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 الغرض -ألف   

هــذه املبــادئ التوجيهيــة إلدارة عمليــات حفــظ الســالم وإدارة الــدعم امليــداين بشــأن قيــادة  - 1
األساســية والــُنهج ) توضــح املبــادئ ’املبــادئ التوجيهيــة‘الشــرطة (ُيشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ 

 لقيادة شرطة األمم املتحدة.

قيــادة شــرطة األمــم املتحــدة يف االضــطالع  ضــباطواملبــادئ التوجيهيــة مصــممة ملســاعدة  - 2
لوفـــاء باملهــام املنوطــة بـــه، الــيت ميكـــن أن تتضــمن بنـــاء لعنصـــر الشــرطة  توجيــهو  مبواجبــات
ــــدعم التشــــغيلي لقــــدرات  نفــــاذ إووكــــاالت شــــرطة الدولــــة املضــــيفة وتطــــوير و/أو تقــــدمي ال

قــانون األخــرى وواجبــات إنفــاذ ال للشــرطةاملرحليــة  دماتخلــ، فضــال عــن االقــانون األخــرى
 .مفوضة تنفيذيةالسلطة كانت الكلما  

  
 النطاق -باء   

دارة عمليـــات حفـــظ إلينبغـــي قـــراءة هـــذه املبـــادئ التوجيهيـــة بـــاالقرتان بالسياســـة الشـــاملة  - 3
إدارة الــدعم امليــداين املتعلقــة بشــرطة األمــم املتحــدة يف عمليــات حفــظ الســالم  –الســالم 

ــــــادئ التوجيهيــــــة املرتبطــــــة بــــــا Ref. 2014.01والبعثــــــات السياســــــية اخلاصــــــة ( دارة إل) واملب
إدارة الــــدعم امليــــداين بشــــأن بنــــاء قــــدرات الشــــرطة وتطويرهــــا  –عمليــــات حفــــظ الســــالم 

)Ref. 2015.08 إدارة الـــــــدعم  –دارة عمليـــــــات حفـــــــظ الســـــــالم إل) واملبـــــــادئ التوجيهيـــــــة
امليــــداين بشــــأن عمليــــات الشــــرطة يف عمليــــات األمــــم املتحــــدة حلفــــظ الســــالم والبعثــــات 
السياســية اخلاصـــة (قادمـــة). وســـتوفر هـــذه املبـــادئ التوجيهيـــة الســـياق للقيـــام يف املســـتقبل 

ت أخـرى توجيهـابوضع ُكتيبات دليلية، وإجـراءات تشـغيل موحـدة، ومـواد تـدريب ووثـائق 
 –لشـرطة. وينبغـي اإلشـارة أيضـا إىل سياسـة إدارة عمليـات حفـظ الســالم متعلقـة بقيـادة ا

إدارة الــدعم امليــداين بشــأن الســلطة، والقيــادة والســيطرة يف عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ 
 ).Ref. 2008.4السالم (

قيــادة عناصــر شــرطة األمــم املتحــدة يف  ضــباطمجيــع وُتطبــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة علــى  - 4
لــيت تقودهــا إدارة عمليــات حفــظ الســالم، وأيضــا يف البعثــات السياســية اخلاصــة البعثــات ا

حســب الــيت تقودهــا إدارة الشــؤون السياســية. وُتطبــق أيضــا يف األدوار املســتقبلية احملتملــة 
مركــز تطــور بيـــات البعثــات واحتياجاتــا، وعلــى ســبيل املثــال، عمليــات النشــر يف ســياق 

ملؤسســـات اإلصـــالحية لكفالـــة الشـــرطة والعدالـــة واعلقـــة باملتمجـــاالت للالتنســـيق العـــاملي 
 يف حاالت ما بعد النزاع وغريها من حاالت األزمات. سيادة القانون
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وُتطبــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة أيضــا يف احلــاالت الــيت ُتكلــف فيهــا شــرطة األمــم املتحــدة  - 5

كليــا بينمــا جيــري وواجبــات إنفــاذ القــانون األخــرى جزئيــا أو   الشــرطة خــدماتمبــلء فــراغ 
تا احملليـــة. التـــويل مســـؤولياألخـــرى إعـــداد شـــرطة الدولـــة املضـــيفة ووكـــاالت إنفـــاذ القـــانون 

وُتطبــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة علــى أي مهــام للــدعم التشــغيلي تضــطلع بــا شــرطة األمــم 
ف فيهــا شــرطة األمــم املتحــدة املتحــدة وُتســتخدم كنقطــة مرجعيــة يف الســياقات الــيت ُتكلّــ

 ساعدة يف بناء قدرات شرطة الدولة املضيفة وتطويرها.بامل
  

 األساس المنطقي -جيم   
دمات خلـشر قـادة شـرطة األمـم املتحـدة يف بيــات تتلـف أساسـيا عـن سـياقاتم احملليـة تين - 6

تتســــم بانتهاكــــات كثــــريا مــــا و يف أوضــــاع الحقــــة للنــــزاع أو هشــــة  فهــــم يعملــــون. الشــــرطة
واســـع. ويف معظـــم البلـــدان، ميكـــن أن يأخـــذ قـــادة الشـــرطة حلقـــوق اإلنســـان علـــى نطـــاق 

سـلطة الهـم ميثلـون ف: الشـرطة دماتخلـ عددا من األوضاع قضية مسـلمة يف دورهـم احمللـي
شــرعية لدولــة إلنفــاذ وموعــة واضــحة مــن القــواننيو وهــم يفهمــون ثقافــة التمعــات الــيت ال

وات واملعـــدات التقنيـــة الـــيت �م احلصـــول علـــى األدامكـــبإخيـــدمو�ا، ويتحـــدثون بلغتهـــاو و 
ن تـــدريب وخدمـــة زمالئهـــم مـــن الشـــرطة ممـــاثالن كمـــا أتتـــاجون إليهـــا إلداء واجبـــاتمو  

مـن هـذه األوضـاع  اقـادة شـرطة األمـم املتحـدة أيـ ريبهم وخدمتهم. وال ميكن أن يتوقـعلتد
كـون فيهـا معظـم، إن مل يكـن يوبدال مـن ذلـك يعملـون يف الغالـب يف بيــات غـري مألوفـة 

وإنفـــــاذ القـــــانون األخـــــرى إمـــــا قـــــد ا�ـــــارت أو  ةاحملليـــــ الشـــــرطةخـــــدمات مجيـــــع، مظـــــاهر 
 الشــرطةخــدمات بــني ُ�ـج  ختيـارالأصـبحت عــاجزة بسـبب النــزاع، وحيـث جيــب علــيهم ا

 اليت يتبعها الزمالء من كثري من البلدان ودوائر الشرطة املختلفة.

أيضـــــا يف عمليـــــات حلفـــــظ الســـــالم وخيـــــدم قـــــادة شـــــرطة األمـــــم املتحـــــدة يف املقـــــام األول  - 7
متعـــددة األبعـــاد. وهـــذا الســـياق بالـــذات يتطلـــب مـــن قـــادة شـــرطة األمـــم املتحـــدة إقامـــة 

ســــياق حملــــي، مبــــا يف ذلــــك يف عــــادة  جتتمــــععالقــــات تعاونيــــة وثيقــــة مــــع عناصــــر قــــد ال 
حبقـــوق اإلنســـان والعناصـــر املدنيـــة  ة، واملتعلقـــة، واإلنســـانية، والعســـكريعناصـــر السياســـيةال
ألخـرى، فضـال عـن الدولـة املضـيفة واجلهــات الفاعلـة الدوليـة. والتعـاون بـني شـرطة األمــم ا

املتحــــــدة واجلهــــــات الفاعلــــــة األخــــــرى املعنيــــــة بســــــيادة القــــــانون مثــــــل الســــــلطة القضــــــائية 
وفقــا إلطــار العمــل القــانوين الســائد يف الدولــة املضــيفة،  تحقــقي ؤسســات اإلصــالحيةوامل

ظـم عدالـة جنائيـة معقـدة تعمـل بصـورة نُ لشـرطة التكيـف مـع تعني على قـادة اولذلك قد ي
 ظم يف بلدا�م األصلية.خمتلفة متاما عن النُ 



 

 -6- 16-02463 
 

 

 
بالطبيعـة السياسـية لعملهـم. دائمـا وجيب أيضا أن يظل قـادة شـرطة األمـم املتحـدة واعـني  - 8

عادة الشـرطة ومؤسســات إنفـاذ القــانون األخـرى يف ســياق مــا ســتأو إ تشـكيلإعــادة متثـل و 
تتضـــــمن نقـــــل الســـــلطة والوصــــــول إىل إذ بعـــــد النـــــزاع مســـــألة سياســـــية يف املقــــــام األول، 

األجهـــزة الرئيســـية للدولـــة. والســـيطرة علـــى الشـــرطة تعـــزز الســـلطة والنفـــوذ، خـــارج منظمـــة 
للفســاد. وميكــن أن  الشــرطة وداخلهــا علــى حــد ســواء، ممــا جيعــل هــذه املؤسســات عرضــة

م املنوطـة  شـرطة األمـم املتحـدة مسـألة تنفيـذ املهـا تنـاولتؤثر مجيع هـذه العوامـل يف كيفيـة 
 با.

وقيـــادة عناصـــر الشـــرطة يف هـــذه الظـــروف الفريـــدة والصـــعبة تتطلـــب وموعـــة أوســـع مـــن  - 9
. فيجــب املهــارات احملــددة الــيت قــد ال يكــون قــادة الشــرطة قــد اكتســبوها يف قــدرتم احملليــة

أن تكــــون لــــديهم خـــــربة يف التخطــــيط االســــرتاتيجيو والرصـــــد والتقيــــيمو وإدارة املشـــــاريع 
املنظــور اجلنســاين والبيـــيو وإدمــاج حقــوق اإلنســان يف التخطــيط مراعــاة و وتعمــيم راقبــةوامل

ــــةو وإشــــراا التمــــع احمللــــيو والتعــــاون مــــع الشــــرطة  والعمليــــاتو والشــــؤون العامــــة والتوعي
املســـاعدة اإلنســـانية، مبـــا يف ذلـــك تلبيـــة احتياجـــات الالجــــني واملشـــردين  الدوليـــةو ودعـــم

 داخلياو واهلجرة اجلماعية، من بني مهارات أخرى كثرية.

م هــذه اســتخدجيــب اوبتحديــد املبــادئ واملفــاهيم األساســية لقيــادة شــرطة األمــم املتحــدة،  - 10
األخــــرى وشــــرطة الدولــــة  ةثــــعناصــــر البع بــــالغاملبــــادئ التوجيهيــــة إلرشــــاد قيــــادة البعثــــة وإ

ــــنفس باملضــــيفة  ــــاول شــــرطة األمــــم املتحــــدة ملســــألة إدارة املهــــام املنوطــــة بــــا. وب ــــة تن كيفي
قيـادة شـرطة األمـم  علمـا بفهـمهـذه املبـادئ التوجيهيـة الـدول األعضـاء  حيطالطريقة، سـتُ 

األمـم  املتحدة وُ�جها ووموعات املهـارات املطلوبـة مـن ضـباط القيـادة املعـارين لعمليـات
ملبــــادئ التوجيهيــــة واملــــواد املتحــــدة حلفــــظ الســــالم والبعثــــات السياســــية اخلاصــــة. وهــــذه ا

يـــة الالحقـــة يف هـــذا الـــال يتعـــني غرســـها يف تـــدريب شـــرطة األمـــم املتحـــدة علـــى التوجيه
 القيادة.

 المبادئ التوجيهية -دال   
 المبادئ التوجيهية لقادة شرطة األمم المتحدة 1-دال  

عناصـــر شـــرطة األمـــم املتحـــدة يقودهـــا رؤســـاء  تحمـــل المســـؤولية. قتضـــيت تتفويضـــاال - 11
شــرطة  يمستشــار كبــري عناصــر الشــرطة: عــادة مفــوض شــرطة يف عمليــات حفــظ الســالم و 

ة، مبــا بعثـيف البعثـات السياسـية اخلاصــة. ورئـيس عنصـر الشــرطة مسـؤول عـن تنفيــذ واليـة ال
واإلداريــة املنوطــة بعنصــر الشــرطة. وتُعــرِّف  يف ذلــك اإلشــراف علــى مجيــع املهــام التشــغيلية

أفــراد الشــرطة،  توجيــهاألمــم املتحــدة القيــادة بأ�ــا الســلطة املخولــة لــرئيس عنصــر الشــرطة ل
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والتنســيق بيــنهم والســيطرة علــيهم. ويســتمد رئــيس عنصــر الشــرطة ســلطته ومســؤولياته مــن 

دئ التوجيهيــة إرشـــادات ت األخـــرى ذات الصــلة. وتــوفر هـــذه املبــاتوجيهــاواليــة البعثــة وال
جلميـــع أفـــراد شـــرطة األمـــم املتحـــدة الـــذين يـــؤدون أدوارا قياديـــة، مـــا مل تكـــن هنـــاا إشـــارة 

 حمددة لرئيس عنصر الشرطة.

قـــــدرة علـــــى تقـــــدمي بلـــــورة رؤيـــــة و  القيـــــادةتســـــتلزم  معرفـــــة متـــــى يوجـــــه، ويقـــــود ويُـــــدير. - 12
الرؤيـة. وهـذا يشـمل، مـن بـني  ت، والقيم واملبـادئ األساسـية الالزمـة لتنفيـذ تلـكتوجيهاال

وضـــع اســـرتاتيجيات  القيـــادةأمـــور أخـــرى، التفـــاوض، والتـــأثري وبنـــاء العالقـــات. وتتضـــمن 
علــى مســتويات خمتلفــة ويف أطــر زمنيــة خمتلفــة، وحتديــد املعرفــة، واملهــارات واخلــربة املطلوبــة 

تنـــــاول  اإلدارةلصـــــنع القـــــرارات، وتنفيـــــذ اخلطـــــط واالســـــتعداد حلـــــاالت الطـــــوارئ. وتعـــــين 
قـــدمي ضــمان تلاآلخـــرين  حماســبةالقضــايا التنظيميـــة واملؤسســية، وفهـــم الــنظم والعمليـــات و 

. وقــد يُطلــب إىل قائــد شــرطة األمــم املتحــدة القيــام بأحــد أو مجيــع هــذه املهــام اتاخلــدم
Pآن واحديف 

)
0F

1(
P. 

 جيــب أن يكــون لـدى قــادة الشــرطة وعـي عميــق بــأن كــل .إدارة المـوارد البشــرية بفعاليــة - 13
فرد يف عنصر شـرطة األمـم املتحـدة ُيسـهم يف جنـاح البعثـة. ولـذلك، متثـل اخلدمـة والطاعـة 

 ملســـؤولية القيـــادة. ويتســـم االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد البشـــرية املتاحـــة نييتـــوجيهن أيمبـــد
تحــــدة قــــادة الشــــرطة ضــــباط شــــرطة األمــــم امل جيــــب أن ينتــــدبباألمهيــــة بــــنفس القــــدر. و 

املناسـبة علـى أسـاس خلفيـاتم وخـربتم وفقـا ملتطلبـات  واألمـاكنلواجبات، واملسؤوليات ل
. وجيـــب أيضـــا أن تؤخـــذ يف االعتبـــار املهـــارات اخلاصـــة، والتنـــوع عمـــلالبعثـــة وأوصـــاف ال

Pالوطين والتوازن بني اجلنسني عند إصدار التكليفات

)
1F

2(
P. 

مــم جيــب أن يكــون قــادة شــرطة األ .التعــرف علــى الحــاالت والتصــرف بنــاء علــى ذلــك - 14
املتحــــدة قــــادرين علــــى االســــتجابة ملختلــــف حــــاالت القيــــادة. وللقيــــام بــــذلك، جيــــب أن 

، واالشــرتاا مــع ســلطات الدولــة املضــيفة، وعامــة الشــرطةخــدمات يفهمــوا أمهيــة أســلوب 
__________ 

 )1( Brown, Maureen, Durch, William and Stiernblad, Henrik (2014, October), Principles of International Police 

Commandللخرباء بشأن قيادة الشرطة، بريتوريا، جنوب أفريقيا، اشرتكت يف  . حبث قُدِّم يف االجتماع املواضيعي
 تنظيمه ُشعبة شرطة  األمم املتحدة، ومعهد الدراسات األمنية والشرطة الوطنية السويدية.

، ميكن املزيد من التوجيهات التفصيلية املتعلقة بالقضايا اإلدارية مثل االستقدام، واملرتبات، واإلجازات التعويضية، إخل )2( 
إدارة الدعم امليداين بشأن إدارة الشرطة  –اإلطالع عليها يف املبادئ التوجيهية القادمة إلدارة عمليات حفظ السالم 

يف عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصةو واملبادئ التوجيهية لضباط شرطة األمم املتحدة املنتدبني مع 
ت التشغيلية املوحدة بشأن تقييم فرادى ضباط الشرطة للخدمة يف )و واإلجراءا2007عمليات حفظ السالم (

 ).2012عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة (
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اجلمهــــور ومنظمــــات التمــــع املــــدينو والقــــدرة علــــى العمــــل معــــا والشــــراكة مــــع العناصــــر 

و/أو اجلهـــــات الفاعلـــــة الدوليـــــة األخـــــرىو والقضـــــايا العســـــكرية واملدنيـــــة لألمـــــم املتحـــــدة 
املتعلقــة باســتخدام القــوة لتهيـــة البيـــة للقيــادة الفعالــة. وميكــن بوجــه عــام جتميــع حــاالت 

ـــــرَّف يف ال ـــــة ”): املصـــــطلحات والتعـــــاريف“هـــــاء ( فـــــرعالقيـــــادة يف أربعـــــة أنـــــواع، تُع احلال
. ومـــع أن الظـــروف غـــري املتوقـــعث ة واحلـــادقـــرر املســـتقرة، واحلالـــة املتصـــاعدة، والعمليـــة امل

احملــددة ومقتضــيات االســتجابة ســتتباين رهنــا بنــوع احلــادث، مــن احملتمــل أن تظــل املبــادئ 
قـــادة الشـــرطة حتديـــد، ووضـــع وممارســـة  ب علـــىاألساســـية لقيـــادة الشـــرطة كمـــا هـــي. وجيـــ

 هـــذه املبـــادئ بغيـــة زيـــادة قـــدرة عنصـــر الشـــرطة للتعامـــل مـــع األزمـــات واألســـباب احملتملـــة
Pاألخرى لعدم التيقن

)
2F

3(
P ،مبـادئ  جيـب دائمـا تطبيـق. وبصرف النظـر عـن مسـتوى التـدخل

للمجتمـــــــع احمللـــــــيو أي التشـــــــاور مـــــــع التمعـــــــات احملليـــــــةو  ةاملوجهـــــــ الشـــــــرطةخـــــــدمات 
واالســتجابة للمجتمعــات احملليــةو وتعبـــة التمعــات احملليــةو والعمــل مــع التمعــات احملليــة 

 حلل املشاكل املتكررة.

د الشــرطة فهــم  ئــيكــون لــدى قاجيــب أن  تحقيــق التــوازن بــين المســؤوليات المتعارضــة. - 15
كامــــل بقواعــــد األمــــم املتحــــدة، وأنظمتهــــا وإجراءاتــــا للتــــأقلم بســــرعة، واتــــاذ القــــرارات 
بشـكل أصــوب والتغلـب علــى العقبــات البريوقراطيـة. وجيــب عليــه أن يـدير، ويشــرف علــى 

إىل حتقيـــق األهـــداف  الصـــعيد التشـــغيلي يرشـــد ويرصـــد التقيـــد بإطـــار سياســـة عامـــة علـــى
جيــب ات خاصــة بالبعثــة، حســب االقتضــاء. و توجيهــيف ذلــك وضــع  ة، مبــاوواليــات البعثــ

بعثــة رئــيس عنصــر الشــرطة بيــان مهمــة عنصــر الشــرطة وفقــا لألهــداف العامــة لليضــع أن 
 أن يضـمن أيضـا حصـول مجيـع جيـبه جلميـع أفـراد عنصـر الشـرطة. و ويقدم ذلك أو يكـرر 

ت املتعلقــــة بكيفيــــة االضــــطالع توجيهــــاضــــباط شــــرطة األمــــم املتحــــدة علــــى التــــدريب وال
يف عـدها إدارة عمليـات حفـظ السـالم تُ ذات الصـلة الـيت  توجيهيـةلمـواد اللبواجبـاتم وفقـا 

ـــــل اإل ـــــف باملهمـــــة وقب ـــــى قائمـــــة بالسياســـــات اشـــــتنمرحلـــــة التعري ر. وميكـــــن االطـــــالع عل
يف هـــــذه ”) املراجـــــع“واو (فـــــرع رى ذات الصـــــلة يف الاألخـــــ وجيهيـــــةواد التاملـــــاألساســــية و 

 املبادئ التوجيهية.

