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ــاء القــدرات واملســاعدة اإلنســانية وت   ــز حقــوق اإلنســان  جمــاالت بن عزي
  وتنسيق أنشطة أخرى؛

أنه ريثما جترى مشـاورات إضـافية بـني األمـم      يقرر  - ٢  
املتحدة وحكومة أنغوال، سيتألف مكتب األمـم املتحـدة يف أنغـوال مـن     
عدد يصل إىل ثالثني موظفا متخصصا من الفئة الفنية، فضال عما يلـزم  

  من املوظفني اإلداريني وموظفي الدعم اآلخرين؛
أن وحـدة تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية بـاألمم      يؤكد   - ٣  

  املتحدة ستواصل العمل وستمول بتشكيلها احلايل؛
ــة، وال ســيما االحتــاد    يهيــب  - ٤   ــع األطــراف املعني جبمي

ــة تنقــل     ــام ألنغــوال، ضــمان ســالمة وأمــن وحري الــوطين لالســتقالل الت
ــرام      ــاملني معهــم واحت ــوظفني الع مركــزهم مــوظفي األمــم املتحــدة وامل

  احتراما كامال؛

ــرام اتفــاق    يهيــب   - ٥   حبكومــة أنغــوال واألمــني العــام إب
  بشأن مركز البعثة يف أقرب وقت ممكن؛

ــة    يعــرب  - ٦   عــن اســتعداده الســتعراض تشــكيل ووالي
وجود األمـم املتحـدة يف أنغـوال بنـاء علـى توصـية يقـدمها األمـني العـام          

  بالتشاور مع حكومة أنغوال؛
ألمني العام تقدمي تقرير كل ثالثة أشـهر  إىل ا يطلب  - ٧  
يف أنغوال، مبـا فيهـا توصـياته بشـأن تـدابري إضـافية ميكـن         تعن التطورا

  للمجلس أن ينظر فيها بغية تعزيز عملية السلم يف أنغوال؛
أن يبقـــي هـــذه املســـألة قيـــد نظـــره الفعلـــي.  يقـــرر  - ٨  

      
  البنود املتعلقة باحلالة يف رواندا  -  ٥    

  
  حلالة املتعلقة بروانداا  -ألف 

ــؤرخ     ــرر املـ ــارس  ٨املقـ ــة  ١٩٩٦آذار/مـ (اجللسـ
  )١٩٩٦( ١٠٥٠): القرار ٣٦٤٠

آذار/مــــــارس  ٨، املعقــــــودة يف ٣٦٤٠يف اجللســــــة   
ــه يف     ١٩٩٦ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل    تقرير األمني العام عن بعثة 

شباط/فرباير واملقدم عمال بقرار جملـس   ٢٩، املؤرخ )١(رواندا
ــن  ــال   ١٩٩٥( ١٠٢٩األمــ ــدول األعمــ ــرار جــ ــد إقــ ). وبعــ

ومبوافقــة اجمللــس، دعــا الــرئيس (بوتســوانا) ممثــل روانــدا، بنــاء  
على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بـدون أن يكـون لـه احلـق     

  ت.يف التصوي
وقال األمني العام يف تقريـره إن األوضـاع يف روانـدا،      

عنــدما خـــرج البلـــد مـــن احلــرب األهليـــة واإلبـــادة اجلماعيـــة   
، ١٩٩٤متوز/يوليـه   ١٩بتشكيل حكومة الوحـدة الوطنيـة يف   

تكـن هنـاك    كانت ال تقل شـيئا عـن أوضـاع الكـوارث. إذ مل    
__________ 

  )١(  S/1996/149.  

ادات إدارة أو اقتصــاد، وال نظــام قضــائي أو تعليمــي، وال إمــد
باملياه والكهرباء، وال نقـل؛ وكـان السـكان عـالوة عـن ذلـك       
ال يزالــون يشــعرون بصــدمة قويــة. لكــن الظــروف يف روانــدا   
ــها رغــم أن عــددا كــبريا مــن الســكان      ــدأت تعــود إىل طبيعت ب

يزالون من الالجئني أو املشردين. وإىل جانـب اجلهـود الـيت     ال
هـا مـن وكـاالت    بذهلا الروانديون أنفسهم، عملت البعثة وغري

األمم املتحدة والوكـاالت الدوليـة مـع احلكومـة علـى إصـالح       
احليويــة،  اهلياكــل األساســية وإعــادة تأهيــل قطاعــات االقتصــاد

ــاعدة      ــوفري املسـ ــور، وتـ ــات العبـ ــاء خميمـ ــام، وبنـ ــة األلغـ وإزالـ
اإلنسانية. وقد أتاح وجود البعثة الشعور بـاألمن والثقـة لـدى    

ة واملؤسسـات احلكوميـة الدوليـة    ممثلي وكـاالت األمـم املتحـد   
واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت عملــت يف مجيــع أحنــاء البلــد،   
ــاش يف     ــق االنتعـ ــى حتقيـ ــدا، علـ ــعبة جـ ــروف صـ ــا يف ظـ أحيانـ

ــره املــؤرخ    ــدا. وأشــار األمــني العــام إىل تقري كــانون  ٣٠روان
فأكــد جمــددا علــى رأيــه أن األمــم املتحــدة  ١٩٩٦الثاين/ينــاير 

. )٢(د تؤديـه حـىت بعـد انتـهاء واليـة البعثـة      سيكون هلا دور مفي
ــم       ــارات الســتمرار وجــود األم ــة خي ــام ثالث ــدم األمــني الع وق

__________ 

  )٢(  S/1006/61.  
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املتحدة: إما إنشـاء مكتـب سياسـي صـغري لـدعم اجلهـود الـيت        
ــد       ــة وتوطي ــز املصــاحلة الوطني ــة لتعزي ــة الرواندي ــذهلا احلكوم تب
النظام القضائي وتسهيل عودة الالجئني وإعادة تأهيل اهلياكـل  
األساسـية للبلـد؛ أو إنشـاء مكتـب سياسـي وعنصـر عســكري       
يتألف مـن مـراقبني عسـكريني لرصـد ودعـم عـودة الالجـئني؛        

إنشاء مكتب سياسي وعنصر عسكري يتألف مـن مـراقبني    أو
عســكريني لرصــد ودعــم عــودة الالجــئني؛ أو إنشــاء مكتــب     
إقليمي يتوىل مسؤوليات تعزيز السالم واالستقرار والتنميـة يف  

ة الــبحريات الكــربى ككــل. وأبلــغ األمــني العــام اجمللــس  منطقــ
ــرغم مــن التقــدم الكــبري حنــو اســتعادة األوضــاع       ــى ال ــه عل بأن
الطبيعية يف رواندا، فإن ما ساد من سالم نسيب سـيكون حتـت   

مليـون الجــئ، مــن   ١,٥وطـأة هتديــد مسـتمر مــا دام ال يــزال   
بينـــهم عناصـــر مـــن اجلـــيش الروانـــدي الســـابق وامليليشـــيات، 

يزالون خييمون على طول احلـدود. ويشـكل الوضـع األمـين      ال
عامال رئيسيا يف تثبيط الالجئني عن العودة، وبالتايل فإن نشـر  
أفراد األمم املتحدة العسكريني يف املنـاطق الـيت مـن املتوقـع أن     
تعــود إليهــا أعــداد كــبرية مــن الالجــئني مــن شــأنه أن يعجــل     

 دعم لوجسيت هم يف أمـس  بعملية العودة عرب بناء الثقة وتوفري
احلاجة إليه. ومع ذلك، فإن اخليارات املذكورة أعاله تتطلـب  
موافقة احلكومـة الروانديـة؛ ومبـا أهنـا مل توافـق بعـد، يبـدو أنـه         

ــة       ال ــع العناصــر املدني ــل جلمي ــار ســوى االنســحاب الكام خي
 ١٠٢٩مــن القــرار  ٥والعســكرية التابعــة للبعثــة وفقــا للفقــرة  

لــــرغم مــــن هــــذا االنســــحاب، ســــتبقى  ). وعلــــى ا١٩٩٥(
وكاالت األمم املتحدة وبراجمها األخـرى يف هـذا البلـد لتنفيـذ     

  الواليات املنوطة هبا.
ويف اجللسة نفسها، وّجـه الـرئيس أيضـا انتبـاه أعضـاء        

ــاورات        ــد خــالل مش ــد أُع ــان ق ــرار ك ــس إىل مشــروع ق اجملل
  .)٣(اجمللس السابقة

__________ 

  )٣(  S/1996/177.  

اه أعضاء اجمللـس  ويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس انتب  
ــة   ــالة مؤرخــ ــباط/فرباير  ٢٣إىل رســ ــة إىل  ١٩٩٦شــ موجهــ
من ممثل زائري ينقل هبا موقـف بلـده مـن     )٤(رئيس جملس األمن

التقرير املؤقـت للجنـة الدوليـة للتحقيـق يف اإلدعـاءات املتعلقـة       
بتزويــد زائــري قــوات حكومــة روانــدا الســابقة باألســلحة أو       

موجهـة   ١٩٩٦ذار/مـارس  آ ٦التدريب، وإىل رسالة مؤرخـة  
حييل هبا نص رسـالة   )٥(من األمني العام إىل رئيس جملس األمن

موجهــة إىل األمــني العــام مــن   ١٩٩٦آذار/مــارس  ١مؤرخــة 
رواندا تعرب فيها عن قبوهلا عرض األمـني العـام اإلبقـاء علـى     
مكتــب املمثــل اخلــاص ملــدة ســتة أشــهر، وتطــرح فيهــا قائمــة   

  تركّز عليها وكاالت األمم املتحدة.باجملاالت اليت ينبغي أن 
وشــكر ممثــل روانــدا األمــني العــام علــى تقريــره الــذي    

يظهر حدوث تطور إجيايب للوضع يف رواندا. وقـال إن إنشـاء   
حكومة ائتالفية وبرملان ميثل كل اجلماعات هو عالمـة كـربى   
على بـدء عمليـة املصـاحلة الوطنيـة. وأبلـغ املـتكلم اجمللـس بـأن         

ــادة الالجـــئني إىل  احلكومـــة وضـــع ــة إلعـ ــرة سياسـ ت ألول مـ
أوطاهنم، وهي قد ترمجت التزاماهتا إىل أعمال بواسـطة طائفـة   
متنوعة من التدابري. وقد أفضت هذه التدابري بالفعل إىل عـودة  

مليـــون الجـــئ يف ســـنة واحـــدة، مبـــن فـــيهم الالجئـــون    ٢,٣
. ومــن ١٩٥٩الســابقون الــذين كــانوا خــارج البلــد منــذ عــام 

الحات، قال إن إصـالح اجلهـاز القضـائي ال يـزال     حيث اإلص
ــده؛ وإن      ــة بلـ ــات حكومـ ــم أولويـ ــدى أهـ ــا إحـ ــكل أيضـ يشـ
احلكومــة قــد شــرعت يف إعــادة تنظــيم وتعزيــز قــوات الــدرك   
والشرطة وتعتزم البدء يف تسـريح جـزء مـن اجلـيش. وقـال إن      
ــدا      ــة لروان ــة الدولي ــال للمحكم ــع إىل التشــغيل الفع ــده يتطل بل

تضـــميد اجلـــراح الـــيت خلفتـــها اإلبـــادة   كخطـــوة أساســـية يف
اجلماعية. وأعرب عن أمله يف أن تقـوم األمانـة العامـة بـإجراء     

__________ 

  )٤(  S/1996/132.  
  )٥(  S/1996/176.  
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حتليــل جــاد خلربهتــا الــيت حصــلت عليهــا مــؤخرا مــع البعثــة يف  
رواندا وذلـك قبـل اإلبـادة اجلماعيـة وبعـدها، ويف أن تسـتنتج       
الدروس الصحيحة. وقال إن حكومة بلده تتوقع، وهـي تعيـد   

لبعثــة إىل األمــم املتحــدة يف بيئــة آمنــة بشــكل عــام، أن قــوات ا
متتثــل األمانــة العامــة اللتزامهــا إزاء روانــدا ألن بعــض املســائل  
اليت أثارهتا احلكومة مل تلق آذانا صاغية. وأبلغ املـتكلم اجمللـس   
بأن احلكومة قبلت بعرض األمني العـام املتعلـق بإنشـاء مكتـب     

ة لتعزيــز النظــام القضــائي سياسـي صــغري يــدعم اجلهــود املبذولــ 
ــد،     ويســهل عــودة الالجــئني وإصــالح اهلياكــل األساســية للبل
ويكون مبثابة متابعـة لبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل       

  .)٦(رواندا
وحتــدث ممثــل إيطاليــا بالنيابــة عــن االحتــاد األورويب        

، فــذكر أنــه علــى الــرغم مــن اهلــدوء  )٧(والبلــدان املنتســبة إليــه
تقرار النســبيني اللــذين يســودان يف البلــد، هنــاك مســائل واالســ

خطرية، تتعلق بالالجئني والنظام القضائي وازدحام السـجون،  
ينبغي معاجلتها على سـبيل األولويـة لتحقيـق املصـاحلة الوطنيـة      
واالســتقرار يف املســتقبل. وشــدد املــتكلم علــى أمهيــة احملكمــة   

ة منـاخ الثقـة، وعلـى    اليت تعد أساسـية السـتعاد   االدولية لرواند
احلاجة إىل ضمان احلماية ملوظفي احملكمة ومبانيهـا. وقـال إنـه    
ــذي خلُــص إىل أن      ــام ال ــيم األمــني الع ــرأي مــع تقي يتفــق يف ال
رواندا كان بوسعها االستفادة من مرحلة أخرى من مشـاركة  
األمم املتحدة يف توطيد السلم واألمن، وأبدى ترحيبـه مبوافقـة   

ــى االحت  ــايل عل ــب سياســي. وأكــد أن إحــدى    كيغ ــاظ مبكت ف
األولويات الرئيسـية ملسـتقبل وجـود األمـم املتحـدة يف روانـدا       
ســـتظل تتمثـــل يف دعـــم جهـــود احلكومـــة الراميـــة إىل تعزيـــز   
ــة األمــم     ــاح إىل مواصــلة عملي ــة. وأشــار بارتي املصــاحلة الوطني
املتحدة لرصد حقوق اإلنسـان يف روانـدا، الـيت يوليهـا االحتـاد      

__________ 

  )٦(  S/PV.3640 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
: إستونيا وبلغاريا وبولندا واجلمهورية ٤املرجع نفسه، الصفحة  )٧(  

  التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا والتفيا ومالطة.

أمهية أساسية. ويف اخلتام، شدد املتكلم علـى األمهيـة   األورويب 
اليت تتسم هبا مواصلة اجلهـود مـن أجـل التحضـري لعقـد مـؤمتر       
إقليمي للسالم واألمن والتنميـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى،     

  .)٨(مثلما ينص على ذلك مشروع القرار
وقبل التصويت، أشار ممثل أملانيا إىل أن دعوة روانـدا    

أتاحــت “ م يف فتـرة مــا بعــد اإلبـادة اجلماعيــة  الســال بنـاء ”إىل 
ــى أســاس الفصــل      ــرار عل جمللــس األمــن أن يضــع مشــروع الق
السادس من ميثاق األمـم املتحـدة. وشـدد علـى أمهيـة العمليـة       
امليدانية حلقوق اإلنسان يف روانـدا، الـيت تشـكل أحـد التـدابري      

املتحـدة  احلقيقية لبناء الثقة. وبعد أن رحب بكون بعثـة األمـم   
لتقدمي املساعدة إىل رواندا ستسهم يف محايـة احملكمـة الدوليـة،    
أشار إىل ضرورة االتفاق على ترتيبـات جديـدة لفتـرة مـا بعـد      
انسحاب البعثـة. ويف اخلتـام، أبلـغ املـتكلم اجمللـس بـأن األمـني        
العام سيقدم توصية بشأن متكني رواندا من استخدام املعـدات  

دى البعثــة، وأعــرب عــن أملــه يف أن  غــري الفتاكــة املوجــودة لــ 
يأخــذ أي قــرار بعــني االعتبــار االحتياجــات الضــخمة لروانــدا  

  .)٩(يف هذا الصدد
ــده ملشــروع        ــل اململكــة املتحــدة عــن تأيي وأعــرب ممث

القرار الذي سيضع ثقل جملس األمن وراء اقتراح األمني العـام  
شـار  املتعلق باالحتفاظ مبكتب املمثل اخلـاص لألمـني العـام. وأ   

أيضا إىل األمهية اخلاصة لألمن الذي ستوفره البعثـة للمحكمـة   
الدولية وذلك إىل حني انسحاب قوات البعثـة. وقـال إن بلـده    
يعلق أيضا أمهية كبرية على التوضيح املبكر مـن األمانـة العامـة    
للترتيبــات احملــددة فيمــا يتعلــق بتــوفري احلمايــة للمحكمــة بعــد   

ــن أمه    ــرغم م ــى ال ــم    االنســحاب. وعل ــة األم ــة األخــذ بأنظم ي
املتحدة يف التخلي عن معدات البعثة، أعرب املتكلم عـن أملـه   
يف توخي بعض املرونة لفائدة رواندا. ويف اخلتام، شجع مجيـع  

