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 عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين السياسات اليت تتبعها إدارة
 والبعثللات المللظ السللات حفللي عمليلدة فللم املتحللة األمللشرط أ للبش

 السياسية اخلاصة
  

   :المحتويات  

 الغر:  -ألف  

 النطاق -باء  

 األساس املنط ي -جيم  

 السياسة العامة -دال  

 املصطلحات والتعاريف -هاء  

 املراجع -واو  

 الرصد واالمتثال -زاي  

 جهة االتصال -حاء  

 يخالتار  -طاء  
 

 المرفقات
 فظ السالمحلة يهبا عملية شرطامل رر أ  تضطلع لمهام االعتيادية الفرعية لقائمة غري حصرية  -1

 

 الغرض - ألف 
  عمليللات حفللظ السللالم وإدارة الللدعم امليللداين ت ضلله هلللس السياسللات اللليت تتبعهللا إدارة - 1

السياسلية اخلاصلة ملاملشلار إليهلا شرطة األمم املتحدة يف عمليلات حفلظ السلالم والبعثلات ب املتعل ة
  املهللللام األساسللللية لشللللرطة األمللللم املتحللللدة حلفللللظ السللللالم"(  فيمللللا يلللللي باسللللم ععالسياسللللة العامللللة

  شطتها  امل جِّهة ألواملبادئ األساسية 
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مسللاعدة عناصللر الشللرطة يف تعايللا سلليادة ال للا    وتلل فري هلل  السياسللة والغللر: ملله هلللس  - 2
 شلرهم  فمله شلأ   األملم املتحلدة اللليه تتل ىة وأمله أفلراد الشلرطة السالمة العامة وضما  سالم

شلللرطة  أ  جيعلللمألملللم املتحلللدة تابعلللة لشلللرطة حلفلللظ السلللالم ا يسلللتتبعو وجللل د فهلللم أوضللله مللللتللل افر 
  يف كيفيلللة تصلللميم عناصللر الشلللرطة مللله أجللم تنفيلللل واليلللات البعثلللات أكثلللر كفللاءةاألمللم املتحلللدة 

تنفيلللل مهلللام الشلللرطة يف عمليلللات حفلللظ ب وكيلللف ت للل مريا  تلللدالو  ت للل م بعمليلللات الت نيلللدكيلللف و 
  على النطاق الدويل السالم والبعثات السياسية اخلاصة

تفيللد يف ميكلله أ    اجل هريللةاملهللام األساسللية واملبللادئ  هاتحديللدب  السياسللة العامللة وهلللس - 3
شللرطة  تنللاوليللة مللا يتعلللق بكيف سللائر عناصللر البعثللة يفوإرشللاد   التخطللي و ت جيللو عمليللات الت يلليم 

عللى اللدول األعضلاء أ  جتعلم  مله شلأ ا  وبلنف  الطري لة  األمم املتحدة تنفيل املهلام املن طلة هبلا
يف عمليلللات األملللم  أفرادهلللا اللللليه تسلللاهم هبلللماملسللل وليات الرئيسلللية ل حلللدات الشلللرطة و بينلللة مللله 

 املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة 
 

 النطاق - باء 
 وتعطللليلمللل اد الت جيهيلللة  لتسلسلللم ايرملللي لل مظللللة شلللاملةالسياسلللة العاملللة هللللس  تكللل   - 4

يف الت جيهللللات  حتللللدد السللللياق لعمليللللات وضللللعو لكاتللللال ت الت جيللللو املتنللللامي  ملللله الللللتالحم ا مايللللد
  املست بم

األمللم املتحللدة يف البعثللات اللليت  عناصللر شللرطةعلللى عيللع  اإلطاريللةسياسللة ال تنطبللق هلللس - 5
الللليت ت  دهلللا إدارة   عمليلللات حفلللظ السلللالم  وكلللللا يف البعثلللات السياسلللية اخلاصلللةت  دهلللا إدارة 

  ااحتياجاتللو  امل بلللة  مللع تطلل ر بيعللة البعثللاتدوار اتحمتملللة يف األوتنطبللق أيضللا   الشلل و  السياسللية
مركللا التنسلليق العللاملي للم للاالت املتعل للة بالشللرطة  يف سللياق  النشللرعمليللات   علللى سللبيم املثللال

لكفالللة سلليادة ال للا    يف حللاالت مللا بعللد النللاا  وغريهللا ملله   ة  وامل سسللات اإلصللالحيةوالعداللل
 ت حاالت األزما

 
 التعليل - جيم 

ملله حيلل  كثللريا شللرطة األمللم املتحللدة  ل للد اتسللعل عمليللات حفللظ السللالم اللليت ت لل م هبللا  - 6
ابعللللة لألمللللم العنصللللر األسللللر  للللل ا يف عمليللللات حفللللظ السللللالم الت   ومل تكلللله هللللياحل للللم والنطللللاق

ومل يكللله هللللا الت سلللع  تها تلللاداد اتسلللاعا وتع يلللدا بلللاطراد أصلللبحل أ شلللطبلللم   فحسلللا املتحلللدة
ل لللد ا ت للللل  أخلللر   أدوارورفللل    معينلللة أدوارقلللرار بال يلللام بللل تي لللة إجلللراء ت يللليم اسللل اتي ي أو 

م ي لل  ملله دور سلللب  سللبيا   بسللرعة  شللرطة األمللم املتحللدةعمليللات حفللظ السللالم اللليت ت لل م هبللا 
الشلللرطة منظ ملللات ت لللدل اللللدعم إلصلللال    إى لدوللللة املضللليفةالتابعلللة لالشلللرطة  أفلللرادرصلللد عللللى 
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مشلللل واليللات الشللرطة ال يللام بأ شللطة ويف بعلل  احلللاالت االسللتثنائية   تهللا ملهللا وإعللادة هيكلكاب
 أوالدولللة املضلليفة لللد  إ فللاذ ال للا    أو غريهللا ملله قللدرات ة يشللرطتعلل  : عللدم كفايللة األ شللطة ال

للللغياهبللللا  و  إ شللللاء شللللرطة الدولللللة مللللا جيللللري م كامللللم عللللاء احلفللللان علللللى ال للللا    والنظللللام  فيحتم 
عمليلللة و األوسلللع  طاقلللا  سللليادة ال لللا    جملللايل تكاملللم  بايلللادة مبطاللللاوقلللد اقللل   هللللا   املضللليفة

ل فلاء اشلرطة األملم املتحلدة تطمله فيهلا شلكم البيعلات الليت  ا ددحي اللليهإصال  ال طا  األمين 
ي عنصللللر ألأساسللللي أمللللر إطللللار مفللللاهيمي فللللج  وجلللل د وعلللللى األخلللل    املن طللللة هبللللا اليللللات بال  

وبنلاء سلالم  النااعلاتنلع  شل   يتعللق مب ل  متكاملم  يف إطلار دي دورس يلإذا أريلد للو أ    شرطة
 مستدام 

شللرطة األمللم املتحللدة النظللر إى يف  مفللاهيميإجللراء حتلل ل إى ت ريللر اإلبراهيمللي  قللد دعللاو  - 7
ج سليادة ال لا    وح ل ق اإل سللا  ا دملإضلرورة إى و   بسليادة ال للا    يتعللقق أوسلع  طاقلا سليا يف

يف وقلل الحلق  يف ت لارير األمل  دجما كامال يف األ شطة املتصلة هبا  وقد مت تأكيلد ذللا جملددا  
 2008مل إصللللال  ال طللللا  األمللللينعلللله ( و 2004سلللليادة ال للللا   مل املتعل للللةألمللللم املتحللللدة لالعللللام 

  (2005ح لل ق اإل سللا  يف البعثللات املتكاملللة مل عللهوكللللا يف قللرار األملل  العللام  ( 2013و
  (2008نه  األملم املتحلدة للمسلاعدة يف جملال سليادة ال لا    ملاملتعل لة بلت جيهيلة الامللكرة يف و 

االعتبلارات الرئيسلية  ملهالليت ال تلاال و الضل ء عليهلا تسلل  عيلع ال ئلائق الليت  امل اضيع األخر أما 
وملكيتهلا ال طنيلة ملسلائم للدول األعضلاء امسل ولية  يف ال قل احلاضلر  فهليطة األمم املتحدة لشر 
ملع األخلل يف االعتبللار   احلاجلة إى شللراكات و ل  منسل ة ومتكامللةو  اخلاصلة هبلا مله والعداللة األ

واحلاجللة بعثللات امليدا يللة  ال امل للدم إى احلاجللة إى حتسلل  الت جيللوو   السللياقات ال طريللة والسياسللية
ورقلللة يف  ذكلللر هللللس املسلللائمويف اآلو لللة األخلللرية  تلللردد   األفلللرادللللد  إى تعايلللا ال لللدرة والكفلللاءة 

  (1مل (2009دارة عمليات حفظ السالم ملإل "األفق اجلديد"
إدارة بشللأ  مكتللا خللدمات الرقابللة الداخليللة  أعللدست ريللر ف للد سللل  عللالوة علللى ذلللا   - 8

 أ  تتلل ى احلاجللة امللحللة إى الضلل ء علللى  2008يف عللام  صللادر  عمليللات شللرطة األمللم املتحللدة

__________ 

  A/55/305-S/2000/809 الفريللللللللللق املعللللللللللين بعمليللللللللللات األمللللللللللم املتحللللللللللدة للسللللللللللالممل"ت رير االبراهيمللللللللللي"(  ت ريللللللللللر (1مل 
  ت ريلر  سيادة ال ا    والعدالة اال ت اليلة يف جمتمعلات النللاا  وجمتمعلات ملا بعلد النللاا   200آ /أغسط    21

ضلللما  السلللالم والتنميلللة: دور األملللم املتحلللدة يف دعلللم   2004آ /أغسلللط   S/2004/616  23األمللل  العلللام  
بر لام  جديلد   2008كلا    الثاين/ينلاير   A/62/659-S/2008/39   23ت ريلر األمل  العلام مل  إصال  قطا  األمه

  (”األفق اجلديدمل“ للشراكة: رسم آفاق جديدة لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
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عيلللللع ج ا لللللا  لتنظللللليم شلللللاملة بشلللللأ  الشلللللرطة  إدارة عمليلللللات حفلللللظ السلللللالم إعلللللداد " مبلللللادئ
  (2ملة عمليات شرطة األمم املتحد

عللللللى بشلللللأ  ترتيبلللللات سللللليادة ال لللللا     2012/13األمللللل  العلللللام رقلللللم  وينطللللل ي م لللللرر - 9
أ  تشللمم األ شللطة اتحمتملللة مللا يطللرأ ميكلله و   طة األمللم املتحللدةت سلليع  طللاق أ شللطة شللر  إمكا يللة

للطلبلات الل اردة  اسلت ابة  وحلاالت األزملات األخلر  ا تهلاء النلاا ملا بعلد مه حاالت يف مرحللة 
وهللس املهلام اتحمتمللة   كبلار مسل ويل األملم املتحلدة يف البللدب اسلطة   اليت ت لدممه الدول األعضاء 

 هلللامبادئو األملللم املتحلللدة ألعملللال الشلللرطة الللللي تتبعلللو م أفضلللم لللللنه  فهلللتتطللللا تللل افر اجلديلللدة 
 األساسية 

تعايللا فعاليللة  هلل وراء وضللع إطللار تلل جيهي اسلل اتي ي متماسللا األول األسللاس املنط للي و  - 10
يف  وم اءملللة ااتسلللاق أكثلللر باتبلللا   للل   شلللرطة األملللم املتحلللدة الللليت ت للل م هبلللا حفلللظ السلللالمأ شلللطة 

جهللاة شللرطة الدولللة ودعللم ألتطلل ير ومللا ت دمللو الشللرطة ملله خللدمات العامللة تلل فري السللالمة  جمللال
 الالزملة واملهلارات املتخصصلة  اتمله ذوي اخللرب  لت نيلد أفلرادأكثلر تطل را وباتبا  عمليلة   املضيفة

 شلللرطة األملللم املتحلللدة تصلللدت يلللاالللليت املسلللتمرة وهللللس األهلللدا  تعكللل  بعللل  أهلللم التحلللديات 
  العشللريه املاضلليةالسللن ات ولكله بصللفة خاصللة يف   مسلل  املاضلليةفلظ السللالم يف السللن ات اخلحل

 االسللتمرار ومللا ينللت  عنللو ملله ع للا يفعللدم و  للدرات  الاسللتمرار الللن   يف  وملله هلللس التحللديات
 صدر هبا تكليف يال فاء باملهام اليت 

عمليللات حفللظ السللالم اللليت إدراك أ   إىالطلللا علللى إطللار اسلل اتي ي شللامم ويسللتند  - 11
الفللرق ويكملله   شللرطة األمللم املتحللدة ختلللف اختالفللا ج هريللا علله أعمللال الشللرطة اتحمليللةهبللا  ت لل م

تتميللا يف  اللليت   والبيعللة ايشللة النللاا اال تشللار  وهلللا هلل  سللياق حللاالت مللا بعللد  يف سللياق عمليللة
السلللطة وال لل ة  هللافيواللليت تكلل   كثللري ملله األحيللا  با تهاكللات واسللعة النطللاق حل لل ق اإل سللا   

ا ملله عللدد يأخللل أفللراد الشللرطة   ويف معظللم البلللدا   ميكلله أ مائعللة عللد التفاعللم االجتمللاعيوق ا
أي أمللر مسلللم بللو: عللى أ للو  الظلرو  يف مللا يضللطلع   بللو ملله أعملال شللرطية علللى الصللعيد اتحملللي

السللللطة الشلللرعية للدوللللة وجمم علللة واضلللحة مللله  وأ لللم ميثلللل  إ فلللاذ ال لللا     يف سللللطة يلللم الأ  
خيلدم  ا  وأ  التلدريا اجملتمعلات اتحمليلة الليت  اتحمليلة  ويعرفل   لغلة الث افلةأ لم يفهمل   ال  ا    و 

شللرطة األمللم غللري أ   واخلللدمات اللليت ي للدمها زمالشهللم الشللرطة هللي شللبيهة بتللدريبهم وخللدماتم 
يف كثللللري ملللله  تعمللللم   للااألملللل ر  وهللللي  خالفللللا لللللهلللللس  ا مللللهفلللل : أيللللتاملتحللللدة ال ميكلللله أ  

__________ 

 26  املل ر  إدارة عمليات شرطة األمم املتحدة -AP2007/600/01  املهمة رقم مكتا خدمات الرقابة الداخلية عهير ت ر  (2مل 
  2008آ /أغسط  
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للل أملللام متلللرو    بيعلللات غلللري مأل فلللةيف األحيلللا    بللللدا  ووكلللاالت شلللرطية يتبعهلللا زملللالء يلللم مللله    
 خمتلفة عديدة 
ت تضلي شلرطة األملم املتحلدة فلج  عمليلات حفلظ السلالم الليت ت ل م هبلا ويللس األسلبا    - 12

هللي فل  املهمللة الليت اسللت فل  ال ئلائق السللاب ة و   وئي للة تأسيسلية حتللدد البلارام ات الرئيسللية وجل د
أعمللال ب املتعلللقوالللدليم (  2000مل ألمللم املتحللدةلالت جيهيللة للشللرطة املد يللة املبللادئ األساسللية و 

ومعللللايري األمللللم املتحللللدة للعدالللللة   (2005فللللظ السللللالم ملحلألمللللم املتحللللدة االشللللرطة يف عمليللللات 
حلللدئل تغلللريات كبلللرية منلللل ذللللا احلللل   بج شلللاء  قلللدو   (2009شلللرطة األملللم املتحلللدة مللاجلنائيللة 

شلعبة الشلرطة التابعلة لة الدائملة ي لدرة الشلرطالوإ شلاء   ا سليادة ال لا    وامل سسلات األمنيلةمكت
ال تيللا املتعلللق مبركللا التنسلليق العللاملي لشلل و  الشللرطة والعدالللة والسلل    بللدء   و 2007يف عللام 

 تيف جملللللال سللللليادة ال لللللا    يف مرحللللللة ملللللا بعلللللد ا تهلللللاء النلللللاا  وغلللللري ذللللللا مللللله حلللللاالت األزملللللا
يف ة يف البعثللات السياسللية اخلاصللة  باإلضللافة إى الت سللع العللام يدوار الشللرطاأل  شلل ء  و (2012مل

 الشرطة اليت ت  م هبا حفظ السالم عمليات 
يف منللاه     اد ت جيهيللةيللة  ومللا يليهللا ملله مللالسياسللة العامللة اإلطار  سهلللوسلل   تللنعك   - 13

اللليت   الللدويل الشللرطة علللى الصللعيدالعمليللة ألغللرا:  شللر معللايري التأهللا ذات صلللة  ويف تدريبيللة 
 تعاز تنفيل اإلطار 

 
 ة العامةلسياسا - دال 
 الشرطةبشأن أعمال نهج األمم المتحدة  - 1دال 

والتح يللق  والبحلل ة مسل ولة علله منللع اجلرميللة يللإدار إى وظيفللة الشللرطة عبللارة أعمللال تشلري  -14
    امل ظفللو الشللرطة و مة العامللة  وحفللظ األملله العللام والسللال  محايللة األشللخامل واملمتلكللاتو فيهللا  
  مبلا يف ذللا احللق يف احليللاة تهللابلاح ام ح ل ق اإل سلا  ومحايملاملل    (3مل  بج فلاذ ال ل ا    املكلفل

أعيلد والللي   عللى النحل  املكفل ل يف اإلعلال  العلاملي حل ل ق اإل سلا   واحلرية واألمه الشخصي
  (4ملوالصللك ك األخللر  ذات الصلللة  ياسلليةيف العهللد الللدويل اخلللامل بللاحل  ق املد يللة والس ستأكيللد

أفللراد الشللرطة فللج    مللل ظف  املكلفلل  بج فللاذ ال لل ا  ا  اعللد سللل ك لألمللم املتحللدة اووف للا ملدو للة 
م ل فللاء بال اجللا املفللرو: عللليهبايف عيللع األوقللات  ملاملل    وغللريهم ملله ملل ظفي إ فللاذ ال للا    

__________ 

وملنهم الشلرطة واللدرك واجلملارك واي لرة وخللدمات احللدود  فضلال عله هيعلات الرقابللة املتصللة هبللا األملر  كل زار  الداخليللة  (3مل 
 والعدل 

ملل متر األملللم مل  املكلفلل  بج فلللاذ ال لل ا  املسلل ول اسلللتخدام ال لل ة واألسلللحة الناريللة مللله جا للا ب املتعل للةاألساسللية املبللادئ  (4مل 
كللللا      18امللللل ر   45/121اجلمعيللللة العامللللة يف قرارهللللا  رحبللللل بللللو  اللللللي املتحللللدة الثللللامه ملنللللع اجلرميللللة ومعاملللللة اجملللللرم 

 ( 1990األول/ديسمرب 
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األعملللال  ملللهمايلللة عيلللع األشلللخامل وحب ة ليلللاتحم اتم تمعللل   بت لللدل اخللللدمات للال لللا     جلللامب
  (5ملمهنتهماليت ت تضيها  الكرب  غري املشروعة  مبا يتفق مع املس ولية

ألمللللم املتحللللدة  فللللج  أعمللللال الشللللرطة اتحمليللللة جيللللا أ  ت سللللند إى ملللل ظف  اوبالنسللللبة إى  - 15
حلك مللة وطنيللة أو  مللد ي  يك  لل   ملله أفللراد الشللرطة أو غريهللا ملله وكللاالت إ فللاذ ال للا    التابعللة

   (6ملإقليمية أو حملية  ضمه إطار قا  ين ي  م على سيادة ال ا   
ووف للا ملعللايري األمللم املتحللدة  فللج  كللم جهللاز شللرطة أو غللريس ملله وكللاالت إ فللاذ ال للا     - 16

ينبغي أ  يك   مملثال للم تملع اتحمللي الللي ي لدم خدماتلو إليلو  ومسلت يبا للو وخاضلعا للمسلاءلة 
  (7ملأمامو
وتد  أعمال الشرطة اليت متثم جمتمعها اتحمللي إى محايلة ح ل ق اإل سلا  جلميلع النلاس   - 17

دو  متييللا ملله أي  لل   بسللبا العنصللر أو الللل   أو اجلللن  أو اللغللة أو الللديه أو الللرأي السياسللي 
أو أي رأي آخلللللر  أو األصلللللم ال للللل مي أو االجتملللللاعي أو امللكيلللللة أو امل للللللد أو أي وضلللللع آخلللللر  

يللا تللللا احل للل ق واح امهلللا  وأ  ميثلللم أفلللراد الشللرطة  مبلللا فيلللو الكفايلللة  اجملتمعلللات اتحمليلللة الللليت وتعا 
خيدم  ا  ويت قلع أ  تلد  السياسلات العادللة وغلري التمييايلة املتعل لة بت ظيلف األفلراد واالحتفلان 

 هبم  ب  أهدا  أخر   إى تش يع مشاركة املرأة وجمم عات األقليات ب در كا  فيها 
وتكفلللللللم أعملللللللال الشلللللللرطة السلللللللريعة االسلللللللت ابة أ  تسلللللللت يا الشلللللللرطة لالحتياجلللللللات  - 18

والت قعللات العامللة ال ائمللة والناشللعة  وخاصللة يف جمللال منللع اجلرميللة  والكشللف عنهللا  واحلفللان علللى 
النظام العام والسالمة العاملة  وملا حيلدد أهلدا  أعملال الشلرطة هل  شل اغم السلالمة العاملة للد  

ليللة اللليت خللدمها  وحت للق هلللس األهللدا  مب جللا ال للا     وبكفللاءة وفعاليللة  ووف للا اجملتمعللات اتحم
 لل  اعد واملعايري الدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وقا    ح  ق اإل سا  

وتعين أعمال الشرطة اخلاضعة للمسلاءلة أ  أفلراد الشلرطة مسلاءل   أملام ال لا     شلأ م  - 19
فلللراد وامل سسلللات يف اللللدول  وأ  الشلللرطة مسللل ولة أملللام اجلمهللل ر علللرب امل سسلللات شلللأ  عيلللع األ

__________ 

  1(  املادة 34/169 ظفي إ فاذ ال ا    مل قرار اجلمعية العامة مدو ة ق اعد سل ك م (5مل 

بالنسبة لألمم املتحدة  يشري مصطله سيادة ال ا    إى مبدأ للحكلم يكل   فيلو عيلع األشلخامل وامل سسلات  (6مل 
جلميللع والكيا لات  العاملة واخلاصللة  مبلا يف ذللا الدولللة ذاتلا  مسل ول  أمللام قل ا   صلادرة علنللا  وتطب لق عللى ا

