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 موجهــة مــن األمــني العــام إىل ٢٠٠٤نــوفمرب / تشــرين الثــاين٣٠رســالة مؤرخــة   
 رئيس جملس األمن

  
ــر   )١٩٩٩ (١٢٤٤عمــال بقــرار جملــس األمــن    ــه التقري ــيكم طي ، يشــرفين أن أحيــل إل

أكتـوبر  / تشـرين األول ٣١ إىل  ١املتعلق بالوجود األمين الدويل يف كوسوفو خـالل الفتـرة مـن             
 ).انظر املرفق (٢٠٠٤

 .وأكون ممتنا لو تفضلتم بإطالع أعضاء اجمللس على هذا التقرير 
 عنان.  كويف ع)توقيع(
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 املرفق
 التقرير الشهري املقّدم إىل األمم املتحدة عن عمليات قوة كوسوفو  

 
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٣١ إىل ١يغطي هذا التقرير الفترة املمتدة من  - ١
، كـــان جممـــوع عـــدد اجلنـــود يف مســـرح  ٢٠٠٤كتـــوبر أ/ تشـــرين األول٣١وفـــــي  - ٢

 جنديا مـن بلـدان غـري أعضـاء يف منظمـة حلـف           ٢ ٩٣٧ فردا، منهم    ١٨ ٨١١العمليات يبلغ   
 .مشال األطلسي

ومل يطرأ تغيري على حالة مسـامهات البلـدان الشـريكة غـري األعضـاء يف منظمـة حلـف                     - ٣
 .مشال األطلسي

 
 األمن  

 يف كوسـوفو مشـوبة بعـدم االسـتقرار والتـوتر، رغـم مـا يظهـر                  ما زالـت احلالـة العامـة       - ٤
 .عليها من هدوء، ومن املرتقب أن تظل كذلك يف املستقبل املنظور

، قامت كوسوفو بإجراء انتخاباهتـا الثانيـة علـى          ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ويف   - ٥
 .نطاق اجلمعية، ومتت االنتخابات دون وقوع أي حادث

أكتـوبر  /اب أحد عشـر حادثـا بـدافع االنتمـاء العرقـي يف تشـرين األول            وأبلغ عن ارتك   - ٦
ومل يكن التراجـع االعتيـادي      . ٢٠٠٤سبتمرب  /، وهو نفس العدد الذي سجل يف أيلول       ٢٠٠٤

الذي يقع إبـان فصـل اخلريـف ظـاهرا، رغـم أنـه ينبغـي اإلشـارة إىل أن ظـروف الطقـس أكثـر                          
 .اعتداال هذا العام منها يف األعوام السابقة

وظل مستوى التهديـد املوّجـه إىل قـوة كوسـوفو منخفضـا نسـبيا طـوال شـهر تشـرين                       - ٧
 .أكتوبر/األول
 حادثــة يف اجملمــوع خــالل شــهر ٢٤وفيمــا يتصــل باجلرميــة املنظمــة، أُبلــغ عــن وقــوع   - ٨

ــوبر، وتتعلــق باالجتــار باملخــدرات، والعثــور علــى األســلحة غــري املشــروعة     /تشــرين األول أكت
ومـن  . سـبتمرب / يف املائة مقارنة بشـهر أيلـول       ٢٠ل اخنفاضا بنسبة    وهذا ميثِّ . هريبوعمليات الت 

ناحيـة أخــرى، تشــهد حــاالت العملــة املزّيفــة والعثـور علــى األســلحة غــري املشــروعة اخنفاضــا،   
 .بينما تظل احلوادث املتصلة باملخدرات مطردة
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نطقة العمليات املشـتركة    وجرت االستعدادات للتدريب العملي لقوات االحتياط يف م        - ٩
 / تشــرين األول١١، خــالل الفتــرة مــن �٢٠٠٤االلتــزام الوطيــد لعــام �يف البلقــان، املســمى 

واخـتري توقيـت    .  يف كوسـوفو والبوسـنة واهلرسـك       ٢٠٠٤نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٦أكتوبر إىل   
 /ل تشـرين األو   ٢٣ذلك التدريب ليكـون لـه أبلـغ األثـر خـالل االنتخابـات يف كوسـوفو يـوم                    

