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ــة  وإذ يشـــري   ــالة املؤرخـ ــه  ١٨إىل الرسـ  ١٩٩٩حزيران/يونيـ
ــائم باألعمـــ   ــن القـ ــه مـ ــة إىل رئيسـ ــة  واملوجهـ ــة الدائمـ ال املؤقـــت للبعثـ

جلمهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة لـــدى األمـــم املتحـــدة وإىل الرســـالة  
ــه  ٢٥املؤرخــة  ــدائم     ١٩٩٩حزيران/يوني ــل ال ــه مــن املمث ــة إلي واملوجه

  لكرواتيا لدى األمم املتحدة بشأن مسألة بريفالكا املتنازع عليها،
يــة  باســتقالل مجهور  وإذ يعيــد مــرة أخــرى تأكيــد التزامــه      

  كرواتيا وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها املعترف هبا دوليا،
ــرة أخــرى     ــه يف     وإذ يالحــظ م ــذي وقع ــالن املشــترك ال اإلع

رئيســـــا مجهوريـــــة كرواتيـــــا  ١٩٩٢أيلول/ســـــبتمرب  ٣٠جنيـــــف يف 
الــيت   ٣، واملــادة ١ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة، وخباصــة املــادة     

شــأن جتريــد شــبه جزيــرة بريفالكــا مــن   أكــدت مــن جديــد اتفاقهمــا ب 
  السالح،

ــه     إزاء مواصــلة كــال الطــرفني   وإذ يكــرر اإلعــراب عــن قلق
النتــهاكاهتما املســتمرة منــذ وقــت طويــل لنظــام التجريــد مــن الســالح،  

يف ذلـــك الوجـــود املســـتمر لألفـــراد العســـكريني مـــن مجهوريـــة        مبـــا
وجــود عناصــر يوغوســالفيا االحتاديــة يف املنطقــة اجملــردة مــن الســالح و 

ــود الــيت      ــة يف تلــك املنطقــة بــني احلــني واآلخــر، والقي عســكرية كرواتي
ــراقيب األمـــم املتحـــدة         ــى حريـــة تنقـــل مـ ــها كـــال الطـــرفني علـ يفرضـ

  العسكريني،
إزاء االنتــهاكات األخــرى الــيت وقعــت  وإذ يعــرب عــن قلقــه  

مؤخرا يف املنطقة اجملردة من السالح، وخباصة وجـود قـوات جلمهوريـة    
  فيا االحتادية يف تلك املنطقة،يوغوسال
أن افتتاح نقـاط عبـور بـني كرواتيـا      وإذ يالحظ مع االرتياح  

ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية (اجلبل األسـود) يف املنـاطق اجملـردة مـن     
السالح ما زال ييسر حركة املرور املدين والتجـاري يف كـال االجتـاهني    

لتدابري اهلامة لبناء الثقـة  دون وقوع حوادث أمنية وما زال يشكل أحد ا
يف عمليـــة تطبيـــع العالقـــات بـــني الطـــرفني، وإذ حيـــث الطـــرفني علـــى   
االستفادة من هذه النقاط املفتوحة كأساس لتعزيز تدابري بناء الثقة بغيـة  

  حتقيق تطبيع العالقات بينهما،
إزاء عــدم إحــراز تقــدم ملمــوس  وإذ يكــرر تأكيــد بــالغ قلقــه  

كـــا املتنـــازع عليهـــا يف املفاوضـــات الثنائيـــة حنـــو تســـوية مســـألة بريفال
ــة        ــني مجهوري ــات ب ــع العالق ــاق تطبي ــني الطــرفني عمــال باتف املســتمرة ب

آب/أغسـطس   ٢٣كرواتيا ومجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة، املـربم يف     
  ، وإذ يهيب بالطرفني استئناف املناقشات،١٩٩٦

 إىل الطــرفني التعجيــل بوضــع برنــامج وإذ يكــرر تأكيــد طلبــه  
  شامل إلزالة األلغام،

بالدور الذي تضطلع به البعثة ، وإذ يالحـظ أيضـا    وإذ يشيد  
أن وجـــود مـــراقيب األمـــم املتحـــدة العســـكريني مـــا زال يعـــد ضـــروريا  

للمحافظة على األوضاع املفضية إىل التوصل، عن طريق التفـاوض، إىل  
  تسوية ملسألة بريفالكا املتنازع عليها،

م املتحدة العسكريني بأن يواصلوا، ملراقيب األم يأذن  - ١  
، رصد جتريد شبه جزيرة بريفالكـا  ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ١٥حىت 

) ١٩٩٥( ٩٨١) و ١٩٩٢( ٧٧٩ نمـــــن الســـــالح، وفقـــــا للقـــــراري
ــرتني  ــؤرخ    ٢٠و  ١٩والفقـ ــام املـ ــر األمـــني العـ ــانون  ١٣مـــن تقريـ كـ

  ،١٩٩٥األول/ديسمرب 
يــــع إىل الطــــرفني وقــــف مج يكــــرر تأكيــــد طلبــــه   - ٢  

انتــهاكات نظــام التجريــد مــن الســالح يف املنــاطق الــيت حــددهتا األمــم    
املتحدة، واختاذ مزيد من اخلطوات للتخفيف مـن حـدة التـوتر وحتسـني     
الســالمة واألمــن يف املنطقــة، والتعــاون بصــورة تامــة مــع مــراقيب األمــم   
  املتحدة العسكريني، وضمان أمنهم وحرية تنقلهم الكاملة غري املقيدة؛

تشـرين   ١٥إىل األمني العام أن يقـدم حبلـول    يطلب  - ٣  
تقريرا يتضمن توصيات وخيارات إلرساء تـدابري   ١٩٩٩األول/أكتوبر 

إضافية لبناء الثقة بـني الطـرفني ترمـي، يف مجلـة أمـور، إىل زيـادة تيسـري        
  حرية تنقل السكان املدنيني؛

كــال الطــرفني علــى أن حيترمــا     حيــث مــرة أخــرى    - ٤  
ــذا كــامال،     التزاماهتمــ ــات تنفي ــع العالق ــذا اتفــاق تطبي ــة وأن ينف ا املتبادل

ويؤكد على وجه اخلصوص احلاجة املاسة إىل أن يفـي الطرفـان بسـرعة    
وحبسن نية بالتزامهما بالتوصـل، عـن طريـق التفـاوض، إىل حـل ملسـألة       

  من االتفاق؛ ٤بريفالكا املتنازع عليها، وفقا للمادة 
ــر إىل  إىل الطـــرفني أن يو يطلـــب  - ٥   اصـــال تقـــدمي تقريـ

  األمني العام مرة كل شهرين على األقل عن حالة مفاوضاهتما الثنائية؛
إىل مــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني وقــوة  يطلــب  - ٦  

تثبيــت االســتقرار املتعــددة اجلنســيات الــيت أذن هبــا اجمللــس يف القــرار       
ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨ ــمرب  ١٢) املـ ــانون األول/ديسـ والـــيت  ١٩٩٦كـ
حزيـران/   ١٨) املـؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٤٧ت واليتها مبوجب القرار ُمدد

  ، أن يتعاونا معا تعاونا تاما؛١٩٩٩يونيه 
  إبقاء املسألة قيد نظره.يقرر   - ٧  

  
  احلالة يف البوسنة واهلرسك -جيم 

ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة  ١٩٩٦ نيســان/أبريل ٤املق
  ): بيان من الرئيس٣٦٤٧

ــارس  ٢٩يف    ــر ١٩٩٦آذار/مـ ــال بقـ ــس ، وعمـ ار جملـ
)، قّدم األمـني العـام إىل اجمللـس تقريـرا     ١٩٩٥( ١٠٣٥األمن 

 ،مرحليا عـن إنشـاء بعثـة األمـم املتحـدة يف البوسـنة واهلرسـك       
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ــيت  ــة يف البوســنة واهلرســك   ال ــوة الشــرطة الدولي . )١٠٧(تضــم ق
وأفاد األمني العـام يف تقريـره بأنـه مـن الواضـح أن االلتزامـات       

ي العـام للسـالم يف البوسـنة    العسكرية مبوجب االتفاق اإلطـار 
لقيت امتثـاال يف ظـل الوجـود القـوي للقـوة       قد )١٠٨(واهلرسك

ــد تســىن       ــذ. وق ــة بالتنفي ــددة اجلنســيات املكلف العســكرية املتع
إحالل بيئة عسكرية مستقرة نسبيا مـن أجـل تنفيـذ العمليـات     
البالغـــة التعقيـــد مـــن النـــاحتني السياســـية واملدنيـــة الـــواردة يف  

املتحــدة  الشــهر املاضــي، كانــت بعثــة األمــم االتفــاق. وخــالل
سيما عنصـر قـوة الشـرطة الدوليـة،      يف البوسنة واهلرسك، وال

معنيـــة يف الغالـــب األعـــم بنقـــل ضـــواحي ســـراييفو اخلاضـــعة  
لســيطرة صــرب البوســنة إىل ســلطة احتــاد البوســنة واهلرســك    
لتحقيق توحيد املدينة مبقتضـى شـروط اتفـاق السـالم. وأشـار      

ارة واملخــاوف والبغضــاء الــيت جنمــت عــن ســنوات  إىل أن املــر
ــة الــيت أفضــت إىل    الــرتوح  احلــرب األربــع هــي القــوى الكامن

اجلمــاعي الــذي قــام بــه ســكان ســراييفو مــن صــرب البوســنة. 
ولكــن ســلطات صــرب البوســنة وســلطات االحتــاد تتحمــل       
مسؤولية كبرية عن هذه النكسة إذ مل يبدر مـن كـال الطـرفني    

الســكان الصــرب أو إقنــاعهم بالبقــاء.  أي عــزم علــى تطمــني  
وقد يفكّر عدد من سكان سراييفو من صرب البوسنة يف أمـر  
ــي      ــا يكف ــة مب ــودة إىل ســراييفو إذا شــعروا أن األحــوال آمن الع
وخاصــة إذا مــا أتــيح هلــم الوصــول إىل بيــوهتم لــدى عــودهتم.  
وشــدد علــى أنــه ســيتعني علــى ســلطات االحتــاد اتبــاع سياســة 

ــة جــذريا علــ  ــق املصــاحلة إذا رغبــت يف التشــجيع   خمتلف ى طري
علــى إعــادة تشــكيل ســراييفو املتعــددة الثقافــات. ويف الوقــت  

ــه،  ــينفســ ــثال يف  ىبقــ ــدي متمــ ــني   التحــ ــروابط بــ ــز الــ تعزيــ
ــانني اللــذين أوكــل إليهمــا اتفــاق الســالم اســتقاللية    )١٠٩(الكي

__________ 

)١٠٧(  S/1996/210.  
ــة أوهــايو، ومت توقيعــه يف     )١٠٨( مت التفــاوض بشــأنه يف دايتــون، بوالي

  .(S/1995/999) ١٩٩٥ كانون األول/ديسمرب ١٤
  احتاد البوسنة واهلرسك ومجهورية صربسكا.  )١٠٩(

وسلطة دستورية واسعة. وأفاد بأنه ال غىن عن استعادة درجـة  
قة علـى املسـتوى السياسـي لكـي يعمـل هـذان       من درجات الث

الكيانــــان معــــاً يف البوســــنة واهلرســــك. ويف إطــــار االحتــــاد، 
برحت التوترات املزمنة بني الشـريكني تشـكّل مصـدر قلـق      ما

مل تعمــد الطائفتــان إىل بــذل  مــا هبــالغ. وأكــد األمــني العــام أنــ
جهــود حازمــة ودؤوبــة لــتاليف الرتاعــات وإنشــاء الكانتونــات   

لنحــو املتفــق عليــه وتعزيــز هياكــل االحتــاد، فســتزداد       علــى ا
اجتاهــات االنقســام. وأشــار األمــني العــام إىل أنــه وســط هــذه   
التـــوترات تعمـــل بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف البوســـنة واهلرســـك 
ــوة العمــل. وأكــد أن     ــل يف ق ويعمــل عنصــرها الرئيســي املتمث

التفـاق السـالم يتــوخى أن تكـون قـوة العمـل قــوة       ١١املرفـق  
ري مســلّحة للرصــد واملشــورة. وعلــى هــذا األســاس، أذن      غــ

ــراد       ــات املســامهة األف ــّدمت احلكوم ــن بنشــرها وق ــس األم جمل
القـوة  إىل تلـك  الالزمني هلا. وهلذا ليس مـن املمكـن أن ُيعهـد    

غــري املســلحة مبهمــة إنفــاذ القــانون والنظــام يف بلــد مــدجج        
ا اإلنفـاذ.  باألسلحة، خاصة وأهنا ال متلك السلطة القانونية هلـذ 

وشدد على أن بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك تواجـه  
عوامــل مــن عــدم الــيقني تتصــل باألزمــة الــيت ســوف تنشــأ         

جرى سحب القوة املكلَّفة بالتنفيـذ كمـا كـان متوقعـا مـع       إذا
ــل ال      ــوة العم ــة ق ــددا أن والي ــنة. وأكــد جم ــة الس ــد وأن  هناي ب

لتنفيــذ. فمــن غــري الــواقعي  تتــزامن مــع واليــة القــوة املكلَّفــة با 
تصور اسـتمرار جهـود عمليـة شـرطة مدنيـة بغـري إطـار األمـن         
الــذي يكفلــه وجــود قــوة عســكرية دوليــة تتمتــع باملصــداقية.    
وأخــريا، أفــاد بــأن الســالم ال ميكــن أن يكــون دائمــا إال إذا       

بـد أن ُيقـدَّم إىل احملاكمـة األفـراد الـذين       واكبه العدل وبأنه ال
  ة الدولية ليوغوسالفيا السابقة.  أدانتهم احملكم

موجهـة إىل   ١٩٩٦آذار/مـارس   ١٣رسالة مؤرخة وب  
ــر األول  )١١٠(رئــيس جملــس األمــن  ، أحــال األمــني العــام التقري

__________ 

)١١٠(  S/1996/190.  
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للممثــل الســامي لتنفيــذ اتفــاق الســالم يف البوســنة واهلرســك.  
ــاريخ توقيــع اتفــاق      ــدة مــن ت ويغطــي هــذا التقريــر الفتــرة املمت

إىل  ١٩٩٥األول/ديســمرب  كــانون ١٤الســالم يف بــاريس يف 
السـامي   وإنشـاء مقـر للممثـل    ١٩٩٦بداية شـهر آذار/مـارس   

  يف سراييفو وأمانة يف بروكسل.
ــة    ــودة يف  ،٣٦٤٧ويف اجللســ ــان/أبريل  ٤املعقــ نيســ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

مشـاورات اجمللـس الســابقة، أدرج جملـس األمــن تقريـر األمــني     
الرســـالة يف جـــدول أعمالـــه. وبعـــد إقـــرار جـــدول      وام العـــ

الرئيس (شـيلي)، مبوافقـة اجمللـس، ممثـل البوسـنة      دعا األعمال، 
دون أن بـ ملشـاركة يف املناقشـة   إىل اواهلرسك، بناء على طلبه، 

التصويت. مثّ وّجه الـرئيس انتبـاه اجمللـس إىل     يكون له احلق يف
األمــني موجهــة مــن   ١٩٩٦آذار/مــارس  ٢٢رســالة مؤرخــة  

العام إىل رئيس جملس األمن أرفَق هبـا رسـالة مـن األمـني العـام      
ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي حييــل طيهــا التقريــر الرابــع عــن  

آذار/مــارس  ٢٦؛ ورســالة مؤرخــة )١١١(عمليــات قــوة التنفيــذ
موّجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثلــي االحتــاد الروســي     ١٩٩٦

ــة امل   ــا واململكــ ــا وفرنســ ــا وإيطاليــ ــات  وأملانيــ ــدة والواليــ تحــ
ــة لالجتمــاع     )١١٢(املتحــدة ــة اخلتامي ــا نــص الوثيق ــون طيه حييل

ــق االتصــال املؤرخــ   ــوزاري لفري ــارس  ٢٣ ةال . ١٩٩٦آذار/م
ــا إىل   ــاه اجمللـــس أيضـ ــرئيس انتبـ ــه الـ ــة  ووّجـ ــالة مؤرخـ  ٤ رسـ

موجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن ممثـل     ١٩٩٦ /أبريلنيسان
البوســنية قــد  أكــد فيهــا أن احلكومــة   )١١٣(واهلرســك البوســنة

اضــطلعت جبميــع التــدابري املطلوبــة منــها، مبــا يف ذلــك ضــمان   
أمن السكان الصرب الذين يعيشون يف ضواحي سـراييفو الـيت   

  كانت ختضع فيما مضى لسيطرة الصرب.  
__________ 

)١١١(  S/1996/215.  
)١١٢(  S/1996/220.  
)١١٣(  S/1996/242. 

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)١١٤(عن اجمللس

ــام ا      ــني العـــ ــر األمـــ ــن يف تقريـــ ــر جملـــــس األمـــ ــؤرخ نظـــ ملـــ
) املـؤرخ  ١٩٩٥( ١٠٣٥املقدم عمـال بقـراره    ١٩٩٦آذار/مارس  ٢٩
، ويف تقريــر املمثــل الســامي لتنفيــذ  ١٩٩٥ول/ديســمرب األكــانون  ٢١

اتفاق السـالم املتعلـق بالبوسـنة واهلرسـك، املرفـق بالرسـالة املوجهـة إىل        
. ١٩٩٦آذار/مـارس   ١٣رئيس جملس األمن من األمـني العـام املؤرخـة    

  رحب بكال التقريرين.واجمللس ي
ويالحـظ اجمللــس، بصــورة عامــة، أن تنفيــذ االتفــاق اإلطــاري    

ــه (    ــك ومرفقاتـ ــنة واهلرسـ ــالم يف البوسـ ــام للسـ ــالم ”العـ ــاق السـ “ اتفـ
جمموعه) ميضي حسب اجلـدول الـزمين الـذي حـدده االتفـاق. كمـا        يف

ــال بصــورة مرضــية للجوانــب العســكرية     يالحــظ، بصــفة عامــة، االمتث
م، حسـبما تأكـد يف آخـر تقريـر موجـه إىل اجمللـس عـن        اتفاق السـال  يف

عمليات قوة التنفيذ ويؤكد أن مـن الضـروري اآلن أن يتحـول التركيـز     
ــدويل واألطــراف      ــذ الــيت يضــطلع هبــا اجملتمــع ال األساســي جلهــود التنفي

  البوسنية نفسها إىل جوانب االتفاق املدنية.
ــذ اتفــاق الســ    دويؤكــ   الم تقــع اجمللــس أن املســؤولية عــن تنفي

ــذه         ــذ ه ــس أن تنف ــب اجملل ــاق. ويطل ــراف االتف ــاتق أط ــى ع ــا عل أساس
األطراف اتفـاق السـالم تنفيـذا تامـا، وأن تبـدي التزامـا حقيقيـا بتـدابري         
بناء الثقة واألمن، واحلد من األسلحة على الصعيد اإلقليمي، واملصاحلة 
 وبناء مستقبل مشترك. وهو يطلب، يف هذا الصدد، أن تتقيد األطراف

ــأخري، بالتزام      ــن الت ــد م ــد أو شــرط ودون مزي ــا، دون قي ــدا تام اهتــا تقي
، وتنفيـذ اإلطـار الدسـتوري، وسـحب     املتعلقة بـإطالق سـراح األسـرى   

احملكمـة الدوليـة    القوات األجنبية، وضمان حريـة التنقـل، والتعـاون مـع    
ــانون    ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن االنتـ حملاكمـ

الـــيت ارتكبـــت يف إقلـــيم يوغوســـالفيا الســـابقة منـــذ  اإلنســـاين الـــدويل 
ــام ــانون     ١٩٩١ ع ــوق اإلنســان والق ــرام حق ــودة الالجــئني، واحت ، وع

اإلنســاين الــدويل. وهــو يطلــب إىل الســلطات املعنيــة باحتــاد البوســنة        
واهلرسك أن متضي قدما، بكل مهة ونشاط، بالتـدابري الراميـة إىل تقويـة    

غايــة، بتنفيــذ كــل مــا جــاء يف اتفــاق   ذلــك االحتــاد، وأن تقــوم، هلــذه ال 
  .١٩٩٦ آذار/مارس ٣٠سراييفو املربم يف 

ــالقلق بوجــه خــاص لعــدم امتثــال األطــراف       ويشــعر اجمللــس ب
كافة، حىت اآلن، امتثاال كامال ألحكام اتفـاق السـالم املتعلقـة بـإطالق     
سراح األسرى، رغم أن األطراف قـد أعربـت مـرارا عـن التزامهـا بـأن       

ؤكــد اجمللــس أن االلتــزام بــإطالق ســراح األســرى هــو   تفعــل ذلــك. وي
مـن عـدم    ةالتزام غري مشروط. وعدم القيام بـذلك يشـكل حالـة خطـري    

__________ 

)١١٤(  S/PRST/1996/15.  
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ــيت       ــده لالســتنتاجات ال ــذا الصــدد، يؤكــد اجمللــس تأيي ــال. ويف ه االمتث
خلـــــص إليهـــــا االجتمـــــاع الـــــوزاري لفريـــــق االتصـــــال املعقـــــود يف 

ــارس  ٢٣ ــل  ١٩٩٦آذار/م ــراح   ، ويالحــظ اســتعداد املمث الســامي القت
  تدابري تتخذ ضد أي طرف غري ممتثل.

ويعرب اجمللس عن تأييده التام للممثل السـامي املسـؤول عـن      
تعبئــة جهــود املنظمــات والوكــاالت  عــن رصــد تنفيــذ اتفــاق الســالم و 

ــه تلــك املنظمــات     امل ــام، حســب االقتضــاء، بتوجي ــة املشــاركة والقي دني
). كمــا ١٩٩٥( ١٠٣١ر والوكــاالت وتنســيق أنشــطتها وفقــا للقــرا    

البوسنة واهلرسـك،   يعرب اجمللس عن تأييده التام لبعثة األمم املتحدة يف
املؤسســات واملنظمــات الدوليــة املشــاركة يف تنفيــذ اتفــاق   وغريهــا مــن

بـد وأن يكـون صـارما     السالم. وهـو يؤكـد أن تنفيـذ اتفـاق السـالم ال     
  وعادال وغري متحيز.

لقـوة عمـل الشـرطة الدوليـة      ويعرب اجمللس عن تأييده القوي  
يف البوسنة واهلرسك، وهي القوة التابعة لبعثة األمم املتحدة يف البوسـنة  
ــة تابعــة      ــة فعال ــة شــرطة مدني واهلرســك. وهــو يالحــظ أن وجــود عملي

املتحدة ميثل أمرا حيويا لتنفيذ اتفاق السالم، ويشجع قوة العمـل   لألمم
النشــاط مبــا يتمشــى  تلــك علــى تنفيــذ واليتــها بأقصــى قــدر ممكــن مــن  

من اتفاق السالم علـى النحـو املشـار إليـه يف القـرار       ١١وأحكام املرفق 
ــاق األطــراف يف    ١٩٩٥( ١٠٣٥ ــاره اتف ــس، إذ يضــع يف اعتب ). واجملل
إعاقـة تنقـل مـوظفي أفـراد قـوة      عـدم  من اتفاق السالم علـى   ١١املرفق 

ــة طريقــة    ــأخريهم بأي ــراض ســبيلهم أو ت ــهم أو اعت مــن  العمــل أو عرقلت
الطرق لدى أدائهم ملسـؤولياهتم، يـدعو األطـراف إىل السـماح ملـوظفي      

أي موقع أو شـخص   تلك القوة حبرية الوصول فورا وبصورة كاملة إىل
ــادة أخــرى أو حــدث آخــر يف      أو نشــاط أو إجــراء أو ســجل أو أي م
البوسنة واهلرسك على حنو ما تطلبـه قـوة العمـل. ويالحـظ اجمللـس مـع       

لدول األعضاء يف توفري األفـراد الالزمـني لقـوة العمـل،     التقدير اشتراك ا
وحيث الدول األعضاء اليت وافقت على توفري أفراد مـن الشـرطة املدنيـة    
ــوة       ــتمكني الق ــا، ل ــأهيال تام ــؤهلني ت ــراد م ــى أن تســارع بإرســال أف عل
املذكورة من حتقيق االنتشـار التـام حبلـول منتصـف نيسـان/أبريل. وهـو       

لتعجيــل بنشــر مــراقيب الشــرطة مبــا يتســق مــع يشــجع قــوة العمــل علــى ا
احلفاظ علـى مسـتواهم الرفيـع. كمـا يعـرب اجمللـس عـن تأييـده القـوي          
ــة يف البوســنة واهلرســك، ويشــجع      ــابع للبعث ــام الت ــات األلغ ملركــز عملي

عات من األمم املتحدة االستئماين للترب الدول على اإلسهام يف صندوق
  األلغام.  أجل املساعدة يف إزالة

م اجمللـــس بـــأن إعـــادة البنـــاء االقتصـــادي والتأهيـــل يف  ســـلّوي  
أراضــي البوســنة واهلرســك بكاملــها عــامالن رئيســيان لتحقيــق النجــاح 
العام لعملية تنفيذ السالم واملصاحلة وإعادة االندماج. وهاتـان املهمتـان   
تقتضــيان إرادة سياســية وجهــودا متصــلة مــن قبــل األطــراف البوســنية،   

ة دولية ضخمة. وحيث اجمللس على إيالء األولويـة  وحتتاجان إىل مساعد
للمشاريع الرامية إىل تيسري عملية املصاحلة وإعادة تكامل البلد كله من 

الناحية االقتصادية. وهو يالحظ، مع التقدير، ما أتيح فعـال مـن مـوارد    
ألجل ذلك. ويدعو اجمللس الدول واملؤسسـات الدوليـة إىل الوفـاء التـام     

قدمي املساعدات االقتصادية واملالية للبوسنة واهلرسك. وهو بالتزاماهتا بت
وضــح يف مــؤمتر لنــدن مــن صــلة بــني وفــاء األطــراف        يشــري إىل مــا أُ 

ق السالم، من ناحية، واستعداد اجملتمع الـدويل  ابالتزاماهتا املقررة يف اتف
لاللتــزام بــاملوارد املاليــة إلعــادة البنــاء والتنميــة مــن ناحيــة أخــرى. وهــو 

أن األطراف نفسها هي صاحبة أهم دور على اإلطالق يف إعادة يؤكد 
  بناء اقتصاد بلدها.

يعــرب اجمللــس عــن قلقــه الشــديد إزاء مــا شــهدته منطقــة        و  
مغـادرة اآلالف مــن املــدنيني   سـراييفو مــؤخرا مـن تطــورات تســببت يف  

ــراف إىل مضــاعفة       ــس األط ــدعو اجملل ــديارهم. وي الصــرب البوســنيني ل
صـاحلة وإعـادة تكـوين سـراييفو متعـددة الثقافـات       جهودها من أجـل امل 

واألعراق، بوصـفها مدينـة للبوسـنيني والصـرب والكـرواتيني وغريهـم،       
وبوصفها عاصمة البوسنة واهلرسك ومقـرا للمؤسسـات املشـتركة الـيت     

دها البوسـنة واهلرسـك مسـتقبال. كـذلك، فهـو يـدعو األطـراف        هستش
رية التنقل والظروف املؤديـة  إىل تنفيذ إجراءات إضافية تكفل األمن وح

إىل عودة الناس املتضررين يف سراييفو ومجيـع املنـاطق احملّولـة األخـرى.     
ويــدعو اجمللــس األطــراف إىل العمــل لكــي توجــه التحركــات الســكانية  
واجلهـــود التقســـيمية اجلاريـــة يف البوســـنة واهلرســـك حســـب اخلطـــوط 

  العرقية باجتاه تصحيح تلك التحركات واجلهود.
د اجمللس بـذكرى كـل مـن جـادوا بـأرواحهم مـن أجـل        ويشي  

قضية السالم يف يوغوسالفيا السابقة ويعرب عن تعازيه ألسرهم، ومـن  
  بينها أسرة وزير التجارة بالواليات املتحدة األمريكية.

ويطلب اجمللـس إىل األمـني العـام واملمثـل السـامي أن يواصـال         
البوسنة واهلرسـك وعلـى   إطالع اجمللس بانتظام على تطورات احلالة يف 

  حالة تنفيذ اتفاق السالم.
  

(اجللسـة   ١٩٩٦آب/أغسـطس   ٨املقرر املـؤرخ    
  ): بيان من الرئيس ٣٦٨٧

ــة  ب   ــالة مؤرخـ ــه  ٩رسـ ــة إىل  ١٩٩٦متوز/يوليـ موجهـ
رئيس جملس األمن، أحـال األمـني العـام تقريـر املمثـل السـامي       

ملمثـل  . وأشـار ا )١١٥(لتنفيذ اتفاق السالم يف البوسنة واهلرسـك 
ــى مســتوى      ــره إىل أوجــه قصــور جســيمة عل الســامي يف تقري
تنفيذ اتفاق السالم، وشدد على أن حـل هـذه املسـائل مـرتبط     
ارتباطا ال ينفصم بإحالل سالم مستقر يف البوسنة واهلرسـك.  

__________ 

)١١٥(  S/1996/542.  
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غـري أن  يف هـذا املضـمار،   قـد أُحـرز   مـن التقـدم   وقال إن شيئا 
ــاكن م    ــيت ارُتكبــت يف أم ــداءات ال ــل تســليتش  جســامة االعت ث

وضواحي سراييفو تفّنـد االسـتنتاج الـذي مـؤداه أن األطـراف      
ستقوم مبرور الوقـت ودون ضـغط خـارجي بـإجراء التغـيريات      
الالزمة لكفالة االحترام حلقوق اإلنسان، وحذر مـن أن هنـاك   
أدلــة مقلقــة علــى وجــود اجتــاه ال إىل قبــول الفصــل العرقــي        

يـه أيضـا. وأكـد    فحسب، بل وإىل إضفاء الطـابع املؤسسـي عل  
أنه جيب أن تعمل األطراف بصورة نشطة على هتيئـة األحـوال   
املناسبة لعودة أفراد فئات األقليات إىل ديارهم وكفالـة متكـني   
األشخاص املعرضـني للخطـر، مبـن فـيهم ذوو اآلراء السياسـية      
املعارضة، من العودة والعيش يف أمان. مث طلـب إىل األطـراف   

ــد   ــذ جمموعــة مــن الت ــع   أن تنف ــاون م ــة املتصــلة بالتع ابري العاجل
مؤسســات ومنظمــات حقــوق اإلنســان ومعاجلــة انتــهاكات      

  حقوق اإلنسان.  
موجهــة إىل  ١٩٩٦متوز/يوليــه  ١١رســالة مؤرخــة وب  

رئـيس احملكمـة الدوليـة حملاكمـة     أفاد ، )١١٦(رئيس جملس األمن
ــانون    ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــؤولني عـ األشـــخاص املسـ

لــيت ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا الســابقة  اإلنســاين الــدويل ا
أن إحدى دوائر احملاكمـة التابعـة للمحكمـة    ب ١٩٩١منذ عام 

مـن الئحـة اإلجـراءات     ٦١قد أصـدرت قـرارا مبوجـب املـادة     
حملكمة يف قضية رادوفـان كـراديتش وراتكـو    اخلاصة باواألدلة 

مالديــتش، وأهنــا قــد وجــدت أن هنــاك أســبابا معقولــة حتمــل   
قاد بأهنما مسؤوالن شخصـيا عـن التخطـيط جلـرائم     على االعت

اإلبــادة اجلماعيــة وجــرائم ضــد اإلنســانية وجــرائم احلــرب أو   
ــك،       ــى ذلـ ــاء علـ ــا. وبنـ ــر بارتكاهبـ ــا أو األمـ ــريض عليهـ التحـ
أصدرت دائـرة احملاكمـة أوامـر دوليـة بـالقبض علـى املـتَّهَمني.        
وأخطــر اجمللــس أيضــا بــأن عــدم تنفيــذ أمــري القــبض األولــيني 

صـــادرين ضـــد املتـــهَمني يعـــزى كليـــة إىل رفـــض مجهوريـــة  ال
__________ 

)١١٦(  S/1996/556.  

صربسكا ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية التعاون مـع احملكمـة   
هلـذا،  قال إنه، من النظام األساسي. و ٢٩ الدولية وفقا للمادة

عليه أن يوّجه نظر جملس األمـن إىل رفـض مجهوريـة     اجيد لزام
اون مــــع صربســــكا ومجهوريــــة يوغوســــالفيا االحتاديــــة التعــــ

  مناسبا.    اجمللس الرد الذي يراهيقرر احملكمة، وذلك كي 
ــة    ــودة يف  ،٣٦٨٧ويف اجللسـ ــطس  ٨املعقـ آب/أغسـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج جملــس األمــن الرســالتني يف  
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال،    الــرئيس دعــا جــدول أعمال

نيــا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل البوســنة واهلرســك، بنــاء علــى  (أملا
دون أن يكـــون لـــه احلـــق بـــملشـــاركة يف املناقشـــة إىل اطلبـــه، 

التصـــويت. مث وجـــه الـــرئيس انتبـــاه اجمللـــس إىل رســـائل       يف
ــة ــه ٢٢ و ١٨ و ٣ و ٢ مؤرخــ ــة ١٩٩٦ متوز/يوليــ ، موجهــ

، )١١٧(تباعا إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسـنة واهلرسـك  
ــاء بالتزاماهتــا وتعهــداهتا     يط ــع األطــراف الوف ــا إىل مجي لــب فيه

مبوجــب اتفــاق دايتون/بــاريس يف مــا يتعلــق باحملكمــة الدوليــة   
ــهمني بارتكــاب     ــدعو إىل اعتقــال املت ليوغوســالفيا الســابقة وي
ــاه      ــرئيس انتب ــه ال جــرائم حــرب وتســليمهم إىل الهــاي. ووّج

موجهـة   ١٩٩٦متوز/يوليـه   ٨اجمللس أيضا إىل رسـالة مؤرخـة   
إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ممثــل غينيــا، أفــاد فيهــا بــأن فريــق 
االتصال التابع ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي أيـد مضـمون الرسـالة       

املوّجهـة مـن البوسـنة واهلرسـك      ١٩٩٦متوز/يوليه  ٢املؤرخة 
وحثّ جملس األمـن علـى أن يفـرض عقوبـات علـى األطـراف       

، وعلــى أن يطلــب مــن وامــر احملكمــةألال متتثــل بالكامــل  الــيت
قوة التنفيذ املتعددة اجلنسيات اعتقال وتسليم جمرمـي احلـرب،   
ــى        ــبض عل ــل الق ــات قب ــراء انتخاب ــه ال ميكــن إج ــن أن وأن يعل

  .)١١٨(جمرمي احلرب املتهمني
__________ 

)١١٧(   S/1996/510  و  1996/523وS/1996/565  وS/1996/576.  
)١١٨(  S/1996/535.  
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ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)١١٩(عن اجمللس

تنفيذ اتفاق السـالم  نظر جملس األمن يف تقرير املمثل السامي ل  
ــة      ــق بالرســالة املؤرخ ــنة واهلرســك املرف  ١٩٩٦متوز/يوليــه  ٩يف البوس

  العام. املوجهة إىل رئيس اجمللس من األمني
ويعرب اجمللس عن تأييده التام للنتائج اليت مت التوصل إليها يف   

اجتمــاع جملــس تنفيــذ الســالم، الــذي ُعقــد يف فلورنســا بإيطاليــا يــومي  
ــه حزير ١٤ و ١٣ ــات    ١٩٩٦ان/يوني ــة االنتخاب ــس أمهي . ويؤكــد اجملل

ــا       ــيت ســُتجرى وفق ــات ال ــة يف البوســنة واهلرســك، وهــي االنتخاب املقبل
اتفـاق  ”لالتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسنة واهلرسك ومرفقاتـه ( 

يف جمموعـــه) والـــيت ستســـمح بإقامـــة املؤسســـات املشـــتركة  “ الســـالم
البوســنة واهلرســك. ويــدعو اجمللــس   للتطبيــع يفهامــا وســتكون َمْعلمــا 

األطــراف إىل ضــمان ســري عمــل هــذه املؤسســات علــى الفــور بعـــد         
  االنتخابات، ويؤيد األعمال التحضريية اليت متت يف هذا الصدد.

