
16-02461 1/36 
 

 

 األمم المتحدة

 إدارة عمليات حفظ السالم

 إدارة الدعم الميداني
Ref.20150.15 

 

   

   

  مبادئ توجيهية 

   

حفـظ عمليـات فـي األمـم المتحـدة شرطة  
 الخاصة السالم والبعثات السياسية

  

  

 

 

وكيـل األمـني العـام إلدارة و : وكيـل األمـني العـام إلدارة عمليـات حفـظ السـالم، وافق عليها 
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 الغرض -ألف 
هذه املبـادئ التوجيهيـة إلدارة عمليـات حفـظ السـالم وإدارة الـدعم امليـداين بشـأن عمليـات الشـرطة (يشـار إليهـا طرح ت - 1

 املبادئ والنُـُهج األساسية لعمليات شرطة األمم املتحدة.)“التوجيه”فيما يلي باعتبارها 

الــدعم تقــدمي مبــا يف ذلــك  ،بــا املنوطــةاالضــطالع بــاألدوار  علــىويُقَصــد باملبــادئ التوجيهيــة مســاعدة عناصــر الشــرطة  - 2
 هـالشـرطة الدولـة املضـيفة وغريهـا مـن وكـاالت إنفـاذ القـوانني، إضـافة إىل االضـطالع بالواجبـات املرحليـة وغري  التنفيـذي

التكليــ  بــا. وباســتثناء مــا تــرد مالحظتــه فــإن هــذه املبــادئ التوجيهيــة تفــرتض أن  يف حالــةمــن واجبــات إنفــاذ القــانون 
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ــ مكلفــةمــم املتحــدة شــرطة األ شــرطة فيــه تســتعد يف الوقــت الــذي  ،ســواٌء كانــت مؤقتــة أو تنفيذيــة ،لشــرطةاأداء مهــاٍم ب
هــذه املســؤوليات. ويتمثّــل املقِصــد يف هــذا الســياق يف  تتســلَّمالدولــة املضــيفة وغريهــا مــن هيئــات إنفــاذ القــانون لكــي 

 أن ُتَكلَّ  شرطة األمم املتحدة باالضطالع با تقدمي التوجيه بشأن نطاق كامل من املهام اليت ميكن إتاحة

 

 النطاق - باء
إدارة الــدعم امليــداين  -إلدارة عمليــات حفــظ الســالم  األساســيةقــراءة املبــادئ التوجيهيــة بــاالقرتان مــع السياســة جيــب  - 3

) Ref. 2014.01اخلاصـة (شـرطة األمـم املتحـدة والبعثـات السياسـية الـيت تضـطلع بـا فيما يتعّلق بعمليات حفـظ السـالم 
إدارة الـــدعم امليـــداين بشـــأن بنـــاء قـــدرات  -يتصـــل بـــا مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة إلدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم  مـــع مـــا

إدارة الــدعم امليــداين  -املبــادئ التوجيهيــة إلدارة عمليــات حفــظ الســالم إضــافة إىل ) Ref.2015.08الشــرطة وتنميتهــا (
حتـــدد و  .)تصـــُدر الحقـــاً (بشـــأن قيـــادة الشـــرطة يف عمليـــات األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الســـالم والبعثـــات السياســـية اخلاصـــة 

إىل املعياريـة  التنفيـذاءات إجـر اختـاذ و التوجيهيـة هذه املبادئ التوجيهية السياق بالنسبة ملـا يـتم مسـتقبًال مـن وضـع األدلّـة 
 مواد التدريب املتصلة بعمليات الشرطة.جانب 

أفــراد عناصــر شــرطة األمــم املتحــدة يف البعثــات الــيت تقودهــا إدارة عمليــات تنطبــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة علــى مجيــع و  - 4
ميكـــن  علـــى مـــاكـــذلك طبـــق  تنو ويف البعثـــات السياســـية اخلاصـــة الـــيت تقودهـــا إدارة الشـــؤون السياســـية.  ،حفـــظ الســـالم
ومــــن ذلــــك مــــثًال عمليــــات  ،لبعثــــاتباالبيئــــات واالحتياجــــات املتصــــلة مــــن أدوار مــــع تطــــور  مســــتقبالً  االضــــطالع بــــه
يف املتصــلة مبجــاالت الشــرطة والعدالــة والســجون ســيادة القــانون  جلوانــبالعامليــة لتنســيق اجهــة ســياق ضــمن االنتشــار 
 األزمات. من حاالتها ما بعد النزاع وغري حاالت 

 رطيالفـراغ الُشـحـاالت حـدة مبـلء شـرطة األمـم املتفيهـا تنطبق هذه املبـادئ التوجيهيـة علـى احلـاالت الـيت ُتَكلَّـ  كما  - 5
فيمــا تكــون شــرطة الدولــة املضــيفة  ،ســواٌء كــان ذلــك جزئيــاً أو كليــاً  ،إنفــاذ القــواننيحــاالت الفــراغ يف ذلــك مــن  وغــري

الـــيت  التنفيـــذيوهيئـــات إنفـــاذ قوانينهـــا يف حالـــة اســـتعداد لتـــوّّ مســـؤولياتا احملليـــة. كمـــا تنطبـــق علـــى أي مهـــام للـــدعم 
تضــطلع بــا شــرطة األمــم املتحــدة وتعمــل بوصــفها نقطــة مرجعيــة يف الســياقات الــيت ُتَكلَّــ  فيهــا شــرطة األمــم املتحــدة 

 بناء وتنمية قدرات شرطة الدولة املضيفة. علىباملساعدة 

 

 األساس المنطقي - جيم
 .شــرطة األمــم املتحــدة اختالفــاً جــذرياً عــن عمليــات الشــرطة احملليــةالــيت تضــطلع بــا ختَتلــ  عمليــات حفــظ الســالم  - 6

 غالبــاً بعــد النـزاع أو أوضــاعاً هّشـة  ملـامبعــىن وجـود حالـة تشــهد صـراعاً جاريــاً أو بيئـة  ؛ســياق االنتشـاريف الفـرق يتمثـل و 
للمــــدنيني مبــــن فــــيهم النســــاء املكفولــــة أو بَضــــع  احلمايــــة  ،حلقــــوق اإلنســــانم بانتهاكــــات واســــعة النطــــاق ســــمــــا تت

وقواعــــد القــــدرة يف الســــلطة و يف تذبــــذب حــــاالت اليف ظــــل الــــيت تقــــع اإلجــــرام  تزايــــد حــــوادثواألطفــــال، فضــــًال عــــن 
املرتبطــة  الشـروطميكـن لضــباط الشـرطة أن يأخــذوا مأخـذ التســليم عـدداً مــن  ،البلــدانيف معظـم و  .التفاعـل االجتمــاعي

ـــون الســـلطة الشـــرعية  ،احملليـــة الـــذي يقومـــون بـــه علـــى أســـاس أن لـــديهم ســـلطة إنفـــاذ القـــانوناخلفـــارة ور بـــد وأ�ـــم ميثّل
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أن كمـا  ،خيـدمو�ا ويتكّلمـون لغتهـاأ�ـم يفهمـون اقافـة التمعـات احملليـة الـيت و  ،ولموعة واضحة مـن القـوانني ،لدولةل
وخــدمات. وال تســتطيع شــرطة األمــم مــن تــدريبات مــا تــوافر هلــم تــدريبات وخــدمات زمالئهــم يف ســلك الشــرطة متااــل 

ـــاً مـــا تعمـــل يف بيئـــات غـــري مألوفـــة حيـــث أن  ،املتحـــدة أن تفـــرتض أيّـــاً مـــن هـــذه احلـــاالت وبـــدًال مـــن ذلـــك فهـــي غالب
ي عمليــات أخــرى إلنفــاذ القــانون رمبــا تكــون ألمجيــع حــاالت التمااــل بالنســبة للشــرطة احملليــة أو  ،إن مل يكــن ،معظــم
ألعمــال خمتلفــة نـُُهــج  وســطيف وحيــث يتعــّني عليهــا أن تشــق طريقهــا  ،أو أصــبحت عــاجزة مــن جــرّاء النــزاع تبــّددتقــد 

 تلفة.الشرطة يف بعض األحيان ويّتبعها زمالء جاءوا من بلدان ووكاالت كثرية خم

ا يتطلّـب مـن ضـباط شـرطة األمـم املتحـدة تعاونـاً وايقـاً ممـبصورة متزايـدة بأبعـاد متعـددة يف طبيعتهـا  البعثات تتسمكما  - 7
مبــا يف ذلــك العناصــر العســكرية والسياســية واإلنســانية وعناصــر  ،يف إطــار أوضــاع حمليــةقّلمــا تتفاعــل مــع العناصــر الــيت 
 ألخرى، فضًال عن فعاليات الدولة املضيفة والفعاليات الدولية.املدنية االعناصر حقوق اإلنسان و 

مــع  تطوُّرهــافــظ الســالم حبالشــرطة قيــام طبيعــة تواصــل  ،ويف إطــار هــذا الســياق الــذي ينطــوي بالفعــل علــى التحــّديات - 8
متنوعــة الشــرطة أن يضــطلعوا بتشــكيلة مــن عناصــر ظــة الســالم املعاصــرين فَ نشــوء تديــدات جديــدة. وعلــى حَ اســتمرار 

يف معظــم األحيــان عنــد بــدايات عمليــات شــرطة األمــم املتحــدة ال ســبيل إىل توقعهــا الــيت و  ،مــن املهــام املتزايــدة التعقيــد
التصــــّدي مــــن أجــــل القــــانون  إنفــــاذمبــــا يف ذلــــك دعــــم شــــرطة الدولــــة املضــــيفة وغريهــــا مــــن وكــــاالت  ،حلفــــظ الســــالم

املنظمـــة واإلرهـــاب والفســـاد. ويف بعـــض احلـــاالت ُتَكلَّـــ  األمـــم املتحـــدة اجلرميـــة لتهديـــدات مـــن قبيـــل اجلرميـــة اخلطـــرية و 
واجبـات إنفـاذ القـانون ضـمن منطقـة معيَّنـة، بينمـا أو بيـة ذيف جمـال الشـرطة التنفيباملسـؤولية  اً أو كلي اً جزئي ،باالضطالع

 ،. وبصــورة أعــمّ ةالوظيفيــذاتيــة القــدراتا تعمــل شــرطة الدولــة املضــيفة وغريهــا مــن وكــاالت إنفــاذ القــانون علــى اســتعادة 
يف جمــال العمليـــات تؤّديــه بعثـــة تقودهــا إدارة عمليــات حفـــظ الســالم تســتبق دوراً داعمـــاً التكليفــات املســنودة إىل فــإن 

ســاعدة شــرطة الدولــة املضــيفة وغريهــا مــن القيــام علــى صــعيدها مبمبــا يف ذلــك  ،شــرطة األمــم املتحــدةالــيت تضــطلع بــا 
العمليـــــات اخلاصـــــة وضـــــمان الســـــالمة العامـــــة اســـــتناداً إىل تنفيـــــذ ن علـــــى إجـــــراء التحقيقـــــات و وكـــــاالت إنفـــــاذ القـــــانو 
تسرتشـــد باالســـتخدام االســـرتاتيجي فيمـــا ــــو التمعـــات احملليـــة الـــيت ختـــدمها أساســـية وموجهـــة اســـرتاتيجيات ُشـــَرطية 
 لالستخبارات اجلنائية.

تحـــدة إىل شـــرطة الدولـــة املضـــيفة أن يســـاعد علـــى اســـتتباب الـــذي تقّدمـــه شـــرطة األمــم امل التنفيـــذيومــن شـــأن الـــدعم  - 9
أعمــــال بنــــاء القــــدرات وتنميتهــــا ممــــا يــــؤّدي بــــدوره إىل تــــدعيم فعاليــــة األنشــــطة لتنفيــــذ االســــتقرار وتيئــــة البيئــــة الالزمــــة 

ســؤولية األساســية ومــن هــذه الــاالت مــا يتمّثــل يف محايــة املــدنيني. وفيمــا تشــكِّل محايــة املــدنيني امل ،املشــَرتكة التنفيذيــة
للدولـــة املضـــيفة، ففـــي معظـــم احلـــاالت املعاصـــرة يظـــل مـــن األدوار التنفيذيـــة الرئيســـية الـــيت تضـــطلع بـــا شـــرطة األمـــم 

جنبــاً إىل جنــب مــع العناصــر املتكاملــة  ،ميكــن أن يتمثّــل يف دعــم تنفيــذ اســرتاتيجية البعثــة يف محايــة املــدنيني املتحــدة مــا
العناصــــر العســــكرية واملدنيــــة وعناصــــر حقــــوق اإلنســــان. ويف إطــــار بعثــــة ُتَكلَّــــ  بــــذه مبــــا يف ذلــــك  ،األخــــرى للبعثــــة

التهديـــدات مـــن احلمايـــة الفعليـــة للمـــدنيني تـــوفري شـــرطة األمـــم املتحـــدة مســـؤولة بشـــكل مباشـــر عـــن تصـــبح  ،العناصـــر
أو  وجودهــااســتعراض و/أو  قوتــااملبــادرة إىل إظهـار مــا يـتم مــن خــالل مـن ذلــك مــثًال مبمارســة العنــ  البــدين، و  املنـذرة

إىل شـرطة الدولـة املضـيفة يف محايـة  التنفيـذيالـدعم علـى تقـدمي شـرطة األمـم املتحـدة وكثـرياً مـا تعمـل زيادة الـدوريات. 
املشــورة املوقعيــة فيمــا يتعّلــق إســداء خــالل مــن وهــو مــا يــتم  ،بــالتعرُّض للعنــ  البــدين ُمنــِذرةاملــدنيني املهــّددين بأخطــار 

العمليــات ودعــم التحقيقــات يف احلــوادث أو زيــادة األمــن لصــاحل األشــخاص املشــّردين داخليــاً، إضــافة إدارة بتخطــيط و 
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إىل املســاعدة علــى بنــاء وإصــالح مؤسســات الدولــة املضــيفة حبيــث تصــبح قــادرة علــى إســباغ احلمايــة بشــكل مســتدام 
 ومتواصل على مواطنيها.

ـــدة مـــن املبـــومـــن خـــالل  - 10 ادئ واملفـــاهيم بالنســـبة إىل عمليـــات شـــرطة األمـــم املتحـــدة وســـط هـــذه تعريـــ  جمموعـــة موحَّ
والعمليــــات الــــيت الموعـــة املتزايــــدة باســــتمرار مــــن املهــــام، فــــإن هــــذه املبـــادئ التوجيهيــــة تصــــلح لتوجيــــه ختطــــيط البعثــــة 

علمـاً لدولـة املضـيفة شـرطة التوعيـة كمـا تصـلح   .البعثـةمـن أو باالقرتان مع العناصـر األخـرى منفردة إّما بصورة تنّفذها، 
هــذه املبــادئ تــؤدي املكلَّفــة بــا. وبــنفس الطريقــة التشــغيلية تنفيــذ املســؤوليات يف شــرطة األمــم املتحــدة  أســلوببشــأن 

يف الضــباط الـذين تـتم إعــارتم توافرهـا الـدول األعضــاء علمـاً بشـأن جمموعــات املهـارات املطلـوب إىل إحاطـة التوجيهيـة 
مـــا مـــع  ،املبـــادئ التوجيهيـــةوجيـــب إدراج هـــذه لبعثـــات السياســـية اخلاصـــة. لفـــظ الســـالم و لعمليـــات األمـــم املتحـــدة حل

 ،التـدريب التـوجيهييف و  ،عمليـات تـدريب مـا قبـل االنتشـارضـمن  ،يتصل با مـن مـواد توجيهيـة الحقـة يف هـذا الـال
عمليـــات لبالنســـبة داء األ وســائر أمنـــاط التـــدريب مـــن أجـــل اســتخدامها الحقـــا يف تقيـــيم ،وقيــادة شـــرطة األمـــم املتحـــدة

 شرطة األمم املتحدة.

 

 مبدأ التوجيه - دال
Uالمبادئ التوجيهية 1-الد 

ـــرمشـــرطة األمـــم المتحـــدة  - 11 منـــع  -مجيـــع عمليـــات شـــرطة األمـــم املتحـــدة تسرتشـــد  حقـــوق اإلنســـان. وتحمـــي تحت
والنظـــام، واحلفـــاظ علـــى الســـالمة العامـــة وســـيادة القـــانون  ،ومحايـــة األشـــخاص واملمتلكـــات ،وكشـــ  وحتقيـــق اجلـــرائم

املعـــايري واألخالقيـــات واملبـــادئ فيمـــا يتصـــل مبنـــع اجلرميـــة والعدالـــة بوكـــذلك  ،بـــااللتزام بـــاحرتام ومحايـــة حقـــوق اإلنســـان
املتحـدة علـى اجلنائية وحقوق اإلنسان الدوليـة والقـانون اإلنسـاين. ويف مجيـع جوانـب هـذه العمليـات يعمـل أفـراد األمـم 

عنصــر مــع ويبــادرون علــى الفــور إىل تســجيل وتقاســم اّدعــاءات االنتهاكــات  ،ضــمان امتثــاهلم ملعــايري حقــوق اإلنســان
بــذلك مــن يكلفــون عنــدما  ،مبــا يف ذلــك مــا يــتم باســتعمال القــوة ،علــى اســتعداد للتــدخُّلويظلــون  ،حقــوق اإلنســان

 تــــوافريــــة املـــدنيني. ويعمــــل كبــــار قــــادة الشـــرطة علــــى ضــــمان أجـــل وقــــ  االنتهاكــــات اجلاريـــة حلقــــوق اإلنســــان وحلما
قــوق اإلنســان حللتوجيــه إجــراءات شــرطة األمــم املتحــدة عنــدما تواِجــه انتهاكــات يــتم اتباعهــا الــيت كافيــة التعليمــات ال

يف ملسـؤوليات شـرطة األمـم املتحـدة وسـلطات الدولـة املضـيفة فهـم و يتوافر بوضـوح اتفـاق ، على أن خالل أداء مهامها
سياســة األمــم يشــكل امتثــاًال لمبــا و  ،إطــار تقــدمي الــدعم لشــرطة الدولــة املضــيفة وغــري ذلــك مــن وكــاالت إنفــاذ القــانون

غــري أمنيــة قــوات  إىلدعــم األمــم املتحــدة عنــد تقــدمي حقــوق اإلنســان مراعــاة  مــن أجــلالواجبــة بــذل العنايــة يف املتحــدة 
د األمـــم املتحـــدة مبراعـــاة معـــايري ســـلوك األمـــم املتحـــدة مبـــا يف ذلـــك ). ويلتـــزم مجيـــع أفـــرا2011ألمـــم املتحـــدة (تابعـــة ل
 طبقة يف الدولة املضيفة.نالقوانني الوطنية امل مع مراعاة نييتعّلق باالستغالل واإليذاء اجلنسي ما

. األبعـادبعثـة متكاملـة ومتعـددة عنصـراً مـن عناصـر نشـر وإدارة العمليـات باعتبارهـا  تتوّلى شرطة األمم المتحدة - 12
سياســـي وخـــربة نفـــوذ يتـــاح هلـــا اكتســـاب  حيـــثتفيـــد شـــرطة األمـــم املتحـــدة مـــن كو�ـــا جـــزءاً مـــن بعثـــة أوســـع نطاقـــاً، 

حقـوق اإلنسـان والعناصـر عناصـر و  ،الشـؤون املدنيـةعناصـر ومنهـا مـثًال  ،البعثـةمـن يف العناصر األخـرى تتوافر تكميلية 
صــبحت حقيقــة أن شــرطة األمــم املتحــدة تشــكِّل جــزءاً مــن منظومــة العســكرية حلفــظ الســالم. ويف الســنوات األخــرية أ
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القــانون بطريقــة ســيادة تتعامــل مــع ميــزة أتاحــت للبعثــة أن مبثابــة  ،إلصــالح العدالــةأمشــل أوســع نطاقــاً أو جهــد أمنيــة 
مـــم أكثـــر تناســـقاً وأوســـع مشـــوًال. وفيمـــا يـــتم نشـــر عنصـــر شـــرطة األمـــم املتحـــدة بوصـــفه جـــزءاً مـــن وجـــود متكامـــل لأل

ـــاملتحـــدة،  الشـــرطة وتنفيـــذها بالتنســـيق مـــع العناصـــر أو الوحـــدات املالئمـــة أنشـــطة تم مجيـــع عمليـــات تقيـــيم وختطـــيط ت
متثِّـــل الشـــرطة حلقــة أساســـية يف سلســـلة العدالـــة وفيمـــا . القــانونلســـيادة ضــمن البعثـــة مبـــا يف ذلــك الفعاليـــات األخـــرى 

ملمــــوس يف هــــذا مــــل يف تناســــق معــــاً مــــن أجــــل حتقيــــق تقــــدُّم أن تع اتللشــــرطة والعدالــــة واإلصــــالحيينبغــــي  .اجلنائيــــة
 .الصدد

أن تســتند توزيعــات وأنشــطة شــرطة جيــب  عملياتهــا. فــي تنفيــذإلــى قاعــدة قانونيــة  تســتند شــرطة األمــم المتحــدة - 13
ركـــز القـــوات مـــع ملعمليـــات حفـــظ الســـالم، يـــتم توقيـــع اتفـــاق إحـــدى األمـــم املتحـــدة إىل إطـــار قـــانوين. وقـَُبيـــل نشـــر 
وهـــــذا االتفـــــاق يطـــــرح اإلجـــــراءات والتكتيكـــــات العامـــــة الـــــيت ســـــيتم  .حكومـــــة الدولـــــة املضـــــيفة لتنظـــــيم وجـــــود البعثـــــة

