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. وبـدءا مـن     ٢٠٠٠حزيران/يونيـه   ٣٠إىل ما كان عليه قبـل  
ــرار  ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢٨الق كــانون األول/ديســمرب   ١٥) امل
ــيت    ٢٠٠٦ ــة الـ ــل للعمليـ ــده الكامـ ــن تأييـ ــس عـ ــرب الـ ، أعـ

ــه  ٨اســتهلت مبوجــب االتفــاق املــؤرخ    ،)٤٢(٢٠٠٦متوز/يولي
املرحلة التحضـريية يف وقـت مبكـر مـن أجـل       ودعا إىل إكمال

اعي احلميـــــدة الكاملـــــة يف أقـــــرب اســـــتئناف عمليـــــة املســـــ
)، املــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٨ القــــــرار ممكــــــن. ويف وقــــــت

)، ٢٠٠٧( ١٧٨٩، والقــــــــرار ٢٠٠٧حزيران/يونيــــــــه  ١٥
، الحظ الـس مـع   ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٤املؤرخ 

أهـاب بــاألطراف  القلـق عـدم إحـراز تقـدم يف تلـك العمليـة، و      
مجيعها أن تشـارك علـى الفـور مشـاركة بنـاءة يف اجلهـود الـيت        
تبذهلا األمم املتحدة. وأكد الس من جديد أيضـا أن الوضـع   
الراهن غري مقبول، وأن املفاوضات بشأن حـل سياسـي ـائي    

__________ 

  )٤٢(  S/2006/572.  

ملشكلة قربص قد ظلت يف طريق مسـدود ملـدة طويلـة للغايـة.     
أن يشــتركا يف مشــاورات مــع وأهــاب الــس باجلــانبني أيضــا 

  القوة بشأن تعيني حدود املنطقة العازلة.  

ويف اثنــتني مــن اجللســات، أدىل ممثــل اليونــان ببيــام.   
، أعرب املمثـل عـن أسـف وفـد بلـده ألن      ٥٤٦٥ففي اجللسة 

يوجـــه رســـالة واضـــحة وقويـــة     ) ال٢٠٠٦( ١٦٨٧القـــرار 
بشــكل كــاف بشــأن أســاس ونطــاق وأهــداف جهــود األمــم    

حـــدة مـــن أجـــل إجيـــاد تســـوية عادلـــة ودائمـــة ملشـــكلة        املت
، أعرب عـن تقـدير بلـده لقـوة     ٥٥٩٣. ويف اجللسة )٤٣(قربص

ــة العامـــة       ــربص ولألمانـ ــالم يف قـ ــظ السـ ــدة حلفـ ــم املتحـ األمـ
  .)٤٤(إلسهامهما يف احملافظة على االستقرار يف اجلزيرة

__________ 

  )٤٣(  S/PV.5465 ٣، الصفحة.  

  )٤٤(  S/PV.5593 ٣و  ٢، الصفحتان.  

    
  البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة - ٣٠

  
  احلالة يف البوسنة واهلرسك    -ألف 

 ٤٩٩٧لســة اجلالــرئيس يف  الــذي أدىل بــه  بيــانال  

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٥املعقودة يف 

موجهـة إىل   ٢٠٠٤شـباط/فرباير   ١٩رسالة مؤرخـة  ب  
رئــيس جملــس األمــن، أحــال األمــني العــام إىل الــرئيس التقريــر   
ــذ اتفــاق      ــل الســامي لتنفي اخلــامس والعشــرين املقــدم مــن املمث

وأفـاد املمثـل السـامي يف     .)١(لسالم املتعلق بالبوسنة واهلرسـك ا
ــة       ــل يف كفال ــه األمســى املتمث ــا دف ــا زال ملتزم ــه م ــر بأن التقري
وضع البوسنة واهلرسك بشكل ال رجعة فيـه علـى الطريـق إىل    

وأن أولوياتـه تركـز علـى     ،كيان الدولـة وإىل االحتـاد األورويب  
__________ 

  )١(  S/2004/126. 

العدالـة  ”- االقتصـادي   ترسيخ سيادة القانون ودفع اإلصالح
إىل األمـــام، مـــع املضـــي قـــدما يف زيـــادة   - “وفـــرص العمـــل

حتســني أداء مؤسســات احلكــم الرئيســية وفاعليتــها يف البوســنة 
أبلغ املمثل السـامي، يف مجلـة أمـور، يف مـا يتعلـق      و ،واهلرسك

بواليـــة مكتبـــه، عـــن إحـــراز تقـــدم حمـــدود يف عـــدة جمـــاالت   
القـانون، وسياسـة الضـرائب     رئيسية، ومشل ذلك جمـال سـيادة  

غري املباشرة، وإصالح شؤون الدفاع واالستخبارات، وإنشـاء  
إضـــافة إىل ذلـــك، أفـــاد بـــأن ودائـــرة جـــرائم احلـــرب احملليـــة. 

ــة    ــادة حمليــ ــية مــــن أجــــل االنتقــــال إىل قيــ األهــــداف الرئيســ
للمسؤوليات يف ما يتعلق حبق الالجئني يف العودة قد حتققـت،  

فرقة العمل املعنية بـالتعمري والعـودة يف    وأنه من املمكن إغالق
ــت واليتـــها بنجـــاح.       ــامي، بعـــد أن أمتـ ــب املمثـــل السـ مكتـ

ــا ويف ــاخ السياســـي،   مـ ــريتعلـــق باملنـ ــامي أن  ذكـ املمثـــل السـ
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التـوازي   وتـدمي العالقات يف االئتالف احلاكم ال تزال متوترة، 
على أساس االنتماء العرقي، بـالرغم مـن التغـيريات الدسـتورية     

مت وضعها موضع التطبيق منذ عـامني. وإضـافة إىل ذلـك،     اليت
متيزت الفترة املشمولة بالتقرير حبدوث مناوشات سياسية بـني  
احلكومة واملعارضة، وذلك قبل االنتخابـات البلديـة الـيت كـان     

 فــاد. وأ٢٠٠٤مــن املقــرر إجراؤهــا يف تشــرين األول/أكتــوبر  
ــة الشــرطة التابعــة لالحتــاد األورويب و   ــأن بعث كــذلك براجمهــا  ب

الراميـــة إىل وضــع ترتيبــات مســتدامة يف جمــال أعمــال الشــرطة 
حتت سـيطرة البوسـنة واهلرسـك ومتماشـية مـع أفضـل املعـايري        
ــة والدوليــة أصــبحت اآلن مســة راســخة مــن مســات        األوروبي
الشرطة يف البوسنة واهلرسك. وأبلغ املمثل السـامي أيضـا عـن    

تتعـرض هلـا عمليـة منــح      تزايـد عـدد التحـديات القانونيـة الـيت    
شهـــادة األهليــة للشــرطة، الــيت اضــطلعت ــا قــوة الشــرطة        
ــنة       ــم املتحــدة يف البوس ــة األم ــن بعث ــة بوصــفها جــزءا م الدولي

ــر   ــة فتــ ــىت ايــ ــك، حــ ــانون األول/ واهلرســ ــها يف كــ  ة واليتــ

. وأفـاد بـأن تلـك التحـديات ميكـن أن تـؤدي       ٢٠٠٢ ديسمرب
لوا علـى شـهادة األهليـة    إىل عودة أفراد الشرطة الـذين مل حيصـ  

مــن قــوة الشــرطة الدوليــة إىل عملــهم. ورأى أن هــذا يشــكل   
ديدا خطريا لألعمال اليت ضـت ا األمـم املتحـدة يف جمـال    
الشــرطة، ممــا ســيلحق ضــررا بالغــا بسمعـــة األمــم املتحــدة يف    

ســـألة تســـتدعي املالبوســـنة واهلرســـك. وأكـــد علـــى أن هـــذه 
علــى الــرغم مــن قــائال إنــه تحــدة، اهتمامــا فوريــا مــن األمــم امل

ألمــم املتحــدة يف هــذه املســألة، التماســه للمشــورة مــرارا مــن ا
  يتأت حىت اآلن العثور على حل عملي ومرض للجميع.   مل

ــته      ــال جلســ ــدول أعمــ ــن يف جــ وأدرج جملــــس األمــ
األمـــني  ، رســـالة٢٠٠٤آذار/مـــارس  ٣، املعقـــودة يف ٤٩٢٠

ــام ــذكورة أعــاله املؤرخــة   الع . )١(٢٠٠٤اط/فرباير شــب ١٩امل
واستمع الـس إىل إحاطـات قـدمها املمثـل السـامي، ووكيـل       
ــيس جملــس وزراء     ــات حفــظ الســالم، ورئ األمــني العــام لعملي
البوسنة واهلرسك، وبعدها أدىل مجيـع أعضـاء الـس ببيانـات     

ــدا (  ــثال أيرلنـ ــذلك ممـ ــاوكـ ــاد األورويب)،   متكلمـ ــم االحتـ باسـ
  .)٢(وكرواتيا

سامي يف إحاطته أن البوسنة واهلرسـك  املمثل ال وذكر  
لديها هدفان واضحان وقـابالن للتحقيـق ومهـا: االنضـمام إىل     
برنامج الشـراكة مـن أجـل السـالم التـابع ملنظمـة حلـف مشـال         
األطلسي، وبدء املفاوضـات مـع االحتـاد األورويب علـى اتفـاق      
حتقيق االستقرار واالنتسـاب. وأبـرز املوقـف اجلمـاعي اجلديـد      

ود يف جملس الوزراء، واملستوى العايل من فن احلكـم  الذي يس
وأهلية القيادة ضمن األوساط السياسـية، ولكنـه حـذر مـن أن     
عملية اإلصـالح ال تـزال معاقـة جزئيـا بسـبب جـدول أعمـال        
مثقل، وبسبب ما تبقى من نزعـة اإلعاقـة وجوانـب العجـز يف     

 وأكـد علـى أن االقتصـاد ال يـزال مثـار      ،هياكل اتفاق دايتـون 
  .)٣(قلقه الرئيسي

ــن        ــام عــ ــني العــ ــل األمــ ــديث وكيــ ــرض حــ ويف معــ
التحــديات القانونيــة الــيت تعتــرض عمليــة مــنح شــهادة األهليــة  
ــرز األمهيــة         ــة، أب ــوة الشــرطة الدولي ــا ق  ــوم ــيت تق للشــرطة ال
السياسية للمشـكلة وضـرورة التوصـل إىل حـل مبكـر. وأشـار       

الـــت إىل أن الســـلطات يف البوســـنة واهلرســـك كانـــت ومـــا ز 
ملزمة، مبوجب القانون الدويل، بتنفيذ القرارات الصـادرة عـن   
قوة الشرطة الدولية، ورأى أن دعـم الـس سـيكون لـه أمهيـة      

  .)٤(حامسة يف تذكري السلطات بتلك االلتزامات
__________ 

ــتونيا، و     )٢(   ــان إسـ ــذا البيـ ــدت هـ ــلأأيـ ــدا،  يسـ ــا، وبولنـ ندا، وبلغاريـ
مانيـــــا، وســـــلوفاكيا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورو وتركيـــــا،
وليختنشـتاين، ومالطـة،    وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا،    وسلوفينيا،
 وهنغاريا.  والنرويج،

  )٣(  S/PV.4920 ١١-٣، الصفحات. 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤(  
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ورأى رئيس جملس وزراء البوسـنة واهلرسـك أن بلـده      
لـة بلـد   ميثل منوذجا إجيابيا لفعاليـة تـدخل اتمـع الـدويل، وحلا    

