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رسالة مؤرخة ٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢ موجهة إىل رئيـس جملـس األمـن 

  من املمثل الدائم جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة 
ــــة الكونغـــو  أرفــق، طــي هــذا، نــص اتفــاق الســالم املعقــود بــني حكومــيت مجهوري
الدميقراطيـة ومجهوريـة روانـدا واملتعلـــق بانســحاب القــوات الروانديــة مــن أراضــي مجهوريــة 
الكونغو الدميقراطية وحبل القوات املسـلحة الروانديـة السـابقة وقـوات إنـترامهوي املوجـودة يف 
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. وقـد مت التوقيـع علـى هـذا االتفـاق يف بريتوريـا جبنـوب أفريقيــا 
بتاريخ ٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠٢ من جانب الرئيس كابيال، رئيس مجهورية الكونغــو الدميقراطيـة 

والرئيس كاجامي، رئيس مجهورية رواندا (انظر املرفق). 
وسأغدو ممتنا لو تكرمتم بتعميم االتفاق كوثيقة من وثائق جملس األمن. 

(توقيع) دوميساين س. كومالو 
السفري واملمثل الدائم 
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مرفق الرسالة املؤرخة ٩ آب/أغسطس ٢٠٠٢ املوجهة إىل رئيس جملس األمـن 

  من املمثل الدائم جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة 
[األصل: باالنكليزية والفرنسية] 

 
ـــيت مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومجهوريــة  اتفـاق السـالم املعقـود بـني حكوم
ـــوات الروانديــة مــن أراضــي مجهوريــة الكونغــو  روانـدا واملتعلـق بانسـحاب الق
ــــة الســـابقة وقـــوات إنـــترامهوي  الدميقراطيــة وحبــل القــوات املســلحة الرواندي

  املوجودة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
حيدد اتفاق لوسـاكا لوقـف إطـالق النـار املوقـع يف عـام ١٩٩٩ طرائـق تعقـب ونـزع  - ١
سـالح القـوات املسـلحة الروانديـة السـابقة وقـوات إنـترامهوي املوجـودة يف أراضـــي مجهوريــة 
الكونغو الدميقراطية. ومل يتسـن لغايـة اآلن تنفيـذ القـرارات املتعلقـة بتلـك اجلماعـات املسـلحة 

تنفيذا فعاال. 
ولقد حاولت حكومتا مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ومجهوريـة روانـدا إجيـاد طريقـة  - ٢

سريعة لتنفيذ تلك القرارات. 
ـــت بينــهما  ويقـر الطرفـان باحملـاوالت العديـدة الـيت بذلـت لتنفيـذ االتفاقـات الـيت أبرم - ٣
بشأن هذه املسألة. ويقر الطرفان أيضا أن إنشاء االحتاد األفريقي والقرارات اليت اختذــا األمـم 
ـــألة بصــورة  املتحـدة مؤخـرا واشـتراك طـرف ثـالث تتيـح مجيعـها فرصـة سـاحنة حلـل هـذه املس

عاجلة. 
وعند اإلشارة إىل طـرف ثـالث، فالطرفـان يقصـدان ـا األمـني العـام لألمـم املتحـدة، 

وجنوب أفريقيا بصفتها املزدوجة كرئيس لالحتاد األفريقي وكميسر هلذه العملية. 
ويقر الطرفان كذلك أن حل هذه املسألة هو عملية متواصلة ال حدث منفرد. 

تؤكـد حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـن جديـد حقـــها املشــروع املعلــن يف  - ٤
انسحاب قوات حكومة رواندا دومنا تأخري من أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية. 

تعيـد حكومـة روانـدا تـأكيد اسـتعدادها لالنسـحاب مـن أراضـــي مجهوريــة الكونغــو  - ٥
الدميقراطية حاملا يتم االتفاق على تدابري فعالة ملعاجلـة شـواغلها األمنيـة، وخباصـة حـل القـوات 
املسلحة الرواندية السابقة وقوات إنترامهوي. وينبغي أن يبدأ االنسحاب يف نفس الوقت متامـا 
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الذي جيري فيه تنفيذ التدابري، وأن تتوىل التحقق منهما بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة 
الكونغو الدميقراطية واللجنة العسكرية املشتركة والطرف الثالث. 