مـــن خـــالل االسرتشـــاد بالواليـــة و . ولـــدى بـــدء البعثـــة، اســـتخدامها يف إطـــار بنـــود وســـلطة املهمـــة الصـــادر بـــا تكليـــ 
اتـب القانونيـة ومكاتـب الشـؤون القضـائية وحقـوق املكإضـافة إىل  -رئـيس البعثـة ورئـيس عنصـر الشـرطة  يقومالصادرة، 
بتحديـد ماهيـة اإلطـار القـانوين الـذي سـيوجِّه أنشـطة شـرطة البعثـة. وإذا مـا مت اختـاذ قـرار لصـاحل تطبيـق بالبعثة اإلنسان 

املتصـــلة يـــة تعمـــل البعثـــة علـــى التحقُّـــق ممـــا إذا كـــان يتوافـــق مـــع املعـــايري والقواعـــد الدول ،اإلطـــار القـــانوين للدولـــة املضـــيفة
أو مل  ،لعدالـة اجلنائيـة ومنــع اجلرميـة وحقـوق اإلنســان والقـانون اإلنسـاين. فــإذا مل يكـن مثـة إطــار قـانوين للدولـة املضــيفةبا

 ،وقــانون لإلجــراءات اجلنائيــة ،قــانون جنــائي انتقـاّ إصــداراملمثــل اخلــاص لألمــني العـام يتـوّىل  ،يـُـَتح تطبيــق هــذا اإلطــار
ون للشـرطة. ويعمـل قـانون الشـرطة االنتقـاّ علـى إقـرار أمـور شـّىت مـن بينهـا سـلطة شـرطة األمـم وقانون لالحتجاز وقـان

 املتحدة فيما يتعّلق مبا يلي:

 وحتديد هوية األفراد؛إيقاف  ‘1’

 واملصادرة؛التفتيش  ‘2’

 االحتجاز؛ ‘3’

 ؛العتقالا ‘4’

 استخدام القوة؛ ‘5’

 التحقيق؛ ‘6’

 األمن العام؛ ‘7’

 ؛السيطرة احلدود وما يتصل با من ضوابطإدارة  ‘8’

 عن اجلرائم ومجع البيانات؛املوحدة إجراءات اإلبالغ  ‘9’

 الشرطة املوجَّهة جمتمعياً؛أعمال  ‘10’

 ؛الفائقة مالحقة السرعة ‘11’

 .اُألسريالعن   ‘12’
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تعمـل العناصـر العسـكرية  .ضـمن الحـدود المرسـومةالعسـكريين شرطة األمم المتحدة مـع نُظرائهـا عناصر تتعاون  - 14
مـــن أجـــل حتقيـــق الغايـــات املشـــرتكة أو تقـــدمي الـــدعم املتكامـــل بالنســـبة إىل املهـــام املوكلـــة إىل كـــٍل مــــن معـــاً رطية والُشـــ

يف بيئـة حلفـظ الـرتابط الوطيـد العنصـر العسـكري التسـليم بـذا يف الطرفني. وينبغي لسلسلة القيـادة واألفـراد يف الشـرطة و 
وكــذلك يف تنفيـذمها املشــرتك للعمليــات مبــا يكفــل جتســري الثغــرة الوظيفيــة  ،ضــع اســرتاتيجيات تعاونيــةالسـالم مــن أجــل و 

ـــة.  جتـــانسوضـــمان  خاصـــة ألنـــه ينبغـــي للشـــرطة أن تظـــل  ،مهمـــة هلـــذا التعـــاون اً هنـــاك حـــدودعلـــى أن اجلهـــود املبذول
اقــة اجلمهــور الالزمــة لفعاليــة إجــراءات الشــرطة. علــى و املعنويــة ســلطتها  حفــظعلــى  يســاعدمبــا بطــابع مــدين حمتفظــة 
وجـــود عالقـــات فضـــًال عـــن  ،فيمـــا يـــتم التعـــاون يف جمـــال العمليـــات ،للشـــرطةمســـتقلة قـــدرة احلفـــاظ علـــى صـــورة وتعـــّد 

وهريـة لتحقيـق النجـاح املشـرتك اجلمـور مـن األ ،وظيفية قوية بني حفظـة السـالم مـن عناصـر الشـرطة والعناصـر العسـكرية
Pحفـــظ الســـالميف عمليـــات 

)
0F

1(
P وفيمـــا تقتضـــي عمليـــات تنفيـــذ مهـــام الشـــرطة أن يعمـــل حفظـــة الســـالم مـــن الشـــرطة .

ـــدة للشـــرطة Pوالعناصـــر العســـكرية ضـــمن إطـــار سلســـلة قيـــادة موحَّ

)
1F

2(
P، أن ينصـــّب االهتمـــام بصـــورة خاصـــة علـــى  ينبغـــي

االســتخدام األقصــى والفّعــال جلميــع  التــدريب املشــرتك والفهــم املتبــاَدل يف قيــادة الشــرطة والقيــادة العســكرية، إضــافة إىل
 مهام الشرطة املتعلقة بذا األمر. جنازالاملوارد الالزمة 

ـــرف شـــرطة األمـــم المتحـــدة بالســـياق السياســـي ألعمالهـــا - 15 إعـــادة إنشـــاء أو اســـتعادة عمليـــات الشـــرطة تتســـم . تعت
علـــى حتويـــل الســـلطة واإلتاحـــة إىل وغريهـــا مـــن عمليـــات إنفـــاذ القـــانون بطـــابع سياســـي يف األســـاس باعتبارهـــا تنطـــوي 

الشـرطة منظمـة السيطرة علـى الشـرطة تعـزِّز السـلطة والنفـوذ بالنسـبة ملـن هـم خـارج كما أن  .مؤسسات الدولة الرئيسية
للســياق  تتوقـَّ  علــى فهمهــافقــدرة شـرطة األمــم املتحــدة علـى العمــل بصــورة فّعالـة يف حــاالت الســالم أمــا . اأو داخلهـ

 ،شــرطة األمــم املتحــدة بأنشــطتها بالتنســيق مــع شــرطة الدولــة املضــيفة قــدر اإلمكــانوتضــطلع  للبعثــة.السياســي احملــدَّد 
، فضـًال بـاالمتالك احلقيقـيالشـعور مـن أجـل تنميـة قـدرات الدولـة املضـيفة وضـمان عنصـر  ،وحيثما يكون ذلك مالئماً 

ـــة  عـــن اســـتدامة هـــذه اجلهـــود. وهـــذا التعـــاون ميكـــن أن يبـــدأ بوضـــع اتفـــاق بـــني شـــرطة األمـــم املتحـــدة وســـلطات الدول
اعتمــاد مــع يتضــمَّن صــياغة واضـحة للمبــادئ وينطــوي علـى خطــة طويلــة األجـل  تنفيـذياملضـيفة مــن أجـل رســم إطــار 

الشــرطة يف امتثــال كامــل لإلطــار القــانوين يف عمليــات ة تنميــإضــافة إىل  ،مــن أجــل الســالمة العامــةمالئمــة اســرتاتيجية 
 قوق اإلنسان.الدولية حلعايري امللقواعد و لالدولة املضيفة وكذلك 

األمـم املتحـدة يف بيئـات تسـودها مشـروعية شـرطية شـرطة تنتشـر  شرطة األمم المتحدة هي خدمة موجَّهة اجتماعياً. - 16
اجلمهـور واقتــه يف شـرطته مهمـة أساسـية مــن تـدعيم رضـاء اسـتعادة أو ل تشــكّ . و األسـاسيف ضـعيفة أو هّشـة أو غائبـة 

،  الرضــامهـام شــرطة األمـم املتحــدة. وتعمـل شــرطة األمـم املتحــدة علـى تعزيــز مفهـوم عمليــات الشـرطة علــى أسـاس مــن 
تســتجيب  مــن الشــركاء يف منــع وكشــ  اجلرميــة يف جمتمعــاتم احملليــة. كمــا وايصــبح علــى أناجلمهــور أفــراد كمــا تشــّجع 

تعمـــل بطريقـــة نزيهـــة وأمينـــة وغـــري كمـــا القيمـــة ملشـــورة اجلمـــاهري  تُـــّو شـــرطة األمـــم املتحـــدة إزاء شـــواغل األمـــن العـــام و 
 .التوعيةمتحيِّزة يف مجيع األوقات مبا يف ذلك ما يتم من خالل االتصاالت و 

______________ 
 .93-92، ص. 2003األبعاد حلفظ السالم. كانون األول/ديسمرب دليل عمليات األمم املتحدة املتعددة  )1( 
انظر سياسة إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الـدعم امليـداين املتعلقـة بالسـلطة والقيـادة والسـيطرة يف عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ  )2( 

بشـأن ترتيبــات القيـادة والسـيطرة فيمــا يتصـل بالعناصـر العســكرية  ) أو اإلجـراءات املعياريـة لبعثــة مـا مـن أجــل التوجيـه احملـّددRef. 2008.4السـالم (
 من البعثة وعناصرها األخرى.
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االســتخبارات  شــرطة األمــم املتحــدة تســتخدم شــرطة األمــم المتحــدة هــي خدمــة تقودهــا االســتخبارات الجنائيــة. - 17
اإلجــــرام مــــن أجــــل ختطــــيط حــــوادث و باجلنايــــات تصــــل يفيمــــا الــــيت تــــتم معاجلتهــــا املعلومــــات أو مبعــــىن آخــــر  ،اجلنائيــــة

اسـرتاتيجيات احلـّد مـن اجلرميـة. وتعمـل شـرطة األمـم املتحـدة علـى احلـّد مـن باعتمـاد واستباق ورصـد املـوارد فيمـا يتعلّـق 
اإلدارة  مــــن خــــاللمنعــــه أو إعاقتــــه و/أو تفكيكــــه تــــدف إىل مــــن جهــــود تبذلــــه مــــن خــــالل مــــا النشــــاط اإلجرامــــي 
 إضـــافة إىلالســـالم  تفســـد بيئـــةلعناصـــر الرئيســـية الـــيت اســـتهدافاً لاســـرتاتيجيات اإلنفـــاذ الفّعالـــة اعتمـــاد االســـرتاتيجية و 
 أو اجلناة اخلطرين.و/معتادي اإلجرام 

االضـطالع قبـل التحقيقـات االسـتباقية جـراء إلوية لعمليات االنتشـار الوقائيـة و تعطي شرطة األمم المتحدة األول - 18
فيمــا بعــد النــزاع قــد يواصــل بعــض األفــراد أو باالضــطراب يف إطــار بيئــة تتســم  نفــاذ القــوانين.الالحقــة إلعمليــات الب

شـــرطة تعمـــل و حتقيـــق مكاســـب سياســـية وماليـــة غـــري مشـــروعة. بـــدف اجلماعـــات الســـعي إىل تقـــويض عمليـــة الســـالم 
كمـــا تســـعى   ،وقـــ  هـــذه األنشـــطة غـــري املشـــروعة مـــن خـــالل عمليـــات انتشـــار اســـتباقية ووقائيـــة علـــىاألمـــم املتحـــدة 

هــؤالء األفــراد وتلــك اجلماعــات مــن خــالل التحلــيالت الــواردة مــن العناصــر األخــرى، إضــافة إىل للوقــوف علــى هويــة 
يـــتم مـــن احلـــوارات مـــع الفعاليـــات السياســـية ومنظمـــات مجـــع املعلومـــات وســـائر البيانـــات ذات الصـــلة مـــن خـــالل مـــا 

 التمع املدين وأعضاء التمع احمللي.

ــةتســتهدف شــرطة األمــم المتحــدة مــن يعملــون علــى مــن خــالل العمليــات الخاصــة  - 19 تســعى  الســالم. إفســاد بيئ
لومــات بشــأن خططهــم املعع مــحيــث جت ،الســالم ن يفســدون بيئــةَمــإحبــاط أنشــطة إىل  األمــم املتحــدة جاهــدةً شــرطة 
أو دعــم ســلطات الدولــة املضــيفة مــن أجــل االضــطالع  إرســاءعلــى تعمــل إمــا  - وطبقــاً للواليــة الســائدة - .اإلجراميــة
الـيت تشـّكل أفـَدح التهديـدات اخلطـرية للعناصـر الفاعلـة إىل منـع و/أو تعويـق النشـاط اإلجرامـي حمددة تـدف بعمليات 
هـا يف الدولـة املضـيفة اهتمامـاً خاصـاً لضـمان سـالمة الضـحايا والشـهود مـع اؤ ونُظر  ّو شرطة األمم املتحـدةللسالم. وتُ 

 .تقدمي املتهمني إىل احملاكمةمتهيدًا لمجع الشهادات اليت يدلون با 

Uالهياكل التنفيذية الرئيسية 2-الد 

وحــدات  ، ومــناملتعاقــدين أو املعــارينكــانوا مــن   ســواءً  ،تتــأل  عناصــر شــرطة األمــم املتحــدة مــن ضــباط الشــرطة األفــراد - 20
 الشــرطة 
ُ
ومحايــة أفــراد ومرافــق األمــم املتحــدة ودعــم  ،الــيت يوَكــل إليهــا اــالث مهــام رئيســية: إدارة النظــام العــامشــكَّلة امل

Pفــردالشــرطة الالقــدرة العامــة لضــابط تتجــاوز عمليــات الشــرطة الــيت ميكــن أن تنطــوي علــى خمــاطرة أكــرب 

)
2F

3(
P.  ويضــطلع

لكــن . املتباينــةتزايــد الطلــب علــى هــذه القــدرات مــع أدوار متميِّــزة، لة بــاملشــكّ ة األفــراد ووحــدات الشــرطة ضــباط الشــرط
املوكلـة مـع املهـام توافـق يكمـا  ،واحتياجـات الدولـة املضـيفة أحـوالاستخدام هذه القدرات ال بد وأن يقوم علـى أسـاس 

ال تنطبـــق إالّ فـــالشـــرطة لشـــؤون العمليـــات  رئـــيس عنصـــراإلشـــارات إىل املســـؤوليات املعهـــودة إىل نائـــب أمـــا  .البعثـــةإىل 
 بالنسبة للبعثات اليت تضم وظيفة من هذا القبيل.

وهــو عــادة مــا يكــون مفّوضــاً للشــرطة يف  .الشــرطة رئــيس عنصــرمجيــع األمــور املرتبطــة بالشــرطة يف البعثــة مســؤولية وتعــد  - 21
عنــه أو  نائـبأو تكـون مـن مســؤولية  ،الســالم أو مستشـاراً أقـدم للشــرطة يف البعثـات السياسـية اخلاصــةعمليـات حفـظ 

______________ 
شــكَّلة يف عمليــات األمــم  -طبقــاً لسياســة إدارة عمليــات حفــظ الســالم  )3( 

ُ
إدارة الــدعم امليــداين (املنّقحــة) املتعلقــة بوحــدات الشــرطة امل

 ).2010املتحدة حلفظ السالم (
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القيـادة والسـيطرة والسـلطة يف ب فيمـا يتعلَّـق ،سياسة عمليات حفـظ السـالم والبعثـات السياسـية اخلاصـةتتضمن عنها. و 
بشــأن قيـادة الشـرطة يف عمليــات  تَقـب صـدورهااملر املبـادئ التوجيهيــة كـذلك ) و Ref. 2008.04عمليـات حفـظ الســالم (

 ترتيبات القيادة والسيطرة. خبصوصتوجيهًا حمّدداً  ،األمم املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة

مجيـــع  علـــى توجيـــه، املوجهـــة جمتمعيـــاً، واالســـتخبارات الـــيت تقودهـــا الشـــرطةألعمـــال الشـــرطة األساســـية الـــنُـُهج تعمـــل و  - 22
ميكـن لشـرطة األمـم  ،وعلـى أسـاس التشـريعات احملليـة ،ةالتنفيذية لشرطة األمم املتحـدة. وطبقـاً للواليـة الصـادر األنشطة 
أو تـدعم شـرطة الدولـة املضـيفة وغريهـا مـن هيئـات إنفـاذ القـوانني يف أداء نطـاق واسـع مـن مهـام أن تتعهـد املتحدة إما 

قــدرات لغويــة. ويعمــل إىل جانــب عاليــة التخصــص وخــربات تطّلــب مهــارات يوكثــري مــن هــذه املهــام  .عمليــات الشــرطة
ة بعناصــر عنصــر الشــرطة مــع شــعبة الشــرطة يف نيويــورك علــى حتديــد وتوظيــ  هــؤالء املتخصصــني مــن البلــدان املســاِمه 

 ).2014( 2185شرطة طبقًا لقرار جملس األمن 

ـــل هـــدف مرحلـــة التخطـــيط يف إعـــداد وتنفيـــذ االســـرتاتيجية واألنشـــطة - 23 لعنصـــر الشـــرطة. وينبغـــي ألفـــراد  التنفيذيـــة ويتمّث
 التنفيذيـــةأن يعملـــوا علـــى ختطـــيط األنشـــطة  ،التنفيـــذيلـــديهم اخلـــربة يف التخطـــيط تتـــوافر و  ،الشـــرطة الســـابق حتديـــدهم

بــاملقر وعلــى املســتويات اإلقليميــة. وتنطــوي العمليــات املخططــة علــى أهــداف ميكــن تنفيــذها وتأكيــدها علــى ـــو مــا 
وتكتيكيـــة يـــتم احلصـــول عليهـــا مـــن خـــالل  تنفيذيـــةأســـاس معلومـــات اســـتخبارية مواوقـــة ومعلومـــات  يـــتم حتديـــده علـــى

وغــــري ذلـــك مــــن الوحــــدات واملكاتــــب  ،ةومركـــز العمليــــات املشــــرتكللبعثــــة حليــــل املشــــرتك التالتنســـيق الوايــــق مــــع مركـــز 
م عنصـر الشـرطة يف شـراكات العمـل اجلنائيـة ومركـز عمليـات الشـرطة. وُيسـه االسـتخباراتومنها مـثًال وحـدة  ،الرئيسية

حيـــث يســـود الشـــك يف  ،اســـتثناء العمليـــات ذات احلساســـية الفائقـــةمـــع احتمـــال و  .املثمـــرة مـــن أجـــل تـــدعيم فعاليتهـــا
ينبغـــي أن تشـــارك شـــرطة الدولـــة املضـــيفة وســـلطاتا العســـكرية يف  ،ُمســـبقاً  املعلومـــات االســـتخباريةإمكانيـــة أن تتســـّرب 

إدراجهــا ضــمن العمليــات مــن خــالل مشــاركة ضــباط يتأكــد وميكــن أن  .للعمليــات املشــرتكة التخطــيط والتنفيــذ اليــومي
 االتصال من الوكاالت الوطنية إلنفاذ القانون.

وحــدة  ، تقــوملبعثــاتاملشــرتك لتحليــل التقــدمي اخلــدمات إىل مجيــع أجــزاء عنصــر الشــرطة ومركــز  جهــة تتــوّىل وباعتبارهــا  - 24
املســتويني القطــاعي ودون فضــًال عــن  ،علــى الصــعيد اإلقليمــيأمــا  .حتليــل االســتخبارات جبمــع وحتليــل ونشــر املعلومــات

تســـتوجب وحـــدة حتليـــل ال حيـــث ميكـــن هليكـــل شـــرطة األمـــم املتحـــدة أن يكـــون مـــن ِصـــَغر احلجـــم لدرجـــة  ،القطـــاعي
ـــ ،خمصصـــةمعلومـــات  ـــة ال بـــد مـــن ف اإلجـــراءات ــــو مـــا تقضـــي بـــه ل املعلومـــات علـــى املعلومـــات إىل وحـــدة حتليـــإحال
املشــرتكة إذا مـا مت التقاســم عمليـات الومركـز التحليـل املشــرتك ومثــل هـذه املعلومـات يــتم تقامسهـا مــع مركـز  .املعمـول بـا

مــع مركــز التحليــل ومركــز العمليــات، مــن خــالل ضــباط االتصــال بشــرطة األمــم املتحــدة طبقــاً للسياســات ذات الصــلة 
 .عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين اليت تعظم مهام مركز التحليل املشرتك ومركز العمليات املشرتكةإلدارة 

ويقــوم  ،مجيــع املعلومــات املتصــلة بأنشــطة عنصــر شــرطة األمــم املتحــدةتصــّب فيــه ويعمــل مركــز العمليــات بوصــفه حمــوراً  - 25
مث  ،القـــائمني بالعمـــلأو اهلـــات  مـــن الضـــباط  الالســـلكية برصـــد وتســـجيل عمليـــات الشـــرطة عنـــدما يـــتم بثّهـــا بواســـط

الشـرطة رئـيس عنصـر الشـرطة علـى ــو مـا تصـدر بـه توجيهـات عنصـر يتوّىل تعميم املادة على مستقبليها ضمن نطـاق 
  ،ك بوصـفه مركـزاً لطـوارئ عمليـات الشـرطةذلكـ  املشـرتكةعمليـات الو/أو نائب مفـوض الشـرطة للعمليـات. يعمـل مركـز 

لحـــوادث. بالنســـبة للتنســـيق لمـــل بصـــورة وايقـــة مـــع مركـــز العمليـــات املشـــرتكة وخيصِّـــص ضـــباطاً للمكاملـــات و كمـــا يع
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مليــات الشــرطة وتبــادل املعلومــات مــع عناصــر املتعلقــة بعلتقــارير بامركــز عمليــات الشــرطة بالتزويــد اليــومي يقــوم ثــل وبامل
إىل وحــــدة عنــــد الطلــــب مركــــز العمليــــات املشــــرتكة. وُيســــهم مركــــز عمليــــات الشــــرطة يف املعلومــــات والبيانــــات املقدمــــة 

 االستخبارات اجلنائية.

