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تقرير األمني العام عن املناطق املتضررة من جيش الـرب للمقاومـة عمـالً                  
  بالبيان الصحفي جمللس األمن 

  
  مقدمة  -أوال   

 ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٢١يقدَّم هذا التقرير عمالً بالبيان الصحفي جمللـس األمـن املـؤرخ               - ١
)SC/10335/AFR/2215(             لـم بـالتطورات املتعلقـة      ، الذي طلب فيـه اجمللـس إيلَّ أن أُبقيـه علـى ع

جبــيش الــرب للمقاومــة، بوســائل منــها تقــدمي تقريــر يقــيم التهديــد الــذي يــشكله جــيش الــرب  
للمقاومة، واجلهود اإلقليميـة املبذولـة ملواجهـة هـذا التهديـد وأثـره، وجهـود األمـم املتحـدة يف                     

  .هذا السياق
ملتعلقــة جبــيش الــرب   ويقــدِّم التقريــر معلومــات مــستوفاة عــن التطــورات الرئيــسية ا        - ٢

 ٢٠٠٦يونيـــه / حزيـــران٢٩للمقاومـــة منـــذ صـــدور تقريـــري الـــسابق عـــن املـــسألة، املـــؤرخ  
)S/2006/478(       ويقـدِّم معلومـات عـن اجلهـود        . ، مع التركيز بوجه خاص على العامني املاضيني

املبذولــة علــى الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل، وخباصــة مبــادرات األمــم املتحــدة، هبــدف   
صدي للتحدي الـذي يفرضـه جـيش الـرب للمقاومـة، ويوصـي خبطـوات ميكـن أن تتخـذها                      الت

ــوطين واإلقليمــي          ــصعيدين ال ــى ال ــة عل ــود املبذول ــا للجه ــز دعمه ــم املتحــدة ملواصــلة تعزي األم
ويـــستكمل . أجـــل محايـــة املـــدنيني ووضـــع حـــد هنـــائي لتهديـــد جـــيش الـــرب للمقاومـــة مـــن

لمقاومــة الــواردة يف تقــاريري املنتظمــة عــن عمليــات املعلومــات املتــصلة جبــيش الــرب ل التقريــر
األمم املتحـدة للـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وجنـوب                    
السودان والسودان، ومكتب األمم املتحدة ملنطقة وسط أفريقيا، ومكتب األمـم املتحـدة لـدى             

  .االحتاد األفريقي
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  اخللفية  -ثانيا   
 جـيش الـرب للمقاومـة يف تعـرُّض املاليـني مـن املـدنيني ملعانـاة كـبرية يف بلـدان                  تسبَّب  - ٣

شّن عملياتـه يف الثمانينـات      يـ عدة مبنطقة البحريات الكربى ومنطقة وسط أفريقيا، منـذ أن بـدأ             
ويف التـسعينات مـن القـرن املاضـي ومطلـع العقـد املاضـي،               . من القرن املاضي يف مشـال أوغنـدا       

توالية الـيت نفَّـذهتا قـوات الـدفاع الـشعبية األوغنديـة يف مشـال أوغنـدا جبـيش                    دفعت العمليات امل  
الرب للمقاومة لالجتاه إىل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة والـسودان علـى نطـاق واسـع، وبعـد                   

واختذت عدة مبادرات إلجياد حل سـلمي للـرتاع،         . ، إىل مجهورية أفريقيا الوسطى    ٢٠٠٨عام  
 لتيــسري التوصــل إىل تــسوية عــن  ٢٠٠٨ وعــام ٢٠٠٦بذولــة بــني عــام مبــا يف ذلــك اجلهــود امل

  .التفاوض طريق
 اجلنائية الدوليـة  الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة  ، أصدرت   ٢٠٠٥ يوليه/ متوز ٨ويف    - ٤

 جوزيـف   هـم بإلقـاء القـبض علـى مخـسة مـن كبـار قـادة جـيش الـرب للمقاومـة                     خمتومـة   أوامر  
الرتكـاب جـرائم     يامبو ودومينيك أونغوين وراسكا لوكويا    كوين وفنسنت أويت وأوكوت أود    

وقـد فُـضت أختـام      . ٢٠٠٥ إىل عـام     ٢٠٠٠مـن عـام      اضد اإلنسانية وجرائم حرب يف أوغند     
وقـــد أُهنيـــت . ٢٠٠٥أكتـــوبر / تـــشرين األول١٣مظـــاريف أوامـــر إلقـــاء القـــبض علـــيهم يف  

وُيفتـرض  . أكـد مـن وفاتـه     ، بعـد الت   ٢٠٠٧يوليـه   / متوز ١١ا يف   ياإلجراءات ضد آراسكا لوكو   
أن فنسنت أويت قد تويف، رغم أن الظروف احملددة لوفاتـه مـا زالـت موضـع خـالف ومل تقـرر                      

وما زال اهلاربون الثالثة البـاقون يـشاركون        . احملكمة اجلنائية الدولية بعد إهناء اإلجراءات ضده      
  . ون اإلقليميةبنشاط يف الفظائع اليت يرتكبها جيش الرب للمقاومة يف هذه املنطقة د

، عيَّن األمـني العـام الـسابق كـويف عنـان الـرئيس              ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١ويف    - ٥
معنيـاً باملنـاطق    لألمـني العـام     السابق ملوزامبيق، الـسيد جـواكيم ألربتـو شيـسانو، مبعوثـاً خاصـاً               

ى أنـشطة   املتضررة من جيش الرب للمقاومة، ومنحه والية واسعة للتـصدي لآلثـار املترتبـة علـ               
 لدميقراطيـة وجنـويب الـسودان ومشـال       جيش الـرب يف املنطقـة، مبـا يف ذلـك مجهوريـة الكونغـو ا               

 وأنـشأُت مكتبـاً سياسـياً صـغرياً يف كمبـاال            ٢٠٠٧وقد جـددُت هـذه الواليـة يف عـام           . أوغندا
  .لتيسري اجلهود اليت يبذهلا مبعوثي اخلاص

أصـحاب املـصلحة    كثفـة الـيت بـذهلا       ، بعد أشهر من اجلهـود امل      ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   - ٦
إلهنــاء الــرتاع، وضــع ممثلــون حلكومــة أوغنــدا وجــيش الــرب للمقاومــة  اإلقليميــون والــدوليون 

لكـن قائـد جـيش الـرب للمقاومـة، جوزيـف كـوين،              . الصيغة النهائيـة التفـاق الـسالم النـهائي        
يــة الكونغــو ، شــنَّت أوغنــدا ومجهور٢٠٠٨ديــسمرب /رفــض التوقيــع عليــه، ويف كــانون األول 
. ضــد هــذه اجلماعــة املــسلحة) عمليــة الــربق والرعــد(الدميقراطيــة عمليــات عــسكرية مــشتركة 
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ــام مواصــلة          ــرص أم ــدام الف ــراً النع ــة، نظ ــسري العملي ــوثي اخلــاص يف تي ــايل دور مبع ــق بالت وُعل
ويف حني أدَّت هذه العمليـات إىل طـرد جـيش الـرب للمقاومـة مـن عـدة                   . املداوالت السياسية 

من مجهورية الكونغو الدميقراطية، فإهنا أسفرت كذلك عن نتـائج خطـرية علـى الـصعيد                أجزاء  
  .اإلنساين، وما زال الكثري من املدنيني املتضررين يعيشون حالة تشرد

ــاً يف آذار      - ٧ ــهت رمسي ــيت انت ــات العــسكرية، ال ، ٢٠٠٩مــارس /ويف أعقــاب هــذه العملي
ــسم إىل عــ     ــد انق ــة ق ــرب للمقاوم ــد أن جــيش ال ــى    مجاعــاتدةُيعتق ــل، تعمــل عل  كــثرية التنق

 الــسفلى ي العليــا، عــرب أنغــو يف مقاطعــة أويلــيمنطقــة واســعة، مــن أبــا يف مقاطعــة أويلــ  نطــاق
جبمهورية الكونغو الدميقراطية؛ ومن برياو يف مقاطعة فاكاغا إىل أوبو يف مقاطعـة مبومـو العليـا              

يانــاً واليــة غــرب حبــر الغــزال يف  جبمهوريــة أفريقيــا الوســطى؛ إىل واليــة غــرب االســتوائية وأح 
  .جنوب السودان

ــاً، تفيــد التقــديرات بــأن جــيش الــرب للمقاومــة يــضم أقــل مــن       - ٨  حمــارب ٥٠٠وحالي
لكـن تنبغـي اإلشـارة إىل التبـاين الواسـع يف اآلراء بـشأن               . يعملون حتـت قيـادة جوزيـف كـوين        

ســبتمرب، /ويف أيلــول. ت وهــي جمــرد تقــديرا،العــدد املتبقِّــي مــن حمــاريب جــيش الــرب للمقاومــة
وردت تقارير غري مؤكَّدة مفادها أن جمموعات من حماريب جيش الـرب للمقاومـة انتقلـت مـن                  
مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل شرق مجهورية أفريقيا الوسطى وواليـة غـرب حبـر الغـزال يف                 

 جوزيـف   ويف حني أفيد بـأن    . جنوب السودان عقب تلقي أوامر هبذا املعىن من جوزيف كوين         
كــوين وأوكــوت أوديــامبو بقيــا يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، فــإن كبــار القــادة اآلخــرين يف   

  .جيش الرب للمقاومة ما زالوا كثريي التنقل
ويف أعقاب عملية الربق والرعد، واصلت قـوات األمـن الـوطين يف مجهوريـة الكونغـو                   - ٩

نَّ عمليـات عـسكرية ضـد جـيش         الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسـطى وجنـوب الـسودان شـ          
وعلــى وجــه اخلــصوص، شــنَّت قــوات  . الــرب للمقاومــة يف املنــاطق املتــضررة، كــلٌّ يف بلــدها 

الدفاع الشعبية األوغندية، مبوافقـة احلكومـات املعنيـة وبـدعم لوجيـسيت مـن الواليـات املتحـدة                   
ــة ا       ــشتركة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوري ــة، عمليــات عــسكرية م لكونغــو األمريكي

وأدَّت هـذه العمليـات إىل احلـد بدرجـة كـبرية مـن قـوة جـيش               . الدميقراطية وجنـوب الـسودان    
ورغـم  . الرب للمقاومـة ومـن قدرتـه علـى القيـام بعمليـات علـى مـدى األعـوام الثالثـة املاضـية                 

النجاح النـسيب الـذي حققتـه العمليـات العـسكرية، مـا زالـت هـذه اجملموعـة متثـل هتديـداً أمنيـاً                
  .اً للمدنيني يف ظل القدرات احملدودة لقوات األمن الوطين يف البلدان املتضررةخطري
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وبالفعــل، تواجــه قــوات األمــن الــوطين يف هــذه البلــدان قيــوداً هائلــة علــى املــستويني       - ١٠
 واللوجيسيت، ومجع املعلومـات االسـتخبارية، يف تـصدِّيها للعـصابات الـصغرية املكوَّنـة                التعبوي

الرب للمقاومة واليت تشنُّ هجمـات قائمـة علـى الكـر والفـر ضـد اجملتمعـات                  من حماريب جيش    
احمللية املعزولة يف مناطق ذات قدرات حمدودة جـداً علـى صـعيد األمـن وتواجـد الدولـة وتـوافر                     

  .االتصاالت وسهولة الوصول إىل تلك املناطق
  

  أثر أنشطة جيش الرب للمقاومة والتهديد الناجم عنها  -ثالثا   
شكل اهلجمات العشوائية اليت يشنُّها جيش الرب للمقاومـة علـى املـدنيني انتـهاكات               ت  - ١١

جـــسيمة للقـــانون اإلنـــساين الـــدويل والقـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنـــسان، وقـــد جنمـــت عنـــها 
 /ينـــاير وشـــهر آب/وبـــني شـــهر كـــانون الثـــاين. إنـــسانية خطـــرية يف البلـــدان املتـــضررة أزمـــة

ملتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تقـارير تفيـد عـن شـنِّ            ، تلقى مكتب األمم ا    ٢٠١١ أغسطس
 هجومـا علـى مـدنيني يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وجنـوب                ٢٥٤جيش الرب للمقاومـة     

 شخــــصاً واختطــــاف ١٢٦الــــسودان ومجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى، أســــفرت عــــن وفــــاة  
كالجـئني بـسبب    ويقـدَّر عـدد املـشردين داخليـاً أو األشـخاص الـذين يعيـشون                . آخرين ٣٦٨

ويبلــغ عــدد .  شــخص يف الوقــت احلــايل ٤٤٠ ٠٠٠ جــيش الــرب للمقاومــة بنحــو  هجمــات
  . شخص٣٣٥ ٠٠٠املشردين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وحدها 

وعادةً، تشمل اهلجمات اليت يشنها جيش الرب للمقاومة، دون عقاب، أعمـال قتـل،                - ١٢
نيد الفتيان والفتيات واسـتخدامهم كمحـاربني   ، وجت)األطفال والنساء بوجه خاص (واختطاف  

 مبـا يف ذلـك االغتـصاب واالسـترقاق     ،ويف أدوار أخرى، وأشكاالً جسيمة من العنـف اجلنـسي       
وتواجــه نــساء . اجلنــسي، والــزواج بــاإلكراه، وأعمــال التــشويه، والــسلب، وتــدمري املمتلكــات

 اجلنـسي الوصـم وصـعوبات       كثريات من اللوايت تعرَّضن الختطـاف واسـُتخدمن يف االسـترقاق          
  .كبرية يف إعادة االندماج يف جمتمعاهتن األصلية

عـن  هذه اجلماعـة   ويبدو أن اهلجمات األخرية اليت ُشنت كانت هتدف إىل كفالة بقاء              - ١٣
ويـشكل قيـام عناصـر مـسلحة     . طريق سلب األغذيـة واألدويـة واألسـلحة واختطـاف األطفـال       

جمــات جــيش الــرب للمقاومــة يف املنــاطق املتــضررة أخــرى بــشنِّ هجمــات انتهازيــة حتــاكي ه
جــيش الــرب للمقاومــة مــدعاة للقلــق، كمــا جعلــت مــن الــصعب حتديــد املــسؤولية عــن      مــن

  .حوادث معينة
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ــساعدة            - ١٤ ــشطة امل ــى أن ــر ضــار كــذلك عل ــة أث ــرب للمقاوم ــات جــيش ال ــان هلجم وك
حمــدودة  ب للمقاومــةلــسلع التجاريــة يف املنــاطق املتــضررة مــن جــيش الــر اوحركــة . اإلنــسانية

جــداً، وخــصوصاً يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، حيــث جيــب علــى القــوات املــسلحة ألفريقيــا  
ــسلع واملــساعدات اإلنــسانية   ــة قوافــل ال وينبغــي أيــضاً نقــل العــاملني يف اجملــال   . الوســطى محاي
  .اإلنساين والسلع اخلفيفة عن طريق اجلو بصورة عامة

  
  ةمجهورية الكونغو الدميقراطي    

ُشنت أغلبية هجمـات جـيش الـرب للمقاومـة الـيت وردت تقـارير بـشأهنا يف مجهوريـة               - ١٥
الكونغو الدميقراطية، ويف مقاطعة أويلي العليا بـشكل رئيـسي، ولكـن أيـضا يف مقاطعـة أويلـي                   

ومشلت هـذه اهلجمـات مـذابح علـى نطـاق      . السفلى، وخباصة يف مشال أنغو، مبقاطعة أوريينتال 
 حينمـا أفـادت التقـارير مبقتـل أكثـر      ،٢٠٠٨ديـسمرب  / وقعت يف كـانون األول واسع، مثل اليت 

، حينمــا ٢٠٠٩ديــسمرب / شــخص يف فــاراجي ودورو ودورومــا، ويف كــانون األول٧٠٠مــن 
 طفـالً   ٨٠ بينـهم    ، أشـخاص  ٢٠٦ شـخص يف مـاكومبو واختطـاف         ٣٠٠أفيد مبقتل أكثر من     

  .على األقل
الــسبب الرئيــسي وراء تــشريد أكثــر مــن     ومــا زال جــيش الــرب للمقاومــة يــشكل       - ١٦

، ٢٠١١وخالل النصف األول مـن عـام        .  السفلى ي شخص يف أويلي العليا وأويل     ٣٣٥ ٠٠٠
واســـتوطن معظـــم .  شـــخص للتـــشريد حـــديثاً يف مقاطعـــة أوريينتـــال ٤٩ ٠٠٠تعـــرض حنـــو 

احملـدودة  املشردين داخلياً يف مدن صغرية، مما ألقى بعبء إضايف على اهلياكـل األساسـية احملليـة             
 يف املائة مـن املـشردين داخليـاً مـع           ٨٥وُيقيم حوايل   . كاملدارس واخلدمات الطبية ومرافق املياه    

أَسر ُمـضيفة تعـاين أصـالً مـن فقـر مـدقع، فيمـا ُيقـيم مـن تبقَّـى منـهم يف مـستوطنات عـشوائية                     
  . للمشردين داخلياً يف إقليمي دونغو وإيرومو

