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تقرير األمني العام عن عمل األمم املتحدة الشُ رَطي
موجز
يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن  )2014( 2185الذي طلـ مـ اجمللـس
فيه أن أقدم حبلول هناية عام  2016تقريرا عـن ورر العمـل الشَـرَطي باعتهـارء ـ يا ز يت ـ أ
من حفظ السالم ربناي السالم بعد انتـااي النــ ا م مـل التر يـ بو ـه لـاا علـي التحـديا
الــت توا ااــا عنالــر الشــرطة عمليــا حفــظ الســالم رالهعخلــا السياةــية ا الــة التابعــة
لألمم املتحدةم رأن يضمّنه توليا بشأن أفضل السهل الكفيلة بتع ي مسـاةة تلـا العنالـر
تنفيذ الوزيا املو لة للهعخلا  .إضـافة إ للـام عمـال بـالفقرة  93مـن تقريـري املعنـون
”مســتقهل عمليــا األمــم املتحــدة للســالمص تنفيــذ تولــيا الفريــا املســتقل الرفيــل املســتو
املعـــ بعمليــــا الســــالم“ ()A/70/357-S/2015/682م يتضــــمن هــــذا التقريــــر مــــوقفي مــــن
ازةتعراض ا ار ي ملاام شعهة الشـرطة رهيكليتـاا رقـدرااا املـ ر  31أيار/مـايو .2016
رعلي ر ه ا صوام فإنـه دـدو رتيـت لكيفيـة فالـة أن تكـون شـرطة األمـم املتحـدة علـي
أههة ازةتعداو لالةت ابة بفعاليـة لتحـديا القـرن ايـاوي رالعشـرينم ريتضـمن  14تولـية
رئيسـية ممـل أن يتابعاــا للفـي .رهـذا تقريــري الخلـا عــن شـرطة األمـم املتحــدةم ر نـ قــد
ـانون األرل/ويسـم  2011بنـاي علـي
قدم أرل تقرير ( )A/66/615إ اجلمعية العامة
طل من الل نة ا الة املعنية بعمليا حفظ السالم (انظر الفقرة 78م .)A/65/19
رددو هذا التقريـر معـاا الـتال الـذي طـرأ علـي الهي ـة الـت تعمـل فياـا شـرطة األمـم
املتحدة بفعل ويناميا الزنا املتالة .رتشـار شـرطة األمـم املتحـدة ا ن عمليـا األمـم
املتحدة للسالمم ر حاز ما بعد الـزنا رريلهـا مـن حـاز األ مـا الـت تشـمل امـل
نطــاع عمليــا حفــظ الســالم راألمــنم ابتــداي مــن منــل نشــوإ الزناعــا رإواراــا إ حفــظ
السالم ربناي السالم روعم ال سـالم .رريالهـا مـا يكـون اهنيـار القـانون رالنظـام هـو ايـاف علـي
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نشر عمليا األمم املتحـدةم ر املقابـلم فـإن ازضـطال بالعمـل الشـرطي رريـلء مـن ماـام
بســس ةــياوة القــانون هــو الــذي يتــيم لعمليــا األمــم املتحــدة للســالم تقلــي ر ووهــا
رازنسحاإ هناية األمر.
رعالرة علي للـام ي قـيم التقريـر التقـدم ا ـر رالن احـا العملياتيـةم مخلـل تكليـ
شرطة الدرلة املضيفة تيمور  -ليشت رةلاليون بكامـل املسـ رليا و رالتيطـيس للمرحلـة
ازنتقاليـة لي يــا ر ــو ويفــوار رهــايتو رالعمــل الشــرطي املراعــي لنــو اجلــنس راجلاــوو
ــو ويفــوار روارفــور رهــايتو رتطــور النــا
املهذرلــة لتحقيــا التــوا ن بــني اجلنســني
املتكاملة املعنية بسياوة القانون مايل رالصومال.
رينظر التقرير أيضا األةية املت ايدة لشـرطة األمـم املتحـدة بالنسـهة للسـالم راألمـن
الدرلينيم ما أ د علي للا الدرل األعضـاي مـ رر القمـة األرل لرتةـاي شـرطة األمـم
املتحدة الـذي عقـد ح يران/يونيـه 2016م ر عـدة مـ ررا قمـة بشـأن عمليـا حفـظ
الســالمم ر يــاوة ازهتمــام بالعمــل الشــرطي مــن انـ جملــس األمــن رالل نــة ا الــة املعنيــة
بعمليا حفـظ السـالم .ري ـد علـي معظـم التطـورا العامليـة األلـلةم ـا للـا التقـدم
ا ــر اإلطــار اإلرشــاوي ازةــتراتي ي يفــظ الســالم بواةــطة الشــرطة الدرليــةم لضــمان
ازتساع اجلاد رتطوير األطر ازةتراتي ية لتكوين قوا الشرطة.
ر الوقـ نفسـهم يسـلس التقريـر الضـوي علــي التحـديا الكـهلةم مخلـل التفـار بــني
املاام الشـرطية املقـررة راملوقـ املـألرن بـه راملـوارو امليصصـة .ري ـد املعضـال العملياتيـةم
ةلسلة العدالة اجلنائية مجاورية أفريقيا الوةطي رانتـااي بتفسـل
ابتداي من معاجلة الخلارا
نــوإ الســووان بطريقــة يمــي املشــروين والليــا
معــا الســالمة العامــة رالوزيــا األمنيــة
رتتصد ملرتكيب التاديدا علي حد ةواي .ريوضم تقريري أيضا يـ أن الطـابل السياةـي
ي من اجلاوو املهذرلة إللـال قطـا األمـن علـي
لتطوير القدرا الشرطية للدرلة املضيفة
نطاع أرةل يتطلـ مسـ رلية رطنيـة رنُا ـا متكاملـة .ريـ أيضـا التحـديا العمليـة املتصـلة
بشرطة األمم املتحدةم ا للا الرعاية از تماعيةم الت تتطل اختال إ رايا .
ريعــرض هــذا التقريــر رتيــت لشــرطة األمــم املتحــدة الــت يورهــا النــا م رحديخلــةم
رلفيفة اير ـة رةـريعة ازنتقـال رتتحلـي باملررنـةم رقائمـة علـي ايقـوع رمتقيـدة باملعـايل.
رلتحقيــا هــذء الرتيــةم يقــدم تقريــري  14تولــيةم رهــيص (أ) أن تكــون الوزيــا راقعيــة
رختص هلا موارو افية رشـعهة شـرطة ـا مـال مناةـ مـن املـوخفني رتتيـذ مـن هيا ـل
األمانة العامة مقـرا هلـاو (إ) رأن ترشـم الـدرل األعضـاي الضـهار األ خلـر تـأهيال رالوحـدا
األ خلــر قــدرة علــي ازنتشــار الســريلم رالقــاورة علــي تنفيــذ املاــام املكلفــة ــاو ( ) رمرا عــة
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عمليــا ازلتيــار رالتعــيني لضــمان فعاليــة ر فــاية عمليــا التنــارإو (و) راختــال ا طــوا
الال مة لضمان التحري عن ة ل أفراو الشرطة املنتدبني جمال حقوع اإلنسـان رياةـهتام
عــن أي أعمــال نائيــة يقومــون ــام ــا للــا ازةــتاالل اجلنســي رازعتــداي اجلنســيو
(هـ) راختال تدابل لالة ل ياوة نسهة النساي شرطة األمم املتحـدة بايـة ازضـطال بأعمـال
شــرطية أ خلــر وــوز راةــت ابةو (ر) راةــتعراض مفــاهيم رحــدة الشــرطة املشــكلة رقــدرااا
رإمكانااا لتحسني األواي راإلوارة العامـةو ( ) رإنفـال اإلطـار اإلرشـاوي ازةـتراتي ي يفـظ
السالم بواةطة الشرطة الدرليـةو ( ) رازمتخلـال لإلطـار اإلرشـاوي ازةـتراتي ي قهـل النشـرم
الهعخلــا م ــا للــا التــدري علــي مســائل نايــة املــدنيني رنايــة
رالتعــيني رالتــدري
األطفال رالعنـ اجلنسـي املـرتهس بالزناعـا و (ر) رمراعـاة عمـل األمـم املتحـدة الشـرطي
ايلــول السياةــية الفعالــةو (ي) رمشــار ة شــرطة األمــم املتحــدة منــل نشــوإ الزناعــا و
( ) رتع ي التآ ر مل ةياوة القانون رحقوع اإلنسانم رمل اجلاوو املدنية رالعسـكرية الراميـة
إ فالة اتها نُا وولية إ اي ناية املدنيني رتنميـة القـدرا و (ل) رتفعيـل الـدعم الشـامل
جمــال ةــياوة القــانون عــن طريــا اــة التنســيا العامليــة جلوان ـ ةــياوة القــانون املتصــلة
از الشرطة رالعدالة رالس ون حاز ما بعد الزنا رريلها مـن حـاز األ مـا م
ــا للــا الولــول إ مصــاور التمويــل الــال مو (م) راتهــا هن ـ متســا إ اي منــل اجلــرائم
ا طــلة راجلر ــة املنظمــة رالتصــدي هلــا مــن لــالل الولــول إ شــهكا تهــاول املعلومــا
رإنشاي قدرة مكرةة والل شعهة الشرطةو (ن) رتوفل الدعم املمول باملوارو املناةـهة للهعخلـا
السياةية ا الة رريلها من عمليا التيطيس.
رعمومام فـإن اقتراحـي لتـذليل الصـعوبا الـت توا ـه شـرطة األمـم املتحـدة ريقيـا
هذء الرتية يتطل من الدرل األعضـاي راألمانـة العامـة رمـن لَلفـي ازضـطال بقيـاوة قويـةم
فضال عن تع ي الشرا ا رتوفل القدرا القوية رالفعالةم ا للا تـوفل التـدري اجليـد
رالت اي ا املناةهة للشرطة رإتاحة أحدث ازبتكارا رالتكنولو يا هلا.
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أرز  -معلوما أةاةية
قـــرارء )2014( 2185م طلــ إيل جملـــس األمـــن أن أقـــدم تقريـــرا حبلـــول هنايـــة
-1
عام  2016عن ورر العمل الشرطي باعتهارء يا ز يت أ من عمليا حفـظ السـالم ربنـاي
الســالم بعــد انتــااي الــزنا م مــل التر يـ بو ــه لــاا علــي التحــديا الــت توا ااــا عنالــر
الشرطة عمليا األمم املتحدة يفظ السالم رالهعخلا السياةـية ا الـةم ريقـدم تولـيا
بشأن أفضل السهل لتع يـ مسـاةتاا تنفيـذ رزيـا الهعخلـا  .ربنـاي علـي تولـيا الفريـا
املســــتقل الرفيــــل املســــتو املعـــ بعمليــــا الســــالم ()A/70/95-S/2015/446م أرعـــ إ
شــعهة الشــرطة بــإ راي اةــتعراض لــار ي ملااماــا رهيكليتــاا رقــدرااا (انظــر الفقــرة 93م
 .)A/70/357-S/2015/682رأجن ـ ازةــتعراض ا ــار ي  31أيار/مــايو  .)1(2016ريشــكل
هــذا التقريــر اةــت ابت لطلـ جملــس األمــن رلالةــتعراض ا ــار يم رقــد حــدو فيــه معــاا
رتيت لكفالة أن تكون شرطة األمم املتحدة علي أههـة ازةـتعداو لالةـت ابة لتحـديا القـرن
اياوي رالعشرين رهو يتضمن  14تولية كن لفي متابعتاا.
 - 2رهذا هو تقريري الخلا عن شرطة األمـم املتحـدة .ر نـ قـد قـدم تقريـري األرل
ــانون األرل/ويســم 2011
عــن شــرطة األمــم املتحــدة ( )A/66/615إ اجلمعيــة العامــة
بناي علي طل من الل نة ا الة املعنية بعمليا حفظ السالم (A/65/19م الفقرة .)78

ثانياً  -مقدمة
 - 3أ ــد ازةــتعراض ا ــار ي التاــيلا اهلامــة الــت طــرأ علــي عمليــا األمــم املتحــدة
للسـالم رتأثلهـا علــي عمـل األمــم املتحـدة الشــرطيم مكـررا بــذلا تأ يـد النتــائ الـت تولــل
إلياا تقريـر الفريـا املسـتقل الرفيـل املسـتو املعـ بعمليـا السـالمم ففـي عـام 1960م ـر
نشــر  30مراقهــا مــن مــراقيب الشــرطة عمليــة األمــم املتحــدة الكوناــو .أمــا اليــومم فينتشــر
حــوايل  13 500موخ ـ م مــن بينــام  10املائــة مــن النســايم  12عمليــة مــن عملي ـا
حفظ السالم رة بعخلـا ةياةـية لالـةم حيـف لفـوا بالقيـام موعـة متنوعـة مـن املاـام
املعقــدة (انظــر A/66/615م الفقــرا  .)32-9رتتطلــ الوزيــا الــت تــ واو تعقيــدا شــرطة
يماية املدنيني رتقدمي الدعم العمليايتم فضال عن تع ي إلال رإعـاوة هيكلـة رتطـوير قـدرا
الدرل املضيفة .رريالها مـا يكـون اهنيـار القـانون رالنظـام أحـد أةـهاإ نشـر عمليـة مـن عمليـا
األمــم املتحــدة للســالم .ر املقابــلم فــإن يديــد املاــام الشــرطية رريلهــا مــن املاــام األةاةــية
__________
( )1متا علي املوقل .http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/policereview2016.pdf
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أر إعاوة يديـدها ةلسـلة العدالـة اجلنائيـةم علـي ـو دتـرم ةـياوة القـانونم هـو الـذي يتـيم
عاوة لعمليا األمم املتحدة للسالم تقلي ح ماـا رازنسـحاإ هنايـة األمـر .رقـد أعـاو
لطة التنمية املستدامة لعام  2030التأ يد علـي الصـال القائمـة بـني األمـن رحقـوع اإلنسـان
رالتنميــةم ريديــدا اهلــد  16املتعلــا بتطــوير م ةســا ةــياوة الق ـانون الــت تتســم بالفعاليــة
رالشفافية را اضعة للمسائلة .ربالتايلم ألهح شـرطة األمـم املتحـدة مـن لـالل يـاوة قـدرة
م ةسا إنفال القانون رالعدالـة التابعـة للدرلـة املضـيفة علـي أواي مااماـا أواة ز ريـا عنـاا
إجياو بي ة تع اإلراوة رالقدرا السياةية رتسام اةتراتي ية لرر الهعخلة.

