
A/RES/62/214األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
7 March 2008

 الثانية والستونالدورة
 من جدول األعمال١١٦البند

07-47659

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/595( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

اســـتراتيجية األمـــم املتحـــدة الـــشاملة ملـــساعدة ودعـــم ضـــحايا - ٦٢/٢١٤
االستغالل واالنتهاك اجلنـسيني مـن جانـب مـوظفي األمـم املتحـدة

 واألفراد املرتبطني ا
 

 إن اجلمعية العامة، 
د ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل اليت ال غـىنمقاص إذ تؤكد من جديد 

 ولتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسانسالم واالزدهـار والعـدل يف العـاملعنها لتحقيق مزيـد مـن الـ
 واحلريات األساسية للجميع،

 جلميـع أعمــال االسـتغالل واالنتــهاك وإدانتــها القويـةوإذ تعـرب عـن قلقهــا العميـق 
 تكبها موظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون ا،اجلنسيني اليت ير

عـدم التـسامح إطالقـا إزاء لـسياسة األمـني العـام املتمثلـة يفدعمهـا تأكيـد وإذ تكرر 
تـشري إىل مجيـع معـايري الـسلوك واألنظمـة ذات الـصلة يفإذاالستغالل واالنتـهاك اجلنـسيني، و

بــشأن التــدابري اخلاصــة املتعلقــة باحلمايــة مــناألمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك نــشرة األمــني العــام
 ،)١(اجلنسيني االستغالل واالنتهاك

 علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدةشـامللتنفيـذ ـج دعمها وإذ تكرر أيضا تأكيد 
مـنضـحايا االسـتغالل واالنتـهاك اجلنـسيني موثـوق ـا إىلو  مناسـبةلتقدمي املـساعدة بطريقـة

  ا،نيواألفراد املرتبط األمم املتحدةي موظفجانب

_______________

)١( ST/SGB/2003/13. 
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 املوجهــة إىل رئــيس اجلمعيــة٢٠٠٥ مــارس/ آذار٢٤ إىل الرســالة املؤرخــةوإذ تــشري 
استراتيجية شـاملة للقـضاء” املعنون اليت تتضمن تقرير املستشار اخلاصمن األمني العام العامة

 ،)٢(“ املستقبلعلى االستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف
 )٣(٢٠٠٥ القمـة العـاملي لعـامملـؤمتر الوثيقـة اخلتاميـة يفطلـبهأن إىل وإذ تشري أيضا 

 األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة مقترحات تفضي إىل اتباع ج شامل يف مـساعدة إىل
 الضحايا،

ــذلك  ــشري كــــ ــاوإذ تــــ ــؤرخ ٥٩/٢٨١ إىل قراراــــ ــارس/ آذار٢٩ املــــ  ٢٠٠٥مــــ
 ٢٠٠٦يونيـه/ حزيـران٦ املـؤرخ٦٠/٢٦٣ و٢٠٠٥يونيه/ حزيران٢٢ املؤرخ٥٩/٣٠٠ و
 ،٢٠٠٧يوليه/ متوز٢٤ املؤرخ٦١/٢٩١و
ــار٢٥ املؤرخــة بالرســالةمــع التقــدير وإذ حتــيط علمــا   املوجهــة إىل٢٠٠٦ مــايو/ أي

حــدة الـيت تتــضمن مـشروع بيـان لــسياسة األمـم املت)٤(مـن األمـني العــام اجلمعيـة العامــةرئـيس
ومشروع استراتيجية شاملة لألمم املتحدة بشأن مساعدة ودعم ضـحايا االسـتغالل واالنتـهاك

 ا، اجلنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني
ــة مــساعدة ضــحاياوإدراكــا منــها  ــسينياالســتغالل ألمهي  مــن جانــب واالنتــهاك اجلن

 ا، ني األمم املتحدة واألفراد املرتبطيموظف
ساعدة ودعـم ضـحايا االسـتغاللملـ استراتيجية األمـم املتحـدة الـشاملةتعتمد - ١ 

)‘‘االسـتراتيجية’’(واالنتهاك اجلنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ـا
 املرفق نصها ذا التقرير؛

ورة نـشطة املـشاركة بـصاملعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدةاملؤسـساتب يب - ٢ 
التعـاون الوثيـقبومنسقة يف تنفيذ االستراتيجية، بدعم من اتمـع املـدين، حـسب االقتـضاء، و

 ؛، وتدعو الوكاالت املتخصصة إىل القيام بذلكاألعضاء مع الدول
 القيام خالل سنتني بفحص التقدم احملرز يف تنفيذ االسـتراتيجية، وذلـكتقرر - ٣ 

 ؛“األلفية متابعة نتائج مؤمتر قمة”عنونيف إطار بند جدول األعمال امل

_______________

)٢( A/59/710. 
 .١٦٥، الفقرة٦٠/١القرارانظر )٣(
)٤( A/60/877. 
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يفإىل اجلمعيـة العامـةيقدمأن إىل األمني العام أن ينفذ االستراتيجية وتطلب - ٤ 
ــذا الــشأن يــضمنه الــدروس املــستفادة وأفــضل ــا الرابعــة والــستني تقريــرا مفــصال يف ه دور

