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روانداباحلالة املتعلقة  -  ٥

ــت يف     ــيت أجريــ ــداوالت الــ ــان ١٤املــ  /أبريلنيســ
   )٤١٢٧(اجللسة  ٢٠٠٠

 /أبريلنيســـــان ١٤املعقـــــودة يف  ٤١٢٧يف اجللســـــة   
 ١٥خــة رســالة مؤرأدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه  ،٢٠٠٠

 جملـس األمـن  موجهة إىل رئيس  ١٩٩٩ كانون األول/ديسمرب
 ١٥املـؤرخ   األمـني العـام  ، حييـل هبـا تقريـر    )١(األمـني العـام  من 

التحقيــــق املســــتقل يف عــــن  ١٩٩٩ كــــانون األول/ديســــمرب
وقــت حــدوث اإلبــادة  األمــم املتحــدةاإلجــراءات الــيت اختــذهتا 
املالبسـات  . وفحـص التقريـر   ١٩٩٤اجلماعية يف روانـدا عـام   

الــيت أحاطــت بإخفــاق اجملتمــع الــدويل يف منــع املذحبــة املنظمــة  
شــخص يف روانــدا عــام  ٨٠٠ ٠٠٠الــيت راح ضــحيتها قرابــة 

ــة    ١٩٩٤ ــادة اجلماعي بدراســة األحــداث الــيت أفضــت إىل اإلب
وغريهـا مـن األطـراف     األمـم املتحـدة  واإلجراءات اليت اختذهتا 

األمـم  ل أن اسـتجابة  الرئيسية. ووجـدت جلنـة التحقيـق املسـتق    
قد فشلت يف عدد من اجلوانب األساسـية قبـل اإلبـادة     املتحدة

وبعــدها علــى حــد ســواء،  ١٩٩٤اجلماعيــة الــيت حــدثت عــام 
املسؤولية عن جوانب الفشل تقع علـى عـاتق عـدد مـن     ’’وأن 

ــة، وخباصــة   ــام األطــراف املختلف ــة،  األمــني الع ــة العام ، واألمان
لتقـــدمي املســـاعدة إىل  تحـــدةاألمـــم امل، وبعثـــة جملـــس األمـــنو

ــدا، وأعضــاء   ــم املتحــدة روان ــا األم الفشــل ’’. وكــان ‘‘عموم
االفتقار إىل املـوارد وااللتـزام   ’’لالستجابة يتمثل يف  ‘‘الرئيسي

السياسي اللذين كـان يـتعني تكريسـهما ملنـع اإلبـادة اجلماعيـة       
بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل روانـدا،     . ف‘‘أو وقفها

يف  ألمـم املتحـدة  لى وجه التحديد، وهـي العنصـر الرئيسـي ل   ع
مل جير التخطيط هلـا، أو حتديـد أبعادهـا، أو نشـرها،     ’’رواندا، 

أو إصدار تعليمات إليها بطريقـة تكفـل قيامهـا بـدور اسـتباقي      
__________ 

  )١(  S/1999/1257. 

. ‘‘وحازم يف التعامل مع عملية سالم تواجه مصـاعب شـديدة  
 خطـة عمـل   وأوصى التقرير، ضـمن مجلـة أمـور، بالشـروع يف    

ــة    ــا منظوم ــرك فيه ــم املتحــدة تت ــدرات    األم ــادة ق ــها؛ وزي برمت
وحتســـني قـــدرات اإلنـــذار املبكـــر؛ ؛ حفـــظ الســـالمعمليـــات 

األمـــم وكفالـــة التـــدفق الفعـــال للمعلومـــات داخـــل منظومـــة  
  .جملس األمن، وخباصة املعلومات املقدمة إىل املتحدة

س واستمع اجمللس أثناء اجللسة إىل إحاطـة قـدمها رئـي     
جلنــة التحقيــق املســتقل، أعقبــها االســتماع إىل بيانــات ألقاهــا   
ممثلــو االحتــاد الروســي، واألرجنــتني، وأوكرانيــا، وبــنغالديش، 
وتـــونس، وجامايكـــا، والصـــني، ومـــايل، وماليزيـــا، واململكـــة 

