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 موجز

                  ففي ذلك القرار،     .   ٤٣ /    ٢٠٠٥                                من قرار جلنة حقوق اإلنسان         ١٤ُ   َّ                 ً                       ُيقدَّم هذا التقرير عمالً بأحكام الفقرة        
                                                                                                                تطلـب اللجنة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم، بالتعاون مع الدول األعضاء ومنظمة                 

                                                                               املتحدة للطفولة وغريها من وكاالت األمم املتحدة املعنية، واملنظمات احلكومية                                           العمـل الدولـية ومنظمة األمم     
  .                                                                           الدولية واملنظمات غري احلكومية، بإجراء تقييم شامل حلالة اختطاف األطفال يف أفريقيا

                                                                                         وحيث القرار الدول على تقدمي معلومات وتقارير مرحلية ومالحظات بشأن تنفيذ هذا القرار، وتطلب إىل  
                                                                                                               ول اليت أنشأت آليات ملكافحة اختطاف األطفال بأن تقدم إىل املفوضية السامية تقارير عن التقدم الذي حترزه                    الد

    ً                         وبناًء عليه، أرسلت املفوضية      .                                                                       كما تدعو املنظمات الدولية املعنية إىل تقدمي تقارير عن هذه املسألة            .             يف هذا اجملال  
                                        تطلب فيها معلومات وتقارير مرحلية          ٢٠٠٥       سبتمرب   /     أيلول    ١٢                                              السامية مذكرات شفوية إىل الدول األعضاء يف        

                    وقد تلقت املفوضية حىت   .                                                                  وطلبت املفوضية السامية أيضا إىل املنظمات الدولية املعنية تقدمي إسهامات  .        ومالحظات
  .                     اآلن إسهامات من مخس دول

ُ                                                           ويتضمن هذا التقرير معلومات ُجمعت من ردود الدول ويعرض نظرة عامة بشأن املعلوم                              ات الواردة من                              
                                                                                                            املنظمات الدولية ذات الصلة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب              
                                                                                                             املمـثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة، إضافة إىل معلومات من ممثل األمني العام املعين                 

  .                                                                   املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة                           ً    حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، و
  .                                      كما حيدد هذا التقرير املعاهدات ذات الصلة

                                                                             بإيالء اهتمام خاص لضرورة تفادي االزدواجية وتوحيد عمل خمتلف آليات األمم                             ويوصـي التقرير     
  .                                           من العمل املضطلع به بشأن مسألة اختطاف األطفال                                             املتحدة العاملة يف هذا الشأن، حىت تكتمل الفائدة 
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 مقدمة

                    إىل املفوضة السامية     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٦        املؤرخ    ١٠٢ / ٢                             لب جملس حقوق اإلنسان، مبقرره     ط - ١
                           ً                                                      تواصل االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان     "                  حلقوق اإلنسان أن    

                                          نة وهي مسألة اختطاف األطفال يف أفريقيا،                                 وفيما يتعلق باملسألة الراه      ".                                       وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة    
                                                     ً         إىل الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان، وذلك عمالً بقرار (E/CN.4/2006/65) ُ ِّ                    قُدِّم تقرير سنوي شامل 

                      ومفوضية األمم املتحدة     .                                                                وتبقى املعلومات اليت يتضمنها هذا التقرير ذات عالقة باملوضوع          .   ٤٣ /    ٢٠٠٥          اللجـنة   
                                                                        على أنه يستبقي دورة تقدمي التقارير مرة كل سنتني السابقة بشأن               ١٠٢ / ٢                        اإلنسان تفهم املقرر                  السامية حلقوق 

                                                             وبالتايل يتناول التقرير احلايل املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان           .                                                 هـذه املسألة إىل أن يقرر اجمللس ما خيالف ذلك         
  .                                                   التطورات احلاصلة فيما يتعلق باختطاف األطفال يف أفريقيا

                                                                 ، تطلب اللجنة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            ٤٣ /    ٢٠٠٥               من القرار      ١٤        الفقرة      ويف   - ٢
                                                                                                                أن تقوم، بالتعاون مع الدول األعضاء ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وغريها من وكاالت                

                                          كومية، بإجراء تقييم شامل حلالة اختطاف                                                                           األمـم املتحدة املعنية، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احل         
  .                األطفال يف أفريقيا

                                                                                من القرار، حتث اللجنة الدول على تقدمي معلومات وتقارير مرحلية ومالحظات              ١٦    و   ١٥             ويف الفقرتني    - ٣
                                                                                                               بشأن تنفيذ هذا القرار، كما حتث الدول اليت أنشأت آليات وطنية ملكافحة اختطاف األطفال على تقدمي تقارير                 

                                                      وتطلب اللجنة إىل املنظمات الدولية املعنية أن تقدم          .                                                      لتقدم الذي حترزه يف هذا اجملال إىل املفوضية السامية               عـن ا  
  .                    تقارير عن هذه املسألة

                                                                                                 وتلقت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان معلومات من مخس دول أعضاء، هي السنغال وفرتويال ولبنان               - ٤
  .    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٢             ُ        الشفوية اليت أُرسلت يف                        ً             وموريشيوس واليابان، رداً على املذكرة 

                                                                                                  ويتضـمن هـذا التقرير املعلومات اليت وردت من الدول األعضاء اخلمس املذكورة ومن مكتب العمل                 - ٥
                                                                                                            الدويل ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملمثل اخلاص لألمني العام املعين               

                                                           ً                                    عات املسلحة وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً واملقرر اخلاص املعين ببيع                            باألطفال والرتا 
   .                                         األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

  املشاورات والنهج-   ً أوال  

                 حلقوق اإلنسان؛                                                                                            ينـتهك االخـتطاف العديد من احلقوق اليت حيميها القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل              - ٦
                                                                                                                   ال سـيما احلقـوق املنصوص عليها يف الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان من قبيل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                   
                                                                                                                        والسياسـية، واتفاقـية حقـوق الطفل، ومجيع البلدان األفريقية طرف فيهما باستثناء الصومال؛ إضافة إىل الربوتوكول                 
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                              ومن مجلة احلقوق املنتهكة احلق       .  )١ (                                                       أن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة                                      االختياري امللحق باالتفاقية بش   
                                                                                                                          يف احلـياة، واحلماية من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة، وصوال إىل احلق يف                   

   .                     االقتصادي واالجتماعي                                               مستوى معيشي الئق، ويف الصحة، ويف احلماية من االستغالل

                                                                                                              وامتثاال لطلب اللجنة، دعت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل عقد ثالثة اجتماعات مشتركة بني                 - ٧
                                                                                                                       الوكـاالت مـع ممثلني من منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،                  

              وقد حضر ممثل     .                                         ، بغية حتديد كيفية إجراء تقييم شامل          ٢٠٠٥        أكتوبر   /                   سبتمرب وتشرين األول   /           نيه وأيلول   يو /               وذلك يف حزيران  
                                                                         وأجرت املفوضة السامية لقاءات منفصلة مع ممثلني من منظمات غري حكومية             .                                        عـن منظمة غري حكومية أحد االجتماعات      

