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 تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف أوغندا    
    

  موجز  
، وهـو يـشمل الفتـرة مـن         )٢٠٠٥ (١٦١٢أعد هذا التقرير عمال بقرار جملس األمـن           

  .٢٠٠٩يونيه / إىل حزيران٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
ع احمللـي،   ، وحدات الـدفا   املعاونة قوات الدفاع الشعبية األوغندية وقواهتا       لقد ُشطبت   

ــات   ــن مرفقـ ــامن  المـ ــر الثـ ــام لتقريـ ــني العـ ــنألمـ ــال والنـــ  عـ ــسلحـ األطفـ -A/63/785 (زاع املـ

S/2009/158(. ــاير /توقيــع خطــة عمــل يف كــانون الثــاين  عقــب  القــوائم هــذا الرفــع مــن  ومت ين
بــني حكومــة ) ٢٠٠٥( ١٦١٢و ) ٢٠٠٤( ١٥٣٩ مــع قــراري جملــس األمــن  متــشيا ٢٠٠٩

ويـوجز هـذا    .  على الـصعيد القطـري     تحدة املعنية بالرصد واإلبالغ   ألمم امل اأوغندا وفرقة عمل    
  املتعلقـة بأوغنـدا    التقرير تنفيذ خطة العمـل تلـك وأنـشطة املتابعـة املتعلقـة بالنتـائج والتوصـيات                

الــــصادرة عــــن الفريــــق العامــــل التــــابع جمللــــس األمــــن املعــــين باألطفــــال والــــرتاع املــــسلح   
)S/AC.51/2008/13.(  

 أن التعــاون مــع حكومــة أوغنــدا كــان فعــاال للغايــة وأنــه أتــاح لألمــم     ويــربز التقريــر  
املتحــدة وشــركائها التحقــق بنجــاح مــن عــدم وجــود أي أطفــال يف صــفوف قــوات الــدفاع     

ــة أو قواهتــا   ــةالــشعبية األوغندي ــة مــن حــاالت جتنيــد    املعاون ، ومــن عــدم اإلبــالغ عــن أي حال
  .٢٠٠٧أغسطس /استغالهلم منذ آب وأاألطفال 
بني التقرير أيـضا أن جـيش الـرب للمقاومـة ال يـزال نـشطا للغايـة يف املنطقـة، علـى              وي  

 الرغم مـن أنـه مل يـتم اإلبـالغ عـن أي نـشاط عـسكري علـى األراضـي األوغنديـة منـذ توقيـع                       
وجيـري اإلبـالغ بانتظـام عـن حـوادث       . ٢٠٠٦أغـسطس  / يف آبالقتـال أعمـال   وقـف  اتفاق

نــسي اجلعنــف الههم واختطــافهم وجتنيــدهم وارتكــاب  عنيفــة تتمثــل يف قتــل األطفــال وتــشوي 
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 يف البلدان اجملاورة من قبيل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ومجهوريـة             ، وذلك  يف حقهم  اخلطري
ويؤكــد التقريــر علــى البعــد اإلقليمــي ألنــشطة جــيش . جنــوب الــسودانيف أفريقيــا الوســطى و
مـم املتحـدة وفـرق العمـل املعنيـة بالرصـد             اجلهات الفاعلة التابعة لأل    وعلى أن الرب للمقاومة،   

 التنـسيق اإلقليمـي بغـرض تبـادل         علـى  بـصورة متزايـدة      تركـز   علـى الـصعيد القطـري      واإلبالغ
  .بلداهنم األصليةاملعلومات ومجع البيانات وإعادة األطفال املختطفني إىل 

قيــة يف وخيتــتم التقريــر بسلــسلة مــن التوصــيات الــيت يــراد هبــا التــصدي للتحــديات املتب   
  .أوغندا ويف املنطقة بغرض تعزيز محاية األطفال
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 مقدمـة ‐ أوال  

 يف تنفيـذ آليـة الرصـد واإلبـالغ     هامـة جـدا  أثناء الفترة قيد االستعراض، حتققت نتـائج      - ١
بـشأن االنتـهاكات اجلـسيمة       )٢٠٠٥( ١٦١٢و  ) ٢٠٠٤( ١٥٣٩وفقا لقراري جملس األمن     

 .داضد األطفال يف أوغناملرتكبة 

بـني حكومـة    ٢٠٠٩ينـاير  /ومتثل اإلجناز األول يف توقيع خطـة عمـل يف كـانون الثـاين             - ٢
ألطفــال املــرتبطني بــالقوات  ابــشأنأوغنــدا وفرقــة العمــل املعنيــة بالرصــد واإلبــالغ يف أوغنــدا  

 مرافــق قــوات إىلوأعقــب ذلــك زيــارات للتحقــق قامــت هبــا فرقــة العمــل . املــسلحة يف أوغنــدا
تقـدمي تقريـر التحقـق الـذي شـكل أسـاس هـذا              مث  ية األوغنديـة يف مشـال أوغنـدا،         الدفاع الـشعب  

ورفــع اســم . التقريــر إىل مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين باألطفــال والــرتاع املــسلح 
، وحـدات الـدفاع احمللـي، مـن القـوائم الـواردة       املعاونـة قوات الدفاع الشعبية األوغندية وقواهتا     