 ٢٠ ٠٠٠يش الــرب للمقاومــة كــذلك يف فــرار حنــو وتــسبَّب التهديــد النــاجم عــن جــ  - ١٧
 ١٥ ٠٠٠كونغــويل مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل جنــوب الــسودان، حيــث حــصل    

 كونغويل آخر إىل مجهورية أفريقيا الوسـطى يف حـني           ٤ ٨٠٠وفرَّ  . منهم على مركز الالجئني   
كونغـو الدميقراطيـة بعـد       من مواطين مجهورية أفريقيا الوسـطى إىل مجهوريـة ال          ١ ٣٠٠جلأ حنو   

يوليـه  / ومتـوز  ٢٠١٠ينـاير   /وبـني كـانون الثـاين     . تعرض بلدهم هلجمات جيش الرب للمقاومـة      
املشردين يف املناطق املتـضررة مـن جـيش الـرب     من الكونغوليني  ١٤٣ ٠٠٠، عاد حنو  ٢٠١١

ن،  من الالجئني الكونغوليني اآلخرين من جنوب الـسودا        ٥ ٠٠٠وعاد  . للمقاومة إىل ديارهم  
وهـبط معـدل العائـدين      . فرباير/ آخرين من مجهورية أفريقيا الوسطى منذ شباط       ٨٠٠فيما عاد   
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 خلـشية الكـثريين مـن العـودة إىل مواطنـهم األصـلية والتعـرض هلجمـات أخـرى                   ٢٠١١يف عام   
  .جليش الرب للمقاومة

ضررة مــن وتتمثــل التحــديات الرئيــسية املاثلــة أمــام جمتمعــات املــشردين يف املنــاطق املتــ   - ١٨
جيش الرب للمقاومة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يف عـدم إمكانيـة الوصـول إىل احلقـول                 

وأسـهم ذلـك يف   . الزراعية النعدام األمن وقلة الفرص البديلة لكسب العيش فيما عـدا الزراعـة          
وممــا يزيــد مــن حــدة . زيــادة تفــاقم أوضــاع الــسكان وزيــادة اعتمــادهم علــى املعونــة اإلنــسانية

ضــعف الــسكان املــدنيني قلــة اخلــدمات والــبىن التحتيــة االجتماعيــة األساســية، مبــا فيهــا الطــرق 
  .واملدارس واملراكز الصحية

  
  مجهورية أفريقيا الوسطى    

 مــن ١٠ إىل ٥رغــم تراجــع عــدد اهلجمــات، تواصــل جمموعــات صــغرية مؤلفــة مــن      - ١٩
ــا عناصــر جــيش الــرب للمقاومــة شــنَّ أعمــال عنــف خطــرية ضــد مــدني     ني يف مجهوريــة أفريقي

سـبتمرب  /ينـاير وأيلـول   /وبني كانون الثـاين   . الوسطى، مبا يف ذلك أعمال قتل وسلب واختطاف       
ــوع    ٢٠١١ ــساين وق ــشركاء يف جمــال العمــل اإلن ــا  ٢٦، ســجَّل ال ــة أفريقي ــا يف مجهوري  هجوم

.  آخـرين  ١٢٢ أشخاص جبراح واختطاف     ٧ شخصا وإصابة    ١٤الوسطى، مما أسفر عن وفاة      
، شــنَّ مهــامجون عمليــات علــى  ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١ســبتمرب و / أيلــول١٩ وبــني

وكوتـو العليـا، ممـا أدى إىل        ) بـالقرب مـن أوبـو     (ثالث قرى يف مقاطعات مبومو ومبومو العليا        
. وما زال مرتكبو هذه اهلجمات جمهويل اهلويـة       . وفاة شخصني واختطاف آخر وتشريد املئات     

 آخــرين جبــراح نتيجــةً هلجمــات جــيش ١٣ شخــصاً وأُصــيب ٨٣، قُتــل حنــو ٢٠١٠ويف عــام 
 منــهم فقــط  ١٢١ أُطلــق ســراح  - آخــرين ٣٢٤الــرب للمقاومــة، باإلضــافة إىل اختطــاف    

  . الذوا بالفرار أو
، بلــغ عــدد املــشردين داخليــاً يف مبومــو ومبومــو العليــا ٢٠١١أغــسطس / آب١٠ويف   - ٢٠

 الجـئ مـن     ٤ ٨٠٠مـة، كمـا بقـي حنـو          شخصاً نتيجةً ألنشطة جـيش الـرب للمقاو        ١٩ ١٥٢
وأُفيـد عـن تـشكيل جمموعـات للـدفاع عـن الـنفس يف               . مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة يف البلـد       

  .املناطق املتضررة من جيش الرب للمقاومة يف مبومو العليا
  

  جنوب السودان    
يف جنــوب الــسودان، ينــشط جــيش الــرب للمقاومــة يف معظــم األحيــان يف واليــيت          - ٢١
. ٢٠١١يوليـه   /ستوائية وغرب حبر الغزال، حيث أُفيـد عـن وقـوع ثالثـة حـوادث منـذ متـوز                  اال

ــارهم الســتئناف         ــاً إىل دي ــشردين داخلي ــة، عــاد بعــض امل ــة األمني ــام يف احلال ــع التحــسن الع وم
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رمـاة  ”ويـساعد   . األنشطة الزراعية، فيما ال يزال آخـرون يعتمـدون علـى املـساعدات الغذائيـة              
، ٢٠١٠، وهــي جمموعــة للــدفاع عــن الــنفس أُنــشئت يف عــام  “س الــوطنحــرَّا”أو “ الــسهام

وقوات الدفاع الشعبية األوغندية، مع الدعم مـن جانـب اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان، يف                   
لكـن النتـائج واآلثـار    . محاية اجملتمعـات احملليـة مـن جـيش الـرب للمقاومـة يف غـرب االسـتوائية                

ماعـات املدنيـة املـسلحة العاملـة خـارج قيـادة وسـيطرة              بعيدة املدى النامجة عن وجود هـذه اجل       
  .احلكومة أمر يبعث على القلق

  
  أوغندا    

عاد معظم األشخاص الذين كـانوا مـشردين مـن قبـل مـن جـراء أنـشطة جـيش الـرب                        - ٢٢
 مليون شخص إىل قراهم األصلية أو مت إدمـاجهم          ١,٨للمقاومة يف مشال أوغندا البالغ عددهم       

 مـشرد داخليـا مقـيمني يف سـتة خميمـات يف مشـال       ٨٠ ٠٠٠وظـل حنـو   . أخرىحمليا يف أماكن    
أوغنــدا، غــري قــادرين علــى العــودة إىل موطنــهم نظــرا لوجــود ألغــام أرضــية ومنازعــات علــى     

وجيـري اختـاذ خطـوات مـن أجـل التوصـل إىل حلـول دائمـة                 . األراضي، ضمن عقبـات أخـرى     
 اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية واسـتعادة      للمشردين داخليا السابقني، بسبل من بينـها حتـسني        

ــةالقــدرات  ــدا اإلنتاجي ــشمال أوغن ــة ل ــدا يف   .  الزراعي ــة أوغن ــصدد، أعلنــت حكوم ويف هــذا ال
 متديــد خطــة الــسالم واإلنعــاش والتنميــة يف مشــال أوغنــدا لفتــرة مخــسة   ٢٠١١يونيــه /حزيــران

جيــري إعــداد املرحلــة و. ٢٠١٢أعــوام إضــافية بعــد املوعــد املتوقــع إلجنازهــا يف منتــصف عــام  
  .الثانية من اخلطة مع تلقي إسهامات من أصحاب املصلحة الرئيسيني

  
  اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية  -رابعا   

خالل السنتني املاضيتني، اختذت حكومات البلدان األربعة املتضررة مـن جـيش الـرب                - ٢٣
ابري الراميـة للتــصدي ملـسألة جــيش   للمقاومـة والـشركاء اإلقليميــون والـدوليون طائفـة مــن التـد     

  .الرب للمقاومة وألثر األنشطة اليت يقوم هبا
ســـبتمرب رؤســـاء أركـــان الـــدفاع يف / أيلـــول٣٠ و ٢٩واجتمـــع يف كينـــشاسا يـــومي   - ٢٤

البلـدان املتــضررة، مبــشاركة ممثلــي بعثــة منظمـة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة   
ة الواليـات املتحـدة يف أفريقيـا، مـن أجـل اسـتعراض العمليـات الـيت            الكونغو الدميقراطية، وقياد  

وقد أُوصي، ضمن مجلة أمـور، بإقامـة تعـاون وتنـسيق علـى              . جترى ضد جيش الرب للمقاومة    
تنفيـذ  بحنو وثيق فيما بني قوات األمـن الوطنيـة ضـمن إطـار إقليمـي وتعجيـل االحتـاد األفريقـي               

ويف هـذا الـصدد، بـدأ عمـل مركـز           . جيش الرب للمقاومـة   استراتيجيته اإلقليمية املنسقة بشأن     
املعلومات املشترك للعمليات، ومقره يف دونغـو، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، والـذي يـضم                 
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أفرادا من القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، وقوات الـدفاع الـشعبية األوغنديـة،              
ويتمثـل هدفـه   . رار يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة  وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستق 

يف تنــسيق العمليــات العــسكرية الــيت جتريهــا القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   
وقوات الدفاع الشعبية األوغندية ضد جيش الرب للمقاومـة، ومجـع وحتليـل املعلومـات بـشأن                 

يدانيون لكل من بعثة منظمة األمم املتحـدة        وعالوة على ذلك، ينسق القادة امل     . أنشطة اجلماعة 
لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ومركــز املعلومــات املــشترك للعمليــات، 
والقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، وقوات الدفاع الـشعبية األوغنديـة، األنـشطة           

  .جيش الرب للمقاومةاملتعلقة باملختطفني الذين أطلق سراحهم من أيدي 
ــدعوة          - ٢٥ ويف األشـــهر األخـــرية، كـــررت حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة الـ
تنــسحب مجيــع القــوات األجنبيــة املنتــشرة لقتــال جــيش الــرب للمقاومــة، فيمــا عــدا تلــك   بــأن

املشتركة يف أعمال جلمع املعلومات ميكن القيام هبا يف نفس األماكن الـيت توجـد فيهـا القـوات                   
وقد أشارت احلكومـة إىل أنـه مل يعـد متبقيـا إال عـددا               . سلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية   امل

ضــئيال مــن عناصــر جــيش الــرب للمقاومــة يف البلــد، وينبغــي التعامــل معهــم باعتبــارهم مــسألة  
  .تتعلق بالنظام العام

) م الدوليـة  شـعبة اجلـرائ   (، بـدأت احملكمـة العليـا يف أوغنـدا           ٢٠١١يوليه  / متوز ١١ويف    - ٢٦
ــدعى        ــو عــن جــرائم حــرب، ي ــسابق جلــيش الــرب للمقاومــة تومــاس كوويل ــد ال حماكمــة القائ

 وهتـم أخـرى تنـدرج       ١٩٦٤ارتكاهبا يف مشـال أوغنـدا، مبوجـب قـانون اتفاقيـات جنيـف لعـام                 
، تقــدم الــسيد كوويلــو  ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين١٢ويف . حتــت قــانون العقوبــات اجلنائيــة 

سـبتمرب، حكمـت احملكمـة      / أيلـول  ٢٢وجب القانون األوغندي للعفو، ويف      بطلب للعفو عنه مب   
الدستورية لصاحل السيد كوويلو على أساس أن الدولـة، برفـضها تيـسري منحـه العفـو عنـه، قـد                     
عاملته بشكل غري عادل وانتهكت حقه الدستوري يف احلصول علـى محايـة القـانون علـى قـدم         

  .  لدى احملكمة العليا، وُعلِّقت احملاكمةوقد تقدمت الدولة باستئناف. املساواة
 مــن احملــاربني املــشتبه فــيهم مــن  ٢٦ ١٣٠، مت العفــو عــن ٢٠١١ســبتمرب /ويف أيلــول  - ٢٧

 ، مـن بينـهم    جيش الرب للمقاومة ومجاعات مسلحة أخرى، مبوجب القانون األوغندي للعفـو          
. ، وتـشارلز أروب   ن جلـيش الـرب للمقاومـة مثـل كينيـث بانيـا، وسـام كولـو                وكبار قادة سابق  

ويف بعض احلاالت، انضم بعض هذه العناصر السابقة جليش الرب للمقاومة إىل قوات الـدفاع               
ــشر هــذه العناصــر يف         ــة وجــرى ن ــرب للمقاوم ــة مــن أجــل تعقــب جــيش ال ــشعبية األوغندي ال

كانت سابقا قد ارتكبت فيها فظائع ضد السكان املـدنيني عنـدما كانـت ضـمن جـيش                   مناطق
  .مةللمقاو الرب
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وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، تــوىل االحتــاد األفريقــي دورا قياديــا يف تنــسيق اجلهــود ضــد     - ٢٨
. ٢٠١٠يوليـه   /جيش الـرب للمقاومـة منـذ اجتمـاع قمـة االحتـاد األفريقـي يف كمبـاال يف متـوز                    

وخالل هذه القمة، تقرر أن ينظم االحتـاد األفريقـي دون إبطـاء مـشاورات تتركـز حـول اختـاذ                     
جـيش الـرب للمقاومـة واألطـراف املهتمـة األخـرى،            أنشطة  البلدان املتضررة من    إجراءات مع   

  .بغية تيسري القيام بإجراءات إقليمية منسقة ضد التهديد الذي ميثله جيش الرب للمقاومة
ويف وقت الحق، عقد اجتماع وزاري إقليمي ركز على معاجلـة مـسألة جـيش الـرب                   - ٢٩

 ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول ١٤ و ١٣ألفريقي، يف يـومي  للمقاومة برعاية مفوضية االحتاد ا  
ــا    . يف بــانغوي ــدا، ومجهوريــة أفريقي ــار مــن أوغن وحــضر االجتمــاع مــسؤولون حكوميــون كب

الوســطى، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وجنــوب الــسودان، والــسودان، وممثلــون لفرنــسا، 
وقــدمت عــدة مقترحــات مــن أجــل . والواليــات املتحــدة، واالحتــاد األورويب، واألمــم املتحــدة

معاجلة املشاكل الـيت يـسببها جـيش الـرب للمقاومـة، مبـا يف ذلـك تعـيني مبعـوث خـاص معـين                         
ــانغوي يرأســها مفــوض االحتــاد        ــسيق يف ب ــة مــشتركة للتن ــشاء آلي ــة؛ وإن ــرب للمقاوم جبــيش ال

دخل وستـضم قـوة التـ   . األفريقي للسالم واألمـن؛ وإنـشاء لـواء مـشترك أو قـوة تـدخل إقليميـة               
اإلقليمية وحدات من اجليوش الوطنية للبلدان األربعة املتضررة من جيش الرب للمقاومـة، مـن               
ــامبيو،       ــشاء مركــز للعمليــات املــشتركة يف ي أجــل االضــطالع بعمليــات عــسكرية وكــذلك إن

ــدخل وتقاســم املعلومــات       ــة للت ــه مهمــة مجــع اســتخبارات كافي ــسند إلي ــسودان، ُت ــوب ال . جن
ودعــا . ري تعزيــز مركــز املعلومــات املــشترك للعمليــات يف دونغــو  وعــالوة علــى ذلــك، ســيج 

االجتماع أيضا إىل تعبئة املوارد من أجل تقدمي املـساعدة اإلنـسانية إىل املـدنيني املتـضررين مـن              
  .أعمال العنف اليت يقوم هبا جيش الرب للمقاومة

ثــة تقنيــة ، قامــت بع٢٠١١أبريــل / نيــسان٥مــارس إىل / آذار١٦وخــالل الفتــرة مــن    - ٣٠
تابعة لالحتـاد األفريقـي بزيـارة البلـدان األربعـة املتـضررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة مـن أجـل                         
مناقشة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع بـانغوي، ال سـيما إنـشاء قـوة التـدخل اإلقليميـة                    

وجـرى تنـاول االسـتنتاجات الـيت توصـلت إليهـا البعثـة يف اجتمـاع              . ومراكز تقاسم املعلومات  
لــوزراء دفــاع البلــدان األربعــة املتــضررة مــن جــيش الــرب للمقاومــة، عقــد يف أديــس أبابــا يف    

ــران ٨ ــي     /حزي ــاد األفريق ــة االحت ــدها يف قم ــه وجــرى تأيي ــدت  يوني ــيت عق ــا   ال ــاالبو، غيني يف م
وطلبــت مجعيــة رؤســاء الــدول إىل جملــس الــسالم  . ٢٠١١ يونيــه/حزيــران ٣٠االســتوائية، يف 

  .د األفريقي أن يتخذ إجراءات عاجلة بشأن تنفيذ التوصياتواألمن التابع لالحتا
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، وتلقـى  ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٢٧واجتمع جملـس الـسالم واألمـن يف أديـس أبابـا يف               - ٣١
. معلومات مستكملة من مفوضـية االحتـاد األفريقـي بـشأن التخطـيط لتنفيـذ توصـيات الـوزراء                   

