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  )٢٠١١ (٢٠١٩القرار     
    ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٦، املعقودة يف ٦٦٦١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  ،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 الثــــاين٢٢املــــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٧٥و ، ٢٠٠٤يوليــــه /متــــوز ٩
املـؤرخ  ) ٢٠٠٦ (١٧٢٢، و   ٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشريـن الثانــي    ٢١املؤرخ  ) ٢٠٠٥ (١٦٣٩ و

، ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٩املــؤرخ ) 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، و ٢٠٠٨نـ ــارس / آذار٢٥املـ ، ٢٠٠٩مـ
املــؤرخ ) ٢٠١٠( ١٩٤٨ ، و٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨املــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٩٥ و

  ،٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ١٨
ــد     ــسابقة    وإذ يؤكــد مــن جدي ــسلمية للرتاعــات يف يوغوســالفيا ال ــسوية ال التزامــه بالت

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

ــام للــسالم يف البوســنة        وإذ يــشدد    ــاق اإلطــاري الع ــدعم تنفيــذ االتف ــى التزامــه ب عل
، وكذلك مقـررات   ))، املرفق (S/1995/999ا باتفاق السالم    املشار إليها مع  (واهلرسك ومرفقاته   

  جملس تنفيذ السالم ذات الصلة،
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ــشري   ــاء       وإذ ي ــذييل ب ــا يف الت ــشار إليه ــوات امل ــة مبركــز الق ــات املتعلق ــع االتفاق إىل مجي
 األطــراف بالتزامهــا مبواصــلة االمتثــال لتلــك وإذ يــذكر ألــف مــن اتفــاق الــسالم، - ١للمرفــق 

  االتفاقات،
ــراره   يـــشري كـــذلكوإذ   ــام قـ ــالتطبيق املؤقـــت  ) ٢٠٠٤ (١٥٥١إىل أحكـ ــة بـ املتعلقـ

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

وأفرادها، وللممثـل العـسكري     ) ويب يف البوسنة واهلرسك   يا التابعة لقوة االحتاد األور    ثعملية أل (
سرايـيـــفو ومــوظفي املقــر،   يف) النــاتو(األقــدم فـــي مقــر قيــادة منظمــة حلــف مشــال األطلــسي   

املنظمات والوكاالت الدوليـة     وملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ولالحتاد األورويب، وملوظفي       
  تنفيذ اتفاق السالم،األخرى يف البوسنة واهلرسك إلسهاماهتم يف

ــق      وإذ يرحــب    ــذ املرف باعتمــاد ســلطات البوســنة واهلرســك اســتراتيجية منقحــة لتنفي
 أن العــودة وإذ يؤكــدالــسابع التفــاق الــسالم تركــز علــى وضــع اســتراتيجية لعــودة الالجــئني،  

لغــة يــزال يتــسم بأمهيــة با الــشاملة واملنــسقة لالجــئني واملــشردين يف كافــة أحنــاء املنطقــة أمــر ال 
  بالنسبة لتحقيق السالم الدائم، 

  إىل اإلعالنات الصادرة عن االجتماعات الوزارية ملؤمتر تنفيذ السالم،وإذ يشري   
 الوقـت   يفوإذ يـشيد يكتمـل بعـد،     بأن التنفيذ الكامـل التفـاق الـسالم مل           وإذ يعترف   

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

أن احلالة األمنية العامة يف البوسنة واهلرسـك يـسودها اهلـدوء واالسـتقرار               وإذ يالحظ   
  منذ عدة سنوات،

ــد   ــق    وإذ يؤكـ ــنة واهلرســـك يف طريـ ــدم البوسـ ــة تقـ ــى أمهيـ ــضاء   علـ ــدماج يف الفـ االنـ
 نفــسه بأمهيــة انتقــال  يف الوقــتوإذ يــسلمالــسالم،  أســاس اتفــاق  األطلــسي علــى- األورويب

البوسنة واهلرسك إىل مرحلـة تـصبح فيهـا بلـدا أوروبيـا لـه مقومـات االسـتمرار وينحـو منحـى                 
  اإلصالح ويتسم باحلداثة والدميقراطية،

تـشرين   ٤بتقارير املمثل السامي، مبا يف ذلك تقريـره األخـري، املـؤرخ             وإذ حييط علما      
  ،٢٠١١نوفمرب /اينالث

 على العمل على تسوية الرتاعات بالطرق السلمية ووفقا ملقاصـد ميثـاق             وتصميما منه   
  األمم املتحدة ومبادئه،
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إىل املبادئ ذات الصلة الـواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة بـسالمة مـوظفي األمـم                 وإذ يشري     
، وبيــان رئيــسه ١٩٩٤يــسمرب د/ كــانون األول٩املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا، املعتمــدة يف  

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

اإليــدز /عملياهتــا حلفــظ الــسالم، يف جمــال الوقايــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
  هذه اجلهود،وإذ يشجع كافحتها، ومذلك من األمراض املعدية  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

