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رسـالة مؤرخـــة ١٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٢ موجهــة إىل رئيــس جملــس 
  األمن من ممثلي كرواتيا ويوغوسالفيا لدى األمم املتحدة 

نتشرف بإبالغكم بـأن غـوران سـفيالنوفيتش، وزيـر اخلارجيـة االحتـادي يف مجهوريـة 
ــــا اليـــوم،  يوغوســالفيا االحتاديــة، وتونينــو بيكــوال، وزيــر خارجيــة مجهوريــة كرواتيــا، وقّع
ــــة االحتاديـــة جلمهوريـــة  ١٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٢، علــى بروتوكــول بــني احلكوم
يوغوسالفيا االحتادية وحكومة مجهورية كرواتيا بشــأن النظـام املؤقـت بطـول احلـدود اجلنوبيـة 

بني الدولتني. ومرفق طيه ترمجة للربوتوكول (انظر املرفق). 
والـربوتوكول هـو خطـوة أخـرى إىل األمـام يف عمليـة تعزيـز الثقـــة وعالقــات حســن 

اجلوار بني البلدين. 
ـــة كرواتيــا عــن تقديرمهــا  وتعـرب حكومتـا مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة ومجهوري
للجهود اليت بذلتها بعثة األمم املتحدة للمراقبـة يف بريفالكـا للوفـاء بالواليـة املسـندة إليـها مـن 

قبل جملس األمن. 
ـــم علــى تعميــم هــذه الرســالة ومرفقــها كوثيقــة مــن وثــائق  ونكـون ممتنـني لـو عملت

جملس األمن. 
ـــــــاتش  جاســـــنا أوغيانوف (توقيع) دجيان شاوفيتش (توقيع)
القــائم باألعمــال بالنيابـــة  السفري
ـا  مجهورية كرواتي املمثل الدائم

مجهورية يوغوسالفيا االحتادية 
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مرفـق الرسـالة املؤرخـة ١٠ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ املوجهــة إىل رئيــس 
  جملس األمن من ممثلي كرواتيا ويوغوسالفيا لدى األمم املتحدة 

  بروتوكول 
بني احلكومة االحتادية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية وحكومـة مجهوريـة 

  كرواتيا بشأن النظام املؤقت بطول احلدود اجلنوبية بني الدولتني 
إن حكومة مجهورية كرواتيا 

واحلكومـة االحتاديـة جلمهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة (يشـار إليـهما فيمـــا يلــي باســم 
��الطرفان��)، 

رغبة منهما يف اإلسهام يف السـالم الدائـم واالسـتقرار يف هـذا اجلـزء مـن أوروبـا، ويف 
تنمية عالقات حسن اجلوار، 

واقتناعا منهما بأن النظام املؤقـت الـذي ينشـئه هـذا الـربوتوكول سيسـهل السـعي إىل 
حل ائي لتحديد - رسم احلدود املشتركة بني الدولتني، 

وانطالقا من مبدأ احترام تبادل االلتزامات، وعـدم قبـول األعمـال االنفراديـة، وتنفيـذ 
الربوتوكول حبسن نية، 

والتزاما منهما بتعزيز التنمية االقتصادية الشـاملة، وخباصـة تنميـة السـياحة، يف املنطقـة 
املمتدة بطول احلدود بني الدولتني، 

ودف بناء الثقة وحتسني نوعية حياة مواطين الدولتني ومستوى معيشتهم، 
ـــا ومجهوريــة يوغوســالفيا  وانطالقـا مـن اتفـاق تطبيـع العالقـات بـني مجهوريـة كرواتي
ـــــن  A)، الـــذي تضم /51/318-S/1996/706) االحتاديـــة املوقـــع يف ٢٣ آب/أغســـطس ١٩٩٦
اعتراف كل منهما باألخرى كدولة مستقلة ذات سيادة على قدم املساواة، ومـن الـربوتوكول 
املتعلـق مببـادئ حتديــد - رســم احلــدود وصياغــة اتفــاق احلــدود بــني مجهوريــة يوغوســالفيا 

االحتادية ومجهورية كرواتيا املؤرخ ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 
ـــة مجهوريــة كرواتيــا  وانطالقـا أيضـا مـن البيـان املشـترك الصـادر عـن وزيـري خارجي
ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف نيويورك يوم ١١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، والرسـالة 
املشــتركة الــــيت وجـــهاها إىل األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة يف ١٠ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٢ 

 ،(S/2002/368)
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اتفقتا على ما يلي: 
 

أحكام متهيدية   أوال –
املادة ١ 

ينشئ الطرفان مبوجب هذا الربوتوكول نظاما مؤقتا يف املنطقة املمتـدة بطـول احلـدود 
بني الدولتني، ويظل هذا النظام قائما إىل أن يتم إبرام اتفاق بشأن احلدود بـني الطرفـني، وهـو 

ما سيكون حمل مفاوضات جتري حبسن نية بني الطرفني. 
املادة ٢ 

يتفق الطرفان علـى أن أحكـام هـذا الـربوتوكول ومرفقاتـه، وكذلـك تنفيـذه، ال متـس 
تعيني احلدود بني الدولتني بأي شكل من األشكال. 

املادة ٣ 
ينظـم هـذا الـربوتوكول بصـورة مؤقتـة العالقـات املتبادلـة فيمـا يتعلـق بعبـور احلـــدود، 
ونظــام عبــور احلــدود، وإزالــة املظــاهر العســكرية وإزالــة األلغــام، واختصاصــــات الشـــرطة 
واجلمارك، واملسائل األخـرى ذات األمهيـة بالنسـبة للمـرور وحليـاة النـاس يف املنطقـة اخلاضعـة 

هلذا الربوتوكول. 
 

