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  احلالة يف يوغوسالفيا السابقةالبنود ذات الصلة ب -  ٣٠    
البوسنة واهلرسكاحلالة يف  -ألف      

  
 ٢٠٠٠ يونيــــه/حزيــــران ٢١املــــؤرخ  قــــررامل  

  )٢٠٠٠( ١٣٠٥: القرار )٤١٦٢(اجللسة 
ــة    ــودة يف )١(٤١١٧يف اجللسـ ــارس  ٢٢، املعقـ آذار/مـ
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٠

 ١٥العام عن بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسـك املـؤرخ   
العـــام يف تقريـــره، يف . وأشـــار األمـــني )٢(٢٠٠٠آذار/مـــارس 
إىل أنه على الـرغم مـن إحـراز بعـض التقـدم، فقـد        ،مجلة أمور

اضــطرت البعثــة إىل اختــاذ إجــراءات قويــة ســعيا للتغلــب علــى  
اســــتمرار العرقلــــة واملقاومــــة والتعطيــــل يف بعــــض اجملــــاالت 
الرئيسية، مبا يف ذلك املتعلقة بإنشاء دائرة حـدود الدولـة علـى    

وزارة الداخليـة وتعـيني األقليـات يف     مستوى الدولـة، وإدمـاج  
قوات الشرطة. وأفـاد بـأن األطـراف قـد تصـرفت، يف العديـد       

ــا يتعــارض مــع  ،مــن املســائل  ــورك  نــص وروح  مب إعــالن نيوي
ــؤرخ  ــاين/نوفمرب   ١٥املـ ــرين الثـ ــذي اع )٣(١٩٩٩تشـ ــد الـ ُتمـ

رئاسـة البوسـنة واهلرسـك أمـام اجمللـس.      خالل حضور أعضاء 
ــام أن   ــني الع ــس األمــن     ورأى األم ــم جمل ــة حباجــة إىل دع البعث

ــة     ــلطات الكرواتيـ ــدى السـ ــوذ لـ ــاء ذات النفـ ــدول األعضـ والـ
البوسنية والصربية البوسنية من أجل التغلب على مقاومة هـذه  

  املساعي اهلامة.

__________ 

الل هـذه الفتـرة، باإلضـافة إىل االجتماعـات الـيت      عقد اجمللس خـ   )١(  
يتناوهلا هذا الفرع، جلسة خاصة مع البلدان املسـامهة بقـوات يف   

 ١٣٥٣بعثة األمم املتحـدة يف البوسـنة واهلرسـك، عمـال بـالقرار      
، ٤٥٥٣)، املرفق الثـاين، الفرعـان ألـف و بـاء (اجللسـة      ٢٠٠١(

 ).٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٣املعقودة يف 

  )٢(  S/2000/215 ١٢٤٧، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

  )٣(  S/1999/1179، .املرفق 

ويف تلك اجللسـة، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة        
مــن األمــني العــام املســاعد لعمليــات حفــظ الســالم، وأعقبــها    

. وباإلضــافة إىل ذلــك، )٤(ء معظــم أعضــاء اجمللــس ببيانــاتإدال
لنيابـة  أدىل ببيانات كل مـن ممثلـي أملانيـا وإيطاليـا والربتغـال (با     

  ) والبوسنة واهلرسك وتركيا.)٥(االحتاد األورويب عن
سـاعد يف إحاطتـه اإلعالميـة بـأن     املوأفاد األمني العـام      

ية ذات أولويـة  البعثة تواصل التركيز على مخسة جمـاالت رئيسـ  
تتمثـــل يف جتنيـــد أبنـــاء األقليـــات يف الشـــرطة، وإنشـــاء دائـــرة  
احلــدود التابعــة للدولــة، وتنفيــذ قــانون التحكــيم يف برتشــكو،  
وتقدمي املسـاعدة يف اإلصـالح القضـائي، وإنشـاء فرقـة شـرطة       
بوســنية متعــددة األعــراق تعمــل ضــمن عمليــة األمــم املتحــدة    

  .)٦(حلفظ السالم
ملــتكلمني مــع التقيــيم الــوارد يف تقريــر  واتفــق معظــم ا  

إلصـالح القضـائي   ان التقـدم احملـرز يف جمـايل    بشـأ األمني العـام  
وإعــادة تشــكيل الشــرطة، وفيمــا أعــرب عنــه مــن قلــق إزاء        
التحديات املاثلـة يف جمـاالت اإلصـالح الرئيسـية. وحـث عـدة       

على العرقلة والتدخل يف تنفيـذ   حازم ردمتكلمني على القيام ب
أعرب ممثل هولندا عـن   ،. وباإلضافة إىل ذلك)٧(السالم عملية

__________ 

 مل ُيدلِ ممثل مايل ببيان.  )٤(  

وبلغاريــا  أيســلنداأعربـت عــن تأييــدها للبيــان كــل مــن إســتونيا و   )٥(  
ــا وســلوفاكيا وســلوفينيا    ــة التشــيكية وروماني ــدا واجلمهوري وبولن

ومالطــــة والنــــرويج شــــتاين وقــــربص والتفيــــا وليتوانيــــا وليختن
 وهنغاريا.

  )٦(  S/PV.4117،  ٣-٢الصفحتان. 

 ٨الصـــفحة  ؛(الواليـــات املتحـــدة) ٥ الصـــفحة املرجـــع نفســـه،  )٧(  
)؛ (فرنســــا ١١)، الصــــفحة (تــــونس ١٠الصــــفحة  ؛(ماليزيــــا)
 (بنغالديش). ١٥؛ الصفحة أوكرانيا)( ١٢الصفحة 
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قلقه إزاء القـوام احلـايل لقـوة حتقيـق االسـتقرار، الـيت يـرى أنـه         
ينبغي اإلبقاء على القوام املـأذون بـه يف واليتـها. وأشـار أيضـا      

قـــوة لإىل أن حكومتـــه ال تؤيـــد وجـــود فـــرق مســـلحة تابعـــة  
ي ممثـل االحتـاد الروسـ   . وأكـد  )٨(الشرطة الدولية التابعـة للبعثـة  

أنشــطة احملكمــة الدوليــة  أنــه جيــب نــزع الطــابع السياســي عــن 
ــيمة     ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــؤولني عـ ــخاص املسـ ــة األشـ حملاكمـ
للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم يوغوسـالفيا السـابقة   

وأنه جيب أال حيتجز من وجهت إليهم التـهم   ١٩٩١منذ عام 
ــى  ــاء عل ــن احمل  بن ــارات م ــيت    إخط ــة ال ــة الدول ــة دون موافق كم

. وأبرز املتكلمون اآلخـرون أمهيـة العمـل    )٩(يقيمون يف إقليمها
. وأشــار ممثــل البوســنة واهلرســك إىل  )١٠(الــذي تؤديــه احملكمــة

ــة يف       ــدة العامل ــة العدي ــل الدولي ــة العوام ــتعراض فعالي ــة اس أمهي
البوسنة واهلرسك. وأشار أيضا إىل أن حكومته تتعاون تعاونـا  

 مع احملكمة وأن الرئاسة، بوصفها السلطة ذات السـيادة  كامال
مل تـر مـن املناسـب الطعـن يف االعتقـاالت       ،البوسنة واهلرسـك 

ية األخـرى  اليت قامت هبا قوة حتقيق االستقرار والقوات القانون
  .)١١(احملكمة باسمالبوسنة واهلرسك  داخل

ويف هنايــة اجللســة، خلــص رئــيس اجمللــس (بــنغالديش)    
ــاط  ــتم كلمتـــه، علـــى وجـــه      النقـ الرئيســـية للمناقشـــة. واختـ

بــأن أعضــاء اجمللــس حيثــون مجيــع األطــراف علــى    اخلصــوص،
مضاعفة جهودها لتنفيذ االلتزامات املتبقيـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ     
ــات       ــون أيضــا اجله ــر أن األعضــاء حيث ــورك. وذك ــالن نيوي إع

ــا     ــة إدم ــدون أي إبطــاء بكفال ــوم ب ــى أن تق ــة عل ج وزارة املعني
تسلســل القيــادة ونظــم اتصــاالت يــة فضــال عــن إدمــاج الداخل

__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .٦ة املرجع نفسه، الصفح  )٩(  

ــا)؛ و ٨الصــفحة املرجــع نفســه،   )١٠(   (الربتغــال  ١٨ ةصــفحال(ماليزي
 (تركيا). ٢٠االحتاد األورويب)؛ والصفحة  لنيابة عنبا

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

الشرطة يف مجيع أرجاء االحتـاد، وال سـيما يف موسـتار، فضـال     
  .)١٢(عن زيادة عدد أفراد الشرطة من األقليات

أيار/مــــــايو   ٩، املعقــــــودة يف  ٤١٣٦ويف اجللســــــة   
ــد املعنــــون     ٢٠٠٠ ــه البنــ ــدول أعمالــ ــس يف جــ ، أدرج اجمللــ

لفغـانغ بيتـريتش، املمثـل السـامي     إحاطة إعالمية من السيد و’’
وأدىل مجيـــع ‘‘. لتنفيـــذ اتفـــاق الســـالم يف البوســـنة واهلرســـك

  أعضاء اجمللس ببيانات.  
ووجــه الــرئيس (الصــني) اهتمــام اجمللــس إىل رســالة        
موجهــة مــن األمــني العــام، حييــل  ٢٠٠٠أيار/مــايو  ٤مؤرخــة 

. وســـلط املمثـــل )١٣(هبـــا تقريـــر املمثـــل الســـامي عـــن أنشـــطته
مي يف تقريــره الضــوء علــى بــطء التقــدم احملــرز يف توطيــد الســا

مؤسســات الدولــة ذات الكفــاءة، وعلــى إحــراز تقــدم فيمــا       
عمليـــة الســـالم مـــن جانـــب ‘‘ ملكيـــة’’يتعلـــق مبفهومـــه عـــن 

الســـلطات واجملتمـــع يف البوســـنة واهلرســـك، وبتنميـــة اجملتمـــع  
املــدين، وحبــدوث زيــادة جــديرة بالترحيــب يف عــدد العائــدين   

ــت ــائج   املنـ ــرق إىل نتـ ــك، تطـ ــافة إىل ذلـ ــات. وباإلضـ مني ألقليـ
االنتخابات احمللية األخرية، وأشار إىل حدوث بعـض التحسـن   
يف التعددية احلزبية، بالرغم مـن أن األحـزاب القوميـة ال تـزال     

  مسيطرة على البلديات ذات األغلبية الكرواتية أو الصربية.
إىل أنـه   يف إحاطتـه اإلعالميـة،   ،أشار املمثل السـامي و  

سريكز على اإلصالح االقتصادي، واإلسراع بعـودة الالجـئني   
واملشــــردين وتوطيــــد دعــــائم مؤسســــات الدولــــة، بوصــــفها 

  .)١٤(اجملاالت الرئيسية الثالثة إلحالل السالم
ــل الســامي يف         واتفــق معظــم أعضــاء اجمللــس مــع املمث

تقييمــه التقــدم احملــرز والتحــديات القائمــة. ورحــب كــثري مــن  
مني بـــإجراء االنتخابـــات البلديـــة األخـــرية وبنتائجهـــا.  املـــتكل

__________ 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

  )١٣(  S/2000/376. 

  )١٤(  S/PV.4136،  ٨-٢الصفحات. 
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ــيت       ــات ال ــتكلمني باألولوي ــك، رحــب عــدة م ــى ذل عــالوة عل
بعـض املـتكلمني اآلخـرين     بـدى . وأ)١٥(حددها املمثل السـامي 

. فأعرب ممثـل فرنسـا   )١٦(القلق إزاء عدم تنفيذ إعالن نيويورك
ــا ممــاثال، ألن الــدول غــري     ــدا رأي عــن األســف، وردد ممثــل كن
األعضــاء يف اجمللــس املعنيــة مباشــرة بالبحــث عــن تســوية يف       

  .)١٧(البوسنة واهلرسك مل تتمكن من التكلم يف اجللسة
ــودة يف ٤١٥٤ويف اجللســة    ــه  ١٣، املعق حزيران/يوني
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٠

عــــن بعثــــة األمــــم املتحــــدة يف البوســــنة واهلرســــك املــــؤرخ  
. وتناول األمـني العـام يف تقريـره،    )١٨(٢٠٠٠يونيه حزيران/ ٢

ــة      ــرة حــدود الدول ــة أمــور، التقــدم احملــرز يف إنشــاء دائ يف مجل
وإدمــــاج وزارة الداخليــــة وسلســــلة القيــــادة ونظــــم اتصــــال 
الشــرطة، بينمــا أعــرب عــن أســفه لعــدم إحــراز تقــدم يف جمــال 
ــاء األقليــات.     عــودة الالجــئني وتعــيني ضــباط الشــرطة مــن أبن

أيضا أن مجيـع عناصـر البعثـة قـد بـدأت يف إعـداد إطـار         وذكر
اســـتراتيجي وتنفيـــذي لالضـــطالع بالواليـــة األساســـية للبعثـــة 

. ولــذلك، فإنــه أوصــى ٢٠٠٢حبلــول كــانون األول/ديســمرب 
 شهرا. ١٢بتمديد والية البعثة لفترة أخرى مدهتا 

ويف تلـــك اجللســـة، وجـــه الـــرئيس (فرنســـا) اهتمـــام    
 ٢٠٠٠أيار/مــــايو  ٢٣ســــالة مؤرخــــة أعضــــاء اجمللــــس إىل ر

ــال    ــة مــن ممثــل الربتغ . واســتمع اجمللــس إىل إحاطــة   )١٩(موجه
__________ 

 ١٠؛ والصـــــفحة (بـــــنغالديش) ٩املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )١٥(  
 .(كندا) ١٥(فرنسا)؛ والصفحة  ١٠ة (هولندا)؛ والصفح

 ١٤؛ والصــفحة (االحتــاد الروســي) ١٣فســه، الصــفحة املرجــع ن  )١٦(  
 (اململكة املتحدة).

 (كندا). ١٦(فرنسا)؛ والصفحة  ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

  )١٨(  S/2000/529، ١٢٤٧ بالقرار عمال املقدم )١٩٩٩.( 

  )١٩(  S/2000/486 عـن   ٢٠٠٠أيار/مـايو   ٢٢، حييل هبا بيانا صادرا يف
رئاســة االحتــاد األورويب بشــأن مــؤمتر تنفيــذ الســالم يف البوســنة   

 .٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٤و  ٢٣واهلرسك، املقرر عقده يومي 

إعالميــة قــدمها املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ومنســق عمليــات 
ــك أدىل      ــر ذل ــى إث ــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك، وعل األم

 مجيع أعضاء اجمللس ببيانات.  

ــة يف      ــه اإلعالميــ وأفــــاض املمثــــل اخلــــاص يف إحاطتــ
احلديث عن تفاصيل األنشـطة الـيت تضـطلع هبـا البعثـة.وأعرب      

ــأن ال   ــاده ب ــا يف    وعــن اعتق ــة ميكــن إجنازه ــة األساســية للبعث الي
  .)٢٠(حدود فترة السنتني والنصف التالية

وبعد اإلحاطة، أشار الرئيس إىل أنه عقد اجتماعـا يف    
اليوم السابق مع ممثلي البلدان املسامهة بقوات. ورحب معظـم  

لمني بالتقدم الذي أحرزته البعثة، وأشاروا إىل التحـديات  املتك
الــيت مــا زالــت قائمــة. وأعــرب املتكلمــون أيضــا عــن تأييــدهم  
لتمديد والية البعثة. وباإلضافة إىل ذلك، الحـظ ممثـل االحتـاد    
الروسـي، فيمـا يتعلـق باحملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الســابقة،       

ر أنشطتها مـن عناصـر   أن األولوية يف رأي وفده تظل هي حتري
التسييس واملصاحل قصـرية األجـل. وشـدد أيضـا علـى ضـرورة       

، اليت تتخذ بصـورة خاصـة   ‘‘انتهاك والية قوة التثبيت’’وقف 
شكل استخدام القوة املتعمد العتقال الناس. وأشـار أيضـا إىل   
ــة إىل     ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــوة مجهوريـ ــن دعـ ــود عـ أن القعـ

 أيـار/  ٢٤و  ٢٣الـذي عقـد يف    اجتماع جملس تنفيذ السـالم، 
مــايو يف بروكســل كــان ضــربة خطــرية هليكــل عمليــة دايتــون   
بكاملــها، وإىل أن االحتــاد الروســي اضــطر إىل عــدم املشــاركة  
ــه يف أن يتحمــل املســؤولية    يف اجتمــاع بروكســل، لعــدم رغبت

 .)٢١(عن هذا اإلخفاق

ــودة يف  ٤١٦٢ويف اجللســة     ــه  ٢١املعق حزيران/يوني
ــر     ، أدرج٢٠٠٠ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال اجمللــس م

ــام املــــؤرخ   ــه  ٢األمــــني العــ . وأدىل )١٨(٢٠٠٠حزيران/يونيــ
ببيانات ممثلو االحتاد الروسي والصني واململكة املتحدة وكنـدا  

__________ 

  )٢٠(  S/PV.4154،  ٩-٢الصفحات. 