باإلضــافة إىل املهــارات التقنيــة الضــرورية،  فهــم األدوار الخاصــة بهــم فــي ســياق معقــد. - 16
تـــدعو احلاجـــة إىل أن يكـــون قـــادة شـــرطة األمـــم املتحـــدة قـــادرين علـــى إدارة ضـــباط مـــن 

__________ 
أثناء املراحل األوىل ألي حالة قيادة، سيكون هناا افتقار للمعلومات، واالستخبارات والوعي باحلالة. ومن الضروري  )3( 

 مبدأ فعال ومتساوق لصنع القرار يفهمه اجلميع. وميكن االطالع على مثال لذلك النموذج يف:اعتماد واستخدام 

http://www.jesip.org.uk/uploads/resources/JESIP-Joint-Doctrine.pdf. 

http://www.jesip.org.uk/uploads/resources/JESIP-Joint-Doctrine.pdf
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ني، ومفاوضــني، ووســطاء، وبنــاة توافــق ناصــحخلفيــات متنوعــة. وجيــب أن يكونــوا مبثابــة 

يف اآلراء ودبلوماســــيني وجيــــب أن يتمتعــــوا مبهــــارات اتصــــال مشــــحوذة بقــــوة. وينبغــــي أن 
ل مــع أطــراف متعــددة أو متنافســة بصــرف النظــر عــن االعتبــارات فاعــيكونـوا مســتعدين للت

تـدعو احلاجـة اإلقليمية أو االعتبـارات األخـرى الـيت ميكـن أن تكـون مثـرية لالنقسـامات. و 
أيضــا إىل أن يكــون قــادة الشــرطة قــادرين علــى العمــل ضــمن أُطــر القــانون الــدويل حلقــوق 
ــــــيت قــــــد تتعــــــارض مــــــع قــــــوانينهم أو القــــــوانني اجلنائيــــــة والقــــــوانني القضــــــائية،  اإلنســــــان ال

Pواملمارســـات الثقافيـــة والـــنظم التقليديـــة أو نظـــم القـــانون العـــام للدولـــة املضـــيفة

)
3F

4(
P وللقيـــام .

جيـــب أن يكونـــوا قـــادرين علـــى جتـــاوز ســـياقاتم الثقافيـــة والتمعيـــة ليكونـــوا مبثابـــة بـــذلك، 
 ممثلني لألمم املتحدة ويتقيدوا مبيثاق األمم املتحدة ومعايري األمم املتحدة وسياساتا.

شـــر قـــادة شـــرطة األمـــم املتحـــدة يف بيــــات  تيف حـــني ين اعطـــاء األولويـــة لبنـــاء القـــدرات. - 17
وقـد جيـدوا أنفهسـم مشـغولني ” بسـرعة واقتـداراالنطـالق للعمـل “نهم كثريا ما تتطلب مـ

بالضــرورات التشــغيلية اليوميــة، ينبغــي علــيهم وضــع وتنفيــذ برنــامج تــدرييب ولبنــاء القــدرات 
اذ القـــانون األخـــرى لزيـــادة احتمـــال حتقيـــق واليـــات لشـــرطة الدولـــة املضـــيفة وعناصـــر إنفـــ

الطويــل. وينبغــي أن يتضــمن هــذا الربنــامج ة ولضــمان اســتدامة جهــودهم علــى املــدى البعثـ
نجــــاح. وينبغــــي دائمــــا أن يظــــل قــــادة الشــــرطة واعــــني بالعالقــــة بــــني للمعــــايري ومؤشــــرات 

أنشـــطتهم التشـــغيلية وأنشـــطتهم لبنـــاء القـــدرات: يســـاعد الـــدعم التشـــغيلي الـــذي تقدمـــه 
ة الالزمــة لبنــاء شـرطة األمــم املتحــدة لشــرطة الدولــة املضــيفة يف تعزيـز االســتقرار وتيـــة البيـــ

الـذي يعـزز بـدوره فعاليـة األنشـطة التشـغيلية الـيت يـدعم بعضـها  لقدرات والعمل اإلمنائي،ا
ى بعضــــا. وينبغــــي أن تقــــوم جهــــود بنــــاء القــــدرات علــــى خطــــة اســــرتاتيجية تشــــمل فــــراد

Pنطاقا ، والوحدات التنظيمية واملؤسسة األوسعالعاملني

)
4F

5(
P  . 

 جيـــب أن يف مجيـــع جوانـــب أنشـــطتهم، واحترامهـــا. حمايـــة حقـــوق اإلنســـان، وتعزيزهـــا - 18
جيــب أن المتثــال ملعــايري حقــوق اإلنســان. و ايكفــل قــادة شــرطة األمــم املتحــدة االحــرتام و 

قـــــوق اإلنســـــان مـــــن خـــــالل حب لنهـــــوضمســـــؤولية مجيـــــع أفـــــراد عنصـــــر الشـــــرطة ل ايـــــدعمو 
نتهـــاا حقـــوق اعلـــى الفـــور املعلومـــات املتعلقـــة بادعـــاءات  اويتبـــادلو  ا، ويســـجلو وظـــائفهم

نتهاكــــات حقــــوق اإلنســــان. اعلــــى أهبــــة االســــتعداد للتــــدخل لوقــــف  ااإلنســــان، ويكونــــو 

__________ 
 )4( Caparini, Marina and Livingstone, Ann. African perspectives on challenges of police command in peace 

support operations, Institute for Security Studies, November 2014, p. 8. 
 .Refوتطويرها (إدارة الدعم امليداين بشأن بناء قدرة الشرطة  –انظر املبادئ التوجيهية إلدارة عمليات حفظ السالم  )5( 

 ) لالطالع على توجيهات تفصيلية بشأن هذا املوضوع.2015.08
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يضـــمن قــــادة الشـــرطة وجـــود تعليمــــات كافيـــة نافـــذة مــــن بدايـــة عمليـــة حفــــظ جيـــب أن و 

إجـراءات أفـراد الشـرطة عنـد مواجهـة انتهاكـات  توجيـهالسالم أو البعثة السياسية اخلاصة ل
يتعـــاون قــــادة الشـــرطة تعاونــــا وثيقـــا مــــع جيــــب أن مهـــامهم. و  حلقـــوق اإلنســـان أثنــــاء أداء

رئــــــيس عنصــــــر حقــــــوق اإلنســــــان لتوقــــــع، والتخطــــــيط واالســــــتعداد لألزمــــــات املمكنــــــة، 
العنــف والزيــادات السـريعة يف انتهاكــات حقــوق اإلنسـان، يف حــدود واليــتهم  اتوتصـاعد

دمات اخلـــادئ يضـــمن قـــادة الشـــرطة تقيـــد األفـــراد حتـــت قيـــادتم مببـــجيـــب أن وقـــدرتم. و 
)P)5F6ةســــؤولاملو  ةســــتجيبامل، و ةنيابيــــال الشــــرطة خــــدمات، أي للشــــرطة ةقراطيــــالدمي

P تــــدف. و 
إىل ضـمان أن تكـون حقـوق اإلنسـان جلميـع األشـخاص، بـدون  ةالنيابيـخدمات الشـرطة 

متييـــز مـــن أي نـــوع، مثـــل التمييـــز القـــائم علـــى العـــرق، أو اللـــون، أو الســـاللة، أو األصـــل 
الـــوطين أو اإلثـــين، أو اهلويـــة اجلنســـانية، أو امليـــل اجلنســـي، أو الـــدين، أو اللغـــة، أو الـــرأي 

األخــــــرى، مشــــــمولة باحلمايــــــة، ومعــــــززة  السياســــــي، أو امللكيــــــة، أو املولــــــد، أو األوضــــــاع
الشـرطة  خـدماتضـمن تأفراد الشـرطة التمعـات احملليـة الـيت خيـدمو�ا. و ميثل وحمرتمة وأن 

أن تســـــتجيب الشـــــرطة الحتياجـــــات وتوقعـــــات اجلمهـــــور، ال ســـــيما يف منـــــع  ةاملســـــتجيب
واملعـــايري  ، وفقـــا للقواعـــدعامـــةســـالمة الالواكتشـــاف اجلرميـــة واحملافظـــة علـــى النظـــام العـــام و 

Pالدوليــة املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة

)
6F

7(
P ات مخــدعــين وقــانون حقــوق اإلنســان. وت

الـــيت تـــدمها وأمـــام احملليـــة أن الشـــرطة تعتـــرب مســـؤولة أمـــام التمعـــات  يةملســـؤولا الشـــرطة
الفعـال للمـوارد  هااملؤسسات الدميقراطيـة والسياسـية للدولـة مـن خـالل سـلوكها واسـتخدام

 ملخصصة هلا.ا

عدم التسامح على االطالق إزاء سـوء السـلوك، بمـا فـي ذلـك االسـتغالل واالنتهـاك  - 19
يعتـــرب قـــادة شـــرطة األمـــم املتحـــدة علـــى مجيـــع املســـتويات أنفســـهم جيـــب أن  الجنســـيان.

األمــم املتحــدة، مبــا يف يف ســلوا الهم مســؤولني بشــكل صــارم عــن مراعــاة معــايري مرؤوســيو 
Pاجلنســـــيني نتهــــــااالصـــــلة مبنــــــع االســـــتغالل واالذلـــــك األحكــــــام ذات 

)
7F

8(
P  وسياســــــة عــــــدم

__________ 
إدارة الدعم امليداين بشأن شرطة األمم املتحدة يف عمليات حفظ  –وفقا لسياسة إدارة عمليات حفظ السالم  )6( 

 ).Ref. Ref. 2014.01السالم والبعثات السياسية اخلاصة (
 the Handbook on United Nations Criminal Justiceميكن االطالع على التوجيهات املتعلقة بذا املوضوع يف  )7( 

Standards for United Nations Police  الذي اشرتا يف إعداده إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم ومكتب ،
-http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/ 08انظر (األمم املتحــــدة املعين باملخــدرات واجلــرمية. 

58900_Ebook.pdf.( 
ى أو لشعور من الثقة أو حماولة القيام االستغالل اجلنسي يعين أي استغالل فعلي حلالة ضعف أو تباين يف موازين القو  )8( 

بذلك ألغراض جنسية، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، حتقيق مكاسب مالية، أو اجتماعية أو سياسية من 
استغالل الغري جنسيا. ويُعرَّف االنتهاا اجلنسي بأنه التعدي البدين الفعلي ذي الطابع اجلنسي أو التهديد به، سواء 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/%2008-58900_Ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/%2008-58900_Ebook.pdf
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األمـــــم املتحـــــدة حتظـــــر يف ســـــلوا الالتســـــامح علـــــى اإلطـــــالق يف هـــــذا الصـــــدد. ومعـــــايري 

عامــا، بصــرف  18بالتحديــد العالقــات اجلنســية مــع البغايــا ومــع أي أشــخاص دون ســن 
عالقــات مــع املســتفيدين النظــر عــن ســن الرشــد يف البلــد املضــيف، وتثــين بقــوة عــن إقامــة 

باملســــاعدة مثــــل الغــــذاء، أو اإلســــكان أو املعونــــة الناجتــــة عــــن نشــــوب نــــزاع، أو حــــدوث  
Pكارثــة طبيعيــة أو أزمــة إنســانية أخــرى أو يف ســياق التنميــة

)
8F

9(
P وجيــوز أيضــا إصــدار أوامــر .

ة حتظـــــر إقامـــــة صـــــداقات، إال إذا كانـــــت ذات صـــــلة بالعالقـــــات بعثـــــتوجيهيـــــة خاصـــــة بال
ــــة. و املهنيــــة ال ــــق الوالي ــــدابري جيــــب أن الزمــــة لتحقي يتخــــذ قــــادة شــــرطة األمــــم املتحــــدة الت

األمــــم املتحــــدة واإلبــــالغ عــــن أي يف ســــلوا الني مبعــــايري رؤوســــلضــــمان تقيــــد امل ناســــبةامل
 انتهاكات هلا.

الشــرطة، يف إطــار واضــح إلســناد قــادة  فــوضمــن املتوقــع أن ي تــدفق المعلومــات. يســيرت - 20
ة ســـــاءللمـــــوارد املؤهلـــــة واجلـــــاهزة للعمـــــل، وضـــــمان امللتصـــــيص أنســـــب  ضـــــمانهـــــام، امل
ت الشــــرطة، مبــــا يف ذلــــك شــــرطة األمــــم املتحــــدة، تقتضــــي هيـــــاتحقيــــق نتــــائج حمــــددة. و ل

االلتـــزام بسلســـلة قيـــادة متســـمة بالفعاليـــة والكفـــاءة. وينبغـــي أن يفهـــم قـــادة شـــرطة األمـــم 
للتمكـني مــن  تهمبعثـيجية لقيــادة املتحـدة احلاجـة إىل التجهيـز اهلرمــي للمعلومـات االسـرتات

قـــادة  رســـيأن ي بة ومقـــر األمـــم املتحـــدة. ويف الوقـــت ذاتـــه، جيـــحتقيـــق التفاعـــل بـــني البعثـــ
ــــة  الشــــرطة تبــــادل املعلومــــات بــــأعلى قــــدر مــــن التعــــاون. ومــــن األمهيــــة مبكــــان نبــــذ العقلي

أعلــى، أســفل إىل مــن  –وإعطــاء األولويــة للتــدفق احلــر والســريع للمعلومــات ” املنغلقــة“
األخــــرى وكيانــــات األمــــم املتحــــدة  ةمــــع عناصــــر البعثــــ –وأفقيــــا  ومــــن أعلــــى إىل أســــفل

حسـب االقتضـاء، بأقصـى قـدر ممكـن. وجيـب علـيهم أيضـا املشـاركة اسـتباقيا يف االتصــال 
  الدعم يف هذا الال.ميقدتاليومي بُشعبة الشرطة يف مقر األمم املتحدة يف نيويورا، و 

حتـــــديات مـــــن  يف عمليـــــات الســـــالم أنفســـــهم أمـــــام جيـــــد كبـــــار القـــــادة إدارة التوقعـــــات. - 21
وموعـة كبـرية ومعقــدة مـن التوقعـات. وجيــب أن يكـون قـادة شــرطة األمـم املتحـدة قــادرين 

بعثــتهم وار مــع أصــحاب املصــلحة احملليــني يف بيـــة احلــعلــى إدارة التوقعــات، ال ســيما يف 
واملصـداقية ولكـن مـن  يةالشـرع . ويف كثـري مـن األحيـان يكـون مـن الصـعب كسـباخلاصة

ســكان الدولــة املضــيفة أن األمــم املتحــدة قــد أخفقــت يف  ما. وإذا ارتــأىالســهل خســارت
حتقيـق مــا هــو متوقــع منهــا، سيصــبح مــن األصـعب تنفيــذ الواليــة. وباملثــل، قــد يواجــه قــادة 

__________ 

 Special measures forالقوة، أو يف ظل ظروف غري متكافـة أو قسرية. انظر أيضا نشرة األمني العام: باستعمال 

protection from sexual exploitation and sexual abuse (ST/SGB/2003/13). 
 .)http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/2015factsheet.pdfلالطالع على مزيد من املعلومات، انظر ( )9( 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/2015factsheet.pdf
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مـــن داخـــل عنصـــر الشـــرطة ومـــن ممثلـــي البلـــدان املســـامهة توقعـــات شـــرطة األمـــم املتحـــدة 

شــرطة. وينبغــي أن توضــع الغايــات واجلــداول الزمنيــة لتحقيــق األهــداف بصــورة تعاونيــة، ب
 تداول بوضوح مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة.دد بشكل واقعي وتُ وحتُ 

الثقـــايف  إلرثينبغـــي أن يعـــرف ويفهـــم قـــادة الشـــرطة ا المحلـــي. ســـياقتعزيـــز الـــوعي بال - 22
ــــة املضــــيفة وخي تقــــدير للغتهــــا، وتارخيهــــاو وجغرافيتهــــاو ونظمهــــا البــــني أفــــرادهم  لقــــواللدول

السياســية واالقتصــاديةو وممارســاتا الثقافيــة والدينيــةو وأقلياتــا اإلثنيــةو وأدوار اجلنســـني يف 
Pوتمعهاو والُنهج احملليـة حلـل النـزاع

)
9F

10(
P وبـدون هـذا الـوعي، سـيكون مـن الصـعب لعنصـر .

احملليــــة، واملســــاعدة يف  بزمــــام األمــــور األخــــذالشــــرطة تقــــدمي الــــدعم جلهــــود البعثــــة لتعزيــــز 
تصميم اهلياكل األساسـية املؤسسـية والتخطـيط لنقـل املسـؤوليات األمنيـة يف �ايـة املطـاف 

Pإىل سلطات الدولة املضيفة عقب مغادرة األمم املتحدة أو انسحابا

)
10F

11(
P. 