لتكم يف إطارهلا إى قضلاء مسللت م  وتتفلق ملع ال  اعلد واملعللايري الدوليلة حل ل ق اإل سلا   وي تضللي  بالتسلاوي وحي 
هللللا املبلللدأ كلللللا اخلللاذ تلللدابري لكفاللللة االلتلللاام مببلللادئ سللليادة ال لللا    واملسلللاواة أملللام ال لللا    واملسلللاءلة أملللام 

لسلطات  واملشاركة يف صلنع ال لرار  والي ل  ال لا  ين  وجتنلا ال ا     والعدل يف تطبيق ال ا     والفصم ب  ا
 التعسف  والشفافية اإلجرائية وال ا   ية 

  1979كا    األول/ديسمرب   17امل ر   43/169اجلمعية العامة  قرار (7مل 
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الدمي راطيلللة والسياسلللية للدوللللة  وكلللللا علللرب هيعلللات الرقابلللة الدمي راطيلللة املد يلللة وآلياتلللا مللله أجلللم 
حتسللللل  العالقلللللات بللللل  اجملتملللللع اتحمللللللي والشلللللرطة  وأ  الشلللللرطة خاضلللللعة للمسلللللاءلة عللللله كيفيلللللة 

املخصصللللة يللللا  وتعللللين إ شللللاء آليللللات فعالللللة للمسللللاءلة يف مللللا يتعلللللق بسللللل ك اسللللتخدامها امللللل ارد 
 الشرطة  مبا يف ذلا أي مااعم أو إئباتات بارتكاهبا ا تهاكات حل  ق اإل سا   

 
 بيان المهام - 2دال 

إ  مهمللة شلللرطة األملللم املتحلللدة هلللي تعايلللا السللللم واألمللله اللللدولي   بت لللدميها اللللدعم إى  - 20
اليت متر حباالت  اا   وحبلاالت ملا بعلد ا تهلاء النلاا   وحلاالت األزملات األخلر   الدول األعضاء 

يف سلللعيها إى حت يلللق مثلللم أعللللى وهللل  تللل فري خلللدمات شلللرطة تتسلللم بالكفلللاءة والفعاليلللة والتمثيلللم  
واالست ابة واملساءلة  وبأعلى مست   ممكه مه املهنيلة  ولتح يلق هللس الغايلة  ت ل م شلرطة األملم 

بنلاء قلدرة شلرطية للدوللة املضليفة  أو ت ل م  يف عمليلات حفلظ السلالم املكلفلة ب اليللات املتحلدة  ب
تنفيليلللة  بلللدور البلللديم ل لللدرات شلللرطة الدوللللة املضللليفة  مللله أجلللم منلللع اجلرميلللة والكشلللف عنهلللا  

 ومحاية األروا  واملمتلكات  واحلفان على النظام العام والسالمة العامة 
م املتحللللدة أ  يتحلللللى ب لللليم النااهللللة  وبللللالرو  املهنيللللة  وجيللللا علللللى ضللللاب  شللللرطة األملللل - 21

وبللاح ام التنلل   يف األمللم املتحللدة  سلل اء يف حياتللو الشخصللية واملهنيللة  وأ  يلل دي واجباتللو  ديللة 
 و ااهة  وبكرامة  بطري ة تعاز ق اعد ح  ق اإل سا  ومعايريها وممارساتا وتنه  هبا 

 
 تشكيل شرطة األمم المتحدة  - 3دال 

تتلألف شلرطة األملم املتحلدة مله عناصلر شلرطة جيلري  شلرهم ضلمه عمليلة سلالم  فضلال  - 22
علله ملل ظفي امل للر يف شللعبة الشللرطة التابعللة لألمللم املتحللدة  وتتللألف عناصللر شللرطة األمللم املتحللدة 
ملله أفللراد أفللراد الشللرطة  سلل اء املتعاقللديه واملعللاريه  وأفرقللة الشللرطة املتخصصللة  ووحللدات الشللرطة 

  وعيعهم يعمل   بصفة "خلرباء يف مهملة"  ويتل ى قيلادة عناصلر شلرطة األملم املتحلدة (8ملاملشكلة
رئللي  عنصللر الشللرطة: ويكلل    يف األحلل ال العاديللة: مفلل : الشللرطة يف عمليللات حفللظ السللالم  

 وكبري مستشاري الشرطة يف البعثات السياسية اخلاصة 
ظ السلللالم  وهللل  ملللدير شلللعبة ويتللل ى مستشلللار شللل و  الشلللرطة للللد  إدارة عمليلللات حفللل - 23

الشللرطة  يدعمللو م ظفلل  م للر األمللم املتحللدة يف شللعبة الشللرطة التابعللة لألمللم املتحللدةمل مبللا يف ذلللا 
قللدرة الشللرطة الدائمللة(  مسلل ولية إسللداء املشلل رة وت للدل الللدعم  يف عيللع املسللائم املتعل للة بعمللم 

__________ 

  ا ظلر: لالطال  على مايد مه التفاصيم بشأ  تشكيم وحدات الشرطة املشلكلة ومهامهلا ومعايريهلا األساسلية (8مل 
السياسللات اللليت تتبعهللا إدارة عمليللات حفللظ السللالم وإدارة الللدعم امليللداين بشللأ  وحللدات الشللرطة املشللكلة يف 

 عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم 
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  وإى رشسللاء عناصللر الشللرطة يف الشللرطة  إى إدارة عمليللات حفللظ السللالم وإدارة الللدعم امليللداين
العمليللللات اللللليت ت  دهللللا إدارة عمليللللات حفللللظ السللللالم  وإى البعثللللات اللللليت ت  دهللللا إدارة الشلللل و  
السياسللللللية اللللللليت تتلللللل ى مهللللللام استشللللللارية يف جمللللللال الشللللللرطة  وي للللللدم أيضللللللا الت جيللللللو واإلشللللللرا  

سلللللالم والبعثلللللات االسللللل اتي ي يف املسلللللائم املتعل لللللة بعملللللم الشلللللرطة يف عيلللللع عمليلللللات حفلللللظ ال
 السياسية اخلاصة لألمم املتحدة 

 
 المزايا النسبية - 4دال 

إ  فهلللللم ملللللا تتحللللللى بلللللو شلللللرطة األملللللم املتحلللللدة يف عمليلللللات حفلللللظ السلللللالم والبعثلللللات  - 24
السياسية اخلاصة والدور احلاسلم الللي ت ل م بلو مله قيملة مضلافة أملر أساسلي ل يلاس طبيعلة املهلام 

األملللم املتحلللدة  وهللللا أملللر بلللال  األ يلللة أيضلللا مللله أجلللم حتديلللد  الللليت ينبغلللي أ  تسلللند إى شلللرطة
 أول يات األ شطة وتسلسلها عندما يك   ال قل أو امل ارد حمدودة 

ويف ال قللل  فسللو  فللج  إجللراء ت يلليم واقعللي للشللروط األوليللة الالزمللة لتح يللق الفعاليللة يف  - 25
سلللتبعاد أ شلللطة سلللت اجو شلللرطة األملللم إجنلللاز املهلللام الصلللادر هبلللا تكليلللف  أملللر بلللال  األ يلللة إملللا ال

 املتحدة صع بة يف االضطال  هبا بن ا   أو لإلشارة إى احلاجة إى م ارد إضافية 
ورمبللا كا لللل أكللرب ميلللاة  سللبية تتسلللم هبلللا أعمللال الشلللرطة التابعللة لألملللم املتحللدة هلللي أ لللا  - 26

ت الل و ااهلة والتلاام تعطي شرعية دولية جلهل د تطل ير الشلرطة  فهلي  بفضلم ملا تتحللى بلو مله اسل
ب لليم األمللم املتحللدة  وامتثللال حل لل ق اإل سللا  الدوليللو  إلللا تسللاعد يف خلللق ت قعللات إجيابيللة ق يللة 
للللد  شلللرطة الدوللللة املضللليفة  ويف تعايلللا الث لللة الشلللعبية يف الشلللرطة  وجعلهلللا تتصلللف بالشلللرعية يف 

م املتحلدة وف لا ألعللى أع  السكا  اتحمليل   ومله أجلم حت يلق ذللا  جيلا أ  تعملم شلرطة األمل
املعللايري الدوليللة  وأ  تكلل   مسللاءلة علله أي سلل ء سللل ك  ويشللري الطللابع املتعللدد اجلنسلليات لعمللم 
شللرطة األمللم املتحللدة إى أ للا متثللم اجملتمللع العللاملي للللدول  والمتثللم مصللا  أي دولللة مبفردهللا  ويف 

ألمللللم املتحللللدة  فلطاملللللا حلللل  تلللل دي هلللللس الثللللروة ملللله اخلللللربات إى إئللللراء جتللللار  عناصللللر شللللرطة ا
شللكلل حتللديات مسللتمرة أمللام متاسللا اجلهلل د واسللتمرارها  ال سلليما يف مللا يتعلللق ب عللة املعللايري 
وال  اعللد واملمارسللات اجليللدة إى عمللم متسللق  بت للدل تللدريا متعمللق ومنه للي قبللم بللدء البعثللات 

 وأئناء عملها 
ه بعثللة أوسللع  طاقللا  وهلللا األمللر وتسللتفيد شللرطة األمللم املتحللدة أيضللا ملله ك  للا جللاءا ملل - 27

جيعلللم شلللرطة األملللم املتحلللدة مللل ئرة سياسللليا  ويعطيهلللا خلللربة يف عناصلللر البعثلللة األخلللر  تكملللم ملللا 
لللديها ملله خللربات  مثللم الشلل و  املد يللة وح لل ق اإل سللا  والعناصللر العسللكرية حلفللظ السللالم  ويف 

ه  ظلام أملين أوسلع  طاقلا أو السن ات األخرية  تب   أ  ك   شلرطة األملم املتحلدة تشلكم جلاءا مل
ملله جهلل د إلصللال  العدالللة يعلل د بفائللدة علللى البعثللة ب جللو عللام   علللو البعثللة قللادرة علللى تنللاول 
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مسلللألة سللليادة ال لللا    علللللى اللل  أكثلللر تنسللللي ا ومشللل ال  وي ت قلللع أ  يلللل دي ال تيلللا املتعللللق مبركللللا 
ال لللا    يف مرحللللة ملللا بعلللد  التنسللليق العلللاملي لشللل و  الشلللرطة والعداللللة والسللل    يف جملللال سللليادة

ا تهللاء النللاا   وغللري ذلللا ملله حللاالت األزمللات  إى تعايللا االتسللاق والتنسلليق يف ت للدل املسللاعدة 
 يف قطا  العدالة اجلنائية 

وبجمكللللا  شللللرطة األمللللم املتحللللدة  م ار للللة بغريهللللا ملللله عناصللللر سلللليادة ال للللا    األخللللر    - 28
تنتشللر بأعلللداد كبللرية علللى اللل  أكثللر تالمحللا  علللالوة وال كللاالت والصللناديق واللللربام  األخللر   أ  

علللى ذلللا  فبج شللاء قللدرة الشللرطة الدائمللة التابعللة لشللعبة الشللرطة  أصللبه لشللرطة األمللم املتحللدة 
قللدرة معللازة علللى النشللر السللريع  وعلللى الللرغم ملله أ  عناصللر شللرطة األمللم املتحللدة قللد ال تكلل    

 ة بلدء البعثلة  فلج  باإلمكلا  إ شلاء قلدراتا كاملة مه حيل  علدد أفرادهلا يف مرحللة مبكلرة مله فل
 يف امل ر وقدراتا التشغيلية األولية على وجو السرعة 

ورهنلللا حب لللم عنصلللر شلللرطة تلللابع لألملللم املتحلللدة وتشلللكيلو  ميكللله أ  تللل فر شلللرطة األملللم  - 29
مللع  املتحللدة أيضللا الث للة والطمأ ينللة ب ج دهللا وبال يللام بللدوريات  سلل اء يف حللد ذاتللا  أو مشلل كة

شللللرطة الدولللللة املضلللليفة  وهبلللللس الطري للللة  بجمكللللا  شللللرطة األمللللم املتحللللدة ت سلللليع الرقعللللة اجلغرافيللللة 
للبعثللللات  وإجيللللاد بيعللللات متكينيللللة للعمللللم اللللللي ت لللل م بللللو عناصللللر البعثللللة أخللللر   وهللللي  بغرسللللها 
اإلحسللاس بللاألمه  تسللتطيع أ  تسللهم يف تيعللة بيعللة للدولللة املضلليفة  لتبللدأ إعللادة تأكيللد سلللطتها 

لسللليادية وإعلللادة إقاملللة اللللرواب  ملللع اجملتمعلللات اتحمليلللة  وعللللى غلللرار ذللللا  بجمكلللا  شلللرطة األملللم ا
املتحدة أ  ت دم دعما ل جستيا ي سع املد  اجلغلرايف خللدمات شلرطة الدوللة املضليفة  عللى سلبيم 

 املثال  يف جماالت الن م واالتصاالت  وأ  تايد يف تعايا الث ة واألمه يف اجملتمع 
 

 ئ األساسيةدالمبا - 5دال 
تس شللد عمليللة حتديللد املهللام األساسللية لشللرطة األمللم املتحللدة يف عمليللات حفللظ السللالم  - 30

 والبعثات السياسية اخلاصة وحتديد املهام التنفيلية باملبادئ األساسية التالية 
  تعمللل شللرطة األمللم المتحللدة مللز أجللل تعزيللز مقللوق اانسللان  ممايتهللا  امترامهللا - 31

أ  يكللل   تعايلللا ح للل ق اإل سلللا  ومحايتهلللا واح امهلللا مكرسلللة يف كلللم جا لللا مللله ج ا لللا وجيلللا 
عمللم شللرطة األمللم املتحللدة  وف للا للسياسللة املشلل كة بلل  مف ضللية األمللم املتحللدة حل لل ق اإل سللا  
وإدارة عمليلللات حفلللظ السلللالم  وإدارة الشللل و  السياسلللية  وإدارة اللللدعم امليلللداين  بشلللأ  ح للل ق 

(  وال ي لل م أفللراد 2011ت األمللم املتحللدة حلفللظ السللالم والبعثللات السياسللية ملاإل سللا  يف عمليللا
شرطة األمم املتحلدة بتعايلا ح ل ق اإل سلا  ومحايتهلا واح امهلا يف أدائهلم واجبلاتم فحسلا  بلم 
يت جا عليهم أ  يك   ا قدوة حيتل  هبلا أملام  ظلرائهم يف الدوللة املضليفة  وأ  يك  ل ا مسلتعديه 

ح لل ق اإل سللا  إذا مللا شللاهدوا ا تهاكللات ترتكللا  وجيللا دائمللا أ  يتصللرف  علللى إلئللارة مسللائم 
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أسلل  مبدئيللة وخاضللعة للمسللاءلة وف للا للمعللايري الدوليللة حل لل ق اإل سللا   وجيللا أ  تلتللام شللرطة 
األمللم املتحللدة التاامللا كللامال بج فللاذ سياسللة األملل  العللام بعللدم التسللامه مطل للا بشللأ  االسللتغالل 

  وال بللللد أيضللللا ملللله إدراج هلللللس املعللللايري يف السللللبم واألسلللل  اللللليت تسللللدي (9ملواالعتللللداء اجلنسللللي 
شلللرطة األملللم املتحلللدة يف ضللل ئها املشللل رة إى شلللرطة الدوللللة املضللليفة  وهلللي ذات أ يلللة حم ريلللة يف 
الت ييمللللات املتعل للللة بفعاليللللة شللللرطة األمللللم املتحللللدة يف دعمهللللا امل للللدم إى شللللرطة الدولللللة املضلللليفة 

فللاذ ال للا     وتللدرج ضللمه الكفللاءات املطل بللة الختيللار أفللراد شللرطة األمللم وغريهللا ملله وكللاالت إ 
املتحللللدة  وال ت للللل م األملللللم املتحللللدة باختيلللللار أو تعيللللل  أي شللللخ  تللللل رط يف ا تهاكلللللات حل للللل ق 

 اإل سا  أو ال ا    اإل ساين الدويل 
ملا تقدم شرطة األملم المتحلدة اللدعم اللرا يراعلن المنللوس ال،نسلانن   تلولن ا تما - 32

  تلل يل شلللرطة األمللم املتحلللدة اهتمامللا خاصلللا لنلل   اجللللن  خاصللا تمتياجلللات الالللات ال لللعياة
واالعتبللارات اخلاصللة للفعللات األخللر   وخاصللة اعتبللارات الفعللات الضللعيفة واملهمشللة ملكاألطفللال 
أو األقليلللات ال طنيلللة أو العرقيلللة واألقليلللات الدينيلللة واللغ يلللة  أو السلللكا  املشلللرديه(  عنلللد حتديلللد 

 شطة الدعم وتنفيللها  وللد  حتديلد االحتياجلات األمنيلة  وت ل م شلرطة األملم املتحلدة بتضلم  أ
االعتبلللارات اجلنسلللا ية يف اجل ا لللا الرئيسلللية لعمليلللات شلللرطة األملللم املتحلللدة  كلللربام  التخطلللي   

وغلللري  واإلدارة  وامليا للة  وتنميللة ال لللدرات  وتشلل ع علللى أ  تكللل   املللرأة امل هلللة ممثللللة متثلليال كافيللا
قلللائم عللللى التمييلللا يف شلللرطة الدوللللة املضللليفة  وتعملللم مللله أجلللم كفاللللة أ  تللل فر للنسلللاء يف شلللرطة 
الدوللللة املضللليفة قلللدرات وفرصلللا للتطللل ير الللل ظيفي مسلللاوية مللللا يللل فر للرجلللال  وتضلللع شلللرطة األملللم 

 ل    املتحدة يف أول ياتلا  دعلم الدوللة املضليفة يف منلع جلرائم العنلف اجلنسلي والعنلف ال لائم عللى
اجللللن  والتح يلللق فيهلللا ومالح لللة مرتكبيهلللا  ومنلللع عيلللع أشلللكال االسلللتغالل اجلنسلللي واالعتلللداء 
اجلنسلللي  ودعلللم االحتياجلللات اتحملللددة لضلللحايا جلللرائم العنلللف اجلنسلللي والعنلللف ال لللائم عللللى  للل   

 اجلن  والناج  منها 
م املتحللدة   ال تتلل رط شللرطة األمللتقللا م شللرطة األمللم المتحللدة الاسللاد ب،ميلل  أشللكال  - 33

يف أي عمللم يتسللم بالفسللاد أو أي حماولللة لل يللام بللللا العمللم  وعليهللا أيضللا م اومللة عيللع هلللس 
األعمللال أو اتحملللاوالت ومكافحتهلللا ب للل ة  وإذا ت للللد للللد  أحللد أفلللراد شلللرطة األملللم املتحلللدة شلللا 

سلل اء  –مع لل ل يف أ  أعمللال فسللاد أو شللروعا يف أعمللال فسللاد قللد حللدئل أو حيتمللم أ  حتللد  
ل   مللل ظفي األمللم املتحلللدة املتعاقللديه معهلللا  أو شلللرطة الللدول املضللليفة  وغريهللا مللله وكلللاالت بضلل

ي للل م  عللللى الفلللل ر بلللاإلبالت عللله شلللك كو لللللد   –إ فلللاذ ال للل ا    أو ال كلللاالت احلك ميللللة فيهلللا 

__________ 

وف لللا للمبلللادئ الللل اردة يف قلللرار اجلمعيلللة العاملللة لألملللم املتحلللدة بشلللأ " املسلللاءلة اجلنائيلللة ملللل ظفي األملللم املتحلللدة  (9مل 
 مل فديه يف بعثات" وخربائها ا
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املشللر  عليللو يف البعثللة  وميكنللو أيضللا اإلبللالت علله كللم سلل ء سللل ك حمتمللم ب اسللطة اخللل  ايللاتفي 
سللللري اللللللي يعمللللم علللللى مللللدار السللللاعة واللللللي تللللديرس شللللعبة التح ي للللات يف مكتللللا السللللاخه ال

خلدمات الرقابللة الداخليللة التللابع لألمللم املتحللدة و/أو خلل  املسللاعدة ايللاتفي السللري ملكتللا األمللم 
  (10ملاملتحدة لألخالقيات

  تبللرل شللرطة األمللم المتحللدة دهللاسع جهللد ا للعمللل بطريقللة تللنم عللز  عللن بيلللن  - 34
األمللم املتحللدة للت ليللم إى أدن حللد ملله اآلئللار البيعيللة يف منللاطق ا تشللارها  لضللما   تعمللم شللرطة

إقاملة عالقللات جيللدة مللع اجملتمعللات اتحمليللة وللمحافظلة علللى السللمعة اجليللدة لألمللم املتحللدة  علللى 
سلبيم املثلال  يف املنللاطق الشلحيحة بامليللاس  جيلا إيلالء اهتمللام باسلتخدام امليللاس وف لا لالحتياجللات 

ليللة حللن ال ي نظللر إى األمللم املتحللدة بأ للا منللاف  حمتمللم علللى م اردهللا  وتنفللل إدارة النفايللات اتحم
وإدارة مياس الصر  الصحي على النحل  اتحملدد يف معلايري األملم املتحلدة  ويتبلع أفلراد شلرطة األملم 

كا  الدولللللة املتحللللدة سللللل كا مناسللللبا يف امل اقللللع التارخييللللة والدينيللللة والث افيللللة ذات األ يللللة لللللد  سلللل
 املضيفة 
لحالللة الد لللة  (11ملُت،للرا شللرطة األمللم المتحللدة علللق الللد ام تقييمللا شللام   مومللدا - 35

  ينفلللل خطلللي  واليلللات البعثلللات الم لللياة باعتبلللاس اللللت أساسلللا لتنايلللر الوتيلللة المنوطلللة بهلللا
يم واختيلللار املهلللام األساسلللية ذات الصللللة واأل شلللطة التنفيليلللة يف كلللم الظلللرو   عللللى أسلللاس ت يللل

للر  ل للدرات الدولللة املضللليفة وم اردهللا املتاحللة  مبللا يف ذللللا قللدرتا االسللتيعابية  واحلالللة األمنيلللة  جي 
الراهنللة واملسللت بلية  واالحتياجللات يف جمللايل األعمللال الشللرطية واحلمايللة  وأصللحا  املصلللحة ذوو 

ا   الصلللللة ملمبللللا يف ذلللللا غللللري الللللدول(  وسلللل م شللللرطة الدولللللة املضلللليفة يف جمللللال ح لللل ق اإل سلللل
والسياق السياسي  ووجل د فهلم قل ي مللد  ئ لة السلكا  يف شلرطة الدوللة املضليفة  ب صلفها كيا لا 
شللرعيا تابعللا للدولللة  وتت قللف قللدرة شللرطة األمللم املتحللدة علللى العمللم بفعاليللة  يف هلللس احلللاالت 

