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 بروانداالمتعلِّقة  الحالة - 1

 اإلجراءات األولية
 

 802القارار (: 3083اةلساة ) 0223ماارس /آذار 02امل ر   ررررالمق
(0223) 

موجَّهااة إىل رؤاايس جملااس  0223فرباياار /شااباط 28برسااالة م ر ااة 
ا مااو، طلااف رثاار رواناادا مااو رؤاايس اجمللااس التفضاار بااأو يع اام كوايقااة 

، الااا أبلااغ 02230فرباياار /شااباط 22رسااالت  امل ر ااة مااو وااااؤق اجمللااس 
فيها اجمللس باستئنا  اةبهاة الوطنياة الرواندياة ا ع اال احلربياة يف اةازء 

فرياااق ماااو َوزْ   ، وطلاااف0223فربايااار /شاااباط 8الشااا ا  ماااو البلاااد يف 
مرا باي ا مم املتحد  العسيريح عل  جان  احلدود باح روانادا وأوغنادا 

عااااادم و اااااول أي مسااااااعدات عسااااايرية ماااااو أوغنااااادا إىل للتحقاااااق ماااااو 
 .ا راضي الرواندية

موجَّهاااااااة إىل رؤااااااايس  0223فربايااااااار /شاااااااباط 22وبرساااااااالة م ر اااااااة 
، ذكر رثر أوغندا أو حيومة أوغندا ترى أو استئنا  ا ع ال 2اجمللس

العداؤيااة بااح جااي  حيومااة رواناادا و ااوات اةبهااة الوطنيااة الروانديااة لااو 
ا و اااااال إطاااااالا الناااااار الاااااذي و َّعااااا  اةانبااااااو يف انتهااااااح فاضااااا  التفاااااا

ر اااااد /والااااات س مسااااااعد  اجمللاااااس يف اإلذو بريفااااااد  اااااو  مرا باااااة أروشاااااا،
لألماااااام املتحااااااد  باااااااحلجم املالؤاااااام ييااااااوو مركزلااااااا علاااااا  اةانااااااف  تابعااااااة

ا وغناادي مااو احلااادود بينهااا وبااح روانااادا للحيلولااة دوو امتااداد الصااارا  
 .دا ر أوغندا

، 3موجَّهااة إىل رؤاايس اجمللااس 0223مااارس /آذار 2وبرسااالة م ر ااة 
الم  ميثاربأنَّا   و ال رثر رواندا تفاا م احلالاة يف بلاده وا ماو هتديادا  للس 

يف املن قاااة، وطلاااف عقاااد اجت اااا  فاااوري جمللاااس ا ماااو لبحاااص الوسااااؤر 
اليفيلاااة بتو اااال القتاااال، واحااارتام اتفااااا و اااال إطاااالا الناااار املو اااال يف 

عو اةبهة الوطنية الرواندياة واإلعاالو  5ر، وتنفيذ اإلعالو الصاد2أروشا
، 0223فربايااار /شاااباط 22و  20الصاااادر عاااو حيوماااة روانااادا، ياااومي 

بغية إعاد  سرياو و ال إطالا النار، وبالتا  إتاحة الفر ة للبحص عو 
حيومااة رواناادا تاارى  و ااال إوَّ . حاار سياسااي لألزمااة عااو طريااق التفاااوض

و ااال إطاالا النااار أو تشاار   ماو امل يااو لقاو  دوليااة للحفاااع علا  أوَّ 
علاا  املن قااة الااا تفصاار بااح املوا اااع الااا كاناات حتتلهااا اةبهااة الوطنياااة 
الروانديااة وتلاات الااا كاناات حتتلهااا القااوات املساالحة الروانديااة  باار اهنيااار 

________ 
0 S/25355. 
2 S/25356. 
3 S/25363. 
 .املرفق ا ولاملرجع نفس ،  2
 .املرجع نفس ، املرفقاو الثاين والثالص 5

وطلااف رثاار فرنسااا نفااس ال لااف يف رسااالة باانفس . و ااال إطااالا النااار
 .6التارين موجَّهة إىل رؤيس اجمللس

اساتجابة  0223مارس /آذار 02، املعقود  يف 3083لسة ويف اة
ل لاااف رثلاااي روانااادا وفرنساااا، أدرل اجمللاااس يف جااادول أع الااا  رساااالتح 

وعقف إ رار جدول . مو لذيو امل ثلح 0223مارس /آذار 2م ر تح 
يف  طلبااا ، إىل املشااااركةبنااااء  علااا   ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس رثااار روانااادا،

وباإلضاافة إىل الرساالتح . لا  احلاق يف التصاويتاملنا شة بدوو أو ييوو 
اااا   ،0223فرباياااار /شااااباط 28و  22املاااا ر تح  ( نيوزيلناااادا)الاااارؤيس وجَّ

، 02237ماارس /آذار 8انتبااه أعضااء اجمللاس إىل ماذكر  شافوية م ر اة 
، مااااوجهتح إىل ا مااااح العااااام 02238مااااارس /آذار 01ورسااااالة م ر ااااة 

اااا   .التااااوا رثلااااي رواناااادا والساااانغال علاااا   مااااو انتباااااه أيضااااا   الاااارؤيسووجَّ
اجمللاااس إىل مشااارو   ااارار كااااو  اااد أتعاااد أانااااء مشااااورات اجمللاااس  أعضااااء
 .2السابقة

ع بلده ، و َ 0221أكتوبر /تشريو ا ول 0  منذ ذكر رثر رواندا أنَّ 
ضااحية حلاارب وحشااية بصاافة  ا ااة لااددت السااالم وا مااو يف من قااة 

باااذلتها حيومااااة بلاااده ماااو أجاااار  البحاااعات الياااربى، رغااام اةهااااود الاااا
الساااااالم،  سااااااعد  ماااااو دول املن قاااااة دوو اإل لي ياااااة ومنظ اااااة الوحاااااد  

الع لياة التفاوضاية باح حيوماة بلاده واةبهاة الوطنياة  ورغم أوَّ . ا فريقية
اساااتئنا  فاااروَّ  الرواندياااة يف أروشاااا كانااات تن اااوي علااا  آماااال للساااالم،

فقااد كاااو . ياادعو لألسااال فرباياار لااو رااا/أع ااال القتااال يف أواؤاار شااباط
، ود تشااريد أكثاار  تاار العديااد مااو املاادنيح وتشااويههم ال ياازال متوا ااال  

وا رتحت حيومة رواندا إعاد  توطح الجئي احلرب . مو مليوو شهص
وإذا كاناات مساا ولية تااوفع الرعايااة . يف من قااة حمايااد  جماارد  مااو السااالح

نفااس الشاايء فااروَّ  الشاااملة  ولئاات الالجئااح تقااع علاا  عاااتق احليومااة،
لالفتقاااار إىل اإلميانياااات نظااارا   قاااال عاااو ضااا او ساااالمتهم،ميياااو أو يت 

الضاارور  اإلنسااانية تقتضااي تزويااد فااروَّ  ولااذلت الساابف،. البشاارية واملاديااة
روانادا بقااو  دولياة متعاادد  ا غاراض لتااأمح ساالمة الالجئااح ماع ضاا او 

 كل ت  بقول  إوَّ وا تتم  . احلفاع عل  و ال إطالا النار يف الو ت نفس 
أمار رواناادا، ومصااعلا ومسااتقبلها يف أيادي ا مااح العااام وأعضاااء جملااس 

 .01ا مو، إ ا يتجسد يف مشرو  القرار املعروض عل  اجمللس
________ 

6 S/25371. 
7 S/25385. 
8 S/25401. 
2 S/25400. 
01 S/PV.3183 7إىل  3، الصفحات. 
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وتيلم  بر التصويت رثر املغرب، فأعرب عو القلق إزاء استئنا  
. لبلاادأع ااال القتااال يف رواناادا وإزاء احلالااة اإلنسااانية الساااؤد  يف ذلاات ا

ورحااف بالساارعة الااا أوفااد هبااا ا مااح العااام بعثااة لل ساااعي احل يااد  إىل 
املن قاااة، وأعااارب عاااو تأيياااده لع لياااة املفاوضاااات اةارياااة باااح ال ااارفح، 

يف ذلاات االتفاااا الااذي د التو اار إلياا  يف دار السااالم بشااأو طراؤااق   ااا
و ، وبشأ0223مارس /آذار 2و ال إطالا النار، الذي بدأ سريان  يف 

مشاارو  القاارار يأ ااذ يف احلسااباو إوَّ  و ااال. مصااع ا شااهاص املشاارديو
اةهود املبذولة عل  الصعيد احمللي ويستجيف  حيام الفصار الساادس 

 .00مو ميثاا ا مم املتحد 
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات

 :، ويف ما يلي نص (0223) 802القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

 0223مااارس /آذار 2بال لااف الااوارد يف الرسااالة امل ر ااة  عل ااا   إذ حياايط
مااو رؤاايس جملااس ا مااو مااو القاااؤم با ع ااال امل  اات للبعثااة الداؤ ااة واملوجَّهااة 

 لرواندا لدى ا مم املتحد ،
 0223فرباياااار /شااااباط 22بالرسااااالتح املاااا ر تح  أيضااااا  عل ااااا   وإذ حياااايط

رؤااايس جملاااس ا ماااو ماااو امل ثااار الاااداؤم لروانااادا وامل ثااار الاااداؤم هتح إىل واملاااوجَّ 
  وغناادا لاادى ا ماام املتحااد  واللتااح دعاات فيه ااا حيومتااا لااذيو البلااديو إىل

 مرا بح لألمم املتحد  عل  طول احلدود املشرتكة بينه ا،َوزْ  
يف ماا  را   العوا اف اإلنسااانية الساتئنا  القتااال الاذي و ااع وإذ تثاع جزعاا 

سي ا تزاياد عادد الالجئاح واملشارديو، والتهديادات الاا يتعارض هلاا  ا، والرواند
 السياو املدنيوو،

علااااا  احلاجاااااة إىل التو ااااار، عاااااو طرياااااق التفااااااوض، إىل حااااار  يشاااااد دوإذ 
سياسااااي يف إطااااار االتفا ااااات الااااا و َّعهااااا ال رفاااااو يف أروشااااا، عهوريااااة تنزانيااااا 

 املتحد ، بغية إهناء النزا  يف رواندا،
باةهود الا تبذهلا منظ ة الوحد  ا فريقية لتشجيع إةااد حار  يشيدوإذ 

 سياسي مو لذا القبير،
بالبياااانح الصااادريو عاااو حيومااة روانااادا واةبهااة الوطنياااة  عل ااا   وإذ حياايط

الرواندية واللذيو ستبق   وجبه ا القوات املسلحة الرواندية يف موا عها احلالية، 
 7رواندياااااة إىل املوا اااااع الاااااا كااااااو حيتلهاااااا  بااااار ويعاااااود جاااااي  اةبهاااااة الوطنياااااة ال

، وتعتارب املن قااة الفا الة باح القااوات من قاة حماياد  جماارد  0223فربايار /شاباط
 مو السالح تستهدم لر د تنفيذ و ال إطالا النار مو جانف  و  دولية،

بالبال  املشرتح الذي أ درت  يف دار السالم، عهورياة تنزانياا  وإذ يرحف
حيوماااة روانااادا واةبهاااة الوطنياااة الرواندياااة،  0223ماااارس /آذار 7املتحااد ، يف 

ااصوص بأساليف و ال إطالا النار الذي ماو املقارر   وج والذي يتعلق عل 
 ، وحبالة املشرديو،0222مارس /آذار 2أو يبدأ نفاذه يف 

________ 
؛ و اااااد أدىل رثااااار جيباااااوي ببيااااااو مشااااااب  01إىل  8املرجاااااع نفسااااا ، الصااااافحات  00

(S/PV.3183 02و  00، الصفحتاو .) 

بقاارار ا مااح العااام بريفاااد بعثااة نوايااا حساانة إىل املن قااة،  أيضااا   وإذ يرحااف
 ىل تقرير شفوي أول بشأو تلت البعثة،و د است ع إ

عل  أو تنظار ا مام املتحاد ، بالتشااور ماع منظ اة الوحاد   من  وتص ي ا  
ةهودلااا اةاريااة، يف الييفيااة الااا مييااو أو يساااعد هبااا إسااهام  ا فريقيااة ودع ااا  

مااو ا ماام املتحااد  يف إةاااد تسااوية سياسااية يف رواناادا، ال سااي ا باحليلولااة دوو 
 استئنا  القتال وبر د و ال إطالا النار،

إىل حيومااة رواناادا واةبهااة الوطنيااة الروانديااة احاارتام و ااال  ي لااف - 0
، والساااا اح بتسااااليم 0223مااااارس /آذار 2ه يف إطااااالا النااااار الااااذي باااادأ نفاااااذ

اإلماااادادات اإلنسااااانية وبعااااود  املشاااارديو، والوفاااااء بااللتزامااااات الااااا  بلتالااااا يف 
االتفا اااااات الااااااا و لعتالااااااا، وتنفيااااااذ االلتزاماااااات الااااااا تعهاااااادتا هبااااااا يف بيانيه ااااااا 

 وبالغه ا املشرتح املذكور  أعاله؛
ا ماااح العاااام إىل أو يبحاااص بالتشااااور ماااع منظ اااة الوحاااد   يااادعو - 2

ةهااود منظ ااة دع ااا   ا فريقياة، اإلسااهام الااذي مييااو أو تقدماا  ا ماام املتحااد ،
االم  الوحااد  ا فريقيااة لتعزيااز ع ليااة عااو طريااق اإلنشاااء و صو ااا   يف رواناادا،الس 

تحاد ، توكار احملت ر لقو  دولية حتت إشرا  منظ ة الوحد  ا فريقياة وا مام امل
إليها، يف علة أمور، مه ة  اية السياو املادنيح، وتقاد  املسااعد  اإلنساانية 
هلااام، ودعااام  اااو  منظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة لر اااد و اااال إطاااالا الناااار، وإىل أو 

 عو لذا املوضو ؛تقريرا   يقدم عل  سبير االستعجال
واناااادا ا مااااح العااااام إىل دراسااااة ال لااااف املقاااادم مااااو ر  أيضااااا   ياااادعو - 3
 مرا بح عل  احلدود بح لذيو البلديو؛لَوزْ   وأوغندا
يدرس دوو إب اء التو ايات الاا يتسال  وَّ  عو استعداده يعرب - 2

 لألمح العام تقدميها يف لذا الصدد؛
اا ياادعو - 5  وايقااا   ق اةهااود الااا يبااذهلا تنساايقا  ا مااح العااام إىل أو ينس 

 مع اةهود الا تبذهلا منظ ة الوحد  ا فريقية؛
حيوماااة روانااادا واةبهاااة الوطنياااة الرواندياااة إىل التعااااوو علااا   ياادعو - 6

 حنو كامر مع جهود ا مم املتحد  ومنظ ة الوحد  ا فريقية؛
حيومااااة رواناااادا واةبهااااة الوطنيااااة الروانديااااة علاااا  اسااااتئنا   حيااااص - 7

حسااااااب ا د االتفاااااااا علياااااا ، حلساااااام  0223مااااااارس /آذار 05املفاوضااااااات يف 
اااااااملساااااااؤر املعلَّ  لم يف موعااااااد أ صاااااااه بدايااااااة قااااااة، وذلاااااات بغيااااااة تو يااااااع اتفاااااااا س 

 ؛0223أبرير /نيساو
 ال رفح عل  احرتام القانوو اإلنساين الدو  احرتاما  تاما ؛ حيص - 8
عياع الادول علا  االمتناا  عاو أي ع ار ماو شاأن  أو  أيضا   حيص - 2

 ض احرتام و ال إطالا النار لله ر؛ر يف رواندا ويعر  يزيد مو حد  التوت
 .إبقاء لذه املسألة  يد نظره النشط يقرر - 01

ض احلالااااة يف رواناااادا تقااااو  إوَّ  وعقااااف التصااااويت،  ااااال رثاااار فرنسااااا
الم  رص البلاد يف اساتعاد  طرياقبصور    ع  فتا والدميقراطياة بسارعة، الس 

فاحلالاااة ميياااو أو . هتديااادا   اااعا  وهتااادد االساااتقرار السياساااي يف املن قاااة 
تتساابف يف نشااوب أزمااة إنسااانية بالغااة اا ااور ، مثل ااا يتضاا  مااو عاادد 
. الالجئح واملشرديو، ولو ماا ميياو أو يا ار بادوره علا  البلاداو اجملااور 

  ال بد مو اختاذ إجراءات حازماة للتو ار إىل وترى احليومة الفرنسية أنَّ 
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وداؤ ة، ولتعزياز تيثياال املسااعدات الة فعَّ  و ال ا ع ال القتالية بصور 
اااالم  اإلنسااااانية، ولت يااااح جهااااود متامااااا   ولااااي ت يااااد. مااااو االساااات رارالس 

الع لياااة الاااا بااادأهتا حيوماااة روانااادا واةبهاااة الوطنياااة الرواندياااة يف أروشاااا 
حتاااات رعايااااة منظ ااااة الوحااااد  ا فريقيااااة، وستوا اااار مشاااااركتها يف تلاااات 

لاا  أو التقاادم يتو ااال  باار أي شاايء عشاادَّد  غااع أناا . الع ليااة ك را ااف
ويف الو ت نفس ، ةف أو تنشط ا مم . عل  تعاوو ا طرا  الرواندية

. املتحااد  يف دعاام اةهااود الااا يبااذهلا الروانااديوو مااو أجاار تسااوية الناازا 
. وهباذه الااروح أيادت حيومااة فرنساا طلااف روانادا عقااد جلساة لل جلااس

ا مااااح العااااام إىل أو  ، بدعوتااا (0223) 802القاااارار إوَّ  و اااال كااااذلت
يبحااص بالتشاااور مااع منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة اإلسااهام الااذي مييااو أو 

مااع هناا  متامااا   تقدماا  ا ماام املتحااد  يف تعزيااز ع ليااة الساالم، إ ااا يتسااق
عاااادل   دعاااام جهااااود املنظ ااااات اإل لي يااااة الااااذي اسرتشااااد باااا  اجمللااااس يف

اصااوص ا  ْجااوَ  وترحااف حيومااة فرنسااا باإلشااار  علاا . حاااالت أ اارى
إىل إميانيااااة مسااااامهة ا ماااام املتحااااد  يف جمااااا   ايااااة السااااياو املاااادنيح 

كانات  ماو  االل تشايير  او  دولياة، إذا -واحرتام و ال إطاالا الناار 
فهااذاو مهاااا اجملاااالو اللااذاو ينبغاااي التااد ر فيه اااا . لناااح ضاارور  لاااذلت

علاااااااااا  ساااااااااابير ا ولويااااااااااة لاااااااااادعم اةهااااااااااود املبذولااااااااااة لتحقيااااااااااق تسااااااااااوية 
مرا باااااي ا ماااام وَوزْ   .يااااال مااااو معانااااا  السااااياو املاااادنيحوللتهف ساااال ية

املتحااد  علاا  احلاادود بااح رواناادا وأوغناادا، مثل ااا طلااف لااذاو البلااداو، 
وتت لع فرنسا إىل . يف املن قة مييو أو يسهم يف هتيئة منا  أكثر سالما  

رثااار وشااادَّد . التو ااايات الاااا سااايقدمها ا ماااح العاااام يف ذلااات الصااادد
إحلاحياااااة كفالاااااة حشاااااد ال ا اااااات املتضاااااافر  ة ياااااع  فرنساااااا علااااا  مااااادى
ا مااااام املتحاااااد  واملنظ اااااات اإل لي ياااااة إىل جاناااااف  -ا طااااارا  املعنياااااة 

ماو أجار اساتعاد  االساتقرار  -طا ات الدول واملنظ ات غاع احليومياة 
 .02يف رواندا

  يتعااااح علاااا  ا ماااام املتحااااد  أو تبحااااص، و ااااال رثاااار الربازياااار إنَّاااا
الوحاد  ا فريقياة، عاو أفضار السابر الاا ميياو هباا بالتشااور ماع منظ اة 

الم  لألمم املتحد  أو تدعم لذه اةهود بغية تعزيز ع لية يف روانادا، الس 
وال ساااي ا ماااو  اااالل إميانياااة تشااايير  اااو  دولياااة حتااات رعاياااة منظ اااة 

لالتفااااااا الاااااذي تو ااااار إليااااا  وفقاااااا   الوحاااااد  ا فريقياااااة وا مااااام املتحاااااد ،
مس ولية التو ر إىل تسوية سياسية مرضية إ اا أو عل  وشدَّد  .ال رفاو

ولياو ملنظ اة الوحاد  ا فريقياة ودول . تقع عل  عاتق ال رفح نفسايه ا
. املن قاااااة دور ةاااااف أو تقاااااوم بااااا  يف تيساااااع وتعزياااااز بلاااااو  تلااااات الغاياااااة

التعاااااوو إوَّ  مااااو امليثاااااا، و ااااال 52مااااو املاااااد  ( 3)واستشااااهد بااااالفقر  
منظ اة الوحاد  ا فريقياة يف حالاة روانادا، ماع الوايق بح ا مم املتحاد  و 

إياااالء االعتبااااار واالحاااارتام الااااواجبح لاااادور كاااار منه ااااا، لااااو مثااااال جيااااد 
الااا ينبغااي أو توجااد بااح منظ ااة ا ماام املتحااد  العامليااة البنَّاااء   للعال ااة

وينبغاااااي أو تقااااارأ . وباااااح املنظ اااااات اإل لي ياااااة ماااااو أجااااار تعزياااااز الساااااالم
________ 

02 S/PV.3183 05إىل  03، الصفحات. 

يف ضاااوء لاااذه ( 0223) 802أحياااام القااارار ا طااارا  املعنياااة عيعهاااا 
 .03احلقيقة

رساالة موجَّهاة ماو الارؤيس إىل : 0223أبرير /نيساو 03امل ر   رررررالمق
 ا مح العام
، 02موجَّهة إىل رؤيس اجمللاس 0223أبرير /نيساو 8برسالة م ر ة 

، الاذي رحااف فياا  اجمللااس (0223) 802أشاار ا مااح العااام إىل القاارار 
نوايا حسنة إىل رواندا ودعاه إىل دراسة ال لبح املقدمح ماو بريفاد بعثة 

زارت روانااادا وأوغنااادا  ماارا بح، وأفااااد أو البعثاااة  اادلاااَوزْ   رواناادا وأوغنااادا
الم  وأهنا تقوم  را باة حمادااات لنااح تقاارير مثاع  إوَّ  و اال. يف أروشااالس 

، للقلاااق تفياااد باااأو املنا شاااات يف أروشاااا  اااد و ااالت إىل طرياااق مسااادود
و اد  ارر يف لاذه . ونتيجة لذلت، لناح  ااو  ماو أو يتساتأنال القتاال

الظاااااارو  تعزيااااااز بعثااااااة النوايااااااا احلساااااانة برضااااااافة االاااااااة مااااااو املستشاااااااريو 
ك ااااا طلااااف مااااو البعثااااة أو تبلغاااا  علاااا  الفااااور عااااو . العساااايريح إليهااااا

املساااعد  الااا تقاادمها حبيااص يتساال لاا  أو يفيااد اجمللااس يف و اات الحااق 
 . ا سي رأ
، أبلاااغ رؤااايس اجمللاااس 022305أبريااار /نيسااااو 03ساااالة م ر اااة وبر 

 :يلي ا مح العام  ا
برسااالتيم عل ااا   أتشاار  بااربالغيم بااأو أعضاااء جملااس ا مااو  ااد أحي ااوا

ولام يرحباوو بقاراركم . باحلالة يف روانادااملتعل قة  0223أبرير /نيساو 8امل ر ة 
ولاام . شاااريو العساايريح إليهاااتعزياز بعثااة النوايااا احلساانة برضااافة االااة مااو املست

طاااابع االساااتعجال الاااذي تتسااام بااا  احلالاااة ا منياااة يف روانااادا، أيضاااا   يالحظاااوو
 .ويت لعوو إىل تقرير فوري يقدم يف لذا الشأو

القااااارار (: 3222اةلساااااة ) 0223يونيااااا  /حزياااااراو 22املااااا ر   رررالمقررررر
826 (0223) 

 ااادَّم  ،(0223) 802باااالقرار وع اااال   ،0223ماااايو /أياااار 21يف 
وأفااد ا ماح العاام يف . 06م  تا عاو رواناداتقريرا   ا مح العام إىل اجمللس

يف أروشااا  0223مااارس /آذار 06التقرياار بااأو املباحثااات اساات نفت يف 
باح حيوماة روانادا واةبهاة الوطنيااة الرواندياة حتات رعاياة عهورياة تنزانيااا 

الناااااواحي  وتركااااازت املفاوضاااااات علااااا . املتحاااااد  الاااااا لياااااأت لالجت اااااا 
قاة، وإ اماة  او  العسيرية، والالجئاح واملشارديو، واملسااؤر السياساية املعلَّ 

االم  دوليااة حمايااد  لتنفيااذ اتفاااا ك ااا أفاااد ا مااح العااام عااو . املقاارتحالس 
النتاااؤ  الااا انتهاات إليهااا البعثااة الفنيااة الااا زارت أوغناادا ورواناادا، علاا  

أبرياااااار /نيساااااااو 6أبرياااااار ويف /نيساااااااو 5إىل  2التااااااوا ، يف الفاااااارت  مااااااو 
________ 

 .07و  06املرجع نفس ، الصفحتاو  03
02 S/25561. 
05 S/25592. 
06 S/25810  وAdd.1. 



 117 النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين –الفصل الثامن 

 

، للقيام، ض و علاة أماور، جب اع وتقيايم كار املعلوماات املتصالة 0223
. ا وغندياة/عسيريح عل  احلادود الرواندياة  مرا باي ا مم املتحد  الْز بوَ 

ماااارا بح عساااايريح َوزْ     سااااييوو مااااو امل يااااوو لصاااات البعثااااة إىل أنَّاااا
تابعح لألمم املتحد  ملرا بة احلدود بح أوغندا ورواندا والتحقق مو عدم 

وتعاااارض اةبهاااة . تقاااد  مسااااعدات عسااايرية عااارب احلااادود باااح البلاااديو
را بح عل  اةانف الرواندي مو احلدود، ولينها املَوزْ   الوطنية الرواندية

ال تعاااارض وجاااود مااارا بح عسااايريح ماااو ا مااام املتحاااد  علااا  اةاناااف 
ا وغناادي، مااا دام الغاارض مااو وجااودلم لااو التحقااق مااو عاادم و ااول 

وعااالو  علاا  ذلاات، . مساااعدات عساايرية إىل  واهتااا عااو طريااق أوغناادا
شاا ة ر ااد راالااة لع ليااات يف أنأيضااا   أعرباات اةبهااة عااو ضاارور  النظاار

ولااااذلت، فقااااد أو اااا  . تقااااد  املساااااعد  العساااايرية إىل حيومااااة رواناااادا
ا مااح العااام اجمللااس بااأو يااأذو برنشاااء بعثااة مااو مرا باااي ا ماام املتحااد  

دي ماااو احلااادود باااح روانااادا وأوغنااادا ملاااد  مبدؤياااة اااااف ا وغنااااااعلااا  اةان
ماااو يوماااا   05دم  اااالل ااااافرياااق متقَوزْ   ماااااااويت. هرااااااااتة أشاااااار إىل ساااااتص

 اارر، ع ااال  بأنَّاا   كااذلت أبلااغ ا مااح العااام أعضاااء اجمللااس. اختاااذ القاارار
ااالم  علااا  دعااام جهاااود حفااام اةارياااة الاااا تقاااوم هباااا منظ اااة الوحاااد  الس 

ح ماااااو اااااارباء العسااااايريح حتااااات ااااااااع اانااااااادا، أو يضااااااااااة يف رواناااااااا فريقي
ات ااااااااااجات ع لياااااااااد احتياااااااااعد  يف حتدياااااااار  تلااااات املنظ اااااة لل ساااااااتص
ع يف رواناااااادا ومفاااااااليم ااااااااديو املوسَّ ااااااااايريح احملاياااااااااااح العساااااااااق املرا بااااااااااااافري

 .الع لية
، أدرل 0223يونياا  /حزيااراو 22، املعقااود  يف 3222ويف اةلسااة 

وعقاف إ ارار جادول . جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا 
طلبااا ، إىل املشااااركة يف بنااااء  علااا   ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس رثااار روانااادا،

( إسابانيا)الارؤيس ووجَّا   .املنا شة، بدوو أو ييوو ل  احلق يف التصاويت
وإىل مشاارو   اارار كاااو  ااد أتعااد  07وااااؤقعاادل   انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل

 .08أاناء مشاورات اجمللس السابقة
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  تصاويتمشارو  القارار للطتارح  وبعد ذلات

 :، ويف ما يلي نص (0223) 826القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

 ،0223مارس /آذار 02امل ر  ( 0223) 802 راره  إذ يعيد تأكيد
/ أياار 21بالتقرير امل  ات املقادم ماو ا ماح العاام واملا ر   عل ا   وإذ حييط

 ،0223 مايو
ماارا بح مااو ا ماام َوزْ   وأوغنااداب لبااات حيااوما رواناادا  عل ااا   وإذ حياايط

 املتحد  عل  طول احلدود املشرتكة بينه ا، كتدبع م  ت لبناء الثقة،

________ 
موجَّهااة إىل ا مااح العااام مااو رثاار فرنسااا  0223أبرياار /نيساااو 2رسااالة م ر ااة  07

(S/25536) موجَّهااااة إىل رؤاااايس اجمللااااس مااااو رثاااار  0223مااااايو /أيااااار 08؛ ورسااااالة م ر ااااة
موجَّهاة إىل رؤايس اجمللاس ماو  0223يونيا  /حزيراو 02؛ ورسالة م ر ة (S/25797)أوغندا 

 (.S/25951)رثر رواندا 
08 S/26981. 

علااا  ضااارور  احليلولاااة دوو اساااتئنا  القتاااال راااا  اااد يااا دي إىل  وإذ ي كاااد
لم  نتاؤ  سيئة بالنسبة إىل احلالة يف رواندا وبالنسبة إىل  وا مو الدوليح،الس 

ة إىل إةاااد حاار سياسااي، عااو طريااق التفاااوض، يف احلاجاا أيضااا   وإذ ي كااد
إطار االتفا ات الا ستو عها ا طرا  يف أروشاا، عهورياة تنزانياا املتحاد ، ماو 

 أجر إهناء النزا  القاؤم يف رواندا،
باااةهود املبذولاة مااو جاناف منظ ااة الوحاد  ا فريقيااة وحيومااة  وإذ يشايد

  ر إىل لذا احلر السياسي،عهورية تنزانيا املتحد  مو أجر تشجيع التو 
اااا عل ااااا   وإذ حياااايط   إىل ا مااااح العااااام مااااو جانااااف بال لااااف املشاااارتح املوجَّ

حيومااااة رواناااادا واةبهااااة الوطنيااااة الروانديااااة بشااااأو إنشاااااء  ااااو  دوليااااة حمايااااد  يف 
 رواندا،

أمهيااة املفاوضااات اةاريااة يف أروشااا بااح حيومااة رواناادا واةبهااة  وإذ ي كااد
 الوطنية الرواندية،

عاااو اساااتعداده للنظااار يف تقاااد  املسااااعد  إىل منظ اااة الوحاااد   يعااارب وإذ
 ا فريقية يف تنفيذ االتفا ات  جرد التو يع عليها،

 مع التقدير بتقرير ا مح العام؛ يرحف - 0
إنشاااء بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف أوغناادا ورواناادا، ةااري  يقاارر - 2

د  مبدؤية  درلا ستة أشهر، وذلت  عها عل  اةانف ا وغندي مو احلدود ملزْ وَ 
 برجراء استعراض كر ستة أشهر؛ ك ا لو مبح يف تقرير ا مح العام، ورلنا  

أو تقااااوم بعثااااة املاااارا بح  را بااااة احلاااادود بااااح أوغناااادا ورواناااادا  يقاااارر - 3
للتحقااق مااو عاادم و ااول أي مساااعد  عساايرية إىل رواناادا، وييااوو الرتكيااز يف 

اكااة لااذا الصاادد، يف املقااام ا ول، علاا  عاادم عبااور أو نقاار أساالحة وذ اااؤر فتَّ 
عاااارب احلاااادود، باسااااتهدام ال اااارا أو الاااادروب الااااا مييااااو لل ركبااااات أو تسااااع 

 ؛عسيريا   عليها، وكذلت أي مواد أ رى مييو استهدامها
بعثاة َوزْ   ربم مع حيوماة أوغنادا،  بارإىل ا مح العام أو يت  ي لف - 2

بشاااااأو مركاااااز البعثاااااة حبياااااص يشااااات ر االتفااااااا علااااا  اتفا اااااا   املااااارا بح باليامااااار،
 ستوفره حيومة أوغندا للبعثة مو أمو وتعاوو ودعم؛ ما

ماو اختااذ يوماا   علا  إرساال فرياق متقادم  االل وساة عشار يوافق - 5
الاَوزْ   لذا القرار، أو يف أ رب و ت ريو بعادم إبارام اتفااا مركاز البعثاة، وعلا 

 مو و ول الفريق املتقدم؛يوما   اليامر  الل االاح
حيومة رواندا واةبهة الوطنية الرواندية علا  أو حترتماا بد اة  حيص - 6

 إلنساين الدو ؛ واعد القانوو ا
حيومة رواندا واةبهاة الوطنياة الرواندياة علا  أو متتنعاا  أيضا   حيص - 7

 عو القيام بأي ع ر ييوو مو شأن  اإلسهام يف التوتر؛
الم  بقرار ا مح العام دعام جهاود يرحف - 8 الاا تقاوم هباا منظ اة الس 

مسااعد   الوحد  ا فريقية عو طريق وضع  بعيو عسيريح حتت تصرفها بغية
فريق املرا بح العسيريح احملايد، و ا ة ماو  االل ااارب  الساو ية، لل سااعد  

 ع يف رواندا؛فريق املرا بح العسيريح احملايد املوسَّ بَوزْ   يف التعجير
 حيومااة رواناادا واةبهااة الوطنيااة الروانديااة بااأو تعقاادا علاا  ي الااف - 2

 لم؛للس  شامال  اتفا ا   السرعة  وج
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عاااو تقريااارا   ي لاااف إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم إىل جملاااس ا ماااو - 01
لم  نتاؤ  حماداات  يف أروشا؛الس 

إىل جملااس ا مااو تقرياارا   إىل ا مااح العااام أو يقاادم أيضااا   ي لااف - 00
بشااأو مااا مييااو لألماام املتحااد  أو تقدماا  مااو مسااامهة ملساااعد  منظ ااة الوحااد  

ه، وأو يبادأ يف وضاع   اة لل اوارئ إذا ا فريقية يف تنفيذ االتفاا املذكور أعال
 املسامهة؛  رر اجمللس أو احلاجة تدعو إىل تلت

إىل ا ماااااح العاااااام أو يقااااادم إىل جملاااااس ا ماااااو،  ي لاااااف كاااااذلت - 02
 عو تنفيذ لذا القرار؛تقريرا   البعثة،َوزْ   مويوما    الل ستح
 .إبقاء لذه املسألة  يد نظره النشط يقرر - 03

 ااارار اجمللاااس يرسااار إشاااار  إوَّ   اااال رثااار فرنسااااوعقاااف التصاااويت، 
واضحة إىل ا طارا  تتعلاق باالتزام اجملت اع الادو  وعزما  علا  حار لاذا 

وتعاارب حيومااة بلااده عااو ترحيبهااا بقاارب . الناازا  بااال را غااع العساايرية
التو يع عل  اتفا ات أروشا بح حيومة رواندا واةبهة الوطنية الرواندية، 

هااا برعايااة منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة وحيومااة عهوريااة الااا د التو اار إلي
ماو ا مهياة  يااو أو تاتم يف الو ات املناساف  وتعتقد أوَّ . تنزانيا املتحد 

دراسة ما مييو لل جت اع الادو  أو يقدما  ماو مساامهة ماو أجار تنفياذ 
وجود بعثاة ا مام املتحاد  لل را باة فروَّ  ويف لذا الصدد. لذه االتفا ات

، باعتبارلا أول تادبع ماو تادابع بنااء الثقاة (أونومور)ا ورواندا بح أوغند
ز تنفيذ ويعز   م اتيا   يهد  إىل ختفيال حد  التوتر، مييو أو يهيئ منا ا  

ااالم  اتفااااا  ر ا مااام املتحاااد ، وتعتقاااد فرنساااا أو تاااد .الشاااامر لاااذاالس 
بق لنجااااح تساااوية داؤ اااة للنااازا  يف ْساااالااذي طالاااف بااا  ال رفااااو، شااارط مت 

يف إطاااار الااانه   كاااامال    ينااادرل انااادراجا  فرنَّااا   عاااالو  علااا  ذلااات،. روانااادا
الااااااذي حاااااادده ا مااااااح العااااااام والقاااااااؤم علاااااا  تأييااااااد جهااااااود املنظ ااااااات 

 .02اإل لي ية

بيااو ماو (: 3273اةلساة ) 0223بت رب ااس/أيلول 01امل ر   رررررررالمق
 الرؤيس

، 0223سااااااااابت رب /أيلاااااااااول 01، املعقاااااااااود  يف 3273يف اةلساااااااااة 
لا ، أنا   اد أتذو  (فنازويال)وأعلاو الارؤيس . استأنال اجمللس نظاره يف البناد

مااااا بااااح أعضاااااء اجمللااااس، بااااأو يااااد   يفأتجرياااات  يف أعقاااااب مشاااااورات
 :21بالبياو التا  باسم اجمللس

ااالم  يرحاااف جملاااس ا ماااو باتفااااا املاااربم باااح حيوماااة عهورياااة روانااادا الس 
وياادرح جملاااس . 0223أغساا س /آب 2واةبهااة الوطنيااة الروانديااة بأروشاااا يف 

ا مااو ا مااال الااا يعقاادلا ال رفاااو الرواناادياو علاا   يااام اجملت ااع الاادو  بتقااد  
با مهيااة الااا عل ااا   ك ااا حياايط اجمللااس. املساااعد  مااو أجاار تنفيااذ لااذا االتفاااا

________ 
02 S/PV.3244 2و  3، الصفحتاو. 
21 S/26425. 

إل اماااة  د موعااادا  د  ، الاااذي حتااا0223سااابت رب /أيلاااول 01يوليهاااا ال رفااااو لياااوم 
 .امل سسات امل  تة

ويرحااف جملااس ا مااو، يف لااذا الصاادد، بااالقرار الااذي اختااذه ا مااح العااام 
ويأماار أو ييااوو تقرياار ا مااح العااام، الااذي . بريفاااد بعثااة اساات العية إىل رواناادا

لااا  يف غضاااوو ا ياااام القليلاااة  يساااتند إىل تو ااايات البعثاااة االسااات العية، متاحاااا  
لألماااام املتحااااد  أو  القادمااااة، حاااا  ياااات يو مااااو النظاااار يف املسااااامهة الااااا مييااااو

 .تقدمها لتيسع تنفيذ اتفاا أروشا للسلم
وحيص جملس ا مو حيومة عهورية رواندا واةبهة الوطنية الرواندية علا  

وحياااص . موا ااالة احااارتام اتفا اااات أروشاااا علااا  حناااو ماااا التااازم بااا  لاااذاو ال رفااااو
 ال ااااارفح كاااااذلت علااااا  االسااااات رار يف التعااااااوو ماااااع فرياااااق املااااارا بح العسااااايريح
احملايااديو الااذي  اارر ا مااح العااام ملنظ ااة الوحااد  ا فريقيااة متديااد مه تاا  بصااور  

 .م  تة

(: 3288اةلسااااااة ) 0223أكتااااااوبر /تشاااااريو ا ول 5املاااااا ر   ررررررررررالمق
 (0223) 872القرار 

 ،(0223) 826بااااالقرار وع ااااال   ،0223ساااابت رب /أيلااااول 22يف 
روانااادا بشاااأو ماااا ميياااو لألمااام عاااو تقريااارا   ا ماااح العاااام إىل اجمللاااس ااادَّم 

 2املتحااد  أو تقدماا  ماااو مسااامهة لتنفياااذ اتفاااا أروشاااا للساالم املاااربم يف 
الم  ويادعو اتفااا. 022320أغس س /آب  إىل القياام بع لياة حلفامالس 

ااالم  تابعاااة لألمااام املتحاااد  يتعهاااد إليهاااا باملهاااام التالياااة كاااي تسااااعد يف  الس 
ا النااار،  ااا يف ذلاات ر ااد و ااال إطااال: كفالااة إحااالل ا مااو يف كيغااا 

تسري  املقاتلح وإنشاء من قاة جمارد  ماو الساالح ومرا باة الوضاع ا ماين 
بنااء  علا    الل الفرت  االنتقالية؛ واملساعد  يف إزالة ا لغاام؛ والتحقياق،

طلااف ال اارفح أو مااو تلقاااء نفسااها، يف االدعاااءات بعاادم االمتثااال  ي 
ع ا مااو لع ليااات إعاااد  الالجئااح باالتفاااا؛ وتااوفاملتعل قااة  مااو ا حيااام

وأفاااااد ا مااااح العاااااام يف . الروانااااديح وا شااااهاص املشاااارديو إىل دياااااارلم
التقرير بأو بعثة است العية زارت رواندا وعهورية تنزانيا املتحاد  وإايوبياا 

لدراساااة  0223سااابت رب /أيلاااول 3أغسااا س إىل /آب 02يف الفااارت  ماااو 
القاااو  وتقياايم املاااوارد امل لوباااة للقياااام  املهااام الاااا ميياااو أو تقااوم هباااا لاااذه

تو يات البعثاة أورد التقريار مفهاوم الع لياات واهلييار وبناء  عل   .22هبا
 .املقرتح واةدول الزمين لنشر الع لية اةديد 

وأشار ا مح العام إىل أو اةانبح مص  او عل  حتقيق سلم داؤم 
بياد أو لنااح . وطنياةعو طريق نز  السالح وتسري  القوات واملصاحلة ال

ماااو احت اااال أو يااا دي أي تاااأ ع زاؤاااد يف إ اماااة احليوماااة  شاااديدا    لقاااا  
الم  االنتقالية إىل تعريس ع لية وماو مث فهاو يارى أنا  ينبغاي . لله ارالس 

ااااا   ماااااو ال ااااارفح ماااااو أجااااار لألمااااام املتحاااااد  أو تساااااتجيف للناااااداء املوجَّ
________ 

20 S/26488  وAdd.1. 
 .S/26350انظر  22
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والياة  وَّ  ساي ااملساعد  عل  تنفيذ اتفااا السالم، اساتجابة مواتياة، ال 
فرياااق املااارا بح العسااايريح احملاياااد الثااااين التاااابع ملنظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة 

، وأو   بأو يأذو اجمللس 0223أكتوبر /تشريو ا ول 30ستنتهي يف 
برنشاء بعثة لألمم املتحد  لل ساعد  يف رواندا، وأو تيوو واليتهاا لاي 

نصااايف السااال ي للحيوماااة املساااامهة يف هتيئاااة وإبقااااء مناااا  يااا دي إىل الت
وتش ر الع لية فريق املرا بح العسايريح . بعد ما االنتقالية وتشغيلها يف

احملايااااد الثاااااين وتاااادم   ياااااد  بعثااااة ا ماااام املتحااااد  لل را بااااة بااااح أوغناااادا 
وسيض لعوو  ا فراد العسيريح يف البعثة تدرةيا  َوزْ   وسيجري. ورواندا

الفااوري لفريااق متقاادم عاازم الااَوزْ   وسااي كد. 23بالع ليااة علاا  أربااع مراحاار
ا مااام املتحاااد  علاااا  سااارعة تعزيااااز الوجاااود العساااايري الاااالزم يف كيغااااا  

وساااو  ياا دي إد اااال املااارا بح . القاااو لااَوزْ   و اعااد  الساااو يات الالزماااة
ماااا بعاااد إىل متياااح القاااو  ماااو املساااامهة يف تنفياااذ  والوحااادات املشااايللة يف

وات واإلدمااااال، ماااع تااااوفع مسااااتوى مرحلاااة فااااس االشااااتباح وتساااري  القاااا
ختفايس فاروَّ  و تاماا  . مالؤم مو ا ماو ووجاود موااوا با  لألمام املتحاد 

ميااوين الشاارطة العساايرية والشاارطة املدنيااة سااييفر االضاا ال  بالع ليااة 
مو حيص التيلفة مع اإلسهام يف حفم االستقرار امل لوب فعَّالة  بصور 

 . هاباتطوال الفرت  الا ستتول برجراء االنت
، 0223أكتوبر / تشريو ا ول 5، املعقود  يف 3288ويف اةلسة 

وبعااد إ اارار جاادول . أدرل اجمللااس تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 
طلبااا ، إىل املشااااركة يف بنااااء  علااا   ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس رثااار روانااادا،

( زيارالربا)الارؤيس ووجَّا   .املنا شة، بدوو أو ييوو ل  احلق يف التصويت
انتبااااه أعضااااء اجمللاااس إىل مشااارو   ااارار كااااو  اااد أتعاااد  اااالل مشااااورات 

 .22لل جلس سابقة
لوفد مشرتح ميثار احليوماة  بو ف  رؤيسا  متحداا   و ال رثر رواندا،

الديناميااااة الااااا أوجاااادلا اتفاااااا إوَّ  الروانديااااة واةبهااااة الوطنيااااة الروانديااااة،
اإلطااار الصااحي  إل امااة رت لل اارفح أروشاا للساالم  ااد أهناات احلاارب ووفَّا

امل سساااااات االنتقالياااااة اهلادفاااااة إىل توطياااااد التعددياااااة السياساااااية والع لياااااة 
وأبلغ اجمللس بأو تقرير ا مح العاام مقباول . الدميقراطية اةارية يف رواندا

مااو اةااانبح وطلااف إىل اجمللااس املوافقااة علاا  التقرياار ومتابعااة التو اايات 
روانااادا تعتاارب بعثاااة ا مااام إوَّ  و ااال. هاالااوارد  فيااا  بالعجالااة الاااا تساااتحق

االم  املتحااد  لل ساااعد  يف رواناادا أدا   ي ااة لتنفيااذ اتفاااا مااو جانااف الس 
ااار أانااااء تقااادم . ال ااارفح املتحااااربح وساااتيوو البعثاااة  ثاباااة احليااام وامليسل

لم  الروانديح  وب تدعيم وحتقيق املصاحلة الوطنية وا  ذ بأسباب الس 
وأكااد لل جلااس أو حيومااة رواناادا واةبهااة . الدميقراطيااة يف أرجاااء البلااد

الوطنية الرواندياة لاو تاد را أي جهاد ماو أجار االمتثاال الصاارم التفااا 
الساااالم والتأكاااد ماااو أو بعثاااة ا مااام املتحاااد  لل سااااعد  يف روانااادا لاااو 

بعثاااة ا مااام املتحاااد  لل سااااعد  يف وأكاااد علااا  أو . تواجااا  أي مشااااكر
رواناادا ينبغااي أو تباشاار مهامهااا بأساار  مااا مييااو وطلااف أو ةااري تقااد  

________ 
23 S/26488 23إىل  21، الفقرات مو. 
22 S/26519. 

  ةااف و ااال إنَّاا. عهااازْ املواعيااد النهاؤيااة احملاادد  يف تقرياار ا مااح العااام لوَ 
باااذل كااار املسااات ا  لضااا او فاااس االشاااتباح باااح اةيشاااح علااا  الفاااور 

يقارب ماو ملياوو  ماا ىل أوَّ وأشار كاذلت إ. وتشيير جي  وطين موحد
بعثااة ا ماام املتحااد  َوزْ   شااهص شاارلدهتم احلاارب ينتظااروو بفااار  الصاارب
  برعااد  إ ارار وأضاا  أنَّا. ح  يت ينوا ماو العاود  إىل دياارلم يف أمااو

الظاااارو  ا منيااااة، ستسااااالم بعثااااة ا ماااام املتحااااد  يف إنعااااا  اال تصاااااد 
و اإل لي ياااة، راااا سيسااااعد الروانااادي وساااتعزز الثقاااة يف بلاااداو املن قاااة دو 

علااااااا  اساااااااتئنا  بااااااارام  املعوناااااااة اال تصاااااااادية اإل لي ياااااااة الاااااااا أ للااااااات 
 . 25احلرب هبا

التنفيااااذ إوَّ   باااار التصااااويت،متحااااداا   و ااااال رثاااار الاااارأس ا  ضاااار،
املناسف والساريع ملشارو  القارار التاوافقي لاذا لاو أمار ال غال عنا  لبعثاة 

وأضاا  . ت دي ع لهاا بنجااح ا مم املتحد  لل ساعد  يف رواندا ليي
لاااااذا اإلساااااهام احلاسااااام ماااااو جاناااااف ا مااااام املتحاااااد  يف حااااار النااااازا   أوَّ 

يف نظااار البلاااداو و صو اااا   -الناشاااف يف روانااادا لاااو يف الو ااات نفسااا  
ا مام املتحاد  لاي ا دا  الرؤيساية املوضاوعة  ضا انة علا  أوَّ  -الصغع  

الم  بتعزيازاملتعل قاة  حتت تصار  شاعوب العاا  بشاأو املسااؤر وا ماو الس 
إىل أمهيااة املسااعد  اإلنسااانية  وأعاارب، مشاعا  . الادوليح واحلفاااع عليه اا

رتجم اإلراد  السياسااااية الدوليااااة املقدمااااة إىل رواناااادا، عااااو ا ماااار يف أو تتاااا
السرعة إىل إجراءات دعم مل وسة مو أجر   جْ وَ  لل جت ع الدو  عل 
ر احلاسم الذي اض لعت با  وأشاد كذلت بالدو . إعاد  اإلع ار الوطين

منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة وتنزانيااا يف تيسااع الع ليااة الااا أدت إىل تسااوية 
اإلجراء الذي اختذت  منظ ة الوحد  ا فريقية إوَّ  و ال. الصرا  يف رواندا

  ااااة ”ياااادل علاااا   ااااواب مقرتحااااات ا مااااح العااااام الااااوارد  يف تقريااااره 
الرتتيبات اإل لي ية يف إطاار حار ، والا تتناول دور املنظ ات و “للسالم

ع منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة وشااجَّ . الصاارا ، بالتنساايق مااع ا ماام املتحااد 
عل  متابعة جهودلا عل  نفاس اا ا ، وأو تع ار علا  االساتفاد  ماو 

سااالل  نفساااها بآلياااات املسااااعد  الاااا يقااادمها اجملت اااع الااادو  برمتااا  وأو تت 
 .26أفريقيا وحلها أكثر ووساؤر ضرورية ملنع النزاعات يف

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 :، ويف ما يلي نص (0223) 872القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
ماااااااارس /آذار 02املااااااا ر  ( 0223) 802 راريااااااا   إذ ي كاااااااد ماااااااو جدياااااااد

 ،0223يوني  /حزيراو 22امل ر  ( 0223) 826و  0223
املااااااااااااااا ر  ( 0223) 868  اااااااااااااااراره أيضاااااااااااااااا   وإذ ي كاااااااااااااااد ماااااااااااااااو جدياااااااااااااااد

بشاااااأو أماااااو الع لياااااات الاااااا تضااااا لع هباااااا ا مااااام  0223سااااابت رب /أيلاااااول 22
 املتحد ،

 ،0223سبت رب /أيلول 22و  22يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر
________ 
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، يف أروشاااا، عهورياااة 0223أغسااا س /آب 2باااالتو يع، يف  وإذ يرحاااف
اااالم  تنزانيااااا املتحااااد ، علاااا  اتفاااااا بااااح حيومااااة ( روتوكوالتاااا  ااااا يف ذلاااات ب)الس 

عهورية رواندا واةبهة الوطنية الرواندية، وحيص ا طرا  عل  موا لة االمتثال 
 التام هلذا االتفاا،
بالنتيجااة الااا تو اار إليهااا ا مااح العااام، ولااي أو متيااح  عل ااا   وإذ حياايط

الاااة يت لاااف تعااااوو ا مااام املتحاااد  ماااو االضااا ال  بواليتهاااا بصاااور  ناجحاااة وفعَّ 
 ما بينها ومع املنظ ة، يفتاما   تعاونا   ا طرا 

لا  ولاو  و  حمايد  دولية يف رواندا ماو طاابع مت َوزْ   ما يتسم ب  وإذ ي كد
شددت علي  كر مو حيومة عهورية رواندا واةبهة الوطنية الرواندية وأعااد  ما

 تأكيده وفد بلدمها املشرتح يف نيويورح،
  منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة وحيومااة بالاادور الااذي اضاا لعت باا وإذ يشاايد

 عهورية تنزانيا املتحد  يف إبرام اتفاا أروشا للسلم،
طلاف ا طارا ، بناء  علا   عل  أو تسهم ا مم املتحد ، و د عقد العزم

 يف تنفيذ اتفاا أروشا للسالم، يف دار دارو  تسا   باذلت ماو كامال    إسهاما  
لم   والتعاوو اليامر مو ا طرا  كافة،الس 
 بتقرير ا مح العام؛ يرحف - 0
ااااااالم  إنشااااااااء ع لياااااااة حلفااااااام يقااااااارر - 2 حتااااااات اسااااااام بعثاااااااة ا مااااااام الس 
ااا املتحاااد  دد واليتهاااا لل سااااعد  يف روانااادا، لفااارت  ساااتة أشاااهر، شاااري ة أو ال متت
إىل  بعااااد اسااااتعراض يضاااا لع باااا  اجمللااااس اسااااتنادا   إالَّ  ا وىليومااااا   التسااااعح بعااااد
حااارز تقااادم جاااولري أم ال حناااو كااااو  اااد أت   ماااو ا ماااح العاااام يباااح ماااا إذا تقريااار
اتفااااااا أروشاااااا للسااااالم باااااح حيوماااااة عهورياااااة روانااااادا واةبهاااااة الوطنياااااة  ذااااااااتنفي

 الرواندية؛
إىل تو ااايات ا ماااح العاااام، أو تياااوو والياااة البعثاااة  يقااارر، اساااتنادا   - 3

 :عل  النحو التا 
، اإلساهام يف تاوفع ا ماو يف مديناة كيغاا  عاو طرياق القيااام ( أ )

يف علاااااااة أماااااااور، برةااااااااد من قاااااااة ال يساااااااتهدم فيهاااااااا الساااااااالح، ينشااااااائها 
 ما حوهلا؛ ا طرا ، دا ر املدينة ويف

ر اااد احااارتام اتفااااا و اااال إطاااالا الناااار، الاااذي يااادعو إىل  (ب)
إنشاااء مناااطق ل يااواء والتج ااع ورساام حاادود املن قااة اةديااد  اجملاارد  مااو 

 بالتجريد مو السالح؛املتعل قة  السالح، واإلجراءات ا  رى
ر اااااد حالاااااة ا ماااااو أانااااااء الفااااارت  ااتامياااااة لوالياااااة احليوماااااة  (ل)

 االنتقالية، ح  موعد االنتهابات؛
املساااااااعد  يف إزالااااااة ا لغااااااام، عااااااو طريااااااق باااااارام  التاااااادريف  (د)

 بالدرجة ا وىل؛
طلااااااف ا طاااااارا  أو  بااااااادر  ذاتيااااااة، بناااااااء  علاااااا   التحقياااااق، (لا)

 عااااااادم االمتثاااااااال لربوتوكاااااااول االتفااااااااايااااااادع  بااااااا  ماااااااو حااااااااالت  ماااااااا يف
بردماااااااااال القاااااااااوات املسااااااااالحة، وتقصاااااااااي تلااااااااات احلااااااااااالت ماااااااااع  املتعل اااااااااق
املسااااااا ولة وتقاااااااد  تقاااااااارير عنهاااااااا إىل ا ماااااااح العاااااااام، حساااااااف  ا طاااااارا 
 اال تضاء؛

ر ااااااااد ع ليااااااااة إعاااااااااد  الالجئااااااااح الروانااااااااديح إىل الااااااااوطو،  (و)
ب ريقااة مأمونااة تااوطح املشاارديو للتحقااق مااو القيااام هبااذه الع ليااة  وإعاااد 
 ومنظ ة؛
املساعد  يف تنسيق أنش ة املساعد  اإلنسانية بالتعااوو ماع  (ز)

 ع ليات اإلغااة؛
بأنشاااااااا ة  ااااااااوات الاااااااادرح املتعل قااااااااة  التحقيااااااااق يف احلااااااااوادع (ح)

 والشرطة، وتقد  تقارير عنها؛
راح ا مااح العاااام الااداعي إىل إدماااال بعثااة مرا بااااي ااااا  ا تااااعل قاااااايواف - 2
يف ( 0223) 826املتحااااد  يف أوغناااادا ورواناااادا املنشااااأ   وجااااف القاااارار ا ماااام 

 ة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا؛ااابعث
جبهاود منظ ااة الوحاد  ا فريقياة وتعاوهنااا يف املسااعد  علاا   يرحاف - 5

تنفياااذ اتفااااا أروشاااا للسااالم، وبصاااور   ا اااة بااادم  فرياااق املااارا بح العسااايريح 
 ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا؛ احملايد يف بعثة

وانسااحاب َوزْ   علاا  ا اارتاح ا مااح العااام الااداعي إىل أيضااا   يوافااق - 6
بعثة ا مم املتحد  لتقاد  املسااعد  إىل روانادا علا  مراحار، ويالحام، يف لاذا 
الصاادد، أو واليااة البعثااة، يف حالااة متدياادلا، يتو ااع هلااا أو تنتهااي عقااف إجااراء 

ابااااات الوطنيااااة وإ امااااة حيومااااة جديااااد  يف رواناااادا، ومهااااا احلاااادااو املقاااارر االنته
يتجاااااوز كااااانوو  ، ويف موعااااد ال0225أكتااااوبر /إجراومهااااا حبلااااول تشااااريو ا ول

 ؛0225ديس رب /ا ول
الوحاااااااد  ا وىل، بااااااَوزْ   لألمااااااح العاااااااام، يف لااااااذا الساااااااياا، يااااااأذو - 7
مادهتا ساتة أشاهر، أوَّلياة  كيغاا  لفارت يف تقرير ا مح العام، يف  احملدَّد  باملستوى

عهااااااا بالياماااااار، بر امااااااة زْ يساااااا  ، عناااااادما يااااااتم وَ  يف أ صاااااار و اااااات ريااااااو،  ااااااا
م ا  اارى ذات الصاالة مااو اتفاااا أروشااا اامل سسااات االنتقاليااة وبتنفيااذ ا حياا

 للسلم؛

ا مااااااح العااااااام، يف سااااااياا التقرياااااار املشااااااار إلياااااا  يف الفقاااااار   ياااااادعو - 8
عاو التقادم الاذي حتارزه بعثاة تقاد  املسااعد  يف تقريارا   أيضاا   أعاله، أو يقدم 2

 ، ويقااارر أو يساااتعرض، حساااف اال تضااااء، وعلااا  أسااااس أعقااااب وزعهاااا ا وَّ 
أعااااااااله،  2ذلااااااات التقريااااااار وكجااااااازء ماااااااو االساااااااتعراض املشاااااااار إليااااااا  يف الفقااااااار  

ا  اااارى علاااا  الن اااااا وبالتشاااايير اللااااذيو الااااَوزْ   االحتياجااااات مااااو ع ليااااات
 مح العام يف تقريره؛أو   هب ا ا 

ختفيس العدد اإلعاا  ر بست  ا مح العام إىل النظر يف أيضا   يدعو - 2
الااااَوزْ   سااااي ا عااااو طريااااق ا  صاااا   فااااراد بعثااااة تقااااد  املساااااعد  يف رواناااادا، وال

املرحلاااااي ودوو أو يااااا ار ذلااااات علااااا   ااااادر  البعثاااااة علااااا  االضااااا ال  بواليتهاااااا، 
املرحلاي الاَوزْ   اال تصاد عند خت ايط وتنفياذوي لف إىل ا مح العام أو يتو   

 للبعثة، وأو يقدم تقارير منتظ ة ع ا يتم إحرازه يف لذا ااصوص؛
باااعتزام ا مااح العااام تعيااح رثاار  اااص لرؤاسااة البعثااة يف  يرحااف - 01

 امليداو ورارسة السل ة عل  عيع عنا رلا؛

 ة حسنة؛ا طرا  عل  تنفيذ اتفاا أروشا للسلم بنيَّ  حيص - 00
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اتفا ااا   االسااتعجال  ْجااوَ  إىل ا مااح العااام أو يعقااد علاا  ي لااف - 02
بشاااأو مركاااز ع لياااة روانااادا وعياااع ا فاااراد املشااارتكح فيهاااا، لياااي يبااادأ نفااااذه يف 

بعاااد يوماااا   أ ااارب و ااات رياااو ماااع بداياااة الع لياااة، ويف موعاااد ال يتجااااوز االااااح
 اختاذ لذا القرار؛

بأو تتهاذ ا طارا  كار اا اوات املناسابة لضا او أماو  ي الف - 03
 وسالمة الع لية وا فراد املشرتكح فيها؛

الااادول ا عضااااء والوكااااالت املتهصصاااة واملنظ اااات غاااع  حياااص - 02
احليومية عل  تقد  وتيثيال املساعدات اال تصادية واملالية واإلنساانية لصاا  

 دميقراطية يف رواندا؛السياو الروانديح ولصا  ع لية إ امة ال

 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 05
جملاس ا ماو بتصارف  إوَّ  بعاد التصاويت،متحاداا   و ال رثر فرنسا،

االستعجال جعر مو امل يو إنشاء عنصار أساساي ماو أجار   وج عل 
بعثااة ا ماام املتحااد   وأضااا  أوَّ . التنفيااذ الياماار التفاااا أروشااا للساالم

االم  لل ساااعد  يف رواناادا سااتجعر مااو امل يااو حقااا الباادء يف ع ليااة الس 
وذلت عو طريق إنشاء م سسات م  تة تيوو  ادر ، بدورلا، عل  بدء 
ع لياااة إعااااد  التع اااع اال تصاااادي وتنظااايم عاااود  اليثاااع ماااو الالجئاااح 

العاااااام ا ماااااح فاااااروَّ  وهلاااااذا السااااابف. وا شاااااهاص املشااااارديو إىل وطااااانهم
ساايتبع  الااَوزْ   وحااد  كيغااا  يف أ اارب و اات ريااو، ولااذابااَوزْ   مفااولض

جملاس فاروَّ  ومع ذلات. عها تدرةيا  زْ إيفاد عنا ر أ رى إىل رواندا يتم وَ 
ا مااو، برنشاااء لااذه الع ليااة، ال يعتاازم أو ينتظاار ميتااو  ا ياادي حاا  

اااا ملتحااااد  ا ماااام ا و ااااد أشااااار اجمللااااس بوضااااوح إىل أوَّ . لمتااااتم ع ليااااة الس 
وكاناات بعثااة ا ماام املتحااد  . تعتاازم أو تبقاا  يف رواناادا إىل مااا ال هنايااة ال

لل ساااعد  يف رواناادا  ااد أتنشاائت يف الوا ااع لفاارت  زمنيااة حماادد ، وسااينظر 
يف تقريار يساتعرض تنفياذ اتفااا أروشاا للسالم، و اد تتو ااال  ريباا   اجمللاس

 القادو  الناادر إوَّ  لوا تتم كل تا  باالقو . التاليةالَوزْ   عل  لذا ع ليات
الا ضربتها حيومة رواندا واةبهة الوطنية الرواندية بالتقاؤه ا بعاد جدا  

أو كانتا طارفح متعارضاح مناذ و ات طويار ينبغاي أو حتادو بااجمللس إىل 
 .27االعرتا  بأو لذه حالة  ا ة لتد ر ا مم املتحد 
علاا   طيبااا  مثاااال   واعتاارب رثاار امل ليااة املتحااد  اتفاااا أروشااا للساالم

ال ريقة الا ينبغي أو تسهم هبا منظ اة إ لي ياة يف حار الصارا ، وأنا  د 
ع امل لياااة املتحاااد  تشااااج  إوَّ  و اااال. إةااااد حااار أفريقاااي ملشااايلة أفريقياااة

املنظ ات اإل لي ية، وبصفة  ا ة منظ ة الوحد  ا فريقية، علا  البنااء 
الوحاد  ا فريقياة مشااركة ومو املهام أو تظار منظ اة . عل  لذه التجربة

وساايتعح علاا  الروانااديح أنفسااهم التو اار إىل . يف تنفيااذ لااذه التسااوية
حااار وكفالاااة عاااود  الالجئاااح وإعااااد  اساااتي او الناااازحح دا ااار روانااادا، 

أو اجملت ع الدو  ينبغي أو يساعدلم يف لذه أيضا   وليو مو الصحي 
إلدمااال السااريع لبعثاااة حيومااة بلااده تعلااق أمهيااة علاا  اإوَّ  و ااال. امله ااة

ا مم املتحد  لل را بة علا  احلادود باح أوغنادا وروانادا يف القاو  اةااري 
________ 
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يف روانااااادا، ولياااااو ينبغاااااي أو ياااااتم ذلااااات دوو املسااااااس حالياااااا   إنشااااااولا
والياة بعثاة  وَّ أباست رار  االحية الاواليتح املهتلفتاح هلااتح القاوتح، إذ 

 أوغنااادا وروانااادا  اااد أتنشااائت ا مااام املتحاااد  لل را باااة علااا  احلااادود باااح
و  يغعلاا باأي حاال ماو ا حاوال القارار ( 0223) 826 وجف القرار 

ا حاااداع ا  اااع   وا تاااتم كل تااا  بالتشاااديد علااا  أوَّ (. 0223) 872
ميياو لألمام املتحاد  أو    اللات علا  أنَّاالا و عت يف أماكو أ ارى دلَّ 

ااااااااالم  تفااااااااارض لاااااااااذلت . الوفاااااااااااإذا   يوجاااااااااد االساااااااااتعداد إلداماااااااااة الس 
الضاااااروري أو يوا ااااار ال رفااااااو التعااااااوو اليامااااار وااللتااااازام الاااااد يق  ماااااو

باةاااادول الاااازمين الااااذي وضااااعاه لنفساااايه ا مااااو أجاااار املصاااااحلة الوطنيااااة 
 .28واالنتهابات

 872اختااااذ جملاااس ا ماااو للقااارار إوَّ  و اااال رثااار الوالياااات املتحاااد 
لاا  الثقااة شاارط أساسااي ال غاال عناا  يساا   لل اارفح بالبناااء ع( 0223)

القو  سي دي إىل النهوض بألدا  حر َوزْ   وأضا  أو. الا أوجدالا
وإحااالل الدميقراطيااة، والساا اح بعااود  مئااات ا لااو  مااو  الصارا  ساال يا  

حيومااااة بلااااده تشااااعر بقلااااق ع يااااق إزاء إوَّ  و ااااال. الفاااااريو مااااو ديااااارلم
 -الياااة ماااا يتعلاااق باااالقو  البشااارية أو املاااوارد امل ساااواء يف  -العااافء املتزاياااد

وهلاااذا السااابف يساااره أو . الاااذي يت لاااف ماااو ا مااام املتحاااد  أو تتح لااا 
ينص عل  مه ة حمدد  املعا  بصور  ( 0223) 872يالحم أو القرار 

اسااات رار دعااام اجمللاااس سااايعت د إىل حاااد كباااع علااا   وأضاااا  أوَّ . د يقاااة
إدهار تقدم موضوعي حنو تنفيذ اتفاا السالم وإ امة م سسات انتقالية 

وستوا اااااار حيومااااااة بلااااااده الر ااااااد . جااااااراء االنتهابااااااات الوطنيااااااة باااااار إ
علاااا   فااااس النفقااااات وأعااااداد املااااودفح طااااوال ع ليااااة حفاااام  والع اااار

 .22السالم لذه
ورأى رثااار االحتااااد الروساااي أو التو ياااع علااا  اتفااااا أروشاااا للساااالم 
دلير عل   در  ا لية اإل لي ية ملنظ ة الوحد  ا فريقياة علا  فات عقاد  

روساايا إوَّ  و ااال. علاا  القااار  ا فريقيااة بالوساااؤر السياسااية ااة يَ  اارا  حمت 
دعت داؤ ا إىل   يع جهود ا مم املتحد  وجهود املنظ اات اإل لي ياة 

التجربااااة ااا ااااة بالتفاعاااار فااااروَّ  ويف لااااذا الصاااادد. يف حاااار الصااااراعات
الناجع بح ا مم املتحد  ومنظ ة الوحد  ا فريقياة يف التساوية الرواندياة 

 يف مناااااطق أ اااارى مااااو العااااا  تت لااااف تااااد ال  أيضااااا   سااااتهدامهامييااااو ا
، باالشارتاح ماع روسيا مستعد  أيضاا  إوَّ  و ال. مو اجملت ع الدو  حازما  

اجملت ع الادو ، لتأيياد جهاود ا مام املتحاد  وجهاود املنظ اات اإل لي ياة 
را سااااااال ية حلااااااار الصاااااااراعات العسااااااايرية الرامياااااااة إىل البحاااااااص عاااااااو طتااااااا

 .31وا زمات
ورحاااف متحاااداوو آ اااروو بتو ياااع اتفااااا أروشاااا للساااالم وبااااإلراد  
. السياساااية الاااا أبااادالا ال رفااااو ماااو أجااار إعااااد  االساااتقرار إىل بلااادمها

والحظاااوا ماااع التقااادير الااادور الاااذي  امااات بااا  منظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة 
________ 

 .23و  22املرجع نفس ، الصفحتاو  28
 .26إىل  23املرجع نفس ، الصفحات  22
 .28و  27املرجع نفس ، الصفحتاو  31
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وحيومة تنزانيا، بح جهات أ رى، مو أجار تيساع التو ار إىل تساوية 
عو تأييادلم إلنشااء بعثاة ا مام املتحاد  لل سااعد  يف  وأعربوا. سياسية
وألااابوا بااال رفح . طلااف ال اارفح وتو ااية ا مااح العااامبناااء  علاا   رواناادا

 .30السالم االلتزام بتعهداهت ا مو أجر تنفيذ اتفاا

(: 3322اةلسة ) 0223ديس رب /كانوو ا ول  21امل ر  يف  رررررالمق
 (0223) 820القرار 

 826باااااااااالقرار وع اااااااااال   ،0223ديسااااااااا رب /ا ول كاااااااااانوو  05يف 
ا ماااح العاااام إىل جملاااس ا ماااو تقرياااره الثااااين عاااو بعثاااة  ااادَّم  ،(0223)

ويف التقرير أبلغ ا مح العاام . 32مرا باي ا مم املتحد  يف أوغندا ورواندا
. سااواء مااو حيااص الاارد  أو املنااعفعَّالااة  اجمللااس بااأو أنشاا ة البعثااة كاناات

 س نشاااااط اال اااااار السااااري عاااارب احلاااادود اخنفاضاااااا  ونتيجااااة لااااذلت اخنفاااا
 ومو اااال السااال ات املدنياااة والعسااايرية يف من قاااة البعثاااة يتسااام. مل وسااا  
   د حدات بضع حماوالت منعزلاة لتقلايص حرياة أنَّ  إالَّ  بالتعاوو،ع وما  

ماااا يتعلاااق بااااال رتاح الاااداعي إىل إدماااال بعثاااة  ويف. حتااارح دورياااات البعثاااة
  يف أوغناااااادا ورواناااااادا يف بعثااااااة ا ماااااام املتحااااااد  مرا باااااااي ا ماااااام املتحااااااد

لل ساعد  يف رواندا، ذكلر بأو أوغندا  د أعربت عو  در مو القلق إزاء 
وكيار ا ماح وجَّا   وبعد مشاورات ماع حيوماة أوغنادا،. اإلدمال املقرتح

لم  العام لش وو ع ليات حفم رسالة إىل امل ثر الداؤم  وغنادا، يف الس 
، أكاااااااد فيهاااااااا أو اإلدماااااااال املقااااااارتح 0223أكتاااااااوبر /ا ولتشاااااااريو  22

  لااو ياا ار بااأي حااال مااو ا حااوال يف سااييوو ذا طبيعااة إداريااة  اارفة وأنَّاا
والياااة بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف أوغنااادا وروانااادا حساااب ا وردت يف 

ك اااا  تااادمت تأكيااادات باااأو اتفااااا مركاااز بعثاااة (. 0223) 826القااارار 
أغساااا س /آب 06 أوغنااادا ورواناااادا املااااربم يف مرا بااااي ا ماااام املتحااااد  يف

وسااااايظر حييااااام العال ااااات باااااح أوغنااااادا وا مااااام  مااااا زال سااااااريا   0223
وأعااارب ا ماااح العاااام عاااو اعتقااااده باااأو البعثاااة . املتحاااد  يف لاااذا الصااادد

ولااو . كآلياة لبنااء الثقاة  مفيادا   عامار اساتقرار يف املن قاة وأهناا تا دي دورا  
ولذا فهو يو اي . رواندا تشاركان  لذا الرأيحيوما أوغندا و  يعتقد أوَّ 

جملس ا مو بت ديد والية بعثة مرا بااي ا مام املتحاد  يف أوغنادا وروانادا 
 826لفااااااارت  ساااااااتة أشاااااااهر أ ااااااارى حساااااااب ا تصاااااااور اجمللاااااااس يف القااااااارار 

(0223.) 
ديساااااااااا رب /كااااااااااانوو ا ول  21، املعقااااااااااود  يف 3322ويف اةلسااااااااااة 

وبعد . يف جدول أع ال  ور آنفا  ، أدرل جملس ا مو التقرير املذك0223
بناااااء  علاااا   إ اااارار جاااادول ا ع ااااال دعااااا اجمللااااس رثلااااي رواناااادا وأوغناااادا،

________ 
 20إىل  07؛ والصااااافحات (املغااااارب) 05إىل  02املرجاااااع نفسااااا ، الصااااافحات  30

و  28والصافحتاو ؛ (باكستاو) 27و  26؛ والصفحتاو (الصح) 26؛ والصفحة (جيبوي)
 (.الربازير) 22

32 S/26878 . وكاااو تقرياار أول(S/26618 ) أكتااوبر /تشااريو ا ول 22 ااد  اادم يف
0223. 

طلبه اااااااا، إىل املشااااااااركة يف املنا شاااااااة بااااااادوو أو يياااااااوو هل اااااااا احلاااااااق يف 
انتبااه أعضااء اجمللاس إىل مشارو   ارار  ( الصح)الرؤيس ووجَّ   .التصويت

 .33كاو  د أتعد  الل مشاورات سابقة لل جلس
باإلعاا ، بو اف  واعتت د  مشرو  القرار للتصويتطترح  وبعد ذلت

 :ما يلي نص  ، ويف(0223) 820القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

ماااااااارس /آذار 02املااااااا ر  ( 0223) 802 راريااااااا   إذ ي كاااااااد ماااااااو جدياااااااد
 ،0223يوني  /حزيراو 22امل ر  ( 0223) 826و  0223

أكتاااااااوبر /تشاااااااريو ا ول 5املااااااا ر  ( 0223) 872إىل  اااااااراره  وإذ يشاااااااع
 برنشاء بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا،املتعل ق  0223

 -تقرير ا مح العام عو بعثة مرا بااي ا مام املتحاد  يف أوغنادا  و د درس
 ،0223ديس رب /كانوو ا ول  05رواندا، امل ر  

 بعثة املرا بح،َوزْ   بالنتاؤ  امله ة الا أسفر عنها وإذ يرحف

رأي ا مااح العااام، الااذي تشااارك  فياا  حيومتااا أوغناادا ورواناادا،  وإذ ي يااد
لتحقيااق االسااتقرار يف املن قااة وتقااوم باادور مفيااد  عنصاارا   بااأو بعثااة املاارا بح متثاار

 كآلية لبناء الثقة،
 بتقرير ا مح العام؛ يرحف - 0
رواناادا  - يااد واليااة بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف أوغناادامتد يقاارر - 2

 ؛(0223) 826لفرت  ستة أشهر، عل  النحو املتو   يف  رار جملس ا مو 
رواناادا  -أو إدمااال بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف أوغناادا  يالحام - 3

يف بعثااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا لاااو ذو طاااابع إداري حماااس 
لو ي ار بأي حال مو ا حوال يف والية بعثة مرا بااي ا مام املتحاد  يف أوغنادا و 
 ؛(0223) 826رواندا ك ا ترد يف القرار  -

عاااااو تقاااااديره حليوماااااة أوغنااااادا لتعاوهناااااا ماااااع بعثاااااة املااااارا بح  يعااااارب - 2
 ودع ها هلا؛

أمهيااااة اسااااات رار الساااال ات املدنياااااة والعساااايرية املوجاااااود  يف  ي كااااد - 5
 من قة البعثة يف مو فها املتسم بالتعاوو؛

 .إبقاء املسألة  يد نظره يقرر - 6
ه باإلشاااارات الاااا وردت يف وبعااد التصاااويت تيلااام رثااار فرنسااا فناااوَّ 

بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف أوغنااادا  تقريااار ا ماااح العاااام ومفادلاااا أوَّ 
فقااااد جنحاااات يف مرا بااااة : واناااادا حققاااات نتاااااؤ  مل وسااااة علاااا  ا رضور 

احلااااادود الرواندياااااة ا وغندياااااة وحظيااااات بتعااااااوو كامااااار ماااااو السااااال ات 
ومو مث فقد كانات البعثاة عامار اساتقرار يف . ا وغندية يف القيام  هامها

يف إعااااد  الثقاااة الالزماااة لتنفياااذ اتفااااا أروشاااا  مفيااادا   املن قاااة ولعبااات دورا  
جنااااح البعثاااة يساااو   دياااد واليتهاااا لفااارت  ساااتة أشاااهر إوَّ   اااالو . للساااالم
اساااات رار بعثااااة مرا باااااي ا ماااام املتحااااد  يف رارساااااة أيضااااا   ويااااربر. أ اااارى

________ 
33 S/26888. 
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بااات الساال ات ا وغنديااة، رغمتاشاايا  مااع  اسااتقالهلا القااانوين اااااص هبااا،
 .32بشأو مركز البعثة مع ا مم املتحد اتفا ا   تعالا و َّ 

رسااالة (: 3326اةلسااة ) 0222يناااير /كااانوو الثاااين  6املاا ر   رررررررالمق
 (0222) 823والقرار  ،مو الرؤيس

 872باااااااااالقرار وع اااااااااال   ،0223ديسااااااااا رب /كاااااااااانوو ا ول  31يف 
عااو بعثااة ا ماام املتحااد  تقرياارا   ا مااح العااام إىل اجمللااس اادَّم  ،(0223)

بعاااد بأنَّااا   التقرياااروأفااااد ا ماااح العاااام يف . 35لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا
نوف رب وكاانوو /و و  سلسلة مو حوادع العنال يف شهري تشريو الثاين

، اختااذ رثلاا  شهصااا   21، أدت إىل وفااا  حااوا  0223ديساا رب /ا ول
مبااادرات هتااد  إىل املساااعد  علاا  إزالااة التااوتر الساااؤد يف عاادل   اااااص

م ةاااادداو البلااااد وإىل جعاااار ال اااارفح املااااو لعح علاااا  اتفاااااا أروشااااا للساااال
ومشلاات تلاات املبااادرات عقااد اجت ااا  يف . التزامه ااا بتنفيااذ   ااة الساالم

بااح حيومااة رواناادا واةبهااة الشااعبية  0223ديساا رب /كااانوو ا ول  01
أكاادا فياا  مااو  مشاارتكا   الروانديااة يف كينيهااعا، أ اادر فياا  ال رفاااو إعالنااا  

 جدياااد التزامه اااا بباااذل كااار ماااا يف وساااعه ا ماااو أجااار اهلااادفح اللاااذيو
اااا اااالم  لم، ومهاااااحااااددمها اتفاااااا أروشااااا للس  واتفااااق . واملصاااااحلة الوطنيااااةالس 

كاانوو   30ال رفاو عل  إ امة حيوماة انتقالياة ذات  اعاد  عريضاة  بار 
 .0223 ديس رب/ ا ول

املباادؤي لبعثااة ا ماام املتحااد  باادأ وفااق الااَوزْ  إوَّ  و ااال ا مااح العااام
درات الااادعم الساااو ي وباااالرغم ماااو أو  ااا. اةااادول الااازمين إىل حاااد كباااع

فر هلا احلد ا د  اتوجد  و  يتو فرنَّ   للبعثة غع كافية يف الو ت احلاضر،
ااااااة  مااااااو اإلميانيااااااات ميينهااااااا االسااااااتجابة ملعظاااااام االحتياجااااااات يف  امللحَّ

احلالة يف املن قة املنزوعاة الساالح ويف مشاال غارب البلاد  بيد أوَّ . كيغا 
 بوروناادي الناعااة عااو االنقااالبال تاازال غااع مسااتقر  و لقاات احلالااة يف 

ينبغاااي القياااام فرنَّااا   ولياااذا. لتاااوتر جدياااد علااا  احلااادود اةنوبياااةمصااادرا  
ولاذلت . ا فاراد الالزماح لل رحلاة الثانياة ماو الع لياةباَوزْ   بصفة عاجلة

أو ي بأو يوافق جملس ا مو عل  است رار بعثة ا مم املتحد  يف تنفيذ 
وأشاااار إىل اعتزامااا  ( 0223) 872القااارار الوالياااة املعاااود  إليهاااا  وجاااف 

موا ااااالة الساااااع يف   اااااة التنفياااااذ علااااا  النحاااااو املباااااح يف تقرياااااره املااااا ر  
اااااالاااااَوزْ   ،  اااااا يف ذلااااات0223سااااابت رب /أيلاااااول 22 ر ليتيباااااة اانياااااة املبي 
ماااااااااا يتعلاااااااااق بتهفااااااااايس القاااااااااو   ويف. 36املن قاااااااااة املنزوعاااااااااة الساااااااااالح يف

اااااااااس الوفاااااااااو فرنَّااااااااا   للبعثاااااااااة، القصاااااااااوى  رات عاااااااااو طرياااااااااقسيوا ااااااااار تل ل
  أعااارب عاااو  ناعتااا  بياااد أنَّااا. وانساااحاب أفاااراد البعثاااة علااا  مراحااار َوزْ 
إحااااااداع أي ختفاااااايس يف مسااااااتويات املااااااوارد املسااااااق ة مااااااو شااااااأن   بااااااأوَّ 
علااااا  أداء ومصااااادا ية البعثاااااة يف  يااااا ار، يف الظااااارو  الرالناااااة، سااااالبا   أو

________ 
32 S/PV.3324 2، الصفحة. 
35 S/26927. 
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اااالم  لله اااار ع ليااااةأو يعاااار ض    مييااااوها، ك ااااا أنَّاااااااااابواليت اءااااااالوف يف الس 
 . رواندا

، أبلااااغ رؤاااايس 022237يناااااير /كااااانوو الثاااااين  6ويف رسااااالة م ر ااااة 
 : اجمللس ا مح العام  ا يلي

بتقرياركم عاو بعثاة ا مام املتحاد  لتقاد  عل اا   أحاط أعضاء جملس ا مو
حيااص أك لاااوا  ،0223ديساا رب /كاااانوو ا ول  31املساااعد  إىل رواناادا املاا ر  
 872مااااااو القااااااارار  2املنصاااااااوص علياااااا  يف الفقااااااار  علاااااا  أساسااااااا  االسااااااتعراض 

 .0223 أكتوبر/تشريو ا ول 5امل ر  ( 0223)

أدرل  0222ينااير /كانوو الثااين  6املعقود  يف  3326ويف اةلسة 
وعقاف إ ارار جادول . جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا 

أعضااء اجمللاس انتبااه ( اة هورية التشييية)رؤيس اجمللس وجَّ   ا ع ال،
وتااال  38عااد  ااالل مشاااورات اجمللااس السااابقةإىل مشاارو   اارار كاااو  ااد أت 

 .يتعح إد ال  عل  مشرو  النص بصيغت  امل  تة تنقيحا  
نظاااار اجمللااااس يف إوَّ   باااار التصااااويت،متحااااداا   و ااااال رثاااار رواناااادا،

إضاااافيا   تو ااايات ا ماااح العاااام ميياااو أو يع اااي دفعاااة جدياااد  وضااا انا  
لم  لنجاح ع لية ويتض  مو املهام اهلامة املوكلة إىل البعثة . يف روانداالس 
لم  أو جناح ع لية( 0223) 872 وجف القرار  علا  متاماا   يتو االالس 

ال وو ْاااا. تنفياااذ مه اااة بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا
  اليتيباااة ا منياااة التابعاااة للجبهاااة الوطنياااة الرواندياااة يفوَوزْ   إطاااالا الناااار

كيغااااا  سااااي يلناو، بعااااد املشاااااورات اةاريااااة، مااااو إ امااااة ععيااااة وطنيااااة 
ااالم  وماااو أجااار إ اماااة. انتقالياااة وحيوماااة انتقالياااة علااا  ن ااااا أوساااع الس 

الااداؤم، ال بااد مااو ضاا او أمااو السااياو، وال سااي ا يف املن قااة املنزوعااة 
ولااذا لاو الساابف الااذي ماو أجلاا  ترحااف روانادا  قاارر اجمللااس . الساالح
  ْز والاااوَ . كتيباااة اانياااة، تت ركاااز يف املن قاااة املنزوعاااة الساااالحزْ   باااوَ  القاضاااي

احلالاااااااااة يف  وَّ  عااااااااااجال   عااااااااادبصااااااااافة  ا اااااااااة ويت أيضاااااااااا   اإلضاااااااااايف الزم
. املنزوعاااة الساااالح ويف مشاااال غااارب البلاااد ال تااازال غاااع مساااتقر  املن قاااة

ال آاااااااار ا حااااااداع املروعااااااة يف اااااااامااااااو ختفيا  ااااااااأيض ةاااااااااوساااااات يلو الع لي
ماااااو  دع أوَّ ااااااااورأى املتح. حاااااااادفق الالجئاااااااأدت إىل ت الاااااابورونااااادي، 

موا اااالة أيضااااا     مااااو الااااالزمااااااة وأنَّ اااااااين للبعثااااااام متوياااااادع روري تقااااد ااااااااالض
ة وضا او عاود  املشاارديو إىل ااااعد  ال ارؤاااااابتقاد  املس لةااااا نشا ة املتص

 . 32ديارلم
لاااة يف روانااادا  اااد اساااتقرت احلا وأشاااار رثااار نيجعياااا بارتيااااح إىل أوَّ 

اااااو لااااارؤيس اة هورياااااة أو يااااا دي الي اااااح بصااااافة عاماااااة، إىل حاااااد أنَّااااا   أم 
بأنَّااا   احملااادَّد نيجعياااا تتفاااق ماااع طلاااف ا ماااح العاااامإوَّ  و اااال. الدساااتورية
كتيباااة إضاااافية، علااا  أسااااس عاجااار، لتاااأمح املن قاااة املنزوعاااة َوزْ    ينبغاااي

________ 
37 S/1994/14. 
38 S/1994/11. 
32 S/PV.3326 8إىل  6، الصفحات . 
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وأكااد . الااذيو يعيشااوو لناااحالسااالح و ايااة العاادد اليبااع مااو السااياو 
وأعارب عاو أماار .  ارار حيوماة بلاده القاضاي بررساال أفااراد لتعزياز البعثاة

  مااااع تزايااااد املساااااعد  والاااادعم الاااادوليح للجهااااود وا ع ااااال بلااااده يف أنَّاااا
تشيير حيوماة انتقالياة لياي يتسال البادء  ريبا   الرالنة يف رواندا، مييو

تزاياااااد إوَّ  و اااااال. والتن يااااة علاااا  حناااااو جااااااد باملصاااااحلة وإعااااااد  اإلع اااااار
املساعد  الدولية املقدمة إىل رواندا ضروري ال لتقوية القدرات العسيرية 

لتوفع الدعم اإلنسااين أيضا   واللوجستية الا متتليها البعثة فحسف، بر
للساااياو املتاااأاريو علااا  حناااو شاااديد بالصااارا  الااادا لي وللتهفياااال ماااو 

هتجااع للسااياو واال تصااادات مشاايلة الالجئااح ومااا يالزمهااا مااو  حااد 
 .21يف رواندا

 املنقَّحاة شافويا ، للتصاويت مشارو  القارار، بصايغت طتارح  وبعد ذلت
 : ما يلي نص  ، ويف(0222) 823باإلعا  بو ف  القرار واعتت د 

 ، جملس ا مو إوَّ 
أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 5املااااا ر  ( 0223) 872تأكياااااد  اااااراره  إذ يعياااااد

 القاضي برنشاء بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا،  0223
 0223مااااااارس /آذار 02املاااااا ر  ( 0223) 802إىل  راراتاااااا   وإذ يشااااااع

املاا ر  ( 0223) 820 و 0223يونياا  /حزيااراو 22املاا ر  ( 0223) 826 و
 ، 0223 رب ديس/ كانوو ا ول 21

، 0223ديساا رب /كااانوو ا ول  31تقرياار ا مااح العااام املاا ر   و ااد درس
، وكااااااذلت تقريااااااره (0223) 872يف سااااااياا االسااااااتعراض امل لااااااوب يف  ااااااراره 

 ، 0223سبت رب /أيلول 22السابق امل ر  
، بعقااااد اتفاااااا 0223نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 5بالقيااااام، يف  وإذ يرحااااف

 د  لتقد  املساعد  إىل رواندا ومودفيها يف رواندا، بشأو مركز بعثة ا مم املتح
  31بالتقااادم الاااوارد و اااف  يف تقريااار ا ماااح العاااام املااا ر   عل اااا   وإذ حيااايط
 يف سبير تنفيذ اتفاا أروشا للسلم،  0223ديس رب /كانوو ا ول

 اااا أسااادت  بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل  وإذ يرحاااف كاااذلت
لم   ي  ة مو أجر إحاللرواندا مو مسامهة   يف رواندا، الس 

ا ميياو أو ااااحوادع العنال يف رواندا، والعوا ف ال وإذ يالحم مع القلق
دا نتيجة للحالة يف بوروندي، وإذ حيص عيع املعنيح با مر علا  ااتنجم يف روان

 إعاد  تأكيد التزامهم برحالل السلم، 
عااو ال ارفح يف كينيهااعا برواناادا بالبياااو املشارتح الصااادر  أيضااا   وإذ يرحاف

ما يتعلق بتنفيذ اتفاا أروشاا للسالم،  يف 0223ديس رب /كانوو ا ول 01يف 
 ، وبصفة  ا ة إ امة حيومة انتقالية ذات  اعد  عريضة فورا  

بعثاة ا مام َوزْ   تأكيد موافقت  عل  ا رتاح ا مح العام بشأو يعيد - 0
 22دا، علااا  النحاااو املاااوجز يف تقرياااره املااا ر  املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااا

املبياااار لليتيبااااة الثانيااااة يف املن قااااة الااااَوزْ   ،  ااااا يف ذلاااات0223ساااابت رب /أيلااااول
________ 
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كاانوو   31مو تقريره املا ر   31اجملرد  مو السالح عل  النحو املبح يف الفقر  
 ؛ 0223ديس رب /ا ول

 لياااة السااالم، بقاااو  ا طااارا  علااا  التعااااوو التاااام يف تعزياااز ع حياااص - 2
ضااع علاا  أساساا  اةاادول وعلاا  االمتثااال التااام التفاااا أروشااا للساالم، الااذي وت 

، وبصاافة 0223ساابت رب /أيلااول 22الاازمين الااوارد يف تقرياار ا مااح العااام املاا ر  
  ا ااة علاا  إ امااة حيومااة انتقاليااة ذات  اعااد  عريضااة يف أ اارب و اات ريااو

 لالتفاا؛ وفقا  
أو اساات رار الاادعم لبعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل  ي كاد - 3

رواناااادا يتو ااااال علاااا  تنفيااااذ ال اااارفح التفاااااا أروشااااا للساااالم علاااا  الوجاااا  التااااام 
 والفوري؛ 
باةهود املتوا لة الا يباذهلا ا ماح العاام ورثلا  ااااص يف  يرحف - 2

ياااع ا طااارا  باااح ع ماااا سااابير املسااااعد  علااا  تشاااجيع وتعزياااز إ اماااة حاااوار يف
 املعنية؛ 
علاااا  اةهااااود الااااا تبااااذهلا الاااادول ا عضاااااء ووكاااااالت ا ماااام  يثااااين - 5

ر املسااعد  اإلنساانية وغعلاا، وحياص املتحد  واملنظ ات غاع احليومياة الاا تاوف  
 ا  ريو عل  تقد  تلت املساعد ؛ 

بصفة  ا ة عل  اةهود الا تبذهلا منظ ة الوحاد  ا فريقياة  يثين - 6
وهلااااااا ا عضاااااااء ووكاالهتااااااا يف ساااااابير تااااااوفع الاااااادعم الدبلوماسااااااي والسياسااااااي ود

 ؛ (0223) 872واإلنساين وغعه مو أجر تنفيذ القرار 

طلب  إىل ا مح العام أو يوا ر ر د حجم وتيااليال بعثاة  يير ر - 7
 لال تصاد؛  ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا الت اسا  

 .لة  يد نظره النشطإبقاء املسأ يقرر - 8

الت ااورات اإلةابيااة يف رواناادا إوَّ  وبعااد التصااويت،  ااال رثاار فرنسااا
العاجااااار لليتيباااااة الاااااَوزْ   الاااااا أبلاااااغ عنهاااااا ا ماااااح العاااااام حتققااااات بفعااااار

ا ساسااية يف كيغااا ، فوجودلااا أتاااح للجبهااة الوطنيااة الروانديااة أو توطااد 
اااااو. نفساااااها يف العا ااااا ة ماااااو إنشااااااء  ولاااااذا ماااااا  ااااارلب عقاااااد اتفااااااا مييل
اليتيبااة الثانيااة لااو حتقيااق لااَوزْ   واهلااد  الرؤيسااي. امل سسااات االنتقاليااة

وأكد أو است رار . ا مو لسياو املناطق الا و عت فيها أع ال العنال
ع ااار ا مااام املتحاااد  يف روانااادا يعت اااد مباشااار  علااا  اةهاااود الاااا تباااذهلا 

لم  ا طرا  إلعاد  إحالل  . 20اعل  حنو هناؤي يف رواندالس 
ا وىل منااذ اعت اااد اجمللااس  21 ا  يف ا يااام الاااو ااال رثاار الربازياار إنَّاا

، جاارى االمتثااال علاا  حنااو كااا   حيااام اتفاااا (0223) 872القاارار 
أروشا للسلم، ا مار الاذي  ا  بارحراز تقادم كباع حناو تنفياذه، وبالتاا   

نااادا إىل كفالااة متديااد والياااة بعثااة ا مااام املتحااد  لتقاااد  املساااعد  إىل روا
  املبياار لليتيبااة الثانيااة يف املن قااة اجملاارد  ْز والااوَ . بعااد ماادهتا ا ساسااية مااا

مو السالح ينبغي أو يتم عل  عجر كي ال تتعرض والية البعثة لله ر 
لم  يف ض او است رار ع لية  وتدرح الربازير أوَّ . يف رواندا دوو عاؤقالس 

________ 
 . 03و  02املرجع نفس ، الصفحتاو  20
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لاو شارط ضاروري لتنفياذ تعاوو عياع ا طارا  املعنياة اليامار واملسات ر 
تغيااف عااو بااال اجمللااس،  الَّ أ وينبغااي. ناجحااا   اتفاااا أروشااا للساالم تنفيااذا  

يف ذلاات ااصااوص، أمهيااة تشاايير حيومااة انتقاليااة ذات  اعااد  عريضااة 
 . 22يف اتفاا أروشا للسلم رؤيسيا  عنصرا   باعتبار ذلتفورا   يف رواندا

الت اورات إوَّ  فقال وتيللم الرؤيس بصفت  رثر اة هورية التشييية،
يف بورونااااااادي تعااااااار ض لله ااااااار الع لياااااااة الوطنياااااااة لل صااااااااحلة السياساااااااية 

وأشاااااااار  . واالجت اعيااااااة وهتاااااادد برحااااااداع  ال اااااار يف املن قااااااة بأك لهااااااا
الشااروط الضااارورية لت ديااد والياااة البعثااة إىل ماااا بعااد فااارت   إىل أوَّ  كااذلت
حيومااااة  ي اااات ومااااع ذلاااات لااااو أت . فر كلهااااااا وىل   تتااااو يومااااا   التسااااعح

علااا  إحاااراز التقااادم ا كياااد، لياااو ا طااارا   انتقالياااة ليااااو ذلااات دلااايال  
سو النياة والتعااوو واحرتمات بشاير عاام و اال إطاالا وا لت إبداء حت 

 . 23النار

بياااو مااو (: 3337اةلسااة ) 0222فرباياار /شااباط 07املاا ر   رررررررالمق
 الرؤيس

اساتأنال  0222فربايار /شباط 07، املعقود  يف 3337يف اةلسة 
لااا ، أنااا   اااد أتذو  (جيباااوي)وأعلاااو الااارؤيس . جملاااس ا ماااو نظاااره يف البناااد

في اااا باااح أعضااااء اجمللاااس، باااأو ياااد  بالبيااااو أتجريااات  عقاااف مشااااورات
 : 22التا  نيابة عو اجمللس

اا لم وباااإلراد  مااا باارح جملااس ا مااو، الااذي رحااف بعقااد اتفاااا أروشااا للس 
ياااة يف تنفيااذه، يشاااعر بقلاااق باااالغ إزاء السياسااية الاااا حتلااات هبااا ا طااارا  الرواند

التاااأ ر املتيااارر يف إ اماااة احليوماااة االنتقالياااة ذات القاعاااد  العريضاااة، الاااا متثااار 
 عاؤقااا  يشاي ر  فعادم وجاود لااذه احليوماة. إحادى النقااط ا ساساية يف االتفاااا

حيااااااول دوو التقاااااادم يف تنفيااااااذ ذلاااااات االتفاااااااا ك ااااااا حيااااااول دوو سااااااع أع ااااااال 
وباإلضاااافة إىل ذلااات، ترتتاااف عليااا  آااااار ضاااار  علااا  احلالاااة . م سساااات الدولاااة

. تاادلورلا مصاادر  لااق بااالغ لل جت ااع الاادو يشااي ر  اإلنسااانية يف البلااد، الااا
أو ييسار تاوفع مو شأو اإلسرا  يف إ امة حيوماة انتقالياة عريضاة القاعاد   وإوَّ 

 . احلاجة مساعد  أكثر فعالية للسياو ذوي
رؤاايس رواناادا أدى الي ااح بصاافت   بااأوَّ عل ااا   جملااس ا مااو، إذ حياايط وإوَّ 
للدولااة  ااالل الفاارت  االنتقاليااة، يشااجع ، يف إطااار لااذه املساا ولية، علاا   رؤيسااا  

 وفقاااا   موا ااالة جهاااوده ماااو أجااار إ اماااة امل سساااات االنتقالياااة ا  ااارى بسااارعة،
 . التفاا أروشا للسلم

ويااااادعو جملاااااس ا ماااااو عياااااع ا طااااارا  املعنياااااة إىل  ااااااوز  الفاهتاااااا وإىل 
مااع امل ثاار اااااص لألمااح العااام لألماام املتحااد  ومنظ ااة  كااامال    التعاااوو تعاونااا  

وحياص بقاو  . الوحد  ا فريقية مو أجار دفاع ع لياة املصااحلة الوطنياة إىل ا ماام
________ 

 . 02و  03املرجع نفس ، الصفحتاو  22
 .06املرجع نفس ، الصفحة  23
22 S/PRST/1994/8. 