لتمــع حنــو ا ةاملوجهــ تُــدرا خــدمات الشــرطة معاملــة أفــراد المجتمــع المحلــي كشــركاء. - 23
احللــول والــدعم مــن تقــدمي اجلرميــة، تتطلــب  ومــن بينهــااحمللــي أن مشــاكل التمــع احمللــي، 

 خلـدمات الشــرطةينفــذ قـادة شـرطة األمـم املتحــدة اسـرتاتيجيات جيـب أن التمـع احمللـي. و 
حنــــو التمــــع احمللــــي لتشــــجيع اجلمهــــور، ال ســــيما النســــاء واألقليــــات، ليصــــبحوا  ةاملوجهــــ

اجلرميــة وإدارتــا، فضــال عــن جوانــب األمــن والنظــام األخــرى القائمــة علــى شــركاء يف منــع 
يضـمن قـادة الشـرطة أن يكـون املشـرفون علـى مجيــع جيـب أن احتياجـات التمـع احمللـي. و 

حنـــو التمـــع احمللـــي، وخباصـــة،   ةاملوجهـــ خـــدمات الشـــرطةاملســـتويات مـــدربني علـــى إدارة 
املوجهـة للمجتمـع  الشـرطة خـدماتأنشـطة ب التـابعنيكيفية تشجيع وتيسري قيـام الضـباط 

Pاحمللــــي

)
11F

12(
P ــــا. و يتخــــذ قــــادة الشــــرطة ينبغــــي أن ، وأ�ــــم يطبقــــون مبادئهــــا األساســــية عملي

خطـــوات إلبقـــاء أعضـــاء التمـــع احمللـــي علـــى علـــم بالتقـــدم احملـــرز يف حـــاالتم وطلبـــاتم. 
مؤلفــة ن استشـارية ولتعزيـز العالقـات التعاونيــة، ينبغـي أن ينظـر قــادة الشـرطة يف إنشـاء جلــا

 شرطة. قسميف كل منطقة دورية أو من أعضاء ممثلني للجمهور، مبن فيهم النساء 

جيـب أيضـا أن  القائمـة علـى االسـتخبارات. خـدمات الشـرطةاستخدام اسـتراتيجيات  - 24
ة بشــأن هــز يســتخدم قــادة شــرطة األمــم املتحــدة االســتخبارات اجلنائيــة، أي املعلومــات ال

__________ 
 )10( Caparini et al, p. 16. 
 املرجع نفسه. )11( 
إدارة الدعم امليداين بشأن عمليات الشرطة يف  –انظر املبادئ التوجيهية القادمة إلدارة عمليات حفظ السالم  )12( 

) لالطالع على توجيهات تفصيلية بشأن خدمات 2015عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة (
 الشرطة املوجهة حنو التمع احمللي.
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اجلــــــرائم والعمــــــل اإلجرامــــــي، لتخطــــــيط املــــــوارد، وحتديــــــد أولوياتــــــا وتوزيعهــــــا يف مباشــــــرة 
اســــرتاتيجيات للحــــد مــــن اجلــــرائم. ويف حــــني قــــد ُتســــند االســــتخبارات اجلنائيــــة إىل أفــــراد 

يكــــون مجيــــع ضــــباط شــــرطة األمــــم جيــــب أن حمــــددين يف عنصــــر شــــرطة األمــــم املتحــــدة، 
أو القطاعـات الفرعيـة، مسـؤولني  اتيف املنـاطق، أو القطاعـ نشـرو تناملتحدة، مبـن فـيهم امل

املتــآمرين اجلنــائيني واجلنــاة.  عــن مجــع واإلبــالغ عــن املعلومــات الــيت قــد تســاعد يف حتديــد
 نقل قادة شرطة األمم املتحدة هذا االلتزام إىل مجيع أفراد عنصر الشرطة.يجيب أن و 

ينبغـــي لقـــادة شـــرطة  واة بـــين الجنســـين.اإلدمـــاج الشـــامل لاللتزامـــات بتحقيـــق المســـا - 25
األمــم املتحــدة (أ) تشــجيع وتيســري اشــرتاا النســاء والفتيــات يف صــنع القــرار، والتخطــيط، 

و و (ب) بــــذل قصــــارى اجلهـــــد لضــــمان اســــتجابة الشــــرطة وسياســـــاتا ملراقبــــةوالتنفيــــذ وا
فتيـــان لللحقــوق، ووجهــات النظـــر واالحتياجــات املختلفـــة للنســاء، والفتيـــات، والرجــال وا

وبوجـــه خـــاص تـــوفري احلمايـــة الفعالـــة حلقـــوق اإلنســـان، مبـــا يف ذلـــك احلمايـــة مـــن العنـــف 
لــــهو و (ج) االمتثــــال ملعــــايري اتفاقيــــة القضــــاء علــــى مجيــــع  تصــــديجلنســــاين والااجلنســــي و 

أشـــــكال التمييـــــز ضـــــد املـــــرأة والصـــــكوا الدوليـــــة األخـــــرى حلقـــــوق اإلنســـــان، والواليـــــات 
Pلـــس األمـــن التــابع لألمـــم املتحـــدةاملنصــوص عليهـــا يف قــرارات و

)
12F

13(
P فضــال عـــن املبـــادئ ،

األساسـية لـنهج األمـم املتحــدة إلصـالح قطـاع األمـن، علــى النحـو املبـني يف تقريـر األمــني 
 ).Ref. S/2008/39صالح قطاع األمن (إالعام بشأن دور األمم املتحدة يف دعم 

كثــريا مــا يتعــني   الضــرورة. اءة عنــدالتشــجيع، ولكــن مــع تقــديم مالحظــات تقييميــة بنَّــ - 26
عالقــة وديــة مــع شــرطة الدولــة املضــيفة وإقامــة علــى قــادة شــرطة األمــم املتحــدة بنــاء الثقــة 

يف الوقــت التفاعــل وإســداء املشــورة بصــورة فعالــة، و  نصــحلتحقيــق مســتوى الثقــة الالزمــة لل
ـــة املضـــيفة الـــيت يشـــاهدو�ا يســـجتذاتـــه و  و/أو ل نـــواحي قصـــور وأخطـــاء النظـــراء يف الدول

قـــادة شـــرطة األمـــم تتـــاج تـــاطون علمـــا بـــا، مبـــا يف ذلـــك انتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان. و 
املتحدة ومجيع ضباط شـرطة األمـم املتحـدة اآلخـرين املشـرتكني يف تقـدمي الـدعم التشـغيلي 

البدايـــة الفعليـــة  مـــناملشـــورة واالتصـــال بشـــرطة الدولـــة املضـــيفة  إســـداءوبنـــاء القـــدرات إىل 
واجــب شــرطة األمــم املتحــدة لتقــدمي مالحظــات تقييميــة إجيابيــة وبنــاءة  لعملهــم معــا ألداء

 على حد سواء، وبذلك يقدمون حال نزيها ملعاجلة القضايا احملددة يف الشراكة.

متثـــل معاجلـــة قضـــايا املـــوارد البشـــرية ذات الصـــلة بـــإدارة األداء ووضـــع نظـــام  إدارة األداء. - 27
مـــل األمـــم املتحـــدة، دورا أساســـيا لقـــادة الشـــرطة إلدارة األداء يـــدعم بالكامـــل اتســـاق ع

__________ 
 1888 )، و2008( 1820)، و 2000( 1325بوجه خاص، انظر قرارات ولس األمن التابع لألمم املتحدة  )13( 

 ) فضال عن القرارات األخرى ذات الصلة.2010( 1960) و 2009( 1889)، و 2009(
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نتـــائج مـــن األمـــوال املنفقـــة. الأفضـــل  تحقيـــقواليـــة بكفـــاءة وفعاليـــة ولبال النهـــوضلضـــمان 

ويتعــني علــى قــادة الشــرطة فهــم مبــادئ تطــيط العمــل، واملالحظــات التقييميــة املســتمرة، 
Pبات والتحدياتللتغلب على العق إجنازاتمات مع تقييم دير واالستعراضات والتق

)
13F

14(
P  . 

 قيادة الشرطة في سياق األمم المتحدة  2-دال  
 سلسلة القيادة 1-2-دال  

 مستويات القيادة الثالثة يف عمليات األمم املتحدة للسالم هي:  مستويات القيادة. - 28

 املقــر. ويــوفر مقــر األمــم  علــى صــعيدالسياســي أو  صــعيدتقــع علــى ال القيــادة االســرتاتيجية
املتحـــــدة التوجيـــــه السياســـــي الرفيـــــع املســـــتوى واملشـــــورة فضـــــال عـــــن الـــــدعم اللوجيســـــيت 

 واإلداري.

 إىل مقـر  اتقاريرمهـ انيرفعـ نذيلـة وفريـق القيـادة، البعثـالقيـادة وتشـمل مقـر  لعمليـاتقيادة ا
 األمم املتحدة والعمليات امليدانية املباشرة.

 والوحــدات العاملــة يف  النظــامينياملــدنيني واألفــراد العــاملني ل تنفيــذ وتشــم يــةعبو القيــادة الت
 ة.بعثاملكاتب اإلقليمية أو امليدانية خلطة ال

 

  

__________ 
حزيران/يونيه  19تساق على نطاق األمم املتحدة، وموعة األمم املتحدة اإلمنائية، إلانظر إدارة األداء دعما لتحقيق ا )14( 

2008. 
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وإن   –وســتدعو احلاجــة إىل أن يكــون قــادة الشــرطة قــادرين علــى إدارة توقعــات متعــددة  - 29
يف مجيـــع مســـتويات القيـــادة الثالثـــة. وجيـــب أن يكونـــوا واعـــني  –كانـــت متعارضـــة أحيانـــا 

، حـــىت أثنـــاء العمـــل يف املقـــام األول عبـــويبالشـــواغل واملتطلبـــات الكثـــرية علـــى الصـــعيد الت
والتشــغيلي. وجيــب أيضــا أن ينســقوا مســؤوليات القيــادة مــع علــى الصــعيدين االســرتاتيجي 

ســــــلطات الدولــــــة املضــــــيفة، فضــــــال عــــــن عناصــــــر البعثــــــة األخــــــرى وأصــــــحاب املصــــــلحة 
 اخلارجيني.

املتعلقــة بالســلطة، والقيــادة، والســيطرة يف عمليــات األمــم املتحــدة العامــة ووفقــا للسياســة  - 30
أمـــام رئـــيس البعثـــة، عـــادة املمثـــل حلفـــظ الســـالم، يكـــون رئـــيس عنصـــر الشـــرطة مســـؤوال 

، أمــام نائــب املمثــل اخلــاص لألمــني البعثــة ســياق وهيكــلالاخلــاص لألمــني العــام أو، رهنــا ب
يف البعثــــة. ورئــــيس عنصــــر  كلــــفالعــــام املعــــين بســــيادة القــــانون أو مســــؤول كبــــري آخــــر م

ال تصـــالبـــالغ واتقنيـــة لإلالشـــرطة عضـــو أساســـي يف فريـــق قيـــادة البعثـــة. وتـــتفظ برابطـــة 
التقنيـــة لإلبـــالغ رابطـــة هـــذه ال. و األمـــم املتحـــدة ستشـــار شـــرطة األمـــم املتحـــدة يف مقـــرمب
تنـال مــن سلســلة القيــادة بـني وكيــل األمــني العــام إلدارة عمليـات حفــظ الســالم ورئــيس  ال

 .ل حملهاالبعثة، أو حت

 وحدات الشرطة
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عنصــر يف  عــاملنية مجيــع المراقبــوميــارس رئــيس عنصــر الشــرطة ســلطته لتوجيــه، وتنســيق و  - 31

الشـــــرطة، مبـــــن فـــــيهم املوظفـــــون املـــــدنيون، وفـــــرادى ضـــــباط الشـــــرطة، ووحـــــدات الشـــــرطة 
الشــرطة الدائمــة. وميكــن أن يفــوض رئــيس  قــدرةة، أفــراد بعثــالهم يف املشــكلة، وعنــد نشــر 

عنصــر الشــرطة الســلطة إىل املســتويات املرؤوســة املناســبة ولكنــه تــتفظ باملســؤولية العامــة. 
بسـلطة إســناد املهــام لنشــر، وإعــادة  الشـرطة أو مــن ينــوب عنــهيضــا رئــيس عنصــر أويتمتـع 

لتحقيــق واليــة البعثــة، فضــال عــن ســلطة  متكينيــةنشــر واســتخدام كــل أو جــزء مــن وحــدة 
والوحــدات الفرعيــة يف منطقــة البعثــة وتفــويض والوحــدات ، ى العــاملنيرادلفــإســناد املهــام 

 املسؤوليات للمستوى املرؤوس املناسب.

التماســـك بـــني مجيـــع عناصـــر البعثـــة، ممـــا يســـمح  زيـــادةالقيـــادة الواضـــحة تـــدعم وترتيبـــات  - 32
جيــب بتنفيـذ الواليــات بكفــاءة وفعاليــة وتعزيــز قــدرة البعثــة علــى تنــاول حــاالت األزمــات. و 

، األمــــم املتحــــدة يقــــوم رئــــيس عنصــــر الشــــرطة، بالتشــــاور مــــع ُشــــعبة الشــــرطة يف مقــــرأن 
وأي تعـــديل يف اهليكـــل التنظيمـــي، مبـــا يف ذلـــك  بإنشـــاء سلســـلة قيـــادة الشـــرطة يف البعثـــة.

(سلسلة القيادة والسيطرة، جيب أن يتم بالتشاور مع ُشعبة الشرطة
14F

15(  . 

فــظ الســالم حل ةوسلســلة القيــادة العليــا النموذجيــة يف عنصــر شــرطة األمــم املتحــدة لعمليــ - 33
 قد تشمل:
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يُنشــــئ رئــــيس عنصــــر الشــــرطة عمليـــة لضــــمان اســــتمرار اإلشــــراف علــــى مجيــــع جيـــب أن و  - 34

مســــتويات سلســــلة القيــــادة يف حالــــة وجــــود منصــــب شــــاغر أو يف حالــــة غيابــــه عــــن أداء 
ترتيبـــات رمسيـــة حتـــدد كيـــف يتصـــرف فريـــق الواجـــب. وقـــد تتـــوي بروتوكـــول القيـــادة علـــى 

القيـــادة بســــرعة يف الظــــروف املتغــــرية وتضــــمن االســــتخدام املتناســــب للســــلطات القانونيــــة 
) مــن املســؤول عــن حتقيــق  1وضــح أيضــا (دارة نشــر املعــدات املتخصصــة. وقــد يوكيفيــة إ

ح مـا هـو متـا و ) مـن الـذي يقـود 2كل من املهام املوزعـة عنـد تفعيـل خطـط الطـوارئو و (
) مـن الـذي يقـود 4) مـىت وكيـف تنقـل املـوارد بـني قائـد وآخـرو و (3من املوارد وأيـنو و (

() من املسؤول عن إدارة مهام حمددة5يف منطقة جغرافية حمددةو و (
15F

16(  . 

يف إال وقائــد وحــدة الشــرطة تعينــه حكومتــه. ويــؤدي دوره بوصــفه ممثــل الوحــدة وال يعتــرب،  - 35
، بـــل يظـــل جـــزءا اتليـــعملقيـــادة ال، جـــزءا مـــن سلســـلة األمـــم املتحـــدة حـــدود مســـؤوليته

حيويـــا يف هياكـــل قيـــادة عنصـــر الشـــرطة وتـــدفق املعلومـــات. وعـــالوة علـــى ذلـــك، تضـــع 
مجيع املسائل التشغيلية واإلدارية لسـلطة رئـيس عنصـر الشـرطة وحـده، أو مـن ينـوب عنـه، 

 م املتحدة يف مجيع الظروف.وتكون األولوية لرتتيبات القيادة والسيطرة من األم

الوحــدة الوطنيــة، بســيطرة إداريــة علــى املســائل غــري  إطــاريف ويتمتــع قائــد وحــدة الشــرطة،  - 36
كـل مـنهم   ةدمات وقضـايا رفـاه أفـراد وحـدتقـدمي اخلـة بإدارة األفراد، و صلالتشغيلية ذات ال

قــة البعثــة. وقائــد وجيــب أال يــؤثر ســلبيا يف إدارة ومباشــرة عمليــات األمــم املتحــدة يف منط
وحــدة الشــرطة مســؤول أيضــا عــن ســلوا وانضــباط أفــراد الوحــدة الوطنيــة. وينبغــي لــرئيس 

لواليــة يف اعنصــر الشــرطة أن يشــرا قــادة وحــدات الشــرطة فيمــا يتعلــق بــالتغيريات املزمعــة 
جديـد لعمليـات الشـرطة بغيـة ضـمان وحـدة فهـم عـام قبل وقت طويل من إصدار مفهوم 

واليــة مــن أعلـــى إىل أســفل ولضــمان إبـــالغ آراء وتوصــيات قــادة وحـــدات ات يف الري التغيــ
يقـدم قائـد وحـدة الشـرطة تقريـرا بانتهـاء املهمـة إىل جيـب أن . و األمـم املتحـدة الشرطة ملقر

 .اإلنتشاررئيس عنصر الشرطة يف ختام 

ه وزعـــعمليـــات شـــرطة البعثـــة، الـــذي ينســـقه، ويعتمـــده ويالعـــام ل فهـــومامليكـــون جيـــب أن و  - 37
يـــة لـــرئيس عنصـــر الشـــرطة طـــوال مـــدة البعثـــة. توجيه، مبثابـــة الوثيقـــة الاألمـــم املتحـــدة مقـــر

لعمليــــات الشــــرطة القصــــد االســــرتاتيجي ملستشــــار شــــرطة األمــــم العــــام فهــــوم املويتضــــمن 
املتحــــدة، وتــــدد الــــنهج العــــام لعنصــــر الشــــرطة، ومهامــــه ومســــؤولياته ذات الصــــلة بواليــــة 

 تنفيـــــذها والنتــــائج املتوقعــــة لعمليــــات الشــــرطةو واألنشـــــطة، البعثــــةو والــــربامج الــــيت يتعــــني

__________ 
 املرجع نفسه. )16( 

 



 

 -18- 16-02463 
 

 

 
والعمليــات واالحتياجــات مــن املــوارد الــيت ُتصــاغ منهــا خطــط البعثــة، وإجــراءات التشــغيل 

 .ةطو ناألخرى الالزمة لتنفيذ املهام امل توجيهيةواد الاملاملوحدة و 

لشـــرطة، إىل جانـــب لعمليـــات االعـــام  فهـــومامليســـتخدم رئـــيس عنصـــر الشـــرطة جيـــب أن و  - 38
األخـــرى، كأســـاس لتقـــدمي  وجيهيـــةواد التاملـــالسياســـات املعتمـــدة لشـــرطة األمـــم املتحـــدة و 

إســـهامات الشـــرطة يف مفهـــوم البعثـــة. وقـــد يتطـــور مفهـــوم البعثـــة مبـــرور الوقـــت متشـــيا مـــع 
لعمليــــات العــــام  فهــــوماملتنفيــــذ الربنــــامج والتغــــريات يف الواليــــة، وبنــــاء عليــــه ينبغــــي تنقــــيح 

لعمليـــــات الشـــــرطة األســـــاس لوضـــــع خطـــــة العـــــام  فهـــــوماملالشـــــرطة. وينبغـــــي أن يشـــــكل 
عمليات الشرطة مبعرفة رئيس عنصـر الشـرطة. وخطـة عمليـات الشـرطة مـن األمهيـة مبكـان 
لتخطــيط عمليــات الشــرطة ومباشــرتا. وينبغــي أن تعتــرب أهــم وثيقــة تطــيط يضــعها رئــيس 

األمــــم  عنصــــر الشــــرطة وُشــــعبة الشــــرطة يف مقــــر يقــــوم رئــــيسجيــــب أن عنصــــر الشــــرطة. و 
، واملبــادئ التوجيهيــة، اتالسياســومجيــع  هاوتنفيــذ هابالتنســيق فيمــا يتعلــق بوضــعاملتحــدة 

(اخلاصة بالبعثةواألوامر التوجيهية وأدوات التخطيط األخرى 
16F

17(. 

قــــادة شــــرطة األمــــم املتحــــدة تصــــرف ضــــباطهم وفقــــا ملبــــادئ التجــــرد،  جيــــب أن يضــــمنو  - 39
واليـة البعثـة ومـا تتمتـع بـه األمـم املتحـدة ل هـموالنزاهة، واالستقالل واللباقة الصارمة، وفهم

نه أيضــا وإدماجــه وضــباطها مــن مزايــا، أو فوائــد أو حصــانات أو مــا جــرى التفــاوض بشــأ
ينفــذ قــادة الشــرطة جيــب أن مركــز البعثــة. و  أو اتفــاق حفــظ الســالم اتيف اتفــاق مركــز قــو 

األمــم املتحـــدة، يف ســـلوا السياســة عـــدم التســامح علـــى اإلطــالق إزاء انتهاكـــات معــايري 
ات القــوانني الوطنيــة خروقــاجلنســيني، فضــال عــن  نتهــااوال ســيما حــوادث االســتغالل واال

عـــاملني ة للمالئمـــيــــة زامـــا كـــامال بتهيــــة بالت ابـــدو يُ جيـــب أن املطبقـــة يف الدولـــة املضـــيفة، و 
 لإلبالغ عن احلوادث املزعومة.

