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 املرأة وضع جلنة
 واخلمسون الثانية الدورة
 ٢٠٠٨ مارس/آذار ٧ إىل فرباير/شباط ٢٥
 *املؤقت األعمال جدول من ٣ البند

ــاملي املــــــؤمتر متابعــــــة ــاملرأة املعــــــين الرابــــــع العــــ   بــــ
 املعنونــــــــة االســــــــتثنائية العامــــــــة اجلمعيــــــــة ودورة

 والتنميــة اجلنــسني بــني املــساواة :٢٠٠٠ عــام املــرأة”
   “والعشرين احلادي القرن يف والسالم

 الــصراعات يف رهــائن يؤخــذون الــذين واألطفــال النــساء ســراح إطــالق  
 ذلك بعد ُيسجنون مـَــن فيهم مبن املسلحة،

 العام األمني تقرير  
  

 موجز 
 ويــضم .٥٠/١ املــرأة وضــع جلنــة قــرار يف الــوارد للطلــب اســتجابة التقريــر هــذا أُعــد 

ــرالتقر ــها معلومــات ي  ؛املتحــدة األمــم منظومــةيف  املختــصة والكيانــات األعــضاء الــدول قدمت
 تعقـد  الـيت  واخلمـسني  الثانيـة  دورهتـا  يف فيهـا  لتنظـر  اللجنة على ستعرض توصية التقرير ويورد
 .٢٠٠٨ عام
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 مقدمة - أوال 
ـــا فـــي - ١ ـــة اعتمـــدت ،٢٠٠٦ عــام اخلمــسيـن دورهتـ ـــرأة وضـــع جلنـ ـــرارالق املـ  ٥٠/١ ـ

 فـيهم  مبـن  املسلحة، الصراعات يف رهائن يؤخذون الذين واألطفال النساء سراح إطالق بشأن
 اســتمرار إزاء العميــق قلقهــا عــن اللجنــة أعربــت القــرار، ذاك ويف  .ذلــك بعــد ُيــسجنون مـَــــن

 وحـاالت  ،إنـسانية  معانـاة  مـن  عنـها  ينـتج  ومـا  العـامل  من عديدة مناطق يف املسلحة الصراعات
 ومتـضافرة  وحازمـة  حثيثـة  جهود بذل يستدعي الرهائن أخذ بأن اللجنة وتقر .إنسانية طوارئ

 اإلنــساين القــانون مــع يتطــابق مبــا املقيتــة، املمارســات هــذه إهنــاء بغيــة الــدويل اجملتمــع ِقبــل مــن
 .اإلنسان حلقوق الدولية املعايري مع ويتوافق الدويل

 النـساء  عـن  املـشروط  وغـري  العاجـل  اإلفـراج  بـأن  القوي اعتقادها عن اللجنة وأعربت - ٢
 النبيلـة  األهـداف  تنفيـذ  سيعزز املسلحة، الصراعات مناطق يف رهائن يؤخذون الذين واألطفال
 اجلمعيــة دورة عــن الــصادرة اخلتاميــة والوثــائق ،)١(بــيجني عمــل ومنــهاج إعــالن يف املتجــسدة
ــة  العامــة اجلمعيــة لــدورة اخلتاميــة وثيقــةال عــن فــضال ،)٢(والعــشرين الثالثــة االســتثنائية العام

 املتعلقــة األحكــام ذلــك يف مبــا ،‘‘لألطفــال صــاحل عــامل’’ ملعنونــةا )٣(الطفــل بــشأن االســتثنائية
 .فيها الواردة واألطفال النساء ضد بالعنف

 لقواعـد  التـام  االحترام على املسلحة الصراعات يف األطراف مجيع بقوة اللجنة توحث - ٣
 املـدنيني  حلمايـة  الالزمـة  التـدابري  مجيـع  واختـاذ  املـسلحة  الـصراعات  يف الـدويل  يناإلنسا القانون
 اللجنـة  وطلبـت  .رهـائن  أخذوا ممن واألطفال النساء كل عن الفوري واإلفراج تلك، بصفتهم

