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 )٢٠٠٦ (١٧٢٢القرار   
/  تــشرين الثــاين٢١ املعقــودة يف ٥٥٦٧الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته     

 ٢٠٠٦نوفمرب 
 

 إن جملس األمن، 
ــه الــسابقة ذات الــصلة املتعلقــة بالــصراعات يف يوغوســالفيا    إذ يــشري   إىل مجيــع قرارات

 ١٠٣١ذلــك القــرارات الــسابقة، وإىل البيانــات الــصادرة عــن رئيــسه يف هــذا الــشأن، مبــا يف    
ــانون األول١٥املـــــــؤرخ ) ١٩٩٥( املـــــــؤرخ ) ١٩٩٦ (١٠٨٨، و ١٩٩٥ديـــــــسمرب / كـــــ

ــانون األول ١٢ ــه / متـــوز١٢املـــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤٢٣، و ١٩٩٦ديـــسمرب /كـ ، ٢٠٠٢يوليـ
املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٥١، و ٢٠٠٣يوليـــــــه / متـــــــوز١١املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٩١ و
، ٢٠٠٤نــــوفمرب /شرين الثــــاين تــــ٢٢املــــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٧٥، و ٢٠٠٤يوليــــه /متــــوز ٩
 ،٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢١املؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٩ و

 التزامـه بالتـسوية الـسياسية للـصراعات يف يوغوسـالفيا الـسابقة        وإذ يؤكد مـن جديـد      
 حفاظا على سيادة مجيع الدول هناك وسالمتها اإلقليمية ضمن حدودها املعترف ا دوليا،

 ستمرار دور املمثل السامي يف البوسنة واهلرسك، تأييده التام الوإذ يؤكد 
ــام للــسالم يف البوســنة        وإذ يــشدد  ــذ االتفــاق اإلطــاري الع ــه بــدعم تنفي  علــى التزام

 قـرارات   لك، وكـذ  )، املرفـق  S/1995/999املشار إليها معا باتفاق الـسالم،       (واهلرسك ومرفقاته   
 جملس تنفيذ السالم ذات الصلة،

ــشري  ــع االتفاوإذ يـ ــذييل      إىل مجيـ ــا يف التـ ــشار إليهـ ــوات املـ ــز القـ ــة مبركـ ــات املتعلقـ قـ
ــاء ــال   ألــف مــن اتفــاق الــسالم، وإذ يــذكِّ  - ١للمرفــق  ب ر األطــراف بالتزامهــا مبواصــلة االمتث
 االتفاقات، لتلك
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ــراره وإذ يـــشري كـــذلك  ــام قـ ــالتطبيق املؤقـــت  ) ٢٠٠٤ (١٥٥١ إىل أحكـ ــة بـ املتعلقـ
  ألف من اتفاق السالم،- ١باء للمرفق التفاقات مركز القوات الواردة يف التذييل 

 تقـديره للممثـل الـسامي ولقائــد قـوة حتقيـق االسـتقرار املتعـددة اجلنــسيات        وإذ يؤكـد  
 فـــي مقــر منظمــة ولكــبري املمــثلني العــسكريني وللمــوظفني وأفرادهــا، ) قــوة االحتــاد األورويب(

ن يف أوروبــا، ولالحتــاد يف سرايـيـــفو، وملنظمــة األمــن والتعــاو ) النــاتو(حلــف مشــال األطلــسي  
األورويب، وملوظفي املنظمات والوكـاالت الدوليـة األخـرى يف البوسـنة واهلرسـك إلسـهامام                

 يف تنفيذ اتفاق السالم،
بصورة شـاملة ومنـسقة     الجئني واملشردين يف مجيع أحناء املنطقة       ال أن عودة    وإذ يؤكد  

  الدائم،أمر ال يزال يتسم بأمهية بالغة بالنسبة لتحقيق السالم
  إىل اإلعالنات الصادرة عن االجتماعات الوزارية ملؤمتر تنفيذ السالم،وإذ يشري 
 يف الوقـت  وإذ يـشيد بعـد،  يتحقـق   بأن التنفيذ الكامل التفـاق الـسالم مل     وإذ يعترف  

ــة والكيانــات يف البوســنة واهلرســك وبإجنــازات     نفــسه بإجنــازات الــسلطات علــى صــعيد الدول
 اإلحدى عشرة سنة اليت أعقبت توقيع اتفاق السالم،اتمع الدويل يف 

 األطلــسي علــى -  أمهيــة تقــدم البوســنة واهلرســك حنــو التكامــل األورويب  وإذ يؤكــد 
 يف الوقـــت نفـــسه بأمهيـــة انتقـــال البوســـنة واهلرســـك إىل  وإذ يـــسلمأســـاس اتفـــاق الـــسالم، 

