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  )٢٠١٢ (٢٠٤٧القرار     
 / تــشرين الثــاين١٤ املعقــودة يف ٦٨٦١الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

  ٢٠١٢ نوفمرب
    

 ،جملس األمنإن   

إىل مجيــع قراراتــه الــسابقة ذات الــصلة املتعلقــة بالرتاعــات يف يوغوســالفيا       إذ يــشري   
ن، مبــا يف ذلــك القــرارات  الــسابقة، وإىل البيانــات الــسابقة الــصادرة عــن رئيــسه يف هــذا الــشأ  

ــؤرخ ) ١٩٩٥ (١٠٣١ ــانون األول١٥املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ) ١٩٩٦ (١٠٨٨ و ١٩٩٥ديـ املـ
 ٢٠٠٢يوليــــه / متــــوز١٢املــــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤٢٣ و ١٩٩٦ديــــسمرب /كــــانون األول ١٢
يوليـه  /متـوز  ٩املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٥١ و   ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١١املؤرخ  ) ٢٠٠٣ (١٤٩١ و

) ٢٠٠٥ (١٦٣٩  و٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٢٢ املــؤرخ) ٢٠٠٤ (١٥٧٥و  ٢٠٠٤
 تـــــشرين ٢١املـــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٢٢ و ٢٠٠٥نـــــوفمرب / تـــــشريـن الثانــــــي٢١املـــــؤرخ 
 ١٧٨٥  و٢٠٠٧يونيــــه / حزيــــران٢٩املــــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٦٤ و ٢٠٠٦نــــوفمرب /الثــــاين

 تــشرين ٢٠املــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٤٥ و ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١املــؤرخ ) ٢٠٠٧(
 ١٨٩٥  و٢٠٠٩مـــــارس / آذار٢٥املـــــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٦٩ و ٢٠٠٨نـــــوفمرب /الثـــــاين

تــشرين  ١٨املــؤرخ ) ٢٠١٠( ١٩٤٨  و٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨املــؤرخ ) ٢٠٠٩(
  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٦املؤرخ ) ٢٠١١ (٢٠١٩ و ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

ــد     ــسلمية للرتاعــات يف ي  وإذ يؤكــد مــن جدي ــسوية ال ــسابقة  التزامــه بالت وغوســالفيا ال
  حفاظا على سيادة مجيع الدول هناك وسالمتها اإلقليمية ضمن حدودها املعترف هبا دوليا،

صــــل املمثــــل الــــسامي االضــــطالع    للــــدور الــــذي يوا تأييــــده التــــام  وإذ يؤكــــد   
  ،واهلرسك البوسنة يف به
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ــام للــسالم يف البوســن       وإذ يــشدد    ــاق اإلطــاري الع ــدعم تنفيــذ االتف ــى التزامــه ب ة عل
ــه   ــسالم،    (واهلرســك ومرفقات ــاق ال ــة باتف ــا جمتمع ــشار إليه ــقS/1995/999امل ، وكــذلك )، املرف

  مقررات جملس تنفيذ السالم ذات الصلة،
ــشري   ـــ    وإذ يــــ ــز القـــ ــة مبركــــ ــات املتعلقــــ ــع االتفاقــــ ــا  إىل مجيــــ ــشار إليهــــ وات املــــ

مبواصــلة  ألــف مــن اتفــاق الــسالم، وإذ يــذكر األطــراف بالتزامهــا - ١ للمرفــق بــاء التــذييل يف
  ،االمتثال لتلك االتفاقات

ــراره  وإذ يـــشري كـــذلك   ــام قـ ــالتطبيق املؤقـــت  ) ٢٠٠٤ (١٥٥١إىل أحكـ ــة بـ املتعلقـ
  ، ألف من اتفاق السالم- ١التفاقات مركز القوات الواردة يف التذييل باء للمرفق 

تقديره للممثل الـسامي، ولقائـد قـوة حتقيـق االسـتقرار املتعـددة اجلنـسيات                وإذ يؤكد     
 وأفرادها، وللممثل العسكري األقدم فـي مقـر قيـادة        ) يا التابعة لقوة االحتاد األورويب    ثملية أل ع(