 املـواد  سـيما  ال ممكـن،  نطـاق  أوسـع  على الصلة ذات املواد كل نشر يكفل أن العام األمني إىل
 .املتاحة املوارد إطار يف ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن لسجم بقرار املتعلقة

 لتيـسري  وجهودهـا  قـدراهتا  تـسخري  املختـصة  الدوليـة  املنظمـات  مجيـع  إىل أيضا وطلبت - ٤
 علـى  أيضا اللجنة وأكدت .رهائن أُخـذوا الذين املدنيني واألطفال النساء عن الفوري اإلفراج
 حبـسب  مفـصلة  بيانات ذلك يف مبا الرهائن، عن واحملايدة واملسؤولة املوضوعية املعلومات أمهية
 اإلفـراج  تيـسري  يف ،املختـصة  الدولية املنظمات طريق عن منها التحقق ميكن واليت اجلنس، نوع
 .اخلصوص ذلك يف املنظمات لتلك املساعدة تقدمي إىل ودعت الرهائن، عن

__________ 
منــشورات األمــم املتحــدة،  (١٩٩٥مرب ســبت/ أيلــول١٥‐٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،   )١( 

 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع  رقم
 .، املرفق٢٣/٣، املرفق، والقرار دإ ٢٣/٢قرار اجلمعية العامة دإ  )٢( 
 .٢٧/٢قرار اجلمعية العامة دإ  )٣( 
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 عـن  تقريـرا  مـسني واخل الثانيـة  دورهتـا  يف للجنـة  يقـدم  أن العـام  األمـني  من طلبت كما - ٥
 قدمتـها  الـيت  املعلومـات  مراعـاة  مـع  الـصلة،  ذات التوصـيات  ذلـك  يف مبـا  ،٥٠/١ القـرار  تنفيذ
 ويـستند  الطلـب،  لـذلك  امتثـاالً  التقرير هذا وأُعد .املختصة الدولية واملنظمات األعضاء الدول
 نظمـة وم املتحـدة  األمم منظومة كيانات من ١٢ و أعضاء دول ست من وردت معلومات إىل

 .واحدة دولية
 

 األعضاء الدول من املقدمة املعلومات - ثانيا 
 والـيمن  ولبنـان،  وكينيـا،  فاسـو،  وبوركينـا  والبحرين، أذربيجان حكومات استجابت - ٦
 .٥٠/١ القرار تنفيذ حبالة يتعلق فيما معلومات تقدمي طلب إىل
ــة وأكـــدت - ٧ ــان حكومـ ــا علـــى أذربيجـ ــا أهنـ ــة زالـــت مـ ـــزاما ملتزمـ ــاق التـ ــام ويـ  بأحكـ

 النــساء عــن املــشروط وغــري الفــوري اإلفــراج بــأن القائــل الــرأي تــدعم وهــي .٥٠/١ القــرار
 تنفيـذ  يف كـبري  بشكل سيساهم املسلحة الصراعات مناطق يف رهائن يؤخذون الذين واألطفال
 الثالثـة  االسـتثنائية  العامـة  اجلمعيـة  دورة ونتائج بيجني عمل ومنهاج إعالن يف احملددة األهداف
 والرهــائن احلــرب بأســرى املعنيــة أذربيجــان جلمهوريــة احلكوميــة اللجنــة وأنــشئت .والعــشرين

 املفقـــودين علـــى العثـــور هبــدف  رئاســـي بقـــرار ١٩٩٣ عــام  يف العامـــل وفريقهـــا واملفقــودين 
 بقواعـد  أنـشطتهما  يف احلكوميـة  اللجنـة  وتـسترشد  .سـراحهم  وإطالق األذربيجانيني والرهائن
 ذات بــالقرارات وكــذلك ،١٩٤٩ عــامل جنيــف اتفاقيــات ســيما ال ويل،الــد القــانون ومبــادئ
 التابعـة  اإلنـسان  حقوق هيئات اعتمدهتا اليت ألخرىا والوثائق العامة اجلمعية اختذهتا اليت الصلة
 أذربيجـان  مـواطين  مـن  ٤ ٤٧١ يـزال  ال ،٢٠٠٧ عام يف أنه احلكومة وأفادت .املتحدة لألمم
 إمجـــايل عـــدد ســـراح وأطلـــق .امـــرأة ٢٧٨ و طفـــالً ٥١ بينـــهم مـــن املفقـــودين عـــداد يف