ثالخلا  -تال بي ة العمليا
 - 4ارتــــأ الفريــــا املســــتقل الرفيــــل املســــتو املعــ ـ بعمليــــا الســــالم تقريــــرء
ما يليص ”أثهت عمليا األمم املتحدة للسالم قدراا الفائقة علـي التكيـ رةـاة إةـااما
ــهلا إجيــاو حلــول نا حــة للزناعــا ر تنــاق عــدو الزناعــا علــي مــد أ خلــر مــن
عقـــدين“ (انظـــر A/70-95-S/2015/446م املـــو ) .ربـــالنظر إ األةيـــة ا وريـــة لألعمـــال
الشرطية منل رختفي رحل الزناعا العنيفة راملسـاةة بنـاي السـالم راملصـاية رقـ
مهكــرم لــذلا فــإن شــرطة األمــم املتحــدة جي ـ أن تكــون شــرطة فعالــة رقــاورة رتر ـ علــي
النتائ م رهذا يشكل عنصرا رئيسيا من عنالر عمليا األمم املتحدة للسالم.
 - 5رهــذا التاــيل جي ـ أن يألــذ ايســهان تــدهور الهي ــة األمنيــة العامليــةم الــذي اوم
مكــان ملــر (انظــر A/70-357–S/2015/682م الفقــرة )103م رأقــر بــه أيضــا
مــا أشــر
الل نة ا الة املعنية بعمليا حفظ السـالم (انظـر A/70/19م الفقـرة )39م مـن طـابل رح ـم
التحديا األمنية الت توا ااا عمليا األمـم املتحـدة للسـالم .فـاألمم املتحـدة تشـكل هـدفا
هل ما مهاشرةم ـا للـا التاديـدا ريـل املتنـاخرةم مـن قهـل بعـف األطـرا رامليـربني
لعمليــا الســالم .ر بعــف الســياقا م ت ـ واو حــدة هــذا التاديــد بســه انعــدام ا طــور
الفاللة بني الشهكا اإل رامية ع الوطنيةم راجلماعا املتطرفة راجلاا السياةـية الفاعلـة
رالتعــارن فيمــا بينــاا .رباإلضــافة إ للــام فــإن ت ايــد لطــر اهل مــا ريــل املهاشــرة أثنــاي
الزناعــا ربعــد انتــاائاام ــا للــا ازةــتاتار بالقــانون اإلنســا الــدريلم مــا يتضــم مــن
اةــتادا املــدنيني ــن فــيام العــاملون اجملــال اإلنســا ()2م يشــكل ألطــارا ســيمة علــي
ةالمة رأمن رمصاور ر ع اجملتمعا ا ليـة مجيـل أ ـاي العـاام فضـال عـن السـالم راألمـن
الدرليني (انظر A/70/357–S/2015/682م الفقرا .)9-1

__________
( )2انظر على سبيل املثال تقرير األمني العام عن ناية املدنيني
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 - 6رتشكل عملية اةتعاوة ةلطة الدرلة املناطا النائية أر املناطا املتنـا علياـا يـديا
لطلام رتتمخلـل إحـد عواقـ للـا أن العنالـر الفاعلـة مـن ريـل الـدرل راجملـرمني عـاوة
تقــوم باةــتاالل الفــرام األم ـ رايكــومي .رعــالرة علــي للــام لف ـ املنظمــة بالتصــدي
للتاديــدا الــت تســتاد املــدنينيم ــا للــا العن ـ اجلنســي املتصــل بالزناعــا رالعنـ
اجلنسي رالعن اجلنسا  .ففي نوإ السووانم جلـأ م ـا ا ز مـن املشـروين والليـا إ
مهــا عمليــا حفــظ الســالم طلهــا لألمــانم رــا رتـ علــي شــرطة األمــم املتحــدة تــويل ماــام
ديدةم ا للا توفل السالمة العامة راألمـن ألرل ـا الـذين يطلهـون الل ـوي والـل مهـا
األمم املتحدة.

رابعا  -تطور ورر رتكوين شرطة األمم املتحدة
ُعر األمم املتحدة ”العمـل الشـرطي“ بأنـه رخيفـة مـن رخـائ ايو مـة مسـ رلة
 - 7ت ِّ
عن منل اجلر ة رالكش عناا رالتحقيا فيااو رناية األشياا راملمتلكا و رايفـا علـي
النظام العام رالسالمة العامة .رجي أن يُسند العمل الشرطي إ موخفي ا دمة املدنيـة الـذين
اــا الشــرطة أر ريــلء مــن أ ا ـ ة إنفــال القــانون التابعــة للحكوم ـا الوطنيــة
هــم أفــراو
()3
أر اإلقليمية أر ا ليةم ضمن إطار قـانو يقـوم علـي ةـياوة القـانون  .رمـن را ـ الشـرطة
راملس رلني عن إنفال القانون احترام حقوع اإلنسان رنايتاا( .)4رملا ـان هـذا الفاـم للعمـل
الشرطي جي أن يكون القاةم املشتر بني أفراو شرطة األمم املتحدة الذي يـأتون حاليـا مـن
 87بلدا من الهلدان املساةة بـأفراو شـرطةم رختتلـ األطـر التنظيميـة رالقانونيـة للشـرطة مـن
بلد إ ملرم لذا فإن اإلطار ا إلرشـاوي ازةـتراتي ي يفـظ السـالم بواةـطة الشـرطة الدرليـة
يوفر إرشاوا رةياةا شاملة ألفراو شرطة األمم املتحدة مـن شـ الهلـدان املسـاةة بـأفراو
الشرطة للعمل معا بكفاية رن اهة.
 - 8رتتمخلل مامة شرطة األمم املتحدة تع يـ السـلم راألمـن الـدرليني مـن لـالل وعـم
الدرل األعضاي حاز الزنا م ربعد انتااي الزنا رريلها مـن حـاز األ مـا مـن أ ـل
أواي لدما شرطية تتسم بالفعاليـة رالكفـاية رالتمخليـل رازةـت ابة رختضـل للمسـايلة رختـدم
السـكان رتــوفر هلــم ايمايــة .ريقيقـا هلــذء الاايــةم تقــوم شـرطة األمــم املتحــدة بتطــوير روعــم

__________
( )3مهدأ ةياوة القانون يشل إ ”مهدأ للحكم يكون فيه مجيل األشياا رامل ةسا رالكيانا رالقطاعان العام
را اام ا للا الدرلة لااام مس رلني أمام قوانني لاورة علنام رتطها علي اجلميل بالتساري ردـتكم
إطارها إ قضاي مستقلم رتتفا مل القواعد راملعايل الدرلية يقوع اإلنسان“ (انظر S/2004/616م الفقرة .)6

( )4ــا للــا أ اـ ة الشــرطة رالــدر راجلمــار راهل ــرة رايــدروم فضــال عــن هي ــا الرقابــة لا الصــلةم
مخلل ر اريت الداللية رالعدل.
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قدرا شرطة الدرل املضيفةم أر يل يلاام ليـا أر ئيـا عنـد ر ـوو تكليـ بـذلام ملنـل
اجلرائم ر شفاام رنايـة األررا راملمتلكـا م رايفـا علـي النظـام العـام رالسـالمة العامـة
علي و دترم ةياوة القانون رالقانون الدريل يقـوع اإلنسـان .رختـتس شـرطة األمـم املتحـدة
نُا ا شرطية ختدم اجملتمل ا لي رتعتمد علي املعلوما ازةتيهاراتية يقيقا ملا يلـيص املسـاةة
نايــة املــدنيني رحقــوع اإلنســانو رالتصــديم مجلــة أمــورم للعن ـ اجلنســي راجلنســا
رالعن ـ اجلنســي املتصــل بالزناعــا راجلــرائم ا طــلة راملنظمــةو رإ ــراي يقيقــا رالقيــام
بعمليـا لالـة رتــوفل األمـن أثنــاي ازنتيابـا  .رهـي تتكــون مـن رحــدا شـرطة مشــكلة
( 66املائة حاليا)م رأفـراو شـرطة مقـدمون مـن ايكومـا ( 34املائـة حاليـا)م رتشـمل
أفرقة متيصصةم رل اي شرطيني رمدنيني معارين و عقوو.
 - 9رتضــطلل شــرطة األمــم املتحــدة بأعماهلــا ضــمن إطــار يشــمل مهــاو إلــال قطــا
األمن( )5م ربناي السالم ربناي السـالم مسـتال عمليـا السـالمم رهـي تشـمل اـووا ترمـي
إ منل نشوإ الزناعـا أر دـدوها (انظـر A/69/968-S/2015/490م الفقـرة  .)7ريشـمل منـل
نشــوإ الزناعــا ــال مــن األنشــطة العملياتيــة الفوريــة (يقيــا ازةــتقرار رايمايــة املاويــة)
رالوقايــــة اهليكليــــة الطويلــــة األ ــــل (بنــــاي اإلراوة السياةــــية رالقــــدرة الوطنيــــة) (انظــــر
A/55/985-S/2001/574م الفقـــرة  )8ةـــياع أرةـــل يشـــمل املصـــاية رالعدالـــة ازنتقاليـــة
باعتهارةا عاملني مامني للااية من عوامل يقيا السالم املستدام.
 - 10رمثة حا ة مستمرة لتع ي اوو تعميم مراعاة املنظـور اجلنسـا م ر ـذلا مشـار ة
املرأة شرطة األمم املتحدة (انظر قرار جملس األمن )2015( 2242م الفقرة  .)8رتسـتفيد
أ اـ ة الشـرطة ـخللا عنـدما تسـتيدم لـ ا رمنظـورا املـرأة رالر ــل تصـميم رتنفيــذ
ررلد رتقييم تشـريعا الشـرطة رةياةـااا ربراجماـا .ريشـمل للـا معاجلـة العنـ اجلنسـي
راجلنســـا رالعنــ اجلنســـي املتصـــل بالزناعـــا رالشـــواريل األمنيـــة لـــد النســـاي رالر ـــال
رالفتيا رالفتيان .ما يتطل للـا إعـاوة بنـاي أ اـ ة الشـرطة مـل إيـالي ازعتهـار الوا ـ
للمساراة بني اجلنسنيم من لالل رفـل مسـتو الد قراطيـة رالشـمولية أ اـ ة الشـرطة
الــدرل املضــيفة .ر ــنم إومــا ُ املــرأة أ ا ـ ة الشــرطة النســاين شــعورا أ ـ بــاألمن ردســن
قــدران علــي الولــول إ ر ــاز إنفــال القــانون رالتمــا الــدعم منــاا .ر  30أيلــول/

__________
(” )5يصـ إلــال قطــا األمــن عمليــة تنطــوي علــي الرلــد رازةــتعراض رالتنفيــذ ر ــذلا املراقهــة رالتقيــيم
برياوة السلطا الوطنيةم يكـون هـدفاا تع يـ األمـن الفعـال رالقابـل للمسـايلة للدرلـة رمواطنياـا ورن رييـ
ر راعــاة املــة يقــوع اإلنســان رةــياوة القــانون .ر مــا زحــظ جملــس األمــنم ينهاــي أن تكــون عمليــة
إلـــال قطـــا األمـــن يـ ـ الســـيطرة الوطنيـــةم رأن تســـتند إ ازحتيا ـــا رالظـــرر ا الـــة بالهلـــد
املع “ (A/62/659–S/2008/39م الفقرة .)17
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7/26

