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  حلالة يف ألبانياا -  ٢٩
  وليةاألجراءات اإل    

  
ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ١٣املق (اجللســة  ١٩٩٧آذار/م

  ): بيان من الرئيس٣٧٥١
موجهــة إىل  ١٩٩٧آذار/مــارس  ١٣برســالة مؤرخــة   

، طلــب ممــثال ألبانيــا وإيطاليــا، علــى     )١(يس جملــس األمــن رئــ
التــوايل، عقــد جلســة عاجلــة جمللــس األمــن  بغــرض النظــر يف    

  ألبانيا.  احلالة يف
ــة    ــودة يف  ،٣٧٥١ويف اجللســـ ــارس  ١٣املعقـــ آذار/مـــ
مت التوصــــل إليــــه يف كــــان قـــد  وفقـــا للتفــــاهم الـــذي    ١٩٩٧

ضمن جدول  السابقة، أدرج اجمللس الرسالتنياجمللس مشاورات 
أعماله. وعقب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس (بولنـدا)،       

ــا، بنــاء علــى طلبــهما، إىل   امبوافقــة اجمللــس، ممثلــي ألبانيــ  وإيطالي
  التصويت.يف ق احلدون أن يكون هلما باملشاركة يف املناقشة 

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

ــة   إن جملــــــس    ــالة املؤرخــــ ــر يف الرســــ ــد نظــــ ــن، وقــــ األمــــ
املوجهــة إىل رئــيس اجمللــس مــن املمثــل الــدائم   ١٩٩٧آذار/مــارس  ١٣

 ١٩٩٧آذار/مـارس   ١٢والرسـالة املؤرخـة   أللبانيا لدى األمـم املتحـدة   
رئيس من املمثل الدائم إليطاليا، يعـرب عـن قلقـه العميـق     الاملوجهة إىل 

لـس مجيـع األطـراف املعنيـة علـى      اجملإزاء تدهور احلالة يف ألبانيا. وحيث 
االمتناع عـن القيـام بأعمـال عدائيـة وأعمـال العنـف والتعـاون يف إطـار         

  لألزمة.  اجلهود الدبلوماسية املبذولة من أجل التوصل إىل حل سلمي
األطراف ذات الصــــلة مواصــــلة احلــــوار بــــلــــس ويهيــــب اجمل  

 ١٩٩٧/مارس آذار ٩هبا يف اليت تعهدت السياسي والوفاء بااللتزامات 
يف تريانا. وحيث مجيع القوى السياسية على العمـل معـا بغـرض ختفيـف     

  التوتر وتسهيل استقرار البلد.
__________ 

  )١(  S/1997/215  وS/1997/214.  
  )٢(  S/PRST/1997/14.  

األطراف عدم إعاقة تقدمي املساعدة اإلنسانية بلس يهيب اجملو  
اإلبقــاء علــى مجيــع أمهيــة للســكان املــدنيني ويشــري يف هــذا الســياق إىل  

جع اجمللــس الــدول األعضــاء  وســائل االتصــال مفتوحــة يف البلــد. ويشــ  
  واملنظمات الدولية على تقدمي العون من أجل توفري املساعدة اإلنسانية.

ويؤيــد تأييــدا تامــا لــس أمهيــة االســتقرار اإلقليمــي اجملويؤكــد   
اجلهود الدبلوماسية اليت يبذهلا اجملتمع الدويل، وخاصة تلك اجلهود اليت 

االحتــاد األورويب مــن أجــل تبــذهلا منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا و 
  إجياد حل سلمي لألزمة.

على علم بالتطورات  هويطلب اجمللس إىل األمني العام أن يبقي  
  ألبانيا.  احلالة يفاليت تطرأ على 

  نظر.اللس املسألة قيد اجملوسيبقي   
  

ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ٢٨املق (اجللســة  ١٩٩٧آذار/م
  )١٩٩٧( ١١٠١): القرار ٣٧٥٨

موجهــة إىل  ١٩٩٧آذار/مــارس  ٢٨برســالة مؤرخــة   
، أبلغ ممثل ألبانيا اجمللس أنه عقـب اهنيـار   )٣(رئيس جملس األمن

خمططــات االســتثمار اهلرميــة، ازداد تــدهور احلالــة يف ألبانيــا      
تــبني أن هياكــل وزاريت الداخليــة والــدفاع غــري قــادرة علــى   و

التصــدي للحالــة. فقــد اجتاحــت اضــطرابات هائلــة منــاطق       
ســقوط الكــثري مــن الضــحايا عــن د ممــا أســفر بأكملــها يف البلــ

واقتحـــام اآلالف مـــن الســـكان ملخـــازن األســـلحة وهنبـــها.      
ذلـــك موجـــة هائلـــة مـــن تـــدمري املمتلكـــات العامـــة  توأعقبـــ

املزيد مـن األنشـطة اإلجراميـة.    فضال عن واخلاصة واملؤسسية 
وكــان مــن احلتمــي أن تــؤدي حالــة الفوضــى الكاملــة وانعــدام 

ــدفق مو ــرات اآلالف مـــن   األمـــن إىل تـ ــة أخـــرى مـــن عشـ جـ
ــة       ــم احلكوم ــا أرغ ــا اجملــاورة مم ــرا إىل إيطالي ــرا وحب الالجــئني ب
اإليطالية هي األخـرى علـى إعـالن حالـة الطـوارئ. وال تـزال       
احلالة يف ألبانيا تتسـم بـاخلطورة، إذ أن حتقيـق احتـرام القـانون      
ــة     والنظــام مل يــتم بعــد يف جــزء كــبري مــن البلــد كمــا أن احلال

__________ 

  )٣(  S/1997/259.  
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انية أثــارت قلقــا بالغــا. ونتيجــة لــذلك، فقــد وافقــت       اإلنســ
منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا علـى دعـم االسـتعداد الـذي      
ــاء علـــى املشـــاركة بتقـــدمي قـــوة    أبدتـــه بعـــض الـــدول األعضـ

ــة يف عســكرية أو شــرطية   ــا.  األنشــطة محاي اإلنســانية يف ألباني
بـدعم وإذن  أيضـا  القـوة جيـب أن حتظـى    تلـك  وترى ألبانيا أن 

ــة لنشــر   جملــس األمــن الالزمــني. وفيمــا  ــة املمكن يتعلــق بالوالي
أشــار إىل أن بلــده يــود أن تتــألف القــوة مــن جنــود        القــوة،

ُيســـتقدمون مـــن عـــدد مـــن البلـــدان الـــيت قصـــدهتا الســـلطات 
ــها     ــيت أعربــت بالفعــل عــن رغبت ــة وال النضــمام إىل يف ااأللباني

ــالزم لتوصــ     ــوفري األمــن ال يل القــوة. وســيكون هــدف القــوة ت
املساعدة اإلنسانية يف مجيع أحناء ألبانيا والعمل على إجياد بيئـة  
آمنــة لســالمة تــوفري املســاعدة اإلنســانية. وســتبقى القــوة حلــني 

ــروف   ــى حتســن الظ ــث يكــون مبســتطاع    عل أرض الواقــع حبي
احلكومة األلبانية تأمني سالمة توصيل السـلع اإلنسـانية وحلـني    