  يف إطار عملية ألثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب،
االســتنتاجات الــيت توصــل إليهــا وزراء خارجيــة بلــدان االحتــاد األورويب بوإذ يرحــب   

 اليت تؤكد التزام االحتاد األورويب يف هذه املرحلـة بكفالـة      ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٠يف  
استمرار الوالية التنفيذية لعملية ألثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب بعد إعادة تشكيلها من أجـل               

ليت تبذهلا البوسنة واهلرسك للحفاظ على بيئة تنعم بالسالمة واألمن وعلـى قـدرة             دعم اجلهود ا  
ســلطاهتا يف جمــال الــردع يف إطــار واليــة جمــددة مــن األمــم املتحــدة، مركــزا جهــوده يف الوقــت 
نفسه على توفري عنصر غري تنفيذي لبناء القـدرات والـدعم يف جمـال التـدريب مـن أجـل تعزيـز                      

  يادة القدرات على الصعيد احمللي،زاإلحساس باملسؤولية و
 إىل الرسالتني املتبادلتني بني االحتاد األورويب ومنظمة حلف مشـال األطلـسي      وإذ يشري   

، بشأن كيفية تعـاون املنظمـتني       ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩املوجهتني إىل جملس األمن يف      
ــة    ــا التابعــة لقــوة االحتــاد  يف البوســنة واهلرســك، واللــتني تــسلم املنظمتــان فيهمــا بــأن عملي  ألثي

األورويب ستــضطلع بالــدور الرئيــسي فيمــا يتعلــق بتثبيــت الــسالم يف إطــار اجلوانــب العــسكرية  
  ،)S/2004/915  وS/2004/916(التفاق السالم 

ــه جملــس رئاســة البوســنة واهلرســك    إىل وإذ يــشري كــذلك    ــام ب ــا ق  باســم البوســنة  ،م
ت اخلاصــة بعمليــة ألثيــا التابعــة لقــوة االحتــاد األورويب  واهلرســك، بكيانيهــا، مــن إقــرار للترتيبــا

  ،)(S/2004/917ووجود مقر قيادة منظمة حلف مشال األطلسي 
بزيادة مستوى التزام االحتاد األورويب وتعزيـز دوره يف البوسـنة واهلرسـك    وإذ يرحب     

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

واهلرسك لتنفيذ تعهداهتا بالكامل على النحو الذي أكده أيضا إعالن اجمللس التـوجيهي جمللـس               
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، وإذ يـسلم علـى وجـه اخلـصوص بـضرورة إجيـاد              ٢٠١١يوليـه   /متـوز  ٧تنفيذ السالم، املـؤرخ     
  حل بشأن ممتلكات الدولة وممتلكات الدفاع،

املنتخــــبني إىل الوفــــاء مبــــسؤوليتهم الدميقراطيــــة يف أعقــــاب  الــــسياسيني وإذ يــــدعو   
 وتـشكيل جملـس جديـد للـوزراء       ٢٠١٠أكتـوبر   /األول تـشرين  ٣االنتخابات الـيت أجريـت يف       

يف البوسنة واهلرسك يقوم على وجـه االسـتعجال بوضـع الـسياسات وترتيـب األولويـات ذات              
  األمهية،

ــوإذ يهيــــب    نة واهلرســــك إىل اإلحجــــام عــــن جبميــــع القــــادة الــــسياسيني يف البوســ
الباعــث علــى الفرقــة وإحــراز مزيــد مــن التقــدم املــادي وامللمــوس حنــو االنــدماج يف      اخلطــاب
   األورويب، االحتاد

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

 ١٩٩٥نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٠بـــشأن حتقيـــق إقامـــة احتـــاد البوســـنة واهلرســـك، املـــؤرخ  
)S/1995/1021 األطـراف إىل التقيـد الـدقيق بااللتزامـات املنوطـة هبـا مبوجـب                ويـدعو ،  )، املرفق 

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

يف املقــام األول علــى عــاتق ســلطات البوســنة واهلرســك نفــسها، وأن اســتمرار اجملتمــع الــدويل  
واملاحنني الرئيسيني يف إبداء االستعداد لتحمل العبء السياسي والعسكري واالقتـصادي الـذي             

فيذ والتعمري أمر سيتوقف على مدى امتثال مجيع الـسلطات يف البوسـنة           تنطوي عليه جهود التن   
واهلرسك التفاق السالم ومشاركتها هبمة يف تنفيذ ذلك االتفاق ويف إعادة بنـاء جمتمـع مـدين،              

ســيما بالتعــاون التــام مــع احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة، ويف تعزيــز املؤســسات           ال
لـة مكتفيـة ذاتيـا تـؤدي مهامهـا علـى الوجـه األكمـل وقـادرة علـى                    املشتركة اليت تقوي بناء دو    

  ؛االندماج يف اهلياكل األوروبية، ويف تيسري عودة الالجئني واملشردين
األطراف مرة أخرى بأهنا التزمت، وفقا التفاق السالم، بالتعـاون التـام            يذكِّر    - ٣  

