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ــاين/ينـاير ٢٠٠١ موجهـة إىل رئيـس جملـس  رسالة مؤرخة ٢٥ كانون الث
   األمن من القائم باألعمال بالنيابة ألوغندا  

/S املؤرخة   بناء على تعليمات من حكوميت وباإلشارة إىل وثيقة جملس األمن 2001/49
١٦ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم تعليقـــات حكومــة أوغنــدا علــى 
التقرير املؤقت  لفريق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين باالسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة 

وغريها من الثروات جبمهورية الكونغو الدميقراطية. 
وأغـدو ممتنـا لـو عملتـم علـى عـرض هـذه التعليقـات علـى نظـر أعضـاء جملـس األمــن، 

وتعميمها كوثيقة للمجلس. 
(توقيع) فريد بيينديزا 
القائم باألعمال بالنيابة 
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مرفق الرسالة املؤرخة ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ املوجهة إىل رئيس 
  جملس األمن من القائم باألعمال بالنيابة ألوغندا 

تعليقــات أوغنــدا علــى التقريــر املؤقــت  لفريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــــين 
باالسـتغالل غـــري القــانوين للمــوارد الطبيعيــة وغريهــا مــن الــثروات جبمهوريــة 

   الكونغو الدميقراطية املؤرخ ١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ 
تـود أوغنـدا أن تتقـدم بالشـكر إىل فريـق خـرباء األمـم املتحـدة وترحـب بقيـام األمــني  - ١
العـام يف ١٦ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١ بنشـر �التقريـر املؤقـت  لفريـق خـرباء األمـم املتحــدة 
املعـين باالسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة وغريهـــا مــن الــثروات جبمهوريــة الكونغــو 
الدميقراطية�. فهو يبني بوضوح رغبـة األمـني العـام يف تلبيـة طلـب رئيـس جملـس األمـن بـاألمم 
املتحـدة الـوارد يف رسـالته (S/PRST/200) املؤرخـة ٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠.كمـا يـدل علــى 

التزام األمني العام بالسعي إىل حتقيق السلم واالستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
 

تفسري فريق اخلرباء لواليته 
 (الفرع ثانيا ألف، الفقرتان ٥ و٦ ) 

حـدد جملـس األمـن بـاألمم املتحـدة واليـة فريـق األمـم املتحـدة فيمـا يلـــي: (أ) متابعــة  - ٢
التقارير ومجع املعلومات عن كل أنشطة االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعيـة وغريهـا مـن 
الـثروات جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، و(ب) حبـث وحتليـل الصـالت بـني االســـتغالل غــري 
ـــا مــن الــثروات جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة واســتمرار  القـانوين للمـوارد الطبيعيـة وغريه
الرتاع. ويفسر فريق األمم املتحدة الوالية اآلنفة الذكر مبا يفيد أن أطراف الـرتاع يف مجهوريـة 
الكونغو الدميقراطية موجودون هناك الستغالل املوارد الطبيعية جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة 
والسيطرة عليها وجـين األربـاح منـها، وأن جـزءا مـن عـائدات تلـك املـوارد يسـتخدم لتمويـل 

ومواصلة الرتاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
وترى أوغندا أنه ال عالقة بتاتـا هلـذا التفسـري بالواليـة املذكـورة. بـل إن هـذا التفسـري  - ٣
ـــى أن يتــابع الفريــق  خيـرج متامـا عـن املعـىن اللفظـي لتلـك الواليـة. فالواليـة تكتفـي بـالنص عل
التقـارير وجيمـع املعلومـات بشـــأن مجيــع أنشــطة االســتغالل غــري القــانوين للمــوارد الطبيعيــة 
لــجمهورية الكونغـو الدميقراطيـــة، وأن حيلــل البيانــات للتــأكد ممــا إذا كــانت مثــة صلــة بــني 

استغالل تلك املوارد واستمرار الرتاع. 
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ويتبني من تفسـري فريـق خـرباء األمـم املتحـدة لواليتـه أنـه يضـع العربـة أمـام احلصـان.  - ٤
فقبـل الشـروع يف تنفيـذ واليتـه، افـترض الفريـق أن الـرتاع مـــرده الرغبــة يف اســتغالل املــوارد 
الطبيعيـة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. وهـذا مـا جيـانب الصـواب متامـا. فمـا فتئـت أوغنــدا 
تقـول إـا موجـــودة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لشــواغل أمنيــة ختصــها؛ وقــد أقــرت 
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وأكـدت الشـواغل األمنيـة ألوغنـــدا. فقــد صــرح الســيد شــي 
أوكيتوندو، وزير خارجية الكونغو أمام جملس األمن باألمم املتحدة يف كـانون األول/ديسـمرب 
٢٠٠٠ (S/PV.4247) أن حكومته تعترف بأن وجود أوغندا يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة 

يعزى إىل شواغلها األمنية. 
 