أن تقدم تقريرا بشأن تنفيذ مبـادرة االحتـاد         لس، طلب إىل املفوضية     اجملويف البيان الذي أصدره     
األفريقي للتعاون اإلقليمي من أجل القـضاء علـى جـيش الـرب للمقاومـة مـن أجـل متكينـه مـن               

ودعـا أيـضا األمـم املتحـدة والـشركاء اآلخـرين إىل أن              . اإلذن بعمليات قـوة التـدخل اإلقليميـة       
  .واللوجسيتيدعموا املبادرة، ال سيما من خالل تقدمي الدعم املايل 

ويقوم فريق للتخطيط األساسي املتكامل، أنـشأته مفوضـية االحتـاد األفريقـي يف أديـس         - ٣٢
أبابا، بوضع طرائق ملبادرات االحتاد األفريقي بدعم من جهات التخطيط التابعـة ملكتـب األمـم                

وعلــى وجــه اخلــصوص، . املتحــدة لــدى االحتــاد األفريقــي وغــريه مــن كيانــات األمــم املتحــدة  
مايــة املــدنيني مــن أجــل حلإعــداد مــشروع خطــة البعثــة والترتيبــات اللوجــستية واســتراتيجية   مت

ومــن املتوقــع إيفــاد بعثــة تقيــيم تقــين أخــرى إىل  . التــدخل اإلقليميــة، ضــمن أمــور أخــرى  قــوة
البلدان املتضررة من جـيش الـرب للمقاومـة خـالل األشـهر املقبلـة ومـن املتوقـع أن يبـدأ عمـل                        

إال أن مثة عددا من التحـديات الـيت تعـوق إنـشاء القـوة،      . ٢٠١٢قليمية يف عام   التدخل اإل  قوة
مبا يف ذلك عملية تعيني املبعوث اخلاص اليت مل تزل معلقة، وتوضيح ترتيبات القيـادة والرقابـة،          

  .وتعبئة املوارد الالزمة لنشر القوة يف الوقت املناسب وكي تبدأ عملها بالكامل
ــا يقــضي بــرتع ســالح    ٢٠١٠ مــايو/ أيــار٢٤ويف   - ٣٣ ــاراك أوبامــا قانون ــرئيس ب ، وقــع ال

  قـانون عـام للواليـات املتحـدة      (٢٠٠٩الرب للمقاومة وقانون إنعاش مشال أوغندا لعـام        جيش
ــه إىل كــــونغرس  ٢٠١٠نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٢٤ويف ). ١٧٢-١١١ ، قــــدمت حكومتــ

وتضم االسـتراتيجية عـدة ركـائز    . الواليات املتحدة استراتيجية للتصدي جليش الرب للمقاومة 
تـشمل زيـادة محايــة املـدنيني؛ وتعزيـز العدالــة واملـصاحلة يف املنطقـة املتــضررة مـن جـيش الــرب         

 مـن أرض املعركـة هـو وكبـار قـادة جـيش              إقـصائه للمقاومة؛ والقبض على جوزيف كـوين أو        
 علـى االنـشقاق عـن       الرب للمقاومة؛ وتشجيع املقاتلني املتبقيني التابعني جليش الرب للمقاومـة         

ــساعدات        ــصال امل ــة إي ــادة إمكاني ــاجهم؛ وزي ــسرحيهم وإعــادة إدم ــزع ســالحهم وت اجلــيش ون
  .اإلنسانية واستمرار تقدمي اإلغاثة إىل اجملتمعات املتضررة

ــشرين األول١٤ويف   - ٣٤ ــوبر/ تـ ــونغرس    ٢٠١١ أكتـ ــا كـ ــاراك أوبامـ ــرئيس بـ ــر الـ ، أخطـ
ويــضم . ز للقتــال يف منطقــة وســط أفريقيــا  فــرد عــسكري جمهــ ١٠٠الواليــات املتحــدة بنــشر  

 إقـصاء الـيت تعمـل مـن أجـل         “ قـوات البلـدان الـشريكة     ”الفريق مستشارين لتقدمي املشورة إىل      
جوزيــــف كــــوين وغــــريه مــــن كبــــار قــــادة جــــيش الــــرب للمقاومــــة مــــن أرض املعركــــة،   

ن األفـراد   وأشـار إىل أ   . مشتركني فيما يتعلـق بـاملقر والـشؤون اللوجـستية واالتـصاالت            وأفرادا



S/2011/693  
 

11-57382 11 
 

ســوف يقــدمون املعلومــات واملــشورة واملــساعدة إىل القــوات اإلقليميــة وســوف ينتــشرون يف    
أوغندا، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وجنـوب الـسودان، رهنـا           

وعالوة على ذلك، فلن يشتبكوا مـع قـوات جـيش الـرب للمقاومـة               . مبوافقة حكومة كل منها   
  .عرضوا إلطالق النار عليهمت إال إذا

  
  األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة للرد على جيش الرب للمقاومة  -خامسا  

  جهود التنسيق اإلقليمية    
جتتمع عمليات السالم لألمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهوريـة الكونغـو               - ٣٥

/ لـك االجتمـاع الـذي ُعقـد يف حزيـران          الدميقراطية وجنوب السودان والسودان دوريا مبا يف ذ       
ــه  ــات       ٢٠١٠يوني ــات وتتخــذ خطــوات لتحــسني تقاســم املعلوم ــستوى رؤســاء البعث ــى م  عل

ومشـل  . والتنسيق من أجل التصدي بشكل أفضل للخطر الذي يـشكله جـيش الـرب للمقاومـة               
ة ذلك إنـشاء مراكـز تنـسيق معنيـة جبـيش الـرب للمقاومـة داخـل البعثـات املعنيـة، وإنـشاء خليـ               

ــو        ــة الكونغـ ــتقرار يف مجهوريـ ــق االسـ ــدة لتحقيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــا يف بعثـ ــسيق مقرهـ تنـ
 املتعلقـة بالـشؤون     ،وباملثل، عّزز مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تبادل املعلومات       . الدميقراطية

 بـني األفرقـة     ،اإلنسانية بشأن احلوادث وحتركات الـسكان ذات الـصلة جبـيش الـرب للمقاومـة              
ــة ل ــو      القطريـ ــة الكونغـ ــطى ومجهوريـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــدا ومجهوريـ ــسانية يف أوغنـ ــشؤون اإلنـ لـ

ويف الوقت نفسه، بدأت مفوضية حقوق اإلنـسان، بالعمـل مـع            . الدميقراطية وجنوب السودان  
ــرب          ــها جــيش ال ــيت يرتكب ــسان ال ــوق اإلن ــهاكات حق ــر عــن انت ــداد تقري شــركاء آخــرين، إع

 وذلـك بغيـة مـساعدة    اجلماعـة ل الـيت تقـوم هبـا هـذه     للمقاومة يف املنـاطق املتـضررة مـن األعمـا        
السلطات الوطنية واألمم املتحدة واجملتمع املـدين يف معاجلـة الُبعـد املتعلـق حبقـوق اإلنـسان مـن                    

  .مشكلة جيش الرب للمقاومة بطريقة أكثر تكامال
ــرة مــن    - ٣٦ ــار٢٧ إىل ١٦ويف الفت ــايو / أي ــيم    ٢٠١١م ــة تقي ــم املتحــدة بعث ــدت األم ، أوف
. عددة التخصصات إىل البلدان املتضررة واجتمعت أيضا مع االحتاد األفريقـي يف أديـس أبابـا      مت

وقد قّيمت البعثة التطـورات املتعلقـة جبـيش الـرب للمقاومـة الـيت طـرأت منـذ املفاوضـات الـيت                       
 واستعرضـت اجلهـود الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة للـرد علـى التحـدي                 ٢٠٠٨أجريت يف عام    
ــشكّله   ــذي ي ــدرات ا    ال ــضا ردود وق ــة واستعرضــت أي ــرب للمقاوم ــم املتحــدة يف  جــيش ال ألم

وقد انعكست نتائج وتوصيات البعثة يف قرار تعزيز دعـم األمـم املتحـدة لالسـتراتيجية                . املنطقة
اإلقليميــة املقترحــة لالحتــاد األفريقــي واجلهــود الــيت تبــذهلا البلــدان املتــضررة مــن جــيش الــرب    

 املتحـدة مـن أجـل    للمقاومة، فضال عن حتسني مواءمة وتنسيق اجلهود اخلاصة اليت تبذهلا األمـم   
  .زيادة أثر الرد اجلماعي للمنظمة إىل احلد األقصى
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ــارس / آذار٢ويف   - ٣٧ ــا يف      ٢٠١١م ــة وســط أفريقي ــم املتحــدة ملنطق ــب األم ــشئ مكت ، أُن
وســيدعم املكتــب اجلهــود الــيت تبــذهلا بلــدان منطقــة وســط أفريقيــا مــن أجــل توطيــد    . ليربفيــل

. الـــسالم واالســـتقرار العـــابرة للحـــدودالـــسالم ومنـــع نـــشوب نزاعـــات ومواجهـــة حتـــديات  
وســيكّلف املكتــب أيــضا مبهمــة العمــل كمركــز تنــسيق سياســي إقليمــي لألمــم املتحــدة بــشأن  

ويف هـذا الـصدد، أجـرى ممثلـي اخلـاص لوسـط أفريقيـا ورئـيس                 . مسألة جيش الرب للمقاومـة    
ــا مــشاورات مــع قــادة املنطقــة واالحتــاد      األفريقــي مكتــب األمــم املتحــدة ملنطقــة وســط أفريقي

وكيانات األمم املتحدة املتواجدة يف البلدان املتـضررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة بـشأن سـبل                    
  .حتقيق التقدم فيما يتعلق بالتصدي للخطر الذي يشكله جيش الرب للمقاومة

، استضاف مكتـب األمـم املتحـدة        ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١١ و   ١٠ويف يومي     - ٣٨
اعا لكيانات األمم املتحدة املتواجـدة يف بلـدان وسـط أفريقيـا وذلـك               ملنطقة وسط أفريقيا اجتم   

ملناقشة سـبل تعزيـز اختـاذ هنـج منـسق لـدعم األمـم املتحـدة ملـساعي الـسالم يف املنطقـة وزيـادة                          
  . مبا يف ذلك جيش الرب للمقاومة،فعالية التصدي لتهديدات األمن اإلقليمي العابرة للحدود

مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي على حنو وثيـق مـع   ويف هذا الصدد، ينّسق      - ٣٩
مكتب األمم املتحدة ملنطقة وسط أفريقيا وغريه من كيانات األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي                 

وهو يعمل بـشكل وثيـق مـع االحتـاد األفريقـي يف             . بشأن املسائل املتعلقة جبيش الرب للمقاومة     
ــق ا   ــدعم يف التخطــيط لفري ــّسق مكتــب األمــم   . لتخطــيط األساســي املتكامــل تقــدمي ال كمــا ين

املتحدة لدى االحتاد األفريقي على حنـو وثيـق مـع مكتـب األمـم املتحـدة ملنطقـة وسـط أفريقيـا                       
كمـا تتـضمن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة            . بشأن مسائل سياسية تتعلق جبـيش الـرب للمقاومـة         

وبعثـة األمـم املتحـدة يف جنـوب الـسودان          لتحقيق االستقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          
ومن املهـم التنـسيق   . خمططني عسكريني على أهبة االستعداد لتقدمي املساعدة، حسب االقتضاء    

الوثيق بني عمليات األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف املنطقـة وقـوة التـدخل اإلقليميـة مـن أجـل                       
  .جناح مبادرة االحتاد األفريقي

 الطفــل يف بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف   وتواصــل عناصــر محايــة   - ٤٠
مجهورية الكونغو الدميقراطية وبعثة األمم املتحدة يف جنـوب الـسودان ومكتـب األمـم املتحـدة                 
املتكامــل لبنــاء الــسالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى واملكاتــب القطريــة ملنظمــة األمــم املتحــدة 

التعـاون بـشأن مـسائل حتظـى باالهتمـام املـشترك لـديها فيمـا               يف املنطقـة    ) اليونيـسيف (للطفولة  
وجيري التعاون يف هذا الصدد عن طريق شـبكة أنـشأها ويـديرها             . يتعلق جبيش الرب للمقاومة   

ــدعم مــن مقــر اليونيــسيف ومكتــب ممثلــي اخلــاص لــشؤون       ــدا، ب مكتــب اليونيــسيف يف أوغن
ما يتعلق باملسائل التنفيذية، ومـن بينـها        وتكفل الشبكة التنسيق في   . األطفال والرتاعات املسلحة  
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ــادة           ــة وإع ــرب للمقاوم ــتطفهم جــيش ال ــذين اخ ــال ال ــراح األطف ــإطالق س ــة ب ــسائل املتعلق امل
توطينهم، فضال عن القيـام بعمليـات الرصـد اإلقليمـي لالنتـهاكات الـيت يرتكبـها جـيش الـرب               

عامــل املعــين باألطفــال للمقاومــة ضــد األطفــال وتقــدمي تقــارير عنــها إىل فريــق جملــس األمــن ال  
ــسلحة  ــصراعات امل ــشاء شــبكة واســعة مــن مــصادر املعلومــات   . وال ــال ومت إن ــة باألطف ،  املتعلق

باالعتماد على منظمات حملية ومنظمات غري حكومية دولية وموظفي األمم املتحدة املنتـشرين             
  . يف املناطق املتضررة من جيش الرب للمقاومة

ــيت     - ٤١ ــتجابة ملــشاعر القلــق ال ــة يف جمــال محايــة الطفــل       واس  أعربــت عنــها أطــراف فاعل
يتعلق بتعامل قوات الدفاع الـشعبية األوغنديـة مـع األطفـال الـذين كـانوا مـرتبطني جبـيش                     فيما

الرب للمقاومة، وضعت قوات الدفاع الشعبية األوغندية إجراءات تـشغيلية موحـدة السـتقبال             
ب للمقاومة نتيجة عمليات عـسكرية يف       وتسليم األطفال والنساء الذين انفصلوا عن جيش الر       

وتتـــوخى . مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وجنـــوب الـــسودان  
اإلجــراءات التــشغيلية املوحــدة نقــل األطفــال والنــساء علــى الفــور إىل وكــاالت دوليــة حلمايــة  

ــوطن، حيثمــا كــان ذلــك مناســبا     ــهم وإعــادهتم إىل ال ــشة  وجتــري ح. األطفــال لرعايت ــا مناق الي
الطرائــق العمليــة لتنفيــذ اإلجــراءات التــشغيلية املوحــدة مــن جانــب قــوات الــدفاع الــشعبية          
األوغندية واألمم املتحدة يف أوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة             

  .وجنوب السودان
  

  مجهورية الكونغو الدميقراطية    
حدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،          تركز بعثة منظمة األمم املت      - ٤٢

يف املقام األول، متشيا مع واليتها، على تعزيز محاية املـدنيني مـن التهديـد الـذي يـشكله جـيش                     
وحتقيقــا هلــذه الغايــة، ُينــشر مــا يقــرب مــن . الــرب للمقاومــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة

 العليا وتتـألف مـن كتيبـة مـشاة وسـرية قـوات خاصـة،                 فرد من قوات البعثة يف أويلي      ١ ٢٠٠
وباإلضـافة إىل ذلـك، تفـتح       . جنبا إىل جنب مع ثالث طـائرات عموديـة للخـدمات العـسكرية            

 مبــا يف ذلــك ،وحــدات هندســية عــسكرية حمــورا رئيــسيا لــدعم إيــصال املــساعدات اإلنــسانية   
 إصـالح بعـض مكاتـب    وجيـري أيـضا  . طريقان مـن دونغـو إىل فـاراجي ومـن دونغـو إىل دورو            

  .احلكم احمللي يف دونغو
، ٢٠٠٩أبريـل   /ومشلت عملية مظلة روديا العسكرية اليت تضطلع هبا البعثة منذ نيسان            - ٤٣

 ٥ ٠٠٠بصورة رئيسية يف أويلـي العليـا ولكـن أيـضا يف أويلـي الـسفلى، بالتنـسيق مـع حـوايل                       
ــشر      ــة ُن ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسلحة جلمهوري ــوات امل ــرد مــن الق ــن   ف ــة م ــة، جمموع وا يف املنطق

يونيـه،  /ويف حزيـران  . العمليات هتدف إىل محاية املدنيني وردع هجمات جيش الرب للمقاومة         
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أجنزت البعثة نشر كتيبة من القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية دّرهبا مـدّربون مـن               
ات املـسلحة جلمهوريـة     وهـي تقـدم دعمـا لوجيـستيا ألفـراد القـو           . الواليات املتحدة، يف دونغو   

الكونغو الدميقراطية الـذين يقومـون بعمليـات ضـد جـيش الـرب للمقاومـة وفقـا لـسياسة بـذل                       
العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان عند تقدمي دعـم مـن األمـم املتحـدة إىل قـوات أمنيـة غـري                 

  .تابعة هلا
 منها بدوريات ليال وهنـارا      وأنشأت البعثة عددا من قواعد العمليات املتقدمة اليت تقوم          - ٤٤