ــا لــه مقومــات االســتمرار، وقائمــا علــى     مرحلــة اإلصــالح، ومتــسما تــصبح فيهــا بلــدا أوروبي
 والدميقراطية، باحلداثة

 تـشرين   ٦ بتقارير املمثل السامي، مبـا يف ذلـك تقريـره األخـري املـؤرخ                وإذ حييط علما   
 ،)، املرفقS/2006/810( ٢٠٠٦أكتوبر /األول

 على العمل على تـسوية الـصراعات بـالطرق الـسلمية وفقـا ملقاصـد ميثـاق            وإذ يصمم  
 األمم املتحدة ومبادئه،

 إىل املبادئ ذات الصلة الـواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة بـسالمة مـوظفي األمـم                   يشري وإذ 
 بيـان رئيـسه     إىل، و ١٩٩٤ديـسمرب   / كانون األول  ٩املتحدة واألفراد املرتبطني ا، املعتمدة يف       

 ،)S/PRST/2000/4 (٢٠٠٠فرباير / شباط١٠املؤرخ 
يــة أفــراد حفــظ الــسالم يف جمــال  بــاجلهود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة لتوعوإذ يرحــب 

اإليدز وغريه من األمراض املعدية ومكافحتها يف مجيـع         /الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية     
 عملياا حلفظ السالم، وإذ يشجع هذه اجلهود،
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 باالسـتنتاجات الـيت خلـص إليهـا وزراء خارجيـة االحتـاد األورويب يف                وإذ حييط علمـا    
، والـيت تـشري إىل احلاجـة إىل بقـاء قـوة االحتـاد         ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٢اجتماعهم املعقود يف    

، وتؤكـــد اعتـــزام االحتـــاد اختـــاذ اخلطـــوات ٢٠٠٦األورويب يف البوســنة واهلرســـك بعـــد عـــام  
 الضرورية لتحقيق ذلك،

 إىل الرسالتني املتبادلتني بني االحتاد األورويب ومنظمة حلف مشـال األطلـسي      وإذ يشري  
ــا إ  ــتني وجهت ــاين ١٩ىل جملــس األمــن يف  الل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــاون  ٢٠٠٤ن ــة تع ــشأن كيفي ، ب

ــوة االحتــاد األورويب        ــأن ق ــا ب ــان فيهم ــسلم املنظمت ــتني ت املنظمــتني يف البوســنة واهلرســك، والل
ستــضطلع بالــدور الرئيــسي فيمــا يتعلــق بتثبيــت الــسالم يف إطــار اجلوانــب العــسكرية التفــاق     

 ،)S/2004/915 و S/2004/916(السالم 
جملس رئاسـة البوسـنة واهلرسـك باسـم البوسـنة واهلرسـك،             قيام   إىل   وإذ يشري كذلك   

لترتيبات اخلاصة بقوة االحتاد األورويب ووجـود مقـر قيـادة           اإقرار  بشاملة الكيانات املكونة هلا،     
 ،)S/2004/917(منظمة حلف مشال األطلسي 

واهلرســك واســتمرار التــزام    بتزايــد التــزام االحتــاد األورويب يف البوســنة    وإذ يرحــب 
 منظمة حلف مشال األطلسي،

 بالبوادر امللموسـة علـى تقـدم البوسـنة واهلرسـك صـوب التكامـل                وإذ يرحب كذلك   
ــاد          ــع االحت ــنة واهلرســك م ــرز يف مفاوضــات البوس ــدم احمل ــاد األورويب، وخباصــة التق ــع االحت م

 الـسلطات يف البوسـنة    يـدعو وإذ  األورويب بشأن إبـرام اتفـاق لتحقيـق االسـتقرار واالنتـساب،             
واهلرسك إىل تنفيذ تعهداا بالكامل، مبا يف ذلك تعهداا بشأن إصالح الـشرطة، كجـزء مـن                 

 تلك العملية،
  أن احلالة يف املنطقة ما زالت تشكل خطرا يتهدد السالم واألمن الدوليني، قرروإذ ي 
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
 بـاريس   - مرة أخرى تأييده التفاق السالم والتفاق دايتـون          يؤكد من جديد   - ١ 

 ١٩٩٥نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٠بـــشأن حتقيـــق إقامـــة احتـــاد البوســـنة واهلرســـك، املـــؤرخ  
)S/1995/1021ــا مبوجــب    ويهيــب، )، املرفــق بــاألطراف أن متتثــل بدقــة لاللتزامــات املنوطــة 