 التقرير املتعلق بأوغندا – الفرع جيم الفقرات ٣٠ إىل ٣٧ 
ـــاال، يف  يلخـص التقريـر املؤقـت تلخيصـا أمينـا املباحثـات الـيت أجراهـا الفريـق يف كامب - ٥
الفـترة مـن ٧ إىل ١٢ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠، مـع فخامـة الرئيـس موسـيفيين، وأعضـــاء 
احلكومة، واملسؤولني احلكوميني وأعضاء اللجنة الربملانيـة املعنيـة بالشـؤون الرئاسـية والشـؤون 

اخلارجية. 
غري أن التقرير املتعلق بأوغندا يغفل عنصرا حيويا يف والية الفريـق، وهـو عنصـر مجـع  - ٦
البيانات وحتليلها. ففي االجتمـاع األول الـذي عقـده الفريـق يف كامبـاال يف ٧ تشـرين الثـاين/ 
نوفمرب ٢٠٠٠، أعطت رئيسة الفريق، السيدة با - نداو، استبيانا مفصـال للحكومـة. وأرسـل 
جواب احلكومة املفصل على االستبيان إىل منسق األمـم املتحـدة املقيـم يف ٢١ تشـرين الثـاين/ 
ـــــة لفــــترة  نوفمـــرب ٢٠٠٠. ويتبـــني بوضـــوح مـــن حتليـــل البيانـــات اإلحصائيـــة واالقتصادي
١٩٩٥/١٩٩٤–٢٠٠٠ وكــــذا مـــــن املقابالت الـيت أجريـت مـع املسـؤولني األوغنديـني أنـه 
مل حتـدث منـذ عـام ١٩٩٨ أي زيـادة ملموســـة يف واردات/صــادرات أوغنــدا مــن املنتجــات 
املعدنية والزراعية اليت م مجهورية الكونغو الدميقراطية. ومن املهم اإلشـارة إىل أن احلسـابات 
القومية ألوغندا من أكثر احلسابات مصداقية يف أفريقيا. فإىل جانب التقـاليد القدميـة العـهد يف 
جمـال مجـع البيانـات الوطنيـة، حتظـى بيانـات أوغنـدا باحتـــــرام كبيـــــر لـدى املؤسسـات املاليــة 
ـــدويل والبنــك الــدويل. ومنــذ عــام ١٩٩٦، متــت حوســبة  الدوليـة مبـا فيـها صنـدوق النقـد ال
البيانات اليت تصدرها مصلحة اإليـرادات األوغنديـة، وبنـك أوغنـدا، ووزارة املاليـة، واملكتـب 

األوغندي لتوحيد املقاييس. 
ومل يذكـر التقريـر املؤقـت درجـة التعـاون والتفـهم الكبـــرية الــيت لقيــها الفريــق لــدى  - ٧
السلطات األوغندية. وبالتايل فإن التعميم الوارد يف التقرير والقـائل بتفـاوت درجـات التعـاون 
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اليت حظي ا الفريق من املتحاورين معه، وتراوحـها بـني �الصراحـة الواضحـة إىل مـا يقـــارب 
العـــــداوة� هو قول غري منصف بتاتا. 

ومل يورد التقرير الرسالة اهلامة الصادرة عن الرئيـس موسـيفيين والنـائب األول لرئيـس  - ٨
الوزراء/وزير اخلارجية، األونورابل، إ. كاتيغايا، بشأن ادعاء االستغالل غري القـانوين للمـوارد 
الطبيعية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومفادها أن العملية جمرد متويه  وصـرف لالنتبـاه عـن 
املشـكلة احلقيقيـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. فاملهمـة احلقيقيـة هـــي إحــالل االســتقرار 
وإنشاء دولة دميقراطية يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى حنـو مـا يتوخـاه اتفـاق لوسـاكا 

لوقف إطالق النار املوقع يف متوز/يوليه ١٩٩٩. 
 