 مبــا يف ذلــك حراســة الــسوق ومرافقــة املــزارعني يف   ،وتــضطلع مبجموعــة مــن أنــشطة احلمايــة  
، قامــت البعثــة بعمليــات يف منــاطق  ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األولويف . طــريقهم إىل حقــوهلم

 جـيش  دورو وبنغادي ونغيليما ونيانغارا يف أويلي العليـا، هتـدف إىل ردع أي هجمـات يـشنها     
  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨الرب للمقاومة يف هناية السنة، مثل اهلجمات اليت وقعت يف عامي 

ــة قاعــدهتا يف دونغــو يف متــوز    - ٤٥ ــشاء البعث ــه /ومنــذ إن ــة لتــشجيع  ٢٠٠٧يولي ، تقــوم حبمل
مقاتلي جيش الرب للمقاومة على االنشقاق عنه وااللتحاق بربنـامج لـرتع الـسالح والتـسريح                

وُتنـتج وحـدة هـذا الربنـامج منـشورات          . دة التـوطني واإلعـادة إىل الـوطن       وإعادة اإلدماج وإعا  
بلغــات حمليــة وتــشترك اجليــوش العاملــة يف املنــاطق املتــضررة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى          

 أيـضا مـن أجـل     الوحـدة عمـل تو. ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان يف توزيعهـا  
واملوجــات ) FM(يــة تبــث علــى موجــات تــضمني التــردد  إنــشاء أو تعزيــز حمطــات إذاعــة إقليم

ــو         ــسودان، ودونغ ــوب ال ــزو، جبن ــانبيو وإي ــا الوســطى، وي ــة أفريقي ــو، جبمهوري ــصرية يف أوب الق
كما تعزز البعثة شبكة إنـذار اجملتمعـات احملليـة الـيت        . وفاراجي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    

احملليـة إخطـار    ، تتـيح للمجتمعـات      الـسفلى  يوأويلتديرها الكنيسة الكاثوليكية يف أويلي العليا       
 جهـازا  ٢٥ومت حـىت اآلن تركيـب   . أو البعثـة بـأي هجـوم وشـيك أو فعلـي        /السلطات احمللية و  

  .السلكيا تعمل على الترددات العالية يف جمتمعات حملية كجزء من هذه املبادرة
تـوطني واإلعـادة إىل   وقامت وحدة نزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وإعـادة ال       - ٤٦

 مـن عناصـر جـيش الـرب للمقاومـة ونقلـهم إىل أوغنـدا                ١٠٠الوطن بإعـادة تـوطني أكثـر مـن          
ويف الوقت نفسه، استجاب عدد أكرب ّممن فـروا         . وجنوب السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى    

من جيش الـرب للمقاومـة لرسـائل نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وإعـادة التـوطني                      
إلعادة إىل الوطن، حيث قاموا بإعادة توطني أنفـسهم أو قامـت جهـات فاعلـة أخـرى، مثـل           وا

وأفـادت معظـم العناصـر ممـن مت اسـتجواهبم      . قوات الدفاع الشعبية األوغندية، بإعادة توطينـهم     
  . بأن هذه الرسائل كان هلا تأثري إجيايب على القرار الذي اختذوه بالفرار
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 وكــاالت تابعــة لألمــم املتحــدة  ٨ غــري حكوميــة دوليــة و   منظمــة٢٠وتقــدم حــوايل   - ٤٧
الصليب األمحر الدولية وعـدد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة املـساعدة اإلنـسانية                    وجلنة
وهــي  . املنــاطق املتــضررة مــن جــيش الــرب للمقاومــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة         يف

ات ذات أولويـة يف حمـاور يف بونيـا ودونغـو     أشـد االحتياجـات اإلنـسانية إحلاحـاً يف قطاعـ      تلـيب 
، تعـزز تواجـد اجلهـات اإلنـسانية يف أويلـي الـسفلى، مبـا يف ذلـك عـن            ٢٠١١عام    ويف .وأنغو

ــق ختــصيص   ــة     ٤,٤طري ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــصندوق اجملمــع يف مجهوري ــون دوالر مــن ال  ملي
 وتـساهم هـذه     .ارئواحلصول على أموال إضافية عن طريق الصندوق املركـزي ملواجهـة الطـو            

اجلهات الفاعلة يف الشؤون اإلنسانية أيـضا يف إنـشاء ُنظـم لإلنـذار املبكـر بالتعـاون الوثيـق مـع                      
 وتشمل األنشطة اإلنسانية األخرى تقـدمي املـساعدة لـضحايا العنـف اجلنـسي               .اجملتمعات احمللية 

  . األخرىاتواالعتداء
دة لــشؤون محايــة الطفــل، جنبــا إىل وباإلضــافة إىل ذلــك، يــساعد موظفــو األمــم املتحــ  - ٤٨

جنب مع شركاء رئيسيني من بينهم جلنة الصليب األمحـر الدوليـة، األطفـال الـذين يفـرون مـن             
وتيـسر البعثـة نقـل      . جيش الرب للمقاومة، وييسرون إعادهتم إىل الوطن ومل مشلهم مع أسرهم          

ويقــيم هــؤالء . ام بــذلك حيثمــا تتــوفر القــدرة علــى القيــ،هــؤالء األطفــال إىل بلــداهنم األصــلية
األطفــال يف مراكــز عبــور يف بونيــا، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ويــامبيو وجوبــا، جنــوب   

  .السودان، وغولو، أوغندا، وذلك يف انتظار نقلهم إىل بلداهنم األصلية وعند وصوهلم إليها
ــة الكونغـــ       - ٤٩ ــة يف مجهوريـ ــرب للمقاومـ ــيش الـ ــن جـ ــضررة مـ ــاطق املتـ ــرا ألن املنـ و ونظـ

الدميقراطية تتسم بأهنا نائية وغري آمنة، أصبح إنشاء وصيانة سـبل للوصـول إىل الـسكان الـذين                  
إذ أن شــبكات . حيتــاجون إىل املــساعدة أمــرا صــعبا ومكلفــا للغايــة علــى املنظمــات اإلنــسانية   

ــة لنقــل عــاملني وســلع لألغــراض اإلنــسانية      . الطــرق حمــدودة، ممــا يــستلزم إقامــة جــسور جوي
ت إنسانية والبعثة بإصالح عدد من الطـرق، إال أنـه مـا زال يتعـذر الوصـول إىل                   وقامت وكاال 

كمـا يتعـرض الـسكان الـذين        . الكثري من املناطق بسبب حلول موسـم األمطـار وانعـدام األمـن            
 أحيانـــا للنـــهب مـــن جانـــب جـــيش الـــرب للمقاومـــة أو قـــوات األمـــن   ،يتلقـــون مـــساعدات

وتفـرض  “ ال ضـرر وال ضـرار  ”نظمـات اإلنـسانية هنـج    ويف هذا الـصدد، تطّبـق امل     . الكونغولية
  .قيودا على أنشطتها عند الضرورة

  
  مجهورية أفريقيا الوسطى    

ــن جــيش الــرب            - ٥٠ ــضررة م ــاطق املت ــاق حمــدود يف املن ــى نط ــم املتحــدة عل تتواجــد األم
ا وانتــهت واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــ . للمقاومــة، مبــا يف ذلــك منطقــة أوبــو

، وانسحب أفراد حفـظ الـسالم التـابعون هلـا           ٢٠١٠ديسمرب  /الوسطى وتشاد يف كانون األول    
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ومن املتوقع نـشر بعثـة تقييميـة يف    .  اليت يتواجد فيها جيش الرب للمقاومة  ،من مقاطعة فاكاغا  
مبومــو ومبومــو العليــا مــن أجــل تقيــيم احلالــة األمنيــة، بغيــة إنــشاء مكتــب تــابع ملكتــب تنــسيق  

  .إلنسانية خالل األشهر املقبلةالشؤون ا
وأنشأ مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى فريقـا                   - ٥١

عامال من أجل تعزيز التنسيق وتقاسم املعلومات بشأن املسائل املتعلقـة جبـيش الـرب للمقاومـة                 
 دوليـة، وفريـق األمــم   يـضم مـسؤولني حكـوميني، ومنظمـات إقليميــة ودون إقليميـة، وأوسـاط      

وطُلـب إىل بعثـة توطيـد الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى االنـضمام إىل                   . املتحدة القطـري  
  .الفريق العامل كمراقب

 مــن الوكــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة األغذيــة  ١٥وتقــدم   - ٥٢
اقــع يف منــاطق حــضرية تقــع ضــمن  واملــأوى والــدعم الطــيب إىل املــشردين داخليــا يف أربعــة مو 

وجرى أيضا تقدمي املـساعدة للمجتمعـات املـضيفة    . املناطق املتضررة من جيش الرب للمقاومة   
ــة       ــالغ مــن جــراء العــبء الواقــع علــى املــوارد احمللي ــا، الــيت حلــق هبــا ضــرر ب . للمــشردين داخلي

 بشكل رئيـسي علـى      وازدادت إجراءات االستجابة اإلنسانية يف املنطقة مؤخرا، ولكنها تقتصر        
املنـاطق احلـضرية وينبغـي توسـيع نطاقهـا لتــشمل القـرى بتقـدمي مـساعدة إمنائيـة إضـافية طويلــة           

وال يــزال الوضــع . إال أن إمكانيــة إيــصال املــساعدات اإلنــسانية تــشكل حتــديا كــبريا  . األجــل
م عناصـر   األمين غري مستقر ويندر تنقل موظفي الشؤون اإلنسانية برا ويستلزم ذلك أن تـرافقه             

من القوات املـسلحة جلمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ممـا جيعـل النقـل اجلـوي البـاهظ التكلفـة هـو                        
  .اخليار الوحيد يف الكثري من احلاالت

  
  جنوب السودان    

ــوز         - ٥٣ ــشئت يف مت ــيت أن ــسودان، ال ــوب ال ــم املتحــدة يف جن ــة األم ــه/أُســندت إىل بعث  يولي
ودان واجلهـات الفاعلـة اإلقليميـة بغيـة حتـسني           ، والية التنسيق مع حكومـة جنـوب الـس         ٢٠١١

وحتقيقا هلذه الغايـة، تعمـل      . محاية املدنيني يف املناطق املتضررة من نشاط جيش الرب للمقاومة         
بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان انطالقا من عمـل بعثـة األمـم املتحـدة يف الـسودان علـى                    

  .جبيش الرب للمقاومةزيادة جهودها العسكرية واملدنية فيما يتعلق 
بعثـــة، بالتنـــسيق مـــع قـــوات الـــدفاع الـــشعبية األوغنديـــة ومفوضـــية شـــؤون الوتقـــوم   - ٥٤

الالجئني، بتقدمي مساعدات طبية إىل األطفال الذين أنقـذهتم قـوات الـدفاع الـشعبية األوغنديـة           
 من جـيش الـرب للمقاومـة أثنـاء عمليـات عـسكرية يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ومجهوريـة                     

ــسودان    ــوب ال ــة، وجن ــو الدميقراطي ــسق . الكونغ ــشعبية     الوتن ــدفاع ال ــوات ال ــع ق ــضا م ــة أي بعث
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األوغندية ودائرة شرطة جنوب السودان فيما يتعلق بإعادة األشخاص الذين مت اختطـافهم مـن               
  .قبل إىل أوغندا

وتقدم مخس وكاالت تابعة األمـم املتحـدة، ومثـاين منظمـات غـري حكوميـة، واملنظمـة                    - ٥٥
دولية للهجرة، وجلنة الصليب األمحر الدولية، اخلدمات الصحية والغذائية، واملـأوى، وامليـاه،              ال

ويف . واملرافق الصحية، واخلدمات التعليميـة، إىل املنـاطق املتـضررة مـن جـيش الـرب للمقاومـة                 
 مايو، أوصت بعثة لتقييم األمن الغذائي قام هبا شركاء يف اجملـال اإلنـساين بتقـدمي حـصص                 /أيار

ينـاير حـىت احلـصاد      / شخص مـشرد منـذ كـانون الثـاين         ٧ ٣٠٠غذائية ملدة ثالثة أشهر إىل حنو       
وسيتم اإلهناء التدرجيي لعمليات تقدمي مـساعدات غذائيـة للمـشردين           . أغسطس/األول يف آب  

  .لفترة طويلة بالتماشي مع سياسة احلكومة الرامية إىل تقليل االعتماد على املساعدة اخلارجية
ســبتمرب، أصــدر جملــس الــوزراء يف جنــوب الــسودان سياســة جديــدة    / أيلــول٢٣ ويف  - ٥٦

بشأن نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، حتدد األساس القانوين للربنـامج الـوطين املقبـل،               
 مبـن فـيهم احملـاربون    ،الذي سيدعم، ضمن مجلة أمور، احملاربني السابقني يف األراضـي األجنبيـة          

وسيقدم الربنامج اجلديد املساعدة إىل أفراد من بينـهم مـن           . ب للمقاومة السابقون يف جيش الر   
وباإلضـافة  . اختطفهم جيش الرب للمقاومة، مبن فيهم أفراد من غري مـواطين جنـوب الـسودان      

إىل عمليــات الرصــد املــشتركة، يــستمر التعــاون فيمــا بــني بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق 
ــو  ــة الكونغـ ــتقرار يف مجهوريـ ــسودان،    االسـ ــدة يف جنـــوب الـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة وبعثـ  الدميقراطيـ

باالشـتراك مـع اللجنـة املعنيـة بنــزع الــسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج يف جنـوب الــسودان،          
وذلــك بــشأن إعــادة عناصــر ســابقة يف جــيش الــرب للمقاومــة إىل أوطاهنــا، وقــد عــادت آخــر  

ــسودان يف    ــها إىل ال ــة من ــول٨جمموع ــسيف   وباإلضــ. ســبتمرب/ أيل ــك، دعمــت اليوني افة إىل ذل
 من الـشركاء الـوطنيني والـدوليني يف جمـال احلمايـة بـشأن رصـد احلـوادث املتعلقـة             ٢٢تدريب  

  .جبيش الرب للمقاومة يف والييت غرب االستوائية وغرب حبر الغزال، واإلبالغ عنها
  

  أوغندا    
ري لإلنعــاش والتنميــة، انطالقــا مــن الربنــامج اهلــام اخلــاص بفريــق األمــم املتحــدة القطــ   - ٥٧

وتواجده امليداين املوسع يف مشال أوغندا، اضطلع الفريق بشكل مجـاعي بربنـامج خمـصص لبنـاء                
ويعاجل الربنامج املـسائل الـيت تـسهم يف         . السالم بتمويل من صندوق األمم املتحدة لبناء السالم       

 وتـضطلع تـسع وكـاالت    .النـزاع ويدعم اجلهات الفاعلة والديناميات اليت تعزز حتقيـق الـسالم     
وصناديق وبرامج تابعة لألمم املتحدة هبذا الربنامج املشترك، وهو يقدم مـساعدة متخصـصة يف         
جمال اإلدماج وإعادة اإلدماج إىل األسر املعيشية اليت تعوهلا نساء، واألسـر املعيـشية للمـشردين                

ندة نفـسية، ورعايـة مؤقتـة،       ويقدم الربنامج أيـضا مـسا     . داخليا، والعائدين، واحملاربني السابقني   
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ويــدعم مل مشــل األطفــال الــذين كــانوا مــرتبطني ســابقا جبماعــات مــسلحة واألطفــال اآلخــرين  
وتـساعد مفوضـية حقـوق اإلنـسان كـذلك حكومـة أوغنـدا يف        . املتضررين مـن أعمـال العنـف      

 توفري قـدرات  إقامة آليات للعدالة االنتقالية بالتماشي مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وتيسر          
  .للوساطة وتسوية الرتاعات وبناء السالم

وفيما يتعلق بأنشطة احلماية، ستقوم مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني باإلهنـاء                - ٥٨
وسـتتوىل جلنـة حقـوق اإلنـسان       . ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١التدرجيي لعملياهتا حبلـول     

أنـشطة تعزيـز    وبالفعـل يف تنفيـذ رصـد احلمايـة           وقـد بـدأت      ،األوغندية املسؤولية من املفوضـية    
وعالوة على ذلك، فمن املتوقع أن تستمر جلنة حقوق اإلنسان األوغنديـة يف             . حقوق اإلنسان 

  .جهودها الرامية إىل تسوية قضايا األراضي اليت مل يبت فيها منذ فترة طويلة
  

ت املـستمرة الـيت     وما زلـت أشـعر بـالقلق بـشأن الطـابع الوحـشي والعـشوائي للـهجما                  - ٥٩
يــشنها جــيش الــرب للمقاومــة علــى املــدنيني، الــيت أســفرت عــن وفيــات وعمليــات اختطــاف    

وقــد انقــسم جــيش الــرب .  شــخص يف البلــدان املتــضررة٤٤٠ ٠٠٠وســلب وتــشريد حــوايل 
ــة ال تتواجــد فيهــا أجهــزة        ــاطق نائي ــا تعمــل يف من للمقاومــة إىل مجاعــات صــغرية مــستقلة ذاتي