                                                              تمامها باملشاركة يف تنفيذ القرار وبتقدمي تربعات مالية هلذا                                                                             تقودهـا املنظمة الدولية للرؤية العاملية، وأبدت هذه املنظمات اه         
  .                                                                                 وسعت هذه االجتماعات إىل حتديد طبيعة مشاركة هذه املنظمات غري احلكومية وتوقيت هذه املشاركة  .      الغرض

                                                                                         وقد تناولت املشاورات املشتركة بني الوكاالت التعريف الذي ينبغي اعتماده ملفهوم االختطاف واملنهجية  - ٨
  .                                                                   ليت ينبغي تطبيقها، إىل جانب توزيع املسؤوليات وحتديد اجلدول الزمين للتنفيذ ا

                                                           ً                                      ففـيما يتعلق بتعريف االختطاف، أقرت اجملموعة بوجود غموض كبري نظراً إىل عدم وجود أي تعريف                 - ٩
         ة ال تقدم                                                          وعالوة على ذلك، فإن اللغة املستخدمة يف القرار هي لغة داللي     .                                     واجـب االنطـباق يف القانون الدويل      

                 ً                                                                           وأقرت اجملموعة أيضاً بوجود تداخل كبري بني االختطاف وظواهر أخرى، كاالجتار باألشخاص، لكنها               .       ً   تعـريفاً 
         ً                                                                             الحظت أيضاً وجود اختالف بني االختطاف الذي يشري إىل فعل خاص، واالجتار باألشخاص الذي يشري أكثر إىل 

   .                                   عمليات قد يشكل االختطاف أحد عناصرها

  .          ً                                                                             موعة أيضاً بأن وضع تعريف لالختطاف ال يندرج يف إطار واليتها وال يف جمال اختصاصاهتا                       وأقرت اجمل  -  ١٠
                                        تعريف االختطاف الوارد يف مشروع املصطلحات     )  أ (                                         ً                  وعلـيه، قـررت اعـتماد تعريف عملي يستند جزئياً إىل            

          االستعماالت  "           شارات إىل     اإل  )  ب (                                                                           املشتركة اخلاصة بنظام الرصد واإلبالغ املتعلق باألطفال والرتاعات املسلحة، و         
  .                الواردة يف القرار  "         النهائية

        أو حجزه   )                 دون الثامنة عشرة (                   االختطاف هو نقل طفل    : "                                        وهكذا اقترحت اجملموعة التعريف العملي التايل -  ١١
                                                                                                                            أو القـبض عليه أو أخذه أو اعتقاله أو احتجازه أو أسره، بصفة مؤقتة أو دائمة، باستعمال القوة أو التهديد أو                     

ـ                                                                                                         داع، بغية إحلاقه بصفوف قوات مسلحة أو مجاعات مسلحة أو إشراكه يف القتال أو استغالله يف األغراض                     اخل
   ".                      اجلنسية أو العمل القسري

                                                                                                   أمـا خبصوص املنهجية، فقد اتفقت اجملموعة املشتركة بني الوكاالت على إجراء دراسة نظرية متعمقة،                -  ١٢
       وستغطي   .                                              حكومية، لفهم طبيعة ظاهرة االختطاف ونطاقها                                                     تشـري إىل دراسـات منوذجية جتريها منظمات غري          

                                                      

1 22 African states are parties to the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 
on the involvement of children in armed conflict and 27 are parties to the Optional Protocol on the 
sale of children, child prostitution, and child pornography. 



A/HRC/4/72 
Page 6 

 

                                                                                                    الدراسـة النظرية كافة املعلومات ذات الصلة اليت حبوزة خمتلف الوكاالت، مبا فيها املنشورات احلالية واملعلومات   
  ي                                                                                       وقد قررت اجملموعة املشتركة بني الوكاالت أن تشكل الدراسة النظرية حمور التقرير الذ              .                      الـواردة من امليدان   

  . ُ                                      سُيقدم إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والستني

                                              اإلجراءات اليت اختذهتا مفوضية األمم املتحدة السامية  -     ً  ثانياً 
            حلقوق اإلنسان

                                                                                         سبتمرب، وجهت املفوضية السامية مذكرة شفوية إىل مجيع الدول تسترعي فيها اهتمامها إىل              /          أيلـول    ١٢   يف   -  ١٣
  .                                                                ا احلصول على معلومات بشأن ما اختذته الدول من إجراءات لتنفيذ القرار                      من القرار، وتطلب فيه  ١٦   و  ١٥        الفقرتني 

          ً                                                                           سـبتمرب أيضاً، وجهت املفوضية السامية، رسائل إىل املنظمات التالية، تسترعي فيها             /          أيلـول    ١٢    ويف   -  ١٤
             حدة اإلمنائي،                   برنامج األمم املت    :                                                                من القرار وتطلب إليها أن تقدم هلا التقارير ذات الصلة            ١٥                      اهتمامها إىل الفقرة    

                                                                                                  ومكتـب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة     
  .                                                       العمل الدولية، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

                   ا على ممثلي األمم                                                    ، عممت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان استبيان          ٢٠٠٥       نوفمرب   /                    ويف تشـرين الـثاين     -  ١٥
                                                        وكان اهلدف من االستبيان اخلروج بنظرة عامة عن طبيعة           .                                                    املتحدة واملنظمات غري احلكومية يف البلدان األفريقية      

  .    ٢٠٠٦      فرباير  /                                     وجرى تقييم الردود على االستبيان يف شباط  .                             ونطاق اختطاف األطفال يف كل بلد

                                                      لألمم املتحدة ومثانية منظمات غري حكومية من عشرة            َّ                                            وردَّ على االستبيان أربعة مكاتب لوكاالت تابعة       -  ١٦
                                   ُ          َ                                                        وحدد االستبيان لكل بلد األغراض اليت اخُتطف أو خيتطَف من أجلها األطفال، وموقع عملية االختطاف،                 .      بلدان

                                                                                                            وهوية املختطفني، وأساليبهم يف االختطاف، وظروف أسر األطفال، والقوانني الوطنية السارية، إضافة إىل برامج              
  .                                                               ة واخلدمات اليت تقدمها جهات فاعلة أخرى ملنع االختطاف وإنفاذ القوانني     الدول

  املعلومات املقدمة من الدول األعضاء-     ً ثالثا  

                                معلومات عن إطارها القانوين          لبنان                ، قدمت حكومة        ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٢                 يف رسالة مؤرخة     -  ١٧
                                                  شارت إىل أن قانون العقوبات اللبناين ال يتناول اختطاف      وقد أ  .                                            وأحكامها القانونية ذات الصلة باختطاف األطفال

                                وينص القانون على أن من خطف        .                                                                             األطفال يف حد ذاته، وإمنا يتناول نقل األطفال إىل اخلارج بصورة غري شرعية            
ُ                                    ولداً دون السابعة من عمره أو خبأه أو أبدله بآخر أو سلمه بطريقة غري قانونية إىل والده ُعوقب باحلبس ملدة                        ال     ً                                                                              

                                     ً                                   من قانون العقوبات على أن من خطف ولداً دون الثامنة عشرة ولو                ٤٩٥             وتنص املادة     .                     تقـل عن مخس سنوات    
ُ                                                                                                          برضاه، ُعوقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات؛ وإذا مل يكن الولد قد أمت الثانية عشرة من عمره كانت                            

