
 األمــم املتحـدة
 مليات حفظ السالمإدارة ع

 إدارة الدعم امليداين
 

     
 إجراءات التشغيل املوحدة )املنقحة(

 
 

للخدمة يف عمليات األمم املتحدة  املشكَّلةتقييم القدرة التنفيذية لوحدات الشرطة 
 حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة

 

 
 
 

 عمليات حفظ السالم/إدارة بيري الكروا، وكيل األمني العام -جان  وافق عليها:
 لدعم امليداين/إدارة اأتول كهاري، وكيل األمني العام

 2017نيسان/أبريل   XX النفاذ: بدء اتريخ
 مكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية/شعبة الشرطة/قسم االختيار والتعيني جهة االتصال:

 2020نيسان/أبريل   XX اتريخ االستعراض:
  

 
  



2/116 

 17-13256 (A) 

 

 املشـكَّلةلتقيـيم القـدرة التنفيذيـة لوحـدات الشـرطة  إجراءات التشغيل املوحدة )املنقحـة(  
 للخدمة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة

 

 احملتوايت
 الصفحة   

. الغرض -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
. النطاق -ابء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
. املنطقياألساس  -جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  4 
. جراءاتإلا  -دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .   5 
. املصطلحات والتعاريف - هاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  35 
. املراجع - واو  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
. الرصد واالمتثال - زاي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  40 
. جهة االتصال - حاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  40 
. اتريخ إجراءات التشغيل املوحدة - طاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  41 

  املرفق
. التوصيفات الوظيفية لقادة وحدات الشرطة املشكلة ألف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
. الفرز التقييمي للكفاء اللغوية ابء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  56 
. تقييم الكفاءة يف قيادة املركبات جيم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  58 
. املصفوفة املوحدة لتقييم مناولة األسلحة النارية دال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 
. الوصف الوظيفي -املسؤول عن تقييم القدرات التنفيذية  هاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 
. االختصاصات -فريق تقييم الشرطة املشّكلة  واو  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 
. االستعراض التقين للمؤهالت املهنية للموظفني الطبيني من البلد املساهم أبفراد شرطة وخربهتم زاي  . . . . . . .  75 
. املخطط التنظيمي لوحدة الشرطة املشّكلة حاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  76 
. قائمة أبمساء أفراد وحدات الشرطة املشّكلة/مصفوفة النتائج طاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 
. املسامهة أبفراد الشرطةملذكرة اعتماد البلدان النموذج املوحد  ايء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 
 85  لإلقرار الذايت املقدم من أفراد وحدة الشرطة املشكَّلةالنموذج املوحد  كاف 

. اجلدول الزمين املوحد ألنشطة فريق تقييم الشرطة املشكَّلة الم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 



3/116 

 17-13256 (A) 

 

. املشكَّلةاملرافق اليت سيوفرها البلد املساهم ابلشرطة أثناء زايرة فريق تقييم الشرطة  ميم  . . . . . . . . . . . . . .  90 
. دليل املقابلة التنفيذية نون  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  92 
. طلب مقدم إىل كبري موظفي النقل يف الوحدة الستخراج رخص القيادة لسائقي األمم املتحدة سني  . . . . . . .  99 
. تعليمات بشأن التمرين التكتيكي عني  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  101 
. النموذج املوحد لتقرير تقييم القدرات التنفيذية فاء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 
. لتقدمي إحاطات ألفراد وحدات الشرطة املشكلة الذين يشغلون مناصب قيادية -املواضيع املقرتحة  صاد  . . . .  112 
. التقييم الصحي الشامل السابق للنشر قاف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  114 

. النموذج املوحد لشهادة الفحص الطيب وفحص اللياقة البدنية املقدمة من البلد املساهم أبفراد الشرطة راء  . . .  115 
. مرجعية للتفتيش والتقييم أثناء النشر يف البعثةقائمة  شني  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 

  
  
 
 

  



4/116 

 17-13256 (A) 

 

 

 

 الغرض - ألف 
تتضممممن إجمممراءات التشمممغيل املوحمممدة همممذه تعليممممات وتوجيهمممات ملممموظفي إدارة عمليمممات حفمممظ  - 1

مقابمممل  املشممكَّلةالسممالم/إدارة الشممؤون السياسممية/إدارة الممدعم امليممداين بشمممأن سممبل تقيمميم وحممدات الشممرطة 
. كما تدعم البلدان املسامهة أبفراد (1)متطلبات القدرة التنفيذية للخدمة يف عمليات األمم املتحدة للسالم

 شرطة يف عمليات االختيار والتدريب اليت تقوم هبا يف مرحلة ما قبل النشر.
 

 

 

 النطاق - ابء 
للخدممممة يف عمليمممات  لةاملشمممكَّ تنطبمممق إجمممراءات التشمممغيل املوحمممدة علمممل تقيممميم وحمممدات الشمممرطة  - 2

 إلزامي.  السالم. واالمتثال هلذه اإلجراءات
وال تنطبق هذه اإلجراءات علل تقييم واختيار أفراد الشرطة املقمدمني ممن اوكوممات أو مموظفي  - 3

 .(2)األمم املتحدة العاملني ضمن عناصر الشرطة يف عمليات السالم
 

 

 

 األساس املنطقي - جيم 
تتضممممن همممذه الوثيقمممة إجمممراءات تقييميمممة واضمممحة ومتسمممقة لضممممان الكفممماءة والفعاليمممة يف اختيمممار  - 4

يف عمليمممممات السمممممالم. وتعمممممرض الوثيقمممممة أوال مممممموجزا  ملتطلبمممممات القمممممدرة  املشمممممكَّلةونشمممممر وحمممممدات الشمممممرطة 
 التنفيذية، يليه وصٌف لعملية التحضري لتقييم القدرة التنفيذية وإجرائه ومتابعته.

ي أن تُقممرأ هممذه الوثيقممة ابالقممرتان مممع وريهمما مممن املممواد التوجيهيممة ذات الصمملة الصممادرة عممن وينبغمم - 5
السياسمممة املتعلقمممة بشمممرطة األممممم املتحمممدة يف عمليمممات حفمممظ السمممالم والبعثمممات األممممم املتحمممدة، وال سممميما 

اسمممة السي، و(4)( بشمممأن شمممرطة األممممم املتحمممدة2014) 2185، وقمممرار  لممم  األممممن (3)السياسمممية اةاصمممة

__________ 

ألوممراض هممذه الوثيقممة، يُقصممد بعمليممات السممالم كممٌل مممن عمليممات األمممم املتحممدة وفممظ السممالم والبعثممات السياسممية اةاصممة  (1) 
 لألمم املتحدة.

املقمدمني ممن اوكوممات، انظمر الوثيقمة الصمادرة عمن إدارة عمليمات حفمظ لالطالع علل معايري تقيميم واختيمار أفمراد الشمرطة  (2) 
السمممالم/إدارة المممدعم امليمممداين بعنممموان إجمممراءات التشمممغيل املوحمممدة: تقيممميم أفمممراد الشمممرطة املقمممدمني ممممن اوكوممممات للخدممممة يف 

( ]يشممار إليهمما Ref. 2011.18) 2012شممباف/فرباير  1عمليممات األمممم املتحممدة وفممظ السممالم والبعثممات السياسممية اةاصممة، 
 [.“إجراءات التشغيل املوحدة بشأن تقييم أفراد الشرطة املقدمني من اوكومات”من اآلن فصاعدا ابسم 

إدارة عمليممممات حفممممظ السممممالم/إدارة الممممدعم امليممممداين، السياسممممة املتعلقممممة بشممممرطة األمممممم املتحممممدة يف عمليممممات حفممممظ السممممالم  (3) 
 (.Ref. 2014.01) 2014/فرباير شباف 1والبعثات السياسية اةاصة، 

 .2014تشرين الثاين/نوفمرب  20( بشأن شرطة األمم املتحدة، 2014) 2185قرار  ل  األمن  (4) 
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لة)املنقحة( املتعلقة بوحدات الشرطة  املمواد التدريبيمة ؛ و(5)يف عمليمات األممم املتحمدة وفمظ السمالم املشكَّ
لةاملتخصصممة لوحممدات الشممرطة  إجممراءات التشممغيل املوحممدة املتعلقممة اجممراءات اختيممار وتعيممني ؛ و(6)املشممكَّ

؛ والتوجيهمات (7)بعثمات السياسمية اةاصمةأفراد األمم املتحدة يف شعبة الشرطة وعمليات حفظ السمالم وال
( الميت تتنماول االسمتغالل واالنتهمان اجلنسميني ممن 2016) 2272العمليمة بشمأن تنفيمذ قمرار  لم  األممن 

 .(8)جانب أفراد من حفظة السالم املنشورين مبوجب والايت صادرة عن  ل  األمن
 

 

 

             جراءاتإلا  - دال 
 

 موجز  
متطلبممات القممدرة التنفيذيممة للتأهممل للخدمممة يف  املشممكَّلةيتعممني أن تسممتويف ويممع وحممدات الشممرطة  - 6

لةالسياسممممة )املنقحممممة( املتعلقممممة بوحممممدات الشممممرطة عمليممممات السممممالم. وتممممرد هممممذه املتطلبممممات يف  يف  املشممممكَّ
ووريهممما ممممن التوجيهمممات ذات الصممملة. وتتمممألف متطلبمممات القمممدرة  عمليمممات األممممم املتحمممدة وفمممظ السمممالم

التنفيذية من متطلبمات تتعلمق ابألفمراد ومتطلبمات تتعلمق ابلوحمدة. وال تتأهمل للخدممة يف عمليمات السمالم 
إال الوحممدات المميت أمممة عمليممة التقيمميم ابلكامممل وانتهممل التقيمميم إىل أطمما تسممتويف ويممع املتطلبممات املتعلقممة 

 املشممكَّلةوجيريهمما أحممد أفرقممة تقيمميم الشممرطة  والوحممدة. وتسمممل هممذه العمليممة تقيمميم القممدرة التنفيذيممةابألفممراد 
 التابعة لألمم املتحدة.

يف عمليمممات السمممالم اجلاريمممة وابواجمممة  املشمممكَّلةورهنممما  ابجلمممدول المممزمين لتنممماوط وحمممدات الشمممرطة  - 7
ظ السالم/شمعبة الشمرطة التابعمة ملكتمب سميادة إليها يف عمليات السالم اجلديدة، تقوم إدارة عمليمات حفم

إىل  املشممكَّلةالقممانون واملؤسسممات األمنيممة، ابلتشمماور مممع عمليممة السممالم املعنيممة، ايفمماد فريممق لتقيمميم الشممرطة 
 .املشكَّلةالبلد املساهم أبفراد شرطة لتقييم القدرة التنفيذية لوحدة أو أكثر من وحدات الشرطة 

من أحد البلدان املسمامهة أبفمراد  املشكَّلةشر فيها وحدٌة من وحدات الشرطة ويف اواالت اليت تن - 8
الشرطة، للمرة األوىل يف عملية سالم حمددة، جتري األمم املتحمدة زايرة سمابقة للنشمر إىل ذلمب البلمد. ويف 

ى تقيميم الوحممدة يف فريمق المزايرة السمابقة للنشمر وجيمر  املشممكَّلةإطمار همذه المزايرة، يُمدمرج فريمق تقيميم الشمرطة 
 أثناء الزايرة. 

__________ 

يف عمليممات األمممم  املشممكَّلةإدارة عمليممات حفممظ السممالم/إدارة الممدعم امليممداين، السياسممة العامممة )املنقحممة(: وحممدات الشممرطة  (5) 
السياسمممة ”( ]يشمممار إليهممما ممممن اآلن فصممماعدا ابسمممم Ref. 2016.10) 2017انون الثاين/ينممماير كممم  1املتحمممدة وفمممظ السمممالم، 

 [.“املشكَّلةاملنقحة املتعلقة بوحدات الشرطة 

، وميكمممممن االطمممممالع عليهمممممما يف املوقمممممع الشممممممبكي: املشممممممكَّلةاألممممممم املتحمممممدة، املممممممواد التدريبيمممممة املتخصصمممممة لوحممممممدات الشمممممرطة  (6) 
http://research.un.org/stm/fpupackage. 

إدارة عمليمممات حفمممظ السمممالم، مكتمممب سممميادة القمممانون واملؤسسمممات األمنيمممة، شمممعبة الشمممرطة، إجمممراءات التشمممغيل املوحمممدة:  (7) 
وعمليمممات حفمممظ السمممالم والبعثمممات السياسمممية اةاصمممة، إجمممراءات اختيمممار وتعيمممني مممموظفي األممممم املتحمممدة يف شمممعبة الشمممرطة 

 (.DPKO/PD/SOP/2011) 2011آذار/مارس  25

( و موعممة اتممارة مممن التممدابري ذات الصمملة 2016) 2272األمممني العممام، توجيهممات عمليممة بشممأن تنفيممذ قممرار  لمم  األمممن  (8) 
 .A/70/729الواردة يف الوثيقة 

https://undocs.org/ar/http:/research.un.org/stm/fpupackage
https://undocs.org/ar/http:/research.un.org/stm/fpupackage
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ويف حالممة نقممل )نقممل تبعيممة( الوحممدة مممن بعثممة وممري اتبعممة لألمممم املتحممدة إىل عمليممة سممالم اتبعممة  - 9
لألمممم املتحممدة، يتعممني أيضمما  تقيمميم القممدرة التنفيذيممة هلممذه الوحممدة. وجيممرى ذلممب التقيمميم عممادة  خممالل زايرة 

 سابقة للنشر. 
املتحمدة لتأهمب قمدرات حفمظ السمالم، يلمزم تقيميم القمدرة التنفيذيمة لوحمدة  ويف إطار نظمام األممم - 10

 قبل أن ترتقي إىل مستوى النشر السريع.  املشكَّلةالشرطة 
إليمه،  املشمكَّلةويتعني علل البلمد املسماهم أبفمراد الشمرطة أن يقمدم، قبمل إيفماد فريمق تقيميم الشمرطة  - 11

املعنيمة لمبعا املتطلبمات اةمددة يف إجمراءات التشمغيل  املشكَّلة شهادة  خطية تفيد ابستيفاء وحدة الشرطة
املوحدة هذه. ويضطلع فريق التقيميم أثنماء زايرتمه بتقيميم والبيمة متطلبمات القمدرة التنفيذيمة. كمما يقمدم البلمد 

 شهادة  ابللياقة الطبية ألفراد الوحدة بعد تقييم الفريق هلا وقبل وقة قصري من نشرها.
تعلمممق أبفمممراد الوحمممدة املكلفمممني بقيمممادة املركبمممات يف منطقمممة البعثمممة، ال ُيكتفمممل أثنممماء تقيممميم وفيمممما ي - 12

القدرة التنفيذية بشرف اجتيازهم لتقييم الكفماءة يف قيمادة املركبمات وإيما يلمزم أيضما  أن جيتمازوا اختبمار قيمادة 
 تحدة لقيادة املركبات.املركبات لدى وصوهلم إىل عملية السالم من أجل اوصول علل رخصة األمم امل

بنجمماه هممو أحممد الشممروف األساسممية للخدمممة يف أي عمليممة سممالم.  وإمممام تقيمميم القممدرة التنفيذيممة - 13
واسممتنادا  إىل نتممائج التقيمميم، تذن مستشممار الشممرطة يف إدارة عمليممات حفممظ السممالم بنشممر الوحممدة، وذلممب 

الشؤون السياسية/إدارة الدعم امليمداين وممع قيمادة بعد التشاور مع قيادة إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة 
 عملية السالم.

 
 (9)وحدات الشرطة املشكَّلة  

همي وحمدات شمرطة متنقلمة مسملحة، متخصصمة ومتسمقة، تموفر المدعم  املشمكَّلةوحدات الشمرطة  - 14
األمممين لعمليممات األمممم املتحممدة عممن طريممق كفالممة سممالمة وأمممن أفممراد األمممم املتحممدة وأصمموهلا؛ واملسممامهة يف 

. وحبسب والية البعثة، املشكَّلةمحاية املدنيني؛ ودعم عمليات الشرطة اليت تتطلب استجابة من الوحدات 
ؤدي الوحممدات هممذه املهممام بصممورة مسممتقلة )يف حالممة تكليفهمما بواليممة تنفيذيممة إلنفمماذ القمموانني( ميكممن أن تمم

دعمممما لوكممماالت إنفممماذ القمممموانني القائممممة يف الدولمممة املضممميفة ويف حممممدود قمممدراهتا التنفيذيمممة واللوجسممممتية،  أو
 ومناطق نشرها، وسياسات األمم املتحدة ذات الصلة.

وحمدات ذات خمربات وقمدرات متخصصمة  املشمكَّلةحمدات الشمرطة وميكن أن يوجد ضمن فئمة و  - 15
تشكل كاممل قموام الوحمدة أو تكمون جمزءا منهما. وجيموز حسمب االقتضماء أن تضماف إىل الوحمدة وحمدات 
أو أفرقة متخصصة أخرى من الشرطة، سواء من نف  البلد املساهم أبفراد شرطة أو من وريه ممن البلمدان 

أن تشمممممل القممممدرات املتخصصممممة علممممل سممممبيل املثممممال ال اوصممممر ممممما يلممممي:  املسممممامهة أبفممممراد شممممرطة. وميكممممن
اسممتعمال الكممالط البوليسممية، وتمموفري اومايممة اللصمميقة، و ليممل اجلممرائم، واالسممتدالل اجلنممائي، والتحقيممق، 
وإدارة النظام العام، واألسلحة واألساليب التكتيكية اةاصة، ووحدات اوراسمة، وأعممال الشمرطة النهريمة، 

للمهممام المميت صممدر هبما تكليممف. و ممدد مهممام الوحمدة وتكوينهمما علممل وجممه الدقمة، مبمما يف ذلممب األفممراد  وفقما
)القمممموام والقممممدرات وترتيبممممات القيممممادة والممممتحكم والقممممدرات املتخصصممممة وممممما إىل ذلممممب( واحتياجاهتمممما مممممن 

__________ 

 .11-8، الفقرات املشكَّلةملنقحة( املتعلقة بوحدات الشرطة يستند هذا الفرع إىل السياسة )ا (9) 
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يل يف بيمممممان وتمممممرد ابلتفصممممم (10)املعمممممدات، يف إطمممممار عمليمممممة األممممممم املتحمممممدة للتقيممممميم والتخطممممميط املتكممممماملني
 احتياجات الوحدة. وجيوز أن ختضع للتعديل استنادا إىل استعراض جار.

مبوجممب مممذكرة تفمماهم توقممع بممني األمممم املتحممدة والبلممد املسمماهم  املشممكَّلةوتنشممر وحممدات الشممرطة  - 16
قمممة أبفمممراد شمممرطة يف إطمممار نظمممام املعمممدات اململوكمممة للوحمممدات املبمممني يف دليمممل السياسمممات واإلجمممراءات املتعل

 . (11)بسداد تكاليف املعدات اململوكة للوحدات
 شهرا. 18وتبلغ مدة اةدمة القياسية ألفراد الوحدة سنة واحدة وينبغي أال تتجاوز  - 17

 
 متطلبات القدرة التنفيذية  

السياسممممة )املنقحممممة( املتعلقممممة بوحممممدات تنقسممممم متطلبممممات القممممدرة التنفيذيممممة حسممممب تعريفهمممما يف  - 18
لالشرطة  لةاملواد التدريبية املتخصصمة لوحمدات الشمرطة ، و(12)ةاملشكَّ ، وسمائر التوجيهمات ذات (13)املشمكَّ

الصمممملة، إىل متطلبممممات تتعلممممق ابألفممممراد ومتطلبممممات تتعلممممق ابلوحممممدة. ويتعممممني أن تسممممتويف الوحممممدات ويممممع 
 املتطلبات للتأهل للخدمة يف عمليات السالم.

 
 املتطلبات املتعلقة ابألفراد  

أن يسمتوفيها للتأهمل للخدممة  املشمكَّلةهنان شروف حمددة يتعني علل كمل فمرد يف وحمدة الشمرطة  - 19
. ويف بعا املناطق، توجد شروف إضافية يتعني أن يسمتوفيها قائمد الوحمدة و ئمب (14)يف عمليات السالم

ن وقمادة القائد وقادة الفصائل وضمابط العمليمات وضمابط االتصمال وضمابط اللوجسمتيات والضمباف الطبيمو 
 املفارز والضباف املناوبون. ويرد يف املرفق ألف توصيف وظائف ضباف القيادة.

وتنقسممم متطلبممات القممدرة التنفيذيممة املتعلقممة ابألفممراد إىل ثممالل فئممات: شممروف التأهممل األساسممية؛  - 20
 والكفاءة املهنية؛ والسلون واألداء املهنيان. 

 
 شروف التأهل األساسية  

التأهمممل األساسممممية إىل ثمممالل فئممممات فرعيمممة هممممي: السمممن واةممممربة املهنيمممة؛ والرتبممممة؛  تنقسمممم شممممروف - 21
 واللياقة الطبية.

__________ 

 .2013نيسان/أبريل  9انظر األمم املتحدة، سياسة التخطيط والتقييم املتكاملني،  (10) 

اجلمعيممة العامممة، دليممل السياسممات واإلجممراءات املتعلقممة بسممداد تكمماليف املعممدات اململوكممة للوحدات/للشممرطة التابعممة للبلممدان  (11) 
 28املسامهة ابلقوات/ابلشرطة املشاركة يف بعثات حفظ السمالم ومبراقبمة تلمب املعمدات )دليمل املعمدات اململوكمة للوحمدات(، 

 (.A/C.5/69/18) 2014شباف/فرباير 

 أعاله. 3انظر اواشية  (12) 

 أعاله. 6انظر اواشية  (13) 

ني أن يسمممتوفيها أفممراد الشمممرطة املقممدمون ممممن اوكومممات للنشمممر هممذه املتطلبممات تقابلهممما، حيثممما ينطبمممق، املتطلبممات الممميت يتعمم (14) 
 بصورة فردية يف عمليات السالم. انظر إجراءات التشغيل املوحدة بشأن تقييم أفراد الشرطة املقدمني من اوكومات.
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 :املشكَّلةمتطلبات السن واةربة املهنية ألفراد وحدات الشرطة  - 22
لة )أ(  : يتعممني أن تكممون جلميممع احلــد األدم مــرب اخلــاة ألفــراد وحــدات الشــرطة املشــكَّ

عممن سممنتني مممن اةدمممة يف شممرطة البلممد المموطن قبممل النشممر. وجيمموز أن تتضمممن  أفممراد الوحممدة خممربة ال تقممل
، وفمممرتات املشمممكَّلةسمممنوات اةمممربة يف خدممممة الشمممرطة فمممرتات اةدممممة يف مهمممام ختتلمممف عمممن مهمممام الشمممرطة 
 التدريب املتخصص للشرطة، ولكن ال جيوز أن تتضمن فرتات تدريب الشرطة األساسي.

لةاحلـــد األدم مـــرب اخلـــاة  )ط(  : يتعمممني أن لضـــبال القيـــادة يف وحـــدات الشـــرطة املشـــكَّ
تكمممون لقائمممد الوحمممدة و ئمممب القائمممد وقمممادة الفصمممائل وقمممادة املفمممارز وضمممابط العمليمممات وضمممابط االتصمممال 
وضابط اللوجستيات والضباف املناوبني خربة ال تقل عن مخ  سنوات ممن اةدممة يف شمرطة البلمد الموطن 

وات اةمربة يف اةدممة ابلشمرطة فمرتات اةدممة يف مهمام ختتلمف عمن مهمام قبل النشر. وجيوز أن تتضمن سن
، وفرتات التمدريب املتخصمص للشمرطة، ولكمن ال جيموز أن تتضممن فمرتات تمدريب الشمرطة املشكَّلةالشرطة 

األساسي. وإضافة  إىل ذلب، يشرتف أن تكون لقائد الوحدة و ئب القائمد خمربة ال تقمل عمن سمنة واحمدة 
 وحدات يف  ال إدارة النظام العام أو أي  ال يتصل ابلقدرة املتخصصة للوحدة.يف قيادة ال
: يشمممرتف أال يقمممل سمممن أي فمممرد يف احلـــد األدم واحلـــد األن ـــا لســـرب أفـــراد الوحـــدة )ج( 

 سنة يف وقة النشر. 55سنة وأال يزيد علل  18الوحدة عن 
د شممرطة مسممؤوليُة  ديممد الرتممب املناسممبة : بوجممه عممام، تقممع علممل عمماتق البلممد املسمماهم أبفممراالرتبممة - 23

لضمممباف الوحمممدة يف مناصمممب القيمممادة. إال أنمممه يتعمممني أال تقمممل رتبمممة قائمممد الوحمممدة عمممن رائمممد أو مممما يعادهلممما، 
تقمممل رتبمممة  ئمممب القائمممد عمممن نقيمممب أو مممما يعادهلممما، وأال تقمممل رتبمممة قمممادة الفصمممائل عمممن ممممالزم أول أو  وأال
 يعادهلا.  ما

يشمرتف أن يكممون كمل أفممراد الوحمدة الئقممني طبيما للتعامممل ممع اوشممود وأداء املهممام : اللياقمة الطبيممة - 24
األخممرى المميت تتطلممب جهممدا بممدنيا. كممما جيممب أن يكونمموا الئقممني عقليمما ونفسمميا نظممرا ألطممم قممد ينشممرون يف 

قمدرة علمل بيئة ميكن أن تكون معادية وخطرة. واللياقة ال تعين  رد اةلو من األمراض، وإيا تعين أيضما  ال
 العمل بفعالية  ة هذه الظروف.

 
 الكفاءة املهنية  

( فئممممات فرعيممممة هممممي: املعرفممممة املهنيممممة؛ واملهممممارات 4تنقسممممم متطلبممممات الكفمممماءة املهنيممممة إىل أربممممع ) - 25
 اللغوية؛ ومهارات قيادة املركبات؛ ومهارات الرماية والتعامل مع األسلحة.

جلميممممع أفممممراد الوحممممدة فهممممم واضمممما للمجمممماالت الثالثممممة التاليممممة: : ينبغممممي أن يتمممموفر املعرفممممة املهنيممممة - 26
ممممن  26عمليمممات األممممم املتحمممدة وفمممظ السمممالم؛ وشمممرطة األممممم املتحمممدة؛ وواليمممة البعثمممة )انظمممر الفقمممرات 

أد ه(. وإضافة  إىل ذلب، ينبغي أن يتوفر لضباف الوحمدة يف املناصمب القياديمة فهمم  70 إىل )ج(، و )أ(
يف عمليمات السمالم ويتعمني  املشمكَّلةوالسميطرة والتنسميق الميت تقموم هبما وحمدات الشمرطة  دقيق ملهام القيادة

أن يكونوا علل دراية بطرق التصرف عند وقوع حوادل تتعلق ابلنظام العام وبكيفيمة التعاممل معهما )انظمر 
 )د( أد ه(. 26الفقرة 
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راد الوحممدة ملمممني : يتعممني أن يكممون ويممع أفممعمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم )أ( 
بعمليمممات األممممم املتحممممدة وفمممظ السممممالم ومبادئهممما؛ وإنشممماء عمليممممات حفمممظ السممممالم وهياكلهممما وعملهمممما؛ 

 والسياسات واإلجراءات ذات الصلة اليت تعتمدها إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين.
: يتعممني أن يتمموافر جلميممع أفممراد الوحممدة فهممٌم جيممد ملبمماد  شممرطة شــرطة األمــم املتحــدة )ط( 

السياسمممة املتعلقمممة ، وال سممميما املشمممكَّلةاألممممم املتحمممدة ومهامهممما ومسمممؤولياهتا مبممما يف ذلمممب وحمممدات الشمممرطة 
؛ واملفممماهيم واةصمممائص األساسمممية للمممنظم (15)ومممما يتصمممل هبممما ممممن مبممماد  توجيهيمممة بشمممرطة األممممم املتحمممدة

سمممممية واجلوانمممممب العمليمممممة للعممممممل يف إطمممممار همممممذه المممممنظم يف بعثمممممات األممممممم املتحمممممدة؛ واملهمممممام القانونيمممممة الرئي
واملسممؤوليات املتصمملة حبمايمممة املممدنيني، ومحايمممة األطفممال، والعنمممف اجلنسممي واجلنسممماين، والرتتيبممات املنطبقمممة 

ةمرائط والبوصملة لإلبالغ واإلحالة؛ واألدوات واإلجراءات األساسية للتنقل الربي )مبا يف ذلمب اسمتخدام ا
والنظممممام العمممماملي لتحديممممد املواقممممع(؛ وإجممممراءات االتصمممماالت الالسمممملكية )مبمممما يف ذلممممب العبممممارات اإلجرائيممممة 

 واألجبدية الصوتية الدولية(؛ ومعايري وإجراءات السالمة علل الطرق.
يت : يتعمني أن يكمون لمدى ويمع أفمراد الوحمدة إملمام بواليمة عمليمة السمالم الموالية البعثـة )ج( 

 جيري نشرهم فيها، وابلتوجيهات وإجراءات التشغيل املوحدة اةاصة ابلبعثة؛
: ينبغممي أن يكممون املعــارو واملرــارات اخلاصــة لضــبال الوحــدة يف املناصــ  القياديــة )د( 

قائد الوحدة و ئب القائد وقادة الفصائل وقادة املفمارز وضمابط العمليمات علمل علمم ابإلجمراءات املنطبقمة 
ات التكتيكية، ومنها علل سبيل املثمال ال اوصمر عمليمات السميطرة علمل اوشمود، وابإلجمراءات يف العملي

املتصممملة ابلقمممدرات املتخصصمممة للوحمممدة؛ وعمليمممة اختمممماذ القمممرارات يف ترتيبمممات الوحمممدة؛ ومعاجلمممة اإلجهمممماد 
ة ابملسماعدين واةوف؛ وتدريب الوحدة أثناء اةدمة؛ وعمليات الوسماطة والتفماوض التكتيكيمة؛ واالسمتعان

اللغويني؛ وأي مهارات خاصة تتعلق ابلوظيفة اةددة اليت سيشغلها. وجيب أيضا  أن يتوفر هلؤالء الضباف 
فهم دقيق لرتتيبات القيادة والسيطرة يف الوحدة يف عمليات السمالم، والتعماون والتنسميق ممع عناصمر البعثمة 

سممائر وكممماالت إنفمماذ القممموانني يف الدولممة املضممميفة، األخممرى، وتقمممدمي املسمماعدة إىل شمممرطة الدولممة املضممميفة و 
 أد ه(.  94إىل  92سيما يف حاالت الكوارل اإلنسانية واالنتخاابت الوطنية )انظر الفقرات من  وال
: يتعمممني أن تكمممون لقائمممد الوحمممدة و ئمممب القائمممد وقمممادة املهمممارات اللغويمممة لضمممباف قيمممادة الوحمممدة - 27

ابط االتصمال وضمابط اللوجسمتيات والضمباف املنماوبني القمدرة علمل الفصائل وكذلب ضابط العمليات وضم
الممتكلم بطالقممة والقممراءة بسممهولة والكتابممة بوضمموه بلغممة العمممل يف عمليممة السممالم المميت ينشممرون فيهمما، والمميت 

يف تقيمميم الكفمماءة اللغويممة. وابلنسممبة  B1تكممون عموممما إممما اإلنكليزيممة أو الفرنسممية. ويعممادل ذلممب املسممتوى 
الطبيني وقادة املفارز يكتفل أبن تكون لديهم املهارات اللغويمة األساسمية إمما يف اإلنكليزيمة أو يف  للضباف

__________ 

ت حفممممظ السممممالم السياسممممة املتعلقممممة بشممممرطة األمممممم املتحممممدة يف عمليمممماإدارة عمليممممات حفممممظ السممممالم/إدارة الممممدعم امليممممداين،  (15) 
عمليات حفمظ السمالم/إدارة المدعم امليمداين، (؛ وإدارة Ref. 2014.01) 2014شباف/فرباير  1، والبعثات السياسية اةاصة

، املبممممممماد  التوجيهيمممممممة املتعلقمممممممة ادارة الشمممممممرطة يف عمليمممممممات األممممممممم املتحمممممممدة وفمممممممظ السمممممممالم والبعثمممممممات السياسمممممممية اةاصمممممممة
إدارة عمليممممات حفممممظ السممممالم/إدارة الممممدعم امليممممداين، املبمممماد  التوجيهيممممة املتعلقممممة (؛ 26-2016) 2017شممممباف/فرباير  1

 2016كممممانون الثاين/ينمممماير   1، بعمليممممات الشممممرطة يف عمليممممات األمممممم املتحممممدة وفممممظ السممممالم والبعثممممات السياسممممية اةاصممممة
علقممة بقيممادة الشممرطة يف عمليممات وإدارة عمليممات حفممظ السممالم/إدارة الممدعم امليممداين، املبمماد  التوجيهيممة املت(؛ 2015-15)

إدارة عمليمممات (؛ 14-2015) 2016كمممانون الثاين/ينممماير   1، األممممم املتحمممدة وفمممظ السمممالم والبعثمممات السياسمممية اةاصمممة
 2015نيسممممان/أبريل  1، حفممممظ السممممالم/إدارة الممممدعم امليممممداين، املبمممماد  التوجيهيممممة املتعلقممممة ببنمممماء قممممدرات الشممممرطة وتنميتهمممما

(2015-08.) 
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يف تقيمميم الكفمماءة اللغويممة. وال وضممع املوظفممون  A2لغممة العمممل يف عمليممة السممالم. ويعممادل ذلممب املسممتوى 
قابلمممممة تشمممممغيلية فحسمممممب الطبيمممممون وقمممممادة املفمممممارز لتقيممممميم الكفممممماءة اللغويمممممة الكاممممممل وإيممممما جتمممممرى معهمممممم م

 أد ه واملرفقني )ابء( و)نون((.  91إىل  88الفقرات من  )انظر
وإذا مل تكممن اإلنكليزيممة هممي لغممة العمممل، فالنممه يلممزم أال تقممل نسممبة ضممباف القيممادة القممادرين علممل  

تكممون  يف املائممة علممل أن جتيممد النسممبة املتبقيممة اإلنكليزيممة. إال أنممه ينبغممي أن 50التواصممل بلغممة العمممل عممن 
لدى قائد الوحمدة و ئمب القائمد مهمارات مثبتمة يف لغمة عممل عمليمة السمالم. ويتعمني كحمد أد  أن يكمون 
لمممدى أحمممدمها مهمممارات مثبتمممه يف لغمممة العممممل يف عمليمممة السمممالم. وجيممموز بشمممكل اسمممتثنائي أن تقبمممل شمممعبة 

ة ضمباف القيمادة القمادرين علمل تقل فيها نسب املشكَّلةالشرطة، ابلتشاور مع البعثة امليدانية، وحدة للشرطة 
يف املائة. وأحد شروف ممنا ذلمب االسمتثناء همو قيمام البلمد  50التواصل بلغة العمل يف عملية السالم عن 

املسممماهم أبفمممراد شمممرطة بتممموفري عمممدد كممماف ممممن املرتومممني الشمممفويني المممذين ميكمممنهم القيمممام ابلرتومممة التحريريمممة 
سمالم. وينشمر همؤالء املرتومون الشمفويون بوصمفهم عنصمرا وطنيما والشفوية من وإىل لغمة العممل يف عمليمة ال

. وتلممممممزم البلممممممدان املسممممممامهة أبفممممممراد شممممممرطة بتحمممممممل ويممممممع التكمممممماليف املرتبطممممممة هبممممممؤالء املرتوممممممني (16)للممممممدعم
 اإلضافيني. الشفويني

السمالم : يتعمني علمل أي فمرد يف الوحمدة يمؤذن لمه بقيمادة مركبمة يف عمليمة مهارات قيمادة املركبمات - 28
أن تكمممون لديمممه رخصمممة قيمممادة وطنيمممة سمممارية تؤهلمممه لقيمممادة املركبمممات ممممن النممموع اةمممدد املمممأذون لمممه بقيادهتممما، 
وتكممون قممد صممدرت قبممل تقيمميم القممدرة التنفيذيممة بسممنتني علممل األقممل وتكممون سممارية طمموال فممرتة نشممره علممل 

علممل قيممادة املركبممة املممأذون لممه  األقممل. وجيممب أن يكممون علممل علممم أبنظمممة املممرور العاديممة؛ وأن يكممون قممادرا  
)ج(  70بقيادهتمما أبمممان. وأن جيتمماز اختبممار األمممم املتحممدة الممالزم لقيممادة املركبممات العاديممة )انظممر الفقممرات 

 أد ه واملرفق جيم(. 101إىل  95ومن 
يتعمني علمل أفمراد الوحمدة المذين سميحملون سممالحا  راي  مهمارات التعاممل ممع األسملحة والرمايمة: - 29
و سمممالحا ومممري فتمممان يف عمليمممة السمممالم أن يكونممموا قمممادرين علمممل التعاممممل ممممع السممماله أبممممان وأن تكمممون أ

لممممديهم مهممممارات مثبتممممة يف الرمايممممة ابسممممتخدام ذلممممب السمممماله. وختتلممممف املتطلبممممات اةممممددة بشممممأن الرمايممممة 
لحة )انظمر والتعامل مع األسلحة حبسب ما إذا كان الساله مسدسا أو بندقية أو أي نوع آخر من األس

 أد ه واملرفق دال(. 117إىل  106الفقرات من 
 

 السلون واألداء املهنيان  
( فئات فرعية همي: معرفمة املعمايري املتصملة 3تنقسم متطلبات السلون واألداء املهنيني إىل ثالل ) - 30

 تحدة.ابلسلون املهين؛ وسجل السلون النزيه؛ واألداء أثناء فرتات اةدمة السابقة يف األمم امل
 : يتعني أن يكون أفراد الوحدة ملمني ابجملالني التاليني:معرفة املعايري املتصلة ابلسلون املهين - 31

، مبمما يف ذلممب معــايح حقــوق اإل ســاا والقــا وا اإل ســاين يف عمليــات حفــظ الســالم )أ( 
يئمممات حفمممظ القمممانون المممدوج الواجمممب التطبيمممق يف سمممياقات حفمممظ السمممالم؛ ومحايمممة حقممموق اإلنسمممان يف ب

السالم؛ وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف سياقات حفظ السالم؛ ومحاية الطفل يف سياقات حفظ السالم؛ 
والعنممف اجلنسممي واجلنسمماين يف سمممياقات حفممظ السممالم؛ ومعممايري حقممموق اإلنسممان فيممما يتصممل ابالعتقمممال 

__________ 

 .33، الفقرة املشكَّلةنظر السياسة )املنقحة( املتعلقة بوحدات الشرطة ا (16) 
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الناريمة؛ والتوجيمه اةمال ابلبعثمة واالحتجاز؛ ومعمايري حقموق اإلنسمان فيمما يتعلمق ابسمتخدام القموة واألسملحة 
 .املشكَّلةاملعنية فيما يتعلق ابالحتجاز وعمليات التفتيش واستخدام القوة ابلنسبة ألفراد وحدات الشرطة 

ـــرادس حف ـــة الســـالم )ط(  مبممما يف ذلمممب القممميم األساسمممية لألممممم  مســـيوليات والتزامـــات ف
وااللتزام ابألمم املتحدة(؛ ومدونة قواعد السملون لمذوي  املتحدة )النزاهة، والكفاءة املهنية، واحرتام التنوع،

اةوذات الزرقاء؛ واملعايري بشأن السلون واالنضباف؛ وآليات اإلبالغ واإلجمراءات املتعلقمة أبي شمكل ممن 
أشكال سوء السلون؛ وااللتزامات املتعلقمة بفمريوس نقمص املناعمة البشمرية/اإليدز؛ واملعمايري املتصملة ابحمرتام 

واملعممايري بشممأن سممالمة ممموظفي األمممم املتحممدة وأمممنهم. ومممن املهممم للغايممة أن يكممون أفممراد الوحممدة  التنمموع؛
 .(17)ملمني مبعايري األمم املتحدة وسياسة عدم التساما إطالقا إزاء االستغالل واالنتهان اجلنسيني

املتحدة وسلوكه : يقصد هبذه العبارة سلون الفرد قبل أي عملية نشر لألمم سجل السلون النزيه - 32
 يف أي عمل سابق ابألمم املتحدة.

: ُيستبعد من اةدمة يف أي عملية سالم السلوك نبل أي عملية  شر لألمم املتحدة )أ( 
يكممممون قممممد أديممممن أو جيممممري حاليمممما  التحقيممممق معممممه أو حماكمتممممه  املشممممكَّلةأي فممممرد مممممن أفممممراد وحممممدة الشممممرطة 

أو سمبق ضملوعه، سمواء ابلفعمل أو ابالمتنماع عمن الفعمل، يف  الرتكاط أي جرمية جنائية أو االفة أتديبيمة،
 .(18)ارتكاط أي انتهان للقانون الدوج وقوق اإلنسان أو القانون الدوج اإلنساين

: ُيسمتبعد ممن اةدممة يف أي عمليمة سمالم السلوك يف أي عمل سابق ابألمم املتحـدة )ط( 
سممبق ضمملوعه يف سمموء سمملون جسمميم أثنمماء أداء أي  ةاملشممكَّلمممن أفممراد وحممدة الشممرطة  يف املسممتقبل أي فممرد

و/أو  عممممل سمممابق ابألممممم املتحمممدة، مبممما يف ذلمممب الضممملوع يف أي حمممادل لالسمممتغالل واالنتهمممان اجلنسممميني
 .(19)العنف اجلنسي واجلنساين

: وضممع أثنمماء خممدمتهم السممابقة ابألمممم املتحممدة املشممكَّلةأداء ضممباف القيممادة يف وحممدات الشممرطة  - 33
الوحممممدة، و ئمممب القائممممد، وقمممادة الفصممممائل، وقممممادة املفمممارز، وضممممابط العمليمممات، وضممممابط االتصممممال، قائمممد 

وضممابط اللوجسممتيات والضممباف املنمماوبون لتقييمممات األداء المميت جتريهمما األمممم املتحممدة ةممدمتهم يف إحممدى 
. ويستبعد من اةدمة يف أي عملية سالم يف املستقبل أي ضابط ابلوحمدة يكمون قمد (20)عمليات السالم

 .(21)عن أدائه يف خدمته السابقة ابألمم املتحدة “وري مرض”حصل علل تقدير 
 

__________ 

( و موعممة اتممارة مممن التممدابري ذات الصمملة 2016) 2272األمممني العممام، توجيهممات عمليممة بشممأن تنفيممذ قممرار  لمم  األمممن  (17) 
 .A/70/729الواردة يف الوثيقة 

 .2012كانون األول/ديسمرب   11األمم املتحدة يف  ال حقوق اإلنسان،  األمم املتحدة، السياسة العامة: فحص سوابق موظفي (18) 

إدارة عمليممممات حفممممظ السممممالم، التوجيهممممات بشممممأن املسممممائل التأديبيممممة املتعلقممممة أبفممممراد الشممممرطة املدنيممممة واملممممراقبني العسممممكريني  (19) 
(DPKO/CPD/DDCPO/2003/001, DPKO/MD/03/00994 الفقراتن ،)23و  4. 

كمممممانون   19يمممممات حفمممممظ السمممممالم، إجمممممراءات التشمممممغيل املوحمممممدة: تقييممممممات األداء ألفمممممراد شمممممرطة األممممممم املتحمممممدة، إدارة عمل (20) 
إجممممممراءات ’’( ]يشممممممار إليهمممممما مممممممن اآلن فصمممممماعدا ابسممممممم DPKO/PD/2006/00132، 2006.29) 2006األول/ديسمممممممرب 

ن ذوي الرتمب األعلمل يف وحمدات الشمرطة التشمغيل املوحمدة بشمأن تقييممات األداء[. ويعتمرب الضمباف املمذكورون هنما أفمرادا مم
 من إجراءات التشغيل املوحدة بشأن تقييمات األداء. 1-2وفقا للفقرة  املشكَّلة

 .12-5إجراءات التشغيل املوحدة بشأن تقييمات األداء، الفقرة  (21) 
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 املتطلبات املتعلقة ابلوحدة  
، جيمب علمل إضافة إىل املتطلبات املتعلقة ابألفمراد الميت يتعمني علمل كمل فمرد يف الوحمدة اسمتيفا ها - 34

الوحممدة ككممل اسممتيفاء متطلبممات حمممددة للتأهممل للخدمممة يف أي عمليممة سممالم. وتنقسممم متطلبممات القممدرة 
 التنفيذية املتعلقة ابلوحدة إىل فئتني مها: املعايري التنظيمية وكفاءات الوحدة.

 
 املعايري التنظيمية

وتكممموين ممممالن األفمممراد واألسممملحة تشمممري املعمممايري التنظيميمممة لوحمممدة الشمممرطة املشمممكلة إىل تنظيمهممما  - 35
 ووريها من املعدات الالزمة.