التقسيم املؤقت للوالية القضائية   ثانيا –
املادة ٤ 

يتفق الطرفان على أن متـارس مجهوريـة كرواتيـا بصـورة مؤقتـة الواليـة القضائيـة علـى 
 ،(Y 6543550, X 4697500 اإلحداثيات) املنطقة الربية الواقعة إىل اجلنوب الغريب من كونفني
وأن متـارس مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة الواليـة القضائيـــة علــى املنطقــة الربيــة الواقعــة إىل 

الشمال من كونفني. 
واخلريطة الطوبوغرافية مبقياس رسـم ١ : ٠٠٠ ٢٥ املرفقـة ـذا الـربوتوكول تشـكل 

جزءا ال يتجزأ منه (املرفق األول)*  
املادة ٥ 

يتفق الطرفان على اسـتبعاد وجـود الشـرطة والقـوات العسـكرية للطرفـني مـن املنطقـة 
البحريــة الواقعــة إىل غــرب اخلــط املســتقيم املمتــد مــن كونفــني إىل نقطــة األســالك الثالثـــة 
(اإلحداثيات Y 6544854, X 4694397)، قبالة رأس أوسـترو عنـد مفـترق طـرق رأس أوسـترو 

 
 

اخلرائط املرفقة ليست مستنسخة يف هذه الوثيقة.  *
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 Y 6550598, X رأس فيســــلو (اإلحداثيـات - (Y 6544359, X 4694397 اإلحداثيـــــات)
4691305) (يشــار إليـــها فيمـــا يلـــي باســـم ��املنطقـــة��)، إال يف احلـــاالت احملـــددة يف هـــذا 

الربوتوكول (الفصل الثالث). 
واخلريطة الطوبوغرافية مبقياس رسـم ١ : ٠٠٠ ٢٥ املرفقـة ـذا الـربوتوكول تشـكل 

جزءا ال يتجزأ منه (املرفق الثاين). 
املادة ٦ 

ميتـد التعيـني املؤقـت حلـدود البحـر اإلقليمـــي مــن نقطــة األســالك الثالثــة قبالــة رأس 
أوسترو عند مفترق طرق رأس أوسترو - رأس فيسلو يف خط مستقيم ملســافة ١٢ ميـال حبريـا 

بسمت مقداره ٢٠٦ درجات إىل أعايل البحار. 
واخلريطة البحرية مبقياس رسم ١ : ٠٠٠ ٢٥ املرفقة ـذا الـربوتوكول تشـكل جـزءا 

ال يتجزأ منه (املرفق الثالث). 
 

الوالية القضائية املؤقتة يف املنطقة   ثالثا –
املادة ٧ 

ألغراض محاية األمن العام ومنع وتعقب مرتكيب مجيع أشكال األعمال غري املشـروعة 
داخل املنطقة، على النحو املشار إليه يف املادة ٥ من هذا الربوتوكول، ينشأ طاقم مشـترك مـن 

الشرطة ميارس مهامه على منت سفينة شرطة. 
ويتحدد بالتفصيل تكويـن طـاقم الشـرطة املشـترك وصالحياتـه وإجراءاتـه، فضـال عـن 
ـــزأ ال يتجــزأ مــن هــذا  اسـتخدام سـفينة الشـرطة، يف مرفـق مسـتقل (املرفـق الرابـع) يشـكل ج

الربوتوكول. 
املادة ٨ 

يتفـق الطرفـان علـى السـماح يف املنطقـة املشـار إليـها يف املـادة ٥ أعـاله بأنشـطة صيــد 
األمسـاك لألغـراض الرياضيـة و/أو الترفيهيـة (يشـار إليـها فيمـا يلـي باســـم ��صيــد األمســاك��) 
ـــد األمســاك صــادرة عــن أنديــة صيــد األمســاك لألغــراض  لألشـخاص احلـائزين لتصـاريح لصي
الرياضية و/أو الترفيهية الواقعة يف املنطقة احلدودية ألحــد الطرفـني، علـى النحـو احملـدد يف هـذا 

الربوتوكول، أو عن سلطاا املختصة. 
وجيـوز للطرفـني إصـدار مـا يصـل إىل مائـة تصريـح سـنوي ملواطنيـهما، ومـا يصــل إىل 

عشرة تصاريح يومية لرعايا الدول األخرى. 
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يسمح مبعدات الصيد التالية أثنـاء ممارسـة رياضـة صيـد األمسـاك يف املنطقـة: صنـارات 
الصيد يف األمواج حبد أقصى قطعتني، وأجهزة الصيد حبد أقصى قطعتني، وخيوط الصيـد حبـد 
أقصى قطعتني، وأدوات صيد الرخويات راسية األرجـل حبـد أقصـى قطعتـني، وحـراب الصيـد 
حبـد أقصـى قطعتـني. ويسـمح باسـتخدام قضبـان الصيـد ذات البكـــرات يف صيــد األمســاك إىل 
جانب معدات الصيـد املذكـورة، ويسـمح باسـتخدامها مـن الشـاطئ أو مـن علـى مـنت قـارب 

يرسو أو يتحرك يف املياه. 
ويلـزم أيضـا احلصـول علـى تصريـح ملمارسـة صيـد األمسـاك لألغـراض الرياضيـــة و/أو 

الترفيهية من الشاطئ. 
ال يسمح بصيد األمساك إال أثناء النهار، من وقت شروق الشمس حىت غروا. 

عنـد صيـد األمسـاك، يتعـني علـى األشـخاص الذيـن يقومـون بصيـد األمسـاك لألغــراض 
الرياضية و/أو الترفيهية التقيد بالقواعد واألنظمة الوطنية املتعلقة حبماية األمساك وتنظيم حجـم 

األمساك وموسم الصيد يف الدولة الطرف اليت تكون األنظمة فيها أشد صرامة. 
تحظـر داخـل املنطقـة مجيـع األنشـطة األخـرى لصيـد األمسـاك فـوق و/أو حتـت ســطح 
ــات و/أو  البحـر (الصيـد بالبنـادق حتـت املـاء، ومجـع احليوانـات البحريـة الرخويـة و/أو املرجاني

اإلسفنج و/أو الكائنات البحرية األخرى، فيما عدا الرخويات الرأسية األرجل). 
ال يسمح ملن يقوم بصيد األمساك جبمع أكثر من مخسـة كيلوغرامـات مـن األمسـاك أو 
الرخويات الرأسية األرجل. وإذا ما مت صيد مسكة يزيد وزـا عـن مخسـة كيلوغرامـات، جيـب 