متكــن يف فتــرة مــا بعــد الصــراع أن يصــبح مشــاركا نشــيطا يف 
عملية تعزيز االستقرار على مستوى املنطقـة. وأكـد للمجلـس    

ستواصـل عمليـة اإلصـالح الكاملـة. وإضـافة       ة بلدهأن حكوم
إىل ذلك، أشار إىل قرب اسـتبدال قـوات منظمـة حلـف مشـال      

عن توقعـه   األطلسي بفرقة عمل من االحتاد األورويب، وأعرب
مشــاركة كاملــة مــن الــس يف التحديــد الــدقيق لواليــة فرقــة   

  .)٥(العمل اجلديدة

ــيت أدلــ       ــات ال ــتكلمني ويف البيان ــق معظــم امل ــا  واواف 
عقب اإلحاطـات، علـى تقيـيم املمثـل السـامي وأقـروا بالتقـدم        
احملــرز. وإضــافة إىل ذلــك، أعــرب عــدة مــتكلمني عــن قلقهــم   

اليت تواجه عملية منح شـهادة األهليـة    إزاء التحديات القانونية
ــذه     ــالنظر يف هـ ــس بـ ــام الـ ــوا إىل قيـ ــرطة، ودعـ ــباط الشـ لضـ

وأكــد عــدد مــن املــتكلمني جمــددا علــى ضــرورة        .)٦(املســألة
تكثيــف اجلهــود لتقــدمي جمرمــي احلــرب اهلــاربني، وال ســيما       
رادوفان كراديتش وراتكو مالديتش للمحاكمـة أمـام احملكمـة    

ورأى ممثــل االحتــاد الروســي  .)٧(فيا الســابقةالدوليــة ليوغوســال
مثــل الســامي  مأن الســلطات التنفيذيــة االســتثنائية املخولــة لل   

ينبغــي أن تنفــذ إال يف حــاالت اســتثنائية وباتفــاق إلزامــي       ال
__________ 

 .١٤-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

ــه،    )٦(   ــع نفســ ــفحتاناملرجــ ــي)؛   ١٧و  ١٦ الصــ ــاد الروســ (االحتــ
ــفحتان ــبانيا)؛  ١٨و  ١٧ والصـــ ــفحتان(إســـ  ٢١و  ٢٠ والصـــ

الصـفحات  و ؛(اململكـة املتحـدة)   ٢٣-٢١الصفحات و(أملانيا)؛ 
(الواليـات املتحـدة)؛    ٣١-٢٩حات الصفو(الفلبني)؛  ٢٥-٢٣

 (فرنسا). ٣٣والصفحة 

(اململكـــــة املتحـــــدة)؛  ٢٣-٢١املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحات   )٧(  
 ٢٩و  ٢٨ والصــــــفحتان(الفلــــــبني)؛  ٢٥-٢٣الصــــــفحات و

ــتان)؛  ــفحات و(باكســـ ــدة)؛  ٣١-٢٩الصـــ (الواليـــــات املتحـــ
 االحتاد األورويب). باسميرلندا، أ( ٣٥و  ٣٤ والصفحتان

 .)٨(ومسبق مع أعضـاء الـس التـوجيهي لـس تنفيـذ السـالم      

االحتـاد   باسـم االحتـاد األورويب، إن   متكلماوقال ممثل أيرلندا، 
األورويب قـد أكــد علـى اســتعداده إليفـاد بعثــة متابعـة إىل قــوة     

  .  )٩(تثبيت االستقرار التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي

وأدرج الس مـرة أخـرى يف جـدول أعمـال جلسـته        
، الرســــالة  ٢٠٠٤حزيران/يونيــــه  ٢٥، املعقــــودة يف ٤٩٩٧

بوســـنة الـــس ممثــل ال  ودعــا  .)١٠(املوجهــة مـــن األمــني العـــام  
أدىل الـــرئيس  اجللســـة. ويف اجللســـةواهلرســـك للمشـــاركة يف 

ويف مجلــة مــا أورده الــس  ،)١١((الفلــبني) ببيــان باســم الــس
  يف البيان أنه:

إىل قراراتـه ذات الصـلة وتأييـده لالتفـاق اإلطـاري العـام        أشار  
  للسالم يف البوسنة واهلرسك؛

اق األمـم املتحـدة   تأكيد األساس القـانوين الـوارد يف ميثـ    وأعاد  
  والذي أُسندت مبوجبه الوالية إىل قوة الشرطة؛  

أن عملية املصادقة قد نفذت عمال بواليـة قـوة الشـرطة     وأكد  
  ويؤيد هذه العملية تأييدا تاما؛  

عن قلقـه إزاء تقـاعس السـلطات املختصـة يف البوسـنة       وأعرب  
  ملصادقة؛  واهلرسك عن اختاذ اإلجراءات الواجبة لتنفيذ قرارات رفض ا

ــام    وأهــاب   ــذ الت بســلطات البوســنة واهلرســك أن تكفــل التنفي
جلميــع القــرارات الصــادرة عــن قــوة الشــرطة وإــاء خدمــة األشــخاص    
الذين رفضت قوة الشرطة املصـادقة علـى صـالحيتهم، واسـتبعاد هـؤالء      
األشخاص من العمـل، ال حاليـا وال مسـتقبال، يف أي وظيفـة داخـل أي      

  نفاذ القانون يف البوسنة واهلرسك.  وكالة من وكاالت إ
  

__________ 

  .  ١٧و  ١٦فسه، الصفحتان املرجع ن  )٨(  

 .٣٥و  ٣٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  

  )١٠(  S/2004/126. 

  )١١(  S/PRST/2004/22. 
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٥١القرار   

ــته   متــــــــــوز/ ٩املعقــــــــــودة يف ٥٠٠١يف جلســــــــ

    ٢٠٠٤  يوليه

، املعقـــودة يف ٥٠٠١مـــن يف جلســـته جملـــس األ دعـــا  
، ممثلــــي إيطاليــــا والبوســــنة واهلرســــك ٢٠٠٤متوز/يوليــــه  ٩

ا) انتبـاه الـس   يف املناقشة. ووجه الـرئيس (رومانيـ   للمشاركة
موجهة من ممثـل   ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩إىل رسالة مؤرخة 

يرلنــدا أيرلنــدا، حييــل ــا رســالة موجهــة مــن وزيــر خارجيــة   أ
ورئــــيس جملــــس االحتــــاد األورويب، تتعلــــق بــــاعتزام االحتــــاد  
األورويب بــدء بعثــة لالحتــاد بعــد اختــاذ منظمــة حلــف مشــال        

قــوة حتقيــق االســتقرار يف األطلســي (النــاتو) قــرار إــاء مهمــة  
 .)١٢(٢٠٠٤البوســــنة واهلرســــك يف كــــانون األول/ديســــمرب 

وطرح بعـد ذلـك للتصـويت مشـروع قـرار مقـدم مـن االحتـاد         
الروســي، وإســـبانيا، وأملانيـــا، وإيطاليـــا، ورومانيـــا، وفرنســـا،  

واعتمـد   ،)١٣(واململكة املتحـدة، والواليـات املتحـدة األمريكيـة    
ــدون مناقشــة بوصــ   ــرار باإلمجــاع وب )، ٢٠٠٤( ١٥٥١فه الق

ــهالــذي قــرر  الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن    ب
  :ما يلي ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها

ــدقيق بالتزاماــا مبوجــب االتفــاق    دعــا   األطــراف إىل التقيــد ال
اإلطاري واتفاق دايتون، وأعرب عـن عزمـه علـى إبقـاء تنفيـذ االتفـاقني       

اهلرســك قيــد االســتعراض؛ ورحــب بقــرار منظمــة  واحلالــة يف البوســنة و
حلف مشال األطلسي (الناتو) إاء عملية قوة حتقيـق االسـتقرار املتعـددة    

  ؛  ٢٠٠٤اجلنسيات احلالية حبلول اية عام 

ورحب أيضا باعتزام االحتاد األورويب إيفـاد بعثـة تابعـة لـه إىل       
 البوســــنة واهلرســــك تتضــــمن عنصــــرا عســــكريا ابتــــداء مــــن كــــانون 

  ؛  ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

__________ 

  )١٢(  S/2004/522. 

  )١٣(  S/2004/545 . 

أذن للدول األعضاء اليت تتصـرف مـن خـالل املنظمـة املشـار      و  
ـــق  ألــف التفــاق الســالم أو بالتعــاون معهــا باإلبقــاء    - ١إليهــا يف املرفـ

لفترة مقررة إضافية مدا ستة أشهر على قوة حتقيـق االسـتقرار املتعـددة    
) ١٩٩٦( ١٠٨٨اجلنسيات على النحـو الـذي أنشـئت بـه وفقـا للقـرار       

حتــت قيـــادة وإشــراف موحديــــن، وذلــك مــن أجـــل أداء الــدور احملــــدد  
  التفاق السالم؛   ٢ألف و  - ١فــي املرفقــني 

ــدول األعضــاء و   مــن  ١١بــأن تقــوم، مبوجــب الفقــرة     أذن لل
  القــــــــرار، باختــــــــاذ مجيــــــــع التــــــــدابري الالزمــــــــة لتنفيــــــــذ املرفــــــــق 

  ه؛  ألف من اتفاق السالم وكفالة االمتثال ل - ١

أذن للــدول األعضاء بــأن تتخذ مجيع التدابري الالزمــة، بنـاء  و  
على طلب قوة حتقيق االستقرار، إما للدفاع عـن القـوة أو ملسـاعدا يف    

  أداء مهمتها؛  

ــأن حتتــرم أمــن وحريــة تنقــل أفــراد القــوة    و   طالــب األطــراف ب
  وغريهم من املوظفني الدوليني؛  

ينبغــي أن تطبــق مؤقتــا علــى  قــرر أن اتفاقــات مركــز القــواتو  
  بعثة االحتاد األورويب املقترحة والقوات التابعة هلا. 