سرايـيــفو ومـوظفي املقـر، وملنظمـة األمـن والتعـاون             يف) النـاتو (منظمة حلـف مشـال األطلـسي        
 املنظمــات والوكــاالت الدوليــة األخــرى يف البوســنة  أوروبــا، واالحتــاد األورويب، ومــوظفي يف
  رسك إلسهاماهتم يف تنفيذ اتفاق السالم،واهل

ــة     وإذ يؤكــد    ــة أحنــاء املنطق ــسقة لالجــئني واملــشردين يف كاف ــشاملة واملن أن العــودة ال
  ة بالنسبة لتحقيق السالم الدائم،تزال تتسم بأمهية بالغ ال

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

نفسه بإجنازات السلطات على صعيد الدولة والكيانني يف البوسنة واهلرسك وبإجنازات اجملتمـع             
  الدويل يف السنوات السبع عشرة اليت أعقبت توقيع اتفاق السالم،

ــة العامــة يف البو  وإذ يالحــظ   ــة األمني ســنة واهلرســك مــا زال يــسودها اهلــدوء   أن احلال
واالستقرار، وإذ ينوه بأن سلطات البوسنة واهلرسك أثبتت حىت اآلن أهنا قادرة علـى التـصدي           

  واجهها البيئة اآلمنة واملأمونة،للتهديدات اليت ت
ــد   ــضاء     وإذ يؤكـ ــدماج يف الفـ ــق االنـ ــنة واهلرســـك يف طريـ ــدم البوسـ ــة تقـ ــى أمهيـ  علـ
 نفسه بأمهية انتقـال البوسـنة       السالم، مسلِّما يف الوقت   أساس اتفاق    األطلسي على    - األورويب

واهلرسك إىل مرحلة تصبح فيها بلدا أوروبيا حديثا ودميقراطيا لـه مقومـات االسـتمرار وينحـو                 
  منحى اإلصالح،

تـشرين   ٦بتقارير املمثل السامي، مبا يف ذلك تقريـره األخـري، املـؤرخ             وإذ حييط علما      
  ،٢٠١٢نوفمرب /الثاين
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 على العمل على تسوية الرتاعات بـالطرق الـسلمية وفقـا ملقاصـد ميثـاق                وتصميما منه   
  األمم املتحدة ومبادئه،

إىل املبادئ ذات الصلة الـواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة بـسالمة مـوظفي األمـم                 وإذ يشري     
يــان رئيــسه ، وب١٩٩٤ديــسمرب / كــانون األول٩املتحــدة واألفــراد املــرتبطني هبــا، املعتمــدة يف  

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

ذلـك   يـدز وغـري  اإل/عملياهتا حلفظ الـسالم، يف جمـال الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  
  جلهود،ومكافحتها، وإذ يشجع هذه ااألمراض املعدية  من

، الــيت أُجنــزت يــا التابعــة لقــوة االحتــاد األورويب ثعمليــة ألبإعــادة تــشكيل وإذ يرحــب   
، واليت ُخفض بنتيجتـها عديـد القـوات املرابطـة يف البوسـنة واهلرسـك                ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول يف

على حنو يتيح هلا التركيز على بناء القدرات والتـدريب مـع االحتفـاظ يف الوقـت نفـسه بقـدرة                  
ــضاء، وكــذلك      ختوِّهلــ ــد االقت ــردع عن ــدرة ســلطات البوســنة واهلرســك علــى ال ا املــسامهة يف ق

باستعداد االحتاد األورويب، على حنـو مـا جـرى تأكيـده يف اسـتنتاجات وزراء خارجيـة االحتـاد                    
، ألن يواصل يف هذه املرحلـة االضـطالع بـدور           ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٥األورويب يف   

 البوسنة واهلرسك الراميـة إىل احلفـاظ علـى بيئـة آمنـة ومأمونـة،                عسكري تنفيذي لدعم جهود   
مبوجب والية جمدَّدة من األمم املتحـدة، وإذ يرحـب أيـضا باسـتعداد االحتـاد األورويب ملواصـلة                   