ويتوقع اجمللس من األطراف أن تكثف اجلهود اليت تبـذهلا مـن     
بـات  أجل استمرار وزيادة تعزيـز الظـروف الالزمـة لكفالـة إجـراء انتخا     

ــه يف املــادة األوىل مــن املرفــق      ٣دميقراطيــة، حســبما هــو منصــوص علي
تفـاق السـالم، وااللتـزام بالكامــل بنتـائج تلـك االنتخابـات. ويف هــذا       ال

الصدد، فإن اجمللس يشدد على أمهية االتفاق الـذي توصـلت إليـه قيـادة     
د البوسنيني وقيادة الكروات البوسـنيني يف موسـتار وسـّهلته إدارة االحتـا    

ــاركة       ــريا مشـ ــق أخـ ــذي حقـ ــاق الـ ــو االتفـ ــتار، وهـ األورويب يف موسـ
الكروات البوسنيني يف إدارة موحدة ملدينـة موسـتار علـى أسـاس نتـائج      

. ويتوقـع اجمللـس   ١٩٩٦حزيران/يونيه  ٣٠االنتخابات اليت أجريت يف 
أن تنفــذ قيــادة البوســنيني وقيــادة الكــروات البوســنيني يف موســتار هــذا   

ل ودون تــأخري، ويشــدد علــى أن اإلخفــاق يف ذلــك     االتفــاق بالكامــ 
سيقوض بصورة خطرية اجلهود احلامسة الراميـة إىل كفالـة حتقيـق سـالم     
واستقرار دائمني يف البوسنة واهلرسك. ويعرب اجمللس عن تأييـده التـام   
للمنظمات الدولية اليت تعمل حاليا يف موسـتار، وخباصـة إلدارة االحتـاد    

يطلب إىل القيادتني أن تتعاونا بالكامل مع تلك األورويب يف موستار، و
ــة كرواتيــا، الــيت تتحمــل    اإلدارة. واجمللــس يطلــب إىل حكومــة مجهوري

اسـتخدام نفوذهـا علـى    مسؤولية خاصة يف هـذا الصـدد، أن تسـتمر يف    
قيادة الكروات البوسنيني لكفالة التقيد التام بالتزاماهتا. وسوف يسـتمر  

  كثب.   موستار عناجمللس يف متابعة احلالة يف
ويؤكد اجمللس أن استمرار عدم إحـراز تقـدم يف نقـل السـلطة       

واملوارد إىل احتاد البوسنة واهلرسك ميثل خطرا ممكنا علـى عمليـة تنفيـذ    
اتفــاق الســالم. ويــدعو اجمللــس الشــركاء يف االحتــاد إىل التعجيــل ببــذل  

__________ 

)١١٩(  S/PRST/1996/34.  

و شـرط  جهودهم الراميـة إىل إنشـاء احتـاد يقـوم بوظائفـه بالكامـل، وهـ       
  أساسي لتحقيق السالم يف البوسنة واهلرسك.

ويالحظ اجمللس بقلق بالغ استنتاجات املمثل السـامي الـواردة     
يف تقريره بشأن تنفيذ أحكام اتفاق السالم فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، 
ومفادهــا أن األطــراف ال تفــي بالتزاماهتــا فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنســان، 

ودة الالجـئني. ويـدين اجمللـس مجيـع أعمـال      وأن هذا اإلخفاق يعرقل عـ 
املضايقات العرقية، ويدعو أطراف اتفاق السالم إىل القيـام فـورا باختـاذ    
التدابري احملددة يف التقرير لوقف االجتاه إىل الفصـل العرقـي يف البلـد ويف    
عاصــــمته، ســــراييفو، وإىل احملافظــــة علــــى تراثهــــا املتعــــدد الثقافــــات  

س عـن بـالغ أسـفه إزاء اإلبطـاء الـذي ال مـربر       واألعراق. ويعـرب اجمللـ  
يف تنفيـذ التـدابري املتعلقـة بـأمور مـن بينـها تكـوين أو إنشـاء وسـائط           له

إعالم مستقلة جديدة واحملافظة على حقوق امللكية، ويدعو كـل طـرف   
إىل تنفيــذها علــى الفــور. واجمللــس علــى اســتعداد للنظــر يف أيــة تقــارير   

سامي بشـأن مجيـع جوانـب تنفيـذ اتفـاق      أخرى يقدمها مكتب املمثل ال
  السالم، مبا فيها اجلوانب املذكورة أعاله.

ويؤكد اجمللس أنه، مبوجب اتفاق السالم، ال جيـوز لألشـخاص     
الــذين ُوجهــت إلــيهم اهتامــات مــن احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص   
املســـؤولني عـــن االنتـــهاكات اجلســـيمة للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل الـــيت  

ومل ميتثلـوا ألمـر    ١٩٩١بت يف إقليم يوغوسـالفيا السـابقة منـذ عـام     ارُتك
فســـهم أو شـــغل أي منصـــب بـــالتعيني بـــاملثول أمـــام احملكمـــة ترشـــيح أن

االنتخـــاب أو أي منصـــب عـــام آخـــر يف إقلـــيم البوســـنة واهلرســـك،   أو
واالســتمرار يف شــغل منصــب مــن هــذا القبيــل بــأي شــكل أمــر ال ميكــن  

اجمللـــس أنـــه، كخطـــوة أوىل، وبعـــد الحـــظ قبولـــه. ويف هـــذا الصـــدد، ي
ختلــى رادوفــان كــارادزيتش رمسيــا عــن ســلطاته التنفيذيــة يف مجهوريــة  أن

ــه حزيران ٣٠صربســـــكا يف  ــه متوز ١٩، وافـــــق يف ١٩٩٦/يونيـــ /يوليـــ
علــى وقــف مجيــع أنشــطته السياســية والرمسيــة بصــفة هنائيــة، ممــا    ١٩٩٦

ويتوقع اجمللس تنفيـذ هـذه   يسّهل العملية االنتخابية يف البوسنة واهلرسك. 
  .العملية بالكامل وبنية حسنة، وسريصد التطورات األخرى عن كثب

ويؤكد اجمللس أن من واجب مجيع الدول واألطـراف املعنيـة،     
وللقـرارات   ١٩٩٣أيار/مـايو   ٢٥) املـؤرخ  ١٩٩٣( ٨٢٧وفقا للقرار 

وليـة  األخرى ذات الصلة والتفاق السالم، التعاون التام مـع احملكمـة الد  
واالمتثــال، دون اســتثناء، لطلبــات احلصــول علــى املســاعدة أو األوامــر  
الصــادرة مــن إحــدى دوائــر احملاكمــة. وقــد نظــر اجمللــس يف الرســالة        

 ١٩٩٦/يوليــه متوز ١١املوجهــة مــن رئــيس احملكمــة الدوليــة واملؤرخــة  
الــيت أشــارت إىل النتيجــة الــيت توصــلت إليهــا دائــرة احملاكمــة التابعــة        

ــان بشــأن عــدم تنفيــذ أوامــر االعتقــال الصــادرة ضــد    للمحكمــة  رادوف
ــارادزيتش ــرفض     كـ ــة لـ ــتش نتيجـ ــو مالديـ ــكا وراتكـ ــة صربسـ  مجهوريـ

ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية التعاون مع احملكمة. ويدين اجمللس هـذا  
التخلف عن تنفيذ أوامـر االعتقـال هـذه. ويالحـظ اجمللـس الزيـارة الـيت        

احملكمة الدولية يف الهـاي  إىل  ية صربسكامجهورقام هبا مؤخرا وفد من 
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لغــرض مناقشــة مجيــع جوانــب التعــاون مــع احملكمــة، ويتوقــع أن يــؤدي 
احملكمــة إىل تقــدمي مجيــع األشــخاص املتــهمني إىل العدالــة.   التعــاون مــع

ويـدين اجمللــس ختلــف قيــادة الكــروات البوســنيني واحلكومــة الكرواتيــة،  
كمــة الدوليـة بشــأن عـدة أشــخاص   حـىت اآلن، عـن االمتثــال ألوامـر احمل   

متهمني بارتكـاب جـرائم حـرب. ويطلـب أن تتعـاون األطـراف املعنيـة        
بالكامل يف التنفيـذ الفـوري ألوامـر االعتقـال وإحالـة مجيـع األشـخاص        

ــادة     ــا للم ــة وفق ــة الدولي ــهمني إىل احملكم ــن النظــام األساســي    ٢٩املت م
ســلطة احملكمــة للمحكمــة. ويــدين اجمللــس أيضــا أيــة حماولــة للطعــن يف   

الدولية. ويؤكد اجمللس أمهية االلتزامات اليت تعهدت هبا أطـراف اتفـاق   
السالم للتعاون بالكامـل مـع احملكمـة الدوليـة، ويؤكـد أن عـدم اعتقـال        
وإحالة األشخاص الذين اهتمتهم احملكمة ميثل انتهاكا هلذه االلتزامـات.  

الدولية يشكل جانبا االمتثال لطلبات وأوامر احملكمة  ويؤكد اجمللس أن
جوانـب تنفيـذ اتفـاق السـالم، كمـا نصـت عليـه القـرارات          أساسيا مـن 

السابقة، واجمللس على اسـتعداد للنظـر يف تطبيـق تـدابري إنفـاذ اقتصـادية       
  لكفالة تقيد مجيع األطراف بالتزاماهتا مبوجب اتفاق السالم.

ي ويدين اجمللس توجيه أي هتديد باستخدام العنف أو القيـام بـأ    
عمــل مــن أعمــال العنــف ضــد املــوظفني الــدوليني يف البوســنة واهلرســك، 
ــوة عمــل       ــتمني إىل ق ــوظفني املن وخباصــة أعمــال العنــف املوجهــة ضــد امل

يف إقليم مجهورية صربسكا. ويـدين  املتحدة  ألممالشرطة الدولية التابعة ل
أيضا وضع العقبات أمام حتقيقات الطب الشـرعي الـيت جتريهـا املنظمـات     

ــيم احتــاد البوســنة     الد ــة صربســكا، وكــذلك يف إقل ــيم مجهوري ــة يف إقل ولي
واهلرســك. ويطلــب اجمللــس إىل مجيــع األطــراف تــذليل تلــك العقبــات       

  .وكفالة احلرية التامة جلميع املوظفني الدوليني يف التنقل واألمان
ــع        ــل الســامي وجلمي ــام للممث ــده الت ــد تأيي ــد اجمللــس تأكي ويعي

لــة حاليــا يف البوســنة واهلرســك مــن أجــل تنفيــذ املنظمــات الدوليــة العام
اتفاق السالم. واجمللس علـى اسـتعداد للنظـر يف مـدى احلاجـة إىل اختـاذ       
ــذ       ــة للتنفي ــز اجلهــود املبذول إجــراءات أخــرى مــن أجــل مواصــلة وتعزي
الكامل التفاق السالم. ويرحب اجمللس جبميع املبادرات اليت تـؤدي إىل  

  والتعاون يف املنطقة بأسرها.حتقيق قدر أكرب من االستقرار 
  

 ١٩٩٦األول/أكتــوبر  تشــرين ١٠املقــّرر املــؤرخ   
 ): بيان من الرئيس٣٧٠١(اجللسة 

تشــــــــرين  ١٠املعقــــــــودة يف  ،٣٧٠١اجللســــــــة يف   
مت التوصـل  كان قـد  وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٦األول/أكتوبر 

إليه يف مشاورات اجمللس السـابقة، دعـا الـرئيس (هنـدوراس)،     
إىل جمللـس، ممثـل البوسـنة واهلرسـك، بنـاء علـى طلبـه،        مبوافقة ا

دون أن يكـون لـه احلـق يف التصـويت.     بـ ملشاركة يف املناقشـة  ا

ــاه اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة     مث ــرئيس انتب ــه ال تشــرين  ٨وّج
ــوبر  ــن     ١٩٩٦األول/أكتــ ــس األمــ ــيس جملــ ــة إىل رئــ موجهــ

ــن ــات      م ــارة إىل معلوم ــنة واهلرســك، تتضــمن إش ــل البوس ممث
ن جملــس األمــن ينظــر يف إصــدار بيــان رئاســي بشــأن  مفادهــا أ

ربينيتسا وتسـيبا وبانيـا لوكـا    يرسانتهاكات حقوق اإلنسان يف 
وسانســـكي، وأوضـــح أنـــه مبـــا أنـــه مل تكـــن هنـــاك اســـتجابة  
مناسبة ملطالب جملس األمن الواردة يف البيـان الرئاسـي املـؤرخ    

اجمللـس ملزمـا باختـاذ التـدابري      أصبح، ١٩٩٦آب/أغسطس  ٨
  .)١٢٠(الدائم ليت يتطلبها العدل والسالما

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  .)١٢١(عن اجمللس

  
) ١٩٩٥( ١٠٣٤نظر جملـس األمـن، يف ضـوء قـراره       
، يف احلالــة الراهنــة ١٩٩٥األول/ديســمرب  كــانون ٢١املــؤرخ 

ــدويل     ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــهاكات القـ ــالتحقيق يف انتـ ــة بـ املتعلقـ
 يبـا وبانيـا لوكـا وسانسـكي    زربينيتسـا و يررتكبة يف مناطق سامل

موست، فضـال عـن مـنطقيت غالمـوش وأوزريـن وغريمهـا مـن        
  األماكن يف سائر أرجاء إقليم البوسنة واهلرسك.

ــر     ــري اجمللــــس إىل تقريــ ــنيويشــ ــام  األمــ ــؤرخ العــ املــ
  .١٩٩٥الثاين/نوفمرب  تشرين  ٢٧

ــالغ القلــق إزاء التقــد     م الضــئيل ويعــرب اجمللــس عــن ب
جدا احملرز حىت اآلن يف تلك التحقيقات، ويناشـد بقـوة مجيـع    
األطراف يف البوسنة واهلرسك بذل كـل جهـد ممكـن لتحديـد     
مـــا آل إليـــه مصـــري األشـــخاص املفقـــودين، وذلـــك ألغـــراض 

  إنسانية وقانونية على السواء.
ــها      ــاعي الــــيت بذلتــ ويســــاور اجمللــــس القلــــق ألن املســ

ية لتحديد مصري املفقودين جبملـة وسـائل،   السلطات الدولية املعن
__________ 

)١٢٠(   S/1996/834.  
)١٢١(   S/PRST/1996/41.  
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منــها اســتخراج اجلثــث مــن القبــور، لقيــت جناحــا حمــدودا، ممــا    
ــك      ــكا لتلـ ــة صربسـ ــة مجهوريـ ــبرية إىل عرقلـ ــورة كـ ــزى بصـ ُيعـ

يـتم التأكـد حـىت اآلن     املساعي. ويالحظ اجمللس مع القلق أنه مل
  .إال من مصري بضع مئات من األشخاص املفقودين

الزيـارة الـيت قـام هبـا مـؤخرا وفـد مـن        ويرحب اجمللس ب  
مجهوريــة صربســـكا إىل احملكمـــة الدوليــة حملاكمـــة األشـــخاص   

االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل  املســؤولني عــن
يف  ١٩٩١اليت ارُتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السـابقة منـذ عـام    

أن متثل هذه الزيارة نقطة حتـول   الهاي، ويعرب عن األمل يف
ــة صربســكا والعالقــات بــني يف  ــة، وأن مجهوري احملكمــة الدولي

تيســـــر التعـــــاون فيمـــــا يتعلـــــق بالتحقيقـــــات الـــــيت جيريهـــــا 
  احملكمة.  موظفو

ــات أو       ــة التحقيق ــع حمــاوالت عرقل ــدين اجمللــس مجي وي
ــة ذات صــلة أو تغيريهــا أو إخفائهــا أو إتالفهــا.     ــة أدل ــدمري أي ت

طـراف بالتعـاون   ويشدد اجمللس مرة أخرى على التـزام مجيـع األ  
السـلطات الدوليـة املعنيـة وفيمـا      تعاونا تامـا وغـري مشـروط مـع    

بينها فيما يتعلق بتلـك التحقيقـات، ويـذكّر األطـراف بتعهـدها      
الذي أخذته على نفسها مبوجب االتفاق اإلطاري العام للسالم 

  .جمموعه) يف“ اتفاق السالم”يف البوسنة واهلرسك ومرفقاته (
ديـــد أنـــه جيـــب التحقيـــق يف  ويؤكـــد اجمللـــس مـــن ج  

انتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل املرتكبــة يف ســائر أرجــاء  
ــرار       ــبني يف القـ ــو املـ ــى النحـ ــك، علـ ــنة واهلرسـ  ١٠٣٤البوسـ

)، حتقيقا تاما وسليما. ويؤكد اجمللس جمددا أن مجيـع  ١٩٩٥(
) ١٩٩٣( ٨٢٧الدول واألطراف املعنيـة ملزمـة، وفقـا للقـرار     

والقرارات األخرى ذات الصـلة   ١٩٩٣أيار/مايو  ٢٥املؤرخ 
واتفـاق الســالم، بــأن تتعــاون تعاونـا تامــا مــع احملكمــة الدوليــة   
وأن متتثل دون استثناء لطلبـات املسـاعدة أو األوامـر الصـادرة     
عن أي دائرة حماكمة. ويعرب اجمللـس مـرة أخـرى عـن دعمـه      
ــتركة يف هـــذه    ــة املشـ ملســـاعي الوكـــاالت والســـلطات الدوليـ

يدعوها إىل مواصلة وتكثيف جهودهـا. ويشـجع   التحقيقات و
الدول األعضاء على مواصلة تقدمي الدعم املـايل الـالزم وغـريه    

  من أشكال الدعم.
ــة هــذه املســألة عــن كثــب.        وسيواصــل اجمللــس متابع

أن يواصــل إطــالع اجمللــس بانتظــام   العــام  األمــنيويطلــب إىل 
اإلنسـاين   التحقيـق يف انتـهاكات القـانون    على التقدم احملرز يف
  التقرير املذكور أعاله.  الدويل املشار إليها يف

  
 ١٩٩٦األول/ديسـمرب   كـانون  ١٢املقـّرر املـؤرخ     

 )١٩٩٦( ١٠٨٨القرار ): ٣٧٢٣(اجللسة 

ــرار  ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب   ٩يف    ، وعمــال بق
)، قـدم األمـني العـام إىل اجمللـس     ١٩٩٥( ١٠٣٥جملس األمـن  

املتحــدة يف البوســنة واهلرســك تقريــرا عــن أنشــطة بعثــة األمــم  
تضـــمن توصـــياته بشـــأن املشـــاركة املقبلـــة لألمـــم املتحـــدة       

ســتند إىل توصــيات  توصــيات تالبوســنة واهلرســك، وهــي    يف
. وأشار األمـني العـام يف تقريـره    )١٢٢(مؤمتر لندن لتنفيذ السالم

إىل أنه ميكـن الشـعور بالرضـا مـن حالـة تنفيـذ اتفـاق السـالم،         
يقتضي الكثري مما ينبغـي عملـه، وال سـيما     أن األمر ما زال إال

يف ما يتعلق جبوانب اتفاق السالم اليت من شأهنا أن تـربط معـا   
الطوائف املتواجدة يف البلد. وإىل جانب اإلشـارة إىل تكـريس   
اهتمام كبري يف مؤمتر لنـدن للحاجـة إىل ضـمان قـدرة احملكمـة      

ــها، دعــا    ــة ليوغوســالفيا الســابقة علــى أداء عمل األمــني الدولي
جهــت العــام مجيــع الــدول إىل اعتقــال جمرمــي احلــرب الــذين ُو

ــه بغــري ذلــك،      ــهم وتســليمهم إىل احملكمــة. وأكــد أن ــيهم الت إل
ــانون        ــه مبوجــب الق ــد ب ــزام املتعه ــهاكا لاللت ــر انت يشــكل األم

على أساس الطلبات اليت قدمها  ،الدويل. وأوصى األمني العام
ــديره ا    ــذ الســالم، ويف ضــوء تق ــدد  جملــس تنفي ــأن مي خلــاص، ب

جملـس األمــن واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك  
__________ 

)١٢٢(   S/1996/1017.  
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أوصـى  و. ١٩٩٧كانون األول/ديسـمرب   ٢١سنة أخرى حىت 
ضاف إىل والية قوة الشرطة الدولية مهمة التحقيـق  بأن ُيأيضا 

ــن جانــب      ــهاكات حلقــوق اإلنســان م ــوع انت يف ادعــاءات وق
ذ القـوانني التـابعني   ضباط الشرطة أو غريهم من مسـؤويل إنفـا  

ملختلف السلطات يف البوسنة واهلرسك. وأفاد بأنه إذا احتـاج  
األمر إىل زيادة متواضعة يف قوام القـوة لتحقيـق هـذا الغـرض،     

  فلسوف يلتمس موافقة اجمللس يف الوقت املناسب.
 ١٩٩٦تشــرين الثـــاين/نوفمرب   ٢١رســالة مؤرخـــة  بو  

مني العام رسالة ، أحال األ)١٢٣(موجهة إىل رئيس جملس األمن
تشــرين الثــاين/نوفمرب تلقاهــا مــن املمثــل الســامي   ٢٠مؤرخــة 

ــمن    ــنة واهلرســـــك تتضـــ ــالم يف البوســـ ــاق الســـ ــذ اتفـــ لتنفيـــ
ــوزاري       ــوجيهي ال ــس الت ــا اجملل ــيت توصــل إليه االســتنتاجات ال

  وجملس رئاسة البوسنة واهلرسك.
 ١٩٩٦كـــانون األول/ديســـمرب  ٥رســـالة مؤرخـــة بو  

ــة إىل األمــني ال  ــامموجه ــل اململكــة املتحــدة   )١٢٤(ع ، أحــال ممث
اســتنتاجات مــؤمتر لنــدن لتنفيــذ الســالم يف البوســنة واهلرســك  

  .١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٥ و ٤املعقود يف 
كـــــــانون  ١٢املعقـــــــودة يف  ،٣٧٢٣ويف اجللســـــــة   

مت التوصـل  كان قد وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٦األول/ديسمرب 
رج جملـس األمـن تقريـر    إليه يف مشـاورات اجمللـس السـابقة، أد   

األمني العام والرسالتني يف جدول أعماله. وبعد إقـرار جـدول   
ــال،  ــااألعمـ ــي    دعـ ــس، ممثلـ ــة اجمللـ ــا)، مبوافقـ ــرئيس (إيطاليـ الـ

أوكرانيــا وأيرلنــدا والبوســنة واهلرســك وتركيــا واجلمهوريــة      
ــهم،      ــى طلب ــاء عل ــرويج، بن ــا والن ــدا وماليزي إىل التشــيكية وكن

دون أن يكـون هلـم احلـق يف التصـويت.     ب ملشاركة يف املناقشةا
 قــــدمممث وجــــه الــــرئيس انتبــــاه اجمللــــس إىل مشــــروع قــــرار 

االحتاد الروسي وأملانيا وإيطاليـا وفرنسـا واململكـة املتحـدة      من
__________ 

)١٢٣(   S/1996/968.  
)١٢٤(   S/1996/1012.  

. ووجه الرئيس انتباه اجمللـس أيضـا إىل   )١٢٥(والواليات املتحدة
موجهــة إىل  ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب  ٩رســالة مؤرخــة 

أحـال طيهـا رسـالة     )١٢٦(س األمـن مـن األمـني العـام    رئيس جمل
  من املمثل السامي لتنفيذ اتفاق السالم يف البوسنة واهلرسك.

ويف اجللسة نفسها، وجـه الـرئيس انتبـاه اجمللـس أيضـا        
موجهــة  ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب  ٩إىل رســالة مؤرخــة 

، نقـــل فيهـــا )١٢٧(مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس جملـــس األمـــن
تبادلة بني األمني العام ملنظمة حلف مشال األطلسـي  الرسائل امل

واألطــراف يف اتفاقــات دايتــون للســالم بشــأن االتفــاق الــذي   
ف قـــوة التنفيـــذ التوصـــل إليـــه لتشـــكيل قـــوة مواصـــلة ختلُـــ مت

ــق       ــرر أن ُيطل ــن املق ــان م ــيات، وك ــددة اجلنس العســكرية املتع
ا ، وأن تنظمهـا وتقودهـ  “االسـتقرار  قيـق قوة حت”عليها تسمية 

  منظمة حلف مشال األطلسي.
 موجـود يف اجللسـة   وأكد ممثل البوسـنة واهلرسـك أنـه     

ثل كل البوسنة واهلرسك وجملس رئاسة البوسنة واهلرسـك  يمل
ــزال أســاس    ــاريس للســالم ال ي ــها، وأن اتفــاق دايتون/ب بأكمل
عملية السالم. وبينما أعرب عن رضا البوسنة واهلرسك العـام  

سـلط الضــوء علــى بضــع مســائل.  فإنــه علـى مشــروع القــرار،  
أوال، على الرغم من تقدم االنتعاش االقتصادي وإعادة البنـاء،  
فإن الوعود العامة الصرحية باملساعدة مل يتم الوفاء هبا يف كـثري  

ــت   ــن احلــاالت. ويف الوق ــه م ــإن نفس ــ، ف ــل  ال ــى األق بعض عل
أعضاء جملس رئاسة البوسـنة واهلرسـك حيبـذون أن تكـون      من

ــر ــاعدة مشـ ــاق  املسـ ــواردة يف اتفـ ــاء بااللتزامـــات الـ وطة بالوفـ
السالم. وثانيا، رغم التقدم الـذي حتقـق يف إنشـاء املؤسسـات     
اجلديــدة للحكومــة املركزيــة للبوســنة واهلرســك، عــالوة علــى  

حقـــق ســـوى قـــدر أقـــل  تاســـتيعاب املؤسســـات القدميـــة، مل ي
التقــدم بشــأن عناصــر اتفــاق الســالم الــيت تشــكل إعــادة      مــن

__________ 

)١٢٥(   S/1996/1032.  
)١٢٦(   S/1996/1024.  
)١٢٧(   S/1996/1025.  
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واألساس احلقيقي للسـالم احلقيقـي. وثالثـا، أعـاد      تكامل البلد
تأكيد تأييده للـدعوة، مبوجـب أحكـام اتفـاق دايتون/بـاريس،      

االســتقرار  قيــقإىل حتديــد الســالح علــى الصــعيد اإلقليمــي وحت
العسكري. وأعرب عن اعتقـاده أن ذلـك هـو حجـر األسـاس      
ــيش     ــات التفتـ ــح أن عمليـ ــة. وأوضـ ــن يف املنطقـ ــلم واألمـ للسـ

ضـــرورية وأن اإلبـــالغ العـــام عـــن االمتثـــال أو عـــدم   الفعالـــة
االمتثــال مســألة حامســة متامــا مبوجــب أحكــام اتفــاق الســالم.  
ــاون    ــة األمــــن والتعــ ــتمرار دور منظمــ ــا، رحــــب باســ ورابعــ

أوروبـــا يف اإلشـــراف علـــى االنتخابـــات البلديـــة املقبلـــة       يف
ال يبـدو   قـال إهنـا   قضـية  ذكـر  البوسنة واهلرسك. وخامسا، يف

ظــى بتوافــق آراء فيمــا بــني مجيــع الســلطات يف البوســنة  أهنــا حت
واهلرســــك، وهــــي مســــألة الــــدعوة إىل التعــــاون الكامـــــل      

ــا      مــع ــيت وجهه ــا وألوامرهــا، ال ــال هل ــة واالمتث احملكمــة الدولي
مشـــروع القـــرار واتفـــاق الســـالم والعديـــد مـــن القـــرارات       
والبيانــات الصــادرة عــن جملــس األمــن األخــرى. وشــدد علــى  

القــانوين والدســتوري لالمتثــال للمحكمــة يســري املتطلــب  أن
علـــى اجلميـــع علـــى قـــدم املســـاواة، وقـــد تصـــرفت احلكومـــة 

 تمفســـلّ ،املركزيـــة بالفعـــل باتســـاق كامـــل مـــع هـــذا املبـــدأ 
هم عرائض اهتـام ممـن   ضد للمحكمة مجيع األشخاص الصادرة

خيضــــعون لســــلطات بلــــده، بغــــض النظــــر عمــــا إذا كــــانوا  
  .)١٢٨(لبوسنيني املسلمنيالصرب أو الكروات أو ا  من

وتكلــم ممثــل أيرلنــدا باســم االحتــاد األورويب والبلــدان   
ــهنحــازة ة واملنتســبامل ــال إن)١٢٩(إلي ــرار يُ  ، فق ــد مشــروع الق ع

تأكيدا جمددا من جانب اجملتمع الدويل الستعداده لدعم تعزيـز  
السالم والدميقراطية يف البوسـنة واهلرسـك مبواصـلة تـوفري بيئـة      

من الالزمة اليت ميكن أن تتحقق فيهـا األهـداف   االستقرار واأل
اهلامة التفاق السالم. وشدد على أنه جيـب أن يكـون مفهومـا    

__________ 

)١٢٨(   S/PV.3723 ٥إىل  ٢، الصفحات.  
بولنــــــدا (بلغاريــــــا و ٦ و ٥املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحتان    )١٢٩(

واجلمهورية التشـيكية ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وقـربص      
  أيسلندا).كذلك و ؛وليتوانيا وهنغاريا

بدون االلتزام التام مـن جانـب سـلطات البوسـنة      ،بوضوح أنه
واهلرســك بالوفــاء بالتزاماهتــا مبقتضــى اتفــاق الســالم، ســيتعني  
علـــى االحتـــاد األورويب أن يعيـــد النظـــر يف مـــدى اشـــتراكه      

ــالم. و يف ــة السـ ــرياعمليـ ــدد، مشـ ــاد األورويب  شـ إىل أن االحتـ
وسـوف   ،سوف يواصل رصده عن كثب ملا ُيحـرز مـن تقـدم   

يتخــذ اإلجــراء املناســب ردا علــى عــدم الوفــاء بااللتزامــات       
حســب االقتضــاء، علــى أنــه مــن األمهيــة مبكــان ضــرورة اختــاذ 
 تـــدابري فعالـــة يف اجملـــاالت اآلتيـــة: االحتـــرام الكامـــل حلقـــوق 
اإلنسان واحلريات األساسية؛ وإحراز تقدم ملحـوظ يف حتقيـق   
ــة العوائــق الــيت      ــات؛ وإزال ــة التنقــل واالتصــال بــني الكيان حري
ــل عــودة الالجــئني واألشــخاص املشــردين إىل ديــارهم،       تعرق
على حنو سريع ومتـدرج ومـأمون ومـنظم؛ واالمتثـال الكامـل      

 ســـلطات البوســـنة واهلرســـك والـــدول األخـــرى ألوامـــر  مـــن
احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ واالحترام الكامل حلريـة  
التعــبري، مبــا يف ذلـــك إجيــاد وســائط إعـــالم حــرة ومســـتقلة؛      

ــة يف صــيف     ــات بلدي ــاجح النتخاب حتــت  ١٩٩٧والتنظــيم الن
  .)١٣٠(إشراف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

ــدا        ــده سيصــوت مؤي ــأن وفــد بل ــل الصــني ب ــاد ممث وأف
ومع ذلك فهو يود اإلشارة إىل ثـالث نقـاط.    ،مشروع القرار

االســتقرار عمليــة هامــة كــربى تلــي  قيــقأوال، إن وزع قــوة حت
ــادة السياســية       ــوة القي ــذه الق ــل ه ــي أن تقب ــذ، وينبغ ــوة التنفي ق

وأن تبلـــغ اجمللـــس يف املوعـــد احملـــدد عـــن أداء  ،جمللـــس األمـــن
مهامها. وثانيا، للصـني حتفظـات فيمـا يتعلـق بلجـوء مشـروع       

لقــرار إىل الفصــل الســابع مــن امليثــاق فيمــا يتصــل بــالترخيص  ا
أنه جيب علـى   يرى هبلد وفدفبتدابري التنفيذ واستخدام القوة. 

