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رسـالة مؤرخـة ١٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ موجهـة إىل رئيـس جملـس األمـن مــن 
 املمثل الدائم جلمهورية الكونغو الدميقراطية لدى األمم املتحدة 

بناء على تعليمات من حكوميت، يشرفين أن أشري إىل فحوى الرسالة اليت نـددت فيـها 
ـــة  مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بنوايـا روانـدا والتجمـع الكونغـويل مـن أجـل الدميقراطيـة إقام
/S)، وأن  ــــدي (2001/694 دولــة انفصاليــة يف املقاطعــات الشــرقية اخلاضعــة لالحتــالل الروان

أبلغكم بأن خطة تقسيم مجهورية الكونغو الدميقراطية دخلت مرحلة التنفيذ. 
لقد جترأ املتمردون املزعومون التابعون للتجمـع الكونغـويل مـن أجـل الدميقراطيـة يـوم 
األحد ١٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ على القيـام عمليـا بتعيـني أعضـاء فيمـا يسـمونه �اجلمعيـات 
اإلقليميـة�، الـــيت ــدف إىل إرســاء الفيدراليــة يف األراضــي الكونغوليــة اخلاضعــة لالحتــالل 

الرواندي. 
ــق يف  وتوجـه حكومـيت انتبـاهكم إىل أن التجمـع الكونغـويل مـن أجـل الدميقراطيـة أطل
شهر متوز/يوليه ٢٠٠١ صفة �الدولـة� علـى هـذه اهليـاكل، وأعلـن عـن إرسـاء الفيدراليـة يف 
وقت قريب تطبيقا لقرار ورد يف صك تأسيس هذه احلركة املتمردة املزعومة الـيت تأسسـت يف 

١٤ آب/أغسطس ١٩٩٨. 
ومـن املؤسـف واملـؤمل أن نالحـظ أنـه مـا زال يوجـد يف التجمـع الكونغـويل مـن أجــل 
الدميقراطية بعض املتطرفني واملتصلبني الذين يرتكبون أعماال إرهابيـة ضـد الشـعب الكونغـويل 
الباسل ويدميون احتالل بلدهم دف تنفيذ اخلطة اجلهنمية الرامية إىل إقامـة دولـة انفصاليـة يف 
املقاطعات الشرقية جلمهورية الكونغو الدميقراطية ضــد إرادة الشـعب الكونغـويل الـذي توصـل 
إىل حتقيـق الوفـاق الوطـين يف ٣٠ حزيـران/يونيـه ١٩٦٠، وبالتـايل يكرسـون التقســـيم الفعلــي 

جلمهورية الكونغو الدميقراطية ملصلحة رواندا. 
إن هـذه اخلطـة غـري املعلنـة لروانـدا والتجمـع الكونغـويل مـن أجـل الدميقراطيـة تنتــهك 
املبادئ اليت قام عليها ميثاق منظمـة الوحـدة األفريقيـة الـيت تكـرس حرمـة احلـدود الـيت خلفـها 
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االستعمار، كما أا تنتهك مقاصد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة، فضـال عـن األحكـام ذات 
ـــن الــيت أعــادت مجيعــها تــأكيد ســيادة مجهوريــة الكونغــو  الصلـة جلميـع قـرارات جملـس األم

الدميقراطية ومجيع دول املنطقة وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي. 
وهي أيضا تشكل خرقا التفاق لوساكا لوقف إطالق النار املوقع يف ١٠ متـوز/يوليـه، 
و ٣٠ متــوز/يوليــه، و ٣١ آب/أغســطس ١٩٩٩ يف لوســاكا، وللقــرارات ذات الصلــة الـــيت 
اختذهـا جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـــدة املتعلقــة باملفاوضــات بــني األطــراف الكونغوليــة، 
وكذلك إلعالن املبادئ األساسية الذي وقعته أطراف االتفـاق املشـار إليـه أعـاله يف لوسـاكا، 
يف ٤ أيـار/مـايو ٢٠٠١، ولصـك االلـتزام الـذي كـرس العـهد اجلمـــهوري الــذي وقعــه ممثلــو 
األطراف املشاركة يف املفاوضات السياسية اليت جرت بـني الفرقـاء الكونغوليـني يف غـابورون، 

