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 جلنة وضع املرأة
 الدورة اخلمسون

 ٢٠٠٦مارس /آذار ١٠ -فرباير / شباط٢٧
  من جدول األعمال املؤقت٣البند 

الـدورة   و متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة       
املــرأة عــام ”: املعنونــة االســتثنائية للجمعيــة العامــة

املساواة بني اجلنسني والتنمية والـسالم      : ٢٠٠٠
   “والعشرين ادييف القرن احل
الصراعات ي  ـن ف ـذون رهائ ـن يؤخ ـاء واألطفال الذي  ـراح النس ـالق س ـإط  

 بعد ذلكاملسلحة، مبن فيهم مـَــن يسجنون 
 

 تقرير األمني العام  
  

 موجز 
مــارس / آذار١٢املــؤرخ  ٤٨/٣عــد هــذا التقريــر اســتجابة لقــرار جلنــة وضــع املــرأة    أُ 
 دمتـها الـدول األعـضاء والكيانـات ذات الـصلة يف منظومـة      التقرير معلومات ق  ويضم  . ٢٠٠٤

يف دورـا  لتنظـر فيهـا    توصيات ستعرض على جلنة وضع املـرأة  بختتم التقرير   وي. األمم املتحدة 
 .٢٠٠٦عام اليت تعقد اخلمسني 
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٥٣-١
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 مقدمة -ال أو 
 املـؤرخ   ٤٨/٣رار  ـــ رأة الق ـــ ع امل ـة وضـ  ـــ دت جلن ـن، اعتم ـة واألربعي ـا الثامن ــي دور ـف - ١

لــذين يؤخــذون رهــائن يف إطالق ســراح النــساء واألطفــال ا واملعــين بــ٢٠٠٤مــارس / آذار١٢
 وأشـارت اللجنـة يف هـذا القـرار إىل          . بعـد ذلـك    املسلحة، مبن فيهم مـَـــن يـسجنون      الصراعات  

ــة حقــوق       ــة العامــة وجملــس األمــن وجلن ــسابقة املتعلقــة باملوضــوع، وقــرارات اجلمعي قراراــا ال
، إضـافة   مـن املرأة والـسالم واأل   عن  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥اإلنسان ذات الصلة، وقرار جملس األمن       

الـسكان  املتعلقـة حبمايـة     إىل األحكام ذات الصلة املتضمنة يف صكوك القانون اإلنساين الـدويل            
 .)١(املدنيني

 وغـري املـشروط عـن النـساء         الـسريع عن اعتقادها القوي بـأن اإلفـراج        وأعربت اللجنة    - ٢
ــذ األ      ــصراعات املــسلحة، ســيعزز تنفي ــاطق ال ــذين يؤخــذون رهــائن يف من هــداف واألطفــال ال

الصادرة عن دورة اجلمعيـة العامـة       اخلتامية  وثيقة  ال، و  ومنهاج عملها  إعالن بيجني املتجسدة يف   
ــة  ــة والعــشرين املعنون ــة    :٢٠٠٠املــرأة عــام  ” :االســتثنائية الثالث املــساواة بــني اجلنــسني والتنمي

ــة ال  الفــضال عــن  ، “والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين   ــدورة اجلمعي ــة ل عامــة وثيقــة اخلتامي
، مبا يف ذلك األحكـام املتعلقـة بـالعنف          ‘‘عامل صاحل لألطفال  ’’االستثنائية بشأن الطفل املعنونة     

 . فيها الواردةضد النساء واألطفال

بقوة مجيع األطراف يف الصراعات املسلحة على االحترام التـام لقواعـد            اللجنة   تحثو - ٣
الـسكان  اذ مجيـع التـدابري الالزمـة حلمايـة          القانون اإلنساين الدويل يف الـصراعات املـسلحة واختـ         

كمـا  . نأخـذوا رهـائ   النساء واألطفـال الـذين      ، واإلفراج الفوري عن كل      يف حد ذام  املدنيني  
ــت  ــساء        حث ــؤالء الن ــة حــصول ه ــوفري إمكاني ــى ت ــسلحة عل ــصراعات امل ــع األطــراف يف ال مجي

ــات      ــدون أي معوق ــة وب ــصورة مأمون ــسانية ب ــساعدات اإلن ــى امل ــال عل ــاًواألطف ــانون ، وفق  للق
وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب وعلــى احلاجــة إىل علــى ت اللجنــة شــددو .اإلنـساين الــدويل 