ــة أو تتواجــد   ــة      حكومي ــا الوســطى ومجهوري ــة أفريقي ــشية وذلــك يف مجهوري ــصورة هام ــا ب فيه
ويف الوقت الذي ال تزال فيه هذه اهلجمـات مـستمرة،           . الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان   

  . على وجه الدقةوعدد أفرادهيصعب تقدير قدرات جيش الرب للمقاومة 
نطقــة وســط أفريقيــا،  ويــشكل جــيش الــرب للمقاومــة هتديــدا عــرب وطــين خطــري يف م    - ٦٠

ورغم أنه ليس لديه جدول أعمال سياسي واضح، ال يزال يرتكب انتهاكات خطـرية للقـانون             
ــدويل و  ــدويل حلقــانون الاإلنــساين ال ــسكان    ال ــسان، وينــشر الرعــب واخلــوف بــني ال قــوق اإلن

ديـد  وأكرر الدعوة إىل اختاذ إجراءات حامسة يف الوقت املناسب للقضاء على هـذا الته            . احملليني
وإلقــاء القــبض علــى القــادة الــذين وّجهــت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة اهتامــات إلــيهم والتــصدي  

  .بفعالية للتحديات اليت تفرضها أنشطة هذه اجلماعة
وتتحمل حكومات البلدان املتضررة من جيش الرب للمقاومة املسؤولية الرئيسية عـن              - ٦١

وقـد اختـذت خطـوات      .  جـيش الـرب للمقاومـة      قيادة وتنسيق تدابري ُتتخذ للقـضاء علـى هتديـد         
ــسقة ضــد هــذه        ــام بعمليــات عــسكرية من هامــة يف هــذا الــصدد، مبــا يف ذلــك عــن طريــق القي

بيد أن قـوات األمـن الـوطين يف هـذه البلـدان تفتقـر             . وجيب أن تستمر هذه اخلطوات    . اجلماعة
ع االســتخبارات إىل جمموعـة كاملــة مـن املــوارد والقـدرات يف جمــاالت مثـل اللوجــستيات ومجـ     

ولـذلك، أحـث الـشركاء      . ة مـع هـذه املـشكلة مبفردهـا        والقوة اجلوية، من أجل التعامـل بفعاليـ       
املعنيني على تقدمي الدعم الالزم جلهودهـا، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بتبـادل املعلومـات يف الوقـت              
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ل ومـن املهـم أيـضا تنفيـذ أي عمـ     . املناسب عن مكان تواجد مجاعـات جـيش الـرب للمقاومـة      
ــدويل       ــدويل والقــانون ال عــسكري ضــد جــيش الــرب للمقاومــة مبــا ميتثــل للقــانون اإلنــساين ال

  .اإلنسان حلقوق
وجيــب علــى ســبيل االســتعجال تعزيــز القــدرة الــشاملة للــدول املتــضررة علــى بــسط       - ٦٢

فلـيس مـن    . سلطتها يف مجيع  أحناء أراضيها، ومحايـة الـسكان املـدنيني، وإنفـاذ سـيادة القـانون                 
 املصادفة أنـه قـد مت اإلبـالغ عـن معظـم هجمـات جـيش الـرب للمقاومـة يف منـاطق نائيـة                          قبيل
وأحـث الـسلطات الوطنيـة يف       . لدولـة أو تتواجـد فيهـا بـصورة ضـئيلة          ل أجهـزة تتواجد فيهـا     ال

ــز          ــة وجنــوب الــسودان علــى تعزي ــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري
سلطات الدولـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق بـاإلدارة املدنيـة وقـوات                جهودها لتوسيع نطاق تواجد     

وسـيعزز تواجـد األمـم املتحـدة يف البلـدان األربعـة املتـضررة        . األمن ومؤسسات سيادة القانون 
مــن جــيش الــرب للمقاومــة دعمهــا هلــذه اجلهــود الوطنيــة، وأحــث اجلهــات املاحنــة علــى تــوفري 

  .ملبادرات أيضاالتمويل الالزم من أجل االضطالع هبذه ا
وأُعرب عن ترحييب باملبـادرة الـيت اختـذها االحتـاد األفريقـي لوضـع اسـتراتيجية إقليميـة                     - ٦٣

وأحـث  . للتصدي جليش الرب للمقاومة، حيث أهنا تتيح فرصة هامـة الختـاذ إجـراءات منـسقة               
تنفيـذ  سـتكمال و  الاالحتاد األفريقي على العمل مع البلدان املتضررة من جيش الرب للمقاومـة             

وأشــجع، علــى وجــه اخلــصوص، االحتــاد . هــذه االســتراتيجية اإلقليميــة يف أقــرب وقــت ممكــن
األفريقي على اإلسراع يف تعيني املبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي للمناطق املتضررة مـن جـيش               

وتقـف األمـم املتحـدة علـى     . الرب للمقاومة واستكمال ختطيط وتفعيل قـوة التـدخل اإلقليميـة        
ستعداد لدعم االستراتيجية اإلقليمية لالحتاد األفريقي عن طريق كيانات األمـم املتحـدة             أهبة اال 

ــة  ــضا جهــود االحتــاد     . املتواجــدة يف املنطق ــدعم أي ــدويل األوســع علــى أن ي وأشــجع اجملتمــع ال
  .األفريقي يف هذا الصدد

ــسكري     - ٦٤ ــي للهــدف الع ــو  وينبغ ــرب    ا األطــول أجــال وه ــد جــيش ال ــى هتدي ــضاء عل لق
اومــة أال يــصرف االنتبــاه عــن احلاجــة امللحــة لتخفيــف اآلثــار اإلنــسانية الــيت تترتــب علــى  للمق

 جـيش الـرب للمقاومـة علـى أسـاس حجمـه             يشكلهوينبغي عدم تقييم التهديد الذي      . هجماته
ــسانية         ــدنيني والعواقــب اإلن ــى م ــيت شــّنها عل ــاس اهلجمــات ال ــا مبقي ــه العــسكرية، وإمن أو قدرت

ومل حتـظ األزمـة اإلنـسانية النامجـة عـن هـذه       . إلنـسان بالنـسبة للـضحايا   واملترتبة علـى حقـوق ا   
اجلماعة املسلحة باهتمام كاف من اجملتمع الدويل، ويلـزم رفـع مـستوى اسـتجابته لـذلك علـى                   

ويلــزم تــوفري إعــادة التأهيــل املناســب لــضحايا هجمــات جــيش الـــرب         . ســبيل االســتعجال  
 التزامهـــا إزاء الـــشركاء يف اجملـــال اإلنـــساين وأحـــث اجلهـــات املاحنـــة علـــى تعزيـــز. للمقاومـــة
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ــدعم      يف ــسودان بـ ــة وجنـــوب الـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــطى ومجهوريـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ مجهوريـ
  . اجلهود هذه
ــدا ووكــاالت األمــم املتحــدة الــيت ظلــت تعمــل فيمــا يتعلــق بوضــع        - ٦٥ وأُثــين علــى أوغن
 األوغنديــة بــشأن إطــالق ةع الــشعبي املوحــدة الــيت اعتمــدهتا قــوات الــدفايةجــراءات التــشغيلاإل

يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى الـــوطين وأُشـــجع قـــوات األمـــن . ســـراح األطفـــال وتـــسليمهم
 موحـدة مماثلـة     يةومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان على اعتماد إجراءات تـشغيل         

  .وتنفيذها بالتعاون الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة حلماية الطفل
وأُشــجع الــدول األعــضاء واجلهــات الفاعلــة األخــرى علــى ضــمان الرصــد والتحليــل      - ٦٦

 عـرب   وتقدمي التقارير بـصورة حمـددة يف مجيـع البلـدان املتـضررة ووضـع نظـام لتبـادل املعلومـات                    
، خاصــة فيمــا يتعلــق بالفظــائع الــيت ُترتكــب ضــد النــساء واألطفــال، واالغتــصاب          احلــدود

وينبغــي تــوفري املــوارد الكافيــة للتــدخالت الطبيــة      . كراهبــاإلواالســترقاق اجلنــسي والــزواج   
ــدخالت    ــا مــن الت ــا يف ذلــك تقــدمي     املربجمــةوالنفــسية وغريه ــاجني مــن هــذه اهلجمــات، مب  للن

  .تعويضات وغريها من ُسبل االنتصاف، حسب االقتضاء
 وأُهيب جبميع األطراف إتاحة إمكانية وصول املنظمات اإلنسانية بـصورة آمنـة ودون               - ٦٧

ويشكّل جـيش الـرب للمقاومـة هتديـدا أمنيـا كـبريا للمنظمـات               . عوائق إىل السكان املتضررين   
اإلنــسانية، وجيعــل ُبعــد الكــثري مــن األمــاكن والعقبــات اللوجــستية يف الوصــول إليهــا هــذه          

وجيب بذل املزيد من اجلهود من أجل تقـدمي املـساعدة    . العمليات مكلفة وتستغرق وقتا طويال    
  .شد احلاجة إليهاملن ُهم يف أ

 حياول مقاتلون من جـيش الـرب للمقاومـة تـرك هـذه اجلماعـة، يواجهـون عـدة                    ماوفي  - ٦٨
خماطر وحتديات، وأُشجع حكومـات البلـدان املتـضررة علـى مواصـلة بـذل جهودهـا مـن أجـل                     

 أيــضا وأُعــرب عــن تــرحييب. تيــسري انــشقاق مقــاتلي جــيش الــرب للمقاومــة وإعــادة إدمــاجهم
  .يبذهلا شركاء دوليون يف هذا الصددباجلهود اليت 

وأدعو الدول املتضررة من جيش الرب للمقاومة إىل اختاذ التدابري الوطنية الالزمة ملنـع                - ٦٩
وتشكّل حماسـبة مـرتكيب اجلـرائم عـن اجلـرائم الـيت            . اإلفالت من العقاب وتعزيز سيادة القانون     

وينبغـي اختـاذ إجـراءات    .  املـستقبل  ارتكـاب هـذه اجلـرائم يف    حيـول دون يرتكبوهنا رادعـا هامـا    
 كبـار قـادة   بإلقـاء القـبض علـى   وامر اليت أصدرهتا احملكمة اجلنائيـة الدوليـة        األدون إبطاء إلنفاذ    

ويف هـذا الـصدد، أرحـب بـاخلطوات الـيت      . جيش الرب للمقاومة، ومن بينهم جوزيـف كـوين    
مقاومــة مـن العقــاب علــى  اختـذهتا حكومــة أوغنـدا إلهنــاء إفـالت عناصــر تابعـة جلــيش الـرب لل     
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بيد أنه ينبغي النظـر يف تعـديل قـانون العفـو      . ارتكاب جرائم دولية وانتهاكات حلقوق اإلنسان     
  . األوغندي من أجل ضمان أن يفي باملعايري الدولية

ــرب        - ٧٠ ــة للتــصدي ملــشكلة جــيش ال ــة األمــم املتحــدة اإلجــراءات الالزم وتتخــذ منظوم
ن خـالل بـذل جهـود سياسـية وجهـود حفـظ الـسالم وحقـوق            للمقاومة بطريقة أكثر فعالية مـ     

اإلنــسان وجهــود إنــسانية وإمنائيــة يف أوغنــدا ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة الكونغــو   
ويف هــذا الــصدد، يــسرين أن أُعلــن أنــه قــد اُتخــذت خطــوات  . الدميقراطيــة وجنــوب الــسودان

دة، مبـا يف ذلـك مكتـب األمـم املتحـدة        لتعزيز التنسيق والتالحم فيما بـني كيانـات األمـم املتحـ           
  .  وسط أفريقيا ملنطقةلدى االحتاد األفريقي ومكتب األمم املتحدة

وقد شّجعين أيضا تعزيز قـدرات حفـظ الـسالم لـدى األمـم املتحـدة يف إطـار والياهتـا                       - ٧١
أنه أن وإمكانياهتا يف مواقع استراتيجية يف املناطق املتضررة من جيش الرب للمقاومة مما مـن شـ   

 حفـظ   بعثاتبيد أن   .  املدنيني وتيسري العمليات اإلنسانية    على هجمات    شن يساعد على ردع  
دهــا احملــدودة وتنــافس   املنطقــة تعــاين مــن قيــود بــسبب موار  الــسالم التابعــة لألمــم املتحــدة يف 

  .األولويات املنوطة هبا، وجماالت عملياهتا اليت تقتصر على احلدود الوطنية
 وسـط أفريقيـا، بـصفته     ملنطقـة  ذلك، فقـد كلّفـُت مكتـب األمـم املتحـدة      وعالوة على   - ٧٢

 الـسياسي لألمـم املتحـدة لـشؤون جـيش الـرب للمقاومـة يف املنطقـة، وبالتعـاون             التنسيقمركز  
الوثيق مع مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة املتواجـدة يف امليـدان، بتوثيـق الـروابط يف عمـل                 