يف ٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠١. 
ونظـرا إىل مـا تقـدم، تكـرر حكومـيت طلبـها إىل جملـس األمـن بتوجيـه رســالة شــديدة 
وواضحة وال لبس فيها إىل رواندا والتجمع الكونغويل من أجـل الدميقراطيـة بـالعدول عـن أي 

عمل ميكن أن يكرس االنفصال يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أو يؤدي إىل تقسيمها. 
وباإلضافة إىل ذلك تطلب حكوميت إىل جملس األمن أن يساعد روانـدا وقادـا وقـادة 
التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية على أال يكونوا العقبة الوحيدة يف وجه عمليـة السـالم 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وال سيما بالتشجيع علـى اختـاذ تدابـري واملبـادرة بذلـك، مـن 

أجل استعادة العالقات القائمة على الثقة يف منطقة البحريات الكربى بكاملها. 
وأخـريا، وفيمـا يتعلـق باإلطـــار العــام الرامــي إىل عــودة الســالم الدائــم إىل مجهوريــة 
الكونغو الدميقراطية، تطلب حكوميت إىل جملس األمن أن يضطلع مبسؤولياته كاملـة وأن يقـوم 

مبا يلي: 
يعتمد جمموعة مـن التدابـري لوضـع حـد لالنتـهاكات الواسـعة النطـاق حلقـوق  - ١

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل اليت ترتكب يف املقاطعات الكونغولية اخلاضعة لالحتالل؛ 
يتخذ فورا مجيع التدابري الالزمة إلزالة الطابع العسكري عن مدينة كيسـنغاين  - ٢
مبوجب القرار ١٣٠٤ (٢٠٠٠) املؤرخ ١٦ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٠ ومجيـع القـرارات السـابقة 

املتعلقة ذه املسألة اخلطرية. 
يطـالب روانـدا والتجمـع الكونغـويل مـن أجـــل الدميقراطيــة أن يزيــال الطــابع  - ٣
العسـكري عـن مدينـة كيسـنغاين وضواحيـها عمـال بـــالقراراين ١٣٠٤ (٢٠٠٠) املــؤرخ ١٦ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٠ و ١٣٥٥ (٢٠٠١) املؤرخ ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١؛ 
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يطبق بصرامة، ضد رواندا والتجمع الكونغويل من أجل الدميقراطيـة، التدابـري  - ٤
املنصـوص عليـها يف املـادتني ٣٩ و ٤٢ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، ويف الفقـرة ٢٨ مـن اجلـــزء 
ألف من القرار ١٣٥٥ (٢٠٠١)، يف حال إصرارمها على رفــض إزالـة الطـابع العسـكري عـن 

مدينة كيسنغاين خالل مهلة حيددها جملس األمن؛ 
يؤيد بقوة عملية للحوار بني األطراف الكونغوليـة تكـون ذات طـابع مفتـوح  - ٥

ومتثيلي وشامل، مبنأى عن أي تدخل خارجي؛ 
يتابع النداء الذي أطلقته اللجنة السياسية لتنفيذ اتفاق لوساكا لوقـف إطـالق  - ٦
ـــة روانــدا) مــن أجــل إجنــاز  النـار يف اجتماعـها الثـاين عشـر الـذي عقدتـه يف كيغـايل (مجهوري
املرحلة الثانية من انتشار بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف الكونغـو، والشـروع يف املرحلـة الثالثـة 
املتعلقة برتع سالح اموعات املسلحة وتسرحيها وإعادة إدماجها وإعادا إىل الوطن وإعـادة 
توطينها، فضال عـن االنسـحاب املنظـم والنـهائي جلميـع القـوات األجنبيـة مـن إقليـم مجهوريـة 

الكونغو الدميقراطية؛ 
يأخذ يف االعتبار، عنـد اإلعـداد والتخطيـط للمرحلـة الثالثـة مـن انتشـار بعثـة  - ٧
منظمـة األمـم املتحـدة يف الكونغـو، ضـرورة كفالـة االســـتقرار واألمــن يف مجهوريــة الكونغــو 

الدميقراطية بعد إمتام انسحاب القوات األجنبية. 
وأرجو منكم التكرم بتعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق جملس األمن. 

(توقيع) إليكا أتوكي 
السفري 
املمثل الدائم 

 


