
  إعالن بشأن حماية النساء واألطفال
  في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة

  
  اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

  ١٩٧٤ديسمبر /كانون األول ١٤المؤرخ في ) ٢٩-د( ٣٣١٨
  

  إن الجمعية العامة،
) ٥٦-د( ١٨٦١قـراره   وقد نظرت في توصية المجلس االقتصادي واالجتماعي الواردة فـي 

  ،١٩٧٤مايو /آيار ١٦المؤرخ في 
وإعرابا عن عميق قلقها لآلالم التي يعانيها النساء واألطفال من السكان المدنيين، الذين يقعون 
في ظروف مفرطة الكثرة، في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح فـي سـبيل   

ستقالل، ضحايا ألفعال ال إنسانية فيصـيبهم منهـا   السلم وتقرير المصير والتحرر القومي واال
  أذى شديد،

وإدراكا منها لما يعانيه النساء واألطفال من اآلالم في كثير من مناطق العالم، وخصوصا فـي  
  المناطق المعرضة للقمع والعدوان واالستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط األجنبيين،

ي االستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية األجنبية، وإذ يساورها القلق الشديد الستمرار قو
رغم اإلدانة العامة القاطعة، في إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركـات التحـرر   
القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة واآلالم التـي ال تحصـى بالسـكان الخاضـعين     

  لسيطرتها، وخصوصا النساء واألطفال،
رار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات األساسـية وكرامـة الشـخص    وإذ تأسف الستم

البشري، والستمرار األنظمة االستعمارية والعنصرية والدول األجنبية المتسلطة فـي انتهـاك   
  القانون اإلنساني الدولي،

وإذ تشير إلي األحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون اإلنساني الدولي المتعلقة بحماية 
  نساء واألطفال في أيام السلم وأيام الحرب،ال

 ١٩المـؤرخ فـي   ) ٢٣-د( ٢٤٤٤وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة أخري، إلي قراراها 
ديسمبر /كانون األول ١٦المؤرخ في ) ٢٤-د( ٢٥٩٧، وقراراها ١٩٦٨ديسمبر /كانون األول

ديسـمبر  /ألولكانون ا ٩المؤرخين في ) ٢٥-د( ٢٦٧٥و ) ٢٥-د( ٢٦٧٤، وقراريها ١٩٦٩
، بشأن احترام حقوق اإلنسان وبشأن المبادئ األساسية لحماية السكان المـدنيين أثنـاء   ١٩٧٠

) ٤٨-د( ١٥١٥المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي    



والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظـر فـي    ١٩٧٠مايو /أيار ٢٨المؤرخ في 
  صياغة إعالن بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ أو في وقت الحرب،إمكانية 

وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير األمهات، الالتي يؤدين دورا عاما 
  في المجتمع وفي األسرة وخاصة في تنشئة األطفال،

  وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء واألطفال من بين السكان المدنيين،
تصدر رسميا هذا اإلعالن بشأن حماية النساء واألطفال في حـاالت الطـوارئ والمنازعـات    

  المسلحة، وتدعو جميع الدول األعضاء إلي التزام اإلعالن التزاما دقيقا،
ين وقصفهم بالقنابل، األمر الذي يلحق آالما ال تحصـى بهـم،   يحظر االعتداء علي المدني. ١

  وخاصة بالنساء واألطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه األعمال،
يشكل استعمال األسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفـدح  . ٢

، ومبـادئ القـانون   ١٩٤٩تفاقيات جنيف لعـام  ، وا١٩٢٥االنتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 
الدولي اإلنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء واألطفال العزل من 

  وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة،
 يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بااللتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكـول جنيـف  . ٣

، وكذلك صكوك القانون الدولي األخـرى المتصـلة   ١٩٤٩واتفاقيات جنيف لعام  ١٩٢٥لعام 
باحترام حقوق اإلنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامـة لحمايـة النسـاء    

  واألطفال،
يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقـاليم  . ٤

ة أو في أقاليم ال تزال تحت السيطرة االستعمارية، أن تبذل كل ما في وسـعها لتجنيـب   أجنبي
ويتعين اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لضمان حظـر اتخـاذ   . النساء واألطفال ويالت الحرب

تدابير كاالضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجهـا  
  ن السكان المدنيين المؤلف من النساء واألطفال،ضد ذلك الجزء م

تعتبر أعماال إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية والالإنسانية للنسـاء واألطفـال،   . ٥
بما في ذلك الحبس والتعذيب واإلعدام رميا بالرصاص واالعتقال بالجملة والعقاب الجمـاعي  

المتحاربون أثناء العمليـات العسـكرية أو فـي     وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها
  األقاليم المحتلة،

ال يجوز حرمان النساء واألطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حاالت . ٦
الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القـومي  

ي أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غيـر  واالستقالل أو الذين يعيشون ف
ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا ألحكام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخـاص  



بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،  
  .غير ذلك من صكوك القانون الدوليوإعالن حقوق الطفل، و

  
  
 


