائم قتل. 
وخالل إجراء االنتخابات البلدية يف ٢٨ أيلول/سبتمرب يف كوسـوفو، قدمـت القـوات  - ١٧
التابعة لقوة كوسوفو بالتنسيق مـع بعثـة األمـم املتحـدة مسـاندة منتقـاة وخمططـة ملنظمـة األمـن 

والتعاون يف أوروبا، مع التركيز على كفالة حركة التنقل. 
 

عودة الالجئني واملشردين 
ـــهم مــن  حدثـت خـالل أيلـول/سـبتمرب ٥٩٢ ٩ عمليـة عـودة طوعيـة منظمـة، وغالبيت - ١٨
ألبان كوسوفو. واعتبارا من ١ كانون الثاين/يناير، حدثـت أكـثر مـن ٠٠٠ ٧٣ عمليـة عـودة 
منظمة، معظمهم أيضا مـن ألبـان كوسـوفو. وال يـزال حنـو ٠٠٠ ٢٠٠ مـن صـرب كوسـوفو 
ومـن ٠٠٠ ٣٠ إىل ٠٠٠ ٤٠ فـرد مـن األقليـات العرقيـة األخـرى مشـردين داخـــل مجهوريــة 

يوغوسالفيا االحتادية 
 

احتماالت املستقبل 
من املتوقع أن تبقى حالة األمن يف املقاطعة مستقرة نسبيا ولكن متوترة.  - ١٩

 