أكتوبر ويف نطاق االستعداد النتقال املسـؤولية يف البوسـنة واهلرسـك مـن منظمـة حلـف مشـال                    
 .األطلسي إىل االحتاد األورويب

، تواصـل قـوة كوسـوفو       )، املرفـق  S/2004/859(وعلى غرار ما أفيـد يف الشـهر املاضـي            - ١٠
وتظـل قـوة   . واقع التراثيةالقيام بأنشطة لتأمني مسرح العمليات وجتنب العنف العرقي ومحاية امل   

كوســوفو متيقظــة أيضــا لــردع أي هتديــدات حمتملــة موجهــة ضــد املنظمــات الدوليــة والقواعــد 
وتواصــل قــوة حلــف مشــال األطلســي حتســني قــدراهتا يف جمــال مكافحــة التجمهــر   . العســكرية

 .والشغب وذلك لكي تصبح أفضل استعدادا ملواجهة أي جتدد يف أعمال العنف
 

ش صربيـــا واجلبــــل األســــود والشـرطة اخلاصــــة التابعـــــة لـوزارة الشـؤون                امتثال جي   
 الداخلية لالتفاق التقين العسكري

ــاق ا    - ١١ ــهاكات لالتف ــالغ عــن أي انت ــتم اإلب ــتقينمل ي  العســكري خــالل شــهر تشــرين   ل
 .٢٠٠٤أكتوبر /األول

 
 فيلق محاية كوسوفو  

 عضـوا عـامال، مبـن فـيهم         ٢ ٩٥٩يـة كوسـوفو مـن       تتألف العضـوية احلاليـة لفيلـق محا        - ١٢
 ١ ٨٠٩وتشـمل قائمـة قـوة أفـراد االحتيـاط      .  من الصرب٢٧ فردا من األقليات، منهم      ١٣٠

واخنفضــت نســبة متثيــل األقليــات يف الفيلــق مــن  .  منــهم إىل األقليــات العرقيــة١٧أفــراد ينتمــي 
 .٢٠٠٤كتوبر أ/ يف تشرين األول٤,٢٦سبتمرب إىل / يف املائة يف أيلول٤,٦٩
رت األلويـــة املتعـــددة اجلنســـيات ، أجـــ٢٠٠٤أكتـــوبر /وخـــالل شـــهر تشـــرين األول - ١٣
واخنفضـت النسـبة   . عملية نداء لألمساء وعملية واحدة لنداء األمسـاء علـى نطـاق كوسـوفو       ٢٥

 يف املائـة يف  ٠,٤٥سـبتمرب إىل  /يف املائـة يف أيلـول   ١,٧٤املئوية لألفراد املتغيبني بدون إذن مـن    
 .٢٠٠٤أكتوبر /شرين األولت

وقامت هيئة التفتيش التابعة لفيلق محاية كوسـوفو مبقـر قـوة كوسـوفو بصـياغة توجيـه                   - ١٤
جديد بشأن اإلذن لفيلق محاية كوسـوفو بـإجراء متـارين ميدانيـة علـى املمارسـات املأمونـة مـن                

 قائــد قــوة وحــدد. وطُلــب إدخــال تعــديالت طفيفــة علــى الــنص قبــل التنفيــذ  . الناحيــة البيئيــة
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كوسوفو هذا البند باعتباره يتطلب االستعجال وهو على اتصال هبذا الشأن مع مكتـب منسـق     
 .فيلق محاية كوسوفو ببعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

 
 اخلالصة  

الســابقة لقائــد قــوة كوســوفو � االلتــزام الوطيــد�أتاحــت التعزيــزات املرتبطــة بعمليــة  - ١٥
ومل يقـع أي رد  . لقدرة واملرونة للتصدي ألي أزمة حمتملـة خـالل فتـرة االنتخابـات    مزيدا من ا 

فعــل ملمــوس إىل حــد اآلن علــى نتــائج االنتخابــات الــيت جــرت حســبما كــان متوقعــا بدرجــة  
 .كبرية

 


