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تعد عمليات دعم السالم إحدى السبل التي يتبناها االتحاد اإلفريقي واملجموعات االقتصادية اإلقليمية واآلليات اإلقليمية التابعة 

له لحفظ السالم واألمن يف إفريقيا. وقد أسهمت عمليات دعم السالم عىل نحو هائل يف فض النزاعات، والسيطرة عليها، وتوطيد 

السالم وإعادة اإلعامر يف فرتات ما بعد النزاع وكذلك عىل صعيد التنمية يف إفريقيا. وتعد البعثة الرئيسية لالتحاد اإلفريقي، 

بعثة االتحاد اإلفريقي يف الصومال، خري دليل عىل هذه الحقيقة. كام نجحت عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد اإلفريقي يف 

تيسري االنتقال السلس نحو نرش عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة الرامية إىل تحقيق االستقرار وتوطيد السالم عىل 

املدى البعيد يف بلدان مثل مايل وجمهورية إفريقيا الوسطى. إن املفاهيم املتفردة التي تستند عليها عمليات دعم السالم لالتحاد 

اإلفريقي، واملتمثلة يف القوة االحتياطية اإلفريقية املتوقعة وحق االتحاد اإلفريقي يف التدخل دون الحصول عىل موافقة الدولة 

املضيفة يف حاالت األوضاع الحرجة املنصوص عليها يف املادة 4)ح( من القانون التأسييس لالتحاد اإلفريقي، متنح لالتحاد ميزة 

تنافسية فريدة من نوعها لتنفيذ عمليات انتشار استباقية الحتواء أي تصاعد يف حدة النزاع القائم، أو لتفعيل االنتشار الرسيع 

الحتواء أعامل العنف املفرط، مبا يف ذلك عمليات اإلبادة الجامعية وجرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.

وتعد عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد اإلفريقي متكاملة ومتعددة األبعاد ومتعددة الوظائف عىل نحو إسرتاتيجي من حيث 

طبيعتها ونطاقها. كام تعد الرشطة جزًءا ال يتجزأ من عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة املكلفة من قبل االتحاد اإلفريقي، 

ومنظومة السلم واألمن اإلفريقية وهيكل الحوكمة يف إفريقيا، كام أنها عنرص فعال يف السالم واألمن يف إفريقيا. إن اعتامد هذه 

السياسة املعنية بالعمل الرشطي الدويل تحت إطار عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي )2018( 

مبوجب القرار الصادر عن الدورة العادية الثالثني للجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي يعد ركيزة رئيسية نحو 

تحقيق النمو والتنمية لقوات الرشطة والعمل الرشطي يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي. وتعد 

هذه السياسة مبثابة العنرص اإلرشادي الذي يوفر األساس لوضع أدوات توجيه إسرتاتيجي رشطية مساعدة، مثل املبادئ التوجيهية 

وإجراءات العمل القياسية والتعليامت وغريها من األدوات.

تتسم التهديدات املعارصة للسالم بالتعقيد والتنوع. وبناء عليه فقد باتت واليات عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد اإلفريقي 

معقدة هي األخرى وأوسع نطاقاً. يقوم االتحاد اإلفريقي بتنفيذ عمليات دعم السالم يف بيئات العمليات العدائية التي تتسم 

بانعدام السالم الواجب حفظه، أو حيثام كانت سيادة القانون ومؤسسات األمن يف الدولة املضيفة قد أصبحت غري فاعلة أو 

تهدمت. ومثل هذه السيناريوهات تعرض املواطنني إىل خطر داهم نظراً للسلوك الرشس الذي تنتهجه بعض أو كل أطراف النزاع، 

ما ينجم عنه انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، واإلفالت من العقوبات املستحقة، وحاالت نزوح واسعة النطاق، وقتىل وخسارة 

سبل العيش.

 

متهيد
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كأحد عنارص الحوكمة، تتمثل األدوار واملسؤوليات الرئيسية املنوطة للرشطة يف عمليات دعم السالم املكلفة من قبل االتحاد 

اإلفريقي يف ضامن األمن العام وحامية املواطنني واالمتثال إىل قوانني حقوق اإلنسان، وإنفاذ القوانني والتحقيق إذا كلفت بذلك؛ 

كذلك من ضمن مهامها تويل زمام األمور عىل صعيد استعادة السلطة املدنية من أجل تحقيق االستقرار والتعايف املبكر من األزمات 

وتوفري الدعم للعمليات وبناء القدرات، مبا يف ذلك تويل الرشطة مهمة تصحيح أوضاع الرشطة وغريها من هيئات إنفاذ القوانني 

يف البلدان املضيفة، وكذلك متكينها من االضطالع مبسؤولياتها الدستورية املتمثلة يف الحفاظ عىل القانون والنظام واألمن الداخيل 

للبالد. كام سيقوم االتحاد اإلفريقي باالستعانة بقدرات الرشطة لتوفري الدعم التشغييل الالزم لعمليات إدارة الكوارث ودعم األمن 

للعاملني يف املجال اإلنساين.

ينتمي ضباط الرشطة املوزعني عىل االتحاد اإلفريقي إىل مؤسسات رشطية مختلفة لها مامرسات رشطية وأطر إنفاذ قوانني متباينة. 

وبالرغم من ذلك، فمن املنتظر من هؤالء األفراد تطبيق نفس معايري األداء املتبعة تحت والية عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد 

اإلفريقي. ومن خالل طبيعة عملهم الخاصة قصرية األمد، من املفرتض أن تؤدي عمليات دعم السالم إىل رسعة توفري أوضاع تفيض 

إىل انسحابهم وتصفيتهم عىل املدى القصري إىل املتوسط. ويف هذا الصدد، يجب أن تكون رشطة االتحاد اإلفريقي قادرة عىل تقديم 

املساعدة يف التوقيت املناسب لبناء وتوطيد قدرات الرشطة وغريها من وكاالت إنفاذ القوانني يف الدولة املضيفة، فضالً عن تيسري 

سبل استعادة الخدمات والوظائف الرشطية لصالح جميع املواطنني.

وبناء عليه، باعتبارها عنرصاً رئيساً من وثيقة االتحاد اإلفريقي بشأن عمليات دعم السالم، فإن هذه السياسة املعنية بالعمل 

الرشطي الدويل تحت إطار عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي توفر إطار عمل موحد لألمور 

التشغيلية واإلدارية واملعنية بالقيادة والتحكم والتدريب وغريها من القضايا الشاملة املرتبطة باألعامل الرشطية يف عمليات دعم 

السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي. تغطي السياسة الفئات املتنوعة لضباط رشطة االتحاد اإلفريقي، وتعرِّف 

ماهية األعامل الرشطية، والرؤية والرسالة والقيم الجوهرية لرشطة االتحاد اإلفريقي؛ كام تحدد عىل نحو جيل األدوار واملسؤوليات 

املنوطة برشطة االتحاد اإلفريقي عىل مستويات التنفيذ اإلسرتاتيجي والتشغييل. كام أنها تحدد املسؤوليات الواقعة عىل عاتق 

االتحاد اإلفريقي والدول األعضاء وضباط الرشطة عىل صعيد اإلعداد واالنتشار والعمليات والقيادة واإلدارة، وكذلك فيام يتعلق 

بتصفية عمليات الرشطة. سوف تعمل هذه السياسة عىل توجيه ومعاونة االتحاد اإلفريقي والدول األعضاء عىل تبني عمليات 

إعداد وإنشاء ونرش القدرات الرشطية القامئة عىل الجودة واإلمكانيات، يف مقابل املهام وعمليات االنتشار القامئة عىل األعداد 

فحسب.

ونحن نحث ونشجع الدول األعضاء باالتحاد اإلفريقي، وجميع مؤسسات تدريب أفراد الرشطة عىل عمليات دعم السالم، واآلليات 

اإلقليمية واملجموعات االقتصادية اإلقليمية اإلفريقية، ومراكز التدريب املتميزة ومؤسسات التدريب عىل الرجوع دوماً إىل هذه 

السياسة وأدواتها امللحقة لتحديد وإعداد جميع فئات ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي للخدمة يف عمليات دعم السالم والعمليات 

الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي.

ويرغب االتحاد اإلفريقي يف اإلعراب عن عميق تقديره إىل مجموعة الدعم اإلسرتاتيجي لرشطة االتحاد اإلفريقي وجميع رشكاء 

االتحاد اإلفريقي الذين قدموا دعامً حيوياً يف سبيل وضع هذه السياسة.

السفري إسامعيل رشقي مفوض السلم

واألمن مبفوضية االتحاد اإلفريقي

أديس أبابا، إثيوبيا
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يف تقريرها الصادر بتاريخ 0	 ديسمرب 3	20 - »تقرير هيئة الخرباء املستقلة بشأن تقييم القوة االحتياطية اإلفريقية ووضع خطة عمل لتحقيق . 	

القدرة التشغيلية الكاملة بحلول عام 5	20« )تقرير غامباري( - أوصت الهيئة بقيام مفوضية االتحاد اإلفريقي بعقد اجتامع لرؤساء الرشطة 

األفارقة )ACOP( لتحديد دور الرشطة يف عمليات دعم السالم )PSO( والقوة االحتياطية اإلفريقية )ASF(. وقد جاءت هذه التوصية بناًء عىل 

النتائج واملالحظات التي توصلت إليها الهيئة بشأن عدم فهم األدوار واملسؤوليات املنوطة بها الرشطة، عالوة عىل التحديات الهيكلية )السياسة، 

ضعف القدرات، البنية، التصورات واملامرسات( التي تواجهها الرشطة يف جميع األقاليم. مبوجب املادة 7 ]	[ )د( من الربوتوكول املعني بإنشاء 

مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي )بروتوكول PSC(، ينبغي عىل رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي العمل بالتعاون مع مجلس السلم 

واألمن )PSC( التابع لالتحاد اإلفريقي )AU( لوضع سياسة عامة لتنفيذ عمليات دعم السالم، مبا يشمل والياتهم، عالوة عىل إجراء مراجعات 

دورية ملا سبق.

ويف إطار تنفيذ التوصيات املعنية مبواجهة هذه التحديات، قامت مفوضية االتحاد اإلفريقي بوضع هذه السياسة بشأن العمل الرشطي الدويل . 2

تحت إطار عمليات دعم السالم )PSO( والعمليات الخاصة )SO( التابعة لالتحاد اإلفريقي املكلف أو املرصح بها من قبل مجلس السلم واألمن 

التابع لالتحاد اإلفريقي أو من قبل الجمعية العامة لرؤساء وحكومات الدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي )الجمعية العامة(. وعقدت مفوضية 

االتحاد اإلفريقي اجتامعاً لرؤساء الرشطة األفارقة، والتي صدقت عىل مسودة سياسة بشأن العمل الرشطي الدويل تحت إطار عمليات دعم السالم 

)PSO( والعمليات الخاصة )SO( )السياسة( وذلك يف اجتامعها املنعقد بتاريخ 4	 ديسمرب 5	20 يف الجزائر، عاصمة الجزائر. تم اعتامد السياسة 

الحقاً من قبل كل من الدورة العادية العارشة للجنة الفنية املتخصصة للدفاع والسالمة واألمن )STCDSS( املنعقدة بتاريخ 9 يناير 8	20 يف 

أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، وإعالن املجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي )072.EX.CL	XXXII[ Rev[.	( الصادر عن الدورة العادية الثانية 

والثالثني املنعقدة يف أديس أبابا يف الفرتة من 22 - 26 يناير 8	20، كام تم التصديق عليها مبوجب القرار الوارد يف الفقرة 7 من الصفحة 37 ملحرض 

الدورة العادية الثالثني للجمعية العامة لرؤساء وحكومات الدول األعضاء باالتحاد اإلفريقي )XXX[679.Assembly/ AU/Dec[ املنعقدة يف 

الفرتة من 28 - 29 يناير 8	20 يف أديس أبابا، إثيوبيا(

يعترب السالم واألمن واالستقرار أحجار الزاوية للتنمية والتواجد املتوائم لجميع شعوب القارة اإلفريقية، وهو ما تؤكد عليه أهداف القانون . 3

التأسييس لالتحاد اإلفريقي، ومنظومة السلم واألمن اإلفريقية )APSA( وهيكل الحوكمة يف إفريقيا )AGA(، واإلعالن الرسمي مبناسبة الذكرى 

الخمسني الصادر عن الجمعية العامة لرؤساء وحكومات الدول األعضاء باالتحاد اإلفريقي، وكذلك الطموحات الواردة يف املخطط القاري »أجندة 

إفريقيا 2063 - إفريقيا التي نريدها«. هذه األهداف واملبادئ والطموحات متثل األسس التي تم بناء عليها وضع املبادئ والرؤية والرسالة 

والقيم الجوهرية واألخالقيات الخاصة برشطة االتحاد اإلفريقي )AUPOL(، ومن ثم يجب تأصيلها لتحقيق عىل نحو معزز ومستدام السالم 

والسالمة واألمن العام واالستقرار وسيادة القانون، مبا يشمل الوصول إىل العدالة والحامية تحت مظلة القانون، فضالً عن تحقيق مبادئ الحوكمة 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان وتنمية إفريقيا. 

مة ملقد ا  / أ 

رشطة االتحاد اإلفريقي

	



رشطة االتحاد اإلفريقي

2

تنص املادة 3	 من الربوتوكول عىل تأسيس القوة االحتياطية اإلفريقية لتكون مبثابة أداة متكن مجلس السلم واألمن أو الجمعية العامة من أداء ما . 4

يضطلعون به من مسؤوليات فيام يتعلق بإرسال بعثات دعم السالم والتدخالت مبوجب املادة ب )ح( و)ي( من القانون التأسييس. وتتألف القوة 

االحتياطية اإلفريقية من كتائب متعددة التخصصات، والتي تعد رضورية لتسهيل تبني منهج متعدد األبعاد لتناول القضايا املعقدة السياسية 

واألمنية والدولية املعنية بالعمل الرشطي وسيادة القانون فضالً عن التحديات اإلنسانية بهدف تحقيق السالم املستدام يف مناطق النزاع وما بعد 

النزاع.

لقد شهدت النزاعات الداخلية يف القارة اإلفريقية تصاعداً عىل مستوى العدد والتعقيد، وهو األمر الذي طاملا صاحبه تهديدات منظمة غري وطنية. . 5

ونتيجة لذلك، فقد تطورت واليات الرشطة والدور الذي تضطلع به تحت إطار عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة عىل مستوى الحجم 

والنطاق. فلقد تحول دورها تدريجياً من أعامل حفظ السالم التقليدية - وهو ما كان يتم بصفة رئيسية من خالل املالحظة/املراقبة السلبية - إىل 

منهج معارص لدعم تنمية قدرات الرشطة الوطنية ومؤسسات إنفاذ القانون، عالوة عىل العمل عىل حامية املدنيني والجامعات املستضعفة يف 

املجتمع.

ومن خالل تبني عدة تدابري ومبادرات متنوعة بهدف توطيد السالم واألمن واالستقرار يف إفريقيا، يتعني عىل رشطة االتحاد اإلفريقي أن تتعاون مع . 6

اآلليات اإلقليمية واملجموعات االقتصادية اإلقليمية )RMs/RECs(، واألمم املتحدة )UN( وغريها من األطراف الدولية. ويف هذا الصدد، أكدت 

املادة 3 )ه( من القانون التأسييس واملواد 7 )ك(، و3	 )6	(، و6	 و7	 من بروتوكول مجلس السلم واألمن عىل األهمية اإلسرتاتيجية للرشاكة 

والتعاون الدويل ما بني اآلليات اإلقليمية واملجموعات االقتصادية اإلقليمية  واألمم املتحدة واالتحاد اإلفريقي عىل صعيدي السالم واألمن.

وسعياً لتناول التحديات الهيكلية التي تواجه الرشطة، ومتكينها وتعزيز ميزتها التنافسية عىل النحو األمثل لالضطالع مبهام حفظ السالم الدويل . 7

واألمن يف إفريقيا، يف إطار كل من منظومة السلم واألمن اإلفريقية )APSA( وهيكل الحوكمة يف إفريقيا )AGA(، وأجندة إفريقيا 2063 

وتعهدات اإلعالن الرسمي مبناسبة الذكرى الخمسني الصادر عن الجمعية العامة، يلزم عىل رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي صياغة السياسات 

والتوجيهات واإلجراءات التشغيلية املوحدة وغريها من اإلصدارات املالمئة بهدف توفري التوجيه اإلسرتاتيجي الالزم لنرش وتوظيف وإدارة رشطة 

االتحاد اإلفريقي والعمل الرشطي الدويل وما يتولونه من عمليات تحت إطار عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة املكلف أو املرصح بها من 

قبل االتحاد اإلفريقي.
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إن الهدف من هذه السياسة، والتي تعد عنرصاً رئيسياً من ميثاق االتحاد اإلفريقي لعمليات دعم السالم، يتمثل يف توفري إطار عمل إسرتاتيجي . 8

وقانوين وتشغييل وإداري لألعامل الرشطية الدولية يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة لالتحاد اإلفريقي املكلف أو املرصح بها من قبل 

مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي أو الجمعية العامة. ويف إطار كل من منظومة السلم واألمن اإلفريقية )APSA( وهيكل الحوكمة 

يف إفريقيا )AGA(، تحدد هذه السياسة الرؤية والرسالة واملسؤوليات الرئيسية والقيم الجوهرية والهياكل والسلطة والقيادة والتحكم، وقواعد 

السلوك وقواعد األخالقيات ورشوط خدمة ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي واملبادئ التي يتم بناء عليها توحيد برامجها ومرشوعاتها وأنشطتها.

9 . ،)IPOs( وضباط رشطة أفراد ،)PPS( تم وضع هذه السياسة بهدف توجيه ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي املنترشين كأفراد رشطة مهنيني

ووحدات رشطة مشكلة )FPUs(، وفرق رشطة متخصصة )SPTs( عىل صعيد تنفيذ مهام عملهم ومسئولياتهم ووظائفهم وأنشطتهم الرامية إىل 

تعزيز تحقيق السالم وسيادة القانون، مبا يشمل الوصول إىل العدالة والسلم العام يف إطار عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة.

كام تعمل هذه السياسة كدليل إرشادي للدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي والدول املساهمة بأفراد رشطة )PCCs( للتوصل إىل مفهوم مشرتك . 0	

لرشطة االتحاد اإلفريقي بغية ضامن والحفاظ عىل الحد األدىن من املعايري املوحدة لتحديد وإعداد وتعيني ووضع رشوط الخدمة وما بعد التعيني 

ألفراد الرشطة املهنيني وضباط الرشطة األفراد ووحدات الرشطة املشكلة، وفرق الرشطة املتخصصة املنترشة للخدمة يف عمليات دعم السالم 

والعمليات الخاصة أو العاملة يف املقر الرئييس لالتحاد اإلفريقي يف أديس أبابا. ومن خالل تحديد األدوار واملسؤوليات الرئيسية واملبادئ األساسية 

ورشوط الخدمة، تقوم هذه السياسة بتوجيه عمليات اإلعداد والتقييم املسبق والتخطيط للدول املساهمة بأفراد رشطة، فضالً عن إعالم الجهات 

املعنية األخرى وعنارص البعثات بالقيمة املضافة التي توفرها رشطة االتحاد اإلفريقي، وما تقدمه من إسهامات وما تحتاجه من دعم لتنفيذ 

وتحقيق مهامها املكلفة بها. 

توفر السياسة السياق العام وتضع األسس املعنية بالصياغة الالحقة للتوجيهات واإلجراءات التشغيلية املوحدة )SOPs( الالزمة والتي سوف تحدد . 		

بدورها املزيد من التفاصيل الرضورية لتوجيه وتنظيم ما يخص رشطة االتحاد اإلفريقي من أمور اإلعداد والقيادة والعمليات واإلدارة والتدريب 

القانوين وقواعد السلوك وعمليات االنتشار.

يحظى القانون التأسييس وبروتوكول مجلس السلم واألمن بالسيادة عىل هذه السياسة. ومع ذلك، تعد هذه السياسة املستند املرجعي األسايس . 2	

فيام يتعلق برشطة االتحاد اإلفريقي والعمل الرشطي وكذلك لصياغة جميع التوجيهات واإلجراءات التشغيلية املوحدة والتوجيهات وغريها من 

آليات التوجيه اإلسرتاتيجي املعنية بالوظائف الرشطية الدولية واملسؤوليات التي تضطلع بها رشطة االتحاد اإلفريقي تحت إطار عمليات دعم 

السالم والعمليات الخاصة، مبا يف ذلك التنسيق والدعم يف املقر الرئييس لالتحاد اإلفريقي يف أديس أبابا.

 

ف لهد ا  / ب 
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ترسي هذه السياسة عىل جميع فئات األفراد العاملني داخل املقر الرئييس ملفوضية االتحاد اإلفريقي وعنارص رشطة االتحاد اإلفريقي العاملني يف . 3	

عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي، وكذلك عىل اإلدارات واألقسام األخرى ملفوضية االتحاد اإلفريقي فيام يتعلق 

مبا تضطلع به من أدوار ومسؤوليات عىل صعيد دعم رشطة االتحاد اإلفريقي، حسبام تنص عليه السياسة وغريها من اآلليات التي تحكم عمل 

مفوضية االتحاد اإلفريقي.

ترسي هذه السياسة عىل الدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي والدول املساهمة بأفراد رشطة واآلليات اإلقليمية/املجموعات االقتصادية اإلقليمية . 4	

فيام يتعلق بأعامل اإلعداد واإلسهام بأفراد الرشطة واملوارد األخرى لالنتشار والخدمة يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة املكلف أو 

املرصح بها من قبل االتحاد اإلفريقي.

تحتاج الدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي واملجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية ورؤساء البعثات توجيًها إسرتاتيجيًا عىل مستوى . 5	

االتحاد اإلفريقي بشأن إعداد ونرش القدرات الرشطية يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة املكلف أو املرصح بها من قبل االتحاد اإلفريقي. 

تهدف هذه السياسة إىل تعزيز عمليات إدارة وقيادة رشطة االتحاد اإلفريقي ورفع مستوى فاعليتها وكفاءتها التشغيلية واإلدارية عىل املستويات 

اإلسرتاتيجية والتشغيلية للبعثات التي تتوالها، وهو ما يتأىت من خالل تبني منهج مهيكل متسق وموحد ومتالئم لتطبيق الواليات الرشطية الدولية 

يف إطار عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة.