 .١١-١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  
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. ووجه الرئيس (فرنسا) اهتمـام أعضـاء   )٢٢(والواليات املتحدة
ــا وفرنســا     ــا وإيطالي ــرار مقــدم مــن أملاني  اجمللــس إىل مشــروع ق

. كمـا  )٢٣(وكندا واململكة املتحدة وهولندا والواليات املتحـدة 
حزيران/يونيــه  ١٤وجــه اهتمــام األعضــاء إىل رســالة مؤرخــة  

موجهة من ممثل الربتغال، حييل هبـا نـص اإلعـالن الصـادر عـن      
االجتماع الوزاري جمللس تنفيذ السـالم، املعقـود يف بروكسـل    

 .)٢٤(٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٤و  ٢٣يومي 

ممثــل االحتــاد الروســي قبــل التصــويت، فأشــار   تكلــمو  
إىل أن بلده على اقتناع بأنه ينبغي متديد والية البعثة ملـدة سـنة   
ــى       ــروض عل ــرار املع ــى مشــروع الق ــرض عل ــن يعت أخــرى، ول

استمرار عمليـة السـالم. بيـد أنـه أوضـح أن       عمال علىاجمللس 
ــض،      ــرار ورف ــد مشــروع الق االحتــاد الروســي ال يســتطيع تأيي

عامني، االنضمام إىل مقدمي مشروع القـرار   خاللمرة ول أل
مــن منطــوق مشــروع    ٥بشــأن هــذا املوضــوع، ألن الفقــرة    

ــيت   ــرار ال ــد  تالق صــادر عــن  إلعــالن الل اجمللــس عــرب عــن تأيي
اجتمــاع مــؤمتر تنفيــذ الســالم الــذي عقــد يف بروكســل يــومي  

، غــــري مقبولــــة لــــدى االحتــــاد  ٢٠٠٠أيار/مــــايو  ٢٤و  ٢٣
االحتاد الروسـي اضـطر إىل رفـض    د قائال إن استطرالروسي. و

ن مجهوريـة يوغوسـالفيا   ألاالشتراك يف ذلـك االجتمـاع نظـرا    
وهي أحد املشاركني املباشرين ومـن املـوقِّعني علـى     -االحتادية

مل ُيسمح هلا باملشاركة يف ذلك احملفل. وقـال   –اتفاق دايتون 
لراميـة  إن االحتاد الروسي يعـارض معارضـة قاطعـة احملـاوالت ا    

إىل إخراج مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة مـن مجيـع اآلليـات       
تسوية يف يوغوسـالفيا السـابقة،   إجياد متعددة األطراف املعنية ب

ويعتقد أن إعالن بروكسل لـيس لـه أي صـالحية نظـرا إىل أن     
اجتماع جملس تنفيذ السالم جرى يف انتهاك يكاد يكـون تامـا   

__________ 

جللســة ولكنــهما مل  املشــاركة يف اُدعــي ممــثال أملانيــا وإيطاليــا إىل  )٢٢(  
 يدليا ببيانات.

  )٢٣(  S/2000/591. 

  )٢٤(  S/2000/586. 

حتـــاد الروســـي أيضـــا عـــن التفـــاق دايتـــون. وأعـــرب ممثـــل اال
شواغل خطرية فيمـا يتعلـق بـاحلكم الـوارد يف مشـروع القـرار       
ــة األمــم املتحــدة يف       ــارير مــن بعث ــرة تقــدمي التق ــذي ميــدد فت ال

 فيـه البوسنة واهلرسك مـن ثالثـة أشـهر إىل سـتة أشـهر، ورأى      
حماولــة إلضــعاف اإلشــراف الــذي ميارســه جملــس األمــن علــى   

 .)٢٥(عملية التسوية البوسنية

بأغلبيــة  عُتمــدمث طــرح مشــروع القــرار للتصــويت، وا  
صـــوتا مقابـــل ال شـــيء، مـــع امتنـــاع عضـــو واحـــد عـــن  ١٤

)، ٢٠٠٠( ١٣٠٥التصويت (االحتاد الروسي) بوصفه القـرار  
الذي قام اجمللس مبوجبه، متصرفا يف إطـار الفصـل السـابع مـن     
ــن        ــا م ــالفرعني أوال وثاني ــق ب ــا يتعل ــم املتحــدة فيم ــاق األم ميث

 ار، يف مجلة أمور، مبا يلي:  القر

أذن للدول األعضاء بـأن تقـــوم، عــــن طريـق املنظمـة املشـار         
ألــف التفــاق الســالم أو بالتعــاون معهــا، باإلبقــاء   – ١إليهــا يف املرفــق 

شهرا على قوة تثبيت االستقرار املتعـددة   ١٢لفترة مقررة إضافية مدهتا 
) ١٩٩٦( ١٠٨٨قـرار  اجلنسيات على النحو الـذي أنشـئت بـه وفقـا لل    

حتــت قيــادة وإشــراف موحديــــن، وذلــك مــن أجـــل أداء الــدور احملــــدد 
 من اتفاق السالم؛   ٢ألف و  - ١فــي املرفقــني 

أذن للدول األعضـاء بـأن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ          
ألف من اتفاق السـالم وكفالـة االمتثـال لـه؛ وأذن للـــدول       – ١املرفق 

ن تتخذ مجيع التدابري الالزمــة، بناء علـى طلـب قـوة تثبيـت     األعضاء بــأ
أقــر أو ملســاعدهتا يف أداء مهمتــها، و االســتقرار، إمــا للــدفاع عــن القــوة

حبق القـوة يف اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة للـدفاع عـن نفسـها يف حالـة          
 تعرضها للهجوم أو للتهديد به؛  

الالزمـة لكفالـة    أذن للدول األعضاء بأن تتخـذ مجيـع التـدابري     
االمتثال ملا يضعه قائد قوة تثبيت االستقرار من قواعد وإجراءات تـنظم  

__________ 

  )٢٥(  S/PV.4162،  ٣-٢الصفحتان. 
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التحكم يف اجملـال اجلـوي فـوق البوسـنة واهلرسـك ومراقبتـه فيمـا يتعلـق         
 باحلركة اجلوية املدنية والعسكرية جبميع أشكاهلا.

ا ملـ جديـد  مـن   مع التأكيـد ويف الفرع ثالثا من القرار،   
األمم املتحدة من أساس قـانوين ُمنحـت مبوجبـه     ورد يف ميثاق

 ١٠٣٥فرقة عمل الشرطة الدوليـة واليتـها الـواردة يف القـرار     

 )، قام اجمللس،يف مجلة أمور، مبا يلي:١٩٩٥(

قرر أن ميـدد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف البوسـنة واهلرسـك          
 ان/حزيـر  ٢١اليت تشمل قوة الشرطة الدوليـة، لفتـرة إضـافية تنتـهي يف     

، وقرر أيضـا االسـتمرار يف إسـناد املهـام احملـددة يف املرفـق       ٢٠٠١يونيه 
التفاق السالم، مبا فيها املهام املشار إليها يف اسـتنتاجات مـؤمترات    ١١

لنـــدن وبـــون ولكســـمربغ ومدريـــد وبروكســـل والـــيت وافقـــت عليهـــا  
 السلطات يف البوسنة واهلرسك إىل قوة الشرطة الدولية؛

العــام أن ُيبقــي اجمللــس بشــكل منــتظم علــى   طلــب إىل األمــني  
علم بتنفيذ والية بعثة األمـم املتحـدة يف البوسـنة واهلرسـك، ككـل وأن      

 يقدم تقريرا عن ذلك كل ستة أشهر على األقل.

وتكلــم ممثــل الصــني بعــد التصــويت، فأشــار إىل أنــه،     
وفده لصاحل مشروع القـرار، يـرى أن مجهوريـة     تصويترغم 

ــاق   يوغوســـالفيا االحت ــا علـــى اتفـ ــا موقعـ ــفها طرفـ ــة، بوصـ اديـ
دايتون، كان ينبغي أن تدعى إىل اجتماع جملس تنفيـذ السـالم   

. وأعــرب )٢٦(٢٠٠٠الــذي عقــد يف بروكســل يف أيار/مــايو    
ممثل اململكة املتحدة، وأيـده يف ذلـك ممثـل الواليـات املتحـدة،      
عن رأيه أن عدم وجـود إمجـاع علـى أجـزاء مـن القـرار ينبغـي        

ليـه علـى أنـه ينـتقص مـن دعـم اجمللـس اإلمجـاعي ملـا          أال ينظر إ
. وأعـرب ممـثال كنـدا    )٢٧(تقوم به بعثة األمم املتحدة مـن عمـل  

ــات املتحــدة   ــرار عــدم دعــوة     عــنوالوالي ــدمها الكامــل لق تأيي

__________ 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  

 (اململكة املتحدة، الواليات املتحدة). ٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  

مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة إىل االجتمـاع الـوزاري جمللـس     
  .)٢٨(تنفيذ السالم يف بروكسل

ــه متو ١٣املقـــــرر املـــــؤرخ     ٢٠٠٠ز/يوليـــ
  ): بيان من رئيس اجمللس٤١٦٩(اجللسة 

ــة    ــودة يف  ٤١٦٩يف اجللســــ ــه  ١٣املعقــــ متوز/يوليــــ
ــك     ٢٠٠٠ ــنة واهلرسـ ــل البوسـ ــوة إىل ممثـ ــس دعـ ــه اجمللـ ، وجـ

للمشــاركة يف اجللســة. وأدىل الــرئيس (جامايكــا) ببيــان نيابــة   
إلحياء ذكرى األحـداث املأسـاوية الـيت وقعـت      )٢٩(عن اجمللس
  تشا، ومبوجبه قام اجمللس بأمور من بينها أنه:  يف سريربيني

أحيـــا ذكـــرى آالف املـــدنيني األبريـــاء الـــذين قتلـــوا، أو مت        
  ترحيلهم بالقوة نتيجة لسياسة التطهري العرقي؛

أسـف لوقـوع هــذه األحـداث احملزنـة، وأشــار إىل عزمـه علــى        
ضمان أن تأخذ العدالة جمراهـا بصـورة كاملـة مـن خـالل العمـل الـذي        

  ع به احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛تضطل

  ؛)٣٠(نوه بتقرير األمني العام بشأن سربرينيتشا  

كرر اإلعراب عن التزامـه التنفيـذ التـام التفـاق ديتون/بـاريس        
للسالم، وإقامـة الدميقراطيـة املتعـددة األعـراق وحكـم القـانون يف مجيـع        

  أحناء إقليم يوغوسالفيا السابقة.
ذلــك التــزم اجمللــس الصــمت ملــدة دقيقــة تكرميــا وبعــد   

  لضحايا مذحبة سربرينيتشا.

__________ 

 (كندا، الواليات املتحدة). ٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

  )٢٩(  S/PRST/2000/23. 

  )٣٠(  A/54/549. 
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ــداوالت املؤرخـــــة     آب/أغســـــطس  ١٥املـــ
ــانون األول/ديســــــمرب   ١٢إىل  ٢٠٠٠ كــــ
ــات  ٢٠٠٠  ٤٢٠٩ و ٤١٨٨(اجللســــــــــ

  )٤٢٤٥ و ٤٢٢٢  و
ــة      ــودة يف ٤١٨٨يف اجللسـ آب/أغســـطس  ١٥، املعقـ

األمـني  ، استمع اجمللس إىل إحاطـة إعالميـة مـن وكيـل     ٢٠٠٠
ــات حفــظ الســالم. وأدىل معظــم أعضــاء اجمللــس      ــام لعملي الع

. وأبلــغ وكيــل األمــني العــام يف إحاطتــه اإلعالميــة  )٣١(ببيانــات
عــن إحــراز تقــدم يف مجيــع جمــاالت واليــة البعثــة، مبــا يف ذلــك  
ــودة األشـــخاص    ــائي وعـ ــرطة واإلصـــالح القضـ إصـــالح الشـ

وجـه خـاص   املشردين والالجئني مـن أبنـاء األقليـات. وأشـار ب    
الـذي جتريـه بعثـة األمـم      ،إىل أن برنامج تقييم النظام القضـائي 

مـن عملـه   شرف على االنتـهاء  ياملتحدة يف البوسنة واهلرسك، 
وينسق هذا العمل بالتعاون الوثيق مع مكتب املمثـل السـامي،   
الــذي ُينتظــر أن يضــطلع مبعظــم مهــام التقيــيم القضــائي عنــدما 

حـدة يف هـذا اجملـال يف أواخـر العـام      تنتهي والية بعثة األمم املت
٣٢(٢٠٠٠(.  

ورحــب معظــم املــتكلمني بالتقــدم احملــرز يف اجملــاالت      
والية البعثـة. ومـع ذلـك، فقـد حـذر عـدة مـتكلمني        لالرئيسية 
التقدم يتوقف على التغلب على حـاالت العرقلـة   حتقيق من أن 

ــل املســتمرة  ــن    )٣٣(والتعطي ــاد الروســي ع ــل االحت . وأعــرب ممث
أن إثارة التساؤالت حول إنشاء نظـام موحـد للـدفاع     اعتقاده

ألحكــام اتفــاق دايتــون. وأكــد  نــاقضيف البوســنة واهلرســك م
من جديد موقف بلـده ومـؤداه أن قيـام قـوة تثبيـت االسـتقرار       

__________ 

 مل ُيدل ممثل مايل ببيان.  )٣١(  

  )٣٢(  S/PV.4188،  ٣-٢الصفحتان. 

(الواليات املتحـدة)؛ الصـفحتان    ٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣٣(  
(اململكــــة املتحــــدة)؛  ١٠-٩(بــــنغالديش)؛ الصــــفحتان  ٧-٦

؛ (ناميبيـا)  ١٥(االحتاد الروسـي)؛ الصـفحة    ١٥-١٤الصفحتان 
 (ماليزيا). ١٧-١٥الصفحات 

ــيهم اهتامــات مــن قبــل     ــذين وجهــت إل بتوقيــف األشــخاص ال
احملكمــة الدوليــة يتعــارض مــع الواليــة املكلفــة هبــا هــذه القــوة. 

ما أكد من جديد أن أي حماوالت أيا كانت ذرائعهـا لعـزل   ك
ــوية يف     ــات التسـ ــن عمليـ ــة عـ ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ مجهوريـ

  .)٣٤(البلقان، سوف تسفر عن نتائج عكسية
 تشــرين األول/ ٢٦، املعقــودة يف ٤٢٠٩ويف اجللســة   
، أدرج اجمللــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة ٢٠٠٠أكتــــوبر 
موجهـة مـن األمـني     ٢٠٠٠ر تشرين األول/أكتوب ١٨مؤرخة 

، حييل هبا التقرير السـابع عشـر   )٣٥(العام إىل رئيس جملس األمن
عن أنشطة مكتب املمثل السـامي لتنفيـذ اتفـاق السـالم بشـأن      
البوسنة واهلرسك. وأشار املمثـل السـامي يف تقريـره، يف مجلـة     
أمــور، إىل قــرار احملكمــة الدســتورية للبوســنة واهلرســك بشــأن  

ــه     قضــية الشــعوب   ــة بأن ــه احملكم ــذي قضــت في التأسيســية، ال
ــية علــى أراضــي        ال ــة عرقيــة تأسيس ــوز حرمــان أي جمموع جي

البوسنة واهلرسـك مـن ممارسـة حقوقهـا داخـل الكيـانني، وأنـه        
سيتعني تغيري دسـتوري الكيـانني يف هـذا الصـدد. وأبلـغ أيضـا       
عن الزيادة يف عـودة األقليـات إىل ديـارهم قبـل احلـرب، حـىت       

الـيت كانـت يف املاضـي تعتـرب خطـرة، وعـن اعتمـاد         يف املنـاطق 
قوانني للخزانة العامة ومتويل الدولة، وعن فرضه جواز السـفر  

  الوطين املوحد.  
ــن        ويف اجللســة نفســها، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة م

املمثـــل الســـامي. وأدىل مجيـــع أعضـــاء اجمللـــس، وممثلـــو أملانيـــا 
  البوسنة واهلرسك، ببيانات.ووإيطاليا 
لـق املمثــل السـامي يف إحاطتــه اإلعالميـة، يف مجلــة    وع  

أمور، على التغريات اهلائلـة الـيت جـرت يف البلـدين األساسـيني      
اجملاورين يوغوسالفيا وكرواتيـا، وأعـرب عـن األمـل املشـوب      
باحلذر إزاء آثار هذا التغري علـى احلالـة يف البوسـنة واهلرسـك.     