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٧٤القرار   

 تشـرين الثـاين/   ٢٢املعقـودة يف   ٥٠٨٥يف جلسته 

    ٢٠٠٤نوفمرب 

، ٥٠٧٥أدرج جملس األمن يف جدول أعمال جلسـته    
، رسـالة مؤرخـة   ٢٠٠٤تشرين الثـاين/نوفمرب   ١١املعقودة يف 

موجهـة مـن األمـني العـام إىل      ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٨
رئيس جملس األمن، حييل ا التقرير السادس والعشرين املقـدم  
مــن املمثــل الســامي لتنفيــذ اتفــاق الســالم املتعلــق بالبوســنة         

تقـــدما  بـــأن املمثــل الســـامي يف تقريــره   وأفـــاد .)١٤(واهلرســك 
ــق  ملموســا  ــد حتق ــع اق ــل   يف مجي ــب املمث ــام األساســية ملكت مله

ــالح     ــانون، وإصـ ــيادة القـ ــاالت سـ ــك جمـ ــا يف ذلـ ــامي، مبـ السـ
__________ 

  )١٤(  S/2004/807. 
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االقتصـــاد، وتعزيــــز قــــدرة مؤسســـات البوســــنة واهلرســــك،   
ــاد    ــك، أفـ ــافة إىل ذلـ ــدفاع. وإضـ ــأن، وإصـــالح الـ ــنة بـ البوسـ

أصــبح بإمكاــا أن تنضــم إىل  علــى الــرغم مــن أــا واهلرســك 
ملنظمـة حلـف مشـال     بعالتـا  برنامج الشـراكة مـن أجـل السـالم    

األطلسي وأن تشـرع يف مفاوضـات مـع االحتـاد األورويب مـن      
أجــل إبــرام اتفــاق لتحقيــق االســتقرار واالنتســاب، مل تــتمكن  
من استيفاء املعايري املطلوبة لالنضمام إىل برنامج الشـراكة مـن   
أجــل الســالم يف مــؤمتر قمــة احللــف باســطنبول، ألن هنــاك يف  

حـال  “ العناصـر املعرقلـة  ”غريا من مجهورية صربسكا عددا ص
دون وفاء مجهورية صربسـكا والبوسـنة واهلرسـك بالتزامامـا     
بالتعاون التام مع احملكمة الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة. وأفـاد    

، أصــدر ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ١٢املمثــل الســامي أيضــا بأنــه يف  
ــس األورويب قــراره   ــذي يقضــي  ال باالستعاضــة عــن قــوة   ال

ســتقرار التابعــة ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي بقــوة  حتقيــق اال
حفظ سالم حتـت قيـادة االحتـاد األورويب وذلـك حبلـول بدايـة       

  .٢٠٠٥عام 

إىل إحاطات قـدمها املمثـل    اجللسةواستمع الس يف   
ــؤون       ــر الشـ ــوزراء ووزيـ ــس الـ ــيس جملـ ــب رئـ ــامي، ونائـ السـ

واألمــني العـام ملنظمـة حلــف    ،اخلارجيـة يف البوسـنة واهلرسـك   
ــي. ويف   ــال األطلسـ ــةمشـ ــه اجللسـ ــاء  انفسـ ــع أعضـ ، أدىل مجيـ

ببيانات، وكذلك ممثال كل من اليابان وهولنـدا (باسـم    الس
  .  )١٥(االحتاد األورويب)

مجلـة أمـور،   ضـمن  وقـال املمثـل السـامي يف إحاطتـه،       
 ســتتيحإن تســليم منظمــة حلــف مشــال األطلســي قيــادة البعثــة  

يف البوســـنة واهلرســـك لالحتـــاد األورويب جتميـــع كـــل أصـــوله 
القــوة الــيت يقودهــا   يشــملمبــا واملمثــل الســامي، مــن تنســيق ب

__________ 

 ،ورومانيـــا ،وتركيـــا ،وبلغاريـــا ،يســـلنداأأيـــد البيـــان كـــل مـــن   )١٥(  
 وكرواتيا.

االحتاد األورويب وبعثـة شـرطة االحتـاد األورويب وبعثـة االحتـاد      
األورويب للرصد ووفد املفوضية األوروبية. ودعا أيضـا إىل أن  

ــس   ــث الـ ــة    بيبعـ ــادة مجهوريـ ــحة إىل قـ ــة وواضـ ــالة قويـ رسـ
ــكا يف ــق ب  صربســ ــا يتعلــ ــة   مــ ــة الدوليــ ــع احملكمــ ــاون مــ التعــ

ما يتعلق مبسألة التحديات القانونيـة   سالفيا السابقة. ويفوليوغ
اليت تتعرض هلـا عمليـة مـنح شـهادات الصـالحية للشـرطة مـن        
قبل قوة الشـرطة الدوليـة، أبلـغ املمثـل السـامي أنـه بعـد البيـان         

، ٢٠٠٤الرئاسي الذي أصدره جملس األمـن يف حزيران/يونيـه   
اســـة البوســـنة واهلرســـك كـــل الســـلطات الوطنيـــة  طالبـــت رئ

ألمـم املتحـدة   اتنفيـذ قـرارات    ـدف املختصة مبواءمة قوانينـها  
الصــالحية تنفيــذا كــامال. وعلــى الــرغم مــن    اتشــهادبشــأن 
نظرا لوجود أمثلة على خمالفـات إجرائيـة، رأى املمثـل    وذلك، 

الســــامي أن هنــــاك حاجــــة إىل إجيــــاد حــــل هلــــذه احلــــاالت  
  .  )١٦(هافي  املشكوك

ــة      ــيس جملــس وزراء ووزيــر خارجي وأعــرب نائــب رئ
ــن    ــك عــ ــنة واهلرســ ــام أن البوســ ــه التــ ــع   إدراكــ ــاون مــ التعــ

اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة يبقـى مـن أكـرب         احملكمة
العقبــــات أمــــام البوســــنة واهلرســــك يف عمليــــات االنــــدماج 

ا األطلســية، إال أنــه رأى أن هنــاك التزامــا سياســي -األوروبيــة 
سلطات مجهوريـة   مشريا إىل قيامثابتا باعتقال جمرمي احلرب، 

صربســكا مــؤخرا بعــدة حمــاوالت اعتقــال. ويف ســياق آخــر،    
 مـؤخرا وجه انتباه الس إىل أن كل اإلصالحات الـيت جـرت   

يف البوسنة واهلرسك ما كانت لتتحقق بـدون االسـتعداد التـام    
ؤولية ملؤسســـات البوســـنة واهلرســـك وساســـتها لتحمـــل املســـ

 فـرض أي قـانون مـن قبـل     وتقدمي التنازالت الالزمة، وأنـه مل ي
ــذلك، أعــرب عــن      ــل الســامي خــالل الســنة الســابقة. ول املمث
اقتناعه بأن الوقت قـد حـان للنظـر يف اسـتعراض واليـة املمثـل       

__________ 

  )١٦(  S/PV.5075 ٩-٣، الصفحات. 
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الســامي، مبــا يف ذلــك ســلطاته التنفيذيــة االســتثنائية، وأكــد       
أمت اســتعداد للمجلــس أن ســلطات البوســنة واهلرســك علــى     

  .)١٧(لتويل السلطة الكاملة من أجل مستقبل البلد

ــامي       ــل السـ ــر املمثـ ــتكلمني بتقريـ ــم املـ ــب معظـ ورحـ
ــوة االحتــاد      ــق االســتقرار إىل ق ــوة حتقي ــن ق ــال م ــأوا االنتق وارت

تقـدمي  لاألورويب. وأوىل العديد من املتكلمني أيضا أمهية كبرية 
يوغوســالفيا جمرمــي احلــرب الــذين أصــدرت احملكمــة الدوليــة ل 

  العدالة.    السابقة لوائح اام ضدهم إىل

ورأى ممثل االحتاد الروسي أن إخالص بلـدان البلقـان     
املؤكــد للمنظــور األورويب ميكــن أن يســتعمل بشــكل فعــال      
كعامل إضايف إلرسـاء االسـتقرار يف املنطقـة، ويبقـى أهـم أمـر       

دايتـــون للســـالم، الـــذي رأى أنـــه  يف رأيـــه هـــو تنفيـــذ اتفـــاق
ــية  جيــــب أن ي ال ختــــزل يف الشــــروط الــــيت حــــددا املفوضــ

األوروبية لبـدء املفاوضـات مـن أجـل اتفـاق حتقيـق االسـتقرار        
ــي    ــال األطلسـ ــامج حلـــف مشـ ــات برنـ ــاب ويف متطلبـ واالنتسـ
ــن أجــل الســالم. وأكــد أيضــا أن املســؤولية عــن       للشــراكة م
املشاكل اليت ما زالت قائمة يف البوسنة واهلرسـك ال جيـب أن   

قــال إن االحتــاد ل للصــرب وحــدهم. وإضــافة إىل ذلــك،  حتمــ
ــن   الروســي، ــرغم م ــى ال ــة اجلنائيــة     عل ــع احملكم ــاون م أن التع

ــة ليوغوســالفيا الســابقة يعــد عنصــرا مهمــا يف اتفاقــات     الدولي
ــون وأنــ  ــه دايت ــن جانب ــن الصــرامة يف      ه م ــة م ــذ أكــرب درج حيب

 يـرى االمتثال لقرارات جملس األمن ذات الصلة باملوضوع، ال 
أن استقرار البوسنة واهلرسك وعملية السـالم برمتـها جيـب أن    

  .)١٨(يبقيا رهينة هذا الوجه احملدد من اتفاق دايتون
__________ 

 .١٢-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٧(  

 .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٨(  

ــدا باســم االحتــاد      ــل هولن ــم ممث أكــد ف، األورويب وتكل
علــى أمهيــة أول بعثــة حفــظ ســالم تابعــة لالحتــاد األورويب يف   

حتـاد  البوسنة واهلرسك، بوصفها العنصـر األخـري يف سياسـة اال   
ــاملة إزاء البوســـنة واهلرســـك، وأمهيتـــها أيضـــا      األورويب الشـ
لالحتـــــاد األورويب واألمـــــم املتحـــــدة. ورأى أن للمنظمـــــات 

ــد األ  ــة دوراً متزايــ ــالم   اإلقليميــ ــظ الســ ــه يف حفــ ــة تؤديــ مهيــ
  .)١٩(السالم  وبناء

وقــال األمــني العــام ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي يف    
األمــم املتحـــدة  إن منظمــة حلــف مشـــال األطلســي و    تــه إحاط

جتدان جماال متزايدا للتعاون بينهما يف عمليـات السـالم. ورأى   
أن الوقت قد حان إلاء مهمة قـوة حتقيـق االسـتقرار، بـالنظر     
إىل حتسن حالة األمن يف البوسنة واهلرسك، وأفـاد بأنـه يتطلـع    
إىل صــدور قــرار لــس األمــن يــأذن بتســليم املســؤوليات مــن  

 لســي إىل االحتـــاد األورويب. وأفـــاد منظمــة حلـــف مشـــال األط 
بـأن حلـف مشـال األطلسـي سـيحتفظ بوجـود عسـكري         أيضا

مــا يتعلــق بإصــالح شــؤون  يف البلــد، يقــوم بتقــدمي املشــورة يف
الــدفاع ويظــل ملتزمــا بتقــدمي جمرمــي احلــرب الــذين صــدرت    

  .  )٢٠(حبقهم لوائح اام للعدالة

، املعقـــــودة يف ٥٠٨٥س يف جلســـــته لـــــا ودعـــــا  
، ممثـــل البوســـنة واهلرســـك ٢٠٠٤رين الثـــاين/نوفمرب تشـــ ٢٢

لالشتراك يف املناقشة. ووجه الرئيس (الواليات املتحدة) انتبـاه  
ــة     ــائل مؤرخــ ــالث رســ ــس إىل ثــ ــاين/  ١٩الــ ــرين الثــ  تشــ

 وكانــت .)٢١(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن ٢٠٠٤ نــوفمرب
رسـالة موجهـة   حتيـل  الرسالة األوىل، الـواردة مـن ممثـل أملانيـا،     

إىل املمثــل الســامي لالحتــاد األورويب مــن األمــني العــام ملنظمــة  
__________ 

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٩(  

  )٢٠(  S/PV.5075 ،  ٥-٢الصفحات  ،١االستئناف. 
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ــي،   ــال األطلسـ ــف مشـ ــأنحلـ ــطة   بشـ ــيريات يف إدارة أنشـ التغـ
 وكانـت االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسنة واهلرسـك.  