تعد األعامل الرشطية إحدى وظائف الحوكمة التي تشمل سيادة القانون والسالمة العامة.  ويف إطار مفوضية االتحاد اإلفريقي، مثة مسؤوليات أو . 6	

احتياجات رشطية ضمن الوظائف األساسية إلدارة السلم واألمن وإدارة الشؤون السياسية وإدارة الشؤون االجتامعية. ومن ثم، تسعى السياسة إىل 

تنظيم وتسهيل تحقيق تلك األهداف الخاصة بإدارات مفوضية االتحاد اإلفريقي، وذلك من خالل تسخري القدرات الرشطية.

ق لنطا ا  / ج 

ملنطقي ا س  ألسا ا  / د 
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مثة حاجة لتوفري تفاصيل كافية لتفعيل أحكام بروتوكول مفوضية السلم واألمن بشأن قضايا الرشطة واألعامل الرشطية يف عمليات دعم السالم . 7	

والعمليات الخاصة. إن اإلشارة الواردة يف املادة 3	 )	( من الربوتوكول إىل »كتائب متعددة املجاالت« يف بعثات دعم السالم وبناء السالم تؤكد 

عىل نحو جيل الرضورة واألهمية امللحة - والحاجة إىل - منهج متعدد األبعاد  ينطوي عىل األعامل الرشطية وغريها من املبادرات املعنية مبنع 

نشوب النزاعات وإدارتها وتسويتها. ترمي هذه السياسة إىل إيضاح األدوار واملسؤوليات التي تضطلع بها الرشطة واألعامل الرشطية الدولية تحت 

مظلة عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة. كام أنها تسعى إىل تناول أي فجوات كامنة بغية تعزيز قدرة رشطة االتحاد اإلفريقي عىل االضطالع 

بواجباتها ومسؤولياتها يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي، وكذلك مشاركتها يف عمليات وخطوات اتخاذ القرار 

التي يضطلع بها االتحاد اإلفريقي فيام يتعلق بالحفاظ عىل السالم الدويل واألمن يف قارة إفريقيا.

فضالً عن عمليات دعم السالم، تتطلب املادتان 4	 و5	 من بروتوكول مفوضية السلم واألمن أن تقوم الرشطة، باعتبارها جزًءا من القوة . 8	

االحتياطية اإلفريقية أو من أي بعثة أخرى، باملعاونة يف عمليات بناء السالم والعمل اإلنساين. ومن الرضوري تحديد عىل نحو مالئم ماهية 

األدوار واملسؤوليات الواقعة عىل عاتق الرشطة يف إطار مثل هذه العمليات الخاصة، والتي تشمل املساعدة عىل استعادة سيادة القانون وتنمية 

املؤسسات الدميقراطية وتسهيل تنفيذ األعامل اإلنسانية وإدارة األزمات. ومن هذا املنطلق، مُتكِّن السياسة مفوضية السلم واألمن من نرش رشطة 

االتحاد اإلفريقي لدعم بعثاتها السياسية، مثل بعثات مراقبة االنتخابات وبعثات مراقبة حقوق اإلنسان، وذلك يف إطار مبادراتها املرنة املعنية مبنع 

نشوب النزاعات وإدارتها وتسويتها يف إفريقيا.

من الرضوري مبكان وضع إطار عمل فكري لرشطة االتحاد اإلفريقي إذا كان لزاماً عليها االضطالع عىل نحو متكامل بدورها كعنرص جوهري . 9	

وأسايس يف منظومة السلم واألمن اإلفريقية، فضالً عن اإلسهام يف أعامل منع نشوب النزاعات وصنع السالم وبناء السالم وتحقيق االستقرار والتعايف 

املبكر وإعادة األعامر بعد انتهاء النزاع والتنمية بغية تحقيق السالم املستدام.  ويواصل دور رشطة االتحاد اإلفريقي يف التنامي عىل صعيد النطاق 

واألهمية، األمر الذي يستدعي وضع مبادئ توجيهية واضحة للسياسة الخاصة بها بغية تيسري إيفائها بوالياتها الرشطية الدولية الخاصة، وكذلك 

لالضطالع مبسئولياتها  األوسع نطاقاً إزاء تحقيق السالم واألمن.

عادة ما يعمل ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي يف ظل أوضاع غري مألوفة ال ترتبط ببيئاتهم الرشطية املحلية. كام يتعني عليهم التعرف عىل األساليب . 20

الرشطية الدولية املتنوعة املتبعة لدى زمالئهم من مختلف البلدان والهيئات. ومن ثم، تأيت األهمية القصوى لوجود توجيهات وإرشادات واضحة 

وسياسة شاملة قادرة عىل االستجابة للبيئات الرشطية الدولية مبا يضمن تناسق وتوحيد النظم واملناهج املتبعة.

وتشدد هذه السياسة عىل القيمة املضافة لرشطة االتحاد اإلفريقي واألعامل الرشطية الدولية يف إطار عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة، . 	2

كام أنها توفر التوجيهات الالزمة بشأن األدوار واملسؤوليات التي يتم تكليف ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي بها. كام تضع السياسة إطار العمل 

والرشوط املسبقة الرضورية لتحديد ماهية األنشطة التي يتوالها ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي يف إطار تنفيذ والياتهم الرشطية.  وهذا يعد أمراَ 

حتمياً لتحديد أولويات األنشطة وترتيب تنفيذها عندما يكون الوقت أو املوارد محدودين.

باعتباره الشخص املسؤول عن تسخري جميع القدرات املتاحة يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة، يتوىل رئيس مفوضية السلم واألمن مهمة . 22

وضع اإلطار العام للسياسة لتيسري توافقها مع معايري ونظم وإجراءات االتحاد اإلفريقي.
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رشطة االتحاد اإلفريقي )AUPOL( هي كل أو بعض من ضباط الرشطة الذين ميثلون عنرص الرشطة، مبا يشمل رشطة القوة االحتياطية اإلفريقية . 23

املتعهدة بالقدرات االحتياطية، حينام يتم تكليفهم بخدمة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد ويف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة املكلف أو 

املرصح بها من قبل مفوضية السلم واألمن التابعة لالتحاد اإلفريقي أو من قبل الجمعية العامة.

الرؤية:. 24

تتمثل رؤية رشطة االتحاد اإلفريقي يف توفري أعىل مستوى من الخدمات الرشطية الدولية دعامً لتحقيق السالم املستدام واألمن 

والتنمية يف إفريقيا.

الرسالة:. 25

تتواجد رشطة االتحاد اإلفريقي باعتبارها قدرة رشطية قارية متعددة الجنسيات تابعة لالتحاد اإلفريقي، مخصصة لتقديم خدمات 

رشطية دولية وفقاً ألعىل املعايري الدولية بغية حامية املدنيني وتحقيق سيادة القانون حيثام يتم تكليفها عالوة عىل بناء القدرات 

والدعم التشغييل ألجهزة الرشطة وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون بالدول املضيفة لعمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة، 

وكذلك لإلسهام يف تعزيز سيادة القانون والسالمة العامة والوصول إىل العدالة والحوكمة الرشيدة سعياً لتحقيق السالم والتنمية 

املستدامني.

القيم الجوهرية:. 26

القيم الجوهرية لرشطة االتحاد اإلفريقي مستوحاة من أهداف ومبادئ القانون التأسييس ومشتقة منها، وهي عىل النحو التايل:

النزاهة

رشطة االتحاد اإلفريقي

احرتام التنوع

االحرتافية

احرتام سيادة القانون

املساءلة

احرتام حقوق اإلنسان
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تتمثل أدوار ومسؤوليات عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف املقر الرئييس لالتحاد اإلفريقي يف أديس أبابا يف ما ييل:. 27

	.27 ضامن وتيسري تطبيق توجيهات اإلطار القانوين والسيايس والتشغييل لالتحاد اإلفريقي بشأن السالم املستدام والسالمة واألمن والحوكمة 

والتنمية، مبا يتضمن القانون التأسييس والربوتوكول وأجندة إفريقيا 2063 إلفريقيا التي نريدها واملخططات القارية الالحقة املعنية بالتنمية.

27.2 تقديم مشورة متخصصة حقيقية إىل قيادة مفوضية االتحاد اإلفريقي بشأن جميع القضايا املتعلقة بالرشطة واألعامل الرشطية الدولية يف 

إطار البعثات امليدانية ضمن عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة، وكذلك املعنية بسيادة القانون، وحامية املدنيني وغريها من 

مجموعات املجتمع املستضعفة، والوصول إىل العدالة، والسالمة العامة، وإدارة النظام العام، وبناء القدرات الرشطية ضمن سياق أعامل 

إعادة اإلعامر بعد انتهاء النزاع وتحقيق التنمية واألمن بغية تيسري عملية صنع القرار؛

27.3 تنسيق وقيادة وتيسري مشاركة الرشطة يف عمليات وهياكل صنع القرار التي يتوالها االتحاد اإلفريقي بشأن الحفاظ عىل السالم الدويل واألمن 

يف إفريقيا، وكذلك لتسخري امليزة التنافسية للرشطة واألعامل الرشطية من أجل منع وتسوية وإدارة النزاع، وأعامل إعادة اإلعامر والتنمية بعد 

انتهاء النزاع، وحامية ومساندة سيادة القانون وحقوق اإلنسان، والسالمة العامة وحامية املدنيني؛

27.4 تخطيط ووضع وتنسيق تنفيذ حزم برامج التدريب عىل بناء وتنمية قدرات الرشطة يف إفريقيا من أجل البعثات امليدانية الخاصة بعمليات 

دعم السالم والعمليات الخاصة املكلف أو املرصح بها من قبل مفوضية السلم واألمن التابعة لالتحاد اإلفريقي أو من قبل الجمعية العامة، 

مبا يتضمن تخطيط التمرينات ومترينات التدريب امليداين ومترينات التخطيط ومترينات مركز القيادة ومترينات اللوجستيات ومترينات 

التدريبات السابقة لالنتشار؛

27.5 وضع وحفظ سجل محدث بجميع فئات أفراد الرشطة الذين تم التحقق منهم وتقييمهم واختيارهم للخدمة يف عمليات دعم السالم 

والعمليات الخاصة أو الذين قاموا بالخدمة يف عمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة السابقة.

د   التحا ا رشطة  عنرص  ت  ومسؤوليا ر  وا د أ / و 

يقي إلفر ا د  لالتحا لرئييس  ا ملقر  ا يف  يقي  إلفر ا    
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وضع وتنفيذ اآلليات التوجيهية اإلسرتاتيجية األخرى التي تحدد معايري األعامل الرشطية الدولية يف إطار البعثات امليدانية لعمليات دعم   27.6

السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي. وهو ما ينطوي عىل وضع مختلف السياسات واإلرشادات واإلجراءات التشغيلية املوحدة 

والتوجيهات واإلصدارات األخرى الرامية إىل تيسري قيادة رشطة االتحاد اإلفريقي وإدارتها وريادتها وعملياتها وإدارتها وتعيينها واختيارها 

وتدريبها وتحديد قواعد السلوك واالنضبات الخاصة بها وتنفيذ والياتها.

تقديم املشورة الفنية واإلرشاف اإلسرتاتيجي إىل عنارص رشطة االتحاد اإلفريقي العاملني يف البعثات امليدانية الخاصة بعمليات دعم السالم   27.7

والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي، وذلك بغية تيسري تحقيق أهداف الرشطة ومهامها املندرجة تحت واليات البعثة املعنية؛

العمل باستمرار عىل وضع وتحديث املعايري املرجعية الالزمة لتحسني عمليات تعيني واختيار ونرش وتناوب األفراد األعىل كفاءة يف البعثات   27.8

امليدانية الخاصة بعمليات دعم السالم والعمليات الخاصة وزيادة عدد الضباط من اإلناث يف رشطة االتحاد اإلفريقي؛

عقد رشاكات جديدة وتحسني الرشاكات القامئة لتحقيق نتائج وآثار أكرث فاعلية عىل صعيد ما تضطلع به من أدوار ومسؤوليات، وما تقوم به   27.9

من واليات تحت إطار عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة، وفيام يتعلق بتنمية وتطوير كفاءات وقدرات رشطة االتحاد اإلفريقي؛

0	.27 التنسيق واملشاركة الفعالة يف تخطيط وتنظيم وتنفيذ جميع التقييامت السابقة لالنتشار وأثناء البعثات وما بعد انتهاء االنتشار فيام يتعلق 

بعمليات دعم السالم والعمليات الخاصة الراهنة واملستقبلية؛

		.27 املساهمة مبدخالت رشطية موضوعية يف التقارير الصادرة عن رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي املقدمة إىل مجلس السلم واألمن التابع 

لالتحاد أو إىل الجمعية العامة أو إىل أي هيئات أخرى تابعة لالتحاد اإلفريقي معنية بالسياسة؛

2	.27 تنسيق وتقديم املشورة ومعاونة الدول األعضاء واآلليات اإلقليمية واملجموعات االقتصادية اإلقليمية فيام تبذله من جهود تهدف إىل إعداد 

القدرات الرشطية االحتياطية املتعهد بها لالختيار ووضع قوائم املرشحني والخدمة يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة 

لالتحاد اإلفريقي، وذلك مبا يتامىش مع هذه السياسة والتوجيهات امللحقة بها واإلجراءات التشغيلية املوحدة؛

3	.27 التنسيق والتعاون والتواصل عن كثب مع جميع الدول املساهمة بأفراد رشطة يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد 

اإلفريقي؛

4	.27 تخطيط وتنظيم وتنسيق جميع عمليات وإجراءات توفري املوارد البرشية واملادية بغية التفعيل الكفء لعنارص رشطة االتحاد اإلفريقي يف 

البعثات امليدانية الخاصة بعمليات دعم السالم والعمليات الخاصة؛

5	.27 تكليف وتنسيق وإدارة وتقديم الدعم السكرتاري واإلداري الالزم للتفعيل الكفء والفعال ملجموعة الدعم اإلسرتاتيجي لرشطة االتحاد 

.)PSSG( اإلفريقي
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يتم تحديد أدوار ومسؤوليات عنارص رشطة االتحاد اإلفريقي يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة من خالل الوالية ذات الصلة حسبام تقرر . 28

مفوضية السلم واألمن أو الجمعية العامة. ومع ذلك، فإنه عىل الصعيد العام األوسع نطاقاً، تندرج تلك األدوار واملسؤوليات تحت أي أو كل من 

الفئات التالية:

عمليات دعم السالم: الدعم التشغييل/األعامل الرشطية التنفيذية املرحلية وغريها من أعامل إنفاذ القانون. وهو ما ينطوي عىل تقديم، عند   28.	

التكليف، الخدمات الفعالة ملنع الجرائم وكشفها والتحري عنها وحامية حياة األفراد واملمتلكات وحفظ النظام العام وتوفري السلم العام.

عمليات دعم السالم وإعادة اإلعامر والتنمية بعد انتهاء النزاع: توفري الدعم الالزم إلصالح وإعادة إعامر وإعادة بناء رشطة الدولة املضيفة   28.2

وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون. يتم تصميم سبل الدعم بحيث تعمل عىل تنمية القدرات الفعالة لجهاز الرشطة ومؤسسات إنفاذ 

القانون األخرى بالدولة املضيفة عىل النحو الذي يتيح لها تقديم خدمة رشطية منوذجية قادرة عىل االستجابة وخاضعة للمسائلة وفقاً ألعىل 

املعايري االحرتافية املمكنة. 

العمليات الخاصة: تقديم الخدمات الرشطية والدعم للبعثات السياسية الخاصة بغية تيسري تنفيذ اتفاقيات السالم أو ملالحظة ومراقبة   28.3

الوضع السيايس واألمني يف الدولة املضيفة حسب التكليف. كام ستقدم رشطة االتحاد اإلفريقي، حسبام يتم تكليفها أو الترصيح لها، الدعم 

الرشطي للعمل اإلنساين واألوضاع الطارئة املعقدة مثل عمليات االستجابة لحاالت الكوارث وإدارتها. ستقدم رشطة االتحاد اإلفريقي العون 

عىل صعيد الحفاظ عىل النظام العام والسلم العام مبا يضمن مقدرة العنارص األخرى عىل االضطالع بواجباتهم ومسؤولياتهم دون أية 

معوقات أو مخاطر أمنية.

وتحت إطار االضطالع بتلك األدوار واملسؤوليات، ستقوم رشطة االتحاد اإلفريقي بتنفيذ، حسب التكليف، أي أو كل من الوظائف التالية يف   28.4

الدولة املضيفة لعميات دعم السالم أو العمليات الخاصة:

	.28.4 تقديم خدمات رشطية فعالة بغرض منع الجرائم وكشفها والتحري عنها والقبض عىل مرتكبيها.  وعادة ترسي هذه الوظيفة يف 

الواليات التنفيذية حيثام يتم منح رشطة االتحاد اإلفريقي صالحيات إلقاء القبض عىل املخالفني.

28.4.2 حامية وتأمني حياة األفراد وممتلكاتهم.

28.4.3 استعادة وتعزيز وحامية النظام العام والسلم العام وحفظ القانون والنظام. سيتعني عىل رشطة االتحاد اإلفريقي تويل مثل تلك 

العمليات، سواء عىل نحو مستقل أو بالتعاون مع رشطة الدولة املضيفة، بهدف طأمنة املجتمعات والحد من الفزع من وقوع 

الجرائم، مبا فيها الجرائم املسلحة أو جرائم العنف.

ت ومسؤوليا ر  وا د أ / ز 

عم  د ت  عمليا يف  يقي  إلفر ا د  التحا ا رشطة  رص  عنا

صة لخا ا ت  لعمليا وا لسالم  ا
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28.4.4 التعاون عن كثب مع رشطة الدولة املضيفة وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون ومنظامت املجتمع املدين والجهات املعنية، واتخاذ 

جميع التدابري الرشطية الرضورية ملنع وإنهاء حاالت اإلفالت من العقاب، وال سيام يف حاالت اإلبادات الجامعية، وانتهاكات حقوق 

اإلنسان، وجرائم الحرب، والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا يسمح بسيادة القانون ووصول ضحايا االنتهاكات أو العنف إىل العدالة.

28.4.5 حامية املدنيني يف إطار سياقات البعثات املكلف بها. وحسبام يكون التكليف، ستتخذ رشطة االتحاد اإلفريقي جميع التدابري الالزمة 

لحامية املدنيني، وعىل األخص املجموعات املستضعفة من املجتمع، مثل ضحايا الجرائم واألشخاص املرشدين داخلياً، والالجئني 

العائدين، وضحايا النزاع املسلح، واإلبادة الجامعية، والتطهري العرقي أو الشهود يف تحقيقات الجرائم.

28.4.6 توفري الدعم التشغييل لرشطة الدولة املضيفة وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون بغية إعادة إنشاء الخدمات والوظائف الرشطية 

لتحقيق السلم العام وبسط سلطة الدولة. يف الغالبية العظمى من أوضاع ما بعد انتهاء الرصاع تكون قوات الرشطة رواد جهود 

استعادة السلطة املدنية. سيتم استدعاء رشطة االتحاد اإلفريقي لتيسري األوضاع األمنية بغية إعادة إرساء السلطة املدنية لتزويد 

املجتمعات بالسلع والخدمات العامة األكرث إلحاحاً.

28.4.7 تقديم الدعم األمني للعمليات االنتخابية قبل وأثناء وعقب االقرتاع. سيتعني عىل رشطة االتحاد اإلفريقي معاونة رشطة البلد املضيف 

وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون عىل صعيد تخطيط وتقييم وتحليل ونرش وتوفري خدمة السلم واألمن املواتية لتنفيذ األنشطة 

السياسية املرشوعة وعملية التصويت الفعلية وتوفري األمن ملسئويل االنتخابات.

28.4.8 دعم االستخبارات الجنائية واألمنية. ستتوىل رشطة االتحاد اإلفريقي مثل عمليات االستخبارات الجنائية واألمنية هذه دعامً لتنفيذ 

واليات عمليات دعم األمن وعملية السالم الشاملة، وكذلك لكشف وإحباط أية تهديدات وشيكة تواجه أفراد ومرافق االتحاد 

اإلفريقي أو التهديدات التي تواجه مواطني أو حكومة الدولة املضيفة وأعضاء املجتمع الدويل. 

28.4.9 دعم مكافحة الجرمية املنظمة عىل نحو تعاوين. يخلق النزاع أوضاًعا مواتية الرتكاب أنشطة إجرامية دون رادع، مبا يشمل الجرائم 

الخطرية واملنظمة، حيث تكون مؤسسات إنفاذ القانون قد انهارت أو أصبحت عاجزة عن توفري األمن الداخيل أو احتواء الجرائم التي 

ترتكب. سيتم استدعاء رشطة االتحاد اإلفريقي للمساعدة يف مكافحة الجرمية املنظمة، والتي قد تؤدي إىل احتدام النزاع يف بعض 

الحاالت. وقد يشمل هذا الدعم بناء قدرات الدولة املضيفة للتعامل مع الجرمية املنظمة، فضالً عن مضافرة الجهود مع الكيانات 

الوطنية واإلقليمية والداخلية عىل صعيد مكافحة الجرمية املنظمة.

	0
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0	.28.4 تقديم الدعم عىل صعيد بناء القدرات املؤسسية والبرشية إىل رشطة الدولة املضيفة وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون، حسب 

التكليف. عادة ما تتمركز رشطة االتحاد اإلفريقي باملشاركة مع رشطة الدولة املضيفة عىل املستويات اإلسرتاتيجية والتشغيلية 

والخدمية والتدريبية. ويتمثل الهدف العام من هذا الدعم يف تحويل رشطة الدولة املضيفة وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون إىل 

جهات قادرة عىل العمل عىل نحو احرتايف واستباقي ومتجاوب مع األوضاع، حيث إنهم مسؤولون أمام شعوبهم عن تقديم خدمة 

رشطية مهنية ومرضية، وكذلك مسؤولون أمام القانون عام يقومون به من عمليات، ومسؤولون أمام الدولة عن استخدام املوارد 

الرشطية املتاحة. ولتحقيق النتائج والتأثريات املرجوة، ستحتاج رشطة االتحاد اإلفريقي إىل مامرسة األنشطة والوظائف التالية:

أ تقييم شامل لخدمات الرشطة وكفاءتها وقدراتها وبنيتها التحتية لتحديد ماهية التدخالت املالمئة؛

ب دعم استشاري إسرتاتيجي إلصالح وإعادة هيكلة قيادة رشطة الدولة املضيفة وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون;

ج إجراء إحصاء لجميع أفراد رشطة الدولة املضيفة وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون وتسجيل بياناتهم الحيوية؛

د التدقيق واالنتقاء والتسجيل واالعتامد؛

ه التدريب عىل جميع جوانب العلوم الرشطية، مبا فيها اإلدارة والقيادة والتدريبات التشغيلية واألساسية والتخصصية، عالوة عىل 

التوجيه املبارش أثناء تنفيذ املهام يف نقاط تقديم الخدمات الرشطية، وكذلك تطوير نظم اإلدارة املؤسسية الرشطية ووضع 

السياسات واإلسرتاتيجيات واإلجراءات الالزمة؛

و وضع آليات الحوكمة واملساءلة؛ و

ز دعم الجهود الوطنية لتعبئة املوارد وتطوير البنية التحتية.