 احلساسة  على فهم السياقات الث افية واالجتماعية والسياسية للبعثة 
طللي   تعمللل شللرطة األمللم المتحللدة ملل  الشللرااء فللن منلومللة األمللم فللن عمليللة الت  - 36

المتحللللدة  الللللد ل األع للللاء فللللن محا لللللة للمسللللاعدة فللللن جعللللل الوتيللللات  ا للللحة  اات 
  ت للدم شللرطة األمللم املتحللدة إى جمللل  األملله ت ييمللا مهللدادية  دابلللة للتحقيللا دللدس اامكللان

__________ 

-762-20-254/  1111-963-212-1اخلللللل  السلللللاخه ملكتلللللا خلللللدمات الرقابلللللة الداخليلللللة:    (10مل 
  9858-367-917-1+   وخ  املساعدة ملكتا األخالقيات:43-1-26060-5050/  1222

مل اد لت يليم العداللة عند إجراء الت ديرات والرصد والت ييم  بجمكا  شرطة األمم املتحدة أ  تستفيد مه جمم عة  (11مل 
(  ودليلم إصلال   ظلام األمله لل نلة املسلاعدة 2006اجلنائية ملكتا األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مل

(  وم شلرات األملم 2007اإللائية التابعة ملنظمة التعاو  والتنمية يف امليدا  االقتصادي: دعم األمه والعداللة مل
 ( 2011املتحدة لسيادة ال ا    مل
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املسللتدامة واملناسللبة  -بشللأ  املمارسللات اجليللدة  واقعيللا لل للدرات وامللل ارد املتلل افرة  فضللال علله ت يلليم  
  وتعملللم (12ملضلللحة وذات مصلللداقية وقابللللة للتح يلللقيف حماوللللة لكفاللللة إسلللناد واليلللات وا -ئ افيلللا 

شللللرطة األمللللم املتحللللدة مللللع الللللدول األعضللللاء لضللللما  تلللل فري مللللا يلللللام ملللله امللللل ارد البشللللرية واملاليللللة 
إى فهللم مشلل ك ملللا يسللتتبعو هلللا األمللر يف  والل جسللتية  ويف إطللار جهلل د تبلللل ملله أجللم الت صللم

بعثلللة مللله البعثلللات  تتعلللاو  شلللرطة األملللم املتحلللدة تعاو لللا وئي لللا  ملللع األقسلللام األخلللر  يف األما لللة 
العامللللة لألمللللم املتحللللدة  ومللللع الللللدول األعضللللاء والشللللركاء اآلخللللريه  وتتشللللاور معهللللم علللللى النحلللل  

 املتكامل   املطل    مب جا السياسة املتعل ة بالت ييم والتخطي 
تناللر المهللام األساسللية لشللرطة األمللم المتحللدة  للمز سللياق أ سلل  لسلليادة القللانون  - 37

  تشكم شرطة األملم املتحلدة عنصلرا ئابتلا يف عمليلات حفلظ السلالم  منلل  إص ح دطاع األمز
  ويف السلللن ات العشلللر إى اخلمللل  عشلللرة املاضلللية  أصلللبحل أ يلللة الشلللرطة متصللللة 1960علللام 

ألخللر  لألملله والنظللام ال ضللائي  باإلضللافة إى هيعاتللا الرقابيللة واإلداريللة  وقللد أظهللرت بالعناصللر ا
الت ربلللة أ  تطللل ير الشلللرطة قلللد تكللل   للللو آئلللار حملللدودة أو حلللن عكسلللية  مللله ذللللا ملللثال  زيلللادة 
اكتظللان السلل     مللا مل تكلله م   للة بأعمللال معللازة وإصللالحية يف األجللااء األخللر  ملله سلسلللة 

لوللللة مللله أجلللم ت طيلللد سللليادة ة  مبشلللاركة اجملتملللع امللللدين وجهللل دس األوسلللع  طاقلللا املبالعداللللة اجلنائيللل
  (13ملال ا   
تبللرل شلللرطة األملللم المتحلللدة دهلللاسع جهلللد ا لتحديلللد  ت،نيلللد دلللدسات مت ههلللة  - 38

  ال تسلللللتطيع عناصلللللر شلللللرطة األملللللم املتحلللللدة أ  ت لللللدم مسلللللاعدة أو مشللللل رة للوفلللللاء بالوتيلللللات
د أفلللراد أو أفلللراد شلللرطة متخصصللل  أو غلللريهم مللله اخللللرباء  وإسلللناد متخصصلللة  إال إذا تيسلللر جتنيللل

مهللللام مناسللللبة إللللليهم  وهلللللا صللللحيه بصللللفة خاصللللة عنللللدما يتعلللللق األمللللر ببنللللاء قللللدرات الشللللرطة 
وتط يرهللللا  وهلللل  مللللا يتطلللللا  يف علللللة أملللل ر  خللللربات يف مللللا يلللللي: املياا يات/املشلللل يات  وإدارة 

و تعبعللللة امللللل ارد  وي لللللتم  الللللدعم أيضللللا ملللله املنظمللللات التغيللللري واإلصللللال   والشلللل و  ال ا   يللللة  أ
األخلللر  ملغلللري الشلللرطية(  واخللللرباء امللللد ي  يف اجمللللاالت ذات الصللللة  ويشلللكم إت لللا  لغلللة/لغات 

 منط ة البعثة أحد االعتبارات ايامة يف اختيار شرطة األمم املتحدة وجتنيدهم و شرهم 
المزمللل  تقديمللل   فلللن م،لللال تنميلللة تكالللل شلللرطة األملللم المتحلللدة أن يكلللون اللللدعم  - 39

  وأل  القلللدسات مقلللدما مسلللم الطللللم  م إملللا بالنسلللبة إللللق امتياجلللات الد للللة الم لللياة

__________ 

 استخدمل العبارة "واليات واضحة وذات مصداقية وقابلة للتح يق" ألول مرة يف ت رير االبراهيمي  (12مل 

جيللدة أم سلليعةم األمثلللة اللليت ملله قبيللم هللاييت وك سلل ف  والب سللنة وايرسللا م جلل دة بكثللرة  ولكلله هنللاك تأكيللد  (13مل 
للة اال ت اليلة يف جمتمعلات النللاا  وجمتمعلات ملا بشأ  هللا األملر يف ت ريلر األمل  العلام عله سليادة ال لا    والعدا

 ( 2004آ /أغسط   23) S/2004/616بعد النلاا   
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بجمكا  شرطة الدولة املضيفة وغريهلا مله وكلاالت إ فلاذ ال لا    أ  تكل   فعاللة بلدرجات متفاوتلة 
جلات الدوللة املضليفة  وبطرق شن  تك   ال لدرة الليت جيلري إ شلاشها أو تط يرهلا متسل ة ملع احتيا

وهياكللم اخلللدمات الشللرطية ال ائمللة  وال تيبللات امل سسللية املتصلللة  وال حتللدد بنللاء علللى مللا ميكلله 
ت ريللدس مبسللاعدات دوليللة  ولللي  لشللرطة األمللم املتحللدة أ  تكللرر ايياكللم والعناصللر الشللرطية  ملله 

  الدولة املضيفة قبيم وحدات الشرطة املشكلة  مه دو  النظر يف مد  مالءمتها للظرو  يف
  إ  إعلادة تكون شرطة األملم المتحلدة عللق اطل ع جيلد بالسلياق السياسلن لعملهلا - 40

إ شللاء األعمللال الشللرطية أو إصللالحها  وغللري ذلللا ملله وسللائم إ فللاذ ال للا    هللي عمليللة سياسللية 
يف ج هرهللللا  إذ تنطلللل ي علللللى حت يللللم مركللللا السلللللطات  وإمكا يللللات ال صلللل ل جتللللاوزا مل سسللللات 

ية يف الدوللللة  فالسللليطرة عللللى الشلللرطة يعلللاز سللللطة جهلللات خلللارج التنظللليم الشلللرطي وداخللللو رئيسللل
عللللى حلللد سللل اء   وميكللله أ  حيلللد هللللا مللله جهللل د اإلصلللال  الللليت تبلللليا شلللرطة األملللم املتحلللدة  
وي ئر على الطري ة اليت تتناول هبا شرطة األمم املتحدة تنفيلل املهلام املن طلة هبلا  غلري أ  هللا ي كلد 

لكيفيللة اللليت تسللتفيل هبللا شللرطة األمللم املتحللدة ملله التعللاو  ال ئيللق مللع سللائر عناصللر البعثللة  أيضللا ا
ملله قبيللم الشلل و  املد يللة والسياسللية أو ح لل ق اإل سللا   وال سلليما باعتمللاد اسلل اتي يات وأ شللطة 
دعللل ة مشللل كة مللله أجلللم حشلللد دعلللم عللللى الصلللعيد الللل طين لعمليلللات إصلللال  الشلللرطة  وللللللا  

صللللر الشللللرطة بجسللللداء املشلللل رة إى ال يللللادات العليللللا بشللللأ  املتطلبللللات السياسللللية  ي لللل م رشسللللاء عنا
 ويتل    الت جيو السياسي والدعم الالزم مه أجم تنفيل والياتم كاملة 

تحتللرم شللرطة األمللم المتحلللدة ملكيللة الد لللة الم للياة  تسلللعن إلللق ااتسللا  تأييلللد  - 41
ل ممكله إلشلراك السللطات السياسلية والشلرطة  جلهل د املبلوللة يف أبكلر وقلا  وتبلدأ  اس  النطاق

وغريهللا ملله وكللاالت إ فللاذ ال للا     واجملتمللع املللدين يف الدولللة املضلليفة  يف حتديللد الللنه   و  للاط 
البدء واألول يات  يف جمال الدعم امل لدم مله األملم املتحلدة  ل لد اعتملدت األملم املتحلدة بشلكم 

كنهلللللا أيضلللللا ضلللللرورة عمليلللللة  وعاملللللم رئيسلللللي يف أي كاملللللم امللكيلللللة ال طنيلللللة باعتبارهلللللا مبلللللدأ   ول
اس اتي ية ا ت الية  له يكل   ت لدل اللدعم املسلتمر فعلاال وال تطل ير الشلرطة مسلتداما إال إذا كا لا 
يراعيللللا  احتياجللللات الدولللللة املضلللليفة  وحساسللللياتا  وم اردهللللا  وأول ياتللللا   وعلللللى الللللرغم ملللله أ  

املتحللدة قللد ال تللتمكه ملله إرضللاء عيللع اآلراء املتضللاربة "امللكيللة" مفهلل م مع للد  وأ  شللرطة األمللم 
بشللللأ  سللللبم املضللللي قللللدما  يت جللللا علللللى شللللرطة األمللللم املتحللللدة أ  تضللللمه مشللللاركة أصللللحا  

 املصلحة الرئيسي   لت فق يف مهامها ولت ئق ذلا يف وئي ة ملاِمة 
الدوللة تسعى شلرطة األملم املتحلدة إى احلصل ل عللى التلاام سياسلي مله جا لا سللطات  - 42

املضلليفة  اسللتنادا إى الت يلليم اللل ارد أعللالس  وإى مشللاورات جتللر  مللع جمم عللة واسللعة ملله أصللحا  
املصلللحة يف الدولللة املضلليفة  تعمللم شللرطة األمللم املتحللدة ملله أجللم احلصلل ل علللى التللاام سياسللي 
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عللللى مسلللت   اسللل اتي ي يف ملللا يتعللللق بتطللل ير شلللرطة اللللدول املضللليفة وغريهلللا مللله وكلللاالت إ فلللاذ 
ال ا     وميكه أ  يعين هلا إبلرام اتفلاق بل  شلرطة األملم املتحلدة وسللطات الدوللة املضليفة عللى 
وضللع خطللة ط يلللة األجللم  واسلل اتي ية م ابلللة ألغللرا: السللالمة العامللة وتطلل ير الشللرطة  والعمللم 
يف وقللل مبكللر أمللر ضللروري لتعايللا امللكيللة ال طنيللة وإرسللاء أسللاس لتح يللق دعللم سياسللي لعمليللة 

ير الشلللرطة  وعنلللد اإلمكلللا   تتللل ى سللللطات الدوللللة املضللليفة قيلللادة هللللس اجلهللل د  ولكللله يف تطللل  
احلللاالت اللليت تتلل افر فيهللا خللربة ذات صلللة لللد  عنصللر شللرطة األمللم املتحللدة  ت لل م شللرطة األمللم 

 املتحدة بجسداء املش رة الفنية يف وضع هلس االس اتي يات ال طنية 
 طلللي  األنشلللطة  مللل  الترايلللز عللللق اتسلللتدامة منلللر تقلللوم شلللرطة األملللم المتحلللدة بت - 43

  ال ي ضلللطلع باأل شلللطة يف إطلللار املهلللام األساسلللية إال عنلللدما يكللل   ممكنلللا إدامتهلللا للفللل ة البدايلللة
بفعاليللة وعلللى الل   -الدولللة املضلليفة أو جهللات دوليللة  -الامنيللة املطل بللة أو تسللليمها إى الشللركاء 

املتعل لة باملراحلم اال ت اليلة لألملم املتحلدة  يف سلياق منظم  وكما ه  مطل   مب جلا السياسلات 
اخلف  التلدرجيي للبعثلات أو ا سلحاهبا  فلج  خطلي  املرحللة اال ت اليلة يبلدأ يف املراحلم املبكلرة مله 
دورة حيلاة البعثللة  وينبغللي أ  خيضلع لالسللتعرا: باسللتمرار  ملع ربلل  عمليللة وضلع املعللايري املرجعيللة 

  اتي ية ا ت الية وت ييم الت دم اتحمرز باس
  تقللوم شللرطة األمللم المتحللدة  بانتلللام  بتقيلليم تنايللر المهللام التللن صللدس بهللا تكليللف - 44

باإلضلللافة إى متطلبلللات اإلبلللالت والت يللليم ال ائملللة  يسلللتلام األملللر أيضلللا التشلللديد باسلللتمرار عللللى 
م اتحملرز يف تنفيلل احلاجة إى عع البيا لات واملعل ملات األساسلية ذات الصللة مله أجلم ت يليم الت لد

األهللدا  الط يلللة األجللم املتعل للة بالسللالمة العامللة وتطلل ير الشللرطة  وينبغللي أ  ترس للخ عمليللة عللع 
البيا لللات واملعل ملللات ووضلللع املعلللايري يف عنصلللر شلللرطة األملللم املتحلللدة مللله بدايلللة عمليلللة التخطلللي  

ملللات مشللل كة ملللع للبعثلللة  وعللللى األقلللم  يتضلللمه بعللل  هللللس اآلليلللات أو أجلللااء منهلللا إجلللراء ت يي
الللللامالء يف شلللللرطة الدوللللللة املضللللليفة وغريهلللللا مللللله سلللللطات الدوللللللة املضللللليفة  فضلللللال عللللله الشلللللركاء 
اللللدولي   وتتطللللا عمليلللة وضلللع املعلللايري املرجعيلللة والت يللليم فهملللا لألهلللدا  االسللل اتي ية لعمليلللة 

ا  الظللرو  تطل ير الشلرطة  وينبغللي أ  تكل   هللس العمليللة مر لة مبللا فيلو الكفايلة  للسللما  باسلتيع
املتغللللرية  ولالسللللتفادة ملللله الفللللرمل املتاحللللة عنللللد  شلللل ئها  وجتللللر  الت ييمللللات وف للللا لسياسللللة ت يلللليم 
البعثلللللات إلدارة عمليلللللات حفلللللظ السلللللالم/إدارة اللللللدعم امليلللللداين  وسياسلللللة إدارة عمليلللللات حفلللللظ 

 املتحدة السالم/إدارة الدعم امليداين املتعل ة بعمليات الت ييم والتفتيش الداخلية لشرطة األمم 
  تللتم  شلرطة األملم املتحلدة تعمل شرطة األمم المتحلدة ملز أجلل تعزيلز الشلرااات - 45

الفرمل املالئمة لتمك  اجلهل د الليت تبلليا أو حفاهلا مبسلاعدة الشلركاء وتعلاو م  ومله بل  هل الء 
قليميلللة  الشلللركاء وكلللاالت األملللم املتحلللدة وصلللنادي ها وبراجمهلللا  وغريهلللا مللله املنظملللات الدوليلللة واإل
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وتنظلللللر شلللللرطة األملللللم ’  جمم علللللات األصلللللدقاء‘واملنظمللللات غلللللري احلك ميلللللة  والشلللللركاء الثنلللللائي  و
املتحللللدة  لللللد  إقامتهللللا تلللللا الشللللراكات  يف مللللا تنطلللل ي عليللللو ملللله قيمللللة مضللللافة  وإمكا يللللات 
ال صلللل ل النسللللبية إى امللللل ارد  وصللللالتا مللللع اجلهللللات الفاعلللللة يف الدولللللة املضلللليفة  ويسللللعى مللللديرو 

األمم املتحدة إى إقاملة شلراكات يف احللاالت الليت تكل   فيهلا مثملرة وتتفلق وأول يلات البللد شرطة 
املضليف  وتنشللل آليلات تعاو يللة رميلة للمضللي برب اجمهللا قلدما  وتكلل   الشلراكات املتعل للة بتنسلليق 

 اس اتي يات اال ت ال واخلروج واضحة للغاية بشأ  األدوار واملس وليات 
بلللادئ السلللالفة الللللكر  تسلللتند شلللرطة األملللم املتحلللدة يف تنفيلللل واليتهلللا إى ومتشللليا ملللع امل - 46

خطلللة اسللل اتي ية شلللاملة هلللي كلللرة رشيلللة مشللل كة ملللع سللللطات الدوللللة املضللليفة  وت ضلللع بالتعلللاو  
 معها  وخضع لت ييم مش ك يف الشراكات 

 
 العناصر األساسية لعملية شرطية لحاظ الس م. - 6دال 

واإلدارة  وبنللاء ال للدرات  والتطلل ير  أربعللة عناصللر رئيسللية تبلل  عليهللا أي  تشللكم ال يللادة  - 47
قائملللة غلللري حصلللرية للمهلللام االعتياديلللة  1عمليلللة حفلللظ سلللالم تت الهلللا الشلللرطة  ويتضلللمه املرفلللق 

الفرعيلللة الللليت يتعللل  أ  تضلللطلع هبلللا عمليلللة شلللرطة حلفلللظ السلللالم ضلللمه جملللاالت العملللم الرئيسلللية 
 األربعة اليت ح ددت 

وتشلللللكم ال يلللللادة عنصلللللرا مهمتلللللو كفاللللللة حت يلللللق املسلللللاءلة ب جلللللو علللللام  وتللللل فري التخطلللللي   - 48
االسللل اتي ي والرشيلللة  واملشلللاركة يف الرصلللد والت يللليم  ومللله اجل ا لللا املهملللة األخلللر  لل يلللادة إدارة 
املشللاريع واإلشللرا  عليهللا  وتعملليم مراعللاة البيعللة واملنظلل ر اجلنسللاين  وإدمللاج ح لل ق اإل سللا  يف 

  والعمليلللات  والشللل و  العاملللة والت عيلللة  وإشلللراك اجملتمعلللات اتحمليلللة  والتعلللاو  اللللدويل يف التخطلللي
 األعمال الشرطية 

أملللا عنصلللر العمليلللات فهللل  مسللل ول عللله مسلللاعدة شلللرطة الدوللللة املضللليفة يف أداء املهلللام  - 49
االت الشللرطية األساسللية يف أعمللال الشللرطة وغللري ذلللا ملله مهللام إ فللاذ ال للا     مبللا يف ذلللا جملل

السلللالمة العاملللة  والتح ي لللات وال يلللام بالعمليلللات اخلاصلللة  ويف عمليلللات حفلللظ السلللالم املكلفلللة 
ب اليلللات تنفيليلللة  تتللل ى شلللرطة األملللم املتحلللدة   فسلللها  أداء هللللس املهلللام  وهنلللاك  للل  شلللامم يف 

ليللللة تنللللاول العديللللد ملللله املهللللام التنفيليللللة  ويت لللللى يف أعمللللال الشللللرطة امل جهللللة الللل  اجملتمعللللات اتحم
 معتمدة على االستخبارات 

وايللد  ملله عنصللر بنللاء ال للدرات وتنميتهللا هلل  مسللاعدة خللدمات شللرطة الدولللة املضلليفة  - 50
وغريهللا ملله النظللراء اللل طني  يف حت يللق غايللاتم امل سسللية واملهنيللة بطري للة قابلللة لل يللاس ومسللتدامة  

ل اللدعم خلمسللة جملاالت رئيسللية  ويف بيعلة متكينيلة  وتركللا جهل د بنللاء ال لدرات وتنميتهللا عللى ت للد



 

صة خا ية ال س يا س ثات ال ع ب الم وال س فظ ال يات ح ل ي عم تحدة ف م م ال شرطة األم         

 

 

14-21037 17/44 

 

وهي ت دل الدعم إى دوائر الشلرطة  وت لدل اللدعم للخلدمات التمكينيلة  وت لدل اللدعم يف جملال 
وضللللع السياسللللات املتعل للللة بأعمللللال الشللللرطة  وت للللدل الللللدعم لتح يللللق املسللللاءلة واحلكللللم الرشلللليد  

املتحللدة إى أ  مهللام بنللاء وت للدل الللدعم إلشللراك أصللحا  املصلللحة  وتشللري جتللار  شللرطة األمللم 
ال لللدرات وتنميتهلللا تتح لللق عللللى أفضلللم اللل  عنلللدما يكللل   عنصلللر بنلللاء ال لللدرات وتنميتهلللا ييكلللم 
 شرطة األمم املتحدة ل ذجا يعك   على النح  املالئم  اييكم املت خى لشرطة الدولة املضيفة 

م الن لللا  يف أي يشلللكم وجللل د إدارة ق يلللة وفعاللللة وذات كفلللاءة علللامال حاملللا مللله ع امللل - 51
بعثة حلفظ السالم تت الها الشرطة  فمله شلأ  ذللا أ  يهيلل بيعلة م اتيلة جلميلع األ شلطة األخلر  
اليت تضطلع هبا بعثة شرطة حفظ السلالم  ويف حل  أ  علددا مله املهلام اإلداريلة الرئيسلية تضلطلع 