  .خرين وتيسري التنسيق وتبادل املعلومات فيما بينهااألمم املتحدة والشركاء اآل
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	2 - ويقدِّم التقرير معلومات مستوفاة عن التطورات الرئيسية المتعلقة بجيش الرب للمقاومة منذ صدور تقريري السابق عن المسألة، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2006 (S/2006/478)، مع التركيز بوجه خاص على العامين الماضيين. ويقدِّم معلومات عن الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وبخاصة مبادرات الأمم المتحدة، بهدف التصدي للتحدي الذي يفرضه جيش الرب للمقاومة، ويوصي بخطوات يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة لمواصلة تعزيز دعمها للجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل حماية المدنيين ووضع حد نهائي لتهديد جيش الرب للمقاومة. ويستكمل التقرير المعلومات المتصلة بجيش الرب للمقاومة الواردة في تقاريري المنتظمة عن عمليات الأمم المتحدة للسلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان، ومكتب الأمم المتحدة لمنطقة وسط أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي.
	ثانيا - الخلفية
	3 - تسبَّب جيش الرب للمقاومة في تعرُّض الملايين من المدنيين لمعاناة كبيرة في بلدان عدة بمنطقة البحيرات الكبرى ومنطقة وسط أفريقيا، منذ أن بدأ يشنّ عملياته في الثمانينات من القرن الماضي في شمال أوغندا. وفي التسعينات من القرن الماضي ومطلع العقد الماضي، دفعت العمليات المتوالية التي نفَّذتها قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في شمال أوغندا بجيش الرب للمقاومة للاتجاه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان على نطاق واسع، وبعد عام 2008، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. واتخذت عدة مبادرات لإيجاد حل سلمي للنزاع، بما في ذلك الجهود المبذولة بين عام 2006 وعام 2008 لتيسير التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
	4 - وفي 8 تموز/يوليه 2005، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية أوامر مختومة بإلقاء القبض على خمسة من كبار قادة جيش الرب للمقاومة هم جوزيف كوني وفنسنت أوتي وأوكوت أوديامبو ودومينيك أونغوين وراسكا لوكويا لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أوغندا من عام 2000 إلى عام 2005. وقد فُضت أختام مظاريف أوامر إلقاء القبض عليهم في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2005. وقد أُنهيت الإجراءات ضد آراسكا لوكويا في 11 تموز/يوليه 2007، بعد التأكد من وفاته. ويُفترض أن فنسنت أوتي قد توفي، رغم أن الظروف المحددة لوفاته ما زالت موضع خلاف ولم تقرر المحكمة الجنائية الدولية بعد إنهاء الإجراءات ضده. وما زال الهاربون الثلاثة الباقون يشاركون بنشاط في الفظائع التي يرتكبها جيش الرب للمقاومة في هذه المنطقة دون الإقليمية. 
	5 - وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، عيَّن الأمين العام السابق كوفي عنان الرئيس السابق لموزامبيق، السيد جواكيم ألبرتو شيسانو، مبعوثاً خاصاً للأمين العام معنياً بالمناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة، ومنحه ولاية واسعة للتصدي للآثار المترتبة على أنشطة جيش الرب في المنطقة، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوبي السودان وشمال أوغندا. وقد جددتُ هذه الولاية في عام 2007 وأنشأتُ مكتباً سياسياً صغيراً في كمبالا لتيسير الجهود التي يبذلها مبعوثي الخاص.
	6 - وفي آذار/مارس 2008، بعد أشهر من الجهود المكثفة التي بذلها أصحاب المصلحة الإقليميون والدوليون لإنهاء النزاع، وضع ممثلون لحكومة أوغندا وجيش الرب للمقاومة الصيغة النهائية لاتفاق السلام النهائي. لكن قائد جيش الرب للمقاومة، جوزيف كوني، رفض التوقيع عليه، وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، شنَّت أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عمليات عسكرية مشتركة (عملية البرق والرعد) ضد هذه الجماعة المسلحة. وعُلق بالتالي دور مبعوثي الخاص في تيسير العملية، نظراً لانعدام الفرص أمام مواصلة المداولات السياسية. وفي حين أدَّت هذه العمليات إلى طرد جيش الرب للمقاومة من عدة أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإنها أسفرت كذلك عن نتائج خطيرة على الصعيد الإنساني، وما زال الكثير من المدنيين المتضررين يعيشون حالة تشرد.
	7 - وفي أعقاب هذه العمليات العسكرية، التي انتهت رسمياً في آذار/مارس 2009، يُعتقد أن جيش الرب للمقاومة قد انقسم إلى عدة جماعات كثيرة التنقل، تعمل على نطاق منطقة واسعة، من أبا في مقاطعة أويلي العليا، عبر أنغو في مقاطعة أويلي السفلى بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ومن بيراو في مقاطعة فاكاغا إلى أوبو في مقاطعة مبومو العليا بجمهورية أفريقيا الوسطى؛ إلى ولاية غرب الاستوائية وأحياناً ولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان.
	8 - وحالياً، تفيد التقديرات بأن جيش الرب للمقاومة يضم أقل من 500 محارب يعملون تحت قيادة جوزيف كوني. لكن تنبغي الإشارة إلى التباين الواسع في الآراء بشأن العدد المتبقِّي من محاربي جيش الرب للمقاومة، وهي مجرد تقديرات. وفي أيلول/سبتمبر، وردت تقارير غير مؤكَّدة مفادها أن مجموعات من محاربي جيش الرب للمقاومة انتقلت من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى شرق جمهورية أفريقيا الوسطى وولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان عقب تلقي أوامر بهذا المعنى من جوزيف كوني. وفي حين أفيد بأن جوزيف كوني وأوكوت أوديامبو بقيا في جمهورية أفريقيا الوسطى، فإن كبار القادة الآخرين في جيش الرب للمقاومة ما زالوا كثيري التنقل.
	9 - وفي أعقاب عملية البرق والرعد، واصلت قوات الأمن الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان شنَّ عمليات عسكرية ضد جيش الرب للمقاومة في المناطق المتضررة، كلٌّ في بلدها. وعلى وجه الخصوص، شنَّت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، بموافقة الحكومات المعنية وبدعم لوجيستي من الولايات المتحدة الأمريكية، عمليات عسكرية مشتركة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. وأدَّت هذه العمليات إلى الحد بدرجة كبيرة من قوة جيش الرب للمقاومة ومن قدرته على القيام بعمليات على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. ورغم النجاح النسبي الذي حققته العمليات العسكرية، ما زالت هذه المجموعة تمثل تهديداً أمنياً خطيراً للمدنيين في ظل القدرات المحدودة لقوات الأمن الوطني في البلدان المتضررة.
	10 - وبالفعل، تواجه قوات الأمن الوطني في هذه البلدان قيوداً هائلة على المستويين التعبوي واللوجيستي، وجمع المعلومات الاستخبارية، في تصدِّيها للعصابات الصغيرة المكوَّنة من محاربي جيش الرب للمقاومة والتي تشنُّ هجمات قائمة على الكر والفر ضد المجتمعات المحلية المعزولة في مناطق ذات قدرات محدودة جداً على صعيد الأمن وتواجد الدولة وتوافر الاتصالات وسهولة الوصول إلى تلك المناطق.
	ثالثا - أثر أنشطة جيش الرب للمقاومة والتهديد الناجم عنها
	11 - تشكل الهجمات العشوائية التي يشنُّها جيش الرب للمقاومة على المدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد نجمت عنها أزمة إنسانية خطيرة في البلدان المتضررة. وبين شهر كانون الثاني/يناير وشهر آب/ أغسطس 2011، تلقى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقارير تفيد عن شنِّ جيش الرب للمقاومة 254 هجوما على مدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، أسفرت عن وفاة 126 شخصاً واختطاف 368 آخرين. ويقدَّر عدد المشردين داخلياً أو الأشخاص الذين يعيشون كلاجئين بسبب هجمات جيش الرب للمقاومة بنحو 000 440 شخص في الوقت الحالي. ويبلغ عدد المشردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها 000 335 شخص.
	12 - وعادةً، تشمل الهجمات التي يشنها جيش الرب للمقاومة، دون عقاب، أعمال قتل، واختطاف (الأطفال والنساء بوجه خاص)، وتجنيد الفتيان والفتيات واستخدامهم كمحاربين وفي أدوار أخرى، وأشكالاً جسيمة من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاسترقاق الجنسي، والزواج بالإكراه، وأعمال التشويه، والسلب، وتدمير الممتلكات. وتواجه نساء كثيرات من اللواتي تعرَّضن لاختطاف واستُخدمن في الاسترقاق الجنسي الوصم وصعوبات كبيرة في إعادة الاندماج في مجتمعاتهن الأصلية.
	13 - ويبدو أن الهجمات الأخيرة التي شُنت كانت تهدف إلى كفالة بقاء هذه الجماعة عن طريق سلب الأغذية والأدوية والأسلحة واختطاف الأطفال. ويشكل قيام عناصر مسلحة أخرى بشنِّ هجمات انتهازية تحاكي هجمات جيش الرب للمقاومة في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة مدعاة للقلق، كما جعلت من الصعب تحديد المسؤولية عن حوادث معينة.
	14 - وكان لهجمات جيش الرب للمقاومة أثر ضار كذلك على أنشطة المساعدة الإنسانية. وحركة السلع التجارية في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة محدودة جداً، وخصوصاً في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يجب على القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى حماية قوافل السلع والمساعدات الإنسانية. وينبغي أيضاً نقل العاملين في المجال الإنساني والسلع الخفيفة عن طريق الجو بصورة عامة.
	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	15 - شُنت أغلبية هجمات جيش الرب للمقاومة التي وردت تقارير بشأنها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي مقاطعة أويلي العليا بشكل رئيسي، ولكن أيضا في مقاطعة أويلي السفلى، وبخاصة في شمال أنغو، بمقاطعة أوريينتال. وشملت هذه الهجمات مذابح على نطاق واسع، مثل التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2008، حينما أفادت التقارير بمقتل أكثر من 700 شخص في فاراجي ودورو ودوروما، وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، حينما أفيد بمقتل أكثر من 300 شخص في ماكومبو واختطاف 206 أشخاص، بينهم 80 طفلاً على الأقل.
	16 - وما زال جيش الرب للمقاومة يشكل السبب الرئيسي وراء تشريد أكثر من 000 335 شخص في أويلي العليا وأويلي السفلى. وخلال النصف الأول من عام 2011، تعرض نحو 000 49 شخص للتشريد حديثاً في مقاطعة أوريينتال. واستوطن معظم المشردين داخلياً في مدن صغيرة، مما ألقى بعبء إضافي على الهياكل الأساسية المحلية المحدودة كالمدارس والخدمات الطبية ومرافق المياه. ويُقيم حوالي 85 في المائة من المشردين داخلياً مع أسَر مُضيفة تعاني أصلاً من فقر مدقع، فيما يُقيم من تبقَّى منهم في مستوطنات عشوائية للمشردين داخلياً في إقليمي دونغو وإيرومو. 
	17 - وتسبَّب التهديد الناجم عن جيش الرب للمقاومة كذلك في فرار نحو 000 20 كونغولي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جنوب السودان، حيث حصل 000 15 منهم على مركز اللاجئين. وفرَّ 800 4 كونغولي آخر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في حين لجأ نحو 300 1 من مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تعرض بلدهم لهجمات جيش الرب للمقاومة. وبين كانون الثاني/يناير 2010 وتموز/يوليه 2011، عاد نحو 000 143 من الكونغوليين المشردين في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة إلى ديارهم. وعاد 000 5 من اللاجئين الكونغوليين الآخرين من جنوب السودان، فيما عاد 800 آخرين من جمهورية أفريقيا الوسطى منذ شباط/فبراير. وهبط معدل العائدين في عام 2011 لخشية الكثيرين من العودة إلى مواطنهم الأصلية والتعرض لهجمات أخرى لجيش الرب للمقاومة.
	18 - وتتمثل التحديات الرئيسية الماثلة أمام مجتمعات المشردين في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في عدم إمكانية الوصول إلى الحقول الزراعية لانعدام الأمن وقلة الفرص البديلة لكسب العيش فيما عدا الزراعة. وأسهم ذلك في زيادة تفاقم أوضاع السكان وزيادة اعتمادهم على المعونة الإنسانية. ومما يزيد من حدة ضعف السكان المدنيين قلة الخدمات والبنى التحتية الاجتماعية الأساسية، بما فيها الطرق والمدارس والمراكز الصحية.
	جمهورية أفريقيا الوسطى
	19 - رغم تراجع عدد الهجمات، تواصل مجموعات صغيرة مؤلفة من 5 إلى 10 من عناصر جيش الرب للمقاومة شنَّ أعمال عنف خطيرة ضد مدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك أعمال قتل وسلب واختطاف. وبين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2011، سجَّل الشركاء في مجال العمل الإنساني وقوع 26 هجوما في جمهورية أفريقيا الوسطى، مما أسفر عن وفاة 14 شخصا وإصابة 7 أشخاص بجراح واختطاف 122 آخرين. وبين 19 أيلول/سبتمبر و 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011، شنَّ مهاجمون عمليات على ثلاث قرى في مقاطعات مبومو ومبومو العليا (بالقرب من أوبو) وكوتو العليا، مما أدى إلى وفاة شخصين واختطاف آخر وتشريد المئات. وما زال مرتكبو هذه الهجمات مجهولي الهوية. وفي عام 2010، قُتل نحو 83 شخصاً وأُصيب 13 آخرين بجراح نتيجةً لهجمات جيش الرب للمقاومة، بالإضافة إلى اختطاف 324 آخرين - أُطلق سراح 121 منهم فقط أو لاذوا بالفرار. 
	20 - وفي 10 آب/أغسطس 2011، بلغ عدد المشردين داخلياً في مبومو ومبومو العليا 152 19 شخصاً نتيجةً لأنشطة جيش الرب للمقاومة، كما بقي نحو 800 4 لاجئ من جمهورية الكونغو الديمقراطية في البلد. وأُفيد عن تشكيل مجموعات للدفاع عن النفس في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة في مبومو العليا.
	جنوب السودان
	21 - في جنوب السودان، ينشط جيش الرب للمقاومة في معظم الأحيان في ولايتي الاستوائية وغرب بحر الغزال، حيث أُفيد عن وقوع ثلاثة حوادث منذ تموز/يوليه 2011. ومع التحسن العام في الحالة الأمنية، عاد بعض المشردين داخلياً إلى ديارهم لاستئناف الأنشطة الزراعية، فيما لا يزال آخرون يعتمدون على المساعدات الغذائية. ويساعد ”رماة السهام“ أو ”حرَّاس الوطن“، وهي مجموعة للدفاع عن النفس أُنشئت في عام 2010، وقوات الدفاع الشعبية الأوغندية، مع الدعم من جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان، في حماية المجتمعات المحلية من جيش الرب للمقاومة في غرب الاستوائية. لكن النتائج والآثار بعيدة المدى الناجمة عن وجود هذه الجماعات المدنية المسلحة العاملة خارج قيادة وسيطرة الحكومة أمر يبعث على القلق.
	أوغندا
	22 - عاد معظم الأشخاص الذين كانوا مشردين من قبل من جراء أنشطة جيش الرب للمقاومة في شمال أوغندا البالغ عددهم 1.8 مليون شخص إلى قراهم الأصلية أو تم إدماجهم محليا في أماكن أخرى. وظل نحو 000 80 مشرد داخليا مقيمين في ستة مخيمات في شمال أوغندا، غير قادرين على العودة إلى موطنهم نظرا لوجود ألغام أرضية ومنازعات على الأراضي، ضمن عقبات أخرى. ويجري اتخاذ خطوات من أجل التوصل إلى حلول دائمة للمشردين داخليا السابقين، بسبل من بينها تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية واستعادة القدرات الإنتاجية الزراعية لشمال أوغندا. وفي هذا الصدد، أعلنت حكومة أوغندا في حزيران/يونيه 2011 تمديد خطة السلام والإنعاش والتنمية في شمال أوغندا لفترة خمسة أعوام إضافية بعد الموعد المتوقع لإنجازها في منتصف عام 2012. ويجري إعداد المرحلة الثانية من الخطة مع تلقي إسهامات من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
	رابعا - الجهود الوطنية والإقليمية والدولية
	23 - خلال السنتين الماضيتين، اتخذت حكومات البلدان الأربعة المتضررة من جيش الرب للمقاومة والشركاء الإقليميون والدوليون طائفة من التدابير الرامية للتصدي لمسألة جيش الرب للمقاومة ولأثر الأنشطة التي يقوم بها.
	24 - واجتمع في كينشاسا يومي 29 و 30 أيلول/سبتمبر رؤساء أركان الدفاع في البلدان المتضررة، بمشاركة ممثلي بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقيادة الولايات المتحدة في أفريقيا، من أجل استعراض العمليات التي تجرى ضد جيش الرب للمقاومة. وقد أُوصي، ضمن جملة أمور، بإقامة تعاون وتنسيق على نحو وثيق فيما بين قوات الأمن الوطنية ضمن إطار إقليمي وتعجيل الاتحاد الأفريقي بتنفيذ استراتيجيته الإقليمية المنسقة بشأن جيش الرب للمقاومة. وفي هذا الصدد، بدأ عمل مركز المعلومات المشترك للعمليات، ومقره في دونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي يضم أفرادا من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقوات الدفاع الشعبية الأوغندية، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويتمثل هدفه في تنسيق العمليات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وقوات الدفاع الشعبية الأوغندية ضد جيش الرب للمقاومة، وجمع وتحليل المعلومات بشأن أنشطة الجماعة. وعلاوة على ذلك، ينسق القادة الميدانيون لكل من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومركز المعلومات المشترك للعمليات، والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقوات الدفاع الشعبية الأوغندية، الأنشطة المتعلقة بالمختطفين الذين أطلق سراحهم من أيدي جيش الرب للمقاومة.
	25 - وفي الأشهر الأخيرة، كررت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الدعوة بأن تنسحب جميع القوات الأجنبية المنتشرة لقتال جيش الرب للمقاومة، فيما عدا تلك المشتركة في أعمال لجمع المعلومات يمكن القيام بها في نفس الأماكن التي توجد فيها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أشارت الحكومة إلى أنه لم يعد متبقيا إلا عددا ضئيلا من عناصر جيش الرب للمقاومة في البلد، وينبغي التعامل معهم باعتبارهم مسألة تتعلق بالنظام العام.
