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 تقرير إضايف لألمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف أوغندا  
  

 موجز 
 التـابع   رتاع املـسلح  طلب الفريق العامل املعـين باألطفـال والـ        ل  استجابة عد هذا التقرير  أُ 

 ١١ الـواردة يف الفقـرة     حبيث يتـضمن معلومـات مـستكملة بـشأن تنفيـذ التوصـية               جمللس األمن 
مــايو / أيــار٧املــؤرخ  الــصادرة عمــال بتقريــري  )S/AC.51/2007/12(اســتنتاجات الفريــق مــن 

 ).S/2007/260(عن األطفال والرتاع املسلح يف أوغندا  ٢٠٠٧
أن يقـوم مبعـوثي اخلـاص إىل املنـاطق          بـ  الفريـق العامـل      نتاجات، أوصى تسويف تلك اال   

 رئـيس وفـد     إىلرئـيس الفريـق العامـل       املتضررة من أعمال جيش الرب للمقاومـة بنقـل رسـالة            
 .ادثات السالم يف جوباجيش الرب للمقاومة إىل حم

كما يسلط التقرير الضوء على ما حدث مؤخرا من قيـام جـيش الـرب للمقاومـة عـرب           
احلـــدود بتجنيـــد واســـتخدام أطفـــال مـــن مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، ومجهوريـــة الكونغـــو    

 .م توصياتميقراطية، وجنوب السودان، ويقدالد
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 مقدمة -أوال  
 التـابع    املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح        طلب الفريق العامـل   ل  استجابة أُعد هذا التقرير   - ١

 مـن   ١١  الـواردة يف الفقـرة     جمللس األمن حبيث يورد معلومات مستكملة بـشأن تنفيـذ التوصـية           
 ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٧ املؤرخ    عمال بتقريري  ة، الصادر )S/AC.51/2007/12(استنتاجات الفريق   

 ).S/2007/260(ن األطفال والرتاع املسلح يف أوغندا ع
 بأن يقوم مبعوثي اخلـاص إىل املنـاطق املتـضررة            استنتاجاته وقد طلب الفريق العامل يف     - ٢

انو، سبأعمــال جــيش الــرب للمقاومــة، وهــو رئــيس مجهوريــة موزامبيــق الــسابق، جــواكيم شيــ
  يف حمادثـات الـسالم   للمقاومـة إىل  رب إىل رئيس وفد جيش ال      رئيس الفريق العامل   بنقل رسالة 
 :جوبا اليت
تلفت نظر رئـيس وفـد جـيش الـرب للمقاومـة يف حمادثـات جوبـا للـسالم إىل              )أ( 

حقيقـــة أن جملـــس األمـــن قـــد تلقـــى تقريـــري عـــن األطفـــال والـــرتاع املـــسلح يف أوغنـــدا           
)S/2007/260(             األطفـال  ، مع التشديد على أنه مل تلح أي دالئل ملموسة بـشأن إطـالق سـراح

 املرتبطني جبيش الرب للمقاومة؛
ــتخدام اجلنـــو   )ب(  ــلة جتنيـــد واسـ ــع  دتـــدين بـــشدة مواصـ ــال وكـــذلك مجيـ  األطفـ

 االنتهاكات واالعتداءات األخرى اليت يرتكبها جيش الرب للمقاومة؛
حتــيط علمــا بلــوائح االهتــام الــيت وجهتــها احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة إىل أعــضاء   )ج( 

لمقاومة وتتـضمن، يف مجلـة أمـور، جتنيـد األطفـال عـن طريـق االختطـاف،                  قيادة جيش الرب ل   
 باعتبار ذلك جرمية حرب؛

تؤكـد بقـوة مـن جديــد علـى أن إطـالق ســراح األطفـال ال ميكـن أن يتوقــف         )د( 
 على إبرام اتفاق للسالم؛