رسـالة موجهـة   حتيـل  الرسالة الثانية، الواردة من ممثـل هولنـدا،   
ــف مشــال األط     ــة حل ــام ملنظم ــني الع ــن املمثــل   إىل األم لســي م

الدور الذي سيضطلع به كـل   بشأنالسامي لالحتاد األورويب، 
من الناتو واالحتاد األورويب بعد فترة االنتقـال مـن عمليـة قـوة     
حتقيق االسـتقرار يف البوسـنة واهلرسـك إىل عمليـة ألثيـا التابعـة       

مـن ممثـل    املوجهـة الرسـالة الثالثـة،    أمـا  .لقوة االحتـاد األورويب 
رســالة موجهــة مــن رئــيس  فكانــت حتيــل هلرســك، البوســنة وا

ــوة االحتــاد        ــز ق ــق مبرك ــنة واهلرســك تتعل ــة البوس ــس رئاس جمل
األورويب واستمرار وجود الناتو يف البوسنة واهلرسـك وتؤكـد   
علـــى القبـــول التـــام لقـــوة االحتـــاد األورويب والنـــاتو كخلـــف  

  شرعي لبعثة ووالية قوة حتقيق االستقرار التابعة للناتو.

ــرح    ــرار   وطـ ــروع قـ ــويت مشـ ــك للتصـ ــد ذلـ ، )٢٢(بعـ
دون مناقشــــــة بوصــــــفه القــــــرار بــــــواعتمــــــد باإلمجــــــاع و

ــرر  ٢٠٠٤( ١٥٧٥ ــذي ق ــه)، ال ــس، متصــرفا مبوجــب    ب ال
ــها     ــة أمــور من ــاق األمــم املتحــدة، مجل  الفصــل الســابع مــن ميث

  :يلي  ما

ــاد        ــوة االحتـ ــك لقـ ــنة واهلرسـ ــلطات البوسـ ــدعم سـ ــرف بـ اعتـ
حلــف مشــال األطلســي وبتأكيــدها  األورويب والســتمرار وجــود منظمــة 

ميكنـــهما مـــن أداء  أمـــا اخللـــف القـــانوين لقـــوة حتقيـــق االســـتقرار مبـــا 
  مهمتيهما حتقيقا ملقاصد اتفاق السالم؛  

ــاد      وأ   ــالل االحتـ ــن خـ ــرف مـ ــيت تتصـ ــاء الـ ــدول األعضـ ذن للـ
األورويب أو بالتعاون معه بإنشاء قوة حتقيـق اسـتقرار متعـددة اجلنسـيات     

شــهرا لتكــون خلفــا قانونيــا لقــوة حتقيــق  ١٢ة قــدرها لفتــرة مقــررة أوليــ
  االستقرار وختضع لقيادة وإشراف موحدين؛  

__________ 

  )٢٢(  S/2004/920 . 

ذن للــدول األعضــاء باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتنفيــذ       وأ  
مــن اتفــاق الســالم وكفالــة االمتثــال هلمــا،  ٢ألــف واملرفــق  - ١املرفــق 
م وجــوب أن تســتمر األطــراف يف حتمــل املســؤولية، علــى قــد       وأكــد

املســاواة، عــن االمتثــال ألحكــام هــذين املــرفقني، وأن ختضــع بالتســاوي 
إلجراءات اإلنفـاذ الـيت قـد تراهـا قـوة االحتـاد األورويب ووجـود منظمـة         
ــذ أحكــام هــذين املــرفقني      ــة تنفي حلــف مشــال األطلســي ضــرورية لكفال

  ومحاية تلك القوة وذلك الوجود؛  

تدابري الالزمــة، بنـاء  ذن للــدول األعضاء بــأن تتخذ مجيع الوأ  
على طلب قوة االحتاد األورويب أو مقر منظمـة حلـف مشـال األطلسـي،     

  للدفاع عن القوة وعن وجود املنظمة وملساعدما يف أداء مهمتيهما.  
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٣٩القرار   

ــاين/ ٢١املعقــودة يف ٥٣٠٧يف جلســته   تشــرين الث

    ٢٠٠٥نوفمرب 

 ٥١٤٧األمن يف جدول أعمال جلسـتيه  أدرج جملس   
رســالتني مــوجهتني مــن األمــني العــام إىل رئــيس   )٢٣(٥٣٠٦و 

جملس األمن، حييل مـا تقريـرين متتـاليني مقـدمني مـن املمثـل       
 .)٢٤(السـامي لتنفيــذ اتفـاق الســالم املتعلـق بالبوســنة واهلرســك   

ووصـــف املمثـــل الســـامي يف تقريريـــه التقـــدم الـــذي أحرزتـــه  
ــنة واهل ــع     البوس ــدء املفاوضــات م ــتيفاء شــروط ب رســك يف اس

االحتــاد األورويب بشــأن اتفــاق حتقيــق االســتقرار واالنتســاب.  
وأفاد بأن الشرطني اللذين مل يتم الوفاء ما من بـني الشـروط   
املنصـــوص عليهـــا يف دراســـة اجلـــدوى الـــيت أعـــدا املفوضـــية 
األوروبيــة واللــذين رفضــتهما مجهوريــة صربســكا مهــا إصــدار  

ع خبصــوص البــث اإلذاعــي العــام واالتفــاق علــى إعــادة   تشــري
هيكلة الشرطة. ويف الفترة ذاا، مل يسـمح عـدم القـبض علـى     

__________ 

تشـــــــــرين  ١٥و  ٢٠٠٥آذار/مـــــــــارس  ٢٣املعقـــــــــودتني يف   )٢٣(  
 .على التوايل ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

ــان   )٢٤(   ــالتان مؤرختـــ ) S/2005/156( ٢٠٠٥آذار/مـــــارس  ١٠رســـ
 ).S/2005/706( ٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب   ٧ و
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ــنة     ــمام البوسـ ــتش بانضـ ــو مالديـ ــاراديتش وراتكـ ــان كـ رادوفـ
واهلرسك إىل شراكة منظمة حلـف مشـال األطلسـي مـن أجـل      
الســالم، وذلــك علــى الــرغم مــن حتســن مســتوى التعــاون بــني 

ــة صرب ــة ليوغوســالفيا الســابقة.   مجهوري ســكا واحملكمــة الدولي
أنــه نتيجــة هلــذه املعوقــات، يتهــدد  مــن وحــذر املمثــل الســامي

البوسنة واهلرسك خطر التخلـف عـن اللحـاق بركـب جرياـا      
األطلسي. وإضـافة إىل ذلـك،    - على طريق التكامل األورويب

 أبلغ املمثل السامي عن االنتقال من قوة حتقيق االستقرار، اليت
ــا يف   ــها رمسي ، إىل ٢٠٠٤كــانون األول/ديســمرب   ٢أــي عمل

قــوة االحتــاد األورويب، وكــذلك عــن التقــدم احملــرز يف إصــالح 
شؤون الـدفاع واالسـتخبارات واإلصـالح االقتصـادي. وأبلـغ      

ــس أن ــام تشــجيعا    ال ــل الســامي ق ــب املمث ــادة   مكت ــى زي عل
علـى  اإلحساس بـامتالك زمـام األمـور واإلحسـاس باملسـؤولية      

الصعيد احمللـي، بالتقليـل إىل أدىن حـد مـن عـدد احلـاالت الـيت        
ــة االســــتثنائية لفــــرض       ــتخدم فيهــــا صــــالحياته التنفيذيــ اســ
التشريعات، وأنه بدأ عملية اسـتعراض للقـرارات السـابقة الـيت     
تقضي حبظر مشاركة أشخاص معينني يف مجيع جوانب احليـاة  

مثـل السـامي بـأن    السياسية والعامة. وإضافة إىل ذلـك، أفـاد امل  
احملكمة العليا لالحتاد أعلنـت أن قـرارات قـوة الشـرطة الدوليـة      

  برفض منح شهادات الصالحية ال ميكن الطعن فيها.

واســـتمع الـــس يف كـــل مـــن اجللســـتني إىل إحاطـــة    
ديل ببيانــات مــن جانــب مجيــع مقدمــة مــن املمثــل الســامي. وأُ

كـــذلك مـــن و ،)٢٥(أعضــاء الـــس، وباســـم االحتــاد األورويب  
  وإيطاليا. )٢٦(جانب ممثلَي البوسنة واهلرسك

وقــام املمثــل الســامي يف إحاطتــه بتوضــيح املعلومــات     
الواردة يف تقـاريره، وأبـرز علـى وجـه التحديـد ازديـاد تعـاون        
مجهوريــة صربســكا مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا 

ــث ســلمت أو ســاعدت يف تســليم     ــهما،  ١٢الســابقة، حي مت
ن رادوفـــان كـــاراديتش وراتكـــو  ألأعـــرب عـــن أســـفه  لكنـــه

وأفـاد املمثـل السـامي يف اإلحاطـة      .)٢٧(مالديتش ما زاال فارين
تشــــرين  ١٥، املعقــــودة يف ٥٣٠٦الــــيت قــــدمها يف اجللســــة 

حتقــق تقــدم كــبري يف إعــادة     قــد، بأنــه ٢٠٠٥الثــاين/نوفمرب 
ــا  باالتفــاقتشــكيل الشــرطة وإصــالح قطــاع الــدفاع،   يف كلت

ــاتني ا ــال املســؤولية إىل مســتوى الدولــة.     ه ــى انتق ــالتني عل حل
ونتيجة لذلك، أعرب عن أملـه يف أن تـتم املوافقـة علـى واليـة      
للتفـــاوض خبصـــوص اتفـــاق حتقيـــق االســـتقرار واالنتســـاب      

الــذي للبوســنة واهلرســك يف اجتمــاع جملــس االحتــاد األورويب 
ــد ــاين/نوفمرب   ٢١يف  يعقـ ــرين الثـ ــرب عـــن  ٢٠٠٥تشـ . وأعـ

إيـذانا  ”أن توقيع اتفاق االستقرار واالنتسـاب يكـون   اعتقاده ب
، “بنهاية التدخل الـدويل الثقيـل الوطـأة يف البوسـنة واهلرسـك     

ــىت انطلقــت         ــه، م ــذ الســالم أوضــح أن ــس تنفي ــأن جمل ــاد ب وأف
ــق االســتقرار واالنتســاب يف طريقهــا،     مفاوضــات اتفــاق حتقي

ة ينبغي بدء التخلص تـدرجييا مـن اسـتخدام السـلطات التنفيذيـ     
__________ 

ــاد   ٥١٤٧يف اجللســـة   )٢٥(   أدىل ممثـــل لكســـمربغ ببيـــان باســـم االحتـ
 ،ورومانيـــا ،وتركيـــا ،األورويب؛ وأيـــد البيـــان كـــل مـــن بلغاريـــا

ــا، ــرويج.  وكرواتي ــل اململكــة    ٥٣٠٦يف اجللســة ووالن ــم ممث تكل
 ،املتحدة باسـم االحتـاد األورويب؛ وأيـد البيـان كـل مـن أوكرانيـا       

 ورومانيا. ،ومجهورية مولدوفا ،وتركيا ،وبلغاريا ،يسلنداأو

   فيها.البوسنة واهلرسك وزير األمن  مثّل ٥١٤٧يف اجللسة   )٢٦(  

  )٢٧(  S/PV.5147  ــفحات ــفحات S/PV.5306؛ و ٧-٢، الصــ   ، الصــ

٨-٢. 
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ــن االســتثنائية  ــل الســامي يكــل    واالستعاضــة ع ــب املمث مكت
يقوده املمثل اخلاص لالحتاد األورويب. وإضافة إىل ذلك، أبلـغ  