                                            أن لبنان صدق على الربوتوكول االختياري التفاقية                  ً     وتشري الرسالة أيضاً إىل   .                                  العقوبة أشد مبا فيها األشغال الشاقة
                                                                                                                 حقـوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وأبرم مع فرنسا وكندا                 

                                                                 ويعمل اجمللس األعلى للطفولة على مجع اجلهات الفاعلة املعنية من أجل حتليل   .                                 اتفاقـيات لعـدم ترحيل األطفال    
  .                                                                                           ايا ورصد احلاالت بغية اقتراح آليات حلماية األطفال بصورة استباقية وإعادة األطفال املختطفني إىل ذويهم    القض
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                          الردود املطلوبة يف قرار جلنة    "       اليابان             ، قدمت حكومة     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٧               ويف رسالة مؤرخة  -  ١٨
          ، وال سيما ̀                        اختطاف األطفال يف أفريقيا̀           ، واملعنون     ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ١٩          املؤرخ     ٤٣ /    ٢٠٠٥              حقوق اإلنسان   

                                                                                                             من القرار اليت تطلب فيها اللجنة إىل الدول بأن تقدم للدول األفريقية واآلليات اإلقليمية يف أفريقيا                   ١٠          الفقـرة   
                                                                                                   املساعدة الالزمة، مبا فيها املساعدة التقنية، من أجل وضع برامج مناسبة ملكافحة اختطاف األطفال ومحاية األطفال 

                   ً                                                                       جئني واملشردين داخلياً املعرضني خلطر االختطاف، ووضع وتنفيذ برامج إلعادة دمج األطفال يف عملية السالم    الال
  :                      وتشري الرسالة إىل ما يلي   ".                                              ومرحلة اإلصالح وإعادة التعمري اليت تعقب النـزاعات

               م املتحدة لشؤون                                            ، بلغت األموال اليت دفعتها اليابان ملفوضية األم    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول ٥   حىت  •
                                          ً                                              الالجـئني ألغـراض مساعدة الالجئني واملشردين داخلياً وغريهم من األشخاص الذين عنيت هبم              

                                       مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛     ٥٢,٧٨           ، ما قيمته     ٢٠٠٥              املفوضية يف عام 
                        ماليني دوالر للمنظمة      ٤,٦                               ، دفعت حكومة اليابان زهاء          ٢٠٠٥          أكـتوبر    /                 ويف تشـرين األول    •

                                     ً                                          الدولية للهجرة ملساعدة املشردين داخلياً يف السودان على العودة املستدامة إىل ديارهم؛
                                                          ، دفعت حكومة اليابان للجنة الدولية للصليب األمحر حنو             ٢٠٠٥        أكتوبر   /                  وحـىت تشرين األول    •

                                                                                             مليون دوالر لدعم األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة يف جمال املساعدة اإلنسانية، مثل تقدمي                 ٢,٥
  ؛    ٢٠٠٥                                               احلماية واملساعدة للسكان املتأثرين بالرتاعات يف عام 

         مليون    ١٥                                                             ، دفعت حكومة اليابان ملنظمة األمم املتحدة للطفولة حوايل              ٢٠٠٥      مارس   /        ويف آذار  •
                                                                                            دوالر ألغراض املساعدة اإلنسانية الطارئة يف أوغندا وسرياليون ورواندا بغية ضمان االستيطان            

  .                                                      ً بالرتعات، مبن فيهم األطفال الالجئون واألطفال املشردون داخلياً                     اآلمن لألطفال املتأثرين 

                          إىل أهنا قد صدقت على           املغرب                 ، أشارت حكومة        ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١١                    ويف رسـالة مؤرخة      -  ١٩
  :                 االتفاقيات التالية

      ال يف                                                                                         اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطف           •
                                                                                     الـنـزاعات املسلحة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء    

                                       األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛
                                                                                        اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ •

                                 املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب؛    ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢      ملؤرخة                       اتفاقية جنيف الرابعة ا •
   .                                                                          اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري والربوتوكول االختياري امللحق هبا •

                                                                                                       وقـد أشـارت حكومة املغرب إىل أهنا ما فتئت تعمل من أجل مالءمة التشريعات الوطنية مع املواثيق                   -  ٢٠
                                                                                     ا فيما يتعلق باالجتار باألشخاص، واالستغالل اجلنسي لألطفال واستغالل األطفال يف املواد                                 الدولـية، وال سـيم    

             وينص القانون   .                   ً                                                            ويـنظر الربملان حالياً يف اعتماد مشروع لتعديل القانون اجلنائي يتعلق حبظر التعذيب     .          اإلباحـية 
                                          لى أن سن التجنيد هي سن العشرين سنة                                                               املتعلق باخلدمة العسكرية، يف املادة اخلامسة منه، ع          ٩٩- ٤            املغريب رقم   

                  ً                                                      وأثارت احلكومة أيضاً موضوع األطفال املختطفني واحملتجزين مبخيمات تيندوف،           .                             وأنـه ال ميكن قبول األطفال     
  .                   اجلزائر، رفقة عائالهتم
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                                                ، أشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان وتعزيز           ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٦                    ويف رسـالة مؤرخة      -  ٢١
                                     يف املائة من األطفال غري امللتحقني         ٤٠                                                   إىل أن أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعيش حنو                   السـنغال       يف          السـالم 

                                                                                                باملدرسة يف العامل، لديها شواغل حمددة تتعلق باالجتار الدويل باألطفال، وإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، 
  ّ                     وبّينت أن األطفال ضحايا   .                  األغراض التجارية                                                           إضـافة إىل مسـائل تتعلق بالطفولة املبكرة واستغالل األطفال يف    

                 ً                                                                                                  االجتـار الـدويل غالباً ما يستغلون للعمل يف املناجم أو الزراعة أو البناء، وإن كان استخدام األطفال ألغراض                   
   .                                                       التسول ميثل شكل االستغالل الذي يتطلب أكرب اهتمام يف السنغال

                                                       الهلم ال يلقيان أي تشجيع من الدول، وال سيما الدول                                                          وتؤكـد الرسالة على أن االجتار باألطفال واستغ        -  ٢٢
           ً                                                  ولكن أفراداً معينني يسيئون استعمال تقليد األسرة األفريقية          .                                                 األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا      

                                                                       وعلى مستوى اجملتمع احمللي، مسحت خطة عمل اجلماعة االقتصادية لدول غرب             .                            املمتدة الستغالل عمل األطفال   
    وقد   .                                                                                                  ريقـيا ملكافحـة االجتار باألشخاص بإنشاء أطر للتعاون لتنسيق اإلجراءات واالضطالع بربامج مشتركة               أف

                                                                                                  أفضت مبادرات مشتركة بني دول املنشأ ودول املقصد إىل إلقاء القبض على املهربني، ومكنت من عودة عدد من       
  .                       اون ملعاجلة االجتار باألشخاص                             ، أبرمت السنغال ومايل اتفاق تع    ٢٠٠٤       ويف عام   .                 األطفال إىل ديارهم