 وفقـا  ملـسؤولني عـن جـرائم احلـرب مبـا فيهـا أخـذ الرهـائن          مقاضـاة ا  مسؤولية كافة الدول عـن      
ــدويل  ــة املعلومــات املوضــوعية واملــسؤولة والرتيهــة عــن     .للقــانون ال ــة علــى أمهي  وتؤكــد اللجن

ائن، واليت ميكن التحقق منها عن طريق املنظمـات الدوليـة ذات الـصلة، يف تيـسري اإلفـراج            الره
 .اخلصوصذلك كما دعت إىل تقدمي املساعدة لتلك املنظمات يف . عن الرهائن

املـواد ذات الـصلة علـى أوسـع نطـاق ممكـن،             كل  األمني العام نشر    إىل  ت اللجنة   طلبو - ٤
األمــني العــام أن كمــا طلبــت مــن .)٢٠٠٠ (١٣٢٥س األمــن املتعلقــة بقــرار جملــالســيما تلــك 

مـع أخـذ املعلومـات الـيت        ،٤٨/٣ عـن تنفيـذ القـرار        تقريراً لجنة يف دورا اخلمسني   اليقدم إىل   
 .االعتبارتقدمها الدول واملنظمات الدولية ذات الصلة يف 
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 دول ٧ن وأُعــد هــذا التقريــر امتثــاالً لــذلك الطلــب، ويــستند إىل معلومــات وردت مــ  - ٥
 . من كيانات منظومة األمم املتحدة ومنظمة دولية واحدة١٢ أعضاء و

 
 معلومات من الدول األعضاء - اثاني 

اســتجابت حكومــات أذربيجــان وأرمينيــا والربازيــل وبــنغالديش واجلمهوريــة العربيــة    - ٦
 .٤٨/٣ار السورية وكوستاريكا ولبنان إىل طلب تقدمي معلومات فيما يتعلق حبالة تنفيذ القر

األحكام الـواردة يف قانوـا اجلنـائي، واملتعلقـة بـالفقرات            إىل  حكومة أرمينيا   وأشارت   - ٧
  مــن القــانون اجلنــائي فعــل أخــذ الرهــائن٢١٨تجــرم املــادة و. ٤٨/٣ مــن القــرار ٣ إىل ١مــن 

ضـد   بأعمال العنف اليت ختالف القانون اإلنساين الدويل        ٣٩٠وتعىن املادة   . على وجه التحديد  
املعاملـة  ضـروب   مـن  هالسكان املدنيني أثناء الصراع املسلح، مبا يف ذلك القتل والتعذيب وغـري     

الـيت  واد يف القانون اجلنائي تبعـات أخـذ الرهـائن           ــن امل ــوتتناول العديد م  . ةــة واملهين ــالالإنساني
ضـد النـساء احلوامـل      ي ترتكـب    ـــ ال العنـف الت   ـــ ل أعم ـــ ، مث للمـرأة هلــا أمهيــة خاصـــة بالنـسبة       

واالجتـار بالبـشر    ) ١٤٠املـادة   (واالستغالل اجلنـسي    ) ١٣٨املادة  (، واالغتصاب   )١١٩املادة  (
تكــن ، مل ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٥يف كمــا أفــادت احلكومــة أنــه ). ١٣٣  و١٣٢املادتــان (

ــا،  حمتجــزين كنــساء أو أطفــال مــن أذربيجــان  هنــاك  بينمــا رهــائن علــى أرض جهوريــة أرميني
وتعـاجل  .  أطفال أرمن، من بينهم طفلة، رهائن      ٦  سيدة أرمنية و   ١٦٢حتتجز  أذربيجان  نت  كا

اللجنة احلكومية جلمهورية أرمينيا املعنية باألسرى والرهائن واملخـتفني املـسألة بـشكل مباشـر،               
 مــع اللجنــة احلكوميــة ذات الــصلة يف    ،جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة   وكــذلك مــن خــالل   

 .أذربيجان
. ٤٨/٣بأحكـام القـرار   التــزاما قويـا   ما زالـت ملتزمـة      أكدت حكومة أذربيجان أا     و - ٨

الــذين وهــي تــدعم الــرأي القائــل بــأن اإلفــراج الفــوري وغــري املــشروط عــن النــساء واألطفــال  
ــذ األهــداف     يؤخــذون رهــائن   ــساهم بــشكل كــبري يف تنفي ــصراعات املــسلحة سي ــاطق ال يف من