__________ 

  )٨(  S/1996/177.  
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  
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الدول يف املنطقة على التعاون الوثيق فيما بينـها، وال سـيما يف   
مــا يتعلــق بعــودة الالجــئني، للمســاعدة علــى إجيــاد احتمــاالت 

حالل سـالم واسـتقرار دائمـني يف منطقـة الـبحريات      حقيقية إل
  .)١٠(الكرى

وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن تأييده للقرار وأشـار    
بارتياح إىل االستقرار اجلزئي الذي يتسم به الوضع. وقال إنـه  
ال يــزال يتعـــّين، مـــع ذلـــك، حـــل مشـــاكل عديـــدة أخطرهـــا  

ــددهم حــوايل مليــ      ــالغ ع وين مشــكلة املشــردين والالجــئني الب
قــد يــنجم عــن تلــك املشــكلة مــن هتديــد بزعزعــة   نســمة، ومــا

االســتقرار. وهــذه املشــكلة املعقــدة الكــبرية النطــاق ال ميكــن    
حلها بغري التعاون النشط من جانـب اجملتمـع الـدويل، ولـذلك     
قال إن بلده يويل أمهية إلنشاء مكتب سياسـي لألمـم املتحـدة    

ة إىل تعزيــز مــن أجــل دعــم حكومــة روانــا يف جهودهــا الراميــ 
ــاء األمـــم املتحـــدة علـــى علـــم     ــة إبقـ ــتقرار، وبغيـ ــة واالسـ الثقـ
بالتطورات. وأعـرب عـن ثقتـه يف أن سـالمة مـوظفي احملكمـة       
الدوليــة والوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات الدوليــة األخــرى  

  .)١١(ستكون مضمونة بعد انسحاب البعثة
ــأعربوا عــن         ــتكلمني آخــرين ف ــدة م ــة ع وأخــذ الكلم

ــر  ــدهم للق ــد،   تأيي ــة يف البل ار، وأشــاروا إىل التطــورات اإلجيابي
وأعربـــوا عـــن قلقهـــم إزاء املســـائل الـــيت تـــزال عالقـــة ومنـــها  

مليـــون الجـــئ. وأعـــرب معظـــم  ١,٧بـــاألخص مشـــكلة الــــ 
املتكلمني عن تأييدهم لعمل احملكمة الدوليـة والعمليـة امليدانيـة    
حلقوق اإلنسان يف رواندا واستمرار وجود املكتب السياسـي،  
ــانية      ــاعدة اإلنسـ ــوفري املسـ ــاالت إىل تـ ــدول والوكـ ــوا الـ ودعـ

. وأعــرب الكــثري )١٢(والــدعم لبعثــات األمــم املتحــدة األخــرى
__________ 

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  
  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  
 ٩(شـــيلي)؛ والصـــفحتان  ٦و  ٥املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان   )١٢(  

-(غينيــا  ١١و  ١٠(مجهوريــة كوريــا)؛ والصــفحتان    ١٠ و
(بولنــدا)؛  ١٢(الصــني)؛ والصــفحة   ١١بيســاو)؛ والصــفحة  

من البلدان أيضا عن األمل يف إجياد وسيلة لكي حتتفظ روانـدا  
ــتخدامها يف     ــة اسـ ــة بغيـ ــة للبعثـ ــة التابعـ ــري الفتاكـ ــدات غـ باملعـ

  .)١٣(األغراض املثمرة
ح مشـروع القـرار للتصـويت    ويف اجللسة نفسها، طُـر   

ــرار   )، ويف ١٩٩٦( ١٠٥٠واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  إن جملس األمن،  
  إىل قراراته السابقة بشأن احلالة يف رواندا، إذ يشري  
ــد نظــر    ــؤرخ    وق ــام امل ــر األمــني الع شــباط/فرباير  ٢٩يف تقري
  ،عن بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل رواندا ١٩٩٦

 ١٩٩٦آذار/مـــــارس  ١بالرســـــالة املؤرخـــــة   وإذ يرحـــــب  
  واملوجهة إىل األمني العام من وزير اخلارجية والتعاون يف رواندا،

  بعمل البعثة وباألفراد الذين يعملون فيها، وإذ يشيد  
استمرار أمهية اإلعادة الطوعية لالجئني الروانـديني   وإذ يؤكد  

  حقيقية،إىل وطنهم ساملني وحتقيق مصاحلة وطنية 
ــى دور ومســؤولية      وإذ يشــدد   ــا عل ــيت يعلقه ــة ال ــى األمهي عل

حكومة روانـدا يف تعزيـز هتيئـة منـاخ تسـوده الثقـة واألمـن والطمأنينـة،         
  ويف العودة الساملة لالجئني الروانديني،

علــى األمهيــة الـيت يعلقهــا علــى أن تتصــرف   وإذ يشـدد أيضــا   
ــؤمتر ا    ــيت اعتمــدها امل ــا للتوصــيات ال ــدول وفق ــدمي  ال إلقليمــي املعــين بتق

املسـاعدة إىل الالجـئني والعائـدين واملشـردين املعقـود يف بوجومبـورا يف       
، ومـؤمتر قمـة رؤسـاء دول    ١٩٩٥شباط/فرباير  ١٧إىل  ١٥الفترة من 

تشـرين   ٢٩و  ٢٨منطقة البحريات الكربى املعقـودة يف القـاهرة يـومي    
ــة املعقــــود يف أ ١٩٩٥الثــــاين/نوفمرب  ــا يف ، ومــــؤمتر املتابعــ ديــــس أبابــ

، وكـــذلك علـــى األمهيـــة الـــيت يعلقهـــا علـــى ١٩٩٦شـــباط/فرباير  ٢٩
اســتمرار اجلهــود الراميــة إىل عقــد مــؤمتر إقليمــي بشــأن الســلم واألمــن   

  والتنمية يف منطقة البحريات الكربى،
ــع       وإذ يشــجع   ــا م ــا تام ــاون تعاون ــى أن تتع ــدول عل ــع ال مجي

) املؤرخ ١٩٩٥( ١٠١٢ار اللجنة الدولية للتحقيق املنشأة مبوجب القر
  ،١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ٧

__________ 

 ١٤(إندونيســـــــيا)؛ والصـــــــفحتان  ١٤و  ١٣والصـــــــفحتان 
  (هندوراس). ١٥  و

(إندونيسيا)؛ والصـفحتان   ١٤و  ١٣ع نفسه، الصفحتان املرج  )١٣(  
  (مجهورية كوريا). ١٠و  ٩
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بأمهية العملية امليدانية حلقوق اإلنسـان يف روانـدا    وإذ يعترف  
ملسامهتها يف هتيئة مناخ الثقة يف ذلـك البلـد، وإذ يعـرب عـن قلقـه ألنـه       
قد ال يتسىن اسـتمرار وجودهـا يف مجيـع أحنـاء روانـدا مـا مل يـتم تـأمني         

  يف املستقبل القريب جدا،أموال كافية لذلك الغرض 
إزاء كفالــة التشــغيل الفعــال للمحكمــة  عــن قلقــه وإذ يعــرب  

تشرين  ٨) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٥الدولية لرواندا املنشأة مبوجب القرار 
  ،١٩٩٤الثاين/نوفمرب 

علــى اجلهــود املســتمرة الــيت تبــذهلا حكومــة روانــدا   وإذ يــثين  
  حلفظ السلم واألمن ولتعمري البلد وإنعاشه،

اهتمامه بأن تواصل األمـم املتحـدة أداء دور فعـال     وإذ يؤكد  
يف مساعدة حكومة رواندا على تشجيع عودة الالجـئني وتوطيـد منـاخ    

  تسوده الثقة واالستقرار وإنعاش رواندا وتعمريها،
مسؤولية حكومـة روانـدا عـن سـالمة وأمـن       وإذ يكرر تأكيد  

الــدوليني العــاملني يف مجيـع أفــراد األمــم املتحــدة وغريهــم مــن املــوظفني  
  البلد،

ــا   - ١   ــام     حيــيط علم ــذها األمــني الع ــيت اخت ــات ال بالترتيب
ــداء مــن      ــدا، ابت ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل روان لســحب بعث

) املــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٢٩، عمــال بقــرار اجمللــس ١٩٩٦آذار/مــارس  ٩
  ؛١٩٩٥كانون األول/ديسمرب  ١٢

يف رواندا قبيـل انسـحاهبا    لعناصر البعثة املتبقية يأذن  - ٢  
النهائي باملسامهة، باالتفـاق مـع حكومـة روانـدا، يف محايـة أفـراد ومقـر        

  احملكمة الدولية لرواندا؛
ــدمي توصــيات إىل     يرحــب  - ٣   ــام تق ــاعتزام األمــني الع ب

اجلمعية العامة فيما يتعلـق باملعـدات غـري الفتاكـة املوجـودة لـدى البعثـة        
مــن  ٧تسـتخدم يف روانــدا وفقـا للفقـرة    الـيت ميكـن التخلـي عنــها لكـي     

ــراره  ــع   ١٩٩٥( ١٠٢٩ق ــدا أن تتخــذ مجي ــة روان ) ويطلــب إىل حكوم
اخلطوات الالزمة لكفالة انسحاب أفراد البعثة، واملعدات اليت لـن تبقـى   

  يف رواندا، بدون أي عائق وعلى حنو منظم وآمن؛
األمـني العـام علـى أن حيـتفظ، باالتفـاق مـع        يشجع  - ٤  

ندا، مبكتب لألمـم املتحـدة يف روانـدا، يرأسـه ممثلـه اخلـاص       حكومة روا
ويشمل شبكة االتصاالت وحمطة اإلذاعة التابعتني حاليا لألمم املتحدة، 
بغرض دعم اجلهود اليت تبذهلا حكومة رواندا لتعزيز املصـاحلة الوطنيـة،   
ــودة الالجــئني وإصــالح اهلياكــل        ــام القضــائي، وتيســري ع ــز النظ وتعزي

البلد، وتنسيق اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة حتقيقا هلـذه   األساسية يف
  الغاية؛

علــى اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول، مبــا يف ذلــك   يــثين  - ٥  
الـــدول اجملـــاورة، واألمـــم املتحـــدة والوكـــاالت التابعـــة هلـــا، واالحتـــاد  
األورويب، واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تقــدم املســاعدة اإلنســانية       

شردين، ويؤكـد األمهيـة الـيت يعلقهـا علـى مواصـلة اجلهـود        لالجئني وامل
اليت تبـذهلا حكومـة روانـدا والـدول اجملـاورة واجملتمـع الـدويل ومفوضـة         
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني لتيسـري العـودة الطوعيـة املبكـرة     
اآلمنــة واملنظمــة لالجــئني الروانــديني إىل بلــدهم وفقــا لتوصــيات مــؤمتر  

  بوجومبورا؛
ــدمي    يطلــــب  - ٦   ــلة تقــ ــات مواصــ ــدول واملنظمــ إىل الــ

املساعدة من أجـل إعـادة تعمـري روانـدا وإصـالح اهلياكـل األساسـية يف        
البلد، مبا يف ذلك نظام العدالة يف رواندا، بصورة مباشرة أو من خـالل  
صندوقي األمم املتحـدة االسـتئمانيني لروانـدا، ويـدعو األمـني العـام إىل       

انت احلاجة تدعو إىل تعديل نطـاق وأغـراض هـذين    أن ينظر فيما إذا ك
  الصندوقني لكي تتمشى مع ا ملتطلبات الراهنة؛

ــا  - ٧   إىل الـــدول أن تســـاهم علـــى ســـبيل   يطلـــب أيضـ
ــدا،     ــة حلقــوق اإلنســان يف روان ــة امليداني االســتعجال يف تكــاليف العملي
ويشــجع األمــني العــام علــى أن ينظــر يف اختــاذ مــا ميكــن مــن خطــوات    

  أساس مايل أضمن للعملية؛لتوفري 
إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس حبلـول       يطلب  - ٨  

تقريرا عن الترتيبات اليت جرى االتفـاق بشـأهنا    ١٩٩٦نيسان/أبريل  ٥
مع حكومة رواندا من أجل محاية أفـراد ومقـر احملكمـة الدوليـة لروانـدا      
ــا عمــــال    بعــــد انســــحاب البعثــــة وعــــن الترتيبــــات الــــيت اضــــطلع هبــ

أعـــاله، وأن يبقــي اجمللـــس بعــد ذلـــك علــى اطـــالع وثيـــق     ٤ الفقرةبــ 
  بالتطورات اليت تطرأ على احلالة؛

  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.يقرر   - ٩  
بعد التصويت، قال ممثل فرنسا إنه من املُِلح حماكمـة  و  

جمرمــي احلــرب أمــام احملكمــة الدوليــة، وهــي عمليــة مــن شــأهنا 
ــن آالف ا  ــثريين مـ ــة الكـ ــذين تربئـ ــاء الـ ــال والنسـ ــانوا لرجـ  كـ
أن وذكــر أن بلــده كــان يفضــل  يعيشــون وقتئــذ يف الســجن.  

تسـتمر إناطـة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل روانـدا         
ومــع مبهامهــا الكــثرية علــى النحــو الــذي حــدده األمــني العــام. 

ن األمم املتحدة من مواصلة املكتب السياسي سيمكِّذلك فإن 
إىل روانـــدا يف جمـــاالت ضـــرورية، وخباصـــة  تقـــدمي املســـاعدة 

املصاحلة الوطنية. وأكد أن املصاحلة الوطنية يف رواندا تتضمن 
ــذين هــم خــارج ا    ــديني ال ــاحلــوار مــع الروان ــون يف لبل د ويرغب

العودة، ولكن ليس مع مرتكيب جرائم إبادة األجنـاس. وأشـار   
صـل  إىل أن األمن احلقيقي يف املنطقة لن يتحقق مـا مل يـتم التو  

إىل حـــل شـــامل جلميـــع املشـــاكل السياســـية واإلنســـانية يف      
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املنطقة. وأعرب عن اعتقـاده بـأن عقـد مـؤمتر للسـالم واألمـن       
والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى، برعايــة األمــم املتحــدة 
وبالتعاون مع منظمة الوحدة األفريقية، سـيكون مفيـداً، وقـال    

فاوضات جمموعـة  هذا هو ما ستسفر عنه مإنه يأمل أن يكون 
    .)١٤(شمل األمم املتحدة بصفة مراقباليت تاخلمسة يف تونس 

وقــال ممثــل الواليــات املتحــدة إنــه ال ميكــن أن يكــون    
هناك سالم دائم واسـتقرار يف روانـدا، بـل ويف املنطقـة كلـها،      

مليـون الجـئ. وحـث املمثـل اخلـاص علـى        ١,٧إال بعودة الــ  
ــة العــودة إىل الــو   طن بوصــفها مــن أوىل أن يشــجع علــى عملي

ــة       ــوق اإلنســان، وحبكوم ــراقيب حق ــل م ــاد بعم ــه. وأش أولويات
رواندا لقبوهلا بوجودهم. وأكد أنه يتعني على اجملتمـع الـدويل   
ضــمان وجــود مــوارد كافيــة للمحكمــة الدوليــة، مبــا يف ذلــك  

حماكمـة  ري بسـرعة  جتأموال إضافية لتوفري األمن، وضمان أن 
ــدا. اآلالف مــن الســجناء يف ســجون   ــه ي روان ــال إن طالــب وق

لجنة التحقيق يف تقصـي  لأن تقدم الدعم الكامل بمجيع الدول 
بيـع األســلحة لقــوات احلكومــة الروانديــة الســابقة أو تزويــدها  

ريان مل حتــظ بالتعــاون الكامــل مــن مجيــع جــ  وذلــك ألهنــا هبــا 
خالفات بني األمانـة العامـة   وأشار إىل استمرار وجود  .رواندا

املعـدات والتمويـل،   يف فيما يتعلق بالتصـرف  وحكومة رواندا 
  .)١٥(ميكن  وحثهما على حسم هذه اخلالفات بأسرع ما

ــال    ــل مصــر جمــدداً   وق ــوطني الالجــئ  إممث ــادة ت ني ن إع
 ضـمان  مفتاح االستقرار يف رواندا. وأكد ضرورة يبنجاح ه

ــاهرة       ــؤمتر قمــة الق ــورا وم ــؤمتر بومجب ــررات م ــام ملق ــذ الت التنفي
ــدعوة إىل عقــد مــؤمتر دويل  ومــؤمتر أديــس أبابــ  ا للمتابعــة، وال

للسلم واألمن والتنمية مبنطقـة الـبحريات العظمـى. وأشـار إىل     
أمهيـة  بشـأن  درسـاً مهمـاً   علّمت اجمللـس  أن التجربة يف رواندا 

الدبلوماسية الوقائية وضرورة االلتزام بالعمـل الوقـائي لتجنـب    
__________ 

  .١٦ و ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  
  .١٧ و ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥(  

ن قلـق  زمات. وقد أيدت مصر القرار، رغم ما يسـاورها مـ  األ
ــع احلكومــة       ــك تضــامناً م ــئني، وذل ــودة لالج إزاء تســهيل الع

  .)١٦(الرواندية
وأشـــار ممثـــل بوتســـوانا إىل أن وفـــد بلـــده كـــان مـــن   

الوفــود الــيت مل تؤيــد الرحيــل الســريع للبعثــة مــن روانــدا، وأنــه 
وقـال  يسره أن تواصل األمـم املتحـدة االضـطالع بـدور هـام.      