__________ 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  

  )٣٥(  S/2000/999. 
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ــنة واهلرســك ذا     ــة يف البوس ــق باحلال ــا يتعل ــأن   وفيم ــاد ب ــا، أف هت
التقــدم يســري بــبطء يف مجيــع جمــاالت اإلصــالح وأعــرب عــن    
ــا ســتتمخض      ــى م ــيري يتوقــف عل ــاده أن اســتمرار التغ رأي مف

ــتجرى يف   ـــة الـــــيت سـ ـــات العامـــ ـــه االنتخابــ ــرين  ١١عنــ تشـ
  .)٣٦(٢٠٠٠ الثاين/نوفمرب

ورحــب معظــم املــتكلمني بــالتغريات الدميقراطيــة يف       
حتادية وأعربوا عن تقديرهم لكـل مـن   مجهورية يوغوسالفيا اال

التقدم احملرز والعقبـات املسـتمرة الـيت خلصـها املمثـل السـامي.       
وردا على بعض االنتقادات اليت أعـرب عنـها املمثـل السـامي،     
أكــد ممثــل البوســنة واهلرســك أن املســؤولية عــن التقــدم احملــرز  
ــن اجملتمــع        ــا كــل م ــى الســواء يتقامسه ــة عل والصــعوبات املاثل

ويل والشــعب وحكومــة البوســنة واهلرســك. وحــذر أيضــا  الــد
مــن أنــه ال ميكــن احلكــم علــى جنــاح االنتخابــات مــن الوجهــة  
ــة     ــتنادا إىل عمليــ ــل اســ ــائج، بــ ــتنادا إىل النتــ ــة اســ الدميقراطيــ

  .)٣٧(االنتخابات ذاهتا

 تشــرين الثــاين/ ١٤، املعقــودة يف ٤٢٢٢ويف اجللســة   
وكيـل األمــني   ، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة مـن    ٢٠٠٠نـوفمرب  

، أدىل ببيانـات  اجللسـة لك اتالعام لعمليات حفظ السالم. ويف 
ــاء اجمللــــس  ــة  )٣٨(معظــــم أعضــ ، فضــــال عــــن ممثلــــي مجهوريــ

  .)٣٩(يوغوسالفيا االحتادية والنمسا
وركز وكيل األمني العـام يف اإلحاطـة اإلعالميـة الـيت       

ــات الــيت أجريــت يف     ــائج االنتخاب ــدمها علــى نت تشــرين  ١١ق
ذكــر أن أنشــطة البعثــة وقــوة الشــرطة و. ٢٠٠٠مرب الثــاين/نوف

الدولية قد أسهمت يف هتيئة جو من اهلدوء أثنـاء االنتخابـات.   
وأفاد وكيل األمني العـام بـأن النتـائج األوليـة تشـري إىل صـورة       

__________ 

  )٣٦(  S/PV.4209،  ٧-٢الصفحات. 

 .٢٣-٢١املرجع نفسه، الصفحات   )٣٧(  

 مل ُيدل رئيس اجمللس (هولندا) ببيان بصفته الوطنية.  )٣٨(  

 بصفته الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.  )٣٩(  

خمتلطة فيما يتعلق بـأداء األحـزاب القوميـة واملعتدلـة واملتعـددة      
االنتخابــات إىل األعــراق، وخلــص إىل أن األمــل يف أن تــؤدي 

ظهور سـلطات سياسـية حمليـة تعمـل علـى حنـو بنـاء مـن أجـل          
توطيد دعائم دولـة ذات سـيادة ومتعـددة األعـراق يف البوسـنة      

  .)٤٠(مل يتحقق متاما بعد
ــاهتم عــن الترحيــب       ــتكلمني يف بيان وأعــرب معظــم امل

بالنجــاح يف إجــراء االنتخابــات يف البوســنة واهلرســك، وعــن    
الســلطات املنتخبــة حــديثا مبواصــلة عمليــة  أملــهم يف أن تلتــزم 

الســالم. غــري أن ممثــل االحتــاد الروســي شــدد علــى أن التعويــل 
املضـــي يف تنفيـــذ اتفـــاق دايتـــون للســـالم عـــن طريـــق ’’علـــى 
، كثريا مـا يـدمِّر احللـول الوسـط املختلفـة الـيت حققهـا        ‘‘القوة

. وأشـار ممثـل   )٤١(البوسنيون بأنفسهم، وسيأيت بنتـائج عكسـية  
ــتغريات     مجهو ــاب ال ــه يف أعق ــة إىل أن ــة يوغوســالفيا االحتادي ري

الدميقراطية الكـبرية يف بلـده، أصـبحت الظـروف مهيـأة للنظـر       
يف املشاكل واملواضيع املعلقة ذات الصلة بتنفيذ اتفـاق دايتـون   
ــة يوغوســالفيا      ــدة. وأكــد أن مجهوري ــة جدي ــة دميقراطي بطريق

ــاريس للســالم    ــاق دايتون/ب ــل باتف ــة تقب ــني   االحتادي ــن ب وأن م
أولوياهتا األساسية يف جمال السياسة اخلارجية تطبيـع العالقـات   

  .)٤٢(مع كل اجلمهوريات اليوغوسالفية السابقة
كـــــــانون  ١٢، املعقـــــــودة يف ٤٢٤٥ويف اجللســـــــة   

، أدرج اجمللس يف جدول أعمالـه تقريـر   ٢٠٠٠األول/ديسمرب 
ــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســ     ــة األم ــام عــن بعث ك األمــني الع

. وأشــار األمــني )٤٣(٢٠٠٠تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠املــؤرخ 
العام يف تقريره، يف مجلة أمور، إىل أن اجملتمع الـدويل قـد قـدم    
مســــامهة كــــبرية لقضــــية الســــالم يف البوســــنة واهلرســــك يف  

__________ 

  )٤٠(  S/PV.4222،  ٤-٢الصفحات. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

 .١٦-١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٤٢(  

  )٤٣(  S/2000/1137،  ١٣٠٥املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 
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ة، ولكــن التقــدم كــان بطيئــا وصــعبا ســابقالســنوات اخلمــس ال
ــكل  ــدعوبشـ ــاط يـ ــا  لإلحبـ ــا إىل العـ ــذا أساسـ ــع هـ ئق ، ويرجـ

السياسي من جانب القوميني املتطرفني. ورأى أن االنتخابـات  
ــرة      ــيت جــرت مــؤخرا يف البوســنة واهلرســك بينــت م ــة ال العام
ــى       ــة يف التحــريض عل ــف ترغــب األحــزاب القومي أخــرى كي
اخلــوف والريبــة فيمــا بــني األعــراق للحفــاظ علــى ســلطتها        
ومزاياهـــا. ومـــع ذلـــك، أفـــاد بأنـــه مت إحـــراز تقـــدم يف مجيـــع 

االت الرئيسية مـن واليـة البعثـة وأن هـذا التقـدم، باإلضـافة       اجمل
إىل التغــيريات الــيت طــرأت علــى القيــادات يف البلــدان اجملــاورة   
األساسية، قد مكـن البعثـة مـن وضـع خطـة تنفيـذ الواليـة مـع         

ــانون األول/ديســمرب      ــرح لشــهر ك ــين مقت  ٢٠٠٢جــدول زم
العـام مـن   الستكمال الوالية األساسـية للبعثـة. وطلـب األمـني     

ه ــــ اجمللس تأييد تقييم البعثـة إلمكانيـة خفـض القـوام املـأذون ب     
بقـوة الشـرطة    فـردا  ١ ٨٥٠ى ـــإل ٢٠٠٢-٢٠٠١رة ـهلا للفت

  الدولية.
ويف تلك اجللسة، استمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة       

ــم      ــات األم ــام ومنســق عملي ــل اخلــاص لألمــني الع ــدمها املمث ق
، وبعـد ذلـك أدىل مجيـع أعضـاء     املتحدة يف البوسـنة واهلرسـك  

  وممثل البوسنة واهلرسك ببيانات.   )٤٤(اجمللس
وركز املمثل اخلاص يف إحاطته اإلعالمية على التقـدم    

الذي أحرزته البعثة يف خطة تنفيذ واليتها، مـع توجيـه اهتمـام    
اجمللس إىل النقص الذي تواجهه البعثة يف املوارد الرئيسية أثنـاء  

  .)٤٥(إجناز واليتها

__________ 

تكلم ممثل فرنسا بالنيابة عن االحتاد األورويب. وأعربت كل مـن    )٤٤(  
إســــتونيا وبلغاريــــا وبولنــــدا واجلمهوريــــة التشــــيكية ورومانيــــا 

اكيا وقربص والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا عن تأييدها وسلوف
 للبيان.

  )٤٥(  S/PV.4245،  ٨-٢الصفحات. 

ــرز      ــيم التقــــدم احملــ ــتكلمني بتقيــ ورحــــب معظــــم املــ
ــر األمــني العــام      ــة علــى النحــو املــبني يف تقري والتحــديات املاثل

  واإلحاطة اإلعالمية للممثل اخلاص.
ومع ذلـك فقـد رأى ممثـل هولنـدا أن كـال مـن احلالـة          

السياسية واحلالة االقتصادية يف البوسنة واهلرسـك، بعـد مـرور    
. ورغــم أن خميبــة لآلمــال، ايتــونمخــس ســنوات علــى اتفــاق د

ــني اجملموعــات الســكانية       ــداء ب ــإن الع ــدة، ف ــة جي ــة األمني احلال
ــاق الســالم. ورأى أيضــا أن      ــذ اتف ــاقص قــط من ــثالث مل يتن ال

لآلمال، إذ أهنا أبـرزت   ةخميب تنتيجة االنتخابات األخرية كان
  .)٤٦(البوسنة مقسمة على أساس عرقي كيف أن
حـدة أن الـدرس املسـتفاد مـن     وأكد ممثل الواليات املت  

جيـب   ،فعالـة  البعثـات  لكـي تكـون   ،البوسنة واهلرسك هـو أنـه  
أن يكون لكل بعثة واليـة واضـحة وموثوقـة وقابلـة للتحقيـق؛      
وأنه يتعني إعطاء قوات حفظ السالم قواعد لالشـتباك متكنـها   
بشكل كاف من الدفاع عـن نفسـها؛ وأنـه ال ينبغـي السـماح      

م املتحــدة باإلســهام بقــوات إال إذا   للــدول األعضــاء يف األمــ  
كانــت قــادرة علــى االلتــزام بتجهيزهــا بشــكل كــاف؛ وأن       
البعثات تتطلب املزيد من التدريب الشـامل للمـوظفني وال بـد    
أن تتألف من نوعيات متعـددة مـن أفـراد حفـظ السـالم؛ وأنـه       
ال بد من إعـادة تصـميم هياكـل األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم        

لى توفري موارد اخلربة الالزمة لالضـطالع  لكي تكون قادرة ع
  .)٤٧(بالواليات األكثر تعقيدا

وأعـــرب ممثـــل البوســـنة واهلرســـك عـــن تقـــدير بلـــده   
للتغيريات اليت حـدثت يف مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة ويف     

__________ 

 .٢١-٢٠، الصفحتان نقسهاملرجع   )٤٦(  

. ومثــل الواليــات املتحــدة يف ١٣-٨املرجــع نفســه، الصــفحات   )٤٧(  
 هذه اجللسة السناتور جوزيف ر. بايدن.
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ــا، الـــيت تعتـــرب ذات أمهيـــة كـــربى بالنســـبة للبوســـنة        كرواتيـ
  .  )٤٨(واهلرسك وللمنطقة ككل

 ٢٠٠١آذار/مـــــارس  ٢٢ املقـــــرر املـــــؤرخ  
  لرئيسن ام): بيان ٤٣٠٤(اجللسة 

آذار/مـــــارس  ٢٢، املعقـــــودة يف ٤٣٠٣يف اجللســـــة   
ــد املعنــــون     ٢٠٠١ ــه البنــ ــدول أعمالــ ــس يف جــ ، أدرج اجمللــ

إحاطة مقدمة من السيد وولفغانغ بيتـريتش، املمثـل السـامي    ’’
ويف هـــذه ‘‘. لتنفيـــذ اتفـــاق الســـالم يف البوســـنة واهلرســـك    

ــنة     اجللســة، أدىل  ــو البوس ــس وممثل ــع أعضــاء اجملل ــات مجي ببيان
واهلرســك ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة والســويد (بالنيابــة 

ــاد األورويب  ــن االحتـــ ــرئيس   )٤٩(عـــ ــه الـــ ــا. ووجـــ ) وكرواتيـــ
اء اجمللس إىل رسـالتني مـؤرختني   ــــــاهتمام أعض )٥٠((أوكرانيا)

ــباط/فرباير و ٢٦ ــى التـــوايل،  ٢٠٠١آذار/مـــارس  ٨ شـ ، علـ
، حييــل هبمــا )٥١(ني إىل األمــني العــام مــن ممثــل الســويد  مــوجهت

اإلعــالن الصــادر عــن الرئاســة باســم االحتــاد األورويب بشــأن    
ــان      ــد يف البوســنة واهلرســك، والبي تشــكيل جملــس وزراء جدي
الصــادر عــن الرئاســة باســم االحتــاد األورويب بشــأن القــرارات  

، وتـدين  اليت اختذها اجمللس الوطين الكروايت للبوسنة واهلرسك
فيه حتركات اجمللس األخرية بوضع نفسه خارج نطاق أحكـام  

  اتفاقات دايتون/باريس.  
وحذر املمثل السـامي يف إحاطتـه اإلعالميـة، يف مجلـة       

أمور، من خيبة األمل يف أوساط اجملتمع الـدويل إزاء احلالـة يف   
ظــــر إىل نتــــائج البوســــنة واهلرســــك. وذكــــر أنــــه يف حــــني ُن

__________ 

 .٣٦-٣٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٨(  

واجلمهوريــة وتركيــا إســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا أعربــت كــل مــن   )٤٩(  
وقربص والتفيا وليتوانيا  وسلوفينيا التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا

 ومالطة وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

 كانت أوكرانيا ممثلة بوزير خارجيتها.  )٥٠(  

  )٥١(  S/2001/181  وS/2001/212. 

وسنة واهلرسك باعتبارها خميبـة لآلمـال نظـرا    االنتخابات يف الب
للــــتغريات الثوريــــة الــــيت حــــدثت يف كرواتيــــا ومجهوريــــة      
يوغوسالفيا االحتادية يف العام نفسـه، فقـد تراجعـت األحـزاب     
القومية بالفعـل، وأن التحـول إىل أحـزاب أكثـر اعتـداال حتـول       
حقيقي ومشجع. وأضاف أن احلكومة على كل مـن مسـتوى   

يف احتــاد البوســنة واهلرســك تترأســها أحــزاب  لكذالدولــة وكــ
غــــري قوميــــة، ويف مجهوريــــة صربســــكا يتــــرأس احلكومــــة      
ــه      ــه قــد عــزل الســيد أنتي ــوقراطي معتــدل. وذكــر أيضــا أن تكن

العضو الكروايت يف الرئاسة البوسـنية املشـتركة، مـن     ،يالفيتش
منصبه بعد أن قاطع حزبه املؤسسات الرمسية وأجـرى اسـتفتاء   

ة للحكـم الـذايت. وأطلـع اجمللـس علـى التقـدم       وأعلن عـن خطـ  
احملرز يف عودة الالجئني، والنظام املايل، واملسـائل الدسـتورية،   
واإلصالح القضائي. وأبلغ اجمللس بأنـه قـد اختـذ قـرارا بإنشـاء      
مــا يســمى جلانــا دســتورية يف كــال الكيــانني، األمــر الــذي مــن 
شــــأنه أن يضــــمن وضــــع احلكــــم الــــذي أصــــدرته احملكمــــة  

دســـتورية بشـــأن مـــا يســـمى بقضـــية الشـــعوب التأسيســـية،  ال
وتقضي فيه احملكمة بعدم استبعاد أي جمموعـة عرقيـة تأسيسـية    
يف أراضي البوسنة واهلرسك من ممارسة حقوقهـا يف الكيـانني،   

ي موضع التنفيذ على أساس مؤقت، ريثما يـتم تعـديل دسـتورَ   
ــه اضــطر إىل فــ     ــل الســامي أن ــانني. وبينمــا أكــد املمث رض الكي

الكثري مـن التطـورات اإلجيابيـة، فقـد أعـرب عـن اعتقـاده بـأن         
هــذا ســوف يــتغري مــع قــدوم اإلدارات اجلديــدة يف البوســنة       

  .)٥٢(واهلرسك
ورحــب معظــم املــتكلمني يف بيانــاهتم عقــب اإلحاطــة   

اإلعالمية بتشكيل اإلدارات املعتدلة يف البوسنة واهلرسك بعـد  
ــق    ــن القلـ ــوا عـ ــهم أعربـ ــات، ولكنـ ــات  االنتخابـ إزاء التحركـ

األحاديــة الــيت قــام هبــا اجمللــس الــوطين الكــروايت إلقامــة حكــم  
ذايت كروايت. وحذر ممثال البوسنة واهلرسك وكرواتيـا مـن أن   

__________ 

  )٥٢(  S/PV.4303،  ٧-٢الصفحات. 
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الــزمن سيصــبح عــامال رئيســيا يف حــال عــدم التعجيــل بعــودة   
املشردين والالجئني، وسيستقر يف أذهان عـدد كـبري جـداً مـن     

أن عمليـــة الــتطهري العرقــي قـــد   الالجــئني واملشــردين داخليــا    
ــا عــن    )٥٣(جنحــت . وباإلضــافة إىل ذلــك، أعــرب ممثــل كرواتي

ــة الــيت تتخــذها بعــض اجلهــات     أســفه إزاء القــرارات االنفرادي
الفاعلة السياسية الكرواتية، اليت يرى فيها إضرارا مبصـاحل كـل   
ــل       ــرد فع ــه ل ــدى تفهم ــا. وأب ــن البوســنة واهلرســك وكرواتي م

ــر    ــل الســامي وذك ــل    املمث ــدخل املمث ــر إىل ت ــه تنظ أن حكومت
ــى اســتخدام األســاليب     ــاره ردا عل ــةالســامي باعتب ، الراديكالي

وليس باعتباره خطوة ضد املصاحل املشروعة للطائفة الكرواتية 
  .)٥٤(يف البوسنة واهلرسك

ــة      ــا يف ٤٣٠٤ويف اجللســ ــودة أيضــ  آذار/ ٢٢، املعقــ
م ببيــــان باســــ )٥٥(، أدىل الــــرئيس (أوكرانيــــا)٢٠٠١مــــارس 
  ، قام فيه اجمللس مبا يلي، يف مجلة أمور:)٥٦(اجمللس

شــجع علــى زيــادة التعــاون السياســي واالقتصــادي اإلقليمــي     
ــنة     ــدود البوسـ ــة حـ ــة وحرمـ ــالمة اإلقليميـ ــيادة والسـ ــادئ السـ ــا ملبـ وفقـ

  واهلرسك والدول األخرى يف املنطقة.

