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  )٢٠١٠ (١٩٤٨القرار     
ــسته        ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــذي اختــ ــودة يف ٦٤٢٦الــ ــاين ١٨ املعقــ ــشرين الثــ /  تــ

  ٢٠١٠  نوفمرب
  

  ،إن جملس األمن  
إىل مجيــع قراراتــه الــسابقة ذات الــصلة املتعلقــة بالرتاعــات يف يوغوســالفيا       إذ يــشري   

 مبــا يف ذلــك القــرارات  الــسابقة، وإىل البيانــات الــسابقة الــصادرة عــن رئيــسه يف هــذا الــشأن،  
، املــؤرخ )١٩٩٦ (١٠٨٨، و ١٩٩٥ديــسمرب / كــانون األول١٥، املــؤرخ )١٩٩٥ (١٠٣١

، ٢٠٠٢يوليــه / متــوز١٢، املــؤرخ )٢٠٠٢ (١٤٢٣، و ١٩٩٦ديــسمرب / كــانون األول١٢
املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٥١، و ٢٠٠٣يوليـــــــه / متـــــــوز١١املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٩١ و
، ٢٠٠٤نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٢٢ املــــؤرخ) ٢٠٠٤ (١٥٧٥و ، ٢٠٠٤يوليــــه /متــــوز ٩
املـؤرخ  ) ٢٠٠٦ (١٧٢٢، و   ٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشريـن الثانــي    ٢١املؤرخ  ) ٢٠٠٥ (١٦٣٩ و

، ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٩ املــؤرخ )٢٠٠٧ (١٧٦٤، و ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١
املــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٤٥، و ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١املــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٨٥ و

ــ٢٠ ــاين تـ ــوفمرب /شرين الثـ ــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٦٩ ، و٢٠٠٨نـ ــارس / آذار٢٥املـ ، ٢٠٠٩مـ
  ،٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٨املؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٩٥ و

ــد     ــسابقة    وإذ يؤكــد مــن جدي ــسلمية للرتاعــات يف يوغوســالفيا ال ــسوية ال التزامــه بالت
  رف هبا دوليا،حفاظا على سيادة مجيع الدول هناك وسالمتها اإلقليمية ضمن حدودها املعت

ــه يف   تأييـــده التـــام وإذ يؤكـــد    للـــدور الـــذي يواصـــل املمثـــل الـــسامي االضـــطالع بـ
  ،واهلرسك البوسنة
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ــام للــسالم يف البوســنة        وإذ يــشدد    ــاق اإلطــاري الع ــدعم تنفيــذ االتف ــى التزامــه ب عل
ت ، وكذلك مقـررا  ))، املرفق (S/1995/999املشار إليها معا باتفاق السالم      (واهلرسك ومرفقاته   

  جملس تنفيذ السالم ذات الصلة،
ــشري   ــاء       وإذ ي ــذييل ب ــا يف الت ــشار إليه ــوات امل ــة مبركــز الق ــات املتعلق ــع االتفاق إىل مجي
 األطـراف بالتزامهـا مبواصـلة االمتثـال لتلـك           وإذ يـذكر   ألـف مـن اتفـاق الـسالم،          - ١للمرفق  

  االتفاقات،
ــراره  وإذ يـــشري كـــذلك   ــام قـ ــا) ٢٠٠٤ (١٥٥١إىل أحكـ ــة بـ لتطبيق املؤقـــت املتعلقـ

  ، ألف من اتفاق السالم- ١التفاقات مركز القوات الواردة يف التذييل باء للمرفق 
تقديره للممثل الـسامي، ولقائـد قـوة حتقيـق االسـتقرار املتعـددة اجلنـسيات                وإذ يؤكد     

) النــاتو(وأفرادهـا، وللممثـل العــسكري األقـدم فـــي مقـر قيـادة منظمــة حلـف مشــال األطلـسي        
فو ومـــوظفي املقـــر، وملنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا، ولالحتـــاد األورويب،       سرايـيــــ يف

املنظمــات والوكــاالت الدوليــة األخــرى يف البوســنة واهلرســك إلســهاماهتم يف تنفيــذ   وملــوظفي
 اتفاق السالم،