		.28.4 الدفاع عن حقوق اإلنسان وحاميتها ومراقبتها وتعزيزها. مراقبة انتهاكات لحقوق اإلنسان واإلبالغ عنها ومنعها. يف حاالت النزاع، 

عادة تتصاعد حدة االنتهاكات املرتكبة ضد حقوق اإلنسان نظراً لعجز الدولة عن مامرسة مسؤوليتها الرئيسية وسلطتها لحامية 

مواطنيها ضد منتهيك حقوق اإلنسان. ستعمل رشطة االتحاد اإلفريقي عىل منارصة والدفاع عن القانون الدويل لحقوق اإلنسان 

والقانون الدويل اإلنساين . ومن ثم، سيكون هناك حاجة رضورية، إن مل تكن ملحة، لقيام رشطة االتحاد اإلفريقي مبزاولة والية 

دوليةبرصد وضع حقوق اإلنسان يف البلد املضيف واإلبالغ به ومنع ارتكاب أية انتهاكات يف هذا الصدد. كام ستتوىل رشطة االتحاد 

اإلفريقي اتخاذ التدابري العملية الالزمة ملعاونة ومتكني أفراد رشطة البلد املضيف وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون عىل احرتام 

وحفظ حقوق اإلنسان يف كل ما يقومون به من عمليات وأنشطة.

2	.28.4 مساندة جهود دعم العمل اإلنساين. سيتعني عىل رشطة االتحاد اإلفريقي تيسري سبل الوصول لتسليم املعونات اإلنسانية، وهو ما 

يتم عادة من خالل توفري الحراسة األمنية والحامية لإلعانات اإلنسانية والتخطيط والتنسيق مع العاملني يف تقديم املعونات اإلنسانية 

يف منطقة البعثة. سيلزم عىل رشطة االتحاد اإلفريقي يف بعض الحاالت توفري الحامية إىل العاملني يف مجال املعونات اإلنسانية.
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3	.28.4 دعم جهود التصدي لحاالت الكوارث وإدارتها. سيكون من املتوقع من رشطة االتحاد اإلفريقي

تقديم الدعم إىل رشطة الدولة املضيفة وغريها من الجهات العاملة يف حالة وقوع كوارث مثل انتشار األمراض الوبائية )مثل، انتشار 

مرض اإليبوال يف غرب إفريقيا يف 6	20، والذي أدى إىل مرصع 325		 شخًصا يف سرياليون، وغينيا وليبرييا وفقاً ملا ذكرته مراكز 

مكافحة األمراض والوقاية منها(، الفيضانات، الجفاف واملجاعة، الثورات الربكانية، االنهيارات األرضية وغريها من الكوارث. عادة ما 

يتم تقديم هذا الدعم يف صورة جهود إدارة النظام العام ملنع وإيقاف أعامل السلب والنهب أو عصابات الشغب، وعمليات اإلخالء، 

ومراقبة التنقالت، وعمليات التفتيش والفحوصات األمنية، وتسجيل األشخاص املفقودين أو املتوفني، والدعم الطبي، واالتصاالت، 

والنقل، وتعقب األشخاص املفقودين.

4	.28.4 مراقبة ورصد اتفاقيات السالم أو أوضاع النزاع. سيتم نرش رشطة االتحاد اإلفريقي لتويل بعثات سياسية بهدف مراقبة اتفاقيات 

وقف إطالق النار واإلبالغ بها أو األوضاع السياسية واألمنية الهشة التي قد تتدهور حتى تؤدي إىل نزاع مفتوح. كذلك سيتم نرش 

رشطة االتحاد اإلفريقي ملراقبة أو رصد وإعداد تقارير بشأن اإلجراءات واألنشطة والعمليات األمنية املعنية باالنتخابات التي تتوالها 

رشطة الدولة املضيفة. وحيثام تعجز رشطة الدولة املضيفة عن توفري األمن للعملية االنتخابية، سيتعني عىل رشطة االتحاد اإلفريقي، 

إذا كلفت بذلك، مساندة رشطة الدولة املضيفة يف توفري األمن للعملية االنتخابية قبل وأثناء وبعد تنفيذ إجراء التصويت.

5	.28.4 التنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى التابعة لالتحاد اإلفريقي ورشكائه يف جهود التنمية. وسعياً لتنفيذ والياتها املتعددة عىل صعيد 

عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة يف الدولة املضيفة، ستتبنى رشطة االتحاد اإلفريقي نهًجا تعاونياً لتضافر الجهود مع العنارص 

األخرى املشاركة يف عمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة، وكذلك مع رشطة الدولة املضيفة ومؤسسات ومسؤويل إنفاذ القانون 

واملؤسسات الوطنية األخرى املعنية بسيادة القانون، والجهات الدولية الفاعلة، ومنظامت املجتمع املدين واإلعالم واملنظامت 

النسائية ومنظامت الشباب ومنظامت حامية األطفال واملنظامت الدينية ومنظامت ذوي االحتياجات الخاصة وممثيل منظامت 

األعامل وزعامء الرأي باملجتمع واملنظامت اإلقليمية والدولية املعنية بالشئون الرشطية أو بسيادة القانون.

6	.28.4 حامية أفراد ومرافق االتحاد اإلفريقي. وهو ما ينطوي عىل تقديم الحراسات األمنية والفحص والتفتيشات األمنية ومراقبة التحركات 

والدخول.

7	.28.4 االمتثال إىل وتطبيق جميع مستندات أطر العمل القانونية والسياسية والتشغيلية واإلدارية الخاصة باالتحاد اإلفريقي وبرشطة 

االتحاد اإلفريقي، مثل الواليات، والسياسات واملبادئ التوجيهية واإلجراءات التشغيلية القياسية والتوجيهات والتعليامت وغريها من 

إصدارات التوجيهات، وذلك بهدف تحقيق الفاعلية عىل مستويات التوجيه واملساءلة واإلدارة والعمليات التي تتوالها عنارص رشطة 

االتحاد اإلفريقي القامئة بالخدمة يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي. وهو ما ينطوي عىل تنفيذ 

عمليات الحراسة األمنية والفحص والتفتيشات األمنية ومراقبة التحركات والدخول.
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29. تتألف رشطة االتحاد اإلفريقي مام ييل:

	.29 عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي داخل مقر االتحاد اإلفريقي يف أديس أبابا؛

29.2 عنارص رشطة االتحاد اإلفريقي يف البعثات امليدانية التابعة لعمليات دعم السالم والعمليات الخاصة؛ و

29.3 القدرات االحتياطية املتعهد بها من قبل الرشطة يف الدول األعضاء.

30. إن تكوين وهيكل رشطة االتحاد اإلفريقي مرتبطان ومتسقان عىل نحو مبارش من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها ولتنفيذ ما يقع عىل عاتقها من 

     أدوار ومسؤوليات مبوجب هذه السياسة.

	3. وتحت إطار رشطة االتحاد اإلفريقي، هناك أربع فئات رئيسية من أفراد الرشطة، أال وهم:

	.	3 أعضاء أفراد الرشطة املهنيون )PPS(؛

2.	3 ضباط الرشطة األفراد )IPOs(؛

3.	3 وحدات الرشطة املشكلة )FPUs(؛

4.	3 فرق الرشطة املتخصصة )SPTs(، كجزء مستقل أو تابع لضباط الرشطة األفراد أو وحدات الرشطة املشكلة.

عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد اإلفريقي

	.32 يوجد الهيكل التنظيمي لعنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد اإلفريقي يف أديس أبابا يف أثيوبيا يف امللحق أ من هذه السياسة. وعىل 

       نحو واسع النطاق، يتألف عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد اإلفريقي من مكتب رئيس  مستشاري الرشطة، ونائب رئيس مستشاري 

      الرشطة وغري ذلك من الوحدات التي ترتبط وظيفتها بتنمية قدرة جهاز الرشطة، مبا يف ذلك مهام التقييم واالختيار للتعيني، األبحاث الرشطية 

      والسياسة اإلسرتاتيجية، األخالقيات واإلرشاف، وتنفيذ واليات الرشطة وإدارة املهام، وعنرص الدعم املقابل واإلدارة.

32.2 يعد الهيكل التنظيمي لرشطة االتحاد اإلفريقي الوارد يف امللحق أ من هذه السياسة مالمئاً لألغراض التالية:

	.32.2 تحسني الحضور املنظور للرشطة وتأثرياتها عىل املستويني القاري واإلقليمي؛

32.2.2 متكني الرشطة حتى تنمو وتتطور عىل نحو يتيح لها االضطالع بأدوارها ومسؤولياتها حسبام تنص عليه هذه السياسة؛

32.2.3 متكني االتحاد اإلفريقي واألقاليم التابعة له من االستفادة من املزايا التنافسية للرشطة واألعامل الرشطية يف حفظ السالم واألمن.

32.2.4 تيسري االضطالع بأدوارها ومسؤولياتها حسبام تنص عليه هذه السياسة وتقديم مشاركة كاملة وفعالة لالتحاد اإلفريقي يف عمليات اتخاذ 

          القرار والتوجيه يف الشؤون املعنية بحفظ السالم الدويل واألمن يف إفريقيا.

32.2.5 تعزيز إمكانيات رشطة االتحاد اإلفريقي املرتبطة بالقيادة والزعامة واألخالقيات والهوية؛

32.2.6 تيسري سبل اإلدارة والقيادة والتحكم والتنسيق واإلرشاف الفعالة، فضالً عن بناء قدرات وتطوير ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي عىل جميع 

          املستويات.

صة  لخا ا ت  لفئا وا لهيكل  وا ين  لتكو ا  / ح 

يقي إلفر ا د  التحا ا برشطة 
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               تنظيم عنارص رشطة االتحاد اإلفريقي يف البعثات امليدانية التابعة لعمليات دعم السالم والعمليات الخاصة

	.33 عادة ما يتم تحديد الهيكل التنظيمي لعنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة وفقاً إىل الوظائف واملهام 

        األساسية التي تضطلع بها الرشطة يف إطار والية البعثة املعنية. ومع ذلك، فإنه بناء عىل والية البعثة الخاصة واالحتياجات واألهداف التشغيلية 

        املحددة، قد يتم نرش بعض أو كل ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي.

33.2 تتم قيادة عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي بواسطة رئيس عنرص الرشطة )HOPC(، والذي قد يتم تعيينه يف منصب مفوض الرشطة )PC( أو كبري 

        مستشاري الرشطة )SPA( وذلك بناء عىل والية وحجم عنرص الرشطة يف البعثة امليدانية املعنية. يعد رئيس عنرص الرشطة مسؤوالً أمام رئيس 

.)SRCC( أو املمثل الخاص لرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي إىل الدولة املضيفة )HOM( البعثة        

33.3 يف حال تعيني أفراد الرشطة املهنيني، فإنهم ميثلون فريق اإلدارة العليا للرشطة )PSMT( الخاص بعنرص الرشطة ويتولون مهمة اإلرشاف عىل أداء 

        املهام واألنشطة املكلف بها ضباط الرشطة األفراد ووحدات الرشطة املشكلة وفرق الرشطة املتخصصة.

33.4 يعد رئيس عنرص الرشطة مسؤوالً عن ضامن وضع وتطبيق املفهوم الرشطي للعمليات وخطط تنفيذ بعثة الرشطة واإلجراءات والتوجيهات 

        التشغيلية القياسية لبعثة الرشطة مبا يتفق مع السياسة واملبادئ التوجيهية وإجراءات التشغيل القياسية لرشطة االتحاد اإلفريقي.

33.5 يف جميع الحاالت، يعد رئيس عنرص الرشطة عضواً يف فريق القيادة العليا للبعثة يف جميع البعثات امليدانية لعمليات دعم السالم والعمليات 

        الخاصة.

              القدرات االحتياطية للرشطة املتعهد بها

)RPPSC( 34 القدرة االحتياطية اإلقليمية للرشطة املتعهد بها.	

	.	.34 القدرة االحتياطية اإلقليمية للرشطة املتعهد بها عبارة عن قدرة احتياطية تعمل داخل إطار القوة االحتياطية األفريقية متعددة 

          التخصصات، حسبام ينص عليه الربوتوكول.

2.	.34 تتألف القدرة االحتياطية اإلقليمية للرشطة املتعهد بها من ضباط تم تحديدهم وتقييمهم واختيارهم مسبًقا ينتمون إىل الفئات املنصوص 

         عليها ضمن هذه السياسة )أفراد رشطة مهنيون، ضباط رشطة أفراد، وحدات رشطة مشكلة، فرق الرشطة املتخصصة(.

3.	.34 وقبل تكليفهم بالبقاء يف وضع االحتياط، يجب أن يخضع الضباط املرشحون لعمليات انتقاء رشطة االتحاد اإلفريقي واجتيازها بنجاح 

         حسب فئات الضباط املختلفة.

4.	.34 يتعني عىل الضباط املحددين واملختارين ضمن القدرة االحتياطية اإلقليمية للرشطة املتعهد بها أن يكونوا عىل استعداد دائم تشغيلياً 

         لالنتشار يف جميع األوقات.

5.	.34 ال يجوز وضع أفراد الرشطة يف وضع االستعداد كجزء من القدرة االحتياطية اإلقليمية للرشطة املتعهد بها عىل أساس الرتشيح فحسب من 

         قبل سلطاتهم القومية أو اآلليات اإلقليمية/املجموعات االقتصادية اإلقليمية، دون الخضوع لعملية التقييم املقررة.

6.	.34 ال يجوز وضع أفراد الرشطة يف وضع االستعداد كجزء من القدرة االحتياطية اإلقليمية للرشطة املتعهد بها فقط بسبب اجتيازهم لتمرينات 

         تدريبية متنوعة تابعة للقوة االحتياطية اإلفريقية، دون أن يتم تقييمهم عىل النحو الالئق وفقاً إىل معايري االختيار املحددة.

7.	.34 يتخذ االتحاد اإلفريقي املراعاة الالزمة لحقيقة أن بعض قدرات الرشطة قد يكون تم التعهد بها فعلياً بل وحتى تم وضعها يف القامئة 

         االحتياطية للقوة االحتياطية اإلفريقية . ويف مثل تلك الحاالت، يجب يف هذا الحني تقييم جميع أفراد الرشطة الذين قد تم وضعهم بالفعل 

         يف وضع االحتياط دون تقييم مبا يتفق مع معايري التقييم الخاصة بفئة كل منهم.
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34.2 يقوم رئيس مستشاري الرشطة بوضع املبادئ التوجيهية الرضورية لتصديق وتسجيل قدرات الرشطة املتعهد بها للقوة 

االحتياطية اإلفريقية.

:)ASC( 34.3 ضباط وخرباء رشطة االتحاد اإلفريقي املقيدون يف قامئة القدرة االحتياطية اإلفريقية

	.34.3 تتضمن القامئة األسامء والبيانات التفصيلية لضباط وخرباء الرشطة املحددين مسبقاً الذين ميكن نرشهم مبوجب إخطار 

          قصري األجل إىل القيادة، أو إىل مراكز أخرى متخصصة، كجزء من قدرة بدء عمل البعثة )MSUC( أو ألي أغراض محددة أخرى مرصح أو 

          مكلف بها من قبل مفوضية السلم واألمن أو الجمعية العامة.

34.3.2 قد يتم وضع الضباط الذين سبق لهم الخدمة كرؤساء عنرص الرشطة، أو كأفراد رشطة مهنيني آخرين، وكذلك الحال بالنسبة إىل الخرباء 

          املدنيني، يف قامئة القدرة االحتياطية اإلفريقية إذا كانوا مستوفني للرشوط املحددة. وقد يتم نرش األفراد املقيدين يف قامئة القدرة 

          االحتياطية اإلفريقية مبوجب إخطار قصري األجل كجزء من قدرة االنتشار الرسيع للرشطة )PRDC( أو من قدرة بدء عمل البعثة. 

34.3.3 يجب عىل ضباط الرشطة األفراد الذين من املحتمل إدراجهم ضمن قامئة القدرة االحتياطية اإلفريقية أن يكونوا مستوفني للحد األدىن من 

          املتطلبات عىل صعيد املواصفات الوظيفية والخربة املهنية والكفاءة املهنية واملهارات واملؤهالت التعليمية والنزاهة املهنية. كام ينبغي أن 

          يخضعوا للتقييم مبا يتفق مع معايري التقييم املقررة للفئة التي ينتمون إليها. يحق فقط ملفوض السلم واألمن أو رئيس مفوضية االتحاد 

          اإلفريقي الترصيح خطياً باإلعفاء من الخضوع إلجراءات التقييم املقررة.

34.3.4 قد يتم نرش األفراد املقيدين يف قامئة القدرة االحتياطية اإلفريقية عىل نحو مؤقت أثناء انتظار التجنيد الدائم وتعيني املرشحني لشغل 

          املراكز الشاغرة. حيثام يستدعي األمر، ومبا يتفق مع الترشيعات ذات الصلة، قد يتم تعيني هؤالء األفراد لفرتة أطول يف حال عدم توافر 

          مرشحني آخرين مالمئني.

34.3.5 يقوم عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد اإلفريقي بإعداد أية مبادئ توجيهية وإجراءات تشغيل موحدة ذات صلة والتي قد 

          يقوم رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، بالتوافق مع املادة 6	 من الربوتوكول، بإصدارها كتوجيهات ومبادئ توجيهية فيام يتعلق بتأسيس 

          واختيار واستخدام أفراد القدرة االحتياطية اإلقليمية للرشطة املتعهد بها أو أفراد السجل.

  

 فئات ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي

)PPS( 35.1 أفراد الرشطة املهنيون

	.	.35 تتألف هذه الفئة من أفراد الرشطة املجندين دولياً الذين تم 

          تعيينهم وتوظيفهم من قبل رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، بناء عىل عقد تعيني موقع ما بني األفراد ومفوضية االتحاد اإلفريقي.

2.	.35 يشكل أعضاء أفراد الرشطة املهنيون هيكل القيادة واإلدارة والزعامة لعنرص رشطة االتحاد اإلفريقي عىل مختلف املستويات. يتوىل هؤالء 

          األفراد املسؤولية عن القيادة واإلدارة ووضع اإلسرتاتيجية واإلرشاف والتنسيق عىل صعيد تنفيذ ومامرسة مهام املراقبة وتوفري التوجيه الالزم 

          لكافة برامج رشطة االتحاد اإلفريقي ومرشوعاته وأنشطته الرشطية.
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3.	.35 يتم تعيني أفراد الرشطة املهنيني من خالل عملية تجنيد واختيار تنافسية لشغل وظائف فنية. عادة ما يتم انتدابهم إىل االتحاد اإلفريقي 

          بواسطة حكومات الدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي أو يتم تجنيدهم كأفراد إن مل يعودوا قيد الخدمة يف حكومات دولهم األعضاء.

4.	.35 يف حالة الحاجة إىل مهارات ومؤهالت محددة، قد يتم االستعانة بضباط الرشطة املتقاعدين أو خرباء العمل الرشطي الذين قد ال يكونون 

         منخرطني يف العمل الرشطي الفعيل داخل دولهم، كام قد يتم تجنيد وتعيني خرباء من املدنيني، عىل رشيطة أن يكون الضباط أو الخرباء 

         تحت سن التقاعد املقرر يف االتحاد اإلفريقي وهو ستون عاماً.

5.	.35 تكون مدة التعيني املبدئية ألفراد الرشطة املهنيني بخالف رئيس مستشاري الرشطة ونائب رئيس مستشاري الرشطة هي ثالث سنوات، 

         والتي قد متتد إىل خمس سنوات، مبا يخضع، عىل أقل تقدير، إىل الحصول عىل تقييم أداء مرض عند استكامل السنة األوىل من الخدمة 

         والسنوات الالحقة. يستند تجديد العقد أو متديد مدة الخدمة ألي من أفراد الرشطة املهنيني إىل الحاجة التنظيمية واألداء املريض. ومع 

         ذلك، يف بعض األوضاع االستثنائية، قد يرصح رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي بتمديد الخدمة لفرتة أطول.

6.	.35 تكون مدة التعيني املبدئية لرئيس مستشاري الرشطة ونائب رئيس مستشاري الرشطة هي أربع سنوات، مبا يخضع، عىل أقل تقدير، إىل 

         الحصول عىل تقييم أداء مرٍض عند استكامل السنة األوىل من الخدمة والسنوات الالحقة. قد يتم تجديد عقد توظيف رئيس مستشاري 

         الرشطة ونائب رئيس مستشاري الرشطة ملدة واحدة نهائية ال تزيد عن أربع سنوات.

7.	.35 يقوم رئيس مستشاري الرشطة، بالتعاون مع املكاتب ذات الصلة يف مفوضية االتحاد اإلفريقي، بتقديم التوجيه اإلسرتاتيجي الالزم بشأن 

         الرشوط، واملعايري والعمليات واإلجراءات املعنية بتجنيد واختيار وتعيني وتعاقب وتناوب جميع أفراد الرشطة املهنيني العاملني يف املقر 

         الرئييس لالتحاد اإلفريقي ويف البعثات امليدانية لعمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي.

)IPOs( 35.2 ضباط الرشطة األفراد

	.35.2 يعد ضباط الرشطة األفراد جزًءا من أفراد كتائب الرشطة الذين تسهم بهم حكومات الدول األعضاء إىل االتحاد اإلفريقي مبوجب مذكرة 

         تفاهم موقعة بني االتحاد اإلفريقي والدول األعضاء املساهمة، بغرض النرش والخدمة يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة 

         لالتحاد اإلفريقي. يجب أن يستوىف هؤالء األفراد متطلبات األهلية األساسية التي ينص عليها االتحاد اإلفريقي، عالوة عىل التمتع بالحد 

         األدىن املقبول من الخربة يف املجاالت الرشطية ذات الصلة مبا يضمن قدرتهم عىل تنفيذ املهام الرشطية الدولية بفعالية يف إطار واليات 

         البعثات املحددة لهم.

35.2.2 يتم نرش ضباط الرشطة كأفراد، إال أنهم يشكلون كذلك جزًءا من كتائب الرشطة املشاركة يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة. 