زيــز النظــام القضــائي مهــا مشــكلة الالجــئني واحلاجــة إىل تعإن 
عنصـران رئيســيان يف العمليــة، وحيتاجـان إىل مســاعدة اجملتمــع   
الدويل. وذكر أن املشـاكل الـيت تواجـه روانـدا هلـا أبعـاد دون       
ــب       ــن جان ــى ســبيل االســتعجال م ــها عل ــة جيــب معاجلت إقليمي

بسالســة عــودة الالجــئني ميكــن أن متضــي  الولــدان املنطقــة. ب
ر وتعـاون وثيقـان مـع الـدول املضـيفة      إذا كان هنـاك تشـاو   إال

هلم. وأكـد أنـه مـن احلقـائق الثابتـة أن هنـاك ختويفـاً سـائداً يف         
خميمات الالجئني من جانـب عناصـر تابعـة للحكومـة السـابقة      
ــدا، وأن هــذه العناصــر      ــودة إىل روان ــون الع ــذين يعتزم ضــد ال

لقيــام هبجمــات عســكرية داخــل روانــدا. وحــث للــديها نوايــا 
أن يوضـــح جبـــالء هلـــذه العناصـــر أن     علـــى دويلع الـــمـــاجملت

انسحاب البعثة ال يعين بـأي حـال مـن األحـوال إلغـاء التـدابري       
هبا عن طريـق قـرارات جملـس األمـن ذات     البعثة اليت اضطلعت 

ــئني    ــاء عمليــــات التخويــــف يف خميمــــات الالجــ ــلة إلهنــ الصــ
حظـــر توريـــد قـــال إن و. واألنشـــطة العســـكرية ضـــد روانـــدا

) ١٩٩٤( ٩١٨ض مبوجـــــب القـــــرارين  األســـــلحة املفـــــرو 
ــام،  ، يف الواقــع،زال ) مــا١٩٩٥( ١٠١١ و ســائداً. ويف اخلت

  .)١٧(قال إن وفد بلده يؤيد عقد مؤمتر إقليمي
__________ 

  .١٩ و ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(  
  .٢١-١٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٧(  
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(اجللسـة   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ٢٣املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٦( ١٠٥٣): القرار ٣٦٥٦

موجهــة إىل  ١٩٩٦ذار/مــارس آ ١٣برســالة مؤرخــة   
ال األمــني العــام التقريــر النــهائي  ، أحــ)١٨(رئــيس جملــس األمــن

للجنة الدولية للتحقيق اليت أُِذن بإنشـائها مبوجـب قـرار جملـس     
) للقيــام، يف مجلــة أمــور، بــالتحقيق يف ١٩٩٥( ١٠١٣األمــن 

التقارير املتعلقة ببيع أو توريـد األسـلحة واألعتـدة ذات الصـلة     
إىل قـــوات حكومـــة روانـــدا الســـابقة يف منطقـــة الـــبحريات      

 ٩١٨ممــا يشــكل انتــهاكاً لقــرارات جملــس األمــن       الكــربى،
). ويتضــــمن ١٩٩٥( ١٠١١ ) و١٩٩٥( ٩٩٧ ) و١٩٩٤(

التقرير استنتاجات اللجنة وكـذلك توصـياهتا بالتـدابري املمكنـة     
لوضــع حــد لتــدفق األســلحة بصــورة غــري مشــروعة يف منطقــة 

بأنـه يف ضـوء   األمني العام يف تقريـره  البحريات الكربى. وأفاد 
صيات، قد يرغب اجمللس يف تقرير ما إذا كـان ينبغـي   هذه التو

يـتعني وضـع تـدابري    كـان  أن تواصل اللجنة حتقيقاهتا أو مـا إذا  
  أخرى لتعزيز االمتثال لقرارات اجمللس ذات الصلة باملوضوع.  

ــة    ــان/أبريل  ٢٣، املعقـــودة يف ٣٦٥٦ويف اجللسـ نيسـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

ــاوراتم ــس  ش ــيلي)، مبوافقــة     اجملل ــا الــرئيس (ش الســابقة، دع
اجمللس، ممثلي بوروندي ورواندا وزائري، بناًء على طلبـهم، إىل  

  التصويت.يف ق احل مدون أن يكون هلبيف املناقشة املشاركة 
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ــه ال ويف اجللســة نفســها، وجَّ

موجهة  ١٩٩٦آذار/مارس  ١٤الوثائق التالية: رسالة مؤرخة 
؛ ورسـالة مؤرخـة   )١٩(إىل رئيس جملس األمن مـن األمـني العـام   

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن  ١٩٩٦آذار/مـارس   ٢٧
تــبني موقفهــا جتــاه جلنـة التحقيــق الدوليــة وتطلــب   ،)٢٠(روانـدا 

__________ 

  )١٨(  S/1996/195.  
  )١٩(  S/1996/202.  
  )٢٠(  S/1996/222.  

إىل اجمللس تعزيز اللجنة لتمكينها من التحقيق على حنـو أفضـل   
ــدرج حتــت الفصــل الســابع مــن    ــة تن ــاق؛ ورســالة   يف حال امليث

ــة  ــان/أبريل  ٣مؤرخـ ــة إىل رئـــيس جملـــس   ١٩٩٦نيسـ موجهـ
ــري  ــا االهتامــات املوجهــة ضــدها    )٢١(األمــن مــن زائ ، تنفــي فيه

  الواردة يف التقرير النهائي للجنة التحقيق.  
ويف اجللسة نفسها، وجَّـه الـرئيس أيضـاً انتبـاه اجمللـس        

ــّد  كــان قــد إىل مشــروع قــرار ــاء يف أُِع جمللــس امشــاورات أثن
  .)٢٢(السابقة

إىل مــا وصــفه بأنــه حقيقــة هامــة  ممثــل روانــدا وأشــار   
أن التقرير األول للجنة الدوليـة للتحقيـق خيتلـف اختالفـاً     وهو 

ــاين.    ــر الث ــال إن ملحوظــاً عــن التقري ــاين يســلط  وق ــر الث التقري
. “ومات واألدلة اليت ال ُتدَحضلعناصر من املع”الضوء على 

ر صـيغ مبوجـب الفصـل السـابع     قرا تنفيذيف وأكد أن التحكم 
من خـالل سـلطة ممنوحـة مبوجـب قـرار       ميكن أن ميارس إال ال

ن مشــروع القــرار ضــعيف إىل حــد ال يســمح  إآخــر أقــوى، و
. وأعرب عن اقتناعه بأن اجمللـس يـدرك   بأن تكون فعالةللجنة 

اآلثــار الــيت ميكــن استشــرافها إذا مل تــتمكن اللجنــة مــن حتقيــق 
زعزعـة اسـتقرار املنطقـة    شمل تلـك اآلثـار   وتأهداف واليتها، 

بسبب تسريب األسلحة وامليليشـيات إىل روانـدا وبورونـدي،    
ــئني،    ــردين والالجـــ ــرية، واملشـــ ــائر يف األرواح البشـــ واخلســـ

ــال   ــادي، واحتمـ ــدار االقتصـ ــتعال”واالحنـ ــة دون  “اشـ املنطقـ
ــة. وطلـــب إىل اجمللـــس أن يكـــف عـــن اتبـــاع هنـــج        اإلقليميـ

مشـاكل املنطقـة دون   قـائال إن  انـدا،  جتاه مسـألة رو  “جزئي”
مشـكلة إعـادة تسـليح القـوات     فاإلقليمية متشابكة ومترابطـة.  

الروانديــة تــرتبط حبظــر توريــد األســلحة املفــروض علــى الــذين 
اقترفوا جرمية إبـادة األجنـاس، ولكـن هـذا النـهج اجلزئـي جيـرب        

ال تعـدو أن تكـون   ”بلده علـى النظـر يف هـذه املسـألة وكأهنـا      
__________ 

  )٢١(  S/1996/241.  
  )٢٢(  S/1996/298.  
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عمـال قـاموا بتنفيـذ عمليـة غـري      أبسيطة ارتكبـها رجـال   جرمية 
ال تــرد يف  “إبــادة األجنــاس”. والحــظ أن عبــارة “مشــروعة

أي موضــع، ممــا يســهم يف التقليــل مــن خطــورة هــذه اجلرميــة؛  
كما مل يرد ذكر للمحكمة الدولية، مما يقلل من دور احملكمـة  

ــها. ــده أن     وأمهيتـ ــن لبلـ ــف ميكـ ــاءل كيـ ــودة  يوتسـ ــجع عـ شـ
بوا أنفســـهم يقـــوم األشـــخاص الـــذين نّصـــ ”ني بينمـــا الالجـــئ
ــاء ــى      “زعم ــادة تســليح أنفســهم وحيصــلون عل خمتلــف ”بإع
. وحـث  “الدعم مـن البلـدان األعضـاء يف هـذه املنظمـة      أنواع

بالقيــام قــائال إنــه اجمللــس علــى دراســة املســألة بصــورة شــاملة، 
مينحهــا  بـذلك سيصـبح مــن الواضـح أن للجنـة أمهيــة أكـرب ممـا      

ــر األمــني    مشــروع ا ــواردة يف تقري ــرار. ونفــى املعلومــات ال لق
العام القائلة بأن املفاوضات أصبحت صعبة فيما يتعلق بإنشـاء  

ن يبلـغ اجمللـس   أيف الواقـع،  وقال إنه يسـعده،   مكتب سياسي.
بأن وكيل األمني العام للشـؤون السياسـية وصـل إىل كيغـايل،     

ر اجمللس بـأن  وأن املسائل املعلقة قد ُحلَّت ذلك الصباح. وذكَّ
العرف املتبع هو أن تستشار احلكومة الرواندية يف كل مسـألة  
هتــم البلــد. وفيمــا يتعلــق مبوضــوع طلــب األمــني العــام تســليم   
ــة       ــل بعملي ــا للتعجي ــة وراءه ــها البعث ــواد غــري عســكرية خلفت م
تعمري البلد، أبلغ اجمللس بأن املعـدات الـيت قُيَِّمـت بشـكل غـري      

مليــون دوالر، كانــت يف حالــة مــن  ١٥,٣دقيــق أهنــا تســاوي 
الســوء حبيــث مل ميكــن للحكومــة أن تتســلمها نظــراً لطبيعتــها   

سـتنتج أن مثـة رغبـة    ييسـع بلـده إال أن   ال وحالتها. وقـال إنـه   
متعمدة يف عدم إعطاء رواندا املعدات املناسبة ملسـاعدهتا علـى   
إعـادة بنــاء البلــد وإلبقــاء احلكومـة يف وضــع صــعب. وأعــرب   

تسـتطع   مل أن يقوم املكتب السياسـي اجلديـد مبـا   يف  عن األمل
األمم املتحدة القيام بـه حـىت ذلـك الوقـت مـن أجـل مسـاعدة        

  .)٢٣(رواندا
__________ 

  )٢٣(  S/PV.3656 ٥إىل  ٢، الصفحات.  

وقال ممثل بوروندي إن انتهاك احلظـر املفـروض علـى      
األسلحة تترتب عليه نتـائج خطـرية، وأن تقريـر جلنـة التحقيـق      

للـهجوم علـى    إبادة األجناس ُيحضِّرونيتبنون  نيؤكد أن الذي
ــذي تشــكله      ــغ مؤشــرات اخلطــر ال ــدا. وأكــد أن مــن أبل روان
القوات السابقة للجيش الرواندي وامليليشيات هو حتالفهـا مـع   
فصائل يف بوروندي. وقد تسلل عدد كبري مـن هـؤالء اجلنـود    

 األكثـر إىل بوروندي ويعملون على اإليقاع بقطاعات اجملتمـع  
ودوائـر أجنبيـة تطالـب    ضعفاً. وأشار إىل أن حكومات معينـة  

حكومتـــه بـــأن تتفـــاوض مـــع املســـؤولني عـــن هـــذه األعمـــال 
الوحشــية، ويشــترط بعضــها فعــالً أن يكــون تقــدمي املســاعدة    
رهنــاً هبــذا األمــر. وشــكر فرنســا علــى املوقــف الــواقعي الــذي  

ــة   ــه، وأشــاد باإلدان ــة والشــديدة”اختذت الــيت أصــدرهتا  “الرمسي
تكبــة مــؤخراً، وقــارن ة املرالواليــات املتحــدة لألعمــال البغيضــ

ميـــل االحتـــاد األورويب حنـــو حرمـــان روانـــدا  ”بينـــهما وبـــني 
يف الوقـــت  “وبورونــدي كلتيهمــا مـــن املســاعدات األجنبيــة    

الـــذي مهـــا يف أمـــس احلاجـــة إليهـــا. وأكـــد أن ميثـــاق األمـــم 
 ٩١٨منظمــة الوحــدة األفريقيــة، والقــرارات  ميثــاق املتحــدة و

تفــــــــرض  ،)١٩٩٥( ١٠١١ ) و١٩٩٥( ٩٩٧ ) و١٩٩٤(
علــى مجيــع البلــدان الــيت يوجــد فيهــا الجئــون ومجيــع الــدول     
ــى حنــو صــارم       ــد عل ــوفر األســلحة أن تتقي ــيت ت والشــركات ال
باحلظر نصاً وروحاً، وكـذا االلتزامـات الـيت تعهـد هبـا رؤسـاء       
دول منطقــة الــبحريات الكــربى يف مــؤمتري القمــة يف القــاهرة  

ه بالسياسـة الـيت   وتونس. ويف هـذا الصـدد، أعـرب عـن ترحيبـ     
اجلماعـــة اعتمـــدهتا ترتانيـــا مـــؤخراً. وأكـــد أن ســـبب وجـــود  

بورونـــدي  -االقتصـــادية لبلـــدان منطقـــة الـــبحريات الكـــربى 
ريــب يف أي مــن خهــو أن حتظــر أعمــال الت -وروانــدا وزائــري 

بلداهنا األعضاء ضـد أي منـها، وأن بورونـدي سـتقف تلقائيـاً      
اجملموعــات  تجريــد  متضــامنة مــع احلكومــة الشــرعية لــزائري ل     

. ويف امــن األســلحة وحتييــده املعارضــة هلــا يف املنطقــة الشــرقية
اخلتـام، أكـد أن انتشــار األسـلحة والعتــاد احلـريب واجملموعــات     
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اإلرهابية املسلحة قد يؤدي إىل انتشار عـدم االسـتقرار وعـدم    
االقتصــادية اجلماعــة األمــن علــى نطــاق واســع. وطلــب إىل     

الكربى أن تعقـد مـؤمتراً خاصـاً للقمـة     لبلدان منطقة البحريات 
  .)٢٤(يكلف بإجياد حلول عاجلة

 ممثل زائـري أن التقريـر املؤقـت والتقريـر النـهائي     وذكر   
أحــدمها عــن ميكــن فصــل  اللــذين صــاغتهما جلنــة التحقيــق ال 

ــا  اآلخـــر ــائق معينـــة مـــن كليهمـ ــا  ، وأنـــه ســـيذكر حقـ يعتربهـ
جديـدة   أهنا وجدت أسـلحة  إىل أشارت اللجنةفقد ضرورية. 