                                                                                        وتشري الرسالة إىل أن السنغال كانت على الدوام توجه عناية خاصة حلماية األطفال، وقد وقعت وصدقت  -  ٢٣
    ٢٩    ويف    .                                                                                                      عـلى معظـم االتفاقـيات الدولـية اهلامة املتعلقة حبقوق اإلنسان ومحاية الفئات السكانية الضعيفة               

              ً                                    ً                       السنغال قانوناً يعدل القانون اجلنائي الذي يتناول فعالً مسألة اختطاف                                          أبريل من هذه السنة، اعتمدت       /       نيسـان 
                                                                                  وحيدد القانون اجلديد ويعرف جرائم معينة، مبا فيها جرمية االجتار باألشخاص وجرمية              .                      الضـعفاء من األشخاص   

        قانونية                                                               كما ينص القانون على تقدمي املساعدة واحلماية االجتماعية وال          .                                    اسـتغالل اآلخـرين ألغـراض التسول      
ُ                            للضحايا، وذلك مثالً من خالل مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال، الذي ُشرع يف تنفيذه يف شىت أحناء                                                       ً                 

  .                                               البلد هبدف منع استغالل األطفال واحلد من هذه الظاهرة

                                                                                             وخبصـوص موضـوع استخدام األطفال يف النـزاعات املسلحة، اختذت حكومة السنغال ما يلزم من                -  ٢٤
      وشرعت   .                                                                                    سري العودة اجلماعية للمشردين، وذلك عقب إبرام اتفاقات السالم بشأن إقليم كازامانس                     ترتيـبات لتي  

  .           ً                                                                                      احلكومة أيضاً يف تنفيذ برنامج واسع النطاق إلعادة البناء، وذلك بغية تسهيل إعادة اندماج األطفال يف اجملتمع

                                           لالزمة لتنفيذ تعهدات السنغال مبوجب االتفاقيات                  ً                                      وتشري الرسالة أيضاً إىل أنه قد أمكن هتيئة البيئة املواتية ا -  ٢٥
                                      وكان رئيس اجلمهورية، يف خطابه إىل األمة يف   .                                                                اإلقليمية والعاملية بفضل التزام احلكومة واجملتمع املدين والصحافة      

   .                                            ، قد ندد جبميع أشكال االستغالل االقتصادي لألطفال    ٢٠٠٥      أبريل  /     نيسان

ّ              ، قّدمت حكومة        ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول   ٢                  ويف رسالة مؤرخة     -  ٢٦     ً     ً      عرضاً عاماً عن                    مجهورية فنـزويال      
                                         املتعلق حبماية األطفال واملراهقني بأنه          ٢٠٠٠                           وتصف الرسالة قانون عام       .                                      نظامها القانوين يف جمال محاية األطفال     

      وم يف                       فقد كان القانون يق     .                                                                                   قانون مل يسبق لـه مثيل من حيث إنه يعترف باألطفال كأفراد ومواطنني هلم حقوق             
                  ويف املقابل، يقوم     .                                                             ، مع ما يدل عليه هذا الوصف من إعاقة رمزية وقانونية           "      القاصر "                            السـابق على فكرة الطفل      

                                                                  ويضمن مجلة من احلقوق، منها احلق يف السالمة الشخصية الذي ينص على          .                                       القانون اجلديد على احترام منو الفرد     
َ         أن مسؤولية محاية األطفال هي مسؤولية مشتَركة بني ا   .                               لدولة واألسرة واجملتمع على حد سواء                                     
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                                      من القانون املتعلق حبماية األطفال        ٣٢                                                                 ويشمل احلق يف السالمة الشخصية، حسب التعريف الوارد يف املادة            -  ٢٧
                                              وتقضي هذه املادة بأن تتوىل الدولة واألسرة واجملتمع   .             ً        ِّ                                    واملـراهقني، كالً من املكوِّنات اجلسدية والنفسية واألخالقية      

                                                                                                           طفال من مجيع أشكال االستغالل أو سوء املعاملة أو التعذيب أو االعتداء أو اإلمهال اليت تؤثر يف سالمتهم                          محاية األ 
  .                                                    ّ                             كما تقضي بأن تقدم الدولة املساعدة ألي طفل يصيبه سوء جّراء االعتداء على سالمته الشخصية  .        الشخصية

       ً       ً                      ل عنصراً أساسياً يف مكافحة اختطاف                                               ً      ً               وتالحـظ حكومـة فنـزويال أن تعريف الطفل تعريفاً سليماً ميث           -  ٢٨
                                                                                       ويف هذا الصدد، يؤكد القانون املتعلق حبماية األطفال واملراهقني حق الطفل يف أن حيصل                .            ِّ         األطفال واالتِّجار هبم  

               ويتضمن القانون   .                              َّ                                                على اسم وجنسية، وحقه يف أن يسجَّل عند الوالدة، وحقه يف احلصول على وثائق تثبت هويته
   .                                                                            علق حبماية حق الطفل يف أن يعرف والديه، وحقه يف أن يبقى على عالقة واتصال بوالديه                 عدة أحكام هامة تت

                                                                                                       وتشـري فـنـزويال إىل أهنا أنشأت بواسطة هذه األحكام القانونية آلية تشريعية ملنع فصل األطفال عن                  -  ٢٩
                      ائمة منوذجية باجلرائم                     وتتضمن الرسالة ق    .  ُ                      ُ                                              أُسـرهم وسـد أية ثغرات قد ُتفسح اجملال القتراف جرائم حبق الطفل            

                                                                                                               املنصـوص علـيها يف القانون املتعلق حبماية األطفال واملراهقني، تدل على العالقة القائمة بني اختطاف األطفال                 
                          ً                                  ولذلك، يتناول القانون، مثالً، مسائل تتعلق بنقل األطفال          .                                               وجمموعـة مـن املمارسات الضارة وغري املشروعة       

                              ً                                         الهلم اجلنسي واالعتداء عليهم جنسياً واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وعمل                                              وإيوائهم على حنو غري مشروع، واستغ     
   .             ِّ                                              األطفال، واالتِّجار باألطفال وحرماهنم من حريتهم على حنو غري مشروع

                     وتشمل هذه املبادرات     .                                                         ِّ                       كما اختذ اجمللس الوطين حلقوق الطفل مبادرات ترمي إىل مكافحة االتِّجار باألطفال            -  ٣٠
  .          ِّ     ُّ             ً       ً                                                        لوائح تنظِّم تنقُّل األطفال حملياً ودولياً، وقواعد تتعلق بتبين األطفال على الصعيدين احمللي والدويل             اعتماد وتنفيذ

                               إىل أهنا انضمت إىل اتفاقية              موريشيوس          ، أشارت       ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول    ١٢                    ويف رسـالة مؤرخة      -  ٣١
                                            تنص على التعاون بني البلدان املتعاقدة                                                                           الهاي بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل، اليت         

ِ          ً     لضمان عودة األطفال الذين أُبِعدوا أو احُتِجزوا تعسفاً  ُ          ِ                                                     وقد قامت وحدة تنمية الطفل التابعة لوزارة حقوق املرأة   .                          ُ 
                                                                                                             وتنمـية الطفل ورعاية األسرة ومحاية املستهلك، املسؤولة على تنفيذ أحكام االتفاقية، برفع اثنتني وعشرين حالة           