	26 - وفي 11 تموز/يوليه 2011، بدأت المحكمة العليا في أوغندا (شعبة الجرائم الدولية) محاكمة القائد السابق لجيش الرب للمقاومة توماس كوويلو عن جرائم حرب، يدعى ارتكابها في شمال أوغندا، بموجب قانون اتفاقيات جنيف لعام 1964 وتهم أخرى تندرج تحت قانون العقوبات الجنائية. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2010، تقدم السيد كوويلو بطلب للعفو عنه بموجب القانون الأوغندي للعفو، وفي 22 أيلول/سبتمبر، حكمت المحكمة الدستورية لصالح السيد كوويلو على أساس أن الدولة، برفضها تيسير منحه العفو عنه، قد عاملته بشكل غير عادل وانتهكت حقه الدستوري في الحصول على حماية القانون على قدم المساواة. وقد تقدمت الدولة باستئناف لدى المحكمة العليا، وعُلِّقت المحاكمة. 
	27 - وفي أيلول/سبتمبر 2011، تم العفو عن 130 26 من المحاربين المشتبه فيهم من جيش الرب للمقاومة وجماعات مسلحة أخرى، بموجب القانون الأوغندي للعفو، من بينهم كبار قادة سابقون لجيش الرب للمقاومة مثل كينيث بانيا، وسام كولو، وتشارلز أروب. وفي بعض الحالات، انضم بعض هذه العناصر السابقة لجيش الرب للمقاومة إلى قوات الدفاع الشعبية الأوغندية من أجل تعقب جيش الرب للمقاومة وجرى نشر هذه العناصر في مناطق كانت سابقا قد ارتكبت فيها فظائع ضد السكان المدنيين عندما كانت ضمن جيش الرب للمقاومة.
	28 - وعلى الصعيد الإقليمي، تولى الاتحاد الأفريقي دورا قياديا في تنسيق الجهود ضد جيش الرب للمقاومة منذ اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي في كمبالا في تموز/يوليه 2010. وخلال هذه القمة، تقرر أن ينظم الاتحاد الأفريقي دون إبطاء مشاورات تتركز حول اتخاذ إجراءات مع البلدان المتضررة من أنشطة جيش الرب للمقاومة والأطراف المهتمة الأخرى، بغية تيسير القيام بإجراءات إقليمية منسقة ضد التهديد الذي يمثله جيش الرب للمقاومة.
	29 - وفي وقت لاحق، عقد اجتماع وزاري إقليمي ركز على معالجة مسألة جيش الرب للمقاومة برعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، في يومي 13 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010 في بانغوي. وحضر الاجتماع مسؤولون حكوميون كبار من أوغندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان، وممثلون لفرنسا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة. وقدمت عدة مقترحات من أجل معالجة المشاكل التي يسببها جيش الرب للمقاومة، بما في ذلك تعيين مبعوث خاص معني بجيش الرب للمقاومة؛ وإنشاء آلية مشتركة للتنسيق في بانغوي يرأسها مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن؛ وإنشاء لواء مشترك أو قوة تدخل إقليمية. وستضم قوة التدخل الإقليمية وحدات من الجيوش الوطنية للبلدان الأربعة المتضررة من جيش الرب للمقاومة، من أجل الاضطلاع بعمليات عسكرية وكذلك إنشاء مركز للعمليات المشتركة في يامبيو، جنوب السودان، تُسند إليه مهمة جمع استخبارات كافية للتدخل وتقاسم المعلومات. وعلاوة على ذلك، سيجري تعزيز مركز المعلومات المشترك للعمليات في دونغو. ودعا الاجتماع أيضا إلى تعبئة الموارد من أجل تقديم المساعدة الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من أعمال العنف التي يقوم بها جيش الرب للمقاومة.
	30 - وخلال الفترة من 16 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل 2011، قامت بعثة تقنية تابعة للاتحاد الأفريقي بزيارة البلدان الأربعة المتضررة من جيش الرب للمقاومة من أجل مناقشة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع بانغوي، لا سيما إنشاء قوة التدخل الإقليمية ومراكز تقاسم المعلومات. وجرى تناول الاستنتاجات التي توصلت إليها البعثة في اجتماع لوزراء دفاع البلدان الأربعة المتضررة من جيش الرب للمقاومة، عقد في أديس أبابا في 8 حزيران/يونيه وجرى تأييدها في قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في مالابو، غينيا الاستوائية، في 30 حزيران/يونيه 2011. وطلبت جمعية رؤساء الدول إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن يتخذ إجراءات عاجلة بشأن تنفيذ التوصيات.
	31 - واجتمع مجلس السلام والأمن في أديس أبابا في 27 أيلول/سبتمبر 2011، وتلقى معلومات مستكملة من مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن التخطيط لتنفيذ توصيات الوزراء. وفي البيان الذي أصدره المجلس، طلب إلى المفوضية أن تقدم تقريرا بشأن تنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي للتعاون الإقليمي من أجل القضاء على جيش الرب للمقاومة من أجل تمكينه من الإذن بعمليات قوة التدخل الإقليمية. ودعا أيضا الأمم المتحدة والشركاء الآخرين إلى أن يدعموا المبادرة، لا سيما من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي.
	32 - ويقوم فريق للتخطيط الأساسي المتكامل، أنشأته مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بوضع طرائق لمبادرات الاتحاد الأفريقي بدعم من جهات التخطيط التابعة لمكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي وغيره من كيانات الأمم المتحدة. وعلى وجه الخصوص، تم إعداد مشروع خطة البعثة والترتيبات اللوجستية واستراتيجية لحماية المدنيين من أجل قوة التدخل الإقليمية، ضمن أمور أخرى. ومن المتوقع إيفاد بعثة تقييم تقني أخرى إلى البلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة خلال الأشهر المقبلة ومن المتوقع أن يبدأ عمل قوة التدخل الإقليمية في عام 2012. إلا أن ثمة عددا من التحديات التي تعوق إنشاء القوة، بما في ذلك عملية تعيين المبعوث الخاص التي لم تزل معلقة، وتوضيح ترتيبات القيادة والرقابة، وتعبئة الموارد اللازمة لنشر القوة في الوقت المناسب وكي تبدأ عملها بالكامل.
	33 - وفي 24 أيار/مايو 2010، وقع الرئيس باراك أوباما قانونا يقضي بنزع سلاح جيش الرب للمقاومة وقانون إنعاش شمال أوغندا لعام 2009 (قانون عام للولايات المتحدة 111-172). وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قدمت حكومته إلى كونغرس الولايات المتحدة استراتيجية للتصدي لجيش الرب للمقاومة. وتضم الاستراتيجية عدة ركائز تشمل زيادة حماية المدنيين؛ وتعزيز العدالة والمصالحة في المنطقة المتضررة من جيش الرب للمقاومة؛ والقبض على جوزيف كوني أو إقصائه من أرض المعركة هو وكبار قادة جيش الرب للمقاومة؛ وتشجيع المقاتلين المتبقيين التابعين لجيش الرب للمقاومة على الانشقاق عن الجيش ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم؛ وزيادة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية واستمرار تقديم الإغاثة إلى المجتمعات المتضررة.
	34 - وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أخطر الرئيس باراك أوباما كونغرس الولايات المتحدة بنشر 100 فرد عسكري مجهز للقتال في منطقة وسط أفريقيا. ويضم الفريق مستشارين لتقديم المشورة إلى ”قوات البلدان الشريكة“ التي تعمل من أجل إقصاء جوزيف كوني وغيره من كبار قادة جيش الرب للمقاومة من أرض المعركة، وأفرادا مشتركين فيما يتعلق بالمقر والشؤون اللوجستية والاتصالات. وأشار إلى أن الأفراد سوف يقدمون المعلومات والمشورة والمساعدة إلى القوات الإقليمية وسوف ينتشرون في أوغندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، رهنا بموافقة حكومة كل منها. وعلاوة على ذلك، فلن يشتبكوا مع قوات جيش الرب للمقاومة إلا إذا تعرضوا لإطلاق النار عليهم.
	خامسا - الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة للرد على جيش الرب للمقاومة
	جهود التنسيق الإقليمية
	35 - تجتمع عمليات السلام للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان دوريا بما في ذلك الاجتماع الذي عُقد في حزيران/ يونيه 2010 على مستوى رؤساء البعثات وتتخذ خطوات لتحسين تقاسم المعلومات والتنسيق من أجل التصدي بشكل أفضل للخطر الذي يشكله جيش الرب للمقاومة. وشمل ذلك إنشاء مراكز تنسيق معنية بجيش الرب للمقاومة داخل البعثات المعنية، وإنشاء خلية تنسيق مقرها في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالمثل، عزّز مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تبادل المعلومات، المتعلقة بالشؤون الإنسانية بشأن الحوادث وتحركات السكان ذات الصلة بجيش الرب للمقاومة، بين الأفرقة القطرية للشؤون الإنسانية في أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. وفي الوقت نفسه، بدأت مفوضية حقوق الإنسان، بالعمل مع شركاء آخرين، إعداد تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جيش الرب للمقاومة في المناطق المتضررة من الأعمال التي تقوم بها هذه الجماعة وذلك بغية مساعدة السلطات الوطنية والأمم المتحدة والمجتمع المدني في معالجة البُعد المتعلق بحقوق الإنسان من مشكلة جيش الرب للمقاومة بطريقة أكثر تكاملا.
	36 - وفي الفترة من 16 إلى 27 أيار/مايو 2011، أوفدت الأمم المتحدة بعثة تقييم متعددة التخصصات إلى البلدان المتضررة واجتمعت أيضا مع الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وقد قيّمت البعثة التطورات المتعلقة بجيش الرب للمقاومة التي طرأت منذ المفاوضات التي أجريت في عام 2008 واستعرضت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للرد على التحدي الذي يشكّله جيش الرب للمقاومة واستعرضت أيضا ردود وقدرات الأمم المتحدة في المنطقة. وقد انعكست نتائج وتوصيات البعثة في قرار تعزيز دعم الأمم المتحدة للاستراتيجية الإقليمية المقترحة للاتحاد الأفريقي والجهود التي تبذلها البلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة، فضلا عن تحسين مواءمة وتنسيق الجهود الخاصة التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل زيادة أثر الرد الجماعي للمنظمة إلى الحد الأقصى.
	37 - وفي 2 آذار/مارس 2011، أُنشئ مكتب الأمم المتحدة لمنطقة وسط أفريقيا في ليبرفيل. وسيدعم المكتب الجهود التي تبذلها بلدان منطقة وسط أفريقيا من أجل توطيد السلام ومنع نشوب نزاعات ومواجهة تحديات السلام والاستقرار العابرة للحدود. وسيكّلف المكتب أيضا بمهمة العمل كمركز تنسيق سياسي إقليمي للأمم المتحدة بشأن مسألة جيش الرب للمقاومة. وفي هذا الصدد، أجرى ممثلي الخاص لوسط أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمنطقة وسط أفريقيا مشاورات مع قادة المنطقة والاتحاد الأفريقي وكيانات الأمم المتحدة المتواجدة في البلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة بشأن سبل تحقيق التقدم فيما يتعلق بالتصدي للخطر الذي يشكله جيش الرب للمقاومة.
	38 - وفي يومي 10 و 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011، استضاف مكتب الأمم المتحدة لمنطقة وسط أفريقيا اجتماعا لكيانات الأمم المتحدة المتواجدة في بلدان وسط أفريقيا وذلك لمناقشة سبل تعزيز اتخاذ نهج منسق لدعم الأمم المتحدة لمساعي السلام في المنطقة وزيادة فعالية التصدي لتهديدات الأمن الإقليمي العابرة للحدود، بما في ذلك جيش الرب للمقاومة.
	39 - وفي هذا الصدد، ينسّق مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي على نحو وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لمنطقة وسط أفريقيا وغيره من كيانات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن المسائل المتعلقة بجيش الرب للمقاومة. وهو يعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي في تقديم الدعم في التخطيط لفريق التخطيط الأساسي المتكامل. كما ينسّق مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي على نحو وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لمنطقة وسط أفريقيا بشأن مسائل سياسية تتعلق بجيش الرب للمقاومة. كما تتضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مخططين عسكريين على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، حسب الاقتضاء. ومن المهم التنسيق الوثيق بين عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة وقوة التدخل الإقليمية من أجل نجاح مبادرة الاتحاد الأفريقي.
	40 - وتواصل عناصر حماية الطفل في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى والمكاتب القطرية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في المنطقة التعاون بشأن مسائل تحظى بالاهتمام المشترك لديها فيما يتعلق بجيش الرب للمقاومة. ويجري التعاون في هذا الصدد عن طريق شبكة أنشأها ويديرها مكتب اليونيسيف في أوغندا، بدعم من مقر اليونيسيف ومكتب ممثلي الخاص لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة. وتكفل الشبكة التنسيق فيما يتعلق بالمسائل التنفيذية، ومن بينها المسائل المتعلقة بإطلاق سراح الأطفال الذين اختطفهم جيش الرب للمقاومة وإعادة توطينهم، فضلا عن القيام بعمليات الرصد الإقليمي للانتهاكات التي يرتكبها جيش الرب للمقاومة ضد الأطفال وتقديم تقارير عنها إلى فريق مجلس الأمن العامل المعني بالأطفال والصراعات المسلحة. وتم إنشاء شبكة واسعة من مصادر المعلومات المتعلقة بالأطفال، بالاعتماد على منظمات محلية ومنظمات غير حكومية دولية وموظفي الأمم المتحدة المنتشرين في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة. 
	41 - واستجابة لمشاعر القلق التي أعربت عنها أطراف فاعلة في مجال حماية الطفل فيما يتعلق بتعامل قوات الدفاع الشعبية الأوغندية مع الأطفال الذين كانوا مرتبطين بجيش الرب للمقاومة، وضعت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية إجراءات تشغيلية موحدة لاستقبال وتسليم الأطفال والنساء الذين انفصلوا عن جيش الرب للمقاومة نتيجة عمليات عسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. وتتوخى الإجراءات التشغيلية الموحدة نقل الأطفال والنساء على الفور إلى وكالات دولية لحماية الأطفال لرعايتهم وإعادتهم إلى الوطن، حيثما كان ذلك مناسبا. وتجري حاليا مناقشة الطرائق العملية لتنفيذ الإجراءات التشغيلية الموحدة من جانب قوات الدفاع الشعبية الأوغندية والأمم المتحدة في أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.
	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	42 - تركز بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في المقام الأول، تمشيا مع ولايتها، على تعزيز حماية المدنيين من التهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتحقيقا لهذه الغاية، يُنشر ما يقرب من 200 1 فرد من قوات البعثة في أويلي العليا وتتألف من كتيبة مشاة وسرية قوات خاصة، جنبا إلى جنب مع ثلاث طائرات عمودية للخدمات العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، تفتح وحدات هندسية عسكرية محورا رئيسيا لدعم إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك طريقان من دونغو إلى فاراجي ومن دونغو إلى دورو. ويجري أيضا إصلاح بعض مكاتب الحكم المحلي في دونغو.
	43 - وشملت عملية مظلة روديا العسكرية التي تضطلع بها البعثة منذ نيسان/أبريل 2009، بصورة رئيسية في أويلي العليا ولكن أيضا في أويلي السفلى، بالتنسيق مع حوالي 000 5 فرد من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية نُشروا في المنطقة، مجموعة من العمليات تهدف إلى حماية المدنيين وردع هجمات جيش الرب للمقاومة. وفي حزيران/يونيه، أنجزت البعثة نشر كتيبة من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية درّبها مدرّبون من الولايات المتحدة، في دونغو. وهي تقدم دعما لوجيستيا لأفراد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يقومون بعمليات ضد جيش الرب للمقاومة وفقا لسياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان عند تقديم دعم من الأمم المتحدة إلى قوات أمنية غير تابعة لها.
	44 - وأنشأت البعثة عددا من قواعد العمليات المتقدمة التي تقوم منها بدوريات ليلا ونهارا وتضطلع بمجموعة من أنشطة الحماية، بما في ذلك حراسة السوق ومرافقة المزارعين في طريقهم إلى حقولهم. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، قامت البعثة بعمليات في مناطق دورو وبنغادي ونغيليما ونيانغارا في أويلي العليا، تهدف إلى ردع أي هجمات يشنها جيش الرب للمقاومة في نهاية السنة، مثل الهجمات التي وقعت في عامي 2008 و 2009.
	45 - ومنذ إنشاء البعثة قاعدتها في دونغو في تموز/يوليه 2007، تقوم بحملة لتشجيع مقاتلي جيش الرب للمقاومة على الانشقاق عنه والالتحاق ببرنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن. وتُنتج وحدة هذا البرنامج منشورات بلغات محلية وتشترك الجيوش العاملة في المناطق المتضررة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في توزيعها. وتعمل الوحدة أيضا من أجل إنشاء أو تعزيز محطات إذاعة إقليمية تبث على موجات تضمين التردد (FM) والموجات القصيرة في أوبو، بجمهورية أفريقيا الوسطى، ويانبيو وإيزو، بجنوب السودان، ودونغو وفاراجي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما تعزز البعثة شبكة إنذار المجتمعات المحلية التي تديرها الكنيسة الكاثوليكية في أويلي العليا وأويلي السفلى، تتيح للمجتمعات المحلية إخطار السلطات المحلية و/أو البعثة بأي هجوم وشيك أو فعلي. وتم حتى الآن تركيب 25 جهازا لاسلكيا تعمل على الترددات العالية في مجتمعات محلية كجزء من هذه المبادرة.
	46 - وقامت وحدة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن بإعادة توطين أكثر من 100 من عناصر جيش الرب للمقاومة ونقلهم إلى أوغندا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي الوقت نفسه، استجاب عدد أكبر ممّن فروا من جيش الرب للمقاومة لرسائل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين والإعادة إلى الوطن، حيث قاموا بإعادة توطين أنفسهم أو قامت جهات فاعلة أخرى، مثل قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، بإعادة توطينهم. وأفادت معظم العناصر ممن تم استجوابهم بأن هذه الرسائل كان لها تأثير إيجابي على القرار الذي اتخذوه بالفرار. 