         يجب عىل جميع ضباط الرشطة األفراد املرشحني لالنتشار أن يخضعوا أوالً إىل عملية التقييم من أجل خدمة البعثة )AMS( واجتيازها 

         بنجاح، والتي تتم يف دولهم بواسطة مجموعة خرباء رشطة االتحاد اإلفريقي املشكلة من قبل رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي لتكون مبثابة 

.)SAAT( فريق املعاونة والتقييم الختيار رشطة االتحاد اإلفريقي         
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35.2.3 تبلغ مدة النرش املبدئية لضباط الرشطة األفراد عاًما واحًدا، قابال للتمديد ملدة عام آخر، استناًداً إىل االحتياجات التشغيلية واألداء 

          واملهارات التخصصية، وتحقيق النتائج والتأثريات املتفق عليها واملنتظرة يف مجاالت مسؤولياتهم الوظيفية، وحسن سلوكهم وانضباطهم 

          وكذلك بناء عىل طلب االتحاد اإلفريقي وموافقة الدول املساهمة بأفراد رشطة ينتمون إليها. فقط يف ظل بعض الظروف االستثنائية قد يتم 

          متديد مدة خدمة ضباط الرشطة األفراد يف البعثات امليدانية لعمليات دعم السالم والعمليات الخاصة ألكرث من عامني، عىل أال تزيد فرتة 

          التمديد االستثنائية عن ثالث سنوات بداية من تاريخ االنتشار املبديئ.

35.2.4 يقوم عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد اإلفريقي بإصدار املبادئ التوجيهية وإجراءات التشغيل القياسية الالزمة لتوجيه 

          املتطلبات، وإجراءات التقييم من أجل خدمة البعثة، وتنظيم وإدارة شؤون ضباط الرشطة األفراد.

)FPUs( 35.3 وحدات الرشطة املشكلة

	.35.3 تعد وحدات الرشطة املشكلة جزًءا من أفراد كتائب الرشطة الذين تسهم بهم حكومات الدول األعضاء إىل االتحاد اإلفريقي مع معداتهم 

          مبوجب مذكرة تفاهم موقعة من قبل االتحاد اإلفريقي وحكومات الدول األعضاء املساهمة بوحدات الرشطة املشكلة، بغرض النرش والخدمة 

          يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي. وحدات الرشطة املشكلة عبارة عن وحدات رشطة متنقلة تتألف من 60	 

          ضابط رشطة عىل األقل كل منهم مدرب ومؤهل للعمل كوحدة متسقة، تتمتع بقوة التحمل والكفاءة والقدرة عىل فرض النظام العام بفاعلية 

          وغري ذلك من العمليات الرشطية عالية املخاطر، حتى يف ظل بيئات عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة عالية املخاطرة. تعد وحدات 

          الرشطة املشكلة قادرة عىل تقديم خدمات رشطية أكرث قدرة عىل االستجابة وأكرث ردعاً وفقاً إىل الوالية املكلفني بها، مبا يشمل حامية املدنيني 

          وضامن السلم واألمن ألفراد االتحاد اإلفريقي والبعثات.

35.3.2 يجب أن تتألف كل وحدة رشطة مشكلة مام ال يقل عن 60	 ضابط رشطة، متضمنني عنرص القيادة الرئييس والعنارص التكتيكية وعنارص 

          الدعم، عالوة عىل املعدات اململوكة للدولة )COE( املقررة وفقاً إىل معايري االتحاد اإلفريقي للصالحية للعمل.

35.3.3 بالرغم من كون هذه الوحدات مسلحة وميكن نرشها إىل جانب القوات املسلحة، ال يتم نرش وحدات الرشطة املشكلة لتنفيذ وظائف 

          القوات العسكرية، حيث يتم نرشها لتنفيذ مجموعة من العمليات الرشطية عالية املخاطرة التي ال يعد ضباط الرشطة األفراد مؤهلني 

          لالضطالع بها، مبا فيها، عىل سبيل املثال ال الحرص، اتخاذ الخطوات الالزمة إليقاف أو منع جرائم اإلبادة الجامعية؛ تنظيم عمليات فرض 

          النظام العام؛ تقديم الدعم التشغييل لرشطة الدولة املضيفة وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون؛ إجراء عمليات رشطية خاصة عىل نحو 

          مستقل أو باملشاركة مع رشطة الدولة املضيفة؛ حامية املدنيني، مبا فيهم املجموعات املستضعفة مثل األشخاص املعرفني بأنهم أفراد 

          مرشدون داخلياً )IDP( والالجئني العائدين؛ حامية ضباط الرشطة األفراد غري املسلحني وغريهم من أفراد البعثة، والعنارص املدنية 

          واملراقبني العسكرييني غري املسلحني؛ مزاولة حراسات أمنية للعاملني يف املجال اإلنساين لتيسري سبل وصولهم. كام قد يتم االستعانة بتلك 

          الوحدات يف عمليات تدريب رشطة الدولة املضيفة، بالرغم من أن هذه املهمة ال تعد من وظائفهم األساسية.
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35.3.4 وقبل أن يتم نرشهم، يجب أن يخضع ويجتاز جميع أفراد وحدات الرشطة املشكلة املرشحني لالنتشار يف عمليات دعم السالم والعمليات 

          الخاصة إىل تقييم القدرة التشغيلية )AOC(، وكذلك إىل التحقق السابق لالنتشار )PDV( ملعداتهم اململوكة للدولة، وتتم تلك االختبارات 

          داخل الدول املنتمني إليها بواسطة فريق تقييم الرشطة املشكلة التابعة لالتحاد اإلفريقي )FPAT( املؤلف بواسطة رئيس مفوضية االتحاد 

          اإلفريقي. 

35.3.5 يتم نرش وحدات الرشطة املشكلة كوحدة ملدة عام واحد، يتم تناوبهم بعد انتهائه. ال ينظر يف متديد مدة خدمتهم يف البعثة ألكرث من عام 

          واحد، إال إذا تطلبت العمليات ذلك، ويف تلك الحالة ميكن متديد مدة خدمتهم كوحدة وليس كأفراد.

35.3.6 يقوم عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد اإلفريقي بوضع املبادئ التوجيهية وإجراءات التشغيل القياسية الالزمة لتوجيه 

          املتطلبات، وإجراءات تقييم القدرة التشغيلية وتنظيم وإدارة واستخدام توجيهات القوة واألسلحة النارية والتوجيهات التشغيلية لوحدات 

          الرشطة املشكلة.

)SPTs( 35.4 فرق الرشطة املتخصصة

	.35.4 تتألف فرق الرشطة املتخصصة من أفراد كتائب رشطة متخصصة تسهم بهم حكومات الدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي إىل االتحاد 

          اإلفريقي مبوجب مذكرة تفاهم موقعة بني االتحاد اإلفريقي والدول األعضاء املساهمة، بغرض النرش والخدمة يف عمليات دعم السالم 

          والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي. تعد فرق الرشطة املتخصصة مجموعات من ضباط الرشطة ممن يتمتعون بخربات متخصصة 

          محددة، مثل إصالح الرشطة، خرباء متفجرات، وحدات K9، الطب الرشعي، التدريب، إدارة املرشوعات، التخطيط وأي مهارات متخصصة 

          أخرى ال تتوافر عىل وجه العموم لدى األفراد العادية والنوعية املنترشين يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة.

35.4.2 يتم نرش فرق الرشطة املتخصصة كمجموعة منفصلة أو كجزء من مجموعة خاصة من ضباط الرشطة األفراد أو وحدات الرشطة املشكلة، 

          تحت قيادة رئيس عنرص الرشطة. ويتم نرشهم من أجل مرشوع بعينه وملدة محددة، حسبام يتم االتفاق بني االتحاد اإلفريقي وحكومات 

          الدول األعضاء املساهمة.

35.4.3 جميع ضباط الرشطة املرشحني أو املنترشين يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة كأعضاء يف فرق الرشطة املتخصصة يجب، قبل 

          نرشهم، أن يشاركوا يف ويجتازوا عمليات التقييم من أجل خدمة البعثة أو تقييم القدرة التشغيلية التي يتم إجراؤها يف دولهم بواسطة 

          فريق املعاونة والتقييم الختيار رشطة االتحاد اإلفريقي أو فريق تقييم الرشطة املشكلة التابعة لالتحاد اإلفريقي. 

35.4.4 يتوىل عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد اإلفريقي صياغة املبادئ التوجيهية وإجراءات التشغيل القيايس الالزمة لتوجيه 

          متطلبات ونرش واستخدام فرق الرشطة املتخصصة.
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تركز القيادة والتحكم والسلطة عىل ضامن املساءلة العامة؛ وتقديم التوجيه اإلسرتاتيجي الالزم، والتخطيط والرؤية؛ والتنظيم الفعال؛ واإلدارة . 36

واملراقبة والتقييم لرشطة االتحاد اإلفريقي.

يف إطار عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة، يعد رئيس عنرص الرشطة املسؤول تشغيلياً وإدارياً أمام املمثل الخاص لرئيس مفوضية االتحاد . 37

اإلفريقي إىل الدولة املضيفة )SRCC( ورئيس البعثة )HOM( أو املبعوث الخاص )SE(؛ فيام يتعلق باإلرشاف عىل وتنظيم عنرص الرشطة، مع 

تحمل مسؤولية خاصة عن تنفيذ سياسات وإجراءات االتحاد اإلفريقي واالمتثال الصارم لها. يقوم رئيس مفوضية الرشطة بتفويض السلطة ملامرسة 

مهام القيادة، والتحكم يف عنرص الرشطة، كام ميثل عنرصاً رئيسياً يف فريق القيادة العليا للبعثة )SMLT(. يف هذا السياق، تتم استشارة رئيس 

عنرص الرشطة وإرشاكه يف عملية صياغة اإلسرتاتيجية واملبادئ التوجيهية للسياسة الخاصة بالبعثات امليدانية لعمليات دعم السالم والعمليات 

الخاصة. تصدر القرارات املعنية بالعمليات الرشطية الكربى بالتشاور فيام بني رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي إىل الدولة املضيفة/رئيس البعثة أو 

املبعوث الخاص ورئيس عنرص الرشطة.

يخضع رئيس عنرص الرشطة لتسلسل إداري مزدوج حيث يعد مسؤوالً أمام رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي إىل الدولة املضيفة/رئيس البعثة، . 38

واملبعوث الخاص ورئيس مستشاري الرشطة يف مقر االتحاد اإلفريقي عىل صعيد تطبيق السياسة املقررة والتوجيه اإلسرتاتيجي.

رئيس عنرص الرشطة منوط مبهمة القيادة التشغيلية، والتحكم ويتمتع بالسلطات املفوضة العامة فيام يخص جميع األفراد املنتمني إىل عنرص . 39

الرشطة. تتيح سلطة القيادة والتحكم لرئيس عنرص الرشطة تعيني مهام منفصلة لجميع األفراد والوحدات والوحدات الفرعية ضمن عنرص الرشطة 

حسبام يلزم داخل منطقة مسؤولية البعثة )AOR(. قد يقوم رئيس عنرص الرشطة بتفويض هذه املسؤولية إىل املستويات الفرعية املالمئة، مع 

بقائه مسؤوالً مسئولية كاملة ومحل مساءلة عن جميع اإلجراءات التي يتم اتخاذها تحت سلطته.

يقوم رئيس عنرص الرشطة، بالتشاور مع رئيس مستشاري رشطة االتحاد اإلفريقي ورئيس البعثة أو املبعوث الخاص بإنشاء سلسلة قيادة للرشطة، . 40

عىل أن تتضمن خطة تعاقب واضحة يف حالة غياب رئيس عنرص الرشطة، وذلك بغية ضامن تحقيق عنرصي القيادة والحكم بفاعلية تامة. يتمتع 

رئيس عنرص الرشطة بالسلطة املفوضة لنرش، وإعادة نرش، وتوزيع وإعادة توزيع أفراد كتائب رشطة االتحاد اإلفريقي داخل منطقة البعثة، مع 

الوضع يف االعتبار املتطلبات التشغيلية للبعثة، وفئات ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي، ومهاراتهم ومستويات كفاءاتهم وجنسهم والتوزيع املتوازن 

للجنسيات. سوف يشارك رئيس عنرص الرشطة يف تحديد واختيار أفراد الرشطة املهنيني من أجل البعثة، وذلك بالتعاون مع عنرص رشطة االتحاد 

اإلفريقي يف مقر االتحاد.

بينام مثة عدد من املهام اإلدارية الرئيسية التي يتوىل تنفيذها عنارص أخرى )اللوجستيات، تنظيم املوارد البرشية، الشؤون املالية(، يتعني عىل . 	4

رشطة االتحاد اإلفريقي الحرص عىل تواجد قدرة إدارية فعالة مبا يضمن التنظيم الكفء لجميع املوارد واملعلومات املتوفرة لدى رشطة االتحاد 

اإلفريقي. تتضمن تلك الوظائف، عىل سبيل املثال ال الحرص، تنظيم السجالت، والسلوك واالنضباط، التفتيش والتقييم، النقل، اللوجستيات، إدارة 

األفراد، االختيار والنرش، رفاهية األفراد، إدارة األصول وإدارة املعلومات.

لتحكم وا ة  د لقيا وا لسلطة  ا / ط 
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حيثام كان مثة متطلبات تشغيلية إللحاق رشطة االتحاد اإلفريقي كجزء من العنارص أو الفرق العاملة خارج عنرص الرشطة، يتم اتخاذ مثل هذه . 42

القرارات بالتشاور بني رئيس عنرص الرشطة أو املبعوث الخاص، وميكن تعيني مثل هؤالء الضباط، حسبام تقتيض الحاجة، تحت إرشاف عنرص 

بديل، مع استمرار تبعيتهم املبارشة إىل رئيس عنرص الرشطة.

ينبغي عىل إدارة رشطة االتحاد اإلفريقي عىل جميع املستويات وضع آليات، وعمليات وإجراءات من شأنها ضامن إدارة واستخدام جميع املوارد . 43

املتاحة عىل نحو فعال وكفء ومسؤول، فضالً عن توافر املعلومات التشغيلية واإلدارية ذات الصلة.

يقوم رئيس عنرص الرشطة بإصدار إجراءات تشغيل قياسية، ومبادئ توجيهية وتوجيهات إضافية خاصة بكل بعثة عىل حدة، حسبام يلزم من حني . 44

آلخر، مبا يضمن توحيد وفاعلية اإلدارة والتحكم يف عنارص رشطة االتحاد اإلفريقي العاملة يف البعثات. ميكن إضافة مثل هذه اإلصدارات، دون أن 

تتعارض مع، قواعد االتحاد اإلفريقي أو رشطة االتحاد اإلفريقي أو اإلصدارات الخاصة مبقر االتحاد اإلفريقي.

يعد رئيس عنرص الرشطة املستشار الرئييس لرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي إىل الدولة املضيفة/رئيس البعثة أو املبعوث الخاص يف كل ما يخص . 45

األعامل الرشطية وسيادة القانون والسالم واألمن العام عىل مستوى البعثة والدولة املضيفة.

يقوم عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد بوضع السياسات، وإجراءات التشغيل القياسية، واملبادئ التوجيهية والتوجيهات اإلضافية التي . 46

قد تلزم من حني آلخر، مبا يضمن توحيد وفاعلية اإلدارة والتحكم يف عنارص رشطة االتحاد اإلفريقي.
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               سيادة الدولة املضيفة

	.47 تنص املادة 4 )ه( و)ز( من الربوتوكول عىل املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدولة املضيفة. ومن ثم، يتعني عىل جميع أفراد رشطة االتحاد 

       اإلفريقي الحفاظ عىل واحرتام سيادة الدولة املضيفة.

47.2 ينبغي عىل رشطة االتحاد اإلفريقي، يف مرحلة مبكرة، التعاون مع والسعي للحصول عىل التزام السلطات وجهاز الرشطة وجهات إنفاذ القانون 

       األخرى واملجتمع املدين يف الدولة املضيفة بتحديد املناهج املتبعة ونقاط الدخول واألولويات فيام يخص دعم رشطة االتحاد اإلفريقي.

47.3 لن يكون تحقيق الدعم املتواصل فعاال والتنمية مستدامة للرشطة إال إذا كانا مرتكزين عىل احتياجات الدولة املضيفة واملسؤولية الوطنية، 

       ومواطن الحساسية لديها ومواردها وأولوياتها.

47.4 لقد تم تبني مبدأ املسؤولية الوطنية عىل نحو تام من قبل االتحاد اإلفريقي كمبدأ معرتف به ضمن إطار املادة 4 من القانون التأسييس، بيد أنه 

       ميثل كذلك رضورة عملية وعامالً رئيسيًا يف أي إسرتاتيجية انتقالية.

47.5 بينام يتسم مفهوم »املسؤولية« بالتعقيد وقد يتعذر عىل رشطة االتحاد اإلفريقي إرضاء جميع اآلراء املتباينة، فإنه من الرضوري الحصول عىل 

       تأييد جميع الجهات املعنية الرئيسية حتى يتسنى لرشطة االتحاد اإلفريقي النجاح يف تنفيذ مهامها املنوطة بها.

47.6 حيثام أمكن، ينبغي االضطالع بتلك الجهود تحت قيادة سلطات الدولة املضيفة، بينام تقوم رشطة االتحاد اإلفريقي بتقديم املشورة املهنية 

       والدعم الكامل من أجل وضع مثل هذه اإلسرتاتيجيات الوطنية. 

47.7 العناية الواجبة عىل مستوى النزاهة املهنية

	.47.7 ينبغي عىل حكومة كل دولة مساهمة بأفراد رشطة أو دولة عضوة يف االتحاد اإلفريقي إجراء عمليات تحقق من النزاهة واإلقرار مبا ييل 

          فيام يتعلق بكل وجميع ضباط الرشطة تقوم برتشيحه للتقييم أو االنتشار، من أجل الخدمة يف عمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة 

          التابعة لالتحاد اإلفريقي أو يف مقر االتحاد اإلفريقي يف أديس أبابا:

	.	.47.7 تقر الحكومة بأنها قد أجرت عمليات تحقق من نزاهة كل وجميع ضباط الرشطة قامت برتشيحه للتقييم أو االنتشار، من أجل 

             الخدمة يف )اسم بعثة االتحاد اإلفريقي(؛
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2.	.47.7 تقر الحكومة بأنه ال يوجد أي من ضباط الرشطة الذين قامت برتشيحهم للتقييم أو االنتشار، من أجل الخدمة يف عمليات دعم 

             السالم أو العمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي أو يف

             مقر االتحاد اإلفريقي يف أديس أبابا، قد متت إدانته، أو يخضع للتحقيق أو للمقاضاة، بشأن أي جرمية أو أية انتهاكات من خالل 

             ارتكاب مخالفة أو عدم ارتكاب مخالفة، للقانون الدويل لحقوق اإلنسان أو القانون الدويل اإلنساين؛

3.	.47.7 عالوة عىل ما سبق، فالحكومة ليست عىل علم بأي ادعاءات ضد أي من ضباط الرشطة املذكورين، بشأن أية انتهاكات إلطار 

             االمتثال لالتحاد اإلفريقي أو أعامل سوء ترصف جسيم، مبا يف ذلك يف حادث استغالل وانتهاك جنسيني و/أو عنف جنيس 

             وجنساين يف إحدى عمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي السابقة أو يف مقر االتحاد اإلفريقي يف 

             أديس أبابا أو عند التوزيع يف إحدى املجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية؛

4.	.47.7 ترفق الحكومة قامئة تفصيلية بأسامء جميع ضباط الرشطة الذين قامت برتشيحهم للتقييم أو االنتشار، من أجل الخدمة يف 

             عمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي أو يف مقر االتحاد اإلفريقي يف أدٍيس أبابا.

47.7.2 قبل أن يتم نرشهم، يجب عىل جميع فئات أفراد الرشطة تقديم مستنداتهم األصلية املقبولة الدالة عىل الهوية الوطنية واملؤهالت 

          التعليمية واملهنية إىل سلطات االتحاد اإلفريقي املعنية، من أجل التحقق منها.

47.7.3 ينبغي عىل كل ضابط رشطة اإلقرار بسلوكه املهني عىل النحو املقرر.

املنظور الجنساين

	.48 ينبغي عىل رشطة االتحاد اإلفريقي، إبان تنفيذها لجميع ما تضطلع به من أدوار ومسؤوليات، الحفاظ عىل مبادئ أجندة 2063 لالتحاد اإلفريقي 

       والسياسة الجنسانية لالتحاد اإلفريقي عىل صعيد حامية املرأة وحامية حقوقها واحتياجاتها الخاصة، وكذلك الحال بالنسبة إىل قرار مجلس األمن 

       التابع لألمم املتحدة رقم 325	، ومن ثم يتعني عليها تبني االعتبارات الجنسانية عىل صعيد كافة الربامج واألنشطة الرشطية الدولية التي تضطلع 

       بها.

48.2 يجب أن تربأ جميع سياسات وعمليات وإجراءات رشطة االتحاد اإلفريقي من أي محتوى قد ميثل إجحافاً للمرأة أو يستثنيها. ينبغي عىل رشطة 

       االتحاد اإلفريقي تعزيز التمثيل غري التمييزي والعادل للسيدات املؤهالت عىل جميع املستويات مبا يضمن معه توافر قوة عاملة ممثلة للجنسني.

48.3 يتعني عىل إدارة رشطة االتحاد اإلفريقي عىل جميع املستويات أن تعمل عىل نحو دائم عىل مراعاة وتطبيق املنظور الجنساين ومبادئ تعميم 

       مراعاة املنظور الجنساين يف كل ما تضطلع به من أنشطة وعمليات انتشار وتوزيع.

48.4 يتم وضع برامج بناء القدرات الخاصة والربامج االنتقالية وتنفيذها بغية تعزيز قدرة الدول املساهمة بأفراد رشطة ورشطة االتحاد اإلفريقي عىل 

       نرش السيدات يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة.

48.5 يتم اتخاذ تدبري خاصة وتنفيذ برامج الدعم لضامن توفري بيئة مواتية لنرش ضباط الرشطة النسائية يف امليدان. وهو ما يتضمن تدابري االستجابة 

       لالحتياجات البدنية واألمنية األساسية الخاصة للسيدات والحرص عىل أن يحظني باحرتام ودعم وقبول نظرائهم من الرجال ومن القيادة العليا 

       لرشطة االتحاد اإلفريقي.
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48.6 ينبغي تبني نهج صارم من عدم التهاون ملنع ومواجهة أي حوادث تحرش جنيس، أو استغالل جنيس أو أي شكل آخر من أشكال التحرش أو 

       االستغالل، مع الرتكيز عىل السيدات عىل نحو خاص.

