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(A)     GE.06-12796    290606    290606 

                جملس حقوق اإلنسان
            الدورة األوىل

                 من جدول األعمال ٢      البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 مشروع قرار: االحتاد الروسي

 أخذ الرهائن/... ٢٠٠٦

  ،                  إن جملس حقوق اإلنسان

                                                                                                 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يكفل، يف مجلة ما يكفله، احلق يف احلياة واحلرية وأمن                   شري     إذ ي  
                                                                                                                 الشـخص، وعـدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وحرية التنقل،                 

                            واحلماية من االحتجاز التعسفي،

 /  ٣٤                                                                       دولية ملناهضة أخذ الرهائن، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها                          االتفاقية ال                      وإذ يضع يف اعتباره    
                                                             ، وكذلك اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني             ١٩٧٩       ديسمرب   /              كانون األول    ١٧            املـؤرخ       ١٤٦

                 جلمعية العامة يف                                                                                                      حبمايـة دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها، وهي االتفاقية اليت اعتمدهتا ا             
  ،    ١٩٧٣      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤      املؤرخ   )   ٢٨- د (    ٣١٦٦       قرارها 

                                                        بالقرارات ذات الصلة للجنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة،       ّ  وإذ يذكّر 

                                                                                   بأن التصدي ألخذ الرهائن يستدعي بذل جهود حازمة وثابتة ومتضافرة من قبل اجملتمع الدويل،        ِّ  وإذ يسلِّم 
                                                                        يق باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، من أجل وضع حد ملثل هذه املمارسات البغيضة،                     على أساس االلتزام الدق

                                    ً                                            أن أخذ الرهائن يشكل، حيثما وقع وأياً كان مرتكبه، جرمية خطرية هتدف إىل                            يؤكد من جديد   - ١ 
    هدف                                       ً                                                               تقويـض حقوق اإلنسان وأنه ال ميكن تربيره أياً كانت الظروف، مبا يف ذلك عندما يرتكب حبجة حتقيق                   

                         تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛
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                                                                                       مجيع أفعال أخذ الرهائن يف أي مكان من العامل، وخباصة أحدث أفعال أخذ الرهائن                         يدين بقوة  - ٢ 
                                                    وقتل أربعة دبلوماسيني من سفارة االحتاد الروسي يف بغداد؛

         ضامنه مع                                    ً                                   بأن يتم اإلفراج عن مجيع الرهائن فوراً وبدون أية شروط مسبقة، ويعرب عن ت     يطالب - ٣ 
                   ضحايا أخذ الرهائن؛

                                            ً                                                من الدول أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية، وفقاً لألحكام ذات الصلة للقانون الدويل،                  يطلب - ٤ 
                                                                                                                 والقـانون اإلنساين الدويل واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، من أجل منع ومكافحة أفعال أخذ الرهائن واملعاقبة                

  .                       لتعاون الدويل يف هذا اجملال                              عليها، مبا يف ذلك من خالل تعزيز ا

_ _ _ _ _ 


