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 توطئة   

ال يزال تعزيز فعاالياة عملياات األمم المتحادة لحفظ السااااااااااااااالم في طليعاة م اادرة العمال من أجال يفظ   
لذلك الساااااالم  فال فاأة والفعالية في ت وين ونشااااار األفراد النظاميين عنصااااار ييوي من عناصااااار هذه الراة   

والنشاار، اما في ذلك توضاايد األدوار والمسااؤوليات داخل    نوي  سااث في مجالي الت ن نهج متسااث ومب  العملإن ف
عملية أكثر كفاأة،   وجود األمانة العامة لألمم المتحدة وكذلك ال عثات الميدانية والدول األعااااااااااااأ، يااااااااااامن

يفظ السااااالم في الميدان اساااارعة أك ر  دو جن نتاتج أفااااال  ويشاااامل ذلك ال درة عل  نشاااار  ب   اتيالنهاية، ي  وفي
لمعاايير   وف اال   عل  األداأ ادرات  الو   التااهاب العمليااتيوكاذلاك  األدوات    م ماا يلزم منلاديهكون  ي وضااااااااااااااماان أن  

 المتحدة لتنفيذ واليات مجلس األمن افعالية  األمم

مع دة وتعتمد عل  عملية في عمليات األمم المتحدة للسااالم  همونشاار   أفراد نظاميين  ت وينإن عملية  
امة لألمم المتحدة والدول األعاااااااااااااأ وال عثات الميدانية لألمم المتحدة  بين األمانة الع سااااااااااا ل التفاعل ال ناأة

،  افراد شرطة ا ا وات/ها ال لدان المساهمة  اع ت ا التعهدات التي ن بينهعدد من العوامل، م  بواساةتشكل  هي ت و 
بين األمانة العامة لألمم المتحدة   الراااة  وعملية صاااانع ال رار الختيار الويدات داخل األمم المتحدة، والعالقة

المعتمد من الدول األعاااااااأ،   الت اليش  ، وةطار سااااادادبعدهوالدول األعاااااااأ، وت ييم معايير ما ق ل النشااااار و 
ال يود اللوجسااتية التي تؤ ر   وكذلكواللواتد والسااياسااات المتعل ة ااسااتردام أموال األمم المتحدة، وقواعد الشااراأ  

 للمعدات المملوكة للويدات واألفراد الن ل االستراتيجي  في

  
 الغرض والنطاق   

هذا الدليل مشاااااااورة عملية للدول األعاااااااااأ في األمم المتحدة واألمانة العامة لألمم المتحدة  ساااااااديي  
ها وةعدادها ن وي  لويدات العساااااااكرية وويدات الشااااااارطة المشاااااااكلة وت لترايط  الوال عثات الميدانية اشاااااااان عملية  

السااااااتراتيجي بين الدول  ا علاتفمن ال د اإلجراأات والراوات، بدأال ونشاااااارها، من أجل عمليات السااااااالم  ويحدِّ 
كفاأات ومهارات   األعاااااااااااأ واألمانة العامة لألمم المتحدة، إل  نشااااااااار أفراد عساااااااااكريين وأفراد شااااااااارطة ذوي 

 العمليات  نا ةومعدات كافية في م

  ين الفئت   اتينة  وتشااكل هلكشاا مالشاارطة  الوويدات    ( 1) عسااكريةالويدات  الونشاار    ت وينالدليل   تناولوي  
  أشاااير بوضاااوأ إل  أي اختالفاتقد متشاااابهة  و  عمليات  هم ونشااارهم ت وين عمليات  و معظم األفراد المنتشااارين،  

، إجراأات الت ييم  الشاارطة المشااكلةالدليل  يير أن هذا الدليل ال يشاامل، في ما يتعلث بويدات   هذا  في  بينهما
مليات الساااالم، وظروش نشااارها، ودور اكفاأة وفعالية في عها  ونشااار   ويدات الشااارطة المشاااكلةلاااامان اختيار  

  ناال اسااتردامها ويدوده، اما في ذلك في من ييثها في الميدان  لي شااغوت وين ويدات الشاارطة المشااكلة، وت 
  عليها نهج الشااااااااارطة في األمم المتحدة، المنصاااااااااو  عليها في  ن نيما يتعلث ااساااااااااتردام ال وة، والييم التي ي 

اإلجراأات  دليل الال يشاامل     وبالمثل،( 2) دارة عمليات السااالمة إلاعاالت   شاا  ة الشاارطة التوجيهات الصااادرة عن

 __________ 

، عل  الويدات المشااااكلة المنتشاااارة في ال عثات الميدانية التي تدخل مع مراعاة ما ي تااااايه اختالش الحالسااااينا ث هذا الدليل أياااااال،  (1) 
 ضمن اختصا  إدارة الشؤون السياسية وبناأ السالم 

 عمليات األمم المتحدة لحفظ السااااااااااالم  سااااااااااياسااااااااااة إدارة عمليات يفظ السااااااااااالم/إدارة الدعم الميداني المتعل ة بويدات الشاااااااااارطة المشااااااااااكلة في   (2) 
وةجراأات التشغيل المويدة إلدارة عمليات يفظ السالم/إدارة الدعم الميداني )من حة( لت ييم ال درة العملياتية لويدات    )قيد التنييد( (  10- 2016) 

   )قيد التنييد( (  9- 2017راصة ) رسلة للعمل ضمن عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم وال عثات السياسية ال الشرطة المشكلة المُ 
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ضاا اا الشاارطة وخ راأ الشاارطة المدنية المنتشاارين كجزأ من   شااؤون   )الشاارطة والجي ( وةدارة  المتعل ة ااألفراد
  ( 3) الموجودة االفعل يةو اتث التوجيهالمجموعة من  ناولها فيتم ت إذ  “فرل الشرطة المترصصة”

دلياال المعاادات المملوكااة هااا  بين   منو الاادلياال محاال الم اااده التوجيهيااة والو اااتث ال اااتمااة،  هااذا  وال يحاال   
 عن م التفاعل بين األمم المتحدة والدول األعااااااااااأ فيها اشااااااااان الم ال  المسااااااااددةنظِّّ ي ل يزا الي ذال،  للويدات

في    ةمدرج  يللمراجع الم يارية/العليا كما ه ع  ضاا اخفي ال عثات الميدانية  والدليل  ةشاار ت ن ملويدات المشااكلة الا
السااااااياسااااااات  و أن ي رأ ااالقتران مع الم اده التوجيهية يلزم  شااااااامال و   دليال المرفث ااأ  وين غي أال يعت ر الدليل

األمم المتحدة والموجزة  الصاااادرة عن م ر  هاونشااار   ن الويداتي ت و األخرى ذات الصااالة، المتعل ة ب واإلجراأات  
 اأ الدليل جز في جميع أ

 
  والقدرة  إنشؤؤؤا  ا  وصؤؤؤالحية  السؤؤؤالم  لحفظ  المتحدة األمم  لعمليات  النظامية  العناصؤؤؤر  إنشؤؤؤا   مسؤؤؤيولية

 إنشا  ا على
له صاااااااااليية اإلذن ل عثة ما ووضااااااااع واليتها، اما في ذلك الحد األقصاااااااا    مجلس األمن

العساااااكريون، والمراق ون العساااااكريون، وضااااا اا المساااااموأ اه لل وات )األفراد  
 األركان، وأفراد الشرطة، وأفراد ويدات الشرطة المشكلة( 

لها صاااااليية المواف ة عل  تمويل ال عثة، اما في ذلك ما يتعلث اعناصاااارها  الجم ية العامة
 النظامية 

وت وينها واإلشاااااراش عليها،  تتول  المساااااؤولية عن ترايط العمليات المع دة  إدارة عمليات السالم
 بدعم من إدارة الدعم العملياتي 

إدارة الشاااااااؤون الساااااااياساااااااية 
 وبناأ السالم

تتول  المسااؤولية عن اإلشااراش عل  أنشاااة بناأ السااالم وال عثات السااياسااية 
 الراصة، بدعم من إدارة الدعم العملياتي 

الت اليش والمتال ات اللوجساااتية/اإلدارية  تتول  المساااؤولية عن إطار تساااديد   إدارة الدعم العملياتي
 المرت اة اال درات المشّكلة 

االسااااااااااااااااتااراتاايااجااياااااااات   إدارة 
والسااااااااااااااياااسااااااااااااااااات اإلداريااة 

 ومساتل االمتثال

تماارس الساااااااااااااالااة عل  نااال المنظوماة عل  الجواناب الرتيسااااااااااااااياة المتعل اة 
 االموظفين والميزانية والمالية والمشتريات 

الترايط عل  الصاااااااااااعيدين العملياتي والت تيكي بهدش تنفيذ  مساااااااااااؤولة  عن   ال عثات الميدانية
 الوالية، وتدبير عملياتها، ويصر الموارد التي ُعهد بها إليها 

 __________ 

؛ اختيار خ راأ األمم المتحدة العساكريين  8-2009، المرجع  أدوار خ راأ األمم المتحدة العساكريين الموفدين في مهمة ومعايير تدري هم (3) 
الموفدين في مهمة في اعثات األمم المتحدة لحفظ الساااااااااااالم ونشااااااااااارهم وتناوبهم وتمديد فترة خدمتهم ون لهم وةعادتهم إل  الوطن )دليل 

؛ الم اده 19-2019، المرجع  المويدة المتعل ة بت ييم خدمة أفراد ضاااااااا اا الشاااااااارطة في ال عثات  ل؛ إجراأات التشااااااااغي2010ال عثة(،  
  (؛34-2019التوجيهية إلدارة عمليات السااالم اشااان فرل الشاارطة المترصااصااة الموفدة في مهمة في عمليات األمم المتحدة للسااالم )

؛  2007يزيران/يونيااه    29السااااااااااااااالم )الم اااده التوجيهيااة لااااااااااااااا اااا شاااااااااااااارطااة األمم المتحاادة الموفاادين في مهمااة في عمليااات يفظ  
DPO/PD/2006/00135)ايير األمم المتحدة لتدريب ض اا الشرطة ق ل النشر؛ مع  
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 تمارس سلاة سيادية لها آ ار هامة عل  نشر ال عثات وعملياتها  ال لدان المايفة

الاامساااااااااااااااااااااهااماااااااة  الاا االااااااادان 
ا وات/ال لادان المساااااااااااااااهماة 

 اافراد شرطة

بة ومجهَّزة اال امل مساااااااااااؤولة  عن   بين ومجهَّزين/ويدات مدرَّ توفير أفراد مدرَّ
 وعل  استعداد إلجراأ واستدامة العمليات وف ال للوالية 

يمكنهم ت ديم الردمات األساااااسااااية لعمليات يفظ السااااالم، مثل توفير الساااالع  المتعاقدون التجاريون 
 لدعم ال عثات  والردمات واألعمال األساسية

  
ونشااااااار الويدات    ت وينعكس أي توجيهات جديدة أو من حة اشاااااااان ي اانتظام ل  يلالدل  اث هذحدَّ ي وسااااااا  
في مكتب الشااؤون العسااكرية،   موجودة، الداترة ت وين ال واتتتول  و و/أو ويدات الشاارطة المشااكلة   العسااكرية

دمساؤولية  ، الموجود في شا  ة الشارطة، وكالهما في إدارة عمليات الساالم،ني عي وقسام االختيار والت  الدليل    تعهُّ
حاجة  الت  قتاا إذا ا  قسام االختيار والتعيينأو   داترة ت وين ال واتوتحديثه  وين غي للدول األعاااأ االتصاال ب 

 أي توضيد اشان محتوى الدليل 
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 مقدمة  -   الفصل األول 

  :، هية إل  خمس مرايللكشاااا مالشاااارطة  العسااااكرية وويدات  الويدات  الونشاااار    ت وينتن ساااام عملية  
ال لدان المساااااااااااهمة ا وات/ال لدان المساااااااااااهمة اافراد  ما ت ّونه و؛  الترايطو ؛نظام تاهب قدرات يفظ السااااااااااالم

  ويرد وصااف ل ل مريلة من المرايل الرمس في فصاال منفصاال من النشاار؛ وق ل النشاارما   ةلمريو  ؛شاارطة
ية ذات الصاالة  توجيهالفصاال الثالث  وتصااف الفصااول األنشاااة الرتيسااية والنواتج والو اتث ال  أال منالدليل، بد

بين   ال اساااااتراتيجي   الل عفات افعالية وكفاأة  همحفظ الساااااالم ونشااااار ل األمم المتحدة دو جن ت وين  يتالب و ل ل مريلة   
الفصاال التالي    يِّّن، ي اتال و ين  ت و الدول األعااااأ واألمم المتحدة  وق ل التركيز عل  المرايل الفردية لعملية 

 االستراتيجي  علافهذا الت 
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 التفاعل االستراتيجي  -   الفصل الثاني 

 الحوار االستراتيجي بين األمم المتحدة والدول األعضا   
العسااااكرية وويدات الشاااارطة  من الاااااروري ات اج نهج اسااااتراتيجي واسااااتشاااارافي في ت وين الويدات   

المشااكلة من أجل تل ية الالب ال  ير عل  جنود لحفظ السااالم من األمم المتحدة قادرين عل  العمل  والحوار 
المساااااتمر بين الدول األعاااااااأ في األمم المتحدة واألمانة العامة لألمم المتحدة أمر ال بد منه لتمهيد الاريث  

أك ر من الفعالية وال فاأة  والتفاعل مع الدول األعاااااااااأ من أجل    أمام ت وين قوات يفظ ساااااااالم تتسااااااام ا در
إبراز ياااااورها والتعرش عل  قدراتها، وكذلك ال يود العملية والسااااياسااااية، يمكِّن األمم المتحدة من التعامل مع 
مساااااااااااااااالاة ت وين/تعيين أفراد نظااميين مع التركيز عل  الماديين المتوسااااااااااااااط والاويال  وباالمثال، يمّكن الحوار  
االساااااتراتيجي الدول األعاااااااأ الراس ة في المسااااااهمة في عمليات يفظ الساااااالم من الترايط واإلعداد اشاااااكل  
أفااال الرت اطاتها وتعهداتها اما يتالأم مع متال ات األمم المتحدة  وخالصااة ال ول إن التفاعل االسااتراتيجي  

د شااارطة المحتملة يمكن يفظة الساااالم من بين األمم المتحدة وال لدان المسااااهمة ا وات/ال لدان المسااااهمة اافرا
 االنتشار في الوقت المناسب مزودين اال درات المناس ة 

وتسااامد الترتي ات المترذة عل  نحو جيد إلعداد ال وات وت وينها/تجنيد أفراد الشااارطة ل ل من األمم  
تستوفي ال درات العسكرية  المتحدة وال لدان المساهمة ا وات/ال لدان المساهمة اافراد شرطة من العمل عل  أن

وقدرات الشااااااارطة المنشاااااااورة معايير األمم المتحدة ومتال اتها  ويمكِّن الفهم ال امل ل درات يفظ الساااااااالم التي 
تحتااج إليهاا األمم المتحادة، والموارد التي يمكن للادول األعااااااااااااااااأ أن ت ادمهاا، من اترااذ خاوات نحو األخاذ  

ترايط المعنية بتشااااااااااااكيل ال وات االسااااااااااااتراتيجية وقدراتها ونظام تاهب بنهج محوره ال درات  ومنتجات خلية ال
قدرات يفظ السااالم، الم ينة في الفصاال الثالث، هي األدوات الرتيسااية لهذا التفاعل  كما أن الحوار ال ناأ بين  

ز األمانة العامة لألمم المتحدة والدول األعاااأ يشاجع عل  وجود عدد أك ر من المسااهمين، األمر الذي ي  عزِّ
 بدوره شرعية عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم ويحفز عل  ت اسم األع اأ عل  نحو متوازن 

 
 خلية التخطيط المعنية بتشكيل القوات االستراتيجية وقدرات ا  

ت ع المساؤولية الرتيساية عن ترايط ال درات عل  المديين المتوساط والاويل في ما يتعلث امتال ات  
العساااكرية وويدات الشااارطة المشاااكلة وتنسااايث التفاعل االساااتراتيجي مع الدول األعاااااأ عل  عاتث الويدات  

خلية الترايط المعنية بتشااكيل ال وات االسااتراتيجية وقدراتها )”الرلية“(، مسااترشاادة في ذلك اشاا  ة السااياسااات  
الشااااارطة  وت من األهداش  العامة والت ييم والتدريب/إدارة عمليات الساااااالم ومكتب الشاااااؤون العساااااكرية وشااااا  ة  

 الرتيسية للرلية في ما يلي:

ضااامان تفاعل األمم المتحدة االسااات اقي والمنساااث واالساااتشااارافي والمساااتدام مع الدول األعاااااأ من  (1) 
 أجل ت وين/تعيين ونشر ال درات الالزمة لحفظ السالم؛ 

في يفظ السااااالم وةمكاناتها   اكتساااااب فهم شااااامل وقابل للتنفيذ ل درات كل دولة من الدول األعااااااأ (2) 
 للمساهمة في اعثات األمم المتحدة؛

دعم الترايط المنهجي والمتساث من أجل االساتجااة لاليتياجات المسات  لية من قدرات يفظ الساالم   (3) 
 في األجلين المتوسط والاويل  
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اافراد شااااارطة،  وتدير الرلية نظام تاهب قدرات يفظ الساااااالم وتتفاعل مع وال لدان المسااااااهمة ا وات/ 
 ولذلك ل ي ت ون التعهدات التي قاعت لعمليات يفظ السالم التااعة لألمم المتحدة مو ول بها ومحدَّ ة داتمال 

وتتول  الرلياة إعاداد ايتيااجاات عملياات يفظ السااااااااااااااالم التاااعاة لألمم المتحادة من ال ادرات واإلبال   
ورقة  ع الدول األعاااااااااأ  وترد هذه التفاصااااااايل في المشااااااااورات م عنها، اساااااااتنادال إل  الراط الداخلية وكذلك

، التي ت ل  الدول األعاااااأ االثغرات الحالية وااليتياجات المساااتجدة لعمليات المتال ات من ال درات النظامية
يفظ السااااااااااااالم التي ت ودها األمم المتحدة  كما ت ين هذه الورقة مجموعة من ال درات التي من شااااااااااااانها تعزيز  

الحالية واالساااتجااة للظروش المتغيرة التي ُنشااارت أو ساااُتنشااار فيها  وتصااادر كل  ال ة أشاااهر  فعالية العمليات 
  https://pcrs.un.orgوهي متاأ في الموقع الش كي لنظام تاهب قدرات يفظ السالم: 

والمحتملين ا درات يفظ الساالم   وتدعم الرلية وتنساث التفاعل االساتراتيجي مع المسااهمين الحاليين  
ويمكنها، عند االقتااااأ، أن تساااعد عل  تيسااير إقامة الشااراكات التنفيذية والراصااة ب ناأ ال درات في ما بين  

 الدول األعااأ 
 

 بنا  القدرات ودعم التعاون   
 

 :الر يسية التوجي ات
  16-2015سياسة ضمان التاهب العملياتي وتحسين األداأ، المرجع  • 
الم اده التوجيهية المتعل ة اإعداد جنود ال لدان المساااهمة ا وات في اعثات يفظ السااالم للتاهب  • 

 08-2016العملياتي، المرجع 

 الويدات العسكرية أدلة • 

السااااااياسااااااة المتعل ة بويدات الشاااااارطة المشااااااكلة في عمليات يفظ السااااااالم التااعة لألمم المتحدة  • 
 10-2016)من حة(، المرجع 

رسالة للعمل إجراأات التشاغيل المويدة )من حة( لت ييم ال درة العملياتية لويدات الشارطة المشاكلة المُ  • 
 ( تنييد ( )قيد ال 9- 2017ضمن عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم وال عثات السياسية الراصة ) 

 11-2019المرجع إجراأات التشغيل المويدة لت ييم أداأ ويدات الشرطة المشكلة،  • 

 01-2019الم اده التوجيهية لنظام تاهب قدرات يفظ السالم، المرجع  • 

 02- 2019الم اده التوجيهية لمستوى االنتشار السريع لنظام تاهب قدرات يفظ السالم، المرجع  • 

موارد يفظ   كزمر  في موقعحفظ الساالم متاية للدول األعاااأ  ا   ية الراصاةتوجيهالمواد  الجميع  • 
  https://research.un.org/ar/peacekeeping-community:  عل  ش كة اإلنترنت لسالما

  
ول ي ت ون اعثات يفظ الساااااااالم وال عثات الساااااااياساااااااية الراصاااااااة فعالة، يجب أن تفي قدرات الدول  

المتحدة ومتال اتها الراصة اال عثات  وقد شرعت األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية  األعااأ امعايير األمم 
والدول األعاااااااااااااأ في بذل جهود مرتلفة ل ناأ ال درات من أجل مسااااااااااااعدة ال لدان المسااااااااااااهمة ا وات/ال لدان 

ولئن كانت الدول  المساهمة اافراد شرطة الحالية والمحتملة عل  إنشاأ وتعزيز قدراتها في مجال يفظ السالم  
األعااااأ مسااؤولة عن تدريب قواتها وشاارطتها لنشاارها في عمليات يفظ السااالم، فإن دواتر التدريب المت املة 
في شا  ة الساياساات العامة والت ييم والتدريب هي المساؤولة، مع مكتب الشاؤون العساكرية وشا  ة الشارطة، عن 

https://pcrs.un.org/
https://research.un.org/ar/peacekeeping-community
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الصااااااااااالة، االتعاون الو يث مع كيانات األمم المتحدة  وضاااااااااااع معايير التدريب وتوفير مواد التدريب والدعم ذي
  وفي هذا الدور، تاااااع داترة التدريب المت امل سااااياسااااات ومواد  ( 4) األخرى التي ت دم إسااااهامات مترصااااصااااة

تدري ية في مجال يفظ الساااالم وتدعم الدول األعاااااأ من خالل إجراأ دورات تدري ية للمدرِّبين، ونشااار أفرقة  
ار إقرار برامج التدريب، ويير ذلك من المساااااعدات  وبالنساااا ة لل لدان المساااااهمة ا وات تدريب متن لة، وةصااااد

المحتملة، تتاااامن أدلة ويدة الشاااؤون العساااكرية إرشاااادات هامة ل ناأ ال درات  وتدعم األدلة تشاااكيل الويدات  
ت الالزمة إلعداد العسااااااااااكرية لعمليات األمم المتحدة لحفظ السااااااااااالم، وتزود ال لدان المساااااااااااهمة ا وات ااألدوا

جنودها في وقت م كر، وتوفير المعدات والويدات الالزمة للنشاااااااااار، وف ال لاليتياجات الم يَّنة في عملية نظام 
د   الساياساة المتعل ة بويدات  تاهب قدرات يفظ الساالم  وبالنسا ة لل لدان المسااهمة اافراد شارطة المحتملة، تحدِّ

شاروا النشار، ودور وت وين ويدات الشارطة   لتااعة لألمم المتحدةالشارطة المشاكلة في عمليات يفظ الساالم ا
المشاااااكلة في ال عثات، وسااااالوكها في الميدان، وتتاااااامن تحديدال واضاااااحال للمهام، واالساااااتردام المناساااااب لل وة، 
ومعايير السلوك والمساألة، اما في ذلك في أخار ياالت سوأ السلوك المتصلة ااستردام ال وة أو االستغالل  

 ي ات الييادة والسيارة، من بين أمور أخرى واالعتداأ الجنسيين، وترت 

وتساااااااااااااااعد داترة التادريب المت اامل أياااااااااااااااال مراكز التادريب المت ااملاة في ال عثاات التاااعاة ل عثاة يفظ   
الساالم عل  ما تعمله لوضاع وت ديم التدريب التوجيهي داخل ال عثات والتدريب المساتمر الرا  اال عثات في  

يات يفظ السااااااااالم في خااها الشاااااااااملة للتدريب في ال عثات  كما أن عدة مجال يفظ السااااااااالم، وةدماج أولو 
منتديات دولية تتيد الفرصاااة لتنسااايث التدريب عل  عمليات يفظ الساااالم، مثل الراااة الدولية لمراكز التدريب 

 عل  يفظ السالم وعدة مراكز وراااات وطنية وةقليمية للتدريب عل  يفظ السالم 

ة أن تسااااااعدا عل  تحديد الشاااااراكات التنفيذية المحتملة والراصاااااة ب ناأ ال درات  ويمكن للرلية والداتر  
في ما بين الدول األعااأ من خالل آلية تنسيث صغيرة  وبالنس ة للدول األعااأ التي تتالع إل  المساهمة  

عمهاا ول نهاا قاد ال تفي امعاايير األمم المتحادة من يياث المعادات أو التادرياب، هنااك عادة طرل لتسااااااااااااااهيال د
لعمليات يفظ السااااالم  فعل  ساااا يل المثال، يمكن لدولة عاااااو أكثر خ رة أن ترشااااد ال لدان المساااااهمة ا وات 

ال لدان المسااااااااهمة اافراد شااااااارطة في مريلة ما ق ل النشااااااار، وكذلك من خالل عمليات النشااااااار المشاااااااتركة  أو
ع الدول األعااااااااأ عل  العمل مع الرلي  ما) ة والداترة لتحديد الشااااااراكات  يساااااام  االنشاااااار المشااااااترك(  وتشااااااجَّ

الممكنة  كما يمكن لداترة ت وين ال وات وقساام االختيار والتعيين إسااداأ المشااورة لها اشااان لواتد األمم المتحدة 
 وسياساتها ودعم الم ادرات الراصة اال عثات 

ب عل  والتعااون بين األمم المتحادة والمنظماات اإلقليمياة أمر  ضااااااااااااااروري، وذلاك جزتياال لتل ياة الالا  
ُأضاااااااافي الاااع المؤسااااااااسااااااااي عل  أطر وطراتث التعاون بين األمم  مرتلف أنواج عمليات يفظ السااااااااالم  وقد

المتحدة واالتحاد األفري ي واالتحاد األوروبي وراااة أمم جنوب شاارل آساايا، والجامعة العربية، ومنظمة األمن 
األطلسااااااااااااااي، ومنظماة معااهادة األمن والتعااون في أوروباا، ومنظماة الادول األمريكياة، ومنظماة يلف شااااااااااااااماال  

الجمااعي  وي ود مكتاب األمم المتحادة لادى االتحااد األفري ي يوار الشااااااااااااااراكاة مع االتحااد األفري ي في األمااناة 
العامة لألمم المتحدة  وبالنس ة لساتر المناطث، ينسث فريث الشراكات داخل ش  ة السياسات والت ييم والتدريب 

 هذا الحوار 

 __________ 

قد يشاااااامل ذلك إسااااااهامات مترصااااااصااااااة تتعلث احماية المدنيين، وي ول اإلنسااااااان، ويماية الافل، والعنف الجنسااااااي المرت ط االنزاج،  (4) 
 واالعت ارات الجنسانية، من بين مجاالت أخرى 
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لمتحدة أياااااااال أن تساااااااعد في التعرش عل  أي دولة عاااااااو تحتاج إل  موارد محددة  ويمكن لألمم ا 
وأن تااااهي تلك الدولة العاااو بدولة قادرة عل  توفير تلك الموارد ومسااتعدة لذلك  وبالنساا ة للدول األعااااأ  

لي ها التي تساااهم بويدات شاارطة مشااكلة، قد يكون ذلك مفيدال اشااكل خا  ألن ت نيات الشاارطة الحديثة وأسااا
المستردمة في يفظ السالم وكذلك متال ات المعدات المترصصة قد ترتلف اختالفال ك يرال بين عمليات األمم 
المتحدة والمهام الوطنية  لذلك فإن وضاع ترتي ات الشاراكة وتاويرها وةضافاأ الاااع الرسامي عليها في الوقت  

 عة أك ر عند الحاجة المناسب سيمكن الدول األعااأ من نشر ال درات ال افية اسر 
 

 المتحدة لألمم العامة لألمانة التنسيقي الدور
ال بد من التنسااااايث الفعال بين الدول األعاااااااأ واألمانة العامة لألمم المتحدة، وكذلك داخل األمانة  

والنشاااار ااك ر قدر ممكن من السااااالسااااة والساااارعة    ن ي تعي ال / ن وي   عملية الت   سااااير العامة لألمم المتحدة، ل ي ت 
إدارة عمليات   بين وهذا يتالب تزامنا ساااااااالسااااااااا بين إدارة عمليات السااااااااالم وةدارة الدعم العملياتي وداخلهما، و 

ا يسامد عل  سا يل المثال ااالنت ال  مم   ، اافراد الشارطة / ل لدان المسااهمة ا وات وا إدارة الدعم العملياتي  / الساالم 
 وين/التعيين إل  النشااااار  كما يتالب اساااااتمرار التفاعل بين ال لدان المسااااااهمة ا وات/ال لدان  اسااااارعة من الت 

 العمليات  تلك المساهمة اافراد الشرطة واألمانة العامة لألمم المتحدة لامان إيراز ت دم مارد في  

 لت ون  2015في عام   خلية التخطيط المعنية بتشؤكيل القوات االسؤتراتيجية وقدرات اتاساسات  وقد  
  ومن المهم اإلشاارة  دي  عين المتوساط والعمليات ت وين ال وات عل  المدي   لتنسايث  سايي ت ر لا  محاورال  امثااة

ات االساااااتشااااارافية بين ال لدان المسااااااهمة ا وات/ال لدان د  احإل  أن الرلية هي جهة فاعلة رتيساااااية في الم
 السالم المساهمة اافراد الشرطة واألمم المتحدة اشان إنشاأ قوات يفظ 

في شا  ة الشارطة هما   نيعيوالت  قسؤم االختيارفي مكتب الشاؤون العساكرية و  اتتكوين القو   دا رةو  
في    نها ونشاااارهاعيي ها وت ن وي  اختيار الويدات العسااااكرية وويدات الشاااارطة وت ا   المكلفانال يانان الرتيساااايان  

مناوب المعني اكل اعثة في داترة ت وين ال وات العمليات األمم المتحدة لحفظ السااالم  ويتفاعل الاااااط  
النشاااار،  /ني تعي ال/نوي  وقساااام االختيار والتعيين مع الدول األعااااااأ في جميع خاوات عملية االختيار/الت 

داترة ت وين ال وات   كل من ثنساااااِّّ ي االتصاااااال الرتيساااااية لل عثات الداتمة لدى األمم المتحدة  وسااااا   جهةوهو 
شاااااااااااااااارك في الراوات  ي مع كيااناات األمم المتحادة األخرى و   ،عل  التوالي  ،قساااااااااااااام االختياار والتعيين وأ

إل  زياارات الت ييم    اتال ادر   نم وضااااااااااااااع االيتيااجااتمن    بادأال   -نشاااااااااااااار  الو   الرتيسااااااااااااااياة للت وين/التعيين
 التفاهم  راتمذك عل  مفاوضاتالو 

تصاااااال  جهة االإدارة الدعم العملياتي لت ون امثااة  في    لقدرات النظاميةشؤؤؤ دة دعم اأنشااااائت  وقد  
جميع المساااتل اإلدارية واللوجسااتية المتصاالة بت وين    فيوييدة لل لدان المساااهمة ا وات وبافراد الشاارطة  ال

 ومذكرات التفاهم والمعدات المملوكة للويدات وسداد الت اليش  اتال و 

في شاا  ة دعم ال درات النظامية هو المسااؤول قسؤؤم سؤؤياسؤؤات مالرات التفاام وسؤؤداد التكالي   و 
عن الساياساات واإلجراأات المتعل ة برد الت اليش إل  ال لدان المسااهمة ا وات وأفراد الشارطة والتح ث من 

دعم االجتمااعاات التي يع ادهاا الفريث العاامال المعني ااالمعادات و للويادات ومراق تهاا،  المعادات المملوكاة  
واإلجراأات المتعل ة اسداد ت اليش المعدات    دليل السياساتالمملوكة للويدات كل  الث سنوات وتحديث  

فظ الساالم  التااعة لل لدان المسااهمة ا وات عساكرية/أفراد شارطة المشاارِّكة في اعثات ي  المملوكة للويدات
االدراسااااة االساااات صاااااتية التي تجري كل أربع ساااانوات   الييامو ، (ياليال   A/75/121) وبمراق ة تلك المعدات

https://undocs.org/ar/A/75/121
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المفاوضااااااات مع    وي ود ال ساااااام أياااااااال 67/261والتي يددتها الجم ية العامة في قرارها    رادفلت اليش األ
عساااكرية وويدات  الويدات  الال لدان المسااااهمة ا وات وبافراد الشااارطة في إعداد مذكرات تفاهم لدعم نشااار 