وجيــب  ،االســتقرار أن تلتــزم باحليــاد التــام والرتاهــة قيــققــوة حت
وينبغـــي هلـــا  ،عليهـــا أال تســـيء اســـتخدام القـــوة يف عملياهتـــا 

م واالســــتقرار تعمــــل بصــــورة ثابتــــة علــــى تعزيــــز الســــل  أن
__________ 

)١٣٠(   S/PV.2723 ٧إىل  ٥، الصفحات.  
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ــا،   يف ــنة واهلرســك. وثالث ــم    ذكــر البوس ــن يفه ــس األم أن جمل
 الفصــل الســابع  كم إىلتفقــرات مشــروع القــرار الــيت حتــ     أن
  .)١٣١(امليثاق ال تنطبق على اجلزء الثالث  من

وتكلم ممثـل الواليـات املتحـدة قبـل التصـويت، فأفـاد         
ــة     ــرطة الدوليـ ــوة الشـ ــة قـ ــوة متديـــد واليـ ــد بقـ ــده يؤيـ ــأن بلـ بـ

 أث األطـراف علـى االمتثـال للمبـد    حيـ البوسنة واهلرسـك، و  يف
ي ذدميقراطيـة الـ   ةدوليا ملمارسة مهـام الشـرطة يف دولـ    قبولامل

أعلنته رمسيا قوة الشرطة الدولية. وأعاد تأكيد أنـه يـتعني علـى    
احملكمـة.   مجيع الدول واألطراف أن تتعاون تعاونـا كـامال مـع   

 ةسـلط  هلـا  لظرار سـت االسـتق  ذكر، مشـريا إىل أن قـوة حتقيـق   و
ــة    ــذين أصــدرت احملكم ــام   احتجــاز األشــخاص ال ــرائض اهت ع

ينبغي  عثر عليهم، وأن الدول واألطرافت امعند رمسية ضدهم
أن هناك تبعـات تترتـب علـى عـدم التعـاون.       أن تدرك مجيعها

ودعــا األطــراف أيضــا إىل الوفــاء بالتزاماهتــا الــيت مــن شــأهنا أن 
ــع، مبــــ    ــة للجميــ ــة احلركــ ــمح حبريــ ــون  تســ ــيهم الالجئــ ن فــ

  .)١٣٢(واألشخاص املشردون
ــرو   ــوارد     ذكــ ــروطية الــ ــدأ املشــ ــر أن مبــ ــل مصــ ممثــ

مشـروع القـرار، الـذي يـربط بـني تـوفري املسـاعدات املاليـة          يف
الدوليـــة مـــن جهـــة، ومـــدى التـــزام مجيـــع ســـلطات البوســـنة   
ــاون    ــا يف ذلــــك التعــ واهلرســــك بتنفيــــذ اتفــــاق الســــالم، مبــ

ذ خطـة العمـل الـيت أقرهـا مـؤمتر      احملكمـة والتعـاون يف تنفيـ    مع
طبـق بشـكل يفـرق بـني     خـرى، جيـب أن يُ  األهـة  اجلمن  ،لندن

  .)١٣٣(من يتعاون ومن ال يتعاون
وذكـــر ممثـــل فرنســـا أن وفـــد بلـــده ســـيؤيد مشـــروع   

القــرار، وأشــار إىل أربــع نقــاط رئيســية يتفــق عليهــا اجملتمــع        
 التعامـل مـع   الدويل وسلطات البوسـنة واهلرسـك بشـأن كيفيـة    

__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة    )١٣١(
  .١٨إىل  ١٦املرجع نفسه، الصفحات    )١٣٢(
  .١٩و  ١٨املرجع نفسه، الصفحتان    )١٣٣(

سنتني املقبلتني. وهي، أوال، التزام مجيع السلطات باملشـاركة  ال
، االلتــزام ادون حتفــظ يف إنشــاء دولــة بوســنية دميقراطيــة، وثانيــ

ــان       ــان االثنتـ ــا النقطتـ ــة. أمـ ــع احملكمـ ــظ مـ ــاون دون حتفـ بالتعـ
فهما إعادة تأكيد الدور اجلـوهري للممثـل السـامي     ،األخريان
اضية على أمهيتـه يف التنفيـذ   برهنت جتربة السنة امل ، إذوتدعيمه

ــة أنشــط لقــوة الشــرطة      ــد والي الفعــال التفــاق الســالم، وحتدي
مــع أن املســؤولية األوليــة عــن إحــراز التقــدم يف هــذا    ،الدوليــة

  .)١٣٤(اجملال تقع مرة أخرى على عاتق األطراف البوسنيني
ممثل اململكة املتحـدة أن النـهج املنصـوص عليـه      ذكرو  

يقضي أن املسؤولية عـن    املبدأ الذي يف خطة العمل يستند إىل
تعزيــز املصــاحلة تقــع علــى عــاتق ســلطات البوســنة واهلرســك.  

اجملتمع الدويل ملساعدهتا يتوقف حتمـا علـى    وأكد أن استعداد 
درجة حتمـل هـذه السـلطات ملسـؤوليتها. وأشـار أيضـا إىل أن       

يف هـذا اخلصـوص هـو االمتثـال للمحكمـة       اًرئيسـي  هناك جماالً 
   .)١٣٥(ية ليوغوسالفيا السابقةالدول

اإلعـراب عـن رأي مفـاده    ممثل االحتاد الروسي  كررو  
ــة الســالم     أن  املســؤولية الرئيســية والواضــحة عــن تطــور عملي

تقع على عاتق البوسنيني أنفسهم، وأن مستوى تعـاون   بنجاح 
مـدى بعيـد،    هؤالء يف تنفيـذ اتفـاق السـالم سـوف حيـدد، إىل      

دويل يف عمليـة إعـادة تعمـري البوسـنة     درجة مشاركة اجملتمع الـ 
ــة   ــة يف الســنة األوىل   واهلرســك. وأكــد أن جترب اجلهــود الدولي

دعما التفاق السالم هي شهادة دامغة على حقيقة أن النجاح 
هنـج غـري متحيـز. فيجـب أن      إتبـاع ممكنا إال على أسـاس   ليس 

البوســنة  يتســاوى كــل شــيء: دعــم انتعــاش خمتلــف منــاطق       
تقـدمي  لزم األمـر، املعاقبـة، مبـا يف ذلـك رفـض       واهلرسك، وإذا

أخـرى، علـى عـدم الوفـاء      املساعدة االقتصادية أو اختاذ تـدابري  
بالتعهدات اليت قُطعت وفقا التفـاق السـالم. ويـنّص مشـروع     

__________ 

  .٢٠و  ١٩الصفحتان املرجع نفسه،    )١٣٤(
   .٢١ و ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣٥(
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على مبـدأ معاملـة األطـراف بالتسـاوي. وهـذا       القرار بوضوح 
إليهـا،  املطلـوب  ينطبق أيضا على مسألة التعـاون مـع احملكمـة،    

كد مشروع القرار، أن تتحمل مسـؤولياهتا عـن إقامـة    يؤمثلما 
عـدم اسـتعمال احملكمـة     العدل برتاهـة. وشـدد علـى أنـه ينبغـي      

ــه كــأداة سياســية. و ــة  قــال إن يــرى أن النجــاح يف هــذه املرحل
ــن   ــة مـ ــوية ’’األوليـ ــنية التسـ ــوة  ‘‘ البوسـ ــل قـ ــق ويف عمـ حتقيـ

الرئيسية، مبـا يف ذلـك   االستقرار تضمنه حقيقة أن بارامتراهتما 
ــدابري  ــع أعضــاء رئاســة البوســنة      الت ــد مجي ــؤثرة، حتظــى بتأيي امل

ــة يوغوســالفيا    ــا ومجهوري ــادة كرواتي ــة،  واهلرســك وقي االحتادي
   .)١٣٦(مثلما يظهره قرار جملس األمن

ــويت        ــل التصـ ــرين، قبـ ــتكلمني آخـ ــدة مـ ــدث عـ وحتـ
ــوة     ــوح لق ــالترخيص املمن ــوا ب ــده، فرّحب ــق وبع  االســتقرار حتقي

ــاقي احلــد مــن األســلحة علــى الصــعيد دون اإلقليمــي      بو  ،اتف
املبذولـة؛ ودعـوا مجيـع     اجلهود األخرى بؤمتر تنفيذ السالم ومبو

األطراف إىل التعاون تعاونا كـامال مـع احملكمـة وتيسـري حريـة      
الالجـئني واألشـخاص املشـردين؛ وأشـاروا إىل      احلركة وعودة 

ــة االقتصــا   عــدد مــن  وذكــر دية. احلاجــة امللحــة لتحقيــق التنمي
أمهيــة إجيــاد وســائط إعــالم حــرة بينمــا أشــار   أيضــا املــتكلمني 

البنـــاء االقتصـــادي وإىل  متكلمـــون آخـــرون إىل أمهيـــة إعـــادة  
   .)١٣٧(األلغام  مشاكل إزالة

__________ 

   ٢٥ و ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣٦(
 ١٠الصـفحات  و؛  )النـرويج (  ١٠ و ٩املرجع نفسـه، الصـفحتان     )١٣٧(

؛  (أوكرانيـــــــا)   ١٤إىل  ١٢الصـــــــفحات و؛  (تركيـــــــا)  ١٢إىل 
ــا)؛   ١٦إىل  ١٤الصــــفحات و ــفحتان و  (ماليزيــ    ٢٢ و ٢١الصــ
الصـفحتان  و؛ (مجهورية كوريا)   ٢٣ و ٢٢الصفحتان أملانيا)؛ و(

؛ (إندونيســـــيا) ٢٦ و ٢٥لصـــــفحتان وا؛  (بولنـــــدا)   ٢٤ و ٢٣
 ٢٨ و ٢٧الصـــفحتان و؛  (بوتســـوانا)   ٢٧ و ٢٦الصـــفحتان و 

 ٢٩الصـفحتان  و؛  (هندوراس) ٢٩ و ٢٨الصفحتان و؛ (شيلي)
  إيطاليا).( ٣١ و  ٣٠الصفحتان و، بيساو) -(غينيا    ٣٠ و

ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،     
ــرار   )، ويف ١٩٩٦(   ١٠٨٨واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

   يلي نصه:  ما
  إن جملس األمن،  
ــق     إذ يشــري   ــه الســابقة ذات الصــلة فيمــا يتعل ــع قرارات إىل مجي

) ١٩٩٥( ١٠٣١بالرتاعات يف يوغوسالفيا السابقة، مبـا فيهـا القـراران    
ــؤرخ  ــمرب   ١٥املـــ ــانون األول/ديســـ ) ١٩٩٥( ١٠٣٥، و ١٩٩٥كـــ

  ،١٩٩٥كانون األول/ديسمرب  ٢١املؤرخ 
لسياسـية للرتاعـات يف   التزامه بالتسـوية ا  يؤكد من جديد وإذ  

يوغوسالفيا السـابقة، مبـا حيفـظ جلميـع الـدول هنـاك مـا هلـا مـن سـيادة           
  وسالمة إقليمية ضمن حدودها املعترف هبا دوليا،

باسـتنتاجات اجمللـس التـوجيهي الـوزاري وجملـس       وإذ يرحب  
تشـــرين  ١٤رئاســـة البوســـنة واهلرســـك يف مـــؤمتر عقـــد يف بـــاريس يف 

ــاين/نوفمرب  ــؤ ١٩٩٦الثـ ــة   (مـ ــة خلطـ ــادئ التوجيهيـ ــاريس)، وباملبـ متر بـ
  السنتني للتعزيز املدين لعملية السالم املشار إليها يف تلك االستنتاجات،

باستنتاجات مؤمتر تنفيذ السـالم املعقـود يف    وإذ يرحب أيضا  
(مؤمتر لندن)، الـذي   ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٥و  ٤لندن يومي 

ى خطـة عمــل لفتــرة اإلثــين  وافـق عقــب اســتنتاجات مـؤمتر بــاريس، علــ  
  عشر شهرا األوىل من خطة التعزيز املدين لعملية السالم،

بالتقدم احملرز يف تنفيـذ االتفـاق اإلطـاري     وإذ يرحب كذلك  
يف  “اتفــاق الســالم ”العــام للســالم يف البوســنة واهلرســك ومرفقاتــه (    

جمموعه)، وإذ يعرب عن تقـديره للممثـل السـامي، ولقائـد وأفـراد قـوة       
ــة   التن ــراد املنظمـــات والوكـــاالت الدوليـ ــيات، وأفـ فيـــذ املتعـــددة اجلنسـ

ــذ     ــه مــن مســامهات يف تنفي ــا يقدمون األخــرى يف البوســنة واهلرســك، مل
  اتفاق السالم،

مع االرتيـاح إجـراء االنتخابـات وفقـا ملـا اقتضـاه        وإذ يالحظ  
مـــن اتفـــاق الســـالم، وإذ يرحـــب بالتقـــدم احملـــرز يف إنشـــاء   ٣املرفـــق 

  شتركة وفقا ألحكام دستور البوسنة واهلرسك،املؤسسات امل
علـى الـدور اهلـام الـذي يـتعني أن تؤديـه مجهوريـة         وإذ يشدد  

كرواتيــا ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة مــن أجــل التقــدم بنجــاح يف   
  عملية السالم يف البوسنة واهلرسك،

كــــانون  ٩يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ     وقــــد نظــــر   
  ،١٩٩٦األول/ديسمرب 

كـــانون  ٩بتقريـــر املمثــل الســـامي املــؤرخ    علمــا  وإذ حيــيط   
  ،١٩٩٦األول/ديسمرب 

أن احلالـة يف املنطقــة ال تـزال تشــكل هتديـداً للســلم     وإذ يـرى   
  واألمن الدوليني،
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على تعزيـز التسـوية السـلمية للرتاعـات وفقـا       وقد عقد العزم  
  ملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،

ــرف   ــل  وإذ يتصـ ــم    مبوجـــب الفصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ السـ
  املتحدة،

  أوال
ــام     يؤكــد  - ١   ــده لالتفــاق اإلطــاري الع ــد تأيي مــن جدي

)، “اتفاق السـالم يف جمموعـه  ”للسالم يف البوسنة واهلرسك ومرفقاته (
وكــذلك التفــاق دايتــون بشــأن إقامــة احتــاد البوســنة واهلرســك املــؤرخ  

تتقيد علـى  ، ويطلب من األطراف أن ١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠
حنو صارم بالتزاماهتا مبوجب هذين االتفاقني، ويعرب عن اعتزامه إبقاء 

  تنفيذ اتفاق السالم واحلالة يف البوسنة واهلرسك قيد االستعراض؛
عــن تأييــده الســتنتاجات مــؤمتري بــاريس      يعــرب  - ٢  
  ولندن؛

على أن السلطات يف البوسنة واهلرسـك هـي    يشدد  - ٣  
األساسية عـن حتقيـق مزيـد مـن النجـاح يف تنفيـذ       اليت تتحمل املسؤولية 

عملية السالم، وأهنا ينبغي أن تتحمل بصـورة متزايـدة يف أثنـاء السـنتني     
املقبلتني مسؤولية أكرب عن أداء الوظائف اليت يضـطلع هبـا، أو ينسـقها،    
حاليــا اجملتمــع الــدويل، ويؤكــد علــى أنــه ال ميكــن جلميــع الســلطات يف  

امتثاهلــا ومشــاركتها النشــطة يف إعــادة بنــاء   البوســنة واهلرســك، بــدون 
جمتمع مدين، أن تتوقع أن يستمر اجملتمع الدويل واملاحنون الرئيسـيون يف  
ــذ       ــود التنفيـ ــادي جلهـ ــكري واالقتصـ ــي والعسـ ــبء السياسـ ــل العـ حتمـ

  والتعمري؛
على االرتباط القائم، على النحو الـذي أقـره    يشدد  - ٤  

نتاجات مؤمتر باريس، بـني تـوافر   جملس رئاسة البوسنة واهلرسك يف است
املسـاعدة املاليــة الدوليــة ومــدى قيـام مجيــع ســلطات البوســنة واهلرســك   
بتنفيذ اتفـاق السـالم مبـا يف ذلـك التعـاون مـع احملكمـة الدوليـة حملاكمـة          

الدويل اإلنساين  يمة للقانوناألشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلس
والتعاون يف  ١٩٩١سابقة منذ عام اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا ال

  تنفيذ خطة العمل اليت وافق عليها مؤمتر لندن؛
باالعتراف املتبادل بني مجيـع الـدول اخللـف     يرحب  - ٥  

جلمهوريــة يوغوســالفيا االشــتراكية االحتاديــة الســابقة داخــل حــدودها   
املعترف هبا دوليا، ويشدد على أمهية التطبيـع الكامـل للعالقـات، مبـا يف     

  إقامة عالقات دبلوماسية على الفور بني تلك الدول؛ ذلك
مبا قام به جملس رئاسة البوسنة واهلرسك يف  يرحب  - ٦  

االستنتاجات اليت انتهى إليها مؤمتر باريس من إعادة تأكيد التزامـه بـأن   
يتابع، باسم الشعوب الثالثة املكونة للبوسـنة واهلرسـك، عمليـة السـالم     

السـالم ولسـيادة البلـد ووحدتـه اإلقليميـة،       بصورة كاملة وفقـا التفـاق  
يف ذلك إقامة دولة بوسنية مؤسسة على مبادئ الدميقراطية وتتكـون   مبا

من الكيانني، احتاد البوسنة واهلرسـك ومجهوريـة صربسـكا، ويؤكـد يف     
هذا الصدد أمهيـة القيـام دون إبطـاء بإنشـاء سـائر املؤسسـات املشـتركة        

ــتور البوســ    ــة االلتــزام مــن    املنصــوص عليهــا يف دس نة واهلرســك، وأمهي
ــذه     ــغيل هـ ــاون يف تشـ ــنة واهلرســـك بالتعـ ــلطات يف البوسـ جانـــب السـ

  املؤسسات على مجيع املستويات؛
األطــراف بــأهنم، وفقــا التفــاق الســالم، قــد    يــذكر  - ٧  

التزمــوا بالتعــاون تعاونــا كامــل مــع مجيــع الكيانــات املشــتركة يف تنفيــذ  
ــو     ــا هـ ــا ملـ ــذه، وفقـ ــالم هـ ــوية السـ ــوف تسـ ــالم،  يف موصـ ــاق السـ اتفـ

الكيانات املفوضة من جانب جملس األمن، مبا فيها احملكمـة الدوليـة،    أو
ــز؛ ويؤكــد أن      لــدى اضــطالعها مبســؤولياهتا عــن إقامــة العــدل بــال حتي
التعاون الكامل من جانب الدول والكيانات مع احملكمـة يشـمل تسـليم    

ام حملاكمتــهم مجيــع األشــخاص الــذين تصــدر احملكمــة حبقهــم لــوائح اهتــ 
  وتقدمي املعلومات للمساعدة يف التحقيقات اليت جتريها احملكمة؛

أن األطــــراف قــــد أذنــــوا للقــــوة املتعــــددة   يــــدرك  - ٨  
ــزم مــن     ١٨اجلنســيات املشــار إليهــا يف الفقــرة    ــا يل ــأن تتخــذ م ــاه ب أدن

إجـــراءات، مبـــا يف ذلـــك اســـتخدام القـــوة حســـب الضـــرورة، لكفالـــة  
  ألف من اتفاق السالم؛-١االمتثال ألحكام املرفق 

مبوافقة السلطات يف البوسنة واهلرسك علـى   يرحب  - ٩  
ري قيام منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا باإلشـراف علـى إعـداد وتيسـ        

، ويرحـب أيضـا بقـرار    ١٩٩٧يف عام  االنتخابات البلدية اليت ستجرى
ــها يف البوســنة واهلرســك للمضــي يف     ــة بعثت تلــك املنظمــة أن متــدد والي

  ملها بشأن االنتخابات وبشأن حقوق اإلنسان واالستقرار اإلقليمي؛ع
واجب األطراف، مبقتضى اتفاق السـالم، أن   يؤكد  - ١٠  

يكفلوا جلميـع األشـخاص اخلاضـعني لواليتـهم القضـائية أعلـى مسـتوى        
من حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية املعتـرف هبـا دوليـا؛ ويـدعوهم      

ــع عمــل    ــل م ــاون الكام ــرة    إىل التع ــوق اإلنســان ودائ أمــني املظــامل حلق
حقوق اإلنسان، وإىل تنفيذ استنتاجاهتما وقراراهتما؛ ويـدعو السـلطات   
يف البوسنة واهلرسك إىل التعاون تعاونـاً كـامالً مـع جلنـة األمـم املتحـدة       
حلقوق اإلنسان ومع منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا ومفـوض األمـم     

ــائر البعثـــات واملنظمـــات  املتحـــدة الســـامي حلقـــوق اإلنســـان   ومـــع سـ
ــة       ــوق اإلنســان، لرصــد حال ــة حبق ــة املعني ــة الدولي ــة أو احلكومي اإلقليمي

  حقوق اإلنسان عن كثب يف البوسنة واهلرسك؛
ــب  - ١١   ــع الالجـــئني      يرحـ ــق مجيـ ــالتزام األطـــراف حبـ بـ

واملشــردين يف العــودة حبريــة إىل ديــارهم األصــلية أو إىل أمــاكن أخــرى  
نة واهلرسـك بأمـان، ويالحـظ الـدور اإلنسـاين الرائـد       خيتاروهنا يف البوس

الذي ُمنح مبوجب اتفاق السالم ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 
الالجئني للقيام، بالتنسيق مـع الوكـاالت األخـرى املعنيـة وحتـت سـلطة       
األمــني العــام، باملســاعدة يف إعــادة الالجــئني واملشــردين إىل أوطــاهنم       

ــم،  ــودة الالجـــئني    وتقـــدمي الغـــوث هلـ ــة تســـهيل عـ ويشـــدد علـــى أمهيـ
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يـة ومنظمـة   وطينهم بصورة ينبغـي أن تكـون تدرجي  واملشردين أو إعادة ت
ــرامج   ــةمــن خــالل ب ومتســقة تلــيب احلاجــة إىل األمــن والســكن    تدرجيي

من اتفـاق السـالم،    ٧والعمل حمليا، مع ضمان االمتثال الكامل للمرفق 
  عليها؛  ولإلجراءات األخرى املنصوص

أمهية هتيئة الظروف املؤديـة إىل تعمـري وتنميـة     يؤكد  - ١٢  
البوسنة واهلرسـك، ويشـجع الـدول األعضـاء علـى تقـدمي املسـاعدة إىل        
برنامج التعمري يف البلد، ويرحب، يف هذا الصدد، باإلسهام اهلام الـذي  

  قام به فعال االحتاد األورويب والبنك الدويل واملاحنون الثنائيون؛
ــ يشــدد  - ١٣   ــة     عل ــلحة يف املنطق ــن األس ــة احلــد م ى أمهي

وإبقائهــا يف أدىن مســتوى ممكــن، ويــدعو األطــراف البوســنية إىل تنفيــذ  
ويف  ١٩٩٦كـــانون الثاين/ينـــاير   ٢٦االتفـــاقني املـــوقعني يف فيينـــا يف   

تنفيــذا كــامال ودون مزيــد مــن  ١٩٩٦حزيران/يونيــه  ١٤فلورنســا يف 
التفاقني الواردين يف املادتني التأخري، وبعد إحراز تقدم مرض يف تنفيذ ا

باء من اتفاق السالم، ويدعو إىل اسـتمرار  -١الثانية والرابعة من املرفق 
بذل اجلهود لتعزيز تنفيـذ املـادة اخلامسـة مـن اتفـاق احلـد مـن األسـلحة         

  على الصعيد اإلقليمي؛
على األمهيـة الـيت يوليهـا ملواصـلة قيـام املمثـل        يؤكد  - ١٤  

على النحو املتفق عليه يف مؤمتري بـاريس ولنـدن،   السامي بدور معزز، 
يف رصد تنفيذ اتفاق السالم، ويف توجيه املنظمـات والوكـاالت املدنيـة    
العاملــة يف مســاعدة األطــراف علــى تنفيــذ اتفــاق الســالم، ويف تنســيق    
أنشطة هذه املنظمات والوكاالت، ويعيد تأكيد أن املمثـل السـامي هـو    

رح العمليات فيمـا يتعلـق بتفسـري املرفـق     صاحب الكلمة األخرية يف مس
املتعلق بالتنفيذ املدين من اتفـاق السـالم وجيـوز لـه، إن طـرأ نـزاع،        ١٠

أن يعطــي تفســريه ويقــدم توصــياته إىل جهــات منــها ســلطات البوســنة   
  واهلرسك أو كياناهتا، وأن جيعلها معلومة للعامة؛

ــنة   يعيــــد  - ١٥   ــاء احلالــــة يف البوســ تأكيــــد اعتزامــــه إبقــ
واهلرســك قيــد االســتعراض الــدقيق، آخــذاً يف اعتبــاره التقــارير املقدمــة   

ــرد يف   ٣٤و  ٢٦عمــال بأحكــام الفقــرتني   ــاه، وأي توصــيات قــد ت أدن
تلك التقارير، واستعداده للنظر يف اختاذ تـدابري يف حالـة مـا إذا تقـاعس     
  أي طرف بصورة واضحة عن الوفاء بالتزاماته مبقتضى اتفاق السالم؛

  ثانيا
بالـــدول األعضـــاء الـــيت شـــاركت يف القـــوة  يشـــيد  - ١٦  

)، ويرحـب  ١٩٩٥( ١٠٣١املتعددة اجلنسـيات املنشـأة مبوجـب قـراره     
باسـتعداد هــذه الــدول ملســاعدة األطـراف يف اتفــاق الســالم عــن طريــق   

  مواصلة نشر قوة تنفيذ متعددة اجلنسيات؛
ــس رئاســة البوســنة واهلرســك،     يالحــظ  - ١٧   ــد جمل تأكي

ة واهلرســـك، مبـــا فيهـــا الكيانـــات املكونـــة هلـــا، وتأكيـــد باســـم البوســـن
مجهورية كرواتيا ومجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة للتفامهـات املبينـة يف      

واملوجهة إىل املنظمة  ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩الرسائل املؤرخة 
  ألف من اتفاق السالم من األمني العام؛-١املشار إليها يف املرفق 

قـوم مـن خـالل املنظمـة     تدول األعضاء بـأن  لل يأذن  - ١٨  
ألــف مــن اتفــاق الســالم أو بالتعــاون معهــا،  -١املشــار إليهــا يف املرفــق 

بإنشــاء قــوة متعــددة اجلنســيات إلرســاء االســتقرار لفتــرة مقــررة مــدهتا  
ــة       ــادة ومراقب ــذ حتــت قي ــانوين لقــوة التنفي ــة عشــر شــهرا كخلــف ق مثاني

مــن  ٢ألــف و -١يف املــرفقني موحــدتني، وذلــك للقيــام بالــدول احملــدد 
  اتفاق السالم؛

للـدول األعضـاء، إذ تتصـرف مبوجـب الفقـرة       يأذن  - ١٩  
ألـف مـن   -١أعاله بأن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ املرفـق        ١٨

اتفــاق الســالم وكفالــة االمتثــال لــه، ويؤكــد علــى وجــوب أن تســتمر    
المتثـال ألحكـام   األطراف يف حتمل املسؤولية، على قدم املساواة، عـن ا 

ذلك املرفـق وأن ختضـع، وبالتسـاوي إلجـراءات اإلنفـاذ الـيت قـد تراهـا         
ــذ        ــة تنفي ــتقرار ضــرورية لكفال ــاء االس ــددة اجلنســيات إلرس ــوة املتع الق
ــد        ــوة، ويالحــظ أن األطــراف ق ــذه الق ــة ه ــق ومحاي ــك املرف أحكــام ذل

  وافقت على اختاذ قوة إرساء االستقرار هلذه التدابري؛
للـــدول األعضـــاء بـــأن تتخـــذ مجيـــع التـــدابري  يـــأذن  - ٢٠  

الالزمة، بناء على طلب قوة إرساء االستقرار، إما للدفاع عن القـوة أو  
ملســاعدهتا يف أداء مهمتــها، ويقــر حبــق القــوة يف اختــاذ مجيــع التــدابري        

  الالزمة للدفاع عن نفسها يف حالة تعرضها للهجوم أو للتهديد به؛
تتصــرف مبوجــب الفقــرة للــدول األعضــاء إذ  يــأذن  - ٢١  

ألـف مـن اتفـاق السـالم، بـأن تتخـذ مجيـع        -١أعاله، وفقا للمرفق  ١٨
التدابري الالزمة لكفالة االمتثـال ملـا سيضـعه قائـد قـوة إرسـاء االسـتقرار        
من قواعد وإجراءات تـنظم السـيطرة علـى اجملـال اجلـوي فـوق البوسـنة        

والعسـكرية جبميـع    واهلرسك ومراقبته فيما يتعلق باحلركة اجلوية املدنيـة 
  أشكاهلا؛

إىل الســــلطات يف البوســــنة واهلرســــك أن   يطلــــب  - ٢٢  
تتعاون مع قائدة قوة إرسـاء االسـتقرار مـن أجـل كفالـة اإلدارة الفعالـة       
ملطارات البوسنة واهلرسـك، علـى ضـوء املسـؤوليات املسـندة إىل القـوة       

ي ألــف مــن اتفــاق الســالم فيمــا يتعلــق باجملــال اجلــو-١مبوجــب املرفــق 
  للبوسنة واهلرسك؛

األطراف بأن حتترم أمن وحريـة تنقـل أفـراد     يطالب  - ٢٣  
  قوة إرساء االستقرار وغريهم من املوظفني الدوليني؛

مجيع الدول، ال سيما الواقعـة يف املنطقـة، إىل    يدعو  - ٢٤  
ــا يف ذلــك       ــدعم والتســهيالت، مب ــم مــن ال ــا هــو مالئ مواصــلة تقــدمي م

دول األعضـاء الـيت تتصـرف مبوجـب الفقـرة      تسهيالت املرور العابر، للـ 
  أعاله؛ ١٨
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ــع االتفاقــات املتعلقــة مبركــز القــوات    يشــري  - ٢٥   إىل مجي
ــق      ــاء للمرف ــذييل ب ــه يف الت ــى النحــو املشــار إلي ــاق   -١عل ــن اتف ــف م أل

الســـالم، ويـــذكر األطـــراف بالتزامهـــا بـــأن تواصـــل االمتثـــال هلـــذه        
  االتفاقات؛
 تعمــل مــن خــالل إىل الــدول األعضــاء الــيت يطلــب  - ٢٦  

ألـف مـن اتفـاق السـالم، أو بالتعـاون      -١ملنظمة املشار إليها يف املرفـق  ا
معها، أن تقدم تقريرا إىل اجمللس، من خالل القنوات املالئمة يف فترات 

  شهرية على األقل؛
الطلب املقدم من السلطات يف البوسنة واهلرسك  يالحظ وإذ  

دنيـة لألمـم املتحـدة، املعروفـة     فيما يتعلق بتجديد واليـة قـوة الشـرطة امل   
باســم قــوة عمــل الشــرطة الدوليــة، الــيت تشــكل جــزءا مــن بعثــة األمــم    

  املتحدة يف البوسنة واهلرسك،
مــا ورد يف ميثــاق األمــم املتحــدة مــن   مــن جديــد وإذ يؤكــد  

أساس قانوين ُمنحت مبوجبه قوة عمل الشرطة الدوليـة واليتـها الـواردة    
  )،١٩٩٥( ١٠٣٥يف القرار 
عن تقديره ألفـراد بعثـة األمـم املتحـدة يف البوسـنة       إذ يعربو  

  واهلرسك ملسامهتهم يف تنفيذ اتفاق السالم؛
  ثالثا

أن ميدد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف البوسـنة       يقرر  - ٢٧  
واهلرسك، اليت تشمل قوة الشرطة املدنية لألمم املتحـدة املعروفـة باسـم    

ــا    ــرة إضـ ــة، لفتـ ــرطة الدوليـ ــل الشـ ــوة عمـ ــهي يف قـ ــانون  ٢١فية تنتـ كـ
، ويقرر أيضا االسـتمرار يف إسـناد املهـام احملـددة     ١٩٩٧األول/ديسمرب 

ــا يف    ١١يف املرفـــق  ــا املهـــام املشـــار إليهـ ــا فيهـ مـــن اتفـــاق الســـالم، مبـ
اســتنتاجات مــؤمتر لنــدن والــيت وافقــت عليهــا الســلطات يف البوســنة        

  واهلرسك، إىل قوة العمل هذه؛
العام أن يداوم على إعالم اجمللـس  إىل األمني  يطلب  - ٢٨  

مبا تقوم به قوة عمل الشرطة الدولية من عمل ومبـا حتـرزه مـن تقـدم يف     
املساعدة على إعادة تشكيل وكاالت إنفـاذ القـانون، وأن يقـدم تقريـرا     
كل ثالثة أشهر عن تنفيذ والية البعثة ككل؛ ويف هذا السـياق، يطلـب   

ا إىل اجمللـــــس حبلـــــول   أيضـــــا إىل األمـــــني العـــــام أن يقـــــدم تقريـــــر    
عـن قـوة العمـل هـذه، وال سـيما عمـا تقـوم         ١٩٩٧حزيران/يونيه  ١٦

بــه مــن عمــل للمســاعدة علــى إعــادة تشــكيل وكــاالت إنفــاذ القــانون، 
وتنسيق املساعدة علـى التـدريب وتقـدمي املعـدات، وتقـدمي املشـورة إىل       

ئ وكـــاالت إنفـــاذ القـــانون بشـــأن املبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة باملبـــاد 
الدميقراطية لعمل الشرطة مع االحترام التام حلقوق اإلنسـان، والتحقيـق   
أو املساعدة فيا لتحقيق، املتعلق حباالت انتهاك حقوق اإلنسان من قبل 
األفــراد املعنــيني بإنفــاذ القــوانني، فضــال عــن اإلبــالغ عــن التقــدم الــذي  

ايا، حترزه السـلطات يف البوسـنة واهلرسـك فيمـا يتعلـق مبثـل هـذه القضـ        

وال ســيما امتثاهلــا للمبــادئ التوجيهيــة احملــددة لقــوة العمــل مبــا يف ذلــك 
اختاذها إجـراءات فوريـة وفعالـة، قـد تشـمل القيـام، حسـب االقتضـاء،         
بفضــل أي ضــابط يبلغهــا مفــوض قــوة العمــل بأنــه ال يتعــاون مــع قــوة   

  العمل أو ال يلتزم باملبادئ الدميقراطية لعمل الشرطة؛
ن النجــاح يف تنفيــذ مهــام قــوة عمــل  علــى أ يشــدد  - ٢٩  

الشرطة الدولية يعتمد علـى نوعيـة أفرادهـا وخـربهتم ومهـاراهتم الفنيـة،       
وحيث الدول األعضاء علـى أن تكفـل، بـدعم مـن األمـني العـام، تـوفري        

  أفراد مؤهلني من هذا القبيل؛
مسؤولية األطراف عن التعاون التام مـع   تأكيد يعيد  - ٣٠  

ليـة هـذه بشـأن مجيـع املسـائل ذات الصـلة، وأن       قوة عمل الشـرطة الدو 
ــاونوا      ــأن يتع ــها ب ــدى كــل من ــوعز إىل املســؤولني والســلطات ل ــا ت معه

  كامالً؛ تعاوناً
ملــا يقــوم بــه األمــني العــام مــن    عــن تقــديره يعــرب  - ٣١  

جهود لتعزيز وتقويـة قـدرات البعثـة السـوقية وقـدراهتا يف جمـال الـدعم،        
  وحيث على زيادة هذه اجلهود؛

مجيــع املعنــيني إىل كفالــة حتقيــق أوثــق تعــاون  يــدعو  - ٣٢  
ممكــن بــني املمثــل الســامي وقــوة إرســاء االســتقرار والبعثــة واملنظمــات   
والوكاالت املدنية ذات الصـلة لكفالـة النجـاح يف تنفيـذ اتفـاق السـالم       
واألهداف ذات األولوية يف خطة التثبيت املدين، فضال عن كفالـة أمـن   

  شرطة الدولية؛أفراد قوة عمل ال
الــدول األعضــاء علــى القيــام، اســتجابة ملــا    يشــجع  - ٣٣  

حتققه األطراف من تقدم بني يف إعادة تشكيل مؤسساهتا املكلفة بإنفـاذ  
القانون، مبساعدة األطراف، من خالل قوة عمل الشرطة الدولية، على 

  متابعة برنامج مساعدات األمم املتحدة لقوات الشرطة احمللية؛
إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس تقـارير      لبيط  - ٣٤  

مـن اتفـاق السـالم واسـتنتاجات      ١٠من املمثل السـامي، وفقـا للمرفـق    
مؤمتر لندن، يشأن تنفيذ اتفاق السالم وال سـيما بشـأن تقيـد األطـراف     

  بالتزاماهتا مبوجب ذلك االتفاق؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٣٥  

  
(اجللســة  ١٩٩٧شــباط/فرباير  ١٤املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٧٤٠
موجهـة إىل   ١٩٩٧شـباط/فرباير   ١٤برسالة مؤرخة   

، أحــال األمــني العــام رســالة مؤرخــة )١٣٨(رئــيس جملــس األمــن
مــن املمثــل الســامي، تتضــمن نــص    ١٩٩٧شــباط/فرباير  ١٤

__________ 

)١٣٨(  S/1997/126.  
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ــا يف    ــه يف روم ــذي اعتمدت ــرار ال  ١٩٩٧شــباط/فرباير  ١٤الق
لرتاع على احلدود املشتركة بني الكيـانني يف  هيئة التحكيم يف ا
  منطقة برتشكو.  