 .)A/63/785-S/2009/158 ( العام الثامن بشأن األطفال والرتاع املسلحيف تقرير األمني
 

 حكومة أوغندا وفرقـة العمـل املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ يف أوغنـدا                توقيع  -ثانيا   
 أوغندا لقوات املسلحة يف األطفال املرتبطني باخطة عمل بشأن

  
 معلومات أساسية  -ألف   

قعــت حكومــة أوغنــدا وفرقــة العمــل املعنيــة      ، و٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين ١٦يف  - ٣
، بالرصد واإلبالغ يف أوغندا خطة عمل تتعلق باألطفال املرتبطني بالقوات املـسلحة يف أوغنـدا              

ــام قــــراري جملــــس األمــــن  وذلــــك متــــشيا مــــع   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩أحكــ
ألطفــال والــرتاع  املعــين با التــابع جمللــس األمــن العامــلاالســتنتاجات الــيت خلــص إليهــا الفريــقو

عد خطة العمل تتوجيا لثالث سـنوات مـن احلـوار والتعـاون املـستمرين بـني حكومـة          وُت. املسلح
وُيلـزم  .  وقـوات الـدفاع الـشعبية األوغنديـة، وفرقـة العمـل            ،أوغندا، وال سيما وزارة اخلارجيـة     

  :اعتماد خطة العمل املشتركة احلكومة مبا يلي

 دون سن الثامنة عشرة بالقوات املسلحة والقـوات         منع وإهناء ارتباط األطفال     )أ(  
  باسم وحدات الدفاع احمللي؛أيضا ، املعروفة املعاونة

تنفيــذ فيمــا يتعلــق بتعــيني جهــات للتنــسيق علــى أعلــى مــستوى مــن احلكومــة   )ب(  
 خطة العمل؛
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لوصـول إىل مرافـق قـوات الـدفاع الـشعبية األوغنديـة             مـن ا   فرقة العمـل     متكني  )ج(  
  ، بغرض رصد االمتثال والتحقق منه؛وعلى أساس خمصوص بانتظام ملعاونةاوالقوات 

ــاءات بتجنيــــد ا   )د(   ــة  التحقيــــق بــــسرعة يف االدعــ ــتغالهلم وكفالــ ألطفــــال واســ
 . اجلناة مقاضاة

 فيمــا يتعلــق باألطفــال املــرتبطني بــالقوات زمنيــاحمــددة  خطــة العمــل أنــشطة وتتــضمن - ٤
صـد واإلبـالغ     مجلة أمور منها قيام فرقـة العمـل املعنيـة بالر           وتشمل التدابري . املسلحة يف أوغندا  
 بانتظـام إىل    ووصوهلاحتقق إىل مجيع مرافق قوات الدفاع الشعبية األوغندية          يف أوغندا بزيارات  

وإىل جانـب زيـارات التحقـق إىل مرافـق قـوات الـدفاع الـشعبية         . مجيع وحدات القوات املعنيـة    
كفالــة التعـاون مــع   )أ (:هـي جمــاالت أخـرى لألنــشطة  األوغنديـة، تــشمل خطـة العمــل مخـسة    

دون سـن الثامنـة   (منـع جتنيـد األطفـال    ) ب(املنظمات الدولية يف التنفيذ الفعلـي خلطـة العمـل؛        
إطـالق سـراح   ) د(توعية جنود قوات الدفاع الشعبية األوغنديـة وبنـاء قـدراهتم؛       ) ج(؛  )عشرة

 وإنفـاذ آليـات املـساءلة يف حـال          )هــ (؛  دة إدماجهم اجملندين الذين مل يبلغوا السن القانونية وإعا      
. املعاونـة أي ادعاء بتجنيد األطفال أو استغالهلم يف قوات الدفاع الـشعبية األوغنديـة أو قواهتـا                 

  . دعما متواصال حلكومة أوغندا يف تنفيذ هذه األنشطةحالياوتقدم فرقة العمل 
  

  دم احملرز يف تنفيذ خطة عمل أوغندا تقال  -باء   
  تحقق إىل مرافق قوات الدفاع الشعبية األوغندية يف مشال أوغندا الزيارات   -  ١  

أعــاله، اتفقــت حكومــة أوغنــدا وفرقــة العمــل  املــذكورة امتثــاالً لعناصــر خطــة العمــل   - ٥
  تقـوم هبـا     سلسلة من الزيـارات    على،  ٢٠٠٩املعنية بالرصد واإلبالغ يف أوغندا، يف مطلع عام         

ــدا،   فرقــة العمــل إىل مرافــق   ــة يف مشــال أوغن ــشعبية األوغندي ــدفاع ال أهنــا   مــنلتأكــدلقــوات ال
كمــا ســعت فرقــة العمــل  .  ســنة١٨ ســن الـــ دونشــخص صــفوفها وال جتنــد أي  تــضم يف ال
 يف ارتكـاب    ني ضالع وا قوات الدفاع الشعبية األوغندية وقواهتا املعاونة ليس       أفرادلتأكد من أن    ل

اصــة فيمــا يتعلــق بــالعنف اجلنــسي الــذي شــاع  انتــهاكات خطــرية أخــرى حلقــوق الطفــل، وخب 
أنـه  شـارة إىل  اإلجتـدر  و.  قـوات الـدفاع الـشعبية األوغنديـة    رتكبـه تبوصفه انتهاكاً   اإلبالغ عنه   