وقد فرت اجلماعات املسلحة التابعة إلنترامهوي والقـوات املسـلحة الروانديـة السـابقة  - ٦
إىل بلدان خمتلفة، من بينها مجهورية الكونغو الدميقراطية بعـد أن اشـتركت يف ارتكـاب جرميـة 
ـــرب حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  اإلبـادة اجلماعيـة يف روانـدا يف عـام ١٩٩٤. وتعت
وجود تلك اجلماعات املسلحة يف أراضيها أمرا غري مرغوب فيه. وال تريـد حكومـة مجهوريـة 

الكونغو الدميقراطية استخدام أراضيها قاعدة لشن هجمات على البلدان ااورة. 
وتعرب حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية عن استعدادها للتعاون مع بعثـة منظمـة  - ٧
األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومـع اللجنـة العسـكرية املشـتركة ومـع أي قـوة 
أخـرى يشـكلها الطـرف الثـالث لتجميـع ونـــزع ســالح القــوات املســلحة الروانديــة الســابقة 

وقوات إنترامهوي املوجودة يف كامل أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
ويف هذا السياق، اتفق الطرفان على ما يلي:  - ٨

أن تواصل حكومة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة عمليـة تعقـب ونـزع سـالح قـوات  ٨-١
إنترامهوي والقوات املسلحة الرواندية السابقة املوجودة يف األراضي اخلاضعة لسيطرة حكومـة 

مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
أن تتعـاون حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـع بعثـة منظمـة األمـم املتحــدة يف  ٨-٢
مجهورية الكونغو الدميقراطية واللجنة العسـكرية املشـتركة يف حـلِّ القـوات املسـلحة الروانديـة 

السابقة وقوات إنترامهوي املوجودة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
أن تفــي حكومــة روانــدا بتعــهدها بســحب قواــا مــن أراضــي مجهوريــة الكونغـــو  ٨-٣
الدميقراطيـة متشـيا مـع العمليـة املبينـة يف الفقـرة ٥ أعـــاله. وســينفذ هــذا طبقــا للتدابــري املبينــة 

بالتفصيل يف برنامج التنفيذ. 
أن يطلب إىل بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وهي تعمـل  ٨-٤
باالشـتراك مـع مجيـع وكـاالت األمـم املتحـدة ذات الصلــة، أن تشــرع علــى الفــور بعمليــات 
إلعادة مجيع الروانديني وأفراد القوات املسلحة الرواندية السـابقة وأفـراد قـوات إنـترامهوي إىل 
وطنهم رواندا، مبن فيهم األفراد املوجودون يف كامينـا، وذلـك بالتعـاون مـع حكومـيت روانـدا 

ومجهورية الكونغو الدميقراطية. 



402-51668

S/2002/914

أن تقوم حكومتا مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا بـتزويد ميسـر هـذا االجتمـاع  ٨-٥
واألمني العام لألمم املتحدة جبميع املعلومـات املوجـودة يف حوزمـا املتصلـة بتلـك اجلماعـات 

املسلحة. 
أن يتـوىل الطـرف الثـالث مسـؤولية التحقـق، بـأي وسـيلة يراهـــا مناســبة، مــن صحــة  ٨-٦

املعلومات اليت يتلقاها. 
أن الطرفني اتفقا على قبول تقرير التحقق الذي يقدمه الطرف الثالث.  ٨-٧

أن تنظر األمم املتحدة يف تغيري والية بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو  ٨-٨
الدميقراطية إىل بعثة حلفظ السالم. 