مركز حتليـل البعثـات املشـرتك ومركـز العمليـات املشـرتكة منظـور الـوعي بـاألحوال السـائدة وفهمهـا والتنبـؤ يدعم كل من و  - 26
 صـدراملشـرتك يُ تحليـل المركز العمليات املشرتكة علـى الـوعي اليـومي بـاألحوال فـإن مركـز ينّصب اهتمام مبالالتا. وفيما 

ل عمــل املركــز املــذكور يف دعــم عمليــات التخطــيط االســرتاتيجي يتمثّــكمــا التحلـيالت املتكاملــة والتقييمــات االســتباقية.  
طــــرح تقــــديرات يف اإلدارة الشــــاملة لألزمــــات مــــن خــــالل أيضــــاً يســــهم و  ،الطــــوارئيف حــــاالت تخطــــيط الوالتنفيــــذي و 

 متكاملة للتهديدات املاالة وغري ذلك من النواتج واخلدمات التحليلية.

يف عمليــات  يف آن معــاً املســامهة  فــإن املركــز ميكنــه ،تحليــل املشــرتكالجيهيــة ملركــز وعلــى النحــو املوّضــح يف املبــادئ التو  - 27
الصـــلة تعـــد وحتليلهــا. و تصـــنيفها فيمــا يتعلّـــق جبمــع املعلومـــات و مـــع اإلفـــادة مــن تلـــك العمليـــات شــرطة األمـــم املتحــدة 

مـن يف هـذا املضـمار. و  ياً ضـرور صـراً عناملشـرتك  البعثـاتالدائمة اليت تربط بـني شـرطة األمـم املتحـدة وقيـادة مركـز حتليـل 
من خـالل فريـق قيـادة البعثـة (الـذي ميثـَّل فيـه رئـيس عنصـر الشـرطة) وكـذلك مـن خـالل الذي يتم  -هذا التبادل شأن 

يــؤّدي إىل حتســني واســع النطــاق حلــاالت التــالزر وتقاســم  ، أناملشــرتك البعثــاتأفــراد الشــرطة املنتــدبني لــدى مركــز حتليــل 
 لشرطة.رئيس عنصر االبيانات بني املركز املذكور وبني مكتب 

U مجتمعياً عمليات الشرطة الموجَّهة  3 -دال 

اجلمهـــور أفـــراد هـــي اســـرتاتيجية تـــدف إىل تشـــجيع جمتمعيـــاً . عمليـــات الشـــرطة املوجَّهـــة الشـــرطة بالموافقـــةعمليـــات  - 28
، فضـًال عـن اجلوانـب األخـرى مـن األمـن والنظـام معهـاوالتعامـل  ام على التصرُّف كشركاء مع الشـرطة يف منـع اجلرميـةالع

جلمهــور العــام علــى أن الشــرطة مســتعدة ألفــراد ااحتياجــات التمــع ذي الصــلة. ويــتم هــذا مــن خــالل التــدليل  يف ضــوء
 .ةنزيهــة وأمينــة وغــري متحيِّــز وأ�ــا ســوف تتصــرف بطريقــة  ،رتمتثمــني مشــو لالســتجابة إزاء شــواغلهم األمنيــة و باوملتزمــة 

مبـــا يف  ،وتطلـــب الشـــرطة إىل أفـــراد اجلمهـــور مســـاعدتا مـــن خـــالل تقـــدمي املعلومـــات بشـــأن األمـــور الداعيـــة لالنشـــغال
ة. ومــــن خــــالل املســــامهة بــــوقتهم ومــــواردهم يف بــــرامج منــــع اجلرميــــ ،والظــــروف الــــيت ختلــــق اجلرميــــة ،اجلرميــــةوقــــوع ذلــــك 
تتطّلــب حلــوًال جمتمعيــة  ،ومنهــا اجلرميــة ،تســلِّم بــأن املشــاكل التمعيــة جمتمعيــاً املوجَّهــة  فــارةاخلن عمليــات فــإباختصــار و 

 صفوف السكان احملليني.بني مشاركة النساء من  على وجه اخلصوصودعمًا من جانب التمع احمللي مبا يف ذلك 

ــــات مــــااســــتعادة مشــــروعية الشــــرطة - 29 ــــات الشــــرطة املوجَّهــــة  . يف بيئ ــــذ عملي ــــد صــــعوبة تنفي ــــزاع، ميكــــن أن تزي بعــــد الن
عناصــر ال غــىن عنهــا مــن أجــل  االطمئنــاناجتماعيــاً، إذ ميكــن أن تعــاين الشــرطة مــن َضــع  الشــرعية بينمــا متثّــل الثقــة و 

علـــى أســـاس  ،شـــرطة األمـــم املتحـــدة يف مجيـــع أنشـــطتها وعملياتـــا وتفاعالتـــا مـــع اجلمهـــوروتتصـــرف أعمـــال الشـــرطة. 
املوّجهـــة جمتمعيـــاً فيمـــا يتصـــل بـــدعمها لشـــرطة الدولـــة املضـــيفة وســـائر وكاالتـــا األخـــرى املكلَّفـــة بإنفـــاذ  اخلفـــارةفلســـفة 

احلكــم القـانون. وهـذا الـَنهج يسـاعد شــرطة األمـم املتحـدة علـى التواصــل مـع أفـراد اجلمهـور مــن خـالل زيـادة مشـروعية 
اجلمهــور بالنســبة طمأنينــة احمللــي إزاء خــدمات الشــرطة. كــذلك فــإن توســيع اقــة و  وحتســني ارتيــاح التمــع الرمسـي الرشــيد

مــن جانــب اجلمهــور وهــو مــا يفضــي بــدوره إىل زيــادة الفاعليــة الــيت يُعتــد بــا للشــرطة يــؤّدي إىل تعزيــز تــدفُّق املعلومــات 
 التنظيمية للشرطة.
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إىل األمـر تـاج حيتقـوم علـى أسـاس رؤيـة  جمتمعيـاً املوّجهـة  رةاخلفـا. مجتمعيـاً الموجَّهة للخفارة أحجار األساس األربعة  - 30
أن تـــنعكس يف واقـــع السياســـات واإلجـــراءات والتوصـــيفات وينبغـــي هلـــا  ،الشـــرطيةنظمـــة املجوانـــب  مجيـــعيف انتشـــارها 

احــــل الوظيفيــــة واملمارســــات اإلشــــرافية والتوجيــــه اإلداري وتقييمــــات األداء وعمليــــات تنميــــة قــــدرات العــــاملني. ويف املر 
يف التمــع  ومبــا يشــّكل جــزءاً  ،فــإن جمــرد الوجــود يف جمتمــع ،املبّكــرة مــن أي بعثــة تتــوّىل العمــل يف حالــة مــا بعــد النــزاع

ميكــن أن يشــكل حالــة مثاليــة قبــل أن يكــون حالــة واقعيــة وإن كانــت اســرتاتيجيات التنفيــذ األساســية تنطــوي  ،املــذكور
 على:

التمعــات احملليــة بشــأن اجلرميــة  الــيت تشــارك بــاالتشــاور مــع التمعــات احملليــة (االلتمــاس املنــتظم للمــدخالت  (أ)
 واألنشطة اليت توّلد املخاوف)؛وغياب النظام 

االســتجابة إزاء التمعــات احملليــة (االســتعداد والقــدرة علــى االســتجابة إزاء احتياجــات أمــن األفــراد واجلماعــات  (ب)
 تمعات احمللية وإعطاء األولوية لتلك االحتياجات)؛يف ال

 التمعات احمللية (مساعدة التمع احمللي على تنظيم صفوفه من أجل مكافحة اجلرمية)؛ عناصرتعبئة  (ج)

تغيـــري الظـــروف الـــيت تفضـــي إىل علـــى الشـــرطة والتمعـــات احملليـــة بصـــورة وقائيـــة تعمـــل حـــّل املشـــاكل املتـــواترة ( (د)
 االستجابة إزاء احلوادث الفردية).معاودة رمية بدًال من وقوع اجل

. تعمــل شـــرطة األمــم املتحــدة علـــى خلــق املناســـبات الــيت تتـــيح االلتمــاس املـــنظَّم التشــاور مـــع المجتمعــات المحليـــة - 31
ــز علــى قضــاي ،مــن التمعــات احملليــة واملنظمــات التمعيــة يــةاملتأتّ للمــدخالت  ا املــرأة وتتصــل مبــا يف ذلــك تلــك الــيت تركِّ
ـــد املخـــاوف، االضـــطرابات باجلرميـــة و   اً التشـــاور أمـــر ميثِّـــل أفضـــل الُســـبل للتصـــّدي هلـــا. و مـــع التمـــاس واألنشـــطة الـــيت توّل
من أجـل التـدليل علـى أن شـرطة األمـم املتحـدة تعطـي أولويـة عليـا الحتياجـات األمـن وللمخـاوف الـيت تسـاور  اً جوهري

احلــوادث اجلنائيــة أكثــر مــن الشــرطة، كمــا أن مــا يقدمونــه يف هــذا  عــنجلمهــور الكثــري األفــراد. وغالبــاً مــا يعــرف أفــراد ا
والتشـاور مـع اجلمهـور يشـّكل وسـيلة جوهريـة للتـدليل  .الصدد أمر ال غىن عنه من أجل فعالية اسـتخدام مـوارد الشـرطة

 مقاعد السلطة.سني على اجلالعلى أن الشرطة ختدم اجلمهور بدًال من العمل ببساطة على خدمة نفسها أو خدمة 

وهــو أمــر ال غــىن عنــه لنجــاح عمليــات مكافحــة  ،تعــاون اجلمهــورالكتســاب  االســتجابة إزاء المجتمعــات المحليــة. - 32
ة علـــى االســـتجابة إىل أي طلـــب مـــن ر ال بـــد لشـــرطة األمـــم املتحـــدة أن تـــربهن علـــى أ�ـــا مســـتعدة وقـــاد ،ومنـــع اجلرميـــة

 ،األمنيــة. وإذا مل تســتطع تقــدمي مــا تــدعو احلاجــة إليــه يف هــذا اخلصــوصاألهــاّ يتعّلــق باحتياجــات و جانــب اجلمهــور 
املسـاعدة. احلصـول علـى االنتصـاف و لنْيـل بشـأن الُسـبل البديلـة علمـاً ألهـاّ إحاطـة اتعمل شرطة األمم املتحدة علـى 

 غي خدمتهم.على شرطة األمم املتحدة أن تتعامل مع أفراد اجلمهور باعتبارهم زبائن ينب ،وباختصار

شــرطة األمــم املتحــدة املســاعدة يف تنظــيم التمــع احمللــي مبــا تقــدم . تعبئــة المجتمعــات المحليــة مــن خــالل بنــاء الثقــة - 33
اجلرميـة. وميكـن هلـذه املسـاعدة أن تتخـذ أشـكاًال عديـدة، ومـن ذلـك مـثًال تقـدمي املعلومـات التعامـل مـع يساعدها على 

تقـــدمي إضـــافة إىل  ،متطـــوعني يف محـــالت منـــع اجلرميـــة وغـــري ذلـــك مـــن بـــرامج التواصـــلوالعمـــل ك ،عـــن اجلرميـــة والـــرمني
اجلمهور يتمتـع مبزيـد فـاملرافق واملعدات واعتماد تدابري احلماية الذاتية والتوسُّـط يف املنازعـات احملليـة. وفضـًال عـن ذلـك، 

 ،ليـات الضـبط االجتمـاعي غـري الرمسيــةممـن خــالل ععلـى النحـو السـليم مـن السـلطة للتـأاري علـى األفـراد كــي يتصـرفوا 
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ولـــيس مـــن خـــالل شـــرطة األمـــم املتحـــدة و/أو شـــرطة الدولـــة املضـــيفة أي عـــن طريـــق إنفـــاذ القـــوانني. وبنـــاء الثقـــة عـــرب 
الظــروف الــيت تيئــة وهــو مــا يــتم علــى ســبيل املثــال مــن خــالل بكثــري، التمعــات احملليــة املتعــددة خيلــق أاــراً أوســع نطاقــاً 

 لدولة املعنية على صعيد إقليمها الوطين بأكمله.اسلطة أو توسِّع أن تستعيد تتيح للشرطة 

بصــورة وقائيــة علــى تغيــري الظــروف الــيت تفضــي إىل  جمتمعيــاً تعمــل إجــراءات الشــرطة املوجَّهــة  حــّل المشــاكل المتــواترة. - 34
األمـم املتحـدة أن تقـوم بتحليـل أمنـاط  وقوع اجلرمية بدًال من االسـتجابة مـرة ومـرات إزاء احلـوادث الفرديـة. وعلـى شـرطة

أمـاكن بـذاتا.  علـى ترّكـز علـى أشـخاص بـأعينهم و حبيـث وأن تعـدِّل أنشـطتها  ،االضـطرابحـاالت السلوك اإلجرامي و 
أحـداث منفصـلة يـتم جمـرد اجلرميـة علـى أ�ـا جمموعـة مشـاكل تتطلّـب احلـل ولـيس  مـعشرطة األمم املتحدة  تتعاملكما 

علـى توسـيع نطــاق األنشـطة الوقائيــة  كــذلك  تعمـل شـرطة األمــم املتحـدةو يف إطارهـا توقيـ  ومعاقبــة شـخص أو أكثــر. 
 منائية.اإلرتبوية و التنظيمية و النشطة األمن خالل وهو ما يتم كمِّل عمليات إنفاذ القانون لكي تاملضطَلع با 

التشــاور تعمــل شــرطة األمــم املتحــدة تعزيــز . مــن أجــل التشــاورتعزيــز جتمعيــاً: الموّجهــة مالخفــارة أســلوب ممارســة  - 35
 على ما يلي:

حيــث فعالــة دوريــات تنفيــذ ســتة أشــهر يف منــاطق تشــهد  عــنانتــداب ضــباط شــرطة لفــرتات ال تقــل كــل منهــا  ‘1’
مبــا يتــيح  ضــابطات شــرطة يتســىن للجمهــور العــام أن يعــرفهم بأمســائهم، علــى أن يشــمل ذلــك قــدر اإلمكــان

طلــب إىل ضـباط الــدوريات أن يتشــاوروا مـع التمــع احمللــي يُ مــن التواصـل مــع النســاء يف التمـع احمللــي. و  اً مزيـد
 تصميم برامج عملية ملنع اجلرمية.يقوموا ببشأن احتياجات السالمة وأن 

للجمهــور مبــن فـــيهم  مركــز شــرطة تتــأل  مــن أفــراد ممثلــنيكــل إنشــاء جلــان استشــارية يف كــل منطقــة دوريــات و  ‘2’
التـدقيق  مـعيكـون األعضـاء ممثِّلـني للمجتمـع احمللـي،  فيمـاعلنيـة عمليـة حمصلة لعلى أن تكون العضوية  ،نساء

هــذه جتتمــع جنــاح البعثــة. و ض مــا يقــوّ مصــاحلهم يف يف فحــص ســريتم الشخصــية لتجنُّــب تعيــني أفــراد يكــون 
 اللجان مرة واحدة على األقل كل شهر.

يف املنــــاطق احملليــــة مــــع اللجــــان االستشــــارية الــــيت تقــــع بشــــأن اجلرميــــة  املناســــبالتوقيــــت  يفعلومــــات تقاســــم امل ‘3’
 ووسائل اإلعالم.

مـــن أجـــل أن تصـــبح شـــرطة األمـــم املتحـــدة مســـتجيبة  الموّجهـــة مجتمعيـــاً: أن تصـــبح مســـتجيبة.الخفـــارة أســـلوب  - 36
شــّىت تضــطلع مبهــام ريهــا مــن ســلطات إنفــاذ القــانون كــي قــدرة شــرطة الدولــة املضــيفة وغ تعمــل علــى بنــاءأن هلــا بــد  فــال

 منها مثًال:

 هاتفي جماين حلاالت الطوارئ. رقمإنشاء  ‘1’

ومبـا يشـجع لجمهـور مـن أجـل التواصـل مـع مراكـز الشـرطة ومواقـع الشـرطة لاملرحيـة و تيئة ُسبل اإلتاحـة املناسـبة  ‘2’
 املساعدة.حاالت طلب 

واالســـتقبال املكاملـــات اهلاتفيـــة  تلّقـــيطالع بواجبـــات ضـــبالكفـــاءة وُحســـن التـــدريب لالأفـــراد يتمّيـــزون تكليـــ   ‘3’
 مراكز الشرطة.يف و 

 قضاياهم وطلباتم.خبصوص التقدُّم الذي يتم إحرازه بشأن بصورة منتظمة علمًا أعضاء اجلمهور  إحاطة ‘4’
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اء دور لتمكــني التمعــات احملليــة مــن أد ة.المجتمعــات المحليــصــفوف الموّجهــة مجتمعيــاً: تعبئــة الخفــارة أســلوب  - 37
شــرطة األمــم املتحــدة علــى بنــاء قــدرة شــرطة الدولــة املضــيفة وغريهــا مــن ســلطات تعمــل  ،ســالمتهاب فيمــا يتعلَّــقفّعــال 

 إنفاذ القوانني للقيام مبا يلي:

 ملعاجلة املشاكل احمللية.تدابري منع اجلرمية اليت تتصّدى احمللية علمًا بشأن األفراد والتمعات حاطة إ ‘1’

 توعية أفراد اجلمهور بشأن منع اجلرمية. ‘2’

 تدريب الشرطة. متابعة اليت تُتيحُفرص الجوالت تفتيش ملرافق الشرطة وتيئة تنظيم  ‘3’

 تخفي  خماطرة الوقوع كضحايا.لتكلي  ضباط الشرطة بالعمل مع الشباب واملدارس دعمًا للسالمة و  ‘4’

عاجلـة شـواغل النسـاء واألطفـال وخاصـة ملشـرتكة مـع اجلمهـور ومـع الوكـاالت االجتماعيـة اخلاصـة وضع برامج م ‘5’
 .نيما يتعّلق بالعن  اُألسري واإليذاء واالستغالل اجلنسي

ــاً: حــّل المشــاكل اســتباقياً. الخفــارةأســلوب  - 38 حلــل املشــاكل اســتباقياً تعمــل شــرطة األمــم املتحــدة  الموّجهــة مجتمعي
 على:

 دريب مجيع ضباط الدوريات على حل املشاكل.ت ‘1’

تســـتدعي الـــيت “ املواقـــع الســـاخنة”تنميـــة قـــدرة مجيـــع مراكـــز الشـــرطة علـــى الكشـــ  عـــن أمنـــاط اجلرميـــة وعـــن  ‘2’
 اهتمام الشرطة.

واحللـول الـيت مت  ،اخلط األول أن يقومـوا بتوايـق املشـاكل املتـواترة الـيت مت الكشـ  عنهـامشريف الطلب إىل مجيع  ‘3’
 النتائج املتحققة والزمن املستغرق يف احلّل.إضافة إىل التوصُّل إليها 

مــا يتصــل بكيفيــة خاصــة املوّجهــة جمتمعيــاً و  اخلفــارةتــدريب املشــرفني مــن مجيــع املســتويات علــى إدارة عمليــات  ‘4’
 .املرؤوسني تشجيع وتيسري أنشطة الشرطة املوّجهة جمتمعيًا من خالل الضباط
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لصــــاحلهم اجلمهــــور أفــــراد إىل حــــٍد كبــــري علــــى مــــا يقــــوم بــــه  منــــع اجلرميــــة يعتمــــد الهــــدف النهــــائي: يقظــــة المجتمــــع. - 39

ولكــن شــرطة األمــم املتحــدة وســائر دوائــر إنفــاذ القــانون ال تتمتــع بــذه  ،موجــود يف كــل مكــان . واجلمهــورالشخصــي
التـــدابري الـــيت ميكـــن أن فيمـــا يتعلـــق بتعطـــي األولويـــة إىل توعيـــة اجلمهـــور فعمليـــات الشـــرطة املوجَّهـــة جمتمعيـــاً أّمـــا امليـــزة. 

 ارتفاع اجلرمية وزعزعة االستقرار.هد تشناطق امليتخذها أفراده حلماية أنفسهم، ومن ذلك مثًال جتنُّب 

 ،مـن خـالل التشـاور مـع التمعـات احملليـة بشـأن احتياجاتـا وخماوفهـا الهدف النهائي: تقديم الدعم إلنفـاذ القـانون. - 40
تــؤدي كمــا تســتطيع شــرطة األمــم املتحــدة أن تّيــئ ُســبل الــدعم إلجــراءات إنفــاذ القــانون بالتعــاون مــع الشــرطة احملليــة.  

املزيـد مـن األفـراد علـى اإلبـالغ عـن اجلـرائم واإلعـراب عّمـا يسـاورهم  إىل تشـجيعلشـرطة الضـمان بالنسـبة لدة الثقة و زيا
 من شواغل.