  املناقشات مع اجملتمع الدويل بشأن إعادة تشكيل الوجود الدويل يف احملفل املناسب،
ني بني االحتاد األورويب ومنظمة حلف مشـال األطلـسي    إىل الرسالتني املتبادلت   وإذ يشري   

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

ــدور الرئيــسي يف تثب  يــت الــسالم يف إطــار اجلوانــب العــسكرية التفــاق    األورويب ستــضطلع بال
  ،)S/2004/915  وS/2004/916(السالم 

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

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

  واستمرار التزام منظمة حلف مشال األطلسي،
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سالم يف اجتماعـه املعقـود      باسـتنتاجات اجمللـس التـوجيهي جمللـس تنفيـذ الـ           وإذ يرحب     
 ذلك تأييده قرار إغالق املكتـب املعـين بـالقرار النـهائي            ، مبا يف  ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣ و   ٢٢ يف

يف بريتــشكو، مكــررا يف الوقــت نفــسه التأكيــد مــرة أخــرى دعواتــه إىل الــسلطات يف البوســنة  
، الـــيت ال تـــزال ضـــرورية إلغـــالق مكتـــب املفـــوض الـــسامي، ٢+٥واهلرســـك إلجنـــاز خطـــة 

 أكــدها كــذلك اجمللــس ا حنــو مــذلــك قــضايا ممتلكــات الدولــة وممتلكــات الــدفاع، علــى  يف مبــا
  ،٢٠١٢مايو / أيار٢٣التوجيهي جمللس تنفيذ السالم يف بالغه املؤرخ 

الباعـث   جبميع القادة السياسيني يف البوسنة واهلرسك اإلحجام عـن اخلطـاب          وإذ يهيب     
  األورويب، على الفرقة وإحراز مزيد من التقدم املادي وامللموس حنو االندماج يف االحتاد

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

 ١٩٩٥نـــوفمرب /ين تـــشرين الثـــا١٠بـــشأن حتقيـــق إقامـــة احتـــاد البوســـنة واهلرســـك، املـــؤرخ  
)S/1995/1021 ويـدعو األطـراف إىل التقيـد الـدقيق بااللتزامـات املنوطـة هبـا مبوجـب                  )، املرفق ،

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

مرار اجملتمــع الــدويل يف املقــام األول علــى عــاتق ســلطات البوســنة واهلرســك نفــسها، وأن اســت 
واملاحنني الرئيسيني يف إبداء االستعداد لتحمل العبء السياسي والعسكري واالقتـصادي الـذي             
 تنطوي عليه جهود التنفيذ والتعمري أمر سيتوقف على مدى امتثال مجيع الـسلطات يف البوسـنة             

نـاء جمتمـع مـدين،    واهلرسك التفاق السالم ومشاركتها هبمة يف تنفيذ ذلك االتفاق ويف إعادة ب          
ســيما بالتعــاون التــام مــع احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة، ويف تعزيــز املؤســسات           ال

املشتركة اليت تقوي بناء دولـة مكتفيـة ذاتيـا تـؤدي مهامهـا علـى الوجـه األكمـل وقـادرة علـى                        
  ؛االندماج يف اهلياكل األوروبية، ويف تيسري عودة الالجئني واملشردين

األطراف مرة أخرى بأهنا التزمت، وفقا التفاق السالم، بالتعـاون التـام            ر  يذكِّ  - ٣  
مــع مجيــع الكيانــات املــشاركة يف تنفيــذ هــذه التــسوية الــسلمية، علــى النحــو املــبني يف اتفــاق     
السالم، أو مع الكيانات املأذون هلا من جملس األمـن بـأداء مهـام أخـرى، مبـا يف ذلـك التعـاون                       

وغوســالفيا الــسابقة يف اضــطالعها مبــسؤولياهتا عــن إقامــة العــدل حبيــاد،  مــع احملكمــة الدوليــة لي
 مبا يف ذلـك عـرب       ،ويؤكد أنه ينبغي للدول والكيانات أن تتعاون تعاونا تاما مع احملكمة الدولية           