ـــة علــى الفــور  أن تشـرع بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطي ٨-٩
بتنفيذ املرحلة الثالثة من برناجمها لرتع سـالح مجيـع اجلماعـات املسـلحة أو تسـرحيها أو إعـادة 
إدماجها أو إعادا إىل الوطـن، وأن تنـهي عمليـة انتشـارها يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، 

وال سيما يف اجلزء الشرقي من البلد. 
أن الطرفني اتفقا على قيام حكومة كل منهما بإنشاء آليـة لتطبيـع احلالـة األمنيـة علـى  ٨-١٠
امتـداد احلـدود املشـتركة بينـهما. وجيـوز أن تشـمل هـذه اآلليـة وجـود قـوة دوليـة تتعـاون مــع 

البلدين يف جمال ضبط حدودمها املشتركة، يف األجل القصري. 
أن يعمل فريق ثنائي، تيسره جنوب أفريقيا واألمني العام لألمـم املتحـدة، علـى وضـع  ٨-١١

جدول زمين مفصل لتنفيذ هذا االتفاق. 
أن الطرفني كالمها يلتزمان بقبـول دور الطـرف الثـالث يف عمليـة تنفيـذ هـذا االتفـاق  ٨-١٢
وبالنتـائج الـيت يتوصـل إليـها، ويقبـالن كذلـك بالطـابع اإللزامـي لاللتزامـات واالتفاقـات الـــيت 

توصال إليها يف اتفاق السالم هذا. 
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برنامج تنفيذ اتفاق السالم املعقـود بـني حكومـيت مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 
ومجهوريـة روانـدا املتعلـق بانســـحاب القــوات الروانديــة مــن أراضــي مجهوريــة 
الكونغو الدميقراطية وحبلِّ القوات املسلحة الرواندية السابقة وقوات إنــترامهوي 

  املوجودة يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية 
إن حكوميت مجهورية رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، استنادا إىل تفامههما: 

ـــه األمــني العــام لألمــم املتحــدة  أن الطـرف الثـالث احملـدد يف االتفـاق الرئيسـي بوصف -
وجنوب أفريقيا، بصفتها املزدوجة كرئيس لالحتاد األفريقـي وكميسـر، سـوف يتـوىل 

سلطة إدارة هذا الربنامج طيلة عملية تنفيذه، بصيغته اليت يوافق عليها الطرفان. 
أن الطرف الثالث يلتزم باإلشراف باستمرار علــى العمليـات الـيت سـيقوم ـا الطرفـان  -
رغبة منهما يف تنفيذ االلتزامات اليت تعهدا ا يف اتفـاق السـالم، وبـالتحقق مـن تلـك 

العمليات. 
أن الطرف الثالث سوف ينشئ أمانة دائمة حيددها بنفسه لتتوىل اإلشراف على تنفيـذ  -

هذا الربنامج والتحقق منه. 
أن الطرفني كليهما اتفقا كذلك على االلـتزام بقبـول الصفـة القطعيـة لتقـارير التحقـق  -

اليت يقدمها الطرف الثالث وأما يعتربان هذا االتفاق ملزما هلما. 
يعلنان مبوجب هذا االتفاق التزامهما باجلدول الزمين التايل للتنفيذ: 

  
املبـــدأ املســــتند 
ــــاق  إليــه يف اتف

النشاط السالم 

ـــــين  النطـــاق الزم
ـــــدء  منـــذ يـــوم ب
اجلهة املسؤولة عن التنفيذ التنفيذ (باأليام) 

ـــيت   التوقيــع الرمســي علــى االتفــاق املعقــود بــني حكوم
مجهورية رواندا ومجهوريــة الكونغـو الدميقراطيـة املتعلـق 
بانســحاب القــوات الروانديــة مــن أراضــــي مجهوريـــة 
ـــلحة الروانديــة  الكونغـو الدميقراطيـة وحبـلَّ القـوات املس
ـــــوات إنــــترامهوي املوجــــودة يف أراضــــي  الســـابقة وق
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وذلـك حبضـــور األمــني 
ـــم املتحــدة والرئيــس شــابو انبيكــي، رئيــس  العـام لألم

االحتاد األفريقي 

حكومتــــا مجهوريــــة روانــــدا ومجهوريــــة الكونغـــــو اليوم األول 
الدميقراطية والطرف الثالث 

إعـالن حكومـــة روانــدا عــن انســحاب القــوات علــى ٥ 
أساس هذا االتفاق واجلدول الزمين املذكور فيه 

رواندا اليوم األول 

اليوم اخلامس إىل تقدم رواندا برناجما أو خططا مفصلة لالنسحاب  
اليوم العاشر 

رواندا 

قيـام الطـرف الثـالث (باالتصـال مـع األطـراف املوقعـــة، ٨-٦ 
عند االقتضاء)، بإنشاء آلية للتحقق وهيكل للتنفيذ 

