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رسالة مؤرخة ٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ موجهة إىل رئيـس جملـس األمـن 
 من املمثل الدائم جلمهورية الكونغو الدميقراطية لدى األمم املتحدة 

بناء على تعليمات من حكوميت، يشرفين أن أحيطكم علمـا بـآخر التطـورات الـيت قـد 
تؤدي إىل تقويض عملية السالم بأكملها يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وهـي علـى النحـو 

التايل: 
 

رفض جتريد مدينة كيسانغاين من السالح  - ١
فقد أعلن جهارا الناطق باسم التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية - غومـا، وهـي 
ـــة  مجاعـة مسـلحة ورد ذكرهـا يف الوثيقـة S/2001/1072 (الفقـرة ١٢٣) بوصفـها صنيعـة الدول
الرواندية، أن مجاعته املسلحة لن جترد مدينة كيسانغاين من السالح بدعـوى أنـه جـرى عمليـا 
تعيني والة للمقاطعات وفقا للقوانني السارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة. وفسـرت هـذه 

اجلماعة هذا التصرف على أنه انتهاك لقرار جملس األمن ١٣٧٦ (٢٠٠١). 
وتود حكوميت أن تذكِّـر مبضمـون الفقـرة ٣ مـن القـرار ١٣٧٦ (٢٠٠١) الـيت أعلـن 
فيها الس أنه �يطالب مرة أخـرى بتجريـد كيسـانغاين مـن السـالح بسـرعة ودون شـروط، 
ـــتزام الــذي تعــهد بــه التجمــع  وفقـا لقـرار جملـس األمـن ١٣٠٤ (٢٠٠٠)، وأنـه يالحـظ االل
الكونغويل من أجـل الدميقراطيـة – غومـا خـالل اجللسـة ٤٤١١ املعقـودة يف ٩ تشـرين الثـاين/ 
نوفمـرب ٢٠٠١ بتجريـد كيسـانغاين مـن السـالح جتريـدا كـامال، ويرحـب بقـرار األمـني العــام 
مواصلـة نشـر أفـراد بعثـــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف هــذه املدينــة، 
للمسـامهة علـى وجـه التحديـد يف تدريـب الشـرطة، ويشـدد علـى أنـه لـن يسـمح ألي طــرف 
بإعـادة احتـالل املدينـة عسـكريا فـور جتريدهـا مـن السـالح، ويرحـب يف هـذا الصـــدد بتعــهد 

حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، خالل اجللسة نفسها، باحترام هذا احلكم�. 
إن تعيـني وال للمقاطعـة الشـرقية يعكـــس تصميــم فخامــة امليجــور جــنرال جوزيــف 
ـــى توطيــد الســالمة اإلقليميــة والســيادة الوطنيــة وفقــا لــروح  كـابيال، رئيـس اجلمهوريـة، عل
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غابورون وإعالن االلتزام الذي تضمـن امليثـاق اجلمـهوري الـذي وقَّعتـه حبريـة مجيـع األطـراف 
الكونغولية املشاركة يف االجتماع التحضريي للحوار بني األطراف الكونغولية. 

كمـا أنـه مـن السـخف االدعـاء بـأن قيـام موظـف مـدين مـن موظفــي الدولــة بــالعمل 
انطالقـا مـن كينشاسـا علـى امللفـــات اخلاصــة مبقاطعتــه هــو مبثابــة تقلــد للمنصــب بالوســائل 

العسكرية. 
فهذه املناورة اجلديدة للتجمع وصانعته رواندا ليست سوى حماولـة تسـويف جديـدة. 
وهذه اجلماعة املسلحة وتلك الدولة املعتدية وجدا يف هذا التكييف القـانوين والشـرعي فرصـة 
للـهروب مـن االلتزامـات الـيت يتعـني عليـــهما الوفــاء ــا مبوجــب القراريــن ١٣٠٤ (٢٠٠٠) 

و ١٣٧٦ (٢٠٠١). 
 

نشر اجليش الوطين الرواندي  - ٢
أكد املمثل اخلاص لألمني العام جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة، السـيد آمـوس نامانغـا 
نغوجنـي، يـوم األربعـاء ٢٨ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، أن اجليـش الوطـين الروانـدي يعـــزز 
قواتـه يف إيزيـرو (املقاطعـة الشـرقية) وفـيزي (جنـوب كيفـو) وكـــاليمي (كاتانغــا)، ويقــوم يف 
سبيل ذلك بالتجنيد املهووس للشبان، مبن فيهم املراهقون. وينذر هذا النشر بنشـوب مواجهـة 

كبرية يف املنطقة. 
 

