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جلنة وضع املرأة 
الدورة الثامنة واألربعون 
١-١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

البند ٣ من جدول األعمال املؤقت 
ــــاملرأة والــــدورة  متابعـــة مؤمتـــر القمـــة العـــاملي املعـــين ب
االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة املعنونـــة 
ــة  "املــرأة عــام ٢٠٠٠: املســاواة بــني اجلنســني، والتنمي

  والسالم يف القرن احلادي والعشرين“ 
حترير النساء واألطفال الذين يؤخذون رهائن يف الرتاعات املسلحة، مبن 

  فيهم أولئك الذين يسجنون فيما بعد 
  تقرير األمني العام 

موجز 
أعـد هـذا التقريـر اسـتجابة للقـرار ١/٤٦ الـذي اختذتـه جلنـة وضـــع املــرأة يف دورهتــا 
السادسة واألربعني يف عام ٢٠٠٢. وحيتوي التقريـر علـى معلومـات قدمتـها الـدول األعضـاء 
والكيانـات ذات الصلـة يف منظومـة األمـم املتحـدة. وخيتتـم التقريـر بتقـدمي توصيـات ســتعرض 

على نظر جلنة وضع املرأة. 
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مقدمة  أوال -
اختذت جلنة وضع املرأة، يف دورهتا السادسة واألربعني، القرار ١/٤٦ املتعلق بتحريـر  - ١
النسـاء واألطفـال الذيـن يؤخـذون رهـائن يف الصراعـات املسـلحة، مبـن فيـهم الذيـن يســجنون 
فيما بعد. وأشارت اللجنـة يف هـذا القـرار إىل مجيـع قراراهتـا السـابقة بشـأن هـذه املسـألة وإىل 
األحكـام ذات الصلـة الـواردة يف صكـوك القـانون اإلنسـاين الـــدويل املتعلقــة حبمايــة الســكان 

املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال(١). 
وأعربت اللجنة عن اعتقادهـا الراسـخ بـأن اإلطـالق العـاجل وغـري املشـروط لسـراح  - ٢
النساء واألطفال املعتقلني كرهائن يف مناطق الصراعات املسلحة، سيعزز تنفيـذ األهـداف الـيت 
يكرسها إعالن ومنهاج عمل بيجني، والوثائق اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االسـتثنائية الثالثـة 
والعشـرين املعنونـة ”املـرأة عـام ٢٠٠٠: املسـاواة بـني اجلنسـني، والتنميـــة والســالم يف القــرن 

احلادي والعشرين“.  
ـــع األطــراف يف الصراعــات املســلحة علــى  إضافـة إىل ذلـك حثـت اللجنـة بقـوة مجي - ٣
االحـترام التـام ملعايـري القـانون اإلنسـاين الـدويل يف الصراعـات املسـلحة، و علـى متكـني النســاء 
واألطفال املعتقلني كرهائن من احلصول على املساعدة اإلنسانية بدون أن يلحـق هبـم أي أذى 
أو تعترضهم معوقات. وحث القرار أيضا مجيع األطراف يف الصراعات املسـلحة علـى إطـالق 
سراح هؤالء النساء واألطفـال فـورا، وطلـب إىل األمـني العـام ومجيـع املنظمـات الدوليـة ذات 

الصلة تسخري قدراهتا وجهودها لتيسري إطالق سراحهم فورا. 
وطلبت اللجنة أيضا إىل األمني العام أن يقوم، مع أخذ املعلومات اليت تقدمها الدول  - ٤
واملنظمـات الدوليـة ذات الصلـة يف احلسـبان، بـإعداد تقريـر عـن تنفيـــذ هــذا القــرار يقــدم إىل 

اللجنة يف دورهتا الثامنة واألربعني اليت ستعقد عام ٢٠٠٤. 
وقـد أعـــد هــذا التقريــر اســتجابة هلــذا الطلــب واســتنادا إىل معلومــات وردت مــن  - ٥

١١ دولة عضوا ومن كيانات تابعة ملنظومة األمم املتحدة. 
 