   .                           ق باختطاف األطفال إىل القضاء    تتعل

                                                     املعلومات املقدمة من املمثل اخلاص لألمني العام املعين         -     ً  رابعاً 
                         باألطفال والرتاعات املسلحة 

ّ                                                    ، قّدم مكتب املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال             ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ١                 يف مذكرة مؤرخة     -  ٣٢    
     بشأن   )     ٢٠٠٥ (    ١٦١٢                                              دعا مكتب املمثل اخلاص إىل اعتماد قرار جملس األمن  :                              والرتاعات املسلحة املعلومات اآلتية

                                                                                                                  األطفـال والرتاعـات املسلحة، الذي يؤيد إنشاء آلية الرصد واإلبالغ اليت اقترحها األمني العام يف تقريره لعام                  
    وقد   . (A/59/695-S/2005/72)                                                                          املقدم إىل جملس األمن واجلمعية العامة بشأن األطفال والرتاعات املسلحة                ٢٠٠٥

                                                                                                                طلب جملس األمن إىل األمني العام أن يسهر على تنفيذ آلية الرصد واإلبالغ كمرحلة أوىل يف البلدان الواردة يف                   
   ).                                                                        بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان والصومال وكوت ديفوار        (                                اجلـدول األول مـن الـتقرير        

  .     ٢٠٠٦      يوليه  /                                                عد االنتهاء من إجراء تقييم هلذه اآللية يف متوز                                                         وسـيجري تطبيق اآللية على مجيع حاالت البلدان ب        
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              ويتمثل الغرض    .      ِّ                                                                                      وستركِّز اآللية على ستة انتهاكات خطرية حلقوق األطفال املتأثرين باحلرب، مبا فيها االختطاف            
       ذات                      عن االنتهاكات اخلطرية    "                                                    معلومات موضوعية ودقيقة وموثوقة يف الوقت املناسب       "                           مـن هذه اآللية يف تقدمي       

                                                                                                 الصلة باالمتثال وباختاذ القرارات من جانب احلكومات الوطنية واملنظمات اإلقليمية وجلنة حقوق اإلنسان وغريها  
  .                     من كيانات األمم املتحدة

    ً                                   ُ                              أيضـاً على إنشاء فريق عامل تابع جمللس األمن ُيعىن مبسألة األطفال              )     ٢٠٠٥ (    ١٦١٢                  ويـنص القـرار      -  ٣٣
                                                                           ع أعضاء اجمللس، بغية استعراض تقارير الرصد وتقدمي توصيات باختاذ تدابري                                             والرتاعـات املسلحة ويتألف من مجي     

                                                              وقد عقد الفريق العامل اجتماعه األول يف منتصف شهر تشرين            .                                           ملموسـة وهادفـة ضـد مرتكيب االنتهاكات       
        ن يقوم                                وسيحرص الفريق العامل على أ      .                                                                 نوفمرب بقيادة فرنسا ملناقشة أساليب تنفيذ آلية الرصد واإلبالغ         /       الـثاين 

ّ                                                          جملس األمن باستعراض التقدم احملَرز يف جمال محاية األطفال املعّرضني للرتاعات املسلحة وبالنظر فيما جيب اختاذه                                         َ                            
   .                             من تدابري ضد معاودي االنتهاكات

      ٢٠٠٥      نوفمرب  /                                                                                 ومن التطورات احلاصلة يف أنشطة الفريق العامل التابع جمللس األمـن منـذ تشرين الثاين       -  ٣٤
                                                                           اجتماعات ويتوقع أن جيتمع حىت هناية العام من أجل النظر يف التقريرين القطريني    ٦                    رى الفريق العامل      أج  :        ما يلي 

                                                                                 وقدم األمني العام إىل الفريق العامل التقرير القطري األول عن األطفال والرتاعات املسلحة يف   .                 لنيبال وسري النكا
                                ، قدم الفريق العامل إىل جملس األمن     ٢٠٠٦      بتمرب   س /         ويف أيلول    ). S/2006/389 (                                 مجهوريـة الكونغـو الدميقراطية      

                                                                                                               توصـيات عـلى أساس تقرير األمني العام، ونظر أيضا يف تقرير األمني العام عن األطفال والرتاعات املسلحة يف                   
                                                                                   ومت النظر يف حاليت بوروندي وكوت ديفوار يف اجتماع الفريق العامل الذي عقد يف                 ). S/2006/662 (           السـودان   
                                                                                   وإضافة إىل التقارير القطرية لألمني العام، تعرض األمانة العامة لألمم املتحدة أيضا على نظر   .     وفمرب ن /           تشرين الثاين

                                                   ً                                                  الفريق العامل يف اجتماعاته اليت يعقدها كل شهرين مذكرةً تقريرية أفقية تسلط الضوء على التطورات ذات الصلة 
                                               التقريرية األفقية أداة حيوية لكشف احلاالت الطارئة              وتشكل املذكرة   .                                  واحلاصلة يف مجيع احلاالت اليت هتم األطفال

  .                                                        احلرجة وتسجيل ما استجد من تطورات يف حاالت أخرى تعد مصدر قلق

                                                                                            ويف إطار عملية التنفيذ، دعا مكتب املمثل اخلاص إىل اجتماع فرقة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح  -  ٣٥
                                                 واملوافقة على اخلطوات الالزمة لوضع آلية الرصد         )     ٢٠٠٥ ( ٢   ١٦١                                        إلحاطـة اجملموعة خبصوص قرار جملس األمن        

                                                                             وقد اجتمعت اللجنة التوجيهية املعنية بالرصد واإلبالغ، اليت يرأسها مكتب املمثل اخلاص   .                    واإلبالغ موضع التنفيذ
 ً       اً بشأن                                                                                                           باالشتراك مع منظمة األمم املتحدة للطفولة، ملناقشة صوغ مذكرات إرشادية توجه للهيئات العاملة ميداني             

     ُ                     وقد أُرسلت هذه الوثائق إىل   .                                    ووضع آلية الرصد واإلبالغ موضع التنفيذ  )     ٢٠٠٥ (    ١٦١٢                   تفسري قرار جملس األمن 
                                                                                                                    أفـرقة األمم املتحدة القطرية، وممثلني عن منظمة األمم املتحدة للطفولة، واملكاتب امليدانية التابعة ملفوضية األمم                

                                       ّ                      اخلاصني لألمني العام، وذلك يف شكل مذكرات وقّعها املمثل اخلاص                                               املـتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واملمثلني     
                                                                                                                   لألمـني العـام باالشتراك مع املديرة التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة، ووكيل األمني العام املكلف بإدارة                 

                    ياغة وثائق إضافية                                      ويقوم أعضاء اللجنة التوجيهية بص      .                                                         عمليات حفظ السلم، ومدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       
                                                        وتلقى مكتب املمثل اخلاص أول تقرير للرصد من مجهورية الكونغو   .                                        لتسهيل تنفيذ آلية الرصد واإلبالغ يف امليدان

  .    ٢٠٠٦      يونيه  /                             الدميقراطية من امليدان يف حزيران
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       األطفال                                                         ً                                    ودعا مكتب املمثل اخلاص أيضا الدول األعضاء إىل أن توجه تنديداً باألشخاص الذين خيتطفون                -  ٣٦
                                        وال يزال املكتب يقوم برصد تقارير حديثة عن   .                                                            يف حـاالت الـنـزاع املسـلح ودعوة إىل إحالتهم إىل القضاء         