ن لقيــادتم القــوة يف امتثــال  و وجيــب أن يضــمن قــادة الشــرطة أن يســتخدم األفــراد اخلاضــع - 40
كامــــل لسياســــات األمــــم املتحــــدة املطبقــــة والقــــوانني الســــارية يف بيـــــة معينــــة لبعثــــة األمــــم 

بــــاألوامر التوجيهيــــة املتعلقــــة  يضــــمن رئــــيس عنصــــر الشــــرطة اإلملــــامجيــــب أن املتحــــدة. و 
لعنصـــر الشـــرطة  األمـــم املتحـــدة بالبحـــث، واالحتجـــاز واســـتخدام القـــوة الـــيت يضـــعها مقـــر

توضـــح املســـتويات املختلفـــة للقـــوة الـــيت ميكـــن اســـتخدامها يف الظـــروف و يف بدايـــة البعثـــة 
املختلفــــــة، والتــــــدريب عليهــــــا والتقيــــــد بــــــاو وكيفيــــــة اســــــتخدام كــــــل مســــــتوى قــــــوةو وأي 

ا. ويف البيــات املتفجـرة والـيت تتمـل دمتفويضات جيب أن تصـل عليهـا قـادة الشـرطة مقـ
__________ 

 )،2010(أيلول/سبتمرب  2الدليل امليداين لبدء البعثات ملديري بعثات عمليات األمم املتحدة للسالم، النسخة  )17( 
 .2-6القسم 
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أن تكـــون خطـــرية الـــيت تُنشـــر فيهـــا يف كثـــري مـــن األحيـــان عمليـــات مؤقتـــة حلفـــظ الســـالم، 

ة شــديدينبغـي أن تكـون األوامــر التوجيهيـة املتعلقــة بالبحـث، واالحتجـاز واســتخدام القـوة 
صــــداقيتها وحريــــة مبمليــــة األمــــم املتحــــدة حلفــــظ الســــالم ظ عافــــتحا ضــــمانبقــــدر كــــاف ل

(عملها لتنفيذ واليتها
17F

. ويف مجيـع احلـاالت، جيـب علـى أفـراد عنصـر الشـرطة أن ترتمـوا )18
لقــوة واألســلحة ااســتخدام األساســية املتعلقــة بألمــم املتحــدة اعلــى النحــو الواجــب مبــادئ 

 .من قبل موظفي إنفاذ القوانني النارية

يقـــدم رئـــيس عنصـــر الشـــرطة يف عمليـــات حفـــظ الســـالم إىل ُشـــعبة الشـــرطة يف  جيـــب أنو  - 41
أنشـطة عنصــر ب فيمـا يتعلــق تفصــيلية عـن احلالــة يوميـا وأســبوعياتقـارير األمـم املتحــدة مقـر 

الشــرطة. وينبغــي أن تكــون التقــارير دقيقــة وأن تتضــمن معلومــات بشــأن املســائل الداخليــة 
يات. وينبغــــــي أن تشـــــري التقــــــارير لوجســـــتإلدارة والمبـــــا يف ذلــــــك األفـــــراد، واالنضــــــباط، وا

األســــبوعية إىل النقــــاط البــــارزة، واإلجنــــازات، والتطــــورات السياســــية والتحــــديات يف الفــــرتة 
(التقرير واملتوقعــــة يف األســــبوع التـــــايلاملشــــمولة بــــ

18F

. وينبغــــي أن تكــــون التقــــارير تطلعيـــــة )19
(ســـردية أكثـــر منهـــاوحتليليـــة 

19F

. نـــواتجول علـــى النتـــائج بـــدال مـــن الوأن تركـــز يف املقـــام األ )20
)، نـواتجوعلى سـبيل املثـال، بـدال مـن اإلبـالغ عـن عـدد التوقيفـات، واالعتقـاالت، إخل (ال

قــــد تشــــري بيانــــات مثــــل عــــدد األكشــــاا اجلديــــدة يف الســــوق أو عــــدد األطفــــال الــــذين 
مـــدى احليويـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة بقـــدر أكـــرب علـــى زيـــادة يـــذهبون إىل املدرســـة إىل 

 فرتة زمنية معينة نتيجة حتسن أوضاع األمن (النتائج).

ــــة، جيــــ - 42 واد متعلقــــة باالســــتخبارات ملركــــز مبــــعنصــــر الشــــرطة  ب أن يســــهمويف داخــــل البعث
يـــة لـــدعم صـــنع القـــرارو وئالتحليـــل املشـــرتا للبعثـــة إلعـــداد حتليـــل متكامـــل وتقييمـــات تنب

ـــة يعـــني جيـــب أن و وإدارة األزمـــات. و والتخطـــيط االســـرتاتيجي، والتشـــغيلي والطـــارئ للبعث
مركــز التحليــل يف رئــيس عنصــر الشــرطة ضــباط اتصــال و/أو منســقني، حســب االقتضــاء، 

يعـــني رئـــيس عنصـــر أن  ينبغـــيالتعـــاون. و زيـــادة املشـــرتا للبعثـــة لتعزيـــز تـــدفق املعلومـــات و 
الشـــرطة ضـــباط اتصـــال لـــديهم، علـــى األقـــل، درايـــة فنيـــة باالســـتخبارات أو التحقيقـــات  

__________ 
 )18( United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines (2008), p. 35. 
) وإجراءات التشغيل املوحدة بشأن 2005يف ُكتيب شرطة األمم املتحدة (تشرين األول/أكتوبر  3انظر الفصل  )19( 

نيسان/أبريل  1عمليات حفظ السالم إىل مقر األمم املتحدة (اإلبالغ املتكامل من البعثات امليدانية اليت تقودها إدارة 
) لالطالع على النماذج والتوجيهات املتعلقة بأنواع املعلومات احملددة اليت يتعني إدراجها يف التقارير اليومية 2012

 واألسبوعية.
) لالطالع على مزيد Ref. ST/SGB/2007/6انظر نشرة األمني العام بشأن حساسية املعلومات، وتصنيفها وتداوهلا، ( )20( 

 من التوجيهات املتعلقة بإصدار تلك التقارير وتوزيعها.
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ا أمكــــن وميكـــنهم املســــامهة بصـــورة فعالــــة يف العمـــل اليــــومي ملركـــز التحليــــل املشــــرتا كلمـــ

للبعثـــة. وُجتـــرى هـــذه التعيينـــات دون املســـاس بالســـلطة التشـــغيلية لـــرئيس عنصـــر الشـــرطة 
جيــــب أن علـــى هــــؤالء األفـــراد لضــــمان تــــوفري الـــدعم املناســــب لعنصــــر الشـــرطة والبعثــــة. و 

ــــيس مر  ــــيس عنصــــر الشــــرطة مــــع رئ ــــواع يعمــــل رئ ــــد أن ــــة لتحدي ــــل املشــــرتا للبعث كــــز التحلي
تبادهلــا لصــاحل ياملنتجــات واملعلومــات الــيت قــد يقــدمها مركــز التحليــل املشــرتا للبعثــة و/أو 

Pاملعنيعنصرمها 

)
20F

21(
P  . 

وينبغـــي أن تكـــون تقييمـــات التهديـــد الـــيت يعـــدها عنصـــر الشـــرطة، مـــن بـــني أمـــور أخـــرى،  - 43
بيعــــة أي تديــــد تو وتأخــــذ يف االعتبــــار طوقــــيف ذلــــك القائمــــة علــــى معلومــــات معروفــــة 

صـف أي عواقـب أو تد ملـن ويف ظـل أي ظـروف قـد تـدث التهديـدو و متوقع وقربهو وحتـد
Pآثار

)
21F

22(
P  . 

 نُهج القيادة 2-2-دال  
بـــع صـــنع القـــرار والســـلطة �جـــا هرميـــا، بـــدرجات متفاوتـــة للســـلطة املفوضـــة دائمـــا مـــا يتَّ  - 44

لصنع القرار. ويف سياق األمم املتحدة، عـادة مـا تتطلـب الطبيعـة املختلطـة ملعظـم عناصـر 
الـــــيت تتكـــــون مـــــن فـــــرادى ضـــــباط الشـــــرطة، املتعاقـــــدين واملعـــــارين، ووحـــــدات  –الشـــــرطة 
، كفـــاءةالخـــذ يف االعتبـــار يأالســـلطة، تقييمـــا دقيقـــا جـــدا لتفـــويض  –املشـــكلة الشـــرطة 
 .املهام التشغيلية التشغيلي وتعقدإلستعداد واوالقدرة، 

بشـــكل  اهرميـــ ةتدرجـــموحـــدات الشـــرطة املشـــكلة كـــون توعلـــى ســـبيل املثـــال، جيـــب أن  - 45
حمــــدد جيــــدا لتكــــون قــــادرة علــــى االســــتجابة كمــــا ينبغــــي، علــــى ســــبيل املثــــال، حلــــاالت 

ينبغـــي أن يكـــون كـــل ضـــابط يف الوحـــدة املشـــكلة واعيـــا بأصـــل  اإلخـــالل بالنظـــام العـــام. و 
مـــن  ةاملشـــكل الشــرطة خبـــدماتيســـمح بــالنهوض الفعـــال  ممـــاكــل أمـــر، وتوقيتـــه وقصــده، 

للضـباط احلالـة، تاركـة بقـاء سـل القيـادة قائمـة طـوال تظـل ساليـة. و عبو خالل الوحدات الت
 تصرف.الواال صغريا لصنع القرار وحرية على أرض الواقع 

اخلطــوط الواضــحة للقيــادة واملســاءلة مثاليــة لــبعض احلــاالت، قــد يســتفيد  عتــربويف حــني ت - 46
حنـــو التمـــع  ةاملوجهـــ خـــدمات الشـــرطةفــرادى ضـــباط الشـــرطة مـــن �ـــج ال مركـــزي يـــدعم 

__________ 
 Ref. 2015.03 ،1إدارة الدعم امليداين بشأن مراكز التحليل املشرتكة للبعثات،  –سياسة إدارة عمليات حفظ السالم  )21( 

 .2015آذار/مارس 
اململكة املتحدة بالنيابة عن رابطة كبار ضباط الشرطة، التوجيهات املتعلقة الوكالة الوطنية لتحسني خدمات الشرطة يف  )22( 

 .25، الصفحة 2009بالقيادة والسيطرة، 



 

 -21- 16-02463 
 

 

 
، فــإن احلريــة الفرديــة للتفاعــل تتطلــب مــنهم قضــاء معظــم هماحمللــي. وبســبب طبيعــة مهــام
يف األمــاكن مــع  واعمــل يف التمــات احملليــة، وكثــريا مــا يشــرتكوقــتهم يف منطقــة اخلدمــة، وال

 مباشــــرةيتمتعــــون بقــــدر كبــــري مــــن التعقــــل يف كيفيــــة هــــم زمالئهــــم مــــن الدولــــة املضــــيفة. و 
واجبـــاتم. ويف عمليـــات حفـــظ الســـالم ذات الواليـــات التنفيذيـــة، كثـــريا مـــا يقـــرر فـــرادى 

تقلـــون اســـتنادا إىل تـــدريبهم ضـــباط الشـــرطة علـــى مســـؤوليتهم مـــن يوقفـــون، ويفتشـــون ويع
امتثــــاال لقواعــــد األمــــم املتحــــدة وأنظمتهــــا، فضــــال عــــن التشــــريع الــــوطين ذي و وخــــربتم، 

 الصلة.

لســـلطة علـــى حـــد ســـواء أن تكـــون لويقتضـــي شـــكال القيـــادة الصـــارمة واألكثـــر تفويضـــا  - 47
وتفصــــيلية حمــــددة بصــــورة مهــــام للإســــناد  يف ة املعــــاملضــــحاالنتيجــــة املتوقعــــة لإلجــــراءات و 

مناســـب. وإىل أبعـــد حـــد، ال يعتـــرب االهتمـــام املفـــرط بالتفاصـــيل الدقيقـــة لقـــدرات  بشـــكل
اعتبـار الشرطة املشكلة وال أسـلوب حريـة العمـل لفـرادى ضـباط الشـرطة مقبـولني. ويتعـني 

مهــام وحتديــد النتيجــة املتوقعــة الواضــح للســناد اإلقيــادة شــرطة األمــم املتحــدة مســؤولة عــن 
يــة، والتشــغيلية واالســرتاتيجية. وتقــع املســؤولية يف �ايــة األمــر علــى عبو ت التعلــى املســتويا

بصــورة منهجيــة. عليــة إلشــراف واذلــك  تنفيــذعــاتق قيــادة رئــيس عنصــر الشــرطة لضــمان 
ن لكـاملسـتويات املناسـبة، و  وهذا ال يتعـارض مـع مبـدأ املسـاءلة وتفـويض السـلطة إىل أدىن

 .بالغ األمهية ليةبني املساءلة وتفويض املسؤو  الفرق
 التنسيق مع العناصر العسكرية 3-2-دال  

للشــــرطة يف عمليــــات حفــــظ الســــالم عنــــدما يتعلــــق  ةأساســــي ةكيالعناصــــر العســــكرية شــــر  - 48
، مبــا يف ذلـك محايـة املـدنيني. ويف وظيفتهــا واحملافظـة عليهـا األمـر بإقامـة بيــة مأمونــة وآمنـة

 الدولـة املضـيفة، حتتـاج شـرطة األمـم املتحـدة إىللبنـاء قـدرة شـرطة ” بدور تتذى“للقيام 
ــــز مواصــــفات م ة عــــن العنصــــر العســــكري للمســــاعدة يف احملافظــــة علــــى ثقــــة اجلمهــــور تمي

بصــورة فعالــة. والقــدرة علــى احملافظــة علــى مواصــفات لتقــدمي خــدمات الشــرطة الضــرورية 
الشـــرطة  مســـتقلة مـــع إرســـاء القـــدرة علـــى العمـــل معـــا وإقامـــة عالقـــات وظيفيـــة قويـــة بـــني

حفظــــة الســــالم العســــكريني تشــــكل توازنــــا صــــعبا ولكنــــه بــــالغ األمهيــــة لنجــــاح عمليــــات و 
Pحفــظ الســالم

)
22F

23(
P مــن التهديــدات ذات  ا يواجــه الســكان املــدنيون مزجيــا معقــدامــ ا. وكثــري

الطــــابع العســــكري وغــــري العســــكري. وهكــــذا، تــــوفر الوحــــدات العســــكرية احلمايــــة مـــــن 
بالتعــــــاون القــــــوي مــــــع  ،شــــــرطة األمــــــم املتحــــــدة التهديــــــدات العســــــكرية، يف حــــــني تــــــوفر

__________ 
 )23( Handbook on UN Multidimensional Peacekeeping Operqtions, December 2003, pp. 92-93. 
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تهديــــدات األمــــن ل خلــــدمات الشــــرطةالوحــــدات العســــكرية القــــادرة، االســــتجابة املناســــبة 

 الشرطة. با تتصاليت والنظام 

ســــالمة الويف حالـــة العمليـــات الـــيت يــــدعم بعضـــها بعضـــا ملعاجلـــة حــــاالت النظـــام العـــام و  - 49
ة أخــــرى مــــن أفــــراد الشــــرطة شــــكلة أو وموعــــة مأفراد وحــــدات الشــــرطة املشــــكلبــــ عامــــةال

ــــة أو بــــدو�م،  تطبــــق جيــــب أن والعناصــــر العســــكرية، مــــع أفــــراد األمــــن اآلخــــرين يف البعث
 الرتتيبات التالية:

 بوجــه عــام إىل هــذه شــري ت .حــاالت اإلخــالل بالنظــام العــام ذات الطــابع غــري العســكري
احلـــاالت الـــيت ال تســـتخدم فيهـــا باســـتمرار أســـلحة ناريـــة أو أســـلحة عســـكرية. ويف تلـــك 

تكـــون األولويـــة لوحـــدات الشـــرطة املشـــكلة ملعاجلـــة تلـــك احلـــاالت ينبغـــي أن الظـــروف، 
أو بالتعـاون مـع شـرطة الدولـة املضـيفة والوكـاالت األخـرى إلنفـاذ القـانون. حسـب  ادعمـ

العنصـــر  ا مـــنأن يطلـــب أفـــراد فوضـــهيس عنصـــر الشـــرطة أو مـــن ياالقتضـــاء. وجيـــوز لـــرئ
داء مهـــام حمــددة. ويف هـــذه احلـــاالت، ألالعســكري و/أو أفـــراد األمــن اآلخـــرين يف البعثــة 

فـــإن ضـــابط شـــرطة األمـــم املتحـــدة أو قائـــد وحـــدة الشـــرطة املشـــكلة الـــذي يعينـــه رئـــيس 
ألفـــراد العســـكريني مـــع يـــة. وجيـــب تنســـيق تعيـــني اعبو عنصـــر الشـــرطة ميـــارس الســـيطرة الت

 رئيس العنصر العسكري أو قائد القطاع أو قائد الكتيبة، حسب االقتضاء.

 .إىلبوجـــــه عـــــام  هشـــــري هـــــذت حـــــاالت اإلخـــــالل بالنظـــــام العـــــام ذات الطـــــابع العســـــكري 
احلاالت الـيت تسـتخدم فيهـا األسـلحة الناريـة أو األسـلحة العسـكرية باسـتمرار. ويف تلـك 

 وأعاجلـــة تلـــك احلـــاالت دعمـــا مللعنصـــر العســـكري لوحـــدات ا الظـــروف، تكـــون األولويـــة
، حسـب األخـرى بالتعاون مع شرطة الدولـة املضـيفة ذات الصـلة ووكـاالت إنفـاذ القـانون

االقتضـــاء. وجيـــوز أن يطلـــب رئـــيس العنصـــر العســـكري أو قائـــد القطـــاع أو قائـــد الوحـــدة 
 كــربه احلــاالت، ميــارس أأداء مهــام حمــددة. ويف هــذبــأفــراد وحــدة الشــرطة املشــكلة  قيــام

يـــة. وجيـــب تنســـيق تعيـــني أفـــراد وحـــدة الشـــرطة عبو ة التر طيقائـــد عســـكري يف املكـــان الســـ
 ، حسب االقتضاء.فوضهاملشكلة مع رئيس عنصر الشرطة أو من ي

وعــادة مــا تقــدم عناصــر الشــرطة والعناصــر العســكرية تقاريرهــا عــن طريــق سالســل القيــادة  - 50
األفـراد، والوحـدات والوحـدات الفرعيـة مـن  جيـب عـدم وضـع، اخلاصة با. وكقاعدة عامـة

ة لعنصـــر آخـــر، عبويـــإلشـــراف التقـــين املباشـــر أو الســـيطرة التا حتـــتواحـــد نظـــامي عنصـــر 
 املتعلقـــــةإدارة الـــــدعم امليــــداين  –دارة عمليــــات حفـــــظ الســــالم العامـــــة إللسياســــة لوفقــــا 

 .(Ref. 2008.04)السلطة، والقيادة والسيطرة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ب
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لعســكري، ينبغــي إنشــاء منطقــة ويف العمليــات القائمــة علــى الــدعم املتبــادل مــع العنصــر ا - 51

ة عبويـلتحديـد منطقـة املسـؤولية التحميطـة منطقـة دعـم أمـن عسـكري و ية للشرطة عبو عمل ت
يـة لقائـد الشـرطة املعـني عبو ُجترى عمليات الشـرطة حتـت السـيطرة الت. و اخلاصة بكل منهما
ال تنقــل الشــرطة املســؤولية األساســية جيــب أيــة الداخليــة. و عبو التالعمــل املتواجــد يف منطقــة 

بلـــغ التهديـــد ي مـــا ملعـــن حـــل احلـــوادث املتعلقـــة بســـيادة القـــانون إىل العنصـــر العســـكري 
صــر الشــرطة يف موقــع احلــادث بأنــه يتجــاوز رئــيس عن املفــوض مــناحمللــي مســتوى تــدده 

 نشــــر العنصــــر العســـكري لــــدعم عمــــلقـــدرة الشــــرطة. ويف منطقـــة األمــــن احمليطــــة، ميكـــن 
حتـــدد املنطقتـــان مـــن حيـــث الزمـــان واملكـــان، علـــى النحـــو الـــوارد يف جيـــب أن الشـــرطة. و 

ي، ويكـــــون نقـــــل الســـــلطة مقـــــررا مســـــبقا. وأي عنصـــــر يـــــدخل نفيـــــذوثـــــائق التخطـــــيط الت
Pق األزرق أو الصــندوق األخضــرالصــندو 

)
23F

24(
P  يــة لقائـــد عبو يقـــع حتــت الســيطرة التجيــب أن

املتواجـــد يف املوقـــع. ويف تلـــك الســـيناريوهات،  لكـــل منهمـــاالشـــرطة أو القائـــد العســـكري 
الشـــرطة والعنصـــر العســـكري  عبويـــة مشـــرتكة يتـــابع فيهـــا ممـــثالينبغـــي إنشـــاء مركـــز قيـــادة ت

 يا.عبو ن بتنسيقها تاالعملية ويقوم

ة ومبوافقــة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام، جيــوز أن خيــدم أفــراد الشــرطة عينــويف ظــل أوضــاع م - 52
يف األمــــم  موحــــد ومركــــزي يقــــوده ضــــابط شــــرطة كبــــرين حتــــت هيكــــل واألفــــراد العســــكريو 

املتحــدة يعينــه رئــيس عنصــر الشــرطة أو ضــابط عســكري يعينــه رئــيس العنصــر العســكري. 
عــــن قيــــادة العمليــــات اليوميــــة لفرقــــة العمــــل املشــــرتكة  ويكــــون قائــــد فرقــــة العمــــل مســــؤوال

 هـــذا النـــوع مـــن هيكـــل ة. وال جيـــوز أن يغـــريِّ دديف منطقـــة جغرافيـــة حمـــ مراقبـــة العمليـــاتو 
الشـــــرطة أو مراقبـــــة عمليـــــات القيـــــادة إال املمثـــــل اخلـــــاص لألمـــــني العـــــام وال يطبـــــق علـــــى 

 الوحدات العسكرية خارج املنطقة اجلغرافية احملددة.

