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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال١٢٣  و١١٤البندان 
  املوارد البشريةإدارة

 اإلدارية واملتعلقة بامليزانية لتمويل     اجلوانب
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

 *تدابري خاصة للحماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي  
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 
أبريـل  / نيسـان  ١٥املـؤرخ   ،  ٥٧/٣٠٦يقدم هذا التقريـر امتثـاال لقـرار اجلمعيـة العامـة              
الــيت ببيانــات عــن التحقيقــات حيــتفظ إىل األمــني العــام أن ، الــذي طلبــت فيــه اجلمعيــة ٢٠٠٣

ويقــدم التقريــر بيانــات عــن  . يتصــل بــه مــن جــرائم  يف االســتغالل اجلنســي ومــاجتــرى بشــأن 
يف الفتـرة  االدعاءات املتعلقة باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسـي يف منظومـة األمـم املتحـدة             

كمـا يصـف التقريـر التقـدم        . ٢٠٠٤ديسـمرب   /يناير إىل كـانون األول    /املمتدة من كانون الثاين   
ــال االســتغالل اجلنســي          ــوع أعم ــع وق ــي إىل من ــدابري ترم ــذ ت ــق بوضــع وتنفي ــا يتعل احملــرز فيم

 . املذكورةواالعتداء اجلنسي، وتدابري للتصرف يف االدعاءات
 
 

 

ــر  *  ــأخر تقــدمي هــذا التقري ــأخر يف تلقــي البيانــات    ت ــدة حــىت   (بســبب الت ــرة املمت   كــانون٣١الــيت تغطــي الفت
وضــع بعــد وحتليلــها، وكــذلك بســبب ضــرورة إجــراء مشــاورات واســعة النطــاق   ) ٢٠٠٤ ديســمرب/األول

 .البيانات يف صورهتا النهائية
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 ٢٠٠٤ باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي يف عام البالغات املتعلقة -أوال  
ــة العامــة  ٢٠٠٣أبريــل / نيســان١٥، املــؤرخ ٥٧/٣٠٦يف القــرار  - ١ إىل ، طلبــت اجلمعي

 بشــأن الــيت جتــرى، باالحتفــاظ ببيانــات عــن التحقيقــات مجلــة أمــوراألمــني العــام أن يقــوم، يف 
يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية       عاملون  أفراد   رتكبهاايتصل به من جرائم      االستغالل اجلنسي وما  

وعمـال بـذلك   . وحفظ السـالم، وعـن مجيـع اإلجـراءات ذات الصـلة الـيت اختـذت بشـأن ذلـك            
الـيت   ST/SGB/2003/13نشـرته    ٢٠٠٣أكتـوبر   / تشـرين األول   ٩ أصدر األمني العام يف      ،القرار

 وهــذه. اجلنســي داءالتــدابري اخلاصــة املتعلقــة باحلمايــة مــن االســتغالل اجلنســي واالعتــ   تتنــاول 
 مجيــع مــوظفي األمــم املتحــدة، مبــن فــيهم موظفــو اهليئــات والــربامج التابعــة موجهــة إىلالنشــرة 

ــتقلة   ــورة مسـ ــدار بصـ ــدة الـــيت تـ ــم املتحـ ــرة، يعـــين   وحســـب .لألمـ ــوارد يف النشـ التعريـــف الـ
ــيأي اســتغالل  �االســتغالل اجلنســي � ــوى   ،أو شــروع يف اســتغالل  ،فعل ــة ضــعف أو ق حلال

، حتقيق أربـاح نقديـة   على سبيل املثال ال احلصرو ثقة ألغراض جنسية، ويشمل ذلك،       متباينة أ 
يعين التعـدي  فـ  �االعتـداء اجلنسـي  � أمـا . أو اجتماعية أو سياسية من االستغالل اجلنسـي للغـري   

البدين الفعلي ذي الطـابع اجلنسـي أو التهديـد بارتكابـه، سـواء بـالقوة أو يف ظـل ظـروف غـري                        
 .ريةمتكافئة أو إجبا

، ووفقـا لنشـرة األمـني العـام، يقـدم هـذا          ٥٧/٣٠٦واستجابة للطلـب الـوارد يف القـرا          - ٢
االستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنسـي يف       املتعلقة ب التقرير معلومات عن عدد ونوع االدعاءات       

التقريـر حالـة التحقيقـات الـيت أجريـت بشـأن هـذه االدعـاءات حـىت          يعرض كما  . ٢٠٠٤عام  
، ويقدم آخر املعلومات املتعلقة بوضـع وتنفيـذ تـدابري ترمـي             ٢٠٠٤ديسمرب  /ول كانون األ  ٣١

ويصف التقرير أيضا التـدابري الـيت       . إىل منع وقوع أعمال االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي       
اختــذت إلنفــاذ معــايري الســلوك الــيت تأخــذ هبــا األمــم املتحــدة فيمــا يتصــل باالســتغالل اجلنســي 

 .واالعتداء اجلنسي

االسـتغالل اجلنسـي    املتعلقـة ب  االدعـاءات   بشـأن    األمانـة العامـة      اتوللرد على استفسار   - ٣
لشـؤون املـوارد البشـرية      املسـاعد   ، تلقى مكتب األمني العـام       ٢٠٠٤واالعتداء اجلنسي يف عام     

ومشلـت هـذه    .  كيانـا  ٤٧وهـي   ردودا من مجيع كيانات األمم املتحـدة الـيت طلـب منـها الـرد،                
ارات واملكاتـب التابعـة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، وكـذلك وكـاالت األمـم                   الكيانات اإلد 

 .املتحدة وصناديقها وبراجمها
وبلغ عدد الكيانات اليت مل تتلق أي بالغ عن وقوع أعمال استغالل جنسي أواعتـداء                - ٤

اضـي  يف العـام امل وأفادت ستة كيانات بأنه قد مت   .  وأربعني كيانا  ا واحد ٢٠٠٤جنسي يف عام    
ووصل إمجايل عدد االدعاءات اليت أبلغـت عنـها         . فتح باب التحقيق يف بعض احلاالت اجلديدة      
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ويقــدم املرفــق األول قائمــة بطبيعــة هــذه االدعــاءات مصــنفة .  ادعــاء١٢١مجيــع الكيانــات إىل 
 .حسب كيان األمم املتحدة وفئة املوظفني