 حالــة مــن العنــف اجلنــسي، وقــد اختــذت  ١٦، ســوى ٢٠٠٧ســبتمرب /ُيــسجل، منــذ أيلــول مل
ومن األمهيـة مبكـان أنـه    . )١(هناالسلطات األوغندية اإلجراءات املالئمة ويف الوقت املناسب بشأ     

ــم   ــغ إىل عل ــالغ يف    مل تبل ــة بالرصــد واإلب ــة العمــل املعني ــال   فرق ــد لألطف ــة جتني ــدا أي حال أوغن
__________ 

،  عــدد منــها أشــخاص ُيــدَّعى أهنــم مــن مــرتكيبســتة املــسجلة، ألقــي القــبض علــى ١٦ مــن بــني احلــاالت الـــ  )١(  
  .يف حالة فرار أشخاص تسعة خيضع للتحقيق، و واحدزال شخص وما
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، على النحـو املبـيَّن   قواهتا املعاونةأو ستخدامهم من جانب قوات الدفاع الشعبية األوغندية      ا أو
من لألمــني العــام عــن األطفــال والــرتاع الــواردة يف التقريــر الثــاويف املــدخالت املتعلقــة بأوغنــدا 

 الزيارات، أبدت قوات الدفاع الشعبية األوغندية تعاوناً ممتـازاً إزاء فريـق              تلك وخالل. املسلح
 مــن نــصف الثــاينولــة أخــرى مــن زيــارات التحقــق يف اللقيــام جباقــة العمــل  فروتعتــزم. التحقــق

  . ٢٠٠٩ عام
اع احمللــي يف طريقهــا إىل احلــل التــدرجيي أن وحــدات الــدفأيــضا أكَّــد فريــق التحقــق و  - ٦

ــاً . كجــزء مــن عمليــة التأهيــل املهــين لقــوات الــدفاع الــشعبية األوغنديــة    أفــراد وســُيدمج رمسي
 للخدمة يف القوات املسلحة األوغندية ضمن قـوات الـدفاع      من املؤهلني  وحدات الدفاع احمللي  

 وحـدات الـدفاع احمللـي الـذين         فـراد أمـا أ   .املعمـول هبـا    التجنيـد    ريياالشعبية األوغندية، وفقاً ملعـ    
مـنحهم جمموعـة   و الـسن، فـسيجري تـسرحيهم    يف ذلـك معـايري   التجنيد، مبـا  رييايستوفون مع  ال

  . من التعويضات، وإعادة دجمهم يف احلياة املدنية
  

  أوغنداب يةشمالال قاطعاتاملرصد عملية جتنيد قوات الدفاع الشعبية األوغندية يف   -  ٢  
فرقـة العمـل املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ يف أوغنـدا، وقـوات        ر التعاون القـائم بـني      يف إطا   - ٧

 عملية جتنيد قوات الـدفاع الـشعبية األوغنديـة يف           راقبت فرقة العمل  الدفاع الشعبية األوغندية،    
ــ املقاطعـــات ــداب يةشمالالـ ــباط١٣ و ١٢ يف متـــتالـــيت ، أوغنـ ــر / شـ ــة يف م٢٠٠٩فربايـ  قاطعـ

فربايـر  /شـباط  ٢١وأخـريا، يف    .  بادير قاطعة يف م  ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٤ و   ١٣  ويف ،كيتغوم
سـن  بـشأن   ولـوحظ أن الـشروط الـصارمة        .  عمليـة التجنيـد يف مقاطعـة لـريا         اختِتمت،  ٢٠٠٩

التجنيد يف قوات الدفاع الشعبية األوغندية، على النحو املبيَّن يف القوانني واللوائح القائمة، قـد               
ط قــوات الــدفاع الــشعبية األوغنديــة امتثــاالً للتعمــيم الــداخلي  ، والتــزم هبــا ضــبابدقــةروعيــت 

ن عـ ، الذي يتضمن تعليمـات   ٢٠٠٩فرباير  /لقوات الدفاع الشعبية األوغندية الصادر يف شباط      
  .)٢( عملية التجنيد العامة املذكورة أعالهفيما خيصمعايري التجنيد 

  
  )٢٠٠٥( ١٦١٢التوعية بانتهاكات حقوق الطفل وقرار جملس األمن   -  ٣  

ــار٢٨يف   - ٨ ــة بالرصــد واإلبــالغ يف    ، ٢٠٠٩مــايو / أي ــة العمــل املعني أجــرى أعــضاء فرق
أوغندا محلة توعية حبقوق الطفل ودورة توجيه ألعضاء اللجنـة التأديبيـة لوحـدة قـوات الـدفاع            

وجرت توعية أعضاء اللجنـة بقـرار       . الشعبية األوغندية يف مقر الفرقة اخلامسة يف مقاطعة بادير        
__________ 

، والـسن، ومـستوى التعلـيم، وحيـازة         الـصحية واللياقة   معايري التجنيد فيما يتعلق باملواطنة،       بوضوح التعميم   بّين  )٢(  
أن يكـون مجيـع الطلبـة الـضباط     ”وفيمـا خيـص الـسن، تـنص التعليمـات علـى          . رخصة قيـادة، وحـسن الـسلوك      