علــى النحــو املــبني يف اتفــاق  مــع مجيــع الكيانــات املــشاركة يف تنفيــذ هــذه التــسوية الــسلمية،    
السالم، أو مع الكيانات املأذون هلا من جملس األمـن بـأداء مهـام أخـرى، مبـا يف ذلـك التعـاون                       
مــع احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة يف اضــطالعها مبــسؤولياهتا عــن إقامــة العــدل حبيــاد،  

ة يـشمل، يف مجلـة أمـور،         أن تعـاون الـدول والكيانـات تعاونـا تامـا مـع احملكمـة الدوليـ                 ويؤكد
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 مجيع األشخاص الذين أصدرت احملكمة الدوليـة لـوائح اهتـام حبقهـم حملاكمتـهم أو إلقـاء           تسليم
  القبض عليهم، وتقدمي املعلومات للمساعدة يف التحقيقات اليت جتريها احملكمة؛

ضــطالع املمثــل الــسامي بــدوره يف رصــد تنفيــذ اتفــاق   الدعمــه التــام يؤكــد   - ٤  
السالم وتقدمي التوجيه إىل املنظمات والوكاالت املدنيـة الـيت تـشارك يف مـساعدة األطـراف يف              

 ويؤكد من جديـد   املدنية املذكورة،   تنفيذ اتفاق السالم، وتنسيق أنشطة املنظمات والوكاالت        
 الفــصل يف تفــاق الــسالم، صــاحب الكلمــة  مــن ا١٠أن املمثــل الــسامي هــو، مبوجــب املرفــق  

امليدان فيما يتعلق بتفسري تنفيذ اجلانب املدين من اتفاق السالم، وأنه يف حال نشوب خـالف،                
جيوز لـه أن يقـدم تفـسريه وتوصـياته، وأن يتخـذ وفـق مـا يـراه ضـروريا قـرارات ملزمـة بـشأن                           

  ؛١٩٩٧ ديسمرب/ون األول كان١٠ و ٩املسائل اليت حددها جملس تنفيذ السالم يف بون يف 
ــرب   - ٥   ــؤمتر       يع ــة مل ــات الوزاري ــن االجتماع ــصادرة ع ــات ال ــده لإلعالن ــن تأيي ع
  السالم؛ تنفيذ

عزمـه علـى إبقـاء حالـة تنفيـذ اتفـاق الـسالم واحلالـة يف البوسـنة                   يؤكد جمددا     - ٦  
ــال        ــة عمـــ ــارير املقدمـــ ــاره التقـــ ــعا يف اعتبـــ ــدقيق، واضـــ ــتعراض الـــ ــد االســـ ــك قيـــ واهلرســـ

 أدنــاه، وأي توصــيات قــد تتــضمنها هــذه التقــارير، واســتعداده للنظــر يف  ٢١ و ١٨ بــالفقرتني
  ختلف أي طرف بشكل واضح عن الوفاء بالتزاماته مبوجب اتفاق السالم؛ فرض تدابري إذا ما

دعــم ســلطات البوســنة واهلرســك لعمليــة ألثيــا التابعــة لقــوة االحتــاد  إىليــشري   - ٧  
حلف مشال األطلسي، وإىل تأكيدها أهنمـا اخللـف القـانوين           األورويب والستمرار وجود منظمة     

ــه       ــأداء مهمتيهمــا حتقيقــا ملقاصــد اتفــاق الــسالم ومرفقات لقــوة حتقيــق االســتقرار فيمــا يتعلــق ب
وتذييالته وقرارات جملس األمن ذات الصلة، وأن بوسـعهما اختـاذ مـا قـد يلـزم مـن إجـراءات،                     

 التفـــاق الـــسالم ٢ ألـــف و - ١ل للمـــرفقني يف ذلـــك اســـتخدام القـــوة، لكفالـــة االمتثـــا مبـــا
  والقرارات ذات الصلة الصادرة عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛

 بالــدول األعــضاء الــيت شــاركت يف قــوة حتقيــق االســتقرار املتعــددة        يــشيد  - ٨  
ل ويف الوجود املتواصل ملنظمة حلـف مشـا       ) عملية ألثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب     (اجلنسيات  
، ومــددت واليتــهما مبوجــب قراراتــه  )٢٠٠٤ (١٥٧٥، اللــذين أقيمــا وفقــا لقــراره  األطلــسي
 ١٨٩٥ و) ٢٠٠٨ (١٨٤٥و    )٢٠٠٧( ١٧٨٥و    )٢٠٠٦ (١٧٢٢و   ) ٢٠٠٥ (١٦٣٩

، ويرحــب باســتعدادها ملــساعدة أطــراف اتفــاق الــسالم عــن       )٢٠١٠ (١٩٤٨ و) ٢٠٠٩(
ألثيــا التابعــة لقــوة االحتــاد عمليــة (ت طريــق مواصــلة نــشر قــوة حتقيــق اســتقرار متعــددة اجلنــسيا