ديسـمرب  / كـانون األول   ٣١حـىت   ويعرض املرفق الثاين حالـة التحقيقـات الـيت أجريـت             - ٥
فقد أفـادت منظمـة     .  داخل كيانات األمم املتحدة خبالف إدارة عمليات حفظ السالم         ٢٠٠٤

بوجــود حــالتني، رفــض النظــر يف إحــدامها بســبب عــدم  ) اليونيســيف(األمــم املتحــدة للطفولــة 
وأفـاد  . شـأهنا كفاية األدلة، وأحيلت األخرى إىل مقر األمم املتحـدة الختـاذ إجـراءات تأديبيـة ب               

برنــامج األغذيــة العــاملي بوجــود حالــة واحــدة مــا زالــت بانتظــار إجــراء مزيــد مــن التحقيقــات  
وأفاد مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة عـن وجـود حالـة واحـدة أغلـق ملفهـا بسـبب                      . بشأهنا

 حـاالت،   ١٠وأبلغـت مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني عـن               . استقالة املوظف املعـين   
 قـد  ملـف التحقيـق فيهـا   علـى أن  غـري مدعومـة بأدلـة كافيـة أو       على أهنـا     منها إما    صنفت ست 

ــق ــت  أغل ــا زال ــد مــن التحقيقــات بشــأهنا    ٤، وم ــامج  .  حــاالت بانتظــار إجــراء مزي ــغ برن وأبل
أوليـة  متطوعي األمم املتحدة عن حالتني؛ رفض النظـر يف إحـدامها بعـد التحقيـق فيهـا بصـورة                    

 .راء مزيد من التحقيقات بشأهناواألخرى ما زالت بانتظار إج
ديسـمرب  / كـانون األول   ٣١حـىت   ويعرض املرفق الثالث حالة التحقيقات الـيت أجريـت           - ٦

ات فقـد أبلغـت اإلدارة عـن ادعـاء        . بشأن ادعاءات ختص إدارة عمليات حفظ السـالم        ٢٠٠٤
 ادعـاء منـها وجهـت ضـد         ٨٩،   ادعـاءات  ١٠٥ يبلـغ عـددها      ٢٠٠٤يف عـام    جديدة صـدرت    

وقد وجهـت أغلبيـة هـذه االدعـاءات، أي     .  ادعاء ضد أفراد مدنيني١٦ ، ونيالنظامي من  أفراد
 ادعاء، ضد أفراد من العسكريني الذين يشكلون ثالثة أرباع مجيع أفـراد حفـظ السـالم يف             ٨٠

وقـد اتصـل مخسـة عشـر ادعـاء          . تتصـل بالشـرطة املدنيـة     منها   ادعاءات   ٩امليدان، بينما كانت    
ــابعني ل  ــوظفني ت ــدنيني    مب ــاء واحــد بأحــد امل ــم املتحــدة وادع ــق يف   . ألم ــة التحقي وتقضــي عملي

االستشـاريني  (االدعاءات اليت توجه ضد مـوظفي األمـم املتحـدة وغريهـم مـن األفـراد املـدنيني                   
، يف اإلدارة بأن يقوم رئيس البعثة أوالً بفحص هـذه االدعـاءات           العاملني  ) واملتعهدين املستقلني 

وبنـاء  . ذ أي إجـراء آخـر بشـأن املسـألة أو بضـرورة إجـراء حتقيـق أويل        عـدم اختـا   ب إما   مث يقضى 
االدعـاءات غـري مدعومـة بأدلـة كافيـة أو أن حتـال إىل         تعتـرب   أن  ميكـن   على التحقيقات األولية،    

ضــد  ٢٠٠٤الــيت وجهــت يف عــام  وفيمــا يتعلــق باالدعــاءات  . املقــر الختــاذ إجــراءات بشــأهنا 
، رئـي أنـه ال يلـزم اختـاذ     فـراد املـدنيني  م وغريهـم مـن األ   إدارة عمليات حفظ السـال    يف موظفني

 ١٥ ومـن بـني احلـاالت الــ    .  ادعـاء ١٥أي إجراء آخر بشأن ادعاء واحد، بينما مت التحقيق يف   
 حــاالت ٧، ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٣١الــيت مت التحقيــق فيهــا كانــت هنــاك، حــىت      

 حــاالت مــا زالــت يف انتظــار التحقيــق ٧ أحيلــت إىل املقــر الختــاذ إجــراءات تأديبيــة بشــأهنا، و
 . وادعاء واحد صنف على أنه غري مدعوم بأدلة كافيةها،في
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ــراد حفــظ الســالم       - ٧ ــة ضــد أف ــراد وهــم  ،النظــامينيوفيمــا يتصــل بالشــكاوى املقدم أف
الذين يشار إلـيهم باسـم      (املدنية  ن والشرطة   ون العسكري حدات العسكرية الوطنية، واملراقبو   الو
يقـوم رئـيس البعثـة بفحـص        فتنطبق عليها نفس اإلجراءات، إذ       ،)�ملوفدون يف مهمة  اخلرباء ا �

ولكـن يف حالـة املـوظفني مـن هـذه      . يلـي ذلـك حتقيـق أويل   و، يف الشـكوى االدعاءات الـواردة   
ويف احلــاالت الــيت يتقــرر فيهــا أن . الفئــات، يلــي التحقيــق األويل حتقيــق جيريــه جملــس للتحقيــق

رتكبوا أعمـال اسـتغالل جنسـي أو اعتـداء جنسـي، ميكـن لـرئيس البعثـة ان           األفراد املعنيني قد ا   
فإذا وافق وكيـل األمـني      . يوصي وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم بإعادهتم إىل الوطن         

العام على ذلك، ختطر البعثة الدائمة التابع هلا الفـرد املعـين وتقـوم الدولـة العضـو املعنيـة بسـداد                 
كانـت  ،  نظـاميني  املوجهـة ضـد أفـراد        ٨٩ ومن بـني االدعـاءات الــ      .  الوطن تكاليف إعادته إىل  