 وأشـارت  .امـرأة  ٣٤٣ و طفال ١٦٨ بينهم من األرمينية، السجون من شخصا ١ ٣٩١ قدره
ــا يف أن إىل أذربيجـــان حكومـــة  بينـــهم مـــن شخـــصا، ٧٨٣ أن علـــى تـــربهن حقـــائق حوزهتـ

 أولئـــك قـــوائم ومجعـــت .رهـــائن أخـــذهتم أو أرمينيـــا ســـجنتهم قـــد امـــرأة، ٤٦ و طفـــال ١٨
 .أخرى مصادر ومن األسر من العائدين املواطنني شهادات إىل استناداً األشخاص

ــادت - ٨ ــا البحــرين، حكومــات وأف ــا، فاســو، وبوركين ــان، وكيني ــيمن ولبن ــة أن وال  احلال
 .مسلح صراع يف طرفا ليست وأهنا بلداهنم، على تنطبق ال ٥٠/١ القرار يف الواردة

ــة وأشــارت - ٩ ــاق الدســتور أن إىل اأيــض البحــرين حكوم ــوطين العمــل وميث  البحــريين ال
 الطفـل،  حقـوق  اتفاقيـة  قبيـل  مـن  عديـدة،  دولية اتفاقات يف طرف وأهنا األفعال، تلك نحيظرا

 الفـصل  جرميـة  لقمـع  الدوليـة  واالتفاقيـة  املـرأة،  ضـد  التمييـز  أشكال كافة على القضاء واتفاقية
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 العقوبــة أو املعاملــة ضــروب مــن وغــريه لتعــذيبا مناهــضة اتفاقيــةو عليهــا، واملعاقبــة العنــصري
ــال أو القاســية ــسانية ال ــة، أو إن ــةو املهين ــابرة املنظمــة اجلرميــة ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقي  الع
 بــاحلقوق اخلــاص الــدويل والعهــد ،اإلنــسان حبقــوق اخلــاص العــريب وامليثــاق الوطنيــة، للحــدود
  .والسياسية املدنية

 
  املتحدة األمم منظومة كيانات من واردة معلومات - ثالثا 

 معلومــات تقــدمي طلــب إىل املتحــدة األمــم ملنظومــة تابعــة كيانــات مــن ١٢ اســتجابت - ١٠
 الدوليـة  املنظمـة  وقامـت  .)٤(أنشطتها عن معلومات بتقدمي ٥٠/١ القرار تنفيذ حبالة يتعلق فيما

  .معلومات بتقدمي كذلك للهجرة
 االقتـصادية  واللجنـة  الـسالم،  حفـظ  عمليات وإدارة ية،السياس الشؤون إدارة وأفادت - ١١

 ،اهلـادئ  احملـيط  ومنطقـة  آلسـيا  االقتـصادية  واللجنـة  الكـارييب،  البحـر  ومنطقـة  الالتينية ألمريكا
 ومكتـب  اإلنـسان،  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  ومفوضـية  للمـرأة،  اإلمنـائي  املتحدة األمم وصندوق
 بأيـة  تقـم  مل بأهنـا  للـهجرة  الدوليـة  واملنظمـة  لعاملية،ا الصحة ومنظمة ،اإلنسانية الشؤون تنسيق
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ بالتقرير املشمولة الفترة خالل ٥٠/١ القرار بتنفيذ تتعلق أنشطة
 متابعـة  علـى  أعـم  بصورة املتحدة األمم كيانات قدمتها اليت املعلومات معظم وركزت - ١٢
ــرار ــن جملــس ق ــدمي ومت ).٢٠٠٠( ١٣٢٥ األم ــات تق ــة معلوم ــ مهم ــال نع  املخــتطفني األطف
 أخـذن  اللـوايت  النـساء  عـن  املتاحـة  املعلومـات  لكـن  املسلح، الصراع أثناء كرهائن احملتجزين أو