اآلليـة الدوليـة لتـصريف األعمـال        احملكمة يف االضـطالع بعملـها، ومـع         توفري معلومات تساعد    
  ؛جلنائيتني الدوليتنياملتبقية للمحكمتني ا
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الضــطالع املمثــل الــسامي بــدوره يف رصــد تنفيــذ اتفــاق   دعمــه التــام يؤكــد   - ٤  
الــيت تــشارك يف مــساعدة األطــراف الــسالم وتقــدمي التوجيــه إىل املنظمــات والوكــاالت املدنيــة 

ــشطة املنظمــات والوكــاالت      يف ــسيق أن ــسالم، وتن ــاق ال ــذ اتف ــذكورة، ويؤكــد   تنفي ــة امل املدني
  مــن اتفــاق الــسالم، صــاحب الكلمــة ١٠د أن املمثــل الــسامي هــو، مبوجــب املرفــق  جديــ مــن

الفــصل يف امليــدان فيمــا يتعلــق بتفــسري تنفيــذ اجلانــب املــدين مــن اتفــاق الــسالم، وأنــه يف حــال  
نشوب خالف، جيوز له أن يقدم تفسريه وتوصياته، وأن يتخذ وفق مـا يـراه ضـروريا قـرارات                   

 كـــانون ١٠ و ٩ددها جملـــس تنفيـــذ الـــسالم يف بـــون يف    ملزمـــة بـــشأن املـــسائل الـــيت حـــ    
  ؛١٩٩٧ ديسمرب/األول

ــرب   - ٥   ــؤمتر       يع ــة مل ــات الوزاري ــن االجتماع ــصادرة ع ــات ال ــده لإلعالن ــن تأيي ع
  السالم؛ تنفيذ

عزمــه علــى إبقــاء حالــة تنفيــذ اتفــاق الــسالم واحلالــة يف البوســنة  يؤكــد جمــددا   - ٦  
   يف اعتبــــــاره التقــــــارير املقدمــــــة عمــــــالواهلرســــــك قيــــــد االســــــتعراض الــــــدقيق، واضــــــعا

 أدناه، وأي توصيات قد تتضمنها هذه التقارير، واستعداده للنظـر يف فـرض    ٢١ و   ١٨بالفقرتني  
  ختلف أي طرف بشكل واضح عن الوفاء بالتزاماته مبوجب اتفاق السالم؛ تدابري إذا ما

لقــوة االحتــاد دعــم ســلطات البوســنة واهلرســك لعمليــة ألثيــا التابعــة  إىليــشري   - ٧  
األورويب والستمرار وجود منظمة حلف مشال األطلسي، وإىل تأكيدها أهنمـا اخللـف القـانوين               
ــه       ــأداء مهمتيهمــا حتقيقــا ملقاصــد اتفــاق الــسالم ومرفقات لقــوة حتقيــق االســتقرار فيمــا يتعلــق ب

ت، وتذييالته وقرارات جملس األمن ذات الصلة، وأن بوسـعهما اختـاذ مـا قـد يلـزم مـن إجـراءا                    
 التفـــاق الـــسالم ٢ ألـــف و - ١يف ذلـــك اســـتخدام القـــوة، لكفالـــة االمتثـــال للمـــرفقني   مبـــا

  والقرارات ذات الصلة الصادرة عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛
 بالــدول األعــضاء الــيت شــاركت يف قــوة حتقيــق االســتقرار املتعــددة        يــشيد  - ٨  

ويف الوجــود املتواصــل ملنظمــة حلــف  ) ألورويبعمليــة ألثيــا التابعــة لقــوة االحتــاد ا (اجلنــسيات 
ــسي مشــال ــراره   األطل ــا لق ــا وفق ــذين أقيم ــهما مبوجــب   )٢٠٠٤ (١٥٧٥، الل ــددت واليت ، وم

) ٢٠٠٨ (١٨٤٥و ) ٢٠٠٧ (١٧٨٥و ) ٢٠٠٦ (١٧٢٢و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٩ قراراتــــــــــــه 
، ويرحب باسـتعدادها ملـساعدة      )٢٠١١ (٢٠١٩و  ) ٢٠١٠ (١٩٤٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٩٥ و