ــددة يف  ــي احملـ ــل بـ ــهاج عمـ ــة    وجنيإعـــالن ومنـ ــتثنائية الثالثـ ــة االسـ ــة العامـ ــائج دورة اجلمعيـ نتـ
 احلكوميــة املعنيــة بأســرى احلــرب والرهــائن     ةجنــوأدت التــدابري الــيت اختــذا الل   .والعــشرين

ســيما  وفريقهــا العامــل، مــسترشدين يف أنــشطتهما بالقــانون اإلنــساين الــدويل وال  واملفقــودين 
ذلك بكـل القـرارات ذات الـصلة الـيت           وك ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املؤرخة  اتفاقيات جنيف   

 فرداً من األسـر األرمـين       ١ ٣٦٨اختذا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان، إىل اإلفراج عن          
، كـان   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١وأفادت احلكومة أنه يف     .  طفالً ١٦٩  امرأة و  ٣٣٨مبا يف ذلك    

بدايــة الــصراع املــسلح مــع  مــن مــواطين أذربيجــان ال يزالــون يف عــداد املفقــودين منــذ ٤ ٨٤١
ووفقاً للقوائم الوطنية امعة استناداً إىل شـهادات        .  امرأة ٣٢١  طفالً و  ٥٤أرمينيا، من بينهم    
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 شخـصاً أو أخـذم   ٧٨٣املواطنني العائدين من األسـر ومـن مـصادر أخـرى، سـجنت أرمينيـا              
 .رهائن

املـساعدات الـيت   ىل وأشـارت إ  ٤٨/٣وشددت حكومة لبنان على أمهيـة تنفيـذ القـرار      - ٩
تقـــدمها احلكومـــة، وحتديـــداً وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة، إىل أســـرى احلـــرب احملـــررين مـــن   

مجلـة  وتناولت التدابري التشريعية اليت اعتمـدا احلكومـة         . السجون اإلسرائيلية، والسيما النساء   
ــها   ــور من ــدمي الت     أم ــودين وتق ــة األشــخاص املفق ــق يف حال ــة للتحقي ــة رمسي ــشاء جلن ــضات إن عوي

كمـا أنـشأت احلكومـة    . ومعاشات التقاعد ألسـرى احلـرب احملـررين مـن الـسجون اإلسـرائيلية        
وكالة وطنية معنيـة برفـاه أسـرى احلـرب، وجلنـة داخـل وزارة الـشؤون االجتماعيـة ـدف إىل               
تنسيق اجلهـود املتعلقـة بأسـرى احلـرب، كمـا أصـدرت تكليفـاً بإعـداد ثـالث دراسـات تتعلـق                       

ــان علــى املــرأة    . بأســرى احلــرب ــأثري الــصراع املــسلح يف لبن  علــى وجــه  ووصــفت احلكومــة ت
الذي يطالبـهن   فقد عانت أسريات احلرب من الضغوط اليت فرضها عليهن اتمع،           . اخلصوص

وذلك بــدال مــن أن حيظـني بالتقـدير علـى          رة  ـــل األس ــة داخ ــي الرعاي ــة ف ــبأدوار تقليدي القيام  
وأفــادت حكومــة لبنــان أن إســرائيل احتجــزت . لــدفاع عــن وطنــهنمــن أجــل امــا أســهمن بــه 

قريبات للمسجونني كوسيلة للضغط عليهم لالعتراف مبسائل تتعلق باملقاومة أو للـضغط علـى        
ووفقـــاً ملـــصادر وزارة الـــشؤون . أولئـــك الـــذين مل تـــتمكن مـــن اعتقـــاهلم ليـــسلموا أنفـــسهم 

 يف ٥حرب يف السجون اإلسـرائيلية، ميـثلن    أسرية ٢٥٤االجتماعية يف لبنان، هناك ما جمموعه    
 .املائة من مجيع أسرى احلرب

 بـشكل كامـل   ٤٨/٣أجابت حكومة اجلمهورية العربية السورية بأا ملتزمة بالقرار     و - ١٠
ضـرورة  وشـددت احلكومـة علـى       . وبأنه ال توجد لديها حاالت لرهائن من النساء أو األطفال         