ورحــب باحلكومــات اجلديــدة الــيت شــكلت علــى مســتوى         
 ١١ ان بعــد االنتخابــات العامــة الــيت عقــدت يف الدولــة ومســتوى الكيــ
هـا إىل اختـاذ تـدابري فعالـة مـن أجـل       ا، ودع٢٠٠٠تشرين الثـاين/نوفمرب  

إحراز مزيد من التقدم يف ما يتعلق بعودة الالجئني وتوحيـد مؤسسـات   
الدولــة واإلصــالح االقتصــادي، ورحــب بإنشــاء اللجنــتني الدســتوريتني 

  الثالثة املكونة للبوسنة واهلرسك؛حلماية املصاحل احليوية للشعوب 

__________ 

(البوسنـــــــــــــــة واهلرسـك)؛    ٢٥-٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣(  
 (كرواتيا). ٢٩-٢٧و 

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤(  

 كانت أوكرانيا ممثلة بوزير خارجيتها.  )٥٥(  

  )٥٦(  S/PRST/2001/11. 

وأحاط علمـا بالقيـام يف اآلونـة األخـرية بـإبرام اتفـاق العالقـة          
اخلاصة بني مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ومجهورية صربسكا، وحـث  

  املمثل السامي على رصد تنفيذه وأي تعديالت إضافية تدخل عليه؛

احــد   قــام هبــا مــؤخرا مــن جانــب و    وأدان التحركــات الــيت   
يدعى باملؤمتر الوطين الكروايت هبـدف إقامـة حكـم ذايت كـروايت، يف      ما

  تعارض صريح مع أحكام اتفاق السالم؛

ورحب بالتقدم احملرز يف جمـال عـودة الالجـئني وتنفيـذ قـانون        
؛ وحــث مجيــع األحــزاب السياســية يف البوســنة   ٢٠٠٠امللكيــة يف عــام 

اءة بغيـة تنفيـذ اتفـاق    واهلرسك وقادة كل منـها علـى العمـل بصـورة بنَّـ     
  السالم تنفيذا كامال.

ــؤرخ     ــرر امل ــه  ٢١املق  ٢٠٠١حزيران/يوني
 ١٣٥٧): القــــــــــرار ٤٣٣٣(اجللســــــــــة 

)٢٠٠١(  
ــة    ــودة يف ٤٣٣٠يف اجللسـ ــه  ١٥، املعقـ حزيران/يونيـ
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠١

رخ عــــن بعثــــة األمــــم املتحــــدة يف البوســــنة واهلرســــك املــــؤ 
. وأفاد األمني العام يف تقريـره، يف  )٥٧(٢٠٠١حزيران/يونيه  ٧

مجلة أمور، بـأن البعثـة تواصـل إحـراز تقـدم ملمـوس يف تنفيـذ        
ــة األساســية     ــق هــدفها املتمثــل يف إكمــال الوالي ــها وحتقي واليت

. ولــذلك، فقــد أوصــى ٢٠٠٢حبلــول كــانون األول/ديســمرب 
ـــجملــس األم ــة بقــو ـــــ ــة البعث ــد والي ــه يبلــغ  ن بتمدي ام مــأذون ب

 شهرا.   ١٢من أفراد الشرطة لفترة أخرى مدهتا  ١ ٨٥٠

ــه          ــان أدىل ب ــس إىل بي ــتمع اجملل ــك اجللســة، اس ويف تل
املمثل اخلاص لألمني العام ومنسـق عمليـات األمـم املتحـدة يف     
ــع أعضــاء       ــات مجي ــك أدىل ببيان ــد ذل ــنة واهلرســك، وبع البوس

__________ 

  )٥٧(  S/2001/571 وCorr.1،  ١٣٠٥املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 
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ــو البوســنة واهلرســك، والســ   ويد (باســم االحتــاد  اجمللــس، وممثل
 ) ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية.)٥٨(األورويب

وأعـــرب املمثـــل اخلـــاص يف إحاطتـــه اإلعالميـــة عـــن    
تفاؤله إزاء التطورات يف امليـدان، ورأى أن املسـائل األساسـية    
املعاجلــة يف تســوية دايتــون ميكــن حلــها يف غضــون الســنتني أو  

وىل املؤسســات الــثالث ســنوات التاليــة، وعندئــذ ميكــن أن تتــ  
  .)٥٩(األوروبية املسؤولية عن املواءمة االقتصادية واالجتماعية

ــذي       ــدم ال ــاهتم بالتق ــتكلمني يف بيان ورحــب معظــم امل
أحرزته البعثة وأعربـوا عـن تأييـدهم التمديـد املقتـرح للواليـة.       
وأدان عــدة مــتكلمني احملــاوالت الراميــة إىل إقامــة حكــم ذايت   

القــائم علــى دوافــع عرقيــة يف    كــروايت، كمــا أدانــوا العنــف    
. وشـــدد ممثـــل مجهوريـــة )٦٠(وســـتار وتريبينيـــي وبانيـــا لوكـــام

ــدان       ــني البلـ ــد بـ ــاون املتزايـ ــى التعـ ــة علـ ــالفيا االحتاديـ يوغوسـ
املتجاورة البوسنة واهلرسك، وكرواتيا ومجهوريـة يوغوسـالفيا   

. وردا على بعـض البيانـات، أشـار املمثـل اخلـاص      )٦١(االحتادية
املهــام إىل منظمــة دوليــة أخــرى بعــد االنتــهاء  إىل مســألة نقــل 

املتوخى لوالية البعثة، ومسى منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا   
 .)٦٢(واالحتاد األورويب باعتبارمها من اخليارات املمكنة

__________ 

واجلمهوريـة   وبولنـدا وتركيـا  اريـا  بلغو لنداأيسـ و إسـتونيا أعربت   )٥٨(  
وليتوانيا  والتفياوقربص وسلوفينيا  وسلوفاكياورومانيا  التشيكية
 عن تأييدها للبيان. وهنغاريا ومالطة

  )٥٩(  S/PV.4330،  ٩-٢الصفحات. 

ــفحتان    )٦٠(   ــه، والصـ ــفحتان  ١١-١٠املرجـــع نفسـ ــا)؛ والصـ (فرنسـ
(النـرويج)؛   ١٧-١٥(االحتاد الروسـي)؛ والصـفحات    ١٢-١١

ــفحتان  ــفحة   ١٨-١٧والصـ ــا)؛ والصـ ــدا)؛  ٢٠(أوكرانيـ (أيرلنـ
 ٢٥-٢٤(موريشــــيوس)؛ والصــــفحتان   ٢٢-٢٠الصــــفحات 

 ٢٩-٢٨(الســويد بالنيابــة عــن االحتــاد األورويب)؛ والصــفحتان  
 (بنغالديش).

 .٢٨-٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٦١(  

 .٣١-٢٩املرجع نفسه، الصفحات   )٦٢(  

ــودة يف ٤٣٣٣ويف اجللســة      ــه  ٢١، املعق حزيران/يوني
ــر    ٢٠٠١ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ، أدرج اجمللــس م
ــؤرخ  األمـــني ا ــام املـ ــه  ٧لعـ ــه )٥٧(٢٠٠١حزيران/يونيـ . ووجـ

اجمللـــس دعـــوة إىل ممثـــل البوســـنة واهلرســـك للمشـــاركة يف      
بعــد ذلــك للتصــويت،    )٦٣(اجللســة. مث طُــرِح مشــروع قــرار   

ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــدون مناقشـ ــاع وبـ ــد باإلمجـ  ١٣٥٧واعتمـ
اجمللس مبوجبه، متصـرفا مبوجـب الفصـل     ام)، الذي ق٢٠٠١(

مـن القـرار،    اوثانيـ  ني أوالفرعيما يتعلق بالالسابع من امليثاق ف
  ا يلي:مبيف مجلة أمور، 

أذن للدول األعضاء بـأن تقـــوم، عــــن طريـق املنظمـة املشـار         
ألــف التفــاق الســالم أو بالتعــاون معهــا، باإلبقــاء   – ١إليهــا يف املرفــق 

شهرا على قوة حتقيق االسـتقرار املتعـددة    ١٢لفترة مقررة إضافية مدهتا 
) ١٩٩٦( ١٠٨٨نسيات على النحو الـذي أنشـئت بـه وفقـا للقـرار      اجل

حتــت قيــادة وإشــراف موحديــــن، وذلــك مــن أجـــل أداء الــدور احملــــدد 
  ؛من اتفاق السالم ٢ألف و  - ١فــي املرفقــني 

أذن للدول األعضاء بأن تتخـذ، مجيـع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ        
  ؛المتثال لهألف من اتفاق السالم وكفالة ا – ١املرفق 

أذن للــدول األعضاء بــأن تتخذ مجيع التـدابري الالزمـــة، بنـاء      
على طلب قـوة حتقيـق االسـتقرار املتعـددة اجلنسـيات، إمـا للـدفاع عـن         

ــها، و   ــوة أو ملســاعدهتا يف أداء مهمت ــع    أالق ــاذ مجي ــوة يف اخت ــر حبــق الق ق
 التـــدابري الالزمـــة للـــدفاع عـــن نفســـها يف حالـــة تعرضـــها للـــهجوم أو  

  للتهديد؛

أذن للدول األعضاء بأن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة        
االمتثال ملا سيضـعه قائـــد قـــوة حتقيـق االسـتقرار املتعـــددة اجلنســـيات        
من قــواعد وإجراءات تنظم السيطرة علـى اجملـال اجلـوي فـوق البوسـنة      

سكرية جبميـع  واهلرســك ومراقبته فيما يتعلق باحلركة اجلوية املدنية والع
  .أشكاهلا

__________ 

  )٦٣(  S/2001/610. 
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ويف الفــرع ثالثــا مــن القــرار، أكــد اجمللــس مــن جديــد   
األسس القانونية يف ميثاق األمم املتحدة الـيت ُمنحـت مبوجبـها    

 ١٠٣٥قــــوة الشــــرطة الدوليــــة واليتــــها الــــواردة يف القــــرار 
  )، ويف مجلة أمور:١٩٩٥(

يت قرر متديد والية بعثة األمم املتحدة يف البوسـنة واهلرسـك الـ     
حزيران/يونيـه   ٢١نتـهي يف  تشمل قوة الشرطة الدولية، لفتـرة إضـافية ت  

 ١١قــرر أيضــا االســتمرار يف إســناد املهــام احملــددة يف املرفــق  ، و٢٠٠٢
التفاق السالم إىل قوة الشرطة الدوليـة، مبـا فيهـا املهـام املشـار إليهـا يف       
 استنتاجات مؤمترات لندن وبون ولكسمربغ ومدريد وبروكسـل والـيت  

طلـب إىل األمـني العـام    و وافقت عليها السلطات يف البوسنة واهلرسك؛
إطالع اجمللس بانتظام على تنفيـذ واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف البوسـنة       

  .واهلرسك، ككل وتقدمي تقرير عن ذلك كل ستة أشهر على األقل

 ٥  أيلول/سـبتمرب و  ٢١داوالت املؤرخة ــامل  
ســـتان (اجلل ٢٠٠١كـــانون األول/ديســـمرب 

  )٤٤٣٣و  ٤٣٧٩
ــة      ــودة يف ٤٣٧٩يف اجللسـ ــبتمرب  ٢١، املعقـ أيلول/سـ

، أدرج اجمللــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ٢٠٠١
موجهة من األمني العـام إىل رئـيس    ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٤

، حييل هبا التقرير العشرين عـن أنشـطة مكتـب    )٦٤(جملس األمن
بوسـنة واهلرسـك.   املمثل السامي لتنفيذ اتفاق السـالم بشـأن ال  

ووصف املمثل السامي يف تقريره، يف مجلة أمور، اجلهـود الـيت   
ــة يف     ــد مؤسســات الدول ــذهلا حلــل الصــعوبات املتعلقــة بتوطي ب
البوسنة واهلرسك وتعزيز كفاءاهتا، وأبلغ اجمللس بالتقدم احملرز 
ــا      ــدماج يف أوروب ــات االن يف البوســنة واهلرســك صــوب عملي

، وأفــاد عــن بعــض املشــاكل  ومنظمــة حلــف مشــال األطلســي 
  املتعلقة بوترية االنتعاش االقتصادي.

__________ 

  )٦٤(  S/2001/868. 

ــاطتني      ــتمع اجمللــــس إىل إحــ ــة، اســ ويف تلــــك اجللســ
إعالميتني قدمهما املمثل السامي واملمثل اخلـاص لألمـني العـام    
ومنســق عمليــات األمــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك، وبعــد 

ال بلجيكـا  ذلك أدىل ببيانات مجيع أعضاء اجمللس، وكذلك ممث
  ) والبوسنة واهلرسك.)٦٥((بالنيابة عن االحتاد األورويب

وتكلم املمثل السامي يف إحاطته اإلعالمية عن التقـدم    
الكبري احملرز يف عمله. وباإلضافة إىل ذلك، ذكر أن مكتبه قـد  
أجــرى استعراضــا شــامال ألنشــطة اجملتمــع الــدويل يف البوســنة   

ــيط اهلياكـــل املد  ــذ  واهلرســـك، هبـــدف تبسـ ــة لتنفيـ ــة الدوليـ نيـ
. وحذّر املمثل اخلاص يف إحاطتـه اإلعالميـة مـن أن    )٦٦(السالم

مهمــة األمـــم املتحــدة يف إصـــالح الشــرطة وإعـــادة هيكلتـــها    
ستكون عدمية اجلدوى بدون التمويل الكـايف وبـدون إصـالح    
ــد       ــالفترة بع ــق ب ــرح فيمــا يتعل ــي للنظــام القضــائي. واقت تكميل

، ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب  االنتــهاء مــن واليــة البعثــة يف 
بعثــة شــاملة لســيادة القــانون إيفــاد مــن بــني خيــارات أخــرى، 

  .)٦٧(لبعثةلتابعة املعلى سبيل 
ورأى عدة متكلمني يف البيانات الـيت أدلـوا هبـا عقـب       

اإلحــاطتني اإلعالميــتني أنــه ســيكون مــن الضــروري اســتمرار   
مـون  . ورحـب متكل )٦٨(املشاركة الدولية يف البوسنة واهلرسك

ــنة     ــدويل يف البوســـ ــود الـــ ــيط الوجـــ ــة تبســـ ــرون بعمليـــ آخـــ
. ورأى ممثل االحتـاد الروسـي أن تطبيـق القـوانني     )٦٩(واهلرسك

__________ 

واجلمهوريـة   وبولنـدا وتركيـا  اريـا  بلغو أيسـلندا و إسـتونيا أعربت   )٦٥(  
وليتوانيا  والتفياوقربص وسلوفينيا  وسلوفاكياورومانيا  التشيكية

 عن تأييدها للبيان. وهنغاريا ومالطةوليختنشتاين 

  )٦٦(  S/PV.4379 ٨-٢، الصفحات.  
 .١٥-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٦٧(  

  )٦٨(  S/PV.4379 (Resumption 1) (تـونس)؛ والصـفحتان    ٢، الصفحة
ــدا)؛ والصــفحتان   ٤-٣ ــنغالديش)؛ والصــفحتان   ٩-٨(أيرلن (ب
 (فرنسا). ١٥-١٤

  )٦٩(  S/PV.4379 (الواليات املتحدة)؛ والصفحة  ١٧-١٦، الصفحتان
الصـفحتان   ،S/PV.4379 (Resumption 1)(اململكة املتحدة)؛  ١٧
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اهلامة بقرار من املمثل السامي قد يكون ضروريا، ولكنه ليس 
أفضــل الطــرق املمكنــة للتشــجيع علــى بنــاء الدولــة يف البوســنة 

  .)٧٠(واهلرسك
ــة    ــودة يف ٤٤٣٣ويف اجللسـ ــانون األول/ ٥، املعقـ  كـ
، أدرج اجمللس يف جدول أعماله تقرير األمـني  ٢٠٠١ديسمرب 

 ٢٩العام عن بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسـك املـؤرخ   
. وأبلغ األمني العام يف تقريـره  )٧١(٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب 

اجمللــس، يف مجلــة أمــور، مبــا أحرزتــه البعثــة مــن تقــدم صــوب    
ال واليتــها األساســية، مبــا يف ذلــك  اهلــدف املتمثــل يف اســتكم 

إصالح الشرطة وإعادة هيكلتها وإنشاء دائـرة حـدود الدولـة.    
وأشــار األمــني العــام، مشــددا علــى ضــرورة مواصــلة الرصــد     
ــة للشــرطة     ــه بعث واملســاعدة، إىل أن ذلــك ميكــن أن تضــطلع ب
أصــغر حجمــا يبلــغ حجمهــا مــا يقــرب مــن ربــع قــوام البعثــة،  

أن تتحمل اجلهات الفاعلـة اإلقليميـة   وأكد أنه من املستصوب 
املسؤولية عـن تلـك البعثـة. وأكـد أنـه مـن أجـل كفالـة عمليـة          
االنتقال السلس، يكتسي اختاذ قرار مبكـر بشـأن هـذه املسـألة     

  أمهية كبرية.
ويف تلك اجللسـة، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة        

من األمني العام املساعد لعمليـات حفـظ السـالم، وبعـد ذلـك      
نيابـة عـن   بالأدىل ببيانات مجيع أعضاء اجمللس، وممثال بلجيكـا ( 

  ) والبوسنة واهلرسك.  )٧٢(االحتاد األورويب
يف إحاطتـه اإلعالميـة،   املسـاعد،  ورحب األمني العـام    

ــاد       ــامي واالحتـ ــل السـ ــدمها املمثـ ــيت قـ ــة الـ ــات األوليـ بالتقييمـ
__________ 

ــفح  ٤-٣ ــدا)؛ والصـ ــفحتان   ٨-٧تان (أيرلنـ ــرويج)؛ والصـ (النـ
 (بلجيكا بالنيابة عن االحتاد األورويب). ١٨-١٧

  )٧٠(  S/PV.4379 (Resumption 1)،  ٧-٦الصفحتان. 