  املتحدة، وناميبيا.
وقــال رئــيس جلنــة التحقيــق املســتقل، يف إحاطتــه، إن    
، اليت ارتكبت يف روانـدا  املأساةع يتمتع بسلطة منكان اجمللس 

وشـدد علـى أن    مـن أن ترتكـب مـرة أخـرى.     ومبقدوره منعها
كانت تتمثـل  يف رواندا أوجه القصور األساسية لألمم املتحدة 

إىل اإلرادة السياسـية   الـدول األعضـاء   يف نقص املوارد وافتقار
يف مواجهـــة األزمـــات، وهـــو مـــا تـــرك أثـــره علـــى  للتصـــرف

جملــس ة العامــة، ويف عمليــة صــنع القــرار يف    اســتجابة األمانــ 
 األمـم املتحـدة  ، فضال عن مصاعب توفري القـوات لبعثـة   األمن

أحد جوانـب دور األمـم   إن  لتقدمي املساعدة إىل رواندا. وقال
املتحــدة أثنــاء عمليــات اإلبــادة اجلماعيــة والــذي تســبب يف       

ــدا يتمثــل يف حقيقــة    ــهأقصــى درجــات املــرارة يف روان بعــد  أن
بـادة اجلماعيـة، قـرر    ر أسـابيع قليلـة علـى بـدء عمليـات اإل     مرو

وأضاف أن املأساة الرواندية قـد   بعثة.الفض قوام اجمللس أن خي
علــى الوفــاء   األمــم املتحــدة تركــت أثــرا علــى الثقــة بقــدرة     

 اجمللـس باملقاصد اليت أنشئت من أجلها. وأكد أنه يـتعني علـى   
ويضــات، وأن مســتقبال أن يوكــل للبعثــات مــا حتتاجــه مــن تف  

حيشــد هلــا القــوات واملــوارد الالزمــة، وأن يتحمــل مســؤوليته    
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أينما كان املكان الذي حتدث فيه املشكالت. وقال إنـه يـتعني   
وعـدد   ،يف امليـدان مبـا حيتاجـه    اجمللسأن يبلغ  األمني العامعلى 

؛ كما يـتعني علـى   اجلنود، ونوع الوالية، ومدى صعوبة املهمة
 القصــرية األجــل املاليــة  رقــل القيــود تع يضــمن أالأن  اجمللــس

وأعـرب عـن أملـه يف أن     .القدرة على التصـرف بصـورة فعالـة   
الفريق الذي مت تعيينه ملتابعة التقريرين املتعلقني بروانـدا  يساعد 

أفضـل طريقـة   وقـال إن   وسريربينتسا يف حتديد تلك الـدروس. 
لتكرمي الضحايا إمنا تكون من خالل التزام راسـخ بـأال نتخلـى    

. وأشـار  أبدا عن املدنيني الذين يقعون ضحايا الصراع املسـلح 
. ألمـم املتحـدة  إىل أن حتسني محاية املدنيني يعد مهمة رئيسية ل

ال ميكـــن أن يكـــون هنـــاك حيـــاد يف وجـــه التهديـــد ولـــذلك، 
ــهاك مجــاعي حلقــوق اإلنســان    ــة أو انت ــادة مجاعي ؛ بارتكــاب إب

الســالم   علــى حفــظ  نياألمــم املتحــدة والعــامل   وجيــب علــى 
ــابع ــك.   نيالت ــى ذل ــردوا عل ــا أن ي ــة  وأضــاف  هل أن وجــود بعث

لألمم املتحدة، سواء كانت والياهتا تتضـمن محايـة املـدنيني أم    
ال، خيلـــق توقعـــا بـــني الســـكان املـــدنيني بـــأن األمـــم املتحـــدة  

يف أن يسـهم التقريـر يف حتسـني    وأعـرب عـن أملـه    ستحميهم. 
ــدة   ــم املتحــ ــدا واألمــ ــات بــــني روانــ ــاول يف ، والعالقــ أن ُتتنــ