أن يتوقف الصياد عن الصيد بقية اليوم. 
يف حالـة حـدوث انتـهاكات أكـثر خطـورة للنظـام املنشـأ مبوجـب هــذه املــادة، تقــرر 
اللجنة املشتركة املنشأة بغرض تنفيـذ هـذا الـربوتوكول (يشـار إليـها فيمـا يلـي باسـم ��اللجنـة 

املشتركة��) شروطا الستئناف الصيد أشد صرامة مما تتضمنه هذه املادة. 
يتفـق الطرفـان علـى أال يسـمح يف املنطقـــة، حــىت إشــعار آخــر، بأيــة أنشــطة للصيــد 

التجاري أو لبعض الوقت، أو بأية تنمية للحياة البحرية. 
تقرر اللجنة املشتركة، بعد ستة أشهر من توقيـع الـربوتوكول، إمكانيـة توسـيع نطـاق 

النظام املنشأ مبوجب هذه املادة، إذا ما كانت هناك ضرورة لذلك. 
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املادة ٩ 
يضطلع فريق مشترك من الشرطة بعمليات البحث واإلنقاذ يف املنطقة. ويطلـب ربـان 
سـفينة الشـرطة املسـاعدة مـن أيـة سـفن و/أو طـائرات متاحـــة، إذا مــا كــانت هنــاك ضــرورة 

لذلك. 
 

إزالة املظاهر العسكرية   رابعا –
املادة ١٠ 

يتعهد الطرفان بإزالة املظاهر العسكرية متاما من املنطقة الربية التاليـة: داخـل مجهوريـة 
كرواتيـا ملســـافة مخســة كيلومــترات، وداخــل مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة ملســافة ثالثــة 
كيلومترات من اخلط احملدد يف املادة ٤ من هذا الربوتوكول؛ ويستثىن مـن نظـام إزالـة املظـاهر 

العسكرية الطريق املمتد من قرية بوليتشي إىل مولونات ومنطقة مولونات. 
املادة ١١ 

املنــاطق الــيت تتــم إزالــــة املظـــاهر العســـكرية منـــها، والـــوارد وصفـــها يف اخلرائـــط 
الطوبوغرافية الثالث مبقياس رسم ١ : ٠٠٠ ٢٥ املرفقة ذا الربوتوكول، واليت تشكل جـزءا 

ال يتجزأ منه – املرفقات الرابع/١، والرابع/٢، والرابع/٣ – تتحدد بالنقاط التالية:  
مجهوريــة كرواتيــا: مفــترق احلــــدود الثالثـــي (بـــني مجهوريـــة كرواتيـــا ومجهوريـــة  - ١
يوغوسـالفيا االحتاديـة والبوسـنة واهلرسـك) – تريشـنيكوف فـره – قريـة أربانـاس (مســـتثناة) – 
قرية د. ليوت (مسـتثناة) - قريـة غـرودا (مسـتثناة) – قريـة بوليتشـي (املدرسـة) – طريـق قريـة 
بوليتشـــي – قريـــة ميكوليتشـــي (مســـتثناة) – تقـــاطع الطـــــرق املوصــــل بــــني ميكوليتشــــي 

ودورينتشي - مولونات (مستثناة) – وادي لوسيتشيا. 
ــــا  مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة: مفــترق احلــدود الثالثــي (بــني مجهوريــة كرواتي - ٢
ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية والبوسنة واهلرسك) – سوفيتش (القمة ١١٤٤) – فيليا غالفـا 
ــــة سيفركودجـــي – قريـــة  (النقطــة اهلندســية ٩٩١) - قريــة ديزداريــف دو (مســتثناة) – قري
ـــة مويديــج (مســتثناة) – الطريــق املوصــل مــن قريــة راتيســفينا إىل إيغــالو  الزاريفتشـي - قري

(مستثناة) – إيغالو (مستثناة). 
املادة ١٢ 

ال يسمح يف املنطقة اخلالية من املظاهر العسـكرية بنشـر وحـدات القـوات املسـلحة أو 
ـــك ال يســمح مبنظومــات االســتطالع  منظومـات نـريان العمليـات بـرا أو حبـرا أو جـوا، وكذل

الربي أو البحري أو اجلوي، مبا فيها منظومات الدول األخرى. 
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املادة ١٣ 
يعيـد الطرفـان حتديـد اهلـدف مـن مجيـع التحصينـــات وإزالتــها أو تدمريهــا، ويقومــان 
بتفكيـك مجيـع األسـلحة وســحب مجيــع القــوات، وال ســيما منظومــات القذائــف واملدفعيــة 
واملدرعات والقذائف املضـادة للدبابـات ومنصـات القذائـف، مـن املنطقـة اخلاليـة مـن املظـاهر 

العسكرية. 
يواصــل الطرفــان التعــاون يف إزالــة األلغــام يف املنطقــة املشــمولة ــذا الـــربوتوكول، 

ويعززان من ذلك التعاون. 
املادة ١٤ 

تتم مراقبة املنطقة اخلالية من املظاهر العسـكرية وفقـا للمرفـق السـادس، الـذي يشـكل 
جزءا ال يتجزأ من هذا الربوتوكول. 

املادة ١٥ 
ـــة بأيــة أنشــطة  تتعـهد مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة بضمـان أال تقـوم سـفنها احلربي
للمنـاورات، وأال تظـهر أي نـوع مـن القــوة، أو تقــوم بنقــل وإنــزال أيــة طــائرات مــن علــى 
سـطحها، وأال تتوقـف أو ترسـو، إال يف حـــاالت حتطــم الســفن وعمليــات البحــث واإلنقــاذ 
وتوفري املساعدة، مبا يف ذلك يف احلوادث اإليكولوجية، وذلك أثنـاء مرورهـا إىل اجلنـوب مـن 
مفترق الطرق املوصل بني رأس كوبيال ورأس دوروف كام، وإىل الشمال من مفـترق الطـرق 
املوصل بني رأس أوسترو ورأس مرييشــيت، وإىل الشـرق مـن اخلـط احملـدد يف املـادة ٥ مـن هـذا 