نشاااء امل سسااات امل  تااة املنصااوص عليهااا يف اتفاااا علاا  القيااام، دوو إب اااء، بر
 . لمأروشا للس  

بباااااااااااالغ القلاااااااااااق إزاء تااااااااااادلور احلالاااااااااااة أيضاااااااااااا   ويشاااااااااااعر جملاااااااااااس ا ماااااااااااو
سااي ا يف كيغااا ، ولااو يااذك ر ا طاارا ، يف لااذا الصاادد، بالتزامهااا  وال ا منيااة،

 .  ي ت يف املدينة وضواحيهاباحرتام املن قة اجملرد  مو السالح الا أت 
وجااااا  جملاااااس ا ماااااو انتبااااااه ا طااااارا  إىل العوا اااااف الاااااا ساااااتتعرض هلاااااا وي
 ويشااااااع إىل أوَّ . عاااااادم االمتثااااااال لااااااذلت احلياااااام مااااااو أحيااااااام االتفاااااااا نتيجااااااة
ا ماااااام املتحااااااد  لتقااااااد  املساااااااعد  إىل رواناااااادا لااااااو يضاااااا و هلااااااا الاااااادعم  بعثااااااة

اإذا نفَّا إالَّ  املتوا ار   ْجاوَ  وعلا  كاامال    لم تنفياذا  ذت ا طارا  اتفااا أروشاا للس 
 . السرعة

 212القاارار (: 3358اةلساة ) 0222أبرياار /نيسااو 5املاا ر   رررررالمق
(0222) 
 ادَّم  ،(0223) 872باالقرار وع اال   ،0222مارس /آذار 31يف 

ا ماااح العاااام إىل اجمللاااس تقرياااره املرحلاااي الثااااين عاااو بعثاااة ا مااام املتحاااد  
علاا  بأنَّاا   العااام يف التقريااروأفاااد ا مااح . 25لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا

ديسا رب /كاانوو ا ول  01ا طارا  اتفقات يف كينيهاعا يف  الرغم مو أوَّ 
علااا  إ اماااة احليوماااة االنتقالياااة ذات القاعاااد  العريضاااة واجمللاااس  0223

لاااااذا فاااااروَّ  ،0223ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  30الاااااوطين االنتقاااااا   بااااار 
املعنياااة ماااو االتفااااا علااا  طراؤاااق يوو ا طااارا  اااااادم متاااااجة لعاااااااياااتم نتي  

ومااو بااح امل سسااات اةديااد  املتو ااا    ينشااأ حاا  ا و . تنفيااذ ذلاات
وفارت  . ينااير/كاانوو الثااين  5يف ر ياا    ايمسوى منصف الرؤاساة، الاذي أت 

التااأ ر ال ويلااة يف إ امااة امل سسااات االنتقاليااة   تاا د فحسااف إىل منااع 
 إىل روانااااادا ماااااو القياااااام  هامهاااااا بعثاااااة ا مااااام املتحاااااد  لتقاااااد  املسااااااعد 

هتدياااااادا   أيضااااااا   لتةاااااادول التنفيااااااذ املتفااااااق علياااااا ، باااااار إهنااااااا شاااااايَّ  وفقااااااا  
اااااا لع ليااااااة وعاااااادم الاااااات يو مااااااو إ امااااااة احليومااااااة االنتقاليااااااة ذات  .لمالس 
العريضاااااة واجمللاااااس الاااااوطين االنتقاااااا  ميثااااار عقباااااة   اااااع  أماااااام  القاعاااااد 
ااااااالم  اتفااااااااا تنفياااااااذ . ساااااااات الدولاااااااةالتشاااااااغير السااااااالس مل س وأماااااااامالس 
  اااااااص للزع اااااء السياساااايح الروانااااديح أنَّاااا ا مااااح العااااام ورثلاااا  وأكااااد
إ امااااااة احليومااااااة االنتقاليااااااة ذات القاعااااااد   تااااااتم يف و اااااات مبياااااار   مااااااا

 سيصاعف تأكياد أو تنفياذ اتفااافرنَّا   االنتقاا  واجمللاس الاوطين العريضة
لم  الادعم الاذي يقدما  اجملت اع لة اااااياربر موا  ا  ااااكافي  ا  ااااتقدم  د حقاقالس 
 .الدو 

علاا  الاارغم مااو تفااا م حالااة التااوتر بأنَّاا   كااذلت أفاااد ا مااح العااام
وفقااااداو ا مااااو املتولااااد  عااااو ا زمااااة السياسااااية، فقااااد التزماااات ا طاااارا  

ماااااا يبااااادو، بو اااااال إطااااااالا الناااااار، وتوا ااااار البعثاااااة القيااااااام  ، يفع وماااااا  
عنصاار الشاارطة املدنيااة، وبالنساابة ل. يساااعد علاا  حتقيااق االسااتقرار باادور
ذلااات العنصااار اسااات ا  االنتشاااار والع ااار يف كيغاااا  فقاااط وماااو إوَّ   اااال

________ 
25 S/1994/360 . 
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عهم يف حمافظااات زْ مااو الشاارطة املدنيااة لااوَ إضااافيا  مرا بااا   25الااالزم تااوفع 
 . 26البلد

التقاااااادم الااااااذي أحرزتاااااا  إوَّ  و ااااااال ا مااااااح العااااااام، يف اسااااااتنتاجات ،
يو التو ر إىل حر توفيقي بشأو   مياملفاوضات لغاية ا و يشع إىل أنَّ 

علااا  ذلااات، باااأو يقااارر اجمللاااس  وأو ااا ، تأسيساااا  . امل سساااات االنتقالياااة
متديااد واليااة بعثااة ا مااام املتحااد  لتقااد  املسااااعد  إىل رواناادا لفاارت  ساااتة 

وإذا   تااااااتم يف غضااااااوو الشااااااهريو التاااااااليح إ امااااااة امل سسااااااات . أشااااااهر
ملوعاااد، يف تنفياااذ املرحلااااة االنتقالياااة وإحاااراز تقاااادم كاااا ، حبلاااول ذلاااات ا

ينبغااااي لل جلااااس أو يسااااتعرض احلالااااة، فرنَّاااا   املقبلااااة مااااو اتفاااااا الساااالم،
 . يف ذلت دور ا مم املتحد   ا

، أدرل 0222أبريااااار /نيسااااااو 5، املعقاااااود  يف 3358ويف اةلسااااة 
وعقااااف إ اااارار جاااادول . اجمللااااس تقرياااار ا مااااح العااااام يف جاااادول أع الاااا 

انتباه أعضاء اجمللس إىل مشرو  ( نيوزيلندا)رؤيس اجمللس وجَّ   ا ع ال،
 . 27عد  الل مشاورات اجمللس السابقة رار كاو  د أت 

تقياايم إوَّ  تصااويت ،  باار إجااراء التصااويت، و ااال رثاار رواناادا، معلااال  
االم  ع ليااة يف رواناادا تبااح أو تنفيااذ اتفاااا أروشااا للساالم حقااق بعااس الس 

ا أ اارت إنشاااء بعااس التقاادم، بااالرغم مااو مواجهتاا  لاابعس الصااعاب الاا
والتقاادم احملاارز، علاا  الصااعيد السياسااي، يتضاا و . امل سسااات االنتقاليااة

 ويف. 0222يناااااااير /كااااااانوو الثاااااااين  5إنشاااااااء منصااااااف الرؤاسااااااة بتااااااارين 
يتعلاااق برنشااااء امل سساااات ا  ااارى، تتعلاااق املشااايلة الوحياااد  البا ياااة  ماااا

طرا  سوى و  ييو عل  ا . باملشاركة يف اة عية الوطنية حبزب واحد
التغلااف علاا  لااذه املشاايلة الوحياااد  يف أ اارب و اات ريااو، باادعم ماااو 

،  بااااار االنتقاااااال إىل إنشااااااء اجملت اااااع الااااادو  وجملاااااس ا ماااااو،  صو اااااا  
علا   تقادما  أيضاا   و وازا  ذلت، حققات ا طارا . امل سسات االنتقالية

 املستوى العسيري،  ساند  مو بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل
الصاااعوبات الاااا بااارزت يف إنشااااء  أوَّ أيضاااا   وماااو اةااادير بالاااذكر. روانااادا

ة آاااااار ساااالبية علاااا  التقيااااد بو ااااال امل سسااااات االنتقاليااااة   تيااااو هلااااا أيَّاااا
اادل  ااااذا يااااإطااالا النااار، ول . لمر علاا  التاازام ا طاارا  الصااارم بع ليااة الس 

الاادور وذكار املتحادع كاذلت أو متدياد واليااة البعثاة ماو شاأن  أو يادعم 
و دياااد . الاااذي تضااا لع بااا  البعثاااة يف جماااال حتقياااق االساااتقرار يف روانااادا

ااالم  يفأيضاااا   والياااة البعثاااة سيساااالم وا ماااو الااادوليح بسااابف الااادور الس 
الذي ما زالت تض لع ب  البعثة يف اةهود الرامية إىل معاةة آااار احلالاة 

 0223ر أكتوب/تشريو ا ول 20الا سببتها ا حداع الا و عت منذ 
 . يف بوروندي

تلت احلالة متثار   اة املشايلة العاماة املت ثلاة يف انعادام  وأضا  أوَّ 
اااالم  ا مااااو، الااااا ةااااف حلهااااا ليااااي تتوطااااد وتساااات ر ع ليااااة وإ امااااة الس 

________ 
 .38املرجع نفس ، الفقر   26
27 S/1994/391. 

وزياااد  حجاام وحااد  الشاارطة املدنيااة . الدميقراطيااة اةاريااة ا و يف رواناادا
املتحاااادع، يف إشااااارت  إىل و ااااال . للبعثااااة مااااو شااااأهنا تلبيااااة لااااذه احلاجااااة
نظاارا    ،شااعف رواناادا ياادرح أنَّااإوَّ  مشاارو  القاارار املعااروض علاا  اجمللااس،

السااتعراض احلالااة يف رواناادا الااذي مااو املقاارر أو ةااري يف غضااوو السااتة 
أسااابيع التاليااة، ةااف أو تسااتجيف ا طاارا  دو ااا إب اااء للرسااالة القويااة 

طرياااااق إنشااااااء امل سساااااات  عاااااو ههاااااا اجمللاااااس وأو حتقاااااق تقااااادما  الاااااا وجَّ 
االنتقالية واختاذ اا اوات الالزماة لتنفياذ املرحلاة الثانياة ماو   اة ا ماح 

 . 28العام
تقريااار ا ماااح العاااام يتضااا و عنا ااار إةابياااة إوَّ  و اااال رثااار نيجعياااا

، اسات رت بعثاة ا مام املتحاد  لتقاد  املسااعد  إىل روانادا فأوال  . وسلبية
اا أروشاااا للسااالم وأدى أحاااد ا شاااهاص يف يف املسااااعد  يف تنفياااذ اتفااا

، ومناذ تو ياع اتفااا اانياا  . للج هورياة الي ح بو اف  رؤيساا  احملدَّد  املوعد
، ولي حقيقة تشهد لم، كاو لناح احرتام لو ال إطالا النار ع وما  الس  

ااالم  علااا  التااازام ا طااارا  بع لياااة ، سااااعد االثاااا  . احملااادد  يف االتفاااااالس 
ا فراد العسايريح التاابعح لبعثاة ا مام َوزْ    جمالحرز يفالنجاح الذي أت 

املتحاد  لتقاد  املساااعد  إىل روانادا وتواجادلم يف أجاازاء ماو البلاد علاا  
ااا وماااو جهاااة . لماساااتقرار احلالاااة وهتيئاااة مناااا  يفضاااي إىل مفاوضاااات الس 

أ اااارى، رااااا ي سااااال لاااا  أو اةهااااود املبذولااااة مااااو أجاااار إ امااااة احليومااااة 
د  العريضااة واجمللااس الااوطين االنتقااا    تساافر عااو االنتقاليااة ذات القاعاا

النتاؤ  املرجو  بسبف عجز ا طرا  عو التو ر إىل اتفاا عل  طراؤق 
يس   لل ريق السياسي املسادود  الَّ أ ومو املهم. إ امة لاتح امل سستح

. الذي أدى إىل تأ ع تنفيذ اا اة امليوناة ماو أرباع مراحار باأو يسات ر
يف الو اات الااذي مييااو فياا  للجهااود بأنَّاا   وفااد بلااده وأعاارب عااو اعتقاااد

الم  الرامية إىل وضع عياع ا طارا  علا  طرياق  الَّ أ أو تسات ر، ةافالس 
. تبق  إراد  الشعف الرواندي اة اعية رلينة لنزوات وألواء طر  واحد

وأعاااااارب عااااااو اعتقاااااااد وفااااااد بلااااااده بااااااأو مشاااااارو  القاااااارار الااااااذي يوشاااااات 
يف دفااااع الع ليااااة السياسااااية إىل  كبااااعا    ما  علاااا  اختاااااذه ميثاااار إسااااها اجمللااااس
عاااااو طرياااااق متدياااااد والياااااة البعثاااااة، باملوافقاااااة علااااا  تعزياااااز وحاااااد   ا ماااااام
املدنياااة، وبالتشاااجيع علااا  تقاااد  املزياااد ماااو املسااااعد  اإلنساااانية  الشااارطة
 . 22وغعلا

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 : ما يلي نص  ، ويف(0222) 212القرار 

 ، جملس ا مو إوَّ 
أكتااوبر /تشااريو ا ول 5املا ر  ( 0223) 872 ااراره  إذ ي كاد مااو جدياد

نشاائت  وجباا  بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا، الااذي أت  0223
 ، 0222يناير /كانوو الثاين  6امل ر  ( 0222) 823وكذلت  راره 

________ 
28 S/PV.3358 5إىل  3، الصفحات . 
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 0223مااااااارس /آذار 02املاااااا ر  ( 0223) 802إىل  راراتاااااا   وإذ يشااااااع
املاا ر  ( 0223) 820 و 0223يونياا  /حزيااراو 22املاا ر  ( 0223) 826 و

 ، 0223 ديس رب/كانوو ا ول  21
 ، 0222فرباير /شباط 07إىل بيان  الرؤاسي امل ر   أيضا   وإذ يشع
 ، 0222مارس / آذار 31يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

سااعد  إىل روانادا مااو  اا أسادت  بعثاة ا مام املتحاد  لتقاد  امل وإذ يرحاف
لم   ة مو أجر إحاللي  ااامسامهة    يف رواندا، الس 

للتااااأ ع يف تشااايير احليومااااة االنتقاليااااة ذات  باااالغ  لقاااا  وإذ يعااارب عااااو
 القاعد  العريضة وكذلت اة عية الوطنية االنتقالية، 

كتيباة باَوزْ    ،(0222) 823أو جملس ا مو  د أذو، يف  اراره  وإذ ي كد
اانية يف املن قة اجملرد  مو السالح عل  النحو الذي أو ا  با  ا ماح العاام يف 

، وأو اجملت ااااع الاااادو  ييااااوو 0223ديساااا رب /كااااانوو ا ول 31تقريااااره املاااا ر  
ر الظاااارو  الالزمااااة لتنفيااااذ اتفاااااا أروشااااا باااذلت  ااااد  ااااام باااادوره يف ضاااا او تاااوفو 

 لم، للس  
عقباااة كاااربى يف طرياااق يشاااي ر  أو عااادم إ اماااة امل سساااات امل  تاااة وإذ ياارى

 لم، تنفيذ اتفاا أروشا للس  
 وال سي ا يف كيغا ،  لتدلور ا مو يف البلد، وإذ يساوره القلق
 لتدلور احلالة اإلنسانية والصحية،  أيضا   وإذ يساوره القلق

 ؛ 0222مارس / آذار 31بتقرير ا مح العام امل ر   يرحف - 0
متديااد واليااة بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا  يقاارر - 2
، علا  أسااس أو جملااس ا ماو سايقوم، يف غضااوو 0222يولياا  /متاوز 22حا  

ا سااابيع السااتة املقبلااة، باسااتعراض احلالااة يف رواناادا،  ااا يف ذلاات الاادور الااذي 
تقرياار لاا  أو تضا لع باا  ا مام املتحااد  يف ذلات البلااد، إذ أبلغا  ا مااح العاام يف 

 امل سسااااات االنتقاليااااة املنصااااوص عليهااااا يف اتفاااااا أروشااااا للساااالم   تنشااااأ وأوَّ 
لتنفيااذ املرحلااة الثانيااة مااو   ااة ا مااح العااام  التقاادم الااذي حتقااق   ييااو كافيااا  

 ؛ 0223سبت رب /أيلول 22الوارد  يف تقريره امل ر  
رفح علا  للتأ ع يف تنفيذ اتفاا أروشا للسلم، وحيص ال  يأسال - 3

الع اار دوو إب اااء علاا  حاار  الفاهت ااا ا  ااع  حاا  يتساال علاا  الفااور إنشاااء 
تلت امل سساات االنتقالياة الاا ال تازال م لوباة ملوا الة الع لياة، وخبا اة تنفياذ 

 املرحلة الثانية؛ 
رغااام الصاااعاب القاؤ اااة يف سااابير تنفياااذ اتفااااا أروشاااا بأنَّااا   يرحاااف - 2
لو اااال إطاااالا الناااار، ويثاااين يف لاااذا الصااادد علااا   لنااااح احرتاماااا  فاااروَّ  للسااالم،

 املسامهة اةولرية الا أسدهتا بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا؛ 
مااع ذلاات إىل أو اساات رار الاادعم للبعثااة،  ااا يف ذلاات تااوفع  يشااع - 5

ماااو الشااارطة املدنياااة علااا  النحاااو الاااوارد و اااف  يف إضاااافيا  مرا باااا   وسااة وأربعاااح
، يتو اال علا  0222ماارس /آذار 31مو تقرير ا مح العام املا ر   38قر  الف

 لم عل  الوج  التام والفوري؛ تنفيذ ال رفح التفاا أروشا للس  
باةهود املتوا لة الا يباذهلا ا ماح العاام ورثلا  ااااص يف  يرحف - 6

  سبير املساعد  عل  تشجيع وتيسع احلوار بح عيع ا طرا  املعنية؛

علاااا  اةهااااود الااااا تبااااذهلا الاااادول ا عضاااااء ووكاااااالت ا ماااام  يثااااين - 7
املتحاااد  واملنظ اااات غاااع احليومياااة الاااا تاااوفر املسااااعد  اإلنساااانية وغعلاااا ماااو 
أشيال املساعد ، ويشاجعها علا  موا الة لاذه املسااعد  وزيادهتاا، وحياص مار  

 املساعد ؛  أ رى ا  ريو عل  تقد  تلت

بوج   اص عل  اةهاود الاا تباذهلا منظ اة الوحاد  ا فريقياة  يثين - 8
ووكاالهتاااااا، وعلااااا  جهاااااود ال ااااار  التيساااااعي التنااااازاين يف سااااابير تاااااوفع الااااادعم 
الدبلوماسااااي والسياسااااي واإلنساااااين وغااااعه مااااو أشاااايال الاااادعم لتنفيااااذ  اااارارات 

 اجمللس ذات الصلة؛ 

تيااليال بعثاة طلب  إىل ا مح العام أو يوا ر ر د حجم و  يير ر - 2
 لال تصاد؛  ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا الت اسا  

 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 01

ا طاااارا  الروانديااااة أكاااادت  وذكاااار رثاااار فرنسااااا بعااااد التصااااويت أوَّ 
بتنفيااذ اتفاااا أروشااا للساالم، وتااربلو  ع يقااا   باساات رار أهنااا ملتزمااة التزامااا  

وهلذا السبف، مو . لتزام بو ال إطالا النار ع وما  عل  ذلت حقيقة اال
إوَّ  و ال رثر فرنسا. ا ساسي أو توا ر ا مم املتحد  دع ها للع لية

الصاااعوبة الوحياااد  املتبقياااة يف إنشااااء امل سساااات الدساااتورية لاااي مشااااركة 
رؤايس روانادا  اد  حزب سياساي واحاد يف اة عياة الوطنياة االنتقالياة وإوَّ 

امل سسات االنتقالية  جرد التغلف عل  تلت العقبة، لذلت التزم برنشاء 
ياادعو إىل عاادم القيااام بااذلت    لاايس لناااح ماااتاارى احليومااة الفرنسااية أنَّاا

 (.0222) 212 الل فارت  ا ساابيع الساتة املنصاوص عليهاا يف القارار 
  يتلحاام تقااادم أاناااء تلاات الفااارت ، فقااد يباادأ اجمللاااس  مااو أنااا  ماااوحااذَّر 

بعثاااااة ا مااااام وحياااااص إوَّ  .تقيااااايم التااااازام املنظ اااااة  ااااااه رواناااااداإعااااااد   يف
لتقااااد  املساااااعد  إىل رواناااادا لااااو حتظاااا  باااادعم مساااات ر مااااا    املتحااااد 
اااااااالم  ا طاااااااارا  اتفاااااااااا تنفااااااااذ ، ينبغااااااااي أو وسااااااااريعا   كااااااااامال  تنفيااااااااذا   الس 
مااااااو واجبهااااااا ماااااو ا و فصاااااااعدا أو حتقااااااق نتاااااااؤ   ا طاااااارا  أوَّ  تفهااااام
 .51مل وسة

الواليات املتحد  بقو   رار اجمللس متديد والية بعثة ا مم وأيد رثر 
املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا لفااارت   صاااع  وإجاااراء اساااتعراض يف 
غضااوو سااتة أسااابيع للتقاادم الااذي حتاارزه ا طاارا   ااوب تنفيااذ اتفاااا 

 و اال. أروشا للسالم، ولادور ا مام املتحاد ،  اا يف ذلات مساتقبر البعثاة
االم  اضاا لعت باادور أساسااي يف احلفاااع علاا  البعثااةإوَّ  يف رواناادا يف الس 

در درو   عبة، وليو العقبة السياسية املسات ر  جعلات مه اة البعثاة 
علا   اادر أكاارب بيثااع مااو الصاعوبة، وأسااه ت يف تاادلور احلالااة ا منيااة 

حاق باعتبارلاا   ْجاوَ  ولقد جرت اإلشاد  باتفا ات أروشا عاو. يف رواندا
 ر    ااااا  فاالتفا ااااات تااااوف  . يف حاااار الصااااراعات اإل لي يااااة تارخييااااا   إجنااااازا  

 لالنتقااال إىل الدميقراطيااة التامااة واملصاااحلة الوطنيااة وةااف أو تنفااذ تنفيااذا  
الواليات املتحد  تناشد إوَّ  وا تتم حديث  بالقول. وسريعا  ج لهاتاما  

________ 
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عيااااع ا طاااارا  أو تضاااااعال جهودلااااا وتتصاااار  اااااع الااااوطو فتضاااا و 
 .50يومة االنتقالية يف أ رب و ت ريوتشيير احل

بياااااو مااااو (: 3360اةلسااااة ) 0222أبرياااار /نيساااااو 7املاااا ر   المقرررررر
 الرؤيس

، اسااتأنال 0222أبرياار /نيساااو 7، املعقااود  يف 3360يف اةلسااة 
لااااا  عقاااااف أنااااا   اااااد أتذو  وأعلاااااو الااااارؤيس. جملاااااس ا ماااااو نظاااااره يف البناااااد

يااد  بالبيااااو التاااا  مااا باااح أعضااااء اجمللااس، باااأو  يفأتجريااات  مشاااورات
 :52باسم اجمللس

باالغ إزاء احلاادع ا لايم الاذي أدى إىل وفاا   يشاعر جملاس ا ماو بانزعاال
وأع ااال العنااال الالحقااة  0222أبرياار /نيساااو 6رؤيسااي بوروناادي ورواناادا يااوم 

ويااادعو ا مااااح العاااام إىل عااااع كاااار . للحااااادع ويعاااارب اجمللاااس عااااو أساااف . لااا 
يف أ اارب تقرياارا   متاحااة لاا  وأو يقاادم إىل اجمللااس املعلومااات املتاحااة بياار وساايلة

 .و ت ريو
ويتابع اجمللس بقلق كبع احلالاة حساب ا و افتها ا ماناة العاماة يف تقريرلاا 

زلقاات أرواح كثااع ،  ااا يف ذلاات وفااا  زع اااء حيااوميح وكثااع فلقااد أت . الشاافوي
 فم السالممو املدنيح وما ال يقر عو عشر  مو ا فراد البلجيييح مو  و  ح

وياااديو اجمللاااس . عاااو ع لياااات ا ت اااا  آ اااريو أشاااارت إليهاااا التقااااريرفضاااال  
بشاااد  لاااذه اهلج اااات املفزعاااة ومرتيبيهاااا، الاااذيو يتعاااح أو يتح لاااوا املسااا ولية 

 .عنها
اجمللاااس ياااديو بشاااد  عياااع أع اااال العناااال ال ساااي ا لاااذه اهلج اااات  وإوَّ 

ياااة والوحااادات العسااايرية علااا  أفاااراد ا مااام املتحاااد  وحياااص  اااوات ا ماااو الرواند
وشااب  العساايرية علاا  وضااع حااد هلااذه اهلج ااات وأو تتعاااوو بشااير كاماار مااع 

وي لاف كاذلت اختااذ . بعثة ا مم املتحد  لل ساعد  يف رواندا يف تنفيذ واليتها
عياااع التااادابع لتاااوفع ا ماااو يف عياااع أحنااااء البلاااد وال ساااي ا يف كيغاااا  واملن قاااة 

علااا  ذلااات، يعااارب اجمللاااس عاااو  لقااا  الباااالغ إزاء  وعاااالو . اجملااارد  ماااو الساااالح
 ا اااار املرتتبااة بالنساابة  فااراد ا ماام املتحااد  وي لااف إىل ا مااح العااام أو يقاادم

وي لااف . عااو ذلاات وأو يتهااذ التاادابع الالزمااة ليفالااة سااالمتهم وأماانهمتقرياارا  
 اول إعاد  تأمح الو ول احلر إىل امل ار للس اح ملو يرغف يف دأيضا   اجمللس

 .البلد أو مغادرهتا
ويناشد اجمللس عيع الروانديح وعياع ا طارا  والفئاات التو اال عاو أي 
أع اال عناال أ ارى أو التهدياد هباا، واالحتفااع بااملوا ع الاا كانات  اؤ اة  باار 

وحيص عل  احارتام ساالمة وأماو الساياو املادنيح واةالياات ا جنبياة . احلادع
ا مااام املتحاااد  لل سااااعد  يف روانااادا واملاااودفح  املقي اااة يف روانااادا وكاااذلت بعثاااة
 .ا  ريو التابعح لألمم املتحد 

________ 
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د اجمللااس يف و اات سااابق مااو لااذا ا ساابو  واليااة ع ليااة ا ماام ولقااد جااد
املتحااد  يف رواناادا ملااد  أربعااة أشااهر أ اارى، مااع اسااتعراض املو ااال  ااالل سااتة 

االنتقالياة  وجاف اتفا اات أسابيع بشرط إحراز تقدم يف إ امة عيع امل سسات 
ااااا ااااا. لمأروشاااااا للس  لم وحياااااص عياااااع ويعياااااد تأكياااااد التزامااااا  باتفا اااااات أروشاااااا للس 

 . ا طرا  عل  تنفيذلا باليامر وال سي ا احرتام و ال إطالا النار
 .وسيبقي اجمللس املسألة  يد نظره

القااااارار (: 3368اةلساااااة ) 0222أبريااااار /نيسااااااو 20املااااا ر   ررررررررررالمق
202 (0222) 

تقرياارا   ا مااح العااام إىل اجمللااس اادَّم  ،0222أبرياار /نيساااو 21 يف
وأفاااد يف . 53عااو بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا  ا ااا  
أبريااار /نيسااااو 6عقاااف حت ااام ال ااااؤر  يف م اااار كيغاااا  يف بأنَّااا   التقريااار
، الاااااذي تسااااابف يف وفاااااا  أشاااااهاص ماااااو بيااااانهم رؤيساااااا روانااااادا 0222

واهنارت السل ة واحنلت . حدات أع ال  تر واسعة الن ااوبوروندي، 
أفراد جاحموو مو احلرس  01و ام . احليومة امل  تة و تتر بعس أعضاؤها

 الرؤاسي بقتر رؤيس الاوزراء وأعضااء آ اريو يف حيوماة روانادا بوحشاية،
. أفراد مو الوحد  العسايرية البلجييياة العاملاة ماع البعثاة 01عو فضال  

ىل ذلاااات، اساااات نال القتااااال بااااح القااااوات احليوميااااة واةبهااااة وباإلضااااافة إ
الوطنياااة الرواندياااة و  تث ااار اةهاااود الاااا باااذلتها البعثاااة حااا  ذلااات احلاااح 

 .للتو ر إىل و ال إلطالا النار
  أ ب  ماو املساتحير أو توا ار البعثاة املهاام وذكر ا مح العام أنَّ 
ة احلرجاة، يقارتح االااة   يف تلات احلالاو ال إنَّا. الا تد ر ض و واليتها

اااا( أ: ) يااااارات ز تعزيااااز فااااوري وضااااهم للبعثااااة وتغيااااع واليتهااااا حبيااااص  هَّ
 ذو هلا بركراه القوات املقاتلاة علا   باول و اال إطاالا الناار، وحماولاة ويت 

آال  مو اةناود عدل   وستيوو لناح حاجة إىل. إعاد  القانوو والنظام
فااذ  وجاف الفصار الساابع اإلضافيح و اد يلازم ختويار البعثاة سال ات إن

تبقااا  جم وعاااة  اااغع  يرأساااها  اؤاااد القاااو  يف كيغاااا  ( ب)ماااو امليثااااا؛ 
للع ر كوسيط بح ال رفح يف حماولة ةعله ا يتفقاو عل  و ال إطالا 
الناااار، ماااع موا ااالة ذلااات اةهاااد ملاااد  تصااار إىل أسااابوعح أو أكثااار، إو 

ا  لتااااوفع وساااايت لف الفريااااق دعاااام ساااارية مااااو املشاااا. فضلاااار اجمللااااس ذلاااات
عااو عاادد مااو املاارا بح العساايريح لر ااد احلالااة، واجمل ااو  فضااال   ا مااو،

، كاااااااامال    انساااااااحاب البعثاااااااة انساااااااحابا  ( ل)؛ فاااااااردا   271يقااااااادر حباااااااوا  
ماا يتعلاق بااياار ا ول، أشاار  ويف. 52 يار   ي يده ا مح العاام ولذا

ثااة وإبقاؤهااا يف رواناادا وأوغناادا حثتااا علاا  تعزيااز البع ا مااح العااام إىل أوَّ 
 .رواندا

________ 
53 S/1994/470. 
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، أدرل 0222أبرياااااااار /، املعقااااااااود  يف نيساااااااااو3368ويف اةلسااااااااة 
وعقااف . اجمللااس التقرياار ااتااامي اااااص لألمااح العااام يف جاادول أع الاا 

 انتبااه أعضااء اجمللاس إىل( نيوزيلنادا)الارؤيس وجَّ   إ رار جدول ا ع ال،
اا   .55وااااؤقعاادل   د يف عااكاااو  ااد أت   إىل مشاارو   اارارأيضااا   انتبااالهمووجَّ

 .56سياا مشاورات اجمللس السابقة
تقرياار يشااي ر   ، بين اااوحتاادع رثاار نيجعيااا  باار التصااويت فقااال إنَّاا

ا مااح العاااام أساااس مشااارو  القااارار املعااروض علااا  اجمللااس، لااايس لنااااح 
برضااا احليومااة متامااا    يااار مااو اايااارات الثالاااة الااوارد  يف التقرياار حيظاا 

  يف لاااذه الظااارو  باااالنظر إىل أنَّااا ا ول لااايس ع لياااا  فااياااار . النيجعياااة
 ولايس ماو امل كاد. مييو  نيد  او  لألمام املتحاد  ضاه ة كهاذه فاورا   ال

أو ع لية اإلنفاذ وإجراءاتا  ساتواج ، يف حقيقاة ا مار، التحاديات أيضا  
أماااا ااياااار . ا منياااة والسياساااية الاااا تفرضاااها الظااارو  الرالناااة يف روانااادا

ض، علااا  حناااو   اااع، مصااادا ية جملاااس ا ماااو بو اااف  يقاااو    فرنَّااا الثالااص
االم  تناااط باا  مساا ولية  اايانة الااذي هااازاة ويباادو . وا مااو الاادوليحالس 

ساايت يو وفااد بلااده مااو تأييااده، وإو   معقااوال   لااذلت اايااار الثاااين  يااارا  
ولااذه املسااألة، يف نظاار وفااد بلااده، مسااألة أ ال يااة . كاااو علاا  مضااس

ويف  تااااام كل تاااا ، . وتتجاااااوز السياسااااة ومتااااس مصاااادا ية ا ماااام املتحااااد 
طالف ا طرا  بو ال عيع ا ع ال العداؤية واملوافقة عل  و ال فاوري 

هود اةارية الا تبذهلا ا مام مع اة كامال    إلطالا النار وبالتعاوو تعاونا  
املتحااااااد  ومنظ ااااااة الوحااااااد  ا فريقيااااااة مااااااو أجاااااار إةاااااااد حاااااار للصاااااارا  

 .57رواندا يف
وفاااد بلاااده، رغااام تقاااديره للوضاااع الاااداعي إىل إوَّ   ااااوو اااال رثااار عت 

  مااو ا نسااف ختفاايس تواجااد البعثااة إىل اساات رار واليااة البعثااة، يعتقااد أنَّاا
تواجااد سياسااي لألماام املتحااد   ومااع ذلاات ةااف اإلبقاااء علاا . أد  حااد

مو  الل الس اح لل  ثر اااص لألمح العام يف رواندا  وا لة جهود 
ا طاارا   وَّ  بلااده ي يااد ذلاات اايااار و ااال إوَّ . الوساااطة الااا يقااوم هبااا

 .58الرواندية ال تزال مرتدد  بشأو وضع م ار كيغا  حتت سي ر  البعثة
إشااارات اإلنااذار كاناات  مااو أوَّ    علاا  الاارغمو ااال رثاار جيبااوي إنَّاا

 ع ليااة ، ف ااو امل ساال أوَّ م هباا مارارا  ْلااواضاحة جباالء، وباحلقيقااة أت اذ الع  
لم  الا تفضي إىل إ امة امل سساات االنتقالياة املتفاق عليهاا وامل الاف الس 

________ 
ماااااااو امل ثااااااار الاااااااداؤم للياااااااامعوو  0222أبريااااااار /نيسااااااااو 02رسااااااااؤر م ر اااااااة  55

(S/1994/420) ماااااو رثااااار روانااااادا  0222أبريااااار /نيسااااااو 03، و(S/1994/428) 03، و 
 02، و (S/1994/446 و S/1994/430)مااااو رثاااار بلجييااااا  0222أبرياااار /نيساااااو 05 و

 20 ، و(S/1994/440)مو ا ماح التنفياذي ملنظ اة الوحاد  ا فريقياة  0222أبرير /نيساو
، كلهاا (S/1994/481و  S/1994/479)مو رثلي أوغنادا وبانغالدي   0222أبرير /نيساو

موجَّهااة إىل ا مااح  0222أبرياار/نيساااو 03رسااالة م ر ااة موجَّهااة إىل رؤاايس جملااس ا مااو؛ و 
 (.S/1994/442)العام مو رثر اليوناو 

56 S/1994/488. 
57 S/PV.3368  3و  2الصفحتاو. 
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واحلالاة يف روانادا حالاة تعتارب . هبا يف اتفاا أروشا للسلم   تيت ار أبادا  
اليياااو الوحيااد القااادر علاا  احملافظااة علاا   اادر مااو  فيهااا ا ماام املتحااد 

النظااام وإنقااااذ ا رواح، وو ااال القتاااال لياااي مييااو البااادء يف املفاوضاااات 
وااياار الثالاص ماو ااياارات . الرامية إىل العود  إىل مبادئ اتفااا أروشاا

الثالاة الا عرضها ا ماح العاام  ياار ال إنسااين وغاع مقباول علا  حاد 
ض كاااار مااااا  اماااات باااا  ا ماااام املتحااااد  وكاااار   أو يقااااو  سااااواء، ف ااااو شااااأن

وفااد بلااده ياارى اختاااذ إوَّ  و ااال. مييااو أو تقااوم باا  مااو أع ااال طيبااة مااا
فهو ال يارى حاجاة . مو ال وسط بح  ياري ا مح العام ا ول والثاين

إىل إجبار املقاتلح عل  و ال إطالا النار وفرض القانوو والنظام بقادر 
احلفاع عل  أد   در مو الساالمة لل ادنيح ا بريااء ما يرى حاجة إىل 

. وتاااوفع بعاااس احل اياااة، ماااع الضاااغط ماااو أجااار العاااود  إىل املفاوضاااات
وينبغي لألمم املتحد  أو تت يو بالتأكيد مو أو توفر، بقباول ال ارفح، 

وباالتفاا باح ال ارفح، لاو يقاوم أي . السالمة وامللجأ لل دنيح ا برياء
سايتتهم بانتهاااح بأنَّاا   نااطق ا منااة، حتات طاؤلااة التهديادطار   هاعااة امل

وعالو  عل  ذلت، وعو طريق االتفااا، ينبغاي . حقوا اإلنساو الدولية
اعتباااار مقااارات ا مااام املتحاااد  منااااطق آمناااة أو دبلوماساااية ال ميياااو  ي 

 ومااو مث، ياارى وفااد بلااده، بااالنظر إىل لااذه العواماار، أوَّ . طاار  انتهاكهااا
ذلت اايار ر ا لو يس    ورغم أوَّ . ر لو ر ا اايار الثايناايار ا فض

لألمم املتحد  بالقيام بتلت املهام الا مييو بر وينبغي هلا أو تقاوم هباا، 
ب ريقااااة غااااع مباشاااار ، عااااو طريااااق تقلاااايص  ىوالااااا مااااو اةاااااؤز أو تاااا د

ماااااع ذلاااات أفضاااار ماااااو فرنَّاااا   وجودلااااا، إىل اإلسااااهام يف إطالاااااة العنااااال،
 .52يامراالنسحاب ال

اغتيال رؤيس دولة رواندا أدى إىل أع ال  وأشار رثر رواندا إىل أوَّ 
. عنااال تسااببت يف مااوت آال ، مااو بياانهم بعااس أفااراد ا ماام املتحااد 

وبلغت املأسا  ذروهتا مع استئنا  ا ع ال العداؤية واهلج ات املسلحة 
فااااروَّ  ومااااو مث،. وموجاااة املااااذاب  الااااا ارتيبتهااااا اةبهااااة الوطنيااااة الروانديااااة

احليومااة امل  تااة حااددت لنفسااها لااد  إعاااد  النظااام وا مااو، ومتابعااة 
االتصااااااالت ماااااع اةبهاااااة الوطنياااااة الرواندياااااة، ماااااو أجااااار ضااااا او إ اماااااة 
م سسااااات انتقاليااااة ذات  اعااااد  عريضااااة دوو تااااأ ع، يف إطااااار اتفااااااا 

اااا والنجاااااح يف لااااذا اجملااااال يتو ااااال علاااا  و ااااال ا ع ااااال . لمأروشااااا للس 
م اجملت اااااع الااااادو  الاااااذي سااااايهف لنجاااااد  الشاااااعف العداؤياااااة وعلااااا  دعااااا

الشااااااواغر املشااااااروعة املتصاااااالة باااااارجالء الرعايااااااا وفضااااااال  عااااااو  .املنيااااااوب
علاا   ا جانااف، يباادو أو اجملت ااع الاادو    يتصاار  بصااور  مالءمااة ردا  

اااا ولااااذه املسااااألة دترساااات مااااو زاويااااة. نااااداء شااااعف رواناااادا ووساااااؤر ر بست
املسااااعد  إىل روانااادا دوو إع ااااء انساااحاب بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  
للحالة ا منية السااؤد  يف نظرا    ،الشير املناسف للشاغر املت ثر يف أنَّ 

روانااادا، ال باااد ماااو زيااااد  عااادد أفاااراد بعثاااة ا مااام املتحاااد  لت يينهاااا ماااو 
املسامهة يف إعاد  فرض و ال إطالا النار واملساعد  علا  هتيئاة دارو  

وااياار الاذي ا تااره اجمللاس . ل العناال ع اا أمنية مييو أو تضاع حادا  
________ 
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لااايس اساااتجابة مالؤ اااة  تقريباااا   211ولاااو تقلااايص عااادد أفاااراد البعثاااة إىل 
    يتم تو ي أي تدابع ملسااعد  ا لاا  الاذيو يتعرضاوو لألزمة، إذ أنَّ 

تصويت وفد  أوَّ أيضا   وذكر. ة يع أنوا  اا ر بسبف ا ع ال القتالية
 سيبح أمر شعف رواندا يف أو يدرح اجمللس أوَّ بلده عل  مشرو  القرار 

ااالم  ماااو واجبااا  الع ااار حبااازم لصاااوو يف روانااادا ولضااا او االساااتقرار يف الس 
روانااادا تضااام  اااوهتا إىل اجمللاااس يف نداؤااا  إىل  أوَّ أيضاااا   وسااايبح. املن قاااة

ولاذلت الغارض، ينبغاي لل جلاس . و ال فوري لألع ال القتالية والعنال
الرواندياااة باملوافقاااة علااا  و اااال كامااار إلطاااالا  أو يقناااع اةبهاااة الوطنياااة

أن  مو غع اجملدي تصور أو تسوية ا زماة  النار، عل  أو ييوو مفهوما  
وعاااالو  علااا  ذلااات، . يف روانااادا ميياااو أو تتحقاااق بالوسااااؤر العسااايرية

اا حياادو روانااادا ا مااار يف أوَّ    ماااو اجمللاااس إىل عياااع البلاااداو ال لاااف املوجَّ
أهنا أو تاا دي إىل تفااا م احلالااة يف رواناادا باااليال عااو أي أنشاا ة مااو شاا

عل  الدور اهلام الذي ينبغي شدَّد  ويف لذا الصدد،. سيحظ  باالحرتام
املتحااااد  لل را بااااة علاااا  احلاااادود بااااح رواناااادا  أو تضاااا لع باااا  بعثااااة ا ماااام

. 61وأوغنااادا، باعتباااار أو لاااذا عامااار ال غااال عنااا  لالساااتقرار يف املن قاااة
باإلعااااا  بو ااااف  واعتت ااااد  للتصااااويت مشاااارو  القاااارارطتاااارح  وبعااااد ذلاااات

 :ما يل  نص  ، ويف(0222) 202 القرار
 ،جملس ا مو إوَّ 

سااي ا  باحلالااة يف رواناادا، والاملتعل قااة  تأكيااد عيااع  راراتاا  السااابقة إذ يعيااد
الااااااذي أنشااااااأ  0223أكتااااااوبر /تشااااااريو ا ول 5املاااااا ر  ( 0223) 872 ااااااراره 

 املساعد  إىل رواندا، وجب  بعثة ا مم املتحد  لتقد  

أبريااااااااااااااار /نيسااااااااااااااااو 5املااااااااااااااا ر  ( 0222) 212إىل  اااااااااااااااراره  وإذ يشاااااااااااااااع
د  وجباااااا  واليااااااة بعثااااااة ا ماااااام املتحااااااد  لتقااااااد  املساااااااعد  الااااااذي ماااااادَّ  ،0222

مااااااع إجااااااراء اسااااااتعراض يف غضااااااوو  0222يولياااااا  /متااااااوز 22رواناااااادا حاااااا   إىل
أساااااااابيع علااااااا  أسااااااااس إحاااااااراز تقااااااادم يف إ اماااااااة امل سساااااااات االنتقالياااااااة  ساااااااتة

ااا املنصاااوص لم باااح حيوماااة روانااادا واةبهاااة الوطنياااة عليهاااا يف اتفااااا أروشاااا للس 
 الرواندية،

إىل البيااااااااااو الاااااااااذي أدىل بااااااااا  رؤااااااااايس جملاااااااااس ا ماااااااااو  أيضاااااااااا   وإذ يشاااااااااع
والاااااذي أكاااااد فيااااا  ماااااو جدياااااد، يف علاااااة أماااااور، . 0222أبريااااار /نيسااااااو 7 يف

ااااااااااااااشرو س باتفااااااا أاااااااااجملل التااااازام تنفياااااذه  لم وحاااااص عياااااع ا طااااارا  علااااا ا للس 
 باليامر،

 ،0222أبرير /نيساو 21يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر
ااااالم  لع لياااااة ا للسااااالم ال يااااازال أساسااااايا  ااااااااأو اتفااااااا أروش وإذ ي كاااااد يف الس 

 رواندا،
لفشر ال رفح يف تنفيذ أحيام اتفااا أروشاا  وإذ يعرب عو أسف  الع يق

 .بو ال إطالا الناراملتعل قة  سي ا ا حيام ال تنفيذا  كامال ، للسلم

________ 
 .7و  6املرجع نفس ، الصفحتاو  61

باملبااادرات الااا  ااام هبااا الرؤيساااو الااراحالو لرواناادا وبوروناادي  وإذ يعاارت 
للع ر عل  حر املشاكر يف بلديه ا بالوسااؤر السال ية وبالتعااوو ماع الزع ااء 

 اإل لي يح، 
بالصاااادمة الااااا أحااااداها احلااااادع املفجااااع الااااذي أودى حبيااااا   وإذا يشااااعر

 ،0222أبرير / نيساو 6رؤيسي رواندا وبوروندي يوم 
انادال  العناال علا  ن ااا واسااع يف روانادا راا أسافر عاو وفااا   وإذ يهولا 

ا ال  مااو املاادنيح ا برياااء،  ااو فاايهم النساااء وا طفااال، وتشااريد عاادد لاؤاار 
يف ذلات لا الء الاذيو ةاأوا إىل بعثاة ا مام املتحاد   امو السياو الرواناديح،  ا

لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا، وزيااااد  عااادد الالجئاااح إىل البلاااداو اجملااااور  زيااااد   
 كبع ،

السااات رار القتااااال وأع اااال النهااااف و  اااع ال اااارا  وإذ يشاااعر بباااالغ القلااااق
 سي ا يف كيغا ، واهنيار القانوو والنظام، ال

 يااام عياع البلااداو بتجناف اختاااذ أي إجاراءات مااو  علاا  ضارور  وإذ ي كاد
 .ا يف روانداشأهنا زياد  احلالة سوء  

إزاء سااالمة وأمااو أفااراد بعثااة ا ماام املتحااد   وإذ يعاارب عااو  لقاا  الشااديد
لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا وغاااعلم ماااو أفاااراد ا مااام املتحاااد  واملنظ اااات غاااع 

الم  ياذ ع لياةاحليومية الاذيو يقوماوو باملسااعد  علا  تنف ويف توزياع اإلغاااة الس 
 اإلنسانية،
 ؛0222أبرير /نيساو 21بتقرير ا مح العام امل ر   عل ا   حييط - 0
عاااو ا ساااال للحاااادع املفجاااع الاااذي أودى حبياااا  رؤيساااي  يعااارب - 2

إىل اجمللااس ك ااا لااو تقرياارا   دعوتاا  ا مااح العااام ليقاادميياار ر رواناادا وبوروناادي، و 
 ؛0222أبرير /نيساو 7اجمللس امل ر   م لوب يف بياو رؤيس

إزاء انادال  أع اال العناال الااا أودت  ً  أيضاا عاو ا سااليعارب  - 3
حبيا  رؤيس الوزراء وعدد ماو الاوزراء واملسا ولح احلياوميح وآال  ماو املادنيح 

 ا  ريو؛
ي اااااتاغا ، الاااااأع ااال العنااال اةاريااة يف رواناادا، وخبا ااة يف كي ياديو - 2

 ح وسالمتهم لله ر؛ااياو املدنيااااا  السااااحيض ر  اااتع
اهلج ااااااااااات علاااااااااا  أفااااااااااراد بعثااااااااااة ا ماااااااااام املتحااااااااااد   يااااااااااديو بقااااااااااو  - 5
املسااااااااااعد  إىل روانااااااااادا وغاااااااااعلم ماااااااااو أفاااااااااراد ا مااااااااام املتحاااااااااد ، الاااااااااا  لتقاااااااااد 
وفااااااا  وإ ااااااابة العديااااااد مااااااو أفااااااراد البعثااااااة، وي لااااااف إىل عيااااااع  عااااااو أساااااافرت
  واحرتام القانوو اإلنساين الادو  احرتاماا  وضع حد  ع ال العنال لذه  املعنيح
 ؛كامال  
باااح  اااوات حيوماااة روانااادا فاااورا   بو اااال ا ع اااال العداؤياااة ي الاااف - 6

و وات اةبهة الوطنية الرواندية، ووضع حد لل ذاب  والعنال ا لول الذي يعم 
 رواندا؛
علااا  الااادور النشاااط الاااذي يقاااوم بااا  كااار ماااو امل ثااار ااااااص  يثااال - 7

لألماااااح العاااااام و اؤاااااد بعثاااااة ا مااااام املتحاااااد  لتقاااااد  املسااااااعد  إىل روانااااادا ماااااو 
إ رار و ال إطالا النار والتوسط بح ال رفح حلر ا زماة الرواندياة بأسار   أجر

 و ت ريو؛
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م ااااة ا مااااااعث، يف ضااوء احلالااة الرالنااة يف رواناادا، تعاادير واليااة بيقاارر - 8
 :م املساعد  إىل رواندا عل  النحو التا اد  لتقدياااااملتح

الع ر كوسايط باح ال ارفح يف حماولاة لتاأمح اتفا ه اا علا   ( أ )
 و ال إطالا النار؛

املساعد  عل  استئنا  ع ليات اإلغااة اإلنسانية إىل احلد  (ب)
 امل يو؛
عنهاااااا،  اااااا يف ذلااااات ر اااااد الت اااااورات يف روانااااادا واإلباااااال   (ل)

 سالمة وأمو املدنيح الذيو الت سوا اللجوء لدى البعثة؛
ماااو تقريااار  08إىل  05يف الفقااارات احملااادَّد  وياااأذو  ساااتوى للقاااو  علااا  النحاااو

 هلذا الغرض؛ حتقيقا   0222أبرير /نيساو 21ا مح العام امل ر  
إبقاء احلالة يف رواندا  يد االستعراض املست ر، ويعرب عو  يقرر - 2

اساااتعداده للنظااار علااا  الفاااور يف أي تو ااايات  اااد يقااادمها ا ماااح العاااام بشاااأو 
 مستوى  و  ووالية البعثة يف ضوء ما يستجد مو ت ورت؛

تأكياااد ماااا للتنفياااذ التاااام التفااااا أروشاااا للسااالم ماااو أمهياااة  ييااار ر - 01
الرواناادي، وياادعو منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة إىل موا االة  حا ااة يف تسااوية الناازا 

 التعاوو التام مع ا مم املتحد  يف لذا الصدد؛
علاا  اةهااود الااا يبااذهلا زع اااء املن قااة دوو اإل لي يااة مااو  يثاال - 00

أجااار التو ااار إىل حااار لألزماااة يف روانااادا وي لاااف إىل زع ااااء املن قاااة، و ا اااة 
للسالم، موا الة وتيثياال جهاودلم بالتعااوو ال ر  التيسعي يف ع لية أروشا 

 مع منظ ة الوحد  ا فريقية وا مم املتحد ؛
اااا يعيااااد تأكيااااد - 02 اإلطااااار يشااااي ر  لم ال ياااازالأو اتفاااااا أروشااااا للس 

الوحيد القادر عل  حر النزا  يف رواندا، وتوفع ا ساس الالزم للسالم والوحاد  
  ديد التزامه ا باالتفاا؛ الوطنية والوفاا يف البلد، وي لف إىل ال رفح

يف كفالاااااة  كاااااامال    إىل ال ااااارفح أو يتعاوناااااا تعاوناااااا   أيضاااااا   ي لاااااف - 03
تو ير املساعد  اإلنسانية دوو عاؤق إىل كافة احملتاجح يف عياع أحنااء روانادا، 
ويناشاااد، يف لاااذا الصااادد، اجملت اااع الااادو  تقاااد  مزياااد ماااو املسااااعد  اإلنساااانية 

 تتناسف مع حجم املأسا  اإلنسانية يف رواندا؛
 التزام  باحلفاع عل  وحد  رواندا وسالمة أراضيها؛ ي كد - 02
ا مح العام إىل أو يوا ر ر اد ا حاداع يف روانادا وأو  يدعو - 05

 إىل اجمللس عاو ت اور احلالاة يف موعاد ال يتجااوز وساة عشار كامال  تقريرا    يقدم
 مو تارين اختاذ لذا القرار؛يوما  

 .أو يبقي املسألة  يد نظره النشط يقرر - 06
لاايس لناااح مااو   وحتاادع رثاار فرنسااا بعااد التصااويت فأكااد علاا  أنَّاا

ااا حااار عسااايري مقباااول أو رياااو، وأوَّ  لم لاااو اإلطاااار اتفااااا أروشاااا للس 
إوَّ  و ااال. املشارو  الوحيااد للسااعي إىل حاار سياساي لل شاايلة يف رواناادا

ا ماام املتحااد  أع اات ا طاارا  الروانديااة مهلااة زمنيااة حماادد  لعااد  أيااام 
سا   إلبرام اتفاا لو ال إطاالا الناار، ا مار الاذي كااو ماو شاأن  أو ي

لبعثاااة ا مااام املتحاااد  باالضااا ال  باملهاااام الاااا أوكلهاااا إليهاااا  ااارار جملاااس 
يتحقااااق بعااااد و ااااال إطااااالا  ولسااااوء احلاااام،  (. 0223) 872ا مااااو 

النااار، رااا أرغاام اجمللااس علاا  إعاااد  النظاار يف شااروط تواجااد بعثااة ا ماام 

وأعارب عاو أملا  يف أو . ص وجودلاا إىل احلاد ا د املتحد ، حبياص  لَّا
ا طاارا  الروانديااة إىل رشاادلا وتاادرح أو ا ماام املتحااد  ال ميينهااا تعااود 

 .60عليها ل ا  أو حتر حملها أو تفرض س  

بياااو مااو (: 3370اةلسااة ) 0222أبرياار /نيساااو 31املاا ر   رررررررالمق
 الرؤيس

، 0222أبرياااااااااار /نيساااااااااااو 31، املعقااااااااااود  يف 3370يف اةلسااااااااااة 
ااا   .اساااتأنال جملاااس ا ماااو نظاااره يف البناااد انتبااااه ( نيوزيلنااادا)ؤيس الااار ووجَّ
موجَّهاااة إىل  0222أبريااار /نيسااااو27أعضااااء اجمللاااس إىل رساااالة م ر اااة 

لا ،    اد أتذو أنَّا وأعلاو. 62رؤيس اجمللس مو رثر عهورية تنزانيا املتحد 
مااا بااح أعضاااء اجمللااس، بااأو يااد  بالبياااو  يفأتجرياات  عقااف مشاااورات
 :63التا  باسم اجمللس

جملس ا مو يشعر بالفز  إزاء است رار ورود تقارير عو تقتير املادنيح  إوَّ 
ا برياااء يف كيغااا  وغعلااا مااو أحناااء رواناادا وعااو االسااتعدادات اةاريااة ال اارتا  

ولو يشعر بنفس القلق الذي أعرب عن  اةهااز املركازي  لياة . املزيد مو اجملازر
ارهتااااااااا وحلهااااااااا إزاء اساااااااات رار منظ ااااااااة الوحااااااااد  ا فريقيااااااااة ملنااااااااع املنازعااااااااات وإد

ساابق جمللااس بأنَّاا   ويااذك ر. م يف روانااداوالتقتياار دوو لااواد  وبشااير ماانظَّ  اجملااازر
أبرياار /نيساااو 20املاا ر  ( 0222) 202ا مااو أو أداو لااذا التقتياار يف  ااراره 

0222. 
سااي ا  ل يف عيااع أحناااء البلااد الو ااد حاادات لج ااات علاا  املاادنيح العاازَّ 

يساااي ر عليهاااا أفاااراد وأنصاااار القاااوات املسااالحة حليوماااة روانااادا يف املنااااطق الاااا 
وي لاااف جملاااس ا ماااو ماااو احليوماااة امل  تاااة يف روانااادا واةبهاااة الوطنياااة . امل  تاااة

الااة للحيلولااة دوو و ااو  لج ااات علاا  املاادنيح يف الروانديااة اختاااذ التاادابع الفعَّ 
  أو تااديو علنااا  وياادعو  ياااد  كااال ال اارفح إىل. املناااطق الوا عااة حتاات سااي رهت ا

ضااوو علاا  تلاات لاذه اهلج ااات وأو تلتاازم بضاا او تقااد  ا شاهاص الااذيو حير  
 .اهلج ات أو يشاركوو فيها لل حاك ة وإنزال العقاب هبم

. ويديو جملاس ا ماو عياع أشايال انتهااح القاانوو اإلنسااين الادو  لاذه
ا شاهاص الاذيو  فات يف حاق الساياو املادنيح، ويشاع إىل أوَّ ا رتت  سي ا ماا ال
 ضاااااااوو علااااااا  لاااااااذه االعتاااااااداءات أو يشااااااااركوو فيهاااااااا يتح لاااااااوو شهصااااااايا  حير  

ويف لذا الساياا يشاع جملاس ا ماو إىل أو  تار أفاراد جم وعاة إانياة . مس وليتها
ميثار جرمياة يعا اف عليهاا القاانوو  أو جزؤيا   بني ة القضاء عل  تلت اجمل وعة كليا  

 .الدو 
( 0222) 202ال لاااف الاااوارد يف  اااراره  وي كاااد جملاااس ا ماااو ماااو جدياااد
باااح  اااوات حيوماااة روانااادا امل  تاااة فاااورا   بو اااال إطاااالا الناااار وا ع اااال العداؤياااة

ويثاين علا  جهاود امل ثار ااااص لألماح العاام . و وات اةبهاة الوطنياة الرواندياة
و اؤد القو  التابعة لبعثة ا مام املتحاد  لتقاد  املسااعد  إىل روانادا للتوساط ماو 

________ 
 .8و  7املرجع نفس ، الصفحتاو  60
62 S/1994/508. 
63 S/PRST/1994/21. 
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وي لف منه ا موا لة جهودمها ماع البقااء علا  اتصاال . جر حتقيق لذا احلرأ
علا  ماا أدهاره أفاراد بعثاة أيضاا   ويثاين. ببلداو املن قة و نظ ة الوحاد  ا فريقياة

ا مم املتحاد  لتقاد  املسااعد  إىل روانادا ماو شاجاعة وتفااو يف تقاد  احل اياة 
 .إىل املدنيح الذيو التجأوا إىل البعثة

يرحاف جملااس ا ماو باااةهود الاا تبااذهلا بلاداو املن قااة  سااعد  منظ ااة و 
علا  اةهاود أيضاا   ويثاين. الوحد  ا فريقية لوضع حاد للقتاال واجملاازر يف روانادا

الاااا تباااذهلا الااادول ووكااااالت ا مااام املتحاااد  واملنظ اااات غاااع احليومياااة لتقاااد  
 .لباؤس يف رواندااملساعد  اإلنسانية يف حاالت ال وارئ إىل الشعف ا

ويشااااعر جملااااس ا مااااو بااااالقلق الع يااااق إزاء حالااااة ا ال  مااااو الالجئااااح 
 .وا شهاص املشرديو الذيو اض روا للهرب مو القتال والتقتير يف رواندا

ويااادعو جملاااس ا ماااو عياااع الااادول إىل مسااااعد  مفوضاااية ا مااام املتحاااد  
نية العاملة يف املن قاة لش وو الالجئح وساؤر وكاالت اإلغااة واملساعد  اإلنسا

اااة  علااا  تلبياااة االحتياجااااات اإلنساااانية وياااادعو . يف رواناااادا والااادول اجملااااور امللحَّ
أو تع اار إىل جانااف منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة، . اجمللااس الاادول اجملاااور  لرواناادا

جئااااااح وتيسااااااع نقاااااار الساااااالع واللااااااوازم لتلبيااااااة علاااااا  تااااااوفع احل ايااااااة اليافيااااااة لالَّ 
 .شرديو يف رواندااحتياجات ا شهاص امل

ويدعو جملس ا ماو عياع ا طارا  الرواندياة إىل كفالاة  اياة ا شاهاص 
املشاااارديو والالجئااااح يف رواناااادا والالجئااااح  ااااارل رواناااادا وكفالااااة املاااارور ا مااااو 

 .لل ساعد  اإلنسانية
ق لل سااعد  وي كد جملس ا ماو احلاجاة العاجلاة لوضاع إجاراء دو  منسَّا

االم  علاا  إحااالل وي لااف إىل . رواناادا وختفيااال معانااا  الشااعف الرواناادي يفالس 
ة اااااااد  ا فريقيااااااظ ة الوحااااااا ماااح العاااام أو يقاااوم، بالتشااااور ماااع ا ماااح العاااام ملن

التااادابع املالءماااة لضااا او تنفياااذ اةهاااود الدولياااة لااادعم  وبلاااداو املن قاااة، باختااااذ
اطاال  عياع ا طارا  ذات ، وليفالة ومتناسقا   فعَّاال   تنفيذا   ا وضا  يف رواندا
 .ةري الصلة عل  كر ما

وي كاااد جملاااس ا ماااو علااا  أمهياااة م اااار كيغاااا  يف إيصاااال جهاااود اإلغاااااة 
الدوليااااة املقدمااااة إىل رواناااادا وكااااذلت يف تلبيااااة احتياجااااات بعثااااة ا ماااام املتحااااد  

يف عيااع  وياادعو ال اارفح إىل إبقاااء امل ااار مفتوحااا  . لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا
 .ات هلذه ا غراضا و 

 سااالبيا   تااا ار احلالاااة يف روانااادا تاااأاعا   الَّ أ وي كاااد جملاااس ا ماااو أمهياااة ضااا او
 .عل  أمو البلداو اجملاور  واستقرارلا
احلالاة يف روانادا ساو  تتفاا م بصاور    ااع   وحياذر جملاس ا ماو ماو أوَّ 

و متتناع ويناشاد عياع الادول أ. تي  املزيد مو ا سلحة  ي مو ال ارفحإذا ما أت 
. عااو تزويااد طااريف الناازا  با ساالحة أو بغعلااا مااو أشاايال املساااعد  العساايرية

، مااو حيااص املباادأ، يف ت بيااق حظاار علاا  ا ساالحة واجمللااس مسااتعد للنظاار فااورا  
 .املقدمة إىل رواندا

وي كاااااد جملاااااس ا ماااااو ماااااو جدياااااد التزامااااا  باحملافظاااااة علااااا  وحاااااد  روانااااادا 
اارو تفاااا أوا تناعاا  بااأو ا. وسااالمتها اإل لي يااة لم ال ياازال اإلطااار الوحيااد شااا للس 

الم  الاذي ميياو فيا  حار النازا  يف رواناادا، وأسااس والوحاد  الوطنياة والوفاااا الس 
 .ويدعو ال رفح مو جديد إىل  ديد التزامه ا هبذا االتفاا. يف البلد

 :وي لف جملس ا مو إىل ا مح العام
 ملنظ ااااة الوحااااد  ا فريقيااااة،أو يقاااادم، بالتشاااااور مااااع ا مااااح العااااام  ( أ )
عااو أيااة إجااراءات جديااد  مييااو اختاذلااا بغيااة املساااعد  يف إعاااد  سااياد  تقرياارا  

 القانوو وإحالل النظام يف رواندا، وتوفع ا مو لألشهاص املشرديو؛
أو يع ااار، إىل جاناااف مفوضاااية ا مااام املتحاااد  لشااا وو الالجئاااح  (ب)

علاااا  اختاااااذ اا ااااوات الدبلوماسااااية ومنظ ااااة الوحااااد  ا فريقيااااة ودول املن قااااة، 
 الو اؤية الالزمة ملنع انتشار العنال وا ع ال الوحشية إىل البلداو اجملاور ؛

تقااااااد  الغااااااوع ساااااابتر  أو يستيشااااااال علاااااا  ساااااابير االسااااااتعجال (ل)
 واملساعد  إىل الالجئح وا شهاص املشرديو؛

أو يتشااااور ماااع مفوضاااية ا مااام املتحاااد  لشااا وو الالجئاااح بشاااأو  (د)
احملتشاديو علا  طاول  ابع تقد  املساعد  اإلنسانية إىل ا شاهاص املشارديوتد

 احلدود مع تنزانيا وأوغندا وزاؤع وبوروندي؛
أو ي لعاا  علاا  أيااة معلومااات يتلقالااا عااو تاادفقات ا ساالحة إىل  (لا)

روانااادا، وأو يتشااااور ماااع بلاااداو املن قاااة وماااع منظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة بشااااأو 
 لت بيق حظر ا سلحة إىل رواندا؛اةوانف الع لية 

أو يقااادم مقرتحااااات بشاااأو إجااااراء حتقياااق يف التقااااارير الاااوارد  عااااو  (و)
 .حدوع انتهاكات جسي ة للقانوو اإلنساين الدو   الل النزا 

ويعتااازم جملااااس ا ماااو النظاااار علااا  ساااابير العجلاااة يف رسااااالة ا ماااح العااااام 
ا يقدماا  ا مااح العااام ماا ويف( S/1994/518) 0222أبرياار /نيساااو 22امل ر ااة 

 .مو تو يات أ رى

رسااااالة موجَّهااااة مااااو الاااارؤيس إىل : 0222مااااايو /أيااااار 6املاااا ر   رررالمقرررر
 ا مح العام

موجَّهااااااااة إىل رؤاااااااايس  0222أبرياااااااار /نيساااااااااو 22برسااااااااالة م ر ااااااااة 
، أشاااار ا ماااح العاااام إىل حااادوع مزياااد ماااو التااادلور يف حالاااة  62اجمللاااس

بعثاة ا مام املتحاد  لتقاد  إوَّ  و اال. كيغا  ويف أحناء أ رى مو روانادا
املساعد  إىل رواندا  اد أفاادت عاو وجاود دالؤار  وياة علا  اساتعدادات 
ملزيااد ماااو املاااذاب  لل ااادنيح يف املديناااة وأو املاااذاب  مسااات ر  علااا  ن ااااا  

سي ا يف اةنوب، ولاذه الت اورات ت ارح تسااوالت  كبع يف الريال، وال
الااا منحهااا جملااس ا مااو املنقَّحااة  يااةجاااد  بشااأو إميانيااة اساات رار الوال

وغااااادا ماااااو الواضااااا  أو تلااااات (. 0222) 202للبعثاااااة  قتضااااا  القااااارار 
لو ااااااااااال فعَّالااااااااااة  الواليااااااااااة ال ختااااااااااولل البعثااااااااااة ساااااااااال ة اختاااااااااااذ إجااااااااااراءات

لاابعس التقااديرات، حيت اار أو ييااوو مااا يصاار ووفقااا   .املتوا االة املااذاب 
. ا  ااااااع  شاااااهص  اااااد مااااااتوا أاناااااااء ا ساااااابيع الثالااااااة 211 111 إىل

. املأساااا  اإلنساااانية تت لاااف إجاااراءات عاجلاااة ماااو اجملت اااع الااادو  ولاااذه
داار لااذه الظاارو ، حااص ا مااح العااام جملااس ا مااو علاا  معاااود   ويف

(( 0222) 202القارار ) 0222أبريار /نيسااو 20 رره يف  ما النظر يف
________ 

62 S/1994/518. 
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وأو ينظاااااااااار اانيااااااااااة يف ماليااااااااااة اإلجااااااااااراءات الااااااااااا مييااااااااااو أو يتهااااااااااذلا 
ا عضااااااااااء باااااااااأو تتهااااااااذلا،  اااااااااا فيهاااااااااا اإلجاااااااااراءات  للااااااااادول يااااااااأذو أو

اساااتهدام القاااو ، ماااو أجاار إعااااد  القاااانوو والنظاااام وإهنااااء  علااا  املن ويااة
 .املذاب 

، 65موجَّهااة إىل رؤاايس اجمللااس 0222مااايو /أيااار 3وبرسااالة م ر ااة 
 31أشاااار ا ماااح العاااام إىل البيااااو الصاااادر عاااو رؤااايس جملاااس ا ماااو يف 

تشاااااور ماااااع ا مااااح العاااااام والااااارؤيس أنَّااااا  ب ، وأفاااااد0222أبريااااار /نيساااااو
ملنظ اااااااة الوحاااااااد  ا فريقياااااااة وماااااااع زع ااااااااء عااااااادد ماااااااو البلاااااااداو  احلاااااااا 

للنظاااااار يف ال ريقااااااة الااااااا ميياااااانهم هبااااااا املساااااااعد  يف إحااااااالل  ا فريقيااااااة
إذا كاااو باساات اعتهم املسااامهة  سااي ا مااا والنظااام يف رواناادا، وال القااانوو

  علاااا  وذكاااار أنَّاااا. ا الغاااارضهلااااذ بقااااوات يف إطااااار جهااااد إ لي ااااي حتقيقااااا  
اسااااتعداد للتقاااادم بتو اااايات إىل اجمللااااس، علاااا  ضااااوء ردودلاااام، بشاااااأو 
ال ريقااة الااا مييااو هبااا لل نظ ااة املساااعد  يف اةهااود الااا تبااذهلا بلااداو 

 .املن قة
ا ماااح ( نيجعياااا)، أبلاااغ الااارؤيس 66ماااايو/أياااار 6ويف رساااالة م ر اااة 

 :العام  ا يلي
أبريااااار /نيسااااااو 22التييم املااااا ر تح نظااااار أعضااااااء جملاااااس ا ماااااو يف رسااااا

0222 (S/1994/518 ) 0222مايو /أيار 3و (S/1994/530 ) بشأو احلالاة
 .يف رواندا

ويوج  أعضاء اجمللس الثناء إلييم، وإىل رثليم اااص، وإىل  اؤد القو ، 
وإىل أفراد بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا لألسلوب املثا  الاذي 

بااا  كااار مااانيم االضااا ال  بامله اااة امليلاااال هباااا، يف دااار دااارو  بالغاااة  وا ااار
 .الصعوبة

و ااد اتفااق أعضاااء اجمللااس علاا  أناا  بااالنظر إىل التقتياار وا ع ااال العداؤيااة 
وهلاااذا . الاااةالاااا  اااري دوو لاااواد ، يتعاااح النظااار يف اختااااذ إجاااراءات عاجلاااة وفعَّ 
  اااة إرشاااادية الغااارض طلباااوا ماااين أو أطلاااف إلاااييم أو تقااادم باااادئ ذي بااادء 

عاااااو الااااادعم إىل فضاااااال   يتعلاااااق بريصاااااال املسااااااعد  اإلنساااااانية ماااااا لل اااااوارئ يف
 .املشرديو يف رواندا

و د ي لف اجمللس إلييم، يف مرحلة الحقاة وحساف ت اور احلالاة، تقاد  
اا بياااو آ اار  ااا ع دو  أو لألماام  ااد يلاازم مااو سااو يات وآاااار ماليااة لوجااود موس 

داو اجملاااااور  القااااادر  علاااا  مساااااعد  ا طاااارا  يف أو البلاااا/املتحااااد  يف رواناااادا و
لم  ومرا بة و ال إطالا النار، واإلسهام يف استئنا  ع لية. رواندا  وجاف الس 

 .لماتفاا أروشا للس  
وال يتو ع أعضاء اجمللس يف لذه املرحلة أية تو يات حمدد  أو هناؤية ماو 

ع ار ر بستا  ، حسف عل ناا، لنااح مشااورات جارياة بشاأونَّ إميتبيم، حيص 
 .ا مم املتحد  يف املستقبر

________ 
65 S/1994/530. 
66 S/1994/546. 

 208القااارار (: 3377اةلساااة ) 0222ماااايو /أياااار 07املااا ر   رررالمقررر
(0222) 

ماااااايو /أياااااار 6برساااااالة م ر اااااة وع اااااال   0222ماااااايو /أياااااار 03يف 
 ا مااح العااام إىل اجمللااس اادَّم  موجَّهااة مااو رؤاايس جملااس ا مااو، 0222
احلالاة يف  ا ماح العاام يف التقريار أوَّ وذكار . 67عو احلالة يف روانداتقريرا  

رواناادا ال تاازال تتساام بانعاادام االسااتقرار وانعاادام ا مااو، وانتشااار العنااال 
عل  ن اا واسع واست رار القتال بح القوات احليومية الرواندية واةبهة 

و د نازح ماا يقادر بنحاو ملياوين شاهص ونشاأت أزماة . الوطنية الرواندية
 .إنسانية كربى
الااا  0222مااايو /أيااار 6ا مااح العااام إىل الرسااالة امل ر ااة وأشااار 

  ال باااد ماااو النظااار يف اختااااذ تااادابع عاجلاااة ذكااار فيهاااا رؤااايس اجمللاااس أنَّااا
تتاوىل  :الة، وا رتح ا مح العام توسيع والياة البعثاة علا  النحاو التاا وفعَّ 

املساااعد  بعثااة ا ماام املتحااد  اةديااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا تااوفع 
ا منيااة لل نظ ااات اإلنسااانية مااو أجاار توزيااع إماادادات اإلغااااة، وتنشاائ 
منافاااااذ و اااااول إىل املوا اااااع الاااااا يتج اااااع فيهاااااا الناااااازحوو وغاااااعلم ماااااو 

نقاط العبور احلدودية وكاذلت أيضا   املتضرريو، وتيفر  ايتهم؛ وتر د
وو مثاة وساتي. لع لياهتااالفعَّاال  انتشار  وات طريف النزا ، لض او الساع

جناادي علاا  ا  اار لتنفيااذ الواليااة  5 511حاجااة إىل  ااو  الؤقااة تنااالز 
اا اااَوزْ   وعاااالو  علااا  ذلااات، ساايجرى .عةاملوسَّ عة علااا  ااااالع البعثاااة املوسَّ
 .مراحر

حر ا زمة يف روانادا ةاف التو ار إليا  علا  إوَّ  و ال ا مح العام
االتفاااا ولتحقيااق ذلاات، ةااف علاا  ال اارفح  .طريااق تنفيااذ اتفاااا أروشااا
رثل  اااص و اؤد القو  سيوا الو إوَّ  و ال .عل  و ال إلطالا النعاو

وإضااااافة إىل ذلاااات، ميياااااو  .إع اااااء أولويااااة عليااااا لتحقيااااق لااااذا اهلااااد 
إىل ال ارفح لقباول تعياح م اار كيغاا  من قاة  لل جلس أو يصادر ناداء  

اح ويف الو ااات نفسااا ، لنااا .لساااي ر  ا مااام املتحاااد  إالَّ  ختضاااع حماياااد  ال
ااا تزياااد ا مااام املتحاااد  ماااو جهودلاااا الرامياااة إىل معاةاااة  وَّ  ةحاجاااة ملحَّ

وينبغاي إنشااء موا اع حم ياة . ا زمة اإلنسانية اا اع  الاا ساببها الصارا 
باااااااااالقرب ماااااااااو حااااااااادود روانااااااااادا، ك اااااااااا ينبغاااااااااي تقاااااااااد  املسااااااااااعد  إىل 

وأو اااااااا   .احملتاااااااااجح يف املناااااااااطق الدا ليااااااااة مااااااااو رواناااااااادا ا شااااااااهاص
العااام بااأو يوافااق اجمللااس علاا  التوساايع التاادرةي للبعثااة لفاارت  سااتة  ا مااح

اجمللاااااس سااااايعيد النظااااار فيااااا  كل اااااا كااااااو ذلااااات  أشاااااهر، علااااا  أسااااااس أوَّ 
 .وبصاافة  ا ااة عقااف التو اار إىل اتفاااا لو ااال إطااالا النااار ،ضااروريا  

  كي حتقق البعثة الثانية لدفها، ال ميياو تاأ ع وأكد مو جديد عل  أنَّ 
 .عهازْ وَ 

، أدرل 0222مااااااايو /أيااااااار 07، املعقااااااود  يف 3377اةلسااااااة ويف 
الارؤيس انتبااه أعضااء ووجَّ   .اجمللس تقرير ا مح العام يف جدول أع ال 

________ 
67 S/1994/565. 
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اا   .68وااااؤقعاادل   اجمللااس إىل إىل مشاارو   اارار مقاادَّم أيضااا   انتبااالهمووجَّ
مااو االحتاااد الروسااي، وإساابانيا، واة هوريااة التشااييية، وفرنسااا، وامل ليااة 

، وتااااال تنقيحااااات يتعااااح إد اهلااااا علاااا  62املتحااااد ، والواليااااات املتحااااد 
إلجااراء    تلقاا  طلبااا  مث أعلااو الاارؤيس أنَّاا .مشارو  الاانص يف  اايغت  امل  تااة

ويف حالة عدم وجود  .تصويت منفصر عل  اةزء باء مو مشرو  القرار
اةاازء باااء مااو مشاارو  القاارار للتصااويت،  سااي رح أوال  فرنَّاا   أي اعاارتاض،

 .عد ذلت ي رح بقية مشرو  القرار للتصويتوب
الساااالم حيتاااال إىل  وحتااادع رثااار روانااادا  بااار التصاااويت، فقاااال إوَّ 

  حوار  ري  بح حيومة رواندا واةبهة الوطنية الرواندية، ولذا يعين أنَّا
ويتعاح علا  . و ال ا ع ال القتالية العسايرية والعناال اإلااين ةف أوال  

أو يتح اار مساا وليات   -ا مااو بصاافة  ا ااة وجملااس  -اجملت ااع الاادو  
بررغام اةبهة عل  الد ول يف حوار مع احليومة مو أجار حتقياق و اال 

  و حيومة رواندا، مو جانبها، مستعد إوَّ  و ال. فوري إلطالا النار
ولااذا االتفاااا، . لو ااال إطااالا النااار مااع اةبهااةاتفا ااا   تااربم علاا  الفااور

ا ماااام املتحااااد ، مااااو شااااأن  أو يتااااي  بضاااا او اجملت ااااع الاااادو ، و ا ااااة 
أبرياااار /نيساااااو 6للجيشااااح العااااود  إىل املوا ااااع الااااا كانااااا حيتالهنااااا  باااار 

وت مو حيوماة روانادا أو ال رياق الوحياد لضا او احارتام و اال . 0222
إطالا النار يت ثر يف وضع  و  عازلة دولية يف روانادا تتاألال ماو  اوات 

وترحاف حيوماة . اجملاور  لروانادادوو مشاركة البلداو  بلداو حمايد  حقا  
رواناادا، مااع ذلاات، بتوافااق ا راء الااذي حتقااق بشااأو نقاااط معينااة تتصاار 
بتوسيع والية بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا ح  تت يو 
مو املسامهة يف ض او سالمة و اية السياو املدنيح وإيصال املساعد  

باااأو و اااال إطاااالا الناااار لاااو حيظااا   وحيوماااة روانااادا مقتنعاااة. اإلنساااانية
إذا تو فااات أوغنااادا عاااو  إالَّ  سااامبااااالحرتام وأو الصااارا  الروانااادي لاااو حيت 

وينبغي . العدواو عل  رواندا، وتو فت عو مد اةبهة باملعدات والقوات
و ااد  اادمت احليومااة الروانديااة يف لااذا . يضاا و جملااس ا مااو ذلاات أو

تاااورط أوغنااادا يف الصااارا  الصااادد إىل جملاااس ا ماااو واااااؤق تباااح بوضاااوح 
دوو اسااات رار ذلااات  وماااو أجااار أو حياااال مااار  واحاااد  وداؤ اااا  . الروانااادي

فارض اااا تل    وبلداو املن قة ا  رى، ماو البلد يف زعزعة استقرار رواندا
وةااااف فااارض حظاااار عساااايري علاااا  . حظااار علاااا  توريااااد ا سااالحة إلياااا 

غااي معا بااة ينبغااي أو تعا ااف الضااحية باار ينب أوغناادا ال علاا  رواناادا، فااال
. لعااادواو أوغنااادا مباشااارا  دع اااا   وسااايعادل احلظااار علااا  روانااادا. املعتااادي

مليثاااااا ا ماااام انتهاكااااا   وفاااارض احلظاااار علاااا  رواناااادا مااااو شااااأن  أو يعااااين
أو  وا تتم كل ت  م كدا  . املتحد ، الذي يتض و مبدأ الدفا  عو النفس

________ 
ماو القااؤم با ع اال بالنياباة ة هورياة تنزانياا  0222ماايو /أياار 2م ر ة  ؤررسا 68
ماااااو رثلاااااي أوغنااااادا والوالياااااات املتحاااااد   0222ماااااايو /أياااااار 2 ؛و(S/1994/527)املتحاااااد  

(S/1994/552) مااااااااو القاااااااااؤم با ع ااااااااال بالنيابااااااااة  وغناااااااادا  0222مااااااااايو /أيااااااااار 01؛ و
(S/1994/553) مااو رثاار بوركينااا فاسااو  0222مااايو /أيااار 02 و؛(S/1994/562) كلهااا ،

 .إىل رؤيس جملس ا موموجَّهة 
62 S/1994/571. 