 .ضئيلة املسلحة الصراعات يف للسجن تعرضن أو رهائن
 أنبـاء  مركز قبل من موضوعا وأنتجت صحفية، نشرة اإلعالم شؤون إدارة وأصدرت - ١٣
 .٢٠٠٦ مارس/آذار يف ٥٠/١ القرار داعتما وقت يف املتحدة، األمم
 خـذن ؤي اللـوايت  النـساء  مـسألة  أن آسـيا  لغـريب  واالجتماعية االقتصادية اللجنة وأفادت - ١٤

 املعنونـة  نـشرهتا  إىل اللجنة وأشارت .اللجنة عمل نطاق يف مهمة املسلح للصراع نتيجة رهائن
 /E/ESCWA/ECW/2007( ٢٠٠٦-٢٠٠٠ الفلـسطينية  للمـرأة  واالقتـصادية  االجتماعيـة  احلالة
ــة ــة ورق ــيت ،)١ تقني ــضوء ســلطت وال ــى ال ــضية عل ــساء ق ــسطينيات الن  داخــل احملتجــزات الفل

 وأورد .وتنميتـهن  صـحتهن  علـى  االحتجـاز  وأثـر  املـسلح،  للـصراع  نتيجة اإلسرائيلية السجون
__________ 

ــسياسي   )٤(  ــشؤون ال ــسالم، وإدارة ال ــات حفــظ ال ــشؤون   إدارة عملي ــسيق ال ة، وإدارة شــؤون اإلعــالم، ومكتــب تن
اإلنسانية، واللجنة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب، واللجنـة االقتـصادية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،                   
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، ومكتب مفوض حقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة،       

 .مم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العامليةوصندوق األ
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 امــرأة، ١١٧ و طفــال ٣١٩ فــيهم نمبــ فلــسطيين، ١٠ ٥٠٠ عــن يقــل ال مــا أن أيــضا التقريــر
 املـستوطنات  ويف إسـرائيل  أحنـاء  كافـة  يف اعتقـال  مرفق ٣٠ داخل إسرائيل حوزة يف يزالون ال

 .احملتلة الفلسطينية األرض يف العسكرية القواعد وسائر
 يف دورتيهـا  أثنـاء  والـصراع  النـساء  علـى  سـكوا إلل التابعة باملرأة املعنية اللجنة وركزت - ١٥

 شــىت توصـيات  عـن  ٢٠٠٧ عـام  يف للجنـة  ةالثالثـ  الـدورة  وأسـفرت  .٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ عـامي 
 .واالعتقــال الرهــائن واحتجــاز احلــرب ســياقات يف املــرأة حلمايــة متكينيــة بيئــة هتيئــة إىل هتــدف

 ظــروف يف يعــشن اللــوايت للنــساء واملــساندة احلمايــة بتقــدمي أمــور، مجلــة يف اللجنــة، وأوصــت
 يتعلـق  مـا  ذلـك  يف مبـا  ملـرأة، ا لـدعم  بـرامج  وبإعـداد  املـسلح،  والـصراع  واحلـرب  األمـن  انعدام

 والعدالــة التأهيــل وإعــادة اإلغاثــة وخــدمات الرئيــسية، واالحتياجــات القانونيــة، باملــساعدة
 .والتعويضات

 هتـدف  بـرامج  مـن  لديـه  مـا  سياق يف أخرى، أمور ضمن العاملي، األغذية برنامج وقام - ١٦
 بــاحلروب واملتــأثرين الــضعفاء نياملــدني جملموعــات دعمــا املعيــشة ســبل ومحايــة احليــاة إنقــاذ إىل

 وتـدريب  اسـتدراكية  ومـدارس  وصـحية،  تعليمية برامج بدعم ديارهم، من املشردين والسكان
 الــسابقني احملــاربني مــساعدة يف تــدرجييا بــدأ بأنــه العــاملي األغذيــة برنــامج وأفــاد .للنــساء مهــين

 إىل ترمـي  لـربامج  ائيـة غذ حـصص  وُوفـرت  .اإلدماج وإعادة التسريح جهود إطار يف وُمعاليهم
 قــوات إىل املنتــسبني األطفــال إدمــاج وإعــادة تــسريح بــرامج عــن فــضال األطفــال، جتنيــد منــع