 ،املمثل السامي عن التقـدم احملـرز بشـأن اإلصـالح الدسـتوري     
 ولكنـه  ظل ضروريا كأسـاس للسـالم  يأن دستور دايتون  فقال
ومـع  ية اإلصـالح.  نفعه كإطار للمرحلة التالية من عمل داستنف
يــتعني أن تتفــق املؤسســات احملليــة للبوســنة واهلرســك       ذلــك

ــيت ال ميكــن أن      ــة اإلصــالح الدســتوري، ال ــى عملي نفســها عل
تفـرض مـن جانــب اتمـع الـدويل. وإضــافة إىل ذلـك، شــجع      
املمثل السامي الـس علـى إجـراء اسـتعراض لعمليـة املصـادقة       

الشـرطة الدوليـة، وذلـك    على أهلية الشرطة اليت تقوم ـا قـوة   
الستعراض القرارات اليت تنطـوي علـى مشـاكل حيـث يوجـد      

  .)٢٨(دليل موثوق على أن اإلجراءات الصحيحة مل تتبع

ــنة واهلرســك        ــل البوس ــا ممث ــاتني اجللســتني، دع ويف ه
ــل الســامي إىل      بشــدة ــب املمث ــن مكت ــل املســؤوليات م إىل نق

  .)٢٩(سلطات البوسنة واهلرسك

ــتكواتفــق معظــم     ــواردة يف   لمنيامل ــى التقييمــات ال عل
عــدد مــن املــتكلمني أنــه     ورأى .)٣٠(تقريــري املمثــل الســامي  

ــا ــع       رمب ــد للمجتم ــان إلنشــاء دور جدي ــد ح ــت ق يكــون الوق
الـــدويل، واملمثـــل الســـامي. ودعـــا ممثـــل االحتـــاد الروســـي إىل 

ولكـن   .)٣١(نقـل املسـؤوليات إىل األطـراف البوسـنية    باملسارعة 
ــذَّر   ــدامنرك حـ ــل الـ ــتفك  ممثـ ــي الـ ــه ال ينبغـ ــن أنـ ــراء ريمـ  يف إجـ

تعـــديالت علـــى الســـلطات التنفيذيـــة االســـتثنائية إال بطريقـــة  
__________ 

  )٢٨(  S/PV5306 ٨-٢، الصفحات. 

  )٢٩(  S/PV.5147 ؛ و ٩-٧، الصـــــــفحاتS/PV.5306 الصـــــــفحتان ،  

 .٢٤و  ٢٣

  )٣٠(  S/PV.5306 (اململكـــــــة املتحـــــــدة)؛    ١١و  ١٠، الصـــــــفحتان
(األرجنــتني)؛  ١٩(فرنســا)؛ والصــفحة  ١٨و  ١٧والصــفحتان 
 (إيطاليا). ٢٥(الربازيل)؛ والصفحة  ٢٢و  ٢١والصفحتان 

 .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١(  

مدروسة ومع إيالء االهتمـام الواجـب ملخـاطر ظهـور أزمـات      
  .)٣٢(جديدة يف البوسنة واهلرسك

تشـــــــرين  ٢١، املعقـــــــودة يف ٥٣٠٧ ةلســـــــويف اجل  
ة رسـال  ه، أدرج الـس يف جـدول أعمالـ   ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

موجهــة مــن األمــني   ٢٠٠٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢مؤرخــة 
ــاد األورويب    ــة االحتـ ــرا عـــن أنشـــطة بعثـ ــا تقريـ العـــام حييـــل ـ

والرسـالة املـذكورة أعـاله     ،)٣٣(العسكرية يف البوسنة واهلرسك
ــاين/نوفمرب   ٧املؤرخــة  ــر  ٢٠٠٥تشــرين الث ــل التقري ــيت حتي ، ال

لــس ممثلــي  ودعــا ا .)٣٤(الثــامن والعشــرين للممثــل الســامي   
. اجللسـة أملانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسـك إىل املشـاركة يف   

ــاه الــس إىل مشــروع     ــرئيس (االحتــاد الروســي) انتب ووجــه ال
ــرار ــيريات بســيطة     ،)٣٥(ق ــص تغ ــرأ ن ــتوق ــرة   أدخل ــى الفق عل

عشـــرين مـــن ديباجتـــه. وبعـــد ذلـــك طـــرح مشـــروع القـــرار  
اع بوصــفه للتصــويت بصــيغته املنقحــة شــفويا واعتمــد باإلمجــ 

ــرار  ــرر ٢٠٠٥( ١٦٣٩القـ ــذي قـ ــه)، الـ ــرفا  بـ الـــس، متصـ
مبوجب الفصل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، مجلـة أمـور        

  :يلي  ما منها

للدول األعضاء اليت تتصرف مـن خـالل االحتـاد األورويب     أذن  
ــوة      ــق اســتقرار متعــددة اجلنســيات (ق أو بالتعــاون معــه بإنشــاء قــوة حتقي

شـهرا، لتكـون خلفـا قانونيـا      ١٢) لفتـرة إضـافية مـدا    األورويباالحتاد 
  لقوة حتقيق االستقرار حتت قيادة وإشراف موحدين؛  

للــدول األعضــاء باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتنفيــذ        وأذن  
  من اتفاق السالم وكفالة االمتثال هلما؛ ٢ألف واملرفق  - ١املرفق 

__________ 

 .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  

  )٣٣(  S/2005/698. 

  )٣٤(  S/2005/706. 

  )٣٥(  S/2005/727. 
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دابري الالزمــة، بنـاء  للــدول األعضاء بــأن تتخذ مجيع الت وأذن  
ــف مشــال        ــة حل ــادة منظم ــر قي ــوة االحتــاد األورويب أو مق ــب ق ــى طل عل
األطلسي، للدفاع عن القوة ومقر قيـادة املنظمـة املـذكورة وملسـاعدما     

قر حبق كـل منـهما يف اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة       أيف أداء مهمتيهما، و
  هديد باهلجوم؛  للدفاع عن النفس يف حالة تعرضهما للهجوم أو للت

ــق     وأذن   ــا للمرفـ ــاء، وفقـ ــدول األعضـ ــاق   - ١للـ ــف التفـ ألـ
ـــواعد        ــال للقـ ــة االمتث ــة لكفال ــدابري الالزم ــع الت ــأن تتخــذ مجي الســالم، ب
واإلجراءات اليت تنظم السـيطرة علـى اـال اجلـوي للبوسـنة واهلرســـك       

ــك يف  ــه وذلـ ــكرية      ومراقبتـ ــة والعسـ ــة املدنيـ ــة اجلويـ ــق باحلركـ ــا يتعلـ مـ
  أشكاهلا.    جبميع

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧٢٢القرار   

تشـــــــرين  ٢١املعقـــــــودة يف  ٥٥٦٧يف جلســـــــته 

    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب  

ــاجليف    ــودة يف ٥٤١٢ ةلســـ ــان/أبريل  ٨، املعقـــ نيســـ
، استمع الس إىل إحاطتني من املمثل السـامي لتنفيـذ   ٢٠٠٦

لـوزراء  اتفاق السالم يف البوسنة واهلرسك، ومن رئيس جملس ا
يف البوســــــنة واهلرســــــك. وأدىل معظــــــم أعضــــــاء الــــــس  

وكـــــذلك ممـــــثال النمســـــا (باســـــم االحتـــــاد      ،)٣٦(ببيانـــــات
  ، وتركيا.)٣٧(األورويب)

علـــى أن  إحاطتـــهوأكـــد املمثـــل الســـامي اجلديـــد يف   
مـا بعـد احلـرب اقتربـت مـن ايتـها،        مرحلة إعادة اإلعمار يف

ء واليـة مكتـب   وأن مهمته الرئيسية هـي اإلشـراف علـى انتـها    
املمثل السامي، األمر الذي يعـين أيضـا ايـة سـلطاته التنفيذيـة      
االســتثنائية، واإلنشــاء الكامــل ملكتــب املمثــل اخلــاص لالحتــاد   
األورويب. وشدد على وجوب امتالك البوسنة واهلرسك زمـام  
ــة      ــة دميقراطي ــا دول ــل مســؤولياا باعتباره األمــر، وحتمــل كام

__________ 

 .مل يدل ممثلو غانا، والكونغو واليابان ببيانات  )٣٦(  

 .أيدت بلدان أخرى هذا البيان  )٣٧(  

ث أولويــات للبوســنة واهلرســك يف أوروبيــة عاديــة. ورأى ثــال
اإلصـالح الدسـتوري، واالنتخابـات العامـة يف      - ٢٠٠٦عام 

تشرين األول/أكتوبر، واملفاوضات اجلاريـة التفـاق االسـتقرار    
إضــافة إىل ثــالث مســائل مــا زالــت عالقــة مــن   - واالنتســاب

تشمل التعاون التام مع احملكمـة اجلنائيـة    -فترة ما بعد احلرب 
وغوسالفيا السابقة، ومسألة مركـز املسـؤولني الـذين    الدولية لي

أقاهلم املمثل السامي، ومسـألة ضـباط الشـرطة الـذين جـردم      
  .)٣٨(قوة الشرطة الدولية من أهلية العمل ذه الصفة

ورحب رئيس جملس وزراء البوسنة واهلرسك باملمثل   
سـيكون األخـري. وقـال إن    مؤكدا ثقته يف أنه السامي اجلديد، 

نة واهلرسك قد انتقلت خالل السنوات الـثالث ونصـف   البوس
السنة املاضية من بلـد ركـز علـى تنفيـذ اتفـاق السـالم إىل بلـد        

توقيـع االتفـاق بشـأن     ـدف يتفاوض مع املفوضـية األوروبيـة   
يؤيد املمثل السـامي   وأضاف أنهحتقيق االستقرار واالنتساب. 

بالكامـل   يف التوجهات والسياسات الـيت وضـعها لنقـل امللكيـة    
إىل مؤسســات البوســنة واهلرســك. وأفــاد أيضــا بــأن الضــغوط  
تزايدت من جانب اجلمهور العـام يف البوسـنة واهلرسـك، مـن     
أجـــل معاجلـــة مشـــكلة أفـــراد الشـــرطة الـــذين مل تصـــدر قـــوة  
الشرطة الدوليـة شـهادات أهليـة هلـم، وبعضـهم مل يطلـع علـى        

حاالم اختـذ   أية وثائق ومل مينحوا فرصة للطعن ألن القرار يف
يف اية والية قوة الشرطة الدولية. ولذلك وجه املمثـل الـدائم   

طلــب  ،)٣٩(للبوســنة واهلرســك رســالة إىل رئــيس جملــس األمــن 
فيها النظر يف البدائل املمكنة لضمان حقوق االلتمـاس وإعـادة   

  .)٤٠(النظر يف قرارات سحب الشهادات
__________ 

  )٣٨(  S/PV.5412 ٥-٢، الصفحات. 

  )٣٩(  S/2006/64. 

  )٤٠(  S/PV.5412٧-٥ ، الصفحات. 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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لســامي وأيـد معظـم املــتكلمني اآلخـرين نوايــا املمثـل ا      
نقــل املزيــد مــن املســؤوليات إىل ســلطات البوســنة واهلرســك،  
واحلد من استخدام سلطاته التنفيذية االستثنائية. ورأى معظـم  
املتكلمني أيضا أنه يتعني معاجلة مسـألة ضـباط الشـرطة الـذين     

  سحبت شهادات أهليتهم.  