ــدا، إال أهنــا مل تعــط معلومــات عــن      ــواوا يف روان ــرة إي يف جزي
ــلحة. و   ــك األس ــد    مصــدر تل ــه ق ــة أن ــّيذكــرت اللجن ــن تب ن م

اإلجابات اليت أدىل هبا الشـبان الـذين اسـتجوبتهم اللجنـة أهنـم      
ــى       ــري علـ ــا يف زائـ ــيم موغونغـ ــوا يف خمـ ــم ُدرِّبـ ــديون وأهنـ روانـ

روانديـــة اســـتعمال الســـالح حتـــت إشـــراف قـــوات حكوميـــة 
سابقة، وأنه مل يشترك أي أجنيب يف هذه العمليـة. ويـرد ذلـك    

مــن التقريــر املؤقــت. وتســاءل   ٢٠ و ١٩ و ١٨يف الفقــرات 
أمـر حيـدث كليـةً يف إقلـيم     يف بلـده   عن كيفية إشراك حكومـة 

دولة أخـرى واألطـراف فيـه مـن رعايـا ذلـك البلـد. وأكـد أن         
أهنـا  إىل جزئيـاً   ويرجـع ذلـك  حكومته تعرضت ملعاملة متييزية، 

رفضــت تــوفري ســكن مناســب للجنــة، رغــم أن اللجنــة متلــك   
املــوارد الــيت متكنــها مــن تــدبري أمــاكن إقامتــها. وأبلــغ اجمللــس   

يــذكر التقريــر أن زائــري كانــت فيمــا   ٣٥أيضــاً أنــه يف الفقــرة 
واليـــة اللجنـــة، ويف التفـــاوض بشـــأن  إعـــادة يبـــدو راغبـــة يف
ــة  حضــور حمادثــات وهــذا لــيس احملــتملني،  مــع الشــهوداللجن

مل تقتــرح ســوى أن  ة بلــدهمــر أن حكومــ. وواقــع األصــحيحا
متتنــع اللجنــة عــن عقــد أيــة مــؤمترات صــحفية، وأن حتــتفظ        
باســتنتاجاهتا لألمــني العــام وجملــس األمــن، وأن تقــيم يف زائــري  
طـــوال فتـــرة عملـــها يف مشـــال وجنـــوب كيفـــو. ورغـــم هـــذه 

ــدة مــ     ــة ع ــدت اللجن ــات، عق ــتفية مترات صــحؤالطلب  وطالب
__________ 

  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤(  

اإلقامــة يف روانــدا. وأثنــاء مهمــة التفتــيش الــيت اضــطلعت هبــا ب
ــوطين       ــة، كانــت تتلقــى املســاعدة مــن ضــباط اجلــيش ال اللجن

ــا   ــدي، بينم ــري ُحرمــت الروان ــن   مــن زائ ــوع م ــذا الن ــع هب التمت
مـن جانـب   احملاباة. وهذه األمثلة تدلل علـى املعاملـة التمييزيـة    

عظم من التقرير النـهائي تنـاول   لجنة. وأشار إىل أن اجلزء األال
قضــية واحــدة، وهــي شــراء األســلحة مــن سيشــيل، بينمــا قنــع 

تنكــر مبجــرد رســالة مــن بلــدان أخــرى تنــتج األســلحة بالفعــل 
حــدوث أي انتــهاك حلظــر األســلحة. ومضــي يــذكر حــاالت   
االفتقـــار إىل الدقـــة والتناقضـــات واإلســـقاطات العديـــدة الـــيت 

إىل التشكيك يف صحته. وعلـق  تؤدي اليت ووردت يف التقرير 
إىل افتقـار  قائالً إن مشروع القرار أيضـاً حيتـوي علـى حـاالت     

تناقضات، وذكـر علـى وجـه اخلصـوص الفقـرتني      على الدقة و
ــاه إىل الصـــيغة البديلـــة للفقـــرة  ١١ و ١٠  ١٢، ولفـــت االنتبـ

املتعلقـــة . وأنكـــر االدعـــاءات )٢٥(ة بلـــدهاملقدمـــة مـــن حكومـــ
ي إىل روانــدا، قــائالً إهنــم يف    الجــئ زائــري   ٨ ٠٠٠بــدخول 

ــامي     ــذ عـ ــديون منـ ــون روانـ ــة الجئـ  ١٩٥٩ و ١٩٢٧احلقيقـ
جتـــار باألســـلحة يف وا العـــودة إىل وطنـــهم. وأكـــد أن االقـــرر

املنطقة يبالغ فيه، وأشار إىل أن أفظع حاالت القتـل يف روانـدا   
مل تكن باألسلحة احلديثة بل باملدى الضـخمة. وأخـرياً، أشـار    

من منطوق مشروع القرار، والفقـرة   ١٠ و ٩ إىل أن الفقرتني
تطلـــب إىل ، )١٩٩٥( ١٠١٣(ج) مـــن منطـــوق القـــرار    ١

وقـال  نتائجهـا.  عـن  بلـغ  الدول املعنية أن جتري حتقيقاهتا وأن ُت
، مـن امليثـاق   ض مبوجب الفصل السـابع رِمبا أن احلظر قد فُإنه 

سـتار السـرية   ”ال ميكن ألية مؤسسـة مصـرفية أن ختتبـئ وراء    
ــة    “ليــةاملا وطلــب إىل تلــك البلــدان أن تســاعد يف حتديــد هوي

مجيــع املتــورطني واإلطاحــة هبــم. وطلــب إىل اجمللــس أن يقــدم   
تها حكومتـه يف رسـالتها   أجوبة على األسئلة الكثرية اليت طرح

ة بلــده ، وقــال إن حكومــ)٢٦(١٩٩٦ نيســان/أبريل ٣املؤرخــة 
__________ 

  )٢٥(  S/1996/298.  
  )٢٦(  S/1996/241.  
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ن صـريح  اليت ستتمتع بتعـاو  تنتظر بتلهف عودة جلنة التحقيق،
أن تتــرك أحكامهــا معربــا عــن أملــه يف مــن جانــب احلكومــة، 

  .)٢٧(املسبقة وراءها
وأعرب ممثل االحتـاد الروسـي عـن اعتقـاده بـأن مهـام         

استعادة السالم واألمن واالستقرار إىل ذلك البلد وإىل املنطقـة  
ــداً       ــدروس جي ــن خــالل هنــج م ــا إال م ككــل ال ميكــن حتقيقه

ون من صميم هـذا النـهج إقامـة    جيب أن يكقال إنه وشامل. و
ــذي       ــانوين ال ــدفق األســلحة غــري الق ــرق ضــد ت حــواجز ال ختت
يــؤدي اســتمراره إىل تقــويض الثقــة املتبادلــة ومنــع املصــاحلة       
الوطنيــة، فضــالً عــن أنــه ينطــوي علــى إمكانيــة إثــارة عاصــفة   
جديدة من العنف الدموي بكل ما له من آثار مـدمرة بالنسـبة   

ــة االإن بلــده يؤيــد عمــل  لشــعوب املنطقــة. وقــال   ــة لجن لدولي
مـن  ، مؤكـدا أن  لتحقيق وإنه سيصوت لصاحل مشروع القرارل

املهم بوجه خاص اختاذ خطوات معينة لضـمان التنفيـذ الفعـال    
للحظر على توريد األسلحة إىل قوات امليليشيا غـري القانونيـة،   
ومناشــدة مجيــع بلــدان املنطقــة أال تســمح باســتخدام أراضــيها  

شـن هجمـات علـى أي دولـة أخـرى. وأعـرب عـن        كقواعد ل
ذ التــدابري املقترحــة  يــاعتقــاد بلــده بأنــه مــن املهــم للغايــة تنف     

ذلـك  إن بلده يعترب بالتنسيق مع البلدان اجملاورة لرواندا. وقال 
ــذه        ــن أجــل حــل ه ــدويل م ــود اجملتمــع ال وســيلة لضــمان جه

مـاً  أن تصبح شـرطاً مسـبقاً ها   أيضاً اليت ميكن ،املشكلة املعقدة
لتحقيق استقرار الوضع يف املنطقـة، وخصوصـاً بتنفيـذ أحكـام     
إعالن تونس لرؤسـاء دول منطقـة الـبحريات الكـربى الصـادر      

  .)٢٨(١٩٩٦آذار/مارس   ١٨يف 
ملشــروع القــرار. تأييــده وأعلــن ممثــل اململكــة املتحــدة   
حتـظ   جلنة التحقيق قامت بعمل ممتاز جـداً، لكنـها مل  وقال إن 

التعــاون الــذي حتتــاج إليــه. وأعــرب عــن   يف بعــض احلــاالت ب
__________ 

  )٢٧(  S/PV.3656 ١٥إىل  ٩، الصفحات.  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

ــز     ــة يف حي اعتقــاده بــأن مشــروع القــرار سيضــمن إبقــاء اللجن
الوجـود، وإن يكـن بقـوام خمفـض، إلكمـال حتقيقاهتـا السـابقة        

وهـي  وملتابعة أي مزاعم أخرى عن وقوع انتهاكات للحظـر،  
املــوارد القائمــة. حــدود يف  ةكون ممكنــتســ ايعتقــد أهنــأعمــال 

ر يرســل أيضــاً إشــارة مفادهــا أن اجمللــس يتوقــع القــراقــال إن و
تعاونــاً أكمــل مــع اللجنــة، وال ســيما مــن زائــري، وأنــه يــود أن 

ــات   ــرى آلي ــة    أخــرىي ــة لضــمان الفعالي ــد أنشــئت يف املنطق ق
ــيت      ــة الكــبرية ال ــة للحظــر علــى األســلحة. وأكــد األمهي الكامل

) ١٩٩٦( ١٠٥٠يعلقها بلـده علـى تنفيـذ قـرار جملـس األمـن       
مكتب سياسي لألمـم املتحـدة يف روانـدا، واالحتفـاظ      وإنشاء

دعـم  مبحطة اإلذاعة التابعة لألمم املتحدة هناك، وتوفري أكمل 
جلهـــود الـــرئيس الســـابق نرييـــري مـــن أجـــل تشـــجيع احلـــوار  
السياسي يف بوروندي، وعقـد مـؤمتر إقليمـي ملعاجلـة املشـاكل      

  .)٢٩(األوسع يف املنطقة
بلـده للقـرار، وأعـاد    ييـد  تأبيسـاو   - وأعلن ممثل غينيا  

) ١٩٩٥( ٩٩٧ ) و١٩٩٤( ٩١٨تأكيــــد أمهيــــة القــــرارات 
)، الــيت تفــرض حظــراً علــى بيــع أو إيصــال ١٩٩٥( ١٠١١ و

ــدا مبوجــب الفصــل       ــدة ذات الصــلة إىل روان ــلحة واألعت األس
السابع من امليثاق، يف وضع حد للصراع. وأعـرب عـن القلـق    

ــةقـــول إزاء  ــة إ اللجنـ ــة معينـ تتلقـــى تـــدريباً  ن عناصـــر روانديـ
عســكرياً بغــرض شــن غــارات علــى روانــدا ترمــي إىل زعزعــة  
االستقرار فيها. وأعرب عـن القلـق إزاء الـربامج اإلذاعيـة الـيت      
تنشــر الكراهيـــة واخلــوف، وناشـــد مجيــع الـــدول أن تتعـــاون    

ــربامج دون إبطــاء، مت  ــرارات جملــس  الوقــف تلــك ال شــياً مــع ق
منطقـة   دول ه رؤسـاء األمن ذات الصلة واإلعالن الذي اعتمد

  .)٣٠(١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩البحريات الكربى يف 
__________ 

  .١٧ و ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  
  .١٧الصفحة  املرجع نفسه،  )٣٠(  
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أكد ممثل بوتسوانا أمهية تنفيذ احلظر املفـروض علـى   و  
) ١٩٩٤( ٩١٨األسلحة مـن قبـل جملـس األمـن يف القـرارات      

)، تنفيـــــــــذاً فعـــــــــاالً. ١٩٩٥( ١٠١١ ) و١٩٩٥( ٩٩٧ و
هود الـيت  اللجنـة، واعتـرف بـاجل    لعمـل وأعرب عن تقدير بلده 

تبذهلا منظمات غري حكومية، ومن بينها منظمة رصـد حقـوق   
اإلنسان ومنظمة العفو الدولية. ودعـا مجيـع الـدول يف املنطقـة     

ــاً للفقـــرات    ــاون للجنـــة، وفقـ  ٩ و ٨إىل تقـــدمي الـــدعم والتعـ
من منطوق مشروع القرار. وقـال إهنـا سـتكون خطـوة      ١٠ و

ــدول اجملــاورة لر     ــو اتفقــت ال ــام ل ــة لألم ــى نشــر   هام ــدا عل وان
مـــن منطـــوق  ٧شـــياً مـــع الفقـــرة امـــراقبني لألمـــم املتحـــدة مت

  .)٣١(مشروع القرار
ــال   ــثين  ممثــل مصــر   وق ــده ي ــة  إن بل علــى جهــود اللجن
تلك احلكومات اليت تعاونـت بشـكل بنـاء مـع      وحيييالدولية، 

إبـداء  األخـرى  ، وناشد مجيع األطراف للتحقيق اللجنة الدولية
لتعـاون حـىت تـتمكن اللجنـة مـن إهنـاء       للـدعم وا  استعداد أكـرب 

مهمتها. وناشـد مجيـع الـدول االلتـزام بالتنفيـذ الفعـال للحظـر        
املفروض علـى توريـد األسـلحة إىل القـوات غـري احلكوميـة يف       

). ١٩٩٥( ١٠١١رواندا، وذلك التزامـاً بقـرار جملـس األمـن     
أال تسـمح أي دولـة يف منطقـة الـبحريات     يف وأعرب عن أمله 

باستخدام أراضيها كقاعدة لشـن غـارات    مجاعة ألي العظمى
ملا يشكله ذلك من انتـهاك للمعاهـدات    ،على أي دولة جماورة

الدوليــة وامليثــاق. والحــظ أنــه يف الفقــرة الســابعة مــن منطــوق 
طلب اجمللس من األمني يمشروع القرار املطروح أمام اجمللس، 

ورة العـام لألمــم املتحــدة أن جيــري مشـاورات مــع الــدول اجملــا  
لرواندا لبحث اختاذ التدابري املالئمـة هبـدف تنفيـذ احلظـر علـى      

فإنـه يثـق   بينما يؤيـد ذلـك الطلـب متامـاً،     قال إنه حنو أفضل. و
أي اتفاق يتم حبثه هبدف نشـر مـراقبني    يف إطارسيجري، بأنه 

ــزام    ــارات ونقـــاط احلـــدود، االلتـ مـــن األمـــم املتحـــدة يف املطـ
__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

الوطنيــة لكــل الــدول، وســيَؤمَّن بــاالحترام التــام ملبــدأ الســيادة 
ــة كشــرط       ــات املعني ــة املســبقة للحكوم ــى املوافق احلصــول عل

  .)٣٢(أساسي إليفاد املراقبني
قــال ممثــل الصــني إن بلــده يعتقــد أن تــدفق األســلحة و  

علــى حنــو غــري مشــروع إىل منطقــة الــبحريات الكــربى يشــكل 
رقل هتديــداً حمــتمالً للســالم واالســتقرار يف املنطقــة، وأنــه ســيع  

قضية التعمري والتنمية يف البلدان املعنية وال سيما رواندا. ولـذا  
بلـده أن يعتمـد اجمللـس التـدابري املالئمـة للحـد مـن تـدفق         حيبذ 

األســلحة علــى حنــو غــري مشــروع إىل املنطقــة، والعمــل علــى    
تعزيز الثقة املتبادلة بني بلدان منطقة البحريات الكـربى. وقـال   

ي للمجلس، لدى اعتمـاده إجـراءات يف   إن بلده يعتقد أنه ينبغ
املعــين، وكـــذلك آراء   هــذا اجملــال، أن يصـــغي إىل آراء البلــد   

البلــدان املعنيــة األخــرى يف املنطقــة، وأن حيتــرم هــذه اآلراء.      
والحظ أيضاً أن تلك اإلجراءات قـد حظيـت مـن قبـل بتأييـد      

  .)٣٣(واسع النطاق من البلدان األفريقية مبا فيها رواندا
تكلمـــون آخـــرون، فـــأعربوا عـــن تأييـــدهم  وتكلـــم م  

ملشــروع القــرار، مؤكــدين ضــرورة معاجلــة تــدفقات األســلحة 
غري الشرعية إىل املنطقة ومسألة الالجئني؛ وأعربـوا عـن القلـق    

عناصـر تتلقـى تـدريباً للقيـام     هنـاك  بـأن  التقارير اليت تفيـد  إزاء 
عقـد  وأيدوا باعتداءات يف رواندا من أجل زعزعة االستقرار، 

علـى أمهيـة تعـاون مجيـع البلـدان املهتمـة        وأكَّـدوا ؛ دويلمؤمتر 
بــاألمر يف املنطقــة وتــوفري التمويــل الكــايف للجنــة وللمبــادرات  

  .)٣٤(األخرى
__________ 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
  .٢١ و ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣(  
الصـفحتان  و(إندونيسيا)؛  ١٦ و ١٥الصفحتان  ،املرجع نفسه  )٣٤(  

  (مجهورية كوريا). ١٩الصفحة و(إيطاليا)؛  ١٩ و ١٨
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ويف اجللســة ذاهتــا، طُــرح مشــروع القــرار للتصــويت     
ــرار   يف و)، ١٩٩٦( ١٠٥٣واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  ّصه:نيلي   ما
  إن جملس األمن،  
إىل مجيــع قراراتــه الســابقة بشــأن احلالــة يف روانــدا،    إذ يشــري  

ــرارات   ال ــيما القـ ــؤرخ ١٩٩٤( ٩١٨سـ ــايو  ١٧) املـ ، ١٩٩٤أيار/مـ
ــؤرخ ١٩٩٥( ٩٩٧ و ــه  ٩) املـــــــ  ١٠١١، و ١٩٩٥حزيران/يونيـــــــ
ــؤرخ ١٩٩٥( ــطس  ١٦) املـــ ) ١٩٩٥( ١٠١٣، و ١٩٩٥آب/أغســـ

  ،١٩٩٥أيلول/سبتمرب   ٧املؤرخ 
ــالة املؤرخــــة  وقــــد نظــــر    ١٩٩٦ذار/مــــارس آ ١٣يف الرســ

واملوجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العام وتقرير اللجنة الدوليـة  
) املرفق هبا، إىل جانـب  ١٩٩٥( ١٠١٣للتحقيق املنشأة مبوجب القرار 