ــــزوِّد شــــرطة األمــــم املتحــــدة باملعلومــــات  .المســــبق الهــــدف النهــــائي: التحــــذير - 41  املتعلقــــةميكــــن للجمهــــور العــــام أن ي
ومـــن ذلـــك مـــثًال التجمُّعـــات املشـــاغبة ومعتـــادي اإلجـــرام والظـــروف املاديـــة املشـــاكل، وقـــوع الظروف الـــيت تـــؤّدي إىل بـــ

 .النامجة اجلرائم وأبتهديدات األمن  املتصلةاخلطرية وغري ذلك من املعلومات 

أعمـال الشـرطة املوّجهـة جمتمعيـاً تتجـه ــو  والمساهمة فـي اسـتعادة السـالم.مغبون : تهدئة مجتمع الهدف النهائي - 42
ـــه  مبعـــىن االســـتجابة إزاء االحتياجـــات األساســـية  ،مـــن أســـفل إىل أعلـــىيـــتم التصـــّدي للشـــواغل احملليـــة مـــن خـــالل توجُّ

ويتحّدد جناحها أساساً من خـالل قيـاس مسـتوى الرضـا بـني صـفوف اجلمهـور العـام عـن اسـتجابات الشـرطة  .للسكان
أوجــه العــالج  التمــاسو  ،يتبــع دورة متكــررة مــن خــالل الوقــوف علــى املشــاكلفالتنفيــذ النــاجح أّمــا ليــة. إزاء الشــواغل احمل
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وهــو مــا يــؤّدي إىل زيــادة مشــروعية الشــرطة بــني صــفوف الســكان بشــكل عــام  ،اجلمهــور العــاملــدى التقيــيم مســتوى و 
غل ومشــاكل التمــع احمللــي، فضــًال عــن مبــا يســتجيب إىل شــواالقائمــة  اســتخدام العالقــاتمــع  ،عــرب أحيــائهم الســكنية

 حّلها.

 مـن أجـلأعمـال الشـرطة املوّجهـة جمتمعيـاً تيـئ الفـرص أمـام األفـراد واجلماعـات  الهدف النهائي: االحترام المتبـادل. - 43
يكــون  . وبــرغم أن هــذا األمـر كثــرياً مــاالطــرفني لعالقـات اً شـاركة يف حــوار بنّــاء وأساســي بشـأن ضــرورة الشــرطة تــدعيمامل

أمـام الشـرطة كـي يفسـح الـال ، كمـا عـن توقُّعاتـه للتعبـريصعباً بالنسبة للشرطة إالّ أنه يهيئ الفرصة أمـام التمـع احمللـي 
الثقـــة فيهـــا تتســـع مـــا تتخـــذه مـــن إجـــراءات. وعنـــدما تصـــبح شـــرطة األمـــم املتحـــدة مســـؤولة أمـــام اجلمهـــور العـــام تفســـر 

 وبالتاّ يزداد االحرتام هلا.

U االستخباراتأعمال الشرطة التي تقودها  4 -دال 
هــي االســرتاتيجية  االســتخباراتالــيت تقودهــا الشــرطة أعمــال  ؟االســتخباراتمــا هــي أعمــال الشــرطة التــي تقودهــا  - 44

مـــع الشـــرطة املوجَّهـــة جمتمعيـــاً. وفيمـــا تشـــّدد الشـــرطة جنبـــاً إىل جنـــب تعمـــل هـــي و  .الثانيـــة ألعمـــال الشـــرطةاألساســـية 
فــــإن أعمــــال الشــــرطة املوجَّهــــة  ،احتياجــــات ورغبــــات التمــــع احمللــــييف ضــــوء رهــــا اعيــــاً علــــى ممارســــة أدو املوّجهــــة جمتم
حتليــل البيانــات واالســتخبارات اجلنائيــة باعتبارهــا القاعــدة مبعــىن تم معاجلتهــا تــتســتخِدم املعلومــات الــيت  باالســتخبارات
ــــع اجلرميــــة واحلــــّد منهــــا وإحباطهــــا  مــــنمبــــا و  ،إطــــاٍر موضــــوعي لُصــــنع القــــرارات وصــــوًال إىلاألساســــية  شــــأنه تيســــري من
اســــرتاتيجيات اإلنفــــاذ الفّعالــــة الــــيت تســــتهدف اجلــــرائم اتبــــاع بأو مــــن خــــالل اإلدارة االســــرتاتيجية، ســــواء  ،وتفكيكهــــا

اخلطـــــرية و/أو معتـــــادي اإلجـــــرام. كمـــــا أن املعلومـــــات االســـــتخبارية تـــــزّود الشـــــرطة بـــــالوعي وتـــــؤاّر عليهـــــا مـــــن خـــــالل 
اعتمـاد املـوارد واالسـرتاتيجيات الـيت تـؤّدي إىل احلـّد باألولويـات و فيمـا يتعلـق ب بصورة فّعالـة قراراتااختاذ على  مساعدتا
 من اجلرمية.

املعلومـات  عـد، تُ يف سـياقات مـا بعـد النـزاع متى تـَُعّد االستخبارات الجنائية مهمـة بالنسـبة لشـرطة األمـم المتحـدة؟ - 45
القضــايا األخــرى املتصــلة بــاألمن. وميكــن أن يــتم  االســتخبارية اجلنائيــة أمــراً حيويــاً حلمايــة املــدنيني ومنــع اجلرميــة ومعاجلــة

اجلنائيــة مــن املــرجَّح أن  االســتخباراتتســجيل املعلومــات اجلنائيــة وحتليلهــا إذا مــا ســاد االعتقــاد بــأن تســجيل أو تعمــيم 
ذ واليـــة البعثـــة؛ ولصـــاحل أمـــن البعثـــة أو أمـــن الدولـــة املضـــيفة وكـــذلك ملنـــع أو كشـــ  اجلرميـــة تكـــون لـــه قيمتـــه يف تنفيـــ
ــــة الصــــادرة فــــإن  ،وحــــاالت االضــــطراب أو مــــن أجــــل احلفــــاظ علــــى الســــالمة العامــــة واألمــــن التمعــــي. وطبقــــاً للوالي

ـــة املضـــيفة القااألحكـــام معاجلتهـــا علـــى أســـاس يـــتم اجلنائيـــة الـــيت تضـــم بيانـــات شخصـــية االســـتخبارات  نونيـــة يف الدول
Pوطبقــاً ملبــدأ التناســبية

)
3F

4(
P يف  ،علــى القيــام. وينبغــي لشــرطة األمــم املتحــدة أن تشــجِّع وتســاعد ســلطات الدولــة املضــيفة

ومجـع البيانـات. ومـن شـأن نظـام جيـد التصـميم  وقـوع اجلـرائمعـن نظـام موّحـد يف اإلبـالغ وإقـرار وضـع ب ،مرحلة مبكرة
احلصـول علــى مـن أجـل سـلطات الدولــة املضـيفة تفيـد منـه واإلدارة فيمـا يتعلّـق بـاإلبالغ عـن اجلـرائم أن يشــّكل أساسـاً 

______________ 
دهأمـراً ”بية فيمـا يتعلّـق بقـانون اخلصوصـية بـأن يكـون الكشـ  عـن البيانـات الشخصـية التناستقضي  )4(  مبعـىن “ القصـوى الضـرورة حتـدِّ

قـــانون أن ال يتجــاوز مـــا تـــدعو احلاجـــة إليــه مـــن أجـــل الوفـــاء باهلـــدف املشــروع الـــذي يكـــون حمـــل املتابعـــة. يرجــى اإلحالـــة إىل الكتيِّـــب املتعلِّـــق بال
 ة.الشرطة والعدالة اجلنائيأمور التوجيه بشأن محاية البيانات يف االطالع على ) من أجل 2014(األورويب حلماية البيانات 
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. الالزمــة بصــورة أكفـــأتمكـــني قيــادة الشــرطة مــن اعتمــاد املــوارد لو  ،املعلومــات املتعلقــة بوقــوع أنــواع خمتلفــة مــن اجلــرائم
 مثل هذا النظام ميكن أن يساعد األمم املتحدة على تقدير مدى فعالية مبادرات بناء القدرات.و 

مجــع املعلومــات أمــر أساســي بالنســبة لواجبــات شــرطة األمــم  َمــن الــذي ينبغــي أن يقــوم بجمــع المعلومــات الجنائيــة؟ - 46
عمليــات شــرطة انتقاليــة. وعنــد ب االضــطالعأو لشــرطة الدولــة املضــيفة  التنفيــذياملتحــدة عنــدما ُتَكلَّــ  بتقــدمي الــدعم 

اجلنــاة أو القـبض علــيهم، إضـافة إىل مجــع القـرائن الضــرورية إلدانــتهم.  مطــاردةالطلـب ُتســتخَدم املعلومـات ملنــع اجلرميـة و 
فـإن  ،وفيما ميكـن أن ُتسـَند عمليـات االسـتخبارات اجلنائيـة إىل أفـراد بعيـنهم ضـمن نطـاق عنصـر شـرطة األمـم املتحـدة

ــيــع ضــباط شــرطة األمــم املتحــدة، مبــن يف ذلــك مج عــن مجــع  مســؤولون ،يــتم نشــرهم يف املناطق/القطاعــات الفرعيــة نَم
. وتقــوم قيــادة شــرطة األمــم اجلنــاة املتــالمرين والــرمنيهويــة املعلومــات واإلبــالغ عنهــا ممــا ميكــن أن يســاعد علــى حتديــد 
 ة األمم املتحدة.املتحدة بإبالغ هذا االلتزام إىل مجيع أعضاء عنصر شرط

تطـرح  ،التكليـ بنـاًء علـى  تحليـل االسـتخبارات الجنائيـة؟ل جـأما هي نوعية المعلومـات التـي ينبغـي جمعهـا مـن  - 47
ــــة علــــى املســــتويات االســــرتاتيجية و  ــــواتج مجــــع املعلومــــات اجلنائي ــــةشــــرطة األمــــم املتحــــدة ن ــــة. التنفيذي وعلــــى  والتكتيكي
أو باالجتاهــــات الناشــــئة  الراهنــــةاملســــتوى االســــرتاتيجي تقــــدِّم شــــرطة األمــــم املتحــــدة املعلومــــات فيمــــا يتعّلــــق باألمنــــاط 

وتيســـري تنفيـــذ  وضـــبط النشـــاط اإلجرامـــي مســـاعدة اســـرتاتيجيات مكافحـــة اجلرميـــةمـــن شـــأنه ومبـــا  ،للنشـــاط اإلجرامـــي
شـــرطة األمـــم تقـــوم والتكتيكـــي  التنفيـــذيدنيني. وعلـــى املســـتويني محايـــة املـــ يف ذلـــكاملهـــام الصـــادر بـــا تكليفـــات مبـــا 

ملواصـــلة احلـــوادث اجلنائيـــة احملـــّددة الـــيت ميكـــن اســـتخدامها بواســـطة الوحـــدات التنفيذيـــة املعلومـــات عـــن املتحـــدة جبمـــع 
كاتـــا. تخطـــيط ونشـــر عمليـــات تكتيكيـــة مـــع كفالـــة ســـالمة وأمـــن أفـــراد األمـــم املتحـــدة وممتللحتقيـــق جنـــائي أو إجـــراء 

تتـوافر شــكوك مقنعـة بــأن حينمــا علومــات بشـأن أفــراد بعيـنهم أو منظمــات بـذاتا املوتتـوّىل شــرطة األمـم املتحــدة جتميـع 
مجـــع نشـــاط إجرامـــي أو مـــرتبطني بـــه. ويـــتم لتخطـــيط اليف ضـــالعني هـــؤالء األفـــراد أو تلـــك املنظمـــات ميكـــن أن يكونـــوا 

وال يــتم تعميمهــا إالّ علــى ضــباط الشــرطة املــأذون  ،األفــراد الضــالعنييف إطــار مــن االحــرتام الواجــب حلقــوق املعلومــات 
أن بيــد للعمليــات يف حــال وجــوده.  هالشــرطة أو نائبــ رئــيس عنصــرهلــم بــاألمم املتحــدة علــى النحــو الــذي يقضــي بــه 

ــز فقــط علــى التحقيقــات اجلنائيــة  الشــرطة األمــم املتحــدة  ليشــمل شــرطة األمــم املتحــدة اهتمــام يتســع بــل  ،الالحقــةتركِّ
أو مـــن  ،ية اســـتناداً إىل املعلومـــات الـــيت يـــتم حتليلهـــا. ومـــن خـــالل األنشـــطة الـــوارد بـــا تكليفـــاتضـــالعمليـــات اإلجها

أنشـــطة أو تســـتهدف تســـتهدف اجلنـــاة الناشـــطني ومعتـــادي اإلجـــرام أو  فهـــي ،خـــالل إبـــالغ ســـلطات الدولـــة املضـــيفة
الـــاالت الـــيت ميكـــن أن ينشـــأ فيهـــا نشـــاط إجرامـــي أو تتعـــّرض حتديـــد  اســـتباق جهـــود ترمـــي إىلإطـــار مواقـــع بـــذاتا يف 

ارتكـــاب حلالـــة الالأمـــن، إضـــافة إىل احلصـــول علـــى املســـاعدة مـــن أجـــل تفكيـــك الموعـــات أو الشـــبكات املتورطـــة يف 
 املنظمة.اجلرمية اجلرمية اخلطرية أو 

الشــرطة لتــدريب  مــن عنصــراجلنائيــة االســتخبارات مــل يف وحــدة ن للقيــادة و/أو للعو األفــراد املختــار خيضــع  التــدريب. - 48
ـــال يف البعثـــة و  ـــة املعلومـــات اجلنائيـــة الصـــادرة عـــن مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين تـــدريب جتديـــدي علـــى أســـاس أدّ لفّع ل
ة وهــي متاحــ ،مــا يتصــل بــذلك مــن مــواد تدريبيــة متثّــل األســاس بالنســبة هلــذا الفــرعمــع  ،)2011( باملخــدرات واجلرميــة

وتعمـل الـدائرة املـذكورة علـى أن تتـيح دليـل مكتـب األمـم املتحـدة  .من دائرة األمم املتحدة للتدريب املتكامـلإلكرتونياً 
رئــيس عنصــر الشــرطة موقــع يشــغلون أجــل الــذين مــن  ،املعــين باملخــدرات واجلرميــة بشــأن املعلومــات اجلنائيــة للمــديرين

بــني األفــراد وبــني االخنــراط يف أي . علــى أن هــذا األمــر ال حيــول عهمتــوزيأن يــتم األعلــى ونائــب مفــّوض الشــرطة قبــل 
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أو بـني اإلفـادة مـن مـوارد الــتعلُّم  ،حتليـل املعلومـات اجلنائيـة بأنفسـهم تعزيـزاً ألدائهـممـن أجـل تـدريب ُمعـرتف بـه سـلك 
أو مــن املنظمــات اإلقليميــة (إنرتبــول)اجلنائيــة لشــرطة املنظمــة الدوليــة ل عــن طريــقاملتاحــة  ،علــى اخلــط اإللكــرتوين املباشــر

 والدولية األخرى.

 الجنائية في عملية للسالماالستخبارات  التعامل مع
Pاإلجـــراءاتضـــع الجنائيـــة حّساســـة: و  االســـتخبارات كيـــف؟ - 49

)
4F

5(
P  البعثـــة يتـــوّىل رئـــيس عنصـــر شـــرطة األمـــم عنـــد بـــدء

 لمعلومات مبا يف ذلك:لمجعها املتحدة وضع اإلجراءات الكفيلة بضمان مشروعية ونزاهة 

أو بارتكـــاب  ةتصـــلمعلـــى الســـلوك اجلنـــائي أو  مقتصـــرةاملعلومـــات الموعـــة تظـــل أن الـــيت تضـــمن جـــراءات اإل ‘1’
بتخطــــيط األفعــــال اجلنائيــــة الــــيت متثّــــل تديــــداً جنائيــــاً للدولــــة املضــــيفة أو تديــــداً لواليــــة البعثــــة أو أفرادهــــا أو 

 مرافقها؛

 ملعلومات الموعة؛إجراءات تقاسم/تعميم ا ‘2’

 أوصاف ألمناط أو نوعية املعلومات اليت ميكن إدراجها ضمن نظام إدارة املعلومات؛ ‘3’

 اجلنائية؛االستخبارات وتقنيات  موظفيإجراءات استخدام  ‘4’

 املعلومات اليت جتاوزها الزمن أو املعلومات غري الصحيحة؛التخلص من طرائق  ‘5’

 إىل السلطات الوطنية.املتصلة باالستخبارات إجراءات تسليم البيانات  ‘6’

التـوازن بـني متطلبـات مجـع املعلومـات حتقيـق . كثرياً ما تواجـه مهمـة االسـتخبارات اجلنائيـة احلاجـة إىل المبادئ الُملِزمة - 50
راد. وهلــذه الغايــة تلتــزم شــرطة مــن أجــل ممارســة أعمــال الشــرطة وغــري ذلــك مــن أســاليب إنفــاذ القــانون وبــني حقــوق األفــ

 األمم املتحدة مبا يلي:

مجـــع املعلومـــات ألغـــراض االســـتخبارات اجلنائيـــة ينطلـــق مـــن الظـــروف الـــيت تنطـــوي علـــى شـــكوك معقولـــة بـــأن  ‘1’
نشــــاط إجرامــــي أو الرتكــــاب  عــــاكفني علــــى التخطــــيطبعيــــنهم أو منظمــــات بــــذاتا ميكــــن أن يكونــــوا أفــــراداً 
 فيه. ضالعني

إالّ مــن أجــل مجــع مــا يكفــي االقتحــام إجــراء وال تبــيح  ،املســتخدمة ال بــد وأن تكــون قانونيــةق يــالتحقتقنيــات  ‘2’
 التخطيط الرتكاب هذا السلوك.منع وقوع السلوك اإلجرامي أو دون  للحيلولةمن املعلومات 

ات املضــافة إىل قاعــدة املعلومــ باألمهيــة تتســماجلنائيــة كــل جهــد ممكــن لضــمان أن  االســتخباراتتبــذل وحــدة  ‘3’
عـــن مصـــادر معلومـــات مواوقـــة وإ�ـــا ناجتـــة  بالنســـبة إىل حتقيـــق راهـــن أو جـــاٍر،بيانـــات االســـتخبارات اجلنائيـــة 

حبيــث تقــوم علــى أمــره يــتم احلفــاظ علــى ســجٍل مبصــادر مجيــع املعلومــات الــواردة كمــا عليهــا.   التعويــلوميكــن 
 الوحدة املذكورة أعاله.

______________ 
) ونشـــرة Ref. 2010.34انظــر سياســة إدارة عمليــات حفـــظ الســالم/إدارة الــدعم امليـــداين بشــأن الرصــد واملراقبـــة يف البعثــات امليدانيــة ( )5( 

) لالطــــالع علــــى توجيــــه حمــــدَّد بشــــأن التعامــــل مــــع ST/SBG/2007/6األمــــني العــــام بشــــأن حساســــية املعلومــــات وســــريتها وكيفيــــة التعامــــل معهــــا (
 احلّساسة ومعاجلتها مبا يف ذلك البيانات املتصلة بالتحقيقات اجلنائية. املعلومات
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حتــتفظ بــا شــرطة األمــم املتحــدة ألغــراض االســتخبارات اجلنائيــة ال يــتم تعميمهــا إالّ عهــا و الــيت جتماملعلومــات  ‘4’
أعمـــال الشـــرطة املشـــروعة أو مـــن أجـــل أنشـــطة إنفـــاذ القـــانون طبقـــاً  ألغـــراضفيمـــا بـــني األشـــخاص املناســـبني 

بتعمـيم مجيـع  ويـتم احلفـاظ علـى سـجل فيمـا يتعلـق .للقواعد والنظم املعمول با بواسطة رئـيس عنصـر الشـرطة
 .هنطاقهذه املعلومات على األشخاص سواء ضمن عنصر الشرطة أو خارج 

واــائق رمسيــة يف جمــال االســتخبارات اجلنائيــة ألغــراض اإلحالــة الشخصــية بشــرطة األمــم املتحــدة أفــراد تفظ حيــال  ‘5’
وحــــــدة  ولكــــــنهم يقــــــّدمون هــــــذه التقــــــارير واملعلومــــــات بصــــــورة مباشــــــرة إىل ،أو غــــــري ذلــــــك مــــــن األغــــــراض

 االستخبارات اجلنائية أو إىل سلطة مكافئة يف جمال االستخبارات اجلنائية.

Pاملواــوقنياملبلغــني املعلومــات باســتخدام مجــع ال جيــوز  ‘6’

)
5F

6(
P  اإللكرتونيــة ومــا يتصــل  ةجهــزة الفوتوغرافيــاألإضــافة إىل

رئـــيس عنصـــر الـــيت يرمسهـــا إالّ بطريقـــة مقبولـــة قانونيـــاً وطبقـــاً إلجـــراءات اســـتخدامها  ،بـــا مـــن وســـائل التقّصـــي
تتعــارض مــع قــوانني الدولــة املضــيفة. ومجيــع املعلومــات املقصــود اســتخدامها بواســطة ســلطة حبيــث ال الشــرطة 

 ةرف مباشــر املشــاملســؤول مـن جانــب احملــدد لــذلك مــع مراجعتهــا اإلبـالغ منــوذج يف يــتم تقــدميها االسـتخبارات 
 قبيل تقدميها.على املوظ  املعين 

ـــة: المبـــادئ العامـــة - 51 لواجبـــات  لـــألداء املنـــتظم. تتـــاح تـــدفُّقات املعلومـــات املهمـــة كنتيجـــة دورة االســـتخبارات الجنائي
مبـــا يتـــيح لشـــرطة األمـــم املتحـــدة أن حتصـــل علـــى املعلومـــات املتصـــلة بأمنـــاط اجلـــرائم وشخصـــيات اجلنـــاة وأن و  ،الشـــرطة
بيانـــات الـــيت تضـــمها م بتخزينهـــا وتصـــنيفها. ومـــا أن يـــتم اكتســـاب املعلومـــات جيـــري حتليلهـــا بـــالرتكيز علـــى األمنـــاط تقـــو 

اجلـــرائم وعلـــى ربـــط األحـــداث أو القـــرائن بالعناصـــر واجلماعـــات اإلجراميـــة احملتملـــة. وهـــذا التحليـــل ال بـــد مـــن تعميمـــه 
اجلنائيــة الــيت ال بــد مــن التصــّدي للوقــائع م األولويــات يشــّكل األســاس لرســعلــى أن  ،علــى صــانعي القــرار ذوي الصــلة

املزيــد مـن الــدوريات إىل توجيـه هلـا يف أقـرب فرصــة ممكنـة. ويف املراحـل التاليــة يـتم اختـاذ القــرارات بشـأن أمـور منهــا مـثًال 
عى التقيــيم علــى معتــادي اإلجــرام اخلطــرين. ويســ التحّفظــيأو القــبض  ،املواقــع الســاخنة الــيت تشــهد النشــاط اإلجرامــي

إىل الوقـوف علــى الُسـبل الــيت ميكــن مـن خالهلــا حتســني أي مرحلـة مــن مراحــل الـدورة بشــرط أن يــتم التقيـيم علــى مــدار 
 العملية ذات الصلة وليس يف آخر مراحلها فقط.