48.7 ينبغي عىل رشطة االتحاد اإلفريقي تعزيز التمثيل غري التمييزي والعادل للسيدات املؤهالت يف رشطة الدولة املضيفة، عالوة عىل العمل عىل 

       ضامن متتع السيدات يف رشطة الدولة املضيفة بفرص مكافئة لتطوير قدراتهن ومسريتهن املهنية.  يجب أن يتم تشجيعهن بفاعلية، مبا يشمل من 

       خالل التدريب وتقديم املشورة حسبام يلزم، لزيادة متثيل املرأة عىل جميع املستويات يف جهاز الرشطة وهيئات إنفاذ القانون بالدولة املضيفة .

48.8 تطبيق آليات املراقبة واإلبالغ لتسليط الضوء بشكل خاص عىل التوازن الجنساين الداخيل والخارجي وأهداف وأنشطة تعميم مراعاة املنظور 

       الجنساين لدى رشطة االتحاد اإلفريقي.

48.9 يجب تحديد وتعيني شخص مناسب من عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي ليكون املنسق املعني بتعميم مراعاة املنظور الجنساين، ولتقديم املشورة 

       واملعاونة إلدارة رشطة االتحاد اإلفريقي عىل صعيد تحقيق وتطبيق تلك األهداف.

اإلمكانيات والقدرات

	.49 يتعني عىل عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد وضع املعايري والعمليات واإلجراءات الالزمة لضامن تحقيق أعىل مستوى من الكفاءة 

       واإلمكانيات والقدرة لجميع ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي.

49.2 يتعني عىل عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد بذل قصارى جهدهم لتحديد وتزويد مرشحي الرشطة هؤالء باإلمكانيات املتخصصة 

       الالزمة لتنفيذ والياتهم. ميكن لعنارص رشطة االتحاد اإلفريقي تقديم مساعدة أو مشورة متخصصة إذا كان من املمكن تجنيد أو تكليف أفراد أو 

       ضباط رشطة أو خرباء آخرين متخصصني مبهام مناسبة.

49.3 يتعني تشجيع الدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي عىل تقديم جميع سبل الدعم املمكنة لضامن توافر املوارد البرشية واملادية املتاحة املتوافقة مع 

       املعايري املوضوعة.

حقوق اإلنسان

	.50 ينبغي عىل إدارة الرشطة العليا عىل جميع املستويات العمل عىل ضامن معرفة ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي

       وامتثالهم مليثاق االتحاد اإلفريقي لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب )ميثاق بانغول(، وإطار االتحاد اإلفريقي لالمتثال واملساءلة، واإلعالن العاملي 

       لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، كام يجب تضمني حقوق اإلنسان يف جميع أنشطتهم.

50.2 وعىل نحو خاص حيثام تقوم األمم املتحدة بدعم عمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة عىل الصعيد اللوجيستي واملايل، يتعني عىل جميع 

       ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي االطالع عىل واحرتام سياسة بذل العناية الواجبة ملراعاة حقوق اإلنسان الصادرة عن األمم املتحدة يف جميع ما 

       يقومون به من أنشطة يف منطقة البعثة.
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50.3 ويف سياق االضطالع بوظائفهم، ينبغي عىل جميع أفراد الرشطة احرتام وحامية وتعزيز حقوق اإلنسان، وأن يكونوا قادرين عىل إدراك حاالت 

       انتهاك حقوق اإلنسان وأن يكونوا عىل أهبة االستعداد للتدخل وفقاً إىل أدوارهم ومسؤولياتهم ووظائفهم املحددة.

50.4 يتم تزويد أفراد رشطة االتحاد اإلفريقي بالتدريب الالزم يف مجال حقوق اإلنسان كجزء من الربامج التدريبية السابقة لالنتشار والتوجيهية 

       واملقدمة أثناء الخدمة، وذلك مبا يتفق مع االحتياجات الراهنة، حسبام يتم تحديدها من حني آلخر، مع الرتكيز بصفة خاصة عىل حاالت العنف 

       الجنساين )GBV( واالستغالل الجنيس لألطفال.

50.5 تقوم اإلدارة العليا لرشطة االتحاد اإلفريقي، بالتشاور والتعاون مع عنرص حقوق اإلنسان، بالعمل عىل ضامن توافر التعليامت واإلجراءات الوافية 

       منذ بداية جميع العمليات واألنشطة لتوجيه ترصفات أفراد رشطة االتحاد اإلفريقي عند مواجهتهم النتهاكات حقوق اإلنسان إبان تنفيذهم 

       ملهامهم.

50.6 يجب وضع آليات رسمية بني رشطة االتحاد اإلفريقي وعنرص حقوق اإلنسان لتيسري سبل التعاون ومشاركة املعلومات بغية دعم عملية السالم 

       الشاملة ووالية البعثة. يجب تحديد األدوار واملسؤوليات الخاصة بكل عنرص عىل نحو واضح ووضع اإلجراءات الداخلية التي تضمن اتخاذ ردود 

       فعل وقائية ودفاعية رسيعة.

التعاون بني الرشطة والقوات العسكرية

	.	5 يعد العنرص العسكري باالتحاد اإلفريقي رشيًكا مهاًم لرشطة االتحاد اإلفريقي عىل صعيد إرساء وتعزيز بيئة ساملة وآمنة وحامية املدنيني.

2.	5 ومن الرضوري وجود تفاهم مشرتك بني العنرصين بشأن األدوار واملسؤوليات الواقعة عىل عاتق كل منهام حتى يتسنى االستفادة من اإلمكانيات 

       واملهارات التي يتمتع بها هذان العنرصان النظاميان املتشابهان بالرغم من اختالفهام املميز. يجب أن يعمل العنرصان عىل نحو متكامل لتوفري 

       وحفظ بيئة ساملة وآمنة لحامية املدنيني.

3.	5 يجب عىل رشطة االتحاد اإلفريقي االحتفاظ مبلف تعريف رشطة مجتمعي املنحى يشتمل عىل مهام أمنية تكون نتاجاً للتفاعل التكافيل مع 

       املجتمع الذي يدعم الحفاظ عىل السلطة األخالقية والثقة العامة الالزمة للتنفيذ الفعال لألعامل الرشطية الدولية والربامج الرشطية القامئة عىل 

       املجتمع.

4.	5 عىل الرغم من إمكانية مشاركة رشطة االتحاد اإلفريقي يف تنظيم األمن العام و/أو الحامية الفعلية للمدنيني يف مواجهة التهديدات البدنية 

       املبارشة، مثة حدود واضحة لقوة رشطة االتحاد اإلفريقي )مبا يف ذلك وحدات الرشطة املشكلة( مقارنة بتلك الخاصة بالعنرص العسكري.  حينام 

       تتجاوز التهديدات حدودهم أو تصبح تهديدات ذات طبيعة عسكرية، يتعني عىل رشطة االتحاد اإلفريقي مبا يف ذلك وحدات الرشطة املشكلة( 

       تسليم املسؤولية إىل القوات العسكرية التابعة لالتحاد اإلفريقي، مستخدمة يف سبيل ذلك عمليات وبروتوكوالت فض االشتباك سابقة التحديد. 

       وباملثل، يتعني عىل العنرص العسكري، بناء عىل األوضاع املحيطة ووفقاً إىل اإلجراءات سابقة التحديد، تسليم املسؤولية إىل رشطة االتحاد اإلفريقي 

       )وحدات الرشطة املشكلة و/أو ضباط الرشطة األفراد(.

5.	5 إن اإلبقاء عىل ملفات تعريف منفصلة إبان إرساء عالقات تشغيل تباديل وعالقات وظيفية فاعلة بني عنرص الرشطة والعنرص العسكري لالتحاد 

       اإلفريقي يعد أمراً حيوياً للتنفيذ الناجح لوالية البعثة بصفة العموم.
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6.	5 يجب إعداد املستندات التوجيهية الخاصة بكل بعثة عىل حدة لتوضيح أمناط التعاون وانتقال املسؤولية يف ظل مجموعة متنوعة من 

       الظروف.  ويجب إعداد هذه املستندات خالل مراحل التخطيط لكل بعثة واعتامدها عىل نحو مشرتك من قبل رئيس العنرص العسكري 

       )HOMC( ورئيس عنرص الرشطة. يتم إجراء تدريبات ومترينات مشرتكة عىل نحو منتظم لضامن الفاعلية والكفاءة التشغيلية.

التعاون بني الرشطة واملدنيني

	.52 يتعني عىل جميع ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي إدراك أولوية السياسات والحوكمة يف جميع مراحل عمليات البعثات امليدانية لعمليات دعم 

       السالم والعمليات الخاصة. يعد العنرص املدين مسؤوال عن تطبيق إسرتاتيجية الدعم السيايس للبعثة ملعاونة الدولة املضيفة عىل تحقيق 

       مخططاتها السياسية الوطنية. وترتكز أنشطة رشطة االتحاد اإلفريقي عىل الوضع األمني الفوري والعنارص بعيدة املدى لبناء مؤسيس مستدام. 

       تعد الرشاكة الفعالة مع جميع قطاعات العنرص املدين أمرًا حيويًا لبناء قدرات مؤسسات الدولة املضيفة وتحسني فرص الوصول إىل العدالة 

       وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة.

52.2 كذلك يعتمد التفاعل املنتظم لرشطة االتحاد اإلفريقي مع املجتمعات عىل الخربة التي تتمتع بها قطاعات العنرص املدين. وتعتمد تلك 

       القطاعات املدنية عىل رشطة االتحاد اإلفريقي باعتبارها أول نقطة تواصل مع املجتمعات والقامئني عىل استعادة السلطة املدنية.

52.3 يجب بذل كل الجهود املمكنة من قبل إدارة وضباط رشطة االتحاد اإلفريقي لضامن تطبيق آليات التنسيق والربامج املشرتكة مع وحدات 

       البعثة الرئيسية األخرى، وكذلك مع الهيئات والجهات املدنية املعنية األخرى.

52.4 يتعني عىل رشطة االتحاد اإلفريقي العمل بفاعلية عىل دعم واملشاركة يف الهياكل املعنية بتنسيق عمليات البعثة، مثل مركز التحليل املشرتك 

       للبعثة )JMAC(، ومركز العمليات املشرتكة )JOC( وغريها.

التعاون مع املنظامت والرشكاء الدوليني اآلخرين

	.53 يقوم عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد بإرساء وتوطيد عالقات عمل وثيقة مع جميع املنظامت املعنية باألعامل الرشطية الدولية، 

       مبا فيها وعىل وجه الخصوص آلية االتحاد اإلفريقي للتعاون الرشطي )AFRIPOL(، ومنظامت رؤساء الرشطة اإلقليميني األفارقة والبوليس 

       الدويل )اإلنرتبول(، وغريها من جهات.

53.2 يتعني عىل جميع عنارص رشطة االتحاد اإلفريقي التعاون مع الرشكاء والجهات املعنية الرئيسية األخرى العاملة داخل منطقة البعثة، عىل 

       صعيد جميع األمور املتعلقة ببناء القدرات وتطوير مؤسسات الدولة املضيفة وحامية املدنيني والشؤون اإلنسانية وتحقيق االستقرار 

       واستعادة سيادة القانون والوصول إىل العدالة ونزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج والتعايف املبكر والتنمية.
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استخدام القوة

	.54 ينبغي دوماً أن يستند استخدام القوة واألسلحة النارية عىل مبادئ الرضورة، ووفقاً ملستوى التناسبية/املستوى األدىن/التدريجي للقوة والرشعية 

       واملساءلة. يجب أن تهدف جميع هذه اإلجراءات إىل الحامية والحفاظ عىل حياة األفراد وممتلكاتهم وحرياتهم وكرامتهم.

54.2 يجب عىل رشطة االتحاد اإلفريقي مامرسة سلطاتها، مبا يف ذلك استخدام القوة غري الفتاكة والفتاكة،

       ويف إطار االمتثال الصارم للوالية الصادرة من قبل سلطة إصدار الواليات التابعة لالتحاد اإلفريقي وغريها من الوثائق الرسمية األخرى عىل مستوى 

       مقر االتحاد اإلفريقي وعىل مستوى البعثة. يف جميع الحاالت، يخضع استخدام القوة إىل قواعد األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة 

       واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، والتي تبناها املؤمتر الثامن لألمم املتحدة.

54.3 يقوم رئيس مستشاري الرشطة يف مقر االتحاد اإلفريقي بوضع املبادئ التوجيهية والتوجيهات املناسبة فيام يتعلق باستخدام القوة واألسلحة 

       النارية بواسطة ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي املنترشين يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة.
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يجسد االتحاد اإلفريقي التطلعات إىل السالم، واألمن والتنمية لجميع شعوب إفريقيا. ويف ظل هذا السياق، يتعني عىل جميع ضباط رشطة االتحاد . 55

اإلفريقي الحفاظ عىل أعىل معايري النزاهة والسلوك.

سيتم منح جميع ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي مستند تعهد باالمتثال لهذه السياسة ولجميع املبادئ التوجيهية األخرى وإجراءات التشغيل . 56

القيايس وأي وثائق أخرى صادرة عن االتحاد اإلفريقي، ويلزم عليهم التوقيع عىل هذا التعهد.

يضطلع ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي بواجباتهم مع الوضع يف اعتبارهم مصالح وقيم االتحاد اإلفريقي، مع االلتزام التام بالسلوكيات األخالقية . 57

التالية:

	.57 ارتداء املالبس والتحدث والعمل والترصف عىل نحو  مهني يتناسب مع مكانة وهيبة ضباط الرشطة الذين يتسمون باالنضباط واالحرتام 

       ومحل ثقة اآلخرين؛

57.2 إبداء أعىل مستوى من الرشف والنزاهة واملساءلة؛

57.3 احرتام وتبجيل حقوق اإلنسان للجميع؛

57.4 احرتام قانون الدولة املضيفة، وثقافتها املحلية، وتقاليدها، وأعرافها وعاداتها؛

57.5 االضطالع بواجباتهم كصناع وحفظة سالم عىل نحو راق ورحيم وحيادي؛

57.6 تقدير واحرتام احتياجات ومصالح الدولة املضيفة وشعبها وتعزيز مبدأ املسؤولية الوطنية أثناء جميع عمليات دعم السالم يف حدود الوالية 

       املكلفني بها.

57.7 استخدام جميع املوارد املتاحة بفاعلية وكفاءة.

مدونة قواعد السلوك

	.58 من املحتم عىل جميع أعضاء رشطة االتحاد اإلفريقي إبداء مظهر عام ال تشوبه شائبة يعكس صورة مرشفة لالتحاد اإلفريقي عىل الدوام. 

       ويتعني عليهم االمتثال عىل نحو صارم ملعايري السلوك املعنية باألفراد املعينني للبعثة، مبا فيها املعايري املتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنيس 

       وعدم التسامح إطالقاً )SEA/ZT(. من املتوقع من أفراد رشطة االتحاد اإلفريقي اجتناب أي سلوك من شأنه التأثري سلباً عىل املصداقية، أو 

       الصورة املهنية، أو الحيادية التي يتسمون بها، وهو ما يعد عنرصاً جوهرياً لتحقيق رشعية ونزاهة البعثة. يلزم عىل جميع أعضاء رشطة 

       االتحاد اإلفريقي انتهاج سلوك مهني أثناء أوقات الخدمة وخارجها. 

ط النضبا وا لسلوك  ا  / ك 
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58.2 وبناء عليه، فإن جميع ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي ملزمون مبا ييل:

	.58.2 أداء ما عليهم من وظائف وواجبات واالستجابة لجميع طلبات املساعدة عىل نحو منصف وحيادي؛

58.2.2 احرتام الترشيعات السارية يف منطقة البعثة بقدر ما يكون غري متعارض مع معايري حقوق اإلنسان املعرتف بها دولياً أو قواعد االتحاد 

          اإلفريقي ولوائحه ومبادئه؛

58.2.3 معاملة مواطني وسكان الدولة املضيفة اآلخرين باحرتام ولباقة واهتامم؛ 

58.2.4 احرتام العادات، واملعتقدات والثقافة املحلية وتجنب األفعال التي قد يتم تفسريها من قبل السكان املحليني وشعوب أي دول من املحتمل 

          أن يقوموا بزيارتها أثناء فرتة خدمتهم أو يغادروها عىل أنها أفعال مخزية وغري الئقة؛

58.2.5 إبداء أقىص درجات التحفظ يف التعامل مع املعلومات الرسية واألمور املتعلقة باألعامل الرسمية التي قد يكون من شأنها تقويض سمعة، 

          أو مصداقية أو أمن االتحاد اإلفريقي كمنظمة احرتافية؛

58.2.6 إبداء مظهر عام ال يؤثر سلباً عىل سمعة االتحاد اإلفريقي وصورته.

58.2.7 اجتناب أي سلوك من شأنه التأثري سلباً عىل املصداقية، أو الصورة املهنية أو الحيادية التي تتسم بها رشطة االتحاد اإلفريقي.

58.2.8 تسجيل واإلبالغ عن جميع الحوادث حسب التوجيهات واإلبالغ عن األوضاع الفعلية أو املحتملة التي قد تؤثر عىل رشطة االتحاد اإلفريقي 

          أو والية/عمليات البعثة؛

58.2.9 االلتزام بهذه السياسة وباملبادئ التوجيهية، أو إجراءات التشغيل القيايس، أو ما يصدر عن االتحاد اإلفريقي من قواعد، ولوائح، وتعليامت، 

          ودوريات، وتوجيهات أو أية إصدارات أخرى؛

0	.58.2 اإلذعان إىل وتنفيذ جميع التعليامت القانونية، سواء التحريرية أو الشفهية، التي تم تلقيها من السلطات/القيادات املعنية؛

		.58.2 التقيد وااللتزام عىل نحو صارم بسلسلة القيادة عىل صعيد اإلبالغ بأي حوادث أو مظامل أو شكاوى أو أي أمور أخرى؛

2	.58.2 ارتداء الزي الرسمي القومي طوال فرتة الخدمة، إال يف حالة الترصيح بخالف ذلك؛

3	.58.2 ارتداء، عىل الدوام، الزي الرسمي والشارة القومية وغطاء الرأس والشارة الخاصة باالتحاد اإلفريقي وفقاً للقواعد ذات الصلة التي قد يتم 

            إصدارها من حني آلخر؛

4	.58.2 استخدام املمتلكات واالعتناء بها واملساءلة عنها عىل النحو املالئم، مبا يشمل األموال، واملركبات واملعدات املوزعة عليهم أو املوضوعة 

            تحت سلطتهم؛

5	.58.2 إبداء التقدير املالئم لجميع األفراد، مبا فيهم أقسام االتحاد اإلفريقي األخرى، بغض النظر عن عقيدتهم، أو جنسهم أو رتبتهم

           أو منشئهم؛ و

6	.58.2 إبداء االحرتام إزاء البيئة، مبا يشمل الحياة النباتية والحيوانية، يف الدولة املضيفة والعمل عىل تحسينها.
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58.3 فضالً عام سبق، ينبغي عىل جميع ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي االمتناع عام ييل:

	.58.3 املشاركة يف أي نشاط سيايس أو التعبري علناً عن تفضيل أي كيان سيايس، أو ديني أو عرقي؛

58.3.2 التمييز ضد أي شخص ألي سبب، مثل الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو الرأي السيايس أو غريه من اآلراء أو األصل القومي 

          أو العرقي أو االجتامعي أو التوجه الجنيس أو االرتباط بجامعة وطنية أو املمتلكات أو املولد أو أي وضع آخر؛

58.3.3 االنخراط يف أعامل غري أخالقية من االنتهاك أو االستغالل الجنيس أو الجسدي أو النفيس للسكان املحليني أو موظفي االتحاد اإلفريقي، 

          وخاصة النساء واألطفال؛

58.3.4 إساءة استغالل أو إساءة استخدام سلطاتهم أو محاولة استغالل مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية؛ 

58.3.5 تقديم مطالبات زائفة أو قبول مزايا عن غري وجه حق؛

58.3.6 طلب أو قبول أي مكافأة أو جائزة أو هدية مادية، إال مبوافقة االتحاد اإلفريقي؛

58.3.7 التغيب عن الخدمة دون ترصيح؛

58.3.8 املشاركة يف أي أنشطة غري قانونية، أو مامرسات فاسدة أو غري أخالقية أو غري الئقة، مبا يف ذلك اإلرهاب، أو غسل األموال أو التجارة غري 

          املرشوعة أو التهريب أو االتجار من أي نوع، أو أي جرمية منظمة غري وطنية أخرى؛

58.3.9 التواصل بطريقة غري مرصح بها مع الوكاالت الخارجية أو األطراف الثالثة، مبا يف ذلك اإلدالء ببيانات صحفية غري مرصح بها؛

0	.58.3 قبول تعليامت من جهات أخرى بخالف االتحاد اإلفريقي؛

		.58.3 الترصف عىل نحو انتقامي أو يتسم بالضغينة ضد أي شخص ينتمي إىل رشطة االتحاد اإلفريقي أو من خارجها؛ أو

2	.58.3 االنخراط يف أي عمل قد يتعارض مع النظام واالنضباط واإلدارة الجيدة لرشطة االتحاد اإلفريقي.
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سوء السلوك

	.59 إن جميع املخالفات أو السلوك الذي يتعارض مع القيم، ومدونة قواعد األخالق، ومدونة قواعد السلوك أو أي قواعد أخرى صادرة عن االتحاد 

       اإلفريقي أو رشطة االتحاد اإلفريقي سيتم التعامل معها عىل اعتبار أنها سوء سلوك. ينجم عن جميع أفعال سوء السلوك اتخاذ إجراء تأديبي ضد 

       مرتكبيها.

59.2 يتم تصنيف سوء السلوك يف فئتني: سوء سلوك جسيم وسوء سلوك بسيط.

59.3 سوء السلوك الجسيم: يُعرّف بأنه أي فعل أو إغفال أو إهامل، مبا يف ذلك األفعال اإلجرامية، والذي ميثل انتهاكاً لهذه السياسة، أو للمبادئ 

       التوجيهية لرشطة االتحاد اإلفريقي أو إجراءات التشغيل القيايس أو التوجيهات، أو أي قواعد أو لوائح أو تعليامت إدارية سارية أخرى، ما ينجم 

       عنه أو من األرجح أن ينجم عنه إصابة خطرية ألحد األشخاص أو يؤثر سلباً عىل مصداقية ورشعية ومهنية صورة االتحاد اإلفريقي و/أو البعثة. 