: قممد يتبمماين تكمموين وحممدات الشممرطة املشممّكلة وتنظيمهمما بسممبب االحتياجممات التنظمميم والتكمموين - 36
اةاصة بكل بعثة، وذلب علل النحو اةدد يف عملية التقييم والتخطيط املتكاملني والموارد وصمفه يف بيمان 

وتتمممألف الوحممدة النموذجيممة ممممن ثالثممة عناصممر همممي: )أ( عنصممر القيممادة والعمليمممات، احتياجممات الوحممدة. 
)ط( عنصر الدعم اللوجسيت، )ج( العنصر التنفيذي، تشكِّل اومد األد  املستصموط لقموام الوحمدة وهمو 

فممردا. وينبغممي إضممافة عناصممر خاصممة أو وحممدت خاصممة مرفقممة ابالسممتناد إىل االحتياجممات اةاصممة  160
 وترد يف املرفق )حاء( عينة من املخطط التنظيمي. بكل بعثة.
: يشممل عنصمر القيمادة والعمليمات القائمد، و ئمب القائمد، وقمادة عن ر القيـادة والعمليـات )أ( 

 الفصائل، وقادة املفارز، فضال عن الضباف املناوبني، وضباف االتصال، وضباف العمليات.
اللوجسممتيات علممل عنصممر الممدعم اللوجسمميت : يشممرف ضممابط عن ــر الــدعم اللوجســي )ط( 

وقممد يتبمماين حجممم العنصممر، ولكممن ينبغممي أن تتمموفر لديممه القممدرات الكافيممة مممن اوممرفيني 
واألفممممممراد املمممممممدربني لتقممممممدمي ويمممممممع اةممممممدمات الالزممممممممة إىل وحممممممدات الشمممممممرطة املشمممممممكلة 

طة، وكممذلب ملممذكرة التفمماهم املوقَّعممة بممني األمممم املتحممدة والبلممد املسمماهم أبفممراد الشممر  وفقمما
مبوجب القواعد واألنظمة املتعلقة ابملعدات اململوكة للوحدات. وميكن أن يشممل ذلمب 
صممميانة وتصمممليا ويمممع املعمممدات الرئيسمممية مثمممل املركبمممات، ومولِّمممدات الطاقمممة، وحمطمممات 
معاجلممة امليمماه، واألسمملحة، وتمموفري خممرباء ممممؤهلني قممادرين علممل تعه ممد وتقممدمي اةمممدمات 

يها  ة بند االكتفماء المذايت، مثمل خمدمات توريمد األوذيمة اجلماهزة، والفئات املتفق عل
، ووسممممل املالبمممم ، 1واألشممممغال اهلندسممممية البسمممميطة، واةممممدمات الطبيممممة مممممن املسممممتوى 

 والتنظيف، وترتيبات اإلقامة.
: يتمممألف العنصمممر التنفيمممذي ممممن ويمممع األفمممراد العممماملني يف الوحمممدة العن ـــر التنفيـــذي )ج( 

قيمممممادة والعمليمممممات. ويشمممممكِّل عنصمممممر القيمممممادة والعمليمممممات والعنصمممممر ابسمممممتثناء عنصمممممر ال
التنفيذي معا القدرة التنفيذية لوحدات الشمرطة املشمكلة، الميت تُنشرمر يف وحمدات فرعيمة 
تكتيكية )فصائل( قابلة للعمل التبادج. واود األد  لعدد الفصائل يف كل وحمدة ممن 

فمممممردا تقريبممممما  32منهممممما ممممممن فصمممممائل، يتمممممألف كمممممل  4وحمممممدات الشمممممرطة املشمممممكلة همممممو 
مفممارز علممل األقممل، يتممألف كممل  3فمميهم قائممد الفصمميل(. ويتممألف كممل فصمميل مممن  )مبممن

علل األقل )مبن فيهم قائد املفرزة(. ومثل املفرزة أصغر وحدة ميكمن  أفراد 10منها من 
 نشرها وال ميكن تقسيمها أكثر من ذلب.
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ة الشممممرطة املشممممكَّلة حبجممممم سممممرية هممممو للقممممدرة التنفيذيممممة اإلواليممممة لوحممممد احلــــد األدمو  
مممممن  2 فمممردا تقريبمممما )قائمممد الوحممممدة، و ئمممب قائممممد الوحمممدة، وموظممممف اتصمممال، و 135

فصممائل(. وميكممن إضممافة قممدرات  4مممن الضممباف املنمماوبني، و  2 ممموظفي العمليممات، و
متخصصمممة مثمممل الطمممب الشمممرعي أو الكمممالط البوليسمممية أو فريمممق األسممملحة واألسممماليب 

ة أو اومايممة املباشممرة، ولكممن ذلممب ال  تسممب ضمممن اوممد األد  مممن التكتيكيممة اةاصمم
. وينبغممممي تكمممموين القممممدرة (22)القممممدرة التنفيذيممممة الالزمممممة ألداء مهممممام إدارة النظممممام العممممام

التنفيذية لوحدات الشرطة املشكلة قبل النشر أبربعة أشهر علل األقل. وبصرف النظمر 
نبغممممي أن يشممممكل األفممممراد التنفيممممذيون عممممن القمممموام اإلومممماج ألي وحممممدة حبجممممم سممممرية، ي

املائة من أفراد الوحدة علل األقل بينمما ينبغمي أال تتجماوز نسمبة مموظفي المدعم  يف 85
 املائة. يف 15

: قمد تتضممن وحمدة الشمرطة املشمكلة أيضما عنصمرا وطنيما تقمديراي عن ر الدعم الوطين )د( 
م أبفمممراد الشمممرطة حجمممم إضمممافيا للمممدعم. وهمممذا العنصمممر اختيممماري. و مممدد البلمممد املسممماه

وتكمممموين عنصممممر الممممدعم المممموطين بدقممممة ابلتنسمممميق مممممع األمممممم املتحممممدة. ووتلممممف اوجممممم 
والقمممممدرات تبعممممما هليكمممممل البعثمممممة وواليتهممممما، وكمممممذلب تبعممممما للقمممممدرات القائممممممة ابلفعمممممل يف 

الشرطة التمابع للبعثمة أو يف البعثمة ككمل. وال يكلمف األفمراد واملعمدات يف عنصمر  عنصر
ملقمممممدم ممممممن البلمممممدان املسمممممامهة أبفمممممراد شمممممرطة إال أبداء املهمممممام اإلداريمممممة المممممدعم الممممموطين ا

 . (23)واللوجستية الوطنية
ممذكرة  وال يُدررج األفراد املنتمون إىل عنصر الدعم الوطين يف عداد األفراد املتفق عليهم يف  

أبفممراد شممرطة التفمماهم املوقَّعممة بممني األمممم املتحممدة والدولممة املضمميفة. وتُلممزم البلممدان املسممامهة 
بتحمممممل ويممممع التكمممماليف ذات الصمممملة بنشممممر عنصممممر الممممدعم المممموطين وإعادتممممه إىل المممموطن 

البمممدالت.   وتشمممغيله، مبممما يف ذلمممب النفقمممات املرتبطمممة ابإلقاممممة أو الوجبمممات أو الرواتمممب أو
كممما تمموفر البلممدان املسممامهة أبفممراد شممرطة أممماكن عمممل ألفممراد عنصممر الممدعم المموطين التممابع 

لب البلدان أن توفر مركبات لعنصر المدعم الموطين التمابع هلما ولكمن ال ميكمن هلا. وميكن لت
انتظار أي دعم من األمم املتحدة يف هذا الصدد. ومُينا أفمراد عنصمر المدعم الموطين مركمز 

أد ه(. ووضمع  55الفقمرة  اةرباء املوفدين يف البعثات، ومُينحون اوصانة الوظيفية )انظمر
ين لسلطة األمم املتحدة وقيادهتا ورقابتها، وينبغي أن ميتثلوا جلميع أفراد عنصر الدعم الوط

قواعممد األمممم املتحممدة وأنظمتهمما السممارية. وجيممب أن تقممدم حكومممة الدولممة املضمميفة موافقممة 
أعضممماء  يف ”خطيممة علمممل مممنا أفمممراد عنصمممر الممدعم الممموطين اوصمممانة الوظيفيممة، ابعتبمممارهم 

مركممز القمموات املتعلممق بعمليممة السممالم، املوقممع  التفمماق ، وذلممب وفقمما“عمليممة حفممظ السممالم
 بني حكومة الدولة املضيفة واألمم املتحدة.

وتضمممطلع الشمممرطيات بمممدور حاسمممم يف اتلمممف مهمممام وحمممدات الشمممرطة املشمممكلة، مبممما يف ذلمممب إدارة  - 37
يت تنطموي النظام العام، والقدرات املتخصصة مثل فريق األسلحة واألسماليب التكتيكيمة اةاصمة والعمليمات الم

علل خطورة عالية. وال وىن عنهن أثناء المدورايت وعمليمات اةاصمرة والتفتميش الظماهرة للعيمان بشمكل ابرز، 
__________ 

 ُ دد االحتياجات اةددة للوحدات املتخصصة يف بيان احتياجات الوحدات. (22) 
 (23) Policy (Revised) on Formed Police Units, paragraph 36. 
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وال سيما التفتيش الذايت للنساء. ويف بعا اجملتمعمات، ال ميكمن التعاممل ممع أفمراد اجملتممع اةلمي ممن اإل ل 
ت مما بعمد النمزاع، الميت رمبما وقمع فيهما عنمف جنسمي إال من خالل الشرطيات. وابإلضافة إىل ذلب، ففي بيئما

وجنساين أثناء النزاع، قد يكون أفمراد اجملتمعمات اةليمة أكثمر مميال إىل التعاممل ممع الشمرطيات. وممن  ، فهمن 
 يعززن الفعالية التنفيذية ويساعدن علل إعادة بناء الثقة الضرورية الستعادة سيادة القانون.

ن قدرهتن علمل ويوفر إدماُج املرأ - 38 ة يف أجهزة الشرطة للنساء شعورا أكرب ابألمن بصفة عامة و سِّّ
. وتشمممري التجربمممة إىل أن وحمممدات الشمممرطة (24)الوصمممول إىل وكممماالت إنفممماذ القممموانني والتمممماس المممدعم منهممما

املشكلة املختلطة اجلن ، اليت تتألف فصيلة واحدة منها علل األقل من شرطيات، هلا أثر تنفيمذي أكمرب، 
 ومن   ينبغي إيال ها األولوية يف النشر. 

: ُ مدَّد احتياجمات وحمدات الشمرطة املشمكلة ممن األسملحة واملعمدات اةاصممة األسملحة واملعمدات - 39
يف بيئممة بعثممة معينممة، مبمما يف ذلممب املواصممفات التقنيممة وأعممداد األسمملحة الناريممة والممدروع واةمموذات والعصممي، 

الممالزم مممن الممذخرية للتممدريب يف البعثممات، ابالسممتناد إىل عمليممة التقيمميم وممما إىل ذلممب، فضممال عممن اإلمممداد 
 .(25)والتخطيط املتكاملة، وُتدرج يف بيان احتياجات الوحدة

 
 كفاءات الوحدات

تقممموم وحمممدات الشمممرطة املشمممكلة بمممثالل مهمممام أساسمممية همممي: )أ( محايمممة مممموظفي األممممم املتحمممدة  - 40
دنيني؛ )ج( دعمممم عمليمممات الشمممرطة الممميت  تممماج إىل اسمممتجابة ممممن وممتلكاهتممما؛ )ط( املسمممامهة يف محايمممة املممم

الوحمدات املشممكَّلة أو قممدرات متخصصمة تفمموق القممدرات املتاحمة لممدى فممرادى الشمرطة. وجُتممرى هممذه املهممام 
يف معظم اواالت لدعم الدوائر املكلفة انفاذ القوانني يف الدولة املضيفة. بيد أنه جيموز اسمتدعاء وحمدات 

 شكلة للعمل بصفة مستقلة وفقا لوالية البعثة والصالحيات املنصول عليها فيها. الشرطة امل
وتشممممل محايمممة مممموظفي األممممم املتحمممدة وممتلكاهتممما، علمممل وجمممه اةصمممول، محايمممة القوافمممل ونقمممل  - 41

املممموظفني أو إجالءهمممم والتمممدخل ممممن أجمممل محايمممة املممموظفني. وتسممماهم وحمممدات الشمممرطة املشمممكَّلة يف محايمممة 
قمموة مشممّكلة لألخطممار المميت هتممدد النظممام العممام. وقممد يشمممل الممدعم  مممن خممالل تمموفري اسممتجابة مممن املممدنيني

املقمممدم إىل عمليممممات الشمممرطة المممميت تتطلمممب اسممممتجابة مممممن وحمممدات مشممممكلة أو قمممدرات متخصصممممة القيممممام 
 بمممدورايت ودورايت مشمممرتكة ظممماهرة للعيمممان بشمممكل ابرز ممممع فمممرادى الشمممرطة و/أو دوائمممر إنفممماذ القممموانني يف
الدولمة املضمميفة، فضممال عمن إدارة النظممام العممام والتمدخل والتقممدم التكتيكممي. وميكمن تقممدمي الممدعم التنفيممذي 
أيضممما ممممن خمممالل القمممدرات املتخصصمممة مثمممل أفرقمممة األسممملحة واألسممماليب التكتيكيمممة اةاصمممة أو وحمممدات 

نقحممة( املتعلقممة بوحممدات الكممالط البوليسممية. ويممرد بيممان املهممام الثالثممة األساسممية ابلتفصمميل يف السياسممة )امل
 .(26)الشرطة املشكلة

ولالضمممممطالع هبمممممذه املهمممممام، جيمممممب أن تمممممتقن الوحمممممدات املشمممممكلة كمممممال ممممممن إدارة النظمممممام العمممممام  - 42
والتكتيكات والتقنيات الشرطية اةاصمة الالزممة للخدممة يف عمليمات السمالم وفقما للمعمايري الدوليمة وفمظ 

 األمن والنظام وحقوق اإلنسان.

__________ 

  .10(، الفقرة /2016/952S) 2016تشرين الثاين/نوفمرب  10، تقرير األمني العام عن عمل األمم املتحدة الُشرطي (24) 
 (25) Policy (Revised) on Formed Police Units, paragraph 99. 
  .26-13املرجع نفسه، الفقرات  (26) 

https://undocs.org/ar/S/2016/952
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يف إطممممار أي مممممن املهممممام األساسممممية لوحممممدات  تقنيممممات إدارة النظممممام العمممماموقممممد يتعممممني اسممممتخدام  - 43
الشممرطة املشممكلة. ويرتكممز اهتمممام إدارة النظممام العممام علممل تيسممري ممارسممة السممكان للحقمموق األساسممية دون 

ة النظممام إخممالل أو عراقيممل ال مممربر هلمما مممع منممع وقمموع ضممرر جسمميم للسممالمة العامممة. وتشمممل تقنيممات إدار 
العام يف بيئات عمليمات السمالم التعاممل ممع اوشمود ومكافحمة الشمغب؛ واملنماورات الراجلمة والتشمكيالت 
التكتيكيمممة؛ وأسممماليب إزالمممة حمممواجز الطمممرق؛ واالسمممتخدام التكتيكمممي للمركبمممات واملمممدافع املائيمممة؛ وأسممماليب 

لتعاممل ممع اوشمود؛ واالسمتجابة االعتقال يف حماالت حفمظ النظمام العمام؛ ومكافحمة اورائمق يف حماالت ا
ووادل القنص يف حاالت حفظ النظام العمام؛ وإنقماذ األفمراد املهمددين أو املصمابني ممن وحمدات الشمرطة 
املشمممكلة؛ وأسممماليب االنسمممحاط التكتيكمممي وتبمممديل الوحمممدات. وجيمممب تطبيمممق تقنيمممات إدارة النظمممام العمممام 

نون المممدوج اإلنسممماين. ويرتكمممز نشمممر وحمممدات الشمممرطة ملعمممايري القمممانون المممدوج وقممموق اإلنسمممان والقممما وفقممما
املشممكلة وعملياهتمما دائمممما علممل مبمماد  الشمممرعية والضممرورة )مبممما يف ذلممب اوممد األد  ممممن مسممتوايت القممموة 
وتدرج مستوايت القوة( والتناسب واملساءلة، وجيب أن يكون هدف ويمع أعممال الوحمدات املشمكلة همو 

 .(27)تلكات واورية والكرامةمحاية وحفظ اوياة البشرية واملم
: تكمممون وحمممدات الشمممرطة املشمممكلة، يف أصمممغر أسممماليب عممممل الشمممرطة يف عمليمممات حفمممظ السمممالم - 44

الوحدات القابلة للنشر )أي املفارز(، قادرة علل القيام بعمليات تدخل الشمرطة يف بيئمات عمليمات السمالم. 
دين؛ وتكبيمممل يمممدي شمممخص ابألصمممفاد؛ وعلمممل وجمممه اةصمممول، تكمممون الوحمممدة قمممادرة علمممل إجمممراء تفتممميش بممم

وتطبيممق األسممماليب األساسممية يف المممدفاع عممن المممنف ؛ والسمميطرة علمممل مركبممة؛ والتقمممدم التكتيكممي يف األمممماكن 
 املغلقة واألماكن املفتوحة علل حد سواء؛ وتقدمي اإلسعافات األولية؛ واستخدام آليات معاجلة اإلجهاد.

ت إنفمماذ القممموانني يف الممدول املضممميفة ال يعتممرب ممممن املهمممام الشممرطة ووريهممما مممن وكممماال بنمماء قمممدرات - 45
األساسممية لوحممدات الشممرطة املشممكلة. ويف حالممة اواجممة إىل خممرباء يف التممدريب، ينبغممي كقاعممدة عامممة، أن 
يُعيَّنمموا علممل نممو منفصممل وأن وممدموا يف بممرامج األمممم املتحممدة لبنمماء قممدرات الشممرطة لكممي يقممدموا خممرباهتم 

ذات الصممملة الالزمممة لبنمماء قمممدرات مسممتدامة يف المممدول املضمميفة. بيممد أنمممه إذا كانممة الواليمممة الطويلممة األمممد 
واوالممة األمنيممة تسمممحان ابلتحممول عممن املهممام األساسممية إىل بنمماء القممدرات، وإذا كممان لممدى أي وحممدة مممن 

ات، جنبما وحدات الشرطة املشكلة قدرات مكرسة للتدريب، فيجوز هلا أن تقدم المدعم لمربامج بنماء القمدر 
إىل جنممب مممع عناصممر البعثممة ذات الصمملة، لفائممدة الممدوائر املكلفممة انفمماذ القمموانني يف الدولممة املضمميفة، مممع  

 كفالة امتثال هذا الدعم لسياسة بذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان.
إذا أُعيممدت  :سمملون وحممدات الشممرطة املشممكلة وأدا همما أثنمماء خممدمتها السممابقة يف األمممم املتحممدة - 46

وحدة مشكلة أبكملها إىل الوطن من إحدى عمليات حفظ السمالم ألسمباط أتديبيمة، مُينمع أفمراد الوحمدة 
من اةدممة يف أي عمليمة ممن عمليمات السمالم اواليمة أو املسمتقبلية. وال ميكمن النظمر يف تكليمف وحمدات 

عممدم االمتثممال لبيممان احتياجممات  الشممرطة املشممكلة المميت مممة إعادهتمما إىل المموطن بسممبب سمموء األداء )مثممل
الوحدة أو مذكرة التفاهم، أو عدم تنفيذ والية عمليمة السمالم أو املفهموم العمام لعمليمات الشمرطة( ابةدممة 
يف املستقبل إال بعد معاجلة أوجه القصور يف األداء، وبعد قيام الوحدة اجناز عملية تقييم القدرة التنفيذية 

__________ 

 United Nations, Specialized Training Materials forلالطالع علمل تفاصميل بشمأن إدارة النظمام العمام، انظمر يف  (27) 

Formed Police Units, Module 5 :املتاه علل الرابط التماج ،http://research.un.org/stm/fpupackageطمالع . ولال
-Policy (Revised) on Formed Police Units, paragraphs 66علممل معلومممات تفصمميلية عممن اسممتخدام القمموة، انظممر 

80. 
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لبمممممات القمممممدرة التنفيذيمممممة املتعلقمممممة ابألفمممممراد والوحمممممدة ممممممن أجمممممل اةدممممممة يف أبكملهممممما، ووفائهممممما جبميمممممع متط
 السالم. عمليات

 تدريبات البلداا املسامهة أبفراد شرطة نبل االختيار ونبل النشر  
وتقمموم شممعبة الشممرطة، ابلتعمماون مممع املكاتممب ذات الصمملة التابعممة إلدارة عمليممات حفممظ السممالم  - 47

ارة المممدعم امليمممداين، بتزويمممد البلمممدان املسمممامهة أبفمممراد شمممرطة ابملعلوممممات بصمممفة وإدارة الشمممؤون السياسمممية وإد
منتظممممة عمممن االحتياجمممات ممممن وحمممدات الشمممرطة املشمممكلة يف عمليمممات حفمممظ السمممالم لالسرتشممماد هبممما يف 
عمليمممة التمممدريب السمممابق للنشمممر وعمليمممة االختيمممار األّوج يف البلمممدان املسمممامهة أبفمممراد الشمممرطة. كمممما  مممافظ 

الشممرطة علممل اتصممال منممتظم مممع تلممب البلممدان مممن أجممل التخطمميط واإلعممداد لعمليممات تقيمميم القممدرة شممعبة 
التنفيذية. وينبغي لشعبة الشرطة أيضا أن تشجع تلب البلمدان علمل تيسمري مشماركة الشمرطيات ممن خمالل 

ن روابمط . وستقوم شمعبة الشمرطة بتقمدمي ممواد مطبوعمة، فضمال عم(28)تقدمي التدريب ووري ذلب من اووافز
للممممواد التوجيهيمممة وإحاطمممات البعثمممات وأفضمممل املمارسمممات ذات الصممملة، إىل البعثمممة الدائممممة للبلمممد املسممماهم 

 أبفراد شرطة قبل إجراء تقييم القدرة التنفيذية.
وتعتمممرب البلمممدان املسمممامهة أبفمممراد شمممرطة مسمممؤولة عمممن تقمممدمي التمممدريب المممالزم قبمممل النشمممر، وإجمممراء  - 48

تقييم القدرة التنفيذية، والفرز املسمبق لوحمدات الشمرطة املشمكلة وأعضمائها حبيم  تفمي التدريبات السابقة ل
 46-18مبتطلبات القدرة التنفيذية علل النحمو املبمني يف إجمراءات التشمغيل املوحمدة همذه )انظمر الفقمرات 

ع أعممماله(. وبعمممد تشمممكيل وحمممدة الشمممرطة املشمممكلة قبمممل النشمممر أبربعمممة أشمممهر علمممل األقمممل، ينبغمممي أن ختضممم
للتممدريب قبممل النشممر. وتتوقممف مممدة التممدريب قبممل النشممر علممل الرتتيبممات الداخليممة للبلممد املسمماهِّم. بيممد أنممه 
ينبغمي ختصميص مما ال يقمل عمن  انيمة أسمابيع حصمرا لتقمدمي التمدريب علمل النحمو املتموخل يف معمايري األمممم 

تنظممر البلممدان املسممامهة أبفممراد املتحممدة املتعلقممة بتممدريب وحممدات الشممرطة املشممكلة قبممل النشممر. وينبغممي أن 
خممدموا يف عمليممات حفممظ السممالم يف اآلونممة األخممرية لتقممدمي التممدريب. وتممرد  شممرطة يف االسممتعانة بضممباف

تعليمات تفصيلية عن احتياجات الوحدات املشكلة ممن التمدريب يف املمواد التدريبيمة املتخصصمة لوحمدات 
 .(29)الشرطة املشكلة

 
 املشكلةفريق تقييم الشرطة   

إلجمممراء تقيممميم للقمممدرة التنفيذيمممة. ويقمممرر الفريمممق مممما إذا كانمممة  فريمممق تقيممميم الشمممرطة املشمممكلةيُنشمممأ  - 49
وحممممدات الشممممرطة املشممممكلة تفممممي مبتطلبممممات القممممدرة التنفيذيممممة؛ ويقممممدم توصمممميات بشممممأن االحتياجممممات مممممن 

للوحمممدة إوممماال؛ ويقمممدم التكممموين و/أو التمممدريب ملممما قبمممل النشمممر؛ ويصمممدر تعليقمممات علمممل اجلاهزيمممة العمليمممة 
 توصيات بشأن إمكانية نشرها.

التنفيذيممممة يقوممممون اجممممراء عمليممممة ويتمممألف الفريممممق مممممن ممممدربني معتمممممدين معنيممممني بتقيممميم القممممدرة  - 50
التقييم. ويكون هؤالء املدربون إما من موظفي شعبة الشرطة و/أو من أفراد شرطة األممم املتحمدة العماملني 

إىل مكتمب تنسميق وحمدة الشمرطة املشمكلة يف إحمدى عمليمات السمالم. ويقمدم  يف اةدممة، وينتممون عمادة  

__________ 

إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليمداين، املبماد  التوجيهيمة إلدمماج منظمور جنسماين يف عممل شمرطة األممم  (28) 
 . 36-32، 2008املتحدة يف بعثات حفظ السالم، حزيران/يونيه 

 أعاله. 6انظر اواشية  (29) 
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رئي  عنصر الشرطة يف عملية السالم اليت يُنتظرر نشمر وحمدة الشمرطة املشمكلة فيهما أمسماء مرشمحي عمليمة 
السممالم لشممغل وظممائف املممدربني املعنيممني بتقيمميم القممدرة التنفيذيممة، وذلممب علممل أسمماس احتياجممات البعثممات 

 ف وظيفة املدربني )انظر املرفق هاء(. وتوصي
وتقمموم شممعبة الشممرطة بتممدريب املممدربني املعنيممني بتقيمميم القممدرة التنفيذيممة ومممنحهم الشممهادات. ويف  - 51

حالة أفراد شرطة األممم املتحمدة العماملني يف اةدممة، تكمون الشمهادة صماوة طيلمة فمرتة خدممة الشمرطي يف 
ة الشممرطة، تظممل الشممهادة صمماوة طمموال مممدة انتممداهبم إىل الشممعبة. عمليممة السممالم. ويف حالممة ممموظفي شممعب

ويلزم جتديد الشهادة عند إدخال تعديل كبري علل عملية التقييم. ويقدم قسم االختيار والتعيمني إحاطمات 
 منتظمة إىل املدربني لكفالة استعدادهم إلعداد تقييم القدرة التنفيذية. 

شممرطة املشممكلة مممن اثنممني علممل األقممل مممن املممدربني لكفالممة نزاهممة وينبغممي أن يتممألف فريممق تقيمميم ال - 52
تشمممكيل الفريمممق، الشمممواول اجلنسمممانية واإلقليميمممة واملتعلقمممة  عمليمممة التقيممميم وحيادهممما. وينبغمممي أن تراعمممل يف

ابألقدميممة، فضممال عممن املعرفممة التقنيممة الالزمممة، مبمما يف ذلممب املعرفممة يف  مماالت االهتمممام الشمماملة الرئيسممية. 
أن تكون رتبة رئي  الفريمق عاليمة مبما يكفمي لكمي ميثمل الفريمق يف االجتماعمات الميت تعقمد ممع كبمار  وجيب

املسؤولني اوكوميني. ومىت كان يف الفريق ممثٌل لشمعبة الشمرطة، يتموىل ذلمب الشمخص رلسمة الفريمق. وتمرد 
  اختصاصات الفريق، مبا يف ذلب وصف دور رئي  الفريق ومهامه، يف املرفق واو.

وجيب علل شعبة الشرطة وعمليمة السمالم، علمل التمواج، تغطيمة تكماليف سمفر ممدربيهما املعنيمني  - 53
بتقيمممميم القممممدرة التنفيذيممممة املشمممماركني يف فريممممق تقيمممميم الشممممرطة املشممممكلة. وينبغممممي أن تغطممممي كممممل عمليممممة مممممن 

مبمما فيهمما زايرات عمليممات حفممظ السممالم ويممع تكمماليف السممفر املرتبطممة ابلممزايرات السممابقة لنشممر الوحممدات 
ممموظفي شممعبة الشممرطة. وينبغممي أن تُغطممل التكمماليف املرتبطممة بممزايرات التقيمميم وتقممدمي املشممورة مممن األممموال 

 املتاحة مبوجب نظام األمم املتحدة لتأهب قدرات حفظ السالم، حسب االقتضاء.
املتحدة، ابوصمانة ويتمتع أعضاء الفريق من موظفي األمم املتحدة، بوصفهم مسؤولني يف األمم  - 54

 .(30)القضائية يف كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرمسية من قول أو كتابة أو عمل
أعاله ولكنهم من شرطة األمم املتحمدة الميت  54وأعضاء الفريق الذين ال يشملهم تعريف الفقرة  - 55

ممر مبوجممب بممدل اإلقامممة املقممرر للبعثممة، يُعتممربون  م املتحممدة، ومينحممون لألممم “خممرباء موفممدين يف بعثممات”تُنشر
اوصممانة مممن االعتقممال أو االحتجمماز الشخصممي واوصممانة مممن اإلجممراءات القانونيممة فيممما يتعلممق مبمما يصممدر 

 .(31)عنهم من قول أو كتابة أو عمل أثناء أداء مهمتهم
وُمممنا االمتيممازات واوصمما ت مممن أجمممل  قيممق مصمماو األمممم املتحمممدة، ولممي  مممن أجممل  قيمممق  - 56

لألشممخال املعنيممني. و ممق لألمممني العممام، بممل وجيممب عليممه، رفممع اوصممانة عممن أي موظممف  منفعممة شخصممية
خبري موفد يف بعثة يف أية حالة يرى فيها أن تلب اوصانة  ول دون أن أتخمذ العدالمة  راهما وأن ممن  أو

 .(32)املمكن رفعها دون اإلضرار مبصاو األمم املتحدة

__________ 

وبممدأ نفاذهمما يف  1946شممباف/فرباير  13)اعتمممدهتا اجلمعيممة العامممة يف  اتفاقيممة امتيممازات األمممم املتحممدة وحصمما هتا (30) 
 (، املادة اةامسة.1946أيلول/سبتمرب  17

 املرجع نفسه، املادة السادسة. (31) 
 ة والسادسة.املرجع نفسه، املاداتن اةامس (32) 
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أعضماء فريمق تقيميم الشمرطة املشمكلة إىل مستشمار شمؤون  وينبغي توجيه أي شكوى بشأن سلون - 57
أو عممدم الوفمماء ابملعممايري املعمممول هبمما  (33)الشممرطة يف إدارة عمليممات حفممظ السممالم. ويف حالممة سمموء السمملون

يف إجراءات التشغيل املوحدة هذه، جيوز لشمعبة الشمرطة أن تسمحب شمهادة املمدرط. ويقمرر رئمي  عنصمر 
ؤون الشرطة يف إدارة عمليات حفظ السالم ما إذا كان ينبغي اختاذ مزيد من الشرطة املعين أو مستشار ش

اإلجراءات التأديبية إذا كان املدرط موظفا يف شعبة الشرطة، وذلب وفقا لقواعمد األممم املتحمدة وأنظمتهما 
 ذات الصلة املتعلقة ابلسلون واالنضباف.

 
  األعمال التحضحية لعملية تقييم القدرة التنفيذية  
 التخطيط لعملية تقييم القدرة التنفيذية  

تقموم شمعبة الشممرطة، اسمتنادا إىل اجلممداول الزمنيمة لنشمر وحممدات الشمرطة املشممكلة وتناوهبما، بنشممر  - 58
فريممق لتقيمميم الشممرطة املشممكلة إىل أي بلمممد مسمماهم أبفممراد شممرطة مسمممتعد للمسممامهة أو يسمماهم حاليمما فعمممال 

 بوحدة شرطة مشكلة أو أكثر.
ذا ممما يممل إىل علممم األمممم املتحممدة وقمموع انتهاكممات خطممرية وقمموق اإلنسممان تثممري القلممق بشممأن وإ - 59

سممجل أفممراد الشممرطة التممابعني للبلممد املسمماهم أو أدائهممم، فممالن ذلممب قممد يشممكل مسمموِّوا إللغمماء قبوهلمما وحممدة 
الشرطة فريقا  أكثر من الوحدات املشكلة للخدمة يف عمليات السالم. ويف هذه اوالة، ال تنشر شعبة أو

 لتقييم الشرطة املشكلة يف ذلب البلد املساهم.
وإذا ممما يممل إىل علممم األمممم املتحممدة ادعمماءات خطممرية عممن سمموء سمملون تثممري القلممق بشممأن سممجل  - 60

أفمراد الشممرطة التممابعني للبلمد املسمماهم أو أدائهممم، فممالن ذلمب قممد يشممكل مسموِّوا لتعليممق األعمممال التحضممريية 
رة التشممغيلية حمىت يصمبا امكمان األمممم املتحمدة اختماذ قمرار بشممأن ممدى مالءممة مسممامهة لعمليمة تقيميم القمد

 ذلب البلد أبفراد شرطة لغرض اةدمة يف أي عملية من عمليات السالم.
وقبل أن ينشر البلد املساهم ابلشرطة أول وحدة شرطة مشكلة لعملية سمالم حممددة، تمنظم إدارة  - 61

. ويف هممممذه (34)لممممدعم امليممممداين زايرة إىل البلممممد املسمممماهم قبممممل نشممممر الوحممممدةعمليممممات حفممممظ السممممالم/إدارة ا
 اواالت، يُدمرج فريق تقييم الشرطة املشكلة يف فريق الزايرة السابقة لنشر الوحدات.

وبصمممفة عاممممة، ينبغمممي إجمممراء تقيممميم القمممدرة التنفيذيمممة قبمممل التممماريخ املعتمممزم لنشمممر/تناوط وحمممدات  - 62
رتاوه ممن شمهر إىل شمهرين. وينبغمي إجنماز التقيميم قبمل اتريمخ النشمر مبما ال يقمل عمن الشرطة املشكلة بفرتة ت

شممهر لكفالمممة تمموفر وقمممة كمماف الختممماذ إجمممراءات تصممحيحية يف حالمممة عممدم وفممماء وحممدة الشمممرطة املشمممكلة 
ال جبميمممع املتطلبمممات املتعلقمممة ابلقمممدرة التنفيذيمممة أثنممماء عمليمممة تقيممميم القمممدرة التنتفيذيمممة وإلطممماء ويمممع األعمممم
 التحضريية الضرورية للنشر. وتبلغ شعبة الشرطة البلد املساهم ابلتواريخ املقرتحة، ومبدة التقييم ونطاقه.

__________ 

التوجيهممات بشمممأن املسممائل التأديبيممة املتعلقممة بضمممباف يممرد تعريممف سمموء السمملون اجلسممميم وسمموء السمملون البسمميط يف  (33) 
 .4(، الفقرة DPKO/CPD/DDCPO/2003/001, DPKO/MD/03/00994) الشرطة املدنية واملراقبني العسكريني

المزايرات السممابقة لالنتشمار للبلممدان  إجممراءات التشمغيل املوحممدة: إدارة عمليمات حفممظ السمالم/إدارة الممدعم امليمداين، (34) 
 2017آذار/مممممارس  1املسممممامهة بقمممموات وبوحممممدات الشممممرطة املشممممكلة لعمليممممات األمممممم املتحممممدة وفممممظ السممممالم، 

(2017-04 .) 



19/116 

 17-13256 (A) 

 

ويف حالمممممممة تعهمممممممد البلمممممممد ابملسمممممممامهة بوحمممممممدة شمممممممرطة مشمممممممكلة يف إطمممممممار نظمممممممام األممممممممم املتحمممممممدة  - 63
الوحمدة إىل مسمتوى  قدرات حفظ السالم، جيب إجراء تقيميم القمدرة التنتفيذيمة قبمل أن يتسمىن رفمع لتأهب

  .(35)االنتشار السريع
وينبغي أيضا إجراء تقييم القدرة التنتفيذية عنمد نقمل وحمدة شمرطة مشمكلة ممن منظممة ومري اتبعمة  - 64

(. وينبغمي إجمراء “نقمل التبعيمة”لألمم املتحدة إىل إحدى عمليات السالم )عادة  مما ُتسممل همذه العمليمة 
 الشرطة املشكلة. التقييم قبل نقل تبعية أفراد وحدات

 
 األعمال التحضحية للبلداا املسامهة ابلشرطة  

يقمموم قسممم االختيممار والتعيممني التممابع لشممعبة الشممرطة ابممالغ البلممد املسمماهم ابةطمموات التحضممريية  - 65
 املبينة يف هذا الفرع اليت يتعني أن يتخذها البلد املساهم قبل أن يتسىن نشر فريق تقييم الشرطة املشكلة.

: جيب علمل البلمد املسماهم أبفمراد شمرطة أن أوراق االعتماد الالزمة للموافقة علل املهنيني الطبيني - 66
( أشممهر قبممل نشممر البعثممة، إىل شممعبة اةممدمات الطبيممة التابعممة لألمممم 3يرسممل، يف موعممد ال يتجمماوز ثالثممة )

املوثَّقممة الالزمممة لالسممتعراض  املتحممدة وقسممم الممدعم الطيب/شممعبة الممدعم اللوجسمميت أوراق االعتممماد اوكوميممة
التقمين وإصممدار املوافقمة علممل املموظفني الطبيممني )األطبمماء واملمرضمون( المميت يُنتظرمر نشممرهم ممع وحممدة الشممرطة 
املشممكلة. والوقئممق املطلوبممة مممن أجممل املوافقممة علممل موظممف طمميب هممي الشممهادات والممدبلومات المميت حصممل 

يل لمدى اهليئمات التنظيميمة الوطنيمة ذات الصملة يف  ماالت عليها أثناء تدريبه النظمامي؛ وشمهادات التسمج
املمارسممة األوليممة أو املتخصصممة؛ وتممراخيص ممارسممة املهنممة السممارية يف هممذه اجملمماالت؛ وسممرية ذاتيممة أو بيممان 
للتمماريخ الشخصممي، تُممذكر فيممه بوضمموه تفاصمميل اةممربة العمليممة للموظممف الطمميب، مشممفوعة  ابلتممواريخ. ويممرد 

يل عما يلزم من أوراق اعتماد أساسمية وخمربة مهنيمة لكمل فئمة ممن فئمات املموظفني الطبيمني مزيد من التفاص
. ويعرض املرفق )زاي( يوذجا موحدا ينبغي ملمؤه (36)يف دليل الدعم الطيب للبعثات امليدانية لألمم املتحدة

ابعني للبلممدان املسممامهة ممن أجممل االسمتعراض التقممين للممؤهالت املهنيممة واةمربة املهنيممة للمموظفني الطبيممني التم
 أبفراد شرطة، ُويقدم إىل شعبة اةدمات الطبية وقسم الدعم الطيب.

وجيممممب أن يقمممموم البلممممد املسمممماهم، يف موعممممد أقصمممماه شممممهر واحممممد قبممممل زايرة فريممممق تقيمممميم الشممممرطة  - 67
ويفضممل أن ( أد ه إىل شممعبة الشممرطة، 72-68املشمكلة، بتقممدمي اجملموعممات التاليمة مممن الوقئممق )الفقمرات 

 يكون ذلب إلكرتونيا:
 )انظر املرفق حاء(. املخطط التنظيمي لوحدات الشرطة املشكلة - 68
، ابسممتخدام النممموذج قائمممة أفممراد وحممدات الشممرطة املشممكلة املعممدَّة وفقمما لتقيمميم القممدرة التنفيذيممة - 69

لتاليممة عممن كممل وحممدة مممن المموارد يف املرفممق األول. وجيممب أن تكممون القائمممة كاملممة وأن تتضمممن التفاصمميل ا
 وحدات الشرطة املشكلة اليت ستخضع للتقييم:

__________ 

 1الشمممرطة، السياسمممة بشممأن تشممكيل القممموات/زايرات اسممتقدام  إدارة عمليممات حفممظ السمممالم/إدارة الممدعم امليممداين، (35) 
 (.01-2017) 2017 مارس آذار/

دليمل المدعم الطميب لبعثمات األممم املتحمدة امليدانيمة، الطبعمة الثالثمة  إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين، (36) 
(2015 ،)81-90.  
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تكمموين وحممدة الشممرطة املشممكلة علممل نممو يُبممنيَّ فيممه بوضمموه عنصممر القيممادة والعمليممات،  )أ( 
 والعنصر اللوجسيت والعنصر التنفيذي، وكذلب التاريخ الذي ُشكِّلة فيه الوحدة.

الشممممرطة املشممممكلة: االسممممم ابلكامممممل، ونمممموع  التفاصمممميل التاليممممة عممممن كممممل فممممرد يف وحممممدة )ط( 
اجلمممن ، واتريمممخ املممميالد، ورقمممم بطاقمممة اهلويمممة الوطنيمممة عليهممما صمممورة فوتوورافيمممة أو بطاقمممة 
الشمممممممرطة أو جمممممممواز السمممممممفر الممممممموطين، واتريمممممممخ المممممممدخول يف اةدممممممممة الفعليمممممممة للشمممممممرطة 

كلة، إكمال تدريب الشرطة األساسي(، والرتبة، والوظيفمة يف وحمدة الشمرطة املشم )بعد
وممما إذا كممان الشممخص امموال حبمممل سمماله )ونمموع السمماله النمماري، يف حالممة ختويلممه(، 

 وإذا كان اوال بقيادة مركبة يف منطقة البعثة )نوع املركبة، يف حالة ختويله(.
نفم  التفاصميل جلميمع األفمراد االحتيماطيني يف الوحمدة. وينبغمي أن يقمدم البلمد املسماهم  )ج( 

يف املائمة ممن األفمراد االحتيماطيني  10ة املشكلة نسبة ال تقل عن إىل فريق تقييم الشرط
 يف كل عنصر من عناصر الوحدة.

، ابسممتخدام يمموذج موحممد )انظممر املرفممق ايء(. مممذكرة االعتممماد املنبثقممة عممن تقيمميم القممدرة التنفيذيممة - 70
 ويف املذكرة، يلزم أن يشهد البلد املساهم أبفراد الشرطة خطيا علل ما يلي:

أنمممه خ اختيمممار وحمممدة الشمممرطة املشمممكلة وأفرادهممما بشمممكل أوج، وسيخضمممعون للتمممدريب  )أ( 
 48-40والفقمممرات  29-25المممالزم السمممابق للنشمممر قبمممل زايرة الفريمممق )انظمممر الفقمممرات 

أعاله(. وإىل جانب هذه الشهادة، سيقدم البلد املساهم إىل شعبة الشرطة نسخة ممن 
 بر مج التدريب السابق للنشر.

أن كممممل فممممرد مممممن أفممممراد وحممممدة الشممممرطة املشممممكلة اممممول حبمممممل أي نمممموع مممممن األسمممملحة  )ط( 
الساله اليمدوي الشخصمي أو البندقيمة،  ممل رخصمة وطنيمة سمارية املفعمول وممل  وري

هذا الساله واستعماله، وأن امكانمه محمل همذا السماله واسمتعماله بشمكل آممن، وأنمه 
خدام هممذا السمماله. وجيممب تقممدمي أمسمماء أثبممة، عنممد االقتضمماء، مهارتممه يف الرمايممة ابسممت

 29ويممع أفممراد وحممدات الشممرطة املشممكلة املخممولني حبمممل هممذه األسمملحة )انظممر الفقممرة 
 أد ه(. 117أعاله والفقرة 

أن كممل فممرد مممن أفممراد وحممدة الشممرطة املشممكلة اممول بقيممادة أي نمموع مممن أنممواع املركبممات  )ج( 
دة وطنيمممة سمممارية املفعمممول تؤهلمممه لقيمممادة األخمممرى ومممري املركبمممة العاديمممة،  ممممل رخصمممة قيممما

املركبمممات ممممن النممموع اةمممدد املخمممول بقيادهتممما، وقمممد صمممدرت الرخصمممة قبمممل عمليمممة تقيممميم 
القدرة التنفيذية بسنتني علل األقل، ومتد صالحيتها طيلة فرتة انتشار الفرد يف الوحدة 

كبمة املخمول بقيادهتمما علمل أقمل تقمدير؛ ويُلمّم أبنظممة املمرور العاديمة؛ ويسمتطيع تشمغيل املر 
أبمممان. وجيممب تقممدمي أمسمماء ويممع أفممراد وحممدات الشممرطة املشممكلة املخممولني بقيممادة هممذه 

 أد ه(. 100أعاله والفقرة  28املركبات )انظر الفقرة 
أنمممه مل تسمممبق إدانمممة أي فمممرد ممممن أفمممراد وحمممدة الشمممرطة املشمممكلة جبرميمممة أو االفمممة أتديبيمممة  )د( 

وقموق اإلنسمان أو القممانون المدوج اإلنسماين، وال وضممع أي انتهمان للقمانون الممدوج  أو
فممرد فيهممما للتحقيمممق أو اةاكممممة حاليممما هلمممذه األسمممباط. وإذا سمممبق أن ُأحيمممل أحمممد أفمممراد 

االفممة أتديبيممة، أو اهت ِّممم ابرتكاهبمما أو خضممع أو الوحممدة إىل التحقيممق بسممبب أي جرميممة 
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لممممممد املسممممماهم ابلشممممممرطة أن يقممممممدم للمحاكممممممة بسممممممببها ولكنممممممه مل يُمممممدان، يُطلممممممب إىل الب
معلومات عن التحقيق أو اةاكمة املعنيني. كمما يُطلمب إىل البلمد املسماهم ابلشمرطة أن 
يشممهد أبنممه لممي  علممل علممم بتوجيممه أي ادعمماءات ضممد أفممراده املرشممحني لالنضمممام إىل 
 وحممدة الشممرطة املشممكلة تفيممد أبطممم ارتكبمموا أو شمماركوا، نتيجممة إتيممان عمممل أو االمتنمماع
عن عمل، يف ارتكماط أي أعممال ترقمل إىل مسمتوى انتهاكمات للقمانون المدوج وقموق 

 )أ( أعاله(. 32اإلنسان أو القانون الدوج اإلنساين )انظر الفقرة 
أنمممه مل يسمممبق ألي فمممرد ممممن أفمممراد وحمممدات الشمممرطة املشمممكلة أن تمممورف يف سممموء سممملون  (ه) 

سمممممابقا، مبممممما يف ذلمممممب حممممموادل جسممممميم أثنممممماء أدائمممممه ملهممممممة ممممممن مهمممممام األممممممم املتحمممممدة 
االستغالل واالنتهمان اجلنسميني، أو أُعيمد إىل وطنمه ألسمباط أتديبيمة وُمنِّمع ممن املشماركة 
يف عمليممات السممالم اواليممة أو املسممتقبلية فيممما يتصممل بعمممل مممن أعمممال سمموء السمملون، 

 )ط( أعاله(. 32مبا يف ذلب االستغالل واالنتهان اجلنسيني )انظر الفقرة 
ه مل يسمممممبق ألي قائمممممد ممممممن قمممممادة قممممموات الوحمممممدة أن تلقمممممل تقييمممممما  لمممممألداء بدرجممممممة  أنممممم )و( 

 أعاله(. 33مرضية ةدمة سابقة أداها يف األمم املتحدة )انظر الفقرة  وري
أنممه خ اسممتيفاء املعممايري املطلوبممة يف مرحلممة ممما قبممل نشممر القمموات، علممل النحممو المموارد يف  )ز( 

 (2016) 2272بشممأن تنفيممذ قممرار  لمم  األمممن املرفممق ألممف مممن التوجيهممات العمليممة 
 .(37)الذي يتناول مسألة ارتكاط حفظة السالم لالستغالل واالنتهان اجلنسيني

أن عمليمممة ترشممميا واختيمممار وتمممدريب وحممممدة الشمممرطة املشمممكلة وأفرادهممما خاليمممة مممممن أي  )ه( 
 الفساد و/أو التمييز.شكل من أشكال 

أن أي بيان كاذط يف مذكرة االعتماد أو أي انتهان آخر إلجمراءات التشمغيل املوحمدة  )ف( 
هممممذه ميكممممن أن يرتتممممب عليممممه حرمممممان وحممممدة الشممممرطة املشممممكلة مممممن اةدمممممة يف إحممممدى 

 عمليات حفظ السالم.
ام يممممموذج موحمممممد ممممممذكرات اإلقمممممرار المممممذايت جلميمممممع أعضممممماء وحمممممدة الشمممممرطة املشمممممكَّلة، ابسمممممتخد - 71

 املرفق كاف(. ويف املذكرة، جيب علل كل عضو يف الوحدة اإلقرار خطيا  مبا يلي: )انظر
 ؛أنه مل يرتكب أي جرمية جنائية أو أتديبية، أو أدين هبا أو حوكم عليها )أ( 
أنمممه مل يشمممارن سمممواء ابلفعمممل أو االمتنممماع عمممن الفعمممل، يف ارتكممماط أي انتهمممان للقمممانون  )ط( 

 ؛)أ( أعاله( 32قوق اإلنسان أو القانون الدوج اإلنساين )انظر الفقرة الدوج و
 أنممممممه مل يتممممممورف يف أفعممممممال لسمممممموء السمممممملون اجلسمممممميم يف مهمممممممة سممممممابقة لألمممممممم املتحممممممدة،  )ج( 

مبما يف ذلممب االسممتغالل واالنتهممان اجلنسمميني، ومل مينمع مممن املشمماركة يف عمليممات السممالم 
 ؛لاوالية أو املقبلة بسبب هذه األعما

 أنه مل  صل علل تقييم أداء وري مرض عن اةدمات السابقة يف األمم املتحدة. )د( 

__________ 

و موعممة اتممارة مممن التممدابري  (2016) 2272األمممني العممام، التوجيهممات العمليممة بشممأن تنفيممذ قممرار  لمم  األمممن  (37) 
 ./70/729Aذات الصلة الواردة يف الوثيقة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ar/A/70/729
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ألعضمماء وحممدة الشممرطة املشممكَّلة الممذين خممدموا سممابقا يف األمممم املتحممدة كممأفراد  تقييمممات األداء - 72
 شرطة بصورة فردية، أو قادة لوحدات الشرطة املشكَّلة، أو بصفة أخرى.

