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  )٢٠٠٩ (١٨٩٥القرار     
ــسته         ــن يف جلــ ــس األمــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــودة يف ٦٢٢٠الــ ــشرين ١٨ املعقــ  تــ

  ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
  

  ،إن جملس األمن 
ــشري  ــصلة  إذ ي ــسابقة ذات ال ــه ال ــع قرارات ــة بالرتاعــات يف يوغوســالفيا  ، إىل مجي  املتعلق

 ذلــــك القــــرارات الــــسابقة، وإىل البيانــــات الــــصادرة عــــن رئيــــسه يف هــــذا الــــشأن، مبــــا يف
املـــؤرخ ) ١٩٩٦ (١٠٨٨، و ١٩٩٥ديـــسمرب / كـــانون األول١٥املـــؤرخ ) ١٩٩٥( ١٠٣١

، ٢٠٠٢يوليـه   / متـــوز  ١٢املـــؤرخ  ) ٢٠٠٢ (١٤٢٣، و   ١٩٩٦ديسمبــر  / كانــون األول  ١٢
/  متـــوز٩املــؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٥١، و ٢٠٠٣يوليــه  / متــوز ١١املــؤرخ  ) ٢٠٠٣ (١٤٩١و 

ــه  ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٧٥، و ٢٠٠٤يوليـ ــاين ٢٢املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ  ١٦٣٩، و ٢٠٠٤نـ
 تـشرين   ٢١املؤرخ  ) ٢٠٠٦ (١٧٢٢، و   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشريـن الثانـي  ٢١املؤرخ  ) ٢٠٠٥(

 ١٧٨٥ و ،٢٠٠٧يونيـــه / حزيـــران٢٩املـــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٦٤، و ٢٠٠٦نـــوفمرب /الثـــاين
تـشرين   ٢٠، املـؤرخ  )٢٠٠٨ (١٨٤٥، و  ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١املؤرخ  ) ٢٠٠٧(

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٥املؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٦٩، و ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
 التزامــه بالتــسوية الــسياسية للرتاعــات يف يوغوســالفيا الــسابقة  وإذ يؤكــد مــن جديــد 

  حفاظا على سيادة مجيع الدول هناك وسالمتها اإلقليمية ضمن حدودها املعترف هبا دوليا،
ــام للـــدور الـــذي  وإذ يؤكـــد  ــه يف   تأييـــده التـ يواصـــل املمثـــل الـــسامي االضـــطالع بـ
  واهلرسك، البوسنة

ــذ االتفــــاق اإلطــــاري العــــام للــــسالم يف       وإذ يــــشدد   علــــى التزامــــه بــــدعم تنفيــ
، )، املرفـــقS/1995/999باتفـــاق الـــسالم، إمجـــاال املـــشار إليهـــا (واهلرســـك ومرفقاتـــه  البوســـنة

  وكذلك قرارات جملس تنفيذ السالم ذات الصلة،
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ــشري  ــاء       إىل مجوإذ ي ــذييل ب ــا يف الت ــشار إليه ــوات امل ــة مبركــز الق ــات املتعلق ــع االتفاق ي
ــلة االمتثـــال     - ١ للمرفـــق ــا مبواصـ ألـــف مـــن اتفـــاق الـــسالم، وإذ يـــذكر األطـــراف بالتزامهـ
  االتفاقات، لتلك

ــراره وإذ يـــشري كـــذلك  ــام قـ ــالتطبيق املؤقـــت  ) ٢٠٠٤ (١٥٥١ إىل أحكـ ــة بـ املتعلقـ
   ألف من اتفاق السالم،- ١الواردة يف التذييل باء للمرفق وركز القوات املتعلقة مبتفاقات لال

 تقديره للممثل الـسامي، ولقائـد قـوة حتقيـق االسـتقرار املتعـددة اجلنـسيات                 وإذ يؤكد  
وأفرادهــا، وللممثــل العــسكري األقــدم فـــي مقــر قيــادة منظمــة حلــف  ) قــوة االحتــاد األورويب(

ــاتو(مشــال األطلــسي   ـــفو ومــوظفي ا ) الن ــا،   يف سرايـي ملقــر، وملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
ــة األخــرى يف البوســنة واهلرســك      ولالحتــاد األورويب، وملــوظفي املنظمــات والوكــاالت الدولي

  إلسهاماهتم يف تنفيذ اتفاق السالم،
 أحنـاء املنطقـة أمـر       مجيـع  أن العودة الـشاملة املنـسقة لالجـئني واملـشردين يف             وإذ يؤكد  

