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 من انتهاكات حقوق اإلنسان األمم المتحدة موظفي ُخّلوسياسة فحص 
 
 

 المحتويات:
 الغرض -ألف  
 النطاق -بـاء  
 األساس المنطقي -جيم  
 سياسةال -دال  
 اإلنفاذ -هـاء  
 الرصد واالمتثال -واو  
 السريان - زاي 
 المراجع - حاء 

  
 الغرض -ألف  

 ُخلّدومبوجئ دة ىل  حدد  سألمد  سدحددد  حتدد  ذد ا سياسة دمل سدئدة مل هسدة اسدمل سيد     دد  1-1
ضدددددةذة  سدددددومن  مددددا سحح ة دددددة. وُتددددول ساحاددددةلي هُ  ددددد  سياسة ددددمل سي  لسددددة. سيددددد   دددد   مبُتح

حدددد  سألمددد  سدحددددد  سيطلدددىل ىل  سيددددها سأللضدددةن سيددد    ددد ني له  دددوّح  مدددومن  يل دمدددمل    ’1‘
صدددة م مومنس ددة هسيح ددد ع للددت لدددج سئ  ددةئ  جدد س   جةة سددمل هاله سحح ة ددة. يلُتددةحول سيددده  
حلُتددددددول ساحاددددددةل هسيُتددددددةحول سيددددددده  ساحاددددددة ا هسححنددددددةن س  لددددددةن  ةئ  ددددددةئ  ذدددددد ا س دددددد س   هاله 

لل  شدددد دهس سألمدددد  سدحدددددد  سيطلددددىل ىل  سألحدددد س  سيدددد  ا  ادددد ول ىل  س دمددددمل    ’2‘ حح ة ددددة.  س
  ددددج سئ  دددةئ  جددد س   جةة سدددمل هاله سحح ة دددة. يلُتدددةحول سيدددده  حلُتدددول ساحادددةل هسيُتدددةحول سيدددده  

ُتددد  ساحاددة ا هسححنددةن س  لددةن  ةئ  ددةئ  ذدد ا س دد س   هس حح ة ددة.ا هلل  ُتومددوس لةددد س  حضددةن  ح
 سددةج سألمةحددمل سي ةمددمل يتمدد  سدحدددد    حشددةن ايسددمل يحئددة ا سد لومددة.ا مددا  ’3‘م لومددة. تس. صددلمل  

ع ادددددة  ئسدددد  تدددددئ ة. سيحةادددددسعا ههمدددددل ىلجددددد سنس. يدددددل   ئدددددة ا سد لومدددددة. سدح لُتدددددمل  ةيادددددلو  سي
 ُخلّدددوذ يل  تدددد اسد سة     دددةا وُتدددول ساحادددةلا مدددا لجددد  س دددح دسم ة   ل ددد س  حدددد  

 ح ة ة.يما س ح
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حتددد  سيوقسُتددمل سحلةيسددمل حطددةل ذدد ا ساجدد سنس. هل ة دد ة سدةطُتددا  ه ئددّ  سألذدددس  س ددد    1-2
 ما س حح ة ة. هسترتسطة ه  ه ةشئ سآليسة. سيالزممل يحةنس اي ّلويند  س ُ 

  
 النطاق -باء  

 يدد ا ُهجددد. ل لسددة. ه وسلددد محنةه ددمل مةطئُتددمل للددت سدددومن  مب حلددم حولسددة  ا  ةطئددع 2-1
مدددا  -سألمةحدددمل سي ةمدددمل  جب سدددل حولسدددة    سألمددد  سدحددددد  ةئ مدددومنا سدددسياسة دددمل سي سذةدددمل للدددت سخح

مبدددا حدددس   سي دددةملول      دددة.  -سددددومن  ه دددف سددددومن ا همدددا   ادددا سيددد   سي  دددا هسدددددحس  
 ا ه  سسة   هس حُتدسم   هسيح ة د م    هحش ذ ي(1)ونظ سياالج هسيئ  ة. سياسة سمل س ةصمل

  
 األساس المنطقي -جيم  

ا هسيةظددةم  سا سئ  هسأل ة ددا دددومنا سألمدد  سدحددد مدا مس ددةل  101متةتدسة مددل سدددة    3-1
ا هسيُتوسلددد سيحةظس سدددمل د  دد  سدادددظهي   ددف مدددومنا سألمةحددمل سي ةمدددمل هس دد سن سيُتدددة    سألمدد  سدحددددد 