  ت للل م عناصلللر شلللرطة هبلللا عناصلللر البعثلللة األخلللر  ملالن لللم واإلملللداد واملشللل يات والشللل و  املاليلللة (
األمللللم املتحللللدة بتعيلللل  م ظللللف اتصللللال أو منسللللق لكللللم جمللللال ملللله هلللللس اجملللللاالت ليتلللل ى حتديللللد 
احتياجللللات عنصللللر الشللللرطة و  لهللللا إى العناصللللر ذات الصلللللة يف البعثللللة  وتشللللمم املهللللام اإلداريللللة 

اط  الفرعيللللة األخلللللر  إدارة تكن ل جيلللللا املعل ملللللات واالتصللللاالت والسللللل الت  والسلللللل ك واال ضلللللب
 وإدارة امل ارد البشرية  ورعاية ش و  امل ظف   والت جيو والتدريا مللألغرا: الداخلية( 

وي ضلللطلع  ميلللع هللللس العناصلللر األربعلللة هبلللد  حت يلللق احللللد األقصلللى مللله املاايلللا النسلللبية  - 52
لشلللركاء للشلللركاء االسللل اتي ي  اللللدولي   كاملنظملللة الدوليلللة للشلللرطة اجلنائيلللة الدوليلللةملاإل  ب ل(  وا

اإلقليميلل   كاالحتللاد األفري للي واالحتللاد األورو   وكللللا لسللائر املنظمللات دو  اإلقليميللة املكرسللة 
للسلم واألمه الدولي   مبا فيها رابطة أملم جنل   شلرق آسليا  ومنظملة معاهلدة األمله اجلملاعي  

ملع هل الء الشلركاء  ومنظمة األمه والتعاو  يف أوروبا  وعند االقتضلاء  تعملم شلرطة األملم املتحلدة
 يف تصميم مبادرات بناء ال درات وخطيطها وتنفيلها 

 
 الوظاإف الرإيسية  األنشطة التنايرية - 7دال 

 تضطلع شرطة األمم املتحدة مبهمت  أساسيت    ا: - 53
اللللدعم التشلللغيلي/األعمال الشلللرطية التنفيليلللة وغريهلللا مللله أ شلللطة إ فلللاذ ال لللا     ملأ( 

العمللم بفعاليللة ملله أجللم منللع اجلللرائم  -الللدعم التشللغيلين وعنللد صللدور تكليللف  األخللر  امل قتللة:
 والكشف عنها والتح يق فيها  ومحاية األروا  واملمتلكات  وحفظ النظام العام  

ت للدل الللدعم ملله أجللم إصللال  شللرطة الدولللة املضلليفة وإعللادة هيكلتهللا وإعللادة   مل ( 
لللة للدولللة املضلليفة  لتكلل يه خللدمات شللرطية متثيليللة بنائهللا: ت للدل الللدعم لبنللاء قللدرات شللرطية فعا

 ومست يبة وخاضعة للمساءلة على أعلى مست   مهين 
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ويتم تنفيل هلات  املهمتل  وف لا لل لا    اإل سلاين اللدويل  وقلا    ح ل ق اإل سلا   ومعلايري األملم 
ة علللى أسللاس أ  املتحللدة وق اعللدها يف جمللال منللع اجلرميللة والعدالللة اجلنائيللة  وجيللا أ  تكلل   قائملل
 شرطة الدولة املضيفة مس ولة يف امل ام األول عه منع اجلرمية والسالمة العامة 

إضافة إى ذلا  قلد ي طللا مله عناصلر الشلرطة دعلم املهلام املتصللة بعملهلا والصلادر هبلا  - 54
يللا تكليللف يف البعثللات  مبللا يف ذلللا  علللى سللبيم املثللال ال احلصللر  األحكللام املتعل للة حبمايللة وتعا 

ح لللل ق اإل سللللا   وخاصللللة ح لللل ق الفعللللات الضللللعيفة  وتعايللللا سلللليادة ال للللا     وتشلللل يع احلكللللم 
الرشلليد والشللفافية واملسللاءلة  ومحايللة املللد ي  ملوخاصللة النسللاء واألطفللال(  وهللي مهللام ي نتظللر ملله 

 شرطة األمم املتحدة  أ  تسهم هبا يف عملياتا 
إى أ شللللطة تنفيليللللة  ت لللليم شللللرطة األمللللم  ولللللد  حتديللللد  كيفيللللة ترعللللة املهللللام األساسللللية - 55

املتحلللدة ت از لللا بللل  التلللدابري ال صلللرية األجلللم والتلللدابري الط يللللة األجلللم  ففلللي حللل  تعللل د اجلهللل د 
الط يلللللة األجللللم يف جمللللاالت السللللالمة العامللللة وتطلللل ير الشللللرطة مبنللللافع مللللع مضللللي ال قللللل  ميكلللله 

بجصللللالحات  اجحللللة  أمللللا  االضللللطال  بتللللدابري أخللللر  يف وقللللل مبكللللر إلعللللداد األسللللاس لل يللللام
يف إطلال  السلكا  عللى ملا حت لق  التدابري ال صرية األجم اليت تنت  أئلرا سلريعا  فهلي بالغلة األ يلة

ملللله حتسللللينات ملم سللللة  ويف املرحلللللة األوليللللة للبعثللللة  ت لللل م عناصللللر الشللللرطة بالسللللعي علللللى الللل  
خطلللة املشلللاريع ذات  اسلللتباقي للحصللل ل عللللى مت يلللم ألول يلللات حت يلللق االسلللت رار الفللل ري  بنتفيلللل

  ويف احللللاالت الللليت تنفلللل فيهلللا مشلللاريع قصلللرية األجلللم  جيلللا أ  تظلللم يف البلللال (14ملاألئلللر السلللريع
 دائما تطلعات ط يلة األجم مه أجم حت يق  تائ  مستدامة 

علالوة عللى ذللا  تطبلق شلرطة األملم املتحلدة  منلل البدايلة  سياسلة بللل العنايلة ال اجبلة  - 56
 سا   على ما ي دم مه دعم مله األملم املتحلدة إى قل ات األمله غلري التابعلة يف مراعاة ح  ق اإل

لألمللم املتحللدة  وذلللا أمللر يتطلللا ت يلليم احتمللاالت ارتكللا  دوائللر الشللرطة  اللليت تتل للى الللدعم 
مه شرطة األمم املتحدة  ا تهاكات جسيمة حل ل ق اإل سلا   وحتديلد ملا ينبغلي اخلاذس مله تلدابري 

ك يف حالة ت لدل اللدعم والتلدخم للد  اجلهلات الليت تتل لى اللدعم لل  حلد  خمففة  ورصد السل  
 أ  ارتكبل ا تهاكات خطرية 

لللم اجللللاء املتب لللي مللله هللللا الفلللر  املهلللام األساسلللية  ويبي نهلللا مللله حيللل  ك  لللا أ شلللطة  - 57 ي س 
 شرطة األمم املتحدة 

__________ 

 ( 21-2012السياسة املتعل ة باملشاريع السريعة األئر إلدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين مل (14مل 
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 أعمال الشرطة التنايرية المؤدتة  إنااا القانون   

ال سلليما يف السللياقات اللليت ال  -الت الصللادر هبللا تكليللف علللى النحلل  املناسللا يف احلللا - 58
ميكلله أ  ت للدم شللرطة األمللم املتحللدة الللدعم للنظللام العللام  –ت جللد فيهللا م سسللات سلليادة ال للا    

والسللالمة العامللة  باضللطالعها  بصلل رة م قتللة  بللدور الشللرطة وغللري ذلللا ملله مهللام إ فللاذ ال للا     
تلل ى شللرطة األمللم املتحللدة املسلل ولية علله احلفللان علللى ال للا    والنظللام علللى  ويف هلللس احلللاالت  ت

كاملللم  طلللاق أ شلللطة الشلللرطة وإ فلللاذ ال لللا     أو غريهلللا مللله اجمللللاالت الللليت حتلللدد يلللا  وال اليلللات 
التنفيليللللة اللللليت ملللله هلللللا النلللل   تسللللت جا متطلبللللات مشللللددة بالنسللللبة لن عيللللة األفللللراد وتلللل افرهم  

عالللة للمسللاءلة يف مللا يتعلللق بللأي ادعللاءات بارتكللا  ا تهاكللات حل لل ق وتسللتدعي إ شللاء آليللات ف
اإل سللا   إ  جنللا  عمليللات إ فللاذ ال للا    امل قتللة يت قللف إى حللد بعيللد علللى أداء أ ظمللة اتحمللاكم 
والسلل     واأل ظمللة ال ا   يللة  ويتطلللا واليللات تنفيليللة ممائلللة يف هلللس اجملللاالت  وت للدم شللرطة 

يللة التنفيليللة امل قتللة املسللاعدة علللى الفلل ر يف إ شللاء أعمللال الشللرطة اتحمليللة األمللم املتحللدة ذات ال ال
 وتط يرها  وتعطي األول ية يلس املسألة منل البداية 

ومللللا مل يكلللله لشللللرطة األمللللم املتحللللدة واليللللة تنفيليللللة  ومللللا مل تكلللله مسلللل ولة علللله إ فللللاذ  - 59
تضللطر فيهلا شللرطة األملم املتحللدة ال لا     فلللي  للديها صللالحيات باالعت لال  ويف احلللاالت الليت 

إى احت للاز شللخ  مشللتبو بللو  في للا عليهللا أ  تتبللع اإلجللراءات املنصلل مل عليهللا يف إجللراءات 
(  2010التشللغيم امل حللدة امل قتللة بشللأ  االحت للاز يف عمليللات السللالم التابعللة لألمللم املتحللدة مل

أو يللتم تسللليمهم إى األفللراد ويللن  املبللدأ التلل جيهي املتعلللق باالحت للاز بللأ  "ي فللرج علله اتحمت للايه 
اللللل طني  املكلفلللل  بج فللللاذ قلللل ا   الدولللللة املضلللليفة أو السلللللطات املعنيللللة األخللللر  يف أقللللر  وقللللل 

  (15ملساعة 48ممكه"  ويك   ذلا عادة يف غض   
وتسللعى شللرطة األمللم املتحللدة  عنللد االقتضللاء  إى مضللاعفة آئللار أعمللال الشللرطة البللارزة  - 60

بأ شلطة مشل كة بل  وحلدات الشلرطة املشلكلة وأفلراد شلرطة األملم املتحلدة  على اجلمه ر بال يلام 
وشللرطة الدولللة املضلليفة  وميكلله أ  تكلل   الللدوريات وقائيللة يف طبيعتهللا إذا مت تسلليريها هبللد  بنللاء 
الث للة لللد  اجلمهلل ر  إى جا للا إتاحتهللا لشللرطة األمللم املتحللدة  يف ال قللل  فسللو  التعللر  علللى 

   وعع املعل مات املناطق اتحميطة هبم

__________ 

ز يف عمليلللات السلللالم التابعلللة لألملللم املتحلللدة  إجلللراءات التشلللغيم امل حلللدة امل قتلللة االحت لللاز املتعل لللة باالحت لللا (15مل 
 ( 2010كا    الثاين/يناير   25إلدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين مل
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وللبللدء بعمليللة تعايللا امللكيللة ال طنيللة  ت للدم شللرطة األمللم املتحللدة الللدعم التشللغيلي حيثمللا  - 61
ت جللد ب ايللا تنظيمللات شللرطية عاملللة تابعللة للدولللة املضلليفة  بللدال ملله أ  تسللتعي  علله قللدرة حمليللة 

 ب درة تابعة لألمم املتحدة 
فهللللا  املسلللاعدة لعمللللم اتحملللاكم اجلنائيللللة الدوليللللة وت لللدم شللللرطة األملللم املتحللللدة  عنلللد تكلي - 62

 بأ  اعها 
 

     اللبنات األساسية للس مة العامة  
السلللل اتي ية إدارة عمليللللات حفللللظ السللللالم/إدارة  1علللللى النحلللل  املبلللل  يف املسللللار رقللللم  - 63

طة   رمبلللا كللا  أكثللر األدوار اللليت تضللطلع هبللا شلللر (16ملالللدعم امليللداين لبنللاء السللالم يف وقللل مبكللر
األمللللم املتحللللدة أ يللللة  منللللل املراحللللم األوى ملللله عمليللللة النشللللر  هلللل  املسللللاعدة يف تللللأم  السللللالمة 
العاملللة  ويف العديلللد مللله احللللاالت  بلللدء املراحلللم األوى مللله إ شلللاء شلللرطة الدوللللة املضللليفة  ويبلللدأ 

عللد ( حتسلل  ق ا1شللرطة األمللم املتحللدة العمللم مللع زمالئهللم يف الدولللة املضلليفة لتح يللق مللا يلللي: مل
( علللع املعل ملللات ملالتعلللداد  3( رصلللد السلللل ك  ومل2السلللالمة  وت سللليع  طلللاق سللللطة الدوللللة  ومل

( 4والفللللرز  والتسلللل يم  والتأهيللللم  باإلضللللافة إى إجللللراء جللللرد للهياكللللم األساسللللية للشللللرطة(  و مل
 ملإعادة( بدء اخاذ اإلجراءات األساسية ألعمال الشرطة 

بدايللة هلل  تعايللا و/أو ملإعللادة( إقامللة عالقللات بلل  ويكلل   أحللد األهللدا  الرئيسللية منللل ال - 64
الشللرطة واجملتمللع اتحملللي وحت يللق كللار السللالم يف وقللل مبكللر  وميكلله أ  ت جللو هلللس الل  جمللال بنللاء 

 ال درات وتشكم اخلط ات األوى يف عملية تط ير الشرطة 
  وتبللللدأ شللللرطة األمللللم املتحللللدة  حسللللا االقتضللللاء وحسللللا التكليللللف  بأعمللللال التعللللداد - 65

والفلللرز والتسللل يم والتأهيلللم يف وقلللل مبكلللر  مللله أجلللم حتديلللد  طلللاق ال لللدرات املتاحلللة  وت ضللليه 
حالللة وتكلل يه شللرطة الدولللة املضلليفة وغريهللا ملله وكللاالت إ فللاذ ال للا     وقللد يشللمم ذلللا أيضللا 
العملللم ملللع شلللرطة الدوللللة املضللليفة ل ضلللع املعلللايري وإجلللراءات لعمليلللات الختيلللار والت نيلللد  ووضلللع 

أم  النااهلللة ومكافحلللة الفسلللاد  وهللللس اخلطللل ات تسلللبق مرحللللة بنلللاء ال لللدرات ومتهلللد ضلللما ات لتللل
 الطريق يا 

__________ 

مسا ة عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف بنلاء السلالم: اسل اتي ية حلفظلة السلالم إلدارة عمليلات حفلظ  (16مل 
 السالم وإدارة الدعم امليداين 
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 إداسة النلام العام  
الللدور الرئيسللي اللللي تضللطلع بللو وحللدات الشللرطة املشللكلة هلل  إدارة النظللام العللام  وتنفللل  - 66

ا  أ  ي طلللا ملله هلللس املهللام  يف معظللم احلللاالت  لللدعم شللرطة الدولللة املضلليفة  غللري أ  باإلمكلل
وحللدات الشللرطة املشللكلة أ  تعمللم بصلل رة مسللت لة وف للا ل اليللات البعثللات  مسللتخدمة السلللطات 
الليت حلددت يللا  وجملال ال كيلا األساسللي إلدارة النظلام العللام هل  تيسلري ممارسللة السلكا  ح لل قهم 

لسلللللمي األساسللللية ملللله دو  إخللللالل أو ع ائللللق ال مسلللل  ت يللللا  والت فيللللق بلللل  احلللللق يف الت مللللع ا
واحلاجللللة إى منلللللع إحللللللاق ضللللرر بلللللال  بالسلللللالمة العامللللة  وهللللللا هللللل  جمللللال االختصلللللامل الرئيسلللللي 
ل حدات الشرطة املشكلة  وينطبق ضلمه أطلر قا   يلة صلارمة حل ل ق اإل سلا   عللى أال تسلتخدم 
ال لللل ة إال يف حالللللة الضللللرورة ال صلللل    ويف احلللللدود الالزمللللة ألداء واجباتللللا  مللللع مراعللللاة مبللللدأي 

سلللا والضلللرورة  مل اصللللة احلللل ار والتفلللاو: ملللع عيلللع األطلللرا   ويتطللللا تنفيلللل مهللللام إدارة التنا
النظللللام العللللام خطيطللللا سللللليما اسللللتنادا إى ت يلللليم التهديللللدات  واحللللل ار مللللع اجلهللللات املعنيللللة ملمثللللم 
سلللطات الدوللللة املضلليفة  وحيثملللا أمكللله  ممثلللي املللل اطن  املعنيللل  أو املتللأئريه(  وإ شلللاء تسلسلللم 

  (17ملي واضه يتسنمو كبري أفراد شرطة األمم املتحدةقياد
 

 مماية المدنييز  
محاية املد ي  مهمة صادر هبا تكليف تتطللا اخلاذ إجلراءات متضلافرة مله جا لا عيلع  - 67

عناصلللر البعثللللة  مبللللا يف ذلللللا شللللرطة األمللللم املتحلللدة  وعلللللى الللللرغم ملللله أ  احلمايللللة تشللللكم أحللللد 
الشللرطة عللى النطلاق الللدويل  فج لا  يف سللياق البعثلات  تتطلللا العناصلر األساسلية ملفهلل م أعملال 

مللله عنصلللر الشلللرطة أ  يللل ائم جهللل دس عللللى اللل  وئيلللق ملللع اسللل اتي ية احلمايلللة الللليت ت لللدمها البعثلللة 
ب جلللو علللام حلمايلللة امللللد ي   ويف البعثلللات املكلفلللة ب اليلللات تنفيليلللة  تكللل   شلللرطة األملللم املتحلللدة 

ة املاديلللة للملللد ي  مللله األخطلللار ال شللليكة  عللللى سلللبيم املثلللال  مسللل ولة مباشلللرة عللله تللل فري احلمايللل
  ويف أغلللا األحيللا   يتطلللا هلللا (18ملبايللادة إظهللار ال لل ة و/أو إبللراز ال جلل د  وزيللادة الللدوريات

األملللر أ  ت لللدم شلللرطة الدوللللة املضللليفة اللللدعم التنفيللللي حلمايلللة امللللد ي  اللللليه حيلللدق هبلللم خطلللر 
  ت للللدل املشلللل رة بشللللأ  خطللللي  العمليللللات وتنفيلللللها التعللللر: لعنللللف جسللللدي  وملللله ذلللللا مللللثال

وإجللراء حت ي للات يف احللل اد  أو تللدريا شللرطة الدولللة املضلليفة علللى أداء مهللام أساسللية يف جمللال 
__________ 

السياسلللة العاملللة املن حلللة املتعل لللة ب حلللدات الشلللرطة املشلللك لة يف عمليلللات األملللم املتحلللدة حلفلللظ السلللالم  إلدارة  (17مل 
  2010آذار/مارس  1عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداينمل

العمليلا   لالطال  على مايد مه الشر  أل شطة شرطة األملم  املتحلدة الراميلة إى محايلة امللد ي   ا ظلر املفهل م (18مل 
إلدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين يف ما يتعلق حبماية املد ي  يف عمليلات األملم املتحلدة حلفلظ 

 السالم 
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ت دل احلماية  مثلم تل فري خلدمات األمله يف خميملات املشلرديه داخليلا  ويف األجلل  املت سل  إى 
اذ تللللدابري وقائيللللة  وخاصللللة تعايللللا العالقللللات بلللل  الط يللللم  تركللللا شللللرطة األمللللم املتحللللدة علللللى اخلللل

اجملتمعللات اتحمليلللة وشلللرطة الدولللة املضللليفة  مللله أجللم حتسللل  عمليلللات اإل لللار املبكلللر واالسلللت ابة 
السللريعة  وميكلله أيضللا أ  يسللهم بنللاء قللدرات شللرطة الدولللة املضلليفة يف مهمللة محايللة املللد ي   مللن  

لعنللف البللدين  مثللم تللدريا وحللدات شللرطة الدولللة كا للل هنللاك صلللة مباشللرة بتعايللا احلمايللة ملله ا
املضلليفة يف جمللال منللع العنللف اجلنسللي  وإضللافة إى العمللم علله كثللا مللع شللرطة الدولللة املضلليفة  
فللللج  محايللللة املللللد ي  تتطلللللا  ب جللللو خللللامل  تنسللللي ا وئي للللا بلللل  الشللللرطة والعسللللكري  والعناصللللر 

 األخر  
 

 مماية موظان األمم المتحدة  مرافقها.  
تلللل فر وحللللدات الشللللرطة املشللللكلة احلمايللللة ألفللللراد شللللرطة األمللللم املتحللللدة املسلللللحة وغللللري   - 68

املسلللحة وملل ظفي البعثللة املللد ي  األخللريه  فضللال علله تلل فري احلمايللة للمرافللق واملعللدات امل جلل دة  
وميكلللله أ  يشللللمم ذلللللا محايللللة ال  افللللم  وعمليللللات   للللم امللللل ظف  أو إجالئهللللم  والتللللدخم عنللللد 

محايللة امللل ظف   ووف للا ل للدرات وحللدات الشللرطة املشللكلة  وميكلله أ  تشللارك االقتضللاء ملله أجللم 
وحللدات الشللرطة املشللكلة يف تلل فري احلمايللة لألفللراد العسللكري  ملم اقللع أفرقللة املللراقب  العسللكري ( 
أو ال حللدات العسللكرية  وال سلليما متكلل  ال حللدات اللليت قللد تكلل   قللدراتا علللى االسللت ابة أقللم 

شللرطة املشللكلة  وحتللداد املهللام املتعل للة ب جللو خللامل حبمايللة ملل ظفي األمللم ملله قللدرات وحللدات ال
املتحلللدة ومراف هلللا يف كلللم بعثلللة مللله البعثلللات وف لللا لل تيبلللات املتعل لللة بلللجدارة األزملللات والللل اردة يف 
السياسللات اللليت تتبعهللا إدارة عمليللات حفللظ السللالم/إدارة الللدعم امليللداين بشللأ  السلللطة وال يللادة 

 مليات األمم املتحدة حلفظ السالم  والسيطرة يف ع
 

 تقديم الدعم التقنن  التشغيلن لشرطة الد لة الم ياة  
بجمكللللا  شللللرطة األمللللم املتحللللدة أ  تسللللهم إسللللهاما كبللللريا يف حفللللظ النظللللام العللللام وتلللل فري  - 69

السلللالمة العاملللة عنلللدما يكللل   هنلللاك   للل  يف سللللطات إ فلللاذ ال لللا     وكثلللريا ملللا يكللل   لشلللرطة 
حللدة دور تضللطلع بللو يف ت للدل الللدعم يف اجملللاالت التشللغيلية  حيلل  ت للدم دعمللا مباشللرا األمللم املت