  .“ عاما٢٥  و١٨ارهم بني واجملندين من الذكور واإلناث البالغني، الذين تتراوح أعم
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 منــع جتنيــد األطفــال  بــشأن  خطــة عمــل أوغنــدا   ومــضمون) ٢٠٠٥( ١٦١٢جملــس األمــن  
وأعربـت أغلبيـة األعـضاء بوجـه اإلمجـال      .  من جانب القوات املسلحة األوغنديـة  واستخدامهم

 يف تنفيـذ خطـة العمـل، مـن خـالل املـشاركة النـشطة يف                 بتكثيف مـشاركتهم  عن اهتمام كبري    
 املنتـدى مـن أجـل التوعيـة          فرصـة عقـد    أعـضاء فرقـة العمـل      غتـنم كمـا ا  . وبـدء تنفيـذها   نشرها  

 علــى أعمــال العنــف اجلنــسي الــيت ارتكبتــهاخاصــة بانتــهاكات حقــوق الطفــل، بإلقــاء الــضوء 
وجرى التركيز بـاألخص    .  قوات الدفاع الشعبية األوغندية وقواهتا املعاونة ضد األطفال        أساسا

فهـي   أفعـاهلم،  لـى كات حقـوق الطفـل ع     على ضـرورة أن تقـوم اللجنـة مبحاسـبة مـرتكيب انتـها             
 ، الـدفاع الـشعبية األوغنديـة      املتعلق بقـوات   ٢٠٠٥ من قانون عام     ١٩٥املادة  مبوجب  مكلفة،  

  .  وقواهتا املعاونةهذه القواتبإنفاذ االنضباط يف صفوف 
ومـن أشـكال   تنفيـذ خطـة العمـل،    يف فرقـة العمـل     إزاء  وأبدت حكومة أوغندا تعاوهنا       - ٩

ــاون  ــك التع ــشعبية       ذل ــدفاع ال ــوات ال ــع وحــدات ق ــة الوصــول بانتظــام إىل مجي  ضــمان إمكاني
ــصلة،   ــة ذات ال ــة االطــالع علــى األوغندي ــد  وإمكاني ــشأن التجني ــوفرة ب ــائق مت ، وتيــسري  أي وث

 وتوجيـه   ، لعملية جتنيد قوات الدفاع الشعبية األوغنديـة       ستقالًم اً، مما أتاح رصد   احلصول عليها 
  . التوعية يف إطار خطة العملالدعوات للمشاركة يف أنشطة

  
   الدفاع احمللياتوحدومتثال قوات الدفاع الشعبية األوغندية ا  - ثالثا  

بناء على استنتاجات زيارات التحقق اليت أجرهتا فرقة العمل املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ                 - ١٠
ريـرا شـامال    أوغنـدا، أعـدَّت تق    يف أوغندا إىل مرافق قوات الـدفاع الـشعبية األوغنديـة يف مشـال               

ي قــوات الــدفاع الــشعبية   شــطب اَمســ النظــر يفدقــص ألنــشطتها واســتنتاجاهتا يتــضمن مــوجزا
وعلـى  . األوغندية وقواهتا املعاونة من التقرير الثامن لألمني العـام عـن األطفـال والـرتاع املـسلح                

ة الرصــد واإلبــالغ يف أوغنــدا، أقــرت فرقــأثــر مــداوالت خبــصوص تقريــر فرقــة العمــل املعنيــة ب 
 املوجـودة يف مقـر األمـم املتحـدة، برئاسـة ممثلـي اخلـاص        األطفال والرتاع املـسلح   العمل املعنية ب  

ــرتاع املــسلح  ــر توصــيات ال ،املعــين باألطفــال وال ــواردة يف ذلــك التقري ، فــشِطب امســا قــوات  ال
 لتقريـر ل الدفاع احمللي، من املرفـق الثـاين         اتالدفاع الشعبية األوغندية وقواهتا املعاونة، أي وحد      
  . الثامن لألمني العام عن األطفال والرتاع واملسلح

لكــن فرقــة العمــل املعنيــة بالرصــد واإلبــالغ يف أوغنــدا ستواصــل رصــد امتثــال قــوات    - ١١
كفالة بذل جهـود متواصـلة ملنـع جتنيـد          ل ، وذلك  إطار خطة العمل   يفالدفاع الشعبية األوغندية    

 جــيش الــرب للمقاومــة، الــذي  غــري أن. عمــل واســتمرار تنفيــذ خطــة ال ،واســتخدام األطفــال
املرفـق   عدد كبري من قواته يف أوغندا أيضاً، ما زال مـدرجاً يف              وينتمينشأت قيادته يف أوغندا     

  . عن األطفال والرتاع املسلحلتقرير الثامن لألمني العامالثاين ل
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الفريـق  االستنتاجات الـيت توصـل إليهـا        باألنشطة املضطلع هبا فيما يتعلق        - رابعا  

  يف اع املـسلح يف أوغنـدا     لـرت لس األمن املعين باألطفال وا     التابع جمل  العامل
  ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