دمدددمل سددحسدددمل سيدهيسدددملا هسيُتدددس  مب  دددمل هوُتدددو    ههسجئدددة   سأل ة دددسملا هم دددة ف سيادددلو  ددددومنا س 
مددا ذدد ا  وددةنسأل ة ددسمل يتمدد  سدحدددد  هسد ددة ف تس. سي ددلمل سألخدد ا للددت سيةدددو سيددوسئ    سيندد   

 ضد ةل حتلدا عسدل مومنس دة  دمللت م دة ف سي ندةن  هسدُتددئ  هسية سذدملا سألم  سدحدد  سيوقسُتملا  لح ج 
سألمد  هسيلادةل سا لس سدمل هسدسددسلي هحتحد    دمل  مبة   تيك   سدُت  هسد ة ىل سدوجو   خدةئ  سدُتد 

سياددالج هسألمددا سيدددهيس  هسوددرتسج وُتددول ساحاددةل م ةحددمل   ددول هح سذح ددة   ةظ ددمل ملح مددمل سدحدددد  
لددا    دد   سيةظدد  -سألمدد  سدحدددد  حموئ ددمل   ىلزةزذددة يو  ة ددةي ه ُتددل للددت لددة ع عسددل مددومنا 

ذ  له   سسددة   له س ددحُتدسم   له حشدد ذ  له سيح ة ددد ةئ سددم س دد ذ  هساجدد سن سيدد    دد   مبوجئدده سخح
مادددددددظهيسمل     ددددددد  وُتدددددددول ساحادددددددةل هسورتسم دددددددة ه ة ح دددددددة هسية دددددددو  ئدددددددة مدددددددا خدددددددالا  -م  ددددددد  

ي هميحةدل للدس   سئ  دةجل س د س   سي سةلاسيوود  سيحةظس سدمل سيد   ةح دول ىليس دة ه  جةئة دة ه وس دطح ة
حةدددة  لدددا سين ددد ا   سحح دددة  سيُتدددةحول سيدددده  حلُتدددول س ةة سدددمل س طدددف  له سيحدددوئ ا  ةين ددد  له  ة م

 ساحاةل له سيُتةحول سيده  ساحاة ي
للدت سألتد ةا سيد  ا  حدلدول سألمد  سدحددد  هيلحم د ما س ح ةئ س يحدةل  ة دمدمل    3-2

 سدددةج  ’1‘مل مدددة  لدددا  يددد دددمللت م دددة ف سية سذدددملا  طلدددىل سألمددد  سي دددةج همدددل ىلجددد سنس. مدددا لجددد   نة
مدددا سحح ة دددة. وُتدددول ساحادددةل   سد ولدددمل سيادددة ُتمل للدددت  لّدددوةن  حددددلس  حدددد  س ُ سيددددها سأللضددد

__________ 

عسل ح ة. مومنا سألمةحمل سي ةممل هلح س ذة ما  دف سددومن  ” ولسدومن“أل  س  ذ ا سياسة ملا  حض ا   ئف  (1) 
له   سدسدسل   اا سي   سي  ا هسدددحس ا سدادحُتدم   هيسدة له حملسدة للدت ودد سألم  سدحدد  سي ةمل    مُت  

  وسني
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ا له  ادد ول يل دمددمل حس ددةا سألمدد  سدحدددد مطةيئددمل سألحدد س  سيدد  ا  لحدُتددول  ة دمددمل    ’2‘سيةشدد   
 حُتددددد  ىل دددد سئس. تس سددددمل ه ل  ددددة لةددددد س  حضددددةن مب لومددددة. ىلمددددةحسملا  ئدددد   خددددوا س دمددددمل له  ددددو  

ىلحشدددةن ايسدددمل يحئدددة ا سد لومدددة. مدددا  ئسددد  تدددئ ة. سيحةادددسع    ’3‘ةدددول حس دددة  سيومدددة م سيددد    سّ 
سألمةحددددددددمل سي ةمددددددددمل يتمدددددددد  سدحدددددددددد ا ههمددددددددل ىلجدددددددد سنس. يدددددددددل   ئددددددددة ا سد لومددددددددة. لددددددددا  ددددددددلو  

 سد سة     ةا وُتول ساحاةلياسد تد 
  

 السياسة -دال  
 المبادئ  

مب حلددم حولسددة   ه  سسددة   سدحدددد  سألمدد  ةئ مددومنا سدد سة ددة  ةطئددع ل ددةيسىل تدد    سخح 4-1
هس حُتدسم   هحشد ذ  هسيح ة دد م  د ا  حددّح  لل   دول ذد ا سي  لسدة. محوس  دمل مدل  د   سدةظ دمل 

