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. الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (سانت لوسيا) السيد جوليان هنت 
افتتحت اجللسة الساعة ١٠/٢٠. 

اإلعراب عن الشكر لرئيس جملس األمن 
الرئيس (تكلم باالنكليزية): أود أن أنوه مـع التقديـر 
بـأن رئيـس جملـس األمـن يشـارك معنـا اليـــوم يف إحيــاء اليــوم 
الـدويل للتفكّـر يف اإلبـادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف روانــدا يف 

عام ١٩٩٤. 
البند ٣٩ من جدول األعمال (تابع) 

الشراكة اجلديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا: التقـدم احملـرز يف 
التنفيذ والدعم الدويل 

أسباب الصراع يف أفريقيـا وحتقيـق السـالم الدائـم  (ب)
والتنمية املستدامة فيها 

االجتماع التذكــاري إلحيـاء اليـوم الـدويل للتفكّـر 
يف اإلبـادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف روانـدا يف عــام 

 ١٩٩٤
الرئيـس (تكلـــم باالنكليزيــة): يذكــر األعضــاء بــأن 
اجلمعية اختتمت نظرها يف البنـد الفرعـي (ب) مـن البنـد ٣٩ 

مـــن جـــدول األعمـــــال يف جلســــتها العامــــة ٧٨ املؤرخــــة 
٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 

وبغيـة أن تعقـد اجلمعيـة العامـة اجتماعـها اليـوم، مـــن 
الضروري إعادة فتح باب النظر يف هذا البند الفرعي. 

هـل يل أن أعتـرب أن اجلمعيـة العامـة ترغـب يف إعـــادة 
فتـح بـــاب النظــر يف البنــد الفرعــي (ب) مــن البنــد ٣٩ مــن 

جدول األعمال؟ 
تقرر ذلك. 

 
بيان من رئيس اجلمعية العامة 

الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): إذا كـــان مبقدورنــا أن 
نعيد عقارب الساعة إىل الوراء، ينبغـي لنـا أن نعـود إىل ذلـك 
الوقت وذلك اليوم املشؤوم من عام ١٩٩٤ الذي حتولت فيه 
اخلالفـات العرقيـة وغريهـا مـــن اخلالفــات إىل مأســاة وعنــف 
وإبـادة مجاعيـة يف روانـدا، وهـو مـا أحـدث صدمـة يف املنطقــة 
والعامل. ولو قُدِّر لنا آنذاك أن نعرف ما نعرفه اليوم، مــا كـان 
ميكـن أن يؤثـر علـى فـــهمنا للتعقيــدات الــيت أطلقــت شــرارة 
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اإلبادة اجلماعية تلك أي خطوط غائمة أو التباسات. واملهم، 
ـــة وغريهــا مــن  أن نكـون أفضـل اسـتعدادا الختـاذ تدابـري وقائي

التدابري اليت تتسق مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة. 
لكـن، وحنـن نتذكـر املـاضي، علينـا أن منضـــي قدمــا. 
وتوجهنا قد حـدده لنـا زعمـاء بلـدان القـارة األفريقيـة األشـد 
تضررا من األحداث املأساوية اليت شـهدهتا روانـدا. واجلمعيـة 
العامــة قــد اتفقــت يف الــرأي مــع اجمللــس التنفيــذي لالحتــــاد 
األفريقـي علـــى ضــرورة إعــالن يــوم دويل للتفكــر وااللــتزام 
مبكافحة اإلبادة اجلماعية يف مجيع أحناء العامل، إحيـاء لذكـرى 
ـــوم، املوافــق  اإلبـادة اجلماعيـة يف روانـدا يف عـام ١٩٩٤. والي
٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، حنتفل بذلك اليوم الدويل للتفكـر يف 

اإلبادة اجلماعية اليت حدثت يف رواندا عام ١٩٩٤. 
إن مســؤوليتنا يف هــذا اليــوم الــدويل للتفكــر حمـــددة 
متامـا. وهـي تبـدأ، كمـا ينبغـــي هلــا، بتخليــد ذكــرى ضحايــا 
اإلبادة اجلماعية يف رواندا. فهؤالء الضحايا هـم مـن يتحـدث 
من أجلهم ميثاق األمم املتحدة، ويسجل هلم ما هم جديرون 
به من حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للتسـامح والعدالـة 
االجتماعيـة. ومـع ذلـك، فقـد هلـــك منـــهم مــا ال يقــل عــن 
٨٠٠ ٠٠٠  من الرجال والنساء واألطفال، الذين قتلوا علـى 

أيدي من كان ينبغي أن يشاركوهم يف بناء األمة. 
ومن املؤسف أن الرتعة العرقية مل تفض إىل بناء أمـة. 
ومـن املؤســـف أن القتــل العمــد لرئيــس روانــدا، مــع رئيــس 
بوروندي، مل يفض بأمـة إىل احلـزن، ولكـن أفضـى إىل ١٠٠ 
يوم من الرعب والعنف على مرأى كـامل مـن األمـم املتحـدة 
والعامل. ومن املؤسف أن يكـون أولئـك هدفـا لالغتيـال، وأن 
ـــة مشــاعا بــني اجلميــع وأن تســاعد  يكـون الضلـوع يف اجلرمي

وسائط اإلعالم على تأجيج الصراع. 
لذلك، ويف هذه املناسبة األليمة، نتذكر أولئك الذين 
جــادوا بأرواحــهم. ونعــرب عــن خــالص تعازينــــا ألســـرهم 

وأصدقائــهم، ونتشــاطر آمــال وتطلعــــات حكومـــة وشـــعب 
رواندا سعيا لتضميد جراح أمة وإعـادة بنائـها إلرسـاء جمتمـع 
دميقراطي ميتلــك الرؤيـة األساسـية لتحقيـق التقـدم االقتصـادي 

واالجتماعي للجميع. 
إن ما حدث يف روانـدا أمـر ُيِقـر اجملتمـع الـدويل بأنـه 
إبادة مجاعية، وذلك يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملنـع جرميـة 
اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها. لـذا، فنحـن نتذكـر، يف اليـوم 
الـدويل للتفكـــر، أن علينــا أن نعمــل وفقــا هلــذه االتفاقيــة يف 
ــال  روانـدا أو حيثمـا ترتكـب جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة أو األفع

العنيفة أو الفظائع األخرى. 
والكثري ممن ارتكبـوا أعمـال العنـف يف روانـدا - مـن 
املسؤولني احلكوميني أو العسـكريني أو املدنيـني - مل يكونـوا 
وجوها غري معروفة، بل ميكن حتديدهم وتقدميهم إىل العدالة. 
وميكن محلهم على أن يفهموا أنه ليس من احلكمة السعي إىل 
ـــا علــى شــاكلتهم، ألن  إعـادة تشـكيل عـامل متنـوع مثـل عاملن
الســعي إىل ذلــك ميكــن أن يفضــي إىل مأســاة يعجــــز عنـــها 

الوصف. 
إن تبكري جملس األمن بإنشاء حمكمة رواندا يف تشـرين 
الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٤، وجعـل مقرهـا يف أروشـا، يف مجهوريـــة 
ترتانيـا املتحـدة، قـد وجـــه رســالة واضحــة مفادهــا أن اإلبــادة 
ـــرية للقــانون اإلنســاين  اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات اخلط
الدويل املرتكبة يف رواندا، وحىت يف الدول اجملاورة، ال ميكن أن 
ـــك احملكمــة  ترتكـب ويفلـت مرتكبوهـا مـن العقـاب. وأمـام تل
مهمـة جليلـة، ولكـن إجنازاهتـــا هامــة للغايــة مــن أجــل إشــاعة 
الطمأنينة يف نفوس الناجني من اإلبادة اجلماعية يف رواندا وأسر 
ضحاياها، وآخرين يف شىت أحناء العامل ممن قد يرتكبون أعماال 

مشاهبة، بأن العدالة ال بد أن تأخذ جمراها. 
لقـد أعطيـت األمـم املتحـدة، وعلــى األخــص جملــس 
األمن، سلطة صون السـلم واألمـن الدوليـني مبوجـب امليثـاق. 
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وهـي مطالبـة بـأن متـارس تلـك السـلطة مـهما كـــان التحــدي 
جسـيما. وال يسـعنا أن نلـزم الصمـت، أو أن نكـون انتقــائيني 
أو غـري متسـقني يف اسـتجاباتنا عندمـا يـهدد العنـف باإلطاحــة 

ببلد أو منطقة. 
إن اجملتمع الدويل مل يتصرف يف الوقـت املناسـب مـن 
أجل وقف العنف يف رواندا. وحنن نعرف أنه كانت ترتكـب 
أعمال مروعة حىت عندما كانت قـوات األمـم املتحـدة حلفـظ 
ـــدوا  السـالم موجـودة يف امليـدان وأن بعـض حفظـة السـالم فق

أرواحهم أيضا يف خضم العنف.  
وإذ توفر لنا عقد من التفكر فيمـا حـدث يف روانـدا، 
أعـرف أننـا نوافــق مجيعــا علــى أنــه كــان علينــا أن نتصــرف 
بشـكل خمتلـف. وذلـك يؤكـــد التحــدي املــاثل أمامنــا مجيعــا 
للتـأكد مـن أن التزامنـا بتعدديـة األطـراف ُيعطـى نفـس املرتلـــة 
اليت اتفقنا عليها يف ميثاق األمم املتحدة ويف القـانون الـدويل، 

مهما كانت الظروف. 
ومـع ذلـك، أعتقـد أن املأسـاة يف روانـدا قـــد فتحــت 
بـاب الفـــرص علــى مصراعيــه أمــام روانــدا واألمــم املتحــدة 
واجملتمـع الـدويل. فقـد أكـدت حلكومـة وشـعب روانـدا قيمـــة 
إجيـاد بدائـــل للصــراع املســلح والعنــف وأمهيــة إيــالء مكانــة 
رئيسية للحوار وحقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية والوحـدة 
ـــم املتحــدة،  الوطنيـة يف إدارة شـؤون البـالد. أمـا بالنسـبة لألم
فقـد حثـت علـى املناقشـة والنقـاش بشـأن طائفـــة واســعة مــن 
املسائل املتصلة بدور املنظمة يف األزمة والصراع داخل الدول 
األعضاء. واملهم، أهنا أتاحت الفرصة للمنظمة لكـي تتصـدى 
للمسائل اليت ميكن أن تفضي إىل مآٍس أخرى مثـل تلـك الـيت 

وقعت يف رواندا. 
ـــا مطــالبون بــالنظر يف تنفيــذ التوصيــات  واليـوم، فإنن
الواردة يف تقرير كارلسون يف إطار تفكرنـا يف مسـألة اإلبـادة 
اجلماعية. وأعتقد أن علينا أن نكون تقدميني يف حتديـد أوجـه 

ــــذ ذلـــك احلـــني  قصورنــا يف روانــدا والنظــر فيمــا فعلنــاه من
وفيمــا ال يــزال يتعــني عملــه ملنــع حــدوث إبــادة مجاعيـــة يف 
املستقبل. وجيب طمأنة تلـك األصـوات املؤثـرة الـيت تسـتغيث 
بأممنـا املتحـدة يف خضـم املأسـاة إىل أن األمـم املتحـدة ســـتعزز 
حقــوق اإلنســان واحلريــة والعدالــة والســالم واألمــن، وأنــــه 

ستكون هناك استجابة مؤاتية الستغاثتها. 
وإنين أتقدم بأخلص وأطيب متنيـايت حلكومـة وشـعب 

رواندا على طريق السالم الدائم. 
بيان من رئيس جملس األمن 

ــــة اآلن  الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــي الكلم
للسيد جونتر بلوغر، رئيس جملس األمن. 