اندياااة، حيوماااة روانااادا ملتزماااة باساااتئنا  احلاااوار ماااع اةبهاااة الوطنياااة الرو 
 .71وتصر عل  لذا االستئنا ، عل  أساس اتفاا أروشا للسلم

الااا ينبغااي اختاذلااا لااي   اااو إو أكثاار التاادابع إحلاحااا  و ااال رثاار عت 
تقد  عيع أشايال املسااعد  اإلنساانية إىل الناازحح والالجئاح وغاعلم 

وأكااد علاا  أمهيااة تنساايق لااذه اةهااود ماااع . مااو ذوي احلاجااة يف رواناادا
لوحااد  ا فريقيااة وضاارور  ضاا او التعاااوو الياماار مااو كااال طااريف منظ ااة ا

النااازا  يف جعاااار م اااار كيغااااا  من قاااة حمايااااد  وم اااارا  مفتوحااااا  يف عيااااع 
 اااو يف زل  ااوات وعلاا  الاارغم مااو تااردد عت . ا و ااات ل غااااة اإلنسااانية

االم  حفاام يف املنازعااات الدا ليااة، وبااالنظر إىل الرغبااة يف رويااة البعثااة الس 
 اااااو ت يااااد توساااايع واليااااة تلاااات البعثااااة عت فااااروَّ  حتقااااق جناحااااا  أكاااارب،ولااااي 

وفااد بلااده يعتقااد أو حظاار  وعااالو  علاا  ذلاات، ويف حااح أوَّ . وتعااديلها
ي ياد لاذا فرنَّا   إمدادات ا سلحة لو يا ي بنتاؤجا  املرضاية املتو عاة منا ،

  اااو  لامااة يف اال اااه الساااليم للحااد مااو تفاااا م . ويعتااربهمتامااا   املسااع 
 .70صرا  ومنع انتشاره إىل مناطق أ رىال

احلالة الا سرتسر البلداو املسامهة  واهتا يف إوَّ  و ال رثر باكستاو
ةاري  هياز  الَّ أ لذلت، مو الضاروري. دلها لي يف الوا ع   ع  للغاية

بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  علااا  روانااادا با سااالحة علااا  حناااو  
 ااا   واعاااد واضاااحة لالشاااتباح تسااا   أو تعأيضاااا   كاااا  فحساااف، بااار

.  لف منها  ايتهملقواهتا بأو تدافع بفعالية عو نفسها أو عو الذيو يت 
وتأمااار باكساااتاو أو ةاااري احااارتام تقيياااد تورياااد ا سااالحة والاااذ اؤر إىل 

ماااو أو الضاااغط لساااحف أيضاااا   املاااتيلموحاااذَّر  .روانااادا علااا  حناااو د ياااق
ا طرا  الرواندية عو وضع البعثة مييو أو يشتد مر  أ رى إذا عجزت 

 .72حد لألع ال العداؤية وأع ال القتر ض و فرت  معقولة
لناااح اعرتافاا  عاملياا  بااأو اجملت اع الادو  ةااف إوَّ  و اال رثار جيباوي

والانه  الاذي . أو يصب  معنيا  برواندا عل  حنو مباشر وب ريقة كباع  ماا
الت الدبلوماسااية يساا   لألحااداع بااأو تأ ااذ جمرالااا بين ااا كاناات احملاااو 

هتديادا    اعا   ر كارااة روانادا بوضاوحوتشاي  . تتيثال أابت عدم جدواه
ويو اي ا ماح . لم وا مو الادوليح يف املن قاة، وةاف التصادي هلااللس  

العااااام، عااااو حااااق، برعاااااد  النظاااار يف واليااااة بعثااااة ا ماااام املتحااااد  لتقااااد  
 وماع ذلات. رادلاااملساعد  إىل رواندا وبتعادير يهاد  إىل زيااد  عادد أف

مشاارو  القاارار يعااا  لااذا امل لااف علا  حنااو جزؤااي فقااط، علاا  أماار فاروَّ 
. العام بعد و ات  صاع ماو التقريار التاا  لألماح العاامالَوزْ   أو ينظر يف

وريث اااا ياااتم ذلااات، يت ثااار ع ااار ا مااام املتحاااد  يف  نياااف ا بريااااء ماااو 
بقاااو  فقاااط علااا  ا ذى و اااايتهم  اااالل لاااذه الع لياااة، بين اااا ياااتم الااارد 

اهلج اااات املباشااار  الاااا تتعااارض هلاااا بنفساااها أو الاااا تتعااارض هلاااا جهاااود 
ولو تأذو الوالية باستع ال القو  مو أجر و ال املاذاب  اإلانياة . اإلغااة

________ 
71 S/PV.3377 6إىل  2، الصفحات. 
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. ماااو الصاااعف القباااول باااذلت وفاااد بلاااده يااارى أوَّ  أوَّ إالَّ  .وإرا اااة الااادماء
أمااار رياااو ماااو والعااافء ا كااارب ةاااف أو تتح لااا  بلاااداو أفريقياااا، ولاااو 

 الل التعاوو واملساعد  اللذيو تقادمه ا دول أ ارى أعضااء علا  حناو 
فاااروَّ  وإذا انعااادمت لاااذه القااادر  وباااات يتعاااذر تعبئتهاااا بسااارعة،. عاجااار

أيضا   وفد بلده ي يدإوَّ  و ال. ا مو اة اعي سييوو يف حالة يرا  هلا
 ا ساالحة واملااواددعااو  مشاارو  القاارار الاادول ا عضاااء إىل احلااد مااو بيااع 

 وعلاا  الاارغم مااو أوَّ . هبااا إىل أي طاار  مااو ا طاارا  الروانديااةاملتعل قااة 
ة ا ماااام املتحااااد  لتقااااد  اااااااة أ ااااوى لبعثاااااااارى والياااااااود أو ياااااااد بلااااده ياااااااوف
وإذا رأى . الو ااااات ساااااييوو عاااااامال  حا اااااا  فاااااروَّ  اعد  إىل روانااااادا،ااااااااااملس

ز اااااة، ميياااو تعزيااااااااذلا غاااع كافيااااااامل الاااف باختر ااااااااالتدابي ا ماااح العاااام أوَّ 
يف املسااااتقبر القريااااف كااااي تتضاااا و ساااال ة إضااااافية لو ااااال  واليااااة البعثااااة

 .73القتال
موافقااة اجمللااس علاا  توساايع ن اااا واليااة بعثااة إوَّ  و ااال رثاار الصااح

ا ماااام املتحااااد  لتقااااد  املساااااعد  إىل رواناااادا وزياااااد  عاااادد أفرادلااااا علاااا  
اإلنسانية لي  سيد حلسو نية اجملت ع الادو  ورغبتا  أساس االعتبارات 

الصاد ة يف هتيئاة الظارو  الالزماة إلعااد  اإل ارار امل ياو للسالم وا ماو 
  ينبغااي لل اارفح، أوال  و باار كاار وياارى الوفااد الصاايين أنَّاا. يف ذلاات البلااد

فعَّال  شيء، أو يو فا ا ع ال العداؤية وأو يوافقا عل  و ال إطالا نار
اتفاا أروشا للسلم لو اإلطار واةسر الذي وافق علي  إوَّ  اانيا ،. وداؤم

االثاا ، يتعاح علا  . اةانباو الرواندياو للتسوية السل ية للصرا  يف رواندا
ال اارفح أو يتعاوناااا تعاوناااا  وايقااا  ماااع امل ثااار اااااص لألماااح العاااام، وماااع 
 بعثة ا مم املتحد  لتقد  املسااعد  إىل روانادا، وماع جهاود الساالم الاا

ويف نفااس الو اات، يتعااح عليه ااا أو يعت اادا كاار . يبااذهلا اجملت ااع الاادو 
تدبع ريو لض او سالمة مودفي ا مم املتحد  واملنهرطح يف أنش ة 

رابعاااا ، أانااااء مساااار تساااوية ا زماااة يف روانااادا، ينبغاااي . اإلغاااااة اإلنساااانية
اجملااااور  االساات رار يف االلت اااام باادور منظ اااة الوحاااد  ا فريقيااة والبلاااداو 

 .72لرواندا 
وأعرب رثر االحتاد الروسي عو مشاطرت  ا ماح العاام رأيا  املت ثار 

املذحبة الداؤر  يف رواندا لي كاراة إنسانية ذات ن اا   يسبق ل   يف أوَّ 
جملاس ا ماو كااو علا  حاق يف تركياز الت اما  علا  فاروَّ  ومو مث،. مثير

 بلاده يارى أوَّ  وأضاا  أوَّ .   مو مشيلة روانادال  لا ت حسم لذا اةانف ا
ألاااام عنصاااار ليفالااااة جناااااح ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  املوسااااعة لااااو التعاااااوو 

وين لاااق وفاااد بلاااده ماااو . املشاااروط ماااو جاناااف ال ااارفح الرواناااديح غاااع
افااارتاض أو العنصااار املركااازي للع لياااة املقااارر  لاااو إنشااااء منااااطق إنساااانية 

دا، وذلااااات حل اياااااة آمناااااة، ويف املقاااااام ا ول يف منااااااطق احلااااادود يف روانااااا
. الالجئاااح وا شاااهاص املشااارديو، والساااياو املااادنيح املعرضاااح لله ااار

تقرير ا مح العام يشع إىل توفع املسااعد   ويف ذلت الصدد، الحم أوَّ 
للذيو حيتاجوو إليها دا ر البلد، ال عوضا  عو إنشاء املناطق اإلنسانية 

________ 
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ق اإلنسااااانية ا منااااة لااااذه ومفهااااوم املناااااط. ا منااااة، وإ ااااا باإلضااااافة إليهااااا
سيجعر مو ا سهر دو ا شت إ امتها بسرعة معقولة، ولي لو تت لف 

  راا لا  ماو أمهياة ويرى وفاد بلاده أنَّا.  و  تابعة  مم املتحد  بالغة اليرب
مااا يتصاار بفاارض حظاار علاا  توريااد   ا ااة مااا ورد يف مشاارو  القاارار يف

ال إطاااالا الناااار، ا سااالحة إىل روانااادا ولاااذا أمااار حاسااام يف غيااااب و ااا
علاااا  عاااااتق الاااادول الفعَّااااال  ولنااااا، سااااتقع مساااا ولية  ا ااااة عااااو التنفيااااذ

لع لية ا مم املتحاد    ل  لا ت ا ويف ضوء ال ابع اإلنساين. ا فريقية اجملاور 
حقق يف ااااارعة وكفااااء ، وإذا   تتاااااا ال  هباااا بسااااااذه، ال باااد ماااو االضااااال

الم يف ااااااااة حفااااام السااااااااالة ع ليااااااااملوا ة ااااااااروط الالزماااااااااء الشااااااااتلااااات ا ان
دا، وإذا   حيااادع أي تقااادم  اااوب التساااوية السياساااية، فسااايتعح اااااااروان

اإلجاااراءات اإلضااافية الااا يتعاااح  علاا  جملااس ا ماااو أو يفياار جااديا  يف
اجة إىل ااااااااا  باحلااااااااده علااااا  ا تناااااااد بلاااااااوفروَّ اااااااف وأ اااااعا ،.   اختاذلاااااااااااااااعلي
ة ااااااذهلا ا مااح العاااام وجهااود منظ اااااق باااح اةهااود الاااا يباااااييق الواااااااالتنس
د  ا فريقياة والاادول اجملااور  لروانادا، الااا   تساتنفد الفارص للتااأاع ااااالوح
ريعة ااااااااااااااوية سااااااااااااار إىل تساااااااااااااااة التو اااااااااااااادية بغياااااااااااااارا  الروانااااااااااا  ا طاااااااااعل

 .75للصرا 
واعتت اااد  شااارو  القااارار للتصاااويتاةااازء بااااء ماااو مطتااارح  وبعاااد ذلااات

رحااات مث طت (. روانااادا) اااوتا  م يااادا  و اااوت واحاااد معاااارض  02بأغلبياااة 
مشاااارو  واعتت ااااد  .بقيااااة مشاااارو  القاااارار للتصااااويت واعت اااادت باإلعااااا 

 208شااافويا  يف شااايل  امل  ااات، بو اااف  القااارار املنقَّحاااة  القااارار، بصااايغت 
 :ما يلي نص  ، ويف(0222)

 ،جملس ا مو إوَّ 
سااي ا  باحلالااة يف رواناادا، الاملتعل قااة  تأكيااد عيااع  راراتاا  السااابقة يعياادإذ 
، الاااااذي أنشاااااأ 0223أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 5املااااا ر  ( 0223) 872 اااااراره 

( 0222) 212 وجبا  بعثاة ا ماام املتحاد  لتقاد  املساااعد  إىل روانادا، و ااراره 
 22بعثاااااة حااااا  د  وجبااااا  والياااااة ال، الاااااذي ماااادَّ 0222أبريااااار /نيسااااااو 5املاااا ر  
 0222أبريااار /نيسااااو 20املااا ر  ( 0222) 202، و اااراره 0222يوليااا  /متاااوز

 البعثة، ل  وجب  واليةالذي عدَّ 
أبرياار /نيساااو 7إىل البيااانح الااذيو أدىل هب ااا رؤاايس اجمللااس يف  وإذ يشااع

 ،0222أبرير /نيساو 31 و
 ،0222مايو /أيار 03يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

ساااابت رب /أيلااااول 22املاااا ر  ( 0223) 868 ااااراره  ي كااااد مااااو جدياااادوإذ 
 بشأو أمو ع ليات ا مم املتحد ، 0223

  ْجااااوَ  أع ااااال العنااااال اةاريااااة يف رواناااادا، ويااااديو علاااا  وإذ يااااديو بشااااد 
الاا جارت يف روانادا، واسات اعة جادا   ااصوص ع ليات  تر املدنيح العدياد 

 وموا لتها دوو عقاب،ا فراد املسلحح القيام بع لياهتم 

________ 
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أمهيااااااة اتفاااااااا أروشااااااا للساااااالم بالنساااااابة حلاااااار الناااااازا  يف رواناااااادا  وإذ ي كااااااد
تنفيااااذا    الساااال ية وضاااارور  التاااازام عيااااع ا طاااارا  مااااو جديااااد بتنفيااااذه بالوساااااؤر
  كامال ،

علاا  جهااود منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة وأجهزهتااا، وكااذلت جهااود  وإذ يثااين
لااادعم الدبلوماساااي والسياساااي واإلنسااااين ال ااار  التيساااعي التنااازاين، يف تاااوفع ا

 الالزم لتنفيذ  رارات اجمللس ذات الصلة، 
عادل   احلالة يف روانادا، الاا أسافرت عاو مقتار وَّ  وإذ يساوره بالغ القلق

آال  مو املدنيح ا برياء، مو بينهم نسااء وأطفاال، والتشاريد الادا لي لنسابة 
جئااح إىل البلااداو اجملاااور ،  اعيااة لالَّ مئويااة كبااع  مااو سااياو رواناادا، واهلجاار  اة

 متثر أزمة إنسانية لاؤلة ا بعاد،
عو جزع  إزاء ا نباء املتوا لة عو و و  انتهاكاات  وإذ يعرب مر  أ رى

ال  اااااافض دااااااااا اااار ة ومنظ اااة وواساااعة الن ااااا للقاااانوو اإلنسااااين الااادو  يف روان
 واملليية،االنتهاكات ا  رى للحق يف احليا   عو

يف لاااذا الساااياا إىل أو  تااار أفاااراد عاعياااة عر ياااة هباااد  تااادمع  وإذ يشاااع
جرمياااة يعا اااف عليهاااا  وجاااف القاااانوو يشاااي ر  لاااذه اة اعاااة، كلياااا  أو جزؤياااا ،

 الدو ، 
عااااااااااو أي فااااااااااورا    ااااااااااو  عيااااااااااع ا طاااااااااارا  علاااااااااا  أو تتو ااااااااااال وإذ حيااااااااااص

أو اليرالياة  سي ا عو طريق وسااؤط اإلعاالم، علا  أع اال العناال وال حتريس،
 العر ية، 

  طلاااف إىل ا ماااح العاااام أو ة اااع معلوماااات عاااو إىل أنَّااا أيضاااا   وإذ يشاااع
 املس ولية إزاء احلادع املفجع الذي أودى حبيا  رؤيسي رواندا وبوروندي،

  طلااف إىل ا مااح العااام أو يقاادم مقرتحااات مااو إىل أنَّاا وإذ يشااع كااذلت
جساااي ة للقاااانوو اإلنسااااين الااادو  أجااار التحقياااق يف أنبااااء حااادوع انتهاكاااات 

 أاناء النزا ،

إىل اختاذ إجراءات دولية منساقة للتهفياال امللحَّة  عل  احلاجة يشد دوإذ 
ااااالم  ماااااو معاناااااا  شاااااعف روانااااادا ولل سااااااعد  علااااا  إعااااااد  إىل روانااااادا، وإذ الس 

يف لاااااااذا الصااااااادد بالتعااااااااوو باااااااح ا مااااااام املتحاااااااد  ومنظ اااااااة الوحاااااااد   يرحاااااااف
لااداو املن قااة، وال سااي ا ال اار  التيسااعي لع ليااة أروشااا وكااذلت مااع ب ا فريقيااة
 للسلم،

يف لاااذا الساااياا بتوسااايع والياااة البعثاااة  غاااراض إنساااانية، وإذ  وإذ يرغاااف
علااا  دعااام وتعااااوو ا طااارا  يف سااابير تنفياااذ عياااع يعل قهاااا  ي كاااد ا مهياااة الاااا

 جوانف تلت الوالية بنجاح،
 متها اإل لي ية، التزام  بوحد  رواندا وسال وإذ ي كد مو جديد

تقااااع علاااا  عاااااتق شااااعف رواناااادا املساااا ولية النهاؤيااااة عااااو بأنَّاااا   موإذ يساااال  
 املصاحلة الوطنية وإعاد  بناء بلده،

بانزعال بالغ إزاء حجم املعاناا  اإلنساانية املرتتباة علا  الصارا ، وإذ يشعر 
االم  يشااي ر وإذ يقلقاا  أو اساات رار احلالااة يف رواناادا علاا  لااذا النحااو هتدياادا  للس 

 وا مو يف املن قة،

 ألف

واالتفااااااااا فااااااورا   عيااااااع أطااااااارا  الناااااازا  بريقااااااا  القتاااااااال ي الااااااف - 0
ار وإهناااااء أع ااااال العنااااال الغاشاااام واملذحبااااة الااااا  تاااااح او ااااال إطااااالا الناااا علاااا 
 رواندا؛
 ؛0222مايو /أيار 03بتقرير ا مح العام امل ر   يرحف - 2
توساايع واليااة بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا  يقاارر - 3

ليااااي تشاااا ر، يف حاااادود املااااوارد املتاحااااة هلااااا، ( 0222) 202 وجااااف القاااارار 
 :املس وليتح اإلضافيتح التاليتح

أو تساااااهم يف أماااااو و اياااااة املشااااارديو والالجئاااااح واملااااادنيح  ( أ )
شااء منااطق إنساانية آمناة، را ماو بينهاا إناملعرضح لله ر يف روانادا، ب تا

 عليها؛ حيث ا أميو، واحلفاع
ر ا مااو والاادعم لتوزيااع إماادادات اإلغااااة ولع ليااات أو تااوف   (ب)
 اإلنسانية؛ اإلغااة

   اااد يتعاااح علااا  البعثاااة أو تتهاااذ إجاااراءات للااادفا  عاااو أنَّااا يااادرح - 2
اة اعاات أو ا شااهاص الاذي يهااددوو املنااطق احمل يااة والسااياو  الانفس ضااد

حمل يح وأفراد ا مم املتحد  وساؤر أفراد البعثات اإلنسانية أو يهددوو وسااؤط ا
 إيصال وتوزيع اإلغااة اإلنسانية؛

مااو ا فااراد  5 511يف لااذا السااياا بزياااد   ااوام البعثااة حاا   يااأذو - 5
 العسيريح؛ 

إىل ا مااح العااام أو يقااوم علاا  الفااور، ك ااا لااو مو اا  يف  ي لااف - 6
يف حاليا   مرا باي البعثة العسيريح املوجوديوَوزْ   ة أوىل، برعاد تقريره، وك رحل

يف حالياا   نعويب إىل رواندا وأو يي ر عنا ار كتيباة املشاا  املييانييياة املوجاود 
 رواندا ح  تصر إىل  وامها اليامر؛

تقريارا   إىل ا مح العام أو يقادم يف أ ارب و ات رياو أيضا   ي لف - 7
البعثااة يشاا ر، يف علااة أماور، معلومااات عااو تعاااوو َوزْ   املقبلااة ماوعاو املرحلااة 

 اااوب حتقياااق و اااال إلطاااالا الناااار، واملاااوارد املتاحاااة، احملاااَرز  ال ااارفح، والتقااادم
ومد  الوالية املقرتحة، كي ا يتسل لل جلس إجراء املزيد مو االساتعراض واختااذ 

 اإلجراءات الالزمة حسف اال تضاء؛

عام عل  التعجير  ا يبذل  مو جهود، ماع ا ماح ا مح ال يشجع - 8
العاااام ملنظ ااااة الوحاااد  ا فريقيااااة، للحصاااول مااااو الااادول ا عضاااااء علااا  ا فااااراد 

 العاجر للبعثة املوسعة؛الَوزْ   الالزمح للت يح مو الشرو  يف

ل لااف ا مااح العااام فااورا   الاادول ا عضاااء إىل أو تسااتجيف ياادعو - 2
ز  الساااريع وْ  اااا يف ذلاات  اادر  الاادعم الساااو ي الالزمااة للَاا تقااد  املااوارد الالزمااة،

 لقوام البعثة املوسع ودع ها يف امليداو؛

حيااص بشااد  عيااع ا طاارا  يف رواناادا علاا  التعاااوو بشااير تااام  - 01
ااصااااوص يف ضاااا او حريااااة تنقلهااااا   ْجااااوَ  مااااع البعثااااة يف تنفيااااذ واليتهااااا، وعلاااا 

 لاااف مااانهم ذلااات معاملاااة م اااار  وإيصاااال املسااااعد  اإلنساااانية دو اااا عااااؤق، وت
 كيغا  ك ن قة حمايد  حتت ر ابة البعثة؛
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عيااااع ا طاااارا  يف رواناااادا بااااأو حتاااارتم بياااار د ااااة أفااااراد  ي الااااف - 00
وأمااااكو ا مااام املتحاااد  واملنظ اااات ا  ااارى العاملاااة يف روانااادا، وأو متتناااع عاااو 
القياااام باااأي ع ااار ماااو أع اااال التهوياااال أو العناااال ضاااد ا شاااهاص القااااؤ ح 

  ال إنسانية أو حبفم السالم؛بأع
علااا  اةهاااود الاااا تباااذهلا الااادول ووكااااالت ا مااام املتحاااد   يثاااين - 02

احليومياااة الاااا  ااادمت مسااااعد  إنساااانية ومسااااعدات أ ااارى،  واملنظ اااات غاااع
رلا ماااااو اااااااااااص غيااااااااادهتا، وحيااااااااويشاااااجعها علااااا  موا ااااالة تلااااات املسااااااعدات وزي

 ات عل  تقد  تلت املساعدات؛اااااةه

 رراءرررب

لم  تشي ر أو احلالة يف رواندا إذ يقرر  وا مو يف املن قة،هتديدا  للس 
  وجف الفصر السابع مو ميثاا ا مم املتحد ، وإذ يتصر 

أو متتنااع عيااع الاادول عااو بيااع أو توريااد ا ساالحة والعتااااد  يقاارر - 03
ذي الصااااااالة جب ياااااااع أنواعااااااا  إىل روانااااااادا،  اااااااا يف ذلااااااات ا سااااااالحة والاااااااذ اؤر، 

واملعدات العسيرية، ومعدات الشرطة شاب  العسايرية، و  اع الغياار،  واملركبات
مااااو أراضاااايها أو باسااااتهدام ساااافو أو طاااااؤرات ترفااااع  مااااو جانااااف مواطنيهااااا أو

 عل ها؛
مااااو النظااااام الاااادا لي  28لل اااااد  وفقااااا   أو ينشاااائ، أيضااااا   يقاااارر - 02

امل  ت جمللس ا مو، ةنة تابعة جمللس ا ماو تتاألال ماو عياع أعضااء اجمللاس، 
مشااااافوعا   لالضااااا ال  باملهاااااام التالياااااة وتقاااااد  تقريااااار عاااااو أع اهلاااااا إىل اجمللاااااس

 : الحظاهتا وتو ياهتا
عااو اإلجااراءات الااا أو تلاات س مااو عيااع الاادول معلومااات  ( أ )

 أعاله؛ 03للحظر املفروض  وجف الفقر  الفعَّال  اختذهتا بشأو التنفيذ
ة معلوماااااات تعرضاااااها عليهاااااا الااااادول بشاااااأو أو تنظااااار يف أيَّااااا (ب)

انتهاكاااات احلظااار، وأو تقااادم يف لاااذا الساااياا تو ااايات إىل اجمللاااس عاااو 
 ال را اليفيلة بزياد  فعالية احلظر؛

ابع املناسابة ردا  علا  انتهاكاات احلظار أو تو ي باختاذ التد (ل)
أعااااله وأو تقااادم معلوماااات بشاااير مناااتظم  03املفاااروض  وجاااف الفقااار  

 لألمح العام للتوزيع العام عل  الدول ا عضاء؛
عيااااااع الاااااادول،  ااااااا يف ذلاااااات الاااااادول غااااااع ا عضاااااااء يف  ياااااادعو - 05
بأحياااام لاااذا املتحاااد ، واملنظ اااات الدولياااة أو تلتااازم بد اااة يف تصااارفاهتا  ا مااام

مفروضاااة  وجاااف أي  القااارار، وإو كانااات لنااااح حقاااوا أو التزاماااات مرتتباااة أو
أي تر يص أو إذو رنوح  بر تارين اختاذ لذا  اتفاا دو  أو أي عقد مربم أو

 القرار؛

أعااااااااااله  05و  03أو ا حياااااااااام احملااااااااادد  يف الفقااااااااارتح  يقااااااااارر - 06
املتحد  لتقاد  املسااعد  إىل روانادا تن بق عل  ا نش ة املتصلة ببعثة ا مم  ال

 رواندا؛ -وبعثة مرا باي ا مم املتحد  يف أوغندا 
إىل ا مح العام أو يقادم عياع املسااعدات الضارورية إىل  ي لف - 07
 يتهذ الرتتيبات الالزمة يف ا مانة العامة هلذا الغرض؛ اللجنة وأو

 جيم 

مييااو بشااأو  بأساار  مااا تقرياارا   إىل ا مااح العااام أو يقاادم ي لااف - 08
 االنتهاكات اةسي ة للقانوو اإلنساين الدو  املرتيبة يف رواندا أاناء النزا ؛

ا مااح العااام ورثلاا  اااااص إىل أو يوا ااال، بالتنساايق مااع  ياادعو - 02
منظ اة الوحاد  ا فريقياة وبلاداو املن قاة، جهودمهاا للتو ار إىل تساوية سياساية 

 روشا للسلم؛يف رواندا يف إطار اتفاا أ
أو يبقي احلالة يف رواندا  يد االستعراض املست ر، وي لاف  يقرر - 21

آ ااار،  اااا يف ذلااات عاااو احلالاااة اإلنساااانية، يف تقريااارا   إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم
غضاااوو وساااة أساااابيع ماااو اختااااذ لاااذا القااارار، ومااار  أ ااارى  بااار انتهااااء الوالياااة 

 احلالية للبعثة  هلة كافية؛
 .يبقي املسألة  يد نظره النشط أو يقرر - 20

اجمللااس كاااو  ااد اضاا ر إىل إوَّ  وعقااف التصااويت،  ااال رثاار فرنسااا
ختفااايس حجااام بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا، ا مااار 

وفاااد بلاااده وافاااق علااا  ذلااات إوَّ  و اااال. الاااذي منعهاااا ماااو الوفااااء بواليتهاااا
ويباادي . م  تاا   اكااو إجاراء     القارار بارتدد، وأكاد يف ذلات الو ات علا  أنَّا

، الاااذي  ااارر توسااايع (0222) 208وفاااد بلاااده، بتصاااويت  لصاااا  القااارار 
جنادي، يبادي عزميتا  علا  مسااعد   5 511 البعثة بزياد   د تصار إىل

الم  شعف روانادا يف التو ار إىل ولاد  لاذا القارار إنسااين . وا ماوالس 
.   أساساايأوال ، وليااو لااد  ا ماام املتحااد  علاا  املاادى ال وياار لااد

فااا مم املتحااد  عازمااة علاا  اإلسااهام، يف الو اات املناسااف، يف اسااتئنا  
االم  ع ليااة ياازال ميثاار الساابير  يف إطااار اتفاااا أروشااا للساالم، الااذي الالس 

 .76الوحيد لتسوية ا زمة يف رواندا
 208وفااد بلااده  ااد  ااوت لصااالح القاارار إوَّ  و ااال رثاار نيوزيلناادا

القارار ال يقار ساوى مرحلاة أوىل  وَّ  ا مار، لين  يشعر خبيباة (0222)
ضروريا  أمرا   متواضعة للغاية مو وجود ا مم املتحد  املوسع، الذي يعترب

  ينبغي أو تيوو لناح ع لياة تفاعار وتوافق نيوزيلندا عل  أنَّ . يف رواندا
لة بااااح اجمللااااس وا مانااااة العامااااة لتحااااديص و ااااقر مفهااااوم ع لااااي مفصَّاااا

لل سااات ا  ااع  علاا  الته اايط يف الفاارت  الااا الع ليااات لاادى وضااع ا
  يود يف لذا الصدد أو يرى ترتيبات م سسية و ال إنَّ . تسبق نشر القو 

دا ااار اجمللاااس لااانه  يتسااام  زياااد ماااو ال اااابع الع لاااي ة ياااع الع لياااات 
 .77املعقد  الا يشر  عليها اجمللس
ندا ليست املأسا  الا حدات يف رواإوَّ  و ال رثر امل لية املتحد 

وال ميياو لألمام املتحاد  أو .  د اساتجابة دولياة ساهلة مأسا  مييو أو
لألمم املتحاد  أو تقاال أيضا   مييو تفرض هناية إلرا ة الدماء، وليو ال

ومو الصاحي  أو تضاا  ا و مهاام جدياد  إىل . ميتوفة اليديو إزاءلا
وةاف أو . والية بعثة ا مم املتحد  مو أجر مساعد  الساياو املادنيح

املبياار للقااوات امل لوبااة للقيااام هباااذه الااَوزْ   تيااوو ا ولويااة ا و لضاا او
________ 
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تركيز ع لياة ا مام املتحاد  املوساعة سايذلف إىل  ومو السليم أوَّ . املهام
تغيف عو أنظار اجمللس ضرور  حتقيق  الَّ أ الناحية اإلنسانية، وليو ةف

اا و ااال إلطااالا النااار بااح ال اارفح وإعاااد  ع ليااة اانيااة إىل املسااار لم الس 
ا ساااس يشااي ر  اتفاااا أروشااا مااا زالفااروَّ  ويف لااذا الصاادد،. الصااحي 

ويف غضاااوو ذلااات، ال ميياااو . النااااجع الوحياااد للوفااااا الاااوطين يف روانااادا
لألطرا  الات لص ماو مسا وليتها عاو ا حاداع الاا و عات يف املنااطق 

 .78الوا عة حتت سي رهتا 
ماو أجار  ااياغة  اجمللاس  اد َجَهاد إوَّ  و اال رثار الوالياات املتحاد 

. اسااااتجابة للياراااااة اإلنسااااانية يف رواناااادا،   ااااع بااااح املالءمااااة والفعاليااااة
ولضاا او جناااح ا ماام املتحااد  يف رواناادا، تريااد الواليااات املتحااد  وضاااع 

يدرس  ع املتيلم أووتو َّ . غايات ووساؤر  رارات اجمللس يف وضع متوازو
مفهاوم : التقرير املقبر لألمح العام بشأو رواندا العوامر التالية عو كثف

التقادم  اوب و موافقاة ا طارا ؛ و توافر املاوارد؛ و حمدد جيدا  للع ليات؛ 
  مه ااا كاناات جهااود أنَّااأيضااا   وذكاار. مااد  الواليااةو و ااال إطااالا النااار؛ 

شاكر رواندا لو يف أيدي الشعف املفتاح احلقيقي ملفروَّ  ا مم املتحد ،
 -ماو جانااف عياع ا طاارا   -الروانادي، ولاذا يعااين أو أع اال القتاار 

وباإلضااافة إىل ذلااات، ةااف علاا  ا طاارا  أو توافاااق . تتو ااال ةااف أو
ر املساااعد  اإلنسااانية علاا  عاادم عر لااة ع ليااات ا ماام املتحااد  الااا تااوف  

مااو ا مهيااة أو حتااارتم  ويف لاااذا الصاادد،. واحل ايااة لل شاارديو والالجئااح
عيااع ا طااارا  بشاااير م لاااق حرمااة املاااودفح وحفظاااة الساااالم التاااابعح 

فاااارذا اساااات اعت ا طاااارا  أو تفااااي هبااااذه املقتضاااايات . لألماااام املتحااااد 
ااالم  حلفااامفعَّالاااة  ة ع لياااةالبساااي ة ولياااو احليوياااة  يَّااا التابعاااة لألمااام الس 

اعد  و ااادرا  علاا  لتقااد  املساامسااتعدا   املتحااد ، فسااييوو اجملت ااع الاادو 
 .72ذلت

بأنَّااا   الوضاااع يف روانااادا يو اااالإوَّ  و ااال رثااار اة هورياااة التشاااييية
ماااو وجهاااة نظااار وفاااد بلاااده فالو اااال الصاااحي  لاااو  أزماااة إنساااانية، أماااا
 .81اإلباد  اة اعية

  إذا كاناات منظ ااة و ااال الاارؤيس، متيل ااا  بصاافت  رثاار نيجعيااا، إنَّاا
هلااا دور لاام يف اةهااود املبذولاة لو ااال  الوحاد  ا فريقياة والبلااداو اجملااور 

االم  العنااال واسااتعاد  منظ ااة ا ماام املتحااد  هلاااا دور فااروَّ  يف رواناادا،الس 
 وتعتقاد نيجعياا أوَّ . حاسم أكرب يف حشد املساعد  الدولية لذلت البلاد

مصااادا ية ا مااام املتحاااد  ساااتهتز إذا كانااات يف أو اااات ا زماااات تتهااارب 
املهام الا  وترى نيجعيا أوَّ . مر أهنا  اطئةوتتهذ موا ال يتبح بعد التأ

إنساااااااين وأمااااااين : تواجاااااا  اجملت ااااااع الاااااادو  يف رواناااااادا ذات االاااااااة أبعاااااااد
 ، وأشااااار كااااذلت إىل أنَّاااا. وسياسااااي، وعيعهااااا متشااااابية تشااااابيا  وايقااااا  

باملقارنة باافس اةذري لبعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا 
________ 

 .03و  02املرجع نفس ، الصفحتاو  78
 .03املرجع نفس ، الصفحة  72
 .07و  06املرجع نفس ، الصفحتاو  81

بااَوزْ   (0222) 208، يااأذو القاارار (0222) 202 يف القاارار الااذي د
وبين ا يعترب الرتكيز ا ساسي للبعثة . جندي 5 511 و  مو البعثة تبلغ 

اا عة إنسااانيا  ف ااو املهاام أو ياادرس اجمللااس الغاارض السياسااي ا وسااع املوسَّ
ن ا اااا  ملشااااركة ا مااام املتحاااد  يف روانااادا باملسااااعد  علااا  حتقياااق و ااااال 

   رغم أوَّ أنَّ أيضا   وذكر. عد  عل  تعزيز ع لية السلمإطالا النار واملسا
. لااديها حتفظااات علاا  جااانبح مناا فااروَّ  نيجعيااا  ااوتت لصااا  القاارار،

ةااري هبااا تناااول املساااؤر  عااو ال ريقااة الااامتامااا   ، أهنااا ليساات راضاايةأوال  
اانياا ، أهناا ليسات سااعيد  . ا فريقياة الاا ت ارح علا  اجمللاس بصافة عاماة

، الااااا (0222) 208مااااو من ااااوا القاااارار  7ة لفحااااوى الفقاااار  بالنسااااب
بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل لااَوزْ   تااوحي بااأو املرحلااة الثانيااة

شاروط،  ااا فيهاا  ارار إضااايف أو إجاراء إضااايف عادل   روانادا ساتعت د علاا 
البعثااة لااَوزْ   تاا دي املرحلااة الثانيااة وتتو ااع نيجعيااا أو. مااو جانااف اجمللااس

دي، أو إىل ماااا أ ااارب ماااا يياااوو اااااااااجن 5 511ا إىل ااااااااد  حج هاااااااإىل زي
ف ا ماااااح العاااااام يف اااااااااجة؛ ك اااااا طلااااااااف احلاااااااااام وحسااااااااو ذلااااات الر اااااااام

 .80تقريره
 225القارار (: 3388اةلساة ) 0222يوني  /حزيراو 8امل ر   ررررررالمق

(0222) 
 ااادَّم  ،(0222) 208باااالقرار وع اااال   ،0222ماااايو /أياااار 30يف 

ويف التقرياار . 82عااو احلالاة يف روانااداتقرياارا   ا ماح العااام إىل جملااس ا ماو
أبلااغ ا مااح العااام اجمللااس بااأو بعثااة  ا ااة مااو ا ماام املتحااد   ااد زارت 

بغرض دفع ال رفح حنو و ال  0222مايو /أيار 27إىل  22رواندا مو 
 208اه تنفيااذ القاارار إطااالا النااار، واالسااتيثاا مااو آراؤه ااا ونوايامهااا  اا

، واساااااتعراض طراؤاااااق تنفياااااذ مفهاااااوم الع لياااااات الاااااذي ا رتحااااا  (0222)
ا ماااح العااااام لتوساااايع ن ااااا بعثااااة ا ماااام املتحاااد  لتقااااد  املساااااعد  إىل 

ماااو الساااياو يااارتاوح ماااو  وكانااات البعثاااة  اااد أفاااادت باااأو عاااددا  . روانااادا
و إضااااافية ماااا أعاااادادا   نسااا ة  ااااد  تلااااوا وأوَّ  511 111إىل  251 111

ووفقاااا   .الساااياو تقااادر بعشااارات ا ال   اااد أ ااايبوا بعالاااات أو جباااروح
مااو القااوات احليوميااة  لل علومااات الااا تلقتهااا البعثااة، ضاام القتلااة أفاارادا  
 ووجاادت البعثااة أوَّ . الروانديااة، وخبا ااة حاارس الرؤاسااة وميليشاايا الشاابيبة

ازحح من قاة اةبهاة الوطنياة الرواندياة تيااد تياوو  الياة، وأو أعاداد الناا
ويعزى لذا . تتزايد يف املناطق الا تسي ر عليها  وات احليومة الرواندية

اااارول اة اااعي، يف بعااس أسااباب ، إىل مااا تبثاا  اإلذاعااات الصااادر  عااو 
املناطق التابعة للقوات احليومية الرواندية مو أنباء تثع اةز ، إضافة إىل 

هاااااة الوطنياااااة إذاعتهااااا ناااااداءات حتاااارض علااااا  القضاااااء علااااا  م ياااادي اةب
وتعلااو اةبهااة الوطنيااة الروانديااة أو اهلااد  مااو وراء لجومهااا . الروانديااة

العساااايري لااااو إنقاااااذ أولئاااات املعرضااااح ا اااار املااااوت يف من قااااة  ااااوات 
وتصاار اةبهااة علاا  . احليومااة الروانديااة، واعتقااال املساا ولح عااو املااذاب 

________ 
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شاااااااارط ال بااااااااد مناااااااا  لو ااااااااال إطااااااااالا النااااااااار، لااااااااو أو تلتاااااااازم القااااااااوات 
البعثاااااااة اسااااااات اعت أو  بياااااااد أوَّ . الرواندياااااااة بو اااااااال املاااااااذاب  ياااااااةاحليوم
علااا  موافقاااة ال ااارفح علااا  بااادء مباحثاااات إل ااارار و اااال إطاااالا  حتصااار
مفهااااوم الع لياااااات ساااايحتال إىل بعاااااس  صاااات البعثاااااة إىل أوَّ و لت . النااااار

اال  مت أماارا   يبقاا  0تنفيااذ املرحلااة  ومااو اةلااي أوَّ . التعااديالت ا وةااف أو ح 
للتااأ ر ونظارا   .إب ااء، حا   باار تنفياذ و اال إطااالا النااريبادأ دوو أي 

ينبغااي الباادء يف  0القااوات واملعاادات املهصصااة لل رحلااة َوزْ   املتو ااع يف
، علااااا  أو ياااااتم ذلااااات بتااااازامو د ياااااق ماااااع املرحلاااااة فاااااورا   2تنفياااااذ املرحلاااااة 

اليتيبتااااح املتااااو   علاااا  اسااااتتباب و ااااال َوزْ   وتتو ااااال احلاجااااة إىل .0
 .إطالا النار

الياراة    ال يياد ييوو مثة شت يف أوَّ و ال ا مح العام كذلت إنَّ 
حلااادوع ماااذاب  نظااارا   جرمياااة إبااااد  عاعياااةتشاااي ر  الاااا أحا ااات بروانااادا

ويعااوا . ساار تنت ااي إىل فئااة إانيااة معينااةواسااعة الن اااا جملت عااات حمليااة وأت 
ا اساااات رار ا ع ااااال العداؤيااااة إجااااراء حتقيااااق كاماااار يف لااااذه اجملااااازر، وراااا

اإلجااراءات املتبعااة يف ا ماام املتحااد  ال تتااي  اختاااذ  أوَّ أيضااا   ي سااال لاا 
بياااد أو املفاااوض الساااامي حلقاااوا . إجاااراء فاااوري يف مثااار تلااات الظااارو 

اإلنساو  اام بزياار  إىل روانادا و ادم تقرياره إىل ةناة حقاوا اإلنسااو الاا 
ا مح العام وشدَّد . لرواندا  ا ا   عينت السيد ريني  ديغين سيغي مقررا  

لناااح إوَّ   اااؤال   علاا  ضاارور  تو ااال ال اارفح كليه ااا عااو رارسااة العنااال،
احليومااااة ”أدلاااة  وياااة علاااا  أو القااادر ا كاااارب ماااو املسااا ولية يقااااع علااا  

والقاااوات احليومياااة الرواندياااة الاااا ةاااف أو تتهاااذ علااا  الفاااور “ امل  تاااة
وال ميياو . هتالو اال اجملاازر يف املنااطق الاا تقاع حتات ساي ر فعَّالة  تدابع

بغع و ال اجملازر، وسرياو و ال إطالا النار، وتوفع اإلغاااة اإلنساانية، 
أو ييااوو لناااح أماار يف معاةااة القضااايا السياسااية ا ساسااية مااو  ااالل 

ويف تلت املرحلة مو الضاروري أو تساتهدم منظ اة الوحاد  . املفاوضات
كليه ااا ليبااديا   ا فريقيااة وعيااع احليومااات املعنيااة نفوذلااا لاادى اةااانبح

احاارتام حظاار أيضااا   ومااو الضااروري. التزامه ااا بالتو اار إىل حاار تااوفيقي
 يصار ساالح إىل ، وأالَّ (0222) 208توريد ا سلحة املفروض بالقرار 

  يزماع، و اال ا ماح العاام إنَّا. أي مو ال رفح عرب أي مو حدود رواندا
تحااااااد  يف يف لااااااذا السااااااياا، أو يسااااااتعرض دور بعثااااااة مرا باااااااي ا ماااااام امل

روانااااادا، الااااا ال ترا اااااف سااااوى احلااااادود مااااع أوغنااااادا، لتقيااااايم  - أوغناااادا
ماااااااو املفياااااااد دمااااااا  مواردلاااااااا يف بعثاااااااة ا مااااااام املتحاااااااد  لتقاااااااد   إذا ماااااااا

إىل ماااااا تقااااادم، أو ااااا   واساااااتنادا  . إىل روانااااادا هباااااد  تعزيزلاااااا املسااااااعد 
اااا ا مااااح  عة لبعثااااة ا ماااام املتحااااد العااااام بااااأو يااااأذو اجمللااااس بالواليااااة املوسَّ
املساااااااعد  إىل رواناااااادا لفاااااارت  مبدؤيااااااة ماااااادهتا سااااااتة أشااااااهر، مااااااع  لتقااااااد 
 اااااؤال   وأضااااا . لفاااارت  سااااتة أشااااهر أ اااارى علاااا  ا  اااار  دياااادلا تو ااااع
إنشااااااااء  اااااااندوا اساااااااتئ اين  ااااااااص لااااااادعم بااااااارام  أيضاااااااا   يزماااااااع  إنَّااااااا

رب  ااااااااااافة أو تتاااااااااات كااااااااااد احليوماااااااااااااادا، وناشاااااااااااروان يااااااااااف الةااااااااافعَّ  إنعااااااا 
 .دوااااللصن

، أدرل 0222يونياااا  /حزيااااراو 8، املعقااااود  يف 3388ويف اةلسااااة 
وبعاااااد إ ااااارار جااااادول . اجمللاااااس تقريااااار ا ماااااح العاااااام يف جااااادول أع الااااا 

اا   ا ع ااال،  83وااااؤقعاادل   انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل( عت اااو)الاارؤيس وجَّ
ااا   عاااد  اااالل مشااااورات إىل مشااارو   ااارار كااااو  اااد أت أيضاااا   انتباااالهمووجَّ
 .82لس السابقةاجمل

  يف داار  لفيااة مااو وحتاادع رثاار جيبااوي  باار التصااويت فقااال إنَّاا
ألدا  ونوايا ال رفح املتحااربح ماا زالات ك اا لاي، فروَّ  الرتدد الدو ،

الناداءات الاوارد  يف  وأ ار ماا ميياو  ولا  لاو أوَّ . وما زال القتال مست را  
مشااارو  القااارار أضاااعال ماااو الناااداءات الاااا وردت يف املشااارو  الساااابق، 

وامل لاوب ماو اجمللاس لاو . ولذا ما ال مييو أو يغيف عاو باال ال ارفح
بتادابع تادل  م البة ال رفح عل  حنو حازم و اطع بو اال القتاال، ا رتاناا  
مييااااااو وال . بوضاااااوح علاااااا  تصاااااا يم اجمللاااااس علاااااا  دعاااااام لاااااذا ال لااااااف

اااااااا لل جت ااااااااع لم إىل الاااااااادو  أو يساااااااات ر يف دفااااااااع  ضااااااااايا ا مااااااااو والس 
والساابف يف وجااود لااذه احلالااة املفجعااة .  ضااايا حقااوا اإلنساااو  لفيااة

وجماااااارد . حلقااااااوا اإلنساااااااو لااااااو بالتحديااااااد الساااااا اح باساااااات رار القتااااااال
عااااو  املزيااااد مااااو املناااااطق ا منااااة حل ايااااة الضااااحايا أ ااااب  حياااادا   إنشاااااء
العاارب  املستهلصااة مااو رواناادا لااي  إىل أوَّ يضااا  أ وأشااار. الصااواب طريااق
ا مااااااااااااام املتحاااااااااااااد  ةاااااااااااااف أو تياااااااااااااوو لاااااااااااااديها  اااااااااااااو  ال ختضاااااااااااااع  أوَّ 

الوطنياااة،  اااو  داؤ اااة متعااادد  اةنساااية تياااوو حتااات تصااار   للسياساااات
 .85جملس ا مو

 وفد بلده يشعر باالنزعال مو أوَّ إوَّ  و ال رثر اة هورية التشييية
بالنسااااابة لألماااااح العاااااام لياااااي يصاااااال  طاااااويال   ا مااااار  اااااد اساااااتغرا و تاااااا  

ا حداع يف رواندا بأهنا إباد  أجناس يف تقاريره الا تستند إليها بصور   
 وَّ  ويشااعر وفااد بلااده باالرتباااح علاا  حااد سااواء. كبااع  أع ااال اجمللااس

بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا ورثليها كاانوا علا  دراياة، 
أبريااااار، بالنشااااارات اإلذاعياااااة امللهباااااة /نيسااااااو 6 احملر اااااة يف انااااادال  بااااار 

باااص يف اإلذاعاااة احمللياااة، والتحركاااات املريباااة للج اعاااات لل شااااعر الاااا تت 
لااو د نقاار بأنَّاا   ويشااعر وفااد بلااده. املساالحة وتاادفق ا ساالحة إىل رواناادا

لااذه الو اااؤع إىل جملااس ا مااو بصااور   ويااة حاملااا عل اات ا مانااة العامااة 
ماااا يتعلاااق  ويف. أبعاااد راااا بلغااا  الياااوم  اااد   اااع شاااوطا  هباااا، ليااااو اجمللاااس 

بااعتزام ا مااح العااام إعاااد  النظاار يف  ادر  منظومااة ا ماام املتحااد  برمتهااا 
وفد بلده يرى أو تقد  املعلومات الصرحية ويف إوَّ  عل  االستجابة،  ال

ولذه املعلوماات ميياو أو . بعس الشيء موعدلا مييو أو ييوو مفيدا  
 208وذكَّر كذلت بأو القرار .  شل  بدال  مو  ت ع الدو ،تشحذ مهة اجمل

عااااو التحقيقااااات يف تقرياااارا   طلااااف إىل ا مااااح العااااام أو يقاااادم( 0222)
وا ااارتح أو ي لاااف إىل . االنتهاكاااات اةساااي ة للقاااانوو اإلنسااااين الااادو 

________ 
ماو القااؤم با ع اال امل  ات للبعثاة الداؤ اة  0222مايو /أيار 07رساؤر م ر ة  83
ماايو /أياار 23و  (S/1994/586)مايو مو رثر رواندا /أيار 06 و (S/1994/585) وغندا 
هااة إىل رؤاايس جملااس ، كلهااا موجَّ (S/1994/648)مااايو مااو رثاار أوغناادا /أيااار 27و  0222

 .(S/1994/608)ا مو؛ ورسالة موجَّهة إىل ا مح العام مو رثر إسراؤير 
82 S/1994/684. 
85 S/PV.3388 2و  3، الصفحتاو. 
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مباشاار  إىل جملااس ا مااو، تقرياارا   ر اااااص حلقااوا اإلنساااو أو يقاادماملقاار  
 .86اجمللس بعثة لتقصي احلقاؤق وأو ينشئ

عل  بعثة ا مم املتحاد  لتقاد  املسااعد  إىل إوَّ  و ال رثر الربازير
فر هلاااا اروانااادا أو تساااع  لبااادء مهامهاااا بأسااار  ماااا ميياااو، وينبغاااي أو يتاااو 

ولي املسامهة يف  الأ يلزم مو ا فراد واملعدات للوفاء بواليتها الثالاية، ما
والالجئااح واملاادنيح املعرضااح لله اار، وتاااوفع تااوفع احل ايااة لل شاارديو 

ا مااو والاادعم لتوزيااع إماادادات اإلغااااة وع ليااات املساااعد  اإلنسااانية، 
وتعزيز عيع جهود الوساطة وإجاراء املفاوضاات باح ا طارا  املتحارباة، 
. مو أجر التو ر إىل و ال فوري إلطالا النار واستئنا  ع لية السلم

انااادا حتقياااق و اااال إلطاااالا الناااار علااا  حناااو وةاااف علااا  ا طااارا  يف رو 
وفاااد بلاااده يساااره اساااتهدام جملاااس ا ماااو مااار  أ ااارى إوَّ  و اااال. عاجااار

املعيااار غااع اإللزامااي اااااص باسااتعراض واليااات ع ليااات حفاام الساالم، 
ومااو أجاار أو . 022287مااايو /أيااار 3الااوارد يف البياااو الرؤاسااي املاا ر  

جبا  ع لياات حفام الساالم، تصب  لذه املعايع املقياس الذي تقااس  و 
ةااااف أو ت بااااق علاااا  حنااااو داؤاااام وباملرونااااة اليافيااااة،  ااااا ييفاااار مواجهااااة 

وا تااتم  . الاحلاااالت ال ارؤااة وإجناااز واليااة لااذه الع ليااات علاا  حنااو فعَّاا
راءات اااارورية حنااو اإلجااااارو  القاارار يعتاارب   ااو  ضااااامشإوَّ   اااؤال    اااااكل ت

حااا   بااار حتقياااق و اااال إطاااالا الاااا ميياااو أو تتهاااذلا ا مااام املتحاااد  
 .88النار

مشاارو  القاارار املعااروض علاا  اجمللااس والقاارار إوَّ  و ااال رثاار نيجعيااا
نااا ا ماام املتحااد  مااو اسااتعاد  ليبتهاااا ( 0222) 208 الااذي ساابق  ميل

يف اإلسااهام يف أمااو و ايااة املشاارديو فعَّالااة  ومااو اسااتئنا  دورلااا بصااور 
وساااي يد بلاااده . ه ااار يف رواناااداوالالجئاااح واملااادنيح الاااذيو يتعرضاااوو لل

بادال  ماو  ماو ا فضار اختااذ إجاراء متاأ ر منا  باأوَّ  مشرو  القارار اعرتافاا  
اا. عاادم اختاااذ إجااراء علاا  اإلطااالا    أساسااا  ومشاارو  القاارار احلااا ، املوجَّ

مشاركة دولية يف أيضا    وب تقد  املساعد  اإلنسانية يف رواندا، يتو ع
أو املشاااايلة الروانديااااة علاااا  وشاااادَّد  .البلاااادالع ليااااة  السياسااااية يف ذلاااات 

ويف لااذا اةهااد، . مشاايلة دوليااة وينبغااي معاةتهااا علاا  الصااعيد الاادو 
ينبغي أو تع ر ا مام املتحاد  ومنظ اة الوحاد  ا فريقياة والادول اجملااور  

 .82عل  حنو متضافر دوو تنافس
 املعقااد وفااد بلااده يساالم بااأو احلالااة إوَّ  و ااال رثاار االحتاااد الروسااي

لااي احلاجااة إىل اتبااا  واملتغااع  بساارعة مااو نااواح عديااد  يف رواناادا متت جاادا  
ومع ذلت يرى . هن   تلال، وإىل الته يط املرو لل وارئ بصفة  ا ة

تعلقد احلالة يف رواندا يزيد احلاجة إىل إحيام سي ر  جملس  وفد بلده أوَّ 
لل شاكر الا  ا مو عل  سع الع لية بغية الت يو بسرعة مو التصدي

________ 
 .5و  2املرجع نفس ، الصفحتاو  86
87 S/PRST/1994/22. 
88 S/PV.3388 7و  6، الصفحتاو. 
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املتعل اق  احليمفروَّ  كذلت. يف سياا تنفيذ الع لية، وحلها ستربز حت ا  
بعااادم اساااتهدام بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا كقاااو  

يااربره، وأعاارب عااو تأييااده ل لااف جملااس  عازلااة بااح طااريف الصاارا  لاا  مااا
ا تقضي بأهن ا عل  ا مو أو يلتزم ال رفاو بالض انات الا  دمالا وال

وأعاارب عااو ا تنااا  وفااد بلااده باحلاجااة إىل . اسااتعداد للتعاااوو مااع البعثااة
مزيااد مااو التنساايق الوايااق بااح اةهااود الااا يبااذهلا ا مااح العااام ومنظ ااة 

يساااتنفدوا  ااادرهتم علااا   الوحاااد  ا فريقياااة، وماااع جاااعاو روانااادا الاااذيو  
 الصرا  واستعاد  ع لية رارسة الضغط عل  ال رفح الروانديح بغية حر

لم   .21يف روانداالس 
 الوالياااة اإلنساااانية والقااارار القاضااايإوَّ  و اااال رثااار امل لياااة املتحاااد 

جندي إضايف ميثالو االستجابة الوجيهة والع لية للحالة،  5 511بَوزْ  
ولي استجابة حتاول أو تأ ذ يف احلسباو الدروس القاسية الا تعل تها 

صومال، دوو أو يعو ها ذلت عو الوفاء بااللتزامات ا مم املتحد  يف ال
ومفهااوم الع ليااات الااذي يقرتحاا  ا مااح العااام . الضاارورية  وجااف امليثاااا

يف تقريره لو املفهوم السليم عل  ماا يبادو، وا سااس لاو ضا او املروناة 
 وأضاا . والس اح لقاؤد القو  بأو يتييال مع تغع الظارو  يف املياداو

  مااااو ا مهيااااة القصااااوى أو تقااااوم عيااااع ة بلااااده تاااارى أنَّااااحيومااااإوَّ   اااااؤال  
احليوماااات اجملااااور  وعياااع حيوماااات أعضااااء اجمللاااس بباااذل كااار ماااا يف 
وساااااعها مااااااو أجااااار ضاااااا او االمتثاااااال الااااااد يق للحظااااار املفااااااروض علاااااا  

 .20ا سلحة
الو اات  ااد حاااو ل عااداد إلنشاااء ةنااة دوليااة إوَّ  و ااال رثاار إساابانيا
فر  عاو االنتهاكاات اوحتلير عيع املعلومات املتاو مو اارباء تقوم بدراسة 

اا ع  للقانوو اإلنسااين الادو  املرتيباة يف روانادا، بغياة معاةاة بواعاص 
وساااتنفذ لاااذه املباااادر  . القلاااق الاااا أعااارب عنهاااا ا ماااح العاااام يف تقرياااره

بشااااير مسااااتقر عااااو الع اااار اهلااااام الااااذي بدأتاااا  ةنااااة حقااااوا اإلنساااااو 
 .22لرواندا  ا   ا را  بتعيينها مقر  

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 :ما يلي نص  ، ويف(0222) 225القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
ساااي ا  عياااع  راراتااا  الساااابقة بشاااأو احلالاااة يف روانااادا، وال تأكياااد إذ يعياااد

( 0222) 208 و 0222أبريااااار /نيسااااااو 20املااااا ر  ( 0222) 202 راريااااا  
دت واليااة بعثااة ا ماام املتحااد  لتقاااد  ، الااا حااادَّ 0222مااايو /أيااار 07املاا ر  

 املساعد  إىل رواندا،
 ،0222مايو /أيار 30يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

________ 
 .8املرجع نفس ، الصفحة  21
 .01و  2املرجع نفس ، الصفحتاو  20
 .00و  01املرجع نفس ، الصفحتاو  22
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البيااااااااو الاااااااذي أدىل بااااااا  رؤااااااايس جملاااااااس ا ماااااااو يف  وإذ يضاااااااع يف اعتبااااااااره
 ،0222مايو /أيار 3

 0223ساابت رب /أيلااول 22املاا ر  ( 0223) 868 ااراره  تأكيااد وإذ يعياد
 بشأو أمو ع ليات ا مم املتحد ،

ال ااارفح حااا  لاااذا التاااارين   يو فاااا ا ع اااال  أوَّ  وإذ يالحااام ماااع القلاااق
 ع اااال العناااال  يتفقاااا علااا  و اااال إطاااالا الناااار، و  يضاااعا حااادا   العداؤياااة، و 

 واملذاب  الا يتعرض هلا املدنيوو،
التقااااارير الااااا تفيااااد بو ااااو  أع ااااال اإلباااااد   أشااااد القلااااق وإذ يالحاااام مااااع

اإلبااااد  اة اعياااة تعتااارب  اة اعياااة يف روانااادا، وإذ يشاااع يف لاااذا الصااادد إىل أوَّ 
 جرمية يعا ف عليها القانوو الدو ،

و صو اااا   إدانتااا  الشاااديد   ع اااال العناااال اةارياااة يف روانااادا،ييااار ر  وإذ
 يح،ع ليات القتر املنظ ة  ال  املدن

عو استنياره لت يو مرتي  ع ليات القتر لاذه ماو ارتياهباا  وإذ يعرب
 وموا لتها دا ر رواندا دوو عقاب،

أو بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا لاايس هلااا  وإذ يالحاام
 أو تقوم بدور القو  العازلة بح ال رفح،

اااا أيضااااا   وإذ يالحاااام ا ماااام املتحاااااد  ع لبعثااااة أو العنصاااار العسااااايري املوسَّ
إذا كانااااااات لنااااااااح حاجاااااااة لااااااا   إالَّ  لتقاااااااد  املسااااااااعد  إىل روانااااااادا لاااااااو يسااااااات ر

يف تااااااااااوفع ا مااااااااااو واحل ايااااااااااة لل شاااااااااارديو والالجئااااااااااح واملاااااااااادنيح  لل سااااااااااامهة
لله اار يف رواناادا وتااوفع ا مااو، حسااف اال تضاااء، لع ليااات اإلغااااة  املعرضااح
 اإلنسانية،
مليوو رواندي يواجهاوو  025حو عل  أو التشريد الدا لي لن يشد دوإذ 

جئاااح إىل البلاااداو اجملااااور ، مياااثالو أزماااة اجملاعاااة وا ماااراض والنااازوح اة ااااعي لالَّ 
 إنسانية ذات أبعاد واسعة،

تأكيااد أمهيااة اتفاااا أروشااا للساالم كأساااس حلاار الناازا  يف رواناادا  يياار ر وإذ
 ،سل يا   حال  

علااااا  البلاااااداو الاااااا  ااااادمت املسااااااعد  اإلنساااااانية إىل الالجئاااااح  وإذ يثاااااين
الروانااديح واملعونااة ال ارؤااة للتهفيااال مااو معانااا  شااعف رواناادا، وعلاا  البلااداو 
الاااااا ساااااامهت بقاااااوات و ااااادمت الااااادعم الساااااو ي لبعثاااااة ا مااااام املتحاااااد  لتقاااااد  

ة متساقة يف تأكيد احلاجة املاسة إىل تادابع دوليايير ر  املساعد  إىل رواندا، وإذ
 لذا الصدد،

بالتعاااااااوو بااااااح ا ماااااام املتحااااااد  ومنظ ااااااة الوحااااااد  ا فريقيااااااة  وإذ يرحااااااف
و سااامهات بلااداو املن قااة، وال سااي ا اةهااة التيسااعية يف ع ليااة أروشااا للساالم، 

 وإذ يشجعها عل  موا لة جهودلا،
بالزياااار  الاااا  اااام هباااا مفاااوض ا مااام املتحاااد  الساااامي حلقاااوا  وإذ يرحاااف

 رواندا واملن قة،اإلنساو ل
ر  اااص لرواناادا، ع ااال  بقاارار ةنااة حقااوا بتعيياااااو مقااااار   عل ااا   وإذ حيياااااط

 ،0222مايو /أيار 25امل ر   3/0-اإلنساو دإ
 التزام  بوحد  رواندا وسالمتها اإل لي ية، وإذ ي كد مو جديد

 ؛0222مايو /أيار 20بتقرير ا مح العام امل ر   يرحف - 0
بعثااااة َوزْ   مقرتحااااات ا مااااح العااااام الااااوارد  يف تقريااااره بشااااأو ي يااااد - 2

 :ا مم املتحد  املوسعة لتقد  املساعد  إىل رواندا، و صو ا
يف  2اليتيبتاااااح اإلضاااااافيتح يف املرحلاااااة َوزْ   يففاااااورا   البااااادء ( أ )

 ؛0تزامو وايق مع املرحلة 
و يتح اليتيبتااااح املتاااالاااَوزْ   اسااات رار االسااااتعدادات العاجلااااة (ب)
 ؛3لل رحلة 
 تنفياذ عياع املراحار الااثالع بصاور  مرناة ليفالاة االسااتهدام (ل)
( ب)و ( أ) 2لل اااااوارد إلجنااااااز املهاااااام املشاااااار إليهاااااا يف الفقااااارتح الفعَّاااااال 
 أدناه؛
متديااااااد واليااااااة بعثااااااة ا ماااااام املتحااااااد  لتقااااااد  املساااااااعد  إىل  يقاااااارر - 3
ديسااا رب /كااانوو ا ول  2 ، حاا 0222يولياا  /متاااوز 22الااا تنتهااي يف  رواناادا،
 ؛0222
بعثاااااة ا مااااام املتحاااااد  لتقاااااد  املسااااااعد  إىل  أوَّ  ي كاااااد ماااااو جدياااااد - 2

باااح ال ااارفح يف حماولاااة لضااا او  روانااادا، باإلضاااافة إىل الع ااار بو ااافها وساااي ا  
 :موافقته ا، عل  و ال إطالا النار، ستقوم  ا يلي

الجئاااااح املساااااامهة يف تاااااوفع ا ماااااو واحل اياااااة لل شااااارديو وال ( أ )
واملدنيح املعرضح لله ر يف رواندا،  ا يف ذلات عاو طرياق إ اماة منااطق 

 ذلت؛ إنسانية آمنة و وهنا، حيث ا مييو
تااااوفع ا مااااو والاااادعم لتوزيااااع إماااادادات اإلغااااااة وع ليااااات  (ب)

 اإلغااة اإلنسانية؛
بااأو بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا  ااد تاارى  يقاار - 5
ضاااااا ر  إىل اختاااااااذ إجااااااراءات للاااااادفا  عااااااو الاااااانفس ضااااااد اة اعااااااات نفسااااااها م

ا شاااهاص الاااذيو يهاااددوو املنااااطق احمل ياااة والساااياو احمل ياااح وأفاااراد ا مااام  أو
يهااااددوو وساااااؤط إيصااااال وتوزيااااع  املتحااااد  وساااااؤر أفااااراد البعثااااات اإلنسااااانية أو

 اإلغااة اإلنسانية؛
اؤياااة وتتفاااق باااأو تو اااال عياااع أطااارا  النااازا  ا ع اااال العد ي الااف - 6

عل  و ال إطاالا الناار وتتهاذ علا  الفاور اا اوات الالزماة لوضاع حاد للقتار 
 املنتظم يف املناطق اااضعة لسي رهتا؛

بتأكيااااادات كاااااال ال اااارفح علااااا  التعااااااوو مااااع بعثاااااة ا مااااام  يرحااااف - 7
املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا يف تنفيااذ واليتهااا، وياادرح أو لااذا التعاااوو 

، وي الف كال ال ارفح باااللتزام هباذه تنفيذا  فعَّاال   لتنفيذ الوالية سييوو أساسيا  
 التأكيدات؛
عاااو التحاااريس، فاااورا   كاااذلت باااأو تياااال عياااع ا طااارا   ي الاااف - 8

سااااي ا مااااو  ااااالل وساااااؤط اإلعااااالم اة العيااااة، علاااا  العنااااال أو اليراليااااة  وال
 العر ية؛

الاادول ا عضاااء علاا  االسااتجابة علاا  الفااور ل لااف ا مااح  حيااص - 2
  السااريع لقااوات إضااافية زْ العااام تااوفع املااوارد،  ااا فيهااا  اادر  الاادعم السااو ي للااوَ 
 تابعة لبعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا؛
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إىل ا ماااااح العااااام كفالاااااة أو تقاااااوم بعثااااة ا مااااام املتحاااااد   ي لااااف - 01
إىل رواناااادا بتوساااايع ن اااااا تعاوهنااااا الوايااااق مااااع إدار  الشاااا وو  لتقااااد  املساااااعد 

اإلنساااانية التابعاااة لألماناااة العاماااة وميتاااف ا مااام املتحاااد  لل اااوارئ يف روانااادا، 
 ليش ر املقرر اااص لرواندا الذي عينت  ةنة حقوا اإلنساو؛

أفاااراد تاماااا   باااأو حتااارتم عياااع ا طااارا  يف روانااادا احرتاماااا   ي الاااف - 00
ا ماااام املتحااااد  وساااااؤر املنظ ااااات العاملااااة يف رواناااادا، وبااااأو متتنااااع عااااو ومباااااين 

عنااال ضااد ا فااراد املضاا لعح بأع ااال إنسااانية  ارتياااب أي أع ااال ختويااال أو
 وأع ال حفم السالم؛

 :عل  ضرور  أمور مو بينها ي كد - 02
اختاااذ عيااع اا ااوات الالزمااة ليفالااة أمااو وسااالمة الع ليااة  ( أ )

 القاؤ ح بتنفيذلا؛وا شهاص 
توساااااايع ن اااااااا ترتيبااااااات ا مااااااو والسااااااالمة لتشاااااا ر كافااااااة  (ب)

 ا شهاص القاؤ ح بتنفيذ الع لية؛
علاااا  جهااااود الاااادول ووكاااااالت ا ماااام املتحااااد  واملنظ ااااات  يثاااين - 03

الدوليااة واملنظ ااات غااع احليوميااة الااا  اادمت مساااعدات إنسااانية وغعلااا مااو 
ص ااااااااادهتا، وحياااااااااعدات وزيااااااااذه املساملساااااعدات، ويشااااجعها علاااا  موا اااالة لاااا

 ر مساعدات راالة؛اارلا عل  توفياااااغي
بااااعتزام ا ماااح العاااام إنشااااء  اااندوا اساااتئ اين  ااااص  يرحاااف - 02

 لرواندا، ويدعو اجملت ع الدو  إىل املسامهة في  بسهاء؛
باةهود الدووبة الا يبذهلا  اؤد  وات بعثاة ا مام املتحاد   يشيد - 05

لتقاااااد  املسااااااعد  إىل روانااااادا للحيلولاااااة دوو فقاااااداو املزياااااد ماااااو ا رواح الربيئاااااة 
 وللتو ر إىل و ال إلطالا النار بح ال رفح؛

جبهااود ا مااح العااام ورثلاا  اااااص مااو أجاار حتقيااق  أيضااا   يشاايد - 06
تسوية سال ية يف روانادا ضا و إطاار اتفااا أروشاا للسالم ويادعومها إىل موا الة 

نساايق مااع منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة وبلااداو املن قااة، وي الااف بااأو جهودمهااا بالت
 ة لتحقيق املصاحلة السياسية؛جديَّ  يبذل ال رفاو جهودا  

إبقاااااء احلالااااة يف رواناااادا ودور البعثااااة  يااااد النظاااار املساااات ر،  يقاااارر - 07
وي لااف إىل ا مااح العاااام، هلااذا الغااارض، أو يقاادم تقااااريره إىل اجمللااس، حساااف 

تشاااااريو  2أغساااا س و /آب 2ة حااااال يف موعااااد أ صاااااه اال تضاااااء، وعلاااا  أيَّاااا
، عااو التقاادم الااذي حتاارزه البعثااة يف تنفيااذ واليتهااا، وعااو 0222أكتااوبر /ا ول
حنو احملَرز  ة السياو املعرضح لله ر، وعو احلالة اإلنسانية، وعو التقدمسالم

 و ال إطالا النار وحتقيق املصاحلة السياسية؛
 .أو يبقي لذه املسألة  يد نظره النشط يقرر - 08

،  ااال رثاار (0222) 208وبعااد التصااويت، ويف إشااار  إىل القاارار 
القااارار    وَّ  د اعت اااادهوفاااد بلاااده شاااعر برحبااااط باااالغ عناااإوَّ  نيوزيلنااادا
اااا إالَّ  يوافااااق ع لألماااام املتحااااد  يف علاااا  مرحلااااة أوىل  ريبيااااة للوجااااود املوسَّ
املو اال التجاري  الااذي اختاذه اجمللاس بااذلت  وتعتقاد نيوزيلناادا أوَّ . روانادا

أرسااار رساااالة مشوشاااة للغاياااة إىل البلاااداو الاااا ميياااو أو تساااالم بقاااوات 
وإىل البلاااداو ا  ااارى علااا  حاااد ساااواء حياااال التااازام اجمللاااس بفيااار  بعثاااة 

ااا وانتقااار إىل القااارار . عة لتقاااد  املسااااعد  إىل رواناااداا مااام املتحاااد  املوسَّ
يبااااااا  باااااااأو القااااااارار ينهاااااااي الشااااااايوح فاااااااأعرب عاااااااو ترح( 0222) 225
. يتعلق بتصا يم اجمللاس علا  القياام بيار ماا يلازم ماو أجار روانادا ما يف

بعثااة ا مااام َوزْ   يبلااور رغبااة اجمللااس يف( 0222) 225القاارار إوَّ  و ااال
املتحد  لتقاد  املسااعد  إىل روانادا بأسار  ماا ميياو لتهيئاة ا ماو  بنااء 

. ليااااات اإلغااااااة اإلنسااااانية ا ساساااايةرواناااادا الاااارازحح حتاااات اا اااار ولع 
عل  انشغال اجمللس أيضا   كذلت مو ا مهية  ياو أو لذا القرار ينص
 ولاايس لناااح شاات يف أوَّ . البااالغ إزاء إباااد  اةاانس الااا  ااري يف رواناادا

،  ااد اعاارت  هبااذا اجمللااس، أ ااعا   إباااد  اةاانس  ااد و عاات، ومااو املهاام أوَّ 
بالتساااليم يف لاااذا القااارار بأمهياااة التعااااوو ا  أيضااا وترحاااف نيوزيلنااادا. ر ياااا  

ر الوايق بح البعثة ومفوض ا مم املتحد  السامي حلقوا اإلنساو واملقار  
وستيوو إعاد  بناء . اااص لألمم املتحد  لرواندا الذي د تعيين  م  را  

اجملت اااااع الروانااااادي علااااا  أسااااااس احااااارتام حقاااااوا اإلنسااااااو مه اااااة لاماااااة 
مااام املتحاااد  أو تياااوو جمهاااز  لااادعم شاااعف لل ساااتقبر، وةاااف علااا  ا 

 .23رواندا يف لذا اةهد
رثااار فرنسااا علااا  أو اهلااد  الاااذي حيظاا  با ولوياااة لاااد  وشاادَّد 

 إنسااااين، لياااو احلااار السياساااي وحاااده لاااو احلااار الاااذي سااايتي  اساااتعاد 
لم    ةف عل  ا مم املتحد  و ال إنَّ . واالستقرار الداؤ ح يف روانداالس 

ااالم  يف تنفياااذ ع لياااةأو تضاا لع بااادورلا  الاااا ةاااف أو تاااتم يف إطاااار الس 
ااا اسااات رار املاااذاب  وماااا ال ميياااو إوَّ   ااااؤال   واسااات رد. لماتفاااا أروشاااا للس 

وال باااد ماااو أو . بع لياااة إبااااد  عاعياااة أمااار ال ميياااو احت الااا  إالَّ  و اااف 
يقااااادم املسااااا ولوو عاااااو ذلااااات لل حاك اااااة، وال باااااد ماااااو مراعاااااا  حقاااااوا 

 .22اإلنساو

اااار رثاااار   الصااااح بااااأو ميثاااااا ا ماااام املتحااااد  يتضاااا و أحيامااااا  وذكَّ
واضااحة بشااأو واليااة جملااس ا مااو واة عيااة العامااة وغعمهااا مااو ليئااات 

   ينبغي هلذه اهليئات أو تضا لع اضا العا جاادا  و ال إنَّ . ا مم املتحد 
وبالتااا  ينبغااي جمللااس . بالواليااات ااا ااة هبااا والااا أوكلهااا إليهااا امليثاااا

ويت ثاار . ع عااو االخنااراط يف أنشاا ة تتجاااوز ن اااا واليتاا ا مااو أو ميتناا
  ال باااد أو يع ااار اجمللاااس  اااا يت اشااا  ماااع مو اااال الصاااح الثابااات يف أنَّااا

مقا ااد ميثاااا ا ماام املتحااد  ومبادؤاا  و ااا يت اشاا  مااع الواليااات ذات 
وال ت يااد الصااح الااربط املتع ااد  ع ااال اجمللااس بأع ااال اهليئااات . الصاالة
تاااود اإلعااراب عاااو حتفظاهتااا إزاء العنا ااار الاااوارد  يف  لاااذا فرهنااا. ا  اارى

 .25ر اااص حلقوا اإلنساوالقرار واملتصلة باملقر  
ماااو الضاااروري حتدياااد والياااة بعثاااة إوَّ  و اااال رثااار الوالياااات املتحاااد 

ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا بااأكرب  اادر ريااو مااو الد ااة، 
________ 

 .03إىل  00املرجع نفس ، الصفحات  23
 .03املرجع نفس ، الصفحة  22
 .02املرجع نفس ، الصفحة  25
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البياااااو الرؤاسااااي لل جلااااس املاااا ر   مااااع مراعااااا  العواماااار الااااوارد ذكرلااااا يف
وعلاا  الاارغم مااو . والبقاااء يف حاادود املااوارد املتاحااة 0222مااايو /أيااار 3
ال يوجد يف الو ت فرنَّ   ال رفح باشرا مفاوضات و ال إطالا النار، أوَّ 

نفسااا  و اااال فعلاااي إلطاااالا الناااار وال يوجاااد اتفااااا شاااامر باااح ال ااارفح 
ا نشا ة الاوارد ذكرلاا فروَّ  الظرو ويف در لذه . مع ا مم املتحد  أو

وماااو . يف تقريااار ا ماااح العاااام ميياااو اعتبارلاااا تتضااا و إجاااراءات ل نفااااذ
ا مهيااااة بالنساااابة للاااادول املسااااامهة بقااااوات أو تاااادرح متااااام اإلدراح امله ااااة 

الوحاادات العساايرية فااروَّ  ذلاات،وفضااال  عااو  .العساايرية والبيئااة املتو عااة
ف أو تتااوافر هلااا املااوارد و واعااد االشااتباح التابعااة لبعثااة ا ماام املتحااد  ةاا

ليااي تنجااز بنجاااح امله ااة املوكولااة إليهااا واملت ثلااة يف الاادفا  عااو نفسااها 
وتااوفع احل ايااة ا ساسااية لألشااهاص الااذيو يتعرضااوو للتهديااد وضاا او 

 اجمللااس  ااد أدرل يف القاارار التأكياادفااروَّ  وهلااذا. إيصااال اإلغااااة اإلنسااانية
ا مام املتحاد  لتقاد  املسااعد  إىل روانادا  اد تتهاذ عل  أو بعثة جمددا  

اجمللاااس تقاااع عليااا ، لااادى إوَّ  أيضاااا   و اااال. إجاااراءات للااادفا  عاااو الااانفس
إرسااال   ااوات إىل مناااطق تسااودلا حاااالت ال مييااو التنباا  هبااا، مساا ولية 

وفاد فاروَّ  لاذلت وحتقيقاا  . ض او عدم إساء  معاملاة لاذه القاوات ع ادا  
 وتوساعا  (. 0222) 225ماو القارار  02الفقر   راسها   بلده ي يد تأييدا  

مو غع املقبول احتجاز أي فرد مو  يف تلت الفير ، يعتقد وفد بلده أوَّ 
أفراد بعثة ا مم املتحد  أو أي مودال مو مودفي ا مم املتحد ، حتت 

ة داااارو ، أاناااااء  يااااامهم بواجباااااهتم يف رواناااادا، أو حرماااااهنم مااااو أي أيَّاااا
املنصااوص عليهااا يف اتفا يااة جنيااال ااا ااة  عاملااة  حصااانة تااوازي تلاات

 .26أسرى احلرب
إوَّ  ، لين   ال(0222) 225وأال رثر رواندا عل  اعت اد القرار 

أبرير /نيساو 6  منذ اندال  ا حداع املأساوية يف ما يدعو لألسال أنَّ 
،   تيو استجابة اجملت ع الدو  عل  مستوى حجم املأسا  يف 0222
بعثة ا مم َوزْ   دأ بعد املرحلة ا وىل مواااا،   تبهر تقريبا  اافبعد ش. رواندا

رواناااااااادا ترحااااااااف فااااااااروَّ  وهلاااااااذا. املتحاااااااد  لتقااااااااد  املساااااااااعد  إىل رواناااااااادا
ببعثاااة ا مااام املتحاااد  املتعل اااق  ا ماااح العاااام الاااوارد  يف التقريااار با رتاحاااات

العااااام يف أو ولااااي توافااااق ا مااااح . املوسااااعة لتقااااد  املساااااعد  إىل رواناااادا
وت يااد رواناادا . امله اة ا وىل تت ثاار يف تنظاايم ع ليااات اإلغااااة اإلنسااانية

الرساااااااااالة الاااااااااا يبعاااااااااص هباااااااااا جملاااااااااس ا ماااااااااو عنااااااااادما ي الاااااااااف بو اااااااااال 
، لااذه القتاليااة، وإباارام و ااال إلطااالا النااار، وو ااال اجملااازر فااورا   ا ع ااال

يف رواناادا أي حاار لألزمااة إوَّ   اااؤال   واساات رد. اجملااازر الااا ياادينها بشااد 
ااايشااي ر  ةااف أو يسااتند إىل تساااوية سياسااية،  لمفيهاااا اتفاااا أروشااا للس 

علاا  عاااتق اجملت ااع ( 0222) 225وتقااع مه ااة تنفيااذ القاارار . هلاااإطااارا  
 .27الدو 

________ 
 .05و  02املرجع نفس ، الصفحتاو  26
 .06املرجع نفس ، الصفحة  27

القااااارار (: 3320اةلساااااة ) 0222يونيااااا  /حزياااااراو 21املااااا ر   رررالمقررررر
228 (0222) 

 ااادَّم  ،(0223) 820باااالقرار وع اااال   ،0222ماااايو /أياااار 06يف 
ا مح العام إىل جملس ا مو تقريره املرحلي الثاين عو بعثة مرا باي ا مم 

وأفااااااد ا ماااااح العاااااام يف التقريااااار باااااأو . 28روانااااادا -املتحاااااد  يف أوغنااااادا 
بوج  عام، وأهناا فعَّالة  لواليتها كانت ا نش ة الا تقوم هبا البعثة تنفيذا  
ص ازدادت أمهيتها بصور   ا ة  الل ال تزال  ثابة عامر استقرار، حبي

ا شاهر ا  اع  يف ضااوء ساعي بعثااة ا مام املتحااد  لتقاد  املساااعد  إىل 
رواناادا إىل ختفيااال حااد  التااوتر الناااجم عااو اسااتئنا  أع ااال القتااال يف 

وبالرغم مو عدم وجود أي تفسع من قي لر د   ا  واحد مو . رواندا
مسألة تدفق ا سلحة لاي ماو  فروَّ  حدود رواندا دوو ساؤر الق اعات،

وملااا كاناات . جماااالت االلت ااام الرؤيسااية يف حماداااات و ااال إطااالا النااار
أنشاا ة بعثااة املرا بااة تساا   لبعثااة املساااعد  بالتصاادي، بدرجااة مااا علاا  
 ا  اار، لقضااية التااد ر ااااارجي يف احلاارب ا لليااة الروانديااة، فقااد رأى

 -ا مااام املتحاااد  يف أوغنااادا ا ماااح العاااام ضااارور  موا ااالة بعثاااة مرا بااااي 
روانااااادا  يامهاااااا بأنشااااا ة الر اااااد إىل أو يتحقاااااق و اااااال فعلاااااي إلطاااااالا 

ولااااذلت أو اااا  بتجديااااد واليااااة بعثااااة مرا باااااي ا ماااام املتحااااد  يف  .النااااار
وسااايتم  ااااالل تلااات الفاااارت  تقلاااايص . ورواناااادا ملاااد  االاااااة أشااااهر أوغنااادا
  ااااااااااااا يتفااااااااااااق واالحتياجااااااااااااات املاااااااااااارا بح العساااااااااااايريح تاااااااااااادرةيا   عاااااااااااادد

ساابت رب /أيلااول 20وسااو  تنتهااي أع ااال بعثااة املرا بااة حبلااول  .التشااغيلية
0222. 

، أدرل 0222يونياا  /حزيااراو 21، املعقااود  يف 3320ويف اةلسااة 
وبعاااااد إ ااااارار جااااادول . اجمللاااااس تقريااااار ا ماااااح العاااااام يف جااااادول أع الااااا 

اااااا   ا ع ااااااال،  8الاااااارؤيس انتباااااااه أعضاااااااء اجمللااااااس إىل رسااااااالة م ر ااااااة وجَّ
، حييار 22موجَّهة إىل رؤيس اجمللاس ماو رثار روانادا 0222  يوني/حزيراو

كاررت فيهاا حيوماة   0222يونيا  /حزياراو 0طيها مذكر  شفوية م ر ة 
رواندا طلبها زياد  القو  العددية والوساؤر اللوجستية لبعثة مرا بااي ا مام 

مو فها بشأو احلظر املفروض أيضا   وكررت. رواندا -املتحد  يف أوغندا 
ااة  اناادا، وأشااارت إىل احلاجااةعلاا  رو  إىل فاارض حظاار علاا  ال اار  امللحَّ

ا  اار يف الناازا ، مشااع  إىل وجااوب أو تاات يو رواناادا مااو رارسااة حااق 
اااااا   .مااااااو امليثاااااااا 50لل اااااااد  وفقااااااا   الاااااادفا  عااااااو الاااااانفس الاااااارؤيس ووجَّ

عااااااااد  ااااااااالل مشاااااااارو   اااااااارار كاااااااااو  ااااااااد أت  إىلأيضااااااااا   ا عضاااااااااء انتباااااااااه
ملشااااارو  الااااانص بشااااايل   تنقيحاااااا   وتاااااال. 011الساااااابقة اجمللاااااس مشااااااورات
 .010امل  ت

________ 
28 S/1994/715. 
22 S/1994/691. 
011 S/1994/723. 
010 S/PV.3391 2، الصفحة. 
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 للتصويت مشرو  القارار، بشايل  امل  ات وبصايغت طترح  وبعد ذلت
 ، ويف(0222) 228باإلعاااا  بو اااف  القااارار واعتت اااد  املنقَّحاااة شااافويا ،

 :يلي نص  ما
 ،جملس ا مو إوَّ 

، 0223ماااارس /آذار 02املااا ر  ( 0223) 802تأكياااد  راراتااا   إذ يعياااد
( 0223) 820 ، و0223يونياااااااااا  /حزيااااااااااراو 22املاااااااااا ر  ( 0223) 826و 

 ،0223ديس رب / كانوو ا ول  21امل ر  
تشااااااااااااااااااااااااااريو  5املاااااااااااااااااااااااااا ر  ( 0223) 872إىل  ااااااااااااااااااااااااااراره وإذ يشااااااااااااااااااااااااااع 

املساااعد  الااذي أنشااأ  وجباا  بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد   0223 أكتااوبر/ا ول
يناااااير /كااااانوو الثاااااين  6املاااا ر  ( 0222) 823إىل رواناااادا، وكااااذلت إىل  راراتاااا  

، و 0222أبرياااااااااااااااااااااااااار /نيساااااااااااااااااااااااااااو 5املاااااااااااااااااااااااااا ر  ( 0222) 212 ، و0222
املاااا ر  ( 0222) 208 ، و0222أبريااار /نيساااااو 20املااا ر  ( 0222) 202
يونيااااااااااا  /حزياااااااااااراو 8املااااااااااا ر  ( 0222) 225، و (0222)ماااااااااااايو /أياااااااااااار 07
(0222)، 

عاو بعثااة  0222يونياا  / حزياراو 06تقريار ا مااح العاام املاا ر   و اد درس
 رواندا، -مرا باي ا مم املتحد  يف أوغندا 

بتوساايع ن اااا أنشاا ة املرا بااة والر ااد الااا تضاا لع هبااا تلاات  وإذ يرحااف
لتشااا ر كاماااار احلاااادود بااااح أوغناااادا  0222مااااايو /أيااااار 02مااااو  البعثاااة اعتبااااارا  

 ورواندا،
مراعااااا  احلظاااار العااااام والياماااار لياااار شااااحنات  علاااا  ضاااارور  يشااااد دوإذ 

ا سااالحة واملعااادات العسااايرية إىل روانااادا ومرا بتااا  مرا باااة  اااارمة، علااا  النحاااو 
 ،(0222) 208مو  راره  03املقرر يف الفقر  
أو مساااااألة تااااادفقات ا سااااالحة متثااااار أحاااااد اجملااااااالت الرؤيساااااية  وإذ يااااارى

باااااح حالياااااا   ةارياااااةتااااادعو إىل القلاااااق يف حمادااااااات و اااااال إطاااااالا الناااااار ا الاااااا
م املتحااااد  لتقااااد  املسااااااعد  إىل اااااااة ا مااااااااة بعثااااااااالروانااااديح حتاااات رعاي ال اااارفح
 رواندا،
 بتقرير ا مح العام؛ يرحف - 0
 –متديااااااد واليااااااة بعثااااااة مرا باااااااي ا ماااااام املتحااااااد  يف أوغناااااادا  يقاااااارر - 2
 ،0222ساااااابت رب /أيلااااااول 20لفاااااارت  هناؤيااااااة ماااااادهتا االااااااة أشااااااهر حاااااا   روانااااادا
ح العسايريح علاا  ب  ينبغااي  االل لااذه الفارت  تقلياار عادد املاارا علاا  أنَّا ويوافاق
 مراحر؛
إىل اجمللاااااس عاااااو إهنااااااء تقريااااارا   إىل ا ماااااح العاااااام أو يقااااادم ي لاااااف - 3

 البعثة، وذلت  بر إمتام واليتها؛
عااو تقااديره حليومااة أوغناادا ملااا  دمتاا  مااو تعاااوو ودعاام إىل  يعاارب - 2
 البعثة؛
علااااا  أمهياااااة اسااااات رار التعااااااوو باااااح السااااال ات ا وغندياااااة  يشاااااد د - 5
 والبعثة؛
 .أو يبقي املسألة  يد نظره النشط يقرر - 6

القااااارار (: 3322اةلساااااة ) 0222يونيااااا  /حزياااااراو 22املااااا ر   رررالمقررررر
222 (0222) 

موجَّهااااااااة إىل رؤاااااااايس  0222يونياااااااا  /حزيااااااااراو 02برساااااااالة م ر ااااااااة 
لعدم مسارعة الدول ا عضاء إىل نظرا    ، ذكر ا مح العام أنَّ 012اجمللس

تقااد  املااوارد الالزمااة لتنفيااذ الواليااة املوسااعة لبعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  
البعثاااة  اااد ال تياااوو  اااادر  ملاااد  االااااة أشاااهر فاااروَّ  املسااااعد  إىل روانااادا،

ويف الو ت ذات ، . عل  االض ال  بشير كامر باملهام املنوطة هبا تقريبا  
 مث أوَّ . يف روانااادا و  يتو ااال  تااار املااادنيح ا بريااااءاساات ر تااادلور احلالاااة 

طااريف الناازا    يتو ااال بعااد إىل اتفاااا لو ااال إطااالا النااار يف احملاداااات 
الا جرت حتت إشرا  البعثة، و  يتلتزم بو ال إطالا الناار الاذي اتفقاا 

. يف تونسم  را   علي  يف م متر   ة منظ ة الوحد  ا فريقية الذي انعقد
ر لاااذه الظااارو ،  اااد يرغاااف جملاااس ا ماااو يف النظااار يف العااارض ويف دااا

الاااااذي تقااااادمت بااااا  احليوماااااة الفرنساااااية لالضااااا ال ، يف إطاااااار الفصااااار 
مو امليثاا، بع لية متعدد  اةنسيات تتوىل فرنسا  يادهتا، لتاوفع  السابع

ا ماااااااو واحل اياااااااة لل شااااااارديو واملااااااادنيح املعرضاااااااح لله ااااااار يف روانااااااادا، 
فااااارذا  ااااارر جملاااااس ا ماااااو اإلذو . لاااااس ا ماااااوبااااارذو ماااااو جم رلناااااا   وذلاااات
علااااااااا  لاااااااااذا الااااااااان ط، ساااااااااييوو ماااااااااو الضاااااااااروري أو يااااااااادعو  بع لياااااااااة

املعنياااااااة إىل االلتااااااازام بربقااااااااء  واهتاااااااا يف روانااااااادا حااااااا  تبلاااااااغ  احليوماااااااات
القااااو  الالزمااااة ليااااي حتاااار حماااار القااااو  املتعاااادد  اةنساااايات وحاااا   البعثااااة
 لااااااااااذه ا  اااااااااااع  الظاااااااااارو  الااااااااااا تقااااااااااادر فيهااااااااااا  ااااااااااو  حلفااااااااااام هتياااااااااائ
اااالم  وجااااف الفصاااار السااااادس مااااو امليثاااااا علاااا  االضاااا ال   تع اااار الس 
ولااااذا يعااااين أو تظاااار القااااو  املتعاااادد  اةنساااايات منتشاااار  ملااااد  . بواليتهااااا

وساايتوىل  اؤاادا القاو  املتعاادد  اةنساايات وبعثااة . تقار عااو االاااة أشاهر ال
ا مااااام املتحاااااد  لتقاااااد  املسااااااعد  إىل روانااااادا تنسااااايق أنشااااا ته ا علااااا  

 .وايق حنو
موجَّهاااااااة إىل رؤااااااايس  0222يونيااااااا  /حزياااااااراو 20وبرساااااااالة م ر اااااااة 

، طلاااااف رثااااار فرنساااااا عقاااااد جلساااااة ر ياااااة لل جلاااااس عقاااااف 013اجمللاااااس
 0222يونيااااا  /حزياااااراو 22املشااااااورات غاااااع الر ياااااة املقااااارر إجراولاااااا يف 

مشااااارو   ااااارار عاااااو احلالاااااة يف روانااااادا طااااارح  مباشااااار ، وذلااااات ماااااو أجااااار
 .للتصويت

، أدرل 0222يونياا  /حزيااراو 22، املعقااود  يف 3322ويف اةلسااة 
طلااااف رثاااار فرنسااااا، الرسااااالتح املااااذكورتح آنفااااا، يف بناااااء  علاااا   اجمللااااس،

انتبااه (  ااوعت )الارؤيس وجَّ   وبعد إ رار جدول ا ع ال،. جدول أع ال 
 انتبالهمووجَّ   .012أعضاء اجمللس إىل مشرو   رار مقدَّم مو رثر فرنسا

________ 
012  S/1994/728. 
013 S/1994/738. 
012 S/1994/737. 



 111 النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين –الفصل الثامن 

 

موجَّهاااة إىل ا ماااح  0222يونيااا  /حزياااراو 21إىل رساااالة م ر اااة أيضاااا  
 .015العام مو رثر فرنسا

بلاااده ي ياااد إوَّ  وحتااادع رثااار االحتااااد الروساااي  بااار التصاااويت فقاااال
مشرو  القرار املعروض علا  جملاس ا ماو، والاذي يرحاف بعاروض عادد 

ويف رأي . ماااااو الااااادول ا عضااااااء إرساااااال وحااااادات عسااااايرية إىل روانااااادا
اجمللاس مضا ر الختااذ لاذا القارار، فهاو  ارار حت اي  أو االحتاد الروساي،

مشااارو   مااو املهااام أوَّ بأنَّااا   ويااا مو االحتاااد الروساااي. يف الظاارو  الرالناااة
لااذا اإلجااراء لاا  لااد  إنساااين  ااالص يت ثاار يف  القاارار يبااحل جبااالء أوَّ 

و اااد  ااايغت واليتااا  ب ريقاااة . املساااامهة يف أماااو و اياااة الساااياو املااادنيح
بعثة ا مم َوزْ   يذلا يف فرت  زمنية حمدود ، يت لبهاواضحة وسيجري تنف

ك اا ي كاد   أيضا ، ومو املهم. عة لتقد  املساعد  إىل رواندااملتحد  املوسَّ 
مشاااااارو  القاااااارار، أو ةااااااري تنفيااااااذ لااااااذه الع ليااااااة بصااااااور  تتساااااام بعاااااادم 

ويتو ع وفد بلده مو . وباحلياد، بالتنسيق الوايق مع أنش ة البعثة التحيز
العام أو يتعلم اجمللس بصاور  منتظ اة بشاأو تنفياذ الع لياة وت اور ا مح 

ويف الو اات نفساا  ولضاا او جناااح الع ليااة، يعتقااد وفااد . احلالااة يف رواناادا
بلااااااااده أو مااااااااو ا مهيااااااااة القصااااااااوى احلصااااااااول علاااااااا  موافقااااااااة ا طاااااااارا  

 .016الرواندية
حيوماااة بلاااده، عاااالو  علااا  املشااااكر ذات إوَّ  و اااال رثااار الربازيااار

ياسي املتصلة بتنفيذ الع لية املقرتحة، تساورلا شايوح جدياة ال ابع الس
إزاء ا ار الذي حيت ر أو ترتك  عل  بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  

ومااااو حيااااص املباااادأ، أكاااادت . للبيئااااة السياسااااية الرالناااةنظاااارا   إىل روانااادا،
  ال باد لل جلاس أو يباذل  صاارى جهاده لياي يتجناف أنَّ  الربازير مرارا  

لجاااوء إىل السااال ات االساااتثناؤية الاااا أناطهاااا بااا  الفصااار الساااابع ماااو ال
مل لاا يلفات انتبااه وفاد بلاده فرنَّا   ويف لذا الصادد،. ميثاا ا مم املتحد 

أو يتجنااف اجمللااس وضااع الواليااة اإلنسااانية املناطااة للبعثااة يف إطااار ذلاات 
  اااعوبة احملافظاااة علااا  ع لياااات متزامناااةمتاماااا   ويعاااي وفاااد بلاااده. الفصااار

لم  ومنفصلة يف آو واحد حلفم و د الحم وفد بلده . مو بلد واحدالس 
وعالو  . أحد ال رفح الروانديح أعرب عو معارضت  للع لية املقرتحة أوَّ 

الع لياة املقرتحااة  اد تعيااس  افو بيئااة الادعم والتعاااوو فااروَّ  علا  ذلات،
ااو بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل ر  واناادا مااو الضاارورية الااا متيل

ومييااااااو يف هنايااااااة امل ااااااا  أو تتعاااااارض . االضاااااا ال  بواليتهااااااا بنجاااااااح
وينبغااااااااي أو يوا ااااااار اجمللااااااااس تركياااااااز جهااااااااوده . مه ااااااااة البعثاااااااة لله ااااااار
علاااااااا  جعاااااااار بعثااااااااة ا ماااااااام املتحااااااااد  لتقااااااااد  املساااااااااعد  إىل  اة اعيااااااااة
ونظااااارا   .ع لياااااة ناجعاااااة وذات جااااادوى دوو مزياااااد ماااااو اإلب ااااااء روانااااادا
. الربازياار ال مييااو أو تقاار مشاارو  القاارارروَّ فاا ا سااباب السياسااية، هلااذه