ة. وســـوف يقـــرر الربملـــان إجـــراء االنتخابـــات العامـــة املرتقبـــ
طول فتـرة بقـاء القـوة. ويف    لاأللباين على حنو أدق احلد األدىن 

اخلتام، شدد على األمهيـة امللحـة هلـذه املسـألة، وأشـار إىل أنـه       
يتوقع أن يتمكن جملس األمن بسرعة مـن اختـاذ القـرار السـليم     

املعلومــات ”وثيقــتني معنــونتني بشــأن ألبانيــا. وأُرفــق بالرســالة 
ــة امل للمجلــس  ١٦٠املقــرر ” و “ســتكملة عــن األزمــة األلباني

ــا     ــاون يف أوروب ــدائم ملنظمــة األمــن والتع يف اجللســة املتخــذ ال
  .)٤(“١٩٩٧آذار/مارس   ٢٧املعقودة يف   ١٠٨

آذار/مــــارس  ٢٨املعقــــودة يف  ،٣٧٥٨ويف اجللســــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

ــاورات  ــابقاجمللـــس مشـ ــمن  السـ ــالة ضـ ة، أدرج اجمللـــس الرسـ
جدول أعماله. وعقب إقـرار جـدول األعمـال ، دعـا الـرئيس      

ــن       ــي كــل م ــس، ممثل ــة اجملل ــدا)، مبوافق ــبانيا، وألبانيــا  إ(بولن س
وأملانيا وأيرلندا وإيطاليا وبلجيكـا وتركيـا ومجهوريـة مقـدونيا     

لنـــدا والنمســـا ناليوغســـالفية الســـابقة والـــدامنرك ورومانيـــا وف
__________ 

  )٤(  S/1997/259.املرفقان األول والثاين، على التوايل ،  

بناء على طلبـهم، إىل املشـاركة يف املناقشـة     ،اليونانوهولندا و
  التصويت.يف ق احلدون أن يكون هلم ب

الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس  وجه ويف اجللسة نفسها،   
سـبانيا وألبانيـا وإيطاليـا    إإىل مشروع قرار مقـدم مـن كـل مـن     

ــا    ــة كوريــ ــا ومجهوريــ ــدا وتركيــ ــا وبولنــ ــال وبلجيكــ والربتغــ
ــة مقــدونيا ال ــا والســويد   ومجهوري يوغســالفية الســابقة وروماني

يرلنـدا الشـمالية   أوفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى و  
ــا      ــد انضــمت أملاني ــان. وق ــات املتحــدة واليون والنمســا والوالي

ــدامنرك وف ــدا والـ ــروع   نوأيرلنـ ــدمي مشـ ــدا إىل مقـ ــدا وهولنـ لنـ
.مث لفــت الــرئيس انتبــاه أعضــاء اجمللــس إىل تنقــيحني   )٥(القــرار

دخال على الفقـرة السـابعة مـن الديباجـة والفقـرة الرابعـة مـن        أ
  .)٦(القرار  املنطوق من مشروع

الرئيس انتبـاه أعضـاء اجمللـس أيضـا إىل رسـالتني       وجهو  
، علــــى التــــوايل،  ١٩٩٧آذار/مــــارس  ١٧ و ١٤مــــؤرختني 

، حييـل هبمـا بيـانني    )٧(موجهتني إىل األمني العام من ممثل هولندا
آذار/مـــارس، علـــى التـــوايل،  ١٧ و ١ني مـــؤرخبشـــأن ألبانيـــا 
االحتـــاد األورويب، وإىل رســـالة مؤرخـــة رئاســـة صـــادرين عـــن 

موجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن ممثـــل  ١٩٩٧آذار/مـــارس  ٢٤
، حييل هبا استنتاجات جملس االحتاد األورويب املؤرخـة  )٨(هولندا
انتبــاه  وجــهبشــأن احلالــة يف ألبانيــا. و  ١٩٩٧آذار/مــارس  ٢٤

 ١٩٩٧آذار/مـارس   ٢٧رسالة مؤرخة إىل لس أيضا أعضاء اجمل
أشـار فيهـا املمثـل     ،)٩(موجهة إىل األمني العام مـن ممثـل إيطاليـا   

__________ 

  )٥(  S/1997/260.  
ء األخري من الفقرة السابعة من الديباجة ليكون نصـه  ُعدل اجلز  )٦(  

وال سيما جهود منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا  ”كما يلي: 
ــرة    “ واالحتــاد األورويب ــن الفق ــدل اجلــزء األخــري م ــن  ٤وع م

ــي:     ــا يل ــأ ”املنطــوق ليكــون نصــه كم ــا ي ــدول  كم ــذه ال ذن هل
ــة       ــوة احلماي ــراد ق ــة حركــة أف ــأن تكفــل أمــن وحري األعضــاء ب

  “.تعددة اجلنسياتامل
  )٧(  S/1997/226  وS/1997/230.  
  )٨(  S/1997/251.  
  )٩(  S/1997/258.  
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إىل أن القرار الصادر عن منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا قـد    
حدد الشروط الالزمة للشروع يف جهـود مسـاعدة ألبانيـا. ويف    

عـدد مـن    ذلك الصدد، أجرت حكومـة إيطاليـا مشـاورات مـع    
احلكومات، وال سيما حكومة ألبانيا، واختذت املبـادرة املتمثلـة   
يف تشجيع إنشاء قوة محاية متعددة اجلنسيات، ستعمل بـاحترام  
تــام ملبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة ومنظمــة األمــن والتعــاون يف    
أوروبا وتتصـرف وفقـا للفصـل السـابع مـن امليثـاق بغيـة كفالـة         

  م.أمن أفرادها وحرية حتركه
ويف اجللســة نفســها، قــال ممثــل الصــني، متكلمــا قبــل     

ــالقلق إزاء التطـــورات يف   بلـــده التصـــويت، إن وفـــد يشـــعر بـ
ألبانيـــا، ويؤيـــد اجلهـــود السياســـية والدبلوماســـية الـــيت يبـــذهلا  
اجملتمـــع الـــدويل، واحلالـــة هـــي يف جوهرهـــا مســـألة تتعلـــق       

لقيـام  بالشؤون الداخلية أللبانيـا. وقـال إن إذن جملـس األمـن با    
بعمــل يف بلــد بســبب الصــراع النــاجم عــن الشــؤون الداخليــة  

ــم املتحــدة ،     ــاق األم ــع أحكــام ميث ــد ال يتفــق م ــذلك،  للبل ول
يكـن   وقـال إن بلـده مل   ينبغي تناول هذا األمـر مبنتـهى احلـذر.   