  ؛واالحتفاظ بوجود متواصل للناتو )األورويب
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ــب  - ٩   ــه      يرحـ ــة لـ ــسكرية تابعـ ــة عـ ــاظ بعمليـ ــاد األورويب االحتفـ ــاعتزام االحتـ  بـ
ــة( ــاد األورويب   عمليـ ــوة االحتـ ــة لقـ ــا التابعـ ــشرين    ) ألثيـ ــن تـ ــارا مـ ــك اعتبـ ــنة واهلرسـ يف البوسـ

  ؛٢٠١١نوفمرب /الثاين
لدول األعـضاء الـيت تتـصرف مـن خـالل االحتـاد األورويب أو بالتعـاون                 ليأذن    - ١٠  

) عمليـة ألثيـا التابعـة لقـوة االحتـاد األورويب     (معه بإنشاء قوة حتقيق اسـتقرار متعـددة اجلنـسيات       
ــا     شــهرا ١٢لفتــرة إضــافية مــدهتا   ــارا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، بوصــفها خلفــا قانوني اعتب

ع لقيادة وإشراف موحدين وتؤدي مهامهـا املتـصلة بتنفيـذ املرفـق             ـ ختض قرارــيق االست ــحتق لقوة
 من اتفـاق الـسالم بالتعـاون مـع وجـود مقـر قيـادة النـاتو وفقـا للترتيبـات                      ٢ ألف واملرفق    - ١

املتفــق عليهــا بــني النــاتو واالحتــاد األورويب، علــى حنــو مــا أبلغــا بــه جملــس األمــن يف رســالتيهما 
ألثيـا التابعـة لقـوة       واللتني يقـران فيهمـا بـأن عمليـة           ٢٠٠٤نوفمرب  /ين تشرين الثا  ١٩املؤرختني  

 ستضطلع بالدور الرئيسي يف تثبيـت الـسالم يف إطـار اجلوانـب العـسكرية مـن                  االحتاد األورويب 
  ؛اتفاق السالم

االحتفــاظ بوجــود يف بقــرار منظمــة حلــف مشــال األطلــسي مواصــلة  ُيرحــب   - ١١  
ــر قيــ    ــسالم     البوســنة واهلرســك يف شــكل مق ــاق ال ــذ اتف ــساعدة يف تنفي ــة ملواصــلة امل ادة املنظم

، ويـأذن للـدول األعـضاء الـيت تتـصرف           ألثيا التابعة لقـوة االحتـاد األورويب      باالشتراك مع عملية    
مــن خــالل املنظمــة املــذكورة أو بالتعــاون معهــا مبواصــلة االحتفــاظ مبقــر قيــادة لتلــك املنظمــة    

قرار خيـضع لقيــادة وإشـراف موحـدين ويـؤدي مهامــه     بوصـفه خلفـا قانونيـا لقــوة حتقيـق االسـت     
ألثيـا التابعـة     مـن اتفـاق الـسالم بالتعـاون مـع عمليـة              ٢ ألـف واملرفـق      - ١املتصلة بتنفيذ املرفق    

ــاتو واالحتــاد األورويب علــى حنــو     لقــوة االحتــاد األورويب  وفقــا للترتيبــات املتفــق عليهــا بــني الن
 واللــتني ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩ؤرختني أبلغــا بــه جملــس األمــن يف رســالتيهما املــ مــا

 ستـضطلع بالـدور الرئيـسي يف تثبيـت     ألثيا التابعة لقوة االحتـاد األورويب يقران فيهما بأن عملية   
  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
 ووجـود منظمـة حلـف مشـال األطلـسي      ألثيا التابعة لقـوة االحتـاد األورويب  على عملية ستسري  

ـــوة حتقيــق االســتقرار، ومــن مث فاإلشــارات الــواردة يف اتفــاق     ـــوة بقـــ وفيمــا يتــصل هبمــا أســــ
ألف وتذييالته والقرارات ذات الصلة، فيما خيص قـوة التنفيـذ            - ١سيما يف املرفق     السالم، ال 

حتقيــق االســتقرار ومنظمــة حلــف مشــال األطلــسي وجملــس مشــال األطلــسي ســتعترب    أو قــوة /و
ألثيـا التابعـة لقـوة      سارية، حسب االقتضاء، على وجود منظمة حلف مشال األطلسي، وعمليـة            

، واالحتـــاد األورويب، وجلنـــة الـــشؤون الـــسياسية واألمنيـــة، وجملـــس االحتـــاد  االحتـــاد األورويب
  األورويب، على التوايل؛
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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    للدول األعضاء    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               
ألثيـا التابعـة    ألحكام ذلك املرفق، وأن ختضع بالتساوي إلجراءات اإلنفاذ اليت قد تراهـا عمليـة               

طلــسي ضــرورية لكفالــة تنفيــذ أحكــام  ووجــود منظمــة حلــف مشــال األلقــوة االحتــاد األورويب
  هذين املرفقني ومحاية تلك العملية وذلك الوجود؛