ابلنسمممبة لقائمممد وحمممدة الشمممرطة  اإللكمممرتوين املسمممتكملة ألفمممراد الشمممرطة املعممماريناسمممتمارات الطلمممب  - 73
املشمممكَّلة و ئمممب القائمممد وقمممادة الفصمممائل، وكمممذلب ابلنسمممبة لضمممابط العمليمممات وضمممابط االتصمممال وضمممابط 

 اللوجستيات واملوظفني الطبيني والضباف املناوبني.
إذا مل تقممدم هممذه اجملموعممات مممن الوقئممق )انظممر وجيمموز أتجيممل زايرة فريممق تقيمميم الشممرطة املشممكَّلة  - 74

أعمماله( قبممل شممهر واحممد مممن الممزايرة. ولممن يشمممل التقيمميم أثنمماء تقيمميم القممدرات  73إىل  66الفقممرات مممن 
التنفيذية، إال أعضاء الوحدات الذين أدرجة أمسا هم يف قائممة تقيميم القمدرات التنفيذيمة ممن أفمراد وحمدة 

م شمممعبة الشمممرطة قبمممل شمممهر واحمممد علمممل األقمممل ممممن زايرة فريمممق تقيممميم الشمممرطة الشمممرطة املشمممكَّلة وأُبلغمممة هبممم
املشممكَّلة. وال ميكممن إضممافة أمسمماء أعضمماء وحممدات الشممرطة املشممكَّلة إىل القائمممة ممما مل توافممق عليهمما شمممعبة 

 الشرطة بشكل استثنائي.
اه شهر واحد قبمل وجيب علل البلد املساهم أبفراد الشرطة أن يزود شعبة الشرطة، يف موعد أقص - 75

إجممراء تقيمميم القممدرات التنفيذيممة، ابسممم وتفاصمميل االتصممال اةاصممة بضممابط االتصممال المموطين املعممين بعمليممة 
 التقييم الذي سيقوم مبساعدة فريق التقييم يف التخطيط للزايرة وبتيسري عملية تقييم القدرات التنفيذية.

يف ترتيممب االجتماعممات وتزويممد قسممم االختيممار وينبغممي لضممابط االتصممال أن يسمماعد فريممق التقيمميم  - 76
والتعيممني التممابع لشممعبة الشممرطة مسممبقا ، قبممل وصممول فريممق التقيمميم، مبقممرته جلممدول األعمممال وقائمممة أبمسمماء 
اواضرين. وينبغي لشعبة الشرطة أن تشجع البلد املسماهم أبفمراد شمرطة بشمدة علمل القيمام، يف ختمام زايرة 

عمممات لفريمممق التقيممميم ممممع السممملطات املعنيمممة ملناقشمممة كيفيمممة تعزيمممز قمممدرات البلمممد فريمممق التقيممميم، برتتيمممب اجتما
املسمممماهم أبفممممراد الشممممرطة يف  ممممال التممممدريب قبممممل النشممممر وعمليممممة االختيممممار األوج، وكيفيممممة  سممممني مطابقممممة 
وحممممدات الشممممرطة املشممممكَّلة مممممع احتياجممممات عمليممممات السممممالم اواليممممة، ابإلضممممافة إىل نتممممائج عمليممممة تقيمممميم 

 ت التنفيذية.القدرا
وال ميكممن إجممراء تقييمممات القممدرات التنفيذيممة إال بممدعم لوجسمميت وإداري تقدمممه الدولممة املسممامهة  - 77

أبفمممراد الشمممرطة إىل فريمممق تقيممميم وحمممدات الشمممرطة املشمممكَّلة. وقمممد يشممممل همممذا المممدعم، علمممل سمممبيل املثمممال، 
أمممماكن اإلقاممممة املالئممممة )الممميت املسممماعدة يف إصمممدار أتشمممريات المممدخول، وتيسمممري إجمممراءات اهلجمممرة، وحجمممز 

ينبغي أن يدفعها أعضاء فريمق التقيميم(، واومايمة األمنيمة، والنقمل داخمل البلمد، وتموفري املرتومني الشمفويني. 
ولتسممممهيل التحضممممريات إلجممممراء تقيمممميم القممممدرات التنفيذيممممة، أُرفممممق جممممدول موحممممد ألنشممممطة تقيمممميم القممممدرات 

يم التسممهيالت المميت سمميقدمها البلممد املسمماهم أبفممراد شممرطة خممالل التنفيذيممة يف املرفممق الم. ويعممرض املرفممق ممم
 إجراء التقييم.

كممما سمميكفل البلممد املسمماهم أبفممراد شممرطة اسممتعداد ويممع أعضمماء وحممدة الشممرطة املشممكَّلة إلبممراز  - 78
بطاقة هوية وطنية صاوة  ممل صمورة، أو بطاقمة هويمة للشمرطة )ابومروف الالتينيمة( أو جمواز سمفر، أثنماء 

 ملية تقييم القدرات التشغيلية.ع
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 األعمال التحضحية لشعبة الشرطة  
قبمممل انتقمممال فريمممق تقيممميم الشمممرطة املشمممكَّلة إىل البلمممد املسممماهم أبفمممراد شمممرطة، سممميؤكد قسمممم االختيمممار  - 79

والتعيمممني التمممابع لشمممعبة الشمممرطة اكتممممال  موعمممات الوقئمممق املقدممممة ممممن البلمممد املسممماهم أبفمممراد الشمممرطة )انظمممر 
أعمماله(. وابإلضممافة إىل ذلممب، سمموف يتأكممد قسممم االختيممار والتعيممني مممن سمملون وأداء  73إىل  66الفقممرات 

 أعاله(. 33)ط( و  32الفقراتن  أفراد وحدة الشرطة املشكَّلة الذين خدموا سابقا مع األمم املتحدة )انظر
السممممالم ملممممدر  تقيمممميم واسممممتنادا  إىل الرتشمممميحات المممميت يقممممدمها رئممممي  عنصممممر الشممممرطة يف عمليممممة  - 80

القدرات التنفيذية، تقوم شعبة الشرطة بتشكيل فريق تقييم وحدات الشرطة املشكَّلة، وتعيني قائد الفريق، 
وإبمممالغ عمليمممة السمممالم، وتقمممدمي كافمممة التفاصممميل اإلداريمممة الالزممممة مبممما يف ذلمممب املعلوممممات عمممن متطلبمممات 

 والتأشريات. السفر
د أقصاه ثالثة أايم قبل إجمراء تقيميم القمدرات التنفيذيمة، بتزويمد قائمد وتقوم شعبة الشرطة يف موع - 81

فريمممممق تقيممممميم الشمممممرطة املشمممممكَّلة ابملمممممواد الالزممممممة إلجمممممراء تقيممممميم القمممممدرات التنفيذيمممممة، مبممممما يف ذلمممممب اختبمممممار 
 )اختبارات( اللغة، وإحاطته خبصائص عملية تقييم القدرات التنفيذية تلب.

 
 قييم الشرطة املشكَّلةاألعمال التحضحية لفريق ت  

قبممل بمممدء المممزايرة إلجمممراء تقيممميم القمممدرات التنفيذيممة، ينبغمممي أن يطلمممع أعضممماء فريمممق تقيممميم الشمممرطة  - 82
املشكَّلة علل األداء السابق واواج لوحدات الشمرطة املشمكَّلة التابعمة للبلمد املسماهم أبفمراد الشمرطة، مبما يف 

 لوكة للوحدات والعمليات التنفيذية.ذلب أوجه القصور ذات الصلة ابملعدات املم
ويضمممطلع أعضمممماء فريمممق تقيمممميم الشمممرطة املشممممكَّلة ابملسمممؤولية عممممن الرتتيبمممات اإلداريممممة ذات الصمممملة  - 83

 ابلزايرة، مبا يف ذلب اوصول علل التأشريات عند االقتضاء.
 

 عملية تقييم القدرات التنفيذية  
مممع ظممروف البلممد املسمماهم أبفممراد الشممرطة. وبصممفة  يتعممني تكييممف مممدة تقيمميم القممدرات التنفيذيممة - 84

عامة، جيري تقييم القدرات التنفيذية يف موقع البلد املساهم أبفراد الشمرطة، حيم  تتلقمل وحمدات الشمرطة 
املشمممكَّلة تمممدريبها السمممابق للنشمممر. وسممميكفل البلمممد املسممماهم أبفمممراد الشمممرطة أن يكمممون ويمممع أفمممراد وحمممدات 

 يف الوقة اةدد أثناء كامل عملية تقييم القدرات التنفيذية.الشرطة املشكَّلة حاضرين و 
ويف بداية عملية تقييم القدرات التنفيذية، ينبغي لفريمق تقيميم الشمرطة املشمكَّلة أن يشمره اإلجمراء  - 85

بوضوه إىل أفراد وحدة الشرطة املشكَّلة. ويف أثناء تقييم القدرات التنفيذية، تقدم املعلومات ألفراد وحمدة 
الشمرطة املشمكَّلة إمما ابللغمة اإلنكليزيممة أو الفرنسمية أو أبي لغمة أخمرى مممن لغمات األممم املتحمدة الرمسيممة إذا  
كممان أحمممد أعضممماء فريمممق تقيممميم الشمممرطة املشمممكَّلة يمممتقن تلمممب اللغمممة. وسممميوفر البلمممد املسممماهم أبفمممراد الشمممرطة 

 األمر. مرتوني شفويني جلميع أعضاء فريق تقييم الشرطة املشكَّلة إذا لزم
وتتألف عملية تقييم القدرات التنفيذيمة ممن سمة مراحمل، وهمي: التحقمق ممن املعلوممات املقدممة  - 86

من البلد املساهم أبفراد الشمرطة، وتقيميم الكفماءة اللغويمة، واملقابلمة املتعلقمة ابلعمليمات، وتقيميم الكفماءة يف 
 مرين التكتيكي:قيادة املركبات، وتقييم التعامل مع األسلحة والرماية، والت
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 التحقق مرب املعلومات الواردة  
يف بدايممممة عمليممممة تقيمممميم القممممدرات التنفيذيممممة، سمممميتوىل فريممممق تقيمممميم الشممممرطة املشممممكَّلة التحقممممق مممممن  - 87

 املعلومات التالية الواردة من البلد املساهم أبفراد الشرطة:
 .املخطط التنظيمي لوحدة الشرطة املشكَّلة )أ( 
التنفيذيممة. وملزيممد مممن التفاصمميل  وحممدة الشممرطة املشممكَّلة يف تقيمميم القممدراتقائمممة أفممراد  )ط( 

أعمماله. وجيممب علممل كممل  69بشممأن املعلومممات الممالزم إدراجهمما يف القائمممة، انظممر الفقممرة 
 فرد من أفراد وحدة الشرطة املشكَّلة أن يُعّرف بنفسه بواسطة بطاقة هوية صاوة.

التنفيذيمممة. لالطمممالع علمممل مزيمممد ممممن املعلوممممات المممالزم  ممممذكرة تصمممديق تقيممميم القمممدرات )ج( 
 ؛أعاله 70إدراجها يف املذكرة انظر الفقرة 

مممن  مممذكرات اإلقممرار الممذايت جلميممع أفممراد وحممدة الشممرطة املشممكَّلة. لالطممالع علممل مزيممد )د( 
 ؛أعاله 71 التفاصيل بشأن املعلومات الالزم إدراجها يف املذكرات، انظر الفقرة

لكممل مممن قائممد وحممدة الشممرطة املشممكَّلة و ئممب  رات الطلممب اإللكرتونيممة املكتملممةاسممتما )ه( 
القائممد وقممادة الفصممائل، وكممذلب ابلنسممبة لضممابط العمليممات وضممابط االتصممال وموظممف 
اللوجسممتيات واملمموظفني الطبيممني والضممباف املنمماوبني. وعلممل وجممه اةصممول، سمميتحقق 

لضممممباف، وسممممنوات خممممربهتم يف جهمممماز فريممممق تقيمممميم الشممممرطة املشممممكَّلة مممممن عمممممر هممممؤالء ا
الشمممرطة )ابسمممتثناء سمممنوات التمممدريب األساسمممي(، ورتمممبهم، واملهمممام املنجمممزة يف وحمممدات 

 الشرطة املشكَّلة، وفرتات اةدمة السابقة مع األمم املتحدة )إن وجدت(.
 

 تقييم الكفاءة اللغوية  
ئمممد وقممادة الفصمممائل، وكمممذلب جيممب أن وضمممع كممل ممممن قائمممد وحممدة الشمممرطة املشممكَّلة و ئمممب القا - 88

ضابط العمليات وضابط االتصال وضابط اللوجستيات والضباف املناوبني، لتقيميم شمامل للكفماءة اللغويمة 
. ويتمممألف تقيمميم همممؤالء الضممباف ممممن ثالثممة أجمممزاء: اختبممار القمممراءة؛ واختبمممار  (38)أعمماله( 27)انظممر الفقمممرة 

ذي هممو جممزء مممن املقابلممة املتعلقممة ابلعمليممات )انظممر كتابممة التقممارير؛ وتقيمميم مهممارات االتصممال الشممفوي المم
أد ه(. ووضمممع املوظفمممون الطبيمممون وقمممادة املفمممارز للمقابلمممة املتعلقمممة ابلتشمممغيل فقمممط  94إىل  89الفقمممرات 

 أد ه(. 94إىل  92أعاله و  27)انظر الفقرات 
 

 اختبار القراءة  
ئمممد وقمممادة الفصمممائل، وكمممذلب ضمممابط يتلقمممل كمممل ممممن قائمممد وحمممدة الشمممرطة املشمممكَّلة و ئمممب القا - 89

العمليات وضمابط االتصمال وموظمف اللوجسمتيات والضمباف املنماوبني، وثيقمة تصمف حمادق  تواجهمه وحمدة 
أسمئلة  10دقيقمة لقمراءة الوثيقمة واإلجابمة علمل  20للشرطة املشكَّلة يف سياق عمليمات السمالم. ومينحمون 
ي لغة واالحتفاظ بتلمب املالحظمات السمتخدامها يف تتعلق ابوادل. و ق للضباف تدوين مالحظاهتم أب

اختبار كتابة التقارير. ويستخدم مدربو تقييم القمدرات التنفيذيمة مصمفوفة لألسمئلة واألجوبمة لتقيميم اختبمار 

__________ 

 تتعلق عملية التقييم هذه بتقييم الكفاءة اللغوية ألفراد الشرطة املقدمني من اوكومات. (38) 
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إجماابت صمحيحة كحمد أد  الجتيماز اختبمار  7القراءة يف تقييم الكفماءة اللغويمة. و تماج كمل ضمابط إىل 
 ابء(. القراءة )انظر املرفق

 
 اختبار كتابة التقارير  

بعد اختبار القراءة، يستمع كل ممن قائمد وحمدة الشمرطة املشمكَّلة و ئمب القائمد وقمادة الفصمائل،  - 90
وكممذلب ضممابط العمليممات وضممابط االتصممال وضممابط اللوجسممتيات والضممباف املنمماوبني، إىل تسممجيل صممويت 

تممدوين مالحظمماهتم أثنمماء اسممتماع التسممجيل.  يقممدم معلومممات إضممافية عممن اوممادل نفسممه. و ممق للضممباف
دقيقمة لكتابمة تقريمر شمرطة شمامل عمن اومادل.  30و ق هلم تدوين املالحظات أبية لغمة. وميمنا الضمباف 

وينبغمممي أن يتضمممممن التقريممممر ويلخممممص ويمممع وقممممائع اوممممادل املهمممممة. وسممميتم أيضمممما  تقيمممميم اإلمممممالء والنحممممو 
 واألسلوط يف كتابة التقرير.

فريممق تقيمميم الشممرطة املشممكَّلة جبمممع كافممة املالحظممات والتقممارير اةطيممة المميت كتبهمما ضممباف  ويقمموم - 91
وحممدات الشممرطة املشمممكَّلة يف طايممة االختبممار الثممماين. ويسممتخدم مممدربو تقيممميم القممدرات التنفيذيممة مصمممفوفة 

نظمممر املرفمممق ابء(. قياسمممية جملمممموع النقممماف يف تقيممميم اختبمممار كتابمممة التقمممارير ضممممن تقيممميم الكفممماءة اللغويمممة )ا
ن من اللغة أو أعلل يف التمك   B1وينبغي لكل ضابط يف وحدة الشرطة املشكَّلة إظهار قدرة من املستوى 

 لكي ينجا يف اختبار كتابة التقارير ضمن تقييم الكفاءة اللغوية.
 

 املقابلة املتعلقة ابلعمليات  
لة و ئممب القائممد وقممادة الفصممائل وقممادة جُتممرى مقممابالت مممع كممل مممن قائممد وحممدة الشممرطة املشممكَّ  - 92

املفمممارز، وكمممذلب ضمممابط العمليمممات وضمممابط االتصمممال وضمممابط اللوجسمممتيات واملممموظفني الطبيمممني والضمممباف 
تقيمميم مهممارات ‘ 1’املنمماوبني، أثنمماء عمليممة تقيمميم القممدرات التنفيذيممة. وتلمميب املقابلممة هممدفني رئيسمميني، مهمما: 

تقيمميم املعممارف واملهمارات املهنيممة للضممباف وكممذلب ‘ 2’ملشممكَّلة؛ االتصمال الشممفوي لضممباف وحممدة الشمرطة ا
معمممرفتهم ابملعمممايري املتعلقمممة ابلسممملون املهمممين. وجيممموز ملمثمممل البلمممد املسممماهم أبفمممراد الشمممرطة حضمممور املقمممابالت 

 بصفة مراقب إذا روب البلد املساهم أبفراد الشرطة يف ذلب، ولكن لن يسما له ابلتدخل يف املقابلة.
ثنممماء املقابلمممة، يقممموم ممممدرط )ممممدربو( تقيممميم القمممدرات التنفيذيمممة بسمممؤال ضمممابط وحمممدة الشمممرطة وأ - 93

املشممكَّلة  موعمممة ممممن األسمممئلة العاممممة عمممن املعمممارف واملهمممارات املهنيمممة الالزممممة يف عمليمممات السمممالم املعقمممدة 
عممممن املعممممارف كممممما يسمممأل املممممدرط )املممممدربون( الضممممابط )ج( أعمممماله(.  )أ( و 26واملتكاملمممة )انظممممر الفقممممرة 

)د( أعماله(.  26واملهارات اةددة املطلوبة يف الوظيفة اليت سيشغلها يف وحدة الشرطة املشكَّلة )انظر الفقرة 
وعالوة علل ذلب، ُيسأل وحدة الشرطة املشكَّلة عن فهمه للمعايري املتصملة ابلسملون املهمين، مبما يف ذلمب 

واالنضباف، ومعايري وسياسمة عمدم التسماما إطالقما  بشمأن القيم األساسية لألمم املتحدة، ومعايري السلون 
أعممماله(. ويف حالمممة نقمممل الضمممابط إىل منصمممب آخمممر يف  31االسمممتغالل واالنتهمممان اجلنسممميني )انظمممر الفقمممرة 

عنصر القيادة يف وقة الحق ممن تقيميم القمدرات التنفيذيمة، جيمب إبمالغ شمعبة الشمرطة بمذلب، وجيمب أن 
الضابط بشمأن املعمارف واملهمارات اةمددة املطلوبمة يف الوظيفمة الميت يشمغلها  جتري عملية السالم مقابلة مع

 ابلعمليات. كيفية إجراء املقابالت املتعلقة  اآلن. ويقدم املرفق )نون( دليال  مفصال  عن
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ويسممتخدم مممدرط )مممدربو( تقيمميم القممدرات التنفيذيممة مصممفوفات قياسممية جملممموع النقمماف يف تقيمميم  - 94
ل الشممفوي لضممابط وحممدة الشممرطة املشمكَّلة )انظممر امللحممق ابء( ومسممتواه مممن املعرفممة املهنيممة مهمارات االتصمما

 للمرفق نون(. 1ومدى فهمه للمعايري املتعلقة ابلسلون املهين )انظر التذييل 
 

 تقييم الكفاءة يف نيادة املركبات  
كبمة عاديمة يف عمليمات السمالم جيب علل ويع أفراد وحدة الشرطة املشكَّلة املأذون هلم بقيادة مر  - 95

أن جيتازوا تقييم الكفاءة يف قيادة املركبات العادية. وجيب علل أفراد وحدات الشمرطة املشمكَّلة املمأذون هلمم 
بقيممادة املركبممات األخممرى أن جيتممازوا أيضمما  تقيمميم الكفمماءة يف قيممادة املركبممات العاديممة وأن يسممتوفوا املتطلبممات 

 اةدد من املركبات ذات الصلة.اإلضافية املتعلقة ابلنوع 
 

 املركبات العادية  
جيمممب علمممل ويمممع أفمممراد وحمممدات الشمممرطة املشمممكَّلة املمممأذون هلمممم بقيمممادة املركبمممات العاديمممة اسمممتيفاء  - 96

متطلبممممات القيممممادة املنصممممول عليهمممما يف إجممممراءات التشممممغيل املوحممممدة بشممممأن تقيمممميم أفممممراد الشممممرطة املقممممدمني 
 :اوكومات من
بدايممة تقيمميم الكفمماءة يف القيممادة، جيممب علممل عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة أن يُعممّرف بنفسممه ويف  - 97

صمورة، إذا   لفريق تقييم الشرطة املشكَّلة بواسطة رخصة قيادة وطنية صاوة صادرة ابألجبدية الالتينيمة )ممع
ألقممل مممن إجممراء كممان ذلممب الزممما يف البلممد املسمماهم أبفممراد الشممرطة(، تكممون قممد صممدرت قبممل سممنتني علممل ا

تقييم القدرات التنفيذية، وتكون صاوة علل األقمل طموال ممدة نشمر أفمراد وحمدة الشمرطة املشمكَّلة. وجيمب 
أن تكون رخصة القيادة األصلية مصحوبة برتوة رمسية تعدها سلطات البلمد املسماهم أبفمراد الشمرطة إذا مل 

األمم املتحدة، تعترب رخص القيادة العسمكرية ومري  تكن صادرة ابألجبدية الالتينية. وألسباط تتعلق بتأمني 
م يف املركبمة واختبمار القيمادة علمل كافية. ويتألف تقييم الكفاءة يف القيمادة ممن جمزأين، مهما: اختبمار المتحك  

 جيم(: الطريق )لالطالع علل مزيد من التفاصيل، انظر املرفق
الشممرطة املشممكَّلة أن يثبممة قدرتممه علممل  ، جيممب علممل عضممو وحممدةم يف املركبممةاختبممار الممتحك  ففممي  - 98

الرجممموع إىل اةلمممف مبركبمممة رابعيمممة المممدفع ويدويمممة التعشممميق وأن يوقفهممما أبممممان يف حيمممز قياسمممي للقيمممادة يف 
للمرفمق جميم. وميمنا عضمو وحمدة الشمرطة املشمكَّلة المذي يفشمل  2و  1دقمائق، وفقما  للتمذييلني  5وضمون 

ة أخمرى. وُيسمتبعد عضمو وحمدة الشمرطة املشمكَّلة المذي يفشمل يف هذا االختبار من فوره علل فرصمة واحمد
 مرتني يف اختبار التحكم يف املركبة، وال جيوز قبوله يف اختبار القيادة علل الطريق.

ويف اختبممار القيممادة علممل الطريممق، يُتوقممع مممن عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة أن يثبممة قدرتممه علممل  - 99
وسممُيجرى اختبمار القيممادة حممني تكمون حركممة املمرور خفيفممة. وسمميّتبع  القيمادة أبمممان علمل طريممق حمممدد سملفا.

للمرفمممق جممميم يف تقيممميم مهمممارات القيمممادة لعضمممو وحمممدة  4و  3ممممدرط تقيممميم القمممدرات التنفيذيمممة التمممذييلني 
 الشرطة املشكَّلة.

 
 املركبات األخرى  

ممن املركبمات أن يفمي أيضما  جيب علل عضو وحدة الشرطة املشكَّلة املأذون له بقيادة أي نموع آخمر  - 100
(. وابإلضمممافة إىل 99إىل  96ابملتطلبمممات املنصمممول عليهممما يف قيمممادة املركبمممات العاديمممة )انظمممر الفقمممرات ممممن 
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ذلممب، جيممب أن يكممون لممدى عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة رخصممة قيممادة وطنيممة سممارية املفعممول تؤهلممه لقيممادة 
تكون قد صمدرت قبمل إجمراء تقيميم القمدرات التنفيذيمة بسمنتني النوع اآلخر من املركبات املأذون له بقيادهتا، و 

علل األقل، وتكمون صماوة علمل األقمل طموال ممدة نشمر عضمو وحمدة الشمرطة املشمكَّلة. كمما جيمب أن يكمون 
لدى عضو وحدة الشرطة املشكَّلة شهادة من البلد املساهم أبفراد الشمرطة تثبمة درايتمه أبنظممة املمرور العاديمة 

 )ج( أعاله(. 70ذن له بقيادهتا أبمان )انظر الفقرة ؤ را  علل تشغيل املركبة اليت يُ وأن يكون قاد
 

 اختبار القيادة يف منطقة البعثة  
نظرا  ألن ظروف القيادة والطرق يف منطقة البعثمة ختتلمف علمل األرجما عمن الظمروف السمائدة يف  - 101

لة املنتشرة املمأذون هلمم ابلقيمادة اجتيماز اختبمار البلد األصلي، يُطلب من ويع أفراد وحدات الشرطة املشكَّ 
. ويف االختبمار، جيمب علمل (39)قيادة آخر يف منطقة البعثة للحصول علل رخصة قيمادة ممن األممم املتحمدة

عضو وحدة الشرطة املشكَّلة أيضا  أن يثبة قدرته علل التعامل مع ويع األجزاء التقنية املساعدة للمركبة 
أو األدوات اهليدروليكيممة أو املعممدات اةاصممة بنمماقالت األفممراد املدرعممة. وينبغممي إجممراء مثممل خممزا ت امليمماه 

 االختبار خالل أول مخسة أايم عمل من الوصول إىل منطقة البعثة.
وابلنظر إىل عدد األفراد املوجودين يف البعثات الذين  تاجون إىل رخص القيادة واملسافات الميت  - 102

يقوم كبري موظفي النقل يف البعثة مبنا اإلذن لقمادة وحمدات الشمرطة املشمكَّلة، ممن  يتعني قطعها، جيوز أن
خالل موظفي النقل اآلج التابعني هلم، لتقييم أفراد الشرطة املشمكَّلة التمابعني هلمم، والتأكمد ممن أطمم قمد خ 

 تحدة.إرشادهم واختبارهم وأطم يستوفون ويع متطلبات التأهيل األخرى لسائقي األمم امل
وممممع ذلمممب، يتمتمممع كبمممري مممموظفي النقمممل بسممملطة طائيمممة يف إصمممدار رخمممص األممممم املتحمممدة لقيمممادة  - 103

املركبات. ويتعني علل موظف النقل اآلج التابع لوحدة الشرطة املشكَّلة أن جيتمع بكبري موظفي النقل يف 
مراقبمة واسمتخدام مركبمات أقرط وقة ممكن بعد وصوله إىل منطقة البعثة، من أجل االطمالع علمل قواعمد 

األمممم املتحممدة، قبممل أن تذن لممه كبممري ممموظفي النقممل بتجهيممز طلبممات اوصممول علممل رخممص األمممم املتحممدة 
لقيادة املركبات. وينبغي ملكتب كبمري مموظفي النقمل أن وتمرب موظمف النقمل اآلج وُيصمدر لمه رخصمة األممم 

 لوحدة الشرطة املشكَّلة. عتمدتبار املاعتماده کموظف االخ يتماملتحدة لقيادة املركبات،   
ويف حالة إخفاق عضو يف وحدة الشرطة املشكَّلة املنتشرة يف االختبمار العملمي األوج للقيمادة يف  - 104

منطقممة البعثممة، جيممري إبالوممه عممن سممبب )أسممباط( الفشممل و ممق لممه إجممراء اختبممارين آخممرين. وميكممن إجممراء 
يف وحممدة الشممرطة  ضممويمموم عمممل بعممد االختبممار األوج، لكممن الع 15االختبممارين الثمماين والثالمم  يف وضممون 

املشمكَّلة ال ُيسممما لممه اعممادة االختبمار إال مممرة واحممدة يف وضممون مخسمة أايم عمممل. وتبعمما للظممروف، جيمموز 
لكبري موظفي النقل أن يتنازل عن همذه الشمروف علمل أسماس اسمتثنائي. وبعمد الفشمل للممرة الثانيمة، ميكمن 

القيادة وقد يتعني عليه تقدمي دليل علل  للضو وحدة الشرطة املشكَّلة أن يتلقل تدريبا  عأن يُطلب من ع
ذلمب قبمل قبولمه إجمراء االختبممار الثالم . وال يعطمل عضمو وحمدة الشممرطة املشمكَّلة المذي يفشمل يف اختبممار 

__________ 

املركبات اليت تستلزم رخصة األمم املتحدة لقيادة املركبات هي ويع مركبات األممم املتحمدة، سمواء املقدممة بلوحمات  (39) 
تسجيل حملية أو بلوحات أرقام األممم املتحمدة املنطبقمة علمل البعثمة، مثمل املعمدات اململوكمة لألممم املتحمدة واملعمدات 

قصممرية أو طويلممة األجممل، ويشمممل ذلممب املركبممات املدرعممة واملعممدات  اململوكممة للوحممدات، واملركبممات املسممتأجرة بعقممود
املتنقلة الميت ُتشمغلها الوحمدات. انظمر دليمل إدارة عمليمات حفمظ السمالم/إدارة المدعم امليمداين، إدارة النقمل المربي يف 

 .187(، الفقرة DPKO/DFS/2013.06) 2014شباف/فرباير  1امليدان، 
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ير دعمممممم القيمممممادة داخمممممل البعثمممممة لمممممثالل ممممممرات أيمممممة حمممممماوالت أخمممممرى، مممممما مل ُممممممنا لمممممه اسمممممتثنائيا  ممممممن ممممممد
الشممرطة املشممكَّلة إىل وظيفممة وممري قيممادة املركبممات أو  وحممدةالبعثممات/رئي  دعممم البعثممة. وجيممب نقممل عضممو 

 إعادته إىل الوطن علل حساط البلد املساهم أبفراد الشرطة.
طلمب ”وميكن حصول أفراد وحدات الشرطة املشكَّلة علل رخمص قيمادة املركبمات مبملء اسمتمارة  - 105

، وتقمدميها إىل كبمري مموظفي “لنقل للحصول علل رخصة األمم املتحمدة لقيمادة املركبماتمن كبري موظفي ا
لقيممادة  تحممدة. وتكمون رخصممة األمممم امل(40)النقمل، وهنممان نسممخة مرفقممة ممن هممذه االسممتمارة يف املرفممق سممني

مها يف املركبات صاوة فقط لتشغيل املركبات العاملة يف البعثمة الميت صمدرت ممن أجلهما، وال جيموز اسمتخدا
 بعثات األمم املتحدة األخرى. وجيب أثناء عملية تسجيل املغادرة، إلغاء أي رخصة من هذا القبيل.

 
 القدرة علا استعمال األسلحة والرماية تقييم  

جيب علل عضو وحمدة الشمرطة املشمكَّلة المذي سميحمل سمالحا  ممأذو   بمه يف عمليمة السمالم أن  - 106
علممل اسممتعمال األسمملحة والرمايممة، جُيريممه ابسممتخدام سمماله مممن النمموع والعيمممار  جيتمماز اختبممارا لتقيمميم قدرتممه

مممن  ثممرالممذي سمميحمله يف عمليممة السممالم. وجيممب علممل عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة الممذي سمميحمل أك
سمماله واحممد أن يممنجا يف تقيمميم قدرتممه علممل اسممتخدام كممل واحممد مممن تلممب األسمملحة والرمايممة بواسممطتها. 

 ييم اتلفة علل األسلحة اليدوية والبنادق ووريها من أنواع األسلحة:وتنطبق إجراءات تق
 

 اليدوية األسلحة  
يتعممني علممل عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة املممأذون لممه حبمممل السمماله اليممدوي اسممتيفاء متطلبممات  - 107

تقيميم أفمراد  القدرة علل استعمال األسلحة والرماية علل النحمو املبمني يف إجمراءات التشمغيل املوحمدة بشمأن
 الشرطة املقدمني من اوكومات. ويتألف التقييم من جزأين:

، جيممب علممل عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة أن يثبممة اختبممار القممدرة علممل اسممتعمال األسمملحةيف  - 108
لفريق تقييم الشرطة املشكَّلة قدرته علل االستعمال اآلمن للسماله اليمدوي. وينبغمي لعضمو وحمدة الشمرطة 

ذلمب،  ممنأن يكون قادرا  علمل تنظيمف أسمطوانة مسمدس أبممان يف وضمون دقيقمة واحمدة. وبمدال   املشكَّلة
ينبغممي لعضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة أن يقمموم بتفكيممب مسممدس وإعممادة تركيبممه يف وضممون ثممالل دقممائق. 

طماء ويؤدي إخفاق عضو وحدة الشرطة املشكَّلة يف اختبار القمدرة علمل اسمتعمال األسملحة إىل إقصمائه وإ
فالنممه ينتقممل إىل  مممان،التقيمميم فممورا . ويف حممال جنمماه عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة يف اسممتعمال السمماله أب

 اختبار الرماية.
 ة إشمراف املمدرط املعمين ابألسملحة الناريمة يف البلمد املسماهم أبفمراد  اختبار إطالق الناروجُيرى  - 109

لتنفيذيمة. وال جيموز  مة أي ظمرف ممن الظمروف ملمدرط الشرطة، ويراقبه مدرط ممن فريمق تقيميم القمدرات ا
أبفمراد الشمرطة، وأن يعطمي  اهمتقييم القدرات التنفيذية أن  مل حممل ممدرط األسملحة الناريمة يف البلمد املسم

أوامممر مباشممرة إىل عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة الممذي وضممع الختبممار إطممالق النممار. ويقمموم مممدرط تقيمميم 

__________ 

لومممات عممن إجممراءات االختبممار املتعلقممة برخصممة القيممادة لسممائقي األمممم املتحممدة، انظممر لالطممالع علممل مزيممد مممن املع (40) 
 2014شمممباف/فرباير  1دليمممل إدارة عمليمممات حفمممظ السمممالم/إدارة المممدعم امليمممداين، إدارة النقمممل المممربي يف امليمممدان، 

(DPKO/DFS/2013.06 الفقرات ،)243إىل  186 . 
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ميتثممل لقواعممد السممالمة اةاصممة  اء أي عضممو مممن أفممراد وحممدة الشممرطة املشممكَّلة الالقممدرات التنفيذيممة اقصمم
 . وجيرى اختبار إطالق النار يف خطوتني:مانحبقل الرماية أو وفق يف استعمال الساله اليدوي أب

، جيممب علممل عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة إطممالق ممما  موعممه مخمم  اةطمموة األوىليف  )أ( 
سمم ممن مسمافة مخسمة أمتمار. وجيمب أن  45× سمم  45حبجمم رصاصات علل هدف 

يكممون املسممدس يف قِّرابممه قبممل وبعممد كممل طلقممة،  ممة إشممراف املممدرط املعممين ابألسمملحة 
الناريممة يف البلممد املسممماهم أبفممراد الشمممرطة. ومُيممنا العضممو فمممرتة زمنيممة أقصممماها مخمم  ثممموان  

ر. وللممرور إىل اةطمموة لكمل طلقمة، مممن إخمراج املسمدس مممن قِّرابمه إىل حمني إطممالق النما
الثانيممة مممن اختبممار إطممالق النممار، جيممب علممل عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة أن يصمميب 

 ؛اهلدف مبا ال يقل عن أربع طلقات من أصل مخ 
، جيمب علمل عضمو وحمدة الشمرطة املشمكَّلة إطمالق مما  موعمه مخم  اةطوة الثانيةويف  )ط( 

مسممافة سممبعة أمتممار. وسمموف سممم مممن  45× سممم  45رصاصممات علممل هممدف حبجممم 
يكممون املسممدس يف وضممع املممنخفا املتأهممب قبممل وبعممد كممل طلقممة. ومُيممنا العضممو فممرتة 

يف وضممع املممنخفا  سممدسزمنيممة أقصمماها مخمم  ثمموان  لكممل طلقممة، ُ سممب مممن وجممود امل
املتأهب إىل حني إطالق النار. وخالل االختبار، ينبغي لعضو وحمدة الشمرطة املشمكَّلة 

يف وضممع إطممالق النممار عنممدما تمممره بممذلب املممدرط املعممين ابألسمملحة أن جيعممل املسممدس 
 النارية يف البلد املساهم أبفراد الشرطة.

ولكي جيتماز عضمو وحمدة الشمرطة املشمكَّلة اختبمار القمدرة علمل اسمتعمال األسملحة اليدويمة وإطمالق  - 110
لقات يف كال اةطموتني، وأن النار، جيب أن يصيب اهلدف مبا ال يقل عن تسع طلقات من  موع العشر ط

إخفمماق الطلقممة  ليظهممر قدرتممه علممل االسممتعمال اآلمممن للسمماله اليممدوي يف ويممع مراحممل االختبممار. ويف حمما
ألسباط تقنية خارجة عن سيطرة عضو وحدة الشرطة املشكَّلة، فالنه  صمل علمل فرصمة قنيمة إلجمراء اختبمار 

ت التنفيذيمممة مصمممفوفة تقيممميم قياسمممية لتقيممميم مهمممارات إطمممالق النمممار. ويسمممتخدم ممممدرط )ممممدربو( تقيممميم القمممدرا
 استعمال األسلحة وإطالق النار لدى أفراد وحدة الشرطة املشكَّلة )انظر املرفق دال(.

 
 البنادق  

جيب علل عضو وحدة الشرطة املشكَّلة املأذون له حبمل البنمادق اسمتيفاء متطلبمات القمدرة علمل  - 111
 يت جيري تقييمها يف جزأين:استعمال األسلحة والرماية، ال

، جيب علل عضو وحدة الشرطة املشكَّلة أن يثبمة لفريمق اختبار القدرة علل استعمال األسلحةيف  - 112
تقييم الشرطة املشمكَّلة قدرتمه علمل االسمتعمال اآلممن للبنمادق لكمي ميمر إىل اختبمار إطمالق النمار. وجيمب علمل 

يف وضمون مخم  دقمائق.  هماعلمل تفكيمب البندقيمة وإعمادة تركيب عضو وحدة الشمرطة املشمكَّلة أن يكمون قمادرا  
ويممؤدي إخفمماق عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة يف اختبممار القممدرة علممل اسممتعمال األسمملحة إىل إقصممائه وإطمماء 

 التقييم فورا . ويف حال جناحه يف استعمال البندقية أبمان، فالنه ينتقل إىل اختبار إطالق النار.
 ة إشمراف املمدرط املعمين ابألسملحة الناريمة يف البلمد املسماهم أبفمراد  ر إطالق الناراختباوجُيرى  - 113

الشرطة، ويراقبه مدرط ممن فريمق تقيميم القمدرات التنفيذيمة. وال جيموز  مة أي ظمرف ممن الظمروف ملمدرط 
وأن يعطمي  أبفمراد الشمرطة، اهمتقييم القدرات التنفيذية أن  مل حممل ممدرط األسملحة الناريمة يف البلمد املسم

أوامممر مباشممرة إىل عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة الممذي وضممع الختبممار إطممالق النممار. ويقمموم مممدرط تقيمميم 
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ميتثممل لقواعممد السممالمة اةاصممة  القممدرات التشممغيلية اقصمماء أي عضممو مممن أفممراد وحممدة الشممرطة املشممكَّلة ال
 إطالق النار يف خطوتني: حبقل الرماية أو وفق يف استعمال البندقية أبمان. وجُيرى اختبار

، جيمب علمل عضمو وحمدة الشمرطة املشمكَّلة إطمالق مما  موعمه مخم  اخلطوة األوىليف  )أ( 
سممم مممن مسممافة  68× سممم  45رصاصممات، يف وضممعية الوقمموف، علممل هممدف حبجممم 

 مرتا . ومُينا العضو فرتة زمنية أقصاها مخ  ثوان  لكل طلقة. 25
عضو وحدة الشرطة املشمكَّلة إطمالق مما  موعمه مخم  ، جيب علل اخلطوة الثا يةويف  )ط( 

ممممرتا ، يف وضمممعية  30سمممم ممممن مسمممافة  68× سمممم  45رصاصمممات علمممل همممدف حبجمممم 
اجلثممو علممل الممركبتني أو االنبطمماه علممل األرض. ويقممرر مممدرط تقيمميم القممدرات التنفيذيممة 

اها مخم  مُيمنا العضمو فمرتة زمنيمة أقصم رى،الوضعية الميت جُيمرى فيهما االختبمار. وممرة أخم
 ثوان  لكل طلقة.

ولكي جيتماز عضمو وحمدة الشمرطة املشمكَّلة اختبمار القمدرة علمل اسمتعمال البنمادق وإطمالق النمار،  - 114
جيممب أن يصمميب اهلممدف مبمما ال يقممل عممن  مماين طلقممات مممن  ممموع العشممر طلقممات يف كممال اةطمموتني، وأن 

ألسمباط  لقمةالختبمار. ويف حمال إخفماق الطيظهر قدرته علل االستعمال اآلمن للبندقية يف ويمع مراحمل ا
تقنية خارجة عن سيطرة عضو وحدة الشرطة املشكَّلة، مينا فرصة قنية إلجراء اختبار الرمايمة. ويسمتخدم 
مدرط )مدربو( تقييم القدرات التنفيذية مصفوفة تقييم قياسية لتقييم مهارات استعمال األسلحة وإطالق 

 دال(. املرفق شكَّلة )انظرالنار لدى أفراد وحدة الشرطة امل
و صل عضو وحدة الشرطة املشكَّلة الذي أخفق مرة واحمدة يف اختبمار إطمالق النمار ابسمتعمال  - 115

السمماله اليممدوي أو البندقيممة علممل فرصممة أخممرى يف طايممة اوصممة، عقممب تممدريب تعويضممي قصممري يف حقممل 
 ملساهم أبفراد الشرطة.الرماية جيريه املدرط املعين ابألسلحة النارية يف البلد ا

وال ميكن نشر عضو وحدة الشرطة املشكَّلة الذي فشل بصفة طائية يف تقييم القدرة علل استعمال  - 116
 األسلحة وإطالق النار كعضو يف عنصر القيادة والعمليات أو العنصر التنفيذي لوحدة الشرطة املشكَّلة.

 
 األنواع األخرى من األسلحة  

ن أيمممة وحمممدة شمممرطة مشمممكَّلة ممممأذون هلممما حبممممل أي نممموع ممممن أنمممواع األسممملحة، ومممري جيمممب أن تكمممو  - 117
السمماله اليممدوي أو البندقيممة، مثممل الرشمماة أو بندقيممة القناصممة أو جهمماز إطممالق الغممازات املسمميلة للممدموع 

مسدس صعق كهرابئي، قمد تلّقمة ممن البلمد املسماهم أبفمراد الشمرطة شمهادة  تثبمة قمدرهتا علمل التعاممل  أو
هممذا النمموع ممن السمماله بشممكل آممن وتثبممة كممذلب، عنمد االقتضمماء، أطمما قمد برهنممة علممل مهاراهتمما يف ممع 

 ابء أعاله(. 70الرماية ابستخدامه )انظر الفقرة 
 

 تفتيش األسلحة واملعدات األخرى  
ت ال يتم تفتيش األسلحة واملعدات اململوكة للوحدات إال يف سياق الزايرة السابقة لنشمر الوحمدا - 118

اليت  دل إما قبل املرة األوىل اليت يتم فيهما نشمر وحمدة شمرطة مشمكَّلة ممن بلمد مسماهم أبفمراد الشمرطة يف 
عمليممة وفممظ السممالم أو قبممل نقممل تبعيممة وحممدة الشممرطة املشممكَّلة مممن منظمممة وممري اتبعممة لألمممم املتحممدة إىل 
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ات تلمميّب املتطلبمات التنفيذيممة ويهمدف هممذا التفتميش إىل التأكمد مممن أن املعمد .(41)إحمدى عمليمات السممالم
المميت تقتضمميها بيئممة عمليممة السممالم املعنيممة. وتسرتشممد الممزايرة السممابقة لنشممر الوحممدات، يف عمليممة التفتمميش، 

 ابألحكام الواردة يف مشروع مذكرة التفاهم بني األمم املتحدة والبلد املساهم أبفراد الشرطة.
 