ــة    ــودة يف ٣٧٤٠ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ١٤، املعقـ شـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

ــاورات  ــس األمــن الرســالة يف    اجمللــس مش الســابقة، أدرج جمل
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال

ا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثلــة البوســنة واهلرســك، بنــاًء علــى (كينيــ
دون أن يكـون هلـا احلـق يف    بـ طلبها، إىل املشـاركة يف املناقشـة   

  التصويت.
ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)١٣٩(اجمللس

يالحــظ جملــس األمــن القــرار الــذي أعلنتــه هيئــة التحكــيم يف     
أن اجلـزء املتنـازع عليـه مـن خـط احلـدود       بشـ  ١٩٩٧شباط/فرباير  ١٤

، عمـال باملـادة اخلامسـة مـن     املشترك بـني الكيانـات يف منطقـة برتشـكو    
  لالتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسنة واهلرسك. ٢املرفق 

لالتفــاق اإلطــاري العــام     ٢لــس أطــراف املرفــق    ر اجملويــذكّ   
ــذ ا   ــة التحكــيم وبتنفي ــد بقــرار هيئ ــدون إبطــاء.  بالتزاماهتــا بالتقي لقــرار ب

ويشدد اجمللس علـى أمهيـة تعـاون األطـراف يف االتفـاق اإلطـاري العـام        
جمموعــه) علــى حنــو فــوري وكامــل يف  يف“ اتفــاق الســالم”ومرفقاتــه (

  .الوفاء بالتزاماهتا بتنفيذ اتفاق السالم يف مجلته
  

ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ١١املق (اجللســة  ١٩٩٧آذار/م
  ): بيان من الرئيس ٣٧٤٩

موجهـــة إىل  ١٩٩٧آذار/مـــارس  ٧الة مؤرخـــة برســـ  
، أحال األمـني العـام املـوجز التنفيـذي     )١٤٠(رئيس جملس األمن

والنتــائج الرئيســية للتقريــر الــذي أعدتــه قــوة الشــرطة الدوليــة   
ــة مبوســتار املؤرخــة    ــاملقررات املتعلق شــباط/فرباير  ١٢عمــالً ب

ــوم    ١٩٩٧ ــع ي ــاً وق ــر حادث شــباط/فرباير  ١٠. ويغطــي التقري
__________ 

)١٣٩(  S/PRST/1997/7.  
)١٤٠(  S/1997/204.  

فتحت فيه قوات الشرطة النريان على مسرية متوجهـة   ١٩٩٧
  لزيارة املقابر.  

ــة      ــرى مؤرخــ ــالة أخــ ــارس  ٧وبرســ  ١٩٩٧آذار/مــ
، أحال األمني العام رسالة )١٤١(موجهة إىل رئيس جملس األمن

مــن النائــب الرئيســي للممثــل   ١٩٩٧آذار/مــارس  ٧مؤرخــة 
 الســـامي لتنفيـــذ اتفـــاق الســـالم املتعلـــق بالبوســـنة واهلرســـك.
وأُرِفق بالرسالة، الـيت تشـري إىل املـداوالت الـيت أجراهـا جملـس       
األمـــن بشـــأن احلالـــة يف موســـتار، الوثـــائق التاليـــة: (أ) نـــص   

شــباط/فرباير  ١٢القــرارات املتخــذة يف االجتمــاع املعقــود يف  
بأقوى عبارات ممكنـة   )١٤٢(، الذي أدان املشتركون فيه١٩٩٧

يـــع األعمـــال أعمـــال العنـــف الـــيت ارتكبـــت يف موســـتار ومج 
نســخة مــن   (ب)و االســتفزازية الــيت ســبقت تلــك األزمــة؛     

الرسالة املوجهة من النائب الرئيسي للمثـل السـامي إىل رئـيس    
الرئاسـة، السـيد    جملس رئاسة البوسنة واهلرسك وعضو جملـس 

  .١٩٩٧شباط/فرباير   ٢٤كريسمري زوباك، املؤرخة 
آذار/مــــارس  ١١، املعقــــودة يف ٣٧٤٩ويف اجللســــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

الســابقة، أدرج جملــس األمــن الرســالتني يف اجمللــس مشــاورات 
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال

البوسـنة واهلرسـك، بنـاًء علـى      (بولندا)، مبوافقـة اجمللـس، ممثلـة   
ا احلـق يف  دون أن يكـون هلـ  بـ طلبها، إىل املشـاركة يف املناقشـة   

__________ 

)١٤١(  S/1997/201.  
حضــر االجتمــاع الــرئيس عــزت بيغــوفيتش، والــرئيس زوبــاك،   )١٤٢(

والرئيس املناوب سيالديتش، ونائـب الـرئيس تـوميتش، ووزيـر     
ــيس    ــتش، ورئـ ــة بريليـ ــاد اخلارجيـ ــروايت  االحتـ ــدميقراطي الكـ الـ

ــنة واهلرســـك   ــل   للبوسـ ــزب العمـ ــيس حـ ــتش، ونائـــب رئـ راييـ
تش، وعمــدة موســتار تشــياكتشالــدميقراطي ورئــيس الــوزراء بي 

ــل      ــي للمثـ ــب الرئيسـ ــاع النائـ ــدة. ورأس االجتمـ ــب العمـ ونائـ
السامي. وحضر االجتماع أيضاً قائد القوة املتعـددة اجلنسـيات   

االستقرار، ومفـوض الشـرطة بالنيابـة، ورئـيس مكتـب      لتحقيق 
  .جلنوباملمثل السامي يف ا
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التصويت. مث وجه الرئيس انتباه اجمللس إىل رسالتني مـؤرختني  
ــوايل، مــوجهتني    ٣ شــباط/فرباير و ١٧ آذار/مــارس، علــى الت

هبمـا  إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسـك، حييـل   
ــة مبالقـــرارات  ــاد  املتعلقـ ــتار الـــيت اختـــذها املســـؤولون باحتـ وسـ

مـــن تقريـــر قـــوة عمـــل  البوســـنة واهلرســـك، ونســـخة مســـبقة
وسـتار الـيت   املتعلقـة مب عمـالً بـالقرارات   املقـدم  الشرطة الدوليـة  
  .)١٤٣(شباط/فرباير ١٢اختذت بتاريخ 

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)١٤٤(اجمللس

 ١٩٩٧آذار/مـارس   ٧نظر جملس األمـن يف الرسـالة املؤرخـة      
ألمـني العـام، وكـذلك يف مرفقهـا،     املوجهة إىل رئيس جملس األمن من ا

والـذي   ١٩٩٧شـباط/فرباير   ١٠فيما يتعلـق باحلـادث الـذي وقـع يـوم      
تعرضت فيه جمموعة من املدنيني كانت حتاول زيـارة مقـربة يف موسـتار    
الغربيـــة حبضـــور قـــوة الشـــرطة الدوليـــة هلجـــوم عنيـــف أدى إىل مقتـــل  

  شخص واحد وجرح آخرين.
 ١٢يف االجتمـاع املعقـود يـوم    ويالحظ اجمللس أن املشاركني   

واملشار إليـه يف الرسـالة املوجهـة مـن األمـني العـام        ١٩٩٧شباط/فرباير 
يف مجلــة أمــور، علــى مطالبــة قــوة الشــرطة الدوليــة بــإجراء   ،قــد وافقــوا

حتقيــق يف احلــادث، وقبــول وتأييــد التقريــر الــذي يعــد عــن التحقيــق         
ق بإلقـاء القـبض علـى    بالكامل، واستخالص ما يلزم من نتائج فيما يتعل

ثبت مسـؤوليتهم عـن التحـريض علـى أعمـال العنـف أو املشـاركة        تمن 
  وطردهم من وظائفهم. ،وحماكمتهم ،فيها

ويعرب اجمللس عن تأييده التام للنتائج اليت استخلصها مكتب   
والـيت أيـدهتا بالكامـل قـوة     املمثل السامي من تقرير قوة الشرطة الدولية 

ــاء االســتقرار يف البوســنة واهلرســك      الشــرطة الدوليــة وقائــد   قــوة إرس
  وأعضاء فريق االتصال.

 ويدين اجمللس بشدة اشـتراك أفـراد شـرطة موسـتار الغربيـة يف       
وفـق مـا أشـري     ١٩٩٧شـباط/فرباير   ١٠اهلجوم العنيف الذي وقع يـوم  

آذار/مارس  ٧إليه يف تقرير قوة الشرطة الدولية املرفق بالرسالة املؤرخة 
  إىل رئيس جملس األمن من األمني العام. املوجهة ١٩٩٧

ــة       ــة يف تــوفري احلماي كمــا يــدين اجمللــس إخفــاق الشــرطة احمللي
للمدنيني الذين تعرضوا للهجمات املتبادلـة بـني اجلماعـات العرقيـة الـيت      

__________ 

)١٤٣(  S/1997/140  وS/1997/183.  
)١٤٤(  S/PRST/1997/12.  

 ١٠وقعت يف مجيع أحنـاء موسـتار سـواء قبـل احلـادث الـذي وقـع يـوم         
مهية اليت يعلقها على منع أو بعده، ويشدد على األ ١٩٩٧شباط/فرباير 

  وقوع حوادث من هذا القبيل يف املستقبل.
وحييط اجمللس علما مبا أعلن عن إيقـاف بعـض أفـراد الشـرطة       

الذين حدد هويـاهتم تقريـر قـوة الشـرطة الدوليـة عـن العمـل، ولكـن ال         
تارخيـه عـن   ملسؤولة حـىت  ايزال يساوره عميق القلق إلخفاق السلطات 

ت الالزمــة لتنفيــذ النتــائج املستخلصــة مــن ذلــك      اختــاذ مجيــع اخلطــوا  
التقرير. وهو يدين بشدة احملـاوالت الـيت تبـذهلا تلـك السـلطات لفـرض       
شروط على إلقاء القـبض علـى ضـباط الشـرطة الـذين ذكـر تقريـر قـوة         
ــدنيني،       ــى جمموعــة امل ــار عل ــوا الن ــد أهنــم أطلق ــة بالتحدي الشــرطة الدولي

  وحماكمتهم.
يف  ســيما وم الســلطات املســؤولة، الويطالــب اجمللــس بــأن تقــ  

موستار الغربيـة، علـى الفـور بتنفيـذ النتـائج املستخلصـة مـن تقريـر قـوة          
الشرطة الدولية، وبأن تقوم على وجه اخلصوص بإيقاف أفـراد الشـرطة   
املعنــيني عــن العمــل وإلقــاء القــبض علــيهم وحماكمتــهم دون مزيــد مــن   

ــب بالســلطات املســؤولة التح    ــا يهي ــأخري. كم ــراد   الت ــع أف ــع مجي ــق م قي
  الشرطة الذين كان هلم ضلع يف احلادث.

م بتطـورات  لـ ويطلب اجمللس إىل األمني العام أن يبقيه علـى ع   
  .وسيبقي اجمللس هذا املوضوع قيد نظره الفعلياحلالة. 

  
ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ٣١املق (اجللســة  ١٩٩٧آذار/م

  )١٩٩٧( ١١٠٣): القرار ٣٧٦٠
ــارس  ١٤يف    ــال١٩٩٧ًآذار/مـ ــس  ، وعمـ ــرار جملـ  بقـ

)، قدم األمـني العـام إىل اجمللـس تقريـراً     ١٩٩٦( ١٠٨٨األمن 
ــة األمــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك    . )١٤٥(عــن أنشــطة بعث

االسـتقرار، الـيت   حتقيـق  وذكر األمـني العـام يف التقريـر أن قـوة     
خلفت قوة التنفيذ العسكرية املتعددة اجلنسيات، هي الضـامن  

ائم يف البوســنة واهلرســك. وأشــار  الرئيســي للســالم اهلــش القــ 
ــاً إىل  لـــذلك الســـالم اهلـــش:  وجـــود هتديـــدين رئيســـيني  أيضـ

ويتمثـــل أحـــدمها يف اســـتمرار اخلـــالف بـــني شـــركاء االحتـــاد  
ويتمثــل اآلخــر يف اخلــالف بــني الكيانــات داخــل املؤسســات    
املشـــتركة. وقـــال إنـــه علـــى الـــرغم مـــن حتقيـــق تقـــدم يـــدعو  

ــاالت، وال    ــض اجملـ ــاب يف بعـ ــاء   لإلعجـ ــال إنشـ ــيما يف جمـ سـ
__________ 

)١٤٥(  S/1997/224  وAdd.1.  
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املؤسســـات املشــــتركة وفقــــاً لدســـتور البوســــنة واهلرســــك،   
يزال التقدم يف جماالت أخرى بطيئاً علـى حنـو خطـري. ويف     فال

ــابقة،    ــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا السـ جمـــال التعـــاون مـــع احملكمـ
تفـاق  الألـف   ١يزال أربعة من املوقعني اخلمسة على املرفق  ال

تعهداهتم األساسـية الـواردة يف االتفـاق.    السالم مل ميتثلوا بعد ل
وأحــاط اجمللــس علمــاً بــأن مــؤمتر التنفيــذ املعــين بربتشــكو قــد    
اقترح أن تضطلع قوة الشرطة الدولية مبراقبة الشرطة احملليـة يف  
منطقة برتشكو وبإعادة تشكيلها وتعزيـز تدريبـها. وذكـر أنـه     

 ١٠٨٨باإلضـــافة إىل ذلـــك، أقـــر جملـــس األمـــن يف القـــرار      
ــة تتصــل     ١٩٩٦( ــوة الشــرطة الدولي ــام إضــافية بق ) إناطــة مه

ــوض قــوة       ــان، وأن مف ــهاكات حقــوق اإلنس ــالتحقيق يف انت ب
الشرطة الدولية قـرر أن هـذه املهـام تسـتلزم تعزيـز قـوام القـوة        

ــ ــق       ١٢٠ ـبـ ــأن يواف ــذلك ب ــاً ل ــه يوصــي تبع ــال إن شــرطياً. وق
حــدة يف اجمللــس علــى زيــادة القــوام املــأذون بــه لبعثــة األمــم املت

ـــ   ــنة واهلرســـك بـ ــرطياً و ١٨٦البوسـ ــدنياً،   ١١ شـ ــاً مـ موظفـ
ــافة إىل  ــق يف      ١٢٠باإلضـ ــام التحقيـ ــرطة ملهـ ــراد الشـ ــن أفـ مـ

انتهاكات حقوق اإلنسان. وحذر مـن أن تنفيـذ الـدور الـذي     
ــة يف منطقــة برتشــكو     ــه قــوة الشــرطة الدولي اقتــرح أن تقــوم ب

  ار.  االستقرحتقيق سيحتاج إىل التعاون الوثيق مع قوة 
آذار/مــــارس  ٣١، املعقــــودة يف ٣٧٦٠ويف اجللســــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

الســابقة، أدرج جملـس األمــن تقريـر األمــني   اجمللـس  مشـاورات  
العــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا   

بنـاًء  الرئيس (بولندا)، مبوافقة اجمللس، ممثل البوسنة واهلرسـك،  
دون أن يكـون لـه احلـق    بـ على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة 

يف التصويت. مث وجه الرئيس انتبـاه اجمللـس إىل نـص مشـروع     
. )١٤٦(ســابقةاجمللــس المشــاورات أثنــاء عــد يف قــرار كــان قــد أُ
__________ 

)١٤٦(  S/1997/263.  

رِح مشروع القـرار للتصـويت واعُتِمـد باإلمجـاع     طُُبعد ذلك و
  نصه:يلي يف ما )، و١٩٩٧( ١١٠٣بوصفه القرار 

  إن جملس األمن،  
إىل مجيـــع قراراتــــه الســـابقة ذات الصـــلة املتعلقــــة     إذ يشـــري   

ــراران     ــا يف ذلـــك القـ ــابقة، مبـ ــالفيا السـ ــات يف يوغوسـ  ١٠٣٥باملنازعـ
ــؤرخ ١٩٩٥( ــمرب   ٢١) املــــ ــانون األول/ديســــ  ١٠٨٨و  ١٩٩٥كــــ
  ،١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٢) املؤرخ ١٩٩٦(

ذ أحكـام االتفـاق اإلطـاري    إىل ضـرورة تنفيـ   وإذ يشري أيضـا   
يف “اتفـــاق الســـالم”العـــام للســـالم يف البوســـنة واهلرســـك ومرفقاتـــه (

ــة       ــع احملكمــة الدولي ــاون م ــة بالتع جمموعــه)، وال ســيما األحكــام املتعلق
ــانون    ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن االنتـ حملاكمـ

  ة،اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابق
أنــه قــد أســندت لقــوة الشــرطة الدوليــة املهــام        وإذ يالحــظ  

التفاق السالم، مبا يف ذلك املهام املشـار إليهـا يف    ١١الواردة يف املرفق 
ــدن يف      ــود يف لن ــذ الســالم املعق ــؤمتر تنفي ــتنتاجات م ــانون  ٥و  ٤اس ك

ــمرب  ــنة     ١٩٩٦األول/ديسـ ــلطات يف البوسـ ــا السـ ــت عليهـ ــيت وافقـ والـ
  واهلرسك،
 ١٩٩٧شـــباط/فرباير  ١٤بـــالقرار املـــؤرخ  ط علمـــاوإذ حيـــي  

الذي أصدرته هيئة التحكيم بشأن اجلزء املتنازع عليه من خـط احلـدود   
ــؤمتر      ــظ أن مـ ــكو، وإذ يالحـ ــة برتشـ ــانني يف منطقـ ــني الكيـ ــترك بـ املشـ

  ،١٩٩٧آذار/مارس  ٧برتشكو التنفيذي قد عقد يف فيينا يف 
اق الســالم بأهنــا التفــ ٢مجيــع األطــراف يف املرفــق وإذ يــذكِّر   

تعهدت، وفقـا للمـادة اخلامسـة مـن ذلـك املرفـق، بـااللتزام بقـرار هيئـة          
  التحكيم وبتنفيذه دون تأخري،

ملوظفي بعثة األمم املتحدة يف البوسـنة  وإذ يعرب عن تقديره   
واهلرسك، مبا يف ذلك قوة الشرطة الدوليـة، لعملـهم يف املسـاعدة علـى     

واهلرسك، ولغريهم مـن مـوظفي اجملتمـع     تنفيذ اتفاق السالم يف البوسنة
  الدويل العاملني على تنفيذ اتفاق السالم،

آذار/مـــارس  ١٤بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ   وإذ يرحـــب  
١٩٩٧،  

ــدة يف   يقـــرر  - ١   ــة األمـــم املتحـ ــوام بعثـ ــادة قـ اإلذن بزيـ
موظفــا مــدنيا، يف  ١١شــرطيا و  ١٨٦البوســنة واهلرســك مبــا مبقــداره  

العام املتعلقة بدور قوة الشرطة الدوليـة يف برتشـكو    ضوء توصية األمني
، وذلك لتمكينها مـن  ١٩٩٧آذار/مارس  ١٤الواردة يف تقريره املؤرخ 

التفــاق الســالم   ١١االضــطالع بواليتــها املنصــوص عليهــا يف املرفــق     
  ؛١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٢) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨والقرار 
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قـوة الشـرطة الدوليـة     بأمهية كفالة أن تكون يعترف  - ٢  
قادرة على االضطالع جبميع املهام املسـندة إليهـا، وال سـيما املنصـوص     
ــا الســلطات يف      ــيت وافقــت عليه ــدن وال ــؤمتر لن عليهــا يف اســتنتاجات م
البوسنة واهلرسك، ويقرر النظر على وجه السـرعة يف توصـيات األمـني    

آذار/مــارس  ١٤ العـام املتعلقـة بتلــك املهـام والـواردة يف تقريــره املـؤرخ     
  ؛١٩٩٧

ــن      حيــث  - ٣   ــدعم م ــوم، ب ــى أن تق ــدول األعضــاء عل ال
األمني العام، بتزويد قوة الشرطة الدولية مبـراقيب شـرطة مـؤهلني، وغـري     

  ذلك من أشكال املساعدة والدعم دعما التفاق السالم؛
جبميــع األطــراف يف اتفــاق الســالم أن تقــوم   يهيــب  - ٤  

أن تتعاون بصورة تامـة مـع قـوة الشـرطة     بتنفيذ االتفاق جبميع جوانبه و
  الدولية يف قيامها بأنشطتها؛

على ضرورة مواصلة أوثق تنسيق ممكـن بـني    يشدد  - ٥  
ــة،     ــرطة الدوليـ ــوة الشـ ــيات وقـ ــددة اجلنسـ ــتقرار املتعـ ــوة حتقيـــق االسـ قـ

  سيما يف منطقة برتشكو؛  وال
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٦  

  
(اجللســــة  ١٩٩٧يار/مــــايو أ ١٦املقــــرر املــــؤرخ   

  )١٩٩٧( ١١٠٧): القرار ٣٧٧٦
موجهــــة إىل  ١٩٩٧أيار/مــــايو  ٥برســــالة مؤرخــــة   

، أحال األمـني العـام املـوجز التنفيـذي     )١٤٧(رئيس جملس األمن
موســـتار: حالـــة ”واالســـتنتاجات الـــواردة يف تقريـــر بعنـــوان  

كـانون الثاين/ينـاير    ١حقوق اإلنسـان واألمـن، يف الفتـرة مـن     
ــباط/فرباير  ١٥إىل  ــرطة   “١٩٩٧شــــ ــوة الشــــ ــه قــــ ، أعدتــــ

ــاً مبتابعـــة حـــادث يـــوم    الدوليـــة. ــاً أيضـ وأحـــاط اجمللـــس علمـ
شباط/فرباير، فذكر أنه بينما مل تتخذ السلطات املسـؤولة   ١٠

أي إجراءات أخرى لتنفيذ الطلبات الواردة يف البيان الرئاسـي  
، فــــإن احلالــــة العامــــة قــــد ١٩٩٧آذار/مــــارس  ١١املــــؤرخ 

ــراره      حتســنت. وأ ــرف يف ق ــد اعت ــس ق ــار أيضــاً إىل أن اجملل ش
، بأمهيـــة ١٩٩٧آذار/مـــارس  ٣١) املـــؤرخ ١٩٩٧( ١١٠٣

كفالة أن تكون قـوة الشـرطة الدوليـة قـادرة علـى االضـطالع       
ــها حتقيقهــا يف احلــادث      ــع املهــام املســندة إليهــا، ومــن بين جبمي

__________ 

)١٤٧(  S/1997/351.  

. وكرر توصيته بزيـادة  ١٩٩٧شباط/فرباير  ١٠الذي وقع يف 
شـرطياً، وأعـرب عـن أملـه      ١٢٠الشرطة الدوليـة بــ   قوام قوة 

  يف أن يستجيب جملس األمن هلا باإلجياب.
ــارس  ١٤ويف    ــام إىل   ١٩٩٧آذار/م ــدم األمــني الع ، ق

)، ١٩٩٦( ١٠٨٨من القرار  ٢٨اجمللس تقريراً عمالً بالفقرة 
يوجز فيه أنشطة بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسـك الـيت   

ري، ويقدم استعراضاً مستكمالً لألنشطة الـيت  تلت التقرير األخ
ــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك      ــة األم ــا منظوم اضــطلعت هب

  .)١٤٨(خالل الفترة نفسها
ــة    ــودة يف ٣٧٧٦ويف اجللســـ ــايو  ١٦، املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

تقريـر  السابقة، أدرج جملس األمن الرسـالة و اجمللس مشاورات 
األمني العام يف جدول أعمالـه. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال،      
دعا الـرئيس (مجهوريـة كوريـا)، مبوافقـة اجمللـس، ممثلـي أملانيـا        
وإيطاليا والبوسنة واهلرسـك، بنـاًء علـى طلبـهم، إىل املشـاركة      

دون أن يكــون هلــم احلــق يف التصــويت. مث وجــه بــيف املناقشــة 
مشـروع قـرار مقـدم مـن االحتـاد      الرئيس انتباه اجمللس إىل نص 

الروسي وأملانيا وإيطاليا والربتغـال والسـويد وفرنسـا واململكـة     
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات املتحـدة  

ــان  ــة والياب ــرار للتصــويت   )١٤٩(األمريكي ــرِح مشــروع الق . وطُ
يف مــا )، و١٩٩٧( ١١٠٧واعُتِمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار   

  :  نصهيلي 
  

  إن جملس األمن،  
آذار/مـارس   ٣١) املؤرخ ١٩٩٧( ١١٠٣إىل قراره إذ يشري   
بشأن بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك، مبا يف ذلك قـوة   ١٩٩٧

  الشرطة الدولية،
__________ 

)١٤٨(  S/1997/224  وAdd.1    ــرر املــؤرخ ــر أيضــا املق آذار/  ٣١؛ وانظ
  .١٩٩٧مارس 

)١٤٩(  S/1997/371.  
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إىل االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسـنة   وإذ يشري أيضا  
  يف جمموعه)،“ اتفاق السالم”واهلرسك ومرفقاته (

آذار/مـــارس  ١٤يف تقريــر األمـــني العــام املـــؤرخ    وقــد نظـــر   
املوجهة إىل رئيس جملـس   ١٩٩٧أيار/مايو  ٥ورسالته املؤرخة  ١٩٩٧
  األمن،

ــدة يف   يقـــرر  - ١   ــة األمـــم املتحـ ــوام بعثـ ــادة قـ اإلذن بزيـ
مـن أفـراد الشـرطة، يف ضـوء توصـية األمـني        ١٢٠البوسنة واهلرسك بــ 

لدوليـة املنصـوص عليهـا يف اسـتنتاجات     العام بشأن مهام قـوة الشـرطة ا  
كـانون األول/ديسـمرب    ٥ و ٤مؤمتر تنفيـذ السـالم املعقـود يف لنـدن يف     

ــك      ١٩٩٦ ــا الســلطات يف البوســنة واهلرســك، وذل ــيت وافقــت عليه ال
لتمكني قوة الشرطة الدولية من االضطالع بواليتها املنصوص عليها يف 

 ١٢) املـــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨التفـــاق الســـالم والقـــرار    ١١املرفـــق 
  ؛١٩٩٦كانون األول/ديسمرب 

ــوة     حيــث  - ٢   ــد ق ــوم بتزوي ــى أن تق ــدول األعضــاء عل ال
الشرطة الدولية مبراقيب شرطة مؤهلني وغري ذلك مـن أشـكال املسـاعدة    

  والدعم دعما التفاق السالم؛
  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ٣  

  
(اجللسـة   ١٩٩٧حزيران/يونيـه   ١٢املقرر املؤرخ   

  )١٩٩٧( ١١١٢): القرار ٣٧٨٧
ــة    ــودة يف ٣٧٨٧يف اجللسـ ــه  ١٢، املعقـ حزيران/يونيـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

الســابقة، دعــا الــرئيس (االحتــاد الروســي)،  اجمللــس مشــاورات 
مبوافقة اجمللس، ممثلة البوسنة واهلرسـك، بنـاًء علـى طلبـها، إىل     

التصـويت.  يف أن يكـون هلـا احلـق    دون بـ املشاركة يف املناقشة 
ــة    ــالة مؤرخـــ ــاه اجمللـــــس إىل رســـ ــرئيس انتبـــ ــه الـــ  ٥مث وجـــ

، موجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن ممثـــل  ١٩٩٧حزيران/يونيـــه 
اململكة املتحدة، حييل هبا نص اإلعـالن السياسـي الصـادر عـن     
االجتمــاع الــوزاري للهيئــة التوجيهيــة جمللــس تنفيــذ الســالم       

  .)١٥٠(١٩٩٧أيار/مايو   ٣٠تغال، يف الربباملعقود يف سنترا، 
ويف اجللسة نفسها، وجـه الـرئيس أيضـاً انتبـاه اجمللـس        

اجمللـس  مشاورات أثناء إىل نص مشروع قرار كان قد أعد يف 
__________ 

)١٥٠(  S/1997/434.  

ــابقةال ــد   )١٥١(سـ ــويت واعُتِمـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرِح مشـ . وطُـ
  نصه:  يف ما يلي )، و١٩٩٧( ١١١٢باإلمجاع بوصفه القرار 

  إن جملس األمن،  
ــري إذ ي   ــه شــ ــؤرخ  ١٠٣١إىل قراريــ ــانون األول/  ١٥املــ كــ
كـــــانون األول/  ١٢) املـــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨و  ١٩٩٥ ديســـــمرب
  ،١٩٩٦ديسمرب 

إىل االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسـنة   وإذ يشري أيضا  
  يف جمموعه)،“ اتفاق السالم”واهلرسك ومرفقاته (

ــة  يرحـــب   - ١   ــتنتاجات االجتمـــاع الـــوزاري للهيئـ باسـ
ــال، يف      ال ــينترا، بالربتغـ ــود يف سـ ــالم املعقـ ــذ السـ ــس تنفيـ ــة جمللـ توجيهيـ

يوافق علـى تعـيني السـيد كـارلوس وسـتندورب       ١٩٩٧أيار/ مايو  ٣٠
  ممثال ساميا خلفا للسيد كارل بيلدت؛

ــرب  - ٢   ــديره   يع ــدت    عــن أعمــق تق للســيد كــارل بيل
  لعمله كممثل سام؛

ثــل مــا يوليــه مــن أمهيــة لــدور املم يؤكــد مــن جديــد  - ٣  
ــنة        ــام للســالم يف البوس ــاري الع ــاق اإلط ــذ االتف الســامي يف رصــد تنفي

يف جمموعــه) وتوجيــه وتنســيق  “ اتفــاق الســالم”واهلرســك ومرفقاتــه (
أنشــطة املنظمــات والوكــاالت املدنيــة املشــتركة يف مســاعدة األطــراف   
على تنفيذ اتفاق السالم، ويؤكد من جديد أيضا أن املمثل السامي هو 

التفـاق السـالم    ١٠ئية يف امليدان فيما يتصل بتفسري املرفق السلطة النها
ــريه     ــدم تفسـ ــة اخلـــالف، أن يقـ ــه، يف حالـ ــدين، ولـ ــذ املـ املتعلـــق بالتنفيـ
وتوصــياته إىل ســلطات البوســنة واهلرســك أو كياناهتــا، ضــمن جهــات   

  أخرى، وأن يعلن ذلك التفسري وتلك التوصيات.
  