عودة املعارك يف املناطق اخلاضعة لسيطرة أوغندا  - ٣
منذ اية تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١، ونتيجة لالستفزازات املتكـررة الـيت قـامت ـا 
ــع  القـوات املسـلحة األوغنديـة (قـوات الدفـاع األوغنديـة الشـعبية)، الـيت تتحمـل مسـؤولية مجي
أشكال االنتهاكات، نشبت معارك ضارية على حنو غـري عـادي يف منطقـة بونيـا، أودت حبيـاة 

حوايل مائة شخص بريء وشردت حنو ألف شخص آخرين باجتاه مدينة بونيا. 
ـــر أن قــوات الدفــاع األوغنديــة الشــعبية كــانت قــد  وال شـك أن جملـس األمـن يذك

تسببت يف اضطرابات يف هذه املنطقة أدت إىل مواجهات بني قبيليت اهليما والليندو. 
كما أن جملس األمن يذكر أنه يف هذه املنطقة أيضا اليت حتتلها أوغندا ارتكبت عمليـة 
القتل اجلبان يوم ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ للعاملني احملليني والدوليـني التـابعني للجنـة الصليـب 

األمحر الدولية. 
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القمع الذي تعرض له عمال املقاطعات احملتلة  - ٤
منذ أسبوع، بدأ موظفو مؤسسات الدولة يف املقاطعات احملتلة إضرابا تلقائيـا مفتوحـا 
احتجاجـا علـى االسـتيالء علـى مجيـع إيـرادات هـذه الشـركات شـبه احلكوميـة ووقـف العمـــل 

باالتفاقات اجلماعية من جانب التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية - غوما. 
ومل يكتف التجمع وروانـدا جبمـع الضرائـب وفـرض الرسـوم اجلمركيـة املرتفعـة علـى 
القطاعني اخلاص والعام، بل وسـعا نطاقـها إىل إمـدادات املسـاعدة اإلنسـانية، مـن أجـل تعزيـز 
جهودمها احلربية منذ اخنفاض سعر خام الكولتـان، كمـا أمـا مصممـان بوضـوح علـى وضـع 

يدمها على مصادر العيش الشحيحة للسكان اخلاضعني لنري احملتل. 
وجلأ مسؤولون مـن التجمـع ومـن روانـدا إىل القيـام باعتقـاالت يف بعـض املؤسسـات 
وإىل الفصل التعسفي يف مؤسسات أخرى. ويف مجيع األحـوال، يتعـرض العمـال وأسـرهم إىل 

مضايقات عديدة من جانب التجمع ورواندا. 
وجيب أن يندد جملس األمن ـذه الوقـائع املؤسـفة ويدينـها كافـة حـىت ال تفقـد األمـم 

املتحدة بأكملها مصداقيتها إن مل تقم بالرد املناسب. 
ــى أرض  وتؤكـد هـذه الوقـائع اإلرادة الواضحـة ألوغنـدا وروانـدا بالبقـاء إىل األبـد عل
مجهورية الكونغو الدميقراطية يف انتهاك سافر لكامل العمليـة السـلمية الـيت بـدأت يف لوسـاكا. 
ومهـا يـهدفان يف النهايـــة إىل منــع النشــر الفعلــي لبعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو 
الدميقراطية املترتب على هــذه العمليـة حـىت يواصـال اعتداءمهـا املسـلح علـى مجهوريـة الكونغـو 

الدميقراطية وبهما للموارد الطبيعية والثروات األخرى فيها. 
ـــا، تدعــو حكومــيت جملــس األمــن مــن جديــد إىل االضطــالع  ونظـرا ملـا ذكرنـاه آنف
مبســؤوليته الكاملــة فيمــا يتصــل بإرســاء الســالم واألمــن وصيانتــهما يف مجهوريــة الكونغــــو 

الدميقراطية، وعلى وجه اخلصوص عن طريق ما يلي: 
أن يطالب بالتجريد الفوري ملدينة كيسـانغاين مـن السـالح وفقـا جلميـع قراراتـه ذات  - ١

الصلة؛ 
أن يطالب أيضا باالنسحاب الفوري لقـوات أوغنـدا وروانـدا، تنفيـذا لقـراره ١٣٠٤  - ٢

(٢٠٠٠) املؤرخ ١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠؛ 
ـــوات األوغنديــة والروانديــة مــن أراضــي مجهوريــة  أن تـترافق مطالبتـه بانسـحاب الق - ٣
ـــواد ٣٩ و ٤١ و ٤٢ مــن ميثــاق  الكونغـو الدميقراطيـة بتدابـري قسـرية مناسـبة تتماشـى مـع امل

األمم املتحدة؛ 
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أن يعجل بنشر بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، بناء على العـرض  - ٤
الذي قدمته أوغندا يف جلسة جملس األمن ٤٤١١ باالنسحاب من املنـاطق اخلاضعـة لسـيطرا 
يف املقاطعة الشرقية يف حالة نشـر البعثـة، مبـا يـؤدي إىل ختفيـف حـدة التوتـر امللحـوظ احلـاصل 

حاليا؛ 
ــا  أن يطـالب أوغنـدا وروانـدا كذلـك بـاحترام حقـوق اإلنسـان يف املنـاطق الـيت حتتاله - ٥
وتسيطران عليها فعليا، والسـماح بدخـول هـذه املنـاطق حبريـة وأمـن تـامني حـىت ميكـن إجـراء 

التحقيقات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ 
أن يطالب أخريا بالوقف الفوري لالستغالل غري املشروع للمـوارد الطبيعيـة والبشـرية  - ٦

واملادية جلمهورية الكونغو الدميقراطية. 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة كوثيقة لس األمن. 

(توقيع) أتوكي إيليكا 
املمثل الدائم 

 