 التمريرب التكتيكي  
املتطلبات الفردية يف  ال القدرة التنفيذية الميت جيمب أن يسمتوفيها فمرادى األعضماء ابإلضافة إىل  - 119

يف وحدات الشمرطة املشمكَّلة لكمي يكونموا ممؤهلني للخدممة يف عمليمات حفمظ السمالم، يتعمني علمل وحمدة 
ها الشمممرطة املشمممكَّلة أن تثبمممة مبجموعهممما لفريمممق تقيممميم الشمممرطة املشمممكَّلة، خمممالل ممممرين تكتيكمممي، اسمممتيفاء

ملتطلبممات القممدرة التنفيذيممة للوحممدات. وجُيممررى التمممرين التكتيكممي ابالسممتناد إىل املممواد التدريبيممة املتخصصممة 
. ويتعني علل وحدة الشرطة املشكَّلة أن تربهن، طوال التمرين، علمل (42)املتاحة لوحدات الشرطة املشكَّلة

 قدرهتا علل تطبيقها.فهمها للطرق واألساليب الواردة يف املواد التدريبية وعلل 
ويف بدايمممة تقيممميم القمممدرة التنفيذيمممة، يتلقمممل قائمممد وحمممدة الشمممرطة املشمممكَّلة اثنمممني ممممن أواممممر املهمممام.  - 120

واستنادا إىل هذين األمرين، يتعني علل وحدة الشرطة املشكَّلة وضع مارين تربهن من خالهلما علمل قمدرهتا 
املسممامهة يف محايممة املممدنيني؛ ودعممم عمليممات الشممرطة المميت علممل محايممة ممموظفي األمممم املتحممدة وممتلكاهتمما؛ و 

تتطلممب اسممتجابة  مممن الوحممدات املشممكَّلة أو قممدرات  متخصصممة تفمموق قممدرات فممرادى أفممراد الشممرطة )انظممر 
 أعاله(. 46إىل  40الفقرات من 

ولالضممطالع هبممذه املهمممام، يتعممني علمممل وحممدة الشممرطة املشمممكَّلة أن تممربهن، بصمممفة خاصممة، علمممل  - 121
أسمماليب عممممل الشممرطة اةاصمممة هبممما يف عمليممات حفمممظ السمممالم، وعلممل قمممدرهتا علمممل حفممظ النظمممام العمممام. 
وتربهن وحدُة الشرطة املشمكَّلة علمل أسماليب عممل الشمرطة اةاصمة هبما علمل مسمتوى مفمرزة واحمدة )وهمي 

ن أعضممماء جممماهزين للعمليمممات(. وتشمممار  10أصمممغر الوحمممدات الممميت ميكمممن نشمممرها وتتمممألف علمممل األقمممل ممممن 
وحمممممدة الشمممممرطة املشمممممكَّلة برمتهممممما حمممممني تمممممربهن علمممممل قمممممدراهتا يف حفمممممظ النظمممممام العمممممام و/أو علمممممل قمممممدراهتا 
املتخصصمممممة. لالطمممممالع علمممممل تعليممممممات مفصَّممممملة بشمممممأن األممممممور الممممميت ينبغمممممي أن يشمممممتمل عليهممممما التممممممرين 

 التكتيكي، انظر املرفق )عني(.
ذيممة، يف تقيمميمهم للتمممرين التكتيكممي، مصممفوفة  ويسممتخدم املممدرِّبون املكلفممون بتقيمميم القممدرة التنفي - 122

موحممممدة يممممتم مممممن خالهلمممما تقيمممميم مهممممارات وحممممدة الشممممرطة املشممممكَّلة وقممممدراهتا التقنيممممة؛ وتالمحهمممما التشممممغيلي؛ 
وترتيباهتمما يف القيممادة والممتحكم، وقممدراهتا يف التواصممل؛ ومممدى إملامهمما ابملعممدات املسممتخدرمة؛ ومممدى تقيممدها 

جممممراءات ذات الصمممملة، وال سمممميما ابلتوجيممممه املتعلممممق ابالحتجمممماز وعمليممممات ابلسياسممممات والتوجيهممممات واإل
التفتمميش واسممتعمال القمموة، وممما يتصممل بممذلب مممن قواعممد وإجممراءات السممالمة واألمممن. ولكممي تممنجا وحممدة 
ين إليهممما، وأن  صمممل، علمممل  الشمممرطة املشمممكَّلة يف التممممرين التكتيكمممي، جيمممب أن تنجمممز أممممرري املهمممام املسمممندر

 للمرفق عني(. 1يف كل فئة من فئات مصفوفة التقييم )انظر التذييل  “كافية”رجات األقل، علل د

__________ 

تشممرين األول/أكتممموبر  5، السياسممة العامممة: الممزايرات السممابقة للنشممربشممأن إدارة عمليممات حفممظ السممالم، التوجيممه  (41) 
2005 (2400/MIL/POL/0502). 

لة (42)  وهممي متاحممة )ابإلنكليزيممة( علممل  ،2017آذار/مممارس  16، املممواد التدريبيممة املتخصصممة لوحممدات الشممرطة املشممكَّ
 .http://research.un.org/stm/fpupackageالرابط التاج: 

https://undocs.org/ar/http:/research.un.org/stm/fpupackage
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أمممما التقيممميم التكتيكمممي للقمممدرات املتخصصمممة الممميت تلممميب وظيفمممة  معينمممة ممممن وظمممائف اةمممرباء، مثمممل  - 123
 الكممالط البوليسممية أو تقممدمي الممدعم يف  ممال اومايممة أو وحممدات األسمملحة واألسمماليب التكتيكيممة اةاصممة،
فُيجممرى بشممكل منفصممل مممن قِّبممل املممدربني املكلفممني بتقيمميم القممدرة التنفيذيممة املتخصصممني يف ذلممب اجملممال. 

مل يوجممد مممدرط مكلممف بتقيمميم القممدرة التنفيذيممة مممن ذوي اةممربة املطلوبممة يف اجملممال املعممين، جمماز ضممم  فممالذا
ممد إىل فريممق تقيمميم الشممرطة املشممكَّلة لكممي يقممدم  الممدعم يف عمليممة تقيمميم القممدرة خبممري مممن الشممرطة وممري معتمر

 التنفيذية، ال سيما فيما يتعلق ابلتقييم التكتيكي.
 

  تائج تقييم القدرة التنفيذية وصالحية التقييم  
بقوم فريق تقييم الشرطة املشكَّلة بتجميع النتائج، عند طاية تقييم القدرة التنفيذيمة. ويقموم رئمي   - 124

داد تقرير تقييم القدرة التنفيذية الذي يوجز نتائج التقييم، ويقدم توصميات  فريق تقييم الشرطة املشكَّلة اع
بشأن النشر اةتمل لوحدة الشرطة املشكَّلة، ومالحظات  علل طريقة إجراء التقييم، وتعليقات  علل أوجه 
ممه التقريممر إىل مستشمما ر القصممور امللحوظممة، كممما يقممدم توصمميات مممن أجممل إدخممال  سممينات عليهمما. ويُوجَّ

شؤون الشرطة يف إدارة عمليات حفظ السالم عن طريق رئي  قسم االختيمار والتعيمني، وتُرسرمل نسمخ منمه 
إىل سممملطات البلمممد املسممماهم أبفمممراد الشمممرطة الممميت تتلّقمممل مشمممروع التقريمممر األوج خمممالل جلسمممة اسمممتخالل 

لتقريمر تقيميم القمدرة  ذج املوحدالنمو أد ه(. ويرد  135املعلومات أثناء تقييم القدرة التنفيذية )انظر الفقرة 
التنفيذيمممة يف املرفمممق )فممماء(. وتُرفرمممق ابلتقريمممر قائممممُة تقيممميم القمممدرة التنفيذيمممة الممميت تتضممممن أمسممماء أفمممراد وحمممدة 
الشممرطة املشممكَّلة مممع نتممائج تقيمميم القممدرة التنفيذيممة المميت حصمملوا عليهمما، كممما تُرفممق بممه مصممفوفُة التقيمميم المميت 

للمرفمق )فماء( يوذجما   1(. ويتضممن التمذييل عنيواملرفق  طاءلتكتيكي )انظر املرفق ُأجنزت لتقييم التمرين ا
 لرسالة اإلحالة اليت يوجهها رئي  فريق تقييم الشرطة املشكَّلة إىل سلطات البلد املساهم أبفراد شرطة.

عمليمممة  وال ُيسممممرا ابالنتشمممار يف عمليمممات السمممالم إال لوحمممدات الشمممرطة املشمممكَّلة الممميت أكملمممة - 125
تقيمميم القممدرة التنفيذيممة برمتهمما وتسممتويف ويممع املتطلبممات الفرديممة واملتطلبممات علممل مسممتوى الوحممدة يف  ممال 
القممممدرة التنفيذيممممة. وسمممميتعني علممممل وحممممدات الشممممرطة املشممممكَّلة المممميت ال تسممممتويف ويممممع املتطلبممممات أن تتلقممممل 

 التدريب من جديد وأن ختضع لتقييم آخر. 
ئج تقييم القدرة التنفيذية،  دد مستشار شؤون الشمرطة يف إدارة عمليمات حفمظ واستنادا إىل نتا - 126

السالم، ابلتنسيق مع عملية السمالم املعنيمة، ممدى التأهمب التنفيمذي لوحمدة الشمرطة املشمكَّلة بشمكل عمام 
 وتذن ابنتشارها.

ل حممدة، جيمموز ويف ظممل ظممروف اسممتثنائية، ورهنمما مبوافقممة شممعبة الشممرطة علممل أسمماس كممل حالممة علمم - 127
نشممر فممرادى أعضمماء وحممدة الشممرطة املشممكَّلة دون أن يكونمموا قممد خضممعوا لتقيمميم القممدرة التنفيذيممة. وجيمممب 
حينئممذ تقيمميم عضممو وحممدة الشممرطة املشممكَّلة املعممين لممدى وصمموله إىل منطقممة البعثممة. ويتوقممف نطمماق التقيمميم 

د أي عضممو مممن أعضمماء وحممدة الشممرطة علممل دور العضممو املعممين ووظيفتممه يف وحممدة الشممرطة املشممكَّلة. ويُعمما
املشكَّلة ال ينجا يف تقييم القمدرة التنفيذيمة أثنماء النشمر يف البعثمة إىل وطنمه، ويتحممل البلمد املسماهم أبفمراد 

 شرطة تكاليفر تلب اإلعادة.
شمهرا  (24ويكون التصريا املرتتب علل النجاه يف تقييم القدرة التنفيذية صاوا  لفرتة أربعمة وعشمرين ) - 128

من اتريخ إجناز التقييم، طاملا مل يتغري املكوِّن األساسي ألفراد الوحدة. وجيوز نقل وحدة شرطة مشكَّلة عاملمة يف 
عمليممة وفممظ السممالم لالنتشممار يف عمليممة أخممرى مممن عمليممات السممالم دون أن يعمماد تقييمهمما، شممريطة أال تكممون 
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ي كمل مممن القائممد، و ئممب القائمد، وقممادة الفصممائل، وقممادة وحمدة الشممرطة املشممكَّلة قممد أعيمد تنظيمهمما وشممريطة تلّقمم
املفممارز، وضممابط العمليممات، وضممابط االتصممال، وممموظفي اللوجسممتيات، واملمموظفني الطبيممني، والضممباف املنمماوبني 
تصر ا يشهد بقدرهتم علل العمل ابللغة الرمسية لعملية السالم اجلديدة. وتسمري األحكمام االسمتثنائية المواردة يف 

 أعاله. 27رة الفق
وإذا أعيممممد انتممممداط أحممممد أعضمممماء وحممممدة الشممممرطة املشممممكَّلة داخممممل وحممممدة شممممرطة مشممممكَّلة عاملممممة  - 129

أعيممد نشممره إىل وحممدة شممرطة مشممكَّلة أخممرى يف عمليممة اتلفممة وفممظ السممالم، يف وضممون فممرتة األربعممة  أو
ه هبا خالل تقييم القدرة ( شهرا، لكي يشغل وظيفة تتطلب كفاءات وري تلب اليت ُصرِّه ل24والعشرين )

التنفيذية، فال يلزمه اةضوع لتقييم آخر كاممل للقمدرة التنفيذيمة بمل يكفيمه تقيميم الكفماءات الميت تتميَّمز هبما 
 الوظيفة املؤقتة اجلديدة.

وإذا اُقرُته أحد فمرادى أعضماء وحمدة الشمرطة املشمكَّلة للعممل يف إحمدى عمليمات حفمظ السمالم  - 130
ني أن وضممع لعمليممة تقيمميم اةدمممة يف البعثممات وأن يسممتويف الشممروف الممدنيا للخدمممة يف بصممفة فرديممة، فيتعمم

 .(43)البعثات قبل قبوله للعمل بصفة فردية
وجيوز إعادة نشر فرادى أعضاء وحدة الشرطة املشكَّلة، الذين عملموا يف إحمدى عمليمات حفمظ  - 131

سممممالم بعممممد خمممممدمتهم ملممممدة ال تقممممل عمممممن السممممالم وعممممادوا إىل بلممممدهم األصممممملي، يف عمليممممة أخممممرى وفمممممظ 
أشهر يف بلداطم األصلية. وجيوز بصفة استثنائية، ورهنا مبوافقة شمعبة الشمرطة، إعمادة نشمر أحمد  (6) ستة

 أعضاء وحدة الشرطة املشكَّلة قبل انقضاء هذه املدة.
 

 للتقييمجلسات اإلحاطة النرائية أثناء تقييم القدرة التنفيذية واإلجراءات الالحقة   
يقوم فريمق تقيميم الشمرطة املشمكَّلة، يف اختتمام زايرتمه، بتقمدمي إحاطمة لضمباف وحمدة الشمرطة املشمكَّلة  - 132

 من ذوي املناصب القيادية، كما يقوم ابستخالل املعلومات من سلطات البلد املساهم أبفراد الشرطة.
 

مـــــــرب اوي املناصـــــــ  جلســـــــة اإلحاطـــــــة الســـــــابقة للنشـــــــر لضـــــــبال وحـــــــدة الشـــــــرطة املشـــــــكَّلة   
 القيادية
بغية تعزيز حالة أتهب وحدة الشرطة املشكَّلة يف مرحلة ما قبل النشر، يقموم فريمق تقيميم الشمرطة  - 133

املشمممكَّلة بتقمممدمي إحاطمممة إعالميمممة إىل قائمممد الوحمممدة، و ئمممب القائمممد، وقمممادة الفصمممائل، وضمممابط العمليمممات، 
الطبيمممني، وقمممادة املفمممارز، والضمممباف املنممماوبني بشمممأن وضمممابط االتصمممال، ومممموظفي اللوجسمممتيات، واملممموظفني 

املراحل التالية حىت النشر )انظر املرفق )صاد((. ويتم خالل اإلحاطة اإلعالمية، توزيع ممواد تتعلمق ابملهمام 
 اليت صدر هبا تكليف وبيئة العمليات لعملية حفظ السالم املعنية. 

حممممل التمممدريب اإللزاممممي السمممابق للنشمممر المممذي ولمممي  الغمممرض ممممن اإلحاطمممات اإلعالميمممة أن  مممل  - 134
جيريممه البلممد املسمماهم أبفممراد شممرطة أو حمممل التممدريب التمموجيهي املقممدم لممدى الوصممول إىل البعثممة، بممل هتممدف 

 تكملتهما. إىل
 

__________ 

 انظر إجراءات التشغيل املوحدة فيما يتعلق بتقييم فرادى أفراد الشرطة. (43) 
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 استخالص املعلومات مرب سلطات البلد املساهم أبفراد شرطة  
األوج لتقريمممممر تقيممممميم القمممممدرة التنفيذيمممممة إىل  يقمممممّدم رئمممممي  فريمممممق تقيممممميم الشمممممرطة املشمممممكَّلة املشمممممروعر  - 135

السمملطات املختصممة يف البلممد املسمماهم بقمموات ويقممموم ابسممتخالل املعلومممات املتعلقممة بنتممائج تقيمميم القمممدرة 
التنفيذية منها؛ وإذكاء وعيها بشأن اختيار وحدات الشرطة املشكَّلة بصفة عامة ونشرها؛ وإطالعها علل 

 سينات أو تعزيزات عليها.اجملاالت اليت ميكن إدخال  
وجيب كذلب علل فريق تقييم الشرطة املشكَّلة أن يقدم إىل سملطات البلمد املسماهم أبفمراد شمرطة  - 136

نسمخة  مممن إجمراءات التشممغيل املوحمدة هممذه، واملممواد اإلرشمادية ذات الصمملة، واإلحاطمات اإلعالميممة للبعثممة 
الرامية إىل التمدريب واالختيمار األوج لوحمدات شمرطة وأفضل املمارسات اليت من شأطا أن تدعم جهودها 

 مشكَّلة تستويف شروف القدرة التنفيذية.
 

 إصدار البلد املساهم أبفراد شرطة لشرادات الليانة الطبية  
ال يزال إجراء الفحص الطيب ألفراد وحدات الشرطة املشكَّلة وإصدار شهادات األهليمة الصمحية  - 137

د املسمماهم أبفممراد الشمممرطة. وتممرد يف املرفممق )قمماف( قائمممة ابملعممايري الطبيممة اإللزاميمممة هلممم مممن مسممؤوليات البلمم
لألمممم املتحممدة المميت ينبغممي اسممتخدامها يف التقيمميم الصممحي السممابق للنشممر لفممرادى أعضمماء وحممدة الشممرطة 

طة املشمممكَّلة. وجيمممب أن يشمممهد البلمممد املسممماهم أبفمممراد شمممرطة ابللياقمممة الصمممحية جلميمممع أعضممماء وحمممدة الشمممر 
املشممكَّلة يف مممذكرة خطيممة موجهممة إىل مستشممار شممؤون الشممرطة يف إدارة عمليممات حفممظ السممالم قبممل بممدء 

للشهادة الطبية بلياقة ويع أفمراد وحمدة الشمرطة  النموذج املوحدمرحلة النشر الفعلي. ويرد يف املرفق )راء( 
اسـتمارات األمـم سمخا  مصمدقة ممن املشكَّلة. وجيب أن يقدم املسمؤول الطميب يف وحمدة الشمرطة املشمكَّلة ن

( عممن كممل وحممدة مممن وحممدات الشممرطة املشممكَّلة إىل MS.2 (11-09)-E) املتحــدة للفحــط الطــ  األوي
مكتمممب كبمممري األطباء/املسمممؤول الطممميب للقممموة يف عمليمممة السمممالم فمممور وصممموله إىل منطقمممة البعثمممة، وتعممماد همممذه 

ل الطممميب جلميمممع أعضممماء وحمممدات الشمممرطة النسمممخ إىل البلمممد املسممماهم بوحمممدات شمممرطة، ممممع ملفمممات السمممج
 .(44)املشكَّلة عند إعادهتم إىل الوطن

 
 التفتيش والتقييم أثناء النشر يف البعثة  

ينبغي، أثناء نشر وحدة شرطة مشكَّلة، استعراض أتهبها التشغيلي علل أساس مسمتمر، وإجمراء  - 138
د واإلجمراءات اإلداريمة ذات الصملة. وتمرد يف دورات تدريبية منتظمة هلا، والتحقق من مدى امتثاهلما للقواعم

املرفمق )شممني( قائممة ابجملمماالت المميت ينبغمي استعراضممها ابنتظممام أثنماء النشممر. ويشممرف رئمي  عنصممر الشممرطة 
 علل تنفيذ ويع عمليات التفتيش والتقييم اليت تتم أثناء النشر يف البعثة.

 
 

  

__________ 

 ثمات األممم املتحمدة امليدانيمة، الطبعمة الثالثمةدليمل المدعم الطميب لبعإدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين،  (44) 
 .77إىل  66(، الصفحات من 2015)
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 امل طلحات والتعاريف -هاء  
 إجراءات التشغيل املوحدة هذه، تنطبق التعاريف التالية:ألوراض  - 139

AAV  الزايرة التقييمية واالستشمارية جُتمرى المزايرة التقييميمة واالستشمارية
يف إطمممممار نظمممممام أتهمممممب قمممممدرات حفمممممظ السمممممالم بغمممممرض إسمممممداء 
املشممممممورة للبلممممممد املسمممممماهم أبفممممممراد شممممممرطة بشممممممأن مممممممدى التأهممممممب 

 يف عمليات السالم.التشغيلي لوحدة شرطة مشكَّلة لالنتشار 
(AMSتقييم اةدمة يف البعثات ) تقييم اةدمة يف البعثات لفرادى أفراد الشرطة 
(AOCتقييم القدرة التنفيذية )  تقييم القدرة التنفيذية هو عملية إلزامية هتدف إىل  ديد مما إذا

كانمممممة وحمممممدة شمممممرطة مشمممممكَّلة ومممممما إذا كمممممان أعضممممما ها يُلب مممممون 
املتطلبممممات الفرديممممة واملتطلبممممات علممممل مسممممتوى الوحممممدة يف  ممممال 

 القدرة التنفيذية علل اةدمة يف عملية سالم. 
(AOC instructor مممدرط مكلممف )

 تنفيذيةبتقييم القدرة ال
املمدرط املكلمف بتقيميم القمدرة التنفيذيممة همو أحمد مموظفي شممعبة 
الشرطة أو أحد أفراد شرطة األمم املتحمدة املوجمودين يف اةدممة 
)وعممادة  مممما يكمممون ملحقممما مبكتمممب المممدعم لعمليمممة السمممالم التمممابع 
لنائمممممب رئممممممي  العمليممممممات املعممممممين بوحممممممدات الشممممممرطة املشممممممكَّلة( 

ة للمشمممماركة يف فريممممق تقيمممميم ويكممممون معتمممممدا مممممن شممممعبة الشممممرط
 الشرطة املشكَّلة وإلجراء تقييم القدرة التنفيذية.

(CMMRB لممممممممممممم  االسمممممممممممممتعراض  )
 اإلداري 

 لمممممممممممممم  االسممممممممممممممتعراض اإلداري بشممممممممممممممأن املعممممممممممممممدات اململوكممممممممممممممة 
 للوحدات/مذكرات التفاهم

(COEمعدات مملوكة للوحدات ) املعدات اململوكة للوحدات 
(CTOكبري موظفي النقل ) موظفي النقل إلحدى عمليات حفظ السالم كبري 
(CONOPS املفهممممممممممممممممممممممموم العممممممممممممممممممممممممام )

 للعمليات
 املفهوم العام للعمليات

(DFSإدارة الدعم امليداين ) إدارة الدعم امليداين التابعة لألمم املتحدة 
(DPAإدارة الشؤون السياسية ) إدارة الشؤون السياسية التابعة لألمم املتحدة 
(DPKO إدارة ) عمليممممممممممممات حفممممممممممممظ

 السالم
 إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة

(DMS/CMS مممممممممممممممممممممممممممدير دعممممممممممممممممممممممممممم )
 البعثات/رئي  دعم البعثة 

 مدير دعم البعثات/رئي  دعم البعثة

(DUF األمممممممممر التمممممممموجيهي املتعلممممممممق )
 ابستخدام القوة

 األمر التوجيهي املتعلق ابستخدام القوة
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(EASP )ة اإللكرتونيممممممممممممم االسمممممممممممممتمارة
 أفراد الشرطة طلب إعارة ل

  ة لطلب إعارة أفراد الشرطةاإللكرتوني االستمارة

(FPAT فريممممممممممممممق تقيمممممممممممممميم الشممممممممممممممرطة )
لة   املشكَّ

فريمممممق تقيممممميم الشمممممرطة املشمممممكَّلة همممممو فريمممممق يتكمممممون ممممممن املمممممدربني 
املكلفني بتقييم القمدرة التنفيذيمة وترسمله األممم املتحمدة إىل البلمد 

 املساهم أبفراد شرطة إلجراء تقييم القدرة التنفيذية. 
(FPAT leader رئممممي  فريممممق تقيمممميم )

لة   الشرطة املشكَّ
بتنسممميق فريمممق التقيممميم  يقممموم رئمممي  فريمممق تقيممميم الشمممرطة املشمممكَّلة

املرسرممل إىل بلممد معممني مسمماهم أبفممراد شممرطة، وابإلشممراف عليممه. 
ويكمممون رئمممي  فريمممق تقيممميم الشمممرطة املشمممكَّلة حتمممما  ممممن املمممدربني 
املكلفممممممني بتقيمممممميم القممممممدرة التنفيذيممممممة. ويُفضَّممممممل أن يكممممممون أو أن 

 تكون من قسم االختيار والتعيني.
(FPAT member عضو فريق تقييم )

لة الشر   طة املشكَّ
يكون أعضاء فريق تقييم الشرطة املشمكَّلة ممن املمدربني املكلفمني 

 بتقييم القدرة التنفيذية املشاركني يف الفريق.
(FPU لة وحممدة الشممرطة املشممكَّلة هممي وحممدة شممرطة متخصصممة، متسممقة،  ( وحدة شرطة مشكَّ

مسلحة، متنقلة، توفر الدعم األمين لعمليات األمم املتحدة ممن 
ل كفالممممة سممممالمة وأمممممن ممممموظفي األمممممم املتحممممدة وأصمممموهلا؛ خممممال

واملسامهة يف محاية املدنيني؛ ودعم عمليات الشرطة اليت تتطلب 
اسممممتجابة مممممن الوحممممدات املشممممكَّلة. وقممممد تممممؤدي وحممممدة الشممممرطة 
املشكَّلة هذه املهام بشكل مستقل )يف حالة الوالايت التنفيذية 

ة ممممن وكممماالت إنفممماذ املشمممتملة علمممل إنفممماذ القممموانني( أو مبسممماند
القممموانني املوجمممودة يف الدولمممة املضممميفة، تبعممما  للواليمممة اةمممددة الممميت  
ُكّلفمممممة هبممممما البعثمممممة ويف حمممممدود قمممممدراهتا التنفيذيمممممة واللوجسمممممتية، 

 .(45)ومناطق انتشارها وسياسات األمم املتحدة ذات الصلة
(FPU coordinator منسممق وحممدة )

لة   الشرطة املشكَّ
رطة املشممكَّلة يف قسممم االختيممار والتعيممني يقمموم منسممق وحممدة الشمم

بتنسيق ويع الزايرات اليت يقوم هبا فريمق تقيميم الشمرطة املشمكَّلة 
 إىل البلد املساهم أبفراد شرطة.

(HRDDP سياسمممممممة بممممممممذل العنايممممممممة )
 الواجبة 

سياسة بذل العناية الواجبة يف مراعماة حقموق اإلنسمان عنمد تقمدمي 
 منية وري اتبعة لألمم املتحدةدعم األمم املتحدة إىل قوات أ

(HRMS نظام إدارة املوارد البشرية ) نظام إدارة املوارد البشرية 
(HOM رئي  البعثة ) عمليممممة مممممن عمليممممات حفممممظ السممممالم  يتمممموىل رئممممي  البعثممممة قيممممادة

 يف ذلب عنصر الشرطة التابع هلا. مبا
(HOPC ) عمليات حفظ السالمرئي  عنصر الشرطة يف عملية من  رئي  عنصر الشرطة 

__________ 

 .8السياسة )املنقحة( املتعلقة بوحدات الشرطة املشكَّلة، الفقرة  (45) 



37/116 

 17-13256 (A) 

 

(IPO ) أفراد الشرطة املقدمون بصفة فردية فرادى أفراد الشرطة 
(ITU ) وحدة التدريب التوجيهي لعنصر الشرطة يف عملية من عمليات  وحدة التدريب التوجيهي

 حفظ السالم
(MOU ) مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم 
(MS ) دولة عضو يف األمم املتحدة دولة عضو 
(MTO ) موظف النقل اآلج يف وحدة شرطة مشكَّلة موظف نقل آج 
(OPLAN ) خطة العمليات خطة العمليات 
(OROLSI)  مكتمممب سممميادة القمممانون

 واملؤسسات األمنية 
مكتممممب سمممميادة القممممانون واملؤسسممممات األمنيممممة يف إدارة عمليممممات 

 حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
(PCC)  البلمممد املسممماهم أبفمممراد شمممرطة همممو دولمممة عضمممو تقممموم بتقمممدمي أفمممراد  بلد مساهم أبفراد شرطة

شرطة منها )إمما فمرادى الشمرطة أو وحمدة شمرطة مشمكَّلة( لكمي 
 يعملوا يف إحدى عمليات السالم. 

(PCRS)  نظام أتهب قدرات حفمظ
 السالم 

 نظام األمم املتحدة لتأهب قدرات حفظ السالم

(PD ) مكتممممب سمممميادة القممممانون واملؤسسممممات توجممممد شممممعبة الشممممرطة يف شعبة الشرطة 
 األمنية التابع إلدارة عمليات حفظ السالم.

(PDV ) المممممممممممممزايرة السمممممممممممممابقة لنشمممممممممممممر
 الوحدات 

 الزايرة السابقة لنشر الوحدات

(Peace operation ) يُقصرممممد بعمليممممة السممممالم، ألوممممراض إجممممراءات التشممممغيل املوحممممدة  عملية السالم
املتحمدة وفمظ السمالم، والبعثمات هذه، كلٌّ ممن عمليمات األممم 

 السياسية اةاصة التابعة لألمم املتحدة.
(Police Adviser ) مستشمممار شمممؤون

 الشرطة 
مستشمممار شمممؤون الشمممرطة يف إدارة عمليمممات حفمممظ السمممالم همممو 

املوجمممودة يف مكتمممب سممميادة  رئمممي  شمممعبة شمممرطة األممممم املتحمممدة
 سالم.القانون واملؤسسات األمنية يف إدارة عمليات حفظ ال

(Police Component ) عنصمممممممممممممممممممممممممممر
 الشرطة 

ويع أفراد شرطة األمم املتحدة العاملون يف عملية من عمليمات 
السمممممالم مبمممممن فممممميهم فمممممرادى الشمممممرطة املنتشمممممرون وأفمممممراد وحمممممدات 

 الشرطة املشكَّلة.
(PSU )وحدة دعم اوماية وحدة دعم اوماية 
(Re-hatting ) نقمممل األفممراد النظممماميني مممن منظممممات  ينطمموي نقممل التبعيمممة علممل نقل التبعية

 وري اتبعة لألمم املتحدة إىل عمليات السالم.
(SRS ) يوجمممد قسمممم االختيمممار والتعيمممني بشمممعبة الشمممرطة يف مكتمممب سممميادة  قسم االختيار والتعيني
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 القانون واملؤسسات األمنية التابع إلدارة عمليات حفظ السالم.
(SUR )احتياجات الوحدةبيان  بيان احتياجات الوحدة 
(SWAT ) األسممممممممممممممملحة واألسممممممممممممممماليب

 التكتيكية اةاصة 
 األسلحة واألساليب التكتيكية اةاصة

 
 

 

 املراجع -واو  
 املراجع املعيارية أو املراجع العليا  

السياسممة العامممة )املنقحممة(: وحممدات الشممرطة إدارة عمليممات حفممظ السممالم/إدارة الممدعم امليممداين،  
لة يف   (10-2016)املرجع:  2017 كانون الثاين/يناير 1، عمليات األمم املتحدة وفظ السالماملشكَّ
 2016تشمممممرين الثممممماين/نوفمرب  10، تقريمممممر عمممممن عممممممل األممممممم املتحمممممدة الشُمممممرطياألممممممني العمممممام،  

(S/2016/952) 
و موعمة اتمارة  (2016) 2272توجيهات عملية بشأن تنفيذ قرار  ل  األممن األمني العام،  

 ،2016موز/يوليه  A/70/729 ،12من التدابري ذات الصلة من التقرير 
القمممرار المممذي يتنممماول االسمممتغالل واالنتهمممان اجلنسممميني املمممرتكبني ممممن قبمممل حرفرظمممة  لممم  األممممن،  

 (S/RES/2272) 2016آذار/مارس  11، السالم املنتشرين يف إطار الوالايت الصادرة عن اجملل 
السياسمممة العاممممة: شمممرطة األممممم املتحمممدة يف إدارة عمليمممات حفمممظ السمممالم/إدارة المممدعم امليمممداين،  

 (01-2014)املرجع:  2014شباف/فرباير  1، عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اةاصة
 2014/نوفمرب تشممممممرين الثمممممماين 20، يف القممممممرار بشممممممأن شممممممرطة األمممممممم املتحممممممدة لمممممم  األمممممممن،  

(S/RES/2185) 
 2013نيسان/أبريل  9، سياسة التخطيط والتقييم املتكاملنياألمم املتحدة،  
دليمممممل السياسمممممات واإلجمممممراءات املتعلقمممممة بسمممممداد تكممممماليف املعمممممدات اململوكمممممة اجلمعيمممممة العاممممممة،  

بعثمممات حفمممظ للوحدات/للشمممرطة التابعمممة للبلمممدان املسمممامهة بقممموات عسمممكرية/بوحدات شمممرطية املشممماركة يف 
 2014شممممممممباف/فرباير  28، السممممممممالم ومبراقبممممممممة تلممممممممب املعممممممممدات )دليممممممممل املعممممممممدات اململوكممممممممة للوحممممممممدات(

(A/C.5/69/18) 
 (ST/SGB/2010/1) 2010شباف/فرباير  5، نشرة عن تنظيم إدارة عمليات حفظ السالماألمني العام، 

ملتعلقمممة ابلسممملطة والقيمممادة السياسمممة العاممممة اإدارة عمليمممات حفمممظ السمممالم/إدارة المممدعم امليمممداين،  
 (2008شباف/فرباير  15) والتحكم يف عمليات األمم املتحدة وفظ السالم

، النشممرة عمن: التممدابري اةاصمة للحمايمة مممن االسمتغالل اجلنسممي واالنتهمان اجلنسممياألممني العمام،  
 ( ST/SGB/2003/13) 2003تشرين األول/أكتوبر  9

https://undocs.org/ar/S/RES/2272(2016)
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بشممأن اسممتخدام القمموة واألسمملحة الناريممة مممن جانممب املمموظفني املبمماد  األساسممية األمممم املتحممدة،  
 كمممانون األول/  18، ممممؤمر األممممم املتحمممدة الثمممامن ملنمممع اجلرميمممة ومعاملمممة اجملمممرمني، املكلفمممني انفممماذ القممموانني

 (A/RES/45/121) 1990 ديسمرب
نون كمممممما  17، مدونممممممة قواعممممممد السمممممملون للممممممموظفني املكلفممممممني انفمممممماذ القممممممواننياجلمعيممممممة العامممممممة،  

 (A/RES/34/169) 1979األول/ديسمرب 
 13، الميت اعتممدهتا اجلمعيمة العاممة يف اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصا هتااجلمعية العامة،  

 1946شباف/فرباير 
 

 التوجيرات اات ال لة  
لةاألمم املتحدة،    2017آذار/مارس  16، املواد التدريبية املتخصصة لوحدات الشرطة املشكَّ
السياسة العامة بشأن تشكيل القوات/الشمرطة إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين،  

 (01-2017) 2017آذار/مارس  1، والزايرات املتعلقة بتجنيد أفراد الشرطة
إجمراءات التشمغيل املوحمدة: المزايرات السمابقة إدارة عمليات حفظ السمالم/إدارة المدعم امليمداين،  

لة يف عمليمممممات األممممممم املتحمممممدة للسمممممالمللنشمممممر إىل الب ، لمممممدان املسمممممامهة بقممممموات ووحمممممدات الشمممممرطة املشمممممكَّ
 (04-2017) 2017آذار/مارس  1

املبمممماد  التوجيهيممممة املتعلقممممة ادارة الشممممرطة يف إدارة عمليممممات حفممممظ السممممالم/إدارة الممممدعم امليممممداين،  
 (26-2016) 2017باف/فرباير ش 1، عمليات األمم املتحدة وفظ السالم والبعثات السياسية اةاصة

املبممماد  التوجيهيمممة املتعلقمممة ابلتخفيمممف ممممن إدارة عمليمممات حفمممظ السمممالم/إدارة المممدعم امليمممداين،  
 (14-2016) 2016أاير/مايو  1، ااطر األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع يف سياقات البعثات

التوجيهيمممة املتعلقمممة بعمليمممات الشمممرطة يف املبممماد  إدارة عمليمممات حفمممظ السمممالم/إدارة المممدعم امليمممداين،  
 (15-2015) 2016كانون الثاين/يناير   1، عمليات األمم املتحدة وفظ السالم والبعثات السياسية اةاصة

املباد  التوجيهية املتعلقة بقيادة الشرطة يف عمليات إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين،  
 (14-2015) 2016كانون الثاين/يناير   1، والبعثات السياسية اةاصةاألمم املتحدة وفظ السالم 

املباد  التوجيهية املتعلقة ببناء قدرات الشرطة إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين،  
 (08-2015) 2015نيسان/أبريل  1، وتطويرها
املتعلقمممة حبمايمممة املمممدنيني يف السياسمممة العاممممة إدارة عمليمممات حفمممظ السمممالم/إدارة المممدعم امليمممداين،  

 (07-2015) 2015نيسان/أبريل  1، عمليات األمم املتحدة وفظ السالم
دليمممل المممدعم الطممميب لبعثمممات األممممم املتحمممدة إدارة عمليمممات حفمممظ السمممالم/إدارة المممدعم امليمممداين،  
 (2015، الطبعة الثالثة )امليدانية

، دليمممممممل إدارة النقمممممممل المممممممربي يف امليمممممممدانإدارة عمليمممممممات حفمممممممظ السمممممممالم/إدارة المممممممدعم امليمممممممداين،  
 ( DPKO/DFS/2013-06) 2014شباف/فرباير  1
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سياسممة بممذل العنايممة الواجبممة يف مراعمماة حقمموق اإلنسممان عنممد تقممدمي دعممم األمممم األمممم املتحممدة،  
 (A/67/775-S/2013/110) 2013آذار/مارس  5، املتحدة إىل قوات أمنية وري اتبعة لألمم املتحدة

، فحص سموابق مموظفي األممم املتحمدة يف  مال حقموق اإلنسمانتحدة، السياسة العامة: األمم امل 
 2012كانون األول/ديسمرب   11

إجراءات التشمغيل املوحمدة: تقيميم فمرادى أفمراد إدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين،  
 شمممممباف/ 1، ية اةاصمممممةالشمممممرطة للخدممممممة يف عمليمممممات األممممممم املتحمممممدة وفمممممظ السمممممالم والبعثمممممات السياسممممم

 (18-2011) 2012 فرباير
إدارة عمليمممممات حفمممممظ السمممممالم/مكتب سممممميادة القمممممانون واملؤسسمممممات األمنيمممممة، شمممممعبة الشمممممرطة،  

إجراءات التشغيل املوحدة: إجراءات اختيار موظفي األمم املتحدة وتعيينهم يف شعبة الشرطة يف عمليمات 
 (DPKO/PD/SOP/2011) 2011مارس آذار/ 25، حفظ السالم والبعثات السياسية اةاصة

السياسممة العامممة بشممأن املسمماواة بممني اجلنسممني إدارة عمليممات حفممظ السممالم/إدارة الممدعم امليممداين،  
 (25-2010) 2010موز/يوليه  26، يف عمليات حفظ السالم

املبماد  التوجيهيمة إلدمماج منظمور جنسماين يف إدارة عمليات حفظ السمالم/إدارة المدعم امليمداين،  
 2008، حزيران/يونيه عمل شرطة األمم املتحدة يف بعثات حفظ السالم

األممممر التممموجيهي إىل ر سممماء عناصمممر الشمممرطة يف إدارة عمليمممات حفمممظ السمممالم، شمممعبة الشمممرطة،  
 (DPKO/PD/2006/00122) 2006تشرين الثاين/نوفمرب  21، عمليات حفظ السالم

لة  املبمممماد إدارة عمليممممات حفممممظ السممممالم، شممممعبة الشممممرطة،   التوجيهيممممة لوحممممدات الشممممرطة املشممممكَّ
 (DPKO/PD/2006/15) 2006أاير/مايو  8، املتعلقة ابالنتداط للعمل يف عمليات السالم

تقييمممات األداء ألفممراد شممرطة األمممم  إجممراءات التشممغيل املوحممدة:إدارة عمليممات حفممظ السممالم،  
 (، DPKO/PD/2006/00132, 2006-29) 2006كانون األول/ديسمرب   19، املتحدة

التوجيهممات بشممأن املسممائل التأديبيممة املتعلقممة أبفممراد الشممرطة املدنيممة إدارة عمليممات حفممظ السممالم،  
 (DPKO/CPD/DDCPO/2003/001, DPKO/MD/03/00994) واملراقبني العسكريني

  
 الرصد واالمتثال -زاي  

يتوىل رصمدر االمتثمال إلجمراءات التشمغيل املوحمدة همذه قسمُم االختيمار والتعيمني بشمعبة الشمرطة يف  - 140
 مكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية لألمم املتحدة التابعة إلدارة عمليات حفظ السالم. 

 
  

 جرة االت ال -حاء  
وحمممدة همممذه همممو إدارة عمليمممات حفمممظ مكتمممب االتصمممال يف كمممل مممما يتعلمممق اجمممراءات التشمممغيل امل - 141
 مكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية/شعبة الشرطة/قسم االختيار والتعيني./السالم
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 اتريخ إجراءات التشغيل املوحدة -طاء  

ونُقحمممممممممممة يف  2012أيلول/سمممممممممممبتمرب  1ُوضمممممممممممعة إجمممممممممممراءات التشمممممممممممغيل املوحمممممممممممدة همممممممممممذه يف  - 142
يف الفممرتة  2012شممامل إلجممراءات التشممغيل املوحممدة لعممام  بعممد إجممراء اسممتعراض 2017نيسممان/أبريل  1

. ومشلمممة عمليمممة االسمممتعراض إجمممراء مشممماورات واسمممعة النطممماق يف املقمممر، وممممع عمليمممات 2016-2017
السالم، والبلدان املسامهة أبفمراد شمرطة. وممة أيضما مواءممة إجمراءات التشمغيل املوحمدة همذه ممع السياسمة 

 .2017رطة املشكَّلة لعام )املنقحة( املتعلقة بوحدات الش
وتنسخ إجراءاُت التشغيل املوحدة هذه إجراءاتِّ التشغيل املوحدة املتعلقة بتقييم القدرة التنفيذية  - 143

 أيلممممممول/ 1لوحممممممدات الشممممممرطة املشممممممكَّلة للخدمممممممة يف عمليممممممات األمممممممم املتحممممممدة وفممممممظ السممممممالم، املؤرخممممممة 
وحمممدة السمممابقة الصمممادرة عمممن إدارة عمليمممات ( وويمممعر إجمممراءات التشمممغيل امل11-2012) 2012 سمممبتمرب

 حفظ السالم بشأن تقييم واختيار وحدات الشرطة املشكَّلة و ل حملها.
  

 

  
 تونيع املوافقة:

 
 اتريخ املوافقة:
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 املرفق ألف
 التوصيفات الوظيفية لقادة وحدات الشرطة املشكلة

   
ينبغي أن تكون لدى ويع ضمباف وحمدة  يبدأ هذا املرفق بعرض الكفاءات واملهارات العامة اليت 

الشممرطة املشممكلة يليهمما توصمميف وظيفمممي حمممدد للقائممد و ئممب القائمممد وضممابط العمليممات وضممابط الشمممؤون 
 اللوجستية، والضابط املناوط، وضابط االتصال وقائد الفصيل.

 
 الكفاءات واملرارات العامة لدس نادة وحدات الشرطة املشكلة  

ــــــة  •  ــــــو النزاهــــــة واملرني : القممممممدرة علممممممل  ديممممممد القضممممممااي وصممممممياوة اآلراء وعممممممرض واحــــــتام التن
االسمممتنتاجات وتقمممدمي التوصممميات؛ والتحلمممي ابلمممدأط عنمممد مواجهمممة مشممماكل أو  مممدايت صمممعبة؛ 
والتحلمممي ابهلمممدوء يف املواقمممف العصمممميبة؛ و ممممل املسمممؤولية عمممن إدممممماج املنظمممور اجلنسممماين وكفالممممة 

 اواة يف ويع  االت العمل؛مشاركة النساء والرجال علل قدم املس
: وضمممع أهمممداف واضمممحة تتفمممق ممممع االسمممرتاتيجيات املتفمممق عليهممما؛ و ديمممد التخطـــيط والتن ـــيم • 

األنشطة واملهام ذات األولويمة؛ وتعمديل األولموايت حسمب االقتضماء؛ وختصميص القمدر املناسمب 
ئة عند التخطميط؛ ورصمد من الوقة واملوارد إلجناز العمل؛ وتوقع املخاطر ومراعاة اواالت الطار 

 وتعديل اةطط واإلجراءات حسب االقتضاء؛
: التحمممدل والكتابمممة بوضممموه وفعاليمممة؛ واالسمممتماع لاخمممرين، وتفسمممري رسمممائل اآلخمممرين التواصـــل • 

تفسممممريا صممممحيحا والممممرد عليهمممما بشممممكل مناسممممب؛ وطممممره أسممممئلة لالستيضمممماه، وإبممممداء االهتمممممام 
واألسمملوط وشممكل التواصممل مبمما يتوافممق مممع اجلمهممور؛  ابالتصممال املتبممادل؛ وتكييممف اللغممة والنممربة

 وإبداء االنفتاه يف تبادل املعلومات وإبقاء الناس علل علم.
: العمل ابلتعاون مع الزمالء لتحقيق أهداف املنظمة؛ والتماس اإلسهامات ممن العمل اجلماعي • 

اآلخمممرين؛ ووضممممع  خمممالل التقمممدير اوقيقمممي ألفكممممار اآلخمممرين وخمممرباهتم؛ واالسمممتعداد للممممتعلم ممممن
مصمملحة الفريممق قبممل املصمملحة الشخصممية؛ ودعممم القممرار النهممائي للفريممق والتصممرف وفقمما لممه، حممىت 
عنمدما تكممون همذه القممرارات قمد ال تعممرب مامما عممن موقفمه اةممال؛ واالعمرتاف بفضممل اآلخممرين يف 

  قيق إجنازات الفريق وقبول املسؤولية املشرتكة عن أوجه القصور لدى الفريق.
: القدرة علمل اوكمم اجليمد علمل األممور يف سمياق املهمام املوكلمة احلكم علا األمور واختاا القرار • 

 إليه؛ والقدرة علل ختطيط العمل اةال به وإدارة أولوايت العمل/املهام.
:  مممل ويممع املسممؤوليات والوفمماء اباللتزامممات؛ وإجنمماز النممواتج المميت يتحمممل مسممؤوليتها املســاءلة • 

ة اةدد، وضمن حدود التكلفمة ومعمايري اجلمودة اةمددة؛ والعممل وفقما ألنظممة األممم ضمن الوق
املتحممدة وقواعممدها؛ و مممل املسمممؤولية الشخصممية عممن أوجممه القصمممور لديممه ولممدى وحممدة العممممل، 

 حيثما ينطبق ذلب.
وتطمويرهم : مهارات القيادة واإلشمراف والقمدرة علمل تمدريب املموظفني وتموجيههم القيادة/اإلدارة 

 (.تنطبق هذه الكفاءة أساسا علل قائد وحدة الشرطة املشكلة و ئبه)
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 نائد وحدة الشرطة املشكلة  
 توصيف الوظيفة - 1 

قائممد وحممدة الشممرطة املشممكلة هممو ضممابط شممرطة عامممل مممن البلممدان املسممامهة أبفممراد الشممرطة تعينممه  
يكمون لمه الرقابمة التكتيكيمة علمل وحمدة حكومته لقيادة وحدة شرطة مشكلة يف إحدى عمليات السالم ول

 الشرطة املشكلة  ة إشراف مفوض الشرطة يف عملية السالم أو مشرف مفوض.
ويكمممون قائمممد وحمممدة الشمممرطة املشمممكلة مسمممؤوال أممممام مفممموض الشمممرطة عمممن طريمممق  ئمممب مفممموض  

لوحمدة أي أممر الشرطة لشؤون العمليات و/أو منسق وحدات الشرطة املشكلة يف البعثة. وال يتلقل قائد ا
 من سلطاته الوطنية فيما يتعلق ابلواجبات التنتفيذية أو اإلدارية يف عملية السالم.