الســـيد بلوغـــــر (رئيــــس جملــــس األمــــن) (تكلــــم 
باالنكليزيــة): بعــد عشــر ســنوات مــن اإلبــادة اجلماعيــــة يف 
رواندا، جنتمع هنا للتفكر يف املعاناة غري املعقولة الـيت أصـابت 
شـعبها ويف واجبنـا اجلمـاعي بـــأن نتفــادى تكــرار مثــل هــذه 

الفظائع. 
وحني نسترجع ما حدث، ونتطلع إىل آفــاق مسـتقبل 
أكثر إشراقا، جيب أوال أن ننظر إىل أنفسنا - ألننا حنن الذين 
وضعـت فينـا شـــعوب العــامل أملــها يف حفــظ كرامــة النفــس 
البشــرية وقيمتــها، ويف النــهوض بــالرقي االجتمــــاعي ورفـــع 

مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح. 
وقبــل أســبوعني، أعلــن األمــني العــام كــويف عنـــان، 
بإحساس من األسـف املريـر، أنـه كـان ينبغـي أال تقـع اإلبـادة 
اجلماعية يف رواندا أبدا وأن اجملتمع الدويل قـد خـذل روانـدا. 
وهذا اعتراف مؤمل ولكنــه صريـح، وليـس لـدى جملـس األمـن 

ما يضيفه عليه أو يطرحه منه. 
لقد كانت اإلبـادة اجلماعيـة يف روانـدا صدمـة هـزت 
ـــها؛ فــهي أفــرزت بعــض االبتكــارات اهلامــة يف  املنظمـة برمت



404-30088

A/58/PV.82

حفــظ الســالم، وحــددت واليــة املفــوض الســــامي حلقـــوق 
اإلنسان، وأثرت بصورة كبرية على عمل جملس األمن. 

ومنـذ عـام ١٩٩٤، اسـتجاب اجمللـس بطـرق خمتلفـــة. 
وأود أن أسلط الضوء على أربعة جماالت. 

أوال، أوىل اجمللـــس اهتمامـــا مـــتزايدا ملنـــــع نشــــوب 
الصراعـات. ويف قـرار اجمللـــس ١٣٦٦ (٢٠٠١) املــؤرخ ٣٠ 
آب/أغسطس ٢٠٠١ – الذي أقر فيه بالعـرب املسـتخلصة مـن 
إخفاق اجلهود الوقائية اليت سبقت اإلبادة اجلماعية يف روانـدا 
- أعــرب اجمللــس عــن اســتعداده للنظــر بســرعة يف حـــاالت 
ــــة  اإلنـــذار املبكـــر أو الوقايـــة ودعـــا األمـــني العـــام إىل إحال

املعلومات والتحليالت تلك إىل اجمللس. 
ثانيا، حترك اجمللس ملعاجلة األســباب اجلذريـة للصـراع 
وفـهم بنـاء السـالم بعـد الصـراع بوصفـهما جـهدا يــهدف إىل 
تكويـن إطـار مسـتدام سياسـيا واجتماعيـا واقتصاديـا ملســـتقبل 
أفضـل وأكـثر ازدهـارا. ومـع أخـذ ذلـك يف احلســـبان، شــرع 
اجمللس، يف حاالت ما بعـد الصـراع، يف تعزيـز األمـن والعـدل 
وحكـم القـانون؛ والتسـريح ونـزع السـالح وإعـادة اإلدمــاج؛ 
واملبــادرة باملســاعدة الدوليــة، مبــا يفضــي إىل تعمــري وتنميــــة 

البلدان اليت مزقتها احلروب. 
ثالثـا، أخـذ اجمللـس يـدرك بشـكل مـتزايد التـــهديدات 
الــيت تشــكلها علــى الســــلم واألمـــن الدوليـــني االنتـــهاكات 
اجلسـيمة حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنســـاين الــدويل، والــيت 
تفضي إىل الفظائع الواسعة النطاق واإلبادة اجلماعية. وبصفـة 
خاصة، أدرك اجمللس أن مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب علـى 
جرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعيـة هـي 
أداة أساسـية لـردع ارتكـــاب مثــل هــذه اجلرائــم يف املســتقبل 
واستعادة ثقة الضحايا املنهارة. وردا على اإلبادة اجلماعيـة يف 

رواندا، أنشأ اجمللس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا. 

رابعا، نشهد اليوم إحياًء لبعثات األمم املتحدة حلفـظ 
ــر  السـالم يف العديـد مـن أحنـاء العـامل. وباسـتلهام اجمللـس لتقري
اإلبراهيمي والعرب اليت استخلصها من اإلخفاقـات يف روانـدا، 
أنشأ عددا من بعثـات حفـظ السـالم املتعـددة املـهام الـيت هـي 
أفضل إعدادا، وأكثر قوة عند الضرورة. ووجد اجمللـس أيضـا 
طرقا للرد السريع األكثر فعاليـة ولتحقيـق تعـاون أكـثر مرونـة 
مـع ترتيبـات حفـظ السـالم اإلقليميـة يف احلـاالت امللحــة. ويف 
ـــائدة علــى حــاالت يف  اآلونـة األخـرية، عـاد ذلـك النـهج بالف

هاييت وكوت ديفوار وليربيا، وكذلك يف ايتوري. 
ومـع ذلـك، وأيــا كــان مــدى التقــدم الــذي أحــرزه 
ــــف هنـــا. فاملعرفـــة والفـــهم واإلرادة  اجمللــس، جيــب أال يتوق
السياســـية ســـلع حتتـــاج باســـــتمرار إىل إعــــادة االكتشــــاف 
والتأكيد. وينطبق هذا بصفة خاصة علـى االسـتخدام الوقـائي 
للتدابـري القسـرية الـيت جييزهـا جملـس األمـــن وفقــا لصالحياتــه 
ــــري  مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة. وقــد تكــون تلــك التداب
ضرورية عندما يثبت أن السـبل والوسـائل األخـرى ال تكفـي 
وأن اجمللس حباجة إىل االضطالع مبسؤولياته يف هذا الصدد. 

لذلك يرحب اجمللـس ترحيبـا حـارا حبقيقـة أن األمـني 
العام قد قرر تعيني مستشار خاص ملنع اإلبادة اجلماعية. ويثق 
اجمللـس بـأن املستشـار اخلـاص يسـتطيع تقـــدمي إســهام هــام يف 
عمل جملس األمن. ولذلـك يشـرفين أن أعـرب، باسـم اجمللـس 
بأسره، عن عزمنـا علـى العمـل، وفقـا للميثـاق، مـع املستشـار 
اخلـاص واسـتعدادنا لذلـك حـىت نتصـدى أليـة حالـة ميكــن أن 

تفضي، إن مل يتم منعها أو وقفها، إىل إبادة مجاعية. 
وبينمـا نسـترجع أحـداث روانـــدا قبــل ١٠ ســنوات، 
فإننا نتطلع أيضا إىل املستقبل. والواقع أن األمم املتحدة تقـف 
عند مفترق طـرق حاسـم يف تارخيـها. فبينمـا تسـتخلص العـرب 
من املاضي فإهنـا تعـد نفسـها للتصـدي لتحديـات الغـد أيضـا. 
ولقد أثارت اإلبادة اجلماعية يف روانـدا مسـائل متـس البشـرية 
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كلـــها - وهـــي مســـائل أساســـــية تتعلــــق بســــلطة اجمللــــس 
ومسـؤوليته، وفعاليـة حفـظ األمـــم املتحــدة للســالم، ونطــاق 
العدالة الدولية، وجذور العنف، ومسؤولية اجملتمع الدويل عن 
ـــادة اجلماعيــة وغريهــا مــن االنتــهاكات  محايـة املـهددين باإلب

اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل. 
وينبغي ملن يشاهدوننا يف رواندا، ويف أي مكان آخر 
من العامل، أن يفهموا أن األمم املتحدة جـادة بشـأن التصـدي 
هلـذا التحـدي. واليـوم، جيتمـع رئيسـا اجلمعيـة العامـة وجملـــس 
األمن، وكذلك كبـار ممثلـي اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي 
ـــم املتحــدة واجملموعــات اإلقليميــة لكــي  واألمانـة العامـة لألم
يؤكدوا من جديد عزمهم اجلماعي. وينبغـي أن تـروا يف هـذا 
ـــابل، ســنفهم أن أملكــم حيملنــا واجــب  بـادرة أمـل. ويف املق

أال خنذلكم مرة أخرى. 
رسالة من رئيس اجلمهورية الرواندية 

الرئيس (تكلم باالنكليزية): البنـد التـايل مـن برنـامج 
هذه اجللسة هو رسالة ُتنقـل إلينـا بـالفيديو مـن فخامـة السـيد 

بول كغامي، رئيس اجلمهورية الرواندية. 
الرئيـس كغـامي (تكلـم باالنكليزيـــة): باســم شــعب 
رواندا وحكومتها أود أن أعرب عن تقديرنا للجمعيـة العامـة 
علـى اختاذهـا يف كـانون األول/ديسـمرب املـاضي القـــرار الــذي 
حدد اليوم، ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، اليـوم الـدويل للتفكـر يف 

اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف رواندا يف عام ١٩٩٤. 
وحنــن ممتنــون ألن اجلمعيــة العامــة وأشــــخاصا ذوي 
خلفيـات متنوعـة مـن كـل أحنـاء العـــامل يشــاركون اليــوم مــع 
شعب رواندا وحنن حنيـي ذكـرى هـذا الفصـل املفجـع واملـؤمل 

للغاية من تاريخ أمتنا. 
اليـوم، وحنـن نتذكـر مـا يتجـاوز املليـون مـــن أشــقائنا 
ـــة، جيــب أن نســأل  وشـقيقاتنا الذيـن قُتلـوا يف اإلبـادة اجلماعي

أنفسـنا هـــل أعددنــا التدابــري املالئمــة لضمــان أال تقــع إبــادة 
مجاعية مرة أخرى يف أي مكان من العامل. 

وحنن يف رواندا قد اعتمدنا هنجا ثنائي املسار للقضاء 
على أيديولوجية اإلبادة اجلماعية. 

هنج يشمل تدابـري دسـتورية تفـرض إجـراءات عقابيـة 
ضـد مـــن يشــجعون األيديولوجيــة املؤذيــة الداعيــة للكراهيــة 

والتعصب والتفرقة بني طوائفنا. 
ويشمل النهج اآلخر تنفيذ برنـامج تفـاعلي يرمـي إىل 
تعزيز الوحدة واملصاحلة على الصعيد الوطين وتشـجيع إجـراء 
مناقشــات مفتوحــة وصرحيــة بشــأن األخطــاء الفادحــة الــــيت 

ارتكبت يف املاضي بغية ضمان عدم تكرارها. 
وينبغــي للمجتمــع الــــدويل مـــن جانبـــه أن يتســـاءل 
عمــا إذا كــانت توجــد آليــة إنــذار مبكــر مالئمــــة لضمـــان 
أال تتكرر يف أي مكان يف العامل األحـداث الـيت حصلـت هنـا 
يف رواندا عام ١٩٩٤. وينبغي أال يسمح بأن تكون استجابة 
ــدا  اجملتمـع الـدويل حلالـة مماثلـة غـري وافيـة كمـا كـانت يف روان

عام ١٩٩٤. 
وخالل األعوام الـ١٠ املاضية، أحرزت رواندا تقدمـا 
ــــد أجرينـــا انتخابـــات رئاســـية  كبــريا اقتصاديــا وسياســيا.فق
وبرملانيــة ناجحــة يف آب/أغســــطس وأيلـــول/ســـبتمرب العـــام 
املاضي. كما جرى إضفاء الطـابع الدميقراطـي علـى احلكومـة 
ـــن خــالل عمليــة خولــت هبــا احلكومــة املركزيــة  ومتكينـها م
ـــن نشــجع احلكــم الرشــيد  السـلطة إىل السـلطات احملليـة. وحن
واملسؤول، كما عرضنا أنفسنا لنكـون موضـع تقييـم يف إطـار 
آليـة اسـتعراض األقـران والشـــراكة اجلديــدة مــن اجــل تنميــة 

أفريقيا. 
واقتصاديــا، بدأنــا عمليــة حتويــل اقتصادنــا بتشـــجيع 
االبتكــار وروح املنافســة، وحسَّــنا أداء احلكومــة. ومــا فتـــئ 
ـــن ٦ يف املائــة ســنويا، ولكننــا  اقتصادنـا ينمـو مبعـدل أعلـى م
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ما زلنا نواجه مشاكل ضخمـة يف التغلـب علـى الفقـر املنـهك 
والتخلف اإلمنائي. 