 مزاعم حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية (الفقرات من ١٩ إىل ٢٣) 
يدرج التقرير ما زعمته حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة بـأن أوغنـدا ضالعـة يف  - ٩
استغالل املعادن (ذهب وماس) واملنتجــات الزراعيـة (بـن وماشـية) والفصـائل احليوانيـة احملميـة 
(الفيلة والغوريال واُألكاب). غري أن حتليل البيانـات االقتصاديـة/اإلحصائيـة عـن أوغنـدا يظـهر 
بوضوح عدم حصول زيادة ذات شأن يف صادراتنـا/وارداتنـا مـن هـذه املنتجـات. كمـا تظـهر 
املعلومـات الـيت قُدمـت إىل فريـق األمـم املتحـدة تقيـد أوغنـدا التـام باالتفاقيـات الدوليـة املعنيــة 

مبراقبة التجارة يف الفصائل احليوانية املهددة باالنقراض. 
ويــورد فريــق األمــم املتحــدة يف تقريــره أقــواال منســوبة إىل املســؤولني يف مجهوريـــة  - ١٠
الكونغـو الدميقراطيـة تتضمـن ربطـا خاطئـا بـني احلـــوادث املؤســفة الــيت وقعــت بــني القــوات 
األوغندية والرواندية يف كيسـنغاين والسـيطرة علـى املـوارد املعدنيـه يف شـرقي الكونغـو. فـهذه 
االصطدامات اليت يؤسف لوقوعها مل حتدث بسـبب الصـراع علـى املعـادن، كمـا تظـهر ذلـك 
البيانات االقتصادية. ولذلك، فإن الربط بـني احلـوادث الـيت وقعـت يف كيسـنغاين واالسـتغالل 

املزعوم للموارد الطبيعية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية هو من باب التضليل. 
ويربز التقرير االعتقاد اخلاطئ السائد يف كينشاسا بأن أوغنـدا غـري قـادرة علـى متويـل  - ١١
ـــوارد الكونغــو الطبيعيــة.  تدخلـها يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة دون االسـتغالل الفعلـي مل
وهذا ضرب من ضـروب اخليـال ألن حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ال تقـدم للفريـق 
أي دليل على ذلك. ويف الفقرتني ١٢ و ٢٣ من التقرير، يشـكو فريـق األمـم املتحـدة مـن أن 

حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية عجزت عن إقامة الدليل على مزاعمها. 
ـــو الدميقراطيــة رفعــت دعــوى ضــد  وجتـدر اإلشـارة إىل أن حكومـة مجهوريـة الكونغ - ١٢
ـــة يف ٢٣ حزيــران/يونيــه ١٩٩٩. وأتبعــت ذلــك مبذكــرة  أوغنـدا لـدى حمكمـة العـدل الدولي
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تفصيلية زعمت فيها، يف مجلة أمور، حصول استغالل غري مشـروع ملـوارد مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطية الطبيعية. ومل تقدم مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أي دليـل إىل احملكمـة علـى هـذه 
املزاعم. وقد صرحت أوغندا على الدوام بأا موجودة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة نظـرا 
لشواغلها األمنية،  وأعدت مذكرة تفصيلية مضادة تشري فيها إىل احلـوادث اهلجوميـة العديـدة 
الــيت انطلقــت مــن إقليــم مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وتســببت يف وقــوع مئــات القتلـــى 
واجلرحى وتدمري املمتلكات، وأثّرت بصورة سلبية على االقتصاد. ويـربر كـل ذلـك مـا تنفقـه 
ـــة لــدرء هــذه االعتــداءات - أوغنـدا للحفـاظ علـى وجودهـا يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطي
الغارات اليت تنطلق من إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويظـهر التقريـر املوجـز عـن زيـارة 
فريق األمم املتحدة إىل أوغندا يف املرفـق الثـاين بوضـوح النفقـات الـيت تكبدـا أوغنـدا لإلبقـاء 
على جنودها يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ملنـع شـن املزيـد مـن االعتـداءات. وقـد متكّنـت 
أوغندا من اإلبقاء على نفقاا الدفاعية عند أقل من ٢ يف املائة من الناتج احمللــي اإلمجـايل وفقـا 

للتعهدات اليت قدمتها إىل جمتمع الدول املاحنة. 
 