املعلومات الواردة من الدول األعضاء  ثانيا -
استجابت حكومات أذربيجـان، وبـريو، وبيـالروس، وتـايلند، واجلمهوريـة العربيـة  - ٦
السورية، وسرياليون، وكولومبيا، ولبنان، وماليزيـا، واملكسـيك، واململكـة العربيـة السـعودية، 

لطلب بتقدمي معلومات عن حالة تنفيذ القرار ١/٤٦. 
 __________

قـرار اجلمعيـة العامـة ١٤٦/٣٤، املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٧٩؛ جلنــة حقــوق اإلنســان، القــرار  (١)
٣٨/٢٠٠١، املؤرخ ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١؛ واتفاقية جنيف، املؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩. 
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وأفادت حكومة ماليزيا بأن هذا القرار ال ينطبـق علـى احلالـة يف ماليزيـا، وبأنـه ليـس  - ٧
هناك صراع مسلح أو أخذ نساء أو أطفال رهائن يف ذلك البلد. 

وأفـادت اململكـة العربيـة الســـعودية بعــدم وجــود نســاء أو أطفــال حمتجزيــن نتيجــة  - ٨
لصراعات مسلحة، وبأن اململكة ممتثلة التفاقية عام ١٩٧٩ الدولية بشأن أخذ الرهائن. 

وأفـادت بيـالروس أهنـا قـد صدقـت علـى بعـــض املعــاهدات الدوليــة ملكافحــة أخــذ  - ٩
الرهـائن واالجتـار باألشـــخاص وانتــهاكات معايــري القــانون اإلنســاين الــدويل، وانضمــت إىل 
معـاهدات أخـرى. كمـا أهنـا انضمـت إىل اتفـاق دويل بشـأن التدابـري الفوريـة حلمايـة ضحايـــا 
الصراعات املسلحة. وعلى الصعيد الوطـين، ينظـم قـانون جنـائي جديـد جلمهوريـة بيـالروس، 
دخل حيز النفاذ يف ١ كانون الثــاين/ينـاير ٢٠٠١، مسـؤوليات اجلـهات الـيت تـأخذ أو حتتجـز 
ـــة أن مســألة مكافحــة أخــذ الرهــائن ذات صلــة وثيقــة  أشـخاصا رهـائن. والحظـت احلكوم

باملسائل املتعلقة مبكافحة اإلرهاب. 
وورد رد حكومـة لبنـان مـن املديريـة العامـة لقـوى األمـن الداخلـي واملديريـــة العامــة  - ١٠
لألمن العام يف مجهورية لبنان، وأفـاد الـرد بـأن تعديـالت أدخلـت علـى املـادتني ٥٦٩ و٥٧٠ 

املتعلقتني باجلرائم املرتكبة ضد احلرية والشرف.  
وأفادت اجلمهورية العربية السورية بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ال تزال حتتجـز  - ١١

يف سجوهنا امرأتني سوريتني. 
وأفــادت مجهوريــة ســرياليون أن مجيــع الفصــائل املتحاربــة أطلقــــت ســـراح كافـــة  - ١٢
املختطفني أثناء حرب السنوات العشر يف سرياليون. والحظت أن نزع السالح قـد مت بنجـاح 

ومل يبق رهن االعتقال أي امرأة أو طفل. 
وحسـب املعلومـات املقدمـة مـن حكومـة أذربيجـــان، فــإن جلنتــها احلكوميــة املعنيــة  - ١٣
ــال أو  بأسـرى احلـرب والرهـائن واملفقوديـن أفـادت بـأن أذربيجـان مل تعتقـل أي نسـاء أو أطف
تأخذهم رهائن. واعتبارا من ١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣، بلغ عدد املواطنني اآلذريني املعلن عـن 
فقدهم منذ بداية االعتداء املسلح الذي شنته مجهوريـة أرمينيـا ٨٩٠ ٤ شـخصا. وحـىت اآلن، 
أطلـق األرمـن سـراح ٣٣٣ ١ شـخصا، منـهم ١٢٩ طفـال و ٣١٢ امـرأة. ولكـن ال يـزال مثــة 
٧٨٣ شخصا يف سجون أرمينيا أو رهائن يف قبضتها. وقد وضعـت قائمـة أولئـك األشـخاص 
استنادا إىل شهادات أدىل هبا أفراد عادوا بعد إطالق سراحهم. وتفيد حكومـة أذربيجـان بـأن 
تلـك املعلومـات ُحجبـت عـن املنظمـات الدوليـة. وســـتواصل اللجنــة احلكوميــة اختــاذ تدابــري 