وغلللري مباشلللر لللللدول املضللليفة يف أداء واجباتلللا يف إ فلللاذ ال لللا     وي لللدام هللللا اللللدعم عللللى كاملللم 
 طاق املهام الشلرطية  بلدءا مله وضلع اخلطل  التشلغيلية وتسليري اللدوريات وإدارة النظلام العلام  إى 

اء املشل رة وت لدل الت جيلو بشلأ  إعللداد الت لارير وإجلراء التح ي لات  وخفلارة اجملتمعلات اتحمليللة إسلد
ومراقبلللة امللللرور  وجيلللا أ  تكللل   متسللل ة متاملللا ملللع سياسلللة بللللل العنايلللة ال اجبلللة يف مراعلللاة ح للل ق 

 اإل سا   والتاامها باإلبالت عه أي س ء سل ك أو فساد أمر مهم أيضا إى حد بعيد 
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 ديم الدعم ل دمات األمز المقدمة للعمليات اتنت ابيةتق  
ت للدل الللدعم إى سلللطات الدولللة املضلليفة يف تنظلليم اال تخابللات اللليت جتللر  علللى الصللعيد  - 70

الللل طين واتحملللللي مسلللل ولية متكللللررة تضلللطلع هبللللا عمليللللات األمللللم املتحلللدة حلفللللظ السللللالم والبعثللللات 
ألمللم املتحللدة مبهمللة مسللاعدة عناصللر شللرطة الللدول السياسللية اخلاصللة  وعللادة مللا ت كلاللف شللرطة ا

املضلليفة وغريهللا ملله وكللاالت إ فللاذ ال للا    يف تلل فري األملله للعمليللات اال تخابيللة  والسلليما يف مللا 
يتعلللق حب للل ق اإل سلللا   وباإلضلللافة إى أفلللراد شلللرطة األملللم املتحلللدة  فلللج  هللللا النللل   مللله النشلللاط 

املتحلللللدة وحفظلللللة السلللللالم العسلللللكري   وح للللل ق  يشلللللمم أيضلللللا العنصلللللر اال تخلللللا  التلللللابع لألملللللم
اإل سا   والش و  املد ية  وملا كلا  للعنصلر اال تخلا  التلابع لألملم املتحلدة يف البعثلة اللدور الرائلد 
يف عيللع أ شللطة األمللم املتحللدة لللدعم اال تخابللات  فللج  األ شللطة اللليت تضللطلع هبللا شللرطة األمللم 

طالل  وتنفللل بالتعللاو  ال ئيلق  مللع ذلللا العنصللر ب صللف ذللا جللاءا ملله اسلل اتي ية ت للدل املتحلدة خ 
 الدعم على  طاق البعثة 

ت دم شرطة األمم املتحلدة اللدعم خللدمات تل فري األمله يف العمليلات اال تخابيلة  ب يامهلا  - 71
بج شللللاء آليللللات تنسلللليق  وإجللللراء ت ييمللللات للمخللللاطر  وصللللياغة خطلللل  أمنيللللة  ووضللللع مللللدو ات 

ة الدوللللة املضلللليفة  واملسلللا ة يف تلللل فري األمللله قبللللم اال تخابللللات  ل  اعلللد السللللل ك  وتلللدريا شللللرط
واملسلللاعدة يف محايلللة املللل اد اال تخابيلللة ومراكلللا االقللل ا   ودعلللم عمليلللات رصلللد حللل اد  التخ يلللف 
اللليت يتعللر: يللا النللاخب    أو غللري ذلللا ملله ا تهاكللات ح لل ق اإل سللا   والتح يللق فيهللا بالتنسلليق 

 ال ئيق مع عنصر ح  ق اإل سا  
 

 تقديم الدعم لمكافحة ال،ريمة ال طيرة  المنلمة  
تشللكم اجلللرائم اخلطللرية  ال سلليما يف شللكلها العللابر للحللدود ال طنيللة  ع بللة رئيسللية حتلل ل  - 72

دو  العملم مله أجلم احلللد مله النلاا  وتعايللا السلالم واألمله والتنميلة املسللتدامة  ففلي بيعلات النللاا  
هلللس اجلللرائم بسللبا ا يللار الشللرطة وغريهللا ملله عناصللر  ظللام  وبيعللات مللا بعللد ا تهللاء النللاا  تنتشللر

العدالة اجلنائيلة  ويف كثلري مله األحيلا   وإى جا لا تفشلي الفسلاد  فلج  اجلرميلة املنظملة ميكله أ  
تعمللم يللدا بيللد مللع خمللر  السللالم واإلرهللابي   وقللد اكتسللبل عمليللات التصللدي لل رميللة املنظمللة 

  يف معظللم عمليللات حفللظ السللالم والبعثللات السياسللية اخلاصللة  وتعايللا سلليادة ال للا    أ يللة كللرب 
وتشللكم مللدخال هامللا ملشللاركة السلللطات ال طنيللة يف اخللاذ إجللراءات هبلللا الصللدد  ويتطلللا أداء 
مهلللللام شلللللرطية مع لللللدة مللللله هللللللا النللللل   خلللللربة متخصصلللللة وتعاو لللللا دوليلللللا وإقليميلللللا  ودعملللللا مللللله 

شللراكة مللع مكتللا األمللم املتحللدة املعللين متخصصلل  ملله الللدول األعضللاء واجلهللات األخللر   ويف 
باملخللللللدرات واجلرميللللللة  وبر للللللام  األمللللللم املتحللللللدة اإللللللللائي  واملنظمللللللة الدوليللللللة للشللللللرطة اجلنائيللللللة 
ملاإل  ب ل(  واجلهات الفاعلة املعنيلة األخلر   ت لدم شلرطة األملم املتحلدة اللدعم لتخطلي  أ شلطة 
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  وعلللى الصللعيد اإلقليمللي وتنفيلللها  فضللال علله بنللاء ال للدرات التشللغيلية والتحليليللة للدولللة املضلليفة
اسللللتخدام أدوات األعمللللال الشللللرطية الدوليللللة وخللللدماتا ال ائمللللة  مثللللم تلللللا اللللليت ت فرهللللا املنظمللللة 
الدوليللة للشللرطة اجلنائيللة  وبنللاء علللى طلللا الدولللة املضلليفة  ت للدم شللرطة األمللم املتحللدة  بالتعللاو  

  املسلاعدة إى السللطات ال طنيلة يف إعلداد ت ييملات ال ئيق مع املكتلا املعلين باملخلدرات واجلرميلة
لتهديلللدات اجلللللرائم اخلطللللرية واملنظملللة علللللى الصللللعيد اللللل طين  وميكللله أ  تشللللمم التللللدابري األخللللر  
ال يلللام مببلللادرات ملكافحلللة الفسلللاد  وإجلللراء ت ييملللات  والعملللم ملللع اجلمهللل ر لتعايلللا ال لللدرة عللللى 

 –دارة ملله أجللم تعايللا قللدرة  ظللام العدالللة اجلنائيللة االسللت ابة  وإ شللاء آليللات فعالللة للتخطللي  واإل
  (19مل  وسلطات االدعاء وإ فاذ ال ا   مبا يف ذلا السلطة ال ضائية

 
 بناء القدسات  تطوير ا  

يشللمم بنللاء ال للدرات بلللل جهلل د ترمللي إى تعايللا اجلللدارة وامللل ارد  والعالقللات والظللرو   - 73
الللليت ميكللله أ   -  وهللللس اجلهللل د(20مل يلللق غايلللة مرجللل ةبفعاليلللة مللله أجلللم حتامليسلللرة الالزملللة للعملللم 

تسلللتهد  األفلللراد وامل سسلللات والبيعلللة  -تتضلللمه إ شلللاء خلللدمات شلللرطة يف حلللال علللدم وج دهلللا 
الللليت تعملللم فيهلللا  وهبللللس الطري لللة  فلللج  بنلللاء امل سسلللات  وإ  كلللا  أسلللايا  يشلللكم جلللاءا مللله بنلللاء 

ومهلللاراتم جنبلللا إى جنلللا ملللع إئلللراء  ال لللدرات  وجيلللري بنلللاء قلللدرات أفلللراد شلللرطة الدوللللة املضللليفة
وتعايا امل سسات الليت يعملل   فيهلا  وجتلري عمليلة تنميلة ال لدرات مله اللداخم  وتبلدأ مله أصل ل 
ال لللدرات ال طنيلللة ال ائملللة  وقلللد تسلللتتبع إصلللال  امل سسلللات ال ائملللة وال تيبلللات املتعل لللة بأعملللال 

إلضلافية الليت تتلألف منهلا عمليلة بنلاء الشرطة أو إعادة هيكلتها  ويرد فيملا يللي وصلف لأل شلطة ا
 ال درات وتنميتها 

تسلللتند األعملللال املتعل لللة ببنلللاء ال لللدرات إى خطلللة اسللل اتي ية  الللليت تغطلللي آحلللاد األفلللراد  - 74
وال حللدات التنظيميلللة وامل سسلللات األوسلللع  طاقلللا  وحتلللدد هللللس اخلطلللة أهلللدافا اسللل اتي ية واضلللحة 

تسلسللللة  واجللللداول الامنيلللة  وشلللروحا للكيفيلللة الللليت تسلللاهم هبلللا التلللدابري وت للل   تلللدابري التطللل ير امل
املختلفللللة يف حت يللللق أهللللدا  اسلللل اتي ية حمللللددة  وعلللللى الللللرغم ملللله عللللدم إمكا يللللة التنبلللل   ميللللع 
احتياجللات بنللاء ال للدرات  ينبغللي أ  يكلل   هنللاك فهللم ييكللم ال تيبللات املتعل للة بأعمللال الشللرطة  

م الشلللللرطي  وملللللا شلللللابو ذللللللا مللللله مسلللللائم أساسلللللية  وعللللللى املسلللللت   واملياا يلللللة  وفلسلللللفة العمللللل
__________ 

عللى  (  متاحلة2012مل 110قطلا  األمله"   مستمد مه: "امللكرات الت جيهية الت نية املتكاملة بشأ  إصلال  (19مل 
 /http://unssr.unlb.org/Resources/UNandSSRGuidance/PolicyandGuidance/tabidامل قللللللللللللللع التللللللللللللللايل: 

201/SMID/498/ItemId/103/Default.aspx  

 Brinkerhoff, D.W. “Developing Capacity in Fragile States,” Public Administration and .: مله مسلتمد (20مل 

Development, 30, 66-78 (2010)  

http://unssr.unlb.org/Resources/UNandSSRGuidance/PolicyandGuidance/tabid/
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االسللل اتي ي  ينبغللللي أ  يللللرب  هلللللا األملللر بالعمليللللة األوليللللة والشللللاملة  وهلللي وضللللع اتفللللاق ورشيللللة 
لشرطة الدوللة املضليفة  بالتشلاور ملع خمتللف أصلحا  املصللحة وسللطات الدوللة املضليفة  وميكله 

 الح ة اس اتي ية لألمه ال طين أو لسيادة ال ا    أ  تنشأ عه ذلا يف حينو  أو يف مرحلة 
وخضللع عيلللع أ شللطة بنلللاء ال لللدرات لعمليللة رصلللد وت يللليم منتظمللة ومنه يلللة وم ضللل عية   - 75

لتحديلللد ملللد  أ يلللة جهللل د بنلللاء ال لللدرات الللليت تبلللليا شلللرطة األملللم املتحلللدة وكفاءتلللا وفعاليتهلللا 
 وأئرها  و/أو استدامتها 

ف ملله جملل  األملله  وبنللاء علللى طللا الدولللة املضلليفة  يشللارك شللرطة إذا ملا صللدر تكليلل - 76
األمم املتحدة  ظراءهم الل طني  العملم يف أملاكه مشل كة  فمشلاركة العملم يف مكلا  واحلد يعلاز 
قدرة أفراد شرطة األمم املتحلدة عللى ت لدل التلدريا واإلرشلاد واملشل رة و  لم املعلار   ومله شلأ  

د أ  تسللاعد أيضللا شللرطة األمللم املتحللدة يف بنللاء عالقللة قائمللة علللى املشللاركة يف مكللا  عمللم واحلل
الث للة واالطمعنللا  مللع  ظرائهللا يف شللرطة الدولللة املضلليفة وتيسللري االتصللال  وي تخللل أي قللرار بشللأ  
االشلللل اك يف م قللللع واحللللد علللللى أسللللاس دراسللللة جللللدو   ت للللي م فيهللللا قللللدرات م سسللللات الدولللللة 

للل اردة يف ت ريللر األملل  العللام علله سياسللة بلللل العنايللة ال اجبللة املضلليفة  واحلالللة األمنيللة  واملخللاطر ا
 يف مراعاة ح  ق اإل سا  

 
 تقديم الدعم المادا  

يشللكم تطلل ير هياكللم أساسللية ماديللة لللدائرة شللرطة خطلل ة أوى ضللرورية يف بنللاء ال للدرات  - 77
ئملللة  وفرصلللة إلظهلللار  تلللائ  ملم سلللة  ويشلللمم هللللا كفاللللة تللل افر  ظلللم معل ملللات واتصلللاالت مال

ومعللدات مكتبيللة  وغللري ذلللا ملله املرافللق واملعللدات الالزمللة لتنفيللل مهللام األعمللال الشللرطية  كللالاي 
الرملللي  أومعلللدات إدارة النظلللام العلللام غللللري الفتاكلللة  أو األسللللحة الناريلللة  أواملركبلللات أو املعللللدات 

ت وتتلل ى تنسلليق واأللبسللة ال اقيللة  وت للدم شللرطة األمللم املتحللدة املشلل رة بشللأ  مللد  مالءمللة املعللدا
أو تيسللللري إيصللللال املسللللاعدة إى شللللرطة الدولللللة املضلللليفة يف شللللراكة مللللع وكللللاالت األمللللم املتحللللدة  
وصللنادي ها وبراجمهللا  فضللال علله اجلهللات املااللة الثنائيللة واملتعللددة األطللرا   وي للدم الللدعم املللادي 

وضللع خطلل  بشللأ  بللالت ازي مللع اجلهلل د الراميللة إى بنللاء قللدرات شللرطة الدولللة املضلليفة ملله أجللم 
معللداتا امل جلل دة واملعللدات امل تنللاة حللديثا  وحتديللد األول يللات بشللأ ا  وطلبهللا  وحفللظ سلل الت 
هبلللا  وت زيعهلللا واتحمافظلللة عليهلللا  ومللله الشلللركاء الرئيسلللي  يف هللللا الصلللدد  مكتلللا األملللم املتحلللدة 

   خلدمات املشاريع وبر ام  األمم املتحدة اإللائي  فضال عه الشركاء الثنائي
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 التدسيم  
التلللدريا أداة رئيسلللية يف عمليلللة تطللل ير حت لللق االسلللتدامة للشلللرطة وغريهلللا مللله وكلللاالت   - 78

إ فللاذ ال لللا     وت للل م شلللرطة األمللم املتحلللدة بتحديلللد بلللرام  تعلللم ذات   عيلللة جيلللدة تعللل د بلللالنفع 
تياجلللات عللللى الفلللرد فضلللال عللله امل سسلللة  وجيلللري  ب اسلللطة حتليلللم للثغلللرات يف األداء وت يللليم االح

التدريبيللللة  إعللللداد خطللللة تللللدريا شللللاملة  وتشللللمم هلللللس اخلطللللة وضللللع بر للللام  لتحديللللد األسللللاس 
والكفللاءة والتللدريا اإلداري  علللى سللبيم األول يللة  وتسللعى شللرطة األمللم املتحللدة إى ال يللام بللدور 
تنسلللي ي يف إطلللار اجملتملللع الللللدويل  بت لللدميها اللللدعم التلللدريب لشللللرطة اللللدول املضللليفة وغريهلللا ملللله 

 االت إ فاذ ال ا    وك
يف احلللللاالت املمكنلللللة واملستصلللل بة  تبلللللدأ شللللرطة األملللللم املتحللللدة بلللللدعم إ شللللاء أو تعايلللللا  - 79

أكادمييلللللات أو مراكلللللا تلللللدريا شلللللرطة اللللللدول املضللللليفة يف وقلللللل مبكلللللر لتعايلللللا عمليلللللة التأسلللللي  
املتحلدة والكفاءة والتلدريا اإلداري  وم اءملة املمارسلات يف أعملال الشلرطة  وت لدم شلرطة األملم 

املسلللاعدة يف وضلللع منلللاه  دراسلللية أساسلللية يف احللللاالت الللليت ال تكللل   فيهلللا م جللل دة بالفعلللم  أو 
 ت  م باستعرا: م اد تدريبية وترتيبات التدريا امل ج دة 

ميكللله أ  يشلللمم التث يلللف والتلللدريا امل حلللد امل لللدمد  خللللدمات الشلللرطة الدوللللة املضللليفة  - 80
لفسللاد  والنااهللة  واملهللارات اإلداريللة ومهللارات حللم املشللاكم  عللددا ملله اجملللاالت  مثللم مكافحللة ا

ومنع العنف اجلنسي والعنلف ال لائم عللى  ل   اجللن   والتح يلق فيلو  واملسلائم ال ا   يلة  واخلفلارة 
اجملتمعيللة  وإدارة حركللة املللرور  والتح ي للات اجلنائيللة األساسللية  واالسللتخبارات اجلنائيللة األساسللية  

اإلجرائية  والتح ي ات التأديبيلة  وتل فر ألفلراد شلرطة األملم املتحلدة درايلة جمرب لة  واملهارات الشرطية
مب اضللليع التللللدريا وينبغلللي أ  يك  لللل ا عللللى اطللللال  مبنه يلللات وتكن ل جيللللات التلللدريا املعاصللللرة 
املطب لللة أئنلللاء التث يلللف والتلللدريا امل حلللد  وسللل   يكفلللل   أيضلللا  بالتعلللاو  ملللع عناصلللر ح للل ق 

إدمللاج ح لل ق اإل سللا  يف عيللع منللاه  التللدريا حللن يللر  املتللدرب   تطبي هللا  اإل سللا   أ  جيللري
امللملل س والعملللي يف خمتلللف اجملللاالت امل اضلليعية  ولت للدل التللدريا بفعاليللة  تتللا  هياكللم أساسللية  
كافية  مشف عة بدعم ل جسليت وملايل  وت ل م شلرطة األملم املتحلدة  اسلتنادا إى منه يلة مالئملة  

مللا إذا كللا  تنفيللل بر للام  التللدريا يلل ئر علللى املهللام املتصلللة بالشللرطة  وتعمللم وف للا  بت يلليم وت للدير
 لللا 
ويف مللا يتعلللق بتللدريا وحللدات شللرطة الدولللة املضلليفة ألغللرا: إدارة النظللام العللام  ت لحللق  - 81

أفرقلللة مللله أفلللراد خلللرباء التلللدريا بلللربام  بنلللاء ال لللدرات لعنصلللر شلللرطة األملللم املتحلللدة  بلللدال مللله 
وجلللل د خللللربة تدريبيللللة لللللد  وحللللدات الشللللرطة املشللللكلة التابعللللة لألمللللم املتحللللدة  غللللري أ   افلللل ا:

وحلللدات الشلللرطة املشلللكلة  لللل  كا لللل للللديها قلللدرات مكرسلللة يف جملللال التلللدريا  فبجمكا لللا  إذا  
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كا لل ال اليلة واحلاللة األمنيلة تسلمحا   أ  ت لدم الللدعم لبنلاء ال لدرات  بلأ  تكل   متاحلة لل يللام 
 مع وحدات شرطة الدولة املضيفة  بعمليات مش كة

تنظلر شللرطة األملم املتحللدة  يف أقلر  وقللل ممكله  يف تطلل ير قلدرات اإلدارة يف املناصللا  - 82
العليا واملت سطة يف دائلرة شلرطة الدوللة املضليفة ألغلرا: التخطلي  االسل اتي ي والتنظليم واإلدارة  

  وأ  فيهلللا ملللديريه ذوي خلللربة  عللللى افللل ا: أ  للللديها قلللدرات متخصصلللة للتلللدريا أو الت جيلللو
وميكه أ  يت ى ذلا أفراد شرطة أو ملد ي    إذ أ  تطل ير ال لدرات يف هللس اجمللاالت قلد يتطللا 
خربة حملددة  والبلديم للللا  هل  أ  ت ليم شلرطة األملم املتحلدة شلراكة ملع ال كلاالت ذات الصللة 

 اليت لديها م ظف   ذوو مهارات متخصصة يف هلا اجملال 
ى جا لللا قلللدرات التنظللليم اإلداري  حتتلللاج شلللرطة الدوللللة املضللليفة إى أ  تكللل   قلللادرة وإ - 83

علللللى إجللللراء خطللللي  اسلللل اتي ي علللللى أسللللاس ت يلللليم سللللليم للتهديللللدات  واجتاهللللات اجلرميللللة  وأ  
تكللل   قلللادرة عللللى حتليلللم ايياكلللم التنظيميلللة  واقللل ا  التعلللديالت الالزملللة وف لللا للت ييملللات األمنيلللة 

 تمادا على األم ال املتاحة واملت قعة واجلنائية واع
 

 الرصد  تقديم المشوسة  التوجي   
يشلللكم الرصلللد وت لللدل املشللل رة والت جيلللو أدوات رئيسلللية يف بنلللاء ال لللدرات وعمليلللة تطللل ير  - 84

الشرطة على النطاق األوسلع  والغايلة النهائيلة هلي حت يلق اال ت لال الكاملم إى امللكيلة واالسلت الل 
ة الدولللة املضلليفة ووكاالتللا املعنيللة بج فللاذ ال للا     وال ميكلله حت يللق ذلللا إال عنللدما التللام   لشللرط

يلللتم إ شلللاء ال لللدرات وتعاياهلللا بفضلللم ت لللدل الت جيلللو واملشللل رة  وال يلللام بالرصلللد بصللل رة مسلللتمرة  
فالرصلللد وت لللدل املشللل رة والت جيلللو أدوات أساسلللية بيلللد شلللرطة األملللم املتحلللدة جلعلللم عمليلللة تطللل ير 

 جاءا راسخا مه عملية حت يق السيطرة ال طنية الشرطة 
والرصلللد عمليلللة مباشلللرة  إذ يشلللمم مراقبلللة  شلللاط أو منط لللة ذات صللللة مبهلللام صلللادر هبلللا  - 85

تكليف أو ضمنية يف إطار عمليلة سلالم تابعلة لألملم املتحلدة  وميكله أ  يركلا الرصلد عللى سلل ك 
ت لدل خلدمات الشلرطة  وعللى حتركلات الشرطة  أو عمليات الشرطة  أو فعالية الشلرطة  أو عللى 