       تتضمن أفعال سوء السلوك الجسيم، عىل سبيل املثال ال الحرص:

	.59.3 السلوك املرض بالنظام الجيد واالنضباط، مبا يتضمن عصيان أمر أو توجيًها قانونيًا صادًرا عن ضابط أعىل أو شخص يشغل منصبًا ذا سلطة 
          عليا؛

59.3.2 انتهاك القانون الدويل لحقوق اإلنسان، أو القانون الدويل اإلنساين أو إطار االتحاد اإلفريقي لالمتثال واملساءلة؛

59.3.3 االنتهاك واالستغالل الجنسيان ألي فرد، وال سيام النساء واألطفال؛

59.3.4 العنف الجنيس والجنساين، مبا يشمل االغتصاب، ضد أي شخص؛

59.3.5 التحرش، مبا يشمل التحرش الجنيس؛

59.3.6 الفساد؛

59.3.7 االنخراط أو املشاركة يف أعامل تجارية أو تداول السلع أو البضائع من أي نوع لتحقيق مكاسب شخصية؛

59.3.8 إساءة استغالل السلطة؛

59.3.9 التغيب املتكرر عن الخدمة دون ترصيح؛

0	.59.3 االستخدام املفرط أو غري املربر للقوة؛

		.59.3 إطالق األسلحة النارية عىل نحو غري قانوين؛

2	.59.3 انتهاك الرسية؛

3	.59.3 إساءة استغالل امتيازات وحصانات االتحاد اإلفريقي؛

4	.59.3 االنخراط يف أنشطة إجرامية وأعامل غري قانونية )مثل الرسقة، االحتيال، التهريب، الرشوة، حيازة مواد أو أشياء غري قانونية(؛

5	.59.3 السكر أثناء فرتة الخدمة؛ أو 

6	.59.3 سوء السلوك البسيط املتكرر.
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59.4 سوء السلوك البسيط: يُعرّف بأنه أي فعل، أو إغفال أو إهامل، ميثل انتهاكاً لهذه السياسة، أو أي قواعد أخرى سارية، أو اللوائح أو التعليامت 

       اإلدارية،  إال أنه ال ينجم عنه أو ليس من املرجح أن ينجم عنه رضر أو إصابة جسيمة ألحد األشخاص أو للبعثة. يتضمن سوء السلوك البسيط، 

       عىل سبيل املثال ال الحرص:

	.59.4 املظهر غري الالئق؛

59.4.2 اإلهامل يف أداء الواجب دون أن يصل إىل حد الترصف املقصود أو العمدي؛

59.4.3 السكر خارج أوقات الخدمة؛

59.4.4 القيادة املستهرتة؛

59.4.5 التغيب عن الخدمة دون ترصيح؛ و

59.4.6 التامرض.

اإلجراء التأديبي واإلداري

	.60 إن أي ضابط يف رشطة االتحاد اإلفريقي يثبت تورطه يف أي ترصف، أو إغفال أو إهامل قد ميثل سوء سلوك جسياًم أو بسيطًا سوف يخضع إىل 

       إجراءات إدارية و/أو تأديبية.

60.2 وستقترص اإلجراءات التأديبية التي ميكن اتخاذها ضد ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي عىل إجراءات إدارية، والتي تتضمن، عىل سبيل املثال ال 

       الحرص، تحذيرات شفهية وخطية، التوبيخ الكتايب و/أو إعادة النرش إىل موقع آخر/منطقة أخرى و/أو الحرمان من االمتيازات أو التسهيالت 

       اإلدارية الخاصة باالتحاد اإلفريقي أو بالبعثة، مثل رخصة القيادة، عند االقتضاء. يف الظروف التي تشكل فيها الجنحة سوء سلوك جسياًم و/

       أو كانت تستحق اتخاذ إجراءات أكرث رصامة، مثل اإلعادة  إىل الوطن، يتم إرسال النتائج والتوصيات إىل رئيس مستشاري الرشطة ملزيد من 

       الدراسة والتوصيات الالزمة التخاذ قرار من قبل الرئيس من خالل قنوات اإلبالغ القامئة يف مفوضية االتحاد اإلفريقي والبعثة.

60.3 يتم إبالغ الدولة املساهمة بأفراد الرشطة املعنية بالعقوبات اإلدارية التي يراها رئيس مستشاري الرشطة مالمئة ليتم تنفيذها واتخاذ اإلجراءات 

       التأديبية الالزمة من خالل القنوات الدبلوماسية القامئة يف أديس أبابا. سيكون لزاًما عىل الدولة املساهمة بأفراد الرشطة تقديم تعقيبها عىل النحو 

       املقرر إىل مفوضية االتحاد اإلفريقي موجهاً إىل عناية رئيس مستشاري الرشطة بشأن أي إجراء تأديبي إضايف تم اتخاذه بهذا الشأن.

60.4 يتعني عىل عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي العامل يف مقر االتحاد وضع املبادئ التوجيهية املعنية باألمور التأديبية مبا يضمن التعامل مع جميع 

       انتهاكات السلوك املزعومة عىل نحو موحد وفعال.

3	
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يجب أن توافق الدول األعضاء التي تعرض اإلسهام بأفراد الرشطة وغريهم من املوارد للخدمة يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة أيًضا عىل . 	6

الدعم وااللتزام بالسياسات، واملبادئ التوجيهية، والتوجيهات وإجراءات التشغيل القيايس الصادرة عن االتحاد اإلفريقي واملعنية برشطة االتحاد 

اإلفريقي واألعامل الرشطية الدولية يف إطار عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي.

يتم التفاوض بشأن مذكرة تفاهم وإبرامها فيام بني االتحاد اإلفريقي وحكومة الدولة العضوة املساهمة بقوات الرشطة واملوارد األخرى بغرض . 62

انتدابها أو نرشها للخدمة تحت سلطة االتحاد اإلفريقي. يتمثل الهدف من مذكرة التفاهم يف إقرار الرشوط واألحكام القانونية واإلدارية 

واللوجستية واملالية التي تحكم إجاميل املساهمة بجميع فئات أفراد الرشطة واملعدات والخدمات يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة. يتم 

نرش الرشطة وغريها من املوارد التابعة إىل الدولة العضو فقط عقب التوقيع عىل مذكرة التفاهم وختمها ما بني االتحاد اإلفريقي وحكومة الدولة 

العضو املساهمة.

ال يقوم االتحاد اإلفريقي بالترصيح بنرش ضباط الرشطة الوافدين من الدولة العضو إىل أي من عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة إال يف حالة . 63

إبرام مذكرة التفاهم املعنية بني الدولة العضو واالتحاد اإلفريقي وااللتزام بها.

يثني االتحاد اإلفريقي بشدة الدول األعضاء أو الدول املساهمة بأفراد الرشطة عن تنفيذ عمليات انتشار ذاتية ألفراد الرشطة التابعني لها إىل . 64

أي من البعثات امليدانية الخاصة بعمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة التابعة لالتحاد اإلفريقي دون الحصول عىل ترصيح كتايب من رئيس 

مفوضية االتحاد اإلفريقي. وعىل نفس النهج، لن يرصح االتحاد اإلفريقي ألي من الدول األعضاء أو يحثها عىل تنفيذ عمليات تناوب أو إعادة 

متركز ذاتية ضمن نطاق منطقة البعثة دون ترصيح خطي من طرف االتحاد.

يتعني عىل الدول األعضاء والدول املساهمة بأفراد رشطة وضع آليات تعني بالتنسيق والتواصل بفاعلية مع عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر . 65

االتحاد بغية التنفيذ الناجح لجميع أهداف رشطة االتحاد اإلفريقي وما تضطلع به من أدوار ومسؤوليات وعمليات وإجراءات. وقد يتم وضع هذه 

اآلليات بالتعاون مع اآلليات اإلقليمية/املجموعات االقتصادية اإلقليمية.

يتعني عىل الدول األعضاء والدول املساهمة بأفراد الرشطة الحرص عىل االمتثال إىل املعايري التي تنص عليها هذه السياسة، واملبادئ التوجيهية . 66

لرشطة االتحاد اإلفريقي وإجراءات التشغيل القيايس، وكذلك إىل أي قواعد أخرى قد يتم إصدارها من حني آلخر من قبل االتحاد اإلفريقي.

يتعني عىل الدول األعضاء والدول املساهمة بأفراد الرشطة الحرص عىل االمتثال إىل وتنفيذ إجراءات االختيار ذات الصلة، والرشوط املسبقة . 67

لالنتشار والتدريب السابق لالنتشار وفقاً لسياسات االتحاد اإلفريقي وسياسة رشطة االتحاد اإلفريقي واملبادئ التوجيهية لرشطة االتحاد اإلفريقي 

وإجراءات التشغيل القيايس.

همة  ملسا ا ول  لد ا ت  ومسؤوليا ر  وا د أ / ل 

ء ألعضا ا ول  لد وا رشطة  د  فرا بأ
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تحت إطار هذه السياسة واألحكام ذات الصلة التي تنص عليها مذكرة التفاهم املعنية، يلزم عىل الدول املساهمة بأفراد رشطة أو الدول األعضاء . 68

التخطيط وإعداد إسهاماتهم من أفراد الرشطة مبا يضمن تحقيق االستجابة والدعم والتنسيق عىل نحو فعال ومستدام.  وينطوي هذا التخطيط 

عىل تعريف، واختيار، وتدريب ونرش واستدامة جميع املوارد.

يف حالة احتياج الدول املساهمة بأفراد رشطة أو الدول األعضاء إىل الدعم لإليفاء مبا يقع عىل عاتقها من مسؤوليات، يجوز لها، من خالل . 69

العمليات املقررة املعنية، طلب معاونة خرباء رشطة االتحاد اإلفريقي من املقر الرئييس ملفوضية االتحاد اإلفريقي أو غريه من منظامت الدعم 

والخرباء ذي الصلة.

يجب عىل الدول املساهمة بأفراد رشطة أو الدول األعضاء التأكد من أن جميع االستحقاقات مبوجب ترشيعات وقواعد ولوائح التوظيف الوطنية، . 70

مبا يف ذلك مزايا التوظيف وفرص الرتقي يف الدولة العضو، ال يتم منعها أو منحها أو املساس بها استناداً إىل انتداب ضباط الرشطة التابعني لها أو 

نرشهم للخدمة تحت سلطة االتحاد اإلفريقي.

مبوجب املادة 6	 )	( من بروتوكول مفوضية السلم واألمن، تعد اآلليات اإلقليمية/املجموعات االقتصادية اإلقليمية جزًءا من منظومة السلم . 	7

واألمن اإلفريقية الشاملة.

ويف هذا الصدد، ينبغي عىل عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد وعنارص الرشطة املندرجة ضمن عنارص التخطيط اإلقليمية . 72

)PLANELMs( التابعة إىل اآلليات اإلقليمية/املجموعات االقتصادية اإلقليمية العمل سوياً يف إطار من الرشاكة والتعاون الوثيقني بهدف ضامن 

اتساق األعامل الرشطية الدولية بعمليات دعم السالم والعمليات الخاصة يف إفريقيا مع أهداف االتحاد اإلفريقي ومبادئه.

تقوم عنارص التخطيط اإلقليمية مبعاونة رشطة االتحاد اإلفريقي عىل تعزيز سياسات االتحاد اإلفريقي ذات الصلة، وسياسة رشطة االتحاد . 73

اإلفريقي، واملبادئ التوجيهية لرشطة االتحاد اإلفريقي وإجراءات التشغيل القيايس  للدول األعضاء عىل املستويات اإلقليمية وكذلك عىل الحصول 

عىل الدعم الالزم واالمتثال إىل كل ما سبق.

يتعني عىل الدول األعضاء/الدول املساهمة بأفراد رشطة وضع آليات تعني بالتنسيق والتواصل الفعال مع عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر . 74

االتحاد بغية التنفيد الناجح لجميع أهداف رشطة االتحاد اإلفريقي وما تضطلع به من أدوار ومسؤوليات وعمليات وإجراءات.

تقوم اآلليات اإلقليمية/املجموعات االقتصادية اإلقليمية بدعم رشطة االتحاد اإلفريقي والدول املساهمة بأفراد رشطة أو الدول األعضاء عىل تنفيذ . 75

برامج التدريب والتنمية املعنية. 

/ إلقليمية ا ت  ليا آل ا ت  ومسؤوليا ر  وا د أ / م 

إلقليمية ا ية  د القتصا ا ت  ملجموعا وا

)R M s / R E C s (
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االمتيازات والحصانات

	.76 مبوجب املادة 7 من االتفاقية العامة حول االمتيازات والحصانات ملنظمة الوحدة اإلفريقية، يتمتع ضباط رشطة االتحاد اإلفريقية، ضمن أمور 

       أخرى، »بالحصانة ضد االعتقال أو االحتجاز الشخيص« وضد اإلجراءات القانونية بجميع أنواعها »فيام يتعلق بالكلامت املنطوقة أو املكتوبة 

       واألفعال التي يقومون بها يف سياق تأديتهم لواجباتهم«

76.2 ويتمتع رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي »بالحق يف وعليه واجب إلغاء الحصانة عن أي ضابط برشطة االتحاد اإلفريقي يف أي حالة يرى فيها، من 

       وجهة نظره، أن الحصانة ستعيق مسار العدالة وأنه من الجائز إلغاؤها دون اإلجحاف مبصالح االتحاد اإلفريقي.

76.3 يتم منح االمتيازات والحصانات لصالح االتحاد اإلفريقي وليس من أجل املنفعة الشخصية لألفراد أنفسهم. ويخضع ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي 

       إىل الوالية القضائية للدولة املضيفة  فيام يخص أي جرائم قد يرتكبونها وأي نزاع أو ادعاء ذي طبيعة مدنية وال يرتبط بأدائهم لوظائفهم الرسمية.

التدريب

	.77 يجب أن يخضع جميع ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي املنترشين يف عمليات دعم السالم إىل برامج التدريب ما قبل االنتشار املقررة بناء عىل 

       االحتياجات التشغيلية.

77.2 وإبان وصولهم إىل مقر البعثة، يخضع ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي إىل برامج تدريب توجيهية تتوافق مع والياتهم املحددة والوظائف املتوقع 

       اضطالعهم بها، وذلك قبل التمركز داخل البعثة.

77.3 واستناداً إىل املتطلبات واملوارد املتاحة، سيتلقى ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي تدريبات أثناء الخدمة عىل مجاالت تخصصية مختلفة بهدف رفع 

       مستوى مهاراتهم أو ملواجهة أي أوجه قصور يف األداء.

77.4 يعمل رئيس عنرص الرشطة، بالتشاور مع خلية أو وحدة التدريب املتكاملة الخاصة بالبعثة، عىل ضامن التخطيط والتطبيق املنتظم للربامج 

       التدريبية املعنية أثناء الخدمة لضباط رشطة االتحاد اإلفريقي.

لنسبة  با مة  للخد مة  لعا ا لرشوط  ا  / ن 

يقي إلفر ا د  التحا ا رشطة  ط  ضبا ىل  إ
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77.5 يقوم رئيس مستشاري الرشطة بوضع حزم الدورات التدريبية الشاملة التالية من أجل ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي، من ضمن حزم التدريب 

       النوعية والشاملة األخرى:

	.77.5 القيادة العليا املتكاملة للبعثات؛

77.5.2 دورات القيادة والتحكم ملفوض الرشطة أو رئيس عنرص الرشطة؛

77.5.3 دورات القيادة واإلدارة ألفراد الرشطة املهنيني يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة، أو يف املقر اإلسرتاتيجي لالتحاد اإلفريقي يف 

          أديس أبابا؛

77.5.4 دورات يف القيادة ألفراد عنرص قيادة وحدات الرشطة املشكلة؛

77.5.5 دورات يف بناء القدرات، مبا يشمل االستشارة اإلسرتاتيجية، واملراقبة، والتدريب وإصالح الرشطة وإعادة الهيكلة والتنمية لضباط الرشطة 

          األفراد وفرق الرشطة املتخصصة ضمن أطر دعم إصالح القطاع األمني وبناء الدول وبناء السالم؛

77.5.6 تقييم قدرات الرشطة والتحقق من املعدات اململوكة للكتائب وتجنيد أفراد الرشطة املهنيني؛

77.5.7 التدريب امليداين الخاص بالرشطة، ومترينات مركز القيادة والتخطيط؛ و

77.5.8 حاالت الطوارئ املعقدة، مثل دعم تخطيط وتنسيق وإدارة االستجابة للكوارث.

77.6 يقوم رئيس مستشاري الرشطة بوضع التوجيهات التدريبية املالمئة وذات الصلة لالستخدام من قبل جميع الدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي

       عند التجنيد، واملتدربني العسكريني والرتب العليا من الضباط، بهدف إعدادهم ألدوارهم الراهنة واملستقبلية يف البعثات امليدانية لعمليات دعم 

       السالم والعمليات الخاصة املكلف أو املرصح بها بواسطة االتحاد اإلفريقي.

نظام الرتب العسكرية

	.78 رشطة االتحاد اإلفريقي عبارة عن عنرص نظامي له نظام قيادة وتحكم موحد وهيكل هرمي للتسلسل القيادي محدد املعامل.

78.2 ال تعد رتب الرشطة موحدة وتختلف من دولة ألخرى، وهو ما يؤدي إىل تعقد التحول املبارش للرتب الوطنية إىل سياق رشطة االتحاد اإلفريقي.

78.3 ال يخضع االتحاد اإلفريقي إىل أي التزام بالحفاظ عىل الرتب التي يحملها أو ينقلها ضباط الرشطة إىل عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة أو 

        إىل مقر االتحاد اإلفريقي من أوطانهم، مبا يشمل الرتقي أثناء مدة الخدمة مع رشطة االتحاد اإلفريقي، من أجل أغراض االنتشار والتعيني.

78.4 نظراً لعدم توحيد نظم الرتب العسكرية، يتم االستعانة مبعايري الكفاءة، واملهارات، واملعرفة كمعايري أساسية للتعيني يف املهام أو املناصب اإلدارية 

       أو اإلرشافية الخاصة.

78.5 ومع ذلك، من املتوقع أن تسهم األقدمية يف الرتبة يف رفع مستوى املهارات والخربة اإلدارية. كام قد يكون لألقدمية تأثري أثناء عملية التنافس عىل 

       شغل املناصب، وبناء عليه قد يضع رئيس مستشاري الرشطة رتبة الرشطة ضمن االعتبار يف ظل بعض الظروف املعينة التي تتطلب رتبة عليا عىل 

       نحو إسرتاتيجي.
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78.6 يقوم عنرص رشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد بتحديد ووضع آليات ومعايري ونظم الرتب/األقدمية املخصصة لرشطة االتحاد اإلفريقي مبا 

       يتفق مع الهياكل املقررة لرشطة االتحاد اإلفريقي يف مقر االتحاد ويف البعثات امليدانية.

التعيني والتوظيف والنرش

	.79 سيخضع أي ضابط رشطة يتم ترشيحه أو تحديده أو تعيينه للنرش يف مقر االتحاد اإلفريقي، أو بعمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة إىل 

       عمليات التجنيد، واالختيار والتدريب الخاصة برشطة االتحاد اإلفريقي حسبام هو مقرر ومبا يتفق مع فئات ضباط الرشطة املحددة.

79.2 وال يحق سوى لرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي الترصيح باإلعفاء مام سبق يف ظل أوضاع استثنائية، عىل أن يتم تقديم هذا اإلعفاء تحريرياً.

79.3 يتمتع رئيس عنرص الرشطة بالسلطة واملسؤولية لتعيني ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي املنترشين يف عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد اإلفريقي، 

       مع الوضع يف الحسبان ما يتمتعون به من قدرات ومهارات خاصة وتنوع إقليمي وتوازن قومي وجنساين.

79.4 ميكن طلب متديد مدة الخدمة الطبيعية لضباط الرشطة اإلفريقية عىل سبيل االستثناء وليس باعتباره إجراء روتينيًا.

79.5 ويف ظل الظروف العادية، ال يتم نقل ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي من بعثة ألخرى.  ومع ذلك، يف بعض الحاالت املعينة، نظراً للرضوريات 

       واملقتضيات التشغيلية لالتحاد اإلفريقي أو تلك الخاصة بالبعثة، قد يتم نقلهم بناء عىل طلب مفوضية االتحاد اإلفريقي بالتشاور مع الدولة 

       العضوة املعنية ضمن نطاق العمليات املحددة.

استحقاقات الخدمة

	.80 يتم تسديد االستحقاقات و/أو التعويض و/أو البدالت بواسطة االتحاد اإلفريقي لجميع فئات ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي حسبام هو مقرر 

       يف املبادئ التوجيهية لالتحاد اإلفريقي ذات الصلة وقواعد ولوائح العاملني يف االتحاد اإلفريقي، والقواعد واللوائح املالية الخاصة باالتحاد 

       اإلفريقي، وحسبام هو متفق عليه ضمن مذكرة التفاهم املوقعة ما بني االتحاد اإلفريقي وحكومة الدولة العضو املعنية نظري نرش ضباط الرشطة 

       األفراد ووحدات الرشطة املشكلة وفرق الرشطة املتخصصة واملوارد األخرى من أجل الخدمة يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة، أو 

       حسبام يتحدد يف عقد التوظيف املوقع بني مفوضية االتحاد اإلفريقي وأفراد الرشطة املهنيني.

80.2 ليس بالرضورة أن تكون استحقاقات الخدمة الخاصة بضباط الرشطة األفراد ووحدات الرشطة املشكلة وفرق الرشطة املتخصصة متساوية، بالرغم 

       من كونهم جميعا ضباطًا برشطة االتحاد اإلفريقي.

80.3 يتعني عىل االتحاد اإلفريقي تخصيص اعتامد لتغطية املطالبات املعنية بالتكاليف التي تم تكبدها مقابل العالج واالستشفاء، وكذلك لتقديم 

       تعويضات مالية عن اإلعاقة، أو الوفاة أو ملن يعتربون مفقودين أثناء القتال من ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي املنترشين للخدمة يف عمليات دعم 

       السالم التابعة لالتحاد اإلفريقي.

80.4 يعد االتحاد اإلفريقي مسؤوالً عن تسديد تعويضات مالية عن حاالت اإلعاقة، أو الوفاة أو املفقودين أثناء القتال التي تقرر إنها تُعزى إىل أداء 

       الواجبات الرسمية من قبل ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي املعنيني نيابة عن االتحاد اإلفريقي.
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80.5 يف إطار األدوار اإلدارية واملالية املقررة، يتحمل االتحاد اإلفريقي تكلفة سفر أو انتقال جميع ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي من أوطانهم إىل مقار 

       خدمتهم إبان االنتشار املبديئ، وكذلك تكلفة االنتقال عند اإلعادة إىل الوطن أو االنفصال والعودة إىل الوطن مع انتهاء خدمتهم يف عمليات دعم 

       السالم والعمليات الخاصة أو مع مقر االتحاد اإلفريقي.