ا ه   ددددد لل  ح ةتدددت ل ضددددة مددددل سألمددد  سدحدددددد همئة   دددة للددددت سيةدددددو سدة دددوا للسدددده   مس ددددةل 
ُتدددةحول سيددده  حلُتدددول ساحادددةل س يح سمددة. سدة دددوا للس ددة   سيُتدددةحول سيددده  ل دددوا سوددرتسج سي

 هسيُتةحول سيده  ساحاة ا ه     مهة هسيحشاسل للت  و فمهةي
للددت سألحد س  سيدد  ا  حدلددول  ددمللت سألمدد  سدحدددد  هيضد ةل س ح ددةئ س يحدددةل  ة دمدمل    4-2

صددددة م سددددومن  مدددا  ُخلّدددو سة دددمل يندددد  ىل  سحح دددة  سألمةحدددمل سي ةمدددمل  دددح  د م دددة ف سية سذدددملا 
 ة ة. وُتول ساحاةليسحح 
له  ةشدد  ل  حدد   يل دمددمل   سألمةحددمل سألمدد  سدحدددد  ه ةئغدداا مددا وسددأ سدئدددلا ل   حددةئ  4-3

يُتددةحول سيددده  ساحاددة ي سسي ةمددمل   ددول محوئطددةت   سحح ة ددة. يلُتددةحول سيددده  حلُتددول ساحاددةل له 
له   سسةدده له  ادج سخحسددةئ حدد  هلةدددمة  ح دد  سألمدد  سي ددةج له سدومددم سدددمتهل يدده  دد سئس  ةخحسددةئ له لدد

  سلددا للددت ل دةح  دد  وةيددمل للدت وددد  مددة ىلتس  ددةل  ح دد  لل س دحُتدسمه له حشدد ا له سيح ة ددد م دها 
ا له  سألمد  سدحددد ادلو    لقةدةن خدمدمل  دة ُتمل   سيادون س د   حبُتده ىل سحدمل جةة سدمل له  . دد صددئ 

اللحُتدددة   دددمل سينددد   محدددوئ ا ي ددددلو  دددةل ذةدددة  س لدددةن له م لومدددة. لخددد ا  ةشدددئ ل دددئة ةت م ُتويدددمل 
مئةتددد   لدددا ط  دددع سين ددد  له س محةدددة  لدددا سين ددد  )  حئدددو  له  ة دددد(   سئ  دددةجل سحح دددة  يلُتدددةحول 

سيُتةحول سيده  ساحاة ا للت حنو حيوا  هل س حسنةن ذد س سيند   ألللدت  هلسيده  حلُتول ساحاةل 
 م ة ف سي نةن  هسدُتدئ  هسية سذمل سدشرتطملي

سألحدد س  سيُتددة م  مة ددة مددا  ُخلّددوا سأللضددةن سداددظهيسمل سي  ساددسمل لددا حددد   حد دد  سيددده  4-4
ا همددد ةل س دددحسنةن ذدددظ ن سألحددد س  ألللدددت سألمددد  سدحددددد س حح ة دددة.  ئددد   اددد سح   يل دمدددمل   

 م ة ف سية سذملا مبة   تيك سورتسج وُتول ساحاةل هس يح سج ئةي
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ألعضـــاء واألفـــراد واليـــات األمانـــة العامـــة ة المقدمـــة مـــن الـــدول اتعزيـــز التعهـــدات ال طي ـــ   
 المعنية بتبادل المعلومات ألغراض الفحص

سألمد  ُ دئ  سي سغمل سيوسئ   حس ة  لا   عسدل سدادحةدس. هسي  لسدة. تس. سي دلمل مبدومنا  5-1
ا مبدة حس ددة سدادحةدس. هسي  لسدة. سيدد   طلدىل ىل  سيددها سأللضددةن  اد سمل مدومن  يل دمددمل سدحددد 

 يسدحدد سألم    
صــيغة اســالة موجهــة دلــا الــدول األعضــاء بطلــد تعيينــات ألفــراد  مــن البســي الــزي  

 (:من المدنيينالرسمي أو 
ل   ُخلّددوسيحم ددد مددا ×××  ددو  سألمةحددمل سي ةمددمل لل  ومددخ لحدده  دددخ    ماددظهيسمل و ومددمل  