 
 الواجبات واملسيوليات - 2 

تشممل واجبممات ومسمؤوليات قائممد وحممدة الشمرطة املشممكلة،  مة توجيممه وإشممراف منسمق وحممدات الشممرطة 
 سبيل املثال ال اوصر:املشكلة و ئب مفوض الشرطة لشؤون العمليات ما يلي علل 

 إدارة نشر وحدة الشرطة املشكلة يف منطقة البعثة واإلشراف علل ذلب. • 
 كفالة الرفاه والرعاية الطبية جلميع أفراد وحدة الشرطة املشكلة يف البعثة. • 
 كفالة سالمة وأمن أفراد وحدة الشرطة املشكلة. • 
املشممممكلة ومسمممماعدته يف تنفيممممذ اةطممممط  التعمممماون مممممع رئممممي  العمليات/منسممممق وحممممدات الشممممرطة • 

 التنفيذية وتنفيذ مفهوم البعثة للعمليات.
العمممل كمنسممق ملسممائل السمملون واالنضممباف ألفممراد الوحممدة، مبمما يف ذلممب فيممما يتعلممق ابدعمماءات  • 

 االستغالل واالنتهان اجلنسيني.
هتممما، مبممما يف ذلمممب كفالمممة إطمممالع أعضممماء الوحمممدة علمممل قواعمممد األممممم املتحمممدة وأنظمتهممما وتوجيها • 

املعممايري الدوليممة وقمموق اإلنسممان والقممانون الممدوج اإلنسمماين ومعممايري إنفمماذ القمموانني ذات الصممملة، 
 والعمل مبوجبها.

االمتثمممال للمبممماد  التوجيهيمممة لألممممم املتحمممدة وإجمممراءات التشمممغيل املوحمممدة وسمممائر قواعمممد األممممم  • 
 املشكلة وتنظيمها وإدارهتا. املتحدة وأنظمتها ذات الصلة بعمليات وحدات الشرطة

كفالة ورصد أن يكون ويع أفمراد وحمدة الشمرطة املشمكلة علمل علمم مبسمؤولياهتم، وااللتمزام سمواء  • 
أثناء العمل وخارج أوقات المدوام، ابملبماد  التوجيهيمة وإجمراءات التشمغيل املوحمدة وسمائر قواعمد 

 األمم املتحدة وأنظمتها.
 كملة وفقا للتسلسل اإلداري لعملية السالم.تقدمي تقارير منتظمة ومست • 
  مل املسؤولية عن وحدة الشرطة املشكلة فيما يتعلق ابلقيادة والرقابة واالنضباف. • 
التعمماون ممممع فريمممق التفتممميش علممل املعمممدات اململوكمممة للوحمممدات ومسمماعدته علمممل القيمممام كمممل ثالثمممة  • 

ات وتقممدمي تقريممر إىل سمملطاته املختصممة أشمهر بتحديممد أوجممه القصممور يف املعممدات اململوكممة للوحممد
 ملتمسا القيام اجراءات تصحيحية.
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التعممماون ممممع مكتمممب تنسممميق وحمممدات الشمممرطة املشمممكلة ومسممماعدته علمممل إعمممداد التقيممميم الشمممهري  • 
للتأهب التشغيلي لوحدات الشرطة املشكلة وتزويمد مكتمب تنسميق وحمدات الشمرطة املشمكلة يف 

فاذ القوانني املوجودة لدى وحدته مبما يف ذلمب األرقمام التسلسملية البعثة بقائمة مفصلة مبعدات إن
 لألسلحة النارية.

 كفالة أن يتوىل  ئبه خالل ويابه أداء ويع الواجبات املتعلقة بوحدة الشرطة املشكلة. • 
إعداد تقرير طاية البعثة إىل مفوض الشرطة أو إىل مشرف مفوض، يف موعد أقصاه شمهر واحمد  • 

 اء خدمته.قبل انته
التعماون مممع رئممي  العمليات/منسممق وحمدات الشممرطة املشممكلة ودعمممه يف إجمراء التممدريب داخممل البعثممة  • 

 ألفراد وحدات الشرطة املشكلة ويف تعريفهم ابجلوانب التقنية من التوجيه بشأن استخدام القوة.
 

 املتطلبات - 3 
الدولة العضمو أو وريهما ممن وكماالت ( سنوات علل األقل من اةدمة الفعلية يف شرطة 5مخ  ) • 

إنفماذ القموانني قبمل النشمر. وجيموز أن تُعمد مممن سمنوات اةمربة، فمرتات اةدممة يف الشمرطة يف مهممام 
ختتلف عن مهام الشرطة املشمكلة، فضمال عمن فمرتات التمدريب املتخصمص علمل أعممال الشمرطة، 

 ولكنها ال تشمل فرتات تدريب الشرطة األساسي.
ل األقممممل مممممن اةممممربة يف قيممممادة الوحممممدات يف إدارة النظممممام العممممام أو فيممممما يتعلممممق سممممنة واحممممدة علمممم • 

 ابلقدرات املتخصصة لوحدة الشرطة املشكلة.
 رتبة مشرف/ ئب مشرف يف الشرطة علل األقل، أو ما يعادل رتبة رائد يف اجليش أو أعلل. • 
ام إما اإلنكليزيمة أو الفرنسمية. إتقان لغة العمل يف عملية السالم اليت ينشر فيها، وهي بشكل ع • 

يف تقييم الكفاءة اللغوية يف األممم املتحمدة. وإذا مل تكمن اإلنكليزيمة همي  B1ويقابل هذا مستوى 
لغمممة العممممل، جيمممب أن يكمممون لمممدى قائمممد الوحمممدة أو  ئمممب القائمممد مهمممارات مؤكمممدة يف لغمممة عممممل 

 عملية السالم.
ومهمممارات مثبتمممة يف الرمايمممة ابلسممماله النممماري،  القمممدرة علمممل التعاممممل أبممممان ممممع سمممالحه النممماري، • 

 والنجاه يف تقييم األمم املتحدة للتعامل مع األسلحة والرماية.
إذا كمممان اممموال بقيمممادة املركبمممات، أن يكمممون يف حوزتمممه رخصمممة قيمممادة وطنيمممة صممماوة تؤهلمممه لقيمممادة  • 

 علممل األقممل مممن املركبممات مممن النمموع املعممني املخممول بقيادهتمما، وأن تكممون قممد صممدرت قبممل سممنتني
تقيممميم القمممدرة التنفيذيمممة، وتكمممون صممماوة علمممل األقمممل ملمممدة نشمممر الفمممرد العاممممل يف وحمممدة الشمممرطة 
املشكلة؛ وأن يكون علل علم أبنظمة املرور العادية؛ وأن يكون قادرا علل تشغيل املركبة املمأذون 

 ركبات العادية.له بقيادهتا أبمان؛ وأن ينجا يف اختبار األمم املتحدة الالزم لقيادة امل
أن يكممون علمممل علممم ابألواممممر يف اومماالت املتعلقمممة ابلنظممام العمممام واومماالت التكتيكيمممة األخمممرى؛  • 

وعملية اختاذ القرارات يف مما تقموم بمه وحمدة الشمرطة املشمكلة ممن أعممال؛ واملفمردات التكتيكيمة؛ 
اةدممة؛ وعمليمات الوسماطة ومعاجلة اةوف واإلجهاد؛ وتمدريب وحمدات الشمرطة املشمكلة أثنماء 
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والتفممماوض التكتيكيمممة؛ واالسمممتعانة ابملسممماعدين اللغمممويني؛ وأي مهمممارات خاصمممة تتعلمممق ابملنصمممب 
 اةدد الذي سيشغله.

معرفة معايري حقوق اإلنسان والقانون اإلنسماين ذات الصملة، فضمال عمن املعمايري املتعلقمة ابلعنمف  • 
 الطفل. اجلنسي واجلنساين ومحاية املدنيني ومحاية

فهم تفاصيل ترتيبات الوحمدة املتعلقمة ابلقيمادة والمتحكم يف عمليمات السمالم، والتعماون والتنسميق  • 
مع سائر عناصر البعثة، وتقدمي املساعدة إىل شرطة الدولة املضميفة وسمائر أجهزهتما املعنيمة انفماذ 

 القوانني، ال سيما يف حاالت الكوارل اإلنسانية واالنتخاابت الوطنية.
 معرفة السياسات واإلجراءات املتعلقة ابملعدات اململوكة للوحدات. • 
 ( عاما وقة النشر.55أن يكون عمره أقل من مخسة ومخسني ) • 
 اوصول علل التصريا الرمسي يف تقييم القدرة التنفيذية. • 

 
 انئ  نائد وحدة الشرطة املشكلة  

 توصيف الوظيفة - 1 
املشكلة هو ضمابط شمرطة عاممل ممن البلمد املسماهم أبفمراد شمرطة تعينمه  ئب قائد وحدة الشرطة  

حكومته للعمل كبديل لقائمد وحمدة الشمرطة املشمكلة يف إحمدى عمليمات السمالم ومسماعدته يف اإلشمراف 
 علل أفراد وحدة الشرطة املشكلة وإدارهتا وعملياهتا.

دة. ويف ويماط قائمد الوحمدة، ويكون  ئب قائمد وحمدة الشمرطة املشمكلة مسمؤوال أممام قائمد الوحم 
يكون  ئب قائد الوحدة مسؤوال أمام مفموض الشمرطة عمن طريمق  ئمب مفموض الشمرطة املعمين ابلعمليمات 
و/أو منسق وحدات الشرطة املشكلة يف البعثة. وال يتلقل  ئب قائد الوحدة أي أمر من سلطاته الوطنية 

 بعثة.فيما يتعلق ابلواجبات التنفيذية أو اإلدارية يف ال
 

 الواجبات واملسيوليات - 2 
تشممممل واجبمممات ومسمممؤوليات  ئمممب قائمممد الوحمممدة،  مممة توجيمممه وإشمممراف قائمممد وحمممدة الشمممرطة  

 املشكلة، ما يلي علل سبيل املثال ال اوصر:
توزيممع أوامممر املهممام والتعليمممات اليوميممة الممواردة مممن خليممة تنسمميق وحممدات الشممرطة املشممكلة وقائممد  • 

 كلة إىل أفراد الوحدة.وحدة الشرطة املش
 اإلشراف علل األنشطة التنفيذية واإلدارية للوحدة. • 
 تعميم ويع التعليمات علل قادة الفصائل واملفارز. • 
 مراقبة دورايت وحدة الشرطة املشكلة وواجبات األمن واوراسة اليت تقوم هبا، واإلشراف عليها. • 
الحتياطي، واالنتشار اةال للفصيل وعملياته، إضمافة مراقبة فريق االستجابة السريعة/الفصيل ا • 

 إىل أمن املعسكرات، واإلشراف علل ذلب.
 اإلشراف علل إعداد التقارير املتعلقة ابألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا الوحدة. • 
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 حضور ويع االجتماعات املتعلقة ابألنشطة التنفيذية. • 
 قائد الوحدة. توج املهام األخرى اليت يكلفه هبا • 
 االضطالع بواجبات ومسؤوليات قائد الوحدة يف ويابه. • 
 توج املسؤولية عن منع االستغالل واالنتهان اجلنسيني و قيق االنضباف. • 
 توج مسؤوليات مركز تنسيق الوحدة من أجل التدريب يف البعثة. • 
 وضع خطة أنشطة الرعاية يف الوحدة واإلشراف علل تنفيذها. • 
إعداد تقرير طاية البعثة إىل مفوض الشرطة عن طريق قائد الوحدة، يف موعد أقصاه شهر واحمد  • 

 قبل انتهاء مهامه.
 

 املتطلبات - 3 
( سنوات علل األقل من اةدمة الفعلية يف شرطة الدولة العضمو أو وريهما ممن وكماالت 5مخ  ) • 

اةمربة، فمرتات اةدممة يف الشمرطة يف مهممام إنفماذ القموانني قبمل النشمر. وجيموز أن تُعمد مممن سمنوات 
ختتلمممف عمممن مهممممام الشمممرطة املشمممكلة، فضممممال عمممن فمممرتات التممممدريب املتخصمممص للشمممرطة ولكنهمممما 

 تشمل فرتات تدريب الشرطة األساسي. ال
سنة واحدة علل األقل من اةربة يف قيادة الوحدة يف إدارة النظام العام أو اةربة املتعلقمة ابلقمدرة  • 

 لوحدة الشرطة املشكلة.املتخصصة 
 رتبة مفتش يف الشرطة علل األقل أو ما يعادل رتبة نقيب يف اجليش أو أعلل. • 
إتقمممان لغمممة العممممل يف عمليمممة السمممالم الممميت ينشمممر فيهممما، وهمممي بشمممكل عمممام إمممما اإلنكليزيمممة أو الفرنسمممية.  • 

يف تقيممميم األممممم املتحمممدة للكفممماءة اللغويمممة. وإذا مل تكمممن اإلنكليزيمممة همممي لغمممة  B1ويقابمممل همممذا مسمممتوى 
 العمل، جيب أن يكون لدى قائد الوحدة أو  ئب القائد مهارات مؤكدة يف لغة عمل عملية السالم.

القدرة علمل التعاممل أبممان ممع سمالحه النماري، ومهمارات مثبتمة إلطمالق النمار ابلسماله النماري،  • 
 طالق النار.إ تقييم األمم املتحدة للتعامل مع األسلحة و والنجاه يف

إذا كمممان اممموال بقيمممادة املركبمممات، أن يكمممون يف حوزتمممه رخصمممة قيمممادة وطنيمممة صممماوة تؤهلمممه لقيمممادة  • 
املركبات من النوع املعني املخول بقيادهتما، وتكمون قمد صمدرت قبمل سمنتني علمل األقمل ممن تقيميم 

علمممل األقمممل ملمممدة نشمممر الفمممرد يف وحمممدة الشمممرطة املشمممكلة؛ وأن  القمممدرة التنفيذيمممة، وتكمممون صممماوة
يكون علل علم أبنظمة املرور العادية؛ وأن يكون قادرا علل أن يشغل املركبة املمأذون لمه بقيادهتما 

 أبمان؛ وأن جيتاز اختبار األمم املتحدة الالزم لقيادة املركبات العادية.
تعلقممة ابلنظمام العمام واوماالت التكتيكيمة األخمرى؛ وعمليممة أن يكمون علمل علمم ابألواممر يف اوماالت امل • 

اختاذ القرارات يف ما تقوم به وحدة الشرطة املشكلة من أعمال؛ واملفردات التكتيكية؛ ومعاجلة اةوف 
واإلجهمممماد؛ وتممممدريب الوحممممدة أثنمممماء اةدمممممة؛ وعمليممممات الوسمممماطة والتفمممماوض التكتيكيممممة؛ واالسممممتعانة 

 أي مهارات خاصة تتعلق ابملنصب اةدد الذي سيشغله.ابملساعدين اللغويني؛ و 
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أن يكممون علممل علممم مبعممايري حقمموق اإلنسممان والقممانون اإلنسمماين ذات الصمملة، فضممال عممن املعممايري  • 
 املتعلقة ابلعنف اجلنسي واجلنساين ومحاية املدنيني ومحاية الطفل.

عمليمات السمالم، والتعماون والتنسميق فهم تفاصيل ترتيبات الوحمدة املتعلقمة ابلقيمادة والمتحكم يف  • 
مع سائر عناصر البعثة، وتقدمي املساعدة إىل شرطة الدولة املضميفة وسمائر أجهزهتما املعنيمة انفماذ 

 القوانني، ال سيما يف حاالت الكوارل اإلنسانية واالنتخاابت الوطنية.
 معرفة السياسات واإلجراءات املتعلقة ابملعدات اململوكة للوحدات. • 
 ( عاما وقة النشر.55أن يكون عمره أقل من مخسة ومخسني ) • 
 اوصول علل التصريا الرمسي يف تقييم القدرة التنفيذية. • 

 
 ضابط العمليات يف وحدة الشرطة املشكلة  

 توصيف الوظيفة - 1 
ضممابط العمليممات يف وحممدة الشممرطة املشممكلة هممو ضممابط شممرطة عامممل مممن البلممد املسمماهم أبفممراد  
 تعينه حكومته للعمل إلدارة العمليات اليومية لوحدة الشرطة املشكلة.شرطة 

ويكممون ضممابط العمليممات يف وحممدة العمليممات امليدانيممة مسممؤوال أمممام قائممد الوحممدة عممن طريممق  ئممب  
 قائد الوحدة. وال يتلقل أي أمر من سلطاته الوطنية فيما يتعلق ابلواجبات التشغيلية أو اإلدارية يف البعثة.

 
 الواجبات واملسيوليات - 2 

تشمل واجبات ومسؤوليات ضابط العمليمات يف وحمدة الشمرطة املشمكلة،  مة توجيمه وإشمراف  
 و  ئب قائد الوحدة، ما يلي علل سبيل املثال ال اوصر:أقائد الوحدة، و/

ة مساعدة قائمد الوحمدة/ ئب قائمد الوحمدة يف إدارة ومراقبمة وتوجيمه ونشمر وحمدة الشمرطة املشمكل • 
 يف البعثة، والعمل رئيسا للعمليات داخل وحدة الشرطة املشكلة.

اإلشراف علل وحدة الشمرطة املشمكلة وفقما لقواعمد األممم املتحمدة وأنظمتهما وتوجيهاهتما، وتقمدمي  • 
 معلومات مستكملة ابنتظام عن األنشطة اليومية لقائد الوحدة.

عممداد اجلممداول الزمنيممة، وإسممناد املهممام ومراجعممة صممياوة األوامممر التنفيذيممة، ووضممع خطممط العمليممات، وإ • 
 األوامر املكتوبة لكفالة االمتثال للمباد  التوجيهية ذات الصلة وإجراءات التشغيل املوحدة.

حضممور االجتماعممات التنفيذيممة، وتقممدمي إحاطممة ألفممراد الوحممدة عممن املسممائل التنفيذيممة واإلشممراف  • 
 علل تنفيذ األوامر واةطط التنفيذية.

تقمممدمي إحاطمممة وشمممره بشمممأن عمليمممات الشمممرطة ألفمممراد الوحمممدة ملسممماعدهتم يف أداء واجبممماهتم علمممل  • 
 النحو املطلوط.

 إعداد وتنفيذ خطة الرعاية واألمن جلميع أفراد الوحدة )املسؤوليات منقولة من  ئب قائد الوحدة(. • 
 العمل كمنسق للوحدة فيما يتعلق ابلسلون واالنضباف. • 
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أن ويع أفراد الوحدة علل علم ابملبماد  التوجيهيمة ذات الصملة، وإجمراءات التشمغيل  التأکد من • 
 املوحدة، وسائر قواعد وأنظمة األمم املتحدة، وأطم يراقبون االمتثال هلا.

 تقدمي تقارير منتظمة عن العمليات إىل قائد الوحدة وإسداء املشورة بشأن املسائل التنفيذية. • 
طاية البعثة إىل مفوض الشرطة عن طريق قائمد الوحمدة يف موعمد أقصماه شمهر واحمد إعداد تقرير  • 

 قبل انتهاء فرتة خدمته.
 توج املسؤولية عن القيادة والتحكم واالنضباف لألفراد التنفيذيني يف وحدة الشرطة املشكلة. • 

 
 املتطلبات - 3 

دولة العضمو أو وريهما ممن وكماالت ( سنوات علل األقل من اةدمة الفعلية يف شرطة ال5مخ  ) • 
إنفماذ القموانني قبمل النشمر. وجيموز أن تعمد مممن سمنوات اةمربة، فمرتات اةدممة يف الشمرطة يف مهممام 
ختتلمممف عمممن مهممممام الشمممرطة املشمممكلة، فضممممال عمممن فمممرتات التممممدريب املتخصمممص للشمممرطة ولكنهمممما 

 تشمل فرتات تدريب الشرطة األساسي. ال
ربة يف عمليممات الشممرطة وإدارة السمميطرة علممل اوشممود أو اةممربة سممنة واحممدة علممل األقممل مممن اةمم • 

 املتعلقة ابلقدرة املتخصصة لوحدة الشرطة املشكلة.
 رتبة مفتش يف الشرطة علل األقل أو ما يعادل رتبة نقيب يف اجليش أو أعلل. • 
أو الفرنسمية.  إتقان لغة العمل يف عملية السالم اليت ينشر فيها، وهي بشكل عام إما اإلنكليزيمة • 

يف تقييم األمم املتحدة للكفاءة اللغوية. وإذا مل تكن اإلنكليزية هي لغة  B1ويقابل هذا مستوى 
العمممممل، جيممممب أن يكممممون لممممدى قائممممد الوحممممدة أو  ئممممب القائممممد مهممممارات مؤكممممدة يف لغممممة عممممممل 

 السالم. عملية
إلطممالق النممار ابلسمماله القممدرة علممل التعامممل أبمممان مممع سممالحه النمماري، ووجممود مهممارات مثبتممة  • 

 طالق النار.إالناري، والنجاه يف تقييم األمم املتحدة للتعامل مع األسلحة و 
إذا كمممان اممموال بقيمممادة املركبمممات، أن يكمممون يف حوزتمممه رخصمممة قيمممادة وطنيمممة صممماوة تؤهلمممه لقيمممادة  • 

قممل مممن املركبممات مممن النمموع املعممني املخممول بقيادهتمما، وأن تكممون قممد صممدرت قبممل سممنتني علممل األ
تقييم القدرة التنفيذيمة، وتكمون صماوة علمل األقمل ملمدة نشمر عضمو وحمدة الشمرطة املشمكلة؛ وأن 

كمون علممل علممم أبنظمممة املممرور العاديممة؛ وأن يكممون قمادرا علممل تشممغيل املركبممة املممأذون لممه بقيادهتمما ي
 أبمان، وأن جيتاز اختبار األمم املتحدة الالزم لقيادة ملركبات العادية.

ون علمممل علممم ابألواممممر يف اومماالت املتعلقمممة ابلنظممام العمممام واومماالت التكتيكيمممة األخمممرى؛ أن يكمم • 
وعملية اختاذ القرارات يف مما تقموم بمه وحمدة الشمرطة املشمكلة ممن أعممال؛ واملفمردات التكتيكيمة؛ 
ومعاجلمممممة اةممممموف واإلجهممممماد؛ وتمممممدريب الوحمممممدة أثنممممماء اةدممممممة؛ وعمليمممممات الوسممممماطة والتفممممماوض 

واالسمممممتعانة ابملسممممماعدين اللغمممممويني؛ وأي مهمممممارات خاصمممممة تتعلمممممق ابملنصمممممب اةمممممدد التكتيكيمممممة؛ 
 سيشغله. الذي

أن يكممون علممل علممم مبعممايري حقمموق اإلنسممان والقممانون اإلنسمماين ذات الصمملة، فضممال عممن املعممايري  • 
 املتعلقة ابلعنف اجلنسي واجلنساين ومحاية املدنيني ومحاية الطفل.
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حمدة املتعلقمة ابلقيمادة والمتحكم يف عمليمات السمالم، والتعماون والتنسميق فهم تفاصيل ترتيبات الو  • 
مع سائر عناصر البعثة، وتقدمي املساعدة إىل شرطة الدولة املضميفة وسمائر أجهزهتما املعنيمة انفماذ 

 القوانني، ال سيما يف حاالت الكوارل اإلنسانية واالنتخاابت الوطنية.
 ياوة األوامر التنفيذية ووضع ةطط العمليات.املعرفة واملهارات واةربة يف ص • 
 ( عاما وقة النشر.55أن يكون عمره أقل من مخسة ومخسني ) • 
 اوصول علل التصريا الرمسي يف تقييم القدرة التنفيذية. • 

 
 ضابط الشيوا اللوجستية يف وحدة الشرطة املشكلة  

 توصيف الوظيفة - 1 
الشمرطة املشمكلة همو ضمابط شمرطة عاممل ممن البلمد املسماهم ضابط الشؤون اللوجستية يف وحمدة  

أبفراد الشرطة تعينه حكومته لإلشراف علل تقدمي الدعم للوحدة وتزويدها بوسائط النقل وأسباط البقاء، 
 وكذلب صيانة املخزو ت واستخدامها بكفاءة.

لوحمممدة ممممن ويكمممون ضمممابط الشمممؤون اللوجسمممتية يف وحمممدة الشمممرطة املشمممكلة مسمممؤوال أممممام قائمممد ا 
خمالل  ئمب قائمد الوحمدة. وال يتلقمل ضمابط الشمؤون اللوجسمتية أي أممر ممن سملطاته الوطنيمة فيمما يتعلمق 

 ابلواجبات التنفيذية أو اإلدارية يف البعثة.
 

 الواجبات واملسيوليات - 2 
تشمل واجبات ومسؤوليات ضمابط الشمؤون اللوجسمتية يف وحمدة الشمرطة املشمكلة،  مة توجيمه  
 قائد الوحدة و/أو  ئب قائد الوحدة، ما يلي علل سبيل املثال ال اوصر:وإشراف 

تنسممميق وكفالمممة التنفيمممذ السمممل  واالمتثمممال لمممدليل املعمممدات اململوكمممة للوحمممدات وبيمممان احتياجمممات  • 
الوحمممدة يف البعثمممة، وكفالمممة تقمممدمي المممدعم اللوجسممميت إىل الوحمممدة ممممن حيممم  اإلممممدادات الغذائيمممة 

 ي.واملياه والصرف الصح
إجراء عمليات تفتيش دورية للمرافق واللوازم واملعدات والتسليا لكفالة االمتثال لمدليل املعمدات  • 

 اململوكة للوحدات وبيان احتياجات الوحدة.
 جتهيز الطلبات فيما يتعلق ابستالم املعدات وإعادهتا وإعدادها وفقا لإلجراءات املعمول هبا. • 
دفممرت االسممتاذ املناسممب السممتخدامها، وال سمميما األسمملحة والممذخائر كفالممة أمممن املعممدات وتعهممد  • 

 واملركبات ومعدات مكافحة الشغب.
اختاذ التدابري الالزمة لتفادي حمدول أضمرار أو خسمائر، أو حرائمق، أو تسمرط وسمرقة املعمدات،  • 

 فضال عن منع الغش وكفالة قيادة املركبات بصورة آمنة.
ت واسممممتالم املممممواد أثنمممماء اةدمممممة، وذلممممب يف وقممممة اسممممتبدال ضممممابط الشممممروع يف مراقبممممة املخممممزو  • 

 الشؤون اللوجستية، وكذلب أثناء عملية تسليم القيادة.
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متابعممة ومعاجلممة ويممع املسممائل اللوجسممتية لوحممدة الشممرطة املشممكلة علممل مسممتوى البعثممة ابلتشمماور  • 
 مع قائد الوحدة/ ئب قائد الوحدة.

ئممد الوحممدة علممل علممم جبميممع املشمماكل اللوجسممتية المميت ميكممن أن تممؤثر إبقمماء قائممد الوحممدة/ ئب قا • 
 سلبا علل القدرات التنفيذية أو الظروف املعيشية للوحدة.

 إسداء املشورة لقائد الوحدة و ئب قائد الوحدة بشأن املسائل اللوجستية. • 
العمليمات يف  تيسري إجراء تفتميش فصملي علمل املعمدات اململوكمة للوحمدات وتفتميش شمهري علمل • 

 معسكر الوحدة.
مسب سجالت مستكملة ملعدات الوحدة، وصالحية التشغيل واالكتفماء المذايت، وتعهمد قاعمدة  • 

 بيا ت لوجستية جيدة التشغيل.
 تنفيذ إجراءات الصحة والنظافة الصحية والسالمة. • 
اإلشمممراف علمممل تغليمممف تممموج قيمممادة الفريمممق اةلفمممي يف وقمممة العمممودة النهائيمممة للوحمممدة ممممن أجمممل  • 

 املعدات اململوكة للوحدة وشحنها النهائي.
 إجناز ويع املسؤوليات/املهام األخرى وفقا ملا  دده قائد الوحدة أو من يعينه. • 
إعممممداد تقممممارير دوريممممة )أسممممبوعية وشممممهرية وممممما إىل ذلممممب(، بشممممأن اجلوانممممب التشممممغيلية وصممممالحية  • 

 للوحدة. التشغيل ووريها من التقارير اللوجستية
 توج املسؤولية عن القيادة والتحكم واالنضباف فيما يتعلق أبفراد الدعم يف الوحدة. • 

 
 املتطلبات - 3 

( سنوات علل األقل من اةدمة الفعلية يف شرطة الدولة العضمو أو وريهما ممن وكماالت 5مخ  ) • 
ةدممة يف الشمرطة يف مهممام إنفماذ القموانني قبمل النشمر. وجيموز أن تُعمد مممن سمنوات اةمربة، فمرتات ا

ختتلمممف عمممن مهمممام الشمممرطة املشمممكلة، فضمممال عمممن فمممرتات التمممدريب املتخصمممص للشمممرطة، ولكنهممما 
 تشمل فرتات تدريب الشرطة األساسي. ال

 سنة واحدة علل األقل من اةربة يف إدارة اإلمدادات واللوجستيات يف الشرطة. • 
 تبة نقيب يف اجليش أو أعلل.رتبة مفتش يف الشرطة علل األقل أو ما يعادل ر  • 
إتقمممان لغمممة العممممل يف عمليمممة السمممالم الممميت ينشمممر فيهممما، وهمممي بشمممكل عمممام إمممما اإلنكليزيمممة أو الفرنسمممية.  • 

يف تقيممميم األممممم املتحمممدة للكفممماءة اللغويمممة. وإذا مل تكمممن اإلنكليزيمممة همممي لغمممة  B1ويقابمممل همممذا مسمممتوى 
 ئد مهارات مؤكدة يف لغة عمل عملية السالم.العمل، جيب أن يكون لدى قائد الوحدة أو  ئب القا

القدرة علمل التعاممل أبممان ممع سمالحه النماري، ومهمارات مثبتمة إلطمالق النمار ابلسماله النماري،  • 
 طالق النار.إوالنجاه يف تقييم األمم املتحدة للتعامل مع األسلحة و 

وطنيمممة صممماوة تؤهلمممه لقيمممادة إذا كمممان اممموال بقيمممادة املركبمممات، أن يكمممون يف حوزتمممه رخصمممة قيمممادة  • 
املركبممات مممن النمموع اةممدد املخممول بقيادهتمما، وأن تكممون قممد صممدرت قبممل سممنتني علممل األقممل مممن 
تقييم القدرة التنفيذيمة، وتكمون صماوة علمل األقمل ملمدة نشمر عضمو وحمدة الشمرطة املشمكلة؛ وأن 
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كبممة املممأذون لممه بقيادهتمما يكمون علممل علممم أبنظمممة املممرور العاديممة؛ وأن يكممون قمادرا علممل تشممغيل املر 
 أبمان، وأن جيتاز اختبار األمم املتحدة الالزم لقيادة املركبات العادية.

أن يكممون علممل علممم مبعممايري حقمموق اإلنسممان والقممانون اإلنسمماين ذات الصمملة، فضممال عممن املعممايري  • 
 املتعلقة ابلعنف اجلنسي واجلنساين ومحاية املدنيني ومحاية الطفل.

 ( عاما وقة النشر.55ره أقل من مخسة ومخسني )أن يكون عم • 
 اوصول علل التصريا الرمسي يف تقييم القدرة التنفيذية. • 
 الوعي التجاري واملهارات اوسابية )أمر مستصوط(. • 

 
 الضابط املناوب يف وحدة الشرطة املشكلة  

 خ ائط الوظيفة - 1 
شمممرطة عامممل اتبمممع لبلمممد مسممماهم أبفمممراد الضممابط املنممماوط يف وحمممدة الشمممرطة املشممكلة همممو ضمممابط  

الشرطة تعينه حكومته ملنصب متناوط قيد االستدعاء، علل مدار الساعة، داخل وحدة الشمرطة املشمكلة 
 اليت ينتمي إليها، والقيام بدور ممثل لضابط القيادة. 

يممات. ضممابط العمل مسممؤول أمممام قائممد الوحممدة عممن طريممق والضممابط املنمماوط يف وحممدة الشممرطة املشممكلة 
 وال يتلقل الضابط املناوط أي أمر من سلطات بلده فيما يتعلق ابملهام اإلدارية والتنفيذية يف البعثة. 

 
 الواجبات واملسيوليات - 2 

تشمل واجبات ومسؤوليات الضابط املناوط،  ة توجيه وإشراف قائد وحدة الشرطة املشمكلة  
 و/أو  ئبه، ما يلي علل سبيل املثال ال اوصر:

تفتيش أفمراد وحمدة الشمرطة املشمكلة أثنماء مهمام اوراسمة يف أي وقمة ممن النهمار أو الليمل، وتفتميش  • 
 األسلحة واملركبات واملعدات واملرافق، واإلشراف علل الوضع األمين يف معسكر الوحدة.

 توزيع املهام وإسنادها إىل أفراد وحدة الشرطة املشكلة وفقا ألوامر املهام.  • 
 نشطة التنفيذية للوحدة.رصد األ • 
توزيممع التعليمممات بشممأن األعمممال اليوميممة الصممادرة عممن خليممة التنسمميق وقائممد الوحممدة علممل أفممراد  • 

 الوحدة.
 تعميم التعليمات علل قادة الفصائل وقادة املفارز. • 
 رصد مهام أفراد الوحدة املتعلقة ابلدورايت واألمن واوراسة. • 
يعة/الفصميل االحتيمماطي واالنتشمار اةمال للفصميل وعملياتمه، إضممافة رصمد فريمق االسمتجابة السر  • 

 إىل أمن املعسكرات.
 إبالغ ضابط العمليات أبي شواول أو شكاوى ترد ممن أفمراد الوحمدة واملسمائل األخمرى املتعلقمة • 

 ابلعمليات/اإلدارة.
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 إبالغ الضباف القادة أبي حالة من حاالت الطوار  علل الفور.  • 
املهممام وتسممليم البيمما ت والتقممارير والوقئممق ذات الصمملة عنممد انتهمماء النوبممة قبمممل أن  حفممظ سممجل • 

 يعود إىل مهامه العادية. 
 

 املتطلبات - 3 
( سممممنوات علممممل األقممممل مممممن اةدمممممة الفعليممممة يف الشممممرطة أو وريهمممما مممممن وكمممماالت إنفمممماذ 5مخممم  ) • 

اةربة، فرتات اةدمة يف الشرطة  القوانني يف الدولة العضو قبل النشر. وجيوز أن تعد من سنوات
يف مهام ختتلف عن مهام الشرطة املشكلة، وكذلب فمرتات التمدريب التخصصمي ألفمراد الشمرطة، 

 ولكنها ال تشمل فرتات تدريب الشرطة األساسي.
 رتبة ضابط مبتد ، أو مساعد وكيل مفتش شرطة أو ما يعادل رتبة مساعد يف اجليش، كحد أد . • 
لغمممممة العممممممل املسمممممتخدمة يف عمليمممممة السمممممالم الممممميت يُنشمممممر فيهممممما، وهمممممي اإلنكليزيمممممة المممممتمكن ممممممن  • 

مممن تقيمميم الكفمماءة اللغويممة يف األمممم املتحممدة.  1الفرنسممية عموممما. ويقابممل ذلممب املسممتوى ابء  أو
وإذا مل تكمممن اللغمممة اإلنكليزيمممة لغمممة العممممل، جيمممب أن يكمممون لمممدى قائمممد وحمممدة الشمممرطة املشمممكلة 

 ة يف لغة العمل املستخدمة يف عملية السالم. ئبه مهارات مؤكد أو
القمممدرة علمممل التعاممممل ممممع السممماله النممماري أبممممان، ومهمممارات مؤكمممدة يف الرمايمممة ابلسممماله النممماري  • 

 والنجاه يف تقييم األمم املتحدة ملناولة األسلحة والرماية.
ؤهلمه لقيمادة املركبمات إذا كان اوال بقيادة املركبات، أن تكون لديمه رخصمة قيمادة وطنيمة صماوة ت • 

مممن النمموع املعممني املخممول بقيادهتمما، وأن تكممون الرخصممة صممادرة قبممل سممنتني علممل األقممل مممن تقيمميم 
القممدرة التنفيذيممة، وتكممون سممارية املفعممول علممل األقممل طيلممة فممرتة انتشممار الفممرد يف وحممدة الشممرطة 

تشممغيل املركبممة املخممول  املشممكلة؛ وأن يكممون علممل علممم أبنظمممة املممرور العاديممة؛ ولديممه القممدرة علممل
 بقيادهتا أبمان؛ والنجاه يف اختبار األمم املتحدة الالزم لقيادة املركبات العادية.

معرفمة معمايري حقمموق اإلنسمان والقمانون الممدوج اإلنسماين ذات الصملة، فضممال عمن املعمايري املتصمملة  • 
 ابلعنف اجلنسي واجلنساين، ومحاية املدنيني، ومحاية الطفل.

 مهارات جيدة يف التواصل • 
 وقة النشر. ( 55مخسة ومخسني ) من أن يكون عمره أقل • 
 اوصول علل التصريا الرمسي يف عملية تقييم القدرة التنفيذية.  • 

 
 ضابط االت ال يف وحدة الشرطة املشكلة  

 خ ائط الوظيفة - 1 
اتبمممع للبلمممد املسممماهم  ضمممابط االتصمممال يف وحمممدة الشمممرطة املشمممكلة همممو ضمممباف اتصمممال يف اةدممممة 

أبفممراد الشممرطة عينتممه حكومممة بلممده لالضممطالع مبهممام االتصممال بممني الوحممدة واتلممف عناصممر البعثممة وقممادة 
 وحدات الشرطة املشكلة األخرى. 
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وضمابط االتصممال يف الوحمدة مسممؤول أممام قائممد الوحممدة عمن طريممق ضمابط العمليممات. وال يتلقممل  
 فيما يتعلق ابملهام اإلدارية والتنفيذية يف البعثة. ضابط االتصال أي أمر من سلطات بلده 

 
 الواجبات واملسيوليات - 2 

تشممممل واجبمممات ومسمممؤوليات ضمممابط االتصمممال يف الوحمممدة،  مممة توجيمممه وإشمممراف قائمممد الوحمممدة  
 و/أو  ئبه، ما يلي علل سبيل املثال ال اوصر:

القيام بدور التنسيق واالتصال ممع األقسمام األخمرى يف البعثمة، وكيما ت األممم املتحمدة األخمرى،  • 
 والسلطات اةلية. 

 إقامة عالقات عمل إجيابية مع األقسام األخرى يف البعثة.  • 
 تيسري وحضور االجتماعات ابلنيابة عن قائد الوحدة. • 
 مراسم الوحدة واإلشراف عليها.إعداد حفالت تقليد األومسة ووريها من  • 
 حفظ قائمة جبهات االتصال يف األقسام الرئيسية للبعثة.  • 
إقاممممممة اتصممممماالت واضمممممحة بمممممني الوحمممممدة واجلهمممممات املعنيمممممة األخمممممرى، وكفالمممممة متابعمممممة الطلبمممممات  • 

 واالستفسارات.
 متابعة الطلبات اإلدارية املقدمة من الوحدة.  • 

 
 املتطلبات - 3 

لممل األقممل مممن اةدمممة الفعليممة يف الشممرطة أو وريهمما مممن أجهممزة إنفمماذ القمموانني يف مخمم  سممنوات ع • 
الدولة العضو قبل النشر. وجيموز أن تعمد ممن سمنوات اةمربة، فمرتات اةدممة يف مهمام ختتلمف عمن 
مهممام الشممرطة املشممكلة، وكممذلب فممرتات التممدريب املتخصممص ألفممراد الشممرطة، ولكممن ال تعممد منهمما 

 األساسي. فرتات تدريب الشرطة
 رتبة مفتش يف الشرطة علل األقل أو ما يعادل رتبة نقيب أو ما فوقها يف اجليش. • 
إتقمممان لغمممة العممممل املسمممتخدمة يف عمليمممة السمممالم الممميت يُنشمممر فيهممما، وهمممي اإلنكليزيمممة أو الفرنسمممية  • 

مل تكممن مممن تقيمميم الكفمماءة اللغويممة يف األمممم املتحممدة. وإذا  1عموممما. ويقابممل ذلممب املسممتوى ابء 
اللغة اإلنكليزية لغة العممل، جيمب أن يكمون لمدى قائمد وحمدة الشمرطة املشمكلة أو  ئبمه مهمارات 

 مؤكدة يف لغة العمل املستخدمة يف عملية السالم.
القمممدرة علمممل التعاممممل ممممع السممماله النممماري أبممممان، ومهمممارات مؤكمممدة يف الرمايمممة ابلسممماله النممماري  • 

 ناولة األسلحة والرماية.والنجاه يف تقييم األمم املتحدة مل
إذا كان اوال بقيادة املركبات، أن تكون لديمه رخصمة قيمادة وطنيمة صماوة تؤهلمه لقيمادة املركبمات  • 

مممن النمموع املعممني املخممول بقيادهتمما، وأن تكممون الرخصممة قممد صممدرت قبممل سممنتني علممل األقممل مممن 
شمممار الفمممرد يف وحمممدة الشمممرطة تقيممميم القمممدرة التنفيذيمممة، وتكمممون صممماوة علمممل األقمممل طيلمممة فمممرتة انت

املشممكلة؛ ومعرفممة قواعممد املممرور العاديممة؛ والقممدرة علممل تشممغيل املركبممة املممأذون لممه بقيادهتمما أبمممان؛ 
 والنجاه يف اختبار األمم املتحدة الالزم لقيادة املركبات العادية.



54/116 

 17-13256 (A) 

 

عمايري املتصمملة معرفمة معمايري حقمموق اإلنسمان والقمانون الممدوج اإلنسماين ذات الصملة، فضممال عمن امل • 
 ابلعنف اجلنسي واجلنساين، ومحاية املدنيني، ومحاية الطفل.

 مهارات التواصل  • 
 وقة النشر. ( 55من مخسة ومخسني )أن يكون عمره أقل  • 
 اوصول علل التصريا الرمسي يف عملية تقييم القدرة التنفيذية.  • 
 اود األد  من اةربة يف الشؤون املالية )مستصوط(.  • 

 
 نائد الف يل يف وحدة الشرطة املشكلة  

 خ ائط الوظيفة - 1 
قائد الفصيل يف وحدة الشرطة املشكلة هو شرطي عاممل اتبمع لبلمد مسماهم أبفمراد الشمرطة عينتمه  

لمل تمدريب أفرادهما وانضمباطهم حكومة بلده لقيادة فصيلة تكتيكية مؤلفة من ثالل مفمارز، ولإلشمراف ع
 ومراقبتهم، ونشرهم التكتيكي.

وقائممد الفصمميل مسممؤول أمممام قائممد الوحممدة عممن طريممق ضممابط العمليممات. وال يتلقممل قائممد الفصمميل  
 أي أمر من سلطات بلده فيما يتعلق ابملهام اإلدارية والتنفيذية يف البعثة. 

 
 الواجبات واملسيوليات - 2 

ات قائممد الفصمميل،  ممة توجيممه وإشممراف قائممد الوحممدة و/أو  ئبممه، ممما تشمممل واجبممات ومسممؤولي 
 يلي علل سبيل املثال ال اوصر:

 كفالة أن جيري الفصيل التدريب الصحيا، و افظ علل فعالية الوحدة وأتهبها. • 
 كفالة تدريب قادة املفارز وتزويدهم مبا يلزم من املعارف واألدوات لقيادة مفارزهم علل نو فعال.  • 
 مساعدة قائد الوحدة علل صياوة خطط العمليات وتنفيذها. • 
كفالممممممة إرشمممممماد أفممممممراد الفصمممممميل للتصممممممرف وفقمممممما لقواعممممممد األمممممممم املتحممممممدة وأنظمتهمممممما وتوجيهاهتمممممما  • 

 عليهم. واإلشراف
 وامر وتنفيذ األوامر واةطط املتعلقة ابلعمليات علل مستوى الفصيل.إصدار األ • 
 إعداد وتنفيذ خطة رفاه وأمن الفصيل. • 
 القيام بدور منسق السلون واالنضباف يف فصيله. • 
كفالمممة ورصمممد وعمممي ويمممع أفمممراد الفصممميل مبسمممؤولياهتم يف التقيمممد ابملبممماد  التوجيهيمممة واإلجمممراءات  • 

 وسائر قواعد وأنظمة األمم املتحدة، أثناء اةدمة وخارج أوقات الدوام.التشغيلية املوحدة 
 تقدمي تقارير منتظمة عن فصيله إىل قائد الوحدة عن طريق ضابط العمليات. • 
التأكممد قبممل اإلقممدام علمممل تنفيممذ املهممام ممممن أن املعممدات الفرديممة جلميمممع أفممراد الفصمميل، ال سممميما  • 

 عام، جاهزة للعمليات.األسلحة وعتاد إدارة النظام ال
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 املتطلبات - 3 

مخمم  سممنوات علممل األقممل مممن اةدمممة الفعليممة يف الشممرطة أو وريهمما مممن أجهممزة إنفمماذ القمموانني يف  • 
الدولة العضو قبل النشر. وجيموز أن تعمد ممن سمنوات اةمربة، فمرتات اةدممة يف مهمام ختتلمف عمن 

ألفمراد الشمرطة، ولكمن ال تعمد منهما  مهمام الشمرطة املشمكلة، وكمذلب فمرتات التمدريب التخصصمي
 فرتات التدريب األساسي ألفراد الشرطة.

 سنة واحدة علل األقل من اةربة يف  ال إدارة وأساليب مكافحة الشغب. • 
 رتبة مفتش شرطة/وكيل مفتش شرطة أو ما يعادل رتبة مالزم يف اجليش، علل األقل. • 
سمممالم الممميت يُنشمممر فيهممما، وهمممي اإلنكليزيمممة أو الفرنسمممية إتقمممان لغمممة العممممل املسمممتخدمة يف عمليمممة ال • 

مممن تقيمميم الكفمماءة اللغويممة يف األمممم املتحممدة. وإذا مل تكممن  1عموممما. ويقابممل ذلممب املسممتوى ابء 
اللغة اإلنكليزية لغة العممل، جيمب أن يكمون لمدى قائمد وحمدة الشمرطة املشمكلة أو  ئبمه مهمارات 

 ية السالم.مؤكدة يف لغة العمل املستخدمة يف عمل
القمممدرة علمممل التعاممممل ممممع السممماله النممماري أبممممان، ومهمممارات مؤكمممدة يف الرمايمممة ابلسممماله النممماري  • 

 والنجاه يف تقييم مناولة األسلحة والرماية يف األمم املتحدة.
إذا كان اوال بقيادة املركبات، أن تكون له رخصة قيادة وطنية صاوة تؤهله لقيادة املركبات من  • 

املعممني املخممول بقيادهتما، وأن تكممون الرخصممة قممد صمدرت قبممل سممنتني علمل األقممل مممن تقيمميم النموع 
القدرة التنفيذية، وأن تكون صاوة علل األقل طيلة فرتة انتشار الفرد يف الوحمدة؛ ومعرفمة قواعمد 
املمممرور العاديمممة؛ والقمممدرة علمممل تشمممغيل املركبمممة املخمممول بقيادهتممما أبممممان؛ والنجممماه يف اختبمممار األممممم 

 املتحدة الالزم لقيادة املركبات العادية.
معرفة األواممر املتعلقمة ابلمتحكم يف أوضماع النظمام العمام ووريهما ممن األوضماع التكتيكيمة؛ وعمليمة  • 

اختمممماذ القممممرارات يف عمليممممات الوحممممدة؛ واملفممممردات التكتيكيممممة؛ والممممتحكم يف اإلجهمممماد واةمممموف؛ 
والتفماوض التكتيكيمة؛ واالسمتعانة ابملسماعدين  وتدريب الوحدة أثناء اةدمة؛ وعمليمات الوسماطة

 اللغويني؛ وأي مهارات متصلة ابملنصب الذي سيشغله.
فهم تفاصيل ترتيبات الوحمدة املتعلقمة ابلقيمادة والمتحكم يف عمليمات السمالم، والتعماون والتنسميق  • 

ا املعنيمة انفماذ مع سائر عناصر البعثة، وتقدمي املساعدة إىل شرطة الدولة املضميفة وسمائر أجهزهتم
 القوانني، ال سيما يف حاالت الكوارل اإلنسانية واالنتخاابت الوطنية.