التوصيات يف املناقشات مستقبال بشأن دور األمـم املتحـدة يف   
  .)٢(حاالت الصراع

ورحب معظم املتكلمني بتقرير جلنة التحقيق املسـتقل    
وقت حـدوث اإلبـادة    األمم املتحدةيف اإلجراءات اليت اختذهتا 

لفشـل  ’’، وأعربوا عن أسفهم ١٩٩٤اجلماعية يف رواندا عام 
. وشـددوا علـى ضـرورة الـتعلم مـن      ‘‘يف رواندا حدةاملت األمم

 األمــماســتجابة ’’الــدروس املســتفادة مــن روانــدا، وضــمان     
ــة مســتقبال   املتحــدة ــادة مجاعي ــع حــدوث إب .وأشــار عــدة  ‘‘ملن

ــدا جيـــب أن    ــات يف روانـ ــؤولية اإلخفاقـ ــتكلمني إىل أن مسـ مـ
والغالبيـة العظمـى مـن     املتحـدة  األمـم يتقامسها على حد سـواء  

__________ 

  )٢(  S/PV.4127 ٦إىل  ٣، الصفحات. 

األعضاء اليت مل تكـن علـى اسـتعداد إلرسـال قـوات أو      الدول 
عتــاد إىل روانــدا. وأكــد عــدة مــتكلمني علــى ضــرورة إســناد   

، السـالم  حفظالواليات املناسبة وتوفري املوارد الالزمة لبعثات 
  .‘‘وامليدان اجمللسحتسني التواصل بني ’’فضال عن 

ــاك  ويف اجللسة نفسها، رأى ممثل هولندا أن      هنــــــــــ
مـن التقريـر. أوال،    استخالصـها الـيت ميكـن    الـدروس عددا من 

عامل عمليات السالم بوصـفها شـيئا أعلـى مرتبـة     ُتال ينبغي أن 
ثانيـا، ال ينبغـي التشـبث بعمليـات     ومن سكان البلدان املعنيـة.  
فقد تكون عملية السالم قد ماتـت،   ؛السالم اليت تفقد أمهيتها

هتمــام. االيف هــذه احلالــة هــو الــذي يتطلــب يكــون الصــراع و
ملنظمات غـري احلكوميـة،   باأكرب بدرجة هتمام االثالثا، ينبغي و

رابعـا،  ومتتلك ثروة من املعلومـات املسـتوفاة مـن امليـدان.     اليت 
احليــاد لــيس فضــيلة حينمــا تكــون هنــاك عمليــات إبــادة        أن 

جيـب  واختتم كلمته بقوله إنه  .على قدم وساق مجاعية جارية
ملسـتقبل دون وقـوع كـوارث    للحيلولـة يف ا ’’عمل كل شـيء  

  .)٣(‘‘من قبيل ما حدث يف سريربينيتسا ويف رواندا
ــل     ــال ممث ــاتوق ــر يوضــح أن   املتحــدة الوالي إن التقري

املنظومـــة الدوليـــة قـــد فشـــلت يف روانـــدا، مثلمـــا فشـــلت يف   
ــذه      ــاعي هـ ــل اجلمـ ــب الفشـ ــومال، وأن جوانـ ــنة والصـ البوسـ

ــدة   ’’ ــم املتحـ ــة األمـ ــا دور منظومـ ــت تقريبـ رأى أن و .‘‘عطلـ
اجملـرمني  ’’ارتكبتـها جمموعـة صـغرية مـن      الـيت الفظائع   

 ‘‘بقصــد تــأجيج الكراهيــــة مـــن أجـــــل احلفــاظ علــى الســلطة 
ــية  هـــي ــال سياسـ ــرد أعمـ ــا   ،جمـ ــل مرتكبوهـ وجيـــب أن يتحمـ

وعالوة على ذلـك، فـاجملتمع الـدويل جيـب أن     املسؤولية عنها. 
نـف.  يعترب أيضا مسؤوال عن عدم التصـرف لوقـف أعمـال الع   

دورة أخرى من أعمال العنف واإلبـادة   حدوثمنع وأكد أن 
ــا الوســطى      ــك يف أفريقي ــا شــابه ذل ــة أو م ــو اجلماعي عنصــر ه

ــبحريات      ــات املتحــدة يف ال رئيســي مــن عناصــر سياســة الوالي
__________ 