الشرطة  والتح ي ات اليت جتريها الشلرطة  وغلري ذللا مله احللاالت البلارزة  وميكله أ  يركلا الرصلد 
أيضلللا عللللى ملللد  االمتثلللال حل للل ق اإل سلللا   مبلللا يف ذللللا التح يلللق يف حللل اد  العنلللف اجلنسلللي 

ألملللم املتحلللدة دور داعللللم والعنلللف ال لللائم عللللى  للل   اجللللن   ويف هلللللس احلاللللة  سللليك   لشلللرطة ا
لعنصلللر ح للل ق اإل سلللا  يف البعثلللة الللللي يشلللر  عللللى عمليلللات الرصلللد والتح يلللق املتعل لللة حب للل ق 
اإل سللا   ويشللمم الرصللد ت للدل ت صلليات إى سلللطات الدولللة املضلليفة بشللأ  الكيفيللة اللليت ميكلله 

ت إ فلاذ ال لا    هبا االستفادة مه اإلجنازات  ومعاجللة أوجلو ال صل ر يف الشلرطة وغريهلا مله وكلاال
 التابعة يا 



 

صة خا ية ال س يا س ثات ال ع ب الم وال س فظ ال يات ح ل ي عم تحدة ف م م ال شرطة األم         

 

 

28/44 14-21037 

 

أداتل  أساسليت  لتعايلا التلدريا  وتعتملدا  اعتمللادا  (21ملويشلكم الت جيلو وت لدل املشل رة - 86
كليللا علللى مصللداقية امل جللو أو املستشللار  وعلللى قدرتللو علللى الت اصللم مللع زمالئللو يف شللرطة الدولللة 

ق الفعاليلللة يف ت لللدل الت جيلللو املضللليفة  وفهلللم األهلللدا  العاملللة وكيلللف تتح لللق أملللر أساسلللي لتح يللل
وإسلللللداء املشللللل رة  والت جيلللللو عمليلللللة قلللللد تسلللللاعد الفلللللرد بتاويلللللدس باملعل ملللللات واملهلللللارات يف جملللللال 
خصصللو  وتلل فر إمكا يللة االطللال  علللى املعللايري الدوليللة لألمللم املتحللدة وتعللاز االمتثللال يللا  وتيسللر 

الت لللدم الللل ظيفي وتطللل ير ال لللدرات التعلللر  عللللى اللللامالء الللل طني  واللللدولي   وتسلللاعد يف حتديلللد 
ت يلللليم املخللللاطر واملكاسللللا   يللللم املشللللاكم وإجيللللاد حللللل ل يللللا  ويفاملهنيللللة  وتعللللاز املهللللارات يف حتل

تتبللع شللرطة األمللم املتحللدة   للا  وال ة اختيللار امل جللو ومتل للي الت جيللو وجيللري النظللر بعنايللة يف عمليلل
مللله املللل جه  املللل هل  ذوي املهلللارات  حملللدودا الت جيلللو  وجيلللا أ  تنشلللر علللددامش ليلللا يف مسلللألة 

 بعينهم  لية  مستهدفة بللا  ظراء رئيسي العا
 

 وضع ايياكم التنظيمية واإلدارية يف شرطة الدولة املضيفة  
إضللافة إى تعايللا قللدرة األفللراد  تب للى شللرطة األمللم املتحللدة علللى اطللال  باحلاجللة إى بنللاء  - 87

مللله هياكلللم أساسلللية ماديلللة وتنظيميلللة  وتنتظمهلللا  ظلللم  أو تعايلللا م سسلللات الشلللرطة الللليت تتلللألف
إداريللللة وق اعللللد وإجللللراءات  ورشيللللة اسلللل اتي ية وآليللللات رقابللللة  ولتح يللللق أقصللللى األئللللر ملللله جهلللل د 
اإلصلللال  املبلوللللة  ينبغلللي ت لللدل اللللدعم مللله أجلللم بنلللاء املهلللارات اإلداريلللة اتحمليلللة وإضلللفاء الطلللابع 

 امل سسي على إدارة التغيري 
رطة األمم املتحلدة شلرطة الدوللة املضليفة يف حتديلد العناصلر األساسلية ييكلهلا وتساعد ش - 88

التنظيملللي  ك ضلللع هيكلللم فعلللال للرتلللا واملرتبلللات و ظلللام لل قيلللة  ومللللا كا لللل ال لللدرات يف شلللرطة 
الدوللللة املضللليفة حملللدودة يف كثلللري مللله احللللاالت  ي جلللو االهتملللام اللل  حتديلللد وتعيللل  قيلللادة فعاللللة  

لتطلل ير الكفللاءات يف عيللع الرتللا ملله أجللم تعايللا عمليللة تطلل ير الشللرطة بصلل رة وت ضللع ال تيبللات 
 مستدامة 

وحفظ  ذلا إدارة املياا ية  واملش ياتإ  ت افر  ظم إدارية لد  م سسات الشرطة  مبا يف  - 89
بالفعاليلة والكفلاءة  ويركلا بنلاء  الس الت  وإدارة ش و  امل ظف   أمر أساسي لتح يلق أداء يتسلم

 سسات على تعايا ال درة اإلدارية لشرطة الدولة املضيفة  وميكه ال يام بللا باستخدام عناصلر امل
 أخر  لألمم املتحدة أوبالعمم مع الشركاء اخلارجي  

__________ 

ترد إرشادات مفيدة عه الت جيو وإسداء املش رة يف: دليلم التلدريا عللى الت جيلو وإسلداء املشل رة" الللي أعدتلو  (21مل 
 دائرة التدريا املتكامم التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم 
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ويف الكثللللري ملللله ج ا للللا التنميللللة امل سسللللية  فللللج  فللللرمل حصلللل ل عناصللللر شللللرطة األمللللم  - 90
سللعى إى إقامللة شللراكات مللع املللاا  الثنللائي  املتحللدة علللى األملل ال حمللدودة  وعليهللا  لللللا أ  ت

 واملتعددي األطرا  
 تعزيز الحكم الرشيد  المساءلة  النزا ة  

تسعى شرطة األمم املتحدة إى التأكد مله أ  بنلاء ال لدرات يت لاوز جملرد   لم املهلارات   - 91
غلللة األ يلللة يف بنلللاء ويعللاز النااهلللة والشلللرعية يف خلللدمات شلللرطة اللللدول املضللليفة  ومللله األجلللااء البال

امل سسلللات اسلللتعرا: إجلللراءات اإلدارة واملسلللاءلة والنااهلللة أو إ شلللاشها ألغلللرا: اإلدارة الداخليللللة 
واخلارجيلة للشلرطة  وتل يل شلرطة األملم املتحلدة االهتملام يف مرحللة مبكلرة لتللا اجل ا لا مله بنلاء 

املضليفة  بتعاياهلا قلدرات امل سسات اليت ميكه أ  تل دي إى تعايلا  ااهلة م سسلات شلرطة الدوللة 
تللللا امل سسلللات عللللى أ  تكللل   مسلللاءلة عللله أداء واجباتلللا  السللليما عنلللدما ترتكلللا ا تهاكلللات 
حل لل ق اإل سللا   وميكلله أ  يشللمم ذلللا دعللم اجلهلل د ال طنيللة الراميللة إى وضللع مللدو ات ل  اعللد 

ا  وت للدل التللدريا السللل ك  وحتسلل  املسللاءلة والرقابللة الداخليللة واخلارجيللة  وتن لليه هياكللم احللل اف
يف جمللال ح لل ق اإل سللا   وإجللراء فحلل  للسلل الت الشخصللية  وكفالللة متثيللم النسللاء واألقليللات  

 وضما  ج دة اإلدارة البيعية  وتعايا املساءلة املالية وضما ات مكافحة الفساد 
  تشلللكم اإلدارة والرقابلللة األمنيلللة عنصلللرا بلللال  األ يلللة يف منلللع التلللدخم السياسلللي يف شللل و  - 92

الشللرطة التنفيليللة  وتكفللم شللرطة األمللم املتحللدة أ  تبلللل أي جهلل د ترمللي إى إصللال  ال للدرات 
أو بنائهلللا عللللى املسلللت   الللل زاري  يف سلللياق إصلللال  قطلللا  األمللله األوسلللع  طاقلللا  وبالتعلللاو  ملللع 

 الشركاء املعني  
 
 تعا ن الشرطة  ال،يش - 8دال 

عمليلات حفلظ السلالم عنلدما يتعللق األملر  العناصر العسكرية شريا أساسي للشلرطة يف - 93
 بتهيعة بيعة تس دها السالمة واألمه واحلفان عليها  مبا يف ذلا محاية املد ي  

وهناك حدود يلا التعاو   ال سيما وأ  الشرطة املد ية حباجة إى أ  حتافظ على مظهرها  - 94
فللان علللى سلللطتها املعن يللة وئ للة املللدين املسللت م علله ال لل ات العسللكرية  ملله أجللم املسللاعدة يف احل

اجلمهلل ر الالزمللة لتح يللق الفعاليللة يف أعمايللا الشللرطية  وتتطلللا ال للدرة علللى احلفللان علللى املظهللر 
املدين لد  التشغيم البيين  وبناء عالقات ق ية ب  أفراد الشرطة وحفظة السالم العسلكري   ت از لا 

  (22ملعمليات حفظ السالممال الشرطة يف صعبا لكنو بال  األ ية لن ا  أع
وعلللى الللرغم ملله أ  شللرطة األمللم املتحللدة ميكلله أ  تسللهم يف إدارة النظللام العللام أو تلل فري  - 95

احلمايللة املاديللة للمللد ي  ملله التهديللدات املاديللة ال شلليكة  فللج  هنللاك حللدودا واضللحة ملللدة فعاليللة 
__________ 

  93و 92  الصفحتا  2003تعددة األبعاد  كا    األول/ديسمرب كتيا عه عمليات حفظ السالم امل (22مل 
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ت الللليت تت لللاوز فيهلللا أ شلللطة حفلللظ السلللالم الللليت تضلللطلع هبلللا شلللرطة األملللم املتحلللدة  ففلللي احللللاال
التهديللدات تلللا احلللدود أو تصللبه التهديللدات ذات طللابع عسللكري  ت لل م شللرطة األمللم املتحللدة 

ام مفهللل م بتسلللليم املسللل ولية إى قللل ات حفلللظ السلللالم التابعلللة لألملللم املتحلللدة العسلللكري  باسلللتخد
  (23ملحمدد سلفا لف  االشتباك

للتعللللاو  وحتلللدد الظللللرو  الللليت تبلللل  ويلللتم وضلللع ت جيهللللات خاصلللة بالبعثللللة حتلللدد طرائلللق  - 96
ب ض   من تتم عمليات   م املسل وليات  وتعلد هللس الت جيهلات يف مراحلم التخطلي  لكلم بعثلة 
وي افلللق عليهلللا بصللل رة مشللل كة كلللم مللله رئلللي  العنصلللر العسلللكري ورئلللي  عنصلللر الشلللرطة  وي لللدم 

 التدريا واملناورات بصفة مش كة على أساس منتظم 
ألمم املتحدة مه األصل ل الرئيسلية للبعثلة  وت لدم اللدعم يلا  مثلم مراكلا وتستفيد شرطة ا - 97

لتعللللاو  مللللع التحليللللم املشلللل كة التللللابع للبعثللللات  ومركللللا العمليللللات املشلللل كة  وخاصللللة يف سللللياق ا
  (24ملالعنصر العسكري للبعثة

 
 مقوق اانسان فن أعمال شرطة األمم المتحدة - 9دال 

تها وتعاياهلا أمل ر أساسلية لعملم عنصلر الشلرطة التلابع لألملم اح ام ح  ق اإل سا  ومحاي - 98
املتحللدة  ويكفلللم رشسلللاء عناصللر الشلللرطة أ  يكللل   عيللع أفلللراد شلللرطة األمللم املتحلللدة عللللى وعلللي 
بسياسلللة ح للل ق اإل سلللا  ملكتلللا مف ضلللية ح للل ق اإل سلللا  وإدارة عمليلللات حفلللظ السلللالم وإدارة 

ت يلللد هبلللا يف عمليلللات األملللم املتحلللدة حلفلللظ السلللالم الشللل و  السياسلللية  وإدارة اللللدعم امليلللداين  وال
 والبعثات السياسية 

وتللل فر مف ضلللية ح للل ق اإل سلللا  ملللدخالت بشلللأ  مشلللاريع اإلرشلللادات  ويف الت جيهلللات  - 99
و/أو يف إجلللراءات التشلللغيم امل حلللدة املتعل لللة باالحت لللاز  وعمليلللات التفتللليش  واسلللتعمال ال للل ة  

ق اإل سللا  وإجراءاتلللا  وتسللاهم يف إدمللاج ح لل ق اإل سلللا   للتأكللد ملله أ للا تسلللت يف معللايري ح لل  
كاملة يف عيع ج ا ا عمم شرطة األملم املتحلدة  وي لدم عناصلر ح ل ق اإل سلا  املشل رة بشلأ  

 الت جيهات األخر  اخلاصة بالبعثة مع ما ي تا عليها مه آئار يف جمال ح  ق اإل سا  

__________ 

يللرد شللر  للسللمات الفارقللة بلل  التهديللدات العسللكرية والتهديللدات غللري العسللكرية يف:السياسللة العامللة املن حللة  (23مل 
لعاملة املتعل ة بالسلطة وال يادة والسيطرة إلدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليلداين  وكلللا  السياسلة ا

املن حلللة املتعل لللة ب حلللدات الشلللرطة املشلللكلة يف عمليلللات األملللم املتحلللدة حلفلللظ السلللالم إلدارة عمليلللات حفلللظ 
 ( 2010آذار/مارس  1السالم/إدارة الدعم امليداين مل

  املبلادئ الت جيهيلة املتعل للة مبراكلا التحليللم املشل كة للبعثلات إلدارة عمليللات حفلظ السللالم/إدارة اللدعم امليللداين (24مل 
  7-2010  2010شباط/فرباير 
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ام املن طللة هبللم  قادريه/مللدرب  علللى معرفللة مللا يكلل   عيللع أفللراد الشللرطة  لللد  أداء املهلل - 100
يشللكم ا تهاكللا حل للل ق اإل سللا   وأ  يك  لل ا مسلللتعديه للتللدخم وف للا لت جيهلللات عمليللة السلللالم 
بشلللأ  اسلللتخدام ال للل ة  ول اليتهلللا  ووف لللا ألدوارهلللم ومسللل ولياتم اتحملللددة  وحللللدود اختصاصلللاتم 

ت واتبللا  اإلجللراءات املعملل ل هبللا  منللل بدايللة وقللدراتم  ويكفللم كبللار قللادة الشللرطة تلل فري التعليمللا
عملية حفظ السالم أو البعثة السياسلية  لت جيلو عملم أفلراد شلرطة األملم املتحلدة عنلدما ي اجهل   
ا تهاكللات حل لل ق اإل سللا  أئنللاء أداء هلللس املهللام  وي للدم تللدريا حمللدد يف جمللال ح لل ق اإل سللا  

 الت جيهي  بالتشاور مع عنصر ح  ق اإل سا   إى أفراد شرطة األمم املتحدة  أئناء تدريبهم
جيللري علللى الفلل ر تسلل يم أي مللااعم تللرد أو يالحظهللا عنصللر الشللرطة يف عملللو وميكلله  - 101

أ  تصلللم إى ا تهاكلللات حل للل ق اإل سلللا   ويبلللل  هبلللا عنصلللر ح للل ق اإل سلللا  ليتللل ى هللللا األخلللري 
عللل  احلللاالت  ميكلله أ  جتلللر  التح للق منهللا والتح يللق فيهلللا ومتابعتهللا  حسللا االقتضللاء  ويف ب

التح ي لللات وأعملللال املتابعلللة واللللدع  بصللل رة مشللل كة يف إطلللار تنسللليق يضلللطلع بلللو عنصلللر ح للل ق 
 اإل سا   وجيا اح ام مبدأ السرية على الدوام 

وخيضللع الللدعم اللللي ت دمللو شللرطة األمللم املتحللدة لت يلليم املخللاطر متشلليا مللع م تضلليات  - 102
العناية ال اجبة يف مراعاة ح  ق اإل سا  عند ت دل دعم مه األملم  سياسة األم  العام بشأ  بلل

املتحلدة إى قل ات أمنيلة غلري تابعلة يلا  وبالتشلاور ال ئيلق ملع عنصلر ح ل ق اإل سلا   ويكفلم أفلراد 
شلللرطة األملللم املتحلللدة املشلللارك   يف إ شلللاء خلللدمات شلللرطة وطنيلللة وتلللدريبها  وت يللليم احتياجاتلللا  

إدمللاج املعل مللات والتحللليالت واملعللايري املتعل للة حب لل ق اإل سللا  يف عيللع تلللا وت للدل املشلل رة يللا  
األ شطة  ويعمم عنصر ح  ق اإل سلا  جنبلا إى جنلا ملع شلرطة األملم املتحلدة لت لدل التلدريا 
يف جمللال ح لل ق اإل سللا  وت للدل الللدعم لعمليللات الفللرز اللليت جتللري علللى الصللعيد اللل طين خلللدمات 

 املتكاملة وغريها مه أجهاة إ فاذ ال ا    الشرطة اجلديدة أو 
وت نشلللأ آليلللات رميلللة بللل  عنصلللري الشلللرطة وح للل ق اإل سلللا  مللله أجلللم تيسلللري   - 103

التعللللاو  وتبللللادل املعل مللللات  وليبللللل  أحللللد ا اآلخللللر  ودعللللم واليللللات عمليللللات السللللالم والبعثللللات 
 ق اإل سلللا  يف السياسلللية عم ملللا  ويتعلللاو  مفللل : الشلللرطةعلى اللل  وئيلللق ملللع رئلللي  عنصلللر ح للل

جمللال التنبلل  باألزمللات  وحللاالت تصللاعد العنللف وا تهاكللات ح لل ق اإل سللا  اتحمتملللة  والتخطللي  
والتأهلا يلا يف حللدود واليتيهملا وقلدراتما  وحتللدد أدوار كلم عنصلر ومسلل ولياتو ب ضل    وت ضللع 

 إجراءات داخلية لضما  حت يق است ابات سريعة يف جمايل ال قاية واحلماية 
 است دام القوة - 10دال 

خالفللا للحالللة يف وحللدات الشللرطة املشللكلة  يكلل   أفللراد شللرطة األمللم املتحللدة   - 104
غللري مسلللح  يف معظللم عمليللات حفللظ السللالم والبعثللات السياسللية اخلاصللة  وينطبللق مللا يلللي يف 
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دات امل لام األول علللى بعثلات األمللم املتحللدة الليت حيمللم فيهلا شللرطة األمللم املتحلدة  وال سلليما وحلل
 الشرطة املشكلة  سالحا 

جيللا أ  متللارس شللرطة األمللم املتحللدة  مبللا يف ذلللا وحللدات الشللرطة املشللكلة  سلللطاتا  - 105
يف امتثللال صللارم ل للرار جمللل  األملله لألمللم املتحللدة  وغللري ذلللا ملله ال ئللائق الرميللة األخللر  اللليت 

ائفهم يف امتثللللال صللللارم تنطبلللق علللللى البعثلللة اللللليت كلفللل ا بالعمللللم فيهلللا  وجيللللا أيضلللا أ  يلللل دوا وظللل
  حل لل ق اإل سللا  الدوليللة  ومعللايري األمللم املتحللدة وق اعللدها يف جمللال منللع اجلرميللة والعدالللة اجلنائيللة

  (25ملواملعايري الدولية لعمم الشرطة
خيضللع اسللتخدام ال لل ة ملله جا للا شللرطة األمللم املتحللدة  مبللا يف ذلللا وحللدات الشللرطة  - 106

ألساسية السلتخدام ال ل ة واألسللحة الناريلة مله جا لا املل ظف  املشكلة للتنظيم مب جا املبادئ ا
  ومدو لللة ق اعلللد ”(املبلللادئ األساسلللية“املكلفللل  بج فلللاذ ال للل ا   ملاملشلللار إليهلللا فيملللا يللللي باسلللم 

مدو للللة ق اعللللد “السللللل ك للملللل ظف  املكلفلللل  بج فللللاذ ال لللل ا   ملاملشللللار إليهللللا فيمللللا يلللللي باسللللم  
الت جيهلللللات املتعل لللللة باسلللللتخدام ال للللل ة “عثلللللات معينلللللة  مثلللللم   والت جيهلللللات اخلاصلللللة بب”السلللللل ك

ويسللتند  شللر شللرطة األمللم املتحللدة  مبللا يف ذلللا وحللدات الشللرطة املشللكلة  ”  واألسلللحة الناريللة

__________ 

كملللا تلللرد  ضلللمه عللللة مصلللادر  يف األحكلللام ذات الصللللة للصلللك ك ال ا   يلللة التاليلللة: اإلعلللال  العلللاملي حل للل ق  (25مل 
كللللللا      10(  امللللللل ر  3-ألللللللف ملد 217اإل سللللللا  ملاللللللللي اعتمللللللد وأعللللللله مب جللللللا قللللللرار اجلمعيللللللة  العامللللللة 

ق املد يللللة والسياسللللية ملاعتمللللد مب جللللا قللللرار اجلمعيللللة (  العهللللد الللللدويل اخلللللامل بللللاحل   1948األول/ديسللللمرب 
آذار/مللللللللارس  23(  وهلللللللل  معاهللللللللدة  افلللللللللة منللللللللل 1966كللللللللا    األول/ديسللللللللمرب   16  يف 21-ملد2200
(  اتفاقيلللة مناهضلللة التعلللليا وغلللريس مللله ضلللرو  املعامللللة أو الع  بلللة ال اسلللية أو الالإ سلللا ية أو املهينلللة 1976

  وهلللي معاهلللدة  افللللة 1984كللا    األول/ديسلللمرب   10يف  39/46ملاعتمللدت مب جلللا قلللرار اجلمعيلللة العاملللة
  يف 44/25(  اتفاقيللة ح للل ق الطفللم ملاعتملللدت مب جللا قلللرار اجلمعيللة العاملللة1987حايرا /ي  يلللو  26منللل 
(  ال  اعلللد النم ذجيلللة 1990أيل ل/سلللبتمرب  2  وهلللي معاهلللدة  افللللة منلللل 1989تشلللريه الثلللاين/  فمرب  20

( بشلأ  منلع اجمللرم  ومعامللة 24-ملج( ملد663رار اجمللل  االقتصلادي واالجتملاعي الد يا ملعاملة السل ناء ملقل
(  جمم عة املبادئ املتعل ة حبماية عيع األشلخامل اللليه يتعرضل   ألي 1957مت ز/ي ليو  31اجملرم   امل ر  