 ادعــاءات قضــى رئــيس البعثــة بعــدم ضــرورة  ٦ ،٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٣١يف هنــاك 
 ادعاءات ما زالـت يف انتظـار إجـراء حتقيـق أويل بشـأهنا،      ٦ اختاذ أي إجراء آخر خبصوصها، و 

 ضـد   وأحيـل ثالثـة وسـبعون ادعـاء موجـه         . ة كافيـة   ادعاءات رئـي أهنـا غـري مدعومـة بأدلـ           ٤ و
 حالـة   ١٥ كانـت    ،٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٣١ويف  : إىل جملس للتحقيـق   نظاميني  أفراد  

غـري مدعومـة بأدلـة كافيـة، وأن     منـها   ٥، بينمـا رئـي أن      من هـذه احلـاالت يف انتظـار التحقيـق         
عومـة بأدلـة كافيـة، متـت إعـادة          ويف احلـاالت املد   .  االدعـاءات  دعمتكفي ل  حالة   ٥٣األدلة يف   

وتتـابع إدارة عمليـات حفـظ السـالم احلالـة مـع             . األفراد العسكريني إىل الوطن ألسباب تأديبية     
ــة و     أو /الــدول األعضــاء املعنيــة مــن أجــل احلصــول علــى معلومــات بشــأن اإلجــراءات التأديبي

 .اجلنائية اليت اختذت
ــار  - ٨ ــدة مــن أي ــرة املمت ــام مكتــب خــدمات  ٢٠٠٤ســبتمرب /لمــايو إىل أيلــو/ويف الفت ، ق

الرقابة الداخليـة بـالتحقيق يف ادعـاءات تتعلـق باالسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي يف بعثـة                     
وتـرد حالـة هـذه االدعـاءات يف الوثيقـة      . منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية      

ــة الد     ــاول التحقيــق الــذي أجــراه مكتــب خــدمات الرقاب ــة يف االدعــاءات املتعلقــة  الــيت تتن اخلي
 ).A/59/661(باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي يف تلك البعثة 

 
 مالحظات - ثانيا 

 االدعاءات املتعلقة باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي الـيت سـجلت يف عـام              تكان - ٩
ــالغ ٢٠٠٤ ــها   ، ادعــاء١٢١إمجاليهــا ، الب ــر مــن ضــعف االدعــاءات الــيت أبلــغ عن  يف عــام  أكث
وتــثري هــذه الزيــادة يف عــدد االدعــاءات قلقــا بالغــا، وإن كــان مــن  .  ادعــاء٥٣ هــي و،٢٠٠٣

 قــد تعــزى جزئيــا إىل التــدابري الــيت بــدأ تنفيــذها املســجلةالواجــب اإلشــارة إىل أن هــذه الزيــادة 
فقـد مت تعـيني     . حديثا من أجل منع أعمال االستغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي والـرد عليهـا               
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ــ ــر      م ــد إجــراءات اإلبــالغ علــى حنــو أكث وظفني للتنســيق يســهلون تلقــي الشــكاوى، ومت حتدي
 املديرون بصورة جلية أن أعمال االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي لـن            علنوضوحا، كما أ  
ولـذا، مـن املتوقـع يف ظـل بيئـات العمـل اجلديـدة هـذه أن يصـبح الضـحايا،                . تلقى أي تسـامح   

 . أكثر ميال إىل اجلهر بشكاواهم، وغريهم،وموظفو األمم املتحدة
وقد أبلغت مجيع كيانات األمم املتحدة خبالف إدارة عمليات حفظ السـالم عـن سـتة      - ١٠

 اجلنسـي   والتعـدي وتراوحت أنواع االدعاءات ما بني السلوك اللفظي غري الالئـق           . عشر ادعاء 
 ادعـاء،  ١٢١ما جمموعـه   ادعاءات من بني ١٠٥ووردت أغلبية االدعاءات، أي   . واالغتصاب

 ما نسبته مخسة وأربعون يف املائة من هذه االدعـاءات           يتعلقو. من إدارة عمليات حفظ السالم    
وكـان أكثـر    .  اجلنسـي  عـدي  يف املائة متعلقا باالغتصاب أو الت      ١٥ مبمارسة اجلنس مع قصر، و    

غـات، أمـا النسـبة    متعلقـا مبمارسـة البغـاء مـع نسـاء بال     )  يف املائـة ٣١(من ثلث هذه االدعاءات     
 يف املائــة، فكانــت تتعلــق بأشــكال أخــرى مــن االســتغالل اجلنســي واالعتــداء ٦املتبقيــة، وهــي 

 .اجلنسي
، تــدرك األمانــة ٢٠٠٣وعلــى الــرغم مــن أن عــدد االدعــاءات قــد تضــاعف منــذ عــام  - ١١

ــة للحجــم احل    ــد ال تكــون حــىت اآلن ممثل ــات ق ــة أن البيان . قيقــي هلــذه احلــوادث املؤســفة  العام
وعلـى  . زال من املتعني وضع آليات لتقـدمي الشـكاوى يف كـثري مـن املواقـع امليدانيـة النائيـة                    فما

الرغم من أن بعض موظفي األمم املتحدة قد يكونون اآلن أكثر استعدادا لتقدمي ما لديهم مـن                 
شكاوى، فإن البعض اآلخر ما زال من املمكن أن حيجم عن ذلك بسبب انعدام الثقة يف نظـم                  

قد ال يزال يشل بعـض      اخلوف  مي الشكاوى والتحقيق والتأديب املأخوذ هبا حاليا، كما أن          تقد
ومــن عناصــر الــردع األخــرى الشــكوك الــيت تكتنــف ســرية    . الضــحايا عــن تقــدمي شــكاواهم 

تفتقر بعض كيانات األمم املتحدة للموارد الالزمة لدعم اجلهود الراميـة إىل منـع              كما  . العملية
وباإلضــافة إىل ذلــك، ال يوجــد حــافز يــذكر، . اجلنســي واالعتــداء اجلنســيأعمــال االســتغالل 