الربوتوكول. 
وتتعهد مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة بضمـان أن تبحـر غواصاـا يف املنطقـة املشـار 

إليها يف الفقرة ١ أعاله فوق سطح املاء وهي رافعة أعالمها. 
وتتعهد مجهورية كرواتيا بضمـان أال تبحـر سـفنها احلربيـة يف املنطقـة املشـار إليـها يف 

الفقرة ١ أعاله إال يف حالة التعاون العسكري مع مجهورية يوغوسالفيا االحتادية. 
املادة ١٦ 

جتـري أنشـطة املنـاورات يف البحـر اإلقليمـي لكـل مـن الطرفـني بالطريقـــة الــيت تكفــل 
أال تكون البارامترات الطولية ملنطقة التدريب واألهداف موجهة حنو الطرف اآلخر. 
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معابر احلدود وعبور احلدود   خامسا –
املادة ١٧ 

يتفق الطرفان على املضي قدما يف تعديل االتفاقات املربمة بــني الدولتـني لتنظيـم معـابر 
احلدود وعبور احلدود، دف متديـد تطبيـق االتفاقـات املذكـورة أيضـا علـى املنـاطق اخلاضعـة 

هلذا الربوتوكول. 
املادة ١٨ 

إىل أن يتم االتفاق على مرفق لالتفاق املتعلق بتعيني معابر احلــدود املـربم بـني حكومـة 
مجهورية كرواتيا وحكومـة مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة عـام ١٩٩٧، يتفـق الطرفـان علـى 
مواصلـة اسـتخدام معـرب كاراسوفيتشـي - سـوتورينا احلـدودي للحركـة الدوليـة للعبـور الــربي 
لألفـراد والسـلع، وعلـى إعـادة تصنيـف معـرب فيتاليينـا - نيفيتشـي احلـدودي كمعـرب حـــدودي 

حلركة الركاب الربية الدولية. 
وبغـرض اسـتخدام املسـاحات بصـورة اقتصاديـة وخفـض تكـاليف البنـاء، تقـام معــابر 
احلدود عل مواقع مشتركة يف إقليم أي مـن الطرفـني. وحيـدد مرفـق مسـتقل هلـذا الـربوتوكول 
كيفية إنشاء واستخدام املواقع، واقتسام املصروفات، وطريقة عمل اخلدمات املختصـة  التابعـة 

للطرفني يف املواقع املشتركة. 
املادة ١٩ 

إىل أن يتم االتفاق على مرفق لالتفاق املتعلق بتعيني معابر احلــدود املـربم بـني حكومـة 
ـــة  مجهوريـة كرواتيـا وحكومـة مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة عـام ١٩٩٧، تبـدأ حركـة مؤقت
لعبور احلدود، مبا ميكن املقيمني يف بلديات زوبا دوبروفاتشا وكونفايل ومدينة دوبروفنيـك يف 
مجهوريـة كرواتيـا، ويف بلديـات هرسـك - نـويف وكوتـور وتيفـات يف مجهوريـــة يوغوســالفيا 

االحتادية من عبور احلدود مبوجب تصاريح لعبور احلدود. 
وتصدر مجهورية كرواتيا تصاريح العبور لسـكان البلديـات احلدوديـة احملـددة يف هـذا 

الربوتوكول. 
يستخدم مواطنو مجهورية يوغوسالفيا االحتادية بصورة مؤقتة بطاقـات اهلويـة السـارية 

مع قصاصات تسجيل تصدر يف البلديات احلدودية احملددة يف الفقرة ١ أعاله. 
املادة ٢٠ 

يتعـهد الطرفـان بـأن تسترشـد سـلطات الشـرطة ومكـاتب اجلمـارك املختصـــة يف كــل 
منهما، يف ممارستها لصالحياا، مببدأ تبادل التشاور والتعاون وجتنب وقوع احلوادث. 
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يتم التعامل مع انتهاكات النظام املتفق عليه على مستوى إدارات الشرطة، أي مراكز 
الشرطة ومكاتب اجلمارك. 

 
البحث واإلنقاذ يف البحر   سادسا –

املادة ٢١ 
يتعاون الطرفان يف القيام بعمليات البحـث واإلنقـاذ يف البحـر وفقـا ألحكـام االتفاقيـة 

الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحر لعام ١٩٧٩. 
املادة ٢٢ 

يتفق الطرفان على أن تقوم السلطات املختصة بالبحث واإلنقاذ يف مجهوريـة كرواتيـا 
بتنسيق عمليات البحث واإلنقاذ ومسـاعدة السـفن الـيت تطلـب النجـدة داخـل املنطقـة الواقعـة 
ضمــن مســؤولية مجهوريــة كرواتيــا، بينمــا تقــوم الســلطات املختصــة بــالبحث واإلنقـــاذ يف 
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية بتنسيق عمليات البحث واإلنقاذ ومسـاعدة السـفن الـيت تطلـب 

النجدة داخل املنطقة الواقعة ضمن مسؤولية مجهورية يوغوسالفيا.  
ويـأذن كـل طـرف للسـلطات القائمـة بتنسـيق عمليـــات البحــث واإلنقــاذ باالتصــال 

مباشرة بالسلطات املناظرة هلا يف الطرف اآلخر. 
 

التعاون يف حالة حدوث تلوث حبري   سابعا –
املادة ٢٣ 

إدراكا لضرورة احلفاظ على البيئة البحرية، يتعـاون الطرفـان يف تنفيـذ التدابـري الراميـة 
إىل منع حدوث التلوث من السفن والرب والطائرات. 