مشااكلة  ويعمل ال ساام بوصاافه مركز التنساايث الرتيسااي لالتصاااالت بين ال عثات الداتمة لل لدان الشاارطة  ال
المسااااتل المتصااالة اساااداد الت اليش ومذكرات التفاهم  فيالمسااااهمة ا وات وبافراد الشااارطة واألمانة العامة 

 والتعديالت الالي ة، ييثما ينا ث ذلك 

في شااا  ة دعم ال درات النظامية هو المساااؤول عن   ا قسؤؤم إدارة مطالدات سؤؤداد التكالي  واألدو 
ما يتعلث  ت اليش لل لدان المسااهمة ا وات عساكرية وأفراد شارطة في من دسادَّ ما ي يسااب وتحليل وتجهيز 

اافراد الويدات والمعدات الرتيسااااااية والدعم اللوجسااااااتي الذاتي، إل  جانب التعوياااااااات عن الوفاة والعجز 
معدالت اإليجار اإليجار الشااامل للردمات ويير الشااامل   احساااب  ال أيااا ة  اإلدار    ومت و لألفراد النظاميين   

لت اليش اد ت ديرات عِّ ل رارات الجم ية العامة وتُ  للردمات والصايانة المعمول بها في كل ويدة مشاكلة وف ال 
اإلدارة     لو ت المرت اة اساداد الت اليش لل لدان المسااهمة ا وات وشارطة إلدراجها في م تريات الميزانية  وت 

ال عثات الميدانية اإطار التح ث، مما يكفل وجود عمليات مناساا ة    عن ت يد كل اعثة منمسااؤولية  الأياااال 
 ة ليياس قدرات المعدات المنشورة والصالحة للردمة في ال عثات الميدانية ن ي مت وضوااط 

تشااااااغيلي هما إدارة الدعم ال ضاااااامنشؤؤؤؤ دة الدعم اللوجسؤؤؤؤتي   في  مكتب إدارة سؤؤؤؤلسؤؤؤؤلة ا مدادو 
عمليااة مالوبااة للمعاادات أو الراادمااات يير ال  وهااذه  طلؤب التوريؤد عمليااة  مكلفااان ا لاال يااانااان الرتيساااااااااااااايااان  

نوج الرادماة أو المعادات في إطاار برناامج   بساااااااااااااا بحالمشاااااااااااااامولاة في دليال المعادات المملوكاة للويادات  و 
شاااااا  ة الدعم ل  التااعداخل مكتب إدارة ساااااالساااااالة اإلمداد   عنيةالردمة الم/المعني العمل، ساااااايتول  المكتب

 اللوجستي الدور الرتيسي 
  

  

https://undocs.org/ar/A/RES/67/261
https://undocs.org/ar/A/RES/67/261
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 نظام تأاب قدرات حفظ السالم في األمم المتحدة  -   الفصل الثالث 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 :الر يسي الناتج
 مشاااااريع ذلك في اما السااااريع، النشاااار/3-1 المسااااتوى  من السااااالم  يفظ  قدرات تاهب نظام تعهدات • 

 الحموالت وقواتم التفاهم مذكرات
 

 :الر يسية التوجي ات
  https://pcrs.un.org: السالم يفظ قدرات تاهب لنظام الش كي الموقع • 

 16-2015 المرجع األداأ،  وتحسين العملياتي التاهب ضمان سياسة • 

 ،(من حة) الساااااالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات في  المشاااااكلة  الشااااارطة  بويدات المتعل ة الساااااياساااااة • 
 (التنييد قيد) 10-2016 المرجع

https://pcrs.un.org/
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  ضامن للعمل  المُرسالة  المشاكلة  الشارطة  لويدات العملياتية ال درة  ت ييم -  المويدة التشاغيل  إجراأات • 
 (التنييد قيد( )9-2017) السالم، لحفظ المتحدة األمم عمليات

 (10-2020 المرجع) واالستشارية الت ييمية الزيارات وةجراأ ترايط – المويدة التشغيل إجراأات • 

 المرجع اإلنسااااااان،  ي ول  مجال  في المتحدة األمم موظفي  سااااااوابث لفحص المتحدة األمم  سااااااياسااااااة • 
2012-18 

  
ألمانة العامة لألمم تي تساااااااااتعين بها الا  األداة األسؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤيةهو   ( 5) نظام تاهب قدرات يفظ الساااااااااالم 

هو ضااااامان   مانظال  ا درات يفظ الساااااالم  والهدش من هذا  المتعل ة تعهداتالالمتحدة والدول األعاااااااأ إلدارة  
، وذلك  ( 6) في الوقت المناسااب هاونشاار  في معايير األمم المتحدةسااتو اسااتعداد قدرات يفظ السااالم الجيدة التي ت 

 قاعدة ال يانات لألمم المتحدة سااااعدبتمكين الدول األعاااااأ من ت ديم تعهدات االمسااااهمات في المسااات  ل  وت 
وايد، مع تحديد الموارد التي   وضاعرطة المحتملة في مل لدان اافراد الشا اتساجيل ال لدان المسااهمة ا وات/ عل 

ذلك   عل   ترصااايصاااها لعمليات األمم المتحدة للساااالم في المسااات  ل وت ون قادرة في  الدول األعاااااأ ريبت 
نظام  الالترايط والنشاااااار  ويدعم  و   يني عت ال/نوي  ت الفي جميع عمليات   رتيساااااايال  عل  هذا النحو تؤدي دورال هي و 

معلومات مفصااااااالة عن  يتاااااااامنقرارات مساااااااتنيرة اشاااااااكل أفاااااااال ألنه واتراذ ختيار  الا ةعملي  عل   ةأي ويد
 التعهدات التي قاعتها ال لدان المساهمة ا وات/اافراد شرطة 

ل  يساااجَّ و أربعة مساااتويات مرتلفة من االساااتعداد والتاهب     فيف هذا النظام التعهدات المعلنة ويصااانِّّ  
بعد التح ث من يالة واسااااااااااااااتعداد و   األولاعمة في ال داية في المسااااااااااااااتوى تعهد وارد مع جميع الو اتث الدكل 

المتحدة وزيارة اساااااااتشاااااااارية  انية وف ا للساااااااياساااااااات   ألممل  دقيث  الويدة )الويدات( المتعهد بها من خالل ت ييم
من   المعدات المملوكة للويدة   ون ت   وبمجرد أن  الثاني رفع التعهد إل  المساااااااااااااتوى ات المعمول بها، يُ توجيهوال

ات  يتياااجااات الويااد الألمم المتحاادة  ل  أو عااام  محاادد  مع بيااان  ف ااةاتو م  هاااأفرادو   المتعهااد بهااا  المسااااااااااااااتوى الثاااني
  درةامغقواتم تحميل الشاااااحنات، وميناأ ال قد أبلغت عن الدولة العااااااو  وأن ت ون  العساااااكرية/ويدات الشااااارطة؛

وساااااتدع    الثالث المساااااتوى   ضااااامنالتعهد  فن ُيصااااا المالوب، والجداول الزمنية الم ترية لالساااااتعداد للنشااااار،  
ويتماشااااا  مساااااتوى    ( 7) الدول األعاااااااأ كل عام إل  التعهد بوضاااااع ويدات عل  مساااااتوى االنتشاااااار الساااااريع

النتشااااار السااااريع ولواأ لمع مفهوم األمم المتحدة  تمامال  نظام تاهب قدرات يفظ السااااالم في االنتشااااار السااااريع
بيان  /مسااااتوى االنتشااااار السااااريعات  ال  ت جميع م أن تسااااتوفي  مسااااتوى يجب عل  الويدات في هذا الو الاليعة   

، دون اعثات األمم المتحدة ايتياجات الويدة وأن ت ون جاهزة للنشاار في أي اعثة ميدانية يالية أو جديدة من
ث األمم المتحدة من جاهزية المعدات الالزمة للنشااااااااار  وتتح َّ   تهامن دعو   يومال  60، في يااااااااااون محاذير ةأي 

 من مستوى االنتشار السريع ض المتعهد بها من خالل التفتي  المادي في زيارة التح ث للويدة

 __________ 

ودخل طور التشااااااااغيل في   2015المتحدة للترتي ات االيتياطية في تموز/يوليه   يل نظام تاهب قدرات يفظ السااااااااالم محل نظام األمم (5) 
  2015أيلول/س تم ر  30

يدعم نظام تاهب قدرات يفظ الساالم تل ية ايتياجات إدارة الشاؤون الساياساية وبناأ الساالم لتوفير ال درات العساكرية والشارطية لل عثات   (6) 
 السياسية الراصة 

من نظام تاهب قدرات يفظ الساااااالم، وهو مساااااتوى النشااااار الساااااريع، مساااااتوى اختياري لل لدان المسااااااهمة ا وات/اافراد المساااااتوى الرااع   (7) 
ل في م اده  الشارطة ل لو  المساتوى الثالث  وترتلف عملية ت وين ال وات لمساتوى النشار الساريع عن العملية النموذجية كما هو مفصاَّ

 هية لنظام تاهب قدرات يفظ السالم( الم اده التوجي 01-2019توجيهية منفصلة )
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ل في نظام  البلدان المسؤاامة ققوات/البلدان قأفراد الشؤرطة تتع د وتسؤج    -  األولالمسؤتو     

 تأاب قدرات حفظ السالم
 

 :الر يسية التوجي ات

 https://pcrs.un.org: السالم يفظ قدرات تاهب لنظام الش كي الموقع • 

 السالم يفظ قدرات تاهب لنظام التوجيهية الم اده 2019-01 • 

 المرجع اإلنساااااااان،  ي ول  مجال  في المتحدة األمم موظفي  ساااااااوابث  لفحص المتحدة األمم  ساااااااياساااااااة • 
2012-18 

  
عملياات السااااااااااااااالم في المنصااااااااااااااة  ل من أجا  األعااااااااااااااااأ ت اديم تعهاداتهاا للويادات الاب من الادول يُ  

 التعهد وت ديم  استمارة   عن طريث ملأ   ( https://pcrs.un.org) اإلل ترونية لنظام تاهب قدرات يفظ السالم  
 الو اتث التالية: 

 بها،د ل درة المتعهَّ ل  بيانمذكرة شفوية مع  أ() 

 ،يمي نظت جدول  ب() 

 الرتيسية، المعداتا قاتمة  ج() 

 الذاتي، دعم اللوجستيمعدات الا قاتمة  د() 

 ادعاأات موجهة ضااااد أيااي ليساااات عل  علم   هادع تعهُّ  اشااااهادة تفيد اان الدولة العاااااو التي ت  ه() 
ان عمل أو االمتناج تفيد اانه ارت ب أو شاااارك، نتيجة إتي  الويدة )الويدات( المشااااركة  من أفراد فرد

عن عمل، في ارت اب أي فعل يرق  إل  مساااتوى انتهاك لل انون الدولي لح ول اإلنساااان أو ال انون  
 الدولي اإلنساني،

اتص  صااااااا خ، تحت خانة الوصاااااااف، أية ةين غي للدول األعاااااااااأ أن تدرج في االساااااااتمارة اإلل تروني  و() 
 ية قد ت ون لل درة المتعهد بها يات لعمأو قيود لتعهد، وتحت خانة المحاذير، أي محاذير ا  يتميز بها

من التفاصااااايل عن كيقية ت ديم    الم اده التوجيهية لنظام تاهب قدرات يفظ الساااااالم مزيدال   تاااااامنوت  
  ةرتلفلما  من مستويات االستعداد والتاهبضها  مستوا  التعهدات وكيقية رفع

العسااااكرية، ات  إل  جانب أدلة الويد ،سااااياسااااة ضاااامان التاهب العملياتي وتحسااااين األداأوتتااااامن  
ت ييم لإجراأات التشااااغيل المويدة  تحتوى إرشااااادات عامة اشااااان ايتياجات الويدات العسااااكرية أ ناأ إعدادها  و 

السياسة  و ال درة العملياتية لويدات الشرطة المشكلة المُرسلة للعمل ضمن عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم
إرشاااااااادات اشاااااااان إعداد  شاااااااكلة في عمليات يفظ الساااااااالم التااعة لألمم المتحدةالمتعل ة بويدات الشااااااارطة الم

المشااااكلة  وباإلضااااافة إل  الويدات العسااااكرية وويدات الشاااارطة، يمكن للدول األعااااااأ أن   ويدات الشاااارطة
تجهيز ال أومحددة ل ناأ ال درات    ت دم عروضال و ، اتهاالسفن والااترات وال درات المدنية التي ت دمها يكوم  درجتُ 

أو التدريب  ويجب عل  الدول األعاااااأ تجديد تعهداتها في نظام تاهب قدرات يفظ الساااالم كل عام إلعادة 
تعهد، فين غي لها االتصااااال  العاااااو احاجة إل  دعم اشااااان كيقية ت ديم  الدولة  التاكيد توافر ال درة  وةذا كانت 

https://pcrs.un.org/SitePages/Home.aspx
https://pcrs.un.org/
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 التعهدات التي ال تفي االمعايير األساااسااية إل نظام تاهب قدرات يفظ السااالم  وسااتؤدي   ةر اإد ن عل ي تماال ا
ايتياجات التدريب  أمور منها لمناقشاة ةي رلاتصاال ال لد المسااهم ا وات/ال لد المسااهم اافراد شارطة اال ايتمال

ل الدول األعااااااأ التي تفي االمعايير األساااااسااااية في  سااااجَّ تُ والمعدات وتحديد مصااااادر المساااااعدة المحتملة  و 
 ن نظام تاهب قدرات يفظ السالم م األولالمستوى 

 
  ية تقييم  زيارة  إجرا   مسؤتقبل قعدال  القوات في  لنشؤر  ميا ِّال  ر التع دُيعتب -  الثاني  المسؤتو    

 ناجحة  واستشارية
 

 :الر يسية التوجي ات
 01-2019الم اده التوجيهية لنظام تاهب قدرات يفظ السالم  • 

 ترايط وةجراأ الزيارات الت ييمية واالستشارية - 10-2020إجراأات التشغيل المويدة  • 
  

ر األمم المتحدة، م لتيسااااير عملية الترايط واتراذ ال رار في  يةسااااتشااااار الت ييمية واالزيارات  ال ى تجر  
اساتعدادها مساتوى وتحساين فهم قدرة الدول األعاااأ الراس ة في المسااهمة في عمليات األمم المتحدة للساالم و 

الت ييمية   ةالزيار  ساااااديوبالنسااااا ة لل لدان المسااااااهمة ا وات/ال لدان اافراد الشااااارطة الجديدة والناشااااائة، ت ها   تاه  و 
واالستشارية المشورة اشان متال ات وسياسات وةجراأات محددة في مجال التشغيل واألداأ في األمم المتحدة، 

عمليات الساااااااااالم  وبالنسااااااااا ة لل لدان اساااااااااتردامها في المسااااااااات  ل في     وهي امثااة ت ييم أولي لل درات المتوخ
، تحدد الزيارة الت ييمية واالستشارية في هذا المجالالمساهمة اافراد شرطة ذات الر رة   المساهمة ا وات/ال لدان

د الدول  ساااااان ت  أنها الحالة الفعلية لتاهب الويدات وال درات المساااااجلة في نظام تاهب قدرات يفظ الساااااالم  كما
اشااااااااان  اتتوجيهب  بواساااااااااة مدهام سااااااااالال  ة جديدة في اعثات األمم المتحدة لحفظاألعااااااااااأ المساااااااااهمة ا در 

تسااااااااااااااااعااد الزيااارات الت ييميااة و تل يااة تلااك المتال ااات     عل محااددة لألمم المتحاادة ومسااااااااااااااااعاادتهااا  الات  ال اا ت لما
امنة، فهم مت ادل للمتال ات والنوايا وأي تحديات ك اكتسااابواالسااتشااارية األمم المتحدة والدول األعااااأ عل  

اساااتعراض مدى    سااايرلك الزيارات اجمع المعلومات لتي ت لنشااار الويدات )الويدات( المتعهد بها  كما ساااتسااامد  
في ضااااااااااااااوأ أيكام قرار مجلس األمن  ة ال لدان المساااااااااااااااهمة ا وات/ال لدان المساااااااااااااااهمة اافراد الشاااااااااااااارطةي لأه

  ( 8) ، وترد تفاصيل هذه المعلومات في المرفث ألف من التوجيه العملي لل رار(2016) 2272

زيارة ت ييمية واسااااااااتشااااااااارية لل درات المترصااااااااصااااااااة مثل ويدات الايران )الااترات    تجرى داتمال ساااااااا و  
  مساااتشاااقياتالوالويدات الا ية )  ،ية والمنظومات الجوية يير الماهولة(مرويال  اتاألجنحة الثابتة والااتر  ذات
لترلص من األجهزة المتفجرة اليدوية اوويدات الترلص من الذخاتر المتفجرة/،  المسااااااااااااتوى الثاني والثالث( من

وويدات المهندساااااااااين التي تحتوي عل  قدرة عااااااااااوية للترلص من الذخاتر المتفجرة/الترلص من   ،الصااااااااانع
المتفجرة اليدوية الصاااااااانع وويدات شاااااااارطة مشااااااااكلة ذات قدرات مترصااااااااصااااااااة  ومع ذلك، فإن ال يود األجهزة  

ل لدان االمفروضاااااااة عل  الموارد )الميزانية واألفراد الالزمين إلجراأ الزيارات الت ييمية واالساااااااتشاااااااارية أو توافر 
ييمية واالساااتشاااارية التي تجرى  المسااااهمة ا وات/ال لدان المسااااهمة اافراد شااارطة( قد تحد من عدد الزيارات الت 

  رار ل ل يالة عل  يدة اسااااااااااااااتنادال الك الزيارات تحديد األولويات واتراذ تلكل عام، وبالتالي قد يتالب إجراأ  
 المتحدة   لألمم إل  االيتياجات الفورية والمست  لية لعمليات السالم التااعة

 __________ 

 (8) https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016). 

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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وويدات الشارطة  وكجزأ من  اتال و   نوي  ت  والزيارات الت ييمية واالساتشاارية خاوة إلزامية في عملية 
في نظام   الثانيإل  المساااااااااتوى  األولاالساااااااااتراتيجي، يجري تنفيذها لرفع التعهد من المساااااااااتوى  علاتفعملية ال

ها مع  اَلع علي ل نتاتج الزيارات الت ييمية واالساتشاارية في ت رير مفصال وتُ وتساجَّ    ( 9) تاهب قدرات يفظ الساالم
الصاااااااااااااالاة في األمم المتحادة أليراض االختياار والترايط لعملياة ت وين ال وات  وي ادم الت رير ال يااناات ذات  

كل  اهي    يِّّنالتااعة لألمم المتحدة  وي  لمساااااااهمة في عمليات السااااااالم  الع  ة الدولة العاااااااو در شااااااامال ل  ت ييمال 
مة الم هماتسااااامإدارة المكلفة ا لاوطنية الة  ؤسااااساااا مالالدول األعااااااأ و  تفاصاااايل محددة  و مم المتحدة، األ إل  دَّ

،  األفراد  عملية اختيارو ت ييم مثل: توافر المعدات المملوكة للويدات واالساااااتعداد،  لل  التي خااااااعتويدة  الن  ع
الراصاااااااااااة    ويمكن االطالج عل  كل هذه التفاصااااااااااايل في إجراأات تشاااااااااااغيل مويدة  هاالتدريب وهيكلبرامج و 
د بها دم توصاية واضاحة اشاان ما إذا كان ين غي رفع الويدة المتعهَّ ي أنه الزيارات الت ييمية واالساتشاارية  كما ا 

إل  مساااعدة إضااافية لتل ية ايتياجات    ةحاجأنها ا من نظام تاهب قدرات يفظ السااالم أو   الثانيإل  المسااتوى 
 المستوى الثاني   لو ب األمم المتحدة ق ل 

عملية الترايط    داشإلر  أي قوة  نشرل وقت كاش جرى الزيارات الت ييمية واالستشارية ق لويجب أن تُ  
لم  التي معداتأصاااناش الالدولة العااااو من بدأ شاااراأ  تمكِّن   الزيارات الت ييمية واالساااتشااااريةفوصااانع ال رار  

 غرات في التدريب ق ل النشااااااااار وهياكل المسااااااااااألة وييرها من عوامل ما ق ل النشااااااااار  أي  تتوفر اعد ومعالجة
ت ليس ضاااامانة للنشاااار في  أو أن التوصاااايات قد يلَّ  أانجب  يمية واسااااتشااااارية قد أجريتت ي  ةن زيار كو   و اعد أو

اعثة ميدانية  والرلية، االتعاون الو يث مع داترة ت وين ال وات وقساام االختيار والتعيين، هي المحاور الرتيسااي  
 الزيارات الت ييمية واالستشارية  أراجللدول األعااأ في التحايرات إل

 
د أو عام  محد    جايتاحموا مة المعدات المملولة للوحدات واألفراد مع   -  ثالثالالمسؤؤؤؤؤؤؤؤتو     

 لألمم المتحدة )بيان احتياجات الوحدة(  الشرطةأفراد  /عسكريةالالقوات  من  

التعهد المسااااااااااتوى الثاني، تناق  األمانة العامة لألمم المتحدة والدولة العاااااااااااو إمكانية     ل  امجرد أن ي  
 عثة )يساااااااااااااب االنا ال( أو بيان عام اليتياجات الويدة  في ال يتياجات الويدة  ال  محدد   مواأمة التعهد مع بيان 

م في هذا اإلعداد، مساااااتوى االنتشاااااار الساااااريع(  وت دم الدولة العااااااو بيان ايتياجات الويدة المساااااترد   ب سااااا اح ) 
  ت ا شااااااااحن ل ال ي حم ت الذاتي، وقاتمة   دعم اللوجسااااااااتي لمعدات الرتيسااااااااية، وال اتمة النهاتية ل درات ال ل وال اتمة النهاتية  

يال ه قساااام مراق ة الحركة التااع لشاااا  ة اللوجسااااتيات في إدارة الدعم العملياتي،   ا م ، عل  نحو  ها ن ل مراد للويدة ال 
د التح ث من جميع الو اااتث  عاا ب و لجااداول الزمنيااة الم تريااة لالساااااااااااااتعااداد للنشااااااااااااار   المالوب، وا   درة ا مغاا وميناااأ ال 

 في نظام تاهب قدرات يفظ السالم   لث المستوى الثا إل   تعهد ل ا   رفع ي أن  يينئذ اعت رت م  ولة، يمكن   وةذا 
 

 __________ 

  المسااهم  ال لد المسااهم ا وات/ال لدإلزامية للنظر في تجديد التعهدات عندما يكون  الزيارات الت ييمية واالساتشااريةأن ت ون    ين غي أيااال  (9) 
ألمين العام اشاان األطفال والصاراج المسالد والعنف الجنساي في النزاعات، أو أعيد لفي مرف ات الت ارير السانوية   ال مدرج  اافراد الشارطة

  له اإلنساااااااااااني، أو  الدولياساااااااااا ب ادعاأات اارت اب جراتم خايرة أو انتهاكات لح ول اإلنسااااااااااان الدولية أو ال انون   مإل  وطنه هأفراد
 ؟(نااالستغالل واالنتهاك الجنسي  )(2016) 2272مجلس األمن متثل ل رار تويدات عسكرية أو ويدات شرطة مشكلة لم 

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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ألمم المتحدة في  ل  ميدانية  قعثة الوحدة جاازة للنشؤؤؤؤر في أ   -النشؤؤؤؤر السؤؤؤؤريع  مسؤؤؤؤتو     
 دعوة رسمية من األمانة العامة  تلقي ا  من  يوما    60غضون  

 
 :الر يسية التوجي ات

 مستوى النشر السريع في نظام تاهب قدرات يفظ السالم 2019-02 
  

مساااتوى االنتشاااار  فيكل عام إل  التعهد بويدات عساااكرية وويدات شااارطة   دع  الدول األعاااااأتُ  
 من تاريخ  يومال  60في يااااون   هاية تفيد اان الويدة يمكن نشااار و مذكرة شاااف  ات بواسااااةم التعهد دَّ ت و   الساااريع 

 دعوة رسمية من األمانة العامة  تل ي

تاهب من نظام في مسااتوى االنتشااار السااريع   هاوين غي للدول األعااااأ التي تتعهد بويدات لتسااجيل 
 المعلومات التالية:ذلك بواساة مذكرة شفوية تتامن ب   ومقدرات يفظ السالم أن ت 

 نوج الويدة ووصفها، (أ) 

التدريب   د إجراأعا ، اتهاكامل تجهيز ا نشااااااااار الالتزام الدولة العااااااااااو اان الويدة سااااااااات ون قادرة عل   (ب) 
 من إدارة عمليات السالم،الموجه لها  البالمن  يومال  60الشهادات في ياون توقيع  و 

ق ل النشار،  لما األمم المتحدة  تاايها تي ت ريب الالتدجميع اخااعوا لان أفراد الويدة قد ا د  في ت ة شاهاد (ج) 
المتال ات الا ية  و سااااوابث في مجال ي ول اإلنسااااان  الافحص المتعل ة   جميع المتال ات  يسااااتوفون و 

 يير الراصة اال عثات،

 الفترة الزمنية الم ترية لل  اأ في مستوى االنتشار السريع، (د) 

 للنشر،الشكل الم ترأ  (ه ) 

 ،ل وات والمعداتل المغادرة ميناأ و/أو ماار (و) 

  د عل  أن ال لد المسااااهم ا وات/اافراد شااارطة لديه شاااها دعوة من الدولة العااااو لزيارة األمم المتحدة لإل  ( ز )  
   راد ف المعدات واأل  ما يلزم من 

 بهتاللتاكد من   ث ُّ جرى زيارة تحوبعد التحليل وقرار ق ول التعهدات في مساتوى االنتشاار الساريع، تُ  
المعدات المملوكة للويدات، والتاكد من أن التدريب المالوب ق ل النشاااااااااار والتصاااااااااااريد الا ية   الويدة وتوافر

مسااااتوى  ع الويدات الم  ولة فيلمعايير األمم المتحدة  توقِّ  ح ول اإلنسااااان موجودة وف ال المتعل ة ا لشااااهادات او 
ة مالية لصايانة معداتها اافكاشاان مساتوى االنتشاار الساريع، ويحث لها الحصاول عل  م االنتشاار الساريع اتفاقال 
الم اده التوجيهية لمسااااااتوى االنتشااااااار السااااااريع لنظام هذه العملية في لكامل  وصااااااف  يرد  المملوكة للويدات  و 

  تاهب قدرات يفظ السالم
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 التخطيط  -  الفصل الراقع 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 :الر يسي الناتج
قوات الشااااااااااارطة، وت وين   –الدعم المتعلث امفهوم ال عثة، ومفهوم العمليات في ال وات العساااااااااااكرية  • 

ال وات، وخاة النشااااااااار، ومشاااااااااروج بيان ايتياجات الويدة، ومشااااااااااريع قواعد االشااااااااات اك/مشااااااااااريع  
  التوجيهات المتعل ة ااستردام ال وة
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 :الر يسية التوجي ات

 2013والترايط المت املين،  سياسة الت ييم  • 

 2013دليل الت ييم والترايط المت امل،  • 

الم اده التوجيهية إلدارة عمليات الساااااالم/إدارة الدعم العملياتي وةدارة الشاااااؤون الساااااياساااااية وبناأ   • 
  04-2014مفهوم ال عثة، المرجع  -السالم 

 ااول اإلنااسان عنااد ت ااديم دعاام األماام المتحدة إل  قوات سياسة بااذل العنايااة الواج ااة في مراعاااة ي • 
  A/67/775-S/2013/110أمنية يير تااعة لألمم المتحدة، المرجع 

  
 التقييم وتخطيط الدعثات  

 
 :الر يسية التوجي ات

 2013نيسان/أبريل   9المت املين، التي أقرها األمين العام في سياسة الت ييم والترايط  • 

 2013دليل الت ييم والترايط المت املين،   • 

 09-2016السياسة المتعل ة بترايط عمليات يفظ السالم واستعراضها، المرجع  • 

ة، الساااااياساااااة اشاااااان ي ول اإلنساااااان في عمليات الساااااالم وال عثات الساااااياساااااية التااعة لألمم المتحد • 
  20-2011 المرجع

   
يرت ط ت وين جنود يفظ السااااااااااااااالم وقاادراتهم ارت اااطااال و ي ااال بت ييم ال عثااات والترايط لهااا  ومن أجال   

ضمان التنفيذ السريع ألي قرار قد يترذه مجلس األمن، تشرج األمانة العامة في األعمال التحايرية اليتمال  
مجلس األمن والية لل عثة، وف ال لسااااااااااااياسااااااااااااة الت ييم والترايط  إرساااااااااااااأ وجود لألمم المتحدة ق ل أن يصاااااااااااادر 

ه أنشااااااااااااااااة الترايط لعملياات السااااااااااااااالم عل  نااال األمم المتحادة  وي ادم دليال الت ييم  المت ااملين، التي توجاِّ
والترايط المت املين الدعم اشااااان كيقية تا يث هذه السااااياسااااة عند الترايط ألي عملية جديدة لحفظ السااااالم  

 م المتحدة تااعة لألم

ففي الراوات األول  للترايط ألي اعثة جديدة، تجتمع مجموعة واسااااااعة من كيانات األمم المتحدة  
من م ر األمم المتحدة والميدان لوضااااااع فهم مشااااااترك للنزاج أو الوضااااااع اعد النزاج واقتراأ خيارات لعمل األمم 

الحاالت التي تنشاااااااااااار فيها منظمة إقليمية  المتحدة  وت ود فرقة عمل مت املة هذا الت ييم االسااااااااااااتراتيجي  وفي
جنودال لحفظ سااااااااااااااالم، يتعين أن يااخاذ الت ييم االسااااااااااااااتراتيجي في االعت اار خياار ”ن ال ت  ياة“ ال وات اإلقليمياة  

كااان ن لهااا من الريااارات المتااايااة، فااإن عل  األمم المتحاادة أن تييم ماادى اسااااااااااااااتعااداد وقاادرة جنود الاادول   وةذا
ن ال وات اإلقليمية في ما يتعلث ااالمتثال ل يان ايتياجات الويدات الرا   األعااااااااااااااأ المنتشاااااااااااارين كجزأ م

ااألمم المتحدة ومعايير األمم المتحدة وساااااااااياسااااااااااتها وتوجيهاتها، اما في ذلك ساااااااااجل االمتثال لمعايير ي ول  
ر ساياساة  اإلنساان ومعايير التدريب ق ل النشار وييرها من العوامل  وييثما سا ث إجراأ ت ييم للمراطر في إطا

بااااذل العنايااااة الواج ااااة في مراعاااااة ي ااااول اإلنااااسان عنااااد ت ااااديم دعاااام األماااام المتحدة إل  قوات أمنية يير تااعة 
لألمم المتحدة، ين غي النظر في نتاتج ت ييم المراطر، اما في ذلك تنفيذ تدابير الترقيش الرتيساااااية، عند ت ييم  

https://undocs.org/ar/A/67/775
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د ا لمعاايير والجاداول الزمنياة لمعاالجاة أي ن ص ويتَّفث عليهاا بين  االسااااااااااااااتعاداد لن ال ت  ياة ال وات  وسااااااااااااااتحادَّ
 المتحدة والمنظمة اإلقليمية وال لدان المساهمة ا وات/ال لدان المساهمة اافراد شرطة المحتملة  األمم

وين غي التشاااور عن كثب مع الحكومة المااايفة، وال لدان المساااهمة ا وات/ال لدان المساااهمة اافراد   
لة في نظام تاهب قدرات يفظ الساااااااااالم، وتوافر ويدات قد تشاااااااااكل جزأال من لواأ شااااااااارطة المحتم لة والمساااااااااجَّ

الاليعة، وييرها من ال لدان الشااااااااريكة المحتملة، وذلك إلرشاااااااااد عملية وضااااااااع خيارات النشاااااااار اشااااااااان ساااااااا ل 
ساااتراتيجي الذي االساااتجااة المحتملة لألمم المتحدة  وتتمرم عملية الت ييم االساااتراتيجي عن ت رير الت ييم اال