إننا نناشد اجملتمــع الـدويل أن يسـاعدنا يف بنـاء بلدنـا. 
وحنن مصممون على التغلب على مشاكل املـاضي، كمـا أننـا 

واثقون بأنه جرى إرساء األساس لقيام رواندا املستقرة.  
وحنــن اآلن منضــي قدمــا، مــع إدراك أن مثلنــا العليــا 
ــع  للرخـاء االجتمـاعي - االقتصـادي والكرامـة اإلنسـانية جلمي

الروانديني ستسود. 
ــــة اآلن  الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــي الكلم

لنائبة األمني العام. 
نائبة األمني العام (تكلمت باالنكليزية): قبـل عشـرة 
أعـوام فشـل اجملتمـع الـدويل يف روانـدا. ومل يـول أحـــد منــا – 
ال جملـــــس األمـــــن وال األمانـــــة العامـــــة لألمـــــم املتحــــــدة 
وال احلكومـات بشـكل عـام وال وســـائط اإلعــالم الدوليــة - 
اهتمامـا وافيـا ملـا احتشـد مـن دالالت علـى الكارثـة. وعندمــا 
ـــها،  بـدأت اإلبـادة اجلماعيـة، مل يفعـل أي منـا مـا يكفـي لوقف
حىت حينما كانت تعرض الصور املتلفزة عـن املذحبـة يف مجيـع 

أرجاء العامل. 
وشـعورنا باألسـف حقيقـي وعميـق. ولكـن ال فــائدة 
يف األسف بالنسبة لـ ٠٠٠ ٨٠٠ شخص، علـى األقـل – مـن 
الرجال والنساء واألطفال - الذين تركوا يعانون مـن أوحـش 
عمليــات القتــل. ولــن يكــون الشــــعور باألســـف ذا مغـــزى 
لألجيـال يف املســـتقبل مــا مل حيــول إىل أكــثر مــن ذلــك: إىل 
إجـراء حقيقـي ومتضـــافر، مــن اجملتمــع الــدويل بأســره، بغيــة 
ضمان أال يسمح مرة أخرى أبدا بذلك االحندار إىل الرعب. 
ويشـعر األمـــني العــام باألســف ألنــه ال يوجــد معنــا 
اليــوم. ولكــن يبــدو يل أن اختيــاره للجنــة حقــوق اإلنســـان 
ـــادة  كمنتــدى لبيانــه اليــوم اختيــار مالئــم بقــدر كبــري. فاإلب
اجلماعيـة، يف هنايـة املطـاف، تشـكل أقسـى انتـهاكات حقـوق 

اإلنسان، كما أهنا عادة مـا تـأيت بوصفـها الـذروة للعديـد مـن 
االنتهاكات األقل قسوة. وبالتايل فـان آليتنـا حلقـوق اإلنسـان 
تضطلع بدور حيوي يف إعطاء اإلنذار مبقدم اإلبادة اجلماعية، 
كما أن أي إجراء ملنع وقوعها جيب أن يستند إىل جهد قوي 

للتمسك حبقوق اإلنسان العاملية وبالكرامة اإلنسانية. 
وقـد أعلـن األمـني العـام يف بيانـه، خطـة عمـل تشـمل 
نطاقا واسعا مـن أنشـطة منظومـة األمـم املتحـدة حتـت عنـوان 
منع وقوع اإلبادة اجلماعية. وتشمل هذه األنشطة، أوال، منع 
نشوب الصراعات املسلحة، وخاصة الصراعات الداخلية اليت 
ال يوجد هلا أبدا تفسري كـاف - نـاهيك عـن مـربر - لوقـوع 
اإلبادة اجلماعية، ولكن يبدو أهنا توفـر سـياقا وذريعـة لإلبـادة 
اجلماعية. ويف الواقع، إن منع نشوب احلـرب يشـكل الغـرض 
األساسي لألمم املتحدة كما ينبغي أن يشـكل هدفـا مقصـودا 

لعملنا اإلمنائي، فضال عن نشاطنا السياسي والدبلوماسي. 
ثانيـا، ال بـد أن حنمـــي املدنيــني، وخاصــة األقليــات، 
نظرا ألهنم يشكلون أكثر األهداف املتكررة لإلبادة اجلماعية. 
وهذه ليست مهمـة خربائنـا اإلنسـانيني والقـانونيني فحسـب، 
ولكنها أيضا وعلى حنو مـتزايد مهمـة حفظـة السـالم التـابعني 
لنا - الذين مل يعـد الكثـريون منـهم اليـوم يقصـرون اسـتخدام 
القـوة علـى حالـة الدفـاع عـن النفـس فحسـب، بـل كثـريا مـــا 
توكـل إليـهم أيضـــا محايــة املدنيــني الذيــن يتــهددهم اقــتراب 
اندالع أعمال العنف. وال بد أن يزود حفظة السالم بـاملوارد 

اليت حيتاجون إليها للوفاء بتلك التفويضات. 
ثالثا، ال بد أن نعمل على إهناء اإلفـالت مـن العقـاب 
مبسـاعدة بنـــاء أنظمــة قانونيــة قويــة واحملافظــة عليــها، وطنيــا 
ودوليا على حد سواء. وقـد شـهدت األعـوام الــ ١٠ املاضيـة 
تطـورات مذهلـة يف القـــانون اجلنــائي الــدويل، مــع األحكــام 
ـــــا األمــــم املتحــــدة لروانــــدا  الرائـــدة الـــيت أصدرهتـــا حمكمت
ويوغســالفيا الســابقة، وإنشــاء احملكمــة اخلاصــة بســـرياليون، 
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فضال عن احملكمة اجلنائية الدولية. ولكن العمل الـذي قـام بـه 
حفظـة الســـالم التــابعون لنــا واملوظفــون اإلمنــائيون ملســاعدة 
فـرادى البلـدان علـــى تعزيــز مؤسســاهتا للشــرطة ومؤسســاهتا 
القضائية ال يقل أمهيـة. وكـل هـذه اجلـهود حباجـة إىل توسـيع 

نطاقها وزيادهتا. 
رابعا، جيب أن نرصد اإلشارات التحذيرية اليت تبلغنا 
مبوعد قدوم اإلبادة اجلماعية أو غريها من الكـوارث املماثلـة. 
وهـذا جمـال يشـارك فيـه بـالفعل نظـام األمـم املتحـــدة حلقــوق 
اإلنسان، فضال عن صناديقنا وبراجمنا اإلنسـانية، بشـراكة مـع 
منظمــات اجملتمــع املــدين. ولكــن مــا زالــت هنــاك فجـــوات 
واضحة يف قدراتنا على حتليـل وإدارة املعلومـات الـيت جيمعـها 
ـــهم احلــاالت املعقــدة  النظـام حـىت نتمكـن مـن اسـتخدامها لف

والقتراح اإلجراء املالئم. 
ــــي ســـد بعـــض تلـــك الفجـــوات  وعلــى األقــل ينبغ
بـاملنصب اجلديـــد الــذي أعلنــه األمــني العــام: وهــو منصــب 
املستشار اخلاص ملنع وقوع اإلبادة اجلماعية. ولن تشري واليـة 
املستشار إىل اإلبادة اجلماعيـة فحسـب، وإمنـا أيضـا إىل القتـل 
ـــوق  اجلمــاعي وغــريه مــن االنتــهاكات الواســعة النطــاق حلق
اإلنسان، من قبيل التطهري العرقـي. وسـيعمل هـو أو هـي عـن 
كثب مع املفـوض السـامي حلقـوق اإلنسـان جلمـع املعلومـات 
بشأن احلاالت أو التهديدات احملتملة أو القائمة لوقوع اإلبادة 
اجلماعيــة، وصــالت هــذه احلــاالت أو التــهديدات بالســــالم 

واألمن الدوليني. 
وخالفــا للمقرريــن اخلــاصني، الذيــن حنــن معتـــادون 
عليـهم، فـان املستشـار اخلـاص لـن يقـدم تقـاريره إىل مفوضيــة 
حقوق اإلنسان فحسـب، وإمنـا سـيتصرف أيضـا بوصفـه آليـة 
ـــا يف  إنـذار مبكـر جمللـس األمـن وغـريه مـن أجـزاء املنظومـة، مب
ذلك األمني العام. ويرفع هو أو هي تقارير لتلك اهليئـات مـن 

خالل األمني العام كما انه يقـدم التوصيـات إىل جملـس األمـن 
بشأن اإلجراءات املقرر اختاذها ملنع وقوع اإلبادة اجلماعية. 

ويف الواقع، إنين أرحب مبشاركة رئيس جملس األمـن 
يف هذه اجللسة، نظرا الن عمـل اجمللـس أو عجـزه عـن العمـل 
سيكون أمرا حامسا يف هناية املطاف. ومهما يكن مدى جودة 
نظمنا لإلنذار املبكر، فإن هـذه النظـم سـتكون عدميـة الفـائدة 
ما مل تتمكن الدول األعضاء مـن اسـتجماع اإلرادة السياسـية 

للتصرف عند تلقي اإلنذار. 
ويف هذه اللحظة، على سبيل املثال، لدينا حتذيـر واف 

بأن أمرا بشعا جيري يف منطقة دارفور الكربى يف السودان. 
ـــإن مــن األمهيــة  وكمـا سـبق لألمـني العـام أن قـال، ف
مبكـان أن يتـاح لعـاملي املســـاعدة اإلنســانية الدوليــة وخــرباء 
ـــا دون أي  حقـوق اإلنسـان الوصـول إىل املنطقـة وإىل الضحاي
عائق ودون مزيد من اإلبطاء وقد ذكر األمـني العـام أيضـا أن 
على اجملتمع الدويل أن يكون مستعدا للتحرك بصـورة سـريعة 

ومناسبة يف حال عدم حتقق ذلك. 
إنه ال ميكننا أن نعكس مسار املاضي أو سرية اجلرائم 
الـيت ارتكبـت يف روانـدا. كمـا ال ميكنـــا أن نصحــح الفشــل، 
لكن بإمكان العامل أن جيد يف منع اإلبادة اجلماعية. وقد أشار 
األمني العام اليوم إىل أن التركة اليت يود أن يستودعها أخالفه 
تتمثل يف منظمة جمهزة جتهيزا أفضل ملنع وقوع أعمال اإلبـادة 
وقادرة على التحرك حبزم عند فشل اجلـهود الوقائيـة. وأعتقـد 
أن لدينا مجيعا التزامـا مبسـاعدته علـى حتقيـق ذلـك، وآمـل أن 
تقدموا له دعمكم يف هذا اجملال. فمـن شـأن ذلـك أن يشـكل 
أجنع سبيل إلجالل ذكـرى الضحايـا الذيـن نسـتذكرهم اليـوم 

وإلنقاذ من قد يقع ضحية تلك األعمال يف املستقبل. 
الرئيس (تكلم باالنكليزية): نسـتمع اآلن إىل شـهادة 
مواطنة رواندية جنت من أعمال اإلبادة، هي السـيدة جـاكلني 

موريكاتييت. 
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ـــاح  السـيدة موريكـاتييت (تكلمـت باالنكليزيـة): صب
اخلـري، امسحـوا يل بـأن أبـدأ بـالقول إن مـــن دواعــي ســروري 

وشريف املثول أمامكم هنا اليوم. 
عندمـا اســـتيقظت هــذا الصبــاح مل أســتطع أن أمنــع 
نفسي من التفكري يف ما لو أن القـرارات الـيت اختـذت يف عـام 
١٩٩٤ كانت خمتلفة، ولـو أن التحذيـرات الـيت أرسـلت قبـل 
ـــا، ولــو أنــه مت اختــاذ  أعمـال اإلبـادة وخالهلـا قـد القـت جتاوب
إجراءات من أجل منع ما يوصف اليوم بأنه أعمال إبـادة غـري 
حتميـة الوقـوع، لكـان حضـر بيننـا هنـا اليـــوم مــا يزيــد علــى 
مليون رجل وامرأة وطفل، من بينهم والداي وإخـويت السـتة، 
ــــريون  وأعمـــامي وخـــااليت وأوالد أعمـــامي وأقـــارب يل كث
غريهم. بيد أننا نعلم أن األمر مل يكن كذلك، وها إننـا اليـوم 

حاضرون هنا من أجل ذلك. 
قبل ما ال يزيد على عشر سـنوات، كنـا جالسـني أنـا 
وعـائليت إىل املذيـاع ننصـــت إىل خمتلــف التصرحيــات، حيــث 
أُطلق علينا يف واحد منها لقب “الصراصري”. فقد قال املذيع 
إن التوتسي صراصري، بل وأفاع. قـال إن التوتسـي هـم أصـل 
البـالء، واحلـل النـهائي يكمـن يف القضـاء عليـهم مجيعـا وعلــى 
كل من يتعاطف معهم. لقد كنـا نعيـش، أسـريت وأنـا، عيشـة 
رغد قبل ذلـك اليـوم مـن نيسـان/أبريـل ١٩٩٤، حيـث كـان 
والداي مزارعني وكان لدي أربعة أخوة وأختان. كـان لدينـا 
مجيعا أهداف وأحـالم يف أن نكـرب ونلتحـق باجلامعـة ونصبـح 
ذوي شأن. لكن كل ذلك تغري بطبيعة احلال يف نيســان/أبريـل 