سواء من النوع االقتصادي أو غريه، يدفع الضحايا يف احلاالت اليت تنطوي علـى تقـدمي أمـوال          
أو مقايضة اجلنس بفرص العمل إىل تقدمي البالغات، األمر الذي ميكـن أن يـؤدي إىل نقـص يف      

وتواصل األمانـة العامـة العمـل علـى حتسـني هـذه التـدابري؛         . لوكاإلبالغ عن هذا اللون من الس     
 .ويرد يف الفروع التالية وصف للتقدم احملرز يف هذا الصدد

 
ـــالتق - ثالثا  ــة مـــن االســـتغالل اجلنســـي   ــ دم احملـــرز يف تنفيـــذ التـــدابري اخلاصـــة للحمايـ

 واالعتداء اجلنسي
تــثين  ساسية من شأهنا أن     أنفيذ تدابري   ، أحرز مزيد من التقدم يف ت      ٢٠٠٤يف أثناء عام     - ١٢

ــداء اجلنســي، وأن تســهل        يف الوقــت نفســه عــن ارتكــاب أعمــال االســتغالل اجلنســي واالعت



A/59/782
 

6 05-31096 
 

ويشرف مكتـب إدارة املـوارد البشـرية    .  واإلبالغ عنها،التعامل مع هذه احلوادث عند وقوعها 
دة فيمـا يتصـل بنشـرة       على هذا األمر عن طريق رصد التقدم الذي حترزه كيانـات األمـم املتحـ              

ويــتعني علــى ). ST/SGB/2003/13(األمــني العــام عــن االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي   
 :مجيع الكيانات أن تتقيد ببعض املعايري الدنيا احملددة، ومن بينها ما يلي

تعيني موظفني للتنسيق من أجل تلقي الشكاوى املتعلقـة باالسـتغالل اجلنسـي              )أ( 
سي يف كل كيان من كيانـات األمـم املتحـدة، وإخطـار العـاملني بوجـود هـؤالء                   واالعتداء اجلن 

كما يطلب من الكيانات اليت تتبعها عمليات وبعثـات ميدانيـة           . املوظفني وبالغرض من تعيينهم   
 أن تبلغ السكان احملليني بوجود هؤالء املوظفني وبالغرض من تعيينهم؛

 ؛)ST/SGB/2003/13(توزيع نشرة األمني العام  )ب( 
اختاذ إجـراءت عاجلـة تتفـق مـع القواعـد واإلجـراءات املعمـول هبـا مـن أجـل                      )ج( 

 التعامل مع حاالت إساءة السلوك من جانب املوظفني؛
إخطار إدارة الشؤون اإلدارية بـاملقر علـى وجـه السـرعة بالتحقيقـات اجلاريـة                 )د( 

 الـيت يتخـذها أي مكتـب     بشأن حاالت االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي، وبـاإلجراءات           
 .من املكاتب بناء على هذه التحقيقات

كيانـات األمـم    ت مجيـع    وفيما يتعلق بتعيني موظفي التنسيق وبـالوعي بوجـودهم، قامـ           - ١٣
بتعيني موظفني لتنسيق املسائل املتصلة باالستغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي؛             ٤٧الـ  املتحدة  

ولكــن يف . هــؤالء املــوظفني وبــالغرض مــن تعيينــهم وأبلغــت هــذه الكيانــات عامليهــا بوجــود  
 فيـه إبـالغ املـوظفني بوجـود مـوظفي التنسـيق هـؤالء ومبهـامهم، ال جيـري            جيـري الوقت الـذي    

ويرجـع هـذا جزئيـا إىل ضـرورة إرسـاء           . دائما إبالغ السكان احملليني هبذا األمـر بشـكل كـاف          
 .المية شاملة والرد عليها قبل شن محالت إعىآليات أفضل لتقدمي الشكاو

 بأهنــا قــد ٤٧وفيمــا يتعلــق بالتــدبري الثــاين املــذكور أعــاله، أفــادت مجيــع الكيانــات الـــ  - ١٤
والحــظ مكتــب إدارة املــوارد البشــرية أيضــا أن هــذه . أخطــرت موظفيهــا بنشــرة األمــني العــام

د الكيانات قد أصبحت فيما يبدو تتوخى مزيدا مـن اليقظـة والكفـاءة يف اختـاذ اإلجـراءات عنـ                   
 .االدعاء بوقوع أعمال استغالل أو اعتداء جنسي، ويف إبالغ إدارة الشؤون اإلدارية باألمر

 املعــايري الــدنيا حبيــث تطبــقرد وصــفها أعــاله اوباإلضــافة إىل كفالــة تنفيــذ التــدابري الــو - ١٥
للحمايــة مــن االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي يف مجيــع الكيانــات، يقــوم مكتــب إدارة    

د البشرية بالتشـاور مـع عـدد مـن فـرق العمـل واألفرقـة العاملـة املشـتركة بـني الوكـاالت                        املوار
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واملتعـددة التخصصــات، ومـن بينــها تلـك الــيت أنشــأهتا اللجـة التنفيذيــة املعنيـة بالســالم واألمــن      
 .واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية، وباملشاركة يف أنشطة هذه الفرق واألفرقة

ــار - ١٦ ــا/ويف أي ــة      ٢٠٠٢يو م ــني الوكــاالت واللجن ــة املشــتركة ب ــة الدائم ، أنشــأت اللجن
ــة للشــؤون اإلنســانية إحــدى هــذه ا    ــرقالتنفيذي ــة الدائمــة    لف ــة للجن ــة العمــل التابع ، وهــي فرق

وقـد عرضـت فرقـة العمـل إجنازاهتـا الرئيسـية يف تقريرهـا اخلتـامي                 . )١(املشتركة بـني الوكـاالت    
تشمل تلـك اإلجنـازات توضـيح بعـض معـايري السـلوك             و. ٢٠٠٤يونيه  /الذي صدر يف حزيران   