مرب كلللا    األول/ديسللل  9  املللل ر  43/173شلللكم مللله أشلللكال االحت لللاز أو السللل ه ملقلللرار اجلمعيلللة العاملللة 
كللللا      14  امللللل ر  34/169(  مدو للللة ق اعللللد سللللل ك ملللل ظفي إ فللللاذ ال للللا   ملقرار اجلمعيللللة العامللللة 1988

(  املبلللادئ األساسلللية املتعل لللة باسلللتخدام ال للل ة واألسللللحة الناريلللة مللله جا لللا املللل ظف  1979األول/ديسلللمرب 
امللة اجمللرم  ورحبلل هبلا اجلمعيلة العاملة يف املكلف  بج فاذ ال  ا   ملم متر األمم املتحلدة الثلامه ملنلع اجلرميلة ومع

(  ق اعلللللد األملللللم املتحلللللدة ملعامللللللة السللللل ينات 1990كلللللا    األول/ديسلللللمرب   14املللللل ر   45/121قرارهلللللا 
  املرفللللللللق(  65/229والتللللللللدابري غللللللللري االحت ازيللللللللة للم رمللللللللات  ملق اعللللللللد بللللللللا ك ك ملقللللللللرار اجلمعيللللللللة العامللللللللة 

ة لل ضاء على العنف ضد املرأة يف جملال منلع اجلرميلة والعداللة اجلنائيلة  االس اتي يات النم ذجية والتدابري العملي
  مبلللادئ األملللم املتحلللدة الت جيهيلللة بشلللأ  العداللللة يف األمللل ر املتعل لللة باألطفلللال 65/228قلللرار اجلعيلللة العاملللة 

و مت ز/ي ليلللل 22  امللللل ر  2005/20ضللللحايا اجلرميللللة والشلللله د عليهللللا  قللللرار اجملللللل  االقتصللللادي واالجتمللللاعي 
  مبللللادئ األمللللم املتحللللدة وت جيهاتللللا بشللللأ  سللللبم احلصلللل ل علللللى املسللللاعدة ال ا   يللللة يف  ظللللم العدالللللة 2005

   املرفق 67/187اجلنائية  قرار اجلمعية العامة 
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وعملياتلللا  دائملللا إى مبلللادئ الضلللرورة والتناسا/مسلللت   احللللد األدن/ال للل ة التدرجييلللة واملشلللروعية 
األمللم املتحللدة إى محايللة حيللاة اإل سللا  وممتلكاتللو وحريتللو واملسللاءلة  وتللد  عيللع أعمللال شللرطة 

 وكرامتو 
مله املبلادئ األساسلية  تصلدر الت جيهلات اخلاصلة ببعثلات معينلة يف كلم  1ووف ا للف رة  - 107

حاللللة  ت ضللله اإلذ  الصلللادر إى شلللرطة األملللم املتحلللدة  مبلللا يف ذللللا وحلللدات الشلللرطة املشلللكلة  
ال لللل ة  علللللى أ  يشللللمم ذلللللا امل اصللللفات الدقي للللة لألسلللللحة  حبمللللم األسلللللحة الناريللللة واسللللتخدام

الناريللة  وغريهلللا مللله أصلللنا  معلللدات الشلللرطة وجهللات إ فلللاذ ال لللا     وتصلللدر  يف بدايلللة البعثلللة  
ت جيهللات ت نيللة تللنظم اسللتخدام ال لل ة يف شللرطة األمللم املتحللدة  وجيللا أ  تشللمم عيللع اجل ا للا 

ية بشللأ  ظللرو  اسللتخدام ال لل ة  وإدارتللا  وصلليا ة ملله املبللادئ األساسلل 11اللليت أئللريت يف الف للرة 
املعللللدات  وتصللللد ر جمم عتللللا ت جيهللللات مسللللت لتا   يف ضلللل ء االختالفللللات ال اضللللحة بلللل  تللللدريا 
وحللللدات الشللللرطة املشللللكلة وأفللللراد الشللللرطة الدوليللللة وقللللدراتم  ويعتللللرب ت سلللليع  طللللاق الت جيهللللات 

دوليللة حللال م قتللا بللدال ملله بللدال ملله أ  املتعل لة ب حللدات الشللرطة املشللكلة لتشللمم أفللراد الشللرطة ال
يكللل   تسللل ية ط يللللة األجلللم  وتشلللمم االسللل اتي يات املتكامللللة املتعل لللة حبمايلللة امللللد ي  والشلللرطة 
العسكرية املش كة واإلجراءات التشغيلية امل حدة أيضلا أحكاملا بشلأ  أدوار كلم مله أفلراد الشلرطة 

 الدولية ووحدات الشرطة املشكلة 
(  ي تضللللي اسلللتخدام ال للل ة ألغلللرا: اللللدفا  علللله 9مبلللادئ األساسلللية ملالف لللرة ووف لللا لل - 108

الللنف  "أال يسللتخدم مسلل ول  إ فللاذ ال لل ا   أسلللحة  اريللة ضللد األفللراد إال يف حللاالت الللدفا  علله 
الللللنف  أو للللللدفا  علللله آخللللريه معرضلللل  لتهديللللد وشلللليا بللللامل ت أو بجصللللابات خطللللرية  أو ملنللللع 

طلل ي علللى تديللد خطللري لللألروا   وإلل للاء ال للب  علللى شللخ  ارتكللا  جرميللة بالغللة اخلطلل رة تن
يشللكم خطللرا ملله  هلللا النلل   وي للاوم سلللطتهم  وال يكلل   ذلللا إال عنللدما تكلل   ال سللائم األقللم 
فعاليللة غللري كافيللة لتح يللق هلللس األهللدا "  وجيللا تطبيللق هلللا املبللدأ مللع الت يللد الصللارم باسللتخدام 

مللم املتحللدة  وباملهللام الصللادر هبللا تكليللف لشللرطة ال لل ة علللى النحلل  املفلل : ملله جمللل  األملله لأل
 األمم املتحدة وقدراتم  مبا يف ذلا وحدات الشرطة املشكلة 

 
 اان،از - 11دال 

 الشر ط األ لية للتناير الاعال  
: تتسلللم اجلهلل د املبلوللللة لتطللل ير الشلللرطة اتسللتمراسية عللللق ملللر الزمزاالبيللللة التمكينيلللة - 109

ا التااملللات مع لللدة علللادة ملللا تسلللتغرق علللدة سلللن ات  إ  مل تسلللتغرق ع للل دا  ولبنلللاء قلللدراتا بك  للل
وحت للللق االسللللتمرارية بفضللللم امللكيللللة ال طنيللللة  والسلللليما امل اف للللة علللللى املسللللت ي  السياسللللي واملهللللين 
والتخطي  للمرحللة اال ت اليلة  والتخطلي  املشل ك ملع شلركاء األملم املتحلدة ودعلم اجلهلات املاالة 
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وملله شللأ  الللدعم ال اسللع النطللاق امل للدم ملله اجملتمللع وملله املللاا  ألغللرا:  علللى املللد  الط يللم 
أ  يللل دي إى  –والللللي كثلللريا ملللا ي علللر  عنلللو يف شلللكم خطلللة لتطللل ير الشلللرطة  -تطللل ير الشلللرطة  

 تيعة بيعة ميكه التنب  هبا وم اتية جله د اإلصال  
   ظللل شلرطة األملم : ألسلبا  للي  أقلهلا التنلاو التواصل م  الم،تمعلات المحليلة - 110

املتحللللدة يف املاضللللي حتللللاول جاهللللدة التغلللللا علللللى   لللل  املعرفللللة باللغللللات اتحمليللللة وبث افللللة الدولللللة 
املضلليفة وجمتمعاتللا  وملله أجللم التصللدي لتحللدي االتصللال املباشللر مللع الللامالء ملله شللرطة الدولللة 

دة اسلل اتي ية املضلليفة وسلللطاتا وسللكا ا يف كثللري ملله منللاطق البعثللات  تضللع شللرطة األمللم املتحلل
اتصال  وت  م بتعي  م ظف  حملي   وتعملم ملع شلركاء حمليل  ك لادة اجملتمعلات اتحمليلة  ووسلائ  
اإلعالم  املدافع  عه ح  ق اإل سلا   وغلريهم مله اجلهلات املعنيلة ذات الصللة  وتنظلر يف وضلع 

ة ط يلللة يف البلللد ومللع بلرام  مشلل كة مللع وكلاالت األمللم املتحللدة وصلنادي ها وبراجمهللا امل جلل دة لفل  
 امل ظف  الدولي  وال طني  ذوي الصلة 

الكفلللاءة املهنيلللة: تسلللتطيع شلللرطة األملللم أ  تضلللطلع بفعاليلللة بلللأدوار م جهلللة اللل  تنفيلللل  - 111
مهللام معينلللة ملللادام عنصلللر الشللرطة ملللاودا بلللاخلربة الالزملللة لل يلللام مبهمللة حملللددة  مللله ذللللا ملللثال أ  

شللرطة شللرط أساسللي ل ضللع منللاه  دراسللية ولت للدل التللدريا  فللجذا تلل افر مل نلل  وخللرباء تللدريا لل
و فرت جمم علات املهلارات لعناصلر شلرطة األملم املتحلدة  فلج  التنفيلل الفعلال للتلدريا يف املسلائم 
املتصللللة بأعملللال الشلللرطة يصلللبه ميلللاة  سلللبية واضلللحة  وبالنسلللبة إى علللدد مللله األ شلللطة األخلللر   

شلللرطة  عللللى سلللبيم املثلللال  يف جملللاالت شللل و  املللل ظف  ميكللله ت ظيلللف قلللدرات مد يلللة مللله غلللري ال
والتث يلللف  واملياا يلللة  واملاليلللة  واملشللل يات  وإدارة امللفلللات واألصللل ل  وإ شلللاء ومسلللا سللل الت 
للمراسللللالت  وتكن ل جيللللات الطللللا الشللللرعي واملعل مللللات  ووضللللع السياسللللات  والعالقللللات مللللع 

 مبا يف ذلا الربجمة وإدارة التغيري  اجلهات املااة  وتعبعة امل ارد  وإدارة املشاريع 
يظلللم التلللدريا ر برنلللامج تعريالللن دوااالتلللدسيم أمنلللاء ال دمةاتسلللليم المهلللام  تلللواف - 112

السلللابق للنشلللر مسللل ولية ت لللع عللللى علللاتق الدوللللة املعلللرية  وتسلللتند عمليلللات األملللم املتحلللدة حلفلللظ 
فريهلللا بر اجملللا تعريفيلللا صلللارما السلللالم والبعثلللات السياسلللية اخلاصلللة إى التلللدريا السلللابق للنشلللر بت  

خاصللا بالبعثللة ألفللراد الشللرطة  يعكلل  علللى الل  كامللم األدوار واملسلل وليات املن طللة هبللم يف جمللال 
للو ال كيللا بصللفة خاصللة الل  م اضلليع الرصللد والت جيللو وبنللاء ال للدرات أئنللاء  ح لل ق اإل سللا   وي جا

علله تللاريخ منط للة البعثللة وئ افتهللا  التللدريا التعريفللي امل للدم ألفللراد شللرطة األمللم املتحللدة  فضللال 
  وجيلللري باسلللتمرار تطللل ير التلللدريا التعريفلللي وف لللا لتطللل ر (26ملبالتعلللاو  ملللع شلللرطة الدوللللة املضللليفة

__________ 

لالطللللال  علللللى مايللللد ملللله التفاصلللليم  ا ظللللر: املعللللايري الللللد يا للتللللدريا التعريفللللي  الصللللادرة علللله دائللللرة التللللدريا  (26مل 
 ليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين املتكامم/إدارة عم
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لل الية  وبالتشاور ملع شلرطة اللدول املضليفة  وحسلبما تسلمه بلو الظلرو   ميكله أ  تسلاعد فل ة 
يف عمليللة جتنيللد أفللراد جللدد  وي للدام ألفللراد التللداخم يف امل قللع بلل  األفللراد اجلللدد واألفللراد املغللادريه 

شرطة األمم املتحدة  خالل مدة خلدمتهم  تلدريا مت اصلم يف خمتللف اجمللاالت املتخصصلة  مله 
أجلللم تعايللللا مهللللاراتم  ويصلللدر رشسللللاء عناصللللر الشلللرطة ت جيهللللات يف جمللللال التلللدريا كللللم سللللنة  

  عللللى سلللبيم املثلللال  الت جيلللو وتعلللر: فلللرمل تلللدريا لألفلللراد العلللامل  يف اجمللللاالت ذات األول يلللة
وإسداء املشل رة  بالتشلاور ال ئيلق ملع املركلا املتكاملم لتلدريا أفلراد البعثلات  وي ل م رشسلاء عناصلر 
الشللرطة أيضللا بت جيللو أفللرادهم بجعللداد ملللكرات تسللليم املهللام  وت للارير  ايللة املهللام  ومللا إى ذلللا  

 ا ال ئائق ويرف  إخالء طر  األفراد املغادريه إى أ  ت دم تل
: يف مللا يتعلللق بشللرطة األمللم املتحللدة  يشللكم وجلل د جمم عللة متناميللة الللت مم المبللدإن - 113

مه الت جيهات  وإجراءات م حلدة صلارمة قبلم عمليلة النشلر  وتلدريا تعريفلي وتلدريا مت اصلم  
علللى وقيللادة ق يللة يف البعثللات  ع امللم حامللة خفللف اآلئللار الناعللة علله تطبيللق  لل  وطنيللة متباينللة 

السللالمة العامللة وتطلل ير الشللرطة  وميكلله أ  تسللاعد  فلل  التللدابري هلللس يف احلللد ملله اآلئللار امل تبللة 
علللى تلل اتر عمليللات تنللاو  أفللراد شللرطة األمللم املتحللدة  ملله ذلللا مللثال احتمللاالت عللدم االتسللاق 
ة وف للدا  اللللاكرة امل سسللية  وخاصللة مللا يتصللم بلللربام  تطلل ير الشللرطة وتللدريبيها اللليت تشللمم علللد

فللل ات تنلللاو   إضلللافة إى ذللللا  فلللج  حتديلللد ال ظلللائف الرئيسلللية الللليت يلللا أ يلللة خاصلللة يف كفاللللة 
م اصللة اجلهل د املبلوللة وعمليلات الت ظيلف االسل اتي ي عللى امللد  البعيلد  ميكله أ  يسللاعد يف 

 خفيف اآلئار السلبية الناعة عه عمليات التناو  
دة ملللل ردا غللللري بللللاهظ التكلفللللة  سللللبيا ملللله امللللل ارد : تشللللكم شللللرطة األمللللم املتحللللالمللللواسد - 114

املم للللة  وتعتملللد  إى حلللد بعيلللد  عللللى التم يلللم الللللا   غلللري أ  اللللدول املضللليفة كثلللريا ملللا تكللل   
حمللدودة املللل ارد املاليلللة يف الفلل ات الللليت تع لللا النااعللات  وهلللي تعتملللد كثللريا عللللى اللللدعم اخللللارجي 

لللللدويل املسللللتمر ميكلللله أ  حيللللد  تللللأئريا كبللللريا يف حللللن بالنسللللبة إى أبسلللل  النف للللات  فالتم يللللم ا
عمليللات إصللال  الشللرطة  ولللللا  جيللا أ  تكلل   البعثللات  منللل البدايللة  يف وضللع ميك نهللا ملله 
دعللللم مشللللاريع بنللللاء ال للللدرات األساسللللية بطري للللة قابلللللة للتنبلللل  هبللللا ودائمللللة  وذلللللا إمللللا مباشللللرة  

قاملللللة شلللللراكات ملللللع اجلهلللللات الفاعللللللة باالسلللللتفادة مللللله املياا يلللللات امل لللللررة  أو ب ضلللللع ترتيبلللللات إل
األخلللر   وينبغلللي أيضلللا ت جيلللو عنايلللة خاصلللة إى مسلللألة ال لللدرة عللللى الت اصلللم باللغلللات ووسلللائم 

 الن م اتحملية 
: حسلا اإلمكلا   تكل   اجلهل د املبلوللة يف تطل ير التكامل فن نلام العدالة ال،ناإية - 115

ا  األملللله وإصللللالحو  إذ أ  ذلللللا قللللد الشللللرطة منسلللل مة مللللع  ظللللم العدالللللة والسلللل    وإدارة قطلللل
ي لل : يف  ايللة املطللا  أي إجنللازات حت  للل يف أعمللال الشللرطة وإ فللاذ ال للا     ويشللكم تعيلل  



 

صة خا ية ال س يا س ثات ال ع ب الم وال س فظ ال يات ح ل ي عم تحدة ف م م ال شرطة األم         

 

 

36/44 14-21037 

 

قدرة دائمة لش و  العلدل واإلصلالحيات  لتكم لم ال لدرة الشلرطية الدائملة التابعلة لشلعبة الشلرطة  
 عمليات إ شاء البعثات  خط ة أساسية ا  إجياد    شامم لتثبيل سيادة ال ا    يف 

: متشلليا مللع سياسللات األملل  العللام بشللأ  عمليللات األمللم ت طللي  المرملللة اتنتقاليللة - 116
التلللدرجيي للبعثلللات أو سلللحبها  ت للل م شلللرطة األملللم املتحلللدة  املتحلللدة اال ت اليلللة يف سلللياق اخلفللل  

 لللرد صلللدور بتحديلللد أهلللدا  واضلللحة وملللا يلللرتب  هبلللا مللله م لللايي  األداء  وضلللع معلللايري ملللثال  مب
تكليللف ب اليللة مللا  وجيللري اسللتعرا: هلللس املعللايري با تظللام ل يللاس الت للدم اتحمللرز  وعنللد االقتضللاء  
تعلديلها  ويعلين خفل  البعثلة وسلحبها  يف كثلري مله األحيلا   إجلراء تعلديم كبلري  أو بلدء أ شلطة 

كلل   بر للام  أو حللدو  زيللادة كبللرية فيهللا لللد  الشللركاء الللداخلي  واخلللارجي  علللى حللد سلل اء  وي
األمللللم املتحللللدة اإللللللائي  ومكتللللا األمللللم املتحللللدة املعللللين باملخللللدرات واجلرميللللة  واملنظمللللة الدوليللللة 
للشلللرطة اجلنائيلللة الدوليلللة  والشلللركاء اإلقليميللل    كاالحتلللاد األفري لللي واالحتلللاد األورو   جلللاءا مللله 

دة اجلهلللل د  عمليللللات الت يلللليم والتخطللللي  منللللل بدايللللة  شللللر شللللرطة األمللللم املتحللللدة  لضللللما  وحلللل
 والتسليم السل  ملس وليات شرطة األمم املتحدة يف سياق اخلف  التدرجيي للبعثة وسحبها 

 
 الترتيم  تحديد األ لويات  

  وتشلللمم خطللل  بنلللاء قلللدرات الشلللرطة ت ييملللا يبلللدأ بنلللاء ال لللدرات يف أول فرصلللة ممكنلللة - 117
علال للعملم ملع ملاا  ئنلائي  ملوال لل درات الليت سلبق ت لدميها يف إطلار ترتيبلات ئنائيلة  وت سليم ف

سليما امللاا   عللى امللد  البعيلد(  واحلاجلة إى خللرباء يف جملال الشلرطة املد يلة للعملم ملع املللاا  
 الثنائي  لكفالة التكامم 

حلللن لللل  كا لللل يف شلللكم بنلللاء  -وكثلللريا ملللا تكللل   ال لللدرة عللللى اسلللتيعا  املسلللاعدات  - 118
دول املتللللأئرة بالنااعللللات  واسللللتنادا إى ت يلللليم لل للللدرات ال ائمللللة  حمللللدودة للغايللللة يف اللللل -ال للللدرات 

تنظللر شللرطة األمللم املتحللدة بعنايللة يف كيفيللة ترتيللا جهلل د بنللاء ال للدرات وحتديللد أول ياتللا لت نللا 
حدو  زيادة مفرطة يف عدد أفراد الدولة املضليفة وم سسلاتا  وهللا يسلتدعي أيضلا إجلراء تنسليق 

املشلارك  يف بنلاء ال لدرات  ويعلاز احلاجلة إى منطللق واضله يل دي إى وئيق مع الشركاء اآلخلريه 
حت يللق تلل زر  بللم وإى جتنللا  شلل ء طلبللات منافسللة علللى قللدرة ت اجللو بالفعللم ضللغ طا لللد  الدولللة 

 املضيفة 
ورهنللا مبلللا يتللل افر مللله مهلللارات للللد  شلللرطة الدوللللة املضللليفة  وبتللل افر ملللدرب  ومل نللل  يف  - 119

ملتحللدة  ت لل م شللرطة األمللم املتحللدة ب تيللا أول يللات التللدريا علللى املهللارات عنصللر شللرطة األمللم ا
 األساسية ألعمال الشرطية يف مرحلة مبكرة 
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 نمواج للترتيم  تحديد األ لويات  
 

يبلل  الرسللم البيللاين أد للاس املتعلللق بللالنه  امللل جا يف  - 120
  ويبلللدأ بنلللاء ال لللدرات بالتلللدريا عللللى املهلللارات 119الف لللرة 
طية األساسللللية  وحتديللللد الرشيللللة واألهللللدا  االسلللل اتي ية الشللللر 

لشللللرطة الدولللللة املضلللليفة  ومللللع حتسلللله قللللدرات شللللرطة الدولللللة 
املضللليفة ي ضللللطلع مبهللللام أكثللللر تطلللل را يف جمللللال بنللللاء ال للللدرات  

 تد  إى حت يق أهدا  اس اتي ية 

 
األهلللللللللللللللللللللدا  
 االس اتي ية

ال تسللللللللللللللللللللبا 
 إزعاجا

 أصعا 
   
العمللللللللم يبللللللللدأ  أيسللر 

 مه هنا
 مستحسنة

 أقللللللللللللللم أ يللللللللللللللة     أهم
  

 الشرااات  
 شللرطةتعمللم   الشلرااة علللق أسللا شلرطة األمللم المتحلدة تقللدم المسللاعدة الشلرطة  - 121

الشللركاء املسللا    ويف حالللة  لللد الشللرطة لتطلل ير واضلله منطلللق حتديللد ملله أجللم  األمللم املتحللدة
عمليلللات حفلللظ السلللالم الللليت تت الهلللا يف املسلللا ة  ت أو العناصلللر الدوليلللةمللله ال كلللاالوجللل د علللدد 