 .توصياتالاملمارسات و
 ٧٩اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول٢١
 

 املرفق
االسـتغالل واالنتـهاك اجلنـسيني ضـحايااستراتيجية األمم املتحدة الشاملة ملـساعدة ودعـم

 من جانب موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا
 

 الغرض
يتمثل الغرض من االستراتيجية يف كفالة تلقي ضحايا االستغالل واالنتـهاك اجلنـسيني - ١

تحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا مـساعدة ودعمـا مناسـبني يف الوقـتمن جانب موظفي األمـم امل
انتــهاكووال بــد أن تكــون اســتجابة املنظمــة ســريعة وفعالــة عنــد حــدوث اســتغالل.املناســب

 .نيجنسي
 املـساعدة وتنـسيق وتقـدميومتكن االستراتيجية منظومة األمم املتحدة أيضا مـن تيـسري - ٢

 ي مــوظفمــن جانــب االســتغالل واالنتــهاك اجلنــسينيوالــدعم، حــسب االقتــضاء، إىل ضــحايا
 . انياألمم املتحدة واألفراد املرتبط

وال تقلـــل االســـتراتيجية مـــن املـــسؤولية الفرديـــة عـــن أعمـــال االســـتغالل واالنتـــهاك - ٣
ولـيس الغـرض. وال حتل بأي حال من األحوال حملها، فهي مسؤولية يتحملها اجلنـاةينياجلنس

 .أن تكون وسيلة للتعويضمن االستراتيجية
 

 نطاق التطبيق
ينبغــي تطبيــق االســتراتيجية ملــساعدة ودعــم املــتظلمني والــضحايا واألطفــال الــذين - ٤

ــهاك اجلنــس  األمــم املتحــدة واألفــرادي مــوظفمــن جانــب ينييولــدون نتيجــة االســتغالل واالنت
االعتبـار الواجـب بطريقـة تتناسـب مـع الظـروف اخلاصـة بكـل موقـع ومـع إيـالء انياملرتبط

 .لقوانني البلد املضيف
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 تعاريف
 :تقدم التعاريف التالية من أجل توضيح املصطلحات املستعملة يف االستراتيجية - ٥
البــدين ذو الطــابع اجلنــسي، بالفعــل أو بالتهديــد، التعــدي:االنتــهاك اجلنــسي )أ( 

 سواء باستعمال القوة أو يف ظل ظروف غري متكافئة أو قسرية؛
ــة ضــعف:االســتغالل اجلنــسي )ب(  ــة اســتغالل حلال ــي أو حماول كــل اســتغالل فعل

لتفاوت يف النفوذ أو للثقة من أجل حتقيق مـآرب جنـسية، مبـا يف ذلـك، علـى سـبيل املثـال أو
 احلصر، حتقيق كسب مايل أو اجتماعي أو سياسي من االستغالل اجلنسي لطرف آخر؛ ال
األشخاص الذين يدعون أو يدعى، وفقا لإلجراءات املعمول ـا،:املتظلمون )ج( 

ــسيأــم تعرضــوا لالســتغالل ــهاك اجلن ــسي أو االنت ــم املتحــدة اجلن ــوظفي األم ــب م ــن جان م
األفــراد املــرتبطني ــا، ولكــن مل تثبــت بعــد صــحة ذلــك االدعــاء عــن طريــق إجــراء إداري أو

 ، حسب االقتضاء؛األعضاءدولالتتخذهاات األمم املتحدة أو إجراءتتخذه
األشخاص الذين تثبت ادعاءام أـم تعرضـوا لالسـتغالل اجلنـسي:الضحايا )د( 

عــن أو االنتـهاك اجلنــسي مـن جانــب مـوظفي األمــم املتحـدة أو األفــراد املـرتبطني ــا، وذلـك
ــم املتحــدة أو إجــراءات تتخــذها ــق إجــراء إداري تتخــذه األم ــطري عــضاء، حــسباألدولال

 االقتضاء؛
األطفـال الـذين:واالنتهاك اجلنـسينياألطفال الذين يولدون نتيجة االستغالل )هـ( 

 مــن جانــبينيثبــت للــسلطات الوطنيــة املختــصة أــم ولــدوا نتيجــة اســتغالل وانتــهاك جنــس
 ؛اموظفي األمم املتحدة أو األفراد املرتبطني

ــراد امل )و(  ــدة واألفـ ــم املتحـ ــو األمـ ــاموظفـ ــون ـ ــم املتحـــدة:رتبطـ ــو األمـ موظفـ
ومستشاروها وفرادى املتعاقدين معها ومتطوعو األمـم املتحـدة وخرباؤهـا املوفـدون يف بعثـات

 وأفراد الوحدات التابعة هلا؛
 ،الكيانات أو املنظمات اليت تعمل على املـستوى القطـري:الشركاء املنفذون )ز( 