يتااااااامن خيارات عل  المسااااااتوى االسااااااتراتيجي لساااااا ل اسااااااتجااة األمم المتحدة، مع ما ي ابل ذلك من ت اليش 
 إرشادية عامة  ويمكن أن يكون أيد الريارات التوصيُة االشروج في الترايط لعملية لحفظ السالم 

طال رتيسيال في الفترة التي تس ث اتراذ ويشكِّل إيفاد اعثة ت ييم ت ني إل  منا ة العمليات المتوخاة نشا 
قرار محتمل من مجلس األمن  وتوفد ال عثة في أقرب وقت ممكن لتحليل الحالة األمنية والساياساية والعساكرية 
واإلنساااانية ويالة ي ول اإلنساااان عمومال السااااتدة في الميدان، وآ ارها عل  يجم عملية يفظ الساااالم المحتملة  

ها  كما تتاااااااااامن ال عثة ت ييم ال نية التحتية للدعم واللوجساااااااااتيات من خالل مشااااااااااركة  ونااقها ومهامها وهيكل
خ راأ إدارة الدعم العملياتي المرتصااااااين بهذا األمر  وتييم ال عثة أياااااااال عوامل ال عثة التي تؤ ر عل  سااااااداد 

 ت اليش ال وات 

م الت ني عادة ما تااااااالع بها  أما االنسااااا ة لعمليات يفظ الساااااالم الحالية والمحتملة، فإن اعثة الت يي  
كيانات األمانة العامة وممثلون من الميدان وكذلك خ راأ من خارج األمم المتحدة  وتصااااااا  االختصاااااااصاااااات  
ل ل اعثة من هذا ال  يل لتحديد الغرض والناال والمشااركة  ويمكن االطالج عل  نموذج الختصااصاات اعثة 

  مت امليندليل الت ييم والترايط الالت ييم الت ني في 

ل لألمين العاام ساااااااااااااالااة التزام توفِّر الموارد الماالياة للساااااااااااااامااأ ااإجراأ    ويمكن لمجلس األمن أن يروِّ
التحااااااايرات ووضااااااع هياكل الدعم الرتيسااااااية األولية لل عثة الجديدة  ويمكن لساااااالاة االلتزام أن توفر التمويل 

الت ني، واألفراد يير ال والن اااال  للنف ااااات ال  يرة، مثاااال اعثااااات الت ييم  درجين في فريث النشاااااااااااااار السااااااااااااااريع،  مااااُ
 االستراتيجي، والمعدات يير الُمدرجة في مرزونات النشر االستراتيجي 

ه،    ويعرض األمين العاام لألمم المتحادة نتااتج الت ييم وتوصاااااااااااااايااتاه عل  مجلس األمن في ت رير يعادُّ
ير بوضاااااااوأ أولويات اساااااااتجااة األمم ييث يحدد الريارات المتاية إلنشااااااااأ عملية لحفظ الساااااااالم  وي يِّّن الت ر 

المتحدة وخياراتها وتساااالساااالها، وال درات النظامية المالوبة الم درة والت لفة المرت اة بها  وتصااااب نتاتج الت ييم 
أيااااااااااال في مشاااااااااروج مفهوم ال عثة، ومفاهيم العمليات العساااااااااكرية، ومفاهيم عمليات الشااااااااارطة، وخاة الدعم، 

 المكونات التي يمكن مناقشتها وصيايتها ق ل قرار مجلس األمن  وايتياجات الويدة، ومشاريع خاط

م إل  مجلس األمن األسااااااااااااااس الذي ينظر فيه مجلس األمن في   ويشاااااااااااااكل ت رير األمين العام الم دَّ
مناقشاته المفاية إل  قرار  وبعد ت ديم الت رير، يجوز أياال إطالج ال لدان المساهمة ا وات/ال لدان المساهمة  

رطة عل  نتاتج الت ييم االساتراتيجي وأي ت ييمات ت نية تتعلث االت رير  وييسار العمل الميداني المنجز اافراد شا 
في الوقت المناسااااااب إطالل اعثة سااااااريعة امجرد االنتهاأ من وضااااااع الوالية  ويتل   مجلس األمن من األمين 

 العام معلومات مست ملة منتظمة عن ال عثات المحتملة في المست  ل 
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 ار األمم المتحدة والدول األعضا  قشأن المساامات المحتملةحو   
عل  يرار عملياة ترايط ال عثاات األوسااااااااااااااع ناااقاال، ي ادأ اإلعاداد لت وين ال ادرات النظاامياة ق ال أن  

ُينشاااااااا مجلس األمن والية لل عثة  وباإلضاااااااافة إل  المناقشاااااااات االساااااااتراتيجية الجارية بين ال لدان المسااااااااهمة  
المساااااهمة اافراد شاااارطة والرلية، يناوي ذلك عل  اتصاااااالت يير رساااامية بين مكتب الشااااؤون  ا وات/ال لدان  

العسااكرية/شاا  ة الشاارطة وال لدان المساااهمة ا وات/ال لدان المساااهمة اافراد شاارطة المحتملة والتي لها تعهدات 
كتب الشااؤون العسااكرية مسااجلة، عند مناقشااة أي اعثة جديدة  وق ل إنشاااأ والية لل عثة، يجوز أياااال أن ي دم م

عن  ( 10) وشاا  ة الشاارطة طل ات إل  دول اعينها من الدول األعااااأ لالب معلومات أو الحصااول عل  تاكيد
الموعد الذي ساااااااااااااتتاأ فيه مسااااااااااااااهماتها المحتملة المعلنة في نظام تاهب قدرات يفظ الساااااااااااااالم، اما في ذلك 

الساااااااااااريع، لل عثة التي يجري النظر   الويدات التي سااااااااااات ون ضااااااااااامن لواأ الاليعة عند مساااااااااااتوى االنتشاااااااااااار
 فيها/الترايط لها 

ومن المهم إجراأ مشااااااورات  ال ية م كرة وفعالة بين مجلس األمن وال لدان المسااااااهمة ا وات/ال لدان   
المساااااااااهمة اافراد شاااااااارطة واألمانة العامة لألمم المتحدة للتوصاااااااال إل  فهم مشااااااااترك وواقعي للوالية وتنفيذها   

حوار الوضااااوأ اشااااان األولويات وام ار العملياتية وال درات المالوبة من خالل المناقشااااات  وين غي أن يكفل ال
واإلياطات يير الرساامية مع وال لدان المساااهمة ا وات/ال لدان المساااهمة اافراد شاارطة  وقد تشاامل المناقشااات  

لتيسااااير اتراذ ال رارات  وضااااوأ مفهوم ال عثة وفهمه، ومفاهيم العمليات لدى العناصاااار، والمتال ات التشااااغيلية 
اشاااااان ال لدان المسااااااهمة ا وات/ال لدان المسااااااهمة اافراد شااااارطة المحتملة  كما ساااااُيساااااترشاااااد بهذه الجهود في  
الترايط ووضااااع خاط واق ية في ما يتعلث اال درات المتاية  وقد تدعو األمانة العامة لألمم المتحدة ال لدان 

شاااارطة المحتملة إل  االجتماعات التي سااااتتَّرذ إلطالج تلك ال لدان المساااااهمة ا وات/ال لدان المساااااهمة اافراد  
 عل  يالة ترايط ال عثات والتماس إبداأ االهتمام االمساهمات 

وبالنسااااااا ة للدولة العااااااااو المهتمة االمشااااااااركة في عملية أي يفظ ساااااااالم تااعة لألمم المتحدة، إل   
اأ االهتمام في مريلة م كرة مفيدة لتوجيه عمليتي جانب تعهدها في نظام تاهب قدرات يفظ الساااااااالم، فإن إبد

الترايط وت وين ال وات  وين غي أال تثني الجاداول الزمنياة يير الواضااااااااااااااحاة وكون و ااتث هااماة مثال مفااهيم 
العمليات قد ال تتاأ إال في مريلة المشاااريع الدول األعااااأ عن إبداأ اهتمامها األولي االمشاااركة  وبالنساا ة 

مة ا وات/ال لدان المساااهمة اافراد شاارطة المحتملة، يتيد التداخل بين عمليتي الترايط وت وين  لل لدان المساااه
ال وات/الشارطة فرصاة للتا ير عل  النشار/الجداول الزمنية عند الترايط لل عثات  وين غي للدول األعاااأ أن 

 سيما داترة ت وين ال وات وقسم  تحر  عل  االتصال اال يانات الرتيسية في األمانة العامة لألمم المتحدة، وال
االختيار والتعيين في إدارة عمليات الساااااااااااالم، عندما ت ون مهتمة االمشااااااااااااركة في اعثة اعينها  ويمكن للدول  
األعاااااااااااااااااأ أيااااااااااااااااال أن ترفف من الفجوات في المعلوماات من خالل مراجعاة أدلاة األمم المتحادة للويادات  

من أجل   شاارطة المشااكلة في عمليات األمم المتحدة لحفظ السااالمالسااياسااة المتعل ة بويدات الالعسااكرية و/أو 
 االطالج عل  المتال ات التفصيلية التي ستساعدها عل  االستعداد للنشر المحتمل 

  

 __________ 

 ُيعا  التاكيد النهاتي اعد يصول ال عثة عل  اإلذن ا رار من مجلس األمن وتاكيد من السلاات الوطنية من الدول األعااأ المعنية   (10) 
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وُتدمج عدة أنواج من الويدات مستوى النشر السريع لنظام تاهب قدرات يفظ السالم بواساة إشعار  
هذه الويدات مفهوم لواأ الاليعة في األمم المتحدة، الذي ياام يوالي  يومال للتحرك للنشار  وتعكس  60بذلك 
جندي يمكن استردامهم كجزأ من عملية نشر سريعة أولية أو ك درة انت الية في يالة اختالش بيانات   4  000

 ايتياجات الويدة الراصة بها اختالفا ك يرال عما تتال ه تلك ال عثة 
 

 قعثة حفظ السالمقرار مجلس األمن يقضي قإنشا     
إذا قا  مجلس األمن اان عملية يفظ سالم تااعة لألمم المتحدة هي أنسب خاوة يتعين اتراذها،  

د قرار مجلس األمن والية العملية ويجمها ومهامها، ويحدد عدد الجنود  فإنه سااايترذ قرارال ينشاااا العملية  ويحدِّ
 ارد لمواف ة الجم ية العامة وأفراد الشرطة الماذون لهم   م تراع الميزانية والمو 

ويالما يعتمد مجلس األمن والية ال عثة، يعين األمين العام عادة رتيساااااااااااااال لل عثة لتوجيه عملية يفظ   
الساااااالم  ويعين األمين العام أيااااااال قاتد ال وة ومفوض الشااااارطة، في معظم الحاالت من ال عثات ال  يرة، اعد 

شاااا  ة الشاااارطة ومكتب الشااااؤون العسااااكرية من خالل إدارة عمليات عملية اختيار، اسااااتنادال إل  توصاااايات من  
السااااااالم  وت دأ العملية بدعوة موجهة من األمم المتحدة إل  الدول األعااااااااأ لترشاااااايد ك ار الموظفين لشااااااغل  
مناصااااااااب محددة في الميدان   م تجري اإلدارة العليا في إدارة عمليات السااااااااالم م ابالت مع المرشااااااااحين وف ال 

 واللواتد المعمول بها لإلجراأات 

وبمجرد إنشااااااااأ والية، يعيَّن فريث عملياتي مت امل لييادة الترايط لل عثة في م ر األمم المتحدة مع  
رتيس ال عثة، إذا تم تعيينه  ويتالف مكتب الفريث العملياتي المت امل من إدارة عمليات الساااااااااااااالم وةدارة الدعم 

المتحدة، يسااااااب االقتااااااااأ  ويكفل هذا الفريث المشااااااترك أن يتم اشااااااكل  العملياتي وييرهما من كيانات األمم 
كامل إدماج التوجيهات العملياتية والسااياسااية والدعم الم دم لعمليات السااالم، اما في ذلك المساااتل التي تشاامل  

 أكثر من مجال وايد من مجاالت الر رة وتندرج ضمن كيانات األمم المتحدة المرتلفة 

لترايط أياااااااااااال داترة ت وين ال وات وقساااااااااام االختيار والتعيين، وهما ال يانان  وتشااااااااااارك في عملية ا 
المسااااااؤوالن أساااااااسااااااال عن ت وين وتعيين األفراد النظاميين والويدات النظامية في عمليات األمم المتحدة لحفظ  

السااياسااات   السااالم، واألقسااام المرتصااة في إدارة عمليات السااالم، اما فيها ذلك داترة الترايط العسااكري وقساام
االساااااتراتيجية والتنمية  وةشاااااراك إدارة الدعم العملياتي في عملية الترايط أمر  ال بد منه، وذلك عل  األخص  
لاااااااااامان وضاااااااااع جداول زمنية واق ية للنشااااااااار  وفي يين ت دم داترة ت وين ال وات وقسااااااااام االختيار والتعيين  

 ة اللوجسااتيات وشاا  ة ت نولوجيا المعلومات معلومات عن المساااهمات العسااكرية والشاارطية المحتملة، فإن شاا 
واالتصاالت في إدارة الدعم العملياتي تسديان المشورة اشان االيتياجات المتعل ة االلوجستيات ودعم ال عثات، 
واألهم من ذلك، توافر األصول التمكينية وااليتياجات منها واأليكام والشروا المتعل ة ااالتصاالت  والعوامل 

ين  وكثيرال ي ال درات الالزمة ل ناأ ال عثة ودعمها، مثل موظفي الن ل والموظفين الا يين والهندسااااا   التمكينية هي
ما ت ون هذه العوامل قليلة، وبالتالي يمكن أن تؤ ر تا يرال خايرال عل  فعالية عملية يفظ السااااااااااالم  وقد تؤدي 

إل  تعريم ال عثة للرار وتاخير نشااااااار التاخيرات في نشااااااار هذه العوامل التمكينية أ ناأ بدأ تشاااااااغيل ال عثة 
أفرادها  ويمكِّن التشاااور مع الويدات التمكينية المسااجلة في نظام تاهب قدرات يفظ السااالم من اكتساااب فهم  
واضااااااااد لمسااااااااتويات تاهب واسااااااااتعداد هذا النوج من الويدات  لذلك فإن الترايط الدقيث والتفاعل الو يث بين  

الدول األعاااأ أمران أسااسايان في هذه المريلة الم كرة لاامان توافر األصاول  األمانة العامة لألمم المتحدة و 
 التمكينية الحيوية لعملية يفظ السالم 
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 وضع مف ومي الدعثة والشرطة والمف وم العسكر  ومف وم الدعم  

 :الر يسية التوجي ات
العملياتي وةدارة الشاؤون الساياساية اشاان مفهوم الم اده التوجيهية إلدارة عمليات الساالم/إدارة الدعم  • 

 04-2014ال عثة، المرجع 

الساااااياساااااة اشاااااان ي ول اإلنساااااان في عمليات الساااااالم وال عثات الساااااياساااااية التااعة لألمم المتحدة،  • 
  20-2011 المرجع

  
مفهوم ال عثة هو بيان نوايا واستراتيجية عن ال يقية التي تراط بها عملية يفظ السالم لتنفيذ الوالية  

التي أسااااااندها إليها مجلس األمن  وهو أداة لإلدارة العليا لل عثة لت ديم رليتها لتنفيذ واليتها، وتحديد األولويات، 
ك إرشااد ال اتمين عل  ترصايص الموارد  وعل  هذا وتوجيه عناصار ال عثة لمواأمة أنشااتها ومزامنتها، وكذل

النحو، فإن مفهوم ال عثة يساااعد في الترايط عل  مسااتوى العناصاار ويتَّرذ أداة إدارية  ويمكن االطالج عل  
الم اااده التوجيهيااة إلدارة  مزيااد من التفاااصااااااااااااااياال عن مفهوم ال عثااة، امااا في ذلااك نموذج لمفهوم ال عثااة، في  

  الدعم العملياتي وةدارة الشؤون السياسية وبناأ السالم اشان مفهوم ال عثة عمليات السالم/إدارة

وكجزأ من المفهوم العاام لل عثاة، ت وم إدارة الادعم العمليااتي اصاااااااااااااايااياة مفهوم الادعم  وي وم مفهوم   
ماة   د عليهاا وموارد الويادات والموارد الم ادَّ الادعم عل  دمج الموارد التي تمل هاا األمم المتحادة والموارد المتعااقاَ

يت العام لتوفيرها أمران ييويان  وفي  من ال لد المااااااااايش  والجمع بين هذه الموارد عل  نحو صااااااااحيد والتوق
ياالت الن ص في الموارد المتعاَقد عليها، قد تتاأ موارد إضاااااااااااافية من الدول األعاااااااااااااأ  ومن المهم أن يتم  

ومفهوم الدعم لااااااامان التنساااااايث بين أعمال وضااااااع المفاهيم العسااااااكرية للعمليات ومفاهيم الشاااااارطة للعمليات  
  الترايط المتسث والفعال للعمليات

وبالمثل، ت وم داترة الترايط العسااكري في مكتب الشااؤون العسااكرية وقساام السااياسااات االسااتراتيجية   
والتنمية في شااا  ة الشااارطة اإعداد المفاهيم العساااكرية ومفاهيم الشااارطة للعمليات الراصاااة بها، مساااترشااادة في  

لة النهاتية لل وات العساااااكرية ذلك امفهوم ال عثة  وتوضاااااد المفاهيم العساااااكرية ومفاهيم الشااااارطة للعمليات الحا
والشااااارطة وأهدافها وهيكل ال وة/الشااااارطة، وضااااا اا الشااااارطة األفراد وويدات الشااااارطة المشاااااكلة   م تعّد داترة  
الترايط العسااااااااااااااكري/داترة ت وين ال وات قااتماة ااايتيااجاات محاددة من ال ادرات، وهي بياان ايتيااجاات ال وة  

هاا وأعاداد الويادات واألفراد  كماا يوفر ال ياان مادخالت هااماة لميزانياة ويحادد ال ياان والياة ال وة ومهاامهاا وتنظيم
عملياااة يفظ السااااااااااااااالم  وال يحااادد ال ياااان كيقياااة تااادرياااب الويااادات أو ال فااااأات المالوباااة من األفراد  وتوفر 
االيتياجات الراصااااااااااااااة اال عثة ل ل ويدة عل  يدة في ال عثة )اما في ذلك المهام وال درات المحددة والتنظيم 
وااليتياجات من المعدات الرتيسااية والدعم اللوجسااتي الذاتي( من خالل بيانات ايتياجات الويدة  وق ل توافر 

والساااااااياساااااااة المتعل ة بويدات الشااااااارطة  هذه األمور، تتاااااااامن مرتلف أدلة األمم المتحدة للويدات العساااااااكرية  
 لويدات معلومات عامة لفرادى ا المشكلة في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم

وتتم مناَقشااة وةعداد مشااروج مفهوم ال عثة ومفاهيم العناصاار خالل مريلة الت ييم  وُينته  من وضااع  
هذه الو اتث في أقرب وقت ممكن اعد أن يترذ مجلس األمن ال رار الذي ينشاا اه رساميال اعثة جديدة  ويمكن  

إياطات تشاااامل عناصاااار أساااااسااااية لمفهوم   أن تتل   ال لدان المساااااهمة ا وات/ال لدان المساااااهمة اافراد شاااارطة
 ال عثة ومفاهيم العناصر في اجتماعات لهذه ال لدان خاصة اال عثة 
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وكجزأ من جهود الترايط الشااااملة، ي وم مكتب الشاااؤون العساااكرية وشااا  ة الشااارطة، االتشااااور مع  
  وعند وضاااااااع هذه هاخاة ت وين ال وات وتجنيد أفراد الشااااااارطة وقدرات كيانات األمم المتحدة األخرى، بوضاااااااع 

اين مراجعة سااااياسااااات األمم المتحدة وةجراأاتها   الراة، ومن  م متال ات الويدة المحددة، يجب عل  المراِّّ
ذات الصااالة، وكذلك أدلة األمم المتحدة للويدات العساااكرية المعنية والتوجيهات ذات الصااالة لويدات الشااارطة  

العناصار   خاة ت وين ال وة والشارطة وقدراتها  وتتاامن  المشاكلة، التي ت رز ايتياجات مرتلف أنواج الويدات
التالية: قدرات ال لدان المساااااااااهمة ا وات وبافراد شاااااااارطة، ومدى توافرها وأولوياتها وتساااااااالساااااااالها وطراتث الييام 
بزيارات ما ق ل االنتشااااااااااار واالسااااااااااتاالج  وةذا كان ن ل ت  ية قوة إقليمية أو دون إقليمية أيد الساااااااااايناريوهات  

، فإن الراة سااتعكس تفاصاايل ذلك الساايناريو  كما أنها تتااامن تحليال لل يقية التي يلزم بها معالجة  المحتملة
الشااااااااوايل المحتملة المتصاااااااالة اح ول اإلنسااااااااان، وذلك مثال من خالل تدابير الترقيش  وتمكن الراة مكتب 

افراد شااارطة والترايط  الشاااؤون العساااكرية وشااا  ة الشااارطة من التعرش عل  قدرات ال لدان المسااااهمة ا وات وب 
 لها وتع ئتها رسميال دعمال للريارات الم ترية 

وت وم داترة ت وين ال وات وقسااااام االختيار والتعيين في إدارة عمليات الساااااالم، وشااااا  ة اللوجساااااتيات،   
وشاااااااااااااا  ااة دعم ال اادرات النظاااميااة في إدارة الاادعم العملياااتي وال عثااة المياادانيااة )إن ُأنشاااااااااااااائاات اااالفعاال(، بتنييد  

وصاااااااايات الواردة في بيان ايتياجات ال وة )اما يعكس ي اتث مثل توافر المعدات وال وات/ويدات الشاااااااارطة  الت 
المشااااكلة( اشااااان المعدات الرتيسااااية وقدرات الدعم اللوجسااااتي الذاتي للويدات الالزمة لل عثة ووضااااع مشااااروج 

ن المسااااهمة اافراد شااارطة المحتملة  مذكرة تفاهم/طلب توريد، تاَلع عليها يينئذ ال لدان المسااااهمة ا وات/ال لدا
 لدعم خااها 

وأكدته الجم ية العامة   2017المعدات المملوكة للويدات لعام  ا وكما أوصاااا  الفريث العامل المعني  
 كذلك، سيرفث بيان ايتياجات ال وة كايد مرف ات مذكرة التفاهم/طلب التوريد كو ي ة مرج ية تاسيسية 
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 ت البلدان المساامة ققوات/البلدان المساامة قأفراد شرطة تكوين وحدا  -   الفصل الخامس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 :الر يسي الناتج
  هاونشر  ت وين ال واتية، جدول التنظيم والمعدات، خاة و فشة ذكر م • 

 
 :الر يسية التوجي ات

 https://pcrs.un.org الموقع الش كي لنظام تاهب قدرات يفظ السالم: • 

 2015الم اده التوجيهية لنظام تاهب قدرات يفظ السالم في األمم المتحدة الموجهة للدول األعااأ،  • 

 2012اإلنسان،  ي ول سياسة األمم المتحدة لفحص سوابث موظفي األمم المتحدة في مجال  • 

 2028-2018استراتيجية الت افؤ بين الجنسين في صفوش األفراد النظاميين للفترة  • 

سااياسااة عمليات األمم المتحدة لحفظ السااالم المراعية لالعت ارات الجنسااانية في إدارة عمليات يفظ  • 
 (2018، كانون الثاني/يناير  01-2018ارة الدعم الميداني )المرجع السالم/إد

إدماج منظور جنسااااااني في  -الم اده التوجيهية إلدارة عمليات يفظ الساااااالم/إدارة الدعم الميداني  • 
 2010عمل أفراد األمم المتحدة العسكريين في عمليات يفظ السالم، 

م/إدارة الدعم الميداني إلدماج المنظورات الجنسااااااانية الم اده التوجيهية إلدارة عمليات يفظ السااااااال • 
 2008في عمل شرطة األمم المتحدة في اعثات يفظ السالم، 

https://pcrs.un.org/
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السااااااااياسااااااااة المتعل ة بويدات الشاااااااارطة المشااااااااكلة في عمليات يفظ السااااااااالم التااعة لألمم المتحدة  • 
 )قيد التنييد( 10-2016)من حة(، المرجع 

 16-2015وتحسين األداأ، المرجع  سياسة ضمان التاهب العملياتي • 

ت ييم ال درة العملياتية لويدات الشارطة المشاكلة المُرسالة للعمل ضامن  -إجراأات التشاغيل المويدة   • 
 9-2017عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم، المرجع 

  
تأاب قدرات  تحديد البلدان المساامة ققوات/البلدان المساامة قأفراد شرطة من خالل نظام    

 حفظ السالم
امجرد أن يوافث مجلس األمن عل  والية ال عثة، يمكن أن ت دأ رسااميال عملية ت وين ال وات الراصااة   

بتلك ال عثة  وتن ع عملية تحديد الدول األعااااااأ التي قد ت ون مهتمة االمساااااهمة بويدات عسااااكرية وويدات  
ل الدول  األعااااااااأ وتصااااااف  شاااااارطة مشااااااكلة في اعثة ما من نظام تاهب قدرات يفظ السااااااالم، ييث تتسااااااجَّ

االتفصاااايل الموارد التي يمكن أن توفرها لعمليات األمم المتحدة للسااااالم  ولااااامان أن ت ون جميع المعلومات 
عن ال لدان المسااهمة ا وات/ال لدان المسااهمة اافراد شارطة المحتملة مفيدة أليراض الترايط، من الااروري 

لوقت المناسااااب عن الموارد المتاية لعمليات السااااالم، أن تزود الدول األعااااااأ النظام امعلومات دقي ة وفي ا
ل عل  معلومات إضافية عن تلك ال لدان من خالل الموظفين  عل  النحو المفصل في الفصل الثالث  ويحصَّ

 المسؤولين في داترة ت وين ال وات وقسم االختيار والتعيين، وُتحال إل  أعااأ الرلية لل ت فيها 

ساتردام مساتوى االنتشاار الساريع في نظام تاهب قدرات يفظ الساالم وييره وةذا لم يكن من الممكن ا 
من إمكاانياات ت وين ال وات، يجوز لألمم المتحادة أن ترتاار، كمالذ أخير وفي ياالت اسااااااااااااااتثنااتياة جدال، وبعاد 
النظر في األمر عل  النحو المناساااااااااااااب، ”ن ل ت  ية“ الويدات التي تم نشااااااااااااارها االفعل في منا ة ال عثة من 
خالل المنظمات اإلقليمية أو الم ادرات الثناتية  وتشااااااااا ه عمليات ن ل ت  ية الويدات النظامية مرايل الت وين 
العادية، وسااااايتعين عل  ال لدان المسااااااهمة ا وات/ال لدان المسااااااهمة اافراد شااااارطة أن تمر، قدر اإلمكان، من 

بما أن الويدات قد نشاااااااااااارت االفعل، ف د يلزم الراوات الم ينة في هذا الدليل وييره من الو اتث الرتيسااااااااااااية  و 
إنجاز أنشااااة هامة، مثل الزيارات الت ييمية واالساااتشاااارية، في الميدان  وفي مثل هذه الحاالت، قد تحل زيارة 

 ت ييمية للويدات التي تم نشرها االفعل محل الزيارة الساا ة لنشر الويدات 

ت الويدات الراصاااة اال عثة، تعرضاااها المنظمة عل  وعندما تعدُّ ايتياجات ال وات وبيانات ايتياجا 
الدول األعااااااأ التي أبدت اهتمامال االمساااااهمة في ال عثة  وعادة ما ُيالع مكتب الشااااؤون العسااااكرية وشاااا  ة  
الشارطة ال لداَن المسااهمة ا وات/ال لدان المسااهمة اافراد شارطة المحتمل أن تتعهد االمسااهمة في ال عثة عل  

لل عثة وبيانات ايتياجات الويدات ليسااااااااااهل عليها اتراذ قرار اشااااااااااان المساااااااااااهمات المحتملة   مفهوم العمليات
والترايط لهاا  ويوافث وكيال األمين العاام لعملياات السااااااااااااااالم عل  قااتماة ال لادان المسااااااااااااااااهماة ا وات/ال لادان  

لة االفعل في نظام المساااهمة اافراد شاارطة المحتملة التي يتم االتصااال بها  وتعا  األولوية للتعهدات المسااج
تاهب قدرات يفظ السااااالم  ويجب عل  الدول األعااااااأ التي لم تتعهد بت ديم الموارد ذات الصاااالة في النظام  
ول نهاا مهتماة ااالمشاااااااااااااااركاة في اعثاة محاددة أن ت ل  األمااناة العااماة لألمم المتحادة باذلاك في مريلاة م كرة من 

 مة المحتملة الترايط التحايري لل عثة ل ي يتم ت ييمها للمساه
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ويشمل    ( 11) ويجب عل  الدول األعااأ أن تتاكد من أن موظفيها يستوفون متال ات األمم المتحدة 
فاأ معايير األمم سااتي ا ق ل الدول األعااااأ من أجل اهذلك تدريب الويدات العسااكرية وويدات الشاارطة وأفراد

اال عثة ومند الشاااهادات اشاااان فحص   ينراصااا الالمتحدة، وفي وقت اليث من هذه العملية، التدريب والتح ث 
أعاله  وبذلك، ت دأ االسااااتعدادات   السااااوابث المتعل ة اح ول اإلنسااااان، من بين عوامل أخرى عل  النحو الم ين

لنشااااار ال وات في عمليات الساااااالم ق ل بدأ عملية الساااااالم افترة  وتشاااااكل ساااااياساااااات األمم المتحدة وةجراأاتها  
في   ألفراد الشاااااااااااارطة والجي  األساااااااااااااس الذي تسااااااااااااتند عليه الدول األعااااااااااااااأوم ادتها التوجيهية ومعاييرها  

هذه الو اتث الدول األعاااأ اما هو متوقع منها وت لل إل  أدن  يد من مراطر اختالش  تر ر    و هااساتعدادات 
سااياسااة ضاامان التاهب العملياتي وتحسااين األداأ  لويدات العسااكرية، تدعم  ا  يرص  افي مالمعايير الوطنية  و 

ت ديم  عل  االسااااااااااااتعداد العملياتي ل  اإلعداد وتالب إل  ال لدان المساااااااااااااهمة ا وات التصااااااااااااديث رسااااااااااااميال  جهود
معايير األمم المتحدة لتدريب ويدات الشاااارطة    تااااامن، ت مشااااكلةة اللشاااارطاالنساااا ة لويدات ا أما  مساااااهماتها 

إدارة  المعتمدة في   ةإجراأات التشاااااااغيل المويدة لت ييم أداأ ويدات الشااااااارطة المشاااااااكلو ،النشااااااار  المشاااااااكلة ق ل
السياسة المتعل ة بويدات الشرطة المشكلة في عمليات األمم المتحدة و  ،11-2019  (2019عمليات السالم )

 إرشادات مما لة للتحايرات  لحفظ السالم

كما أن التوجيهات الواضاااحة اشاااان المهام ومدونات قواعد السااالوك وترتي ات الييادة والسااايارة تمكِّن   
األعاااأ واألمم المتحدة من محاسا ة الموظفين عل  أفعالهم أ ناأ الردمة الدولية وأي شاكل من أشاكال  الدول 

سااااااااااوأ الساااااااااالوك أو الجراتم  وين غي لموظفي األمم المتحدة لحفظ السااااااااااالم أن يكفلوا تعزيز ي ول اإلنسااااااااااان 
ت والممارساااااات المحلية؛ ومعاملة وايترامها ويمايتها من خالل عملياتهم وفي إطارها؛ وايترام ال وانين والعادا
 سكان ال لد المايش اايترام ولاف وت دير؛ والتصرش احياد ونزاهة ول اقة 

جميع أعمال ساااااوأ السااااالوك، اما فيها أي عمل من أعمال االساااااتغالل واالنتهاك الجنسااااايين، وكذلك  
لشااااااارطة التااع لألمم انتهاك ل وانين الدولة الماااااااايفة من ق ل أفراد من العنصااااااار العساااااااكري أو عنصااااااار ا أي

المتحدة محظورة يظرال ااتال وقد تؤدي إل  إعادة ويدات العسااااااكرية أو ويدات الشاااااارطة المشااااااكلة إل  الوطن  
وُتدع  الدول األعاااااأ إل  ضااامان التح يث في ادعاأات ساااوأ السااالوك )ألفراد الويدات العساااكرية وضااا اا  