 .٩إىل  ٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣(  
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وهو أحـد التحـديات الكـربى الراهنـة الـيت تواجههـا        ،الكربى
ــم املتحــدة.  ــال إن  األم ــة وا ’’إرث وق ــادة اجلماعي ــتطهري اإلب ل

مـن مجهوريـة   يف رواندا وبورونـدي واجلـزء الشـرقي     ‘‘العرقي
ــة  ــه  هــو الكونغــو الدميقراطي . واقــع مأســاوي جيــب التصــدي ل

ينبغـي أن حتشـد التأييـد للجـزاءات      اجمللست امناقشورأى أن 
 الــيت تفرضــها األمــم املتحــدة علــى القــوات املســلحة الروانديــة 

القـول   ال ميكـن د أنـه  السابقة، وعلى اإلنترهاموي. غري أنه أك
ن حل مشـكالت روانـدا يتوقـف بالكامـل علـى اإلجـراءات       بأ

كمـا ال ميكـن    ،مجهورية الكونغو الدميقراطيـة  داخل اليت تتخذ
القول بأن مشكالت رواندا ميكن حلها دون التصدي لوجـود  

  .)٤(ميليشيات اإلبادة اجلماعية يف دولة جماورة
ة السياسـية علـى   اإلرادأن تـوافر  وأكد ممثل مايل على   

 أو ماعيـة سيما العمـل علـى منـع أعمـال اإلبـادة اجل     العمل، وال
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ينبغي أن تكون واضـحة  

تعزيــز كمــا شــدد علــى أمهيــة   وال حتكمهــا املعــايري املزدوجــة.
سـيما قـدرهتا   تحــــدة علـى اإلنـذار املبكـر وال    قـــدرة األمــــم امل 
  .)٥(ات وعلى االستجابة هلا على حنو فعالعلى حتليل املعلوم

حصـــول  ةوأشـــار ممثـــل اململكـــة املتحـــدة إىل ضـــرور  
الوقـت املالئـم   معلومـات صـحيحة تقـدم يف     علىجملس األمن 

أن يتحلـى   ، وإن شـدد أيضـا علـى ضـرورة    يف صورهتا األصلية
جملس األمن وأعضاء األمـم املتحـدة ككـل بـاإلرادة السياسـية      

املعلومـات للتصـدي حلـاالت الطـوارئ      للعمل بنـاء علـى تلـك   
  .)٦(اإلنسانية املعقدة

الـيت   السـالم  حفـظ ورأى ممثل األرجنتني أن عمليـات    
ال ميكنــها أن تقــف مكتوفــة األيــدي   املتحــدة األمــمتقــوم هبــا 

عندما جتري أية حماولة متعمـدة لتنفيـذ هجمـات خطـرية علـى      
__________ 

 .١٣إىل  ١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٤(  

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  

 .١٦و ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦(  

 ‘‘ةاملضـلل  احليـاد لفكـرة  ’’. وينبغي أال ُيسمح السكان املدنيني
أن تســود عنــدما ترتكــب أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة أو اجلــرائم  

تعزيـز املعـايري حلمايـة    كما شـدد علـى ضـرورة     ضد اإلنسانية.
إنشــاء ، وضــرورة حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل

آليـــة وطنيـــة ودوليـــة مناســـبة ملكافحـــة ظـــاهرة اإلفـــالت مـــن 
  .)٧(العقاب

اد الروســـي إىل أن قـــدرة وبعـــد أن أشـــار ممثـــل االحتـــ  
، اجمللـس جيـب علـى    قـال إنـه  ليسـت بـال حـدود،     األمن جملس

السـالم بتقـدمي    حفـظ أفـراد  اول ضـمان قيـام   حيـ أن من ناحية، 
أقصى قدر من احلماية للمدنيني األبرياء، ومـن ناحيـة أخـرى،    

ــة     ’’ضــمان  ــدرات احلقيقي ــدها الق ــام ال تؤي ــق أوه ــادي خل تف
  .)٨(‘‘ملوظفي األمم املتحدة

