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 جلنة وضع املرأة
  واألربعونالتاسعةالدورة 

 ٢٠٠٥مارس / آذار١١ -فرباير / شباط٢٨
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

متابعة املؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة االسـتثنائية           
ــة   ــة املعنون ــة العام ــرأة عــام  �للجمعي املســاواة بــني  : ٢٠٠٠امل

   � والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشريناجلنسني
 غـري حكوميـة ذات مركـز      معهـد جزر أالنـد للسالم، وهو منظمة     بيان مقدم من      

   استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
ـــم تلقــى األمــني العــام البيــان التــايل الــذي ي     مــن قــرار ٣٧ و ٣٦وفقــا للفقــرتني ـُـعـمـَّ

 .١٩٩٦يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٦/٣١ واالجتماعي اجمللس االقتصادي
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 بيـــان  
ـــي  ــى إدارة        ـُ ــة تركــز عل ــرامج تعليمي ــدم ب ــا ويق ــد للســالم حبوث ــد جــزر أالن جري معه

.  والسياســـات األمنيـــة، واالســـتقالل الـــذايت واألقليـــات،الصـــراعات، والضـــمان االجتمـــاعي
تتمتــع حبكــم ذايت     السـالح،   ديـا جمــردا مـن      سياسيـا حيا  كيانا   ـاز جزر أالند بوصفه   ـميي ما إنو

 .للمعهديشكـل أسـاسا هامـا 
 .مع الشابات يف ليتوانياباالشتـراك  ـيـةويضطلع املعهد مبشاريع متكين 
ـــة  و  ـــة غيـــر متكافئـ ــا الغربيــة  تنتمــــي نسبـ . إلـــى ليتوانيــامــن ضــحايا االجتــار يف أوروب

، تجــارة الرقيــق اجلنســي عبــــور لذلك بلــد فحســب، بــل كــ�درــــمص� وليتوانيــا ليســت بلــد
 .ومقصـدا هلـا

واســتنادا إىل مركــز دعــم أســر األشــخاص املفقــودين يف فلينيــوس، فــإن عــدد األطفــال  
بلغــت نسبـــة ضـحايا االجتـار ممــن هــم دون السـن               ،  ٢٠٠٢ففي عـام    . هبم يف ازدياد  ـُـتجـَّـر  امل

ـــا  ـــة يف مالجئهــ ـــ يف املائـــة٢٢القانونيـ .  يف املائـــة٥٠ إىل ٢٠٠٣وصـــلت يف عـــام ن ، يف حيـ
 وينتمـي العديـد منـهم إىل    ،اجملموعات املهمشـة ينتمـي معظـم الضحايا ممـن يتـم جتنيدهـم إلـى  و

 .األقليات
مل يوجــه اهتمـام كبيــر      و. ىل حد كافٍ  إاالجتار ليس فعاال    ملكافحـة  إن برنامج الدولة     

 .د يف ليتوانياالوقائية على املدى البعيإلـى األنشطــة 
. بالتعـاون مـع مركـز دعـم أسـر األشـخاص املفقـودين             � قـوة الفتـاة   �وجيري مشروع    

وقـد  . ضـحايا االجتـار   صبحــن   هـن يف خطـر أن ي      مـمــن   ضـحايا أو    مـمــن هــن     ويضم شـابات    
 �موعــة الفتــاةجم�وقــادة ومــدربو . ليتوانيــاإىل � الفتيــاتجمموعـــة �أدخــل املشــروع أســلوب 

. والدميقراطيــة حجــر األســاس يف التــدريب، والثقــة بالنفـــس الــتمكنيإن و. نيمــن املــتعلمهــــم 
مع األوضـاع السـائدة   يف السويد وفنلندا، ذي وضـِـع ، ال�جمموعة الفتاة�أسلوب تـم أقلمــة   و

 .حلمايـة الضحايا وإدماجهم اجتماعياابتكارية هـي مبثابـة أداة جـديدة وليتوانيا، ويف 
دون السـن القانونيـة     مـمــن هــن      فنلندا والسويد، تواجه الفتيـات       يفكمـا هـو احلـال    و 

يب عديـدة أخـرى ملنـع االجتـار،     ومثـة أسـال  . أن يصـبحن نسـاء  فــي   مشاكل متشاهبة   يف ليتوانيـا   
ــائج قصــرية األجــل    إال ــا يعطــي نت ــة  . أن معظمه ــا طريق ــاة �أم ــة الفت ــائج  �جمموع ، فتعطــي نت

 .بتأثيــر مضاعـفمستدامة 
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ــل نق  ــرد، وإمكانيــ    وتتمث ــوة يف الف ــاط الق ــة يف نق ــذات،   اتطــة البداي ــرام ال ــز احت  تعزي
ضـحية وكيفيـة    يقــع املــرء     خمـاطر أن    فــي   يف العديد مـن املشـاريع األخـرى،         كما هو احلال     ال

 .عـن نفســه بعـد فـوات األوانالدفاع 
صــح  إســداء الن ، وتدريب املـدربني، و    �جمموعة الفتاة �ويشمل املشروع تدريب قادة      

ـــى    ـــد اجتماعــات عل ــادة    وعق ــني ق ــادل ب ــاة �الشــبكة، والتب ــة الفت ــا  �جمموع ــدان أوروب  يف بل
 .الشمالية واملدربني

فهي تعـزز أوجـه القـوة     .  لعدد من األسباب   ة مفيد �جمموعة الفتاة �وثبت أن منهجية     
. طيـة جتهـز الفتـاة والشـابة بـأدوات ضـرورية للمشـاركة يف العمليـة الدميقرا              هــي   و. يف كل فتاة  

نظـرة  متكـِّـنهــن مـن تكويــن    و. إحساسـا بالتماسـك واالنـدماج   نحــهم كـذلك   ولذلك، فهي مت 
 .كضحاياجتعلهـن يفكــرن كإنـاث مبدعـات ال إجيابية يف احلياة، و

شــبكات كأن تعمــل أيضــا تستطيـــع  �جمموعــات الفتــاة�إن الشــبكات الــيت أقامتــها   
. فـــي احليــاةصــعوبات يف وقــت الحــق ـروز  احتمـــال بــتكــون قاعــدة للــدعم عنــدأن أمــان، و

ــاة� إن ــة تقــدم مــن  دورات  ليســت دورات ذات منــهج حمــدد، بــل هــي   �جمموعــات الفت مرن
ـــى  خــالل اجتماعــات   ـــم ركات وـااحتياجــات ورغبــات الفتيــات املشــ  مناقشـــة، حيـــث تلبـَّ يت

 .دعمهن
 