 .١٩٩٤
عندما وصلت ممارسات اإلبـادة إىل قريـيت، كنـت يف 
مقاطعة أخرى، يف قرية جديت. وعندمـا شـرع اجلـريان اهلوتـو 
ـــررت يف البدايــة إىل مبــىن  يف قريـة جـديت يف أعمـال القتـل، ف
البلديـة اجملـاور حيـث التمسـنا احلمايـة. ولكـن مل متـض ســوى 
بضعة أيام حـىت بـدأ اجلـريان اهلوتـو يصلـون إىل ذلـك املكـان، 
وكانوا كل ليلة يأتون ويقتلـون نسـاء ورجـاال وأطفـاال. وقـد 

أصابنـا احلـظ أنـــا وجــديت يف التمكــن مــن الفــرار يف الوقــت 
املناسب، إذ تسىن لنا أن خنتبئ على الفور يف مرتل رجـل مـن 
اهلوتـو وافـق علـى إخفائنـا. ومل متـض سـوى بضعـة أيـام حـــىت 
اكتشف اجلريان أن الرجل كان خيبئ صراصري، وهي التسمية 

اليت كان التوتسي يوصفون هبا خالل أعمال اإلبادة. 
وأذكــر أنــين كنـــت جالســـة ذات صبـــاح فانتـــابتين 
ـــة رجــال  القشـعريرة، إذ انتصبـت أمـامي وأمـام جـديت جمموع
حيملون سواطري وهراوات ملطخة بالدمـاء، وشـعرت حلظتئـذ 
بأن هناييت قد حانت. لكنــين هربـت، ووضعتـين جـديت الحقـا 
يف دار لأليتــام كــانت تســتقبل كــل يــوم أطفــاال مضرجــــني 
بالدمـاء مـن جـراء ضربـات بالسـواطري، وكـان كثـريون منــهم 
مبتوري األيدي واألرجل. وكنت أنصت كـل ليلـة إىل بكـاء 
أطفال صغار بني الثانية والثالثة من العمر يتساءلون عن مصري 
آبائهم وأمهاهتم، ومـىت سـيعودون. وكنـت أعلـم علـم اليقـني 

أن آباءهم وأمهاهتم قد قتلوا مجيعا. 
ومـع اكتظـاظ دار األيتـام، أخـذت األمـراض تنتشـــر، 
وأصبـح دفـن األطفـال ممارسـة أسـبوعية، شـبه اعتياديـة. وكنــا 
نتعرض يوميا بالطبع ملشاهد من قبيل انقضاض رجــال وفتيـان 
من اهلوتو املسلحني على رجال ونساء مـن التوتسـي حيـاولون 
تسلق جدران دار األيتام واللوذ بالفرار، فكانوا يسوقوهنم إىل 
حتفهم. وكنا بطبيعة احلـال نعيـش يوميـا يف جـو مـن الرعـب 
املتواصـل غـري مدركـــني يف كــل مــرة نســتيقظ فيــها إن كنــا 
سنعيش حىت اليوم التايل. والواقع أن رجـاال وفتيانـا مسـلحني 
بالسواطري واهلراوات دخلوا دار األيتام مرات عديدة وهـددوا 
الكهنة اإليطاليني بقتل كل طفل من التوتسـي يف دار األيتـام. 
وقـد مجعونـا مـرات عديـدة، إحداهـــا يف املقصــف، وهددونــا 

بنسف املبىن على من فيه. 
وحني انتهت أعمال اإلبادة، أخربين قريـب نـاج بـأن 
جرياين اهلوتو – أجل، نفس اجلريان اهلوتو الذين كنـت ألعـب 
مع أوالدهم وأذهب معهم إىل املدرسة، نفـس اجلـريان اهلوتـو 
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الذين مل تتردد أمي يف يوم من األيام عن منـح أطفـاهلم الغـذاء 
واحلليـب يف كـــل مــرة كــانوا يــأتون إلينــا – هــؤالء اجلــريان 
أنفسهم قاموا ذات يـوم مـن أيـام تلـك اجملـازر بسـوق والـدي 
وأخـويت األربعـــة وأخــيتَّ االثنتــني وأعمــامي وأبنــاء أعمــامي 
وخااليت وسائر التوتسي القاطنني يف القرية إىل النـهر القريـب 
وشـرعوا يف تقطيـــع أوصــاهلم بالســواطري واهلــراوات وأدوات 
مماثلـة أخـــرى. وكــانت تصلــين يوميــا أخبــار عــن أعمــام يل 
أُحرقوا أحياء داخل منازهلم، وخااليت اغتصنب ومثَّل هبــن قبـل 
أن يقتلـــن، ورضـــع وأطفـــال صغـــار ألقـــي هبـــم أحيـــــاء يف 
مراحيض، ومذابح وقعت داخل كنائس، حيــث محـل الكهنـة 

والراهبات السواطري. 
لقـد شـعرت مـدة طويلـة وكـأن األمـر كـــابوس جيثــم 
علـى صـدري، كـابوس ظننـت أنـين سأسـتفيق منـــه ذات يــوم 
ألرى والـدي وأخـويت وأخـــوايت وأصدقــائي. وقــد اســتفقت 
بـالفعل ولكـــن ألرى أن األمــر مل يكــن كابوســا بــل حقيقــة 

واقعة. 
وأود، وحنــن جمتمعــون هنــا اليــوم، أن نتذكــــر كـــل 
الرجال والنساء واألطفال األبريـاء الذيـن فقـدوا أرواحـهم يف 
عام ١٩٩٤، واألساليب الوحشية واهلمجية اليت لقوا حتفـهم 
ــا  هبـا. لكـين أود اليـوم أيضـا أن نتذكـر وأن نبقـي نصـب أعينن
العذابـات الـيت مـا زالـت تقـض مضجـع النـــاجني حــىت يومنــا 
هذا  - من قبيل النسوة اللوايت ينازعن اليوم بسبب إصابتـهن 
باإليدز، بعد أن اغتصنب خالل أعمال اإلبـادة إياهـا، واأليتـام 
ـــوم يف الشــوارع حبثــا عمــن يعتــين هبــم؛  الذيـن يتسـكعون الي
والنســاء واألرامــل اللــوايت شــــهدن أطفـــاهلن يذحبـــون أمـــام 
أعينـهن، بـل وينـتزعون انتزاعـــا مــن علــى ظــهورهن ليذحبــوا 
أمامهن. أود أن نضع يف اعتبارنا معاناة هـؤالء مجيعـا وحنـاول 

مساعدهتم مىت ما أمكننا وكيفما أمكننا ذلك. 

ختاما، أود جمددا، وحنن نغادر هذا املكـان اليـوم، أن 
ـــه كــان بإمكــان الرجــال والنســاء  نتذكـر احلقيقـة املدمـرة بأن
ــــام ١٩٩٤ أن يكونـــوا  واألطفــال الذيــن لقــوا حتفــهم يف ع
حـاضرين بيننـا اليـوم لـو أن اجملتمـــع الــدويل اســتجاب للعــدد 
الـذي ال حيصـى مـــن التحذيــرات الــيت أرســلت قبــل أعمــال 
ـــع  اإلبــادة اجلماعيــة وخالهلــا وحتــرك يف الوقــت املناســب ملن

سقوط أولئك األبرياء ضحايا لتلك اجملازر. 
إننا إذ نتواجد هنا اليوم أريد منا مجيعا أن نعقد العزم 
وأن نعد بأن نفعل كل مــا يف وسـعنا لضمـان أال حتصـل ثانيـة 
األحـداث الـيت وقعـــت يف روانــدا يف عــام ١٩٩٤، ســواء يف 
ـــامل. ال أظــن أن وجــود  روانـدا أو يف أي مكـان آخـر مـن الع
عــامل خــال مــن اإلبــادة البشــرية شــيء مــن قبيــــل األحـــالم 
ـــة  فحسـب. بـل إنـه حلـم ليـس مـن املتعـذر حتقيقـه. إنـه حقيق
واقعة ميكن إحرازها، شــريطة، بـالطبع، أن يكـون كـل واحـد 
ـــة واقعــة  منـا مسـتعد للعمـل مـن أجـل ذلـك احللـم. إنـه حقيق
ـــن أجــل  ويتوجـب علينـا مجيعـا أن نكـون مسـتعدين للعمـل م
ـــا. أشــكركم جــدا علــى  ذلـك ومـن أجلنـا ومـن أجـل أطفالن
حسـن اإلصغـاء إيل وأود أن تعرفـوا أن وجودكـــم هنــا اليــوم 
شـيء نقـدره حـق قـدره حنـن أبنـاء روانـدا يف روانـدا ويقـــدره 
لكـم أبنـاء روانـدا يف أي مكـان مـن العـامل وخباصـــة النــاجون 

أمثايل. 
أناشيد لتذكر رواندا 

الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــــة): الوصلـــة القادمـــة يف 
برنامج إحياء الذكرى هذا نشيدة تنشدها سيسلي كرييبا مـن 

جمموعة أناشيد تذكّر رواندا. 
السـيدة كرييبـا (تكلمـت بالفرنسـية): األغنيــة األوىل 
مـن النشـيدتني الـيت سـأبدأ بنشـيدها تتحـدث عـن شــخص يف 
حالـة احتضـار، عـن شـخص يـرى أشـــخاصا آخريــن ميوتــون 
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ويظن أن منيته قد دنت. أما النشيدة الثانية فهي نشــيدة حـب 
لرواندا. 

السـيدة كرييبـا: تنشـد هـاتني النشـــيدتني يف اجلمعيــة 
العامة. 

السيدة كرييبا (تكلمت بالفرنسية): أنشــوديت الثالثـة 
حتكي قصة طفل يستيقظ بعد غيـاب عـن الوعـي. ويـرى مـن 
حوله أباه وأمه وأخته الكربى وأخاه الصغري قد ماتوا كلـهم. 
مل يبق منهم أحد. ويصرخ: “أيب! أمـي!”، ولكـن ليـس مـن 
جميب. يف البداية ال يفهم ما حدث ولكنـه يبـدأ بعـد ذلـك يف 
استيعاب ما حدث. إنه اآلن يفـهم. ويقـول لنفسـه: “صـرت 

وحيدا. الصغري بقي وحده ال أحد معه. أيب وأمي ماتا”. 
السيدة كرييبا أنشدت أنشودة أمام اجلمعية العامة. 

جوقة بنني هارمل 
الرئيس (تكلم باالنكليزيـة): البنـد التـايل فعاليـة فنيـة 
ـــراد اجلوقــة إىل اجلمعيــة  تؤديـها جوقـة بنـني هـارمل. وأدعـو أف

العامة. 
جوقـة بنـني هـارمل أنشـدت أنشـــودتني أمــام اجلمعيــة 

العامة. 
الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): قبـل أن أعطـي الكلمــة 
للمتكلمني املدرجة أمساؤهم يف الربنامج، يسـعدين أن أرحـب 

حبضور وزيرة خارجية النرويج بني ظهرانينا. 
بيان يلقيه نائب رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

ــــة اآلن  الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــي الكلم
لنــائب رئيــس اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، الســيد داو 

بنجو. 
الســيد بنجــــو (نـــائب رئيـــس اجمللـــس االقتصـــادي 
واالجتماعي) (تكلم باالنكليزية): يشرفين أن أديل هبذا البيــان 

ولكن بشعور من احلزن الشديد، بصفيت نـائب رئيـس اجمللـس 
االقتصــادي واالجتمــاعي، ألشــــارككم يف إحيـــاء الذكـــرى 
العاشرة لإلبادة اجلماعية يف رواندا. وأود أيضا أن أشـكركم، 
السيد الرئيس، على عقد هـذه اجللسـة ودعوتنـا إىل االشـتراك 
معكم يف تذكر األحداث املفجعة اليت وقعـت، ويف التـأمل يف 

ما جيب عمله لكفالة أال يتكرر ذلك أبدا. 
ـــا  نطـاق اإلبـادة اجلماعيـة تـرك جرحـا عميقـا يف وعين
اجلماعي جيربنا على التأمل يف أسباب فشل اجملتمـع الـدويل يف 
ـــل أن اجملتمــع العــاملي لــن يســمح أبــدا  منعـها. وحيـدوين األم