 -مريلة ما ق ل النشااار  –اتية  وترد في الفصااال الساااادس  األركان العساااكرية(، وةنفاذ المسااااألة التادي ية والجن 
تفاصاايل إضااافية عن األعمال التحااايرية، اما في ذلك التدريب الرا  اال عثات، ومند الشااهادات، وهياكل  

 التح ث والمساألة المتوقع إنشالها 
 
 األمم المتحدة تطلب مساامات من الدول األعضا  بواسطة المالرات الشفوية  

اأ مناقشااااااااات يير رساااااااامية اشااااااااان المساااااااااهمات المحتملة بين األمانة العامة لألمم المتحدة اعد إجر  
وال لدان المسااهمة ا وات/ال لدان المسااهمة اافراد شارطة المحتملة، ترسال داترة ت وين ال وات أو قسام االختيار 

معنية  ويمكن أن تتعلث والتعيين طل ال رسااااااااميال في شااااااااكل مذكرة شاااااااافوية إل  ال عثة الداتمة للدولة العاااااااااو ال
المذكرة الشااااافوية امسااااااهمة محددة في ال عثة، أو تعهدال من ال لد المسااااااهم ا وات/ال لد المسااااااهم اافراد شااااارطة  
ل في نظام تاهب قدرات يفظ الساااااااالم، أو أن تشاااااااير عمومال إل  االيتياجات العامة لل عثة من ال وة   المساااااااجَّ

ل المذكرات العامة الشااااف وية إل  العديد من الدول األعااااااأ في يالة عدم تمكن األمم المتحدة وكثيرال ما ترسااااَ
 __________ 

تسااااااااااااااع  األمم المتحدة جاهدة، االتعاون مع المنظمات اإلقليمية، إل  مواأمة معايير يفظ السااااااااااااااالم للمساااااااااااااااعدة عل  تح يث الت زر   (11) 
 معايير التدريب والمعدات وال درات واالستعداد بوجه عام، اما يتماش  مع توجيهات األمم المتحدة المعمول بها  في
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من التاكد من وجود عدد كاش من ال لدان المسااااااااااااهمة ا وات/ال لدان المسااااااااااااهمة اافراد شااااااااااارطة ع ر الحوار  
الرسااامي أو من خالل تعهداتها الحالية في نظام تاهب قدرات يفظ الساااالم  كما يجوز لألمم المتحدة أن  يير

مذكرات شاااااافوية عامة ق ل أن يعتمد مجلس األمن والية ال عثة من أجل ت وين ف رة عن الرس ة العامة  ترساااااال 
 في المساهمة 

وُيتوقع أن ترد الدول األعااااااااااااأ التي تتل   مذكرة شاااااااااافوية عل  الالب، مشاااااااااايرة إل  ما إذا كانت  
انااب تعهااد طوياال األمااد سااااااااااااااتتمكن من المسااااااااااااااااهمااة في ال عثااة المحااددة  وفي يااال الرد ااااإليجاااب، وةل  جاا 

االمساهمة، ين غي أن تحدد ال لدان المساهمة ا وات/ال لدان المساهمة اافراد شرطة محتوى المساهمة ويالتها، 
مؤكدة موعد اسااااااتعدادها للنشاااااار وأي محاذير عملياتية )ياليظ هنا عدم تشااااااجيع إدارج أية محاذير( قد ت ون  

عل في نظام تاهب قدرات يفظ السااالم، ين غي أن تشااهد ال لدان مرعية  وبالنساا ة للويدات يير المشاامولة االف
المساااااهمة ا وات/ال لدان المساااااهمة اافراد شاااارطة أياااااال اان أفراد الويدة/الويدات قد خاااااعوا للتداريب التي 
ت تااااايها األمم المتحدة لما ق ل النشاااار، ولفحص السااااوابث في مجال ي ول اإلنسااااان  وين غي لتلك ال لدان أن 

ي االعت ار الوقت الم در الالزم للعمليات السااااااااياسااااااااية الداخلية عند إبال  األمانة العامة لألمم المتحدة تاخذ ف
اموعد نشار مسااهمتها  وةذا لم يكن ال لد المسااهم ا وات/ال لد المسااهم اافراد شارطة مساجَّال من ق ل في نظام 

د المهام التي نظِّّ  مت الويدة من أجلها وجهِّزت ودرِّبت، وي دم تاهب قدرات يفظ الساااااااااااالم، يالب إليه أن يحدِّ
  وكلما كانت المعلومات الم دمة  جدول التنظيموهو ما يساااااااااام   -قاتمة االويدات المملوكة للويدات واألفراد  

 أكثر دقة واكتماال، كلما كانت الراوات التي ستترتب عل  العملية أسرج 

اهمة ا وات/ال لدان المساااااهمة اافراد المحتملة وين غي، في أقرب وقت ممكن، أن تتاكد ال لدان المساااا  
من االتصاااااااااال االجهات الرتيساااااااااية في األمانة العامة لألمم المتحدة  ويشااااااااامل ذلك الرلية، ومكتب الشاااااااااؤون 
العساااااااكرية/داترة ت وين ال وات، وشااااااا  ة دعم ال درات النظامية/إدارة الدعم العملياتي، وةدارة عمليات الساااااااالم، 

 امل، وكذلك شااا  ة الشااارطة/قسااام االختيار والتعيين، وداترة الن ل الجوي )للمسااااهمة ااي ودواتر التدريب المت 
نوج من أعتادة الايران، اماا في ذلاك المنظوماات الجوياة يير المااهولاة/منظوماات الاااترات الموجهاة عن ُاعاد( 

عل  جميع وشااااااا  ة اللوجساااااااتيات في إدارة الدعم العملياتي  وسااااااايكفل هذا األمر يصاااااااول الدول األعاااااااااأ 
المعلومات الالزمة لل دأ في إعداد مساااااااااااهماتها  كما أنه ساااااااااايحذر األمانة العامة لألمم المتحدة من أي أوجه  

المسؤولين في داترة ت وين ال وات وقسم االختيار والتعيين تيسير  نقصور تحتاج إل  معالجة  ويمكن للموظفي 
ة  وين غي ل يانات األمم المتحدة هذه أن تساع  االمثل هذا التفاعل بين الدول األعاااأ وكيانات األمم المتحد
 إل  التعامل مع الدول األعااأ في أقرب وقت ممكن 

 
 األمم المتحدة تقَبل التع دات  

امجرد اسااااااااااااتالم تعهدات من الدول األعااااااااااااااأ، يترذ وكيل األمين العام إلدارة عمليات السااااااااااااالم،  
ة الدعم العملياتي، قرارال نهاتيال اشااااااااااان العروض المعتزم ق ولها  االتشاااااااااااور الو يث مع وكيل األمين العام إلدار 

 “إجراأات التشااااااااااااااغيال المويادة الختياار الويادات العسااااااااااااااكرياة”ويتراذ قرار ق ول التعهاد عل  أساااااااااااااااس معاايير  
إجراأات التشااغيل المويدة )من حة( لت ييم ال درة العملياتية لويدات الشاارطة المشااكلة المُرساالة للعمل ضاامن ” و

  وباااإلضاااااااااااااااافااة إل  ذلااك، يمكن االطالج عل  اعم “(9-2017يااات األمم المتحاادة لحفظ السااااااااااااااالم )عمل
المعلومات في ت ارير الزيارات الت ييمية واالساااااتشاااااارية، أو معارش مكتب الشاااااؤون العساااااكرية اشاااااان الويدات  

كري العساااااكرية، أو معارش شااااا  ة الشااااارطة اشاااااان ويدات الشااااارطة المشاااااكلة، أو توصاااااية المساااااتشاااااار العسااااا 
مسااتشااار شااؤون الشاارطة في مكتب الشااؤون العسااكرية لدعم قرار وكيل األمين العام  ويمكن أياااال أن ي دم  أو
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الفريث العملياااتي المت اااماال في إدارة الاادعم العملياااتي وال عثااة المياادانيااة ومكاااتااب األمم المتحاادة األخرى التي 
ي رد مفصااااااال من ال لدان المسااااااااهمة  ت دم معلومات ذات صااااااالة مدخالتا في هذا الصااااااادد  وسااااااايسااااااااعد أ قد

عرض  ا وات/ال لدان المساهمة اافراد شرطة المحتملة عل  المذكرة الشفوية عل  اتراذ ال رار  وقد ال ي َ ل أي
االبتعاد عدم توافر عدد  هذاي تعد كثيرال عن االيتياجات المع ر عنها في متال ات الويدة  وقد ت ون أشااااااكال  

الوقت   كاش من األفراد المؤهلين، أو ن صاااااااااال في المعدات الرتيساااااااااية أو معدات الدعم اللوجساااااااااتي الذاتي، أو
اختيار ال لدان المساااااهمة عوامل مثل اسااااتعداد اإلجمالي لتع ئة الويدة و/أو نشاااارها  وتؤخذ في االعت ار عند 

وتاهب ال لد المسااهم ا وات/ال لد المسااهم اافراد شارطة، وال رب الجغرافي، والتوازن اإلقليمي، واألداأ والسالوك 
، وساجله في  (2016)  2272السااا ين لهذا ال لد، اما في ذلك مدى أهليته في ضاوأ أيكام قرار مجلس األمن  

مجال ي ول اإلنساااااان، ومواف ة الدولة الماااااايفة  ويسااااااعد نظام تاهب قدرات يفظ الساااااالم عل  جعل ال رار  
أكثر شاااااااااااااافاافياة ومو وقياة من خالل توفير معلوماات عن التااهاب واالسااااااااااااااتعاداد وال ادرات المتااياة  وت ل  إدارة  

وات/ال لد المسااهم اافراد شارطة ا رار ال  ول الرسامي للمسااهمة بواسااة مذكرة  عمليات الساالم ال لد المسااهم ا 
 شفوية وت دأ عملية التفاوض والنشر الرسمية 

ويتَّفث عل  الجدول الزمني للنشاار من خالل مشاااورات بين ال لد المساااهم ا وات/ال لد المساااهم اافراد   
وشاااااا  ة الشاااااارطة وال عثة الميدانية والفريث العملياتي   شاااااارطة واألمم المتحدة  ويعدُّ مكتب الشااااااؤون العسااااااكرية

المت امل الجدول الزمني لنشااار ويدات ال لدان المسااااهمة ا وات/ال لدان المسااااهمة اافراد شااارطة، ويتم تنساااي ه 
اال امل مع إدارة الدعم العملياتي  وين غي أن تراعي خاط النشاااااار قدرة ال عثة عل  االسااااااتيعاب، اما في ذلك 

توافر ال ن  التحتية للمريمات )مثل يجم المريم، ومرافث االيتسااااااااال المناساااااااا ة وال افية ل ل من  عوامل مثل
الجنسااين، ومرافث السااكن(، واإلمدادات اللوجسااتية الرتيسااية )المياه والوقود والحصااص التموينية(، واإلقامة في  

قدرات المشاااااااااااااااة(  كما أن الوضااااااااااااااع منا ة العمليات وااليتياجات الفورية لل عثة )مثل عوامل التمكين م ابل 
األمني عامل ين غي مراعاته  وباإلضااااافة إل  ذلك، يتوقف نشاااار ال وات العسااااكرية وأفراد الشاااارطة عل  وجود  

 موظفي الدعم الرتيسيين في ال عثات وعل  توفير الردمات 
 

 (2016) 2272 قرار مجلس األمن التاقع لألمم المتحدة
 األيكام ال ارزة 

إل  األمين العاام أن يتراذ إجراأات، اماا في ذلاك إعاادة  (2016)  2272يالاب قرار مجلس األمن   • 
مشااكلة و/أو اساات دالها عندما يكون هناك دليل مو ول عل  الويدات العسااكرية وويدات الشاارطة ال

ارت اب اسااتغالل وانتهاك جنساايين عل  ناال واسااع أو اشااكل منهجي أو عندما ال يترذ ذلك ال لد 
من ال لدان المساهمة ا وات أو اافراد شرطة الراوات المناس ة للتح يث في االدعاأات أو محاس ة  

 الت دم المحرز الجناة أو إبال  األمين العام ا 

د التوجيهات التنفيذية اشان تنفيذ ال رار  •   معايير تا يث ال رار  (2016) 2272تحدِّ

تتااااااااااامن التوجيهات التنفيذية أياااااااااااال أداة ت ييم لمعرفة ما إذا كان ال لد المساااااااااااهم ا وات أو اافراد   • 
اساتوف  متال ات الوقاية والمسااألة المتصالة ااالساتغالل واالعتداأ الجنسايين لنشار أفراده  شارطة قد 

 في اعثة لحفظ السالم 
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 إنشا  عمليات سالم تتسم قالتوازن بين الجنسين
تسااع  األمم المتحدة من خالل إدماج منظور جنساااني إل  تحسااين فعالية عمليات السااالم عن طرل  

تعزيز فهم أدل لتجارب الرجال والنساااااااأ وايتياجاتهم وأيوالهم وأولوياتهم من ييث صاااااالتها بوالية ال عثة   
األوضااااااااج ال اتمة فإدماج منظور جنسااااااااني يعزز الفعالية التشاااااااغيلية بتحساااااااين تحليل النزاعات واإللمام ا 

 وتعزيز س ل الوصول إل  السكان المحليين  

  ، ( 2020)   2538و    ( 2015)   2242وبدعم من ال رارين    ( 2000)   1325وتماشاايال مع قرار مجلس األمن  
تعتمد األمم المتحدة نهجال متعدد الجوانب تجاه المساااااااااواة بين الجنسااااااااين، ييث يركز أيد المجاالت عل   
زيادة عدد النسااااأ في عمليات األمم المتحدة للساااالم صاااوب التمثيل المتسااااوي )التركيز الداخلي(، ويركز  

مج منظور جنسااااااني ضااااامن هذه ال عثات لتعزيز المسااااااواة بين الجنساااااين في الدولة المجال امخر عل  د
 المايفة التي تعمل فيها ال عثة )التركيز الرارجي(  

وتشاااجع شااا  ة الشااارطة ال لدان المسااااهمة اافراد شااارطة عل  مواصااالة الجهود الرامية إل  زيادة عدد   
من عدم وجود يواجز أمام مشااااااركة المرأة وتشاااااجيع   النسااااااأ وتحليل اساااااتراتيجيات التجنيد الوطنية للتاكد

المزيد من النساااأ في الشاارطة من خالل تحفيز النساااأ في صاافوش شاارطة األمم المتحدة واالعتراش بهن  
وترقيتهن  ويشاااجع مكتب الشاااؤون العساااكرية الدول األعاااااأ عل  زيادة عدد النسااااأ المشااااركات، وينفذ  

ملها للمسااااااااتل الجنساااااااانية بهدش ماااااااااعفة عدد النسااااااااأ في عمليات  ياليال ”المريلة الثانية“ من خاة ع
االنتشااار العسااكري  وتعهد األمين العام أياااال بتعيين ك يرة مسااتشااارين في الشااؤون الجنسااانية في مكاتب 

، أنشااات شاا  ة الشاارطة جاتزة 2011الممثلين الراصااين لألمين العام في اعثات يفظ السااالم  وفي عام 
ي األمم المتحدة للعام، وفي السااايال نفساااه، اساااتحدث مكتب الشاااؤون العساااكرية  أفاااال ضااااااة شااارطة ف

اعترافال االجهود الرامية   2016جاتزة داعية العام للمساااااواة بين الجنسااااين في صاااافوش العسااااكريين في عام 
إل  تح يث منظور جنساااااااني في إيدى ال عثات  وعالوة عل  ذلك، أطلث المكتب شاااااا كة يفظة السااااااالم 

 اإلناث لدعم المجندات العسكريات في عمليات يفظ السالم   العسكريين

ع الدول األعاااااأ عل  الساااعي (2020) 2538و   (2015) 2242وفي قراري مجلس األمن   ، تشاااجَّ
ماااهاة مساتوى مشااركة المرأة العساكرية في عمليات الساالم مع النسا ة المئوية اإلجمالية للنسااأ في إل  

قواتها المسالحة الوطنية  ومع ذلك، ال يزال عدد األفراد من النسااأ منرفااال: فحت  تشارين الثاني/نوفم ر  
في الماتة من   16,4و  في الماتة من قوات األمم المتحدة العساااااكرية  5,5، شاااااكلت النسااااااأ نسااااا ة  2020

أفراد الشاارطة  لذلك، هناك ياجة إل  مواصاالة تشااجيع مشاااركة المرأة في عمليات السااالم  وتشااجع الدول 
األعااااأ عل  اسااتعراض االسااتراتيجيات الوطنية لتجنيد ضاااااات الشاارطة والجنديات، والعمل مع األمم 

 المتحدة من أجل وضع استراتيجيات لزيادة مشاركة المرأة 

يؤيد ال يان الوزاري الصاااااااادر عن مؤتمر وزراأ الدفاج اشاااااااان عمليات األمم المتحدة لحفظ الساااااااالم و  
في لندن جهود األمم المتحدة وينص عل  ما يلي: ندعو جميع   2016أيلول/ساااااااااااااا تم ر   8الذي ع د في  

عدد الدول األعاااااااااأ كذلك إل  وضاااااااع وتنفيذ خاط عمل وطنية اشاااااااان المرأة والساااااااالم واألمن، وزيادة  
الاااااااااات العامالت في ال عثات كاااااااااات أركان ومراق ات عساااااكريات، دورة األمم المتحدة التدري ية  
لاااا اا هيئة األركان والمراق ين العساااكريين  ومنذ ذلك الحين، كانت زيادة عدد النسااااأ في يفظ الساااالم 

 ألمم المتحدة محور تركيز مؤتمرات وزراأ الدفاج التالية اشان يفظ السالم التي ع دتها ا

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2538(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2538(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2538(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2538(2020)
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 التوجي ات الر يسية
 2020مجموعة الموارد المتعل ة االمساواة بين الجنسين وبالمرأة والسالم واألمن  - 

 2028-2018الت افؤ بين الجنسين في صفوش األفراد النظاميين للفترة  استراتيجية - 

عمليات األمم المتحدة لحفظ الساالم المراعية لالعت ارات الجنساانية في إدارة عمليات يفظ    ساياساة - 
 (2018، كانون الثاني/يناير  01-2018السالم/إدارة الدعم الميداني )المرجع 

األدوات المتعل ة اال عد الجنسااااااني في عمل شااااارطة األمم المتحدة: أفاااااال الممارساااااات  مجموعة - 
 (2015تشرين الثاني/نوفم ر  ،سالم )المرجعالمويدة في يفظ ال

التوجيهية إلدماج منظور جنساااااااني في عمل أفراد األمم المتحدة العسااااااكريين في عمليات    الم اده - 
 2010يفظ السالم، 

الم اده التوجيهية لمساااتشااااري الشاااؤون الجنساااانية ومراكز االتصاااال في مجال الشاااؤون الجنساااانية  - 
لحفظ السااااااااااااااالم في إدارة عملياات يفظ السااااااااااااااالم/إدارة الادعم المياداني  في عملياات األمم المتحادة  

 (2008، نيسان/أبريل  11-2008)المرجع 

التوجيهية إلدارة عمليات يفظ الساالم/إدارة الدعم الميداني إلدماج المنظورات الجنساانية في    الم اده  - 
 ( 2008، يزيران/يونيه  30- 2008عمل شرطة األمم المتحدة في اعثات يفظ السالم )المرجع  

  
  



 

35/68 21-09867 (A) 

 

 مرحلة ما قبل النشر  -   الفصل السادس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 :الر يسي الناتج
ت رير الزيارة  ، قاتمة المعدات المملوكة للويدات،مند الشاااااااااااااهادات  ساااااااااااااتاالعية،الزيارة ات رير ال • 

  الساا ة لنشر، مذكرة تفاهم و/أو طلب توريد
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 :الر يسية التوجي ات

 https://pcrs.un.org الموقع الش كي لنظام تاهب قدرات يفظ السالم: • 

 20-2010سياسة تدريب جميع أفراد األمم المتحدة لحفظ السالم، المرجع  • 

 أدلة الويدات العسكرية لألمم المتحدة • 

 16-2015سياسة ضمان التاهب العملياتي وتحسين األداأ، المرجع  • 

لت ييم أفراد ضااااااا اا الشااااااارطة المُرسااااااالين للعمل ضااااااامن عمليات األمم إجراأات التشاااااااغيل المويدة   • 
 18-2011المتحدة لحفظ السالم وال عثات السياسية الراصة، المرجع 

إجراأات التشاااغيل المويدة لت ييم ال درة العملياتية لويدات الشااارطة المشاااكلة المُرسااالة للعمل ضااامن  • 
 9-2017عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم، المرجع 

 زيارات ت وين ال وات/تجنيد أفراد الشرطة -سياسة  • 

اختيار خ راأ األمم المتحدة العسااااااااااكريين الموفدين في مهمة في اعثات األمم المتحدة لحفظ السااااااااااالم  •  
   30- 2010ونشرهم وتناوبهم وتمديد فترة خدمتهم ون لهم وةعادتهم إل  الوطن )دليل ال عثة(، المرجع 

التوجيهية العامة لل لدان المسااااااااااااهمة ا وات التي توفد ويدات عساااااااااااكرية إل  اعثات األمم  الم اده   • 
 المتحدة لحفظ السالم، توجد ياليال قيد التنييد

 إجراأات التشغيل المويدة اشان الزيارات االستاالعية لل لدان المساهمة • 

 للنشرإجراأات التشغيل المويدة اشان ترايط وةجراأ الزيارات الساا ة  • 

دليل السااااياسااااات واإلجراأات المتعل ة بتسااااديد ت اليش ومراق ة المعدات المملوكة للويدات التااعة لل لدان   • 
 2020المساهمة ا وات والمشاركة في اعثات يفظ السالم )دليل المعدات المملوكة للويدات(، 

 2011أو ال ااتع، /إجراأات استردام طل ات التوريد إلجراأ عمليات ن ل ال وات والشرطة و • 

والتدابير المنت اة ذات الصااااالة  (2016) 2272التوجيهات التنفيذية اشاااااان تنفيذ قرار مجلس األمن  • 
 (2016)مشروج عام  A/70/729الواردة في الو ي ة 

  
أنشؤؤؤؤطة التدريب ومنش الشؤؤؤؤ ادات والتحق  الخاصؤؤؤؤة قالدعثة والموج ة للبلدان المسؤؤؤؤاامة    

 ققوات/البلدان المساامة قأفراد شرطة
الغرض من التدريب في مجال يفظ السااالم هو تزويد أفراد األمم المتحدة العسااكريين وأفراد الشاارطة   

 ارات والمواقف لتمكينهم من:والموظفين المدنيين، فرادى وجماعات، االمعارش والمه

مواجهاااة التحااادياااات المتاورة لعملياااات السااااااااااااااالم وف اااال لم ااااده األمم المتحااادة ومعااااييرهاااا  )أ( 
 وسياساتها وم ادتها التوجيهية، وكذلك الدروس المسترلصة من الميدان؛

 أداأ مهامهم المترصصة ااري ة فعالة ومهنية ومت املة؛ )ب( 

 وال فاأات األساسية لألمم المتحدة إظهار الييم  )ج( 

https://pcrs.un.org/
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/A/70/729
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ويجري التدريب عل   الث مرايل رتيساااااية، هي: )أ( مريلة ما ق ل النشااااار؛ و )ب( مريلة التدريب  
التوجيهي، عناادمااا يوفَّر مزيااد من المعلومااات التفصاااااااااااااايليااة عن ال عثااة؛ و )ج( التاادريااب المسااااااااااااااتمر لتجااديااد 

 والتدريب الشامل  المعلومات، عندما يوفَّر التدريب الفني/المترصص
 
 مراحل التدريب  

 
 الجهة ال اتمة اه الوصف الفرصة

 السالم   ُيجرى ق ل إيفاد الويدة إل  عملية لحفظ  •   التدريب الساب  للنشر    

يسااااااااااااااتناااد إل  معاااايير ومواد األمم المتحااادة   • 
 للتدريب في مجال يفظ السالم 

المهارات  ( التدريب الت ني لتنمية  1يشااااااامل ) • 
الفرديااة والجماااعيااة للوصااااااااااااااول إل  معااايير 

( المتحااااادة، و  اإللزامي  2األمم  التااااادرياااااب   )
المواد  مع  السااااااااااااااالم  لحفظ  المتحاااااادة  لألمم 
التدري ية األساااااااسااااااية لمريلة ما ق ل النشاااااار  
)مواد التدريب األسااااااااااااساااااااااااية لمريلة ما ق ل  

( التدريب ال اتم 3(، و )2017نشر األفراد،  
محااااااددة ساااااااااااااايناااااااريوهااااااات  لل عثااااااات،    عل  

 عملية التدريب المت امل  (4)  و

يشاااامل أياااااال التدريب المترصااااص المتعلث  • 
بوظاااتف أو فئااة عماال محااددة في عمليااات 
السااااااااااالم )المواد التدري ية المترصااااااااااصااااااااااة،  

 المتاية في مركز موارد يفظ السالم( 

يشاامل التدريب التمهيدي المرصااص للييادة  • 
مين  العلياااا في ال عثاااة )الممثااال الراااا  لأل

 العام، قاتد ال وة، قاتد الشرطة( 

الاااادول األعااااااااااااااااااااأ إل  أفراد الجي   •  ت اااادمااااه 
 والشرطة في بلدهم األصلي 

ت ااادماااه داترة التااادرياااب المت اااامااال إل  الموظفين  • 
الراااادمااااات   دوليااااال في مركز  المعينين  الماااادنيين 
اإلقليمي في عنتي ي، ق ل نشاااااااااااارهم، والموظفين  

خالل مفهوم العسااااااااااااكريين وأفراد الشاااااااااااارطة من 
 ”تدريب المدربين“ 

يجب عل  إدارة عمليات السااااااااااااااالم وةدارة الدعم  • 
العملياتي وال عثة )إن أنشااااااااائت( ضااااااااامان تزويد  
ال لدان المسااهمة ا وات/ال لدان المسااهمة اافراد 
شاااااااااااااارطاة ااالو ااتث الرتيسااااااااااااااياة، اماا فيهاا قرارات  
العااااام  مجلس األمن ذات الصاااااااااااااالااااة، والمفهوم 

ياجات الويدة، ومشااااااااااااااريع  للعمليات، وبيان ايت 
ماااذكرات التفااااهم، والم ااااده التوجيهياااة لل لااادان  
المسااااااااااااااااهماة ا وات/ال لادان المسااااااااااااااااهماة ااافراد 
ال لاااادان الجهود لجمع  تلااااك  شاااااااااااااارطااااة  وت ااااذل 
الويااااادات   من  ال عثاااااة  محاااااددة عن  معلوماااااات 
الساااااااااااااااااا اااة الموجودة في الميااادان )إن وجااادت(  

من م ر ال عثة، مما ساااااايساااااااعد في التدريب   أو
 ا  اال عثات خالل مريلة ما ق ل النشر الر

الت    د يؤؤؤؤم التؤؤؤؤدريؤؤؤؤب 
 اتللدعث

تااادرياااب إضاااااااااااااااااافي خاااا  ااااال عثاااة وال لاااد  • 
  المايش

الجااااددجنو جميع  له  موجااااَّ  •    د يفظ السااااااااااااااالم 
ن و األفراد العساااكري   -  ةفردي   اصااافة  المعينين

لدى    -ن و ن المدني و وأفراد الشاااااارطة والموظف
  وصولهم إل  منا ة ال عثة

للتوعية أو دورة توجيهية  ةدور  أيااااااااااال  جرى ت  • 
 جموعاتللنشااار، وم  ثالسااااب   لتدريبت ملة ال

ث •  لتدريب أفراد ال عثات   ةكز المت املاالمر  تنساااااااااااِّّ
التادريب التمهيادي   اا التادريب المادنيأو ضاااااااااااااا ا 

  ، للموظفين المعينين اشاااااااكل فرديالمرصاااااااص  
ن وأفراد الشاااااارطة  ي االتعاون مع األفراد العسااااااكري 

يياااث ال يوجاااد هيكااال تااادرياااب مت اااامااال  وت وم 
التنساايث التااعة للويدات بتنساايث دورات    جهات

 التوعية لل وات 
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 الجهة ال اتمة اه الوصف الفرصة

ل لاادان امعلومااات األخرى المرساااااااااااااالااة إل   ال   
المسااااااااااهمة ا وات/ال لدان المسااااااااااهمة اافراد  

أفراد الويدات  فاتدة ل شااااااااااارطة ق ل النشااااااااااار،
 يسب الحاجة 

  أفراد  ن أوي سكري أي نشاا تعليمي لألفراد الع •  التدريب المستمر
أ ناأ   نجزن المدنيين، يُ ي الشاااااارطة أو الموظف

الت  التاااااادريااااااب  اعااااااد  مهااااااامهم،  ي دياااااا مهأداأ 
  في الم ر يالتدريب التوجيه أو

عل    ني، والتدريبت الفني/ال  التدريب يشااامل • 
اليياادة/اإلدارة والتاوير التنظيمي، والتادرياب  
عل  التاوير الوظيفي الشااااااامل، ويتااااااامن  

 تمارين المحاكاة والتدري ات العملية  أياال 

حساب  ا المراكز المت املة لتدريب أفراد ال عثات،   • 
 المسااااااااااااتلالموضاااااااااااوج )مثل اساااااااااااتردام ال وة، و 

، والسااالمة واألمن، وي ول اإلنسااان،  انيةالجنساا 
  وما إل  ذلك(

  
والدول األعااااااأ هذ المسااااؤولة عن تدريب األفراد النظاميين ق ل نشاااارهم في عمليات األمم المتحدة  

  وت ادم داترة التادرياب المت اامال معلوماات عن معاايير (1995)  49/37للسااااااااااااااالم، وف اال ل رار الجم ياة العااماة  
الم ومواد التادريب الداعماة، ويمكنهاا، عناد االقتااااااااااااااااأ وبنااأ عل  طلاب من الدول األمم المتحادة لحفظ الساااااااااااااا 

األعاااااأ، أن تسااااعد الدول األعاااااأ م اشااارة عل  تصاااميم برامج األمم المتحدة للتدريب عل  يفظ الساااالم  
 سالم وتنفيذها وتحسينها احيث يتم إعداد الويدات العسكرية وويدات الشرطة عل  النحو المناسب لعمليات ال

وخالل المناقشاات بين األمم المتحدة والدول األعاااأ اشاان المسااهمات المحتملة في عملية محددة   
لحفظ السااالم تااعة لألمم المتحدة، ي دم مكتب الشااؤون العسااكرية، وفي يالة مساااتل الشاارطة، شاا  ة الشاارطة،  

لتدريب إل  ال لدان المساااااااااااااهمة  المشااااااااااااورة التشااااااااااااغيلية الراصااااااااااااة اال عثات والمعلومات المتعل ة اايتياجات ا
ا وات/ال لدان المسااااااهمة اافراد شااااارطة  وخالل فترة النشااااار، ي دم مكتب الشاااااؤون العساااااكرية وشااااا  ة الشااااارطة  
التوجيهات والمشاااااورة العملياتية  وييثما يلزم أن ت ون هذه التوجيهات مصاااااحوبة االتدريب، ت دم داترة التدريب 

 كرية وش  ة الشرطة( إرشادات تدري ية عملياتية المت امل )بدعم من مكتب الشؤون العس

واملية الرتيساااااية التي يتم بواسااااااتها إبال  الدول األعاااااااأ ااإلرشاااااادات المتعل ة االتدريب هي من  
خالل إصاااادار معايير ومواد التدريب لعمليات يفظ السااااالم لمريلة ما ق ل النشاااار  وتشاااامل هذه مواد التدريب 

ر األفراد، وهي إلزامية لجميع األفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين  األساسية لمريلة ما ق ل نش
الموفدين إل  اعثات األمم المتحدة لحفظ السااااالم؛ والمواد التدري ية المترصااااصااااة، التي هي إما خاصااااة بدور 

د التدريب عل  أي قااااااايا رتيساااااية مث  أو ز التي تجساااااِّّ ل يماية المدنيين   موضاااااوج اعينه ومواد التدريب المعزَّ
ويتعين عل  جميع جنود يفظ الساااااااالم التااعين لألمم المتحدة إكمال التدريب ق ل النشااااااار، وف ال لمعايير األمم 