معرفمة معمايري حقمموق اإلنسمان والقمانون الممدوج اإلنسماين ذات الصملة، فضممال عمن املعمايري املتصمملة  • 
 ابلعنف اجلنسي واجلنساين، ومحاية املدنيني، ومحاية الطفل.

 وقة النشر. ( 55من مخسة ومخسني )أن يكون عمره أقل  • 
 اوصول علل التصريا الرمسي يف عملية تقييم القدرة التنفيذية. • 
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 الفرز التقييمي للكفاء اللغوية –املرفق ابء 

 اجلزء األول: القراءة
 
 

 
 

 اجلزء الثاين: كتابة التقارير

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           األجوبة الصحيحة

 1جيم  2ابء  1ابء  2ألف  1ألف  املستوس اللغوي

 تركي  اجلمل
حبيممممممم   كثـــــــحة للغايـــــــةأخطمممممماء 
 .الفرميتعذر 

أخطمممماء كثممممرية يف ولممممة بسمممميطة. 
 يصعب الفهم أحيا .

 مممممممممممممماول تركيممممممممممممممب وممممممممممممممل مركبممممممممممممممة 
( تتضممن أخطماء. املعمىن (1))فعالن

 واضا عموما.

. بضمعة البسـيطةال أخطاء يف اجلمل 
املعممممممىن  (1)أخطمممممماء يف اجلمممممممل املركبممممممة.

 واضا.

ال أخطاء. تعبري متنموع جمدا. 
 مركبة يف مع مراول 

 املفردات واإلمالء
يفتقممممر إىل الكلمممممات للتوضمممميا، 

. أخطممممماء اللغـــــة األمويسممممتخدم 
 يف اإلمالء والرتقيم. كثحة

بعمممممممممممما األخطمممممممممممماء يف اختيممممممممممممار 
 الكلمات، واإلمالء والرتقيم.

م ـــــــــطلحات  مممممممماول اسمممممممممتخدام 
  (3).الشرطة

 بضمممممممممممممممممعة أخطممممممممممممممممماء يف اإلممممممممممممممممممالء 
 والرتقيم.

 خطأ.  دوايستخدم املصطلحات 
 ال أخطاء يف اإلمالء أو يف الرتقيم.

. ال أخطممممممممممممماء يف ال تكـــــــــــــرار
 .يف الرتقيماإلمالء أو 

 (4)ت ريف األفعال
)املاضي/املضممممممممممممممممممممارع/ 

 املستقبل(

معظمممممممممممممممممم اجلممممممممممممممممممل يف صممممممممممممممممميغة  ال يستخدم صيغ األفعال.
 .املضار 

ومممممممممممل يف صممممممممممميغة املاضمممممممممممي وقمممممممممممد 
 املضــــــــــــــار يسممممممممممممممتخدم صمممممممممممممميغيت 

 ببعا األخطاء املستقبلو

 ال ـــحيحةاسمممتخدام صممميغة األفعمممال 
 دون أي أخطاء يف الصرف.

 دوااستخدام صميغة األفعمال 
 أي أخطاء يف الصرف.

 املعلومات
ســوء يف املعلومممات.   قــط كبــح

 . )ممما بممني صممفرفرــم املعلومــات
 وقائع رئيسية( 5و

يفتقممممممر إىل املعلومممممممات الكافيممممممة. 
تممممرد املعلومممممات يف اجلممممزء اةطممممي 

  10و  6فقممممممممممممممط. )ممممممممممممممما بممممممممممممممني 
 وقائع رئيسية(

خطيممة وشممفوية يتضــمرب معلومــات 
ولكنمممممممه يفتقمممممممر إىل بعممممممما  كافيـــــــة

  11)مممممممممممممممممما بممممممممممممممممممني التفاصـــــــــــــــــيل 
 واقعا رئيسيا(. 15و 

 يتضـــــمرب مليــــــع املعلومـــــات تقريبــــــا
دقيقممممممممة.  تفاصــــــــيلمممممممممع  مليعرــــــــا أو
 واقعا رئيسيا(. 20و  16بني  )ما

يتضممممن ويمممع املعلوممممات ممممع 
 ومن مــــــــــةتفاصمممممممممميل دقيقممممممممممة 

واقعممما  20. )بطريقـــة مناســـبة
 رئيسيا(.

 بنية التقرير وشكله

، وال متابعتممهي ــع  جــدا  نممص
 عمممرض ال. بمممني املعلومممماتصـــلة 

 وال فقرات وال تنظيم.

 يسمتخدم، متابعة المنصي ع  
للممممربط  “لكــــرب” و “الا” و “و”

 بني املعلومات.
 مممممممممع عــــــــرض ،ــــــــح مناســــــــ ، 

 تنظيم بعا الفقرات 

 الربطمتابعته.  ط بسيط يسرل 
بممممني املعلومممممات البسمممميطة بنجممممماه. 

، مممممممع اسممممممتخدام عــــــرض مناســــــ 
 فقرات.

 ــــــــط واضــــــــ  ومف ــــــــل.  ــــــــاول 
اســــــــتخدام روابــــــــط معقــــــــدة بـــــــــ  

 من م بشكل جيد. (5)املعلومات

ومتسـق ومف ـل  نص واضما
 اسممممممممتخدامبشــــــــكل جيــــــــد. 

بدنــة. تن ــيم  الممروابط املعقممدة
 مناس .

 
 

  فاشل   جا :النتيجة اهلوية:
 املستوى

C1 B2 B1 A2 A1 
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 (1) Example: He outlined what had been discuss at the briefing to them. 

 (2) Example: at 07.15 on Monday 1st November 2010  

the sector commander of UN police in sector 2 reported for duty! 

 (3) Example: He was inebriated or intoxicated and NOT He was completely drunk. 

 (4) Verb= action word: To go, to run … 
 (4) Example: Based on the information at hand and  

having regarded to the time scale involved … 
 

 اجلزء الثالث: املقابلة الشفوية 

 تركي  اجلمل
معهما  يتعـذر للغايـةأخطاء كثرية 

 .الفرم
. بســــيطةأخطممماء كثممممرية يف وممممل 

 .أحياانيصعب فهمها 
)تضمممم  مركبـــة ممماول تكممموين ومممل 

 ( أبخطاء. (1)فعلني
 املعىن العام واضا.

. بعما البسـيطةال أخطاء يف اجلممل 
ــةاألخطمماء يف اجلمممل  املعممىن  (1).املركب

 واضا.

ال أخطممممممممممممممممممممممممماء يف اجلممممممممممممممممممممممممممل 
. بعمما األخطمماء يف البســيطة
املعممممممممممىن  (1).املركبــــــــــةاجلممممممممممل 
 واضا.

 املفردات والنطق
ــــــر إىل الكلمــــــات الالزمممممممة  يفتق

. ويســتخدم لغــة أخــرسللشمره، 
ال ميكمممممممممممن فهمممممممممممم الكثمممممممممممري ممممممممممممن 

 الكلمات بسبب النطق.

األخطمممممممممماء يف اختيممممممممممار  بعــــــــــ 
الكلمممات، ويصممعب فهممم بعمما 

 الكلمات بسبب النطق.

م ـــــــــطلحات  مممممممماول اسمممممممممتخدام 
 النطق ال يعيق الفهم. (3).الشرطة

أخطمماء.  دوايسممتخدم املصممطلحات 
 النطق والرتنيم جيدان.

. النطممممممممق والرتنمممممممميم ال تكــــــــرار
 واضحان.

 (4)ت ـــريف األفعـــال
 )املاضي/املضممممممممممممممممممممارع/

 املستقبل(

معظمممممممممممممممممم اجلممممممممممممممممممل يف صممممممممممممممممميغة  يستخدم صيغ األفعال. ال
 .املضار 

املضـــار  واملاضـــي ومممل يف صممميغة 
 مع بعا األخطاء. واملستقبل

ممممممع  بدنـــــةاسمممممتخدام صممممميغ األفعمممممال 
 بعا األخطاء يف الصرف.

اسممتخدام صمميغ األفعممال بدقممة 
 أي أخطاء يف الصرف. دوا

 الكالم األحادي
ويقتصممممممر علممممممل  اننــــــطالكممممممالم 

 .احلد األدم
. الونـائعيعمرب عمن  وجيزالكالم 

 ال تفاصيل.
، ويركز علمل يقدم بع  التفاصيل

 الوقائع. اآلراء جيدة التنظيم.
ـــــــــلكمممممممممالم  يتضممممممممممن  وواضـــــــــ  طوي

 .كثحةتفاصيل وتعليقات 
ومفصمممل  مرتـــ كمممالم طويمممل 

بطريقممممممممممممممة جيممممممممممممممدة يتضمممممممممممممممن 
 كثرية.  وشروحاتفاصيل 

 الكالم التفاعلي

أو ال  ب ـــــــعوبةيفهمممممممم األسمممممممئلة 
. يطلمممب اإلطـــالق علـــايفهمممما 

تكممممرار السممممؤال دائممممما. األجوبمممممة 
خارجـــــــــــــة عـــــــــــــرب قليلمممممممممممممة و/أو 

. ال يعممممممممممرف كيفيممممممممممة املوضــــــــــو 
اسممممممممتخدام الصمممممممميغة املتأدبممممممممة أو 

 وري الرمسية.الصيغة 

. نــــد  تــــاا إىل تكــــرار األســــ لة
، ،ـــــح مف ـــــلةو صـــــعبةاألجوبممممة 

 وخارجة عن املوضوع أحيا . 
ـــةقمممد يسمممتخدم  أو  ال ـــيغة املتةدب
أكثــــر مــــرب  الرمسيــــةال ــــيغة ،ــــح 

 .الالزم

أجوبممممة مناسممممبة علممممل األسممممئلة وإن  
 .التفاصيل نليلةكانة 
ــــــطقممممممد  بممممممني الصمممممميغة  أحيــــــاان خيل

 والصيغة وري الرمسية.املتأدبة 

. ومف ــلة وواضــحةاألجوبممة مناسممبة 
 . دائما ال يغة الرمسيةيستخدم 

األجوبمممة كاملمممة. ميكنمممه توجيمممه 
التفاعممممممممل بعمممممممممرض تفسمممممممممريات 

الصمممممميغة لألسممممممئلة. يسممممممتخدم 
 الرمسية دائما.

 1جيم  2ابء  1ابء 2ألف  1ألف  املستوس اللغوي

)أقمموى(.  1)أضممعف( واملسممتوى جمميم  1تممرتاوه املسممتوايت اللغويممة بممني املسممتوى ألممف 
ولكي  صل املرشا علل الدرجة الالزمة للنجاه، جيب عليه أن يثبة كفاءة لغويمة يف 

املستوى اللغوي للمرشا أد  درجة  صمل  أو مستوى أعلل. ويساوي 1ابء  املستوى
بينممممما توجممممد  1عليهمممما )أي إذا حصممممل املرشمممما علممممل درجممممة واحممممدة يف العمممممود ألممممف 

، 2و/أو يف مستوى أعلل، كان مستواه اللغوي ألف  1درجاته األخرى يف العمود ابء 
 وابلتاج يفشل يف االمتحان(.
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 املرفق جيم
 تقييم الكفاءة يف نيادة املركبات

  
يف بدايمممة تقيممميم الكفممماءة يف قيمممادة املركبمممات، جيمممب علمممل عضمممو الوحمممدة أن  مممدد هويتمممه بواسمممطة  

رخصممة قيممادة وطنيممة أو دوليممة سممارية املفعممول مكتوبممة ابألجبديممة الالتينيممة )مممع صممورة فوتوورافيممة، إذا كممان 
برتومممة رمسيمممة  ذلمممب شمممرطا يف البلمممد املسممماهم أبفمممراد الشمممرطة( وجيمممب أن تكمممون الرخصمممة األصممملية مشمممفوعة

 تعدها السلطات البلد املساهم أبفراد الشرطة، إذا مل تكن مكتوبة ابوروف الالتينية.
وسميجري تقيمميم قممدرة الفمرد علممل التشممغيل املممأمون ملركبمة رابعيممة الممدفع ممزودة جبهمماز يممدوي لتغيممري  

 تبار القيادة علل الطريق.السرعة. ويتألف تقييم الكفاءة يف القيادة من جزأين، مها اختبار املناورة واخ
 

 املناورة راختبا - 1 
جيمممب علمممل عضمممو وحمممدة الشمممرطة املشمممكلة أن يثبمممة قدرتمممه علمممل عكممم  اجتممماه املركبمممة  )أ( 

وتوقيفها يف وضون مخ  دقائق ضمن مضممار موحمد لقيمادة املركبمات  مدده املمدرط املعمين بتقيميم القمدرة 
 يف تذييل هذا املرفق. 2علل نو ما ورد يف الرسم البياين  التنفيذية يف مساحة مغلقة أمام املرور العادي،

هلمممذا املرفمممق إلجمممراء تقيمممميم  1يسمممتخدم يممموذج تقيممميم اختبمممار املنممماورة المممموارد يف التمممذييل  )ط( 
 هلذا املرفق. 2املناورة. وترد معايري التقييم مبزيد من التفصيل يف التذييل 

نماورة فرصمة واحمدة أخمرى علمل الفمور. وإذا مينا عضو الوحدة الذي يفشمل يف ممرين امل )ج( 
 فشل مرتني يف اختبار املناورة يفقد أهليته وال يقبل الختبار القيادة علل الطريق.

 
 اختبار القيادة علا الطريق -2

ينتظمر ممن عضممو الوحمدة أن يثبممة قدرتمه علمل القيممادة أبممان يف طريممق حممدد مسممبقا يف  )أ( 
 3دقمائق لقطمع مسمافة تمرتواه ممن  10تغرق هذا االختبار ما ال يقل عمن حركة مرور قليلة. وينبغي أن يس

 كيلومرتات علل األقل.  5إىل 
ويف كل حني أثناء هذا التمرين، جيب علمل عضمو الوحمدة أن يقمود املركبمة بطريقمة آمنمة  )ط( 

 ومسؤولة، ويتقيد جبميع قوانني املرور.
ة توجيهمممات لعضمممو الوحمممدة بشمممأن كمممل درط املعمممين بتقيممميم القمممدرة التنفيذيمممسممميعطي املممم )ج( 

واحممدة مممن املنمماورات يف أبكممر وقممة ممكممن ولممن يطلممب إليممه أن يقمموم أبي منمماورات وممري مشممروعة أو وممري 
 مأمونة.

هلمممذا املرفمممق  3ويسمممتخدم يممموذج تقيممميم اختبمممار القيمممادة علمممل الطريمممق الممموارد يف التمممذييل  )د( 
هلممذا املرفممق مزيممد مممن التوضمميحات بشممأن اسممتخدام  4ل إلجممراء تقيمميم القيممادة علممل الطريممق. ويممرد يف التممذيي

 يوذج التقييم وتطبيق معايري التقييم.
وأي فممرد مممن أفممراد الوحممدة يقمموم أبي مممن األنشممطة التاليممة يفقممد تلقائيمما أهليتممه ويممتم إطمماء اختبممار  

 تقييم الكفاءة علل الفور:
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 أن يكون  ة أتثري الكحول أو املخدرات. )أ( 
 ل التعليمات القانونية أو يرفا أداء املناورات اليت يؤمر هبا.أن يتجاه )ط( 
 أن يقدم رشوة أو مكافأة للمدرط املعين بتقييم القدرة التنفيذية. )ج( 
 أن يرفا ارتداء حزام األمان ما مل يقدم بيا  أو إعفاء صادرا عن طبيب. )د( 
 أن يتسبب يف حادل. )هم( 
 قوع اوادل.أن يتدخل أشخال آخرون ملنع و  )و( 
أن مينمممع املمممدرط املعمممين بتقيممميم القمممدرة التنفيذيمممة وقممموع حمممادل أو تصمممرف ومممري قمممانوين  )ز( 

 اجتياز الضوء األمحر(. )أي
 أن يوقف املركبة فيؤدي ذلب إىل تصرف خطري أو إىل عرقلة حركة املرور. )ه( 
 للخطر.أن يقود املركبة علل الرصيف أو حافة الطريق حبي  يعرض وريه  )ف( 
 أن يتسبب يف ااطر جسيمة يف حركة مرور أخرى. )ي( 
 أن يقود يف االجتاه اةاطئ يف شارع ذي اجتاه واحد. )ن( 
 أن يقود املركبة علل اجلانب اةاطئ من الشارع. )ل( 
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 استمارة تقييم التحكم ابملركبة -للمرفق جيم  1التذييل 
 

 

 رخ ة األمم املتحدة للقيادة
 تقييم التحكم ابملركبةاستمارة 

 
  التاريخ  اسم عنصر وحدة الشرطة املشّكلة

  الوقة  رقم بطاقة اهلوية الشخصية

  املكان  ذيةيالتنف اترقم قائمة تقييم القدر 
 
 رسوب جناح معايح التقييم

يف وضمما  مممم 79.4العنصممر قممادر علممل قممراءة عّينممة للوحممة تممرخيص مركبممة  مممل أحرفمما  علممل ارتفمماع  1
 اللزومم، ابستخدام النظارات أو العدسات الالصقة عند  20.5النهار من مسافة 

  

   إىل استبعاده تلقائيا  أتل العنصر عمال أدى  2

   مل يكمل العنصر الدورة يف وضون مخ  دقائق 3

   ملسة املركبة عالمة 4

   عربت املركبة اةط الومهي الفاصل بني العالمات 5

   توقف اةرن أكثر من مرتني 6

   العنصرمبساعدة طرف قل   قيام 7

   الوقوفكان جزء من املركبة خارج مكان  8

   املركبة مبوازاة العالمات اجلانبية توقفمل  9

   خرج العنصر من املركبة للتحقق من موضعها 10
   

   رسوب   جناح   : تيجة االختبار 
  :التنفيذية تقييم القدراتول عن ؤ املس  مالحظات

  الرقم التعريفي لدى األمم املتحدة: 

   

  التوقيع: 
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 استمارة تقييم التحكم ابملركبة -للمرفق جيم  2التذييل 
 

 فحط الن ر - 1 
قبمممل تقيممميم المممتحكم ابملركبمممة، جيمممب أن وضمممع العنصمممر لفحمممص نظمممر يتعمممنّي عليمممه فيمممه أن يقمممرأ يف  

مممممم،  79.4م عّينممممة للوحممممة تممممرخيص مركبممممة عليهمممما أحممممرف علممممل ارتفمممماع  20.5وضمممما النهممممار مممممن مسممممافة 
لعدسمممات الالصمممقة عنمممد االقتضممماء. وُيسمممتبعد العنصمممر المممذي يرسمممب يف فحمممص ابسمممتخدام النظمممارات أو ا

 التنفيذية. النظر من اختبار تقييم القدرات التشغيلية
 

 تقييم التحكم ابملركبة - 2 
يف تقيمميم الممتحكم ابملركبممة، تُقمميَّم قممدرة العنصممر علممل الرجمموع ابملركبممة ورركنهمما وإيقافهمما يف مضمممار  

قياسي، حبسب الرسمم البيماين الموارد يف الصمفحة التاليمة. والجتيماز همذا التقيميم، جيمب ال حيز القيادة املعيار
 ( دقائق علل النحو املبني أد ه:5أن ُيكمل العنصر ويع اوركات يف وضون مخسة )

، والسممري “START-FINISH”عنمد اإليعمماز مممن مسممؤول التقيميم، االنطممالق مممن خممط  )أ( 
 جبانب مكان الرَّكن اإليقاف األول، والتوقف.ابملركبة إىل األمام، واملرور 

 الرجوع ابملركبة إىل مكان الرَّكن اإليقاف األول. )ط( 
 ريممممب املركبممممة إىل خممممارج مكممممان الممممرَّكن اإليقمممماف األول، واملممممرور جبانممممب مكممممان الممممرَّكن  )ج( 

 اإليقاف الثاين، والتوقف.
 .الرجوع ابملركبة إىل مكان الرَّكن اإليقاف الثاين )د( 
 والتوقف. “START-FINISH”السري ابملركبة إىل األمام إىل خط  )هم( 

 
 خالل تقييم التحكم ابملركبة:  

اإليقممماف  جيمممب رركمممن إيقممماف املركبمممة مبممموازاة العالممممة اجلانبيمممة ومامممما  داخمممل مكمممان المممرَّكن )أ( 
 ماما ، دون مل  أي عالمة أو ختّطي أي خطوف ومهية فاصلة بني تلب العالمات.

 ال جيوز أن ينطفئ اةرن أكثر من مرتني. )ط( 
 ال جيوز أن ورج العنصر من املركبة. )ج( 
 ال ُيسما بوجود راكبني ركاط آخرين يف املركبة. )د( 

 
الجتياز تقييم التحكم ابملركبة، علا العن ر أا يسـتويف مليـع املعـايح املدرجـة يف اسـتمارة التقيـيم   

 (1)ا  ر التذييل 
نصممر الممذي يرسممب يف تقيمميم الممتحكم ابملركبممة فرصممة قنيممة علممل الفممور. ويف هممذه اوالممة، يُعطممل الع 

 .“START-FINISH”جيب بدء عملية التقييم مرة أخرى عند خط 
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 مضمار االختبار للح ول علا رخ ة األمم املتحدة للقيادة
 )القيادة علل اجلانب األمين(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

وشممريط  -أبلمموان سمماطعة إذا أمكممن  -( قمممع مممرور 40يلممزم لتحديممد منطقممة االختبممار أربعممون ) 
 قياس )ميكن استخدام أقماع مرور أطول لتحديد نقاف الزوااي(.

  

م علممممممممممممممممل  10 م علل األقل 10
 األقل

 م 4

 م علل األقل 10
 البداية

 النهاية

 اوركة إىل األمام
 اوركة إىل اةلف

بة+ م2.5طول املركبة+
املرك

ول 
ط

 م2.5

 م 5

 النهاية

 البداية

بة+
املرك

ول 
ط

 م2.5

 م 5

 م 4

 م علل األقل 10 م علل األقل 10

 م2.5طول املركبة+

 م علل األقل 10

 الرموز

 للقيادة املتحدة األمم رخ ة علا للح ول االختبار مضمار
 )القيادة علل اجلانب األيسر(
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 استمارة تقييم نيادة املركبة علا الطريق -للمرفق جيم  3التذييل 
 

 

 القيادة رخ ة
 نيادة املركبة علا الطريق 

 استمارة التقييم

  اسم املرشا:   
  رقم بطاقة اهلوية الشخصية:   
  :التنفيذية اترقم قائمة تقييم القدر   
  اجلنسية:   

 اختيار سرعة اقرتاط مناسبة -  النقال  قال عرب كل خطة( ٥للتقييم )القدرات اخلاضعة  - أوالا 
 وضع املركبة علل الطريق بشكل صحيا -  اجللوس وضع

 التونف   ثين الركبة اليسرى عند رفع القدم كليا  عن دواسة  قل اوركة -
 ومناسب للتوقفاختيار مكان آمن وقانوين  -   ثين الكوعني عند سند الساعدين علل املقود -

 االستخدام الصحيا ويف الوقة املناسب للمالحظة/املرااي/املؤشرات الضوئية -  ضبط املرااي و/أو املقعد
 اال عطاو   ضبط مرااي الر ية اةلفية الداخلية واةارجية  -
 استخدام املسارات الصحيحة -   ضبط املقعد -

 ويف الوقة املناسب للمالحظة/املرااي/املؤشرات الضوئيةاالستخدام الصحيا  -  استخدام حزام األماا
 مالح ة إشارات وشواخط املرور   تثبية حزام األمان قبل االنطالق -
 التوقف عند ويع اإلشارات الضوئية اومراء -   إبقاء حزام األمان مثّبتا  أثناء القيادة -

 التقّيد بتعليمات الشرطة -  اال طالق
دواسمممة  قمممل اوركمممة بسالسمممة لكمممي ال تمممرتّج املركبمممة أو ينطفمممئ  رفمممع القمممدم عمممن -

 اةرن بصورة مفاجئة
 التقّيد اشارات املرور اليت يصادفها علل الطريق -  

 التعامل مع تقاطعات/مفتنات الطرق/الدوارات   التأكد من حركة املرور يف ويع االجتاهات قبل االنطالق -
 ضبط السرعة عند االقرتاط من تقاطعات/مفرتقات الطرق/الدوارات -   اةجوبتني اليسرى واليمىن للتحقق من حركة املرور قبل االنطالقالنظر إىل الزاويتني  -
 القدرة علل  ديد األولوية علل الطريق -   استخدام املؤشر الضوئي املناسب -

 التعامل مع مستخدمي الطريق اآلخريرب  استخدام السرعات
 املالحظة الفعالة ملستخدمي الطريق الضعفاء -   النقل بني السرعات دون النظر إىل ذراع  قل اوركة -
 اختيار سرعة االقرتاط املناسبة -   اختيار ويار السرعة املناسب والة الطريق وحركة املرور -
 التخطيط املسبق   قيادة املركبة وويار السرعات معّشق طيلة الوقة -

 القدرة علل التفكري والتخطيط املسبق -  املركبةتوجيه 
 القدرة علل الرتقب ورد الفعل علل نو مبكر -   التحكم بتوجيه املركبة طيلة الوقة -
 الرتكيز علل القيادة -   توجيه املركبة بطريقة سلسة -

   مسافة التتابع )توجيه حتذير للمرش (
  قال لكل فعل( 1٠القيادة بعدوا ية ) - اث ياا    واملركبات األخرىاإلبقاء علل مسافة آمنة بني املركبة  -

 تتبع املركبات علل مسافة قصرية جدا )بعد التحذير(  التجاوز/تغيح املسار
 التعرّج داخل وخارج حركة املرور   االستخدام الصحيا ويف الوقة املناسب للمالحظة/املرااي/املؤشرات الضوئية -
 اإلسراع الجتياز اإلشارة الضوئية قبل أن تتغري   املسار الصحياالتجاوز يف  -
 التجاوز بني املركبات لتغيري املسار   اختيار السرعة الصحيحة -

 االستخدام املفرف للبوق  التعامل مع املنعطفات
 إعطاء وميا متقطع من املصباحني األمامينياإلفراف يف    اإلعراط عن اإلحباف/الشتم/الصراخ/اإلمياء يف التعامل مع السائقني اآلخرين
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    تعّمد جتاهل القواعد/اإلشارات
    عدم السماه لاخرين ابملرور )بطريقة تؤثر سلبا  علل حركة املرور/الركاط(

    

    حاالت االستبعاد التلقائي - اثلثاا 

    القيادة  ة أتثري الكحول أو املخدرات. 

    رفا أداء اوركات حسب التعليمات. 

    رفا ارتداء حزام األمان دون سبب وجيه. 

    التسبب يف حادل. 

    خ تاليف وقوع حادل بفضل آخرين. 

    حالر املسؤول عن التقييم دون حدول اصطدام أو فعل وري قانوين. 

    انطفأ حمرن املركبة بصورة مفاجئة مما أسفر عن وضع خطري. 

    الصعود ابملركبة علل حافة الرصيف أو علل الرصيف نفسه. 

    التسبب مبخاطر شديدة وركة مرور أخرى. 

    القيادة عك  السري يف شارع ذي اجتاه واحد. 

    القيادة علل اجلانب املعاك  من الطريق 

    علل املسؤول عن التقييم. منحةعرض رشوة أو  

    

    

    املالح ات/التوصيات - رابعاا 

    

    

    

   

 رسوب  جناح :  تيجة التقييم - خامساا 

   

   

   

  اسم املسؤول عن التقييم: ا  

   

  التاريخ   

   

  التوقيع   

   

      جممو  النقال
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 استمارة تقييم نيادة املركبة علا الطريق -للمرفق جيم  4التذييل 
 

ُتسمممتخدم اسمممتمارة تقيممميم قيمممادة املركبمممة علمممل الطريمممق ومعمممايري التقيممميم المممواردة يف االسمممتمارة علمممل  
 التاج: النحو

يسممّجل املسممؤول عممن التقيمميم،  :“القــدرات اخلاضــعة للتقيــيم”: الفــر  أوال مــرب اســتمارة التقيــيم - 1
)مخ ( نقاف يف املربعات املوجودة عند طاية كل سطر إذا مل ينجا العنصر يف  5استنادا  إىل مالحظاته، 
 أي من هذه اةطوات.

: يسمّجل املسمؤول عمن التقيميم، اسمتنادا  إىل “القيادة بعدوا يـة”: الفر  اث يا مرب استمارة التقييم - 2
نقاف يف املربعات املوجودة عند طاية كمل سمطر لكمل ممرة تيت فيهما العنصمر فعمال  )عشر(  10مالحظاته، 

 من األفعال الواردة يف هذا الفرع.
أتل  : ُيستبعد العنصر تلقائيا  إذا“حاالت االستبعاد التلقائي”: الفر  اثلثا مرب استمارة التقييم - 3

 م أو ينتهي علل الفور إذا كان جاراي .أاي  من األفعال الواردة يف هذا الفرع، وال يبدأ التقيي
: يسممتخدم املسممؤول عممن التقيمميم “املالح ــات والتوصــيات”: الفــر  رابعــا مــرب اســتمارة التقيــيم - 4

 هذا الفرع لتسجيل أي مالحظات لديه علل عملية التقييم.
رق، جُتممع : يف ختام تقييم القيادة علل الط“ تيجة التقييم”: الفر  خامسا مرب استمارة التقييم - 5

نقطممة أو أكثممر، يرسممب العنصممر يف تقيمميم القيممادة علممل الطريممق.  20النقمماف املسممنردة. وإذا كانممة النتيجممة 
ويضع املسؤول عن التقييم إشارة يف املربمع املناسمب )جنماه أو رسموط( اسمتنادا  إىل التقيميم ككمل، ويسمجل 

 اتريخ التقييم، ويوّقع استمارة التقييم.
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 املرفق دال
 

 امل فوفة املوحدة لتقييم مناولة األسلحة النارية

  التاريخ/الوقة  اسم العائلة/االسم األول لعنصر وحدة الشرطة املشّكلة

  املكان  رقم بطاقة اهلوية الشخصية

  الوحدة   التنفيذية رقم قائمة تقييم القدرات

 اختبار مناولة السالح الشخ ي

 1٠مرب  ٩النتيجة الد يا: 
 شكل اهلدو وموضعه األن ا حلجم اهلدواحلد 

  سم 4٥× سم  4٥

  تائج االختبار

 جناح  رسوب  النتيجة  املسافة سح االختبار
 1  صفر  اهلدف  عدد الطلقات 

  تركيبهتفكيب املسدس اليدوي و  1

 

  

 

       

             

          5  م 7  وضعية الوقوف 2

             

          5  م 5 إخراج املسدس من القراط 3

             

            الساله بطريقة آمنةمناولة  4

 مناولة الساله أ-4
 )اةيار أ(

 تفكيب مسدس وتركيبه
         -دنائق  3خالل  -

 مناولة الساله ط-4
 )اةيار ط(

 تنظيف قرل املسدس الدوار
         -خالل دنيقة  -

 إسناد الدرجة/ تيجة االختبار
 رسوط : وري مقبول 00-08  

 

  

 جناه : مقبول 09-10  
 

  

 مالح ة:
.5مخ  ) طلقةمدة كل   (1)   ( ثوان 
 يم.الرسوط يف فرع واحد من فروع االختبار )مناولة الساله بطريقة آمنة/مبا يف ذلب مناولة الساله( يؤدي إىل استبعاد العنصر وإطاء التقي  (2) 
 جيب إمام الفروع كلها للنجاه يف االختبار.  (3) 
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 لتقييم مناولة األسلحة الناريةامل فوفة املوحدة 
  التاريخ/الوقة  اسم العائلة/االسم األول لعنصر وحدة الشرطة املشّكلة

  املكان  رقم بطاقة اهلوية الشخصية

  الوحدة  رقم قائمة تقييم القدرات التنفيذية

 اختبار مناولة البندنية

  قال يف شقَّي االختبار 1٠مرب  ٨النتيجة الد يا: 
 شكل اهلدو وموضعه األن ا حلجم اهلدواحلد 

  سم 6٨× سم  46

  تائج االختبار  

 جناح  رسوب  النتيجة  املسافة سح االختبار
 1  صفر  اهلدف  عدد الطلقات 

           تركيبهاتفكيب بندقية رشاشة و  1

          5  25  وضعية الوقوف 2             

             

 وضعية اجلثّو علل الركبة 3
       5  30  )اةيار أ(

             

 وضعية االنبطاه أ-3
       5  30  )اةيار ط(

            مناولة الساله بطريقة آمنة 4            

 ركيبهاتفكيب البندقية وت مناولة الساله أ-4
           -دنائق  ٥خالل  -

             
   اجملمو         

 إسناد الدرجة/ تيجة االختبار
 رسوط : وري مقبول 00-06  

 

  

 جناه : مقبول 07-10  
 

  
 

 : مالح ة
.5مخ  ) طلقةمدة كل  (1)   ( ثوان 
 العنصر وإطاء التقييم.الرسوط يف فرع واحد من فروع االختبار )مناولة الساله بطريقة آمنة/مبا يف ذلب مناولة الساله( يؤدي إىل استبعاد  (2) 
 جيب إمام الفروع كلها للنجاه يف االختبار. (3) 
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 القرار النرائي
 جناح رسوب

  

 

املسمممؤول عمممن التقيممميم األول مممممن 
 فريق تقييم الشرطة املشّكلة

رقممم بطاقممة اهلويممة  
 الشخصية

  التوقيع 

املسمممؤول عمممن التقيممميم الثممماين ممممن 
 تقييم الشرطة املشّكلةفريق 

رقممم بطاقممة اهلويممة  
 الشخصية

  التوقيع 

 فريق تقييم الشرطة املشّكلة
 رئي  الفريق

رقممم بطاقممة اهلويممة  
 الشخصية

  التوقيع 
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 ملرفق هاءا
 املسيول عرب تقييم القدرات التنفيذية

 الوصف الوظيفي
 

 توصيف الوظيفة - 1 
هممو أحممد ممموظفي شممعبة الشممرطة أو فممرد عامممل مممن أفممراد املسممؤول عممن تقيمميم القممدرات التنفيذيممة  

شممرطة األمممم املتحممدة حاصممل علممل تممدريب وتممرخيص مممن إدارة عمليممات حفممظ السالم/شممعبة الشممرطة يف 
 مكتب سيادة القانون واملؤسسات األمنية مبا يسما له بتقييم القدرات التنفيذية.

فالنه يكمون مسمؤوال أممام مستشمار شمؤون وإذا كان املسؤول عن التقييم موظفا  يف شعبة الشرطة،  
الشمممرطة ممممن خمممالل قسمممم االختيمممار والتعيمممني. أمممما إذا كمممان املسمممؤول عمممن التقيممميم ممممن أفمممراد شمممرطة األممممم 
املتحمممدة، فالنمممه يكمممون مسمممؤوال أممممام  ئمممب رئمممي  العمليمممات لوحمممدات الشمممرطة املشمممّكلة يف عمليمممة سمممالم. 

تقييم الشرطة املشّكلة، يكون مسؤوال  أممام قسمم االختيمار وخالل إيفاد املسؤول عن التقييم يف بعثة لفريق 
 والتعيني من خالل رئي  الفريق.

 
 الواجبات واملسيوليات - 2 

يضممطلع املسممؤول عممن التقيمميم،  ممة توجيممه وإشممراف رئيسممه، بواجبممات ومسممؤوليات منهمما، علممل  
 سبيل املثال ال اوصر، ما يلي:

املشممّكلة إلجممراء تقيمميم القممدرات التنفيذيممة، علممل النحممو املشمماركة يف فريممق تقيمميم الشممرطة  )أ( 
 الذي يطلبه قسم االختيار والتعيني.

املشاركة يف ويع مراحمل تقيميم القمدرات التنفيذيمة، مبما يف ذلمب التحقمق ممن املعلوممات  )ط( 
ملركبمات، وتقيميم اليت قمّدمها البلمد املسماهم أبفمراد شمرطة، وتقيميم القمدرة اللغويمة، وتقيميم القمدرة علمل قيمادة ا

 مناولة األسلحة والرماية، وإجراء مقابالت يف إطار تقييم القدرات التنفيذية، واختبار القدرات التعبوية.
التحقق من امتالن وحدة الشرطة املشّكلة قدرات لوجستية كافية من حرفيني وعماملني  )ج( 

 مدربني لتقدمي ويع اةدمات املتفق عليها مبوجب مذكرة التفاهم.
عند إجراء تقييم القمدرات التنفيذيمة يف سمياق زايرة سمابقة للنشمر، إجمراء تقيميم ملعمدات  )د( 

 الوحدة للتأكد من أطا تستويف املتطلبات التنفيذية لعملية السالم.
وع البيا ت إلدخاهلا يف قاعمدة بيما ت تقيميم القمدرات التنفيذيمة وإحالمة البيما ت إىل  )هم( 

يممممممني وإىل  ئممممممب رئممممممي  العمليممممممات لوحممممممدات الشممممممرطة املشممممممّكلة يف عمليممممممة السممممممالم قسممممممم االختيممممممار والتع
 املتابعة. ألوراض

اسممممتعراض التوجيهممممات املتصمممملة بتقيمممميم القممممدرات التنفيذيممممة وفممممق طلممممب قسممممم االختيممممار  )و( 
 والتعيني أو إذا طلب القسم ذلب.

 أداء أي مهام أخرى يكّلفه هبا رئيسه. )ز( 
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 املتطلبات - 3 
( سنوات علل األقل من اةدمة الفعلية يف الشمرطة أو وريهما ممن أجهمزة إنفماذ 8 اين ) )أ( 

 القوانني يف البلد املساهم أبفراد شرطة.
خممربة دوليممة مممدهتا ثممالل أشممهر علممل األقممل يف أداء أعمممال الشممرطة يف األمممم املتحممدة  )ط( 

 منظمة دولية أخرى. أو
يف البعثمممممات )أي اسمممممتيفاء شمممممروف اةدممممممة يف  اجتيممممماز عمليمممممة تقيممممميم األهليمممممة للخدممممممة )ج( 

 عمليات السالم(.
إجممادة اإلنكليزيممة و/أو الفرنسممية مممن أجممل إجممراء اختبممار القممدرة اللغويممة يف إطممار تقيمميم  )د( 

القممدرات التنفيذيممة، والتواصممل بصممورة فعالممة مممع ممثلممي البلممد املسمماهم أبفممراد شممرطة، و ليممل بيمما ت تقيمميم 
كحد   - إعداد تقرير تقييم القدرات التنفيذية بغرض عرضه. وهذا يقابله املستوى طالقدرات التنفيذية، و 

 من تقييم القدرة اللغوية )انظر املرفق ابء(. 2أد  
امممتالن خممربة عامممة يف شممؤون وحممدات الشممرطة املشممّكلة. ويف حممال تقيمميم عنصممر ميلممب  )هم( 

ميلممب املسممؤول عممن التقيمميم خممربة ذات قممدرات متخصصممة يف إحممدى وحممدات الشممرطة املشممّكلة، ينبغممي أن 
 صلة بتلب القدرات املتخصصة.

 املعرفة ابلسياسات واإلجراءات املتصلة ابملعدات اململوكة للوحدات. )و( 
 املعرفة الشاملة مبعايري التدريب السابق لنشر وحدات الشرطة املشّكلة. )ز( 
حبقوق اإلنسمان والعنمف اجلنسمي املعرفة مبسؤوليات وحدات الشرطة املشّكلة فيا يتعلق  )ه( 

 واجلنساين ومحاية املدنيني ومحاية األطفال.
ُ بَّممذ امممتالن خممربة سممابقة يف  ممال تقيمميم القممدرات التنفيذيممة، أو خممربة يف تممدريب أفممراد  )ف( 

 الشرطة أو اختيارهم أو تعيينهم أثناء مهمة سابقة لألمم املتحدة أو مهمة دولية أخرى.
 

 راراتالكفاءات وامل - 4 
ــة واحــتام التنــو  )أ(  : القممدرة علممل  ديممد القضممااي وتشممكيل اآلراء النزاهــة والــروح املرني

وعمممرض االسمممتنتاجات وتقمممدمي التوصممميات؛ والتحلّمممي ابملثممممابرة عنمممد مواجهمممة مشممماكل أو  مممدايت صممممعبة؛ 
ية وكفالممة مشمماركة والتحلّممي ابهلممدوء يف األوضمماع اجملهممدة؛ و ّمممل املسممؤولية عممن إدممماج املنظممورات اجلنسممان

 املرأة والرجل علل قدم املساواة يف ويع  االت العمل.
: وضممع أهممداف واضممحة تتسممق مممع االسممرتاتيجيات املتفممق عليهمما؛ التخطــيط والتن ــيم )ط( 

و ديممد األنشممطة واملهممام ذات األولويممة؛ وتعممديل األولمموايت حسممب االقتضمماء؛ وختصمميص القممدر املناسممب 
زمممة إلجنمماز العمممل؛ وتوقّممع املخمماطر ومراعمماة حمماالت الطمموار  عنممد وضممع اةطممط؛ مممن الوقممة واملمموارد الال

 ورصد اةطط واإلجراءات وتعديلها حسب االقتضاء.
: التحدل والكتابة بصمورة واضمحة وفعالمة؛ واإلنصمات إىل اآلخمرين، وتفسمري االت ال )ج( 

ره األسممئلة لالستيضمماه، واإلعممراط رسممائل اآلخممرين تفسممريا  صممحيحا  والممرد عليهمما علممل النحممو املالئممم؛ وطمم
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عمممن االهتممممام يف االتصمممال املتبمممادل؛ وتكييمممف اللغمممة واللهجمممة واألسممملوط والشمممكل لتمممتالءم ممممع اجلمهمممور 
 بقاء الناس علل علم هبا. إاملتلّقي؛ وإبداء الروبة يف تبادل املعلومات و 

أهممممداف املنظمممممة؛ : العمممممل بصممممورة تعاونيمممة مممممع الممممزمالء بغيمممة  قيممممق العمـــل اجلمــــاعي )د( 
والتماس املعلومات عن طريق تقدير أفكار اآلخرين وخربهتم حق قدرها؛ واالستعداد للمتعلم ممن اآلخمرين؛ 
وتغليب مصملحة الفريمق علمل املصملحة الشخصمية؛ ودعمم القمرار النهمائي للفريمق والتصمرف وفقمه، حمىت إذا  

لفضممل ألعضمماء الفريممق يف إجنازاتممه، وتقبّممل كانممة تلممب القممرارات ال مثممل ماممما  موقفممه اةممال؛ واإلقممرار اب
 املسؤولية املشرتكة عن أوجه قصور الفريق.

: القممدرة علممل إبممداء ُحسممن التقممدير يف أداء ُحســرب التقــدير والقــدرة علــا اختــاا القــرار )هم( 
 املهام املوكلة إليه؛ والقدرة علل ختطيط العمل اةال به وإدارة أولوايت العمل/املهمة.
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 واملرفق وا
 فريق تقييم الشرطة املشّكلة

 االخت اصات
 

 الوالية - 1 
 يُنشأ فريق تقييم الشرطة املشّكلة إلجراء تقييم القدرات التنفيذية. )أ( 
 ممممدد الفريممممق ممممما إذا كانممممة وحممممدة مممممن وحممممدات الشممممرطة املشممممّكلة تسممممتويف متطلبممممات  )ط( 

للتممدريب قبممل النشممر؛ ويقممّدم تعليقممات  القممدرات التنفيذيممة؛ ويقممّدم توصمميات بشممأن االحتياجممات اإلضممافية
 علل اجلاهزية التنفيذية للوحدة؛ ويقّدم توصيات بشأن نشرها.

 
 تكويرب الفريق وإ شاؤه - 2 

يتمألف الفريممق مممن مسممؤولني معتمممدين عممن تقيمميم القممدرات التنفيذيممة )انظممر املرفممق همماء(  )أ( 
( علممل األقممل لضمممان نزاهممة عمليممة 2اثنممني )بقيممادة رئممي  الفريممق. وينبغممي أن يتممألف الفريممق مممن مسممؤولرني 

 التقييم وحياديتها.
ينبغي حيثما أمكن ذلب، أن يكون أعضماء الفريمق ممن كمل ممن شمعبة الشمرطة وعمليمة  )ط( 

السالم املعنية. وينبغمي عنمد اإلمكمان، أن يشممل الفريمق علمل األقمل مسمؤولة واحمدة عمن التقيميم، ال سميما 
 لة أفرادا  من اإل ل.عندما تشمل وحدة الشرطة املشكّ 

عنممد إنشمماء فريممق لتقيمميم الشممرطة املشممّكلة، ينبغممي مراعمماة الشممواول اجلنسممانية واإلقليميممة  )ج( 
وتلمممممب املتعلقمممممة ابألقدميمممممة، وكمممممذلب املعرفمممممة التقنيمممممة الالزممممممة، مبممممما يف ذلمممممب املعرفمممممة يف  ممممماالت االهتممممممام 

 الرئيسية. الشاملة
دارة عمليمممات حفمممظ السمممالم/مكتب سممميادة القمممانون يقممموم قسمممم االختيمممار والتعيمممني يف إ )د( 

واملؤسسات األمنية/شعبة الشرطة ابختيار أعضاء الفريمق و مدد توزيمع األدوار داخمل الفريمق. ويقموم رئمي  
عنصممر الشممرطة يف عمليممة السممالم المميت سُتنشممر وحممدة الشممرطة املشممّكلة فيهمما بتقممدمي أمسمماء املرشممحني لشممغل 

لقدرات التنفيذية يف عملية السمالم، اسمتنادا  إىل احتياجمات البعثمة وتوصميف وظائف املسؤولني عن تقييم ا
 وظائف املسؤولني عن التقييم )انظر املرفق هاء(.

 
 رئيس فريق تقييم الشرطة املشّكلة - 3 

 كلما أمكن، يرأس فريق تقييم الشرطة املشّكلة ممثل عن شعبة الشرطة. )أ( 
عاليممممممة لدرجممممممة تسممممممما لممممممه أن ميثّممممممل الفريممممممق يف  جيممممممب أن تكممممممون رتبممممممة رئممممممي  الفريممممممق )ط( 

 االجتماعات مع كبار املسؤولني اوكوميني.
 يشمل دور ومهام رئي  الفريق ما يلي، علل سبيل املثال ال اوصر: )ج( 
التنسمميق واالتصممال مممع سمملطات البلممد املسمماهم أبفممراد شممرطة أثنمماء زايرة فريممق  ‘1’  

 تقييم الشرطة املشّكلة.
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اإلشممراف العممام علممل عمليممة تقيمميم القممدرات التنفيذيممة خممالل زايرة فريممق  ممارسممة ‘2’  
 التقييم والتأكد من تنفيذ ويع األنشطة وفقا  إلجراءات التشغيل املوحدة هذه.