للبحث عن األشخاص املفقودين مبشاركة منظمات دولية. 
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وأفادت حكومة املكسيك بأن القـرار ١/٤٦ ال ينطبـق علـى احلالـة يف البلـد، مبـا أنـه  - ١٤
ليـس هنـاك نسـاء أو أطفـال أخـذوا رهـائن نتيجـــة لصــراع مســلح. غــري أهنــا أكــدت جمــددا 
التعليقـات الـيت أدلـت هبـا بشـأن هـذا املوضـوع خـالل املناقشـة الـيت أجراهـــا جملــس األمــن يف 

تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢. وترد تلك التعليقات أدناه استجابة لطلب املكسيك. 
الحظت حكومة املكسيك أن الصراعات الدوليــة تـترك آثـارا مـتزايدة علـى السـكان  - ١٥
املدنيني، ال سيما النساء واألطفال، وغالبا ما تقع املرأة ضحية لالنتـهاكات اجلسـيمة حلقوقـها 
كإنسان وللقانون اإلنسـاين الـدويل. وهلـذا السـبب، أصبحـت مشـاركتها يف عمليـات إحـالل 
السالم ضرورية إلجياد حلول عادلة ودائمـة للصراعـات املسـلحة. وأبـرزت املكسـيك كذلـك 
أمهية مراعاة املنظور اجلنساين على الدوام يف عمليات حفظ السالم، وذلك وفقا لقـرار جملـس 
األمـن ١٣٢٥ (٢٠٠٠). وأكـدت أمهيـة التوصيـات الـيت قدمـها األمـني العـام يف آخـــر تقريــر 
). وينبغــي مراعــاة تلــك  S/ ـــن املــرأة والســالم واألمــن (٢٠٠٢/١١٥٤ قدمـه إىل جملـس األمـن ع
التوصيات لتنفيذها يف األجل القصري وحىت يتسـىن مواصلـة اجلـهود الـيت يبذهلـا اجملتمـع الـدويل 

هبذا الشأن. وال بد من زيادة اإلقرار بدور املرأة يف إعادة بناء السالم. 
والحظت حكومة املكسيك املعلومات القيمة الـواردة يف تقريـر األمـني العـام املتعلـق  - ١٦
) خبصــوص ضعــف مشــــاركة  A/ بتحســني وضــع املــرأة يف منظومــة األمــم املتحــدة (٥٧/٤٤٧
املوظفـات مـن الفئـة الفنيـة يف عمليـات السـالم. والحظـت بارتيـــاح أن أكــرب زيــادة يف عــدد 
ـــه ٢٠٠١ ُســجلت يف إدارة عمليــات حفــظ  النسـاء العـامالت بـاألمم املتحـدة منـذ متـوز/يولي
 .( A/ ٥٧ ــة (٤١٤/ السـالم (٢٥ يف املائـة)، حسـب تقريـر األمـني العـام عـن تكويـن األمانـة العام
وأشارت املكسيك أيضا إىل أمهية سلوك أفراد عمليات حفظ السالم التـابعني لألمـم املتحـدة، 
ــز  وذلـك مـن أجـل احليلولـة دون وقـوع حـاالت ُتسـاء فيـها معاملـة النسـاء والطفـالت، وتعزي
احترام القانون الدويل وكفالة حماكمة األشخاص الذيـن يرتكبـون أعمـاال مشـينة أمـام هيئـات 
خمتصة. وشددت حكومة املكسـيك أيضـا علـى ضـرورة أن تنظـر الـدول يف تقـدمي مرشـحات 

لشغل مناصب قضائية يف احملاكم اجلنائية الدولية. 
وقدمت حكومة بريو تقريرا عـن تنفيـذ القـرار ١/٤٦ أعدتـه الـوزارة املعنيـة بشـؤون  - ١٧
املرأة والتنمية االجتماعية. وأفاد التقرير أن البلد يعاين من آفـة اإلرهـاب ووحشـيته، ومـا أدى 
إليـه مـــن مصــرع أكــثر مــن ٠٠٠ ٢٥ شــخص والتســبب يف خســائر ماديــة ال حصــر هلــا. 
والحظت أن السياسات العامـة ُوجـهت حنـو تلبيـة احتياجـات النسـاء واألطفـال احملتجزيـن أو 
اجملندين قسرا مـن قبـل اجلماعـات اإلرهابيـة. وقـد ُوضعـت خطـة وطنيـة ذات هنـج قـائم علـى 
املساواة بني اجلنسني، للعناية بضحايا العنف اإلرهايب. وترمي األنشطة املقررة يف إطـار اخلطـة 
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إىل وضع آليات وأدوات متكن الرجال والنسـاء املتضرريـن بشـكل مـا مـن العنـف مـن حتسـني 
أحواهلم عن طريق إمناء قدراهتم. وتكفل اخلطة تساوي الفـرص املتاحـة لالسـتفادة مـن أنشـطة 
املشاريع، وتطبق حصة دنيـا نسـبتها ٥٠ يف املائـة فيمـا يتعلـق مبشـاركة املـرأة، وهتتـم يف املقـام 
األول بـاألرامل اللـوايت لديـهن أطفـال. وتشـمل اخلطـة أيضـا عنـــاصر متعلقــة باالنفتــاح علــى 

