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جلنة مركز املرأة 
الدورة اخلامسة واألربعون 
٦-١٦ آذار/مارس ٢٠٠١ 
البند ٣ من جدول األعمال 

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ودورة 
اجلمعية العامة االستثنائية املعنونة �املـــرأة عــــام 
٢٠٠٠: املســــاواة بيــــن اجلنسيـن، والتنميـة 

  والسالم يف القرن احلادي والعشرين� 
أذربيجــان، واألرجنتــني، ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، وباكســتان، والبوســنة واهلرســك*، 

  وتركيا، وجورجيا*، وسورينام*، وطاجيكستان*، وكازاخستان*: مشروع قرار 
حترير النساء واألطفال الذين يؤخذون رهـائن يف الرتاعـات املسـلحة، مبـن فيـهم 

  أولئك الذين يسجنون فيما بعد 
إن جلنة مركز املرأة، 

إذ تشيـــــر إلـــــى قراراـا ٢/٣٩ املـؤرخ ٣١ آذار/مـارس ١٩٩٥، و ١/٤٠ املـــؤرخ 
ــــؤرخ ٢١ آذار/مـــــــارس ١٩٩٧ و ٢/٤٢ املــــــــؤرخ  ٢٢ آذار/مــارس ١٩٩٦، و ١/٤١ امل
١٣ آذار/مارس ١٩٩٨، و ١/٤٣ املؤرخ ١٢ آذار/مارس ١٩٩٩ و ١/٤٤ املـؤرخ ٢ آذار/ 

مارس ٢٠٠٠؛ 
وإذ تشري أيضا إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف صكوك القـانون اإلنسـاين الـدويل 

املتعلقة حبماية النساء واألطفال يف مناطق الرتاع املسلح، 
 
 

وفقا للمادة ٦٩ من النظام الداخلي للجان التنفيذية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي.  *
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وإذ ترحب باعتماد إعالن(١) ومنهاج عمل(٢) بيجـني اللذيـن اعتمدمهـا املؤمتـر العـاملي 
الرابع املعين باملرأة، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة مبمارسة العنف ضد النساء واألطفال، 

وإذ تعرب عن قلقـها العميـق إزاء اسـتمرار الرتاعـات 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 الرتاع املسلح ضد السـكان 
املدنيـني، مبـن فيـهم النسـاء واألطفـال، مبـا يف ذلـك أسـرهم كرهـائن، تشـــكل انتــهاكا جســيما 
للقانون اإلنساين الدويل، ال سيما اتفاقيـات جنيـف املؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ حلمايـة 

ضحايا احلرب(٣)، 
وإذ تعرب عن اعتقادها القوي بأن إطالق سراح النساء واألطفال املعتقلـني كرهـائن 
يف مناطق الرتاع املسلح، العاجل وغري املشروط، سـيعزز تنفيـذ األهـداف النبيلـة الـيت يكرسـها 

إعالن ومنهاج عمل بيجني، 
تدين أعمال العنف اليت ترتكب انتهاكا للقانون اإلنساين الدويل ضـد النسـاء  - ١
واألطفال يف مناطق الرتاع املسلح وتدعو إىل الرد بصورة فعالة على مثل هـذه األفعـال، مبـا يف 
ذلك القيام فورا بـإطالق سـراح هـؤالء النسـاء واألطفـال املعتقلـني كرهـائن، مبـن فيـهم الذيـن 

يسجنون فيما بعد؛ 
حتـث بقـوة مجيـع األطـراف يف الرتاعـات املسـلحة علـى االحـترام التـام ملعايــري  - ٢
القانون اإلنساين الـدويل يف الـرتاع املسـلح واختـاذ مجيـع التدابـري الالزمـة حلمايـة هـؤالء النسـاء 

واألطفال وإطالق سراحهم فورا؛ 
حتـث مجيـع األطـراف يف الـرتاع علـى توفـري إمكانيـة حصـــول هــؤالء النســاء  - ٣

واألطفال بدون أي معوقات على املساعدات اإلنسانية؛ 
تطلب إىل األمني العام ومجيع املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة تسـخري قدراـا  - ٤

وجهودها لتيسري إطالق سراح هؤالء النساء واألطفال؛ 
تطلب أيضا إىل األمني العام أن يقوم، مع أخذ املعلومات اليت تقدمها الـدول  - ٥
واملنظمات الدولية ذات الصلة يف احلسبان، بإعداد تقرير عن تنفيذ هـذا القـرار يقـدم إىل جلنـة 

مركز املرأة يف دورا السادسة واألربعني. 

 __________
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 ١، املرفق األول. 
املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٢)

األمم املتحدة، سلسلة املعاهدات، الد ٧٥، األعداد ٩٧٠-٩٧٣.  (٣)