80.6 يحق لضباط رشطة االتحاد اإلفريقي الحصول عىل إجازة سنوية و/أو إجازة تعويضية )CTO(، حسبام هو منصوص عليه يف املبادئ التوجيهية 

       لرشطة االتحاد اإلفريقي ملختلف فئات الضباط.

   أداء ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي

	.	8 يتم تحديد ساعات عمل ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي بواسطة رئيس عنرص الرشطة حسبام يُعتمد من قبل رئيس البعثة وبناء عىل املتطلبات 

       التشغيلية واإلدارية للبعثة.

2.	8 يتعني عىل كل عضو يف ضباط الرشطة املهنيني، وضباط الرشطة األفراد وفرق الرشطة املتخصصة ووحدات الرشطة املشكلة، إبان وصوله و/أو 

       تعيينه، التوقيع عىل اتفاق حسن األداء وفقاً إىل الوصف العام لوظيفته.

3.	8 يتم تقييم أداء ضباط الرشطة املهنيني وضباط الرشطة األفراد بصفة نصف سنوية، عىل نحو مهني وموضوعي وشفاف وحيادي. ويف حالة تم 

       متديد مدة خدمتهم، سوف يخضعون لتقييم لكل فرتة متديد الحقة.

4.	8 يتم تقييم أداء وحدات الرشطة املشكلة عقب إمتام كل ستة أشهر من الخدمة. ويف حالة ما ثبت أن مستوى أداء أي عضو يف فرق الرشطة 

       املشكلة أدىن من املتوسط بعد إمتامه أول ستة أشهر من الخدمة، تتم إعادة عنرص قيادة الوحدة الخاصة بعضو وحدة الرشطة املشكلة هذا إىل 

       وطنه مبوافقة رئيس االتحاد األفريقي، عىل أن يتم توزيع تكلفة إعادته إىل الوطن ما بني االتحاد األفريقي وحكومة الدولة العضو املعنية 

       املساهمة بأفراد الرشطة بالتساوي. 

5.	8 يتم تقييم أداء فرق الرشطة املتخصصة التي يتم نرشها كجزء من ضباط الرشطة األفراد أو وحدات الرشطة املشكلة بصفة نصف سنوية أو عند 

       إمتامهم لبعثاتهم إذا كانت مدتها أقل من ستة أشهر.

6.	8 يتم إدراج عمليات وإجراءات إدارة األداء ضمن املبادئ التوجيهية لرشطة االتحاد اإلفريقي الصادرة ملختلف فئات رشطة االتحاد اإلفريقي.
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ئز لجوا وا وسمة  أل ا  / س 
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مينح االتحاد اإلفريقي مكافآت إشادة وجدارة عىل سبيل التقدير للعمل املتميز إىل ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي املستحقني، حسبام يتقرر من . 82

حني آلخر.

 ويعد كل ضابط برشطة االتحاد األفريقي مؤهالً للحصول عىل مكافأة ميدالية خدمة االتحاد األفريقي وشهادة خدمة االتحاد األفريقي عقب . 83

إمتامه ستة أشهر من الخدمة املتواصلة بداية من تاريخ وصوله إىل منطقة البعثة.

يقوم رئيس البعثة أو رئيس عنرص الرشطة أو أي مسؤول آخر مكلف مبنح ميدالية الخدمة وشهادة الخدمة أثناء استعراض الصف.. 84

ويقوم عنرص رشطة االتحاد األفريقي يف مقر االتحاد بوضع املبادئ التوجيهية الرضورية لجميع إشادات ومكافآت رشطة االتحاد األفريقي.. 85

يقوم االتحاد األفريقي بعقد مجالس تحقيق للتحقيق واإلبالغ وتقديم توصيات بشأن جميع الحاالت املعنية مبا ييل:. 86

	.86 وفاة أحد ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي;

86.2 اعتبار أحد ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي يف عداد املفقودين يف القتال;

86.3 إصابة أحد ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي;

86.4 الهجامت؛ 

86.5 حاالت تأديبية معينة؛

86.6 إعاقة أحد ضباط رشطة االتحاد اإلفريقي;

86.7 خسارة أو ترضر ممتلكات البعثة أو االتحاد اإلفريقي أو املمتلكات اململوكة ألحد األطراف املعنية عند تخصيصها للبعثة أو إىل االتحاد 

       اإلفريقي.

38
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يبدي مجلس التحقيق رأيه فيام إذا كانت حالة الوفاة أو اإلصابة أو االعتبار يف تعداد املفقودين أثناء الخدمة ألحد ضباط رشطة االتحاد . 87

اإلفريقي، أو ترضر أو خسارة أحد املمتلكات الخاصة بالبعثة أو باالتحاد اإلفريقي أو بأحد الرشكاء، كانت نتيجة لترصف خاطئ أو إهامل أو 

تجاهل من جانب أي شخص أو كيان.

يقدم مجلس التحقيق توصياته املالمئة بشأن ما ييل:. 88

	.88 اسرتداد أو دفع تعويض من قبل أي شخص أو كيان واملبلغ املقرر لهذا التعويض بالدوالر األمرييك، أو ما إذا كان يجب التصديق عىل أي 

       دعوى أو الطعن عليها أو رفعها؛

88.2 التدابري أو اإلجراءات التي يجب اتخاذها والجهات الفاعلة، لتجنب تكرار حاالت مشابهة مستقبالً.

يتم توقيع طلب االنعقاد لجميع مجالس التحقيق بواسطة رئيس البعثة بصفته مسؤول الحسابات للبعثة عىل صعيد القواعد واللوائح املالية . 89

لالتحاد األفريقي.

تتم كتابة جميع مراسالت االتحاد األفريقي أو رشطة االتحاد األفريقي عىل الخطاب الرسمي املعتمد الخاص باالتحاد األفريقي.. 90

ويتعني عىل رشطة االتحاد األفريقي التأكد من استخدام نظام مناسب لحفظ السجالت وامللفات لدى عنرص رشطة االتحاد األفريقي يف مقر . 	9

االتحاد األفريقي وعىل جميع املستويات يف البعثات، ووفًقا للمبادئ التوجيهية لالتحاد األفريقي ونظم تصنيف السجالت.

ال يجوز لضباط رشطة االتحاد األفريقي تداول أية معلومات أو مستندات رسية خاصة باالتحاد األفريقي دون إذن أو ترصيح خطي من قبل . 92

رئيس مفوضية االتحاد األفريقي أو رئيس البعثة أو رئيس عنرص الرشطة حسبام يقتيض األمر.

تقوم رشطة االتحاد اإلفريقي  يف مقر االتحاد يف أديس أبابا بتصميم وتنظيم إصدار األدوات املناسبة لهوية رشطة االتحاد اإلفريقي لالستخدام . 93

من قبل رشطة االتحاد اإلفريقي، عىل أن تكون متوافقة مع اآلليات املقررة الخاصة بهوية االتحاد اإلفريقي. وتتألف هذه األدوات مام ييل:

	.93 شعار رشطة االتحاد اإلفريقي؛

93.2 الورق الرسمي لرشطة االتحاد اإلفريقي؛

93.3 قبعة رشطة االتحاد اإلفريقي لرئيس مستشاري الرشطة يف مقر االتحاد اإلفريقي يف أديس أبابا؛

ر ا إلد ا / ف 
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93.4 قبعة رشطة االتحاد اإلفريقي ملفوض الرشطة أو رئيس عنرص الرشطة يف عمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة؛ و

93.5 مالبس رياضية/مجموعة أدوات/معدات لوحات تذكارية رسمية، تذكارات أو رموز تقدير خاصة برشطة االتحاد األفريقي.

تم إنشاء مجموعة الدعم االسرتاتيجي للرشطة )PSSG( كهيئة استشارية متخصصة للرشطة تابعة لالتحاد األفريقي وهيئاتها الرشطية، مبا يف ذلك . 94

مفوضية االتحاد األفريقي، ومجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي، واللجان الفنية املتخصصة لالتحاد األفريقي، واملجموعات االقتصادية 

األفريقية/اآلليات االقتصادية والدول األعضاء يف االتحاد األفريقي، فيام يخص كافة الشؤون املتعلقة بالرشطة واألعامل الرشطية الدولية، وسيادة 

القانون، والسلم العام والوصول إىل األعضاء، ضمن إطار مهام منع وتسوية وإدارة النزاع، وعمليات دعم السالم والعمليات الخاصة، التي يتم 

التكليف أو الترصيح بها من قبل مفوضية السلم واألمن.

تتألف مجموعة الدعم االسرتاتيجي للرشطة من كبار خرباء الرشطة يف الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي الذين يتم انتقائهم استناداً عىل ما . 95

يتمتعون به من معرفة، ومهارات، وخربة، وتجارب، ومؤهالت يف مجاالت األعامل الرشطية الدولية و/أو عمليات القيادة واإلدارة الرشطية يف إطار 

عمليات السالم، فضالً عن مجموعة من األعضاء املختارين من رشكاء التنمية لالتحاد األفريقي املعنيني بدعم الرشطة واألعامل الرشطية والحوكمة 

وقطاع سيادة القانون يف أفريقيا. تعمل مجموعة الدعم االسرتاتيجي للرشطة بصفة رئيسية عىل مستوى كبار خرباء الرشطة، بالرغم من إمكانية 

اجتامعها كذلك عىل مستوى رؤساء الرشطة األفارقة ضمن إطار اللجنة الفنية املتخصصة لالتحاد األفريقي املعنية بعملية اتخاذ القرار، وللبت 

يف الشؤون املقدمة من قبل الخرباء الفنيني ملجموعة الدعم االسرتاتيجي للرشطة أو للتكليف باملهام أو توجيه أو تعيني الخرباء الفنيني ملجموعة 

الدعم االسرتاتيجي للرشطة.

تتمثل األهداف اإلسرتاتيجية ملجموعة الدعم اإلسرتاتيجي للرشطة فيام ييل:. 96

	.96 تحسني مشاركة الرشطة يف جميع عمليات اتخاذ القرار لالتحاد األفريقي املعنية بعمليات السالم واألمن، مبا يشمل هيكل الحوكمة يف 

       أفريقيا، ومنظومة السلم واألمن األفريقية، وأجندة أفريقيا 2063 واإلعالن الرسمي مبناسبة الذكرى الخمسني الصادر عن الجمعية العامة، 

       بهدف تحسني وتوطيد الحوكمة وسيادة القانون واألمن العام وجهود إعادة األعامر والتنمية ما بعد انتهاء النزاع وحقوق اإلنسان والتنمية يف 

       أفريقيا؛

96.2 تقديم الدعم الرامي إىل تعزيز وتوطيد قدرة االتحاد اإلفريقي، مبا يشمل عنارص الرشطة لديه، لالضطالع باألعامل الرشطية الدولية عىل نحو 

       فعال وكفء؛

للرشطة  تيجي  إلسرتا ا عم  لد ا مجموعة  / ص 
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96.3 دعم جميع الجهود، واملبادرات، واملرشوعات والربامج املصممة خصيصاً بغية تعزيز قدرات رشطة االتحاد األفريقي عىل صعيد اضطالعها 

       مبسؤولياتها الوظيفية املكلفة بها يف إطار عمليات منع وتسوية وإدارة النزاع، وعمليات دعم السالم والعمليات الخاصة وعمليات إعادة        

       اإلعامر والتنمية ما بعد انتهاء النزاع؛

96.4 تعزيز وتوجيه رؤية ورسالة وهوية وقيم وأخالقيات وسلسلة عالقات القيادة الخاصة برشطة االتحاد اإلفريقي؛

96.5 إرساء شبكة فعالة ما بني األفارقة ممن يتمتعون باملعرفة، والخربة والتجربة ذات الصلة بعمليات وقيادة األعامل الرشطية الدولية عرب القارة 

       األفريقية بهدف تعزيز القدرات الرشطية الدولية األفريقية؛

96.6 املساعدة يف تعبئة املوارد الفنية واملالية واللوجستية املطلوبة لدعم أعامل الرشطة الدولية يف منع وتسوية وإدارة النزاع وعمليات دعم 

       السالم والعمليات الخاصة وعمليات إعادة اإلعامر والتنمية ما بعد انتهاء النزاع؛ و

96.7 تسخري الرشطة اإلفريقية وغريها من املوارد الفكرية بغية تحسني أداء الرشطة واألعامل الرشطية الدولية يف إطار جهود السالم واألمن 

       والحوكمة والتنمية يف إفريقيا.

تتمثل األدوار واملسؤوليات الرئيسية ملجموعة الدعم االسرتاتيجي للرشطة يف ما ييل:. 97

	.97 تقديم مشورة متخصصة اسرتاتيجية وفنية حقيقية، وتقديم املساعدة والدعم يف جميع األمور املعنية بالرشطة واألعامل الرشطية الدولية 

       دعامً لجهود منع وتسوية وإدارة النزاعات، مبا يشمل عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة مثل البعثات السياسية واالستجابة لحاالت 

       الكوارث ودعم العمل اإلنساين، ضمن إطار هيكل الحوكمة يف أفريقيا ومنظومة السلم واألمن األفريقية؛

97.2 تسخري وتطوير قدرات األعامل الرشطية الدولية األفريقية ملنع وتسوية وإدارة النزاعات، مبا يشمل عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة؛

97.3 دعم ومعاونة وتصعيد جهود االتحاد األفريقي يف مجاالت التخطيط االسرتاتيجي والتشغييل والتكتييك، وعمليات التقييم، والتجنيد، والبحث، 

       والتدريب والتنمية الخاصة بأفراد الرشطة، والتقييامت االسرتاتيجية والفنية، ووضع السياسات املعنية بالرشطة واألعامل الرشطية الدولية 

       املعنية بجهود منع وتسوية وإدارة النزاعات، مبا يشمل عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة؛

97.4 تقديم سبل املعاونة، والتأييد، والتعزيز والدعم ملشاركة الرشطة يف عمليات صنع القرار التي يتخذها االتحاد األفريقي واملعنية بكل من 

       االتحاد األفريقي وهيكل الحوكمة يف أفريقيا ومنظومة السلم واألمن األفريقية وتنمية أفريقيا، حسبام هو منصوص عليه يف أجندة أفريقيا 

       2063 ألفريقيا التي نريدها وأي مخططات الحقة أخرى؛

97.5 االجتامع كلام استدعى األمر أو حسبام يلزم للتداول بشأن املهام املكلف بها أو تنفيذها.

97.6 يقدم رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي الدعم للموازنة املالية الالزمة لالجتامعات الخاصة بأنشطة مجموعة الدعم اإلسرتاتيجي للرشطة 

       ومرشوعاتها وبرامجها. يجوز لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي عرض وقبول تقديم مساهامت تطوعية من مصادر خارجية وفقاً ألهداف 

       االتحاد األفريقي ومبادئه ومبا يتفق مع القواعد واللوائح املالية لالتحاد األفريقي.

97.7 تتم ترجمة الوثائق املعتمدة الخاصة مبجموعة الدعم االسرتاتيجي للرشطة إىل اللغات الرسمية لالتحاد األفريقي.
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97.8 تقوم مفوضية االتحاد األفريقي بتيسري مامرسة أنشطة مجموعة الدعم االسرتاتيجي للرشطة، وتدرس ما تقدمه مجموعة الدعم االسرتاتيجي 

       للرشطة من نصائح ومستندات ومساعدات، وتقدم التعقيبات الالزمة بشأن القضايا الجوهرية املقدمة من قبل مجموعة الدعم االسرتاتيجي 

       للرشطة، وتقدم تقاريرها ومستنداتها إىل الجهات املعنية بالسياسات التابعة إىل االتحاد األفريقي التخاذ ما يلزم من قرارات.

يقوم عنرص الرشطة يف مقر االتحاد اإلفريقي بتيسري مامرسة أنشطة مجموعة الدعم اإلسرتاتيجي للرشطة، مبا يشمل تطبيق خطط عمل جهود . 98

الدعم. يتم توجيه االتصاالت املعنية بعمل مجموعة الدعم اإلسرتاتيجي للرشطة من خالل القنوات التالية:

	.98 الضابط املسؤول عن عمليات دعم السالم يف املقر الرئييس لالتحاد األفريقي يف أديس أبابا بأثيوبيا؛

98.2 املوظف املعني من قبل الضابط املسؤول عن عمليات دعم السالم يف املقر الرئييس لالتحاد األفريقي يف أديس أبابا لتنسيق عملية التكليف 

       باملهام وتنسيق وإدارة مجموعة الدعم االسرتاتيجي للرشطة وعضويتها؛

98.3 رئيس مستشاري الرشطة يف مقر االتحاد اإلفريقي يف أديس أبابا بأثيوبيا؛

98.4 القناة الدبلوماسية املحددة للتواصل بني مفوضية االتحاد األفريقي والدول األعضاء يف االتحاد األفريقي واملجموعات االقتصادية اإلقليمية/

       اآلليات اإلقليمية، ورشكاء وأفراد التنمية، القامئة يف أديس أبابا، إثيوبيا.

يقوم عنرص رشطة االتحاد األفريقي يف مقر االتحاد يف أديس أبابا، بإثيوبيا بوضع املبادئ التوجيهية اإلدارية املعنية بشؤون التكليف باملهام، وإدارة . 99

وتنسيق واعتامد أعضاء مجموعة الدعم االسرتاتيجي للرشطة، مبا يتضمن إعداد لجنة استشارية مخصصة العتامد مجموعة الدعم االسرتاتيجي 

للرشطة تكون مهمتها اعتامد أعضاء املجموعة.

تقوم مجموعة الدعم االسرتاتيجي للرشطة بجمع التقارير السنوية الخاصة بعملها وتسليامتها عند نهاية كل عام ميالدي. يتعني عىل رئيس . 00	

مستشاري الرشطة ضامن عرض تلك التقارير السنوية أمام رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ومفوضية السلم واألمن، ورؤساء الرشطة األفارقة، 

واللجان الفنية املتخصصة املعنية، واملجموعات االقتصادية اإلقليمية/اآلليات اإلقليمية، التخاذ القرارات الالزمة بشأن أي أمور حيوية.
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لغرض هذه السياسة، وما مل يرش السياق إىل خالف ذلك:

املساءلة تعني التزام رشطة االتحاد األفريقي وضباط رشطة االتحاد األفريقي األفراد بأن يتحملوا املسؤولية، يف إطار أخالقيات الحوكمة، عام يقوموا به 

من أنشطة، وتقبلهم املسؤولية عنها والكشف عن النتائج بطريقة شفافة ومسؤولة. كام يشمل املصطلح مسؤولية القيادة عن القرارات، والسياسات، 

واإلدارة، والحوكمة، واملمتلكات املوكلة لهم، واألشخاص املعتقلني واملحتجزين والتنفيذ يف نطاق املنصب الوظيفي، كام يشمل االلتزام باإلبالغ عن 

العواقب الناتجة ورشحها واملساءلة عنها.

رؤساء الرشطة األفارقة )ACOPs( الرؤساء الوطنيون ملؤسسات الرشطة بالدول األعضاء األعىل رتبة.

القوة االحتياطية اإلفريقية )ASF( تعني القدرة متعددة التخصصات عىل النحو املحدد يف املادة 3	 من الربوتوكول، والتي تكون يف وضع االستعداد يف 

بلدانها األصلية وتكون جاهزة للنرش الرسيع يف بعثات دعم السالم مبوجب إشعار مناسب تحت التوجيه السيايس ملجلس السلم واألمن التابع لالتحاد 

اإلفريقي والتوجيه التشغييل للمفوضية أو اآلليات اإلقليمية.

االتحاد اإلفريقي )AU( يقصد به االتحاد اإلفريقي حسبام هو مؤسس مبوجب القانون التأسييس املعتمد من قبل رؤساء الدول وحكومات الدول 

األعضاء بتاريخ 		 يوليو 2000 يف مدينة لوم بتوجو.

عمليات دعم السالم املكلف أو املرصح بها من قبل االتحاد األفريقي يف سياق املادة 6	 من بروتوكول مجلس السلم واألمن )2002(، يشري املصطلح 

إىل عمليات دعم السالم غري املفوض من قبل االتحاد األفريقي، والتي ال ميارس عليها االتحاد األفريقي القيادة، والتحكم واإلدارة املبارشة، ولكن قد يقدم 

دعاًم إضافيًا من خالل اتفاقية تعاون وذلك بالشكل واألسلوب املتفق عليهام يف وثيقة قانونية موقعة، مع تقديم إحاطات دورية لالتحاد األفريقي من 

قبل السلطة املفوضة.

عمليات دعم السالم املفوضة من قبل االتحاد األفريقي يشري إىل عمليات دعم السالم التي ميارس عليها االتحاد األفريقي القيادة، والتحكم واإلدارة 

بصورة مبارشة، حيث يتحمل االتحاد املسؤولية الكاملة عن سلوك أفرادها.

آلية االتحاد األفريقي للتعاون الرشطي )AFRIPOL( يُقصد به اآللية، عىل النحو املعتمد يف اجتامع املدراء واملفتشني العموميني للرشطة األفارقة 

املنعقد يومي 0	 و		 فرباير 4	20 يف الجزائر العاصمة، لتنسيق جهود الرشطية اليومية ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية.

عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد األفريقي هي أنشطة حيادية متعددة الوظائف ومتعددة األبعاد للعنارص العسكرية، والرشطية واملدنية التي 

تعمل عىل استعادة السالم أو الحفاظ عليه يف إطار زمني محدد ومنطقة عمليات، سعياً لتحقيق مبادئ االتحاد األفريقي وأهدافه.

رشطة االتحاد اإلفريقي يقصد به أفراد الرشطة العاملون يف عنرص الرشطة، سواء يف مقر االتحاد اإلفريقي يف أديس أبابا ويف البعثات امليدانية.

عمليات دعم السالم املعرتف بها من االتحاد اإلفريقي يشري إىل عمليات دعم السالم غري املفوضة من قبل االتحاد اإلفريقي، ودون أن يتحمل االتحاد 

أي مسؤولية إزاء إدارة هذه العمليات وقيادتها والتحكم بها، وكذا عن اإلحاطات الدورية التي تقدمها السلطة املفوضة و/أو عملية دعم السالم، ولكن 

مع قيام مفوضية السلم واألمن بتسجيل القرارات الصادرة عن السلطة املفوضة عند النظر إىل حالة النزاع. قد ميثل هذا املرحلة السابقة لتقديم إحاطة 

من قبل السلطة املفوضة لعملية دعم سالم معرتف بها من االتحاد اإلفريقي إىل مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي مبوجب املادة 6	 من 

بروتوكول مجلس السلم واألمن )2002(.