لـــسالم عـــن طريـــق مواصـــلة نـــشر قـــوة حتقيـــق اســـتقرار متعـــددة اجلنـــسيات أطـــراف اتفـــاق ا
  ؛واالحتفاظ بوجود متواصل للناتو) ألثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب عملية(

ألثيـا   عمليـة ( باعتزام االحتاد األورويب اإلبقاء على عملية عسكرية تابعة له     يرحب  - ٩  
  ؛٢٠١٢نوفمرب /ة واهلرسك اعتبارا من تشرين الثاينيف البوسن) التابعة لقوة االحتاد األورويب
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للدول األعضاء اليت تتصرف من خالل االحتاد األورويب أو بالتعاون معـه            يأذن    - ١٠  
لفتـرة  ) عمليـة ألثيـا التابعـة لقـوة االحتـاد األورويب          (بإنشاء قوة حتقيق اسـتقرار متعـددة اجلنـسيات          

حتقـــيق   اذ هـذا القـرار، بوصـفها خلفـا قانونيـا لقـوة      اعتبارا من تاريخ اختـ  شهرا ١٢إضافية مدهتا  
 ألــف - ١االستــــقرار ختــضـع لقيــادة وإشــراف موحــدين وتــؤدي مهامهــا املتــصلة بتنفيــذ املرفــق 

 من اتفاق السالم بالتعاون مع وجود مقر قيادة الناتو وفقا للترتيبات املتفـق عليهـا بـني               ٢واملرفق  
 تـشرين   ١٩ما أبلغا به جملـس األمـن يف رسـالتيهما املـؤرختني             الناتو واالحتاد األورويب، على حنو      

 ستـضطلع   ألثيا التابعة لقوة االحتـاد األورويب      واللتني يقران فيهما بأن عملية       ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
  ؛بالدور الرئيسي يف تثبيت السالم يف إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم

اإلبقــاء علــى وجــود  لــسي مواصــلة  بقــرار منظمــة حلــف مشــال األط رحــب ي  - ١١  
البوســنة واهلرســك يف شــكل مقــر قيــادة املنظمــة ملواصــلة املــساعدة يف تنفيــذ اتفــاق الــسالم   يف

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

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

ــاتو واال  لقــوة االحتــاد األورويب حتــاد األورويب علــى حنــو   وفقــا للترتيبــات املتفــق عليهــا بــني الن
 واللــتني ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩أبلغــا بــه جملــس األمــن يف رســالتيهما املــؤرختني  مــا

 ستـضطلع بالـدور الرئيـسي يف تثبيـت     ألثيا التابعة لقوة االحتـاد األورويب يقران فيهما بأن عملية   
  السالم يف إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم؛

 أن اتفاق السالم وأحكام قراراته السابقة ذات الصلة ستسري     جديديؤكد من     - ١٢  
 ووجود منظمة حلف مشال األطلـسي وفيمـا يتـصل           ألثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب    على عملية   

ــوا      ــن مث فاإلشــارات ال ــق االســتقرار، وم ــوة حتقي ــا أســوة بق ــسالم، ال هبم ــاق ال ســيما  ردة يف اتف
أو قـوة حتقيـق     /والقـرارات ذات الـصلة، فيمـا خيـص قـوة التنفيـذ و             ألف وتذييالته    - ١املرفق   يف

ــارية، حــسب          ــتعترب س ــسي س ــس مشــال األطل ــسي وجمل ــف مشــال األطل ــة حل ــتقرار ومنظم االس
، ألثيـا التابعـة لقـوة االحتـاد األورويب    االقتضاء، على وجود منظمة حلف مشال األطلسي، وعملية       

  واألمنية، وجملس االحتاد األورويب، على التوايل؛واالحتاد األورويب، وجلنة الشؤون السياسية 
 عن اعتزامه النظر يف شروط متديـد هـذا اإلذن عنـد االقتـضاء يف ضـوء                  يعرب  - ١٣  

  التطورات احلاصلة يف تنفيذ اتفاق السالم، واحلالة يف البوسنة واهلرسك؛
اذ باختـ  أعاله،  ١١ و   ١٠ للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرتني        يأذن  - ١٤  