بتكرار األحداث اليت وقعت يف رواندا قبل عشر سنوات. 
ـــة  واألمـم املتحـدة، مـن خـالل تعـاون آلياهتـا احلكومي
الدوليــة، جيــب أن تعبــئ نفســها للتصــرف ووقــف انــــدالع 
ـــة. وإن اجلمعيــة العامــة وجملــس  وتفشـي العنـف بصـورة هائل
األمـن واجمللـس االقتصـــادي واالجتمــاعي واهليئــات األخــرى 
تتحمـل مسـؤولية مشـتركة عـن منـع املآسـي اإلنســـانية هــذه. 
وينبغـي لنـا أن نسـتغل مـوارد منظومـة األمـم املتحـدة إلجـــراء 
ـــون  دراســات حتليليــة مســتفيضة لتلــك الصراعــات حــىت تك

أعمالنا الوقائية فعالة بدرجة أكرب. 
وبالنسبة إىل احلالة يف رواندا، بدأت مشاركة اجمللـس 
االقتصـادي واالجتمـاعي يف ١٩٩٤ بتبـين قـرار اعتمدتـه جلنــة 
حقــوق اإلنســان بعــد بضعــة أســــابيع مـــن انـــدالع العنـــف 
واألحـداث املفجعـة. وقـــد أدانــت اللجنــة بأشــد هلجــة كــل 
ـــهاكات حقــوق  خروقـات القـانون اإلنسـاين الـدويل وكـل انت
ـــراف  اإلنسـان واإلسـاءة إليـها يف روانـدا، وأهـابت بكـل األط
املتورطة أن تكف عن ارتكاب تلك اخلروقات فورا. وقررت 
أيضـا أن تسـتحدث ضمـن اللجنـة منصـب ممثـل خـاص معـــين 
حبالـة حقـوق اإلنسـان يف روانـدا. وكـان اجمللـــس االقتصــادي 
واالجتماعي قد مدد والية املمثل اخلاص حــىت ٢٠٠١. ولئـن 
كان ذلك العمل مهما، فإننا مجيعا جيب أن نسلم بأن اجملتمـع 
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الـدويل كـان جيـب أن يتصـرف قبـل اإلبـادة اجلماعيـــة، األمــر 
الذي كان سيغري كل شيء. 

وعلينا أن نعمل مـن أجـل إنقـاذ البشـرية مـن ويـالت 
احلرب. وميثل اسـتمرار تعزيـز حقـوق اإلنسـان ودور الدعـوة 
القوي املخلص الذي يؤديه اجملتمـع الـدويل عمـاد هـذا اجلـهد 
أيـا كـان. ولقـد اضطلـع اجمللـس يف الســـنوات األخــرية بــدور 
أكـثر نشـاطا يف إجيـاد قـدرة علـــى التصــدي ملشــاكل البلــدان 

البازغة من الصراع، وحال بذلك دون تردي األحوال. 
وعلى الرغم من أن اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي 
وجملس األمن قد بادرا إىل التعـاون يف هـذه اجلـهود، فمـا زال 
باإلمكـان، بـل ويتعـني، عمـل مـا هـو أكـثر. وجيـب أن تعمــل 
ـــــة، وجملــــس األمــــن، واجمللــــس االقتصــــادي  اجلمعيـــة العام
واالجتمـاعي معـا مـن أجـل تنميـة قـدرة األمـم املتحـــدة علــى 

االستجابة للبلدان يف هذه احلاالت ومساعدهتا. 
وحنن واثقون أن دعوة جملس األمن املتمثلـة يف إنشـاء 
الفريق رفيع املستوى املعـين بالتـهديدات والتحديـات والتغيـري 
ـــا أكــثر اســتجابة  سـتفضي إىل تدابـري لإلصـالح جتعـل منظمتن
ملواجهـة حتديـات القـرن احلـادي والعشـرين. وحنـن يف اجمللـــس 
االقتصادي واالجتماعي على استعداد ألن نضطلع بدورنـا يف 

اإلسهام يف تعزيز األمم املتحدة يف هذه العملية اهلامة. 
الرئيس (تكلم باالنكليزية): املتكلم التايل هو السـيد 
فيليـب شـيدومو، ممثـل موزامبيـق، الـذي سـيديل ببيـــان باســم 

االحتاد األفريقي. 
الســيد شــيدومو (موزامبيــق) (تكــلم باالنكليزيـــة): 
ـــس االحتــاد األفريقــي، أن أشــارك  ُيشـرفين، بصفـيت ممثـال لرئي
ـــذا االجتمــاع التذكــاري بشــأن أعمــال  اجملتمـع الـدويل يف ه
اإلبادة اجلماعية الـيت وقعـت يف روانـدا عـام ١٩٩٤. والواقـع 
أن رواندا شهدت، يف مثل هذا اليوم قبل عقد مضى، واحـدا 
مــن أبشــع أشــكال القســوة الــيت ميكــــن أن يلحقـــها البشـــر 

بـاآلخرين. ولقـد وقـف العـامل يرقـب يف عجـز مئـــات اآلالف 
من املدنيني األبرياء يقتلون بوحشية. 

وتشكل املأساة اليت أملت برواندا تذكـرة بـأن اإلبـادة 
اجلماعية ميكن أن حتدث من جديد. واألحداث املأساوية اليت 
وقعت يف عام ١٩٩٤ تركت رواندا مدمرة، وما زال اجملتمـع 
هنــاك ُيعــاين مــــن آثارهـــا اآلمثـــة. ودفعـــت أعمـــال العنـــف 
والوحشية واخلسائر اليت يعجز عنها الوصف اليت عـانت منـها 
رواندا اجملتمع الـدويل إىل أن يتسـاءل كيـف حيـدث مثـل هـذا 
ــع  العمـل اآلمث دون رادع. واألهـم مـن ذلـك، كيـف ميكـن من

حدوث هذا العمل اآلمث مرة أخرى يف العامل؟ 
ـــرة  وميثـل إحيـاء الذكـرى العاشـرة لتلـك املأسـاة تذك
مترويـة بـأال نفشـل مـرة أخـرى يف مسـاعدة شـعب روانــدا يف 
جهود إلبراء اجلروح اليت مين هبا. وجيب علينا اآلن أن منضـي 
ـــون يف رفقتــه وهــو يعيــد بنــاء  معـه جنبـا إىل جنـب، وأن نك
جمتمع حيتضن كل الروانديني ويوفر العدل والسالم واملصاحلـة 

هلم مجيعا. 
وُيشــكل إحيــــاء اليـــوم الـــدويل للتفكـــر يف اإلبـــادة 
اجلماعية اليت وقعـت يف روانـدا عـام ١٩٩٤ مثـاال جليـا علـى 
ـــرى مــرة أخــرى تكــرارا هلــذه  تصميمنـا اجلمـاعي علـى أال ن
اجلرائم املقيتة ضد البشرية. كما أنه يتيح فرصة للتعرف علـى 
أوجه اإلخفاق يف املـاضي واختـاذ إجـراءات ملنـع تكـرار ذلـك 

مرة أخرى. 
ـــيت وقعــت يف روانــدا  وأوضحـت اإلبـادة اجلماعيـة ال
األمهيـة املركزيـة لإلجـراءات الوقائيـة الـيت هـي حمـط االهتمـــام 
الرئيسي آللية منظمة الوحـدة األفريقيـة/االحتـاد األفريقـي ملنـع 
الصراعــات وإدارهتــا وحلــها. ويف ذلــك اإلطــار، قــام ميلـــيز 
ــــدورة العاديـــة الســـابعة  زينــاوي، رئيــس وزراء إثيوبيــا يف ال
للجـهاز املركـزي آلليـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة املعقـــودة يف 
عام ١٩٩٧ يف أديس أبابا، بتحـدي الضمـري اجلمـاعي للقـادة 
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األفارقـة باملطالبـة بإنشـاء فريـق دويل للتحقيـق يف مجلـة أمــور، 
منها اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف رواندا عام ١٩٩٤. 

وقــدم الفريــق، برئاســة الســري كيتوميــــل ماســـريي، 
ـــائج والتوصيــات الــيت خلــص  الرئيـس السـابق لبوتسـوانا، النت
إليها يف تقرير شامل صدر يف األمـم املتحـدة بتـاريخ ٧ متـوز/ 
ـــادة اجلماعيــة الــيت كــان  يوليـه ٢٠٠٠ بعنـوان “روانـدا: اإلب
ميكن جتنبها”. وهذا التقرير اهلام وثيقة استشرافية تورد بدائل 
ملنع وقوع اإلبادة اجلماعية مرة أخرى، كما إنه إسهام إجيـايب 
ـــة يف جــهود اجملتمــع الــدويل ملنــع اإلبــادة  مـن القـارة األفريقي

اجلماعية. 
إننــا جنتمــع اليــوم للتفكــر يف املــاضي ولكــي ُنشــــيد 
ـــة، والعــامل  جمتمعـني بأبنـاء شـعب روانـدا، والشـعوب األفريقي
بأسره ملا عانوه على امتداد التاريخ. ويف معرض عملنـا، جنبـا 
إىل جنب مع شعب رواندا، اختذنا حنن أبناء أفريقيـا خطـوات 
هامـة إلنشـاء اهليـاكل واآلليـات الالزمـة لكفالـة أال نـرى مــرة 

أخرى تكرارا لويالت املاضي القريب. 
ومع االهتمام الواضح باجلـانب الوقـائي، اختـذ القـادة 
األفارقة قرارا جسـورا يف البيـان التأسيسـي لالحتـاد األفريقـي، 

الذي ينص يف مادته ٤ (ح) على ما يلي:  
“حــق االحتــاد األفريقــي يف التدخــــل يف أي 
دولة عضو عمال بقرار للجمعية فيما يتعلـق بظـروف 
خطــرية، أي جرائــــم احلـــرب، واإلبـــادة اجلماعيـــة، 

واجلرائم ضد البشرية”. 
ولقد أكد االحتاد األفريقي على أنه ينبغي السـعي إىل 
منع اإلبادة اجلماعية على الصعيد العاملي. وحتقيقا هلذه الغاية، 
ـــس التنفيــذي لالحتــاد األفريقــي املنعقــد يف جنامينــا،  قـرر اجملل
تشـاد، يف دورتـه العاديـــة الثانيــة، مجلــة أمــور منــها أن تقــوم 
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإحياء السابع مـن نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٤ الـذي يوافـق الذكـــرى العاشــرة لإلبــادة اجلماعيــة يف 

رواندا بوصفه يوما إلحياء ذكرى ضحايا اإلبادة اجلماعيـة يف 
روانـدا، وإلعـــادة تــأكيد عــزم أفريقيــا علــى منــع ومكافحــة 

اإلبادة اجلماعية يف القارة. 
ــــد  ويســرنا أن اجتمــاع اليــوم التذكــاري الــذي يعق
امتثاال لقرار اجلمعية العامة ٢٣٤/٥٨ املعنـون “اليـوم الـدويل 
ـــادة اجلماعيــة الــيت وقعــت يف روانــدا يف عــام  للتفكـر يف اإلب

١٩٩٤” يأيت جتسيدا لقرار جنامينا. 
ــــدا  وأود، يف اخلتـــام، أن أشـــيد بأبنـــاء وبنـــات روان
الشجعان ملا بذلوه من جهود ملواجهة أحلك فـترات تارخيـهم 
احلديـث. وأود أيضـــا أن أشــاركهم دعواهتــم بــأن تــزول إىل 
األبد آخر بقايا هذه الذكرى املريـرة املؤملـة، يف الوقـت الـذي 
ميضون قدما بعمليـة لإلبـراء واملصاحلـة علـى الصعيـد الوطـين، 
ويبنون جمتمعا ال استقصاء فيه. وعلى اجملتمع الـدويل أن يظـل 
يقظا للتأكد من أنه سـيتم التصـدي بقـوة وحـزم وقبـل فـوات 
األوان ألي احتمــال لوقــــوع إبـــادة مجاعيـــة أخـــرى، ذلـــك 
االحتمـال الـذي ال يـــزال واردا يف العديــد مــن أحنــاء العــامل، 
ـــا  مبـا فيـها القـارة األفريقيـة. وذلـك يتطلـب عمـال متضـافرا من
مجيعـا. ويف هـذا الصـدد، نتطلـع إىل قيـام األمـني العـام بتعيـــني 
مستشار خاص بشأن منع اإلبادة اجلماعية، ألن ذلك سـيمثل 