للــدول األعـضاء بـــأن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـــة، بنـاء علـى طلـب                    يـأذن  - ١٥  
 أو مقـر قيـادة منظمـة حلـف مشـال األطلـسي، للـدفاع          ألثيا التابعة لقوة االحتـاد األورويب     عملية  

 ويــقر ود املنظمة علـى التـوايل، وملـساعدة املنظمـتني معـا يف أداء مهمتيهمـا،                 عن العملية أو وج   
حبق كل منهما يف اختاذ مجيع التـدابري الالزمـة للـدفاع عـن الـنفس يف حالـة تعرضـهما للـهجوم             

  للتهديد باهلجوم؛ أو
 أعاله ووفقـا    ١١ و   ١٠للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرتني        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
  ؛يتعلق باحلركة اجلوية املدنية والعسكرية جبميع أشكاهلا فيما

تنقـل أفـراد عمليـة ألثيـا التابعـة لقـوة             األطراف بأن حتترم أمـن وحريـة         يطالب  - ١٧  
  االحتاد األورويب 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
بالتعــاون معــه والــدول األعــضاء الــيت تتــصرف مــن خــالل منظمــة حلــف مشــال األطلــسي       أو
عاون معها موافاة اجمللـس، كـل ثالثـة أشـهر علـى األقـل، بتقريـر عـن نـشاط عمليـة ألثيـا                بالت أو

التابعة لقوة االحتـاد األورويب ووجـود مقـر قيـادة منظمـة حلـف مشـال األطلـسي علـى التـوايل،                       
  املناسبة؛ وذلك من خالل القنوات

يلـزم مـن   سـيما دول املنطقـة، إىل مواصـلة تقـدمي مـا            مجيع الـدول، وال    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 

األمــني العــام أن يواصــل موافــاة اجمللــس بتقــارير مــن املمثــل   إىل 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 ٤املعقــود يف لنــدن يف 

