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  )٢٠٠٩ (١٨٦٩القرار     
ــسته         ــن يف جلـــ ــس األمـــ ــذه جملـــ ــذي اختـــ ــودة يف ٦٠٩٩الـــ  / آذار٢٥ املعقـــ

  ٢٠٠٩ مارس
  

  ،إن جملس األمن  
   إىل مجيع قراراته السابقة ذات الصلة،إذ يشري  
 إىل االتفــاق اإلطــاري العــام للــسالم يف البوســنة واهلرســك ومرفقاتــه  وإذ يــشري أيــضا  

ــذ  ) ، املرفــقS/1995/999فــاق الــسالم، املــشار إليهــا مجيعــا باســم ات ( ــائج مــؤمترات تنفي وإىل نت
) ، املرفـق  S/1997/979 (١٩٩٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ و   ٩السالم املعقودة يف بون يومي      

ــومي  ــد يـــ ــانون األول١٧  و١٦ويف مدريـــ ــذييل،S/1999/139 (١٩٩٨ديـــــسمرب / كـــ )  التـــ
وكــــذلك إىل ) ، املرفــــقS/2000/586 (٢٠٠٠مــــايو / أيــــار٢٤ و ٢٣بروكــــسل يــــومي  ويف

فربايــر / شــباط٢٧اإلعالنــني الــصادرين عــن اهليئــة التوجيهيــة التابعــة جمللــس تنفيــذ الــسالم يف    
، وكـذلك إىل البيـان الـصادر عـن اهليئـة التوجيهيـة              ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٠  و ٢٠٠٨

  ،٢٠٠٩مارس / آذار١٣التابعة جمللس تنفيذ السالم يف 
مـارس  / آذار ١٣التوجيهية التابعـة جمللـس تنفيـذ الـسالم يف            بقيام اهليئة    يرحب  - ١  
 بتعيني السيد فالنتني إنزكو ممثال ساميا خلفا للسيد مريوسالف اليتشاك، ويوافق علـى              ٢٠٠٩

  هذا التعيني؛
ســــالف اليتــــشاك يف أداء عملــــه  بــــاجلهود الــــيت بــــذهلا الــــسيد مريويــــشيد  - ٢  

  ساميا؛ ممثال
يت يعلقهــا علــى دور املمثــل الــسامي يف مواصــلة   األمهيــة الــيؤكــد مــن جديــد  - ٣  

تنفيــذ اتفــاق الــسالم، ويف توجيــه وتنــسيق أنــشطة املنظمــات والوكــاالت املدنيــة املــشاركة يف   
  تقدمي املساعدة إىل األطراف يف تنفيذ اتفاق السالم؛
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ــضا    - ٤   ــد أي ــن جدي ــدان      يؤكــد م ــة يف املي ــن ســلطة هنائي ــسامي م ــل ال ــا للممث  م
  يتعلق بتفسري املرفق العاشر بشأن تنفيذ اجلانب املدين من اتفاق السالم؛ فيما

بــاإلعالنني الــصادرين عــن اهليئــة التوجيهيــة التابعــة جمللــس تنفيــذ  حيــيط علمــا   - ٥  
ــسالم يف  ــباط٢٧الـ ــر / شـ ــاين ٢٠ و ٢٠٠٨فربايـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــاء  ٢٠٠٨نـ ــشأن الوفـ  بـ

ال من مكتب املمثل الـسامي إىل مكتـب للممثـل           لالنتقباألهداف اخلمسة والشرطني الالزمني     
  .اخلاص لالحتاد األورويب يف البوسنة واهلرسك

  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٦  
  