يف  الـصادر  اع املسلح يف أوغنـدا    رتاألطفال وال عن  ألمني العام   لضايف  اإلتقرير  تضمن ال   - ١٢
الرصـد واإلبـالغ     العمـل املعنيـة ب     ةفرقطلبا إىل   ) ٩، الفقرة   S/2008/409( ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

كـي تتعـاون     )٣(فريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان     أيف أوغندا ومجهورية    
ــة ا وثيقــاتعاونــ ــة وبعثــة األمــم     مــع بعث ــة الكونغــو الدميقراطي منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري

رصــد لــى العقليميــة املــشتركة اإللــى وضــع اســتراتيجية لزيــادة القــدرة  ع املتحــدة يف الــسودان
ــالغ  ــشأنواإلب ــة       ب ــرب للمقاوم ــل جــيش ال ــن قب ــال عــرب احلــدود م ــد واســتخدام األطف .  جتني

طلـب الفريـق العامـل التـابع جمللـس األمـن املعـين باألطفـال                ،  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  يفو
 وضـع اسـتراتيجية     ،)S/AC.51/2008/13(،  أوغنـدا ه عـن    اسـتنتاجات أحـدث   يف  والرتاع املـسلح،    

  .ركةإقليمية مشت
يف  شـرعت فرقـة العمـل املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ يف أوغنـدا                 ،استجابة لذلك الطلب  و  - ١٣

مقر منظمـة األمـم   إجراء مشاورات مع املنسق املقيم لفريق األمم املتحدة القطري يف أوغندا، و      
 حفــظ تني التــابعتني إلدارة عمليــاتعثــوالب اإلقليميــة، ها ومكاتبــ)اليونيــسيف(املتحــدة للطفولــة 

مكتب املمثل اخلـاص لألمـني العـام املعـين      و، يف السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية السالم
علــى اســتراتيجية وضــع لالــالزم اتباعهــا بــشأن اخلطــوات املناســبة  باألطفــال والــرتاع املــسلح،  

لرصـد االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق الطفـل الـيت يرتكبـها جـيش الـرب                  الصعيد دون اإلقليمي    
وبالنظر إىل هـذه االنتـهاكات، إىل جانـب    .  واإلبالغ عن تلك االنتهاكاتاملنطقةيف  اومة  للمق

ها خـالل الفتـرة املـشمولة       تـ عـة املتمـردة ارتكب    ا اجلم ما ذكرته التقارير من فظائع ُيّدعى أن هذه       
ــالتقرير،  ــإن إخــراج ب ــز الوجــود    اســتراتيجية ف ــل إىل حي ــذا القبي عمــل حــسن التوقيــت   مــن ه

  .خاص لبشك
خــالء مجيـع املبــاين  إحـىت اآلن  لـق االســتجابة الكافيـة   ة الـيت مل ت قليلــالتوصـيات ال ومـن    - ١٤

ذلـك أن مدرسـة بـاراليجي الواقعـة يف         . املدرسية من جانـب قـوات الـدفاع الـشعبية األوغنديـة           
  . ٢٠٠٤مارس / منذ آذارالرئاسيلواء احلرس حيتلها زال يلريا ال مقاطعة 

  
__________ 

يا الوسطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة والـسودان رئاسـة فـرق         تتوىل بعثات حفظ السالم يف مجهورية أفريق        )٣(  
 . العمل اخلاصة هبا
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  األطفـال  ضـد رتكبـها جـيش الـرب للمقاومـة         ايمة اليت   االنتهاكات اجلس   - خامسا 
  يف املنطقة

ــهاكات    - ١٥ ــها   األطفــال حبــق جــيش الــرب للمقاومــة رغــم أن انت ــغ عن يف إطــار كــان ُيبل
عـة  التلـك اجلم    االسـتراتيجي  -الوضـع اجلغـرايف     فإن  ،  ا فقط وغندالتقارير املعدة عن احلالة يف أ     

اآلن ستلزم بــات يــملنطقــة علــى نطــاق أوســع،  التــشمل نطــاق أنــشطتها املــسلحة توســعالــيت 
يـة الـيت ُتقـدم إىل جملـس      يف إطـار تقـارير احلالـة القطر      جيش الرب للمقاومة  يبلغ بانتهاكات    أن

بلـدان  ثـالث  املـثرية للقلـق يف   عـن احلالـة    العامل املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح     هفريقاألمن و 
  .فريقيا الوسطىأة ومجهورية السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطيأخرى هي 

يف األراضـي األوغنديـة منـذ وقـف          نـشاط مـا      يش الـرب للمقاومـة    مل ُيعلم أنه كان جلـ       - ١٦
مل تـسجل فرقـة العمـل املعنيـة بالرصـد           هلذا الـسبب،    و. ٢٠٠٦أغسطس  / يف آب  أعمال القتال 

خـالل   ومـع ذلـك،   . عـزى إىل جـيش الـرب للمقاومـة        ُتحالـة ميكـن أن      أي  واإلبالغ يف أوغندا    
أخــذ جــيش الــرب للمقاومــة، الــذي يــضم عــددا كــبريا ولكــن غــري   الــسنوات األربــع املاضــية،

 اجملـاورة  بلـدان ىل الإ ة متزايـد بـوترية ينتقـل  مـن األطفـال األوغنـديني املـرتبطني بقواتـه،           معروف  
األطفــال وجمتمعــاهتم احملليــة يف الــسودان ومجهوريــة الكونغــو  تعــرض قامــة قواعــد إضــافية، وإل

