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جلنـة وضع املرأة 
الدورة السادسة واألربعون 
١-١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٣ من جدول األعمال 

متابعــة املؤمتـر العاملــي الرابــــع املعـــين باملــــرأة 
ودورة اجلمعيـة العامــة االستثنائيــــة املعنونـــــة 
“املــــرأة عــــام ٢٠٠٠: املساواة بني اجلنسني، 
  والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين” 

أذربيجــان، أوزبكســتان**، إيــران (مجهوريــة - اإلســالمية)، بنغالديــش**، بنــن، بوركينـــا 
  فاسو، البوسنة واهلرسك**، تركيا، كازاخستان**، ماليزيا: مشروع قرار 

إطالق سراح النساء واألطفال الذين يؤخذون رهـائن يف الصراعـات املسـلحة، 
  مبن فيهم مـَــن ُيسجنون فيما بعد 

إن جلنة وضع املرأة، 
ـــا الســابقة بشــأن إطــالق ســراح النســاء واألطفــال الذيــن  إذ تشـري إىل كافـة قرارهت

يؤخذون رهائن يف الصراعات املسلحة، مبن فيهم مـَــن ُيسجنون فيما بعد، 
وإذ تشري أيضا إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف صكوك القانون اإلنسـاين الـدويل 

املتعلقة حبماية السكان املدنيني، بصفتهم تلك،  
وإذ تضع يف اعتبارها االتفاقية الدولية ملناهضة أخـذ الرهـائن، الـيت اعتمدهتـا اجلمعيـة 

 
أعيد إصدارها ألسباب فنية.  *

وفقا للمادة ٦٩ من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي.  **
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العامـة يف قرارهـا ١٤٦/٣٤ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٧٩، الـيت ُتــقر أيضـا بــأن 
لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية واألمان الشخصي وأن أخذ الرهائن هو جرمية تثري قلقـا بالغـا 

لدى اجملتمع الدويل، 
وإذ تعيـد تـأكيد االلتزامـات الـيت مت التعـــهد هبــا يف إعــالن ومنــهاج عمــل بيجــني(١) 
وكذلك وثيقة النتائج اخلتامية الصادرة عـن دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين 
املعنونـة “املـرأة عـام ٢٠٠٠: املســـاواة بــني اجلنســني، والتنميــة، والســالم يف القــرن احلــادي 
والعشرين”(٢) ووثيقة النتائج اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية بشـأن الطفـل املعنونـة 

“عامل صاحل لألطفال”(٣) مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بالعنف ضد النساء واألطفال، 
وإذ تشـري إىل قـراري جلنـة حقـوق اإلنسـان ٣٨/٢٠٠١ املـؤرخ ٢٣ نيســـان/ أبريــل 
٢٠٠١(٤) و٤٠/٢٠٠٣ املؤرخ ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٣(٥) بشـأن أخـذ الرهـائن، فضـال عـن 

قرار اجلمعية العامة ٢٢٠/٥٧ املؤرخ ١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، 
وإذ تشــري كذلــك إىل قــرارا جملــس األمــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) املــــؤرخ ٣١ تشـــرين 

األول/أكتوبر ٢٠٠٠ بشأن املرأة والسلم واألمن، 
وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار الصراعات املسلحة يف مناطق عديـدة مـن 

العامل واملعاناة اإلنسانية وما تسببت فيه من حاالت طوارئ إنسانية، 
وإذ تشدد على أن مجيع أشكال العنف املرتكب يف مناطق الصراعـات املسـلحة ضـد 
السكان املدنيني، بصفتـهم تلـك، وخاصـة ضـد النسـاء واألطفـال غـري املشـاركني يف األعمـال 
القتالية، مبا يف ذلك أخذهم كرهائن، تشكل انتهاكا جسيما للقـانون اإلنسـاين الـدويل، املبـني 

بصفة خاصة يف اتفاقيات جنيف املؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(٦)، 

 __________
تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، ٤-١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ (منشورات األمـم املتحـدة، رقـم  (١)

 .( A. ٩٦.IV.املبيع ١٣
قرارا اجلمعية العامة دإ-٢/٢٣، املرفق، ودإ-٣/٢٣، املرفق.  (٢)

قرار اجلمعية العامة دإ-٢/٢٧،املرفق.  (٣)
انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١، امللحـق رقـم ٣ )٢٠٠١/٢٣(E/، الفصـل الثـاين،  (٤)

الفرع ألف. 
)، الفصل الثاين، الفرع ألف.  E/ املرجع نفسه،  ٢٠٠٣، امللحق رقم ٣ (٢٠٠٣/٢٣ (٥)

األمم املتحدة، جمموعة  املعاهدات (Treaty Series)، اجمللد ٧٥، األرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (٦)
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وإذ يقلقـها أنـه رغـم مـا يبذلـه اجملتمـع الـدويل مـن جـهود فـإن أخـذ الرهـائن مســتمر 
مبختلف األشكال واملظاهر اليت منها تلك اليت يرتكبـها إرهـابيون ومجاعـات مسـلحة، بـل إنـه 