 متييـز،  غـري  من لألطفال ساعدةامل قدم أنه إىل العاملي األغذية برنامج وأشار .مسلحة ومجاعات
 .إرادهتم مبحض ةاملسلح اجلماعات يف اخنرطوا أو اخُتطفوا أو كرها ُجندوا الذين منهم سواء

 والتــدريب واملــشورة الغذائيــة احلــصص العــاملي األغذيــة برنــامج قــدم أوغنــدا، ويف - ١٧
 نتيجـة  احلوامـل  والفتيـات  لليتـامى  املـساعدة  قُـدمت  كمـا  .اخُتطفـوا  قـد  كـانوا  الـذين  لألطفال

 محايــة تعتــرض الــيت التحــديات العــاملي األغذيــة برنــامج وأبــرز .االختطــاف أثنــاء لالغتــصاب
 مجـع  ذلـك  يف مبـا  املـسلحة،  الـصراعات  إبان رهائن ُيؤخذوا أن من القاصرين واألطفال النساء
 إشـراك  مـع  اجملـاالت  متعـدد  منـسق  هنـج  وكفالة اإلبالغ، لغايات هبا املوثوق التجريبية البيانات
 .الفاعلني خمتلف

 للنـساء  دمتـها ق الـيت  املـساعدة  عن )اليونيسيف( للطفولة املتحدة األمم منظمة وأفادت - ١٨
 ركـزت  وقـد  .وليربيـا  ديفـوار  وكـوت  والصومال والسودان النكا وسري أوغندا يف واألطفال
 وغـري  ةاحلكوميـ اجلهـات الفاعلـة      مـع  احلوار على واملساعدة الوقاية جمايل يف اليونيسيف أنشطة
 ذلـك  يف مبـا  ،اتالقـدر  بنـاء  ومبـادرات  املخـتطفني،  األطفال عن اإلفراج إىل للدعوة ةاحلكومي

 .لألطفال مواتيةأماكن رحبة  واستحداث احمللية، اجملتمعات يف العاملة الشبكاتمساعدة 
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 بـني  الـسودان  جبنـوب  جـرت  الـيت  احملادثات يف اليونيسيف شاركت ،٢٠٠٦ عام ويف - ١٩
ــدا حكومــة  األطفــال مــن ١ ٥٠٠ حــوايل نقــلل التخطــيط ويف للمقاومــة الــرب وجــيش أوغن
 منــهم املائــة يف ١٥ طفــال، ٧٠ أُعيــد ومنذئــذ، .الــرب جــيش صــفوف مــن الــشابات والنــساء
 أوفـدت و .ولـريا  وبـادير،  وكيتغوم، غولو، يف االستقبال مراكز إىل السودان جنوب من بنات،

 ضـعاف  رعايـة  يكفلـوا  حىت الطفولة حبماية معنيني دوليني موظفني املناطق تلك إىل اليونيسيف
 عــن البــاحثون واألطفــال اســابق واملختطفــون خليــادا املــشردون فــيهم مبــن ومحايتــهم، األطفــال
ــيال األمــان ــسيف وضــعت كمــا .احلــضرية املراكــز يف ل ــة توجيهــات اليوني  بــني مــشتركة تقني

 جنـوب  يف للمقاومـة  الـرب  يشجبـ  طنيتباملـر  واألطفـال  للنـساء  اآلمنـة  العودة لكفالة الوكاالت
ــسودان ــادة ال ــاجهم وإع ــق ذات املنظمــات وتلقــت .إدم ــد املنطل ــا د يينال ــنعم ــسيف م  اليوني
 جنـوب  يف التجمـع  منـاطق  إىل األطفـال  تـنقالت  أثنـاء  األفـراد  حيـاة  إلنقـاذ  املوجهـة  لتدخالهتا
 منـاطق  لىع وزعتهمو اجتماعياأخصائيا   ٢٠ اليونيسيف دربت ذلك، على وعالوة .السودان
 العاجلـة  يـة الرعا تقـدمي  لتيـسري  الوكـاالت  بـني  مـشتركة  بيانـات  قاعدة ووضعت املعينة التجمع
 محايـة  يف لـشريكها  الدعم تقدمي أيضا اليونيسيف وواصلت .مشلها مل وإعادة األسر أثر واقتفاء
 العـيش  مهـارات  عـن  فضال اإلرشاد تقدمي يف وذلك املهتمني، اآلباء رابطة كيتغوم، يف الطفولة