أفريقيـا الوسـطى هلجمـات أودت حبيـاة املئـات وأدت إىل اختفـاء مئـات                 مجهورية  قراطية و الدمي
يف الفتـرة    الـشركاء يف جمـال محايـة األطفـال           قفي مجهورية الكونغو الدميقراطية، وثَّـ     ف. األطفال

 مـن   ال طفـ  ٢٣٣اختطاف   ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٣٠ إىل ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١ن  م
 خـالل هجمـات عنيفـة وقعـت يف هنايـة عـام              م منـه  ١٢٨ اختطـف  ومة،قبل جيش الرب للمقا   

ــسببت  . ٢٠٠٨ ــد ت ــسكرية يف      وق ــات الع ــة واســتمرار العملي ــرب للمقاوم هجمــات جــيش ال
  .٢٠٠٩ عام شخص منذ بداية ٢٢٦ ٠٠٠مجهورية الكونغو الدميقراطية يف تشريد 

ــشمل   - ١٧ ــداءات الوحــشية  وت ــها  االعت ــيت يرتكب ــة   ال ــرب للمقاوم ــال الأجــيش ال ــل عم قت
أبريـل  /منـذ نيـسان   ف.  املمتلكـات  ريـب ختطاف واالعتداءات اجلنسية والنهب وخت    االتشويه و الو

و، غــ، مبــا يف ذلــك بلــدة دونالعليــا يف البدايــة أويلــي مقاطعــة ضــرب العنــف املتــصاعد، ٢٠٠٨
 علـى إثـر نـشر وحـدات         ٢٠٠٩بريـل   أ/نيـسان اعتبـارا مـن     أويلـي الـسفلى     مقاطعة  نتشر يف   ا مث

ا بعثـــة منظمـــة األمــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغــو الدميقراطيـــة والقـــوات املـــسلحة   تؤازرهــ 
أفريقيــا مجهوريــة يف جنــوب الــسودان وأمــا . العليــاأويلــي جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف  

  .الة ال تقل إثارة للقلق، فإن احلصورة منتظمةع هجمات بووقتفيد التقارير ب حيث ،الوسطى
عمليـة  اجتمعـت يف كمبـاال اجلهـات املعنيـة ب         ،  ٢٠٠٨نـوفمرب   /شرين الثـاين  تيف أوائل   و  - ١٨

 وجـــيش الـــرب ،ن عـــن حكـــوميت أوغنـــدا وجنـــوب الـــسودانو يف ذلـــك ممثلـــن مبـــ-الـــسالم 
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زعـيم   ت ودعـ  - واجملتمع املدين    ، والبلدان املاحنة  ،األمم املتحدة، واالحتاد األفريقي   وللمقاومة،  
ىل إالـذي يهـدف     التوقيع على اتفاق الـسالم الـشامل   إىلجيش الرب للمقاومة جوزيف كوين      

 غري أن تلـك اجلهـود      ،وغندية وجيش الرب للمقاومة   اع بني احلكومة األ   رت عاما من ال   ٢٣هناء  إ
جـيش  أمـسى   ،  بقت اإلشـارة إىل ذلـك     ، كمـا سـ    األثنـاء ويف  . عيوقت بدونتفاق  فظل اال فشلت  

 يةشمالاملنطقـة الـ   يف ينـشط اإلقليمـي  طرفـا فـاعال علـى الـصعيد     متزايـد  بـشكل  الرب للمقاومة  
. فريقيـا الوسـطى   أ ومجهوريـة    ،جنوب السودان يف   و ، مجهورية الكونغو الدميقراطية   ية من شرقال

 مهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة   جل وقد شنت قوات الدفاع الشعبية األوغنديـة والقـوات املـسلحة         
عمليـــة عـــسكرية  ٢٠٠٨ديـــسمرب / كــانون األول ١٤ يف  الـــسودانواجلــيش الـــشعيب لتحريـــر 

مهوريــة الكونغــو  الــوطين جبغارامبــامنتــزه يف  جــيش الــرب للمقاومــةمتمــردي مــشتركة علــى 
ــة ــارير أن تلـــك اهلجمـــات أدت إىل و. الدميقراطيـ ــر  تـــشتت أوردت التقـ جـــيش الـــرب عناصـ
مهوريـة  جب العليـا  أويلـي  قاطعـة ىل اجلنوب مـن م إاحلدود السودانية و وحتركهم صوب   للمقاومة

ــو ا ــةالكونغـ ــارير أن . لدميقراطيـ ــة وأوردت التقـ ــر جـــيش الـــرب للمقاومـ يف ، انتظمـــت عناصـ
مواقــع يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة منــذ  عــدة  علــى هجمــات  وتــشنجمموعــات صــغرية

ــسمرب /كــانون األول ــل، ٢٠٠٨دي ــدنيني فتقت ــازل وحتــرق امل ــار األطفــال والوختتطــف املن . كب
عدة مئـات   اختطف  و مدين   ١ ٠٠٠أكثر من   قتل   يف اجملموع أن جيش الرب للمقاومة     ويقدر  
  . ٢٠٠٨ه العنيفة يف عام أعمال دصعَّ منذ أن
يف مقاطعــات  الوضــع األمــين وصــول املــساعدات اإلنــسانية إىل منــاطق كــثرية   ويعيــق  - ١٩