  لغة بالنسبة لتحقيق السالم الدائم،يزال يتسم بأمهية با ال
   إىل اإلعالنات الصادرة عن االجتماعات الوزارية ملؤمتر تنفيذ السالم،وإذ يشري 
، وإذ يـشيد يف الوقـت    تنفيـذا كـامال    تنفيـذ اتفـاق الـسالم     ه مل جير بعـد       بأن وإذ يعترف  

بإجنازات اجملتمـع   نفسه بإجنازات السلطات على صعيد الدولة والكيانني يف البوسنة واهلرسك و          
  اليت أعقبت توقيع اتفاق السالم،السنوات األربع عشرة الدويل يف 
 -طريــق التكامــل األورويب  علــى  علــى أمهيــة تقــدم البوســنة واهلرســك     وإذ يؤكــد 

م يف الوقــت نفــسه بأمهيــة انتقــال البوســنة     األطلــسي علــى أســاس اتفــاق الــسالم، وإذ يــسلّ     
ــا بلــدا    واهلرســك إىل ــة تــصبح فيه ــا مرحل ــات االســتمرار وينحــو منحــى    ميلــك  أوروبي مقوم

  اإلصالح ويتسم باحلداثة والدميقراطية،
تـشرين   ١٢ بتقـارير املمثـل الـسامي، مبـا فيهـا تقريـره األخـري املـؤرخ                  وإذ حييط علمـا    
  ،)S/2009/588 (٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

صـد ميثـاق     على العمل على تسوية الرتاعات بالطرق السلمية ووفقا ملقا         وتصميما منه  
  األمم املتحدة ومبادئه،

 الـــواردة يف االتفاقيـــة املتعلقـــة بـــسالمة مـــوظفي ، إىل املبـــادئ ذات الـــصلةوإذ يـــشري 
، وبيــان ١٩٩٤ديــسمرب / كــانون األول٩املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا، املعتمــدة يف    األمــم

  ،)S/PRST/2000/4 (٢٠٠٠فرباير / شباط١٠رئيسه املؤرخ 



S/RES/1895 (2009)  
 

09-61232 3 
 

بذله األمم املتحـدة مـن جهـود لتوعيـة أفـراد حفـظ الـسالم، يف مجيـع                    مبا ت  وإذ يرحب  
ــن اإلصـــابة ب       ــسالم، يف جمـــال الوقايـــة مـ ــا حلفـــظ الـ ــريوس نقـــص املناعـــة   عـــدوى عملياهتـ فـ

  يشجع تلك اجلهود،إذ األمراض املعدية ومكافحتها، وسائر اإليدز و/البشرية
ــا  ســتنتاجات ال باوإذ حيــيط علمــا    ــيت خلــص إليه ــدان  وزراء اخلارال ــدفاع لبل ــة وال جي

ــار١٨االحتــاد األورويب يف اجتمــاعهم املــشترك املعقــود يف    ــوا فيهــا   الــيت ٢٠٠٩مــايو / أي رحب
ــة يف البوســنة واهلرســك،       ــة ســاملة وآمن ــة بيئ باإلســهام اإلجيــايب لقــوة االحتــاد األورويب قــي هتيئ

د للتـصدي  تواصل إشاعة جو من الطمأنينـة، وتقـف علـى أهبـة االسـتعدا            “ القوة”مضيفني أن   
ــا وزراء         ــيت خلــص إليه ــتنتاجات ال ــد، وباالس ــاء البل ــة يف شــىت أرج ــة حمتمل ألي حتــديات أمني

 تـــشرين ١٧اخلارجيــة والــدفاع لبلــدان االحتــاد األورويب يف اجتمــاعهم املــشترك املعقــود يف        
  ،٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

 مشـال األطلـسي    إىل الرسالتني املتبادلتني بني االحتاد األورويب ومنظمة حلف   وإذ يشري  
ــن يف     ــس األم ــا إىل جمل ــتني وجهت ــاين ١٩الل ــوفمرب / تــشرين الث ــة تعــاون   ٢٠٠٤ن ــشأن كيفي  ب

ــسلّ    ــتني ت ــوة االحتــاد األورويب    املنظمــتني يف البوســنة واهلرســك، والل ــأن ق ــا ب ــان فيهم م املنظمت
 ستضطلع بالدور الرئيسي فيمـا يتعلـق بتثبيـت الـسالم يف البوسـنة واهلرسـك يف إطـار اجلوانـب                    