                                                                                             عمليات اختطاف األطفال عرب احلدود إلحلاقهم بصفوف املليشيات املوالية للحكومة يف كوت ديفوار، وتقارير عن 
  .         ن األفريقي                                              اختطاف ونقل األطفال يف منطقيت البحريات الكربى والقر

  املعلومات املقدمة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني-     ً خامسا  

                                                 ، أكدت املفوضية على أن مسألة اختطاف األطفال            ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٢٦                     يف رسـالة مؤرخـة       -  ٣٧
  .          اهتماماهتا                             ً                                                                     الالجـئني واألطفـال املشـردين داخلـياً وغريهم من األطفال الذين هتتم هبم املفوضية ال تزال حمل                  

ِ                                                                   واخـتطاف األطفال مثال على التهديدات اليت تواِجه سالمة الالجئني وأمنهم، إضافة إىل السقوط ضحية أعمال                                                          
                                                                                     ِّ                   إجرامية أخرى، ومنازعات يف أوساط الالجئني أو داخل اجملتمع املضيف، والعنف اجلنسي واجلنساين، واالتِّجار،              

   .                                      ات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين                                         والتعذيب، وجرائم احلرب، وغري ذلك من االنتهاك

                                         ُ  َّ                                                             وبالـتايل، تؤكـد املفوضية على أن التدابري اليت ُتتَّخذ ملعاجلة مشكلة اختطاف األطفال جيب أن تراعي                  -  ٣٨
                                                          ً                   وجيب أن تدرج تدابري احلماية من االختطاف يف إطار جهود أوسع نطاقاً لتعزيز أمن ومحاية   .                   السياق األمين الواسع

                                                          ويف سياق القارة األفريقية، على سبيل التخصيص ال احلصر،           .                                         وغريهم من املشردين، وال سيما األطفال            الالجئني
        ُّ                                                                                                     ينال تسرُّب العناصر املسلحة إىل خميمات الالجئني من الطابع املدين واإلنساين للجوء، ومن سالمة النظام الوطين                

   .                    والدويل حلماية الالجئني

                                                                     ة، املثرية للقلق الشديد، وضعت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني                                      ومن أجل التصدي هلذه املشكل     -  ٣٩
      وأعدت   .                                                                                            اللمسـات األخرية وأطلقت املبادئ التوجيهية العملية بشأن احلفاظ على الطابع اإلنساين واملدين للجوء    

       من أجل   )   ٩٤              االستنتاج رقم (                                                                               هـذه املبادئ بطلب من اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي لشؤون الالجئني          
                  وتعد هذه املبادئ     .                                                                                        إسـداء املشورة بشأن نزع سالح العناصر املسلحة وحتديد هوية املقاتلني، وفصلهم وسجنهم            

                                                                                                                 التوجيهـية نتيجة عملية استشارية ساهم فيها عدد من الشركاء ذوي الصلة، وأشهرهم اللجنة الدولية للصليب                
                                                          دابري العملية من أجل تعزيز األمن يف املخيمات، إذ ترى                                                        وتشـمل املبادئ التوجيهية أيضا فصال عن الت         .       األمحـر 

  .                                                                                  مفوضية الالجئني أن الطابع اإلنساين للمخيمات وفصل املقاتلني جزء من استراتيجية أمنية شاملة

  -                                         وال سيما عندما يتم عن طريق االختطاف      -                                                         وتـود املفوضـية أن تؤكد من جديد أن جتنيد األطفال             -  ٤٠
ُ                 وعلى هذا األساس، ميكن أن ُيمنح الطفل مركز الالجئ إذا ُوجدت             .            قوق اإلنسان             ً      ً         يشـكل انـتهاكاً جسيماً حل                                ُ                       

       َّ                                                                                َّ                            خمـاوف مربَّرة من التعرض لالضطهاد بسبب العرق أو الدين أو اجلنسية أو االنتماء إىل فئة اجتماعية حمدَّدة أو                   
                     سة املنصوص عليها يف                                                                       ويف احلاالت اليت ال ميكن فيها إثبات أي عالقة بأي من األسباب اخلم              .                 الـرأي السياسي  

                                                                                               اخلاصة بوضع الالجئني، جاز إعمال االلتزامات املتعلقة بعدم الرد املنصوص عليها يف اتفاقية                  ١٩٥١              اتفاقية عام   
                                                                                            حقوق الطفل وغريها من صكوك حقوق اإلنسان ويف هذا السياق، تود املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن تثري 

     بشأن   )     ٢٠٠٥ ( ٦                                                               ا اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل يف تعليقها العام رقم                                              اهتماما خاصا باملقاييس املعمول هب    
   . (CRC/GC/2005/6)                                                           معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي
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  الدراسة النظرية-     ً سادسا  

                 القارة األفريقية                                                                                      فـيما يلي جمموعة من النصوص تشري إىل حالة خاصة تبني مسألة اختطاف األطفال يف                 -  ٤١
ُ         ً   وتعرض نظرة عامة بشأن الوثائق ذات الصلة وقد ُصنفت وفقاً                         الرئيسية ملفهوم االختطاف   "                   لالستعماالت النهائية "                                           

                                                                           وبينما يوجد تداخل بني هذه التصنيفات، فقد احتفظ بأوجه التباين بغية             .                                      حسب ما هو وارد يف التعريف العملي      
   .    يدة                                 حتليل املشكلة باالعتماد على أفكار جد

                 النـزاعات املسلحة

      يونيه  /                                                                                             حسب دراسة استقصائية أجراها الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال يف أوغندا يف حزيران              -  ٤٢
    ً                    طفالً ينتمون إىل أسر        ٢١٣      أفاد     : "                  ورد فيها ما يلي     "                                        عمـل األطفال والرتاع املسلح يف أوغندا       "           بشـأن        ٢٠٠٤

  .                                    أهنم تعرضوا لالختطاف ألكثر من مرة       )            يف املائة      ١٤,١ (     نهم      م   ٣٠                                          معيشـية بـأهنم تعرضوا لالختطاف، وأكد        
                                        غري أن اإلناث معرضات أكثر من الذكور          ).   ٤٦          مقابل      ١٦٧ (                                                       ويسـتأثر الذكـور بنسـبة تفوق بكثري نسبة اإلناث           

             اختطفن أكثر    )            يف املائة      ٢١,٧   (  ١٠                                أنثى تعرضن لالختطاف، هناك        ٤٦          فمن أصل     .                              لالختطاف ألكثر من مرة واحدة    
                                        وينتمي معظم األطفال الذين تعرضوا لالختطاف    ).          يف املائة  ١٢ (                يف حالة الذكور    ١٦٧           من أصل     ٢٠                مقارنة ب             من مرة 

         مث الفئة    )            يف املائة      ٣٣,٦ (        سنة     ١٣-  ١٠                          ، تليها الفئة العمرية      )           يف املائة      ٤٦,٧ (        سنة     ١٧-  ١٤     ً                        سـابقاً إىل الفئة العمرية      
                                                            االستراتيجية تقوم على اختطاف األطفال املتقدمني يف السن                        ومن الواضح أن    .     ً       طفالً فقط    ١٨             ، اليت تعد     ٩- ٥         العمرية  