  ،١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ١٧التقرير املؤقت للجنة املؤرخ 
إلعــالن تــونس الصــادر عــن رؤســاء   وإذ يعــرب عــن تأييــده   
  ،١٩٩٦آذار/مارس  ١٨البحريات الكربى املؤرخ  دول منطقة
إزاء االدعـاءات املتعلقـة    عن بالغ قلقه وإذ يعرب مرة أخرى  

ــة      ــوات احلكومـ ــلة إىل قـ ــدة ذات الصـ ــلحة واألعتـ ــد األسـ ــع وتوريـ ببيـ
الرواندية السابقة مما يشـكل انتـهاكا للحظـر املفـروض مبوجـب قراراتـه       

)، وإذ يشــدد ١٩٩٥( ١٠١١)، و ١٩٩٥( ٩٩٧)، و ١٩٩٤( ٩١٨
على ضرورة قيـام احلكومـات باختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لكفالـة تنفيـذ        

  احلظر بصورة فعالة،
  على أعضاء اللجنة ملا أجروه من حتقيقات ممتازة، وإذ يثين  
باملســـاعدة الـــيت قدمتـــها بعـــض احلكومـــات إىل وإذ يرحـــب   
  اللجنة،

للجنـة  استمرار انعدام التعـاون الكامـل مـع ا    وإذ يالحظ بقلق  
  من جانب حكومات أخرى،

ــة مــن أن    وإذ يســاوره شــديد القلــق    ــه اللجن ــا توصــلت إلي مل
بعض العناصر الرواندية تتلقى تدريبا عسكريا على القيام بغـارات علـى   

  رواندا لزعزعة استقرارها،
قوية تفضي  ملا قدمته اللجنة من أدلة وإذ يشعر بانزعاج بالغ  

وع انتـهاك حلظـر األسـلحة، وال    إىل اسـتنتاج وجـود احتمـال قـوي بوقـ     
 ١٩٩٤ســيما بيــع األســلحة الــذي جــرى يف سيشــيل يف حزيران/يونيــه 

ومــا أعقبــه مــن وصــول شــحنتني مــن األســلحة إىل غومــا، بــزائري، مــن   
  سيشيل يف طريقهما إىل قوات احلكومة الرواندية السابقة،

أن اللجنــة تلقــت مؤشــرات قويــة مــن مصــادرها  وإذ يالحــظ  
ئرات تواصـل اهلبـوط يف غومـا وبوكـافو حمملـة باألسـلحة       تفيد بأن الطا

لقوات احلكومة الرواندية السابقة، وبأن شخصيات رفيعة املستوى مـن  

يف مجــع األمــوال لغــرض يبــدو أنــه متويــل   تلــك القــوات مــا زالــت جتــدّ 
  املقاومة املسلحة ضد رواندا،

أن اللجنة مل تتمكن بعـد مـن إجـراء حتقيـق      وإذ يالحظ أيضا  
  يف هذه املزاعم عن استمرار انتهاك حظر األسلحة،واف 

ضرورة التوصل إىل حـل طويـل األجـل     وإذ يؤكد من جديد  
يتصل هبـا مـن مشـاكل يف دول منطقـة الـبحريات       ملشكلة الالجئني وما

  الكربى،
أمهيـة وقـف الـربامج اإلذاعيـة الـيت       وإذ يؤكد من جديد أيضا  

شدد على ضرورة قيام الـدول  تنشر الكراهية واخلوف يف املنطقة، وإذ ي
مبساعدة بلدان املنطقة يف وقف مثل هـذه الـربامج اإلذاعيـة علـى النحـو      
املذكور يف إعـالن القـاهرة الصـادر عـن رؤسـاء دول منطقـة الـبحريات        

  ،١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩الكربى بتاريخ 
ــة الــيت يعلقهــا علــى عمــل    يؤكــد مــن جديــد   - ١   األمهي

حقيــق، وعلــى التحقيقــات الــيت أجرهتــا حــىت هــذا       اللجنــة الدوليــة للت 
  التاريخ، وعلى استمرار التنفيذ الفعال لقرارات اجمللس ذات الصلة؛

إىل األمـني العـام أن يبقـي علـى اللجنـة علـى       يطلب   - ٢  
(ج) من تقريرها لتتابع حتقيقاهتـا السـابقة،    ٩١األساس املبني يف الفقرة 

عـن وقـوع انتـهاكات أخـرى،     ولتكون مستعدة للتحقيق يف أي مزاعم 
  خصوصا فيما يتعلق بشحنات األسلحة احلالية واملتوقعة؛

عــن تصــميمه علــى ضــرورة تنفيــذ احلظــر      يعــرب   - ٣  
املفروض على بيع وتوريـد األسـلحة واألعتـدة ذات الصـلة إىل القـوات      

 ١٠١١غري احلكومية الستخدامها يف رواندا تنفيذا كامال وفقـا للقـرار   
  )؛١٩٩٥(

ــة    لــب يط  - ٤   ــبحريات الكــربى كفال ــة ال إىل دول منطق
عدم استخدام أراضيها كقاعدة تشن منها اجلماعـات املسـلحة غـارات    
ــدويل      ــادئ القــانون ال ــهاكا ملب ــة أخــرى، انت ــى أي دول ــداءات عل أو اعت

  وميثاق األمم املتحدة؛
ــدول، وال ســيما دول املنطقــة، علــى    حيــث  - ٥   مجيــع ال

أو قـوات احلكومـة الروانديـة السـابقة     تكثيف جهودها ملنـع امليليشـيات   
مــن تلقــي التــدريب العســكري وملنــع بيــع األســلحة أو توريــدها إليهــا،  
ــذ الفعــال حلظــر       ــة التنفي ــزم مــن خطــوات مــن أجــل كفال واختــاذ مــا يل
  األسلحة، مبا يف ذلك استحداث كل ما يلزم من آليات وطنية للتنفيذ؛

الـة  دول منطقـة الـبحريات الكـربى علـى كف     يشجع  - ٦  
الــذي  ١٩٩٦آذار/مــارس  ١٨التنفيــذ الفعــال إلعــالن تــونس املــؤرخ   

  أصدره رؤساء دول منطقة البحريات الكربى؛
ــدول   يطلـــب   - ٧   ــع الـ ــاور مـ ــام أن يتشـ إىل األمـــني العـ

اجملاورة لروانـدا، وال سـيما زائـري، بشـأن اختـاذ التـدابري املناسـبة، مبـا يف         
ة يف املطـارات ونقـاط النقـل    ذلك إمكانية نشر مراقبني من األمم املتحد
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األخرى عند نقاط العبور احلدودية وحوهلا لغرض حتسـني إنفـاذ احلظـر    
املفــروض علــى األســلحة واحليلولــة دون شــحن األســلحة إىل قـــوات       

  احلكومة الرواندية السابقة انتهاكا لقرارات اجمللس؛
ــدول علــى    عــن قلقــه  يعــرب  - ٨   ــة بعــض ال لعــدم إجاب

طلــب إىل الــدول الــيت مل جتــب بعــد أن تتعــاون استفســارات اللجنــة، وي
بصورة كاملة مع اللجنة يف التحقيقات اليت تقوم هبا وأن حتقـق بصـورة   
كاملة يف التقارير الواردة عن مسؤوليها ومواطنيها املشتبه يف انتـهاكهم  

  لقرارات اجمللس ذات الصلة؛
إىل الدول، وال سيما الدول اليت أشار تقريـر  يطلب   - ٩  

إىل تورط مواطنيها، أن حتقق فيما يبدو من تواطؤ مسـؤوليها أو   اللجنة
مواطنيهــا العــاديني يف شــراء األســلحة مــن سيشــيل يف حزيران/يونيــه       

، وفيمــا يشــتبه وقوعــه مــن انتــهاكات أخــرى لقــرارات اجمللــس   ١٩٩٤
  ذات الصلة؛

ــا  - ١٠   ــائج   يطلـــب أيضـ ــة بنتـ ــغ اللجنـ ــدول أن تبلـ إىل الـ
صــورة كاملــة مــع اللجنــة، مبــا يف ذلــك متكــني  حتقيقاهتــا، وأن تتعــاون ب

اللجنة يف أي وقت من الوصـول إىل مـا تشـاء مـن مطـارات واالتصـال       
مبــن تشــاء مــن الشــهود، علــى انفــراد ودون وجــود مســؤولني أو ممــثلني 

  تابعني ألي حكومة؛
الدول على التـربع لصـندوق األمـم املتحـدة      يشجع  - ١١  

مني العام لدعم عمـل اللجنـة والتـربع    االستئماين لرواندا الذي أنشأه األ
  هلا، عن طريق األمني العام، باملعدات واخلدمات؛

إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس       يطلب  - ١٢  
  ؛١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ١عن تنفيذ هذا القرار حبلول 

قلقـه نظـرا ألن تـدفقات األسـلحة      يؤكد من جديـد   - ١٣  
ى حنو غري مشروع ودون أي ضوابط، انتـهاكا  واألعتدة ذات الصلة عل

لقــرارات اجمللــس، مــن شــأنه أن يهــدد الســلم واالســتقرار يف منطقــة        
البحريات الكربى، ويعلن عن استعداده للنظر يف اختاذ إجراءات أخرى 

  يف هذا الصدد؛
  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.يقرر   - ١٤  
يمكّن وعقب التصويت، قال ممثل فرنسا إن القرار سـ   

اللجنة الدولية مـن إلقـاء الضـوء علـى الشـائعات املتعلّقـة بنقـل        
األســلحة والــيت تســّمم املنـــــاخ السياســي يف منطقــة الــبحريات 
الكربى. ويؤكـد تقريـر اللجنـة علــــى وجـــــود عمليـات نقـل        

ــراري جملــس    جــرت لألســلحة  ــة األخــرية انتهاكـــا لق يف اآلون
وهــــو كشــــف  )،١٩٩٥( ١٠١١) و ١٩٩٤( ٩١٨األمــــن 

يبعث على القلق الشديد. وقال إن جمّرد وجـود اللجنـة كـــان    

املشـروعة، وأعـرب    له أثـر رادع علـى عمليـات التـهريب غـري     
) أجـــل هـــذا ١٩٩٦( ١٠٥٣عـــن أملـــه يف أن يطيـــل القـــرار 

األثر. وأشار إىل أن فكـرة إنشـاء جلنـة دوليـة للتحقيـق وردت      
ـــرة يف تعــديل لقــرار جملــس األمــن    ) ١٩٩٥( ١٠١١ألول مــ

قّدمتـــه فرنســـا، وأن فرنســـا أّيـــدت إنشـــاء اللجنـــة يف القـــرار   
). وقال إن فرنسا قد دعت اللجنة إىل زيـارة  ١٩٩٥( ١٠١٣

عـدم وجــــود أي أســــاس    ”باريس، وإن التقريــر يؤكد علـى  
إىل املقّدمــة ضــد فرنســا. ودعــا مجيــع البلــدان       “لالدعــاءات

  .)٣٥(تعاون مع اللجنة تعاونا كامالال

ــى         ــة عل ــة أن تعمــل اللجن ــا إىل أمهي ــل أملاني وأشــار ممث
ــدان       ــوة البلـ ــّجع بقـ ــة وشـ ــلحة إىل املنطقـ ــدفّق األسـ ــف تـ وقـ
ـــا   املــــذكورة أمساؤهــــا يف التقريــــر علــــى أن تبــــذل قصاراهــــ
لإلسهـــام يف التحقيــق يف مصــادر مواطنيهــا الــذين ميكــن أن      

. يكونــوا قد شاركوا يف شراء األسلحـة وتوريدها إىل املنطقـة 
وأكّد أيضا على أمهّية تكثيف جهـود البلـدان اجملـــــاورة ملنــــع     
أية أنشطة عسكرية ألعضاء النظام الرواندي السـابق. وشـاطر   
ــه مــن الضــروري تــوفري     األمــَني العــام وجهــة نظــره القائلــة بأن
التمويل الكـايف السـتمرار اضـطالع اللجنـة مبهمتـها، وأعـرب       

  .)٣٦(ونسعن أمله يف أن يتم تنفيذ إعالن ت
وقال ممثل هندوراس إن تقريـر اللجنـة يؤكّـد التقـارير       

ــد   ــيت تفي ــد األســلحة     بال ـــع وتوري ــات تتصــل ببيــ وجــود عملي
واألعتدة احملظورة إىل قوات حكومة رواندا السـابقة، ّممـا ميثـل    
ــذا      ــها. وهل ــة بأكمل ــى الســالم واالســتقرار يف املنطق خطــرا عل

للجنـة لكـي تـتمكن مـن     السبب، دعا اجمللس إىل تعزيز واليـة ا 
اجراء حتقيـــق مستفيض بشـأن مجيـع التقـارير، يف املاضـي ويف     
احلاضر، املتعلقة ببيع وتوريـد األسـلحة إىل عناصـر مـن قـوات      

أن حتظـى  وقال إن اللجنة ينبغي أيضا حكومة رواندا السابقة. 
__________ 

  .٢٢و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥(  
  .٢٢جع نفسه، الصفحة املر  )٣٦(  
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بالتعاون الفعال مـن جانـب اجملتمـع الـدويل برمتـه، وبـاألخّص       
 يثبــت تورطهــا يف االنتــهاكات املزعومــة.    احلكومـــــات الــيت 

أن تتقيـــــد مجيــع األطــراف بااللتزامــات وذكــر أيضــا ضــرورة 
قــال آذار/مــارس. و ١٨طعــت يف إعــالن تــونس املــؤرخ الــيت قُ

امللحـة  الضـرورة  قد صّوت مؤيدا القرار من منطلق مراعاة إنه 
علــى املفــروض لتنفيــذ الفّعــال للحظــر   بامجيــع الــدول  قيــام ل

والتقيـــد مببـــادئ القـــانون  ،ة واإلمـــدادات العســـكريةاألســـلح
الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة، وتفـــــادي اســتخدام أراضــيها  
يف كـــل األوقـــات مـــن جانـــب اجلماعـــات املســـلحة لشـــن       

  .)٣٧(هجمات على دولة أخرى
وأشاد ممثـل الواليـات املتحـدة بالعمـل الـذي قامــــت         

ة التعـاون مـن جانـب    به اللجنة على الرغم مـــن عــــدم كفايـــ  
ــة     عــدة حكومــات رئيســية. وأعــرب عــن صــدمته لوجــود أدل
علـــــى انتـــهاكات احلظـــر املفـــروض علـــى مبيعـــات األســـلحة 
لعناصـــر مــن قوات حكومة رواندا السـابقة يف حزيران/يونيـه   

، بينمــا كانــت ُترتكــب جــرائم إبــادة األجنــاس. ودعــا ١٩٩٤
كات املســـتمرة ستفيضـــة بشـــأن االنتـــهامإىل إجـــراء حتقيقـــات 

تعاون تعاونا كـامال مـع حتقيقـات    إىل الودعا مجيع احلكومات 
اللجنـــة. وأشـــار إىل أن اختصاصـــات واليـــة اللجنـــة واضـــحة 

مــع الشــهود بصــورة   تجــراء مقــابالإوقويــة: فللّجنــة ســلطة  
ــتمعون     ــة يسـ ــة حكومـ ــثلني أليـ ـــود أي ممـ ـــة، دون وجــ سريـــ

وريني؛ ومجيـع  للشهادات؛ وهي حـرة يف اختيـار مترمجيهـا الفـ    
الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة ملزمــة مبساعــــــدة اللجنــة،  
وبتوفري األمن ألعضائها حسب طلب اللجنة، وبضمان حريـة  
الوصــول إىل األمــاكن الــيت تطلبــها اللجنــة. وأكّــد علــى أن       
احلظــــر علــى مبيعـات األسـلحة ونقلـها إىل القـوات املسـلحة      

ب الفصـل السـابع مــــن ميثـــاق     الرواندية السابقة فـرض مبوجـ  
ـــدا       ــذه تشــكل هتديــ ــات األســلحة ه ــم املتحــدة وأن مبيع األم

__________ 

  .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  

للسلم واألمن الدوليني. وجيـب أن يوقَـف التمـّرد املسـلّح وأن     
حتاكم احملكمة الدولية لرواندا قادة القوات املسـلحة الروانديـة   

احلظـر  وأكـد أن  السابقة الذين ارتكبوا جرائم إبادة األجناس. 
ملفــروض علــى مبيعــات األســلحة للقــوات املســلحة الروانديــة  ا

خدم ســـتالـــدول األعضـــاء ستوأن ، ســـيجري إنفـــاذه الســـابقة
األدلـــة الـــيت كشـــفت عنـــها اللجنـــة للتحقيـــق مـــع املتـــاجرين  

  .)٣٨(باألسلحة وإلقاء القبض عليهم ومقاضاهتم
(اجللســـة  ١٩٩٨نيســـان/أبريل  ٩ املـــؤّرخ قـــّررامل  

  ) ١٩٩٨( ١١٦١): القرار ٣٨٧٠
ــة اجليف    ــودة يف  ،٣٨٧٠لســـ ــان/أبريل  ٩املعقـــ نيســـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوّصـــل إليـ