احملددة، ووضع تدابري عملية للتصدي ملسـألة ارتكـاب أعمـال االسـتغالل أو االعتـداء اجلنسـي                  
رتبطني على أيدي األفراد املدنيني الذي تستعني هبم األمم املتحدة أو غريها من املنظمات أو املـ               

وقــد تولــت فــرادى الوكــاالت واملنظمــات اآلن مســؤولية متابعــة أعمــال فرقــة    . هبــذه اهليئــات
 .العمل
وتشــمل إحــدى جمموعــات املعــايري الــيت وضــعتها فرقــة العمــل ســت أدوات مرجعيــة     - ١٧

تنطبق اآلن رمسيا على منظومـة األمـم املتحـدة برمتـها وعلـى الشـركاء يف ترتيبـات تعاونيـة مـع             
املتحدة، كما تنطبق بشكل غري رمسي علـى مجيـع شـركاء اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني                    األمم  

، وعقب احلصول على موافقة مكتب إدارة املـوارد البشـرية،          ٢٠٠٤مايو  /ويف أيار . الوكاالت
 اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت ووكيل األمني العـام للشـؤون اإلداريـة يف               رئيساشترك  

األدوات املرجعية هذه جلميع رؤسـاء اإلدارات واملكاتـب والصـناديق والـربامج          إصدار جمموعة   
 :وفيما يلي وصف موجز هلذه األدوات. واملوظفني الرئيسيني يف اللجنة الدائمة

اختصاصـات ملنسـقني قطـريني للشـؤون املتعلقـة باالسـتغالل اجلنسـي              جمموعة   )أ( 
ؤوليات موظفي التنسيق فيما يتعلق بتلقـي       وتبني يف هذه االختصاصات مس    . واالعتداء اجلنسي 

 الشكاوى وتوزيعها من خالل آليات مناسبة وتقدمي توصيات بشأن استراتيجيات املنع؛

__________ 
للجنـة الدائمـة املشـتركة      التابعـة    فرقـة العمـل      ةرك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واليونيسـيف يف رئاسـ         تشي )١( 

، وإدارة اخلاصة لألمني العام للقضـايا اجلنسـانية والنـهوض بـاملرأة     املستشارة، اليت تضم مكتب بني الوكاالت
ومكتـب األمـم    دة لشـؤون الالجـئني،      عمليات حفظ السالم، وبرنامج األغذية العاملي، ومفوضية األمم املتح        

ومفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، ومكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام                   املتحدة خلدمات املشاريع،    
املنظمات غـري  ي احتادلألطفال والصراع املسلح، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، و      

 اللـذين   ،ي للعمل الدويل الطوعي واللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسـانية        التابعني للمجلس األمريك  احلكومية  
وشـارك عـدد كـبري مـن منظمـات األمـم       .  باململكة املتحدة ومنظمة أوكسـفام إنقاذ الطفولة صندوقيضمان 

كمـا  . اإلمنائيـة يف أعمـال فرقـة العمـل        املنظمـات    اإلنسـانية و   ملعنية مبجاالت غري اجملاالت   ااملتحدة واملنظمات   
 .أجرت فرقة العمل اتصاالت مبكتب إدارة املوارد البشرية ومكتب الشؤون القانونية والدول األعضاء
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اختصاصــات لشــبكات قطريــة معنيــة بالشــؤون املتعلقــة باالســتغالل   جمموعــة  )ب( 
 وتــبني يف هــذه االختصاصــات مســؤوليات هــذه الشــبكات فيمــا . اجلنســي واالعتــداء اجلنســي

يتعلق بتبادل املعلومات املتصلة مبنع وقوع االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي ومواجهتـهما،            
 وتنسيق املسائل املتصلة هبذا اجملال واإلشراف عليها؛

وتنبـــه هـــذه الصـــحيفة  .  منوذجيـــة للمجتمعـــات احملليـــة معلومـــات صـــحيفة )ج( 
ــايري الســلوك املنتظــرة مــن مــوظفي املســاع    ــات  املســتفيدين إىل مع دة اإلنســانية، وكــذلك اآللي

 الرئيسية لإلبالغ عن اإلساءات؛
ويتمثـل الغـرض مـن هـذه االسـتمارة يف      . استمارة منوذجية إلحالـة الشـكاوى     )د( 

 إعطاء الفرصة للرصد املنهجي للحاالت والتحقيق فيها؛
ــورة   )هـ(  ــال احملظــ ــي األعمــ ــيناريوهات تغطــ ــذه   . ســ ــن هــ ــرض مــ ــل الغــ ويتمثــ

ــيناريوهات يف امل ــم العــاملون يف اجملــال      وســاعدة يف التــدريب  الس ــة املــوظفني، حــىت يفه توعي
 اإلنساين وأفراد حفظ السالم األعمال احملظورة املقررة مبوجب نشرة األمني العام فهما تاما؛

ــة   )و(  ــة تنفيذيـ ــادئ توجيهيـ ــأن أدوار    . مبـ ــات بشـ ــادئ توجيهـ ــذه املبـ ــوفر هـ وتـ
ا يتعلـق بتنفيـذ نشـرة األمـني العـام واالسـتعانة             ومسؤوليات املديرين من خمتلف املسـتويات فيمـ       

 .باألدوات الوارد وصفها أعاله
 فرقـة العمـل     ئيسـا مايو إىل وقت كتابة هـذا التقريـر، ظـل ر          /ويف الفترة املمتدة من أيار     - ١٨

ن يف إطار شبكة غري رمسيـة لتـوفري التوجيـه           الالتابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يعم      
وقد قدمت هذه الشبكة الـدعم لبعثـتني        . لميدان بشأن السياسات، حسب االقتضاء    واملشورة ل 

يوليـــه وكـــانون /تـــدريبيتني مت إيفادمهـــا إىل ليبرييـــا ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة، يف متـــوز 
ــمرب /األول ــى       . ٢٠٠٤ديسـ ــامل علـ ــدريب الشـ ــامج التـ ــل يف برنـ ــة العمـ ــامهت فرقـ ــا سـ كمـ

 .الدويل للهيئات التطوعية لساجملبروتوكوالت التحقيق الذي بدأه 
طائفة واسعة من التـدابري يف عمليـات حفـظ السـالم ملنـع       ٢٠٠٤يف عام وقد وضعت    - ١٩