S/2016/952

ةــهتم م بلــي رخليــل النســاي بــني أفــراو الشــرطة املقــدمني مــن حكومــا ر رحــدا الشــرطة
املشــــكلة  19.7املائــــة ر  6.6املائــــةم علــــي التــــوايل .ريتطلــ ـ الولــــول إ نســــهة
 20املائة أن تهذل الهلدان املساةة بأفراو شـرطة اـووا مسـتمرة ل يـاوة ترشـيم شـرطيا
رتعميم مراعاة ازعتهارا اجلنسانية أ ا ة الشرطة الوطنية بصفة مستمرة.
 - 11رتتأل الاالهيـة العظمـي مـن شـرطة األمـم املتحـدة مـن عنالـر الشـرطة املشـار ة
عمليــا األمــم املتحــدة للســالم .مــا يُنشــر ل ـ اي متيصصــون ةــياقا ريــل مرتهطــة
بالهعخلــا م إطــار الترتيـ ا ــاا ناــا التنســيا العامليــة جلوان ـ ةــياوة القــانون املتصــلة
از الشرطة رالعدالة رالس ون حاز ما بعد الزنا رريلهـا مـن حـاز األ مـا .
ةـري زنكـا رةـلاليون .رتقـوم
ريشمل للام علي ةهيل املخلالم عمليا النشر الت رـ
شرطة األمم املتحدةم بالتعـارن مـل عنالـر الهعخلـا رشـر اي األمـم املتحـدة رشـر اي ملـرين
منام ازياو األفريقـي رازيـاو األرررو راملنظمـة الدرليـة للشـرطة اجلنائيـةم بتع يـ القـدرا
الــدرل املضــيفةم ــا يتماشــي مــل
املتعلقــة بســياوة القــانون روعــم إلــال القطــا األم ـ
القانون الدريل يقوع اإلنسان .ريع هذا الدعم اجلاـوو الوطنيـة راإلقليميـة رالدرليـة الراميـة
إ تعطيل الشهكا اإل رامية رمعاجلـة الـدرافل الرئيسـية للـزنا رالعنـ رالظلـم از تمـاعي
رعدم املساراة.
 - 12رأللام تضم شرطة األمم املتحدة أيضـا شـعهة الشـرطة التابعـة إلوارة عمليـا حفـظ
السـالمم بأقسـاماا املو ـووة نيويـور رالقـدرة الشُـرَطية الدائمـة الـت تتيـذ مـن برينــدي ي
قاعدة هلا .ر املقرم يتو مستشار ش رن الشرطةم بدعم مـن شـعهة الشـرطةم املسـ رلية عـن
تقدمي املشورة رالدعم علي املستو ازةتراتي ي بشأن مجيل املسائل املتعلقة بالعمـل الشُـرَطي
إ هار مس ريل األمم املتحدة ر ذلا إ رتةاي عنالر الشرطة العمليـا الـت تقووهـا
إوارة عمليــا حفــظ الســالم رإوارة الش ـ رن السياةــية .ريشــر مستشــار ش ـ رن الشــرطة
شـرَطيةم ــا للــا
أيضـا علــي ماــام الــدعم األةاةــية الــت ت وياــا الشــعهة لصــاا العنالــر ال ُ
رضــل اإلرشــاوا م رالتيطــيسم رازلتيــار رازةــتقدامم رإوارة الهعخلــا رمســانداا .رتــوفر
القدرة الشرطية الدائمة إ الهعخلـا امليدانيـة القـدرة الال مـة لهـدي التشـايل راملسـاعدة التقنيـةم
رتوفرها ذلا ةياقا ريل مرتهطة بالهعخلا م من لالل الترتي ا ـاا ناـا التنسـيا
العامليةم ريتم للا بشكل أةاةي من لالل عمليا نشر يدروة منيا.
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لامسا  -التطورا

العاملية

 - 13م رر القمة لرتةاي شرطة األمم املتحـدة الـذي عُقـد ح يران/يونيـه )6(2016م
أ ـد مسـ رلون األمــم املتحــدة رالــدرل األعضــاي علــي الــدرر ا ــوري الــذي ت ويــه شــرطة
األمــم املتحــدة لدمــة األمــن الــدريل .رعــالرة علــي للــام اختــذ جملــس األمــن باإلمجــا
القــرار  )2014( 2185بشــأن العمــل الشــرطي رطلــ أن يُقــدم رتةــاي عنالــر الشــرطة
إحاطا ةنوية منذ عام 2014م ما تفعل الل نة ا الة املعنية بعمليا حفظ السالم.
 - 14رقد اقتض ياوة أةية عمل األمـم املتحـدة الشُـرَطي رضـل إرشـاوا أ خلـر تفصـيال
لشــرطة األمــم املتحــدةم أي اإلطــار اإلرشــاوي ازةــتراتي ي يفــظ الســالم بواةــطة الشــرطة
الدرليـةم الــذي يتكـون مــن ةياةـة إوارة عمليــا حفـظ الســالم/إوارة الـدعم امليــدا املتعلقــة
بشرطة األمم املتحدة عمليا حفظ السالم رالهعخلا السياةية ا الة راملهـاو التو يايـة
املتعلقة بهناي قدرة الشرطة رتطويرهام رقياوة الشـرطةم رعمليـا الشـرطة .رةـو تسـتكمل
املهاو التو ياية املتعلقة بـإوارة الشـرطة حبلـول هنايـة عـام  .2016رةـيتهل للـا إعـداو أولـة
إرشـــاوية تفصـــيلية تتمحـــور حـــول العمـــل امليـــدا  .رلـ ـ ن ـــان إعـــداو اإلطـــار اإلرشـــاوي
ازةتراتي ي قد ةار بهسي ربوتلة متأنية عن عمدم فـإن أتوقـل رامـا أن ينتـاي إعـداو إرشـاو
إضا علي ر ه السرعة بناي علي الطل الوارو ازةتعراض ا ار ي.
 - 15ريل أنه ز كن أن يُنظر إ اإلطـار اإلرشـاوي ازةـتراتي ي عـ ل عمـا ةـواء .فاـو
يضــل عمــل األمــم املتحــدة الشــرطي إطــار أرةــلم ــا للــا مهــاوريتم مهــاورة حقــوع
اإلنســان أرز ()2013و رإنشــاي الترتيـ ا ــاا ناــا التنســيا العامليــة ()2012و ررضــل
ةياةــة إوارة عمليــا حفــظ الســالم/إوارة الــدعم امليــدا بشــأن نايــة املــدنيني عمليــا
األمم املتحدة يفظ السالم ()2015و رةياةة مفوضية األمـم املتحـدة يقـوع اإلنسـان/إوارة
عمليــا حفــظ الســالم/إوارة الش ـ رن السياةــية بشــأن حقــوع اإلنســان عمليــا األمــم
املتحــدة يفــظ الســالم ()2011و رةياةــة بــذل العنايــة الوا هــة مراعــاة حقــوع اإلنســان
بشأن الدعم الـذي تقدمـه األمـم املتحـدة لقـوا األمـن ريـل التابعـة لألمـم املتحـدة ()2011و
رةياةــة التحــري عــن ةـ ل أفــراو األمــم املتحــدة العــاملني جمــال حقــوع اإلنســانو رقــرار
جملــس األمــن  )2016( 2272بشــأن تطهيــا املعــايل املالئمــة املتعلقــة بازةــتاالل رازعتــداي
اجلنسيني الت جي أن تستوفياا الهلدان املسـاةة بقـوا ربـأفراو الشـرطة قهـل النشـر .ربناايـة
عــام 2016م ةيتســل نطــاع اإلرشــاو املتــا لشــرطة األمــم املتحــدة أ خلــر السياةــة املنقحــة
__________
( )6لالطالع على املزيد من املعلومات ،انظرص .http://www.un.org/en/peacekeeping/sites/police/initiatives/UNCOPS.shtml
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إلوارة عمليا حفظ السالم/إوارة الدعم امليـدا بشـأن رحـدا الشـرطة املشـكلةم ر ـذلا
املهــاو التو يايــة اجلديــدة إلوارة عمليــا حفــظ الســالم/إوارة الــدعم امليــدا بشــأن تــويل
شرطة األمم املتحدة ماام ناية املدنيني.
مرحلـة مـا
 - 16رالتنفيذ الكامل هلذء املهـاورا راإلرشـاوا ةـيتطل تع يـ التـدري
قهل النشر رالتدري التو ياي رالتدري أثناي ا دمةم إل ساإ شـرطة األمـم املتحـدة امل يـد
مــن الفعاليــة( .)7رقــد اعترف ـ اجلمعيــة العامــة قرارهــا  37/49بــأن الــدرل األعضــاي هــي
املس ـ رلة عــن تــدري املــوخفني لعمليــا األمــم املتحــدة للســالم .ريقــدم اإلطــار اإلرشــاوي
ازةتراتي ي إ الهلدان املساةة بأفراو شرطة نظرة عامـة علـي التوقعـا الـت يُنتظـر أن يرقـي
إلياا ضهاطاا امليـدان رجمموعـا املاـارا املنشـووة .مـا أنـه ةيضـفي شـفافية علـي ورر
شرطة األمم املتحدة أمام الدرل املضيفة.
 - 17ر ما زحظ الفريا املستقل الرفيل املستو املعـ بعمليـا السـالمم ”يسـتدعي ةـ َد
الخلارة بني ما هو مطلوإ من الهعخلا خبصـوا نايـة املـدنيني رمـا بوةـعاا أن تـوفرء إولـال
يســينا علــي عــدو مــن األبعــاو هــيص التقيــيم رالتيطــيسم رالقــدرا م رتــوفل املعلومــا
أراهنـــــــا رازتصـــــــال ازدـــــــاهنيم رالقيـــــــاوة رالتـــــــدري م رالوزيـــــــا رالتوقعـــــــا
(A/70/95-S/2015/446م الفقــرة  .“)91ريقيقــا هلــذء الاايــةم ةــو تتعــارن إوارة عمليــا
حفــظ الســالم رإوارة الــدعم امليــدا تعارنــا رثيقــا يســني األطــر املســتيدمة إوارة أواي
األفراو العسكريني رأفراو الشرطة رالعنالر املدنية.
 - 18راجلاوو اجلارية الت تهذهلا شعهة الشرطة را لية ازةتراتي ية لتشكيل القوا التابعـة
إلوارة عمليا حفظ السالم ةو تسفر عن ازنتـااي مـن تسـ يل مجيـل ازلت امـا املتعلقـة
بوحــدا الشــرطة املشــكلة رإواراــا مــن لــالل نظــام تأه ـ قــدرا حفــظ الســالم حبلــول
 1ــانون الخلا /ينــاير  . 2017ر مــ رر قمــة القــاوة بشــأن حفــظ الســالم لعــام 2015م
__________
( )7ما ررو الفقرة  120من ازةتعراض ا ار يم ”ينهاي تع ي التدري الـذي دصـل عليـه ]أفـراو شـرطة
األمــم املتحــدة[ أثنــاي ا دمــة بدر ــة ــهلةم ــا للــا التــدري علــي املاــارا املتعلقــة بتقــدمي املشــورة
رالتو يه رالتدري علي اإلطار اإلرشـاوي ازةـتراتي ي .ربـالنظر إ ازحتيا ـا الفريـدة لعنالـر الشـرطة
عمليا األمـم املتحـدة للسـالمم يلـ م يسـني اةـتيدام القـدرا التدريهيـة رازةـتخلمار املسـاعدة علـي
ةد الف ـوة بـني ا ـ ا الوطنيـة لعنالـر شـرطة األمـم املتحـدة روررهـم عمليـا السـالم .ريـر فريـا
ازةــتعراض أنــه ح ـ مــل إولــال يســينا ــهلة علــي اإل ــرايا املتهعــة لتــوفل املــوخفني لري املاــارا
املناةهةم ةتظل هنا احتيا ا هلة لتوفل تدري أثناي ا دمة األمم املتحـدة .رباإلضـافة إ التـدري
علي ا تساإ املاارا م ينهاي أن يكون [اإلطـار اإلرشـاوي ازةـتراتي ي] ـ يا ز يت ـ أ مـن التـدري
مرحلة ما قهل النشر رالتدري التو ياي رالتدري أثناي ا دمة“.
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تعاــد  26ورلــة عضــو بتقــدمي ــو  400مــن أفــراو الشــرطة املقــدمني مــن ايكومــا م
ر  25مــن رحــدا الشــرطة املشــكلةم ررحــدتني مــن رحــدا فــرع األةــلحة راألةــالي
التكتيكيــة ا الــة رأربــل رحــدا حراةــةم رمثانيــة أفرقــة متيصصــة .رتعاــد ة ـ ورل
بتقدمي وعم جمال التـدري  .ر مـ رر القمـة لرتةـاي شـرطة األمـم املتحـدة الـذي عُقـد
عــام 2016م تعاــد ةــهعة مــن الهلــدان املســاةة بــأفراو شــرطة بتقــدمي امل يــد مــن رحــدا
الشـرطة املشـكلة رتعاـد  12بلـدا مـن الهلـدان املسـاةة بـأفراو شـرطة بتقـدمي امل يـد مـن أفــراو
الشرطة املقدمني من ايكومـا م رـا ةـد بعـف أر ـه الع ـ ا نيـة .ريـل أن منظومـة شـرطة
األمم املتحدة ز ت ال تعا من ثاـرا م منـاا قـدراا علـي ازنتشـار السـريلم ر ـذلا قـدراا
علي التنقل خبفة ميـاوين العمليـا م رقـدراا علـي نايـة املـدنيني رمـوخفي األمـم املتحـدةم
ش ـرَطية املتقدمــةم رالتــدري م رالتمويــل مــن لــار املي انيــة
رحصــوهلا علــي التكنولو يــا ال ُ
رالتمويــل ال نــاجمي .لــذا فــإن ضــمان لياقــة رحــدا الشــرطة املشــكلة لتحقيــا الاــرض مــن
تشكيلاا يتطل إشرافا راضحا علي تنفيذها ملااماا و رزيااا.
 - 19ررشــيا مــل ازةــتعراض ا ــار يم توالــل شــعهة الشــرطةم بالتشــارر مــل الهعخلــا
رالدرل األعضايم اةتعراض إ رايا التشـايل القياةـية املعمـول ـا التيـار أفـراو الشـرطة
املقـــدمني مـــن ايكومـــا ررحـــدا الشـــرطة املشـــكلة رالقيـــاوا الشُـ ـرَطية ر تقيـــيمام
رنشرهمم من أ ل تع ي فعالية نشر العنالر الشُرَطية .رعدل الشعهة نظام ازةتقدام بوضـل
مسارا منفصلة لكل من القياوة رالعمليـا ربنـاي القـدرا رتطويرهـا راإلوارة .ريـأيت هـذا
التعديل رفقا لإلطار اإلرشاوي ازةتراتي ي ريست ي لتولـية ازةـتعراض ا ـار ي باتهـا
مسارين منفصلني نشر األفراو الذين ةو جيري اةـتيدامام جمـايل ايمايـة رالتطـويرم
ن فـيام ا ـ اي املـدنيون .رمـن أ ـل يسـني وقـة التوقيـ رالفعاليـة رالشـفافية إ ـرايا
تقييم املرشحني رالتيارهمم تعك شعهة الشرطة حاليا علـي يـاوة يسـني نظاماـا اياةـوو
إلوارة املــوارو الهشــرية إلوارة مجيــل املعلومــا املتعلقــة باملاــارا الفرويــة ا ــدوة رمضــاهاة
الهيانـا لا الصـلة عـن أفــراو الشـرطة املقـدمني مـن ايكومــا مـل يانـا األمـم املتحــدة
األلر خبصوا إعطاي املوافقا اإلل اميـة (السـلو رازنضـهارم راملوافقـة الطهيـةم رشـااوة
حقــوع اإلنســان الــت رنحاــا الــدرل األعضــاي) .رز ت ـ ال مســألة ازحتفــا بعــدو ــهل مــن
األفــراو النــاطقني بالفرنســية رالوحــدا الناطقــة بالفرنســية تشــكل يــديا .رمــا فت ـ شــعهة
الشـرطة تعمــل بشــكل رثيـا مــل شــر اي مخلـل املنظمــة الدرليــة للفرنكوفونيـة لتحســني عملــيت
ترشيم املوخفني راةتقدامام.
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ةاوةا  -التطورا