 .يما فيما يتعلق بالسوريات يف اجلوالن السوري احملتلس إسرائيل بأحكام القرار، التقيد 
وأفادت حكومات الربازيـل وبـنغالديش وكوسـتاريكا بـأن احلالـة املوصـوفة يف القـرار                 - ١١
 .يف صراع مسلحدخوهلا ، نظراً لعدم ا ال تنطبق على دوهل٤٨/٣
 

 من كيانات منظومة األمم املتحدة واردة معلومات  - اثالث 
الكيانات التالية التابعة لألمم املتحدة إىل طلب تقدمي معلومـات فيمـا يتعلـق              استجابت   - ١٢

 ،إدارة شـــؤون اإلعـــالم:  وهـــيتقـــدمي معلومـــات عـــن أنـــشطتهاب ٤٨/٣حبالـــة تنفيـــذ القـــرار 
ــم املتحــدة حل مفوضــية و ــسان األم ــال     و،قــوق اإلن ــام لألطف ــل اخلــاص لألمــني الع مكتــب املمث

صـندوق األمـم املتحـدة       و ،)اليونيـسيف  (ملتحـدة للطفولـة   منظمة األمـم ا   ة و  املسلح اتوالصراع
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ــسكان ــم املتحــدة إل   و،لل ــة األم ــسطينيني يف الــشرق األدىن    وكال ــشغيل الالجــئني الفل  غاثــة وت
 . كذلك بتقدمي معلوماتاملنظمة الدولية للهجرةوقامت . برنامج األغذية العاملي و،)األونروا(

اللجنــة االقتــصادية  وة آلســيا واحملــيط اهلــادئ اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــ وأفــادت  - ١٣
ــة لغــرب آســيا  ــا  وواالجتماعي ــصادية ألوروب ــة االقت ــسانية   واللجن ــشؤون اإلن ــسيق ال  مكتــب تن

 ٤٨/٣أيـة أنـشطة تتعلـق بتنفيـذ القـرار           بأـا مل تقـم ب      صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة        و
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥خالل الفترة املشمولة بالتقرير 

أنـشطة تقـوم ـا األمـم املتحـدة          إىل   قـوق اإلنـسان   األمم املتحـدة حل   مفوضية  رت  وأشا - ١٤
ووفقـاً للمفوضـية، أشـارت      . بـالقوى املتقاتلـة يف كـوت ديفـوار        املـرتبطني   فيما يتعلق باألطفال    

 مـن اجلنـود األطفـال كـانوا خيـدمون يف القـوات       ٣ ٠٠٠أن مـا يقـدر بنحـو    إىل بعض التقارير   
ومثــة نقــص يف البيانــات عــن أعــداد األطفــال يف مجاعــات امليليــشيا   . ةاملــسلحة للقــوى اجلديــد 

 مــن ٥١١، جنحــت اليونيــسيف يف كفالــة اإلفــراج عــن  ٢٠٠٣ ومنــذ عــام .املواليــة للحكومــة
.  مـــن الفتيـــات٢٠٤القـــوات املـــسلحة للقـــوى اجلديـــدة، مبـــن فـــيهم احملـــاربني األطفـــال مـــن 

ــدة إعــ      ــوى اجلدي ــسلحة للق ــوات امل ــادة الق ــال    وأصــدرت قي ــاء اســتخدام األطف ــزام بإ الن الت
 خطـة عمـل لإلفـراج عـن اجلنـود األطفـال املتـبقني متـشياً مـع               ٢٠٠٥، وقدمت يف عام     كجنود

إضــافة إىل ذلــك، وبعــد تــدخل  ). ٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩قــراري جملــس األمــن 
ركاء،  واليونيــسيف والــشعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــواروحــدة محايــة الطفــل التابعــة ل

ووقعـت  . وافقت امليليـشيات املواليـة للحكومـة علـى تقـدمي قـوائم بـاجلنود األطفـال لتـسرحيهم                  
حكومات بنن وبوركينا فاسو وتوغو وغينيا وكـوت ديفـوار وليربيـا ومـايل والنيجـر ونيجرييـا                  

 يف أبيدجان على اتفـاق تعـاون متعـدد األطـراف مـن أجـل مكافحـة                  ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٧يف  
 . ألطفالاالجتار با

 معلومات عـن أنـشطتها يف كولومبيـا،         قوق اإلنسان األمم املتحدة حل  مفوضية  وقدمت   - ١٥
حيث ذكرت أن أخذ الرهائن استخدم يف سياق الـصراع املـسلح الـداخلي الكولـوميب بوصـفه        