ــسابع     وإذ يرحــب   ــق ال ــذ املرف باعتمــاد ســلطات البوســنة واهلرســك اســتراتيجية لتنفي
 أن العـودة الـشاملة   وإذ يؤكـد علـى وضـع اسـتراتيجية لعـودة الالجـئني،           التفاق الـسالم تركـز      

يــزال يتــسم بأمهيــة بالغــة بالنــسبة   واملنــسقة لالجــئني واملــشردين يف كافــة أحنــاء املنطقــة أمــر ال 
  لتحقيق السالم الدائم، 

  إىل اإلعالنات الصادرة عن االجتماعات الوزارية ملؤمتر تنفيذ السالم،وإذ يشري   
 يف الوقـت    وإذ يـشيد   بأن التنفيذ الكامل التفاق الـسالم مل يكتمـل بعـد،             رفوإذ يعت   

نفسه بإجنازات السلطات على صعيد الدولة والكيانني يف البوسنة واهلرسك وبإجنازات اجملتمـع             
  الدويل يف اخلمسة عشرة سنة اليت أعقبت توقيع اتفاق السالم،

 األطلـسي  -يق التكامـل األورويب   على أمهية تقدم البوسنة واهلرسك يف طر  وإذ يؤكد   
 يف الوقــت نفــسه بأمهيــة انتقــال البوســنة واهلرســك إىل وإذ يــسلمعلــى أســاس اتفــاق الــسالم، 

مرحلة تصبح فيها بلدا أوروبيا له مقومات االستمرار وينحو منحى اإلصالح ويتـسم باحلداثـة               
  والدميقراطية،

ــا     ــيط علمـ ــا   وإذ حيـ ــسامي، مبـ ــل الـ ــارير املمثـ ــؤرخ  يف ذلـــك بتقـ ــري، املـ ــره األخـ تقريـ
  ،٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢١
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 على العمل على تسوية الرتاعات بالطرق السلمية ووفقا ملقاصـد ميثـاق             وتصميما منه   
  األمم املتحدة ومبادئه،

إىل املبادئ ذات الصلة الـواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة بـسالمة مـوظفي األمـم                 وإذ يشري     
، وبيــان رئيــسه ١٩٩٤ديــسمرب / كــانون األول٩ هبــا، املعتمــدة يف املتحــدة واألفــراد املــرتبطني

  ،(S/PRST/2000/4) ٢٠٠٠فرباير / شباط١٠املؤرخ 
تبذله األمم املتحـدة مـن جهـود لتوعيـة أفـراد حفـظ الـسالم، يف مجيـع                    مباوإذ يرحب     

دز اإليــ/عملياهتــا حلفــظ الــسالم، يف جمــال الوقايــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
  هذه اجلهود،وإذ يشجع ، ذلك من األمراض املعدية ومكافحتها وغري

 كـانون  ٢٥بالقرار الذي اختذه وزراء خارجية بلدان االحتـاد األورويب يف           وإذ يرحب   
 بالبدء يف توفري عنصر غري تنفيذي لبناء القدرات والدعم يف جمـال التـدريب      ٢٠١٠يناير  /الثاين

  التابعة لالحتاد األورويب، يف إطار عملية قوة حفظ السالم 
باالســتنتاجات الــيت توصــل إليهــا وزراء خارجيــة بلــدان االحتــاد األورويب  وإذ يرحــب  

 اليت تؤكد التزام االحتاد األورويب بكفالة استمرار الواليـة          ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥يف  
نة واهلرسـك للحفـاظ     التنفيذية لقوة االحتاد األورويب مـن أجـل دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا البوسـ                 

على بيئة تنعم بالسالمة واألمن يف إطار والية جمددة من األمم املتحدة، ومبواصلة تـوفري عنـصر                 
غري تنفيـذي لبنـاء القـدرات والـدعم يف جمـال التـدريب مـن أجـل تعزيـز اإلحـساس باملـسؤولية                        

  وزيادة القدرات على الصعيد احمللي، 
 بني االحتاد األورويب ومنظمة حلف مشـال األطلـسي    إىل الرسالتني املتبادلتني   وإذ يشري   