 مــن تنــسحبالــشعبية األوغنديــة وبــدأت قــوات الــدفاع . أويلــي الــسفلى وأنغــوالعليــا وأويلــي 
وســـلمت مواقعهـــا للقـــوات ، ٢٠٠٩مـــارس /آذار يف منتـــصف شتركة العـــسكرية املـــالعمليـــة

  . ٢٠٠٩مارس /آذار ٢٠رمسيا يوم املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية 
علـى جـانيب احلـدود      احملليـة املـستوطنة      من اجملتمعـات      العديد قاميف تطور مثري للقلق،     و  - ٢٠

 نتيجـة مباشـرة   نيني، وجـاء ذلـك      تتألف مـن مـد     دفاع   جمموعاتبتشكيل  الكونغولية السودانية   
ــو       الســتفحال ــة الكونغ ــة يف مجهوري ــرب للمقاوم ــاجم عــن وجــود جــيش ال ــدام األمــن الن  انع
إذا فــ.  التقليــدينيصيادينمعظمهــا مــن الــشباب والــيف  اجملموعــات تتكــون تلــك و؛الدميقراطيــة

نيــد جتمــن حيــث تــشكل خطــرا كــبريا  الالزمــة، فقــد سرعةالــبأمــر هــذه اجملموعــات عــاجل ُي مل
  .  عن كثبمراقبتهااألطفال، وينبغي 
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ــز     - سادسا  ــادرات اإلقليميـــة لتعزيـ ــشطة  املبـ ــرب للمقاومـــة   رصـــد أنـ جـــيش الـ
  عنها واإلبالغ

  
  ةلرصد اإلقليميآلية اإلبالغ وا  -ألف   

 فـرق  مـن   واحدةتنحصر يف كل    بلدان  الحىت اآلن آليات تبادل املعلومات بني       ال تزال     - ٢١
ألجهزة عرب احلـدود    اوجيري تبادل املعلومات بني     . الغ على الصعيد القطري   املعنية باإلب العمل  

يـتعني اآلن أن تقـوم   ، سبقت اإلشارة أعـاله أخريا، وكما و.  إىل أوطاهنملتنسيق إعادة األطفال  
أي أوغنــدا ومجهوريــة (كــل فرقــة عمــل قطريــة ينــدرج جــيش الــرب للمقاومــة ضــمن واليتــها 

 بــإدارة عمليــات الرصــد ) أفريقيــا الوســطى وجنــوب الــسودانالكونغــو الدميقراطيــة ومجهوريــة
  .وتقدمي التقارير إىل جملس األمن بشأن جيش الرب للمقاومة

 ٢٠٠٩ومن املقرر عقد اجتماع إقليمي يف نـريويب، كينيـا، يف الربـع الثالـث مـن عـام                      - ٢٢
، رب للمقاومـة   الـ  عـن جـيش     أكثـر متاسـكا وحتلـيال      ملعاجلة التحديات اليت تعترض تقدمي تقارير     

 مجيـع اجلهـات الفاعلـة       تأخـذ بزمامهـا    اسـتراتيجية منـسقة      واهلدف العـام لالجتمـاع هـو وضـع        
عـن انتـهاكات حقـوق الطفـل، مبـا يف ذلـك             بالشكل املناسـب    إلبالغ  ا كفالةيف املنطقة ل  املعنية  

 بـشأن   هابرمتـ املنطقـة   إصدار املزيد من التوصـيات الـيت تعـين          التحليل املتعمق و  من   إجراء املزيد 
عوة، وزيــادة فعاليــة التواصــل للــدمــشترك منتــدى  هتيئــة االنتــهاكات، وتلــككيفيــة التــصدي ل

استراتيجية متفـق   إلجناز   جزء كبري من هذا االجتماع       خصصسُيو. بني العمليات القطرية   فيما
ا للرصد واإلبالغ عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل اليت يرتكبـه         آلية إقليمية   عليها لتنفيذ   

لـس األمـن املعـين باألطفـال        الفريـق العامـل التـابع جمل       ا أوصـى بـه    جيش الرب للمقاومة، وفقا ملـ     
  .))أ (١٢، الفقرة S/AC.51/2008/13 و ٩، الفقرة S/2008/409(الرتاع املسلح و

  
  الرصد الربناجمي واإلبالغ واستراتيجيات االستجابة  -باء   

ــة     - ٢٣ ــاذ الطفول ــسيف ومنظمــة إنق ــدا(نظمــت اليوني ــة   ) أوغن ــاذ الطفول ــرع منظمــة إنق وف
املوجود مقره يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وقسم محايـة الطفـل يف بعثـة              ) اململكة املتحدة (

 ٢٠٠٨ينـاير  /كـانون الثـاين  يف منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة اجتماعـا           
 ومتكينـهم   النساء من جيش الرب للمقاومة     األطفال و  وختطيط اجلهود الرامية إىل تسريح    لتقييم  

