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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/64/L.40( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

تقدمي املساعدة إىل الناجني من اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف رواندا - ٦٤/٢٢٦
 سيما اليتامى واألرامل وضحايا العنف اجلنسي ، ال١٩٩٤يف عام

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 ،)١(انألمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنس مبيثاق اإذ تسترشد 
ــائج وتوصــيات التحقيــق املــستقل يف اإلجــراءات الــيت اختــذا األمــمإىلوإذ تــشري  نت

 الـذي أجـري بتكليـف مــن١٩٩٤عاميف يف رواندا اليت وقعتاإلبادة اجلماعيةأثناءاملتحدة
 ،)٢(وافقة جملس األمنمباألمني العام

، وخباصــة إقــراره بــأن)٣(٢٠٠٥نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي لعــامإىلضا أيــوإذ تــشري 
 الضعفاء من الناس، احلق يف العيش دون خوف وعـوز، وأن تتـاح هلـمسيما  الجلميع األفراد،

 فرصة متساوية للتمتع جبميع حقوقهم وتنمية إمكانام البشرية على أكمل وجه،
،٢٠٠٤ديـسمرب/ كـانون األول١٠رخ املـؤ٥٩/١٣٧قرارهـاإىلري كـذلكوإذ تش 

ــم املتحــدة وصــناديقها ــشجع وكــاالت منظومــة األم ــام أن ي ــه إىل األمــني الع ــت في ــذي طلب ال
على مواصلة العمل مع حكومة رواندا من أجل وضع وتنفيذ برامج دف إىلاملعنيةوبراجمها

ــادة اجلماعيــة  الدعــم الفئــات املستــضعفة الــيت ــار اإلب الــيت وقعــت يف عــامتــزال تعــاين مــن آث
١٩٩٤، 

_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١(
 .S/1999/1257انظر )٢(
 .٦٠/١انظر القرار )٣(
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 ،)٤(بتقرير األمني العاموإذ ترحب 
 الــذي٢٠٠٥ديــسمرب/ كــانون األول٢٣ املــؤرخ٦٠/٢٢٥إىل قرارهــاوإذ تــشري 

اإلبـادة اجلماعيـةة مـنخلصر املستعبـالعن الدول األعضاء على وضع برامج تثقيفيةحثت فيه
إحيــاءمـن أجـل وضــع برنـامج للتوعيـةوطلبت أيضا إىل األمـني العـام اليت وقعت يف رواندا،

ــادة اجلماعيــة الــيت وقعــت يف روانــداذكــرى للحيلولــة دون وقــوعوالتوعيــة ــا، ضــحايا اإلب
 ،اإلبادة اجلماعية مستقبال المـأع
الصعوبات اجلمة اليت يواجهها الناجون من اإلبادة اجلماعية اليت وقعـت يفوإذ تدرك 

ليتـامى واألرامـل وضـحايا العنـف اجلنـسي، الـذين أصــبحوا اسـيما  ال،١٩٩٤روانـدا يف عـام
أشد فقرا وضعفا نتيجة اإلبادة اجلماعية، وخباصة األعداد الكبرية مـن ضـحايا العنـف اجلنـسي
ــاتوا أو بلغــت ــك احلــني أن م ــذ ذل ــشرية وحــدث من ــذين أصــيبوا بفــريوس نقــص املناعــة الب ال

 مرحلة خطرية،)اإليدز(إصابتهم مبتالزمة نقص املناعة املكتسب
ــضا  ــدرك أيــ ــرارهوإذ تــ ــب يف قــ ــن طلــ ــس األمــ املــــؤرخ)٢٠٠٣ (١٥٠٣أن جملــ

 إىل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن تتخـذ مجيـع التـدابري املمكنـة٢٠٠٣أغسطس/آب ٢٨
 ،٢٠١٠ ومجيع أعماهلا يف عام٢٠٠٨إلجناز مجيع أنشطة احملاكمات حبلول عام

 بضرورة أن يستعيد الناجون من اإلبادة اجلماعيـة الـيتوإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا 
ــدا يف عــام ــز١٩٩٤وقعــت يف روان ــى تعزي ــساعد عل ــذي مــن شــأنه أن ي ــهم، األمــر ال  كرامت