ــدين الســتناد جملــس األمــن تكــرارا إىل الفصــل      ــدا مــن املؤي أب
 ه اإلجراءات. بيـد أنـه  السابع من امليثاق لدى اإلذن بالقيام هبذ

إيــالء االعتبــار الــالزم لطلبــات احلكومــة األلبانيــة   يؤكــد، مــع 
بلـده  ذات الصلة ولرغبتها امللحة يف عودة االستقرار، أن وفـد  

  .)١٠(القرار  ن يعارض اعتماد مشروعل
مشـروع القـرار   طُـرح للتصـويت   ويف اجللسة نفسها،   

مـع  ، ا مؤيـدا صـوت  ١٤بأغلبية تمد ُعاشفويا، واملنقحة صيغته ب
وصــفه القــرار ي ،عــن التصــويت(الصــني) امتنــاع عضــو واحــد 

  :ه. ويف ما يلي نص)١١()١٩٩٧( ١١٠١
  ،إن جملس األمن  
تشـــرين آذار/مـــارس  ٢٨بالرســـالة املؤرخـــة  إذ حيـــيط علمـــا  
املوجهة إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم أللبانيـا لـدى       ١٩٩٧

  األمم املتحدة،
__________ 

  )١٠(  S/PV.3758 ٣و  ٢، الصفحتان.  
  .٣ ، الصفحةS/PV.3758لالطالع على نتنيجة التصويت، انظر   )١١(  

ــا     ــا أيضـ ــيط علمـ ــة   إذ حيـ ــالة املؤرخـ ــارس  ٢٧بالرسـ آذار/مـ
املوجهة إىل األمني العام من املمثـل الـدائم إليطاليـا لـدى األمـم       ١٩٩٧
  املتحدة،

آذار/مـارس   ٢٧املؤرخ  ١٦٠باملقرر  وإذ حييط علما كذلك  
ــا الـــذي    ١٩٩٧ ــاون يف أوروبـ ــة األمـــن والتعـ ــدائم ملنظمـ للمجلـــس الـ

الــذي ميكــن   يقضــي، ضــمن أمــور أخــرى، بتــوفري اإلطــار التنســيقي      
للمنظمات الدولية األخـرى أن تـؤدي فيـه دورهـا يف اجملـاالت الداخلـة       

  اختصاصها،  يف نطاق
 آذار/ ١٣ىل بيــان رئــيس جملــس األمــن املــؤرخ     إ وإذ يشــري  

  بشأن احلالة يف ألبانيا، ١٩٩٧مارس 
  تأكيد قلقه البالغ إزاء تدهور احلالة يف ألبانيا، وإذ يكرر  
ــة عــن   علــى ضــرورة ام  وإذ يشــدد   ــاع مجيــع اجلهــات املعني تن

ىل األطـراف املعنيـة   إاألعمال العدائية، وأعمال العنف، وإذ يكرر نداءه 
  ملواصلة احلوار السياسي،

أمهية االستقرار اإلقليمي، وإذ يؤيد كـل التأييـد يف    وإذ يؤكد  
هـذا الصـدد اجلهـود الدبلوماسـية الـيت يبـذهلا اجملتمـع الـدويل، مـن أجــل          

لألزمـة، وال سـيما جهـود منظمـة األمـن والتعـاون يف       إجياد حل سلمي 
  أوروبا واالحتاد األورويب،

ــد   ــالمتها     وإذ يؤكـ ــتقالهلا وسـ ــا واسـ ــة ألبانيـ ــيادة مجهوريـ سـ
  اإلقليمية،
أن وضع األزمة يف ألبانيا يشكل خطرا على السـلم   وإذ يقرر  

  واألمن يف املنطقة،
 مجيع أعمـال العنـف، ويـدعو إىل وقفهـا علـى      يدين  - ١  
  الفور؛

بالعرض الذي تقدمت به دول أعضاء معينة  رحبي  - ٢  
إلنشــاء قــوة محايــة متعــددة اجلنســيات مؤقتــة وحمــدودة لتيســري إيصــال    
املساعدة اإلنسانية بصورة مأمونة وعاجلـة ملـن حيتاجوهنـا والعمـل علـى      
هتيئة بيئة آمنـة لبعثـات املنظمـات الدوليـة يف ألبانيـا، مبـا فيهـا املنظمـات         

  وىل تقدمي املساعدة اإلنسانية؛اليت تت
ــة عضــو      يرحــب أيضــا   - ٣   ــه دول ــذي قدمت ــالعرض ال ب

والــوارد يف الرســالة املوجهــة منــها لقيــادة تنظــيم وتوجيــه قــوة احلمايــة    
املتعددة اجلنسيات املؤقتة، وحييط علما جبميع األهداف الواردة يف هذه 

  الرسالة؛
ــة للـــدول األعضـــاء املســـامهة يف قـــوة احلم  يـــأذن  - ٤   ايـ

املتعـددة اجلنســيات باالضــطالع بالعمليــة، بطريقـة حمايــدة ونزيهــة، مــن   
أعـاله، ويـأذن كـذلك هلـذه      ٢أجل حتقيق األهـداف احملـددة يف الفقـرة    

ــدول األعضــاء،   ــم    متصــرفا ال ــاق األم مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميث
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بضـــمان أمـــن وحريـــة حركـــة أفـــراد قـــوة احلمايـــة املتعـــددة    ،املتحـــدة
  اجلنسيات؛
جبميع األطراف املعنيـة يف ألبانيـا التعـاون مـع      يهيب  - ٥  

قــوة احلمايــة املتعــددة اجلنســيات والوكــاالت اإلنســانية الدوليــة لكفالــة  
  إيصال املساعدة بصورة مأمونة وعاجلة؛

ــة أشــهر     يقــرر  - ٦   ــرة ثالث ــة حمــددة بفت أن تكــون العملي
ا للحالـة  ابتداء من تاريخ اختاذ هـذا القـرار، جيـري اجمللـس عنـدها تقييمـ      

  أدناه؛ ٩على أساس التقارير املشار إليها يف الفقرة 
أن تتحمل الدول األعضـاء املشـاركة يف    يقرر أيضا  - ٧  

  القوة تكلفة تنفيذ هذه العملية املؤقتة؛
الــدول األعضــاء املشــاركة يف قــوة احلمايــة   يشــجع  - ٨  

ــم       ــا واألم ــة ألباني ــع حكوم ــق م ــاون الوثي ــى التع ــددة اجلنســيات عل  املتع
املتحــدة ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا واالحتــاد األورويب ومجيــع  

  املنظمات الدولية املشاركة يف تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ألبانيا؛
إىل الدول األعضاء املشاركة يف قوة احلمايـة   يطلب  - ٩  

علـى األقـل كـل     ،اجمللـس إىل املتعددة اجلنسيات أن تقدم تقـارير دوريـة   
ــبوعني ــى أال    ،أس ــام، عل ــني الع ــق األم ــن طري ــر األول   ع يتجــاوز التقري

وأن حيـدد،   موعدا أقصاه أربعة عشر يوما من تاريخ اختـاذ هـذا القـرار،   
ــة وأســاليبها علــى أســاس مشــاورات     ــارامترات العملي يف مجلــة أمــور، ب

  جتري بني هذه الدول األعضاء وحكومة ألبانيا؛
  الفعلي. أن يبقي هذه املسألة قيد نظره يقرر  - ١٠  

  
(اجللســة  ١٩٩٧حزيران/يونيــه ١٩املقــرر املــؤرخ   

  )١٩٩٧( ١١١٤): القرار ٣٧٩١
موجهـــة  ١٩٩٧حزيران/يونيـــه  ١٤برســالة مؤرخـــة    

أحـال األمـني العـام رسـالة مؤرخـة       )١٢(إىل رئيس جملس األمن
حزيران/يونيــه موجهــة مــن ممثــل إيطاليــا حييــل هبــا التقريــر   ١٣

ــة قــ     ــن عملي ــددة  النصــف شــهري الســادس ع ــة املتع وة احلماي
ــرار جملـــس األمـــن    ــتجابة لطلـــب قـ ــا، اسـ ــيات يف ألبانيـ اجلنسـ

ــة،   ١٩٩٧( ١١٠١ ــة التوجيهي ــر إىل أن اللجن ). وأشــار التقري
املؤلفة من املديرين السياسـيني للبلـدان املسـامهة بقـوات وقائـد      
العملية، قد نظرت يف عدة طلبات للسلطات األلبانيـة تلـتمس   

بانيــا خـالل العمليــة االنتخابيــة مــن أجــل  فيهـا بقــاء القــوة يف أل 
__________ 

  )١٢(  S/1997/460.  