وقوع االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي ومواجهتـهما، وإلنفـاذ معـايري السـلوك الـيت تأخـذ          
 :اإلجراءات احملددة ما يليوكان من بني . تحدة يف هذا الصددهبا األمم امل

 بإنشـاء فرقـة عمـل    ٢٠٠٤قامت إدارة عمليات حفظ السالم يف أواخـر عـام         )أ( 
متعدد التخصصـات معنيـة باالسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي، تولـت قيادهتـا جـني هـول                     

وكان الغرض من فرقة العمل هذه هو دعم عمليات حفظ السـالم            . لوت،األمني العام املساعد  
وتركـز فرقـة العمـل      .  اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي بصـورة فعالـة          فيما يتعلق مبواجهة االستغالل   
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على وضع السياسات وغريها من التوجيهات، وخباصـة فيمـا يتصـل بـإدارة البيانـات واإلبـالغ                  
 والتدريب والسالمة والتخطيط واإلعالم واالتصاالت؛

 مت إحلاق موظف متفرغ معين بسلوك املوظفني ببعثة منظمة األمـم املتحـدة يف              )ب( 
، مـن أجـل تزويـد البعثـة بقـدرة إضـافية             ٢٠٠٤أبريـل   /مجهورية الكونغو الدميقراطية يف نيسـان     

ــة يف كــوت ديفــوار   . علــى التعامــل مــع املســائل املتصــلة بالســلوك    واســتحدثت مناصــب مماثل
 وبوروندي وهاييت، ومت تعيني موظف يف بوروندي؛

م مـذكرات يف أثنـاء       عمليات حفـظ السـال     غالبيةوفيما يتعلق باملنع، أصدرت      )ج( 
. ST/SGB/2003/13 تــذكر فيهــا مجيــع أفــراد البعثــات باملعــايري الــواردة يف الوثيقــة  ٢٠٠٤عــام 

وبــدأ يف عــدد مــن عمليــات حفــظ الســالم، مــن بينــها العمليــات القائمــة يف ســرياليون وكــوت 
تحـــدة لـــيت تأخـــذ هبـــا األمـــم املديفــوار وليبرييـــا، برنـــامج تـــدرييب للتعريـــف مبعـــايري الســلوك ا  

 يتصل باالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي؛ فيما
ــة        )د(  ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا ومجهوري ــوار وليبريي ــات يف كــوت ديف قامــت البعث

بإعـداد قائمـة باملبـاين واملنـاطق      ليشـيت  -وتيمـور    )صـربيا واجلبـل األسـود     (وإثيوبيا وكوسـوفو    
 يع املوظفني؛اليت ترتادها البغايا واليت أصبحت اآلن حمظورة على مج

ــام   )هـ(  ــاء ع ــة     ٢٠٠٤يف أثن ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم ، اســتحدثت بعث
ومـن هـذه    . الكونغو الدميقراطية عـددا مـن التـدابري اخلاصـة بالبعثـة مـن أجـل وقـف اإلسـاءات                   

 :التدابري ما يلي
إنشاء وحدة معنيـة بسـلوك املـوظفني مـن أجـل التصـدي لالسـتغالل اجلنسـي                   ��١ 

 اء اجلنسي؛واالعتد
الـيت   لـديهم خـربة يف جمـال اجلـرائم اجلنسـية، وخباصـة تلـك               ني فنـي  نيقيام حمقق  ��٢ 

ــل ــي    ب تتصـ ــتغالل اجلنسـ ــة باالسـ ــاءات املتعلقـ ــالتحقيق يف االدعـ ــال، بـ األطفـ
 واالعتداء اجلنسي؛

ــراد الوحــدات العســكرية يف      ��٣  وضــع سياســة متشــددة تقضــي بعــدم دخــول أف
 حظر التجول؛عالقات محيمة وتفرض عليهم 

 حتديد مناطق ومبان حمظور ارتيادها على مجيع موظفي البعثة؛ ��٤ 
 تشديد املراقبة على املناطق واملباين احملظور ارتيادها؛ ��٥ 
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النســاء ليــة مــن أجــل تقلــيص التعــامالت بــني   تعزيــز التعــاون مــع الشــرطة احمل  ��٦ 
ولضـمان  عـد العسـكرية،   اطق احمليطة بالقوااحملليات واألفراد العسكريني يف املن  

 ابتعاد أماكن الباعة يف الشوارع عن مباين البعثة؛
األوقات عنـد   ت العسكرية للزي الرمسي يف مجيع       اشتراط ارتداء أفراد الوحدا    ��٧ 

 هم من املعسكرات؛جخرو
االستعاضــة عــن نقــاط احلراســة الثابتــة املوجــودة يف املنــاطق الكثيفــة الســكان    ��٨ 

  ومتواترة، حثيما أمكن؛بدوريات مشاة متحركة
ــة والتــرويح اخلاصــة  تقــدمي مقترحــات بشــأن النــهوض   ��٩  بــاألفراد مبرافــق الرعاي

 .ينينظاماملدنيني وال
كمــا واصــلت املنظمــة حوارهــا النشــط مــع الــدول األعضــاء بشــأن مســألة االســتغالل  - ٢٠

ة صـاحب السـمو     ، قـام األمـني العـام بـدعو        ٢٠٠٤يوليه  /ففي متوز . اجلنسي واالعتداء اجلنسي  
امللكي األمري زيد رعد زيد احلسني، املمثل الـدائم لـألردن، للعمـل مستشـارا لـه بشـأن مسـألة                     

. األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الســـالماالســـتغالل اجلنســـي واالعتـــداء اجلنســـي مـــن جانـــب أفـــراد  
 /ينأكتـوبر وتشـرين الثـا     /األمري زيد بزيارة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف تشـرين األول          وقام

 للوقــوف علــى طبيعــة املشــكلة ومــدى استشــرائها يف ســياقات حفــظ الســالم،  ٢٠٠٤نــوفمرب 
وبناء علـى طلـب   . وأجرى سلسلة من املشاورات غري الرمسية مع الدول األعضاء بشأن املسألة 