الثقافات األخرى وحقوق اإلنسان. 
والحظت حكومة بريو أن الوزارة املعنية بشؤون املرأة والتنميـة االجتماعيـة تنفـذ، يف  - ١٨
ـــة، تدابــري لتنظيــم عــودة األشــخاص  إطـار برنـامج لدعـم إعـادة تعمـري وتنميـة املنـاطق املنكوب
املشردين، مبن فيهم النسـاء والطفـالت، إىل ديـارهم. واختـذ ذلـك الربنـامج مبـادرات لتحقيـق 
هذا اهلدف، من بينها جمموعة تدابري اجتماعية وإنتاجية ترمي إىل تعزيز تنميـة ديـار املشـردين. 
وقـد متكـن الربنـامج مـن إعـادة ٥٧٠ ١٩ شـــخصا إىل مقاطعــات أياكوشــو، وهوانكافبيليــا، 
وخونني، وباسكو. وُنفـذ مشـروع جتريـيب للتخفيـف مـن آثـار العنـف اإلرهـايب بغـرض إعـادة 
التوطــني االجتمــاعي والثقــايف واالقتصــادي لألشــخاص املشــردين والذيــن أعيــد إدماجــــهم 
والعائدين، وذلك بطرق من مجلتها األنشـطة اإلنتاجيـة. ورغـم أن السـكان الذيـن يسـتهدفهم 
الربنامج يشملون مجيـع األشـخاص املتضرريـن مـن العنـف اإلرهـايب، فقـد أقيـم مشـروع يعـىن 
خصيصا باحتياجات املرأة هبذا الشأن. واسـتفاد مـا جمموعـه ٧٢٥ ٨ امـرأة و ٣٨٩ ٨ رجـال 
من هذه املشاريع. وملساعدة النساء املشردات، ركز الربنامج خالل األشهر الثالثـة األوىل مـن 
عام ٢٠٠٣ على وضع األنشطة من منظور استراتيجي يف إطــار اخلطـة الوطنيـة للتخفيـف مـن 
آثار العنف اإلرهايب، مبا يف ذلك العمل مبشاركة الطفـالت واملراهقـات والشـابات والبالغـات 
على العموم. ويشمل املشروع املتعلق بـالتخفيف مـن آثـار العنـف اإلرهـايب املرتكـب يف حـق 
املـرأة التدابـري التاليـة: دعـم مجاعـات املسـاعدة املتبادلـة؛ وتنظيـم دورات تدريبيـة عـــن حقــوق 
اإلنسان للمرأة؛ واالعتداد بالنفس والتمكني؛ ومحالت للتوعية ومحالت إعالنيـة عـن املسـاواة 
بني اجلنسني وتساوي الفرص وحلقات عمل متعددة القطاعات بشأن منع تشـريد األشـخاص 
بسبب نوع اجلنس وإزالة آثاره. وتشمل املواضيع املقـرر تناوهلـا يف مـا تبقـى مـن عـام ٢٠٠٣ 
مـا يلـي: العنـف األسـري بوصفــه أثــرا مــن آثــار احلــرب؛ ومشــاركة النســاء ومنظمــاهتن يف 
السياسـة، فضـال عـن املواضيـع الـيت تشـملها مشـاريع إعـادة بنـاء املؤسسـات احملليـــة واســتعادة 