 االتفاقني املذكورين؛
 أن املـسؤولية الرئيـسية عـن مواصـلة إجنـاح تنفيـذ اتفـاق الـسالم                  تأكيـد يكرر   - ٢ 

تقع على عاتق سـلطات البوسـنة واهلرسـك نفـسها، وأن اسـتمرار اتمـع الـدويل واملـاحنني                   إمنا
الرئيسيني يف إبداء االستعداد لتحمل العبء السياسي والعـسكري واالقتـصادي الـذي تنطـوي               
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ــو    ــتعمري ه ــذ وال ــود التنفي ــه جه ــسلطات يف البوســنة      علي ــع ال ــال مجي ــدى امتث ــر ســيحدده م  أم
واهلرسك التفاق السالم ومدى التزامهـا بـأن تـشارك مـة يف تنفيـذ ذلـك االتفـاق ويف إعـادة                      
بناء جمتمع مدين، ال سيما بالتعاون التام مـع احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة، ويف تعزيـز            

 مكتفيـة ذاتيــا تـؤدي مهامهـا علــى الوجـه األكمــل     املؤسـسات املـشتركة الــيت تقـوي بنـاء دولــة    
 وتكون قادرة على االندماج يف اهلياكل األوروبية، ويف تيسري عودة الالجئني واملشردين؛

 األطــراف مــرة أخــرى بأــا التزمــت، وفقــا التفــاق الــسالم، بالتعــاون   يــذكِّر - ٣ 
ــام ــسلمي     الت ــسوية ال ــذ هــذه الت ــشاركة يف تنفي ــات امل ــع الكيان ــبني يف  مــع مجي ــى النحــو امل ة، عل
السالم، أو مع الكيانـات املـأذون هلـا مـن جملـس األمـن بـأداء مهـام أخـرى، مبـا يف ذلـك                 اتفاق

احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف اضطالعها مبسؤولياا عن إقامـة العـدل حبيـاد ونزاهـة،                
وليـة يــشمل، يف مجلــة   أن التعــاون التـام مــن جانـب الــدول والكيانــات مـع احملكمــة الد   ويؤكـد 

أمور، تسليم مجيع األشخاص الذين أصـدرت احملكمـة الدوليـة لـوائح اـام حبقهـم، حملاكمتـهم                   
 إلقاء القبض عليهم، وتقدمي املعلومات للمساعدة يف التحقيقات اليت جتريها احملكمة؛ أو

  دعمه التام الستمرار دور املمثل السامي يف رصد تنفيـذ اتفـاق الـسالم              يؤكد - ٤ 
تنفيـذ  علـى   وتقدمي التوجيه إىل املنظمات والوكاالت املدنية اليت تشارك يف مـساعدة األطـراف              

 أن  ويؤكـد مـن جديـد     اتفاق السالم، وتنسيق أنشطة املنظمات والوكاالت املدنيـة املـذكورة،           
 من اتفاق الـسالم، صـاحب الكلمـة األخـرية يف امليـدان              ١٠املمثل السامي هو، مبوجب املرفق      

علق بتفسري تنفيذ اجلانب املدين من اتفاق السالم، وأنه يف حـال نـشوب خـالف، جيـوز                  فيما يت 
له أن يقدم تفسريه وتوصياته، وأن يتخذ وفق مـا يـراه ضـروريا قـرارات ملزمـة بـشأن املـسائل                      

 ؛١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٠ و ٩اليت حددها جملس تنفيذ السالم يف بون يف 
ــرب - ٥  ــؤمتر       يع ــة مل ــات الوزاري ــن االجتماع ــصادرة ع ــات ال ــده لإلعالن ــن تأيي  ع

 السالم؛ تنفيذ
 عزمه على إبقاء حالة تنفيذ اتفاق السالم واحلالة يف البوسنة           يؤكد من جديد   - ٦ 

 ١٨واهلرســك قيــد االســتعراض الــدقيق، واضــعا يف اعتبــاره التقــارير املقدمــة عمــال بــالفقرتني    
التقـارير، واسـتعداده للنظـر يف فـرض تـدابري إذا            تلـك    تتضمنها    أدناه، وأي توصيات قد    ٢١ و
 ختلف أي طرف بشكل واضح عن الوفاء بالتزاماته مبوجب اتفاق السالم؛ ما

 إىل دعم سلطات البوسـنة واهلرسـك لقـوة االحتـاد األورويب والسـتمرار               يشري - ٧ 
 لقوة حتقيق االسـتقرار     وجود منظمة حلف مشال األطلسي، وإىل تأكيدها أما اخللف القانوين         