الطرف الثالث ٥ –٩٠ 
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املبـــدأ املســــتند 
ــــاق  إليــه يف اتف

النشاط السالم 

ـــــين  النطـــاق الزم
ـــــدء  منـــذ يـــوم ب
اجلهة املسؤولة عن التنفيذ التنفيذ (باأليام) 

قيام كال الطرفـني بإحالـة معلومـات إىل هيكـل التحقـق ٨-٥ 
التــابع للطــرف الثــالث بشــــأن املســـائل ذات الصلـــة، 
ـــة  وبضمنــها معلومــات عــن القــوات املســلحة الرواندي

السابقة وقوات إنترامهوي 

رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ٥-٩٠ 

الطرف الثالث ١٠-٩٠ بدء عملية التحقق من املعلومات املقدمة  ٨-٦ 
انتـهاء املرحلــة الثالثــة مــن انتشــار بعثــة منظمــة األمــم ٨-٩ 

املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
بعثــة منظمــة األمــم املتحــــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو ١-١٥ 

الدميقراطية 
إنشــاء وتشــغيل نقــاط التجمــع جلمــع أفــراد القــــوات ٧ 

ـــوات إنــترامهوي، مبــا يف  املسـلحة الروانديـة السـابقة وق
ذلك تأمني نقـاط التجمـع طبقـا لشـروط عمليـات بعثـة 

األمم املتحدة واللجنة العسكرية املشتركة 

بعثــة منظمــة األمــم املتحــــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو ٥-٢٥ 
الدميقراطيــة واللجنــة العســكرية املشــتركة والطــــرف 

الثالث  

الطرف الثالث ٥-٧٥ التحقق من إنشاء وتشغيل نقاط التجمع  ٨-٦ 
ـــة ٨-١  تعقـب ونـزع سـالح وحـلَّ القـوات املسـلحة الرواندي

السابقة وقوات إنترامهوي، قادة وأفرادا 
بعثـة األمـم املتحـدة، مجهوريـــة الكونغــو الدميقراطيــة،  

اللجنــة العســكرية املشــــتركة، روانـــدا(١)، والطـــرف 
الثالث  

ـــع القــوات املســلحة الروانديــة ٨-٩  االنتقـال إىل منـاطق جتم
السابقة وقوات إنترامهوي وقادما 

بعثة األمم املتحدة ١٥-٩٠ 

رصـد عمليـة حـلِّ القـوات املســـلحة الروانديــة الســابقة  
وقوات إنترامهوي وتوقف الدعم املقدم هلمـا، والتحقـق 

من ذلك 

الطـرف الثـالث، واللجنـة العسـكرية املشـتركة، وبعثــة ١٠-٩٠ 
األمم املتحدة 

إعادة أفراد القوات املسـلحة الروانديـة السـابقة وقـوات ٨-٤ 
إنترامهوي إىل وطنهم 

رواندا، ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، وبعثـة األمـم ٣٠-٩٠ 
املتحدة، والطرف الثالث 

الطرف الثالث ٣٠-٩٠ التحقق من عملية اإلعادة إىل الوطن ٥ و ٨-٣ 
رواندا ٤٥-٩٠ انسحاب القوات الرواندية ٥ 

الطرف الثالث وبعثة األمم املتحدة ٤٥-٩٠ التحقق من عملية االنسحاب ٨-٦ 
القيام بعملية التحقـق النهائيـة عنـد اجنـاز برنـامج العمـل ٨-٦ 

املمتد ٩٠ يوما 
الطرف الثالث ٩٠-١٢٠ 

الطرف الثالث ٩٠-١٢٠ تقدمي التقرير النهائي  
ـــــدء تطبيع العالقات بني البلدين   منـــذ يـــوم ب

التنفيــذ فصـــاعدا 
(عملية مستمرة) 

مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية رواندا 

    
  

يتوقف اشتراك رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية على مدى سيطرما على املناطق املتصلة باملهمـة، وذلـك  (١)
على النحو الذي حيدده الطرف الثالث. 
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