ــويف اجل   ــودة يف ٥٥٦٣ ةلســــــ ــرين  ٨، املعقــــــ تشــــــ
 هجملــس األمــن يف جــدول أعمالــ ، أدرج ٢٠٠٦الثــاين/نوفمرب 
موجهـة مـن    ٢٠٠٦تشرين األول/أكتـوبر   ١٢رسالة مؤرخة 

األمني العام إىل رئيس جملس األمن، حييـل ـا التقريـر الـثالثني     
املقدم من املمثل السامي لتنفيذ اتفاق السالم املتعلـق بالبوسـنة   

ــه     .)٤١(واهلرســك ــى عزم ــر عل ــل الســامي يف التقري وشــدد املمث
ــراف علــ  ــه     اإلش ــذي يؤدي ــدور ال ــة حتــول يف ال ــراء عملي ى إج

مكتــب املمثــل الســامي واتمــع الــدويل مــن تــويل القيــادة إىل  
تقدمي النصح والدعم إىل السلطات احملليـة يف سـعيها لإلمسـاك    
بزمـــام األمـــور وحتمـــل املســـؤولية الكاملـــة عـــن تقـــدم البلـــد   

يب باستمرار حنو حتقيق االستقرار املؤسسايت واالنـدماج األورو 
ــردد يف اســتعمال      ــن يت ــه ل ــه أكــد بوضــوح أن األطلســي. ولكن

وجـود أي ديـد خطـري     ةسلطاته التنفيذية االسـتثنائية يف حالـ  
للســالم يف البلــد والســتقرارها. ووجــه االنتبــاه أيضــا إىل قــرار  
جملــس تنفيــذ الســالم القاضــي بــاإلذن ملكتــب املمثــل الســامي   

ــدا   ــه، متهيـ ــالق نفسـ ــتعداد إلغـ ــباالسـ ــهلالستعاضـ ــى  ة عنـ علـ
مبكتـب للممثـل اخلـاص     ٢٠٠٧يرجح يف شـهر متوز/يوليـه    ما

أن الفتـرة اتسـمت   ذكـر  لالحتاد األورويب. وإضـافة إىل ذلـك،   
بتوقعات كبرية ناجتة عـن االتفـاق غـري املسـبوق الـذي يقتـرح       
ــة،      ــة الربملاني ــى الرئاســة واجلمعي ــديالت دســتورية عل ــة تع رزم

ت نعــرات قوميــة  مرحلــة تبــادل توبيخــات ذا  ”والــذي تلتــه  
نيـل  رزمـة اإلصـالحات بفـارق بسـيط يف      فشلبعد “ متزايدة

__________ 

  )٤١(  S/2006/810. 

ــة  ــانموافق ــا الربمل ــك حــدد  . عليه ــال إن ذل ــة   وق ــة احلمل طبيع
ــة      ــيون يف مجهوريـ ــتند السياسـ ــث اسـ ــة، حيـ ــة املقبلـ االنتخابيـ
ــل      ــري يف اجلبـ ــذي أجـ ــتقالل الـ ــتفتاء االسـ ــكا إىل اسـ صربسـ

وفو، وطالبـــوا  األسود وحمادثات الوضع النهائي اخلاصة بكوس
حبقهم يف إجراء استفتاء بشـأن مستقبـــل مجهوريـة صربسـكا،     
يف حــــــني اقتــــــرح بعــــــض السياســــــيني البوســــــنيني إلغــــــاء  

  صربسكا.  مجهورية

ــدمهما       ــاطتني قـ ــة إىل إحـ ــس يف اجللسـ ــتمع الـ واسـ
املمثـــل الســـامي، ورئـــيس جملـــس وزراء البوســـنة واهلرســـك،  

ت وكذلك ممثل أيرلنـدا  وبعدها أدىل مجيع أعضاء الس ببيانا
  .)٤٢((باسم االحتاد األورويب)

ــيت       ــه إن التطــورات ال ــل الســامي يف إحاطت ــال املمث وق
حــدثت منــذ اختــاذ جملــس تنفيــذ الســالم قــرار إغــالق مكتــب   

ــه    ــة حزيران/يوني ــل الســامي يف اي ــدى   ٢٠٠٧املمث ــت م أثبت
التحــدي الــذي ينطــوي عليــه اســتالم الســلطات احملليــة ملقاليــد  

، مما يتعني على جملـس تنفيـذ السـالم أن ينظـر فيـه عنـد       األمور
ــرار.   ــدويل أن يســتمر    ورأىاستعراضــه الق ــى اتمــع ال أن عل

بعزم يف هذا املسار، ويواصل عمليـة تسـليم املسـؤولية بصـورة     
تدرجيية. وأفاد بأن اإلصالحات السياسية، مبا يف ذلـك عمليـة   

اليت متثـل   ،إعادة تشكيل هيكل الشرطة واإلصالح الدستوري
شــروطا مســبقة الســتكمال عمليــة اتفــاق حتقيــق االســتقرار       
واالنتســـاب، قـــد توقفـــت، ويعـــزى ذلـــك جزئيـــا إىل تنظـــيم  

املتعلقة ا قبل انتخابات  واخلطب الطنانةاحلمالت االنتخابية 
. ورأى املمثـل السـامي أيضـا    ٢٠٠٦تشرين األول/أكتـوبر   ١

ــرار امل      ــني ق ــاك صــلة ب ــو مل تكــن هن ــه حــىت ل ــهائي  أن ــز الن رك
__________ 

أيد هذا البيان كـل مـن أوكرانيـا، وبلغاريـا، وتركيـا، ومجهوريـة         )٤٢(  
ــدونيا اليوغوســالفية   ــا،  ســابقامق ــدوفا، وروماني ــة مول ، ومجهوري

 وكرواتيا، والنرويج.



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــة يف البوســنة واهلرســك، فــ     ــوفو واحلال ــدى القــرار  إلكوس ن ل
ــو  مت تــأخريه. وبالنســبة للمســألة   إمكانيــة زعزعــة االســتقرار ل

العالقة املتمثلة يف التحديات القانونية اليت تعتـرض عمليـة مـنح    
شهادة األهلية للشرطة من جانـب قـوة الشـرطة الدوليـة، أفـاد      

ــه  ــأن مكتبـ ــامي بـ ــدة    املمثـــل السـ ــم املتحـ ــل مـــع األمـ قـــد عمـ
ــائق     ــى احلقـ ــوف علـ ــك للوقـ ــنة واهلرسـ ــلطات يف البوسـ والسـ
ووضع خمططات عامة لعملية استعراضية، ولكنه قال إنـه، مـن   
الناحيــة القانونيــة والسياســية، غــري قــادر علــى تســوية هـــذه        

  .)٤٣(املسألة، اليت جيب أن يتناوهلا جملس األمن

ــنة واهل    ــيس جملــــس وزراء البوســ رســــك يف ورأى رئــ
معرض إشارته إىل سياسة حكومة مجهورية صربسـكا املتمثلـة   
يف عرقلة مجيع عمليـات اإلصـالح السياسـي الـيت تزامنـت مـع       
إجــراء االنتخابـــات العامـــة يف البوســـنة واهلرســـك يف تشـــرين  

، أن توقيـــت إغـــالق مكتـــب املمثـــل    ٢٠٠٦األول/أكتـــوبر 
، ودعــا إىل عـــدم البـــدء يف  “خطــأ فادحـــا ”الســامي يشـــكل  

ــتم      ــل خــاص لالحتــاد األورويب حــىت ي ــب ممث التحــول إىل مكت
ــدة علــى     ــها اجلدي التأكــد مــن أن البوســنة واهلرســك وحكومت
ــتقرار    ــق االســ ــاق حتقيــ ــى اتفــ ــل للتوقيــــع علــ ــتعداد كامــ اســ
واالنتســـاب مـــع االحتـــاد األورويب، وعلـــى اســـتعداد لتلبيـــة      

  .)٤٤(الشروط املتوقعة

اسـة العامـة   ووافق معظم املتكلمني اآلخرين على السي  
للممثــل الســامي واملتمثلــة يف تســليم املســؤوليات تــدرجييا إىل   
سلطات البوسنة واهلرسك وأعربوا عن تأييـدهم للقـرار الـذي    

ــذ الســالم   ــس تنفي ــل   ويقضــي اختــذه جمل ــب املمث ــإغالق مكت ب
ــه   ــة حزيران/يونيـ ــامي يف ايـ ــه، ٢٠٠٧السـ ــة عنـ  واالستعاضـ

ــاد األورويب.    ــاص لالحتـ ــل اخلـ ــب املمثـ ــم  مبكتـ ــرب معظـ وأعـ
__________ 

  )٤٣(  S/PV.5563 ٦-٢، الصفحات. 

 .١٠-٦ املرجع نفسه، الصفحات  )٤٤(  

املتكلمني أيضا عن تقـديرهم إلجـراء البوسـنة واهلرسـك ألول     
انتخابات أدارا سلطات البلـد بالكامـل. وأعـرب عـدد كـبري      

  من املتكلمني عن أسفهم لتوقف اإلصالحات السياسية.  

ودعا ممثل غانا إىل تشكيل جلنة حتقيق لتحديـد مصـري     
ــراييفو   ــودين يف س ــدنيني املفق ــلوفاكيا،  وشــدد مم .)٤٥(امل ــو س ثل

وقطر، واململكة املتحدة على أنـه ال توجـد عالقـة بـني الوضـع      
رســك ونتــائج عمليــة مركــز كوســوفو  الــراهن يف البوســنة واهل

  .)٤٦(املستقبل  يف

تشـــــــرين  ٢١، املعقـــــــودة يف ٥٥٦٧ اجللســـــــةيف و  
 ،ممثلـــي كـــل مـــن أملانيـــا دعـــا الـــس، ٢٠٠٦الثـــاين/نوفمرب 

يف املناقشـة.   لمشـاركة وفنلنـدا ل  ،والبوسنة واهلرسك ،وإيطاليا
ــيت حتيــل        ــس إىل الرســالة ال ــريو) انتبــاه ال ــرئيس (ب ــه ال ووج

 ،)٤٧(التقرير الثالثني املـذكور أعـاله املقـدم مـن املمثـل السـامي      
 ٢٠٠٦تشرين األول/أكتـوبر   ١٢وكذلك إىل رسالة مؤرخة 

من األمني العام، حييـل ـا التقريـر السـابع عـن أنشـطة       موجهة 
وطرح بعد ذلك للتصويت مشـروع   .)٤٨(حتاد األورويبقوة اال
دون مناقشـــة بوصـــفه القـــرار بـــواعتمـــد باإلمجـــاع و )٤٩(قـــرار

ــرر ٢٠٠٦( ١٧٢٢ ــذي ق ــه )، ال ــس، متصــرفا مبوجــب    ب ال
ــها     ــة أمــور من ــاق األمــم املتحــدة، مجل  الفصــل الســابع مــن ميث

  :يلي  ما

للدول األعضاء اليت تتصرف مـن خـالل االحتـاد األورويب     أذن  
أو بالتعاون معه بإنشاء قوة لتحقيـق االسـتقرار متعـددة اجلنسـيات لفتـرة      

__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  

(ســلوفاكيا)؛ والصــفحتان  ١٥و  ١٤املرجــع نفســه، الصــفحتان   )٤٦(  
 (اململكة املتحدة). ٢٤و  ٢٣(قطر)؛ والصفحتان  ٢٢و  ٢١

  )٤٧(  S/2006/810. 