املتصلة بامليدان

 - 20توفر شرطة األمم املتحدة األةا الذي تستند إليـه اةـتراتي ية الهعخلـة لليـرر  .ففـي
تيمور  -ليشت رةلاليون رلي يام تسلم شرطة الدرلـة املضـيفة بن ـا املسـ رليا األمنيـة
أعوام  2012ر  2014ر 2016م علي التوايل .ر تيمور  -ليشتم مت هذا التسـليم بعـد
ازنتااي من إ راي تقيـيم مشـتر للقـدرا امل ةسـية للشـرطة الوطنيـة الـذي ـر فيـه تقيـيم
ل خمفر من خمافر شرطة تيمور  -ليشتم رفقا مل شـرا التقـدم املتفـا علياـا املهينـة لطـة
التطــوير املشــتر ة .رنُ عفــذ عمليــة التيطــيس رالتقيــيم رالتســليم بالتعــارن بــني شــرطة الدرلــة
املضــيفة رشــرطة األمــم املتحــدةم ــا للــا جمموعــة تضــم  19مــن ل ـ اي الشــرطة املدنيــةم
بــازقتران مــل برنــام األمــم املتحــدة اإلوــائيم رريــلء مــن الو ــاز رالصــناويا رالــ ام
رالشر اي الخلنائيني.
 - 21ر ةلاليونم حول األمم املتحدة ر ووها من عملية حفظ ةالم إ بعخلة ةياةـية
لالة تـدعم الهلـد ا ن مـن لـالل فريـا األمـم املتحـدة القطـري .ر إطـار الترتيـ ا ـاا
ناا التنسيا العامليةم اةتمر شرطة األمـم املتحـدة املسـاعدة توطيـد السـالمم عقـ
لرر مكت األمم املتحدة املتكامل لهناي السالم ةلاليون عام 2014م حيف نشـر
القدرة الشُرَطية الدائمة لدعم اجلاوو اجلارية إللال القطا األم .
 - 22ر عام 2013م وعم بعخلة األمم املتحدة لي يا الشرطة الوطنية تنفيـذ عمليـة
تقييم مشتر ة لرلد التقدم ريديد أرلويا التطوير راإللـال  .راةترشـد ايكومـة ـذء
لطتاا لنقل املس رليا من الهعخلةم رمت اةتالم املس رليا األمنيـة مـن الهعخلـة
التقييما
 30ح يران/يونيه  .2016رز ت ال شرطة األمم املتحدة تدعمم مجلة أمورم إعداو رتنفيـذ
السياةا التشريعية الرئيسية إلنفال القـانون رأطـر املسـايلةو رقـدرا العمـل الشَـرَطي القـائم
علي املعلوما ازةتيهاراتية راملو ه دمة اجملتمعا ا لية لي يا.
ح يران/يونيــه  2016جلنــة تقنيــة مشــتر ةم تضــم
 - 23ر ــو ويفــوارم تشــكل
ــو ويفــوارم رقــوا الشــرطة رالــدر الوطنيــة
رـخللني عــن شــرطة عمليــة األمــم املتحــدة
اإليفواريةم ربرنام األمم املتحدة اإلوائي .ررضع هذء الل نة لطـة لنقـل املسـ رليا مـن
شرطة األمم املتحـدة إ السـلطا ايكوميـة املعنيـة رفريـا األمـم املتحـدة القطـريم رأُجنـ
ا طة مإ/أريسطس .2016
لطة تطوير الشرطة الوطنية اهلايتيـة للفتـرة 2016-2012م الـت
 - 24ر هايتم ر
ينفذها عنصر الشرطة التابل لهعخلة األمم املتحدة لتحقيـا ازةـتقرار هـايتم بـدعم مـن فريـا
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األمم املتحدة القطري رالشر اي الخلنائينيم علي يسني قـدرااا ر اه يتـاا العملياتيـة .رحبلـول
هنايــة عــام 2016م ةــتكون شــرطة األمــم املتحــدة قــد ةــاعد الشــرطة الوطنيــة يــاوة
مال اا الوخيفي اإلمجايل إ  14 600شرطي تشكل النساي نسهة  10املائة منام.
 - 25رمراعاة لالعتهارا اجلنسـانية عمـل الشـرطة الوطنيـةم قـام فريـا شـرطي متيصـ
عنصر الشرطة التـابل لهعخلـة األمـم املتحـدة لتحقيـا ازةـتقرار
العن اجلنسي راجلنسا
هــايت بتطــوير قــدرا الشــرطة الوطنيــةم ــا للــا قــدرا  13مكتهــا متيصصــا العن ـ
ليــة الشــرطةم
اجلنســي راجلنســا م رقاعــة وراةــية خمصصــة للعنــ اجلنســي راجلنســا
رمكتـ ـ للمنســـا الـــوط للشـ ـ رن اجلنســـانية رشـ ـ رن املـــرأة الشـــرطة الوطنيـــة اهلايتيـــة.
ر الصــومالم قــام عنصــر الشــرطة التــابل لهعخلــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إ الصــومال
ساعدة الشرطة ازياوية الصومالية التصدي جلرائم ارتكه بـدرافل نسـانية .رعلـي ريـرار
ما ةهام قام شـرطة العمل يـة امليتلطـة لاليـاو األفريقـي راألمـم املتحـدة وارفـورم بالتعـارن
مل برنام األمم املتحدة اإلوائيم بإنشاي ةهل رحدا يمايـة األةـرة رالطفـل خمتلـ أ ـاي
وارفور من أ ل التصدي للعن اجلنسي راجلنسا رالعن اجلنسي املتصل بالزناعا .
 - 26رأةــفر نلــة اةــتقدام مو اــة لي يــام مرتهطــة ب نــام تعليمــي مُع ّــل رتنفيــذ
ةياةــة نســانيةم عــن رلــول نســهة رخليــل اإلنــاث الشــرطة الوطنيــة إ  18.6املائــة.
ـو ويفـوار علـي
أنشطة الدعوة الت اضطلع ا عملية األمـم املتحـدة
رباملخللم ر
إوما املرأة الشرطة الوطنية رةلا الدر الذي ان حكرا علـي الـذ ور السـابا .ر
تشـــرين األرل/أ تـــوبر 2014م انضـــم أرل أربـــل شـــرطيا إ ةـــلا الـــدر و ربـــدأ
عام  2016تدري  35امرأة ألر من الالئي ر تعيينان .رشـر عنصـر الشـرطة التـابل
للعمليةم بدعم من برنام األمم املتحدة اإلوـائيم تنفيـذ مشـرر لتـرميم أمـا ن اإلقامـة
لية الدر بأبيد ان تستطيل اةتيعاإ  50شرطية.
 - 27رتضـطلل شــرطة األمـم املتحــدةم بالتعـارن مــل فرقــة العمـل املعنيــة بسياةـة بــذل العنايــة
الوا هــة مراعــاة حقــوع اإلنســان ــل بعخلــةم بتقييمــا للميــاطر املتعلقــة بالــدعم الــذي
تقدمه شرطة األمم املتحدة إ قـوا أمنيـة ريـل تابعـة لألمـم املتحـدةم رز ةـيما شـرطة الدرلـة
املضيفةم من أ ل التيفي من حدة انتاا ا حقوع اإلنسان الت قد ترتكهاا هذء القوا .
 - 28رقــد حــدث تطــور ــهل منــذ عــام  2007نُا ـ ةــياوة القــانون ر ورر مكت ـ
ةياوة القـانون رامل ةسـا األمنيـة إوارة عمليـا حفـظ السـالم رالهعخلـا امليدانيـة التابعـة
هلا .رعلي النحو املهني الهيان الرئاةي الصاور عن جملس األمن بشـأن ةـياوة القـانون (انظـر
)S/PRST/2014/5م فـــإن وعـــم الســـلطا الوطنيـــةم عنـــد ر ـــوو تكليـ ـ بـــذلام رضـــل
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األرلويــا رازةـــتراتي يا املتعلقــة بســـياوة القـــانون مــن أ ـــل تلهيــة احتيا ـــا الشـــرطة
رامل ةسا القضائية رالنظم اإللالحية رأر ه التـرابس القائمـة بينـاا خلـل مسـاةة حيويـة
بناي السالم رإهناي اإلفال من العقاإ .رقد حدث ياوة هلة اجلاوو راألثـر علـي أرض
الواقلم ريسن التنسـيا املقـر ر امليـدان .رقـد أ ـد مـرارا التقـارير الـت قدمتـاا عـن
ةياوة القـانون أن السـالم ز كـن أن يتحقـا ورن احتـرام ةـياوة القـانون رحقـوع اإلنسـان.
رز يقتصر التحدي علي جمرو اةتيعاإ أةية أنشطة ةياوة القـانون بولـفاا ر يـ ة لعمليـا
الســالمم رلكنــه يشــمل أيضــا أن تكفــل السياةــا ازةــتراتي ية ازلت ـ ام بأرلويــا ةــياوة
القانون الال مة لتحقيا لسالم املستدام راألمن من لالل القيام باةت ابة متسقة.
 - 29رقامـ ـ شـــرطة األمـــم املتحـــدة بعخلـــة األمـــم املتحـــدة املتكاملـــة املتعـــدوة األبعـــاو
لتحقيا ازةتقرار مايلم رقطاعا العدالة راإللالحيا راإل ـرايا املتعلقـة باأللاـام فياـام
فضـــال عـــن برنـــام األمـــم املتحـــدة اإلوـــائي رمكتـ ـ األمـــم املتحـــدة املعـ ـ بامليـــدرا
راجلر ــة رالشــر اي ا لــرينم رمــن بينــام ازيــاو األررروم بتنســيا الــدعم الــذي تقدمــه
ةهيل إنشاي رتشايل الوحـدة القضـائية املتيصصـة املعنيـة كافحـة اإلرهـاإ راجلر ـة املنظمـة
ع الوطنية .رتتأل الوحدة من  12قاضيا يرأةام مد لـاا ر  11موخفـا قضـائيا ملـرم
رفرقـــة يقيـــا متيصصـــة تضـــم  50يققـــا مكلفـــة كافحـــة اإلرهـــاإ راجلر ـــة املنظمـــة
عــ الوطنيـــةم ــ ي مـــن فريـــا يقيا/اوعـــاي متكامـــل .رتوالـــل شـــرطة الهعخلـــة املتكاملـــة
رشر اتها تدري قـوا األمـن املاليـة مـل التر يـ علـي مكافحـة اإلرهـاإ راجلر ـة املنظمـة
ا طــلةم رايــد مــن لطــر أ ا ـ ة الــتف ل اليدريــة الصــنلم رتع ي ـ ازةــتيهارا رعمليــا
التحقيا راةتيدام علم األولة اجلنائية.
 - 30رتوالل شرطة األمم املتحـدة إ انـ املنظمـة الدرليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)
راملكت ـ املع ـ بامليــدرا راجلر ــة رإوارة عمليــا حفــظ الســالم رإوارة الش ـ رن السياةــية
تع ي قدرا الدرل املضيفة جمال قياوة العمليـا ا الـة مـن لـالل مهـاورة ةـواحل ريـرإ
أفريقيام بوةائل مناا إنشاي رحدا ملكافحة اجلر ـة عـ الوطنيـة .ر ـو ويفـوارم نسّـق
شــرطة عمليــة األمــم املتحــدة ــو ويفــوار أنشــطة املكتــ املعــ بامليــدرا راجلر ــة
راإلنتربول رمكت األمـم املتحـدة لاـرإ أفريقيـا رمنطقـة السـاحل رقـدّم ل اـا إ النظـراي
الـوطنيني مـا ـ إنشــاي رحـدة مكافحـة اجلر ـة عـ الوطنيـة .ريتـيم التـدري اإللكتــرر
الذي يقدمه اإلنتربول رإتاحة الولول إ قاعـدة بيانـا املنظومـة العامليـة لالتصـاز الشـرطية
املأمونة  I-24/7لوحدة مكافحة اجلر ة ع الوطنية الـدرل املضـيفة رشـرطة األمـم املتحـدة أن
توةّعا نطاع قدرااما علي مجل املعلوما اجلنائية ريليلـاا رالتصـر بنـاي علياـا .ريظاـر هـذا
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العمــل بشــكل مت ايــد الوزيــا الصــاورة عــن جملــس األمــنم مخلــل قــرارء )2016( 2277
الذي وعا فيه بعخلة منظمة األمم املتحدة لتحقيا ازةـتقرار مجاوريـة الكوناـو الد قراطيـة إ
مجل ريليل ”املعلوما املتعلقة بالشهكا اإل رامية الت تدعم  ...اجلماعا املسلحة“.
 - 31را واو طلهــا الهعخلــا السياةــية ا الــة علــي لــدما شــرطة األمــم املتحــدةم
حيف تقدّم عنالر الشـرطة العاليـة األثـر رالصـالة العـدو املشـورة ازةـتراتي ية بشـأن يويـل
الشرطة ةياع اةتراتي يا ةياةية أرةل نطاقام ما أهنا تدعم التنسيا الهـالي األةيـة مـن
أ ل ضمان اتساع املساعدة الدرليـة .ر بعخلـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إ الصـومالم
ةاة شرطة األمم املتحدةم من لالل ترتيها مل اة التنسيا العامليـة جمـاز الشـرطة
رالعدالة رالس ونم التولّل إ اتفاع بشأن وـول ديـد لعمليـا الشـرطة الصـومال
بعد توحيدء .ربالنظر إ أةية ةياوة القانون رحفظ األمن رالنظـام منـل نشـوإ الزناعـا
ربناي السالمم مثة حا ة إ مـوارو تضـمن تـوفر وعـم ـا مـن املقـر إ عنالـر الشـرطة
الهعخلا السياةية ا الة.