حس دة م تخ  ا سه ما سا سحملا همدا لحده   عضدل   سيو در سيد سذا يلحدُتسدع له س ة  دمل 
 ح لددددع  ددددم  ج ميددددمل جةة سددددمل له ل  سحح ددددة  يلُتددددةحول سيددددده  حلُتددددول ساحاددددةل له سيُتددددةحول 
سيده  ساحاة ي ه  وةيدمل سد سّةد  س ةمد   يلحدُتسدع له س  دةج له س ة  دمل حس دة  ح لدع 

 ُتددددد  م لومددددة. لددددا ×××  ددددم  ج ميددددمل جةة سددددمل ه،  دددد  ىل سحددددح  ا  ُطلددددىل ىل  و ومددددمل 
××× .( له س ة  ددددة. تس. سي دددددلملي ه ُطلددددىل ل ضدددددة ىل  و ومدددددمل سيحدُتسددددع )سيحدُتسُتدددددة

 ح لددددع  حددددوئط  ا سد سةدددد ا  ددددم  س لددددةنس. حبددددع م تدددددس ة سد ددددة  مل للددددت لدددددج ل ل   ددددة 
يُتدددددةحول سىل  سحح ة دددددة.    ددددت  ةين دددد  له  ة محةدددددة  لددددا سين ددددد ا   سئ  ددددةجل ل  لح دددددةا 

 سيده  حلُتول ساحاةل له سيُتةحول سيده  ساحاة ي
سألمددد  سدحددددد  طلددىل ىل  سألحددد س  سيددد  ا   سددة   سيددددها سأللضدددةن له  ادد ول يل دمدددمل    ُ  5-2

 للت سيةدو سيحة  ” ت ة   تس سمل خةصمل  ةألح س “ م  صنمل ت  سمل س حسنةن 
 صيغة لشهادة ذاتية خاصة بجميع األفراد: 
للس دددةي لتددد د  دددمحت ، لئ  دددىل ل  ج ميدددمل جةة سدددملا له لُ  ح دددر جب ميدددمل جةة سدددمل له وو  دددر  

هلتدددد د  دددددمحت  دددددف محدددددوئ ا  ةين ددددد  له  ة محةدددددة  لدددددا سين ددددد ا   سئ  دددددةجل ل  سحح دددددة  
 يلُتةحول سيده  حلُتول ساحاةل له سيُتةحول سيده  ساحاة ي

    حاىن    ُتد  ت ة    ح لع  ةينُت   سياة ُتمل يت ئةجل سيحةيسمل  ييييي 
ا واددئ ة هلةدددمة  اددحل ج سألمدد ا 2-5ه  1-5 ددوز   ددد   سي ددسغمل سيددوسئ     سينُتدد     5-3

مددددا لجدددد  سيحم ددددد مددددا س ددددحسنة  ة يلشدددد  اسية وت  سيدددد    ُتحضددددسه سدحطلئددددة. سألخدددد ا د حلددددم 
مادحةدس. س  دحُتدسجا تد  طمل س وحندةه جبدوذ  ذد ا سي دسغملي ه ةظد  سين  دع سي ةمد  سدشدةئ ىليسده   

سيحشدددغس  سدوودددد  هل هس.     سنسدددمل   دددد   ساصددددسئس. سا سئ دددمل سحلةيسدددمل هىلجددد سنس. 1-6سينُتددد   
حدد   حضد سة ة سيحوجسه سد ةقلمل سألخ ا للت حطةل سألمةحدمل سي ةمدمل مبدة   ند  سيُتسدةج ىلتس يد ج سألمد  
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-4سد لومددة. سدح لُتددمل  ةياددلو     ددةا وُتددول ساحاددةلي هُ اددح دج سدئددة مل سدشدد ويمل  ددةينُت س. 
 د ي م ةح ي  لسة. سين  5هسألو ةج سيوسئ     سين    4-4ىل   1
 مخدد  عسددل م وحددة. سألمةحددمل سي ةمددمل سيدد   حد دد  ماددظهيسمل س خحسددةئ هسيح سدد  هس  ددحُتدسج  5-4

مددا  ئسدد   -هسيةشدد  هسيح ة ددد   دد  س لحئددةئ سد لومددة.ا مبددة حس ددة سدحم سددمل مددا ايسددمل يحئددة ا سد لومددة. 
ةا وُتدددول حس دددة  ح ددد   ادددلو  سألحددد س  له عةلدددة. سددددومن  سدددد  ُتئ     ددد -تدددئ ة. سيحةادددسع 

ساحاددددةلي ه لددددح   م وحددددة. سألمةحددددمل سي ةمددددمل سدةوطددددمل مباددددظهيسمل سخحسددددةئ سألحدددد س  يلومددددة م سي لسددددةا 
م لومة. لا  لو  سألح س  سيادة ع    دةا وُتدول ساحادةل ه اح  مد ة ه مخد ذة   د  س لحئدةئ 