ل هلللل د ل  الت جيللللو والتنسلللليق االسلللل اتي ييف مللللا يتعلللللق بشللللرطة األمللللم املتحللللدة  حتللللدد املسلللل ولية 
شللللرطة األمللللم املتحللللدة أو سلللل اء أ يطللللل تلللللا املسلللل ولية بب جللللو عللللام   الراميللللة إى تطلللل ير الشللللرطة

علللللى الصللللعيد  ملللله حيلللل  ك  للللو كيا للللا رئيسللللياكيللللا  أي  مالءمللللة مللللد  ويت قللللف شللللريا آخللللر  ب
الللليت مت الت صلللم إليهلللا يف رحللللة ااملعللللى املللل ارد البشلللرية واملاليلللة املتاحلللة  و   يف كلللم حاللللة  ال طلللري

دد حتللللوع امللللم أخللللر   إ  العامللللم الرئيسللللي هلللل  أ    السللللياق السياسلللليو عمليللللة تطلللل ير الشللللرطة  
 الشرطة اليت ت دمها  املساعدةيف تعايا االتساق لع آليات املس ولية واملساءلة ب ض    وأ  ت ض

 
  المهطلحات  التعاسيف -  اء 

ات الالزملللة للعملللم بفعاليلللة مللله أجلللم حت يلللق الغايللل امليسلللرة ظلللرو والواملللل ارد والعالقلللات  اجللللدارة ال درات:
  (27ملاملت خاة

بنلاء ال لدرات امل سسلات    ويسلتهد علالس لدرات املللك رة أالاجله د الراميلة إى تعايلا عناصلر  بناء ال درات:
  التمكينية مواألفراد بيعته

وحللللللللللللدة الشللللللللللللرطة 
 املشكلة:

سللالمة وأملله  وتكفللمت للدم الللدعم إى عمليلات األمللم املتحللدة   متالمحللة وحلدات شللرطة متن لللة
 م ظفي األمم املتحدة والبعثات  وال سيما يف إدارة النظام العام 

طة أو أفللراد إ فللاذ ال للا    املعينلل  خلدمللة األمللم املتحللدة بجعللارة ملله حك مللات أحللد أفللراد الشللر  :الشرطة أفراد
 الدول األعضاء  بطلا مه األم  العام 

__________ 

 Brinkerhoff, D.W. “Developing Capacity in Fragile States,” Public Administration andمسلتمد ملله:  (27مل 

Development, 30, 66-78 (2010)  
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 جاء مه بناء ال درات  ا ظر أعالس  بناء امل سسات

 املكللللللف املسللللل ول
 ا   بج فاذ ال 

حيات املخ للللللة عيلللللع مسللللل ويل ال لللللا     سللللل اء املعينللللل  أو املنتخبللللل   اللللللليه ميارسللللل   الصلللللال
للشللرطة  خاصلللة صلللالحيات االعت لللال أو االحت لللاز  ويف البلللدا  الللليت متلللارس فيهلللا السللللطات 

  التابعلللة للدوللللةأم ال  أو متارسلللها قللل ات األمللله   ظاميلللةالعسلللكرية مهلللام الشلللرطة  سللل اء كا لللل 
  يعترب تعريف مس ول إ فاذ ال ا    شامال للضباط العامل  يف هلس اخلدمات

 عمليلللللللللللللللة حفلللللللللللللللظ
 السالم:

   دها إدارة عمليات حفظ السالم تعملية 

ووكللللاالت الشللللرطة 
إ فللللللللللللللاذ ال للللللللللللللا    

 األخر :

الشلللرطة واللللدرك واجلملللارك واي لللرة واحللللدود  فضلللال عللله هيعلللات الرقابلللة ذات خلللدمات تشلللمم 
 الصلة  مثم وزارات الداخلية 

شللللرطة الأفرقللللة و   الشللللرطة أفللللراد   أيملللله البعثللللات عيللللع أفللللراد شللللرطة األمللللم املتحللللدة يف بعثللللة عنصر الشرطة:
  و/أو وحدات الشرطة املشكلة املتخصصة

إصللللال   بال يللللام بعمليللللاتلدولللللة مضلللليفة  التابعللللة شللللرطة ال خللللدمات اجلهلللل د الراميللللة إى تعايللللا تط ير الشرطة
 إطار بناء ال درات يف  وإعادة هيكلة

أو  إخلللاللدو  أي مللله األساسلللية  همسلللكا  ح لل قالممارسلللة الشلللرطة الراميلللة إى تيسللري أعمللال  إدارة النظام العام:
 تلحق هبا أضرارا السالمة العامة أو  أي جتمعات مه أ  تددومنع  ع ائق ال داعي يا

والغيللللللا  الفعلللللللي لل رميللللللة   التامللللللة التن للللللمسللللللمه حبريللللللة تلللللل فري األملللللله علللللللى أسللللللاس يلللللل مي لي السالمة العامة:
 واالضطرابات 

فيو عيع األشخامل وامل سسلات والكيا لات  العاملة واخلاصلة  مبلا يف ذللا  مبدأ للحكم يك   سيادة ال ا   :
لللتكم يف   الدولللة ذاتلللا  مسللل ول  أملللام قلل ا   صلللادرة علنلللا  وتطب لللق علللى اجلميلللع بالتسلللاوي وحي 

إطارهللا إى قضللاء مسللت م  وتتفللق مللع ال  اعللد واملعللايري الدوليللة حل لل ق اإل سللا   وي تضللي هلللا 
بري لكفاللة االلتلاام مببلادئ سليادة ال لا    واملسلاواة أملام ال لا    واملسلاءلة املبدأ كللا اخاذ تلدا

أمللام ال لللا     والعللدل يف تطبيلللق ال للا     والفصلللم بلل  السللللطات  واملشللاركة يف صلللنع ال لللرار  
والي لللللل  ال للللللا  ين  وجتنللللللا التعسللللللف  والشللللللفافية اإلجرائيللللللة وال ا   يللللللة ملت ريللللللر األملللللل  العللللللام 

(S/2004/616  
ريلللللللللللللللللللق شلللللللللللللللللللرطة ف

 متخص 
لعمللم مللع األمللم املتحللدة   علللى   مكلللف باخاصللة بالشللرطة متخصلل  يف جمللاالتفريللق خللرباء 

األمل  مله أو جمم عة مه الدول األعضاء بناء عللى طللا  جا ا بلد مبفردسسبيم اإلعارة مه 
 العام 

بعثلللللللللللللللة سياسلللللللللللللللية 
 خاصة

 عملية تسريها إدارة الش و  السياسية

شللللللللللللللللرطة األمللللللللللللللللم 
 :املتحدة

 أفللرادامل للر يف شللعبة شللرطة األمللم املتحللدة ملمبللا يف ذلللا قللدرة الشللرطة الدائمللة( و  ملل ظفيمم شللت
 البعثات يف عناصر شرطة األمم املتحدة 

شلللللللللللللللرطة عنصللللللللللللللر 
 األمم املتحدة:

 شرطة األمم املتحدة منظمة  يف عملية سالم

 
 المراج  -  ا  

 المراج  التنليمية أ  العليا  
-A/55/305عمليلللات األملللم املتحلللدة للسلللالم مل"ت ريلللر اإلبراهيملللي"( ت ريلللر الفريلللق املعلللين ب • 

S/2000/809  21   2000آ /أغسط  
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سللليادة ال لللا    والعداللللة اال ت اليلللة يف جمتمعلللات النللللاا  وجمتمعلللات ملللا بعلللد النللللاا   ت ريلللر  • 
  2004آ /أغسط   S/2004/616  23األم  العام  

تحللدة يف دعللم إصللال  قطللا  األملله  ت ريللر األملل  ضللما  السللالم والتنميللة: دور األمللم امل • 
  2008كا    الثاين/يناير   A/62/659-S/2008/39  23العام  

ملللكرة ت جيهيللة صللادرة علله األملل  العللام:  لل  األمللم املتحللدة للمسللاعدة يف جمللال سلليادة  • 
  2008 يسا /أبريم  1ال ا     

  ST/SGB/2010/1ظ السللللللالم   شللللللرة األملللللل  العللللللام بشللللللأ  تنظلللللليم إدارة عمليللللللات حفلللللل • 
 2010شباط/فرباير  5

كللللا    األول/ديسلللللمرب   A/66/615  15ت ريللللر األملللل  العللللام علللله شلللللرطة األمللللم املتحللللدة   • 
2011  

 السياسات العامة اات الهلة  
السياسللللات اللللليت تتبعهللللا إدارة عمليللللات حفللللظ السللللالم بشللللأ  تعللللداد وحتديللللد املسلللل ول   • 

  12-2006  املرجع:ش  2006حايرا /ي  يو  23املكلف  بج فاذ ال ا     
السياسلللللات الللللليت تتبعهلللللا إدارة عمليلللللات حفلللللظ السلللللالم بشلللللأ  ت لللللدل اللللللدعم إلصلللللال   • 

كللللللللا      18الشللللللللرطة ووكللللللللاالت إ فللللللللاذ ال للللللللا    وإعللللللللادة هيكلتهللللللللا وإعللللللللادة بنائهللللللللا  
  30-2006  املرجع: 2006األول/ديسمرب 

ظ السلالم بشلأ  ت لدل اللدعم لفحل  مسل ويل السياسات اليت تتبعها إدارة عمليلات حفل • 
  املرجلللللللع: 2008شلللللللباط/فرباير  12الشلللللللرطة ومسللللللل ويل إ فلللللللاذ ال للللللل ا   اآلخلللللللريه   

2008-03  
السياسلللللات الللللليت تتبعهلللللا إدارة عمليلللللات حفلللللظ السلللللالم وإدارة اللللللدعم امليلللللداين املتعل لللللة  • 

شللباط/فرباير  15  بالسلللطة وال يللادة والسلليطرة يف عمليللات األمللم املتحللدة حلفللظ السللالم
  04-2008  املرجع: 2008

إجلللراءات التشلللغيم امل حلللدة امل قتلللة إلدارة عمليلللات حفلللظ السلللالم وإدارة اللللدعم امليلللداين  • 
كلللللللا    الثاين/ينلللللللاير   25املتعل لللللللة باالحت لللللللاز يف عمليلللللللات األملللللللم املتحلللللللدة للسلللللللالم  

  06-2010  املرجع إلدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين: 2010
املبللللادئ الت جيهيللللة إلدارة عمليللللات حفللللظ السللللالم وإدارة الللللدعم امليللللداين املتعل للللة مبراكللللا  • 

  السياسلللللة العاملللللة املن حلللللة 07  2010شلللللباط/فرباير  1التحليلللللم املشللللل كة للبعثلللللات  
إلدارة عمليللات حفللظ السللالم وإدارة الللدعم امليللداين  املتعل للة ب حللدات الشللرطة املشللكلة 
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-2009  املرجلللع: 2010آذار/ملللارس  1ملللم املتحلللدة حلفلللظ السلللالم  يف عمليلللات األ
32  

مفهلل م العمليللات إلدارة عمليللات حفللظ السللالم/إدارة الللدعم امليللداين يف مللا يتعلللق حبمايللة  • 
  2010 يسا /أبريم  9املد ي  يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  

ة يف مراعللللاة ح لللل ق اإل سللللا  عنللللد ياسللللات األمللللم املتحللللدة بشللللأ  بلللللل العنايللللة ال اجبللللس • 
 ( 2011ت دل دعم األمم املتحدة إى ق ات أمنية غري تابعة يا مل

 الرصد  اتمتثال - زاا 
دارة عمليلات حفلظ السلالم  وملدير شلعبة الشلرطة إل التلابعمستشار ش و  الشلرطة يت ى  

 لس ال ئي ة يرصد االمتثال 
 اتتهالجهة  - حاء 

مكتللا سلليادة ال للا    و شللعبة الشللرطة  و السلل اتي ية والتطلل ير  رئللي  قسللم السياسللات ا 
 إدارة عمليات حفظ السالم و وامل سسات األمنية  

 األحدا  تسلسل -طاء  
 :الت قيع على امل اف ة

 تاريخ امل اف ة:
 الت قيع على امل اف ة:

 تاريخ امل اف ة:
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 املرفق

 
 
 
 
 

 

 ال يادة
 

 ااداسة العمليات
 

بناء القدسات 
  ا تطوير 

 
 العامة السالمة

 التح ي ات
 العمليات اخلاصة

أعمال الشرطة اجملتمعية 
 املنحى

 خدمات الشرطية
 خلدمات التمكينيةا

 لأعما بشأ  وضع سياسات
 املساءلة/اإلدارة الشرطة

مشاركة أصحا  
 املصلحة

 الش و  العامة/الت عية
 

التخطي  
 االس اتي ي

 
مشاركة اجملتمعات 

 اتحملية
 

 ييمالرصد والت 
اإلشرا  على  

 املشاريع
 

ل جستيات جهة 
 التنسيق

 السل ك واال ضباط
مش يات جهة  

 التنسيق
 امل ارد البشرية

الش و  املالية جلهة 
 التنسيق

الت جيو التعريفي 
 والتدريا

 املساءلة
 

تكن ل جيا املعل مات 
 واالتصاالت

 رفاس امل ظف 
 إدارة الس الت
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 العمليات: املهام

 

 العمليات اخلاصة  تي االتح  السالمة العامة

أعمال الشرطة امل جهة ا  
اجملتمعات اتحملية وال ائمة على 

  املعل مات والتحليالت 
       
 مركا العمليات 

  تسيري الدورياتملمبا يف ذلا الدوريات
 الراكبة(

 إدارة النظام العام 

 املرور والسالمة يف الطرقات 

 اط التفتيش    

  ا وحبرا(إدارة احلدود ومراقبتها ملج ا وبر  

 محاية م ظفي األمم املتحدة ومراف ها  

 اط التفتيش   

  احلراسة الثابتة 

  محاية ح  ق اإل سا   مبا يف ذلا
ح  ق اإل سا  للمد ي  املعرض  
للتهديد بالعنف اجلسدي  والفعات 

 املستضعفة

   وحداتK-9 

 التح ي ات اجلنائية 

  املخابرات اجلنائية 

 حتليم اجلرائم 

   جرائم احلر 

 اجلرمية املنظمة 

   اإلرها 

 العنف املنايل 

  جرائم العنف اجلنسي والعنف
 ال ائم على     اجلن 

  قضاء األحدا 

 الطا الشرعي 

 

 لتخل  مه األجهاة املنف رةا 

 العمليات السرية 

  محاية الشه د 

 فريق األسلحة واألساليا التكتيكية اخلاصة  

 ت دل املساعدة يف العمليات اال تخابية 

  الصغرية واألسلحة اخلفيفة/ ا  األسلحة
 السال 

 أمه كبار الشخصيات 

 مكافحة احلريق 

  م اجهة حاالت الط ارئ والك ار 

النه  الشاملة يف تناول عيع املهام 
 التنفيلية األخر 
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 بناء ال درات وتنميتها: املهام

 خلدمات التمكينيةا اخلدمات الشرطية
ع السياسللللللات بشللللللأ  أعمللللللال ضللللللو 

 مشاركة أصحا  املصلحة ساءلة/اإلدارةامل الشرطة

  إجراء حتليم لالحتياجات
 ومناقشتها وامل اف ة عليها

  تدريا قادة الشرطة
 وت دل املش رة يم

   التنسيق مع املاا
 اآلخريه

  تصميم دوريات أمنية
 للم تمعات اتحملية

  إعداد وتنفيل تدريا يف
 جمال التح ي ات

  إعداد وتنفيل تدريا على
 شاريعإدارة امل

   إعداد وتنفيل تدريا
 على املهارات املتخصصة

  إعداد دورة دراسية
 للش و  اجلنسا ية

   ت دل مفه م ألعمال
الشرطة يف اجملتمعات 

 اتحملية
  جتريا مبادرات ملنع

اجلرمية ولسالمة اجملتمعات 
 اتحملية

 حتس    عية اتحماكمات 
 حتس    عية املخابرات 
 حتس  ت قيل االست ابة 

   و  عيتهاللح اد
  وضع ل ذج حملي لفهم

اجلرمية العابرة للحدود 
 ال طنية

  كفالة ت افر ال درة على
 محاية م قع اجلرمية

  إ شاء مكتا لدعم
 الضحايا

  إ شاء مركا لالتصاالت
 الالسلكية

 حتس  إعداد األدلة 
  تعايا عمليات إدارة

 ال ضايا

  إجراء حتليم لالحتياجات
 ومناقشتها وامل اف ة عليها

   املساعدة يف إعداد املياا ية
 ل  ات الشرطة

 التنسيق مع املاا  اآلخريه 
 شراء املعدات 
 اتصميم خمافر شرطة وبناشه 
  إعداد وتنفيل تدريا يف

 جمال إدارة املشاريع
  إعداد وتنفيل دورة لتدريا

 رب املد
   إعداد دورة دراسية للش و

 اجلنسا ية
  وضع بر ام  لصيا ة املرافق

 واملعدات
 لت نيدوضع سياسة ل 

ومعايري الختيار اجملنديه 
وجمم عة أدوات لتدريا 

 املرشح 
  وضع وتعايا  ظام أساسي

عملي للمرتبات وامل ارد 
 البشرية

  كفالة استدامة النظم
 اإلدارية

  جتهيا م ر الشرطة
 باحل اسيا

  وضع وتنفيل أ ظمة داخلية
 فعالة

  إ شاء مركا لالتصاالت
 الالسلكية

  وضع سياسات وآليات لفرز
 اجملنديه

  حتس  إدارة البيا اتملأي
 إحصاءات اجلرمية(

  جتديد خمافر الشرطة
 ومراف ها األخر 

  استعرا: م ررات م اد
التدري  ودورات التدريا 

  إجراء حتليم لالحتياجات
 ومناقشتها وامل اف ة عليها

  ت دل املساعدة للمشاورات العامة
 املتعل ة بأعمال الشرطة

  تنسيق األ شطة املتعل ة بتح يق
 تكامم قطا  العدالة والس   

   إجراء دراسة است صائية لل ق  
 على تص رات اجملتمعات اتحملية

 التنسيق مع املاا  اآلخريه 
  إعداد وتنفيل تدريا يف جمال إدارة

 املشاريع
    إعداد دورة دراسية للش و

 اجلنسا ية
  ت دل الدعم ل ضع ل ذج ألعمال

 الشرطة على الصعيد اتحملي
  ت دل املساعدة يف صياغة

 سياسات بشأ  استخدام ال  ة
 ت يد باملعايري استعرا: مد  ال

 الدولية حل  ق اإل سا 
  استعرا: التشريعات والسياسات

املتصلة بدور الشرطة وسلطاتا 
 وإجراءاتا

 ت دل الدعم إلصالحات الشرطة 
  :ت دل الدعم لعملية استعرا

 إصال  قا    الشرطة
   ت دل الدعم إلجراء ح ار بشأ

 السياسات املتعل ة بأعمال الشرطة
 ولصياغتها 

 الدعم ملشاركة الشرطة يف  ت دل
 خط  التنمية ال طنية

  دعم إدماج الشرطة يف عمليات
 املياا ية ال طنية 

   حتديد عيع العامل  يف جمال
 اخلفارة الشرطية يف البلد

  دعم إقامة رواب  ب  الشرطة
 وآليات العدالة الت ليدية 

 اإلبالت عه الت دم اتحمرز 

  إجراء حتليم لالحتياجات
 وامل اف ة عليهاومناقشتها 

 التنسيق مع املاا  اآلخريه 
  وضع وتنفيل مدو ة ل  اعد

 السل ك يف التدريا
  إعداد وتنفيل تدريا يف جمال

 إدارة املشاريع
   إعداد دورة دراسية للش و

 اجلنسا ية
 حتس  اييكم التنظيمي 
  حتس  ئ افة اخلدمات التنفيلية

 العليا وممارساتا 
 تعل ة تعايا مدو ة الشرطة امل

 بأألخالق وال يم
  تعايا اآلليات الداخلية للحكم

 ومكافحة الفساد
  دعم املساءلة أمام سلطة

 إشرا  خارجية 
 اإلبالت عه الت دم اتحمرز 

  مساعدة ق ة الشرطة على العمم مع حك متها
 وال كاالت األخر  ذات الصلة

  إجراء حتليم لالحتياجات ومناقشتها وامل اف ة
 عليها

  ملاا  اآلخريهالتنسيق مع ا 
 إعداد وتنفيل تدريا يف جمال إدارة املشاريع 
 إعداد دورة دراسية للش و  اجلنسا ية 
 دعم االتصال باملبادرات اإلقليمية  
  دعم إقامة شراكات مع املنظمات غري

 احلك مية 
  وضع بروت ك الت وإجراءات لتعايا دعم

 الضحايا وإحاالتم إى اجلهات املعنية 
   عية اجملتمعات اتحمليةت  لوضع برام  
  ل كاالت احلك مية األخر  ات دل الدعم إى

ملاجلمارك واي رة واحل ر الصحي ومصائد 
 األماك واييعات البحرية  وما إى ذلا(

  ت دل الدعم إى اآلليات اجملتمعية ملنع اجلرمية
 وم اجهتها 

  ت دل الدعم للشرطة اتحملية للعمم مع
 اجملم عات النسائية

 ل الدعم للشرطة اتحملية للعمم مع الكنائ ت د 
  دعم إدماج الشرطة يف عمليات املياا ية  ال طنية 
  حتديد عيع العامل  يف جمال اخلفارة الشرطية

 يف البلد 
  دعم إقامة رواب  ب  الشرطة وآليات العدالة

 الت ليدية
  تعايا إدراج مسائم السالمة اجملتمعية يف

   البلدياتلى مست  ع عمليات التخطي 
 اإلبالت عه الت دم اتحمرز 
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 بناء ال درات وتنميتها: املهام

 خلدمات التمكينيةا اخلدمات الشرطية
ع السياسللللللات بشللللللأ  أعمللللللال ضللللللو 

 مشاركة أصحا  املصلحة ساءلة/اإلدارةامل الشرطة

 م اآلليات اجملتمعية ملنع عد
 اجلرمية والتصدي يا

  ال حدة املعنية دعم
 بالعنف املنايل
 
 

  ت دل الدعم لايادة فعالية
التصدي للعنف ال ائم 
على اجلن  والعنف 

 اجلنساين
  دعم أمه احلدود 
  دعم ال درات املعنية

 بالنظام العام
  دعم دور الشرطة يف

 مكافحة الفساد
  تعايا إدراج مسائم

السالمة اجملتمعية يف 
عمليات التخطي  على 

 اتمست   البلدي
 عه الت دم اتحمرز اإلبالت 

 ورفع مست اها
  استعرا: املتطلبات مه

 األص ل
 م إدماج الشرطة يف دع

 ال طنية عمليات املياا ية
 اإلبالت عه الت دم اتحمرز 

 