  )٧١(  S/2001/1132 وCorr.1،  ١٣٥٧املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 

واجلمهوريـة   وبولنـدا وتركيـا  اريـا  بلغو أيسـلندا و إسـتونيا أعربت   )٧٢(  
وليتوانيا  والتفياوقربص وسلوفينيا  وسلوفاكيايا ورومان التشيكية

 عن تأييدها للبيان. وهنغاريا ومالطةوليختنشتاين 

ــا يف التخطـــيط   األورويب ومنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـ
، يف فتـرة مـا بعـد البعثـة     ود للشرطة الدولية بغرض الرصدلوج

وأكــد أن املمثــل اخلــاص يتعــاون مــع هــاتني املنظمــتني تعاونــا   
  .)٧٣(كامال

ــراح األمــني العــام أن      وأشــار معظــم املــتكلمني إىل اقت
ــة املســؤولية عــن اســتمرار الرصــد      تتحمــل املنظمــات اإلقليمي

ع املنظمــات واملســاعدة. وأكــد ممثــل فرنســا أن خيــار اضــطال 
تم إال عنــدما يكــون يــاإلقليميــة مبهــام بعثــة الشــرطة جيــب أال  

الوقت مناسبا له، ولكنه نوه مبا لالحتاد األورويب مـن مزايـا يف   
. وأعرب ممثل االحتاد الروسـي عـن رأي مفـاده    )٧٤(هذا الصدد

ــة    ــا هـــي أفضـــل منظمـ ــاون يف أوروبـ أن منظمـــة األمـــن والتعـ
وسـنة واهلرسـك، ولكنـه حـذر     الستمرار عمليـة الشـرطة يف الب  

ينبغـي  يف هـذا الشـأن   قرار الأيضا من التسرع، وشدد على أن 
  .)٧٥(أن يتخذه جملس األمن

ــؤرخ    ــرر املــــ ــارس  ٥املقــــ  ٢٠٠٢آذار/مــــ
ــة  ــرار ٤٤٨٤(اجللســـــــــ  ١٣٩٦): القـــــــــ

)٢٠٠٢(  
ــة    ــودة يف ٤٤٨٤يف اجللســــ ــارس  ٥، املعقــــ آذار/مــــ
ـــ، أدرج اجمللــس ف٢٠٠٢ ــه رســالة مؤر ــــ خــة ي جــدول أعمال

موجهـة مـن األمـني العـام إىل رئـيس       ٢٠٠٢شباط/فرباير  ٢٦
جملس األمن، حييل هبـا التقريـر احلـادي والعشـرين عـن أنشـطة       
املمثــــل الســــامي لتنفيــــذ اتفــــاق الســــالم بشــــأن البوســــنة       

. وأفاد املمثل السامي يف تقريره، يف مجلـة أمـور،   )٧٦(واهلرسك
ر مشــروع بــأن اجمللــس التــوجيهي جمللــس تنفيــذ الســالم قــد أقــ 

خطة العمل الـيت وضـعها فيمـا يتعلـق بترشـيد عمـل املنظمـات        
__________ 

  )٧٣(  S/PV.4433،  ٣-٢الصفحتان.  
 .١٢-١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  

  )٧٦(  S/2002/209. 
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املدنية الدولية يف البوسنة واهلرسك. وقال، عالوة على ذلـك،  
ــعوب      ــية الشــ ــتورية يف قضــ ــة الدســ ــرار احملكمــ ــذ قــ إن تنفيــ
التأسيسية، مبا يف ذلك تقريـر التمثيـل العـادل جلميـع الشـعوب      

ــة وإ   ــع املؤسســات العام ــة   التأسيســية يف مجي نشــاء نظــام حلماي
ــة.     ــة حامسـ ــر مبرحلـ ــية ميـ ــعوب التأسيسـ ــة للشـ ــاحل احليويـ املصـ
وأضاف أن اللجـان الدسـتورية للكيـانني قـد اقترحـت إدخـال       
ــادة األحــزاب الرئيســية يف     تعــديالت علــى دســتوريهما وأن ق
البوسنة واهلرسك قد اجتمعوا عدة مـرات هبـدف التوصـل إىل    

  حل وسط.  
ســة كــل مــن األمــني    وخاطــب اجمللــس يف هــذه اجلل    

العام، واملمثل السـامي، واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام ومنسـق       
عمليات األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك، واملمثـل السـامي   
لالحتاد األورويب للسياسة اخلارجيـة واألمنيـة املشـتركة، وبعـد     

ــات ذلــك أدىل  ــع أعضــاء اجمللــس ببيان ــو إســبانيا  )٧٧(مجي ، وممثل
ـــ  ــا والبوسـ ــالفيا  وأوكرانيــ ــة يوغوســ ــك، ومجهوريــ نة واهلرســ

االحتادية، وكرواتيا. ووجه الرئيس اهتمام اجمللس إىل مشروع 
  .  )٧٨(قرار

ــة        ــس، أن البعث ــه إىل اجملل ــام، يف بيان ــني الع ــد األم وأكّ
تســري علــى الطريــق الصــحيح إلجنــاز واليتــها األساســية حبلــول 

، ورحــب بقــرار االحتــاد األورويب بإنشــاء    ٢٠٠٢هنايــة عــام  
  .  )٧٩(عثة شرطة للمتابعة بعد انتهاء أعمال البعثةب

ــة، أن        ــه اإلعالميـ ــامي، يف إحاطتـ ــل السـ ــد املمثـ وأكّـ
يترســخ بشــكل متزايــد يف البوســنة واهلرســك.   امللكيــةمفهــوم 

ــه      ــادة التوجـ ــه بزيـ ــن ترحيبـ ــك، عـ ــافة إىل ذلـ ــرب باإلضـ وأعـ
ــور يف    ــو الـــذي تبلـ ــنة واهلرســـك، علـــى النحـ األورويب للبوسـ

الوشــيك إىل جملــس أوروبــا ويف خريطــة طريــق  انضــمام البلــد 
__________ 

 ارجية.كانت النرويج (اليت تترأس اجمللس) ممثلة بوزير اخل  )٧٧(  

  )٧٨(  S/2002/221. 

  )٧٩(  S/PV.4484،  ٤الصفحة. 

االحتاد األورويب لالنضمام لعضـويته يف هنايـة املطـاف. وأشـار     
كــذلك إىل اعتــزام االحتــاد األورويب إنشــاء بعثــة للشــرطة وإىل 
تعاون مكتبه مع جملس أوروبا بشـأن تعزيـز برنـامج اإلصـالح     

  .  )٨٠(القضائي
، أن وذكـــر املمثـــل اخلـــاص، يف إحاطتـــه اإلعالميـــة      

البعثــة حتــرز تقــدما كــبريا حنــو اســتكمال واليتــها األساســية يف 
، ٢٠٠٢املوعــد احملــدد ويف حــدود ميزانيتــها حبلــول هنايــة عــام 

  .)٨١(وتعهد بسالسة االنتقال إىل بعثة االحتاد األورويب
ــة       ــاد األورويب للسياسـ ــامي لالحتـ ــل السـ ــار املمثـ وأشـ

أدىل بــه، إىل أن  اخلارجيــة واألمنيــة املشــتركة، يف البيــان الــذي
بعثة الشرطة التابعـة لالحتـاد األورويب سـوف نسـعى إىل إقامـة      

ك بزمامهـا البوسـنة واهلرسـك    سـ ترتيبات مسـتدامة للشـرطة مت  
وفقا ألفضـل املمارسـات األوروبيـة والدوليـة. وذكـر أن قـوام       

مــدنيا،  ٧٠مــن ضــباط الشــرطة و   ٤٨٠البعثــة ســيكون حنــو  
  .  )٨٢(٢٠٠٥بنهاية العام واملتوقع أن يتحقق اهلدف منها 

ــل البوســنة         ــيهم ممث ــن ف ــتكلمني، مب ورحــب معظــم امل
ــالعرض املقــدم مــن االحتــاد األورويب إلنشــاء    )٨٣(واهلرســك ، ب

ــى      ــة واالحتــاد األورويب عل ــزم البعث ــة، وبع ــة شــرطة للمتابع بعث
  ضمان االنتقال السلس.  

ويف اجللسة نفسها، طُرِح مشروع القـرار للتصـويت،     
)، ومبوجبه قام ٢٠٠٢( ١٣٩٦اع بوصفه القرار واختذ باإلمج

  اجمللس بأمور من بينها أنه:
ــب بقبـــول اهليئـــة الت     ــة جمللـــس تنفيـــذ الســـالم يف    رحـ وجيهيـ

للعـــرض الـــذي تقـــدم بـــــه االحتـــاد األورويب  ٢٠٠٢شـــباط/فرباير  ٢٨

__________ 

 .٩-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٨٠(  

 .١٢-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٨١(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨٢(  

 .٣٨-٣٥املرجع نفسه، الصفحات   )٨٣(  
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 كـانون الثـاين/   ١إليفاد بعثة شرطة تابعة لالحتـاد األورويب اعتبـارا مـن    
تابعة هناية والية بعثة األمم املتحدة يف البوسـنة واهلرسـك   مل ٢٠٠٣يناير 

يف إطار برنامج منسق لسـيادة القـانون، وكـذلك بنِّيـة االحتـاد األورويب      
  دعوة الدول غري األعضاء فيه إىل املشاركة يف بعثة الشرطة؛

شجع التنسـيق بـني البعثـة واالحتـاد األورويب واملمثـل السـامي         
للمسؤوليات من قوة الشرطة الدولية إىل بعثة  بغية ضمان النقل السلس

  الشرطة التابعة لالحتاد األورويب؛

أكــد مــن جديــد األمهيــة الــيت يوليهــا لــدور املمثــل الســامي يف   
  العمل على تنفيذ اتفاق السالم؛

أكد من جديد أيضا أن املمثل السامي هو السلطة النهائيـة يف    
تعلــق بالتنفيــذ املــدين التفــاق  امل ١٠امليــدان فيمــا يتصــل بتفســري املرفــق   

  السالم.

ــة     ــررات املؤرخــــ ــه  ١٩املقــــ حزيران/يونيــــ
ــه  ١٢إىل  ٢٠٠٢ : ٢٠٠٢متوز/يوليــــــــــــــ

ــرارات   ١٤٢٠ )، و٢٠٠٢( ١٤١٨القـــــ
 ١٤٢٣)، و ٢٠٠٢( ١٤٢١)، و٢٠٠٢(
  ) ورفض مشروع قرار ٢٠٠٢(
ــة    ــودة يف ٤٥٥٥يف اجللسـ ــه  ١٩، املعقـ حزيران/يونيـ
لــه تقريــر األمــني العــام  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعما٢٠٠٢

عــــن بعثــــة األمــــم املتحــــدة يف البوســــنة واهلرســــك املــــؤرخ  
. ويف هذا التقريـر، الحـظ األمـني    )٨٤(٢٠٠٢حزيران/يونيه  ٥

العـــام أن البعثـــة تســـري بســـرعة يف ســـبيل االنتـــهاء مـــن املهـــام 
ــانون يف    ــيادة القـ ــية، ولكـــن الضـــعف املنـــهجي يف سـ األساسـ

ــنة واهلرســك ســوف يقتضــي اســتم    ــدمي  البوس رار الرصــد وتق
املســاعدة إىل الشــرطة احملليــة، وهــي املهمــة الــيت ستضــطلع هبــا 
بعثــة االحتــاد األورويب للمتابعــة. وباإلضــافة إىل ذلــك، أكــد      
األمني العام أنه سيكون من الضـروري اسـتمرار وجـود القـوة     

__________ 

  )٨٤(  S/2002/618،  ١٣٥٧املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 

القوام بـ بتمديد الوالية احلالية للبعثـة   ىودعمها. ولذلك، أوص
مـن أفـراد الشـرطة، علـى أن جيـري       ١ ٦٠٠ املأذون بـه البـالغ  

ختفيضها بعد االنتخابـات العامـة يف تشـرين األول/أكتـوبر إىل     
  .  ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٣١فردا، حىت  ٤٦٠

ويف تلك اجللسة، الـيت مل يـدلَ فيهـا ببيانـات، اسـتمع        
اجمللس إىل إحاطة إعالميـة قـدمها املمثـل اخلـاص لألمـني العـام       

ألمـم املتحـدة يف البوسـنة واهلرسـك، وأبـرز      ومنسق عمليـات ا 
فيها اإلجنازات اليت حققتها البعثة يف هناية مدة واليتـها، مبـا يف   
ــن        ــتوى مـ ــة املسـ ــة أوروبييـ ــرطة حديثـ ــوة شـ ــاء قـ ــك إنشـ ذلـ
ميليشيات زمن احلرب، وإنشاء دائرة حدود للدولـة، ووحـدة   
استشــارية للعدالــة اجلنائيــة، وبرنــامج خــاص بعمليــات االجتــار 

  .  )٨٥(ألشخاصبا
ــودة يف ٤٥٥٨ويف اجللســة    ــه  ٢١، املعق حزيران/يوني
ــر    ٢٠٠٢ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ، أدرج اجمللــس م

ــؤرخ   ــام املـ ــه  ٥األمـــني العـ ــه )٨٤(٢٠٠٢حزيران/يونيـ . ووجـ
ــاركة يف    ــنة واهلرســـك للمشـ ــل البوسـ ــدعوة إىل ممثـ اجمللـــس الـ

للتصـــويت، واعُتمـــد   )٨٦(اجللســـة. مث طُـــرِح مشـــروع قـــرار   
ــرار    ب ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٢( ١٤١٨اإلمجــاع وب

الذي قام اجمللس مبوجبه، متصرفا يف إطـار الفصـل السـابع مـن     
  امليثاق، يف مجلة أمور، مبا يلي:  

) حـىت  ٢٠٠١( ١٣٥٧قرر أن يستمر سـريان أحكـام القـرار      
  ؛٢٠٠٢حزيران/ يونيه  ٣٠

  قرر أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره.  

ــودة يف ٤٥٦٣ويف اجللســة    ــه  ٣٠، املعق حزيران/يوني
ــر    ٢٠٠٢ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ، أدرج اجمللــس م

. وأدىل ببيـان  )٨٤(٢٠٠٢حزيران/يونيـه   ٥األمني العام املؤرخ 
__________ 

  )٨٥(  S/PV.4555،  ٨-٢الصفحات. 