علاااا  حقااااا   البعثااااة املقرتحااااة  ااااادر  وال تاااازال حيومااااة بلااااده مقتنعااااة بااااأوَّ 
اااااا معاةاااااة عة للبعثااااااة إىل احلالااااااة بفعاليااااااة إىل حااااااح و ااااااول القااااااوات املوسَّ

________ 
015 S/1994/734. 
016 S/PV.3392 2، الصفحة. 

و ا اااااااة عنااااااادما تياااااااوو لنااااااااح معارضاااااااة ماااااااو جاناااااااف أحاااااااد  روانااااااادا،
 .017ال رفح

 مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا بعثة ا وذكر رثر الصح أوَّ 
و اااد حظيااات . للتو ااار إىل تساااوية ا زماااة يف روانااادا كباااعا    باااذلت جهااادا  

بتأييااااد اجملت اااااع الاااادو ،  اااااا يف ذلاااات البلاااااداو ا فريقيااااة وطرفاااااا الصااااارا  
 لتحقيااقفعَّالااة    ينبغااي اختاااذ تاادابعوال تاازال الصااح تعتقااد أنَّاا. الرواناادياو
ااالياماار الااَوزْ   عة لألماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل واملبياار لبعثااة موسَّ

 225و ( 0222) 208للقااراريو وفقااا   رواناادا، عليهااا أو تقااوم باادورلا
ة مساألة وت مو الصح داؤ ا باحرتام آراء البلداو املعنية يف أيَّ (. 0222)

بعينهااااا، وآراء املنظ ااااات اإل لي يااااة ذات الصاااالة، وبتااااأمح تعاااااوو عيااااع 
ولذا التعاوو شرط ال غل عن  لنجاح ع ليات ا مم املتحد  .  ا طرا

اا الع اار الااذي يصاارلح    يتضاا  مااو احلالااة الرالنااة أوَّ بيااد أنَّاا. لمحلفاام الس 
مشااارو  القااارار بالقياااام بااا  لااايس ماااو احملت ااار أو حيظااا  بتعااااوو أطااارا  

لل قرتحات الا  اغتها منظ ة وفقا    ،نَّ إأيضا   و ال املتحدع. الصرا 
جهاااد يبذلااا   وحااد  ا فريقياااة يف   تهاااا ا  اااع ، أي ع اار يقاااوم بااا  أوال
ماا، ب ريقاة إفرادياة أو عاعياة، ينبغاي أو يياوو يف إطاار بعثاة ا مام  بلد

وعيع اةهود واملوارد الدولية ينبغي ”املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا 
  مااااو مث، وعلاااا. “أو تسااااتهدم لاااادعم مه ااااة ا ماااام املتحااااد  يف رواناااادا

أساااااس التجربااااة والاااادروس املسااااتفاد  مااااو ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  حلفاااام 
السالم يف الصومال، سي تنع الوفاد الصايين عاو التصاويت علا  مشارو  

 .018القرار
املبااادر   يااد النظاار  اايء يف الو اات املناسااف  وذكاار رثاار رواناادا أوَّ 

اةهاود الاا بتاذلت ملاد  تزياد علا  شاهريو  ومفيد  بشير  اص، إذ أوَّ 
بعثااة موسااعة لألماام املتحااد  لتقااد  لااَوزْ   مااو أجاار   يااع املااوارد الالزمااة

ا مااح العااام  والحاام أوَّ . املساااعد  إىل رواناادا   تساافر عااو نتيجااة بعااد
البعثة  د تياوو يف وضاع ال يتاي  هلاا، ملاد  االااة أشاهر، أداء  أوض  أوَّ 

والع اااار املتصااااور القيااااام باااا  الااااوارد يف . كااااامال    املهااااام املوكولااااة إليهااااا أداء  
ماو شاأن  أو ينهاي  وَّ  مشرو  القرار ل  أمهية  ا ة يف لذه الظارو ،

القصااااور الاااااذاي الاااااذي يعااااااين مناااا  اجملت اااااع الااااادو  يف مواجهاااااة املأساااااا  
 ويف الو اات نفسااا ، توافاااق حيومااة روانااادا علااا  أوَّ . إلنسااانية يف رواناااداا

الم  جهود اجملت ع الادو  إلعااد  واالساتقرار إىل روانادا، وإهنااء احلالاة الس 
اا إلطااالا فعَّااال  ز بساارعة علاا  حتقيااق و ااالاملأساااوية لناااح ةااف أو ترك 

تفاا النار وعل  الع ر احلاسم للتو ر إىل تسوية سياسية عل  أساس ا
ولذلت ينبغي لل جت ع الدو  أو يفعر كر ماا يف وساع  . لمأروشا للس  

لتجناااف أي هنااا  ماااو شاااأن  أو ين اااوي علااا  حااار عسااايري، لااايس ماااو 
. شاااأن  ساااوى إداماااة املعاناااا  الاااا ال يااازال الشاااعف الروانااادي يتعااارض هلاااا

وا تتم كل ت   ناشد  الدول ا عضااء أو تقادم دع هاا اليامار للع لياة 
________ 

 .3و  2املرجع نفس ، الصفحتاو  017
 .2و  3املرجع نفس ، الصفحتاو  018
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املقرتحااااة وأو تشااااارح يف التو اااار إىل تسااااوية عاجلااااة للصاااارا  اإلنسااااانية 
 .012الدموي يف رواندا

أعضاء  01بتأييد واعتت د  رح بعد ذلت مشرو  القرار للتصويتوطت 
الربازيااااار والصاااااح ونيوزيلنااااادا )أعضااااااء  5مقابااااار ال شااااايء، ماااااع امتناااااا  

، (0222) 222عااااو التصااااويت، بو ااااف  القاااارار ( ونيجعيااااا وباكسااااتاو
 :نص  ما يلي ويف

 ،جملس ا مو إوَّ 
تأكيااااد عيااااع  راراتاااا  السااااابقة بشااااأو احلالااااة يف رواناااادا، و ا ااااة  إذ يعيااااد

( 0222) 208 ، و0222أبريااار /نيسااااو 20املااا ر  ( 0222) 202 راراتااا  
يونياااااا  /حزيااااااراو 8املاااااا ر  ( 0222) 225، و 0222مااااااايو /أيااااااار 07املاااااا ر  
، الاااا حاااددت والياااة بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا 0222

 ا،ومستوى  وهت
علااا  أو يساااهم يف اساااتئنا  ع لياااة التساااوية السياساااية  و اااد عقاااد العااازم

ااا ع ا ماااح العاااام ورثلااا  ااااااص لروانااادا لم، وإذ يشاااج   وجاااف اتفااااا أروشاااا للس 
علااا  موا ااالة ومضااااعفة جهودمهاااا علااا  ا  اااعد  الوطنياااة واإل لي ياااة والدولياااة 

 وراء حتقيق لذه ا لدا ، سعيا  
وو عياااع ا طااارا  ماااو أجااار حتقياااق ألااادا  علااا  أمهياااة تعاااا يشاااد دوإذ 

 ا مم املتحد  يف رواندا،
 ،0222يوني  /حزيراو 02يف رسالة ا مح العام امل ر ة  و د نظر

الفعَّاال الاَوزْ   الو ت الالزم ة ع املاوارد الاا يت لبهاا وإذ يأ ذ يف اعتباره
ع حساف القاراريو لبعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا بشيلها املوسَّ 

 ،(0222) 225 و( 0222) 208
م ماو دول أعضااء للتعااوو ماع ا ماح العاام حناو العرض املقادَّ  وإذ يالحم

حتقياااااق ألااااادا  ا مااااام املتحاااااد  يف روانااااادا، وإذ ي كاااااد علااااا  ال اااااابع اإلنسااااااين 
ذ علاا  حنااو نزياا  وحمايااد، ولااو تيااوو  ثابااة  ااو  الصاار  هلااذه الع ليااة الااا سااتنفَّ 

 ال رفح،فا لة بح 
بالتعاااوو بااح ا ماام املتحااد  ومنظ ااة الوحااد  ا فريقيااة ودول  وإذ يرحااف

لم  جماور  مو أجر إحالل  يف رواندا،الس 
السات رار ع لياات القتار الاا يتعارض هلاا الساياو  وإذ يساوره بالغ القلق

 املدنيوو يف رواندا بشير منتظم وعل  ن اا واسع،
حالاااااة فرياااااد  تت لاااااف تشاااااي ر  باااااأو احلالاااااة الرالناااااة يف روانااااادا موإذ يسااااال  

 استجابة عاجلة مو اجملت ع الدو ،
ااالم  تشاااي ر أو جساااامة ا زماااة اإلنساااانية يف روانااادا وإذ يقااارر هتديااادا  للس 

 وا مو يف املن قة،
. 0222يونيااا  /حزياااراو 02برساااالة ا ماااح العاااام امل ر اااة  يرحاااف - 0

اء ع ليااة متعاادد  اةنساايات لألغااراض اإلنسااانية يف   ةااوز إنشااويوافااق علاا  أنَاا
________ 

 .5و  2املرجع نفس ، الصفحتاو  012

رواندا حلح الو ول ببعثة ا مم املتحاد  لتقاد  املسااعد  إىل روانادا إىل احلجام 
 الالزم؛

بااالعرض املقاادم مااو دول أعضاااء للتعاااوو مااع ا مااح  أيضااا   يرحااف - 2
العااااااام بغياااااااة حتقياااااااق ألاااااادا  ا مااااااام املتحاااااااد  يف رواناااااادا ماااااااو  اااااااالل إنشااااااااء 

م  تااااااة، حتاااااات  ياااااااد  ور ابااااااة وطنيتااااااح، تسااااااتهد  املسااااااامهة، ب ريقااااااة  ع ليااااااة
يف كفالة أمو و اية املشارديو والالجئاح واملادنيح املعرضاح لله ار يف  حمادية،

تياااااليال تنفيااااذ العاااارض سااااتتح لها الاااادول ا عضاااااء  رواناااادا، علاااا  أساااااس أوَّ 
 املعنية؛
تحاااد ،  وجاااف الفصااار الساااابع ماااو ميثااااا ا مااام امل وإذ يتصااار  - 3

مااع ا مااح العااام بتنفيااذ الع ليااة املشااار إليهااا يف  ةيااأذو للاادول ا عضاااء املتعاوناا
أعاله، واستهدام عيع الوساؤر الضرورية لتحقيق ا لدا  اإلنسانية  2الفقر  

 ؛(0222) 225مو القرار ( ب) و( أ) 2املبينة يف الفقرتح 
مااع ا مااح العااام أو تقتصاار مه ااة الاادول ا عضاااء املتعاونااة  يقاارر - 2

عل  فرت  شهريو بعد تارين اختاذ لذا القرار، ما   يقرر ا مح العام  بار ذلات 
 عة  ادر  عل  االض ال  بواليتها؛البعثة املوسَّ  أوَّ 

علاا  العااروض الااا  اادمتها بالفعاار دول أعضاااء لتااوفع  ااوات  يثااين - 5
 للبعثة املوسعة؛

االستعجال   جْ وَ  ابة عل مو عيع الدول ا عضاء االستج ي لف - 6
ل لف ا مح العام توفع املوارد،  ا يف ذلت الدعم الساو ي، بغياة متياح البعثاة 

يف أ اارب و اات ريااو، وي لااف إىل فعَّااال  املوسااعة مااو الوفاااء بواليتهااا علاا  حنااو
ااا مااح العااام أو حيااد   ر  ق توريااد املعاادات ا ساسااية الالزمااة للقااوات املااوفَّ د وينس 

 عة؛املوسَّ للبعثة 
، يف لاااااذا الصااااادد، باااااالعروض الاااااا  ااااادمتها بالفعااااار دول يرحاااااف - 7

أعضااااء لتاااوفع معااادات لتلااات املساااامهة بقاااوات يف البعثاااة، وي لاااف ماااو الااادول 
ا عضاااء ا  اارى عاارض مثاار لااذا الاادعم،  ااا يف ذلاات إميانيااة تااوفع املعاادات 

 اااو  البعثاااة باااَوزْ   علااا  حناااو شاااامر لااادول معيناااة مساااامهة بقاااوات، بغياااة اإلسااارا 
 املوسعة؛
مو الدول ا عضاء املتعاوناة ماع ا ماح العاام أو تع اد إىل  ي لف - 8

إىل ا ماااح العاااام أو ينشااائ ا لياااات أيضاااا   التنسااايق الواياااق ماااع البعثاااة، وي لاااف
 هلذه الغاية؛ املناسبة حتقيقا  

فاورا    بأو تو ال عيع أطرا  النزا  وساؤر ا طارا  املعنياة ي الف - 2
ع ليااااات القتاااار الااااا يتعاااارض هلااااا السااااياو املاااادنيوو يف املناااااطق اااضااااعة كااار 

لسي رهتا، وأو تفس  اجملال للدول ا عضاء املتعاونة مع ا مح العاام كاي تنفاذ 
 أعاله؛ 3عل  الوج  ا ك ر امله ة املأذوو هبا يف الفقر  

مااا خيصاا ،  مااو الاادول املعنيااة وإىل ا مااح العااام، كاار يف ي لااف - 01
   تقاااارير إىل اجمللااس بصاااور  منتظ ااة عاااو تنفيااذ لاااذه الع ليااة وعاااو التقااادمتقااد

أعااااااااله، علااااااا  أو  3 و 2 ااااااااه ا لااااااادا  املشاااااااار إليهاااااااا يف الفقااااااارتح احملاااااااَرز 
ماو تاارين اختااذ يوما   يتجاوز موعد تقد  أول لذه التقارير مد  وسة عشر ال

 لذا القرار؛
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بشااأو احملااَرز  عااو التقاادما  تقرياار  إىل ا مااح العااام أو يقاادم ي لااف - 00
بعثاااة ا مااام املتحاااد  املوساااعة يف إطاااار تقرياااره املزماااع تقدميااا  يف موعاااد َوزْ   إمتاااام
 225ماااااااو القااااااارار  07ع اااااااال  باااااااالفقر   0222أغسااااااا س /آب 2يتجاااااااوز  ال
 ااه اساتئنا  ع لياة التساوية السياساية احملاَرز  ، وكذلت بشأو التقدم(0222)

 لم؛ وجف اتفاا أروشا للس  

 .إبقاء لذه املسألة  يد نظره النشط يقرر - 02

فرنسااااا رأت مااااو  بعااااد التصااااويت، أوَّ متحااااداا   وذكاااار رثاااار فرنسااااا،
لألماااح العاااام يقضاااي بالتاااد ر يف روانااادا، يف  واجبهاااا أو تقااادم ا رتاحاااا  

ل وإنقاااااذ أرواح إطااااار ع ليااااة متعاااادد  اةنساااايات، حل ايااااة املاااادنيح العاااازَّ 
فرنساااا باااذلت فحساااف للنااااداءات وتساااتجيف . عدياااد  معرضاااة لله ااار

العاجلااة الااا ال ياازال ا مااح العااام يوجههااا منااذ شااهريو إىل عيااع الاادول 
 و ااال. أو لااد  املبااادر  الفرنسااية إنساااين حمااسعلاا  وشاادَّد  .ا عضاااء

مه ة اةنود الفرنسيح يف رواندا لو تن وي عل  إ حام أنفسهم بح إوَّ 
أي طريقاااااة كانااااات علااااا  احلالاااااة ال ااااارفح املتحااااااربح، أو حااااا  التاااااأاع بااااا

ولااااو إنقاااااذ املاااادنيح  الأ فهااااد  فرنسااااا بساااايط،. العساااايرية والسياسااااية
. املعرضاااح لله ااار، ووضااااع حاااد لل جاااازر، والقيااااام باااذلت بااادوو حتيااااز

وفرنسااااا حياااادولا ا ماااار املهلااااص يف أو تنضاااام بلااااداو أ اااارى إىل لااااذه 
بأنَّااا   دهوياااذكلر وفاااد بلااا. هااا  اجمللاااساملباااادر  وتساااتجيف للناااداء الاااذي وجَّ 

الفااااوري لبعثااااة ا ماااام املتحااااد  لتقااااد  املساااااعد  إىل رواناااادا الااااَوزْ   يعتاااارب
إجاااااااراء يتصاااااااال ( 0222) 225 و( 0222) 208 وجااااااف القاااااااراريو 

أو املباادر  الفرنساية لايس لادفها أو حتار حمار علا  وشدَّد  ببالغ ا مهية،
ا جهاااد فرنساااا والبلاااداو الااا بااار علااا  العياااس، إوَّ . بعثاااة ا مااام املتحاااد 

. لاو مارء فارا  تانجم عنا  آااار مشا ومة: ستنضم إليها لا  لاد  واحاد
وساااينتهي ذلااات اةهاااد حاملاااا تتلقااا   اااوات بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  
املسااااعد  إىل روانااادا التعزيااازات الاااا طاااال انتظارلاااا، يف غضاااوو شاااهريو 

وا تاتم حديثاا  بالتأكياد علاا  تفااين فرنسااا يف سابير إةاااد . علا  ا كثاار
 سااي تفاوضااي يقااوم علااا  أساااس اتفا ااات أروشااا، وأضاااا  أوَّ حاار سيا

البلداو ا فريقية ومنظ ة الوحد  ا فريقية يتعح عليه ا أو يض لعا لناا 
 .001بدور رؤيسي

وأكاادت رثلااة الواليااات املتحااد  علاا  تأييااد بلاادلا القااوي لل بااادر  
ا زمااااااة اإلنسااااااانية اةسااااااي ة يف رواناااااادا تت لااااااف إوَّ  و الاااااات. الفرنسااااااية

ن ااااا القااارار د  وأشاااارت إىل أوَّ . اساااتجابة عاجلاااة ماااو اجملت اااع الااادو 
واليااة القااو   تضااييق  مراعااا   ي تشاايت بشااأو دور القااو  املتعاونااة وأوَّ 

ويف ضوء لاذه احلالاة، تشاجع . يقتصر عل  تلبية االحتياجات اإلنسانية
الواليااااات املتحااااد  القااااو  علاااا  أو تااااربلو لاااادى و ااااوهلا، ومااااو  ااااالل 

. ا، علاا  عاادم حتيزلااا ونزالتهااا يف التعاماار مااع ال اارفح يف روانااداأع اهلاا
لاادى القااو  واليااة إنسااانية ترمااي    للج يااع أوَّ ومااو شااأو ذلاات أو يوضَّاا

وتادعو . إىل  اية املدنيح ا برياء وعدم التد ر يف الصرا  بح ال رفح
________ 

 .6املرجع نفس ، الصفحة  001

الواليااااااات املتحااااااد  كااااااذلت ال اااااارفح يف رواناااااادا إىل االعاااااارتا  بالاااااادور 
ساااين الااذي تضاا لع باا  القااو  املتعاونااة وإىل مساااعد  القااو  يف تيسااع اإلن

ظهااار القااارار الفرنساااي بررساااال  اااوات إىل ويت . إيصاااال املسااااعد  اإلنساااانية
رواناااادا احلاجااااة املساااات ر  إىل تعزيااااز  اااادرات ا ماااام املتحااااد  علاااا  حفاااام 

عو احلاجة إىل ع ر تعاوين تقوم ب  دول أعضاء راغبة يف فضال   لم،الس  
اااالم  لااااة ع ليااااات ا ماااام املتحااااد  حلفاااامتي  و ااااادر  علاااا  ذلاااات يف الس 

وا مثلة عل  لذه ا ع ال يف املاضاي القرياف تتضا و . حاالت  ا ة
التحالال الذي تصدى لقيام العراا بغزو اليويات ولألزماة اإلنساانية يف 
الصومال، واةهود الا تبذهلا اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقياا يف 

ر منظ ااااة حلاااال مشاااال ا طلسااااي الراماااي إىل تنفياااذ  اااارارات ليربياااا وع ااا
ناااا لاااو أردناااا التصااادي بفعالياااة واملساااألة لاااي أنَّ . جملاااس ا ماااو يف البوسااانة

نااااا ةااااف أو نيااااوو ماااارنح ملهتلااااال الصااااراعات الااااا نرالااااا يف العااااا  فرنَّ 
. فر لنااا حلااول كاملاااةاييفااي للقبااول حبلاااول غااع كاملااة عناادما ال تتاااو   ااا

مدروسااة، يف كاار حالااة علاا   ت رار أو نصاادر أحيامااا  وةااف علينااا باساا
فر لاا  فاارص احااد ، بشااأو مااا لااو مناسااف ومااا يتفااق مااع املبااادئ ومااا تتااو 

 .000النجاح
وأوضااا  رثااار نيوزيلناااادا أو امتناااا  وفاااد بلااااده عاااو التصاااويت علاااا  

وإ اا . يرجع إىل أي  ال  حول ا لدا  أو الدوافع مشرو  القرار ال
مشارو    زَّ وَ  وذكلار باأو وفاد بلاده كااو  اد. اااال  فقاط حاول الوسايلة

 ارار ياادعو إىل توسايع ع ليااة ا مام املتحااد   وجاف الفصاار الساابع مااو 
الوفااد يشاااطر ماؤااة يف املاؤااة النوايااا اإلنسااانية  أوَّ يياار ر   امليثاااا، و ااال إنَّاا

لااذه الع ليااة  الااا تقااوم عليهااا املبااادر  الفرنسااية، ليناا  لاايس مقتنعااا  بااأوَّ 
فهناااح، علاا  العيااس مااو ذلاات، . مييااو أو حت ااي املاادنيح مااو املااذاب 

 اااااطر  كااااربى بااااأو تتعثاااار لااااذه الع ليااااة ومااااو مث تتقااااوض حماولااااة ا ماااام 
ويااارى الوفاااد .   املياااداين لبعثاااة ميياااو هلاااا أو حتقاااق النجااااحْز املتحاااد  للاااوَ 

ال، الاااا اجمللاااس ةاااف أو ياااتعلم درساااا  ماااو  رباااة الصاااوم النيوزيلنااادي أوَّ 
حماولاااة إدار  ع ليتاااح منفصااالتح ومتاااوازيتح وبرتتيباااات  يااااد   أابتااات أوَّ 

أولئت الذيو كاو ةف إنقاذلم لام الاذيو  اد  ، وأوَّ  تلفة أمر غع جمدو 
ولاااااادى الوفااااااد النيوزيلناااااادي حتفاااااام آ اااااار . يعااااااانوو يف ا جاااااار ال وياااااار

لااااذه  املبااااادر  الفرنسااااية لااااو وجااااود دلياااار واضاااا  بالفعاااار علاااا  أوَّ  علاااا 
هلاااا آااااار سااالبية علااا  بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل  املباااادر 

. بعس البلداو الا كانت تعرض دعم البعثة تارتدد ا وإوَّ  رواندا حبيص
وا تااااااتم املتحاااااادع كل تاااااا   الحظااااااة أو التااااااأ ع الااااااذي تواجهاااااا  بعثااااااة 

لا املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا سايهتفي باح عشاية وضاحا ا مم
إذا وتضااااااعت طا ااااااة فرنسااااااا و اسااااااها ومواردلااااااا حتاااااات تصاااااار  ا ماااااام 

 .002املتحد 
يشرح املبادر  الفرنسية ( 0222) 222القرار إوَّ  و ال رثر إسبانيا

حتات  -بشير واض  وحمدد مو  االل الرت ايص بالقياام بع لياة م  تاة 
________ 
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هباااد   - يااااد  ور اباااة وطنيتاااح، و وجاااف الفصااار الساااابع ماااو امليثااااا 
ة، ب ريقاااة حماياااد ، يف كفالاااة أماااو املشااارديو والالجئاااح والساااياو املساااامه

ولاو حيااول باذلت حتقياق ا لادا  اإلنساانية . املدنيح املعرضح لله ر
ع لية كهاذه  ويرى وفد بلده أوَّ (. 0222) 225املشار إليها يف القرار 

( 0222) 222والقارار . مو الضروري أو حتظ  بتعاوو عياع ا طارا 
لااادا  احملااادد  للبعثاااة، وكاااذلت طابعهاااا امل  ااات ومركزلاااا يااانص علااا  ا 

ويااانص  . ذ علااا  حناااو نزيااا  وحمايااادباعتبارلاااا ع لياااة إنساااانية حمضاااة ساااتنفَّ 
الع لية لو تيوو  ثابة  و  فصر بح ال رفح، ك ا أهناا  كذلت عل  أوَّ 

حتقياااق أيضاااا   وماااو الضاااروري. تياااوو موجَّهاااة ضاااد أي منه اااا لاااو   عاااا  
الوايق والداؤم مع بعثة ا مام املتحاد  لتقاد  املسااعد  واست رار التعاوو 

 .003إىل رواندا
واعتااااارب رثااااار امل لياااااة املتحاااااد  املباااااادر  الفرنساااااية   اااااو  شاااااجاعة 

ااااااااااة  اسااااااااااتجابة للحاجااااااااااة تااااااااااأي إىل  ايااااااااااة اة اعااااااااااات املعرضااااااااااة امللحَّ
ليناااا  أشااااار إىل أهنااااا ليساااات سااااوى إجااااراء م  ااااات  .رواناااادا يف لله اااار
بعثاااااة ا مااااام املتحااااااد  لتقاااااد  املساااااااعد  َوزْ   برعا ااااااة يسااااا   الَّ أ ةاااااف
حيومااااااااة بلااااااااده إوَّ  و ااااااااال. بااااااااأي شااااااااير مااااااااو ا شاااااااايال رواناااااااادا إىل

يف رواناااادا إىل  بااااول واحاااارتام القااااو  املتعاااادد  اةنساااايات   ال اااارفح تاااادعو
أي باعتبارلااااااااا تااااااااد ال  إنسااااااااانيا  أ ااااااااره اجملت ااااااااع الاااااااادو    -لااااااااي  ك ااااااااا
ويف الو اااات . له اااارالااااذيو تتعاااارض أرواحهاااام ل م  اااات حل ايااااة كتاااادبع
عهاااااا زْ جري وَ اااااااياااحليااااوي أو تع ااااار القااااوات الاااااا س سااااييوو ماااااو ذاتاااا ،

اإلطاااااالا  ورط علااااا اااااااااا تتحح، وأالَّ اااااااوحيااااااد واض ةااااااازالاااااروانااااادا بن يااااااااف
مااااااااو  وحااااااااذَّر .بااااااااح القااااااااوات العساااااااايرية لل اااااااارفح القتااااااااال الااااااااداؤر يف
أار اااااااا طااااول  ااااد تتاملتحااااد  والبعثااااة يف ا مااااد  جنااااود ا ماااام سااااالمة أوَّ 
ة املتعااااااااادد  ااااااااااااا الع لياااااااااااجري هباااااااااااااست يااااااااااااابال ريقاااااااااة الت را  اااااااااااااكبي را  ااااااااااااااتأا

 . 002اةنسيات
حيومااااة فرنسااااا عرضاااات  وأشااااار رثاااار اة هوريااااة التشااااييية إىل أوَّ 

القيااام بع ليااة متعاادد  اةنساايات يف رواناادا، بعااد احلصااول علاا  موافقااة 
اجمللاااس وباالشااارتاح ماااع بعاااس الااادول ا عضااااء ا  ااارى، بسااابف عااادم 
تاااوفع الااادول ا عضااااء املاااوارد الالزماااة لتنفياااذ والياااة بعثاااة ا مااام املتحاااد  

إنساين حبت، وينبغاي الع لية ستيوو ذات طابع إوَّ  و ال. املوسعة فورا  
عل اااااا   و اااااد أحااااااط وفاااااد بلاااااده. ز وب ريقاااااة حماياااااد ذ بااااادوو حتيواااااأو تنفَّااااا

باملهااااااو  الاااااا أتعااااارب عنهاااااا دا ااااار اجمللاااااس و ارجااااا  حياااااال الع لياااااة 
املقرتحة، ولو يفضر تأمح املوافقة مو ال رفح املتحاربح يف رواندا  بار 

حيال كاوو أيضا   لقويشعر وفد بلده بالق. نشر القو  املتعدد  اةنسيات
 والياااة القاااو  املتعااادد  اةنسااايات تقتصااار علااا  فااارت  شاااهريو، يف حاااح أوَّ 

ومااو مث . ساايحتال إىل االاااة أشااهر اال  فعَّاا انتشااار البعثااة املوسااعة انتشااارا  
احليوماات املشاارتكة  فهاو ي ياد بقاو  وجهاة نظار ا ماح العاام القاؤلاة باأوَّ 

________ 
003 S/PV.3392/Corr.1. 
002 S/PV.3392 2، الصفحة. 

تلتزم بربقاء  واهتا يف رواندا إىل أو يف القو  املتعدد  اةنسيات ينبغي أو 
 . 005عة ما ييفي مو القو  للحلول حملهاتيتسف البعثة املوسَّ 

وحيلاااا رثااار نيجعياااا املباااادر  الفرنساااية، ال ساااي ا بعاااد أو أ اااب  ماااو 
الواض  أو لناح ان باعا  بأو ا زمة يف رواندا أزماة أفريقياة تت لاف حاال  

وتعتقااد . ت ع  بااول املبااادر  الفرنساايةليااو وفااد بلااده   يساا. أفريقيااا حبتااا  
الم  أفضار إطاار  ايلم ومناسااف لادفع ع لياة نيجعياا أوَّ  يف روانادا لااو الس 

 واحلالاة الرالناة يف روانادا. بعثة ا مم املتحد  لتقد  املسااعد  إىل روانادا
لم  تشي ر ويف دار لاذه الظارو ، تتح ار . وا مو الادوليحهتديدا  للس 

فااروَّ  وهلااذا.  ااالل جملااس ا مااو، مساا ولية أساساايةا ماام املتحااد ، مااو 
ينبغاي أو  -سواء أكااو فردياا  أو اناؤياا  أو متعادد ا طارا   -أي جهد 

أو ليير  يادتح متاوازيتح يف أيضا   ويعتقد وفد بلده.   مو  الهلايوجَّ 
رواندا لبعثة ا مم املتحد  مو ناحية و و  تد ر بقياد  فرنسا مو ناحية 

ااالم  يفضاااي إىل ماااو املااارج  أو خيلاااق منا اااا  أ ااارى لااايس  . يف رواناااداالس 
يقااااااار أمهياااااااة عاااااااو ذلااااااات أو املباااااااادر  الفرنساااااااية هلاااااااا آااااااااار سياساااااااية  وال

وجيواسرتاتيجية بعيد  املدى بالنسبة للقار  برمتها إذ أهنا حتاول التصدي 
 .006ملشاكر تتعلق بردار  ا زمات وحر الصراعات والتن ية

 235القاااارار (: 3211اةلسااااة ) 0222ياااا  يول/متااااوز 0املاااا ر   المقرررررر
(0222) 

، أدرل جملاس 0222يوليا  /متاوز 0، املعقود  يف 3211يف اةلسة 
ماااااايو /أياااااار 30ا ماااااو يف جااااادول أع الااااا  تقريااااار ا ماااااح العاااااام املااااا ر  

انتبااه ( باكساتاو)الرؤيس وجَّ   وبعد إ رار جدول ا ع ال،. 0222007
ماااااو رثلاااااي االحتااااااد الروساااااي، أعضااااااء اجمللاااااس إىل مشااااارو   ااااارار مقااااادَّم 

وإساااااااابانيا، وا رجنتااااااااح واة هوريااااااااة التشااااااااييية، وفرنسااااااااا، ونيوزيلناااااااادا،  
 بر متحداا   و ال رثر إسبانيا،. 008وامل لية املتحد  والواليات املتحد 

ا ماااح العاااام ي كاااد علااا  ماااا تتسااام بااا  أع اااال القتااار يف إوَّ  التصاااويت،
ا ذكاااره املقااارر ااااااص للجناااة ملاااووفقاااا   روانااادا ماااو طاااابع إبااااد  ا جنااااس،

جرميااة إباااد  ا جناااس ترتيااف  حقاوا اإلنساااو، لاايس لناااح شات يف أوَّ 
مواجهااااة لااااذه احلالااااة ال يصاااا  أو يظاااار اجملت ااااع الاااادو   ويف. يف رواناااادا
، و ا ااااة يف ضااااوء ا حيااااام احملاااادد  التفا يااااة منااااع جرميااااة إباااااد  ساااااكنا  

اعتتااربت جرميااة ضااد ، ولااي جرميااة 0228ا جناااس واملعا بااة عليهااا لعااام 
وأحد ألدا  مشرو  القارار املعاروض علا  جملاس ا ماو لاو . اإلنسانية

إنشاااااااء ةنااااااة  اااااارباء حمايااااااد  لتحااااااري وحتلياااااار املعلومااااااات املتاحااااااة عااااااو 
االنتهاكات اا ع  للقانوو اإلنساين الدو  املقرتفة يف رواندا منذ بداياة 

لتحقياااق الساااليم لاااو افاااروَّ  وك اااا ذكااار ا ماااح العاااام يف تقرياااره،. الصااارا 
________ 
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إوَّ  و اااال. وحاااده الاااذي ميياااو أو حيااادد احلقااااؤق بغياااة حتدياااد املسااا ولية
إساااابانيا شااااجعت لااااذه املبااااادر   هنااااا تاااارى أو جملااااس ا مااااو ينبغااااي أو 
يتصاااادى لالنتهاكااااات اا ااااع  للقااااانوو اإلنساااااين الاااادو ،  ااااا يف ذلاااات 

ياد احلقااؤق أع ال إباد  ا جناس املقرتفة دوو أي راد  يف روانادا، بتحد
ويف الو ت . وتقد  املس ولح عو لذه اةراؤم ضد اإلنسانية إىل العدالة

ا مهياااة القصاااوى موا ااالة وتيثياااال اةهاااود الرامياااة إىل احلاااص  ذاتااا ، ماااو
بعثة ا مم بَوزْ   عل  و ال إطالا النار وإجراء حوار سياسي، واإلسرا 

 ااارباء علااا   ويف لاااذا الصااادد، سيسااااعد إنشااااء ةناااة. املتحاااد  املوساااعة
توضاااااي  احلقااااااؤق املتصااااالة بأع اااااال القتااااار يف روانااااادا وحتقياااااق العدالاااااة، 
وسيسااااهر الو ااااول إىل تسااااوية سياسااااية بتح ياااار املساااا ولية  شااااهاص 

 .002اجت اعية أو سياسية حمدديو وليس لفئات عر ية أو
اجملت ع الدو  ي الف، ك ا يعارت  إوَّ  و ال رثر الواليات املتحد 

رو  القرار املعروض علي ،  حاسبة ا شهاص الذيو اجمللس باعت اد مش
وماااااو . 0222أبريااااار /نيسااااااو 6 بشاااااعة يف روانااااادا مناااااذ ا رتفاااااوا أع ااااااال  

. الواض  أو لنااح جرمياة إبااد  لألجنااس يف روانادا، ويلازم التحقياق فيهاا
مشاارو  القاارار اساات رار للع ليااة الاا باادأت بتعيااح ةنااة حقااوا إوَّ  و اال

بااأو تنفيااذ معااايع  لناااح إ اارارا  فااروَّ  لااذلت. لرواناادا ا ااا    را  اإلنساااو مقاار  
ال يتجاازأ مااو أي ع اار تقااوم باا  جاازء ا  حقااوا اإلنساااو جبااف أو ييااوو

وينبغاااي أو تباااين ةناااة ااااارباء ع ااار املقااارر . ا مااام املتحاااد  بشاااأو روانااادا
. لااالزدوال يف اةهااود اااااص وأو تع اار معاا  لاادى تنفيااذ واليتهااا تفاديااا  

، يف لذا ااصاوص، دور املفاوض الساامي حلقاوا اإلنسااو ويعترب حيويا  
اااا .  نشاااا ة حقااااوا اإلنساااااو يف منظومااااة ا ماااام املتحااااد  قا  بو ااااف  منس 

وينبغااااي أو ييااااوو لااااد  اجمللااااس لااااو حتديااااد املساااا ولية والتبعااااة الفرديااااة 
لألشااهاص الااذي ا رتفااوا انتهاكااات   ااع  للقااانوو اإلنساااين الاادو  يف 

عااو طريااق حتديااد مساا ولية ا شااهاص الااذيو  ومييااو لل جلااس، . رواناادا
ل االنتقااااام إىل عدالااااة، وي كااااد كااااانوا وراء أع ااااال العنااااال لااااذه، أو حيااااو  
اجمللاس ينبغاي أو  وأضاا  أوَّ . سياد  القاانوو ويضاع هناياة لادور  العناال

ومااااااو . لالسااااااتجابة بأساااااار  مااااااا مييااااااو لتقرياااااار اللجنااااااةمسااااااتعدا   ييااااااوو
لااااا  يف تقااااد  ا شاااااهاص يتفااااادى أي تاااااأ ع ال موجااااف  أو الضااااروري

املسااا ولح عاااو ا ااارتا  انتهاكاااات   اااع  للقاااانوو اإلنسااااين الااادو  إىل 
 .021العدالة

انتهاكاات منتظ اة حلقااوا اإلنسااو بار وإباااد  إوَّ  و اال رثار فرنسااا
وياانص مشاارو  القاارار علاا  إنشاااء ةنااة  اارباء . رواناادا اةاانس تتقاارت  يف

أو حياادد املساا ولية عااو  مااو شااأن  للتحقيااق يف لااذه االنتهاكااات، ولااذا
أساااس تو اايات  لااذه اةااراؤم حبيااص ياات يو اجمللااس مااو أو يقاارر، علاا 
ويارى وفاد بلاده . ا مح العام، الوالية القضاؤية الا سو  ت بق علايهم

  رااا ال بااد مناا  االضاا ال  بأنشا ة املفااوض السااامي حلقااوا اإلنساااو أنَّا
وأشار كذلت . و وايقوكذلت املقرر اااص وأنش ة ةنة اارباء يف تعاو 

________ 
002  S/PV.3400 ، 3و  2الصفحتاو. 
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وضاااع حاااد هنااااؤي النتهاكاااات  ا ولوياااة ا و يف روانااادا تت ثااار يف إىل أوَّ 
إطاار  وهلاذا اهلاد  وحاده تاد لت فرنساا، يف. حقوا اإلنساو واملذاب 

، وبوالية مو ا مم املتحد ، بغية كفالة االست رارية إىل “الفعوز”ع لية 
ااَوزْ   أو ةااري . عة لتقااد  املساااعد  إىل رواناادابعثااة ا ماام املتحااد  املوسَّ

وا تااااتم رثاااار فرنسااااا كل تاااا  بالتأكيااااد علاااا  املساااا ولية ااا ااااة لوساااااؤط 
اإلعالم الا تشيع احلقد والعنال العر يح، وحاص املسا ولح يف احمل اات 

، علاااا  وضااااع حااااد هلااااذه “مياااار كااااولح”اإلذاعيااااة املعنيااااة، وأوهلااااا إذاعااااة 
 . 020الدعاية اإلجرامية
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  و  القارار للتصاويتمشار طتارح  وبعد ذلات

 :ما يلي نص  ، يف(0222) 235القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

 عيع  رارات  السابقة بشأو احلالة يف رواندا، إذ ي كد مو جديد
 07املااا ر  ( 0222) 208،  راريااا  وإذ ي كاااد ماااو جدياااد، بوجااا   ااااص

، اللااذيو 0222يونياا  /حزيااراو 8املاا ر  ( 0222) 225و  0222مااايو /أيااار
ااا ع اجمللاااس  وجبه اااا بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا، وإذ وسَّ

ااااَوزْ   يف لااااذا الصاااادد علاااا  احلاجااااة إىليشااااد د  عة يف و اااات مبياااار البعثااااة املوسَّ
 لت يينها مو االض ال  بواليتها،

، الاذي كااو 0222أبريار /نيسااو 31إىل بيانا  الرؤاساي املا ر   وإذ يشع
راااا  اااام بااا  اجمللاااس فيااا  أو أداو عياااع انتهاكاااات القاااانوو اإلنسااااين الااادو  يف 
 روانااااادا، وال ساااااي ا تلاااااات الاااااا ترتيااااااف ضاااااد الساااااياو املاااااادنيح، وذكااااار بااااااأوَّ 

يشااااركوو فيهااااا يتح لااااوو  ا شاااهاص الااااذيو حيرضاااوو علاااا  لاااذه ا ع ااااال أو
 يتها بصور  فردية،مس ول

إىل ال لباااااات الاااااا وجههاااااا إىل ا ماااااح العاااااام يف بيانااااا   أيضاااااا   وإذ يشاااااع
، (0222) 208ويف القاااااااااارار  0222أبرياااااااااار /نيساااااااااااو 31الرؤاساااااااااي املاااااااااا ر  

يتعلاق باالتحقيق يف االنتهاكاات اا اع  للقاانوو اإلنسااين الادو  املقرتفاة  ماا يف
 يف رواندا يف أاناء النزا ،

، الذي أشاار 0222مايو /أيار 30رير ا مح العام امل ر  يف تق و د نظر
اساات رار املااذاب  وأع ااال القتاار بصااور  منتظ ااة يف عيااع أحناااء رواناادا،  فياا  إىل

إجااراء حتقيااق ساليم لااو الساابير الوحياد إلابااات الو اااؤع  أوَّ  إىلأيضاا   وأشاار فياا 
 عنها، للت يو مو حتديد املس ولية

م هباااا مفاااوض ا مااام املتحاااد  الساااامي حلقاااوا بالزياااار  الاااا  اااا وإذ يرحاااف
دا، ااااااااص لروانار  اااارواناااادا وإىل املن قااااة، وإذ يالحاااام تعيااااح مقاااار   اإلنساااااو إىل

ماايو /أياار 25املا ر   3/0-ال  بالقرار الصادر عاو ةناة حقاوا اإلنسااو دإااع 
0222 ، 

 عااو بااالغ  لقاا  إزاء التقااارير املساات ر  الااا تفيااد بااأو وإذ يعاارب ماار  أ اارى
انتهاكااات منتظ اااة وواسااعة الن ااااا و ااار ة للقاااانوو اإلنساااين الااادو ،  اااا يف 

 يبت يف رواندا،ذلت أع ال إباد  ا جناس،  د ارتت 

________ 
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بأو عياع ا شاهاص الاذيو يقرتفاوو انتهاكاات   اع  للقاانوو  روإذ يذك  
الاااادو  أو ياااااأذنوو هبااااا ييوناااااوو مساااا ولح بصااااور  فردياااااة عااااو تلااااات  اإلنساااااين

 االنتهاكات وينبغي تقدميهم للعدالة،
االسااتعجال، ةناااة   ْجااوَ  إىل ا مااح العااام أو ينشاائ، علاا  ي لااف - 0

ة ع ااال  هبااذا القاارار، إىل جانااف لبحااص وحتلياار املعلومااات املقدماا  اارباء حمايااد 
حتصاار عليهااا اللجنااة مااو  ااالل حتقيقاهتااا ااا ااة   ااد املعلومااات ا  اارى الااا

جهااااود أشااااهاص آ ااااريو أو ليئااااات أ اااارى،  ااااا يف ذلاااات املعلومااااات الااااا  أو
تتو اار إليهااا  يقاادمها املقاارر اااااص لرواناادا، بغيااة أو تقاادم إىل ا مااح العااام مااا

  ا ااارتا  االنتهاكاااات اةساااي ة للقاااانوو اإلنسااااين بشاااأو ا دلاااة علااا ماااو نتااااؤ 
يف إ لااايم روانااادا،  اااا يف ذلااات ا دلاااة علااا  إميانياااة و اااو  أع اااال إبااااد   الااادو 

 ا جناس؛
مو الدول، وحسف اال تضاء، املنظ ات اإلنسانية الدولية  ي لف - 2

مااااااا يتصاااااار    يااااااع املعلومااااااات املواقااااااة املوجااااااود  حبوزهتااااااا أو املقدمااااااة إليهااااااا يف
باالنتهاكات اةساي ة للقاانوو اإلنسااين الادو ،  اا يف ذلات انتهاكاات اتفا ياة 

ا أاناااء الناازا ، ارتيباات يف رواناد مناع جرميااة إبااد  ا جناااس واملعا بااة عليهاا، الااا
وي لف مو الادول وليئاات ا مام املتحاد  ذات الصالة واملنظ اات ذات الصالة 

ماااو اختااااذ لاااذا القااارار، وبعاااد يوماااا   ر لاااذه املعلوماااات يف غضاااوو االااااحأو تاااوف  
ر املساااعد  املالؤ اة للجناة ااارباء املشاار إليهااا ذلات حساف اال تضااء، وأو تاوف  

 أعاله؛ 0 يف الفقر 
إىل اجمللاااس بشاااأو إنشااااء تقريااارا   إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم ي لاااف - 3

ةنة اارباء، وي لاف كاذلت إىل ا ماح العاام أو يقادم، يف غضاوو أربعاة أشاهر 
إىل اجمللس ع ا تو الت إليا  اللجناة ماو نتااؤ ، تقريرا   مو تارين إنشاء اللجنة،

تاااادابع مناساااابة ة تو اااايات باختاااااذ وأو يأ ااااذ تلاااات النتاااااؤ  يف االعتبااااار يف أيَّاااا
 أ رى؛
إىل ا مااااح العااااام، وحسااااف اال تضاااااء، إىل مفااااوض  أيضااااا   ي لااااف - 2

ا مااااام املتحاااااد  الساااااامي حلقاااااوا اإلنسااااااو، عاااااو طرياااااق ا ماااااح العاااااام، إتاحاااااة 
ر اااااااص لرواناااادا مااااو معلومااااات إىل ةنااااة اااااارباء، وتيسااااع إىل املقاااار   يقاااادم مااااا

ر ااااص يف أداء كار منه اا قار  والتعاوو عل  حناو كاا  باح اللجناة وامل التنسيق
 ملهام ؛
ااااارباء  ةااااااعياااع املعنياااح باااا مر علااا  التعااااوو التاااام ماااع ةن حياااص - 5

أو اااااانة بشاااااااللج وااااات املقدماة ماااااة ال لباااااا ا يف ذلات تلبياااااااها، بااااااايذ واليتاااااتنف يف
 قات؛اااااابعة التحقيااااي متااااال  فاااااعد  واالطااااااملس

 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 6
اهلاااد  الرؤيساااي  بعاااد التصاااويت، أوَّ متحاااداا   وأكااد رثااار نيوزلنااادا،

املتعل قااااة  لاااو تاااوفع وسااايلة للتأكاااد ماااو احلقااااؤق( 0222) 235للقااارار 
وبعاد التثبات ماو لاذه الو ااؤع، ميياو اختااذ اا اوات . باإلباد  اة اعية

الاا ميياو هباا تقاد  ا شاهاص املسا ولح عاو املناسبة لتحديد الييفياة 
ا شهاص الذيو يتح لوو املسا ولية و صو ا   ارتياب لذه ا ع ال،

اإلباااااد  اة اعيااااة إوَّ  و ااااال. الته اااايط هلااااا وتنظي هااااا، إىل العدالااااة عااااو
وغعلا مو االنتهاكات اا ع  للقانوو اإلنساين لي جراؤم دولية ختضع 

  وات لضا او إميانياة تقاد  م  را   اجمللس و د اختذ. للقضاء العاملي
ا شهاص املشتب  يف ارتياهبم جراؤم حارب يف يوغوساالفيا الساابقة إىل 

وال مييااااو لل جلااااس أو يشااااعر بقلااااق أ اااار  اااااه ارتياااااب لااااذه . العدالاااة
ااة  ومااو مث تت ثاار احلاجااة. رواناادا اةااراؤم يف يف كفالااة عااع وتنظاايم امللحَّ
ال القتاار ليااي ييااوو لناااح علاا  ا  اار أساااس بأع اااملتعل قااة  املعلومااات

الصاااعيد  علااا أتجرياات  مييااو أو تن لاااق منااا  احملاك ااات الالحقاااة، ساااواء
وليس اهلد  مو القارار . الدو  أو مو  الل النظام القضاؤي الرواندي

 لد  ةنة اارباءإوَّ  و ال كذلت. إنزال العقاب وإ ا حتقيق العدالة لو
الساااامي  وم بااا  مفاااوض ا مااام املتحاااد لااايس أو تيااارر الع ااار الاااذي يقااا

 اااااص الااذي رحلقااوا اإلنساااو أو أو تتقاااطع مااع ع لاا  أو ع اار املقاار  
 أو املهاااام الاااا ينبغاااي ويااارى وفاااد بلاااده أوَّ . عينتااا  ةناااة حقاااوا اإلنسااااو

ماو  ااارباء ناحياة، وةناة ر اااص مويض لع هبا املفوض السامي واملقر  
عليهاا القارار  يانص وا لياة الاا . اتال الناحية ا  رى،  تلفاة متاام اال

 ر علاااا  أوَّ وتاااادل   .مه ااااة  ااااغع  غااااع أهنااااا لااااي   ااااو ( 0222) 235
م إبااااد  القاااوانح الاااا حتااار   عاااو اجملت اااع الااادو  يقبااار  سااا وليت  يف الااادفا 

دي كااااي اااااااااعف الروانااااااااللش اعد ااااااااااملس اةاااانس، وأو لدياااا  اإلراد  ملااااد يااااد
 . 022لدهاااااي باااااف دعااااح م مااااايفه

 235القاااااارار  وفااااااد بلااااااده  ااااااوت م ياااااادا  إوَّ  و ااااااال رثاااااار الصااااااح
، أو الوفاااد أوال  : ر النق تاااح التااااليتحيساااج     ياااود أو، غاااع أنَّااا(0222)

  ينبغاااي  جهاااز  ا مااام املتحاااد  املهتلفاااة أو علااا  أنَّااا الصااايين أكاااد دوماااا  
ويشعر الوفاد . امليثااللواليات امل نوحة هلا  قتض  وفقا   ت دي وداؤفها

باااالقلق حياااال مشااااركة اجمللاااس املتزاياااد  يف مسااااؤر تقاااع ب بيعتهاااا ضااا و 
  ينبغاي جمللاس ا ماو أو يع ار ولو يرى أنَّ . ا تصاص ا جهز  ا  رى

ز جهوده عل  مه ت  اةسي ة يرك   عل  النحو الذي أناط  ب  امليثاا وأو
ااالم  وامله اااة املت ثلاااة يف  اااوو يااانص عليااا   ملاااا الااادوليح طبقاااا  وا ماااو الس 

ر الوفاااد الصااايين حتفظاتااا  علااا  إىل لاااذا املو اااال يساااج   واساااتنادا  . امليثااااا
باااااملفوض السااااامي حلقااااوا اإلنساااااو املتعل قااااة  العنا اااار الااااوارد  يف القاااارار

إنشااااء ةناااة ااااارباء علااا   ، يااارى الوفاااد الصااايين أوَّ اانياااا  . ر ااااااصواملقااار  
احلالاااة متاشااايا  ماااع  إجاااراء اساااتثناؤي اعتت ااادالنحاااو الاااذي ياااأذو بااا  القااارار 
يتعترب سابقة الَّ أ ااا ة يف رواندا وهلذا ينبغي

023. 

رسالة موجَّهة إىل ا مح العام مو : 0222يولي  /متوز 6امل ر   ررررررالمق
 ا مو رؤيس جملس

موجَّهاااااة إىل رؤااااايس جملاااااس  0222يوليااااا  /متاااااوز 2برساااااالة م ر اااااة 
 0222يوليااااا  /متاااااوز 0، أحاااااال ا ماااااح العاااااام رساااااالة م ر اااااة 022ا ماااااو

موجَّهة مو رثر فرنسا بشاأو تاردي احلالاة يف روانادا واملهااطر الاا تناذر 
________ 

 .6و  5املرجع نفس ، الصفحتاو  022
 .7و  6املرجع نفس ، الصفحتاو  023
022 S/1994/798. 
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وأبلااغ ا ماح العاام باأو القتاال الااداؤر . 025بو او  مأساا  إنساانية جدياد 
 اااارل العا ااا ة، والاااذي امتاااد إىل اةناااوب والغااارب، أسااافر عاااو تااادفق 

وماااو شاااأو موا ااالة . الساااياو الفااااريو ماااو القتاااالعشااارات ا ال  ماااو 
املعارح يف جنوب وغرب رواندا أو ختلق حالة ستصب  بسرعة غع  ابلاة 

 وساااييوو البلاااد بأك لااا  معرضاااا  . للاااتحيم فيهاااا علااا  الصاااعيد اإلنسااااين
  وحتااذر فرنسااا مااو أنَّاا.  حااداع عنااال ضااه ة ا اار أو ييااوو مساارحا  

ستيوو مض ر  إما لالنساحاب ماو ، ف  يتم و ال إطالا النار فورا   ما
إنقااااذ أرواح بشااارية أو تنظااايم من قاااة  ا راضاااي الرواندياااة ماااع الساااعي إىل

 225لاااااة، علااااا  أسااااااس القاااااراريو وتااااارى فرنساااااا أهناااااا  وَّ . إنساااااانية آمناااااة
، سااااال ة تنظاااااايم لااااااذه املن قااااااة اإلنسااااااانية (0222) 222 و( 0222)

و  االل ا مااح أهناا ترغاف يف أو تعارب ا مام املتحاد ، ما ا مناة، علا 
 .املن قة العام، عو تأييدلا إلنشاء لذه

، أبلاااغ رؤااايس جملاااس 026(0222)يوليااا  /متاااوز 6ويف رساااالة م ر اااة 
 :يلي ا مو ا مح العام  ا

عل اااااااا   حي اااااااواأتشااااااار  بااااااارعالميم باااااااأو أعضااااااااء جملاااااااس ا ماااااااو  اااااااد أت 
مااو احليومااة  الااا حتيلااوو فيهااا إبالغااا   0222يولياا  /متااوز 2امل ر ااة  برسااالتيم
 .الفرنسية

  7111يوليه /تموز 77في ُأجريت  التي المداوالت
 (1111الجلسة )

، اساااتأنال 0222يولياا  /متااوز 00، املعقااود  يف 3212يف اةلسااة 
 .جملس ا مو نظره يف البند
ناات الفارت  ا  ااع  ماو تاارين ا مام املتحاد  بيَّ  وذكار رثار فرنساا أوَّ 
التصر ، الا جن ات عاو كاوو ا مام املتحاد  حدود  در  املنظ ة عل  

ا طاارا  يف ناازا  مااا، إذا كاناات لااي  ال ميينهااا أو حتاار حماار الاادول أو
وليااااو ال مييااااو . نفسااااها تفتقاااار إىل اإلراد  السياسااااية الضاااارورية حلساااا  

الم   حد أو ينيار الادور الاذي  امات با  ا مام املتحاد  يف اساتعاد  الس 
. نقاذ أرواح بشارية يف الصاومال والبوسانةك بوديا والسلفادور أو يف إ يف

يغفاااااار التقاااااادم الااااااذي أحرزتاااااا  ا ماااااام املتحااااااد  يف  وال مييااااااو  حااااااد أو
املساااااعد  علاااا  حاااار أزمااااات إنسااااانية حااااال دوو التااااد ر فيهااااا تفسااااع 

ولقاد أساه ت . تقييدي ملبادئ امليثاا، و بر كر شيء عقبات سياساية
امل يااااو ا و إيااااالء يف إحااااداع تغيااااع ةعاااار مااااو  كبااااعا    فرنسااااا إسااااهاما  

االحااارتام الواجاااف ملبااادأ ساااياد  الااادول ا ساساااي، واالساااتجابة لألزماااات 
اا واضااحا   اإلنسااانية الااا متثاار هتدياادا   وبااروح التاازام فرنسااا، جبانااف . لمللس 

ا ماام املتحااد ، بتأكيااد مبااادئ امليثاااا بشااير متزايااد يف احليااا  الدوليااة، 
يف رواناااادا وناشااااادت  ااااررت احليومااااة الفرنسااااية أو تسااااتجيف لل أسااااا  

جملااااس ا مااااو أو يااااأذو بتااااد ر إنساااااين طااااارئ يف ذلاااات البلااااد، ولااااذا 
________ 

 .املرجع نفس ، املرفق 025
026 S/1994/799. 

التد ر كاو ال ريقة الوحيد  إلهناء املذاب  ولجر  الساياو علا  ن ااا 
و اال رثار فرنساا، يف معارض إبالغا  .   يشالد ماو  بار يف  اار  أفريقياا

نسااين للع لياة اهلاد  اإلإوَّ  عو التقادم الاذي أحرزتا  الع لياة الفرنساية،
يف ا مااااكو الاااا  وتو فااات اجملاااازر باليامااار تقريباااا  . حتقاااق إىل حاااد كباااع

وتجاادت فيهااا القااوات الفرنسااية، ود تسااليم ك يااة ضااه ة مااو املساااعد  
االحتياجات تتجاوز  در  فرنساا والبلاداو القليلاة الاا  بيد أوَّ . اإلنسانية

الاادو  بأساره ينبغااي  ع اار اجملت اع ولااو يارى أوَّ . تع ار معهااا يف الع لياة
، علااا  املساااتوى اإلنسااااين، بااااالنظر إىل أوال  : أو يسااالت االااااة ا الاااات

 ي اااات يف اةنااااوب تاااادفق الالجئااااح إىل املن قااااة اإلنسااااانية ا منااااة الااااا أت 
بالع ر احلاسام  إالَّ  الغريب مو رواندا وحالة البلد كير الياؤسة، ال مييو

بعة لألمام املتحاد  واملنظ اات مو جانف الدول والوكاالت اإلنسانية التا
، ينبغااي اانيااا  . غااع احليوميااة أو مينااع انتشااار اةااو  واملاارض بعااد اجملااازر

التعزيااااازات التابعاااااة لبعثاااااة ا مااااام املتحاااااد  لتقاااااد  َوزْ   بأسااااار  ماااااا ميياااااو
فااالقوات الفرنسااية والساانغالية يف رواناادا ال ميينهااا . املساااعد  إىل رواناادا

فهااذه ليساات مه تهااا . شااألا جملااس ا مااواحللااول بااذاهتا حماار ع ليااة أن
أهنااا “ الفااعوز”لااي نيااة حيومااة فرنسااا الااا بيناات يف بدايااة ع ليااة  وال

مااو شااأو وجااود  ااو  كبااع  فااروَّ  .يولياا /تنااوي سااحف  واهتااا بنهايااة متااوز
لألمام املتحاد  علا  ا راضاي الروانديااة وحاده أو ميي او ماو بادء انتعااا  

هلذا . االستقرار وتوسيع الع ر اإلنساينالبلد عو طريق تعزيز العود  إىل 
 السبف، تناشد فرنسا اجملت ع الدو  برحلاح أو يبذل ما أمين  مو أجر

، يتو اااال ا ماار علااا  وأ ااعا  . ز العاجاار لبعثاااة ا ماام املتحاااد  املعاازَّ الااَوزْ  
ا مم املتحد  ومنظ اة الوحاد  ا فريقياة ودول من قاة البحاعات الياربى 

و لا ماو أجار التو ار إىل حار سياساي راسان ميي ايف أو تستهدم نفوذ
ماااو روح اتفااااا  حتقياااق املصااااحلة الوطنياااة، وكاااذلت، ان ال اااا   روانااادا ماااو

ويف لااذا . أروشااا، مااو حتقيااق توافااق ا راء االجت اااعي والسياسااي الااالزم
ميداو حقوا اإلنساو  الصدد، ينبغي  جهز  ا مم املتحد  املهتصة يف

إوَّ   اااااااااؤال   وا تااااااااتم كل تاااااااا . أو تساااااااات ر يف اإلجااااااااراءات الااااااااا باااااااادأهتا
تنفياااااذ روانااااادا يعت اااااد علااااا   ااااادر  اجملت اااااع الااااادو  علااااا  كفالاااااة ال مصاااااع
االم  مله ااة حفاام الناااج  ومااو مث ماااو . الااا تقااوم هبااا ا ماام املتحااد الس 

تباااذهلا  احلت ااي ا و أو يتاااوىل اجملت اااع الاادو  بأساااره القياااام باااةهود الاااا
 .027فرنسا

الع لياة اإلنساانية الاا ال غباار عليهاا الاا  وذكر رثار ا رجنتاح أوَّ 
عياري احلياد والنزالة اللذيو ملوفقا   تقودلا فرنسا يف رواندا ةري تنفيذلا
لع ليااااة ذات طاااااابع ( 0222) 222ساااابق أو أ رمهااااا اجمللاااااس يف القاااارار 

ااا يساااع  اجملت اااع  وتت لاااف احلالاااة املأسااااوية يف روانااادا أو. ر إنسااااين   
بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل َوزْ   ماااو أجااار الااادو  جالااادا  

 ماو أجار متياح البعثاة ماو رواندا بشيلها املوسع دوو مزيد ماو التاأ ع
أني اات هبااا،  وافقااة اجملت ااع الاادو  و وافقااة  التنفيااذ الياماار للواليااة الااا
لنااااح ضااارور  واضاااحة  ويااارى وفاااد بلاااده أو. طاااريف الصااارا  علااا  الساااواء

________ 
027 S/PV.3402  5إىل  2الصفحات. 
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لتعزياااز آلياااات ا ماااو اة ااااعي يف منظوماااة ا مااام املتحاااد  حااا  يتسااال 
بعثاة ا مام املتحااد  َوزْ    ناف الصاعوبات التنفيذياة اليباع  الااا ع لات

 .028رواندا لتقد  املساعد  إىل

بيااااااو ماااااو (: 3215اةلساااااة ) 0222يوليااااا  /متاااااوز 02املااااا ر   المقررررررر
 الرؤيس

، 022موجَّهة إىل رؤيس اجمللس 0222يولي  /متوز 02برسالة م ر ة 
للتاادلور السااريع نظاارا   طلااف رثاار فرنسااا عقااد جلسااة عاجلااة لل جلااس

أفضااا  إىل نااازوح أعاااداد ضاااه ة ماااو الساااياو للحالاااة يف روانااادا الاااذي 
 املدنيح، والذي ينذر حسف  ول  بو او  كارااة إنساانية أ ارى وبتعاريس

لم   .وا مو يف املن قة لله رالس 
، اساتجابة 0222يوليا  /متاوز 02، املعقود  يف 3215ويف اةلسة 

وبعااااااد إ اااااارار . ل لااااااف رثاااااار فرنسااااااا، اسااااااتأنال اجمللااااااس نظااااااره يف البنااااااد
 لااااا ، عقاااااف مشااااااوراتأنااااا   اااااد أتذو  ، أعلاااااو الااااارؤيسا ع اااااال جااااادول
في ااا بااح أعضاااء اجمللااس، بااأو يااد  بالبياااو التااا  بالنيابااة عااو  أتجرياات
 : 031اجمللس

يشاااعر جملاااس ا ماااو بااااةز  إزاء اسااات رار القتاااال يف روانااادا الاااذي يسااافر 
ومييو أو ت دي لذه احلالة بسرعة كبع  . نزوح أعداد ضه ة مو السياو عو

كاراااااة إنسااااانية أ اااارى، هتاااادد وتعاااار ض لله اااار االسااااتقرار يف املن قااااة   إىل و ااااو 
علاا  البلااداو تااأاعا    ااعا   تاادفق لاا الء الالجئااح مااو شااأن  أو ياا ارإوَّ  حيااص
 .اجملاور 

 :جملس ا موفروَّ  وإزاء لذه احلالة اا ع 
ي الااف بو ااال فااوري وغااع مشااروط إلطااالا النااار، وياادعو ا طاارا  إىل 

بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  يف روانااادا بااااإلجراءات الاااا إباااال   اؤاااد 
 تتهذلا يف لذا الصدد؛

. حياااص علااا  اساااتئنا  الع لياااة السياساااية يف إطاااار اتفااااا أروشاااا للسااالم
املن قة وا ماح العاام ورثلا  ااااص ومنظ اة الوحاد  ا فريقياة إىل  ويدعو بلداو

 الع لية؛ لذه اإلسهام بنشاط يف
ديد ال ابع اإلنساين لل ن قة ا منة يف جناوب غارب روانادا، ي كد مو ج

وساايبقي املسااألة . حتاارتم عيااع ا طاارا  املعنيااة ذلاات بشااير كاماار وي الااف أو
  يد االستعراض الد يق؛

الاااادول ا عضاااااء ووكاااااالت ا ماااام املتحااااد  واملنظ ااااات غااااع أيضااااا   حيااااص
املساااعد  اإلنسااانية  تعبئااة عيااع املااوارد املتاحااة مااو أجاار تقااد  احليوميااة علاا 

 السياو املدنيح الذيو يعيشوو لذه احملنة؛ السرعة إىل  جْ وَ  عل 

________ 
 .6و  5املرجع نفس ، الصفحتاو  028
022 S/1994/823. 
031 S/PRST/1994/34. 

بعثااة َوزْ   يادعو الاادول ا عضاااء إىل تقااد  املساامهات الالزمااة الااا تيفاار
 ا مم املتحد  املوسعة يف رواندا يف املستقبر القريف؛

جملس ا مو عا د العزم عل  متابعة ت ورات احلالة يف روانادا وسايبقي  إوَّ 
 .لذه املسألة  يد نظره عل  حنو نشيط

بيااو ماو (: 3202اةلساة ) 0222أغسا س /آب 01املا ر   رررررالمق
 الرؤيس

( 0222) 225بااااااالقراريو وع ااااااال   ،0222أغساااااا س /آب 3يف 
عاااو احلالاااة يف تقريااارا   ا ماااح العاااام إىل اجمللاااس ااادَّم  ،(0222) 222 و

طاارأ حتااول علاا  احلالااة يف بأنَّاا   وأفاااد ا مااح العااام يف التقرياار. 030رواناادا
(. 0222) 222و ( 0222) 225رواناااااااااااادا منااااااااااااذ اختاااااااااااااذ القااااااااااااراريو 

بسااا ت اةبهاااة الوطنياااة الرواندياااة ساااي رهتا العسااايرية علااا  معظااام  فقاااد
لناار ماو ، أعلنات و اال إطاالا ا0222يولي  /متوز 08 ويف. أحناء البلد

يوليااااا  /متاااااوز 02احلااااارب ا للياااااة، ويف فعلياااااا   جاناااااف واحاااااد، راااااا أهنااااا 
.  اعاااد  عريضاااة ، تشااايلت حيوماااة وحاااد  وطنياااة انتقالياااة ذات0222
 ع، داار الوضااع اإلنساااين متقلبااا  لااروب ا لااا  باادا وكأناا  تراَجاا ورغاام أوَّ 
ومثة  لق  اص مو إميانية حدوع نزوح عاعي . حد كبع إىل ومت يعا  
ماااااو املن قاااااة اإلنساااااانية احمل ياااااة يف جناااااوب غااااارب روانااااادا عنااااادما آ ااااار 

ولااذا يواجاا  . 0222 يولياا / متااوز 30تنسااحف القااوات الفرنسااية حبلااول 
تلبيااة االحتياجااات : اجملت ااع الاادو  أربعااة حتااديات إنسااانية أساسااية لااي

الفوريااااة إلنقاااااذ حيااااا  الالجئااااح؛ وتسااااهير العااااود  املبياااار  ملااااو فااااروا مااااو 
اهلياكاار ا ساسااية يف رواناادا؛ وكفالااة التحااول الساالس  ديااارلم؛ وإ ااالح

وماااع تغاااع . أنشاااأهتا القاااوات الفرنساااية يف املن قاااة احمل ياااة اإلنساااانية الاااا
علاا   ااعيد الوا ااع يف رواناادا  ااالل ا سااابيع القليلااة  جااذريا   احلالااة تغااعا  

 املاضااية، أجاارت بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا تعااديال  
 اااط ع لياهتاااا ليفالاااة االساااتقرار وا ماااو يف من قاااا الشااا ال الغاااريب ا

واةناااوب الغاااريب ماااو روانااادا؛ وتثبيااات احلالاااة ور ااادلا يف عياااع منااااطق 
تشجيع الالجئح والنازحح عل  العود ، وتوفع ا مو والدعم لع لياات 
املساااعد  اإلنسااانية دا اار رواناادا أاناااء  يااام املنظ ااات اإلنسااانية برتتيااف 

د  الالجئااح؛ عااو طريااق الوساااطة واملساااعي احل يااد ، والع اار علاا  عااو 
 .رواندا حتقيق املصاحلة الوطنية يف

  بااالرغم مااو الياارب الااذي حاار برواناادا، وأشااار ا مااح العااام إىل أنَّاا
. يف التااد ر اجملت ااع الاادو  تااردد طااويال   فقااد زاد مااو حجاام الفجيعااة أوَّ 

ت بياق العدالاة علا  املسا ولح  وةف عل  اجملت ع الدو  ا و أو ييفار
وعالو  علا  ذلات، ةاف علا  اجملت اع أو يباذل  . عو و و  لذه اةراؤم

كااار ماااا يف وساااع  لتهفياااال شاااد  املعاناااا  اإلنساااانية املروعاااة الاااا تساااود 
 ي اااااااات الالجئاااااااح يف زاؤاااااااع ويف عهورياااااااة تنزانياااااااا املتحاااااااد  وأوغنااااااادا 

________ 
030 S/1994/924. 
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العااود  بدرجااة معقولااة مااو  وبوروناادي؛ ومتيااح الالجئااح واملشاارديو مااو
ويف لااذا الصاادد، أعاارب . ا مااو إىل ديااارلم أو إىل مناااطق آمنااة أ اارى

 اااوات يف روانااادا َوزْ   ا ماااح العاااام عاااو امتنانااا  للحيوماااات الاااا  اااررت
ويف الو اات نفساا ، يساااوره . أجاار دعاام اةهااود اإلنسااانية أو زاؤااع مااو/و

 اوات أجنبيااة   عادل  ستنشاأ إذا ع لات  لاق بسابف مشااكر التنسايق الاا
حتاات  ياداهتااا الوطنيااة، إىل جانااف بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  
إىل روانااااادا، الاااااا لاااااي حتااااات  يااااااد  ا مااااام املتحاااااد ، والقاااااوات املوالياااااة 

والوضاع املثاا  لاو أو تياوو عياع القاوات ا جنبياة . للحيومة اةدياد 
ماام املتحااد  لتقااد  مااو بعثااة ا جاازء ا  املشاارتكة يف دعاام اةهااود اإلنسااانية

 ر لااااااااذا فساااااااايحص علاااااااا  أو ييااااااااوووإذا تعااااااااذَّ . املساااااااااعد  إىل رواناااااااادا
القاااوات ا جنبياااة  وجاااف إذو ماااو جملاااس ا ماااو، حااا  إذا كانااات  َوزْ 

واليتهااا إنسااانية  اارفة، وأو يااتم وضااع ترتيبااات اتصااال ر يااة بينهااا وبااح 
 .البعثة

ييااااوو اهلااااد    ال بااااد أو وا تااااتم ا مااااح العااااام تقريااااره بااااالقول إنَّاااا
إ امااة نظااام للحياام عااريس القاعااد  يع ااي كافااة  السياسااي النهاااؤي لااو

عنا ااااااار اجملت ااااااااع، بصااااااار  النظاااااااار عاااااااو ا  اااااااار اإلااااااااين أو املسااااااااتوى 
وال يزال اتفاا . با مو ويشركها بنصيف يف البلد االجت اعي، إحساسا  

 وسو  ييوو. إل امة مثر لذا النظام عريضا   ر املبادئ وإطارا  أروشا يوف  
ملنظ ة الوحاد  ا فريقياة وعهورياة تنزانياا املتحاد  اللتاح سااعدتا يف إبارام 

 أما جعاو رواندا ا ربعاة فعلايهم. اتفاا أروشا دور  اص يف لذا اجملال
مساااا ولية  ا ااااة يف تعزيااااز االسااااتقرار يف لااااذا البلااااد وكفالااااة عاااادم أيضااااا  

 .استهدام أراضي  يف موا لة تقويس االستقرار
، أدرل 0222أغس س /آب 01، املعقود  يف 3202ويف اةلسة 

وعقااااف إ اااارار جاااادول . اجمللااااس تقرياااار ا مااااح العااااام يف جاااادول أع الاااا 
اا   ا ع ااال، عاادل   انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل( االحتاااد الروسااي)الاارؤيس وجَّ
في ااا بااح أتجرياات  لاا ، عقااف مشاااورات   ااد أتذو أنَّاا مث أعلااو. 032وااااؤق

 : بالنيابة عو اجمللس 033البياو التا أعضاء اجمللس، بأو يد  
ال يزال جملس ا مو يشعر بقلق بالغ إزاء احلالة املو وفة يف تقرير ا ماح 
العااام بشااأو رواناادا وتقااارير اإلحاطااة اإلعالميااة الشاافوية الااا أدلاات هبااا ا مانااة 
العاماة، والسااؤد  يف روانادا وبلااداو املن قاة حياص يتج ااع مالياح ماو املشاارديو 

ناااحيا الغااذاء واملرافااق الصااحية علاا   جئااح يف داارو  شااديد  القسااو  مااووالال
 .السواء

________ 
؛ (S/1994/861)القاؤم بأع ال زاؤع مو  0222يولي  /متوز 02رساؤر م ر ة  032

؛ (S/1994/922)ماااو القااااؤم بأع اااال عهورياااة تنزانياااا املتحاااد   0222أغسااا س /آب 2و 
 0222أغسا س /آب 5؛ و (S/1994/923)مو ا مح العاام  0222أغس س /آب 0 و

ماااو ناؤاااف رثااار  0222أغسااا س /آب 2 ؛ و(S/1994/945)ماااو القااااؤم بأع اااال تاااونس 
 8 و 2؛ كلهاااا موجَّهاااة إىل رؤااايس جملاااس ا ماااو؛ ورساااالتاو م ر تااااو (S/1994/950)أملانياااا 
أغساااااا س موجهتاااااااو إىل ا مااااااح العااااااام ورؤاااااايس اجمللااااااس مااااااو القاااااااؤم بأع ااااااال فرنسااااااا /آب
(S/1994/933 و S/1994/944.) 

033 (S/PRST/1994/42.) 

وإو جملااس ا مااو إذ يضااع يف اعتباااره لااذه احلالااة الشااديد  اا ااور  يعتاارب 
لااي االسااتجابة لألزمااة اإلنسااانية حاليااا   امله ااة الفوريااة الااا يتعااح القيااام هبااا أوَّ 

هلاذه الغاياة، يعارب اجمللاس  وحتقيقاا  . تانقالت الساياو الضه ة الا جن ت عو
عاااو تقاااديره ة ياااع الااادول ا عضااااء ووكااااالت ا مااام املتحاااد  واملنظ اااات غاااع 

علا   احليومة وا فراد الذيو استجابوا هلذا التحدي اإلنسااين ويشاجعهم عيعاا  
التهفياااال  ااادر  موا ااالة وتيثياااال جهاااودلم،  ا اااة يف إ لااايم روانااادا، هباااد 

مسااااكنهم  ة الاااا يعانيهاااا الساااياو الاااذيو فاااروا ماااواسااات اعتهم ماااو وطاااأ  احلالااا
 .و رالم

ويعتقااد اجمللااس كااذلت أو عااود  الالجئااح واملشاارديو إىل ديااارلم بسااارعة 
ويف لاذا الصادد، ياديو اجمللاس . يف ت بياع احلالاة يف روانادا أساسيا  عنصرا   تعترب

حيااولوو مانعهم ختويال الالجئح الا يضا لع هباا ماو  بقو  احملاوالت الرامية إىل
وحياااص القيااااد  الساااابقة لروانااادا وماااو يتولاااوو املسااا ولية . ماااو العاااود  إىل روانااادا

السياسااااية يف  ي ااااات الالجئااااح علاااا  التعاااااوو مااااع رثلااااي احليومااااة احلاليااااة يف 
عااو احملاااوالت واحل ااالت  جهااود املصاااحلة واإلعاااد  إىل الااوطو والتو ااال حاااال  

ر احلالة يف رواندا وحاس الالجئاح علا  البقااء الدعاؤية الرامية إىل زعزعة استقرا
 .املنف  يف

وعالو  عل  ذلت، يرحف جملس ا مو بارعالو احليوماة اةدياد  لروانادا 
اساااتعدادلا للتشااااجيع علااا  عاااود  الالجئااااح واملشااارديو وضااا او  ااااايتهم  عاااو

وحقو هم القانونية وإتاحة و ول املعونة إىل مو حيتاجوو إليهاا يف سااؤر أرجااء 
  ْجااااوَ  ولااااو يعتاااارب احليومااااة اةديااااد  لرواناااادا مساااا ولة عااااو القيااااام علاااا . لاااادالب

بتنفيذ لذه التعهدات الا لي أمر أساسي لتعجير عاود  الالجئاح إىل  السرعة
 . رواندا

حيوماااة روانااادا إىل كفالاااة عااادم اختااااذ أي إجاااراءات أيضاااا   وياادعو اجمللاااس
 وحتقيقااا  . نا  أشااغاهلمانتقاميااة ضااد مااو يرغبااوو يف العااود  إىل مساااكنهم واسااتئ

ع اجمللاااس حيوماااة روانااادا علااا  التعااااوو ماااع ا مااام املتحاااد ، هلاااذه الغاياااة، يشاااج  
، (0222) 235سااي ا مااع ةنااة اااارباء املنشااأ   وجااف  اارار جملااس ا مااو  وال

يف ضاا او إحضااار املساا ولح عااو ارتياااب الفظاااؤع يف رواناادا، وال سااي ا جرميااة 
طريااااق آليااااة أو آليااااات مناساااابة تيفاااار إ امااااة  إباااااد  ا جناااااس، إىل العدالااااة عااااو

ويف لااااذا السااااياا، . لل عااااايع الدوليااااة للعدالااااةوفقااااا   حماك ااااات نزيهااااة وحمايااااد 
وأيادت فيا  إنشاااء ما  را   يرحاف اجمللاس بالبيااو الاذي أدلات باا  حيوماة روانادا
 0222يوليااا  /متاااوز 26حمي اااة دولياااة ك اااا يرحاااف بتقريااار ا ماااح العاااام املااا ر  

برنشاااء ةنااة اااارباء وتعيااح أعضاااؤها وحيااص اللجنااة علاا  تقااد  النتاااؤ  املتعل ااق 
 .الا ختلص إليها يف أ رب و ت ريو

ويرحااف جملااس ا مااو  ااا يعتزماا  ا مااح العااام مااو تيييااال املهااام الع ليااة 
لتغااع الوضااع، وذلاات يف وفقااا   لبعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا

 (.0222) 225مو إطار  رار جملس ا 
اليامر لبعثة ا مم املتحد  لتقد  املسااعد  الَوزْ   وي كد جملس ا مو أو

ماااو شاااأهنا أو  ماااو أجااار هتيئاااة بيئاااة أكثااار أماناااا  لاماااا   عنصااارا   إىل روانااادا ساااي ثر
 عاااار مااااو ع ليااااة عااااود  الالجئااااح واملشاااارديو وحتااااول دوو حاااادوع مزيااااد مااااو 

ة اإلنسااااانية ا منااااة، ورااااا مييااااو أو التاااانقالت الساااايانية، وال سااااي ا مااااو املن قاااا
ومو ا مهية  ياو أو يتم دو ا مزياد . ي دي إىل تفا م احلالة يف البلداو اجملاور 
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مااو بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  جاازء ا  الوحاادات الااا سااتيووَوزْ   مااو الاااتأ ع
املساااعد  إىل روانااادا وأو تقااادم إليهااا، يف أ ااارب و ااات ريااو، املسااااعد  التقنياااة 

 .الغرض لا حتتاجها هلذاا
مارا بح مادنيح يف إ لايم روانادا مسا ولح َوزْ   أمهيةأيضا   ويالحم اجمللس

ويرحااف يف لااذا الصادد بالتاادابع الااا ارتآلااا . عاو ر ااد إ امااة منااا  أكثار أمانااا  
املفوض السامي لش وو حقوا اإلنسااو يف إطاار واليتا   سااعد  بعاس الادول 

 .ا عضاء
ااوي كااد جملااس  ر، حسااب ا لم يشااي  ا مااو مااو جديااد أو اتفاااا أروشااا للس 

 مرجعيااا  إطااارا   ،0222أغساا س /آب 3ي كااده ا مااح العااام يف تقريرياا  املاا ر  
وياااااذك ر اجمللاااااس حيوماااااة روانااااادا . لتعزياااااز املصااااااحلة الوطنياااااة يف روانااااادا مناسااااابا  

 ويف لااذا الصاادد،.  ساا وليتها يف   مشاار شااعبها مااو جديااد يف مصاااحلة وطنيااة
يثين اجمللس عل  البلداو اجملاور  لرواندا وعل  منظ ة الوحد  ا فريقياة اللتزامهاا 
ومسااااااعدهتا يف سااااابير حااااار النااااازا  يف روانااااادا ويشاااااجعها علااااا  موا ااااالة تعزياااااز 

ويعتقاد جملاس ا ماو أو البلاداو اجملااور  . االستقرار يف البلد ويف املن قة بأسارلا
اساااتهدام أراضااايها ملاااواال  زعزعاااة عاااو كفالاااة عااادم أيضاااا   مسااا ولة ماااو جانبهاااا

 .استقرار احلالة

(: 3236اةلساااااة ) 0222أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 02املااااا ر   المقررررررر
 الرؤيس مو بياو

 225بااااااااااااالقرار وع ااااااااااااال   ،0222أكتااااااااااااوبر /تشااااااااااااريو ا ول 6 يف
عااو بعثاااة ا مااام  مرحلياااا  تقرياارا   ا ماااح العااام إىل اجمللاااس اادَّم  ،(0222)

وأفاد ا مح العام يف التقرير بأو . 032املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا
إطااالا منااذ إعااالو و ااال  ا ع ااال القتاليااة يف رواناادا  ااد تو فاات تقريبااا  

وفرضات حيوماة الوحاد  الوطنياة ذات . 0222يوليا  /متوز 08النار يف 
وحتقاق تقادم م ارد . رهالقاعد  العريضة سي رهتا عل  اإل ليم الوطين بأس

احليومااااة تاااادرح  يف اةهااااود املبذولااااة لت بيااااع احلالااااة يف رواناااادا، وباااادا أوَّ 
ضرور  دم  عيع مواطنيها، دا ر لياكلها اإلدارية وا منية بغس النظر 

ويف الو ااات الاااذي ال يااازال فيااا  أكثااار ماااو ملياااوين . عاااو انت ااااؤهم اإلااااين
بالتنسيق  يومة تبذل جهودا  الجئ رواندي يف البلداو اجملاور ، كانت احل

. ماااع ا مااام املتحاااد  لتشاااجيع عاااودهتم إىل روانااادا بصاااور  طوعياااة وآمناااة
وأوعااز ا مااح العااام إىل رثلاا  اااااص بااأو يقااوم ببعثااة إىل زاؤااع وعهوريااة 
تنزانيا املتحد  ملعاةة املشيلة املت ثلة يف وجود زع اء سياسايح ساابقح 

 ات الالجئح الروانديح، وال سي ا وعنا ر عسيرية وميليشيات يف  ي
يف  أمنيااا   يف املهي ااات املوجااود  يف زاؤااع، ولااي مشاايلة سااببت اضاا رابا  

ص امل ثاااار اااااااص لألمااااح العااااام إىل أو أجنااااع ساااابير و لتاااا. املهي ااااات
ليفالة سالمة الالجئح وحريتهم يف العود  إىل رواندا لي فصر الزع اء 

احليوميااة الروانديااة السااابقة عااو  السياساايح وجنااود وميليشاايات القااوات
________ 

032 S/1994/1133. 

وبغيااة معاةااة املشاايالت املرتب ااة بااذلت معاةااة أك اار . بقيااة الالجئااح
وتقياايم املت لبااات املاليااة واللوجسااتية وا منيااة، أنشاائ فريااق عاماار مشاارتح 

 . بح زاؤع وا مم املتحد 
وأيد ا مح العام كذلت التو ية الا  دمتها ةنة اارباء يف تقريرلا 

  بأو تتوىل حمي ة جناؤية دولية حماك ة ا فراد املشاتب  يف ارتيااهبم  وَّ ا
 انتهاكات   ع  للقانوو اإلنساين الدو  وجراؤم ضد اإلنساانية وأفعااال  

اللجنة ترى توسيع ن ااا والياة  وأشار إىل أوَّ . مو أفعال إباد  ا جناس
احملي اااااة الدولياااااة ليوغوساااااالفيا الساااااابقة حبياااااص تشااااا ر اةاااااراؤم الدولياااااة 

إنشاااء حمي ااة باادال  مااو  0222أبرياار /نيساااو 6املرتيبااة يف رواناادا منااذ 
 إىل اجمللااس يف البااتل حالياا   ويرجاع ا ماار. جناؤياة دوليااة  صصاة مسااتقلة

 .الصدد يف منهال الع ر الواجف اتباع  يف لذا
حيوماة روانادا علا  إداماة احلاوار الصاري  أيضاا   وحص ا مح العام

ماااع عياااع فئاااات املصاااا  السياساااية  اااا يف ذلااات املسااا ولوو احليومياااوو 
مااااا عاااادا ا فااااراد الااااذيو يثباااات، بااااال را القانونيااااة، أهناااام  السااااابقوو، يف

 وأشااااااار إىل أوَّ . متورطااااااوو بصاااااافة مباشاااااار  يف أع ااااااال إباااااااد  ا جناااااااس
ز وجهااة النظاار القاؤلااة مااا حوهلااا تعااز   ات املتتابعااة دا اار رواناادا ويفالت ااور 

إزاء مسااألة املصاااحلة الوطنيااة وغعلااا مااو أوسااع ن ا ااا   بااا  هناا بضاارور  ات  
اار بااأو البعثااة الااا أوفااد بلاادلا اجمللااس إىل بوروناادي . جوانااف ا زمااة وذكل

أو اات، يف علااة أمااور، بعقااد  0222أغساا س /آب 02و  03يااومي 
  دو  لبحاااااص مشااااااكر تلااااات املن قاااااة دوو اإل لي ياااااة، و اااااال إنَّااااا مااااا متر

سيوا ر التشاور مع عيع ا طرا  ذات الصلة بغية حتديد كيال مييو 
 .لألمم املتحد  املساعد  يف اإلعداد مل متر مو لذا القبير ويف عقده

أكتاااااااااااوبر /تشاااااااااااريو ا ول 02، املعقاااااااااااود  يف 3236ويف اةلساااااااااااة 
وعقف إ رار . ا مح العام يف جدول أع ال ، أدرل اجمللس تقرير 0222

اا   جاادول ا ع ااال، انتباااه أعضاااء اجمللااس ( امل ليااة املتحااد )الاارؤيس وجَّ
موجَّهااة إىل رؤاايس اجمللااس  0222ساابت رب /أيلااول 28إىل رسااالة م ر ااة 
 يفأتجرياات  لاا  بعااد مشاااورات   ااد أتذو أنَّاا مث أعلااو. 035مااو رثاار رواناادا

 :036يد  بالبياو التا  بالنيابة عو اجمللسبح أعضاء اجمللس، بأو  ما
لااس ا مااو يف التقرياار املرحلااي املقاادم مااو ا مااح العااام بشااأو بعثااة نظاار جم

وي كاااد اجمللاااس علااا  ا مهياااة الااااا . ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل رواناااادا
بالنسابة باالغ ا مهياة أمارا   يوليها لدور البعثة، الا يعد حضورلا احملايد واملساتقر

  الاااذي وضاااع  ا ماااح ولاااو يرحاااف باةااادول الااازمين املااانقل . لتهيئاااة أوضاااا  آمناااة
البعثااااة والااااذي يقصااااد باااا  حتقيااااق ا مااااو يف عيااااع   اعااااات البلااااد لااااَوزْ   العااااام
 ااااا تقدماااا  البعثااااة أيضااااا   ويرحااااف. داااارو  تفضااااي إىل عااااود  الالجئااااح وهتيئااااة
إنشاااااااء  ااااااو   مساااااااعد  للجهااااااود الااااااا تبااااااذهلا حيومااااااة رواناااااادا مااااااو أجاااااار مااااااو

ولااااااو يشااااااجع البعثااااااة علاااااا  موا اااااالة تقااااااد  تلاااااات . جديااااااد  موحااااااد  شاااااارطة
________ 

035 S/1994/1115. 
036 S/PRST/1994/59. 
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وي لااف إىل ا مااح العااام أو يقاادم إلياا  معلومااات تفصاايلية عااو لااذا  .املساااعد 
 .الربنام 

وماااااا زال جملاااااس ا ماااااو يسااااااوره  لاااااق باااااالغ إزاء حمناااااة مالياااااح الالجئاااااح 
يعياد تأكياد رأيا  الاذي  ولو. وا شهاص املشرديو يف رواندا ويف بلداو املن قة

مفااااده أو عاااودهتم إىل دياااارلم أمااار جاااولري لت بياااع احلالاااة يف روانااادا ولتحقياااق 
ويشجف است رار أع ال الرتويع والعناال دا ار  ي اات . االستقرار يف املن قة

ويرحااف . الالجئااح الااا يقصااد هبااا منااع الالجئااح لناااح مااو العااود  إىل ديااارلم
يااااة تنزانيااااا املتحااااد  وبوروناااادي باملساااااعد  علاااا  بااااالتزام حيومااااات زاؤااااع وعهور 

تساااوية املشااااكر الاااا تواجااا  الالجئاااح، ويااادعولا إىل باااذل كااار ماااا يف وساااعها 
ليفالااة ساااالمة الالجئاااح وساااالمة املاااودفح الااادوليح الاااذيو يقااادموو املسااااعد  

 .الالجئح اإلنسانية إىل
اده أو أجادى بالرأي املعرب عن  يف التقرير ومفعل ا   وحييط جملس ا مو

ساابير ليفالااة سااالمة الالجئااح وحااريتهم يف العااود  إىل رواناادا لااو فصاار القاااد  
السياسااايح وجنااااود وميلشاااايات القااااوات احليومياااة الروانديااااة السااااابقة عااااو بقيااااة 
الالجئاح، ويت لااع إىل تلقااي تقريار الحااق مااو ا مااح العاام عااو لااذه املسااألة يف 

أماااااور، إىل اساااااتنتاجات فرياااااق  ، يف علاااااةأ ااااارب و ااااات رياااااو، يياااااوو مساااااتندا  
املتحااااااااد  املشااااااااارح يف الفريااااااااق العاماااااااار املشاااااااارتح بااااااااح زاؤااااااااع وا ماااااااام  ا ماااااااام
وي كااااد ماااار  أ اااارى علاااا  املساااا وليات الااااا تقااااع علاااا  عاااااتق البلااااداو  .املتحااااد 

اجملاور ،  ا يف ذلت املس ولية عو كفالة عدم استهدام أراضيها لزعزعة اساتقرار 
 .احلالة

بشااير حاساام علاا  احلالااة دا اار رواناادا أيضااا    ااالوعااود  الالجئااح تتو 
ويالحم جملس . نفسها،  ا يف ذلت وجود منا  مو الثقة وهتيئة بيئة أكثر أمنا  
عهام الساريع يف لاذا زْ ا مو الدور اهلام الذي سييوو ملرا   حقوا اإلنساو ووَ 

  التعااااوو بيااانهم وباااح بعثااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد أمهيااةأيضاااا   ويالحااام. الصاادد
 وي كد جملس ا مو ا مهية الا يوليهاا حلصاول البعثاة علا . املساعد  إىل رواندا

يأمااار أو تسااااعد  ولاااو. مااو أجااار تقاااد  إعاااالم موضااوعيفعَّالاااة   دمااة إذاعياااة
املتحاااد  املقرتحاااة ماااو الشااارو  يف  حيوماااة روانااادا يف متياااح حم اااة إذاعاااة ا مااام

 .البص يف أ رب و ت مست ا 
بااااةهود الاااا تباااذهلا حيوماااة روانااادا لتيساااع عاااود  ويرحاااف جملاااس ا ماااو 

. الالجئح ولبادء ع لياة املصااحلة الوطنياة والتع اع يف البلاد، ولاي ع لياة  اعبة
وي كاد . ولو يالحم مع القلق التقارير الا تفيد حبدوع بعس ا ع اال الثأرياة

علااااا   ناااااف ارتيااااااب أياااااة أع اااااال اأرياااااة ضاااااد العاؤاااااديو يعل قهاااااا  ا مهياااااة الاااااا
ويرحاااف اجمللاااس بالسااارعة الاااا . باملليياااةاملتعل قاااة  دياااارلم و اااوو حقاااو هم ىلإ

ردت هباااا ا مااام املتحاااد  وحيوماااة روانااادا علااا  اإلدعااااءات باااأو بعاااس جنااااود 
ولاو . اةي  الوطين الرواندي ر ا ييونوو مسا ولح عاو ع لياات  تار منتظ اة
 د يقااااا   قااااا  ي كااااد مااااا يعلقاااا  مااااو أمهيااااة علاااا  التحقيااااق يف لااااذه اإلدعاااااءات حتقي

 .وعاجال  

ويرحاااف جملاااس ا مااااو بالتأكياااد الاااذي  دماااا  الااارؤيس بيزميونغاااو  عضاااااء 
اجمللااااس بشااااأو التاااازام حيومااااة بلااااده بتحقيااااق املصاااااحلة الوطنيااااة وتعزيااااز احاااارتام 

علاا  يعل قهااا  وي كااد جملااس ا مااو علاا  ا مهيااة الااا. احلقااوا ا ساسااية لألفااراد
لاذا الصادد، ي ياد اجمللاس طلاف ا ماح  ويف. تنفيذ حيومة روانادا لاذا االلتازام

العااااام إىل حيومااااة رواناااادا إدامااااة احلااااوار الصااااري  مااااع عيااااع جم وعااااات املصااااا  
منهااااا لتحقيااااق مصاااااحلة حقيقيااااة بااااح عيااااع عنا اااار  السياسااااية يف رواناااادا سااااعيا  

ا ويشاجع جملاس ا ماو، . لماجملت ع الرواندي، يف إطار أحيام اتفاا أروشاا للس 
احليومااة الروانديااة علاا  موا االة جهودلااا لاادعو  أعضاااء ااصااوص،   ْجااوَ  علاا 

احلركااااة اة هوريااااة الوطنيااااة مااااو أجاااار التن يااااة الااااذيو   يشاااارتكوا يف املااااذاب  إىل 
االشااارتاح يف احليوماااة واساااتيعاب أفاااراد القاااوات احليومياااة الرواندياااة الساااابقة يف 

 .اةي  اةديد

املسا ولح عاو  وي كد جملس ا مو مو جديد رأي  ومفاده أنا  ةاف تقاد 
ارتياااب االنتهاكااات اا ااع  للقااانوو اإلنساااين الاادو  وأع ااال إباااد  ا جناااس 

ا شاااهاص الاااذيو اشااارتكوا يف لاااذه ا ع اااال  ولاااو ي كاااد علااا  أوَّ . لل حاك اااة
ويالحام أو أحياام االتفا ياة . مييو أو يأمنوا مو املقاضا  بالفرار ماو البلاد ال

ويف لاااذا الساااياا، . علااا  لااا الء ا شاااهاصاملتصااالة  ركاااز الالجئاااح ال تن باااق 
وسيتهذ . يف تو يات ةنة اارباء بشأو إ امة حمي ة دوليةحاليا   ينظر اجمللس

 .السرعةوجَّ   إجراء بشأو لذه املسألة عل 

ويشيد جملس ا مو باملساعد  املقدمة مو اجملت ع الدو  ووكااالت ا مام 
وياااااادعولا . لألزمااااااة يف رواناااااادااملتحااااااد  واملنظ ااااااات غااااااع احليوميااااااة اسااااااتجابة 

موا ااااااالة دع هاااااااا أانااااااااء فااااااارت  االنتقاااااااال الصاااااااعبة وإىل أو تبااااااادأ يف إعااااااااد   إىل
 وي ياااد آراء ا ماااح العاااام يف. والتع اااع دع هاااا ماااو اإلغاااااة إىل اإلنعاااا  توجيااا 
يتعلااااق بأمهيااااة تقااااد  مساااااعد  فوريااااة ومنسااااقة موجَّهااااة بصااااور   ا ااااة حنااااو  مااااا

اد  بناااء اهلياكاار ا ساسااية االجت اعيااة واال تصااادية اسااتعاد  اإلدار  املدنيااة وإعاا
 .للبلد

الت اورات احلا الة  ماا ياراه ماو أوَّ  ويتفق جملس ا مو مع ا مح العام يف
ز وجهاااااة النظااااار القاؤلاااااة بضااااارور  اتباااااا  هنااااا  أمشااااار إزاء مساااااألة يف روانااااادا تعاااااز  

علااا  ولاااو يشاااجع  . الوطنياااة وغعلاااا ماااو اةواناااف ا ساساااية لألزماااة املصااااحلة
موا ااالة مشااااورات  بشاااأو ال ريقاااة الاااا ميياااو هباااا لألمااام املتحاااد  أو تسااااعد يف 
التحضع مل متر دو  لبحص مشاكر تلت املن قة دوو اإل لي ية ويف عقاد ذلات 

 .امل متر

 .وسيبقي جملس ا مو لذه املسألة  يد نظره

(: 3253اةلسااااااة ) 0222نااااااوف رب /تشااااااريو الثاااااااين 8املاااااا ر   المقرررررررر
 (0222) 255 القرار

ا مااااح  اااادَّم  ،0222037أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 0برسااااالة م ر ااااة 
ولفااات ا ماااح . 038العااام إىل رؤااايس اجمللاااس التقريااار ا و  للجنااة ااااارباء

العام انتبااه اجمللاس إىل االساتنتاجات ا ولياة الاا  لصات إليهاا اللجناة، 
مو كال جان  النزا  املسل   د ارتيباوا  الفاات جساي ة  ولي أو أفرادا  

ماااو كاااال جاااان  النااازا  املسااال   اااد  للقاااانوو اإلنسااااين الااادو ؛ وأو أفااارادا  
________ 

037 S/1994/1125. 
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عنا ااار ماااو اهلوتااو ارتيبااات ب ريقاااة  ارتيبااوا جاااراؤم ضاااد اإلنسااانية؛ وأوَّ 
متسااااقة ومبيتااااة ومنتظ ااااة ومنهجيااااة أع ااااال إباااااد  أجناااااس ضااااد عاعااااة 

يوليااااا  /متاااااوز 05أبريااااار إىل /نيسااااااو 6توتساااااي، وذلااااات يف الفااااارت  ماااااو ال
و  تيشال اللجناة عاو أياة أدلاة علا  أو عنا ار ماو التوتساي . 0222

. ة القضاااء علاا  عاعااة اهلوتااو اإلانيااة بصاافتها لااذهاَّ بنياا ارتيباات أع اااال  
وأو ااات باااأو ييفااار اجمللاااس تقاااد  ا فاااراد املسااا ولح عاااو االنتهاكاااات 

اإلنساو ا نفة الاذكر الاا و عات يف روانادا  االل النازا  اا ع  حلقوا 
وأو ات . املسل  إىل القضاء أمام حمي اة جناؤياة دولياة مساتقلة وحماياد 

ل اجمللاااس النظاااام ا ساساااي لل حي اااة الدولياااة اللجناااة كاااذلت باااأو يعاااد  
 .ليوغوسالفيا السابقة حبيص ميينها أو تنظر يف اةراؤم املرتيبة يف رواندا

، 0222نااوف رب /تشااريو الثاااين 8، املعقااود  يف 3253لسااة ويف اة
إنشاء حمي ة دولياة : برواندااملتعل قة  احلالة”نظر اجمللس يف البند املعنوو 

حملاك ااة ا شااهاص املساا ولح عااو ارتياااب انتهاكااات جسااي ة للقااانوو 
اإلنسااااين الااادو  يف أراضاااي روانااادا واملاااواطنح الرواناااديح املسااا ولح عاااو 

وبعاد إ ارار جادول . “انتهاكات راالة يف أراضي الادول اجملااور  ارتياب
ااا   ا ع اااال، وإىل  032واااااؤقعااادل   الااارؤيس انتبااااه أعضااااء اجمللاااس إىلوجَّ

مشاااارو   اااارار مقاااادَّم مااااو االحتاااااد الروسااااي وا رجنتااااح وإساااابانيا وفرنسااااا 
 .021وامل لية املتحد  ونيوزيلندا والواليات املتحد  ا مرييية

املسا ولح عاو إوَّ  تيلم رثر االحتاد الروسي فقال و بر التصويت،
ولاذه . اةراؤم املرتيبة يف رواندا ةف أو يلقوا العقاب الذي يساتحقون 

لاااي امله اااة الرؤيساااية، ولياااو ليسااات الوحياااد ، لل حي اااة الدولياااة الاااا 
أو احملي اااااة، حبيااااام نشااااااطها، ينبغاااااي أو تشاااااجع أيضاااااا   ورأى. ستتنشاااااأ

الم  وعاود  الالجئاح واساتعاد  ع لياة املصااحلة الوطنياة واحلفااع عليا  الس 
وأعااارب عاااو اعتقااااده باااأو تأيياااد  ااارار اجمللاااس سااايع ي إشاااار  . يف رواناادا

واضااحة و اطعااة أ اارى مفادلااا أو اجملت ااع الاادو  لااو يساايت عااو أي 
انتهاح   اع ملعاايع القاانوو اإلنسااين الادو  أو عاو أي  الار حلقاوا 

تاااارين إنشااااء احملااااكم الدولياااة، الاااذي بااادأ وأشاااار كاااذلت إىل أو . الفااارد
ا تنااا  بلااده بضاارور  إنشاااء حمي ااة يعااز ز  بيوغوسااالفيا السااابقة مث رواناادا،

 .020جناؤية دولية داؤ ة يف املستقبر القريف

________ 
 235ماااو القااارار  0تقريااار ا ماااح العاااام عاااو إنشااااء ةناااة ااااارباء ع اااال باااالفقر   032

(0222( )S/1994/879) ماااااو ا ماااااح العاااااام  0222يوليااااا  /متاااااوز 22؛ والرساااااؤر امل ر اااااة
(S/1994/906)مااااو رثاااار رواناااادا  0222ساااابت رب /أيلااااول 28 ، و(S/1994/1115) 0، و 

ا ماااح العاااام، الاااا حييااار هباااا التقريااار ا و  للجناااة ااااارباء  ماااو 0222أكتاااوبر /تشااريو ا ول
تشااااااااريو  30، و (S/1994/1125( )0222) 232لقاااااااارار جملااااااااس ا مااااااااو  املنشااااااااأ  وفقااااااااا  

، (S/1994/1230)مو القاؤم با ع ال بالنيابة للبعثة الداؤ ة  وغندا  0222أكتوبر /ا ول
مح العام الا حيير هبا تقريري املقرر ااااص هة كلها إىل رؤيس جملس ا مو؛ ومذكر  ا املوجَّ 

 (.S/1994/1157)للجنة حقوا اإلنساو بشأو حالة حقوا اإلنساو يف رواندا 
021 S/1994/1168. 
020 S/PV.3453 3و  2، الصفحتاو. 

