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 اإلنساناحلماية يف إطار املنظىمة الىطنية حلقىق آليات 

زن إَؼاح ملانة •
أ
لُاثيا)و( فلرة الحماَة)ل

 
فٍ إطار المنظًمة الًطنُة لحقًق اإلنسان، فإن ىذه الًرقة ( ا

 :الجالُةالجساؤلت ثسػٌ لإلزابة غلٌ 

ول•
أ
 ما ىٍ المنظًمة الًطنُة لحقًق اإلنسان؟ :الجساؤل ال

لُات الحماَة الًطنُة لحقًق اإلنسان؟ :الجساؤل الدانٍ•
 
 ما ىٍ ا

لُات الحماَة)ما ىٍ ملانة  :الجساؤل الدالح•
 
داء الًطنٍ غلٌ نيذ حقًق اإلنسان؟( ا

أ
 فٍ سُاق ال

ساسُة للمنظًمة الًطنُة لحقًق  :الجساؤل الرابع•
أ
 اإلنسان؟ما ىٍ المقًمات ال



 ما هي املنظىمة الىطنية حلقىق اإلنسان؟: التساؤل األول

 (:المنظًمة الًطنُة لحقًق اإلنسان)مفيًم •

لُووات الجووٍ ثؼووم  غمووًم 
 
الجصوورَػات والوورؤال والسووجراثُرُات الًطنُووة المػنُووة بحقووًق اإلنسووان، إلووٌ زانوون ال

ي انجيوواك محجموون ليووا موو  قاوون السوول ات الػامووة 
أ
و )احجراميووا فووٍ مًازيووة ا

أ
و ثصوورَػُة، ا

أ
و قؼوواةُةثنفُذَووة، ا

أ
، ا

فراد
أ
و ال

أ
و الرماغات، ا

أ
 .المؤسسات الخاظة، ا

 



 ما هي آليات احلماية الىطنية حلقىق اإلنسان؟: التساؤل الثاني

ساس ما َلٍَمل  
أ
دبُات حقًق اإلنسان إنما ثصمن م  حُح ال

أ
لُات الحماَة الًطنُة وفقًا ل

 
ن ا
أ
 :القًل با

ولً •
أ
وػاع حقًق اإلنسان: ا

أ
 .الرقابة غلٌ ا

لُات النجعاف لحقًق اإلنسان: خانُاً •
 
 .ا

لُات المحاساة : خالداً •
 
 .والصفافُة( المساءلة)ا

 



 آليات الرقابة ػلً أوضاع حقىق اإلنسان: أولا 

 الرقابة السُاسُة•

 .الرقابة الصػاُة•

 .الرقابة القؼاةُة•

 .الرقابة المسجقلة•

 .الرقابة الحلًمُة•



 الرقابة القضائية

 -وثصمن

 .الرقابة القؼاةُة غلٌ دسجًرَة القًانُ •

 .الرقابة القؼاةُة غلٌ ثعرفات اإلدارة•

وػاع حقًق اإلنسان للمسرًنُ  والمحجرزَ •
أ
 .الرقابة القؼاةُة غلٌ ا



 :آليات الرقابة املستقلة ػلً أوضاع حقىق اإلنسان
 -وثجمدن

نص ة اللرنة )
أ
 :غلٌفٍ الرقابة ( اإلنسانالًطنُة لحقًق با

 .مًاقع الػمن•

 .سل  الػمال•

 .العحُة، والمرامز المسجصفُات•

مام  •
أ
 .والحجرازالسر  ا



 :آليات الرقابة احلكىمية
 -وثجمدن

لُات •
 
 وثصمنفٍ وزارة الجنمُة اإلدارَة والػمن والصؤون الزجماغُة، الرقابة با

السالمة والعحة المينُة فُيا الرقابة غلٌ مًاقع الػمن والصرمات وسل  الػمال الجٍ ثسجيدف الجدات م  ثًافر مج لاات 
زًر الػمال 

أ
غمن إدارة الػمن، قسم ثفجُش الػمن، قسم العحة والسالمة )والمًاظفات الم لًبة فٍ سل  الػمال، وحماَة ا

 (.المينُة

لُات الرقابة فٍ وزارة الداخلُة•
 
 :وا

وػاع حقًق اإلنسان للمسرًنُ  والمحجرزَ  المػجمدة فٍ إدارة حقًق اإلنسان بًزارة الداخلُةم  خالل 
أ
لُة رظد وثقًَم ا

 
 .ا



 .آلية النتصاف حلقىق اإلنسان: ثانياا 
لُة النجعاف القؼاةُة•
 
نًاغو المخجلفة) :ا

أ
 (.اخجعاص القؼاء بدرزاثو وا

لُة النجعاف المسجقلة•
 
 والجماساتفٍ الجػامن مع ضلاوال ( اخجعاص اللرنة الًطنُة لحقًق اإلنسان) :ا

بالسل ، والخدمات العحُة، والؼمان الزجماغٍ، والػمالة )، والمجػلقة (مًاطنُ  ووافدَ )الرميًر 
 (.الًافدة، والرنسُة وغُرىا

لُة النجعاف الحلًمُة•
 
اخجعاص إدارة غالقات الػمن، وقسم الصلاوال والجحقُقات، إدارة حقًق ) :ا

 .الرميًر المجػامن مع من منيما والجماسات، فٍ الجػامن مع ضلاوال (اإلنسان

 