  )٨٦(  S/2002/680. 
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االحتـــاد الروســـي، وأيرلنـــدا،  يممثلـــواألمـــني العـــام كـــل مـــن 
ــة املتحــدة     ــا، والصــني، وفرنســا، واململك ــرويج،  ،وبلغاري والن

تحـــدة. ووجـــه الـــرئيس (اجلمهوريـــة العربيـــة     والواليـــات امل
السورية) اهتمـام اجمللـس إىل مشـروع قـرار مقـدم مـن االحتـاد        
الروســـي، وأملانيـــا، وأيرلنـــدا، وإيطاليـــا، وبلغاريـــا، وفرنســـا،  

، جيــدد اجمللــس مبوجبــه واليــة )٨٧(واململكــة املتحــدة، والنــرويج
ــهي يف   ــافية تنتـ ــرة إضـ ــة لفتـ ــمرب  ٣١البعثـ ــانون األول/ديسـ كـ

٢٠٠٢  .  
وأشــــار ممثــــل الواليــــات املتحــــدة، متكلمــــا قبــــل        

التصويت، إىل أنه رغم التزام الواليات املتحـدة الطويـل األمـد    
ــة      ــه الشــك بالســالم واالســتقرار يف منطق ــذي ال يتطــرق إلي ال
البلقــان، فقــد كانــت أيضــا واضــحة ومتســقة فيمــا يتعلــق مبــا    

يــة، لــديها مــن شــواغل بشــأن مســألة احملكمــة اجلنائيــة الدول      
ــا      وال ــى أفراده ــة عل ــها الوطني ســيما احلاجــة إىل ضــمان واليت

ــؤوليها امل ــاركومسـ ــدة حلفـــظ   شـ ــم املتحـ ــات األمـ ني يف عمليـ
السالم وعمليات حتالف الراغبني. وذكر أن الواليات املتحـدة  
جتد نفسها مع األسف الشديد يف عشـية ذلـك املوعـد، ورغـم     

ت بــــذهلا قصــــارى جهودهــــا، دون حــــل. ورأى أن الواليــــا 
ــا هلـــا مـــن مســـؤوليات عامليـــة، كانـــت وســـتظل    املتحـــدة، مبـ
مستهدفة بصفة خاصة وال ميكن أن تسمح حملكمـة ال تعتـرف   
ــه        ــى أن ــها. وشــدد عل ــدال من ــرارات ب ــاذ الق باختصاصــها باخت
بقــدوم احملكمــة إىل حيــز الوجــود، فــإن املشــكلة حتتــاج إىل أن 

تريـد   تسوى بطريقة تأخذ بعني االعتبـار أن الواليـات املتحـدة   
املشاركة يف العمليات الدولية حلفظ السالم، غـري أهنـا ال ولـن    

أفـراد حفـظ السـالم    علـى  تقبل والية احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة    
الذين تسهم هبم يف العمليات اليت تنشئها األمم املتحدة وتأذن 
هبا. ورأى أن عدم قيام جملـس األمـن بعمـل مـن أجـل احلفـاظ       

راد حفـظ السـالم مـن الواليـات     على وضع قانوين مناسب ألف

__________ 

  )٨٧(  S/2002/712. 

ــة     ــدول األخــرى غــري األطــراف يف احملكمــة اجلنائي املتحــدة وال
الدولية ال ميكـن إال أن ينتـهي بإحلـاق الضـرر بعمليـات حفـظ       
الســالم الدوليــة بوجــه عــام. وأشــار إىل أن الواليــات املتحــدة   
اقترحـت إجيــاد حصــانة لعمليــات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم  

ــاء   ــاق     املتحــدة، بن ــال يف نط ــا فع ــرف هب ــى احلصــانات املعت عل
املنظومـــة، ورأى أن هـــذا احلـــل لـــن يتعـــارض مـــع التزامـــات   
األطراف املوقعة على نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة    
الدوليــة. وشــدد املمثــل علــى أن الواليــات املتحــدة ستصــوت   
ضــد مشــروع القــرار هــذا بتــردد كــبري، وأن هــذا القــرار لــيس 

البوســنة واهلرســك. وقــال إنــه يــرى، مــع   موجهــا ضــد شــعب
ــد      ــنقض ضـ ــق الـ ــدة حـ ــات املتحـ ــتخدام الواليـ ــك، أن اسـ ذلـ
مشــروع القــرار رغــم التزامهــا حنــو شــعب البوســنة واهلرســك   
يدل على جسامة ما يساورها من شواغل بشأن املخـاطر الـيت   

  .  )٨٨(يتعرض هلا أفراد حفظ السالم التابعون هلا
 ١٣وحصل علـى   مث طرح مشروع القرار للتصويت؛  

صوتا مؤيدا، مقابل صوت واحد (الواليات املتحدة) وامتنـاع  
عضـــو واحـــد عـــن التصـــويت (بلغاريـــا)، ومل يعتمـــد بســـبب 

  .  )٨٩(التصويت السليب لعضو من أعضاء اجمللس الدائمني
وتكلــم األمــني العــام بعــد التصــويت، فقــال إن واليــة    

ذلـك اليـوم    بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسـك تنتـهي يف  
هناية مفاجئة ألسباب ال صـلة هلـا بالعمـل البـالغ األمهيـة الـذي       
تقــوم بــه لتنفيــذ اتفــاق دايتــون للســالم. وحــذر مــن أنــه مــا مل  
ميكن التوصل إىل اتفاق بشأن ختفيض البعثـة بطريقـة منتظمـة،    
فــإن الشــرطة يف البوســنة ســتترك دون مراقبــة، أو توجيــه أو      

رئيســية، مبــا فيهــا الســيطرة علــى الــربامج الســُتترك مســاعدة. و
دون إكمــال،  ،احلــدود بواســطة إدارة مهنيــة حلــدود الدولــة    

__________ 

  )٨٨(  S/PV.4563،  ٤-٢الصفحات. 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات بشــأن املناقشــة فيمــا يتعلــق    )٨٩(  
ــاء،       ــرع ب ــع، الف ــع، اجلــزء الراب ــاإلجراءات، انظــر الفصــل الراب ب

 .١ احلالة
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وســيتعرض تســليم املهمــة، الــذي طــال اإلعــداد لــه، إىل بعثــة    
شــرطة االحتــاد األورويب خلطــر بــالغ. وبصــورة أعــم، قــال إنــه  

زال مقتنعــا بــأن قيــام األمــم املتحــدة حبفــظ الســالم أداة        مــا
لســلم واألمــن العــامليني،  از اجملتمــع الــدويل غــىن عنــها لتعزيــ  ال

وناشــد أعضــاء جملــس األمــن أن يكثفــوا املفاوضــات رفيعــة       
املستوى إلجياد حل مقبول لكل األطراف املعنية حيترم مبـادئ  
ميثاق األمـم املتحـدة وااللتزامـات التعاقديـة للـدول األعضـاء.       
وأكد أن العـامل ال ميكـن أن يتحمـل وضـعا ينقسـم فيـه جملـس        

ألمن انقساما عميقا بشأن مسـألة هامـة كهـذه قـد تكـون هلـا       ا
  .  )٩٠(آثار على كل عمليات السالم

وقال ممثل بلغاريا إن بلده شاء أن ميتنع عن التصـويت    
على نص مشروع القرار، ال ألنـه ال يؤيـد مبـدأ وجـود األمـم      
ــترعي    ــه أراد أن يسـ ــل ألنـ ــك، بـ ــنة واهلرسـ ــدة يف البوسـ املتحـ

لوحــدة يف اجمللــس بشــأن تلــك القضــية.   لقــار االنتبــاه إىل االفت
وذكّــر الوفــود مبختلــف الصــيغ الــيت اقترحهــا وفــد بلــده يف        
املشــاورات غــري الرمسيــة للخــروج مــن احلالــة الــيت جيــد اجمللــس 
نفســه فيهــا، وناشــد مجيــع أعضــاء جملــس األمــن التمــاس حــل   

  .)٩١(توفيقي
وأعــرب مجيــع املــتكلمني اآلخــرين أيضــا عــن أســفهم    

ــرفض مشــر  ــتم إجيــاد حــل     ل ــهم يف أن ي ــرار، وعــن أمل وع الق
مقبول جلميع األطراف يف القريـب العاجـل. وشـدد عـدد مـن      
املـــتكلمني علـــى االلتزامـــات القانونيـــة لـــدوهلم بوصـــفها مـــن  
األطراف املوقعة على نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة    

ي ذإىل مبـــدأ التكامـــل، الـــ هم. كمـــا أشـــار بعضـــ)٩٢(الدوليـــة
احملكمة اجلنائية الدولية مبقتضـاه اختصاصـها القضـائي    تتوىل  ال

__________ 

  )٩٠(  S/PV.4563،  ٥-٤الصفحتان. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩١(  

(اململكـة   ٧(فرنسا)؛ والصـفحة   ٧-٥ع نفسه، الصفحات املرج  )٩٢(  
 ٩-٨(كولومبيـــا)؛ والصـــفحتان  ٨-٧املتحـــدة)؛ والصـــفحتان 

 (أيرلندا). ٩(النرويج)؛ والصفحة 

إال إذا كانــت الــدول غــري راغبــة أو غــري قــادرة علــى حماكمــة   
، أشـار ممثـل فرنسـا إىل إمكانيـة     ذلك. وباإلضافة إىل )٩٣(اجلناة

أن تــربم الواليــات املتحــدة اتفاقــا مــع البلــدان املضــيفة لبعثــات  
ــليم اجملـــرمني إىل  ــة  األمـــم املتحـــدة بشـــأن تسـ احملكمـــة اجلنائيـ

الدولية، أو أن يطلب جملس األمن إىل احملكمة، بقرار منـه، أال  
تنظــر ملــدة ســنة قابلــة للتجديــد، يف حالــة حتقيــق جيــري بشــأن  

األساسـي  نظـام  العضو يف قوة من رعايا دولة ليست طرفـا يف  
  .)٩٤(للمحكمة
 حزيـران/  ٣٠، املعقـودة أيضـا يف   ٤٥٦٤ويف اجللسة   

ــه  ــه    ، أدر٢٠٠٢يوني ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ــس م ج اجملل
. ووجـه  )٩٥(٢٠٠٢حزيران/يونيه  ٥تقرير األمني العام املؤرخ 

اجمللس دعوة إىل ممثل البوسنة واهلرسك لالشـتراك يف اجللسـة.   
واسترعى الرئيس اهتمـام اجمللـس إىل مشـروع قـرار مقـدم مـن       

. ومت طرحـه  )٩٦(أيرلندا، وفرنسا، واململكـة املتحـدة، والنـرويج   
ــرار     لل ــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق تصــويت، واعُتم

)، الذي قام اجمللس مبوجبه، متصـرفا مبوجـب   ٢٠٠٢( ١٤٢٠
  :  لة أمور، مبا يليالفصل السابع من امليثاق، يف مج

) حـىت  ٢٠٠١( ١٣٥٧القـرار   قرر أن يستمر سـريان أحكـام    
  ؛٢٠٠٢يوليه متوز/ ٣

  قرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  
__________ 

 ٨-٧(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحتان    ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  
ــفحتان  ــا)؛ والصـــ ــفحة  ٩-٨(كولومبيـــ ــرويج)؛ والصـــ  ٩(النـــ

 (أيرلندا).

(فرنسـا). لالطـالع علـى مزيـد      ٧-٥رجع نفسـه، الصـفحات   امل  )٩٤(  
مــن املعلومــات عــن املناقشــة املتعلقــة باالســتثناءات ألفــراد حفــظ 
السالم مـن املالحقـة القضـائية للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، انظـر        
الفصل الثاين عشر، اجلزئني الثاين والرابـع، فيمـا يتصـل باملـادتني     

الـواردة يف هـذا الفصـل عـن      من امليثاف، والدراسة ١٠٣و  ٢٤
 دال). ٤٧عمل األمم املتحدة حلفظ السالم (الفرع 

  )٩٥(  S/2002/618. 

  )٩٦(  S/2002/716. 
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ــه  ٣، املعقــــــودة يف ٤٥٦٦ســــــة ويف اجلل   متوز/يوليــــ
، واختـذ باإلمجـاع   )٩٧(، طُرح مشـروع قـرار للتصـويت   ٢٠٠٢

)، الــذي قــام ٢٠٠٢( ١٤٢١وبــدون مناقشــة بوصــفه القــرار  
اجمللس مبوجبه، متصرفا مبوجب الفصل السابع مـن امليثـاق، يف   

  مجلة أمور، مبا يلي:  
 ) حـىت ٢٠٠١( ١٣٥٧قرر أن يستمر سـريان أحكـام القـرار      

  ؛٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٥

  قرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  

، طلــب )٩٨(٢٠٠٢متوز/يوليــه  ٣ويف رســالة مؤرخــة   
وقـــال إن  ،ممثـــل كنـــدا عقـــد جلســـة مفتوحـــة جمللـــس األمـــن 

املوضــوع حمــل النظــر يف مــداوالت اجمللــس بشــأن بعثــة األمــم   
املتحدة يف البوسنة واهلرسـك لـيس جمـرد متديـد البعثـة، بـل إن       

بقرار من احملتمل أن يكـون ال رجعـة فيـه يـؤثر     ’’ة تتعلق املسأل
ســلبا علــى موثوقيــة نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائيــة   
ــة املفاوضــات الــيت جتــرى بشــأن املعاهــدات     الدوليــة، وموثوقي
بوجه أعم، ومصداقية جملس األمـن، وإمكانيـة تطبيـق القـانون     

ومالحقتــها  الــدويل فيمــا يتعلــق بــالتحقيق يف اجلــرائم اخلطــرية 
قضــائيا، واملســؤوليات الثابتــة للــدول مبوجــب القــانون الــدويل 

، ولــذلك فــإن مــن   ‘‘عــن اختــاذ إجــراء بشــأن هــذه اجلــرائم     
املناسب للمجلـس أن يسـتمع إىل آراء عضـوية األمـم املتحـدة      

  األوسع نطاقا.  
متوز/يوليـــــه  ١٠، املعقـــــودة يف ٤٥٦٨ويف اجللســـــة   
، لرســالة املــذكورة أعــالهلــوارد يف ااســتجابة للطلــب ا ٢٠٠٢

أدىل ببيانات مجيع أعضاء اجمللس وممثلـو األرجنـتني، واألردن،   
وأملانيا، وأوكرانيـا، والربازيـل، والبوسـنة واهلرسـك، وتايلنـد،      
ومجهورية إيران اإلسالمية، ومجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة،    

__________ 

  )٩٧(  S/2002/724. 

  )٩٨(  S/2002/723. 

االحتــــــاد  لنيابــــــة عــــــنوجنــــــوب أفريقيــــــا، والــــــدامنرك (با
ــرياليون )،)٩٩(األورويب ــاموا، وســ وفرتويــــال، وفيجــــي،  ،وســ

ــا، وكوســتاريكا (با  ــدا، وكوب ــة عــن وكن ــو)،   لنياب جمموعــة ري
ــد،     ــدا، واهلنــ ــا، ونيوزيلنــ ــا، ومنغوليــ ــتاين، وماليزيــ وليختنشــ

  .)١٠٠(واملراقب الدائم لسويسرا
ويف تلــك اجللســة، أعــرب ممثــل كنــدا عــن قلقــه إزاء     

ق باســتثناءات املناقشــات الــيت تــدور بــني أعضــاء اجمللــس وتتعلــ
الســالم مــن املالحقــة القضــائية بواســطة احملكمــة  فــظحفــراد أل

. وقال إنه فيما يتعلـق باملسـألة قيـد النظـر،     )١٠١(اجلنائية الدولية
، وإنـه  األساسية للقانون الدويل موضـع شـك  أصبحت املبادئ 

ليس من سلطة اجمللـس إعـادة كتابـة املعاهـدات، وإن مشـاريع      
، ‘‘تتجاوز والية اجمللس’’ن عناصر القرارات اليت توزع تتضم

ورأى ‘‘. أن يقـوض مصـداقية اجمللـس   ’’وإن إقرارها من شأنه 
ــن      ــار الفصــل الســابع م ــرار يف إط ــس لق ــاذ اجملل ــاق  أن اخت امليث

احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، يف حالــة عــدم وجــود هتديــد    بشــأن
يتعـــرض لـــه الســـلم واألمـــن الـــدوليان، ســـيكون فيـــه جتـــاوز   

األسـباب، رأى أن اعتمـاد مشـاريع القـرارات     للسلطة. وهلـذه  
ميكن أن يضع كنـدا والـدول األعضـاء     )١٠٢(اليت جيري توزيعها

ــل يف   ’’األخــرى  ــه نظــري يتمث  االضــطرار يف وضــع مل يســبق ل
‘‘. النظر يف مدى مشروعية قرار من قرارات جملـس األمـن   إىل

ى ذلــــك، أنــــه توجــــد خيــــارات مــــن     ورأى، عــــالوة علــــ 
نظـــــام القـــــانوين الـــــدويل مة الاحلفـــــاظ علـــــى ســـــال شـــــأهنا
األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة، ومنـــها  رومـــا ونظـــام

ــات حفــظ الســالم      ــات املتحــدة مــن بعث ــوات الوالي ســحب ق
__________ 

وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية     أيسلنداإستونيا وأعربت   )٩٩(  
ومالطـة   ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيـا وليتوانيـا  

 يا عن تأييدها هلذا البيان.وهنغار

 ُدعي ممثل كرواتيا للمشاركة ولكنه مل يدلِ ببيان.  )١٠٠(

 .٩٤انظر احلاشية   )١٠١(

 مل تصدر ضمن وثائق اجمللس.  )١٠٢(
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ــدول        ــع ال ــة م ــات ثنائي ــرام اتفاق ــاوض بشــأن إب ــة أو التف احلالي
  .  )١٠٣(لةاملستقبِ

على غـرار   ،ودفع العديد من املتكلمني خالل املناقشة  
ــك ــس  ،ذل ــأن جمل ــه      ب ــه يف قيام ــلطته وواليت ــن يتجــاوز س األم

بتفســري أو تعــديل املعاهــدات دون موافقــة الــدول األطــراف      
فيهــا. وذكــر عــدة مــتكلمني صــراحة أهنــم ال يــرون يف املســألة 

ــدوليني    ــدا للســالم واألمــن ال . )١٠٤(قيــد النظــر مــا يشــكل هتدي
وكذلك اتفق كثري من املتكلمني مع ممثل كندا يف أن من غـري  

للمجلس أن يضـع الـدول يف موضـع يتعـارض مـع       املستصوب
التزاماهتـــا القانونيـــة فيمـــا يتعلـــق مبقـــررات اجمللـــس والتزاماهتـــا 
ــة    ــة اجلنائيــ ــام األساســــي للمحكمــ ــة مبوجــــب النظــ املقطوعــ

ــة . وذهــب كــثري مــن املــتكلمني أيضــا إىل أن عــدم   )١٠٥(الدولي
متديــد واليــة البعثــة لــيس مــن شــأنه أن يهــدد إجنــازات األمــم    

ض للخطر عمليـات األمـم   يف البلقان فحسب، بل يعّر املتحدة
املتحدة حلفظ السالم بوجه عام. ويف هـذا الصـدد، رأى ممثـل    
ــظ الســالم،       ــات حف ــد والي ــا أن املناقشــات بشــأن متدي بلغاري
واإلعفاءات حلفظـة السـالم مـن املالحقـة القضـائية للمحكمـة       

اليتـه  قـدرة اجمللـس علـى القيـام بو    ى لـ ع دلت’’ اجلنائية الدولية
وذهـب ممـثال األردن   “. )١٠٦(مبوجب الفصل السابع من امليثاق

ــالنظر إىل االلتزامـــات    ــه بـ ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية إىل أنـ
من امليثاق، من غري املعقـول أن   ٢٤املخولة للمجلس يف املادة 

__________ 

)١٠٣(  S/PV.4568،  ٣الصفحة. 