ــة الرصــد     ــة ومضــمونة ألفرق ــة ومأمون املســاعدة يف ضــمان بيئ
التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، يف إطار والية جملـس  

ــات.    ــة تلـــك الطلبـ ــن، وقبلـــت اللجنـ ــة واألمـ أحاطـــت اللجنـ
ــة      ــها الســلطات األلباني ــيت قدمت ــة علمــا باملؤشــرات ال التوجيهي

ــة    ومنظمــة ــا والــيت تفيــد بــأن العملي األمــن والتعــاون يف أوروب
وذكـرت  االنتخابية قد تتجـاوز األجـل احلـايل احملـدد للواليـة.      

اللجنــة التوجيهيــة أيضــا أن انســحاب قــوة احلمايــة املتعــددة       
حزيران/يونيــه، أي ليلــة االنتخابــات املقــرر  ٢٨اجلنســيات يف 

مـن   ٦ الفقـرة  إجراؤها يف ألبانيا على النحو املنصوص عليه يف
ــرار  ــة    ١٩٩٧( ١١٠١القـ ــوفري البيئـ ــوة بتـ ــمح للقـ ــن يسـ )، لـ

ســاعدة لتقــدمي املاملأمونــة وســيقوض أحــد اجلهــود الرئيســية     
ــر، ســيلزم إجــراء      ــع األم ــا. ويف واق ــة إىل ألباني ــة  املقدم الدولي
زيادة حمدودة يف قـوام القـوة املقـررة أصـال. وأحاطـت اللجنـة       

ــامه   ــدان املسـ ــتعداد البلـ ــا باسـ ــوات علمـ ــداهتا  إلة بقـ ــاء وحـ بقـ
ــوة      ــة حمــدودة، كجــزء مــن ق ــرة زمني ــا، لفت العســكرية يف ألباني
ــن       ــة املمنوحــة م ــددة اجلنســيات ويف إطــار الوالي ــة املتع احلماي
جملس األمن، وأوصت اللجنـة التوجيهيـة بتمديـد واليـة القـوة      

) للفتــرة الالزمــة إلمتــام   ١٩٩٧( ١١٠١املمنوحــة يف القــرار  
يف ألبانيا، على أال تزيد، يف مجيـع األحـوال،    العملية االنتخابية

  يوما من تاريخ انتهاء الوالية احلالية. ٤٥عن 
موجهــة  ١٩٩٧حزيران/يونيــه  ١٦برســالة مؤرخــة و  

ممثـل ألبانيـا أنـه، علـى الـرغم       ذكر، )١٣(إىل رئيس جملس األمن
مما لوحظ من وجود حتسينات كـربى يف ميـدان النظـام العـام،     

ات عديدة قائمـة. وبصـفة خاصـة، ال يـزال     تزال هناك حتدي ال
ــاطق يف ضــوء     ــد شــديد لألمــن العــام يف بعــض املن يوجــد هتدي
ــى أن       ــه عل ــة. وأعــرب عــن موافقت ــة املقبل ــات الربملاني االنتخاب
وجــود القــوة قــد ســاهم يف تطبيــع حالــة األمــن العــام وأن مــن 

لـب  تطنتيجـة لـذلك،   وقـال إن ألبانيـا،   سـتمر.  يالضروري أن 
  القوة يف ألبانيا لفترة ثالثة أشهر أخرى.متديد وجود 

__________ 

  )١٣(  S/1997/464.  
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ــودة يف  ،٣٧٩١ويف اجللســة    ــه  ١٩املعق حزيران/يوني
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

املذكورتني السابقة، أدرج اجمللس الرسالتني اجمللس مشاورات 
أعاله يف جدول أعماله. وعقب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا     

ــرئيس (االحتــا  ــة اجمللــس، ممثلــي كــل مــن    ال د الروســي)، مبوافق
يرلنــدا وإيطاليــا وبلجيكــا وتركيــا    أإســبانيا وألبانيــا وأملانيــا و  
سـالفية السـابقة والـدامنرك ورومانيـا     وومجهورية مقدونيا اليوغ

ــدا ولكســمربغ والنمســا  نوف ــان  لن ــدا واليون ــى  وهولن ــاء عل ، بن
يف ق احلـ دون أن يكـون هلـم   بيف املناقشة طلبهم، إىل املشاركة 

  التصويت.
الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس  وجه ويف اجللسة نفسها،   

موجهـــة إىل  ١٩٩٧حزيران/يونيـــه  ١٧إىل رســـالة مؤرخـــة  
، حييــل هبــا بيانــا صــادرا يف )١٤(األمــني العــام مــن ممثــل الــدامنرك

كوبنــهاغن عــن وزراء اجمللــس الرئاســي الثالثــي ملنظمــة األمــن  
، أعربـوا  ١٩٩٧يسـان/أبريل  ن ١٠والتعاون يف أوروبا بتـاريخ  

لوجـود القـوة املتعـددة    تأييدهم فيه، يف مجلة أمور أخرى، عن 
مشــروع إىل الــرئيس انتبــاه أعضــاء اجمللــس  وجــهاجلنســيات. و

يرلندا وإيطاليـا  أسبانيا وألبانيا وأملانيا وإقرار مقدم من كل من 
ــا    ــة كوريــ ــا ومجهوريــ ــدا وتركيــ ــا وبولنــ ــال وبلجيكــ والربتغــ

سـالفية السـابقة والـدامنرك ورومانيـا     ونيا اليوغومجهورية مقدو
ــا وف  ــويد وفرنسـ ــدة    نوالسـ ــة املتحـ ــمربغ واململكـ ــدا ولكسـ لنـ
يرلنــــدا الشــــمالية والنمســــا وهولنــــدا، ألربيطانيــــا العظمــــى و

  .)١٥(والواليات املتحدة واليابان واليونان
ويف اجللسـة نفسـها، قـال ممثــل ألبانيـا إن قـوة احلمايــة        

ن الشـــعب إحـــت يف حتســـني احلالـــة و املتعـــددة اجلنســـيات جن
األلباين مـاض يف اختـاذ قـرارات هامـة مـن أجـل اسـتقرار بلـده         

فهــو ومســتقبله عــن طريــق إجــراء انتخابــات برملانيــة. ومــن مث  
__________ 

  )١٤(  S/1997/471.  
  )١٥(  S/1997/472.  

