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إىل   موجهــة مــن األمــني العــام٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١رســالة مؤرخــة   
 رئيس جملس األمن

  
 ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٩يشرفين أن أشري إىل الـبالغ املـشترك الـذي وقعتـه يف               

ــدا      ــة روان ــة ومجهوري ــة الكونغــو الدميقراطي ــق (حكومــة كــل مــن مجهوري ــد مت ). انظــر املرف وق
ا البالغ املشترك أثناء اجتماع ُعقد يف نـريويب ويـسرت األمـم املتحـدة إجـراءه        االتفاق على هذ  

. على هامش اجتماع اللجنة الوزارية املشتركة للمؤمتر الدويل املعين مبنطقـة الـبحريات الكـربى              
ويقدم البالغ هنجا موحدا إلهناء هتديد اجلماعـات املـسلحة غـري املـشروعة للـسالم واالسـتقرار             

 .يف منطقة البحريات الكربىيف البلدين و
 .هذه الرسالة والبالغ املشترك املرفق هباعلى أعضاء جملس األمن إطالع وأرجو ممتنا  

 
  كي مونبان) توقيع(
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 املرفق
 ]نكليزية والفرنسيةالباللغتني ا: األصل[

 
بـــالغ مـــشترك صـــادر عـــن حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وحكومـــة   

هنج موحد إلهناء التهديد الذي يواجه السالم واالسـتقرار         مجهورية رواندا بشأن    
 يف البلدين ويف منطقة البحريات الكربى

 
حنن، حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وحكومة مجهوريـة روانـدا، وقـد اجتمعنـا               

، اتفقنا على هنـج موحـد للتـصدي للتهديـد الـذي             ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩يف نريويب يف    
املــشتركني ســتقرار الألمــن وا إزاء ا)١(يإنتراهــامو/وات املــسلحة الروانديــة الــسابقةتــشكله القــ

وقــد يــسرت األمــم املتحــدة عقــد هــذا االجتمــاع حبــضور الواليــات املتحــدة واالحتــاد  . دينابلــل
 .األورويب
اتفاق لوساكا لوقـف إطـالق النـار        اليت جرى التعهد هبا يف      اللتزامات  متشيا مع ا  وإننا،   
 والذي نص على طرائق لرتع سالح كـل اجلماعـات املـسلحة األجنبيـة               ،١٩٩٩ عام   املوقع يف 

يف األراضي الكونغوليـة وإعـادة أفرادهـا إىل أوطـاهنم، مبـا يف ذلـك القـوات املـسلحة الروانديـة                      
 بــني ٢٠٠٢يوليــه / متــوز٣٠إنتراهــاموي؛ واالتفــاق الثنــائي املوقــع يف بريتوريــا يف     /الــسابقة

عالقـات حـسن اجلـوار    مـع مبـادئ   ة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا؛ و      حكومة كل من مجهوريـ    
ــدي ورو    ــة وبورون ــة الكونغــو الدميقراطي ــاون بــني مجهوري ــا يف   والتع ــدا املتفــق عليه ــدا وأوغن ان

ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكـربى         مع  ؛ و ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول ٢٥
شـىت االلتزامـات املتعهـد هبـا يف إطـار اللجنـة             مـع   ؛ و ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٥املؤرخ  

يونيـه  / حزيـران  ٨الثالثية املوسعة مبا فيها االلتزامات اليت قطعها أعضاء اللجنة على أنفسهم يف             
 يف كمباال، والراميـة مجيعهـا إىل القـضاء          ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧ يف لوبومباشي ويف     ٢٠٠٧

لحة غري املشروعة وذلـك بالـسبل الـسلمية والعـسكرية؛           على التهديد املتمثل يف اجلماعات املس     
ــة مج     ــها حكوم ــيت قدمت ــار خطــة العمــل ال ــة يف  وإذ نأخــذ يف االعتب ــو الدميقراطي ــة الكونغ هوري

ــشرين األول ٣ ــوبر /تـ ــسابقة   ٢٠٠٧أكتـ ــة الـ ــسلحة الروانديـ ــوات املـ ــشكلة القـ ــصدي ملـ  / للتـ
 : الذي قدمتهإنتراهاموي، ورد حكومة رواندا بشأهنا واالقتراح املقابل 

__________ 
 يف هــذا الــنص أهنــا تــشري إىل كــل “إنتراهــاموي/وات املــسلحة الروانديــة الــسابقةالقــ”عبــارة يقــصد اســتخدام  )١( 

القــوات املــسلحة (اجلماعــات الروانديــة املــسلحة يف األراضــي الكونغوليــة، بغــض النظــر عــن تــسمياهتا املختلفــة 
ع مــن أجــل الروانديــة الــسابقة، إنتراهــاموي، جــيش حتريــر روانــدا، القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، التجمــ