(األردن)؛  ٢٠(نيوزيلندا)؛ والصـفحة   ٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٤(
 (أملانيا). ١١، الصفحة S/PV.4568 (Resumption 1)و 

)١٠٥(  S/PV.4568،   (منغوليــا)؛  ٢٤(نيوزيلنـدا)؛ والصـفحة    ٥الصـفحة
 ٣١-٢٩(ليختنشـــــــــتاين)؛ والصـــــــــفحات  ٢٥والصـــــــــفحة 

 ٤، الصــــفحة S/PV.4568 (Resumption 1)(ســــنغافورة)؛ و
(أوكرانيا). انظر أيضـا الفصـل الثـاين عشـر، اجلـزء الرابـع، فيمـا        

 مليثاق.من ا ١٠٣يتعلق باملادة 

)١٠٦(  S/PV.4568،  ١٦الصفحة. 

ورأى . )١٠٧(يفكــر يف تعــريض عمليــات حفــظ الســالم للخطــر
 صميم نظام رومـا  معظم املتكلمني أن الضمانات املوضوعة يف
الســالم  حفـظ أفــراد األساسـي ينبغــي أن تكـون كافيــة حلمايـة    

ــن       ــد م ــية. وحــث العدي ــدوافع السياس ــات ذات ال ــن االهتام م
املــتكلمني بشــدة علــى أال يــؤدي البحــث عــن حــل وســط إىل  
املساس بالنظام األساسي. ويف هذا الصـدد، أشـار كـثري منـهم     

ــام األساســـي ل  ١٦إىل أن املـــادة  لمحكمـــة اجلنائيـــة مـــن النظـ
الدوليــة ُيقصــد هبــا أن تســتخدم علــى أســاس كــل حالــة علــى   
حــدة لتعليــق احملاكمــات يف حــال وجــود تنــاقض مؤقــت بــني   

ــة،   تســوية الرتاعــات املســلحة واحمل  ــى اجلــرائم املرتكب اكمــة عل
  ينبغي أن ُيعتد هبا ملنح استثناءات عامة.  وال

ــده        ــزام بل ــات املتحــدة الت ــل الوالي ــد ممث ــة البوأكّ عدال
ملســـاءلة عـــن جـــرائم احلـــرب واجلـــرائم اوســـيادة القـــانون، وب

املرتكبة ضـد اإلنسـانية واإلبـادة اجلماعيـة، فضـال عـن السـالم        
رأى أن أفـراد  لكنه و .واألمن يف البوسنة ويف مجيع أحناء العامل

حفظ السالم الذين هم من دول ليست أطرافـا يف نظـام رومـا    
ا قانونيــة إضــافية ال مــربر األساسـي ينبغــي أال يواجهــوا أخطـار  

ــدأ       ــأن مب ــال ب ــا، إىل جانــب أخطــار ومشــاق االنتشــار، وق هل
رف بــه طــوال عقــود. احلصــانة لقــوات حفــظ الســالم قــد اعتـُـ 

ــا      ــا لنظــام روم ــل التحقيقــات واحملاكمــات وفق ورأى أن تأجي
ض الـدور الـذي تقـوم بـه احملكمـة،      األساسي ال ميكـن أن يقـوّ  

املتعلقة بتعريض أفـراد حفـظ    يف حني أن عدم معاجلة الشواغل
السالم خلطر املالحقة القانونية أمـام احملكمـة، ميكـن أن يعـوق     

فظ السـالم. ورأى أن الواليـات   حلأفراد بألمم املتحدة ا زويدت
مـن النظـام األساسـي، يف آخـر      ١٦املتحدة بلجوئها إىل املادة 

مقترحاهتا، كانت حتاول العمـل يف إطـار أحكـام ذلـك النظـام      
ومـع املسـؤولية    ١٦ذا النهج يتمشـى مـع أحكـام املـادة     وأن ه

__________ 

(مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية)؛    ١٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحة     )١٠٧(
(األردن)؛. انظر أيضا الفصل الثـاين عشـر، اجلـزء     ٢٠والصفحة 

 من امليثاق. ٢٤الثاين، فيما يتعلق باملادة 
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األساســـــية جمللـــــس األمـــــن عـــــن صـــــون الســـــالم واألمـــــن  
رأى ممثل اهلند أنه ينبغـي للمجلـس أن   كذلك . و)١٠٨(الدوليني

ينظــر بعنايــة يف آراء البلــدان الرئيســية املســامهة بقــوات الــيت       
  .)١٠٩(ليست أطرافا يف نظام روما األساسي

بل بعثـة األمـم املتحـدة يف البوسـنة     وفيما يتعلـق مبسـتق    
واهلرسك، رأى ممثل فرنسا أنه من املمكن متديـد واليتـها مـرة    

بإضافة فقـرة إىل مشـروع القـرار     ٢٠٠٢أخرية حىت هناية عام 
تؤكـــد علـــى أســـبقية اختصـــاص احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة       
ــه      ــة، ولكن ــة الدولي ــى احملكمــة اجلنائي ليوغوســالفيا الســابقة عل

إذا مل تقبــل الواليــات املتحــدة هــذا احلــل، ســتؤيد أضــاف أنــه 
فرنسا مشروع القرار املقدم من اململكة املتحدة الـذي يسـمح   

ــة وباســتبداهلا، يف    ــنظم للبعث ــاين/  ١باالنســحاب امل  تشــرين الث
ــة لالحتــاد األورويب   ــة الشــرطة التابع ــوفمرب، ببعث . وذكــر )١١٠(ن

ــتعداد ألن      ــى اس ــده عل ــنة واهلرســك أن بل ــل البوس ــدرس ممث ي
خالل السـتة أشـهر املتبقيـة مـن واليـة البعثـة، ويف ضـوء نظـام         
رومـــا األساســـي، طرائـــق نقـــل أو تســـليم أو طـــرد املـــواطنني  

شتبه يف ارتكاهبم جـرائم داخلـة يف   ذين ُياملشاركني يف البعثة ال
  .)١١١(اختصاص احملكمة

متوز/يوليـــــه  ١٢، املعقـــــودة يف ٤٥٧٣ويف اجللســـــة   
ــوة إ  ٢٠٠٢ ــس دعـ ــه اجمللـ ــك   ، وجـ ــنة واهلرسـ ــل البوسـ ىل ممثـ

، )١١٢(لالشتراك يف املناقشة. مث طـرح مشـروع قـرار للتصـويت    
 ١٤٢٣واختــــذ باإلمجــــاع وبــــدون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار 

)، الذي أذن اجمللس مبوجبه، متصرفا مبوجـب الفصـل   ٢٠٠٢(
ــن       ــاين م ــاجلزءين األول والث ــق ب ــا يتعل ــاق فيم ــن امليث الســابع م

__________ 

)١٠٨(  S/PV.4568،  ١٣-١١الصفحات. 

 .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٩(

 .١٥-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )١١٠(

)١١١(  S/PV.4568 (Resumption 1)،  ٤-٣الصفحتان. 

)١١٢(  S/2002/757. 

 ١٢الستقرار لفترة أخـرى مـدهتا   القرار، باستمرار قوة حتقيق ا
شهرا، مؤكدا من جديد، يف اجلـزء ثالثـا مـن القـرار، األسـاس      
القــانوين يف ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي ُمنحــت مبوجبــه قــوة    

  ):  ١٩٩٥( ١٠٣٥الشرطة الدولية واليتها الواردة يف القرار 
قرر متديد والية بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك، الـيت    

 كـانون األول/  ٣١ل قوة الشرطة الدولية، لفترة إضـافية تنتـهي يف   تشم
، وـقـرر أيضا االستمرار، خالل هـذه الفتـرة، يف إسـناد    ٢٠٠٢ديسمرب 

التفــاق الســالم إىل قــوة الشــرطة، مبــا فيهــا  ١١املهــام احملــددة يف املرفــق 
ــون ولكســمربغ     املهــام املشــار إليهــا يف اســتنتاجات مــؤمترات لنــدن وب

وبروكســــل والــــيت وافقــــت عليهــــا الســــلطات يف البوســــنة  ومدريــــد 
  واهلرسك؛

طلب إىل األمني العام إطالع اجمللس بانتظام على تنفيذ واليـة    
  ؛قدمي تقرير عن ذلك كل ستة أشهربعثة األمم املتحدة ككل وت

أكد من جديد أن النجاح يف تنفيذ مهام قوة الشرطة الدوليـة    
حـث مـرة أخـرى    ومهاراهتم الفنية و ادها وخربهتميعتمد على نوعية أفر

الــدول األعضــاء علــى أن تكفــل، بــدعم مــن األمــني العــام، تــوفري أفــراد 
  مؤهلني من هذا القبيل؛

حـــث الــدول األعضــاء علــى تكثيــف جهودهــا، اســتجابة ملــا     
حتققه األطـراف مـن تقـدم ملمـوس يف إعـادة تشـكيل مؤسسـاهتا املعنيـة         

دريب واملعــدات واملســاعدة ذات بإنفــاذ القــوانني، مــن أجــل تــوفري التــ  
الصلة لقوات الشرطة احمللية يف البوسـنة واهلرسـك، وذلـك علـى أسـاس      

  التمويل الطوعـي وبالتنسيــق مــع قــوة الشرطة الدولية؛

طلب إىل األمني العام أن يواصل تقدمي تقارير املمثـل السـامي     
تفـــاق إىل اجمللــس، وخباصـــة عـــن وفـــاء األطــراف بالتزاماهتـــا مبوجـــب ا  

  السالم.
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ــانون األول/ديســــمرب  ١٢املقــــرر املــــؤرخ    كــ
  ): بيان من الرئيس٤٦٦١. (اجللسة ٢٠٠٢

تشــــــــرين  ٢٣، املعقــــــــودة يف ٤٦٣١يف اجللســــــــة     
، أدرج اجمللس يف جدول أعمالـه رسـالة   ٢٠٠٢األول/أكتوبر 

موجهـة مـن األمـني     ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ١٨مؤرخة 
ــر الثالــث  ، )١١٣(العــام إىل رئــيس جملــس األمــن  حييــل هبــا التقري

ــذ اتفــاق الســالم      ــل الســامي لتنفي والعشــرين عــن أنشــطة املمث
ــنة واهلرســـك.  ويف هـــذا التقريـــر، ذكـــر املمثـــل   بشـــأن البوسـ

السامي الذي عني مؤخرا أن هدفه يتمثل يف أن يضـع البوسـنة   
واهلرسك، بصورة ال رجعة فيهـا، علـى طريـق بنـاء الدولـة يف      

  إطار االحتاد األورويب.
واســتمع اجمللــس يف جلســته إىل إحــاطتني إعالميــتني       

قدمهما املمثـل السـامي واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام ومنسـق        
عمليات األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك، وبعـد ذلـك أدىل   
ــدامنرك     ــا والـ ــو كرواتيـ ــاء اجمللـــس، وممثلـ ــع أعضـ ببيانـــات مجيـ

فيا ) ومجهوريـــة يوغوســـال)١١٤((بالنيابـــة عـــن االحتـــاد األورويب
  .)١١٥(االحتادية
ووصــــف املمثــــل الســــامي، يف إحاطتــــه اإلعالميــــة،   

ــا  ــه بأهنــ ــق   ’’ أولوياتــ ــن طريــ ــائف، عــ ــة مث الوظــ أوال، العدالــ
وفيما يتعلق باإلصالح االقتصادي. قال إنـه يـرى   ‘‘. اإلصالح

ــرعة      ــرعة وأن للسـ ــالحات بسـ ــدفع لإلصـ ــروري الـ ــن الضـ مـ
ــه  حســاهبا أكثــر مــن اإلتقــان يف الوقــت احلــايل. وأشــار    إىل أن

-أصدر تعليمات إىل هيئة موظفيه بوضع خطة تنفيـذ للواليـة   

__________ 

)١١٣(  S/2002/1176. 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )١١٤(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 يدها هلذا البيان.عن تأي ومالطة وهنغاريا

ُدعـي ممثلــو أوكرانيــا والبوسـنة واهلرســك وســلوفينيا واليابــان إىل     )١١٥(
 املشاركة ولكنهم مل يدلوا ببيانات.

. وشـدد املمثـل اخلـاص، مشـريا إىل     )١١٦(على غرار خطة البعثة
ــات       ــى النجاحـ ــهاء، علـ ــى االنتـ ــك علـ ــة يوشـ ــل البعثـ أن عمـ
امللموســة الــيت حققتــها البعثــة، وأكــد أن عمليــة إعــادة اهليكلــة 

ــرطة قـــد أدت إىل اخنفـــاض يف معـــد   ــة وإصـــالح الشـ ل اجلرميـ
وحــدوث اخنفــاض كــبري يف أعــداد املهــاجرين غــري الشــرعيني. 
وذكــر أيضــا أن الترتيبــات معــّدة لالنتقــال الســلس إىل بعثــة       

  .)١١٧(السالم التابعة لالحتاد األورويب يف هناية والية البعثة
واتفــق معظــم املــتكلمني مــع األولويــات الــيت بّينــها         

ذلــك، عــن ترحيبــهم املمثــل الســامي. وأعربــوا، باإلضــافة إىل  
باالنتقـــال مـــن بعثـــة األمـــم املتحـــدة إىل بعثـــة شـــرطة االحتـــاد 

ــة.   ،األورويب ــادوا بإجنـــازات البعثـ كـــذلك، أفـــاد ممثـــل  ووأشـ
ــة       ــن، بوصــفه اهليئ ــم أن جملــس األم ــه يفه االحتــاد الروســي بأن
ــدويل،       ــن ال الرئيســية املســؤولة عــن حفــظ الســالم وعــن األم

ت أعماهلـا، سـوف يسـتمر    تكون البعثة قد أجنـز أن وحىت بعد 
بصـــورة منتظمـــة يف تلقـــى تقـــارير عـــن عمليـــة تنفيـــذ عمليـــة  

  .)١١٨(الشرطة يف البوسنة واهلرسك
ــودة يف ٤٦٦١ويف اجللســة     ــانون األول/ ١٢، املعق  ك

، أدرج اجمللس يف جدول أعماله تقرير األمـني  ٢٠٠٢ديسمرب 
ــة األمــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك املــؤرخ      العــام عــن بعث

. ورأى األمـني العـام يف   )١١٩(٢٠٠٢انون األول/ديسـمرب  ك ٢
تقريره النـهائي عـن البعثـة، الـيت مـن سـتكمل فتـرة واليتـها يف         

، أن األمـــم املتحـــدة قـــد  ٢٠٠٢كـــانون األول/ديســـمرب  ٣١
أثبتت، من خالل البعثة، قدرهتا على. إمتام والية معقـدة وفقـا   

أى أن خلطة استراتيجية وضمن إطار زمـين واقعـي وحمـدد. ور   
إصــالح الشــرطة وإعــادة هيكلتــها وفقــا للمعــايري الدوليــة قــد    

__________ 

)١١٦(  S/PV.4631،  ٩-٣الصفحات. 