مــن فيهـا  رتـاباالسـتثناء املمكـن للعمليـات الشـديدة احلساسـية الـيت يُ ب مـا يتعلـق األمـرفيو  - 53
االسـتخبارات مسـبقا، ينبغـي أن تكـون سـلطات الشـرطة والسـلطات العسـكرية يف  تسرب

ملشـــرتكة. الدولـــة املضـــيفة مشـــاركة يف التخطـــيط اليـــومي ويف تنفيـــذ عمليـــات فرقـــة العمـــل ا
ــــيت يتعــــني أن تضــــط ــــعناصــــر الشــــرطة والعناصــــر العســــكرية  لع بــــاواملهــــام ال ة جيــــب املعني

 بوفقــا لبيــان متطلبــات الوحــدة لكــل وحــدة، أي أن وحــدات الشــرطة جيــ اإلضــطالع بــا
 أن تقـــود العمليـــات الـــيت تتمشـــى أهـــدافها مـــع األدوار، وعمليـــات التفتـــيش والتحقيقـــات

دورا داعمــا يف تــأمني ، علــى ســبيل املثــال، بينمــا يــؤدي العنصــر العســكري العاديــة للشــرطة
__________ 

” األزرق“حيث ميثل ” األخضرالصندوق  –الصندوق األزرق “النهج املوصوف معروف أيضا بأنه مفهوم  )24( 
 الشرطة والعنصر العسكري، على التوايل. ”األخضر“ و
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الشـرطة والوحـدات وحـدات املنطقة احمليطة وتزويد نقـاط التفتـيش القريبـة بـاألفراد. وتعمـل 

ة وفقــا لألوامــر التوجيهيــة املتعلقــة بــالتفتيش واالحتجــاز واســتخدام القــوة كلفــالعســكرية امل
روف الصـادرة للشـرطة أو قواعـد االشــتباا الصـادرة للعنصـر العســكري. ومهمـا كانـت الظــ

تعبويـــة للعســـكريني يف ال ال توضـــع شـــرطة األمـــم املتحـــدة حتـــت القيـــادة أو الســـيطرةجيـــب أ
 لدولة املضيفة، أو شرطتها أو وكاالتا األخرى إلنفاذ القانون.ا

األصـــول باالعتمـــاد علـــى  يتعـــاون عنصـــر الشـــرطة أيضـــا مــع العنصـــر العســـكريجيــب أن و  - 54
مركــز التحليــل املشــرتا للبعثــة ومركــز العمليــات ، مثــل هلــاالــدعم األساســية للبعثــة وتقــدمي 

 ت املشرتكة.تمرينااملشرتكة، ومن خالل التدريب وال

ورئــيس البعثــة مســؤول، مــن خــالل رئــيس العنصــر العســكري ورئــيس عنصــر الشــرطة، عــن  - 55
ضــمان وضــع ترتيبــات القيــادة والســيطرة الالزمــة وإجــراءات التشــغيل املوحــدة بــني العنصــر 

ـــــة حفـــــظ الســـــالم. وينبغـــــي أن ينفـــــذ بانتظـــــام العســـــكري وعنصـــــ ر الشـــــرطة يف بدايـــــة بعث
ت، مبــــا يف ذلــــك أســــاليب تمرينــــاوال لطــــوارئ، والتــــدريب، واإلعــــاداتاملبكــــر لتخطــــيط ال

مســتعدين  النظــامينياحملاكــاة، لضــمان أن يكــون رئــيس البعثــة وكبــار قــادة األمــم املتحــدة 
وإجراءاتــــا املرتبطــــة بــــذلك جيــــب بقــــدر كــــاف. ومجيــــع ترتيبــــات إدارة البعثــــة، وخططهــــا 

ن تقــدميها واعتمادهــا مــن رئــيس البعثــة واستعراضــها بانتظــام وممارســاتا طــوال حيــاة عندئــذ
البعثـــة. وينبغـــي تبـــادل الـــدروس املســـتفادة يف معاجلـــة احلـــاالت املتعلقـــة بـــاالخالل بالنظـــام 

األمــــم  ، مـــع إدارة عمليــــات حفـــظ الســــالم يف مقـــراتمرينــــالعـــام، وأيضـــا مــــن خـــالل الت
Pإلسداء املشورة، والتقييم والنشر بعد ذلك املتحدة

)
24F

25(
P. 

وباإلضـــافة إىل اإلطـــار العـــام للتعـــاون بـــني عنصـــر الشـــرطة والعنصـــر العســـكري، ينبغـــي أن  - 56
 يكون التقسيم الدقيق للمسؤولية حمددا لكل عمل مشرتا.

 التنسيق مع العنصر المدني 4-2-دال  
القـــــوي وعالقـــــة العمـــــل األقـــــرب  نســـــيقلواليـــــة الشـــــرطة علـــــى التيعتمـــــد التنفيـــــذ النـــــاجح  - 57

النســــبية  العنصـــر املــــدين، وينبغـــي أن يـــدرا رئــــيس عنصـــر الشــــرطة مزاياهـــا عميكـــن مــــ مـــا
يف وقـــت مبكـــر. وميكـــن أن تقـــدم الشـــؤون املدنيـــة املشـــورة بشـــأن إطـــار العمـــل  ويســـتغلها

بالتمعـــــــات احملليـــــــة، االســـــــرتاتيجي واملتعلـــــــق بالسياســـــــة العامـــــــة للعمليـــــــات واالتصـــــــال 
واملســـاعدة يف ضـــمان الـــرتابط والتســـاوق جلميـــع اجلهـــات الفاعلـــة يف البعثـــة علـــى الصـــعيد 

__________ 
إدارة الدعم امليداين املتعلقة بالسلطة، والقيادة والسيطرة يف عمليات  –السياسة العامة إلدارة عمليات حفظ السالم  )25( 

 ).Ref. 2008.4األمم املتحدة حلفظ السالم (
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لكــــل مـــن عمليــــات التعريــــف اســــهامات احمللـــي. وميكــــن أن تقـــدم الشــــؤون املدنيــــة أيضـــا 

ولوضـــع مشـــاريع أو بـــرامج الشـــرطة حيـــث مـــا كانـــت مطلوبـــة، ومســـاعدة هـــذه العناصـــر 
Pاالقتصادي الذي تعمل يف إطاره –ي واالجتماعي فهم السياق السياسل

)
25F

26(
P. 

ينسـق رئــيس عنصـر الشـرطة بصــورة وثيقـة مـع رئــيس عنصـر حقـوق اإلنســان يف جيـب أن و  - 58
البعثــة لضــمان أن تتضــمن بالكامــل مجيــع املهــام املنوطــة الــيت يضــطلع بــا عنصــر الشــرطة 

Pتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان، ومحايتهـــا واحرتامهـــا

)
26F

27(
P. ســـق مـــع كبـــري مستشـــاري وينبغـــي أن ين

املنظـــور اجلنســـاين يف مجيـــع املهـــام املنوطـــة الـــيت مراعـــاة الشـــؤون اجلنســـانية لضـــمان تعمـــيم 
م يعمـل قـادة الشـرطة أيضـا مـع وحـدة اإلعـالجيـب أن تضطلع با شرطة األمـم املتحـدة. و 

ا اإلعـالم والرسـائل األساسـية لزيـادة الـوعي والفهـم بقضـاي يف البعثة يف وضع اسرتاتيجيات
Pحقوق اإلنسان ذات الصلة بدور الشرطة يف التمع

)
27F

28(
P. 

 التنسيق مع النظراء والجهات الفاعلة األخرى في الدولة المضيفة 5-2-دال  
تـدف واليـات  .فـي أغلـب األحيـانإشراك حكومة الدولة المضيفة في وقـت مبكـر و  - 59

هــذا النحــو، ينبغــي نــة. وعلــى هــاء مبجــرد أن تســمح بــذلك بيـــة آمحفــظ الســالم إىل االنت
ـــة املضـــيفة مـــن البدايـــة،  أن يشـــرتا رئـــيس عنصـــر الشـــرطة مـــع النظـــراء الرئيســـيني يف الدول

Pوخباصــة مــن ســيعهد إلــيهم مبســؤوليات األمــن

)
28F

29(
P ، لشــرح القضــايا بــأكرب قــدر ممكــن مــن

الوضــوح لتجنــب ســوء الفهــم، وحتديــد األولويــات معــا، وضــمان أن تكــون الدولــة املضــيفة 
Pجوانـــب التقـــدير، والتخطـــيط، والتنفيـــذ والتقيـــيمشـــريكة يف مجيـــع 

)
29F

30(
P يضـــمن جيـــب أن . و
ت الــيت تعــرب عنهــا قــادة الشــرطة أن تكــون األنشــطة واألولويــات قائمــة علــى االحتياجــا

. ومقـــدار الثقـــة قـــط، ولـــيس حســـب مـــا حتـــدده األمـــم املتحـــدة فاتـــاورغب الدولـــة املضـــيفة
ملضــيفة ســيؤثر بصــورة كبــرية علــى نطــاق واالحــرتام بــني عنصــر الشــرطة والنظــراء يف الدولــة ا

يضع رئـيس عنصـر الشـرطة أُطـر عمـل للتنسـيق و/أو التعـاون مـع جيب أن ووترية التقدم. و 
شــــــرطة الدولـــــــة املضـــــــيفة ووكاالتـــــــا األخــــــرى إلنفـــــــاذ القـــــــانون، والـــــــوزارات ذات الصـــــــلة 

__________ 
 )26( DPKO-DFS Civil Affairs Handbook, March 2012, p.43. 
 )27( OHCHR-DPKO-DPA-DFS Policy on Human Rights in Peace Operations and Special Political Missions, 01 

September 2011, Ref. 2011,20. 
 )28( United Nations Police Handbook, October 2005, p. 47. 
 )29( Sawang, Gautam, former UN Police Commissioner, UN Mission in Liberia, End-of-Assignment Report, March 

2012. 
 )30( Final Narrative Report for the Swedish-Funded SGF Meeting, Pretoria, 21-23 October 2014, p. 4. 
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ـــــني  وأصـــــحاب املصـــــلحة اآلخـــــرين مـــــن خـــــالل جلـــــان مشـــــرتكة مكرســـــة، ومنســـــقني معين

 ت للشراكات بني الوكاالت.ومنتديا

إن الظــروف الــيت يــؤدي فيهــا األمــن واالســتقرار يف الدولــة  االعــداد لعمليــات االنتقــال. - 60
تتـيح الفـرص لنقـل  هاأو تفيضـمواردهـا إىل متكني بعثة األمـم املتحـدة مـن إعـادة تشـكيل 

أولويـة القيـادة إىل شـرطة الدولـة املضــيفة ومؤسسـاتا العسـكرية. ويتسـم وضـع بروتوكــوالت 
بأمهيــة بالغــة أثنــاء أي فــرتة انتقــال. وينبغــي أن تــوفر هــذه  واضــحة قيــادة وخطــوط مســاءلة

 ة، مبـاسـندالربوتوكوالت الوضوح فيما يتعلق مبـن هـو املسـؤول عـن حتقيـق كـل مـن املهـام امل
يف ذلـــك خطـــط الطـــوارئ حيثمـــا كانـــت مفعلـــةو ومـــن الـــذين يقـــود ومـــا هـــي املـــوارد الـــيت 
يقودهــاو ومــن الــذي يقــود كــل منطقــة جغرافيــة منفصــلةو وأيــن، ومــىت وكيــف تنقــل املــوارد 

لتحقيـــق  ري رئــيس عنصـــر الشــرطة تقييمــابــني قائــد وآخـــر. وســيتطلب هــذا الـــنهج أن ُجيــ
ـــادة ثقـــة التمعـــات احملليـــة  التـــوازن بـــني ـــة املضـــيفة إىل زي واحلاجـــة حاجـــة مؤسســـات الدول

 لتدخل إذا ومىت جتاوزت املخاطر أو املطالب قدرتا.ل

يوجـــد يف كثـــري مـــن األحيـــان تبـــاين بـــني املهـــام املنوطـــة واملـــوارد  التنســـيق مـــع المـــانحين. - 61
وينبغــي لــرئيس عنصــر الشــرطة،  املتاحــة، ممــا جيعــل التعــاون والتنســيق مــع املــاحنني أساســيا.

ــــق مــــع عنا ــــة األخــــرى وحتــــت يف تعــــاون وثي ــــة، أن يات قــــتوجيهــــصــــر البعث  تصــــلادة البعث
املــــاحنني لتفــــادي اإلزدواجو ولضــــمان التخصــــيص املناســــب للمــــوارد حســــب األولويــــات ب

تو ؤوليااحملــــددةو ولزيــــادة فهـــــم دورات املــــاحنني فيمـــــا يتعلــــق بالشـــــراء، وامليزانيــــات واملســـــ
ــــيم شــــامل لالحتياجــــات، وخطــــة اســــرتاتيجية وجــــدول زمــــين  وضــــعو  ــــذ تقي يعكــــس للتنفي

Pاألولويات احمللية واملـوارد

)
30F

31(
P والعمـل بصـورة وثيقـة مـع املـاحنني سيسـاعد أيضـا يف ضـمان .

االســتدامة الطويلــة األجــل للمشــاريع والــربامج. وينبغــي أن ينظــر رئــيس عنصــر الشــرطة يف 
ة، قـــرر حنني ملتابعـــة ورصـــد مجيـــع املشـــاريع املمولـــة املإنشـــاء فريـــق معـــين بتنســـيق معونـــة املـــا

توجيـــه واجلاريـــة واملنفـــذة املضـــطلع بـــا دعمـــا لتنميـــة قـــدرة الدولـــة املضـــيفة. ويـــوفر الفريـــق ال
يف الدولــة املضــيفة يف وضــع آليــات لضــمان اســتدامة اجلهــود حاملــا ينفــذ  اءنظــر واملشــورة لل
. اع ومواصـفاتير اعدة يف تصـميم املشـسـاامليشـمل الـدعم التقـين أيضـا جيـب أن مشروع. و 

يقــــيم قــــادة شــــرطة األمــــم املتحــــدة عالقــــات تعاونيــــة مــــع املنظمــــات الدوليــــة ينبغــــي أن و 
واإلقليميــة األخــرى، مــع األخــذ يف االعتبــار القيمــة املضــافة، واحلصــول نســبيا علــى املــوارد 

 وإقامة الروابط مع اجلهات الفاعلة يف الدولة املضيفة.

__________ 
 املرجع نفسه. )31( 
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متثــــل الشــــرطة حلقــــة أساســــية يف سلســــلة  ســــيادة القــــانون.فــــي شــــركاء الع التنســــيق مــــ - 62

جنبــــا إىل  ةإلصـــالحيااملؤسســـات العدالـــة اجلنائيـــة، وجيــــب أن تعمـــل الشـــرطة، والعدالــــة و 
شـرا رئـيس عنصــر الشـرطة آليـة جهـة التنســيق جنـب إلحـراز تقـدم لـه معنــاه. وينبغـي أن يُ 

Pالعامليــــة

)
31F

32(
P  وتقــــدمي املســــاعدة ذات الصــــلة بالشــــرطة، والعدالــــة يف البدايــــة لتعبـــــة املــــوارد

بصــــورة أكثــــر فعاليــــة لشــــرطة الدولــــة املضــــيفة يف وــــال ســــيادة  ةإلصــــالحيااملؤسســــات و 
التنسـيق العامليـة، الـيت تشـمل إدارة  ةالقانون. ويف احلفـاظ علـى السـالم، متثـل ترتيبـات جهـ

ية حقـــوق اإلنســـان، عمليـــات حفـــظ الســـالم، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، ومفوضـــ
ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وهيـــة األمــم املتحــدة للمــرأة وجهــات 
فاعلـــــة أخـــــرى يف األمـــــم املتحـــــدة، ســــــبيال ممكنـــــا لتقـــــدمي املســـــاعدة الربناويـــــة املســــــتمرة 

تــدرجييا. وينبغــي  هالســلطات الدولــة املضــيفة عقــب نقــل عمليــة حفــظ الســالم أو تفيضــ
 .سيادة القانونألمني العام/اخلاص لمثل املنشطة من خالل مكتب نائب تنسيق األ

 ،متثــل منظمــات التمــع املــدين العمــل بصــورة وثيقــة مــع منظمــات المجتمــع المــدني. - 63
مثــــــل املنظمــــــات غــــــري احلكوميــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان، واجلماعــــــات النســــــائية، ومجاعــــــات 

نقابــات العمــال، واجلماعــات الدينيــة الشــباب، ومجاعــات األقليــات، ونقابــات احملــامني، و 
شــــركاء مهمــــني لقــــادة الشــــرطة. وقــــد تكــــون بعــــض هــــذه  ،ةفيالضــــع يةت الســــكانالفـــــاو 

األخــــرى مــــن الشــــرطة يف املاضــــي  قــــد عانــــت مــــن التمييــــز أو أشــــكال القمــــعاجلماعـــات 
ولــذلك قــد يســتمر لــديها شــعور قــوي بعــدم الثقــة جتاههــا. وبالتعــاون الوثيــق مــع عناصــر 

ينبغـــي أن يعمـــل  يف البعثـــة حقـــوق اإلنســـان وعناصـــر الشـــؤون اجلنســـانية والشـــؤون املدنيـــة
مـع قادة شرطة األمـم املتحـدة علـى تعزيـز وتسـهيل االتصـال وبنـاء الثقـة مـع منظمـات الت

معلومــــات متعلقــــة حبــــوادث مــــن  هتقدمــــمبــــا لحصــــول علــــى مســــاعدتا ل الســــعياملــــدين، و 
اعتــــداء الشــــرطة املزعومــــة، وزيــــادة الــــوعي بأنشــــطة إصــــالح الشــــرطة وتقــــدمي الــــدعم هلــــا، 

 وتشجيع اجلمهور على اإلبالغ عن اجلرائم، مبا يف ذلك العنف اجلنسي واجلنساين.

ينبغــي أن يقــوم رئــيس عنصــر الشــرطة،  الشــرطة. إشــراك المجتمــع المــدني فــي تطــوير - 64
نشـاء ولـس تـوجيهي لتطــوير بعثـة، بتشــجيع الدولـة املضـيفة إلبالتعـاون الوثيـق مـع رئـيس ال

الشرطة. وينبغي أن يرأس هـذا اللـس مسـؤول كبـري مـن مكتـب رئـيس الدولـة أو احلكومـة 
__________ 

باملسؤوليات التكميلية حتت مظلة  النهوضيسلم باحلاجة إىل  2012يف قرار للجنة السياسات يف أيلول/سبتمرب  )32( 
واحدة وإدماج الُبعدين السياسي واإلمنائي هلذه اجلهود، عني األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون إدارة عمليات 

منوذج أعمال يركز على الدعم القطري التشغيلي املشرتا لألمم حفظ السالم وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتنفيذ 
املتحدة: جهة التنسيق العاملية لاالت الشرطة، والعدالة واملؤسسات اإلصالحية يف سيادة القانون يف احلاالت 

 الالحقة للنزاع وحاالت األزمات األخرى.
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يــة، واملاليــة والعــدل) ويشــمل طائفــة مــن املســؤولني احلكــوميني ذوي الصــلة (وزارات الداخل

فضال عن قـادة شـرطة الدولـة املضـيفة، ونقابـات الشـرطة (حسـب مقتضـى احلـال) وممثلـي 
املـــاحنني. وينبغـــي أن يوصـــي رئـــيس عنصـــر الشـــرطة الدولـــة املضـــيفة بـــإدراج ممثلـــي التمـــع 
املــــــدين يف اللــــــس، وعلــــــى ســــــبيل املثــــــال املنظمــــــات غــــــري احلكوميــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان 

نســائية أو مجاعــات األقليــات، الــيت تتارهــا منظمــات التمــع املــدين بطريقــة واجلماعــات ال
شـــفافة وشـــاملة. وينبغـــي إيـــالء اهتمـــام خـــاص بتحقيـــق التـــوازن بـــني اجلنســـني يف تكـــوين 
اللــس. وينبغــي أن تـــدعو الدولــة املضــيفة وشـــرطة األمــم املتحــدة اجلهـــات املاحنــة الثنائيـــة 

التزامهــا باألخــذ بــنهج موحــد مــل اللــس والســعي إىل واملتعــددة األطــراف للمشــاركة يف ع
 للمساعدة.