سياسة ضمان التاهب العملياتي المتحدة ذات الصلة، ق ل نشرهم  وبالنس ة للويدات العسكرية، ي رز ذلك في 
اإعداد والم اده التوجيهية إلدارة عمليات الساااااااالم/إدارة الدعم العملياتي المتعل ة  2015وتحساااااااين األداأ لعام 

  2018جنود ال لدان المساهمة ا وات في اعثات يفظ السالم للتاهب العملياتي لعام 

https://undocs.org/ar/A/RES/49/37
https://undocs.org/ar/A/RES/49/37
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لمركز وجميع مواد التدريب عل  يفظ السااااااالم والتوجيهات ذات الصاااااالة متاية في الموقع الشاااااا كي  
(   https://research.un.org/ar/peacekeeping-community)  وارد يفظ السااااااااااااااالماألمم المتحااادة لم

وين غي للدول األعااااأ وأفرادها العسااكريين وأفراد الشاارطة أن يتعرفوا عل  هذا الموقع الشاا كي  ويمكن للدول  
يب عل  يفظ السااالم ذات الصاالة االتصااال أياااال بداترة التدريب المت امل/شاا  ة  األعااااأ ومؤسااسااات التدر 

-peacekeepingالسااااااااياسااااااااات والت ييم والتدريب عن طريث ال ريد اإلل تروني م اشاااااااارة عل  العنوان التالي:  

training@un.org  ت إضااااااااافية  ويمكن توجيه األساااااااائلة إل  داترة التدريب إن لزم الحصااااااااول عل  معلوما
المت امل عن أي موضاوج يتعلث امسااتل التدريب عل  يفظ الساالم في األمم المتحدة وما يرت ط بها من نظم  

 ومواد للدعم في األمم المتحدة 

وعالوة عل  ذلاك، تتااااااااااااااامن أدلاة األمم المتحادة للويادات العسااااااااااااااكرياة معلوماات مويادة عن تنظيم   
لويدات، والمهام وال درات الرتيسااااية المتوخاة، ومتال ات التدريب، والتوصاااايات المتعل ة االمعدات  وعل  هذا ا

  وتوجد  ( 12) النحو، تشاكل هذه األدلة خط األسااس ويجر الزاوية الساتعدادات ال لدان المسااهمة ا وات وت ييمها
ز موارد يفظ السااااااالم في الموقع التالي: مواد تدري ية مترصااااااصااااااة لويدات األمم المتحدة العسااااااكرية في مرك
https://research.un.org/ar/peacekeeping-community مما سايسااعد عل  تهيئة أسااس مشاترك ،

إل  ذلك، توجد أيااال في مركز موارد لالساتعدادات وةمكانية التشاغيل المت ادل والفعالية العملياتية  وباإلضاافة  
يفظ السااااالم مواد تدري ية مترصااااصااااة تتعلث بوظاتف أو فئة عمل محددة في عمليات السااااالم ومواد تدري ية 

زة لتجساايد التدريب عل  المواضاايع الرتيسااية  وبالمثل، فإن  معايير األمم المتحدة لتدريب ويدات الشاارطة  معزَّ
  تعل ة بويدات الشاااارطة المشااااكلة في عمليات األمم المتحدة لحفظ السااااالمالمشااااكلة ق ل النشاااار والسااااياسااااة الم

 تساندان أياال في إعداد ويدات الشرطة المشكلة 
  
 الوحدات العسكرية -التدريب والتحق     

 
 :الر يسية التوجي ات

  16-2015سياسة ضمان التاهب العملياتي وتحسين األداأ، المرجع  • 
التوجيهية المتعل ة اإعداد جنود ال لدان المساااااااااهمة ا وات في اعثات يفظ السااااااااالم للتاهب الم اده   • 

  29-2018العملياتي، المرجع 
  

ألصاااااحاب   ضااااامان التاهب العملياتي وتحساااااين األداأاالنسااااا ة للويدات العساااااكرية، توفر ساااااياساااااة  
وال لدان المسااااااااااهمة ا وات، وصااااااااافا    المصااااااااالحة الرتيسااااااااايين، اما في ذلك م ر األمم المتحدة وم ر قيادة ال وة

لإلجراأات الملموسااااااة الالزمة لتشااااااكيل الدروس المسااااااتفادة وةعدادها وت ديمها واكتسااااااابها عند نشاااااار الويدات  
العساكرية في عمليات الساالم  وتوفر هذه الساياساة مرجعا رتيسايا لألمم المتحدة وال لدان المسااهمة ا وات ألنها 

توقعات فيما يتعلث االتاهب العملياتي للمساااااااهمات العسااااااكرية في عمليات توفر مزيدا من الوضااااااوأ اشااااااان ال
الصااااااادرة عن إدارة    2018الم اده التوجيهية لعام السااااااالم التي ت ودها األمم المتحدة  وعالوة عل  ذلك، فإن  

ت يفظ  عمليات يفظ الساااااااااالم وةدارة الدعم الميداني والمتعل ة اإعداد جنود ال لدان المسااااااااااهمة ا وات في اعثا
 توفر مزيدا من التوجيهات المحددة لتنظيم تدريب الويدات العسكرية ق ل النشر   السالم للتاهب العملياتي

 __________ 

تشااااااامل األدلة أدلة لويدات األمم المتحدة النهرية، وويدات اللوجساااااااتيات، وال وات الراصاااااااة، وويدات الشااااااارطة العساااااااكرية، وويدات  (12) 
لعسااكري، وويدات م ر قوات ال عثة للدعم العسااكري، وويدات اإلشااارات العسااكرية، وكتاتب االسااتاالج العسااكري، وويدات الايران ا

 المشاة، وويدات المهندسين العسكريين، والويدات ال حرية العسكرية، وويدات الن ل العسكري 

https://research.un.org/ar/peacekeeping-community
mailto:peacekeeping-training@un.org
mailto:peacekeeping-training@un.org
https://research.un.org/ar/peacekeeping-community
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ت وم ال لادان المسااااااااااااااااهماة ا وات بتاوير وتنفياذ برامج تادرياب وطنياة تتعلث ااالمهاارات العسااااااااااااااكرياة   
األفراد والويدات الذين يستعدون لعمليات النشر األساسية والمهارات المالوبة من جانب األمم المتحدة لجميع 

في إطاار األمم المتحادة  ويكمال التادرياب السااااااااااااااابث للنشاااااااااااااار التادرياب التمهيادي الراا  اكال اعثاة ومتال اات 
التدريب المساتمر  ويساتند هذا التدريب إل  برامج وضاعها م ر ال عثة/ال وة بدعم من المراكز المت املة لتدريب 

ها من عناصااار ال عثات ذات الصااالة  ويتناول التدريب الحالة الساااياساااية واألمنية العامة في  أفراد ال عثات ويير 
منا ة ال عثة، اما في ذلك مسااااااااتل ي ول اإلنساااااااان والحماية، إضاااااااافة إل  الدور الحالي )والم  ل( للعنصاااااار  

  يئية العسكري في ال عثة، اما في ذلك الدور المتعلث االسلوك واالنا اا، ومساتل اإلدارة ال

ويالب أياااااا إل  ال لدان المساااااهمة ا وات أن تيّيم رسااااميا مساااااهماتها العسااااكرية، اما في ذلك من  
خالل عملياات تنااوب متتاالياة، ويجاب أن تشااااااااااااااهاد ااان األفراد والويادات جااهزون من الناايياة العمليااتياة ل ادأ 

ة ت ييمية واسااااااتشااااااارية/زيارة ساااااااا ة لنشااااار  ويمكن دعم الت ييم بواساااااااة زيار   المهام الم ررة والييام بها وتنفيذها 
الويادات من جااناب م ر األمم المتحادة  وتتحمال ال لادان المساااااااااااااااهماة ا وات مسااااااااااااااؤولياة ت ييم وياداتهاا/أفرادها  

  ( 13) وةصاااادار شااااهادات لهم ق ل سااااتة أسااااابيع عل  األقل من النشاااار إلتاية الوقت ال افي لمعالجة أي ن ص
، اما في ذلك ت ديم التدريب المالوب من جانب األمم المتحدة، من بين  وتغاي الشاااااااهادات اإلعداد العملياتي

  وين غي أن ت دم ساااياساااة ضااامان التاهب العملياتي وتحساااين األداأعوامل أخرى  ويرد نموذج للشاااهادات في  
ال لدان المسااااهمة ا وات الشاااهادة الموقعة من خالل اعثتها الداتمة إل  مكتب الشاااؤون العساااكرية ق ل النشااار  
وةذا واجهات الويادة/األفراد تحادياات في الوفااأ ااالمعاايير التي تتوقعهاا األمم المتحادة أ نااأ وجودهم في ال عثاة، 
فإن األمم المتحدة ساااااتعمل مع ال لد المسااااااهم ا وات للتغلب عل  ن ص األداأ  وقد يناوي ذلك عل  التدريب 

 ين أو الويدات إل  أوطانهم والتوجيه ويمكن أن يشمل في اعم الحاالت إعادة فرادى الموظف
 
 وحدات الشرطة المشكلة -التدريب والتحق     

 
 :الر يسية التوجي ات

ت ييم ال درة العملياتية لويدات الشارطة المشاكلة المرسالة للعمل ضامن  -إجراأات التشاغيل المويدة   • 
 9-2017عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم، المرجع 

)المن حة( اشاان ويدات الشارطة المشاكلة في عمليات األمم المتحدة لحفظ الساالم، المرجع الساياساة   • 
2016-10 

لااة المنتااداااة للعماال في عمليااات يفظ السااااااااااااااالم،  •  الم اااده التوجيهيااة لوياادات الشاااااااااااااارطااة المشااااااااااااااكَّ
DPKO/PD/2006/00015 ،2006  

 النشر في عمليات يفظ السالممعايير األمم المتحدة لتدريب ويدات الشرطة المشكلة ق ل  • 

 11-2019ت ييم وت دير أداأ ويدات الشرطة المشكلة، المرجع  -إجراأات التشغيل المويدة  • 
  

 __________ 

أي ن ص في مجال الترقيش من مراطر  يمكن لداترة األمم المتحدة لإلجراأات المتعل ة ااأللغام أن تعمل كمزود سااااريع لل درات لسااااد   (13) 
 المتفجرات يمكن تحديده نتيجة لفشل ال لد المساهم ا وات في ت ييمه 
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يجب أن تل ي جميع ويدات الشااااارطة المشاااااكلة التي ساااااتنشااااار في عملية لحفظ الساااااالم تااعة لألمم  
جال ال درة العملياتية عل  النحو الم ين في  المتحدة االمتال ات الفردية والمتال ات عل  مساااااتوى الويدة في م

السااااياسااااة المتعل ة بويدات الشاااارطة المشااااكلة في عمليات األمم المتحدة لحفظ السااااالم ومعايير األمم المتحدة 
لتدريب ويدات الشاااارطة المشااااكلة ق ل النشاااار في عمليات يفظ السااااالم  ويتحمل ال لد المساااااهم اافراد شاااارطة  

وظفون الذين يرشااااحهم المعايير التي وضااااعتها األمم المتحدة للردمة في ال عثة مسااااؤولية ضاااامان أن يل ي الم
االنساااااااا ة لعدة أمور، منها الرت ة والر رة واللياقة ال دنية والترصااااااااص ومعرفة اللغات  ويتحمل ال لد المساااااااااهم 

وضااعتها   اافراد شاارطة أياااا مسااؤولية ضاامان أن يل ي الموظفون الذين يرشااحهم جميع المعايير األخرى التي
األمم المتحدة، وعليه أن يؤكد أن التدريب المالوب ق ل النشاار والتصاااريد الا ية والشااهادات المتعل ة اح ول  
اإلنسااااااااااااااان موجودة وف اا لمعاايير األمم المتحادة  ويجاب تدريب األفراد عل  المعادات التي تتااأ للويدة، وكذلك 

 عل  المساتل المتصلة ااإلدارة ال يئية الجيدة 

د زيارة لت ييم ال درة العملياتية ي وم بها فريث لت ييم الشاااااارطة المشااااااكلة إل  ال لد المساااااااهم اافراد  وتحد 
شاااااارطة ما إذا كانت متال ات ال درة العملياتية قد اسااااااتوفيت  وت دم إجراأات التشااااااغيل المويدة المتعل ة بت ييم 

م المتحدة لحفظ الساااااالم إرشاااااادات اشاااااان ال درة العملياتية لويدات الشااااارطة المشاااااكلة للردمة في عمليات األم
ت ييم ويدات الشارطة المشاكلة، اما في ذلك ت ييم ال درة العملياتية  وي ل  قسام االختيار والتعيين الدولة العااو  
االتواريخ الم ترية لت ييم ال درة العملياتية، وبمدة الت ييم ونااقه  وتعت ر ال لدان المساهمة اافراد شرطة مسؤولة  

يم التدريب الالزم ق ل النشار، وةجراأ التدري ات السااا ة لت ييم ال درة العملياتية، والفرز المسا ث لويدات  عن ت د
الشاااارطة المشااااكلة وأعااااااتها احيث تفي امتال ات ال درة العملياتية  وت دم شاااا  ة الشاااارطة مواد توجيهية ذات  

ة العملياتية  وةذا جرت زيارة سااااااااااا ة لنشااااااااار صااااااااالة إل  ال عثة الداتمة للدولة العااااااااااو المعنية ق ل ت ييم ال در 
الويدات، ق ل نشار ويدة من ويدات الشارطة المشاكلة من أيد ال لدان المسااهمة اافراد الشارطة، للمرة األول  

 في عملية سالم محددة، يمكن إدماج فريث ت ييم الشرطة المشكلة في الزيارة الساا ة لنشر الويدات 

المتحدة وقوج انتهاكات خايرة لح ول اإلنساااااان تثير ال لث اشاااااان سااااجل  وةذا ما نم  إل  علم األمم  
أفراد الشاااااارطة التااعين لل لد المساااااااهم أو أداتهم، فإن ذلك قد يشااااااكل مسااااااويا إللغاأ ق ولها ويدة أو أكثر من 

ة  الويدات المشاااكلة للردمة في عمليات الساااالم  وفي هذه الحالة، ال تنشااار شااا  ة الشااارطة فري ا لت ييم الشااارط 
المشاكلة في ذلك ال لد المسااهم  وبالمثل، إذا ما نم  إل  علم األمم المتحدة ادعاأات خايرة عن ساوأ سالوك 
تثير ال لث اشاااااان ساااااجل أفراد الشااااارطة التااعين لل لد المسااااااهم أو أداتهم، فإن ذلك قد يشاااااكل مساااااويا لتعليث 

مكان األمم المتحدة اتراذ قرار اشااااااان مدى  األعمال التحااااااايرية لعملية ت ييم ال درة العملياتية يت  يصاااااا د اإ
 مالأمة مساهمة ذلك ال لد اافراد شرطة لغرض الردمة في أي عملية من عمليات السالم 

وتجري األمم المتحدة هذا الت ييم لل درات العملياتية أ ناأ النشااااااااااار األولي  م في كل جيل من األفراد   
 أ ناأ عمليات التناوب الالي ة 

 ييم الشااارطة المشاااكلة، في إطار ت ييم لل درة العملياتية، ما إذا كانت ويدات الشااارطة  وي رر فريث لت  
المشااااكلة تفي امتال ات ال درة العملياتية؛ وي ّدم توصاااايات اشااااان االيتياجات اإلضااااافية للتدريب ق ل النشاااار؛ 

ها  وال يساااااامد ويصاااااادر تعلي ات عل  التاهب العملياتي للويدة إجماال؛ وي دم توصاااااايات اشااااااان إمكانية نشاااااار 
وفي    -االنشاار في عملية لحفظ السااالم إال لويدات الشاارطة المشااكلة التي نجحت في إكمال نظام الت ييم هذا 

يوما من نشااارها عل  األقل  ويتعين عل  ويدات الشااارطة المشاااكلة يير الناجحة أن  30الوضاااع األمثل ق ل 
 تراع إلعادة التدريب وةعادة االخت ار 
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، ت دم الدولة العااااااااو شاااااااهادة االلياقة الا ية ألفراد الويدة إل  قسااااااام االختيار ومن بين أمور أخرى  
والتعيين اعد ت ييم ال درة العملياتية وق ل وقت قصااااير من نشاااارها  ويمكن االطالج عل  المعايير الا ية لألمم 

المشاكلة المنتداة المتحدة، اما في ذلك التحصاينات المالوبة، في مرف ات الم اده التوجيهية لويدات الشارطة  
للعمل في عمليات يفظ الساااالم  وباإلضاااافة إل  ذلك، ين غي أن ي دم ال لد المسااااهم اافراد شااارطة، من خالل  
اعثتاه الاداتماة، إل  ويادة الرادماات الا ياة في م ر األمم المتحادة في نيويورك الشااااااااااااااهاادات الا ياة المالوباة  

يارهم للردمة في ال عثة كجزأ من الموظفين الذين والدبلومات ذات الصاااااااااااااالة لجميع األعااااااااااااااااأ الذين تم اخت 
 يؤلفون الااقم الا ي داخل الويدة 

وبعد االنتهاأ من ت ييم ال درة العملياتية، ي وم فريث ت ييم الشاارطة المشااكلة اإعداد ت رير عن الت ييم،   
ه الت رير إل  مسااتشااار شااؤون الشاارطة من خالل قساام االختيار والتعيين، وُترساال  نسااخ منه إل  ساالاات  وُيوجَّ

ال لد المسااهم اافراد الشارطة  واساتنادا إل  نتاتج ت ييم ال درة العملياتية، يحدد مساتشاار شاؤون الشارطة في إدارة  
عمليات السااالم، االتشاااور مع قيادة إدارة عمليات السااالم/إدارة الدعم العملياتي، مدى التاهب العملياتي لويدة  

يين ين غي التشااور مع ال عثة المعنية اشاان العملية التي تفااي إل  نشار  الشارطة المشاكلة اشاكل عام  وفي 
ويدة شااااااارطة مشاااااااكلة عموما، فإن ال رار النهاتي اشاااااااان نشااااااارها يرجع إل  وكيل األمين العام إلدارة عمليات 

 السالم، وف ا اليتياجات عملية يفظ السالم 

  
 ا نسان والتحق  من افحص حاالت سو  السلوك الساب  في مجال حقوق   

 :الر يسية التوجي ات
   2012كانون األول/ديسم ر    11سياسة فحص سوابث موظفي األمم المتحدة في مجال ي ول اإلنسان،   • 

  
اشااااااان فحص سااااااوابث موظفي األمم المتحدة في مجال ي ول اإلنسااااااان  2012تحدد سااااااياسااااااة عام  

الم اده والمنهجية التي تت عها األمانة العامة في عملية الفرز  ومن الاااااااااروري أن تتعاون الدول األعااااااااااأ  
المتحدة   في التحري عل  نحو فعال عن أفرادها ق ل نشاااااااااارهم أو ترشاااااااااايحهم لااااااااااامان االلتزام امعايير األمم

وتتحمل الدول األعااااااأ المسااااؤولية الرتيسااااية عن فحص األفراد العسااااكريين وأفراد الشاااارطة التااعين لها ق ل  
الردمة لدى األمم المتحدة، ويشامل ذلك ت ديم شاهادات خاية إل  إدارة عمليات الساالم اانهم لم يرت  وا جراتم  

ااع جنساي، و/أو انتهاكات لل انون الدولي لح ول اإلنساان أو ُيزَعم ارت ابهم لجراتم، اما في ذلك جراتم ذات ط
 وال انون الدولي اإلنساني، وأنهم لم ُيعادوا إل  أوطانهم لسوأ سلوكهم أ ناأ الردمة الساا ة لدى األمم المتحدة 

ومن الااروري أن تجري الدول األعاااأ فحصاا لألفراد اكل ي ظة وأال ترشاد أفراد شارطة أو أفرادا   
ويمكن أن يؤ ر عادم الوفااأ امتال اات الفرز تاا يرا ك يرا   ال يل ون معاايير األمم المتحادة ولواتحهاا عسااااااااااااااكريين  

عل  الجدول الزمني لنشااار األفراد ال ديلين أو قدرة الويدة ااكملها عل  االنتشاااار، ومن شاااانه أن يشاااكل خارا  
   سمعة األمم المتحدة شديدا عل  سمعة الدولة العاو التي توفر األفراد أو الويدة وكذلك عل

وُيالب أياااااااااااا من ال لد المساااااااااااهم ا وات/أفراد شاااااااااارطة أن يشااااااااااهد اانه ليس عل  علم بتوجيه أي  
ادعاأات ضاااااد أفراده المرشاااااحين لالناااااامام إل  ويدة الشااااارطة المشاااااكلة/الويدة العساااااكرية تفيد اانهم ارت  وا 

أي أعماال ترق  إل  مسااااااااااااااتوى انتهااكاات  شاااااااااااااااركوا، نتيجاة إتياان عمال أو االمتنااج عن عمال، في ارت ااب   أو
لل انون الدولي لح ول اإلنسااااااااان أو ال انون الدولي اإلنساااااااااني  وةذا ساااااااا ث أن ُأييل أيد أفراد ويدة الشاااااااارطة  
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م اارت ابها أو خاااااااااع   المشااااااااكلة/الويدة العسااااااااكرية إل  التح يث اساااااااا ب أي جريمة أو مرالفة تادي ية، أو اتُّهِّ
ن، ُيالب إل  ال لد المساااااهم ا وات/أفراد شاااارطة أن ي دم معلومات عن التح يث للمحاكمة اساااا  ها ول نه لم ُيدا

أو المحاكمة المعنيين  وُيالب أيااااا من ال لد المسااااهم ا وات/أفراد شااارطة أن يشاااهد اانه ليس هناك فرد من 
م األمم أفراد ويدة الشااارطة المشاااكلة/الويدة العساااكرية تورا في ساااوأ سااالوك جسااايم أ ناأ أداته لمهمة من مها

المتحدة، اما في ذلك في ياد ة اساااااااااتغالل وانتهاك جنسااااااااايين، أو أعيد إل  وطنه ألسااااااااا اب تادي ية ومنع من 
المشااااركة في عمليات الساااالم الجارية أو المسااات  لية فيما يتصااال اعمل من أعمال ساااوأ السااالوك، اما في ذلك 

 االستغالل واالعتداأ الجنسيين 

أفراد الشااااااااااارطة المعينين اصااااااااااافة فردية، مثل خ راأ األمم المتحدة وُيالب من األفراد العساااااااااااكريين و  
العسااااااااكريين الموفدين إل  ال عثات وضاااااااا اا األركان العسااااااااكريين وأفراد الشاااااااارطة، وكذلك جميع أفراد ويدات  
الشااااارطة المشاااااكلة والويدات العساااااكرية، ت ديم شاااااهادات ذاتية عل  ذلك، وت ديم المعلومات ذات الصااااالة عند 

دعم األمانة العامة لألمم المتحدة ت ادل المعلومات يول الساالوك السااابث للمرشااحين فيما يتعلث الااارورة، وساات 
 االجراتم و/أو انتهاكات ال انون الدولي لح ول اإلنسان وال انون الدولي اإلنساني أليراض الفرز 

لمناسا ة امتثاال وبموجب الساياساة المذكورة أعاله، تحتفظ األمم المتحدة االحث في اتراذ اإلجراأات ا 
لإلجراأات المعمول بها واإلطار التنظيمي المعمول اه، إذا اكتشافت الي ا أن دولة عااوا أو فردا ما قد أدل  
ب يان كاذب اشاااااااان التورا الساااااااابث في جراتم أو انتهاكات لل انون الدولي لح ول اإلنساااااااان أو ال انون الدولي 

األمم المتحدة  ويجوز في هذه الحاالت أن يالب من الدول  اإلنساااني أو سااوأ ساالوك سااابث أ ناأ الردمة في 
 األعااأ أن تعيد موظفيها فورا عل  نف تهم الراصة 

وما فوقها )قاتد ال وة، ناتب  2-وبالنسااا ة للتعيينات في المناصاااب العليا المتعاقد عليها في الرت ة مد 
يات السااااالم أياااااا مساااااعدة مفوضااااية  قاتد ال وة، مفوض الشاااارطة، ناتب مفوض الشاااارطة(، تلتمس إدارة عمل

األمم المتحدة لح ول اإلنساااااااااااااان في عملية فحص الساااااااااااااوابث في مجال ي ول اإلنساااااااااااااان ومسااااااااااااااعدة مكتب 
 األخالقيات من أجل التح ث فيما يتعلث امراطر تاارب المصالد المحتمل 

االساتراتيجيات   وتجرى عملية التح ث من أفراد الويدات لدى وصاولهم إل  ال عثة، االتعاون مع إدارة 
والساااااياساااااات اإلدارية ومسااااااتل االمتثال، لل شاااااف عن ياالت ساااااوأ السااااالوك الساااااابث أ ناأ خدمتهم في األمم 
المتحاادة  ويمكن االطالج عل  مزياد من المعلوماات عن عمليااة التح ث عل  الموقع الشاااااااااااااا كي لنظااام تااهاب 

 ( https://pcrs.un.orgقدرات يفظ السالم في األمم المتحدة )

 
  

https://pcrs.un.org/
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 األعضا  الدول إقرار لمالرة الموحد النموذج

تشااهد يكومة ساساام الدولة العاااوأ عل  أن ستحديد الويدة العسااكرية/ويدة الشاارطةأ، المسااماة للعمل   - 1
 أدناه   3و    2الف رتين  في عملية ساسم عملية يفظ السالمأ لحفظ السالم، تمتثل لل يانات الواردة في  

ُنظمات الويادة الماذكورة أعاله عل  نحو ت تيكي وف اا ل ياان ايتيااجاات ال وة/بياان ايتيااجاات الويادة   - 2
التااعة لألمم المتحدة، وهي عل  اسااااااتعداد للوفاأ امهامها اموجب أيكام مفهوم العمليات الرا  اال عثة  

 وتشهد أياا اان الويدة:  واألمر العملياتي وقواعد االشت اك/التوجيهات اشان استردام ال وة 
 تملك ما يكفي من الموارد/المعدات لتنفيذ المهام المسندة إليها  )أ( 
 خاعت للتدريب السابث للنشر وف ا لمعايير األمم المتحدة ومواصفاتها  )ب( 
 جرى إعدادها واخت ارها من خالل الت ييم الذاتي والتمارين الميدانية  )ج( 
ها ال درة عل  العمل عل  أسااااااااااس الت تيكات والت نيات واإلجراأات المتصااااااااالة احفظ  لدي  )د( 

 السالم، والرس ة في ذلك، من أجل إنجاز أهداش اعثة األمم المتحدة وواليتها 
 عل  وجه التحديد، أجرت يكومة ساسم الدولة العاوأ فحصا لسوأ السلوك، وهي تشهد اما يلي: - 3

يااادة ضااااااااااااااااالع في أي جريماااة، اماااا في ذلاااك الجراتم ذات الااااااع ال أياااد من أفراد الو  )أ( 
الجنسااي، أو ُأدين ااي جريمة أو أي انتهاك لل انون الدولي لح ول اإلنسااان أو ال انون الدولي اإلنساااني،  

 أو يراع ياليا للتح يث أو الم اضاة اس ب جريمة مشابهة 
أفراد الويدة تفيد اانهم ارت  وا ال علم لحكومة ساسااام الدولة العااااوأ ااية ادعاأات ضاااد  )ب( 

أو شااااااركوا، نتيجة إتيان عمل أو االمتناج عن عمل، في ارت اب أي أعمال ترق  إل  مساااااتوى انتهاكات 
 لل انون الدولي لح ول اإلنسان أو ال انون الدولي اإلنساني؛

تشااااااااااهد يكومة ساساااااااااام الدولة العاااااااااااوأ أنه لم يساااااااااا ث ألي فرد من أفراد الويدة الذين   )ج( 
سااايكونون جزأا من ستحديد الويدةأ أن أعيد إل  وطنه ألسااا اب تادي ية أو منع من المشااااركة في عمليات 
 األمم المتحدة لحفظ السالم في سيال أي سوأ سلوك جسيم، اما في ذلك االستغالل واالعتداأ الجنسيين؛

لزامي ق ل  خاااااااع جميع أفراد الويدة الذين ساااااايتم نشاااااارهم في ساساااااام ال عثةأ للتدريب اإل )د( 
النشااار في مجال السااالوك واالناااا اا، والذي يشااامل االساااتغالل واالنتهاك الجنسااايين، الم دم وف ا لمعايير 

 األمم المتحدة؛
توافث يكومة ساسم الدولة العاوأ عل  أنه في الحاالت التي يكشف فيها، أ ناأ فحص   )ه( 

من أفراد الويدة الذين ساااااااااايكونون جزأا من  الموظفين الذين تجريه األمم المتحدة، أن فردا وايدا أو أكثر
ستحديد الويدةأ لن يكون مؤهال للمشاااركة في اعثات األمم المتحدة لحفظ السااالم في الميدان عل  أساااس  
أي من العناصاااااااار الم ينة في الف رات الفرعية )أ( إل  )د(، تتحمل يكومة ساساااااااام الدولة العاااااااااوأ كامل 

 انهم ت اليش إعادة هؤالأ األفراد إل  أوط
ال تنا ث ماذكرة اإلقرار عل  ويادة كااملاة بال تنا ث ف ط عل  الويادة المحاددة  ويلزم إصاااااااااااااادار   - 4

 مذكرة إقرار منفصلة ل ل ويدة عل  يدة، وست دم ل ل عملية تناوب في تلك الويدة 
 التوقيع 
 التاريخ 

 خانة التوقيع: االسم، والمنصب، والمكان، وما إل  ذلك  
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 المساام ققوات/أفراد شرطة زيارة استطالعيةإجرا  البلد    
 

 :الر يسية التوجي ات
  السياسة المتعل ة بزيارات ت وين ال وات/تجنيد أفراد الشرطة، )قيد التنفيذ( • 
إجراأات التشااااغيل المويدة اشااااان الزيارات االسااااتاالعية لل لدان المساااااهمة ا وات/أفراد شاااارطة في  • 

 لحفظ السالم، )قيد التنفيذ( اعثات األمم المتحدة 
 

عنادماا تتفث األمم المتحادة ودولاة عاااااااااااااااو عل  مساااااااااااااااهماة جاديادة، توافث األمم المتحادة عل  زياارة  
اساااااتاالعية إل  منا ة العمليات  والغرض من الزيارة االساااااتاالعية هو تحديد ال يقية التي ساااااتؤ ر بها بيئة 

ة عل  االضاااااااااالج االمهام عل  النحو الم ين في المفهوم ال عثة عل  قدرة ال لد المساااااااااهم ا وات/أفراد شاااااااارط
ويمكن لل لدان المسااااااهمة ا وات/أفراد شااااارطة أن ت وم بزيارات مما لة   العام للعمليات وبيان ايتياجات الويدة 

لت صاااااااااي الح اتث في المرايل األول  من عملية ت وين ال وات من أجل ت ديم رد أكثر تفصااااااااايال عل  المذكرة  
الشاااافوية  وتساااادد األمم المتحدة نف ات الزيارات االسااااتاالعية الرساااامية التي دعت إليها إدارة عمليات السااااالم  

 وواف ت عليها، إذا تم نشر الويدة، وتمول الدولة العاو المعنية أي زيارات إضافية 

العملية ويجب تنساااايث الزيارات االسااااتاالعية لل لد المساااااهم ا وات/أفراد شاااارطة عن كثب في إطار   
، والمفاوضااااات المتعل ة امذكرة التفاهم، وعمليات التدريب السااااابث ( 14) الشاااااملة للزيارات الت ييمية واالسااااتشااااارية

للنشااار ذات الصااالة لنفس عملية يفظ الساااالم من أجل ضااامان اتساااال مرتلف األنشااااة  ولذلك، يشاااجع ال لد 
في جميع األنشاااااة مثل الزيارات الت ييمية    المساااااهم ا وات/أفراد شاااارطة عل  ترشاااايد نفس الممثلين للمشاااااركة

واالستشارية، والزيارات االستاالعية، والمفاوضات الرسمية المتعل ة امذكرة التفاهم، وعمليات التدريب السابث  
للنشاار، ييثما أمكن ذلك  وبالمثل، ين غي أن يمثل م ر األمم المتحدة وال عثات الميدانية، ا در اإلمكان، نفس 