استراتيجية شـاملة ملنـع االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي يف              األمني العام، أعد األمري زيد      
رت اللجنـة اخلاصـة     ظـ ون). A/59/710انظـر    (ألمم املتحدة حلفظ السـالم يف املسـتقبل       عمليات ا 

، وســوف يشــرع ٢٠٠٥أبريــل /املعنيــة بعمليــات حفــظ الســالم يف التقريــر املــذكور يف نيســان
بصفة رئيسية يف تنفيذ التوصيات املعتمـدة عـن طريـق فـرق العمـل املعنيـة باالسـتغالل اجلنسـي                     

 شكلتها إدارة عمليات حفـظ السـالم واللجـة التنفيذيـة املعنيـة بالسـالم            واالعتداء اجلنسي، اليت  
 .واألمن واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية

وبرغم إحراز قدر من التقدم يف الفترة املشمولة باالستعراض، فقد أدت تلـك اجلهـود                - ٢١
ملنـع  الالزمـة   توجيهيـة   البـادئ   املجـراءات و  اإلسياسـات و  بال املتعلقـة أيضا إىل إبراز أوجه العجز      

االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، وإنفاذ معـايري السـلوك الـيت تأخـذ هبـا األمـم املتحـدة يف                    
إذ يلزم علـى وجـه التحديـد عمـل املزيـد مـن أجـل إرسـاء آليـات واضـحة لتقـدمي               . هذا الصدد 

 فيمــا بــني الشــكاوى تكفــل الســرية وتســهل االســتعانة هبــا ، وحتســني عمليــة تبــادل املعلومــات
وقـد طلـب املوظفـون أيضـا تزويـدهم بتفسـري أوضـح ألحكـام نشـرة              . عناصـر املنظومـة   خمتلف  
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األمني العام، وبتوجيهـات بشـأن الكيفيـة الـيت سـيجري هبـا التعامـل مـع االدعـاءات والتحقيـق                      
 . خرق املعايري احملددة يف النشرةاليت تترتب علىفيها، ومبعلومات عن العواقب التأديبية 

 
 استنتاجات -بعا را 

تتوقع األمانة العامة أن تسـتمر الزيـادة يف عـدد االدعـاءات نتيجـة للجهـود الـيت تبـذهلا                      - ٢٢
وهـي مازالـت ملتزمـة بتغـيري الثقافـة التنظيميـة الـيت              . ملنع االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسـي     

التزامـه الراسـخ    وفضال عن ذلك، يعرب األمني العام جمددا عن         . تسمح بارتكاب هذه األفعال   
بتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف الوثيقــة املتعلقــة باســتراتيجية شــاملة ملنــع االســتغالل اجلنســي          

، )A/59/710انظــر  (واالعتــداء اجلنســي يف عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف املســتقبل 
 .وحيث الدول األعضاء على السعي إىل بلوغ هذا اهلدف بنفس العزم وبالسرعة الواجبة

 .ومطلوب من اجلمعية العامة أن حتيط علما هبذا التقرير - ٢٣
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 املرفق األول
 طبيعة االدعاءات حسب كيان األمم املتحدة وفئة املوظفني  
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ -يناير / كانون الثاين١  

  

 طبيعة االدعاءات 

موظفـــــــــو
ــم األمــــــــــ
 )أ(املتحدة

ــدنيون   ــراد املـ األفـ
 اآلخرون التابعون 

 )ب(لألمم املتحدة

ــراد  أفــــــــ
الشــــرطة 

 )ج(املدنية
ــراد  األفــــــــــــــ
 اجملموع )د(العسكريون

 ٤٧ ٤٣ ٢ صفر ٢ ممارسة اجلنس مع القصر إدارة عمليات حفظ السالم
 ١ صفر صفر صفر ١ مقايضة فرص العمل باجلنس 
 ٣٣ ٢٢ ٣ صفر ٨ ممارسة اجلنس مع البغايا 
 ٥ ٢ ٢ صفر ١ التعدي اجلنسي 
 ١٤ ١٠ ١ ١ ٢ تصاباالغ 
 ٥ ٣ ١ صفر ١ أشكال أخرى 
 ١٠٥ ٨٠ ٩ ١ ١٥ اجملموع 

 ٢ - - ١ ١ ممارسة اجلنس مع القصر اليونيسيف
 صفر - - صفر صفر مقايضة فرص العمل باجلنس 
 صفر - - صفر صفر ممارسة اجلنس مع البغايا 
 صفر - - صفر صفر التعدي اجلنسي 
 صفر - - صفر صفر االغتصاب 
 صفر - - صفر صفر كال أخرىأش 
 ٢ صفر صفر ١ ١ اجملموع 

 صفر - - صفر صفر ممارسة اجلنس مع القصر برنامج األغذية العاملي
 صفر - - صفر صفر مقايضة فرص العمل باجلنس 
 صفر - - صفر صفر ممارسة اجلنس مع البغايا 
 صفر - - صفر صفر التعدي اجلنسي 
 صفر - - صفر صفر االغتصاب 
 ١ - - صفر ١ )مقايضة اجلنس بالغذاء(أشكال أخرى  
 ١ صفر صفر صفر ١ اجملموع 

 صفر - - صفر صفر ممارسة اجلنس مع القصرمكتب خدمات الرقابة الداخلية
 صفر - - صفر صفر مقايضة فرص العمل باجلنس 
 ١ - - صفر ١ ممارسة اجلنس مع البغايا 
 صفر - - صفر صفر التعدي اجلنسي 
 صفر - - صفر صفر غتصاباال 
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 طبيعة االدعاءات 

موظفـــــــــو
ــم األمــــــــــ
 )أ(املتحدة

ــدنيون   ــراد املـ األفـ
 اآلخرون التابعون 

 )ب(لألمم املتحدة

ــراد  أفــــــــ
الشــــرطة 

 )ج(املدنية
ــراد  األفــــــــــــــ
 اجملموع )د(العسكريون

 صفر - - صفر صفر أشكال أخرى 
 ١ صفر صفر صفر ١ اجملموع 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
 الالجئني