ــة إلطــالق ســراح         )هـ(  ــاذ خطــوات فوري ــى اخت ــة عل ــرب للمقاوم حتــث جــيش ال
ــرتبطني ب  ــال امل ــم املتحــدة      األطف ــع منظمــة األم ــورا يف إجــراءات شــفافة م ــه؛ واالخنــراط ف قوات

من أجل التحقق من تسريح مجيع األطفال؛ وإتاحـة وصـول العـاملني يف              ) اليونيسيف(للطفولة  
اجملــال اإلنــساين، بــدون أي عــائق، إىل الــسكان احملتــاجني؛ وضــمان أن تعمــل األطــراف علــى   

مجيع مراحل املفاوضـات، علـى أال يغيـب عـن األذهـان      إدراج أحكام حمددة بشأن األطفال يف  
 أمهية حماسبة مرتكيب االنتهاكات واالعتداءات حبق األطفال؛

على الرد بشكل إجيايب على هـذه الرسـالة          بقوة، جيش الرب للمقاومة      ،حتث )و( 
 .مع اختاذ إجراءات متابعة جدية
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 اإلجراءات املتخذة -ثانيا  
ام املبعوث اخلاص املوفد إىل األراضي املتـضررة بأعمـال جـيش       عمال مبا تقدم أعاله، ق     - ٣

أغـسطس  / آب ٢٤الرب للمقاومة بإبالغ رسالة رئـيس الفريـق العامـل التـابع جمللـس األمـن يف                  
لوفــد سيوصــل هــذه الرســالة إىل أُكِّــد لــه أن او إىل رئـيس وفــد جــيش الــرب للمقاومــة  ٢٠٠٧

 .، جوزيف كوينزعيم اجليش
ب للمقاومـة كـان قـد ذكـر يف وقـت سـابق أن اجلـيش أطلـق سـراح          بيد أن جيش الـر    - ٤

ــدين قــسرا  مجيــع األطفــال وال  ــساء املخــتطفني أو اجملن ــزمن   ن ــرة مــن ال أن مــن بقــي يف  و منــذ فت
علــى أنــه ال ميكــن التحقــق مــن .  تــربطهم صــالت بأعــضاء اجلــيشاألدغــال هــم نــساء وأطفــال

 اتصاالت مباشـرة بـني األمـم املتحـدة       صحة هذه املعلومات بشكل مستقل نظرا لعدم توافر أية        
 .يشاجلوقيادة 

 
اســـــتكمال مـــــوجز بـــــشأن قيـــــام جـــــيش الـــــرب للمقاومـــــة بتجنيـــــد  -ثالثا  

 األطفال واستخدام
بالنظر إىل عدم تواجد جيش الـرب للمقاومـة بـشكل واضـح يف األراضـي األوغنديـة،              - ٥

أوغنــديني، وال فيهــا انتــهاكات فلــم تتــوافر حــاالت شــهدت مــؤخرا جتنيــد واســتخدام أطفــال  
يزالـون موجـودين     بيد أن أطفـاال ونـساء ال      . لجيشلجسيمة أخرى حبق األطفال ميكن عزوها       

 .يف صفوف جيش الرب للمقاومة دون أي حترك بشأن إطالق سراحهم
وهناك تقارير تدَّعي قيام جيش الرب للمقاومة بتجنيد األطفال من جنوب الـسودان،               - ٦

 ثالثـة   فـاد ففـي إحـدى احلـاالت، أ      . نغو الدميقراطية، ومجهورية أفريقيا الوسطى    ومجهورية الكو 
 أهنـم   ا قد هربوا مـن جـيش الـرب للمقاومـة          فتيان من السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى كانو      

كما أبلغوا عن وجود فتيات يف صـفوف اجلـيش،     . قد أرغموا على العمل يف اجليش كحمَّالني      
. تظم للعنف القائم على أساس جنـساين، مبـا يف ذلـك االغتـصاب             وعن أهنن يتعرضن بشكل من    

أبريل، أبلغت السلطات يف دونغو، بـشرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة عـن               / نيسان ٢٣ويف  
 من مدرسة ابتدائية، وذلك يف أعقاب هجمات شـنها          ،تالميذ ٤ شخصا، بينهم    ١٣اختطاف  