يشد ة س.  ة لح ة ا لةد س  حضةنا للدت سد لومدة. سدُتدمدمل مدا سيددها سأللضدةن هسدادح د  مدا س
حئددة ا سد لومدددة.  ة  دددمل يتمةحدددمل سي ةمدددمل يسي س سددمل يتحددد س ا مبدددة   تيدددك سد لومددة. سدادددحُتة  مدددا ايسدددمل 

 يتم  سدحدد ا ما  ئس  تئ ة. سيحةاسعي
 

ــوالفريــا العامــت التــابع لامانــة العامــة لامــم المتحــدة المعنــي بفحــص ال   مــن انتهاكــات  ُ ّل
 حقوق اإلنسان

مدا سحح ة دة. وُتدول ساحاددةل  لّدو دة ل يتمةحدمل سي ةمدمل م دت  ندد  س ُ    حدو  ح  دع لةمد 6-1
سيادددةمسمل حلُتدددول ساحادددةلا سألمددد  سدحددددد   رتل ددده مشدددةئ ملا م حدددىل ىل سئ  سددددوسئ  سيئشددد  مل همنومدددسمل 

ىل سئ  سيددل  سدسددس  )تد ئمل سددومن  سدسددسح ا  اد  سيح سسةدة.   مةةصدىل سا سئ  سي لسدة  ههمت َّ  حس
ادددلو  هس حضدددئة (ا هىل سئ  ل لسدددة. وندددظ سيادددالج )م حدددىل سيشدددظهل سي اددد   مل هتددد ئمل ههودددد  سي

سيش طمل(ا هم حىل سيشظهل سيُتةحوحسمل هم ة دىل لخد ا تس. صدلملا موسصدلمل سي  د  سيد    ضدطلل  ده 
ُتسددة   ىل سئ  ل لسددة. س ةمددل يمددا سحح ة ددة. وُتددول ساحاددةل  لّددوسين  ددع سي ةمدد  سد ددت  نددد  س ُ 

سياسة دمل هسيةظد  ذد ا ل  سدسددس ي ه دو   حدو  سين  دع سي ةمد  ئصدد  ةنسد  ونظ سياالجاىل سئ  سيد
  سحلةجددمل ىل  ىلصدددسئ  وجس ددة.  وُتددمل هصددسة مل ذدد ا سيحوجس ددة.ا واددىل مُتحضددت سحلددةاا للددت 
حندددو  حدددسخ ز ددددة    طدددو   سدئددددة مل س دددد     سياسة ددددمل سي سذةدددملي ه حددددو  سين  دددع سي ةمدددد   لددد   ةنسدددد  

  ُت  دد  لة ددة ىل   ةدددمل سياسة ددة.   دددد سحُتضددةن سقددت لشددد  تدد  س مدددا سياسة ددمل هس ح  سمدد ة ه ُتدددد 
  خوهلة وّس  سيةنةتي

 
دنشاء الية لتبادل المعلومات في األمانة العامة، من قبيـت بـبتات التنسـيا، لغـرض تعزيـز   

 من انتهاكات حقوق اإلنسان ُ ّلوفحص ال
ةشدددددم مبوجدددددىل سينددددد    7-1

ُ
 دددددالوسة. هساجددددد سنس. صدددددسة مل سي 1-6 حدددددو  سين  دددددع سي ةمددددد  سد

سألخدد ا آليسددمل يحئددة ا سد لومددة.  ة  ددمل يتمةحددمل سي ةمددمل يتمدد  سدحدددد ا مددا  ئسدد  تددئ ة. سيحةاددسع 
ا مددا لجدد      دد   ئددة ا سد لومددة. سدح لُتددمل  اددلو  سد تددد اسد سة    لخدد ا له ل  ايسددمل مةة ددئمل
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مل  ة خحسددددددةئ هسيح سدددددد   دددددةا وُتددددددول ساحاددددددةلي ه ُةحظدددددد  لل  اددددددةلد ذددددد ا سآليسددددددمل س  ددددددة. سد ةسدددددد
هس  دددددحُتدسج هسيةشددددد  هسيح ة دددددد   سألمةحدددددمل سي ةمدددددمل حس دددددة  ضدددددطلل  ددددده مدددددا ل لسدددددة.   دددددل ه ُتسدددددس  