املادة ٢٤ 
يقـوم الطرفـان بصـورة منتظمـة مبراقبـة حالـة البيئـة البحريـة، ومنـع التـــهديدات للنظــم 
اإليكولوجية البالغة القيمة من الناحيتني البيئية واالقتصادية يف الوقت املناسب، واختـاذ التدابـري 

الالزمة حلمايتها واستغالهلا بصورة تتسم باملسؤولية. 
ولغرض املتابعة املنتظمة حلالة البيئة البحريـة، يقـوم الطرفـان بصـورة مشـتركة بأعمـال 

الرصد وإثبات الوقائع.   
يتصرف الطرفان وفقا لالتفاقات الدولية املتعلقة بتصريف النفايات يف البحر، ويتقيـدا 
بااللتزامـات املنصـوص عليـها مبوجـب اتفاقيـة تقييـم األثـر البيئـي يف إطـار عـرب حـــدودي لعــام 

 .١٩٩١
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املادة ٢٥ 
يف حالة حدوث تلوث نفطي، يقدم الطرفان املساعدة املتبادلة وفقـا لالتفاقيـة الدوليـة 

املتعلقة بالتأهب واالستجابة والتعاون يف مكافحة التلوث النفطي لعام ١٩٩٠. 
وبناء على طلب أي من الطرفني، يقوم الطرف اآلخر، يف حدود إمكانياتــه والوسـائل 
املتاحـة لـه، بتنسـيق وتوفـري املسـاعدة االستشـارية والتقنيـة الالزمـة الختـاذ تدابـــري عنــد وقــوع 
حوادث تنطوي على تلوث نفطي. ويستند تعويض النفقات املتكبــدة يف توفـري هـذه املسـاعدة 
إىل أحكام مرفق االتفاقية الدوليـة املتعلقـة بالتـأهب واالسـتجابة والتعـاون يف مكافحـة التلـوث 

النفطي لعام ١٩٩٠. 
 

التعاون يف ميدان السياحة   ثامنا –
املادة ٢٦ 

يتفق الطرفان على تشجيع التنميـة املشـتركة للسـياحة يف املنطقـة احلدوديـة، ووصـوال 
إىل هذه الغاية، سيربمان اتفاقا مستقال دف تشجيعها. 

ويتفـق الطرفـان علـى التعجيـل، خـالل فـترة النظـام املؤقـت، بـإجراءات عبـور احلــدود 
لألفواج السياحية املنظمة ملواطين الطرفني وملواطين البلدان األخرى على حد سواء. 

املادة ٢٧ 
يتفــق الطرفــان علــى عــدم القيــام بــإجراءات مراقبــة احلــــدود (إجـــراءات اجلمـــارك 
ـــون برياضــة اليخــوت، واألنشــطة التروحييــة  والشـرطة) جتـاه األشـخاص والسـفن الذيـن يقوم
والرياضيـة، يف املنطقـة البحريـة املمتـدة مـن رأس زيغـانت إىل رأس فيسـلو علـى اخلـط املوصــل 
بني رأس كونفني ورأس دجوروف كام، إذا كانوا يتمتعـون حبـق الوصـول إىل الشـاطئ الـذي 
يتبعونـه، وذلـــك يف الفــترة مــن ١ نيســان/أبريــل إىل ٣١ تشــرين األول/أكتوبــر، شــريطة أن 
يكونوا مقيمني يف البلديات احلدودية ألي من الطرفني أو أن يبلغـوا السـلطة املختصـة يف تلـك 

البلديات بإقامتهم، وأن يغادروا املنطقة البحرية املذكورة يف نفس اليوم. 
ويتفق الطرفان على السماح ملواطين الطرفني والبلدان األخرى مبمارسة صيد األمسـاك 
لألغــراض الرياضيــة و/أو الترفيهيــة يف املنطقــة يف الفــترة الزمنيــة للشــروط احملــددة مبوجــــب 

الفقرة ١ أعاله، وفقا للنظام املنشأ مبوجب املادة ٨ من هذا الربوتوكول. 
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املادة ٢٨ 
ألغراض زيادة تدفق وسالمة احلركة اجلوية، يقـوم الطرفـان مبواءمـة إجـراءات اهلبـوط 

واإلقالع يف مطاري تيفات ودوبروفنيك. 
عند تنفيذ الفقرة ١ أعاله، ينشئ الطرفـان خطوطـا هاتفيـة مباشـرة بـني مركـز مراقبـة 
الرحـالت اجلويـة يف دوبروفنيـك ومركـز مراقبـة الرحـالت اجلويـة يف بودغوريتشـا؛كمـا ينشــأ 
خط هاتفي مباشر بني مركز مراقبة الرحالت اجلوية يف دوبروفنيـك ومركـز مراقبـة الرحـالت 
اجلوية يف تيفات من أجل تنسيق أنشطة طائرات مكافحة احلرائق وعمليات البحـث واإلنقـاذ، 

فضال عن تبادل املعلومات عن حركة وقواعد الطريان بالعني اردة. 
املادة ٢٩ 

تقوم اهليئات املختصة يف الطرفني خالل ثالثني يوما بصياغة اتفاق للتنسيق بني مركـز 
مراقبة الرحالت اجلوية يف دوبروفنيـك ومركـز مراقبـة الرحـالت اجلويـة يف بودغوريتشـا وفقـا 
للمادة ٢٨ من هذا الربوتوكول، كما تقوم مبواءمة اتفاق التنسيق بني مركز مراقبـة الرحـالت 

اجلوية يف منطقة زغرب ومركز مراقبة الرحالت اجلوية يف منطقة بلجراد. 
 

أحكام ختامية   تاسعا –
املادة ٣٠ 

يتفق الطرفان على أن يربما يف أقرب وقت ممكـن بعـد توقيـع هـذا الـربوتوكول مرفقـا 
لالتفاق املعقود بني حكومة مجهورية كرواتيا وحكومة مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة بشـأن 
تعيـني معـابر احلـدود عـام ١٩٩٧، وذلـك لتصنيـف معـابر احلـدود علـى احلـدود اجلنوبيـة بـــني 

الدولتني. 
ويـربم الطرفـان يف نفـس الفـترة ضميمـة للمرفقـني األول والثـاين لالتفـاق املعقـود بـــني 
حكومة مجهورية كرواتيا وحكومة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية بشأن حركة عبـور احلـدود 

عام ١٩٩٧. 
املادة ٣١ 

ـــن وفــد لكــل مــن الطرفــني.  تنشـأ جلنـة مشـتركة لتنفيـذ هـذا الـربوتوكول، تتـألف م
وباإلضافة إىل الرئيس، يتألف كل وفد مما يصل إىل ستة أعضاء. 