 

______________ 
ــاً مــا تعتمــد حتقيقــات الشــرطة الناجحــة علــى معلومــات حمــّددة يقــّدمها املبلغــون املواوقــون دون أن تتــوافر ببســاطة مــن املصــادر  )6(  غالب

أقصـى قـدر مـن التحـوُّط، علـى أن يقتصـر االسـتخدام علـى الوكـاالت الـيت األخرى. ومع ذلـك فـال بـد مـن اسـتخدام املبلغـني املواـوقني مـع تـوّخي 
ملواــوقني تضـم املهــارات واملــوارد والضـوابط الالزمــة. وقــد نشـرت الرابطــة الدوليــة لرؤسـاء الشــرطة توجيهــاً بشـأن هــذا املوضــوع: ورقـة بشــأن املبلغــني ا

 ).1989كانون األول/ديسمرب   1ذجية بشأن املبلغني املواوقني () والسياسة النمو 1990ومفاهيم وقضايا املعلومات (حزيران/يونيه 
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ــــة - 52 ــــات جمــــع االســــتخبارات الجنائي ــــه  الشــــاملةســــؤولية امل. يتحّمــــل نائــــب مفــــّوض الشــــرطة لشــــؤون العملي عــــن توجي

معلومـــات ونـــواتج مجـــع وتقيـــيم ومواءمـــة وحتليـــل وتعمـــيم عـــن و  ،عمليـــات االســـتخبارات اجلنائيـــة والتنســـيق بـــني األفـــراد
االسـتخبارات اجلنائيـة. وميكـن فـتح حتقيقـات وملفـات االسـتخبارات اجلنائيـة بواسـطة رئيس/وحـدة حتليـل االســتخبارات 

التاليـــة مـــن النوعيـــات  ،حلصــراعلـــى ســبيل املثـــال ولـــيس  ، . وهــذا يشـــملاملـــربراتاً مبـــا يكفـــي مــن املعلومـــات و عمشــفو 
 املعلومات:

 ؛االشتباهلنشاط اجلنائي موضع اعليهم) والشاكي حسب املالئم وملخص الين عليه (و املوضوع  ‘1’

 الفوتوغرايف أو املراقبة اإللكرتونية.الرصد و  بلغنيللمُ تشمل االستخدام املقرتح و خطوات التحقيق املتوّقعة  ‘2’

 املوارد مبا يف ذلك األفراد واملعدات وتكالي  السفر إخل.من تطلبات امل ‘3’

 توّقعة؛النتائج امل ‘4’

 أو حاالت تنازع املصاحل.العقبات املشاكل و  ‘5’

ـــات. - 53 خضـــوع مـــن شـــأ�ا ضـــمان تقـــوم وحـــدة االســـتخبارات اجلنائيـــة بإنشـــاء ومتابعـــة عمليـــة  التحليـــل ورســـم األولوي
العمليــة املــذكورة  ويــتم تنفيــذقيمتهــا. حتديــد و  فحواهــا اســتخالصاملعلومــات الموعــة لالســتعراض والتحليــل مــن أجــل 

املــواد التحليليــة (أي االســتخبارات وقــت ممكــن مجــع  عيــتم بأســر كمــا   .قــدر اإلمكــان ني املــدرَّبنيلــأعــاله باســتخدام احمللِّ 

 املعلومات اخلاضعة
 للتحليل  

 املعلومات املكتسبة

املعلومات اليت حظيت 
 باألولوية

التصرُّف املعلومات اليت مت 
 على أساسها 

 املعلومات اخلاضعة للتقييم
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مـــن حيـــث  هلـــا أمهيتهـــاتقـــدميها للعناصـــر املـــأذون هلـــا بتلقيهـــا عنـــدما تنشـــأ ظـــروف ومـــن مث اجلنائيـــة الـــيت تـــتم معاجلتهـــا) 
ـــــق واخلصـــــائص أو املقاصـــــد املرتبطـــــة  ـــــأو باملخططـــــات اجلنائيـــــة االجتاهـــــات واألمنـــــاط والطرائ الرمني كـــــأفراد. وهـــــذه ب

تنفيـذ واليتهـا بصـورة جتمـع بـني ا هلـسياسـة وخطـط البعثـة مبـا يتـيح لاالستخبارات اجلنائية االسـرتاتيجية تشـّكل األسـاس 
 الفعالية والكفاءة.

. عنــد ورود املعلومـــات بــأي شــكل، يعمــل رئــيس وحـــدة االســتخبارات اجلنائيــة علــى ضـــمان علومــاتتلّقــي/تقييم الم - 54
 اختاذ اخلطوات التالية:

Pاالحـرتام ملواوقيـة املصـدر وسـالمة احملتـوى إطـاريتم قدر اإلمكان تقييم املعلومات يف  ‘1’

)
6F

7(
P.  فـإذا كـان مـن احملتمـل

بالدرجــــة الــــيت ميكــــن أن يسرتشــــد بــــه اآلخــــرون يف اســــتخدام ا التقــــدير يــــتم هــــذ ،أن يفتقــــر التقيــــيم إىل الدقــــة
 يتم االحتفاظ بسجل ملصدر مجيع املعلومات عند معرفته.كما املعلومات.  

كيـــة لْ عنصـــر الشـــرطة مِ  إىلاملعلومـــات األخـــرى الـــواردة إضـــافة إىل مـــن مـــواد التحقيقـــات  تظـــل التقـــارير وغريهـــا ‘2’
ولكــن ميكــن أن حيــتفظ بــا عنصــر الشــرطة. وهــذه التقــارير وغــري ذلــك مــن  ،األصــليف للهيئــة الصــادرة عنهــا 

وال يتــاح االطــالع عليهــا ألي كيــان آخــر باســتثناء مــا يصــدر  ،مــواد التحقيقــات ومعلوماتــا تظــل قيــد الســرية
 رئيس عنصر الشرطة./الكيان األساسيمن جانب بشأنه موافقة 

بأســرع وقــت ممكــن وريــاً يــتم تقــدميها فتلــك الــيت تتطّلــب اهتمامــاً  املعلومــات ذات الصــلة بالقضــايا املطروحــة أو ‘3’
غــريهم مــن األفــراد. وجيــري مجــع املــواد التحليليــة وتقــدميها إىل املصــادر إىل إىل األفـراد املكلَّفــني بالتحقيقــات أو 

بالنســبة وأمنــاط وطرائـق وخصــائص أو نوايــا هلـا أمهيتهــا  اجتاهــاتاملـأذون هلــا بأســرع وقـت ممكــن يف حــال نشـوء 
 خمططات أو شخصيات إجرامية.إىل 

ـــة الملفـــات. - 55  أّمـــا“. مغلقـــة”أو “ مفتوحـــة”ملفـــات االســـتخبارات اجلنائيـــة إمـــا علـــى أ�ـــا وضـــعية يـــتم تصـــني   حال
ولكــي تظــل مفتوحــة، ال بــد  .“مفتوحــة”تُـَعــّد فملفــات االســتخبارات اجلنائيــة الــيت ختضــع بصــورة فّعالــة للعمــل بشــأ�ا 

أن يقـــوم الضـــباط العـــاملون يف هـــذه احلـــاالت بإعـــداد تقـــارير عـــن حالـــة االســـتخبارات اجلنائيـــة حبيـــث تغطّـــي تطـــّورات و 
هــــي الــــيت مت إجنــــاز “ املغلقــــة”ملفــــات االســــتخبارات اجلنائيــــة و يومــــاً.  180القضــــايا ذات الصــــلة علــــى األقــــل كــــل 

اهتمـــام ملتصـــلة بـــا أو مل يـــتم بشـــأ�ا اإلعـــراب عـــن جـــرى اســـتنفاد مجيـــع اخليـــوط املنطقيـــة ا بعـــد أنالتحقيقـــات بشـــأ�ا 
مــن هيئــات إنفــاذ القــانون. ومجيــع امللفــات املغلقــة ال بــد وأن تضــم تقريــراً �ائيــاً  هــامشــروع مــن جانــب الشــرطة أو غري 

 .منهجيري إعداده بواسطة احملقِّق الرئيسي أو بإذن على أن و  ،بتلخيص احلالة ذات الصلة

ـــة. تصـــنيف االســـتخبارات - 56 االســـتخبارات اجلنائيـــة االســـرتاتيجية تـــزوِّد رئـــيس البعثـــة وفريـــق قيـــادة البعثـــة بفهـــم  الجنائي
الــيت ميكــن أن  التنفيذيــةشــامل للقضــايا واالجتاهــات والتهديــدات واآلاــار املرتتبــة عليهــا بالنســبة للقــرارات االســرتاتيجية و 

ومبانيهـا. ويـتم تصـني   أصـوهلاأمـن أفـراد األمـم املتحـدة وعلـى  ،يكون هلا أارها على تنفيـذ الواليـة الصـادر بـا تكليـ 

______________ 
هنـــاك طرائـــق خمتلفـــة لتقيـــيم املعلومـــات علـــى أســـاس مواوقيـــة مصـــدر املعلومـــات، والدرجـــة الـــيت يتـــوافر فيهـــا للمصـــدر معرفـــة مباشـــرة  )7( 

املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة بشـأن االسـتخبارات مـن دليـل مكتـب األمـم  4باملعلومات. ومن أجل توجيه حمدَّد، يرجى اإلحالة إىل الفصل 
 ).2011اجلنائية للمحّللني (
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)P)7F8“غــري ســرّية”أو “ أو ســرّية للغايــة”“ ســرّية”ملفــات االســتخبارات اجلنائيــة علــى أ�ــا 
P وجيــري مســتقبًال التعامــل مــع 

 التصني  والتسليم والتطهري مللفات االستخبارات اجلنائية يف توجيه متخّصص. أمور

U مليات الخاصةالتحقيقات والع 5 -دال 
مجــع احلقــائق واملعلومــات الــيت ميكــن طرحهــا كقرينــة مــن أجــل التحقيــق هــو عمليــة  تحقيقــات شــرطة األمــم المتحــدة. - 57

ظــروف حمــّددة مت يف ظلهــا ارتكابــا ومبــا يــؤّدي إىل حتديــد خبصــوص إذا كــان قــد مت ارتكــاب جرميــة أو  بشــأن مــا البــتّ 
بلـد السـلطة القضـائية مـن بـني بني الشرطة وغريهـا مـن وكـاالت إنفـاذ القـانون و  العالقاتختتل  هوية اجلاين (اجلناة). و 

يف أو االختصـام القائمـة علـى نُظـم القـانون العـام  مـن حيـثعلى سـبيل املثـال و  أخرى،إىل والية قضائية من إىل آخر و 
قـات الشـرطة أن تعمـل بصـورة ولتحقي ، فضـًال عـن نُظـم العدالـة املختلطـة.القائمة على االستجوابالقانون املدين نظم 

أو تعمــــل حتــــت توجيــــه أو إشــــراف االّدعــــاء. ومتــــارس شــــرطة األمــــم املتحــــدة أنشــــطتها  ،مســــتقلة متامــــاً عــــن االّدعــــاء
ـــة املضـــيفة  التحقيقيـــة طبقـــاً لواليـــة البعثـــة ولإلطـــار القـــانوين للقواعـــد واملعـــايري الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان. أمـــا مث يف الدول

سـوء ادعـاءات يـتم إجراؤهـا يف قـد جزء من والية البعثة فهـي تتميـز عـن التحقيقـات اإلداريـة الـيت التحقيقات اليت تتم ك
   السلوك من جانب أفراد األمم املتحدة مبا يف ذلك أفراد الشرطة مبقتضى إجراءات حمددة جيري تطبيقها.

ملســـؤولية الشـــاملة عـــن بـــدء يتمتّـــع نائـــب مفـــّوض الشـــرطة للعمليـــات با عنصـــر تحقيقـــات شـــرطة األمـــم المتحـــدة. - 58
الوحــدات  وتضـطلعالقضـايا لالّدعــاء طبقـاً لواليـة البعثـة. إحالـة التحقيقـات والتنسـيق بـني األفـراد ومجــع وتقيـيم القـرائن و 

متــاِرس وحــدة التحقيقــات العمــل بالنســبة للجــرائم األشــد فيمــا  ،همــة التحقيقــات اليوميــة علــى مســتوى مركــز الشــرطةمب
وتعمــل يف ظــل التوجيــه الشــامل للتحقيقــات اجلنائيــة علــى النحــو الــذي يرمســه نائــب  ،الوحــدة خطــورة ويرتأســها رئــيس

 مفوض الشرطة للعمليات.

التحقيــق ميكــن أن يكــون ارجتاعيــاً مبعــىن ينطبــق علــى  إعطــاء األولويــة لمنــع الجريمــة مــن خــالل تحقيقــات اســتباقية. - 59
احليلولــة دون وقــوع ) أو بــذاتمياً مبعــىن اســتهداف جمــرم بعينــه (جمــرمني أو يكــون اســتباق ،اجلــرائم الــيت مت ارتكابــا بالفعــل

نشـــاط إجرامـــي خمطـــط الرتكابـــه يف املســـتقبل. وميكـــن للحقـــائق واملعلومـــات الـــيت تضـــمها بيئـــة حلفـــظ الســـالم أن يـــتم 
عــات ممــن يعملــون األفــراد و/أو اجلمامــن جانــب باعتبارهــا تقــديراً لتهديــد جنــائي  طرحهــامث مجعهـا ومضــاهاتا وحتليلهــا 

علـــــى ارتكـــــاب األفعـــــال  ،أو اإلقـــــدام بالفعـــــل ،التخطـــــيط الرتكـــــاببغـــــرض علـــــى التحـــــريض أو التخطـــــيط أو التـــــالمر 
 اإلجرامية اليت تكمن خل  النزاع الراهن أو تواصل مفاقمة مصادر هذا النزاع.

رطة األمـم املتحـدة مـا يتمثـل يف لتحقيقـات شـمـن املبـادئ األساسـية  حجر الزاوية لتحقيقات شرطة األمم المتحدة. - 60
افــرتاض الـــرباءة علــى النحـــو الـــوارد يف القــانون الـــدّو حلقــوق اإلنســـان مبـــا يف ذلــك اإلعـــالن العــاملي حلقـــوق اإلنســـان. 

 ،احلــق يف افــرتاض براءتــه إىل أن يــربهن املــدَّعي مــا، لشــخص املــتهم بارتكــاب جرميــةل يكــون أن افــرتاض الــرباءة ويتطلّــب
ق علـى بـأن الشخص ارتكـب اجلرميـة مبـا ال يقبـل شـّكاً معقـوًال. وافـرتاض الـرباءة ينطعلى  ،بء اإلاباتالذي يتحّمل ع

طــول فــرتة التحقيــق اجلنــائي وإجــراءات احملاكمــة مبــا يف ذلــك عمليــات االســتئناف. وعنــد بــدء البعثــة يعمــل رئــيس مــدار 

______________ 
 ).ST/SGB/2007/6ملزيد من املعلومات، انظر نشرة األمني العام بشأن حساسية املعلومات وسريتها وكيفية التعامل معها ( )8( 
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ونزاهــة التحقيقــات الــيت تضــطلع بــا شــرطة  عنصــر شــرطة األمــم املتحــدة علــى إرســاء اإلجــراءات الــيت تكفــل مشــروعية
 مبا يف ذلك: ،األمم املتحدة تنفيذًا للوالية املكّلفة با وطبقًا لقواعد ومعايري حقوق اإلنسان

لتأكـد مـن أن احلقـائق واملعلومـات الـيت يـتم مجعهـا لغـرض طـرح القـرائن إمنـا تقتصـر علـى اجلـرائم الـيت لإجراءات  ‘1’
علــى مث يف ذلــك أطــراف اجلرميــة)  نمبــ(أو مــن سيصــبحون جنــاة  ،اجلنــاةعلــى و  ،ارتكابــا املزمــعمت ارتكابــا أو 

 الفعل أو السلوك اجلنائي أو األنشطة اجلنائية اليت تشّكل تديدًا للمجتمع؛

بفحــــص إضــــايف هلــــا  عنــــد الضــــرورةوالقيــــام حفظهــــا مبــــا يف ذلــــك تــــأمني اســــتخدامها إجــــراءات جلمــــع األدلــــة و  ‘2’
 ؤّهلني؛بواسطة أفراد م

التفصـــيلية لألمنـــاط أو لنوعيــــة القـــرائن املاديـــة وطرائــــق  األوصــــافالقواعـــد واألنظمـــة املتعلقــــة بتســـجيل وحفـــظ  ‘3’
 إىل سلطات الدولة املضيفة؛ األدلّةتناول وتسليم 

 القواعد املتعلقة حبفظ ملفات التحقيق والتصرُّف فيها؛ ‘4’

مــع البعثــة والفعاليــات مــا يــتم مبــا يف ذلــك إجــراءات اســتخدام وتقاســم نتــائج أو عمليــات التحقيقــات اجلنائيــة  ‘5’
 اخلارجية؛

 إجراءات ضمان محاية الين عليهم والشهود واملصادر األخرى؛ ‘6’

إىل ضــابط  ،التقنيــةاالتصــال اً أو باســتخدام وســائل يــشــفوياً أو حترير بــبالغ يــدّ ألي شــخص أن  التحقيــق المبــدئي. - 61
مجيـع ضـباط شـرطة األمـم املتحــدة ينبغـي أن يكـون و  .شـرطة مـن األمـم املتحـدة بشـأن ارتكـاب فعـل ذي طبيعـة جنائيـة

الواليــة القضــائية ذات الصــلة. وتبــدأ معظــم التحقيقــات نطــاق علــى علــم وقــدرة للتعــرُّف علــى جرميــة مت ارتكابــا ضــمن 
جيـــري مســـرح اجلرميـــة مـــدى تعقيـــد اجلرميـــة و جســـامة و وحســـب طبيعـــة  ة.ه ضـــابط دوريـــبـــالتحقيق املبـــدئي الـــذي يقـــوم بـــ

الســلطات األخــرى املعنيــة بإنفــاذ  وأحتقيــق متابعــة بواســطة عنصــر شــرطة وحــدة التحقيقــات أو شــرطة الدولــة املضــيفة 
محايــة األشــخاص  األنشــطة املبذولــة خــالل التحقيــق املبــدئي علــىتركــز و  .القــانون علــى النحــو الــذي يــتم التكليــ  بــه

بَلــغ عنهــا. علــى (الـين علــيهم والشــهود) و 
ُ
مجـع القــرائن وتوقيــ  املشــتبه بـم عنــد أو قــرب مســرح اجلرميـة وحــّل اجلرميــة امل

 وبالدرجة اليت تـَُعّد مالئمة: املناسبالضباط الواجبات التالية حسب الرتتيب  ذينفّ وخالل التحقيق املبدئي 

 تأمني مسرح اجلرمية. ‘1’

مـــع طلـــب  ،ظـــروف خطـــرية ســـائدة ةأيـــبشـــأن بـــالغ مركـــز عمليـــات الشـــرطة فيمـــا يتعلـــق بـــاألطراف املصـــابة و إ ‘2’
 املساعدة الطبية املالئمة، إضافة إىل املعدات واخلدمات أو العناصر اإلضافية حسب االحتياجات.

ضــابط مبرافقــة الضــحية أو ويف احلــاالت اخلطــرية ُيَكّلــ   .مســاعدة املصــابني حلــني وصــول أفــراد الطــوارئ الطبيــة ‘3’
 املشتبه به إىل املستشفى ويبقى معه أو معها لتسجيل معلومات عن احلاداة.