ذ  مدددا ُخلّدددو لدددا ط  دددع سيح ه دددد  ةد لومدددة. تس. سي دددلمل لدددا سألحددد س  سيددد  ا  ندددد   اسد لومدددة.
سيُتدددئس. س حح ة دة.ا مبددة   تيددك واددىل سيطلددىلا ه ُتدددئ مددة   ددول ماددحطةلة   وددده  سدددوسئ  ه 

سياددةمسمل حلُتددول ساحاددةل  دددهئ حمددوئ   سخدد  سألمدد  سدحدددد  سيُتة  ددملي ه ح دد  لل  ضددطلل منومددسمل 
سألمدد  ذدد ا سآليسددمل حس ددة عدد   ددلو  سد تددد اسد سة     ددةا وُتددول ساحاددةلا  ةلحئةئذددة ج ددةز 

 ددالن سألهيو ددمل ىلسدئد سددمل سي س ددد    ددةا وُتددول ساحاددةلي ه ح دد  ل ضددة لل  دد     سد ولددمل سدحدددد  
 يح سسةة. سا سئ  سي لسة يل دحس  ه  اا سي   سي  اي

 

 العامة تعزيز واجهة االتصال بين قواعد بيانات السلوك واالنضباط علا نطاق األمانة  
ىلحشدددةن هسج دددمل س  دددةا   ةئغدددا لل  وسصددد  سين  دددع سي ةمددد   طدددو   س  دددو  سي سذةدددمل سي سمسدددمل ىل  8-1

سياددلو  هس حضددئة  سيدسخلسددمل سحلةيسددمل سدحةوددمل   سألمةحددمل سي ةمددملي ه دد   حمّاددةمل  دد   وسلددد  سةحددة. 
سحل وا للت سد لومة. سدح لُتدمل  دةين   سيد    ةح دا خدمحده    ئس  ذ ا س  و  ذو ز ة    ساف 

لود م وحة. سألمةحمل سي ةممل أل ئةجل   دو  ىل   دون سيادلو ا لمدةج سد وحدة. سألخد ا لةدد  سةم دة 
ح ة دددي ه   ددد مددا ىل ددالن س لحئددةئ سيوسجددىل حل ة ددمل  دد  مل ه  ةمدد   دد   ةلددد  مددا  ة  ددحُتدسج له سي
  وسلد سيئسةحة.ي

 
 زيادة التوعية بسياسة األمانة العامة لامم المتحدة  

سيحدد سج سدةظ ددمل  ددةورتسج سيُتددةحول سألمدد  سدحدددد   ةئغددا لل  ُ لددا  ومددومج للددت عسددل تدد  ةن  9-1
ده  ساحاددة  ه     مهددة هسيحشدداسل للددت  و فمهددةا مبددة   تيددك سيددده  حلُتددول ساحاددةل هسيُتددةحول سيدد

  سخحسددددةئ مومنس ددددة ه  سسددددة   هس ددددحُتدسم   هسيح ة ددددد م  دددد  سد ةئ ددددة. سيدددد   حئ  ددددة لددددا ط  ددددع 
ذدد ا سياسة ددمل ه  مدد ة هسيدددهئ سأل ة ددا سيدد    ندددوا ىلحددة   سيدددها سأللضددةن  هحشدد ذ ي ه ح دد 

سألمدد  له  ادد   ئدد  يل دمددمل     سددّة   دددومن  سيدد  ا س ُخلّددو حدددح  للس ددة سيُتسددةج  دده   حددد  
 ما س حح ة ة.يسدحدد  

ل ضدة  دةيحئلسع لدا  و  ة دة ل دوا سيحد سج سد تدد  هسد دةئ ا حبُتدول سألمد  سدحددد   ُتوج  9-2
مدددا ذددد ا سياسة ددددملا   عسدددل سيومددددة م  5ساحادددةلا لدددا ط  ددددع ىل ئس  سي دددسغمل سيدددوسئ     سيندددد   

 لا لة ةيسيشة    سي    
 
 



  

 

8 16-00169 

 

 
 اإلنفاذ -هاء  

حتحنظ سدةظ دمل  دةحلعا   وةيدمل س حشدةح ة سيالودع  سدةج  هيدمل لضدو له حد    حُتدد   سةحدة.  10-1
  س دددةت  ا ح لدددع  حدددوئ   دددة ع   جددد س   له سحح ة دددة. يلُتدددةحول سيدددده  حلُتدددول ساحادددةلخةط دددمل 