ــة      ــان)، مبوافق ــرئيس (الياب ــا ال مشــاورات اجمللــس الســابقة، دع
ملشـاركة  إىل اجمللس، ممثلي أملانيا وبلجيكا، بناء على طلبـهما،  

ــة  ــا بـــيف املناقشـ ــون هلمـ ــدون أن يكـ ــوييف ق احلـ  .)٣٩(تالتصـ
أُعـّد يف  كـان قـد   ووّجه الرئيس انتباه اجمللس إىل مشروع قرار 

  .)٤٠(مشاورات اجمللس السابقةأثناء 
ويف اجللسة نفسها، تكلّم ممثل اململكـة املتحـدة باسـم      

أعرب ، فـ )٤١(واملنحـازة إليـه  االحتاد األورويب والبلدان املنتسـبة  
يسـهم يف   عن قلقه البالغ إزاء العنـف املتكـرر يف روانـدا الـذي    

نطقـــة الـــبحريات الكـــربى   ماســـتمرار زعزعـــة االســـتقرار يف   
لتمـّرد املســلّح املســتمر وأعمــال  ابأسـرها، وأدان بشــكل قــاطع  

 العنــف الوحشــية الــيت تقــوم هبــا عناصــر ضــد الفئــات الضــعيفة
هبدف إبادة اجلنــس. ورّحب بقرار جملس األمن إعادة تنشـيط  

__________ 

  .٢٤و  ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨(  
، ٢ ، الصـــفحة S/PV.3870لالطّـــالع علـــى التفاصـــيل، انظـــر      )٣٩(  

  والفصل الثالث.
  )٤٠(  S/1998/306.  
  )٤١(  S/PV.3870 إستونيا وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة    ٢، الصفحة)

ــ ا وســـلوفاكيا والتفيـــا وليتوانيـــا وهنغاريـــا، التشـــيكية ورومانيـ
  قبـرص وأيسلنـدا).كذلك و
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ة علـــى حنــــو غيــــر جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة يف تـــدفّق األســـلح 
ــد      ــاد األورويب ق ــس أن االحت ــغ اجملل ــدا، وأبل مشــروع إىل روان
أكّد تأييــده لعمـل اللجنـة وتعاونـه معـه بوصـفه وسـيلة مهّمـة        
إلهناء الصراع املستمر املزعـزع لالسـتقرار. وأعلـن أن االحتـاد     
األورويب ملتــزم بالتعــاون مــع حكومــة روانــدا لوضـــع حـــد       

جرائم إبادة اجلنس، ولتعزيـز املصـاحلة   للصــراع ولتجاوز آثار 
الوطنيـــة والعمليـــة الدميقراطيـــة، وحلمايـــة حقـــوق اإلنســـان      
واحلريـــــات األساسيــــــة، ولتنميــــة االزدهــــار االقتصــــادي يف  

  .)٤٢(البلد
وقــال ممثــل أملانيــا إن التــدفق غــري املشــروع لألســلحة     

الصغرية واخلفيفة ميثل عقبة كأداء أمام التوصـل إىل حـل دائـم    
وقــال إن لصــراعات، وإنــه مصــدر انشــغال خــاص حلكومتــه. ل

ــة ملعاجلــة هــذه       ــة العام ــذل جهــدا نشــطا يف اجلمعي ــد ب ــده ق بل
تعزيـز السـالم   ”القضية، خاصة يف سياق قـرار اجلمعيـة العامـة    
ــزع الســالح    ــة يف جمــال ن ــدابري عملي ــادرت   “باختــاذ ت الــذي ب

ا يف خــبريا أملانيــا قـد شــارك بوصــفه عضــو وإن أملانيـا بفكرتــه،  
ــوبر     ــرين األول/أكتــ ــن تشــ ــرة مــ ــة يف الفتــ إىل  ١٩٩٥اللجنــ

  .)٤٣(١٩٩٦نيسان/أبريل 
ورّحب ممثّل بلجيكــا بإعــادة تنشيـــط جلنــة التحقيـق        

الدوليـــة، وأشـــار إىل مـــا يـــؤّدي إليـــه بيـــع األســـلحة لقـــوات   
وميليشيات احلكومة الرواندية السـابقة مـن زعزعـة لالسـتقرار     

وأعرب عـن أملـه يف أن تتمكــن     يف منطقة البحريات الكربى.
جلنـة التحقيــق مــن إهنـاء أعمــال التقّصــي الـيت تضــطلع هبــا وأن    
تقـــــدم توصـــــيات حمـــــددة إلهنـــــاء التـــــدفق غـــــري املشـــــروع  

  .)٤٤(لألسلحة
__________ 

  .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  
  .٣و  ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٣(  
  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤(  

وقالت ممثلة الواليات املتحدة إن بلدها ما زال يشـعر    
بقلـــق شـــديد إزاء اســـتمرار العنـــف يف منطقــــة البحيـــــرات      

ــدد ال ـــرى وجتـ ــة،   الكبـ ــادة مجاعيـ ــات إبـ ــوع عمليـ ــد بوقـ تهديـ
وأشارت إىل كـون التـدفّق السـلس لألسـلحة الصـغرية عنصـرا       

التقريــر النــهائي للّجنــة صــدر مــع  وقــال إن . يف ذلــك مســامها
انــدالع القتــال يف خميمــات الالجــئني الروانــديني الواقعــة فيمــا   
كان آنئذ يسمى شرق زائري. وما اضطلعت بـه اللجنـة اللجنـة    

جتاوزتـه األحـداث اجلسـام الـيت شـهدهتا املنطقـة،        من عمل قد
ومل يبــــت اجمللــــس يف توصــــيات اللجنــــة. ويف مــــؤمتر القمــــة 
اإلقليمــي املعقــود يف كمبــاال، تعّهــد رئــيس الواليــات املتحــدة  
ــاذ     ــبحريات الكـــربى باختـ ــة الـ ــن منطقـ ــاء دول مـ ــتة رؤسـ وسـ
ــذي       ــي الـ ــف العرقـ ــة العنـ ــة ثقافـ ــة ملكافحـ ــوات ملموسـ خطـ

دا وأّيدوا إعادة تنشيط جلنة التحقيق الدوليـة  يستشري يف روان
يف تدفقات األسلحة كوسيلة للحد مـن االجتـار غـري املشـروع     

نـع  ملباألسلحة إىل اجليش الرواندي السـابق وقـوات امليليشـيا و   
هــذا االّتجــار. وأعربــت عــن أملــها يف أن يضــع عمــل اللجنــة   

إطــار وتقــارير األمــني العــام الالحقــة نتــائج أعمــال اللجنــة يف   
ــة وتوصــيات حمــددة      ــوفري تقييمــات دقيق إقليمــي أوســع ويف ت

  .)٤٥(الختاذ إجراءات إضافية
وبينما أّيدت ممثلة الربتغال إعادة تنشيط والية اللجنـة    

وشّددت على أن عمليــة املصاحلة الوطنيـــة، مبـا تّتسـم بـه مـن      
هشاشة، تتطلب دعما ال لبس فيه من جانب اجملتمـع الـدويل،   

عن اعتقادها الراسخ بأن وضع إطـار أكثـر مشـوال    فقد أعربت 
لصــغرية إىل منطقــة الــبحريات اوعامليــة لتنظــيم تدفـــق األســلحة 

الكربى مـن شـأنه أن يشـكّل إسـهاما مهّمـا يف حـل املشـكلة.        
ورّحبت مبقترحـات رئـيس مـايل وأعمـال مـؤمتر أوسـلو الـذي        

برنـامج  عقدته املبادرة النروجيية املعنية بنقل األسلحة الصغرية و
ــدهااألمــم املتحــدة اإلمنــائي. وقالــت إن حكومــ   ــرب أن  ة بل تعت

__________ 

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٥(  
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ــة    ــة الدولي ــا علــى   متإعــادة تنشــيط اللجن ثّــل أيضــا مؤشــرا هام
 اُيهـدف هبـ   ااهتمام وانشـغال األمـم املتحـدة باملنطقـة كمـا أهنـ      

ــويض الســالم يف       ــى تق ــزم عل ــيت عقــدت الع ــوات ال ــاع الق إقن
  .)٤٦(املنطقة بأن أعماهلا لن متر دون عقاب

وقال ممثـل اليابـان إن التـدفق غـري القـانوين لألسـلحة،         
 ٩١٨انتهاكــا للحظر الذي فرضــه جملس األمن يف القـرارات  

)، يبــــــــــــدو ١٩٩٥( ١٠١١) و ١٩٩٥( ٩٩٧) و ١٩٩٤(
آخذا يف التزايد. وإذا استمر دون إيقاف تـدفق األسـلحة هـذا    
 إىل أيــدي قــوات احلكومــة الســابقة وامليليشــيات وغريهــا مــن   
اجلماعات، فهناك خطر حقيقي النبعاث الصـراع املسـلح مـن    
جديد وزعزعة االستقرار على حنو خطري يف منطقة الـبحريات  

بصفته رئيس جلنة اجلزاءات املنشـأة  رحب، الكربى بأسرها. و
) املتعلــق بروانــدا، ١٩٩٤( ٩١٨مبوجــب قــرار جملــس األمــن  

ات الــيت بقــرار إعــادة تنشــيط جلنــة التحقيــق، وقــال إن املعلومــ 
ستجمعها اللجنة ميكن أن تسـاعد اجمللــس فــي حتديـد التـدابري      
امللموسة الـيت ميكـن أن يتخـذها للقضـاء علـى تـدفق األسـلحة        

 د وفـد جيـ مشـروعة يف املنطقـة. ويف الوقـت ذاتـه،      بطريقة غـري 
جـا متوازنـا علـى    يتـبىن هن من احلكمـة أن مشـروع القـرار     بلده

صــياهتا إىل اجمللــس بشــأن  حنــو دقيــق، يتــيح للجنــة أن تقــدم تو 
ــة، دون       ــري قانوني ــة غ ــلحة بطريق ــدفق األس ــدابري املتصــلة بت الت

وذكـر أيضـا   توسيع نطاق والية اللجنة نفسها يف واقع األمـر.  
ــة يف      ــدويل ينبغــي أن ينظــر جبدي ــأن اجملتمــع ال ــان ب اعتقــاد الياب
جممل مسألة كيفيـة التصــدي لتدفــق األسلحــة علـى حنـو غـري        

ــروع،  ـــ مشـ ــزم، الـــيت ق ــاس   د يلـ ــد واحلسـ ــابع املعقّـ ــرا للطـ نظـ
يف سياق جهـود اجملتمـع الـدويل الراميـة إىل      اللموضوع، تناوهل

  .)٤٧(بناء إطار شامل لالستراتيجية الوقائية
__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦(  
  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٧(  

وخالل املناقشة، أعـرب عـّدة مـتكلّمني عـن تأييـدهم        
للقرار وإلعادة تنشـيط جلنـة التحقيـق، وأكّـدوا علـى أمهّيـة أن       

مع اللجنة وأال تسمح باستخدام أراضـيها  تتعاون مجيع الدول 
ــتكلّمني عــن     قواعــد للجماعــات املســلّحة. وأعــرب معظــم امل

اســتمرار العنــف يف روانــدا   بقلقهــم إزاء التقــارير الــيت تفيــد    
وأجزاء أخرى من منطقة البحريات الكربى وإزاء الُبعد املعقّـد  
الذي طرأ على احلالـة منـذ تقـدمي آخـر تقريـر للّجنـة، وأعربـوا        
ــق     ــا يف حتقيـ ــى هبـ ــدابري يوصـ ــهم أي تـ ــهم يف أن تسـ ــن أملـ عـ

  .)٤٨(االستقرار يف املنطقة
ويف اجللســة ذاهتــا، طُــرح مشــروع القــرار للتصــويت     

يف مــا )، و١٩٩٨( ١١٦١واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار   
  نّصه:يلي 

  إن جملس األمن،  
إىل مجيع قراراته السابقة بشأن احلالة يف روانـدا، وال   إذ يشري  

 ٩٩٧و  ١٩٩٤أيار/مـايو   ١٧) املؤرخ ١٩٩٤( ٩١٨يما القرارات س
) املؤرخ ١٩٩٥( ١٠١١ و ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٩) املؤرخ ١٩٩٥(

 أيلـــــول/ ٧) املـــــؤرخ ١٩٩٥( ١٠١٣و  ١٩٩٥آب/أغســـــطس  ١٦
  ،١٩٩٦نيسان/أبريل  ٢٣) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٥٣و  ١٩٩٥سبتمرب 

ــا يف ذلـــك وإذ يـــدين    مقتـــل  العنـــف املســـتمر يف روانـــدا، مبـ
، ١٩٩٧مدنيني، ومنهم الجئون يف مودندي يف كانون األول/ديسـمرب  

وأفعال العنف املماثلـة الـيت لوحظـت يف منطقـة الـبحريات الكـربى، مبـا        
  فيها بوروندي،

إزاء التقارير اليت تفيـد ببيـع وتقـدمي     وإذ يعرب عن بالغ قلقه  
انديـة  األسلحة واألعتـدة ذات الصـلة لقـوات وميليشـيات احلكومـة الرو     

) ١٩٩٤( ٩١٨فـــروض مبوجـــب قراراتـــه الســـابقة انتـــهاكا للحظـــر امل
)، وإذ يشدد علـى ضـرورة قيـام    ١٩٩٥( ١٠١١) و ١٩٩٥( ٩٩٧ و

  احلكومات باختاذ إجراءات لكفالة التنفيذ الفعال هلذا احلظر،
__________ 

 ٦(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ٦و  ٥املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان   )٤٨(  
 ٧(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٧و  ٦(كينيا والسويد)؛ والصـفحتان  

 ٨(ســـلوفينيا)؛ والصـــفحة    ٨و  ٧(البحـــرين)؛ والصـــفحتان   
ــا)؛  ١٠و  ٩(غــابون)؛ والصــفحتان   ٩و  ٨(الصــني)؛  (غامبي
  (كوستاريكا واالحتاد الروسي). ١٠والصفحة 
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ــثين    ــيت أنشــئت      وإذ ي ــة ال ــق الدولي ــة التحقي ــى أعضــاء جلن عل
عوا به مـن حتقيـق، وال سـيما    ) ملا اضطل١٩٩٥( ١٠١٣مبوجب القرار 

  بشأن تقريرهم النهائي وإضافته،
ــزائري    وإذ يالحـــظ   ــرقية بـ ــة الشـ ــار العنـــف يف املنطقـ أن انتشـ

قد سبب وقف املتابعة الفعالـة   ١٩٩٦السابقة يف تشرين األول/أكتوبر 
ألعمال اللجنة، وإذ يقر بضرورة جتديد التحقيق يف تـدفق األسـلحة إىل   

شــروع، ممــا يــؤجج أعمــال العنــف وميكــن أن  روانــدا علــى حنــو غــري م 
يؤدي إىل املزيد من أعمال اإلبادة اجلماعية، مع تقدمي توصـيات حمـددة   

  إىل جملس األمن الختاذ ما يلزم من إجراءات،
ضرورة إجياد حل طويل األجل ملشـكلة   وإذ يؤكد من جديد  

  لكربى،الالجئني واملشاكل املتصلة هبا يف أقاليم دول منطقة البحريات ا
ــا      ــد أيضـ ــن جديـ ــد مـ ــات    وإذ يؤكـ ــدي لإلذاعـ ــة التصـ أمهيـ

ــة واخلــوف يف املنطقــة، وإذ يشــدد علــى     والنشــرات الــيت تبــث الكراهي
ضرورة أن تساعد الدول بلـدان املنطقـة علـى التصـدي هلـذه اإلذاعـات       

  واملنشورات،
ــب  - ١   ــيط جلنـــة      يطلـ ــام أن يعيـــد تنشـ إىل األمـــني العـ

  بالوالية التالية:التحقيق الدولية مع إناطتها 
مجــع املعلومــات والتحقيــق يف التقــارير املتصــلة ببيــع   (أ)  

ــوات وميليشــيات       ــدة ذات الصــلة لق ــلحة واألعت ــدمي وشــحن األس وتق
ــا     ــبحريات الكــربى مــن أفريقي ــة الســابقة يف منطقــة ال احلكومــة الرواندي

ــن    ــرارات جملـــس األمـ ــهاكا لقـ ــطى، انتـ  ٩٩٧) و ١٩٩٤( ٩١٨الوسـ
  )؛١٩٩٥( ١٠١١) و ١٩٩٥(

ــازة     (ب)   ــع أو حيـ ــاعد يف بيـ ــراف الـــيت تسـ ــد األطـ حتديـ
األســلحة بطريقــة غــري قانونيــة مــن جانــب قــوات وميليشــيات احلكومــة 
الروانديــة الســابقة وتشــجع عليهــا، مبــا يتنــاىف والقــرارات املشــار إليهــا    

  أعاله؛
التقدم بتوصيات تتعلق بتدفق األسلحة بطريقـة غـري     (ج)  

  ات الكربى؛قانونية يف منطقة البحري
جبميــع الــدول وهيئــات األمــم املتحــدة ذات  يهيــب   - ٢  