فس ال لد المساااااهم ا وات/أفراد شاااارطة  وأ ناأ التحااااايرات للزيارة االسااااتاالعية، يجب عل  إدارة  الموظفين لن 
عمليات الساالم وةدارة الدعم العملياتي وال عثة )إن أنشائت( ضامان تزويد ال لدان المسااهمة ا وات/أفراد شارطة  

تث الرتيسااية المتاية، اما فيها قرارات  اافااال المعلومات التشااغيلية واللوجسااتية والت نية من منا ة ال عثة والو ا
مجلس األمن ذات الصااااااااااااالة، والمفهوم العام للعمليات، وبيان ايتياجات الويدة، ومشااااااااااااااريع مذكرات التفاهم،  

 والم اده التوجيهية لل لدان المساهمة ا وات/أفراد شرطة 

و شا  ة الشارطة، في وت دأ العملية اإرساال مكتب الشاؤون العساكرية، في يالة الويدات العساكرية، أ 
يالة ويدات الشااارطة، دعوة إل  ال عثة الداتمة لل لد المسااااهم إلجراأ الزيارة االساااتاالعية؛ ويكون ذلك أييانا 
جزأا من ق ول التعهاد  وين غي لل عثاة الداتماة أن ترد عل  الدعوة ااقتراأ خاي موجه إل  المكتاب الرتيسااااااااااااااي  

سااااااااكرية أو شاااااااا  ة الشاااااااارطة(، ي دم خط سااااااااير م تريا للزيارة في إدارة عمليات السااااااااالم )مكتب الشااااااااؤون الع
االساتاالعية مع تواريخ مفاالة وأساماأ وتعيينات المشااركين  وين غي إيالة اقتراأ الزيارة االساتاالعية م كرا 
اما يكفي إلجراأ مشاورات كاملة وترتيب السفر والدخول االتاشيرات  ويوافث وكيل األمين العام إلدارة عمليات 

الم عل  طل ات الزيارات االساااااااتاالعية  وتحتفظ إدارة عمليات الساااااااالم، االتنسااااااايث مع ال عثة الميدانية،  السااااااا 
االحث في تعديل التشااااكيل والمدة الم تريين للزيارات االسااااتاالعية لل لدان المساااااهمة ا وات/أفراد شاااارطة من 

 أجل تح يث الغرض منها عل  أفال وجه 

 __________ 

شااااااهرا، ف د ت ون هناك ياجة إل  زيارة   12إذا أجريت الزيارة الت ييمية واالسااااااتشااااااارية لنظام تاهب قدرات يفظ السااااااالم ق ل أكثر من  (14) 
 اال عثة ت ييمية واستشارية خاصة 
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ا وات/أفراد شرطة سفر المشاركين التااعين له إل  منا ة ال عثة  وتساعد إدارة  ويرتب ال لد المساهم  
عمليات الساااااااالم/إدارة الدعم العملياتي، ااالشاااااااتراك مع اعثة األمم المتحدة، في ترتيب أماكن اإلقامة والسااااااافر 

ن المساااااهمة،  ويير ذلك من مساااااتل الدعم اإلداري في منا ة ال عثة  وين غي أن يااااام المشاااااركون من ال لدا
كحد أدن ، قاتد الويدة المعين وخ يرا في اللوجسااااااااااتيات  وين غي أن تااااااااااام أفرقة االسااااااااااتاالج األك ر يجما  
ممثلين خ راأ في مجااالي يمااايااة ال وات وال اادرات التمكينيااة  وتسااااااااااااااادد األمم المتحاادة جميع نف ااات الساااااااااااااافر 

لمعتمد التااع لل لدان المسااااااااااهمة في منا ة  ذلك اإلقامة والوج ات( التي يت  دها فريث االساااااااااتاالج ا في )اما
إجراأات التشاااااغيل المويدة اشاااااان الزيارات االساااااتاالعية  ال عثة، وترااااااع هذه النف ات لشاااااروا مفصااااالة في 

لل لدان المسااااااهمة ا وات/أفراد شااااارطة إل  اعثات األمم المتحدة لحفظ الساااااالم )التي تحكم أيااااااا وتحدد يجم  
  الارش المشارك في االستاالج(

ويجب أن يصو  ت رير الزيارة االستاالعية الذي يو ث النتاتج، ويوافَث عليه كل من ال عثة الميدانية   
وال لد المساااهم ا وات/أفراد شاارطة   م ت دم ال عثة الميدانية الت رير إل  إدارة عمليات السااالم  وبعد ذلك، وبناأ  

ها، وي دم ال لد المساااااااهم ا وات/أفراد شاااااارطة  عل  الت رير، يجري ضاااااا ط تنظيم الويدات المساااااااهم بها ومعدات 
ال اتمة المن حة للمعدات المملوكة للويدات  وت دم ال لدان المسااااااااااااااهمة قاتمة ااألفراد، إل  جانب الشاااااااااااااهادات  
المالوبة عل  النحو الم ين أعاله  وتشااااااااكل نتاتج الزيارات االسااااااااتاالعية وقاتمة المعدات المملوكة للويدات  

لالي ة المتعل ة امذكرة التفاهم بين األمانة العامة لألمم المتحدة وال لد المساااااااااااااااهم األساااااااااااااااس للمفاوضااااااااااااااات ا
 ا وات/أفراد شرطة 

 
 المفاوضات المتعلقة قمالرة التفاام  

 
 :الر يسية التوجي ات

دليل الساااااااااياساااااااااات واإلجراأات المتعل ة اساااااااااداد ت اليش المعدات المملوكة للويدات التااعة لل لدان   • 
المسااااااهمة ا وات عساااااكرية/أفراد شااااارطة المشااااااركة في اعثات يفظ الساااااالم وبمراق ة تلك المعدات 

(، اما في ذلك الفصااااااااال  A/75/121ياليا )  2020)دليل المعدات المملوكة للويدات(، ط عة عام 
  دات العسكريةالتاسع منه اشان مذكرة التفاهم النموذجية للوي

  2011إجراأات استردام طل ات التوريد إلجراأ عمليات ن ل ال وات والشرطة و/أو ال ااتع،  • 
  

تحدد مذكرة التفاهم بين دولة عااااااو واألمم المتحدة األيكام والشاااااروا اإلدارية واللوجساااااتية والمالية  
اااااااو دعما لعملية من عمليات السااااااالم   التي تنظم المساااااااهمة ااألفراد والمعدات والردمات من جانب دولة ع

ومذكرة التفاهم هي اتفال ملزم يحدد مسااؤولية ومعايير توفير األفراد والمعدات الرتيسااية وخدمات الدعم الذاتي 
ل ل من األمم المتحدة والدولة العااااو اما يتماشااا  مع قرارات الجم ية العامة  ويساااتند رد ت اليش مسااااهمات 

فراد شااارطة في عمليات يفظ الساااالم إل  معدالت الساااداد المويدة عل  النحو الذي ال لدان المسااااهمة ا وات/أ
  ويساااااااااااتعرض الفريث دليل المعدات المملوكة للويداتواف ت عليه الجم ية العامة، وهي ترد االتفصااااااااااايل في 

معدالت السااااااااداد والمعايير الراصااااااااة االمعدات والردمات كل  ( 15) العامل المعني االمعدات المملوكة للويدات

 __________ 

، وبدأ ساااااااااااريان قراراته في 2020في كانون الثاني/يناير    2020ع د الفريث العامل المعني االمعدات المملوكة للويدات اجتماعه لعام   (15) 
  2020تموز/يوليه  1

https://undocs.org/ar/A/75/121
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 مذكرة التفاهم النموذجية الث سااااانوات  ويتاااااامن دليل المعدات المملوكة للويدات )الفصااااال التاساااااع( أيااااااا 
عل  النحو الذي واف ت عليه الجم ية العامة  ويجري اساااتعراض معدالت ساااداد ت اليش األفراد النظاميين في  

  ( 16) يجرى كل أربع سنوات است صاأ متعلث بت اليش ال واتمن خالل  الويدات المشكلة

وسات ون هناك مذكرة تفاهم منفصالة ل ل ويدة مشاكلة تنشار في اعثة لحفظ الساالم  وتورد و ي ة مذكرة   
يها التفاهم االتفصيل عدد ال وات/أفراد الشرطة، وكمية ونوج المعدات الرتيسية، والمجاالت التي يتوقع أن يتوافر ف 

لل لد المساااااااااهم ا وات/أفراد شاااااااارطة الدعم اللوجسااااااااتي الذاتي، ومعدالت السااااااااداد ذات الصاااااااالة، وم اده التح ث، 
والم اده التوجيهية لل لدان المساااااهمة  وتشاااامل مذكرة التفاهم أياااااا عوامل ال عثة ذات الصاااالة اال عثة الميدانية   

 تيسية ومعدات الدعم اللوجستي الذاتي  وتا ث عوامل ال عثة عل  معدالت سداد ت اليش المعدات الر 

المرجع الرتيساااااااااي للمفاوضاااااااااات المتعل ة امذكرة التفاهم،   دليل المعدات المملوكة للويداتويشاااااااااكل  
وين غي أن ت ون أفرقاة التفااوض عل  دراياة بهاذه الو ي اة  وتركز المفااوضااااااااااااااات المتعل اة اماذكرة التفااهم عل  

  مسااااهمة تالتم االيتياجات العامة لنظام تاهب قدرات يفظ الساااالم، اتفال األمم المتحدة والدولة العااااو عل
وفيماا اعاد عل  ايتيااجاات ال عثاة العمليااتياة المحاددة وف اا ل ياان ايتيااجاات الويادة، إل  أقصاااااااااااااا  ياد ممكن،  
وكيقية سااااااااداد ت اليش تلك المساااااااااهمة  وتشاااااااامل المفاوضااااااااات عادة موظفين من داترة ت وين ال وات، وقسااااااام  

التعيين، وشاااااااا  ة دعم ال درات النظامية، ويشااااااااار إليهم أييانا ااساااااااام ”فريث التفاوض اشااااااااان مذكرة  االختيار و 
التفاهم“  وت ود شاااا  ة دعم ال درات النظامية المفاوضااااات وهي مسااااؤولة عن صااااياية مذكرة التفاهم ووضااااعها 

ساتيات يساب  في صايغتها النهاتية  ويدع  موظفون مترصاصاون مثل موظفي قسام الدعم الا ي/شا  ة اللوج
االقتااااأ  وين غي أن تشاامل مشاااركة ال لد المساااهم ا وات/أفراد شاارطة أيد ك ار الممثلين الوطنيين وضاا اطا  
ي ودون الويدة العسااااكرية/ويدة الشاااارطة، وموظف لوجسااااتيات عل  دراية االمعدات الوطنية، وموظفين آخرين 

دة أو المع دة ت نيا، من المهم أن ياااااام  وبالنسااااا ة للويدات الجدي   ذوي صااااالة مثل مهندس في ويدة هندساااااية 
ال لد المساااهم ا وات/أفراد شاارطة موظفين في فريث التفاوض التااع له يتمتعون االر رة الت نية والعملياتية ذات  

 الصلة ولديهم فهم للعملية المتعل ة امذكرة التفاهم من أجل تجنب التاخير 

دات الرتيسااااااية والصاااااايانة في المرفث ااأ من الفصاااااال  وترد أمثلة عل  الترتي ات الممكنة لتوفير المع 
 الثاني من دليل المعدات المملوكة للويدات 

  
  دليل في  المحدد  النحو على)  الااتي  اللوجسؤؤؤؤؤؤؤتي  الدعم  ومعدات  الثانوية  والمعدات الر يسؤؤؤؤؤؤؤية  المعدات
 (للوحدات المملولة المعدات

ات الر يسؤؤؤية امهمة الويدة يسااااا ما يتم االتفال عليه بين األمم : أصاااااناش رتيساااااية تتصااااال م اشااااارة المعد 
ات الرتيسااية إما يسااب فئتها أو اصاافة فردية   المتحدة وال لد المساااهم ا وات/أفراد شاارطة  وتصاانَّف المعدَّ
ات الرتيساااااية  وتشااااامل هذه المعدالت ساااااداد  وتا َّث معدالت ساااااداد مسااااات لة عل  كل فئة من فئات المعدَّ

ات ال ات الرتيسية م ال  نظير المعدَّ  ثانوية واألصناش االستهالكية التي ُتستردم في دعم بند المعدَّ

 __________ 

الم  ل    وساااااايجرى االساااااات صاااااااأ  2018تموز/يوليه  1مع سااااااريان المعدالت المحد ة في   2018أجري االسااااااتعراض األخير في عام   (16) 
  2022المتعلث بت اليش ال وات والذي يجرى كل أربع سنوات في عام 
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ات الثؤؤانويؤؤة ات ُتسااااااااااااااتراااادم في دعم الوياااادة، كاااااإلطعااااام وأماااااكن اإليواأ واالتصااااااااااااااااااالت  المعؤؤد  : معاااادَّ
الترصااصااية واألنشاااة الهندسااية وأنشاااة أخرى ذات صاالة اال عثة  وال توجد ياجة إل  وضااع بيان   يير

د اال ات  محدَّ ات الثانوية إل  فئتين: األصااااااااناش المرصااااااااصااااااااة لدعم المعدَّ ات الثانوية  وتن ساااااااام المعدَّ معدَّ
ات الثانوية ذات الصاااالة   الرتيسااااية؛ واألصااااناش التي تدعم األفراد اشااااكل م اشاااار أو يير م اشاااار  والمعدَّ

 ااألفراد تنا ث عليها معدالت السداد م ابل الدعم اللوجستي الذاتي 

: مفهوم الدعم اللوجسااااتي لويدة في اعثة لحفظ السااااالم ي اااااي اان ت وم الدولة  اللوجسؤؤؤتي الااتيالدعم  
 المساهمة بت ديم اعم، أو كّل، الدعم اللوجستي إل  الويدة عل  أساس سداد الت اليش 

  
 للوحدات المملولة المعدات نظام في مسيوليات تحديد

 :شرطة أفراد/ققوات المساام البلد مسيوليات

 الوصول مع معدات صالحة للردمة تم االتفال عليها وف ا لمذكرة التفاهم • 

 اإلبال  عن أوجه ال صور وتصحيحها من خالل ال نوات الوطنية )عل  نف ة وطنية(  • 

 مساعدة موظفي ال عثة في إجراأ عمليات التفتي  وةعداد ت ارير التح ث وييرها من الت ارير • 

األفراد والمعدات وخدمات الدعم اللوجسااااااتي الذاتي وف ا للمسااااااؤوليات المنصااااااو  عليها في توفير  • 
 مذكرة التفاهم

 :المتحدة األمم مقر مسيوليات

 استالم ت ارير التح ث وتع  ها ومراجعتها • 

 المعنيت ديم نسرة من ت رير التح ث إل  ال عثة الداتمة لل لد المساهم ا وات/أفراد شرطة  • 

 إبال  ال عثة/التوضيد لها اشان أوجه ال صور في الويدات • 

   إبال  األطراش المسؤولة في العمليات واللوجستيات في األمم المتحدة عن ياالت الن ص في ال عثات  • 

  تحديد مستويات السداد • 

 الن دية اإلذن اصرش المدفوعات إل  ال لدان المساهمة عل  أساس المراكز  • 

التفاهم في سااااااايال مجلس   تنسااااااايث ومعالجة المسااااااااتل المتعل ة االمعدات المملوكة للويدات ومذكرة • 
  االستعراض اإلداري اشان المعدات المملوكة للويدات/مذكرات التفاهم

 :الدعثة مسيوليات

ت رير المعاينة عند إجراأ المعاينة عند الوصاااول للويدة في يااااون شاااهر وايد من وصاااولها، وت ديم   • 
 الوصول إل  م ر األمم المتحدة؛ ويشكل هذا الت رير األساس األولي لرد الت اليش إل  ال لد المساهم 

إجراأ عمليات تفتي  أليراض التح ث وت ديم ت ارير التح ث إل  م ر األمم المتحدة، عل  أساااااااااس   • 
 المردودة عل  نحو مستمر إل  ال لد المساهمربع سنوي؛ وتشكل هذه الت ارير أساس الم ال  
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إجراأ عمليات فحص للتاهب العملياتي مرة وايدة ل ل والية أو عل  األقل كل ساااااااااااتة أشاااااااااااهر من  • 
الردمة من جانب الويدة في منا ة ال عثة، وت ديم الت ارير إل  م ر األمم المتحدة  وباإلضافة إل  

مردودة، تساااااتردم هذه الت ارير الساااااتعراض المساااااتويات اساااااتردام ت ارير التح ث لحسااااااب الم ال  ال
 واألنواج المالوبة من المعدات والردمات المفصلة في مذكرة التفاهم

إجراأ عمليااات التفتي  عنااد اإلعااادة إل  الوطن، وت ااديم الت ااارير إل  م ر األمم المتحاادة  وتحاادد   • 
 هذه الت ارير تواريخ إنهاأ رد الت اليش 

 للويدة وف ا لمسؤوليات األمم المتحدة اموجب أيكام مذكرة التفاهمت ديم الدعم  • 
  
 مفاوضات طلدات التوريد  

تعمل إدارة الدعم العملياتي مع الدول األعاااااااااأ عل  وضاااااااع طل ات التوريد التي تنظم عمليات رد  
تعااقادياة تصاااااااااااااادرهاا األمم المتحادة   وطلاب التورياد هو و ي اة  ( 17) الت االيش التي ت ع خاارج نااال ماذكرة التفااهم

 لحكومة تاذن لها بت ديم السلع أو الردمات إل  اعثة لحفظ السالم 

وال يجوز اسااااااااتردام طل ات التوريد لدعم ال عثات الميدانية إال في طلب الساااااااالع و/أو الردمات التي  
 ت دمها الحكومة والتي تندرج ضمن ما يلي:

 طااع أو استردام ال درات النظامية تحديدا؛السلع التي ترت ط بها خدمات ذات  )أ( 

الساااااالع و/أو الردمات التي ال تتساااااام ااااع أو اسااااااتردام ال درات النظامية تحديدا، ول نها   )ب( 
 يير متاية من خالل الحلول التجارية أو المرزون الموجود؛

ة أو إليهاا،  خادماات الن ال ألفراد األمم المتحادة النظااميين و/أو ال ااااااااااااااااتع من منا اة ال عثا  )ج( 
وت دم هذه الردمات ال لدان المسااااهمة ا وات/أفراد شااارطة ضااامن اختصاااا  الدول األعاااااأ، رهنا ااالمتثال 
للمتال اات العمليااتياة، اماا في ذلاك الجادول الزمني ومكاان النشاااااااااااااار، وبمعادل ال يتجااوز ماا قاد يكلف المنظماة  

 افسية؛الييام اه من خالل وساتل تجارية أو ييرها من الوساتل التن 

االيتياااجااات الغااذاتيااة أو ييرهااا من المتال ااات الفرياادة للوياادة التي ال تتوفر إال من بلااد   )د( 
الويدة الفردية، والتي يسااااااااهل أو يسااااااااتعجل شااااااااراأها عن طريث الشااااااااراأ عن طريث يكومة الويدة، شاااااااارياة  

إذا تم شاااااااااارالها من ت ون ت لفة هذه المشااااااااااتريات عل  األمم المتحدة أعل  من ت لفة األصااااااااااناش نفسااااااااااها   أال
 تجارية؛ مصادر

 الذخيرة، إذا لم يكن الحل التجاري متايا أو ممكنا  )ه( 

وإلدارة الدعم العملياتي ساااااااااااااالاة إصاااااااااااااادار طل ات التوريد، والتي يجب أن يوقع عليها ممثلو ال عثة   
الية لألمم المتحدة، الداتمة لل لد المساااااااهم ا وات/أفراد شاااااارطة واألمم المتحدة ق ل نشاااااارها  وبموجب اللواتد الم

فإن طل ات التوريد هي ع ود ويرااااااااااااااع إصااااااااااااادارها و/أو تعديلها و/أو تمديدها للعمليات الم ينة في التوجيه  
 “ SR3: Acquire Through Letters of Assistالعملياتي لسلسلة اإلمداد المعنون ”

 __________ 
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 الزيارة الساققة لنشر الوحدات  
 :الر يسية التوجي ات

 السياسة المتعل ة بزيارات ت وين ال وات/تجنيد أفراد الشرطة • 

زيارات األمم المتحدة الساااا ة للنشاار إل  ال لدان المساااهمة ا وات في   -إجراأات التشااغيل المويدة   • 
 عمليات األمم المتحدة للسالم

ن حة( المتعل ة إجراأات التشااااااااااااغيل المويدة إلدارة عمليات يفظ السااااااااااااالم/إدارة الدعم الميداني )الم • 
بت ييم ال درة العملياتية لويدات الشارطة المشاكلة المرسالة للعمل ضامن عمليات األمم المتحدة لحفظ  

 ( )قيد المراجعة(9-2017السالم وال عثات السياسية الراصة )
  

في اعد الزيارة االساتاالعية والمفاوضاات الرسامية المتعل ة امذكرة التفاهم )ق ل وضاع مذكرة التفاهم  
صااايغتها النهاتية للتوقيع عليها(، تساااتدعي إجراأات األمم المتحدة إجراأ زيارة سااااا ة لنشااار الويدات إل  ال لد 

 المساهم للتح ث مما يلي:

 أن المعدات الرتيسية وقدرات الدعم اللوجستي الذاتي الم رر نشرها تتفث مع مذكرة التفاهم، - 

 تنظيمه أو قد أنهي،أن التدريب السابث للنشر يجري  - 

أن الويدة يمكنها تل ية االيتياجات العملياتية واللوجساااااااااتية والجاهزية المفصااااااااالة في بيان ايتياجات   - 
 الويدة ومذكرة التفاهم عل  التوالي 

وخالل الزيارة السااااا ة لنشااار الويدات، يالب أيااااا التاكد من أن النشااار يمكن أن يتم في يااااون  
ه  ومن العناصاار المحورية للزيارة الساااا ة لنشاار الويدات ت ادل المعلومات المتعل ة اإلطار الزمني المراط ل

ااألفراد والمتال ات الت نية التي تفيد األعمال التحااااااااايرية التي ي وم بها ال لد المساااااااااهم ا وات/أفراد شاااااااارطة،  
 وةدارة عمليات السالم/إدارة الدعم العملياتي، وال عثة الميدانية 

يدات العساااكرية، ي ود الزيارات السااااا ة لنشااار الويدات مكتب الشاااؤون العساااكرية/داترة وبالنسااا ة للو  
ت وين ال وات، وأما االنساااا ة لويدات الشاااارطة، فيتول  الدور الييادي شاااا  ة الشاااارطة/قساااام االختيار والتعيين   

الم، وةدارة الدعم وفي كلتا الحالتين، ياااااالع االزيارة الساااااا ة لنشاااار الويدات موظفون من إدارة عمليات الساااا 
العملياتي، وكيانات أخرى تااعة لم ر األمم المتحدة )يساب االقتاااأ وعند االقتاااأ(  ومشااركة داترة ت وين 
ال وات للمساااااهمة بويدة عسااااكرية أو قساااام االختيار والتعيين للمساااااهمة بويدة شاااارطة إلزامية  ويتعين تنساااايث 

د شاااااارطة لترتيب الزيارة االسااااااتاالعية والمفاوضااااااات المتعل ة الزيارات عن كثب مع ال لد المساااااااهم ا وات/أفرا
امذكرة التفاهم والزيارة السااااا ة لنشااار الويدات لنفس عملية يفظ الساااالم ااري ة صاااحيحة  ويوافث المساااتشاااار 

 العسكري أو مستشار الشرطة في إدارة عمليات السالم عل  طل ات الزيارات الساا ة لنشر الويدات 

لساااااااااااا ة لنشاااااااااار الويدات، يتح ث فريث األمم المتحدة من اسااااااااااتعداد ال لد المساااااااااااهم وخالل الزيارة ا 
ا وات/أفراد شااارطة وةجراأ التدريب الساااابث للنشااار، فااااال عن تحديد التعديالت المحتملة عل  مشاااروج مذكرة  
  التفاهم ذات الصاااااالة  ويساااااالط الاااااااوأ عل  أوجه الن ص، إن وجدت، ويالب من ال لد المساااااااهم ا وات/أفراد

شااااارطة تصاااااحيد أي أوجه قصاااااور ضااااامن إطار زمني محدد  وساااااي دم فريث الزيارة السااااااا ة لنشااااار الويدات  
 إياطات وتوضيحات وتوصيات للتغلب عل  المشاكل التي تم تحديدها 
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وتتحمل ال لدان المسااااهمة مساااؤولية دعم وتنسااايث الزيارة السااااا ة لنشااار الويدات  كما أنها مساااؤولة  
مات الالزمة اشان الويدات التي ستنشر، اما في ذلك يالتها )اختيار األفراد، وفحص  عن توفير جميع المعلو 

الساااااااااااوابث المتعل ة اح ول اإلنساااااااااااان، والتدريب، والفحص الا ي( والتاهب العملياتي للويدات، إضاااااااااااافة إل  
 عرض المعدات ذات الصلة 

ة، يجب أن يوافث ال لد المسااااهم وق ل قيام ال لد المسااااهم ا وات/أفراد شااارطة االنشااار في منا ة ال عث  
واألمم المتحاادة عل  ت رير الزيااارة السااااااااااااااااا ااة لنشاااااااااااااار الوياادات  وي اادم الت رير ماادخالت هااامااة في األعمااال 
التحااااايرية لل عثة ووضااااع مذكرة التفاهم في صاااايغتها النهاتية  وين غي أن يعرض الت رير أي مساااااتل لم تحل  

ت ديم توصااااايات، إن وجدت، اشاااااان إجراأات متااعة محددة   والمتال ات الرتيساااااية لالختصااااااصاااااات  وين غي  
وتجدر اإلشاااارة إل  أن توصااايات الزيارة السااااا ة لنشااار الويدات ليسااات ملزمة، ويتعين اتفال الدول األعاااااأ  

 وم ر األمم المتحدة عل  أي من هذه التوصيات 

ري فيها ن ل ت  ية  وت تسااي الزيارات الساااا ة لنشاار الويدات أهمية خاصااة في الحاالت التي يج 
ويدات في اعثة يفظ ساااااااااالم يير تااعة لألمم المتحدة للعمل في اعثة تااعة لألمم المتحدة؛ أو الحاالت  
التي ت ون فيها الويدات من بلدان مساهمة ا وات/أفراد شرطة ناشئة، أو تشمل قدرات مترصصة يجري  

ة من قدرات تمكينية؛ أو الحاالت التي  اإلساااااااااااااهام بها ألول مرة؛ أو الحاالت التي تت ون فيها المسااااااااااااااهم
قااااا  فيها ال لد المساااااهم ا وات/أفراد شاااارطة فترة ان ااج طويلة عن عمليات يفظ السااااالم  ومن خالل  
تنفيذ نظام تاهب قدرات يفظ الساالم والزيارات الت ييمية واالساتشاارية ذات الصالة، يمكن ترقيم الحاجة  

ذا تم االنتهاأ من زيارة ت ييمية واساااااتشاااااارية بنجاأ في يااااااون  إل  الزيارات السااااااا ة لنشااااار الويدات  وة
األشااااااهر اال ني عشاااااار الماضااااااية وأ  ت ال لد المساااااااهم ا وات/أفراد شاااااارطة جاهزيته، قد ال ت ون الزيارة  
الساااااااا ة لنشاااااار الويدات ضاااااارورية  ويرجع ال رار النهاتي إلجراأ زيارة ساااااااا ة لنشاااااار الويدات إل  إدارة  

 عمليات السالم 

بالنسااااا ة لت وين ويدات الشااااارطة المشاااااكلة )اما في ذلك ويدات الشااااارطة المشاااااكلة المدمج فيها و  
ويدات تدخل سااريع أو ويدات ل الب الشاارطة أو تلك التي ساات ون أليراض محددة مثل ويدات الحراساة  

ريث ت ييم وويدات دعم الحماية(، إذا ُأجري ت ييم ال درة العملياتية في ساااااااايال زيارة ساااااااااا ة للنشاااااااار، ي وم ف 
الشارطة المشاكلة بت ييم األسالحة وسااتر المعدات التنفيذية في ويدات الشارطة المشاّكلة اساتنادال إل  مشاروج 
مذكرة التفاهم ودليل المعدات المملوكة للويدات للتاكد من أنها تساااتوفي المتال ات التنفيذية لعملية الساااالم  

اريخ انتهااأ صاااااااااااااااليياة الاذخااتر الفتااكاة واألقال فت اال المعنياة  وعل  الفريث أن يتااكاد بوجاه خاا  من أن تو 
تؤ ر عل  ال درات العملياتية لويدات الشااااارطة المشاااااّكلة  ويجب أن يكون عااااااو وايد في الفريث عل    ال

األقل عل  دراية بدليل المعدات المملوكة للويدات وما يتصاااااااال بذلك من مساااااااااتل  ويتم ت ييم أفرادها عل   
متال ات الويدة، اما يتماشااااااااااا  مع األيكام المنصاااااااااااو  عليها في إجراأات  يساااااااااااب متال اتهم الفردية و 

(، من ق ل فريث 9- 2017التشاااااااااغيل المويدة لت ييم ال درة العملياتية لويدات الشااااااااارطة المشاااااااااكلة )المرجع  
 لت ييم الشرطة المشكلة 
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 اعتماد مالرة التفاام وطلب التوريد ووضع ما في صيغتي ما الن ا يتين  

دة في نيويورك المفاوضااااات المتعل ة امذكرة التفاهم وطلب التوريد االحاااااور الشاااارصااااي،  تجري عا 
وتساااااااااااتغرل عموما ما بين يوم وايد وأسااااااااااا وج  وعندما ال يكون هناك توافث في امراأ بين الارفين، أو ت ون  

لفترة أطول   هناك فجوة ك يرة بين بيان ايتياجات الويدة وال درات الم ترية، يمكن أن تساااااااااتمر المفاوضاااااااااات  
وعادة ما يناوي ذلك عل  اضااااارار أيد الارفين أو كليهما إل  الرجوج إل  مسااااتويات أعل  للحصااااول عل  
المواف ة ق ل المااي قدما في المفاوضاات  ولتجنب المفاوضاات الماولة، ين غي لألمانة العامة لألمم المتحدة 

 ت ذات الصلة ل ال الارفين  والدولة العاو أن تتواصال ااستمرار لامان إتاية المعلوما

وبمجرد االنتهاأ من الزيارة السااااا ة لنشااار الويدات، تااااع مكاتب إدارة عمليات الساااالم/إدارة الدعم  
التفاهم في صااااااايغتها النهاتية في يوار مع ال عثة الداتمة للدولة العااااااااو  وي وم قسااااااام مذكرة   العملياتي مذكرة

دعم العملياتي بتعميم مشاااااروج مذكرة التفاهم النهاتية داخليا، وبمجرد التفاهم وساااااياساااااة رد الت اليش في إدارة ال
االنتهااأ من المواف اة، ُتالاب مواف اة ال عثاة الداتماة ال لاد المساااااااااااااااهم ا وات/أفراد شاااااااااااااارطة  وأخيرا، تحاال مذكرة 

م لل عثة الداتمة التفاهم إل  وكيل األمين العام إلدارة عمليات السااااااااااااالم للتوقيع عليها وةيالتها إل  الممثل الدات 
 لل لد المساهم ا وات/أفراد شرطة للتوقيع عليها 

وين غي أن يوقع كل من ال لد المساااااااااااااااهم ا وات/أفراد شاااااااااااااارطة واألمم المتحدة عل  مذكرات التفاهم   
وطل ات التوريد ق ل النشاار  ومع ذلك، فإنه ليس من يير المالوش أن يتم توقيع مذكرة تفاهم اعد نشاار ويدة   

مثال هاذه الحااالت، يجاب عل  األمااناة العااماة لألمم المتحادة والادول األعااااااااااااااااأ االتفاال عل  الجواناب  وفي  
 الرتيسية لمذكرة التفاهم وطلب التوريد ق ل النشر 
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 النشر  -   الفصل الساقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 :الر يسي الناتج

   التح ث من المعدات المملوكة للويدات، قاتمة الركاب قاتمة التحميل، قاتمة ال ااتع الرارة، ت ارير   • 
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 :الر يسية التوجي ات