ضيف واألمم املتحدة من أجل تيسري وتقـدمي اخلـدماتوفقا لإلجراءات املعمول ا يف البلد امل
أما ميسرو دعـم الـضحايا فهـم الـشركاء املنفـذون الـذين يقـع علـيهم.احملددة يف االستراتيجية

االختيار وتطلب إليهم األمم املتحدة تيسري إيـصال املـساعدة والـدعم إىل املـتظلمني والـضحايا
 .نياالنتهاك اجلنسيواألطفال الذين يولدون نتيجة االستغالل و
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 املساعدة والدعم
ــدعم األساســيني وفقــا الحتياجــام الفرديــة - ٦ ينبغــي أن يتلقــى املتظلمــون املــساعدة وال

وتــشمل هــذه.امــيــدعى ارتكا اللــذين نــسينيالناشــئة مباشــرة عــن االســتغالل واالنتــهاك اجل
ــة واخلــدمات القانونيــة والــدعم ــة الطبي ــدعم الرعاي ــالزماملــساعدة وهــذا ال ــارل للتــصدي ال آلث

وامللـبس الغـذاء النفسية واالجتماعية املترتبة على تلك التجربة والرعاية املادية الفورية من قبيل
 .، حسب االقتضاءوملجأ للطوارئواملأوى اآلمن

عالوة على املـساعدة األساسـية، ينبغـي أن يتلقـى الـضحايا مـساعدة ودعمـا إضـافيني - ٧
وتـشمل هـذه.واالنتـهاك اجلنـسينيديـة الناشـئة مباشـرة عـن االسـتغاللالحتياجام الفر وفقا

ــالزم ــة واخلــدمات القانونيــة والــدعم ال ــة الطبي ــدعم الرعاي ــاراملــساعدة وهــذا ال  للتــصدي لآلث
 .النفسية واالجتماعية املترتبة على تلك التجربة والرعاية املادية الفورية، حسب االقتضاء

 املـساعدةوانتـهاك جنـسيني الـذين يولـدون نتيجـة اسـتغاللوينبغي أن يتلقى األطفال - ٨
آلثــار الطبيــة والقانونيــة والنفــسيةل التــصديوالــدعم وفقــا الحتياجــات كــل منــهم مــن أجــل

 مصلحة الطفل علـىمبا خيدم،واالنتهاك اجلنسينياالستغالل علىمباشرة املترتبةواالجتماعية
يـضا مـع الـدول األعـضاء مـن أجـل تيـسري متابعـةوينبغي أن تعمل األمـم املتحـدة أ.خري وجه

 .اليت تقع يف نطاق اختصاصهااألطفالادعاءات األبوة ونفقة
 

 تقدمي املساعدة والدعم
تفاقم الصدمة اليت يعـاين منـها املتظلمـون ينبغي تقدمي كل املساعدة والدعم بطريقة ال - ٩

تسبب مزيـدا مـن  والتهاك اجلنسينيواالنوالضحايا واألطفال الذين يولدون نتيجة لالستغالل
ضـــحايا االســـتغالل واالنتـــهاك غريهـــم مـــنالوصـــم أو تـــؤدي إىل اإلقـــصاء أو التمييـــز ضـــد

 .نياجلنسي
لكـن. القائمـةشـبكااوينبغي تقدمي املساعدة والدعم عن طريق اخلدمات والربامج و - ١٠

مات جديــدة دون أن تطــوير خــد دعــمينبغــي لألمــم املتحــدة أن تنظــر، حــسب االقتــضاء، يف
 .يؤدي ذلك إىل ازدواجية يف اهلياكل

وستعني هيئة تنسيق تابعة لألمم املتحدة مـن أجـل تنـسيق ورصـد تنفيـذ االسـتراتيجية - ١١
 إجـراءات إحالـة املـتظلمني والـضحايا واألطفـال الـذين يولـدونوسـالمةبغرض كفالة بساطة

 .ملتطلبات السرية والكرامة وعدم التمييز، واحترامهاواالنتهاك اجلنسينينتيجة االستغالل
وينبغي لألمم املتحدة أن حتدد الشركاء املنفذين مـن أجـل تـوفري اخلـدمات احملـددة يف - ١٢

 .هذه االستراتيجية، والعمل كميسرين لدعم الضحايا، حسب االقتضاء
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ئة مباشـرةوينبغي حتديد مدة تقدمي املساعدة والدعم وفقا لالحتياجـات الفرديـة الناشـ - ١٣
 .نيعن االستغالل واالنتهاك اجلنسي

حالـة مـنكـلوال يشكل قيام األمم املتحدة بتقدمي أي نوع من املساعدة والـدعم يف - ١٤
 واالنتـهاك اجلنـسينيحـاالت املـتظلمني والـضحايا واألطفـال الـذين يولـدون نتيجـة االسـتغالل

 . املسؤوليةزعوم حتملاملاجلاين اعترافا بصحة االدعاءات أو دليال على قبول
 