 ). أونانا، فصيل راستا إىل آخره-الوحدة والدميقراطية 
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 : ما يليكرر تأكيد ن 
لــن يتــسىن حتقيــق الــسالم واألمــن يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومنطقــة     - ١ 

ــة        ــسلحة الوطني ــع اجلماعــات امل ــل يف مجي ــد املتمث ــصدي للتهدي ــد الت ــبحريات الكــربى إال بع ال
 ية؛ العسكر - واألجنبية املوجودة يف األراضي الكونغولية وتنظيماهتا السياسية

إنتراهـاموي هتديـدا رئيـسيا للـسالم        /تشكل القوات املسلحة الرواندية الـسابقة      - ٢ 
واألمن يف رواندا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وبلـدان منطقـة الـبحريات الكـربى عمومـا،            

  أيضا؛ألهايل الكونغوو
ميثــل وجــود مجاعــات مــسلحة كونغوليــة غــري نظاميــة يف اجلــزء الــشرقي مــن     - ٣ 
ــبحريات        مجهو ــة ال ــد ويف منطق ــن يف البل ــسالم واألم ــدا آخــر لل ــة هتدي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ري

 الكربى بأسرها؛ 
يؤكــد كالنــا جمــددا التزامــه بــاحترام ســيادة الطــرف اآلخــر وصــوهنا، ونكــرر    - ٤ 
ــة    تأكيـــد  ــا بالتعـــاون التـــام وبتنفيـــذ هنـــج موحـــد لتفكيـــك القـــوات املـــسلحة الروانديـ التزامنـ
هــاموي باعتبارهــا تنظيمــا عــسكريا ميــارس اإلبــادة اجلماعيــة يف أراضــي مجهوريــة  إنترا/الــسابقة

 الكونغو الدميقراطية؛ 
نلتــزم التزامــا كــامال مبنــع الــدعم املباشــر أو غــري املباشــر ألي مجاعــة مــسلحة    - ٥ 

يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ســواء كــان هــذا الــدعم سياســيا أو تعمــل وطنيــة أو أجنبيــة 
 و بشريا؛ ماديا أ

القـضايا ذات االهتمـام املـشترك مـن         ومعاجلـة   املعلومـات   سنعمل على تقاسـم      - ٦ 
 خالل اآلليات القائمة، ال سيما آلية التحقق املشتركة واللجنة الثالثية املوسعة؛ 

ســوف ننتــدب فــورا أعــضاء أفرقــة التفتــيش املــشتركة يف غومــا وجيــزيين ويف   - ٧ 
 بوكافو وسيانغوغو؛ 

 .م كل منا باالمتناع عن نشر أي دعاية تسيء إىل الطرف اآلخريلتز - ٨ 
 : تلتزم حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية مبا يلي - ٩ 
 لــرتع ســالح ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١إعــداد خطــة مفــصلة حبلــول   ) أ( 

إنتراهـــاموي والتـــصدي للتهديـــد الـــذي تـــشكله هـــذه   /القـــوات املـــسلحة الروانديـــة الـــسابقة 
وسُيطلب مـن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة تـوفري                    . عاتاجلما
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. الدعم لعملية التخطيط وما يتبعها من تنفيـذ للخطـة وذلـك مبـا يتمـشى مـع واليتـها وقـدراهتا                      
 ؛ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١وسيجري إطالع احلكومة الرواندية على اخلطة حبلول 

 الــسرعة يف تنفيــذ عمليــات عــسكرية لتفكيــك القــوات   الــشروع علــى وجــه  ) ب( 
إنتراهـاموي باعتبارهـا تنظيمـا عـسكريا ميـارس اإلبـادة اجلماعيـة يف          /املسلحة الروانديـة الـسابقة    

ــة  ــة الكونغــو الدميقراطي وينبغــي إجــراء هــذه العمليــات بــشكل متــزامن مــع عمليــات    . مجهوري
 مشال كيفو وجنوب كيفو؛ تفكيك اجلماعات املسلحة غري املشروعة يف مقاطعيت 

حتديــد املــوارد الالزمــة لتنفيــذ الــشق العــسكري مــن اخلطــة وختصيــصها هلــذا     ) ج( 
 الغرض؛ 
 : تشمل اخلطة العناصر التالية ) د( 
اجلهـود املبذولـة حاليـا مـن أجـل حـث عناصـر القـوات                تنشيط  إعادة   ‘ ١’  