  السالم املعقودة الحقا؛
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقــرر  - ٢٢  
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	إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة المتعلقة بالنزاعات في يوغوسلافيا السابقة، وإلى البيانات السابقة الصادرة عن رئيسه في هذا الشأن، بما في ذلك القرارات 1031 (1995)، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1995، و 1088 (1996)، المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996، و 1423 (2002)، المؤرخ 12 تموز/يوليه 2002، و 1491 (2003) المؤرخ 11 تموز/يوليه 2003، و 1551 (2004) المؤرخ 9 تموز/يوليه 2004، و 1575 (2004) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، و 1639 (2005) المؤرخ 21 تشريـن الثانـي/نوفمبر 2005، و 1722 (2006) المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، و 1764 (2007) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2007، و 1785 (2007) المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، و 1845 (2008) المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، و 1869 (2009) المؤرخ 25 آذار/مارس 2009، و 1895 (2009) المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، و 1948 (2010) المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،
	وإذ يؤكد من جديد التزامه بالتسوية السلمية للنزاعات في يوغوسلافيا السابقة حفاظا على سيادة جميع الدول هناك وسلامتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليا،
	وإذ يؤكد تأييده التام للدور الذي يواصل الممثل السامي الاضطلاع به في البوسنة والهرسك،
	وإذ يشدد على التزامه بدعم تنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المشار إليها معا باتفاق السلام S/1995/999)، المرفق))، وكذلك مقررات مجلس تنفيذ السلام ذات الصلة،
	وإذ يشير إلى جميع الاتفاقات المتعلقة بمركز القوات المشار إليها في التذييل باء للمرفق 1 - ألف من اتفاق السلام، وإذ يذكر الأطراف بالتزامها بمواصلة الامتثال لتلك الاتفاقات،
	وإذ يشير كذلك إلى أحكام قراره 1551 (2004) المتعلقة بالتطبيق المؤقت لاتفاقات مركز القوات الواردة في التذييل باء للمرفق 1 - ألف من اتفاق السلام،
	وإذ يؤكد تقديره للممثل السامي، ولقائد قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات (عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك) وأفرادها، وللممثل العسكري الأقدم فـي مقر قيادة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في سرايـيـفو وموظفي المقر، ولمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وللاتحاد الأوروبي، ولموظفي المنظمات والوكالات الدولية الأخرى في البوسنة والهرسك لإسهاماتهم في تنفيذ اتفاق السلام،
	وإذ يرحب باعتماد سلطات البوسنة والهرسك استراتيجية منقحة لتنفيذ المرفق السابع لاتفاق السلام تركز على وضع استراتيجية لعودة اللاجئين، وإذ يؤكد أن العودة الشاملة والمنسقة للاجئين والمشردين في كافة أنحاء المنطقة أمر لا يزال يتسم بأهمية بالغة بالنسبة لتحقيق السلام الدائم، 
	وإذ يشير إلى الإعلانات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية لمؤتمر تنفيذ السلام،
	وإذ يعترف بأن التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لم يكتمل بعد، وإذ يشيد في الوقت نفسه بإنجازات السلطات على صعيد الدولة والكيانين في البوسنة والهرسك وبإنجازات المجتمع الدولي في الست عشرة سنة التي أعقبت توقيع اتفاق السلام،
	وإذ يلاحظ أن الحالة الأمنية العامة في البوسنة والهرسك يسودها الهدوء والاستقرار منذ عدة سنوات،
	وإذ يؤكد على أهمية تقدم البوسنة والهرسك في طريق الاندماج في الفضاء الأوروبي - الأطلسي على أساس اتفاق السلام، وإذ يسلم في الوقت نفسه بأهمية انتقال البوسنة والهرسك إلى مرحلة تصبح فيها بلدا أوروبيا له مقومات الاستمرار وينحو منحى الإصلاح ويتسم بالحداثة والديمقراطية،
	وإذ يحيط علما بتقارير الممثل السامي، بما في ذلك تقريره الأخير، المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،
	وتصميما منه على العمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية ووفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
	وإذ يشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المعتمدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، وبيان رئيسه المؤرخ 10 شباط/فبراير 2000 (S/PRST/2000/4)،
	وإذ يرحب بما تبذله الأمم المتحدة من جهود لتوعية أفراد حفظ السلام، في جميع عملياتها لحفظ السلام، في مجال الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض المعدية ومكافحتها، وإذ يشجع هذه الجهود،
	وإذ يرحب بالقرار الذي اتخذه وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي في 25 كانون الثاني/يناير 2010 بالبدء في توفير عنصر غير تنفيذي لبناء القدرات والدعم في مجال التدريب في إطار عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي،
	وإذ يرحب بالاستنتاجات التي توصل إليها وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 التي تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة بكفالة استمرار الولاية التنفيذية لعملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي بعد إعادة تشكيلها من أجل دعم الجهود التي تبذلها البوسنة والهرسك للحفاظ على بيئة تنعم بالسلامة والأمن وعلى قدرة سلطاتها في مجال الردع في إطار ولاية مجددة من الأمم المتحدة، مركزا جهوده في الوقت نفسه على توفير عنصر غير تنفيذي لبناء القدرات والدعم في مجال التدريب من أجل تعزيز الإحساس بالمسؤولية وزيادة القدرات على الصعيد المحلي،
	وإذ يشير إلى الرسالتين المتبادلتين بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي الموجهتين إلى مجلس الأمن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بشأن كيفية تعاون المنظمتين في البوسنة والهرسك، واللتين تسلم المنظمتان فيهما بأن عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ستضطلع بالدور الرئيسي فيما يتعلق بتثبيت السلام في إطار الجوانب العسكرية لاتفاق السلام (S/2004/916 و S/2004/915)،