	47 - وتقدم حوالي 20 منظمة غير حكومية دولية و 8 وكالات تابعة للأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية وعدد من المنظمات غير الحكومية الوطنية المساعدة الإنسانية في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهي تلبي أشد الاحتياجات الإنسانية إلحاحاً في قطاعات ذات أولوية في محاور في بونيا ودونغو وأنغو. وفي عام 2011، تعزز تواجد الجهات الإنسانية في أويلي السفلى، بما في ذلك عن طريق تخصيص 4.4 مليون دولار من الصندوق المجمع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والحصول على أموال إضافية عن طريق الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. وتساهم هذه الجهات الفاعلة في الشؤون الإنسانية أيضا في إنشاء نُظم للإنذار المبكر بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية. وتشمل الأنشطة الإنسانية الأخرى تقديم المساعدة لضحايا العنف الجنسي والاعتداءات الأخرى.
	48 - وبالإضافة إلى ذلك، يساعد موظفو الأمم المتحدة لشؤون حماية الطفل، جنبا إلى جنب مع شركاء رئيسيين من بينهم لجنة الصليب الأحمر الدولية، الأطفال الذين يفرون من جيش الرب للمقاومة، وييسرون إعادتهم إلى الوطن ولم شملهم مع أسرهم. وتيسر البعثة نقل هؤلاء الأطفال إلى بلدانهم الأصلية، حيثما تتوفر القدرة على القيام بذلك. ويقيم هؤلاء الأطفال في مراكز عبور في بونيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويامبيو وجوبا، جنوب السودان، وغولو، أوغندا، وذلك في انتظار نقلهم إلى بلدانهم الأصلية وعند وصولهم إليها.
	49 - ونظرا لأن المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تتسم بأنها نائية وغير آمنة، أصبح إنشاء وصيانة سبل للوصول إلى السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة أمرا صعبا ومكلفا للغاية على المنظمات الإنسانية. إذ أن شبكات الطرق محدودة، مما يستلزم إقامة جسور جوية لنقل عاملين وسلع للأغراض الإنسانية. وقامت وكالات إنسانية والبعثة بإصلاح عدد من الطرق، إلا أنه ما زال يتعذر الوصول إلى الكثير من المناطق بسبب حلول موسم الأمطار وانعدام الأمن. كما يتعرض السكان الذين يتلقون مساعدات، أحيانا للنهب من جانب جيش الرب للمقاومة أو قوات الأمن الكونغولية. وفي هذا الصدد، تطبّق المنظمات الإنسانية نهج ”لا ضرر ولا ضرار“ وتفرض قيودا على أنشطتها عند الضرورة.
	جمهورية أفريقيا الوسطى
	50 - تتواجد الأمم المتحدة على نطاق محدود في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة، بما في ذلك منطقة أوبو. وانتهت ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد في كانون الأول/ديسمبر 2010، وانسحب أفراد حفظ السلام التابعون لها من مقاطعة فاكاغا، التي يتواجد فيها جيش الرب للمقاومة. ومن المتوقع نشر بعثة تقييمية في مبومو ومبومو العليا من أجل تقييم الحالة الأمنية، بغية إنشاء مكتب تابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية خلال الأشهر المقبلة.
	51 - وأنشأ مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى فريقا عاملا من أجل تعزيز التنسيق وتقاسم المعلومات بشأن المسائل المتعلقة بجيش الرب للمقاومة يضم مسؤولين حكوميين، ومنظمات إقليمية ودون إقليمية، وأوساط دولية، وفريق الأمم المتحدة القطري. وطُلب إلى بعثة توطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى الانضمام إلى الفريق العامل كمراقب.
	52 - وتقدم 15 من الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأغذية والمأوى والدعم الطبي إلى المشردين داخليا في أربعة مواقع في مناطق حضرية تقع ضمن المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة. وجرى أيضا تقديم المساعدة للمجتمعات المضيفة للمشردين داخليا، التي لحق بها ضرر بالغ من جراء العبء الواقع على الموارد المحلية. وازدادت إجراءات الاستجابة الإنسانية في المنطقة مؤخرا، ولكنها تقتصر بشكل رئيسي على المناطق الحضرية وينبغي توسيع نطاقها لتشمل القرى بتقديم مساعدة إنمائية إضافية طويلة الأجل. إلا أن إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية تشكل تحديا كبيرا. ولا يزال الوضع الأمني غير مستقر ويندر تنقل موظفي الشؤون الإنسانية برا ويستلزم ذلك أن ترافقهم عناصر من القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى، مما يجعل النقل الجوي الباهظ التكلفة هو الخيار الوحيد في الكثير من الحالات.
	جنوب السودان
	53 - أُسندت إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، التي أنشئت في تموز/يوليه 2011، ولاية التنسيق مع حكومة جنوب السودان والجهات الفاعلة الإقليمية بغية تحسين حماية المدنيين في المناطق المتضررة من نشاط جيش الرب للمقاومة. وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان انطلاقا من عمل بعثة الأمم المتحدة في السودان على زيادة جهودها العسكرية والمدنية فيما يتعلق بجيش الرب للمقاومة.
	54 - وتقوم البعثة، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبية الأوغندية ومفوضية شؤون اللاجئين، بتقديم مساعدات طبية إلى الأطفال الذين أنقذتهم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية من جيش الرب للمقاومة أثناء عمليات عسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان. وتنسق البعثة أيضا مع قوات الدفاع الشعبية الأوغندية ودائرة شرطة جنوب السودان فيما يتعلق بإعادة الأشخاص الذين تم اختطافهم من قبل إلى أوغندا.
	55 - وتقدم خمس وكالات تابعة الأمم المتحدة، وثماني منظمات غير حكومية، والمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، الخدمات الصحية والغذائية، والمأوى، والمياه، والمرافق الصحية، والخدمات التعليمية، إلى المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة. وفي أيار/مايو، أوصت بعثة لتقييم الأمن الغذائي قام بها شركاء في المجال الإنساني بتقديم حصص غذائية لمدة ثلاثة أشهر إلى نحو 300 7 شخص مشرد منذ كانون الثاني/يناير حتى الحصاد الأول في آب/أغسطس. وسيتم الإنهاء التدريجي لعمليات تقديم مساعدات غذائية للمشردين لفترة طويلة بالتماشي مع سياسة الحكومة الرامية إلى تقليل الاعتماد على المساعدة الخارجية.
	56 - وفي 23 أيلول/سبتمبر، أصدر مجلس الوزراء في جنوب السودان سياسة جديدة بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، تحدد الأساس القانوني للبرنامج الوطني المقبل، الذي سيدعم، ضمن جملة أمور، المحاربين السابقين في الأراضي الأجنبية، بمن فيهم المحاربون السابقون في جيش الرب للمقاومة. وسيقدم البرنامج الجديد المساعدة إلى أفراد من بينهم من اختطفهم جيش الرب للمقاومة، بمن فيهم أفراد من غير مواطني جنوب السودان. وبالإضافة إلى عمليات الرصد المشتركة، يستمر التعاون فيما بين بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بالاشتراك مع اللجنة المعنية بنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جنوب السودان، وذلك بشأن إعادة عناصر سابقة في جيش الرب للمقاومة إلى أوطانها، وقد عادت آخر مجموعة منها إلى السودان في 8 أيلول/سبتمبر. وبالإضافة إلى ذلك، دعمت اليونيسيف تدريب 22 من الشركاء الوطنيين والدوليين في مجال الحماية بشأن رصد الحوادث المتعلقة بجيش الرب للمقاومة في ولايتي غرب الاستوائية وغرب بحر الغزال، والإبلاغ عنها.
	أوغندا
	57 - انطلاقا من البرنامج الهام الخاص بفريق الأمم المتحدة القطري للإنعاش والتنمية، وتواجده الميداني الموسع في شمال أوغندا، اضطلع الفريق بشكل جماعي ببرنامج مخصص لبناء السلام بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام. ويعالج البرنامج المسائل التي تسهم في النـزاع ويدعم الجهات الفاعلة والديناميات التي تعزز تحقيق السلام. وتضطلع تسع وكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة بهذا البرنامج المشترك، وهو يقدم مساعدة متخصصة في مجال الإدماج وإعادة الإدماج إلى الأسر المعيشية التي تعولها نساء، والأسر المعيشية للمشردين داخليا، والعائدين، والمحاربين السابقين. ويقدم البرنامج أيضا مساندة نفسية، ورعاية مؤقتة، ويدعم لم شمل الأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقا بجماعات مسلحة والأطفال الآخرين المتضررين من أعمال العنف. وتساعد مفوضية حقوق الإنسان كذلك حكومة أوغندا في إقامة آليات للعدالة الانتقالية بالتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتيسر توفير قدرات للوساطة وتسوية النزاعات وبناء السلام.
	58 - وفيما يتعلق بأنشطة الحماية، ستقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإنهاء التدريجي لعملياتها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وستتولى لجنة حقوق الإنسان الأوغندية المسؤولية من المفوضية، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ رصد الحماية وأنشطة تعزيز حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تستمر لجنة حقوق الإنسان الأوغندية في جهودها الرامية إلى تسوية قضايا الأراضي التي لم يبت فيها منذ فترة طويلة.
	59 - وما زلت أشعر بالقلق بشأن الطابع الوحشي والعشوائي للهجمات المستمرة التي يشنها جيش الرب للمقاومة على المدنيين، التي أسفرت عن وفيات وعمليات اختطاف وسلب وتشريد حوالي 000 440 شخص في البلدان المتضررة. وقد انقسم جيش الرب للمقاومة إلى جماعات صغيرة مستقلة ذاتيا تعمل في مناطق نائية لا تتواجد فيها أجهزة حكومية أو تتواجد فيها بصورة هامشية وذلك في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. وفي الوقت الذي لا تزال فيه هذه الهجمات مستمرة، يصعب تقدير قدرات جيش الرب للمقاومة وعدد أفراده على وجه الدقة.
	60 - ويشكل جيش الرب للمقاومة تهديدا عبر وطني خطير في منطقة وسط أفريقيا، ورغم أنه ليس لديه جدول أعمال سياسي واضح، لا يزال يرتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وينشر الرعب والخوف بين السكان المحليين. وأكرر الدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في الوقت المناسب للقضاء على هذا التهديد وإلقاء القبض على القادة الذين وجّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إليهم والتصدي بفعالية للتحديات التي تفرضها أنشطة هذه الجماعة.
	61 - وتتحمل حكومات البلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة المسؤولية الرئيسية عن قيادة وتنسيق تدابير تُتخذ للقضاء على تهديد جيش الرب للمقاومة. وقد اتخذت خطوات هامة في هذا الصدد، بما في ذلك عن طريق القيام بعمليات عسكرية منسقة ضد هذه الجماعة. ويجب أن تستمر هذه الخطوات. بيد أن قوات الأمن الوطني في هذه البلدان تفتقر إلى مجموعة كاملة من الموارد والقدرات في مجالات مثل اللوجستيات وجمع الاستخبارات والقوة الجوية، من أجل التعامل بفعالية مع هذه المشكلة بمفردها. ولذلك، أحث الشركاء المعنيين على تقديم الدعم اللازم لجهودها، بما في ذلك ما يتعلق بتبادل المعلومات في الوقت المناسب عن مكان تواجد جماعات جيش الرب للمقاومة. ومن المهم أيضا تنفيذ أي عمل عسكري ضد جيش الرب للمقاومة بما يمتثل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	62 - ويجب على سبيل الاستعجال تعزيز القدرة الشاملة للدول المتضررة على بسط سلطتها في جميع  أنحاء أراضيها، وحماية السكان المدنيين، وإنفاذ سيادة القانون. فليس من قبيل المصادفة أنه قد تم الإبلاغ عن معظم هجمات جيش الرب للمقاومة في مناطق نائية لا تتواجد فيها أجهزة للدولة أو تتواجد فيها بصورة ضئيلة. وأحث السلطات الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان على تعزيز جهودها لتوسيع نطاق تواجد سلطات الدولة، ولا سيما فيما يتعلق بالإدارة المدنية وقوات الأمن ومؤسسات سيادة القانون. وسيعزز تواجد الأمم المتحدة في البلدان الأربعة المتضررة من جيش الرب للمقاومة دعمها لهذه الجهود الوطنية، وأحث الجهات المانحة على توفير التمويل اللازم من أجل الاضطلاع بهذه المبادرات أيضا.
	63 - وأُعرب عن ترحيبي بالمبادرة التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لوضع استراتيجية إقليمية للتصدي لجيش الرب للمقاومة، حيث أنها تتيح فرصة هامة لاتخاذ إجراءات منسقة. وأحث الاتحاد الأفريقي على العمل مع البلدان المتضررة من جيش الرب للمقاومة لاستكمال وتنفيذ هذه الاستراتيجية الإقليمية في أقرب وقت ممكن. وأشجع، على وجه الخصوص، الاتحاد الأفريقي على الإسراع في تعيين المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي للمناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة واستكمال تخطيط وتفعيل قوة التدخل الإقليمية. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم الاستراتيجية الإقليمية للاتحاد الأفريقي عن طريق كيانات الأمم المتحدة المتواجدة في المنطقة. وأشجع المجتمع الدولي الأوسع على أن يدعم أيضا جهود الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
	64 - وينبغي للهدف العسكري الأطول أجلا وهو القضاء على تهديد جيش الرب للمقاومة ألا يصرف الانتباه عن الحاجة الملحة لتخفيف الآثار الإنسانية التي تترتب على هجماته. وينبغي عدم تقييم التهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة على أساس حجمه أو قدرته العسكرية، وإنما بمقياس الهجمات التي شنّها على مدنيين والعواقب الإنسانية والمترتبة على حقوق الإنسان بالنسبة للضحايا. ولم تحظ الأزمة الإنسانية الناجمة عن هذه الجماعة المسلحة باهتمام كاف من المجتمع الدولي، ويلزم رفع مستوى استجابته لذلك على سبيل الاستعجال. ويلزم توفير إعادة التأهيل المناسب لضحايا هجمات جيش الرب للمقاومة. وأحث الجهات المانحة على تعزيز التزامها إزاء الشركاء في المجال الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان بدعم هذه الجهود. 
	65 - وأُثني على أوغندا ووكالات الأمم المتحدة التي ظلت تعمل فيما يتعلق بوضع الإجراءات التشغيلية الموحدة التي اعتمدتها قوات الدفاع الشعبية الأوغندية بشأن إطلاق سراح الأطفال وتسليمهم. وأُشجع قوات الأمن الوطني في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان على اعتماد إجراءات تشغيلية موحدة مماثلة وتنفيذها بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لحماية الطفل.
	66 - وأُشجع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى على ضمان الرصد والتحليل وتقديم التقارير بصورة محددة في جميع البلدان المتضررة ووضع نظام لتبادل المعلومات عبر الحدود، خاصة فيما يتعلق بالفظائع التي تُرتكب ضد النساء والأطفال، والاغتصاب والاسترقاق الجنسي والزواج بالإكراه. وينبغي توفير الموارد الكافية للتدخلات الطبية والنفسية وغيرها من التدخلات المبرمجة للناجين من هذه الهجمات، بما في ذلك تقديم تعويضات وغيرها من سُبل الانتصاف، حسب الاقتضاء.
	67 - وأُهيب بجميع الأطراف إتاحة إمكانية وصول المنظمات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق إلى السكان المتضررين. ويشكّل جيش الرب للمقاومة تهديدا أمنيا كبيرا للمنظمات الإنسانية، ويجعل بُعد الكثير من الأماكن والعقبات اللوجستية في الوصول إليها هذه العمليات مكلفة وتستغرق وقتا طويلا. ويجب بذل المزيد من الجهود من أجل تقديم المساعدة لمن هُم في أشد الحاجة إليها.
	68 - وفيما يحاول مقاتلون من جيش الرب للمقاومة ترك هذه الجماعة، يواجهون عدة مخاطر وتحديات، وأُشجع حكومات البلدان المتضررة على مواصلة بذل جهودها من أجل تيسير انشقاق مقاتلي جيش الرب للمقاومة وإعادة إدماجهم. وأُعرب عن ترحيبي أيضا بالجهود التي يبذلها شركاء دوليون في هذا الصدد.
	69 - وأدعو الدول المتضررة من جيش الرب للمقاومة إلى اتخاذ التدابير الوطنية اللازمة لمنع الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون. وتشكّل محاسبة مرتكبي الجرائم عن الجرائم التي يرتكبونها رادعا هاما يحول دون ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل. وينبغي اتخاذ إجراءات دون إبطاء لإنفاذ الأوامر التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على كبار قادة جيش الرب للمقاومة، ومن بينهم جوزيف كوني. وفي هذا الصدد، أرحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة أوغندا لإنهاء إفلات عناصر تابعة لجيش الرب للمقاومة من العقاب على ارتكاب جرائم دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان. بيد أنه ينبغي النظر في تعديل قانون العفو الأوغندي من أجل ضمان أن يفي بالمعايير الدولية. 
	70 - وتتخذ منظومة الأمم المتحدة الإجراءات اللازمة للتصدي لمشكلة جيش الرب للمقاومة بطريقة أكثر فعالية من خلال بذل جهود سياسية وجهود حفظ السلام وحقوق الإنسان وجهود إنسانية وإنمائية في أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. وفي هذا الصدد، يسرني أن أُعلن أنه قد اتُخذت خطوات لتعزيز التنسيق والتلاحم فيما بين كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي ومكتب الأمم المتحدة لمنطقة وسط أفريقيا. 
	71 - وقد شجّعني أيضا تعزيز قدرات حفظ السلام لدى الأمم المتحدة في إطار ولاياتها وإمكانياتها في مواقع استراتيجية في المناطق المتضررة من جيش الرب للمقاومة مما من شأنه أن يساعد على ردع شن هجمات على المدنيين وتيسير العمليات الإنسانية. بيد أن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة تعاني من قيود بسبب مواردها المحدودة وتنافس الأولويات المنوطة بها، ومجالات عملياتها التي تقتصر على الحدود الوطنية.
	72 - وعلاوة على ذلك، فقد كلّفتُ مكتب الأمم المتحدة لمنطقة وسط أفريقيا، بصفته مركز التنسيق السياسي للأمم المتحدة لشؤون جيش الرب للمقاومة في المنطقة، وبالتعاون الوثيق مع جميع كيانات الأمم المتحدة المعنية المتواجدة في الميدان، بتوثيق الروابط في عمل الأمم المتحدة والشركاء الآخرين وتيسير التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها.

