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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/604/Add.1) بناء على تقرير اللجنة اخلامسة]

 

التحقيـق يف قيـام عـاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية باالسـتغالل اجلنسـي لالجئـني يف غــرب  - ٣٠٦/٥٧
أفريقيا 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشري إىل قراريها ٢١٨/٤٨ باء املؤرخ ٢٩ متوز/يوليه ١٩٩٤ و ٢٤٤/٥٤ املؤرخ ٢٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، 

ـــارس ٢٠٠٢، وإىل الفقــرة ١٠ مــن  وإذ تشـري أيضـا إىل الفقـرة ١٤ مـن قـرار جملـس األمـن ١٤٠٠ (٢٠٠٢) املـؤرخ ٢٨ آذار/م

قرار الس ١٤٦٠ (٢٠٠٣) املؤرخ ٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣، 

ـــام عــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســانية باالســتغالل  وقـد نظـرت يف تقريـر مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة عـن التحقيـق يف قي

اجلنسي لالجئني يف غرب أفريقيا(١)، 

ـــة ومســاعدة  وإذ تـدرك أمهيـة األدوار واملسـؤوليات املنوطـة بالعـاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية وحفـظ السـالم مـن حيـث محاي

السكان املستضعفني، وال سـيما الالجئـون واملشـردون داخليـا، وإذ تعـرب عـن تقديرهـا للجـهود القيمـة الـيت يبذهلـا السـواد األعظـم مـن هـؤالء 

العاملني يف هذا الصدد، 

وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء حـوادث االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني املرتكبـة ضـد السـكان املسـتضعفني، وال سـيما الالجئـون 

واملشردون داخليا يف غرب أفريقيا وغريها، 

ـــاييس حســن الســلوك ومحــل  وإذ تؤكـد ضـرورة حتلـي مجيـع العـاملني يف العمليـات اإلنسـانية وعمليـات حفـظ السـالم بـأعلى مق

املسؤولية، 

ـــب خدمــات الرقابــة الداخليــة عــن التحقيــق يف قيــام عــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســانية  حتيـط علمـا بتقريـر مكت - ١

باالستغالل اجلنسي لالجئني يف غرب أفريقيا(١)؛ 

                                                           
 .A/57/465 انظر (١)
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تعرب عن قلقها البالغ إزاء الظروف السائدة يف خميمات وجتمعات الالجئـني الـيت مـن شـأا أن جتعـل الالجئـني، وال  - ٢

سيما النساء واألطفال، عرضة لالستغالل اجلنسي وغريه من ضروب االستغالل؛ 

تدين أي استغالل لالجئني واملشـردين داخليـا، وال سـيما االسـتغالل اجلنسـي، وتدعـو إىل تقـدمي املسـؤولني عـن هـذه  - ٣

األعمال الشنيعة إىل احملاكمة؛ 

ــة مـن االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف األزمـات اإلنسـانية بوسـائل منـها إدراج مسـائل  تؤكد ضرورة يئة بيئة خالي - ٤

الوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني والتصدي لذلـك ضمـن مـهام احلمايـة واملسـاعدة الـيت تسـند إىل مجيـع العـاملني يف اـال اإلنسـاين ويف 

حفظ السالم؛ 

تالحظ بتقدير خطة العمل(٢) اليت وضعتها فرقة العمل التابعـة للجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بتوفـري  - ٥

ـــكل فعــال  احلمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف األزمـات اإلنسـانية، وتشـجع مجيـع الوكـاالت ذات الصلـة علـى السـعي لتنفيذهـا بش

ومالئم؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يكفـل متديـد العمـل بالتدابـري التصحيحيـة والوقائيـة املتخـــذة يف كــل مــن مفوضيــة األمــم  - ٦

املتحـدة لشـؤون الالجئـني وشـركائها املنفذيـن، واللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت، وإدارة عمليـات حفـظ السـالم التابعـة لألمانـة العامــة 

لألمم املتحدة، اسـتجابة لتوصيـات مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة، لتشـمل، عنـد االقتضـاء، مجيـع بعثـات حفـظ السـالم وخميمـات الالجئـني 

والعمليات املتصلة بالالجئني وغريها من العمليات اإلنسانية؛ 

تطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يكفـل، يف إطـار االسـتجابة لتوصيـــات مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة، وضــع  - ٧

ــات  إجـراءات واضحـة ومتسـقة لضمـان احليـاد يف اإلبـالغ عـن حـاالت االسـتغالل اجلنسـي واجلرائـم املتصلـة بـه والتحقيـق بشـأا، يف مجيـع بعث

حفظ السالم والعمليات اإلنسانية اليت تقوم ا األمم املتحدة؛ 

تشجع مجيع منظمـات األمـم املتحـدة وصناديقـها وبراجمـها، والوكـاالت املتخصصـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة علـى  - ٨

ـــال املســاعدة اإلنســانية مــن أجــل منــع االســتغالل واالعتــداء اجلنســيني  أن تـدرج ضمـن مدونـات السـلوك مسـؤوليات حمـددة للعـاملني يف جم

والتصدي لذلك بشكل مناسب، وأن تتخذ إجراءات تأديبية مالئمة يف التعامل مع هذه االنتهاكات عند وقوعها؛ 

تدرك املسؤولية اليت تتقامسـها منظمـات األمـم املتحـدة ووكاالـا والبلـدان املسـامهة بقـوات، كـل حسـب صالحياتـه،  - ٩

من أجل ضمان مساءلة مجيع املوظفني عما يرتكب من استغالل جنسـي ومـا يتصـل بـه مـن جرائـم، أثنـاء تأديـة مهامـهم يف العمليـات اإلنسـانية 

وعمليات حفظ السالم؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يقوم، يف إطار االستجابة لتوصيـات مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة، باالحتفـاظ ببيانـات  - ١٠

عـن التحقيقـات يف االسـتغالل اجلنسـي ومـا يتصـل بـه مـن جرائـم ارتكبـها أفـراد عـاملون يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية وحفـظ السـالم، بصــرف 

النظر عن سن وجنس الضحايا، وعن مجيع اإلجراءات ذات الصلة اليت اختذت بشأن ذلك؛ 

                                                           
انظر A/57/465، املرفق األول.  (٢)



A/RES/57/306

3

ـــة مــن  تذكِّـر بقرارهـا القـاضي بضـرورة النظـر يف تقـارير مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة يف إطـار البنـود ذات الصل - ١١

جدول أعمال اجلمعية العامة؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يقوم، عند تنفيـذه للتدابـري عمـال بتقريـر مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة، بـالتعجيل أيضـا  - ١٢

ـــدم تقريــرا  بتنفيـذ هـذا القـرار، عـن طريـق إجـراءات منـها، إصـدار نشـرته بشـأن االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف أقـرب وقـت ممكـن، وأن يق

بشأن ذلك إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثامنـة واخلمسـني، يشـمل معلومـات عـن أي حـاالت جديـدة لالسـتغالل اجلنسـي يتـم الكشـف عنـها 

وعن التدابري املتخذة ملعاجلة هذه احلاالت. 

اجللسة العامة ٨٣ 

١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 

 