ةابعا  -التحديا

العاملية رالتحديا

امليدانية

 - 32يتمخلل أحد التحديا الرئيسية الت يوا ااا عمل األمم املتحدة الشـرطي التفـار
بني املاام املقررة ررضل شرطة األمم املتحدة راملوارو امليصصـة هلـا املقـر ر امليـدان .ر
بعف األحيانم يتعرقل تنفيذ الوزية بسه عـدم اتسـاع التيطـيس رالتولـيا التشـايلية ريـل
الواقعية .رقد تتفاقم هذء التحديا بسه القطيعة بني جملس األمـن راألمانـة العامـة رالهلـدان
املساةة بأفراو شرطة ر ذلا بسه ازنطها السائد بأن األمانـة العامـة تتيـذ إ رايااـا مـن
ريل تشارر بني خمتل أقساماا.
 - 33رح النُا املهتكرة الت اقترحاا جملس األمنم اقتراحه اختال تدابل م قتة عا لـة
مجاورية أفريقيا الوةطيم رمنم ةلطة يـدروة لالضـطال بعمليـا الشـرطة رإنفـال القـانون
للحفا علي ايد األوىن من النظام رمكافحة اإلفال من العقاإم قد رضـع شـرطة األمـم
املتحـــدة أمـــام يـــديا  .فـــإلا انــ ةلســـلة العدالـــة ريـــل فعالـــة أر منعدمـــةم يــ كـــن
إلا للتحقيقا الت درياا شرطة األمـم املتحـدة أن تـدلل اإلطـار القـانو للدرلـة املضـيفة
الت ا تعس الهعخلة فياا إز بعف ازلتصالا التنفيذيـة للعمـل الشـرطي؟ ري عـد هـذا األمـر
ضرررة أن تكون الوزيا راضحة رقابلة للتنفيذ رأن توفعر هلا املوارو املناةهة.
 - 34رلـذلام فــإن اتّهـا هنـ عملــي أمـر بــالي األةيـة .فعلــي ةــهيل املخلـالم ز كــن لهعخلــة
نوإ السووان أن يقا اجلـرائم ا طـلة الـت يرتكهـاا املشـرورن والليـا
األمم املتحدة
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نوإ السووان رز أن تالحقامم ررريم للـام فـإن طـرو اجملـرمني
مواقل األمم املتحدة
ا طليــن لــيس ليــارا متاحــا ريالـ األحيــانم ألةــهاإ تتععلــا حبقــوع اإلنســان .ربالتــايلم
توا ه شرطة الهعخلة يـديا يتمخلـل نايـة املشـروين والليـا مـن اجلـرائم ا طـلةم بسـهل منـاا
احت ــا األفــراو ا طليــنم اةــتناوا إ رزيــة ايفــا علــي الســالمة العامــة راألمــن مواقــل
ناية املدنينيم األمر الذي يطر مسائل قانونية رمسائل تتعلعا بايماية.
 - 35رعلي النحو الذي أقر بـه الفريـا املسـتقل الرفيـل املسـتو املعـ بعمليـا السـالم
رأُقرّ به اإلطار اإلرشاوي ازةتراتي ي يفظ السالم بواةـطة الشـرطة الدرليـةم فـإن عمليـة
بنــاي القــدرا هــي عمليــة ةياةــية رتقنيــة بطهيعتــاا .رعلــي الدرلــة املضــيفة أن تضــطلل بــدرر
قياوي .رجي تقييم التقدم ا ر و نقـار مر عيـة رمعـايل .رأي اـد إلـالحي جيـ
أن يُهذل بالتشارر الوثيا مل ألحاإ املصلحة املعنيني رأن يع ّ مس رلية الدرلـة املضـيفة عـن
الشرطة رياةهتاا عما تقوم به .رز بد لرتةاي الهعخلـا مـن ازةـتعانة بشـرطة األمـم املتحـدة
جمال بناي القدرا رمواللة تع يـ اإلراوة السياةـية وعمـا
من أ ل رضل ةلم باألرلويا
األ ل الطويل.
يماية املدنيني ربناي القدرا
 - 36ريت لعي تروو الدرلة املضيفة تنفيذ الت امااا بطرع شـتّي .فانعـدام اإلراوة السياةـية
كن أن يعطل بناي القدرا ريقيا التنمية أر حـ أن دـول ورهنمـا .رمخلـال علـي للـا هـو
عـدم إنشــاي الســووان ر نــوإ الســووان لـدائرة شــرطة أبيــي .فقــد دــول اإلح ــام عــن تنفيــذ
اــوو إلــال
اإللــالحا األةاةــية أر الع ـ عــن القيــام ــام رز ةــيما إلا مــا وُجم ـ
القطــا األم ـ األرةــل نطاقــام ورن تنفيــذ امل يــد مــن املاــام املقــررة .فالعمليــا السياةــية
ضــرررية لتحقيــا الس ـالم الطويــل األ ــلم ربالتــايل جيــ علــي الهعخلــا أن تضــمن عملــاا
السياةي وعم اجلاوو املهذرلة إللال العمل الشرطي.
 - 37ريل م وم الشرطة وجما امال اجلاوو املهذرلة إللـال قطـا األمـن .إل ز يـ ال
يســوو انطهــا بــأن هــذء اجلاــوو تر ــ الاالــ علــي اجلوانــ العســكريةم رز تشــمل
مـا ينهاـي اجلوانـ األلــر مـن القطـا األمـ  .فالدرلــة املضـيفة تعطـي بعـف األحيــان
األرلوية لل ان العسكري علـي حسـاإ قطـاعي الشـرطة رالعدالـة .ر ـان جملـس األمـن قـد
شدو قرارء  )2014( 2151علي أةية إلال قطـا األمـنم ـا للـا تطـوير قـدرا
شـرطية تتسـم بالكفــاية املانيـة رتتيسـر ازةــتفاوة مـن لـدمااا رختضــل للمسـايلةم فضـال عــن
تطوير م ةسا تتو املس رلية عن مراقهتاا رإواراا .ر ـخلل مـن األحيـانم يـ وّي إريفـال
موضـو الشـرطة أرلويـا إلـال قطـا األمـن بعـد ةـنني عديـدة إ التعـرض لت ـارإ
لعهة ان من املمكن تفاوياـا .ر الوقـ نفسـهم لـيس للعديـد مـن الهلـدان الـت تعمـل فياـا
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األمم املتحدة أي تقاليد فيما يتعلعا بالعمل الشرطي الرمسـيم رإن ر ـد هـذء التقاليـد فاالهـا
ما يطاي علياا الطابل العسكري بدر ة ـهلة .ربالتـايلم فـإن رةـم حـدرو املسـ رليا بـني
الكيانــا األمنيــة بشــكل راضــم أمــر بــالي األةيــة .رجيـ علينــا وعــم تطــوير أ اـ ة شــرطية
ناش ةم رلكن جي علينا أن ندر أيضا مـ يكـون مر ـ ثقـل أمـن الدرلـة املضـيفة امنًـا
هيا ل أمنية بديلة أر ريل رمسية.
 - 38ر حاز ألر م تفرر الدرل املضيفة ازعتماو علي األمم املتحـدة لتـويل ماـام
العمـل الشـرطي .ففــي هـايتم أعثــر عـدم فايــة خمصصـا الشــرطة الوطنيـة مــن املي انيـة تــأثلا
ةلهيا قدرة شرطة األمم املتحدة علي رق الـدعم العمليـايت للشـرطة الوطنيـة بسـرعة .ر
مجاورية أفريقيا الوةطيم يهدر أن السلطا الوطنيةم بصـر النظـر عـن مـذ رة التفـاهم مـل
الهعخلة املتكاملـة املتعـدوة األبعـاو لتحقيـا ازةـتقرار مجاوريـة أفريقيـا الوةـطيم قـد فسّـر
رزية اتّيال تدابل م قتة عا لة بعف األحيان علي أهنا يويل شرطة األمم املتحـدة لتصـهم
لراعــا تنفيذيــة تســتيدماا ايكومــة للقيــام بعمليــا اعتقــال حساةــة .ر لي يــام أوّ عــدم
فايــة خمصصــا الشــرطة مــن املي انيــة إ اإلفــرار ازعتمــاو علــي شــرطة األمــم املتحــدة
لتشييد مرا الشرطة ردديدها ريسني تقدمي ا دما الشرطية مجيل أ ـاي الهلـد .ررريـم
أن الوزيــا جيــ أن تعطــي األرلويــة لهنــاي القــدرا م ز ينهاــي لشــرطة األمــم املتحــدة -
رز لقوااا العسكرية  -أن تألذ علي عاتقاـا القيـام باملسـ رليا ايكوميـة علـي ـو يسـتها
إعراإ الدرلة املضيفة عن اةتعداوها أر قدراا علي إلال امل ةسـا القانونيـة رم ةسـا
إنفــال القــانون ا اضــعة للمســـايلة .ر لمــا او التــ ام الـــدرل األعضــاي بازةــتخلمار بنـــاي
القدرا م اخنفض تكلفة عمليا السالم مل مررر الوق .
 - 39رباإلضافة إ للام دد عدم الت ام الدرل املضيفة باتفاقا مر القـوا راتفاقـا
مر الهعخلةم ا للا القيوو الت تفرضاا علي حرية التنقل رالتأشلا  -بشـدة مـن قـدرة
الهعخلا علي الوفاي باملاام املنوطة ا.
 - 40رمن الضررري اعتمـاو هنـ متكامـل منـذ الهدايـة .فشـرطة األمـم املتحـدة هـي عنصـر
بالي األةية اجلاوو املشـتر ة لتحقيـا ازةـتقرار الـت تضـطلل ـا قـوا الشـرطة رالقـوا
العســكرية منــذ الهدايــة ر املهــاورا الالحقــة املتعلقــة بازنتقــال إ اجملــال األرحـ لقطــاعي
العدالــة راإللــالحيا الــت تســتاد تع يـ تســوية املنا عــا بالوةــائل الســلمية عــن طريــا
م ةسـا ةـياوة القـانون الدرلــة املضـيفة .ففـي مجاوريـة أفريقيــا الوةـطيم تسـام شــرطة
إعــاوة إرةــاي
الهعخلــة الــت تعمــل مــل عنصــري القــوا العســكرية رالعدالــة راإللــالحيا
القـانون رالنظـام ضـمن إطـار التـدابل امل قتـة العا لـة .رعـالرة علـي للـام أثهتـ فرقـة عمـل
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بــاناي املشــتر ة مــد أةيتــاا ةــياع نايــة املــدنينيم رهــذء الفرقــة هــي هيكــل عســكري
متكامــل لقــوا الشــرطة رالقــوا العســكريةم بقيــاوة راحــدةم رتتّيــذ إ ــرايا مشــتر ة
متكاملـة للعمـل بـني قـوا الشـرطة رالقـوا العسـكرية .ريـل أن التحـدي يكمـن ازتفــاع
علي فام راضـم لـألورار ا الـة بكـل مـن القـوا العسـكرية رالشـرطية ربقواعـد ازشـتها
ربالتو ياا املتعلقة باةتيدام القوة لكل مناما .رز ي ال هنا الكخلل را ينهاي القيام بـه
تطهيــا الــدرر املســتفاوة مــن هــذا النــا الفريــد الــذي جيمــل بــني قــوا الشــرطة رالقــوا
العسكرية تسلسل قياوي موحد.
 - 41رإن ر وو ةلسلة عدالة نائية فعالة أمر بـالي األةيـة يمايـة املـدنيني .رمخللمـا قلـ
ةابقام فإن املسايلة املنا ية عن انتاا ا القـانون اإلنسـا الـدريل رالقـانون الـدريل يقـوع
اإلنسان أمـر بـالي األةيـة لتـوفل ةـهل ازنتصـا للضـحايا ررو ارتكـاإ انتـاا ا ألـر
رتع ي املصاية (انظر S/2016/447م الفقـرة  .)18رلشـرطة األمـم املتحـدةم إ انـ عنصـر
حقوع اإلنسان رعنصر العدالة راإللالحيا م ورر فعال مرحلة ما بعد الزنا ر مرحلـة
بناي السالم املهكرم إل تدعم تطوير م ةسـا الدرلـة املضـيفة لضـمان املسـايلة ريـل التميي يـة.
رينهاي للنظراي الوطنيني أن يتصدرا زنتاا ا حقوع اإلنسان بدعم مـن الهعخلـة الرئيسـية ألن
للا ةـ يكون راوعـا أةاةـيا لـدررا العنـ املتوالـلة .فالفوائـد النامجـة عـن إرةـاي القـانون
رالنظام ترةل إشارا قوية بأنه يستحيل علي الذين يعكررن لفو األمـن التصـر مـن ورن
أن يناهلم عقاإ .رمـل للـام مثـة احتمـاز بـأن يُسـاي فاـم تـويل األمـم املتحـدة تنفيـذ ماـام
متصــلة بســياوة القــانونم رلــذلا ينهاــي أن يكــون نطــاع هــذء املاــام رالوق ـ امليص ـ هلــا
يدروين .رينهاـي أن ينصـ التر يـ بو ـه عـام علـي وعـم السـلطا الوطنيـة لكـي تضـطلل
س رليا ايماية راملسـايلة ا الـة ـا .ر ايـاز القصـو م قـد يـ وي قيـام عمليـة مـن
عمليا حفظ السالم بتطهيا هذء التدابل إ ازوعاي بعدم حياو عملية حفظ السالم.
 - 42رمثــة ي ـ لد عملــي ملــر يوا ــه أفــراو شــرطة األمــم املتحــدة املقــدمني مــن ايكومــا
را اي العسكريني الهعخلة رالعنالر األلر الت تستيدم األفـراو املقـدمني مـن ايكومـا
رهذا التحـدي يتعلـا بهـدل اإلقامـة املقـرر للهعخلـة رعـدم ر ـوو بـدل للميـاطر .فهـدل اإلقامـة
املقرر للهعخلـة لـيس حـاف ا رإوـا هـو تعـويف عـن النفقـا املعيشـية منطقـة الهعخلـة .رز تـ ال
التفارتا القائمة شررر ا دمة بني خمتل أنوا األفراو تشـكل يـديا لطـلة تعتـرض
تنفيذ الوزيةم ز ةيما عندما يعمل مالي العمل نها إ ن ريـ وّرن ماامـا راثلـة .ريضـر
للا عنويا أفراو الشـرطة املقـدمني مـن ايكومـا رةـالمتام رأوائاـمم رز ةـيما أرل ـا
الـذين يعملـون الظـرر األلـع راأللطـر  -أفاانسـتان أر ليهيـا أر الصـومال مـخلال -
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من ورن ازةـتفاوة مـن بـدل امليـاطر الـذي دصـل عليـه مالتهـم املـدنيون .رهـذا ي يـد مـن
الصــعوبة الــت توا ااــا شــرطة األمــم املتحــدة ا تــذاإ مــا يكفــي مــن األفــراو الكفــوئني
الال مني ألواي املاام املناطة بالهعخلا .
 - 43رأللام يـدّ التحفظـا الوطنيـة إ اي نشـر األفـراو املقـدمني مـن ايكومـا ررحـدا
الشرطة املشكلة من ح م الدعم الذي كن أن تقدمـه تلـا الوحـدا لتنفيـذ الوزيـة .رلـذلا
جي علي مجيل الهعخلا إبالم املقر بأي حواوث تتعلا بعصـيان األرامـرم ةـواي حب ـة يفظـا
ديدة أر ألي أةهاإ ألـر (انظـر A/70/95-S/2015/446م الفقـرة  ) ( 105رالفقـرة 220م
ر  A/70/357-S/2015/682الفقرة  .)98رةو تألذ األمانـة العامـة بايسـهان هـذء التحفظـا
ما إلا ان يتعني املضي قدما النشر أم ز.
املفررضة عند اله