ادهتم وإعـ إنتراهـاموي علـى نـزع الـسالح         /املسلحة الرواندية الـسابقة   
إىل رواندا وتنسيق هذه اجلهود، وذلك بالتوازي مع ممارسـة الـضغط            

 العسكري؛ 
النقل املؤقت للعناصر املرتوعة السالح من القوات املسلحة الروانديـة           ‘ ٢’  

مواقــع جتميــع يف مجهوريــة /إنتراهــاموي إىل مراكــز اســتقبال/الــسابقة
مـم املتحـدة يف     الكونغو الدميقراطية؛ وتسجيلهم لدى بعثـة منظمـة األ        
ــراءات    ــار إجـ ــة يف إطـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ نـــزع الـــسالح مجهوريـ

ــوطن      ــادة إىل ال ــوطني واإلع ــادة الت ــاج وإع ــادة اإلدم ــسريح وإع ، والت
 وإعادة من خيتارون العودة إىل الوطن منهم إىل رواندا؛ 

القيــام، مبــساعدة مــن املنظمــات الدوليــة ذات الــصلة، بنقــل العناصــر    ‘ ٣’  
إنتراهـاموي،  / السالح من القوات املسلحة الروانديـة الـسابقة    املرتوعة

من غري الراغبني يف العـودة إىل روانـدا وغـري املطلـوبني أيـضا للمثـول                 
ــدا        ــة لروان ــة الدولي ــة اجلنائي ــدي أو احملكم ــة الروان ــاز العدال ــام جه أم
لتورطهم يف أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة، وإبعـادهم عـن احلـدود وذلـك         

 تعود أوضاعهم إىل احلالة الطبيعية؛ ريثما 
القبض على املتهمني بالضلوع يف جـرائم اإلبـادة اجلماعيـة أو جـرائم               ‘ ٤’  

ضــد اإلنــسانية أو جــرائم حــرب، وتــسليمهم إىل احملكمــة اجلنائيــة       
 .روانداإىل لرواندا أو 
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االمتنـاع عــن إصــدار بيانــات تـدعم أي مــن اجلماعــات املــسلحة يف مجهوريــة    ) هـ( 
 لكونغو الدميقراطية؛ ا

 .تعميم فحوى هذا البالغ املشترك ) و( 
 : تلتزم حكومة مجهورية رواندا مبا يلي - ١٠ 
اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلغالق حدودها لكي متنع من دخـول أراضـيها أو               ) أ( 

 أعـضاء ، وال سـيما     املـارقني اخلروج منها أعضاء أي من اجلماعات املسلحة أو قادة امليليشيات           
دون تقــدمي أي شــكل مــن أشــكال الــدعم العــسكري أو املــادي أو  واحليلولــة مجاعــة نكونــدا، 

 البشري ألي من اجلماعات املسلحة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ 
طالع حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وبعثة منظمة األمم املتحدة فيهـا          إ ) ب( 

 ؛ )من مجيع الفئات(بادة اجلماعية على قائمة بأمساء مرتكيب جرائم اإل
االمتنـاع عــن إصــدار بيانــات تـدعم أي مــن اجلماعــات املــسلحة يف مجهوريــة    ) ج( 

 الكونغو الدميقراطية؛ 
 بتشجيع أعـضاء القـوات املـسلحة        ،االستعانة بربامج مالئمة  ، عن طريق    القيام ) د( 

ــسابقة  ــة ال ــودة إىل أ  /الرواندي ــاليهم علــى الع ــسري إعــادة إدمــاجهم   إنتراهــاموي وُمع وطــاهنم وتي
 بفعالية على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي؛ 

 .تعميم فحوى هذا البالغ املشترك ) هـ( 
تتفق حكومة كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية رواندا علـى            - ١١ 
 : ما يلي

احلـدود  وضع ضوابط صارمة ملراقبة احلدود ومنع احلركة غـري املـشروعة عـرب               ) أ( 
للمحاربني أو اجملندين أو األسلحة أو املواد العسكرية أو الغذاء أو الدعم الطيب لـصاحل أي مـن                 

 اجلماعات املسلحة؛ 
عن طريق التـسليح، أو     (االمتناع عن مساعدة أي مجاعة مسلحة أو حتريضها          ) ب( 

 ).إىل آخرهتيسري حركتها، أو السماح هلا بالتجنيد، أو تقدمي التمويل أو املالذ هلا 
دعـــــوة مجيـــــع الكونغـــــوليني املــــــرتبطني بـــــالقوات املـــــسلحة الروانديــــــة       ) ج( 
إنتراهاموي إىل االنفصال عن اجلماعة على الفـور وبـشكل هنـائي؛ ولـن خيـضع لعمليـة                  /السابقة