، بـشأن كيفيـة تعـاون       ٢٠٠٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٩اللتني املـوجهتني إىل جملـس األمـن يف          
ــوة االحتــاد األورويب        ــأن ق ــا ب ــان فيهم ــسلم املنظمت ــتني ت املنظمــتني يف البوســنة واهلرســك، والل

م يف إطــار اجلوانــب العــسكرية التفــاق  ستــضطلع بالــدور الرئيــسي فيمــا يتعلــق بتثبيــت الــسال  
  )S/2004/915 و S/2004/916(السالم 

ــشري كــذلك    ــنة        إىل وإذ ي ــس رئاســة البوســنة واهلرســك باســم البوس ــه جمل ــام ب ــا ق م
واهلرســك، بكيانيهــا، مــن إقــرار للترتيبــات اخلاصــة بقــوة االحتــاد األورويب ووجــود مقــر قيــادة  

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

  التزام منظمة حلف مشال األطلسي،
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ــنة   وإذ يكـــرر    مـــرة أخـــرى تأكيـــد الـــدعوات الـــيت وجههـــا إىل الـــسلطات يف البوسـ
س واهلرسك لتنفيذ تعهداهتا بالكامل على النحو الذي أكده أيضا إعالن اجمللس التـوجيهي جمللـ              

، وإذ يـسلم علـى وجـه اخلـصوص بــضرورة     ٢٠١٠يونيــه / حزيـران ٣٠تنفيـذ الـسالم، املـؤرخ    
  إجياد حل بشأن ممتلكات الدولة وممتلكات الدفاع،

 / تـشرين األول   ٣بزيادة عدد املـشاركني يف االنتخابـات الـيت أجريـت يف             وإذ يرحب     
ــايري الدو      ــا مــع املع ــا يتماشــى عموم ــة منظمــة مب ــوبر وســريها بطريق ــادة  أكت ــدعو الق ــة، وإذ ي لي

السياسيني املنتخـبني حاليـا إىل املـشاركة بـصورة بنـاءة يف حـوار سياسـي وتـشكيل حكومـات                     
  جديدة تقوم على وجه االستعجال بوضع السياسات وترتيب األولويات،

 ٢٠١٠نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٨بالقرار الـذي اختـذه االحتـاد األورويب يف          وإذ يرحب     
 واهلرسك حق الدخول دون تأشرية بوصفه خطوة ملموسـة إىل األمـام يف              مبنح مواطين البوسنة  

  طريق البلد حنو االنضمام إىل االحتاد األورويب،
جبميــــع القــــادة الــــسياسيني يف البوســــنة واهلرســــك إىل اإلحجــــام عــــن   وإذ يهيــــب  
الباعــث علــى الفرقــة وإحــراز مزيــد مــن التقــدم املــادي وامللمــوس حنــو االنــدماج يف      اخلطــاب

   األورويب، حتاداال
  أن احلالة يف املنطقة ما زالت تشكل خطرا يتهدد السالم واألمن الدوليني، وإذ يرى   
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف   
 بـاريس   -تأييده التفاق السالم والتفاق دايتـون       مرة أخرى   يؤكد من جديد      - ١  

 ١٩٩٥نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٠رســـك، املـــؤرخ بـــشأن حتقيـــق إقامـــة احتـــاد البوســـنة واهل 
)S/1995/1021 األطـراف إىل التقيـد الـدقيق بااللتزامـات املنوطـة هبـا مبوجـب                ويدعو،  )، املرفق 

  االتفاقني املذكورين؛ 
 على أن مسؤولية مواصلة إجنـاح تنفيـذ اتفـاق الـسالم إمنـا تقـع                 يكرر التأكيد   - ٢  

ســنة واهلرســك نفــسها، وأن اســتمرار اجملتمــع الــدويل  يف املقــام األول علــى عــاتق ســلطات البو
واملاحنني الرئيسيني يف إبداء االستعداد لتحمل العبء السياسي والعسكري واالقتـصادي الـذي             
تنطوي عليه جهود التنفيذ والتعمري أمر سيتوقف على مدى امتثال مجيع الـسلطات يف البوسـنة              