 مـن اتفـاق الـسالم وكفالـة االمتثـال           ٢ ألـف واملرفـق      - ١مجيع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ املرفـق          
هلما، ويؤكد وجوب أن تستمر األطراف يف حتمل املسؤولية، على قدم املساواة، عن االمتثـال               

ابعـة  ألثيـا الت  ألحكام ذلك املرفق، وأن ختضع بالتساوي إلجراءات اإلنفاذ اليت قد تراهـا عمليـة               
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 ووجــود منظمــة حلــف مشــال األطلــسي ضــرورية لكفالــة تنفيــذ أحكــام لقــوة االحتــاد األورويب
  هذين املرفقني ومحاية تلك العملية وذلك الوجود؛

للدول األعضاء بــأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، بناء علـى طلـب عمليـة               يـأذن  - ١٥  
منظمة حلف مشال األطلسي، للدفاع عن العمليـة         أو مقر قيادة     ألثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب    

أو وجود املنظمة على التوايل، وملساعدة املنظمتني معا يف أداء مهمتيهما، ويقـر حبـق كـل منـهما                   
  للتهديد هبجوم؛ يف اختاذ مجيع التدابري الالزمة للدفاع عن النفس يف حالة تعرضهما هلجوم أو

 أعاله ووفقـا    ١١ و   ١٠وجب الفقرتني   للدول األعضاء اليت تتصرف مب     يـأذن  - ١٦  
 ألف من اتفاق السالم، بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمـة لكفالـة االمتثـال للقواعـد                - ١للمرفق  

، وذلـك فيمـا     واإلجراءات اليت تنظم الـسيطرة علـى اجملـال اجلـوي للبوسـنة واهلرسـك ومراقبتـه                
  ؛يتعلق باحلركة اجلوية املدنية والعسكرية جبميع أشكاهلا

 األطراف بأن حتترم أمـن وحريـة تنقـل أفـراد عمليـة ألثيـا التابعـة لقـوة                    يطالب  - ١٧  
  االحتاد األورويب ووجود منظمة حلف مشال األطلسي وغريهم من املوظفني الدوليني؛

ــب  - ١٨   ــاد األورويب     يطلـ ــالل االحتـ ــن خـ ــصرف مـ ــيت تتـ ــضاء الـ ــدول األعـ  إىل الـ
ف مــن خــالل منظمــة حلــف مشــال األطلــسي   بالتعــاون معــه والــدول األعــضاء الــيت تتــصر   أو
بالتعاون معها موافاة اجمللـس، كـل ثالثـة أشـهر علـى األقـل، بتقريـر عـن نـشاط عمليـة ألثيـا                 أو

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

ـــو  - ١٩   ــدول، وال يدع ــع ال ــا يلــ      مجي ــدمي م ــة، إىل مواصــلة تق ــيما دول املنطق زم س
دعــم وتــسهيالت، مبــا يف ذلــك تــسهيالت املــرور العــابر، للــدول األعــضاء الــيت تتــصرف     مــن

   أعاله؛١١ و ١٠مبوجب الفقرتني 
 باملــسامهة الــيت قدمتــها بعثــة الــشرطة التابعــة لالحتــاد األورويب، والــيت  يرحــب  - ٢٠  

  ، يف تعزيز سيادة القانون يف البوسنة واهلرسك؛٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠أُجنزت يف 
 إىل األمــني العــام أن يواصــل موافــاة اجمللــس بتقــارير مــن املمثــل  يطلــب أيــضا  - ٢١  

السامي عن تنفيذ اتفاق السالم وخباصة عـن امتثـال األطـراف لاللتزامـات املنوطـة هبـا مبوجـب                    
 واسـتنتاجات مـؤمتر تنفيـذ الـسالم      من اتفاق الـسالم  ١٠االتفاق املذكور، وذلك وفقا للمرفق      

ومــؤمترات تنفيــذ ) S/1996/1012 (١٩٩٦ديــسمرب / كــانون األول٥ و ٤املعقــود يف لنــدن يف 
  السالم املعقودة الحقا؛

  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقــرر  - ٢٢  
  