 مـن  هـم وغريخمتطفني   كانوا الذين لألطفال الصراعاتآثار   حدة من التخفيف على والتدريب
 .داخليا املشردين خميمات يف الضعفاء األطفال

 يف ٩٢ لـــ واالجتمــاعي االقتــصادي اإلدمــاج إعــادة اليونيــسيف دعمــت ،٢٠٠٦ ويف - ٢٠
 النظـامي  غـري  التدريب طريق عنسواء   ،املستهدفني املسرحني األطفال من ١٠ ٠٠٠ من املائة
 يف واسـتفادت  .اجملتمعـي  التعليمـي  ثماراالسـت  برنامج بواسطة النظامي التعليم أو املهارات على
 الــيت والترفيهيــة التعليميــة املــواد مــن تلميــذا ٨٥ ٨٦٧ تــضم مدرســة ٥٨٢ العمليــة تلــك إطــار
أعـضاء   مـن عـضو    ٦ ٠٠٠ حـوايل بـدعم قـدرات      اليونيـسيف  قامـت  كما .اليونيسيف قدمتها

 إعــادة لتيــسري الطفــل، برفاهيــة املعنيــة اللجــان مثــل احملليــة، باجملتمعــات املعنيــة الــدعم شــبكات
ــاج ــال إدم ــسرحني األطف ــت ويف .امل ــسه، الوق ــ نف ــشروع لعم ــى احلــدود رصــد م ــز عل  تعزي

 رصـد  علـى  احملليـة  اجملتمعـات  قـدرة  بناء طريق عن احلدود، طول على األطفال محاية إجراءات
 .هلا والتصدي عنها واإلبالغ وجتنيدهم، األطفال خطف حاالت

يزيـد علـى     مـا  تسريح اليونيسيف يسرت شريكة، نظماتم مع وبتعاون ،٢٠٠٦ ويف - ٢١
 .احملليـة  جمتمعـاهتم  يف إدمـاجهم  إعـادة  عـن  فـضال  املسلحة، القوات مجاعات من طفل ١ ٢٠٠
 أُسـرهم  إىل وأُعيـدوا  مـسلحة  مجاعـات  يف جمندين كانوا طفال ٢١١ ُسرح ،السودان مشال ويف

 الـسودان  لتحريـر  الـشعيب  اجليش من لاطفأ ١ ٠٠٤ ُرحل السودان، جنوب ويف .العام خالل
 نتيجـة  العام، هناية حبلول بأسرهم منهم ٥٠٠ مشل مل وأعيد األخرى، املسلحة اجلماعات ومن
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 عملـت  ،٢٠٠٧ عام ويف .السودان جنوب يف األسر أثر اقتفاء شبكة يد على األسر أثر اقتفاء
 جانــب إىل ودان،الــس جلنــوب اإلدمــاج وإعــادة والتــسريح الــسالح نــزع جلنــة مــع اليونيــسيف
 علـى  احمللية، اجملتمعات ومنظمات احلكومية غري واملنظمات املتحدة، األمم ووكاالت احلكومة

ــة القــدرة بنــاء ــالقوات املــرتبطني األطفــال لتــسريح احمللي  ســاعدت الغايــة، ولتلــك  .املــسلحة ب
 ونظمـت  بينتيـو،  يف وتـسجيلهم  اجملنـدين  األطفـال  هويـة  لتحديد فريق تدريب على اليونيسيف