ثامنا  -الرتية
 - 44حوّلــ الــديناميا املتايّــرة للزناعــا طهيعــة عمــل األمــم املتحــدة الشــرطي .فقــد
تضاع عدو الزناعا العنيفة الك ثالث مـرا تقريهـاو رتـ لي أعمـال العنـ اإل راميـة
املنظمة ع الوطنية ا طلة اجملتمعـا ا ليـة مجيـل أ ـاي العـاا .ريتفـاقم لطـر التاديـدا
النامجة عـن اإلرهـاإ رالتطـر العنيـ رازدـار باألشـياا رالسـلل ريـل املشـررعة .رريالهـا
ما تولعد الزناعا ازحتيا ا اإلنسانية أر ت يـد مـن حـداام مـا يتضـم مـن عـدو املشـرّوين
الــذي يقــارإ  60مليــون شــي  .ر ـخللا مــا يــتم داهــل القــانون الــدريل يقــوع اإلنســان
رالقانون اإلنسا الدريل .رحيخلمـا تنـدلل حـرإ أهليـةم عـاوة مـا يكـون إنفـال القـانون بزناهـة
ـخلل مـن األحيـان إ نشـر عمليـا
رحياو أر لدما الدرلة الت تندثرم ريـ وي للـا
السالم التابعة لألمم املتحدة.
 - 45ررييــاإ ةــياوة القــانون أر ضــعفاام ــا للــا ةــوي رارةــا الشــرطةم ز يســه
ازضــطرابا رانتــاا ا حقــوع اإلنســان فحس ـ بــل ري يــد مــن حــداام رتكــون عواقهــاا
نــوإ الســووان
ـخلل مــن األحيــان .ر مــا هــو ايــال
مــدمرة علــي اجملتمعــا ا ليــة
رمجاوريــة الكوناــو الد قراطيــة رمــايل ر أمــا ن ألــر م فــإن لشــرطة األمــم املتحــدة وررا
رئيسيا ناية املدنينيم إل تقـدّم ماـارا تكمّـل ماـارا العنالـر العسـكرية أر املدنيـةم
توفل ايماية املاوية راي ة بي ة نائية .رمـن لـالل تقـدمي الـدعم لقـوا الشـرطة رريلهـا مـن
أ ا ة إنفال القانون الدرلة املضيفة من أ ل إلال م ةسااا رإعاوة هيكلتاا رتطويرهـام
تضــطلل شــرطة األمــم املتحــدة بــدرر أةاةــي اةــت نا الدرلــة املضــيفة تقــدمي لــدمااا
رازضطال س رليااا.
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 - 46ريقابل هذا التحـول النـوعي ازحتيا ـا املتعلقـة بشـرطة األمـم املتحـدة يـاوة
الطل الكمي .ررريم أن األمم املتحدة ز يتكر العمل الشـرطي الـدريلم فإهنـا أ ـ بأشـوار
من أي اة ألر تقوم ذا العمل( .)8فشرطة األمم املتحدة لدياا القـدرة علـي املسـاعدة
وفل ع لة العمليا السياةية من لالل تيسل ايوار رالولول إ طائفة راةعة من اجلاـا
األ ــل
الفاعلـةم راملسـاعدة علـي يسـني األمـن رالشــرعيةم رإرةـاي أةـس بنـاي امل ةسـا
الطويل .رهذء امل ايا النسهية تضل شرطة األمم املتحـدة موقـل فريـد كنـاا مـن اإلةـاام
املساعدة الشاملة جمال ةياوة القانون راجلاوو السياةية رالوقائية األرةل نطاقا.
 - 47ر الوقـ عينــهم ز كــن ازرتقــاي ســتو الكفــاية رحســن التنفيــذ إز مــن لــالل
مواللة تع ي الشرا ا اإلقليمية .رهذا يشـمل الـدعم الـذي تقدمـه شـعهة الشـرطة ةـهيل
توحيد عمليـة إعـاوة إيـاع األفـراو النظـاميني .ربالعمـل الوثيـا مـل ازيـاو األفريقـي رازيـاو
األررروم رضي شعهة الشرطة رشر اتها قـدما ـذا التعـارن مـن أ ـل تلهيـة ازحتيا ـا
جمــاز التــدري راملعــدا راز تفــاي الــذايت رمعــايل األوايم رالســلو راملســايلةم رالــدعم
اللو ستم علي النحو الذي أرلي به الفريا املستقل الرفيل املسـتو املعـ بعمليـا السـالم
رأرلي ُ به التقرير الذي أعدوته املعنون ”مستقهل عمليـا األمـم املتحـدة للسـالمص تنفيـذ
تولـــيا الفريـــا املســـتقل الرفيـــل املســـتو املعـــ بعمليـــا الســـالم“ (انظـــر A/70/95-
S/2015/446م الفقرة 204م ر A/70/357-S/2015/682م الفقرة .)51
 - 48رينهاــي أن تهــذل الــدرل األعضــاي راألمانــة العامــة راملنظمــا اإلقليميــة رمنظمــا
الشرطة املتيصصـة رالشـر اي ا لـرين اـووا متضـافرة مـن أ ـل يقيـا رتيـة األمـني العـام
ب تحويل شرطة األمم املتحدة ليصهم يورها النا م رلتكـون حديخلـة رلفيفـة اير ـة رةـريعة
ازنتقال رتتحلعي باملررنة رمتيصصة تقوم علي ايقوع رتتقيّد باملعايل .رتسـتل م هـذء الرتيـة
قياوة قوية رشرا ا مع ّ ة .رتتطلع ذلا قدرا قوية رفعالـةم مخلـل تـوفعر قـوا الشـرطة
املدربة راجمل ّا ة بشكل يد رالـت تسـتطيل ايصـول علـي ازبتكـارا رالتكنولو يـا ايديخلـةم
لضمان أواي أفضل .رعندما تكون شـرطة األمـم املتحـدة ـذا الشـكلم فإهنـا تسـام بفعاليـة
عمليا حفظ السالم راألمن بكامل أبعاوهام ابتداي من منل نشـوإ الزناعـا رلـنل السـالم
رحفظ السالم إ بناي السالم روعم السالم.
 - 49رأثنــاي م ـ ررا القمــة بشــأن حفــظ الســالم رم ـ ررا القمــة لرتةــاي شــرطة األمــم
املتحدة الت عُقد م لراًم أ د الدرل األعضاي راجملتمل الشرَطي الدريل جمـدوًا أن لشـرطة

__________
( )8يهلي عدو أفراو شـرطة األمـم املتحـدة ـو  13 500فـروم ريهلـي عـدو أفـراو شـرطة ازيـاو األفريقـي أقـل مـن
 500شي م ريهلي عدو أفراو شرطة ازياو األرررو أقل من  1 000شي .
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ـدرل أعمـال السـالم راألمــن .رمـن ا ن فصـاعداًم علينــا أن
األمـم املتحـدة أةيـة يوريــة
نعمل معاً بطرع ا نعادها مـن قهـل رأن جنـ دو الت امنـا دـاء شـرطة األمـم املتحـدة مـن لـالل
اةتخلمارا ةياةية ربشرية رماليـة ابتكاريـةم رتوةـيل قاعـدة الهلـدان املسـاةة بـأفراو شـرطةم
رتنفيذ عمليا يكمة تكفل القـدرة علـي العمـل املشـتر رالتـرابس بـني املنظمـا  .ربـذلام
ةتتمكن منظمتنا من ترمجة هذء الرتية املتعلقة بشرطة األمم املتحدة إ راقل.