ــرر املــؤرخ     ــانون األول/ديســم  ١٩ و ١٨املق رب ك
ــة  ١٩٩٧ ــتئناف ٣٨٤٢(اجللسـ ــرار واالسـ ): القـ
١٩٩٧( ١١٤٤(  

، وعمـالً بقـرار   ١٩٩٧كانون األول/ديسـمرب   ١٠يف   
)، قـدم األمـني العـام إىل اجمللـس     ١٩٩٦( ١٠٨٨جملس األمـن  

تقريـــــراً عـــــن أنشـــــطة بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة يف البوســـــنة   
. وأفــاد األمــني العــام يف تقريــره بأنــه قــد أحــرِز )١٥٢(واهلرســك

العــام يف امليــادين ذات  يتفــاق اإلطــاراالصــوب تنفيــذ  تقــدم
__________ 

)١٥١(  S/1997/445.  
)١٥٢(  S/1997/966.  
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األمهية املباشـرة بالنسـبة لعمـل البعثـة، ومـن بينـها بـدء تشـغيل         
الكرواتيــة يف الكــانتونني  - قــوات الشــرطة املشــتركة البوســنية

؛ والشروع يف برنامج شامل إلعـادة  التابعني لالحتاداملختلطني 
يني قيـادة متعـددة   تشكيل الشرطة يف مجهورية صربسـكا؛ وتعـ  

اجلنسيات للشرطة يف مدينة برتشـكو املتنـازع بشـأهنا. وحـذر     
زال يف أطـواره األوىل ومل يترسـخ بعـد،     من أن هذا التقدم مـا 

ــى      ــدرة عل ــة يف تطــوير الق وســيتطلب اســتمرار مشــاركة البعث
احلفــاظ علــى النظــام وفقــاً ملعــايري مقبولــة دوليــاً. وأكــد أيضــاً   

شـكيل الشـرطة مصـحوبة بإصـالح     ضرورة أن تكـون إعـادة ت  
للنظام القضائي عموماً. وأحـاط اجمللـس علمـاً بأنـه قـد اقتـرح       
ــذ      ــة جمللــس تنفي ــة التوجيهي ــل الســامي وأعضــاء اهليئ علــى املمث
الســالم أن تســعى البعثــة، مــع جملــس أوروبــا، ومنظمــة األمــن  
والتعــاون يف أوروبــا، ومنظمــات أخــرى، إىل توســيع نطــاق      

تتقــدم اجلهــود الدوليــة إلصــالح النظــامني عملياهتــا لكفالــة أن 
القضائي واجلنائي بالتوازي مع اجلهود اليت تسـتهدف إصـالح   

بـأن يـوىل    اآخر جـدير  قوات الشرطة احمللية. وقال إن مثة جماال
مزيداً من العناية، وهو جمال اخلسارة املتكبدة يف دخـل الدولـة   

القــوات  نتيجــة للجــرائم االقتصــادية الــيت تســتفيد منــها أساســاً
املناهضة لعملية السالم. وأشـار إىل أنـه مـن أجـل إجنـاز املهـام       
املتصــلة باإلصــالح القضــائي وباجلرميــة االقتصــادية، ســتحتاج   
البعثــة إىل زيــادة املــوارد البشــرية واملاليــة املتاحــة هلــا. وختامــاً، 

ــرة      ــة لفت ــة البعث ــد والي ــام بتجدي شــهراً  ١٢أوصــى األمــني الع
ــه    ــم أن ــوة الشــرطة   إىل أشــار أخــرى، رغ ــراقيب ق أن وجــود م

الدولية مرهون بوجود ترتيبـات أمنيـة مالئمـة، وهـي ترتيبـات      
  نها سوى قوة عسكرية دولية موثوقة.ال ميكن أن يؤّم

 كــانون األول/ ١٨، املعقــودة يف ٣٨٤٢ويف اجللســة   
إليـه   كـان قـد مت التوصـل   وفقاً للتفـاهم الـذي    ١٩٩٧ديسمرب 

لس تقرير األمني العـام  اجمل، أدرج السابقة اجمللس يف مشاورات
يف جدول أعماله. وبعد إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس      
ــا      ــتني وأملانيـ ــي األرجنـ ــس، ممثلـ ــة اجمللـ ــتاريكا)، مبوافقـ (كوسـ

وأوكرانيــا وإيطاليــا وباكســتان والبوســنة واهلرســك وتركيــا      
ــرويج      ــا والن ــدا ولكســمربغ وماليزي ــا وكن ــلوفينيا وكرواتي وس

دون أن بـ ًء على طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشة وهنغاريا، بنا
يكــون هلــم احلــق يف التصــويت. مث وجــه الــرئيس انتبــاه اجمللــس 

موجهـة   ١٩٩٧كانون األول/ديسـمرب   ١٢إىل رسالة مؤرخة 
، حييـل هبـا رسـالة    )١٥٣(إىل رئيس جملس األمن من األمني العـام 

كــانون األول/ديســمرب موجهــة إىل األمــني العــام   ١٠مؤرخــة 
من األمني العـام ملنظمـة حلـف مشـال األطلسـي، تضـم التقريـر        

االســتقرار.  حتقيــقالشــهري احلــادي عشــر عــن عمليــات قــوة  
ــة    ــالة مؤرخــ ــاه اجمللــــس إىل رســ ــاً انتبــ ووجــــه الــــرئيس أيضــ

موجهــة إىل األمــني العــام   ١٩٩٧كــانون األول/ديســمرب  ١٥
ــائج مــؤمتر تنفيــذ اتفــاق الســالم     ــا، حييــل هبــا نت  مــن ممثــل أملاني

كـــــانون  ١٠ و ٩للبوســـــنة واهلرســـــك املعقـــــود يف يـــــومي  
. وكـــان معروضـــاً علـــى اجمللـــس  )١٥٤(١٩٩٧األول/ديســـمرب 

أيضاً مشروع قرار مقدم من االحتـاد الروسـي وأملانيـا وإيطاليـا     
والربتغال والسويد وفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى  

  .  )١٥٥(اليابانوأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية و
 تأييــدهويف اجللســة نفســها، أعــرب ممثــل الصــني عــن    

للعمــل الــذي تضــطلع بــه األمــم املتحــدة وفقــاً ألحكــام اتفــاق 
السالم. وأعرب عن اعتقاده بأنه ينبغي لبعثة األمم املتحـدة يف  
البوســنة واهلرســك أن تضــطلع بصــورة رئيســية باملهــام الــيت       

القضــايا املتصــلة  إناً أيضــ قــالأوكلــها إليهــا اتفــاق الســالم. و
باإلصالح القضائي والشؤون االقتصادية تنطوي علـى مسـائل   
ــي      ــذلك ينبغـ ــبرية. ولـ ــاحل كـ ــى مصـ ــدة، وعلـ ــة ومعقـ حساسـ

أن  أشــار إىلاملتحــدة أن تتقــدم حبــذر يف هــذا اجملــال. و  لألمــم
االســتقرار تســتعرض  حتقيــقالبلــدان املشــاركة بقــوات يف قــوة 

__________ 

)١٥٣(  S/1997/975.  
)١٥٤(  S/1997/979.  
)١٥٥(  S/1997/989.  
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أن تبلــغ تلــك البلــدان  يف أملــه عــن  معربــاة، يواليتــها املســتقبل
جملــس األمــن يف الوقــت املناســب بأفكارهــا بشــأن املســتقبل.   
ــوة         ــه ق ــوم ب ــل تق ــه أيضــاً أن يكــون أي عم ــن أمل ــرب ع وأع

االســـتقرار مفضـــياً إىل اســـتمرار صـــيانة االســـتقرار يف  حتقيـــق
  .)١٥٦(البوسنة واهلرسك

وقال ممثل االحتاد الروسي إنـه لـئن كُبَِحـت االجتاهـات       
 بلـده  لبية نتيجة وجود القوات املتعددة األطراف، فـإن وفـد  الس

ــة حمــاوالت للتفســري العشــوائي      ــات ألي يؤكــد جمــدداً رفضــه الب
االنفـرادي لواليـة اهلياكـل الدوليــة القائمـة، تـؤدي إىل تكــديس      
عناصر قوة عسكرية يف ترسانة جهود حفظ السالم يف البوسـنة  

ــد  ــار إىل أن وحـ ـــ اواهلرســـك. وأشـ ــن ق ــة مـ ــقوة ت فرعيـ  حتقيـ
االستقرار نفذت عملية سابقة التخطيط الحتجـاز أفـراد بـالقوة    
اهتمتهم احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، وهبـذا جتـاوزت       

األمـن والـيت    االستقرار اليت وافـق عليهـا جملـس    حتقيقوالية قوة 
استبعدت أعمال القوة هذه املوجهة إىل األفراد. وأعـرب أيضـاً   

هو املسؤول األخري عن احتـرام  وثل السامي، عن القلق ألن املم
اجلوانب املدنية مـن االتفـاق، أُبِلـغ هبـذا االعتقـال بعـد حدوثـه.        

ضـايقه أيـة أعمـال انفراديـة قـد هتـدد       ت يوأكد أن االحتاد الروس
ض للخطـر عمليـة التسـوية بأكملـها     أرواح حفظة السلم أو تعرِّ

ــى     ــدد عل ــنة واهلرســك، وش ــوي يف البوس ــده ال ين ــل  أن بل حتمُّ
. وقال إن االحتاد الروسـي يشـارك مشـاركة    ذلكة عن ياملسؤول

تؤيــد زيــادة   ة بلــدهنشــطة يف التســوية البوســنية، وإن حكومــ   
املتحدة وفرقة عمل الشـرطة الدوليـة    استمرار أنشطة بعثة األمم

  .)١٥٧(احلالية  يف إطار الوالية
ورحب ممثل اململكـة املتحـدة بـآخر إجـراء قامـت بـه         

تصرفت مبوجـب اإلذن الـوارد    قائال إهنااالستقرار،  حتقيققوة 
القـبض علـى اثـنني     لتلقييف قرارات جملس األمن ذات الصلة، 

__________ 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥٦(
  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥٧(

مــن الكــروات البوســنيني الــذين ُوجَِّهــت إلــيهم قــرارات اهتــام   
ــرين     ــا جمرمـــي احلـــرب اآلخـ ــرائم حـــرب. ودعـ بارتكـــاب جـ

تســليم أنفســهم، وأهــاب بكــل أطــراف اتفــاق الســالم أن   إىل
املتـهمني بارتكـاب    أولئـك ا امتثاالً كامالً اللتزامهم بنقل ميتثلو

جــــرائم حــــرب إىل الهــــاي. وأعــــرب عــــن ترحيــــب بلــــده 
االســتقرار ملســاندة التنفيــذ  حتقيــقباالســتعداد الســتخدام قــوة 

تنظــر يف  ياملــدين، وأشــار إىل أن منظمــة حلــف مشــال األطلســ
قرار، االسـت  حتقيـق اخليارات املمكنة لتشكيل قوة حتل حمل قوة 

ــها يف     ــهي واليتــ ــدما تنتــ ــرية عنــ ــوة األخــ حبيــــث ختلــــف القــ
. وقــال إنــه يعتقــد أن متديــد واليــة قــوة  ١٩٩٨حزيران/يونيــه 

الشرطة الدولية ملدة سـتة أشـهر، علـى أسـاس قابـل للتجديـد،       
االســـتقرار، هـــو أمـــر  حتقيـــقحـــىت تتماشـــى مـــع واليـــة قـــوة 

ه متماسك مـن الناحيـة االسـتراتيجية ويشـكل يف الوقـت نفسـ      
  .)١٥٨(الطريقة املثلى للوفاء مبتطلبات التشغيل

وحــث ممثــل فرنســا علــى تســليم مجيــع األشــخاص         
املتهمني إىل احملكمة، وكرر التأكيـد علـى أن املسـؤولية األوىل    
عن تسليم جمرمي احلرب الذين جيري البحث عنهم تقـع علـى   

، كمـا أكـد األمـني العـام ملنظمـة      أنـه  األطراف. وأكد كـذلك 
مجيــع احللفــاء  حيـدو ألطلســي قبـل وقــت قصــري،  حلـف مشــال ا 

االسـتقرار العـزم    حتقيـق ومجيع البلدان املسامهة بقوات يف قـوة  
نفســه علــى كفالــة تقــدمي املتــهمني جبــرائم حــرب إىل العدالــة.  
وقـــال إن القـــبض الـــذي حـــدث يف البوســـنة الوســـطى علـــى  

جهـد   ذلـك شخصني متهمني إمنا هو مثـال. وأردف قـائالً إن   
ت سلسلة وحيدة من القيادة وطبقاً لقواعـد التـزام   مشترك، حت

متماثلة. وأكد أن السياسة الـيت تتبـع يف هـذا املضـمار يقررهـا      
  .  )١٥٩(جملس منظمة حلف مشال األطلسي

ن التقــدم احملــرز مــؤخراً يف تنفيــذ  أممثــل مصــر  ذكــرو  
__________ 

  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥٨(
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٩(
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ــة حنــو معاجلــة     ــاجلهود املبذول ــرتبط ارتباطــاً لصــيقاً ب االتفــاق ي
ــه رائم احلــرب. ووتســوية مســألة جــ  ــال إن ــن    ق ــرغم م ــى ال عل

 حتقيــققيــام قــوات  فقــد أثبــتاملشــكلة، تلــك صــعوبة معاجلــة 
متوز/يوليـــه باعتقـــال أحـــد جمرمـــي احلـــرب  ١٠االســـتقرار يف 

الصـــادر ضـــدهم قـــرار اهتـــام، وقيـــام القـــوة يف اليـــوم الســـابق 
 حتقيــقباعتقــال اثــنني مــن جمرمــي احلــرب الكــروات، أن قــوة   

لـى معاجلـة هـذه املشـكلة. وأكـد أن عمليـة       االستقرار قادرة ع
الســـالم يف البوســـنة لـــن تتقـــدم بـــاطراد دون اعتقـــال هـــؤالء  
املتـــهمني، ولـــن يكتـــب لعمليـــة املصـــاحلة النجـــاح دون أن       

عــن حيــاكموا. وقــال إن جملــس األمــن عليــه مســؤولية تارخييــة  
ــق تكليــــف ــوة حتقيــ ــتقرار، و قــ ــوةاالســ ــتخلفها يف  أي قــ ســ

احلــرب وتقــدميهم للمحاكمــة.   يجمرمــع مبهمــة تتبُّــاملســتقبل، 
ويف ما يتعلق باالتفاقية دون اإلقليمية للحد من التسلح، أشـار  

ــةإىل أن  ــراء      مجهوري ــدم إج ــى ع ــت تصــر عل صربســكا مازال
التخفيضــات الكــبرية املطلوبــة لاللتــزام بأحكــام هــذا االتفــاق. 

على جملـس األمـن مسـؤولية خاصـة جتـاه تنفيـذ هـذا         أكد أنو
فاق دايتـون، لـيس فقـط ملنـع نشـوب أي نـزاع يف       الشق من ات

املســتقبل، ولكــن أيضــاً يف إطــار ممارســته ملســؤولياته مبوجــب   
امليثـــاق يف تنظـــيم التســـلح. وأخـــرياً، أكـــد أن جهـــود إعـــادة  
اإلعمار جيب أن ترتبط باستجابة األطراف للجهـود السياسـية   

ء شاطرها كافة الدول األعضـا تاملبذولة. وقال إن تلك الرؤية ت
جمموعـــة االتصـــال املعنيـــة بالبوســـنة واهلرســـك يف منظمـــة  يف 

املـــؤمتر اإلســـالمي. وتـــرى جمموعـــة االتصـــال أمهيـــة بالغـــة يف 
يقتصــر دور جملــس األمــن يف البوســنة علــى البعثــة وقــوة        أال

بــد أن يضــع جملــس األمــن عــدداً مــن    ال إذالشــرطة الدوليــة، 
بالتنسـيق   اخلطط اإلرشادية ملعاجلة املشكالت السالف ذكرهـا 

ــذ الســالم يف البوســنة، وأن    دوراً أكــرب  يعطــيمــع جملــس تنفي
االسـتقرار والقـوة التاليـة هلـا مـن أجـل خلـق دولـة          حتقيقلقوة 

  .  )١٦٠(واحدة متعددة العرقيات
__________ 

  .١٩إىل  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٠(

وقال ممثل البوسنة واهلرسك إنه بينما مل تفشـل األمـم     
ــد.      ــا مل حتقــق النجــاح بع املتحــدة يف البوســنة واهلرســك، فإهن

بتمديد والية القـوة املتعـددة األطـراف بقيـادة منظمـة      ورحب 
حلف مشال األطلسي إىل ما بعد املوعد النهائي احملـدد بصـيف   

ــام  ــده أن اجلانـــب العســـكري  وذلـــك ، ١٩٩٨عـ ــم تأكيـ رغـ
ــه أجــوف إن مل يكــن هنــاك جمهــود منســق     للتنفيــذ ســيثبت أن
ــق إزاء      ــذ. وأعــرب عــن القل ومنشــط يف اجلانــب املــدين للتنفي

حترام الـذي أُظهِـر جتـاه احملكمـة، والعواقـب السياسـية       عدم اال
يف دســـتور  مكّرســـةاملترتبـــة علـــى ذلـــك. وأكـــد أن احملكمـــة 

البوسنة واهلرسك باعتبارها أعلى احملاكم سلطة يف البلد، وهلـا  
والية قانونية على كـل الشـهود احملـتملني واألشـخاص املشـتبه      

 رمبـا ماعيـة الـيت   فيهم يف مـا يتعلـق جبـرائم احلـرب واإلبـادة اجل     
تكبــــت يف البوســــنة واهلرســــك ويف يوغوســــالفيا الســــابقة اُر

 بلـده  ككل. ويف هذا الصـدد، أكـد القلـق الـذي يسـاور وفـد      
إزاء العدد الكبري من الدول اليت مل تعتمد بعد تشريعات حمليـة  

  .)١٦١(تتسق والتعاون الكامل مع احملكمة
تعلـــق أمهيـــة  ة بلـــدهوأكـــد ممثـــل كرواتيـــا أن حكومـــ  

شــترط أن يلــها، وأن بلــده ال ماصــة علــى احملكمــة وعلــى ع خ
يكون تعاونه مع احملكمة متوقفاً على تعاون مماثل مـن أي بلـد   

القدرات احملـدودة لـدى احملكمـة تعـين      قال إنأو كيان آخر. و
 مضـيفا أنه ليس مبقدورها أن تقوم بعملها إال بطريقة انتقائيـة،  

مرتكبيهـــا الـــذين لـــذلك أن االستنســـاب يف حتديـــد اجلـــرائم و
كرواتيـا ال يسـعها    وذكـر أن تعني مالحقتهم له أمهية كربى. ت

ــذا االستنســاب حــىت      ــي إزاء ممارســة ه ــاح كل أن تشــعر بارتي
ــه،  ــروات    إذتارخيـ ــنيني الكـ ــة أن البوسـ ــادر دوليـ ــدرت مصـ قـ

يف املائـــة مـــن مجيـــع  ١٠واملســـلمني مســـؤولون عـــن حـــوايل  
ل الصراع، يف حـني  اجلرائم املرتكبة يف البوسنة واهلرسك خال

يف املائـة منـها. ومـع     ٩٠أن البوسنيني الصرب مسؤولون عـن  
__________ 

  .٢٤إىل  ٢٢املرجع نفسه، الصفحات   )١٦١(
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ــنيني الكـــروات ميثلـــون   ــة مـــن  ٧٣ذلـــك، فـــإن البوسـ يف املائـ
ــيت       ــال ال ــة االعتق ــق بعملي ــا يتعل األشــخاص احملتجــزين. ويف م
حدثت مؤخراً الثنني مـن البوسـنيني الكـروات، أكـد أنـه لـئن       

انون الدويل وضمن نطـاق  كانت االعتقاالت مرتكزة على الق
إىل مسـتويات أعلـى    فقـد رفعـت  االسـتقرار،   حتقيـق والية قوة 

القائم فعالً يف عدد احملتجزين الكـروات. وأكـد    عدم التناسب
ــيِّ   ــة الســالم أن يب ن عمــل احملكمــة يف  أن مــن الضــروري لعملي

املســتقبل علــى حنــو أفضــل مســتوى مشــاركة خمتلــف جوانــب  
  .  ودرجة مسؤوليتها الصراع

وأكد عدة متكلمني آخرين أمهية دور األمم املتحدة   
يف إحـــالل ســـالم دائـــم يف البوســـنة واهلرســـك، وأكـــدوا يف 

الصــدد ضــرورة تنفيــذ اتفــاق دايتــون للســالم تنفيــذاً         هــذا
كــامالً. ودعــا عــدد مــن املــتكلمني األطــراف يف البوســنة إىل  
التعــاون بالكامــل يف عمليــة الســالم، وأكــدوا بوجــه خــاص    

ســائل مــن قبيــل عــودة الالجــئني واملشــردين، وحريــة  أمهيــة م
ــرام حقــوق اإلنســان     التنقــل، وإرســاء ســيادة القــانون، واحت
ــاء       ــادة البن ــة، وإع ــات حــرة ونزيه ــها، وإجــراء انتخاب ومحايت

والتعـاون   ،االقتصادي واألداء الفعـال للمؤسسـات املشـتركة   
ــدة     ــرز عـ ــابقة. وأبـ ــالفيا السـ ــة ليوغوسـ ــة الدوليـ ــع احملكمـ مـ

قــوة الشــرطة الدوليــة بوصــفها     آخــرين أيضــاً دورمــتكلمني
يف تنفيــذ اجلوانــب املدنيــة مــن اتفــاق الســالم.  يارئيســ عــامال

وأكد البعض أيضاً ضرورة وضع ترتيبات أمنيـة مالئمـة بعـد    
  .)١٦٢(االستقرار حتقيقهناية فترة والية قوة 

__________ 

 ٤ (شــيلي)؛ والصــفحتان  ٤إىل  ٢املرجــع نفســه، الصــفحات    )١٦٢(
(كوســـــــــتاريكا)؛  ٧ و ٦(اليابـــــــــان)؛ والصـــــــــفحتان  ٥ و

 ١١ و ١٠(كينيـــــــا)؛ والصـــــــفحتان   ٨ و ٧والصـــــــفحتان 
 ١٢(بولندا)؛ والصـفحتان   ١٢ و ١١(الربتغال)؛ والصفحتان 

(مجهورية كوريا)؛  ٢١ إىل ١٩(السويد)؛ والصفحات  ١٣ و
 ٢٥بيســـاو)؛ والصـــفحتان  -(غينيـــا  ٢٢ و ٢١ والصـــفحتان

ــفحتان   ٢٦ و ــتان)؛ والصــــ ــرويج)؛  ٢٧ و ٢٦(باكســــ (النــــ
(ماليزيـــا)؛  ٣ و ٢(االســـتئناف)، والصـــفحتان   S/PV.3842 و

ويف اجللسة نفسها، طُـرِح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــرار واعُتِمــــد باإلمجــــاع  )، ويف ١٩٩٧( ١١٤٤بوصــــفه القــ

  يلي نصه:    ما
  إن جملس األمن  
إىل مجيع قراراتـه السـابقة ذات الصـلة باملنازعـات يف      إذ يشري  

) املــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٣١يوغوسـالفيا السـابقة، مبـا يف ذلـك القـرارات      
ــمرب   ١٥ ــانون األول/ديســـ ــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٣٥ ، و١٩٩٥كـــ ) املـــ
ــمرب   ٢١ ــانون األول/ديســـ ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨و  ،١٩٩٥كـــ ) املـــ
ــمرب   ١٢ ــانون األول/ديســـ ــؤرخ  )١٩٩٧( ١١٠٣ و ،١٩٩٦كـــ املـــ
أيـــــار/  ١٦) املـــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٠٧ ، و١٩٩٧آذار/مـــــارس  ٣١
  ،١٩٩٧  مايو

عــــن التزامــــه املتواصــــل بتســــوية املنازعــــات يف  وإذ يعــــرب  
يوغوسالفيا السابقة بالوسائل السياسية، مبا يصـون سـيادة مجيـع الـدول     

  قليمية داخل حدودها املعترف هبا دوليا،هناك وسالمتها اإل
باستنتاجات االجتماع الوزاري للهيئة التوجيهيـة   وإذ يرحب  

ــال يف    ــينترا، الربتغــ ــود يف ســ ــار/  ٣٠جمللــــس تنفيــــذ الســــالم املعقــ أيــ
 ٩ومــــؤمتر تنفيــــذ الســــالم املعقــــود يف بــــون يــــومي       ١٩٩٧ مــــايو

  ،١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ١٠  و
األول/  كــانون ١٠مــني العــام املــؤرخ يف تقريــر األ وقــد نظــر  
ســيما املتعلقــة بقــوة    ، وإذ حيــيط علمــا مبالحظاتــه ال  ١٩٩٧ديســمرب 

  الشرطة الدولية،
دعمه الكامل للمثل السامي وموظفيـه ومسـؤوليته    وإذ يؤكد  

يف تنفيذ اجلوانب املدنية من االتفاق اإلطاري العـام للسـالم يف البوسـنة    
  يف جمموعه)،“ سالماتفاق ال”واهلرسك ومرفقاته (

علــى بعثــة األمــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك،       وإذ يــثين  
ــل     وال ــاالت مثـ ــة يف جمـ ــا القّيمـ ــة إلجنازاهتـ ــرطة الدوليـ ــوة الشـ ــيما قـ سـ

تنظيم الشـرطة وتدريبـها والتفتـيش علـى األسـلحة وتعزيـز حريـة         إعادة
__________ 

 ٧ إىل ٥(ســـــــلوفينيا)؛ والصـــــــفحات  ٥ و ٤والصـــــــفحتان 
ــفحتان  ــا)؛ والصــ ــفحات  ٨ و ٧(تركيــ ــا)؛ والصــ  ٨(هنغاريــ

ــفحتان  ١٠ إىل ــا)؛ والصـــــ ــدا)؛  ١١ و ١٠ (أوكرانيـــــ (كنـــــ
(لكســمربغ باســم االحتــاد األورويب   ١٣ إىل ١١والصــفحات 

ــدا     ــا وبولنــــ ــه: بلغاريــــ ــازة إليــــ ــبة واملنحــــ ــدان املنتســــ والبلــــ
ــة ــا    واجلمهوري ــا وليتواني ــا وســلوفاكيا والتفي التشــيكية وروماني

 ١٤ و ١٣وهنغاريا؛ وكذلك قـربص وأيسـلندا)؛ والصـفحتان    
 ١٧ملانيـا)؛ والصـفحتان   (أ ١٧إىل  ١٥(إيطاليا)؛ والصـفحات  

  (األرجنتني). ١٨  و
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التنقــل وكــذلك للمســاعدة الــيت قدمتــها فيمــا يتعلــق االنتخابــات يف        
  واهلرسك،  سنةالبو

عــن تقــديره ألفــراد البعثــة ويــثين علــى مــا أظهــره    وإذ يعــرب  
املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ومفــوض قــوة الشــرطة الدوليــة مــن حســن 

  قيادة وتفان يف اجلهود اليت بذالها لدعم تنفيذ اتفاق السالم،
أن وجــود مــراقيب قــوة الشــرطة الدوليــة يتوقــف    وإذ يالحــظ  

ــة    ــات أمني ــى وجــود ترتيب ــوة     عل ــا إال بق ــها حالي ــة ال ميكــن كفالت كافي
  عسكرية دولية ذات مصداقية،

ــة األمــم املتحــدة يف البوســنة    يقــرر  - ١   ــة بعث متديــد والي
واهلرســك الــيت تضــمن قــوة الشــرطة الدوليــة، لفتــرة إضــافية تنتــهي يف    

مل حتـــدث  ، متـــدد أيضـــا لفتـــرة أخـــرى مـــا ١٩٩٨حزيران/يونيـــه  ٢١
ات األمنيـة الـيت توفرهـا حاليـا قـوة إرسـاء       تغيريات ذات شأن يف الترتيبـ 

ــوة       ــرر أيضــا أن يســتمر تكليــف ق ــددة اجلنســيات، ويق االســتقرار املتع
التفاق السالم، مبا يف ذلـك املهـام    ١١الشرطة باملهام الواردة يف املرفق 

 ٤املشار إليها يف استنتاجات مؤمتر تنفيذ السالم املعقود يف لندن يـومي  
ــمرب  ٥ و ــانون األول/ديســ ــة   ١٩٩٦ كــ ــوزاري للهيئــ ــاع الــ واالجتمــ

أيــــار/  ٣٠التوجيهيــــة جمللــــس تنفيــــذ الســــالم املعقــــود يف ســــينترا يف  
كـانون   ١٠ و ٩ومؤمتر تنفيذ السـالم املعقـود يف بـون يف     ١٩٩٧ مايو

، وعلى النحـو الـذي وافقـت عليـه السـلطات يف      ١٩٩٧األول/ديسمرب 
  البوسنة واهلرسك؛

مؤمتر بون، ويشـجع   الستنتاجات يعرب عن تأييده  - ٢  
األمني العام على مواصلة تنفيـذ توصـيات املـؤمتر ذات الصـلة، وخاصـة      

  ما يتعلق منها بإعادة تنظيم قوة الشرطة الدولية؛
ــا    يطلـــب  - ٣   ــيط اجمللـــس علمـ ــام أن حيـ إىل األمـــني العـ

سـيما التقـدم الـذي حتـرزه يف      بانتظام بأعمـال قـوة الشـرطة الدوليـة، ال    
تنظـيم وكـاالت إنفـاذ القـانون؛ وأن يقـدم تقريـرا        املساعدة على إعـادة 

كــل ثالثــة أشــهر عــن تنفيـــذ واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف البوســـنة         
واهلرسـك ككــل؛ وأن يــدرج يف تقريــره األول وصــفا لإلجــراءات الــيت  
اختــذت تنفيــذا لتوصــيات مــؤمتر بــون بشــأن إعــادة تنظــيم قــوة الشــرطة  

ــة، وال ــدريب   ســيما إنشــاء وحــدات متخصصــ   الدولي ــوة لت ــة للق ة تابع
الشرطة البوسنية على التعامل بفعالية أكرب مع املسـائل الرئيسـية املتعلقـة    

  باألمن العام؛
من جديد أن جناح تنفيـذ مهـام قـوة الشـرطة      يؤكد  - ٤  

الدولية يتوقف على نوعيـة أفرادهـا وخـربهتم ومهـاراهتم املهنيـة، وحيـث       
ني العـام، تـوفري أولئـك    الدول األعضاء على أن تكفـل، بـدعم مـن األمـ    

  األفراد املؤهلني؛
الدول األعضاء على توفري التدريب واملعـدات   حيث  - ٥  

واملساعدة ذات الصلة إىل قوات الشرطة احمللية بتنسيق مع قوة الشـرطة  

الدوليــة، تســليما منــه بــأن لتــوافر املــوارد أمهيــة حامســة بالنســبة لنجــاح   
  ة إلصالح الشرطة احمللية.اجلهود اليت تبذهلا قوة الشرطة الدولي

جبميع األطراف املعنية ضمان أكـرب قـدر مـن     يهيب  - ٦  
ــوة إرســاء االســتقرار املتعــددة      التنســيق بــني مكتــب املمثــل الســامي وق
اجلنسيات والبعثة واملنظمات والوكاالت املدنية ذات الصلة، مبـا يكفـل   

دمـاج  جناح تنفيذ اتفاق السـالم واألهـداف ذات األولويـة يف خطـط اإل    
  املدين، وكذلك لكفالة أمن قوة الشرطة الدولية؛

بـذكرى ضـحايا احلـادث الـذي حتطمـت فيـه        يشيد  - ٧  
ــائرة هليكــوبتر يف   يف البوســنة واهلرســك   ١٩٩٧أيلول/ســبتمرب  ١٧ط

ــة       ــرطة الدوليـ ــوة الشـ ــامي وقـ ــل السـ ــب املمثـ ــاء يف مكتـ ــهم أعضـ ومنـ
حتقيق تقدم يف  املساعدة الثنائية لتضحيتهم بأرواحهم من أجل وبرنامج
  السالم؛  عملية

  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ٨  
وتكلم ممثل الواليات املتحدة بعد التصويت فقال إنـه    

بينما يشعر بلده بالرضى إزاء التحسـن األخـري يف التعـاون مـع     
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة مــن جانــب بعــض األطــراف، ويؤيــد  

االسـتقرار يف   حتقيـق قـوة   بقوة اإلجراءات األخرية اليت اختـذهتا 
هذا الصدد، فإن عدم تعاون أطراف أخـرى ال ميكـن أن يعـين    

ــد    ــة. وأعــرب عــن تأيي ــادة   هســوى اســتمرار العزل القــوي إلع
تنظيم قوة الشرطة الدولية مـن أجـل تـوفري أقصـى دعـم ممكـن       
لالحتياجات املدنية األكثر إحلاحاً يف جمال التنفيذ. وقال أيضـاً  

ح أن التقـدم املسـتمر يف البوسـنة يتطلـب     إنه أصبح مـن الواضـ  
قــوة متابعــة عســكرية تقودهــا منظمــة حلــف مشــال األطلســي، 

االسـتقرار. وأشـار إىل أن رئـيس     حتقيـق بعد انتهاء مهمـة قـوة   
بلده أعلن أن الواليات املتحدة ستشارك يف الوجود األمـين يف  

ــقالبوســنة بعــد انســحاب قــوة   أعــرب عــن االســتقرار. و حتقي
مسـتقبل قـوة    يف رأيـه الـذي مفـاده أن   األمـني العـام    مـع  اتفاقه

ــوة      ــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً باســتمرار وجــود ق ــة ي الشــرطة الدولي
حلفظ السالم يف البوسنة بقيادة منظمة حلف مشال األطلسـي.  

ــه  ــال إن ــي   وق ــن املنطق ــذلك م ــدات   ل ــر يف متدي أال جيــري النظ
فاصـيل  إضافية لوالية قـوة الشـرطة الدوليـة إال عنـدما تتضـح ت     

 االسـتقرار، ولـذا أيـد وفـد     حتقيـق سيعقب انتهاء والية قـوة   ما
ــة األمــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك     بلــده ــة بعث متديــد والي
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، مـع تقـدم املناقشـات حـول قـوة      وهو يتوقعلفترة ستة أشهر. 
االسـتقرار، أن تضـطلع قـوة الشـرطة الدوليـة       حتقيقختلف قوة 

لية عن األمن العام، وأشـار  بأكرب قدر ميكنها حتمله من املسؤو
إىل أن وفــده تقــدم بعــدد مــن االقتراحــات لتحســني أداء أيضــا 

إىل  أيضـا  قوة الشرطة الدولية يف إطار واليتها الراهنـة. وأشـار  
لح يف طلب إجراء تغيريات يف والية قـوة الشـرطة   يأن بلده مل 

مــع ذلــك إن إطالــة   قــائال الدوليــة يف ســياق هــذا التجديــد،    
ن أمـر غـري مقبـول. وأكـد أن الواليـات املتحـدة       وضعها الـراه 

متنع خيار تغيري والية قوة الشـرطة الدوليـة يف املسـتقبل، إن     مل
  .)١٦٣(كان ذلك سيساعد على حتسني فعاليتها

  
(اجللســة  ١٩٩٨آذار/مــارس  ١٩املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٨٦٢
آذار/مـــــارس  ١٩، املعقـــــودة يف ٣٨٦٢يف اجللســـــة   
ــاً ١٩٩٨ ــاهم الـــذي  وفقـ ــد مت التوصـــل للتفـ ــان قـ ــه يف  كـ إليـ

ــس مشــاورات ــة     اجملل ــا)، مبوافق ــرئيس (غامبي ــا ال الســابقة، دع
اجمللــــس، ممثلــــة البوســــنة واهلرســــك، بنــــاًء علــــى طلبــــها،       

ــة   إىل ــاركة يف املناقشــ ــاملشــ ــق  بــ ــا احلــ ــون هلــ يف دون أن يكــ
التصــويت. مث وجــه الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة   

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن  ١٩٩٨آذار/مـارس   ١٧
ممثل البوسنة واهلرسك، حييل هبا نص قرار التحكـيم التكميلـي   
ــى احلــدود       ــرتاع عل ــة التحكــيم بشــأن ال ــه هيئ ــذي قضــت ب ال
ــة برتشـــــكو، املـــــؤرخ    ــتركة بـــــني الكيـــــانني يف منطقـــ املشـــ

  .)١٦٤(١٩٩٨آذار/مارس   ١٥
 ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم      
  :)١٦٥(اجمللس

__________ 

)١٦٣(  S/PV.3842  ٢٠إىل  ١٨(االستئناف)، الصفحات.  
)١٦٤(  S/1998/248.  
)١٦٥(  S/PRST/1998/7.  

