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جلنة وضع املرأة 
الدورة السادسة واألربعون 
٤-١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
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� 

  أذربيجان، أوزبكستان، تركيا، جورجيا*، طاجيكستان*: مشروع قرار 
حترير النساء واألطفال الذين يؤخذون رهائن يف الصراعات املسلحة، مبن فيـهم 

  أولئك الذين يسجنون فيما بعد 
إن جلنة وضع املرأة، 

ـــــؤرخ  إذ تشـــري إىل قراراـــا ٢/٣٩ املـــؤرخ ٣١ آذار/مـــارس ١٩٩٥، و ١/٤٠ امل
٢٢ آذار/مــــارس ١٩٩٦، و ١/٤١ املــــؤرخ ٢١ آذار/مــــــارس ١٩٩٧، و ٢/٤٢ املـــــؤرخ 
١٣ آذار/مــــارس ١٩٩٨، و ١/٤٣ املــــؤرخ ١٢ آذار/مــــــارس ١٩٩٩، و ١/٤٤ املـــــؤرخ 

٢ آذار/مارس ٢٠٠٠، و ١/١٤٥ املؤرخ آذار/مارس٢٠٠١، 
وإذ تشري أيضا إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف صكوك القـانون اإلنسـاين الـدويل 

املتعلقة حبماية املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال، يف مناطق الصراعات املسلحة، 
 

 
 

وفقا للمادة ٦٩ من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي.  *
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وإذ تضع يف اعتبارها االتفاقية الدولية ملناهضـة أخـذ الرهـائن، الـيت اعتمدـا اجلمعيـة 
العامـة يف قرارهـا ١٤٦/٣٤ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٧٩، الـيت تقـر أيضـــا بــأن 
لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية واألمان الشخصي وأن أخذ الرهائن هو جرمية تثــري قلقـا بالغـا 

لدى اتمع الدويل، 
وإذ ترحب باعتماد إعالن(١) ومنهاج عمل بيجـني(٢) اللذيـن اعتمدمهـا املؤمتـر العـاملي 
الرابع املعين باملرأة، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بالعنف ضد النساء واألطفال، وكذلك وثيقـة 
النتائج اخلتامية الصادرة عن دورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين املعنونـة �املـرأة 

عام ٢٠٠٠، املساواة بني اجلنسني، والتنمية، والسالم يف القرن احلادي والعشرين�(٣)، 
وإذ تشري إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان ٣٨/٢٠٠١ املؤرخ ٢٣ نيسـان/أبريـل بشـأن 

أخذ الرهائن، املعتمد خالل اجللسة السابعة واخلمسني للجنة(٤)، 
وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار الصراعات املسـلحة يف منـاطق عديـدة مـن 

العامل واملعاناة اإلنسانية وما تسببت به من حاالت طوارئ إنسانية، 
وإذ تشدد على أن مجيع أشكال العنف املرتكب يف مناطق الصراعـات املسـلحة ضـد 
السكان املدنيني، مبــن فيـهم النسـاء واألطفـال، مبـا يف ذلـك أخذهـم كرهـائن، تشـكل انتـهاكا 
جسـيما للقـانون اإلنسـاين الـدويل، علـى الوجـه املبـني يف اتفاقيـات جنيـــف املؤرخــة ١٢ آب/ 

أغسطس ١٩٤٩ حلماية ضحايا احلرب(٥)، وبروتوكوليها اإلضافيني(٦)، 
وإذ يقلقها أنه رغم ما يبذله اتمع الدويل من جهود فإن أخذ الرهائن مستمر بشـىت 
األشكال واملظاهر اليت منها تلك اليت يرتكبها اإلرهابيون واجلماعـات املسـلحة بـل إنـه زاد يف 

كثري من مناطق العامل، 
وإذ تقر بأن أخذ الرهائن يستدعي بذل جهود حثيثة وحازمة ومتضافرة من قبل اتمع 

الدويل بغية إاء هذه املمارسات املقيتة، مع االلتزام الصارم باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، 
 __________

تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، ٤-١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم  (١)
املبيع E.96.IV.13)، الفصل األول، القرار األول، املرفق األول. 

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٢)
قرار اجلمعية العامة دإ-٣/٢٣، املرفق.  (٣)

انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١، امللحـق رقـم ٣ (E/2001/23)، الفصـل الثـاين،  (٤)
الفرع ألف. 

األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، الد ٧٥، األعداد ٩٧٠-٩٧٣.  (٥)
املرجع نفسه، الد ١١٢٥، الرقمان ١٧٥١٢ و ١٧٥١٣.  (٦)
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وإذ تعرب عن اعتقادها القوي بأن إطالق سراح النساء واألطفال املعتقلني كرهائن 
يف منـاطق الصراعـات املسـلحة العـاجل وغـري املشـروط، سـيعزز تنفيـــذ األهــداف النبيلــة الــيت 

يكرسها إعالن ومنهاج عمل بيجني، 
تؤكد من جديد أن أخذ الرهائن، مـهما كـان املكـان املرتكـب فيـه أو هويـة  - ١
من يرتكبه، هو عمل غري مشروع يرمي إىل تقويـض حقـوق اإلنسـان، وال مـربر لـه حتـت أي 

ظروف، حىت وإن كان وسيلة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ 
تدين أعمال العنف اليت ترتكب انتهاكا للقانون اإلنساين الدويل ضـد النسـاء  - ٢
واألطفال يف مناطق الصراعات املسلحة وتدعو إىل الرد بصورة فعالة على مثـل هـذه األفعـال، 
مبا يف ذلك القيام فـورا بـإطالق سـراح هـؤالء النسـاء واألطفـال املعتقلـني كرهـائن، مبـن فيـهم 

الذين يسجنون فيما بعد؛ 
تديــن أيضــا التعذيــب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســـية أو  - ٣
الالإنسانية أو املهينة، وكذلك االغتصاب، والرق، واالجتار بالنساء واألطفال بغرض احلصـول 

على األعضاء البشرية، وهو ما يشكل أشد عواقب أخذ الرهائن؛ 
حتث بقوة مجيع األطراف يف الصراعات املسـلحة علـى االحـترام التـام ملعايـري  - ٤
القـانون اإلنسـاين الـدويل يف الصراعـات املسـلحة واختـاذ مجيـع التدابـري الالزمـة حلمايـة النســـاء 

واألطفال املدنيني غري املشاركني يف األعمال القتالية، وإطالق سراحهم فورا؛ 
حتـث مجيـع األطـراف يف الصراعـات املســـلحة علــى توفــري إمكانيــة حصــول  - ٥

هؤالء النساء واألطفال بدون أي معوقات على املساعدات اإلنسانية؛ 
تطلب إىل األمني العام ومجيع املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة تسـخري قدراـا  - ٦
وجـهودها لتيســـري اإلطــالق الفــوري لســراح النســاء واألطفــال املدنيــني غــري املشــاركني يف 

األعمال القتالية؛ 
تطلب أيضا إىل األمني العام أن يقوم، مع أخذ املعلومات اليت تقدمها الـدول  - ٧
واملنظمات الدولية ذات الصلة يف احلسبان، بإعداد تقرير عن تنفيذ هـذا القـرار يقـدم إىل جلنـة 

وضع املرأة يف دورا السابعة واألربعني؛ 
تقرر النظر يف املسألة يف دورا السابعة واألربعني.  - ٨

 