خممممالل تقيمممميم القممممدرات التنفيذيممممة، حضممممور ويممممع االجتماعممممات الرمسيممممة مممممع  ‘3’  
ا ابملمممواد اإلعالميمممة سمملطات البلمممد املسممماهم أبفمممراد شمممرطة والتأكممد ممممن تزويمممده

 ذات الصلة أثناء التقييم.
تقدمي تقرير التقييم النهائي إىل مستشار شؤون الشرطة عن طريق قسم االختيار  ‘4’  

والتعيني، وتقدمي نسخ من التقريمر إىل سملطات البلمد املسماهم أبفمراد شمرطة وإىل 
اعمدة بيمما ت رئمي  عنصممر الشمرطة املعممين، وإدخمال بيمما ت التقيميم النهائيممة يف ق
 التقييم يف موعد ال يتجاوز ثالثة أايم بعد اختتام زايرة فريق التقييم.

عقد جلسة إحاطة للضباف الذين يشغلون مناصب قيادية يف وحمدة الشمرطة  ‘5’  
 املشّكلة يف طاية التقييم.

تقدمي إحاطة إىل السلطات املعنية يف البلد املساهم أبفراد شمرطة بشمأن نتمائج  ‘6’  
تقييم، والتوعية مبسألة اختيار وحمدات الشمرطة املشمّكلة ونشمرها بوجمه عمام؛ ال

 وذكر اجملاالت اليت ميكن  سينها أو االرتقاء هبا.
معاجلة أي شواول يثريها أفراد وحدات الشرطة املشّكلة أو سلطات البلد املساهم  ‘7’  

 فريق التقييم.أبفراد شرطة فيما يتعلق بعملية التقييم وسلون أي من أعضاء 
كفالة تبادل املعلومات املتعلقة ابلتقييم والتنسميق المداخلي ممع املكاتمب ذات  ‘8’  

 الصلة يف املقر ويف عملية السالم.
 االتصال مع قسم االختيار والتعيني وتيسري تدفق املعلومات إليه ومنه. ‘9’  

 
 اللوجستيات املتعلقة بفريق تقييم الشرطة املشّكلة - 4 

يتممموىل كمممل ممممن عمليمممة السمممالم وشمممعبة املشمممرتايت تغطيمممة تكممماليف سمممفر املسمممؤولني عمممن  )أ( 
التقيمممميم التممممابعني لكممممل منهممممما. وينبغممممي أن تغطممممي عمليممممة السممممالم املعنيممممة ويممممع تكمممماليف السممممفر املرتبطممممة 
ابلمممزايرات السمممابقة لنشمممر الوحمممدات، مبممما فيهممما تكممماليف مممموظفي شمممعبة الشمممرطة. وينبغمممي سمممداد التكممماليف 

طممة بممزايرات التقيمميم وإسممداء املشممورة مممن األممموال املتاحممة مبوجممب نظممام أتهممب قممدرات حفممظ السممالم، املرتب
 حسب االقتضاء.

جيممب أن يتأكممد أعضمماء فريممق التقيمميم مممن أن لممديهم ويممع املممواد الالزمممة إلجممراء التقيمميم  )ط( 
 علل نو فعال.

 
 ة السابقة للنشرإيفاد فريق تقييم الشرطة املشّكلة ابلتالزم مع الزاير  - ٥ 

إذا ُأجمممري التقيممميم يف سمممياق زايرة سمممابقة للنشمممر، يقممموم الفريمممق بتقيممميم األسممملحة وسمممائر  )أ( 
املعدات التنفيذية يف وحدات الشرطة املشّكلة اسمتنادا  إىل مشمروع ممذكرة التفماهم ودليمل املعمدات اململوكمة 

 لسالم املعنية؛للوحدات للتأكد من أطا تستويف املتطلبات التنفيذية لعملية ا
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علمممل الفريمممق أن يتأكمممد بوجمممه خمممال ممممن أن تمممواريخ انتهممماء صمممالحية المممذخائر الفتاكمممة  )ط( 
 واألقل فتكا  ال تؤثر علل القدرات التنفيذية لوحدات الشرطة املشّكلة؛

جيممب أن يكممون عضممو واحممد يف الفريممق علممل األقممل علممل درايممة بممدليل املعممدات اململوكممة  )ج( 
 ذلب من مسائل.للوحدات وما يتصل ب
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 املرفق زاي
 (46)وخاهتم الطبي  مرب البلد املساهم أبفراد شرطةموظف  لل لميهالت املرنيةلاالستعراض التقين 

 
 اسم البلد املساهم بقوات/أبفراد شرطة

 فئة املرفق الطيب الذي سيتم نشره
 

 الــــــــــــــــــرنم
 التسلسلي

 املســاهم البلــد اســم
 االسم /التعي الرتبة شرطة فرادأب/بقوات

 اتريـــــــــــــــــــخ
 امليهالت امليالد

 التح ــــــيل
 الدراسي

 ســـــــــــــــنة
 التةهيل

 التخ ــط ســنة
 (وُجدت)إا 

 صـــــــــــــــــالحية
 املالح ات رخ ة املزاولة

                  
         
         
         
         

         

         

 
 
 
 

__________ 

 .90-89(، 2015، الطبعة الثالثة )دليل األمم املتحدة للدعم الطيبإدارة عمليات حفظ السالم/ إدارة الدعم امليداين،  (46) 
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 املرفق حاء
 املخطط التن يمي لوحدة الشرطة املشّكلة

 
 

 وحدة الشرطة املشّكلة  

 القائد

  ئب القائد

 الضابط املسؤول عن العمليات
 

 اللوجستياتالضابط املسؤول عن 

 اللوجستيات شؤون األفراد

 الشؤون الطبية

 الضباف املناوبون ضابط االتصال

 الفصيل ألف
(32) 

 الفصيل ابء
(32) 

 الفصيل جيم
(32) 

 الفصيل دال
(32) 

 اةدمات العامة
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 املرفق طاء

 نائمة أبمساء أفراد وحدات الشرطة املشّكلة/م فوفة النتائج
 

 االختيار والتعيني نسخة إلكرتونية من املرفق األول.سيقّدم قسم  
 

 فريق تقييم الشرطة املشّكلة (ألف

 

 املرشحوا: 
البلـــد املســـاهم أبفـــراد 

 املسيول عرب التقييم مرب فريق تقييم الشرطة املشّكلة: شرطة: 

 ابء(
ـــــخ تشـــــكيل وحـــــدة الشـــــرطة   النشر اتري

  التنفيذية:اتريخ تقييم القدرات  عملية السالم: املشّكلة:

الرقم التسلسلي
 

رقم بطاقة اهلوية  *
الشخصية أو جواز 

 السفر
 الرتبة *

* 
ن 

اجل
 

 اتريخ امليالد *
اتريخ  *

االلتحاق 
 ابلشرطة

االسم  *
 األول

اسم  *
 العائلة

اختبار اللغة اإلنكليزية 
- 

القراءة
 

اختبار اللغة اإلنكليزية 
- 

الكتابة
 

مقابالت يف إطار تقييم 
القدرات 

التنفيذية
 

اختبار القيادة
مناولة األسلحة 
 

اختبار الرماية
اختبار القدرات التعبوية 
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 املرفق ايء

 شرطةالملذكرة اعتماد البلداا املسامهة أبفراد النمواا املوحد 
  

 :النط التاي شرطةالينبغي أا تتضمرب مذكرة اعتماد البلد املساهم أبفراد   

 ديمد وحمدة لة ][ فيما يتعلمق بوحمدة الشمرطة املشمكَّ اسم البلد املساهم أبفراد شرطةحكومة ] إن 
علممل تصممادق طيممه [ اسممم عمليممة السممالم[ المميت تسممميها للعمممل يف عمليممة حفممظ السممالم ]لةالشممرطة املشممكَّ 

 يلي: ما

السممابق الممالزم وقممد تلقممة التممدريب  مسممبقا ، لة وأفرادهمماخ اختيممار وحممدة الشممرطة املشممكَّ  )أ( 
 للنشر. لتدريب السابقللة للنشر. وترفق هبذه املذكرة نسخة من بر مج وحدة الشرطة املشكَّ 

لة املخممولني حبمممل أي نمموع مممن األسمملحة وممري كممل فممرد مممن أفممراد وحممدة الشممرطة املشممكَّ  )ط( 
همممذا النممموع ممممن واسمممتعمال سممماري املفعمممول وممممل  اوطنيممم اترخيصمممأو البندقيمممة،  ممممل لشخصمممي السممماله ا

هبمممذا إطمممالق النمممار يف  هعنمممد االقتضممماء، مهاراتممموأثبمممة  أبممممان، مناولمممة همممذا السممماله امكانمممهاألسممملحة، و
 لة.املشكَّ  الشرطة الساله. وترفق هبذه املذكرة قائمة أبمساء أولئب األعضاء يف وحدة

بقيادة أي نوع من أنمواع املركبمات ومري املركبمة  نيخولاملكل فرد من أفراد وحدة الشرطة  )ج( 
بقيادهتا، وقد املخول النوع اةدد من املركبات هذا قيادة لرخصة قيادة وطنية صاوة تؤهله ،  مل العادية

أقل تقدير طيلة فمرتة  وصاوة علل التنفيذية،مضل علل إصدارها فرتة سنتني علل األقل قبل تقييم القدرة 
بقيادهتما أبممان. وترفمق هبمذه املخمول علمل تشمغيل املركبمة  ررف أنظمة املرور العادية؛ وقماديعفرد؛ و ال انتشار

 .املذكورين وحدة الشرطة املشكلةأفراد املذكرة قائمة أبمساء 
يممق وضممع حاليمما  للتحقأديممن أو لة الشممرطة املشممكَّ  ةفممرد مممن أفممراد وحممدلممي  هنممان أي  )د( 

جرميمة أو أي انتهمان للقمانون المدوج وقموق اإلنسمان أو القمانون  ةأيمأو جنائية أو أتديبيمة، الرتكابه جرمية 
 الشممرطة ةطما ليسممة علممل علممم أبيممة ادعماءات ضممد أفممراد وحممدأباوكومممة أيضمما  شممهد. وت*اإلنسماين الممدوج

ابالمتنماع عمن الفعمل، يف ارتكماط أي ممن أبطمم كمانوا متمورطني، سمواءر ابلفعمل أو تفيد  ،املرشحني لةاملشكَّ 
 لقانون الدوج وقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدوج.حكام ااألفعال اليت تشكل انتهاكا أل

يف سوء سلون جسيم أثناء أدائمه  تورفلة الشرطة املشكَّ  ةفرد من أفراد وحد لي  هنان )هم( 
 وطنمممهإىل أعيمممد  ثمممة اسمممتغالل وانتهمممان جنسممميني، أوملهممممة ممممن مهمممام األممممم املتحمممدة، مبممما يف ذلمممب يف حاد

سمتقبلية فيمما يتصمل بعممل ممن أعممال امل اريمة أواجلسمالم الألسباط أتديبية ومنع من املشاركة يف عمليات 
 سوء السلون، مبا يف ذلب االستغالل واالعتداء اجلنسيني.

مرضمية ةدممة سمابقة أداهما تقييما  لمألداء بدرجمة  ومري الوحدة مل يتلق أي قائد من قادة  )و( 
 يف األمم املتحدة.

لة وأفرادهممما خاليمممة مممممن أي الشمممرطة املشمممكَّ  ةترشممميا واختيمممار وتمممدريب وحممممد ةعمليمممإن  )ز( 
 شكل من أشكال الفساد و/أو التمييز.

أي انتهمممممان آخمممممر إلجمممممراءات  وأبيمممممان كممممماذط يف ممممممذكرة التصمممممديق يمممممؤدي أي أن جيممممموز  )ه( 
 ظ السالم.فلة من أهلية اةدمة يف إحدى عمليات حالشرطة املشكَّ  ةد وحدإىل جتري هذهالتشغيل املوحدة 
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اسممممم البلممممد املسمممماهم أبفممممراد :[ وابإلضممممافة إىل ذلممممب، تقممممدم اوكومممممة ]عنممممد االقتضمممماء] * 

لة و/أو الشمرطة املشمكَّ  ةتحقيقمات( ممع أفمراد وحمدالتحقيمق )ال[ معلومات يف الوقئق املرفقة بشمأن شرطةال
رتكمماهبم جممرائم جنائيممة أو االفممات أتديبيممة ولكممنهم اهتممموا ابقضممائية للممذين ُحقممق معهممم، أو الالحقممات امل
 يدانوا. مل

شرطة علل ممذكرة االعتمماد. وينبغمي أن تشمري الينبغي أن يوقع املمثل الدائم للبلد املساهم أبفراد  
 املذكرة بوضوه إىل اتريخ التوقيع ومكانه.
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 املرفق كاو

 لةالشرطة املشكَّ  ةوحد فرادلإلنرار الذايت املقدم مرب أالنمواا املوحد 
 

الشـــــرطة  ةوحـــــدفـــــراد أكـــــل فـــــرد مـــــرب ينبغـــــي أا تتضـــــمرب مـــــذكرة اإلنـــــرار الـــــذايت املقدمـــــة مـــــرب    
 لة النط التاي:املشكَّ 

أشمممهد أبنمممين مل أرتكمممب أيمممة االفمممة جنائيمممة أو أتديبيمممة ومل أُدن أو ُأحممماكم بسمممببها. وأشمممهد أبنمممين  
ء ابلفعممممل أو االمتنمممماع عممممن الفعممممل، يف انتهممممان أحكممممام القممممانون الممممدوج وقمممموق اإلنسممممان أشممممارن، سمممموا مل
يف أفعمال  ةهممة سمابقة لألممم املتحمدأدائمي ملأثناء أتورف القانون اإلنساين الدوج. وأشهد أيضا  أبنين مل  أو

ركة يف عمليات األممم ، ومل أُمنع من املشانيسوء السلون اجلسيم، مبا يف ذلب االستغالل واالعتداء اجلنسي
فعمال. وأشمهد أيضما  األ همذهمثل بسبب اوالية واملستقبلية املتحدة وفظ السالم/بعثاهتا السياسية اةاصة 

 خدمة سابقة أديتها يف األمم املتحدة. عنأبنين مل أتلق أي تقييم بدرجة  وري مرضية 

 …ال ميكنين أن أقر ابلفقرة السابقة لألسباط التالية:  

لة أن يوقمممع شخصممميا علمممل اسمممتمارة اإلقمممرار المممذايت. لكمممل عضمممو يف وحمممدة الشمممرطة املشمممكَّ  ينبغمممي 
 بوضوه يف االستمارة إىل اتريخ ومكان التوقيع.أن يشار وينبغي 
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 املرفق الم
 لةاجلدول الزمين املوحد أل شطة فريق تقييم الشرطة املشكَّ 

. وممممن التنفيذيمممةالتممماج مبثابمممة دليمممل للتحضمممري لعمليمممة تقيممميم القمممدرة  المممزمين ميكمممن اعتبمممار اجلمممدول 
ظممروف عمليممة مبرونممة لكممي يممتالءم مممع وتسلسممل مراحلممه  التنفيذيممةلقممدرة االضممروري أن تكيممف مممدة تقيمميم 

 اةددة. التنفيذيةالتقييم 
 

 شرطةال ساهم أبفرادلة السابقة لزايرة البلد املاألعمال التحضحية لفريق تقييم الشرطة املشكَّ  - 1 

 شرطة الالوقئق اليت قدمها البلد املساهم أبفراد  من اكتمالالتأكد  )أ(

 لةتنظيمي لوحدة الشرطة املشكَّ الخطط امل ‘1’ 
 التنفيذيةتقييم القدرة  من أجللة املعدة قائمة أفراد وحدة الشرطة املشكَّ  ‘2’ 
 التنفيذيةتقييم القدرة لقرار اإلمذكرة  ‘3’ 
 لةالشرطة املشكَّ ة ذايت من أفراد وحدال شهادات اإلقرار ‘4’ 
 ةوحمممممممدلقمممممممادة اللضمممممممباف العائمممممممدة للشمممممممرطة إعمممممممارة ا لطلمممممممب ةلكرتونيممممممماإل تسمممممممتماراالا ‘5’ 

 لةاملشكَّ  الشرطة
 األمم املتحدة ممن هلم خدمة سابقة يف الشرطة  ةوحد أفرادفحص سجالت  )ط(

 ألمم املتحدةيف الة الشرطة املشكَّ  ةوحدلقادة الضباف التقييم أداء  ‘1’ 
 األمم املتحدةيف لة تقييم سلون أفراد وحدة الشرطة املشكَّ  ‘2’ 

 تقييم بر مج التدريب قبل النشر )ج(
 

 لدس الوصول إىل البلد املساهم أبفراد شرطة )نبل تقييم القدرة التنفيذية( - 2 

 شرطةالاجتماع تنسيقي مع ممثلي البلد املساهم أبفراد عقد  )أ(

 التنفيذيةةة عامة عن تقييم القدرة  ‘1’ 
 النهائية تهايغصاستعراض قائمة املرشحني والتحقق منها ووضعها يف  ‘2’ 

 التنفيذيةزايرة املواقع اةددة لتقييم القدرة  )ط(
 للتدريبات اللغويةالتدري  املخصصة ورفة  ‘1’ 
 منطقة قيادة السيارات ‘2’ 
 حقل الرماية ‘3’ 
 موقع العمليات التكتيكية ‘4’ 

 التنفيذيةلة لشره تقييم القدرة اجتماع مع ويع أعضاء وحدة الشرطة املشكَّ عقد  )ج(
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 تقييم القدرة التنفيذية - 3 

 التحقق من املعلومات الواردة )أ( 

 لةاملخطط التنظيمي لوحدة الشرطة املشكَّ  ‘1’  
 التنفيذيةتقييم القدرة  من أجللة املعدة قائمة أفراد وحدة الشرطة املشكَّ  ‘2’  
لة المممذين لمممديهم بطاقمممات هويمممة  ديمممد أفمممراد وحمممدة الشمممرطة املشمممكَّ  - 1   

 صاوة
 سنهم وسنوات خربهتم يف  ال الشرطة - 2   
 لةالشرطة املشكَّ ة تكوين وتنظيم وحد - 3   
 التنفيذيةالقدرة  تقييملقرار اإلمذكرة  ‘3’  
لة املخمولني حبممل األسملحة خبمالف الشمرطة املشمكَّ  ةهوية أفراد وحد - 1   

 والبنادق األسلحة اليدوية
ركبممممات امل لة املممممأذون هلمممم بقيممممادةالشمممرطة املشممممكَّ  ة ديمممد أفممممراد وحممممد - 2   

 خبالف املركبات العادية )الذين لديهم رخص قيادة وطنية صاوة(
 لةالشرطة املشكَّ  ةوقعة شخصيا من ويع أفراد وحداملذاتية الصادقات امل ‘4’  
الشمممممرطة  ةتقمممممدمي مصمممممادقات ذاتيمممممة ممممممن جانمممممب ويمممممع أفمممممراد وحمممممد - 1   

 لةاملشكَّ 
 التوقيع الشخصي علل ويع اإلقرارات - 2   
غ مممن إمممالء اسممتمارات الطلبممات اإللكرتونيممة املقدمممة مممن الضممباف القممادة ا الفممر  ‘5’  

 لةالشرطة املشكَّ يف وحدة 
 ةالعمر وسنوات اةربة يف الشرطة والرتب - 1   
 فرتات اةدمة السابقة يف األمم املتحدة - 2   
 تقييم الكفاءة اللغوية )ط( 

 القراءةاختبار  ‘1’  
 كتابة التقارير اختبار 2’  
 لالختبارين وضع العالمات ‘3’  
 إعالن النتائج ‘4’  
 األنشطة التنفيذية )ج( 

 املقابلة الشفوية ‘1’  
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 وضع العالمات ‘2’  
 إعالن النتائج ‘3’  
 )املركبات العادية(املركبات تقييم كفاءات قيادة  )د( 
 التحقق من اهلوية ورخص القيادة ‘1’  
 التحكم يف املركبة اختبار ‘2’  
 إعالن النتائج ‘3’  
 علل الطريق االختبار ‘4’  
 إعالن النتائج ‘5’  
 م مناولة األسلحة وإطالق النارتقيي )هم( 
 التحقق من اهلوية وشهادات الرتخيص ‘1’  
 املناولةاختبار  ‘2’  
 رماية )ابستخدام األسلحة الفردية(اختبار ال ‘3’  
 ( أمتار(5)مسافة مخسة ) 1اةطوة  - 1   
 ((7)مسافة سبعة أمتار ) 2اةطوة  - 2   
 رماية )ابستخدام بندقية(اختبار ال ‘4’  
 مرتا ( 25)اختاذ وضعية الوقوف، والرمي من مسافة  1اةطوة - 1   
 مرتا ( 30من مسافة  ها طأو االنب اجلثو)اختاذ وضعية  2اةطوة  - 2   
 إعالن النتائج ‘5’  
 تقييم العملية التكتيكية )و( 
 التنفيذيةيف بداية تقييم القدرة مهمة )إيعاز( إصدار أمري  ‘1’  
 مناوراتعداد ا لةلشرطة املشكَّ ا ةوحدقيام  ‘2’  
إظهممار القممدرات الالزمممة ومايممة ممموظفي األمممم املتحممدة وممتلكاهتمما؛ واملسممامهة  ‘3’  

 ةيف محايممة املممدنيني؛ ودعممم عمليممات الشممرطة المميت تتطلممب اسممتجابة مممن وحممد
 .الفردية أو قدرات متخصصة تفوق قدرات الشرطة مشكَّلة

 وضع العالمات ‘4’  
 النتائجإعالن  ‘5’  
 تفتيش األسلحة واملعدات األخرى )يف سياق الزايرة السابقة للنشر فقط( )ز( 
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 التنفيذيةاال تراء مرب تقييم القدرة إثر  - 4 

 جتميع النتائج وإعداد تقرير تقييم القدرة التنفيذية   )أ( 

 لة من ذوي املناصب القياديةالشرطة املشكَّ  ةتقدمي إحاطة لضباف وحد  )ط( 
إىل سلطات البلمد املسماهم أبفمراد الشمرطة  تقدمي نسخة من تقرير تقييم القدرة التنفيذية )ج( 

 واستخالل املعلومات منها
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 املرفق ميم
 لةاملشكَّ  فريق تقييم الشرطةزايرة  أثناءشرطة لها البلد املساهم ابيوفر املرافق الي س

شـرطة لفريـق الالبلد املسـاهم أبفـراد  وفرلة، سيفريق تقييم الشرطة املشكَّ ة يقوم هبا زاير  أيخالل  - 1 
لة حيزاا مكتبياا خم  اا وجمرزاا حبواسـي  موصـولة ابإل ت ـو، وطابعـات، و لـة تقييم الشرطة املشكَّ 

   سخ عالية التحمل، وخطول هاتفية للمكاملات اخلارجية.

لنقـل الية يف حـاالت الطـوار ، و البلد املساهم توفح املرافق الطبية املالئمة لإلسعافات األو  كفلي - 2 
 إاا لزم األمر. الفوري إىل املستشفا

 ما يلي:بتوفح شرطة الالبلد املساهم أبفراد  يقومتقييم الكفاءة اللغوية، ومرب أجل  - 3 

الشمممرطة  ة  أو مسمممره كبمممري مبممما يكفمممي السمممتيعاط أفمممراد وحمممديدر تمممقاعمممة أو قاعمممات لل )أ( 
 اللغويلتقييم ل وضعون ذينلة الاملشكَّ 

أو أقرال مضغوطة مزودان مبكمربات  (MP3تسجيالت صوتية )ملفات تشغيل جهاز  )ط( 
ممن  ةلغويمالكفماءة اللتقيميم  ونضمعالمذين ولة الشمرطة املشمكَّ  ةميع أفراد وحمدمالئمة حىت يتسىن جلصوت 

 فهم التسجيل الصويت
 ميتعمممممني تقيممممميمهنظمممممام ااطبمممممة ابملكمممممربات الصممممموتية )إذا كمممممان عمممممدد املرشمممممحني المممممذين  )ج( 
 ذلب( يتطلب

 كميات كافية من الورق ومواد الكتابة لتسجيل املالحظات )د( 
 

بتــوفح شـرطة الالبلـد املســاهم أبفـراد  يقـوم، املتعلقـة ابلقـدرة التنفيذيــةمـرب أجـل إجـراء املقــابالت و  - 4 
 يلي: ما

 ورف مكاتب توفر اةصوصية للمقابالت الشخصية )أ( 
 

 ما يلي: بتوفح شرطة الالبلد املساهم أبفراد  يقومتقييم الكفاءة يف نيادة السيارات، ومرب أجل  - ٥ 

(، يفضمل أرضمي)بسماعد  للسرعة يدويمزودة بناقل عددا  مناسبا  من املركبات رابعية الدفع  )أ( 
ال ة. و أن تكمون شمماحنة صممغرية )مركبممة خدمممة عامممة أو رايضمية(. وجيممب أن تكممون ويممع املركبممات يف حالممة جيممد

 علل الطرق االختبارأن تكون ويع أحزمة املقاعد األمامية ومرااي الر ية اجلانبية واةلفية فعالة عند بد من 
لة الشرطة املشكَّ  ةمكتوبة ابوروف الالتينية ألفراد وحد املركبات،قيادة لرخص صاوة  )ط( 

، ينبغممي إرفمماق تروممة رمسيممة املواصممفاتهبممذه  تمموفر الرتاخمميص حممال عممدم. ويف املركبممات املممأذون هلممم بقيممادة
 برخص القيادة األصلية

منطقة اصصة للقيادة بعيدة عن أية حركة مرور عادية يتوفر فيهما حيمز كماف لتحديمد  )ج( 
 للمرفق جيم 2، وفق الشكل البياين الوارد يف التذييل االختبارمنطقة 

لكل منطقة، أبلوان زاهيمة،  ريا لتنظيم الساروط( 40)استخدام ما ال يقل عن أربعني  )د( 
 (نقاف الزواايطويلة لتحديد  ااريط)ميكن استخدام  االختبارلتحديد منطقة  -إن أمكن 
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 مرت 100شريط قياس طوله  )هم( 
 

 ما يلي:بتوفح شرطة الالبلد املساهم أبفراد  يقومفيما يتعلق بتقييم مناولة األسلحة والرماية، و  - 6 

 الكافية له شروف السالمةحقل رماية تتوفر  )أ( 
لة لإلشمممراف علمممل تقيممميم القمممدرة تمممراخيص دخمممول ألعضممماء فريمممق تقيممميم الشمممرطة املشمممكَّ  )ط( 
 يف حقل الرماية التنفيذية
سمممتخدم، ومممما ال يقمممل عممن عشمممر طلقمممات ذخمممرية يسممممن النممموع الممذي األسمملحة الناريمممة  )ج( 

 لكل مرشا
 سلحة لألط ومحاالت سليمة اقر  )د( 
 سم(68×سم 45 سم و 45×سم 45من األهداف ) كافعدد   )هم( 
 األسلحة الناريةاستخدام علل للتدريب مؤهل علل األقل مدرط واحد  )و( 
 لةذان وعيون املرشحني واملدرط وأعضاء فريق تقييم الشرطة املشكَّ آل واقيةمعدات  )ز( 
 لةواقية من الرصال للمرشحني واملدرط وأعضاء فريق تقييم الشرطة املشكَّ  اتسرت  )ه( 
 األقل سيارة إسعاف  هزة جتهيزا  كامال  بفريق طيب يتألف من طبيب وممرض واحد علل )ف( 

 
 ما يلي:بتوفح شرطة الالبلد املساهم أبفراد  يقومتنفيذ العمليات التكتيكية، فيما يتعلق ب - ٧ 

 ةوحممممد أفممممراد)منطقممممة سممممكنية( ميكممممن أن جيممممري فيهمممما  للسمممميطرةمنممممة وخاضممممعة منطقممممة آ )أ( 
أو عمدد ممن املتهممني؛ واحمد لة عمليمات تفتميش بمدين؛ وتقييمد األيمدي والقمبا علمل ممتهم الشرطة املشمكَّ 
 ورفة يف مبىن وإخالء اقتحام  يتاملركبات؛ وتنظيم عملية تقدم تكتيكية؛ وتنظيم عملي لتفتيشوإقامة مركز 
عامممة، المماكن األو  ةعاديمالرور املمعمن حركمة  ا، بعيممدللسميطرةمنطقمة كبمرية آمنمة وخاضمعة  )ط( 

ويتوفر فيها اويمز الكمايف إلجمراء منماورات راجلمة أساسمية يف عمليمات مكافحمة الشمغب. وجيمب أن تكمون 
 صوتاملنطقة صاوة الستخدام الغاز املسيل للدموع والذخائر املولدة للدخان وال

لة اسممتخدامها يف الشممرطة املشممكَّ  ة المميت سمميطلب مممن وحممدنيانو معممدات إنفمماذ القممويممع  )ج( 
عملية السالم )مبا يف ذلب أزايء األفراد الرمسية والدروع والعصي و موعات معمدات اومايمة وممواد المدعم 

مرنمة  الالزمة ملكافحة الشغب مثل قاذفات الغماز املسميل للمدموع، والقنابمل والمذخرية الدخانيمة ومقمذوفات
 (املدافع املائيةو  املدرعةوري قاتلة( ومركبات مكافحة الشغب لنقل الوحدة )مبا يف ذلب مركبات الشرطة 

إلقامة حاجز أو عدة حواجز، ابإلضمافة إىل ممواد كافيمة سيطرة منطقة آمنة وخاضعة لل )د( 
 لعملية التكتيكيةللوضع السيناريوهات 

اكماة حشمد ممن النماس )ممع قائمد يتصمرف ةدوار( عدد كاف ممن املشماركني )العميب األ )هم( 
 لة(مدرط فريق تقييم الشرطة املشكَّ   ة إشراف
لة أثنمممماء العمليممممة ا فريممممق تقيمممميم الشممممرطة املشممممكَّ مد أد  ليسممممتخدمهحممممتمممموفري مممممركبتني ك )و( 
  لتقييم أداء الوحدة التكتيكية
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 املرفق  وا
 ملقابلة التنفيذيةادليل 

 
 اهلدو - 1 

 عضمموي لممدى و تقيمميم مهممارات االتصممال الشممف‘ 1’لممة التنفيذيممة ورضممني رئيسمميني مهمما: تلمميب املقاب 
 .لسلون املهيناملتصلة ابعايري ملومعرفته ابللعضو عارف املهنية امل' تقييم 2وحدة الشرطة املشكلة؛ '

 
 الشكل - 2 

 تقييم الكفاءة اللغوية، وتتألف من مرحلتني مها:إثر جتري املقابلة التنفيذية  
أفممراد وحدتممه والضممباف القممادة،  بتقممدمي لةم قائممد وحممدة الشممرطة املشممكَّ و يقمم - 1املرحلممة  )أ( 

 ، والتدريب الذي تلقاه أفرادها، وما إىل ذلب.إنشائهامعلومات عامة عن الوحدة، وبواع  يقدم و 

( دقيقمممة مممممع 20سمممتجرى مقمممابالت فرديمممة ال تقمممل ممممدهتا عمممن عشمممرين ) - 2املرحلمممة  )ط( 
 لة:شرطة املشكَّ الة ضباف وحد
 الوحدةقائد  ‘1’  
 الوحدة ئب قائد  ‘2’  
 ضابط االتصال ‘3’  
 ضابط اللوجستيات ‘4’  
 ضابط العمليات ‘5’  
 الضباف املناوبون ‘6’  
 آمرو الفصائل ‘7’  
 املفارزقادة  ‘8’  
 املوظفون الطبيون ‘9’  

 
 الكفاءات األساسية - 3 

املهنيممة الالزمممة لعمليممات  ةتشمممل املعرفممالمميت ساسممية األكفمماءات اليممة علممل نفيذسممرتكز املقابلممة الت 
واملعرفممة واملهممارات اةممددة ؛ مممن إجممراءات التشممغيل املوحممدة( 26)انظممر الفقممرة  السممالم املعقممدة واملتكاملممة

لة؛ وفهمه/فهمها للمعايري اهلامة ذات الالزمة يف الوظيفة اليت سيشغلها/ستشغلها يف وحدة الشرطة املشكَّ 
وعلمل وجمه التحديمد، ستشممل . (إجمراءات التشمغيل املوحمدةممن  31)انظمر الفقمرة  الصلة ابلسلون املهمين

 اوصر ما يلي:  هذه الكفاءات األساسية علل سبيل املثال ال
 لةقائد و ئب قائد وحدة الشرطة املشكَّ  )أ( 
 سلونالالقيم األساسية لألمم املتحدة ومدونة األمم املتحدة لقواعد  ‘1’  
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 سياسات األمم املتحدة بشأن االستغالل واالنتهان اجلنسيني ‘2’  
 املعايري واملباد  التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان ‘3’  
 املباد  التوجيهية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومحاية الطفل ‘4’  
 والية عملية حفظ السالم ‘5’  
لة مثمممممل السياسممممة العاممممممة املنقحمممممة املشمممممكَّ الوقئممممق املتصممممملة بوحمممممدات الشممممرطة  ‘6’  

لة ومبادئهمما التوجيهيممة وإجراءاهتمما التشممغيلية املوحممدة، لوحممدات الشممرطة املشممكَّ 
 ودليل املعدات اململوكة للوحدات ومذكرات التفاهم

 الدولة املضيفةأبحوال وعي ال ‘7’  
 لةطة املشكَّ واجباته/واجباهتا ومسؤولياته/مسؤولياهتا اةددة يف وحدة الشر  ‘8’  
الوقئممممممق ذات الصمممممملة ابلبعثممممممة، مثممممممل مفهمممممموم العمليممممممات واألوامممممممر التوجيهيممممممة  ‘9’  

 بشأن استخدام القوة اتلبعثل
 لةوحدات التدريب املوحدة لوحدة الشرطة املشكَّ  ‘10’  

 
 ونضابط االتصال والضباف املناوب )ط( 
 سلونالالقيم األساسية لألمم املتحدة ومدونة األمم املتحدة لقواعد  ‘1’  
 سياسات األمم املتحدة بشأن االستغالل واالنتهان اجلنسيني  ‘2’  
 قوق اإلنساناملتعلقة حباملعايري واملباد  التوجيهية  ‘3’  
 املباد  التوجيهية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومحاية الطفل. ‘4’  
 والية عملية حفظ السالم ‘5’  
لة مثمممممل السياسممممة العاممممممة املنقحمممممة الوقئممممق املتصممممملة بوحمممممدات الشممممرطة املشمممممكَّ  ‘6’  

وإجراءاهتما التشمغيلية املوحمدة،  ،لة ومبادئهما التوجيهيمةلوحدات الشرطة املشمكَّ 
 ودليل املعدات اململوكة للوحدات ومذكرات التفاهم

 الدولة املضيفةأبحوال وعي ال ‘7’  
 لةواجباته/واجباهتا ومسؤولياته/مسؤولياهتا اةددة يف وحدة الشرطة املشكَّ  ‘8’  
 املهارات التنظيمية ‘9’  

 
 اللوجستيات ضابط )ج( 
 سلونالالقيم األساسية لألمم املتحدة ومدونة األمم املتحدة لقواعد  ‘1’  
 سياسات األمم املتحدة بشأن االستغالل واالنتهان اجلنسيني  ‘2’  
 املعايري واملباد  التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان ‘3’  
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 املباد  التوجيهية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومحاية الطفل ‘4’  
 والية عملية حفظ السالم ‘5’  
لة مثمممممل السياسممممة العاممممممة املنقحمممممة الوقئممممق املتصممممملة بوحمممممدات الشممممرطة املشمممممكَّ  ‘6’  

ا التوجيهيممة وإجراءاهتمما التشممغيلية املوحممدة، لة ومبادئهمملوحممدات الشممرطة املشممكَّ 
 ودليل املعدات اململوكة للوحدات ومذكرات التفاهم

 الدولة املضيفةأبحوال وعي ال ‘7’  
 لةواجباته/واجباهتا ومسؤولياته/مسؤولياهتا اةددة يف وحدة الشرطة املشكَّ  ‘8’  
 للوحدات تكوين ومواصفات املعدات اململوكةاملتعلقة بعرفة امل ‘9’  
 املتعلقة بتخزين البضائع اةطرة، والذخائر األسلحة النارية ةاملعرف ‘10’  
 اإلملام بدليل حصص اإلعاشة وأوامره التوجيهية ‘11’  
 هيكل لوجستيات البعثة ‘12’  
 دارية مثل الوصول واملغادرة والتسليم، وما إىل ذلباإلعمليات لاملعرفة اب ‘13’  

 
 عملياتال ضابط )د( 
 سلونالالقيم األساسية لألمم املتحدة ومدونة األمم املتحدة لقواعد  ‘1’  
 سياسات األمم املتحدة بشأن االستغالل واالنتهان اجلنسيني ‘2’  
 املعايري واملباد  التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان ‘3’  
 املباد  التوجيهية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومحاية الطفل ‘4’  
 والية عملية حفظ السالم ‘5’  
لة مثمممممل السياسممممة العاممممممة املنقحمممممة الوقئممممق املتصممممملة بوحمممممدات الشممممرطة املشمممممكَّ  ‘6’  

لة ومبادئهمما التوجيهيممة وإجراءاهتمما التشممغيلية املوحممدة، لوحممدات الشممرطة املشممكَّ 
 ودليل املعدات اململوكة للوحدات ومذكرات التفاهم

 الدولة املضيفةأبحوال وعي ال ‘7’  
 لةواجباته/واجباهتا ومسؤولياته/مسؤولياهتا اةددة يف وحدة الشرطة املشكَّ  ‘8’  
 العملياتتكوين ومواصفات معدات  ‘9’  
 املباد  املتعلقة ابستخدام القوة ‘10’  
 ختطيط العمليات  ‘11’  

 
 املفارز اءس  فصيلة ور  وآمر  )هم( 
 سلونالالقيم األساسية لألمم املتحدة ومدونة األمم املتحدة لقواعد  ‘1’  
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 سياسات األمم املتحدة بشأن االستغالل واالنتهان اجلنسيني ‘2’  
 املعايري واملباد  التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان ‘3’  
 املباد  التوجيهية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومحاية الطفل ‘4’  
 والية عملية حفظ السالم ‘5’  
لة مثمممممل السياسممممة العاممممممة املنقحمممممة الوقئممممق املتصممممملة بوحمممممدات الشممممرطة املشمممممكَّ  ‘6’  

لة ومبادئهمما التوجيهيممة وإجراءاهتمما التشممغيلية املوحممدة، لوحممدات الشممرطة املشممكَّ 
 ودليل املعدات اململوكة للوحدات ومذكرات التفاهم

 الدولة املضيفةأبحوال وعي ال ‘7’  
 لةواجباته/واجباهتا ومسؤولياته/مسؤولياهتا اةددة يف وحدة الشرطة املشكَّ  ‘8’  
 العملياتمعرفة قدرات وتكوين معدات  ‘9’  
 مباد  استخدام القوة ‘10’  
 ابلالسلكيمهارات االتصال  ‘11’  

 
 املوظفون الطبيون  )و( 
 سلونالد القيم األساسية لألمم املتحدة ومدونة األمم املتحدة لقواع ‘1’  
 سياسات األمم املتحدة بشأن االستغالل واالنتهان اجلنسيني  ‘2’  
 املعايري واملباد  التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان ‘3’  
 املباد  التوجيهية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومحاية الطفل. ‘4’  
 والية عملية حفظ السالم ‘5’  
لة مثمممممل السياسممممة العاممممممة املنقحمممممة الشممممرطة املشمممممكَّ الوقئممممق املتصممممملة بوحمممممدات  ‘6’  

لة ومبادئهمما التوجيهيممة وإجراءاهتمما التشممغيلية املوحممدة، لوحممدات الشممرطة املشممكَّ 
 ودليل املعدات اململوكة للوحدات ومذكرات التفاهم

 الدولة املضيفةأبحوال وعي ال ‘7’  
 لةدة الشرطة املشكَّ واجباته/واجباهتا ومسؤولياته/مسؤولياهتا اةددة يف وح ‘8’  
 الطبية(ستجدات املسائل اإلدارية )اإلبالغ عن اةسائر وامل ‘9’  

 
 العامةاملسائل التنفيذية  - 4 

 عضممومقابلممة تنفيذيممة أسممئلة عامممة للحصممول علممل معلومممات تكميليممة مممن  ةميكممن أن تشمممل أيمم 
 :لة، مبا يف ذلب علل سبيل املثال ال اوصر ما يليالشرطة املشكَّ  ةوحد

 اتريخ الوحدة وخربهتا )أ( 
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 اةربة واملهارات املهنية )ط( 
 عامة عن حفظ السالم ابألمم املتحدةالعرفة امل )ج( 
 الدوافع الشخصية واملهنية )د( 
 ةالبعثحمددة عن معلومات  )هم( 
لتقيميم معرفمة  هاتأن تتضمن املقابلة التنفيذية أسئلة متصلة ابلسيناريو ميكن وعالوة علل ذلب،  

 لة بعمليات تشغيلية مثل:ضابط وحدة الشرطة املشكَّ 
 تنفيذيةالوامر األ )أ( 
 يومية عن اوالةالتقارير ال )ط( 
 تقرير عن حادل خطري )ج( 
 طبية(، والطوار  الصاابتاإل، و ة آليةطارئة )اصطدام مركبالوادل او )د( 
 حمددة مهامعن علومات امل )هم( 

 
 ةالتنفيذيقابلة تقييم امل - ٥ 

درجات: مصممممفوفة أوىل المممملتحديممممد  موحممممدتني مصممممفوفتنيابالسممممتناد إىل ة يممممقمممميم املقابلممممة التنفيذتُ  
لة )انظممر املرفممق ابء( ومصممفوفة قنيممة الشممرطة املشممكَّ  ةلتقيمميم مهممارات االتصممال الشممفوي لممدى ضممباف وحممد

واملعممايري املتعلقممة ابلسمملون املهممين )انظممر لة للمعممايري املهنيممة لتقيمميم مممدى معرفممة ضممابط وحممدة الشممرطة املشممكَّ 
 هلذا املرفق(. 1التذييل 

 .علل تنفيذ العمليات يف تقييم قدرة موظفي الوحدة ةالتنفيذي املقابلةسهم تقييم وسيُ  
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 للمرفق  وا 1التذييل 
 املباد  التوجيرية إلجراء املقابالت التنفيذية

  التاريخ  املشّكلةاسم العائلة/االسم األول لعنصر وحدة الشرطة 
  الزمن  رقم اهلوية

  املوقع  رقم قائمة تقييم القدرات التنفيذية
  

 راس  انج  املعارو األساسية
   القيم األساسية لألمم املتحدة ومدونة األمم املتحدة لقواعد السلون 1    

   االستغالل واالنتهان اجلنسيان 2

   حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني ومحاية الطفل. 3

   والية البعثة 4

   الوعي أبحوال الدولة املضيفة ٥

  
 راس  انج  /انئ  نائد وحدة الشرطة املشكلةنائد
    

1 
املنقحة لوحمدات الشمرطة املشمكلة ومبادئهما التوجيهيمة وإجراءاهتما التشمغيلية الوقئق املتصلة بوحدات الشرطة املشكلة مثل السياسة العامة 
   املوحدة، ودليل املعدات اململوكة للوحدات ومذكرات التفاهم

   مسؤوليات وواجبات حمددة داخل الوحدة 2

   الوقئق ذات الصلة ابلبعثة، مثل مفهوم العمليات واألوامر التوجيهية الصادرة عن البعثات بشأن استخدام القوة 3

   النماذج التدريبية املوحدة لوحدات الشرطة املشكلة 4

  
 راس  انج  ضابط اللوجستيات يف وحدة الشرطة املشكلة

    
1 

ة الوقئق املتصلة بوحدات الشرطة املشكلة مثل السياسة العامة املنقحة لوحمدات الشمرطة املشمكلة ومبادئهما التوجيهيمة وإجراءاهتما التشمغيلي
   ودليل املعدات اململوكة للوحدات ومذكرات التفاهماملوحدة، 

   مسؤوليات وواجبات حمددة داخل الوحدة 2

   معرفة تكوين ومواصفات املعدات اململوكة للوحدات 3

   ختزين البضائع اةطرة والذخائر واألسلحة 4

   دليل حصص اإلعاشة/األوامر التوجيهية بشأن حصص اإلعاشة ٥

   هيكل لوجستيات البعثة 6

   العمليات اإلدارية مثل الوصول واملغادرة والتسليم، وما إىل ذلب ٧

  
 راس  انج  الضبال املناوبوا التابعوا لوحدات الشرطة املشكلة وضابط االت ال

   املشكلة ومبادئها التوجيهية وإجراءات التشغيل املوحدةالسياسة املنقحة لوحدات الشرطة  1    

   مسؤوليات وواجبات حمددة داخل الوحدة 2

   املهارات التنظيمية 3
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 راس  انج  ضابط العمليات بوحدة الشرطة املشكلة
   وإجراءات التشغيل املوحدةالسياسة املنقحة لوحدات الشرطة املشكلة ومبادئها التوجيهية  1    

   مسؤوليات وواجبات حمددة داخل الوحدة 2

   تكوين ومواصفات املعدات التشغيلية 3

   املباد  املتعلقة ابستخدام القوة 4

   ختطيط العمليات ٥

  
 راس  انج   مرو الف ائل ورؤساء املفارز يف وحدات الشرطة املشكلة

   ومبادئها التوجيهية وإجراءات التشغيل املوحدةالسياسة املنقحة لوحدات الشرطة املشكلة  1    

   مسؤوليات وواجبات حمددة داخل الوحدة 2

   تكوين املعدات التشغيلية/املعارف املتعلقة بقدرات 3

   املباد  املتعلقة ابستخدام القوة 4

   مهارات االتصال الالسلكي ٥

  
 راس  انج  املوظفوا الطبيوا بوحدات الشرطة املشكلة

   وإجراءات التشغيل املوحدةالسياسة املنقحة لوحدات الشرطة املشكلة ومبادئها التوجيهية  1    

   مسؤوليات وواجبات حمددة داخل الوحدة 2

   ةسائر واملستجدات الطبية واملسائل ذات الصلة ابملعدات اململوكة لوحدات()اإلبالغ عن ا املسائل اإلدارية 3

  
 راس   انج    تيجة االختبار:

  
  مالحظات

  

  

  

  

  
 

  التوقيع  رئي  فريق تقييم الشرطة املشكلة:

  التاريخ  رقم اهلوية اةال ابألمم املتحدة:
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 (47)املرفق س 
 

 رخط القيادة لسائقي األمم املتحدة الوحدة الستخرااموظفي النقل يف طل  مقدم إىل كبح 
 (األماميةال فحة )

وأطممم قممد جنحمموا يف اختبممار األمممم ‘ 2’هممم أعضمماء الوحدة/الكتيبممة     ؛ ‘ 1’أشممهد أبن ويممع األفممراد الممواردة أمسمما هم أد ه:  
وأطم انتهوا من اوصول علل التوجيه المالزم بشمأن أنظممة األممم املتحمدة الميت  كمم املركبمات التابعمة لألممم املتحمدة  ؛املتحدة لقيادة املركبات