  )٤٨(  S/2006/809. 

  )٤٩(  S/2006/900. 
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شـهرا، بوصـفها خلفـا قانونيـا لقـوة حتقيـق االسـتقرار         ١٢إضافية مـدا  
  ختضع لقيادة وإشراف موحدين؛  

للــدول األعضــاء الــيت تتصــرف مــن خــالل حلــف مشــال   وأذن  
مشـــال  األطلســـي أو بالتعـــاون معـــه باإلبقـــاء علـــى مقـــر ملنظمـــة حلـــف

ــادة        ــق االســتقرار خيضــع لقي ــوة حتقي ــا لق ــا قانوني األطلســي ليكــون خلف
  وإشراف موحدين؛  

للــدول األعضــاء باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتنفيــذ        وأذن  
التفـاق السـالم وكفالـة االمتثـال هلمـا،       ٢ ألـف و  - ١أحكام املـرفقني  

لسـي  وملساعدة قـوة االحتـاد األورويب ووجـود منظمـة حلـف مشـال األط      
  على أداء مهمتيهما؛  

ــة       وأذن   ــة لكفال ــدابري الالزم ــع الت ــاذ مجي ــدول األعضــاء باخت لل
االمتثال للقـــواعد واإلجـراءات الـيت تـنظم السـيطرة علـى اـال اجلـوي         
ــك     ــه وذلـــــــــــــــــ ـــك ومراقبتـــــــــــــــــ ــنة واهلرســــــــــــــــــ   للبوســـــــــــــــــ

  ما يتعلق باحلركة اجلوية املدنية والعسكرية جبميع أشكاهلا؛   يف

ــب   ــأ  وطال ــوة     األطــراف ب ــراد ق ــل أف ــة تنق ــن وحري ــرم أم ن حتت
االحتــاد األورويب ووجــود منظمــة حلــف مشــال األطلســي وغريهــم مــن    

  املوظفني الدوليني؛  

إىل الــدول األعضــاء موافــاة جملــس األمــن، كــل ثالثــة   وطلــب  
أشهر على األقل، بتقرير عن نشـاط قـوة االحتـاد األورويب ووجـود مقـر      

  من خالل القنوات املناسبة؛   قيادة منظمة حلف مشال األطلسي وذلك

أيضا إىل األمني العام أن يواصل موافاة الـس بتقـارير    وطلب  
من املمثل السامي عن تنفيذ اتفاق السالم وخباصة عن امتثـال األطـراف   

  املذكور.    لاللتزامات املنوطة ا مبوجب االتفاق
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٦٤القرار   

ــته  ــودة يف ا ٥٧١٣يف جلســـ ــران/ ٢٩ملعقـــ  حزيـــ

    ٢٠٠٧  يونيه

ــة   ــودة يف ٥٦٧٥ يف اجللســــ ــايو  ١٦، املعقــــ أيار/مــــ
رسـالة مؤرخـة    ه، أدرج جملس األمن يف جـدول أعمالـ  ٢٠٠٧

موجهة من األمني العام إىل رئـيس جملـس    ٢٠٠٧أيار/مايو  ٣

األمن، حييـل ـا التقريـر احلـادي والـثالثني عـن أنشـطة املمثـل         
 .)٥٠(لســالم املتعلـق بالبوســنة واهلرســك السـامي لتنفيــذ اتفـاق ا  

ــره أن اخلطــاب املتســم بلهجــة     وذكــر ــل الســامي يف تقري املمث
انقسامية شديدة ومؤججة للمشاعر يف بعـض األحيـان خـالل    
احلملة االنتخابية، وعمليـة تشـكيل احلكومـة الـيت طـال أمـدها       

ــرين   ــات تشــ ــد انتخابــ ــوبر  بعــ ــا إىل ٢٠٠٦األول/أكتــ ، أديــ
 اإلصالح. وإضافة إىل ذلك، أثّر الوضـع  يقارب التوقف يف ما

اإلقليمــي املشــوب بعــدم التــيقن، مبــا يف ذلــك إرجــاء البــت يف  
ــى       ــرار بشــأن وضــع كوســوفو، وإجــراء االســتفتاء عل اختــاذ ق
ــاحة     ــى السـ ــلبيا علـ ــأثريا سـ ــود، تـ ــل األسـ ــتقالل يف اجلبـ االسـ
السياسية واحلوار السياسي يف البوسنة واهلرسـك. وأدت هـذه   

 قيـام املمثـل السـامي بتوصـية جملـس تنفيـذ السـالم        العوامل إىل
بأن يستمر مكتب املمثل السـامي إىل مـا بعـد تـاريخ اإلغـالق      

ــع يف  ــه  ٣٠املتوق ــل الســامي  ٢٠٠٧حزيران/يوني ــاد املمث . وأف
بأن جملس تنفيذ السالم قد أيد رأيه ووافق علـى أن يسـتهدف   

ــول    ــب حبل ــه  ٣٠إغــالق املكت ــاد ٢٠٠٨حزيران/يوني  وأن يع
ــوبر     ــرين األول/أكتـــــ ــع يف تشـــــ ــر يف الوضـــــ  ٢٠٠٧النظـــــ

. ويف الوقت نفسه، أفاد املمثـل السـامي   ٢٠٠٨وشباط/فرباير 
أن البوســنة واهلرســك قــد انضــمت إىل برنــامج حلــف مشــال  بــ

األطلســي للشــراكة مــن أجــل الســالم وأن املفاوضــات التقنيــة  
مع االحتاد األورويب بشأن اتفاق حتقيق االسـتقرار واالنتسـاب   

ــ ــع   قـ ــة لتوقيـ ــية الالزمـ ــروط السياسـ ــري أن الشـ د اكتملـــت، غـ
فــاق إعــادة تشــكيل هيكــل الشــرطة،  االتفــاق، مبــا يف ذلــك ات 

ــاة.    ال ــري ملب ــزال غ ــألة ا وذكــر أنت ــتوري  مس إلصــالح الدس
يـرجح حصـول    تزال من أبرز املسـائل املاثلـة، وإن كـان ال    ال

 ٢٠٠٦رزمة اإلصـالحات األصـلية املقترحـة يف نيسـان/أبريل     
ــان. ويف هــذا     ع ــى الربمل ــالزم إلعــادة عرضــها عل ــد ال ــى التأيي ل

__________ 

  )٥٠(  S/2007/253. 
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الصـــدد، أعلـــن أنـــه يعـــد لعمليـــة إصـــالح دســـتوري واســـعة   
ــنة       ــس وزراء البوس ــأن جمل ــاد ب ــك، أف النطــاق. وإضــافة إىل ذل
ــب واحــد يقضــي بإنشــاء       ــن جان ـــرارا م ـــدر قـ واهلرســك أصـ

ــة يف   ــة اســتعراض حملي ــأفراد الشــرطة الــذين      عملي مــا يتعلــق ب
قوة الشرطة الدولية التصديق علـى أهليتـهم، ردا علـى    رفضت 

شروع أحد أفراد الشرطة السابقني يف اإلضراب عـن الطعـام.   
ـــزاماته      ــد بالت ــام التقي ــد مت ــوزراء أن يتقي ــد أهــاب مبجلــس ال وق

ــب القــــانون الــــدويل   ، وأوضــــح أنــــه إذا نفــــذ قــــرار    مبوجــ
ذ الوزراء فلن يكون أمامه من خيار سوى النظـر يف اختـا   جملس

  تدابري إضافية.

ويف بدايــة اجللســة وجــه الــرئيس (الواليــات املتحــدة)    
ــة   ــالة مؤرخـ ــاه الـــس إىل رسـ ــايو  ٨انتبـ ــن  ٢٠٠٧أيار/مـ مـ

األمني العام، حييل ا التقرير التاسع عن أنشطة عمليـة االحتـاد   
واسـتمع الـس    .)٥١(األورويب العسكرية يف البوسنة واهلرسـك 

ا املمثـل السـامي ورئـيس جملـس     بعد ذلك إىل إحاطتني قـدمهم 
وزراء البوســنة واهلرســك، وبعــدها أدىل مجيــع أعضــاء الــس  

  .)٥٢(ببيانات، وكذلك ممثل أملانيا (باسم االحتاد األورويب)

وقـال املمثــل السـامي يف إحاطتــه إنـه علــى الـرغم مــن       
ــة تشــكيل      ــة وعملي ــة االنتخابي ــيت شــهدا احلمل الصــعوبات ال

إلصــالحات السياســية، فــإن الطريــق احلكومــة وبــرغم عرقلــة ا
حنو مزيد من امتالك زمـام األمـور مـن جانـب شـعب البوسـنة       
واهلرسك ليس باخلاطئ، ولكن املشكالت كانـت إنـذارا بأنـه    
ال ميكن اعتبار االنتقـال مـن املسـلمات. وأفـاد املمثـل السـامي       
ــد مســم األجــواء السياســية وعــادت      ــأن التشــدد يف الكــالم ق ب

__________ 

  )٥١(  S/2007/268. 

يسـلندا، وتركيـا، واجلبـل    أنيا، وأيد البيان كل من ألبانيا، وأوكرا  )٥٢(  
ــة      ــابقا، ومجهوري ــدونيا اليوغوســالفية س ــة مق ــود، ومجهوري األس

 .مولدوفا، وصربيا، وكرواتيا

ســا إىل الواجهــة. وقــال إن علــى الســلطات     مســألة سريربينيت
البوسنية االضطالع مبسـؤولياا وكفالـة اختـاذ تـدابري ملموسـة      
لتحسني الظروف يف املنطقة، ولكن ذلك ال يعين تغيري النظـام  
الدستوري واإلقليمي للبوسنة واهلرسك. ودعا املمثل السـامي  
ــق بإصــالح الشــرطة، واإلصــالح     إىل إحــراز تقــدم يف مــا يتعل

ــة     ا ــة الدوليـ ــيني إىل احملكمـ ــهمني املتبقـ ــل املتـ ــتوري، ونقـ لدسـ
الطريـق املـؤدي   ”ليوغوسالفيا السابقة، وذلـك مـن أجـل فـتح     

  .)٥٣(“إىل االندماج يف أوروبا

وأعـــرب معظـــم املـــتكلمني يف اجللســـة عـــن تأييـــدهم   
لقرار اإلبقاء علـى مكتـب املمثـل السـامي حـىت حزيران/يونيـه       

ن ألاملتحــدة عــن خيبــة أملــه ، وأعــرب ممثــل الواليــات ٢٠٠٨
البوســنة واهلرســك مل تكــن يف وضــع ميكــن فيــه لــس تنفيــذ    

  .)٥٤(السامي  السالم أن يقرر إغالق مكتب املمثل

وأيد ممثل االحتاد الروسي النقل املبكـر للمسـؤولية إىل     
 باالنتقـال مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق     ”سلطات البوسنة واهلرسك، 

ــة تابعــة إىل االحتــاد  مكتــب املمثــل الســامي   مــن املقبــل إىل بعث
يراعــي أعضــاء الــس ”أعــرب عــن أملــه يف أن و “.األورويب

ــائع    ــذ الســالم الوق ــس تنفي ــوجيهي ل ــاة   “ الت ــن مراع ــدال م ب
يف  “بعض التهديد املتخيل لالسـتقرار يف البوسـنة واهلرسـك   ”

  .)٥٥(٢٠٠٧إطار االستعراض املقبل يف تشرين األول/أكتوبر 

ــودة يف ، ا٥٧١٣ اجللســةيف و   ــه  ٢٩ملعق حزيران/يوني
ــس ، ٢٠٠٧ ــا الــ ــك    دعــ ــنة واهلرســ ــا والبوســ ــي أملانيــ ممثلَــ

ــات ممــثال اململكــة املتحــدة   اجللســةللمشــاركة يف  . وأدىل ببيان
 مقـدم مـن  واالحتاد الروسي. وطـرح للتصـويت مشـروع قـرار     

__________ 

  )٥٣(  S/PV.5675  ٧-٣الصفحات. 