  وتا   03بأغلبية واعتت د  مشرو  القرار للتصويتطترح  وبعد ذلت
صاااويت ماااع امتناااا  عضاااو واحاااد عاااو الت( روانااادا)مقابااار  اااوت واحاااد 

 :ما يلي نص  ، ويف(0222) 255، بو ف  القرار (الصح)
 ،جملس ا مو إوَّ 

 عيع  رارات  السابقة بشأو احلالة يف رواندا؛ إذ ي كد مو جديد
 235مااو القاارار  3يف تقرياار ا مااح العااام املقاادَّم ع ااال  بااالفقر   و ااد نظاار

يوليااااا  /متاااااوز 22ويف رساااااالت  امل ر اااااة  0222يوليااااا  /متاااااوز 0املااااا ر  ( 0222)
بتقريااري املقاارر اااااص لرواناادا التااابع للجنااة حقااوا عل ااا   ، و ااد أحاااط0222
 اإلنساو،

 235القرار عااااو تقااااديره لع اااار ةنااااة اااااارباء املنشااااأ  ع ااااال  باااا وإذ يعاااارب
، وخبا ة تقريرلا الت هيدي بشأو انتهاكات القانوو اإلنساين الدو  (0222)

أكتااوبر /تشااريو ا ول 0حياار يف رسااالة ا مااح العااام امل ر ااة يف رواناادا، الااذي أت 
0222، 

أع ااال  عااو بااالغ  لقاا  إزاء التقااارير الااا تفيااد بااأوَّ  وإذ يعاارب ماار  أ اارى
نتهاكات املنتظ ة والواساعة الن ااا والصاار ة إباد  ا جناس وغع ذلت مو اال

 للقانوو اإلنساين الدو ،  د ارتيبت يف رواندا،
لم  تشي ر لذه احلالة ما برحت أوَّ  وإذ يقرر  وا مو الدوليح،هتديدا  للس 
لتقاااد  فعَّالاااة  علااا  وضاااع هناياااة هلااذه اةاااراؤم واختااااذ تااادابع منااا  وتصاا ي ا  

 ارتياهبا إىل العدالة،ا شهاص املس ولح عو 
يف الظااااااارو  ااا اااااااة لروانااااااادا، سااااااات يو حماك اااااااة  باااااااأوَّ  منااااااا  وا تناعاااااااا  
املساا ولح عااو االنتهاكااات اةسااي ة للقااانوو اإلنساااين الاادو  مااو  ا شااهاص

االم  حتقيااق لااذا اهلااد  وستسااالم يف ع ليااة املصاااحلة الوطنيااة ويف اسااتعاد  الس 
 و يانت ،

باااأو إنشااااء حمي اااة دولياااة حملاك اااة ا شاااهاص املسااا ولح عاااو  وإذ يااا مو
أع ااااال إباااااد  ا جناااااس وغااااع ذلاااات مااااو انتهاكااااات القااااانوو اإلنساااااين الاااادو  
املااذكور  أعاااله سااو  يسااهم يف ضاا او تو ااال لااذه االنتهاكااات وجاارب الضاارر 

 ال،الناجم عنها عل  حنو فعَّ 
احملاااااكم والنظااااام إىل التعاااااوو الاااادو  مااااو أجاااار تعزيااااز  وإذ ي كااااد احلاجااااة

القضاؤي يف رواندا، مع إيالء الت ام  اص لضرور  أو تتعامر لذه احملاكم ماع 
 فيهم، أعداد كبع  مو املشتب 

ينبغااي أو ( 0222) 235أو ةنااة اااارباء املنشااأ  ع ااال  بااالقرار  وإذ ياارى
با دلااااة علاااا  ارتياااااب املتعل قااااة  توا اااار علاااا  أساااااس عاجاااار عااااع املعلومااااات

 اااع  للقاااانوو اإلنسااااين الااادو  يف إ لااايم روانااادا وأو تقااادم تقريرلاااا انتهاكاااات  
 ،0222نوف رب / تشريو الثاين 31النهاؤي إىل ا مح العام حبلول 

  وجف الفصر السابع مو ميثاا ا مم املتحد ، وإذ يتصر 
  طلاااف حيوماااة روانااادا، إنشااااء  وجاااف لاااذا، بعاااد أو تلقَّااا يقااارر - 0

حمي ة دولياة لغارض واحاد لاو حماك اة ا شاهاص املسا ولح عاو أع اال إبااد  
ا جنااااس وغاااع ذلااات ماااو االنتهاكاااات اةساااي ة للقاااانوو اإلنسااااين الااادو  يف 
إ ليم رواندا واملواطنح الروانديح املس ولح عاو ارتيااب أع اال إبااد  ا جنااس 
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 االة املرتيبة يف أراضاي الادول اجملااور ، يف الفارت  باح وغعلا مو االنتهاكات امل
 ، وحتقيقاااا  0222ديسااا رب /كاااانوو ا ول  30و  0222ينااااير /كاااانوو الثااااين  0

هلذه الغاية، يقرر اعت اد النظام ا ساساي لل حي اة الدولياة لروانادا املرفاق هباذا 
 ؛022القرار

 ة الدولياة لروانادا مع احمليتاما   تعاونا   أو تتعاوو عيع الدول يقرر - 2
 هلذا القرار وللنظام ا ساسي لل حي ة، وأو تقاوم عياع الادول،وفقا   وأجهزهتا

ذلااات، باختااااذ أي تااادابع ضااارورية  وجاااف  وانينهاااا الدا لياااة لتنفياااذ بنااااء  علااا  
باالمتثاااال  يف ذلااات االلتااازام الااادو  أحياااام لاااذا القااارار والنظاااام ا ساساااي،  اااا

امر الا تصدرلا إحدى داؤري احملاك ة  وجاف املااد  ل لبات املساعد  أو لألو 
هباذه عل اا   مو النظام ا ساسي، وي لف مو الدول أو حتيط ا ماح العاام 28

 بأول؛ التدابع أوال  
وجاااوب إ  اااار حيوماااة روانااادا  بااار اختااااذ  ااارارات  وجاااف  يااارى - 3
 مو النظام ا ساسي؛ 27و  26املادتح 
الااااااادول واملنظ اااااااات احليومياااااااة الدولياااااااة واملنظ اااااااات غاااااااع  حياااااااص - 2

احليوميااة علاا  املسااامهة بتااوفع ا مااوال واملعاادات واااادمات لل حي ااة الدوليااة 
 لرواندا،  ا يف ذلت توفع املودفح ذوي اارب ؛

االساتعجال لاذا القارار   ْجاوَ  ذ علا إىل ا مح العام أو ينف   ي لف - 5
ص الرتتيبااات الع ليااة الالزمااة ليااي تاا دي احملي ااة ااصااو   ْجااوَ  وأو يضااع علاا 

،  ااا يف ذلاات تقااد  تو اايات إىل اجمللااس يف اال  فعَّاا الدوليااة لرواناادا مهامهااا أداء  
لل حي اااة وأو  أ ااارب و ااات رياااو بشاااأو ا مااااكو الاااا حيت ااار أو تياااوو مقااارا  

 يقدم إىل اجمللس تقارير دورية؛
لية لرواندا، مراعيا  اعتبارات أو حيدد اجمللس مقر احملي ة الدو  يقرر - 6

العدالااة واإلنصااا  واليفاااء  اإلداريااة،  ااا يف ذلاات إميانيااة اسااتدعاء الشااهود، 
بعقااد ترتيبااات مناساابة بااح ا ماام املتحااد  ودولااة  واال تصاااد يف النفقااات، ورلنااا  

املقاار، تيااوو مقبولااة لل جلااس، مااع مراعااا  جااواز  يااام احملي ااة بعقااد جلساااهتا 
 داء ع لهااا بيفااااء ، ويقااارر إنشااااء  ا عناادما تااارى ذلااات الزماااا  عاااو مقرلااا بعياادا  

مااااو  ا  ميتااااف والسااااع يف إجااااراءات  ضاااااؤية يف رواناااادا، كل ااااا كاااااو ذلاااات ريناااا
 بعقد ترتيبات مناسبة راالة؛ ، رلنا  الناحية الع لية ومالؤ ا  

أو ينظاار يف زياااد  عااادد القضااا  ودواؤاار احملاك ااة يف احملي اااة  يقاارر - 7
 ؛الدولية لرواندا إذا أ ب  ذلت الزما  

 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 8
ا شاهاص، بصار  إوَّ  بعاد التصاويت،متحاداا   و ال رثر فرنساا،

النظر عو اة اعة الا ينت وو إليهاا، ةاف حمااك تهم، واحليام علايهم، 
ابت أهنم انتهيوا أبساط القواعاد ا ساساية للحارب، وإذا ابات أهنام  إذا

ارتيبااوا جااراؤم ضااد اإلنسااانية، وإذا اباات،  باار كاار شاايء، أهناام ارتيبااوا 
ولااااااذه ا ع ااااااال تااااااد ر دوو شاااااات يف ن اااااااا . جرميااااااة إباااااااد  اةاااااانس

فعَّاال  ا تصاص حمي ة دولية ميينها أو تض و ت بيق العدالة علا  حناو
________ 

لالطاااال  علااا  ناااص النظاااام ا ساساااي، انظااار  ااارارات ومقاااررات جملاااس ا ماااو،  022
0222 (S/INF/50) املرفق، (0222) 255، القرار. 

لذه اةراؤم الا تقع يف ن ااا  وأضا  أوَّ . نية ععاءونزي  باسم اإلنسا
اااالم  ر، بساااابف   ورهتاااا ااا ااااة،ا تصااااص احملي ااااة تشاااي   هتديااادا  للس 

ولااذا . وا مااو الاادوليح، رااا يااربر اللجااوء إىل الفصاار السااابع مااو امليثاااا
احلر امللزم ة يع الدول ل  ميز  إضافية لي القضاء عل  احت اال إجاراء 

شهاص مشتب  فيهم  د يشوهبا أي شت يف رغباة انتقامياة أية حماك ة  
ولياااذا ستساااهم احملي اااة، ب ريقتهاااا ااا اااة، يف . أو مصاالحة شهصاااية

االم  اسااتعاد  وأشااار إىل أناا  ال مييااو حماك ااة . املاادين إىل إ لاايم روانااداالس 
عيع مرتي  لذه اةراؤم اةسي ة أمام احملي اة الدولياة، وساييوو علا  

احلاالت الا ميينها أو تبت فيها عل  النحاو  تقرر أي احملي ة ذاهتا أو
السليم، وسيظر املشتب  فايهم ا  اروو  اضاعح للوالياة الوطنياة لروانادا 

 احملي ة ستيوو  تصة بالبت يف اةراؤمإوَّ  أيضا   و ال. أو لدول أ رى
ديسا رب /ا ول كاانوو  30ينااير و /كاانوو الثااين  0املرتيبة يف الفرت  باح 

ويف حالااااااااة تياااااااارار حاااااااادوع تعااااااااديات جسااااااااي ة، مصااااااااحوبة . 0222
 ، حياق لل جلاس أو0222بانتهاكات للقانوو اإلنساين، بعد هناية عام 

 ويف ااتااام، أعاارب. املتو ااا  ا تصاااص احملي ااة بعااد الفاارت  الزمنيااةميااد د 
يف  مثاار لااذه احلاااالت يف املسااتقبر عااو أملاا  يف أو يصاادر احلياام علاا 

وتارى . معالد  نشأ  وجفدولية داؤ ة تت  ناؤيةإطار ا تصاص حمي ة ج
اضااااا ر اجمللاااااس إىل  احملي ااااة لاااااو وحاااااده الااااذي غيااااااب لاااااذه فرنسااااا أوَّ 

لاذه  أوىل مث اانياة، وأوَّ  إلنشاء حمي ة دولياة  صصاة استهدام سل ات 
اااالم  بصااااوو املبااااادر  الصااااادر  عااااو اةهاااااز امليلااااال مبااااادر  مشااااروعة الس 

 .023غل عنها وال
اختااذه جملااس ( 0222) 255القاارار  نيوزيلناادا علاا  أوَّ رثاار وشاادَّد 

املااد  الساابعة ماو اتفا ياة  ا مو باسم عيع أعضااء ا مام املتحاد ، وأوَّ 
منع جرمية إباد  ا جناس واملعا بة عليها تنص علا  اختااذ إجاراء  وجاف 
امليثاا لق ع جرمياة إبااد  ا جنااس، واملااد  السادساة ماو نفاس االتفا ياة 

إنشاااء حماااكم دوليااة حملاك ااة ا شااهاص املته ااح بارتياااب لااذه تتااو   
اجمللس، لذلت، يتصر  يف إطار القانوو الدو  عندما إوَّ  و ال. اةرمية

يساااتهدم سااال ت   قتضااا  امليثااااا لالساااتجابة، ك اااا فعااار، لتو اااية ةناااة 
. ولقد تصر  اجمللس بسرعة لينا  تصار  بصاور  مسا ولة أيضاا  . اارباء

وذكلار . تهاذ بتوافاق ا راء سال، مع ذلات، أو القارار   يت ومو دواعي ا
املتحادع باأو حيوماة رواناادا طلبات إنشااء احملي ااة، وبالتاا  شاعر وفااد 

لااذا  ويفهاام وفااد بلااده أوَّ . نيوزيلناادا باإلحباااط  هنااا   ت يااد لااذا القاارار
عو رغبة حيومة رواندا يف ت بيق عقوبة اإلعدام عل  كار  ناجم أساسا  
وأشاار، يف لاذا الصادد، . إدانت  بارتياب أع ال إباد  اةانسمو تثبت 
ا ماام املتحااد  مااا فتئاات منااذ أكثاار مااو االاااة عقااود حتاااول إلغاااء  إىل أوَّ 

إد اااال لاااذه    ماااو غاااع املقباااول بتاتاااا  ، و اااال إنَّاااعقوباااة اإلعااادام تااادرةيا  
ماااع روح اتفااااا أيضاااا   سااايتعارضفرنَّااا   العقوباااة لنااااح وإذا حااادع ذلااات

لاااااذي تعهااااادت حيوماااااة رونااااادا باحرتامااااا ، والاااااذي يلااااازم عياااااع أروشاااااا، ا
إوَّ  و ااااال. ا طاااارا  يف رواناااادا بقبااااول املعااااايع الدوليااااة حلقااااوا اإلنساااااو

________ 
023 S/PV.3453 2و  3، الصفحتاو. 
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نيوزيلندا ال ميينها أو ت يد أي ا رتاحات مو شأهنا تغيع ال اابع الادو  
لل حي ة أو إد ال أي ا رتاح ةعر احملي ة  اضعة للتد ر السياسي 

اجمللااس   ينشاائ جماارد امتااداد  شااار املتحاادع كااذلت إىل أوَّ وأ. الرواناادي
م باا  أو لناااح فااوارا كبااع    مااو املساالَّ حملي ااة يوغوسااالفيا السااابقة،  نَّاا

 اا يم ا تصاااص احملي ااة لاايس فااروَّ  وعااالو  علاا  ذلاات،. بااح احلااالتح
. لو جاراؤم احلارب، بار أع اال إبااد  اةانس، ولاذا لاو ماا طلبتا  روانادا

صة لرواندا، وأو واليتها الزمنياة إىل أو احملي ة ستيوو  صَّ  أيضا   وأشار
، لتشا ر أع اال 0222ينااير /عت باأار رجعاي، إىل كاانوو الثااين د وس  

. أبريااار ماااو ذلااات العاااام/الته اايط إلبااااد  اةااانس الاااا و عااات يف نيساااو
 وأعرب عو اعتقاده بأو اجمللس  د حاول بر الص االستجابة للشواغر

. احملي ااة دا، وعااو أملاا  يف أو تتعاااوو روناادا يف املقاباار مااعاملعقولااة لرواناا
ونزيهااة مااو شااأن   ضاا او إجااراء حماك ااة عادلااةإوَّ  ويف لاذا الصاادد،  ااال

يف حاليااا   الروانااديح الالجئااح أو ياا دي إىل حااد مااا إىل تشااجيع ماليااح
 .022البلداو اجملاور  عل  العود  إىل وطنهم

ةنااة اااارباء  ااد أو اات بقااو  بر امااة إوَّ  و اال رثاار امل ليااة املتحااد 
 حمي ة حملية  هنا اعتربت أوَّ بدال  مو  حمي ة جناؤية دولية معنية برواندا

احملي اااة الدولياااة ساااتفي بأفضااار  اااور  بألااادا  االساااتقالل واملوضاااوعية 
  اور  انتهاكاات حقاوا اإلنسااو  ك ا أشارت اللجناة إىل أوَّ . واحليد 

 -فهي هتم اجملت ع الدو  بأسره  -ت البلد املرتيبة يف رواندا تتجاوز ذل
يتصااار  ماااا ونولااات عاااالو  علااا  ذلااات باحلاجاااة إىل كفالاااة العدالاااة ال يف

يف  السااااتهدامها رادعااااا  أيضااااا   بالفظاااااؤع املرتيبااااة بالفعاااار فحسااااف، باااار
وأكااد املتحاادع . حيومااة بلااده تشاااطر تلاات ا راءإوَّ  و ااال. املسااتقبر
ال اابع الادو  لل حي اة يف النظاام   مو ا ساسي احلفااع علا  عل  أنَّ 

    مييااااو االتفاااااا علاااا  بعااااس ا ساسااااي ويف القاااارار، وذلاااات يعااااين أنَّاااا
   كااااو علااا  يقاااح ماااو أوَّ لينَّااا. التغياااعات دوو التضاااحية باااذلت ال اااابع

ماو التعااوو، امل لاوب  اجمللس برميان  أو يتو ع مو حيوماة روانادا  ادرا  
بااااالقرارات املتهااااذ   وجااااف مااااا يتعلااااق  مااااو عيااااع الاااادول ا عضاااااء، يف

  ساترتتف علا  عياع أنَّا( 0222) 255ويوض  القارار . الفصر السابع
 .025يتصر  حي ة رواندا ما الدول ا عضاء واجبات يف
صااااة مااااو جانااااف إنشاااااء احملي ااااة املهصَّ إوَّ  و ااااال رثاااار ا رجنتااااح

اجمللاااس يساااتجيف للظااارو  احملااادد  الاااا تواجههاااا روانااادا، ولاااو نتيجاااة 
الااة د تقاادمت باا  حيومااة رواناادا الختاااذ إجااراءات سااريعة وفعَّ طلااف حماادَّ 

ااالم  وذلااات ل ساااهام يف املصااااحلة وإعااااد  اإلع اااار واحلفااااع علااا  يف الس 
ص، ليساات نشاائت كجهاااز  صَّااومااو الواضاا  أو احملي ااة، إذ أت . رواناادا
لة سل ة وضع  واعد للقانوو الدو  أو إ دار تشريعات تتعلق  ثار  وَّ 

 وأشاار إىل أوَّ . بر إهنا تقاوم بت بياق القاانوو الادو  القااؤم لذا القانوو،
ينبغااااي أو ييااااوو نتيجااااة وفعَّالااااة  إنشاااااء حمي ااااة دوليااااة داؤ ااااة ومشااااروعة

________ 
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إوَّ   اااؤال   وا تاتم. معالاد  ياتم االتفااا بشاأهنا بااح الادول ذات الساياد 
م وفد بلده يشعر باالرتياح إذ يرى أو املباادئ التوجيهياة الاوارد  يف النظاا

ا ساسي لل حي ة مييو أو تض و عل  حنو كا  الشارعية والشافافية 
عاااااو حقاااااوا اإلنسااااااو واحلرياااااات فضاااااال   امل لاااااوبتح لقااااارارات احملي اااااة،

 .026ا ساسية لل ته ح
أو /وذكاار رثاار الربازياار أو بلااده غااع مقتنااع بااأو  ااالحية إنشاااء و
رية رارسة اال تصاص اةنااؤي الادو  لاي ماو باح الصاالحيات الدساتو 

لل جلس، ولايس  ياار اللجاوء إىل  ارار ماو اجمللاس لاو أنساف أسالوب 
، سل ة اجمللاس ليسات مساتقا  ذاتياا   وأشار إىل أوَّ . لتحقيق لذا الغرض

هاد هباا إليا  عياع أعضااء املنظ اة وإ ا نابعة مو ختويار السال ات الاا عت 
وهلااااااذا السااااابف، ينبغااااااي تفسااااااع . ماااااو امليثاااااااا( 0) 22  وجاااااف املاااااااد 

، وال مييااااو د يقااااا   اجمللااااس ومساااا وليات   وجااااف امليثاااااا تفسااااعا   سااال ات
. ابتيارلا أو إعاد  ابتيارلا أو إعااد  تفساعلا بقارارات ماو اجمللاس ذاتا 

مسااا وليات اجمللاااس ال تي اااو يف مياااداو بنااااء فاااروَّ  وعاااالو  علااا  ذلااات،
االم  ا جهااز  القضاااؤية أو امل سسااية وإ ااا يف  ااوو . وا مااو الاادوليحالس 

اللجوء إىل الفصر السابع مو امليثاا لغرض إنشاء حمي ة فروَّ  تا ،وبال
دولية يتجاوز، يف رأي الربازير، ا تصاص اجمللس ك ا لو حمدد بوضوح 

إباد  اةانس ماو أ  ار اةاراؤم  وَّ  نظرا   وعالو  عل  ذلت،. يف امليثاا
اد  الاااا ساااتحيم فيهاااا احملي اااة، كااااو ينبغاااي مراعاااا  املبااادأ الاااوارد يف املااا

السادسااة مااو اتفا يااة منااع جرميااة إباااد  ا جناااس واملعا بااة عليهااا، والااذي 
يااانص علااا  وجاااوب أو يقبااار ال ااار  املعاااين با تصااااص حمي اااة جزاؤياااة 

وكاناات الربازياار تفضاار أو حتظاا  مبااادر  مااو لااذا النااو  بدراسااة . دوليااة
، مااع املشاااركة الالزمااة مااو أعضاااء ا ماام املتحااد  أع ااق وأكثاار متحيصااا  

وال تاازال ال ريقااة املفضاالة لاادى الربازياار إلنشاااء حمي ااة جناؤيااة . ع ومااا  
دولياااة تت ثااار يف إبااارام اتفا ياااة ماااو جاناااف اجملت اااع الااادو  حتااادد بوضاااوح 

وك ااا كاااو احلااال يف مسااألة إنشاااء احملي ااة . واليااة احملي ااة وا تصا ااها
الدوليااة ليوغوسااالفيا السااابقة، ال ينبغااي أو يفساار تصااويت الربازياار علاا  

ء احملي ااة الدوليااة لرواناادا علاا  أناا  تأييااد شااامر للعنا اار اإلجراؤيااة إنشااا
ويف رأي الربازياااار، ال ميثاااار أي مااااو . املضاااا ونية الااااا تن ااااوي عليهااااا أو

ومااااع ذلاااات بااااالنظر إىل أو . احلااااداح سااااابقة  انونيااااة بالنساااابة لل سااااتقبر
الغاارض الغاااللب لل حي ااة الدوليااة لااو حماك ااة املساا ولح عااو املااذاب ، 

مشااااااروطا   تت الربازياااااار لصااااااا  إنشاااااااؤها مااااااع جعاااااار تأيياااااادلافقااااااد  ااااااو 
 وأضاااا  أوَّ . بالتحفظاااات اةااااد ، اإلجراؤياااة واملوضاااوعية، املاااذكور  آنفاااا  

املباااادرات االساااتثناؤية علااا  أسااااس كااار حالاااة علااا  حاااد  الاااا يتهاااذلا 
 تيااااوو أفضاااار طريقاااة لتشااااجيع الت بيااااق املتسااااق واملتااااوازو اجمللاااس  ااااد ال

نساين الدو  أو هتيئة بيئة م اتية لتعزيز حيم القانوو للقانوو اإلوالفعَّال 
 .027يف النظام العام الدو 

________ 
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إنشاااء حمي اااة دوليااة حملاك اااة املساا ولح عاااو إوَّ  و ااال رثاار الصاااح
لااو تاادبع   ااار ا  انتهاكااا   اةااراؤم الااا تنتهاات القااانوو اإلنساااين الاادو 

ر ولو مي   .  اص يتهذه اجملت ع الدو  ملعاةة بعس املشاكر ااا ة
فقااااط لال تصاااااص اةناااااؤي الااااوطين ورارسااااة اال تصاااااص العاااااملي علاااا  

وال ت يااد الصاح االسااتناد إىل الفصاار السااابع مااو . بعاس اةااراؤم الدوليااة
.  ماوامليثاا إلنشاء حمي ة دولية عو طريق اختاذ  ارار ماو   بار جملاس ا

أ ال   للنظر بشير إةاايب يف مشارو   ومع ذلت، كانت الصح مستعد   
 اارار جملااس ا مااو ومشاارو  النظااام ا ساسااي لغاارض الت ساات بالعدالااة، 
وتقد  املس ولح عو اةراؤم الا تنتهت بشير  ار  القانوو اإلنساين 

وخبا اااااة علاااا  أسااااااس رغباااااة  -الاااادو  للعدالاااااة يف أ ااااارب و اااات رياااااو 
ة، والظرو  الفرياد  الرالناة يف ذلات البلاد، وم الباة اندا امللحَّ حيومة رو 

حيومااة  وبااالنظر إىل أوَّ . البلااداو ا فريقيااة واجملت ااع الاادو  بااذلت بشااد 
رواندا  د أعربت عو رغبتها يف إجراء مزيد ماو املشااورات بشاأو إنشااء 

  وأضا. لذا ال لف ينبغي أو ي  ذ يف االعتبار احملي ة، فهو يرى أوَّ 
  بغااااع التعاااااوو والاااادعم الياااااملح مااااو حيومااااة روناااادا، سااااييوو مااااو أنَّاااا

ولاذلت ساييوو . الاةالصعف عل  احملي ة أو تا دي واجباهتاا ب ريقاة فعَّ 
جالة عل  مشارو  مو  بير ا ع ال غع املتس ة باحلذر التصويت يف عت 

 .028 رار ال تزال حيومة رواندا  د مو الصعف  بول 
الااذي تااأار با حااداع الااا جاارت يف رواناادا  إوَّ  و ااال رثاار إساابانيا

فاروَّ  ولاذلت. ليس الشعف الرواندي فحساف ولياو اجملت اع الادو  كلا 
 قتض  الفصر السابع مو  جملس ا مو، ولل ر  الثانية يف تارخي ، عامال  

سل ات أيضا   ذا ا تصاص حمدد ليو لدي   ضاؤيا   امليثاا، أنشأ جهازا  
ين ا كاو لناح إعاا  يف اجمللاس علا  احلاجاة وب. واسعة إل دار أحيام

بعاااااس أيضاااااا   إىل إنشااااااء حمي اااااة دولياااااة  ا اااااة بروانااااادا، كانااااات لنااااااح
ماا يتعلاق بالنظاام ا ساساي  اال تالفات يف الرأي بح أعضاء اجمللس يف

وك اااا لاااو احلاااااال بالنسااابة لل حي اااااة ااا اااااة بيوغوساااالفيا . لل حي اااة
اساتقالل احملي اة الدولياة ااا اة بروانادا لاو  السابقااة، تعتقد إسبانيا أوَّ 

اساتقالل  اااه احليوماات، واسااتقالل  ااه احملاااكم الوطنيااة، : ألام  اهتااا
ذلاات، علاا  وفضااال  عااو  .باار حاا  اسااتقالل  اااه ا ماام املتحااد  نفسااها

احملي ااااة اةديااااد  تشاااااطر احملي ااااة ااا ااااة بيوغوسااااالفيا  الاااارغم مااااو أوَّ 
احملي اااااة ااا ااااة بروانااااااادا سييااااااوو هلاااااا فااااروَّ  السااااابقة بعااااس اةواناااااف،

فهاي حمي اة منفصلاااة بنظامهاااا ا ساساي ااااااص هباااا، . استقالل  انوين
وساتيوو ا ااار املالياة املرتتباة علا  . وجمااال ا تصا هاا و واعد تشاغيلها

ع اااااار احملي ااااااة اةديااااااد ، مااااااع ذلاااااات، أ اااااار مااااااو ا اااااااار املرتتبااااااة علاااااا  
احملي ااااة ميينهااااا أو تسااااتفيد  وَّ  نظاااارا   ياماااار،جهاااااز جديااااد بال إنشاااااء
. جاااااازء كبااااااع مااااااو مااااااوارد احملي ااااااة ااا ااااااة بيوغوسااااااالفيا السااااااابقة مااااااو

إىل أو فعالياااااة احملي اااااة ساااااتعت د يف هناياااااة امل اااااا  علااااا  أيضاااااا   وأشاااااار
. يقدمااااااا  هلاااااااا اجملت اااااااع الااااااادو  ماااااااو الااااااادعم والتعااااااااوو والتشاااااااجيع ماااااااا

اااااار الاااااااملقاااااارَّ  املتحاااااادع كااااااذلت إىل أوَّ  وأشااااااار ذ ويقضااااااي باختاااااااذ ذي اختت
________ 

 .02املرجع نفس ، الصفحة  028

لااااااااااة جمللااااااااااس الساااااااااال ة املهوَّ  جاااااااااااء يف إطااااااااااار( 0222) 255 القاااااااااارار
. الاااااااا هتااااااادد السااااااالم  وجاااااااف امليثااااااااا بالتصااااااار  يف احلااااااااالت ا ماااااااو
حمي اااااة يوغوساااااالفيا  علااااا  غااااارار -إنشااااااء احملي اااااة فاااااروَّ  ذلااااات، وماااااع

ا حاااااوال عقباااااة يف طرياااااق  يقاااااال باااااأي حاااااال ماااااو الَّ أ ةاااااف - الساااااابقة
  ااااااؤال   وا تاااااتم كل تااااا  .الااااادو  إلنشااااااء حمي اااااة جناؤياااااة عاماااااة اجملت اااااع

باااالغرض لااادواعي اإلحلاحياااة،  حلاااول القضاااايا  ضاااية  ضاااية  اااد تفاااي إوَّ 
أفضاااار ملشاااااكر  يتااااي  حااااال   إنشاااااء م سسااااة عامااااة مااااو شااااأن  أو ليااااو
 .022حمدد 

  رغم أسف  لعدم متيوو رواندا ماو تأيياد القارار و ال رثر نيجعيا إنَّ 
احليوماااااااة اةدياااااااد  لروانااااااادا  اااااااد أعلنااااااات عاااااااو روَّ فااااااا ،(0222) 255

وياتفهم وفاد بلاده . استعدادلا للتعاوو مع احملي ة الدولياة والع ار معهاا
أو احملي ااااة الدوليااااة ااا ااااة برواناااادا ال تسااااتهد  أو حتاااار حماااار سااااياد  

فال ااابع الدولااااي واحليااااادي لل حي ااااة سيعاااازز، . رواناادا باااار أو تي لهااااا
إنشاااء فااروَّ  ويف الو اات ذاتاا ،. ملصاااحلة الوطنيااة يف رواناادايف ر أياا ، آفاااا ا

احملي ة الدولية ال ميس بقيام حيومة رواندا، إذا رغبت، برنشااء حمي اة 
وطنياة تتنااول علا  حناو متاازامو القضاايا علا  أسااس املنظاورات واملصااا  

 .051الوطنية
مو ا سباب يدعو حيومة رواندا  لناح عددا  إوَّ  و ال رثر رواندا

، أرادت احليومااااة إشااااراح اجملت ااااع أوال  . إىل طلااااف إنشاااااء حمي ااااة دوليااااة
، اانياااا  . الاادو  وتعزياااز ال ااابع املثاااا  لعدالااة ساااتعترب حمايااد  ونزيهاااة متامااا  

دعاات احليومااة إىل التواجااد الاادو  بغيااة تفااادي أيااة شاابهة باادعوى أهنااا 
، رغبات احليوماة الرواندياة يف االثاا  . امياةتريد تنظيم حماك اة عاجلاة وانتق

أو  عر مو ا سهر القبس عل  اجملرمح الذيو وجدوا ملجاأ يف بلاداو 
اإلبااااد  اة اعيااة الااا ارتيبااات يف رواناادا جرميااة ضاااد إوَّ  ،رابعااا  . أجنبيااة

فاروَّ  ورغام ذلات،. اإلنسانية وال بد مو أو يق عها اجملت ع الادو  بأساره
( 0225) 255عر حاا  ا و باالرتياااح إزاء القاارار حيومااة بلااده ال تشاا

. بروانااادا بوضاااع  احلاااا املتعل قاااة  أو النظاااام ا ساساااي لل حي اااة الدولياااة
يناااير /كااانوو الثاااين  0مااو  -وتاارى أو املااد  احملاادد  ال تصاااص احملي ااة 

غاااااااااااع مالؤ اااااااااااة،  - 0222ديسااااااااااا رب /كاااااااااااانوو ا ول  30إىل  0222
، بداياة احلاارب، إىل 0221أكتاوبر /لتشاريو ا و  0وا رتحات الفارت  ماو 

واحملي ة الدولية الا تارفس النظار . ، هناية احلرب0222يولي  /متوز 07
يف أساااااباب اإلبااااااد  اة اعياااااة يف روانااااادا وخت ي هاااااا وتااااارفس النظااااار يف 

أبرير /املشاريع االست العية الا سبقت ع لية املذحبة الرؤيسية يف نيساو
وانااادا  هنااا لاااو تسااهم يف استئصاااال ال مييااو أو تياااوو نافعااة لر  0222

. عاااد  اإلفااالت مااو العقوبااة ويف إةاااد منااا  يفضااي إىل الوفاااا الااوطين
ة ولنااح نيَّاا. الح أيضاا  وتشايير احملي اة ولييلهاا غاع مالؤ ااح وغاع فعَّا

بعثااااار  ماااااوارد احملي اااااة وطا تهاااااا باحملاك اااااة علااااا  جاااااراؤم ختضاااااع للوالياااااة 
________ 
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ع مشارو  القارار والنظاام ا ساساي وال يشا. القضاؤية لل حاكم الدا لية
 لااق أيضاا   ولناااح. إىل ترتياف أولوياات اةااراؤم الاا سااتنظر فيهاا احملي اة

بعس البلداو الا اض لعت بدور نشط للغاية يف احلرب ا للية  مو أوَّ 
يف رواندا  اد تقارتح مرشاحح لشاغر منا اف  ضاا  يف احملي اة وتشاارح 

أو تقباااار ا اااارتاح مشاااارو  النظااااام وال يسااااع حيومااااة بلااااده . يف انتهاااااهبم
ا ساسااي لل حي ااة سااجو ا شااهاص املاادانح  ااارل رواناادا، وإع اااء 

فهذه مسألة تقررلاا . تلت البلداو سل ة البت يف مصع احملتجزيو لديها
وعااالو  علاا  ذلاات، . احملي ااة الدوليااة، أو علاا  ا  اار الشااعف الرواناادي
 هناا تساتبعد عقوباة ا  نظار  ترسي احملي ة الدولية  اعاد  تفااوت ا حياام

ينشأ  اإلعدام، الا ينص عليها رغم ذلت  انوو العقوبات الرواندي، را
فاروَّ  ،وأ اعا  . عن  وضع ال يفضاي إىل حتقياق املصااحلة الوطنياة يف روانادا

حيوماااة بلاااده دعااات إىل إنشااااء حمي اااة دولياااة لتعل اااام الشاااعف الروانااادي 
لعقاااااب الااااا اعتاااااد عليهااااا، يف ميافحااااة دالاااااار  اإلفااااالت مااااو ا درسااااااا  

ولذلت يبدو بوضوح أو مقر . ولتشجيع املصاحلة الوطنية، يف علة أمور
اادد يف رواناادا؛ إذ ساايتعح علاا  احملي ااة أو  احملي ااة الدوليااة ةااف أو حيت

روانااديح يشااتب  يف أهناام مساا ولوو عااو جااراؤم ارتيباات  حتاااكم أشها ااا  
احملي ااة يف ا راضااي  جعاار مقاار وأضااا  أو  . يف رواناادا ضااد الروانااديح

. ةاااااااة والوطنياااااااح الدولياااااالتوافااق بااح القوانز ز اااايع أن  أواااادية مااو شااااالروان
و ااااد  ااااررت حيومااااة بلااااده، هلااااذه ا سااااباب، أو تصااااوت ضااااد مشاااارو  

 .050القرار
ثلاااااة الوالياااااات املتحاااااد  ا مرييياااااة، روتيل ااااات الرؤيساااااة، بصااااافتها 
التصاويت ضاد القارار، وحثات حيومااة فأعربات عاو أسافها لقارار روانادا 

. رواناادا علاا  احاارتام التزامهااا بالتعاااوو بشااير كاماار مااع احملي ااة الدوليااة
إنشااء ميتاف لل حي اة يف   كامال    حيومة بلدلا ت يد تأييدا  إوَّ  و الت

  ينبغاااي بالضااارور  تنفياااذ  ااادر كباااع ماااو ع ااار كيغاااا ، وتوافاااق علااا  أنَّااا
ىل إجااراء املزيااد مااو املشاااورات بشااأو إأيضااا   وتت لااع. احملي ااة يف رواناادا

مااااو التحااااديات  وشااااددت املتحداااااة علاااا  أوَّ . املقاااار الر ااااي لل حي ااااة
الرؤيسية إةاد الت ويار الياايف لل حي اة، وحثات عياع الادول ا عضااء 

اجملت اع الادو  إوَّ  وا تت ت كل تها  اؤلة. عل  تقد  إسهامات طوعية
 اة لادفها، ولاو لاد  يعارت  تقع علي  مس ولية ض او أو حتقق احملي

حت ير ا فراد املسا ولية عاو انتهاكااهتم للقاانوو : ب  اجمللس بازدياد، ولو
 .052اإلنساين الدو 

(: 3272اةلسااااة ) 0222نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 31املاااا ر   رررررررررالمق
 بياو مو الرؤيسة

بالبيااااااو الرؤاسااااااي وع اااااال   ،0222ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 08يف 
 ا ماااح العاااام ااادَّم  ،0222أكتاااوبر عاااام /تشاااريو ا ول 02الصاااادر يف 

________ 
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اا. 053إىل اجمللااس عااو ا مااو يف  ي ااات الالجئااح الروانااديحتقرياارا   ز وركَّ
وأبلاغ ا ماح العاام فيا  . التقرير عل  مسألة ا مو يف املهي اات يف زاؤاع

ملياااااوو شاااااهص لرباااااوا ماااااو روانااااادا يف منتصاااااال  022ر باااااا قااااادَّ أو ماااااا يت 
ن قاااااة كيفااااو يف زاؤااااع، ويعيشاااااوو يف  ي ااااات ميتظاااااة يولياااا  إىل م/متااااوز

ويساااي ر علااا  املهي اااات . وتع لهاااا الفوضااا  ويااازداد فيهاااا انعااادام ا ماااو
القاااد  السياساايوو الروانااديوو السااابقوو وجنااود  ااوات احليومااة الروانديااة 
السابقة و وات املليشايات، ولام مصا  وو علا  أو يضا نوا، باالقو  إذا 

وبتعتقاااااد أهنااااام ر اااااا كاااااانوا . لالجئاااااوو إىل روانااااادايعاااااود ا الَّ أ لااااازم ا مااااار،
 ويبيعاااااااوو ا غذياااااااة الاااااااا توزعهاااااااا وكااااااااالت اإلغاااااااااة اساااااااتعدادا   خيزناااااااوو
ورااااااا يزيااااااد مااااااو تقااااااويس ا مااااااو اااااااارول علاااااا  . مساااااال  لرواناااااادا لغاااااازو
وأدى لاااذا الوضاااع إىل انساااحاب . ، والنشااااط اإلجرامااايع وماااا   القاااانوو

ف آ ااار لااابطء التقااادم يف ولنااااح ساااب. منظ اااات اإلغاااااة غاااع احليومياااة
عاااود  الالجئااااح إىل وطاااانهم، ولااااو  اااوفهم مااااو ع ليااااات انتقاميااااة مااااو 
جانااااف احليومااااة بساااابف الفظاااااؤع الااااا ارتيباااات  ااااالل أع ااااال إباااااد  

 .ا جناس
وحااااادد ا ماااااح العاااااام االااااااة  ياااااارات لتحساااااح احلالاااااة ا منياااااة يف 

، ولااو 052ع ليااة حفاام ساالم تابعااة لألماام املتحااد ( أ: )املهي ااات لااي
 ااااو  تابعااااة لألماااام املتحااااد ، تتنشااااأ  وجااااف الفصاااار ( ب) يااااار حيبااااذه؛ 

 او  متعادد  اةنسايات، ياأذو هباا جملاس ا ماو ( ل)السابع مو امليثاا؛ 
 وجااف الفصاار الساااابع مااو امليثااااا، ولينهااا ليساات حتااات  ياااد  ا مااام 

اا ااو  ا وىل حنااو تعزيااز عااود  الالجئااح ال بااد  وأشااار إىل أوَّ . املتحااد 
يتسم بالتص يم يبذل  اجملت ع الدو  لتحسح ا مو  تيوو جهدا  مو أو 

 و اال. يف  ي ات الالجئح الرواناديح، ال ساي ا املوجاود  منهاا يف زاؤاع
ع ليااااة ترمااااي لتحقيااااق ذلاااات سااااتيوو عقي ااااة دوو بااااذل جهااااود  أيإوَّ 

أماارا   أيضااا   وسااييوو. موازيااة مااو أجاار حتقيااق املصاااحلة الوطنيااة يف رواناادا
 .، وغع مسبوا إىل حد مامعقدا  و   عبا  

  ةاف اتباا  هنا  ذي شاقح يتياوو ماو أنَّ أيضا   وذكر ا مح العام
معاةة  ضايا ا مو يف املهي ات، ومساعد  حيومة رواندا، يف الو ات 
نفساااااااا ، علاااااااا   لااااااااق الظاااااااارو  يف رواناااااااادا الااااااااا مييااااااااو يف دلهااااااااا أو 

 جئاااااااحإعااااااااد  تاااااااوطح وإعااااااااد  دمااااااا  علااااااا  ن ااااااااا واساااااااع لالَّ  حتااااااادع
وحتتااااال احليومااااة إىل مساااااعد  ماليااااة وتقنيااااة فوريااااة . دا ليااااا   واملشاااارديو
مااااو اجملت ااااع الاااادو  مااااو أجاااار اسااااتتباب ا مااااو، واحملافظااااة علاااا   وكبااااع 

القاااااااااااااااانوو والنظاااااااااااااااام، وتاااااااااااااااوفع العدالاااااااااااااااة واإل اااااااااااااااالح اال تصاااااااااااااااادي 
ويف لااااذا الصاااادد، . واملصاااااحلة الوطنيااااة ة يااااع الروانااااديح واالجت اااااعي

حلقاااااااوا اإلنسااااااااو يف روانااااااادا لر اااااااد أحاااااااوال باااااااا  مرا  61حناااااااو  وضتاااااااع
وعااااااالو  علاااااا  ذلاااااات، تعتاااااازم . العاؤااااااديو واملشاااااارديو دا ليااااااا   الالجئااااااح
مااااااااااودفي َوزْ   ا مااااااااام املتحااااااااااد  لتقاااااااااد  املساااااااااااعد  إىل روانااااااااادا بعثاااااااااة

________ 
053 S/1994/1308. 
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التحديااااااد  ساااااااعد  احليومااااااة يف   ْجااااااوَ  سياسااااااية ليقومااااااوا علاااااا  شاااااا وو
املدنيااااااااة وتسااااااااهير  املصاااااااااحلة الوطنيااااااااة وإعاااااااااد  إ اااااااارار اإلدار  تشااااااااجيع
م املتحاااااد  اااااااة وغعلاااااا ماااااو وكااااااالت ا مااااااااا ة البعثااااااااااباااااح أنش يقاااااااااالتنس

 .وبراجمها
  ينااوي تركيااز عياع جهااود منظومااة ا ماام وأشاار ا مااح العااام إىل أنَّا

املتحد  عل  ا ولويات الفورية الاق دارو  آمناة يف  ي اات الالجئاح 
. عدات املالياااة والتقنياااة حليوماااة رواناااداالرواناااديح يف زاؤاااع وتقاااد  املساااا

ااارز تقااادم علااا  لااااتح اةبهتاااح، سااايع ر ماااع منظ اااة الوحاااد   وحاملاااا حيت
الااااا تواجههااااا لااااذه املنظ ااااة  ا فريقيااااة ملعاةااااة املشاااااكر ا وسااااع ن ا ااااا  

وستت ثر اا و  ا وىل يف لذا اال اه يف عقاد املا متر اإل لي اي . الفرعية
جئح والعاؤديو والنازحح يف من قة البحاعات الَّ املعين بتقد  املساعد  ل

يونيا  /اليربى، الذي  ررت منظ ة الوحد  ا فريقية يف تونس يف حزياراو
وينبغااااااي أو . 22/7عقااااااده وأيدتاااااا  اة عيااااااة العامااااااة يف  رارلااااااا  0222

تشاارتح ا ماام املتحااد  ومنظ ااة الوحااد  ا فريقيااة، يف مرحلااة الحقااة، يف 
طاؤفااة مااو املساااؤر السياسااية ومساااؤر أ اارى، عقااد ماا متر أمشاار لتناااول 

بينهاااااا املصااااااحلة الوطنياااااة واملسااااااؤر املتصااااالة با راضاااااي، ماااااو أجااااار  ماااااو
اااالم  حلااااول طويلااااة ا جاااار تيفاااار حتديااااد وا مااااو والت ااااور يف لااااذه الس 
 .الفرعية املن قة

ناااااااااوف رب /تشاااااااااريو الثااااااااااين 31، املعقاااااااااود  يف 3272ويف اةلساااااااااة 
وعقاااااااااف . يف جااااااااادول أع الااااااااا أدرل جملاااااااااس ا ماااااااااو التقريااااااااار  ،0222
هاااااات الرؤيسااااااة انتباااااااه أعضاااااااء اجمللااااااس إىل جاااااادول ا ع ااااااال، وجَّ  إ اااااارار
موجَّهاة إىل ا ماح العاام  0222ناوف رب /تشريو الثااين 05م ر ة  رسالة

 هلاااا، يف أعقااااب مشااااوراتأتذو  مث أعلنااات إهناااا  اااد. 055ماااو رثااار زاؤاااع
  باسااااام في اااااا باااااح أعضااااااء اجمللاااااس، باااااأو تاااااد  بالبيااااااو التااااااأتجريااااات 
 :056اجمللس

تشااااااريو  08نظااااار جملااااااس ا ماااااو بعنايااااااة يف تقريااااار ا مااااااح العاااااام املاااااا ر  
عاااو ا مااااو يف  ي اااات الالجئااااح الرواناااديح، ال سااااي ا  0222نااااوف رب /الثااااين

ويشاااعر اجمللاااس بباااالغ القلاااق للحالاااة الاااا يصااافها تقريااار . تلااات الوا عاااة يف زاؤاااع
 .ا مح العام

ا يقوم هبا زع اء رواندا الساابقوو و اوات ويديو جملس ا مو ا ع ال ال
احليومااة السااابقة وميليشااياهتا، والااا ترمااي، بااالقو  يف بعااس احلاااالت، إىل منااع 

ماو حالياا   ك ا يديو اجمللس ماا ةاري. عود  الالجئح يف املهي ات إىل الوطو
تاااد ر مااااو جانااااف لاااذه اة اعااااات ولاااا الء ا فاااراد يف ع ليااااة تقااااد  اإلغااااااة 

لااااااذا التااااااد ر  ااااااد أدى بالفعاااااار إىل  وَّ  ، ويساااااااوره شااااااديد القلااااااقاإلنسااااااانية
انسحاب بعس الوكاالت غع احليومياة املسا ولة عاو توزياع اإلمادادات الغواياة 

 .دا ر املهي ات

________ 
055 S/1994/1305. 
056 S/PRST/1994/75. 

ويثااع جااز  جملااس ا مااو مااا يااراه مااو م شاارات تفيااد بااأو لااذه اة اعااات 
ويشاجف اجمللاس . ناداذاهتا، ول الء ا فراد أنفسهم ر ا يعدلوو لغزو مسل  لروا

ماااااا ةاااااري ماااااو أو ا غذياااااة الاااااا تقاااااوم وكااااااالت اإلغاااااااة بتوزيعهاااااا ماااااو أجااااار 
هلذه  ما يبدو، حتقيقا   ا شهاص املوجوديو يف املهي ات إ ا يساء توزيعها، يف

ولاااو حياااذر لااا الء ا شاااهاص، . وياااديو اجمللاااس لاااذه ا ع اااال عيعهاااا. الغاياااة
وكثعوو منهم ر ا كانوا متورطح يف جرمية إباد  ا جناس ويف انتهاكات   ع  

أبريار /أ رى للقانوو اإلنساين الدو  كانات متاارس ضاد روانادا يف شاهر نيسااو
زياااد  تصاا يم اجملت ااع الاادو  إىل  إالَّ  ، مااو أو أع اااهلم لااذه لااو تاا دي0222

اجمللاااس مااار  يشااد د كاااذلت . علاا  ضااا او تقااد  لااا الء ا شاااهاص إىل العدالااة
أ رى عل  مس ولية البلداو اجملاور  عو ض او عادم اساتهدام أراضايها لزعزعاة 

 .استقرار احلالة دا ر رواندا
 اا او  ا وىل ويالحم جملس ا مو ما ورد يف تقريار ا ماح العاام ماو أوَّ 

حنااو التشاااجيع علااا  إعااااد  الالجئاااح إىل الاااوطو ال باااد ماااو أو تت ثااار يف جهاااد 
أكيد يبذلا  اجملت اع الادو  للحاد ماو ختوياال العاؤاديو احملت لاح وحتساح ا ماو 

ويعلااق جملااس . سااي ا تلاات الوا عااة يف زاؤااع يف  ي ااات الالجئااح الروانااديح وال
أي  العااام الااا مفادلااا أوَّ  ا مااو نفااس القاادر مااو ا مهيااة علاا  مالحظااة ا مااح

ع ليااة لتحقياااق ذلااات ساااتيوو باااال طاؤااار إذا   تباااذل، باااالتوازي معهاااا، جهاااود 
اجمللاااس علااا  يشااد د و . تسااتهد  تشاااجيع املصااااحلة الوطنيااة والتع اااع يف روانااادا

حت ية إنعا  الع لية السياسية ماو أجار تاأمح إطاار  ي إجاراء يتهاذ ملعاةاة 
وينبغاي أو . إعااد  الالجئاح الرواناديح إىل وطانهممسألة ا مو يف املهي اات و 

يشاااات ر اإلطااااار علاااا  آليااااة إل امااااة حااااوار مساااات ر بااااح حيومااااة رواناااادا ورثلااااي 
 .الالجئح وا مم املتحد 

ويعتاااارب جملااااس ا مااااو أو اايااااارات املعروضااااة يف تقرياااار ا مااااح العااااام تثااااع 
ا ماح العاام أو وي لاف اجمللاس إىل . مساؤر معقد  تت لف املزيد مو اإليضااح

ةاااري مشااااورات ماااع البلاااداو الاااا حيت ااار أو تساااهم بقاااوات بغياااة تقااادير مااادى 
الم  حمت لااة حلفاام اساتعدادلا لل شاااركة يف ع ليااة لألسااس املبينااة وفقااا    ااريالس 

منااااطق  ماااو تقريااار ا ماااح العاااام، وبالتحدياااد إلنشااااء 25إىل  08 يف الفقااارات
جئاح يف تلات يوفر شروط السالمة لالَّ  آمنة دا ر موا ع املهي ات اليبع ، را

 وي لف اجمللس إىل ا مح العام أو يقادم، يف أ ارب و ات رياو، بياناا  . املناطق
 لاادا  ع ليااة مااو لااذا القبياار، و واعااد االشااتباح الااا حتياام ع لهااا  تفصاايليا  
ا ماح العااام أو يوا ار استيشاا  كاار  كاذلت ي لااف اجمللاس إىل .وتياليفهاا

وساااينظر . اال تضااااء، ملواجهاااة املشااااكر يف املهي اااات امل يناااة، حسااافبر الستااا
يتلقااه ماو  ماا ا مو مر  أ رى بصور  عاجلة يف لاذه املساألة علا  ضاوء جملس

 .ا مح العام مو معلومات إضافية

ويشجع جملاس ا ماو ا ماح العاام علا  وضاع تقادير يتعلاق باختااذ تادابع 
تااااوفع مساااااعد  فوريااااة لقااااوات ا مااااو ليااااة، علاااا  أساااااس م  اااات، هتااااد  إىل أوَّ 

ماااا يتعلاااق حب اياااة الع لياااات اإلنساااانية يف املهي اااات،  اااا يف ذلااات  الزاؤعياااة يف
 رباء أمنيح مو حيومات الدول ا عضاء أو مو  الل ترتيبات َوزْ   إميانية

 وي لاااف اجمللاااس. تعا ديااة، وذلااات لتااادريف  اااوات ا ماااو احمللياااة ور اااد أع اهلاااا
ماااا يتعاااح اختااااذه ماااو   اااوات ملعاةاااة مساااألة  العاااام النظااار يف إىل ا ماااحأيضاااا  

اجمللاااس يشااااعر  علااا  أوَّ . ا ماااو يف  ي اااات الالجئاااح يف تنزانياااا ويف بورونااادي
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يثبت جادواه   استهدام  وات ا مو احمللية دوو مشاركة دولية  د ال وَّ  بالقلق
 .إزاء مشاكر ا مو يف املهي اتفعَّال  كنه 

 يف أعقاااااااب ا حااااااداع الااااااا نزلاااااات برواناااااادا أنااااااااَّ و وياااااادرح جملااااااس ا ماااااا
ماااا يتعلاااق  ساااي ا يف احليوماااة حباجاااة إىل مسااااعد  مالياااة فورياااة وكباااع ، ال فاااروَّ 

بتهيئة الشروط ا منية دا ر البلد واحلفااع علا  القاانوو والنظاام وإ اماة العادل 
بيااانهم  وإعاااد  تأليااار الرواناااديح ا تصااااديا واجت اعياااا وحتقياااق املصااااحلة الوطنياااة

 .عيعا  
مو ماودفي حقاوا اإلنسااو يف البلاد  61بَوزْ   عل ا   وحييط جملس ا مو

وباا وات الا اختذهتا بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا مو أجار 
الَوزْ   تعزيز إعاد  إنشاء اإلدار  املدنية يف  تلال أحناء البلد، ويت لع إىل حتقيق

لاااس  اااا ةاااري ماااو وضاااع إجاااراءات بالتعااااوو ماااع كاااذلت يرحاااف اجمل. اليامااار
 255حيوماااة روانااادا كاااي تبااادأ احملي اااة الدولياااة لروانااادا املنشاااأ   وجاااف القااارار 

 .أع اهلا( 0222)
 225للقاارار وفقااا   ويااذكلر جملااس ا مااو الاادول بااأو ا مااح العااام  ااد  ااام،

 ، برنشاااء  ااندوا اسااتئ اين مييااو أو ييااوو  نااا  مفيااد  لل سااامهات(0222)
ولاااو يااادعو اجملت اااع . الاااا ترماااي إىل تلبياااة االحتياجاااات الفورياااة حليوماااة روانااادا

الدو  إىل تقد  املوارد الالزمة ا ة ت بيع احلالة ال ارؤاة يف روانادا، والجت اا  
املاؤاااد  املساااتدير  املقبااار الاااذي يرعااااه برناااام  ا مااام املتحاااد  اإل ااااؤي، وللناااداء 

 .املوحد املشرتح بح الوكاالت
 يرحااااف جملااااس ا مااااو  ااااا يعتزماااا  ا مااااح العااااام مااااو الع اااار مااااع منظ ااااةو 

 .يف املن قة دوو اإل لي ية الوحد  ا فريقية للتصدي لل شاكر ا وسع ن ا ا  
ا ع ااال التحضاعية جاريااة لعقاد ماا متر إ لي ااي  ويالحام جملااس ا ماو أوَّ 

جئاح والعاؤاديو يف املستقبر القريف يف بوجومبورا يعل بتقد  املساعد  إىل الال
والنازحح يف من قة البحعات الياربى، ولاو املا متر الاذي ترعااه منظ اة الوحاد  

تشاااااريو  25املااااا ر   22/7ا فريقياااااة والاااااذي أيدتااااا  اة عياااااة العاماااااة يف  رارلاااااا 
بااارأي ا ماااح العاااام القاؤااار عل اااا   كاااذلت حيااايط اجمللاااس. 0222أكتاااوبر /ا ول

وحاااد  ا فريقياااة، بصاااور  مشااارتكة بعقاااد بوجااوب  ياااام ا مااام املتحاااد  ومنظ اااة ال
مااا متر أوساااع يف و ااات الحاااق للتصااادي ة لاااة ماااو املسااااؤر السياساااية وغعلاااا، 

 أجاار حتديااد حلااول طويلااة ا جاار لضااا او يف ذلاات املصاااحلة الوطنيااة، مااو  ااا
االم  اااة وبااالنظر إىل الضاارور . يف املن قااة دول اإل لي يااة وا مااو والتن يااةالس   امللحَّ

 اا يف ذلات اختااذ  بالع لياة السياساية يف إطاار اسارتاتيجية شااملة، دما  لل ضي  ت 
فاااروَّ  املهي ااات والظااارو  دا اار روانااادا، مااا يلااازم مااو تااادابع ليفالااة ا ماااو يف

اجمللااس ي لااف إىل ا مااح العااام النظاار يف كيفيااة التعجياار با ع ااال التحضااعية 
 .هلذا امل متر

 .وسيبقي جملس ا مو لذه املسألة  يد نظره

(: 3273اةلسااااة ) 0222نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 31املاااا ر   المقرررررر
 (0222) 265القرار 

 225بااااااااالقرار وع ااااااااال   ،0222نااااااااوف رب /تشااااااااريو الثاااااااااين 25يف 
عاااو بعثاااة  مرحلياااا  تقريااارا   ا ماااح العاااام إىل جملاااس ا ماااو ااادَّم  ،(0222)

ا مااح ويف التقرياار أبلااغ . 057ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا
العاااام اجمللاااس باااأو احلالاااة السياساااية يف روانااادا شاااهدت ت اااورات إةابياااة 

فاال تازال حيوماة الوحاد  الوطنياة ذات القاعاد  . وسلبية عل  حد سواء
العريضاة تشاادد علاا  هتيئااة ا حااوال الاا تتااي  عااود  الالجئااح واملشاارديو 

  وتقااااوم احليومااااة برتكيااااز جهودلااااا علاااا. الروانااااديح إىل ديااااارلم بأماااااو
ضاا او ا مااو العااام، واسااتعاد  اإلدار  املدنيااة، وإعاااد  بناااء لياكاار البلااد 

كذلت دعت احليوماة . ا ساسية يف امليدانيح االجت اعي واال تصادي
 ااراحة إىل اإلنصااا  يف معاملااة الالجئااح العاؤااديو، وإىل املصاااحلة بااح 

ت ثاار ومثااة   ااو  أ اارى حنااو املصاااحلة الوطنيااة ت. عيااع الفئااات السياسااية
جنادي ماو  اوات حيوماة روانادا إىل اةاي   2 111يف ضم أكثر مو 
 عاااامال  يشاااي ر  وماااع أو االفتقاااار إىل املاااوارد املالياااة دااار. الاااوطين لروانااادا

يعيااق ا نشاا ة الراميااة إىل حتقيااق املصاااحلة الوطنيااة، توجااد بعااس  رؤيساايا  
لاااا ا سااباب لالعتقااااد باااأو بوساااع احليوماااة أو تفعااار املزياااد، حااا   وارد
. الشحيحة، لض او إدمال عيع الروانديح يف جوانف الع لية السياسية

وعلااا  اةبهاااة اإلنساااانية، أبلاااغ ا ماااح العاااام اجمللاااس باااأو وجاااود ا لغاااام 
منااطق عادل   ا رضية ال يزال يعر ار بارام  العاؤاديو وأنشا ة اإلنعاا  يف

باااااذل جهاااااود لتحدياااااد لاااااذه املنااااااطق وتت . لاماااااة يف  تلاااااال أحنااااااء البلاااااد
و ااااد أنشااااأت الع ليااااات . ولتيثيااااال  ااااالت التوعيااااة ااا ااااة با لغااااام

امليدانيااااة املعنيااااة حبقااااوا اإلنساااااو الااااا أطلقهااااا مفااااوض ا ماااام املتحااااد  
ماو العااملح  61السامي لش وو الالجئح سبعة مياتف إ لي ياة وو ار

وكاااااو لوجااااودلم أااااار إةااااايب يف . يف جمااااال حقااااوا اإلنساااااو إىل رواناااادا
  ينجااز الرتتيبااات و ااال ا مااح العااام إنَّاا. عهاام فيهااازْ د وَ اجملت عااات الااا 

 .الع لية الالزمة كي ت دي احملي ة الدولية مهامها بفعالية
وعاااالو  علااا  ذلااات، بلغااات بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  

فاااارد مااااو عيااااع  5 511رواناااادا  وامهااااا املااااأذوو باااا  بالياماااار ولااااو  إىل
 .الالجئااااح والسااااياو املعرضااااح لله اااارواساااات رت يف مساااااعد   الرتااااف
طلااااف احليومااااة، شاااارعت البعثااااة يف تنفيااااذ برنااااام  لتاااادريف علاااا   وبناااااء  
 .الشرطة

احلالااااة يف رواناااادا ال تاااازال حرجااااة وإو البلااااد إوَّ  و اااال ا مااااح العااااام
وبين ا يشعر بالتشجيع ملا تبذل  احليومة . يزال يواج  مشاكر عصيبة ال

الاادو  إلعاااد  حالااة االسااتقرار ال تاازال  مااو جهااود بالتعاااوو مااع اجملت ااع
تنشاااأ هتديااادات وحتاااديات جدياااد  ماااو شاااأهنا أو تزياااد ماااو تعقياااد حالاااة 

 وعل . حرز ح  ا و مو تقدم حمدود عبة أ ال، وتعرَّض لله ر ما أت 
جنااوح  ي ااات الالجئااح حنااو التساالي   ااد وضااع فااروَّ  ااصااوص،  ْجااوَ 

علا  أمهياة أيضاا   ا مح العاامد وشدَّ . اجملت ع الدو  أمام معضلة شاؤية
اةهااود الااا تبااذهلا احليومااات يف املن قااة ومنظ ااة الوحااد  ا فريقيااة، يف 

بينهاااا وبالتعااااوو ماااع ا مااام املتحاااد ، ماااو أجااار إةااااد حلاااول داؤ اااة  ماااا
 .ملشاكر رواندا

________ 
057 S/1994/1344. 
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وأو اااا  ا مااااح العااااام بت ديااااد واليااااة بعثااااة ا ماااام املتحااااد  لتقااااد  
يونيااااا  /حزياااااراو 2  ساااااتة شاااااهور أ ااااارى حااااا  املسااااااعد  إىل روانااااادا ملاااااد

و ااااالل لااااذه الفاااارت ، سااااتقوم البعثااااة  وا اااالة مهامهااااا احلاليااااة . 0225
وبتعزيااااز مااااا تقااااوم باااا  مااااو دور يف إطااااار مساااااعيها احل يااااد  بغيااااة تيسااااع 

لم  التحرح خب   أسر  حنو أيضا   وستوا ر البعثة. واملصاحلة الوطنيةالس 
الرامية إىل التو ر إىل هن  إ لي ي ملواجهة ود احلالية هتقد  دع ها للج

وينبغااي أو يشاا ر لااذا الاانه  . املشاااكر الااا أوجاادهتا ا زمااة يف رواناادا
الم  اإل لي ي عقد م متر دو  لتحديد احللول ال ويلة ا جر لضا او الس 

 .وا مو والتن ية يف املن قة دوو اإل لي ية
، 0222نوف رب /تشريو الثاين 31، املعقود  يف 3273ويف اةلسة 

ويف أعقااااب إ ااارار . أدرل اجمللاااس تقريااار ا ماااح العاااام يف جااادول أع الااا 
هت رؤيسة اجمللاس انتبااه ا عضااء إىل مشارو   ارار  جدول ا ع ال، وجَّ 

 .058عد يف سياا مشاورات سابقة لل جلسكاو  د أت 
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات

 :ما يلي نص  ، ويف(0222) 265القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

تأكيااااد عيااااع  راراتاااا  السااااابقة بشااااأو احلالااااة يف رواناااادا، وبصاااافة  إذ يعيااااد
الااااذي  0223أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 5املاااا ر  ( 0223) 872 ا ااااة  ااااراره 

 202أنشاااأ  وجبااا  بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا، و راراتااا  
 07املااااااا ر  ( 0222) 208 و 0222أبريااااااار /نيسااااااااو 20املااااااا ر  ( 0222)

، الااااا 0222يونياااا  /حزيااااراو 8املاااا ر  ( 0222) 225و  0222مااااايو /أيااااار
 حددت والية بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا،

تشاااريو  25يف التقريااار املرحلاااي لألماااح العااام عاااو البعثاااة املااا ر   و ااد نظااار
 ،0222نوف رب /الثاين

، 0222ناوف رب /تشاريو الثااين 08تقرير ا مح العام، امل ر   وإذ يالحم
 عو ا مو يف  ي ات الالجئح الروانديح،

ناااااااوف رب /تشاااااااريو الثااااااااين 8املااااااا ر  ( 0222) 255إىل  اااااااراره  وإذ يشاااااااع
، الذي أنشاأ  وجبا  احملي اة الدولياة حملاك اة ا شاهاص املسا ولح عاو 0222

أع ااال إباااد  ا جناااس وغااع ذلاات مااو االنتهاكااات اةسااي ة للقااانوو اإلنساااين 
رواناااادا واملااااوطنح الروانااااديح املساااا ولح عااااو ارتياااااب أع ااااال الاااادو  يف إ لاااايم 

ا جناس وغعلا مو االنتهاكات امل االة املرتيبة يف أراضي الدول اجملااور   إباد 
ديساااااا رب /كااااااانوو ا ول  30و  0222يناااااااير /كااااااانوو الثاااااااين  0يف الفاااااارت  بااااااح 

0222، 
 اع الروانادي أمهية حتقيق مصاحلة حقيقية باح عياع عنا ار اجملت وإذ ي كد

 لم،يف إطار اتفاا أروشا للس  
باااَوزْ    ياااام مفاااوض ا مااام املتحاااد  الساااامي حلقاااوا اإلنسااااو وإذ يالحااام

مااودفي حقااوا اإلنساااو يف رواناادا بغيااة ر ااد احلالااة اةاريااة حلقااوا اإلنساااو، 
واملسااعد  يف تادارح املشااكر القاؤ اة، ومناع حادوع انتهاكاات حمت لاة حلقااوا 

________ 
058 S/1994/1360. 

، رااا ييساار يف هتيئااة منااا  مااو الثقااة وإ امااة بيئااة أكثاار أمنااا   اإلنساااو، واملساااعد 
عااااود  الالجئااااح واملشاااارديو، وتنفيااااذ باااارام  التعاااااوو التقااااين يف ميااااداو حقااااوا 

 اإلنساو، وال سي ا يف جمال إ امة العدل،
أو انتشااار ا لغااام ا رضااية علاا  ن اااا واسااع يساابف  أيضااا   وإذ يالحاام

الالجئح واملشارديو وسااؤر جهاود اإلغاااة مشقة للسياو املدنيح ويعوا عود  
 اإلنسانية،

 ااا  ااام بااا  ا مااح العااام مااو إنشااااء  ااندوا اسااتئ اين ع اااال   وإذ يرحااف
 ،0222يوني  /حزيراو 8امل ر  ( 0222) 225بالقرار 
متديااد واليااة بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا  يقاارر - 0
 ؛0225يوني  /حزيراو 2ح  

 :تأكيد أو البعثة ستقوم  ا يلي يعيد - 2

املسااااااامهة يف أمااااااو و ايااااااة املشاااااارديو والالجئااااااح واملاااااادنيح  ( أ )
املعرضااح لله اار يف رواناادا، عااو طريااق أمااور منهااا إنشاااء مناااطق إنسااانية 

 آمنة واحلفاع عليها، حيث ا أميو ذلت؛
تااااوفع ا مااااو والاااادعم الالزماااااح لتوزيااااع اإلماااادادات الغواياااااة  (ب)
 يات اإلغااة اإلنسانية؛ولع ل
رارساااااة مسااااااعيها احل ياااااد  لل سااااااعد  يف حتقياااااق مصااااااحلة  (ل)

 وطنية يف إطار اتفاا أروشا للسلم؛
توسيع ن اا والية البعثة لتش ر املس وليات اإلضافية التالية  يقرر - 3

 :يف حدود املوارد املتاحة هلا

 ااة الدولياااة املسااامهة يف تااوفع ا مااو يف رواناادا ملااودفي احملي ( أ )
لرواندا وملودفي حقوا اإلنساو،  ا يف ذلات تاوفع احل اياة طاوال الو ات 

عااو  اادمات ا مااو الالزمااة للبعثااات  ااارل فضااال   مليتااف املاادعي العااام،
 كيغا ؛
املسااااعد  يف إنشااااء وتااادريف  ااااو  وطنياااة متياملاااة جديااااد   (ب)
 للشرطة؛

حيومااااة رواناااادا علاااا  موا اااالة تعاوهنااااا مااااع البعثااااة يف  حيااااص بقااااو  - 2
ااصااوص يف ضااا او و ااول  اااوات البعثااة وماااودفي   ْجاااوَ  واليتهاااا وعلاا  تنفيااذ

احملي ااة الدوليااة لرواناادا ومااودفي حقااوا اإلنساااو إىل عيااع مناااطق رواناادا دوو 
 عاؤق؛
باةهود الا تبذهلا البعثة لزياد   دراهتا عل  الباص اإلذاعاي  يرحف - 5

حبيااص يصاار إىل  ي ااات الالجئااح يف البلااداو اجملاااور ، ويعاارب عااو أملاا  يف أو 
ماااو عقااااد الرتتيباااات املالؤ ااااة ماااع البعثااااة يف لااااذا  ريبااااا   تااات يو حيومااااة روانااادا

 الصدد،  ا يف ذلت ختصيص موجة الرتدد اإلذاعية؛
  اةهااااود الااااا تبااااذهلا الاااادول ووكاااااالت ا ماااام املتحاااااد  علاااا يثااااين - 6

واملنظ اااات غاااع احليومياااة الاااا تقااادم املسااااعد  اإلنساااانية وغعلاااا ماااو أشااايال 
املسااااعد ، ويشاااجعها علااا  موا ااالة تقاااد  تلااات املسااااعد  وزيادهتاااا، وال ساااي ا 

 دا ر رواندا؛
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 لة إىل ا مح العام أو يقدم تو يات بشأو اا وات احملت ي لف - 7
إلزالاة ا لغاام يف فعَّاال  الا مييو أو تتهذلا ا مم املتحد  لتعزيز وضع برناام 

 رواندا؛
إىل اجملت ااع الاادو  تااوفع املااوارد الالزمااة لتلبيااة االحتياجااات  ي لاف - 8

الفوريااة حليومااة رواناادا إمااا مباشاار  أو مااو  ااالل الصااندوا االسااتئ اين املنشااأ 
 ؛(0222) 225ع ال  بالقرار 

إىل ا ماااااااح العاااااااام القياااااااام، إذا رأى أو املهاااااااام اإلضاااااااافية  ي لاااااااف - 2
أعاااااله تسااااتلزم النظاااار يف تعاااادير احتياجااااات البعثااااة مااااو  3 امل لوبااااة يف الفقاااار 

 السو يات وا فراد، بربال  اجمللس بذلت، بعد إجراء املشاورات املعتاد ؛

ياااد أو يبقاااي احلالاااة يف روانااادا والااادور الاااذي ت ديااا  البعثاااة   يقااارر - 01
هلااذه الغايااة، ي لااف إىل ا مااح العااام أو يقاادم إىل اجمللااس  االسااتعراض، وحتقيقااا  
، عااااااو 0225أبرياااااار /نيساااااااو 2و  0225فرباياااااار /شااااااباط 2تقريااااااريو حبلااااااول 

اض ال  البعثة بواليتها، وسالمة السياو املعرضح لله ر، واحلالة اإلنساانية، 
 حنو إعاد  الالجئح إىل الوطو؛احملَرز  والتقدم

علااا  جهاااود ا ماااح العاااام ورثلااا  ااااااص ومبعواااا  ااااااص  يثاااين - 00
للشاا وو اإلنساااانية يف سااابير تنسااايق اساااتجابة ا مااام املتحاااد  ملهتلاااال جواناااف 

 ا زمة يف رواندا؛

 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 02
اإلبقاااااء علاااا  بعثااااة ا ماااام إوَّ  وبعااااد التصااااويت،  ااااال رثاااار فرنسااااا

ساااعد  إىل رواناادا ضااروري لت يااح البلااد مااو اسااتعاد  املتحااد  لتقااد  امل
لعااود  الالجئااح أيضااا   ورأى أو الع ليااة ضاا انة ال غاال عنهااا. االسااتقرار

 .الروانديح إىل بلدلم ودجمهم في 
مرا بااي حقااوا اإلنساااو يف بااَوزْ   وفااد بلاده يرحااف كاذلتإوَّ  و اال

بااح الالجئااح  البلااد، الااذيو ينبغااي أو يساااعد ع لهاام يف اسااتعاد  الثقااة
  ماو الواضا  أو املصااحلة و اال كاذلت إنَّا. إىل روانادافعاال   الاذيو عاادوا

الوطنيااة بااح عيااع الروانااديح ال تعت ااد فقااط علاا  املااوارد املاليااة املقدمااة 
  يف وأشاار يف لاذا الصادد إىل مالحظاة ا ماح العاام أنَّا. حليوماة روانادا

عاامال  رؤيسايا  يعياق ا نشا ة يشي ر  االفتقار لل وارد املالية در حح أوَّ 
 الرامية إىل حتقيق املصااحلة الوطنياة، توجاد بعاس ا ساباب لالعتقااد باأوَّ 
بوسع احليومة أو تفعر املزيد، ح   واردلا الشاحيحة، لضا او إدماال 

  ةف استعاد  الثقة علا  ورأى أنَّ . عيع الروانديح يف الع لية السياسية
أو يتصاار  جملااس أيضااا     مااو الضااروريورأى أنَّاا .حنااو كاماار يف رواناادا

. وأو يتهذ املقاررات الالزماة حلار مساألة ا ماو يف املهي ااتفورا   ا مو
ومهاا اساتعاد  الثقاة يف روانادا  -تنفياذ لااتح النق تاح إوَّ   اؤال   وأضا 

سي ي و اجملت ع الدو  مو االست رار يف  -وا مو يف  ي ات الالجئح 
 لتاااام بتساااوية ا زماااة الرواندياااة ماااو  اااالل عاااود  الالجئاااح، الااااالتزامااا  ا
 .052مقدمة ال غل عنها لتحقيق املصاحلة بح عيع الروانديحتشي ر 

________ 
052 S/PV.3473 2و  3، الصفحتاو. 

باحلالاااة ا منياااة يف املتعل اااق  البيااااو الرؤاساااي و اااال رثااار نيوزيلنااادا إوَّ 
املهي اااات  اااارل روانااادا و ااارار متدياااد والياااة بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  
املساااعد  إىل رواناادا ملااد  سااتة أشااهر أ اارى ميااثالو  ااراريو بااالغي ا مهيااة 

وماااو . بشاااأو احلالاااة يف روانااادا يتعلقااااو  ساااألتح حساساااتح ومرتاب تاااح
يف الياوم نفسا  وأو تيوناا موضاع معاا   أو تتعت د املسألتاومتاما   الصحي 

ا ماااام  بعثااااة وتعتقااااد نيوزيلناااادا أوَّ . إجااااراءيو منفصاااالح اختااااذمها اجمللااااس
املتحاد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا ماا زال أمامهااا دور حيااوي يف كفالااة 
أمو ا شهاص املعرضح لله ار يف روانادا، وكاذلت يف ع لياة املصااحلة 

والوجاااود احملاياااد واملساااتقر لبعثاااة ا مااام . الوطنيااة والتع اااع يف ذلااات البلاااد
 حااوال ا منيااة املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا أماار حيااوي إلرساااء ا

ومااااو الواضاااا  أو املساااااعد  الدوليااااة يف تااااوفع . الااااا حيتاجهااااا العاؤاااادوو
أساساايا  بصااور  م لقااة، ك ااا أماارا   اإلغااااة وباادء جهااود التع ااع أ اابحت

احل اية الا تست يع البعثة أو توفرلا هلذه الع لياات أضاحت حيوياة  أوَّ 
م رأي  ولو أو ا ماو وفد بلده يشارح ا مح العاإوَّ  و ال. بنفس القدر

لو يستقر يف لذه املهي ات ما   يتتهذ إجراء لعزل الالجئح احلقيقيح 
عو تاأاع الزع ااء السياسايح والقاوات العسايرية وشاب  العسايرية التابعاة 

أعضااااااء اجمللاااااس طلباااااوا املزياااااد ماااااو  وأشاااااار إىل أوَّ . للحيوماااااة الساااااابقة
االم  املعلومااات عااو مفهااوم ع ليااات  ااو  منفصاالة حلفاام الااذي ا رتحاا  الس 

ويف لاذا . دلا  بر اختاذ  ارار هباذا الشاأواا مح العام وإميانية توفع أفر 
شااااركات  ا ااااة لألمااااو  يعتقااااد بااااأوَّ  وفااااد بلااااده ال الصاااادد، أوضاااا  أوَّ 

املسااااؤر املالياااة  يف لاااذه امله اااة، وياارى أوَّ  مفياادا   بوسااعها أو تلعاااف دورا  
ت مييااو أو  عاار لااذه القااو  والقانونيااة والقضاااؤية الااا  ااد تنشااأ عااو ذلاا

 ع اا إذا كانات  او  حفامأيضا   وتساءل وفد بلده. ع ليا  عدمية الفاؤد 
الم  تسات يع أو تقاوم وحاادلا بامله اة امل لاوب أداولاا يف املهي ااات، الس 

فهذه امله ة لي يف الوا ع نو  مو وداؤال الشارطة وليسات مه اة يقاوم 
ي العااام لل حي ااة الدوليااة املاادع ويباادو كااذلت لوفااد بلااده أوَّ . هبااا جنااود

وأ اعا ، استفسار . سيحتال إىل ا ماو واحل اياة ماو أجار إجاراء حتقيقاتا 
ع ااا إذا كاااو مااو امل يااو تيليااال بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  

وفاد بلااده خيشاا  أو ينااتقص  أوَّ  إىل روانادا باادور عساايري راد ، مضاايفا  
الاذيو سايعت دوو علا   ذلت مو حيادلا يف رواندا، بح نفس الالجئح

 .061البعثة ليي حت يهم لدى عودهتم إىل رواندا
  االنتبااه يوج  ( 0222) 265القرار إوَّ  و ال رثر امل لية املتحد 

إىل جاناااف آ ااار باااالغ ا مهياااة ماااو والياااة البعثاااة، ولاااو رارساااة مسااااعيها 
احل يااااد  لل ساااااعد  علاااا  حتقيااااق املصاااااحلة الوطنيااااة بااااح عيااااع عنا اااار 

  بااادوو وجاااود اإلطاااار السياساااي ويااارى وفاااد بلاااده أنَّااا. الروانااادياجملت اااع 
الاااذي تعاااا  فيااا  القضاااايا ا ساساااية املتصااالة باملصااااحلة الوطنياااة سااايتعذر 

جئاااااح واملشااااارديو باااااالعود  إىل  لاااااق دااااارو  دا ااااار روانااااادا تسااااا   لالَّ 
يف لذا أيضا   ومييو أو ي دي امل متر اإل لي ي املقرتح دورا  مه ا  . ديارلم
ماو الواضا  أو مسا ولية حيوماة بأنَّا   بيد أو وفد بلده يعرت . السياا

________ 
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رواناادا لااي هتيئااة لااذه الظاارو ، وليااو حيومااة رواناادا ال متتلاات املااوارد 
 و اال كااذلت. لتتصار   فردلاا، فهااي حتتاال إىل مساااعد  عاجلاة وكبااع 

إةااااد حااار لل شااااكر املروعاااة الاااا تواجههاااا روانااادا وشاااعبها يت لاااف إوَّ 
وساااينظر . روانااادا ويف  ي اااات الالجئاااح  اااارل حااادودلاالع ااار دا ااار 

وفاااد بلاااده بعناياااة يف أي مقرتحاااات تفصااايلية  اااد ي رحهاااا ا ماااح العاااام 
ااالم  ولياااو أي ا ااارتاح باختااااذ إجاااراء حلفااام. ليفالاااة أماااو املهي اااات الس 

يت ااارح علااا  لاااذا اجمللاااس ينبغاااي أو يياااوو  اااابال  للتنفياااذ بسالساااة، وأو 
سااااي ا  التعاااااوو مااااع الاااادول اجملاااااور ، واليباااال، مااااو حيااااص املباااادأ، علاااا  

 . 060حيومة زاؤع
ر علااا   اااد دلَّااا( 0222) 265اختااااذ القااارار إوَّ  و اااال رثااار الصاااح

دعاام اجملت ااع الاادو ، وجملااس ا مااو بصاافة  ا ااة، للبعثااة لزياااد  جهااود 
املساعي احل يد  الاا تقاوم هباا ماو أجار املسااعد  علا  حتقياق املصااحلة 

  يتعاح علا  أنَّاأيضاا   ك ا أكد القرار. موعد مبير الوطنية يف رواندا يف
علاا  اجملت ااع الاادو  أو يزيااد الاادعم حليومااة رواناادا وأو يشااجعها علاا  

وماع . االض ال  بدور أك ر يف هتيئة الظارو  الالزماة لعاود  الالجئاح
لديااا  حتفظاااات بشاااأو عنا ااار فاااروَّ  وفاااد بلاااده  اااوَّت م يااادا  للقااارار، أوَّ 

 الصااح توافااق علااا  أوَّ  ف اااع أوَّ . دفي حقااوا اإلنساااوالقاارار املعنيااة  اااو 
بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املسااااعد  إىل رواناادا ينبغااي أو تبااذل أفضااار 

بوسعها حل اية مودفي ا مم املتحد  يف رواندا، فرهنا ما برحت تارى  ما
وكاالت ا مم املتحد  ينبغي أو تض لع بواجباهتاا علا  التاوا  طبقاا   أوَّ 

علااا  جملاااس  املوكولاااة إليهاااا  وجاااف ميثااااا ا مااام املتحاااد  وأوَّ  للوالياااات
مااا يقااع أساسااا  ضاا و  ذلاات، أو يتجنااف التااد ر يفبناااء  علاا   ا مااو،

 . 062ن اا ا تصا ات الوكاالت ا  رى
مه تهاا إوَّ  و ال رثر رواندا، معلقا  عل  ما أجنزتا  حيوماة روانادا،

املصااااحلة الوطنياااة، يف إطاااار الرؤيساااية لاااي القياااام بامله اااة اليباااع ، مه اااة 
اااا دجماااات عيااااع وعلااا  املسااااتوى السياساااي، أت . لمتنفياااذ اتفاااااا أروشاااا للس 
باساااتثناء العنا ااار الاااا شااااركت يف اإلبااااد   -عنا ااار اجملت اااع الروانااادي 