فيما يتعلق بأداء مهمتيهمـا حتقيقـا ملقاصـد اتفـاق الـسالم ومرفقاتـه وتذييالتـه وقـرارات جملـس                     
األمن ذات الصلة، وأن بوسعهما اختاذ ما قد يلزم من إجراءات، مبا يف ذلـك اسـتخدام القـوة،                   



S/RES/1722 (2006)  
 

06-62427 5 
 

الـيت اختـذها     الـصلة     التفـاق الـسالم والقـرارات ذات       ٢ ألـف و     - ١لكفالة االمتثال للمـرفقني     
 جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛

 بالــدول األعــضاء الــيت شــاركت يف قــوة حتقيــق االســتقرار املتعــددة        يــشيد - ٨ 
لــذين أنــشئا وفقــا لقــراره  لاجلنــسيات ويف الوجــود املتواصــل ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي، ا  

 تــشرين ٢١ املــؤرخ) ٢٠٠٥ (١٦٣٩ومــددت واليتــهما مبوجــب قــراره    ) ٢٠٠٤ (١٥٧٥
، ويرحب برغبتها يف مساعدة أطراف اتفـاق الـسالم عـن طريـق مواصـلة                ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين

 نشر قوة حتقيق االستقرار املتعددة اجلنسيات واالحتفاظ بوجود متواصل للناتو؛
 بــاعتزام االحتــاد األورويب االحتفــاظ بعمليــة عــسكرية تابعــة لــه يف       يرحــب - ٩ 

 ؛٢٠٠٦نوفمرب /ن تشرين الثاينالبوسنة واهلرسك اعتبارا م
 للدول األعـضاء الـيت تتـصرف مـن خـالل االحتـاد األورويب أو بالتعـاون                  يأذن - ١٠ 

لفتــرة إضــافية ) قــوة االحتــاد األورويب(ســتقرار متعــددة اجلنــسيات التحقيــق المعــه بإنــشاء قــوة 
ــا ل    ١٢مــدا  ــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، بوصــفها خلفــا قانوني ــارا مــن ت قــوة حتقيــق  شــهرا، اعتب

 ألــف - ١االسـتقرار خيــضع لقيــادة وإشـراف موحــدين ويــؤدي مهامهــا املتـصلة بتنفيــذ املرفــق    
ــا       ٢واملرفــق  ــادة منظمــة حلــف مشــال األطلــسي وفق ــسالم بالتعــاون مــع مقــر قي  مــن اتفــاق ال

للترتيبات املتفق عليها بني منظمة حلف مشال األطلـسي واالحتـاد األورويب، علـى حنـو مـا جـاء             
ا مـ  واللتني يقران فيه   ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩تيهما إىل جملس األمن املؤرختني      يف رسال 

ــب          ــار اجلوان ــسالم يف إط ــت ال ــسي يف تثبي ــدور الرئي ــضطلع بال ــاد األورويب ست ــوة االحت ــأن ق ب
 العسكرية من اتفاق السالم؛

 بقــرار منظمــة حلــف مشــال األطلــسي االحتفــاظ بوجــود يف البوســنة   يرحــب - ١١ 
ــادة  واهلرســ ــابع ك يف شــكل مقــر قي ــسالم  علــى لمنظمــة ملواصــلة املــساعدة  لت ــذ اتفــاق ال تنفي

النـاتو   للـدول األعـضاء الـيت تتـصرف مـن خـالل              ويـأذن باالشتراك مـع قـوة االحتـاد األورويب،         
ليكون خلفا قانونيا لقوة حتقيق االستقرار خيـضع        تابع للناتو   بالتعاون معها بإنشاء مقر قيادة       أو

 مـن اتفـاق     ٢ ألف واملرفـق     - ١ف موحدين ويؤدي مهامها املتصلة بتنفيذ املرفق        لقيادة وإشرا 
واالحتـاد علـى    النـاتو   السالم بالتعاون مع قوة االحتاد األورويب وفقا للترتيبات املتفق عليهـا بـني              

 اللـتني   ٢٠٠٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٩أبلغا به جملس األمن يف رسـالتيهما املـؤرختني           حنو ما 
ا بأن قوة االحتـاد األورويب ستـضطلع بالـدور الرئيـسي يف تثبيـت الـسالم يف إطـار            مفيهيعترفان  

 اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم؛
ــد  - ١٢  ــصلة    يؤكــد مــن جدي ــسابقة ذات ال ــه ال ــسالم وأحكــام قرارات ــاق ال  أن اتف