ــدعو  ــرار،     ي ــدا ملشــروع الق ــس إىل التصــويت تأيي أعضــاء اجملل
يف تطبيــع مســاعدة إضــافية  الــذي يــأذن للقــوة بــأن تســاعد     

  .)١٦(احلالة
العمليــة  ختتــتمثــل إيطاليــا عــن األمــل يف أن وأعــرب مم  

خالل ستة أسابيع وعن الترحيب بالقرار الـذي اختذتـه منظمـة    
الـذي يقضـي   األمن والتعاون يف أوروبـا بتأييـد القـرار األلبـاين     

ــة يف   ــإجراء انتخابــــات برملانيــ ــه  ٢٩بــ . ١٩٩٧حزيران/يونيــ
واســتدرك قــائال إن حتقيــق هــذا اهلــدف ســوف ال يعــين هنايــة    

لـــة الطـــوارئ االقتصـــادية وال احلاجـــة إىل اســـتمرار التـــزام  حا
ن مـؤمترا وزاريـا سـينعقد يف رومـا     إاجملتمع الدويل حنو ألبانيـا و 

بعد االنتخابات لتقييم التقدم احملـرز يف ألبانيـا وتـوفري اإلرشـاد     
  .)١٧(للعمل الدويل يف املستقبل

قال ممثل الصني، متكلمـا قبـل التصـويت، إن ميثـاق     و  
ــم  ــم املتحــدة      األم ــى أن األم ــنص بكــل وضــوح عل املتحــدة ي

جيب عليهـا أن تتـدخل يف الشـؤون الـيت تكـون مـن صـميم         ال
السلطان الداخلي لدولة مـا، وملـا كانـت املسـألة األلبانيـة هـي       
مســألة ختــص الشــؤون الداخليــة أللبانيــا، لــذلك ينبغــي جمللــس  

ال حيبــذ بلــده  األمــن أن يتصــرف حبــذر. وأكــد جمــددا أن وفــد
ذن بنشــر قــوة احلمايــة املتعــددة اجلنســيات، بــل إنــه غــري        اإل

متحمس لتوسيع والية القوة. وعالوة على ذلك، ومع حتسـن  
احلالة، ينبغي للقوة أن تنهي واليتـها يف الوقـت املالئـم. وقـال     
إنه يفهم أن انتشار القوة يف ألبانيا تدبري استثنائي اختـذ يف ظـل   

ة ألبانيــا ذي الصــلة ظـروف اســتثنائية، ومراعـاة لطلــب حكومـ   
بتمديد والية القوة فإن الوفد الصيين لن يقـف عقبـة يف طريـق    

  .)١٨(القرار  اعتماد مشروع
__________ 

  )١٦(  S/PV.3791،  ٣و  ٢الصفحتان.  
  .٤و  ٣املرجع نفسه،الصفحتان   )١٧(  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  
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مشـروع القـرار للتصـويت    طُـرح  ويف اجللسة نفسها،   
 . ويف)١٩()١٩٩٧( ١١١٤باإلمجــاع بوصــفه القــرار  واعتمــد 
  ه:ما يلي نص

  ،إن جملس األمن  
ــري   ــراره  إذ يشـ ــؤ١٩٩٧( ١١٠١إىل قـ ــول/ ٢٨رخ ) املـ  أيلـ

  ،١٩٩٧سبتمرب 
آذار/مـــارس  ١٣إىل بيـــان رئيســـه املـــؤرخ  وإذ يشـــري أيضـــا  
  ألبانيا،  بشأن احلالة يف ١٩٩٧

 ١٩٩٧حزيران/يونيـه   ١٦بالرسـالة املؤرخـة    وإذ حييط علما  
املوجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم أللبانيـا لـدى األمـم          

  املتحدة،
رير السادس املقـدم إىل اجمللـس عـن    بالتق وإذ حييط علما أيضا  

  عملية قوة احلماية املتعددة اجلنسيات يف ألبانيا،
آذار/مـارس   ٢٧املؤرخ  ١٦٠باملقرر  وإذ حييط علما كذلك  
ــذي      ١٩٩٧ ــاون يف أوروبا،والـ ــن التعـ ــة األمـ ــدائم ملنظمـ ــس الـ للمجلـ

يقضي، يف مجلة أمور، بتوفري اإلطار التنسـيقي الـذي ميكـن للمنظمـات     
ة األخــرى أن تــؤدي فيــه دورهــا يف اجملــاالت الداخلــة يف نطــاق   الدوليــ

  اختصاص كل منها،
للطريقــة احملايــدة وغــري املنحــازة الــيت  وإذ يعــرب عــن تقــديره  

بالتعـاون الوثيـق مـع السـلطات      ،تنفذ هبا قوة احلماية املتعددة اجلنسيات
  األلبانية، الوالية اليت أذن هبا اجمللس،

  لقه إزاء احلالة يف ألبانيا،اإلعراب عن ق وإذ يكرر  
علــى ضــرورة امتنــاع مجيــع األطــراف املعنيــة عــن   وإذ يشــدد  

األعمــال العدائيــة وأعمــال العنــف، وإذ يــدعو األطــراف املشــاركة إىل   
  االنتخابات،  مواصلة احلوار السياسي وتسهيل عملية

أمهيــة االســتقرار اإلقليمــي، وإذ يؤيــد بالكامــل يف   وإذ يؤكــد  
هـود الدبلوماسـية الـيت يبـذهلا اجملتمـع الـدويل، وال سـيما        هذا السياق اجل

جهود منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا واالحتـاد األورويب، مـن أجـل       
التوصل إىل حل سـلمي لألزمـة وتقـدمي املسـاعدة يف العمليـة االنتخابيـة       

  يف ألبانيا، بالتعاون مع السلطات األلبانية،
وجيـزة، علـى النحـو     ضـرورة القيـام خـالل فتـرة     وإذ يالحظ  

الذي يؤكده التقرير السادس عن عملية قوة احلماية املتعددة اجلنسـيات  
رض غــيف ألبانيــا، بــإجراء زيــادة حمــدودة يف قــوام القــوة املقــرر أصــال، ل  

__________ 

  .٥، الصفحة S/PV.3791لالطالع على نتيجة التصويت، انظر   )١٩(  

محاية البعثة التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وال سيما يف ضوء 
  االنتخابات املزمع إجراؤها،

سيادة مجهوريـة ألبانيـا واسـتقالهلا وسـالمتها      كيدتأ وإذ يعيد  
  اإلقليمية،
ــدا للســلم     وإذ يقــرر   ــا تشــكل هتدي ــة يف ألباني ــة الراهن أن احلال

  واألمن يف املنطقة،
مجيع أعمال العنف ، ويـدعو إىل وقفهـا علـى     يدين  - ١  
  الفور؛

باســتعداد البلــدان املســامهة يف قــوة احلمايــة   يرحــب  - ٢  
ــددة اجلنســيا  ــرة    املتع ــا لفت ــى وحــداهتا العســكرية يف ألباني ــاء عل ت لإلبق