الصحة العقلية واألسرية واجملتمعية. 
ويف ردها أبلغت حكومة تايلند اللجنة إن عدم نشوب صراعات مسلحة يف تايلند أو  - ١٩
صراعات شاركت فيها تايلند خالل العقد املاضي، يعين أنه مل تؤخـذ نسـاء أو أطفـال رهـائن 
أو يودعوا السجن على التربة التايلندية. إال أن أشخاصا مشردين، وال سيما النساء واألطفـال 
اهلاربني من الصراعات املسلحة يف البلدان اجملاورة، استمروا يف عبور احلدود التايلندية، وكان 
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بإمكان هؤالء الناس الضعفاء أن يسقطوا فريسة للمتاجرين بالبشر. ونظرا لذلك، فقد أبلغـت 
احلكومة اللجنة أنه مت تدريب املوظفني احلكوميـني يف مجيـع الوكـاالت علـى أن يكونـوا أكـثر 
اسـتجابة وتقبـال يف معاجلتـهم للنسـاء واألطفـال احملتـاجني إىل املســـاعدة اإلنســانية. ووجــهت 
االهتمام إىل اجلهود اخلاصة املبذولة يف معاجلة مشكلة االجتار بالبشـر، ومحايـة وتعزيـز حقـوق 
املـرأة واألطفـال، مبـا يف ذلـك اختـاذ التدابـري علـى الصعيـد الوطـين واإلقليمـي والـدويل حلمايـــة 

ضحايا االجتار بالبشر ومساعدهتم. 
وبناء على معلومات قدمتها حكومة كولومبيا، يقوم معـهد رعايـة األسـرة الكولومـيب  - ٢٠
بتنفيذ القرار ١/٤٦ من خالل خمتلف الربامج املنفذة، ما أن يغـادر األشـخاص الذيـن يغطيـهم 
هذا القرار منطقة الصراع أو يقطعـون عالقـاهتم باجملموعـات املسـلحة غـري الشـرعية. وقدمـت 
الرعاية لضحايا العنف الذين شردوا من أماكن إقامتهم األصلية عن طريق برنـامج األشـخاص 
املشردين، بالتنسيق مع شبكة التضامن االجتماعيـة وبرنـامج األغذيـة العـاملي. ويغطـي برنـامج 
األسرة واملشردين النساء احلوامل، واألمـهات املرضعـات واألطفـال الذيـن تقـوم برامـج معـهد 
رعايـة األسـرة الكولومـيب املنتظمـة خلدمتـهم. وأفيـد عـن وضـــع القــاصرين املعرضــني للخطــر 
والذين يعيشون مع عائالهتم يف برامج محاية ينفذها املعهد. أما الذين انفصلـوا عـن اجلماعـات 
املسـلحة غـري الشـرعية، فقـد وضعـوا يف برامـج عنايـة خمصصـــة، تعمــل علــى كفالــة اســتعادة 

حقوقهم واندماجهم يف اجملتمع. 
 

املعلومات الواردة من منظومة األمم املتحدة  ثالثا -
ذكرت اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن أخذ الرهائن وخطـف النسـاء واألطفـال منتشـر  - ٢١
على حنو خاص يف البلدان املتورطة يف صراعات مسلحة، وقد فاقم ذلك انتشـار وبـاء فـريوس 
نقص املناعة املكتسب/اإليدز، وأخذ الفتيات الصغريات رهـائن وخطفـهن للـزواج مـن القـادة 
العســكريني وجمموعــة كبــرية مــن ســائقي شــاحنات املســافات الطويلــة. وخصــــت اللجنـــة 
االقتصادية ألفريقيا بالذكر احلالة يف سـرياليون وأوغنـدا، حيـث أفيـد أن ممارسـة أخـذ الرهـائن 
من قبل جيش الرب للمقاومة، تشكل أعلى نسبة يف أفريقيا. وأفيد بأن نسـاء وأطفـاال أخـذوا 
رهائن لسنوات عديدة، وأرغموا على أعمال الـرق وُدربـوا علـى القتـال وهـم يف سـن صغـرية 
جدا. وورد أن األطفال الصغار يرغمون على ترك بيوهتم ليال، لكي ال يتم اختطافهم؛ وغالبـا 
ـــوة يف  مـا شـهدوا جرائـم فظيعـة. والحظـت اللجنـة أنـه يتعـني علـى احلكومـات أن تشـارك بق
مفاوضات لتحرير الضحايا ممن أخذوا رهـائن خـالل الصراعـات املسـلحة، الـيت أسـفرت عـن 
أخذ العديد من النساء واألطفـال رهـائن لفـترات تـتراوح بـني ١٠ سـنوات و ١٥ سـنة. ومثـة 
حاجة ماسة للحصول على معلومات وزيـادة مشـاركة احلكومـات األفريقيـة. وينبغـي إشـراك 
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ـــاملرأة والطفــل، إذ ثبتــت فعاليــة ذلــك يف روانــدا  الـوزارات املعنيـة باملسـاواة بـني اجلنسـني وب
وتيمور - ليشيت. 

