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 جلنـة وضع املرأة
 الــدورة اخلمسـون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠ -فرباير / شباط٢٧
  من جدول األعمال٣البند 

متابعة أعمال املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة        
ــة     ــة املعنون ــة العام ــدورة االســتثنائية للجمعي وال

املـــساواة بــني اجلنـــسني  : ٢٠٠٠املــرأة عــام   ”
   “ادي والعشرينوالتنمية والسلم يف القرن احل

، بوركينــا فاســو،   *، بــنغالديش) اإلســالمية -مجهوريــة (، إيــران  *، أذربيجــان*األردن  
، ماليزيـا،   *، الكويـت  *، قريغيزسـتان  *، الفلـبني  *، الـسنغال  *، تركيا، جورجيا  *بيالروس
 مشروع قـرار: نيجرييا

 
إطالق سراح النساء واألطفال الذين يؤخـذون رهـائن يف الـصراعات املـسلحة،             

 مبن فيهم مـَــن يسجنون فيما بعد
 

 إن جلنة وضع املرأة، 
ــشري  ــة قرارإذ ت ــذين       ا إىل كاف ــال ال ــساء واألطف ــشأن إطــالق ســراح الن ــسابقة ب ــا ال 

ــيهم     ــسلحة، مبــن ف ــصراعات امل ــد،  يؤخــذون رهــائن يف ال ــسجنون فيمــا بع ـــن ي ــع مـَـ  وإىل مجي
 ٥٧/٢٢٠قرارات جلنة حقوق اإلنسان فيمـا يتعلـق بأخــذ الرهائــن وإىل قـرار اجلمعيـة العامـة                    

 ،٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٨املؤرخ 
 إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف صكوك القـانون اإلنـساين الـدويل              وإذ تشري أيضا   

 دنيني، بصفتهم تلك،ية السكان املاملتعلقة حبما

 .ادي واالجتماعي من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتص٦٩طبقا للمادة  * 



E/CN.6/2006/L.1
 

2 06-25962 
 

 االتفاقية الدولية ملناهـضة أخـذ الرهـائن، الـيت اعتمـدا اجلمعيـة        وإذ تضع يف اعتبارها    
، الــيت تـــقر أيــضا بــأن ١٩٧٩ديــسمرب / كــانون األول١٧ املــؤرخ ٣٤/١٤٦العامــة يف قرارهــا 

قلقـا بالغـا    لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية واألمان الشخصي وأن أخذ الرهائن هو جرمية تـثري                
 لدى اتمع الدويل،

ــد   ــد تأكي ــيجني   وإذ تعي ــل ب ــهاج عم ــة    )١( إعــالن ومن ــائج اخلتامي ــة النت  وكــذلك وثيق
: ٢٠٠٠املــرأة عــام ”الــصادرة عــن دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين املعنونــة 
ــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين     ــة، وال ــائج  )٢(“املــساواة بــني اجلنــسني، والتنمي  ووثيقــة النت

 مبـا يف    )٣(“عامل صاحل لألطفـال   ”اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية بشأن الطفل املعنونة         
 وإذ ترحــب باسـتعراض وتقيـيــم العـشر          ذلك األحكام املتعلقة بالعنف ضد النـساء واألطفـال،        

األربعــني للجنــة ســنوات إلعــالن ومنــهاج عمــل بيجيـــن علــى حنـــو مــا مت يف الــدورة التاســعة و 
 املـرأة، وضع

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٣١املـؤرخ   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ جملس األمـن      إىل قرار  وإذ تشري  
أبريـل  / نيـسان  ٢٢املـؤرخ   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩ وإىل قراريــه      بشأن املرأة والسلم واألمن،    ٢٠٠٠
  بشـأن األطفال والصراع املسلح،٢٠٠٥يوليه / متوز٢٦املؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦١٢  و٢٠٠٤

 إزاء استمرار الصراعات املسلحة يف منـاطق عديـدة مـن            ذ تعرب عن قلقها العميق    وإ 
 العامل واملعاناة اإلنسانية وما تسببت فيه من حاالت طوارئ إنسانية،

 على أن مجيع أشكال العنف املرتكب يف منـاطق الـصراعات املـسلحة ضـد         وإذ تشدد  
طفـال غـري املـشاركني يف األعمـال         السكان املدنيني، بـصفتهم تلـك، وخاصـة ضـد النـساء واأل            

القتالية، مبا يف ذلك أخذهم كرهائن، تشكل انتهاكا جـسيما للقـانون اإلنـساين الـدويل، املـبني               
 ،)٤(١٩٤٩أغسطس / آب١٢بصفة خاصة يف اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 أنــه رغــم مــا يبذلــه اتمــع الــدويل مــن جهــود فــإن أخــذ الرهــائن مــستمر وإذ يقلقهــا 
شكال واملظاهر اليت منها تلك الـيت يرتكبـها إرهـابيون ومجاعـات مـسلحة، بـل إنـه                   مبختلف األ 

 زاد يف كثري من مناطق العامل،

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،        انظر   )١( 

 .)E.96.IV.13رقم املبيع 
 .، املرفق٢٣/٣-، ودإ، املرفق٢٣/٢- اجلمعية العامة دإاقرار )٢( 
 .املرفق ،٢٧/٢-قرار اجلمعية العامة دإ )٣( 
 .٩٧٣-٩٧٠، األرقام ٧٥، الد املعاهداتجمموعة األمم املتحدة،  )٤( 
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 بأن أخـذ الرهـائن يـستدعي بـذل جهـود حثيثـة وحازمـة ومتـضافرة مـن قبـل                      وإذ تقر  
اإلنـساين  اتمع الدويل بغية إاء هذه املمارسات املقيتة، مبـا يتطـابق متامـا مـع القـانون الـدويل                    