ةظس ددا سدةطئددعي ه ددوز سيطلددىل ساجدد سن سدةة ددىل مبددة  حنددع مددل ساجدد سنس. سد  ددوا ئددة هساطددةئ سيح
 (2)س ةصملي وطا للت حنُتح ة  لة   مومنس ة سد سة  ىل  سيللت سينوئ ىل  سيدها سأللضةن سيُتسةج 

  
 الرصد واالمتثال -واو  

11-1  
ُ
ددد حددو  سين  ددع سي ةمدد  سد  وجسدده  ةنسددد  ذدد ا سياسة ددملي ه ُتدددج سين  دددع  6م مبوجددىل سيندد   ةش 
تدد  س سقددت لشدد    ةددمل سياسة ددة. سيحة  ددمل يتمدد  سي ددةج   ددد سحُتضددةن سي ةمدد   ُت  دد س لددا سيحةنسدد  ىل 

 يوائ ة  ُ ا هجو  م هئ  ي    تيكوّس  سيةنةتا هحس ة   د  ةللت  خوهل
  

 السريان -زاي  
  ئدل    ةل ذ ا سياسة مل    ةئ خ سلح ة ذة ما  ةمل سياسة ة.ي 12-1
  

 المراجع -حاء  
تس. سي ددلملا  ةي ددسغمل سيدد    ددول  ددد سد سةئ ددمل سيحوجس ددة.  حضدد ا سد سجددل هسياسة ددة. ه  13-1

ُلددددّدير له ُجئّددددر ئددددة   صدددددسئس. له  دددد سئس. له هقددددة ع  وجس سددددمل ىل سئ ددددمل تس. صددددلملا هسيدددد   ح دددد  
 للت  ئس  سد ةا   سحل    مة  لاا هم  ة     س لحئةئ لةد  ةنس  ذ ا سياسة مل

 • ST/SGB/2012/1 -  سيةظةج سأل ة ا يل ومن 
 • ST/SGB/2011/1 -  سيةظةج سا سئ  يل ومن 
 • ST/SGB/2002/13 -  هوُتو    ههسجئة   سأل ة سمل سألم  سدحدد م    مومنا 
 • ST/SGB/1999/13 -  .ةيُتددددةحول سألمدددد  سدحدددددد  حشدددد   سألمدددد  سي ددددةج  شددددمل  ُتسّددددد  ددددوس 

 (1999اجلال اط   6سيده  ساحاة  )

__________ 

له سيةظدةم  دحدد  سألم  س  وةيمل حشون ل   ضةئجل    ذ ا سياسة مل هسي  و  سيحةظس سمل يل ةظ ملا   س ةل  (2) 
سا سئ  هسأل ة ددددا يل ددددومن  له ساصدددددسئس. له سيُتدددد سئس. سا سئ دددددمل يل س ددددة. سيحشدددد   سملا   ددددول سيغل ئددددمل هلددددد ا 

 سي  و  هسيُت سئس.ي
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 • ST/SGB/2003/13 -  ةصددددددمل يلد ة ددددددمل مددددددا س  ددددددحغالا س ةاددددددا هس لحدددددددسن سيحدددددددس ف س
 س ةاا

 • ST/SGB/2002/9 -  سيُتوسلدددددد سيحةظس سددددددمل د  دددددد  سداددددددظهي   دددددف مددددددومنا سألمةحددددددمل سي ةمددددددمل
 هس  سن سيُتة    مب  مل هوُتو    ههسجئة   سأل ة سمل

ُاددةن يمل س ةة سددمل دددومنا  - 93ا66 دد سئ س   سددمل سي ةمددمل  • 
هخ س  ددة سألمدد  سدحدددد   شددمل سد

 (2012 ةحول سي ة ا ةة    13سدوحد ا      ة. )
 شدددمل سلح دددة  سيح دددد ال. سدُترتودددمل للدددت مددد      - دددةن  267ا61 ددد سئ س   سدددمل سي ةمدددمل  • 

)س دددد ن سي ةيددددأ(  19ا61سيحنددددةذ  سية وتجسددددمل   ددددسغح ة سيددددوسئ      دددد سئ س   سددددمل سي ةمددددمل 
 (2007اجلال اط   24)

 شدددددمل وُتدددددول ساحادددددةل   سيئ  دددددة. سدح ةملددددددمل  2005ا24 ددددد سئ سألمددددد  سي دددددةج ئ ددددد   • 
 (2005 ش  ا سألهاال حو    26)

 (2008و   سلا وحسه  25 شمل سيح ةم  ) 2008ا24  سئ سألم  سي ةج ئ    • 
سيادددةمسمل حلُتددول ساحادددةل هىل سئ  ل لسدددة. سألمددد  سدحدددد  سياسة ددمل سدشدددرت مل  دد  منومدددسمل  • 