 املصاحلة وألم اجلراح يف رواندا،
 ومنظمات اتمع املـدين،وشعبهاروانداحكومة باجلهود اهلائلة اليت تبذهلاوإذ تشيد 

يف ذلـك  مبـالية، لتقـدمي الـدعم مـن أجـل أن يـستعيد النـاجون كرامتـهم،وكذلك اجلهود الدو
 يف املائـة مـن ميزانيتـها الوطنيـة كـل سـنة لـدعم النـاجني مـن٥ختصيص حكومة رواندا نـسبة

 ملة الدوالر الواحد ملواطين الشتات لصاحل الناجني من اإلبادة اجلماعية،اإلبادة اجلماعية، وحب
 إىل األمني العـام أن يواصـل تـشجيع وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدةتطلب - ١ 

، بطرق منـها تقـدمي املـساعدة٥٩/١٣٧ على اإلسراع بتنفيذ القراراملعنيةوصناديقها وبراجمها
يف جماالت تعليم اليتامى وتقدمي الرعاية الطبية والعالج إىل ضحايا العنـف اجلنـسي، مبـن فـيهم

ناعة البشرية، والعـالج مـن الـصدمات واملـشورة النفـسية والتـدريباملصابون بفريوس نقص امل
على املهارات وبرامج القروض الصغرية الرامية إىل تعزيز االكتفاء الذايت والتخفيـف مـن حـدة

 الفقر؛
_______________

)٤( A/64/313. 
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بالدول األعضاء ومنظومة األمم املتحـدة التنفيـذ العاجـل لالسـتنتاجاتيب - ٢ 
 ،)٤(مني العاموالتوصيات الواردة يف تقرير األ

اإلبــادة”إىل األمـني العــام أن يواصـل أنـشطة برنــامج التوعيـة املعنـونتطلـب - ٣ 
ـــاء“واألمــم املتحــدة اجلماعيــة الــيت وقعــت يف روانــدا ضــحايا اإلبــادةذكــرىالرامــي إىل إحي
ــدا ــة والتاجلماعيــة الــيت وقعــت يف روان  احليلولــة دون وقــوععلــى للمــساعدة، وذلــك ــاوعي

 ؛اإلبادة اجلماعية مستقبال المـأع
فيهــا محايــة الــشهود ودعــم الــضحايا،  مبــا أمهيــة املــسائل املتبقيــة،تالحــظ - ٤ 

وحمفوظات احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واملـسائل القـضائية وبنـاء قـدرات الـسلطة القـضائية
 ؛يف رواندا، وتشدد على احلاجة إىل زيادة واستمرار االنتباه هلذه املسائل

 إىل األمــني العــام أن يقــوم، بالتــشاور مــع حكومــة روانــدا، بتــشجيعتطلــب - ٥ 
 على اختاذ اخلطـوات املناسـبة لتقـدمياملعنيةوكاالت منظومة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

الدعم على وجه اخلصوص إىل اجلهود املبذولة لتعزيز بنـاء القـدرات القـضائية ودعـم الـضحايا
 يف رواندا؛

 إىل األمني العام أن يتخـذ، يف ضـوء احلالـة احلرجـة للنـاجني مـنأيضا تطلب - ٦ 
ــام ــدا يف ع ــيت وقعــت يف روان ــة ال ــادة اجلماعي  واســتراتيجية إجنــاز أعمــال احملكمــة١٩٩٤اإلب

اجلنائية الدولية لرواندا، مجيع التدابري الـضرورية والعمليـة لتنفيـذ هـذا القـرار وأن يقـدم تقريـرا
معيــة العامــة يف دورــا الــسادسة والــستني مــشفوعا بتوصــيات حمــددة لــدعمعــن ذلــك إىل اجل

 ؛١٩٩٤الناجني من اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف رواندا يف عام
 تدرج فـي جدول األعمال املؤقـت لـدورا الـسادسة والـستني البنـدأن تقرر - ٧ 

ــون ــيت”املعن ــة ال ــادة اجلماعي ــن اإلب ــاجني م ــساعدة إىل الن ــدمي امل ــامتق ــدا يف ع  وقعــت يف روان
 .“ اليتامى واألرامل وضحايا العنف اجلنسيسيما  ال،١٩٩٤

 ٦٧اجللسة العامة
٢٠٠٩ديسمرب/ كانون األول٢٢

 