وذكـر مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنســـانية أن أنشــطة املكتــب مل تتطــرق مباشــرة إىل  - ٢٢
حاالت أخذ الرهائن وإطالق سراحهم، غري أن عددا من هذه األنشطة قدم دعما غـري مباشـر 
لتنفيـذ القـرار ١/٤٦ مـن خـالل كفالـة اسـتجابة إنسـانية شـــاملة ومنســقة يف املنــاطق املتــأثرة 
بالصراعــات وحــوادث االختطــاف وأخــذ الرهــائن. ويــهدف املكتــب إىل احــــترام حقـــوق 
اإلنسـان، والقـانون الـدويل اإلنسـاين مـن ِقبـل مجيـع أطـراف الصـراع؛ وتنظيـم حلقـات عمـــل 
ـــة بالتعــاون  إقليميـة حـول محايـة املدنيـني؛ ووضـع إطـار عمـل للسياسـات العامـة لثقافـة احلماي

الوثيق مع الوكاالت اإلنسانية الشريكة والدول األعضاء املهتمني. 
وذكـرت دائـرة اإلعـالم أنـه مـن خـالل أنشـطتها املتعلقـة باالتصـاالت، ركـزت علــى  - ٢٣
االضطالع باألنشطة املتصلة بنشر الوعي حول القضايا املتعلقـة بـاملرأة والطفـل يف الصراعـات 
املسلحة. وتتم هذه األنشطة من خالل محالت إعالمية من أجل التقرير املذكور أعاله لألمني 
 ،/S)العام حول املرأة والسـالم واألمـن الصـادر يف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢ )٢٠٠٢/١١٥٤
وإعـداد جمموعـات إعالميـة، وبرامـج إلذاعـة األمـم املتحـدة ومركـز األخبـار علـــى اإلنــترنت، 
ومنشورات تصدر يف نشرة وقائع األمم املتحدة ذات صلة باألطفال اجلنود، وتنظيم مؤمتـرات 

صحفية حول املواضيع ذات الصلة. 
وقدمت إدارة عمليات حفظ السالم معلومات وردت مـن أربعـة مـن كياناهتـا وهـي:  - ٢٤
قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك؛ وقـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص؛ وبعثـة 

األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية؛ وهيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة. 
وأكدت قوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك جمـددا دعمـها التـام لتنفيـذ القـرار،  - ٢٥
ـــة  إال أهنـا أفـادت أهنـا مل تصـادف حـاالت تتعلـق بـأخذ رهـائن مـن النسـاء واألطفـال يف منطق

مسؤوليتها. 
وأفادت هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة يف الشـرق األوسـط أن تيسـري إطـالق سـراح  - ٢٦
النساء واألطفال الذين أخذوا رهائن، وفقا ملا نـص عليـه القـرار ١/٤٦، مل يكـن جـزءا حمـددا 

من والية اهليئة. 
وذكرت قوة األمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص، أن آخـر أحـداث عنـف جـرت  - ٢٧
بني القبارصة اليونان والقبارصة األتراك حدثت يف عـام ١٩٩٦. ولوحـظ أنـه ال توجـد حاليـا 
حـاالت عـن أخـذ رهـائن مـن النسـاء أو األطفـال واحتجـــازهم، وأنــه ال توجــد لــدى القــوة 
سجالت حديثة عن نساء أو أطفال أخذوا رهـائن أو احتجـزوا رهـائن يف الصـراع. وحسـب 
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معلومات القوة، فقد أجرت للنساء والقصـر احملتجزيـن يف قـربص حماكمـات جنائيـة وحصلـوا 
على متثيل قانوين وحماكمة عادلة. ومل تسجل حـاالت يف السـنوات األخـرية عـن وجـود نسـاء 