ــرار      ــة املنشــأة مبوجــب الق ــك اللجن ــا يف ذل )، ١٩٩٤( ٩١٨الصــلة، مب
حسب االقتضاء، واملنظمات واألطراف املهتمـة األخـرى، القيـام جبمـع     
املعلومـــات الـــيت لـــديها فيمـــا يتصـــل بواليـــة اللجنـــة، وأن تـــوفر هـــذه   

  بأسرع ما ميكن؛ املعلومات إىل اللجنة
حبكومات الـدول املعنيـة الـيت ستضـطلع فيهـا      يهيب   - ٣  

اللجنة بواليتها التعاون على حنو تام مع اللجنة يف إجناز واليتـها، مبـا يف   
ذلــك باالســتجابة للطلبــات املقدمــة مــن اللجنــة فيمــا يتصــل بــاألمن         
واملســاعدة والوصــول يف جمــال متابعــة التحقيقــات، كمــا هــو منصــوص 

  )؛١٩٩٥( ١٠١٣من القرار  ٥يف الفقرة عليه 

جبميــع الــدول يف منطقــة الــبحريات الكــربى   يهيــب  - ٤  
كفالة عدم استخدام أراضيها كقاعـدة لقيـام اجلماعـات املسـلحة بشـن      
غارات أو هجمات ضد أي دولة أخرى انتـهاكا مليثـاق األمـم املتحـدة     

  وغري ذلك من أحكام القانون الدويل؛
واملنظمـات ذات الصـلة علـى أن    مجيـع الـدول    حيث  - ٥  

تتعــاون يف التصــدي لإلذاعــات واملنشــورات الــيت حتــرض علــى أعمــال   
  اإلبادة اجلماعية والكراهية والعنف يف املنطقة؛

الــدول علــى أن تقــدم تربعــات لصــندوق      يشــجع  - ٦  
األمــم املتحــدة االســتئماين لروانــدا لتــوفري التمويــل ألعمــال اللجنــة وأن 

  للجنة؛ تسهم مبعدات وخدمات
بــأن تســتأنف اللجنــة أعماهلــا بأســرع مــا       يوصــي  - ٧  

ميكن، ويطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجمللـس بشـأن إعـادة    
تنشيط اللجنـة، ويطلـب إليـه كـذلك أن يقـدم تقريـرا مؤقتـا إىل اجمللـس         
بشأن النتائج األولية اليت خلصـت إليهـا اللجنـة يف غضـون ثالثـة أشـهر       

يطها، على أن ُيتبـع ذلـك بتقريـر هنـائي يتضـمن توصـياهتا       من إعادة تنش
  بعد ثالثة أشهر؛

ألن تــدفقات األســلحة  اإلعــراب عــن قلقــه يكــرر   - ٨  
واألعتـــدة ذات الصـــلة بطريقـــة غـــري قانونيـــة ودون ضـــوابط، انتـــهاكا  
للقرارات املذكورة أعاله، تشـكل هتديـدا للسـلم واالسـتقرار يف منطقـة      

للنظـــر يف اختـــاذ مزيـــد مـــن     اســـتعداده  الـــبحريات الكـــربى، ويعلـــن    
األخرى يف هذا الشأن، مبـا يف ذلـك التوصـيات املشـار إليهـا يف       التدابري
  (ج) أعاله، وأية توصيات أخرى ذات صلة تقدمها اللجنة؛ ١الفقرة 

  املسألة قيد نظره. هذهأن يبقي  يقرر  - ٩  
  

دولية حملاكمة األشخاص املسـؤولني  الكمة احمل  -باء 
اكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين  عــن االنتــه

ــواطنني    ــدا وامل ــيم روان ــة يف إقل ــدويل املرتكب ال
ــذه    ــل هـــ ــن مثـــ ــؤولني عـــ ــديني املســـ الروانـــ
االنتــــهاكات املرتكبـــــة يف أراضــــي الـــــدول   

  اجملاورة
 (اجللسـة  ١٩٩٨ نيسـان/أبريل  ٣٠ املؤرخاملقرر   

 )١٩٩٨( ١١٦٥ القرار :)٣٨٧٧

 بريلأنيســــان/ ٣٠ يف املعقــــودة ،٣٨٧٧ اجللســــة يف  
ــه التوصــل متكــان قــد  الــذي للتفــاهم وفقــا  مشــاورات يف إلي
 دون أعمالــه، جــدول يف األمــن جملــس أدرج الســابقة، اجمللــس
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 حملاكمــــة دوليــــة حمكمــــة إنشــــاء” املعنــــون البنــــد اعتــــراض،
ــؤولني األشـــخاص ــن املسـ ــهاكات عـ ــيمة االنتـ ــانون اجلسـ  للقـ
 الروانـديني  واملواطنني رواندا إقليم يف املرتكبة الدويل اإلنساين

 أراضـــي يف املرتكبـــة االنتـــهاكات هـــذه مثـــل عـــن املســـؤولني
 .“اجملاورة الدول

 األمــــن جملــــس رئــــيس وّجــــه نفســــها، اجللســــة ويف  
 الربتغـال،  مـن  مقـدم  قـرار  مشـروع  إىل اجمللـس  انتبـاه  (اليابان)

 كوســــتاريكا،و فرنســــا،و غامبيــــا،و الســــويد،و ســــلوفينيا،و
 الشـمالية،  يرلنـدا أو العظمى انيالربيط املتحدة اململكةو كينيا،و
 إىل اجمللـس  انتبـاه  أيضـا  الـرئيس  ووجه .)٤٩(املتحدة الوالياتو

 مـن  موجهـة  ١٩٩٧ األول/أكتـوبر  تشرين ١٥ مؤرخة رسالة
 آب/أغســطس ١ مؤرخــة رســالة هبــا حييــل ،)٥٠(العــام األمــني
ــة احملكمــة رئــيس مــن ١٩٩٧ ــة اجلنائي ــدا، الدولي  يطلــب لروان
 احملكمة. يف ثالثة اكمةحم دائرة إنشاء فيها

 األورويب االحتـاد  باسـم  املتحـدة  اململكـة  ممثلوحتدث   
 الدوليـة  احملكمـة  أن فـذكر ، )٥١(إليهواملنحازة  املنتسبة والبلدان
 هبــدف )،١٩٩٤( ٩٥٥ األمــن جملــس بقــرار نشــئتأُ لروانــدا
 اإلبـادة  أعمـال  عـن  املسـؤولني  األشـخاص  إلفـالت  حـد  وضع

 اإلنسـاين  للقـانون  اجلسـيمة  هاكاتاالنتـ  مـن  وغريهـا  اجلماعية
 األورويب االحتـاد  إن وقـال  العقاب. من ١٩٩٤ عام رواندا يف

 فـيهم  املشـتبه  اعتقـال  طريـق  عـن  احملكمـة  مع قرب عن يتعاون
 للصــندوق التربعــاتتقــدمي  طريــق وعــن احملكمــة، إىل ونقلــهم

 تـوفري  طريـق  وعن املقررة، االشتراكات على زيادة االستئماين
 أن إىل وأشــار املســتمر. القــوي وتأييــده للمحكمــة، املــوظفني
 علـى  )،١٩٩٤( ٩٥٥ القـرار  مـن  ٧ الفقـرة  يف وافـق،  اجمللس

__________ 

  )٤٩(  S/1998/353.  
  )٥٠(  S/1997/812.  
(إســــتونيا وبلغاريــــا وبولنــــدا  ٢الصــــفحة ، S/PV.3877انظــــر   )٥١(  

ــا     ــا وليتواني ــا وســلوفاكيا والتفي ــة التشــيكية وروماني واجلمهوري
  قربص والنرويج).كذلك و ،وهنغاريا

 إذا احملكمــة يف احملاكمــة ودوائــر القضــاةعــدد  زيــادة يف النظــر
ــال، ضـــروريا. ذلـــك كـــان ــذا يف وقـ ــياق، هـ ــاد إن السـ  االحتـ
 لألفــــراد، اإلنســــان حقــــوق احتــــرام أمهيــــة يؤكّــــد يبواألور
ــةواحلا ــة إىل جـ ــهمني حماكمـ ــاب املتـ ــرائم بارتكـ ــعة جـ  خاضـ

 القلـق  عـن  أعربو له. مربر ال إبطاء دون احملكمةالختصاص 
ــة إزاء ــة احلالـ ــة الراهنـ ــدد املتعلقـ ــهمني بعـ ــزين املتـ ــل احملتجـ  قبـ

ــال أروشــا. يف احملكمــة ســجن يف احملاكمــة  ،إن مــن املهــم  وق
ــذاأ ــار يف خـ ــرورة  االعتبـ ــراءضـ ــة إجـ ــريعة حماكمـ ــؤالء سـ  هلـ
 أيضــا، احملكمــة إىل رونحَضــُي قــد ممــن وغريهــم شــخاصاأل

 تتـألف  لروانـدا،  الدوليـة  احملكمـة  يف ثالثـة  حماكمـة  دائرة إنشاء
 أنـه  بيـد  العدالة. بإقامة احملكمة تعجِّل أن بغية قضاة، ثالثة من

ــاد أن أضـــاف ــد يبواألور االحتـ ــددا يؤكـ ــه جمـ ــو  موقفـ  أنوهـ
 حـني  ويف اليـة، بفع العمـل  علـى  قـادرة  تكـون  أن جيب احملكمة
 عــن مــؤخرا أفــاد الداخليــة بــةارقال مكتــب أن يــذكر أن يُســّره

 لـيس  املشـاكل،  مـن كـثري   هنـاك  يزال ال كبري، حتسنحدوث 
 ووضـع  والتوظيـف،  واإلداريـة،  املاليـة  املراقبـة  جماالت يف أقلها

ــامج ــال برن ــة فع ــى وشــدد الشــهود. حلماي ــة عل  اســتمرار أمهي
  .)٥٢(اجملاالت هذه يف التحسن
 أجنـزت  لروانـدا  الدوليـة  احملكمة أن الصني ممثل ذكرو  
 احلالـة  اسـتقرار  أجل من إجيايب بدور واضطلعت كثرية أعماال

 تــتفهم الصــني وأن روانــدا، ويف الكــربى الــبحريات منطقــة يف
 مبحاكمـة  اإلسـراع  بغية ثالثة حماكمة دائرة إنشاء ضرورة متاما

 أن وتأمــل القــرار، مشــروعتؤيــد  الصــنيوقــال إن  املتــهمني.
 الوقـــت ويف كفاءهتـــا. لتعزيـــز تـــدابري الدوليـــة احملكمـــة تتخـــذ
ــ موقـــف أنذكـــر  نفســـه،  احملـــاكم إنشـــاء إزاء ة بلـــدهحكومـ
 إىل إشـارة  من القرار مشروع يف ورد ما وأن يتغري، مل الدولية

__________ 

  .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢(  
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 حملتـوى فنيـة   تأكيـد  إعـادة  إال هـو  ما امليثاق من السابع الفصل
 .)٥٣(سابقة أية يشكل وال )،١٩٩٤( ٩٥٥ القرار

 لروانـدا  اجلنائيـة  احملكمة إن الروسي االحتاد ممثل وقال  
 بطلـب  ورحـب  الوطنيـة،  املصـاحلة  حتقيق عملية يف هام عنصر
 احملاكمـة.  بعمليـة  التعجيـل  أجـل  مـن  ثالثـة  حماكمة دائرة إنشاء
 بفعاليـة،  وظائفها تؤدي أن للمحكمةأريد  إذا أنه أيضا وذكر

 إىل الراميــة التــدابري مــن مزيــد اختــاذ الضــروري مــن فســيكون
 يتصـل  فيمـا  احلالـة  وتصحيح عملها وأساليب إجراءاهتا حتسني

 إضـافية  مبـان وإقامـة   والفنـيني  اإلداريـني  املوظفني إىل باالفتقار
 دهبلــ أن مــن الــرغم علــى أنــه إىل أخــريا، وأشــار، للمحكمــة.

 فيــه وردت الــيت اإلشــارة أن رىفإنــه يــ القــرار، مشــروعيؤيــد 
 إشـارة  جمـرد  هـي  املتحـدة  األمـم  ميثـاق  مـن  السابع فصلال إىل

ــة  ــةفني ــن جملــس لنظــر بالنســبة ســابقة تشــكلوال  حبت  يف األم
 .)٥٤(مماثلة حاالت

 احملكمـة  علـى  يتعـّين  إنه املتحدة الواليات ممثلة وقالت  
 وفعاليـة  كفـاءة  أكثـر  بشكل رسالتها تؤدي أن لرواندا الدولية

 األحكــام وصــدور حملاكمــاتا مــن االنتــهاء وينبغــي وإنتاجيــة،
 الداخليـة الرقابـة   مكتب بأن اجمللس وأبلغت مناسب. وقت يف

 إصــالحات بشــأن مستفيضــة بتوصــيات تقــدم املتحــدة بــاألمم
 زال مـا  بلـدها  إن وقالـت  بعضـها.  تنفيـذ  مت قـد  وأنـه  احملكمـة، 
 علـى  خطـرية  مشـاكل  هنـاك  تزال ال ألنه الشديد بالقلق يشعر
 إضـافة تـؤدي   أناالمل معقـود علـى   و اجلهود. هذه من الرغم
 احملكمـة إىل متكـني   القـرار  مشـروع واسطة ب ثالثة حماكمة دائرة
ــن ــة م ــة إقام ــد بســرعة. العدال ــك أن بي ــي ذل ــذ أن ينبغ  يف ينفَّ

 أيضـا  وأشارت اجلارية. اإلصالح جهود إطار يف ،ذاته الوقت
ــة أن إىل ــن املســؤولني حماكم ــذه ع ــانية ضــد اجلــرائم ه  اإلنس

 يوغوسـالفيا  حـاليت  يف كمـا  اإلحلاحيـة  مـن  القـدر  بنفس تتسم
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤(  

 علــى تعمــلبلــدها  حكومــة أن وذكــرت وكمبوديــا، الســابقة
 ليوغوســالفيا الدوليــة اجلنائيــة للمحكمــة مماثــل توســيع إجــراء
 .)٥٥(لكمبوديا حمكمة إنشاء وعلى السابقة

ــل وأشــار   ــان ممث ــة إىل الياب ــة أمهي ــدأ   احملكم ــت مب لتثبي
ــةأولويــة   ىلأيضــا إ أشــارو القــانون. ســيادةلــق مــن منط العدال
ــده شــعور ــالقلق بل ــارير إزاء ب ــيت التق ــد ال ــ ُتفي  اإلجــراءات أنب
مؤكـدا علـى    روانـدا،  يف بالضـرورة  ُتحترم ال العادية القضائية

ــوفر أن جيــب احملكمــة أن ــة ت ــة آلي ــدمي منوذجي  إىل اجملــرمني لتق
 مـة للمحك ميكنإذ  قضائية: آلية جمردليست  احملكمةف العدالة.