يذ ذلك االتفاق ويف إعادة بنـاء جمتمـع مـدين،        واهلرسك التفاق السالم ومشاركتها هبمة يف تنف      
ال ســيما بالتعــاون التــام مــع احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة، ويف تعزيــز املؤســسات          
املشتركة اليت تقوي بناء دولـة مكتفيـة ذاتيـا تـؤدي مهامهـا علـى الوجـه األكمـل وقـادرة علـى                        

  ؛جئني واملشرديناالندماج يف اهلياكل األوروبية، ويف تيسري عودة الال
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األطراف مرة أخرى بأهنا التزمت، وفقا التفاق السالم، بالتعـاون التـام            يذكِّر    - ٣  
مــع مجيــع الكيانــات املــشاركة يف تنفيــذ هــذه التــسوية الــسلمية، علــى النحــو املــبني يف اتفــاق     

عـاون  السالم، أو مع الكيانات املأذون هلا من جملس األمـن بـأداء مهـام أخـرى، مبـا يف ذلـك الت                     
مــع احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة يف اضــطالعها مبــسؤولياهتا عــن إقامــة العــدل حبيــاد،  

 أن تعـاون الـدول والكيانـات تعاونـا تامـا مـع احملكمـة الدوليـة يـشمل، يف مجلـة أمـور،                         ويؤكد
ص الذين أصدرت احملكمة الدوليـة لـوائح اهتـام حبقهـم حملاكمتـهم أو إلقـاء         تسليم مجيع األشخا  

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

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

 مــن اتفــاق الــسالم، صــاحب ١٠ أن املمثــل الــسامي هــو، مبوجــب املرفــق ويؤكــد مــن جديــد
اق الـسالم، وأنـه يف      الكلمة الفصل يف امليدان فيما يتعلـق بتفـسري تنفيـذ اجلانـب املـدين مـن اتفـ                  

حال نشوب خالف، جيـوز لـه أن يقـدم تفـسريه وتوصـياته، وأن يتخـذ وفـق مـا يـراه ضـروريا                  
 كــانون ١٠ و ٩قــرارات ملزمــة بــشأن املــسائل الــيت حــددها جملــس تنفيــذ الــسالم يف بــون يف  

  ؛١٩٩٧ديسمرب /األول
متر تنفيـذ   عن تأييده لإلعالنات الصادرة عن االجتماعـات الوزاريـة ملـؤ          يعرب    - ٥  
  السالم؛
عزمـه علـى إبقـاء حالـة تنفيـذ اتفـاق الـسالم واحلالـة يف البوسـنة                   يؤكد جمددا     - ٦  

قـــارير املقدمـــة عمـــال بـــالفقرتني  واهلرســـك قيـــد االســـتعراض الـــدقيق، واضـــعا يف اعتبـــاره الت 
 أدناه، وأي توصيات قد تتضمنها هذه التقـارير، واسـتعداده للنظـر يف فـرض تـدابري         ٢١ و ١٨
  ختلف أي طرف بشكل واضح عن الوفاء بالتزاماته مبوجب اتفاق السالم؛ ماإذا 

دعم سلطات البوسـنة واهلرسـك لقـوة االحتـاد األورويب والسـتمرار              إىليشري    - ٧  
وجود منظمة حلف مشال األطلسي، وإىل تأكيدها أهنما اخللف القانوين لقوة حتقيق االسـتقرار              

قاصـد اتفـاق الـسالم ومرفقاتـه وتذييالتـه وقـرارات جملـس              فيما يتعلق بأداء مهمتيهمـا حتقيقـا مل       
األمن ذات الصلة، وأن بوسعهما اختاذ ما قد يلزم من إجراءات، مبا يف ذلـك اسـتخدام القـوة،                   

 التفاق الـسالم والقـرارات ذات الـصلة الـصادرة عـن          ٢ ألف و    - ١لكفالة االمتثال للمرفقني    
  جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛

 بالــدول األعــضاء الــيت شــاركت يف قــوة حتقيــق االســتقرار املتعــددة        شيديــ  - ٨  
ويف الوجــود املتواصــل ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي، اللــذين أقيمــا وفقــا لقــراره     اجلنــسيات 
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) ٢٠٠٦ (١٧٢٢و  ) ٢٠٠٥ (١٦٣٩، ومددت واليتـهما مبوجـب قراراتـه         )٢٠٠٤ (١٥٧٥
ب باسـتعدادها ملـساعدة     ، ويرح )٢٠٠٩ (١٨٩٥ و) ٢٠٠٨ (١٨٤٥ و) ٢٠٠٧ (١٧٨٥و  

أطـــراف اتفـــاق الـــسالم عـــن طريـــق مواصـــلة نـــشر قـــوة حتقيـــق اســـتقرار متعـــددة اجلنـــسيات 
  ؛واالحتفاظ بوجود متواصل للناتو

 بعمليــة عــسكرية تابعــة لــه يف    اعتزام االحتــاد األورويب االحتفــاظ  بــيرحــب  - ٩  
  ؛٢٠١٠نوفمرب /البوسنة واهلرسك اعتبارا من تشرين الثاين

للدول األعـضاء الـيت تتـصرف مـن خـالل االحتـاد األورويب أو بالتعـاون                 ن  يأذ  - ١٠  
لفتـرة إضـافية مـدهتا      ) قـوة االحتـاد األورويب    (معه بإنشاء قوة حتقيق استقرار متعـددة اجلنـسيات          

اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار، بوصـفها خلفـا قانونيـا لقـوة حتقيـق االسـتقرار                    شهرا   ١٢
 مـن   ٢ ألف واملرفـق     - ١حدين وتؤدي مهامها املتصلة بتنفيذ املرفق       ختضع لقيادة وإشراف مو   

اتفــاق الــسالم بالتعــاون مــع وجــود مقــر قيــادة النــاتو وفقــا للترتيبــات املتفــق عليهــا بــني النــاتو   
 تــشرين ١٩واالحتــاد األورويب، علــى حنــو مــا أبلغــا بــه جملــس األمــن يف رســالتيهما املــؤرختني   

يقران فيها بـأن قـوة االحتـاد األورويب ستـضطلع بالـدور الرئيـسي                واللتني   ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
  ؛يف تثبيت السالم يف إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم

االحتفــاظ بوجــود يف بقــرار منظمــة حلــف مشــال األطلــسي مواصــلة  ُيرحــب   - ١١  
ــاق ا        ــذ اتف ــساعدة يف تنفي ــة ملواصــلة امل ــادة املنظم ــر قي ــسالم البوســنة واهلرســك يف شــكل مق ل

باالشتراك مع قوة االحتاد األورويب، ويـأذن للـدول األعـضاء الـيت تتـصرف مـن خـالل املنظمـة                     
املذكورة أو بالتعاون معهـا مبواصـلة االحتفـاظ مبقـر قيـادة لتلـك املنظمـة بوصـفه خلفـا قانونيـا                        
لقوة حتقيـق االسـتقرار خيـضع لقيـادة وإشـراف موحـدين ويـؤدي مهامـه املتـصلة بتنفيـذ املرفـق                       

 من اتفاق السالم بالتعاون مع قوة االحتاد األورويب وفقا للترتيبـات املتفـق    ٢ ألف واملرفق    - ١
عليها بني الناتو واالحتاد األورويب على حنو مـا أبلغـا بـه جملـس األمـن يف رسـالتيهما املـؤرختني                      

ــشرين الثــاين ١٩ ــوفمرب / ت ــضطلع    ٢٠٠٤ن ــوة االحتــاد األورويب ست ــأن ق ــتني يقــران فيهــا ب  والل
  بالدور الرئيسي يف تثبيت السالم يف إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم؛

ــد   - ١٢   ــصلة    يؤكــد مــن جدي ــسابقة ذات ال ــه ال ــسالم وأحكــام قرارات ــاق ال  أن اتف
ستسري على قوة االحتـاد األورويب ووجـود منظمـة حلـف مشـال األطلـسي وفيمـا يتـصل هبمـا                      