البعثـة، وخباصـة أنشـطتها سـتجذب  عالقات جيـدة مـع وسـائط اإلعـالم.الإدراك أهمية  - 65
ذات الصـــــلة بـــــاألمن، انتبـــــاه وســـــائط اإلعـــــالم الوطنيـــــة والدوليـــــة، ولـــــذلك ســـــيكون مـــــن 

تنفيــذها. ومــن األمهيــة مبكــان أن الضــروري التمــاس دعــم وســائط اإلعــالم لتعزيــز الواليــة و 
يكـــون عمـــل البعثـــة وأنشـــطتها معـــروفني ومفهـــومني جيـــدا مـــن اجلمهـــور، رهنـــا بالسياســـة 

ينبغـــي ، بعثـــة. وطبقــا إلرشـــادات وتوجيهـــات رئـــيس البعثـــةاإلعالميــة الـــيت يضـــعها رئـــيس ال
 إىل تقـدمي تقـارير نيعايشجع رئيس عنصر الشرطة ويسـهل عمـل رجـال الصـحافة السـأن 
ن أنشــطة عنصــر الشــرطة. وبالتشــاور مــع وحــدة اإلعــالم يف البعثــة، ينبغــي أن يكــون بشــأ

ــــدون التــــدخل يف  ــــأكرب قــــدر ممكــــن، ب رئــــيس عنصــــر الشــــرطة متاحــــا لوســــائط اإلعــــالم ب
Pالنهوض مبسؤولياته األساسية ووالية البعثة

)
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P. 

 أدوار قادة شرطة األمم المتحدة، ومسؤولياتهم  3-دال  
 االستراتيجيالتخطيط  1-3-دال  

عكـــــس ترئــــيس عنصــــر الشــــرطة مســــؤول عــــن وضـــــع خطــــة اســــرتاتيجية لعنصــــر الشــــرطة  - 66
الغايـــات، واألهـــداف واألولويــــات التنظيميـــة الطويلــــة األجـــل اســــتنادا إىل املهـــام املنوطــــة، 

 اخلطـة االسـرتاتيجية ستسرتشـد بواحتياجات التمع احمللـي، إخل، مـع التسـليم بـأن جوانـ

ولـــس الـــيت يقررهـــا ســـيطرة رئـــيس عنصـــر الشـــرطة، أي، واليـــة البعثـــة خارجـــة عـــن  عوامـــلب
 .، واملوارد اليت خيصصها هلااألمن التابع لألمم املتحدة

ينظـر قـادة شـرطة األمـم املتحـدة جيـب أن وملساعدة شرطة الدولة املضيفة يف هـذا اجلهـد،  - 67
تمـع احمللـي وُ�ـج للمسـاعدة يف حتديـد احتياجـات الطلق مـن القاعـدة يف األخذ بنهج من

__________ 
 .(Ref. DPKO/PD/2006/00122)م األمر التوجيهي لرؤساء عناصر الشرطة يف عمليات حفظ السال )33( 
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الــــيت  خــــدمات الشــــرطةيف حتديـــد أولويــــات  واتلبيـــة تلــــك االحتياجــــات، وبــــذلك يســــاعد

ستشـكل اخلطـة. وبــالتوازي، سـتعكس اخلطــة االسـرتاتيجية الشـاملة لــرئيس عنصـر الشــرطة 
املســـــاعدة املقدمـــــة مـــــن شـــــرطة األمـــــم املتحـــــدة للتخطـــــيط االســـــرتاتيجي والتنفيـــــذ مبعرفـــــة 

 اقــق ســـالمتهمبـــا تبوصـــفها شــريكة يفة. ومعاملــة التمعـــات احملليــة ضـــســلطات الدولــة امل
 خـذ بزمـام األمـوراألاخلاصة من البداية ستساعد يف بنـاء الشـرعية، وزيـادة املسـاءلة وتعزيـز 

األسـاس لوضـع خطـة اسـرتاتيجية ميكـن أن  حتضـريو . املضـي قـدما املشـاركة يفبقدر أكرب و 
بشـــأن ” دار البلديـــة“أو مناقشـــات علـــى منـــط ية وتمعيـــة قصـــائيأخـــذ شـــكل دراســـة است

مســتوى الرضــا بالشــرطة ومفــاهيم الســالمة. ومــن األمهيــة مبكــان احلصــول علــى إســهامات 
الســـكانية الضـــعيفة، وأصـــحاب املصـــلحة  مـــة، وممثلـــي التمـــع املـــدين والفــــاتقـــادة احلكو 

 اآلخرين.
 إدارة الموارد البشرية 2-3-دال  

أن مـــن األصـــعب إدارة املـــوارد البشـــرية يف بيــــة البعثـــة  املتحـــدةســـيجد قـــادة شـــرطة األمـــم  - 68
ــــيت جيخــــدمات الشــــرطةبســــبب تعــــدد ثقافــــات  بهــــا ضــــباط ل، ونظــــم التــــدريب والــــُنهج ال
ذلـــك، تتطلـــب حتـــديات  فضـــال عـــنمناوبـــات الضـــباط. و تكـــرار الشـــرطة، باإلضـــافة إىل 

وفرة يف عنصـــر حفـــظ الســـالم املعاصـــرة مهـــارات متخصصـــة ودرايـــة فنيـــة قـــد ال تكـــون متـــ
يف يف الدولــة املضــيفة الشـرطة القــائم. وينبغـي االســتفادة مــن الثغـرات يف القــدرات الوطنيـة 

تشــــكيل عناصــــر الشــــرطة وطلبــــات احلصــــول علــــى مســــامهات مــــن الشــــرطة مــــن البلــــدان 
ينظــر القــادة يف توجيــه أفرقــة متخصصــة جيــب أن املســامهة بالشــرطة. وعلــى ســبيل املثــال، 

قبيـل اجلرميـة اخلطـرية واملنظمـة، أو العنـف اجلنسـي واجلنسـاين أو حتليـل  ملعاجلة واالت مـن
 طة الدائمة.الُشر  ةدر الفنية املتاحة يف ق اجلرمية، فضال عن االعتماد على الدراية

 ات مــن ُشــعبة الشــرطة يف مقــر األمــم املتحــدة يف قضــاياتوجيهــالمس القائــد تلــيجيــب أن و  - 69
 إىل توزيــــع األفــــراد املنشــــورين يف هتمــــام بوجــــه خــــاصيــــويل االجيــــب أن االســــتقدام و  مثــــل

املواقــع مبــا يتمشــى بشــكل صــارم مــع خــرباتم ودرايــتهم الفنيــة ومــؤهالتم. ويتعــني وضــع 
أســــاس التمديــــد لألفــــراد علــــى ينبغــــي أن يقــــوم عمليــــة اختيــــار شــــفافة يف هــــذا الصــــدد. و 

يلية لدرايـــة فنيـــة مؤشـــرات أداء مقـــدمي الطلبـــاتو ووموعـــات املهـــاراتو واحلاجـــة التشـــغ
مــع نظــرائهم الــوطنيني والســكان احملليــنيو  إحرتامحمــددةو وقــدرتم علــى العمــل بفعاليــة وبــ

وقـدرتم علــى التصــرف كممثلـني لألمــم املتحــدةو وإجنـازاتم أثنــاء اخلدمــةو ومشــاركتهم يف 
رطة يعمـل قـادة الشـجيـب أن املشاريع أو الربامج األساسـية الـيت تـؤثر علـى تنفيـذ الواليـة. و 

أيضـــا علـــى حتديـــد ورعايـــة قـــادة املســـتقبل، وخباصـــة الضـــابطات، لتـــويل مناصـــب قياديـــة، 
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علـــى ســـبيل املثـــال، بوضـــع برنـــامج إرشـــادي يف البعثـــة أو دورات تدريبيـــة لتعزيـــز مهـــارات 

 حمددة.

ــــنفس القــــدر مثــــل باألمهيــــة  عــــاملنيويتســــم رفــــاه ال - 70 بيـــــة العمــــل، إذ أن ”. أداء العمــــل“ب
والرتفيــــه الصــــحية أساســــية لتنفيــــذ واليــــة البعثــــة، وحتســــني اإلنتاجيــــة، وتفــــيض واملعيشــــة 

تــوفري قـــدر  ينــدرج حســن الســلوا واالنضــباط. ويف حــني  حتقيــق، و عــاملنيمعــدل دوران ال
كاف من مرافـق وأنشـطة الرعايـة والرتفيـه ألفـراد البعثـة حتـت املسـؤولية والسـلطة الشـاملتني 

 ترفيــهلــيس موضــوع  عــاملنيقيــادة الشــرطة أن رفــاه ال يــدرا ضــباطجيــب أن ، بعثــةلــرئيس ال
 .يةبل عامل جناح بالغ األمهية للتحفيز، واالنضباط، والصحة والرفاه

 عليه لرقابةإدارة المشروع وا 3-3-دال  
تنفيــذ واليـة البعثــة باالسـتخدام األمثــل واألكفــأ تســهيل جيـب أن تــدف إدارة املشـروع إىل  - 71

، فضـــال عـــن طلـــب مـــوارد إضـــافية مـــن املـــاحنني احملتملـــني وأصـــحاب جلميــع املـــوارد املتاحـــة
ينظــر رئـيس عنصــر جيـب أن املصـلحة الـداخليني واخلــارجيني اآلخـرين يف األمــم املتحـدة. و 

الشــــرطة يف إنشــــاء فريــــق إدارة مشــــروع لتقــــدمي املســــاعدة يف تصــــميم املشــــروع، وتنفيــــذه، 
لتخطـــيط الصـــحيح، ويضـــع يضـــمن رئـــيس عنصـــر الشـــرطة اجيـــب أن ورصـــده وتقييمـــه. و 

، وتـدد أعضـاء فريـق املشـروع ذوي الدرايـة الفنيـة الضـرورية، واضحة أهدافا ونتائج منتظرة
ت إىل فريـــق (فـــرق) املشـــروع. ويعمــــل توجيهـــاواملعرفـــة واملهـــارات، ويشـــرف علـــى ويقــــدم 

تقريـــر وترتيـــب األنشــــطة األساســـية، وتقـــدير املـــوارد الضـــرورية ومــــدد شـــروع علـــى فريـــق امل
 شاط، وحتديد النواتج املتوقعة والنتائج املرجوة.الن

وينبغــي إجنــاز دراســة جــدوى شــاملة لكــل مشــروع، حتــدد التكــاليف الــيت تُنفــق مــرة واحــدة  - 72
والتكـاليف املسـتمرة علـى حـد سـواء، والفوائــد والنتـائج. وينبغـي أن تقـوم املشـاريع احملتملــة 

وأن يشــرتا يف إدارتــا عنصــر وأولوياتــا لدولــة املضــيفة لعلــى أســاس االحتياجــات الفعليــة 
وضــع مؤشــرات لقيــاس التقــدم جيــب شــرطة األمــم املتحــدة والنظــراء مــن الدولــة املضــيفة. و 

ة، وإدارة املخـــاطر وإجنـــاز املشـــروع يف الوقـــت احملـــدد نتظـــر احملـــرز وضـــمان حتقيـــق النتـــائج امل
 ويف حدود امليزانية.

 الرصد والتقييم 4-3-دال  
يضــع رئــيس عنصــر الشــرطة اســرتاتيجيات لــدمج رصــد وتقيــيم تنفيــذ املشــاريع يف جيــب أن  - 73

عمليات روتينيـة للتخطـيط وصـنع القـرار، وخباصـة يف ضـوء األوضـاع السـريعة التطـور علـى 
اخلــدمات،  تقــدميأرض الواقــع. وينبغــي وضــع مؤشــرات لرصــد وتقيــيم كفــاءة وفعاليــة طــرق 

ة وكلــــميــــع األنشــــطة املجب اإلضــــطالعدمة يف واإلجــــراءات، والتقنيــــات واملعــــدات املســــتخ
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ألفـــراد شـــرطة األمـــم املتحـــدة ولتقـــدمي توصـــيات للقضـــاء علـــى نـــواحي القصـــور أو حتســـني 

 .عاملنيالعمليات، واخلدمة والتزويد بال مستوي

ويتمثـــل اهلـــدف العـــام يف قيـــاس األداء يف ضـــوء األهـــداف وواليـــات البعثـــة. وهنـــاا أربعـــة  - 74
Pيم ميكن أن تشملأبعاد رئيسية للتقي

)
33F

34(
P: 

للسـكان  متيسـرةو األداء: تقدم شـرطة األمـم املتحـدة خـدمات متسـمة بالكفـاءة والفعاليـة  •
 .مومستجيبة الحتياجات

ة: تعمــــل شــــرطة األمــــم املتحــــدة بشــــفافية وبنزاهــــة، وتعتــــرب يلؤو النزاهــــة، والشــــفافية واملســــ •
 مسؤولة طبقا لقواعد ومعايري السلوا.

ضــعيفة: تعامــل شــرطة األمــم املتحــدة األقليــات العرقيــة أو اإلثنيــةو معاملــة أفــراد الفـــات ال •
والنســاءو والســحاقيات، واملثليــني، ومشــتهي اجلنســني ومغــايري اهلويــة اجلنســيةو واألطفــال 
احملتــاجني إىل احلمايــةو وضــحايا اجلــرائمو واملشــردين داخليــاو وطــاليب اللجــوءو والالجـــنيو 

راد املرضـــى عقليـــاو واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وفقـــا والعائـــدينو وعـــدميي اجلنســـيةو واألفـــ
لقواعــــد ومعــــايري العدالــــة اجلنائيــــة والقــــانون الــــدويل حلقــــوق اإلنســــان والقــــانون اإلنســــاين 

 الدويل.

القدرة: متتلك شـرطة األمـم املتحـدة املـوارد البشـرية واملاديـة الالزمـة ألداء وظائفهـا والقـدرة  •
Pلنشر هذه املوارد بصورة فعالة يةاإلدارية والتنظيم

)
34F

35(
P. 

ينظـــر رئـــيس عنصـــر الشـــرطة يف إنشـــاء وحـــدة تقيـــيم داخليـــة لتقيـــيم أو إجـــراء جيـــب أن و  - 75
 اتضـــمن هـــذرســـات أو بـــرامج عنصـــر الشـــرطة. وقـــد يعمليـــات تفتـــيش إلجـــراءات، أو مما

اقـــرتاح إجـــراءات موحـــدة أو إجـــراء حتليـــل لوضـــع أفضـــل املمارســـات يف عنصـــر الشـــرطة، 
ـــــات حفـــــظ الســـــالم العامـــــة إللسياســـــة لقـــــا وف ـــــداين بشـــــأن  –دارة عملي ـــــدعم املي إدارة ال

 ).Ref. 2012.13عمليات التقييم والتفتيش الداخلية لشرطة األمم املتحدة (
 المساءلة والرقابة 5-3-دال  

تشـــري املســـاءلة إىل نظـــام للضـــوابط واملـــوازين الداخليـــة واخلارجيـــة يهـــدف إىل ضـــمان أداء  - 76
الشــرطة لوظائفهــا املتوقعــة منهــا علــى أعلــى مســتوى وتعتــرب مســؤولة إذا أخفقــت يف القيــام 

__________ 
 ).2011مستخلصة من دليل تطبيق مؤشرات سيادة القانون وأدوات إدارة املشاريع يف األمم املتحدة ( )34( 
عند إجراء تقديرات، ورصد وتقييم، قد تستغل شرطة األمم املتحدة وموعة أدوات تقييم العدالة اجلنائية ملكتب األمم  )35( 

باملخدرات واجلرمية وُكتيب جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املتحدة املعين 
 ).2007بشأن إصالح نظام األمن: دعم األمن والعدالة (
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بذلك. وتدف املسـاءلة إىل منـع الشـرطة مـن إسـاءة اسـتخدام سـلطاتا، ومنـع السـلطات 

تعزيــز ثقـة اجلمهــور علـى الشـرطة، واألكثــر أمهيـة، ام ســيطرتا السياسـية مـن إســاءة اسـتخد
Pو (إعادة) ترسيخ شرعية الشرطة

)
35F

36(
P. 

ات الشــرطة املهنيــة، مســؤولون هيـــوقــادة شــرطة األمــم املتحــدة، كمــا هــي احلــال يف مجيــع  - 77
األمــم املتحــدة يف ســلوا العــايري مل طبقــاأمــام أصــحاب مصــلحة متعــددين. فهــم مســؤولون 

احملليــة، أمــام مقــر األمــم املتحــدة وســلطات الدولــة املضــيفةو والضــباط اخلاضــعني والقــوانني 
ـــــيت خيـــــدمو�ا. ويف بيــــــات مـــــا ـــــة ال ـــــادتمو والتمعـــــات احمللي ـــــزاع، قـــــد تكـــــون  لقي بعـــــد الن

مســــتويات الثقــــة يف الشــــرطة ووكــــاالت إنفــــاذ القــــانون األخــــرى منخفضــــة. وعــــالوة علــــى 
مـــن التمييـــز أو األشـــكال األخـــرى إلســـاءة  ذلـــك، رمبـــا عـــاىن الســـكان أو بعـــض الفــــات

بـــــا ل و عمـــــملااملعاملـــــة علـــــى أيـــــدي الشـــــرطة. والبيـــــان العـــــام وامللمـــــوس آلليـــــات املســـــاءلة 
الثقـة يف الشـرطة بـني هـذه الفــات والسـكان بوجـه عـام. انعدام سيساعد يف التغلب على 

ة ميكـــن أن الشــرط الرقابـــة علــى زيــادة جــودةو ملزيــد مــن املســـاءلة خدمــة الشـــرطة خضــوع و 
قائمــة علــى مسعــة نــاء يــؤدي بالفعــل إىل حتســني الســالمة العامــة مبســاعدة الشــرطة علــى ب

 لعدل متكنها من محاية مجيع املواطنني.ا
 السلوا واالنضباط 6-3-دال  

ضـــــمن قـــــادة شـــــرطة األمـــــم املتحـــــدة تقيـــــد ضـــــباطهم بـــــأعلى معـــــايري الســـــلوا ب أن يجيـــــ -78
Pعلـــى حنـــو مهـــين ومنضـــبط هموتصـــرف

)
36F

37(
P.  فوريـــا إذا  جيـــب أن يتخـــذ قـــادة الشـــرطة إجـــراءو

مــن أي نــوع بــأن الضــباط اخلاضــعني لقيــادتم كــان هلــم ضــلع يف أي خــرق  حــاطوا علمــاأ
لقواعـــد الســـلوا واالنضـــباط، ال ســـيما فيمـــا يتعلـــق باســـتغالل الفــــات الضـــعيفة، وخباصـــة 

أنشـــطة  م أو وضـــعهم املـــايل، أو اشـــرتكوا يفنصـــبهالنســـاء واألطفـــال، ســـواء مـــن خـــالل م
يضـــمن قـــادة الشـــرطة أن تـــدريب التعريـــف لضـــباطهم جيـــب أن إجراميـــة أو غـــري قانونيـــة. و 

موضــوع االســتغالل واالنتهــاا اجلنســيني ودور الفريــق املعــين باالنضــباط والســلوا يتضــمن 
 التابع للبعثة، إذا كان موجودا، أو املنسق املعين بالسلوا واالنضباط.