عمليــة لتفاصــيل وتتــضمن اخلطــة الــيت أســفر عليهــا ذلــك االجتمــاع  . مــن العــودة عــرب احلــدود
إعــادة /هتم إىل الــوطن وإعــادهم، وتــسرحيهم،، ونــزع ســالح أولئــك األطفــال والنــساءاســتقبال
ذ الطفولــة يف منظمــة إنقــافــرع هــذه اخلطــة كــل مــن وضــع وقــد . هم وإعــادة إدمــاجهمتوطينــ

بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،            بالتعاون مع    ،نيسيفأوغندا واليو 
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كـانون  يف  وجـرى   . وغنديـة ، وجلنـة العفـو األ     األطفـال محايـة   يف جمـال    املعنيـة   واجلهات الفاعلـة    
 األدوار توزيــعاخلطــة التــشغيلية ل حتــديث ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين و٢٠٠٨ديــسمرب /األول

املعنيــة، وذلــك مبــشاركة الفاعلــة  احلاليــة جلميــع اجلهــات اتواملــسؤوليات علــى أســاس القــدر
، )مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وأوغنــدا ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى والــسودان(اليونيــسيف 

ــة     و ــو الدميقراطي ــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغ ــة منظم ــاون الــدويل  ،بعث ،  ومنظمــة التع
مفوضـية األمـم املتحـدة       االسـتراتيجيني    ريكنيشالـ ، و )اململكـة املتحـدة   ( مة إنقاذ الطفولـة   منظو

اخلطـة أيـضا مـع القـوات املـسلحة      ونوقـشت  . لشؤون الالجئني وجلنة الـصليب األمحـر الدوليـة       
) قـوات الـدفاع الـشعبية      (وغنـدا أ و )القـوات املـسلحة    (مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     كل من   ل

،  لـرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج          حدات احلكومية الولية، مبا يف ذلك     والسلطات احمل 
  .لضمان التنسيق وتبادل املعلومات

  
  التوصيات  – سابعا  

ــذ خطــة       - ٢٤ ــع وتنفي ــدا يف توقي ــة أوغن ــه حكوم ــذي أبدت ــا  الأرحــب بالتعــاون ال عمــل وفق
 توصـل إليهـا     واالسـتنتاجات الـيت   ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ لقراري جملس األمـن   

ــابع جمل   ــل الت ــق العام ــال والــ   الفري ــين باألطف ــن املع ــس األم ــال   رتل ــا أدى إىل االمتث ــسلح، مم اع امل
شـجع احلكومـة علـى      أ و اليت تنطبـق علـى حكومـة أوغنـدا،        الدولية  الوطنية و لصكوك القانونية   ل

ل  أفرقــة العمــ مــعوفرقــة العمــل املعنيــة بالرصــد واإلبــالغ يف أوغنــدا      مواصــلة التعــاون مــع   
  . املنطقةعلى صعيدالصلة  ذات
لـى النظـر   عاع املـسلح  رتلس األمن املعـين باألطفـال والـ    الفريق العامل التابع جمل   وأشجع    - ٢٥
العنيفـة  شطة  ألنـ ا أثـر  اسـتعراض املنطقة لتقيـيم أثـر عملـه يف أوغنـدا و          وأوغندا  إمكانية زيارة   يف  

  .د اإلقليميعلى الصعيجيش الرب للمقاومة على األطفال اليت يقوم هبا 
يف القطريـة    أفرقـة األمـم املتحـدة      مـع    العمـل علـى   وأحث بقوة جيش الـرب للمقاومـة          - ٢٦

يف هـذا الـصدد     وأدعـو   .  مجيع األطفـال املـرتبطني بقواتـه       لىاملنطقة من أجل اإلفراج الفوري ع     
ــاماع املــسلحرتممثلــي اخلــاص املعــين باألطفــال والــ   ــة مــ ، بالتنــسيق مــع  إىل القي ن اجلهــات املعني

 تعمـل   تصالللدعوة واال  جمموعة   بإنشاء،  فاعلة موجودة على أرض امليدان    حكومات وجهات   
  .اإلفراج على وجه االستعجالعلى حتقيق هذا 

واإلبـالغ يف أوغنـدا     كذلك فرق العمل التابعة لألمـم املتحـدة املعنيـة بالرصـد             أشجع  و  - ٢٧
علـى أن تتعـاون تعاونـا       والـسودان   مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       وفريقيا الوسـطى    أومجهورية  

 األمـم املتحـدة يف      األمم املتحدة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وبعـثيت         منظمة  مع بعثة   وثيقا  
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قليميـة  اإل تهااسـتراتيجي وضـع   االنتهاء من   من أجل   فريقيا الوسطى   أجنوب السودان ومجهورية    
ــالغ والــ  ــالغ  يف اشروعللرصــد واإلب ــسيقا  إلب ــر تن ــة أكث ــبطريق ــرب   نع ــهاكات جــيش ال  انت

  . مسألة ذات أولوية ذلكللمقاومة يف مجيع أحناء املنطقة باعتبار
 تعمليــاال أثنــاءء األولويــة حلمايــة األطفــال علــى إعطــا حكومــة أوغنــداوأحــث بقــوة   - ٢٨

 األراضـي   مـا كـان منـها يف       عناصـر جـيش الـرب للمقاومـة، سـواء            الـيت تـشنها علـى     العسكرية  
  . اجملاورةبلدان عمليات مشتركة يف ال إطاريفما كان األوغندية أو 

  