 واليــة نيــال، يف مشلــها مل وإعــادة األســر أثــر اقتفــاء موضــوع يف أيــام ثالثــة دامــت عمــل حلقــة
 لتحريــر الــشعيب اجلــيش صــفوف مــن طفــل ١٠٠ لقرابــة املرتقــب للتــسريح اســتعدادا الوحــدة،
 امليليـشيات  مـع  حوار يف اكانت السودان يف املتحدة األمم وبعثة اليونيسيف أن ورغم .السودان
 األطفـال  عـن  لإلفـراج  ُتتخـذ  مل ملموسـة  خطـوة  أي فـإن  السودان، حترير جيش مثل ى،األخر
 .اجلماعاتتلك  حتتجزهم الذين

 قــدمت امليليــشيات، يف جتنيــدهم إعــادة أو جتنيــدهم ومنــع األطفــال ضــعاف وحلمايــة - ٢٢
 لألطفـال  مواتيـة أمـاكن رحبـة      وأنـشأت  مراهق ٤٠٠ لـ الكسب فرص على تدريبا اليونيسيف

 أنــشطة مــن االســتفادة مــن طفــل ١٨٣ ٠٠٠ مكنــت وبــذلك داخليــا، املــشردين خميمــات يف
 بعثــة مــراقيب مــن ٢ ٧٣٦ تــدريب أيــضا اليونيــسيف ودعمــت .واالجتمــاعي النفــسي للــدعم

 إطــار يف الطفولــة ومحايــة الطفــل حقــوق علــى الــشرطة ورجــال الــسودان يف األفريقــياالحتــاد 
 عــام ويف .دارفــور يف األفريقيــة البعثــة لقــوات وكــاالتال بــني املــشترك اتالقــدر بنــاء برنــامج
 مـن  الطفولـة  إنقاذ تحالفل التابعني االجتماعيني نيلعاملل التدريب اليونيسيف قدمت ،٢٠٠٧
 .اجلنوبية كردفان يف األطفال ضعاف من ٢٠٠و املسرحني األطفال من ٢١١ رعاية أجل

 وتعليميـة  اجتماعيـة،  نفـسية ( مباشـرة  مـساعدة  اليونيـسيف  قدمت ديفوار، كوت ويف - ٢٣
ـــ )األســرة إىل واإلعــادة وغذائيــة وطبيــة  ١ ٤٠٠ مــن أكثــر ،٢٠٠٦ عــام يف طفــال ٧ ١٨٨ ل
 والتـسريح  الوقايـة  برنـامج  إطار يف وذلك املسلحة، باجلماعات مرتبطني السابق يف كانوا منهم
 نيرتبط املـ   مـن  مراهـق  ٦ ٠٠٠ علـى  يزيـد  ما توعية جرت نفسه، الوقت ويف .اإلدماج وإعادة

 جهـة  ٢٠ ُعينـت  كمـا  اإليـدز، /البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  مـن  بالوقاية املسلحة باجلماعات
 وبنـاء  .اجلديـدة  القـوات  - واألمـن  الـدفاع  قـوات  صـفوف  يف وُدربـت  الطفولـة  حلمايـة  تنسيق
 عمــل خطــط توقيــع جــرى ديفــوار، كــوت يف املتحــدة األمــم وعمليــة اليونيــسيف دعــوة علــى

 جتنيــد لوقــف ،األخــرى وامليليــشيات ،اجلديــدة القــوات - واألمــن الــدفاع تقــوا مــع حامســة
 عــام يــشهد ومل .وتــسرحيهم صــفوفها يف املوجـودين  األطفــال مجيــع هويــة تحديــدلو القاصـرين 
 اليونيـسيف  دعمـت  كما .املسلحة اجلماعات قبل من لألطفال أخرى جتنيد عملية أي ٢٠٠٧
 الـذي  األمـر  امليليـشيا،  داخـل  تنـسيق  جهـات  بوضـع  اجلديـدة  القـوات  - واألمن الدفاع قوات
 .بنتا ٨٤ منهم وتسجيلهم، لاطفأ ٢٠٤ هوية حتديد إىل أدى
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 الطفولــة محايــة لرصــد منظومــة ٢٠٠٦ عــام يف اليونيــسيف أقامــت الــصومال، ويف - ٢٤
 ســتة يف للتحقيــق آليــة باعتبارهــا الوكــاالت، بــني ومــشتركة احمللــي بــاجملتمع خاصــة واإلبــالغ
 الـيت  التحقيقـات  نتـائج  وأدت ).٢٠٠٥( ١٦١٢ األمـن  جملـس  بقـرار  عمـال  نكراء، اتانتهاك
ــا ــن ٣٠ أجراه ــدربني الراصــدين م ــوة إىل امل ــشتركة دع ــشكلة  ملعاجلــة م ــدم ــال جتني  يف األطف