تاةعاً  -املالحظا ر التوليا
 - 50يتضـمن تقريــر الفريــا املسـتقل الرفيــل املســتو املعـ بعمليــا الســالم رازةــتعراض
ا ار ي ةلسلة من التوليا لتحسني أواي شـرطة األمـم املتحـدة( .)9ربعـد أن ورةـ هـذء
التوليا بإمعان رضـع لطـة العمـل التاليـةم الـت تصـ تـدابل يـدوة ملوا اـة التحـديا
املهينة أعـالء .رقـد أُرعـ إ شـعهة الشـرطة باةـتيدام لطـة العمـل هـذء لـا فـرا القـوا
لكل من عمل األمـم املتحـدة الشـرَطي رالعمـل الشـرطي الـدريل .ريتوقـ يقيـا هـذء ا طـة
علي عنالر ركني رئيسـية شـاملة تتمخلعـل الشـرا ا م راملـوارو رالقـدرا اييويـةم رشـعهة
شرطة حسنة التنظيم رالعمل.
 - 51التولــية 1ص جي ـ ترمجــة الــدرر راألةيــة املعتــر مــا لشــرطة األمــم املتحــدة إ
رزيا اةتراتي ية لكناا راقعيةم رم روة وارو افية .رجي أن يكون لشعهة الشـرطة أيضـًا
رضل رهيكـل مالئمـان .ربنـاي علـي التقـارير املتالحقـة لل نـة ا الـة املعنيـة بعمليـا حفـظ
الســـالم (انظـــرم علـــي ةـــهيل املخلـــالم  A/70/19ر )A/69/19م رقـــرار جملـــس األمـــن 2185
()2014م ربيـــــان رئـــــيس جملـــــس األمـــــن املـــ ـ ر  31ـــــانون األرل/ويســـــم 2015
()S/PRST/2015/26م يتطل ـ للــا تشــاررًا رثيق ـًا بــني الــدرل األعضــاي راألمانــة العامــة قهــل
ابتــداي وررة حيــاة الهعخلــة رأثنائاــا .رياــد هــذا التشــارر إ ت ريــد جملــس األمــن شــورة
اةــتراتي يةم رز ةــيما بشــأن أرلويــا رتسلســل الــدعم املقــدم مــن شــرطة األمــم املتحــدة
ةياقا يدوةو ريديد القـدرا املطلوبـةو رموايمـة الوزيـا مـل القـدرا املتاحـةو ررضـل
رتكيي التوقعـا فيمـا يتعلـا بالقـدرا املطلوبـة رمعـايل األواي راجلـدارل ال منيـةم رمراعـاة
رضــل لطــس
حــدرو إمكانــا الهلــدان املســاةة بــأفراو الشــرطةو رتــأمني التعــارن املشــتر
متكاملــة رتو ياــا لالــة بكــل بعخلــة علــي حــدة فيمــا يتعلــا باةــتيدام القــوةم أر مفــاهيم
__________
( )9انظر تقرير مكت

لدما

الرقابة الداللية املعنون

”Evaluation of the results of national police capacity-

building in Haiti, Côte d’Ivoire and the Democratic Republic of the Congo by United Nations police in

“MINUSTAH, UNOCI and MONUSCOم (رقم التقرير ( )IED-16-014متا علي املوقلص .)https://oios.un.org
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العمليا  .رفيما يتعلا بتحديد رضل شعهة الشرطة رهيكلاام أرحـ بالتولـية الصـاورة عـن
ازةتعراض ا ار ي بإنشاي جلنة اةتشـارية لشـ رن الشـرطة ملوالـلة تع يـ تهـاول املعلومـا
رالتعارن الخلالثيم رأش ل الدرل األعضاي علي النظر إضافة هي ة فرعية مـن هـذا القهيـل إ
جملــس األمــن أر الل نــة ا الــة املعنيــة بعمليــا حفــظ الســالم .رأشـ ل أيضــا جملــس األمــن
راجلمعية العامة علي النظر التولية الصـاورة عـن ازةـتعراض ا ـار ي بشـأن تع يـ قيـاوة
شعهة الشرطة ضوي الدرر املت ايد الذي تضـطلل بـه شـرطة األمـم املتحـدة لـون السـالم
راألمــن الــدرليني .رأرو أيض ـًا أن أعــرإ عــن وعمــي الكــهل للشــررر اجلديــدة املتعلقــة بــدعم
الهعخلــة رالتيطــيس رالتعــيني رالتحليــل ازةــتراتي ي الــواروة الفقــرتني  174ر  175مــن
ازةـتعراض ا ــار يم رأشـ ل إوارة عمليــا حفــظ الســالم علــي فالــة التــوا ن تكــوين
شعهة الشرطة.
 - 52التولــية 2ص رضــع شــعهة الشــرطةم بــدعم قــوي مــن الــدرل األعضــايم مهــاورا
يــاوة تو ــه شــرطة األمــم
اةــتراتي ية لتكــوين قــوا الشــرطة رأةــام هــذء املهــاورا
عملاام رالتر ي علي ازحتيا ا املتوقعة مناا رتـوفل املاـارا
املتحدة و يقيا النتائ
الــت تلــيب مــا يطلـ منــاام راةــتيدام وــال ديــدة لنشــر القــوا م مخلــل األفرقــة املتيصصــة
را اي املدنينيم رإجياو قدرا وائمة رحدا الشرطة املشـكعلة تقـدّم لـ ا متيصصـة.
رمــن أ ــل تــذليل العقهــا الكــهلة الــت تعتــرض عمليــة اةــتقدام أفــراو الشــرطة املقــدمني مــن
ايكومــا مــن لري ا ــ ة العاليــةم را تــذاإ ــاور ديــد مــن قــاوة الشــرطة املــ هلني
للمنال القياوية شرطة األمم املتحدة من لالل قائمة القياوا العليا الشـرطةم ر يـاوة
مشار ة الشرطيا م رتكوين رحدا شرطة مشكعلة تعمل بشكل امل رتتسم بتنـو أ ـ
القدرا ر كن نشرها من لالل نظام تأه قدرا حفظ السالمم أوعو الدرل األعضـاي
إ تسمية أ فأ ضـهاطاا .رةـو تتعـارن األمانـة العامـة تعونـا رثيقـا مـل املسـاةني ا ـتملني
لكفالة التولل إ فام مشتر تطلعي للقدرا راإلمكانا املطلوبةم رتقصـل فتـرة اجلـدارل
ال منية لنشر القوا .
 - 53التولــية 3ص مــن الضــررري نشــر أفــراو شــرطة مــدربني رجما ـ ين داي ـ ًا يــداً ر
امــل لياقتــامم ريتمتعــون باملاــارا الال مــة لعمليــا األمــم املتحــدةم الوق ـ املناة ـ .
رعلي و ما ررو ازةـتعراض ا ـار يم ز تـ ال شـرطة األمـم املتحـدة توا ـه لـعوبة
ت ريد الهعخلا وخفني يتمتعون نميل ما يل م من قدرا دتا ون إلياا لتنفيذ رزيا تـوفل
الوق املناة بكفاية رفعالية .رةيتطل ةد هذء الف ـوة تنسـيقًا
ايماية ربناي القدرا
رثيقًا مل الدرل األعضاي .رباية يديـد الكيفيـة الـت كـن لألمانـة العامـة مـن لالهلـا موالـلة
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يسـني عمليَتــي ازلتيـار رالتعــينيم رمتابعـ ًة لالةــتعراض ا ـار يم ةـتُ ر مرا عـة والليــة
لعمليتَي التيار رتعيني أفراو شرطة األمم املتحدة .ربعد ازنتااي من املرا عـةم أقتـر أن يُنظـر
موالـلة يســني هيكــل شــعهة الشــرطة مــن لــالل إنشــاي قســم اةــتراتي ي لتكــوين رتعــيني
قوا الشرطة .رباإلضافة إ للام أ رر نـدائي إ الـدرل األعضـاي بـأن تكفـل التـ ام أفـراو
الشرطة الذين تساهم م عمليا السالم بأعلي معايل حقوع اإلنسانم رتلقعـيام التـدري
السابا للنشر جماز ناية املدنيني رناية الطفل رالعن اجلنسي املـرتهس بالزناعـا رفقـًا
ملعايل األمـم املتحـدة .رأطلـ أيضـا إ الـدرل األعضـاي أن تكفـل إ ـراي يقيقـا فوريـة
قضايا اجلرائم أر ةوي السـلو امل عومـة .رعـالرة ع لـي للـام يتعـيّن علـي مجيـل أفـراو شـرطة
األمم املتحدة أواي ماـامام رفقـاً للوزيـة املو علـة إلـيام رالتو ياـا املتعلقـة باةـتيدام القـوة
(انظر S/2016/447م الفقرة ( 78أ)) .رينهاي إبالم مقر األمم املتحدة فـوراً عـن حـاز عـدم
األواي أر التقصل األواي لكفالة املتابعة راملسايلة الوق املناة إلا ل م األمر.
 - 54التولــية 4ص ارتك ـ موخفــون األمــم املتحــدة أعمــال اةــتاالل راعتــداي نســيني
م ـ لراً أو إ تعــريف عمليــا األمــم املتحــدة للســالم إ لطــر شــديد .رينهاــي للهلــدان
املســاةة بقــوا أن تتحمــل املس ـ رلية الكاملــة عــن ياةــهة األفــراو التــابعني هلــام بطــرع منــاا
املالحقــة القضــائية إلا ل ـ م األمــرم حالــة ارتكــاإ أي أعمــال نائيــةم ــا فياــا ازةــتاالل
رازعتداي اجلنسينيم مراعيةً للا األلول القانونيةم ر ا يتفا مـل قـرار جملـس األمـن 2272
( )2016رةياةة امل نظمة عـدم التـاارن إطالقـًا هـذا الشـأن .رإنـ أرحـ بـاجلاوو الـت
تهـذهلا الــدرل األعضـاي راألمانــة العامـة مــن أ ــل تع يـ عمليــة التحـري عــن مجيـل أفــراو شــرطة
األمــم املتحــدة لكفالــة أن ز تكــون هلـم ةــوابا انتــاا حقــوع اإلنســانم مــا ا يســها هلــم
قضــايا ازةــتاالل رازعتــداي اجلنســيني أثنــاي ا دمــة مــل األمــم املتحــدةم رازمتخلــال
الضــلو
جلميل أحكام ةياةة األمم املتحدة املتعلقة بالتحري عن ةوابا مـوخفي األمـم املتحـدة جمـال
حقوع اإلنسان .رينهاـي أن يكـون لقـرار جملـس األمـن  )2016( 2272رالتو ياـا العمليـة
املتعلقة بتنفيذء تأثل هل اجلاـوو املهذرلـة ألـالً ملنـل رموا اـة ةـوي السـلو بصـورة عامـةم
رز ةيما ازةتاالل رازعتداي اجلنسيني .رةتدعم شرطة األمم املتحدة بقوة تنفيذةا.
عمليــا األمــم املتحـــدة
 - 55التولــية 5ص فيمــا يتعلــا ب يــاوة مشــار ة الشــرطيا
للسالمم فضال عن مشار تان املنال القياويةم ةتوالل األمانة العامـة العمـل عـن خلـ
مل الدرل األعضاي رهي ة األمم املتحدة للمساراة بني اجلنسني رركني املـرأة مـن أ ـل التالـ
علي التحـديا النُظظُميـة املتعلقـة بأهليـة املرشـحا م مـن قهيـل شـررر القهـولم فالـة لتكـاف
الفرام بطرع مناا اختال تدابل لالة.
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 - 56التولــية 6ص مــن أ ــل نايــة املــدنيني راملســاعدة يقيــا ازةــتقرار اجملتمعــا
ا ار ــة مــن ن اع ـا م أعت ـ م تع ي ـ قــدرا رحــدا الشــرطة املش ـكعلة رإمكانااــا رأوائاــام
بالتشــارر الوثيــا مــل الــدرل األعضــايم راةــتناوًا إ اةــتعراض مــن امل مــل أن دريــه شــعهة
السياةــا رالتقيــيم رالتــدري التابعــة إلوارة عمليــا حفــظ الســالم/إوارة الــدعم امليــدا .
رعلي ر ه ا صوام ةينظر التقييم تأثل هذء الوحدا روررهـا والـل فـراو الهعخلـا م
إضافة إ التحديا الت توا ااا فيما يتعلا باملررنة رالتنقل رالتدري راملعدا .
 - 57التولية 7ص جي أن رتخلل لدما شرطة األمم املتحـدة للمهـاو الـواروة اإلطـار
اإلرشاوي ازةتراتي ي يفـظ السـالم بواةـطة الشـرطة الدرليـة رتعمـل رفقـًا هلـام مـن لـالل
ما يليص (أ) عملية توخي يـدوة األهـدا تسـتند إ يديـد ازحتيا ـا امليدانيـةم ريشـمل
للــا الهعخلــا السياةــية ا الــةو (إ) رإطــار مســايلة قــوي لتنفيــذ الوزيــا و ( ) رالرلــد
املستمر لألواي ريسينه نمل الهيانـا ريليلـاا رتنفيـذ الـدرر املسـتفاوة .رأرحـ بـاجلاوو
الت تهذهلا إوارة عمليـا حفـظ السـالم رإوارة الـدعم امليـدا مـن أ ـل تع يـ إوارة املعـار
رالقــدرا التدريهيــة شــرطة األمــم املتحــدةم رز ةــيما فيمــا يتصــل باإلطــار اإلرشــاوي
ازةتراتي ي يفظ السالم بواةطة الشرطة الدرلية رناية املدنيني.
 - 58التولية 8ص علي النحو املهني تقريري عن مستقهل عمليا األمم املتحـدة للسـالم
()A/70/357-S/2015/682م يتطل ـ تع ي ـ التــدري املقــدم ألفــراو شــرطة األمــم املتحــدة قهــل
النشر ررايداً له رأثنايء من األمانة العامة رالدرل األعضاي بذل اـد مجـاعي يكفـل اجلاه يـة
للنشر ريرتقي باألواي .ريشمل للام علي ةهيل املخلال ز ايصـرص (أ) إلـدار الـدرل األعضـاي
شااوا جلميل أفراو الشرطة الذي أ ملوا التدري السابا للنشر الذي يدوء األمـم املتحـدة
إطار عملية تكـوين قـوا الشـرطةو (إ) روعـم إنشـاي شـرا ا تدريهيـة ثنائيـة رإقليميـةو
( ) رإنشاي مر رائد لتدري املدربني عنتييبم أرريندام بدعم مـن الت عـا م لتع يـ ورر
األمم املتحدة رضل معايل التدري .
 - 59التولية 9ص ينهاـي أن تـوفر اـوو اإللـال الـت تضـطلل ـا شـرطة األمـم املتحـدة
التو يــه للعمليــا السياةــية رأن يُنظــر إلياــا عنصــر ركــني يع ـ تصــميم عمليــا الســالم
رتنفيذها .رينهاي أن يستفيد رتةاي الهعخلا مـن املهـاورا الـت تنفعـذها شـرطة األمـم املتحـدة
جمال بناي رتطوير القدرا م رتقديرها للحـاز م رعالقااـا اجملتمعيـة بولـفاا مـوارو تعـ
القدرا من أ ل وعم ايلول السياةية الفعالة منذ انطالع الهعخلة.
 - 60التولية 10ص ز بد من معاجلة تدهور األواي الشرَطي أل ا ة شرطة الـدرل املضـيفة
أر تسييساا أر ةوي اةـتيداماام قهـل نشـوإ الـزنا م رز ةـيما مـن لـالل مشـار ة شـرطة
األمم املتحدة اجلاوو الـت تهـذهلا املنظمـة جمـال الوةـاطة رمنـل نشـوإ الزناعـا  .رهـذا
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ةــيتطل أيضـًا يــاوة طفيفــة القــدرة الوقائيــة
الشرطية الدائمة التابعة هلا بريندي ي.