وتعمل اللجنة املشتركة وفقا لنظامها الداخلي الذي تعتمده يف اجتماعها األول. 
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وتحل أية خالفات قد تنشأ بني الطرفني بشـأن تفسـري هـذا الـربوتوكول وتنفيـذه مـن 
خالل التفاوض املباشر وفقا ملبدأ عالقات حسن اجلوار. 

املادة ٣٢ 
يدخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ يف تاريخ تلقـي آخـر إخطـار، مـن خـالل القنـوات 
الدبلوماسية، يبلغ فيه كل طرف الطرف اآلخر بإجناز شروطه القانونية الداخليـة الالزمـة لبـدء 

سريان الربوتوكول. 
ويسري هذا الربوتوكول بصورة مؤقتة اعتبارا من تاريخ توقيعه. 

ـــوم __ ، املوافــق _____ مــن شــهر ______ ٢٠٠٢، يف نســختني  أبـرم يف ____ ي
أصليتني باللغتني الكرواتية والصربية، تتمتع كل منهما بنفس احلجية القانونية. 

 
ــــــــــة االحتاديـــــــــة  عــــــــن احلكوم عن حكومة 

جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية  مجهورية كرواتيا
 =========== ========

غــــــــــــــوران ســـــــــــــــفيالنوفيتش   تونينو بيكوال
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 املرفق الرابع 
تكوين وصالحيات وإجراءات طاقم الشرطة املشترك، واستخدام سفينة 

 الشرطة يف املنطقة 
املادة ١ 

ينشـأ طـاقم مشـترك مـن الشـرطة يعمـل علـى مـنت سـفينة شـرطة وفقـا للمـادة ٧ مـــن 
الربوتوكول املربم بني احلكومـة االحتاديـة جلمهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة وحكومـة مجهوريـة 

كرواتيا بشأن النظام املؤقت بطول احلدود اجلنوبية بني الدولتني. 
املادة ٢ 

يقوم طاقم الشرطة املشترك بأعمال الداوريـة يف املنطقـة املنشـأة مبوجـب املـادة ٥ مـن 
الربوتوكول.  

ويقوم طاقم الشرطة املشترك بأعمال الداورية املنصوص عليها يف الفقرة ١ أعـاله مـن 
على منت سفينة الشرطة اليت يوفرها كل من الطرفني بالتناوب. 

املادة ٣ 
يف اإلجـراءات الـيت يتبعـها طـــاقم الشــرطة املشــترك، ومــن أجــل منــع األعمــال غــري 
املشروعة وتعقب مرتكبيها، يكون من حقه التحقق من العلم الذي ترفعـه السـفينة، وإيقافـها، 
وفحص وثائقها وسجالا، فضال عن تفتيش السفينة ومنعـها مـن اإلحبـار داخـل املنطقـة و/أو 

إصدار األوامر هلا مبغادرا. 
وعنـد إثبـات وقـوع العمـل غـري املشـروع، يطبـق قـــانون الدولــة الطــرف الــيت حيمــل 
جنسيتها مرتكب العمل. ويف حالـة مـا إذا كـان حيمـل جنسـية مزدوجـة، يطبـق قـانون الدولـة 
الطرف اليت سـجل فيـها مرتكـب العمـل غـري املشـروع حمـل إقامتـه. ويف حالـة مـا إذا مل يكـن 
مرتكب العمل غري املشروع حيمل جنسية أي مـن الطرفـني، يطبـق قـانون الدولـة الطـرف الـيت 

سجل فيها مرتكب العمل غري املشروع حمل إقامته من قبل. 
وإذا ما ثبت أن أشخاصا علـى مـنت سـفينة قـد ارتكبـوا انتـهاكا إلحـدى القواعـد، أو 
ضبطوا وهم يرتكبون انتهاكا إلحدى القواعد، يؤذن لطاقم الشرطة املشترك بإيقـاف السـفينة 
والتحفـظ عليـها. ويف حالـة رفـض السـفينة التوقـف عنـد اإلشـارة هلـا بذلـك، يكـون مـن حــق 

طاقم الشرطة املشترك أيضا مطاردة السفينة مطاردة مستمرة. 
وميكن املضي يف املطاردة املستمرة لسفينة مبوجب الفقـرة ٣ أعـاله حـىت اخلـط احملـدد 

يف املادة ٥ من الربوتوكول. 
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ويتم إخطار الطرفني بإجراء املطاردة النشطة والقبض على السفينة. 
املادة ٤ 

إذا ما واصلت السفينة املطَاردة إحبارهـا خـارج املنطقـة، يبلـغ طـاقم الشـرطة املشـترك 
الطرفـني بذلـك، ويكونـا ملزمـني مبواصلـة املطـاردة النشـطة بغـــرض إيقــاف الســفينة والقبــض 

عليها، والتصرف وفقا للمادة ٥ من هذا املرفق. 
وإذا ما حتركت السفينة املطَاردة حنو املنطقة، يواصل طاقم الشرطة املشـترك مطاردتـه 
ـــاردة إحبارهــا خــارج  للسـفينة دون توقـف حـىت القبـض عليـها. وإذا مـا واصلـت السـفينة املطَ

املنطقة، يبلغ طاقم الشرطة املشترك الطرفني بذلك. 
املادة ٥ 

خيضع املواطنون الذين يضبطون وهم يرتكبون أعماال غري مشـروعة للواليـة القضائيـة 
للدولة الطرف اليت حيملون جنسيتها، وإذا كــانوا حيملـون جنسـية مزدوجـة، خيضعـون للواليـة 

القضائية للدولة الطرف اليت سجلوا إقامتهم فيها. 
خيضع مواطنو الـدول األخـرى الذيـن يضبطـون وهـم يرتكبـون أعمـاال غـري مشـروعة 

للوالية القضائية للدولة الطرف اليت سجلوا إقامتهم فيها من قبل. 
املادة ٦ 

يتألف طاقم الشرطة املشترك من أربعة من ضباط الشرطة: 
اثنان من أفراد الطاقم، واحد من كل طرف، يتناوبان العمل كربان للسفينة؛  -