 .١٤-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١١٧(

 .٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٨(

)١١٩(  S/2002/1314،  ١٤٢٣املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.( 
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شـرطة جـديرة   ’’أحدث يف البوسـنة واهلرسـك مـا أطلـق عليـه      
وأبــرز مــن بــني اإلجنــازات الــيت حققتــها البعثــة، يف “. بأوروبــا

مجلة أمـور أخـرى، املسـتوى الرفيـع مـن األمـن يف مجيـع أحنـاء         
اجرين غـري القـانونيني   البلد، واالخنفاض امللحوظ يف تدفق املهـ 

وهتريــب املخــدرات واالجتــار بالبشــر، وعــودة مــا يزيــد علــى    
  من الالجئني. ٢٥٠ ٠٠٠

ويف هــذه اجللســة، خاطــب اجمللــس كــل مــن األمــني       
العــام،و املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ومنســق عمليــات األمــم   
ــة يف    ــنة واهلرســـك، ورئـــيس جملـــس الرئاسـ املتحـــدة يف البوسـ

ذلــــك ضــــوان آخــــران مــــن أعضــــاء البوســــنة واهلرســــك وع
  .)١٢٠(اجمللس

وأكد األمني العام يف خطابه أمام اجمللس أن البعثة قـد      
أهنت بنجاح أكرب مشروع إلصالح الشـرطة وإعـادة هيكلتـها    

ــه األمــم املتحــدة يف تارخيهــا.    ــهاء ب وذهــب إىل أنقامــت ب انت
البعثة وبعثة األمم املتحدة للمراقبة يف بريفالكـا، انتـهت حقبـة    

راط األمــم املتحــدة يف يوغوســالفيا الســابقة، الــيت شــهدت  اخنــ
عمليــات حفــظ الســالم. يف  لحظــات مــرارةال شــّدبعضــا مــن أ

وأكــد أن األمــم املتحــدة قــد توصــلت إىل اســتنتاجات مهمــة    
بشأن طبيعة وجمال ودور عمليات حفظ السالم التابعـة لألمـم   

  .)١٢١(املتحدة، وجعلتها أداة أفضل للمجتمع الدويل
املمثل اخلاص، يف إحاطته اإلعالميـة، أن البعثـة    ورأى  

كانـــت ناجحـــة، وأنـــه مت تنفيـــذ واليتـــها، وتوجـــد عالمـــات  
ــا.      ــية يف طريقهـ ــالح ماضـ ــات اإلصـ ــى أن عمليـ ــحة علـ واضـ
وأشار، باإلضافة إىل ذلك، إىل الدروس املستفادة الـيت أعـرب   
عن أمله يف أن تطبق على عمليات السالم األخرى، مـن قبيـل   

__________ 

وجهت الدعوة إىل رئيس وزراء البوسنة واهلرسك للمشاركة يف   )١٢٠(
 اجللسة ولكنه مل يدلِ ببيان.

)١٢١(  S/PV.4661،  ٣-٢الصفحتان. 

خطـــة تنفيـــذ الواليـــة كرؤيـــة اســـتراتيجية وعمليـــة  اســـتخدام 
  .)١٢٢(وكاستراتيجية للخروج

وأعــرب األعضــاء الثالثــة يف جملــس رئاســة البوســنة        
ــم املتحــدة       ــاهنم لألم ــة، عــن امتن ــاهتم املتتالي واهلرســك، يف بيان
وللمجلــس علــى مــا قــدماه مــن مســاعدة للبوســنة واهلرســك.  

م املتحــدة يف وأكــدوا الــدور الرئيســي الــذي تضــطلع بــه األمــ  
ــاء عمليـــة    مســـاعدة الطـــرفني علـــى ضـــمان االســـتقرار وإرسـ
اإلصالح. وأشاروا إىل أهنم ينظرون إىل سـحب عمليـة حفـظ    
الســـالم باعتبارهـــا دلـــيال علـــى الثقـــة يف البوســـنة واهلرســـك. 
وأعربوا عن دعمهم لالنتقال من بعثـة األمـم املتحـدة إىل بعثـة     

كـدوا التـزامهم باإلصـالح    الشرطة التابعة لالحتاد األورويب. وأ
األطلسـي وشـددوا    - وبعمليات التكامل األورويب واألورويب

  .  )١٢٣(على عزمهم على مواصلة عملية التحول الدميقراطي
ــان      ــا) ببي ــرئيس (كولومبي ويف اجللســة نفســها، أدىل ال

  ، قام اجمللس مبوجبه، يف مجلة أمور، مبا يلي:  )١٢٤(باسم اجمللس
ــاد األو     ــرار االحت ــن الشــرطة إىل    رحــب بق ــة م ــاد بعث رويب إيف

، كجـزء مـن   ٢٠٠٣كانون الثاين/ينـاير   ١البوسنة واهلرسك ابتداء من 
هنــج أعــم لبســط ســيادة القــانون، وبالتنســيق الوثيــق القــائم بــني مجيــع     
اجلهات املعنية لكفالة نقل املسؤوليات بطريقة سلسـة مـن قـوة الشـرطة     

ألورويب مــع مشــاركة الــدول الدوليــة إىل بعثــة الشــرطة التابعــة لالحتــاد ا
  املهتمة باألمر اليت ليست أعضاء يف االحتاد األورويب؛

كرر تأكيد أن املسؤولية األساسـية عـن مواصـلة تنفيـذ اتفـاق        
السالم بنجـاح تقـع علـى عـاتق السـلطات يف البوسـنة واهلرسـك ذاهتـا،         
وأن مــا حيــدد اســتمرار استعـــــــداد اجملتمــع الــدويل واجلهـــات املاحنــة        
ــية والعســـكرية واالقتصـــادية الـــيت       ــية لتحمـــل األعبـــاء السياسـ الرئيسـ
تستدعيها جهود التنفيذ واإلعمار هو مـدى امتثـال مجيـع السـلطات يف     

__________ 

 .٩-٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٢(

 .١٣-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٣(

)١٢٤(  S/PRST/2002/33. 
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البوسنة واهلرسك ألحكام اتفاق السالم ومشـاركتها بنشـاط يف تنفيـذه    
  ويف تنفيذ مجيع اإلصالحات الالزمة إلعادة بناء جمتمع مدين.

(اجللسـة   ٢٠٠٣متوز/يوليه  ١١املقرر املؤرخ   
  ) ٢٠٠٣( ١٤٩١): القرار ٤٧٨٦

متوز/يوليــــــه  ١١، املعقــــــودة يف ٤٧٨٦يف اجللســــــة   
ــك     ٢٠٠٣ ــنة واهلرسـ ــل البوسـ ــوة إىل ممثـ ــس دعـ ــه اجمللـ ، وجـ

ــرار للتصــويت     ــرِح مشــروع ق ــد، وا)١٢٥(للمشــاركة. وطُ  عُتم
ــرار     ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٣( ١٤٩١باإلمجــاع وب

الفصـل السـابع مـن     يف إطـار وجبه، متصرفا الذي قام اجمللس مب
  امليثاق، يف مجلة أمور، مبا يلي:  

طلــب إىل األطــراف أن تفــي بدقــة بالتزاماهتــا مبوجــب هــذين     
االتفاقني، وأعـرب عـن اعتزامـه إبقـاء تنفيـذ اتفـاق السـالم، واحلالـة يف         

وأذن للدول األعضـاء بـأن تقـــوم،     البوسنة واهلرسك، قيد االستعراض؛
ألـف التفـاق السـالم أو     – ١طريق املنظمة املشار إليها يف املرفـق  عـــن 

شـهرا علـى قـوة     ١٢بالتعاون معها، باإلبقاء لفترة مقررة إضافية مـدهتا  
حتقيق االستقرار املتعددة اجلنسيات علـى النحـو الـذي أنشـئت بـه وفقـا       

) حتـت قيـادة وإشـراف موحديـــن، وذلـك مـن       ١٩٩٦( ١٠٨٨للقرار 
مــن اتفـــاق   ٢ألـــف و  - ١ور احملــــدد فـــــي املرفقــــني   أجـــل أداء الـــد 

  السالم؛  

مـــن  ١٠أذن للـــدول األعضـــاء بـــأن تقـــوم، مبوجـــب الفقـــرة   
ألـف مـن اتفـاق     – ١، باختاذ مجيع التدابري الالزمـة لتنفيـذ املرفـق    القرار

كد على وجوب أن تسـتمر األطـراف يف   أالسالم وكفالة االمتثال له، و
دم املساواة، عـن االمتثـال ألحكـام ذلـك املرفـق      حتمل املسؤولية، على ق

ــق      ــوة حتقي ــد تراهــا ق وأن ختضــع بالتســاوي، إلجــراءات اإلنفــاذ الــيت ق
االستقرار ضرورية لكفالة تنفيذ أحكام ذلك املرفق ومحاية هذه القـوة،  

ط علمــا بــأن األطــراف قــد ارتضــت اختــاذ قــوة حتقيــق االســتقرار   أحــاو
  ؛املتعددة اجلنسيات هلذه التدابري

__________ 

)١٢٥(  S/2003/697. 

ــراد القــوة        ــة تنقــل أف ــرم أمــن وحري ــأن حتت طالــب األطــراف ب
  وغريهم من املوظفني الدوليني.

تشرين األول/أكتوبر  ٨املداوالت املؤرخة   
  ) ٤٨٣٧(اجللسة  ٢٠٠٣

 تشــــرين األول/ ٨، املعقــــودة يف ٤٨٣٧يف اجللســــة   
، أدرج اجمللــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة ٢٠٠٣أكتــــوبر 
موجهــة مــن األمــني العــام   ٢٠٠٣أيلول/ســبتمرب  ٢٥مؤرخــة 

، حييل هبا التقريـر الرابـع والعشـرين    )١٢٦(إىل رئيس جملس األمن
عن أنشطة املمثل السامي لتنفيذ اتفاق السالم املتعلق بالبوسنة 
واهلرسك. وأفاد املمثل السامي يف تقريره حبـدوث تقـدم قابـل    
ــك،      ــه. وباإلضــافة إىل ذل ــاس يف اجملــاالت الرئيســية لواليت للقي

اد بأن بعثة الشرطة التابعة لالحتاد األورويب بدأت عملـها يف  أف
  وأهنا تعمل بكامل طاقتها.   ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ١

ــاطتني      ــتمع اجمللــــس إىل إحــ ــة، اســ ويف تلــــك اجللســ
ــة       ــة الدولي ــيس احملكم ــل الســامي ورئ ــدمهما املمث ــتني ق إعالمي

اء ليوغوسالفيا السـابقة، وبعـد ذلـك أدىل ببيانـات مجيـع أعضـ      
) )١٢٧(اجمللـــس، وممـــثال إيطاليـــا (بالنيابـــة عـــن االحتـــاد األورويب

  والبوسنة واهلرسك.
أشــــار املمثــــل الســــامي يف إحاطتــــه اإلعالميــــة، يف و  

معرض تعليقه علـى أولويتيـه ومهـا سـيادة القـانون واالقتصـاد،       
إىل أن املهمة املتمثلة يف إصالح القضاء ونظـام احملـاكم بأسـره    

مال يف األشـهر اخلمسـة أو السـتة التاليـة.     يف طريقها إىل االكت
وفيمـــا يتعلـــق باإلصـــالحات االقتصـــادية، أشـــار إىل تقريـــر      
صندوق النقـد الـدويل الـذي أشـاد بسـرعة البوسـنة واهلرسـك        
يف تعزيز اإلطار االقتصادي الكلي. وأرجع بعض هذا النجـاح  

__________ 

)١٢٦(  S/2003/918. 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا تونيا وإسـ أعربت   )١٢٧(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها هلذا البيان. ومالطة وهنغاريا
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ــة األخــرية،      ــة املنشــأة يف اآلون إىل عمــل جلــان اإلصــالح احمللي
بالكامل من ممثلي اجملتمع املدين احمللـي برئاسـة دوليـة،     وتتألف

اليت أعدت إصالحات تشريعية عالية اجلودة ومراعيـة للمعـايري   
األوروبيــة وأحالتــها إىل احلكومــات والربملانــات العتمادهــا.     
ــى حــدوث حتــول يف      ــة عل ــل الســامي يف هــذا دالل ورأى املمث

للجـوء للسـلطات   الثقافة والعقلية، وأكد أن حاجة مكتبه إىل ا
ــد     ــرة قيـــ ــد اخنفضـــــت إىل النصـــــف يف الفتـــ ــتثنائية قـــ االســـ

  .  )١٢٨(االستعراض
وأفاد رئيس احملكمة الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة، يف     

إحاطتــه اإلعالميــة، عــن املبــادرة املشــتركة بــني مكتــب املمثــل  
السـامي واحملكمـة إلنشـاء دائـرة خاصـة جلـرائم احلـرب داخـل         

ة واهلرسك، وقال إن جملس األمـن قـد   حمكمة الدولة يف البوسن
) كشـــرط أساســـي  ٢٠٠٣( ١٥٠٣اعتـــرف هبـــا يف القـــرار   

لنجاح استراتيجية احملكمة لإلجناز، ومـن شـأهنا، باإلضـافة إىل    
ذلك، أن تسهم يف عملية املصاحلة يف املنطقـة. ودعـا، يف هـذا    

  .  )١٢٩(مشروعللالصدد، إىل توفري التمويل الكايف 
بالتحسـينات الـيت طـرأت يف    ورحب معظم املتكلمني   

عــن  همجمــاالت اإلصــالح الرئيســية. كمــا أعــرب كــثري منــ      
ــة     ــة الدولـ ــرب يف حمكمـ ــرائم احلـ ــرة جلـ ــاء دائـ ــهم بإنشـ ترحيبـ
بالبوسنة واهلرسك. وباإلضافة إىل ذلك، رحـب ممثـل فرنسـا،    
وكــذلك ممــثال اململكــة املتحــدة واالحتــاد الروســي، بــاحلوار       

ن اإلصــالح العســكري،  اجلــاري يف البوســنة واهلرســك بشــأ   
ونوهــوا بالتقــدم احملــرز صــوب وضــع القــوات املســلحة التابعــة 
ملختلف الكيانات حتت سيطرة مدنية فعالة بغية تكوين هيكـل  

. أما ممثل أملانيـا، فباإلضـافة   )١٣٠(لقيادة موحدة يف هناية املطاف
__________ 

)١٢٨(  S/PV.4837،  ٨-٢الصفحات. 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٩(

)١٣٠(  S/PV.4837،  ١٧والصـفحات  (فرنسا)؛  ١٤-١٣الصفحتـــان-
(االحتــــــاد  ٢٢-٢١(اململكــــــة املتحــــــدة)؛ والصــــــفحتان  ١٩

 الروسي).

ــة       ــى مســاعدة دولي ــيت تتلق ــة ال ــاكم الوطني ــه رأى يف احمل إىل أن
مــن حيــث التكلفــة، فقــد دعــا اجمللــس يف    االوفعــ ابــديال هامــ

إىل  بعـض احلـاالت  املستقبل إىل زيادة النظر يف إمكانيـة إحالـة   
لعدالـة  ا إقامـة احملكمة اجلنائية الدوليـة كلمـا دعـت احلاجـة إىل     

  .)١٣١(اجلنائية الدولية
  

  احلالة يف كرواتيا -  باء
كــــانون الثاين/ينــــاير  ١٣املقــــررات املؤرخــــة   

رين األول/أكتـــــــــوبر تشـــــــــ ١١إىل  ٢٠٠٠
ــرارات ٢٠٠٢ )، ٢٠٠٠( ١٢٨٥: القـــــــــــــ

) ٢٠٠١( ١٣٣٥)، و٢٠٠٠( ١٣٠٧و
 )،٢٠٠٢( ١٣٨٧و )،٢٠٠١( ١٣٦٢و
  ) ٢٠٠٢( ١٤٣٧و ،)٢٠٠٢( ١٤٢٤و
ــبع       ــن ســ ــد جملــــس األمــ ــرة، عقــ ــذه الفتــ ــالل هــ خــ
، اختـذ يف كـل منـها، باإلمجـاع وبـدون مناقشـة،       )١٣٢(جلسات

 )١٣٣(حدة يف بريفالكـا قرارا بتمديد والية بعثة مراقيب األمم املت

__________ 

 .١٢-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٣١(

ــانون الثاين/ينــاير   ١٣( ٤٠٨٨اجللســات   )١٣٢(  ٤١٧٠)، و٢٠٠٠ك
ــه  ١٣( ــاير  ١٢( ٤٢٥٦)، و ٢٠٠٠متوز/يوليـ ــانون الثاين/ينـ كـ

ــه  ١١( ٤٣٤٦)، و٢٠٠١  ٤٤٤٨ )، و٢٠٠١متوز/يوليــــــــــــــ
ــان ١٥( ــاير كـ ــه  ١٢( ٤٥٧٤ )، و٢٠٠٢ون الثاين/ينـ متوز/يوليـ

ــوبر  ١١( ٤٦٢٢ )، و٢٠٠٢ ــرين األول/أكتـــــ ). ٢٠٠٢تشـــــ
وخــالل هــذه الفتــرة، باإلضــافة إىل اجللســات الــيت يتناوهلــا هــذا   

ــدان  اصــالفــرع، عقــد اجمللــس عــددا مــن اجللســات اخل   ة مــع البل
مـال  املسامهة بقوات يف بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بريفالكا، ع

ــالقرار  ــاء.    ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــاين، الفرعــان ألــف وب ــق الث )، املرف
ــدت  ــات يف تلـــك وعقـ ــاير   ١٠اجللسـ ــانون الثاين/ينـ  ٢٠٠٢كـ
)، ٤٥٦٩(اجللسـة   ٢٠٠٢متوز/يوليـه   ١٠ )، و٤٤٤٦(اجللسة 

 .)٤٦٢٠(اجللسة ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ١٠و 

)، و ٢٠٠٠( ١٣٠٧)، و ٢٠٠٠( ١٢٨٥مبوجـــب القـــرارات    )١٣٣(
)، ٢٠٠٢( ١٣٨٧)، و ٢٠٠١( ١٣٦٢)، و ٢٠٠١( ١٣٣٥

ــة لفتــرات مــدة كــل منــها ســتة أشــهر.      مــدد اجمللــس واليــة البعث
)، مـدد  ٢٠٠٢( ١٤٣٧)، و٢٠٠٢( ١٤٢٤ومبوجب القرارين 

 اجمللس والية البعثة ملدة ثالثة أشهر وشهرين، على التوايل.