ضـمان معاجلـة مجيـع أفعـال سـوء السـلوا املزعومـة وفقـا  وجيـب علـى رئـيس عنصـر الشـرطة - 79
املســـــــائل التأديبيـــــــة املتعلقـــــــة بضـــــــباط الشـــــــرطة املدنيـــــــة واملـــــــراقبني اخلاصـــــــة بللتوجيهـــــــات 

__________ 
واحملافظة على انظر ُكتيب مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن مساءلة الشرطة واإلشراف عليها  )36( 

 ) لالطالع على توجيهات مفيدة يف هذا املوضوع.2011نزاهتها (متوز/يوليه 
كانون   17( 34/169مدونة قواعد السلوا للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، املعتمدة بقرار اجلمعية العامة  )37( 

 ).1979األول/ديسمرب 
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ـــــــــــــة العامـــــــــــــة Ref. DPKO/CPD/DDCPO/2003/001العســـــــــــــكريني ( )، وقـــــــــــــرارات اجلمعي

Pاملناســــبة

)
37F

38(
P املتعلقــــة إدارة الــــدعم امليــــداين  –إدارة عمليــــات حفــــظ الســــالم ، وسياســــات

) وقـــرارات األمـــم Ref.2015.10باملســـاءلة عـــن الســـلوا واالنضـــباط يف البعثـــات امليدانيـــة (
املتحــــــدة اهلامــــــة األخــــــرى واإلصــــــدارات ذات الصــــــلة، مــــــع األخــــــذ يف االعتبــــــار ســــــلطة 
ــــك، جيــــوز أن يضــــع  ــــة. وباإلضــــافة إىل ذل ــــة الداخلي ومســــؤوليات مكتــــب خــــدمات الرقاب

نصــــر الشــــرطة ويطبــــق يف البعثــــة إجــــراءات تشــــغيل موحــــدة خاصــــة بالبعثــــة و/أو رئــــيس ع
 أوامر توجيهية متعلقة مبسائل االنضباط.

ينفـــذ رئـــيس عنصـــر الشـــرطة آليـــة واضـــحة ملعاجلـــة الشـــكاوى ضـــد أفـــراد شـــرطة جيـــب أن و  - 80
األمــم املتحــدة وفقــا لإلجــراءات املعمــول بــا. وجيــب أن يشــمل هــذا عمليــة حمــددة جيــدا 

وـــة يف إجـــراءات التشـــغيل جـــراءات اإلبـــالغ، والتحقيـــق واملتابعـــة وينبغـــي أن تكـــون مدإل
لبعثـــة. وجيـــوز أن يـــأذن املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام لـــرئيس عنصـــر الشـــرطة املوحـــدة يف ا

إجــراء التحقيقــات، والقيــام بالتحريـــات وطلــب املعلومــات، والتقــارير واالستشـــارات. وإذا 
د الشـرطة إىل بلـده ألسـباب افـر أحـد أن مـن الضـروري إعـادة ى رئيس عنصر الشـرطة أأارت

متعلقـة باالنضــباط، فإنــه يوصــي بـذا اإلجــراء للممثــل اخلــاص لألمـني العــام العتمــاده مــن 
مقر األمم املتحدة وفقا لإلجـراءات املعمـول بـا. وينبغـي إبـالغ مستشـار الشـرطة يف مقـر 

ارة الــدعم امليــداين املتابعــة املناســبة وتضــمن إد ،األمــم املتحــدة بــذلك علــى النحــو الواجــب
 لتلك املسائل مع احلكومة املسامهة املعنية.

 حماية المدنيين 7-3-دال  
ـــة املضـــيفة املســـؤولية األساســـية عـــن محايـــة املـــدنيني التـــابعني هلـــا، وجيـــوز أن  - 81 تتحمـــل الدول

لـــــك، يف يُطلــــب إىل شـــــرطة األمـــــم املتحـــــدة مســـــاعدتم للوفــــاء بـــــذه املســـــؤولية. ومـــــع ذ
احلـــاالت الـــيت تكـــون فيهـــا احلكومـــة غـــري قـــادرة أو غـــري راغبـــة يف القيـــام بـــذلك أو حيـــث 

األمــم املتحــدة، تتمتـع شــرطة األمــم املتحــدة  أمــاكنيكـون املــدنيون مشــمولني باحلمايـة يف 
بســلطة التصــرف بصــورة مســتقلة حلمايــة املــدنيني املعرضــني خلطــر العنــف البــدين الوشــيك، 

 در هذا اخلطر، مبا يف ذلك استخدام القوة كملجأ أخري.بصرف النظر عن مص

خاصـة بالبعثـة لعنصـر الشـرطة عـن وضـع اسـرتاتيجية  العنصر الشرطة مسـؤو  يكون رئيسو  - 82
جلوانـــــب الضـــــعف وخططـــــا  احلمايـــــة املـــــدنيني. وهـــــذه الوثيقـــــة ينبغـــــي أن تتضـــــمن تقييمـــــ

__________ 
حزيران/يونيه  30( 59/300) و 2005نيسان/أبريل  13( 59/287وبوجه خاص، انظر قراري اجلمعية العامة  )38( 

2005.( 
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للطــــوارئ. وينبغـــــي أن توضـــــع االســـــرتاتيجية املتعلقــــة بالشـــــرطة باالشـــــرتاا مـــــع العنصـــــرين 
العســكري واملــدين لضــمان أن يكــون جلميــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة باحلمايــة ذات الصــلة 
�ــج موحــد ومتفــق عليــه ملعاجلــة التهديــدات وجوانــب الضــعف الــيت يواجههــا املــدنيون يف 

البعثــة، مبــا يف ذلــك تعبــة قــدرات الــرد الســريع ووضـع نظــم لإلنــذار املبكــر. وينبغــي منطقـة 
وضــع مبــادئ أيضــا أن تراعــي االســرتاتيجية املنظــورات اجلنســانية. وينبغــي أن يتضــمن هــذا 

توجيهيــة تشــغيلية مشــرتكة حمــددة، وخطــوط اتصــال وإبــالغ تفصــيلية، وحتديــد املســؤوليات 
الشــرطة والعنصــر العســكري. وجيــب عنصــر الســلطة بــني  واملهــام، وتفــويض الســلطة ونقــل

أن يضـــمن قـــادة الشـــرطة أن يكـــون لـــدى مجيـــع األفـــراد اخلاضـــعني لقيـــادتم فهـــم مشـــرتا 
اتاذهــــا حلمايــــة املــــدنيني املعرضــــني  –وال ميكــــن  –فيمـــا يتعلــــق بــــاإلجراءات الــــيت ميكــــن 

ــــة النســــاء واألالعنــــف الخلطــــر  ــــك فيمــــا يتعلــــق حبماي طفــــال مــــن العنــــف بــــدين، مبــــا يف ذل
Pاجلنسي

)
38F

39(
P. 

 حقوق اإلنسان 8-3-دال  
احــــرتام حقــــوق اإلنســــان، ومحايتهــــا وتعزيزهــــا أساســــي لعمــــل شــــرطة األمــــم املتحــــدة. إن  - 83

ضـــباط شـــرطة األمـــم املتحـــدة  يضـــمن رئـــيس عنصـــر الشـــرطة أن يكـــون مجيـــعجيـــب أن و 
إدارة عمليـــات  – لقيادتـــه ملمـــني وممتثلـــني لسياســـة مفوضـــية حقـــوق اإلنســـان اخلاضـــعني

إدارة الــدعم امليــداين بشــأن حقــوق اإلنســان  –إدارة الشــؤون السياســية  –حفــظ الســالم 
). وللوفـــاء جبميـــع Ref. 2011.20يف عمليـــات األمـــم املتحـــدة للســـالم وبعثاتـــا السياســـية (

ــــدريب مجيــــع أفــــراد الشــــرطة للتعــــرف علــــى أي انتهــــاا حلقــــوق  بهــــذه الوظــــائف، جيــــ ت
 للتــدخل وفقــا لألوامــر التوجيهيــة للبعثــة بشــأن اســتخدام القــوة وواليــةاإلنســان واالســتعداد 

 ، فضال عن أدوارهم ومسؤولياتم احملددة وحدود اختصاصهم وقدرتم.البعثة

يضـــمن قـــادة الشـــرطة أن تكـــون هنـــاا تعليمـــات وإجـــراءات كافيـــة نافـــذة مـــن جيـــب أن و  - 84
ــــة الســــالم لالسرتشــــاد بــــا يف اإلجــــراءات الــــيت ــــة عملي يتخــــذها أفــــراد شــــرطة األمــــم  بداي

مبشـــورة  شــفوعةاملتحــدة عنـــد مواجهــة انتهاكـــات حلقــوق اإلنســـان أثنــاء أداء وظـــائفهم، م
يتعــاون رئــيس عنصــر الشــرطة بصــورة وثيقــة مــع عنصــر جيــب أن عنصــر حقــوق اإلنســان. و 

حقـــوق اإلنســـان لتوقـــع حـــدوث أزمـــات ممكنـــة، والتخطـــيط واالســـتعداد هلـــا (علـــى ســـبيل 
أثنـــــاء الفـــــرتات االنتخابيـــــة)، وحـــــاالت تصـــــاعد العنـــــف والزيـــــادات الســــــريعة يف  ،املثـــــال

تــوفري تــدريب خــاص يف وــال حقــوق اإلنســان ألفــراد  بانتهاكــات حقــوق اإلنســان. وجيــ
 شرطة األمم املتحدة قبل نشرهم وأثناء اخلدمة يف البعثة. 

__________ 
 ).Ref. DPKO/OMA/MPS/2011/0221مقتبسة من توجيه لرئيس العنصر العسكري يف عمليات حفظ السالم ( )39( 
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 تعميم مراعاة المنظور الجنساني 9-3-دال  

ة املنظــور اجلنســاين اســرتاتيجية جلعــل شــواغل وجتــارب النســاء، والرجــال، ميثــل تعمــيم مراعــا - 85
بعــدا أساســيا يف تصــميم، وتنفيــذ، ورصــد وتقيــيم أي إجــراء مزمــع، مبــا  فتيــانوال لفتيــاتوا

يف ذلك السياسات والربامج، يف مجيع الـاالت وعلـى مجيـع الصـعد، حبيـث يسـتفيد منهـا 
انعــــدام املســــاواة. والسياســــة العامــــة إلدارة  دوميــــ النســـاء والرجــــال علــــى قــــدم املســــاواة وال

إدارة الــدعم امليــداين بشــأن املســاواة بــني اجلنســني يف عمليــات  –عمليــات حفــظ الســالم 
) حتــــدد أربعـــة مبـــادئ يرتكــــز عليهـــا عمــــل Ref. 2010.25األمـــم املتحـــدة حلفــــظ الســـالم (

لية، وعـــدم التمييـــز، األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق املســـاواة بـــني اجلنســـني، مبـــا يف ذلـــك الشـــمو 
يعمــل قـــادة جيــب أن وحتقيــق التــوازن بــني اجلنســني والكفــاءة يف أنشـــطة حفــظ الســالم. و 

 الشرطة على تعميم مراعاة هذه املبادئ.

ورئـيس عنصــر الشــرطة مســؤول عـن ضــمان تــوفري التــدريب اإللزامـي يف البعثــة علــى تعمــيم  - 86
 لقيادتـــه، مســـتخدما منـــاهج تـــدريب املنظـــور اجلنســـاين ألفـــراد الشـــرطة اخلاضـــعنيمراعـــاة 

املســؤولة عــن  عقــد اتفــاق مــع العنصــر اجلنســاين يف البعثــة ووحــدة الشــرطةب موحــدة. وجيــ
ة عـــن تنفيـــذ ذلـــك التـــدريب ولضـــمان أن يكـــون ؤوليالتــدريب ليكـــون مبثابـــة مقيـــاس للمســـ

التــــدريب علــــى احلمايــــة مــــن العنــــف اجلنســــي ذي الصــــلة بــــالنزاع منظمــــا باالشــــرتاا مــــع 
يعـــــني رئـــــيس عنصـــــر الشـــــرطة جيـــــب أن صـــــر اجلنســـــاين وعنصـــــر حقـــــوق اإلنســـــان. و العن

ن يقــع مكانــه يف مكتبــه، أمستشــارا للشــؤون اجلنســانية يف عنصــر الشــرطة، ومــن األفضــل 
جيــب لتنســيق تنفيــذ تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين ومعاجلــة العنــف اجلنســي واجلنســاين. و 

ولـــة املضـــيفة علـــى القيـــام بـــنفس الشـــيء يعـــني أيضـــا منســـقني ويشـــجع قـــادة شـــرطة الدأن 
 للمساعدة يف تنسيق تلك األنشطة.

يعــزز رئــيس عنصــر جيــب أن وكجــزء مــن ســلطته ومســؤولياته بوصــفه قائــدا كبــريا يف البعثــة،  - 87
الشـرطة تيـــة بيـــة مؤاتيــة وحمرتمــة ألفــراد الشــرطة مـن اإلنــاث والــذكور علــى حــد ســواء، مبــا 

املرافـــق الطبيـــة، واخلـــدمات واللـــوازم للرجـــال القـــدر الكـــايف مـــن يف ذلــك مـــن خـــالل تـــوفري 
م قـادة يـاق ب. وجيـةاجلنسـي شئ آليـات لضـمان احلمايـة مـن املضـايقةينجيب أن والنساء، و 

الشــرطة بتزويــد مجيــع أفــراد شــرطة األمــم املتحــدة باملعلومــات وتــوفري القيــادة لتنفيــذ أحكــام 
ء، والســالم واألمــن يف عمــل أفــراد الشــرطة قــرارات ولــس األمــن ذات الصــلة بشــأن النســا

 يف امليدان.
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 تعميم مراعاة المسائل البيـية 10-3-دال  

عنصــر الشــرطة أنشــطته علــى حنــو ســليم يباشــر ضــمن رئــيس عنصــر الشــرطة أن ب أن يجيــ - 88
 .Refبيـيـــــا قـــــدر اإلمكـــــان. ووفقـــــا للسياســـــة البيـيـــــة للبعثـــــات امليدانيـــــة لألمـــــم املتحـــــدة (

وبعــد التشــاور وبالتنســيق مــع مــدير دعــم البعثــة أو رئــيس دعــم البعثــة، يصــدر ، )2009.06
تعليمـــات وإجـــراءات تشـــغيل ويتخـــذ التــــدابري الضـــرورية األخـــرى لضـــمان امتثـــال عنصــــر 
الشـــرطة لسياســـة البعثـــة واألهـــداف البيـيـــة، مبـــا يف ذلـــك تعيـــني منســـق يف عنصـــر الشـــرطة 

ء عليـه، سـتكون شـرطة األمـم املتحـدة ملزمـة لالتصال مبوظف شؤون البيـة يف البعثـة. وبنـا
بانتهــاج ســلوا ومســلك مناســبني بشــأن املواقــع الثقافيــة، والدينيــة والتارخييــة ذات األمهيــة 

)P)39F40ةاملضيف ولةلسكان الد
P. 

 تبادل المعرفة 11-3-دال  
يعتـــرب تســـجيل النجاحـــات واإلخفاقـــات، وتبـــادل اخلـــربة واملعرفـــة مـــع القرنـــاء يف البعثـــات  - 89

األخــرى ويف مقــر األمــم املتحــدة والــتعلم مــنهم أساســيا لتعزيــز فعاليــة وكفــاءة حفــظ الســالم الــذي 
ـــالنظر إىل التناوبـــات  تضـــطلع بـــه شـــرطة األمـــم املتحـــدة. ويتســـم هـــذا بأمهيـــة بالغـــة بوجـــه خـــاص ب

لشــرطة يف بعثــات األمــم املتحــدة. وتتمثــل طريقــة فعالــة لنقــل الــذاكرة املؤسســية يف مــذكرة املتكــررة ل
املهــام أو، إذا كــان رئــيس عنصــر الشــرطة أو نوابــه، تقريــر �ايــة املهمــة. والنمــاذج واملبــادئ  تســليم

ة تســــليم املهــــام وتقريــــر �ايــــة املهمــــة متاحــــة علــــى الشــــبكة اإللكرتونيــــ ةالتوجيهيــــة املعتمــــدة ملــــذكر 
علــى مجيــع  عـاملنيخلــق الفــرص للعلـى ل قـادة الشــرطة عمــيجيــب أن الداخليـة لعمليــات السـالم. و 

Pاملستويات لتبادل املعرفة وإدماج الدروس املستفادة يف أنشطتهم اليومية

)
40F

41(
P. 

رئـــيس عنصـــر الشـــرطة آليـــات جلمـــع أفضـــل املمارســـات والـــدروس أن يضـــع أيضـــا  بوجيـــ - 90
رئــيس عنصــر وإضــفاء الطــابع املؤسســي عليهــا. وينبغــي أن يشــجع الــيت اســتفادها عنصــر الشــرطة، 

مـــواد عـــن الشـــرطة اشـــرتاا مجيـــع أفـــراد عنصـــر الشـــرطة يف شـــبكات أو أنشـــطة إدارة املعرفـــة ونشـــر 
 تعيـني ينظـر رئـيس عنصـر الشـرطة يفجيـب أن أفضل املمارسات على مجيع أفراد عنصـر الشـرطة. و 

يف تعلم الـــاملمارســـات لتعزيـــز تبـــادل املعرفـــة و  الشـــرطة وأفضـــل موظـــف أو منســـق معـــين بسياســـات
. ومـــن أجـــل االســـتمرارية، ينبغـــي مـــن الناحيـــة املثاليـــة توقـــع أن خيـــدم هـــذا الفـــرد يف التشـــكيلإطـــار 

 شهرا. 18البعثة ملدة ال تقل عن 
__________ 

إدارة الدعم امليداين بشأن شرطة األمم املتحدة يف عمليات حفظ  –السياسة العامة إلدارة عمليات حفظ السالم  )40( 
 .8)، الصفحة Ref. 2014.01(، 2014شباط/فرباير  1السالم والبعثات السياسية اخلاصة، 

 the DPKO-DFS Policy on Knowledge Sharing and Organizational Learning (Ref. 2015.13) for moreانظر  )41( 

information. 
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وحــدة ألفضــل املمارســات، ينبغــي أن يعمــل املوظــف  تضــمنوإذا كانــت البعثــة متكاملــة وت - 91

الوحــدة  مكتـب يـق مـعدق قينسـ بسياسـة الشـرطة وأفضـل املمارســات يف تأو املنسـق املعـين
ويضــــمن أن يكــــون قســــم أو وحــــدة التقيــــيم الــــداخلي يف عنصــــر الشــــرطة مرتبطــــا بوحــــدة 

ع املوظـف أو املنسـق املعـين أفضل املمارسات. وإذا مل تكـن البعثـة متكاملـة، ينبغـي تشـجي
وأفضــل املمارســات ات الشــرطة وأفضــل املمارســات للتعامــل مــع دائــرة السياســ بسياســات

 إدارة الدعم امليداين يف مقر األمم املتحدة. –التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم 
  

 المصطلحات والتعاريف -هاء   
ــة. الســلطة علــى التشــكيالت التابعــة أو غريهــا يف الوحــدات الوطنيــة فيمــا يتعلــق  الســيطرة اإلداري

 ةشــــغيليباملســــائل اإلداريــــة مــــن قبيــــل إدارة شــــؤون األفــــراد، واإلمــــداد، واخلــــدمات واملهــــام غــــري الت
قائـــد الوحـــدة بة نوطـــيـــة مســـؤولية وطنيـــة مللتشـــكيالت التابعـــة أو غريهـــا. والســـيطرة اإلدار  األخـــرى

 يات حفظ السالم.الوطنية يف عمل

، وتنســـيق والســـيطرة علـــى أفـــراد الشـــرطة. توجيـــهة لـــرئيس عنصـــر الشـــرطة لخولـــالســـلطة امل القيـــادة.
املمارســـة الوظيفيـــة والواســـعة املعرفـــة لســـلطة الشـــرطة لتحقيـــق  عـــينوتتمتـــع القيـــادة مبركـــز قـــانوين وت

 غاياتا. وأأهداف الشرطة 

ســكة تقــدم الــدعم لعمليــات األمــم املتحــدة متمامتنقلــة وحــدة شــرطة  وحــدة الشــرطة المشــكلة.
فـــراد األمـــم املتحـــدة وبعثاتـــا، يف املقـــام األول مـــن خـــالل إدارة النظـــام ألمـــن األســـالمة و ال كفـــلوت

 العام.