ــة     حمــدودة كجــزء مــن قــوة احلمايــة املتعــددة اجلنســيات يف إطــار الوالي
  )؛١٩٩٧( ١١٠١املكفولة مبوجب القرار 

بـــاعتزام البلـــدان املشـــاركة يف قـــوة   يرحـــب أيضـــا  - ٣  
احلماية املتعددة اجلنسـيات مواصـلة تسـهيل إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية       

صورة مأمونة وعاجلة واملساعدة على هتيئة بيئة آمنه لبعثات املنظمـات  ب
ــا، مبــا فيهــا املنظمــات الــيت تقــدم املســاعدة اإلنســانية،     الدوليــة يف ألباني

)، ١٩٩٧( ١١٠١وذلــك يف إطــار الواليــة املنصــوص عليهــا يف القــرار  
ــواردة يف     ــع العناصــر ال ــا جبمي ــدم إىل   وحيــيط علم ــر الســادس املق التقري

احلماية املتعددة اجلنسـيات يف ألبانيـا، فيمـا يتعلـق     لس عن عملية قوة اجمل
جبملــة أمــور مــن بينــها مــا يتصــل ببعثــة رصــد االنتخابــات املوفــدة مــن   
مكتــب املؤسســات الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان التــابع ملنظمــة األمــن  

  ؛باووالتعاون يف أور
للــدول األعضــاء املشــاركة يف قــوة احلمايــة      يــأذن  - ٤  

تعددة اجلنسيات بتنفيذ العملية بطريقة حمايدة وغري منحازة علـى حنـو   امل
أعــاله، وإذ يتصــرف  ٣يــؤدي إىل حتقيــق األهــداف احملــددة يف الفقــرة   

مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، يــأذن كــذلك هلــذه 
الــدول األعضــاء بالعمــل علــى ضــمان أمــن أفــراد قــوة احلمايــة املتعــددة  

  حركتهم؛  يةاجلنسيات وحر
جبميع األطراف املعنيـة يف ألبانيـا التعـاون مـع      يهيب  - ٥  

  قوة احلماية املتعددة اجلنسيات ومع بعثات املنظمات الدولية؛
أن تكـون العمليـة حمـدودة بفتـرة مـدهتا مخسـة        يقرر  - ٦  

، ويقـوم اجمللـس   ١٩٩٧حزيران/يونيـه   ٢٨وأربعون يومـا، اعتبـارا مـن    
الة على أساس التقارير املشار إليهـا يف الفقـرة   يف ذلك الوقت بتقييم احل

  أدناه؛ ٩
أن تتحمــل الــدول األعضــاء املشــاركة   يقــرر أيضــا  - ٧  

  املؤقتة؛  تكلفة تنفيذ هذه العملية
يف قــوة احلمايــة املشــاركة الــدول األعضــاء  يشــجع  - ٨  

ــم        ــا واألم ــة ألباني ــع حكوم ــق م ــاون الوثي ــى التع ــددة اجلنســيات عل املتع
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ة األمــن والتعــاون يف أوروبــا واالحتــاد األورويب ومجيــع  املتحــدة ومنظمــ
  املنظمات الدولية املشتركة يف تقدمي املساعدة اإلنسانية؛

الدول األعضاء املشاركة يف قوة احلمايـة   إىل يطلب  - ٩  
املتعددة اجلنسـيات تقـدمي تقـارير دوريـة إىل اجمللـس، عـن طريـق األمـني         

ن يقـدم أول هـذه التقـارير يف    علـى أ  ،العام، كـل أسـبوعني علـى األقـل    
فترة ال تتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ اختاذ هذا القرار، وأن حيدد، 
يف مجلة أمور، بارامترات هذه العملية وطرائقها على أساس مشـاورات  

  جترى بني تلك الدول األعضاء وحكومة ألبانيا؛
  إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٠  

  
(اجللسـة   ١٩٩٧آب/أغسطس  ١٤ؤرخ املقرر امل  

  ): بيان من الرئيس٣٨١٢
موجهـة إىل   ١٩٩٧آب/أغسـطس   ٥برسالة مؤرخـة    

ممثــل إيطاليــا أن واليــة قــوة    ذكــر ، )٢٠(رئــيس جملــس األمــن  
احلماية املتعددة اجلنسيات يف ألبانيا، اليت أذن هبا جملـس األمـن   

ــرارين  )، ســتنتهي ١٩٩٧( ١١١٤ ) و١٩٩٧( ١١٠١يف الق
. وســــتقوم إيطاليــــا، بصــــفتها ١٩٩٧آب/أغســــطس  ١٢يف 

قائدة قوة احلمايـة املتعـددة اجلنسـيات، بتقـدمي التقريـر النـهائي       
قبل انتهاء العمليـة مباشـرة. ولـذلك طلـب عقـد جلسـة علنيـة        
  جمللس األمن فور انتهاء والية قوة احلماية املتعددة اجلنسيات.

موجهـــة  ١٩٩٧آب/أغســـطس  ٨برســـالة مؤرخـــة و  
، وافق ممثل ألبانيـا علـى طلـب ممثـل     )٢١(جملس األمنإىل رئيس 

إيطاليا عقد جلسة علنية جمللـس األمـن يف سـياق انتـهاء عمليـة      
  قوة احلماية املتعددة اجلنسيات يف ألبانيا.

موجهــة  ١٩٩٧آب/أغســطس  ١٢وبرســالة مؤرخــة   
، أحال األمني العام رسالة من ممثـل  )٢٢(إىل رئيس جملس األمن

لتقرير نصف الشهري احلادي عشـر والنـهائي   إيطاليا حييل هبا ا
عن قوة احلمايـة املتعـددة اجلنسـيات يف ألبانيـا املقـدم اسـتجابة       

__________ 

  )٢٠(  S/1997/614.  
  )٢١(  S/1997/628.  
  )٢٢(  S/1997/632.  

 ١١١٤ ) و١٩٩٧( ١١٠١لطلــب جملــس األمــن يف قراريــه    
التقريــر أن مــا حــدث يف ألبانيــا يف األربعــة  وذكــر ). ١٩٩٧(

أشــهر ونصــف األخــرية مل يكــن عمليــة حفــظ ســالم أو صــنع  
التقليدي، وإمنا كان عملية ذات طبيعة معقـدة،  سالم باملفهوم 

مشلت تقدمي املساعدة من اجملتمع الـدويل يف إطـار أمـين متعـدد     
اجلنسيات وفرتـه قـوة احلمايـة املتعـددة اجلنسـيات. وقـد حـال        
وجود قـوة احلمايـة املتعـددة اجلنسـيات دون انـزالق ألبانيـا يف       

ــاح مل    ــداخلي وأت ــرتاع السياســي ال ختلــف الفوضــى أو حــىت ال
فــرادى الــدول الراغبــة يف تقــدمي مســاعدة  واملنظمــات الدوليــة 

، أُحـرز  بـذلك عملية إىل ألبانيا تنظيم املساعدة يف بيئـة آمنـة. و  
حتســن ملحــوظ يف حالــة البلــد خــالل فتــرة وجيــزة، وأعيــدت 

التقرير أنه جيب أن تبـدأ  ذكر الثقة يف آفاق املستقبل الوطين. و
كـز علـى إنعـاش مؤسسـات     دون إبطاء مرحلة جديـدة تر بمن 

الدولة وعودة البلد إىل حالة من النظام االجتماعي والسياسـي  
  واالقتصادي مبساندة نشطة من اجملتمع الدويل.