وأطفال حمتجزين يف ظروف غري قانونية أو غري مقبولة وفق املعايري اإلنسانية. 
وأفادت بعثة األمم املتحدة لتقـدمي الدعـم يف تيمـور الشـرقية أنـه مـا زال مـن الصعـب  - ٢٨
معرفة وضع النساء واألطفـال احملتجزيـن كرهـائن يف تيمـور الغربيـة، وذلـك لعـدم توفـر أرقـام 
رمسية. وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني أن آالفـا مـن سـكان تيمـور الشـرقية 
أرغمـوا علـى الرحيـل خـالل عـام ١٩٩٩، ويقـدر عـدد األطفـال الذيـن فُصلـوا عـن عـــائالهتم 
ووضعوا يف دور لأليتام أو مع أوصياء إندونيسيني بني ٢٠٠ ١ و ٠٠٠ ٢ طفل. ولوحظ أنه 
اعتبـارا مـن آب/أغسـطس ٢٠٠٣، وجـدت حـاالت مفتوحـة لــــ ٦٩١ طفــال منفصلــني عــن 
ذويـهم، ٢٧٧ منـهم يف تيمـور الغربيـة و ٢٤٧ يف أجـزاء أخـرى مـــن إندونيســيا، و ١١١ يف 
ـــة) و ٥٦ يف أمــاكن غــري معروفــة. ويف متــوز/يوليــه  تيمـور ليشـيت (وآبـاؤهم يف تيمـور الغربي
٢٠٠٣، أفيد عن مل مشل طفلني مع أسرتيهما بعد تدخل املفوضيـة. ومثـة تقـارير منفصلـة عـن 
جمموعات مسلحة تعمـل ضـد السـكان املدنيـني منـذ توقـف الصـراع املسـلح يف عـام ١٩٩٩. 
إال أنه حسب معلومـات البعثـة، فـال توجـد تقـارير عـن أخـذ رهـائن أو حـاالت اغتصـاب أو 
تعذيب أو عبودية أو اجتار يف النساء واألطفال مـن قبـل اجملموعـات املسـلحة. وذكـرت البعثـة 
أن الوضع ما بعد الصراع يف تيمـور ليشـيت ال يـزال ينطـوي علـى حتديـات تـترتب عليـها آثـار 
خطرية على حقوق املرأة والطفل، مبا يف ذلـك حقوقـهم يف العدالـة إلنصافـهم ممـا تعرضـوا لـه 
من انتهاكات حقوق اإلنسان يف املاضي، ومحايتهم حاليا مبوجب القانون، مبـا يف ذلـك محايـة 

ضحايا العنف املرتيل. 
وذكرت منظمة األمم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) أهنـا تقـدم املسـاعدة إىل منظمـة  - ٢٩
غري حكومية، قدمت الدعم القانوين دون مقابل، ووثقت حالة احملتجزين وال سيما األطفـال، 
وتقـدم املسـاعدة مـن أجـل تعزيـــز آليــات املتابعــة لرصــد احلالــة علــى الصعيديــن اإلســرائيلي 

والفلسطيين. 
ويف سري النكا، أفادت اليونيسيف أهنا قدمت الدعم لبناء السالم واإلعمـار يف فـترة  - ٣٠
ما بعد الصراع، مشلت قضايا تتعلق بتجنيد األشخاص ممـن هـم دون السـن القانونيـة مـن ِقبـل 
مجيع أطراف الصراع. وذكر أن منور تاميل إيالم للتحرير أطلقــت سـراح ١٤٠ طفـال يف عـام 
٢٠٠٢ وأعيدوا إىل أسرهم. وبالتعاون مع مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني ومنظمـة 
العمــل الدوليــة، ومؤسســة إنقــاذ الطفولــة وجلنــة حقــوق اإلنســان يف ســري النكــا، تقــــوم 
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اليونيسـيف بوضـع خطـة عمـل إلدمـاج اجملنديـن ممـــن هــم دون الســن القانونيــة وتتطــرق إىل 
انتهاكات حقوق الطفل واملرأة يف املناطق املتأثرة بالصراع. 