 ويتوافق مع  املعايري الدولية حلقوق اإلنسان،
ــساء      وإذ تعــرب  ــأن اإلفــراج العاجــل وغــري املــشروط عــن الن  عــن اعتقادهــا القــوي ب

واألطفال الذين يؤخذون رهائن يف مناطق الصراعات املسلحة، سيعزز تنفيـذ األهـداف النبيلـة               
 الـصادرة عـن دورة اجلمعيـة العامـة          اليت يكرسها إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني، ووثيقـة النتـائج            

االستثنائية الثالثة والعشرين فضال عن وثيقـة النتـائج اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة االسـتثنائية بـشأن                   
، مبــا يف ذلــك األحكــام املتعلقــة بــالعنف ضــد النــساء   “عــامل صــاحل لألطفــال”الطفــل املعنونــة 

 واألطفال،
رتكب وأيا كان مرتكبه، هـو عمـل       أن أخذ الرهائن، أينما ا     تؤكد من جديد   - ١ 

غري مشروع يرمي إىل تقـويض حقـوق اإلنـسان، وال مـربر لـه بـأي حـال مـن األحـوال، حـىت                         
 وإن كان وسيلة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

ضـــد الــسكان املدنيـيـــن يف أحــوال عمــال العنــف الــيت ترتكــب مجيـــع أ نـتديــ - ٢ 
ين الدويل، وتدعو إىل الرد بصورة فعالة علـى مثـل هـذه      انتهاكا للقانون اإلنسا  الصراع املسلـح   

سـيما اإلفـراج الفـوري عـن النـساء واألطفـال املـأخوذين رهـائن، مبـن فـيهم الـذين             األفعال، ال 
  مبا يف ذلك تعزيـز التعاون الدويل يف هذا امليدان؛،يسجنون فيما بعد، يف صراعات مسلحـة

يما التعــذيب وغــريه مــن ضــروب   عواقــب أخــذ الرهــائن، ال ســ تــدين أيــضا - ٣ 
، واالغتــصاب، والــرق، واالجتــار ، والقتــلاملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة

 ؛بالنساء واألطفال
 مجيع األطراف يف الصراعات املسلحة على االحتـرام التـام لقواعـد             حتث بقوة  - ٤ 

ذ مجيــع التــدابري الالزمــة حلمايــة النــساء القــانون اإلنــساين الــدويل يف الــصراعات املــسلحة واختــا
 واألطفال املدنيني بصفتهم تلك، واإلفراج الفوري عن كل من أخذوا رهائن؛

ــة حــصول     حتــث - ٥  ــوفري إمكاني ــصراعات املــسلحة علــى ت ــع األطــراف يف ال  مجي
هؤالء النساء واألطفال على املساعدات اإلنـسانية بـصورة مأمونـة وبـدون أي معوقـات، وفقـا              

 نون الدويل اإلنساين؛للقا
علــى ضــرورة وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب وعلــى   يف آن واحــد  تــشدد - ٦ 

مسؤولية كافة الـدول عـن املالحقـة القـضائية، وفقـا للقـانون الـدويل، للمـسؤولني عـن جـرائم                      
 احلرب، مبا فيها أخذ الرهائن؛
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مبـا يف   ،  معلومات موضوعية ومسؤولة وحيادية عن الرهـائن       أمهية توفري    تؤكد - ٧ 
ميكــن أن تتحقــق منــها املنظمــات الدوليــة ذات  ذلــك بيانــات مفــصلة حــسب نــوع اجلــنس، و  

الــصلة، لــدى تيــسري اإلفــراج عنــهم، وتــدعو إىل تقــدمي املــساعدة إىل تلــك املنظمــات يف هــذا    
 الصدد؛

ذات نشر املـواد  عمليــة  إىل األمني العام أن يكفل يف سياق هذا القرار           تطلب - ٨ 
، يف )٢٠٠٠ (١٣٢٥أوسع نطاق ممكن، مبا فيها املواد املتعلقة بقرار جملـس األمـن        الصلة على   

 حدود املوارد القائمة؛
 إىل األمني العام ومجيع املنظمـات الدوليـة ذات الـصلة تـسخري قـدراا                تطلب - ٩ 

 هود لتيسري اإلفراج الفوري عن النساء واألطفال املدنيني الذين أُخـذوا رهائن؛بذل اجلو
ـــو - ١٠  ــل     تدعـ ــصلة، وكــذلك املمث ــام ذات ال ـــن اخلاصــني يف إطــار والي  املقرري

ــساء        ــصـدي ملعاجلــة قــضية الن ـــزاع املــسلح إىل الت اخلــاص لألمــني العــام املعــين باألطفــال يف الن
واألطفال الذين يؤخـذون رهائـن مبـن فيهم مـَـن يـُــسجنـون فيمـا بعـد يف الـصراعات املـسلحة                   

  ذلك من نتائـج؛يتـرتـب على وملا
ــا     تطلــب - ١١  ــرأة يف دور ــة وضــع امل ــدم، إىل جلن ــام أن يق ـــة  إىل األمــني الع الثاني

مـع أخـذ املعلومـات       شامــال التوصـيات ذات الـصلة،         سني، تقريرا عن تنفيـذ هـذا القـرار        اخلمو
 يف احلسبان؛املعنيــة اليت تقدمها الدول واملنظمات الدولية 

 .اخلمسنيالثانيـة ولة يف دورا  النظر يف املسأتقرر - ١٢ 
 


