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  إحاطتان إعالميتان قدمهما وزير اخلارجية ووزير الدفاع يف أوغندا - ١٩

  اإلجراءات األولية

 نيســــان/  ١٩ني يف ، املعقــــودت٥٤١٦  و ٥٤١٥املــــداوالت الــــيت دارت يف اجللســــتني     

  ٢٠٠٦  أبريل

، أدرج جملـــس األمـــن يف ٢٠٠٦نيســـان/أبريل  ١٩، املعقـــودة يف ٥٤١٥يف اجللســـة   
إحاطتـان إعالميتـان يقـدمهما وزيـر اخلارجيـة ووزيـر الـدفاع يف        ”جدول أعماله البند املعنـون  

واســتمع الــس إىل إحــاطتني إعالميــتني قــدمهما وزيــر اخلارجيــة ووزيــر الــدفاع          “أوغنــدا
  أوغندا.    يف

ار وزير اخلارجية يف إحاطته اإلعالميـة، إىل مـا يشـكله جـيش الـرب للمقاومـة مـن        أش  
ــن         ــوب الســودان واجلــزء الشــرقي م ــدا، وجن ــيني يف مشــال أوغن ــن اإلقليم ــد للســلم واألم دي
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وركــز علــى قيــام حكومــة أوغنــدا، واألمــم املتحــدة، والبلــدان 

املنظمات غري احلكوميـة بإنشـاء آليـة رفيعـة املسـتوى مشـتركة بـني        الشريكة األساسية، وممثلي 
البلدان للتنسيق والرصـد مـن أجـل دعـم اسـتراتيجية احلكومـة وخطـة عملـها للتصـدي للحالـة           
اإلنسانية وإعادة تأهيل األشخاص املشردين داخليا يف مشال أوغندا. وتضم اآللية، بـني هيئـات   

د ومناقشـة ورصــد املســائل املتعلقـة خبطــة العمــل   أخـرى، جلنــة رصــد مشـتركة تضــطلع بتحديــ  
الطارئــة للتــدخل اإلنســاين يف املنــاطق املتضــررة مــن جــيش الــرب للمقاومــة؛ وتقــدمي املشــورة    
ــادين العمــل؛ ووضــع        ــن ذوي املصــلحة بشــأن مي ــم م ــة والشــركاء الرئيســيني وغريه للحكوم

ية الطارئـة؛ وضـمان تنفيـذ    أهداف معيارية وحشد املوارد الالزمـة لتنفيـذ خطـة العمـل اإلنسـان     
قرارات جلنة الرصد املشتركة من جانب الوزارات واملؤسسات ذات الصلة. ويتوقـع مـن جلنـة    
الرصد املشتركة أن تضمن تنفيذ خطة العمـل الطارئـة املصـممة لتحسـني احلالـة اإلنسـانية الـيت        

غنـدا تعمـل اآلن   يواجهها األشخاص املشردون داخليا، وقد أبلغ الوزير الس بأن حكومـة أو 
مع الشركاء اإلمنائيني على وضع استراتيجية شاملة للسالم واإلنعاش والتنميـة يف منطقـة مشـال    

  .  )١(أوغندا

ــة،         ــة، مســألة املنظمــة اإلرهابي ــه اإلعالمي ــدا، يف إحاطت ــدفاع يف أوغن ــر ال ــاول وزي وتن
وغنـدا، وجنـوب   جيش الرب للمقاومـة، بوصـفها ديـدا للسـلم ولألمـن اإلقليمـيني يف مشـال أ       

السـودان، ومجهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة. وبينمــا مت إضـعاف منظمــة جـيش الــرب اإلرهابيــة     
__________ 

  )١(  S/PV.5415،  ٥-٢الصفحات.  
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بفضل اجلهود املشتركة لقوات الـدفاع الشـعبية األوغنديـة واجلـيش الشـعيب لتحريـر السـودان،        
والقــوات املســلحة الســودانية، مــا زال جــيش الــرب للمقاومــة يعمــل اآلن بشــكل رئيســي يف    

حديقة غارامبا العامة، يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وأعرب وزير الدفاع عـن قلقـة    منطقة
يعيد بناء قدراته بـبطء وجتنيـد األفـراد عـن طريـق القيـام بعمليـات        للمقاومة لكون جيش الرب 

خطـف، يف جنــوب السـودان ويف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيـة، ليصــبح ديـدا حمــتمال أشــد     
اإلقليميني. وأشار إىل أن جيش الرب للمقاومة من احملتمل أن يلتحم أيضـا مـع   للسالم ولألمن 

ــو         ــة الكونغ ــة الناشــطة يف مجهوري ــوات اهلدام ــن الق ــا م ــة، وغريه ــة املتحالف ــوات الدميقراطي الق
الدميقراطية، من أجل شن هجمـات علـى أوغنـدا، وستضـطر أوغنـدا حينـذاك إىل الـدفاع عـن         

ــنفس. وذكــر بــأن هجمــات مماثلــ   ــة الكونغــو   ال ة كانــت الســبب يف تــورط أوغنــدا يف مجهوري
. وأشار إىل أن بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة     ١٩٩٨ و ١٩٩٧الدميقراطية يف عامي 

كيلـومترا فقـط مـن     ٥٠الكونغو الدميقراطية كان لديها سريتان يف تلـك املنطقـة، علـى مسـافة     
ة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو     قوات جيش الرب للمقاومة، وشدد على أن بعثة منظمـ 

الدميقراطيـــة وبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف الســـودان مل تتخـــذا إجـــراء حامســـا ضـــد جـــيش الـــرب  
للمقاومة. وشـدد أيضـا علـى أمهيـة أن يبـذل املعنيـون يف املنطقـة جهـودا مشـتركة، بـدعم مـن            

ــرب للمقاومــة اإلرهــابيني املتــهم     ــادة جــيش ال ني أو أســرهم أو اتمــع الــدويل لــرتع ســالح ق
اعتقاهلم وتسليمهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية. وأخريا، طلب من جملس األمـن أن يؤيـد اختـاذ    
تدابري قويـة، مبـا فيهـا إعطـاء واليـة كافيـة لكـل مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو              

رب للمقاومـة  الدميقراطية وبعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان كـي يقومـا بـرتع سـالح جـيش الـ          
بالقوة، وتوجيه رسالة واضحة ملناصـري جـيش الـرب للمقاومـة بـأن الـس لـن يتغاضـى عـن          

  .)٢(هذه املناصرة

وعقــب اإلحــاطتني، تبــادل أعضــاء الــس ووزيــر الشــؤون اخلارجيــة ووزيــر الــدفاع      
  املعقودة كجلسة خاصة.   ٥٤١٦وجهات النظر يف اجللسة 

__________ 

  .٧-٥رجع نفسه، الصفحات امل  )٢(  
    