آب/أغســطس  ١٤املعقــودة يف  ،٣٨١١ويف اجللســة   
استجابة لطلب كل من ألبانيـا وإيطاليـا، أدرج جملـس     ١٩٩٧

عمالــه. ودعــا األمــن الرســالتني املــذكورتني أعــاله يف جــدول أ
ــة اجمللــس، ممثلــي كــل مــن      ــرئيس (اململكــة املتحــدة)، مبوافق ال

ــا    إ ــدامنرك وروماني ــا وال ــا وتركي ــا وإيطالي ــا وأملاني ســبانيا وألباني
ســـالفية ووســـلوفينيا ولكســـمربغ ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغ   

يف املناقشـة  إىل املشـاركة  السابقة واليونان، بنـاء علـى طلبـهم،    
ودعـا الـرئيس أيضـا،     التصـويت. يف  قاحلـ دون أن يكون هلم ب

النظــام الــداخلي املؤقــت  ٣٩مبوافقــة اجمللــس، ومبوجــب املــادة 
  .الدولية لصليب األمحراللمجلس، رئيسة وفد جلنة 

وأثنــاء اجللســة، أكــد العديــد مــن املمــثلني علــى جنــاح   
ــددة اجلنســيات يف تيســري إيصــال املســاعدة       ــة املتع ــوة احلماي ق

ئة أمنـة، ويف االضـطالع باملهـام املوكولـة     اإلنسانية ويف هتيئة بي
) ١٩٩٧( ١١٠١إليهـــــا مبوجـــــب قـــــراري جملـــــس األمـــــن  

)، علـــى الـــرغم مـــن أن حتـــديات خطـــرية  ١٩٩٧( ١١١٤ و
زالــت ماثلــة وتتطلــب اســتمرار الــدعم املقــدم مــن اجملتمــع    مــا
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الدويل. وأشار مجيع املتكلمني إىل أمهيـة إسـهام منظمـة األمـن     
ر املنظمــــات اإلقليميــــة، وأمهيــــة   والتعــــاون يف أوروبــــا ودو 

االنتخابات اليت جرت بنجاح، واليت جرى دعمها عـن طريـق   
  .)٢٣(متديد والية القوة

وقال ممثل اليابان إن العملية متثل سابقة هامـة إلجـراء     
متعدد اجلنسـيات ومنسـق عسـكريا وسياسـيا مبوجـب الفصـل       
ة الســابع مــن امليثــاق، مقدمــة بــذلك إطــارا شــامال ملعاجلــة أزمــ

انتشـار األزمـة الـيت     نإنسانية يف أحد البلدان، وبذا حالـت دو 
  .)٢٤(قد تؤثر على السالم واألمن يف املنطقة األوسع

وأعرب ممثل مجهورية كوريا عن اعتقاده بأن العمليـة    
لتدخالت اجملتمع الـدويل   “هامة”يف ألبانيا قد وضعت سابقة 

سـر أزمـة   يف املستقبل يف حاالت تقـع فيهـا إحـدى الـدول يف أ    
معقــــدة ذات آثــــار إنســــانية خطــــرية وآثــــار سياســــية علــــى  

  .)٢٥(جاراهتا
__________ 

  )٢٣(  S/PV.3811 إىل  ٣(شـيلي)؛ والصـفحات    ٤إىل  ٢، الصفحات
 ٦و  ٥(مصـــــر)؛ والصـــــفحتان  ٥الصـــــفحة (اليابـــــان)؛ و ٥

(االحتـاد الروسـي)؛ والصـفحتان     ٧و  ٦(فرنسا)؛ والصفحتان 
(الواليـــات املتحـــدة)؛  ٩و  ٨(بولنـــدا)؛ والصـــفحتان  ٨و  ٧

بيسـاو)؛   –(غينيا  ١٠و  ٩(كينيا)؛ والصفحنان  ٩والصفحة 
ــا)؛ والصــفحتان   ١١و  ١٠والصــفحتان  ــة كوري  ١١(مجهوري

 ١٢(الربتغـال)؛ والصـفحتان    ١٢صـفحة  (السويد)؛ وال ١٢ و
ــتاريكا)؛ والصــــــفحتان  ١٣و  ــة  ١٤و  ١٣(كوســــ (اململكــــ

ــفحتان   ــدة)؛ والصــ ــفحة   ١٥و  ١٤املتحــ ــا)؛ والصــ  ٨(البانيــ
(لكسمربغ، نيابة عن االحتاد  ٢٠و  ١٩(تركيا)؛ والصفحتان 

األورويب والبلــدان املنتســبة واملنحــازة إليــه: إســتونيا وبلغاريــا      
ريـة التشـيكية ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا      وبولندا واجلمهو

 ٢٠والتفيا وليتوانيا وهنغاريا؛ وكـذلك قـربص)؛ والصـفحتان    
(الدامنرك نيابـة عـن    ٢٢و  ٢١(سولفينيا)؛ والصفحتان  ٢١و 

الـــــرئيس احلـــــايل ملمنظمـــــة األمـــــن والتعـــــاون يف أوروبـــــا)؛  
 ٢٤و  ٢٣ (اليونــــان)؛ والصــــفحتان ٢٣ و ٢٢والصــــفحتان 
(مجهوريــــــة مقــــــدونيا   ٢٥و  ٢٤والصــــــفحتان  (أملانيــــــا)؛

  اليوغوسالفية السابقة).
  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤(  
  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥(  

وأعــرب ممثــل ألبانيــا عــن امتنــان بلــده جمللــس األمــن،     
يف قوة احلماية املتعددة اجلنسـيات،  املشاركة وللدول األعضاء 

ومنظمــــة األمــــن والتعــــاون يف أوروبــــا، واالحتــــاد األورويب، 
ــا. وقــال إنــه ســيجري  واجمللــس األورويب واحتــاد غــرب أورو  ب

ضــمان النظــام واألمــن خــالل فتــرة قصــرية، وإن ألبانيــا ســتبدأ 
  .)٢٦(السري على طريق التنمية العادية والسديدة

العوامــل الــيت  مــا وصــفه بأنــه   وأوضــح ممثــل إيطاليــا     
العامـل  وقـال إن  أسهمت يف النتيجة اإلجيابية للعمليـة األلبانيـة.   