	وإذ يشير كذلك إلى ما قام به مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، باسم البوسنة والهرسك، بكيانيها، من إقرار للترتيبات الخاصة بعملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ووجود مقر قيادة منظمة حلف شمال الأطلسي S/2004/917))،
	وإذ يرحب بزيادة مستوى التزام الاتحاد الأوروبي وتعزيز دوره في البوسنة والهرسك واستمرار التزام منظمة حلف شمال الأطلسي،
	وإذ يكرر مرة أخرى تأكيد الدعوات التي وجهها إلى السلطات في البوسنة والهرسك لتنفيذ تعهداتها بالكامل على النحو الذي أكده أيضا إعلان المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ السلام، المؤرخ 7 تموز/يوليه 2011، وإذ يسلم على وجه الخصوص بضرورة إيجاد حل بشأن ممتلكات الدولة وممتلكات الدفاع،
	وإذ يدعو السياسيين المنتخبين إلى الوفاء بمسؤوليتهم الديمقراطية في أعقاب الانتخابات التي أجريت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2010 وتشكيل مجلس جديد للوزراء في البوسنة والهرسك يقوم على وجه الاستعجال بوضع السياسات وترتيب الأولويات ذات الأهمية،
	وإذ يهيب بجميع القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى الإحجام عن الخطاب الباعث على الفرقة وإحراز مزيد من التقدم المادي والملموس نحو الاندماج في الاتحاد الأوروبي، 
	وإذ يرى أن الحالة في المنطقة ما زالت تشكل خطرا يتهدد السلام والأمن الدوليين، 
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يؤكد من جديد مرة أخرى تأييده لاتفاق السلام ولاتفاق دايتون - باريس بشأن تحقيق إقامة اتحاد البوسنة والهرسك، المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 (S/1995/1021، المرفق)، ويدعو الأطراف إلى التقيد الدقيق بالالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقين المذكورين؛
	2 - يكرر التأكيد على أن مسؤولية مواصلة إنجاح تنفيذ اتفاق السلام إنما تقع في المقام الأول على عاتق سلطات البوسنة والهرسك نفسها، وأن استمرار المجتمع الدولي والمانحين الرئيسيين في إبداء الاستعداد لتحمل العبء السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تنطوي عليه جهود التنفيذ والتعمير أمر سيتوقف على مدى امتثال جميع السلطات في البوسنة والهرسك لاتفاق السلام ومشاركتها بهمة في تنفيذ ذلك الاتفاق وفي إعادة بناء مجتمع مدني، لا سيما بالتعاون التام مع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وفي تعزيز المؤسسات المشتركة التي تقوي بناء دولة مكتفية ذاتيا تؤدي مهامها على الوجه الأكمل وقادرة على الاندماج في الهياكل الأوروبية، وفي تيسير عودة اللاجئين والمشردين؛
	3 - يذكِّر الأطراف مرة أخرى بأنها التزمت، وفقا لاتفاق السلام، بالتعاون التام مع جميع الكيانات المشاركة في تنفيذ هذه التسوية السلمية، على النحو المبين في اتفاق السلام، أو مع الكيانات المأذون لها من مجلس الأمن بأداء مهام أخرى، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في اضطلاعها بمسؤولياتها عن إقامة العدل بحياد، ويؤكد أن تعاون الدول والكيانات تعاونا تاما مع المحكمة الدولية يشمل، في جملة أمور، تسليم جميع الأشخاص الذين أصدرت المحكمة الدولية لوائح اتهام بحقهم لمحاكمتهم أو إلقاء القبض عليهم، وتقديم المعلومات للمساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة؛
	4 - يؤكد دعمه التام لاضطلاع الممثل السامي بدوره في رصد تنفيذ اتفاق السلام وتقديم التوجيه إلى المنظمات والوكالات المدنية التي تشارك في مساعدة الأطراف في تنفيذ اتفاق السلام، وتنسيق أنشطة المنظمات والوكالات المدنية المذكورة، ويؤكد من جديد أن الممثل السامي هو، بموجب المرفق 10 من اتفاق السلام، صاحب الكلمة الفصل في الميدان فيما يتعلق بتفسير تنفيذ الجانب المدني من اتفاق السلام، وأنه في حال نشوب خلاف، يجوز له أن يقدم تفسيره وتوصياته، وأن يتخذ وفق ما يراه ضروريا قرارات ملزمة بشأن المسائل التي حددها مجلس تنفيذ السلام في بون في 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر 1997؛
	5 - يعرب عن تأييده للإعلانات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية لمؤتمر تنفيذ السلام؛
	6 - يؤكد مجددا عزمه على إبقاء حالة تنفيذ اتفاق السلام والحالة في البوسنة والهرسك قيد الاستعراض الدقيق، واضعا في اعتباره التقارير المقدمة عملا بالفقرتين 18 و 21 أدناه، وأي توصيات قد تتضمنها هذه التقارير، واستعداده للنظر في فرض تدابير إذا ما تخلف أي طرف بشكل واضح عن الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق السلام؛
	7 - يشير إلى دعم سلطات البوسنة والهرسك لعملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ولاستمرار وجود منظمة حلف شمال الأطلسي، وإلى تأكيدها أنهما الخلف القانوني لقوة تحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأداء مهمتيهما تحقيقا لمقاصد اتفاق السلام ومرفقاته وتذييلاته وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن بوسعهما اتخاذ ما قد يلزم من إجراءات، بما في ذلك استخدام القوة، لكفالة الامتثال للمرفقين 1 - ألف و 2 لاتفاق السلام والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
	8 - يشيد بالدول الأعضاء التي شاركت في قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات (عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي) وفي الوجود المتواصل لمنظمة حلف شمال الأطلسي، اللذين أقيما وفقا لقراره 1575 (2004)، ومددت ولايتهما بموجب قراراته 1639 (2005) و 1722 (2006) و 1785 (2007) و 1845 (2008) و 1895 (2009) و 1948 (2010)، ويرحب باستعدادها لمساعدة أطراف اتفاق السلام عن طريق مواصلة نشر قوة تحقيق استقرار متعددة الجنسيات (عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي) والاحتفاظ بوجود متواصل للناتو؛