زاد يف كثري من مناطق العامل، 
وإذ تقر بأن أخذ الرهـائن يسـتدعي بـذل جـهود حثيثـة وحازمـة ومتضـافرة مـن ِقبـل 
اجملتمع الدويل بغية إهناء هذه املمارسات املقيتة، مبا يتطـابق متامـا مـع القـانون الـدويل اإلنسـاين 

ويتوافق مع  املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، 
ـــأن اإلفــراج العــاجل وغري املشــروط عــن النســاء  وإذ تعـرب عـن اعتقادهـا القـوي ب
واألطفال الذين يؤخذون رهائن يف مناطق الصراعات املسلحة، سيعزز تنفيذ األهـداف النبيلـة 
اليت يكرسها إعالن ومنهاج عمـل بيجـني، ووثيقـة النتـائج الصـادرة عـن دورة اجلمعيـة العامـة 
االستثنائية الثالثة والعشرين فضال عن وثيقة النتـائج اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة االسـتثنائية بشـأن 
ـــالعنف ضــد النســاء  الطفـل املعنونـة “عـامل صـاحل لألطفـال”، مبـا يف ذلـك األحكـام املتعلقـة ب

واألطفال، 
تؤكد من جديد أن أخذ الرهائن، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبه، هو عمـل  - ١
غري مشروع يرمي إىل تقويض حقـوق اإلنسـان، وال مـربر لـه بـأي حـال مـن األحـوال، حـىت 

وإن كان وسيلة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ 
تديـن أعمـال العنـف الـيت ترتكـــب انتــهاكا للقــانون اإلنســاين الــدويل ضــد  - ٢
السكان املدنيني، بصفتهم تلـك، يف منـاطق الصراعـات املسـلحة، مبـن فيـهم النسـاء واألطفـال 
غـري املشـاركني يف األعمـال القتاليـة، وتدعـو إىل الـرد بصـورة فعالـة علـى مثـل هـذه األفعـــال، 
ال سيما اإلفراج الفوري عن النسـاء واألطفـال املـأخوذين رهـائن، مبـن فيـهم الذيـن ُيسـجنون 

فيما بعد، يف صراعات مسلحـة؛ 
تديـن أيضـا عواقـب أخـذ الرهـائن، ال سـيما التعذيـــب وغــريه مــن ضــروب  - ٣
ـــار بالنســاء  املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، واالغتصـاب، والـرق، واالجت

واألطفال بغرض استغالهلم جنسيا، أو يف أعمال السخـرة أو أداء اخلدمات؛ 
حتث بقوة مجيع األطراف يف الصراعات املسلحة على االحترام التـام لقواعـد  - ٤
القـانون اإلنسـاين الـدويل يف الصراعـات املسـلحة واختـاذ مجيـع التدابـري الالزمـة حلمايـة النســـاء 

واألطفال املدنيني بصفتهم تلك، واإلفراج الفوري عن كل من أخذوا رهائن؛ 
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ـــى توفــري إمكانيــة حصــول  حتـث مجيـع األطـراف يف الصراعـات املسـلحة عل - ٥
هؤالء النساء واألطفال على املساعدات اإلنسانية بصـورة مأمونـة وبـدون أي معوقـات، وفقـا 

للقانون الدويل اإلنساين؛ 
تشـدد يف آن واحـد علـى ضـرورة وضـع حـد لإلفـالت مـــن العقــاب وعلــى  - ٦
مسؤولية كافة الدول عـن املالحقـة القضائيـة، وفقـا للقـانون الـدويل، للمسـؤولني عـن جرائـم 

احلرب، مبا فيها أخذ الرهائن؛ 
تؤكد أمهية توفري فرص حصول  املنظمات الدوليـة ذات الصلـة علـى بيانـات  - ٧
دقيقـة ميكـن التحقـق منـها لتسـهيل اإلفـراج عـن الرهـائن وهلـذه الغايـــة تناشــد مجيــع أطــراف 
الصراع املسلح على تزويد هذه املنظمات مبعلومات موضوعيـة هبـذا الصـدد ومسـاعدهتا علـى 

مجع أكرب قدر منها؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يكفل يف سياق هذا القرار نشر املـواد ذات الصلـة  - ٨
علـى أوسـع نطـاق ممكـن، مبـا فيـها املـواد املتعلقـــة بقــرار جملــس األمــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠)، يف 

حدود املوارد القائمة؛ 
تطلب إىل األمني العام ومجيع املنظمــات الدوليـة ذات الصلـة تسـخري قدراهتـا  - ٩

وبذل اجلهود لتيسري اإلفراج الفوري عن النساء واألطفال املدنيني الذين أُخـذوا رهائن؛ 
تطلـب أيضـــا إىل األمــني العــام أن يقــدم، إىل جلنــة وضــع املــرأة يف دورهتــا  - ١٠
اخلمسني، تقريرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، مـع أخـذ املعلومـات الـيت تقدمـها الـدول واملنظمـات 

الدولية ذات الصلة يف احلسبان؛ 
تقرر النظر يف املسألة يف دورهتا اخلمسني.  - ١١

 