 اخلطوات املقبلة 
قدمـت أوغنـدا، مـن وجهـة نظرنـا، معلومـات تفصيليـة وافيـة إىل فريـق األمـم املتحـدة  - ١٣
ــة  ومـع ذلـك فإـا سـتواصل التعـاون معـه تعاونـا كـامال. وحتـث أوغنـدا بشـدة األطـراف املعني
األخرى على القيام بذلك. وحنن نرى أنه يتعيـن علـى فريـق األمـم املتحـدة، لكـي يعـد تقريـرا 

ائيا متوازنا ومنصفا، أن يقوم، يف مجلة أمور، مبا يلي: 
رسم صورة واقعية لقاعدة املـوارد الطبيعيـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة  �١�
وتقدمي األدلة املوثقة الداعمة ملزاعم استغالل هذه املوارد بدال مـن االامـات 

املبنية على الشائعات واألخبار املتناقلة؛ 
احلصـول علـى بيانـــات إحصائيــة واقتصاديــة مفصلــة وحتليلــها، تتعلــق مثــال  �٢�
بواردات - صادرات النفط واملعادن، إخل، بالنسبة جلميع البلـدان الضالعـة يف 

الرتاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية دون استثناء؛ 
التشـديد علـى احلصـول علـى املعلومـات والبيانـات ذات الصلـة مـــن عواصــم  �٣�
البلدان الصناعية، كفرنسا وبلجيكا، الـيت تربطـها صـالت تقليديـة جبمهوريـة 
الكونغـو الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك الشـركات واألشـخاص ذوو القـدرة علـــى 
استثمار األموال يف عمليات التعدين وإنشاء املطارات اخلفية اليت شحن منـها 

املنتجات املعدنية واملوارد الطبيعية األخرى جوا إىل أسواق خارج إفريقيا. 
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وقد أضاع فريق خرباء األمم املتحــدة الوقـت أثنـاء الزيـارة الـيت قـام ـا إىل أوغنـدا يف  - ١٤
الفترة من ٧ إىل ١٢ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ ألنـه مل يقـم بالتحضـري املسـبق هلـذه الزيـارة 
على النحو الكايف. فقد وزِّعت االستبيانات التفصيلية مثال بعد وصول الفريق إىل كمبـاال، يف 
حني أن خمتلف املؤسسات احلكومية كانت حباجة إىل فـترة تـتراوح بـني ٣ و ٧ أيـام إلعـداد/ 
توفـري املعلومـات املطلوبـة. ولذلـــك، يتعيــن علــى الفريــق يف املســتقبل أن يتيــح مقدمــا، قبــل 
أسـبوعني إىل ثالثـة أسـابيع، املزاعـم واألدلـة احملـددة، إخل، ضـد احلكومـة والشـــركات اخلاصــة 
واألشخاص يف كل بلد. وهذه الطريقة ليسـت فقـط أكـثر فعاليـة، بـل تكفـل أيضـا اإلنصـاف 

ومتنع عناصر املفاجأة. 
ويف اخلتـام، ال بـد مـن اإلشـارة جمـددا إىل أن أوغنـدا تدخلـــت يف مجهوريــة الكونغــو  - ١٥
الدميقراطية بغية محاية مصاحل أمنــها القومـي املشـروعة مـن املتمرديـن الذيـن تدعمـهم السـودان 
وحلفائـهم مـن مرتكـيب جرائـم اإلبـادة اجلماعيـة يف مجهوريـة الكونغـــو الدميقراطيــة. وأوغنــدا 
ــو  ملتزمـة أيضـا التزامـا تامـا بانسـحاب قـوات الدفـاع الشـعبية األوغنديـة مـن مجهوريـة الكونغ
الدميقراطية عمال باتفاق لوساكا لوقف إطالق النار (متوز/يوليه ١٩٩٩) وخطة كمباال لفـض 
االشـتباك (نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠) وقــرار جملــس األمــن ١٣٠٤ (٢٠٠٠). فمصلحــة أوغنــدا 
تتحقق على أفضل وجه لو نعمت مجهورية الكونغو الدميقراطيـة يف منطقـة البحـريات الكـربى 

باالستقرار والدميقراطية والوحدة واألخوة واالزدهار. 
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