اثنان من أفراد الطاقم لتسيري السفينة، واحد من كل طرف.  -
يكـون ضبـاط شـرطة طـاقم الشـرطة املشـترك مـن ضبـــاط إدارة شــرطة دوبروفنيــك-

نرييتفا ومركز أمن هرسك نويف. 
املادة ٧ 

يقـوم طـاقم الشـرطة املشـترك احملـدد يف املـادة ٦ مـن هـذا املرفـق بتسـيري الســـفينة الــيت 
ستحمل عالمة ����POLICIJA (شرطة) على جانبيها، وتكون مزودة بصـافرة إنـذار وأضـواء 

متقطعة، غري أا لن حتمل علم الدولة الطرف اليت تنتمي إليها. 
املادة ٨ 

تكون قيادة سفينة طاقم الشرطة املشترك بالتناوب بني رباين السفينة حسب مـا حمـدد 
يف املادة ٦ من هذا امللحق مرة كل شهر بدءا من يوم إنشاء طاقم الشرطة املشترك. 
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املادة ٩ 
يكون ربان ملزما بوضع خطة شهرية للعمل يف املنطقة حسـبما هـو حمـدد يف املـادة ٥ 
من الربوتوكول على النحو الذي يكفـل ختطيـط مـا ال يقـل عـن أربـع مـهام كـل شـهر خـالل 

أشهر الشتاء، يف حني يتحدد عدد املهام صيفا تبعا لتقدير الطرفني. 
وعندما ال يكون طاقم الشرطة املشترك احملـدد يف املـادة ٦ قائمـا مبـهام، يكـون ملزمـا 

بالبقاء يف حالة تأهب واستعداد للعمل خالل فترة معقولة من الوقت. 
املادة ١٠ 

يتحمل كل طرف تكاليف الصيانة والوقود لسفينته. 
أثناء إجراء العمرة واإلصالحات للسفينة، يلتزم الطرفان بتوفري سفينة أخرى. 

املادة ١١ 
ال حتمل سفينة طاقم الشرطة املشترك أية أسلحة. 

يرتـدي أفـراد طـاقم الشـرطة املشـترك احملـدد يف املـادة ٦ مـن هـذا املرفـق زيـا موحــدا، 
ـــاد لتقييــد املقبــوض عليــهم، وجيــوز هلــم محــل أســلحة صغــرية مــع  وحيملـون هـروات وأصف

خرطوشة ذخرية احتياطية. 
جيوز استخدام األسلحة يف حالـة الدفـاع عـن النفـس وطلـب املسـاعدة وفقـا للقوانـني 

والقواعد الوطنية. 
املادة ١٢ 

يتصل طاقم الشـرطة املشـترك بالالسـلكي مبركـز اتصـاالت العمليـات يف إدارة شـرطة 
دوبروفنيك-نرييتفا ومركز أمـن هرسـك نـويف، مسـتخدما قنـاة تـردد عـال جـدا، كمـا يتصـل 

بالسفن األخرى عن طريق حمطة حبرية عرب قناة مفتوحة. 
املادة ١٣ 

يكون طاقم الشرطة املشترك مسؤوال عن أمن سفينة الشرطة، مبعىن تأمينـها يف مكـان 
رسوها وخارجه، تبعا لألحوال اجلوية. 

يكـون حمـل الرسـو الدائـم للسـفينة احملـددة يف املـادة ٧ مـن الـربوتوكول يف املنطقـــة يف 
بريفالكا (الرصيف البحري املوجود بالفعل). 

يف حالة القوة القاهرة، جيوز لطـاقم الشـرطة املشـترك اإلحبـار بالسـفينة خـارج املنطقـة 
والبحث عن مأوى يف مكان يتمتع باحلماية. 

ـــاهرة املذكــورة يف الفقــرة الســابقة، يتحتــم علــى طــاقم  عقـب توفـق حالـة القـوة الق
الشرطة املشترك إعادة السفينة إىل املنطقة. 



1602-73508

S/2002/1348

 املرفق السادس 
 مراقبة املنطقة اخلالية من املظاهر العسكرية 

املادة ١ 
مبوجب املادة ١٤ من الربوتوكول املربم بني احلكومة االحتادية جلمهورية يوغوسـالفيا 
االحتادية وحكومة مجهورية كرواتيا بشأن النظام املؤقت بطول احلدود اجلنوبية بـني الدولتـني، 
تتم مراقبة املناطق اخلالية من املظاهر العسكرية مـن خـالل عمليـات تفتيـش يقـوم ـا الطرفـان 
استنادا إىل هذا املرفق، ووفقـا لتدابـري بنـاء الثقـة وتنفيـذ التدابـري األمنيـة احملـددة يف وثيقـة فيينـا 

لعام ١٩٩٩. 
تسري أحكام اجلزئني التاسع والعاشر من وثيقة فيينا لعام ١٩٩٩ علـى األنشـطة الـيت 

ال يتضمنها هذا املرفق. 
املادة ٢ 

يتفق الطرفان على أن تتم مراقبة إزالة املظـاهر العسـكرية مـن خـالل عمليـات تفتيـش 
ــــن ١ آذار/مـــارس إىل ٣٠ أيـــار/مـــايو والثانيـــة مـــن ١٥  منتظمــة يف فــترتني، متتــد األوىل م
أيلـول/ســـبتمرب إىل ١٥ تشــرين الثــاين/نوفمــرب. ويف حالــة االشــتباه يف حــدوث أنشــطة غــري 
مسموح ا يف املنطقة اخلاليـة مـن املظـاهر العسـكرية، يكـون مـن حـق كـل طـرف أن يطلـب 
تفسريا عن تلك األنشطة، وأن ينظم اجتماعا مشتركا للخرباء والقيـام بتفتيـش مفـاجئ. ويتـم 

إبالغ اللجنة املشتركة بني الطرفني بنتائج التفتيش. 
ويتفـق الطرفـان علـى القيـام ببعثـة مشـتركة يف املنطقـة اخلاليـة مـن املظـــاهر العســكرية 
(يشار إليها فيما يلي باسم ��البعثة املشتركة��) يف كل من الفترتني احملددتـني. وتشـكل البعثـة 
املشتركة مراقبة املنطقـة اخلاليـة مـن املظـاهر العسـكرية لـدى الطرفـني علـى حـد سـواء، حيـث 
يقوم كل طرف بعمليـة تفتيـش واحـدة  تسـتمر ٤٨ سـاعة. وتحسـب مـدة التفتيـش مـن أول 

دخول إىل املنطقة اخلالية من املظاهر العسكرية حىت توقيع تقرير التفتيش. 
تتم املراقبة باملركبات الصاحلة جلميع األراضي وعلى األقدام. 

