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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار [
 ])A/59/472/Add.2( )اللجنة الرابعة(

 
ســتراتيجية للقضــاء علــى االســتغالل اجلنســي الاســتعراض شــامل  - ٥٩/٣٠٠

ــداء اجلنســي يف   ــاتواالعت  األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف   عملي
 املستقبل

 ،إن اجلمعية العامة 
 ومجيـــع ١٩٦٥فربايـــر / شـــباط١٨املـــؤرخ ) ١٩ - د( ٢٠٠٦ إىل قرارهـــا إذ تشـــري 

 القرارات األخرى ذات الصلة،

 ،٢٠٠٤يوليه / متوز١ املؤرخ ٥٨/٣١٥ إىل قرارها على وجه اخلصوص وإذ تشري 
، الــذي أيــدت فيــه ٢٠٠٥مــارس /آذار ٢٩ املــؤرخ ٥٩/٢٨١ إىل قرارهــا شــريوإذ ت 

بـأن   )١( من تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بعمليـات حفـظ السـالم          ٥٦صية الواردة يف الفقرة     التو
يتجــاوز األســبوع   الم املتحــدة، يف موعــدــــي األمـــــــاء فـــــــــ األمــني العــام للــدول األعضيتــيح

، تقريرا شـامال عـن مسـألة االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء       ٢٠٠٥أبريل  /نيساناألول من شهر    
 عمليــاتســي مــن جانــب األفــراد العســكريني وأفــراد الشــرطة املدنيــة واألفــراد املــدنيني يف  اجلن

 ،األمم املتحدة حلفظ السالم

مــارس /آذار ٢٤أن األمــني العــام أحــال إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة يف       إذ تالحــظو 
مـم  االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسـي مـن جانـب أفـراد األ           ب يتعلقستشاره  مل ا تقرير ٢٠٠٥

 ،)٢(املتحدة حلفظ السالم
_______________ 

 ١٩عيــــة العامــــة، الــــدورة التاســــعة واخلمســــون، امللحــــق رقــــم   الوثــــائق الرمسيــــة للجم : انظــــر)١(
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 .A/59/710 انظر )٢(
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احلاجـــة إىل أن تقـــوم املنظمـــة، دون إبطـــاء، باعتمـــاد اســـتراتيجية شـــاملة  ؤكـــدوإذ ت 
االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي يف عمليات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف        على   للقضاء
 ، حسبما أوصي به من جانب اللجنة اخلاصة ومستشار األمني العام،املستقبل

 ، قوية وفعالة يف هذا الصددتدابري باحلاجة إىل أن تتخذ األمم املتحدة نهام اقتناعاو 

 ؛)٢(مستشار األمني العام بتقرير ترحب - ١ 

ــد - ٢  ــة اخلاصــة  تؤي ــات حفــظ الســالم وتوصــياهتا    مقترحــات اللجن ــة بعملي املعني
 ؛)٣(٢٠٠٥ الثاين من تقريرها عن دورهتا املستأنفة لعام صل الواردة يف الف،واستنتاجاهتا

 الدول األعضاء واألمانة العامة وأجهزة األمم املتحـدة ذات الصـلة علـى              حتث - ٣ 
، وتؤيــد ة اخلاصــة وتوصــياهتا واســتنتاجاهتا الالزمــة لتنفيــذ مقترحــات اللجنــالتــدابرياختـاذ مجيــع  

م إليها تقريرا مرحليا عـن تنفيـذ توصـيات اللجنـة            طلب اللجنة اخلاصة إىل األمني العام بأن يقد       
 اخلاصة يف دورهتا العادية املقبلة؛

إىل تدرج هذه املسألة يف التقريـر الـذي سـتقدمه     إىل اللجنة اخلاصة أن     تطلب - ٤ 
 .اجلمعية العامة يف دورهتا الستني

 ١٠٤اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٢

_______________ 
 ١٩الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة التاســـعة واخلمســـون، امللحـــق رقـــم         :  انظـــر)٣(

A/59/19/Rev.1)(اجلزء الثاين ،. 