 عندما يكون ذلك ممكناً.بالصوت والصورة تدوين مذكرات خطّية وإجراء تسجيالت  ‘4’

املتحــدة بعمليــات خاصــة علــى أســاس االســتخبارات اجلنائيــة تقــوم شــرطة األمــم  التــدابير الســرية أو التقنيــة للمراقبــة. - 62
شـرطة األمــم املتحـدة أن تســتخدم التـدابري الســرية ل جيــوز، وعنـد التكليــ  بـذلك لتهديـدات اجلنائيــة.تسـتهدف أخطــر ا
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ينبغـــي أن أو التقنيـــة للمراقبـــة مـــن أجـــل منـــع وكشـــ  اجلـــرائم والتحقيـــق بشـــأ�ا ولضـــمان الســـالمة العامـــة. ومـــع ذلـــك 
ويـتم االضـطالع بـا طبقـاً ملعـايري  ،بوضـوح يف اإلطـار القـانوينماالـة عمليات استخدام التدابري السـرية أو التقنيـة تكون 
يقضـي يتطلّـب األمـر إذنـاً قضـائياً عـادة مـا و  .حقـوق اإلنسـانالدوليـة فضـًال عـن معـايري وقواعـد د العدالة اجلنائية وقواعُ 
 لتالية:الضطالع بالتدابري السرية أو التقنية ابا

 االتصاالت؛وتسجيل  اعرتاض ‘1’

 االتصاالت بواسطة شبكة حاسوب؛ عرتاضا ‘2’

 أو بالفيديو يف املباين اخلاصة؛بالتصوير الفوتوغرايف املراقبة السرّية  ‘3’

 لرسائل واِحلزم واحلاويات والطرود األخرى؛لالسري  التفتيش ‘4’

 والطرود األخرى؛مراقبة تسليم الرسائل واِحلزم واحلاويات  ‘5’

 الرصد والتسجيل السري للمحاداات؛ ‘6’

 ؛األصنافمن  صن حماكاة شراء  ‘7’

 حماكاة جرمية فساد و/أو؛ ‘8’

 الكش  عن البيانات املالية. ‘9’

لتشـريع حسـب ا. وقـد ال تتطلـب إذنـاً قضـائياً مهـام شـرطية روتينيـةمـا يشـكل تـدابير المراقبـة السـرية أو التقنيـة من  - 63
 احمللي:

 املالحظة واملراقبة السرية يف األماكن العامة و/أو ‘1’

 املواقع.حتديد استخدام أجهزة تتبع املسار أو  ‘2’

 تشـرعاحلـاالت الـيت قـد كـذلك ال بـد لإلطـار القـانوين أن يصـ    تدابير المراقبة السرية أو التقنية بغيـر صـدور إذن. - 64
وهــي قــد تشــمل حــاالت ال ميكــن فيهــا احلصــول  ،إذن قضــائي يف غيــاببري تنفيــذ التــدايف فيهــا شــرطة األمــم املتحــدة 

وميكــن أن تـــؤّدي إىل ضـــياع القـــرائن أو  ،عـــن التـــأخريتــنجم خمـــاطرة جســـيمة تلـــوح علــى إذن يف الوقـــت املناســـب فيمــا 
دد مـىت يــتم حيـإحلـاق اخلطـر حبيـاة أو صـحة البشـر. ويف حالـة واليـة تنفيذيـة فــإن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام هـو الـذي 

 سرّية.الراقبة املإجراء 

يتــاح  يتــوّىل ضــباط الــدوريات إجــراء التحقيقــات املبدئيــة بصــورة كاملــة حســب مــا إدارة حــاالت التحقيقــات المبدئيــة. - 65
أفـــــراد الـــــدوريات يضـــــطلع  ،هلـــــم مـــــن وقـــــت وتـــــدريب للتحقيقـــــات. ويف معظـــــم اجلـــــرائم الثانويـــــة املتعلقـــــة باملمتلكـــــات

ومتابعتــه علــى ـــو مــا يـَُعــد ضــرورياً. املســتوى إجــراء أي حتقيــق علــى هــذا مــع مســرح اجلرميــة علــى مســتوى ســؤولية املب
ويتـــوّىل املشـــرف علـــى ضـــباط الدوريـــة اســـتعراض وإقـــرار وتقـــدمي تقريـــر التحقيـــق املبـــدئي إىل وحـــدة التحقيقـــات فـــور أن 

 .من الناحية العمليةكنا مميصبح ذلك أمراً 
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إجـراء اجـة إىل احل دعـت. أفـراد وحـدة التحقيقـات يـتم إخطـارهم إذا مـا يقات في مسـرح الجريمـةأفراد وحدة التحق - 66
الطلبــات املقّدمــة مــن أجــل مســاعدة دائــرة التحقيقــات يف مســرح اجلرميــة إىل تســتند مســرح اجلرميــة، و  علــىفــوري حتقيــق 

 العوامل األّولية التالية:

 خطورة أو تعقيد اجلرمية. ‘1’

 ويتطّلب اهتمامًا فورياً.“ ساخن”عندما يتوافر خيط  ‘2’

 حالة األمن يف مسرح اجلرمية. ‘3’

مسـرح اجلرميــة للتعامــل مـع وتــوافر املعـدات املالئمـة  ،مسـرح اجلرميـةمــع  التعامـلمسـتوى خـربة ضــباط الدوريـة يف  ‘4’
 من أجل عمليات التصوير الفوتوغرايف ومجع القرائن وما يتصل بذلك من مهام.

 جرمية أخرى.توّصل إىل عندما تصلح اجلرمية بوصفها حلقة  ‘5’

كمـــا  ،والتفتـــيشال بـــد أن يـــنّص اإلطـــار القــانوين بوضـــوح علـــى قواعـــد حــاالت اإليقـــاف  األشـــخاص.إيقـــاف ســلطة  - 67
ضــباط شــرطة األمــم املتحــدة. ويف احلــاالت الــيت تكلَّــ  فيهــا شــرطة جلميــع تــاح مــن خــالل التــدريب وبطاقــات اجليــب ت

األمـم املتحــدة بواليــة تنفيذيـة ينبغــي أن تكــون شـرطة األمــم املتحــدة قـادرة علــى إيقــاف واسـتجواب أي شــخص عنــدما 
خص أي شــعلــى أن  .تعلــق جبرميــة مــايفيمــا بإمكانيــة احلصــول علــى معلومــات تتــوافر أســس معقولــة تــدفع إىل االعتقــاد 
عــن تقــدمي معلومــات شخصــية مــن قبيــل  ،مبوجــب اإلطــار القــانوين القــائم ،يــتم إيقافــه ينبغــي إحاطتــه علمــاً باملســؤولية

االســم والعنــوان مــع تقــدمي مســاعدة معقولــة لشــرطة األمــم املتحــدة. وعلــى شــرطة األمــم املتحــدة أن تفصــح عــن هويتهــا 
ضــابط شــرطة األمــم املتحــدة امســه أو امسهــا كــامًال،  ميقــدِّ  ،فــردأي عنــدما يطلــب ذلــك أي مــواطن. وعنــد اســتجواب 
وعلـــى مجيـــع أفـــراد شـــرطة األمـــم املتحـــدة ارتـــداء شـــارات بـــارزة ومقـــروءة  .إضـــافة إىل رقـــم اهلويـــة الشـــرطية وموقـــع املهّمـــة

 بوضوح (مبا يف ذلك باللغات احمللية).

املتناسـبة والالزمـة بالنسـبة لتحديـد هويـة  يـع التـدابريينبغي ختويل ضـباط شـرطة األمـم املتحـدة باختـاذ مج تحديد الهوية. - 68
أو حــول املواقــع احلّساســة. دامهــة هجمــات شــّن جــرائم خطــرية أو  ارتكــاب منــع وقــوع خطــر أو مبــا يــؤدي إىلشــخص 

بة لتحديـد هويتـه. ويف حالـة ومن أجل ذلك يظل لشـرطة األمـم املتحـدة احتجـاز شـخص طيلـة الوقـت الضـروري بالنسـ
احلصـول لشـرطة األمـم املتحـدة ميكـن  ،ديد هويـة شـخص مبوجـب هـذا البنـد مـن خـالل الوسـائل األخـرىيتاح حت أن ال

تحليــــل احلمــــض النــــووي أو غــــري ذلــــك مــــن املعلومــــات البيومرتيــــة عنــــد الالزمــــة لعلــــى البصــــمات والصــــور والعّينــــات 
وال بــد مــن أو احملاكمــة االقتضــاء. ولكــن هــذه املعلومــات املتحّصــلة ال ينبغــي الكشــ  عنهــا ألغــراض التحقيــق اجلنــائي 

الــذين  األشــخاص وجتــري معاملــةاحلصــول عليهــا طبقــاً للقــوانني الوطنيــة. يلــزم كمــا   .حــذفها بعــد حتديــد هويــة الشــخص
إدارة  -يوَدعـــون رهـــن االحتجـــاز طبقـــاً إلجـــراءات التنفيـــذ املرحليـــة املؤقتـــة الصـــادرة عـــن إدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم 

 ).Ref. 2010.06الدعم امليداين بشأن االحتجاز يف عمليات األمم املتحدة للسالم (

التفتــيش ينبغــي إجــراء و  .يقــة حمرتمــةتقــوم شــرطة األمــم املتحــدة بعمليــات تفتــيش األشــخاص بطر  تفتــيش األشــخاص. - 69
وإذا مل يـُـَتح وجـود ضـابط شـرطة لألمـم املتحـدة مـن نفـس جـنس املشـتبه  .بواسطة شـخص مـن نفـس جـنس املشـتبه بـه

أي شــخص مناســب مــن نفــس  أن يطلــبضــابط شــرطة األمــم املتحــدة ل جيــوز ،بــه يف املكــان الــذي يــتم فيــه التفتــيش
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ـــه بـــذل ،اجلـــنس إلجـــراء التفتـــيش يـــدّ إليـــه بالتعليمـــات ذات الصـــلة. وينبغـــي لإلطـــار القـــانوين أن بعـــد أن ك ويـــأذن ل
يف أعقــاب عمليــة مــا يــتم ومــن ذلــك مــثًال  إجــراء تفتــيش شــخص بغــري أمــر توقيــ ، الــيت يــتم يف ظلهــاالظــروف يســتبق 
 معقولـــة تفيـــد بـــأن الشـــخص حبوزتـــه شـــيء يشـــّكل حبـــد ذاتـــه جرميـــة أو يتصـــل بفعـــل جنـــائي. بطـــرح أســـبابقـــبض أو 

 التوجيه بشأن تفتيش األشخاص احملتجزين يف إجراءات التنفيذ املعيارية املؤقتة املذكورة أعاله.وميكن االطالع على 

ينبغي لإلطـار القـانوين أن يرسـي أيضـاً الظـروف الـيت يـتم يف ظلهـا إجـراء فحـص بـدين للمشـتبه بـه أو  الفحص البدني. - 70
ذلــك مــثًال إذا مــا كــان الفحــص ضــرورياً إلقــرار حقــائق ذات أمهيــة بالنســبة إىل لمــتهم بغــري موافقتــه أو موافقتهــا، ومــن ل

أن يكـــون ذلـــك ضـــاراً بصـــحته أو صـــحتها. ويـــتم الفحـــص البــــدين بـــتوقـُّــع الأو عنـــدما ال ميكـــن  ،اإلجـــراءات اجلنائيـــة
أقصـى قــدر تهيـأ معـه يومبـا  ،بواسـطة طبيـب أو ممـّرض أو غريمهـا مـن األشـخاص املهنيـني ذوي املــؤهالت الطبيـة املالئمـة

وطبقــاً للشــروط  ،مــن اخلصوصــية ويف ظــل االحــرتام الكامــل لكرامــة الشــخص. وعنــد االقتضــاء ميكــن خــالل الفحــص
عر أو حويصـالت اجللـد أو اللعـاب أو البـول أو خمـاط أخـذ عّينـات مـن الَشـ ،املواّقـة يف التشـريعات الوطنيـة ذات الصـلة
وغـري ذلـك مـن العّينـات املماالـة الـيت ال تنطـوي علـى  ،عّينات ما حتـت األظـافراألن  أو إفرازات البشرة أو األظافر أو 

 يف التشريع الوطين ذي الصلة. املوّضحةبدين خالل الفحص طبقًا لالحتياجات انتهاك 

كــذلك ضــمانات حقــوق اإلنســان الــيت تتطلــب مــن شــرطة األمــم يتبــع  . ال بــد لإلطــار القــانوين أن االنتهاكــات البدنيــة - 71
 .ومـــن ذلـــك مـــثًال أخـــذ عّينـــات الـــدم ،بدنيـــةاقتحـــام املتحـــدة احلصـــول علـــى إذن قضـــائي مـــن أجـــل القيـــام بعمليـــات 

قــانوين  فيمــا يتعلــق حبــدث قاصــر يتطّلــب اإلجــراء وجــود الوالــدين أو وصــيّ باقتحــام جســماين وعنــدما يتســّىن مــنح إذن 
عّينــات الــدم أو أمــا يف ظــل االحــرتام الكامــل حلقــوق القاصــر. العمليــة مــع تنفيــذ  ،مــن أقــرب أقــارب احلــدث أو واحــدٍ 

ال ميكــن اســتعماهلا إالّ ألغــراض اإلجــراءات فــغــري ذلــك مــن العّينــات البدنيــة املــأخوذة مــن الشــخص خــالل الفحــص 
فيهـــا العيّنـــات ثبـــت تأو يف احلـــاالت الـــيت  ،أو يف إجـــراءات جنائيـــة أخـــرى مطلوبـــة ،اجلنائيـــة الـــيت مت أخـــذها مـــن أجلهـــا

ـــــني املشـــــتَ  ـــــه وقضـــــايا أخـــــرىوجـــــود صـــــلة ب ـــــى أن  ،به ب ـــــة هلـــــذه عل ـــــوان فـــــور أن مل تعـــــد مطلوب جيـــــري تـــــدمريها بغـــــري ت
 االستخدامات طبقًا للمتطلبات القانونية يف الدولة املضيفة.

اجلزيئــي واجليــين وحتليــل احلمــض النــووي إذنــاً التحليــل يتطلــب  ليــل الحمــض النــووي.التحليــل الجزيئــي والجينــي وتح - 72
ــد املـواد قضـائياً. وميكـن أن ختضـع  إىل فحـوص جزيئيـة وجينيـة بقـدر مـا أن هنـاك تـدابري ضـرورية إلقـرار الَنَسـب أو التأكُّ

ين عليــه. وميكــن إجــراء الفحوصــات علــى ممــا إذا كــان هنــاك آاــار موجــودة يرجــع أصــلها إىل املشــتبه بــه أو املــتهم أو الــ
مــواد األاــر الــيت مت العثــور عليهــا أو تأمينهــا أو مصــادرتا. وألغــراض إابــات احلقــائق املهمــة يف اإلجــراءات اجلنائيــة ميكــن 

أو املــتهم لتحديــد الرمــز اجليــين. أمــا املعلومــات املطلوبــة خبــالف ذلــك إلقــرار الرمــز بــه مجــع أنســجة اخلاليــا مــن املشــتبه 
 جليين فال سبيل إىل التأّكد منها خالل الفحص. ويتم تدمري أنسجة اخلاليا بغري تأخري فور أن يصبح احلكم �ائياً.ا

به بــه يف ينبغـي طلــب إذن قضـائي باسـتمرار عنـدما يقتضـي األمــر فحـص احلالـة العقليـة للمشـتَ  فحـص الحالـة العقليـة. - 73
وإذا مل يـُــَتح وجــود طبيــب قــد ُجيــري الفحــص مهــين طــيب  .طبيــباألمــر بــه جيريــه  يصــدروأي فحــص  .ســياق حتقيــق مــا

 ذو خربة يف ميدان الصحة العقلية أو أخصائي نفسي مؤّهل.

تتــــوّىل وحــــدة التحقيقـــات مســــؤولية اإلشــــراف علـــى التحقيقــــات وإجنازهــــا بالنســـبة جلميــــع مســــارح  الجـــرائم الكبــــرى. - 74
السـلطة مقاليـد الضـابط احملقِّـق املسـؤول  ويتمتّـعئـيس عنصـر الشـرطة. اجلرائم الكربى على النحو الوارد تعريفه بواسطة ر 
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به بـم وتسـجيل البيانـات ومجـع القــرائن األولويـات واختـاذ القـرارات فيمـا يتعلـق بالشـهود واملشـتَ ديـد حتالكاملـة مـن أجـل 
املتصــــلة بتحقيــــق مجيــــع األنشـــطة األخــــرى فضـــًال عــــن وطلبــــات مــــذكرات التوقيــــ   ،القــــبض املوقعيـــةحــــاالت املاديـــة و 
تكليــ   ،أو مــن حيــّدده أو حيــدِّدها ،نائــب مفــوض الشــرطة لشــؤون العمليــاتيتــوىل  ،وإذا مــا مسحــت الظــروف .شــامل

مســـؤولني أمـــام ســـاعدة أفـــراد وحـــدة التحقيقـــات. ويف مثـــل هـــذه احلـــاالت ُيصـــبح هـــؤالء الضـــباط مبضـــباط الـــدوريات 
 القائم بعمل التحقيقات املوقعية.

 ،عنـدما تؤَخـذ مـع بعضـها الـبعضاملعلومـات الـيت حتـدِّد، مفـردات يـتم تعريـ  القرينـة علـى أ�ـا  القـرائن.سلسلة حفظ  - 75
ئن تســجيل مــا يكفــي مــن املعلومــات امــا إذا كــان قــد مت ارتكــاب جرميــة وبواســطة َمــن. ويعــين التعامــل الســليم مــع القــر 

احلصـول عليهـا ومـىت مت التعامـل معهـا). مكـان أيـن و ن َمـلتحديد األحراز وسلسلة احلفظ (مبعىن أين مت نقلهـا وبواسـطة 
ميكـن أن  ابطريقـة حتفـظ طبيعـة الـدليل مـع تناوهلـا بطريقـة ال تـدع جمـاًال للشـك بأ�ـو  هذه األدلّـةوحفظ وال بد من مجع 

ت أو تبــدَّلت إمــا مصــادفة أو عمــداً. وطبقــا  املعياريــة واليــة البعثــة تتبــع شــرطة األمــم املتحــدة اإلجــراءات لتكــون قــد تغــريَّ
تســــليمها لســــلطات الدولــــة املضــــيفة أو هليئــــة االّدعــــاء بغيــــة هــــا وتعبئتهــــا ومسْ مــــع حــــراز ألالقــــرائن وا تســــجيلمــــن أجــــل 
 احلفظ.بسلسلة املبادئ التوجيهية احملّددة فيما يتصل  يعّني كل عنصر يف بعثة الشرطة أن على  املختصة. و 

ويقــــّرر أنشــــطة التحقيقــــات اإلضــــافية  ،ســــتعراض التحقيــــق املبــــدئييقــــوم رئيس/وحــــدة التحقيقــــات با. إدارة القضــــايا - 76
 .ألولويـات املوضـوعة بواسـطة رئـيس عنصـر الشـرطةحسـب اطورتـا و طبقـاً خلالقضـايا  حالةإويتوّىل هو أو هي  ،املطلوبة

امة اجلرميـة وإىل قضـية مـن القضـايا ُحيَـدَّد كـذلك تـواتر تقـارير املتابعـة. وهـذا التحديـد يسـتند إىل جسـ حالـةإوعنـدما يـتم 
حجــم القضــايا الشــامل بالنســبة إىل احملقِّــق املكلَّــ  بــذلك. وتظــل القضــايا مفتوحــة مــا دامــت اخليــوط ذات الصــلة مل 

الضــباط العــاملني يف هــذه القضــايا أن علــى مــوارد مــن أجــل قضــايا أكثــر خطــورة. و إىل حاجــة تنشــأ يــتم اســتنفادها ومل 
 يوماً. 180حبيث تغّطي أي تطّورات جديدة على األقل كل ملفاتا  حالةيُِعّدوا تقارير بشأن 

إجنــاز تقــارير املتابعــة يــتم وبعــد  .لــرقم الشــكوى األصــليمطــابق حيــدَّد لــه رقــم مــا كــل ملــ  لقضــية   ســجّالت القضــايا. - 77
ظهـا يف يـتم حففُنَسـخ مجيـع تقـارير املتابعـة مـن القضـايا املطروحـة . أمـا حفظ األصل يف ُشعبة سـجالت عنصـر الشـرطة

وتتــاح جلميــع العـــاملني بالوحــدة املــذكورة مــا مل يصــدر خبـــالف ذلــك تعليمــات مــن الرئيس/وحـــدة  ،وحــدة التحقيقــات
 القضايا على أساس التعريفات التالية: يسجِّل أوضاعالتحقيقات. وحيفظ الرئيس/ وحدة التحقيقات دفرتاً 

 ذي الصلة وحتويله إىل احملكمة حملاكمته. اجلنائيل حمسومة: مت حتديد هوية املشَتبه واتامه بارتكاب الفع ‘1’

احلســــم االســــتثنائي: هويــــة وعنــــوان مرتكــــب اجلرميــــة أو موقعــــه بالضــــبط أصــــبحا معــــروفني وتتــــوافر قــــرائن كافيــــة  ‘2’
 التامه بارتكاب الفعل.

حتمــال أن تنشــأ فيمــا يتبقــى مــع ذلــك امفتوحــة: حتقيــق جــار. إذا مــا أّدى التحقيــق إىل اســتنفاد مجيــع األدلــة  ‘3’
 حقائق جديدة يف ضوء حتقيق جاٍر تظل القضية مفتوحة.

 قضية باملعىن القانوين. أو ال توجد مل تقع بغري أساس: اجلرمية ‘4’
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ميكـــن أن ُيَصــنَّ  التحقيـــق بأنــه غـــري املمكــن أن تكـــون مثمــرة، : عنـــدما يــتم اســـتنفاد مجيــع القـــرائن قائمــةغــري  ‘5’
، وذلــك يف حمّقــقاملكلــ  بــا وإســناده إىل جمموعــة القضــايا الفّعالــة معــاودة تنشــيطه وأي حتقيــق ميكــن  .فّعــال

 .كافيةقرائن جديدة   حالة توافر

 .بالتقادمأجل الدعوى ن ينقضي كأمغلقة:   ‘6’

وحـــدة تقـــوم كمـــا   ،أو اإلنتاجيـــة الشـــهرية بواســـطة احملّققـــنيالشـــهري يـــتم إعـــداد تقـــارير النشـــاط  اإلبـــالغ عـــن التقـــدُّم. - 78
تقــارير شـــهرية مـــوجزة بشــأن وضـــعية القضـــايا وإنتاجيــة الوحـــدة املـــذكورة طبقــاً للتعليمـــات الصـــادرة بإعـــداد التحقيقــات 

 بوضعية التحقيقات يف القضايا.علماً ضحايا اجلرمية وضباط التحقيقات املبدئية حياط و  .عن رئيس عنصر الشرطة

ص وحــدة التحقيقــات علــى التنســيق الوايــق مــع وحــدة االســتخبارات حتــر  التنســيق مــع وحــدة االســتخبارات الجنائيــة. - 79
مـا يتـوافر مـن بنـاًء علـى علـى حتديـد أمنـاط اجلـرائم املناسـبة الختـاذ قـرارات تكتيكيـة بشكل خـاص مع التشديد  ،اجلنائية
اكمـــة معتـــادي بـــإقرار توقيـــ  وحم ،تقـــوم دوائـــر التحقيـــقعلـــى ســـبيل األولويـــة املـــوارد البشـــرية. و تتعلـــق مبهـــام  معلومـــات
يــتم التأكيــد علــى االســتهداف االســتباقي ملعتــادي اإلجــرام ومــرتكيب العنــ  باســتخدام تكتيكــات مــن قبيــل و اإلجــرام. 
تحقيقــات بالتعــاون مــع وحــدة االســتخبارات الالرئيس/وحــدة  ويتــوىل إدارتــا ،وعناصــر املبلغــنياملراقبــة الرصــد و عمليــات 
 اجلنائية.