يونيـه عـن شـن جـيش الـرب للمقاومـة            /حزيـران  ٥كذلك فقد أُبلغ يف     . جيش الرب للمقاومة  
ا، جنــوب الــسودان، نغــهجومــا علــى معــسكر تــابع للجــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان يف نابا   

أطفـال، طبقـا ملـا أفـاد بـه مـسؤولو اجلـيش           ٦ شخصا على األقل، بينـهم       ٢١أسفر عن قتل     مما
 املعنيـة بالرصـد     ة التابعـة لألمـم املتحـد      وسيجري مزيد من املناقشات مع ِفَرق العمل      . السوداين

واإلبالغ يف أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والـسودان، ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،              
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ــة حبــق       ــهاكات اجلــسيمة املرتكب ــة برصــد االنت ــشأن أفــضل الطــرق الكفيل ــضاء، ب حــسب االقت
األطفــال مــن جانــب جــيش الــرب للمقاومــة واإلبــالغ عنــها، مــع مراعــاة مــا تتــصف بــه هــذه  

 .لة من أبعاد إقليمية تتجاوز احلدوداملشك
وجيــري اإلبــالغ عــن هــذه االدعــاءات يف حــني تعطلــت حمادثــات الــسالم بــني جــيش    - ٧

ــة،           ــرب للمقاوم ــد جــيش ال ــسبب رفــض قائ ــذات ب ــدا، وبال ــة أوغن ــة وحكوم ــرب للمقاوم ال
ــهائي يف      ــسالم الن ــاق ال ــى اتف ــع عل ــسان١٠جوزيــف كــوين، التوقي ــل / ني ــذا . ٢٠٠٨أبري وه

فربايـر  /املوقـع مـن الطـرفني يف شـباط        ق املتعلق برتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج            االتفا
ــى أن      ٢٠٠٨ ــدا، علـ ــنص حتديـ ــسالم، يـ ــا للـ ــات جوبـ ــن حمادثـ ــزء مـ ــال  ” كجـ ــد األطفـ جتنيـ

. “واســتخدامهم مــن قبــل القــوات املــسلحة واجلماعــات املــسلحة هــو انتــهاك حلقــوق الطفــل   
ضمان إطالق سـراح النـساء   ”مه بوجه خاص، على وكان جيش الرب للمقاومة قد استقر عز   

ات وإعــادهتن يف أقــرب وقــت إىل أوطــاهنن مــع مجيــع األطفــال  األوغنــديات احلوامــل واملرضــع
فمـا كـان مـن جوزيـف كـوين إال أن أعلـن يف بيـان صـادر يف         . “الذين هم دون الثامنة عـشرة    

 .الغية، أن مجيع اتفاقات السالم السابقة باطلة و٢٠٠٨أبريل / نيسان١١
 

 التوصيات -رابعا  
 تقـدمي قائمـة كاملـة بأمسـاء وأعمـار        العمل بقوة على حث جيش الرب للمقاومة علـى           - ٨

ــن       ــق م ــن أجــل التحق ــاقني يف صــفوفه م ــال الب ــساء واألطف ــى إطــالق    الن ــاهتم والعمــل عل هوي
 .فورا سراحهم

ــة بالرصــد واإل     - ٩ ــة العمــل التابعــة لألمــم املتحــدة املعني ــدا،  ُيطلــب إىل فرق بــالغ يف أوغن
 ا وثيقـ   تعاونـا  ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والسودان أن تتعاون        

ــة األمــم املتحــدة يف        ــة، وبعث ــة الكونغــو الدميقراطي ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري مــع بعث
مبـا يكفـل رصـد      السودان، على وضع استراتيجية لزيادة القدرة اإلقليمية على الرصـد املـشترك             

 .جتنيد واستخدام األطفال عرب احلدود من قبل جيش الرب للمقاومة واإلبالغ عن ذلك
 