ووفقــاً . ضــغوط سياســية وللحــصول علــى مــوارد اقتــصادية علــى حــد ســواء  ملمارســة وســيلة 
، كـان   ٢٠٠٤فوضة السامية عن حالـة حقـوق اإلنـسان يف كولومبيـا لعـام               للتقرير السنوي للم  

 يف املائة من ضحايا أخذ الرهائن املبلـغ عنـهم علـى مـدى األشـهر التـسعة األوىل مـن عـام                         ٧٣
ــة مــن اإلنــاث  ٢٧  مــن الــذكور و٢٠٠٣ ــ). E/CN.4/2005/10( يف املائ  يف ٢١ ت نــسبةومشل

عمليـات أخـذ الرهـائن       نت البيانات عن عدد ضحايا    وتباي. املائة من عمليات االختطاف قُصرا    
 نـشرا وزارة الـدفاع يف كولومبيـا         وذكـرت األرقـام الرمسيـة الـيت       . بشكل كبري وفقاً للمـصدر    

 شخـصاً أخـذوا     ٧٤٦من خالل مكتـب صـندوق الـدفاع عـن احلريـة الشخـصية التـابع هلـا أن                    
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 يف املائــة ١٩  يف املائــة و٢٢وشــكلت النــساء . ٢٠٠٥عــام يف  ١٨٧ ، و٢٠٠٤رهــائن عــام 
ــوايل   ــام مل تــشمل ســوى الرهــائن املأســورين    . مــن هــؤالء الــضحايا علــى الت إال أن هــذه األرق

ــصادية  ــدوافع اقت ــصنيفها     . ب ــة جلمــع البيانــات وت ــإيالء أمهي ــة أمــور، ب ــر، يف مجل وأوصــى التقري
أفـضل حلالـة النـساء      بـإجراء تقيـيم     سمح  حسب نـوع اجلـنس والـسن واموعـة العرقيـة، ممـا يـ              

وشجب بشدة قيام املغـاورين واجلماعـات شـبه العـسكرية بأخـذ             . واألطفال ممن أُخذوا رهائن   
إذ أفـاد بأنـه ال يـزال يـتم اإلبـالغ            وأبرز التقرير حالة ضحايا هذه اجلرمية من النـساء،          . الرهائن

 مــن البلــد، يــصحبها بوجــه عــام  عــن ارتكــاب جــرائم ضــد النــساء والفتيــات يف أحنــاء خمتلفــة  
قــسري أو أشــكال أخــرى مــن  العمليــات ألخــذ الرهــائن أو التعــذيب أو التــشريد أو التعــري   

 ملــا عــاىن منــه ةصــرحيإشــارة وتــضمن التقريــر كــذلك . االعتــداء البــدين أو اجلنــسي أو النفــسي
و شـردوا   األطفال من انتهاكات للحقوق، حيث جنـد اآلالف منـهم قـسراً أو أُخـذوا رهـائن أ                 

 .أو عانوا نتيجة األلغام املضادة لألفراد
لرصـد، بقاعـدة    بوصـفها مكلفـة با    واحتفظت مفوضية حقـوق اإلنـسان يف كولومبيـا،           - ١٦

. بيانات عن حـاالت الرهـائن الفرديـة مـن أجـل تعزيـز اإلجـراءات لتحـسني احلالـة بوجـه عـام                    
 اجلماعـات املـسلحة غـري       كما قدمت مشورة قانونية عـن إمكانيـة الـدخول يف مفاوضـات مـع              

ونـشرت املفوضـية هلـذه الغايـة وثيقـة عـن       . املشروعة يف إطار مبادئ القـانون اإلنـساين الـدويل        
األشـخاص الـذين احتجـزم اجلماعـات املـسلحة           لتحريـر    ييف الـسع  تتبع  نقاط توجيهية عشر    

 .٢٠٠٤غري املشروعة يف سياق الصراع الداخلي املسلح يف كولومبيا عام 

ــاد وأ - ١٧ ــصراع   ف ة أن أخــذ  املــسلحاتمكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال وال
وذلـك  األطفال رهائن يف أثناء فترات الصراعات املسلحة هو انتهاك خطـري حلقـوق األطفـال،            

األطفـال  بعنيـة    امل لرصـد واإلبـالغ   اآليـة   وحـددت   . عالقة املسألة بوالية املمثل اخلاص    يف ضوء   
، اختطـاف األطفـال     )٢٠٠٥ (١٦١٢جملس األمن يف قـراره      أقرها    ، اليت والصراعات املسلحة 