ــه إىل       ــا يف تعليق ــل ماليزي ــدة  وأشــار ممث ــئلة عدي أن أس
ــت دون       ــا بقي ــق املســتقل أن تتناوهل ــة التحقي ــا بلجن كــان حري

تـدور حـول هويـة مـرتكيب حـادث       اليت األسئلة ؛ وهيجواب
ــداء املميــت الــذي أدى إىل وفــاة رئيســي دولــة روانــدا        االعت

عتـداء  اال وهـو  ،فيهاحملتملني ودولة بوروندي وهوية املتواطئني 
كــان احملفـز علــى ارتكـاب اإلبــادة اجلماعيـة يف روانــدا.     الـذي 
الحظ أن التقرير يقوم على دليل مقدم من جانب واحـد  كما 

ــة       ــة الرواندي فقــط مــن جوانــب الصــراع، وهــو اجلبهــة الوطني
إجــراء مقــابالت مماثلــة مــع  وأشــار إىل أن  واملتعــاونون معهــا.

كمـا   مفيـدا.  ميكن أن يكون كان شخصيات أخرى يف املنفى
رمبا كـان أفيـد للجنـة التحقيـق املسـتقل       أنه هداعتقأعرب عن ا

أن تضع ضمن توصياهتا إنشاء جلنة حتقيـق أكثـر مشـوال وأكثـر     
  .)٩(تفصيال بشأن اإلبادة اجلماعية يف رواندا

__________ 

 .١٨إىل  ١٦املرجع نفسه، الصفحات   )٧(  

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .٢١إىل  ١٩املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  
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قــد فشــلت يف   املتحــدة األمــموأكــد ممثــل فرنســا أن    
د ممكنـا هلـا   مهمتها خالل ما وقع من إبادة مجاعية، وأنه ما عا

بعــد اآلن مكتوفــة األيــدي أو عــاجزة إزاء مثــل هــذه  أن تظــل 
ــي. ــة،      املآسـ ــادة اجلماعيـ ــة اإلبـ ــه يف مواجهـ ــى أنـ ــدد علـ وشـ

 األمــموالتــأخريات والصــعوبات الــيت اعترضــت تعزيــز بعثــة      
عمليــة ’’لتقــدمي املســاعدة إىل روانــدا، أنشــأت فرنســا  املتحــدة
هديـد، بـدعم مـن    ملسـاعدة األشـخاص املعرضـني للت    ‘‘تركـواز 

. وقــال يف األمــن جملــسقــوات مــن بلــدان افريقيــة وبــإذن مــن  
عمليـة  ’’تعليقه إن وفده ال يرى مربرا لالنتقادات املوجهة إىل 

هــذا  ا مــنالتقريــر بعضــ. وأشــار إىل أنــه بينمــا يــربز ‘‘تركــواز
إنقـاذ عـدد مـن    فإنه يشيد أيضا بالعملية ملـا حققتـه مـن    النقد، 

مبـادرات أخـرى   ي مل ُتتخذ فيـه سـوى   يف الوقت الذاألرواح 
. وانتقــــل إىل الــــدروس الــــيت يــــتعني    قليلــــة للغــــرض ذاتــــه  

ــادة     ــدي لإلبـ ــل يف التصـ ــد الفشـ ــه بعـ ــال إنـ ــها، فقـ استخالصـ
ــدا، مل يعــد مبقــدور   ــة يف روان مواجهــة  املتحــدة األمــماجلماعي

ــد وأن يكــون عمــل     ــه الب  األمــماألزمــات الالحقــة، وأكــد أن
ــر دوامــا.  فيمــا يتعلــق مبنطقــ  املتحــدة ــبحريات الكــربى أكث ة ال

ــل    ــق بعم ــا يتعل ــسوفيم ــن جمل ــه  األم ــد ، أوصــى بأن  إنشــاءعن
عد قرارات اجمللـس إعـدادا أفضـل.    عمليات جديدة، جيب أن ُت

بيانـات  بفاملعلومات اليت توفرها األمانة العامة ينبغي استكماهلا 
مـن   اجمللـس تمكن يـ كـي   ،تارخييـة البيانـات  الأخرى، والسـيما  

 كما أكد علـى ضـرورة حتسـني    ت على حنو أفضل.فهم احلاال
بعــدما  أنــهقــد دلــت التجربــة فمتابعــة بعثــات األمــم املتحــدة.  