  ،)S/2004/915 و S/2004/916(العسكرية التفاق السالم 
ــذلك   ــشري كــ ــم     وإذ يــ ــنة واهلرســــك باســ ــة البوســ ــه جملــــس رئاســ ــام بــ ــا قــ  إىل مــ
واهلرسك، بكيانيها، من إقـرار للترتيبـات اخلاصـة بقـوة االحتـاد األورويب ووجـود مقـر                   البوسنة

  ،)S/2004/917(قيادة منظمة حلف مشال األطلسي 
 مــستوى التــزام االحتــاد األورويب يف البوســنة واهلرســك واســتمرار   بزيــادةوإذ يرحــب 

  التزام منظمة حلف مشال األطلسي،
ــنة  تأكيـــد   مـــرة أخـــرىوإذ يكـــرر   الـــدعوات الـــيت وجههـــا إىل الـــسلطات يف البوسـ

التـوجيهي جمللـس    لس  اجملواهلرسك لتنفيذ تعهداهتا بالكامل على النحو الذي أكده أيضا إعالن           
 وإذ تـسلم علـى وجـه اخلـصوص بــضرورة     ،٢٠٠٩يونيــه / حزيـران ٣٠املـؤرخ   ،تنفيـذ الـسالم  

  إجياد حل بشأن ممتلكات الدولة وممتلكات الدفاع،
 مبا أحرزتـه البوسـنة واهلرسـك مـن تقـدم بـشأن بعـض أولويـات الـشراكة                    وإذ يرحب   

لقـة برفـع   األوروبية باجتـاه تنفيـذ االتفـاق املؤقـت وباجتـاه الوفـاء مبتطلبـات خارطـة الطريـق املتع              
وإذ يـدعو الـسلطات يف البوسـنة واهلرسـك إىل تعزيـز ومـضاعفة                القيود عـن تأشـريات الـسفر،      

ــة يف تقريرهــا      ــة إىل إمتــام اإلصــالحات العاجلــة الــيت أبرزهتــا املفوضــية األوروبي جهودهــا الرامي
أكتـــوبر لتنفيـــذ الـــشراكة األوروبيـــة واالســـتعداد للوفـــاء / تـــشرين األول١٤املرحلـــي املـــؤرخ 
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اللتزامــات املنــصوص عليهــا يف االتفــاق املؤقــت، واتفــاق حتقيــق االســتقرار واالنتــساب، يف     با
  الوقت املناسب، 

   أن احلالة يف املنطقة ال تزال تشكل خطرا يتهدد السالم واألمن الدوليني،وإذ يرى  
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
 بـاريس   -أييده التفاق السالم والتفاق دايتـون        مرة أخرى ت   يؤكد من جديد   - ١ 

، (S/1995/1021 ١٩٩٥نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٠بشأن إقامة احتاد البوسنة واهلرسك، املؤرخ       
  األطراف التقيد الدقيق بااللتزامات املنوطة هبا مبوجب االتفاقات املذكورة؛ب هيب، وي)املرفق

ة عــن مواصــلة إجنــاح تنفيــذ اتفــاق أن املــسؤولية الرئيــسي علــىيكــرر التأكيــد  - ٢ 
تقـع علـى عـاتق سـلطات البوسـنة واهلرسـك نفـسها، وأن اسـتمرار اجملتمـع الـدويل                      السالم إمنـا  

واملاحنني الرئيسيني يف إبداء االستعداد لتحمل العبء السياسي والعسكري واالقتـصادي الـذي             
ع الـسلطات يف البوسـنة      تنطوي عليه جهود التنفيذ والتعمري هو أمر سيحدده مدى امتثـال مجيـ            

واهلرسك التفاق السالم ومدى التزامهـا بـأن تـشارك هبمـة يف تنفيـذ ذلـك االتفـاق ويف إعـادة                      
بناء جمتمع مدين، ال سيما بالتعاون التام مـع احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة، ويف تعزيـز            

علــى الوجـه األكمــل  املؤسـسات املـشتركة الــيت تقـوي بنـاء دولــة مكتفيـة ذاتيــا تـؤدي مهامهـا        
  وتكون قادرة على االندماج يف اهلياكل األوروبية، ويف تيسري عودة الالجئني واملشردين؛

ت، وفقا التفاق السالم، بالتعاون التـام       تعهد األطراف مرة أخرى بأهنا      ريذكّ - ٣ 
 مــع مجيــع الكيانــات املــشاركة يف تنفيــذ هــذه التــسوية الــسلمية، علــى النحــو املــبني يف اتفــاق    