                                             وتقدم دراسة حالة الطفل غورييب شهادة على         .      ً                                                              نسـبياً حىت يتخذهم املتمردون إما مقاتلني أو محالني أو حىت زوجات           
                                                                              تسـتمر حالة االختطاف لفترة تقل عن ستة شهور بالنسبة ملا يقرب من نصف                 ).   ٤٧  .  ص   " (                 ظـروف االخـتطاف   

                                                                                         ، ويف غالب األحيان يقضي الذكور يف االختطاف فترة تقل عن الفترة اليت تقضيها اإلناث                )           يف املائة      ٤٦,٦ (    فني       املختط
                     يف املائة بالنسبة        ٣٢,٥                    يف املائة مقابل         ٥٨,٧                                                                       تـبلغ نسـبة الذكـور الذين قضوا أقل من ستة شهور يف االختطاف                (

    ).   ٥٨  .  ص (                            ين يتمكنون يف الغالب من اهلرب                                   ً        وكما هو متوقع، فإن األطفال األكرب سناً هم الذ   ).      لإلناث

      عن      ٢٠٠٣                                                   الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال لعام         -                                          ويشـري تقريـر مـنظمة العمل الدولية          -  ٤٣
         ً                                            يوجد أيضاً يف بعض البلدان األفريقية منط مميز لالجتار يتعلق  "         إىل أنه  )٢ ( "                                 استخدام األطفال يف النـزاعات املسلحة "

                                                                ويشمل هذا النمط قيام كل من امليليشيات احلكومية وامليليشيات           .                        يف النـزاعات املسلحة                      باسـتغالل األطفـال   
          ً                                                                 وهناك أيضاً أدلة تبني قيام كل من القوات املسلحة وبعض املستغلني الذين              .                                   املـتمردة باختطاف األطفال ونقلهم    

                          سلح باالجتار بالضعفاء من                                                                                   يسـتفيدون من حالة االختالل االجتماعي والتفكك األسري النامجة عن النـزاع امل           
      طفولة  "         املعنون     ٢٠٠٣                ويشري تقرير عام     ).  ٢  .  ص   " (                                                          األطفال وببيعهم لبيوت الدعارة خالل فترة النـزاع املسلح       

        ً                أن أطفاالً يف سن مبكرة         إىل   ، )٣ (    ٢٠٠٣   ،   "                                                            استخدام األطفال يف النـزاعات املسلحة يف أفريقيا الوسطى        -       مهانة  
   .                                                             مجهورية الكونغو الدميقراطية لالختطاف مث يستخدمون حلراسة املقدسات         يتعرضون يف  )            منذ السادسة (   ً  جداً 

                                                      

2  See www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/download/factsheets/fs_armedconflict_0303.pdf. 
3  See www.ilo.org/public/french/standards/ipec/publ/download/fr_wounded3.pdf. 
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                                                                                                       وأشـار مشروع التقرير املتعلق بالربنامج القطري ملنظمة األمم املتحدة للطفولة اخلاص بأوغندا، املؤرخ               -  ٤٤
                طفل إلحلاقهم    ٢٠     ٠٠٠       ، حنو       ١٩٨٦                  اختطف، منذ عام     "            إىل أنه    (E/ICEF/2005/P/L.2)      ٢٠٠٥        مـارس    /    آذار

                       طفل، ال يصطحبهم كبار،   ٣٥     ٠٠٠         وهناك حنو   .                                                  ً بصفوف اجليش أو الستخدامهم كحمالني أو استعبادهم جنسياً
   ). ٢       الفقرة    " (                                ً                                يلجؤون كل ليلة إىل داخل املدن جتنباً لالختطاف، مما يعرضهم ألخطار جديدة

  ،     ٢٠٠٣      مايو   /           در يف أيار                                                                                   أما خبصوص السودان، فقد أشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة، يف بيان صحفي صا             -  ٤٥
   ،    ١٩٩٩      مايو   /                                                                                                                إىل أهنا ما فتئت، منذ أن قامت احلكومة السودانية بإنشاء جلنة للقضاء على اختطاف النساء واألطفال يف أيار                 

                                                                                                                       تدعـم العمل الذي تضطلع به السلطات واجملتمعات القبلية يف غرب السودان للعثور على املختطفني من األطفال والنساء                  
                           بأن عـدد األطفـال والكبار Rift Valley                                              كما أعلنت أهنا تقر االستنتاج الذي خلص إليه معهد   .     سرهم            ومل مشلهم مع أ

     ً                                   شخصاً حسب البيانات الصادرة عن املعهد حىت   ١٠     ٣٨٠               والبالغ زهاء -                       ً                الذين ال تعلم أسرهم شيئاً عن مكان وجودهم 
   .                                     معدل حدوث االختطاف خالل السنتني املاضيتني                                                يبني مدى خطورة املشكلة، وذلك رغم االخنفاض املسجل يف -      اليوم 

                                                         ً                     ، أفـادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن مشردين داخلياً يف ليبرييا تعرضوا       ٢٠٠٤           ويف عـام     -  ٤٦
    وقد   .                                                                                            لالعتداء اجلسدي والتهديد والتخويف من جانب مجيع األطراف املتنازعة، إضافة إىل اختطاف النساء واألطفال

   .          ً     ً                                                                حلالة حتسناً كبرياً بوصول قوات حفظ السالم وعودة مؤسسات املساعدة اإلنسانية إىل املخيمات          حتسنت هذه ا

                                                        ً                                              وقد أشار ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً من خالل ما قدمه من معلومات إىل                  -  ٤٧
   ):     ً                         حالياً مركز رصد التشرد الداخلي (                                                                  ً النقاط الرئيسية التالية اليت يعكسها املشروع العاملي للمشردين داخلياً

                                ويف أفريقيا، تشري التقارير إىل       .                                                              يشكل االختطاف ممارسة عامة ومنهجية يف حاالت التشرد الداخلي          �
                                                                                           أن هذه الظاهرة قائمة يف أوغندا والسودان وسرياليون وليبرييا وأنغوال ومجهورية الكونغو الدميقراطية؛

      مجاعات  (                                                   ختطاف والتجنيد على أيدي عناصر غري تابعة للدولة                                    قد يتعرض األطفال املشردون لال      �
                 والقوات احلكومية؛  )                   شبه عسكرية ومتمردة

                        ً                                                    ً              ميكـن أن يكـون االخـتطاف سـبباً للتشـرد الداخلي، كما ميكن أن يكون التشرد الداخلي سبباً           �
         لالختطاف؛

                 ذويهم، هم عرضة                            ً                                             بعـض األطفال املشردين داخلياً، كاألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن             �
                      أكثر من غريهم لالختطاف؛

                         فاألوالد يدفعون أكثر إىل      :                                       ً                       قـد خيـتلف أثـر االختطاف على املشردين داخلياً حسب اجلنس             �
                                                                      ً               املشاركة يف القتال وغريه من األنشطة العسكرية؛ وبينما قد تشارك الفتيات أيضاً يف القتال على 