ومتثـل عمليـات    . بوصفه واحداً من انتهاكات خطرية ستة يتعني رصدها وإبـالغ الـس عنـها             
ملمثـل اخلـاص لألمـني      تركيز خـاص لعمـل ا     حمور  اختطاف األطفال يف حاالت الصراع املسلح       

أخــذ إىل  ٢٠٠٥ والــصراعات املــسلحة لعــام تقريــر األمــني العــام عــن األطفــال وأشــار . العــام
ــشمالية       ــة بيــسالن يف أوســيتيا ال ــة رقــم واحــد مبدين رهــائن مــن األطفــال يف املدرســة اإلعدادي

ل مــا يزيــد عــن ـــــن مقتـــــر عـــــذي أسفـــــ، ال٢٠٠٤ســبتمرب /ي أيلــولــــي فــــاد الروســـــباالحت
 ).A/59/695-5/2005/72(أكثر من نصفهم من األطفال كان  شخصاً، ٣٣٠

لنــساء واألطفــال يف االحتــاد الروســي املقدمــة إىل امــساعدا إىل اليونيــسيف وأشــارت  - ١٨
املنع املتعلقــة بــوركــزت أنــشطة اليونيــسيف . وإثيوبيــا وأفغانــستان وأوغنــدا والــسودان وليربيــا 
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مـن  ت  مـع اجلهـا   واملساعدة على تعزيز التقيد باملعايري الدولية واالشتراك يف حوار مع الـدول و            
غري الدول من أجل الدعوة إىل اإلفراج عن األطفال املخطوفني، وبدء برامج العودة الطوعيـة،             

الـذين  ، وإنشاء بيئة تكفـل احلمايـة لألطفـال          بأسرهمعن ذويهم   مجع مشل األطفال املنفصلني     و
 فيما مضى بالقوات املتحاربة، ومحايـة األطفـال املـشردين والالجـئني املعرضـني             كانوا مرتبطني   

بشكل خاص لالختطاف، ووضع بـرامج الـدعم األهليـة، وتقليـل تعـرض األطفـال املخـتطفني                  
 . لالجتار من خالل معاجلة األسباب اجلذرية لالجتار مبا يف ذلك الفقر

ــادة الــوعي باختطــاف      - ١٩ وعملــت اليونيــسيف مــع احلكومــة يف أفغانــستان مــن أجــل زي
ــة األطفــال لنياملــوظفني املــسؤواألطفــال، مبــا يف ذلــك تــدريب   ، ٢٠٠٤ويف عــام .  عــن محاي

اتفاقيـة األمـم    أكملت اليونيسيف ووزارة العـدل استعراضـاً مقارنـاً رئيـسياً للتـشريع األفغـاين و               
يف برنـامج البـدايات اجلديـدة       وبالتـشاور مـع     .  بغية تعزيز حقوق الطفـل     املتحدة حلقوق الطفل  

اج أكثـر مـن     ــــ ادة إدم ـــــ ح وإع ــ تـسري  مــــ ي دع ــــ ك ف ــــ ف كذل ــان، جنحـت اليونيـسي    ــستأفغان
وركـــز الربنـــامج علـــى وضـــع قاعـــدة بيانـــات  .دون الـــسن القانونيـــةســـابق جنـــدي  ٢ ٠٠٠

للمعلومات عن كل حمارب سابق مبا يف ذلك الفحص الطيب والنفسي وخطة الرعايـة، وتقـدمي                
دة األطفال علـى    ، وإحاطات دف إىل مساع    التوعية خبطر األلغام  و التدريب التثقيفي واملهين،  

 .إعادة االندماج يف جمتمعام

 يف املائة من الفتيـات، يف املتوسـط، اخـتطفن مث           ٦٩ويف إثيوبيا، أفادت اليونيسيف أن       - ٢٠
الــشراكة مــع يف وكانــت اليونيــسيف تعمــل . أُجــربن بعــد ذلــك علــى الــزواج مــن مهــامجيهن  

              الـزواج عـن طريـق      تمعـات بـأن     املكاتب اإلقليمية للتثقيـف وشـؤون املـرأة مـن أجـل توعيـة ا
وبعــد أزمــة أخــذ الرهــائن يف االحتــاد .  يــشكل انتــهاكاً حلقــوق اإلنــسان األساســيةاالختطــاف