دليل السااااااااياسااااااااات واإلجراأات المتعل ة اسااااااااداد ت اليش المعدات المملوكة للويدات التااعة لل لدان  • 
المسااااااهمة ا وات عساااااكرية/أفراد شااااارطة المشااااااركة في اعثات يفظ الساااااالم وبمراق ة تلك المعدات 

 ( 2020، ط عة عام A/75/121)دليل المعدات المملوكة للويدات( )الا عة الحالية 

الم اده التوجيهية العامة لل لدان المسااااااااهمة ا وات التي تنشااااااار ويدات عساااااااكرية في اعثات األمم  • 
 المتحدة لحفظ السالم، قيد المراجعة ياليا 

  21-2014دليل إدارة عمليات السالم/إدارة الدعم العملياتي لمراق ة التحركات،  • 

لة المنتداة للعمل في عمليات يفظ الساااااااالم، المرجع: الم اده ال •  توجيهية لويدات الشااااااارطة المشاااااااكَّ
DPKO/PD/2006/00015  

  https://pcrs.un.orgالموقع الش كي لنظام تاهب قدرات يفظ السالم:  • 
  
 بيانات التحميل الن ا يةتقديم البلد المساام ققوات/أفراد شرطة قا مة    

للتاكد من نشااار األفراد النظاميين والمعدات ااسااارج ما يمكن وباقصااا  قدر ممكن من ال فاأة، يجب   
أن تعمل ال لدان المسااهمة ا وات/أفراد شارطة واألمم المتحدة معا اشاكل و يث  وينساث قسام مراق ة الحركة في  

العملياتي الن ل أليراض النشاار والتناوب واإلعادة إل  الوطن  ووساايلة  شاا  ة اللوجسااتيات التااعة إلدارة الدعم 
الن ل العادية هي الن ل الجوي لألفراد وال ري للمعدات  وتنسااااااااااااث أقسااااااااااااام مراق ة الحركة في ال عثات الميدانية 

ل  التحركات داخل منا ة ال عثة بين ماار/ميناأ الوصاااااااااول والوجهة النهاتية للويدة  وق ل النشااااااااار، يجب ع
ال لد المسااهم ا وات/أفراد شارطة أن ي دم معلومات مفصالة عن األفراد وال اااتع إل  أقساام مراق ة الحركة في  
ال عثات الميدانية وةدارة عمليات السالم/مكتب الشؤون العسكرية/داترة ت وين ال وات  وبغم النظر عن كيقية 

اتع المالوبة، اما في ذلك قاتمة الركاب وقاتمة  تنظيم النشاااار، ين غي ت ديم مجموعة من و اتث الركاب وال ااااا 
التحميل وقاتمة ال اااااااتع الرارة إل  أقساااااام مراق ة الحركة في ال عثات الميدانية، إل  جانب التاكيد الرسااااامي 
عل  تاريخ جاهزية الشااااااااحن في موعد أقصاااااااااه  مانية أسااااااااابيع ق ل النشاااااااار المراط له و/أو تاريخ الجاهزية 

شاااكل عدم إصااادار قواتم دقي ة وفي الوقت المناساااب ل يانات التحميل سااا  ا شااااتعا للتاخير كان أوال(  وي  )أيهما
في عمليات النشار  وقد يعول أيااا إصادار التصااريد الدبلوماساية لدى ال لد الماايش وال لدان التي تمر فيها 

ر السااااااااافينة الشاااااااااحنة  وةذا يد ت تاخيرات في الحركة اسااااااااا ب عدم وجود المواف ات، و/أو تسااااااااا  ت في تاخي 
وايتجاز الشااااينات وترزين ال اااااتع ويير ذلك من الرساااوم، ساااتتحمل ال لدان المسااااهمة ا وات/أفراد شااارطة  

وعندما تنشاااااااا   المساااااااؤولية عن ذلك، وسااااااايتم اقتااج هذه الرساااااااوم من رد ت اليش المعدات المملوكة للويدات 
مسااااا  ا من إدارة الدعم العملياتي/قسااااام مسااااااتل في إعداد الويدات الوطنية، ين غي للدول األعاااااااأ أن تالب 

 مراق ة الحركة المساعدة في وضع قواتم بيانات التحميل وما يرت ط بها من و اتث الشحن 

وكجزأ من عملية ترايط ال عثات، يااااااع م ر األمم المتحدة قاتمة إرشاااااادية االمعدات الشااااارصاااااية   
اهم(  وتناق  قاتمة المعدات الشرصية هذه مع الالزمة ل ل اعثة عل  يدة )تذييل المرفث ألف من مذكرة التف

 كل ويدة ق ل بدأ ال عثة  وين غي أن ت ون هذه ال اتمة متاية للموظفين ق ل النشر لدعم تراياهم 

https://undocs.org/ar/A/75/121
https://pcrs.un.org/
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  ويمكن دليل المعدات المملوكة للويداتوترد المعلومات المالوبة من الدول األعااااااأ للنشاااار في   
لك النماذج، عل  الموقع الشاا كي لنظام تاهب قدرات يفظ السااالم االطالج عل  إرشااادات إضااافية، اما في ذ

وتجدر اإلشارة إل  أن االيتياجات الالزمة لنشر فرادى الا اا  (   https://pcrs.un.orgفي األمم المتحدة )
االطالج عل  مزيااد ترتلف عن ايتياااجااات الوياادات العسااااااااااااااكريااة ووياادات الشاااااااااااااارطااة المشااااااااااااااكلااة  ويمكن  

نشار أفراد من العساكريين وضا اا الشارطة في الم اده التوجيهية العامة لل لدان المسااهمة المعلومات عن   من
ا وات، والم ااده التوجيهياة العااماة لااااااااااااااا ااا شاااااااااااااارطاة األمم المتحادة، ودليال الر راأ العسااااااااااااااكريين الموفادين 

 ال عثات  إل 

 

 دات إلى منطقة الدعثةنقل األفراد والمعدات المملولة للوح  

 

 :الر يسية التوجي ات

دليل الساااااااااياساااااااااات واإلجراأات المتعل ة اساااااااااداد ت اليش المعدات المملوكة للويدات التااعة لل لدان  • 
المسااااااهمة ا وات عساااااكرية/أفراد شااااارطة المشااااااركة في اعثات يفظ الساااااالم وبمراق ة تلك المعدات 

 أ 2020، ط عة عام A/75/121)دليل المعدات المملوكة للويدات(، سالا عة الحالية 

لاة المنتادااة للعمال في عملياات السااااااااااااااالم، المرجع:  •  الم ااده التوجيهياة لويادات الشاااااااااااااارطاة المشااااااااااااااكَّ
DPKO/PD/2006/00015 ،8  2006أيار/مايو  

الم اده التوجيهية العامة لل لدان المسااااااااهمة ا وات التي تنشااااااار ويدات عساااااااكرية في اعثات األمم  • 
 ة لحفظ السالم، قيد المراجعة ياليا المتحد

  2015تشرين الثاني/نوفم ر   1السياسة المتعل ة االعنصر الوطني للدعم،  • 

  21-2014دليل مراق ة التحركات، المرجع:  • 

  2011إجراأات استردام طل ات التوريد إلجراأ عمليات ن ل ال وات والشرطة و/أو ال ااتع،  • 
  

االنتهاااأ من تاادريااب األفراد وتجهيز المعاادات، وتل ي األمااانااة العااامااة لألمم المتحاادة جميع امجرد   
الو اتث الالزمة، واالنتهاأ من عمليات الشااااراأ واالسااااتئجار، ووضااااع ترتي ات اسااااتي ال ال عثة، يمكن ال دأ في  

 عملية النشر 

الحركة في ال عثات الميدانية    وعندما ت ون األمم المتحدة مسااااؤولة عن النشاااار، ساااات وم أقسااااام مراق ة 
بترتيب ن ل جميع المعدات واألفراد ذوي الصاااااالة من ن اة المغادرة إل  معسااااااكر الويدة في منا ة العمليات  
وةذا كان يجري نشار معدات مملوكة للويدات، فإن ال لد المسااهم ا وات/أفراد شارطة سايسااعد في عملية الن ل 

تعلث االنشاار واإلعادة إل  الوطن، وبما أن هناك يركة مرت اة االمعدات بتوفير السااات ين والمشااغلين  وفيما ي 
كيلويراما  45عن طريث ال حر أو الجو، ت تصااااااار األمتعة الشااااااارصاااااااية المصاااااااحوبة عل  ريلة الركاب عل  

متر مكعب( اغم النظر عن مدة خدمة الويدة  وةذا كانت مدة خدمة الويدة ا نا عشاااااار شااااااهرا، فإن  0,27)
الصلة   كيلويراما يشحن دون مرافث مع يركة المعدات المملوكة للويدات ذات  55ضافي ال ال  االستح ال اإل

 )أي في ياوية احرية( 

https://pcrs.un.org/
https://undocs.org/ar/A/75/121
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وخالل النشاااااااااااااار األولي للويادة، إذا لزم األمر من الناايياة التشااااااااااااااغيلياة، يمكن لألمم المتحادة اليياام  
في   10ريث مت دم يتالف مما يصااال إل  عن طريث شاااركات الايران التجارية المجدولة اانتظام( بن ل ف )عادة

الماتة كحد أقصااااااا  من قوام الويدة  ويجب عل  ال لد المسااااااااهم اال وات أن ي دم طل ا خايا لفريث مت دم إل  
يوماا عل  األقال من تااريخ الريلاة المالوب؛ ويجاب عل  ال لاد المساااااااااااااااهم ااافراد    30داترة ت وين ال وات ق ال  

شا  ة الشارطة  ويجب عل  ال لد المسااهم ا وات/أفراد شارطة تنسايث تفاصايل شارطة أن ي دم طل ا مما ال إل  
السااااافر الراصاااااة االفريث المت دم مع داترة ت وين ال وات/شااااا  ة المشاااااتريات، مع ت ديم جميع تفاصااااايل الركاب 

 الصاااااالة )االساااااام والجنسااااااية وتاريخ الميالد ورقم جواز الساااااافر وما إل  ذلك(  أما االنساااااا ة للتحركات إل  ذات
منا ة عمليات ال عثة، وداخل هذه المنا ة ومنها، تتحمل األمم المتحدة المسااؤولية عن تنساايث كامل عمليات 
الحركة داخل ال عثة  ويشاامل ذلك الحصااول عل  األذونات والتصاااريد الالزمة لحركة المعدات من الساالاات  

 المرتصة في ال لد المايش 

م ا وات/أفراد شااااااااااارطة بترتيب التحركات اموجب طلب  وبدال من ذلك، يمكن أن ي وم ال لد المسااااااااااااه 
التوريد  ويالب إل  ال لد المسااهم ا وات/أفراد شارطة الرجوج إل  دليل مشاتريات األمم المتحدة والفصال الرااع 
من دليل المعدات المملوكة للويدات للحصااااول عل  مزيد من المعلومات  ويعني هذا الريار أساااااسااااا أن ي وم 

 وات/أفراد شااااارطة بتنظيم تن الت أفراده و/أو ااااااااتعه إل  ال عثة الميدانية أو منها ااساااااتردام ال لد المسااااااهم ا 
أصاااااااول/ع ود الن ل الراصاااااااة اه  وسااااااايكون تنظيم جميع ترتي ات الن ل/التعاقد من مساااااااؤولية ال لد المسااااااااهم 

ة تنسااااااايث أنشااااااااتها ا وات/أفراد شااااااارطة  ومع ذلك، ال يزال مالوبا من ال لدان المسااااااااهمة ا وات/أفراد شااااااارط
المتعل ة االحركة من خالل قساام مراق ة الحركة وةطالج األمم المتحدة عل  جميع األوقات والتفاصاايل لااامان 
اسااااتعداد ال عثة الميدانية السااااتي ال/إرسااااال ال وات وال ااااااتع عل  النحو الواجب  وفي إطار هذا الريار، ترد  

من دليل المعدات المملوكة للويدات     4فراد شرطة وف ا للفصل  ت اليش إجراأ الن ل إل  ال لد المساهم ا وات/أ
ووف ا للدليل، ال يمكن لألمم المتحدة أن تساااادد إال ما قد يكلف األمم المتحدة إلجراأ الن ل كحد أقصاااا   وترد 
إرشااااادات اشااااان النشاااار اموجب طلب توريد في إجراأات اسااااتردام طل ات التوريد إلجراأ عمليات ن ل ال وات  

طة و/أو ال اااااتع، والم اده التوجيهية العامة لل لدان المسااااهمة ا وات التي تنشااار ويدات عساااكرية في  والشااار 
  اعثات األمم المتحدة لحفظ السالم

ومن الممكن أياااا الجمع بين الريارين، عل  ساا يل المثال، عندما ينشاار ال لد المساااهم ا وات/أفراد   
 ال وة الرتيسية شرطة الفريث المت دم وتنشر األمم المتحدة 

 
 ماذا يقدم لل طرف في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم؟

 :يلي ما المتحدة األمم توفر
 الوقود والماأ والسكن )اعد األشهر الستة األول  من النشر( ويصص اإلعاشة للويدات؛ • 
  لل عثة ااكملهان ل ال ااتع والركاب داخل ال عثة، والدعم الهندسي، والمرافث الا ية  • 
 :يلي ما شرطة أفراد/ققوات المساامة البلدان توفر

 المعدات الرتيسية اما في ذلك المرك ات والمولدات ال هرباتية؛ • 
 قدرات الدعم اللوجستي الذاتي، مثل ت ديم الاعام والغسيل واإلنترنت والا ااة العاوية والهندسة • 

 الرتيسية والدعم اللوجستي الذاتي كجزأ من مذكرة التفاهم يتفث عل  كل من المعدات 
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ويجوز لل لد المساااهم ا وات/أفراد شاارطة، اعد التفاوض مع األمم المتحدة، نشاار أفراد ومعدات لدعم  
  ويمكن نشر هذه المساهمات في عملية يفظ السالم ( 18) ويدته، ويشار إل  ذلك ااسم العنصر الوطني للدعم

ساااا  ة لألمم المتحدة، وذلك إذا كان من رأي ال لد المساااااهم ا وات/أفراد شاااارطة واألمم المتحدة أنه االمواف ة الم
سااااااات ون هناك ياجة إليها أليراض وطنية  ويتمتع هؤالأ األفراد االوضاااااااع ال انوني واالمتيازات والحصاااااااانات  

حدة لحفظ الساالم  بيد أنه ال ترد التي يتمتع بها أعاااأ ال لد المسااهم ا وات/أفراد شارطة في عملية األمم المت 
إل  الادولاة العاااااااااااااااو أياة ت االيش فيماا يتعلث بهؤالأ األفراد وهاذه المعادات، كماا أن األمم المتحادة ال ت  ال أي 
التزام مالي أو مسااؤولية مالية إزاأ العنصاار الوطني للدعم  ويتم اسااترداد ت اليش أي دعم أو خدمات ت دم إل  

لسااداد المسااتحث لل لد المساااهم ا وات/أفراد شاارطة  وبشااكل عام، ت تصاار مكونات العنصاار الوطني للدعم من ا
في المااتاة كحاد أقصاااااااااااااا  من الحجم اإلجماالي للويادة ول ن ال يزياد عن   10العنصاااااااااااااار الوطني للادعم عل   

 فردا  ويتالب نشر العنصر الوطني للدعم مواف ة وكيل األمين العام إلدارة عمليات السالم  50

األمم المتحدة، عند النشاااار األولي وعند اإلعادة إل  الوطن، مسااااؤولية ت اليش الن ل الداخلي  تتحمل  
للمعدات الرتيساااااااية الماذون بها وقاع التيار ذات الصااااااالة التي يتم توفيرها في ال داية، بين موقعها األصااااااالي 

وُيتفث عليهمااا في مااذكرة المتَفث عليااه وميناااأ مغااادرة/دخول متَفث عليااه  ويحاادد الموقع األصاااااااااااااالي والميناااأ  
التفاهم  واألمم المتحدة مساااؤولة ف ط عن دفع ت اليش الن ل الداخلي عند النشااار األولي للمعدات وةعادتها إل  

 الوطن فيما اعد 

والت اليش المرت اة بن ل المعدات لتل ية االيتياجات التشاااااااااااااغيلية أو ايتياجات الصااااااااااااايانة الوطنية،  
سااتوى الثالث أو الرااع، هي مسااؤولية وطنية وليساات مسااتح ة السااداد من جانب  في ذلك الصاايانة عل  الم اما

د ااستردام إجراأات مما لة  األمم المتحدة  وت در ت اليش الن ل الداخلي، اما فيها مواد التع ئة والتغليش، وُتسدَّ
د شاااااارطة التي تعتزم لإلجراأات المسااااااترَدمة االنساااااا ة لالب التوريد  ولذلك فإن ال لدان المساااااااهمة ا وات/أفرا

طلب سااااداد الت اليش االنساااا ة للن ل الداخلي مسااااؤولة عن االتصااااال ق ل النشاااار اشااااُ  ة اللوجسااااتيات لمناقشااااة  
 الترتي ات واالتفال م دما عل  الشروا والت اليش التي يتعين سدادها 

وتسااااااعد صااااافحة نظام تاهب قدرات يفظ الساااااالم عل  اإلنترنت الدول األعاااااااأ عل  االساااااتعداد  
للنشااااار  ويوفر مورد ترايط النشااااار لل لدان المسااااااهمة ا وات/أفراد شااااارطة )متاأ عل  الموقع الشااااا كي لنظام 

( إمكانية االطالج ع ر اإلنترنت عل  https://pcrs.un.orgتاهب قدرات يفظ الساااااااالم في األمم المتحدة، 
و اتث األمم المتحدة الرتيساااااية وتوجيهاتها، والتي تعت ر ضااااارورية لموظفي الترايط الوطنيين إلعداد ويداتهم  

تفاصاايل للنشاار  ويمكن للمسااتردمين المسااجلين االطالج عل  الم اده التوجيهية الراصااة اال عثات التي ت دم 
عن اعثات األمم المتحدة، وعل  أداة إدارة الجدول الزمني للنشاااار الحالي  وتمكن هذه األداة ال لدان المساااااهمة  
ا وات/أفراد شاارطة من رصااد الت دم المحرز في نشاار الويدات وتحميل نسااخ إل ترونية من جميع قواتم بيانات 

 الميدانية التحميل إلرسالها إل  أقسام مراق ة الحركة في ال عثات 

ويشاكل دعم ال لد الماايش عامال رتيسايا في مريلة النشار  وبما أن إنشااأ عملية لحفظ الساالم هو  
عمل لوجساااااتي ك ير، يتعين عل  األمم المتحدة وال لد الماااااايش العمل معا افعالية للتاكد من وصاااااول األفراد  

لمساااااااااتااج  وييثما ال يوجد هذا والمعدات إل  منا ة ال عثة في أسااااااااارج وقت ممكن وعل  نحو سااااااااالس قدر ا

 __________ 

تشاااارين  1وطني للدعم، بتاريخ العنصاااار ال -العنصاااار الوطني للدعم تنظمه سااااياسااااة إدارة عمليات يفظ السااااالم/إدارة الدعم الميداني   (18) 
  2015الثاني/نوفم ر 

https://pcrs.un.org/SitePages/Home.aspx
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التعاون، هناك خار من أن تتاخر عمليات النشاااار كثيرا، مما يعول قدرة عملية يفظ السااااالم عل  تنفيذ والية 
مجلس األمن  وت ع عل  عاتث الدول الماايفة مساؤولية التعاون مع عملية يفظ الساالم اما يتماشا  مع والية 

لنشاااار  ( 19) ولة المااااايفة، في مريلة م كرة من العملية، وضااااع إجراأاتال عثة  ويجب عل  األمم المتحدة والد
وتناوب الموظفين، وخاصااااااااااة تحديد المساااااااااااتل المتعل ة االتاشاااااااااايرات، ودخول وع ور ون ل المعدات المملوكة 
للويدات، واإلجراأات الجمركية، وضااااااااامان يرية التن ل لويدات األمم المتحدة العاملة في ال لد، وتمكينها من 

ذ المهام المنوطة بها  وفي يين أن هذه ال اتمة ليسات شااملة، فإن هذه الراوات الرتيساية ضارورية لنشار تنفي 
 عملية يفظ السالم افعالية 

ومن جان ه، يتحمل ال لد المااااااايش مسااااااؤولية االمتثال التام التفال مركز ال عثة/اتفال مركز ال وات  
ات/أفراد شارطة امتثاال للواتحه الوطنية، ومن نايية أخرى،  من أجل تيساير عملية النشار لل لدان المسااهمة ا و 

يجب عل  ال لدان المساهمة ا وات/أفراد شرطة أن ت دم الو اتث والمعلومات الالزمة لالب الترليص الجمركي 
وتصاريد األفراد الالزمة في الوقت المناسب وأن ت فل أن ت ون المعدات المملوكة للويدات قد تم ن لها مغلفة 

 ا للواتد الوطنية والدولية وأنظمة الدولة الماايفة  وسات دم أقساام مراق ة الحركة في ال عثات الميدانية اشا  ة  وف
اللوجساااااااتيات التااعة إلدارة الدعم العملياتي التوجيهات إل  ال لدان المسااااااااهمة ا وات/أفراد شااااااارطة عن طريث  

 النشر عند الارورة( نشر الر راأ ق ل النشر )وكذلك إجراأ عمليات التفتي  ق ل 
 
 األعمال التحضيرية في منطقة الدعثة  

اعد مواف ة ال لد الماايش، يتول  مركز دعم ال عثة، االتنسايث مع اإلمدادات والهندساة وأقساام مراق ة   
الحركة في ال عثات الميدانية وييرها من الشااركاأ، مسااؤولية تحديد الموقع للنشاار وتامين األرض، إضااافة إل  

ويشاااامل ذلك تحديد مصاااادر لتوفير المياه السااااات ة   ألراضااااي )مهام هندسااااية( ق ل نشاااار الويدات عادة تمهيد ا
 للويدة وتعديل ع د يصص اإلعاشة المنا ث 

 
 السريع النشر

يال ا ما ت ون األمانة العامة لألمم المتحدة مكلفة بنشااااااار قدرات يفظ الساااااااالم في يااااااااون أطر   
األمم المتحدة لحفظ الساااااااالم من الفشااااااال في النشااااااار الساااااااريع، مع ف دان زمنية قصااااااايرة  وقد عان  نظام 

الفر  الم كرة لمنع تصاااااااعد النزاعات  وخالل الع د الماضااااااي، أطلث عدد من الم ادرات لتسااااااريع وتيرة 
 نشر ال درات الرتيسية 

وفر نظام وتمثل الترتي ات االيتياطية طري ة هامة لزيادة إمكانية التن ؤ وت صااير أوقات النشاار  وي  
تاهب قدرات يفظ السااااالم األساااااس لنشاااار أساااارج من خالل نظام إعالن الت رج، ومذكرات التفاهم التي تم 
التفاوض اشاااااانها مسااااا  ا، وت ييمات الويدات ق ل نشااااارها بوقت طويل  وةن ترتي ات مثل ال درة الشااااارطية  

يادة والمعرفة المترصااصااة، توفر موظفا ومزيجا فريدا من الي 40الداتمة، التي تااام قدرة تشااغيلية قوامها 
لألمم المتحدة موردا مكرسااا وعالي المهارة يمكنه االنتشااار في ياااون مهلة قصاايرة للمساااعدة في إنشاااأ 
عنصااار الشااارطة في عملية جديدة لحفظ الساااالم أو تعزيز عملية قاتمة االفعل  ويجري أيااااا اسااات شااااش  

 ع ترتي ات انت الية وتحسين إجراأات ن ل الت  ية شراكات معززة مع المنظمات اإلقليمية للتمكين من وض

 __________ 

هذه اإلجراأات هي جزأ من اتفال مركز ال عثة و/أو اتفال مركز ال وات، الذي تفاوضاااااات عليه ووقعت عليه الدولة المااااااايفة وال عثة  (19) 
 الميدانية المعنية 
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ويشاااااكل ضااااامان الموارد المالية جان ا رتيسااااايا من جوانب النشااااار الساااااريع  ويمكن لسااااالاة االلتزام  
لمجلس األمن أن توفر الموارد الالزمااة لاادعم الترايط الم كر لل عثااة  ومع ذلااك، قااد يكون هناااك خيااار  

من ال عثاات ال ااتماة ااالفعال )مثال من خالل التعااون فيماا بين آخر يتمثال في ن ال األصااااااااااااااول وال ادرات 
ال عثات(  كما يمكن لألمم المتحدة اساااااااتردام الصاااااااناديث االساااااااتئمانية لشاااااااراأ المعدات من أجل تيساااااااير  

تسااريع عمليات النشاار  كما أن الحوافز المالية مثل العالوات لل درات التمكينية السااريعة النشاار تسااهل  أو
 ألسرج عمليات النشر ا

وفي ياالت اساااااااااااتثناتية، هناك ما ي رر مرونة إضاااااااااااافية، من ييث إجراأات التشاااااااااااغيل المويدة   
لألمانة العامة لألمم المتحدة للت وين والنشااار، من أجل إنشااااأ مكونات ياسااامة لعملية يفظ الساااالم عل  

عن شااااااارا الزيارة   نحو أسااااااارج  ويمكن لألمانة العامة لألمم المتحدة والدول األعاااااااااأ النظر في التنازل
السااا ة لنشار الويدات عل  سا يل المثال  و مة اساتثناأ آخر من هذا ال  يل هو التفاوض اشاان مذكرات  
التفاهم اا ر رجعي، وبالتالي تجنب أي تاخير مرت ط االمفاوضاااااااااات  وأخيرا، يمكن أن تصااااااااادر تعليمات 

د التجارية للن ل االساااتراتيجي بدال من بدأ إل  أقساااام مراق ة الحركة في ال عثات الميدانية ااساااتردام الع و 
عملياة طرأ للعاااأات أو الم اارناة مع الادول األعااااااااااااااااأ التي توفر الن ال االسااااااااااااااتراتيجي الراا  بهاا  
وساااااااتعتمد هذه االساااااااتثناأات عل  أن تفي ال لدان المسااااااااهمة ا وات/أفراد شااااااارطة امعايير األمم المتحدة 

  مسااااااااااتوى عال من االسااااااااااتعداد، وأن تتمكن األمانة العامة ييث التدريب والمعدات، مع الحفاظ عل من
 لألمم المتحدة من ضمان قدرة ال لد المساهم ا وات/أفراد شرطة مس  ا عل  تل ية متال ات ال عثة 

   
 التحق  في الميدان وتحسين األدا   

 
 التوجي ات الر يسية:

 المراجعة ياليا(،)قيد  2020الم اده التوجيهية إلطار التح ث لعام  • 

 16-2015ضمان التاهب العملياتي وتحسين األداأ، المرجع:  • 

إجراأات التشاااغيل المويدة اشاااان ت ييم قاتد ال وة وال ااج لل يانات العساااكرية الراضاااعة لييادته في  • 
 02-2016عمليات يفظ السالم، المرجع: 

 • DPO 2019.11  -   يم وت ادير أداأ ويادات الشاااااااااااااارطاة  إجراأات التشااااااااااااااغيال المويادة المتعل اة بت ي
 (2019المشكلة )

   
اعد النشااااااار في منا ة ال عثة، ت دأ الراوة التالية من عملية التح ث  ويشااااااامل ذلك التح ث الميداني   

من المعااادات المملوكاااة للويااادات وةدارة ماااذكرات التفااااهم  ويتعين عل  كااال اعثاااة ميااادانياااة تااااااااااااااام ويااادات  
وتنفذ برنامجا شااااااااامال إلدارة المعدات المملوكة للويدات ومذكرة التفاهم عسااااااااكرية/ويدات شاااااااارطة أن تاااااااااع 

ات رتيسااااااية و انوية ومن قدرات الدعم اللوجسااااااتي الذاتي  لااااااامان أن تل ي قدرات الويدات وما لديها من معدَّ
االيتيااجاات التشااااااااااااااغيلياة لل عثاة  ويتعين عل  ال عثاات الميادانياة أن تتح ث اصااااااااااااااورة دورياة ومنهجياة من أن 

 الويدات العسكرية وويدات الشرطة تفي االمتال ات المنصو  عليها في مذكرة التفاهم ذات الصلة 
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 وهناك أربع عمليات تفتي  إلزامية في الميدان: 

 المعاينة عند الوصول )فور الوصول أو اعد االتفال(؛  )أ( 

 عمليات التفتي  الدورية للتح ث/المعاينة العشواتية )فصلية(؛ )ب( 

 عمليات فحص التاهب العملياتي )نصف سنوية(؛  ()ج 

 التفتي  عند اإلعادة إل  الوطن )عند اإلعادة إل  الوطن(  )د( 

 والهدش من عمليات التفتي  هو ما يلي: 

التح ث من اساااتيفاأ األمم المتحدة ال لدان المسااااهمة ا وات/أفراد شااارطة شاااروا مذكرة التفاهم، ومن  )أ( 
 أن مذكرة التفاهم ال زالت مالتمة للمهام الصادر بها ت ليش؛ 

 التح ث من أن المعدات صالحة للردمة؛  )ب( 

 التح ث من استيفاأ معايير الدعم اللوجستي الذاتي  )ج( 

المرت اة االتح ث من المعدات المملوكة للويدات ومراق تها، وتنظيم مذكرة التفاهم   وتنظم األنشااااااااااة 
التااع لل عثة  ويشااااااااااامل برنامج    برنامج المعدات المملوكة للويداتوتنفيذها وةدارتها، في إطار عناصااااااااااار من  

لل عثاة، وترايط  المعادات المملوكاة للويادات إنشاااااااااااااااأ هيكال إدارة للمعادات المملوكاة للويادات/ماذكرات التفااهم  
وتنفياذ عملياات التح ث من المعادات المملوكاة للويادات ومراق تهاا، واإلبال  عن التح ث من المعادات المملوكاة 

 للويدات، وت ييم قدرات المعدات المملوكة للويدات وتحليل األداأ 

للويدات التااع  ولتيساااااير العمل المنساااااث واتراذ ال رارات فيما يتعلث اإدارة برنامج المعدات المملوكة  
   المعدات المملوكة للويدات/مذكرات التفاهملل عثة، يتعين عل  كل اعثة إنشاأ مجلس الستعراض إدارة 

وأنشاااااااا المجلس الميداني لالساااااااتعراض اإلداري اشاااااااان المعدات المملوكة للويدات/مذكرات التفاهم   
ل ومنهجي في تنفيااذ مهااام إدارة ومراق اة  كاا ليااة التراااذ ال رارات في اإلدارة العليااا لااااااااااااااامااان ات اااج نهج مت اااماا 

المعدات المملوكة للويدات/مذكرات التفاهم في ال عثة الميدانية  وي دم مجلس االساااتعراض الميداني إرشاااادات  
رفيعة المسااااااااتوى ومتعددة الوظاتف اشااااااااان ت ييم المعدات المملوكة للويدات ويسااااااااتعرض دوريا قدرة الويدات  

من قدرات الدعم اللوجسااااتي الذاتي الالزمة لتل ية االيتياجات التشااااغيلية لل عثة لديها من معدات رتيسااااية و  وما
الميدانية  وسااااااي وم مجلس االسااااااتعراض الميداني ااسااااااتعراض مدخالت ال عثة وتوصااااااياتها وت ديمها إل  إدارة  

عديل عمليات السااااااالم/إدارة الدعم العملياتي اشااااااان مساااااااتل سااااااياسااااااات المعدات المملوكة للويدات، وةنشاااااااأ/ت 
 مذكرات التفاهم، واإلجراأات التي تتالب اهتمام ال لدان المساهمة ا وات/أفراد شرطة 

ويوفر مجلس االسااتعراض في الم ر منتدى للمداوالت الجماعية واالسااتشااارية، مما يؤدي إل  وضااع  
لويدات  توصاااااااايات اشااااااااان المساااااااااتل المتعل ة امذكرات التفاهم والمعدات المملوكة للويدات وسااااااااداد ت اليش ا

المشااكلة التي يتم نشاارها في ال عثات الميدانية التااعة لألمم المتحدة  وينظر مجلس االسااتعراض في الم ر في  
المساااااتل المتعل ة اال درات الراصااااة اكل اعثة والمساااااتل المتعل ة اسااااداد الت اليش التي تتالب التنساااايث ع ر 