	9 - يرحب باعتزام الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بعملية عسكرية تابعة له (عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي) في البوسنة والهرسك اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛
	10 - يأذن للدول الأعضاء التي تتصرف من خلال الاتحاد الأوروبي أو بالتعاون معه بإنشاء قوة تحقيق استقرار متعددة الجنسيات (عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي) لفترة إضافية مدتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بوصفها خلفا قانونيا لقوة تحقــيق الاستــقرار تخضـع لقيادة وإشراف موحدين وتؤدي مهامها المتصلة بتنفيذ المرفق 1 - ألف والمرفق 2 من اتفاق السلام بالتعاون مع وجود مقر قيادة الناتو وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الناتو والاتحاد الأوروبي، على نحو ما أبلغا به مجلس الأمن في رسالتيهما المؤرختين 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 واللتين يقران فيهما بأن عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ستضطلع بالدور الرئيسي في تثبيت السلام في إطار الجوانب العسكرية من اتفاق السلام؛
	11 - يُرحب بقرار منظمة حلف شمال الأطلسي مواصلة الاحتفاظ بوجود في البوسنة والهرسك في شكل مقر قيادة المنظمة لمواصلة المساعدة في تنفيذ اتفاق السلام بالاشتراك مع عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي، ويأذن للدول الأعضاء التي تتصرف من خلال المنظمة المذكورة أو بالتعاون معها بمواصلة الاحتفاظ بمقر قيادة لتلك المنظمة بوصفه خلفا قانونيا لقوة تحقيق الاستقرار يخضع لقيادة وإشراف موحدين ويؤدي مهامه المتصلة بتنفيذ المرفق 1 - ألف والمرفق 2 من اتفاق السلام بالتعاون مع عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الناتو والاتحاد الأوروبي على نحو ما أبلغا به مجلس الأمن في رسالتيهما المؤرختين 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 واللتين يقران فيهما بأن عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ستضطلع بالدور الرئيسي في تثبيت السلام في إطار الجوانب العسكرية من اتفاق السلام؛
	12 - يؤكد من جديد أن اتفاق السلام وأحكام قراراته السابقة ذات الصلة ستسري على عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ووجود منظمة حلف شمال الأطلسي وفيما يتصل بهما أســـــوة بقــــوة تحقيق الاستقرار، ومن ثم فالإشارات الواردة في اتفاق السلام، لا سيما في المرفق 1 - ألف وتذييلاته والقرارات ذات الصلة، فيما يخص قوة التنفيذ و/أو قوة تحقيق الاستقرار ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومجلس شمال الأطلسي ستعتبر سارية، حسب الاقتضاء، على وجود منظمة حلف شمال الأطلسي، وعملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، ولجنة الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الاتحاد الأوروبي، على التوالي؛
	13 - يعرب عن اعتزامه النظر في شروط تمديد هذا الإذن عند الاقتضاء في ضوء التطورات الحاصلة في تنفيذ اتفاق السلام، والحالة في البوسنة والهرسك؛
	14 - يأذن للدول الأعضاء التي تتصرف بموجب الفقرتين 10 و 11 أعلاه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المرفق 1 - ألف والمرفق 2 من اتفاق السلام وكفالة الامتثال لهما، ويؤكد وجوب أن تستمر الأطراف في تحمل المسؤولية، على قدم المساواة، عن الامتثال لأحكام ذلك المرفق، وأن تخضع بالتساوي لإجراءات الإنفاذ التي قد تراها عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ووجود منظمة حلف شمال الأطلسي ضرورية لكفالة تنفيذ أحكام هذين المرفقين وحماية تلك العملية وذلك الوجود؛
	15 - يـأذن للــدول الأعضاء بــأن تتخذ جميع التدابير اللازمــة، بناء على طلب عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي أو مقر قيادة منظمة حلف شمال الأطلسي، للدفاع عن العملية أو وجود المنظمة على التوالي، ولمساعدة المنظمتين معا في أداء مهمتيهما، ويـقر بحق كل منهما في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس في حالة تعرضهما للهجوم أو للتهديد بالهجوم؛
	16 - يـأذن للدول الأعضاء التي تتصرف بموجب الفقرتين 10 و 11 أعلاه ووفقا للمرفق 1 - ألف من اتفاق السلام، بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة الامتثال للقــواعد والإجراءات التي تنظم السيطرة على المجال الجوي للبوسنة والهرســك ومراقبته وذلك فيما يتعلق بالحركة الجوية المدنية والعسكرية بجميع أشكالها؛
	17 - يطالب الأطراف بأن تحترم أمن وحرية تنقل أفراد عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ووجود منظمة حلف شمال الأطلسي وغيرهم من الموظفين الدوليين؛
	18 - يطلب إلى الدول الأعضاء التي تتصرف من خلال الاتحاد الأوروبي أو بالتعاون معه والدول الأعضاء التي تتصرف من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي أو بالتعاون معها موافاة المجلس، كل ثلاثة أشهر على الأقل، بتقرير عن نشاط عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ووجود مقر قيادة منظمة حلف شمال الأطلسي على التوالي، وذلك من خلال القنوات المناسبة؛
	19 - يدعـو جميع الدول، ولا سيما دول المنطقة، إلى مواصلة تقديم ما يلزم من دعم وتسهيلات، بما في ذلك تسهيلات المرور العابر، للدول الأعضاء التي تتصرف بموجب الفقرتين 10 و 11 أعلاه؛
	20 - يكرر الإعراب عن تقديره للاتحاد الأوروبي لنشره بعثة الشرطة التابعة له في البوسنة والهرسك منذ 1 كانون الثاني/يناير 2003؛
	21 - يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل موافاة المجلس بتقارير من الممثل السامي عن تنفيذ اتفاق السلام وبخاصة عن امتثال الأطراف للالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاق المذكور، وذلك وفقا للمرفق 10 من اتفاق السلام واستنتاجات مؤتمر تنفيذ السلام المعقود في لندن في 4 و 5 كانون الأول/ديسمبر 1996 (S/1996/1012) ومؤتمرات تنفيذ السلام المعقودة لاحقا؛
	22 - يقــرر إبقاء المسألة قيد نظره.