ماااا يزياااد علااا   يف  تلاااال امل سساااات الوطنياااة، وأوَّ  -واملاااذاب  ا  ااارى 
دجمااوا يف اةااي  ة أت جناادي مااو  ااوات احليومااة الروانديااة السااابق 2 111

وعاااالو  علااا  ذلااات، أنشاااأت احليوماااة إدار  إ لي ياااة . الاااوطين الروانااادي
وتتضاااا و اة عيااااة الوطنيااااة الااااا . تع اااار علاااا  تعزيااااز املصاااااحلة الوطنيااااة

عياااع ا حااازاب السياساااية يف البلاااد، عااادا واحااادا ،  اااا يف مااا  را   نشااائتأت 
اإلداريااااااة مث انتقاااااار إىل اةوانااااااف اال تصااااااادية و . ذلاااااات أحاااااازاب اةااااااي 

عقبات متنوعاة أعا ات جهاود حيوماة بلاده عاو إوَّ  واالجت اعية، فقال
والاانقص يف ا فااراد ويف املااوارد الضاارورية أو عاادم كفايتهااا . حتقيااق النتاااؤ 

احليومااة غااع  ااادر  علاا  تنفيااذ سياسااتها، سياسااة  يفساار الساابف يف أوَّ 
ملزيااااد مااااو وحتتااااال حيومااااة بلااااده إىل ا. املصاااااحلة الوطنيااااة وإعاااااد  البناااااء

املساعد  الثناؤية ومتعدد  ا طرا  لت يينها مو الوفااء بتو عاات الارأيح 
________ 
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العااامح الااوطين والاادو  إزاء املصاااحلة الوطنيااة واسااتعاد  السااالم الشااامر 
متاماا   وراا ي ساال لا . اال تصادية لرواندا -والتع ع والتن ية االجت اعية 

وضع عقباات أ ارى موجاود  بعس البلداو تلجأ إىل  يف لذا الصدد أوَّ 
حتااات تصااارفها لتحااارم روانااادا ماااو املسااااعد  ااارجياااة اليباااع  الاااا حتتاااال 

( 0222) 265وفاااد بلاااده  اااوَّت م يااادا  القااارار إوَّ   ااااؤال   و اااتم. إليهاااا
ليبااااااادي التأيياااااااد الاااااااذي تاااااااود حيوماااااااة بلاااااااده أو تقدمااااااا  لع ااااااار بعثاااااااة 

 علاااااا  أوَّ  شاااااادَّد وليناااااا . املتحااااااد  لتقااااااد  املساااااااعد  إىل رواناااااادا ا ماااااام
الوطنيااااااااة ا و لااااااااي إعاااااااااد  البناااااااااء الااااااااوطين، ولاااااااايس اةنااااااااود  ا ولويااااااااة
 .063وا سلحة

احلالااة  وَّ    كاااو مااو الضااروري،وذكاارت رثلااة الواليااات املتحااد  أنَّاا
يف رواندا  د تغعت منذ مدلد اجمللس والية البعثة، أو توض  تلت الوالية 

فالوالياااة كانااات موضاااوعة أ اااال   بااار إ اماااة (. 0222) 265يف القااارار 
املفاااااوض الساااااامي لشااااا وو حقاااااوا   ْز احملي اااااة الدولياااااة لروانااااادا و بااااار وَ 
 ولااااذلت، توضاااا  الواليااااة اجملاااادد  أوَّ . اإلنساااااو ملاااارا   حقااااوا اإلنساااااو

 و الات. احل اية لاي ماو حاق مرا بااي حقاوا اإلنسااو وماودفي احملي اة
إضااافيح للبعثااة سااييونوو م لااوبح  وفااد بلاادلا ال يعتقااد بااأو أفاارادا  إوَّ 

ومو . لالض ال  بوداؤال احل اية لذه الا بدأت البعثة يف أداؤها فعال  
تاااوفع املهااام أو تقاااوم بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا ب

ا مااو ة يااع مااودفي احملي ااة، وكااذلت ملقااار ع لهاام، لضاا او  يااامهم 
ويعتقاااد وفاااد . بع لهااام بفعالياااة دو اااا  اااو  علااا  ساااالمتهم الشهصاااية

البعثاااة ميينهاااا تنفياااذ لاااذه املسااا وليات يف حااادود مواردلاااا يف  بلااادلا أوَّ 
ة مو الضروري توفع موارد إضافي وإذا  رر ا مح العام أوَّ . الو ت احلا 

يف املساااااتقبر فينبغاااااي أو يبلاااااغ اجمللاااااس باااااذلت، ويف ذلااااات احلاااااح ميياااااو 
 .062لل جلس أو يفير يف اإلذو  وارد إضافية

  7111ديسمبر /كانون األول  71في ُأجريت  التي المداوالت
 (1117الجلسة )

، 0222ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول05، امل ر اااااة 3280يف اةلساااااة 
 21لل ااد  وفقاا   ،(روانادا)الارؤيس ودعاا . استأنال اجمللس نظره يف البناد

، وأ اااذا  يف االعتباااار البيااااو 065ماااو النظاااام الااادا لي امل  ااات لل جلاااس
، رثر ا رجنتاح إىل شاغر 0222066سبت رب /أيلول 06الرؤاسي امل ر  

 . منصف الرؤاسة بغرض النظر يف البند املدرل عل  جدول ا ع ال

الجئااح اجملاااور  لرواناادا اجملاارمح يف  ي ااات الإوَّ  و ااال رثاار رواناادا
 حيظااااوو بالاااادعم وةااااري ماااادلم بأسااااباب القااااو  بواساااا ة املعونااااة الدوليااااة

إلاااايهم علاااا  حنااااو أع اااا  وذلاااات بساااابف السياسااااات املتنا ضااااة املوجَّهااااة 
________ 

 .00و  01املرجع نفس ، الصفحتاو  063
 .00املرجع نفس ، الصفحة  062
 .الفصر ا ول انظر أيضا   065
066 S/PRST/1994/55. 
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م الااا حتياام أجهااز  ا ماام املتحااد  نفسااها، مثاار ظت وانتهاااح القااوانح والاانت 
والااا تتعلاااق ميتااف مفااوض ا مااام املتحااد  الساااامي لشاا وو الالجئاااح، 

ول الء اجملرموو شرعوا مر  أ ارى . بتعريال مو يعترب ومو ال يعترب الجئا  
 وتعتقااااد حيومااااة بلااااده أوَّ . يف ترليااااف و تاااار الناااااس العاااااديح وا برياااااء

باإلمياو نز  سالح لذه اجمل وعات اإلجرامية عل  حنو حاسم وإعااد  
تشيير هتديد توزيعها عل  أماكو ال ييوو فيها  قدور اة اعات لذه 

أمين مباشر لرواندا، وتناشد اجملت ع الادو ، يف إطاار ا مام املتحاد ، أو 
الااادور الاااذي  أوَّ أيضاااا   وذكااار. يسااااعد زاؤاااع علااا  معاةاااة لاااذه املشااايلة

تضاا لع باا  بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا لااو موضااع 
 .واليتهااااا تقاااادير بالتأكيااااد، وهلااااذا الساااابف أياااادت حيومااااة بلااااده  ديااااد

أو حيوماااااة بلاااااده باااااذلت  صاااااارالا لتلبياااااة االحتياجاااااات علااااا  وشااااادَّد 
لسياهنا، ولينها ال متلت الوساؤر اليافية للقيام بذلت ولتنفياذ  العاجلة
بااااااااااحليم الصاااااااااا  القااااااااااؤم علااااااااا  حتقياااااااااق العدالاااااااااة املتعل قاااااااااة  مبادؤهاااااااااا
وتناشااااد حيومااااة بلااااده اجملت ااااع الاااادو  أو يضاااا لع . الروانااااديح ة يااااع
وليت  عاااااو مسااااااعد  احليوماااااة ملسااااااعد  الشاااااعف الروانااااادي علااااا   سااااا  

الم إوَّ   ااؤال   و اتم. مساعد  نفسا  واالساتقرار يف روانادا ويف املن قاة الس 
يتو فاو عل  ما مييو أو يقدما  اجملت اع الادو ، وعلا  سارعت  يف القياام 

 . 067بذلت

بيااااو (: 3511اةلساااة ) 0225فربايااار /شاااباط 01امل ر اااو  ررانرالمقررر
 ورسالة مو الرؤيس ،مو الرؤيس

بالبياااو الرؤاسااي املاا ر  وع ااال   ،0225يناااير /كااانوو الثاااين  25يف 
ا مااااح العااااام إىل اجمللااااس  اااادَّم  ،0222068نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 31

ال ا مح و . 062تقريره الثاين عو ا مو يف  ي ات الالجئح الروانديح
  رغاام حاادوع بعااس الت ااورات اإلةابيااة منااذ تقريااره العااام يف التقرياار إنَّاا

فاروَّ  ما يتصر بتهيئة الظرو  الا تفضي إىل عود  الناازحح، ا  ع يف
اسااااات رار وجاااااود حناااااو ملياااااونح ماااااو الالجئاااااح الرواناااااديح يف بورونااااادي 

إذ تظر احلالة . شديدا   وعهورية تنزانيا املتحد  وزاؤع لو مسألة تثع  لقا  
جئااااح أو لع ااااال ا منياااة العامااااة يف املهي اااات   اااار  سااااواء بالنسااابة لالَّ 

املو اال مشاحوو بعوامار عادم االساتقرار بالنسابة  عاو أوَّ فضاال   اإلغاااة،
الفعَّاااال  ويبقااا  احلااار الوحياااد. للبلااداو املضااايفة ولل ن قاااة الفرعياااة برمتهااا
. وبشااير طااوعي إىل بلاادلم هلااذه املشاايلة لااو إعاااد  الالجئااح بسااالم

و ااد و َّعاات حيومااة رواناادا اتفا ااات االايااة مااع مفوضااية ا ماام املتحااد  
لشاا وو الالجئااح ومااع حيااوما بوروناادي وزاؤااع بشااأو العااود  ال وعيااة 

مع حيومة عهورية تنزانيا املتحد  بشأو  جئح، ك ا أهنا  ري حوارا  لالَّ 
إىل عهورية تنزانيا املتحد   فنيا   و د أوفد ا مح العام فريقا  . لذه القضية

________ 
067 S/PV/3481 3و  2، الصفحتاو. 
068 S/PRST/1994/75. 
062 S/1995/65. 

 0222ديساا رب /كااانوو ا ول  02إىل  00ورواناادا وزاؤااع يف الفاارت  مااو 
 و ااد أابتاات البعثااة أوَّ . السااتعراض الوضااع الاارالو يف  ي ااات الالجئااح

اااالم  إنشاااااء ع ليااااة حلفاااام  اباااار للت بيااااق مااااو الناحيااااة الع ليااااة علاااا  الس 
تشااااااااااااااريو  08املاااااااااااااا ر   املبااااااااااااااح يف تقرياااااااااااااار ا مااااااااااااااح العااااااااااااااام النحااااااااااااااو
أهناااا رأت أو الع ليااة ساااتت لف  اااوات تفاااوا  إالَّ  ،0222 ناااوف رب/الثاااين

ومااااع ذلاااات . ا فااااراد مااااو 5 111-3 111ليااااة البالغااااة التقااااديرات ا وَّ 
فقاااط  ااااد عااارض تقاااد   ااااوات، ويف  واحااادا   ا ماااح العاااام أو بلاااادا   ذكااار
اااااالم   اااااو  حلفاااااامَوزْ    يااااااارفااااااروَّ  الظاااااارو ، لاااااذه املساااااااؤر ملعاةااااااة الس 

وع ااااااال   .ع ليااااااا   يف  ي ااااااات الالجئااااااح يف زاؤااااااع لاااااايس  يااااااارا   ا منيااااااة
،  ااااااااام 0222نااااااااوف رب /الثاااااااااين تشااااااااريو 31الرؤاسااااااااي املاااااااا ر   بالبياااااااااو
بديلااااة هتااااد  إىل تااااوفع مساااااعد   العااااام باستيشااااا  إجااااراءات ا ماااح
مااااا يتعلاااق حب اياااة الع لياااات اإلنسااااانية  لقاااوات ا ماااو الزاؤعياااة يف فورياااة
 اااااااارباء أمنيااااااااح لتاااااااادريف َوزْ   إميانيااااااااة هي ااااااااات،  ااااااااا يف ذلااااااااتامل يف

تباااااادو ريناااااااة  واايااااااارات املتاحااااااة ال .احملليااااااة ور ااااااد أع اهلااااااا القااااااوات
وبعاااد مشااااورات ماااع مفوضاااية . علااا  ا  ااار يف الو ااات احلاضااار التحقياااق

الالجئااح، تقاارر أو تتااابع املفوضااية لااذا املوضااو   ا ماام املتحااد  لشاا وو
ا علااااا  ترتيباااااات مناسااااابة لتحساااااح ا ماااااو يف االتفاااااا ماااااع زاؤاااااع هباااااد 

 .املهي ات
لم  حفمإوَّ  و ال ا مح العام وسايلة إلدار  النازا   يعترب أساسا  الس 

ليفالااة ا مااو يف  ي ااات الالجئااح، و     لاايس مصاا  ا  غااع أنَّاا.  وحلواا
واحلقيقااة أو تااوفع ا مااو ملهي ااات . يسااتهدم بصاافة عامااة هلااذا الغاارض

الالجئح كاو وال يزال مس ولية البلداو املضيفة لل هي ات املوجود  يف 
 .أراضيها، ولئو كاو ذلت بقادر ماو الادعم املناساف ماو اجملت اع الادو 

أو املاادنيح ا بريااااء الااذيو فاااروا مااو روانااادا   لااايس لناااح شااات يف أنَّاا إالَّ 
ولاااذلت . يساااتحقوو موا ااالة اجملت اااع الااادو  االلت اااام هبااام ومسااااعدهتم

حص ا ماح العاام اجملت اع الادو  بيار  او  علا  دعام اةهاود الاا تقاوم 
هبا مفوضية ا مم املتحد  لش وو الالجئح، بالتعاوو مع حيوما زاؤاع 

، لوضااااع ترتيبااااات أمنيااااة مرضااااية يف املهي ااااات وعهوريااااة تنزانيااااا املتحااااد 
فتعزيااز ا مااو يف املهي ااات . وتقااد  املااوارد الالزمااة هلااذا الغاارض بسااهاء

  اااو  ال مفااار منهاااا يف سااابير هتيئاااة الظااارو  املفضاااية لعاااود  الالجئاااح 
ماااا متر الق ااااة  وأشااااار ا مااااح العااااام كااااذلت إىل أوَّ . ال وعيااااة إىل وطاااانهم

كاااانوو   7قاااة دوو اإل لي ياااة يف ناااعويب يف الاااذي عقاااده الزع ااااء يف املن 
مسااامهة مفيااد   ااوب حتديااد إطااار ملعاةااة  اادَّم   ااد 0225يناااير /الثاااين

لاذا املا متر فاروَّ  ويف رأيا ،. مسألا ا مو يف املهي ات وعود  الالجئاح
مو شاأن  أو ييسار الع ار الاذي سايقوم با  املا متر اإل لي اي بشاأو تقاد  

والعاؤديو واملشرديو يف من قة البحعات اليربى، املساعد  إىل الالجئح 
الاااااذي تستضااااايف  منظ اااااة الوحاااااد  ا فريقياااااة ومفوضاااااية ا مااااام املتحاااااد  

وأعاااااارب . فرباياااااار/الالجئااااااح يف بوجومبااااااورا يف منتصااااااال شااااااباط لشاااااا وو
أملاااا  يف أو ميهااااد لااااذا املاااا متر ال ريااااق لعقااااد ماااا متر أوسااااع يهااااد   عااااو
للساالم وا مااو والتن ياااة  وضاا انا  تعزياازا   تقصااي حلااول طويلااة ا جاار إىل
 .املن قة يف
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موجَّهاااة إىل رؤااايس جملاااس  0225فربايااار /شاااباط 0وبرساااالة م ر اااة 
زاؤااع ومفوضااية ا ماام املتحااد  لشاا وو  ، ذكاار ا مااح العااام أوَّ 071ا مااو

، علا  ماذكر  تصاال 0225ينااير /كانوو الثااين  27الالجئح و َّعتا، يف 
و وجف لذا . تدابع حمدد  ترمي إىل حتسح احلالة ا منية يف املهي ات

ماااو رجاااال ا ماااو التاااابعح  0 511باااَوزْ   االتفااااا، تقاااوم حيوماااة زاؤاااع
تقوم بعثااااة ا ماااام املتحااااد  لتقااااد  وساااا. للجااااي  والشاااارطة يف املهي ااااات

لواليتهااااا، بتقااااد  املساااااعد  يف ا اااا حاب وفقااااا   املساااااعد  إىل رواناااادا،
الالجئااح العاؤااديو حاا  يصاالوا إىل مااواطنهم، وسااتقوم بتنساايق جهودلااا 

وسيسات ر امل ثار ااااص . مع مفوضاية الالجئاح لتيساع عاود  الالجئاح
عاماة عاو عياع املسااؤر املتصالة لألمح العاام يف االضا ال  باملسا ولية ال

ااالم  بااااةهود الاااا تباااذهلا ا مااام املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  يف إحاااالل الس 
 .واالستقرار يف رواندا
، أدرل 0225فربايااار /شااباط 01، املعقااود  يف 3511ويف اةلسااة 

وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 
اااا   ا ع ااااال، انتباااااه أعضاااااء اجمللااااس إىل الرسااااالة ( بوتسااااوانا)الاااارؤيس وجَّ

موجَّهاااة إىل  0225فربايااار /شاااباط 0املاااذكور  أعااااله وإىل رساااالة م ر اااة 
 ل ، بعد مشاوراتأتذو     دأنَّ  مث أعلو. 070رؤيس اجمللس مو رثر رواندا

ماااااا بااااح أعضااااااء اجمللاااااس، بااااأو ياااااد  بالبياااااو التاااااا  باسااااام  يفأتجرياااات 
 :072اجمللس

كاااااانوو   25يف التقريااااار الثاااااين لألماااااح العاااااام، املااااا ر   نظاااار جملاااااس ا ماااااو
، عو ا مو يف  ي اات الالجئاح الرواناديح، وخبا اة تلات 0225يناير /الثاين

بشااااأو لااااذا  0225فرباياااار /شااااباط 0الااااا تقااااع يف زاؤااااع، ويف رسااااالت  امل ر ااااة 
 .املوضو 

احلالااة  ويوافاق جملاس ا ماو علا  ماا انتهاا  إليا  تقريار ا ماح العاام ماو أوَّ 
الرالناااة يف العدياااد ماااو  ي اااات الالجئاااح ماااا زالااات   اااع  بالنسااابة ليااار ماااو 

علااا  احت ااااالت زعزعاااة أيضاااا   احلالاااة تن اااوي الالجئاااح وماااودفي اإلغاااااة وأوَّ 
ويساوره  لق باالغ إزاء التقاارير الاا . االستقرار يف املن قة دوو اإل لي ية بأسرلا

يف املهي ااااات، وخبا ااااة يف زاؤااااع، تفيااااد باساااات رار التهويااااال ومشاااااكر ا مااااو 
وي كااااد مااااو جديااااد إدانتاااا  ملااااا يقااااوم باااا  زع اااااء روانااااديوو سااااابقوو يعيشااااوو يف 
املهي ات، والقوات وامليليشيات احليومية السابقة، مو أع ال هتد  إىل مناع 

ومااا زال اجمللااس يشااعر . إعاااد  الالجئااح إىل وطاانهم، بااالقو  يف بعااس احلاااالت
. تعاارض لااا  مودفااو اإلغاااااة الاادوليوو ماااو هتديااد  مااانهمإزاء ماااا يأيضااا   بااالقلق

ويرحاااف بااااا وات الاااا اختاااذهتا بعاااس البلاااداو املضااايفة املعنياااة لتحساااح حالاااة 
وال يزال اجمللس  لقا بشأو العقبات الاا متثلهاا السال ات . ا مو يف املهي ات

 البلاداو توفرلااالعسيرية واملدنية السابقة وامليليشيات ل دار  احمللية الفعلية الا 
 .املضيفة والض ال  مفوضية ا مم املتحد  لش وو الالجئح  ه تها

________ 
071 S/1995/127. 
070 S/1995/103. 
072 S/PRST/1995/7. 

ق جملس ا مو أمهية كربى عل  اختاذ إجراءات يف أ ارب و ات رياو ويعل  
يرحااااف بااااالقرار فرنَّااا   ويف لااااذا الصاااادد،. ملعاةاااة مشاااااكر ا مااااو يف املهي اااات

جئاااح، يف إطاااار واليتهاااا الاااداعي إىل  ياااام مفوضاااية ا مااام املتحاااد  لشااا وو الال
القاضااااية حب ايااااة الالجئااااح وتقااااد  املساااااعد  اإلنسااااانية إلاااايهم، بعقااااد ترتيبااااات 

ويرحاف باالتفااا املعقاود . مناسبة مع حيوماة زاؤاع لتعزياز ا ماو يف املهي اات
 اوات أماو لاَوزْ   0225ينااير /كانوو الثااين  27بح املفوضية وحيومة زاؤع يف 

ك اااااا يرحاااااف . فااااارد، وفرياااااق اتصاااااال تاااااابع لل فوضاااااية 0 511زاؤعياااااة  وامهاااااا 
باالتفاااا الااذي د التو اار إلياا  بااح حيومااات زاؤااع وبوروناادي ورواناادا بشااأو 

وحياااص اجمللاااس الااادول . عاااود  الالجئاااح وامل تلياااات وحياااص علااا  تنفياااذه التاااام
يااد املفوضااية باااملوارد الالزمااة يف سااياا االتفاااا املعقااود بينهااا و ا عضاااء علاا  تز 

اجمللاس علا  أمهياة التنسايق الواياق ة ياع الع لياات يشد د و . يومة زاؤعوبح ح
وي يااد اجمللااس اةهااود الااا . مااع بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا

تبااذهلا مفوضااية ا ماام املتحااد  لشااا وو الالجئااح، بالتعاااوو مااع عهوريااة تنزانياااا 
التنزانيااة، ويشااجع املفوضااية علاا  املتحااد ، لوضااع ترتيبااات لألمااو يف املهي ااات 

وي لااف اجمللااس إىل ا مااح العااام أو يقاادم . احلالااة يف بورونااديأيضااا   أو تعااا 
 .إلي  تقارير بانتظام عو تنفيذ الع ليات الا تض لع هبا املفوضية

جملااااس ا مااااو علاااا  أمهيااااة ضاااا او نشاااار معلومااااات د يقااااة، علاااا  يشااااد د و 
ي كاد ماو جديااد، يف لاذا الصادد، أمهيااة و . املهي اات، عاو احلالاة دا اار روانادا

أو تباادأ إذاعااة بعثااة ا مااام املتحااد  لتقااد  املسااااعد  إىل رواناادا بااص براجمهاااا يف 
 .أ رب و ت ريو

ويشااااااجع جملااااااس ا مااااااو اةهااااااود املبذولااااااة لتااااااوفع ا مااااااو يف املهي ااااااات، 
ويالحاام وجااوب ا رتاهنااا جبهااود أ اارى يف رواناادا لضاا او أو ييااوو باساات اعة 

ويف لااااذا . العااااود  إىل ديااااارلم دوو  شااااية مااااو عقاااااب أو اضاااا هادالالجئااااح 
علا  الارغم ماو  اعوبة امله اة . يعرت  برجناازات حيوماة روانادافرنَّ   ااصوص

ويشااجع حيومااة رواناادا علاا  موا االة وضااع إطااار ل جااراءات . ونقااص املااوارد
الااااااا سااااااتتهذ إلعاااااااد  الالجئااااااح إىل وطاااااانهم، ولتشااااااجيع املصاااااااحلة الوطنيااااااة، 

ط الع ليااة السياسااية، وي لااف إىل اجملت ااع الاادو  موا االة دعاام حيومااة ولتنشااي
لااذا اإلطااار  وي كااد اجمللااس مااو جديااد رأياا  القاؤاار بااأوَّ . رواناادا يف لااذه امله ااة

آليااة مناسااابة إل اماااة حاااوار مساات ر باااح حيوماااة روانااادا أيضاااا   ينبغااي أو يشااا ر
هاا  إليهااا اجت ااا  ويرحااف بالنتاااؤ  الااا انت. وأوساااط الالجئااح وا ماام املتحااد 

يناااير /كااانوو الثاااين  7الق ااة لقاااد  املن قااة دوو اإل لي يااة، املعقااود يف نااعويب يف 
ويشجع اجمللس احملي ة اةناؤية الدولية حملاك اة ا شاهاص املسا ولح . 0225

عاااو أع اااال اإلبااااد  اة اعياااة وغااااع ذلااات ماااو االنتهاكاااات اةساااي ة للقااااانوو 
يف إ لاايم روانااادا واملاااواطنح الرواناااديح املسااا ولح اإلنساااين الااادو  الاااا ارتيبااات 

عااو أع ااال اإلباااد  اة اعيااة وغعلااا مااو االنتهاكااات امل االااة الااا ارتيباات يف 
ديساا رب /كااانوو ا ول 30 يناااير و/كااانوو الثاااين 0أراضااي الاادول اجملاااور  بااح 

 عو اةهود اهلادفاةفضال   ، يف ع لها،(0222) 255، املنشأ  بالقرار 0222
إىل إعاااد  بناااء النظااام القضاااؤي الرواناادي احمللااي لتسااهير احلفاااع علاا  القااانوو 

ويرحاااف اجمللاااس بااللتزاماااات الاااا  ااادمت يف مااا متر املاؤاااد  املساااتدير  . والنظاااام
، واسااتجابة للنااداء املوحااد املشاارتح بااح الوكاااالت، املعااين برواناادا املعقااود ماا  را  

ا تبااذهلا يف ساابير إعااااد  بناااء البلاااد سيساااعد حيوماااة رواناادا يف اةهااود الااا رااا
 .وتعزيز املصاحلة الوطنية
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ويت لع جملس ا مو إىل انعقاد امل متر اإل لي ي بشأو تقد  املسااعد  إىل 
الالجئاح والعاؤااديو واملشارديو يف من قااة البحاعات اليااربى، الاذي ستستضاايف  

يف الفاارت  مااو  منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة ومفوضااية شاا وو الالجئااح يف بوجومبااورا
ويأماار اجمللااس يف أو ياا دي لااذا املاا متر إىل . 0225فرباياار /شااباط 07إىل  05

مزياااااد ماااااو التقااااادم يف هتيئاااااة الظااااارو  الالزماااااة لعاااااود  الالجئاااااح واملشااااارديو إىل 
االم  ر حتديااد حلااول طويلااة ا جاار لتعزيااز وضاا اوديااارلم، وأو يسااه   وا مااو الس 

 لاات املساااؤر سااتيوو موضااو  ماا متر آ ااروالتن يااة يف املن قااة دوو اإل لي يااة، وت
 .ذي طابع سياسيأوسع ن ا ا  

 وي كااد جملااس ا مااو أو وجااود  ي ااات الالجئااح ينبغااي أو ييااوو م  تااا  
. فقااط وأو عااود  الالجئااح إىل ديااارلم يف رواناادا مااا زالاات متثاار اهلااد  النهاااؤي
ياااة ولاااو ي لاااف إىل ا ماااح العاااام أو يوا ااار استقصااااء كااار ااياااارات وتقاااد  أ

تو يات أ رى ضرورية لض او ا مو يف املهي اات يف أ ارب و ات رياو وأو 
 .عو لذا املوضو  يف ضوء نتاؤ  م متر بوجومبورا الحقا  تقريرا   يقدم

 .وسيبقي اجمللس املسألة  يد النظر واالستعراض الد يق

 ادَّم  ،(0222) 265باالقرار وع ال   ،0225فرباير /شباط 6ويف 
عاااو بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد   مرحلياااا  تقريااارا   اجمللاااس ا ماااح العاااام إىل

بااالرغم مااو بأنَّاا   وأفاااد ا مااح العااام يف التقرياار. 073املساااعد  إىل رواناادا
. است رار إحراز تقدم يف ت بيع احلالة يف رواندا، ال تزال التحديات كثع 

فقد وا الت حيوماة روانادا اختااذ   اوات حناو حتقياق املصااحلة الوطنياة 
مااا كاناات تنقصاها املااوارد الالزمااة ليفالااة إدار   عااد  البناااء، ليااو غالباا  وإ

 يع ر يف الو ت احلاضر، ك ا أوَّ  فنظام احملاكم الرواندي ال. الةعامة فعَّ 
. سجوو البلد ميتظة با ال  مو املشتب  فيهم الذيو ينتظروو احملاك ة

التقاارير باسات رار حادوع ، إذ تفيد بالغا   وال تزال احلالة ا منية تثع  لقا  
إعااادامات بعاااد حماك اااات ماااوجز ، واعتقااااالت سااارية، وأع اااال تعاااذيف 

واحلالاااة اإلنساااانية ماااا زالااات مثاااع  . وأع اااال عناااال أ ااارى ضاااد املااادنيح
ا ماح العاام يف وكارَّر  .للقلق، و او  االنتقام ال تزال تسااور الالجئاح

الو اؤعياة أدا  ذات  لذا الصدد اإلعراب عو ا تناع  بأو نشر املعلومات
أمهيااة حيويااة يف إةااااد الظاارو  الاااا تتااي  هلااا الء الالجئااح وا شاااهاص 

 وأشاااار إىل أوَّ . أو يقااارروا، حبريااة، العاااود  إىل ماااواطنهم املشاارديو دا لياااا  
ماااااااااع اتفا اااااااااا   ،0225ينااااااااااير /كاااااااااانوو الثااااااااااين  02البعثاااااااااة و َّعااااااااات، يف 

ااااإلنشاااااء حم ااااة إذاعااااة لألماااام املتحااااد  يف كيغاااا احليومااااة ا تنتظاااار ا ، وأهنَّ
احليوماااااااة علااااااا  طلبهاااااااا ختصااااااايص موجاااااااة تاااااااردد واإلذو هلاااااااا بر اماااااااة  رد

إلزالااة ا لغااام يف فعَّااال  مااا يتصاار بوضااع برنااام  ويف. بااص إذاعيااة أجهااز 
حااات علااا   روانااادا، أبلاااغ ا ماااح العاااام اجمللاااس باااأو   اااة شااااملة  اااد ا رتت

 .احليومة

د  املسااااعد  إىل وأفااااد ا ماااح العاااام باااأو بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقااا
روانااادا عااادللت ماااو طااارا ع لهاااا لياااي يتسااال هلاااا أو تنجاااز، يف حااادود 

________ 
073 S/1995/107. 

ا عة الاا تشا ر تاوفع ا ماو ملاودفي احملي اة املوارد القاؤ ة، واليتهاا املوسَّ
  ماااع اافاااس التااادرةي لعااادد أنَّااا إالَّ  .الدولياااة وماااودفي حقاااوا اإلنسااااو

فرد،  5 511ب  و دره القوات التابعة للبعثة ح  يبلغ املستوى املر ص 
. برجنااااز شااا  أوجااا  الوالياااةفعَّاااال   اااد تنشاااأ  اااعوبات يف القياااام بشاااير

وعلاا  ذلاات،  ااد يتعااح يف الشااهور القادمااة إعاااد  النظاار يف مسااألة  ااوام 
  لياااي يااات يو وأشاااار ا ماااح العاااام كاااذلت إىل أنَّااا. القاااو  التابعاااة للبعثاااة

املوكولاة إليا   وجاف القارار  عةعنصر الشرطة املدنية مو تلبية املهاام املوسَّا
. حيتااااال إىل ماااارا بح إضااااافيح وإىل مااااوارد ماديااااةفرنَّاااا   ،(0222) 265

ولذلت ا رتح أو يزيد اجمللس  وام القو  املأذوو ب  لعنصر الشارطة املدنياة 
ماااااااا يتصااااااار باةواناااااااف  ويف. مرا باااااااا   021إىل مرا باااااااا   21للبعثاااااااة ماااااااو 

رغاااااام كااااااوو حالااااااة ال ااااااوارئ  اااااااد   اإلنسااااااانية، أفاااااااد ا مااااااح العااااااام أنَّاااااا
. احلالاااة اإلنساااانية ال تااازال تااادعو إىل القلاااق ع وماااا  فاااروَّ  حااادهتا،  فلااات
يااااااااازال حناااااااااو ملياااااااااونح ماااااااااو الالجئاااااااااح مقي اااااااااح يف  ي اااااااااات يف  فاااااااااال

شااااهص آ ااااريو مشاااارديو يف  351 111اجملاااااور  ولناااااح حنااااو  البلااااداو
أ يف تنفياذ و جارد أو تتلقا  ا مام املتحاد  املوافقاة، فرهناا ساتبد. الدا ر
 .اا ة

موجَّهااااااة إىل ا مااااااح  0225فرباياااااار /شااااااباط 01وبرسااااااالة م ر ااااااة 
 :، أبلغ  رؤيس اجمللس  ا يلي072العام

نظااار أعضااااء جملاااس ا ماااو يف تقرياااركم املرحلاااي عاااو بعثاااة ا مااام املتحاااد  
ولام يوجهاوو االنتبااه إىل بيااو رؤايس جملاس ا ماو . لتقد  املساعد  إىل رواندا

ويوافقوو عل  تو ايتيم بشاأو وجاوب زيااد  . 0225فرباير /شباط 01امل ر  
. ماااو مرا بااااي الشااارطة 021إىل  21 اااوام عنصااار الشااارطة املدنياااة يف البعثاااة ماااو 

ويااااروو أو زياااااد  عاااادد مااااودفي حقااااوا اإلنساااااو يف الع ليااااة امليدانيااااة حلقااااوا 
 فر نظاااام  ضااااؤياأو تاااو أيضاااا   ويالحظاااوو. اإلنسااااو يف روانااادا أمااار مستصاااوب

أمار أساساي يف برناام  اإلنعاا  احلياومي إل ارار ا ماو الادا لي وكاذلت فعَّاال 
إلزالاة ا لغاام يف روانادا فعَّال  ويعلقوو أمهية عل  وضع برنام . لعود  الالجئح

ويعربوو عو أملهام يف . عل  أساس اا ة الا  دمتها ا مم املتحد  يف كيغا 
ط حم اااااة إذاعااااااة بعثااااااة علااااا  الصااااااعوبات الاااااا تاااااا ار علااااا  نشااااااا ريبااااااا   التغلاااااف
املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا ويصاااروو علااا  أو تبااادأ الباااص دوو  ا مااام
 .تأ ع

القااااارار (: 3512اةلساااااة ) 0225فربايااااار /شاااااباط 22املااااا ر   ررررررررررالمق
277 (0225) 

 دَّم  ،(0222) 255بالقرار وع ال   ،0225فرباير /شباط 03يف 
. 075إنشااااء احملي اااة الدولياااة لرواناااداعاااو تقريااارا   ا ماااح العاااام إىل اجمللاااس
لألساااااااس القااااااانوين إلنشاااااااء احملي ااااااة ومركزلااااااا  وتضاااااا َّو التقرياااااار حتلاااااايال  

________ 
072 S/1995/130. 
075 S/1995/134. 
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لألحياااااااام الرؤيساااااااية للنظاااااااام ا ساساااااااي  ماااااااوجزا   القاااااااانوين، واستعراضاااااااا  
لل حي ااة حيث ااا ختتلااال تلاات ا حيااام عااو أحيااام النظااام ا ساسااي 

للااااانه  ذي  وجزا  مااااا لل حي اااااة الدولياااااة ليوغوساااااالفيا الساااااابقة، وشااااارحا  
هذت حااا  ا و او املااارحلتح إلنشااااء احملي اااة والرتتيباااات الع لياااة الاااا اتااا
 يااااو مقااار املتعل قاااة  الضااا العها بأع اهلاااا، ودراساااة ملهتلاااال ااياااارات

لاق ماا يتع ويف(. 0222) 255احملي ة يف ضوء املعايع املبيناة يف القارار 
بأو اجمللس  د اعترب، يف ر ا مح العام با ساس القانوين لل حي ة، ذك

هتدياااادا   تشااااي ر احلالااااة يف رواناااادا مااااا برحاااات ، أوَّ (0222) 255 ااااراره 
لم  وا مو الدوليح، ومو مث  رر إنشاء حمي ة دولية لرواندا يف إطار للس 

إنشاااء احملي ااة  وأشااار إىل أوَّ . الفصاار السااابع مااو ميثاااا ا ماام املتحااد 
أمرا   وارد مو حيومة رواندا، كاويف إطار الفصر السابع، رغم ال لف ال

 ضروريا ال لض او تعاوو رواندا طوال فرت  ع ر احملي ة فحسف، وليو
لضاا او تعاااوو عيااع الاادول الااا  ااد يوجااد يف أراضاايها أشااهاص أيضااا  

مدع  بأهنم ارتيبوا انتهاكات جسي ة للقانوو اإلنساين الدو  وأع ال 
إىل الفصاااار  ي ااااة، اسااااتنادا  ك ااااا أو  ياااام حم. إبااااد  ا جناااااس يف رواناااادا
. لضاااا او إنشاااااؤها ب ريقااااة سااااريعة وحثيثااااةأيضااااا   السااااابع، كاااااو ضااااروريا

ما يتعلق باملياو الذي سيستضيال مقر احملي اة، أفااد ا ماح العاام  ويف
   ااارر إيفااااد بعثاااة تقنياااة لزياااار  روانااادا وكينياااا وعهورياااة تنزانياااا املتحاااد  أنَّااا

وعلاا  أساااس االسااتنتاجات الااا  .لتحديااد أماااكو مالؤ ااة ملقاار احملي ااة
ملوا اال حيوماات لاذه البلاداو، وبعاد ونظارا   تو لت إليها تلت البعثاة،

أو درس، إىل جانااااااف ذلاااااات، اعتبااااااارات العاااااادل واإلنصااااااا  واليفاااااااء  
، تو ر (0222) 255اإلدارية، وفق ما لو مقرر يف  رار جملس ا مو 
 مالؤاااام وغااااع لل قاااار غااااع إىل نتيجااااة مفادلااااا أو ا تيااااار رواناااادا ميانااااا  

  ينبغااااااي ا تيااااااار أروشااااااا، عهوريااااااة تنزانيااااااا املتحااااااد ، وأنَّاااااا ع ليااااااا   رياااااو
ولاااااذا أو ااااا  جملاااااس ا ماااااو باااااأو حيااااادد أروشاااااا  . ملقااااار احملي اااااة مياناااااا  
بعقاااااد ترتيباااااات مناسااااابة باااااح  لل حي اااااة الدولياااااة لروانااااادا رلناااااا   ك قااااار
لاااااااة ة تنزانيااااااا املتحااااااد  تيااااااوو مقبو ااااااااااد  وحيومااااااة عهوريااااااااااملتح ماااااااااا م

 .لل جلس
، أدرل 0225فربايااار /شااباط 22، املعقااود  يف 3512ويف اةلسااة 

وبعاااااد إ ااااارار جااااادول . اجمللاااااس تقريااااار ا ماااااح العاااااام يف جااااادول أع الااااا 
الرؤيس انتباه أعضاء اجمللس إىل مشرو   رار كاو  د أتعدل وجَّ   ا ع ال،

 .076يف سياا املشاورات السابقة لل جلس
أحاد ا ساباب الاا   بر التصويت، باأوَّ  متحداا   ر رثر رواندا،وذك

 255كانااااات ساااااتدفع بوفاااااد بلاااااده إىل التصاااااويت ضاااااد مشااااارو  القااااارار 
. ، الذي طلبت  رواندا نفسها، كاو مسألة ا تيار مقار احملي اة(0222)

 هناااااا حمي اااااة حملاك اااااة نظااااارا   فاحملي اااااة ينبغاااااي أو يياااااوو مقرلاااااا روانااااادا
وفاد بلاده يعتقاد أو نقار مقار احملي اة فاروَّ  و سباب ع لية،. الروانديح

إىل  اارل رواناادا ساايعين تعبئااة مااوارد لاؤلااة لضاا او وجااود املاادانح لناااح 
ويفضر وفد . حملاك تهم ودفع تياليال السفر واملعيشة للشهود واملدعح

________ 
076 S/1995/148. 

بلاااده أو يياااوو مقااار احملي اااة يف روانااادا حااا  يتسااال للرواناااديح أو ياااروا 
حيومااة بلااده فااروَّ  يف إطااار التعاااوو مااع احملي ااة،  أنَّاا إالَّ  . بَّااقالعدالااة تت 

تعاارتض علاا  أو ييااوو مقاار احملي ااة يف بلااد جماااور بغيااة التقلياار مااو  ال
ويشااااطر وفاااد بلااده القلاااق الاااذي . ا اااار املرتتباااة علاا  كونااا   اااارل البلااد

. أعرب عن  ا مح العاام بشاأو العادل واإلنصاا  الضاروريح لل حي اة
ة استهتدمت لصا  نقر مقار احملي اة احلجَّ  لذه ومع ذلت، فحقيقة أوَّ 

.  ارل رواندا ال يعين أو وفد بلده يوافق عليهاا باأي حاال ماو ا حاوال
وأضااا  أو احلاارص علاا  ت بيااق العدالااة يف رواناادا الااذي أدهااره جملاااس 
ا مااو يتضاا و وجااوب التفيااع جبديااة يف دعاام احملاااكم الروانديااة امل للااة 

 .077لتي لة ع ر احملي ة
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات

 :ما يلي نص  ، ويف(0225) 277القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

نااااااااوف رب /تشااااااااريو الثاااااااااين 8املاااااااا ر  ( 0222) 255إىل  ااااااااراره  إذ يشااااااااع
0222، 

بااأو ( 0222) 255مااو القاارار  6قاار  فمااا ورد يف ال وإذ يضااع يف اعتباااره
اةناؤياااة الدولياااة حملاك ااة ا شاااهاص املسااا ولح عاااو حياادد اجمللاااس مقااار احملي ااة 

أع ااااااال اإلباااااااد  اة اعيااااااة وغااااااع ذلاااااات مااااااو االنتهاكااااااات اةسااااااي ة للقااااااانوو 
الااادو  املرتيباااة يف إ لااايم روانااادا واملاااواطنح الرواناااديح املسااا ولح عاااو  اإلنسااااين

أع اااال اإلبااااد  اة اعياااة وغعلاااا ماااو االنتهاكاااات امل االاااة املرتيباااة يف أراضاااي 
ديساا رب /كااانوو ا ول  30و  0222يناااير /كااانوو الثاااين  0لاادول اجملاااور  بااح ا

0222، 
 وأحاااط 0225فرباياار /شااباط 03يف تقرياار ا مااح العااام املاا ر   و ااد نظاار

بتو ااية ا مااح العااام الداعيااة إىل حتديااد أروشااا ك قاار لل حي ااة الدوليااة عل ااا  
مام املتحاد  وحيوماة عهورياة بالتو ر إىل ترتيبات مناسبة بح ا  لرواندا، رلنا  

 تنزانيا املتحد  تيوو مقبولة لل جلس،
 رغبة حيومة رواندا يف التعاوو مع احملي ة الدولية لرواندا، وإذ يالحم

ترتيبااات  بعقااد أو ييااوو مقاار احملي ااة الدوليااة لرواناادا يف أروشااا رلنااا   يقاارر
 .مناسبة بح ا مم املتحد  وحيومة عهورية تنزانيا املتحد 

القااااارار (: 3512اةلساااااة ) 0225فربايااااار /شاااااباط 27املااااا ر   ررررررررررالمق
278 (0225) 

، 0225فرباياااااااااار /شااااااااااباط 27، املعقااااااااااود  يف 3512يف اةلسااااااااااة 
وجَّ   وعقف إ رار جدول ا ع ال،. استأنال جملس ا مو نظره يف البند

الااااارؤيس انتبااااااه أعضااااااء اجمللاااااس إىل مشااااارو   ااااارار مقااااادَّم ماااااو الوالياااااات 
 .078املتحد 

________ 
077 S/PV.3502 3و  2، الصفحتاو. 
078 S/1995/153. 
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الشعف الرواندي ةف إوَّ  وحتدع رثر الصح  بر التصويت فقال
، علااا   وتاا  الذاتياااة لتحقياااق املصاااحلة الوطنياااة تااادرةيا   أو يعت ااد أساساااا  

ولو يف نفس الو ت حباجة إىل التشجيع واملساعد  ماو اجملت اع الادو ، 
كار اةهاود واملسااعد  املقدماة ماو   أوَّ علا  وشادَّد  . ا فيا  جملاس ا ماو

ااااارل ينبغااي أو تسااهم يف حتقيااق االسااتقرار السياسااي واالجت اااعي يف 
ملبااادأي احااارتام ساااياد  الااادول وعااادم التاااد ر يف وفقاااا   تاااتم روانااادا، وأو

الشااا وو الدا لياااة لآل اااريو، ك اااا لاااو منصاااوص عليااا  يف ميثااااا ا مااام 
املتحااااد ، وأو تقااااوم علاااا  أساااااس الشاااارط الضااااروري املت ثاااار يف موافقااااة 

 .072وتعاوهناحيومة رواندا 
ماااو املهااام أو يتعتقااار ا شاااهاص  ورأى رثااار الوالياااات املتحاااد  أوَّ 

املشااتب  يف ارتياااهبم أع ااال إباااد  عاعيااة يف رواناادا أو يف الاادول اجملاااور  
هلاااا إىل أو تااات يو احملي اااة الدولياااة لروانااادا ماااو إجاااراء حتقيقاااات واختااااذ 

ة مل وساة علا  اعتقاهلم سييوو داللاإوَّ  و ال.  رارات بشأو مقاضاهتم
ااااااو  االلتاااااازام الاااااادو   ساااااااءلة ا فااااااراد عااااااو لااااااذه الفظاااااااؤع ومااااااو مث حيس 

. مصادا ية احملي اة الدولياةأيضاا   وسايعزز. احت االت املصاحلة يف رواندا
 ، وأضاا  أنَّا. مشارو  القارار ياربز لاد  احملي اة ، عل  أوَّ د، أوال  وشدَّ 

الت مااااو إذا كاااااو لل حي ااااة أو تسااااهم يف وضااااع حااااد إلميانيااااة اإلفاااا
العقاااااب الااااا ارتتيباااات يف دلهااااا الفظاااااؤع يف رواناااادا يف املاضااااي، ف ااااو 
الضاااااروري أو يياااااوو بوساااااعها أو تعتقااااار أولئااااات الاااااذيو ارتيباااااوا لاااااذه 

، يسااااع  مشاااارو  القاااارار إىل حتسااااح احلالااااة يف  ي ااااات اانيااااا  . ا ع ااااال
  ااو   إالَّ  مشاارو  القارار مااا لااوفااروَّ  وماو مث. الالجئاح وتيسااع عااودهتم

ع لية تساتند إىل  ارارات ساابقة ولاو دليار إضاايف علا  التازام اجمللاس  يف
 .081دما   وا لة دفع تلت الع لية  ت 

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 :ما يلي نص  ، ويف(0225) 278القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
ه ساي ا  ارارا إىل عيع  راراتا  الساابقة بشاأو احلالاة يف روانادا، وال إذ يشع

املااااااااااا ر  ( 0222) 255 و 0222يولياااااااااا  /متااااااااااوز 0املاااااااااا ر  ( 0222) 235
 ،0222نوف رب /تشريو الثاين 8

عاو  لقا  الباالغ إزاء التقاارير الاا تشاع إىل ارتيااب  وإذ يعرب مار  أ ارى
اكااااات املنتظ ااااة الواسااااعة الن اااااا أع ااااال اإلباااااد  اة اعيااااة وغعلااااا مااااو االنته
 والسافر  للقانوو اإلنساين الدو  يف رواندا،

ع اااال  باااالقرار م د   تااا التقريااار النهااااؤي للجناااة ااااارباء الاااذي أوَّ  وإذ يالحااام
 ،080 د أكد لذه التقارير( 0222) 235

________ 
072 S/PV.3504 3و  2، الصفحتاو. 
 .3املرجع نفس ، الصفحة  081
080 S/1995/1405املرفق ،. 

، الاااااااااذي (0222) 255إىل االلتزاماااااااااات الاااااااااوارد  يف  اااااااااراره  وإذ يشاااااااااع
اةناؤيااااة الدوليااااة حملاك ااااة ا شااااهاص املساااا ولح عااااو   وجباااا  احملي ااااة نشاااائتأت 

أع ال اإلباد  اة اعية وغع ذلات ماو االنتهاكاات اةساي ة للقاانوو اإلنسااين 
الاااادو  املرتيبااااة يف إ لاااايم رواناااادا واملااااواطنح الروانااااديح املساااا ولح عااااو أع ااااال 
اإلباااااااااد  اة اعيااااااااة وغعلااااااااا مااااااااو االنتهاكااااااااات امل االااااااااة املرتيبااااااااة يف أراضااااااااي 

ديساا رب /كااانوو ا ول  30و  0222يناااير /كااانوو الثاااين  0اجملاااور  بااح  الاادول
0222، 

الظااااارو  السااااااؤد  يف  ي اااااات الالجئاااااح  اااااارل روانااااادا،  اااااا  وإذ تقلقاااا 
اااااااااااذلاااات أنب يف إىل  د الالجئااااح الااااراغبح يف العااااود  طوعااااا  ااااااا  ضاء العنااااال املوجَّ

 رواندا،
قااااانوو اإلنساااااين الااااادو  النتهاكااااات ال علاااا  وضااااع حااااادو  مناااا  وتصاااا ي ا  

لتقاد  فعَّالة  ضد الالجئح، وعل  اختاذ تدابعاملوجَّهة  و ع ال العنال اا ع 
 لل حاك ة، املس ولح عو لذه اةراؤم

نااوف رب /تشااريو الثاااين 08بتقريااري ا مااح العااام املاا ر ح  عل ااا   وإذ حياايط
الالجئاااح  عاااو ا ماااو يف  ي اااات 0225ينااااير /كاااانوو الثااااين  25 ، و0222

 الروانديح،
، وي كااد 0225فرباياار /شااباط 03بتقرياار ا مااح العااام املاا ر   وإذ يرحااف

أمهياااة اختااااذ كااار التااادابع الالزماااة لقياااام احملي اااة الدولياااة لروانااادا يف و ااات مبيااار 
 الة،  ارسة مهامها رارسة فعَّ 

علاااا  ضاااارور  أو تتهااااذ الاااادول بأساااار  مااااا مييااااو كاااار التاااادابع  وإذ ي كااااد
والنظااام ( 0222) 255الضاارورية  وجااف  وانينهااا احملليااة لتنفيااذ أحيااام القاارار 

 ا ساسي لل حي ة الدولية لرواندا،

لقوانينهاا الوطنياة وملعاايع القاانوو وفقاا   الدول عل  أو تقاوم، حيص - 0
  ا شاهاص الاذيو يوجادوو يف أراضايها الدو  ذات الصلة، برلقاء القبس عل

رو تتوافر أدلة كافياة علا  أهنام مسا ولوو عاو أع اال تشا لها الوالياة القضااؤية 
لل حي اااة اةناؤياااة الدولياااة حملاك اااة ا شاااهاص املسااا ولح عاااو أع اااال اإلبااااد  
اة اعية وغع ذلت مو االنتهاكات اةسي ة للقاانوو اإلنسااين الادو  املرتيباة 

روانااادا واملاااواطنح الرواناااديح املسااا ولح عاااو أع اااال اإلبااااد  اة اعياااة يف إ لااايم 
كاانوو   0وغعلا مو االنتهاكاات امل االاة املرتيباة يف أراضاي الادول اجملااور  باح 

واحتجااااااز لااااا الء  0222ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  30و  0222ينااااااير /الثااااااين
روانااااااادا ل ةا شاااااااهاص إىل حاااااااح تقااااااادميهم لل حاك اااااااة أماااااااام احملي اااااااة الدوليااااااا

 السل ات الوطنية املهتصة؛ أو

 0الاااادول الااااا حتتجااااز ا شااااهاص املشااااار إلاااايهم يف الفقاااار   حيااااص - 2
أعااااله علااا  إباااال  ا ماااح العاااام واملااادعي العاااام باحملي اااة الدولياااة لروانااادا هبوياااة 

اا ا ارتيباات، وا دلااة الااا تبااح الساابف احملتجاازيو، وطبيعااة اةااراؤم الااا يعتقااد أهنَّ
 لالحتجاز، وتوارين وأماكو احتجاز ل الء ا شهاص؛  املرجَّ 

الادول الاا حتتجاز لا الء ا شاهاص علا  التعااوو ماع  أيضاا   حيص - 3
رثلي ةناة الصاليف ا  ار الدولياة وماع حمققاي احملي اة الدولياة لروانادا لضا او 

 ة عواؤق؛الو ول إىل ل الء ا شهاص بدوو أيَّ 
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ضاد ا شاهاص املوجاوديو يف  كر االعتاداءات الاا ترتياف  يديو - 2
، وي لاف إىل الادول  ي ات الالجئح  ارب حادود روانادا، وي لاف و فهاا فاورا  

 اختاذ اا وات املناسبة ملنعها؛
الااااادول الاااااا ارتيبااااات بأراضااااايها أع اااااال عناااااال   اااااع  يف  حياااااص - 5

لقوانينهاا الوطنياة وملعاايع القاانوو الادو  وفقاا    ي ات الالجئح عل  أو تقاوم،
ا م ذات الصلة، برلقاء القبس علا  ا شاهاص الاذيو تتاوافر أدلاة كافياة علا  أهنَّ

ضاااااااوا علااااااا  لاااااااذه ا ع اااااااال أو اشااااااارتكوا فيهاااااااا واحتجاااااااازلم وتقااااااادميهم إىل حرَّ 
الااادول املعنيااة علااا  إبقاااء ا ماااح أيضااا   الساال ات املهتصاااة حملاااك تهم، وحياااص

 العام عل  علم بالتدابع الا تتهذلا يف لذا الصدد؛

 .إبقاء لذه املسألة  يد نظره الفعلي يقرر - 6

 ااااد ( 0225) 278القااارار إوَّ  وبعاااد التصاااويت،  اااال رثااار فرنساااا
ميثااار رساااالة سياساااية إىل عياااع الااادول، وخبا اااة  بقااادر ماااا يياااوو مفيااادا  

الدول اجملاور  لرواندا، كي تنظار يف القياام باعتقاال أولئات الاذيو ارتيباوا 
إجراميااة يف  ي ااات  أع ااال إباااد  اةاانس وا  ااريو الااذيو نفااذوا أفعاااال  

، يف اعت ااد القارار   يياو أبادا  فاروَّ  ومع ذلت،. ما حوهلا الالجئح ويف
 فا ولويااة تت ثاار يف أوَّ . ياا ، ال ريقااة املناساابة لتوجياا  مثاار لااذه الرسااالةرأ

و جاااارد انتهاااااب . تباااادأ احملي ااااة الدوليااااة الع اااار يف أ اااارب و اااات ريااااو
القضاااا  واعت ااااد النظاااام الااادا لي، ساااييوو  سااات ا  عياااع الااادول الاااا 
و حتتال إىل اعت اد التشريعات الدا لياة الضارورية الاا متيلنهاا ماو التعااو 

وإىل ذلاات احلااح، تبقاا  تاادابع إلقاااء . التااام مااع احملي ااة أو تقااوم بااذلت
. يف  ااانوو العدياد مااو الاادول مساتحيال   القابس واالعتقااال ببسااطة شاايئا  

وذلت لو السبف الذي جعر اعت اد  رار باالستناد إىل الفصار الساابع 
مااو امليثاااا ي لااف إىل عيااع الاادول أو تعتقاار علاا  الفااور املشااتب  فاايهم 
. املوجااااوديو يف أراضاااايها كاااااو يتعتاااارب مسااااألة غااااع رينااااة علاااا  اإلطااااالا

يت ثاار يف إ ادار بياااو رؤاسااي  والشاير القااانوين ا نسااف كااو مييااو أو
ة تقوم الدول باختاذ أيَّ  يدعو احملي ة إىل أو تبدأ ع لها بسرعة، وإىل أو

 تاادابع  ااد تيااوو ضاارورية لتعاادير  وانينهااا اةناؤيااة، وفقااط حينئااذ يت لااف
 غااع أوَّ . إىل الاادول القيااام باالعتقاااالت الضاارورية واحتجاااز ا شااهاص

يف ا راء باااح أعضااااء  توافقاااا   إ ااادار بيااااو رؤاساااي كااااو يفااارتض مسااابقا  
( 0225) 278القااااارار  وأضاااااا  أو. اجمللاااااس، ولاااااذا   يتساااااو حتقيقااااا 

  إىل يشع، يف  ايغت  النهاؤياة، إىل الفصار الساابع ماو امليثااا، ويوج ا ال
 ذأي اعتقال سينفَّ  ل طلبات ليست ملزمة ب بيعتها، وينص عل  أوَّ الدو 
الدول الا تسا   تشاريعاهتا احمللياة  لقوانينها الوطنية، ولذا يعين أوَّ وفقا  
لله ااوط امل لوبااة سااييوو برمياهنااا وحاادلا القيااام بااذلت، وفقااا   بالع ار
  انونياااااا   وحاااااده أساساااااا  يشااااي ر  القاااارار يف حاااااد ذاتااااا  ال ميياااااو أو إذ أوَّ 

تلااات الاااا تاااد ر ضااا و  -ك اااا أو فئاااا ا ع اااال . العتقاااال أي كااااو
ا تصاص احملي ة وغعلا مو ا ع ال، أي أع اال العناال اا اع  الاا 

جرى الت يياز بينه اا بوضاوح يف الانص وعوةتاا  -تترتيف يف املهي ات 
ه ماااو حااااالت ماااو  اااالل حاااد   أيضاااا ، ويساااهم القااارار. ب ريقاااة منفصااالة

وعااالو  علاا  . مااو العقاااب، يف عااود  حياام القااانوو يف رواناادااإلفااالت 
ذلت يتابع اجملت اع الادو  عاو كثاف أياة مباادرات يتهاذلا جملاس ا ماو 

ينبغااااي  عضاااااء اجمللااااس أو  ومااااو مث. يف جمااااال القااااانوو اةناااااؤي الاااادو 
يتو وا اليقظة ويع لوا عل  ض او احرتام احلريات الفردية يف اإلجراءات 

ناؤياااة علااا  النحاااو املناساااف يف إطاااار القااارارات الاااا يو اااي القانونياااة اة
 .082اجمللس هبا

ييتساااي أمهياااة كباااع  ( 0225) 278القااارار  وذكااار رثااار روانااادا أوَّ 
الااااذيو ارتيباااوا أع ااااال إبااااد  اةاااانس وغعلاااا مااااو  وَّ  لروانااادا وشاااعبها،

اةااااراؤم ضااااد اإلنسااااانية يف رواناااادا  ااااد لي نااااوا علاااا  البلااااد لثالاااااة عقااااود 
مضاااجعهم  موجاااات ماااو املاااذاب  دوو أو يقاااسل عااادل   ارتيباااواونصاااال و 

 والقاارار ساايجعر باإلمياااو. أحااد،  هناام كااانوا ي بقااوو سياسااة احليومااة
جئاااح وغاااعلم ماااو املاااواطنح ماااو أ ااار روانااادي تاااوفع احل اياااة لالَّ أيضاااا  

 أو يااا دي دورا  أيضاااا   والقااارار ميياااو. الاااذيو يعيشاااوو يف البلاااداو اجملااااور 
أع ااهلم  اد فروَّ  إذا   يتم القبس عل  مرتي  لذه اةراؤم،   نَّ  و اؤيا  

ولاااو ياااود أو ياااذكلر اجمللاااس، يف . تشاااعر الناااار يف املن قاااة دوو اإل لي ياااة
إطار الدبلوماسية الو اؤية، بأو اجملارمح الرواناديح وغاعلم منه ياوو يف 
التااااادريف يف بلاااااداو املن قاااااة دوو اإل لي ياااااة،  سااااااعد  وتأيياااااد البلاااااداو 

فروَّ  وإذا ابتت  حة لذه املعلومات،. الصديقة، وهبد  مهاعة رواندا
وفااد بلااده حيااص اجمللااس علاا  التثباات مااو احلقاااؤق وإةاااد احلاار املناسااف 

( 0225) 278وأضا  عالو  عل  ذلات أو القارار .  بر فوات ا واو
  رساالة واضاحة وحازماة لل نظ اات السياساية واإلانياة ا  ارى الاا يوج  

أع اهلاا لاو إوَّ  هويها فير  تيرار ما حدع يف رواندا، ويقول هلاا د تست
هلاااذا أراد وفاااد بلاااده أو يياااوو القااارار أ اااوى بيثاااع . تفلااات ماااو العقااااب

أكثر بيثع را لو علي ؛ فهاو   يسالم ماو ع لياة التعادير ةعلا   وملزما  
وفاااد بلاااده ي لاااف إىل اجمللاااس أو إوَّ  ويف ااتاااام،  اااال. لالعت ااااد مقبااوال  

يض و استتباب ا مو الدا لي يف رواندا ح  ال يساتغر نفاس اجملارمح 
الم  حظار ا سالحة املفاروض علا  روانادا لزعزعاة كاااو  وإذا. يف البلادالس 

 لرواناادا أو تاانهس  ساا ولية احلفاااع علاا  أمنهااا والساالم الاادا لي فيهااا،
ةف علا  اجمللاس أو يب ار بعاس أحياام القارارات الساابقة الاا   فرنَّ  
 .083عد لوجودلا مربر ا وي

بيااااو ماااو (: 3526اةلساااة ) 0225أبريااار /نيسااااو 27املاا ر   رررررررالمق
 الرؤيس

 اادَّم  ،(0222) 265بااالقرار وع ااال   ،0225أبرياار /نيساااو 2يف 
عاااو بعثاااة ا مااام املتحاااد  لتقاااد   مرحلياااا  تقريااارا   ا ماااح العاااام إىل اجمللاااس

  ر  دْ  اد طارأ  َاابأنَّا   يف التقرياروأفااد ا ماح العاام . 082املسااعد  إىل روانادا
كبااع مااو التحسااو علاا  احلالااة العامااة يف رواناادا منااذ أو تولاات احليومااة 

وليااااو التااااوترات ومشاااااعر اإلحباااااط . اةديااااد  الساااال ة يف ذلاااات البلااااد
________ 
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و اد . دهرت  الل الشهريو ا  عيو وتدلورت احلالاة ا منياة يف البلاد
 الروانااديح املعاااديو أسااه ت لااذه الت ااورات يف  فااس أعااداد الالجئااح
تقارير أيضا   ومثة. إىل وطنهم مو زاؤع وعهورية تنزانيا املتحد  وبوروندي

عنا ر مو القوات املسالحة التابعاة حليوماة روانادا الساابقة  تشع إىل أوَّ 
وتساااببت احلالاااة ا منياااة . تتااادرب وتيااادلس ا سااالحة يف البلاااداو اجملااااور 

بعثاة ا مام املتحاد  لتقاد  املسااعد  إىل  املتدلور  يف توتر العال ات بح
. ما  يلد حتركات أفراد البعثة رواندا واةي  الوطين الرواندي، الذي غالبا  

. اال  وفعَّا كاامال    وأالر ذلت يف  ادر  البعثاة علا  تنفياذ مهاام واليتهاا تنفياذا  
وناااا   امل ثااار ااااااص لألماااح العاااام ماااع رؤااايس روانااادا وناؤاااف رؤيساااها 

وأكااااد كالمهااااا دع ه ااااا .  البعثااااة واةااااي  الاااوطين الروانااااديالعال اااة بااااح
ينبغااي، يف و اات مناسااف، إجااراء بأنَّاا   عااو شااعورمهاأيضااا   وأعربااا. للبعثااة

وإذ ذكلار . مو رواندا منا شة بشأو والية البعثة واحت ال سحبها تدرةيا  
  ، أشااااار إىل أنَّاااا0225يونياااا  /حزيااااراو 2بااااأو واليااااة البعثااااة سااااتنتهي يف 

رثلا  ااااص أو ينظاار، بالتشااور ماع احليوماة، يف التعااديالت  طلاف إىل
 .الا مييو إد اهلا عل  الوالية

 وحااص ا مااح العااام حيومااة رواناادا علاا  بااذل جهااود أكثاار اتساااما  
بااالعزم والتصاا يم وتسااتهد  الع اار علاا  دهااور جااو مااو الثقااة واليقااح 

طهم يف وهتيئاااة دااارو  تشاااجع الالجئاااح واملشااارديو غاااع املشاااتب  يف تاااور 
. اإلباااد  اة اعيااة علاا  اإلمياااو بقاادرهتم علاا  العااود  إىل ديااارلم بأماااو

ويف الو اات ذاتاا ، ةااف اختاااذ   ااوات حملاك ااة املاادانح هبااذه اإلباااد  يف 
وأعاارب ا مااح العااام عااو أملاا  يف أو تتهااذ الاادول . أ اارب فر ااة رينااة

ا عضاااااااااء إجااااااااراءات املتابعااااااااة الالزمااااااااة وتساااااااااعد علاااااااا  ضاااااااا او باااااااادء 
  اااااَّ إن و ااال. احملي ااة الدوليااة لرواناادا ع لهااا يف أ اارب و اات ريااو لأع ااا
ي كااد احلاجااة إىل مثاار لااذه اا ااوات التقااارير املزعجااة ا  ااع  الااا  رااا

تتحاااااادع عااااااو  يااااااام عنا اااااار مااااااو القااااااوات املساااااالحة التابعااااااة حليومااااااة 
الساااابقة يف البلاااداو اجملااااور  بالتااادريف علااا  ا ع اااال العسااايرية  روانااادا

وةااف علاا  احليومااات الااا  ااد حتاادع مثاار لااذه . ا ساالحةوبتيااديس 
تصاااااااب  بلاااااااداهنا  واعاااااااد ل غاااااااار   الَّ أ ا نشاااااا ة يف أ الي هاااااااا أو تيفااااااار

 .رواندا عل 
بوسعهم ل سرا   املاحنح عل  بذل كر ماأيضا   وحص ا مح العام

إىل أو الدول ا عضاء  د تود أو تنظر  بتدفق املعونة عل  رواندا، مشعا  
وأشااااار . يف تو ااااير ا مااااوال عااااو طريااااق الصااااندوا االسااااتئ اين لرواناااادا

ا مح العام عالو  عل  ذلت إىل أو التحرشات املتزايد  الا يتعرض هلا 
مصدرا   مودفو ا مم املتحد  واملودفوو الدوليوو العاملح يف رواندا تعد

وحااص حيومااة رواناادا علاا  أو تباادي . يدمااو مصااادر القلااق الشااد آ اار
للبعثة التعاوو الالزم، الذي بدون  لو تست يع البعثاة تنفياذ واليتهاا وةاد 
. اجملت ااع الاادو   ااعوبة أشااد يف االسااتجابة الحتياجااات إ ااالح رواناادا

احليومة  س وليتها عو سالمة عيع مودفي البعثاة وأمانهم، أيضا   وذكلر
يف عياااااااااع أرجااااااااااء البلاااااااااد وإميانياااااااااة وعاااااااااو ضااااااااا او احااااااااارتام انتقااااااااااهلم 

  يناااوي إجاااراء املشااااورات الالزماااة ، أشاااار إىل أنَّاااوأ اااعا  . إليهاااا و اااوهلم
دول املن قااااة بقصااااد حتديااااد ناااااو  املساااااعد  الااااا  ااااد حتتااااال إليهاااااا  مااااع

يتعلااااق بتنظاااايم ماااا متر دو  بشااااأو ا مااااو واالسااااتقرار والساااالم يف  مااااا يف
 .املن قة

 01بالبياااو الرؤاسااي املاا ر  وع ااال   ،0225أبرياار /نيساااو 02ويف 
ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريااره الثالااص عااو  اادَّم  ،0225فرباياار /شااباط

وأبلغ ا ماح العاام يف التقريار . 085ا مو يف  ي ات الالجئح الروانديح
بااأو املاا متر اإل لي ااي ملساااعد  الالجئااح والعاؤااديو واملشاارديو يف من قااة 

ح باح منظ اة الوحاد  ا فريقياة ومفوضاية ا مام البحعات الياربى املشارت 
 07إىل  05املتحاااد  لشااا وو الالجئاااح، الاااذي عتقاااد يف بوجومباااورا ماااو 

علاااا  العااااود   ، اعت ااااد   ااااة ع اااار تركااااز أساسااااا  0225فرباياااار /شااااباط
. ال وعيااااة إىل الااااوطو بو اااافها احلاااار الااااداؤم املفضاااار ملشاااايلة الالجئااااح

دوار الا يتعح أو ت ديها بلداو ولبلو  لذا اهلد ، أكد امل متر عل  ا 
املنشاااأ، وبلاااداو اللجاااوء، واجملت اااع الااادو ، وأوجاااز كاااذلت تااادابع حمااادد  

وأعرب املا متر عاالو  علا  ذلات عاو أملا  . الصدد يتعح اختاذلا يف لذا
اا ريبااا   يف أو يتعقااد لم ماا متر لألماام املتحااد  علاا  ن اااا أوسااع يتعاال بالس 

إوَّ  و ااااااال. إلياااااا  جملااااااس ا مااااااو وا ماااااو واالسااااااتقرار، حسااااااف مااااااا دعااااااا
ا ماح العاام أعارب  غاع أوَّ . بعقد لذا امل متر مست ر املتعل قة  املشاورات

الت ورات ا  ع ، مثر إغالا احلادود وشاو اهلج اات  عو  لق  مو أو
لالتفااااااا الاااااذي د   اااااار ا    اااااالال  تشاااااي ر  علااااا   ي اااااات الالجئاااااح،

لتو ايات وفقاا   عيع الدول أو تع ارالتو ر إلي  يف بوجومبورا، وناشد 
 .امل متر

حيوماااة روانااادا واجملت اااع إوَّ  و اااال ا ماااح العاااام عاااالو  علااا  ذلااات
الااادو  يشاااعراو كالمهاااا بقلاااق شاااديد إزاء التقاااارير املسااات ر  عاااو و اااول 

ااااشااااحنات مااااو ا ساااالحة إىل م ااااار غومااااا، ياااادَّ  ا لتساااالي   ااااوات ع  أهنَّ
تدريف لذه القوات يف ا راضي  احليومة الرواندية السابقة، وكذلت عو

ودفعت لذه االدعاءات، الا رفضاها رثار زاؤاع، وزيار  ارجياة . الزاؤعية
طلااف إنشاااء ةنااة حتقيااق مسااتقلة لدراسااة املسااألة وتقااد  تقرياار  زاؤااع إىل
ا مح العام يعتزم عقد مشاورات ماع حيوماات البلاداو فروَّ  هلذا. عنها

باالساتجابة املتعل قاة  فريقية، بشاأو التادابعاملعنية، ومع منظ ة الوحد  ا 
 .هلذا ال لف
الوحااااد  الزاؤعيااااة  مااااو املهي ااااات وفريااااق االتصااااال َوزْ   وأوذكاااار 

غااع . ا مااين املاادين يف  ي ااات الالجئااح كاااو لاا  تااأاع إةااايب حاا  ا و
علااا  أو حتساااح الظااارو  ا منياااة يف املهي اااات شااادَّد  أو ا ماااح العاااام

. وطااانهم ه لضاا او العاااود  ال وعيااة ة ياااع الالجئااح إىلييفااي وحاااد ال
وأااارت ا نبااء الاا تارددت بشاأو ع لياات االعتقاال العدياد  واكتظاااع 
الساااااجوو يف روانااااادا املهااااااو  باااااح الالجئاااااح وأعا ااااات ع لياااااة العاااااود  

لاااااذلت . اخنفاااااض عااااادد العاؤاااااديو ال وعيااااة إىل الاااااوطو، وأدى لاااااذا إىل
يف اإلسهام لاما   عامال  تشي ر  الة الروانديتزال إعاد  بناء نظام العد ال

يف هتيئااة داارو  تاا دي إىل عااود  الالجئااح، وينبغااي تاادعيم اةهااود الااا 
________ 

085 S/1995/304. 
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، سااتتو ال العااود  ال وعيااة وأ ااعا  . تباذهلا حيومااة رواناادا يف لااذا اال اااه
 علااا  اةهاااود الاااا تباااذهلا احليوماااة لتحقياااق مصااااحلة وطنياااة حقيقياااة يف

اجملت ااع الرواناادي وضاا او إمياااو عااود  الالجئااح بااح كاار   اعااات  مااا
 .إىل جمت عاهتم احمللية دوو  و  مو االض هاد

، أدرل 0225أبرياار /نيساااو 27، املعقااود  يف 3526ويف اةلسااة 
وبعااااد إ اااارار جاااادول . اجمللااااس تقريااااري ا مااااح العااااام يف جاااادول أع الاااا 

اااا   ا ع ااااال، اجمللااااس انتباااااه أعضاااااء ( اة هوريااااة التشااااييية)الاااارؤيس وجَّ
موجَّهاااة إىل رؤااايس اجمللاااس  0225أبريااار /نيسااااو 03رساااالة م ر اااة  إىل
 لااا ، بعاااد مشااااوراتأتذو  أنااا   اااد مث أعلاااو الااارؤيس. 086رثااار روانااادا ماااو

ماااااا بااااح أعضااااااء اجمللاااااس، بااااأو ياااااد  بالبياااااو التاااااا  باسااااام  يفأتجرياااات 
 :087اجمللس

ا ماااام  نظاااار جملااااس ا مااااو يف التقرياااار املرحلااااي لألمااااح العااااام بشااااأو بعثااااة
وتقريااااره  0225أبرياااار /نيسااااو 2املتحاااد  لتقااااد  املسااااعد  إىل رواناااادا، املاااا ر  

أبريار /نيسااو 02الثالص بشأو ا مو يف معسيرات الالجئح الروانديح امل ر  
وكاااذلت يف اإلحاطاااات الشااافوية ماااو ا ماناااة العاماااة بشاااأو ا حاااداع  0225

يم كيبيهااو لل شاارديو يف  اا 0225أبرياار /نيساااو 22املأساااوية الااا و عاات يف 
 .دا ليا  

ويديو جملس ا مو  تر العديد مو املدنيح يف املهيم، ويشجع  ما  ررتا  
حيومااة روانااادا ماااو القياااام بااارجراء حتقيااق كامااار يف لاااذه ا حاااداع دوو إب ااااء 

ويف لااذا الصادد، يرحااف بقارار الساال ات . احملاك اة وتقاد  املسا ولح عنهااا إىل
يااق مسااتقلة  شاااركة مااو ا ماام املتحااد  وغعلااا مااو الروانديااة تشاايير ليئااة حتق

ك اااا ي لاااف اجمللاااس إىل . اةهاااات الدولياااة إلجاااراء لاااذا التحقياااق يف ا حاااداع
دور  عااو لاااذه ا حااداع وعاااوتقريااارا   ا مااح العاااام أو يقاادم إليااا ، دوو إب اااء،

 .البعثة
ويعرب جملس ا مو عاو القلاق إزاء حالاة ا ماو املتادلور  بصافة عاماة يف 

وي كد أو حيومة رواندا تتح ر املس ولية الرؤيسية عو حفام ا ماو يف . نداروا
عياااع أحنااااء البلاااد وعاااو ساااالمة املشااارديو دا لياااا والعاؤاااديو، وكاااذا عاااو كفالاااة 

جمااددا   ويف لااذا السااياا، ي كااد اجمللااس. احاارتام حقااوا اإلنساااو ا ساسااية هلاام
مو الوكااالت بشاأو لاذه احلاجة إىل التنسيق بح حيومة رواندا والبعثة وغعلا 

علاا  أو اجمللااس يالحاام، مااع االرتياااح، أو حيومااة رواناادا بااذلت يف . املساااؤر
كبااع   ااه املصاااحلة الوطنياة واإل ااالح والتع اع، ولااي   الشاهور السااابقة جهاودا  

جهااود بالغااة ا مهيااة، وي لااف اجمللااس مااو حيومااة رواناادا تيثيااال لااذه اةهااود  
وا الة دع هاا كاي يتسال باذلت هتيئاة جاو ماو ك ا ي لف إىل اجملت ع الدو  م

ويف لاااااذا . جئاااااحاالط ئنااااااو والثقاااااة يسااااااعد علااااا  العاااااود  املبيااااار  وا مناااااة لالَّ 
علا  إزالاة ا لغاام  اا يف ذلات اال ارتاح الاذي يعل قهاا  السياا، ي كد ا مهياة الاا

 . دمت  ا مم املتحد 

________ 
086 S/1995/310. 
087 S/PRST/1995/22. 

مااع بااالغ القلااق، بالتقااارير املزعجااة الااا تفيااد  عل ااا ، وحياايط جملااس ا مااو
بزياااد  اإلغااارات علاا  رواناادا مااو البلااداو اجملاااور ، و اازاعم د ااول شااحنات مااو 
ا سلحة إىل م ار غوما، وبتدريف عنا ر  وات احليومة الرواندية الساابقة يف 

نااا  وي لااف اجمللاس إىل عيااع الادول، ال ساي ا اجملاااور  لروانادا، االمت. بلاد جمااور
عاو أي ع ار ماو شااأن  أو يا دي إىل زيااد  تفاا م احلالااة ا منياة يف ذلات البلااد 

ويادعو اجمللاس الادول واملنظ اات الاا . ومنع اإلغارات عل  رواندا مو أراضايها
لديها معلومات عو نقر ا سلحة إىل الدول اجملاور  لرواندا بغارض اساتهدامها 

حتياااااااار تلاااااااات املعلومااااااااات إىل أو ( 0222) 208للقاااااااارار انتهاكااااااااا   يف رواناااااااادا
، ك اااااا ي لاااااف إىل اللجناااااة أو (0222) 208املنشاااااأ   وجاااااف القااااارار  اللجناااااة
عنهااا إىل جملااس تقرياارا   يف تلاات املعلومااات علاا  ساابير ا ولويااة وأو تقاادم تنظاار
 .ا مو

وحاااااد  أمااااو املهي اااااات َوزْ   ويالحاااام جملاااااس ا مااااو، ماااااع االرتياااااح، أو
مو املااادنيح كااااو لااا  أاااار إةاااايب علااا  احلالاااة الزاؤعياااة وفرياااق االتصاااال املعاااين باااأ
 .ا منية يف  ي ات الالجئح يف زاؤع

تشااي ر  أو البعثااةجمااددا   وي كااد. ويشاايد جملااس ا مااو جب يااع أفااراد البعثااة
ويف لااااذا . يف هتيئااااة منااااا  مااااو الثقااااة وتعزيااااز االسااااتقرار وا مااااو عااااامال أساساااايا  

عاااو ساااالمة وأماااو عياااع أفاااراد الساااياا، ي كاااد اجمللاااس مسااا ولية حيوماااة روانااادا 
وحيص اجمللس السال ات . البعثة وغعلم مو املودفح الدوليح العاملح يف البلد

 ركاااز املتعل قاااة  لاااة لالتفاااااتباااادل الرسااااؤر املي    تااادما  يف  الرواندياااة علااا  املضاااي
البعثاااة وأفرادلاااا، والاااا تباااح التغاااعات يف والياااة البعثاااة، النابعاااة ماااو  ااارار جملاااس 

وياااااادعو اجمللااااااس إىل زياااااااد  التعاااااااوو والتعاضااااااد بااااااح (. 0222) 208ا مااااااو 
حيومااة رواناادا والبلااداو اجملاااور  هلااا والبعثااة وكااذلت الوكاااالت ا  اارى،  ااا يف 

 .ذلت يف امليداو اإلنساين
ويعااارب جملاااس ا ماااو عااااو باااالغ القلاااق إزاء احلالااااة الناشااائة عاااو اكتظاااااع 

و وفا  العديد مو ا شهاص املاودعح السجوو يف رواندا، ا مر الذي أسفر ع
ا مح العام النظر بشير عاجر يف التدابع الا مييو  يف السجو، وي لف إىل

اختاذلاااا بسااارعة باالشااارتاح ماااع حيوماااة روانااادا والوكااااالت اإلنساااانية لتحساااح 
وي كااد اجمللااس أو ت اااوير . الااذيو  اارى معهاام التحقيقااات أحااوال احملتجاازيو أو
يف هتيئااة داارو  ا مااو والقااانوو لامااا   لرواناادي مااا زال عااامال  النظااام القضاااؤي ا

. والنظااام املفضاااية إىل عاااود  الالجئاااح ماااو اااااارل وعاااود  املشااارديو إىل دياااارلم
وي لف اجمللس إىل اجملت اع الادو  تقاد  املسااعد  إىل حيوماة روانادا يف إعااد  

 .م القانوو والنظاميف بناء الثقة وحف إنشاء النظام القضاؤي باعتباره إسهاما  
ويعاااارب جملااااس ا مااااو عااااو تقااااديره لتاااادابع الاااادول الااااا  اماااات باعتقااااال 

وحياص الادول علا  أو (. 0225) 278واحتجاز أشهاص عقف اختااذ القارار 
لذلت القرار، باعتقاال واحتجااز ا شاهاص الاذيو يوجاد ماا ييفاي وفقا   تقوم،

حملي ااة الدوليااة مااو ا دلااة علاا  مساا وليتهم عااو أع ااال تقااع ضاا و ا تصاااص ا
  ْجاااوَ  وي لااف إىل ا مااح العاااام أو يقااوم بتسااهير إنشااااء احملي ااة علاا . لرواناادا
 .السرعة

وي لاااااف جملاااااس ا ماااااو إىل حيوماااااة روانااااادا تساااااهير إيصاااااال املساااااااعد  
اإلنسااااانية وتوزيعهااااا علااااا  احملتاااااجح إليهاااااا مااااو الالجئاااااح واملشاااارديو، بشاااااير 

. وو الالجئاح ورارسااهتا الرالناةيت اش  مع مبادئ مفوضية ا مم املتحد  لش  
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ويااادعو الااادول والوكااااالت املاحناااة إىل الوفااااء بالتزاماهتاااا الساااابقة وموا ااالة زيااااد  
وحيص عيع احليومات يف املن قة عل  إبقاء حدودلا مفتوحة هلاذا . مساعدهتا
 .الغرض

للتو ااايات املعت اااد  يف وفقاااا   ويناشاااد جملاااس ا ماااو عياااع الااادول الع ااار
 لي اااي املعاااين بتقاااد  املسااااعد  إىل الالجئاااح والعاؤاااديو واملشااارديو يف املااا متر اإل

، كاااي 0225فربايااار /من قاااة البحاااعات العظ ااا  املعقاااود  يف بوعباااورا يف شاااباط
ويرحاف اجمللاس باتفااا دار الساالم . يتسل اإلسهام يف تسهير عاود  الالجئاح

جئااااح يااااة لالَّ بشااااأو العااااود  ال وع 0225أبرياااار /نيساااااو 02الثالاااااي املااااربم يف 
 .الروانديح إىل الوطو مو تنزانيا

الرأي القاؤر بأو عقاد ما متر دو  ماو شاأن  أو جمددا   وي كد جملس ا مو
اااالم  يسااااهم بصااااور  كبااااع  يف إ اااارار . وا مااااو يف لااااذه املن قااااة دوو اإل لي يااااةالس 

ويرحف باعتزام ا مح العام إجراء مشاورات مع عيع املعنيح ح  يتسل عقاد 
 .لذا امل متر يف أ رب و ت ريو

 . وسيبقي جملس ا مو املسألة  يد النظر

 227القاارار (: 3522اةلسااة ) 0225يونياا  /حزيااراو 2املاا ر   المقرررر
(0225) 
 اادَّم  ،(0225) 265بااالقرار وع ااال   ،0225يونياا  /حزيااراو 2يف 

ساااعد  عااو بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املتقرياارا   ا مااح العااام إىل اجمللااس
لم  وأفاد ا مح العام يف التقرير بأو. 088إىل رواندا مساتتف إىل حاد  الس 

كباااااع يف البلاااااد، وباااااأو ع لياااااة التعاااااايف ال ويلاااااة والشاااااا ة بااااادأت باختااااااذ 
وماااع ذلااات، ماااا زالااات احلالاااة . ماااو اإلجاااراءات اإلةابياااة احليوماااة عاااددا  

متاااوتر ، و  ي ااارأ تقااادم كباااع علااا  ع لياااة املصااااحلة الوطنياااة، والساااجوو 
بشاااعة االكتظااااع، واالعتقااااالت تعسااافية، والتاااوتر مهاااي و علااا  حقاااوا 

ومشلااااااات أساااااااباب التاااااااوترات . الاملليياااااااة، والنظاااااااام القضااااااااؤي غاااااااع فعَّااااااا
العسيرية وا  بار الوارد  عو شحنات  واإلحباطات يف رواندا ا نش ة

ا سلحة املرسالة إىل عنا ار ماو  اوات حيوماة روانادا الساابقة املوجاود  
وراا يقلاق . مصدر  لق ع يق للحيوماةي ر اااتش يف البلداو اجملاور ، الا

علا  التادريف العسايري لعنا ار  اوات فعَّالاة  احليوماة عادم وجاود  ياود
 ل شاااحنات ا سااالحة إليهاااا، يف حاااح أوَّ احليوماااة الساااابقة وعلااا  إرساااا

ولناااااح ساااابف آ اااار . حظاااار إرسااااال ا ساااالحة إىل رواناااادا مااااا زال ساااااريا  
ل حبااااط الع ياااق لاااو التاااأ ر يف إحالاااة املسااا ولح عاااو إبااااد  ا جنااااس 

ولناااح عنصاار . القضاااء، سااواء أمااام احملي ااة الدوليااة أو حماااكم البلااد إىل
املساااااعد  اال تصااااادية  االااااص مااااو عنا اااار القلااااق لااااو الاااابطء يف تسااااليم

 .املتعهد هبا
  يف الو ات الاذي أساه ت فيا  البعثااة وذكار ا ماح العاام كاذلت أنَّاا

يف االستقرار وت بيع احلالة النسبيح اللذيو حتققا يف روانادا  كبعا    إسهاما  
احلالاة السياساية وا منياة املعقاد  جعلات فاروَّ  عل  مادى السانة املاضاية،

________ 
088 S/1995/457. 

ا مح  وأ رَّ . بشأو دور لذه الع لية يف املستقبرحيومة رواندا تتساءل 
منااذ إ امااة احليومااة اةديااد  لرواناادا  جااذريا   العااام بااأو الوضااع تغااعل تغيااعا  

وبااأو التغيااعات تسااتدعي إجااراء تسااويات يف واليااة البعثااة، حبيااص مييااو 
النتهااء والياة    احتساابا  وأشاار إىل أنَّا. لدورلا أو يعيس الوضع اةدياد

عة ، أجرى رثل  اااص مشاورات موسَّا0225يوني  /حزيراو 2يف البعثة 
ويف إطااااار الواليااااة اةديااااد   .مااااع حيومااااة رواناااادا بشااااأو واليااااة جديااااد 

لم  املقرتحة، سيحدع حتول يف تركيز البعثة مو حفم إىل بناء الثقة، الس 
 إلداماة وجاود ع لياة حفام حياص ستضا لع البعثاة  هاام م لوباة حتديادا  

االم  تضااا لع هبااا ا مااام املتحاااد  يف رواناادا، وبشاااير أساساااي يف  الاااا الس 
كيغا ، و هاام هتاد  إىل مسااعد  حيوماة روانادا يف بنااء الثقاة وتعزياز 
. منااااااااا  يفضااااااااي إىل حتقيااااااااق االسااااااااتقرار وعااااااااود  الالجئااااااااح واملشاااااااارديو

ماو أفاراد  2 331ولالض ال  بتلت املهاام، ساتحتال البعثاة إىل حاوا  
بيااد أو احليوماااة . ماادنيا   شااارطيا   65 و يريا  عساا مرا بااا   321القااوات و 

للبعثاة، متذرعاة يف ذلات باأو  وأكثار تقييادا    تلفاا   الرواندية ا رتحات دورا  
يف عادد أفاراد  اوات ا مام  كبعا    الظرو  عل  الساحة تستدعي ختفيضا  

الم  مفاده أو معظام ودااؤال حفاممو فا   واختذت احليومة. املتحد  الس 
بعثاااة حااا  ا و أ ااابحت غاااع الزماااة، وأو مفهاااوم الاااا اضااا لعت هباااا ال

يعااد ماااو امل يااو  بولااا ،  تعزيااز ا مااو والثقاااة مااو  ااالل وجاااود البعثااة  
احليوماة أ اذت علا  عاتقهاا مسا ولية ا ماو الاوطين يف كافاة  حيص إوَّ 
احليومة تتح ر مس ولية  اية  وافر املساعد  فروَّ  وكذلت. أحناء البلد

وخبصااااوص . ور البعثااااة علاااا  الر ااااد فحساااافاإلنسااااانية، مااااع ا تصااااار د
  لاااايس لناااااح مااااا يسااااتدعي أو مساااألة ر ااااد احلاااادود، رأت احليومااااة أنَّااا

وإضاااافة إىل ذلااات، أعربااات . تضااا لع البعثاااة  ثااار لاااذا الااادور يف روانااادا
احليوماااة عااااو رأي مفاااااده أو برنااااام  التاااادريف الااااذي كاااااو يضاااا لع باااا  

ضاة عنا  برتتيباات اناؤياة عنصر الشرطة املدنية التابع للبعثة ينبغي االستعا
وا رتحات احليوماة . ومييو أو يست ر فقط حلاح الع ار بتلات الرتتيباات

ماااو القاااوات امليوناااة  0 811الرواندياااة ختفااايس البعثاااة إىل  اااوام أ صااااه 
وا ارتح متدياد . عاو املقاطعااتفضال   عهم يف كيغا زْ التشييالت، يتم وَ 

  لااو ييااوو لناااح أنَّاا واليااة البعثااة لسااتة شااهور، علاا  أو ييااوو مفهومااا  
يف اا وات الرامياة إىل ختفايس عادد فورا     ينبغي الشرو متديد آ ر وأنَّ 

ا مااح العااام حااذَّر، علاا   غااع أوَّ . القااوات التابعااة للبعثااة  ااارل كيغااا 
أساس ذلت اال رتاح، مو غياب القاوام الاالزم للبعثاة لياي تا دي بصاور  

 ، يف حاح ياتفهم مو اال حيوماة نَّاو اال إ. مالؤ ة املهام املقرتحاة أعااله
يف جهااود اجملت ااع  أساسااياَّ عنصاارا   رواناادا، لدياا  ا تنااا  بااأو البعثااة ال تاازال

  ال باد أو تياوو الدو  الرامية إىل مساعد  حيومة وشعف رواندا وبأنَّا
ويف الو اات ذاتاا ،  ااا أو البعثااة . هلااا القاادر  علاا  تنفيااذ وداؤفهااا بفعاليااة

االم  لااي ع ليااة حلفاام  نشاائت  وجااف الفصاار السااادس مااو امليثاااا،أت الس 
. اسااات رار وجودلاااا يتو اااال علااا  موافقاااة احليوماااة وتعاوهناااا النشاااطفاااروَّ 

 ولذلت فهو يعتازم موا لة املشااورات ماع حيوماة روانادا، وساو  يقادم
باااذلت  ورلناااا  . إىل اجمللاااس بشاااأو نتيجاااة تلااات املشااااورات شااافويا  تقريااارا  

يااة البعثااة، مااع تعااديلها حبيااص تاا دي التقرياار، أو اا  اجمللااس بتجديااد وال
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كاااااااااانوو  2املهاااااااااام املاااااااااوجز  أعااااااااااله، لفااااااااارت  ساااااااااتة أشاااااااااهر، تنتهاااااااااي يف 
لل جت اع الادو  أو يقاوم أيضا   و ال إن  ينبغي. 0225ديس رب /ا ول

عل  الفور باختاذ   وات لادعم تنشايط احملي اة الدولياة يف أبيار و ات 
ويف الو اااات نفساااا ،  .ريااااو وإ ااااالح النظااااام الااااوطين للعدالااااة يف رواناااادا

لضااا او عااادم السااا اح لل اااواطنح الرواناااديح فعَّالاااة  ينبغاااي اختااااذ تااادابع
املوجااوديو يف بلااداو جماااور  بتلقااي إماادادات ا ساالحة أو القيااام بأنشاا ة 

  وذكاار ا مااح العااام أنَّاا. عساايرية هتااد  إىل زعزعااة االسااتقرار يف رواناادا
اكات بصااااور  يشااااعر بااااالقلق، بشااااير  اااااص، مااااو أو تتصاااااعد االشااااتب

  اااع  عااارب احلااادود، ا مااار الاااذي ماااو شاااأن  أو يااا دي إىل إضاااافة بتعاااد 
 ويف ااتااام،. جديااد ملأسااا  رواناادا ويساافر عااو نتاااؤ  ال مييااو التنباا  هبااا