يُطَلــب مــن شــرطة األمــم املتحــدة إجــراء فحوصــات قــد  ،عنــد إجــراء التحقيقــات اخلطــرية فحوصــات الطــب الشــرعي. - 80
وعلـــى ذلـــك يُطلَـــب إىل وحـــدة الشـــرطة أن يكـــون لـــديها اختصاصـــي (أو اختصاصـــيون) يف الطـــب  ،الطـــب الشـــرعي

ي الطـــب اختصاصـــصـــدر يُ  ،ســـواء مت تـــوظيفهم دوليـــاً أو حمليـــاً للقيـــام بـــذه املهـــام. وعنـــد إجنـــاز فحـــص مـــا ،الشـــرعي
Pالشــرعي تقريــراً تفصــيلياً طبقــاً للمعــايري املهنيــة
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P  ًوال يصــدر يــرتاءى لــه أو هلــا مــن مالحظــات وآراء. بكــل مــا مشــفوعا

وباعتبـــاره موظفـــاً  .به بـــه أو أي فـــرد آخـــراالختصاصـــي املـــذكور أي اســـتنتاج يتصـــل باملســـؤولية القانونيـــة ألي مشـــتَ عـــن 
علـى أسـاس أي رأي  مبنيـةرعي حمّصـناً مـن أي مسـؤولية جنائيـة أو مدنيـة اختصاصـي الطـب الشـيظـل  ،باألمم املتحـدة

هـذه القاعـدة بغـري مسـاس بالقـانون تسـري أو مالحظة أو شهادة مت اإلدالء بـا مـن جانبـه بصـفته أو بصـفتها املهنيـة. و 
 اإلمهال املهين.حاالت املنطبق على 

علـى أن جهـود تنتشـر شـرطة األمـم املتحـدة يف املنـاطق الـيت تشـهد جـرائم خطـرية مت أو يـتم ارتكابـا.  حماية الشـهود. - 81
ال لشــهود. و لو للمجــين علــيهم احلمايــة والــدعم املالئمــني تــوفري اجلــرائم والتحقيــق بشــأ�ا تتطّلــب وقــوع النجــاح يف منــع 

شـرطة األمــم  تــؤّديم بأقصــى مـا تطيقــه قـدراتم. و بشـهادتإمكانيــة اإلدالء إجيـاد الظــروف الـيت تتــيح للشـهود غـىن عــن 
البدنيـــة، فضـــًال عـــن حقـــوق اإلنســـان األساســـية ســـالمتهم املتحـــدة دوراً رئيســـياً يف ضـــمان حـــق الشـــهود يف احليـــاة ويف 

عنصــر شــرطة األمــم املتحــدة بإنشــاء وحــدة متخصصــة حلمايــة الشــهود حتــت اإلشــراف  يقــوم ،األخــرى. وعنــد تكليفــه
الوحـــدة املتخصصــــة حلمايـــة الشـــهود مـــع عنصـــر حقـــوق اإلنســـان وتطلــــب تتواصـــل و  .لشـــرطةا عنصـــرلـــرئيس املباشـــر 

______________ 
البعثات على استخدام املواد اليت مت تطويرهـا بواسـطة مكتـب األمـم معايري الطب الشرعي الدولية ليست متوافرة حىت اآلن. وتشجِّع  )9( 

ــــــة و/أو اجل )https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications_manuals.htmlاملتحــــــدة املعــــــين باملخــــــدرات واجلرميــــــة ( معي
)، متــــــــاح باإلنكليزيــــــــة standards.html-science-http://www.astm.org/Standards/forensicاألمريكيــــــــة الدوليــــــــة لالختبــــــــار واملــــــــواد (

 والفرنسية ولغات أخرى.

https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications_manuals.html
http://www.astm.org/Standards/forensic-science-standards.html
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احلمايـة إسـباغ كمـا تضـطلع بالـدورة الكاملـة مـن محايـة الشـهود مبـا يف ذلـك حتديـد اهلويـة و   ،املشورة من العنصر املـذكور
تسـجيل مجيـع البيانـات املتعلقـة أيضـاً الوحـدة تتـوّىل و والنقل من املكـان إذا مـا اقتضـى األمـر باعتبـار ذلـك ملجـًأ أخـرياً. 

رئـيس عنصـر الشـرطة لشـهود وتُبلِـغ لو علـيهم الـين لرتويع واملضايقة والتهديـدات وأعمـال العنـ  املوجَّهـة ضـد حباالت ا
Pامليدانيشهدها بشأن أية أمناط أو اجتاهات 
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U السالمة العامة 6 -دال 
 .اإلسـهام يف الســالمة العامــة مهمـة رئيســية مــن مهـام شــرطة األمــم املتحــدةعــد يُ  تحقيـق تــوازن فــي عمليــات الشــرطة. - 82

وتتحّقــق الســالمة العامــة مـــن خــالل فعاليــة عمليـــات الــدوريات وإدارة النظــام العــام وســـالمة املــرور علــى الطـــرق وإدارة 
ر انتهاكــات حقــوق اإلنســان ومراقبــة احلــدود. وغالبــاً مــا تتســم بيئــات مــا بعــد النــزاع با�يــار للمؤسســات العامــة وانتشــا

لعمـــل، إىل ا-لشـــرطة ونائـــب مفـــّوض الشـــرطة لشـــؤون العمليـــات رئـــيس عنصـــر ااخلـــدمات الشـــرطية. وحيتـــاج  اـســـارو 
مسـاعدة تتطلـب حتديـد منـاطق األولويـة يف احلـاالت الـيت علـى  -بالتشاور مـع فعاليـات الدولـة املضـيفة والتمـع املـدين 

هــا مــن جانــب الشــرطة وغري لإليــذاء احملليــة  قــد تتعــّرض التمعــات الوقــت نفســه مــن جانــب شــرطة األمــم املتحــدة. ويف
بتجنُّـــب مظهرهـــا شـــرطة األمـــم املتحـــدة أن تكيِّـــ  تكتيكاتـــا و يتعـــنيَّ علـــى مـــن عناصـــر الســـلطة. ويف هـــذه األحيـــاء 

مـــع العمـــل علـــى بـــث الطمأنينـــة يف نفـــوس التمـــع  الصـــارخأو املعـــدات ذات املظهـــر العســـكري  األدواتاصـــطحاب 
 احمللي.

 ،خــالل مرحلـــة االســتقرار بشــكل خـــاص بالنســبة إلحــدى عمليـــات حفــظ الســـالم. العســـكري -التعــاون الُشــرطي  - 83
واســـتعادة إىل تيســـري ُســـبل التوعيـــة والتواصـــل، اإلجـــراءات التكميليـــة مـــن جانـــب العنصـــر العســـكري والشـــرطة تـــؤدي 

Pمــن. ومــن أمثلــة هــذا الــنمط مــن التعــاون مــا يشــمل نقــاط التفتــيش والــدوريات املشــرتكةالســالمة واأل
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P  ومحايــة أنشــطة

مـىت يـتم  تبـنيِّ طرائـق التعـاون والظـروف الواضـحة الـيت ينطـوي علـى  حبيـثرتبط حتديداً بالبعثـة متوجيه  ويصدراملدنيني. 
رئـــيس جانــب ل بعثـــة وحتــوز املوافقـــة املشــرتكة مـــن حــاالت نقـــل املســؤولية. وهـــذه األمــور تـــتم يف مراحــل التخطـــيط لكــ

Pالتدريبات واملمارسات املشرتكة على أساس منتظم جتريلشرطة ورئيس العنصر العسكري. كما عنصر ا
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احملـــــور األول إلدارة النظـــــام العـــــام يف تيســـــري ممارســـــة الســـــكان حلقـــــوقهم األساســـــية بغـــــري يتمثـــــل  إدارة النظـــــام العـــــام. - 84
وتعمـــل شـــرطة  التوفيـــق بـــني احلـــق يف االجتمـــاع الســـلمي والســـالمة العامـــة.يف و  ،غـــري مـــربرة عوائـــقأو أي اضـــطرابات 

إمـــا بـــدعم مـــن جانـــب شـــرطة الدولـــة  ،علـــى النظـــام العـــام أو إعـــادة إقـــراره ضـــمن نطـــاق بعينـــهللحفـــاظ األمـــم املتحـــدة 
أو يف حـال وقــوع تظــاهرات  ،الشــرطية األعمـالتنفيــذي يقضـي مبمارســة املضـيفة أو مبفردهــا يف حـاالت وجــود تكليـ  

______________ 
حبمايـة  فيمـا يتصـلرصـد حقـوق اإلنسـان املتعلـق بفصـل الاألمم املتحدة حلمايـة الشـهود، دليـل مفوضـية حقـوق اإلنسـان عـن  الئحة )10( 

املتعلقـــة محايـــة الشـــهود يف اإلجـــراءات اجلنائيـــة  اجليـــدة بشـــأنُكتَـيِّـــب املمارســـات أمـــا  ) 2011األشـــخاص املتعـــاونني (ســـائر الضـــحايا والشـــهود و 
م توجيهاً مفّصًال يف هذا الال.ف) 2009األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  املنظمة (مكتبباجلرمية   يقدِّ

 .19، ص. 2012، آب/أغسطس 2و  1الّلدان  ،ألمم املتحدةمشاة ادليل كتيبة  )11( 
ــح ) 2008.04السياســة املتعلقــة برتتيبــات القيــادة والســيطرة يف عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم ( )12(   الســلطة والقيــادةترتيبــات توضِّ

 والسيطرة للعناصر النظامية من عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
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Pاملشـــّكلة وحـــدات الشـــرطةلومتثـــل إدارة النظـــام العـــام االختصـــاص الرئيســـي  أو مرافقهـــا. ضـــد أفـــراد األمـــم املتحـــدة

)
12F

13(
P، 

الــيت حيـث ال يـتم اســتخدام القـوة إالّ عنـد الضـرورة القصـوى  ،وُتطبَّـق ضـمن أُطـر قانونيـة صـارمة معنيــة حبقـوق اإلنسـان
يتطلــب ُحســن التخطـــيط فتنفيــذ مهــام إدارة النظــام العــام أمــا اق املطلــوب ألداء الواجــب املســند إليهــا. لنطــيقتضــيها ا
احلـوار مـع األطـراف املعنيـة صـاحبة املصـلحة (ومنهـا مـثًال فعاليـات إجـراء مـع  ،لتهديدلعلى أساس تقييمات الذي يتم 

ســائر عناصــر البعثــة مبــا يف ذلــك مث اطنني املتضــررين) ممثلــي جمموعــات املــو إىل قــدر اإلمكــان باإلضــافة الدولــة املضــيفة و 
مـــع إنشـــاء سلســـلة واضـــحة للســـيطرة تفضـــي إىل ضـــابط أقـــدم مـــن ضـــباط شـــرطة األمـــم  ،العناصـــر العســـكرية واملدنيـــة

شـــرطة األمـــم  تقـــوم ،أو تصـــبح تديـــدات ذات طـــابع عســـكري ،املتحـــدة. وحيثمـــا تتجـــاوز التهديـــدات هـــذه احلـــدود
ــــكتســــليم املســــؤولية إىل قــــوات األمــــم املتحــــدة العســــكرية حلفــــظ الســــالم باملتحــــدة  ســــابق  امفهومــــ مســــتخدمة يف ذل

 االشتباك. التعري  لفضّ 

يقـــوم عنصـــر  ،يف احلــاالت الـــيت تكلَّـــ  فيهـــا شـــرطة األمــم املتحـــدة بواليـــة تنفيذيـــةالتجمعـــات العامـــة. عـــن اإلخطـــار  - 85
ميكـن و  .دولـة املضـيفة، بـإقرار إطـار قـانوين يوجـه إدارة التجمعـات العامـةشرطة األمم املتحـدة، باالتفـاق مـع سـلطات ال

 .اإلطــار، لــدى االتفــاق عليــه بــني ســلطات الدولــة املضــيفة واألمــم املتحــدة، أن يكــون قانونــاً حمليــاً قائمــاً بالفعــلهلــذا 
مــه نظّ ن يُ ممــ بــد وأن يتطلــب اإلطــار االنتقــاّ) الكــان ة املضــيفة أو  لــالدو جانــب مــن اإلطــار القــانوين (ســواء كــان هــذا و 

ومكــان وغــرض الفعاليــة موعــد مبــا يف ذلــك  ،علــى عقــد جتمــع عــامبــالعزم (أو ينظمونــه) إبــالغ شــرطة األمــم املتحــدة 
يـتم طبقـاً للقيـود املشـروعة علـى النحـو املعـربَّ عنـه يف  وال ميكن تفريق التجمعات إالّ باعتبار ذلـك ملجـًأ أخـرياً  .املذكورة

كمــا أن  .خلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية وغــري ذلــك مــن الصــكوك املنطبقــة بشــأن حقــوق اإلنســانالعهــد الــدّو ا
اإلطـار القــانوين ينبغــي أن يســتبق معـايري واضــحة يــتم مبوجبهــا إتاحـة الفرصــة لكــي حتظــر شـرطة األمــم املتحــدة أو تنهــي 

موقـع يتـيح هلـا ضـمان سـالمة األهــاّ أو ة األمـم املتحـدة يف طومـن ذلـك مـثًال عنـدما ال تكـون شـر  ،عقـد اجتمـاع عـام
أو عنــدما يســود توقــع معقــول بــأن الســالمة العامــة ســيلحقها تديــد مــن جــراء  ،املمتلكــات خــالل ســياق التجمــع العــام

 التجمع.

إجــراء تقــدير . ويلــزم . تتخــذ شـرطة األمــم املتحــدة التــدابري الضــرورية الحتــواء أي جتمـع عــام غــري مــنظمالعــامتالل خــاال - 86
مبــا يف ذلــك التكتيكــات واملــوارد  ،يف املســتوى املالئــم مــن االســتجابة خلطــورة احلالــة وأارهــا علــى التمــع مــن أجــل البــتّ 

القائـد علـى ضـمان حيـرص و  .والقـوات العسـكرية ومـا إليهـا املشـّكلة ومن ذلك مثًال تعزيـزات وحـدات الشـرطة ،املطلوبة
 ا ميكن.بأسرع مبذا األمر مركز عمليات الشرطة  إبالغ

نظمـــه ت، املشــكَّلة مــن جانــب شــرطة األمـــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك وحـــدات الشــرطةاســتخدام القـــوة  اســتخدام القــوة. - 87
املبـــادئ األساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة واألســـلحة الناريـــة بواســـطة مســـؤّو إنفـــاذ القـــانون (وتُعـــرف فيمـــا يلـــي بأ�ـــا 

مدونـــــة قواعـــــد ”ســـــؤّو إنفـــــاذ القـــــانون (وتعـــــرف فيمــــا يلـــــي بأ�ـــــا ومدونـــــة قواعـــــد الســــلوك مل“) املبــــادئ األساســـــية”
ومــن ذلــك مــثًال التوجيهــات املتعلقــة باســتخدام القــوة واألســلحة  ،بالبعثــة حتديــداً املتعلــق  الــدليلإضــافة إىل “) الســلوك
إىل مبـــادئ  ،لةاملشـــكَّ مبـــا يف ذلـــك وحـــدات الشـــرطة  ،نشـــر وعمليـــات شـــرطة األمــم املتحـــدةودائمـــا مـــا يســـتند الناريــة. 

______________ 
إدارة الـــدعم امليـــداين (املنقحـــة) بشـــأن وحـــدات الشـــرطة املشـــكَّلة يف عمليـــات األمـــم  -انظـــر سياســـة إدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم  )13( 

 املرتقب للتوجيه املفصَّل بشأن األمور التنفيذية املتصلة بالوحدات املذكورة أعاله.) والتنقيح Ref. 2009.32املتحدة حلفظ السالم (



30/36 16-02461 
 

ميـــع إجـــراءات شـــرطة األمـــم ينبغـــي جلالضـــرورة والتناســـبية/احلد األدىن/واملســـتوى املتـــدرج للقـــوة واملشـــروعية واملســـاءلة. و 
أمــا احلــاالت الــيت تشــهد  .احلريــة والكرامــةاحلفــاظ علــى املتحــدة أن تســتهدف محايــة وصــون حيــاة البشــر واملمتلكــات و 

ميكـــن أن حيـــث يـــتم اإلبـــالغ عنهـــا فـــوراً فإصــابات أو وفيـــات وقـــوع يف  ســـالح نـــاري أو عنـــدما يتســـبب األمـــرإطــالق 
أفــــراد الشــــرطة حبــــق تــــدابري تأديبيــــة أو مســــاءلة جنائيــــة اختــــاذ التحقيــــق بشــــأ�ا واالســــتخدام املفــــرط للقــــوة إىل يفضــــي 
 املعنيني. 

املبكــر ملنــع إمكانيــة تصــاعد عامــل التج مســتوى االســتجابة و تــدرُّ يتمثـَّـل املعيــار يف هــذا الصــدد يف  مبــدأ تــدرج القــوة. - 88
وطبقــــاً للمبــــادئ األساســــية فــــإن أي تصــــاعد يف  .احلــــوار والوســــاطة قــــدر اإلمكــــانجيــــب اســــتخدام . و الســــائدةاحلالــــة 

بتحقيـــق هـــدف تبشـــر أصـــًال التـــدابري الـــيت ســـبقته أو أ�ـــا ال ثبـــت عقـــم ي بعـــد أنمســـتوى القـــوة ال ميكـــن أن يـــتم إالّ 
ىل وسـائل القـوة إالّ عنـدما تقضـي بـذلك الضـرورة الصـارمة مـن أجـل حفـظ النظـام العـام وال جيب اللجوء إ. به مسموح

 املمتلكات ومنع وقوع تدهور خطري يف احلالة األمنية.و محاية األرواح ومبا يكفل 

أو  ،ســـواء باملســـامهة املباشـــرة يف تـــوفري األمـــن ،تـــدعم شـــرطة األمـــم املتحـــدة العمليـــات االنتخابيـــةاألمـــن االنتخـــابي.  - 89
التنفيذيـــة  بنـــاء القـــدرات. ويف حـــاالت الواليـــةدورهـــا مـــن خـــالل إســـداء املشـــورة و أداء بـــدعم شـــرطة الدولـــة املضـــيفة يف 

املباشـــرة عـــن كفالـــة األمـــن خـــالل العمليـــات االنتخابيـــة. و ميكـــن لشـــرطة األمـــم املتحـــدة أن تتحمـــل املســـؤولية الشـــاملة 
ومـن ذلـك مـثًال  ،املتحـدة أن تكـون مسـؤولة إالّ عـن بعـض جوانـب األمـنوطبقاً للوالية الصادرة ال ميكن لشرطة األمم 

يـــرتك جمـــاًال  حبيـــثو  ،أمـــا التخطـــيط ألمـــن العمليـــات االنتخابيـــة فـــال بـــد أن يبـــدأ قبلهـــا بفـــرتة طويلـــة .إدارة النظـــام العـــام
 .نصـر االنتخـايب بالبعثـةالتنسـيق مـع الع يلـَزميف أوضـاع مـا بعـد النـزاع  تاللخـاالدرجـات مـن  يقـعما ويف ضوء  .للمرونة

عــدم التحيُّــز  بُســُبلمــع تزويــده ذات الصــلة تحليــل حلالــة حقــوق اإلنســان ب ، حيــاط علمــاً ويف حالــة وجــود هــذا العنصــر
Pالدوليةامتثاًال لقواعد ومعايري حقوق اإلنسان 

)
13F

14(
P. 