ستسري على قوة االحتـاد األورويب ووجـود منظمـة حلـف مشـال األطلـسي وفيمـا يتـصل مـا                      
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قــــوة حتقيق االستقرار، ومـن مث فاإلشـارات الـواردة يف اتفـاق الـسالم، ال سـيما يف                   لى غرار   ع
أو قـوة حتقيـق     / ألـف وتذييالتـه والقـرارات ذات الـصلة، فيمـا خيـص قـوة التنفيـذ و                  - ١املرفق  

االســتقرار ومنظمــة حلــف مشــال األطلــسي وجملــس مشــال األطلــسي ســتعترب ســارية، حــسب      
د منظمـــة حلـــف مشـــال األطلـــسي، وقـــوة االحتـــاد األورويب، واالحتـــاد االقتـــضاء، علـــى وجـــو

 األورويب، وجلنة الشؤون السياسية واألمنية وجملس االحتاد األورويب؛
االقتــضاء يف حــسب  عــن اعتزامــه النظــر يف شــروط متديــد هــذا اإلذن  يعــرب - ١٣ 

 هلرسك؛ضوء التطورات احلاصلة يف تنفيذ اتفاق السالم، واحلالة يف البوسنة وا
 أعـاله، باختـاذ     ١١ و   ١٠ للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجـب الفقـرتني          يأذن - ١٤ 

 مـن اتفـاق الـسالم وكفالـة االمتثـال هلمـا،       ٢ ألـف و  - ١مجيع التـدابري الالزمـة لتنفيـذ املـرفقني          
 عن االمتثال ألحكام ذلك املرفق وأن       مسؤولة بالتساوي األطراف  ظل   على وجوب أن ت    ويؤكد

تساوي إلجـراءات اإلنفـاذ الـيت قـد تراهـا قـوة االحتـاد األورويب ووجـود منظمـة حلـف                    ختضع بال 
 املرفقني ومحاية تلك القوة وذلك الوجود؛ذينك مشال األطلسي ضرورية لكفالة تنفيذ أحكام 

 للــدول األعـضاء بـــأن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـــة، بنـاء علـى طلـب                    يـأذن - ١٥ 
و مقر قيادة منظمة حلف مشال األطلـسي، للـدفاع عـن القـوة أو وجـود                 قوة االحتاد األورويب أ   

 حبـق كـل مـن قـوة االحتـاد األورويب           ويقـر أداء مهمتيهمـا،    علـى   املنظمة املذكورة وملساعدما    
ووجــود منظمــة حلــف مشــال األطلــسي يف اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة للــدفاع عــن الــنفس يف 

 هلجوم؛لتهديد بااحالة تعرضهما للهجوم أو 
 أعـاله، بـأن     ١١ و   ١٠ للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجـب الفقـرتني          يـأذن - ١٦ 

 ألف من اتفاق السالم، باختاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة االمتثـال                - ١تقوم، وفقا للمرفق    
للقــــواعد واإلجــراءات الــيت تــنظم الــسيطرة علــى اــال اجلــوي للبوســنة واهلرســــك ومراقبتــه    

 ما يتعلق باحلركة اجلوية املدنية والعسكرية جبميع أشكاهلا؛وذلك في
 األطــراف بــأن حتتــرم أمــن وحريــة تنقــل أفــراد قــوة االحتــاد األورويب   يطالــب - ١٧ 

 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

التعــاون معــه والــدول األعــضاء الــيت تتــصرف مــن خــالل منظمــة حلــف مشــال األطلــسي      ب أو
بالتعاون معها موافاة الس، كـل ثالثـة أشـهر علـى األقـل، بتقريـر عـن نـشاط قـوة االحتـاد                        أو

 األورويب ووجود مقر قيادة منظمة حلف مشال األطلسي وذلك من خالل القنوات املناسبة؛
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وال ســـيما دول املنطقـــة، إىل مواصـــلة تقـــدمي الـــدعم   مجيـــع الـــدول، يدعــــو - ١٩ 
والتسهيالت املناسبة، مبا يف ذلـك تـسهيالت املـرور العـابر، إىل الـدول األعـضاء الـيت تتـصرف                     

  أعاله؛١١ و ١٠مبوجب الفقرتني 
 لالحتاد األورويب لنشره بعثة الشرطة التابعة له يف         يكرر اإلعراب عن تقديره    - ٢٠ 

 ؛٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١ البوسنة واهلرسك منذ
 إىل األمــني العــام أن يواصــل موافــاة الــس بتقــارير مــن املمثــل  يطلــب أيــضا - ٢١ 

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

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

 . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقــرر - ٢٢ 
 
 


