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رسـالة مؤرخـــة ١٣ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ موجهــة إىل رئيــس جملــس 
 األمن من املمثل الدائم لبوروندي لدى األمم املتحدة 

بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـيت، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم يف مرفـق هـذه الرســالة 
ـــري القــانوين للمــوارد  موقـف حكومـة بورونـدي مـن تقريـر فريـق اخلـرباء املعـين باالسـتغالل غ

 .(S/ الطبيعية وغريها من أشكال الثروة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (2001/1072
وسأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما مـن وثـائق جملـس 

األمن. 
(توقيع) مارك نتيتوروي 
السفري 
املمثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة املؤرخـة ١٣ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ املوجهــة إىل رئيــس 
  جملس األمن من املمثل الدائم لبوروندي لدى األمم املتحدة 

موقف حكومة بوروندي من تقرير فريق اخلرباء املعين باالسـتغالل غـري القـانوين 
 للموارد الطبيعية وغريها من أشكال الثروة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

ــانوين  اطلعـت حكومـة بورونـدي علـى تقريـر فريـق اخلـرباء املعـين باالسـتغالل غـري الق
 (S/ للموارد الطبيعية وغريها من أشكال الثروة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة (2001/1072

املكمل للتقريـــر األول الـــذي أعـــده هذا الفريق. وهي تود إبالغ جملس األمن ما يلي: 
ترحب حكومة بوروندي باستنتاجات اإلضافة للتقرير اليت برأت متاما بورونـدي مـن  - ١
أي شـبهة متعلقـة باالسـتغالل غـري القـانوين لـثروات مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. فــالفقرة 
١٠١ من اإلضافة للتقرير تذكـر بوضـوح أن �فريـق اخلـرباء مل يعـثر علـى أدلـة تربـط مباشـرة 
وجـود البورونديـني يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة باسـتغالل مـوارد هـذا البلـد�. وتوضــح 
ــو  الفقـرة ذاـا أن وجـود اجليـش البورونـدي قـرب البحـرية علـى احلـدود مـع مجهوريـة الكونغ
الدميقراطية �استخدم وال يزال يستخدم لصد هجمات جمموعات املتمردين، وال سيما قـوات 
الدفاع عن الدميقراطية، اليت تتمركز يف كيفو اجلنوبية وكاتانغا�. وبالتـايل فـإن إضافـة التقريـر 

تؤكد احلقيقة اليت ما برحت حكومة بوروندي توضحها واليت يعلمها املراقبون النـزهاء. 
وخالل جلسة جملس األمن املعقودة بشـأن التقريـر األول لفريـق اخلـرباء، شـكك وفـد  - ٢
بورونــدي يف وجــود مذكرة من صنــــدوق النقد الـدويل تفيـد بـأن بورونـدي تسـتغل معـادن 
ال تنتجها. وحلُسن احلظ فإن اإلضافة للتقرير أكـدت ظنوننـا؛ ففـي الفقـرة ١٠٢، يشـري فريـق 
اخلرباء إىل أنه �قام باالتصـال بـإدارة الشـؤون األفريقيـة يف صنـدوق النقـد الـدويل طالبـا إليـها 
تزويده بنسخة من هذه املذكرة� ولكن �فريق اخلرباء مل يتمكن من احلصول على نسخة�. 
وبالرغــم مــن أن فريــق اخلرباء وضــع النقاط علـى احلـروف بشـكل واضـح وقطعـي،  - ٣
ال تـزال حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة تـردد بـدون انقطـاع أن بورونـدي مـن ضمــن 
البلـدان الـيت تنـهب املـوارد الطبيعيـة الكونغوليـة. وهـذا املوقـف ال حيجـب مـــا كشــفته إضافــة 
التقريــر مــن حقــائق خمجلــة بشــأن ســلطات مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة تتعلــق بوجــــود 
جمموعات قوات الدفاع عن الدميقراطية وقوات التحريــر الوطنيـة يف إقليـم الكونغـو واملسـاعدة 

العسكرية اليت تتلقاها من حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية وبعض حلفائها. 
ويف الفقـرة ١٣٦، تؤكـد إضافـة التقريـر أن �زمبـابوي وحكومـة مجهوريـــة الكونغــو  - ٤
الدميقراطيـة تـزِودان املتمرديـن التـابعني لقـوات الدفـاع عـــن الدميقراطيــة باألســلحة …،ويقــوم 
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جيـش زمبـابوي بتدريـب الضبـاط وضبـاط الصـف يف لوبومباشـي. ويف مقـابل ذلـك، حتـــارب 
ـــاي مــاي وقــوات  قـوات الدفـاع عـن الدميقراطيـة، كمرتزقـة أساسـا، إىل جـانب ميليشـيات م
…� مث يوضـح التقريـر، يف الفقـرة ١٣٨، أن �رئيـس قـوات الدفـاع عـن  جيش حترير رواندا 
الدميقراطية، جان بوسكو نداييكينغوروكي، يتخذ من لوبومباشـي مقـرا لـه. وتـتردد إشـاعات 
بأنه يسيطر أو ميتلك مصادر تعدين يف منطقة كاتانغا وأنه يسـتخدم مـا جينيـه مـن أربـاح منـها 