هلا جملس األمن بأداء مهام أخـرى، مبـا يف ذلـك التعـاون مـع                اليت أذن   السالم، أو مع الكيانات     
احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف اضطالعها مبسؤولياهتا عن إقامة العـدل حبيـاد، ويؤكـد               

يـع  ، تـسليم مج   مـا يـشمل   أن تعاون الدول والكيانات تعاونا تاما مع احملكمة الدوليـة يـشمل، في            
ــوائح اهتــام حبقهــم حملاكمتــهم أو إلقــاء القــبض       ــة ل ــذين أصــدرت احملكمــة الدولي األشــخاص ال

  عليهم، وتقدمي املعلومات للمساعدة يف التحقيقات اليت جتريها احملكمة؛
 دعمه التـام السـتمرار اضـطالع املمثـل الـسامي بـدوره يف رصـد تنفيـذ              يؤكد  ‐ ٤  

ــشارك يف مــساعدة          ــيت ت ــة ال ــاالت املدني ــه إىل املنظمــات والوك ــدمي التوجي ــسالم وتق ــاق ال اتف
األطــراف يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم، وتنــسيق أنــشطة املنظمــات والوكــاالت املدنيــة املــذكورة،    

 مــن اتفــاق الــسالم، صــاحب ١٠ مبوجــب املرفــق أن املمثــل الــسامي هــو، ويؤكــد مــن جديــد
الكلمة الفصل يف امليدان فيما يتعلـق بتفـسري تنفيـذ اجلانـب املـدين مـن اتفـاق الـسالم، وأنـه يف                        
حال نشوب خالف، جيـوز لـه أن يقـدم تفـسريه وتوصـياته، وأن يتخـذ وفـق مـا يـراه ضـروريا                  
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 كــانون ١٠ و ٩ يف بــون يف قــرارات ملزمــة بــشأن املــسائل الــيت حــددها جملــس تنفيــذ الــسالم 
  ؛١٩٩٧ديسمرب /األول

ــرب - ٥  ــؤمتر       يع ــة مل ــات الوزاري ــن االجتماع ــصادرة ع ــات ال ــده لإلعالن ــن تأيي  ع
  السالم؛ تنفيذ

 تنفيذ اتفـاق الـسالم واحلالـة يف البوسـنة           مسألةمه إبقاء   ازتعا من جديد يؤكد   - ٦ 
 ١٨ املقدمــة عمــال بــالفقرتني  واهلرســك قيــد االســتعراض الــدقيق، واضــعا يف اعتبــاره التقــارير  

 أدنــاه، وأي توصــيات قــد تتــضمنها تلــك التقــارير، واســتعداده للنظــر يف فــرض تــدابري    ٢١ و
  ختلف أي طرف إىل حد كبري عن الوفاء بالتزاماته مبوجب اتفاق السالم؛ ما إذا

 إىل دعم سلطات البوسـنة واهلرسـك لقـوة االحتـاد األورويب والسـتمرار               يشري ‐ ٧ 
ظمة حلف مشال األطلسي، وإىل تأكيدها أهنما اخللف القانوين لقوة حتقيق االسـتقرار             وجود من 

ذات قـرارات   الفيما يتعلق بأداء مهمتيهمـا حتقيقـا ملقاصـد اتفـاق الـسالم ومرفقاتـه وتذييالتـه و                 
، وأن بوســعهما اختــاذ مــا يلــزم مــن  التــابع لألمــم املتحــدة جملــس األمــن  الــصادرة عــن ،الــصلة

ــال للمــرفقني   إجــراءات، مبــا  ــة االمتث  التفــاق ٢ألــف و  - ١يف ذلــك اســتخدام القــوة، لكفال
   الصادرة عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛،السالم والقرارات ذات الصلة

 بالــدول األعــضاء الــيت شــاركت يف قــوة حتقيــق االســتقرار املتعــددة        يــشيد - ٨ 
ــسيات ويف الوجــود املتواصــل ملنظمــة حلــف مشــال األطلــ    ــذين اجلن ــا مت إرســاؤمها سي، الل وفق

 ١٧٢٢و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٩، ومـــددت واليتـــهما مبوجـــب قراراتـــه )٢٠٠٤ (١٥٧٥ لقـــراره
، ويرحــب باســتعدادها ملــساعدة أطــراف    )٢٠٠٨ (١٨٤٥ و )٢٠٠٧ (١٧٨٥ و) ٢٠٠٦(

