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رسالة مؤرخة ٥ متوز/يوليه ٢٠٠١ موجهـة إىل رئيـس جملـس األمـن مـن املمثـل 
  الدائم جلمهورية الكونغو الدميقراطية لدى األمم املتحدة 

بناء على تعليمات من حكوميت، أتشرف بـأن أسـترعي انتبـاهكم إىل األحكـام التاليـة 
ذات الصلة من القرار ١٣٥٥ (٢٠٠١) املؤرخ ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 

ففي الفقرة ٢ مـن اجلـزء ألـف، قـرر جملـس األمـن، عمـال بـالفصل السـابع مـن ميثـاق 
األمم املتحدة، بأنه ”يطالب جبهـة حتريـر الكونغـو بفـض االشـتباك وإعـادة نشـر قواـا عمـال 
خبطـط هـراري الفرعيـة وبـااللتزام الـذي تعـهدت بـه لبعثـة جملـس األمـن إىل منطقـة البحـــريات 
الكـربى يف اجتماعـهما املعقـود يف ٢٥ أيـار/مـايو ٢٠٠١، ويعـرب عــن اعتزامــه رصــد هــذه 

العملية“. 
ويف الفقرة ٥ من اجلزء ألف من القرار ذاته، قرر جملس األمن، عمال بـالفصل السـابع 
من ميثاق األمم املتحدة دائما، بأنه ”يطالب التجمع الكونغويل مـن أجـل الدميقراطيـة بـإخالء 
كيسنغاين من العسكر وفقا للقرار ١٣٠٤ (٢٠٠٠)، ومجيع األطـراف بـاحترام جتريـد املدينـة 

وضواحيها من السالح“. 
ويف الفقرة ٢٨، قال جملس األمن، عمال مرة أخرى بالفصل السابع مـن ميثـاق األمـم 
املتحدة، إنه ”يعرب مرة أخرى عـن اسـتعداده، يف حالـة عـدم امتثـال األطـراف ألحكـام هـذا 
القرار وغريه من القرارات ذات الصلة امتثاال كامال، للنظر فيما ميكن فرضه من تدابـري، طبقـا 

للمسؤوليات املسندة إليه وااللتزامات املنوطة به مبوجب ميثاق األمم املتحدة“. 
إن حكومـيت تـود أن ختطـر جملـس األمـن بـأن قـوات جبهـــة حتريــر الكونغــو واجليــش 
النظامي األوغندي مل تقم حـىت اليـوم بفـض االشـتباك وإعـادة نشـر قواـا وفقـا خلطـة كمبـاال 
ـــل ٢٠٠٠، يف جممــوع املواقــع  لفـض االشـتباك وإعـادة نشـر القـوات، املؤرخـة ٨ نيسـان/أبري

الدفاعية اجلديدة يف املنطقة ١، وذلك بغية إجياد منطقة لفض االشتباك. 
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وللتذكـري، فـإن املواقـع الدفاعيـة اجلديـدة الـيت حددـا جبهـة حتريـر الكونغـــو وقــوات 
اجليش النظامي األوغندي هي إميسيه وليباندا ووينغا وباسانكوسو وواكا. 

وفضـال عـن ذلـك، فـإن جملـس األمـن علـى علـــم بــالرفض العلــين الــذي أعــرب عنــه 
مسـؤولو التجمـع الكونغـويل مـن أجـل الدميقراطيـة ومسـؤولو روانـدا مـرارا وتكـــرارا بتجريــد 
ـــيت ال حصــر هلــا وغــري املقبولــة الــيت  مدينـة كيسـنغاين مـن السـالح، عـالوة علـى الضغـوط ال

ميارسوا على موظفي بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
إن حكوميت تود أن جيتمع جملس األمن لألهداف التالية: 

مالحظـة عـدم احـــترام املعتديــن وحركــام املســماة باحلركــات ”املتمــردة“ للقــرار  - ١
١٣٥٥ (٢٠٠٠) املؤرخ ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠؛ 

حتديد موعد ائي لالنتهاء من مرحلة فض االشتباك؛  - ٢
حتديد تاريخ لبدء عملية جتريد مدينة كيسنغاين من السالح وايتها؛  - ٣

الشروع يف التفكري جبدية بشأن ما ميكن للمجلس فرضه من جزاءات علـى األطـراف  - ٤
ـــرارات الراميــة إىل إعــادة إحــالل الســالم يف  الـيت ال تـزال تنتـهك بـدون أي عقـاب مجيـع الق

مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
وأرجو أن تتفضلوا بتعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق جملس األمن. 
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