اإلعادة إىل الوطن املقاتلون الذين نزعوا سالحهم وهم من حاملي اجلنـسية الكونغوليـة أو مـن                 
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ل عليهــا طبقــا للتــشريعات الوطنيــة؛ وســيتم تــسجيل أمســاء هــؤالء املقــاتلني     املــؤهلني للحــصو
 وإحالة قائمة بأمسائهم إىل حكومة رواندا؛ 

بارتكـاب جـرائم حـرب أو جـرائم ضـد         معا من أجل تقـدمي املتـهمني        التعاون   ) د( 
 ؛ إىل العدالة اإلنسانية أو بالقيام بأعمال إبادة مجاعية

ة التدابري الالزمة من أجل تشجيع الالجئني علـى العـودة إىل            التعهد باختاذ كاف   ) هـ( 
 ديارهم ومتكينهم من ذلك؛ 

ــسانية إىل       ) و(  ــساعدة اإلن ــسري وصــول امل ــزام بالعمــل اإلجيــايب حنــو دعــم وتي االلت
 املدنيني احملتاجني بغض النظر عن انتماءاهتم السياسية واإلثنية؛ 

ترتــب علــى العمليــات املتفــق عليهــا ضــد العمــل علــى ختفيــف األثــر الــسليب امل ) ز( 
إنتراهــاموي والـذي يتعــرض لــه الــسكان املــدنيون، واختــاذ  /القـوات املــسلحة الروانديــة الــسابقة 

ــال القــوات الــيت تقــوم هبــذه العمليــات ألحكــام القــانون        ــة املــدنيني وامتث ــة محاي ــدابري لكفال الت
 اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان؛ 

القيــام علــى حنــو متواصــل بتبــادل املعلومــات االســتخباراتية املتعلقــة   االلتــزام ب ) ح( 
 .بتنفيذ هذه األعمال، وذلك عن طريق اآللية الثنائية القائمة

تــدعو حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وحكومــة مجهوريــة روانــدا    - ١٢ 
ين يتفـق   الشركاء الدوليني الذين يشهدون توقيع هذا البالغ املـشترك، وأي شـركاء آخـر             

 : مبا يليعليهم الطرفان املوقعان، إىل القيام 
حشد الـدعم مـن أجـل املـساعدة علـى تنفيـذ االلتزامـات املنـصوص عليهـا يف                     ) أ( 

 هذا البالغ؛ 
تقدمي الدعم على حنو نشط من أجل محاية املدنيني وتوفري املساعدة اإلنـسانية              ) ب( 

 .للمشردين داخليا والالجئني واحملتاجني
قـــوم بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، وفقـــا   ت- ١٣ 

لواليتها، حبماية املدنيني من األثر السليب املترتب على العمليـات املنفـذة ضـد القـوات املـسلحة                  
إنتراهاموي وتعمل على رصد االمتثال للمعايري املعترف هبا للقانون اإلنـساين           /الرواندية السابقة 

 .انون حقوق اإلنسانالدويل وق
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حتــث األطــراف املوقعــة علــى هــذا االتفــاق جملــس األمــن علــى إصــدار قــرار      - ١٤ 
إنتراهـاموي، وهتيـب بالـدول      /ُتفرض مبوجبه جزاءات على القـوات املـسلحة الروانديـة الـسابقة           

 .األعضاء منع أي مجع لألموال أو أعمال تعبئة أو أنشطة دعائية تقوم هبا هذه القوات
ُيدعى إىل تيسري تنفيذ هـذا االتفـاق ورصـده مـع ممـثلني للطـرفني كـل مـن                    وس - ١٥ 

األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واالحتاد األورويب والواليات املتحدة وجنوب أفريقيـا وغريهـم            
 .من الشركاء الذين يتفق عليهم الطرفان املوقعان على هذا البالغ

 
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٩نريويب، 

 
 عن حكومة مجهورية رواندا   ومة مجهورية الكونغو الدميقراطيةعن حك

 تشارلز موريغاندي) توقيع(    أنتياس مبوسا نيامويسي) توقيع(
   وزير اخلارجية     وزير الدولة للشؤون اخلارجية

 عن األمم املتحدة
 هايلي منقريوس) توقيع( 

   األمني العام املساعد للشؤون السياسية 
 عن الواليات املتحدة األمريكية     لروسيعن االحتاد ا

 تيموثي شورتلي) توقيع(     روالند فان دي غري) توقيع(
 املستشار األقدم ملساعدة وزيرة  املمثل اخلاص املعين مبنطقة البحريات الكربى

 اخلارجية، جنداي زيزر، لشؤون
 تسوية املنازعات، وزارة اخلارجية

 