ــيم يف      ــة التحكــ ــرار هيئــ ــإعالن قــ يرحــــب جملــــس األمــــن بــ
املتصل مبنطقـة برتشـكو، عمـال بأحكـام املـادة       ١٩٩٨آذار/مارس  ١٥

لالتفـــاق اإلطـــاري العـــام للســـالم يف البوســـنة  ٢اخلامســـة مـــن املرفـــق 
  .١٩٩٧ شباط/فرباير ١٤واهلرسك وقرار التحكيم املؤرخ 

قـــد  ١٩٩٧التحكـــيم لعـــام واجمللـــس، إذ يشـــري إىل أن قـــرار   
ساعد يف تعزيز الشروع يف عملية العودة السلمية واملنظمة على مراحل 
يف برتشـــكو والبـــدء يف إقامـــة إدارة متعـــددة األعـــراق، يـــرى أن قـــرار  

آذار/مارس خيـدم علـى أفضـل وجـه مصـاحل عمليـة السـالم. ويـثين          ١٥
  اجمللس على جهود رئيس احملكمني واملشرف الدويل لربتشكو.

لالتفاق اإلطاري العـام   ٢ويهيب اجمللس باألطراف يف املرفق   
تنفيذ القـرار دون تـأخري، علـى حنـو مـا هـي ملزمـة بالقيـام بـه. ويؤكـد           
اجمللــس علــى أمهيــة تعــاون األطــراف يف االتفــاق تعاونــا فوريــا وتامــا يف 
الوفــاء بالتزاماهتــا بتنفيــذ االتفــاق بأكملــه، مبــا يف ذلــك التعــاون مــع         

  دويل لربتشكو ومع مكتب املمثل السامي.املشرف ال
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــايو  ٢١املقـ ــة  ١٩٩٨أيار/مـ (اجللسـ
  )١٩٩٨( ١١٦٨): القرار ٣٨٨٣

ــارس  ١٢يف    ــالفقرة  و، ١٩٩٨آذار/م ــالً ب ــن  ٣عم م
ــرار جملــس األمــن   ــام إىل  ١٩٩٧( ١١٤٤ق ــدم األمــني الع )، ق

اجمللــس تقريــراً عــن أنشــطة بعثــة األمــم املتحــدة يف البوســنة        
رســــك واخلطــــوات املتخــــذة لتنفيــــذ التوصــــيات الــــيت      واهل

جملــس تنفيــذ الســالم املعقــود يف بــون يــومي  اجتمــاع  وضــعها
. والحـظ األمـني   )١٦٦(١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ١٠ و ٩

العام يف تقريره أن مزيداً مـن التقـدم قـد حتقـق يف تنفيـذ واليـة       
بعثة األمم املتحـدة يف البوسـنة واهلرسـك ومهـام قـوة الشـرطة       

ــراره      ا ــد يف قــ ــد اعتمــ ــن قــ ــس األمــ ــال إن جملــ ــة. وقــ لدوليــ
) اخلالصات اليت انتهى إليهـا اجتمـاع جملـس    ١٩٩٧( ١١٤٤

تنفيــذ الســالم املعقــود يف بــون، الــذي طلــب إىل قــوة الشــرطة  
لصـــاحل الدوليـــة أن تضـــطلع بـــربامج تدريبيـــة مكثفـــة جديـــدة 

لشـــرطة احملليـــة يف عـــدد مـــن اجملـــاالت املتخصصـــة. وأوجـــز  ا
كيفية االستجابة لطلب جملـس األمـن، وأوصـى    بشأن اقتراحه 

بــأن يوافــق اجمللــس علــى الزيــادة املتواضــعة للغايــة املطلوبــة يف   
__________ 

)١٦٦(  S/1998/227  وCorr.1  وAdd.1.  
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املوارد. وقال إن جملس التنفيذ قد طلـب إىل البعثـة أن تشـارك    
يف برنامج رئيسـي لإلصـالح القـانوين يف إطـار تنسـيق مكتـب       

رحـاً لربنـامج   املمثل السامي. وقـد قـدم األمـني العـام أيضـاً مقت     
األمني العام اإلعـراب عـن   رصد احملاكم بواسطة البعثة. وكرر 

اعتقاده بأن اإلصالحات الشرطية والقضـائية يلـزم االضـطالع    
أن جملــس األمــن قــائال إنــه يــرى لــذلك  هبــا بشــكل متكامــل،  

  ينبغي أن يوافق على الزيادة املطلوبة يف املوارد هلذه املهمة.
ــة    ــ٣٨٨٣ويف اجللســـ ــايو  ٢١ودة يف ، املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــاً للتفـ ــد مت التوصـــل  وفقـ ــان قـ ــه يف كـ إليـ

لس تقرير األمني العـام يف  اجملالسابقة، أدرج اجمللس مشاورات 
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال
ــنة     ــا والبوسـ ــا وإيطاليـ ــي أملانيـ ــس، ممثلـ ــة اجمللـ ــا)، مبوافقـ (كينيـ

دون بـ م، إىل املشـاركة يف املناقشـة   واهلرسك، بنـاًء علـى طلبـه   
أن يكون هلم احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس انتباه اجمللـس  
إىل مشروع قـرار مقـدم مـن االحتـاد الروسـي وأملانيـا وإيطاليـا        
والربتغال والسويد وفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى  

. )١٦٧(بـان وأيرلندا الشمالية والواليات املتحـدة األمريكيـة واليا  
ــة    ــالة مؤرخــ ــاه اجمللــــس إىل رســ ــاً انتبــ ووجــــه الــــرئيس أيضــ

موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس   ١٩٩٨نيســان/أبريل  ٩
 ١٩٩٨نيسـان/أبريل   ٩جملس األمن، حييل هبا رسـالة مؤرخـة   

مــن املمثــل الســامي لتنفيـــذ اتفــاق الســالم املتعلــق بالبوســـنة       
  .)١٦٨(واهلرسك
لقـرار للتصـويت   ويف اجللسة نفسها، طُـرِح مشـروع ا    

ــرار    ــفه القــــ ــاع بوصــــ ــد باإلمجــــ )، ١٩٩٨( ١١٦٨واعُتِمــــ
  يلي نصه:  ما  ويف
  
  __________ 

)١٦٧(  S/1998/415.  
)١٦٨(  S/1998/314.  

  ،إن جملس األمن  
ــات يف    إذ يشـــري   ــة بالرتاعـ ــابقة املتعلقـ ــه السـ ــع قراراتـ إىل مجيـ

) املــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٣١يوغوسـالفيا السـابقة، مبـا يف ذلـك القـرارات      
ــمرب   ١٥ ــانون األول/ديســـ ــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٣٥، و ١٩٩٥كـــ ) املـــ
ــمرب   ٢١ ــانون األول/ديســـ ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨، و ١٩٩٥كـــ ) املـــ
ــمرب   ١٢ ــانون األول/ديســـ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٠٣، و ١٩٩٦كـــ ) املـــ
أيار/مـــايو  ١٦) املـــؤرخ ١٩٩٧( ١١٠٧، و ١٩٩٧آذار/مـــارس  ٣١

ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٤٤، و ١٩٩٧ ــمرب   ١٩) املـــ ــانون األول/ديســـ كـــ
١٩٩٧،  

عــــن التزامــــه املتواصــــل بتســــوية الرتاعــــات يف   وإذ يعــــرب  
وغوسالفيا السابقة بالوسائل السياسية، مبا يصـون سـيادة مجيـع الـدول     ي

  هناك وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها املعترف هبا دوليا،
إىل اســـــتنتاجات االجتمـــــاع الـــــوزاري للهيئـــــة  وإذ يشـــــري  

التوجيهيـــة جمللـــس تنفيـــذ الســـالم الـــذي عقـــد يف ســـنترا، الربتغـــال يف   
الســـالم املعقـــود يف بـــون يـــومي  ومـــؤمتر تنفيـــذ ١٩٩٧أيار/مـــايو  ٣٠
  ،١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ١٠  و ٩

آذار/مـــارس  ١٢يف تقريــر األمـــني العــام املـــؤرخ    وقــد نظـــر   
 ٣٧، وإذ حييط علمـا مبالحظاتـه وبـاخلطط اجململـة يف الفقـرات      ١٩٩٨

  من ذلك التقرير، ٤٦إىل 
ــه    وإذ يؤكــد جمــددا   دعمــه الكامــل للممثــل الســامي وموظفي

تنفيذ اجلوانب املدنية من االتفاق اإلطاري العـام للسـالم    ومسؤوليته يف
  يف جمموعه)،“ تفاق السالما”يف البوسنة واهلرسك ومرفقاته (

على بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك، مبـا يف   وإذ يثين  
ــذ       ــون لتنفي ــؤمتر ب ــذكّر بتوصــيات م ــة، وإذ ي ــوة الشــرطة الدولي ذلــك ق

  ذلك قوة الشرطة، السالم بشأن البعثة، مبا يف
ألفراد البعثة، مبا يف ذلك قوة الشـرطة   وإذ يعرب عن تقديره  

  الدولية، وللممثل اخلاص لألمني العام، ومفوض قوة الشرطة،
علـى األمهيـة املتزايـدة لتـوفري التـدريب املتخصـص       وإذ يشدد   

ــاالت إدارة      ــيما يف جمـ ــك، وال سـ ــنة واهلرسـ ــة يف البوسـ ــرطة احملليـ للشـ
رية، والفســاد، واجلرميــة املنظمــة، ومكافحــة املخــدرات، احلــوادث اخلطــ

  على النحو املوجز يف تقرير األمني العام،
بـأن النجـاح يف جمـال إصـالح الشـرطة يف البوسـنة        وإذ يسلّم  

واهلرسك يرتبط ارتباطا وثيقا باإلصالح القضائي املكمل له، وإذ حييط 
ــؤرخ      ــل الســامي امل ــر املمث ــا بتقري ــذي ١٩٩٨نيســان/أبريل  ٩علم ، ال

يشدد على أن اإلصالح القضائي ميثل أولوية من أجل إحراز مزيـد مـن   
  التقدم،

ــافة يقــــرر   - ١   ــوة   ٣٠اإلذن بإضــ ــوام قــ ــة إىل قــ وظيفــ
  شرطيا؛ ٢ ٠٥٧الشرطة الدولية، ليصل إمجايل القوام املأذون به إىل 
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ــينات الـــيت أدخلـــت علـــى إدارة قـــوة   يؤيـــد  - ٢   التحسـ
الـــيت اضـــطلع هبـــا األمـــني العـــام، وممثلـــوه  الشـــرطة الدوليـــة عمومـــا، و

اخلاصـــون، ومفوضـــو قـــوة الشـــرطة واألفـــراد يف البوســـنة واهلرســـك،  
ويؤكــد أمهيــة مواصــلة اإلصــالحات يف هــذا اجملــال، ويف هــذا الصــدد،   
يشــجع بشــدة األمــني العــام علــى إجــراء مزيــد مــن التحســينات يف قــوة  

  إدارة شؤون األفراد؛الشرطة، وال سيما فيما يتعلق باملسائل املتصلة ب
الـــدول األعضـــاء علـــى تكثيـــف جهودهـــا  يشـــجع  - ٣  

الراميــة إىل تــوفري التــدريب، واملعــدات، واملســاعدة ذات الصــلة لقــوات 
الشـرطة احملليــة يف البوسـنة واهلرســك، علـى أســاس التمويـل عــن طريــق     

  التربعات وبالتنسيق مع قوة الشرطة الدولية؛
ة يف جمـال األمـن العـام    بأن إنشاء قـدرة حمليـ   يعترف  - ٤  

أمر أساسي لتعزيز سـيادة القـانون يف البوسـنة واهلرسـك، ويوافـق علـى       
النظــر علــى وجــه الســرعة يف برنــامج ملراقبــة احملــاكم بقيــادة بعثــة األمــم 
ــامج شــامل لإلصــالح      املتحــدة يف البوســنة واهلرســك، كجــزء مــن برن

ويطلـب إىل  القانوين، على النحو الذي أوجزه مكتـب املمثـل السـامي،    
األمني العـام تقـدمي توصـيات بشـأن إمكانيـة االسـتعانة بـاألفراد املعيـنني         

  حمليا، يف حدود ما هو عملي وإمكانية التمويل عن طريق التربعات؛
  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ٥  

  
(اجللسة  ١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٥املقرر املؤرخ   

  )١٩٩٨( ١١٧٤): القرار ٣٨٩٢
مـن   ٣، وعمالً بـالفقرة  ١٩٩٨/يونيه حزيران ١٠يف   

ــرار جملــس األمــن   ــام إىل  ١٩٩٧( ١١٤٤ق ــدم األمــني الع )، ق
ــنة    ــراً عـــــن بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة يف البوســـ اجمللـــــس تقريـــ

البعثـة تواصـل   إن األمني العام يف تقريره قال . و)١٦٩(واهلرسك
برناجمهــا إلعــادة تشــكيل هيكــل خــدمات الشــرطة يف االحتــاد   

، ولكـــن التقـــدم يف تنفيـــذ الربنـــامج  ويف مجهوريـــة صربســـكا
ســوف يعتمــد علــى قــدرة مجيــع أعضــاء اجملتمــع الــدويل علــى   
ضمان امتثـال األطـراف لاللتزامـات الـيت تعهـدوا هبـا مبوجـب        

تفاق اإلطاري العام للسـالم. وأشـار إىل أن األشـهر الثالثـة     الا
ــد       ــه ضـ ــف املوجـ ــوادث العنـ ــادة يف حـ ــهدت زيـ ــرية شـ األخـ

لعائدين، وال سيما من ينتمـون منـهم إىل   الالجئني واملشردين ا
، اســتمرت املقاومــة ضــد  الوقــت نفســهفئــات األقليــات. ويف 

__________ 

)١٦٩(  S/1998/491.  

األقليــات يف قــوة الشــرطة، الــذين ينتمــون إىل إدمــاج الضــباط 
ــا الكــروات يف      ال ــيت يســيطر عليه ــاطق االحتــاد ال ســيما يف من

مجهورية صربسكا. وأكد أنـه لـئن بـذلت بعثـة األمـم املتحـدة       
ة واهلرسك كل ما يف وسعها لزيادة التقدم يف إعـادة  يف البوسن

ــاء     تشــكيل هيكــل قــوات الشــرطة احملليــة بغيــة املســاعدة يف بن
أفراد األقليات العائدين، فإنه مـن بـاب التفـاؤل    أجل الثقة من 

املفرط توقـع حـدوث تغـري حاسـم قبـل إجـراء االنتخابـات يف        
ار إىل . وأشـ ١٩٩٨أيلول/سـبتمرب   ١٣أرجاء الدولة كلها يف 

أن الدور الذي تقوم بـه قـوة الشـرطة الدوليـة آخـذ يف الـتغري،       
وأن البعثة على استعداد للسري قـدماً يف برنـامج لرصـد وتقيـيم     

األمــني العــام ملنظمــة حلــف  أخــرب اجمللــس أن نظــام احملــاكم. و
مشــال األطلســي قــد أبلغــه أن الســلطات العســكرية يف املنظمــة 

ــوة متعــددة  خطــة تشــغيلية مــن أجــل اســ  وضــعت  قــد تمرار ق
اجلنســيات تقودهــا املنظمــة يف البوســنة واهلرســك، وأن وزراء  
خارجية املنظمة قد اعتمدوا هـذه اخلطـة. وقـد أوصـى األمـني      
العــام، علــى افتــراض أنــه لــن تكــون هنــاك تغــيريات كــبرية يف   
ترتيبـــات األمـــن الـــيت تقـــدمها حاليـــاً قـــوة الشـــرطة الدوليـــة،  

ــد ــرة إ   بتمدي ــة لفت ــة البعث ــهي يف  والي ــران/ ٢١ضــافية تنت  حزي
  .١٩٩٩  يونيه

ــودة يف ٣٨٩٢ويف اجللســة    ــه  ١٥، املعق حزيران/يوني
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

لس تقرير األمني العـام يف  اجملالسابقة، أدرج  اجمللس مشاورات
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال

ــال)، مبوا ــا والبوســنة     (الربتغ ــا وإيطالي ــي أملاني ــس، ممثل ــة اجملل فق
واهلرســك وتركيــا وكرواتيــا وماليزيــا، بنــاًء علــى طلبــهم، إىل  

دون أن يكـون هلـم احلـق يف التصـويت.     باملشاركة يف املناقشة 
ــن       ــدم م ــرار مق ــس إىل مشــروع ق ــاه اجملل ــرئيس انتب مث وجــه ال

ا والسـويد  االحتاد الروسي وأملانيا وإيطاليا والربتغـال وسـلوفيني  
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وفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية     
  .)١٧٠(والواليات املتحدة األمريكية واليابان

ويف اجللسة نفسها، وجـه الـرئيس أيضـاً انتبـاه اجمللـس        
ــالة مؤرخــة    ــة: رس ــائق التالي ــه  ٥إىل الوث  ١٩٩٨حزيران/يوني

ورســالة ؛ )١٧١(موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثــل لكســمربغ  
ــه  ١٠مؤرخــة  ــام   ١٩٩٨حزيران/يوني موجهــة إىل األمــني الع

ــا  ــل أملانيـ ــن ممثـ ــة  )١٧٢(مـ ــالة مؤرخـ ــه  ١١؛ ورسـ حزيران/يونيـ
؛ )١٧٣(موجهة من األمني العام إىل رئيس جملـس األمـن   ١٩٩٨

موجهــة مــن األمــني  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ٩ورســالة مؤرخــة 
  .)١٧٤(العام إىل رئيس جملس األمن

ــل البوســنة وا    ــال ممث ــوارد العســكرية  وق هلرســك إن امل
واملدنيــة واالقتصــادية اجلــاري تكريســها خلدمــة قضــية الســالم  
وإعـــادة بنـــاء البوســـنة واهلرســـك حتقـــق أثـــراً إجيابيـــاً بطريقـــة  
تدرجيية ولكنها حثيثة. بيـد أنـه مـا زال هنـاك جمهـود إجرامـي       
منظم جار للحيلولة دون عودة الناس إىل منازهلم وملنع عمليـة  

ــه    املصــاحلة  والتطبيــع مــن أن تترســخ، وهــو تقيــيم يشــاركه في
االسـتقرار ومكتـب املمثـل السـامي وغريهـم.      حتقيـق  ممثلو قوة 

__________ 

)١٧٠(  S/1998/502.  
ي اعتمدتـه منظمـة حلـف مشـال     رسالة حتيـل نـص اإلعـالن الـذ      )١٧١(

ــاع      ــاب االجتمـ ــك يف أعقـ ــنة واهلرسـ ــأن البوسـ ــي بشـ األطلسـ
أيار/مـايو   ٢٩و  ٢٨الوزاري الذي ُعقـد يف لكسـمربغ يـومي    

١٩٩٨ )S/1998/475.(  
ــة التشــاور والتنســيق،        )١٧٢( ــا، بوصــفه منســقا لعملي ــل هب رســالة حيي

م إعالن اجمللس التوجيهي ملؤمتر لكسـمربغ لتنفيـذ اتفـاق السـال    
  ).S/1998/498( ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٩الصادر يف 

رســالة حتيــل رســالة موجهــة إىل األمــني العــام مــن األمــني العــام   )١٧٣(
ملنظمة حلف مشال األطلسي، مرفق هبا التقرير الشهري السابع 

  ).S/1998/501عشر عن عمليات قوة حتقيق االستقرار (
مـن املمثـل    ١٩٩٨نيسـان/أبريل   ٩رسالة حتيل رسالة مؤرخـة    )١٧٤(

السامي لتنفيذ اتفاق السـالم يف البوسـنة واهلرسـك، حييـل فيهـا      
  ).S/1998/314تقريره التاسع (

، أشــار إىل أن أولئــك )١٧٥(يتعلــق باحلالــة يف كوســوفو مــا ويف
ســـيحاولون أن يبيعـــوا اشـــتراكهم  “الـــذين أشـــعلوا الفتيـــل”

أن اللـوم  رأى اإلجيايب يف حالـة علـى حسـاب حالـة أخـرى. و     
روب يف ســـلوفينيا وكرواتيـــا والبوســـنة واهلرســـك    عـــن احلـــ 

ــؤذي        ــا وت ــرس جرياهن ــيت تفت ــة ال ــى الزعام ــع عل وكوســوفو يق
شعبها. وقال أيضاً إن هناك أدلة دامغة على أن األسـلحة الـيت   
أخــذت أثنــاء اهلجــوم الــذي ُشــن علــى قــوات األمــم احملــدة يف  

ي أن البوسنة ُتسَتخَدم حالياً يف كوسوفو ضد األلبانيني، وينبغـ 
  .)١٧٦(شكل دليالً كافياً على من يقع اللومت

واعتــرف ممثــل كرواتيــا بأمهيــة الــدور الــذي تؤديــه          
لالســتقرار يف املنطقــة، حتقيــق عمليــة العــودة يف مــا جيــري مــن 

إىل أن كرواتيا ال تزال الدولـة الوحيـدة يف املنطقـة الـيت     مشريا 
مـي  استقبلت عدداً كبرياً من النازحني مـن جمموعـة كانـت تنت   

يف الســـابق إىل قـــوات االحـــتالل املتمـــردة. وقـــال إن إحـــدى 
نتائج النهج ذي اجلانب الواحـد يف مـا يتعلـق بعـودة الالجـئني      
قــد انعكــس فعــالً يف فقــدان الثقــة باتفــاق دايتــون للســالم.        

حـدثت  وأضاف أنه على الـرغم مـن التطـورات اإلجيابيـة الـيت      
صـرب بتسـليم   مؤخراً على الساحة بقيام بعض املتـهمني مـن ال  

حتقيـق  إلقاء القبض علـيهم مـن جانـب قـوة      أنفسهم طوعاً، أو
البوسنة واهلرسـك مـا زالـوا يشـكلون     كروات االستقرار، فإن 

األغلبية العظمى من املتهمني املسجونني، وهذا األمر ال يعمـل  
  .)١٧٧(على تعزيز الثقة باجملتمع الدويل

ــة إصــالح الشــرطة احمل     ــا أن عملي ــة وأكــد ممثــل أملاني لي
وإعادة هيكلتها لن تكـون ذات فعاليـة إن مل تصـاحبها جهـود     

__________ 

إىل “ وكوســــوف”ألغــــراض هــــذا امللحــــق، يشــــري مصــــطلح    )١٧٥(
، بــدون املســاس “كوســوفو، مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة”

ويف حـــاالت أخـــرى، أُبقـــي قـــدر باملســـائل املتعلقـــة بـــاملركز. 
  ن على املصطلحات املستخدمة أصال يف الوثائق الرمسية.اإلمكا

)١٧٦(  S/PV.3892 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧٧(
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قـال إن املمثـل السـامي    ممثالة يف ما يتعلـق بالنظـام القضـائي. و   
ــة علــى أمت   ذلــك يف أشــار  ــوة الشــرطة الدولي الســياق إىل أن ق

ــى      ــتعني عل ــة يف البوســنة. وي ــة احملــاكم اجلنائي االســتعداد ملراقب
ن قـوة الشـرطة الدوليـة مـن     جملس األمن إجياد حل عملـي ميكِّـ  

ــة    ــاً املنازعـــات الفقهيـ ــة، وأن يـــدع جانبـ ــذه املهمـ ــرة هـ مباشـ
ــل       ــي أن جيع ــة ه ــس التارخيي ــة. وأكــد أن مســؤولية اجملل واملالي
اجملهــود الــدويل يف البوســنة واهلرســك جمهــوداً متماســكاً حقــاً   
وبالتــايل ناجحــاً، وأال جيعــل املســائل الثانويــة املتعلقــة بفلســفة   

  .  )١٧٨(حدة للسالم بوجه عام حتيد به عن الطريقاألمم املت
االسـتقرار  حتقيـق  وقال ممثل ألبانيا إن متديد والية قوة   

يف البوسنة واهلرسك خطـوة ضـرورية يف ضـوء الوضـع القـائم      
ق األزمــة يف منطقــة كوســوفو. وهلــذا  يف منطقــة البلقــان وتعمُّــ

قرار االسـت حتقيـق  السبب فإن ألبانيـا ال تؤيـد متديـد واليـة قـوة      
ملنـع  قويـا  فحسب، بل تؤيد أيضاً اختـاذ اجملتمـع الـدويل إجـراء     

وقــوع مأســاة أخــرى يف منطقــة البلقــان مثــل مأســاة البوســنة.  
وقـــال إنـــه قـــد آن األوان للمجتمـــع الـــدويل أن يكـــون أكثـــر 

يف كوسـوفو   “الـتطهري العرقـي  ”وحدة وتصميماً علـى وقـف   
اع يف وإجياد حل سلمي وعملي لتهدئـة الوضـع وحسـم الصـر    

كوسوفو. وأردف أن مثـل هـذا العمـل سـيعزز حتقيـق السـالم       
يف البوسنة واهلرسك وتنفيذ اتفاق دايتون، باإلضافة إىل إقامـة  

  .)١٧٩(السلم واالستقرار يف منطقة البلقان
للغايـة  جماال هامـا  وأكد ممثل االحتاد الروسي أن هناك   

ر االســتقراحتقيــق تمثــل يف املســاعدة الدوليــة يف عمــل قــوة     ي
 اوالبعثة، اليت تشمل قوة الشرطة الدوليـة. وقـال إن مثـة ضـمان    

هـو  االسـتقرار وقـوة الشـرطة الدوليـة     حتقيـق  لنجاح قوة  امهم
التقيد الصارم بالتفويضات اليت أنشأها جملس األمـن مـن أجـل    

مقتنــع بــأن قــوة بلــده العمليــات. وأردف قــائالً إن وفــد تلــك 
__________ 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧٨(
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧٩(

عليهـا أن تقـوم بوظـائف     االستقرار ال ميكنها وال يـتعني حتقيق 
  .)١٨٠(الشرطة أياً كانت

ــق         ــوة حتقي ــل ق ــات املتحــدة إن عم ــل الوالي ــال ممث وق
االســتقرار وبعثــة األمــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك حيــوي 
للتنفيذ العملية الطويلة األجل الـيت اتفقـت األطـراف عليهـا يف     
اتفاقي دايتون وباريس. وأكد أنه ما زال هناك قدر كـبري مـن   

لعمل، وأن منظمة حلف مشال األطلسي قد اعتمدت سلسـلة  ا
من املعايري اهلامة لقيـاس التقـدم احملـرز يف تنفيـذ اتفـاق السـالم       
بوجــه عــام. وســيتيح تطبيــق هــذه املعــايري إحــداث ختفيضــات   
تدرجييــة يف حجــم وهيكــل تلــك القــوة. وكــرر اإلعــراب عــن  

الم تقـع  رأي مفاده أن املسـؤولية األوىل عـن تنفيـذ اتفـاق السـ     
على األطراف ذاهتا، وأكد أنـه يـتعني مضـاعفة اجلهـود لتنفيـذ      
االتفـــاق. وأشـــار إىل أن التعـــاون التـــام مـــع احملكمـــة وعـــودة  
الالجـــئني وتعزيـــز املؤسســـات املشـــتركة هـــي أيضـــا عناصـــر  

  .)١٨١(رئيسية
وأكد ممثل الصني من جديد أن حتفظات الصني علـى    

رع بالفصـل السـابع   ما يرد يف مشروع القرار املطروح مـن تـذّ  
مـــن امليثـــاق وإذن باســـتعمال القـــوة تظـــل دون تغـــيري. وقـــال 

علــى قــوة حتقيــق االســتقرار أال تســيء اســتعمال القــوة يف     إن
تنفيــذها للواليــة الــيت منحهــا هلــا جملــس األمــن. وعــالوة علــى  
ذلــك، فــإن الفصــل الســابع، املشــار إليــه يف مشــروع القــرار،    

  .)١٨٢(على قوة الشرطة الدوليةينطبق على دور البعثة وال   ال
ــاروا إىل       ــتكلمني، فأشـ ــن املـ ــدد مـ ــة عـ ــذ الكلمـ وأخـ

مسؤولية إحالل السـالم الـدائم تقـع يف هنايـة املطـاف علـى        أن
ــدوا بعـــض     ــهم، وأكـ ــنة واهلرســـك أنفسـ ــراف يف البوسـ األطـ
القضايا الرئيسية اليت يلزم تناوهلـا ومـن بينـها عـودة الالجـئني،      

__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٠(
  .٢٠و  ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨١(
  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٢(
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ملشــتركة، والعمــل علــى وجــود   واألداء الفعــال للمؤسســات ا 
وســائط لإلعــالم حــرة ونزيهــة، وزيــادة التعــاون مــع احملكمــة    
الدولية ليوغوسالفيا السابقة. وأكد عـدد مـن املـتكلمني أمهيـة     
قوة الشرطة الدولية يف رصد أنشطة الشرطة احملليـة ويف إعـادة   
هيكلتــها، ورحبــوا بتوســيع نطــاق الــدور الــذي تؤديــه قــوة        

ــة يف  ــرز    الشــرطة الدولي ــة الرئيســية. وأب ــة العام  القضــايا األمني
بعــض املــتكلمني أيضــا دور قــوة حتقيــق االســتقرار يف تــوفري       
األمن ليس ملواطين البوسنة واهلرسك فحسب، بل أيضـا لبعثـة   

  األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك، وقوة الشرطة الدولية،  
. وأكد عـدد مـن املـتكلمني    )١٨٣(وغريها من املنظمات الدولية

أيضا أن أحـداث كوسـوفو تـدعو للقلـق، وأن اجملتمـع الـدويل       
  .)١٨٤(جيب أن يبقى يقظا جتاه آثار تلك األحداث

ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــرار   )، ويف ١٩٩٨( ١١٧٤واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  إن جملس األمن،  
ــه الســابقة ذات الصــ   إذ يشــري   ــع قرارات ــق  إىل مجي لة فيمــا يتعل

) ١٩٩٥( ١٠٣١بالرتاعات يف يوغوسالفيا السابقة، مبا فيها القـرارات  
ــؤرخ  ــمرب   ١٥املـــ ــانون األول/ديســـ ) ١٩٩٥( ١٠٣٥، و ١٩٩٥كـــ
ــؤرخ  ــمرب   ٢١املـــ ــانون األول/ديســـ ) ١٩٩٦( ١٠٨٨، و ١٩٩٥كـــ

__________ 

(اململكــة املتحــدة باســم    ٦إىل  ٤املرجــع نفســه، الصــفحات     )١٨٣(
االحتاد األورويب، والبلـدان املنتسـبة واملنحـازة إليـه: اجلمهوريـة      
التشيكية وإستونيا وهنغاريا والتفيـا وليتوانيـا وبولنـدا ورومانيـا     

ا)؛ (إيطاليـ  ٨و  ٧وسلوفاكيا وقربص وأيسـلندا)؛ والصـفحتان   
ــا)؛ والصـــفحتان  ١٠والصـــفحة  ــا)؛  ١٢و  ١١(تركيـ (ماليزيـ

ــان)؛ والصــفحة   ١٥و  ١٤والصــفحتان  (الســويد)؛  ١٥(الياب
ــفحتان  ــفحتان   ١٦و  ١٥والصـ ــل)؛ والصـ  ١٧ و ١٦(الربازيـ

ــا)؛ والصــفحتان   ١٧(البحــرين)؛ والصــفحة    ١٨و  ١٧(كيني
(غامبيــا)؛ والصــفحة   ١٩و  ١٨(كوســتاريكا)؛ والصــفحتان  

(ســــــــلوفينيا)؛  ٢٢إىل  ٢٠ون)؛ والصــــــــفحات (غــــــــاب ١٩
  (الربتغال). ٢٣و  ٢٢والصفحتان 

 ١٢و  ١١(تركيـا)؛ والصـفحتان    ١٠املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٨٤(
  (البحرين). ١٧و  ١٦(ماليزيا)؛ والصفحتان 

ــؤرخ  ــمرب   ١٢املـــ ــانون األول/ديســـ ) ١٩٩٧( ١١٤٤، و ١٩٩٦كـــ
ــؤرخ  ــمرب   ١٩املـــ ــانون األول/ديســـ ) ١٩٩٨( ١١٦٨، و ١٩٩٧كـــ

  ،١٩٩٨أيار/مايو  ٢١املؤرخ 
التزامــه بتســوية سياســية للرتاعــات يف   مــن جديــد وإذ يؤكــد  

يوغوســالفيا الســابقة، مبــا حيفــظ ســيادة مجيــع الــدول هنــاك وســالمتها    
  دوليا، اإلقليمية ضمن حدودها املعترف هبا

علـى التزامـه بـدعم تنفيـذ االتفـاق اإلطـاري العـام         وإذ يشدد  
  يف جمموعه).‘‘ اتفاق السالم(’’يف البوسنة واهلرسك ومرفقاته  للسالم

ــق      وإذ يؤكــد   ــوة حتقي ــد ق ــل الســامي ولقائ ــى تقــديره للمث عل
االسـتقرار املتعــددة اجلنســيات وموظفيــه، واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام  
وموظفي بعثـة األمـم املتحـدة يف البوسـنة واهلرسـك، مبـن فـيهم مفـوض         

ظفيها، وموظفي املنظمات والوكاالت الدوليـة  قوة الشرطة الدولية ومو
قدمونـــه مـــن إســـهامات يف تنفيـــذ األخـــرى يف البوســـنة اهلرســـك ملـــا ي

  السالم،  اتفاق
مرة أخرى على الدور اهلام الذي تؤديـه مجهوريـة    وإذ يشدد  

كرواتيــا ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة مــن أجــل التقــدم بنجــاح يف   
  ك،عملية السالم يف البوسنة اهلرس

أن العــودة الشــاملة واملنســقة لالجــئني واملشــردين   وإذ يؤكــد  
  يف كافة أحناء املنطقة تعد حامسة للسلم الدائم،

بإعالن اهليئـة التوجيهيـة جمللـس تنفيـذ السـالم       وإذ حييط علما  
  ومبا توصلت إليه ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٩اجملتمعة يف لكسمربغ يف 