املادة ٣ 
تتم مراقبة إزالة املظاهر العسكرية مـن خـالل أفرقـة تفتيـش تابعـة ملركـزي التحقـق يف 

مجهورية كرواتيا ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية. 
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يتألف فريق التفتيش من عدد يصل إىل مخسة أفراد (ما يصل إىل ثالثة مفتشـني وممثـل 
للشرطة وممثل خمتص بإزالة األلغام). وضمن العـدد احملـدد مـن املفتشـني، يكـون مـن حـق كـل 

طرف دعوة مفتش ضيف من دولة ثالثة. 
يسـتخدم فريـق التفتيـش خرائطـه اخلاصـة، وكامـريات التصويـر الفوتوغـرايف والفيديـــو 
اخلاصـة بـه، وكذلـك مناظـريه املقربـة وماكينـات اإلمـــالء. وجيــوز لفريــق التفتيــش اســتخدام 
معدات إضافية بشرط موافقة الطرف اخلاضع للتفتيش. وينقل طلب استخدام معــدات إضافيـة 

عند إعالن التفتيش. 
وجيب أن يتضمن الفريق املرافق ممثال للشرطة وممثال مسؤوال عن إزالة األلغام. 

املادة ٤ 
يوفر الطرف اخلاضع للتفتيش النقل باملركبات والطعــام وأمـاكن اإلقامـة واالتصـاالت 

والرعاية الصحية يف حالة االحتياج إليها. 
يتـم التفتيـش أثنـاء النـهار، وبعـد ذلـك يغـادر املفتشـون املنطقـة اخلاليـــة مــن  املظــاهر 

العسكرية. 
يتمتـع املفتشـون حبريـة الوصـول إىل املنطقـة اخلاليـة مـــن املظــاهر العســكرية ودخوهلــا 

واإلشراف عليها دون عراقيل. 
املادة ٥ 

تبدأ مجهورية كرواتيا البعثة املشـتركة األوىل للمنطقـة اخلاليـة مـن املظـاهر العسـكرية، 
وبعدها مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، مث يتناوب الطرفان القيام بالبعثات بنفس الترتيب. 

ال جيوز للطرفني طلب تأجيل البعثات املشتركة، إال يف حالة القوة القاهرة. 
أثناء البعثة املشتركة األوىل، يتم تصويـر املنطقـة اخلاليـة مـن املظـاهر العسـكرية ويتفـق 

على طرائق البعثات التالية وأولوياا وجدوهلا الزمين وإزالة التحصينات أو تدمريها. 
املادة ٦ 

يتم اإلعالن عن التفتيش وفقا للمـادة ٤ عـن طريـق مركـز التحقـق قبـل بـدء التفتيـش 
املنتظم مبا ال يقل عن مخسة أيـام، وقبـل بـدء التفتيـش املفـاجئ مبـا ال يقـل عـن يومـني، وذلـك 

بتقدمي استمارات تتضمن ما يلي: 
نوع املراقبة، وأسباب إجراء التفتيش املفاجئ،  -

تاريخ إجراء التفتيش،  -
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نقطة الدخول والتوقيت املقدر للوصول،  -
املعدات اليت ستستخدم أثناء التفتيش،  -

املعدات اإلضافية (إن وجدت)،  -
أمساء أفراد فريق التفتيش الكاملة ورتبهم ومناصبهم،  -

أرقام جوازات سفر مجيع أفراد فريق التفتيش.  -
يرد الطرف اخلاضع للتفتيش خالل ٢٤ ساعة من يوم تلقي اإلعالن.  

يف حالة ورود رد إجيايب من طرف على إعالن التفتيش األول يف البعثـة املشـتركة، يعلـن ذلـك 
الطـرف يف الوقـت ذاتـه عـن إجـراء تفتيشـه يف اجلـزء الثـاين مـن البعثـة املشـتركة، يف حـني يــرد 

الطرف املتلقي خالل الفترة املنصوص عليها يف الفقرة ٢ من هذه املادة. 
املادة ٧ 

ـــرب  يكفـل الطـرف اخلـاضع للتفتيـش لفريـق التفتيـش حريـة املـرور دون عراقيـل إىل املع
احلدودي احملدد كنقطة للدخول و/أو اخلروج. 

املادة ٨ 
خالل التفتيش، يتمتع أفراد فريق التفتيش باالمتيازات واحلصانات وفقا التفاقيـة فيينـا 

بشأن العالقات الدبلوماسية. 
يضمـن الطـرف اخلـاضع للتفتيـش أمـــن فريــق التفتيــش مــن حلظــة وصولــه إىل نقطــة 

الدخول حىت حلظة مغادرته إلقليم ذلك الطرف. 
أثناء التفتيش، يلتزم أفراد فريق التفتيش بالشروط القانونية واإلدارية واألمنيـة السـائدة 
يف املنطقـة، وال يعطلـون األنشـــطة املســموح ــا يف املنطقــة اخلاليــة مــن املظــاهر العســكرية، 

ويتعاونون مع ممثلي الطرف اخلاضع للتفتيش. 
املادة ٩ 

ـــش املنطقــة اخلاليــة مــن املظــاهر  يتـم إجنـاز التفتيـش بتوقيـع التقريـر املشـترك عـن تفتي
العسكرية. 

يتفـق مركـزا التحقـق التـابعني للطرفـني علـى االسـتمارات الالزمـة إلمتـام مراقبـة إزالـــة 
املظاهر العسكرية وفقا هلذا املرفق. 

يتم إبالغ اللجنـة املشـتركة بـني الطرفـني بـأي خـالف ينشـأ أثنـاء القيـام مبراقبـة إزالـة 
املظاهر العسكرية. 

 