 علـى  احملليـة  اجملتمعـات  ومجاعـات  الـشركاء  قدرة أن إىل أشارت اليونيسيف أن إال .امليليشيات
 .التعزيز إىل حاجة ويف حمدودةال تزال  هلا والتصدي طفالاأل محاية انتهاكات رصد

 املـسلحة  اجلماعـات  يف األطفـال  جتنيـد  عـن  بيانات قاعدة مسك اليونيسيف وواصلت - ٢٥
 القاصــرين، اجملنــدين تــسريح أجــل مــن جمربــة فعالــة دعــوة أداة ذلــك باعتبــار النكــا، ســري يف

 كارونـا  وفـصيل  للتحريـر  إيـالم  يـل تام منـور  مـن  شخصية التزامات وتلقت مفاوضات وأجرت
 تقريـر  يف واردة توصـيات  تنفيـذ  أجـل  مـن  مالئمـة  عمـل  خطـط  لوضـع  النكـا  سـري  وحكومة
 ،٢٠٠٧ مـارس /آذار ويف ).S/2006/1006( النكا سري يف والصراع األطفال عن العام األمني

 لالعمــ فريــق وواصــل .اجلهــود هلــذه اســتجابة عمــل خطــة للتحريــر إيــالم تاميــل منــور وضــعت
 علــى احلــصول قــصدعلــى حنــو أكــرب   حمتواهــا لتحــسني التفــاوض لليونيــسيف التــابع القطــري
 .الطفل حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول يف الواردة ريياملعا باحترام االلتزام

ــدأت - ٢٦ ــضا النكــا ســري يف اليونيــسيف وب ــسيق اجتماعــات عقــد ٢٠٠٦ عــام يف أي  تن
 عـن  املنفـصلني  األطفال مسألة ملعاجلة احملافظات ومستوى طينالو املستوى على الطفولة مايةحل

 .املسلحة اجلماعات يد على واالختطاف التجنيد وخماطر ،املصحوبني وغري أسرهم
 

 والتوصيات االستنتاجات - رابعا 
ــبين - ٢٧ ــذا ين ــر ه ــى التقري ــن ١٢ وإســهامات أعــضاء دول ســت ردود عل ــزة م  أجه

 النــساء عــن معلومــاتبتقـدمي   واحــدة عــضو دولــة  سـوى ومل تقــم .املتحــدة األمــم منظومـة 
 مـن  املتحـدة  األمـم  قدمتـه  مـا  ومعظـم  .مـسلح  صـراع  إبـان  أُسـرن  أو رهـائن  أُخذن الالئي

 ُتقـدم  ومل ).٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـن  جملـس  قـرار  متابعـة  علـى  أعم بشكل تركز معلومات
 صـراع  إبان سوراتاملأ أو رهائن املأخوذات النساء على اإلفراج عن ضئيلة معلومات إال

 مـن  املـسرحني  لألطفـال  املقدمـة  املـساعدة  علـى  املقدمـة  املعلومات معظم وركزت .مسلح
 املمثــل تــدعو أنيف  املــرأة وضــع جلنــةقــد ترغــب و .مــسلحة قــوات يف القــسري التجنيــد
 عـن  اإلفـراج  االعتبـار  يف يأخـذ  أن إىل املـسلحة  والـصراعات  لألطفال العام لألمني اخلاص
 بعد ُوضعوا الذين أولئك فيهم مبن ،املسلحة الصراعات إبان رهائن أُخذوا ينالذ األطفال
 حـني  ممكنـا،  ذلـك  كـان  كلمـا  اجلـنس،  حـسب  مصنفة بيانات يقدم وأن السجن، يف ذلك
 .العامة اجلمعية تطلبها اليت التقارير إعداد