 مث فاإلشـارات الـواردة يف اتفـاق الـسالم، ال سـيما يف             أســـــوة بقـــــوة حتقيـق االسـتقرار، ومـن        
أو قـوة حتقيـق     / ألـف وتذييالتـه والقـرارات ذات الـصلة، فيمـا خيـص قـوة التنفيـذ و                  - ١املرفق  

االســتقرار ومنظمــة حلــف مشــال األطلــسي وجملــس مشــال األطلــسي ســتعترب ســارية، حــسب      
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اد األورويب، واالحتـــاد االقتـــضاء، علـــى وجـــود منظمـــة حلـــف مشـــال األطلـــسي، وقـــوة االحتـــ
  األورويب، وجلنة الشؤون السياسية واألمنية، وجملس االحتاد األورويب، على التوايل؛

متديـد هـذا اإلذن عنـد االقتـضاء يف ضـوء            النظر يف شروط     عن اعتزامه    يعرب  - ١٣  
  التطورات احلاصلة يف تنفيذ اتفاق السالم، واحلالة يف البوسنة واهلرسك؛

باختـاذ   أعاله،   ١١  و ١٠تني  مبوجب الفقر اليت تتصرف   ل األعضاء    للدو يأذن  - ١٤  
 مـن اتفـاق الـسالم وكفالـة االمتثـال           ٢ ألـف واملرفـق      - ١مجيع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ املرفـق          

هلما، ويؤكد وجوب أن تستمر األطراف يف حتمل املسؤولية، على قدم املساواة، عن االمتثـال               
التــساوي إلجــراءات اإلنفــاذ الــيت قــد تراهــا قــوة االحتــاد    ألحكــام ذلــك املرفــق، وأن ختــضع ب 

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

للــدول األعـضاء بـــأن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـــة، بنـاء علـى طلـب                    يـأذن  - ١٥  
 أو مقر قيادة منظمة حلف مشال األطلـسي، للـدفاع عـن القـوة أو وجـود                  قوة االحتاد األورويب  

 حبق كل منهما يف اختـاذ       وُيـقراملنظمة على التوايل، وملساعدة املنظمتني معا يف أداء مهمتيهما،          
  مجيع التدابري الالزمة للدفاع عن النفس يف حالة تعرضهما للهجوم أو للتهديد باهلجوم؛

 أعاله ووفقـا    ١١  و ١٠ضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرتني      للدول األع  يـأذن  - ١٦  
 ألف من اتفاق السالم، بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة االمتثـال للقـــواعد              - ١للمرفق  

ــك          ــه وذل ـــك ومراقبت ــنة واهلرسـ ــى اجملــال اجلــوي للبوس ــسيطرة عل ــنظم ال ــيت ُت واإلجــراءات ال
  ؛سكرية جبميع أشكاهلايتعلق باحلركة اجلوية املدنية والع فيما

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

ــب  - ١٨   ــاد األورويب     يطلـ ــالل االحتـ ــن خـ ــصرف مـ ــيت تتـ ــضاء الـ ــدول األعـ  إىل الـ
رف مــن خــالل منظمــة حلــف مشــال األطلــسي   بالتعــاون معــه والــدول األعــضاء الــيت تتــص   أو
بالتعاون معها موافاة اجمللس، كـل ثالثـة أشـهر علـى األقـل، بتقريـر عـن نـشاط قـوة االحتـاد                        أو

األورويب ووجــود مقــر قيــادة منظمــة حلــف مشــال األطلــسي علــى التــوايل، وذلــك مــن خــالل   
  القنوات املناسبة؛

إىل مواصـلة تقـدمي مـا يلـزم مـن       مجيع الـدول، وال سـيما دول املنطقـة،           يدعـو  - ١٩  
دعم وتسهيالت، مبا يف ذلك تسهيالت املرور العـابر، للـدول األعـضاء الـيت تتـصرف مبوجـب                   

   أعاله؛١١ و ١٠تني الفقر
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 اإلعراب عن تقديره لالحتاد األورويب لنشره بعثة الـشرطة التابعـة لـه يف               يكرر  - ٢٠  
  ؛٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١البوسنة واهلرسك منذ 

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

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

  السالم املعقودة الحقا؛
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقــرر  - ٢٢  

  
  