 القـانون،  كـم حب يعمل أن القضائي للنظام ينبغي كيف تبيِّن أن
 املتــهمني علــى حــىتاملرعيــة  القانونيــةاألصــول  تطبيــق فتكفــل

ــدوم أن للســالم ميكــن وال اجلــرائم.أفظــع  بارتكــاب  ذاإ إالّ ي
 حقــوق واحتــرام القــانونســيادة  علــى القائمــة العدالــة رافقتــه
 دومـا  تـنجح  مل حملكمـة ا بـأن  واعتـرف  النـاس.  جلميـع  اإلنسان

 الرسـالة  أن وأكـد  مثاليـة  بطريقـة  منـها  املتوقعـة  املهـام  تأدية يف
 ُيشـري  والـيت  احملكمـة  رئيس إىل األمن جملس رئيس من املوجهة

 أن ينبغـي  للمحكمـة  الفعـال  العمـل  تيسـري  إىل احلاجة إىل فيها
ــزءا تكــون ــن يتجــزأ ال ج ــرار م ــس ق ــن جمل ــذي األم ــأذن ال  ي
ــيع  يتــيح أن يف بلــده وفــد أمــل عــن وأعــرب احملكمــة. بتوس
 .)٥٦(الدويل اجملتمع توقعات تلبية للمحكمة التوسع

 التصـويت،  قبـل  تكلموا آخرين،متكلمني  عدة وأكّد  
 والعدالـة  السـالم  حتقيـق  يف لروانـدا  الدوليـة  احملكمـة  أمهية على
 هلــا تتــيح ثالثــة حماكمــة دائــرة إنشــاء إىل واحلاجــة املنطقــة؛ يف

 مواصـلة  وأمهيـة  لـه؛  مـربر  ال تـأخري  دونفـيهم   هاملشـتب  حماكمة
 .)٥٧(عملها  كفاءة لتحسني اجلهود بذل

__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  
  .١٠ و ٩ صفحتاناملرجع نفسه، ال  )٥٦(  
ــه، الصـــفح   )٥٧(   ــويد)؛  ٣ ةاملرجـــع نفسـ ــفحتان و(السـ  ٤ و ٣الصـ

 ٥ و ٤(ســــلوفينيا)، والصــــفحتان  ٤ة (الربتغــــال)، والصــــفح
ــا)؛  ــفحتان و(كينيـ ــفح  ٦ و ٥الصـ ــتاريكا)، والصـ  ٦ة (كوسـ
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 للتصـويت،  القـرار  مشروع طُرح نفسها، اجللسة ويف  
ــرار بوصــــفه باإلمجــــاع واعتمــــد  ويف )،١٩٩٨( ١١٦٥ القــ

 :نصه يلي  ما

 ،إن جملس األمن”  

ــد    ــد تأكيـ ــراره  إذ يعيـ ــؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٥قـ ــرين  ٨) املـ تشـ
 ،١٩٩٤رب الثاين/نوفم

يف ذلك القرار من النظر يف زيادة عدد  قرره ما وإذ يشري إىل  
ــدا إذا أصــبح ذلــك      ــة لروان ــر احملاكمــة يف احملكمــة الدولي القضــاة ودوائ

 الزما،

بـــأن حماكمـــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن  وإذ يظـــل مقتنعـــا  
ــدويل ستســهم، يف ظــروف     ــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين ال االنت

، يف عمليــة املصــاحلة الوطنيــة وإعــادة الســلم وصــونه يف  روانــدا اخلاصــة
 رواندا ويف املنطقة،

ضرورة التعاون الدويل لتعزيـز حمـاكم روانـدا     علىوإذ يشدد   
يراعي بصفة خاصة ضرورة تعامل هذه احملـاكم   ونظامها القضائي، وإذ

 احملاكمة،  مع عدد كبري من املتهمني الذين ينتظرون

احملكمة الدولية لرواندا، اليت أحاهلـا   رسالة رئيس يفوقد نظر   
تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥ مــؤرختنياألمــني العــام برســالتني متطــابقتني 

إىل موجهـة  إحدامها موجهة إىل رئيس جملـس األمـن واألخـرى     ١٩٩٧
 اجلمعية العامة، رئيس

باحلاجة إىل زيادة عـدد القضـاة ودوائـر احملاكمـة      واقتناعا منه  
لية لرواندا أن حتاكم، دومنا تـأخري، العـدد الكـبري    ليتسىن للمحكمة الدو

 من املتهمني الذين ينتظرون احملاكمة،

التقدم الذي جيري إحرازه حاليا يف حتسني فعالية  وإذ يالحظ  
ــة   ــداأداء احملكمــة الدولي ــه بضــرورة مواصــلة أجهــزة   لروان ، واقتناعــا من

 احملكمة جلهودها من أجل تعزيز هذا التقدم،

ــرف   ــم     وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
 املتحدة،

إنشـاء دائـرة حماكمـة ثالثـة يف احملكمـة الدوليـة        يقرر  - ١  
ــواد      ــة يقــرر االستعاضــة عــن امل ــدا، وحتقيقــا هلــذه الغاي  ١١ و ١٠لروان

ــذا       ١٢ و ــق ه ــوارد يف مرف ــالنص ال ــة ب مــن النظــام األساســي للمحكم
 القرار؛

__________ 

 ٨ و ٧ (البحــــرين)، والصــــفحتان ٧ة (الربازيــــل)، والصــــفح
  (غامبيا). ٨ة (فرنسا)، والصفح ٨ة (غابون)، والصفح

ــرر  - ٢   ــات قضــاة    يق ــة  أن ُتجــرى انتخاب ــر احملاكم دوائ
 ؛٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٤الثالث معا، لفترة عضوية تنتهي يف 

، كتـدبري اسـتثنائي، كيمـا يتسـىن لـدائرة      يقرر أيضـا   - ٣  
ــدء يف العمــل يف أقــرب    ــة الب ممكــن ودون إخــالل  وقــت احملاكمــة الثالث

مـــن النظـــام األساســـي للمحكمـــة الدوليـــة   ١٢مـــن املـــادة  ٥بـــالفقرة 
ة من القضاة املنتخبني اجلدد، يسميهم األمني العام لرواندا، أن يبدأ ثالث

بالتشــاور مــع رئــيس احملكمــة، فتــرة عضــويتهم يف أقــرب موعــد ممكــن   
  عقب االنتخابات؛

مجيع الدول على التعاون الكامـل مـع احملكمـة     حيث  - ٤  
ــرار     ــا للقـ ــا وفقـ ــدا وأجهزهتـ ــة لروانـ ــب ١٩٩٤( ٩٥٥الدوليـ )، ويرحـ

  مة يف اضطالعها بواليتها؛بالتعاون الذي قُدم فعال للمحك
أجهزة احملكمة الدولية لرواندا على أن تواصل  حيث  - ٥  

بنشاط جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز كفـاءة عمـل احملكمـة، كـل منـها يف         
اجملاالت اخلاصة هبا، ويف هذا الصدد، يهيب هبا كذلك النظر يف كيفيـة  

صـلة يف هـذا   تعزيز إجراءاهتا وأساليب عملها، مراعية التوصيات ذات ال
 الصدد؛

إىل األمـني العـام أن يضـع الترتيبـات العمليـة      يطلب   - ٦  
أعــاله ولتعزيــز فعاليــة أداء احملكمــة   ٢لالنتخابــات املــذكورة يف الفقــرة 

الدولية لرواندا، مبا يف ذلك توفري املوظفني واملرافـق يف الوقـت املناسـب    
ام ذات الصــلة، ســّيما لــدائرة احملاكمــة الثالثــة ومكاتــب املــدعي العــ  وال

ويطلب إليه كذلك أن يبقي جملس األمـن علـى علـم تـام بالتقـدم احملـرز       
 يف هذا الصدد؛

 إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٧  
  

 ١٩٩٨ متوز/يوليه ١٥اليت أُجريت يف  املداوالت  
 )٣٩٠٨ (اجللسة

 مـــن موجهـــة ١٩٩٨ متوز/يوليـــه ٨ مؤرخـــة رســـالةب  
 العـام  األمـني  اقتـرح  ،)٥٨(األمـن  لـس جم رئـيس  إىل العـام  األمني

 مرشـحني  أمسـاء  لتقـدمي  النـهائي  املوعد بتمديد اجمللس يقوم أن
 حــىت لروانــدا الدوليــة باحملكمــة احملاكمــة دوائــر قضــاة ملناصــب

 .١٩٩٨ آب/أغسطس  ٤

 متوز/يوليـــــه ١٥ يف املعقـــــودة ،٣٩٠٨ اجللســـــة ويف  
ــا ١٩٩٨ ــاهم وفقـ ــد  الـــذي للتفـ ــان قـ ــه التوصـــل متكـ  يف إليـ

__________ 

  )٥٨(  S/1998/640.  
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ــ ــس أدرج الســابقة، اجمللــس اوراتمش  يف الرســالة األمــن جمل
 الـرئيس  وّجـه  األعمـال،  جـدول  إقـرار  وعقب أعماله. جدول
 إىل موجهـة  رسـالة  مشروع إىل اجمللس انتباه الروسي) (االحتاد
 متديـد  اقتـراح  فيهـا  يؤيـد  األمـن  جملـس  رئـيس  مـن  العام األمني
 جملــس وأيــد املرشــحني. القضــاة أمســاء لتقــدمي النــهائي املوعــد
 إىل ترَســل أن علــى ووافــق الرســالة، يف الــوارد املقتــرح األمــن
  .)٥٩(احلالية بصيغتها العام األمني

  

ــداوالت    آب/أغســـطس ١٨الـــيت أُجريـــت يف  املـ
 )٣٩١٧ (اجللسة ١٩٩٨

 مـن  موجهـة  ١٩٩٨ آب/أغسـطس  ٧ مؤرخة رسالةب  
 العــام األمــني أحـال  ،)٦٠(األمــن جملــس رئـيس  إىل العــام األمـني 

 كقضـاة  للتعـيني  عشـر  األربعة املرشحني أمساء األمن لسجم إىل
ــر يف ــة دوائ ــة، احملاكم ــيت األمســاء وهــي باحملكم ــن وردت ال  م

 املنصــوص الفتــرة غضــون يف املتحــدة بــاألمم األعضــاء الــدول
 األساسـي  النظـام  من ١٢ املادة من (ب) )٣( الفقرة يف عليها

 القراربـ  األمـن  جملـس  بـه  مـددها  الـذي  النحو على للمحكمة،
 عـــدد أن إىل أيضـــا وأشـــار .٣٩٠٨ جلســـته يف اختـــذه الـــذي

 ٣ الفقــرة يف عليــه املنصــوص األدىن احلــد عــن يقــل املرشــحني
 عشـر  مثانيـة  والبـالغ  ،األساسـي  النظـام  مـن  ١٢ املادة من (ج)
 حا.مرّش

 أغســطس/آب ١٨ يف املعقــودة ،٣٩١٧ اجللســة ويف  
ــا ١٩٩٨ ــاهم وفقـ ــد  الـــذي للتفـ ــان قـ ــ التوصـــل متكـ  يف هإليـ

ــاورات ــس أدرج الســابقة، اجمللــس مش  يف الرســالة األمــن جمل
 الـرئيس  وجـه  األعمال، جدول اعتماد وعقب أعماله. جدول
 مـن  العـام  األمـني  إىل موجهـة  رسـالة  مشروع إىل اجمللس انتباه
 املوعــد متديــد اجمللــس بقــرار فيهــا يبلغــه األمــن، جملــس رئــيس

__________ 

  )٥٩(  S/1998/646.  
  )٦٠(  S/1998/760.  

 أيلــول/ ١٤ حــىت احملكمــة لقضــاة الترشــيحات لتلقــي النــهائي
ــبتمرب ــق .١٩٩٨ سـ ــن جملـــس ووافـ ــل أن علـــى األمـ  إىل ترَسـ
  .)٦١(احلالية بصيغتها العام األمني

  
 (اجللسة ١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ٣٠ املؤرخاملقرر   

 )١٩٩٨( ١٢٠٠ القرار :)٣٩٣٤

 ســـبتمرب/أيلــول  ١٨ يف املعقــودة  ،٣٨٧٧ اجللســة  يف  
ــا ١٩٩٨ ــاهم وفقـ ــد  الـــذي للتفـ ــان قـ ــه التوصـــل متكـ  يف إليـ

 جــدول يف األمــن جملــس أدرج الســابقة، اجمللــس مشــاورات
 املرشـحني  قائمـة  وضـع ” املعنـون  البند اعتراض، دون أعماله،
 “.لرواندا الدولية احملكمة قضاة ملناصب

 (اليابــان) اجمللــس رئــيس وّجــه نفســها، اجللســة ويف  
ــاه ــس انتبـ ــروع إىل اجمللـ ــرار مشـ ــد   قـ ــان قـ ــدكـ أثنـــاء  يف أُعـ

 القـرار  مشـروع  طُـرح  وبعدئـذ  .)٦٢(قةالساب اجمللس مشاورات
ــويت، ــد للتصـــ ــاع واعُتمـــ ــفه باإلمجـــ ــرار بوصـــ  ١٢٠٠ القـــ

 نصه: يلي ما ويف )،١٩٩٨(

 ،إن جملس األمن”  

ـــه  إذ يشــري   ـــى قراراتـ ـــؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٥إل تشــرين  ٨) املـــ
نيســــان/أبريل  ٢٤) املــــؤرخ ١٩٩٥( ٩٨٩ ، و١٩٩٤الثــــاين/نوفمرب 

 ،٢٠٠٠نيسان/أبريل  ٣٠) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٥  ، و١٩٩٨

يف الترشــيحات الــيت تلقاهــا األمــني العــام ملناصــب   وقــد نظــر  
 لرواندا،  قضاة يف احملكمة الدولية

 ١٢(د) مـن املـادة    ٣إلـى اجلمعيـة العامة، وفقا للفقـرة   حييـل  
 من النظام األساسي للمحكمة الدولية لرواندا، الترشيحات التاليـة:

   (مدغشقر)السيدة ليليان أوجيين أريفوين  
 السيد تشيك دميكنسيدو أودراوغو (بوركينا فاصو)  
 السيد ياكوف أوستروفسكي (االحتاد الروسي)  
  السيدة نافانثم بيالي (جنوب أفريقيا)  
 السيد تيالهون تيشومه (إثيوبيا)  

__________ 

  )٦١(  S/1998/761.  
  )٦٢(  S/1998/903.  
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  السيد بافل دولينش (سلوفينيا)  
 السيدة إنديرا رانا (نيبال)  
 زانيا املتحدة)ـالسيد وليام سيكوله (مجهورية تن  
 السيد ويلي سي. غاه (الفلبني)  
 السيد أسوكا دي ز. غوناواردينا (سري النكا)  
 السيد حممد غوين (تركيا)  
 السيد ساليفو فومبا (مايل)  
 بابتيست كابالن (كوت ديفوار) - السيد أكا إدوكو جون  
 السيد الييت كاما (السنغال)  
 السيد ديونيسيوس كونديلس (اليونان)  
 السيد بوبا ماهامانة (النيجر)  
 السيد إريك موشيه (النرويج)  
ــتس         ــانت كيـ ــا وسـ ــامز (جامايكـ ــورج وليـ ــد جـ ــيد لويـ السـ

 ونيفيس)
  

ــرر    ــؤرخاملقـ ــايو ١٩ املـ ــة ١٩٩٩ أيار/مـ  (اجللسـ
 )١٩٩٩( ١٢٤١ القرار ):٤٠٠٦

ــالةب   ــايو ١٧ مؤرخــة رس  مــن موجهــة ١٩٩٩ أيار/م
 أن العـام  األمني لبط ،)٦٣(األمن جملس رئيس إىل العام األمني
 غــري احملكمــة قضــاةواليــة أحــد   فتــرة بتمديــد اجمللــس يقــوم

 إىل وبـالنظر  جـاريتني.  قضـيتني  يف الفصـل  لـه  ليتسـىن  املنتخبني
 القاضـي  ذلـك واليـة   فتـرة  انتـهاء موعـد   عـن  الفاصـلة  املدة أن

__________ 

  )٦٣(  S/1999/566.  

 العامـة  اجلمعيـة  أعضـاء  إطالعاألمني العام  طلب جدا، قصرية
هبـدف   ومرفقهـا  الرسـالة  هـذه  على رافو األمن جملس وأعضاء
 مناسبا. يرونه الذي بالشكل بسرعة عليها موافقتهم

ــة ويف   ــودة ،٤٠٠٦ اجللســـ ــايو  ١٩ يف املعقـــ أيار/مـــ
ــا ١٩٩٩ ــاهم وفقـ ــد  الـــذي للتفـ ــان قـ ــه التوصـــل متكـ  يف إليـ

ــاورات ــس أدرج الســابقة، اجمللــس مش  يف الرســالة األمــن جمل
   أعماله. جدول

 اجمللـس  انتبـاه  اجمللـس  رئـيس  هوّج نفسها، اجللسة ويف  
ــاء  يف أُعــدكــان قــد  قــرار مشــروع إىل  اجمللــس مشــاوراتأثن

 واعُتمـد  للتصويت، القرار مشروع طُرح وبعدئذ .)٦٤(السابقة
 نصه: يلي ما ويف )،١٩٩٩( ١٢٤١ القرار بوصفه باإلمجاع

 ،إن جملس األمن”  

 ١٩٩٩ أيار/مــــايو ١٧بالرســــالة املؤرخــــة  إذ حيــــيط علمــــا  
جهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن األمــني العــام مرِفقــا هبــا الرســالة  واملو

إليه من رئيس احملكمـة الدوليـة    واملوجهة ١٩٩٩أيار/مايو  ١٤املؤرخة 
 لرواندا،

توصـية األمـني العـام بـأن يقـوم القاضـي أسـبغرين، فــور         يؤيـد   
استبداله كعضـو يف احملكمـة، بإجنـاز قضـييت روتاغانـدا وموسـيما اللـتني        

هما قبل انتهاء فترة واليته، وحييط علما بنية احملكمـة إجنـاز هـاتني    فيبدأ 
أمكــــــن.، إن ٢٠٠٠كــــــانون الثاين/ينــــــاير   ٣١القضــــــيتني قبــــــل  
__________ 

  )٦٤(  S/1999/576.  

  احلالة يف بوروندي  -  ٦    
  

ــرر   ــؤرخ املقــ ــانون ٥ املــ ــاير كــ  ١٩٩٦ الثاين/ينــ
   الرئيس من بيان ):٣٦١٦ (اجللسة

 ١٩٩٥ األول/ديســمرب كــانون ٢٩ مؤرخــة برســالة  
 قلقـه عن  العام األمنيأعرب  )١(األمن جملس رئيس إىل جهةمو

__________ 

  )١(  S/1995/1068.  

ــالغ ــهاكات يف التصــاعد واشــتداد العنــف اســتمرار إزاء الب  انت
 اسـتعارا  تشهد بوروندي فإن لتقريره، ووفقا اإلنسان. حقوق
 أيار/مـايو  منذ التدهور يف مستمرة فاحلالة األهلية. احلرب لنار

 القتـل،  أعمـال  نمـ  يـوم  كـل  يف جيـري  مـا  مساهتـا  ومن ١٩٩٥
 تـــدهور ويتأكـــد .التعســـفي واالعتقـــال والتعـــذيب ،واملــذابح 
 نــةجل وضــمنها مــؤخرا، الدوليــة املنظمــات قررتــه مبــا احلالــة