 .٢٥و  ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٤(  

 .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٥(  
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 ١٧٦٤مــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار  واعت )٥٦(االحتــاد الروســي

س فيه علما جبملـة أمـور منـها قـرار     أحاط القد )، و٢٠٠٧(
ـــ  ــة التابعـ ــة التوجيهيــ ــؤرخ  اهليئــ ــالم، املــ ــذ الســ ــس تنفيــ ة لــ

ــه  ١٩ ــل الســامي    ،٢٠٠٧حزيران/يوني ــب املمث أن يظــل مكت
قائمـــا ليواصـــل االضـــطالع بواليتـــــه، وأن اهلـــدف يتمثـــل يف 

 حزيــــران/ ٣٠ثــــل الســــامي حبلــــول   إغــــــالق مكتــــب املم 

  .٢٠٠٨  يونيه

ــرت   ــة امل وذكــ ــدة، مت ممثلــ ــة املتحــ ــةملكــ ــد  كلمــ بعــ
التصويت، ومشـرية إىل فقـرة القـرار الـيت يرحـب الـس فيهـا        
بقيام اهليئة التوجيهية التابعة لس تنفيذ السـالم بتعـيني السـيد    
ــتيان     ــيد كريسـ ــا للسـ ــاميا خلفـ ــثال سـ ــاك ممـ مريوســـالف الجـ

شـــيلينغ ويوافـــق علـــى هـــذا التعـــيني، أن اهليئـــة       -شـــوارتز 
تعـني املمثـل السـامي وتقـرر واليـة مكتبـه.        التوجيهية هي الـيت 

ومــع أــا رأت أن ال ضــرورة للموافقــة الرمسيــة لــس األمــن، 
ــدها يرحـــب إال أن  ــد بلـ ــرارات.   وفـ ــذه القـ ــدعم الـــس هلـ بـ

ــه ال يوجــد عنصــر يف القــرار      ١٧٦٤وأعربــت عــن فهمهــا أن

) أو يف القرارات األخرى الـيت يشـري إليهـا يـؤثر علـى      ٢٠٠٧(
 .)٥٧(رى بشــأن البلقــان قــد ينظــر فيهــا الــس  أي مســائل أخــ

ورأى ممثـــل االحتـــاد الروســـي أن القـــرار ينســـجم مـــع اتفـــاق  
دايتون والقرارات السابقة للمجلـس بشـأن البوسـنة واهلرسـك     

  .)٥٨(واالتفاقات اليت مت التوصل إليها يف السابق
  

__________ 

  )٥٦(  S/2007/394. 

  )٥٧(  S/PV.5713  ٣و  ٢الصفحتان. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٨٥القرار   

ــاين/ ٢١املعقــودة يف ٥٧٨٢يف جلســته   تشــرين الث

    ٢٠٠٧نوفمرب 

تشــــــــرين  ٢١املعقــــــــودة يف ، ٥٧٨٢ يف اجللســــــــة  
 هلـــس يف جـــدول أعمالـــ   اأدرج  ،)٥٩(٢٠٠٧الثـــاين/نوفمرب 

ــاين/نوفمرب   ٥رســالة مؤرخــة   موجهــة مــن   ٢٠٠٧تشــرين الث
األمـني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن، حييــل ــا التقريــر الثــاين  

اتفاق السالم املتعلق بالبوسـنة  والثالثني للممثل السامي لتنفيذ 
املمثــل الســامي يف تقريــره أنــه مل يحــرز   وذكــر .)٦٠(واهلرســك

أي تقدم تقريبا يف تناول خطـة اإلصـالح ومل تقتـرب البوسـنة     
واهلرســك مــن التوقيــع بــاألحرف األوىل علــى اتفــاق لتحقيــق   
االسـتقرار واالنتســاب مـع االحتــاد األورويب. وأشـار أيضــا إىل    

السياســي. ووجــه املمثــل الســامي أيضــا انتبــاه   تــدهور الوضــع
ــذ الســالم     ــوجيهي لــس تنفي الــس إىل إعــالن للمجلــس الت
أشار فيه الس التوجيهي إىل أن بعـض القـادة السياسـيني قـد     
شــككوا يف مشــروعية وســلطة املمثــل الســامي وجملــس تنفيــذ   

كل مـن   ضدالسالم، كما أكد جمدداً أنه ستنفذ تدابري مناسبة 
وم بــذلك مــن القــادة السياســيني أو املؤسســات يف البوســنة  يقــ

مـــا يتعلـــق مبســـألة التحـــديات القانونيـــة الـــيت  واهلرســـك. ويف
تواجه عملية منح شهادات األهلية لقـوات الشـرطة الـيت تقـوم     
ا قوة الشـرطة الدوليـة، أفـاد بأنـه مت التوصـل إىل حـل عنـدما        

ة واهلرسـك يف  وجه رئيس جملس األمن رسالة إىل ممثـل البوسـن  
__________ 

ــرين  ١٥، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف  ٥٧٨٠ اجللســـةيف   )٥٩(   تشـ
ــاين/نوفمرب  ــدمها   ، اســتمع جم٢٠٠٧الث ــة ق ــن إىل إحاط ــس األم ل

املمثل السـامي لتنفيـذ اتفـاق السـالم يف البوسـنة واهلرسـك، وإىل       
بيان أدىل به نائـب رئـيس جملـس الـوزراء يف البوسـنة واهلرسـك.       

آلراء بني أعضـاء الـس واملمثـل السـامي ونائـب      لوجرى تبادل 
 .وصربيا  رئيس جملس الوزراء وممثلي الربتغال

  )٦٠(  S/2007/651. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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، خيربه فيها برفع احلظـر الـدائم علـى    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣٠
توظيــف أجهــزة الشــرطة لألفــراد الــذين رفضــت قــوة الشــرطة 
الدولية مـنحهم شـهادات األهليـة، وبعـد ذلـك ألغـت البوسـنة        

ملتعلـــق بإنشـــاء جلنـــة الســـتعراض واهلرســـك قرارهـــا الســـابق ا
قـــرارات  هـــذا يتعـــارض مـــع أحكـــاماحلـــاالت، وكـــان  هـــذه
  األمن.  جملس

ودعــا الــس ممثــل البوســنة واهلرســك للمشــاركة يف     
ــاه    اجللســة ــرئيس (إندونيســيا) انتب ــة اجللســة وجــه ال . ويف بداي

 ٢٠٠٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٥الــس إىل رســالة مؤرخــة 

من األمـني العـام، حييـل ـا التقريـر احلـادي عشـر عـن         موجهة 
ــنة أنشـــــطة عمليـــــة االحتـــــاد األورويب ال عســـــكرية يف البوســـ

 ،)٦٢(وبعد ذلك طـرح للتصـويت مشـروع قـرار     .)٦١(واهلرسك
ــاع و ــد باإلمجـ ــواعتمـ ــرار  بـ ــفه القـ ــة بوصـ  ١٧٨٥دون مناقشـ

ــرر ٢٠٠٧( ــذي ق ــه )، ال ــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل     ب ال
  :ما يلي السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها

اد األورويب ذن للدول األعضاء اليت تتصرف مـن خـالل االحتـ   أ  
ــرة     أو بالتعــاون معــه بإنشــاء قــوة حتقيــق اســتقرار متعــددة اجلنســيات لفت
إضــافية مــدا إثنــا عشــر شــهرا، بوصــفها خلفــا قانونيــا لقــوة حتقيــق          
ــا املتصــلة        ــؤدي مهامه ــادة وإشــراف موحــدين وت االســتقرار ختضــع لقي

التفـاق السـالم بالتعـاون مـع مقـر       ٢ألف و  - ١بتنفيذ أحكام املرفقني 
منظمة حلـف مشـال األطلسـي وفقـا للترتيبـات املتفـق عليهـا بـني منظمـة          
حلــف مشــال األطلســي واالحتــاد األورويب علــى حنــو مــا أبلغــا بــه جملــس  

، ٢٠٠٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب    ١٩األمـــن يف رســـالتيهما املـــؤرختني   
واللتني يقران فيهما بأن قوة االحتاد األورويب ستضطلع بالـدور الرئيسـي   

  لسالم يف إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم؛  يف تثبيت ا

وأذن للــدول األعضــاء باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتنفيــذ         
من اتفاق السالم وكفالة االمتثـال هلمـا؛ وأذن    ٢ألف واملرفق -١املرفق 

__________ 

  )٦١(  S/2007/632. 

  )٦٢(  S/2007/673. 

للــدول األعضاء بــأن تتخذ مجيع التدابري الالزمــة، بناء على طلـب قـوة   
أو مقــر قيــادة منظمــة حلــف مشــال األطلســي، للــدفاع   االحتــاد األورويب

عــن القــوة أو وجــود املنظمــة علــى التــوايل، وملســاعدة املنظمــتني معــا يف 
ــع التــدابري الالزمــة    وأأداء مهمتيهمــا،  ــهما يف اختــاذ مجي قــر حبــق كــل من

  باهلجوم؛    للتهديد  للدفاع عن النفس يف حالة تعرضهما للهجوم أو

تتخذ مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة      وأذن للدول األعضاء بأن  
االمتثال للقـــواعد واإلجـراءات الـيت تـنظم السـيطرة علـى اـال اجلـوي         

يتعلـق باحلركـة اجلويـة املدنيـة      مـا  للبوسنة واهلرســك ومراقبته وذلـك يف 
  والعسكرية جبميع أشكاهلا.

  

 ١١٩٩  )، و١٩٩٨( ١١٦٠رارات جملـس األمـن   ق   - باء 

 ١٢٣٩  )، و١٩٩٨( ١٢٠٣)، و ١٩٩٨(

  )١٩٩٩( ١٢٤٤)، و ١٩٩٩(

املعقـودة   ٤٩١٠املداوالت اليت دارات يف اجللسـة    

  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٦يف 

  
ــة    ــودة يف ٤٩١٠يف اجللســـ ــباط/فرباير  ٦، املعقـــ شـــ
، واليت أدىل فيهـا ببيانـات مجيـع أعضـاء الـس وممثلـو       ٢٠٠٤

ربيا ، وصـ )٦٣(كل من ألبانيا، وأيرلندا (باسم االحتـاد األورويب) 
واجلبـــل األســـود، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها املمثـــل   
اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة    
يف كوسوفو (بعثة كوسوفو) ويف تلـك اجللسـة، أدرج الـس    
يف جدول أعماله تقرير األمني العام عن بعثة كوسوفو املـؤرخ  

  .)٦٤(٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٢٦
__________ 

أيد هـذا البيـان كـل مـن أيسـلندا، وإسـتونيا، وبلغاريـا، وبولنـدا،           )٦٣(  
مهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا،  وتركيـــــا، واجل

وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا، وليختنشـتاين، ومالطـة،      
 .والنرويج، وهنغاريا

  )٦٤(  S/2004/71 ١٢٤٤، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 