ــر     ــد نطـ ــني وقـ ــر األمـ ــؤ يف تقريـ ــام املـ ــران/  ١٠رخ  العـ حزيـ
  ،١٩٩٨  يونيه

ــظ   ــر املم وإذ يالحــ ــؤرخ  تقريــ ــامي املــ ــل الســ ــان/  ٩ثــ نيســ
  ،١٩٩٨  أبريل

أن احلالـة يف املنطقــة ال تـزال تشــكل هتديـدا للســلم    وإذ يـرى    
  واألمن الدوليني،

على تعزيـز التسـوية السـلمية للرتاعـات وفقـا       وقد عقد العزم  
  ملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،

  مبوجب الفصل السابع من امليثاق، صرفوإذ يت  
  أوال

التفـاق السـالم، وكـذلك     يؤكد مرة أخرى تأييـده   - ١  
تشـرين   ١٠التفاق دايتون بشأن إقامة احتاد البوسـنة واهلرسـك املـؤرخ    

ويهيــب بــاألطراف أن تتقيــد علــى حنــو صــارم       ١٩٩٥الثــاين/نوفمرب 
إبقــاء تنفيــذ  بالتزاماهتــا مبوجــب هــذين االتفــاقني. ويعــرب عــن اعتزامــه 
  اتفاق السالم واحلالة يف البوسنة واهلرسك قيد االستعراض؛
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أن السلطات يف البوسنة واهلرسك هي  يكرر تأكيد  - ٢  
اليت تتحمل املسؤولية األساسية عـن حتقيـق مزيـد مـن النجـاح يف تنفيـذ       
عملية السالم وأن استمرار اجملتمع الـدويل واملـاحنني الرئيسـيني يف إبـداء     

اد لتحمــل العــبء السياســي والعســكري واالقتصــادي جلهــود   االســتعد
التنفيذ والتعمري سيحدده امتثـال مجيـع السـلطات يف البوسـنة واهلرسـك      
ومشاركتها النشطة يف تنفيـذ اتفـاق السـالم وإعـادة بنـاء جمتمـع مـدين،        
وخاصــة بالتعـــاون الكامــل مـــع احملكمــة الدوليـــة حملاكمــة األشـــخاص     

ــهاكات    ــن االنت ــيت     املســؤولني ع ــدويل ال ــانون اإلنســاين ال ــيمة للق اجلس
، يف تعزيــز ١٩٩١ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا الســابقة منــذ عــام      

  املؤسسات املشتركة وتسهيل عمليات عودة الالجئني واملشردين؛
ــرة أخــرى   - ٣   ــذكر م ــاق    ي ــا التف ــا، وفق األطــراف بأهن

ملشـتركة  السالم، قد التزمت بالتعاون تعاونا كامال مع مجيع الكيانات ا
يف تنفيذ تسوية السالم هذه، وفقا ملـا هـو موصـوف يف اتفـاق السـالم،      
أو الكيانات املفوضة من جانب جملس األمن، مبـا فيهـا احملكمـة الدوليـة     
ليوغوسالفيا السابقة، لدى اضطالعها مبسؤولياهتا عن إقامـة العـدل بـال    
 حتيــز؛ ويؤكــد أن التعــاون الكامــل مــن جانــب الــدول والكيانــات مــع   

احملكمــة الدوليــة يشــمل تســليم مجيــع األشــخاص الــذين تصــدر احملكمــة 
حبقهــــم لــــوائح اهتــــام حملاكمتــــهم وتقــــدمي املعلومــــات للمســــاعدة يف  

  التحقيقات اليت جتريها احملكمة؛
ملواصــلة قيــام املمثــل الســامي  يؤكــد دعمــه الكامــل  - ٤  

ت بدوره يف رصد تنفيذ اتفـاق السـالم ويف توجيـه املنظمـات والوكـاال     
املدنية املشـاركة يف مسـاعدة األطـراف علـى تنفيـذ اتفـاق السـالم. ويف        
ــل       ــد أن املمث ــد تأكي ــذه املنظمــات والوكــاالت، ويعي تنســيق أنشــطة ه
السامي هو صـاحب الكلمـة األخـرية يف مسـرح العمليـات فيمـا يتعلـق        

املتعلق بالتنفيـذ املـدين التفـاق السـالم وجيـوز لـه، إن        ١٠بتفسري املرفق 
ع، أن يعطي تفسريه ويقدم توصياته، وأن يتخذ قـرارات ملزمـة   طرأ نزا

حسبما يـراه ضـروريا بشـأن املسـائل علـى حنـو مـا حـدده جملـس تنفيـذ           
  يف بون؛ ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ١٠و  ٩السالم يومي 

إلعــالن اهليئــة التوجيهيــة جمللــس  يعــرب عــن تأييــده  - ٥  
  تنفيذ السالم اجملتمعة يف لكسمربغ؛

ــ  - ٦   بــــأن األطــــراف أذنــــت للقــــوة املتعــــددة   رفيعتــ
أدناه باختاذ ما يلزم من إجـراءات،   ١٠ اجلنسيات املشار إليها يف الفقرة

ألـف   - ١مبا يف ذلك استخدام القوة الالزمة، لضمان االمتثال للمرفق 
  من اتفاق السالم؛

إبقــــاء احلالــــة يف البوســــنة  يعيــــد تأكيــــد اعتزامــــه  - ٧  
دقيق، آخــذا يف اعتبــاره التقــارير املقدمــة  واهلرســك قيــد االســتعراض الــ 

ــرد يف   ٢٥و  ١٨عمــال بأحكــام الفقــرتني   ــاه، وأي توصــيات قــد ت أدن
تلك التقارير، واستعداده للنظر يف اختاذ تـدابري يف حالـة مـا إذا تقـاعس     
  أي طرف بصورة واضحة عن الوفاء بالتزاماته مبقتضى اتفاق السالم؛

  ثانيا
ليت شـاركت يف قـوة حتقيـق    بالدول األعضاء ا يشيد  - ٨  

) ١٩٩٦( ١٠٨٨االستقرار املتعـددة اجلنسـيات املنشـأة مبوجـب قـراره      
ويرحب باستعداد هذه الدول ملساعدة األطراف يف اتفـاق السـالم عـن    

  طريق مواصلة نشر قوة لتحقيق االستقرار متعددة اجلنسيات؛
دعـم األطـراف يف اتفـاق السـالم السـتمرار       يالحظ  - ٩  

الســتقرار، الــوارد يف إعــالن اهليئــة التوجيهيــة جمللــس تنفيــذ  قــوة حتقيــق ا
  السالم اجملتمعة يف لكسمربغ؛

للدول األعضاء اليت تعمل مـن خـالل املنظمـة     يأذن  - ١٠  
ألـف التفـاق السـالم أو بالتعـاون معهـا بـأن        - ١املشار إليها يف املرفق 

سـتقرار  تواصل لفترة مقررة أخرى مدهتا إثنا عشر شـهرا قـوة حتقيـق اال   
) حتـــت قيـــادة وســـيطرة ١٩٩٦( ١٠٨٨كمـــا أنشـــئت وفقـــا لقـــراره  

 ٢ألـف واملرفـق    - ١موحدتني لكـي تضـطلع بالـدور احملـدد يف املرفـق      
من اتفاق السالم، ويعرب عن اعتزامه إعادة النظر يف احلالة بغيـة زيـادة   
متديد هذا اإلذن حسب االقتضاء يف ضوء التطورات اليت جتـد يف تنفيـذ   

  سالم واحلالة يف البوسنة واهلرسك؛اتفاق ال
للدول األعضاء الـيت تتصـرف مبوجـب الفقـرة      يأذن  - ١١  

ألــف مــن  - ١أعــاله باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتنفيــذ املرفــق    ١٠
ــت        ــا زال ــه، ويؤكــد أن األطــراف م ــال ل ــة االمتث ــاق الســالم وكفال اتف

ضــع مســؤولة بصــورة متســاوية عــن االمتثــال ألحكــام ذلــك املرفــق وخت 
بالتســاوي إلجــراءات اإلنفــاذ الــيت قــد تــرى قــوة حتقيــق االســتقرار أهنــا  
ضرورية لكفالة تنفيذ أحكام ذلك املرفق ومحاية هـذه القـوة، ويالحـظ    

  التدابري؛  أن األطراف قد وافقت على اختاذ القوة هلذه
للـــدول األعضـــاء بـــأن تتخـــذ مجيـــع التـــدابري يـــأذن   - ١٢  

قيـق االسـتقرار، إمـا للـدفاع عـن القـوة       الالزمة، بناء على طلـب قـوة حت  
ملســاعدهتا يف أداء مهمتــها، ويقــر حبــق القــوة يف اختــاذ مجيــع التــدابري   أو

  الالزمة للدفاع عن نفسها يف حالة تعرضها للهجوم أو للتهديد به؛
للدول األعضاء الـيت تتصـرف مبوجـب الفقـرة     يأذن   - ١٣  

م، بـأن تتخـذ مجيـع    ألف من اتفاق السال - ١ أعاله، وفقا للمرفق ١٠
التدابري الالزمة لكفالة االمتثال للقواعـد واإلجـراءات الـيت يضـعها قائـد      
قــوة حتقيــق االســتقرار لتنظــيم قيــادة ومراقبــة اجملــال اجلــوي للبوســنة         

  واهلرسك فيما يتعلق حبركة الطريان املدنية والعسكرية يف جمملها؛
إىل الســــلطات يف البوســــنة واهلرســــك أن   يطلــــب  - ١٤  

عاون مـع قائـد قـوة حتقيـق االسـتقرار مـن أجـل كفالـة اإلدارة الفعالـة          تت
ملطارات البوسنة واهلرسـك، علـى ضـوء املسـؤوليات املسـندة إىل القـوة       

ألف مـن اتفـاق السـالم فيمـا يتعلـق باجملـال اجلـوي         - ١مبوجب املرفق 
  واهلرسك؛  للبوسنة
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األطراف بأن حتترم أمن وحريـة تنقـل أفـراد     يطالب  - ١٥  
  ة حتقيق االستقرار وغريهم من املوظفني الدوليني؛قو

ــدعو   - ١٦   ــة، إىل   يـ ــة دول املنطقـ ــدول، وخباصـ ــع الـ مجيـ
مواصلة تقدمي أوجه الدعم والتسهيالت املالئمة، مبا يف ذلك تسهيالت 

  أعاله؛ ١٠العبور للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرة 
ــع االتفاقــات املتعلقــة مبركــ  يشــري   - ١٧   ز القــوات إىل مجي

ــاملرفق    ــه يف التــذييل بــاء ب ألــف مــن اتفــاق   - ١علــى النحــو املشــار إلي
الســـالم، ويـــذكر األطـــراف بالتزامهـــا بـــأن تواصـــل االمتثـــال هلـــذه        

  االتفاقات؛
إىل الــدول األعضــاء الــيت تعمــل مــن خــالل  يطلــب   - ١٨  

ألـف مـن اتفـاق السـالم أو بالتعـاون       - ١ املنظمة املشار إليها يف املرفق
، أن تواصل تقدمي تقارير إىل اجمللس، من خالل القنـوات املالئمـة،   معها

  يف فترات شهرية على األقل؛
مــا ورد يف ميثــاق األمــم املتحــدة مــن  وإذ يؤكــد مــن جديــد   

أساس قـانوين منحـت مبوجبـه قـوة الشـرطة الدوليـة واليتـها الـواردة يف         
  )،١٩٩٥( ١٠٣٥القرار 

  ثالثا
األمـم املتحـدة يف البوسـنة     أن ميدد واليـة بعثـة  يقرر   - ١٩  

 ٢١واهلرسك، اليت تشمل قوة الشرطة الدولية، لفترة إضافية تنتـهي يف  
، ويقرر أيضـا االسـتمرار يف إسـناد املهـام احملـددة      ١٩٩٩حزيران/يونيه 

ــا يف    ١١يف املرفـــق  ــا املهـــام املشـــار إليهـ ــا فيهـ مـــن اتفـــاق الســـالم، مبـ
كـانون   ٥و  ٤يف لنـدن يف  استنتاجات مؤمترات تنفيذ السالم املعقـودة  

ــمرب  ــون يف  ١٩٩٦األول/ديســ ــمرب   ١٠و  ٩وبــ ــانون األول/ديســ كــ
والــيت وافقــت عليهــا   ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٩ولكســمربغ يف  ١٩٩٣

  السلطات يف البوسنة واهلرسك، إىل هذه القوة؛
إىل األمني العام أن يبقي اجمللس بانتظام على يطلب   - ٢٠  

لدولية مـن عمـل ومبـا حتـرزه مـن تقـدم يف       علم مبا تقوم به قوة الشرطة ا
املساعدة على إعادة تشكيل وكاالت إنفـاذ القـانون، وأن يقـدم تقريـرا     

  كل ثالثة أشهر عن تنفيذ والية البعثة ككل؛
أن النجاح يف تنفيذ مهام قـوة الشـرطة   يكرر تأكيد   - ٢١  

الدولية يتوقف على نوعيـة أفرادهـا وخـربهتم ومهـاراهتم املهنيـة، وحيـث       
مـرة أخــرى الــدول األعضـاء علــى أن تكفــل، بـدعم مــن األمــني العــام،    

  توفري أولئك األفراد املؤهلني؛
مسؤولية األطراف عن التعاون التام مـع  يعيد تأكيد   - ٢٢  

قــوة الشــرطة الدوليــة بشــأن مجيــع املســائل ذات الصــلة، وعــن إصــدار    
عهـا  تعليمات إىل املسؤولني والسـلطات لـدى كـل منـها بـأن يتعـاونوا م      

  تعاونا كامال؛

ــه     - ٢٣   ــد طلب ــة أن   يكــرر تأكي ــع األطــراف املعني إىل مجي
تضمن أكرب قدر ممكن مـن التنسـيق بـني مكتـب املمثـل السـامي، وقـوة        
حتقيق االستقرار، والبعثة واملنظمات والوكاالت املدنيـة ذات الصـلة مبـا    
يكفــل جنــاح تنفيــذ اتفــاق الســالم واألهــداف ذات األولويــة يف خطــط  

  ماج املدين، وكذلك لكفالة أمن أفراد قوة الشرطة الدولية؛اإلد
ــا،    حيــث   - ٢٤   ــى أن تكثــف جهوده ــدول األعضــاء عل ال

استجابة ملا حتققه األطراف من تقـدم بـيِّن يف إعـادة تشـكيل مؤسسـاهتا      
ــوعي         ــل الط ــى أســاس التموي ــوم، عل ــانون، لكــي تق ــاذ الق ــة بإنف املكلف

ــة، بتــ   ــوة الشــرطة الدولي وفري التــدريب واملعــدات ومــا  وبالتنســيق مــع ق
  يتصل بذلك من مساعدة لقوات الشرطة احمللية يف البوسنة واهلرسك؛

إىل األمني العام أن يواصل تقدمي تقـارير مـن   يطلب   - ٢٥  
ــق    ــا للمرفـ ــس، وفقـ ــامي إىل اجمللـ ــل السـ ــالم   ١٠املمثـ ــاق السـ ــن اتفـ مـ

فــاق واســتنتاجات مــؤمتر تنفيــذ الســالم املعقــود يف لنــدن بشــأن تنفيــذ ات
الســالم وال ســيما بشــأن امتثــال األطــراف اللتزاماهتــا مبوجــب ذلــك        

  االتفاق؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره.يقرر   - ٢٦  

  
ــؤرخ     ــرر املـ ــه  ١٦املقـ ــة  ١٩٩٨متوز/يوليـ (اجللسـ

  )١٩٩٨( ١١٨٤): القرار ٣٩٠٩
متوز/يوليــــــه  ١٦، املعقــــــودة يف ٣٩٠٩يف اجللســـــة    
ــد   ١٩٩٨ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ ــه يف مت الت وفقـ وصـــل إليـ

ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
تقريــرين لألمــني العــام عــن بعثــة األمــم املتحــدة يف البوســنة        

حزيران/يونيـــه  ١٠ آذار/مـــارس و ١٢واهلرســـك مـــؤرخني  
ــرئيس   )١٨٥(١٩٩٨ ــا الـ ــال، دعـ ــرار جـــدول األعمـ . وبعـــد إقـ

انيـــا (االحتـــاد الروســـي)، مبوافقـــة اجمللـــس، ممثلـــي كـــل مـــن أمل
وإيطاليا والبوسنة واهلرسـك، بنـاء علـى طلبـهم، إىل املشـاركة      
يف املناقشــة بــدون أن يكــون هلــم احلــق يف التصــويت. مث وجــه 
الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل مشــروع قــرار مقــدم مــن االحتــاد        
الروسي وأملانيا وإيطاليا والربتغـال والسـويد وفرنسـا واململكـة     

__________ 

)١٨٥(  S/1998/227  وCorr.1  وAdd.1 ؛ وS/1998/491 وانظــــر أيضــــا .
واملقــرر املــؤرخ   ١٩٩٨أيار/مــايو  ٢١كــال مــن املقــرر املــؤرخ   

  ، على التوايل.١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٥
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. وبعـد ذلـك طُـرح    )١٨٦(يابـان املتحدة والواليات املتحـدة، وال 
مشــروع القــرار للتصــويت واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار    

  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٨( ١١٨٤
  ،إن جملس األمن  
ــات يف   إذ يشـــري    ــة بالرتاعـ ــابقة املتعلقـ ــه السـ ــع قراراتـ إىل مجيـ

) املـــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٨يوغوســـالفيا الســـابقة، وخباصـــة القـــرارين    
ــه  ١٥) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٤و  ١٩٩٨أيار/مــايو  ٢١ حزيران/يوني

١٩٩٨،  
إىل االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسـنة  وإذ يشري أيضا   

  يف جمموعه،“) اتفاق السالم”واهلرسك ومرفقاته (
بنتــائج مــؤمتر تنفيــذ الســالم املعقــود يف بــون  وإذ حيــيط علمــا   

 وإعالن اهليئة التوجيهيـة  ١٩٩٧ كانون األول/ ديسمرب ١٠و  ٩يومي 
حزيـــران/  ٩التابعــة جمللــس تنفيــذ الســـالم، الصــادر يف لكســمربغ يف      

  ،١٩٩٨  يونيه
بتوصــيات املمثـــل الســامي املؤرخـــة   وإذ حيــيط علمــا أيضـــا     

  ،١٩٩٨نيسان/أبريل  ٩
آذار/مــارس  ١٢يف تقــارير األمــني العــام املؤرخــة  وقــد نظــر   

ــه  ١٠ و ــق  ١٩٩٨حزيران/يونيـ ــه املتعلـ ــه وختطيطـ ــة مالحظاتـ ، وخباصـ
  اإلصالح القانوين، بقضية

ــق  - ١   ــنة      يواف ــم املتحــدة يف البوس ــة األم ــام بعث ــى قي عل
ــنة    ــام احملـــاكم يف البوسـ واهلرســـك بوضـــع برنـــامج لرصـــد وتقيـــيم نظـ
واهلرســك، بصــفته جــزءا مــن برنــامج شــامل لإلصــالح القــانوين علــى    
النحــو الــذي أوجــزه مكتــب املمثــل الســامي، يف ضــوء اتفــاق الســالم،  

ــؤمتر تنف ــيات مـ ــة   وتوصـ ــيات اهليئـ ــون وتوصـ ــود يف بـ ــالم املعقـ ــذ السـ يـ
التوجيهية التابعة جمللس تنفيـذ السـالم يف لكسـمربغ، وتوصـيات املمثـل      

  السامي؛
إىل الســــلطات يف البوســــنة واهلرســــك أن  يطلــــب   - ٢  

ــامج رصــد احملــاكم، وأن تصــدر        ــع برن ــل م ــى النحــو الكام ــاون عل تتع
ي يــدعموا برنــامج رصــد تعليماهتــا إىل املــوظفني املعنــيني املســؤولني لكــ 

  تاما؛  احملاكم دعما
ــس بصــورة    يطلــب   - ٣   ــع اجملل ــام أن يطل إىل األمــني الع

ــنة         ــام احملــاكم يف البوس ــيم نظ ــامج رصــد وتقي ــذ برن ــى تنفي ــة عل منتظم
  واهلرسك من خالل تقاريره عن التنفيذ والية البعثة ككل؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره.يقرر   - ٤  
__________ 

)١٨٦(  S/1998/648.  

(اجللسـة   ١٩٩٩ران/يونيـه  حزي ١٨املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٤٧): القرار ٤٠١٤

مـن   ٢٠وعمال بالفقرة  ١٩٩٩حزيران/يونيه  ١١يف   
ــرار جملــس األمــن   ــام إىل  ١٩٩٨( ١١٧٤ق ــدم األمــني الع )، ق

اجمللــس تقريــرا عــن أنشــطة بعثــة األمــم املتحــدة يف البوســنة        
ــك ــة    )١٨٧(واهلرسـ ــره أن البعثـ ــام يف تقريـ ــني العـ ــر األمـ . وذكـ

ــانون يف البوســنة واهلرســك عــن    ســامهت يف  ــرار ســيادة الق إق
ــيم أداء     ــها، وتقي طريــق إصــالح الشــرطة وإعــادة تنظــيم هيكل

احلايل لوظائفه، ورصد ومراجعـة أداء الشـرطة    يالنظام القضائ
ــانون والنظــام. ورغــم      ــة حبفــظ الق والوكــاالت األخــرى املعني

ة التقدم احملرز، فـإن التطـورات السياسـية الـيت تشـهدها البوسـن      
واهلرســك واملنطقــة األوســع احمليطــة هبــا ال تــزال تشــكل حتــديا 

سيادة القانون. وقال إن الصعوبات الـيت صـودفت    ءأمام إرسا
يف حماولة إنشاء مؤسسات سياسية قائمة بـذاهتا يف مجيـع أحنـاء    
البلــد أجــربت املمثــل الســامي علــى اســتخدام ســلطته بصــورة   

عـــام. وســـيكون مبتكـــرة يف دعـــم تنفيـــذ االتفـــاق اإلطـــاري ال
اســتمرار التعــاون الوثيــق بــني البعثــة ومفوضــية األمــم املتحــدة   
لشـــؤون الالجـــئني وقـــوة حتقيـــق االســـتقرار ومكتـــب املمثـــل  
السامي أمرا ضروريا للتصـدي للمعوقـات الـيت تعتـرض سـبيل      
إقامة سالم دائم. وشـدد األمـني العـام علـى أن البعثـة ال يـزال       

ــون   ــالكثري لكـــي تكـ ــطلع بـ ــا أن تضـ ــالم يف  عليهـ ــة السـ عمليـ
البوسنة واهلرسك قائمة بذاهتا. وبنـاء علـى ذلـك، أوصـى بـأن      

  شهرا. ١٢ميدد جملس األمن والية البعثة لفترة إضافية مدهتا 
ــودة يف ٤٠١٤ويف اجللســة    ــه  ١٨، املعق حزيران/يوني
ــه يف     ١٩٩٩ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

س تقرير األمني العـام يف  مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجملل
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال
(غامبيـــا)، مبوافقـــة اجمللـــس، ممثلـــي كـــل مـــن أملانيـــا وإيطاليـــا   

__________ 

)١٨٧(  S/1999/670.  
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ــاركة يف      ــهم، إىل املشـ ــى طلبـ ــاء علـ ــك، بنـ ــنة واهلرسـ والبوسـ
املناقشــة بــدون أن يكــون هلــم احلــق يف التصــويت. مث وجــه       

وع قــرار مقــدم مــن االحتــاد    الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل مشــر   
ــة املتحــدة       ــدا واململك ــا وكن ــا وفرنس ــا وإيطالي الروســي وأملاني

  .  )١٨٨(وهولندا، والواليات املتحدة
ويف اجللسة نفسها، وجـه الـرئيس انتبـاه اجمللـس أيضـا        

مــوجهتني  ١٩٩٩آذار/مــارس  ٨و  ٧إىل رســالتني مــؤرختني 
ــالفيا       ــة يوغوسـ ــل مجهوريـ ــن ممثـ ــن مـ ــس األمـ ــيس جملـ إىل رئـ

أحيل بأوالمهـا بيـانٌ عـن قـرار حمكمـة التحكـيم        )١٨٩(االحتادية
وبثانيتــهما بيــانٌ بشــأن تنحيــة رئــيس مجهوريــة صربســكا عــن  
ــة      ــالة مؤرخـ ــامي؛ وإىل رسـ ــل السـ ــب املمثـ ــن جانـ ــبه مـ منصـ

ــارس  ١١ ــل     ١٩٩٩آذار/م ــن ممث ــام م ــني الع ــة إىل األم موجه
حييل هبـا رسـالة مـن وزيـر      )١٩٠(مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

اخلارجية يعرب فيها عن معارضة حكومـة بلـده لقـرار حمكمـة     
التحكــيم بشــأن برتشــكو ولقــرار املمثــل الســامي عــزل رئــيس 
ــاه اجمللــس إىل     ــرئيس انتب ــة صربســكا. كــذلك وجــه ال مجهوري

موجهـة   ١٩٩٩آذار/مـارس   ٩الوثائق التالية: رسـالة مؤرخـة   
؛ ورســـالة مؤرخـــة  )١٩١(إىل األمـــني العـــام مـــن ممثـــل أملانيـــا    

موجهة من األمني العام إىل رئـيس جملـس    ١٩٩٩أيار/مايو  ٦
موجهـة إىل   ١٩٩٩أيار/مايو  ٥األمن حييل هبا رسالة مؤرخة 

األمــني العــام مــن املمثــل الســامي لتنفيــذ اتفــاق الســالم بشــأن  
__________ 

)١٨٨(  S/1999/688.  
)١٨٩(  S/1999/243  وS/1999/253.  
)١٩٠(  S/1999/270.  
رسالة حتيل بيانا عن برتشكو أصدرته رئاسة االحتاد األورويب يف   )١٩١(

  ).S/1999/263( ١٩٩٩آذار/مارس  ٥

حزيران/يونيـــه  ٣؛ ورســـالة مؤرخـــة )١٩٢(البوســـنة واهلرســـك
  .)١٩٣(موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن ١٩٩٩

ويف اجللســة ذاهتــا، طُــرح مشــروع القــرار للتصــويت     
)، ويف مــا ١٩٩٩( ١٢٤٧واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار   

  يلي نصه:  
  ،إن جملس األمن  
ــق    إذ يشــري    ــه الســابقة ذات الصــلة فيمــا يتعل ــع قرارات إىل مجي

) ١٩٩٥( ١٠٣١فيها القـرارات   بالرتاعات يف يوغوسالفيا السابقة، مبا
ــؤرخ  ــانو ١٥املـــ ــمرب كـــ ) ١٩٩٥( ١٠٣٥، و ١٩٩٥ن األول/ديســـ
ــؤرخ  ــمرب   ٢١املـــ ــانون األول/ديســـ ) ١٩٩٦( ١٠٨٨، و ١٩٩٥كـــ
) املــؤرخ ١٩٩٧( ١١٤٤، ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب  ١٢املــؤرخ 

ــمرب   ١٩ ــانون األول/ديســـ ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٨، و ١٩٩٧كـــ ) املـــ
حزيران/يونيـه   ١٥) املـؤرخ  ١٩٩٨( ١١٧٤، و ١٩٩٨أيار/مايو  ٢١

  ،١٩٩٨متوز/ يوليه  ١٦) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٨٤، و ١٩٩٨
بتســوية سياســية للرتاعــات يف  وإذ يؤكــد مــن جديــد التزامــه  

يوغوســالفيا الســابقة، مبــا حيفــظ ســيادة مجيــع الــدول هنــاك وســالمتها    
  اإلقليمية ضمن حدودها املعترف هبا دوليا،

بـدعم تنفيـذ االتفـاق اإلطـاري العـام      وإذ يشدد على التزامه   
  يف جمموعه)،“ اتفاق السالم”سنة واهلرسك ومرفقاته (للسالم يف البو

للممثـل السـامي، ولقائـد قـوة حتقيـق       وإذ يؤكد على تقـديره   
االستقرار املتعددة اجلنسـيات وأفرادهـا، وللممثـل اخلـاص لألمـني العـام       
وموظفي بعثـة األمـم املتحـدة يف البوسـنة واهلرسـك، مبـن فـيهم مفـوض         

ملـوظفي املنظمـات والوكـاالت الدوليـة     قوة الشرطة الدوليـة وأفرادهـا و  
األخرى يف البوسنة واهلرسك ملا يقدمونه من إسهامات يف تنفيذ اتفـاق  

  السالم،
أن دول املنطقة جيـب أن تضـطلع بـدور بنـاء مـن       وإذ يالحظ  

أجل التقدم بنجاح يف عملية السالم يف البوسنة واهلرسك، وإذ يالحـظ  
ــيت تعهــدت هبــا    يف هــذا الصــدد كــل مــن    بصــفة خاصــة االلتزامــات ال

__________ 

ة حتتوي يف ضميمتها علـى تقريـر عـن تنفيـذ اتفـاق السـالم       رسال  )١٩٢(
)S/1999/524.(  

موجهـة إىل   ١٩٩٩حزيران/يونيـه   ٣رسالة حتيل رسالة مؤرخـة    )١٩٣(
األمني العام من األمني العام ملنظمة حلف مشـال األطلسـي مرفـق    
هبـــــا التقريـــــر الشـــــهري لعمليـــــات قـــــوة حتقيـــــق االســـــتقرار   

)S/1999/642.(  
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مجهوريــة كرواتيــا ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة بوصــفهما املــوقعني 
  على اتفاق السالم،

أن العــودة الشــاملة واملنســقة لالجــئني واملشــردين  وإذ يؤكــد   
  يف كافة أحناء املنطقة ال تزال أمرا حامسا من أجل حتقيق سلم دائم،

ــا    ــيط علمــــ ــادر يف وإذ حيــــ ــاإلعالن الصــــ ــانون  ١٦بــــ كــــ
ــذ الســالم     ١٩٩٨األول/ديســمرب  ــوزاري جمللــس تنفي عــن االجتمــاع ال

املعقـــود يف مدريـــد ومبـــا توصـــل إليـــه مـــن اســـتنتاجات يف اجتماعاتـــه   
  السابقة،

تقارير املمثل السامي، مبا يف ذلك تقريره األخـري  وإذ يالحظ   
  ،١٩٩٩أيار/مايو  ٥املؤرخ 

زيران/يونيــه ح ١١يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ  وقــد نظــر   
١٩٩٩،  

أن احلالـة يف املنطقـة ال تـزال تشـكل هتديـدا للسـلم       وإذ يقرر   
  واألمن الدوليني،

على تعزيـز التسـوية السـلمية للرتاعـات وفقـا       وقد عقد العزم  
  ملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،

  مبوجب الفصل السابع من امليثاق.وإذ يتصرف   
  أوال

لالتفــاق اإلطــاري العــام  تأييــدهيؤكــد مــرة أخــرى   - ١  
يف جمموعـه)،  “ اتفاق السـالم (” ومرفقاتهالبوسنة واهلرسك للسالم يف 

البوســنة واهلرســك املــؤرخ وكــذلك التفــاق دايتــون بشــأن إقامــة احتــاد  
ــاألطراف أن تتقيــد علــى  ١٩٩٥الثــاين/نوفمرب تشــرين  ١٠ ، ويهيــب ب

تزامه إبقاء حنو صارم بالتزاماهتا مبوجب هذين االتفاقني، ويعرب عن اع
  تنفيذ اتفاق السالم، واحلالة يف البوسنة واهلرسك، قيد االستعراض؛

البوسنة واهلرسك هي أن السلطات يف يكرر تأكيد   - ٢  
اليت تتحمل املسؤولية األساسية عـن حتقيـق مزيـد مـن النجـاح يف تنفيـذ       
 اتفاق السالم، وأن استمرار اجملتمع الدويل واملاحنني الرئيسـيني يف إبـداء  
االســتعداد لتحمــل العــبء السياســي والعســكري واالقتصــادي جلهــود   
التنفيذ والتعمري سيحدده امتثـال مجيـع السـلطات يف البوسـنة واهلرسـك      
ومشاركتها النشطة يف تنفيـذ اتفـاق السـالم وإعـادة بنـاء جمتمـع مـدين،        
وخاصــة بالتعـــاون الكامــل مـــع احملكمــة الدوليـــة حملاكمــة األشـــخاص     

ــن اال  ــيت     املســؤولني ع ــدويل ال ــانون اإلنســاين ال ــيمة للق ــهاكات اجلس نت
يف تعزيـــز  ١٩٩١ارتكبـــت يف إقلـــيم يوغوســـالفيا الســـابقة منـــذ عـــام  

  املؤسسات املشتركة وتسهيل عمليات عودة الالجئني واملشردين؛
ــذكر   - ٣   ــاق    األطــراف ي ــا التف ــا، وفق ــرة أخــرى بأهن م

يانات املشـتركة  السالم، قد التزمت بالتعاون تعاونا كامال مع مجيع الك
يف تنفيذ تسوية السالم هذه، وفقا ملـا هـو موصـوف يف اتفـاق السـالم،      

أو الكيانات املفوضة من جانب جملس األمن، مبـا فيهـا احملكمـة الدوليـة     
ليوغوســالفيا الســابقة، لــدى اضــطالعها مبســؤولياهتا عــن إقامــة العــدل   

انـات مـع   حتيز، ويؤكد أن التعاون الكامل مـن جانـب الـدول والكي    بال
احملكمة الدولية يشمل، يف مجلـة أمـور، تسـليم مجيـع األشـخاص الـذين       
ــات      ــدمي املعلومـ ــهم وتقـ ــام حملاكمتـ ــوائح اهتـ ــم لـ ــة حبقهـ ــدر احملكمـ تصـ

  للمساعدة يف التحقيقات اليت جتريها احملكمة؛
ملواصــلة الــدور الــذي يقــوم بــه  يؤكــد تأييــده التــام   - ٤  

ــاق الســ     ــذ اتف ــل الســامي يف رصــد تنفي ــات  املمث ــه املنظم الم ويف توجي
ــاق       ــذ اتف ــى تنفي ــة يف مســاعدة األطــراف عل ــة العامل والوكــاالت املدني
السالم، ويف تنسيق أنشـطة هـذه املنظمـات والوكـاالت، ويعيـد تأكيـد       
أن املمثــل الســامي هــو صــاحب الكلمــة األخــرية يف مســرح العمليــات   

اق الســالم، املتعلــق بالتنفيــذ املــدين التفــ ١٠يتعلــق بتفســري املرفــق  فيمــا
وجيوز له، إن طرأ نزاع، أن يعطي تفسريه ويقـدم توصـياته، وأن يتخـذ    
قــرارات ملزمــة حســبما يــراه ضــروريا بشــأن خمتلــف املســائل علــى حنــو 