 

ت يفا لتعر ا / ق 
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هجوم يعني حادثة ناتجة عن عمل )أعامل( أحد األطراف املتحاربة أو أكرث يف منطقة البعثة، والتي لها تأثري سلبي مبارش وكبري أو مدمر أو مميت عىل 

ضباط رشطة االتحاد األفريقي أو معداتهم أو مرافقهم. ميكن توصيف أنشطة مختلفة بأنها هجوم أو عمل عدايئ مفرد حينام ميكن ربط ما بني مثل 

هذه األنشطة عىل صعيد األسباب بناء عىل أسس مشرتكة. 

الجمعية العامة يقصد بها الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي حسبام هو محدد يف املادة 	 من القانون التأسييس.

رشطة االتحاد األفريقي عنرص الرشطة باالتحاد األفريقي.

مرصح بها يٌقصد بها بعثة ميدانية لعملية دعم سالم أو عملية خاصة يتم التخطيط لها، ونرشها، وقيادتها من قبل اآلليات اإلقليمية أو املجموعات 

االقتصادية اإلقليمية أو الدول األعضاء مع دعم االتحاد األفريقي.

القدرة يٌقصد بهذا املصطلح توافر الكفاءة، واملوارد، والعالقات والظروف املواتية الالزمة ألداء الوظائف وحل املشكالت وتحقيق األهداف املرجوة.

بناء القدرة يقصد بهذا املصطلح الجهود املبذولة بغية تعزيز قدرة رشطة االتحاد اإلفريقي أو رشطة الدولة املضيفة أو مؤسسات إنفاذ القانون مبا يتفق 

مع املادة 4	 من الربوتوكول.

الرئيس يُقصد به املسؤول املنتخب واملعني كرئيس ملفوضية االتحاد األفريقي من قبل جمعية رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي مبوجب املادة 20 

من القانون التأسييس لالتحاد األفريقي.

امليثاق يقصد به ميثاق األمم املتحدة، املوقع يف 26 يونيو 945	 يف سان فرانسيسكو يف ختام مؤمتر األمم املتحدة بشأن املنظامت الدولية الذي دخل 

حيز التنفيذ يف 24 أكتوبر 945	 ويضم محكمة العدل الدولية.

رؤساء الرشطة يُقصد به رؤساء الرشطة األفارقة.

رئيس مستشاري الرشطة يُقصد به كبري مسؤويل الرشطة املعني داخل مفوضية االتحاد األفريقي لتنسيق عنرص رشطة االتحاد األفريقي يف مقر االتحاد 

األفريقي وتقديم املشورة والدعم الفنيني لقيادة االتحاد األفريقي ورؤساء عنارص الرشطة يف عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة بشأن جميع 

املسائل املتعلقة باألعامل الرشطية الدولية املعنية مبنع، وتسوية، وإدارة النزاعات، وجهود إعادة اإلعامر والتنمية بعد انتهاء النزاع يف إطار عمليات 

دعم السالم والعمليات الخاصة.

املفوضية يُقصد به مفوضية االتحاد األفريقي املؤسسة مبوجب املادة 20 من القانون التأسييس.

العنرص يعني العنرص املدين الحقيقي، أو عنرص الرشطة، أو العنرص العسكري أو عنرص خدمات الدعم.

القانون التأسييس يعني القانون التأسييس لالتحاد األفريقي املعتمد من قبل رؤساء الدول وحكومات الدول األعضاء يف منظمة االتحاد األفريقي يف 

مدينة لوم بتوجو بتاريخ 		 يوليو 2000.

العقيدة يعني عقيدة االتحاد األفريقي بشأن عمليات دعم السالم، والذي يتألف من تدوين للمبادئ واملامرسات والنهج األساسية التي توجه عمليات 

دعم السالم التابعة لالتحاد األفريقي، يف إطار منظومة السلم واألمن األفريقية، كجزء من هدف االتحاد األفريقي بتعزيز السالم، واألمن واالستقرار يف 

القارة األفريقية.
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املجلس التنفيذي يعني املجلس التنفيذي لوزراء الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي كام هو منصوص عليه يف املادة 0	 من القانون التأسييس.

البعثات امليدانية يعني عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة.

وحدة الرشطة املشكلة )FPU( هي وحدة رشطة متنقلة متحدة، تتألف من 60	 ضابط رشطة عىل األقل كل منهم مدرب ومؤهل للعمل كوحدة 

متسقة تتمتع بقوة التحمل والكفاءة والقدرة عىل فرض النظام العام بفاعلية وغري ذلك من العمليات الرشطية عالية املخاطر، حتى يف ظل بيئات 

عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة عالية املخاطرة. تعد وحدات الرشطة املشكلة قادرة عىل تقديم خدمات رشطية أكرث قدرة عىل االستجابة وأكرث 

ردعاً وفقاً إىل الوالية املكلفني بها، مبا يشمل حامية املدنيني وضامن السلم واألمن ألفراد االتحاد اإلفريقي والبعثات.

رئيس البعثة )HOM( يعني أكرب مسؤول سيايس يعينه الرئيس بصفته املمثل الخاص لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي لدى الدولة املضيفة لعمليات 

دعم السالم أو العمليات الخاصة )SRCC( ويتم تفويضه بسلطة ميدانية مفوضة لتقديم التوجيه االسرتاتيجي العام والتوجيه إىل بعثة ميدانية بجميع 

عنارصها، ومواردها وأنظمتها.

رئيس عنرص الرشطة )HOPC( يعني فرد رشطة برتبة عليا يتم تعيينه ومنحه السلطة املخولة للرئيس ملامرسة القيادة والسيطرة التشغيلية وتنسيق 

العمليات وإدارة عنرص الرشطة يف عمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة وهو أيًضا عضو يف فريق القيادة العليا للبعثة.

الدولة املضيفة يعني الدولة العضو املضيفة لعمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة.

حقوق اإلنسان هي الحقوق املتأصلة لجميع البرش، بغض النظر عن جنسيتنا، أو مكان إقامتنا، أو جنسنا، أو أصلنا القومي أو العرقي أو لوننا أو ديننا 

أو لغتنا أو أي وضع آخر. يحق لجميع البرش عىل قدم املساواة التمتع بحقوق اإلنسان دون متييز. جميع حقوق اإلنسان مرتابطة، ومتكاملة وغري قابلة 

للتجزئة.

ضابط رشطة فرد )IPO( يعني فرد رشطة وغريه من موظفي إنفاذ القوانني املعني للخدمة يف االتحاد األفريقي مبوجب انتدابهم من حكومة دولة عضو.

النزاهة يعني سمه االتصاف بالرشف والتمسك مببادئ أخالقية ومعنوية راسخة وتبني معايري مهنية وأخالقية دقيقة ومتسقة.

األعامل الرشطية الدولية يعني األعامل الرشطية يف دولة مضيفة، التي يتوالها ضباط الرشطة من غري مواطني هذه الدولة املضيفة تحت والية أو سلطة 

.)AUPOL( مفوضية السلم واألمن أو الجمعية العامة. يقصد بالعضو الفرد العضو يف رشطة االتحاد اإلفريقي

دولة عضو )MS( يعني دولة عضو يف االتحاد األفريقي حسبام تنص عليه املادة 	 من القانون التأسييس لالتحاد األفريقي.

مفقود أثتاء الخدمة هو وضع يُعلن فيه أن ضابطًا يف رشطة االتحاد اإلفريقي قد فقد أثناء الخدمة يف منطقة البعثة، ويتم اإلعالن بواسطة االتحاد 

اإلفريقي بناًء عىل توصيات مجلس التحقيق الذي تعقده سلطة مختصة تابعة لالتحاد اإلفريقي.

بعثة يعني بعثة ميدانية.
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منطقة البعثة يعني منطقة العمليات املحددة تحت مفهوم عملية بعثة ميدانية.

عنارص متعددة األبعاد يعني مجموعة تتألف من أكرث من عنرص واحد يف عملية دعم السالم أو عملية خاصة أو يف مقر االتحاد األفريقي.

منظمة غري حكومية )NGO( يعني منظمة ال تعد جزًءا من الحكومة وليست رشكة ربحية؛ وعادة ما يتم تأسيسها من قبل املواطنني، قد يتم متويل 

املنظامت غري الحكومية من قبل الحكومات أو املؤسسات أو الرشكات أو األفراد.

الرشطة  يعني املؤسسة الوطنية الرئيسية املعنية بإنفاذ القانون يف دولة عضو والتي تعد مسؤولة عن األعامل الرشطية، وقد تشمل مسؤويل الدرك، 

والهجرة، والجامرك وخدمات الحدود.

عنرص الرشطة يعني عنرص رشطة االتحاد األفريقي داخل مقر االتحاد األفريقي، أو عملية دعم السالم أو عملية خاصة وقدرات الرشطة املتعهد بها من 

قبل القوة االحتياطية األفريقية.

خبري رشطة يعني ضابط رشطة، أو ضابط سابق يف الرشطة أو مدين لديه معرفة ومهارة يف اإلدارة و/أو األعامل الرشطية الدولية يف البعثات امليدانية.

الدولة املساهمة بأفراد رشطة )PCC( يعني دولة عضو أبرمت مذكرة تفاهم مع االتحاد األفريقي بغرض املساهمة بأفراد رشطة واملعدات اململوكة 

للدولة واملوارد األخرى ليتم نرشها من أجل الخدمة يف عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد األفريقي.

هيئة األركان املهنية للرشطة يعني خرباء الرشطة املجندين عىل مستوى دويل والذين يستخدمهم االتحاد األفريقي عىل مستوى P2 وما فوق، والذين 

ليسوا من مواطني الدولة التي تستضيف عمليات دعم السالم أو العمليات الخاصة.

األعامل الرشطية وظيفة الجهة الحكومية املسؤولة عن منع الجرائم وكشفها والتحقيق فيها؛ وحامية األشخاص واملمتلكات؛ والحفاظ عىل القانون 

والنظام؛ والسالمة العامة؛ وتوفري أعامل رشطية تشغيلية وتنفيذية مرحلية، وتعمل عىل بناء القدرات ودعم تطوير الرشطة الوطنية أو غريها من 

مؤسسات إنفاذ القانون يف الدولة املضيفة للبعثات امليدانية لعمليات دعم السالم والعمليات الخاصة التابعة لالتحاد األفريقي.

السياسة يقصد بها، إال يف حالة النص عىل خالف ذلك، هذه السياسة املعنية باألعامل الرشطية الدولية تحت إطار عمليات دعم السالم والعمليات 

الخاصة التابعة لالتحاد األفريقي املكلف أو املرصح بها من قبل مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي أو من قبل الجمعية العامة لرؤساء دول 

وحكومات االتحاد األفريقي.

املهنية يعني الجمع بني جميع الصفات، مبا يف ذلك املهارات، والحكم السديد، ونكران الذات، والسلوك املهذب واملفيد، املتوقع من ضابط رشطة مدرب 

عىل أداء عمله جيداً.

الربوتوكول يعني الربوتوكول املتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي، بالصيغة التي اعتمدتها الدورة العادية األوىل لجمعية االتحاد 

األفريقي، يف ديربان، بتاريخ 9 يوليو 2002.

إدارة النظام العام يعني إجراءات الرشطة التي تهدف إىل تسهيل مامرسة السكان لحقوقهم األساسية دون أي إزعاج أو إعاقة غري مربرة ومنع 

التجمعات من تهديد السالمة العامة أو اإلرضار بها فعلياً يف ظل عمليات دعم السالم.
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السالمة العامة يعني األمن اليومي الذي يوفر الحرية الكاملة للحركة والغياب الفعيل للجرمية واالضطرابات يف إطار عمليات دعم السالم.

اآلليات اإلقليمية )REMs(/املجموعات االقتصادية اإلقليمية )RECs( يعني اآلليات اإلقليمية األفريقية املعنية مبنع وإدارة وتسوية النزاعات حسبام 

تنص عليه املادة 	 )ح( من الربوتوكول.

عنارص التخطيط اإلقليمي يعني عنارص التخطيط التي يتم وضعها تحت ترصف اآلليات اإلقليمية/املجموعات االقتصادية اإلقليمية من أجل التخطيط 

لعمليات منع وإدارة وتسوية النزاعات.

احرتام التنوع يعني التقدير، والقدرة عىل القبول، والتعايش والعمل مع مجموعة من األشخاص أو املوظفني من مختلف األعراق، واألصول اإلثنية 

والخصائص، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، املعتقدات الدينية، والسياسية والجنس، والتعليم، والوضع االجتامعي، والعمر، وامليول الجنسية 

واملوقع الجغرايف.

احرتام حقوق اإلنسان يعني تعزيز احرتام حقوق اإلنسان باعتبارها أحد األغراض األساسية لالتحاد األفريقي ورشطة االتحاد األفريقي، وذلك باستخدام 

جميع املوارد املوجودة تحت ترصف رشطة االتحاد األفريقي، مبا يف ذلك سلطتها األخالقية، واإلبداع الدبلومايس والنطاق التشغييل. ويشمل مساعدة 

الدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي، والتي تتحمل املسؤولية األساسية عن حامية حقوق اإلنسان ملواطنيها، لتحقيق املعايري املنصوص عليها يف اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان.

احرتام سيادة القانون يعد كل من رشطة االتحاد األفريقي وضباط رشطة االتحاد األفريقي مساءلني أمام القانون يف كل ما يخصهم من أنشطة وعمليات 

وقرارات.

سيادة القانون يعني مبدأ الحوكمة الذي ينص عىل كون جميع األشخاص، واملؤسسات والكيانات، سواء العامة أو الخاصة، مبا يف ذلك الدولة نفسها، 

خاضعني للمساءلة أمام القوانني التي يتم إصدارها علًنا ويتم تطبيقها عىل قدم املساواة والفصل فيها بشكل مستقل، والتي تتوافق مع القواعد واملعايري 

الدولية لحقوق اإلنسان. وهي تتطلب كذلك اتخاذ التدابري الالزمة لضامن االلتزام مببدأ سيادة القانون، والفصل بني السلطات، واملشاركة يف عملية صنع 

القرار، واليقني القانوين، وتجنب التعسف وتحقيق الشفافية اإلجرائية والقانونية.

األمانة العامة يعني عنرص رشطة االتحاد األفريقي املعني بتوفري الدعم اإلداري والسكرتاري إىل مجموعة الدعم االسرتاتيجي للرشطة.

عملية خاصة يعني بعثة ميدانية مفوضة أو مرصح بها من قبل مجلس السلم واألمن أو الجمعية أو غريها من هيئات االتحاد األفريقي املعتمدة 

املعنية بالسياسة، وتشمل البعثات السياسية، وبعثات املراقبة، والتحقيقات الخاصة يف الجرائم ضد اإلنسانية أو االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، 

أو جرائم الحرب، أو أوضاع الطوارئ املعقدة، أو بعثات العمل اإلنساين مثل الهجرة الجامعية لالجئني أو األشخاص النازحني داخليًا، أو حاالت الطوارئ 

املعقدة مثل عمليات االستجابة للكوارث أو إدارتها أو البعثات املعنية بأمور مثل الكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان والتي يتم اإلعالن عنها 

بهذا الوصف والتي تسببها أوبئة األمراض، أو الطقس أو الظروف املناخية مثل الزالزل، والفيضانات، والجفاف، واالنهيارات األرضية، والرباكني، وموجات 

الحر، إلخ.

فريق الرشطة املتخصص )SPT( يعني مجموعة من ضباط رشطة االتحاد األفريقي ممن لهم تخصص رشطي محدد، والذين يتم تعيينهم للخدمة يف 

عمليات دعم السالم والعمليات الخاصة كجزء من وحدة الرشطة املشكلة أو كتائب ضباط الرشطة األفراد بناء عىل طلب الرئيس.
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اللجنة الفنية املتخصصة لشؤون الدفاع والسالمة واألمن )STCDSS( يعني اللجنة الفنية املتخصصة لشؤون الدفاع والسالمة واألمن، وهي عضو تابع 

لالتحاد، ُمنشأة مبوجب املادة 4	 من القانون التأسييس.

االتحاد يعني االتحاد األفريقي حسبام تنص عليه املادة 	 من القانون التأسييس.

األمم املتحدة )UN( يعني املنظمة الدولية كام حددها ميثاق األمم املتحدة الذي تم التوقيع عليه يف 26 يونيو 945	 يف سان فرانسيسكو يف ختام 

مؤمتر األمم املتحدة بشأن املنظامت الدولية والذي دخل حيز التنفيذ يف 24 أكتوبر 945	، والغرض منه محدد يف املادتني 	 و2 من الفصل 	 من 

امليثاق.
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آلية االتحاد اإلفريقي للتعاون الرشطي أفريبول   
هيكل الحوكمة يف إفريقيا    AGA

منظومة السلم واألمن األفريقية    APSA
القدرة االحتياطية اإلفريقية    ASC
القوة االحتياطية اإلفريقية    ASF

منطقة املسؤولية    AOR
تقييم القدرة التشغيلية    AOC

االتحاد اإلفريقي    AU
مفوضية االتحاد اإلفريقي    AUC

رشطة االتحاد اإلفريقي    AUPOL
املعدات اململوكة للكتائب/الدولة    COE

رئيس مستشاري الرشطة    CPA
إجازة تعويضية    CTO

نائب رئٍيس مستشاري الرشطة    DCPA
فريق تقييم الرشطة املشكلة    FPAT

وحدة الرشطة املشكلة    FPU
رئيس البعثة    HOM

رئيس العنرص العسكري    HOMC
رئيس عنرص الرشطة    HOPC

ً األشخاص املرشدون داخليا    IDPs
ضابط رشطة فرد    IPO

مركز التحليل املشرتك للبعثة    JMAC
مركز العمليات املشرتكة    JOC

دولة عضو    MS
قدرة بدء البعثة    MSUC

منظمة غري حكومية    NGO
منظومة السلم واألمن    PSA

مستشار الرشطة    PA
مفوض الرشطة    PC

دولة مساهمة بأفراد رشطة    PCC
عنرص تخطيط   PLANELM

أفراد الرشطة املهنيون    PPS
فريق مساعدة وتقييم انتقاء أفراد الرشطة     PSAAT

فريق اإلدارة العليا للرشطة    PSMT
قدرة الرشطة عىل االنتشار الرسيع    PRDC

مجلس السلم واألمن    PSC
عملية دعم السالم    PSO

قسم عمليات دعم السالم    PSOD
REMs/RECs   اآلليات اإلقليمية/املجموعات االقتصادية اإلقليمية

املبعوث الخاص    SE
االستغالل واالنتهاك الجنسيان    SEA

فريق اإلدارة العليا للبعثة    SMMT
إجراءات التشغيل القيايس    SOPs

فرق الرشطة املتخصصة    SPTs
املمثل الخاص لرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي للدولة املضيفة    SRCC

اللجنة الفنية املتخصصة لشؤون الدفاع والسالمة واألمن    STCDSS
األمم املتحدة    UN

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة    UNSCR
عدم التسامح عىل اإلطالق    ZT

ت را ختصا ال ا / ر 
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•  القانون التأسييس لالتحاد اإلفريقي )2000(

•  الربوتوكول املتعلق بإنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي )2202(

•  منظومة السلم واألمن اإلفريقية )2002(

•  هيكل الحوكمة يف إفريقيا )		20(

•  ميثاق بانغول )	98	(

•  اإلعالن الرسمي مبناسبة الذكرى الخمسني الصادر عن الجمعية )3	20(

•  أجندة إفريقيا 2063 )5	20(

•  إطار السياسة العامة إلنشاء القوة االحتياطية اإلفريقية ولجنة األركان العسكرية )2000(

•  تقرير هيئة الخرباء املستقلة املعنية بتقييم القوة االحتياطية األفريقية وخطة العمل لتحقيق القدرة التشغيلية الكاملة بحلول عام 5	20، والصادر 

    بتاريخ 0	 ديسمرب 3	20 )تقرير غامباري(

•  تقرير هيئة الخرباء املستقلة املعنية بتأكيد التحقق والتصديق عىل القدرات االحتياطية املتعهد بها للقوة االحتياطية اإلفريقية، الصادر بتاريخ 7	 

    ديسمرب 7	20 )تقرير غامباري 2(

•  سياسة االتحاد اإلفريقي املعنية بإصالح قطاع األمن )3	20(

•  سياسة االتحاد اإلفريقي املعنية بالنريان غري املبارشة )2	20(

•  سياسة االتحاد اإلفريقي املعنية بإعادة اإلعامر والتنمية بعد انتهاء النزاع )2006(

•  سياسة االتحاد اإلفريقي املعنية بحامية املدنيني يف عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد اإلفريقي )4	20(

•  سياسة االتحاد اإلفريقي املعنية باملرشوعات رسيعة التأثري )5	20(

•  سياسة االتحاد اإلفريقي املعنية بدعم العمل اإلنساين والكوارث الطبيعية )5	20(

•  إطار وإسرتاتيجية االتحاد اإلفريقي بشأن السلوك واالنضباط لعمليات دعم السالم )4	20(

•  قواعد ولوائح العاملني يف االتحاد اإلفريقي )0	20(

•  القواعد واللوائح املالية لالتحاد اإلفريقي )4	20(

•  سياسة االتحاد اإلفريقي املعنية باملبلغني عن املخالفات يف عمليات دعم السالم )مسودة 4	20(

•  سياسة االتحاد اإلفريقي املعنية بالجنس )2009(

•  سياسة االتحاد اإلفريقي املعنية مبنع حاالت االستغالل واالنتهاك الجنسيني والتصدي لها يف عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد اإلفريقي

 )مسودة  4	20(

•  إعالن االجتامع الثامن العادي للجنة الفنية املتخصصة املعنية بالدفاع والسالمة واألمن واملنعقد يف الفرتة من 		 إىل 6	 مايو 5	20 يف شالالت 

   فيكتوريا بزميبابوي

•  إعالن االجتامع العارش العادي للجنة الفنية املتخصصة املعنية بالدفاع والسالمة واألمن واملنعقد بتاريخ 0	 يناير 8	20 يف أديس أبابا، إثيوبيا.

•  التقارير الصادرة عن املؤمتر األول ملجموعة الدعم اإلسرتاتيجي للرشطة )4	20 و6	20(

•  الجلسات الختامية الجتامع رؤساء الرشطة األفارقة يف الجزائر العاصمة )ديسمرب 5	20(

يقوم رئيس مستشاري الرشطة برصد االمتثال إىل هذه السياسة.

لالطالع عىل أي معلومات إضافية، تفضل باالتصال برئيس مستشاري الرشطة، عمليات دعم السالم، مفوضية االتحاد اإلفريقي، أديس أبابا، إثيوبيا.

جع ا ملر ا  / ش 

ل المتثا ا رصد   / ت 

ل التصا ا  / ث
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