                                   غراض االستغالل اجلنسي والزواج القسري؛                                       خطوط املواجهة، فإهنن خيتطفن يف كثري األحيان أل

  .     ً                                    ً                                 ً           غالباً ما حيدث اختطاف األطفال املشردين داخلياً قرب أو داخل خميمات املشردين داخلياً واملدارس  �

  :                                                  وقدم ممثل األمني العام التوصيات التالية على وجه اخلصوص -  ٤٨

                                            ينبغي تسجيل كل طفل غري مصحوب ومنفصل عن ذويه؛  �
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                                                طفال الضعفاء الذين حيتاجون إىل محاية خاصة أو ملحة؛             ينبغي حتديد األ  �

                                                                                          جيب إنشاء آليات فعالة لإلبالغ وإحالة املعلومات يف حاالت االعتداء على األطفال واستغالهلم               �
         وجتنيدهم؛

                                                                     ينبغي أن يقوم مجع البيانات وتقييمها ورصدها على تصنيف حبسب العمر واجلنس؛  �

       ً                                                              ون علماً باخلطط اليت توضع ألجلهم، مبا فيها اخلطط املتعلقة باإليداع                                        ينبغي أن حياط األطفال املشرد      �
                                                            وعالوة على ذلك، ينبغي استشارة األطفال واملراهقني املشردين          .                      ّ            والرعاية، والتعقب، وملّ مشل األسر    

                                                                             وإشراكهم يف تقييم االحتياجات وتوزيع املعونة ووضع برامج املساعدة ورصدها وتقييمها؛

                                                                             د خاصة لضمان مشاركة الفتيات يف وضع برامج التعليم مشاركة كاملة وعلى                           ينبغي بذل جهو    �
                       قدم املساواة مع الذكور؛

                                                                                        ينبغي بذل جهود خاصة حىت تتاح للمراهقني والشباب إمكانية لالضطالع باألنشطة اإلبداعية              �
                                 واالجتماعية وفرصة للتعلم والتدرب؛

                                         اج األطفال واملراهقني داخل جمتمع املشردين بعد                                                  ينـبغي إيالء املزيد من العناية لرصد إعادة إدم        �
  .                     سحبهم من صفوف املقاتلني

              االستغالل اجلنسي

                 يف اضطالعه بواليته،                                                                         يويل املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة،  -  ٤٩
  .       ً     ً                      اهتماماً خاصاً مبسألة اختطاف األطفال

                                                                               مم املتحدة لشؤون الالجئني يف تقرير هلا عن احلالة السائدة يف خميمات سرياليون                                   وأفـادت مفوضـية األ     -  ٥٠
                                                                                             فأشارت بشكل خاص إىل فتيات ال يزلن حتت أثر الصدمة نتيجة ما تعرضن لـه يف السابق من انتهاكات متعددة 

                  ات اجلنسية الشديدة                                                                                 حلقوقهن كانت يف بعض األحيان نامجة عن االختطاف واألسر واألفعال الالإنسانية واالعتداء      
                                                                                         وأشارت املفوضية أيضا إىل أنه مل يكن من السهل إسداء النصح لبعض هؤالء األطفال، وال                 .                  على أيدي مقاتلني  

  .                                                 سيما الالئي ال يزلن على صلة عاطفية مبختطفيهن السابقني

             العمل القسري

  ،  )٤ ( "                        ملكافحة العمل القسري             حتالف عاملي  "       ً       ً     تقريراً معنوناً        ٢٠٠٥                                            أصـدرت مـنظمة العمـل الدولية يف عام           -  ٥١
             ميكن يف سياق      : "                         ويرد يف التقرير ما يلي      .                                                                               تسترعي فيه االنتباه إىل الروابط القائمة بني النـزاع املسلح والعمل القسري          

                                               ويف بعض البلدان األفريقية، يشري عدد كبري من          .                                  ً                                 النـزاع املسلح أن تفرض الدولة أيضاً إجناز أعمال وخدمات قسرية         

                                                      

4  Report of the Director-General:  Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration 
on Fundamental Principles and Rights at Work, 2005; see 
 www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.DOWNLOAD_BLOB?Var DocumentID=5059.
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                                                                                                    انتشار ظاهرة االختطاف والتجنيد القسري يف صفوف القوات العسكرية احلكومية واجلماعات العسكرية                         التقارير إىل 
   ).  ٢٥  .  ص   " (                                                                                اليت تدعمها احلكومة، والقوات املتمردة، إىل جانب استغالل الكبار واألطفال يف العمل القسري

                          ورود تقارير متواصلة عن     "         يد ب                                                                           ويتضـمن التقرير ذاته ادعاءات تتعلق حباالت اختطاف يف السودان وتف           -  ٥٢
ُ            ، وال سيما يف منطقة جنوب دارفور، حيث ُعزي اختطاف     ٢٠٠٤                                     حاالت االختطاف وممارسة الرق يف أواخر عام                                     

                                                                          والحظت احلكومة أنه بينما ترى جلنة القضاء على اختطاف النساء واألطفال             .                                 النسـاء واألطفال إىل امليليشيات    
                                                                      ية هي التدبري األمثل الكفيل بالقضاء على ظاهرة االختطاف، طلبت مجاعات قبلية                                  التابعة هلا أن اإلجراءات القانون   

                     ويكمن التحدي يف تعزيز   .                                                                                     إىل اللجنة أال تبادر إىل اختاذ أية إجراءات قانونية إال إذا باءت جهودها الودية بالفشل     
                         قت نفسه على عدم إفالت                                                                                           هـذه االجـتماعات القبلية التوفيقية يف إطار من التعايش السلمي مع احلرص يف الو              

   ).  ٤٤  .  ص   " (                                            املختطفني الذين يستغلون العمل القسري من العقاب

  االستنتاجات والتوصيات-     ً سابعا  

                                                                                                        حق األطفال يف احلماية من االختطاف هو حق ال جدال فيه، إال أن ظاهرة اختطاف األطفال يف أفريقيا مل                    -  ٥٣
ِ                                            مل توِل هذه املسألة املثرية للقلق عناية كبرية حىت اآلن                واملنظمات الدولية  .                          حتظ إال بقسط يسري من الدراسة      .  

                        تقدمي معلومات دقيقة يف                                                                              عـلى حنو ما ذكر أعاله، أنشأ جملس األمن آلية للرصد واإلبالغ من أجل                -  ٥٤
           ، ال سيما                                                                                             الوقـت املناسـب عـن االنتهاكات اليت ترتكب يف حق األطفال املتضررين بالصراعات املسلحة              

                                                                                            وينبغي جلميع اجلهات الفاعلة أن تشارك يف اجلهود اليت تبذهلا هذه اآللية اجلديدة لضمان                .             ً  االختطاف حتديداً 
  .                      اإلبالغ بشكل منتظم وشامل

                                                                                                  حىت تكتمل الفائدة من العمل املضطلع به بشأن مسألة اختطاف األطفال، ينبغي إيالء اهتمام خاص                و -  ٥٥
  .                            املتحدة العاملة يف هذا الشأن                                                 بضرورة تفادي االزدواجية وتوحيد عمل خمتلف آليات األمم

----- 