ومـا تنفيـذ والياهتـا    تنتشر البعثات يف امليدان، ال يتابع اجمللـس د 
إىل بـذل عمـل دؤوب يف   ؛ وهنـاك بالتـايل حاجـة    بعناية كافيـة 

ألزمـات  علـى حـاالت ا   اجمللس عادة تركيز عملإلاجملال  ذلك
املزيـد مـن الوقـت     واقتـرح ختصـيص  وعمليات األمم املتحـدة.  

 أمســاهوقــت أقــل علــى مــا  وتكــريساحلــاالت،  تلــكللنظــر يف 
  .)١٠(‘‘واضيعيةاملسائل امل’’

يتعني تصميم بعثات السـالم  وقالت ممثلة جامايكا إنه   
، عنـد احلـد   أو ط ملواجهـة الظـروف املـتغرية بسـرعة    مع التحـو 

__________ 

 .٢٦إىل  ٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٠(  

. وشـددت  املستطاع نقـل تعزيـزات سـريعة   األدىن، أن يكون ب
ممارسة نشر احلد األدىن من القوات بالتذرع بأسـباب  على أن 

ــة  ــار مــتغريات  هــي سياســية أو مالي ممارســة ال تأخــذ يف االعتب
، وأنـه ال  كثرية قد تتعرض هلا القوات عند وجودها يف امليـدان 

واصــل إرســال قــوات دون أن يتــوفر هلــا  يأن ميكــن للمجلــس 
 الضـروري للمنـاورة حينمـا تواجـه ظروفـا غـري متوقعـة.       اجملال 

ال بد من تصميم آلية تتيح لقـادة القـوات   كما أشارت إىل أنه 
املرونة الضرورية لتقريـر أفضـل إجـراء ولتمكينـهم مـن إيصـال       

  .)١١(قراراهتم إىل جملس األمن بسرعة
يف احلاالت االستثنائية جدا، فـإن  ورأى ممثل كندا أنه   

ــدنيني ــة املـ ــن  تتطلـــب محايـ ــه اإلرادة  اجمللـــسمـ ــوفر لديـ أن تتـ
ويف حني ال يكـون التـدخل    .‘‘قوة عند االقتضاءالللتدخل ب’’

ــا إال يف احلــاالت اخلطــرية جــدا، فقــد أكــد     العســكري مطلوب
على أن مثن التقاعس عن العمل فادح للغاية، وقـال إنـه يـتعني    

ــى  ــسعل ــل هــذه      اجملل ــدما تنشــأ مث أن يضــع إطــارا للعمــل عن
  .)١٢(ةاحلاج

وقال ممثـل روانـدا إن التقريـر يـبني بوضـوح أن العـامل         
ــري أن    ــدا، غـ ــذل روانـ ــد خـ ــعب   قـ ــة والشـ ــة الروانديـ احلكومـ

الرواندي يشـعران باالمتنـان جتـاه الـذين وضـعوا أيـديهم علـى        
قلــوهبم واعتــذروا بالنيابــة عــن شــعوهبم وحكومــاهتم خلــذالهنم  

نــدا يعــانون ضــحايا اإلبــادة اجلماعيــة يف روا. وقــال إن روانــدا
معاناة قاسـية مـن مصـاعب بدنيـة ونفسـية ومصـاعب مـا بعـد         

، ولكــن تبــذل قصــارى جهــدهاحكومــة روانــدا إن و ،املأســاة
التقريــر يتحــدى إن ذلــك لــيس كافيــا. واختــتم كلمتــه بقولــه  

ــثري موضــوع مســؤوليات       ــدويل وي ــع ال بوضــوح ضــمري اجملتم
اعيـة  عـن منـع جرميـة اإلبـادة اجلم     ١٩٤٨األطراف يف اتفاقيـة  

  .)١٣(واملعاقبة عليها

__________ 

 .٣٠ و ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  

 .٣٤إىل  ٣١املرجع نفسه، الصفحات   )١٢(  

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  