الصـفات املميـزة االجتماعيـة والفـرص املرتبطـة بالـذكورة واألنوثـة وبالعالقـات القائمـة  نـوع الجـنس.
بـني فيمـا بـني النسـاء والعالقـات فيمـا بني النساء والرجال والفتيات والفتيان، فضـال عـن العالقـات 

الرجــــــال. وهـــــــذه الصــــــفات، والفـــــــرص والعالقــــــات تنشـــــــأ وجيــــــري تعلمهـــــــا مــــــن خـــــــالل التنشــــــــة 
ــــة. وهــــ ي حمــــددة الســــياق/الوقت وقابلــــة للتغيــــري. وتــــدد نــــوع اجلــــنس مــــا هــــو متوقــــع، االجتماعي

املـــرأة أو الرجـــل يف ســـياق معـــني. ويف معظـــم التمعـــات توجـــد  يفر يقـــدتظـــى بالتومســـموح بـــه و 
ســـــبل إليهمـــــا، و  أة والرجـــــل يف املســـــؤوليات املســـــندةاختالفـــــات وحـــــاالت عـــــدم مســـــاواة بـــــني املـــــر 

عليهــا وفـــرص صـــنع القـــرار. وميثـــل نــوع اجلـــنس جـــزءا مـــن الســـياق احلصــول علـــى املـــوارد والســـيطرة 
الثقـــايف تشـــمل  –الثقـــايف األوســـع. واملعـــايري اهلامـــة األخـــرى للتحليـــل االجتمـــاعي  –االجتمـــاعي 

الطبقـــة، والعـــرق، ومســـتوى الفقـــر، والفــــة اإلثنيـــة والعمـــر (مقتبســـة مـــن مكتـــب املستشـــارة اخلاصـــة 
 ).2001النهوض باملرأة، آب/أغسطس للقضايا اجلنسانية و لألمني العام 
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عمليـــة لتقـــدير اآلثـــار الـــيت يرتبهـــا علـــى النســـاء والرجـــال أي  تعمـــيم مراعـــاة المنظـــور الجنســـاني.

إجـــــراء مزمـــــع، مبـــــا يف ذلـــــك التشـــــريع، أو السياســـــات أو الـــــربامج، يف مجيـــــع امليـــــادين وعلـــــى كـــــل 
جــال بُعــدا أسياســيا يف تصــميم املســتويات. فهــي اســرتاتيجية جلعــل اهتمامــات وجتــارب النســاء والر 

ــــع الــــاالت السياســــية، واالقتصــــادية  ــــربامج، وتنفيــــذها، ورصــــدها وتقييمهــــا يف مجي السياســــات وال
واالجتماعيـــة حبيـــث يســـتفيد منهـــا النســـاء والرجـــال علـــى قـــدم املســـاواة وال يـــدوم انعـــدام املســـاواة. 

تفـق عليهـا يف اجلـزء املتعلـق بالتنسـيق واهلدف النهـائي هـو حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني. (النتـائج امل
 ).1997املنظور اجلنساين، مراعاة يف اللس االقتصادي واالجتماعي بشأن تعميم 

مـــع األمـــم  دمـــةأفـــراد الشـــرطة أو إنفـــاذ القـــانون اآلخـــرين املكلفـــني باخل الشـــرطة. ضـــباطفـــرادى 
 عام لألمم املتحدة.حكومات الدول األعضاء بناء على طلب األمني ال يف إعارة مناملتحدة 

حالـــة فيهـــا قـــدر كبـــري مـــن املعلومـــات أو املعرفـــة عـــن حـــدث أو حـــادث متوقـــع  العمليـــة المقـــررة.
 .اتكتيكات وخطط طوارئ لالستجابة هلوالوقت لوضع اسرتاتيجيات، و 

إجــــراءات الشــــرطة الراميــــة إىل تســـهيل ممارســــة الســــكان حلقــــوقهم األساســــية  .العــــام النظـــام إدارة
حلـاق الضـرر بدون أي ازعـاج أو عـائق ال مـربر لـه ومنـع التجمعـات مـن تديـد السـالمة العامـة أو إ

 بالفعل. با

األمـــن اليـــومي الـــذي يســـمح باحلريـــة الكاملـــة للتنقـــل والغيـــاب الفعلـــي للجرميـــة  الســـالمة العامـــة.
 بات.واالضطرا

يتطـور مــن حالـة مسـتقرة إىل حالـة طــوارئ أو  متوقـعحـادث أو حــدث غـري الحـادث المتصـاعد. 
حـــادث كبـــري أو عمليـــة كبـــرية علـــى مـــدى فـــرتة مـــن الوقـــت. وقـــد تســـتمر هـــذه احلـــوادث لـــبعض 

خــربة أو احلصــول أكثــر الوقــت، ومــع تصــاعد احلالــة، قــد تتطلــب االنتقــال إىل قائــد علــى مســتوى 
 حدات العسكرية للبعثة.على الدعم من الو 

مبـــدأ للحوكمـــة يكـــون فيـــه مجيـــع األشـــخاص، واملؤسســـات والكيانـــات، العامـــة  ســـيادة القـــانون.
واخلاصــة، مبـــا يف ذلـــك الدولــة ذاتـــا، مســـؤولني أمــام القـــوانني الصـــادرة علنــا، وتطبـــق علـــى اجلميـــع 

 الدوليــــة حلقــــوق تكم يف إطارهــــا إىل قضــــاء مســــتقل، وتتفــــق مــــع القواعــــد واملعــــايريبالتســــاوي وُتــــ
 فصــلالاإلنسـان. ويقتضـي هــذا املبـدأ كـذلك اتــاذ تـدابري لكفالــة االلتـزام مببـادئ ســيادة القـانون، و 

الســـــلطات، واالشـــــرتاا يف صـــــنع القـــــرار، واليقـــــني القـــــانوين، وجتنـــــب التعســـــف، والشـــــفافية  بـــــني
 ).S/2004/616اإلجرائية والقانونية. (تقرير األمني العام، 

 .له وقت قليل لتخطيط استجابةو  ال يكاد يُذكرحدث يقع بإنذار  .توقعغير المالحادث 
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ويف ســـياقات ”. العمـــل كاملعتـــاد“املســـؤوليات واألنشـــطة اليوميـــة الـــيت تشـــكل  مســـتقرة.الحالـــة ال

تقـــدمي خـــدمات البعثـــة، قـــد يشـــمل هـــذا، مـــن بـــني أمـــور أخـــرى، تقـــدمي املشـــورة بشـــأن عمليـــات 
، والتحقيقـــات يف اجلـــرائم، والتخطـــيط االســـرتاتيجي، واإلدارة التنظيميـــة، ومشـــاركة التمـــع الشـــرطة

املنظــــور اجلنســـاين، واملـــوارد البشــــرية واإلدارة، مراعـــاة احمللـــي والتوعيـــة، وحقـــوق اإلنســــان، وتعمـــيم 
 وإدارة املشاريع، وتعزيز احلوكمة، واملساءلة، والرصد والتقييم.

الســـــلطة الـــــيت نقلتهـــــا الـــــدول األعضـــــاء لألمـــــم املتحـــــدة  م المتحـــــدة.الســـــلطة التشـــــغيلية لألمـــــ
املشــكلة الوطنيــة و/أو أفــراد الشــرطة لالضــطالع  تهاالســتخدام القــدرات التشــغيلية لوحــدات شــرط

ألمــني ل ولــةخم طة التشــغيلية علــى تلــك القــوات وهــؤالء األفــراد. والســلاملنوطــة بــا باملهــام والواجبــات
 ت سلطة ولس األمن.العام لألمم املتحدة، حت

لألمـــم املتحـــدة  ةد شـــرطة يف عمليـــائـــالســـلطة املمنوحـــة لق الســـيطرة التشـــغيلية لألمـــم المتحـــدة.
ة القــوات املكلفــة لكــي ينجــز القائــد املهــام أو الواجبــات احملــددة الــيت عــادة مــا م إلدار حلفــظ الســال

الوحــــدات املعنيــــة و/أو ة، أو الوقــــت، أو املكــــان (أو مبــــزيج منهــــا)، لنشــــر املهمــــبتكــــون حمــــدودة 
أو الســيطرة علــى تلــك الوحــدات/األفراد، أو التكليــف بــا. التعبويــة الحتفــاظ بالقيــادة لاألفــراد، و 

ة، حســبما الوحــدوالسـيطرة التشــغيلية تشــمل ســلطة إســناد واجبـات مســتقلة إىل وحــدات فرعيــة يف 
ة الشــرطة وعلــى قائــد وحــدلية البعثــة، بالتشــاور مــع تقتضــيه الضــرورات التشــغيلية، يف منطقــة مســؤو 

 النحو الذي يوافق عليه مقر األمم املتحدة.

ملقـــر (مبـــا يف ذلـــك ا يفتشـــمل العـــاملني يف ُشـــعبة شـــرطة األمـــم املتحـــدة  شـــرطة األمـــم المتحـــدة.
 لبعثة.ا يفالشرطة الدائمة) والعاملني يف عناصر شرطة األمم املتحدة  ةدر ق

األمــم املتحــدة يف عمليــة حفــظ ســالم معينــة مجيــع ضــباط شــرطة  عنصــر شــرطة األمــم المتحــدة.
 أو بعثة سياسية خاصة، أي، فرادى ضباط الشرطة غري التعاقديني ووحدات الشرطة املشكلة.

الســـلطة املفوضـــة إىل قائـــد عســـكري أو قائـــد شـــرطة يف عمليـــة  قيـــادة األمـــم المتحـــدة التعبويـــة.
لقيــادتم إلجنــاز املهمــة الــيت كلفــت لألمــم املتحــدة حلفــظ الســالم إلســناد املهــام للقــوات اخلاضــعة 

 با سلطة أعلى.

التوجيــه والســيطرة التفصــيليان واحملليــان علــى احلركــة أو املنــاورة  ســيطرة األمــم المتحــدة التعبويــة.
الالزمــــة إلجنــــاز املهــــام أو الواجبــــات املنوطــــة. وحســــبما تقتضــــيه الضــــرورات التشــــغيلية، جيـــــوز أن 

تــابع القطــاع د الئـقاتعبويـة علــى أفـراد الشــرطة املكلفــني إىل يفـوض رئــيس عنصـر الشــرطة الســيطرة ال
 .  ة التابعةوحدالو/أو 
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 المراجع -واو   
 المراجع المعيارية أو العليا  

حزيـران/ 16تقرير الفريق املستقل الرفيع املسـتوى املعـين بعمليـات األمـم املتحـدة للسـالم،  •
   2015يونيه 

إدارة الـــدعم امليـــداين املتعلقـــة بشـــرطة  –السياســـة العامـــة إلدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم  •
, Ref. 2014.01األمــم املتحـــدة يف عمليـــات حفـــظ الســـالم والبعثـــات السياســـية اخلاصـــة، 

   2014شباط/فرباير  1

 )  2014بشأن شرطة األمم املتحدة ( 2185قرار ولس األمن  •

دعـــم األمـــم املتحـــدة الشـــامل إلصـــالح قطـــاع األمـــن، تـــأمني الـــدول والتمعـــات: تعزيـــز  •
 A/67/970-S/2013/480تقرير األمني العام، 

كــانون األول/ديســمرب   A/66/615 ،15تقريــر األمــني العــام بشــأن شــرطة األمــم املتحــدة،  •
2011   

 ST/SGB/2010/1 ،5نشــــرة األمــــني العــــام بشــــأن تنظــــيم إدارة عمليــــات حفــــظ الســــالم،  •
   2010شباط/فرباير 

مــــن األمـــني العـــام: �ــــج األمـــم املتحـــدة للمســــاعدة يف ســـيادة القــــانون، يـــة توجيهذكرة مـــ •
   2008نيسان/أبريل  1

ضــمان الســالم والتنميــة: دور األمــم املتحــدة يف دعــم إصــالح قطــاع األمــن، تقريــر األمــني  •
   2008كانون الثاين/يناير   A/62/659-S/2008/39 ،23العام، 

قاليـــة يف وتمعـــات النـــزاع ووتمعـــات مـــا بعـــد النـــزاع، تقريـــر ســـيادة القـــانون والعدالـــة اإلنت •
 .2004آب/أغسطس  S/2004/616 ،23األمني العام، 

-A/55/305، ”)تقريــر اإلبراهيمــي“تقريــر الفريــق املعــين بعمليــات األمــم املتحــدة للســالم ( •

S/2000/809 ،21  2000آب/أغسطس   
 

 السياسات ذات الصلة  

• DPKO-DFS Policy on Knowledge Sharing and Organizational Learning, Ref. 

   2015تشرين األول/أكتوبر  1، 13 .2015
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إدارة الشـــؤون السياســـية  –إدارة الـــدعم امليـــداين  –سياســـة إدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم  •

آب/  Ref. 2015.10 ،1يـــة، نبشـــأن املســـاءلة عـــن الســـلوا واالنضـــباط يف البعثـــات امليدا
   2015أغسطس 

إدارة الــــدعم امليــــداين بشــــأن بنــــاء  –املبــــادئ التوجيهيــــة إلدارة عمليــــات حفــــظ الســــالم  •
   2015نيسان/أبريل  Ref. 2015.08 ،1قدرات الشرطة وتطويرها، 

• DPKO-DFS Guidelines on Joint Mission Analysis Centres (JMAC), Ref. 

   2015 مارس/آذار 1، 2015.04

DPKO-DFS Policy on Joint Mission Analysis Centre (JMAC), Ref. 

   2015آذار/مارس  2015.03،1

إدارة الــدعم امليــداين بشــأن تصــميم،  –املبــادئ التوجيهيــة إلدارة عمليــات حفــظ الســالم  •
   2014آب/أغسطس  Ref. 2014.13 ،1وتنفيذ وتقييم التدريب (دورة التدريب)، 

• UN-DPKO-DFS Policy on Joint Operations Centre (JOC), Ref. 2014.10 ،
   2014أيار/مايو  1

• United Nations Policy on Integrated Assessment and Planning ،9  نيســــــــــــــــــــــــــان/أبريل
2013   

• DPKO-DFS Guidelines on United Nations Police Support to the Provision of 

Security in Electoral Processes, Ref. 2013.03 ،15  2013شباط/فرباير   

• United Nations Policy on UN Transitions in the Context of Mission Drawdown 

or Withdrawel ،4  2013شباط/فرباير   

• DPKO-DFS Policy on Quick Impact Projects (QIPs), Ref. 2012.21 ،21   كـــــــــــــــــــــانون
   2013الثاين/يناير 

إدارة الـــدعم امليـــداين بشـــأن مهـــام وتنظـــيم قـــدرة  –سياســـة إدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم  •
   2013كانون الثاين/يناير   Ref. 2012.12 ،1الشرطة الدائمة، 

• DPKO-DFS Policy on Internal Evaluations and Inspectios of United Nations 

Police, Ref. 2013.13 ،1  2012تشرين األول/أكتوبر   
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• DPKO-DFS Standard Operating Procedure on Integrated Reporting from 

DPKO-Led Field Missions to UNHQ, Ref. 2012.01 ،1  2012نيسان/أبريل   

سياســـــة األمـــــم املتحـــــدة املتعلقـــــة بالتأكـــــد مـــــن عـــــدم ارتكـــــاب مـــــوظفي األمـــــم املتحـــــدة  •
   2012انتهاكات حلقوق اإلنسان، 

ة الشـــــــــؤون سياســـــــــة مفوضـــــــــية حقـــــــــوق اإلنســـــــــان/إدارة عمليـــــــــات حفـــــــــظ الســـــــــالم/إدار  •
السياسية/إدارة الدعم امليداين بشـأن حقـوق اإلنسـان يف عمليـات األمـم املتحـدة للسـالم 

   2011أيلول/سبتمرب  Ref. 2011,20 ،1والبعثات السياسية، 

إدارة الـــــدعم امليـــــداين بشـــــأن إصـــــالح قطـــــاع  –سياســـــة إدارة عمليـــــات حفـــــظ الســـــالم  •
   2011الدفاع، 

• DPKO Directive for the Head of the Military Component in a Peacekeeping 

Operation, Ref. DPKO/OMA/MPS/2011/0221   

سياســة األمــم املتحــدة بشــأن بــذل العنايــة الواجبــة يف مراعــاة حقــوق اإلنســان عنــد تقــدمي  •
   2011دعم األمم املتحدة إىل قوات أمنية غري تابعة لألمم املتحدة، 

• DPKO-DFS Policy on Gender Equality in UN Peacekeeping Operations, Ref. 

   2010متوز/يوليه  1، 2010.25

إدارة الــــدعم امليــــداين بشــــأن محايــــة  –مفهــــوم العمليــــات إلدارة عمليــــات حفــــظ الســــالم  •
   2010نيسان/أبريل  9املدنيني يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، 

الــدعم امليــداين بشــأن وحــدات  إدارة –السياســة (املنقحــة) إلدارة عمليــات حفــظ الســالم  •
 Ref. 2009.32 ,1الشــــــــرطة املشــــــــكلة يف عمليــــــــات األمــــــــم املتحــــــــدة حلفــــــــظ الســــــــالم، 

   2010آذار/مارس 

إدارة الــدعم امليــداين  –إجــراءات التشــغيل املوحــدة املؤقتــة إلدارة عمليــات حفــظ الســالم  •
ون كــــــان  Ref.2010.06 ،25بشــــــأن االحتجــــــاز يف عمليــــــات األمــــــم املتحــــــدة للســــــالم، 

   2010الثاين/يناير 

• DPKO-DFS Environmental Policy for UN Field Missions, Ref. 2009.06، 
   2009حزيران/يونيه 1

• DPKO-DFS Policy on Authority, Command and Control in United Nations 

Peacekeeping Operations, Ref. 2008.04 ،15  2008شباط/فرباير   
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• DPKO Policy on Support for Vetting of Police and other Law Enforcement 

Personnel, Ref. 2008.03 ،12  2008شباط/فرباير   

تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعمليــات حفــظ الســالم وفريقهــا العامــل عــن الــدورة املســتأنفة  •
حزيران/يونيــــه  11(اجلــــزء الثالــــث)، مــــذكرة تفــــاهم منوذجيــــة،  A/61/19، 2007لعــــام 

2007   

• DPKO Policy on Support for the reform, restructuring and rebuilding of police 

and law enforcement agencies, Ref. 2006.30 ،18  2006كانون األول/ديسمرب   

• DPKO Policy on Census and Identification of Law Enforcement Officials, Ref. 

   2006 حزيران/يونيه 23، 2006.12

• Directives for Disciplinary Matters Involving Civilian Police Officers and 

Military Observers, DPKO/CPD/DDCPO/2003/001, DPKO/MD/03/00994   

النظـــام األساســــي الــــذي يـــنظم مركــــز املســــؤولني خبــــالف مـــوظفي األمانــــة العامــــة واخلــــرباء  •
   ST/SGB/2002/9 ،2002ألساسية، القائمني مبهمة، وحقوقهم وواجباتم ا

• Model Undertaking and Declaration by Personnel with the Legal Status of 

Experts on Mission: United Nations Police, Corrections Officer/Military 

Observers/Liaison Officers/Advisers. 
  

 الرصد واالمتثال -زاي   
 إلدارة عمليات حفظ السالم ومدير ُشعبة الشرطة االمتثال هلذه الوثيقة.يرصد مستشار الشرطة 

  
 جهة االتصال -حاء   

رئــيس قســـم السياســـة االســـرتاتيجية والتطـــوير، ُشـــعبة الشـــرطة، مكتـــب ســـيادة القـــانون ومؤسســـات 
 األمن، إدارة عمليات حفظ السالم.

  
 يةتاريخخلفية الال -طاء   
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