خطوة إىل األمام حنو الوقاية من هذه اآلفة.  
الرئيس (تكلم باالنكليزية): املتكلم التايل هو السـيد 
ـــان باســم  فرانسـيس بوتاغـريا، ممثـل أوغنـدا، الـذي سـيديل ببي

الدول األفريقية.  
ــين  السـيد بوتاغـريا (أوغنـدا) (تكلـم باالنكليزيـة): إن
أتكلم باسم اجملموعة األفريقية. هذا اليـوم - ٧ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٤ - حددته اجلمعية العامة باعتباره اليوم الدويل للتفكــر 
يف اإلبـادة اجلماعيـة الـيت وقعـــت يف روانــدا يف عــام ١٩٩٤، 
واليت جرت خالل الفـترة بـني نيسـان/أبريـل ومتـوز/يوليـه مـن 

ذلك العام. 
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مل تكن اإلبادة اجلماعيـة يف روانـدا أمـرا عفويـا. لقـد 
سبقتها خمططات حمسـوبة وواضحـة ُرمسـت بـدم بـارد، مبـا يف 
ذلك محالت الدعاية اليت كانت تبثها وسائط اإلعالم لتحـث 
قطاعـا مـن اجملتمـع الروانـــدي، اهلوتــو بالدرجــة األوىل، علــى 
النـهوض وإبـادة قطـاع آخـــر، التوتســي واهلوتــو املعتدلــني يف 
املقام األول. وحىت بعدمـا أُطِلقـت الرصاصـة األوىل وأعقبتـها 
أفعـال فظيعـة - اكتفـى اجملتمـع الـدويل باملراقبـة. وفيمـا اعتـــرب 
حتـوال مريبـا، مت سـحب بعـض حفظـة السـالم. وحـــىت عندمــا 
بلغت املذابح ذروهتا، وقف اجملتمع الـدويل مكتـوف األيـدي. 
لقـد خـذل اجملتمـع الـدويل شـــعب روانــدا الــربيء يف أحلــك 
أوقـات الشـدة. وكـان علـى األمـم املتحـــدة، وخاصــة جملــس 
األمن، املسؤول عن تعزيز وصون السلم واألمن الدوليني، أن 

ترقى إىل مستوى املسؤولية.  
إننا حنيي شجاعة وجهود بعض قليل من جنود حفظ 
السـالم التـابعني لألمـم املتحـدة الذيـن حـــاولوا وقــف املذابــح 
ولكن تغلبت عليهم تلك األعداد الغفرية فضال عـن افتقـارهم 
إىل التجـهيزات. ونشـكر أيضـا تلـك البلـدان الـيت حــاولت أن 

متد يد املساعدة،  بشكل أو بآخر.  
رمبا ال يكون هذا هـو الوقـت املناسـب لإلسـهاب يف 
احلديث عن اخلطأ. ولكن هذا وقت يبدي فيه اجملتمع الـدويل 
العزم على أال يقف مكتوف األيدي مرة أخـرى بينمـا يتكـرر 
هـذا املوقـف يف مكـان آخـر. وفضـال عـــن ذلــك، فقــد حــان 
الوقت للتفكر يف اإلجراءات اليت جيب اختاذهـا للحيلولـة دون 
حـدوث موقـف مشـابه. وينبغـي أن تتضمـن تلـك اإلجـراءات 
تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد، على الصعيدين 
االقتصــادي والسياســي. ويف أفريقيــا، حيــث تتنــوع القبـــائل 
العرقية، فإن وضع نظام للحكــم يرضـي اجلميـع سـيكون أمـرا 
جيدا. ونؤيد كذلك فكرة قيـام األمـني العـام بتعيـني مستشـار 
خاص بشأن منع اإلبادة اجلماعية، تكون مسؤوليته الرئيسـية، 
يف مجلة أمور، تصميم آلية ناجعة لإلنـذار املبكـر تقضـي علـى 

ــــي  أي بــوادر لتوجــهات اإلبــادة اجلماعيــة يف مــهدها. وينبغ
ـــالعمل وعــدم التســتر  إلرادة اجملتمـع الـدويل أن تدعـم ذلـك ب
خلـف عبـاءة السـيادة ومـا يسـمى بعـدم التدخـــل يف الشــؤون 

الداخلية للدول املعنية.  
ختاما، نسجل تقديرنا وشكرنا حلكومة رواندا، الـيت 
ـــني خمتلــف  متضـي قدمـا علـى طريـق املصاحلـة وتعزيـز الوئـام ب
القبــائل العرقيــة الــيت يتكــون منــها ســكان روانــدا. وينبغـــي 
للمجتمع الدويل أن يدعمها يف ذلك املسعى. وُنَحّيي ذكـرى 
مـن هلكـوا يف تلـك املذحبـة الفظيعـة، وقلوبنـا مـع مـــن فقــدوا 

أعزاء لديهم.  
الرئيس (تكلم باالنكليزية): املتكلم التايل هو السـيد 

لولونغ منه، الذي سيديل ببيان باسم الدول اآلسيوية. 
السيد لولونغ منه (فييـت نـام) (تكلـم باالنكليزيـة): 
يشـرفين أن أخـاطب اجلمعيـة العامـة، بصفـيت رئيـس اجملموعـــة 
اآلسيوية، يف هذه اجللسة اليت تعقد إحياء لذكرى املذحبة الـيت 

وقعت يف رواندا عام ١٩٩٤. 
اليوم، ٧ نيسان/أبريل - الذي حددته اجلمعية العامة 
يوما دوليا للتفكــر يف اإلبـادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف روانـدا 
عـام ١٩٩٤ - تبـــدي البلــدان اآلســيوية، مــع ســائر البلــدان 
األخرى، واألمم املتحدة واملنظمـات األخـرى ذات الصلـة يف 
مجيـع أحنـاء العـامل، تعاطفـها وتضامنـها مـــع شــعب وحكومــة 
روانـدا مـن خـالل تنظيـم أنشـطة واحتفـــاالت خاصــة ختليــدا 
لذكـرى الضحايـا. وكمـا أشـــار األمــني العــام، فــإن البلــدان 
اآلســيوية تعتقــد أن إحيــاء هــذه الذكــرى ســيجمع األســــرة 
البشـرية معـا، ليـس جملـرد التفكـــر يف املعانــاة واملــوت الفظيــع 
لـــ ٨٠٠ ٠٠٠ مــن الرجــال والنســــاء واألطفـــال يف روانـــدا 
وماليني أخرى من البشر يف أرجاء املعمورة، وإمنا للعزم على 
عدم السماح بأن تتكرر تلك اإلبادة اجلماعية مـرة أخـرى يف 

أي مكان. 
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إن اتفاقية منع اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها، الـيت 
اعتمدهتا اجلمعية العامة  يف عام ١٩٤٨، تؤكد بوضوح علـى 
أن اإلبادة اجلماعية جرمية مبقتضى القانون الدويل وأن اجملتمـع 
الدويل قد تعهد مبنع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليـها. 
والواقع املؤسف للغاية أن مثل هذه اجلرائم ما زالـت ترتكـب 
يف عصرنـا احلديـث. وحنـن نتشـاطر تقييـــم األمــني العــام بــأن 
اإلبـادة اجلماعيـة يف روانـدا تثـــري مســائل تؤثــر علــى البشــرية 
مجعـاء، مبـا فيـها مسـائل أساسـية تتعلـق بسـلطة جملـس األمــن، 
ــد  وفعاليـة عمليـات حفـظ السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة، والي
الطـوىل للعدالـة الدوليـة، وجـــذور العنــف ومســؤولية اجملتمــع 
الـدويل عـن محايـة مـــن تتــهددهم اإلبــادة اجلماعيــة. وتعتقــد 
البلدان اآلسيوية أنـه لضمـان أالَّ يتكـرر وقـوع جرائـم اإلبـادة 
اجلماعيـــة هـــذه مـــرة أخـــرى، حيتـــاج اجملتمـــــع الــــدويل إىل 
استخالص العرب الضرورية من الواقع املأسـاوي الـذي شـهدته 

رواندا قبل عشر سنوات. 
والبلدان اآلسيوية تعترب األنشطة االحتفالية اليت جرى 
تنظيمـها يف خمتلـف أحنـاء العـامل اليـوم وخـالل األيـام األخـــرية 
فرصا قيمة هلذه العملية. يف الوقت نفسـه يسـاورنا القلـق إزاء 
أنه ليس مجيع األشخاص الذين ارتكبوا اإلبـادة اجلماعيـة قبـل 
عقد من الزمــان قـد مت تقدميـهم إىل العدالـة. ولذلـك نـأمل أن 
يتم على وجه السرعة اعتقـال هـؤالء األشـخاص وحماكمتـهم 
أمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملاكم احمللية يف رواندا. 
ال ميكننا أن نطمس املاضي. كما ال ميكننـا أن ننسـى 
أن األمم املتحدة أنشئت يف املقام األول إلنقاذ األجيال املقبلة 
مـــن ويـــالت احلـــرب ومحايـــــة كرامــــة اإلنســــان وقيمتــــه. 
وما يستطيع اجملتمع الدويل واألمم املتحدة أن يفعاله اآلن هو 
مسـاعدة الشـعب الروانـدي والشـعوب األخـرى الـــيت وقعــت 
ـــم اإلبــادة اجلماعيــة وحشــية املرتكبــة يف  ضحيـة ألكـثر جرائ
التـاريخ احلديـث علـى التعـايف واملصاحلـــة وإعــادة بنــاء بلــدان 
وجمتمعات آمنة وسـلمية. وترحـب البلـدان اآلسـيوية باجلـهود 

املبذولة يف إطار األمم املتحدة والوكــاالت التابعـة هلـا وغريهـا 
مـن املنظمـات الدوليـة ذات الصلـــة لتحقيــق العدالــة للشــعب 
الرواندي والشعوب األخرى الضحية، واملساعدة يف عمليات 

إنعاشها، وهي ُتقدر هذه اجلهود تقديرا عاليا. 
وأود أن أختتـم بيـاين باســـم اجملموعــة اآلســيوية بــأن 
أمتـىن لشـعب وحكومـة روانـدا النجـاح يف مـداواة جروحــهما 
وإعــادة بنــاء جمتمعيــهما وبلديــهما. فلــترقد يف ســـالم أرواح 
٠٠٠ ٨٠٠ رجـل وامـرأة وطفـل روانـدي وماليـني البشــر يف 

أماكن أخرى من ضحايا اإلبادة اجلماعية. 
الرئيس (تكلم باالنكليزيـة): املتكلمـة التاليـة السـيدة 
روكسندا ننتشيش، ممثلة صربيا واجلبـل األسـود، الـيت سـتديل 

ببيان باسم جمموعة دول أوروبا الشرقية. 
السيدة ننتشيش (صربيـا واجلبـل األسـود) (تكلمـت 
باالنكليزيــة): باســم جمموعــة دول أوروبــا الشــــرقية، أود أن 
أشـكركم، سـيدي الرئيـس، علـى عقـد هـذه اجللســـة إلحيــاء 
ذكـرى اإلبـادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف روانـدا عــام ١٩٩٤. 
وُتعـرب جمموعـة دول أوروبـا الشـرقية عـــن إجالهلــا لضحايــا 
اإلبـادة اجلماعيـة وعـن تعاطفـها البـالغ مـــع شــعب روانــدا يف 

أحزانه. 
ــدا  هـذه يف الواقـع مناسـبة أليمـة، ليسـت لشـعب روان
فحسـب، بـل للمجتمـع الـدويل برمتــه. وخيتلــط حزننــا علــى 
الضحايا باألسف على اإلخفاق يف الرد بصـورة مالئمـة علـى 
الفظائع يف رواندا. ولذلك، وبينمـا نتذكـر ٠٠٠ ٨٠٠ روح 
بريئـة زهقـت يف هـــذه اجملــزرة البغيضــة، جيــب علــى اجملتمــع 
الدويل أن ُيعرب أيضا جبالء عـن التزامـه بضمـان عـدم وقـوع 
مثل هذه اجلرائم، املثرية لسـخط البشـرية، مـرة أخـرى يف أي 