 عثات وتحتاج إل  التوجيه  وي وم مجلس االساتعراض  اإلدارات، فااال عن ال ااايا العامة التي تشاترك فيها ال
في الم ر اإعداد المشااااااااورة فيما يتعلث امذكرات التفاهم، وسااااااااداد الت اليش، وأداأ المعدات المملوكة للويدات،  
وااليتيااجاات المتغيرة اسااااااااااااااتناادا إل  والياات أو مفااهيم جاديادة للعملياات، وبياان ايتيااجاات الويادة، والتغييرات 
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أو المالوب إدخالها عل  مذكرات التفاهم، اما في ذلك نشاااااااااار ويدات جديدة وةدخال تعديالت عل  الم ترية  
الويدات ال اتمة  ويساااااتعرض مجلس االساااااتعراض في الم ر أيااااااا توصااااايات مجلس االساااااتعراض في ال عثة 

سااااااتية الرتيساااااية الميدانية، والم تريات المتعل ة بتا يث إطار ساااااداد الت اليش، والمسااااااتل التشاااااغيلية أو السااااايا
الصااالة التي تؤ ر عل  اعثة وايدة أو أكثر اتية ت ديم التوصااايات والمشاااورة إل  صاااانعي ال رار المعنيين   ذات

 في إدارة عمليات يفظ السالم و/أو إدارة الدعم الميداني 

ظام  كما ي وم ال ادة عل  المسااااااااتوى الوطني ومسااااااااتوى ال عثة ااخت ار األفراد النظاميين وت ييمهم اانت  
وةجراأات التشااغيل المويدة اشااان ت ييم  ، سااياسااة ضاامان التاهب العملياتي وتحسااين األداأفي الميدان  وتوفر  

إرشااااااادات اشااااااان الت ييم   قاتد ال وة وال ااج لل يانات العسااااااكرية الراضااااااعة لييادته في عمليات يفظ السااااااالم،
شاااارطة المشااااكلة في عمليات األمم المتحدة وتوفر السااااياسااااة المتعل ة بويدات ال، الميداني للويدات العسااااكرية

 (2019لحفظ السااااااااالم وةجراأات التشااااااااغيل المويدة المتعل ة بت ييم وت دير أداأ ويدات الشاااااااارطة المشااااااااكلة )
إرشاااادات لويدات الشااارطة المشاااكلة  وتورد إجراأات التشاااغيل المويدة تفاصااايل عمليات الت ييم والت دير التي 

أشهر في يالة نشر مدتها أطول   3شهرا )أو كل  12نشر منتظمة مدتها تجري دوريا كل فصل خالل عملية  
من ذلك( أو وف ا لت دير رتيس عنصاار الشاارطة  ونظرا ل صاار مدة النشاار النموذجية نساا يا )ا نا عشاار شااهرا(،  
 فإن الم دأ الشاامل لعملية ت ييم ويدات الشارطة المشاكلة هو الم دأ المتمثل في التحساين المساتمر لمعالجة أي

مسااااتل تتعلث بويدات الشااارطة المشاااكلة ال ادمة إل  ال عثة في التناوب الم  ل وكذلك تحساااين ت ديم الردمات  
عمومااا  وفي يااالااة وجود مسااااااااااااااااتاال ال تفي اااالمعااايير المالوبااة، يتم تناااولهااا في وقاات وايااد من خالل خااة  

ألداأ الفصااالية الت ييم النهاتي العام لتحساااين األداأ، تشاااكل جزأا من ت ييم الربع التالي  ويحدد تجميع ت ارير ا
 ألداأ الويدة في نهاية ال عثة 

 
 سداد التكالي   

 
 :الر يسية التوجي ات

دليل الساااااااااياساااااااااات واإلجراأات المتعل ة اساااااااااداد ت اليش المعدات المملوكة للويدات التااعة لل لدان  • 
المسااااااهمة ا وات عساااااكرية/أفراد شااااارطة المشااااااركة في اعثات يفظ الساااااالم وبمراق ة تلك المعدات 

 أ 2020، ط عة عام A/75/121)دليل المعدات المملوكة للويدات(، سالا عة الحالية 
إرشااااادات يول العالوات: اسااااتح اقات ألفراد الويدات العسااااكرية وويدات الشاااارطة الذين أدوا أداأ  • 

  15-2019جيدا عل  الريم من المراطر االستثناتية، 
  

المساااهمة ا وات وبافراد  تعمل شاا  ة دعم ال درات النظامية بوصاافها ن اة االتصااال الوييدة لل لدان   
شااارطة اشاااان جميع المسااااتل اإلدارية واللوجساااتية المتعل ة بت وين ال وات ومذكرات التفاهم والمعدات المملوكة 

 للويدات وسداد الت اليش 

وتسااااتعرض الجم ية العامة وتوافث عل  إطار سااااداد ت اليش األفراد النظاميين )الويدات المشااااكلة(   
قرارات الجم ية العامة اشااااااان المعدات    ويجمع دليل المعدات المملوكة للويداتيدات   والمعدات المملوكة للو 

دليل المملوكة للويدات، وي دم إياايات وتفسيرات، ييثما دعت الحاجة، اشان تنفيذ هذه ال رارات  ويتامن 
دة وبعثات يفظ  السااااااااااياسااااااااااات واإلجراأات والعمليات التي يت عها م ر األمم المتح  المعدات المملوكة للويدات

 السالم في سداد ت اليش المعدات المملوكة للويدات ومراق تها 
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والغرض من إجراأات التح ث والرقااااااة هو ضاااااااااااااامااان تح يث شااااااااااااااروا مااذكرة التفاااهم الم رمااة بين   
المتحدة وال لد المساااااهم ا وات عسااااكرية/أفراد شاااارطة، من جانب الارفين في ال داية وطوال فترة سااااريان  األمم

ة  وقد ُعرِّفت معايير المعدات الرتيساااااااية والدعم اللوجساااااااتي الذاتي من أجل ضااااااامان ال درة التشاااااااغيلية   المذكر 
 -  دليل المعدات المملوكة للويداتويجري تناول هذه المعايير امزيد من التفصاااااااااايل في الفصاااااااااال الثالث من 

ات المملوكة للويدات، الرتيسي منها والرا  اا لدعم اللوجستي الذاتي، وةجراأات  المعايير المالوبة في المعدَّ
 التح ث منها ومراق تها 

وتسادد لل لدان المسااهمة ا وات/أفراد شارطة ت اليش األفراد المشاكلين عل  أسااس المعدالت الشاهرية  
الشااااااهرية التي  وت ارير ال وام النظامياليياسااااااية المشااااااار إليها في المرفث ألف من مذكرة التفاهم المتفث عليها  

ات نشااار فعلية في منا ة ال عثة  وتحدد جزتيا الم ال  المردودة عن المعدات الرتيساااية، الم دمة في  توفر عملي 
إطار ترتي ات اإليجار الشااااامل أو يير الشااااامل للردمة، عل  أساااااس المعدالت الشااااهرية اليياسااااية ألصااااناش  

ليها  وتسدد ت اليش المعدات  معينة من المعدات عل  النحو الم ين في المرفث ااأ من مذكرة التفاهم المتفث ع
والردمات واللوازم الثانوية المتصاااالة االدعم اللوجسااااتي الذاتي للويدات عل  أساااااس قوام ال وات الشااااهري وف ا 
لمعدالت الدعم اللوجسااااااااااتي الذاتي الشااااااااااهرية اليياسااااااااااية عل  النحو الم ين في المرفث جيم من مذكرة التفاهم 

فصاليا، وهي تشاكل األساس   وت ارير تح ثشاهريا  ت ارير ال وام النظاميية  المتفث عليها  وت دم ال عثات الميدان 
األولي لحساااات ساداد الت اليش  ويجب أن يصادل قاتد ال وة/مفوض الشارطة )أو الشارص الُم لف( ورلسااأ 

 دعم ال عثات عل  ت ارير قوام ال وات وت ارير التح ث 

، قد يؤدي عدم وجود معدات رتيساااية أو عدم صاااالييتها 67/261وتمشااايا مع قرار الجم ية العامة   
إل  ترقياااااااات متناساااااا ة في سااااااداد ت اليش األفراد النظاميين  ويتعين عل  ال عثات أن تييم ما إذا كان عدم 

ة ال لد المساااااااااهم  وجود معدات رتيسااااااااية أو عدم صااااااااالييتها قد نتج عن أساااااااا اب اعت رت خارجة عن ساااااااايار 
 ا وات/أفراد شرطة، وأن ت ل  عن ذلك 

وأقرت الجم ية العامة أياااااااااااا اان اعم اعثات يفظ السااااااااااالم تناوي عل  تعرض ال وات واألفراد   
امخرين لمسااااااااااتوى من المراطر أعل  من مسااااااااااتوى المراطر التي يتعرض لها ييرهم  كما أن قرار الجم ية  

داد ين غي أن يعترش امرتلف مساااتويات المراطر التي تتعرض لها ينص عل  أن نظام السااا   67/261العامة 
ال وات في مرتلف اعثات األمم المتحدة، بهدش ضاااااااااامان مشاااااااااااركة أوسااااااااااع وأكثر فعالية في جميع ال عثات، 

عل  دفع عالوة اسااااااااااااااتثنااتياة   67/261في ذلاك ال عثاات األكثر تال اا  وواف ات الجم ياة العااماة في قرارهاا   اماا
لفرادى الويادات التي تعمال دون قيود أو محااذير، وتؤدي مهاامهاا أداأ جيادا في ظال مسااااااااااااااتوياات يير معتاادة 

 10  يعادل    وال يجوز أن تزيد هذه العالوة عن م ل“عالوة المراطر”من المراطر  ويشااااااااار إل  ذلك ااساااااااام 
في الماتة من المعدل الشاااااااهري المعتاد لساااااااداد ت اليش ال وات المدفوج ل ل فرد من أفراد الويدة  وساااااااتشااااااامل 

في الماتة من معدل ساااداد الت اليش الشاااهري جميع العمليات المنفذة في يااااون  10المنحة التي تمثل نسااا ة 
في الماتة  10م لتلك العالوات عل  ما يعادل شااهر من شااهور الساانة  ولن يزيد الم ل  اإلجمالي الساانوي الالز 

في الماتة من متوساط عدد أفراد الويدات المنشاورة خالل السانة المالية المتعل ة  10من العالوة التي تدفع إل  
وت رر العالوة كل  ال ة أشاااهر وتدفع م اشااارة إل  أفراد الويدات المعنيين ع ب انتهاأ الردمة    احفظ الساااالم 

اااع االساتثناتي الذي تتسام اه هذه المنحة، ال ُيتوقع أن تتم المواف ة عليها كل  ال ة أشاهر  ويرد  ونظرا إل  ال
  لدفع عالوة المراطرة )الويدات المشكلة(المزيد من المعلومات اشان هذه العالوة في الم اده التوجيهية 
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 تناوب الموظفين  
 

 :الر يسية التوجي ات

  2013يزيران/يونيه  6المؤر   A/RES/67/261قرار الجم ية العامة  • 

التناوب عل  نف ات األمم المتحدة، فاكس إدارة عمليات يفظ السااااااااالم/مكتب الشااااااااؤون العسااااااااكرية   • 
  2014كانون األول/ديسم ر  22المؤر  

  
شااااهرا لجميع الويدات عل   12عل  فترة تناوب قياسااااية مدتها    67/261لعامة وافث قرار الجم ية ا 

من قرار الجم ية   4  وكما هو منصاااااااااااااو  عليه في الف رة 2015تموز/يوليه  1نف ة األمم المتحدة بدأا من  
ة أن ت رر تناوب ويداتها عل  نحو أكثر تواترا عل  نف تها  العامة، يجوز لل لدان المساااااهمة ا وات/أفراد شاااارط

الراصاااااااة  وساااااااتتالب عمليات التناوب هذه مواف ة ال عثة وساااااااتتحمل ال لدان المسااااااااهمة ا وات/أفراد شااااااارطة  
المسااؤولية المالية واللوجسااتية عنها  ويشاامل ذلك التن ل بين معسااكر ال لد المساااهم ا وات/أفراد شاارطة وماار  

ول في منا اة ال عثاة والحركة الت تيكياة )من المااار الدولي إل  موقع الويدة في ال عثاة المعنياة(  الرروج/الدخ
وعندما ت رر ال لدان المسااااااهمة ا وات/أفراد شااااارطة التناوب أكثر من مرة في السااااانة، فإن اساااااتح اقها لألمتعة 

ل أقسااام مراق ة الحركة في ال عثات ساايرفم وف ا للم اده التوجيهية لل لدان المساااهمة ا وات/أفراد شاارطة ودلي 
كيلويراما ل ل فرد من أفراد الويدة  ويجوز لل لدان المساااااااااااااهمة ا وات/أفراد شاااااااااااارطة، التي  45الميدانية، أي 

شاهرا عل  نف ة األمم  12تنشار ويداتها في ظروش تشاغيلية وبيئة اساتثناتية، أن تالب إعفاأ من التناوب كل 
إل  إدارة عمليات الساااااااالم للت ييم والتصاااااااريد  وخالل التناوب، لن ين ل  المتحدة  ويجب توجيه طلب رسااااااامي

سااااوى األفراد؛ وسااااتحال المعدات/المعدات المملوكة للويدات من الويدة الساااااا ة )الويدة( إل  الويدة الجديدة  
تنتشااااااااار  وف ا لمذكرة التفاهم/طلب التوريد  ويشااااااااامل التناوب عادة جميع أفراد الويدات  وفي الحاالت التي ال

فيها الويدة معا، ين غي أن تراط ال لدان المساااااااااااهمة ا وات/أفراد شاااااااااارطة لتعديل مدة عمل أفرادها من أجل  
 تل ية هذا الشرا 

ويراااع اسااتح ال األمتعة الشاارصااية للمراجعة من وقت مخر وف ا لدليل أقسااام مراق ة الحركة في  
شاااااااهرا أو أكثر في منا ة   12الشااااااارطة الذين ي ااااااااون  ال عثات الميدانية المحدث  ولألفراد العساااااااكريين/أفراد  

متر مكعب للشااارص الوايد  ويشااامل ذلك ما يصااال إل  أربع قاع   0,6كيلويرام/ 100ال عثة الحث ياليا في 
كيلويرامات  وتحتوي أمتعة األفراد   8من األمتعة ااإلضاااافة إل  ي ي ة يدوية محمولة وايدة يصااال وزنها إل  

تعرش اانها أصاناش من المالاس وييرها من األصاناش المهنية الالزمة للمساافر  عل  أمتعة شارصاية )ف ط(،  
من أجل إنجاز مهمته في منا ة ال عثة ااري ة آمنة وفعالة  وال تشااامل الممتل ات الشااارصاااية السااالع المنزلية 

األصاااااااااناش   مثل األجهزة ال  يرة أو األ اث أو أجهزة التلفزيون أو االساااااااااتريو أو أدوات الما خ أو أي نوج من
التي ال ترت ط ارت اطا و ي ا بوصاااف الوظيفة التي تم تعيين المساااافر المعني فيها، و/أو ليسااات ضااارورية لها  
واألساالحة الفردية إن وجدت؛ يجب وضااع األساالحة ضاامن األمتعة المسااجلة  وال عد اليياسااي لألمتعة المسااجلة  

سنتيمترا(  وال يجوز   40سنتيمترا ×   40ا × سنتيمتر  80سنتيمترا )  160هو: الاول + العرض + االرتفاج = 
الوايااااادة   للح ي اااااة  اإلجماااااالي  الوزن  يتجااااااوز  المفروضااااااااااااااااااة عل    23أن  ال يود  لمراعااااااة  وذلاااااك  كيلويراماااااا، 

الت تيكي والااترات ذات الجسااام الاااايث و/أو األجنحة الدوارة المساااتردمة في اعثات األمم المتحدة  المساااتوى 
 السالم  لحفظ
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ي واإلعادة النهاتية إل  الوطن للويدات، اما أن هناك ن ال مرت اا بذلك للمعدات وعند النشاااااار األول 
كيلويراما  45عن طريث ال حر أو الجو، ت تصااااااار األمتعة الشااااااارصاااااااية المصااااااااي ة عل  ريلة الركاب عل  

مليون متر مكعب إجماال(  0,22( )منهما  ل ل  كيلويراما  20  ≥ متر مكعب( )ما يصاااااااال إل  قاعتين  0,27)
كيلويراما   55مليون متر مكعب(، أما االستح ال اإلضافي ال ال    0,05) كيلويراما 5  ≥ × ي ي ة يدوية   1+ 

فيشااااااااااااحن دون مرافث مع يركة المعدات المملوكة للويدات ذات الصاااااااااااالة  وبرالش ياالت النشاااااااااااار األولي 
مواد االساااااتهالكية المرت اة االمعدات الرتيساااااية والثانوية اموجب  واإلعادة إل  الوطن، فإن ن ل قاع التيار وال

  ع د إيجار شاااااااامل للردمة هو مساااااااؤولية وطنية )أي من مساااااااؤولية ال لدان المسااااااااهمة ا وات/أفراد شااااااارطة( 
يسمد ااي شحنة )ارالش األمتعة الشرصية ضمن االستح ال الماذون اه( عل  متن الااترات المستاجرة   وال

م المتحدة ما لم يوافث ال لد المساااااااااااااهم ا وات/أفراد شاااااااااااارطة عل  دفع جميع الت اليش اإلضااااااااااااافية  التااعة لألم
المت  دة أ ناأ ن ل اااااااااااااااااتع الدعم الذاتي، اما في ذلك الشااااااااااااااحن الداخلي من/إل  الماار الدولي في منا ة  

 ال عثة، وكانت ال عثة المست  لة قادرة ومواف ة عل  تل ي الشحنة اإلضافية 

م الحااالت )أي الويادات األصااااااااااااااغر يجماا( يجوز لألمم المتحادة أن ترتاب الن ال الجوي وفي اع 
للويدة ال املة ااسااااااااااااتردام ريلة وايدة ذهااا وةيااا ف ط  وةذا تالب األمر من النايية التشااااااااااااغيلية، فإن األمم 

ما أو متاخرا يتالف المتحدة سااااااااتن ل اعد ذلك، من خالل شااااااااركات الايران التجارية العادية الم ررة، فري ا مت د
في الماتة كحد أقصاااا  من قوام الويدة من أجل تح يث التسااااليم العملي للويدات  وفي هذه الحاالت،   10من 

ساااي وم ال لد المسااااهم ا وات/أفراد شااارطة بتنسااايث تفاصااايل سااافر الفريث المت دم مع داترة ت وين ال وات/شااا  ة  
وترتي ات الن ل الجوي للفريث المتاخر هي مساااااؤولية   المشاااااتريات وت ديم جميع تفاصااااايل الركاب ذات الصااااالة،
 ال عثة وين غي تنسي ها مع قسم مراق ة الحركة في ال عثة 

  
 التوقيع قالموافقة:

 

 

 بيير الكروا -جان 

 وليل األمين العام

 إدارة عمليات السالم

 التوقيع قالموافقة:

 

 

 أتول ل ار  

 وليل األمين العام

 العملياتيإدارة الدعم 

 2021نيسان/أبريل  16 :تاريخ الموافقة 2021أيار/مايو  5 :تاريخ الموافقة
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 المراجع

 المراجع الم يارية والمراجع العليا   

 ( 2013تموز/يوليه  1) ST/SGB/2013/4النظام المالي وال واعد المالية لألمم المتحدة،  • 

دليل السااااااااااياسااااااااااات واإلجراأات المتعل ة اسااااااااااداد ت اليش المعدات المملوكة للويدات التااعة لل لدان   • 
المعدات )دليل المساهمة ا وات عسكرية/أفراد شرطة المشاركة في اعثات يفظ السالم وبمراق ة تلك 

 المعدات المملوكة للويدات( )النسرة الحالية( 

 • ST/SGB/1999/13-   نشاااارة األمين العام عن ت يد قوات األمم المتحدة اال انون اإلنساااااني الدولي
 ( 1999آب/أيساس  6)

 • ST/SGB/2003/13-  التدابير الراصة للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين 

منع االساااااااااااتغالل واالنتهاك الجنسااااااااااايين   - (2016) 2272قرار مجلس األمن التااع لألمم المتحدة   • 
 ( 2016آذار/مارس  11)

وتدابير مرتارة ذات صاااااااااااالة في   (2016) 2272التوجيه التنفيذي اشااااااااااااان تنفيذ قرار مجلس األمن  • 
 ( 2016)مسودة عام  A/70/729الو ي ة 

 • DPO 2009.17  -   تعميم مراعاة يماية األطفال المتااااااااااررين من النزاعات الساااااااااياساااااااااة المتعل ة ب
 يزيران/  1المساااااااااااااالحاة ومراعااة ي وقهم ورفااههم في إطاار عملياات األمم المتحادة لحفظ السااااااااااااااالم )

 ( 2009 يونيه

 • A/67/775-S/2013/110  -    العناية الواج ة في مراعاة ي ول  سياسة األمم المتحدة المتعل ة ب ذل
 ( 2013آذار/مارس   5اإلنسان عند ت ديم دعم األمم المتحدة إل  قوات أمنية يير تااعة لها )

 • OHCHR/DPO/DPA/DOS 2011 20  -  السااااااياسااااااة المتعل ة اح ول اإلنسااااااان في عمليات
 ( 2011أيلول/س تم ر  1األمم المتحدة لحفظ السالم وال عثات السياسية الراصة )

 • UN 2012.18  -    ساااااياساااااة األمم المتحدة لفحص ساااااوابث موظفي األمم المتحدة في مجال ي ول
 ( 2012كانون األول/ديسم ر  11اإلنسان )

 • UN/DPA/DPO/DOS 2015 10  -  سااااياسااااة المساااااألة عن الساااالوك واالنااااا اا في ال عثات
 ( 2015آب/أيساس  1الميدانية )

 • DPO/DOS 2015 16  - كانون الثاني/  1ضاااامان التاهب العملياتي وتحسااااين األداأ )  سااااياسااااة  
 ( 2016يناير  

 
 توجي ات إدارة عمليات السالم ذات الصلة   

الم اده التوجيهية العامة لل لدان المسااااااااااهمة ا وات التي تنشااااااااار ويدات عساااااااااكرية في اعثات األمم  • 
 المتحدة لحفظ السالم )قيد المراجعة ياليا( 

هية لل لدان المساااااااهمة اافراد شاااااارطة التي تنشاااااار ويدات شاااااارطة مشااااااكلة في اعثات الم اده التوجي  • 
 محددة لألمم المتحدة 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2013/4
https://undocs.org/ar/ST/SGB/1999/13
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/A/70/729
https://undocs.org/ar/A/67/775
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 • DPO/SFGCPC/1/2017 -   مستوى االنتشار السريع لنظام تاهب قدرات يفظ السالم 

اختيااار خ راأ األمم المتحاادة العسااااااااااااااكريين الموفاادين إل  ال عثااات في عمليااات األمم   -  2010.03 ▪ 
المتحدة لحفظ السااااااالم ونشاااااارهم وتناوبهم وتمديد مهامهم ون لهم وةعادتهم إل  أوطانهم )دليل ال عثة(  

(2010 ) 

 • DPO/DOS 2009 21  -  الساياساة المتعل ة بدعم التدريب العساكري وتدريب الشارطة ق ل النشار
 (  2009تشرين األول/أكتوبر   1لعمليات األمم المتحدة لحفظ السالم )

 • DPO/DOS 2010 20  -  السااااااااياسااااااااة المتعل ة بتدريب جميع أفراد يفظ السااااااااالم التااعين لألمم
 ( 2010أيار/مايو   1المتحدة )

السااااااياسااااااة المتعل ة بدعم التدريب العسااااااكري وتدريب   -إدارة عمليات السااااااالم/إدارة الدعم العملياتي   • 
 الشرطة ق ل النشر لعمليات األمم المتحدة لحفظ السالم 

 ( 2013ياسة الت ييم والترايط المت املين )س • 

 ( 2013دليل الترايط والت ييم المت املين ) • 

سااااااااااياسااااااااااة مفوضااااااااااية األمم المتحدة لح ول اإلنسااااااااااان/إدارة عمليات يفظ السااااااااااالم/إدارة الشااااااااااؤون  • 
  الساياساية/إدارة الدعم الميداني اشاان ي ول اإلنساان في عمليات األمم المتحدة لحفظ الساالم وبعثات 

 ( 2011األمم المتحدة الراصة )

 ( 2012سياسة فحص سوابث موظفي األمم المتحدة في مجال ي ول اإلنسان ) • 

ساااياساااة بذل العناية الواج ة في مراعاة ي ول اإلنساااان عند ت ديم دعم األمم المتحدة إل  قوات أمنية  • 
 ( 2013يير تااعة لها )

الم اده التوجيهية لمفهوم ال عثة   -  DPA 2014.04اتي و إدارة عمليات السااااالم/إدارة الدعم العملي  • 
(2014 ) 

الم اده التوجيهية إلدماج منظور جنسااااااني في عمل  -إدارة عمليات الساااااالم/إدارة الدعم العملياتي   • 
 ( 2010أفراد األمم المتحدة العسكريين في عمليات يفظ السالم )

السااااااااااااياسااااااااااااة ال يئية ل عثات األمم المتحدة الميدانية    -إدارة عمليات السااااااااااااالم/إدارة الدعم العملياتي   • 
(2009) 

سااااياسااااة إدارة النفايات المعتمدة ل عثات األمم المتحدة  -إدارة عمليات السااااالم/إدارة الدعم العملياتي   • 
 (2015الميدانية )

تجنيد أفراد  السااااااياسااااااة المتعل ة بزيارات ت وين ال وات/ -إدارة عمليات السااااااالم/إدارة الدعم العملياتي   • 
 الشرطة )قيد التنفيذ( 

 • DPO/DOS 2020 10  -  إجراأات التشغيل المويدة المتعل ة االزيارات الت ييمية واالستشارية 

إجراأات التشغيل المويدة اشان الزيارات االستاالعية    -إدارة عمليات السالم/إدارة الدعم العملياتي  • 
 لل لدان المساهمة ا وات )قيد التنفيذ( 
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 • DPO/DOS 2017 04  -   إجراأات التشااااااغيل المويدة اشااااااان ترايط الزيارات الساااااااا ة للنشاااااار
 وتنفيذها )قيد التنفيذ( 

 • DPO/DOS 2011 01  -    إجراأات التشاااااغيل المويدة اشاااااان تنفيذ التعديالت المتعل ة االسااااالوك
المتحادة وال لادان المسااااااااااااااااهماة ا وات واالنااااااااااااااا ااا في ماذكرة التفااهم النموذجياة الموقعاة بين األمم  

 ( 2011ش اا/ف راير  9)

 • DPKO/PD/2006/00135-   الم اده التوجيهية لااااااااااااا اا شاااااااااااارطة األمم المتحدة المنتدبين مع
 عمليات يفظ السالم )قيد االستعراض( 

 • DPKO/PD/2006/00015-   لة المنتداة للعمل في الم اده التوجيهية لويدات الشاااااااارطة المشااااااااكَّ
 ت السالم عمليا

 • DPKO/DFS 2014 01  -   السااااياسااااة المتعل ة اشاااارطة األمم المتحدة في عمليات يفظ السااااالم
 ( 2014وال عثات السياسية الراصة )

 • DPKO/DFS 2016 10  -  الساااااياساااااة )المن حة( اشاااااان ويدات الشااااارطة المشاااااكلة في عمليات
 ( 2017األمم المتحدة لحفظ السالم )كانون الثاني/يناير  

 • DPO 2019.11  -   إجراأات التشغيل المويدة المتعل ة بت ييم وت دير أداأ ويدات الشرطة المشكلة
(2019 ) 

 • DPO/DOS 2019 19  -   إجراأات التشاااااغيل المويدة )المن حة( المتعل ة بت ييم خدمات ال عثات
 ( 2019أيلول/س تم ر  9لفرادى ض اا الشرطة )

إجراأات التشااااااااااغيل المويدة )المن حة( المتعل ة   -الدعم الميداني   إدارة عمليات يفظ السااااااااااالم/إدارة • 
بت ييم ال درة العملياتية لويدات الشاارطة المشااكلة المرساالة للعمل ضاامن عمليات األمم المتحدة لحفظ  

 ( )قيد المراجعة( 9-2017السالم وال عثات السياسية الراصة )

 د المراجعة ياليا( )قي  2020الم اده التوجيهية إلطار التح ث لعام  • 

 • DPO/OMA 2016 02   -    إجراأات التشااااااااااااااغياال الموياادة المتعل ااة بت ييم قاااتااد ال وة لل يااانااات
 ( 2016العسكرية الفرعية في عمليات يفظ السالم )كانون الثاني/يناير 

 • DPO/DOS 2016 08  -  الم اده التوجيهية المتعل ة اإعداد جنود ال لدان المسااااااهمة ا وات في
 ( 2017كانون الثاني/يناير   1ات يفظ السالم للتاهب العملياتي )اعث 

 • DPKO/DFS 2016 09  -   الساااااااياساااااااة المتعل ة بترايط عمليات يفظ الساااااااالم واساااااااتعراضاااااااها
 ( 2017)كانون الثاني/يناير  

إرشااااااادات يول العالوات: اسااااااتح اقات ألفراد الويدات العسااااااكرية وويدات الشاااااارطة الذين أدوا أداأ  • 
 جيدا عل  الريم من المراطر االستثناتية، توجيه مؤقت )قيد التاوير( 

الم اده التوجيهية المتعل ة اساااااااداد الت اليش لل لدان المسااااااااهمة ا وات وبافراد الشااااااارطة: مند عالوة  • 
 لل درات التمكينية، توجيه مؤقت )قيد التاوير( 



 

68/68 21-09867 (A) 

 

 • UN/DPO/DOS/DPA 2016 03  - اشاااان إدارة الشاااواير وتعاقب   إجراأات التشاااغيل المويدة
 ( 2016ش اا/ف راير  1شايلي المناصب العليا في ال عثات التي تدعمها إدارة الدعم العملياتي )

 • DPO/DOS 2014 21  -  ( 2014دليل مراق ة التحركات )كانون األول/ديسم ر 

 (2011ال ااتع )إجراأات استردام طل ات التوريد إلجراأ عمليات ن ل ال وات والشرطة و/أو  • 

 • DPO/DOS 2013 06  -  ( 2013إدارة الن ل ال ري في الميدان )ش اا/ف راير 

 ( 2014دليل م ر قيادة ال وات التااعة لألمم المتحدة )تشرين الثاني/نوفم ر   • 

 ( 2012)آب/أيساس  2و  1دليل األمم المتحدة ل تاتب المشاة، المجلدان  • 

 ( 2015عثات األمم المتحدة لحفظ السالم )كانون الثاني/يناير  دليل الايران العسكري ل   • 

 (2018دليل األمم المتحدة للايران )تشرين األول/أكتوبر   • 

 2012 -دليل األمم المتحدة لسالمة الايران  • 

دليل الويدات العسااااكرية التااعة ل عثات األمم المتحدة لحفظ السااااالم اشااااان ال وات الراصااااة )كانون   • 
 ( 2015يناير  /الثاني

 ( 2015دليل األمم المتحدة لويدات االستاالج )نيسان/أبريل  • 

 ( 2015دليل األمم المتحدة للويدات النهرية العسكرية )أيلول/س تم ر  • 

 ( 2015دليل ويدات اإلشارات العسكرية التااعة ل عثات األمم المتحدة لحفظ السالم )أيار/مايو  • 

 ( 2015التااعة ل عثات األمم المتحدة لحفظ السالم )تموز/يوليه دليل الشرطة العسكرية  • 

دلياال وياادات دعم م ر قيااادة ال وات العسااااااااااااااكريااة التااااعااة ل عثااات األمم المتحاادة لحفظ السااااااااااااااالم  • 
 ( 2015)آذار/مارس 

 ( 2015دليل المهندسين العسكريين التااعين ل عثات األمم المتحدة لحفظ السالم )أيلول/س تم ر  • 

 (  2015دليل ويدات اللوجستيات العسكرية التااعة ل عثات األمم المتحدة لحفظ السالم )يزيران/يونيه   •  

 ( 2015دليل الدعم الا ي لل عثات الميدانية لألمم المتحدة ) • 

 • DPO/DPS 2019 01 - الم اده التوجيهية لنظام تاهب قدرات يفظ السالم 

 • DPO/DOS 2019 02 -  هية لمسااااااااااتوى االنتشااااااااااار السااااااااااريع لنظام تاهب قدرات  الم اده التوجي
 السالم يفظ

 