قــوة االحتــاد (اتفــاق الــسالم عــن طريــق مواصــلة نــشر قــوة حتقيــق اســتقرار متعــددة اجلنــسيات  
  ؛للناتومستمر حتفاظ بوجود واال) األورويب
 بــاعتزام االحتــاد األورويب االحتفــاظ بعمليــة عــسكرية تابعــة لــه يف       يرحــب - ٩ 

  ؛٢٠٠٩نوفمرب /البوسنة واهلرسك اعتبارا من تشرين الثاين
للدول األعـضاء الـيت تتـصرف مـن خـالل االحتـاد األورويب أو بالتعـاون                 يأذن   - ١٠ 

لفتـرة إضـافية مـدهتا      ) قـوة االحتـاد األورويب    (ة اجلنـسيات    معه بإنشاء قوة حتقيق استقرار متعـدد      
هـذا القـرار، بوصـفها خلفـا قانونيـا لقـوة حتقيـق االسـتقرار         اختـاذ   شهرا، اعتبارا من تـاريخ   ١٢
 مـن   ٢ألف واملرفـق     - ١ؤدي مهامها املتصلة بتنفيذ املرفق      تضع لقيادة وإشراف موحدين و    خت

لنـاتو وفقـا للترتيبـات املتفـق عليهـا بـني النـاتو واالحتـاد                اتفاق الـسالم بالتعـاون مـع مقـر قيـادة ا           
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١٩جاء يف رسالتيهما إىل جملس األمن املؤرختني         األورويب، على حنو ما   
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ا بــأن قــوة االحتــاد األورويب ستــضطلع بالــدور الرئيــسي يف تثبيــت مــ واللــتني يقــران فيه٢٠٠٤
  اتفاق السالم؛السالم يف إطار اجلوانب العسكرية من 

 بقــرار منظمــة حلــف مشــال األطلــسي االحتفــاظ بوجــود يف البوســنة   يرحــب - ١١ 
ملواصلة املساعدة يف تنفيذ اتفـاق الـسالم باالشـتراك    الناتو نظمة ملواهلرسك يف شكل مقر قيادة  

يـأذن للـدول األعـضاء الـيت تتـصرف مـن خـالل املنظمـة املـذكورة                  ومع قوة االحتـاد األورويب،      
عاون معها مبواصلة االحتفاظ مبقر قيادة لتلك املنظمـة بوصـفه خلفـا قانونيـا لقـوة حتقيـق                   بالت أو

ألــف  - ١االســتقرار خيــضع لقيــادة وإشــراف موحــدين ويــؤدي مهامــه املتــصلة بتنفيــذ املرفــق   
 من اتفاق السالم بالتعاون مع قوة االحتاد األورويب وفقا للترتيبات املتفـق عليهـا بـني          ٢واملرفق  
 تـشرين   ١٩ واالحتاد األورويب على حنو ما أبلغا به جملس األمن يف رسـالتيهما املـؤرختني                الناتو
ا بـأن قـوة االحتـاد األورويب ستـضطلع بالـدور الرئيـسي              م اللتني يقران فيه   ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين

  يف تثبيت السالم يف إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم؛
ــد  - ١٢  ــس يؤكــد مــن جدي ــاق ال ــصلة    أن اتف ــسابقة ذات ال ــه ال الم وأحكــام قرارات

ستسري على قوة االحتـاد األورويب ووجـود منظمـة حلـف مشـال األطلـسي وفيمـا يتـصل هبمـا                      
أســـــوة بقـــــوة حتقيـق االسـتقرار، ومـن مث فاإلشـارات الـواردة يف اتفـاق الـسالم، ال سـيما يف                     

أو قـوة حتقيـق     / قـوة التنفيـذ و      ألـف وتذييالتـه والقـرارات ذات الـصلة، فيمـا خيـص             - ١املرفق  
االســتقرار ومنظمــة حلــف مشــال األطلــسي وجملــس مشــال األطلــسي ســتعترب ســارية، حــسب      
االقتـــضاء، علـــى وجـــود منظمـــة حلـــف مشـــال األطلـــسي، وقـــوة االحتـــاد األورويب، واالحتـــاد 

  األورويب، وجلنة الشؤون السياسية واألمنية، وجملس االحتاد األورويب، على التوايل؛
 عن اعتزامه النظر يف شروط متديـد هـذا اإلذن عنـد االقتـضاء يف ضـوء                  يعرب - ١٣ 