مكان من العامل أبدا. 
وجيـــب علينـــا مجيعـــا أن نتفكـــر فيمـــا حــــدث وأن 
نســتخلص العــرب مــن أخطائنــا وجيــب علينــا إحيــاء اجلــــهود 
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املبذولة إلرساء ثقافة املنع، خاصة مـن خـالل السـعي احلثيـث 
إىل وضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة ملنع نشوب الصراعات. 
ويف هذا الصدد، تود اجملموعة الترحيب خبطة تعيـني مستشـار 
خـاص ملنـع اإلبـــادة اجلماعيــة. وحنــن نؤكــد لــه أو هلــا علــى 
استعدادنا لتقدمي تعاوننا الالزم يف مساعيه أو مساعيها املقبلة. 
وجيب على اجملتمـع الـدويل أن يبـذل قصـارى جـهده 
ملساعدة شعب روانـدا علـى التعـايف واملصاحلـة وبنـاء مسـتقبل 
مستقر. وتقدمي املسؤولني عـن الفظـائع إىل العدالـة هـو شـرط 
ـــذا اهلــدف. وكمــا أثبــت تــاريخ  مسـبق وأساسـي لتحقيـق ه
القرن العشرين، تقـع جرائـم اإلبـادة اجلماعيـة الفظيعـة عندمـا 
يســود اإلفــالت مــن العقــاب. وهلــذا مــن الضــــروري إهنـــاء 
اإلفالت من العقاب إذا أردنا منع وقوع اإلبادة اجلماعية مـرة 
أخـرى. ويف هـذا الصـدد، نـود أن ُنشـدد علـى أمهيـة احملكمـــة 
اجلنائية الدولية لرواندا، اليت ُيسهم إنشاؤها وعملها يف إثبـات 
أن اإلفـالت مـن العقـاب ليـس خيـارا وأن اجملتمـع الـدويل لـــن 

يتغاضى عن اإلبادة اجلماعية. 
ــــن دعمنـــا  وهبــذه املناســبة، نــود أن ُنعــرب أيضــا ع
للجـهود الشـاملة لألمـم املتحـدة، وخاصـة جـهود جلنـة األمــم 
املتحدة حلقوق اإلنسان، من أجل مسـاعدة اجملتمـع الروانـدي 
وغريه من جمتمعات ما بعد الصراع يف أفريقيا. وبينما تتحـرك 
القـارة األفريقيـــة حنــو الســلم واالســتقرار والتنميــة، تكتســي 
قضايـا العـدل واحـترام حقـــوق اإلنســان واملصاحلــة والقضــاء 
على الفقر أمهية خاصة، حيث أهنا متصلة باألسـباب الرئيسـية 
للصراع وعدم االســتقرار يف القـارة. ولذلـك حنـن نؤيـد أيضـا 
ــــهوض بالعدالـــة  مجيــع األنشــطة ضمــن احلــوار األفريقــي للن

واملصاحلة يف أفريقيا. 
الرئيس بالنيابة (تكلم باالنكليزية): املتكلم التـايل هـو 
السيد المويل ستانسالوس، ممثـل غرينـادا، الـذي سـيديل ببيـان 

باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 

ــة):  السـيد ستانسـالوس (غرينـادا) (تكلـم باالنكليزي
تشارك جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، 
الـيت أتشـرف بـالتكلم بامسـها، املتكلمـني الســـابقني يف التقــدم 
بالشـكر إىل الرئيـس علـى عقـد هـذه اجللسـة إلحيـــاء ذكــرى 
ـــي دليــل  اإلبـادة اجلماعيـة الروانديـة يف عـام ١٩٩٤، والـيت ه
مروع على وحشية اإلنسان جتاه أخيه اإلنسـان داخـل الدولـة 
وخارجها، واليت أفضت إىل زعزعة استقرار منطقة البحـريات 

الكربى برمتها يف أفريقيا. 
وتتيح هــذه املناسـبة املهيبـة الفرصـة للمجتمـع الـدويل 
ــــائع املـــاضي وحتديـــات احلـــاضر والعـــرب  كــي يتفكــر يف فظ
املسـتخلصة لضمـان عـدم وقـــوع مثــل هــذه الكارثــة املشــينة 
والوحشية واملروعة على البشرية مرة أخرى. وهنا جيب علـى 
اجملتمع الدويل أن يقبل باستحقاقه للوم على اإلخفاق يف فعـل 
مــا كــان ينبغــي أن نفعلــه إزاء هــذا اإلمث الشــائن املتمثـــل يف 
ــــة. ولقـــد لطخـــت تلـــك اجلرميـــة  اإلبــادة اجلماعيــة الرواندي
صفحـات التـاريخ وال تـزال حمفـورة بشـكل يتعـذر إزالتـه مــن 
النفـــوس علـــى الصعيديـــن الوطـــين والــــدويل - ٠٠٠ ٨٠٠ 
ــــال األبريـــاء  شــخص قتلــوا يف ١٠٠ يــوم، مبــن فيــهم األطف

والشيوخ. 
الرئيـس (تكلـــم باالنكليزيــة): أوشــكت الســاعة أن 
تصبح الثانية عشرة ظهرا. وسأطلب من الوفود، خاصة سفري 
غرينـادا، التوقـف عـن الكـالم لربهـة حـىت ميكننـا الوقـوف مــع 
الــتزام الصمــت ملــدة دقيقــة إحيــاء لذكــرى ضحايــا اإلبـــادة 

اجلماعية الرواندية. 
التزم أعضاء اجلمعية العامة الصمت ملدة دقيقة. 

الرئيس (تكلم باالنكليزية): نستأنف اآلن مداوالت 
جلستنا التذكارية. 

السيد ستانيسالوس (غرينادا) (تكلـم باالنكليزيـة): 
إن هذا احلقد املرير املتجذر ميثل أسوأ أشكال اجلرمية املرتكبـة 
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ضد اإلنسانية، وهو الدافع الشرير إىل القضـاء كليـا أو جزئيـا 
علـى شـعب أو عـرق بعينـه أو أقليـة أو طائفـــة أو ملــة بعينــها 
ال لشيء وإمنا جملرد هويتـها. وقـد ورد هـذا التعريـف يف قـرار 
اجلمعيـــة العامـــة ٢٦٠ (د - ٣) املـــؤرخ ٩ كـــــانون األول/ 

ديسمرب ١٩٤٨. 
إن تصنيف األعمال الوحشـية الـيت وقعـت يف روانـدا 
بأهنـا حـاالت إنسـانية طارئـة نامجـة عـن منازعـات ذات طــابع 
سياسـي أساسـا وداخليـة يتوجـب علـى الـــدول ذات الســيادة 
تسـويتها هلـو منطـق قـاتل كـان ينبغـي للمجتمـع الـــدويل منــذ 

البداية إدانته بوصفه انتهاكا خطريا حلقوق اإلنسان. 
ويف هذا الصدد، دعوين أكرر ما ذكـره األمـني العـام 
لألمم املتحدة كويف عنان يف خطابه الشهم الذي يهز املشاعر 
واملفعم بالروح اإلنسانية، الذي أدىل به أمام برملان روانـدا يف 

كيغايل يف ٧ أيار/مايو ١٩٩٨ حني قال: 
“إن علــى العــامل أن يشــــعر باخلطيئـــة أمـــام 
حجم هذا الفشل. إن مأساة رواندا هي مأساة العامل 
ـــا غيــورا علــى روانــدا،  بأسـره. إن كـل مـن كـان من
وكل من شهد منا معاناهتا، ليتمىن من كـل جوارحـه 
لـــو أنـــه تســـىن لنـــا منـــع وقـــــوع أعمــــال اإلبــــادة 
تلـك. وعندمـا ننظـر اآلن إىل اخللـف، نـرى عالمــات 
ـــا آنــذاك. إننــا نــدرك اآلن أن  مـا مل يكـن واضحـا لن
ـــاذ روانــدا مــن  مـا فعلنـاه مل يكـن كافيـا البتـة ال إلنق
نفسـها، وال إلجـالل املثـل العليـــا الــيت قــامت عليــها 
األمم املتحدة منذ تأسيسها. وحنن لن ننكر أن العـامل 

قد خذل شعب رواندا يف أحلك ساعات حمنته”. 
ويف هـــذا الصـــدد، ترحـــب جمموعـــة دول أمريكـــــا 
الالتينية والبحر الكارييب بالتدابري اليت طرحها األمني العام، مبا 
يف ذلك إمكانية إنشاء جلنة ملنع وقوع أعمال اإلبادة اجلماعية 
وتعيني مقرر خـاص وخبـري استشـاري، مبـا يكفـل صبـغ هـذه 

اجلرمية بصورة هنائية بصباغها القانوين احلق. فضال عن ذلـك، 
ميكـن لألحكـام اجملسـدة يف نظـام رومـا األساســـي للمحكمــة 
اجلنائيـة الدوليـة أن تكـون مبثابـة صمـام أمـان ضـد احتمــاالت 

تكرار تلك املمارسات اهلمجية. 
وعلى نفس املنـوال اعـترف رئيـس الواليـات املتحـدة 
ويليم كلينتون “بذنبه، بل بذنبه العظيم” بالعبارات التالية يف 

كيغايل: 
“علــــى اجملتمــــع الــــدويل، ومعــــه الــــــدول 
األفريقية، أن يتحمــل نصيبـه مـن املسـؤولية عـن هـذه 
املأساة ... إننا مل نتحــرك مبـا فيـه الكفايـة عقـب بـدء 
أعمال القتل. كان علينـا أال نسـمح بتحـول خميمـات 
الالجئني إىل مالذات آمنة للقتلـة. إننـا مل نعمـد علـى 
ــــذه اجلرائـــم بامســـها احلقيقـــي،  الفــور إىل تســمية ه
أال وهو اإلبادة اجلماعية. طبعا ال ميكننـا تغيـري مسـار 
ــــا أن نبـــذل  املــاضي، لكــن بإمكاننــا بــل مــن واجبن
قصارى جهدنا ملسـاعدتكم علـى بنـاء مسـتقبل جمـرد 

من اخلوف ومفعم باألمل”. 
هـذان البيانـان ينمـان عـن نـدم وشـهامة، إذ يصــدران 
عن اثنني من كبار قادة العامل، ويعززان احلقيقـة البديهيـة بـأن 
الشر ينتصر حني يكون األخيار من الرجـال والنسـاء خـائفني 
أو عـاجزين عـن الكـالم. وقـد ذكـر الشـاعر اإليطـايل العظيــم 
دانيت يف “الكوميديا اإلهلية” الـيت كتبـها يف القـرون الوسـطى 
أن مثـة يف جـهنم مكانـا ملـن يرفـض اختـاذ موقـــف دفاعــا عــن 

احلقيقة واحلق. 
ويف مـا يتعلـق بالفظـائع الـيت ارتكبـت إبـان ممارســات 
اإلبادة اجلماعية يف رواندا، فإن كـل مـا ورد ذكـره ينبغـي أن 
يذكرنـا بالقـانون اإلهلـي القـــائل بــأن األحقــاد يف هــذا العــامل 
ال ميكن مواجهتها باألحقاد بل باحملبة وحدها. ومـن املؤسـف 
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ـــة مــن درس نســتخلصه مــن  القـول يف هـذا اجملـال إن كـان مث
التاريخ فهو أننا مل نتعلم شيئا منه. 

ـــة احملبــة وقوهتــا  ختامـا، فـإن خـري مـا يـدل علـى طبيع
بوصفها الترياق الشايف للحقد ما ورد يف الكتـاب املقـدس يف 

اإلصحاح الثالث عشر من رسالة كورنثوس األوىل: 
ـــم بألســنة النــاس واملالئكــة  “إن كنـت أتكل
ولكن ليس يل حمبة فقد صرت حناسا يطـن أو صنجـا 
يرن. وإن كانت يل نبوة وأعلم مجيـع األسـرار وكـل 
علم وإن كان يل كل األميان حىت أنقل اجلبال ولكـن 
ليس يل حمبة فلست شـيئا. وإن أطعمـت كـل أمـوايل 
وإن سلمت جسدي حىت أحترق ولكن ليس يل حمبة 
فـال أنتفـع شـيئا. احملبـة تتـأىن وترفـق، احملبـة ال حتســد، 
ــــح وال تطلـــب  احملبــة ال تتفــاخر وال تنتفــخ، وال تقب
ما لنفسها وال حتتد وال تظن السوء، وال تفرح باإلمث 
بـل تفـرح بـاحلق، وحتتمـل كـل شـيء وتصـــدق كــل 

شيء وترجو كل شيء وتصرب على كل شيء”. 
مــن هنــا، فإننــا إذا أوجزنــا العطايــا اإلهليــة الكـــربى 
الثالث - اإلميان والرجاء واحملبة - فـإن أعظمـهن هـي احملبـة، 

إذ أهنا تنتصر يف النهاية على كل شيء. 
وكما قال حائز جائزة نوبل رئيس األساقفة ديزموند 
توتو، ال مستقبل من دون غفران، وال غفران من دون حمبة. 