كـــانون  ١٠و  ٩حـــدده جملـــس تنفيـــذ الســـالم يف بـــون يـــومي       مـــا
  ؛١٩٩٧األول/ديسمرب 

كـانون   ١٦لإلعـالن الصـادر يف   يعرب عـن تأييـده     - ٥  
ــذ الســالم     ١٩٩٨ســمرب األول/دي ــوزاري جمللــس تنفي عــن االجتمــاع ال

  املعقود يف مدريد؛
بأن األطـراف أذنـت للقـوة املتعـددة اجلنسـيات      ُيقر   - ٦  

أدنـاه باختــاذ مـا يلـزم مــن إجـراءات، مبــا يف      ١٠املشـار إليهـا يف الفقــرة   
ألــف  - ١ذلــك اســتخدام القــوة الضــرورية، لكفالــة االمتثــال للمرفــق   

  ؛التفاق السالم
ــه     - ٧   ــد اعتزامـ ــد تأكيـ ــع يف  ُيعيـ ــاء الوضـ ــنة إبقـ البوسـ

واهلرســك قيــد االســتعراض الــدقيق، مــع مراعــاة التقــارير املقدمــة عمــال 
أدناه، وأي توصيات قـد تتضـمنها تلـك التقـارير،      ٢٥و  ١٨بالفقرتني 

واستعداده النظر يف فرض تدابري إذا ما ختلف أي طرف بشـكل واضـح   
  جب اتفاق السالم؛عن الوفاء بالتزاماته مبو

  ثانيا
بالدول األعضـاء الـيت سـامهت يف قـوة حتقيـق      يشيد   - ٨  

)، ١٩٩٦( ١٠٨٨االستقرار املتعددة اجلنسيات املنشأة مبوجـب قـراره   
ويرحب برغبة هذه الدول يف مساعدة األطـراف يف اتفـاق السـالم مـن     

  خالل مواصلة نشر قوة متعددة اجلنسيات لتحقيق االستقرار؛
دعـــم األطـــراف التفـــاق الســـالم بغـــرض   يالحـــظ  - ٩  

اإلبقــاء علــى قــوة حتقيــق االســتقرار املشــار إليهــا يف إعــالن االجتمــاع     
  الوزاري جمللس تنفيذ السالم املعقود يف مدريد؛

للدول األعضاء بأن تقوم، عـن طريـق املنظمـة    يأذن   - ١٠  
ــا،    - ١املشــار إليهــا يف املرفــق   ــاون معه ألــف التفــاق الســالم أو بالتع
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إلبقاء لفترة مقررة إضافية مدهتا اثنا عشـر شـهرا علـى قـوة االسـتقرار      با
ــا لقــراره       ــذي أنشــئت بــه وفق ــى النحــو ال ) حتــت ١٩٩٦( ١٠٨٨عل

ــادة ــدد يف     قيـ ــدور احملـ ــن أجـــل أداء الـ ــدين، وذلـــك مـ ــراف موحـ وإشـ
التفاق السالم، وُيعرب عن نيته استعراض احلالـة   ٢ألف و -١ املرفقني

نـد االقتضـاء يف ضـوء التطـورات احلاصـلة يف      بغرض متديد هذا اإلذن ع
  البوسنة واهلرسك؛تنفيذ اتفاق السالم واحلالة يف 

ــأذن   - ١١   ــب    يــ ــرف مبوجــ ــاء، إذ تتصــ ــدول األعضــ للــ
  أعـــاله، بـــأن تتخـــذ مجيـــع التـــدابري الالزمـــة لتنفيـــذ املرفـــق ١٠ الفقـــرة

ألف التفاق السالم وكفالة االمتثال له، ويؤكد علـى وجـوب أن    - ١
ألطراف يف حتمل املسـؤولية، علـى قـدم املسـاواة، عـن االمتثـال       تستمر ا

ألحكام ذلك املرفـق وأن ختضـع بالتسـاوي إلجـراءات اإلنفـاذ الـيت قـد        
تراها قوة حتقيق االسـتقرار ضـرورية لكفالـة تنفيـذ أحكـام ذلـك املرفـق        
ومحاية القوة، وحييط علما بأن األطراف قـد ارتضـت اختـاذ القـوة هلـذه      

  التدابري؛
للـــدول األعضـــاء بـــأن تتخـــذ مجيـــع التـــدابري يـــأذن   - ١٢  

الالزمة، بناء على طلـب قـوة حتقيـق االسـتقرار، إمـا للـدفاع عـن القـوة         
ملســاعدهتا يف أداء مهمتــها، وُيقــر حبــق القــوة يف اختــاذ مجيــع التــدابري   أو

  الالزمة للدفاع عن نفسها يف حالة تعرضها للهجوم أو للتهديد به؛
عضـاء، إذ تتصـرف مبوجـب الفقـرة     للـدول األ يأذن   - ١٣  

ألـف التفـاق السـالم، بـأن تتخـذ مجيـع        - ١أعاله، وفقـا للمرفـق    ١٠
التدابري الالزمة لكفالة االمتثـال ملـا سيضـعه قائـد قـوة حتقيـق االسـتقرار        

البوســنة مــن قواعــد وإجــراءات تــنظم الــتحكم يف اجملــال اجلــوي فــوق    
املدنيـة والعسـكرية جبميـع     واهلرسك ومراقبته فيما يتعلق باحلركة اجلوية

  أشكاهلا؛
إىل الســــلطات يف البوســــنة واهلرســــك أن  يطلــــب   - ١٤  

اإلدارة الفعالـة  تتعاون مـع قائـد قـوة حتقيـق االسـتقرار مـن أجـل كفالـة         
البوسنة واهلرسـك، علـى ضـوء املسـؤوليات املسـندة إىل القـوة       ملطارات 

ال اجلــوي ألــف التفــاق الســالم فيمــا يتعلــق باجملــ   - ١مبوجــب املرفــق 
  ؛للبوسنة واهلرسك

األطراف بأن حتترم أمن وحريـة تنقـل أفـراد    ُيطالب   - ١٥  
  قوة حتقيق االستقرار وغريهم من املوظفني الدوليني؛  

مجيع الدول، ال سيما الواقعـة يف املنطقـة، إىل   يدعو   - ١٦  
مواصــلة تقــدمي مــا يلــزم مــن دعــم وتســهيالت، مبــا يف ذلــك تســهيالت 

  أعاله؛ ١٠لدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرة املرور العابر، ل
ــع االتفاقــات املتعلقــة مبركــز القــوات    إىل ُيشــري  - ١٧   مجي

ــق      ــاء يف املرف ــذييل ب ــه يف الت ــى النحــو املشــار إلي ــاق   - ١عل ــف التف أل
  السالم، ويذكِّر األطراف بواجبها يف مواصلة االمتثال هلذه االتفاقات؛

ء الــيت تعمــل مــن خــالل  إىل الــدول األعضــايطلــب   - ١٨  
ألــف التفــاق الســالم، أو بالتعــاون  - ١املنظمــة املشــار إليهــا يف املرفــق 

معها، أن تواصل تقدمي تقارير إىل اجمللس، مـن خـالل القنـوات املالئمـة     
  على فترات شهرية على األقل؛

*   *   *  
مــا ورد يف ميثــاق األمــم املتحــدة مــن  وإذ يؤكــد مــن جديــد   

مبوجبـه قـوة الشـرطة الدوليـة واليتـها الـواردة يف        أساس قـانوين ُمنحـت  
  )،١٩٩٥( ١٠٣٥القرار 

  ثالثا
البوسـنة  أن ميدد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف     ُيقرر   - ١٩  

ــرة إضــافية تنتــهي يف      ــة، لفت ــوة الشــرطة الدولي واهلرســك الــيت تشــمل ق
ويقــرر أيضــا االســتمرار يف إســناد املهــام     ، ٢٠٠٠حزيران/يونيــه  ٢١

التفــاق الســالم، مبــا فيهــا املهــام املشــار إليهــا يف    ١١ املرفــق احملــددة يف
كـانون   ٥و  ٤استنتاجات مؤمترات تنفيذ السالم املعقـودة يف لنـدن يف   

كـــانون األول/ديســـمرب  ١٠و  ٩ويف بـــون يف  ١٩٩٦األول/ديســـمرب 
 ١٥ويف مدريـد يف   ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٩ويف لكسمربغ يف  ١٩٩٧

واليت وافقت عليهـا السـلطات يف    ١٩٩٨ كانون األول/ديسمرب ١٦و 
  البوسنة واهلرسك إىل القوة؛

إىل األمــني العــام أن يواصــل إطــالع اجمللــس  يطلــب   - ٢٠  
بانتظام على ما تقوم به قوة الشرطة الدولية من أعمال وما ُتحـرزه مـن   
تقــدم يف املســاعدة علــى إعــادة تشــكيل أجهــزة إنفــاذ القــوانني وعلــى     

تقــدم يف رصــد وتقيــيم نظــام احملــاكم، وأن يقــدم حــرزه البعثــة مــن ُت مــا
  تقريرا كل ثالثة أشهر عن تنفيذ والية البعثة ككل؛

أن النجاح يف تنفيذ مهام قـوة الشـرطة   يكرر تأكيد   - ٢١  
الدولية يعتمد على نوعية أفرادها وخربهتم ومهاراهتم الفنية، وحيث مرة 

العـام، تـوفري   أخرى الدول األعضاء علـى أن تكفـل، بـدعم مـن األمـني      
  أفراد مؤهلني من هذا القبيل؛

مسؤولية األطراف عن التعاون التام مـع  ُيعيد تأكيد   - ٢٢  
قــوة الشــرطة الدوليــة بشــأن مجيــع املســائل ذات الصــلة، وأن ُتصــدر        
تعليماهتا إىل املسؤولني والسـلطات لـدى كـل منـها بـأن يتعـاونوا معهـا        

  تعاونا كامال؛
عنـيني أن يكفلـوا إقامـة أوثـق     جلميـع امل ُيكرر دعوته   - ٢٣  

ــة،       ــق االســتقرار، والبعث ــوة حتقي ــل الســامي، وق ــني املمث تنســيق ممكــن ب
ــذ      ــة النجــاح يف تنفي ــة ذات الصــلة لكفال واملنظمــات والوكــاالت املدني
اتفاق السالم واألهداف ذات األولوية يف خطـة التـدعيم املـدين، فضـال     

  عن كفالة أمن أفراد قوة الشرطة الدولية؛
ــا،   حيـــث   - ٢٤   ــى تكثيـــف جهودهـ ــاء علـ ــدول األعضـ الـ

استجابة ملا حتققه األطراف من تقـدم بـيِّن يف إعـادة تشـكيل مؤسسـاهتا      
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املعنيــة بإنفــاذ القــوانني، مــن أجــل تــوفري التــدريب واملعــدات واملســاعدة 
البوسـنة واهلرسـك، وذلـك علـى     ذات الصلة لقـوات الشـرطة احملليـة يف    

  مع قوة الشرطة الدولية؛ أساس التمويل الطوعي وبالتنسيق
إىل األمني العام أن يواصل تقـدمي تقـارير إىل   يطلب   - ٢٥  

التفــــاق الســــالم  ١٠اجمللــــس مــــن املمثــــل الســــامي، وفقــــا للمرفــــق 
والســتنتاجات مــؤمتر تنفيــذ الســالم املعقــود يف لنــدن، ومــؤمترات تنفيــذ 
ــال      الســالم املعقــودة الحقــا، عــن تنفيــذ اتفــاق الســالم، وال ســيما امتث

  األطراف اللتزاماهتا مبوجب ذلك االتفاق؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره.ُيقرر   - ٢٦  

  
(اجللســة  ١٩٩٩آب/أغســطس  ٣املقــرر املــؤرخ   

  )١٩٩٩( ١٢٥٦): القرار ٤٠٣٠
ــة    ــودة يف ٤٠٣٠يف اجللســ ــطس  ٣، املعقــ آب/أغســ
ــه يف     ١٩٩٩ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــس الســابقة،    ــة    مشــاورات اجملل ــا)، مبوافق ــرئيس (ناميبي ــا ال دع
ــها، إىل       ــى طلبـ ــاء علـ ــك، بنـ ــنة واهلرسـ ــة البوسـ ــس، ممثلـ اجمللـ
املشاركة يف املناقشة بـدون أن يكـون هلـا احلـق يف التصـويت.      
مث وجه الرئيس انتبـاه اجمللـس إىل مشـروع قـرار كـان قـد أُّعـد        

ــاء مشــاورات اجمللــس الســابقة  . وبعــد ذلــك طُــرح  )١٩٤(يف أثن
لتصــويت واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار   مشــروع القــرار ل

  )، ويف ما يلي نصه:  ١٩٩٩( ١٢٥٦
  ،  إن جملس األمن  
كـــانون  ١٥) املــؤرخ  ١٩٩٥( ١٠٣١إىل قراراتــه   إذ يشــري   

كـانون األول/   ١٢) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨و  ١٩٩٥األول/ديسمرب 
ــمرب  ــؤرخ ١٩٩٧( ١١١٢و  ١٩٩٦ديســـــــ ــران/  ١٢) املـــــــ حزيـــــــ

  ، ١٩٩٧  يونيه
إىل االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسـنة   يضاوإذ يشري أ  

يف جمموعـه) وإىل االسـتنتاجات   “ السـالم  اتفـاق ”واهلرسك ومرفقاته (
 ١٠و  ٩ الــيت توصــل إليهــا مــؤمتر تنفيــذ الســالم املعقــود يف بــون يــومي

ــانون األول/ديســمرب   ــومي   ١٩٩٧ك كــانون  ١٦و  ١٥ويف مدريــد ي
  ،١٩٩٨األول/ديسمرب 

__________ 

)١٩٤(  S/1999/834.  

ام اهليئة التوجيهيـة جمللـس تنفيـذ السـالم،     بقييرحب   - ١  
، بتعيني السيد ولفغـانع بيتـريتش ممـثال سـاميا     ١٩٩٩متوز/يوليه  ١٢يف 

  خلفا للسيد كارلوس وستندورب، ويوافق على هذا التعيني؛
بــاجلهود الــيت بــذهلا الســيد وســتندورب يف     يشــيد   - ٢  

  عمله كممثل سام؛
لــدور املمثــل  األمهيــة الــيت يوليهــايؤكــد مــن جديــد   - ٣  

السامي يف العمل على تنفيذ االتفاق اإلطاري العام للسـالم يف البوسـنة   
يف جمموعــه) ويف توجيــه وتنســيق أنشــطة “ الســالماتفــاق ”واهلرســك (

املنظمات والوكاالت املدنية املشتركة يف مساعدة األطراف على تنفيـذ  
  اتفاق السالم؛

ــيؤكـــد مـــن جديـــد أيضـــا   - ٤   و أن املمثـــل الســـامي هـ
املتعلـق بالتنفيـذ    ١٠السلطة النهائية يف امليدان فيما يتصل بتفسري املرفق 

  املدين التفاق السالم.
  

ــت يف     ــيت أجريـ ــداوالت الـ ــرين األول/ ٢٦املـ  تشـ
  خاصة ): جلسة٤٠٥٨(اجللسة  ١٩٩٩أكتوبر 

ــة    ــة يف  ٤٠٥٨يف اجللســ ــة خاصــ ــودة كجلســ ، املعقــ
يف احلالـة   ، نظر جملس األمن١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٦

يف البوســنة واهلرســك. وُدعــي ممثلــو أملانيــا وأوكرانيــا وإيطاليــا 
ــدا    ــنة واهلرســـك وبولنـ ــا والبوسـ ــا وبلغاريـ ــال وبلجيكـ والربتغـ
ــا      ــة كوري ــة التشــيكية ومجهوري ــا وجامايكــا واجلمهوري وتركي
وجنــوب أفريقيــا والــدامنرك ورومانيــا وســلوفاكيا وســنغافورة   

ربغ ومالطـــة ومصــــر  والســـويد وفنلنــــدا وكرواتيـــا ولكســــم  
واملكســـيك والنـــرويج والنمســـا واهلنـــد وهنغاريـــا واليابـــان      

مـن   ٣٧واليونان، بناء على طلبهم، إىل املشاركة وفقا للمـادة  
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس.

واســتمع جملــس األمــن إىل إحاطــة إعالميــة مبوجــب        
من النظام الداخلي املؤقـت للمجلـس قـدمها املمثـل      ٣٩املادة 
ص لألمني العام ومنسق عمليات األمم املتحدة يف البوسنة اخلا

واهلرســك. وأبــدى أعضــاء اجمللــس تعليقــات وطرحــوا أســئلة    
تتصـــل باإلحاطـــة اإلعالميـــة. وأجـــاب املمثـــل اخلـــاص علـــى  

  أُبدي من تعليقات وما طُرح من أسئلة.  ما
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تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٨املداوالت اليت أُجريت يف   
  خاصة جلسة ):٤٠٦٢(اجللسة  ١٩٩٩

ــة    ــة يف  ٤٠٦٢يف اجللســ ــة خاصــ ــودة كجلســ ، املعقــ
، نظــر جملــس األمــن يف احلالــة ١٩٩٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٨

يف البوســنة واهلرســك. وُدعــي ممثلــو األردن وأرمينيــا وإســبانيا  
ــالمية      ــران اإلسـ ــة إيـ ــا ومجهوريـ ــا و أوكرانيـ ــتراليا وأملانيـ وأسـ

اريــا وبــنغالديش وإيطاليــا وباكســتان والربتغــال وبلجيكــا وبلغ
والبوسنة واهلرسك وبولندا وبـريو وتركيـا وجامايكـا واجلزائـر     
واجلمهوريـــة التشـــيكية واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة ومجهوريـــة  
كوريــا ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة ومجهوريــة   
ــا     ــدامنرك ورومانيـ ــا والـ ــا وجورجيـ ــوب أفريقيـ ــدوفا وجنـ مولـ

عـــراق وفنلنـــدا وقـــربص وســـلوفاكيا وســـنغافورة والســـويد وال
وقطــر وكرواتيــا وكوبــا وكينيــا ولكســمربغ وليتوانيــا ومصــر   
ــد      ــا واهلنـ ــا ونيجرييـ ــرويج والنمسـ ــيك والنـ ــرب واملكسـ واملغـ
وهنغاريا واليابان واليونان واملراقب الدائم عـن سويسـرا، بنـاء    
علــى طلبــهم، إىل املشــاركة يف املناقشــة بــدون أن يكــون هلــم   

  احلق يف التصويت.
 ٣٩اجمللس إىل إحاطة إعالمية مبوجب املـادة   واستمع  

مــن النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــس قــدمها املمثــل الســامي  
ــذ اتفــاق الســالم يف البوســنة واهلرســك، وأبــدى أعضــاء     لتنفي
اجمللــس تعليقــات وطرحــوا أســئلة تتصــل باإلحاطــة اإلعالميــة.  

أُبدي مـن تعليقـات ومـا طُـرح      وأجاب املمثل السامي على ما
  سئلة.من أ

  
ــاين/ ١٥املـــداوالت الـــيت أجريـــت يف     ــرين الثـ  تشـ

  )٤٠٦٩(اجللسة  ١٩٩٩نوفمرب 
تشــــــــرين  ١٥، املعقــــــــودة يف ٤٠٦٩يف اجللســــــــة   

وفقا للتفاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل      ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
إليه يف مشاورات اجمللس السابقة، استمع اجمللس إىل إحاطـات  

  سة البوسنة واهلرسك.قدمها األعضاء الثالثة يف جملس رئا

ــاهتم      ــة يف إحاطـ ــة الثالثـ ــاء جملـــس الرئاسـ ــد أعضـ وأكـ
مت إجنازه منذ توقيع االتفـاق   التزامهم باتفاق دايتون. وأبرزوا ما

وما ال يزال من املتعني تنفيـذه. ويف هـذا الصـدد، أشـادوا علـى      
قدمه كـل منـهما    وجه خاص باألمم املتحدة واجملتمع الدويل ملا

ار أعضاء جملس الرئاسـة إىل إعـالن نيويـورك    من مساعدة. وأش
تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٤الــــذي اعتمــــدوه يف نيويــــورك يف 

، وســـلطوا الضـــوء علـــى بعـــض العناصـــر األساســـية يف ١٩٩٩
اإلعالن وهي: إنشاء إدارة حدود الدولة؛ وتدعيم التعـاون بـني   
ــدعيم      ــرية؛ وتـ ــاطق احلضـ ــودة إىل املنـ ــألة العـ ــات؛ ومسـ الكيانـ

ملشــتركة؛ ومكافحــة الفســاد؛ وتعزيــز الشــفافية؛     املؤسســات ا
  وإنشاء قاعدة بيانات مركزية جلوازات السفر. 

وذكـــر رئـــيس جملـــس رئاســـة البوســـنة واهلرســـك أن   
هنــاك، علــى الــرغم مــن التقــدم احلقيقــي احملــرز، مهــام كــثرية    
تنتظر اجمللس منها: قضية تشغيل املؤسسات املشتركة، وتنفيـذ  

واالجتماعيــــة اهلامــــة، ومكافحــــة اإلصــــالحات االقتصــــادية 
اإلرهــاب واجلرميــة املنظمــة والفســاد، إضــافة إىل قضــية عــودة   
ــس الرئاســة       ــى أن جمل الالجــئني واملشــردين. وشــدد أيضــا عل
مطروح عليه قانونان هامـان يف البوسـنة واهلرسـك مهـا قـانون      
االنتخابات الدائم والقانون املعين بإدارة احلدود. وأعرب عـن  

حملكمة عنصر أساسي على طريـق املصـاحلة. وحـث    إميانه بأن ا
اجمللــس علــى أن يصــمم علــى االتصــاالت املباشــرة فيمــا بــني     
ــية      ــابقة القاضـ ــة السـ ــن املمارسـ ــا عـ ــات عوضـ ــع املؤسسـ مجيـ

  .  )١٩٥(باالتصال عن طريق جملس األمن
وتكلــم الســيد علــي عــزت بيكــوفيتش، عضــو جملــس    

الت الــيت ميكــن املواضــيع واجملــا قائمــةالرئاســة، فتنــاول بإجيــاز 
فيها جمللس األمن واجملتمع الدويل كله تقدمي املسـاعدة، وهـي:   
ــرائم احلـــرب    ــؤولني عـــن جـ ــال املسـ ــئني؛ واعتقـ ــودة الالجـ عـ
وتقدميهم للمحاكمـة؛ وإعـادة بنـاء البوسـنة واهلرسـك وتنفيـذ       
اإلصــالح االقتصــادي؛ ومســألة الفســاد؛ وعمليــة اختــاذ القــرار 

ــة األلغــا بتوافــق م؛ واألمــن يف البوســنة واهلرســك  اآلراء؛ وإزال
__________ 

)١٩٥(  S/PV.4069  وCorr. 1 ٥إىل  ٢، الصفحات.  
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ويف املنطقة بأكملـها. وأعـرب السـيد بيكـوفيتش عـن اعتقـاده       
بأن البوسنة واهلرسك ال ميكن أن تشعر باالطمئنـان ملسـتقبلها   
إال إذا حتركــت املنطقــة يف جمموعهــا إىل األمــام مــن الناحيــة      
االقتصـــادية وصـــوب االحتـــرام الـــالزم للدميقراطيـــة وحقـــوق  

  .  )١٩٦(ق األقلياتاإلنسان وحقو
ــس        ــو جملـ ــيتش، عضـ ــو راديسـ ــيد زيفكـ ــرب السـ وأعـ

الرئاسة، عن اعتقاده بأن اتفـاق دايتـون حيظـى بتأييـد قـوي مـن       
ــات      ــية واملؤسسـ ــزاب السياسـ ــواطنني واألحـ ــع املـ ــب مجيـ جانـ
ــكا. والحـــــظ أن اجلانـــــب    ــة صربســـ ــة يف مجهوريـــ احلكوميـــ
العسكري من االتفاق ُنفذ بنجـاح كـبري ودون أيـة حـوادث أو     

ــه بشــأن    م قاومــة. كــذلك أعــرب الســيد راديســيتش عــن تفاؤل
اهلدف املتمثل يف نـزع السـالح يف البوسـنة واهلرسـك واملنطقـة      
األوســع نطاقــا، وقــال إن مــن شــأنه هتيئــة األوضــاع الالزمــة        
إلحالل سلم دائم وحتقيق تنمية اقتصادية سـريعة. وأعـرب عـن    

ايتـون للسـالم   اقتناعه بأن النتائج الـيت حتققـت يف تنفيـذ اتفـاق د    
ــون     ــا احُترمــت أحكــام وروح دايت ميكــن أن تكــون أكــرب إذا م
احترامــا تامــا بشــكل متســق، مشــريا إىل أن القــرار التحكيمــي    
بشـــأن برتشـــكو انتـــهك فرضـــية الســـيادة اإلقليميـــة للكيانـــات 
وتسبب يف أزمة ويف انزعاج لدى مواطين مجهوريـة صربسـكا.   

د هبـا اجملتمـع الـدويل ال    وأضاف أن املعونة االقتصـادية الـيت تعهـ   
أنــه الحــظ أن تصــرف بعــض مؤسســات  تــزال غــري كافيــة، إال

  .  )١٩٧(اجملال  مجهورية صربسكا كان له أثر أيضا يف هذا
ورحب مجيع أعضاء اجمللس باعتمـاد إعـالن نيويـورك      

كإشارة واضحة من جانب جملس الرئاسة علـى التزامـه بإزالـة    
الكامـل التفـاق دايتـون.     العقبات املتبقيـة الـيت تعتـرض التنفيـذ    

وشجعوا جملس الرئاسة على مواصلة االضـطالع مبهمـة إعـادة    
بناء البلد. ويف هذا الصدد، دعـوا إىل بـذل املزيـد مـن اجلهـود      

__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٦(
  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٧(

مــن أجــل حتقيــق املصــاحلة، وبنــاء املؤسســات، وإقــرار ســيادة   
القــانون، وإجــراء اإلصــالح االقتصــادي، ومكافحــة الفســاد.   

جملتمع الدويل هـو حتقيـق الدميقراطيـة    وأكدوا جمددا أن هدف ا
ــات. وأعــرب     ــددة اإلثني يف البوســنة واهلرســك املوحــدة واملتع

  .  )١٩٨(العديد من املتكلمني أيضا عن تأييدهم لعمل احملكمة
وذكـــر ممثـــل الواليـــات املتحـــدة أنـــه ال تـــزال هنالـــك   

مشاكل وشـواغل جسـيمة رغـم التقـدم احملـرز، وناشـد مكتـب        
ة الضغط من أجل التنفيـذ الكامـل. وأشـار    املمثل السامي ممارس

إىل أن وفد بلده ال يرى أن املمثل السـامي وّسـع سـلطته أو أن    
تسمح به اتفاقـات   جملس تنفيذ السالم وّسع سلطته إىل أبعد مما

دايتون. وختامـا، أكـد املمثـل أن مسـأليت النجـاح يف كوسـوفو       
 ةوالبوســـنة واهلرســـك هلمـــا نفـــس القـــدر مـــن األمهيـــة بالنســـب 

ــدويل، وال ميكــن فصــل إحــدامها عــن األخــرى يف     للمجتمــع ال
ــة علـــى       ــك متقدمـ ــنة واهلرسـ ــال إن البوسـ ــد. وقـ ــدى البعيـ املـ
كوسوفو بسـنوات مـن حيـث تسلسـل التـاريخ، إال أن النجـاح       
يف كليهما مطلوب لتحقيق االستقرار يف املنطقة. وكـرر املمثـل   

ا ظــل قولــه بــأن العــائق األكــرب أمــام ذلــك ال يــزال يتمثــل، كمــ 
  .  )١٩٩(“زعامة بلغراد”طوال السنوات التسع السابقة، يف 

وقال، ممثل فرنسا إنه ينبغـي، عنـد الـتكلم عـن البوسـنة        
ــوفو     ــال كوســ ــان مثــ ــرا يف األذهــ ــل حاضــ ــك، أن يظــ واهلرســ
واملشاكل الـيت يواجههـا اجمللـس. وذكـر أيضـا أنـه سـيتعني علـى         

__________ 

ــفحات    )١٩٨( ــه: الصـ ــع نفسـ ــدة)؛   ١٣إىل  ١٠املرجـ ــات املتحـ (الواليـ
 ١٦ و ١٥(فرنســـــا)؛ والصـــــفحتان  ١٥إىل  ١٣والصـــــفحات 

ا)؛ والصـفحات  (كنـد  ١٧و  ١٦(االحتاد الروسي)؛ والصفحتان 
(األرجنــــتني)؛  ٢٠ و ١٩(ماليزيــــا)؛ والصــــفحتان  ١٩إىل  ١٧

 ٢١(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحتان    ٢١و  ٢٠والصـــفحتان 
(الربازيل)؛ والصـفحتان   ٢٣و  ٢٢(الصني)؛ والصفحتان  ٢٢ و

(هولنـــدا)؛ والصـــفحتان  ٢٤(البحـــرين)؛ والصـــفحة  ٢٤و  ٢٣
ناميبيا)؛ والصفحة ( ٢٦و  ٢٥(غامبيا)؛ والصفحتان  ٢٥و  ٢٤
  (سلوفينيا). ٢٧و  ٢٦(غابون)؛ والصفحتان  ٢٦

  .١٣إىل  ١٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٩(
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الذاتيـة   البوسنة واهلرسك أن تعول بصورة متزايدة على مواردها
  .  )٢٠٠(من أجل االضطالع بنجاح باإلصالحات الضرورية

وأشار ممثل االحتاد الروسي إىل أن إعالن نيويـورك مل    
يعاجل مسألة وجود ثالثة جيوش مستقلة يف البوسـنة واهلرسـك   
حبكم الواقع، وهو ما يشكل جبـالء حالـة غـري طبيعيـة ال تفيـد      

سـنة املوحـدة. ودعـا    االجتاه حنو التكامل وحنو تعزيـز دولـة البو  
املمثـل إىل اختـاذ إجـراء الســتحداث مـذهب عسـكري موحــد      
للبوسنة واهلرسك. كذلك أعرب عن قلقـه إزاء اسـتمرار تـأثر    
احلالة يف البوسنة واهلرسك تأثرا سلبيا من جراء قرار التحكيم 
ــذ تلـــك      ــة تنفيـ ــى أمهيـ ــدد علـ ــكو. وشـ ــأن برتشـ ــهائي بشـ النـ

ــؤدي إىل اســتقرار   ــة ت ــرارات بطريق ــة إىل أقصــى حــد   الق احلال
ــد        ــك مــن خــالل حتدي ــاق الســالم، وذل ــع اتف ــق م ممكــن وتتف

يتعلـــق باحلالـــة يف  احللـــول املقبولـــة جلميـــع األطـــراف. وفيمـــا
كوسوفو، قال إن استنتاجاته الشخصية ال تبعـث علـى تفـاؤل    
كبري حيث إن سالمة وأمن السكان يتزايـد تعرضـهما للخطـر    

ث تعبِّــر أكثــر فــأكثر عــن فيمــا يبــدو. وذكــر أن غالبيــة احلــواد
سياسة منظمة هتدف إىل طرد مجيـع السـكان مـن غـري األلبـان      

). وأعــرب ١٩٩٩( ١٢٤٤يقــوض القــرار  مــن كوســوفو ممــا
عن رأي مفاده أن قوة كوسوفو وبعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة    
املؤقتة يف كوسـوفو عاجزتـان عـن القضـاء علـى االسـتفزازات       

)، أو ١٩٩٩( ١٢٤٤قـــرار واألنشـــطة اهلادفـــة إىل تقـــويض ال
على ضمان املسـتوى املناسـب مـن السـالمة واألمـن للجميـع.       
بيد أنه أكد أنـه ال يوافـق علـى حمـاوالت ربـط قـرارات تتعلـق        
ــنة واهلرســــك بأيــــة مســــائل ال تتصــــل    بكوســــوفو أو البوســ
باملواضيع قيد املناقشة، ألن ذلك رمبـا فُسـر بوصـفه تـدخال يف     

  .  )٢٠١(غوسالفيا االحتاديةالشؤون الداخلية جلمهورية يو
__________ 

  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٠(
  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠١(

ــد       ــه جيــب تزوي وشــدد ممثــل اململكــة املتحــدة علــى أن
املمثل السامي بالـدعم يف عملـه، وجيـب أن يـتمكن مـن اختـاذ       

  .  )٢٠٢(القرارات الضرورية
ــلحة        ــوة مسـ ــاء قـ ــرورة إنشـ ــني ضـ ــل الصـ ــد ممثـ وأكـ

موحــدة. وأعــرب أيضــا عــن تأييــده ألعمــال احملكمــة اجلنائيــة   
السابقة الـيت يؤمـل أن تـتم بطريقـة مهنيـة      الدولية ليوغوسالفيا 
  .)٢٠٣(وحيادية وموضوعية

وأكد ممثـل سـلوفينيا أن األزمـة يف كوسـوفو وضـعت        
ــار    ــنة واهلرســـك موضـــع االختبـ ــتقرار يف البوسـ الســـلم واالسـ
الــدقيق، وأثـــىن علــى مجيـــع األطــراف يف البوســـنة واهلرســـك    
لســـلوكها املســـؤول احلكـــيم الـــذي أســـهم يف احلفـــاظ علـــى  

ــدها. فســالم البوســنة واهلرســك واســتقرارها   االســت قرار يف بل
ووحدهتا مسألة هلا أمهية حامسة بالنسبة حلل املشاكل األخـرى  
يف املنطقــة، وعلــى األخــص مشــكلة كوســوفو. ولــذلك جيــب 

  .  )٢٠٤(بذل كل اجلهود لتعزيز البوسنة واهلرسك ومؤسساهتا
  

احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عـن    -دال 
ــدويل     ــانون اإلنســاين ال ــهاكات اجلســيمة للق االنت

  اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة
(اجللســـــة  ١٩٩٦أيار/مـــــايو  ٨املقـــــرر املـــــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٦٦٣
موجهـة إىل   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ٢٤برسالة مؤرخة   

احملكمـة الدوليـة حملاكمـة    ، قـام رئـيس   )٢٠٥(رئيس جملس األمـن 
ــؤو ــانون  األشـــخاص املسـ ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ لني عـ

 الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا الســابقة اإلنســاين
__________ 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٢(
  .٢٢و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٣(
  .٢٧حة املرجع نفسه، الصف  )٢٠٤(
)٢٠٥(  S/1996/319.  