ويف كولومبيا وأوغندا والسودان، أفادت اليونيسيف أهنا تدعم اإلجراءات اهلادفـة إىل  - ٣١
منـع جتنيـد فئـيت األطفـال واملراهقـني يف مجاعـات مسـلحة وإىل وضـع اسـتراتيجيات لتســرحيهم 
ومحايتـهم واندماجـهم االجتمـاعي. ففـي كولومبيـا، أفيـد أن دائـريت نـارينو وكوكـا علـى حنــو 
خاص مها منطقتان ميـارس فيـهما الضغـط علـى األطفـال واملراهقـني لالنضمـام إىل اجلماعـات 
املسـلحة. ويف مشـال أوغنـدا، ذكـرت اليونيسـيف أن جيـش الـرب للمقاومـة خطـــف ٥٠٠ ٤ 
طفـل. وركـزت األنشـطة يف أوغنـدا علـى الدعـوة إىل عـودة األطفـال والنسـاء املسـرحني ممــن 
كـانوا أعضـاء يف جيـــش الــرب للمقاومــة. وذُكــر أن هــذه األنشــطة أســفرت عــن اســتعادة 
٢٣٨ طفال وامرأة مـن أيـدي خاطفيـهم ومت مل مشـل ٢٠٠ منـهم مـع أسـرهم. ويف السـودان، 
تطرقت اليونيسيف ومفوضية حقوق اإلنسان إىل مسألة اجملندين ممن هـم دون السـن القانونيـة 
من خالل دعم إنشاء نظام لقضاء األحداث، ومن خالل نشر الوعـي وتدريـب جنـود اجليـش 
السـوداين. وذُكـر أن مشـروع العمـل ملكافحـة اختطـاف الطفـل يعتـرب نشـاطا رئيسـيا آخــر يف 
السودان تضطلع به اليونيسيف، مع جلنة القضاء على خطف النساء واألطفال، ووزارة العـدل 

ورئاسة اجلمهورية. 
ويف سـرياليون، الحظـت اليونيسـيف أنـه طـرأ حتسـن علـى الوضـع األمـــين والسياســي  - ٣٢
خــالل الفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، رغــم أن تأثــريات الصــراع ال تــزال بينــة. ومشلــت أنشــــطة 
اليونيسيف دعم برامج الدمج اجملتمعي لألطفال الذين اختطفوا يف السابق واملقاتلني السابقني. 
وأكدت منظمة الصحة العاملية جمددا علـى التزامـها بكفالـة احملافظـة علـى حيـاة النـاس  - ٣٣
وعلى شفائهم بعد ذلك، مبن فيهم النساء واألطفال الذي وقعوا ضحايا الصراعـات املسـلحة. 
ــة  وذكـرت املنظمـة أهنـا اضطلعـت بأنشـطة حمـددة يف بلـدان مثـل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطي
وأوغندا وغينيا وكولومبيا. ومشلت املساعدة املقدمة املشاركة يف بعثات التقييـم املشـتركة بـني 
الوكاالت ووضع استراتيجيات للمنـع والتـأهب واالسـتجابة حيـث تـرد تقـارير عـن حـوادث 
اغتصاب واختطاف وعنف ضد النساء والفتيات. ويف أوغندا، عينت املنظمة موظفـا مسـؤوال 
عن الصحة العامة ملعاجلـة احتياجـات األشـخاص املشـردين داخليـا، مبـن فيـهم عـدد كبـري مـن 
األطفال الذين ُيعتقد أهنم اختطفوا وأُرغمـوا علـى اللحـاق بصفـوف مجاعـات املتمرديـن. ويف 
ليربيا، نفذت املنظمة برامج خاصة لألطفال املتخلى عنهم، واألسر املعيشية اليت ترأسـها نسـاء 
وإعـادة تـأهيل األطفـال اجلنـود. ويف اجملتمعـات احملليـة الـيت تعيـش يف حـاالت شـــبيهة حبــاالت 
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ـــة لتقــدمي املســاعدة بغيــة تعزيــز  الرهـائن، مثـل كولومبيـا، اسـتنبطت املنظمـة برامـج ال مركزي
الصحة احمللية، وأنشأت موقعا على الشبكة كشكل من أشكال تبادل املعلومات. 

وأفـادت كـــل مــن اللجنــة االقتصاديــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب،  - ٣٤
وصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـــرأة، واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط 
اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، ووكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل 
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (أونروا)، وبرنــامج األغذيـة العـاملي، أهنـا مل تشـارك يف 

أي عمل يتعلق بتنفيذ القرار. 
 

التوصيات  رابعا -
يف ضوء التقارير احلالية اليت وردت من الدول األعضاء، تود جلنة وضع املرأة أن  - ٣٥
جتدد التزامها بالقرار ١/٤٦ وتشجع احلكومات على تقـدمي تقـارير بشـأن تنفيـذه. وتـود 
جلنة وضع املرأة أيضا أن تشجع احلكومات علـى تقـدمي تقـارير حـول أمهيـة حالـة النسـاء 
واألطفال ممن يؤخـذون رهـائن يف الصراعـات املسـلحة مبـن فيـهم أولئـك الذيـن يودعـون 

السجن فيما بعد، وذلك يف سياق متابعة قرار جملس األمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠). 
 