  هىل سئ  تددددظهل سالددددالج  شددددمل وُتددددول ساحاددددةل  ونددددظ سياددددالج هىل سئ  سيدددددل  سدسدددددس 
 2011ل لسة. سياالج هسيئ  ة. سياسة سمل ي ةج 

يئدد ا سي ةة ددمل سيوسجئددمل   م سلددة  وُتددول ساحاددةل لةددد  ُتددد   لدد  سألمدد  سدحدددد   سة ددمل  • 
 (2011ىل   وس. لمةسمل  ف  ة  مل يتم  سدحدد  )سألم  سدحدد  

ج سدح لُتدددددمل  ح  ددددس   ة دددددمل سألطنددددةا سدحضددددد ئ ا مدددددا  سة ددددمل ىل سئ  ل لسدددددة. ونددددظ سيادددددال • 
سألمددد  سدحددددد  سية سلدددة. سدادددلدمل هم سلدددة  وُتدددو    ه دددمم   دددالمح   مددد ا ل لسدددة. 

 (2009و   سلا وحسه  1حلنظ سياالج )
 ”سياالجو ن ظمل سألم  سدحدد  حنا مومنا “ • 
يلشدددد ل مدددد  سدحدددددد  سأل   ددددمل اىل سئ  سيدددددل  سدسدددددس ا يسدددد  ىل سئ  ل لسددددة. ونددددظ سياددددالج • 

 2010سأله ط ي ةج 
 2012مئة مل  وجس سمل لةممل يلاةمل سداةمه   ُتوس. ي ةج  • 
سيحشددددغس  سدووددددد  ا سئ  ل لسددددة. ونددددظ سياددددالجاىل سئ  سيدددددل  سدسدددددس   شددددمل ىلجدددد سنس.  • 

دخلدددمل   مددد     سيحندددةذ  سية وتجسدددمل سد مدددمل  ددد  
ُ
 ةنسددد    دددد ال. سيادددلو  هس حضدددئة  سد
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هسيئلددددسل سدادددةمهمل  ووددددس. )ىل سئ  ل لسدددة. وندددظ سيادددالجاىل سئ  سيددددل  د  سألمددد  سدحدددد
 (2011ا1سدسدس ا 

 وجس ددة.  شددمل سداددة   سيحم  ئسددمل سدح لُتددمل  ضددئة  سيشدد طمل سددددحس  هسددد س ئ  سي ادد      • 
 (2003ا994ا )ىل سئ  ل لسة. ونظ سياالجاسيُش ئمل سي ا   مل

 سدح لُتمل  ضئة  سيش طمل سددحس  هسد س ئ  سي ا     وجس ة.  شمل سداة   سيحم  ئسمل  • 
سدوحدد ا مدل ل لسدة. وندظ سياددالج )ىل سئ  سألمد  سدحدددد  مئدة مل  وجس سدمل يضدئة  تد طمل  • 

 (2006ا135ا ل لسة. ونظ سياالجات ئمل سيش طمل
ل لسددددة. سياددددالج )ىل سئ   مئددددة مل  وجس سددددمل  شددددمل هودددددس. سيشدددد طمل سدشدددد َّلمل سدوحددددد  مددددل • 

 (2006ا15ا ونظ سياالجات ئمل سيش طملل لسة. 
  سألمدد  سدحدددد  ىلجدد سنس. سيحشددغس  سدووددد   شددمل ىلجدد سنس. سخحسددةئ هس ددحُتدسج مددومنا  • 

اتسئامددددةئح  25ونددددظ سياددددالج هسيئ  ددددة. سياسة ددددسمل س ةصددددمل )   ددددة. تدددد ئمل سيشدددد طمل ه 
2011) 

   ىلجدددد سنس. سيحشددددغس  سدووددددد   شددددمل  ُتسددددس  حدددد س ا مددددئة  سيشدددد طمل أل دددد س  س دمدددددمل • 
 (2011ا18حلنظ سياالج هسيئ  ة. سياسة سمل س ةصمل )سألم  سدحدد  ل لسة. 

ىلجدددد سنس. سيحشددددغس  سدووددددد   شددددمل  ُتسددددس  سيُتدددددئ  سيحشددددغسلسمل يوودددددس. سيشدددد طمل سدشدددد َّلمل  • 
 (2012ا11حلنظ سياالج )سألم  سدحدد  ل لسة. أل  س  س دممل   

 


