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 إعالن بشأن حمایة النساء واألطفال

 في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة

 اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم
 المتحدة

 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون األول/دیسمبر
1974 

 
 إن الجمعیة العامة،

واالجتماعي االقتصادي المجلس توصیة في نظرت        وقد
آیار/مایو 16 في المؤرخ (د-56) 1861 قراره في          الواردة

،1974 
واألطفال النساء یعانیها التي لآلالم قلقها عمیق عن          وإعرابا
الكثرة، مفرطة ظروف في یقعون الذین المدنیین، السكان          من
في الكفاح أثناء المسلحة والمنازعات الطوارئ حاالت         في
واالستقالل، القومي والتحرر المصیر وتقریر السلم        سبیل

 ضحایا ألفعال ال إنسانیة فیصیبهم منها أذى شدید،
من كثیر في اآلالم من واألطفال النساء یعانیه لما منها            وإدراكا
للقمع المعرضة المناطق في وخصوصا العالم،        مناطق
والتسلط والسیطرة والعنصریة واالستعمار      والعدوان

 األجنبیین،
االستعمار قوي الستمرار الشدید القلق یساورها        وإذ
العامة اإلدانة رغم األجنبیة، الخارجیة والسیطرة        والعنصریة
قمع وفي لنیرها الشعوب من كثیر إخضاع في          القاطعة،
الكبیرة الخسائر إلحاق وفي بوحشیة القومي التحرر         حركات
لسیطرتها، الخاضعین بالسكان تحصى ال التي        واآلالم

 وخصوصا النساء واألطفال،
الحریات علي خطیرة اعتداءات ارتكاب الستمرار تأسف         وإذ
األنظمة والستمرار البشري، الشخص وكرامة       األساسیة
انتهاك في المتسلطة األجنبیة والدول والعنصریة        االستعماریة

 القانون اإلنساني الدولي،
القانون صكوك في بالموضوع المتصلة األحكام إلي تشیر          وإذ
أیام في واألطفال النساء بحمایة المتعلقة الدولي         اإلنساني

 السلم وأیام الحرب،

قراراها إلي أخري، هامة وثائق من جملة في تشیر،           وإذ
،1968 األول/دیسمبر كانون 19 في المؤرخ (د-23) 2444        
كانون 16 في المؤرخ (د-24) 2597        وقراراها
2675 و (د-25) 2674 وقراریها ،1969        األول/دیسمبر
بشأن ،1970 األول/دیسمبر كانون 9 في المؤرخین         (د-25)
لحمایة األساسیة المبادئ وبشأن اإلنسان حقوق        احترام
قرار إلي وكذلك المسلحة، المنازعات أثناء المدنیین         السكان
في المؤرخ (د-48) 1515 واالجتماعي االقتصادي        المجلس
الجمعیة من المجلس فیه یرجو والذي 1970 أیار/مایو 28         
النساء حمایة بشأن إعالن صیاغة إمكانیة في تنظر أن           العامة

 واألطفال في حاالت الطوارئ أو في وقت الحرب،
مصیر وإزاء الصاعد الجیل مصیر إزاء لمسئولیتها         وإدراكا
األسرة وفي المجتمع في عاما دورا یؤدین الالتي          األمهات،

 وخاصة في تنشئة األطفال،
للنساء خاصة حمایة توفیر ضرورة اعتبارها في تضع          وإذ

 واألطفال من بین السكان المدنیین،
في واألطفال النساء حمایة بشأن اإلعالن هذا رسمیا          تصدر
الدول جمیع وتدعو المسلحة، والمنازعات الطوارئ        حاالت

 األعضاء إلي التزام اإلعالن التزاما دقیقا،
الذي األمر بالقنابل، وقصفهم المدنیین علي االعتداء یحظر .1         
هم الذین واألطفال بالنساء وخاصة بهم، تحصى ال آالما           یلحق

 أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه األعمال،
أثناء والبكتریولوجیة الكیماویة األسلحة استعمال یشكل .2       
لبروتوكول االنتهاكات أفدح من واحد العسكریة        العملیات
ومبادئ ،1949 لعام جنیف واتفاقیات ،1925 لعام         جنیف
بالسكان جسیمة خسائر وینزل اإلنساني، الدولي        القانون
الدفاع وسائل من العزل واألطفال النساء فیهم بمن          المدنیین،

 عن النفس، ویكون محل إدانة شدیدة،
المترتبة بااللتزامات الكامل الوفاء الدول جمیع علي یتعین .3         
جنیف واتفاقیات 1925 لعام جنیف لبروتوكول طبقا         علیها
المتصلة األخرى الدولي القانون صكوك وكذلك ،1949         لعام
تتیح التي المسلحة، المنازعات أثناء اإلنسان حقوق         باحترام

 ضمانات هامة لحمایة النساء واألطفال،
أو مسلحة، منازعات في المشتركة الدول جمیع علي یتعین .4          
تزال ال أقالیم في أو أجنبیة أقالیم في عسكریة عملیات            في
لتجنیب وسعها في ما كل تبذل أن االستعماریة، السیطرة           تحت
الخطوات جمیع اتخاذ ویتعین الحرب. ویالت واألطفال         النساء
والتعذیب كاالضطهاد تدابیر اتخاذ حظر لضمان        الالزمة
منها كان ما وخاصة والعنف، المهینة والمعاملة         والتأدیب
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من المؤلف المدنیین السكان من الجزء ذلك ضد          موجها
 النساء واألطفال،

القاسیة والمعاملة القمع أشكال جمیع إجرامیة أعماال تعتبر .5         
والتعذیب الحبس ذلك في بما واألطفال، للنساء         والالإنسانیة
الجماعي والعقاب بالجملة واالعتقال بالرصاص رمیا        واإلعدام
أثناء المتحاربون یرتكبها التي قسرا، والطرد المساكن         وتدمیر

 العملیات العسكریة أو في األقالیم المحتلة،
المدنیین السكان بین من واألطفال، النساء حرمان یجوز ال .6          
والمنازعات الطوارئ حاالت في أنفسهم یجدون        الذین
والتحرر المصیر وتقریر السلم سبیل في الكفاح أثناء          المسلحة
من محتلة، أقالیم في یعیشون الذین أو واالستقالل          القومي
الحقوق من ذلك غیر أو الطبیة المعونة أو الغذاء أو            المأوي
والعهد اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن ألحكام وفقا         الثابتة،
الدولي والعهد والسیاسیة، المدنیة بالحقوق الخاص        الدولي
وإعالن والثقافیة، واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق       الخاص

 حقوق الطفل، وغیر ذلك من صكوك القانون الدولي.
 

 األمم المتحدة
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