لتغطية جزء من تكاليف كبار الضباط العاملني يف خدمته�. 
وتـود حكومـة بورونـدي أن تشـري إىل أـا ليسـت املـرة األوىل الـيت يبـــني فيــها تقريــر  - ٥
مطلوب من جملس األمن أن حتالفـا إقليميـا مـن مرتكـيب اإلبـادة اجلماعيـة واإلرهـابيني القبليـني 
يتسبب يف زعزعة االستقرار األمين لبوروندي مسـتخدما إقليـم مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 
كمنطلـق ألنشـطته. ففـي تقريـر جلنـة التحقيـق الدوليــة املعنيــة بروانــدا املنشــأة عمــال بــالقرار 
١٠١٣ (١٩٩٥) (S/1998/777)، كـرس أعضـاء هـــذه اللجنــة فصــال بأكملــه للصــالت بــني 
القوات املسلحة الرواندية السابقة وميليشــيات إنتراهـاموي الروانديـة وبـني قـوات الدفـاع عـن 
الدميقراطيـة وقـوات التحريـر الوطنيـة البورونديـة. وكـانت التحقيقـات مدعومـــة بوثــائق قيمــة 
(مدرجــة يف التقريــر) تبــني وجــود اتفاقــــات تعـــاون موقّعـــة فيمـــا بـــني هـــؤالء الروانديـــني 
ــــرطة البورونديـــة  والبورونديــني اإلرهــابيني مرتكــيب اإلبــادة اجلماعيــة. كمــا أن لدوائــر الش
ـــادة  معلومـات عـن التعـاون بـني املتمرديـن التـابعني لتحـالف القـوى الدميقراطيـة األوغنـدي بقي
مجيل موكولو واحلركـات اإلرهابيـة لقـوات الدفـاع عـن الدميقراطيـة وقـوات التحريـر الوطنيـة 

البوروندية. 
وتطلب حكومة بوروندي إىل جملس األمن تنفيـذ اسـتنتاجات بعثـات تقصـي احلقـائق  - ٦
الـيت يوفدهـا بنفسـه، وخاصـة يف الظـرف الراهـن حيـث تـؤدي األمـــم املتحــدة دورا رائــدا يف 

عملية السالم يف بوروندي. 
ومــا فتــئ يتضــح أن تصلــب اموعــات املســلحة اإلرهابيـــة لقـــوات الدفـــاع عـــن  - ٧
الدميقراطيـة وقـوات التحريـر الوطنيـة يعـزى إىل الدعـم الـذي ثبـت اآلن أـا تتلقـاه مـن بعـــض 
البلدان ااورة. وقد حان الوقـت لقيـام جملـس األمـن واتمـع الـدويل بإدانـة هـذه اموعـات 
املسـلحة إدانـة مباشـــرة وحتميلــها مســؤولية األعمــال اإلرهابيــة الــيت ترتكبــها ضــد األطفــال 
والتالميــذ والطلبــة والنســاء والشــيوخ وعــــابري الســـبيل واألجـــانب وممتلكـــام وموظفـــي 
املساعـــدة اإلنسانيـــة. والبورونديـون يعتقـدون أن وحشـية هـــؤالء القَتلـــة الذيـن ال ديـن هلـم 
وال خلـق ال ختتلـف مثـال عـن وحشـية مقـاتلي اجلبهـة املتحـدة الثوريـة (ســـرياليون) أو االحتــاد 
الوطـين لالسـتقالل التـام ألنغـوال (أنغـوال) اللذيـن اختـذا جملـس األمـن ضدمهـا جـزاءات تشــمل 
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البلدان واملنظمات اليت تقدم هلما الدعم. ومبا أن قوات التحالف من أجل الدميقراطيـة وقـوات 
التحريـر الوطنيـة جمموعـات إرهابيـة بورونديـة تتصـرف يف إطـار حتـالف مـن القـوى اإلقليميـــة 
اإلرهابيـة املرتكبـــة ألعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وتســتخدم نفــس طرائــق القتــل وتعتنــق نفــس 
اإليديولوجيا، من املنطقي أن تكـون يف نفـس قائمـة املنظمـات اإلرهابيـة الـيت نشـرا حكومـة 
أحد البلدان األعضاء الدائمني يف جملس األمن واليت تضم جيش حتريـر روانـدا وحتـالف القـوى 

الدميقراطية وجيش الرب للمقاومة يف أوغندا. 
وتطلب حكومة بوروندي إىل جملس األمن واملنطقة واجلهات امليسرة واتمع الـدويل  - ٨
بأسره تركيز مجيع جـهودهم علـى أمـر هـو يف صـدارة األولويـات بالنسـبة لبورونـدي: حتقيـق 
وقـف إطـالق النـار التـام والدائـم. ولـن يتسـىن ذلـك إال إذا اختـذت تدابـري ملموسـة ضـــد مــن 
يعملون يف الداخل واخلارج على تأجيج احلرب يف بوروندي بـالرغم مـن حسـن نيـة احلكومـة 

البوروندية وعرضها إقامة احلوار. 
ويف اخلتام، تعيد حكومة بوروندي تأكيد استعدادها ملواصلة احلوار مع مجيـع البلـدان  - ٩
ااورة، وال سيما مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهوريـة تنــزانيا املتحـدة، للبحـث معـا عـن 
ـــادة إرســاء الســالم يف بورونــدي ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومنطقــة  سـبل أسـرع إلع

البحريات الكربى بأكملها. 
 