 .(عسكرية، أيها ينطبق/دولية/وأطم  ملون تراخيص قيادة سارية )وطنية‘ 4’وتشغيلها اآلمن؛
 

  يعالتوق  التاريخ  رقم اهلوية  الرتبة  موظف شؤون النقل يف الوحدة
 

 الرتبة اسم السائق
رقممممممممممممممم هويمممممممممممممممة 
 األمم املتحدة

 رقمممممممم الرتخممممممميص،
 )*(ونوعه 

رقممم رخصمممة القيمممادة الصمممادرة 
 عن األمم املتحدة

صممممماوة لفئمممممات املركبمممممات املمممممذكورة أد ه: )انظمممممر 
 اجلدول علل الوجه اةلفي(

 فئات أخرى** دال جيم ابء ألف     
                    
          
          
          
 

 يرجل  ديد نوع الرتخيص )وطين أو عسكري( واسم اهليئة املعنية ابلرتخيص. * 
 يرجل التحديد. ** 

 
 يستكمل بواسطة مكت  كبح موظفي النقل  

 استلم الرخصة:  اعتمدها كبري موظفي النقل
  االسم والرتبة  االسم     

  التاريخ  التاريخ
  التوقيع  التوقيع 

__________ 

 (، املرفق واو.DPKO/DFS/2013.06) 2014شباف/فرباير  1دليل إدارة عمليات حفظ السالم/وإدارة الدعم امليداين. إدارة النقل السطحي يف امليدان،  (47) 
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 (ال فحة اخللفية)
 

 الدراجات النارية؛  -ألف 
  1 ألف  ألف

  1 ابء  ابء
  1 جيم  جيم
  1 دال  دال

    ابء هاء
  هاء 1جيم   جيم هاء
   هاء 1دال   دال هاء

اود األقصل لكتلتها ”، اليت ال يتجاوز “ألف”املركبات اآللية، وري تلب املوجودة يف الفئة  -ابء 
كغم وال تزيد سعة كل منها عن  انية مقاعد إضافة إىل مقعد السائق؛ أو   3500 “املسموه به

املركبات اآللية من الفئة ابء امللحقة مبقطورات ال يتجاوز اود األقصل املسموه به لكتلة كل منها 
من الفئة ابء امللحقة مبقطورات يتجاوز اود األقصل املسموه به  كغما؛ أو املركبات اآللية  750

للسيارة، حي  ال يتجاوز  “الكتلة وري اةملة”كغما ولكنه ال يتجاوز   750كتلة كل منها ل
 كغم؛   3 500 موع الكتلة القصوى املسموه هبا للمركبات امللحقة علل هذا النحو 

 

، المميت يتجممماوز اومممد األقصممل املسمممموه بمممه “دال”املركبممات اآلليمممة، خبمممالف تلممب املوجمممودة يف الفئمممة  -جيم 
كغمم؛ أو املركبمات اآلليمة ممن الفئمة جميم امللحقمة مبقطمورات ال يتجماوز اومد   3 500لكتلة كل منهما 

 كغما؛   750األقصل املسموه به لكتلة كل منها 
املركبات اآللية املستخدمة لنقل املسافرين اليت يوجمد يف كمل منهما أكثمر ممن  انيمة مقاعمد إضمافة إىل  -دال 

مقعد السائق؛ أو املركبات اآللية من الفئة دال امللحقة مبقطورات ال يتجاوز اومد األقصمل املسمموه 
 كغما؛   750به لكتلة كل منها 

املركبمات اآلليمة ممن الفئمة  كغمما ويتعمدى الكتلمة ومري اةملمة للمركبمات اآلليمة؛ أو  750املركبات اآللية من الفئة ابء امللحقة مبقطورات ال يتجاوز اومد األقصمل املسمموه بمه لكتلمة كمل منهما  -ابء هاء 
 كغم؛   3 500موع الكتلة القصوى املسموه هبا للمركبات امللحقة علل هذا النحو كغما حي  يتجاوز    750ابء ملحقة مبقطورات تتجاوز الكتلة القصوى املسموه هبا لكل منها 

 كغما؛   750املركبات اآللية من الفئة جيم امللحقة مبقطورات يتجاوز اود األقصل املسموه به لكتلة كل منها  -جيم هاء 
 كغما  750قصل املسموه به لكتلة كل منها املركبات اآللية من الفئة جيم امللحقة مبقطورات يتجاوز اود األ -دال هاء 

 كيلوواف )دراجات  رية خفيفة(   11وال تتجاوز قوهتا  3سم  125الدراجات النارية ذات سعة تكعيبية ال تتجاوز  - 1ألف 
 املركبات اآللية ذات ثالل عجالت واملركبات ذات أربع عجالت؛ - 1ابء 
كغمم؛ أو املركبمات اآلليمة ممن الفئمة   7500كغمم؛ لكمن ال يتجماوز   3 500، اليت يتجاوز اومد األقصمل املسمموه بمه لكتلمة كمل منهما “دال”املركبات اآللية، خبالف تلب املوجودة يف الفئة  - 1جيم 

 ؛ اكغم  750امللحقة مبقطورات ال يتجاوز اود األقصل املسموه به لكتلة كل منها  1الفرعية جيم 
مقعمدا إضمافة إىل مقعمد  16عمد كمل منهما عمن املركبات اآلليمة املسمتخدمة لنقمل املسمافرين الميت يوجمد بكمل منهما أكثمر ممن  انيمة مقاعمد إضمافة إىل مقعمد السمائق؛ وحبيم  ال يزيمد عمدد مقا - 1ل دا

 ؛ اكغم 750املسموه به لكتلة كل منها  امللحقة مبقطورات ال يتجاوز اود األقصل 1السائق أو املركبات اآللية من الفئة الفرعية دال 
للمركبممة، حبيم  ال يتجمماوز  ممموع  “الكتلممة ومري اةملممة”كغممما ولكنهما ال تتجمماوز   750امللحقممة مبقطممورات تتجماوز كتلتهمما القصمموى املسمموه هبمما  1املركبمات اآلليممة ممن الفئممة الفرعيممة جميم  -هاء  1جيم 

 كغم؛  12 000 الكتلة القصوى املسموه هبا للمركبات امللحقة علل هذا النحو
لكتلمة ومري اةملمة للمركبمة، ولكنهما ال تتجماوز ا اكغم  750امللحقة مبقطورات ال تستعمل يف نقل األشخال وتتجاوز كتلتها القصوى املسموه هبا  1املركبات اآللية من الفئة الفرعية دال  -هاء  1 دال

 كغم.  12 000حبي  ال يتجاوز  موع الكتلة القصوى املسموه هبا للمركبات امللحقة علل هذا النحو 
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 املرفق ع 
   التكتيكيتعليمات بشةا التمريرب 

 عملية التمريرب التكتيكي وسيناريوهاته - 1 
إضافة  إىل املتطلبات الفردية يف  ال القدرات التنفيذيمة الميت جيمب أن يسمتوفيها فمرادى األعضماء  

يف وحدات الشرطة املشكَّلة لكي يكونوا مؤهلني للخدمة يف عمليات السالم، يتعمني علمل وحمدة الشمرطة 
مبجموعهمما لفريممق تقيمميم الشممرطة املشممكَّلة، خممالل مممرين تكتيكممي، اسممتيفاءها ملتطلبممات املشممكَّلة أن تثبممة 

 القدرات التنفيذية للوحدات.
وجيب أن تستند التكتيكات واألساليب اليت تستعرضها وحدات الشرطة املشكلة خالل التمرين  

. وعمالوة علمل ذلمب، (48)كلةمواد األمم املتحدة التدريبية املتخصصة لوحدات الشرطة املشمالتكتيكي إىل 
سيتمشمممل التمممممرين التكتيكممممي مممممع واليممممة عمليممممة السممممالم املعنيممممة وأهممممم املهممممام املوكلممممة إىل وحممممدات الشممممرطة 

 املشكلة يف عملية السالم هذه.
وينبغممي أن يشممارن ويممع أفممراد القيممادة والعمليممات يف التمممرين التكتيكممي وسمميتعني علمميهم حماكمماة  

ة. وسممتعرض هممذه السمميناريوهات كمتواليممات حمممددة مسممبقا لألحممدال املتعلقممة سمميناريوهات اوالممة اوقيقيمم
 ابجملال املقرر تقييمه خالل عملية تقييم القدرات التنفيذية.

ويف بدايمممة عمليمممة تقيممميم القمممدرات التنفيذيمممة، يقممموم فريمممق تقيممميم الشمممرطة املشمممكلة اصمممدار أممممرين  
واسمممتنادا إىل همممذين األممممرين، سممميتعني علمممل وحمممدة  خطيمممني إلسمممناد املهمممام لقائمممد وحمممدة الشمممرطة املشمممكلة.

الشرطة املشكَّلة وضع مارين تربهن من خالهلما علمل قمدرهتا علمل محايمة مموظفي األممم املتحمدة وممتلكاهتما؛ 
واملسممممامهة يف محايمممممة املمممممدنيني؛ ودعمممممم عمليمممممات الشمممممرطة المممميت تتطلمممممب اسمممممتجابة  ممممممن الوحمممممدات املشمممممكَّلة 

ت أفمراد الشمرطة املقمدمني بصمورة فرديمة. ولالضمطالع هبمذه املهمام، يتعمني قدرات  متخصصة تفوق قمدرا أو
علل وحدة الشرطة املشكَّلة أن تستعرض، بصفة خاصة، أساليب عملهما يف  مال ضمبط األممن يف سمياق 
عمليات السالم، وأن تربهن علل قدرهتا علل حفظ النظام العام، كما سيتم أثناء التمرين التكتيكي تقييم 

املتخصصمممة يف وحمممدة الشمممرطة املشمممكلة مثمممل القمممدرات املتعلقمممة ابالسمممتدالل اجلنمممائي، واسمممتخدام  القمممدرات
 وفريق األسلحة واألساليب التكتيكية اةاصة أو قدرات اوماية اللصيقة. ،الكالط
ويف حالة وجود ما يستوجب تقييم أكثر من وحدة خمالل تقيميم القمدرات التنفيذيمة، يوصمل أبن  

كتيكممي يف صممورة سمميناريوهات اتلفممة لتقيمميم ويممع ممموظفي التنفيممذ. وقممد يقممرر رئممي  فريممق يممتم التمممرين الت
 تقييم الشرطة املشكلة بدال من ذلب تنظيم مرين مشرتن يشمل ويع الوحدات اليت ينبغي تقييمها.

 
 الربهنة علل أساليب عمل الشرطة

هبممما علمممل مسمممتوى املفمممرزة  ة اةاصمممةتمممربهن وحمممدُة الشمممرطة املشمممكَّلة علمممل أسممماليب عممممل الشمممرط 
أعضممماء جممماهزين للعمليممممات(.  10أصمممغر الوحمممدات المممميت ميكمممن نشمممرها وتتممممألف علمممل األقمممل مممممن  )وهمممي

__________ 

لةاألممممم املتحمممدة،  (48)  ، ميكمممن االطمممالع عليهممما ممممن المممرابط التممماج: املمممواد التدريبيمممة املتخصصمممة لوحمممدات الشمممرطة املشمممكَّ
http://research.un.org/stm/fpupackage. 

https://undocs.org/ar/http:/research.un.org/stm/fpupackage
https://undocs.org/ar/http:/research.un.org/stm/fpupackage
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وسيشمممارن ويمممع أفمممراد القيمممادة واألفمممراد التنفيمممذيني يف وحمممدة الشمممرطة املشمممكلة يف عمليمممات منفصممملة علمممل 
 مستوى املفرزة لعرض سيناريوهات اتلفة.

يب عممممل الشمممرطة علمممل ممممارين يف اجملممماالت التاليمممة: التعمممرف علمممل وقمممد ينطممموي اسمممتعراض أسمممال 
املعممدات وإنشمماء نقمماف لتفتمميش املركبممات؛ و ديممد هويممة األشممخال، والتفتمميش البممدين والتقييممد ابألصممفاد؛ 

زل، واألمممماكن ؛ والتقمممدم التكتيكمممي )تفتممميش املنمممايري المممدورايت )الراجلمممة/ابملركباتوتفتممميش املركبمممات؛ وتسممم
 .وإجال هم(؛ ومحاية املباين، وقافالت اوراسة؛ وإخراج األشخال القتحاماملفتوحة وا

 
 إثبات القدرة علل إدارة النظام العام

تنطمموي عمليممات إثبممات قممدرة وحممدة الشممرطة املشممكَّلة علممل حفممظ النظممام العممام مشمماركة الوحممدة  
بصمورة تصماعدية بمدءا  ممن وحدة الشرطة املشمكلة  برمتها. وقد تتطلب سيناريوهات هذه العمليات إشران

عمليمممة التمركمممز املسمممبق األساسمممي ألفمممراد الوحمممدة وانتهممماء إىل اسمممتخدام أشمممد درجمممات القممموة اشمممران ويمممع 
 موظفي القيادة والعمليات يف الوحدة.

وقد تتضمن عملية إثبات القدرة علل إدارة النظام العام مارين يف اجملاالت التاليمة: التعمرف علمل  
شممممار والصممممعود إىل املركبممممات واهلبمممموف منهمممما؛ والتفمممماوض ورسممممائل اإلنممممذار؛ والتعامممممل مممممع املعممممدات؛ واالنت

املظاهرات واالعتصامات السملمية؛ واملنماورات الراجلمة؛ وأسماليب االعتقمال؛ والتعاممل ممع القمذف الشمديد 
والتعاممل  أبشياء؛ وكيفية التصرف عند سقوف أحد األفراد؛ مكافحة اورائمق يف سمياق إدارة النظمام العمام؛

 مع املتاري ؛ والرد علل نريان العدو.
 

 تقييم التمريرب التكتيكي - 2 
يستخدم فريق تقييم الشرطة املشكلة مصفوفة تقييم موحمدة لتقيميم التممرين التكتيكمي ممع الرتكيمز  

 علل املعايري التالية:
 القدرات واملهارات التقنية لوحدة الشرطة املشكلة أ() 
 تالمحها؛ ط() 
 قدرات القيادة والتحكم واالتصال يف وحدة الشرطة املشكلة ج() 
 مدى إملام الوحدة ابملعدات املستخدرمة؛ د() 
 احرتام الوحدة للتوجيهات املتعلقة ابستخدام القوة، واتلف السياسات واإلجراءات  )هم( 
 قواعد وإجراءات السالمة واألمن ذات الصلة )و( 
ين   وللنجممماه يف التممممرين التكتيكمممي، جيمممب أن تنجمممز وحمممدة الشمممرطة املشمممكَّلة أممممرري املهمممام املسمممندر

 يف كل فئة من فئات مصفوفة التقييم )انظر أد ه(. “كاف”إليها، وأن  صل، علل األقل، علل درجة 
 

 الدعم اللوجسي املقدم مرب البلد املساهم بقوات - -3 
سمماهم بقمموات ويممع املعممدات ووممري ذلممب مممن أوجممه الممدعم اللوجسمميت مممن املتوقممع أن يتمميا البلممد امل 

األخممممرى الالزمممممة لالضممممطالع ابلتمممممرين التكتيكممممي مبمممما يف ذلممممب، علممممل سممممبيل املثممممال ال اوصممممر، املركبممممات 
  .ر، وموظفي الدعم وساحات التدريبواألسلحة النارية والذخائ
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 م فوفة التقييم
 

  التاريخ   املوقع
  الوحدة   املدرط
  عمليات نقاف التفتيش  املوضوع

 
د يف اجتاه /الفصيل( أن تقوم بعملية تفتيش سريع للمركبات/األفراعني علل الوحدة الفرعية )املفرزةيت احلالة واملرمة:

 وأن تسيطر علل منطقة عملها وأن تتعامل مع اتلف اواالتواحد يف منطقة حضرية 
 السيطرة عليهم./ ديد هوية املدنيني - 1 
 .تفتيش املركبات واألفراد املشتبه هبم - 2 
 التعامل مع خطر األجهزة املتفجرة املرجتلة. - 3 

 (   مفرزة ) (   فصيل ) مستوس الوحدة القابل للنشر أل،راض إجراء التمريرب:
 املمنوحة العالمة

 جيد كاف وري كاف  
 5 3 صفر درجة التقييم 

     سح مراحل التمريرب
     املعدات - 1
     جتهيز نقطة جتميع املركبات - 2

     منطقة فتا القنوات -  
     التباطؤمنطقة  -  
     منطقة التفتيش -  
     املنطقة األمنة -  
     إجراءات التفتيش - 3
     االعتبارات التكتيكية - 4

     مركز الساله اجلماعي -  
     هندسة اورائق -  
     التمويه واإلخفاء -  
     املهام الشخصية - 5

     القائد -  
     منطقة تفتيش األفراد -  
     منطقة تفتيش املركبات -  
     منطقة قوة الرد -  
     واإلشاراتالقيادة  - 6

     إجراءات االتصال الالسلكي -  
تطبيق معايري املباد  التوجيهية اةاصة  - 7

 ابستخدام القوة
    

     التدريب علل االستجابة الفورية - 8
     األجهزة املتفجرة املرجتلة -  
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     اهلجوم بقذائف اهلاون والقصف ابملدفعية -  
     هجوم القناصة -  
     تدابري التحكم التكتيكي - 9

     قاعدة مواقع إطالق النار -  
     اةط املرحلي -  
     طرق تنقل اةتجزين -  
     تكتيكات الشرطة األساسية - 10
     تفتيش األشخال/املركبات -  
     تكبيل اليدين -  
     األسلحة األقل فتكا   -  
     اجملمو       
 :مالحظات العالمةمنا     

  راسب يوصل هبا ال 29-صفر
   جا يوصل هبا 30-40
   جا يوصل هبا بشدة  41-50
 علا األنل يف مليع اجملاالت “كاو”يتع  أا حت ل الوحدة علا درجة      
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 م فوفة التقييم
 

  التاريخ   املوقع
  الوحدة   املدرط
  التقدم التكتيكي علل األرض ويف املباين  املوضوع

 
فريق األسلحة واألساليب التكتيكية اةاصة صيل اتبع لوحدة الشرطة املشكلة/يتعني أن يقوم ف احلالة واملرمة:

 ابلوحدة بعملية تفتيش داخل أحد املباين. وجيب أن تكون الوحدة قادرة علل أداء املهام علل 
 النحو املطلوط يف مرفق هذا املستند

 فصيل  :التمريربأدم مستوس للوحدة القابل للنشر أل،راض إجراء 
 جيد كاف وري كاف    
 5 3 صفر درجة التقييم 

     سح مراحل التمريرب
     املعدات - 1
     إجراءات التلقني - 2
     االقرتاط - 3

     من موضع علوي -  
     النهائيموقع اهلجوم  -  
     الطريق إىل املوقع املتقدم للقوات -  
     أمر السري -  
     اةيط الداخلي واةارجي - 4

     عزل املنطقة -  
     العزل املستهدف/املراقبة -  
     إجراءات مشيط الغرف - 5

     املهمة  -  
     نقطة الدخول  -  
     طريقة الدخول  -  
     التحويل  -  
     مشيط الغرف  -  
     تكبيل اليدين والتفتيش البدين  -  
     التعامل مع املقاتلني/وري املقاتلني -  
     إعادة التنظيم - 6

     نقاف الربط  -  
     نقطة خروج السجناء  -  
     أمر اإلجالء  -  
     االنسحاط - 7

     نقطة االنسحاط  -  

     أمر االنسحاط  -  
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     الطريق إىل منطقة االحتجاز  -  

     تعليمات التنسيق - 8
     التوقية  -  
     اختاذ إجراء بشأن التسوية -  
     التنسيق مع األصول األخرى  -  
     القيادة واإلشارات - 9

     موقع القائد  -  
     قناة االتصاالت  -  
     األقدمية  -  
     معايري استخدام القوة - 10
     اجملمو       
 :مالحظات العالمةمنا     

  راسب يوصل به ال 29-صفر
   جا يوصل به 30-40
   جا بشدة  يوصل به 41-50
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 م فوفة التقييم
 

  التاريخ   املوقع
  الوحدة   املدرط
  حرس القافلة  املوضوع

 
أجل ( توفري اوراسة لقافلة من النقطة ألف إىل النقطة ابء من 1) يتعني علل الوحدة القيام مبا يلي: احلالة واملرمة:

( كفالة استمرار سري اوركة وخلو الطرق. 2اوماية والتدخل ملواجهة اجلرائم/اهلجمات اةتملة؛ )
وخالل التمرين، ينبغي أن يتبع تسلسل األحدال وما يتصل به من تصعيد يف استخدام القوة يوذج 

 مراحل التدريب علل النحو املبني أد ه.
 فصيل  :إجراء التدري  أدم مستوس للوحدة نابل للنشر أل،راض

 املمنوحة العالمة

 جيد كاف وري كاف    
 5 3 صفر درجة التقييم 

     سح مراحل التمريرب
     ف ابملعدات/جلسات التوجيهيالتعر  - 1
     النشر/التصميم العام للمركبات  - 2
     تنظيم القوات  - 3
     فريق الدعم املسلا  - 4
     دورايت الكشافة. - 5
     القوات االحتياطية  - 6
     االستجابة للطوار   - 7
     تفادي نقاف التفتيش - 8
     الرد علل الكمائن - 9

     القيادة واإلشارات - 10
     اجملمو       
 :مالحظات العالمةمنا     

  راسب ايوصل هب ال 29-صفر
   جا ايوصل هب 30-40
   جا بشدة  ايوصل هب 41-50
 علا األنل يف مليع اجملاالت كي يوصا هبا “كاو”يتع  أا حت ل الوحدة علا درجة      
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 م فوفة التقييم
 
  التاريخ   املوقع

  الوحدة   املدرط
  مكافحة الشغب  املوضوع
 

الوحدة عملية من عمليات مكافحة الشغب خالل إحمدى املظماهرات. وخمالل التممرين يتعني أن جتري  احلالة واملرمة:
ينبغي أن يتبع تسلسل األحدال وما يتصمل بمه ممن تصمعيد يف اسمتخدام القموة يموذج سمري العمليمة علمل 

 النحو املبني أد ه.
 ثالثة فصائلفصيل واحد، أو اثنان أو  :أدم مستوس للوحدة نابل للنشر أل،راض إجراء التمريرب

 املمنوحة العالمة

 جيد كاف وري كاف    
 5 3 صفر درجة التقييم 

     سح مراحل التمريرب
     التعريف ابملعدات - 1
     الصعود إىل املركبات واهلبوف منها/النشر - 2
     التفاوض ورسائل اإلنذارات - 3
     ام سلميمظاهرة سلمية/اعتص - 4
     مناورات راجلة. - 5
     أساليب االعتقال - 6
     التعامل مع القذف الشديد أبشياء  - 7
     سقوف أحد األفراد  - 8
     يف سياق إدارة النظام العاممكافحة اورائق  - 9

     التعامل مع املتاري  - 10
     العدو.الرد علل نريان  - 11
     املركبات )املدفع املائي/املدفع اهلوائي(استخدام  - 12
     القيادة والتحكم واالتصاالت  - 13
     التالحم - 14
     اجملمو       

 :مالحظات/تعليقات العالمةمنا  
  راسب يوصل به ال 41-صفر
   جا يوصل به 42-56
   جا بشدة  يوصل به 57-70
 علا األنل يف مليع اجملاالت “كاو”يتع  أا حت ل الوحدة علا درجة      
 .هبدف  سني عملية تقييم أداء الوحدة، ينبغي أن يسيطر مفتش فريق التقييم علل التمرين واملشاركني فيه * 
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 املرفق فاء
 املوحد لتقرير تقييم القدرات التنفيذيةالنمواا 

    
 املتحـدة األمـــــم          

  
 

 فريق األمم املتحدة لتقييم الشرطة املشكلة
 : التاريخ

 
 ]اسم مستشار شيوا الشرطة يف إدارة عمليات حفظ السالم[   إىل:

 مستشار شؤون الشرطة/املدير
 مكتمممممممممممب سممممممممممميادة القمممممممممممانون واملؤسسمممممممممممات األمنيمممممممممممة/إدارة عمليمممممممممممات حفمممممممممممظ السمممممممممممالم/مقر /شممممممممممعبة الشمممممممممممرطة

 نيويورن -األمم املتحدة 
 

 والك مرب خالل: ]اسم رئيس نسم االختيار والتعي [
 رئي  قسم االختيار والتعيني

 شمممممممممعبة الشمممممممممرطة/مكتب سممممممممميادة القمممممممممانون واملؤسسمممممممممات األمنيمممممممممة/إدارة عمليمممممممممات حفمممممممممظ السمممممممممالم/مقر 
 نيويورن - األمم املتحدة

 
 ]اسم مفوض الشرطة[   سخة إىل:

 مفوض الشرطة
 ]عملية السالم املعنية[

 
 ]اسم رئيس فريق تقييم الشرطة املشكلة وتونيعه [  مرب:

 رئي  فريق تقييم الشرطة املشكلة 
 فريق األمم املتحدة لتقييم الشرطة املشكلة املوفد إىل ]اسم البلد املساهم بقوات[

 
 تقييم القدرات التنفيذية يف ]اسم البلد املساهم أبفراد شرطة[ يف ]التاريخ[أجري   املوضو :

يقدم هذا الفرع معلومات أساسية عن تقييم القمدرات التنفيذيمة، وخاصمة عمدد وحمدات : مقدمة 
الشممرطة املشممكلة المميت خ تقييمهمما والبلممد املسمماهم أبفممراد الشممرطة الممذي تنتمممي إليممه هممذه الوحممدات، واتريممخ 

تقيمميم القممدرات التنفيذيممة، وكممذلب عمليممة السممالم المميت سمميتم نشممر الوحممدة فيهمما. وينبغممي أن تكممون ومكممان 
قسممم االختيممار والتعيممني مممع /شممعبة الشممرطة/هنممان إشممارة أيضمما إىل مراسممالت إدارة عمليممات حفممظ السممالم

قيممميم الشمممرطة البلممد املسممماهم أبفممراد الشمممرطة )عمممن طريممق الفممماك ( المميت تتضممممن املوافقمممة علممل إيفممماد فريممق ت
 املشكلة إىل البلد.

 
يقدم هذا الفرع ةمة عاممة عمن كيفيمة تنفيمذ تقيميم القمدرات التنفيذيمة مبما يف ذلمب : إجراء التقييم 

تقدمي وصف مفصل جلميع األنشطة اليت يؤديها الفريمق. كمما ينبغمي أن يتضممن همذا الفمرع أمسماء املمدربني 
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اء وحمدة الشمرطة املشمكلة )المذكور واإل ل( املعروضمني علمل يف  ال تقييم القدرات التنفيذية وعدد أعضم
 الفريق للتقييم. 

 
يقممدم هممذا الفممرع ممموجزا  ليليمما لنتممائج اتلممف مراحممل تقيمميم القممدرات التنفيذيممة. : مــوجز النتــائج 

وينبغممممي أيضمممما أن تتضمممممن النتممممائج قائمممممة األفممممراد الممممذين مممممة مقممممابلتهم أثنمممماء املقابلممممة التنفيذيممممة؛ وعيممممار 
 )عيممممارات( األسمممملحة املسممممتخدمة أثنمممماء تقيمممميم مناولممممة األسمممملحة وإطممممالق النممممار؛ ونمممموع )أنممممواع( املركبممممات
املستخدمة أثناء تقييم الكفماءة يف قيمادة املركبمات. وينبغمي أن يشمري املموجز بوضموه إىل مصمفوفات التقيميم 
اةاصة بمتقييم القدرات التنفيذية وأن يقدم بيا ت رئيسية مسمتقاة ممن همذه املصمفوفات. ويف حالمة إجمراء 

يممة سممالم واحممدة، ينبغممي أن مييممز عمليممة تقيمميم القممدرات التنفيذيممة لوحممدات سمميتم نشممرها يف أكثممر مممن عمل
 املوجز بوضوه بني اتلف عمليات السالم.

 
تمممرد يف هممممذا الفمممرع مالحظممممات فريمممق تقيممميم الشممممرطة املشمممكلة بشممممأن عمليمممة تقيمممميم  :مالح ـــات 

القممدرات التنفيذيممة وبشممأن أداء الوحممدة المميت جممرى تقييمهمما. وينبغممي ذكممر  مماالت التحسممني المميت قممد تممؤثر 
 دممممدى اسمممتعداد البلممم يعلممم ضمممايأالفريمممق  علمممقيأن  نبغمممييو لي للوحمممدة دون التبممماس. علمممل التأهمممب التشمممغي

 املقدم ألفراد الشرطة لتقييم القدرات التنفيذية. 
 

بينمممما يالحمممظ فريمممق تقيممميم الشمممرطة املشمممكلة أن القمممرار النهمممائي بشمممأن نشمممر إحمممدى  :اتيالتوصـــ 
 قوميسمليات حفظ السالم، فمالن الفريمق وحدات الشرطة املشكلة يف يد مستشار شؤون الشرطة ادارة عم

 يليالسممابقة للنشممر؛ وسمميعلق علممل التأهممب التشممغ ةياإلضمماف ةيممبيالتدر  اجمماتيبشممأن االحت اتيبتقممدمي توصمم
للوحممدة إومماال؛ وسمميقدم توصمميات بشممأن إمكانيممة نشممرها. وجيمموز أيضمما للفريممق أن يوصممي مستشممار شممؤون 
الشرطة أو البلد املساهم أبفراد الشرطة ابختاذ إجمراءات تصمحيحية بشمأن أيمة مالحظمة يمتم إبمدا ها خمالل 

 تقييم القدرات التنفيذية.
 

 املرفقات  
 ختيارقائمة األفراد الذين يقع عليهم اال - 1
 مصفوفات التقييم - 2
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 للمرفق فاء 1التذييل 
 رسالة إحالة إىل سلطات البلد املساهم أبفراد الشرطة

    
 املتحـدة األمـــــم          

  
 

 فريق األمم املتحدة لتقييم الشرطة املشكلة
 : التاريخ

 
 مفتش عام الشرطة  إىل:

 جهاز الشرطة يف البلد املساهم أبفراد الشرطة
 عاصمة البلد املساهم أبفراد الشرطة

 
 الشرطة/املديرمستشار شيوا    سخة إىل:

 شمممممممممعبة الشمممممممممرطة/مكتب سممممممممميادة القمممممممممانون واملؤسسمممممممممات األمنيمممممممممة/إدارة عمليمممممممممات حفمممممممممظ السمممممممممالم/مقر 
  نيويورن -األمم املتحدة 

 رئيس نسم االختيار والتعي   
 شمممممممممعبة الشمممممممممرطة/مكتب سممممممممميادة القمممممممممانون واملؤسسمممممممممات األمنيمممممممممة/إدارة عمليمممممممممات حفمممممممممظ السمممممممممالم/مقر 

  نيويورن  -األمم املتحدة 
 اسم رئيس فريق تقييم الشرطة املشكلة وتونيعه []  مرب:

 رئي  فريق تقييم الشرطة املشكلة،
 فريق األمم املتحدة لتقييم الشرطة املشكلة املوفد إىل ]يدرج اسم البلد املساهم أبفراد الشرطة[

 
 تقييم القدرات التنفيذية لوحدات الشرطة املشكلة الذي أجري يف ]التاريخ[  املوضو :

فريمق األمممم املتحمدة لتقيميم الشممرطة املشمكلة تقيمميم القمدرات التنفيذيمة لوحممدات الشمرطة املشممكلة أكممل  
)يذكر اسم وحدة الشرطة املشكلة ( املرشحة للخدمة مع بعثات األمم املتحدة وفظ السالم/البعثات السياسمية 

 ملية التقييم.ويود أن  يل طيه نتائج ع []اسم البلد املساهم أبفراد الشرطة اةاصة حبسب
( مراحممممل؛ التحقممممق مممممن املعلومممممات املتعلقممممة 6خ تنفيممممذ تقيمممميم القممممدرات التنفيذيممممة علممممل سممممة ) 

ابألفممراد، وتقيمميم الكفمماءة اللغويممة، وإجممراء مقابلممة تنفيذيممة، وتقيمميم كفمماءة قيممادة املركبممات، وتقيمميم اسممتخدام 
 تقريممر تقيمميم القممدرات التنفيذيممة املرفممق األسمملحة والرمايممة، والتممدريبات التكتيكيممة. وتممرد خالصممة النتممائج يف

 طيه، وتدرج يف مصفوفات التقييم املرفقة.
 ويرجل اإلحاطة علما ابملالحظات والتوصيات الواردة يف التقرير والشروع يف اةطوات الالزمة ملعاجلتها. 
  ويود الفريق أن يعرط عن تقديره للمفتش العام للشرطة وملوظفيه لتيسري هذه العملية. 
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 املرفق صاد

 املواضيع املقتحة
 لتقدمي إحاطات ألفراد وحدات الشرطة املشكلة الذيرب يشغلوا مناص  نيادية

 
مممدربو التقيممميم بتقممدمي إحاطمممات إىل الضمممباف  يقمممومبعممد إجمممراء عمليممة تقيممميم القممدرات التنفيذيمممة،  

نشمر اةتممل. وينبغمي ال يف وحمدات الشمرطة املشمكلة حمول سمبل املضمي قمدما  حمىت القياديمةذوي املناصب 
 أن تشمل اإلحاطة، يف ولة أمور، املواضيع التالية:

 
 مسائل عامة - 1 

سياسمممات األممممم املتحمممدة ومبادئهممما التوجيهيمممة وإجمممراءات العممممل املوحمممدة ذات الصممملة،  )أ( 
 .(49)سيما تلب املتعلقة أبعمال اوفاظ علل األمن اليت تضطلع هبا األمم املتحدة وال

 لتدريب اإللزامي السابق للنشر الذي جيريه البلد املساهم أبفراد الشرطة.عناصر ا ()ط 

ةة اتروية موجزة عمن شمرطة األممم املتحمدة يف  مال حفمظ السمالم، مبما يف ذلمب القميم  ()ج 
 واملباد  األساسية، مع الرتكيز علل وحدات الشرطة املشكلة

األوىل ممن بنماء السمالم، ومحايمة املمدنيني، مهام عمليات حفظ السمالم املتكاملمة )املراحمل  ()د 
 مبا يف ذلب اوماية من العنف اجلنسي واجلنساين، والشؤون اجلنسانية، ومحاية الطفل، وما إىل ذلب(.

تنظيم األمانة العامة لألمم املتحدة وإدارة عمليات حفظ السالم التابعمة لألممم املتحمدة  ()ه 
 املتحدة وإدارة الدعم امليداين ابألمم املتحدة وإدارة الشؤون السياسية التابعة لألمم

 أدوار ومسؤوليات وحدات الشرطة املشكلة املنتدبة للعمل يف عمليات السالم ()و 

قواعممد األمممم املتحممدة وإجراءاهتمما املتعلقممة ابلسمملون واالنضممباف )مبمما يف ذلممب االسممتغالل  )ز( 
 واالنتهان اجلنسيان(

 املسائل الطبية )ه( 
 

__________ 

شمممرطة األممممم : إدارة عمليمممات حفمممظ السمممالم/إدارة المممدعم امليمممداين، السياسمممة العاممممة: ويشممممل ذلمممب بصمممفة خاصمممة (49) 
(؛ 01-2014)املرجممع:  2014شممباف/فرباير  1، ية اةاصممةاملتحممدة يف عمليممات حفممظ السممالم والبعثممات السياسمم
املبممماد  التوجيهيمممة املتعلقمممة ادارة الشمممرطة يف عمليمممات األممممم وإدارة عمليمممات حفمممظ السمممالم/إدارة المممدعم امليمممداين، 

(؛ وإدارة عمليمات حفمظ 26-2016) 2017شباف/فرباير  1، املتحدة وفظ السالم والبعثات السياسية اةاصة
املبماد  التوجيهيمة املتعلقمة بعمليمات الشمرطة يف عمليمات األممم املتحمدة وفمظ السمالم ارة الدعم امليمداين، السالم/إد

(؛ وإدارة عمليممات حفمممظ السمممالم/إدارة 15-2015) 2016الثاين/ينممماير  كمممانون 1، والبعثممات السياسمممية اةاصممة
ات األمممممم املتحمممدة وفممممظ السممممالم والبعثممممات املبمممماد  التوجيهيمممة املتعلقممممة بقيممممادة الشمممرطة يف عمليممممالمممدعم امليممممداين، 
وإدارة عمليممممات حفمممممظ السممممالم/إدارة المممممدعم (؛ 14-2015) 2016كمممممانون الثاين/ينمممماير   1، السياسممممية اةاصممممة

وإدارة (؛ 08-2015) 2015نيسمان/أبريل  1، امليداين، املباد  التوجيهية املتعلقة ببناء قدرات الشرطة وتطويرهما
لة يف عمليات األمم عمليات حفظ السالم/إدارة  الدعم امليداين، السياسة العامة )املنقحة(: وحدات الشرطة املشكَّ

 .(10-2016 )املرجع: 2017كانون الثاين/يناير   1، املتحدة وفظ السالم
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 ئل اخلاصة ابلبعثاتاملسا - 2 

 والية وتنظيم عملية السالم املعنية وعناصرها. ()أ 

 املسؤوليات واملهام املوكلة إىل عنصر الشرطة يف العملية وهيكله التنظيمي ()ط 

 ظروف املعيشة يف البعثة ()ج 

 اإلعداد اإلداري للنشر ()د 

 املعلومات األمنية ()ه 

حممدة الشممرطة املشممكلة بشممأن االحتجمماز وعمليممات األمممر التمموجيهي الصممادر ألعضمماء و  )و( 
 التفتيش واستخدام القوة 

 املباد  التوجيهية إلجراءات التشغيل املوحدة )ز( 

 بيان العمليات )ه( 

توزيممع املممواد العامممة أو اةممددة املتعلقممة ابملهممام املوكلممة إىل الشممرطة، وال سمميما واليممة وحممدة  وميكممن 
 يذية لعملية السالم أثناء اإلحاطة، إذا كانة متاحة.الشرطة املشكلة، والبيئة التنف
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 ناو املرفق

 ال حي الشامل السابق للنشر التقييم
 

املسممممؤولية عممممن إجممممراء الفحممممص الطمممميب علممممل ويممممع أفممممراد وحممممدة الشممممرطة املشممممكَّلة وإصممممدار  تقممممع 
شهادات األهلية الصحية هلم علل عاتق البلمد املسماهم أبفمراد الشمرطة. وجيمب أن يتضممن التقيميم الصمحي 

 الشامل السابق للنشر لكل عضو من أعضاء وحدة الشرطة املشكلة ما يلي علل أقل تقدير:

 لسوابق الطبيةبيان ا • 

أو استمارة  MS-2فحص بدين ونفسي كامل؛ ويتعني تسجيل النتائج يف استمارة األمم املتحدة  • 
 (؛1الضميمة  5الفحص الطيب األوج )انظر الفصل 

 ؛MS-2تصوير الصدر ابألشعة السينية، ويتعني تسجيل نتائجه يف استمارة األمم املتحدة  • 

ذلب ما يتعلق أبمراض الدم، ومعدل ترسب اةمالاي اوممراء، وكيميماء الفحول املختربية، مبا يف  • 
المممدم، و ليمممل البمممول، والفحمممص املخمممربي املتعلمممق ببحمممول األممممراض التناسممملية، وتقمممدمي املشمممورة 

 واالختبارات السرية الطوعية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية؛ 

/الرسممم البيمماين الكهرابئممي لعمممل القلممب( اطممط رسممم القلممب )رسممم التخطمميط الكهرابئممي للقلب • 
سممنة أو الممذين تظهممر علمميهم  40الممذي يتعممني إجممرا ه جلميممع املرشممحني الممذين تزيممد أعمممارهم عممن 

 أعراض مرضية بصرف النظر عن سنهم؛

تقيمميم الصممحة النفسممية قبممل النشممر مممن قبممل أخصممائي نفسممي سممريري، مبمما يف ذلممب بيممان سمموابق  • 
 تعاطي املخدرات، إن وجدت؛

إذا خ الكشممف عممن أي عوامممل خطممر صممحية حمممددة، ينبغممي إجممراء  قيممق كامممل وإرفمماق النتممائج  • 
 ؛ MS-2ابلنموذج 

 ويع اللقاحات اليت توصي هبا وتشرتطها شعبة اةدمات الطبية. • 

يممماذج األممممم املسمممؤول الطممميب التمممابع لوحمممدة الشمممرطة املشمممكلة بتقمممدمي نسمممخ مصمممدقة ممممن  ويقممموم 
( لكمل عضمو يف وحمدة الشمرطة املشمكلة إىل مكتمب رئمي  11-09) MS.2) لطميب األوجاملتحدة للفحمص ا

اةمممدمات الطبيممممة يف عمليممممة السممممالم لمممدى الوصممممول إىل منطقممممة البعثممممة. وجيمممب أن تعمممماد النسممممخ إىل البلممممد 
أبفممراد شممرطة مممع ملفممات السمموابق الطبيممة جلميممع أعضمماء وحممدات الشممرطة املشممكلة عنممد اإلعممادة  املسمماهم

 . (50)طنالو  إىل
  

  

__________ 

الثالثمة ، الطبعمة دليمل المدعم الطميب لبعثمات األممم املتحمدة امليدانيمةإدارة عمليات حفظ السالم/إدارة الدعم امليداين،  (50) 
 .77إىل  66(، الصفحات من 2015)
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 راء املرفق

 املوحد لشرادة الفحط الط  وفحط الليانة البد ية  النمواا
 املقدمة مرب البلد املساهم أبفراد الشرطة

 
أن تتضمن شهادة الفحص الطيب وفحص اللياقمة البدنيمة املقدممة ممن البلمد املسماهم أبفمراد  ينبغي 
 :ما يليالشرطة 

[ طيمه أن ويمع أعضماء وحمدة الشمرطة أبفمراد الشمرطةاسمم البلمد املسماهم  حكوممة ] تشهد  
[ المميت سمميتم نشممرها يف عمليممة حفممظ السممالم/البعثة السياسممية اةاصممة يممذكر اسممم الوحممدةاملشممكلة ]

[ قمد خ فحصمهم طبيما وممنحهم أهليمة اةدممة اسم عملية حفظ السالم أو البعثة السياسية اةاصمة]
 فقا للمعايري الطبية اإللزامية لألمم املتحدة.يف عملية وفظ السالم/بعثة سياسية خاصة، و 

أن يوقع املمثل الدائم للبلد املساهم أبفراد الشرطة علمل الشمهادة الطبيمة، وأن يمتم إرسماهلا  وينبغي 
إىل مستشمار شمؤون الشمرطة يف إدارة عمليمات حفمظ السممالم وينبغمي أن تشمري الشمهادة بوضموه إىل اتريممخ 

 التوقيع ومكانه.
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  ش املرفق

  مرجعية للتفتيش والتقييم أثناء النشر يف البعثة نائمة
أثنممماء نشمممر وحمممدة شمممرطة مشمممكَّلة، اسمممتعراض أتهبهممما التشمممغيلي علمممل أسممماس مسمممتمر، وإجمممراء  ينبغمممي، 

جلسات إحاطة ودورات تدريبية منتظمة، والتحقق من مدى امتثاهلما للقواعمد واإلجمراءات اإلداريمة ذات الصملة. 
 وجه اةصول: عللورة منتظمة،  ة إشراف رئي  عنصر الشرطة، ابألنشطة التالية وينبغي االضطالع بص

إعالميممة دوريممة ألعضمماء الوحممدة يقمموم هبمما قائممد الوحممدة أو قائممد قمموة معممني بشممأن  إجمراء إحاطممات - 1
إجمممراءات التشمممغيل املوحمممدة ذات الصممملة وتوجيهمممات البعثمممة ووريهممما ممممن اإلرشمممادات ذات الصممملة 
بشأن استخدام القوة وحقوق اإلنسان والقانون الدوج اإلنسماين والقميم األساسمية لألممم املتحمدة 

ة واحرتام التنوع، والتفاين يف خدمة األمم املتحدة(؛ ومدونمة قواعمد السملون لمذوي واملهني النزاهة)
اةوذات الزرقاء؛ واملعايري املتعلقة ابلسلون واالنضباف؛ واملعايري والسياسات بشأن عمدم التهماون 

أبي شمكل ممن  قمةإطالقا مع االستغالل واالنتهان اجلنسيني؛ وآليات اإلبمالغ واإلجمراءات املتعل
كال سموء السملون؛ ومسمؤوليات اإلبمالغ واإلحالمة املتعلقمة حبمايمة املمدنيني، ومحايمة األطفمال، أشم

والعنممف اجلنسممي واجلنسمماين؛ وااللتزامممات املتعلقممة بفممريوس نقممص املناعممة البشممرية/اإليدز؛ واملعممايري 
  ذلب.وأمنهم ووري تحدةاملتصلة ابحرتام التنوع؛ واملعايري املتعلقة بسالمة موظفي األمم امل

فحممممص سممممجالت اإلجممممازات وتقييمممممات األداء الدوريممممة ألفممممراد وحممممدات الشممممرطة املشممممكلة وفممممق  - 2
 السياسة املنقحة لوحدات الشرطة املشكلة واملباد  التوجيهية ذات الصلة

 فحص التأهب التشغيلي بصفة شهرية - 3

 تفتيش املعدات اململوكة للوحدات كل ثالثة أشهر - 4

 ةاملعاينة البيئي - 5

 تفتيش النظافة الصحية للمخازن واملطابخ واملرافق األخرى - 6

إجمممراء دورات تدريبيمممة منتظممممة بشمممأن إدارة النظمممام العمممام، واسمممتخدام القممموة، والتمممدريبات املتعلقمممة  - 7
حبراسمممممة كبمممممار الشخصممممميات والتمممممدريب اةمممممال ابلبعثمممممة مبممممما يف ذلمممممب التمممممدريب علمممممل اسمممممتخدام 

 املقذوفات املرنة وري القاتلة

 التدريب الدوري علل إطالق النار وتقييم العنصر التنفيذي لوحدة الشرطة املشكلة - 8

 فحص خطط االنتشار والتناوط - 9

نشمممر بيمممما ت األممممم املتحممممدة املتعلقمممة ابملفهمممموم العمممام للعمليممممات واألواممممر التنفيذيممممة والسياسممممات  - 10
 لتوجيهية ذات الصلةوإجراءات التشغيل املوحدة، واألوامر التوجيهية واملباد  ا

 معاينة خطط ومرافق الرعاية وختفيف اإلجهاد - 11

تقممدمي الممدعم إىل الممزايرات االسممتطالعية والممزايرات السممابقة لنشممر الوحممدات وزايرات فريممق األمممم  - 12
 املتحدة لتقييم الشرطة املشكلة

 استعراض بيان احتياجات الوحدة وتنقيحه عند اللزوم  - 13

 ال لنظام السلون واالنضباف، وفقا للنظامني اإلداري واألساسي لألمم املتحدةرصد االمتث - 14

 رصد عمليات إجالء املصابني واإلجالء الطيب، والتخطيط للطوار   - 15