وماااو . علااا  ضااارور  التعجيااار بتقاااد  املسااااعد  الدولياااة إىل رواناااداشااادَّد 
ااا الضااروري أو توجااد دفاااع  حتسااح اإلجااراءات الاااا أدت إىل تااأ عر بست

وذكر، . املساعد  حلر املوا ال الا تت لف االلت ام عل  سبير ا ولوية
ماااا يتعلاااق باحلااار ال وياااار ا جااار ملشااااكر الالجئاااح واملشاااااكر ذات  يف

  يعتزم تعيح مبعوع  ااص إلجاراء الصلة يف دول البحعات اليربى، أنَّ 
بشاأو  عو منظ ة الوحاد  ا فريقياة،فضال   مشاورات مع البلداو املعنية،

ا ع ااال التحضااعية لل اا متر اإل لي ااي املعااين بااا مو واالسااتقرار والتن يااة 
 .وعقد ذلت امل متر يف أ رب و ت ريو

، أدرل 0225يونيااا  /حزياااراو 2، املعقاااود ، يف 3522ويف اةلساااة 
وعقااااف إ اااارار جاااادول . اجمللااااس تقرياااار ا مااااح العااااام يف جاااادول أع الاااا 

طلباااا ، إىل املشاااااركة يف بناااااء  علاااا   ا ع ااااال، دعااااا اجمللااااس رثاااار زاؤااااع،
اا   .منا شااة اجمللااس، بااادوو أو ييااوو لاا  احلاااق يف التصااويت الااارؤيس ووجَّ

 0225مااايو /أيااار 02انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل رسااالة م ر ااة ( أملانيااا)
إىل أيضاا   انتباالهمووجَّا   .082موجَّهة إىل رؤيس اجمللس مو ا ماح العاام

 021شااااااااورات اجمللاااااااس الساااااااابقةعاااااااد أانااااااااء ممشااااااارو   ااااااارار كااااااااو  اااااااد أت 
التنقيحاااااات الاااااا ينبغاااااي إد اهلاااااا علااااا  ناااااص مشااااارو  القااااارار يف  وتاااااال
 .امل  تة  يغت 

ذ، علا  حنااو عاجار، أحيااام وأعارب رثاار زاؤاع عااو أملا  يف أو تنفَّاا
مااو مشاارو  القاارار، الااا ت لاف إىل بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد   3الفقار  

يااااد  لل ساااااعد  علاااا  حتقيااااق املساااااعد  إىل رواناااادا بااااذل مساااااعيها احل 
ااا لم وإىل مسااااعد  حيوماااة املصااااحلة الوطنياااة يف إطاااار اتفااااا أروشاااا للس 
وذكاار أو لااذه التاادابع . رواناادا يف تيسااع عااود  الالجئااح وإعاااد  دجمهاام

ينبغااي أو يرافقهااا جاادول زمااين حماادد ل عاااد  العادلااة  ولئاات الالجئااح 
بلده ميين  إوَّ  و ال. إىل وطنهمالذيو ما زالوا يقي وو يف اايام يف زاؤع 

أو يتح ر املزيد، وتناشد حيومة بلده اجملت ع الدو  أو يقوم  سااعد  
وةف . رواندا عل  استعاد  نصال سياهنا املقي ح ا و يف أراضي زاؤع

ااااو مااااو العااااود   علاااا  الساااال ات يف كيغااااا  أو هتياااائ الظاااارو  الااااا متي 
مو مشرو  القرار،  6شار  إىل الفقر  وباإل. جئح إىل ديارلمالعاجلة لالَّ 

________ 
082 S/1995/411. 
021 S/1995/465. 

 وأكاااد. زاؤاااع ليسااات منتجاااة لألسااالحة، وال لاااي تااااجر  أسااالحة أكااد أوَّ 
ال لف الذي تقدم ب  وزير  ارجية زاؤع يف االجت ا  الاذي عقاد جمددا  

يف بوجومباااااورا إلنشااااااء ليئاااااة مساااااتقلة لتقصاااااي احلقااااااؤق بشاااااأو االدعااااااء 
إوَّ  و اااااال. ماااااع زاؤاااااعحبااااادوع ع لياااااات نقااااار لألسااااالحة عااااارب احلااااادود 

بلاااده تلتااازم باملشااااركة بفعالياااة يف املشااااورات الاااا ساااتجرى ماااع  حيوماااة
 .020ا مح العام

  باإلضااافة إىل بعااس وتيلاام رثاار نيجعيااا  باار التصااويت، فقااال إنَّاا
لَّاااد امتعااااض و دت ع لياااة املصااااحلة الوطنياااة تالت اااورات السااالبية الاااا عَّااا

، وا ماام املتحااد  بشااير  اااص، متزايااد مااو اجملت ااع الاادو  بشااير عااام
عااو  ختليااا   -ور ااا  سااباب هلااا مااا يربرلااا  -اعتااربه الاابعس يف رواناادا  ملااا

روانااادا يف و ااات حاجتهاااا املاساااة  اااالل إبااااد  ا جنااااس الاااا و عااات يف 
العام املاضي، وما تبع ذلت مو عجاز اجملت اع الادو  عاو الوفااء بوعاوده 

وأعااارب وفاااد بلاااده عاااو . ا سااااعد  احليوماااة علااا  الو اااو  علااا   ااادميه
انزعاجااا  ملاااا تاااردد عاااو إباااداء عاااداء  اااري   ااااه أفاااراد البعثاااة يف ا شاااهر 

ماو مسا ولية حيوماة روانادا أو تعاا  لاذه    يعتقاد أوَّ ا  اع ، و اال إنَّا
وعلاااا  جملااااس ا مااااو باااادوره أو يعااااا  القضااااايا . الاملشاااايلة بشااااير فعَّاااا

ملهي اااات، وتياااديس اا اااع  املتصااالة برضااافاء ال اااابع العسااايري علااا  ا
وفاد بلاده يعتارب التادابع املبيناة إوَّ  و اال. ا سلحة، والتسلر عارب احلادود

مااو مشاارو  القاارار  ثابااة   ااو  أوىل يف ذلاات  6و  5و  2يف الفقاارات 
ر مو احت ال اض رار اجمللس إىل العود  لتناول لذه غع أن  حذَّ  .اال اه

ر لاااذه املشااايلة، ولاااي املساااألة وعااارض تااادابع جذرياااة بدرجاااة أكااارب حلااا
إىل وضااع    تعااا  بصااور  جديااة وسااريعة  ااد تاا دي وشااييا  إو  مشاايلة

وذكار  . بعاس البلاداو اجملااور أيضاا   متفجر ال يش ر رواندا فحساف بار
  ال جدوى ماو م الباة حيوماة روانادا بتهيئاة الظارو  املواتياة كذلت أنَّ 

وتقضاي حالاة  .متلت الوسيلة لتحقيق ذلت لعود  الالجئح إذا كانت ال
علاااا  ا  اااار، مااااو بعااااس الشااااروط، لت يااااح  رواناااادا أو تتسااااتثل، م  تااااا  

. احليوماااة ماااو احلصاااول علااا  لاااذه املسااااعد  املالياااة يف الو ااات املناساااف
مااا يتعلااق ببعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا، يالحاام  ويف

روانااادا   د التو ااار إىل تفاااالم باااح حيوماااة وفاااد بلاااده ماااع االرتيااااح أنَّااا
وا مااام املتحااااد  علاااا  املسااااتوى املناسااااف للقااااو  الااااا مييااااو أو تضاااا لع 

ويف رأي ، يستجيف املستوى اةديد للقو  . لة هامها يف إطار والية معدَّ 
ة دولاااااة ذات ساااااياد  يف أو تتاااااوىل زماااااام مصاااااعلا للشااااااغر املشااااارو   يَّااااا

لوالياااة الفعَّاااال  بنفسااها، ماااع االعااارتا  يف الو ااات ذاتااا  حبت ياااات التنفياااذ
 .022متفق عليها

أع ال اجملت ع الدو ،  ا فيها أع ال اجمللس، إوَّ  و ال رثر الصح
ينبغااي أو تسااتهد  يف املقااام ا ول الوفاااء باالحتياجااات ذات ا ولويااة 

ولااادى  يامااا  باااذلت، عليااا  أو حيااارتم إراد  حيوماااة  .للشاااعف الروانااادي
ير والياة البعثاة وتقليار ماا يتعلاق باعتاازام اجمللاس تعاد ويف. رواندا وشعبها

________ 
020 S/PV.3542 2و  3، الصفحتاو. 
 .5و  2املرجع نفس ، الصفحتاو  022
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باااااادور املساااااااعي احل يااااااد   ن اااااااا أنشاااااا تها، ستضاااااا لع البعثااااااة أساسااااااا  
. لل سااااعد  يف حتقياااق املصااااحلة الوطنياااة يف إطاااار اتفااااا أروشاااا للسااالم

 .023وترى الصح أو لذا التغيع خيدم مصا  الشعف الرواندي
 حاة،للتصاويت مشارو  القارار، بصايغت  امل  تاة املنقَّ طتارح  وبعد ذلات

ما يلي  ، ويف(0225) 227باإلعا  بو ف  القرار واعتت د  للتصويت،
 :نص 

 ،جملس ا مو إوَّ 
إىل عيااع  راراتاا  السااابقة بشااأو احلالااة يف رواناادا، وبصاافة  ا ااة  إذ يشااع

الااااااذي أنشااااااا  0223أكتااااااوبر /تشااااااريو ا ول 5املاااااا ر  ( 0223) 872 ااااااراره 
( 0222) 202 وجب  بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا، و راراتا  

ماااااايو /أيااااار 07املااااا ر  ( 0222) 208 ، و0222أبرياااار /نيسااااااو 20املاااا ر  
 265، و 0222يونيااااااااااااااا  /حزياااااااااااااااراو 8املااااااااااااااا ر  ( 0222) 225، و 0222

، الاااااا حاااااددت والياااااة 0222ناااااوف رب / ايناريو الثاااااااااااااتش 31املااااا ر  ( 0222)
 البعثة،

 ،0225يوني  /حزيراو 2يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر
نااوف رب /تشااريو الثاااين 8املاا ر  ( 0222) 255إىل  ااراره  أيضااا   وإذ يشااع

أنشااااااأ  وجباااااا  احملي ااااااة اةناؤيااااااة الدوليااااااة حملاك ااااااة ا شااااااهاص  الااااااذي 0222
املساا ولح عاااو أع اااال اإلباااد  اة اعياااة وغاااع ذلاات ماااو االنتهاكاااات اةساااي ة 
للقانوو اإلنساين الدو  املرتيبة يف إ ليم روانادا واملاواطنح الرواناديح املسا ولح 

ة املرتيباة يف أراضاي عو أع ال اإلباد  اة اعية وغعلا ماو االنتهاكاات امل االا
ديساا رب / كااانوو ا ول  30و  0222يناااير /كااانوو الثاااين  0الادول اجملاااور  بااح 

، بشااأو 0225فرباياار / شااباط 27املاا ر  ( 0225) 278، وإىل  ااراره 0222
ضاااارور  إلقاااااء القاااابس علاااا  ا شااااهاص املشااااتب  يف ارتياااااهبم جااااراؤم معينااااة يف 

 رواندا،
ة حقيقياااة باااح عياااع عنا ااار اجملت اااع أمهياااة التو ااار إىل مصااااحل وإذ ي كاااد

 لم،الرواندي يف إطار اتفاا أروشا للس  
باالساتعدادات العسايرية وتزاياد املتعل قاة  التقاارير وإذ يالحم بقلق شاديد

ع ليات التسلر إىل دا ر رواندا مو جانف عنا ر تنت ي إىل النظام السابق، 
لضاااا او عاااادم  يااااام املااااواطنح فعَّالااااة  علاااا  احلاجااااة إىل اختاااااذ تاااادابعيشااااد د وإذ 

يف البلااداو اجملاااور ،  ااو فاايهم أولئاات املوجااودوو يف حاليااا   الروانااديح املوجااوديو
املهي اااااات، بأنشااااا ة عسااااايرية تساااااتهد  زعزعاااااة اساااااتقرار روانااااادا أو تلقااااايهم 

لوجااود احت ااال كبااع بااأو لااذه ا ساالحة يعتااازم نظاارا   إلماادادات مااو ا ساالحة،
 استهدامها دا ر رواندا،

إىل زياد  اةهود ملساعد  حيوماة روانادا يف هتيئاة  عل  احلاجةيشد د إذ و 
 منا  مو االستقرار والثقة لتيسع عود  الالجئح الروانديح مو البلداو اجملاور ،

علاا  ضااارور  التعجياار بتقااد  املسااااعد  الدوليااة إلنعااا  روانااادا  وإذ ي كااد
 وإع ارلا،

________ 
 .2و  8املرجع نفس ، الصفحتاو  023

للتو ااايات الااااا وفقاااا   تصااار إىل عياااع الااادول ال وإذ ي لاااف مااار  أ ااارى
اعت ااااادلا املااااا متر اإل لي اااااي املعاااااين بتقاااااد  املسااااااعد  إىل الالجئاااااح والعاؤاااااديو 

 05واملشاارديو يف من قااة البحااعات اليااربى املعقااود يف بوجومبااورا يف الفاارت  مااو 
 ،0225فرباير /شباط 07إىل 

 ااااا  دماااا  مودفااااو شاااا وو حقااااوا اإلنساااااو، الااااذيو نشاااارلم  وإذ يعاااارت 
مم املتحد  السامي حلقاوا اإلنسااو يف روانادا، ماو مساامهة  ي  اة يف مفوض ا 

 حتسح احلالة العامة،
مسااا ولية حيوماااة روانااادا عاااو ساااالمة وأماااو عياااع أفاااراد البعثاااة  وإذ يعلاااو

 وغعلم مو املودفح الدوليح العاملح يف البلد،
تأكياااد احلاجاااة إىل إةاااد حااار طويااار ا جاار ملشااااكر الالجئاااح  وإذ يعيااد

واملشااااكر املتصااالة هباااا يف دول البحاااعات الياااربى، وإذ يرحاااف بالتاااا ، باعتاااازام 
ا مااح العااام تعيااح مبعااوع  ااااص إلجااراء مشاااورات بشااأو التحضااع لل ااا متر 

رب و اات اإل لي ااي املعااين بااا مو واالسااتقرار والتن يااة والاادعو  إىل عقااده يف أ اا
 ريو،

متديااااااد واليااااااة بعثااااااة ا ماااااام املتحاااااااد  لتقااااد  املساعاااااااد  إلاااااا   يقاااارر - 0
، ويااأذو بتهفاايس مسااتوى القااو  0225ديساا رب /كااانوو ا ول  8رواناادا حاا  

 ااااالل االاااااة أشااااهر مااااو تااااارين اعت اااااد لااااذا القاااارار وإىل  جنااااديا   2 331إىل 
 جندي  الل أربعة أشهر؛ 0 811

اإلبقاااء علااا  املستااااوى احلالااااي لل را بيااااو العسيرييااااو وأفاراد  يقاارر - 2
 الشرطة املدنية؛

، يف ضااوء احلالااة الرالنااة يف رواناادا، تعاادير واليااة البعثااة حاا  يقاارر - 3
 :تقوم البعثة  ا يلي

بااااذل مساااااعيها احل يااااد  لل ساااااعد  علاااا  حتقيااااق املصاااااحلة  ( أ )
 لم؛للس   الوطنية يف إطار اتفاا أروشا

مساااعد  حيومااة رواناادا يف تيسااع العااود  ال وعيااة واملأمونااة  (ب)
 جئاااح وإعااااد  دجمهااام يف جمت عااااهتم احمللياااة يف بالدلااام، والقياااام حتقيقاااا  لالَّ 

هلااذا اهلااد ، باادعم حيومااة رواناادا يف جهودلااا اةاريااة الراميااة إىل إةاااد 
عيع أحناء البلاد منا  مو الثقة وال  أنينة عو طريق أداء مهام الر د يف 

 باالستعانة باملرا بح العسيريح ومرا   الشرطة؛
دعاام تقااد  املعونااة اإلنسااانية واملساااعد  واااارب  يف اهلندسااة  (ل)

 والسو يات والرعاية ال بية وإزالة ا لغام؛
 املساعد  يف تدريف  و  شرطة وطنية؛ (د)
 وكاااالت اإلسااهام يف تااوفع ا مااو يف رواناادا ملااودفي ومباااين (لا)

ا مااام املتحاااد ، واحملي اااة اةناؤياااة الدولياااة حملاك اااة ا شاااهاص املسااا ولح 
عو أع ال اإلباد  اة اعية وغع ذلت مو االنتهاكات اةساي ة للقاانوو 
اإلنساااين الاادو  املرتيبااة يف إ لاايم رواناادا واملااواطنح الروانااديح املساا ولح 

اكااات امل االااة املرتيبااة يف عااو أع ااال اإلباااد  اة اعيااة وغعلااا مااو االنته
كااانوو   30إىل  0222يناااير /كااانوو الثاااين  0أراضااي الاادول اجملاااور  بااح 

،  ااا يف ذلاات تااوفع احل ايااة طااوال الو اات مليتااف 0222ديساا رب /ا ول
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يف أيضاا   املدعي العام، وكذلت ملودفي ش وو حقوا اإلنساو، واإلسهام
 أمو الوكاالت اإلنسانية إذا ا تض  ا مر؛

أو القيود املفروضة يف إطار الفصر الساابع ماو ميثااا ا مام  ي كد - 2
تن باااق علااا  بيااااع أو تورياااد ا ساااالحة ( 0222) 208املتحاااد   وجاااف القاااارار 

وا عتاااد  احملااادد  فيااا  إىل ا شاااهاص يف الااادول اجملااااور  لروانااادا، إذا كااااو ذلااات 
 رواندا؛البيع أو التوريد بغرض استهدام تلت ا سلحة أو ا عتد  دا ر 

إىل الاادول اجملاااور  لرواناادا اختاااذ   ااوات هتااد  إىل وضااع  ي لااف - 5
حد للعوامر الا تسهم يف زعزعة االستقرار يف رواندا، وض او عادم نقار تلات 

 ا سلحة وا عتد  إىل املهي ات الرواندية دا ر أراضيها؛
إىل ا ماااح العاااام التشااااور ماااع حيوماااات البلاااداو اجملااااور   ي لاااف - 6
و إميانيااة نشاار مرا باااي ا ماام املتحااد  العساايريح، والتشاااور، علاا  ساابير بشااأ

ا ولوياااااة، ماااااع حيوماااااة زاؤاااااع بشاااااأو نشااااار املااااارا بح،  اااااا يف ذلااااات نشااااارلم يف 
امل اااارات الوا عاااة يف شااارا زاؤاااع، بغياااة ر اااد بياااع أو تورياااد ا سااالحة وا عتاااد  

تقريارا   إىل اجمللاس املشار إليها أعااله، وي لاف كاذلت إىل ا ماح العاام أو يقادم
 عو لذه املسألة يف غضوو شهر واحد مو تارين اختاذ لذا القرار؛

بالتعااااوو القاااؤم باااح حيومااة روانااادا والبعثااة يف تنفياااذ  عل ااا   حياايط - 7
واليتهاااا، وحياااص حيوماااة روانااادا والبعثاااة علااا  موا ااالة تنفياااذ االتفا اااات املربماااة 

ناوف رب /تشاريو الثااين 5ة املا ر  ااصاوص اتفااا مركاز البعثا  جْ وَ  بينه ا، وعل 
لتنفياذ الوالياة  وأي اتفاا الحاق يعقاد ليحار حمار ذلات االتفااا تيساعا   0223
 اةديد ؛
بااااااااةهود الااااااا تباااااااذهلا الااااااادول ووكاااااااالت ا مااااااام املتحاااااااد   يشاااااايد - 8

واملنظ ات غع احليومية الا تقدم املساعد  اإلنساانية إىل الالجئاح واملشارديو 
إىل مسااعد ، ويشاجعها علا  موا الة تقاد  تلات املسااعد ، الذيو لم حباجاة 

 وي لف إىل حيومة رواندا موا لة تيسع إيصال تلت املساعد  وتوزيعها؛
إىل الاااااادول والوكاااااااالت املاحنااااااة الوفاااااااء بااللتااااااازامات الااااااا  ي لااااااف - 2

تعهاادت هباااا يف و ااات ساااابق بتقاااد  املسااااعد  يف اةهاااود الاااا تباااذهلا روانااادا يف 
ساابير اإلنعااا ، وزياااد  تلاات املساااعد ، ال سااي ا لاادعم تساايع أع ااال احملي ااة 

ضاااااؤي الااااة، وإ ااااالح اةهاااااز القالدوليااااة لرواناااادا يف مرحلااااة مبياااار  وبصااااور  فعَّ 
 الرواندي؛
ا مح العام ورثل  اااص عل  موا لة تنسيق أنش ة  يشجع - 01

ا ماااام املتحااااد  يف رواناااادا،  ااااا فيهااااا أنشاااا ة املنظ ااااات والوكاااااالت العاملااااة يف 
 اجملالح اإلنساين واإل اؤي، وأنش ة مودفي ش وو حقوا اإلنساو؛

إىل ا ماااااح العاااااام أو يقااااادم إىل اجمللاااااس تقرياااااريو حبلاااااول  ي لااااف - 00
عااو وفاااء البعثااة بواليتهااا،  0225أكتااوبر /تشااريو ا ول 2 أغساا س و/آب 2

 يف إعاد  الالجئح إىل وطنهم؛احملَرز  وعو احلالة اإلنسانية والتقدم
 .إبقاء املسألة  يد نظره الفعلي يقرر - 02

امل لااف ا ساسااي إوَّ  تحااد وبعااد التصااويت،  ااال رثاار امل ليااة امل
لشااعف رواناادا يت ثاار يف هتيئااة منااا  مااو االسااتقرار والثقااة، يشااجع علاا  

وتشااعر حيوماااة . بااذل املزيااد ماااو اةهااود والتقااادم حنااو املصاااحلة الوطنياااة
 227بعثااااة ا ماااام املتحااااد  أ اااابحت لااااديها بااااالقرار  وَّ  بلااااده بالرضااااا

ا ماار يف أو تساات د  وحياادولا. الااةالواليااة لتقااد  مساااعد  فعَّ ( 0225)
علاا  حظاار ا ساالحة الااوارد يف جمااددا   حيومااة رواناادا الثقااة مااو التأكيااد

القارار وذلاات ليااي توضا  للبلااداو اجملاااور  أو حظار ا ساالحة ين بااق إذا  
وينبغاي ة ياع بلاداو املن قاة أو . كانات ا سالحة ستساتهدم يف روانادا
املناااااطق اااضااااعة للحظاااار يف الفعَّااااال  توا اااار جهودلااااا لضاااا او التنفيااااذ

لواليتهااا، وللحيلولااة دوو أو تقااع دا اار أراضاايها أيااة أنشاا ة تسااتهد  
يشااااي ر عنصاااارا   و ااااال كااااذلت إو وجااااود البعثااااة. زعزعااااة اسااااتقرار رواناااادا

وتعااارب . يف إطاااار التعااااوو باااح حيوماااة روانااادا واجملت اااع الااادو  أساسااايا  
جهاوده  حيومة بلده عو رغبتها يف أو ترى اجملت ع الدو  و د ضااعال

يف ميااااداو اإلنعااااا  وإعاااااد  التوحياااااد دا اااار رواناااادا، و ا ااااة برساااااراع  
اااااااا يف د يف و اااااااات سااااااااابق بتقاااااااادميها إيصااااااااال املعونااااااااة اليبااااااااع  الااااااااا تعهَّ
 .022رواندا إىل

البعثة ال يزال أمامها دور حاسم  وذكرت رثلة الواليات املتحد  أوَّ 
ملصااااااحلة ةااااف أو تضااااا لع باااا  يف اةهاااااود املشااااارتكة الراميااااة إىل حتقياااااق ا

وتت ثار إحادى مهامهاا الرؤيساية يف مسااعد  حيوماة . الوطنية يف رواندا
رواندا عل  النهوض بواجبها اةسيم يف إعداد البلد لعود  الالجئاح إىل 

وا نبااااااء الاااااا تااااارتدد باااااأو مثاااااة  واعاااااد . دياااااارلم عاااااود  طوعياااااة مأموناااااة
ومعساااايرات، خبااااال  تلاااات اااضااااعة إلشاااارا  ميتااااف مفااااوض ا ماااام 

الساامي لشا وو الالجئاح، ةاري اساتهدامها  غاراض التادريف  املتحد 
ينبغاي لل جلاس    ارا  تشاي ر  العسيري والتجنيد واإلغار  عل  رواندا،

تقصي تادفق ا سالحة إىل أيضا   القرار ي لففروَّ  وهلذا. أو يتصدى ل 
 ويساااارل . الااااذيو يسااااعوو إىل زعزعااااة اسااااتقرار رواناااادا وكااااب  ذلاااات التاااادفق

البعثاااة ستساااهم، يف إطاااار واليتهاااا، يف  حيوماااة بلااادلا بوجااا   ااااص أوَّ 
عولا وحيتال حمققو احملي ة الدولية ومدَّ . حتقيق أمو أفراد احملي ة الدولية

العااااموو و ضااااهتا للنهاااوض بأعبااااء واجبااااهتم إىل  اياااة عسااايرية دولياااة 
ا   تقاااع علااا  عااااتق روانااادا، بو ااافهوا تت ااات كل تهاااا  اؤلاااة إنَّااا. حماياااد 

عضوا  يف اجمللس، مس ولية لامة عاو تعزياز حرماة القاانوو الادو  يف كار 
ولاي ترحاف بالتعااوو الاذي تبديا  حيوماة روانادا، وتتو اع . أرجاء العا 

 .025منها أو تفي بالتازاماهتا  وجف الوالية اةديد  للبعثة
  يوافااق، يف سااياا احلالااة اةديااد  يف و ااال رثاار االحتاااد الروسااي إنَّاا

ا، علاا  احلاجااة إىل إحااداع تعااديالت معينااة يف واليااة بعثااة ا ماام روانااد
الواليااة اةديااد  للبعثاااة  املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل روانااادا، ويعتقااد أوَّ 

تبقي عل  وجود كا  لألمم املتحد  يف روانادا وعلا  دور نشاط لألمام 
 وعلاااا  الصاااعيد السياسااااي، ماااا زال وفااااد بلاااده يعتقااااد أوَّ . املتحاااد  فيهاااا

ا أروشا ال يزال حيدد اإلطار لتسوية سل ية، ويالحم الدور اااص اتفا
الااذي كاااو يت لااف إىل منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة والبلااداو اجملاااور  لرواناادا 

ويأمااار وفاااد بلاااده يف أو تتهاااذ البلاااداو اجملااااور  لروانااادا عياااع . القياااام بااا 
رفح التاادابع الالزمااة لو ااال نقاار ا ساالحة بصااور  غااع مشااروعة إىل املت اا

________ 
 .01و  2املرجع نفس ، الصفحتاو  022
 .00و  01املرجع نفس ، الصفحتاو  025
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يف احلفااااع علااا  لاماااا   ماااو املعارضاااة الرواندياااة، وساااييوو لاااذا إساااهاما  
 .026االستقرار يف رواندا ويف املن قة كير عل  السواء

منااذ إنشاااء  كبااعا    احلالااة يف رواناادا تغااعت تغااعا  إوَّ  و ااال رثاار فرنسااا
و اااااد طلبااااات حيوماااااااااة رواناااااااادا أو ختلاااااص ا مااااام املتحااااااد  إىل . البعثاااااة

عهااااد بعااااد ا و إىل  يت ت ذات الصاالة مااو لااذه التغيااعات وأالَّ االسااتنتاجا
ولاااذا . ع لياااة ا مااام املتحاااد  يف روانااادا  هاااام حفااام الساااالم حباااد ذاهتاااا

برسااناد واليااة جديااد  إىل بعثااة ا ماام املتحااد   فعلاا  جملااس ا مااو تااوا   مااا
  أو يتم ختفيس  وام القو أيضا   ومو املتو  . لتقد  املساعد  إىل رواندا
وتعاارب فرنسااا عااو أملهااا يف أو تتعاااوو حيومااة .  ااا يزيااد علاا  النصااال

رواناادا بالياماار مااع ع ليااة ا ماام املتحااد  ويف أو توا اار بشااير  اااص 
ولياذا ساتيوو امله اة ا ساساية لبعثاة ا مام . احرتام اتفااا مركاز البعثاة

اااااام املتحاااد  لتقاااد  املساعاااااد  إىل رواناااااادا، بتيوينهاااا اةديااااااد، لاااي تقدي
مااا يتعلااق باملسااألة ا ساسااية  املساعاااااد  إىل حيومااة رواناادا، و ا ااة يف

. عاااااود  الالجئاااااح وإعااااااد  دجمهااااام يف جمت عااااااهتم احمللياااااة: ذات ا ولوياااااة
يف إطااااار  إالَّ  مسااااألة الالجئااااح ال مييااااو حلهااااا أوَّ أيضااااا   وتعتقااااد فرنسااااا

اا. وطااين لم وا مااو وهلااذا ال تاازال فرنسااا تأماار يف تنظاايم ماا متر معااين بالس 
واالستقرار مو أجار حسام املشااكر الاا تواجا  بلاداو من قاة البحاعات 

  ال ميياو اساتعاد  ويف ااتاام، تعتقاد فرنساا أنَّا. اليربى يف إطار إ لي اي
إذا د و ال هتريف السالح الاذي يشاعر التاوترات يف  إالَّ  الثقة يف رواندا

م احلظاار املفااروض وتشاا ر التاادابع الاا حتقااق ذلاات توضاي  نظااا. املن قاة
املااااارا بح العسااااايريح يف َوزْ   وإميانيااااة( 0222) 208 وجااااف القااااارار 

 .027البلداو اجملاور ، الذيو ستيوو مه تهم مرا بة تنفيذ احلظر
حيومااة بلااده تساالم بضاارور  إعاااد  النظاار يف  وذكاار رثاار رواناادا أوَّ 

فقاد تغاعت احلالاة . والية بعثة ا مم املتحاد  لتقاد  املسااعد  إىل روانادا
إوَّ  و ااااال. يف روانااادا و ااااوزت ا حاااداع بالفعااار الوالياااة احلالياااة للبعثاااة

ة حيومااة مساا ولة، تااود رارسااة ساايادهتا يف حيومااة بلااده، علاا  غاارار أيَّاا
 ك ا ترغف حيومة رواندا يف ضا او. اء رواندا كلهاجمال ا مو يف أرج

لم  ف اا دام لنااح . ماا باح الرواناديح دوو أي وسا اء وبناء الثقة يفالس 
ومثاة حاجاة . وسيط، ال مييو عل  اإلطالا إ اماة الثقاة علا  حناو كامار

وبشااأو  .إىل النهااوض باالتصاااالت املباشاار  بااح الشااعف وحيومااة بلااده
ا مااو الناعااة عااو  ي ااات الالجئااح، ي لااف وفااد مسااألة حالااة انعاادام 

عااااااو احلالااااااة يف تقرياااااارا   بلااااااده مااااااو ا مااااااح العااااااام أو يقاااااادم إىل اجمللااااااس
السااااا اح بتااااادلور الوضاااااع وتااااارح مه اااااة تقيي ااااا  بااااادال  ماااااو  املهي اااااات،

وإذا كانات البلاداو املتضارر  ماو . لل نظ ات غاع احليومياة والصاحفيح
روانادا ت لاف منهاا فاروَّ  لشافافية، ي ات الالجئح لذه تاود أو تظهار ا

ماااا خياااص حظااار  أماااا يف. ةناااة دولياااة للنظااار يف لاااذه املساااألةتشاااي ر  أو
 ا ساااالحة املفااااروض علاااا  حيومااااة رواناااادا، الااااذي ال ياااا دي يف احلقيقااااة

إىل مساااااعد  جمرمااااي احليومااااة السااااابقة، ف ااااو امل سااااال أو حيومااااة  إالَّ 
________ 

 .02املرجع نفس ، الصفحة  026
 .03و  02املرجع نفس ، الصفحتاو  027

هلااذا احلظاار، الااذي  الوحااد  الوطنيااة اةديااد  لااي الضااحية الوحيااد  ا و
 وَّ  نظاارا   مااو الصااعف مااو الناحيااة الفنيااة ت بيقاا  يف  ي ااات الالجئااح

ويناشاد وفااد بلااده جملااس . سياساايا   اجمل وعاة املوجااود  لناااح ليسات كيانااا  
، الذي (0222) 208اإلحلاح يف  راره   جْ وَ  ا مو أو يعيد النظر عل 

بر واحليومة الاا كااو وليو تلت احلالة،  .استهد  معاةة حالة معينة
القرار يعا ف فروَّ  ين بق عليها ذلت القرار،   يعد هل ا وجود، ولذلت،

والشاعف الروانادي ال حيتاال إىل . حيومة تناضر لض او ا ماو لشاعبها
 .028  ل  احلق فيهاتلت املراجعة فحسف، بر إنَّ 

 0115القرار (: 3555اةلسة ) 0225يولي  /متوز 07امل ر   رررررالمق
(0225) 

، اساااتأنال 0225يولياا  /متااوز 07، املعقااود  يف 3555يف اةلسااة 
ااااا   وبعاااااد إ ااااارار جااااادول ا ع اااااال،. اجمللاااااس نظاااااره يف البناااااد الااااارؤيس وجَّ

انتبااااااه أعضااااااء اجمللاااااس إىل مشااااارو  مقااااادَّم ماااااو الوالياااااات ( لنااااادوراس)
 .022املتحد 

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 :ما يلي نص  ، ويف(0225) 0115القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
 0222ماااااااااايو /أيااااااااار 07املااااااااا ر  ( 0222) 208إىل  رارياااااااا   إذ يشااااااااع

 ،0225يوني  /حزيراو 2امل ر  ( 0225) 277 و
   ارا  تشاي ر  ر ماع القلاق باأو ا لغاام ا رضاية غاع املفجَّا عل ا   وإذ حييط

 أمام التع ع السريع للبلد، عل  سياو رواندا، وعاؤقا   جسي ا  
برغباااة حيوماااة روانااادا يف معاةاااة مشااايلة ا لغاااام  أيضاااا  عل اااا   وإذ حيااايط

ااا ر ، والت اااام دول أ ااارى باملسااااعد  يف اليشاااال عاااو لاااذه ا رضاااية غاااع املفجَّ
 ا لغام وتدمعلا،
اجمللاس علا  اةهاود الرامياة إىل إزالاة التهدياد يعل قها  ا مهية الا وإذ ي كد

ااااالناااااج ر  يف عاااادد مااااو الاااادول، وال ااااابع م عااااو وجااااود ألغااااام أرضااااية غااااع مفجَّ
 اإلنساين لربام  إزالة ا لغام،

الع ليات اإلنسانية إلزالة ا لغام املوجود  يف روانادا ب ريقاة  أو   وإذ يدرح
مأمونااااااة وناجحااااااة سااااااتت لف إمااااااداد رواناااااادا بي يااااااة مناساااااابة مااااااو املتفجاااااارات 

 الستهدامها يف لذه الع ليات،
  وجف الفصر السابع مو ميثاا ا مم املتحد ، يتصر وإذ 

 208مااو القااارار  03، بغااس النظااار عااو القيااود املفروضاااة يف الفقاار  يقاارر
طلاف يقادم إىل ةناة جملاس ا ماو بناء  عل   ، الس اح بتزويد رواندا،(0222)

وباااارذو منهااااا، بي يااااات مناساااابة مااااو ( 0222) 208املنشااااأ   وجااااف القاااارار 
________ 

 .06و  05املرجع نفس ، الصفحتاو  028
022 S/1995/280. 
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لالسااتهدام يف الااربام  اإلنسااانية القاؤ ااة إلزالااة  ص حصاارا  ختصَّاااملتفجاارات الااا 
 .ا لغام

القااااارار (: 3566اةلساااااة ) 0225أغسااااا س /آب 06املااااا ر   المقررررررر
0100 (0225) 

، 211موجَّهااة إىل رؤاايس اجمللااس 0225يولياا  /متااوز 5برسااالة م ر ااة 
طلااف رثاار رواناادا رفااع احلظاار املفااروض علاا  توريااد ا ساالحة إىل رواناادا 

حق كر بلد يف إوَّ  و ال. الة أمو سياهنا واستعاد  سيادهتا الياملةليف
الدفا  عو نفس  حق سيادي ال ةوز لل جت ع الدو  أو جمللاس ا ماو 

وهلذا فهو يرجو مو جملس ا مو اختاذ إجراء عاجر يقضي برفع . تقييده
احلظاار املفااروض علاا  توريااد ا ساالحة إىل رواناادا؛ ودعااو  ةنااة اةاازاءات 

إىل أو تنظااار علااا   208املعنياااة حبظااار ا سااالحة املنشاااأ   وجاااف القااارار 
بأنشااااا ة نقااااار ا سااااالحة إىل  ااااااد  املتعل قاااااة  سااااابير ا ولوياااااة يف التقاااااارير

عااو ذلاات إىل تقرياارا   وميليشاايا جنااود حيومااة رواناادا السااابقة، وأو تقاادم
جملس ا مو، وإعداد واختاذ  رار حيد مو احت ااالت إعااد  تسالي   ااد  

 وات احليوماة الرواندياة الساابقة املسا ولح عاو أع اال القتار اة اعياة و 
مرا باااي ا ماام املتحااد  يف زاؤااع هبااد  احلااد مااو وَوزْ   ا كاااو مااو عهم؛أي اا

تسااالي   ي اااات الالجئاااح يف ذلااات البلاااد؛ ودعاااو  الااادول ا عضااااء يف 
 وتنفيااذ البياااو الرؤاسااي( 0225) 278ا ماام املتحااد  إىل تنفيااذ القاارار 

 .0255أبرير /نيساو 27الصادر يف 
 ،(0225) 227بأحيام القرار وع ال   ،0225يولي  /متوز 2ويف 
ماااااو ذلااااات  6عاااااو تنفياااااذ الفقااااار  تقريااااارا   ا ماااااح العاااااام إىل اجمللاااااس ااااادَّم 
، الاااااذي طلاااااف فيااااا  اجمللاااااس إىل ا ماااااح العاااااام التشااااااور ماااااع 210القااااارار

مرا باااااي ا ماااام  حيومااااات البلااااداو اجملاااااور  لرواناااادا بشااااأو إميانيااااة نشاااار
ويف . املتحاااد  العسااايريح بغياااة ر اااد بياااع أو تورياااد ا سااالحة وا عتاااد 

لاااا  إلجااااراء   ا اااا   عااااحل مبعواااااا  بأنَّااا   التقريااار أبلااااغ ا ماااح العااااام اجمللااااس
إىل  21مبعوااا   ااام بزيااار  البلااداو اجملاااور  يف الفاارت  مااو  املشاااورات، وأوَّ 

د مو احليومات املستشاار  وبين ا رأى العدي. 0225يوني  /حزيراو 28
 أو املساا ولية الرؤيسااية تقااع علاا  عااااتق رواناادا، كاااو لناااح اعاارتا  عاااام

ومع ذلت، فقد أبدى بعس . بقي ة الع ر عل  املستوى اإل لي يأيضا  
مارا بح لألمام املتحاد  علا  النحاو املقارتح لاَوزْ   البلداو معارضة شاديد 

  سيقوم باملزيد مو العام إىل أنَّ وأشار ا مح (. 0225) 227يف القرار 
 .تقصي موا ال احليومات املعنية  الل زيارت  إىل املن قة

 227بأحياااااااااام القااااااااارار وع اااااااااال   ،0225أغسااااااااا س /آب 8ويف 
بشاااأو بعثاااة ا مااام املتحاااد   مرحلياااا  تقريااارا   ا ماااح العاااام ااادَّم  ،(0225)

وأفااااااد ا ماااااح العاااااام يف التقريااااار باااااأو . 212لتقاااااد  املسااااااعد  إىل روانااااادا
________ 

211 S/1995/547. 
210 S/1995/552. 
212 S/1995/678. 

حيوماااااة روانااااادا جهااااادت يف ا شاااااهر االااااااين عشااااار ا  اااااع  يف تثبيااااات 
ا وضا  دا ر البلد، رغم است رار اإلحباط الذي تعاني  جهودلا بفعر 
ضاااعال اال تصااااد واالفتقاااار إىل العاؤااادات العاماااة الالزماااة لتنظااايم اإلدار  

علا  حادود البلاد ميياو أو تتحاول  بفعالية وليوو مظالر التوتر القاؤ اة
فاروَّ  يف أي و ت ماو ا و اات إىل أع اال عناال يتعاذر الساي ر  عليهاا،

ااة  مااو الضاارور  أو تتصاادى حيومااة رواناادا وبلااداو املن قااة الفرعيااة امللحَّ
والبلداو ا  رى ا عضاء يف اجملت ع الدو  لل ساؤر احليوية الا تواجا  

رثلو   اعات اجملت ع الرواندي كلها  مناص مو أو يشر  وال. لذا البلد
يف مباحثااات للتو اار إىل اتفاااا بشااأو ليياار دسااتوري وسياسااي ياا م و 

ولل جت اااع الااادو  دور لاااام يلااازم أو ي ديااا  يف . يف البلاااد داؤ اااا   اساااتقرارا  
. إعااااد  بنااااء روانااادا ويف تشاااجيع ع لياااا اإلعااااد  إىل الاااوطو واملصااااحلة

، تتهاذ (0225) 277 حياام القارار وفقاا    وأشار ا مح العام إىل أنَّ 
بعثااااة ا ماااام املتحااااد  لتقااااد  املساااااعد  إىل رواناااادا مااااا يلاااازم مااااو تاااادابع 

وحااص . لتهفيااال وجودلااا العساايري يف رواناادا ولتنفيااذ واليتهااا اةديااد 
احليوماااة الرواندياااة، يف لاااذا الصااادد، علااا  كفالاااة اختااااذ تااادابع مل وساااة 

عياااع أفاااراد الشاااعف الروانااادي، لضااا او احااارتام حقاااوا اإلنسااااو وأماااو 
ماااو شاااأو إوَّ  و اااال. جئاااحوعلااا  اسااات رار تشاااجيع العاااود  ال وعياااة لالَّ 

إىل اجملت ع الدو  بضرور  التعجير بررسال  واضحا   ذلت أو يبعص تبليغا  
  الحام،  االل إنَّاأيضاا   و اال ا ماح العاام. مساعدات   غراض التع ع

يولي ، وجود /متوز 02و  03الفرعية يومي الزيار  الا  ام هبا إىل املن قة 
انعاادام االسااتقرار يف  توافااق واضاا  يف ا راء بااح  اااد  احليومااة علاا  أوَّ 

أي دولااة مااو دول املن قااة مييااو أو تيااوو لاا  آاااار   ااع  علاا  جعاهنااا  
و ااد أتباادي الت ااام شااديد بفياار  إنشاااء ةنااة دوليااة، حتاات رعايااة . كافااة

بتاااادفق أساااالحة إىل  ااااوات املتعل قااااة  اتا ماااام املتحااااد ، لبحااااص االدعاااااء
إىل جملس  ريبا   وتعهد ا مح العام بأو يقدم. احليومة الرواندية السابقة
وبناااء  علاا     يف غضااوو ذلاات،وأضااا  أنَّاا. ا مااو تو اايات  هبااذا الشااأو

املنا شااات الااا أجرالااا مااع روساااء دول وحيومااات املن قااة،  ااد ييااوو 
وعاد رياو، اجت اا  إ لي اي يهاد  إىل مو املفياد أو يعقاد، يف أ ارب م

سة يف إعالو نعويب الصادر وضع تدابع مل وسة لتنفيذ االلتزامات امليرَّ 
، و  اااااة ع ااااار بوجومباااااورا الصاااااادر  يف 0225ينااااااير /يف كاااااانوو الثااااااين

، واالتفا اااات الثالاياااة املربماااة باااح مفوضاااية ا مااام 0225فربايااار /شاااباط
جئااااح لبلااااداو اجملاااااور  املضاااايفة لالَّ املتحااااد  لشاااا وو الالجئااااح ورواناااادا وا

وأعرب عو نيت  موا لة إجاراء مشااورات ميثفاة بشاأو لاذه . الروانديح
 .213املقرتحات

، أدرل 0225أغس س /آب 06، املعقود  يف 3566ويف اةلسة 
وبعااااد إ اااارار جاااادول . اجمللااااس تقريااااري ا مااااح العااااام يف جاااادول أع الاااا 

طلباااا ، إىل املشاااااركة يف علاااا   بناااااء   ا ع ااااال، دعااااا اجمللااااس رثاااار زاؤااااع،
ااااااا   .املنا شاااااااة بااااااادوو أو يياااااااوو لااااااا  احلاااااااق يف التصاااااااويت الااااااارؤيس ووجَّ

انتباه أعضاء اجمللس إىل مشرو   رار كاو  د أعد يف سياا ( إندونيسيا)
________ 
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اااا   .212مشاااااورات اجمللااااس السااااابقة  إىلأيضااااا   انتباااااه أعضاااااء اجمللااااسووجَّ
 س اجمللااس مااو رثاارموجَّهااة إىل رؤااي 0225يولياا  /متااوز 5رسااالة م ر ااة 

 0225أغسااااااا س /آب 01، وإىل ماااااااذكر  شااااااافوية م ر اااااااة 215روانااااااادا
أعرباااات  و ااااد .216موجَّهااااة إىل رؤاااايس اجمللااااس مااااو البعثااااة الداؤ ااااة لاااازاؤع
معارضاااتها رفاااع  عاااو حيوماااة زاؤاااع يف املاااذكر  الشااافوية، يف علاااة أماااور،

َوزْ   فياار  إعاااد  ورفضااها احلظار املفااروض علاا  تزويااد رواناادا با ساالحة،
تأيياادلا إلنشاااء ةنااة حتقيااق  وكااررت إبااداء املاارا بح العساايريح يف زاؤااع؛
إجااااراء حتقيقااااات يف تزويااااد القااااوات  املتحااااد  دوليااااة، حتاااات رعايااااة ا ماااام

 ة زعزعااااة اااااااابت مااااو أنشاااااااالحة وللتثاااااااابا س ابقةااااااااالس املساااالحة الروانديااااة
 .تقرار املزعومةاااااالس

برفاع املتعل اق  نص التوافقي ملشرو  القارارال رثر زاؤع عل  أوَّ وشدَّد 
احلظاار املفااروض علاا  رواناادا ال ير اا  إىل مسااتوى تو عااات زاؤااع، بااالنظر 

جملااااس ا مااااو،  و ااااال إوَّ . إىل تااااردي احلالااااة وتصاااااعد التااااوتر يف املن قااااة
بتعليقااا  للحظااار املفاااروض علااا  تورياااد ا سااالحة إىل روانااادا لفااارت   ريبياااة 

ل رواندا حق احلصول عل  املعادات العسايرية و  مدهتا عام واحد، إ ا خي
وغعلا مو ا عتد  احلربية احلديثة واملتقدمة يف الو ت الذي تياد رواندا 
ال ختفااي فياا  نوايالااا القتاليااة وهتاادد باااهلجوم علاا   ي ااات الالجئااح يف 
زاؤاااااع، ويف الو ااااات الاااااذي ال تشاااااجع فيااااا  روانااااادا هتيئاااااة مناااااا  التفاااااالم 

عااو ذلات، تاادفقات جديااد  مااو  وضااا  ة وإ ااا تشاجع، ع  واملصااحلة الوطنياا
الالجئااح إىل زاؤااع، تتهااذ مظهاار طاارد مااواطين رواناادا  سااباب سياسااية 

يف  وأكااد أنا  علاا  الارغم ماو أو اجمللااس  اد أدرل شااروطا  . وعر ياة و بلياة
اعت اد مشرو  القرار لو يسهم يف ختفيال حد  التوتر فروَّ  ذلت النص،

ووفقااا   مااو حااق زاؤااع، إزاء ذلاات الوضااع،إوَّ  و ااال. الساااؤد  يف املن قااة
كااااانوو   02باااااللجوء اإل لي ااااي املاااا ر  املتعل ااااق  إلعااااالو اة عيااااة العامااااة

، اااارول عااو املباادأ القاؤاار بضاارور  عاادم إ ضااا  0267ديساا رب /ا ول
الالجئاااح لتااادابع مثااار رفاااس د اااوهلم أو طاااردلم أو تااارحيلهم إىل دولاااة 

ة تتعلاق باا مو ا لالضا هاد،  ساباب ملحَّاأ رى مييو أو يتعرضوا فيها
القومي، أو حل اية ساياهنا، ك اا لاو احلاال عنادما يتادفق النااس بأعاداد  

أو بلاااااده ي لاااااف إىل اجمللاااااس أو يتصااااادى للحالاااااة أيضاااااا   وذكااااار. كباااااع 
فااااروَّ  املتاااادلور  علاااا  حاااادوده الشاااار ية، وإذا تفااااا م تاااادلور تلاااات احلالااااة

 وحيوماة بوجومباورا مسا ولتح عاو عهورية زاؤع ساتعترب حيوماة كيغاا 
 .217ذلت التدلور

احلظااااار علااااا  إوَّ  وحتااااادع رثااااار بوتساااااوانا،  بااااار التصاااااويت، فقاااااال
ضاد  كااو موجهاا  ( 0222) 208رض  وجاف القارار ا سلحة الاذي فتا

ومااو . حيومااة    اات ودباارت وترأساات ع ليااة إعاادام عاعيااة لشااعبها
________ 

212 S/1995/703. 
215 S/1995/547. 
216 S/1995/683. 
217 S/PV.3566 3و  2، الصفحتاو. 

ومااة اةانيااة فقاااط ق علاا  احليالواضاا  أو احلظاار علاا  ا ساالحة ال ي بَّااا
 ومااو الصااحي . علاا  تلاات الااا أو فاات ع ليااة إباااد  عاعيااةأيضااا   وإ ااا
السياساااية والعسااايرية يف من قاااة البحاااعات  -أو احلالاااة اةغرافياااة أيضاااا  

اليااربى دوو اإل لي يااة يف أفريقيااا  عاار مااو الضااروري بالنساابة لل جلااس 
عاادم وجااود علاا  وشاادَّد  .اإلبقاااء علاا  حظاار ا ساالحة لفاارت  مااو الاازمو

.  صد متع د مو جانف اجمللس ملعا بة رواندا أو حيومة بلدلا اةديد 
الشاااغر ا ساسااي كاااو و ااال تاادفق ا ساالحة إىل من قااة دوو إوَّ  و ااال

إ لي يااة مشاااتعلة ميياااو أو حييااق هباااا وبساااهولة الصاارا  العسااايري ويهااادد 
لم  بالتا  جعلت اإلبقاء الت ورات ا  ع   غع أوَّ . وا مو الدوليحالس 

ولو يشع كذلت . مو الناحية السياسية متعذرا  أمرا   عل  حظر ا سلحة
ا وتيرارا   حبس مو اإلحلاحية إىل أو اجمللس ذكلر حيومة رواندا مرارا   ا بأهنَّ

. تتح اار املساا ولية ا وىل عااو هتيئااة الظاارو  امل ديااة إىل الوفاااا الااوطين
ار يف حرماو حيومة رواندا ماو     يعد لناح أي تربير لالست ر و ال إنَّ 

ا ساالحة للاادفا  عااو نفسااها وعااو شااعف رواناادا يف داار هتديااد واضاا  
فروانادا، شاأهنا شاأو كار دولاة، لاديها حاق مشارو  . لألمو الوطين للبلاد

ورفااع احلظاار املفاااروض علاا  رواناادا ال ينبغاااي أو . يف الاادفا  عااو الااانفس
سايرية ماو جاناف   تار يص للقياام باساتعدادات عيساء تفسعه عل  أنَّا

ورساالة . وأمر وفد بلده أو ييوو إلجاراء اجمللاس أاار راد . كاومو   أيو 
فعاااود  . مدوياااة وواضاااحةأيضاااا   إىل حيوماااة روانااادا لاااياملوجَّهاااة  اجمللاااس

فااااروَّ  ويف لااااذا الصاااادد،. الالجئااااح لااااي يف  اااالف املشاااايلة يف رواناااادا
 واحلاااااار احلقيقااااااي. القاااااادر  الدفاعيااااااة لااااااي جماااااارد إجااااااراء م  اااااات حياااااااز 

مااااااع عااااااود  الالجئااااااح، والوفاااااااا الااااااوطين، والسااااااالم الااااااداؤم  ساااااايتحقق
 .218البلد يف

رفاااع حظااار تورياااد ا سااالحة عاااو روانااادا لاااو  ورأى رثااار نيجعياااا أوَّ 
ااو حيومااة رواناادا مااو الاادفا  عااو نفسااها ومواطنيهااا فحسااف، وإ ااا  ميي 

لروح املغاامر  العسايرية لادى معارضاي احليوماة ماو  رادعا  أيضا   سييوو
  إذا كااااو ماااو املتو اااع ماااو حيوماااة روانااادا أو تضااا لع و اااال إنَّااا. اااااارل

لم  بيامر املس ولية عو وا ماو دا ار البلاد، فاال ميياو حرماهناا ماو الس 
ومع ذلت . الوساؤر املشروعة الا مييلنها مو االض ال  بتلت املس ولية

جعيااا عااو حقيقااة أو تقااد  مزيااد مااو ا سااالحة إىل ال تغفاار حيومااة ني
 وهلااذا أدرجاات ضاا انات. لاا  تااأاعه املزعااز  لالسااتقرارفعااال   بيئااة متفجاار 

إىل املسااتفيديو ماااو  إالَّ  يف مشاارو  القاارار تيفاار عااادم و ااول ا ساالحة
مااا ييااوو لياار حيومااة شاارعية احلااق فياا ،  رفااع احلظاار، وأو تسااتهدم يف

 ذلاات، وليفالااة الشاافافية، وا لاام عااو وفضااال   .ولااو الاادفا  عااو الاانفس
 أوَّ  -وخبا اااة الااادول اجملااااور   -ماااو ذلااات، التأكياااد لل جت اااع الااادو  

 ا ساااالحة ستساااااتهدم يف ا غاااااراض الدفاعياااااة املشاااااروعة وحااااادلا، وافاااااق
 .ق  الهلاااا القياااود فقاااطعلَّااااجمللاااس علااا  فااارت   رباااة ملاااد  سااانة واحاااد ، تت 

بتحقياق   وفد بلده أياد اال ارتاح ااااص برنشااء ةناة للقياام وأشار إىل أوَّ 
إىل املن قاة دوو  كامر بشأو ادعاءات تدفقات ا سالحة غاع املشاروعة

________ 
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املقبلاااة إىل إهنااااء حظااار    يت لاااع يف ا شاااهر االااااين عشاااراإل لي ياااة، وأنَّااا
علاا  حيومااة رواناادا اختاااذ  ، ساايتعحوكااي يصااب  ذلاات رينااا  . ا ساالحة

واملصااااااااحلة الوطنياااااااة والتساااااااوية  يف جمااااااااالت العدالاااااااة   اااااااوات ضااااااارورية
 .212السياسية، بتأييد مو اجملت ع الدو 
ااالم  مهاااام ضااا او ا ماااو وتعزياااز وذكااار رثااار االحتااااد الروساااي أوَّ  الس 

عاو طرياق  إالَّ  واالستقرار يف روانادا ويف أحنااء املن قاة ال ميياو الوفااء هباا
وحيومة رواندا، . والتوترهن  متيامر ود يق للقضاء عل  أسباب النزا  

وخبا ة يف ضوء اافس اليباع الوشايت لوجاود ا مام املتحاد  يف ذلات 
البلد، ينبغي أو يتاح هلا الوفاء باحتياجاهتا مو ا سلحة يف حدود  ادر  

ويف الو ت ذات ، ويف ضاوء احلالاة اهلشاة القاؤ اة يف روانادا . دفاعية كافية
هام أو تاتم تلات الع لياة حتات ر اباة ويف عدد مو البلداو اجملاور ، ماو امل

لتغيااااعات يف احلالااااة ووفقاااا   لتساااوية دا ليااااةوفقااااا   دولياااة  ااااارمة وأو تاااتم
و اااوازا  ذلااات، ينبغاااي . العسااايرية والسياساااية يف من قاااة أفريقياااا الوسااا  

جم لَ وضع التدابع الالزمة لتحقيق التعاوو بح حيومات بلداو املن قة ل  
لألسلحة، وملنع و وهلا إىل  اوات احليوماة الساابقة التدفق غع املشرو  

دا ااااار  ي اااااات  املوجاااااود  يف أراضاااااي الااااادول احملي اااااة بروانااااادا، وأيضاااااا  
ومييااااو ا ااااو  يف ذلاااات اال اااااه أو تت ثاااار يف نشاااار ماااارا بح . الالجئااااح

القياام  عسيريح تابعح لألمم املتحد  عل  أراضي تلت البلداو، وأيضاا  
قيق يف إيصال ا سلحة غع املشارو  للوحادات بسرعة برنشاء ةنة للتح

ولاذه التادابع، يف الو ات ذاتا ، . املسلحة التابعة حليومة رواندا الساابقة
لم  لو تفعر فعلها باليامر مو حيص تعزيز وا مو يف ا جار البعياد الس 

االم  مااا   حتاام مفاوضااات ويف لااذا الصاادد، ي يااد االحتاااد . با ولويااةالس 
ياااد فيااار  عقاااد مااا متر إ لي اااي علااا  حناااو عاجااار بشاااأو الروساااي متاااام التأي

 عقااد اجت اااا  إ لي اااي حلااار املشااااكر ا مااو واالساااتقرار والتن ياااة، وأيضاااا  
وماااااو ا مهياااااة البالغاااااة إجاااااراء حاااااوار . برعااااااد  تاااااوطح الالجئاااااحاملتعل قاااااة 
روانااااادا يشاااااارح فيااااا  رثلاااااو عياااااع   اعاااااات الساااااياو يف البلاااااد،  دا ااااار
تبااااااذهلا حيومااااااة رواناااااادا مااااااو أجاااااار مااااااو  ااااااالل اةهااااااود الااااااا  وأيضااااااا  
دااارو  االساااتقرار والثقاااة راااا ييفااار عاااود  الالجئاااح ماااو الاااادول  تعزياااز
 .201اجملاور 

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 :ما يلي نص  ، ويف(0225) 0100القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
يف رواناااااااادا، وال سااااااااي ا باحلالااااااااة املتعل قااااااااة  إىل  راراتاااااااا  السااااااااابقة إذ يشااااااااع

( 0225) 227و  0222مااااااااايو /أيااااااااار 07املاااااااا ر  ( 0222) 208  راراتاااااااا 
يوليااااا  /متاااااوز 07املااااا ر  ( 0225) 0115و  0225يونيااااا  /حزياااااراو 2 املااااا ر 
0225، 

________ 
 .6و  5نفس ، الصفحتاو  املرجع 212
تعليقااات رثاار اة هوريااة التشااييية  وانظاااااااااار أيضااا  . 7املرجااع نفسااااااا ، الصاافحة  201

(S/PV.3566 8و  7، الصفحتاو.) 

عاااو ر اااد  0225يوليااا  /متاااوز 2يف تقريااار ا ماااح العاااام املااا ر   و اااد نظااار
 القيود املفروضة عل  بيع ا سلحة أو توريدلا،

أغساا س /آب 8يف التقرياار املرحلااي لألمااح العااام املاا ر   أيضااا   ظاارو ااد ن
 عو بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا، 0225

أو تاداول ا سالحة بشاير ال خيضاع  ي ساي ر ،  اا يف ذلات  وإذ ي كد
لزعزعااة االسااتقرار يف من قااة  رؤيساايا   تداولاا  بااح املاادنيح والالجئااح، ميثاار سااببا  

 ات اليربى،البحع 
باااا رتاح حيوماااة زاؤاااع إنشااااء ةناااة دولياااة حتااات رعاياااة ا مااام  وإذ يرحاااف

ما ذكرت  التقارير عو ع لياات تورياد ا سالحة إىل القاوات  املتحد  للتحقيق يف
 احليومية الرواندية السابقة،

علاااا  ر ااااد  كبااااعا    تسااااجير ا ساااالحة وو هااااا ميااااثالو عونااااا   أوَّ  وإذ ياااادرح
 وإنفاذ القيود املفروضة عل  ع ليات توريد ا سلحة بصور  غع مشروعة،

مااا ذكرتاا  التقااارير عااو االسااتعدادات العساايرية  وإذ يالحاام بقلااق شااديد
الا تقوم هبا عنا ار النظاام الساابق والغازوات املتزاياد  الاا تشانها علا  روانادا، 

فالة عادم اضا ال  الرعاياا الرواناديح ليفعَّالة  وإذ ي كد احلاجة إىل اختاذ تدابع
يف بلااداو جماااور ،  ااو فاايهم أولئاات املقي ااوو يف  ي ااات، بااأي حاليااا   املقي ااح

أنش ة عسايرية هتاد  إىل زعزعاة اساتقرار روانادا، أو حصاوهلم علا  إمادادات 
مااو احملت اار إىل حااد بعيااد أو ييااوو القصااد مااو لااذه  وَّ  مااو ا ساالحة، ذلاات
 مها دا ر رواندا، ا سلحة لو استهدا

علااااااااا  ضااااااااارور  أو يقاااااااااوم رثلاااااااااو عياااااااااع   اعاااااااااات اجملت اااااااااع  يشااااااااد دوإذ 
باسااااااتثناء القاااااااد  السياساااااايح املته ااااااح بته اااااايط وتوجياااااا  ع ليااااااة  الرواناااااادي،
، بالااااد ول يف حماداااااات بغيااااة 0222اة اعيااااة الااااا حاااادات يف عااااام  اإلباااااد 

بتحقيااااااق التو اااااار إىل اتفاااااااا بشااااااأو اهليياااااار الدسااااااتوري والسياسااااااي اليفياااااار 
 االستقرار الداؤم،

إىل رؤايس واملوجَّهاة  0225يوليا  /متوز 5بالرسالة امل ر ة  عل ا   وإذ حييط
جملاااس ا ماااو ماااو امل ثااار الاااداؤم لروانااادا لااادى ا مااام املتحاااد  الاااا ي لاااف فيهاااا 
اختاااااذ إجااااراءات عاجلااااة لرفااااع القيااااود املفروضااااة علاااا  بيااااع ا ساااالحة وا عتااااد  

 رواندا ليفالة أمو السياو الروانديح،توريدلا إىل حيومة  أو
بالتحسو الذي طارأ علا  عال اات الع ار باح حيوماة روانادا  وإذ يرحف

لاة يف القارار والبعثة، وإذ يعيد إىل ا ذلاو الوالية املنوطاة بالبعثاة، بصايغتها املعدَّ 
 يف حتقيق املصاحلة الوطنية، ، بأو تساعد  صيصا  (0225) 277

  ا  االي للحظاار املفااروض علاا  توريااد ا ساالحة إىل أو اهلااد وإذ يشااع
وا عتااد  إىل روانااادا لاااو و اااال اساااتهدام تلااات ا سااالحة وا عتاااد  يف ارتيااااب 

 مذاب  يف حق السياو املدنيح،
مااااو ختفاااايس ( 0225) 227 ااااا  اااارره اجمللاااس يف  ااااراره  عل ااااا   وإذ حيااايط

ملقااام ا ول، مساتوى القااو  للبعثااة، وإذ يعيااد تأكيااد أو أماو لااذا البلااد لااو، يف ا
 مس ولية حيومة رواندا،

إزاء احلالااة يف سااجوو رواناادا ونظامهااا القضاااؤي،  وإذ يساااوره بااالغ القلااق
وال سااي ا اكتظاااع السااجوو، واالفتقااار إىل  ضااا ، واحتجاااز القصاار والسااجناء  
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، وإذ يرحااف، أو إداريااا   كبااار السااو، وعاادم التعجياار  راجعااة االهتامااات  ضاااؤيا  
ةهود اجملااادد  الاااا تباااذهلا ا مااام املتحاااد  والبلاااداو املاحناااة، يف لاااذا الصااادد، باااا

بالتنساااايق مااااع حيومااااة رواناااادا، للشاااارو  علاااا  ساااابير ا ولويااااة يف اختاااااذ تاااادابع 
 لتحسح لذه احلالة،

ماو اةهاود للتشاجيع  احلاجة إىل أو تبذل حيوماة روانادا مزيادا   وإذ ي كد
ساااهير عاااود  الالجئاااح علااا  هتيئاااة مناااا  يساااوده االساااتقرار والثقاااة ماااو أجااار ت

 الروانديح املقي ح يف البلداو اجملاور ،

 ألف

 باااااةهود الااااا يبااااذهلا ا مااااح العااااام ومبعوااااا  اااااااص سااااعيا   يشاااايد - 0
للتصاادي علاا  الصااعيد اإل لي ااي ملشاايلة ع ليااات توريااد ا ساالحة بصااور  غااع 
مشااااروعة يف املن قااااة، وتشااااجع ا مااااح العااااام علاااا  موا اااالة مشاااااورات  يف لااااذا 

 الصدد؛
مااو تقريااره،  25إىل ا مااح العااام، حسااب ا ا اارتح يف الفقاار   ي لااف - 2

ةناااة توكااار تقااد  تو ااايات إىل جملاااس ا مااو، بأسااار  ماااا ميياااو، بشااأو إنشااااء 
لالدعاءات بشاأو تادفقات ا سالحة إىل  إليها والية إجراء حتقيق شامر تصديا  

القاااااوات احليوميااااااة الروانديااااااة السااااااابقة يف من قاااااة البحااااااعات اليااااااربى بأفريقيااااااا 
 الوس  ؛
إىل حيوماااات روانااادا والااادول اجملااااور  التعااااوو ماااع اللجناااة  ي لاااف - 3

 ما تقوم ب  مو حتقيق؛ يف
العااام علااا  موا االة مشااااورات  مااع حيوماااات الااادول ا ماااح  حيااص - 2
يتعلق بنشر مرا باي ا مم املتحاد  العسايريح يف امل اارات ونقااط  ما اجملاور  يف

النقر ا  رى عند نقاط العبور احلدودية وحوهلا، وي لف إىل الدول اجملاور  أو 
 ساالحة تتعاااوو مااع لاا الء املاارا بح وأو تقاادم املساااعد  هلاام ليفالااة عاادم نقاار ا

 وا عتد  ذات الصلة إىل  ي ات الروانديح املوجود  يف أراضيها؛
إىل اجمللس يف غضوو شاهر تقريرا   إىل ا مح العام أو يقدم ي لف - 5

مااو اعت اااد لااذا القااارار عااو اةهااود الااا يباااذهلا إلعااداد وعقااد املاا متر اإل لي اااي 
ريو، وكذلت عو اةهاود الاا املعين با مو واالستقرار والتن ية يف أبير و ت 

يباذهلا لعقااد اجت اا  إ لي ااي للتصاادي لل شااكر الااا تواجههاا إعاااد  الالجئااح 
 إىل وطنهم؛
إىل حيوماااة روانااادا موا ااالة جهودلاااا لتهيئاااة مناااا  تساااوده  ي لاااف - 6

الثقة وال  أنينة لتاأمح عاود  الالجئاح بساالم، واختااذ مزياد ماو اا اوات حلار 
ضااااااد املوجَّهااااااة   سااااااجوهنا، والتعجياااااار بالباااااات يف الااااااتهماملشاااااااكر اإلنسااااااانية يف

 احملتجزيو؛

 اءررررررب

  وجف الفصر السابع مو ميثاا ا مم املتحد ، وإذ يتصر 
، 0226سااابت رب / أيلاااول 0 ، ماااع التنفياااذ الفاااوري وحااا  أنَّااا يقااارر - 7

( 0222) 208ماااااو القاااااارار  03تساااااري القياااااود املفروضاااااة  وجااااااف الفقااااار   ال

ببيااع أو توريااد ا ساالحة وا عتااد  ذات الصاالة إىل حيومااة رواناادا يتعلااق  مااا يف
عااااو طريااااق نقاااااط د ااااول معينااااة مدرجااااة يف  اؤ ااااة تقاااادمها تلاااات احليومااااة إىل 
ا مااح العااام، الااذي يقااوم علاا  الفااور بر  ااار عيااع الاادول ا عضاااء يف ا ماام 

 املتحد  بتلت القاؤ ة؛
ماااو القااارار  03فقااار  إهنااااء القياااود املفروضاااة  وجاااف ال أيضاااا   يقااارر - 8
بشااااااأو بياااااااع أو تورياااااااد ا سااااااالحة وا عتاااااااد  ذات الصااااااالة إىل ( 0222) 208

، ماا   يقارر اجمللاس  اال  ذلات 0226سابت رب /أيلاول 0حيومة رواندا، يف 
بعد أو يياوو  اد نظار يف التقريار الثااين املقادم ماو ا ماح العاام واملشاار إليا  يف 

 أدناه؛ 02الفقر  
منااااع بيااااع وتوريااااد ا ساااالحة وا عتااااد  ذات ، هبااااد  يقاااارر كااااذلت - 2

الصاااالة إىل القااااوات غااااع احليوميااااة السااااتهدامها يف رواناااادا، أو توا اااار عيااااع 
الادول مناع بياع أو تورياد ا ساالحة وا عتاد  ذات الصالة جب ياع أنواعهاا،  ااا يف 
ذلااات ا سااالحة والاااذ اؤر، واملركباااات واملعااادات العسااايرية، ومعااادات الشااارطة 

الغياااااار إىل روانااااادا أو إىل أشاااااهاص يف الااااادول اجملااااااور   شاااااب  العسااااايرية و  اااااع
لرواندا، مو جانف رعايالا أو مو أراضيها أو باستهدام سفو أو طاؤرات ترفع 
عل هاااااا، إذا كاااااااو ذلاااااات البيااااااع أو التورياااااد بغاااااارض اسااااااتهدام تلاااااات ا ساااااالحة 

يف احملاااادَّد  ا عتااااد  دا اااار رواناااادا، ولاااايس إىل حيومااااة رواناااادا علاااا  النحااااو أو
 أعاله؛ 8و  7 الفقرتح
أعتاااد   عااااد بياااع أو تورياااد أي أسااالحة أوأنااا  ال ةاااوز أو يت  يقااارر - 01

ل، إىل دت إىل حيومااااة رواناااادا، أو أو حتااااول ر  ذات  اااالة تيااااوو  ااااد بيعاااات أو وت 
ر لااذه الدولاااة أو ماااو بَاااتااااح الساااتهدامها مااو    دولااة جمااااور  لرواناادا أو أو تت  أي
روانااادا، بصاااور  مباشااار  أو غاااع ر أي شاااهص غاااع ملتحاااق خبدماااة حيوماااة بَااا   

 مباشر ؛
أو تقوم الدول بر  ار اللجنة املنشاأ   وجاف القارار  أيضا   يقرر - 00
ا عتد  ذات الصلة مو أراضايها  جب يع  ادرات ا سلحة أو( 0222) 208

إىل رواندا، وأو تقوم حيومة رواندا بوسم وتسجير كافاة وارداهتاا ماو ا سالحة 
بر  ار اللجناة باذلت، وأو تقاوم اللجناة باربال  اجمللاس وا عتد  ذات الصلة و 

 بانتظام باإل  ارات الا تتلقالا يف لذا الشأو؛
إىل اجمللاااس يف غضاااوو تقريااارا   إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم ي لاااف - 02

ساااتة أشاااهر ماااو تاااارين اعت ااااد لاااذا القااارار، ومااار  أ ااارى يف غضاااوو اااااين عشااار 
ا سااالحة وا عتاااد  ذات الصااالة املشاااار ماااا يتعلاااق  ا اااة، بتصااادير  ، يفشاااهرا  

إىل التقاارير الاا تقادمها اللجناة املنشاأ  ع اال   أعااله، اساتنادا   7إليها يف الفقر  
 ؛(0222) 208بالقرار 

 .أو يبقي لذه املسألة  يد نظره الفعلي يقرر - 03

حيومااة رواناادا  وعقااف التصااويت، ذكاار رثاار الواليااات املتحااد  أوَّ 
أكثاااار  اااادر  علاااا  رد  ( 0225) 0100ستصااااب  بعااااد اعت اااااد القاااارار 

ا ع اال العنيفااة الااا تقاوم هبااا امليليشاايات أو اة اعاات التابعااة للجااي  
وأشااار . السااابق أو، إذا لاازم ا ماار، الاادفا  عااو اجملت ااع الرواناادي اةديااد

  عاااو حيوماااة روانااادا وافقااات علااا  شاااروط معيناااة، مثااار اإلباااال إىل أوَّ 
مشرتياهتا لل جلس، مو أجر التهفيال مو مشااعر القلاق لادى أعضااء 
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وأعاارب عااو تأييااد الواليااات املتحااد  التااام حلااق . اجمللااس والاادول اجملاااور 
روانااادا يف الااادفا  عاااو الااانفس، ولينااا  أكاااد علااا  ضااارور  أو ال ياااتم أي 

اإلسرا  يف إنشاء ةنة للتحقياق يف إوَّ  و ال. ختزيو لألسلحة بال مسو 
بتاادفق ا ساالحة للقااوات املساالحة الروانديااة السااابقة املتعل قااة  االدعاااءات
 وذكاار. لتهفيااال حااد  التااوتر وهتيئااة منااا  مااو الثقااةأيضااا   أماار ضااروري

حيوماااة روانااادا  ي كاااد التو عاااات باااأوَّ ( 0225) 0100القااارار  أوَّ أيضاااا  
الااااة،  ااااا يف ذلاااات هتيئااااة سااااتتح ر كاااار املساااا وليات املنوطااااة حبيومااااة فعَّ 

فر فيهاااااا الثقاااااة واالط ئنااااااو ولاااااي الظااااارو  الالزماااااة لعاااااود  او  تتاااااو دااااار 
ا ساسية يف إةاد لذا املناا   ومو العنا ر. الالجئح عود  طوعية آمنة

مااااو الثقااااة التحسااااح الفااااوري يف أحااااوال السااااجوو الروانديااااة الااااا تتساااام 
 .200باالكتظاع الشديد

القارار  وفد بلده  د  وت لصا  مشارو  وأشار رثر فرنسا إىل أوَّ 
. علااا  الااارغم ماااو تشاااايي  يف حساااو تو يااات القاااارار( 0225) 0100
سااال ات كيغاااا  ترياااد ماااو  حيوماااة بلاااده تفهااام متاااام الفهااام أوَّ إوَّ  و اااال

ومو ال بيعي  ي حيومة . وجهة النظر القانونية استعاد  سيادهتا التامة
أو ت لااف رارسااة كاماار  ااالحياهتا ليفالااة أمااو سااياهنا، وأو تتاااح هلااا 

واجمللاااس، بتعليقااا  للحظااار املفاااروض . اؤر اليفيلاااة باااأو تفعااار ذلاااتالوسااا
، ييااوو  ااد اسااتجاب لااذلت 0226سابت رب /أيلااول 0علا  رواناادا حاا  

عااااو الساااااياا  وليااااو ذلااااات القاااارار ينبغاااااي عاااادم فصاااال  كاااااامال  . ال لااااف
 فعلا  الارغم ماو أوَّ . السياسي يف رواندا ويف البلاداو ا  ارى يف املن قاة

كثاع  لتساهير ت بياع احلالاة يف روانادا،   جهاودا   حيومة كيغا   د باذلت
أو لنااااااح العدياااااد ماااااو املشااااااكر الاااااا أيضاااااا   ي كاااااد تقريااااار ا ماااااح العاااااام

 ارار رفاع احلظار  اد يزياد  ورأى املاتيلم أوَّ . تشهد بادر  واحد  للحر ال
 تاادرةيا   ر ختفيفااا  مااو  اااو  الروانااديح  ااارل البلااد، ولااذلت كاااو يفض اا

للحظاااار يقتصاااار، علاااا  أساااااس ا ولويااااة، علاااا  معاااادات حفاااام النظااااام، 
وأعرب عاو أملا  باأو يساتهدم . حرَ سي ا لتجهيز  وات الشرطة والدَ  وال

الرت اااايص باسااااتعاد ا ساااالحة امل نااااوح حليومااااة رواناااادا بأساااالوب يتساااام 
ماا باح   تتزيد التدفقات اإلضافية لألسلحة التوتر يفبالتأين والرتوي، وأالَّ 

وةااف أو يوا اار . املن قااة، ك ااا أشااارت إىل ذلاات بعااس البااوادربلااداو 
اجملت ااااااع الاااااادو  تقااااااد  دع اااااا  التااااااام حليومااااااة كيغااااااا  لت يينهااااااا مااااااو 

. ع لهااااا الاااااذي التزماااات بااااا  بشااااأو املصااااااحلة الوطنيااااة والتع اااااع إك ااااال
تاااااااااااازال علاااااااااااا  ا تنااااااااااااا  بااااااااااااأو  حيومااااااااااااة بلااااااااااااده الإوَّ  أ ااااااااااااعا   و ااااااااااااال
بالساااالم وا مااااو والتن يااااة سعسااااي ملاااا متر إ لي ااااي معااااين  السااااريع التنظاااايم
تعاد  االساااتقرار يف من قاااة البحااااعات ااااااوال غااال عناااا  الس لبا  اااااا  أساساااا  
 .202اليربى

وذكاار رثاار رواناادا أو ااااو  يف من قااة البحااعات اليااربى   ينشااأ 
 .لناااح مااو ا ساالحة، وإ ااا مااو اإلفااالت مااو العقاااب الااذي كاااو ساااؤدا  

________ 
200 S/PV.3566 01و  2، الصفحتاو. 
؛ (ا رجنتااح) 00الصاافحة  وانظاار أيضااا  . 00و  01املرجااع نفساا ، الصاافحتاو  202
 (.املتحد  امل لية) 03 و 02؛ والصفحتح (أملانيا) 02والصفحة 

 وباااحل أوَّ . انتشاااار لألسااالحة يف رواناااداالتأكياااد علااا  عااادم وجاااود وكااارَّر 
ا ولويااااااة يف رواناااااادا ليساااااات لشااااااراء ا ساااااالحة، وإ ااااااا للتع ااااااع الااااااوطين، 

إوَّ  و ااااااااااااال. الالجئااااااااااااح وإعاااااااااااااد  بناااااااااااااء اجملت ااااااااااااع الرواناااااااااااادي وعاااااااااااود 
 0100ا ساساااي الاااذي دفاااع روانااادا إىل تقاااد  مشااارو  القااارار  اهلاااد 

يف الاااااادفا  يقااااااوم علاااااا  مباااااادأ سااااااياد  البلااااااد وحقاااااا  وواجباااااا  ( 0225)
وروانااادا ليسااات لاااديها أياااة نياااة إلااااار  حااارب ماااع . سااايان  وأراضاااي  عاااو

ض ر  علااا  ا سااالحة فتااا أو احليوماااة ال ترياااد أو تااارع حظااارا   إالَّ  .جعاهناااا
احلظاار الفعلااي علاا  إوَّ  و ااال. علاا  احليومااة الااا مارساات إباااد  عاعيااة

و  املن قااة يي ااو يف اإلفااالت مااو العقاااب الااذي يباادو أو اجملت ااع الااد
يشااااااجع علياااااا ، ولااااااذا اا اااااار أدلاااااا  مااااااو   اااااار ا ساااااالحة الااااااا تااااااتم 

 .203حيازهتا
ندونيسيا، فشدد عل  ضرور  أو متتنع إبصفت  رثر  ،وتيلم الرؤيس

ة احليوماااة الرواندياااة عاااو اساااتهدام ا سااالحة وا عتاااد  ذات الصااالة  يَّااا
للقااانوو الاادو ، مثاار الاادفا  عااو وفقااا   أغااراض غااع ا غااراض املشااروعة

و رواناادا مااو حت اار املساا ولية ا وىل عااو القاارار سااي ي  إوَّ  و ااال. الاانفس
 احلفاع عل  بنية أمنها يف استقالل عو  وات ا مم املتحد  ح  تيفر

لم  وماو ا مهياة . واالستقرار يف سااؤر أحنااء من قاة البحاعات الياربىالس 
القصاااااااوى، يف ذلااااااات الشاااااااأو، أو تساااااااهم البلاااااااداو احملي اااااااة بروانااااااادا يف 

تاااااااااااادفق ا ساااااااااااالحة يف املن قااااااااااااة ملنااااااااااااع املاااااااااااادنيح أو القااااااااااااوات   اااااااااااادر 
لالساااااااااتقرار يف املن قااااااااة، وخبا اااااااااة الالجئااااااااح يف املهي اااااااااات  عااااااااةعز  املزَ 

. دا اااااااار أراضاااااااايها، مااااااااو احلصااااااااول علاااااااا  أعتااااااااد  عساااااااايرية الروانديااااااااة
ماا يادع  ماو تادفق  فقد أيد وفد بلده إنشااء ةناة للتحقياق يف ولذلت،

أو علاا  وشاادَّد  .السااابقة يف املن قااةلألساالحة إىل  ااوات حيومااة رواناادا 
فر  ااااااادر ماااااااو ايتحقاااااااق دوو تاااااااو  رفاااااااع احلظااااااار عاااااااو حيوماااااااة روانااااااادا ال

 .202املس ولية

بيااو ماو (: 3562اةلساة ) 0225أغسا س /آب 23املا ر   رررررالمق
 الرؤيس

موجَّهاااااااة إىل ا ماااااااح  0225أغسااااااا س /آب 07برساااااااالة م ر اااااااة 
ا مح العام أو يوض  لا  ، طلف رؤيس وزراء عهورية زاؤع إىل 205العام

أو )ماااا يتعلاااق ببلاااد  الرتتيباااات املتهاااذ  علااا  مساااتوى ا مااام املتحاااد  يف
الاا ساينقر إليهاا الالجئاوو الرواناديوو (  اةديد)اللجوء اةديد ( بلداو

حيومة زاؤاع تزماع، يف حالاة إوَّ  و ال. والبورونديوو املتواجدوو يف زاؤع
الشااأو، إعاااد  أولئاات الالجئااح عاادم تقااد  إيضاااحات حماادد  يف ذلاات 

إىل بلديهم ا  ليح عل  نفقة بعثة ا مم املتحاد  لتقاد  املسااعد  إىل 
ولااااذا القاااارار ةاااايء نتيجااااة . رواناااادا وا ماااام املتحااااد  وحيااااوما بلااااديهم

________ 
203 S/PV.3566 02و  03، الصفحتاو. 
 .06و  05املرجع نفس ، الصفحتاو  202
205 S/1995/722. 
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، ويهد  إىل  اية رواندا ماو (0225) 0100من قية العت اد القرار 
املسالحة الرواندياة الساابقة  حماوالت زعزعة استقرارلا مو جاناف القاوات

ومااااااو جانااااااف الجئااااااح روانااااااديح موجااااااوديو يف البلااااااداو اجملاااااااور ،  ااااااا 
 .زاؤع فيها

موجَّهاة إىل رؤايس وزراء  0225أغسا س /آب 08وبرسالة م ر ة 
اا   ،206زاؤااع عهورياة ليااي توا اار حيومااة عااجال   ا ماح العااام نااداء  وجَّ

 .يح والبورونديحزاؤع تقد  املساعد  إىل الالجئح الرواند
، أدرل 0225أغس س /آب 23املعقود  يف  ،3562ويف اةلسة 

 وبعاااد إ ااارار. جملااس ا ماااو الرساااالتح الااواردتح أعااااله يف جااادول أع الاا 
أتجرياات  لاا ، بعااد مشاااوراتأتذو     اادأنَّاا الاارؤيسأعلااو جاادول ا ع ااال 

 :207اجمللسما بح أعضاء اجمللس، بأو يد  بالبياو التا  نيابة عو  يف
ينظر جملس ا مو ببالغ القلق إىل إعاد  الالجئح الرواناديح والبوروناديح 

 .ر حيومة زاؤع وإىل حالة التوتر املتزايد يف املن قةبَ إىل الوطو مو      سرا  
مو حيومة زاؤاع إىل ا ماح املوجَّهة  بالرسالة ا  ع عل ا   وحييط اجمللس

، ولاااو الااارد 0225أغسااا س /آب 08ا ماااح العاااام عليهاااا املااا ر   رد  ا  العاااام وبااا
الاااذي حياااص فيااا  حيوماااة زاؤاااع علااا  أو توا ااار تقاااد  املسااااعد  إىل الالجئاااح 

 . الروانديح والبورونديح
زاؤاااااع والااااادول ا  اااااارى الاااااا  بلااااات الالجئااااااح  ويااااارى جملاااااس ا مااااااو أوَّ 

ملصااااااعف اة اااااة الاااااا رغااااام ا -لاماااااا   الرواناااااديح والبوروناااااديح تقااااادم إساااااهاما  
ااااالم  يف إحاااااالل -تواجههاااااا بسااااابف ذلااااات  ولاااااذا . واالساااااتقرار يف املن قاااااةالس 

اإلساااااهام ذو أمهياااااة  ا اااااة باااااالنظر إىل ع لياااااة اإلبااااااد  الاااااا و عااااات يف روانااااادا 
بااالتزام أيضاا  عل اا   وحيايط اجمللاس. واحت اال إرا اة مزياد ماو الادماء يف بورونادي

زمة لتسهير عود  رعايالا بسالم بأسر  حيومة رواندا بأو تتهذ اا وات الال
ميياااو، وحيضاااها علااا  موا ااالة جهودلاااا ماااو أجااار تنفياااذ تعهاااداهتا يف لاااذا  ماااا

 .الصدد
ويهياااف جملاااس ا ماااو حبيوماااة زاؤاااع أو تتقياااد بالتزاماهتاااا اإلنساااانية  ااااه 

 ركاز املتعل قة  0250فيهم الالجئوو الذيو تش لهم اتفا ية عام  الالجئح،  و
ماااا يتعلاااق باإلعااااد  القسااارية  وأو تعياااد النظااار يف سياساااتها املعلنااة يف الالجئااح،

 .جئح إىل رواندا وبوروندي وأو تو ال انتهال لذه السياسةلالَّ 
وي يااد جملااس ا مااو  اارار ا مااح العااام الااذي يقضااي بريفاااد مفوضااة ا ماام 
املتحاااد  الساااامية لشاااا وو الالجئاااح إىل املن قاااة إلجااااراء مباحثاااات عاجلاااة مااااع 

ويشجع اجمللاس . ومة زاؤع وحيومات الدول اجملاور  بغية إةاد حر للوضعحي
عيااع احليومااات يف املن قااة علاا  التعاااوو مااع مفوضااية ا ماام املتحااد  السااامية 
. لش وو الالجئح ماو أجار إعااد  الالجئاح إىل الاوطو ب ريقاة طوعياة ومنظ اة

يناة ماو أجار رعاياة ك ا يدعو اجمللس اجملت ع الدو  إىل تقد  كر مسااعد  ر
 .الالجئح

________ 
206 S/1995/723. 
207 S/PRST/1995/41. 

رسالة موجَّهة مو ا مح العاام : 0225سبت رب /أيلول 7امل ر   رررررالمق
 إىل الرؤيس
موجَّهاة إىل رؤايس جملاس  0225أغسا س /آب 22برسالة م ر ة 

، أعرب ا مح العام عو  لق  إزاء الت ورات ا  ع  يف من قة 208ا مو
جئاااح تلقااا ، مناااذ اإلعااااد  القسااارية لالَّ    اااد البحاااعات الياااربى وذكااار أنَّااا

الروانااديح والبورونااديح مااو زاؤااع، تأكياادات مااو حيومااة زاؤااع بأهنااا لااو 
جئااااح إىل وطااااانهم، وأو املفوضااااة الساااااامية توا اااار اإلعاااااد  القسااااارية لالَّ 
طلااف مناا ، باارجراء مشاااورات بناااء  علاا   ،لشاا وو الالجئااح، تقااوم حاليااا  

 املن قة لتأمح العود  املأمونة ال وعية مع حيومة زاؤع وبلداو أ رى يف
وبين ا أشار رؤيس وزراء زاؤع إىل رغبتا  يف . جئح إىل وطنهماملنظ ة لالَّ 

ديسااااا رب /كااااانوو ا ول  30إك ااااال ع ليااااة اإلعااااااد  إىل الااااوطو حبلاااااول 
اتبااا  سياسااة اإلعاااد   ، أشااارت املفوضااة السااامية بوضااوح إىل أوَّ 0225

ماو الضاروري، إوَّ   ااؤال   وأضا  ا ماح العاام .القسرية لو حير املشيلة
العافء اال تصاادي والبيئاي والسياساي الضاهم متاما   مع ذلت، أو ندرح

الااذي يلقياا  وجااود مااا يقاارب مااو مليااوين الجاائ علاا  كالاار حيومااات 
 وذكاار ا مااح العااام. وشااعوب زاؤااع وتنزانيااا والبلااداو ا  اارى يف املن قااة

يولي ، طلف مو وكير ا مح العاام /يف متوز أن  عقف زيارت  لروانداأيضا  
للش وو اإلنسانية أو يشر  يف اختااذ تادابع ملعاةاة ا زماة الناشائة نتيجاة 

الفصار  وللظرو  الساؤد  يف ساجوو روانادا وعجاز النظاام القضااؤي عا
بعثاااة تابعاااة لألمااام املتحاااد  ماااو  ولقاااد عاااادت تاااوا  . يف  ضاااايا املساااجونح

مو شقح ملواجهة لذه املشيلة ذات اةانبح  رواندا وأعدت اسرتاتيجية
وساااااااتعح لاااااااذه . وإو كااااااااو كااااااار جاناااااااف منهاااااااا واياااااااق الصااااااالة باااااااا  ر

االساااارتاتيجية، مااااو ناحيااااة، علاااا  اختاااااذ تاااادابع فوريااااة لتحسااااح داااارو  
السااااجوو، ك ااااا سااااتزيد مااااو طا ااااة السااااجوو وسااااتوفر، يف الو اااات ذاتاااا ، 

ؤي وتعزياز التزامهاا املساعد  حليومة رواندا مو أجر تعزيز نظامهاا القضاا
. ماااااا يتعلاااااق بتنفياااااذ سياساااااة سااااالي ة لالعتقاااااال واالحتجااااااز و ااااادرهتا يف

وسيقتضاااااي جنااااااح تنفياااااذ االسااااارتاتيجية التعااااااوو والااااادعم اليااااااملح ماااااو 
أيضااا   واختااذ ا مااح العااام   ااوات. حيومااة رواناادا وكااذلت مااو املاااحنح

و ااد . التعزيااز لياكاار التنساايق علاا  ن اااا املنظومااة يف بوروناادي وروانااد
اااذت   اااوات كاااذلت إلنشااااء وحاااد  إ لي ياااة لل علوماااات املتياملاااة،   اختت
كاناااااات  ااااااد أو اااااات هبااااااا اللجنااااااة التوجيهيااااااة املشاااااارتكة بااااااح الوكاااااااالت 

وساااتع ر لاااذه الوحاااد  . ماااو عياااع املنظ اااات اإلنساااانية املعنياااة وامل لفاااة
اإل لي ياة، الااا يقاع مقرلااا يف ناعويب، علاا  تعزياز  اادر  جمت اع املنظ ااات 

ااااااإلن   متياملااااة ملعاةااااة مشااااااكر سااااانية الدوليااااة علااااا  وضااااع وتنفيااااذ هنت
 .املن قة

احلار النهااؤي الوحياد لألزماة الاا تواجا  إوَّ  أيضا   و ال ا مح العام
من قة البحعات اليربى يي و يف التبيع باستعاد  االستقرار السياساي 

، يف لاذا املضا ار، مبعوااا  . وا مو يف بلداو املن قاة لا    ا اا   و اد عاحل
________ 

208 S/1995/774. 
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مااو أجاار التحضااع لل اا متر املعااين بااا مو واالسااتقرار والتن يااة يف من قااة 
البحعات اليربى والدعو  إىل عقده، ولو املا متر الاذي ناودي بعقاده يف 

وا ااااارتح كاااااذلت تشااااايير ةناااااة (. 0225) 0100 ااااارار جملاااااس ا ماااااو 
 للتحقيااق يف توريااد ا ساالحة إىل املن قااة، وساايقوم، بعااد موافقااة اجمللااس،

وتركاز الع لياة . بريفاد بعثة إىل املن قة وتقد  تقرير عو ذلت إىل اجمللاس
امليدانية حلقوا اإلنساو يف رواندا جهودلا عل  تدابع بنااء الثقاة الرامياة 
إىل تشااااجيع املصاااااحلة الوطنيااااة وعلاااا  تنفيااااذ برنااااام  لل ساااااعد  التقنيااااة 

ضاااااؤي يف إىل إ ااااالح النظااااام الق واااااادمات االستشااااارية يرمااااي أساسااااا  
لابطء ساع الع ار يف إنشااء أيضاا   وأعارب ا ماح العاام عاو  لقا . رواندا

عح العااامح بااذل   طلااف إىل كبااع املاادَّ و ااال إنَّاا. احملي ااة الدوليااة لرواناادا
يف وسااع  للتعجياار بأع ااال احملي اة الدوليااة، وبعااد و ااول  إىل رواناادا  ماا
نتاااؤ  زيارتاا  إىل عااو تقرياارا   أغساا س، ساايقدم ا مااح العااام/آب 31يف 