  التطورات احلاصلة يف تنفيذ اتفاق السالم واحلالة يف البوسنة واهلرسك؛
 أعاله، باختـاذ   ١١ و   ١٠ للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرتني        يأذن - ١٤ 

 مـن اتفـاق الـسالم وكفالـة االمتثـال           ٢رفـق   ألـف وامل   - ١مجيع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ املرفـق          
هلما، ويؤكد وجوب أن تستمر األطراف يف حتمل املسؤولية، على قدم املساواة، عن االمتثـال               
ألحكــام ذلــك املرفــق، وأن ختــضع بالتــساوي إلجــراءات اإلنفــاذ الــيت قــد تراهــا قــوة االحتــاد      

فيـذ أحكـام هـذين املـرفقني        األورويب ووجود منظمة حلف مشال األطلـسي ضـرورية لكفالـة تن           
  ومحاية تلك القوة وذلك الوجود؛

 للــدول األعـضاء بـــأن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـــة، بنـاء علـى طلـب                    يـأذن - ١٥ 
وجـود كـل مـن      قوة االحتاد األورويب أو مقر قيادة منظمة حلف مشال األطلـسي، للـدفاع عـن                
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اء مهمتيهمـا، ويقـر حبـق كـل منـهما يف اختـاذ       املنظمـة، وملـساعدة املنظمـتني معـا يف أد         القوة أو 
  باهلجوم؛ للتهديد مجيع التدابري الالزمة للدفاع عن النفس يف حالة تعرضهما للهجوم أو

ـــأذن - ١٦  ــرتني    ي ــصرف مبوجــب الفق ــيت تت ــدول األعــضاء ال  ، أعــاله١١  و١٠ لل
لكفالـة االمتثـال   ألـف مـن اتفـاق الـسالم، بـأن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة               - ١للمرفق   وفقا

للقــــواعد واإلجــراءات الــيت ُتــنظم الــسيطرة علــى اجملــال اجلــوي للبوســنة واهلرســــك ومراقبتــه    
  يتعلق باحلركة اجلوية املدنية والعسكرية جبميع أشكاهلا؛ وذلك فيما

 األطــراف بــأن حتتــرم أمــن وحريــة تنقــل أفــراد قــوة االحتــاد األورويب   يطالــب - ١٧ 
   األطلسي وغريهم من املوظفني الدوليني؛ووجود منظمة حلف مشال

ــب - ١٨  ــاد األورويب     يطلـ ــالل االحتـ ــن خـ ــصرف مـ ــيت تتـ ــضاء الـ ــدول األعـ  إىل الـ
بالتعــاون معــه والــدول األعــضاء الــيت تتــصرف مــن خــالل منظمــة حلــف مشــال األطلــسي       أو
ة قـو كـل مـن     بالتعاون معها موافاة اجمللس، كل ثالثة أشهر على األقـل، بتقريـر عـن نـشاط                  أو

االحتاد األورويب ووجود مقر قيادة منظمة حلف مشـال األطلـسي، وذلـك مـن خـالل القنـوات                   
  املناسبة؛
 مجيع الـدول، وال سـيما دول املنطقـة، إىل مواصـلة تقـدمي مـا يلـزم مـن                يدعـو - ١٩ 

دعــم وتــسهيالت، مبــا يف ذلــك تــسهيالت املــرور العــابر، إىل الــدول األعــضاء الــيت تتــصرف      
   أعاله؛١١ و ١٠مبوجب الفقرتني 

 لالحتاد األورويب لنشره بعثة الـشرطة التابعـة لـه يف            اإلعراب عن تقديره  يكرر   - ٢٠ 
  ؛٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١البوسنة واهلرسك منذ 

 إىل األمــني العــام أن يواصــل موافــاة اجمللــس بتقــارير مــن املمثــل  يطلــب أيــضا - ٢١ 
تثال األطـراف لاللتزامـات املنوطـة هبـا مبوجـب           السامي عن تنفيذ اتفاق السالم، وخباصة عن ام       

 من اتفاق الـسالم واسـتنتاجات مـؤمتر تنفيـذ الـسالم       ١٠االتفاق املذكور، وذلك وفقا للمرفق      
ومــؤمترات تنفيــذ ) S/1996/1012 (١٩٩٦ديــسمرب / كــانون األول٥ و ٤املعقــود يف لنــدن يف 

  السالم املعقودة الحقا؛
  .ظره إبقاء املسألة قيد نيقرر - ٢٢ 

  
  