ألمـم املتحــدة املسـلحة وغــري لة احلمايـة لشــرطة ااملشـكّ الشــرطة وحـدات  تكفــل حمايـة أفــراد ومرافـق األمــم المتحـدة. - 90
محايــة القوافــل األمــر وميكــن أن يشــمل هــذا  .املســلحة ولســائر العــاملني املــدنيني يف البعثــة إضــافة إىل املرافــق واملعــدات

طبقـــاً لقـــدرات كـــذلك ويـــتم   .نقـــل أو إجـــالء املـــوظفني والتـــدخل عنـــد االقتضـــاء مـــن أجـــل محايـــة املـــوظفنيوعمليـــات 
ميكـــــن أن تشـــــارك يف إســـــباغ احلمايـــــة علـــــى األفـــــراد العســـــكريني (مواقـــــع أفرقـــــة املـــــراقبني الوحـــــدات ذات الصـــــلة الـــــيت 

قــدرة حمــدودة للتعامــل مــع نوعيــات تضــم وخاصــة متكــني الوحــدات الــيت ميكــن أن  ،العســكريني) أو الوحــدات العســكرية
احملـددة يف كـل بعثـة طبقـاً  ويـتم تعريـ  املهـام .وحـدات الشـرطة املشـكَّلةعـادة هـا ءاحلوادث اليت ميكن أن تسـتجيب إزا

إدارة الـدعم امليـداين بشـأن السـلطة  -لرتتيبات إدارة األزمات املنصوص عليهـا يف سياسـة إدارة عمليـات حفـظ السـالم 
 ).Ref. 2008.04والقيادة والسيطرة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم (

ــة الوثيقــة. - 91 ــض قــدرة التــدخل العمليــايت إلحــدى  ،واجبــات احلــرس الثابــت الحــرس الثابــت والحماي الــيت ميكــن أن ختفِّ
أخــذاً بعــني االعتبــار  ،إالّ يف احلــاالت االســتثنائيةذات الصــلة بــا الوحــدة  أن تقــومال ينبغــي  املشــكَّلة وحــدات الشــرطة

طقــم مرافقــة  . وأاخلاضــعة لالنتشــار. أّمــا احلمايــة الوايقــةأن الوحــدة ال ينبغــي تقســيمها إىل مــا يتجــاوز أصــغر وحــداتا 
______________ 

لالطالع على توجيه خبصوص هذا املوضوع، انظر املبـدأ التـوجيهي إلدارة عمليـات حفـظ السـالم/إدارة الـدعم امليـداين بشـأن الـدعم  )14( 
 ).Ref. No. 2013.03النتخابية (الذي تقدمه شرطة األمم املتحدة لتوفري األمن يف العمليات ا
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مــرة أخــذاً بعــني االعتبــار  - تنفيــذهايمكن فــكبــار الشخصــيات لصــاحل األمــم املتحــدة واملســؤولني الــدوليني أو الــوطنيني 
سـالمة أصــغر الوحـدات املنتشـرة وبغــري مسـاس بوجـود الوحــدات املتخصصـة واملكرَّسـة هلــذه ضـرورة احلفــاظ علـى أخـرى 
 األمور.

 ،الــيت تنتمــي إليهــا معظــم جمتمعــات مــا بعــد النــزاع ،البلــدان املنخفضــة الــدخلعــرَّض تت ســالمة المــرور علــى الطــرق. - 92
نظــام فعـــال الـــيت يقــوم عليهـــا إرســـاء اُألســس يشــكِّل و  .رقبالــذات ملعــدالت مرتفعـــة مــن احلـــوادث والوفيــات علـــى الطُــ

احلفــاظ علــى اســتدامة  للمركبــات وســالمة املــرور علــى الطــرق واجبــاً مهمــاً تضــطلع بــه شــرطة األمــم املتحــدة مــن أجــل
وتعــــرض مصــــفوفة هــــادن (أدنــــاه) جمموعــــة واضــــحة مــــن التــــدابري الــــيت ميكــــن أن يتخــــذها املســــؤولون  .القــــانون والنظــــام

املهنيــون يف شــرطة األمــم املتحــدة يف ميــدان ســالمة املــرور علــى الطــرق مــن أجــل حتقيــق تغيــري إجيــايب يف هــذا املضــمار. 
عمليـات السـلوك البشـري مـن خـالل رعونـة ر شـرطة األمـم املتحـدة يف التعامـل مـع ومما له أمهية خاصة مـا يتمثـل يف دو 

وعـــدم ارتـــداء  ،وينبغـــي للضـــباط أن يركـــزوا علـــى أربعـــة أخطـــار رئيســـية: عـــدم ربـــط أحزمـــة املقاعـــد .التثقيـــ  واإلنفـــاذ
ال بــد أن يــزوِّد اإلطــار والســرعات املفرطــة أو غــري املناســبة والقيــادة حتــت تــأاري املخــدرات أو الكحوليــات. و  ،اخلــوذات

كمــا علــى األفــراد الــذين ينتهكــون القــانون.  هــا عهــا توقيالقــانوين شــرطة األمــم املتحــدة مبجموعــة مــن اجلــزاءات الــيت ميكن
 التمعات احمللية جنبًا إىل جنب مع اإلنفاذ الفعال للقانون.لتوعية ينبغي إعطاء األولوية 

 

 العوامل البيئية والمعدات عوامل المركبات العوامل البشرية المرحلة

ما قبل 
 الصدام

 املعلومات •
 املواق  •
 اإلصابة •
 إنفاذ الشرطة •

 الطرقسالمة  •
 األضواء •
 الكوابح •
 إدارة السرعة •

 الطرقرسم تصميم و  •
 حدود السرعة  •
 مرافق املشاة •

 دامالصِ 
مقاعـــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــتخدام  •

 السالمة
 اإلصابات •

 مقاعد سالمة الركاب •
 السالمة األخرىأجهزة  •
احلمايــــــــــــة مــــــــــــن تصــــــــــــميم  •

 الصدمات

حــــــوادث التصــــــادم أغـــــراض احلمايــــــة مــــــن  •
 على الطرق

ما بعد 
 دامالصِ 

 اتمهـــــــــــارات اإلســـــــــــعاف •
 ةاألوَّلي

 العاملني الطبيني إتاحة •

 سهولة اإلتاحة •
 خطر احلريق •

 مرافق اإلنقاذ •
 التكدس •

 

 

 المصطلحات والتعريفات -هاء 



32/36 16-02461 
 

واملـــــوارد والعالقـــــات وتيســـــري الظـــــروف  الكفـــــاءات اجلهـــــود الراميـــــة إىل تـــــدعيم بناء القدرات:
ويســـتهدف بنـــاء  .الالزمـــة للتصـــرف الفعـــال مـــن أجـــل حتقيـــق هـــدف مقصـــود

 متكينهم ةالقدرات األفراد واملؤسسات وبيئ

مـن أجـل  ،اجلرائم والسـلوك اإلجرامـيبـ فيمـا يتعلـقاملعلومات اليت تتم معاجلتها  االستخبارات اجلنائية:
االضـــطالع باســـرتاتيجيات  لـــدىواعتمـــاد املـــوارد األولويـــات التخطـــيط ورســـم 
 احلد من اجلرمية.

م الــدعم إىل عمليــات األمــم املتحــدة متماســكةوحــدات شــرطة متحركــة و  :املشكَّلة وحدات الشرطة  ،تقــدِّ
وتكفــــل ســـــالمة وأمــــن أفـــــراد وبعثــــات األمـــــم املتحــــدة وخاصـــــة يف جمـــــال إدارة 

 النظام العام.

باخلدمـة لـدى األمـم املكلفـني شرطة أو أفراد سائر هيئات إنفـاذ القـانون أفراد ال :الفرد ط الشرطةبضا
اإلعــارة مــن حكومــات الــدول األعضــاء وبنــاًء علــى طلــب  أســاساملتحـدة علــى 
 األمني العام.

 ســلطاتممـن ميارسـون  ،أو منتخبـني معينـنيء كــانوا اسـو  ،مجيـع مسـؤّو القـانون مسؤول إنفاذ القانون
ويف البلـدان الـيت متـارس فيهـا  .الشرطة وال سـيما سـلطات القـبض أو االحتجـاز

أو  ،سـواء كانـت بـالزي الرمسـي أو بغـريه ،السلطات العسـكرية سـلطات الشـرطة
علــى فــإن تعريــ  مســؤّو إنفــاذ القــانون يُنظــر إليــه  ،بواســطة قــوات أمــن الدولــة

 الدوائر.تلك يشمل مسؤّو  أنه

االت إنفــــاذ الشــــرطة وغريهــــا مــــن وكــــ
 القانون:

ـــدَ تشـــمل الشـــرطة وقـــوات  اجلمـــارك واهلجـــرة واحلـــدود فضـــًال عمـــا ودوائـــر  ركال
 يتصل بذلك من اهليئات اإلشرافية مثل وزارات الداخلية.

مبعـــىن ضـــباط الشـــرطة األفـــراد  ،مجيـــع ضـــباط شـــرطة األمـــم املتحـــدة يف بعثـــة مـــا عنصر الشرطة:
 و/أو وحدات الشرطة املشكَّلة. 

اجلهــود املبذولــة لتــدعيم دائــرة الشــرطة يف دولــة مضــيفة مــن خــالل اإلصــالح أو  الشرطة:تنمية 
 إعادة التشكيل كجزء من بناء القدرات

اإلجـــراءات الشــــرطية املوجَّهـــة إىل تيســــري ممارســـة الســــكان حقـــوقهم األساســــية  إدارة النظام العام:
تديــد  وبــنيمعــات التجواحليلولــة بــني  ،إعاقــة غــري مــربرةأي بغــري أي إقــالق أو 

 السالمة العامة أو إحلاق أخطار فعلية با.

األمــن اليــومي الــذي يتــيح بصــورة كاملــة حريــة التنقــل والغيــاب الفعلــي للجرميــة  السالمة العامة:
 واالضطرابات.

الـذي يصـبح فيـه مجيـع األشـخاص واملؤسسـات والكيانـات احلكـم الرشـيد مبدأ  القانون: سيادة
مســؤولني أمــام القــوانني الــيت يــتم  ،ا يف ذلــك الدولــة نفســهامبــ ،العامــة واخلاصــة
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االحتكـام إليهــا مث مــن املسـاواة  أسـاسإنفاذهـا علـى  وجيــريها بصـورة معلنـة سـنّ 
تكــــون متســــقة مــــع القواعــــد واملعــــايري الدوليــــة حلقــــوق حبيــــث بصــــورة مســــتقلة و 

القـانون سـيادة االمتثـال ملبـادئ تـدابري لضـمان اختـاذ ويتطلـب كـذلك  .اإلنسان
الضـمانات القانونيـة وجتنـب وجـود وفصل السـلطات واملشـاركة يف صـنع القـرار و 

ــــر األمــــني فضــــًال عــــن األحكــــام التعســــفية  ــــة (تقري ــــة والقانوني الشــــفافية اإلجرائي
 ).S/2004/616العام، 

عمليــات الشــرطة الــيت تتطلــب مهــارات متخصصــة مبــا يف ذلــك أفرقــة الــتخلص  العمليات اخلاصة:
اخلاصــة إضــافة إىل نــزع  يــةالتكتيكاألســاليب ة املتفجــرة واألســلحة و مــن األجهــز 

 األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واالستجابة إزاء الكوارث 

القــــدرات تضــــم مــــوظفي املقــــر يف ُشــــعبة شــــرطة األمــــم املتحــــدة (مبــــا يف ذلــــك  شرطة األمم املتحدة:
 األمم املتحدة. موظفي البعثة يف عناصر شرطةإىل جانب الدائمة) الشرطية 

 مة ضمن عملية للسالم.شرطة األمم املتحدة املنظَّ  عنصر شرطة األمم املتحدة:

 

 لمراجعا -واو 

 العلياالمراجع المراجع المعيارية أو 

 2015حزيران/يونيه  16لسالم، لتقرير الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين بعمليات األمم املتحدة  • 

إدارة الــدعم امليــداين بشــأن سياســة األمــم املتحــدة يف عمليــات حفــظ الســالم  -سياســة إدارة عمليــات حفــظ الســالم  • 
 .2014شباط/فرباير  Ref. 2014.01 ،1والبعثات السياسية اخلاصة، 

 ).2014بشأن شرطة األمم املتحدة ( 2185قرار جملس األمن  • 

-A/67/970صــالح قطــاع األمــن، تقريــر األمــني العــام الشــامل إلألمــم املتحــدة اتــأمني الــدول والتمعــات: تعزيــز دعــم  • 

S/2013/480  . 

 .2011كانون األول/ديسمرب   A/66/615 ،15تقرير األمني العام عن شرطة األمم املتحدة،  • 

 .2010شباط/فرباير  ST/SGB/2010/1 ،5تنظيم إدارة عمليات حفظ السالم،  عننشرة األمني العام  • 

نيســــان/أبريل  1القــــانون،  يف جمــــال ســــيادةســــاعدة امل تقــــدمي ألمــــني العــــام: �ــــج األمــــم املتحــــدة إزاءل يــــةمــــذكرة توجيه • 
2008. 

ـــــة: دور األمـــــم املتحـــــدة يف دعـــــم إصـــــالح قطـــــاع األمـــــن، تقريـــــر األمـــــني العـــــام،  ضـــــمان •  -A/62/659الســـــالم والتنمي

S/2008/39 ،23   2008كانون الثاين/يناير  . 

 .2007شباط/فرباير  ST/SGB/2007/6 ،12مني العام بشأن حساسية املعلومات وتصنيفها وتناوهلا، نشرة األ • 
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، S/2004/616، تقريــر األمــني العــام الصــراعوجمتمعــات مــا بعــد جمتمعــات الصــراع القــانون والعدالــة االنتقاليــة يف  ســيادة • 
 .2004آب/أغسطس  23

 A/55/305-S/2000/809 ،21،“)تقريـــــــر اإلبراهيمـــــــي”لســـــــالم (ااملعـــــــين بعمليـــــــات األمـــــــم املتحـــــــدة تقريـــــــر فريـــــــق  • 
 .2000آب/أغسطس 

 المتصلة بالموضوعالسياسات 

 .Refاملبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن بنــــاء قــــدرات الشــــرطة وتنميتهــــا،  ،إدارة الــــدعم امليــــداين -إدارة عمليــــات صــــنع الســــالم •

 2015نيسان/أبريل  1، 2015.08

آذار/مـارس  Ref. 2015.04 ،1، للبعثـات تحليـل املشـرتكةالإلدارة عمليـات حفـظ السـالم بشـأن مراكـز  املبادئ التوجيهية •
2015   

 Ref. 2015.03 ،1، للبعثـات تحليـل املشـرتكةالإدارة الـدعم امليـداين بشـأن مراكـز  -سياسة إدارة عمليـات حفـظ السـالم  •
 2015آذار/مارس 

تصــميم وتنفيــذ وتقيــيم التــدريب (الــدورة املتعلقــة بإدارة الــدعم امليــداين  -حفــظ الســالم عمليــات املبــادئ التوجيهيــة إلدارة  •
   2014آب/أغسطس  Ref. 2014.13 ،1 ،)التدريبية

ـــــات حفـــــظ الســـــالم  • ـــــات املشـــــرتك -سياســـــة إدارة عملي ـــــداين بشـــــأن مركـــــز العملي  Ref. 2014.10 ،1، ةإدارة الـــــدعم املي
 2014أيار/مايو 

 2013نيسان/أبريل  9التقييم والتخطيط املتكاملني، املتعلقة بسياسة األمم املتحدة  •

شـرطة األمـم املتحـدة املتعلقـة بالـدعم الـذي تقدمـه إدارة الـدعم امليـداين  -املبادئ التوجيهيـة إلدارة عمليـات حفـظ السـالم  •
   2013شباط/فرباير  Ref. 2013.03 ،15توفري األمن يف العمليات االنتخابية، ل

أو  البعثــــاتاملتعلقــــة باملراحــــل االنتقاليــــة الــــيت متــــر بــــا عمليــــات األمــــم املتحــــدة يف ســــياق تصــــفية تحــــدة سياســــة األمــــم امل •
 2013شباط/فرباير  4، انسحابا

كــانون   Ref. 2012.21 ،21األاــر، الســريعة شــاريع املإدارة الــدعم امليــداين بشــأن  -سياســة إدارة عمليــات حفــظ الســالم  •
 .  2013الثاين/يناير 

 .Refللشـــــرطة، الدائمـــــة إدارة الـــــدعم امليـــــداين بشـــــأن مهـــــام وتنظـــــيم القـــــدرة  -سياســـــة إدارة عمليـــــات حفـــــظ الســـــالم  •

 2013كانون الثاين/يناير   1 ، 2012.12

عمليـــات التقيـــيم والتفتـــيش الداخليـــة لشـــرطة األمـــم املتعلقـــة بإدارة الـــدعم امليـــداين  -سياســـة إدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم  •
 .2012تشرين األول/أكتوبر  Ref. 2012.13 ،1املتحدة، 

اإلبـالغ املتكامـل مـن البعثــات املتعلقـة بعمليــات إدارة الـدعم امليـداين  -إجـراء التنفيـذ املوحَّـد إلدارة عمليـات حفــظ السـالم •
   2012نيسان/أبريل  Ref. 2012.01 ،1امليدانية اليت تقودها إدارة عمليات حفظ السالم إىل مقر األمم املتحدة، 
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 2012، يف جمال حقوق اإلنسان موظفي األمم املتحدةق باملتعلقة بفحص سوااسة األمم املتحدة سي •

قــوق املتعلقــة حبسياسـة مفوضــية حقــوق اإلنسـان/إدارة عمليــات حفــظ السـالم/إدارة الشــؤون السياســية/إدارة الـدعم امليــداين  •
   2011أيلول/سبتمرب  Ref. 2011.20 ،1، ةالتابعة لألمم املتحد اإلنسان يف عمليات السالم والبعثات السياسية

 2011إدارة الدعم امليداين بشأن إصالح قطاع الدفاع،  -سياسة إدارة عمليات حفظ السالم  •

 .Refلســــــــــــالم، 8العنصــــــــــــر العســــــــــــكري يف عمليــــــــــــة حلفــــــــــــظ ا ئــــــــــــيستوجيــــــــــــه إدارة عمليــــــــــــات حفــــــــــــظ الســــــــــــالم إىل ر  •

DPKO/OMA/MPS/2011/0221. 

ات أمنيـة غـري األمـم املتحـدة إىل قـو عنـد تقـدمي دعـم حقـوق اإلنسـان  مراعـاةالواجبـة يف بـذل العنايـة لسياسة األمـم املتحـدة  •
 2011ألمم املتحدة، تابعة ل

عمليــات األمــم املتحــدة مايــة املــدنيني يف املتعلــق حبإدارة الــدعم امليــداين  -إلدارة عمليــات حفــظ الســالم  التشــغيليفهــوم امل •
 2010نيسان/أبريل  9فظ السالم، حل

االحتجــاز يف عمليـــات املتعلقــة بإدارة الــدعم امليــداين  -املؤقتــة إلدارة عمليــات حفـــظ الســالم التشــغيل املوحــدة إجــراءات  •
 2010كانون الثاين/يناير   Ref. 2010.06 ،25األمم املتحدة حلفظ السالم، 

ة املشـــكَّلة يف عمليـــات طحـــدات الشـــر و املتعلقـــة بإدارة الـــدعم امليـــداين (املنقحـــة)  -سياســـة إدارة عمليـــات حفـــظ الســـالم  •
   2010آذار/مارس  Ref. 2009.32 ،1األمم املتحدة حلفظ السالم، 

السـلطة والقيـادة والسـيطرة يف عمليـات األمـم املتحـدة ب املتعلقـةإدارة الـدعم امليـداين  -سياسة إدارة عمليات حفظ السـالم  •
   2008شباط/فرباير  Ref. 2008.04 ،15حلفظ السالم، 

ســائر املــوظفني املكلفــني فــراد الشــرطة و أل املتعلقــة بــدعم فحــص الســجالت الشخصــيةسياســة إدارة عمليــات حفــظ الســالم  •
   2008شباط/فرباير  Ref. 2008.03 ،12، القانونإنفاذ ب

ــــة بعمليــــات حفــــظ الســــالم وفريقهــــا العامــــل عــــن دورة  • ــــة اخلاصــــة املعني ــــر اللجن (اجلــــزء  A/61/19املســــتأنفة،  2007تقري
   2007حزيران/يونيه  11الثالث)، مذكرة تفاهم منوذجية، 

وإعــــادة  وكــــاالت إنفــــاذ القــــانونالشــــرطة وســــائر صــــالح إلالــــدعم املتعلقــــة بتقــــدمي سياســــة إدارة عمليــــات حفــــظ الســــالم  •
   2006كانون األول/ديسمرب   Ref. 2006.30 ،18 هيكلتها وإعادة بنائها،

، Ref. 2006.12، القـواننيإنفـاذ للمـوظفني املكلفـني بويـة اهلالتعـداد وحتديـد ملتعلقـة باسياسة إدارة عمليـات حفـظ السـالم  •
   2006حزيران/يونيه  23

التنظيميــــــــــــة الــــــــــــيت تشـــــــــــمل ضــــــــــــباط الشــــــــــــرطة املــــــــــــدنيني واملــــــــــــراقبني العســــــــــــكريني  املســــــــــــائلتوجيهـــــــــــات مــــــــــــن أجــــــــــــل  •
DPKO/CPD/DDCPO/2003/001, DPKO/MD/03/00994 

جبـــاتم، اوظفني خبـــالف مـــوظفي األمانـــة العامـــة واخلـــرباء يف البعثـــات وحقـــوقهم األساســـية وو اللـــوائح الـــيت تـــنظِّم وضـــع املـــ •
ST/SGB/2002/9, 2002. 
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لخـــرباء يف البعثـــات: شـــرطة األمـــم املتحـــدة ضـــباط مـــن جانـــب األفـــراد ممـــن هلـــم الوضـــع القـــانوين لالتعهـــد واإلعـــالن منـــوذج  •
 نالسجون/املراقبون العسكريون/ضباط االتصال/املستشارو 

 

 

 الرصد واالمتثال -زاي 

 يتوىل مستشار الشرطة لدى إدارة عمليات حفظ السالم ومدير ُشعبة الشرطة رصد االمتثال هلذه الوايقة.

 

 

 االتصالجهة  -حاء 

القـانون واملؤسسـات األمنيـة، إدارة عمليـات حفـظ  سـيادةاالسـرتاتيجية والتنميـة، ُشـعبة الشـرطة، مكتـب  اترئيس قسـم السياسـ
 السالم.
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