، اليت أسفرت عن مقتـل أو إصـابة مئـات           )١٧انظر الفقرة    (٢٠٠٤سبتمرب  /الروسي يف أيلول  
ضحايا، اجتماعيـة للـ  نفـسية  حلـاالت الطـوارئ ومـساعدة    لـوازم  األطفـال، قـدمت اليونيـسيف    
وملعاجلـة مـشكلة عمليـات االختطـاف     . الـسالم التثقيـف املتعلـق ب    وبدأت مشروعاً إقليميـاً عـن       

حتــالف اليونيــسيف بــشكل مــشترك مــع تعاونــت وأخــذ الرهــائن املــستمرة يف مشــال الــسودان، 
 . واللجنة السودانية للقضاء على اختطاف النساء واألطفال) اململكة املتحدة (إنقاذ الطفولة

إىل معدل عمليات االختطـاف يف أوغنـدا        اجتاه  وأفادت اليونيسيف أنه على الرغم من        - ٢١
استمر الصراع يف التأثري بشكل كبري على النساء واألطفـال،          فقد  ،  ٢٠٠٣منذ عام   االخنفاض  

وجنـد العديـد مـن      . السيما فيما يتعلق بتقييد وصول األنـشطة اإلنـسانية بـسبب انعـدام األمـن              
 أو جواسـيس أو طهـاة أو        ألغـراض اجلـنس   رقيـق     القوات املـسلحة بوصـفهم     األطفال قسراً يف  

واجهتــها وواجــه مــن هــرب منــهم صــعوبات صــحية ونفــسية واقتــصادية كــبرية،         . محــالني
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بــإدرار اليونيــسيف مــن خــالل تقــدمي جمموعــة أدوات إعــادة التــوطني وخيــام وتــدريب متعلــق  
كمــا قــدمت . أهيــل وإعــادة التــوطنيالــدخل، وخــدمات الرعايــة الــصحية يف بــرامج إعــادة الت 

 . التدريب وبناء القدرات للحكومة وقادة اتمع واملنظمات احمللية الشريكة

 بأنه علـى الـرغم مـن عـدم وجـود برنـامج حمـدد                صندوق األمم املتحدة للسكان   وأفاد   - ٢٢
ة لديــه للمــساعدة يف اإلفــراج عمــن أخــذوا رهــائن مــن النــساء واألطفــال، إال أنــه دعــم طائفــ  

وتـضمنت تلـك األنـشطة      . واسعة من األنشطة ملنع العنف اجلنساين واالجتار بالنساء واألطفال        
تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات للحكومات واتمع املدين، فضالً عـن خـدمات الـصحة               

، يف بلـدان    صندوق األمـم املتحـدة للـسكان      واستخدم  . االجتماعية واإلجنابية للضحايا  النفسية  
) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية الوقايــة مــن قــاة،منت

الـــشباب مـــن احملـــاربني بـــني  لتماســـك االجتمـــاعيالـــصحة اإلجنابيـــة كـــأداة لتعزيـــز اوتعزيـــز 
 .السابقني

 بتــوفري اإلغاثــة ٢٠٠٠أكتــوبر عــام /وأفــادت األونــروا بأــا قامــت منــذ تــشرين األول - ٢٣
 مليون من الالجئني الفلسطينيني املتـأثرين بالـصراع      ١,١تعددة القطاعات ألكثر من     الطارئة امل 

وإعـادة بنـاء املـآوى وخـدمات        لألسر  يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك املعونة الغذائية          
، قامـت مجاعـة فلـسطينية       ٢٠٠٥أغـسطس   /ويف آب . االجتماعية للـشباب  النفسية  االستشارة  

ثالثة من مـوظفي األونـروا، مـن بينـهم امـرأة، مـن املـشتركني يف العمليـات              مسلحة باختطاف   
وخالل هذه الفترة، اختطفـت أيـضاً موظفـة         . اإلنسانية يف قطاع غزة، واحتجازهم ملدة ساعة      

وأُفـرج عـن   . يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وزميلها يف مدينـة غـزة واحتجـزا لعـدة سـاعات      
 .د تدخل السلطة الفلسطينيةمجيع األطراف دون أذى بع

 أنـه سـاهم يف مـرحليت التـسريح وإعـادة اإلدمـاج بـربامج            برنامج األغذية العـاملي   وأفاد   - ٢٤
 الشاملة اليت تـدعمها األمـم املتحـدة مـن خـالل تقـدمي               التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج    