 .املن قة
أبلااغ رؤاايس اجمللااس  0225202ساابت رب /أيلااول 7ويف رسااالة م ر ااة 

 : ا مح العام  ا يلي( إي اليا)
 0225أغسااااا س /آب 22أتشااااار  باااااربالغيم باااااأو رساااااالتيم امل ر اااااة 

باااالت ورات ا  اااع  يف روانااادا ومن قاااة البحاااعات الياااربى  اااد عرضااات املتعل قاااة 
ولااام ياااروو أو رساااالتيم تاااورد  ال اااة لل شااااكر  .علااا  أعضااااء جملاااس ا ماااو

ولاام يشاااركونيم القلااق إزاء اساات رار . السياسااية واإلنسااانية الااا تواجاا  املن قااة
اااا مااااو اجملت ااااع وفعَّالااااة  قة  ااااور  احلالااااة وي كاااادوو ضاااارور  حتقيااااق اسااااتجابة منسَّ

ولااااذلت يعاااارب أعضاااااء جملااااس ا مااااو عااااو تأيياااادلم لل بااااادرات الااااا . الاااادو 
وسيوا ار . عل  النحو املباح يف رساالتيم، ويت لعاوو إىل تنفياذلاتقوموو هبا، 

 .عو كثف أعضاء اجمللس ر د الت ورات املستجد  يف املن قة مستقبال  

القاااااارار (: 3572اةلسااااااة ) 0225ساااااابت رب /أيلااااااول 7املاااااا ر   المقرررررررر
0103 (0225) 

موجَّهاة إىل رؤايس جملاس  0225أغسا س /آب 25برسالة م ر ة 
، تو اايات  (0225) 0100للقاارار وفقااا   ا مااح العااام، اادَّم  ،221ا مااو

 بشاااأو إنشااااء ةناااة توكااار إليهاااا مه اااة إجاااراء حتقياااق تاااام يف االدعااااءات
بتاادفقات ا ساالحة إىل  ااوات حيومااة رواناادا السااابقة يف من قااة املتعل قااة 

وذكاار ا مااح العااام أو اللجنااة املقرتحااة سااتقوم جب ااع . البحااعات اليااربى
ببياااااااع أو تورياااااااد ا سااااااالحة املتعل قاااااااة  ق ماااااااو ا نبااااااااءاملعلوماااااااات والتحقااااااا

للحظر انتهاكا   ا عتد  ذات الصلة إىل  وات حيومة رواندا السابقة أو
 0100 و( 0222) 208املفااااااااروض  وجااااااااف  ااااااااراري جملااااااااس ا مااااااااو 

يهااد   عساايريا   واالدعاااءات بااأو لااذه القااوات تتلقاا  تاادريبا( 0225)
اللجنااة حتديااد ا طاارا  الااا  وسااو  حتاااول. إىل زعزعااة اسااتقرار رواناادا

تساااعد أو حتاارض  اااوات حيومااة رواناادا الساااابقة علاا  حياااز  ا سااالحة 
________ 

202 S/1995/774. 
221 S/1995/761. 

بصور  غاع مشاروعة، وتو اي بالتادابع الالزماة لياب  عااح لاذا التادفق 
وينبغاااي علااا  الااادول . غاااع املشااارو  لألسااالحة يف املن قاااة دوو اإل لي ياااة
صية تزويد اللجنة بأي واملنظ ات الدولية وغعلا وا فراد بصفتهم الشه

ة مساااعد  أ ااارى  اااد فر لاااديهم وتقااد  أيَّاااامعلومااات ذات  ااالة  ااد تتاااو 
وأو ا  باأو يت لاف إىل احليوماات الاا  اري التحقيقاات . تيوو الزمة

يف أراضاايها أو تضاا و سااالمة وأمااو أفااراد اللجنااة وأو تيفاار هلاام حرياااة 
ية نزالة وحرياة ويقتضي ا مر أو حترتم احليومات املعن. التنقر واالتصال

الشهود واارباء وغعلم مو ا شهاص الذيو  د ت لبهم اللجنة،  ا يف 
وسااو  تتااألال اللجنااة مااو شهصااية بااارز ، يعينهااا . ذلاات ضاا او أماانهم

مااو اااارباء يف  01إىل  5ا مااح العااام، وتتااوىل رؤاسااتها، يساااعدلا مااو 
املناساااف  اجملاااالح القاااانوين والعسااايري وجماااال الشااارطة وياااوفر هلاااا الااادعم

 .وأو   أو تبدأ اللجنة ع لها يف زاؤع. باملودفح
، أدرل 0225سااابت رب /أيلاااول 7، املعقاااود  يف 3572ويف اةلساااة 

وعقااااف إ اااارار جاااادول . اجمللااااس رسااااالة ا مااااح العااااام يف جاااادول أع الاااا 
طلباااا ، إىل املشاااااركة يف بناااااء  علاااا   ا ع ااااال، دعااااا اجمللااااس رثاااار زاؤااااع،

اا   .ييااوو لاا  احلاااق يف التصااويت دوو أوبااامنا شااة اجمللااس،  الااارؤيس ووجَّ
أغساااااا س /آب 01انتبااااااه أعضااااااء اجمللاااااس إىل ماااااذكر  شااااافوية م ر اااااة 

وإىل مشاارو   اارار كاااو  ااد  220موجَّهااة مااو البعثااة الداؤ ااة لاازاؤع 0225
 .222السابقة عد  الل مشاورات اجمللسأت 

اااار رثاااار زاؤااااع بااااأو بلااااده كاااااو  ااااد أيَّاااا د إنشاااااء اللجنااااة الدوليااااة وذكل
للتحقيااق لتناااول االهتامااات الااا وجهتهااا بعااس العنا اار يف املن قااة ضااد 

اجمللاااس  اااادر الياااوم علااا  إنشااااء اللجناااة، ماااو    يساااره أوَّ و اااال إنَّااا. زاؤاااع
 الل مشرو  القرار، رغم العقبات الا تضاعها بعاس بلاداو املن قاة يف 

أو  علا  بلاده لايس لديا  ماا خيفيا ، مشادداَّ  ولينا  أشاار إىل أوَّ . طريقها
زاؤع ال ت رد الالجئح، بر تأذو هلم بالعود  إىل بالدلم، وذلت لوجاود 

وأعارب عاو أملا  يف أو . أحيام معينة تسا   لبلاده باختااذ لاذا اإلجاراء
تقاادم املفوضااة السااامية لشاا وو الالجئااح تقريرلااا علاا  الفااور إىل اجمللااس 
ة ليااي تاات يو حيومااة بلااده مااو التعبااع بوضااوح عااو نوايالااا  اااه حالاا

 .223أراضيها الالجئح يف
مقاارتح إنشاااء ةنااة  وحتاادع رثاار نيجعيااا  باار التصااويت، فااذكر أوَّ 

تقااوم باارجراء حتقيااق شااامر يف االدعاااءات بتاادفقات ا ساالحة إىل  ااوات 
احليومااااة الروانديااااة السااااابقة، باإلضااااافة إىل اةهااااود الااااا يبااااذهلا ا مااااح 

والتن يااااااااة يف  لعقااااااااد ماااااااا متر إ لي ااااااااي معااااااااين بااااااااا مو واالسااااااااتقرار العااااااااام
ملعاةااااااااااااة  مشاااااااااااارتكا   البحااااااااااااعات اليااااااااااااربى، ميااااااااااااثالو جهاااااااااااادا   من قااااااااااااة

 لااااذا الاااانه  سااااليم،إوَّ  و ااااال. املن قااااة مااااو منظااااور إ لي ااااي مشاااايالت
إلدراح اجمللاااااااااااااااس أو املشااااااااااااااايالت ساااااااااااااااواء يف روانااااااااااااااادا أو يف  نظااااااااااااااارا  

تن ااااااااااوي علاااااااااا  احت ااااااااااال زعزعااااااااااة اسااااااااااتقرار املن قااااااااااة دوو  بوروناااااااااادي
________ 

220 S/1995/683. 
222 S/1995/771. 
223 S/PV.3574 3و  2، الصفحتاو. 
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والسياسااااية  مشاااارو  القاااارار العنا اااار الفنيااااةويتضاااا و . برمتهااااا اإل لي يااااة
. بفعالياااااااة الالزماااااااة لضااااااا او أو تااااااا دي اللجناااااااة املهاااااااام املوكولاااااااة إليهاااااااا

 فهاي تت اشا  بأسااليف ع ار اللجناة وإجراءاهتاااملتعل قاة  اال رتاحاات أماا
ومااع ذلاات، يعتقااد . حماياادا   مااع طبيعااة تلاات اهليئااة بو اافها كيانااا  ع ومااا  

يوا اااار مشاااااورات  إل نااااا  كااااار   العااااام أو  ينبغااااي لألماااااحوفااااد بلااااده أنَّاااا
مااو جاازء ا  تشااي ر ولااي مييااو أو املن قااة باستصااواب لااذه الفياار ، دول

العااااااام الااااااذي ساااااايتوىل تنظاااااايم املاااااا متر  واليااااااة املبعااااااوع اةديااااااد لألمااااااح
 .222اإل لي ي

 مشارو  القارار معاروض علا  اجمللاس أساساا  إوَّ  و ال رثار بوتساوانا
(. 0222) 208بسااابف ماااا يااادع  ماااو انتهاكاااات لقااارار جملاااس ا ماااو 

 اااار  ااااوات وأضااااا  أو تاااادفق ا ساااالحة وا عتااااد  ذات الصاااالة إىل عنا
ض علااا  حناااو   اااع االساااتقرار واملصااااحلة و  حيوماااة روانااادا الساااابقة يقااا
للسااااالم وا ماااااو يف من قاااااة هتديااااادا    اااااعا   الوطنياااااة يف روانااااادا ويشاااااير

إنشااء ةناة دولياة للتحقياق  اد ييااوو إوَّ  يضاا  أ و اال. البحاعات الياربى
لااااو آ اااار أماااار لل جلااااس يف جهااااوده لو ااااال تاااادفق ا ساااالحة، ومااااو مث 

مييااااو التأكيااااد  ااااا فياااا  اليفايااااة علاااا  أمهيااااة وإحلاحيااااة ع اااار اللجنااااة  ال
لم  وإسهامها يف إ رار أما جنااح اللجناة فسايتو ال . وا مو يف املن قةالس 

علياا  مااو عيااع املعنيااح يف املن قااة علاا  التعاااوو الااذي مييااو أو حتصاار 
 .225وراؤها دوو اإل لي ية وما

مه اااا عنصااارا   ووافاااق رثااار الصاااح علااا  أو إنشااااء اللجناااة ساااييوو
الوفاااد  وذكااار أوَّ . للحيلولاااة دوو انااادال  الصااارا  ماااو جدياااد يف املن قاااة

الصيين يأمر أو تتعاوو اللجناة باليامار ماع البلاداو املعنياة، فاللجناة لاو 
تعااااوو ودعااام لاااذه البلاااداو ماااو النجااااح يف االضااا ال   تااات يو بااادوو

ولذلت يأمر وفد بلده أو تتأكد اللجنة، ولي متارس حقو ها، . بواليتها
  لاااو يياااوو لنااااح أي ماااو أو ساااياد  لاااذه البلاااداو ساااتجد االحااارتام وأنَّااا

 .226تد ر يف ش وهنا الدا لية
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات

 :ما يلي نص  ، ويف(0225) 0103القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

ساي ا  راراتا   إىل عيع  رارات  الساابقة بشاأو احلالااة يف روانادا، ال إذ يشع
املااااااااا ر  ( 0225) 227 و 0222ماااااااااايو /أياااااااااار 07املااااااااا ر  ( 0222) 208
أغسااااااااا س /آب 06املااااااااا ر  ( 0225) 0100 و 0225يونيااااااااا  /حزياااااااااراو 2

0225، 
إىل رؤيس واملوجَّهة  0225أبرير /نيساو 25سالة امل ر ة يف الر  و د نظار

 جملس ا مو مو ا مح العام بشأو إنشاء ةنة للتحقيق،

________ 
 .3املرجع نفس ، الصفحة  222
 .2و  3املرجع نفس ، الصفحتاو  225
 .6و  5املرجع نفس ، الصفحتاو  226

 0225أغسااا س /آب 01يف املاااذكر  الشااافوية امل ر اااة  أيضاااا   و اااد نظااار
إىل رؤاايس جملااس ا مااو مااو حيومااة زاؤااع، وإذ يرحااف  قاارتح حيومااة املوجَّهااة 

ةناااة دولياااة للتحقياااق حتااات إشااارا  ا مااام املتحاااد ، زاؤاااع الاااوارد فيهاااا برنشااااء 
 وبعرضها تقد  املساعد  هلذه اللجنة،

مييااااو، عااااو طريااااق اةهااااود التعاونيااااة الااااا تبااااذهلا عيااااع بأنَّاااا   ،موإذ يساااال  
احليوماااات املعنياااة، تفاااادي التاااأاعات املزعزعاااة لالساااتقرار يف من قاااة البحاااعات 

 غع مشروعة، اليربى،  ا يف ذلت حياز  ا سلحة بصور 
ببيااع وتوريااد املتعل قااة  عااو بااالغ  لقاا  إزاء االدعاااءات وإذ يعاارب ماار  أ اارى

ا سااااالحة وا عتااااااد  ذات الصاااااالة إلااااااا  القاااااااوات احليوميااااااة الروانديااااااة السااااااابقة 
 227و ( 0222) 208للحظااار املفااروض  وجاااف  راراتااا  انتهاكااا  يشاااي ر  رااا
   يام احليوماات باختااذ عل  ضرور يشد د ، وإذ (0225) 0100 و( 0225)

 الة،إجراءات لض او تنفيذ احلظر بصور  فعَّ 
أمهية إجراء مشاورات بصافة منتظ اة باح ةناة التحقياق والبلاداو  وإذ يربز

 لضرور  احرتام سياد  دول املن قة،نظرا   املعنية، حسف اال تضاء،
إىل ا مح العام أو يقوم، علا  سابير االساتعجال، برنشااء  ي لف - 0

 :ةنة دولية للتحقيق، توكر إليها الوالية التالية
ببيااع أو توريااد املتعل قااة  عااع املعلومااات والتحقيااق يف التقااارير ( أ )

ا سااالحة وا عتاااد  ذات الصااالة إىل القاااوات احليومياااة الرواندياااة الساااابقة 
لقااارارات جملاااس ا ماااو انتهاكاااا  يشاااي ر  ى، راااايف من قاااة البحاااعات اليااارب 

 ؛(0225) 0100 و( 0225) 227و ( 0222) 208
 التحقيااااق يف االدعااااااءات باااااأو لاااااذه القاااااوات تتلقااااا  تااااادريبا   (ب)
 لزعزعة استقرار رواندا؛ عسيريا  
حتديااااااد ا طاااااارا  الااااااا تعاضااااااد وحتاااااارض  ااااااوات احليومااااااة  (ل)

مشاروعة،  اا يتعاارض  غاعالرواندية السابقة علا  حيااز  ا سالحة بصاور  
 أعاله؛ مع  رارات اجمللس املشار إليها

التو ية بالتدابع الالزمة لوضع حاد لتادفق ا سالحة بصاور   (د)
لقاارارات اجمللااس املشااار انتهاكااا  يشااي ر  غااع مشااروعة يف لااذه املن قااة رااا

 أعاله؛ إليها
ة إىل بااأو تتااألال اللجنااة الااا يعينهااا ا مااح العااام مااو وساا يو ااي - 2

عشاار  أشااهاص يتصاافوو باحلياااد وحيظااوو باااالحرتام علاا  الصااعيد الاادو ، مااو 
بياااانهم  اااارباء  ااااانونيوو وعساااايريوو و اااارباء شاااارطة، برؤاسااااة شااااهص مرمااااوا، 

 يساعده عدد مناسف مو مودفي الدعم؛
الدول وليئات ا مام املتحاد  ذات الصالة  اا يف ذلات ةناة  يدعو - 3

، وعناااااااد اال تضااااااااء، (0222) 208ار جملاااااااس ا ماااااااو املنشاااااااأ   وجاااااااف القااااااار 
املنظ اااات اإلنساااانية الدولياااة واملنظ اااات غاااع احليومياااة، فحاااص ماااا يوجاااد يف 
حوزهتا مو معلومات تتعلق بوالية اللجنة، وي لاف إليهاا إتاحاة لاذه املعلوماات 

 مييو؛ بأسر  ما
إىل اجمللاس عاو إنشااء لاذه تقريرا   إىل ا مح العام أو يقدم ي لف - 2
وأو يقاااوم، يف غضاااوو االااااة أشاااهر بعاااد إنشااااء اللجناااة، بتقاااد  تقريااار اللجناااة، 
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تقريارا   م  ت إىل اجمللس عو االستنتاجات الا تتو ار إليهاا اللجناة، وأو يقادم
 يف أسر  و ت بعد ذلت يتض و تو ياهتا؛ هناؤيا  

إىل حيوماااات الااادول املعنياااة الاااا ستضااا لع فيهاااا اللجناااة  ي لاااف - 5
بواليتهااااا التعاااااوو التااااام مااااع اللجنااااة يف إجناااااز واليتهااااا  ااااا يف ذلاااات االسااااتجابة 

مااااا يتعلااااق بااااا مو واملساااااعد  وإتاحااااة حريااااة  لل لبااااات املقدمااااة مااااو اللجنااااة يف
 :الو ول الالزمة إلجراء التحقيقات،  ا يف ذلت

باختااااذ كافاااة التاادابع الالزماااة لت ياااح   يااام لاااذه احليومااات ( أ )
اللجناااة ومودفيهاااا ماااو االضااا ال  باملهاااام املوكولاااة إلااايهم يف عياااع أحنااااء 

 ا  اليم التابعة هلا بيامر احلرية واالستقالل وا مو؛
 يام لذه احليومات برتاحة كافاة املعلوماات الاا يف حوزهتاا  (ب)

بشااير آ اار إلجناااز واليتهااا، والااا ت لبهااا اللجنااة، أو الااا تيااوو الزمااة 
جناااااة وملودفيهاااااا للو اااااول حبرياااااة إىل احملفوداااااات ذات وإتاحاااااة الفر اااااة للَّ 

 الصلة؛
جنااة ومودفيهاا للو ااول حبريااة يف أي و اات إتاحاة الفر ااة للَّ  (ل)

لالضاا ال  بع لهاام،  ااا يف ذلاات  مياااو يروناا  ضااروريا   إىل أي منشااأ  أو
 الالجئح؛ نقاط احلدود، وامل ارات و ي ات

اختاذ التادابع املناسابة لضا او ساالمة وأماو أعضااء اللجناة،  (د)
وتوفع ض انات مو لذه احليومات بيفالاة االحارتام التاام لساالمة وأماو 
وحرياااة الشاااهود وااااارباء وسااااؤر ا شاااهاص الاااذيو يسااااعدوو اللجنااااة يف 

 إجناز واليتها؛
ة إتاحة حرية احلركة  عضاء اللجنة  اا يف ذلات حرياة مقابلا (لا)

 أي شهص عل  انفراد يف أي و ت، حسف اال تضاء؛
لل عالاادات وفقااا   ماان  االمتيااازات واحلصااانات ذات الصاالة (و)

 وحصاناهتا؛ العامة المتيازات ا مم املتحد 
 بااأو تباادأ اللجنااة ع لهااا يف أساار  و اات ريااو، وحتقيقااا   يو ااي - 6

 هلذه الغاية ي لف إىل ا مح العام أو يوا ر مشاورات  مع بلداو املن قة؛
إىل عياااع الااادول أو تتعااااوو ماااع اللجناااة لتساااهير إجاااراء  ي لاااف - 7
 حتقيقاهتا؛
الاادول علاا  التاارب  لصااندوا ا ماام املتحااد  االسااتئ اين  يشااجع - 8

لروانااادا الاااذي أنشاااأه ا ماااح العاااام، كتي لاااة لت ويااار ع ااار اللجناااة بو اااف  ماااو 
 جنة عو طريق ا مح العام باملعدات واادمات؛مصروفات املنظ ة، والترب  للَّ 

 .أو يبقي لذه املسألة  يد نظره يقرر - 2
 حيومااة بلااده تشااعر بالغب ااة ا أوَّ وبعااد التصااويت، ذكاار رثاار فرنساا

س إلنشاء اللجنة الدولية املبادر  الزاؤعية  ادت إىل اعت اد  رار ميرَّ  وَّ 
، انتشاارت ماازاعم عديااد  (0222) 208ومنااذ اعت اااد القاارار . للتحقيااق

حاااول املسااااعد  الاااا حتصااار عليهاااا باسااات رار  اااوات احليوماااة الرواندياااة 
ير كباع يف اإلبقااء علا  مناا  يتسام وسامهت لذه املزاعم بشا. السابقة

املصااعف الاا يواجههاا  بالريبة يف أفريقيا الوس  ، ولاو ماا يفسار جزؤياا  
اااالم  اجملت ااااع الاااادو  اليااااوم السااااتعاد  وتشااااجيع املصاااااحلة الوطنيااااة يف الس 

ولاااذلت أ اااب  ماااو . روانااادا، وبوجااا  عاااام يف من قاااة البحاااعات الياااربى

 إلقاء الضوء، بشير  اطع، عل  ا ساسي إنشاء ةنة تت ثر واليتها يف
ويأماار . املاازاعم اليثااع  الااا ال تاازال تساا م العال ااات بااح بلااداو املن قااة

ويأمار وفاد . وفد بلده يف أو تنهي اللجنة حتقيقهاا بسارعة وبنزالاة كاملاة
احلقاؤق الا   عها، مو التقدم بناء  عل   أو تت يو اللجنة،أيضا   بلده

حمادد  تساتهد  وضاع حاد لتادفقات ا سالحة بتو يات تتعلق بتادابع 
 .227غع القانونية يف املن قة دوو اإل لي ية
جملاااااس ا ماااااو، باختااااااذه القااااارار إوَّ  و اااااال رثااااار الوالياااااات املتحاااااد 

، يتهااااذ اا ااااوات الضاااارورية إلنفاااااذ احلظاااار املفااااروض (0225) 0103
 ويأساااال وفاااد بلاااده لقااارار زاؤاااع الاااذي اختذتااا . علااا  ا سااالحة يف روانااادا

والقاضي برعاد  الالجئح إىل أوطااهنم باالقو  ويثاق بأهناا لاو تعاود  را  م  
ويثاين وفاد بلاده يف الو ات نفسا  علا  . إىل رارسة لاذه التادابع القاساية

. حيومااة زاؤااع الختاذلااا املبااادر  بااا رتاح إنشاااء اللجنااة الدوليااة للتحقيااق
، (0225) 0103ولقااد كاااو ا اارتاح زاؤااع   ااو  لامااة يف وضااع القاارار 

اااالم  يف اةهااااود الراميااااة إىل إحااااالل كبااااعا    الااااذي سيسااااهم إسااااهاما   يف الس 
جئااااااح بيرامااااااة أفريقيااااااا الوساااااا   وهتيئااااااة الظاااااارو  للعااااااود  ال وعيااااااة لالَّ 

لاذا القارار ميي او اللجناة  أوَّ   ا اا   وفاد بلاده سارورا  ل روراا يسَّا. وسالمة
ال وجااود ة ااع ا دلاة علاا  احت ا ماو التوجاا  إىل أي ميااو تااراه ضاروريا  

بأنَّااا   ويعتقاااد وفاااد بلاااده. ع لياااات لنقااار ا سااالحة والتااادريف العسااايري
جنااة أو  ااري مقااابالت وأو تضااع ماارا بح يف ا ماااكو الااا مااو ينبغااي للَّ 

املااارج  أو  اااري فيهاااا ع لياااات النقااار غاااع املشاااروعة، وأو تتحقاااق ماااو 
ات االدعاءات حبادوع أنشا ة مريباة يف املعسايرات املعروفاة التابعاة للقاو 

 .228الرواندية املسلحة السابقة وحوهلا
بلاااده يشاااعر بااانفس القلاااق املوجاااود  وذكااار رثااار امل لياااة املتحاااد  أوَّ 

علااا  ن ااااا واساااع إزاء االدعااااءات املتوا ااالة بو اااول أسااالحة ومعااادات 
  تااال إىل  ااوات حيومااة رواناادا السااابقة وإىل امليليشاايات يف املهي ااات،

 مااااو  حقيقيااااا   العنا اااار متثاااار هتدياااادا  ا نشاااا ة الااااا متارسااااها لااااذه  وَّ 
ويأمار وفاد . واستقرار رواندا وبوروندي ومن قة البحعات اليربى برمتها
إذا كانااات  بلاااده أو تااات يو اللجناااة ماااو وضاااع  اااور  د يقاااة توضااا  ماااا

ا سااااالحة ومعااااادات القتاااااال تصااااار إىل العنا ااااار املت رفاااااة، أي العنا ااااار 
ر إليهااااا اللجنااااة سااااتوف   فالنتاااااؤ  الااااا ستتو اااار. املساااالحة يف املهي ااااات

للنظااار يف اختااااذ ماااا ميياااو ماااو تااادابع لتحساااح مرا باااة  موضاااوعيا   أساساااا  
 208وإنفااااااذ حظااااار ا سااااالحة املفاااااروض  وجاااااف  ااااارار جملاااااس ا ماااااو 

كباع    البلاداو الاا  بلات أعادادا  إوَّ  و ال. والقرارات التالية ل ( 0222)
 .222مو الالجئح مو  احلها أو تتعاوو مع اللجنة

 0103حمتوى القرار تاما   وفد بلده ي يد تأييداإوَّ  ل رثر روانداو ا
، فلقد آو ا واو العت ااد مثار لاذا القارار ليفالاة احارتام  ارار (0225)

، الاذي فارض حظار ا سالحة علا  روانادا (0222) 208جملس ا مو 
________ 
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أي  ااارار يهاااد  إىل  ويااارى وفاااد بلاااده أوَّ . وعلااا  البلاااداو الاااا تنتهيااا 
 تهااذ  وجااف الفصاار السااابعااللتاازام هبااذا احلظاار ةااف أو يت التحقااق مااو 

أعضااء اللجناة لاو ييوناوا فاروَّ  لذا ليس لاو احلا ار،ونظرا   وَّ  .أيضا  
نتيجة ع لهم لاو تياوو فروَّ  طليقي اليد للس اح هبذا التحقق، وبالتا 

  كاااو يلاازم االسااتناد إىل الفصاار السااابع وهلااذا ياارى وفااد بلااده أنَّاا. ماضااية
مثاار القاارار متامااا   القااو  اليافيااة،( 0225) 0103ييتسااف القاارار  حاا 

املتحااااادع  ااااادَّم  ويف ااتاااااام،. الاااااذي يهاااااد  إىل التحقاااااق ماااااو ت بيقااااا 
ال يتجاازأ مااو جم وعااة  جاازء  التساالو   مشاايلة ، أوَّ أوال  : التعليقااح التاااليح

مشاااكر معقااد  ال مييااو معاةتهااا دوو الت اارا إىل احلصااانة الااا حيظاا  
رموو الذيو    وا ةرمية إباد  ا جناس يف روانادا ولام ينتحلاوو هبا اجمل

 ااافة الالجئاااح يف الو ااات الاااذي ينظ اااوو فيااا  تسااالي  القاااوات املسااالحة 
: مرتب اااة  شااايلة عاااود  الالجئاااحالتسااالو   ومشااايلة. الرواندياااة الساااابقة

. ماااو التاااوتر ال ييسااار استضاااافتهم يف البلاااد فتسااالي  لااا الء خيلاااق منا اااا  
ولاااذه . أكثااار منااا  يف جماااال التن ياااةالتسااالو   زاد التعااااوو يف جماااال ،واانياااا  

بلااااادانا أفريقيااااااة أ اااااارى، أيضااااااا   احلالاااااة ال ختااااااص رواناااااادا وحااااادلا، وإ ااااااا
إىل جملااااااس  -ولقااااااد آو ا واو لتقااااااد   اااااارار . أنغااااااوال وموزامبيااااااق منهااااااا
البلاااداو الاااا تسااااعد ا فار اااة ”ي الاااف  -أو اة عياااة العاماااة /و ا ماااو
باااااااااللتزام بتع اااااااع البلاااااااداو الاااااااا و عاااااااات  ضاااااااهم بعضاااااااا   تااااااار بع علااااااا 
أي بلااد أو منظ اااة أو بلااده حبااق ويساالم . “التعاااوو املاادمر لااذا ضااحية

 أو يساااااااااعدلا أو يف بيااااااااع ا ساااااااالحة لدولاااااااة مااااااااو الاااااااادول م سساااااااة أو
 وليناا  يعاارتض علاا  اسااتهدام لااذه ا ساالحة النتهاااح حقااوا ،عساايريا  
 .231اإلنساو

(: 3588اةلسااااة ) 0225أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 07املاااا ر   رررالمقرررر
 بياو مو الرؤيس

 227بااااااااااااالقرار وع ااااااااااااال   ،0225أكتااااااااااااوبر /تشااااااااااااريو ا ول 7يف 
بشاأو بعثاة ا مام  مرحلياا  تقريارا   ا ماح العاام إىل اجمللاس دَّم  ،(0225)

وأبلغ ا مح العام يف التقرير عو . 230املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا
التقدم الذي أحرزت  رواندا يف ع لية املصااحلة،  اا يف ذلات إدماال أكثار 

ماااو ا فاااراد الساااابقح يف  اااوات حيوماااة روانااادا يف جاااي   2 111ماااو 
وشادَّد . الجائ روانادي إىل وطانهم 03 111رواندا الوطين وإعاد  حنو 

احلة الوطنياة تتو اال، ال علا  جمارد املصا ا مح العام، مع ذلت، علا  أوَّ 
إعاااد  الالجئاااح إىل وطاانهم وانااادماجهم االجت ااااعي املااأموو، بااار علااا  

فالساال ة القضاااؤية ال تاازال، . ومواو ااةفعَّالااة  إنشاااء ساال ة  ضاااؤية وطنيااة
وماااو ا مهياااة  يااااو أو . إىل حاااد بعياااد، غاااع عاملاااة يف الو ااات احلاضااار

ما يتصر جبهود  ا حيومة رواندا يفعرب عنهتتحول النوايا احلسنة الا تت 
اإلنعا  املهتلفة إىل إجراءات مل وسة،  ا يف ذلت، عل  سبير املثال، 

________ 
 .00و  01املرجع نفس ، الصفحتاو  231
230 S/1995/848. 

  رغم بعس أنَّ أيضا   وذكر. تعيح اة عية الوطنية  عضاء احملي ة العليا
ولذا . أزمة إنسانية رؤيسيةتشي ر  التقدم احملرز، ال تزال درو  السجوو

 ح العااام للشاا وو اإلنسااانية الشاارو  يف تاادابعفقااد طلااف مااو وكياار ا ماا
ومااااع ذلاااات . وعاجلااااة للتهفيااااال مااااو احلالااااة املروعااااة يف السااااجووفعَّالااااة 
ميياااو ضااا او أي حتساااو مساااتدام يف أوضاااا  الساااجوو علااا  املااادى  فااال

باختااذ إجاراءات موازيااة لل سااعد  يف إعااد  النظاام القضاااؤي  إالَّ  ال ويار
 .الرواندي إىل سابق عهده

تفا  ات احلالاة ا منياة بسابف التسالر والتهرياف عارب احلادود ولقد 
وحسااب ا . اللااذيو ي دياااو إىل اختاااذ تاادابع مضاااد  مااو جانااف احليومااة

ا مااااح العااااام يع اااار ا و علاااا  فااااروَّ  ،(0225) 0103ورد يف القاااارار 
إنشاااء ةنااة حتقيااق دوليااة للنظاار يف ادعاااءات توريااد ا ساالحة إىل  ااوات 

 .قة وتدريبهاحيومة رواندا الساب
لم  بأو   ما زال مقتنعا  و ال ا مح العام إنَّ  يف رواندا يف ا جار الس 

 ااعف املنااال طاملاا دلاات   عااات كباع  مااو الرعايااا أمارا   ال ويار ساايظر
وأعارب عاو أملا  يف أو . الروانديح تعي  يف املهي ات يف بلداو جماور 

لااة التااوترات وتعزيااز تاات يو ةنااة التحقيااق الدوليااة مااو املساااعد  علاا  إزا
باااةهود الاااا أيضاااا   الثقااة املتبادلاااة علاا  طاااول احلاادود الرواندياااة، ورحااف

مااا بااح دول املن قااة، ا ماار الااذي  لتحسااح العال ااات يفماا  را   ذلتبتاا
يساااعد علاا  متهيااد ال ريااق أمااام املاا متر اإل لي ااي املقاارتح املعااين بالسااالم 

روانااادا أحااارزت إوَّ   ااااؤال   يااارهوا تاااتم ا ماااح العاااام تقر . وا ماااو والتن ياااة
يف اةهود الا تبذهلا للتغلف عل  املشااكر الاا أوجادهتا  مل وسا   تقدما  

املأساااااوية، وليااااو ماااا زال يتعااااح علاااا  رواناااادا أو  0222أحاااداع عااااام 
 .يف مسعالا مو أجر املصاحلة واالنتعا  طويال   تق ع شوطا  

أكتاااااااااااوبر /ا ولتشاااااااااااريو  07، املعقاااااااااااود  يف 3588ويف اةلساااااااااااة 
ويف أعقااب . ، أدرل اجمللس تقرير ا مح العام يف جدول أع ال 0225

اا   إ اارار جاادول ا ع ااال، انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل ( نيجعيااا)الاارؤيس وجَّ
موجَّهااااااة إىل رؤاااااايس  0225أكتااااااوبر /تشااااااريو ا ول 00رسااااااالة م ر ااااااة 

أعقاااااااب لاااااا ، يف أتذو  دااااااا   ااااااااأنَّ  أعلاااااومث . 232نياااجمللاااااس مااااااو رثااااار كياااااا
مااا باااح أعضااااء اجمللااس، باااأو يااد  بالبيااااو التاااا   يفأتجريااات  مشاااورات

 :233بالنيابة عو اجمللس
نظاار جملااس ا مااو يف تقرياار ا مااح العااام عااو بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  

 ،0225أكتوبر /تشريو ا ول 7املساعد  إىل رواندا امل ر  

ناااادا يف ع ليااااة ويرحاااف جملااااس ا مااااو بالتقااادم الااااذي أحرزتاااا  حيوماااة روا
ماو أفاراد  اوات حيوماة روانادا  2 111املصاحلة،  ا يف ذلت إدمال أكثر ماو 

وي لف اجمللاس ماو حيوماة روانادا أو تيثاال . السابقة يف جي  رواندا الوطين
اتصاالهتا جب يع   اعات اجملت ع الرواندي باساتثناء املسا ولح مسا ولية مباشار  

________ 
232 S/1995/861. 
233 S/PRST/1995/53. 
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اجمللااااس اإلعااااراب عااااو  لقاااا  إزاء ر ر ييااااو . عااااو ارتياااااب جرميااااة إباااااد  ا جناااااس
تفيد ب  التقارير مو است رار ع ليات التسلر عرب احلدود مو البلداو اجملاور   ما

اإلعراب أيضا   اجمللسيير ر و . ملا لذلت مو تأاع مزعز  لالستقرار دا ر رواندا
ااالم  عاااو  لقااا  إزاء اا ااار الاااذي ميياااو أو يتعااارض لااا  واالساااتقرار يف من قاااة الس 

وي كاد ماو . البحعات اليربى مو جراء تدفقات ا سالحة غاع اااضاعة للر اباة
(. 0225) 0103جدياااد، يف لاااذا الصااادد، ا حياااام ذات الصااالة ماااو  اااراره 

ويرحاااف اجمللاااس باااأو حيوماااة . وياااديو اجمللاااس عياااع أع اااال العناااال يف روانااادا
. يف كاناناااودوو تاأ ع إىل إجااراء حتقيااق يف مقتار املاادنيح  روانادا بااادرت طوعااا  

 .ويتو ع أو تلي ذلت مقاضا  املس ولح عو لذا الفعر

وفقاااا   وي لاااف جملاااس ا ماااو، مااار  أ ااارى، ماااو عياااع الااادول أو تتصااار 
للنتاااؤ  الااا  لااص إليهااا ماا متر الق ااة لزع اااء املن قااة دوو اإل لي يااة املعقااود يف 

اإل لي اي  ، والتو ايات الاا أ ادرلا املا متر0225ينااير /نعويب يف كانوو الثاين
املعااين بتقااد  املساااعد  إىل الالجئااح والعاؤااديو واملشاارديو يف من قااة البحااعات 

ويرحاف اجمللاس بااةهود . 0225فربايار /مبورا يف شاباطو اليربى املعقود يف بوج
ما بح دول املن قة، را سيساعد علا   لتحسح العال ات يفم  را   ذلتالا بت 

ويف . لي ااي املقاارتح بشااأو السااالم وا مااو والتن يااةمتهيااد ال ريااق لعقااد املاا متر اإل 
لااذا الصاادد، ي يااد اجمللااس اةهااود الااا يبااذهلا املبعااوع اااااص لألمااح العااام إىل 

وي لاف اجمللاس . من قة البحعات الياربى يف سابير اإلعاداد هلاذا املا متر وعقاده
ا وىل  و ت ريو، تقريره عاو نتااؤ  اةولاة  ربإىل ا مح العام أو يقدم، يف أ

 .مو املشاورات الا أجرالا املبعوع اااص يف املن قة

وي كااد اجمللااس مااو جديااد علاا  الاادور اهلااام الااذي اضاا لعت باا  يف رواناادا 
ويف . ويف املن قاة دوو اإل لي يااة بعثااة ا ماام املتحاد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا

يف علااة أماااور، لااذا الصاادد، ي كااد اجمللاااس علاا  التزاماا   اااه البعثاااة الااا تقااوم، 
. جئااح سااعد  حيوماة روانادا علاا  تيساع العاود  ال وعيااة وإعااد  التاوطح لالَّ 

وي كااد اجمللااس . وتتااي  لساال ات رواناادا مااا لااديها مااو  اادرات لندسااية وسااو ية
إذا تاوافر هلاا احلجام  إالَّ  تسات يع تنفياذ واليتهاا الرالناة بفعالياة البعثاة ال علا  أوَّ 

  و ويقال اجمللس عل  ألبة االستعداد. والوساؤر اليافيةاملناسف مو القوات 
يدرس بعناية أية تو يات إضاافية  اد يقادمها ا ماح العاام بشاأو مساألة إجاراء 

 .يتناسف مع إجناز والية البعثة ختفيضات يف حجم القوات  ا

  ال مييااو حتقيااق مصاااحلة وي كااد جملااس ا مااو مااو جديااد مااا يااراه مااو أنَّاا
رار داؤاااام يف املن قااااة كياااار دوو أو تتحقااااق، ب ريقااااة مأمونااااة حقيقيااااة أو اسااااتق

ويف لذا الصدد، . وطوعية ومنظ ة، عود  عيع الالجئح الروانديح إىل وطنهم
يرحاااف اجمللاااس بااااةهود املشااارتكة الاااا تباااذهلا روانااادا والبلاااداو اجملااااور  ومفوضاااية 

 بوسااؤر شا  جئاحا مم املتحد  لشا وو الالجئاح لتعجيار العاود  ال وعياة لالَّ 
  يلاااازم، لتعزيااااز ع ليااااة اجمللااااس علاااا  أنَّاااايشااااد د و . منهااااا أع ااااال اللجاااااو الثالايااااة

ويف . املصاااحلة الوطنيااة، إنشاااء جهاااز  ضاااؤي وطااين يتساام بالفعاليااة واملصاادا ية
يشاااد د و . لاااذا الصااادد، يرحاااف اجمللاااس بتعياااح أعضااااء احملي اااة العلياااا الرواندياااة

حملي ااة الدوليااة لرواناادا أع اهلااا يف أ اارب اجمللااس كااذلت علاا  وجااوب أو تباادأ ا
 وي لاااااف اجمللاااااس ماااااو الااااادول ا عضااااااء أو تتقياااااد بالتزاماهتاااااا يف. و ااااات رياااااو

، وحياص اجمللاس مار  (0222) 255للقارار وفقاا   يتعلق بالتعاوو ماع احملي اة ما
أ ااارى عيااااع الاااادول علاااا  أو تقااااوم باعتقااااال واحتجاااااز ا شااااهاص املشااااتب  يف 

ا جنااااااس وغعلاااااا ماااااو االنتهاكاااااات اةساااااي ة للقاااااانوو  ارتياااااهبم جرمياااااة إبااااااد 
اجمللاااس علااا  يشاااد د و (. 0225) 278للقااارار وفقاااا   اإلنسااااين الااادو ، وذلااات

ضاااارور  تااااأمح الت وياااار التااااام لل حي ااااة علاااا  ساااابير ا ولويااااة، وضاااارور  تااااوفع 
إميانية االستفاد  باست رار مو  اندوا التربعاات االساتئ اين املنشاأ ماو أجار 

ويوا ااار اجمللاااس مسااااندت  لألع اااال الاااا يضااا لع هباااا مرا باااو حقاااوا  .احملي اااة
 .اإلنساو يف رواندا بالتعاوو مع احليومة الرواندية

وي كااااد جملااااس ا مااااو مااااو جديااااد  لقاااا  بشااااأو احلالااااة املفزعااااة يف سااااجوو 
ويف لااذا الصاادد، يرحاف اجمللااس بالتاادابع الاا بااادرت إىل اختاذلااا إدار  . روانادا

بالتنسيق مع اجملت اع الادو  وحيوماة روانادا، للتهفياال ماو  الش وو اإلنسانية،
وي لاااف اجمللاااس ماااو اجملت اااع . وطاااأ  ا حاااوال الاااا ال ت ااااا يف ساااجوو روانااادا

الااااادو  أو يوا ااااار تقاااااد  املسااااااعد  الاااااا يقااااادمها يف لاااااذا الصااااادد، ويشاااااجع 
. حيومة رواندا علا  أو توا ار جهودلاا الرامياة إىل حتساح احلالاة يف الساجوو

اجمللس عل  أمهية اختااذ تادابع موازياة ماو جاناف احليوماة الرواندياة ماو د يشد  و 
أجر إعاد  النظام القضاؤي يف رواندا إىل الع ر، وي لف إىل اجملت ع الدو  أو 

 .يساعد احليومة الرواندية يف إجناز لذه امله ة العاجلة
وي كااااد جملااااس ا مااااو علاااا  أو ا سااااس اال تصااااادية الساااالي ة متثاااار، لااااي 

ويف لااذا الصاادد، .   اارى، ضاارور  حيويااة لتحقيااق االسااتقرار الااداؤم يف روانااداا
يرحف اجمللس بزياد  االلتزامات وا ماوال الاا أعلاو التارب  هباا لربناام  احليوماة 

اال تصاااادي  -لل صااااحلة الوطنياااة واإل اااالح واإلنعاااا  يف املياااداو االجت ااااعي 
قاااااااد يف تدير  الاااااااذي عت عقاااااااف اساااااااتعراض منتصاااااااال املاااااااد  ملااااااا متر املاؤاااااااد  املسااااااا

وي لف مو اجملت ع الدو  أو يوا ر تقاد  الادعم لع لياة املصااحلة يف  جنيال،
 .رواندا

 .وسيبقي جملس ا مو لذه املسألة  يد نظره

رسااااالة موجَّهااااة إىل : 0225نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 01املاااا ر   المقرررررر
 ا مح العام مو رؤيس اجمللس

وع اااااال   ،0225232أكتاااااوبر /ا ولتشااااريو  31يف رسااااالة م ر اااااة 
، أبلغ ا مح العام عو جهاوده وجهاود مبعواا  (0225) 0100بالقرار 

اااااص ل عااداد لل اا متر اإل لي ااي لألمااو واالسااتقرار والتن يااة يف من قااة 
ويف أعقاب عود  مبعوا  اااص مو . البحعات اليربى يف وسط أفريقيا

مااع منظ ااة الوحااد   املن قااة، حيااص أجاارى مشاااورات علاا  مسااتوى عااال
ا فريقيااة وحيومااات إايوبيااا وأوغناادا وبوروناادي وعهوريااة تنزانيااا املتحااد  
ورواندا وكينيا، أفاده يف تقريره أو معظم لذه احليومات ت يد فير  عقد 

وماااااااو جهاااااااة أ ااااااارى، فقاااااااد أبااااااادت حيوماااااااة روانااااااادا . مااااااا متر إ لي اااااااي
حيوماااة وأشاااارت . شاااديد  لفيااار  عقاااد مااا متر ماااو لاااذا القبيااار معارضاااة

أوغناادا إىل أهنااا غااع متح سااة الخنااراط ا ماام املتحااد  بصااور  نشاا ة يف 
  بااااالرغم مااااو لااااذه التحفظااااات وذكاااار ا مااااح العااااام أنَّاااا. لااااذه الع ليااااة

  ساااايعود إىل ستوا اااار ا ماااام املتحااااد  ر ااااد الت ااااورات يف املن قااااة وأنَّاااا
________ 

232 S/1995/945. 
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  توجاد دارو  تسااعد علا  عقاد ما متر إذا تباح أنَّاعل اا   إحاطة اجمللس
 .اج ن

، أبلغ رؤيس 0225235نوف رب /تشريو الثاين 01ويف رسالة م ر ة 
 :ا مح العام  ا يلي(  اوعت )اجمللس 

أكتااوبر /تشااريو ا ول 31نظار أعضاااء جملااس ا مااو يف رساالتيم امل ر ااة 
 06املااااااا ر  ( 0225) 0100ماااااااو  ااااااارار اجمللاااااااس  5ع اااااااال  باااااااالفقر   0225
قد  كر دعم رياو ة ياع ويرغف أعضاء اجمللس يف ت. 0225أغس س /آب

اةهااود املبذولااة مااو أجاار ختفيااال حااد  التااوتر وحتقيااق االسااتقرار مااو جديااد يف 
تبذلونا  ويبذلا  مبعاوايم  ولم يعربوو عو امتنااهنم ملاا. من قة البحعات اليربى

ااااااص، السااايد  وساااي  لاااويس  يساااوس، ماااو جهاااود يف سااابير اإلعاااداد لعقاااد 
االسااتقرار والتن يااة يف من قااة البحااعات اليااربى املاا متر اإل لي ااي املعااين بااا مو و 

.  ا تبدي  حيومات دول املن قاة ماو آراءعل ا   ولم حيي وو. يف وسط أفريقيا
 .ويشجعونيم عل  موا لة اتصاالتيم هبد  عقد امل متر

(: 3612اةلسااااااة ) 0225ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  8املااااا ر   رررالمقررررر
 (0225) 0128القرار 

 227باااااااااااالقرار وع اااااااااااال   ،0225ديسااااااااااا رب /ا ولكاااااااااااانوو   0يف 
آ اااار عااااو بعثااااة ا ماااام تقرياااارا   ا مااااح العااااام إىل اجمللااااس اااادَّم  (0225)

، يتضاا و تو اايات تتعلااق باادور 236املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا
ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  8ا مااااام املتحاااااد  بعاااااد انتهااااااء والياااااة البعثاااااة يف 

رياااااار باساااااات رار منااااااا  مااااااو ا مااااااو وأفاااااااد ا مااااااح العااااااام يف التق. 0225
واالساااااتقرار النسااااابيح يف روانااااادا، علااااا  الااااارغم ماااااو غيااااااب أي جهاااااود 

 -الق اعااات االجت اعيااة إوَّ  و ااال. ملحودااة لتحقيااق املصاااحلة الوطنيااة
الااة اال تصااادية  ااد شااهدت بعااس التحسااو، وكاناات أوىل اا ااوات الفعَّ 

 07ي اة العلياا يف إلنعا  النظام القضاؤي الوطين لي تعيح أعضااء احمل
ويف نفااس الو اات وا االت  ااوات حيومااة رواناادا . أكتااوبر/تشااريو ا ول

السابقة وامليليشيات املسلحة تسللها و يامها حب الت ختريبية عل  طول 
وأعرب ا ماح العاام عاو اعتقااده باأو . احلدود الفا لة بح زاؤع ورواندا

مااو والتااآلال إىل العنصاار الرؤيسااي الااذي حيااول دوو عااود  االسااتقرار وا 
روانااادا لاااو غيااااب ع لياااة لتحقياااق املصااااحلة الوطنياااة، وأو لاااذه الع لياااة 

مليااااوو الجاااائ  026تعت ااااد علاااا  هتيئااااة الظاااارو  الااااا تاااا دي إىل عااااود  
 اااارل روانااادا، وإىل حماك اااة املته اااح بارتيااااب جاااراؤم حالياااا   موجاااوديو

قااادم وع وماااا  ففاااي الو ااات الاااذي يسااات ر فيااا  إحاااراز ت. اإلبااااد  اة اعياااة
ايلم علا  املن قاة جاو ماو التاوتر  دا ر رواندا يف جمال ا مو والت بياع، خيت

ويف غياب توافق ا راء الضروري بح احليومات املعنية . وعدم االستقرار
ا ماااام املتحااااد   بشااااأو عقااااد ماااا متر إ لي ااااي، أشااااار ا مااااح العااااام إىل أوَّ 

________ 
235 S/1995/946. 
236 S/1995/1002. 

ما متر   ااة، وأبلااغ اجمللاس بعقااد . ستسات ر يف ر اد الت ااورات يف املن قاة
حضااره روساااء أوغناادا وبوروناادي ورواناادا وزاؤااع ومبعااوع رؤاسااي  اااص 

ناوف رب /تشاريو الثااين 22و  28ة هورية تنزانيا املتحد ، يف القاالر  يف 
 ن قااااة البحاااااعات املتعل ااااق  وأشااااار إىل  اااادور إعااااالو القااااالر . 0225

از اليااربى، الااذي تعهاادت فياا  ا طاارا  باختاااذ إجااراءات مل وسااة إلحاار 
تقااااااادم يف جماااااااال الساااااااالم والعااااااادل واملصااااااااحلة واالساااااااتقرار والتن ياااااااة يف 

 .237املن قة

القضاية ا ساسااية الاا ال تازال تواجاا   ر ا ماح العاام القااول باأوَّ وكارَّ 
ويت لااااف ذلاااات اإلساااارا  بتهيئااااة . رواناااادا لااااي حتقيااااق املصاااااحلة الوطنيااااة
اار العااود  ا منااة لالَّ  مليااوو  026جئااح البااالغ عااددلم الظاارو  الااا تتيسل

. الجائ إىل وطاانهم بيرامااة، وحماك ااة مارتي  ع ليااات اإلباااد  اة اعيااة
ولقااااد فاااارض الالجئااااوو أعباااااء اجت اعيااااة وا تصااااادية وبيئيااااة لاؤلااااة علاااا  
البلداو املضايفة، وأدت أنشا ة التسالر والتهرياف املتزاياد  الاا تقاوم هباا 

تاااوتر دا اااار  اااوات احليوماااة الرواندياااة السااااابقة وامليليشااايات إىل زيااااد  ال
وتضاعال لذه العوامار عيعهاا . رواندا وبح رواندا وجعاهنا عل  السواء

جئااح مااو   اار اإلعاااد  القساارية ولااذلت ف ااو ا مهيااة  ياااو القيااام . لالَّ
جئاااح وإعاااااد  إدماااااجهم علااا  الفااااور  عاةاااة  ضااااية العاااود  ال وعيااااة لالَّ 

ول اجملااااور  وماااو املهااام أو تااادعم الاااد. بشاااير آماااو يف جمت عااااهتم احمللياااة
املتعل قااة  لااذه اةهااود بردهااار اإلراد  السياسااية لتنفيااذ االتفا ااات احلاليااة
و ال يف . بعود  الالجئح الوارد  يف إعالو نعويب و  ة ع ر بوجومبورا

ا مر سايت لف اساتعراض اةهاود الرامياة إىل احلاص علا  إوَّ  لذا الصدد
تاد علا  مادى ا شاهر عود  الالجئح عل  ن اا واسع يف إطار زماين مي

لعاود  الالجئاح “ املصاا  املشارتكة”الثالاة إىل الستة القادمة، مع أ اذ 
الااا أشااارت إليهااا املفوضااة السااامية لشاا وو الالجئااح بعااد زيارهتااا ة يااع 

ويف لذا الساياا، يارى جازء كباع ماو اجملت اع . بلداو املن قة يف االعتبار
. مستصاوبا  أمارا   ة أشاهر أ ارى يتعادالدو  أو متديد والية البعثة ملاد  سات

أو ييااااوو دورا  تيسااااعيا  وأو املساااا ولية  إالَّ  وبين ااااا ال مييااااو لاااادور البعثااااة
ا ساسية عو توفع ا مو والدعم املادي لعود  الالجئح تقع عل  عاتق 

است رار وجود البعثة ميياو أو يسااعد يف بنااء الثقاة فروَّ  حيومة رواندا،
وماااع ذلااات أبلغااات . هم علااا  اختااااذ  ااارار العاااود الالجئاااح وتشاااجعي باااح

ا ماح العاام بأهناا ال توافاق علا  متدياد والياة البعثاة ر ياا   حيومة روانادا
وليو احليومة . 0225ديس رب /ا ول كانوو 8 بعد موعد انتهاؤها يف

أشااارت إىل أهنااا سااتتقبر اساات رار وجااود ا ماام املتحااد  بشاارط أو ييااوو 
باإل الح املتعل قة  امللحَّة رواندا يف أداء مهامهاالغرض من  لو مساعد  

. والتع ااع،  اااا يف ذلااات تقااد  ااااارب  التقنياااة واملساااعد  املالياااة واملعااادات
مييااو لبعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا أو    الوحيااص إنَّاا

اء تبقاا  يف رواناادا دوو موافقااة احليومااة، يعتاازم ا مااح العااام الباادء يف إهناا
وأشار ا مح العاام . 0225ديس رب /كانوو ا ول  8الع لية اعتبارا  مو 
________ 

237 S/1995/1001املرفق ،. 
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اهلد  الرؤيسي لل نظ ة لو استعاد  السالم واالستقرار ليس يف  إىل أوَّ 
وال يت لااااف لااااذا . رواناااادا وحاااادلا فحسااااف وليااااو يف املن قااااة بأساااارلا

 اهلد  إةاد حلول فقط ملشاكر املصااحلة والعدالاة وعاود  الالجئاح إىل
معاةاااة املشااااكر ا  ااارى الاااا تااا دي إىل التاااوتر أيضاااا   روانااادا، بااار يعاااين

ولاااذا فهاااو يأمااار يف أو . وعااادم االساااتقرار يف من قاااة البحاااعات الياااربى
يف التعاااااوو بااااح بلااااداو املن قااااة إىل هتيئااااة احملااااَرز  ياااا دي التقاااادم املساااات ر

وأو ا  ا مااح . الظارو  الالزماة للتو ار إىل لاذا احلار يف و ات مبيار
لعام بأو حتتفم ا مم املتحد  بوجاود سياساي يف روانادا بعاد انساحاب ا

  مييو إنشاء ميتاف لألمام املتحاد  برؤاساة رثلا  ااااص و ال إنَّ . البعثة
مو أجر القيام، بالتشاور مع حيومة رواندا، لتعزيز السعي للتو ار إىل 

اص، وسيض لع رثل  اا. السالم واالستقرار عو طريق العدالة واملصاحلة
ع وماااا ، بسااال ة تنسااايق املسااااعد  املقدماااة ماااو ا مااام املتحاااد  واجملت اااع 
الااادو  لتااادعيم اةهاااود الاااا تباااذهلا روانااادا ل  اااالح والتع اااع، وتوسااايع 

وأشار يف ااتام إىل رغبة رواندا يف أو ترتح البعثاة . ن اا لذه املساعد 
 اليااا ، و ااالللحيومااة، بعااد رحيلهااا، املعاادات غااع الفتاكااة الااا متليهااا ح

مااو الواضااا  أو لااذه املساااألة ال مييااو أو تبااات فيهااا ساااوى اة عياااة إوَّ 
 .238العامة

، 0225ديسا رب /كانوو ا ول  8، املعقود  يف 3612ويف اةلسة 
وعقاف إ ارار جادول . أدرل اجمللس تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا 

اجمللاس إىل رساالة انتبااه أعضااء ( االحتاد الروسي)الرؤيس وجَّ   ا ع ال،
 232موجَّهااة إىل رؤاايس اجمللااس 0225نااوف رب /تشااريو الثاااين 31م ر ااة 

 0225ديساااا رب /كااااانوو ا ول  8مااااو رثاااار رواناااادا وإىل رسااااالة م ر ااااة 
، حتااااااااايالو نصاااااااااي 221موجَّهاااااااااة إىل ا ماااااااااح العاااااااااام ماااااااااو رثااااااااار روانااااااااادا

موجَّهاااااااة ماااااااو  0225أغسااااااا س /آب 03إحااااااادامها م ر اااااااة  رساااااااالتح
تشاااااااااااااااااااريو  22وا  ااااااااااااااااااارى م ر اااااااااااااااااااة  ارجياااااااااااااااااااة روانااااااااااااااااااادا  وزيااااااااااااااااااار
ااا   .موجَّهاااة ماااو وزيااار  ارجياااة روانااادا 0225 ناااوف رب/الثااااين الااارؤيس ووجَّ
إىل مشاااارو   اااارار كاااااو  ااااد أتعااااد أاناااااء مشاااااورات اجمللااااس أيضااااا   االنتباااااه
 .220السابقة

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 :ما يلي نص  ، ويف(0225) 0128القرار 

 ، جملس ا مو إوَّ 
سي ا  راره  باحلالة يف رواندا، والاملتعل قة  إىل عيع  رارات  السابقة إذ يشع

 ، 0225يوني  /حزيراو 2امل ر  ( 0225) 227
عو 0225ديس رب /كانوو ا ول  0يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

 بعثة ا مم املتحد  لتقد  املساعد  إىل رواندا،

________ 
238 S/1995/1002  50، الفقر. 
232 S/1995/1001. 
221 S/1995/1018. 
220 S/1995/1019. 

متديد والية بعثاة ا مام املتحاد  لتقاد  املسااعد  إىل روانادا  يقرر - 0
 ؛0225ديس رب /كانوو ا ول  02لفرت  تنتهي يف 

 .أو يبقي املسألة  يد نظره الفعلي يقرر - 2

(: 3615اةلسااااة ) 0225ديساااا رب /كااااانوو ا ول  02املاااا ر   المقرررررر
 (0225) 0122القرار 

ديسااااااااااا رب /ا ولكاااااااااااانوو   02، املعقاااااااااااود  يف 3615يف اةلساااااااااااة 
، أدرل اجمللاااااس يف جااااادول أع الااااا  تقريااااار ا ماااااح العاااااام املااااا ر  0225

وعقاااف إ ااارار جااادول ا ع اااال، . 0225222ديسااا رب /كاااانوو ا ول 0
طلباااا ، إىل املشاااااركة يف منا شااااات بناااااء  علاااا   دعااااا اجمللااااس رثاااار كناااادا،

اااا   .اجمللاااس، باااادوو أو ييااااوو لاااا  احلااااق يف التصااااويت الاااارؤيس انتباااااه ووجَّ
اجمللاااس إىل مشااارو   ااارار كااااو  اااد أتعاااد أانااااء مشااااورات اجمللاااس أعضااااء 
 .223السابقة

للحالااة غااع املسااتقر  الساااؤد  يف من قااة نظاارا    وذكاار رثاار كناادا أنَّاا
وفااااد بلااااده ياااارى أو  ديااااد واليااااة بعثااااة ا ماااام فااااروَّ  البحااااعات اليااااربى،

ر املتحاااد  لتقاااد  املسااااعد  إىل روانااادا، بقوهتاااا وتشاااييلها احلااااليح، ياااوف  
. أد  ضااروريا   لتحقياق االساتقرار، وإو ييااو حادا  جاادا   متواضاعا   حضاورا  

أنشاا ة البعثااة الااا تساااعد علاا  بناااء الثقااة وعلاا   ويعتقااد وفااد بلااده أوَّ 
عااااود  الالجئااااح بساااااالم ونظااااام إىل وطاااانهم ال تااااازال جاااادير  باملسااااااند  

ومااااع ذلاااات أباااادت . الياملااااة مااااو حيومااااة رواناااادا ومااااو اجملت ااااع الاااادو 
ة رواناااادا عزوفهااااا املتنااااامي عااااو وجااااود بعثااااة حلفاااام السااااالم علاااا  حيوماااا

ماااو  أراضااايها، رغااام اةهاااود الاااا يباااذهلا عااادد ماااو البلاااداو إل ناعهاااا أوَّ 
وعاااالو  . حلفااام السااالم يف رواناادافعَّالااة  مصاالحتها اإلبقاااء علااا  ع ليااة

علاا  ذلاات، فقااد سااعت إىل فاارض  يااود غااع مقبولااة وغااع  ابلااة للت بيااق 
يونيااا  ختفااايس عااادد /بعثاااة، و اااد  بااار اجمللاااس يف حزياااراوعلااا  اسااات رار ال
وكاااااو مفهومااااا  لاااادى أعضاااااء اجمللااااس  0 811إىل  5 511اةنااااود مااااو 

 ولدى ا مانة العامة ولدى مو أسه وا بررسال جناود، علا  الساواء، أوَّ 
ويعتقد . لذا العدد أ ر مو جمرد احلد ا د  الالزم لتيوو للبعثة مواو ية

زياااد  تقلياار  ااوام البعثااة  قاادار الثلااص، ولااو التقلياار  الوفااد اليناادي أوَّ 
  يسااا   حليوماااة الاااذي يوشااات اجمللاااس أو يقااارره، أمااار ي ساااال لااا ،  نَّااا

رواناادا بااأو تضااع شااروطها الذاتيااة لواليااة البعثااة وتشااييلها بصاار  النظاار 
ساالمة بعثااة أيضاا   وسيضاع اجمللااس. عاو الارأي ااباع بشااأو ماا لاو الزم
ما يتعلق بقدرهتا عل  الوفاء بضرور   حلفم السالم ومصدا ية املنظ ة يف

. إبقااااء البعثاااة يف مو عهاااا، ولاااي ضااارور   صاااع  ا جااار ومالؤ اااة سياسااايا  
وعالو  عل  ذلات لاو تسات يع البعثاة أو تقاوم بالع ار الاذي كااو مزمعاا  

 ااااوض املااااالر ولقااااد بيناااات ااااااربات املاضااااية أو إةاااااد الغ. هلااااا أو ت دياااا 
هنايااة عااو عنا ااار  ال املاادفو  بأسااباب سياسااية والرضاا  بالتنااازل إىل مااا

جولريااااة الزمااااة للبعثااااة أضاااارلا، تياااارارا ، بااااا مم املتحااااد  وحبفظااااة السااااالم 
________ 

222 S/1995/1002. 
223 S/1995/1015. 
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وإذ يثاااع اجمللاااس تو عاااات زاؤفاااة . وبالنااااس واملصاااا  املاااراد منهاااا  ايتهاااا
علاااا  أناااا     بشااااأو مااااا مييااااو للبعثااااة أو حتققاااا  يف الوا ااااع، إ ااااا يااااربلو

يسااتوعف بعااد متااام االسااتيعاب الاادروس املسااتفاد  مااو ع ليااات حفاام 
ااصاااوص ةاااف تزوياااد ا مااام   ْجاااوَ  وعلااا . الساااالم يف املاضاااي القرياااف

املتحااااد  باااااملوارد الااااا حتتاجهااااا  داء املهااااام الااااا أوكلتهااااا إليهااااا الاااادول 
وإذا  . باااار ا عضاااااء يف جملااااس ا مااااو مااااو الناحيااااة الفعليااااة -ا عضاااااء 

كاناات الاادول ا عضاااء غااع مسااتعد  لتااوفع املااوارد اليافيااة، فااال ينبغااي 
احليوماااة غاااع وحياااص إوَّ  ويف حالاااة رواناادا،. لألماام املتحاااد  أو تتاااد ر

مستعد  لقبول وجود ع لية لألمم املتحد  حلفم السالم بتشايير القاو  
الضاااروري لالضااا ال  بواليتهاااا، كااااو ماااو ا فضااار ساااحف بعثاااة ا مااام 

، ك اااا أشاااار ا ماااح العاااام يف قاااد  املسااااعد  إىل روانااادا فاااورا  املتحاااد  لت
  يف ضااااوء إنَّاااا اااااؤال   وا تااااتم كل تاااا . نيتاااا  تتجاااا  إىل ذلاااات تقريااااره إىل أوَّ 

سايتعح علا  كنادا . تشيير القو  اةديد لع لية حمدود  ور اا غاع فعلالاة
ركتها ماا يتعلاق  شاا أو تعيد النظار بعناياة يف ااياارات املتاحاة أمامهاا يف

 .222يف البعثة
   يعتقااد أوَّ وحتاادع رثاار امل ليااة املتحااد   باار التصااويت، فقااال إنَّاا

اساااات رار وجااااود البعثااااة بواليتهااااا اةديااااد  الااااا تركااااز علاااا  مسااااألة عااااود  
الالجئاااح وعلااا  مسااااعد  مفوضاااية ا مااام املتحاااد  لشااا وو الالجئاااح يف 

رلم يف لذه الع لية، ساييوو لاو مفتااح ضا او عاود  الالجئاح إىل دياا
 لذا لو الت ديد النهااؤي لوالياة البعثاة، ورغم أوَّ . درو  تتسم باليرامة

أو ا ماااام املتحااااد  واجملت ااااع الاااادو  كياااار أيضااااا   وفااااد بلااااده يعتقاااادفااااروَّ 
/ آذار 8هل ااااا دور لااااام ي دياناااا  عناااادما تغااااادر البعثااااة البلااااد يف  ساااايظر
بشااأو الاادور  ريبااا   ، وحياادوه ا ماار يف أو تباادأ املنا شااات0226 مااارس

احملت ااار لألمااام املتحاااد  يف املساااتقبر يف إعااااد  الثقاااة وبنااااء االساااتقرار يف 
 .225رواندا 

وفااد بلاااده ياارى أو ماا متر القاااالر     رثاار بوتساااوانا علاا  أوَّ وشاادَّد 
يياااو القصاااد منااا  أو يياااوو باااديال  عاااو املااا متر اإل لي اااي الاااذي ا رتحتااا  

الوحااااد  ا فريقيااااة أو  وينبغااااي لألماااام املتحااااد  ومنظ ااااة. ا ماااام املتحااااد 
توا اااال باااذل جهودمهاااا اهلادفاااة إىل متياااح حيوماااات املن قاااة ماااو إةااااد 
أرضية مشرتكة بشاأو وضاع جادول أع اال هلاذا املا متر، مشاعا  إىل إعاا  
اجمللس عل  التسليم بأو الصعوبات الا تتعرض هلاا روانادا تن اوي علا  

ا إىل وت ااااارَّ . يةأبعااااااد دوو إ لي ياااااة تت لاااااف حلاااااوال  سياساااااية ودبلوماسااااا
  رغم سرور بوتسوانا باالنص الاذي حيظا  بتوافاق مشرو  القرار، فقال إنَّ 

ا راء، فقااد كاناات تفضاار لااو أناا  جاارى متديااد واليااة البعثااة لسااتة أشااهر 
 .226أ رى، وذلت لألسباب الوارد  يف تقرير ا مح العام

________ 
222 S/PV.3605 5إىل  2، الصفحات. 
 .6 و 5املرجع نفس ، الصفحتاو  225
 .2و  8املرجع نفس ، الصفحتاو  226

 تقادمم فيا  وفاد بلاده بال  يف الو ت الذي يسل  وذكر رثر نيجعيا أنَّ 
زال يشاااعر باااالقلق إزاء احلالاااة ا منياااة املتاااوتر ،  ماااافرنَّااا   يف روانااادا،احملاااَرز 

ويأمااار وفاااد بلاااده أو تااات يو اللجناااة . وخبا اااة علااا  طاااول حااادود البلاااد
ياااااو  الدولياااااة للتحقياااااق ماااااو إك اااااال ع لهاااااا يف القرياااااف العاجااااار وأو متت

ااا نتاؤجهاااا جملاااس ا ماااو ماااو إةااااد لاااق ماااا يتع ويف. ملعاةاااة املشااااكرر بست
 شيلة الالجئح، تعتقد نيجعياا أو ع لياة اإلعااد  إىل الاوطو ةاف أو 

 ة، ا مر الذي سييوو ل  حت ا  بتعاد تيوو إعاد  طوعية ومأمونة ومنظَّ 
م متر القالر ، بقدر ما كاو  ويف لذا الصدد، يرى وفد بلده أوَّ . إ لي ي

حد  باالشرتاح مع مفيدا ، ال مييو أو ييوو بديال  مل متر ترعاه ا مم املت
ي لف إىل ا ماح العاام أو يوا ار فرنَّ   منظ ة الوحد  ا فريقية، وعلي ،

وأشااار . مشاااورات  مااع بلااداو املن قااة بغيااة إةاااد أساااس لعقااد لااذا املاا متر
 لناح اليثع را يربر  لق حيومة روانادا ماو أوَّ  املتحدع كذلت إىل أوَّ 
مع احتياجات احليومة والشاعف ماو متاما   تتسق الوالية احلالية للبعثة ال

وماع ذلات ويف ضاوء اةهاود الاا . أجر التع ع واإل الح وإعااد  البنااء
البعثااة مااا زال برمياهنااا أو وحيااص إوَّ  الثاااين للبعثااةالااَوزْ   بتااذلت ليفالااة

وفااد بلااده فااروَّ  تقادم إسااهامات مفيااد  لتحسااح احلالااة العامااة يف رواناادا،
وبالتا  فقد أسعده أو مشرو  . ية البعثة بصور  مفاجئةيريد إهناء وال ال

ر أساسا  لتجديد والية البعثة واسات رار وجودلاا، بوالياة تاتالءم القرار يوف  
مشااارو   ولاااذا سيصاااولت وفاااد بلاااده م يااادا  . ماااع الوا اااع احلاااا  يف روانااادا

مااااارس /آذار 8القاااارار، ومااااع ذلاااات، حاااا  بعااااد انتهاااااء واليااااة البعثااااة يف 
 .227ضروريا  أمرا   است رار وجود ا مم املتحد  ، سيظر0226

املساااند  إىل البعثاااة تعااارب  عاااو املنقَّحاااة  الوالياااة ورأى رثااار أملانياااا، أوَّ 
وال تاازال البعثااة تضاا لع، . يف رواناادا حنااو االسااتقرار وا مااواحملااَرز  التقاادم

يف فعَّالاة   وجف مشارو  القارار، بوالياة تسا   هلاا باأو تسااعد مسااعد 
وعااااالو  علااا  ذلاااات ف اااع اعت اااااد . عااااد  الالجئااااح إىل وطااانهمع لياااة إ

طلاف حيوماة روانادا أو يساحف بنااء  علا   مشرو  القرار، يقرر اجمللس
ماااااارس /آذار 8بعثااااة ا مااااام املتحاااااد  لتقاااااد  املساااااعد  إىل روانااااادا بعاااااد 

تتقرر ا و هناية ع ر البعثة،  الَّ أ حيومة بلده تفضر وذكر أوَّ . 0226
البعثاااة    ماااع أوَّ إىل أنَّاااأيضاااا   وأشاااار. رغباااة حيوماااة رواناااداولينهاااا حتااارتم 

توا ااار تاااوفع احل اياااة لل حي اااة الدولياااة لروانااادا، تصااار حيوماااة روانااادا 
ويف لاااذا . علااا  أو تاااوفر وحااادلا احل اياااة لل اااودفح الااادوليح ا  اااريو

الصاادد، كاااو وفااد بلااده يفضاار واليااة ذات أجاار أطااول و ااو  أكاارب تابعااة 
لوكاااالت الدوليااة واملنظ ااات غااع احليوميااة القاؤ ااة يف ا وَّ إللبعثااة حيااص 

امليااداو لااو تاات يو مااو االضاا ال  باملهااام اإلنسااانية والتع عيااة املوكولااة 
 .228  تتيفر سالمتها إليها ما

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 : ما يلي نص  ، ويف(0225) 0122القرار 

________ 
 .01و  2املرجع نفس ، الصفحتاو  227
 .00و  01املرجع نفس ، الصفحتاو  228
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 ، جملس ا مو إوَّ 
سي ا  راره  باحلالة يف رواندا، والاملتعل قة  إىل عيع  رارات  السابقة إذ يشع

الااااذي أنشااااأ  وجباااا   0223أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 5املاااا ر  ( 0223) 872
املا ر  ( 0222) 202بعثة ا مم املتحد  لتقد  املسااعد  إىل روانادا، و راراتا  

، 0222مااايو /أيااار 07 املاا ر ( 0222) 208 ، و0222أبرياار /نيساااو 20
املاااا ر  ( 0222) 265، و0222يونياااا  /حزيااااراو 8املاااا ر  ( 0222) 225و 
يونياا  /حزيااراو 2املاا ر  ( 0225) 227، و 0222نااوف رب /تشااريو الثاااين 31

 ، الا حددت والية البعثة، 0225

ناااااااوف رب /تشاااااااريو الثااااااااين 8املااااااا ر  ( 0222) 255إىل  اااااااراره  وإذ يشاااااااع
احملي ة اةناؤياة الدولياة لروانادا حملاك اة ا شاهاص  ، الذي أنشأ  وجب 0222

املساا ولح عاااو أع اااال اإلباااد  اة اعياااة وغاااع ذلاات ماااو االنتهاكاااات اةساااي ة 
للقاااانوو اإلنسااااين الااادو  يف إ لااايم روانااادا واملاااواطنح الرواناااديح املسااا ولح عاااو 

أراضاااي  أع اااال اإلبااااد  اة اعياااة وغعلاااا ماااو االنتهاكاااات امل االاااة املرتيباااة يف
ديساا رب / كااانوو ا ول  30و  0222يناااير /كااانوو الثاااين  0الادول اجملاااور  بااح 

املتعل ااااااق  ،0225فرباياااااار /شااااااباط 27املاااااا ر  ( 0225) 278، و ااااااراره 0222
بضرور  القبس عل  ا شاهاص املشاتب  يف ارتيااهبم جرمياة اإلبااد  اة اعياة يف 

 رواندا،
 ،0225ديس رب /كانوو ا ول  0يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

أغسا س /آب 03برسالا وزير  ارجية رواندا املا ر تح  عل ا   وإذ حييط
 هتح إىل ا مح العام،واملوجَّ  0225نوف رب /تشريو الثاين 22 و

 علااااا  أمهياااااة إعااااااد  الالجئاااااح الرواناااااديح إىل وطااااانهم طوعياااااا   يشاااااد دوإذ 
 وساملح، وحتقيق مصاحلة وطنية حقيقية، 

التقارير املست ر  الاا تفياد بوجاود اساتعدادات  يالحم مع بالغ القلق وإذ
عسيرية وع ليات تسلر تقوم هبا عنا ر تابعاة للنظاام الساابق إىل روانادا، وإذ 

وضااا او عاااادم  ياااام الرعاياااا الروانااااديح فعَّالاااة  علااا  ضااارور  اختاااااذ تااادابعيشاااد د 
ة ملوجااودوو يف املهي ااات، بأيَّاايف البلااداو اجملاااور ،  ااو فاايهم احاليااا   املوجااوديو

هم إمااادادات قاااي  لَ تاَ   زعزعاااة االساااتقرار يف روانااادا أوأنشااا ة عسااايرية هتاااد  إىل
لااااذه ا سااااالحة  ا ساااالحة، وذلاااات بااااالنظر إىل وجااااود احت ااااال كبااااع بااااأوَّ  مااااو
اساااااتهدامها دا ااااار روانااااادا، وإذ يرحاااااف يف لاااااذا الساااااياا برنشااااااء ةناااااة  عتااااازميت 

ساااااابت رب /أيلااااااول 7املاااااا ر  ( 0225) 0103التحقيااااااق الدوليااااااة ع ااااااال  بقااااااراره 
0225 ، 

ضاارور  زياااد  اةهااود املبذولااة ملساااعد  حيومااة رواناادا يف هتيئااة  وإذ ي كااد
منااااا  تسااااوده الثقاااااة وال  أنينااااة ماااااو أجاااار تيسااااع عاااااود  الالجئااااح الرواناااااديح 

 املوجوديو يف البلداو اجملاور ، 
علااا  ضااارور  التعجيااار بصااار  املسااااعدات الدولياااة ماااو أجااار  يشاااد دوإذ 

 إنعا  رواندا وتع علا، 
 ااا متر   اااة روسااااء دول من قاااة البحاااعات الياااربى املعقاااود يف  وإذ يرحاااف
وباااإلعالو الصااادر عااو  0225نااوف رب /تشااريو الثاااين 22و  28 القاالر  يااومي
 ،0225نوف رب /تشريو الثاين 22امل متر يف 

للتو اااايات الااااا وفقااااا   أمهيااااة أو تتصاااار  عيااااع الاااادولعلاااا   يشااااد دوإذ 
اعت ااااادلا املااااا متر اإل لي اااااي املعاااااين بتقاااااد  املسااااااعد  إىل الالجئاااااح والعاؤاااااديو 

 05واملشاارديو يف من قااة البحااعات اليااربى املعقااود يف بوجومبااورا يف الفاارت  مااو 
، والتو اااايات الااااوارد  يف إعااااالو القااااالر  بشااااأو 0225فرباياااار /شااااباط 07إىل 
  قة البحعات اليربى، من

االم  جبهااود حيومااة رواناادا املساات ر  لصااوو وإذ يشاايد وا مااو ولتع ااع الس 
 البلد وإنعاش ، 
 اااا  دمااا  املودفاااوو املعنياااوو حبقاااوا اإلنسااااو الاااذيو نشااارلم  وإذ يعااارت 

مفوض ا مم املتحد  الساامي حلقاوا اإلنسااو يف روانادا ماو مساامهة  يل اة ماو 
 أجر حتسح احلالة العامة، 

 سااا ولية حيوماااة روانااادا عاااو ساااالمة وأماااو عياااع أفاااراد البعثاااة  موإذ يسااالَّ 
 ذلت البلد، وغعلم مو املودفح الدوليح الذي يع لوو يف

متديااد واليااة بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  إىل رواناادا يقاارر  - 0
 ؛0226مارس /آذار 8لفرت  هناؤية ح  

يف ضااوء اةهااود اةاريااة السااتعاد  السااالم واالسااتقرار  ،أيضااا   يقاارر - 2
جئح الروانديح إىل وطانهم، تعادير والياة عو طريق العود  ال وعية والساملة لالَّ 

 :البعثة ليي تقوم  ا يلي
رارسااااااة مساااااااعيها احل يااااااد  لل ساااااااعد  يف حتقيااااااق العااااااود   ( أ )

جئااح  ال وعيااة والساااملة الروانااديح إىل وطاانهم ضاا و اإلطااار املرجعاااي لالَّ
لتو ااااايات مااااا متر بوجومباااااورا ومااااا متر   اااااة القاااااالر  لروسااااااء دول من قاااااة 

 حقيقية؛ البحعات اليربى، ويف الع ر عل  حتقيق مصاحلة وطنية 

مساااعد  حيومااة رواناادا يف تيسااع العااود  ال وعيااة والساااملة  (ب)
جئااح، ولبلااو  لااذه الغايااة، دعاام حيومااة رواناادا يف جهودلااا املساات ر  لالَّ 

 لتهيئة منا  تسوده الثقة وال  أنينة عو طريق أداء مهام الر د؛ 

مسااااعد  مفوضاااية ا مااام املتحاااد  لشااا وو الالجئاااح وغعلاااا  (ل)
ت الدولية يف توفع الدعم الساو ي الاالزم إلعااد  الالجئاح إىل مو الوكاال
 وطنهم؛
املسااامهة،  وافقااة حيومااة رواناادا، يف  ايااة احملي ااة اةناؤيااة  (د)

الدوليااة حملاك ااة ا شااهاص املساا ولح عااو أع ااال اإلباااد  اة اعيااة وغااع 
إ لايم ذلت مو االنتهاكات اةسي ة للقانوو اإلنسااين الادو  املرتيباة يف 

رواندا واملواطنح الروانديح املس ولح عو أع ال اإلبااد  اة اعياة وغعلاا 
كااانوو   0مااو االنتهاكااات امل االااة املرتبيااة يف أراضااي الاادول اجملاااور  بااح 

كتاادبع م  اات   0222ديساا رب /كااانوو ا ول  30و  0222يناااير /الثاااين
ا مااع حيومااة حلااح الاات يو مااو تنفيااذ ترتيبااات بديلااة يااتم االتفاااا عليهاا

 رواندا؛
 0 211إىل ا مح العام أو خيفس مستوى  او  البعثاة إىل  ي لف - 3

 أعاله؛  2فرد لالض ال  بالوالية احملدد  يف الفقر  
إىل ا ماح العاام أو خيفاس عادد املارا بح العسايريح  أيضاا   ي لف - 2

 فرد؛ 211ومودفي مقر القياد  وغعلم مو أفراد الدعم العسيريح إىل 
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إىل ا مااح العااام أو يباادأ يف الته اايط لالنسااحاب  ي لااف كااذلت - 5
التاااام للبعثاااة بعاااد انتهااااء فااارت  الوالياااة احلالياااة، علااا  أو ياااتم لاااذا االنساااحاب يف 

 غضوو ستة أسابيع مو انتهاء الوالية؛ 

إىل ا ماااح العاااام أو يقاااوم بساااحف عنصااار الشااارطة املدنياااة  ي لاااف - 6
 للبعثة؛

ىل ا مااح العااام أو يقااوم، يف سااياا ا نظ ااة احلاليااة إ أيضااا   ي لااف - 7
لألمم املتحد ، بدراسة جدوى نقر املعدات غع الفتاكة املوجود  لادى البعثاة، 

 عند انسحاب عنا ر البعثة، الستهدامها يف رواندا؛

بالتعااااوو القاااؤم باااح حيومااة روانااادا والبعثااة يف تنفياااذ  عل ااا   حياايط - 8
نااادا والبعثااة علااا  موا االة تنفياااذ اتفاااا مركاااز البعثاااة واليتهااا، وحياااص حيومااة روا

وأي اتفااااا الحاااق حياار حمااار ذلااات  0223نااوف رب /تشاااريو الثااااين 5املعقااود يف 
 االتفاا مو أجر تيسع تنفيذ الوالية اةديد ؛ 

إىل حيوماااااااة روانااااااادا أو تتهاااااااذ عياااااااع التااااااادابع الالزماااااااة  ي لاااااااف - 2
ملقرر انسحاهبم، بصاور  منظ اة إميانية انسحاب أفراد ومعدات البعثة ا ليفالة
 وآمنة؛

عل  جهود الدول ووكاالت ا مام املتحاد  واملنظ اات غاع  يثل - 01
احليومياااة الاااا  ااادمت مسااااعدات إنساااانية إىل الالجئاااح واملشااارديو احملتااااجح، 
ويشجعها عل  موا لة تقد  لذه املساعدات، وي لاف إىل حيوماة روانادا أو 

 ا وتوزيعها؛توا ر تيسع ع ليات تسلي ه

إىل الاادول والوكاااالت املاحنااة أو تفااي بالتزاماهتااا السااابقة  ي لااف - 00
بتقااااد  املساااااعد  الالزمااااة ةهااااود اإلنعااااا  الااااا تبااااذهلا رواناااادا، وأو تزيااااد لااااذه 

اار لل حي ااة والفعَّااال  املساااعد ، وأو تقااوم، بوجاا   اااص، باادعم التشااغير املبي 
 الدولية لرواندا وإ الح النظام القضاؤي الرواندي؛ 

إىل الااااادول أو تتعاااااااوو تعاونااااااا  كاااااامال  مااااااع حلنااااااة  أيضااااااا   ي لاااااف - 02
 ؛(0225) 0103التحقيق الدولية املنشأ  ع ال  بالقرار 

ا مااااااح العااااااام ورثلاااااا  اااااااااص علاااااا  موا اااااالة تنساااااايق  يشااااااجع - 03
 ذلاااات أنشاااا ة املنظ ااااات والوكاااااالت ا ماااام املتحااااد  يف رواناااادا،  ااااا يف أنشاااا ة

العاملااااااة يف امليااااااداو اإلنساااااااين واإل اااااااؤي، وأنشاااااا ة املااااااودفح املعنيااااااح حبقااااااوا 
 اإلنساو؛ 

إىل ا ماااااااااااح العااااااااااااام أو يقااااااااااادم إىل اجمللاااااااااااس حبلااااااااااااول  ي لاااااااااااف - 02
 اااوب احملاااَرز  عاااو أداء البعثاااة لواليتهاااا والتقااادمتقريااارا   0226فربايااار /شاااباط 0

 وطنهم؛إعاد  الالجئح إىل 

 .أو يبقي لذه املسألة  يد نظره الفعلي يقرر - 05

احلالااة يف رواناادا إوَّ  وعقااف التصااويت،  ااال رثاار الواليااات املتحااد 
 اد تغااعت تغااعا  كبااعا   ااالل وجااود بعثااة ا ماام املتحااد  لتقااد  املساااعد  

ومااع ذلاات، ال تاازال احلالااة يف املن قااة تواجاا  عاادم االسااتقرار . إىل رواناادا
. وجاااود ماااا يزياااد علااا  ملياااوو ماااو الالجئاااح علااا  حااادود روانااادابسااابف 

 وتعتقااد الواليااات املتحااد  أو بعثااة ا ماام املتحااد  ميينهااا أو تلعااف دورا  
يف تساهير عاود  الالجئاح ال وعياة وا مناة إىل دياارلم الساابقة يف لاما  
ومو أجر ذلت، تركزت والية البعثة مو جديد عل  جم وعة ماو . رواندا
ينهااا القيااام هبااا لل ساااعد  علاا  متهيااد ال ريااق إلعاااد  الالجئااح املهااام مي

ولناااااح عنصاااار آ اااار يف حتقيااااق عااااود  الالجئااااح واملصاااااحلة . إىل وطاااانهم
ومو ا مهية احليوياة أو تشاعر . الوطنية ولو ع ر احملي ة الدولية لرواندا

ف ولذا ة. احملي ة با مو امل لوب ملوا لة حتقيقاهتا وحماك اهتا احملايد 
أو تست ر واجبات البعثة لتش ر تقد  املساعد  يف  اية أفراد احملي اة 

أيضا   وتتو ع الواليات املتحد . ومنشآهتا إىل أو يتم تنفيذ ترتيبات بديلة
. أو توا اار البعثااة مساااعد  الوكاااالت اإلنسااانية كل ااا ا تضاات الضاارور 

إىل  أو هتااافل  -بااار وماااو واجبهاااا  -و اااوات ا مااام املتحاااد  ماااو حقهاااا 
معوناااة أفاااراد ا مااام املتحاااد  ا  اااريو وغاااعلم ماااو املاااودفح الااادوليح يف 

  يف أعقاب رحير البعثاة، يتعاح إنَّ  اؤال   ومض  املتحدع. و ت احلاجة
أو حتااااااتفم ا ماااااام املتحااااااد  بوجااااااود  ااااااوى يف رواناااااادا لتقااااااد  املساااااااعد  

 ع ليااااات اإلع ااااار واإلنعااااا  والعدالااااة واملصاااااحلة السياسااااية الالزمااااة يف
  ةاااااف أو تساااااتهدم الشاااااهور الثالااااااة إنَّااااا ااااااؤال   وا تاااااتم كل تااااا . لنااااااح

لواليااااااة البعثااااااة يف إ امااااااة  ااااااط إمااااااداد سااااااو ي غااااااع عساااااايري  ا  ااااااع 
 تلااااااال وكاااااااالت ا ماااااام املتحااااااد  واملنظ ااااااات غااااااع احليومياااااااة  لاااااادعم
اسااااااتفادت ماااااو وجااااااود شاااااابية الساااااو يات واالتصاااااااالت الواسااااااعة  الاااااا
 .222للبعثة التابعة

 0122ت لصااااا  القااااارار وفااااد فرنسااااا  اااااوَّ  ساااااا أوَّ وذكاااار رثاااار فرن
وبين ااااا أحاطااااات . ، وليناااا  فعاااار ذلااااات دوو تأييااااد كاماااار لااااا (0225)

باااالت ورات اإلةابياااة الاااا حتااادع، ال تااازال روانااادا عل اااا   حيوماااة فرنساااا
للاادور ونظاارا   .ومن قااة البحااعات اليااربى تواجاا  مشاااكر بالغااة اا ااور 

ا و، كانت حيومة فرنساا تأمار أو اإلةايب الذي  امت ب  البعثة ح  
ورغم . تبق  لذه الع لية جارية لتنفيذ املهام الا كلفها هبا جملس ا مو

أو حيومااة بلاااده كانااات تفضاار عااادم اختااااذ  اارار ا و برهنااااء الع لياااة يف 
و ااااد . ، فقااااد اختااااذت حيومااااة رواناااادا  اااارارا   تلفااااا  0226مااااارس /آذار

تتاااازامو املغااااادر   الَّ أ ا تأمااااربااااذلت القاااارار ولينهااااعل ااااا   أحاطاااات فرنسااااا
ويف . النهاؤية لألمام املتحاد  ماع تادلور احلالاة يف ذلات اةازء ماو أفريقياا

تقااااااوم  وَّ  الضاااااارور  سااااااتزداد لاااااذا الصاااااادد، تعتقااااااد حيومااااااة فرنسااااااا أوَّ 
املتحد  بدور يف رواندا  جرد رحير البعثاة، وحتاص حيوماة روانادا  ا مم

مااااااع ا مانااااااة العامااااااة بشااااااأو لااااااذه علاااااا  التاااااازام املرونااااااة يف املفاوضااااااات 
 .251املسألة

دما ، واحليومااااة املصاااااحلة الوطنيااااة ماضااااية  تاااا وذكاااار رثاااار رواناااادا أوَّ 
اةديد  لرواندا متينت، بالتعاوو مع عدد كبع مو الدول ا عضاء، مو 
حتقياااق اليثاااع يف ا شاااهر القليلاااة ا  اااع ، باااالرغم ماااو الااانقص احلااااد يف 
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فقاد . شروط مو بعس   اعات اجملت ع الدو املوارد والدعم احملدود وامل
ود إحااراز تقاادم  . متيناات مااو هتيئااة منااا  لألمااو واالسااتقرار دا اار البلااد

كبااع يف اإلنعااا  اال تصااادي واالجت اااعي، و ااد أسااهم تعيااح اة عيااة 
. لقضا  باحملي اة العلياا يف إنعاا  النظاام القضااؤي الاوطينم  را   الوطنية

ةهاااود اهلاؤلاااة الاااا تباااذهلا حيوماااة روانااادا، وماااع ذلااات فعلااا  الااارغم ماااو ا
دلاات بعاااس املشااااكر  اؤ اااة، ولاااي تتضااا و مثاااول مااارتي  جرمياااة إبااااد  
 ا جناااااس أمااااام العدالااااة علاااا  الصااااعيديو الااااوطين والاااادو ؛ ووضااااع حاااادو 
للتساالر والتهريااف مااو جانااف القااوات املساالحة الروانديااة السااابقة علاا  

جئاااح يف  ي اااات الالجئاااح؛ طاااول احلااادود الغربياااة لروانااادا؛ وتروياااع الال
وال مييو لبعثة ا مم املتحد ، . والتع ع اال تصادي واالجت اعي لرواندا

ة أولويااة مااو تلاات ا ولويااات، وعلاا  وال يتو ااع منهااا، أو تسااتجيف  يَّاا
. الرغم مو ذلت، فقد  درت حيومة رواندا املساعد  الا  دمتها البعثة

راغاااا  ماااو حياااص الااادعم الساااو ي وساااترتح مغاااادر  بعثاااة ا مااام املتحاااد  ف
ساوابق وبنااء  علا   وهلاذا،. وز يف رواناداالَعا مناطقوتيسع املوا الت يف 

يف حالة ك بوديا وبعثات حفام الساالم ا  ارى التابعاة لألمام املتحاد ، 
طلباات حيومااة رواناادا منحهااا بعااس املعاادات غااع املهليااة التابعااة للبعثااة 

تيااوو م شاارا  علاا  حسااو نيااة  عنااد مغادرهتااا، ومااو شااأو لااذه املاان  أو
حيومة روانادا  أوَّ أيضا   وذكر املتحدع. الدول ا عضاء وا مانة العامة

عل  استعداد لت ديد فرت  وجود البعثة ملد  االاة أشهر بشارط أو تعادَّل 
ما بعدلا، ستوا ر حيومة  و الل لذه الفرت  ويف. واليتها طبقا  لذلت

واناادا كفالااة تااوفع ا مااو للج يااع يف رواناادا،  ااا يف ذلاات مودفااو ا ماام ر 
و د د االتفاا بح حيومة رواندا واحملي ة الدولياة علا  اختااذ . ملتحد ا
دابع إضااافية ترمااي إىل ضاا او احل ايااة ملااودفي احملي ااة، وسااو  تنظاار تاا
يومااااااة رواناااااادا يف أيااااااة احتياجااااااات أ اااااارى يف جمااااااال ا مااااااو حسااااااف ح
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