ــو األول  ــا هـ ــة الـــيت أظهرهتـ ــدة النيـ ــدان   وحـ ــن البلـ ــة مـ جمموعـ
 هـو  لالخنراط يف عملية خطرة ولكنها ضرورية. والعامـل الثـاين  

اإلجراء احلاسم من جملس األمـن إذ وافـق علـى واليـة للقـوة يف      
يــوم واحــد. وكــان العامــل الثالــث هــو التخطــيط لقــوة احلمايــة 
ــع يف     املتعــددة اجلنســيات ونشــرها الســريع. ومتثــل العامــل الراب

بــني البلــدان السياســيني املكــثفني واملــتعمقني  التشــاور والتعــاون
املشاركة، مما أتاح للقوة اإلرشاد الكايف من البداية. أما العامـل  

ل يف وضع حدود واضحة بشأن اإلطـار الـزمين   اخلامس فقد متثَّ
حتـرم احترامـا كـامال.    اُللعملية منذ البدايـة،مع شـرط لالختتـام    

سياسـية والعسـكرية   مشول اجلوانب الهو وكان العامل السادس 
واإلنسانية وإدماجها بصـورة مسـتمرة يف العمليـة كلـها. ومتثـل      
العامل األخري يف احترام القوة احترامـا كـامال ومطلقـا لواليتـها     

 السياســـية بصـــدد احليـــدة الكاملـــة وعـــدم حتيزهـــا إزاء القـــوى 
األلبانيـة وامتناعهـا عــن التـورط يف القيــام بـأي نــوع مـن أنــواع      

  .)٢٧(هما بلغت صعوبة هذا كما ثبت أحيانامهام الشرطة، م
اجمللـس أنـه   الدوليـة  لصليب األمحر اوأبلغت ممثلة جلنة   

على الـرغم مـن أن إيفـاد قـوة احلمايـة املتعـددة اجلنسـيات قـد         
جعـــل مـــن املمكـــن إضـــفاء االســـتقرار علـــى احلالـــة وإجـــراء  
االنتخابات التشريعية، ال تزال ألبانيـا تواجـه املشـاكل املتعلقـة     

__________ 

  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦(  
  .١٨إىل  ١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧(  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

 1083 
 

لقــانون والنظــام وال تــزال بصــدد عمليــة إعــادة بنــاء إدارة       با
حكوميــة فعالــة. وتتطلــب هــذه املهــام مســاعدة طويلــة األجــل 

  .)٢٨(اوزا كبريا قدرة أية منظمة إنسانيةجتتتجاوز 
آب/أغسـطس   ١٤، املعقـودة يف   ٣٨١٢ويف اجللسة   
ــة مــن    ١٩٩٧ ــود املرحل ، اســتأنف جملــس األمــن نظــره يف البن
ختـــذت يف تلـــك امبوجـــب املقـــررات الـــيت . و٣٨١١ تهجلســـ

ســبانيا وأملانيــا وإيطاليــا وتركيــا إاجللســة ُدعــي ممثلــو كــل مــن  
وسلوفينيا ولكسـمربغ ومجهوريـة مقـدونيا     والدامنرك ورومانيا

  سالفية السابقة واليونان إىل حضور اجللسة.واليوغ
ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   

  .)٢٩(عن اجمللس
نظر جملس األمن يف التقرير احلـادي عشـر واألخـري لعمليـة قـوة        

 ١٩٩٧آب/أغســطس  ١١احلمايــة املتعــددة اجلنســيات يف ألبانيــا املــؤرخ 
  )،١٩٩٧( ١١١٤قرار المن  ٩واملقدم عمال باملطلب الوارد يف الفقرة 

__________ 

  .٢٧و  ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨(  
  )٢٩(  S/PRST/1997/44.  

لــس مــع التقــدير أن واليــة قــوة احلمايــة املتعــددة  اجملويالحــظ   
ــيات  ــا هـــي حمـــ اجلنسـ ــه ددة كمـ  ١١١٤ ) و١٩٩٧( ١١٠١يف قراريـ

) قد أُجنزت بنجـاح. وقـد أسـهم وجـود قـوة احلمايـة املتعـددة        ١٩٩٧(
اجلنسيات يف تيسري إيصال املساعدة اإلنسـانية يف ألبانيـا بشـكل مـأمون     
وسريع. وساعد وجودها أيضا علـى هتيئـة بيئـة آمنـة لبعثـات املنظمـات       

سيما   يبذهلا اجملتمع الدويل، والالدولية يف ألبانيا كجزء من اجلهود اليت
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واالحتاد األورويب، إلجياد حـل سـلمي   
ــة      ــة االنتخابي ــة يف العملي ــة وتقــدمي املســاعدة إىل املنظمــات الدولي لألزم

  بالتعاون الوثيق مع السلطات األلبانية.
دة لس بالدور الذي قامـت بـه قـوة احلمايـة املتعـد     اجملويعترف   

اجلنســــيات وحكومــــات البلــــدان املشــــاركة حتــــت قيــــادة إيطاليــــا يف 
االضـطالع بكامـل واليتـها املتمثلـة يف تقـدمي املسـاعدة علـى السـلطات         

  األلبانية واملنظمات الدولية املشاركة.
ويرى اجمللس أن املسؤولية الرئيسية عن مستقبل ألبانيا وإعادة   

ع علـى عـاتق الشـعب األلبـاين     األحوال يف البلـد إىل جمراهـا الطبيعـي تقـ    
وسلطاته. وستكون املساعدة الدولية الالزمة رهنـا مبـا تبذلـه ألبانيـا مـن      

  جهود حتقيقا للمصاحلة واألمن واإلنعاش واإلصالح االقتصادي.
لــس اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي   اجملويف هــذا الصــدد يشــجع    

ملؤسسـي  املساعدة والدعم لعملية اإلصالح االقتصـادي واالجتمـاعي وا  
يف ألبانيا ويرحـب مبـا اختـذ بالفعـل مـن خطـوات يف هـذا االجتـاه مبـا يف          
ذلك االجتماعات التحضريية للمؤمتر الوزاري املزمع عقده يف رومـا يف  

  .١٩٩٧خريف عام 

  الشرق األوسط
  احلالة يف الشرق األوسط -  ٣٠    

  
ــف   ١٩٩٦نيســـان/أبريل  ١٣رســـالة مؤرخـــة   - ألـ

ألمـن مـن املنـدوب    موجهة إىل رئـيس جملـس ا  
  الدائم للبنان لدى األمم املتحدة

(اجللسـة   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ١٨املقرر املؤرخ   
ــرار ٣٦٥٤ ــض ١٩٩٦( ١٠٥٢): القــــ ) ورفــــ

  مشروع قرار
موجهـة إىل   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ١٣برسالة مؤرخة   

عقـد جلسـة عاجلـة     طلـب ممثـل لبنـان    ،)١(رئيس جملـس األمـن  
__________ 

  )١(  S/1996/280.  

ــة ا    ــر يف احلال ــن للنظ ــس األم ــن    جملل ــان الناجتــة ع خلطــرية يف لبن
القصف اإلسـرائيلي الواسـع النطـاق بالقنابـل لكـثري مـن املـدن        
والقـــرى يف بلـــده، مبـــا يف ذلـــك الضـــاحية اجلنوبيـــة لـــبريوت   

سبب سقوط أعداد مفزعة من املدنيني بـني قتيـل وجـريح،     مما
وتشريد اآلالف، وإحـداث أضـرار بالغـة للممتلكـات. وأكـد      

تهاكا صارخا لسيادة لبنان وسـالمته  أن هذا القصف يشكل ان
اإلقليميــة ومليثــاق األمــم املتحــدة وميثــل هتديــدا خطــريا للســلم   

  واألمن الدوليني.  