شــعهة الشــرطة

نيويــور ر القــدرا

 - 61التولــية 11ص تكتسـ عنالــر الشــرطة أةيــة أةاةــية أي مهــاورة تن عفــذها األمــم
املتحدة جمال ةياوة القانون امليدان .ريتعيّن علـي رتةـاي عنالـر الشـرطةم بالتعـارن مـل
رتةاي الهعخلا م موالـلة اتهـا هنـ متكامـل اةـتراتي يًا رعملياتيـا مـل شـر ائام جمـاز
العدالةم رالس ونم رحقوع اإلنسـانم رإلـال قطـا األمـنم رجمـاز ألـر م بايـة يقيـا
مكاة السالم علي األرض يقيقاً فعازً.
 - 62التولية 12ص ينهاي للدرل األعضاي رمنظومة األمم املتحدة ت ريد األفـراو العـاملني
جمـاز الشـرطة رالعدالـة رالسـ ون التـابعني لألمـم املتحـدة بالوةـائل الكافيـة ملسـاعدام علـي
ايفا علي السالم رتفاوي العووة إ الزنا م بطرع مناا مواللة تع ي رتوةيل نطـاع ترتيـ
اة التنسـيا العامليـة جلوانـ ةـياوة القـانون املتصـلة ـاز الشـرطة رالعدالـة رالسـ ون
حاز ما بعد الزنا رريلها من حاز األ ما  .رجي أن يشمل للا رضل ترتيهـا تتـيم
العمل رالدعم املتهاولني بني األمم املتحـدة ر يانـا ألـر م ـا يشـمل السـياقا ريـل املرتهطـة
بالهعخلا م رتنويل مصـاور رويـل أنشـطة ةـياوة القـانونم ـا للـا مـن لـالل ازةـتفاوة مـن
املي انيا املقررة للهعخلا من أ ل تنفيذ أنشطة برناجمية تدعم املاام املقـررةم بنـاي علـي التولـية
الواروة تقرير الفريا املستقل الرفيل املستو املعـ بعمليـا السـالمم رالصـناويا ازةـت مانية
للت عــا م مخلــل لــندرع بنــاي الســالمم أر الصــناويا ازةــت مانية لهعخلــا يــدوةم أر الصــناويا
ازةت مانية املواضـيعية أر اجلارافيـة ل نـام األمـم املتحـدة اإلوـائيم فضـال عـن إقامـة شـرا ا
اةتراتي ية مل الهنا الدريل رازياو األرررو ر اا معنية ألر .
 - 63التولية 13ص ينهاي لرتةـاي الهعخلـا أن يكفلـوا مـنم شـرطة األمـم املتحـدة رلـو ًز
متكامالً إ شهكا األمن رتهاول املعلوما لتمكيناا من فام الوضـل بشـكل أفضـل ررضـل
رقـ مهكـر عـن األلطـار ا تملـةم ـا للـا معلومـا
يليل لتوقعااا رمجل معلومـا
عــن اجلــرائم ا طــلة راملنظمــة .رةــيتيم للــا هلــم أيض ـًا تقــدمي مســاعدة أفضــل إ اجلاــا
الفاعلة الوطنية جمال إنفال القانون لته قدرااا الذاتيـة مـل الوقـ  .رينهاـي أن يقتـرن للـا
مل إضـفاي طـابل رمسـي علـي فريـا مكافحـة اجلـرائم ا طـلة راملنظمـة التـابل لشـعهة الشـرطةم
بت ريدء بكفايته من املوارو رالتمويلم رإنشاي رحدا وعم جمال مكافحـة اجلـرائم ا طـلة
راملنظمــة الهعخلــا املكلعفــة بوزيــة هــذا اجملــال .رمــن مع ةــتتمكن إوارة عمليــا حفــظ
السالمم إطار تنسيا رثيا مل مكت األمم املتحـدة املعـ بامليـدرا راجلر ـة راإلنتربـول
راجلاا املا ة الخلنائيـةم مـن تقـدمي مسـاعدة أ خلـر فـأ خلر تكـامالً إ يانـا الدرلـة املضـيفة
عند إنشاي أر تدعيم رحدا مكافحة اجلر ة ع الوطنية رالعمليا املرتهطة ا.
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 - 64التولية 14ص يتا شعهة الشرطة موارو افية ليتنسي هلـا تقـدمي الـدعم إ الهعخلـا
السياةــية ا الــة .رتق ـدّم الشــعهة الــدعم حالي ـًا إ بعخلــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إ
الصومالم ربعخلة األمم املتحدة للدعم ليهيام رمكت األمم املتحدة املتكامل لهنـاي السـالم
ريينيا  -بيسارم ربعخلة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إ العـراعم ربعخلـة األمـم املتحـدة لتقـدمي
املساعدة إ أفاانستانم فضال عـن عمليـا التيطـيس بوررنـدي ر ولومهيـا رالـيمن .رقـد
أو للــا إ اةــتاال ـ ي ــهل مــن املــوارو املرلــووة املي انيــة لــدعم عمليــا حفــظ
الســالم يديــداًم رز ةــيما أثنــاي مرحلَتــي انطــالع الهعخلــا ريوّهلــا .رأشـ ل الــدرل األعضــاي
علي النظر ختصي ما يل م من موارو لدعم الهعخلا السياةية ا الة.
 - 65إنع تنفيذ رتيت بشأن شرطة حديخلة لألمم املتحدة يتوق أيضا علـي تـوفر اـا ركينـة
من ش القطاعا م رلصولا توفر أحدث التكنولو يا الت يسّن عملية تقـدير ايالـة رنايـة
موخفي األمم املتحدةم رتوطيد الشرا ا مـن أ ـل رضـل وـال عامليـة ديـدة للتعـارنم لتصـهم
شعهة الشرطة قاورة راماً علي وعم عنالر شرطة األمم املتحدة تنفيذ املاام املنوطة ا.
مجيـل أ ـاي العـاام روعمـوا
 - 66لقد ةار أفراو شرطة األمم املتحدة علي نايـة النـا
امل ةســا الشــاملة راملمخللــة لل ميــل رالــدرلم ر الوقــ لاتــه احترمــوا رعــ را حقــوع
اإلنسان ريلعوا بالقيم الت يكرةاا ميخلاع األمم املتحدة .رقدّموا تضحيا شيصـية ـهلة
تنفيذ ماامام بعطاي ر خ رر قاةـيةم أحيانـًا رهـم عرضـة لتاديـد واهـمم ريمّلـوا ضـاوطًا
هائلة من أ ل ناية املدنيني رالتقيّد هاو القانون رالنظام األ خلـر إنصـافاً .رإنـ أعـرإ عـن
إع او زي الش عان نساي رر از رعن لـال امتنـا هلـمم فاـم مـا فت ـوا ي هنـون علـي
الت امام العميا خلل األمم املتحدة رأهدافاا.
 - 67إنـ أونــو مـن هنايــة رزيـت ــأمني عــامم رمـا لـ قلقـًا مــن التحـديا الكـخللة الــت
توا ه األمم املتحدة .رهذا التقرير يعرض لرتيت الت أبيّن فياـا يـ كـن أن تسـام شـرطة
األمم املتحدة إوامة السالم باملعا األرةل للكلمة عنـد تكليفاـا بوزيـة اةـتراتي ية رراقعيـة
رت ريـدها ـا يكفـي مـن مــوارو .ريعـرض التقريـر تولـيا تعكــس النتـائ الـت تولـل إلياــا
الفريــا املســتقل الرفيــل املســتو املع ـ بعمليــا الســالمم رتقريــري عــن تنفيــذ هــذء النتــائ
رازةــتعراض ا ــار ي ملاــام شــعهة الشــرطة رهيكلــاا رقــدرااام فض ـالً عــن مهــاورا عاملي ـة
ألر لألمـم املتحـدة .رإنـ علـي ثقـة مـن أن للفـي ةـيدر هـذء التولـيا بإمعـان لكـي
تتيذ األمم املتحدة تدابل أنسـ توقيتـا رأ خلـر لياقـة رفعاليـة ملنـل رقـو الزناعـا رالتصـدي
هلام إورا ا مناا بأن شرطة األمم املتحدة تسـتطيلم بـل ينهاـي هلـام أن تضـطلل بـدرر مر ـ ي
هذء اجلاوو.
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