ــــل  الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): املتكلــم التــايل ممث
إيطاليـا السـيد ألـدو مانتوفـاين الـذي ســيديل ببيــان نيابــة عــن 

جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. 
ـــه  السـيد مانتوفـاين (إيطاليـا) (تكلـم باالنكليزيـة): إن
لشرف يل أن أمثل جمموعة دول أوروبا الغربيـة ودول أخـرى 
ــــال  يف هــذه املناســبة اخلاصــة. وأشــكر منظمــي هــذا االحتف
بالذكرى السنوية العاشرة ألعمال اإلبادة اجلماعيـة يف روانـدا 

على منحهم اجملموعات اإلقليميـة فرصـة اإلعـراب عـن عميـق 
أساها يف هذه املناسبة احلزينة. 

ــة  امسحـوا يل بـادئ ذي بـدء أن أشـيد بالشـهادة البالغ
ــــاكلني  التأثــري الــيت قدمتــها مــن علــى هــذا املنــرب الســيدة ج

موريكاتييت. 
قبـل عشـر سـنوات، وعقـب إشـارات عديـدة مل تلـــق 
أي صـدى، اندلعـــت موجــة شرســة مــن العنــف يف روانــدا. 
فخـالل مـا ال يزيـد علـى ١٠٠ يـــوم، تعــرض مــا يربــو علــى 
٠٠٠ ٨٠٠ إنسان للقتل، ومل يسلم من تلك األعمال النســاء 
أو األطفـال أو املســـنون. إهنــا ملناســبة نتذكــر فيــها الضحايــا 
ونرثي املوتى وحنيي عزمية الناجني وشجاعتهم. كمـا أن هـذه 
املناسبة تتيح لنا فرصة التأمل يف عجز اجملتمع الدويل عـن منـع 
وقــوع هــذه اجلرائــم املشــينة، ويف األخطــــاء الـــيت ارتكبـــت 
والتدابري اليت جيب أن تتخـذ لكفالـة عـدم اقـتراف فظـائع مـن 
هذا النوع يف املستقبل ال حبق الشعب الروانـدي وال حبـق أي 

شعب آخر. 
لقـد أعلـن األمـني العـام بـدون لبـس خـــالل اخلطــاب 
الذي أدىل به قبل أسبوعني يف املؤمتـر التذكـاري أنـه لـو كـان 
اجملتمع الدويل قد حترك على وجه السرعة وبكل عزم ألمكـن 
جتنب أسوأ فظائع هذه اجملزرة. لكن اإلرادة السياسـية كـانت 
غائبة، وكذلك القوات. لقـد فشـل اجملتمـع الـدويل يف روانـدا 
وخذهلـا، وهـذا جيـب أن يـترك فينـا شـعورا مســـتدميا باألســى 

املرير واحلزن املالزم. 
إن على اجملتمع الدويل، وقد مرت سنوات عشر على 
تلك املذحبة، أن يقف صفا واحدا ويصرخ بصوت واحـد أنـه 
ـــذه املمارســات. إن  لـن يسـمح أبـدا بعـد اآلن بتكـرار مثـل ه
أجنع سبيل إلجالل ذكرى الضحايا الذين حنيي ذكراهم اليوم 
يتمثــل يف حتذيــر العــامل وصونــه مــــن أي حمـــاوالت تقـــع يف 
املستقبل الرتكاب أعمال إبادة مجاعية. وعلينـا أن نقـر مجيعـا 
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بـأن حضارتنـا ومدنيتنـا املشـتركتني والقـــائمتني علــى احــترام 
حياة اإلنسان ال ميكنـهما أن تسـتمرا يف ظـل السـماح بالقيـام 

جبرائم مشينة من هذا القبيل أو التغاضي عنها. 
ـــة دول أوروبــا الغربيــة ودول  إنـين، نيابـة عـن جمموع
أخـرى، ألود أن أشـيد جبـهود الشـعب الروانـــدي وتقدمــه يف 
جمال إعمار بلده يف أعقـاب األحـداث املريعـة الـيت وقعـت يف 
عـام ١٩٩٤. لقـد اختـــذت روانــدا موقفــا إجيابيــا شــجاعا يف 
سبيل تضميد جراحها، جامعـة يف ذلـك بـني العـدل والغفـران 

واملصاحلة الوطنية. 
كذلـك جيـب الثنـاء علـى الـدور الـذي اضطلعـت بـــه 
ــــة لروانـــدا يف نضاهلـــا ضـــد إفـــالت  احملكمــة اجلنائيــة الدولي
املرتكبني الرئيسيني مـن العقـاب. وجيـب علـى اجملتمـع الـدويل 
مواصلة تقدمي دعم فعال وملموس للناجني، ومسـاندة روانـدا 

يف مساعيها لتحقيق املصاحلة الوطنية. 
لقـد أدت مأسـاة روانـدا إىل اختـاذ خطـوات ضروريــة 
لتحسـني نظـام السـلم واألمـن الدوليـني. وأثـــرت كثــريا علــى 
تفكرينا هنا يف األمم املتحدة وأثـارت مناقشـات حـول قضايـا 
أساسية كالتدخل اإلنساين ونطاق العدالة الدوليـة واملسـؤولية 

عن احلماية وفعالية حفظ السالم ودور جملس األمن. 
لقد دفعت جتربة اإلبادة اجلماعيـة يف روانـدا بـاجملتمع 
الـدويل إىل التصـرف بسـرعة أكـرب جتـــاه األزمــات واحلــاالت 
الطارئة. لكننا ندرك أن هناك الكثري إلجنازه. وسـيبقى حتـدي 

منع حدوث جرائم جديدة مصدر انشغال كبري لنا مجيعا. 
وأود أن أشـكر األمـني العـام علـــى مبادراتــه األخــرية 
ــــال  الراميــة إىل تعزيــز األدوات املتاحــة لألمــم املتحــدة يف جم
اإلنذار املبكر ومنع اإلبادة اجلماعية، وخصوصا قراره ترشـيح 

مقرر خاص. 
وكمـا أكـــد األمــني العــام عندمــا طــرح اقتراحــه يف 
منتدى استكهومل الدويل املعين مبنع اإلبادة اجلماعية يف كانون 

الثاين/يناير، ينبغي لتلك اآللية أن توضح الصلة، اليت غالبـا مـا 
يتـم جتاهلـــها حــىت فــوات األوان، بــني االنتــهاكات الواســعة 
النطاق واملنتظمة حلقوق اإلنسان والتهديدات اليت يتعرض هلـا 
السلم واألمن الدوليان. وإنـه ملـن األساسـي أن حنّسـن قدرتنـا 
ـــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون  اجلماعيـة علـى مراقبـة انت
اإلنساين الدويل بغية حتديد احلاالت اليت قد تؤدي إىل اإلبـادة 

اجلماعية. 
كمـا أود أن أثـــين علــى اجملموعــة األفريقيــة إلبقائــها 
اهتمام العامل مركـزا علـى منـع اإلبـادة اجلماعيـة. وإننـا ننـوي 
ــــا - بلداهنـــا ومنظماهتـــا دون  العمــل عــن كثيــب مــع أفريقي
اإلقليميـة واحتادهـا - لتعزيـز قدراهتـا يف منـع الصـراع وحفـــظ 
السـالم. وهـذا قـد يســـاهم يف مســعانا املشــترك ملنــع اإلبــادة 

اجلماعية يف أي مكان من العامل. 
ولكنين، قبل كل شيء، أود أن أحث اجملتمع الـدويل 
علـى االتعـاظ بـدروس ١٩٩٤. علينـــا أن نتحمــل مســؤوليتنا 
املشــتركة عــن محايــة النــاس املــهددين بانتــــهاكات جســـيمة 
حلقوق اإلنسان. لقد فشلنا مجيعا يف رواندا. والسبيل الوحيـد 
الـذي ميكننـــا، كأعضــاء يف اجملتمــع الــدويل، مــن أن نبــدأ يف 
التعويض عن األذى هو إعالن عزمنا على التصـرف بأسـلوب 
فوري وفعال ومجاعي للحيلولة دون وقوع مثـل تلـك املأسـاة 

مرة أخرى. 
ــــدا  ولــترقد أرواح ضحايــا اإلبــادة اجلماعيــة يف روان

بسالم. 
جوقة بنني هارمل 

الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): ســـتتمتع اجلمعيــة مــرة 
أخرى باالستماع إىل جوقة بنني هارمل. 

أنشـدت جوقـة بنـني هـارمل أنشـــودتني أمــام اجلمعيــة 
العامة. 
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بيان رئيس جملس األمن 
ــــة اآلن  الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أعطــي الكلم

لرئيس جملس األمن لإلدالء مبالحظاته اخلتامية. 
الســــيد بليغــــر (رئيــــس جملــــس األمــــن) (تكلــــــم 
باالنكليزية): كان االحتفال التذكاري اليوم بيانا مؤثرا غامرا 
باألسف، والندم، واألمل، وااللتزام اجملدد، واإلميـان املتشـاطر 
بروابط البشرية. وأود أن أشكر كل من سامهوا يف جعل هذا 

االحتفال التذكاري حدثا مبجال استشرافيا. 
وجيـب علينـا، كمـا قلـت مـــن قبــل، عندمــا نتــأمل يف 
ما حدث يف املاضي يف رواندا منذ عشر سنوات أن ننظر أيضا 
إىل األمام. وإننا إذ نستوعب الدروس من املـاضي. جيـب علينـا 
أيضا أن نعد أنفسنا كيما نعطي ردودا أفضل على األسئلة اليت 
نواجهـها يف هـذه املرحلـة احلامسـة األمهيـة مـن التـاريخ. وتتعلــق 
هذه األسئلة بسلطة اجمللس ومسؤوليته، وفعالية عمليات األمـم 
املتحدة حلفظ السالم، ونطاق العدالة الدولية، وجذور العنف، 
ومسؤولية اجملتمع الدويل عــن محايـة األشـخاص الذيـن هتددهـم 
اإلبــادة اجلماعيــة وغريهــا مــن االنتــهاكات اجلســيمة حلقـــوق 

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل. 
وتنصــب تلــك األســئلة علــى صميــــم هويـــة األمـــم 
املتحدة. ويتطلب الرد عليها توفـر االلـتزام: االلـتزام بالسـالم، 
والقـانون الـدويل، وقـدر كـــل عضــو بــال اســتثناء يف األســرة 

البشرية. ولقد كان احتفال اليوم التذكاري نقطـة بدايـة قويـة 
إلنعاش ذلك االلتزام. 

ـــة): اقــترب اآلن اجتــماع  الرئيـس (تكلـم باالنكليزي
اجلمعية العامة إلحياء اليوم الدويل للتفكر يف اإلبادة اجلماعيـة 
الـيت وقعـت يف روانـدا يف عـام ١٩٩٤ مـن هنايتـه. وأود، قبــل 
أن أرفع هذا االجتماع، أن أشكر نائبة األمني العـام، ورئيـس 
جملـس األمـن، واملمثلـني، والضيـوف املوقريـن الشـــتراكهم يف 
هـذه املناسـبة اهلامـة. وسـأكون مقصـــرا إن مل أشــكر كذلــك 
سفري تونس السابق الـذي كـان رئيسـا للمجموعـة األفريقيـة، 

وسفري رواندا ملبادراهتما بوضع هذا الربنامج معا. 
وأتوجه بالشكر أيضا إىل موظفـي األمانـة العامـة، ألن 
هذا االجتماع مل يكن مـن السـهل بـأي حـال مـن األحـوال أو 
بـأي قـدرة علـى التصـور، الـترتيب لعقـده. وكنـت ومـــا زلــت 
أعتزم أن أعمل عن كثب قدر اإلمكان مع رئيس جملس األمـن 
ومع رئيس اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي يف مسـعانا لكفالـة 
التنفيذ الفعلي لعملية تنشيط اجلمعية العامة. وأود أن أشـكرمها 
على جهودمها يف هذا الشأن. واضطلعــت األمانـة العامـة بـدور 
هـام يف املسـاعدة يف هـذا املشـروع وســـاعدت أيضــا يف جعلــه 

ناجحا على النحو الذي كنت آمل أن يكون عليه. 
رفعت اجللسة الساعة ١٢/٣٠. 

  
 