 ١ - - صفر صفر ممارسة اجلنس مع القصر

 ١ - - ١ صفر مقايضة فرص العمل باجلنس 
 صفر - - صفر صفر ممارسة اجلنس مع البغايا 
 ٤ - - ٤ صفر التعدي اجلنسي 
 ١ - - ١ صفر االغتصاب 
طلب اجلنس من الالجئات (أشكال أخرى  

 )مقابل نقود أو مساعدة عينية
 ٣ - - ٣ صفر

 ١٠ صفر صفر ١٠ صفر اجملموع 
 ١ - - ١ صفر ممارسة اجلنس مع القصر طوعي األمم املتحدةتبرنامج م

 صفر - - صفر صفر مقايضة فرص العمل باجلنس 
 صفر - - صفر صفر اياممارسة اجلنس مع البغ 
 صفر - - صفر صفر التعدي اجلنسي 
 صفر - - صفر صفر االغتصاب 
 ١ - - ١ صفر )سلوك لفظي غري الئق(أشكال أخرى  
 ٢ صفر صفر ٢ صفر اجملموع 

 ٥١ ٤٣ ٢ ٣ ٣ ممارسة اجلنس مع القصر اجملاميع
 ٢ صفر صفر ١ ١ مقايضة فرص العمل باجلنس 
 ٣٤ ٢٢ ٣ صفر ٩ غاياممارسة اجلنس مع الب 
 ٩ ٢ ٢ ٤ ١ التعدي اجلنسي 
 ١٥ ١٠ ١ ٢ ٢ االغتصاب 
 ١٠ ٣ ١ ٤ ٢ أشكال أخرى 
 ١٢١ ٨٠ ٩ ١٤ ١٨ اجملموع 

  
 . من النظام اإلداري للموظفني٣٠٠ واجملموعة ٢٠٠ واجملموعة ١٠٠تشمل مجيع املوظفني الدوليني واملعينني حمليا وفقا للمجموعة  )أ( 

 دى املتعاقدين واالستشاريني واملوظفني الفنيني املبتدئني ومتطوعي األمم املتحدةتشمل فرا )ب( 
 .تشمل وحدات الشرطة الفعلية يف إدارة عمليات حفظ السالم )ج( 
 .ريتشمل أفراد الوحدات العسكرية وضباط األركان العسكريني التابعني لألمم املتحدة واملراقبني العسكريني وضباط االتصال العسك )د( 
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 املرفق الثاين
مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة         (٢٠٠٤حالة التحقيقات الـيت أبلـغ عنـها يف عـام              

 )خبالف إدارة عمليات حفظ السالم
  
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣١حالة التحقيقات يف   

 الكيان
ــوع االدعـــاءات   جممـ

 الواردة

ادعــــاءات غــــري 
ــة   ــة بأدلـ مدعومـ
كافيــة أو أغلــق  

 ملفها
ادعـــــاءات 

 علقةم

ــر   ــت إىل املقـــ ــاءات أحيلـــ ادعـــ
إلجـــراء مزيـــد مـــن التحقيقـــات 

ــأهنا ــا   ،بش  وميكــن أن تتخــذ فيه
 إجراءات تأديبية

 ١ صفر ١ ٢ اليونيسيف
 صفر ١ صفر ١ برنامج األغذية العاملي

ــة   ــدمات الرقابـ مكتـــب خـ
 الداخلية

 صفر صفر ١ ١

مفوضــــية األمــــم املتحــــدة 
 لشؤون الالجئني

 صفر ٤ ٦ ١٠

 متطـــوعي األمـــم  برنـــامج
 املتحدة

 صفر ١ ١ ٢
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 املرفق الثالث
  حالة التحقيقات-إدارة عمليات حفظ السالم   
 )٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ -يناير / كانون الثاين١(  

  
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ت يف حالة التحقيقا

 جملس التحقيق األوليةالتحقيقات   
 
 
 

 فئة املوظفني
 

العــدد الكلــي 
ألفــراد حفــظ 

 السالم
 

ــوع  جممــــــــ
ــاءات  االدعـ

 )أ(واردةــال
)١( 

ادعـــــاءات مل 
ــيس ــر رئـــ يـــ
البعثة ضرورة  
الختــاذ إجــراء 
 آخر بشأهنا

)٢( 

ــاءات  ادعـ
 معلقة

)٣( 

ادعــــــــــــــاءات 
أحيلـــــــــت إىل 
ــاذ   ــر الختـــ املقـــ
ــراءات إجـــــــــــ
 تأديبية بشأهنا

)٤( 

ادعـــــــاءات 
ــري  غـــــــــــــــ
ــة  مدعومــــــ
 بأدلة كافية

)٥( 

ــاءات  ادعـ
ــت  أحيلــــ
إىل جملــس 

 يقللتحق
)٦( 

ــاءات  ادعـ
 معلقة

)٧( 

ادعـــــــاءات 
ــة  مدعومــــــ
 بأدلة كافية

)٨( 

ــاءات  ادعـ
غـــــــــــــري 
ــة  مدعومــ
بأدلـــــــــــة 

 ةــيـكاف
)٩( 

 - - - - ١ ٧ ٧ ١ ١٦ ١٢ ٢٩٩ )ب(املوظفون املدنيون
 صفر صفر ٢ ٢ ٤ - ٢ ١ ٩ ٦ ٧٥٧ )ج(الشرطة املدنية
 ٥ ٥٣ ١٣ ٧١ صفر - ٤ ٥ ٨٠ ٥٨ ٢٧٤ )ج(العسكريون
 ٥ ٥٣ ١٥ ٧٣ ٥ ٧ ١٣ ٧ ١٠٥ ٧٧ ٣٣٠اد حفظ السالمجمموع أفر

  
 .٦ إىل ٢جمموع األعمدة من  )أ( 

 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٩العدد الكلي لألفراد املدنيني التابعني لألمم املتحدة يف  )ب( 
 .٢٠٠٥مارس / آذار٣العدد الكلي ألفراد الشرطة املدنية واألفراد العسكريني يف  )ج( 

 