ولبـت الـربامج    . ٢٠٠٠منـذ عـام     من احملاربني الـسابقني ومعـاليهم        ٨٠٠ ٠٠٠الدعم إىل حنو    
ويف بعـض املنـاطق،     . االحتياجات اخلاصة للنـساء واألطفـال ممـن كـانوا جـزءاً مـن قـوة حماربـة                 

 للربامج اليت تدعم تـسريح وإعـادة        املعونة الغذائية وحصص  التغذية  وفر برنامج األغذية العاملي     
. نـع التجنيـد   إدماج األطفال املرتبطني بقوى ومجاعات مسلحة، إضافة إىل بـرامج ـدف إىل م             

.  عن املنـتفعني برباجمـه     بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس    مجع  يف  برنامج األغذية العاملي    وأخذ  
ويف أوغندا، قدم برنامج األغذية العـاملي دعمـاً تغـذوياً يف مراكـز إعـادة تأهيـل وإعـادة إدمـاج          

ــذين ســبق اختطــافهم، فــضالً عــن    ــة لألطفــا تــضم أدمــاج اإلعــادة طــرود إلاألطفــال ال ل غذي
وأُويل اهتمــام خــاص بــصغار الفتيــات ممــن اغتــصنب أو انتــهكن أثنــاء  . العائــدين إىل جمتمعــام
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وأشـار  . اختطافهن من أجل مساعدن على العناية باألطفال الذين محلن ن أثنـاء اختطـافهن             
برنامج األغذية العاملي إىل بعض التحديات اليت ووجهت يف براجمه، مبـا يف ذلـك التمويـل غـري                   

االجتمـاعي لألطفـال؛    النفسي  ايف للمنظمات األهلية من أجل الوفاء بواليتها بتقدمي الدعم          الك
حــضورهم يتــضح مــن ، والــذي إدمــاجهم لألطفــال املعــاد ألمــن الغــذائياملــستمر لنعــدام واال

مراكز التغذية؛ واألعباء اخلاصة الـيت تواجههـا األمهـات األطفـال الالئـي انتـهكن،       إىل املستمر  
 .إلعالة أنفسهن وأطفاهلنيف سعيهن 

 املعلومـات عـن برناجمهـا الـشامل ملـساعدة األطفـال             املنظمة الدوليـة للـهجرة    وتقامست   - ٢٥
الذين أُنقذوا من اجلماعات املسلحة غري الشرعية، والذي جرت إدارتـه بالتعـاون مـع حكومـة                

ساعدة وتــضمن الربنــامج إجــراءات ــدف إىل منــع التجنيــد ومــ  . ٢٠٠٠كولومبيــا منــذ عــام 
كمـا  . احملاربني األطفال السابقني وزيادة الوعي لدى السلطات وعامـة اجلمهـور عـن املـشكلة               

 طفـالً  ٢ ٤٢٦وسـاعد الربنـامج حـىت اآلن     . قدمت املشورة القانونية جلميع أصحاب املصلحة     
 . منهم من الفتيات٦٦٥أُنقذوا من احلرب، 

صحفية تتعلق باعتمـاد قـرار جلنـة         بأا أصدرت نشرات     إدارة شؤون اإلعالم  وأفادت   - ٢٦
 .٤٨/٣وضع املرأة 

 
 استنتاجات - ارابع 

يعرض هذا التقرير إجـراءات اختـذا احلكومـات يف وضـع سياسـات وتـشريعات،             - ٢٧
واســتمرت . وكــذلك يف تقــدمي الــدعم اإلنــساين للنــساء واألطفــال الــذين أُخــذوا رهــائن   

يـة وبنـاء القـدرات جلميـع اجلهـات الفاعلـة،       كيانات األمم املتحدة يف تقدمي املـساعدة التقن       
وركــزت اجلهــود علــى تــوفري اخلــدمات الــصحية، مبــا يف ذلــك خــدمات الــصحة اإلجنابيــة   

االجتماعي؛ ومنع العنف ومعاجلة تبعاته، مبا يف ذلك االسـتغالل اجلنـسي؛      والدعم النفسي 
ثـري موضـوع نقـص    وأُ. ودعم عمليات إعادة اإلدماج، السيما فيما يتعلق باجلنود األطفال    

 . بوصفه قيداً تتعني معاجلتهصنفة حسب نوع اجلنساملبيانات ال
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