 والشفافية( املسائلة)آلية احملاسبة : ثالثاا 

لُة •
 
و إساءة اسجػماليا، فٍ مًازية ظًاىر  :المحاساة والمساةلة فٍ إطار الًظُفة الػمًمُةا

أ
الجػسف فٍ اسجخدام السل ة ا

لُاثيا القانًنُة المػجمدة، الجٍ ثًظفيا السل ات المػنُة
 
دَاُة وا

أ
 .حُح ثنيغ فٍ مًازيجيا المسؤولُة الجا

لُة ملافحة الفساد والصفافُة•
 
حققت دولة ق ر مراثن مجقدمة غلٌ مسجًال الدول الػربُة فٍ ملافحة الفساد، وذلك وفقًا  :ا

ن المرمز المجقدم 
أ
مد الجقرَر ا

أ
لجقارَر ثنافسُة القجعادات الػربُة للسنُ  الفاةوجة والذي َعدره ظندوق النقد الدولٍ، حُح ا

طر مؤسسُة فاغلة، وثجمدن
أ
 :الذي حققجو دولة ق ر إنما زاء نجُرة الريًد الحلًمُة الجٍ اػ لػت بيا ا

 .بمرمز حلم القانًن وملافحة الفساد•
 .والصفافُةوىُئة الرقابة اإلدارَة •

 



يف سياق األداء الىطني ( آليات احلماية)ما هي مكانة : التساؤل الثالث
 ؟ػلً نهج حقىق اإلنسان

داء الًطنٍ لحقًق اإلنسان
أ
 مسجًَات ال

ول•
أ
 (.إقرارىا)الغجراف بحقًق اإلنسان : ا

 احجرام حقًق اإلنسان: خانُاً •

 .الجملُ  م  ممارسة حقًق اإلنسان: خالداً •

 حماَة حقًق اإلنسان: رابػاً •

 .الصرامات/ الجػاون الدولٍ: خامساً •

 



 
ول•
أ
و النؼمام إلٌ الثفاقُات الدولُة لحقًق اإلنسان، والنط م  خالل (: إقرارىا)الغجراف بحقًق اإلنسان : ا

أ
المعادقة غلٌ ا

 .غلٌ حقًق اإلنسان فٍ الدسجًر 

ي غمن َصلن انجيامًا لحقًق اإلنسان غلٌ : احجرام حقًق اإلنسان: خانُاً •
أ
امجناع السل ات الػامة فٍ الدولة غ  القُام با

و النجقاص منيا
أ
 .اخجالفيا، سًاء بمعادرة ىذه الحقًق ا

، وما ثرسُو م  (إدارَة)م  خالل ما ثجخذه الدولة م  ثدابُر ثصرَػُة وإزراةُة : الجملُ  م  ممارسة حقًق اإلنسان: خالداً •
طر ثًغُة وثدقُف بقُم وماادئ 

أ
لُات وىُامن مؤسسُة فٍ مرال حقًق اإلنسان، وا

 
سُاسات غامة، واسجراثُرُات وطنُة، وا

 .حقًق اإلنسان

ي انجياك : حماَة حقًق اإلنسان: رابػاً •
أ
مُ  حقًق اإلنسان واحجراميا فٍ مًازية ا

أ
لُات الجٍ ثؼم  ثا

 
م  خالل ثًفُر ال

فراد، والرماغات، والمؤسسات الخاظة
أ
 .محجمن ليا م  قان السل ات الػامة، وال

 .الصرامات مع الريات اإلقلُمُة والدولُة المػنُة بحقًق اإلنسان: الصرامات/ الجػاون الدولٍ: خامساً •

 



يف سياق األداء الىطني ( محاية حقىق اإلنسان)مكانة ومغزي 
 حلقىق اإلنسان

مُ  حقًق اإلنسان ثظن إن •
أ
(  الغجراف، والحجرام، والجملُ )إذا ما وقفت غند حدود  ومرجزةةوقاظرة  ماجسرةمسجًَات ثا

و النجقاص 
أ
مام ىدرىا ا

أ
و ػمانات ثلوفن احجراميا، سجؼحٌ ىذه الحقًق ملصًفة ا

أ
لُات ا

 
نو م  دون ا

أ
 .فُياذلك ا

مُ  حقًق اإلنسان •
أ
 -اإلنسانثسجرُن لمػ ُات حماَة حقًق إنما إن بػؼًا م  مج لاات ثا

 .وػع المسالة فٍ الدسجًر •
لة غلٌ ظػُد الجملُ  •

أ
 (.الرانن الجًغًي، والمؤسسٍ)وػع المسا

لة فٍ ن اق الجػاون الدولٍ•
أ
 .وػع المسا



ما هي املقىمات األساسية للمنظىمة الىطنية : التساؤل الرابغ
 حلقىق اإلنسان؟

ولً •
أ
 .ثًافر إرادة سُاسُة لجػزَز وحماَة حقًق اإلنسان: ا

 .دغم حلم القانًن: خانُاً •

 الفعن ما بُ  السل ات: خالداً •
أ
 .إغمال مادا

 .اسجقالل القؼاء: رابػاً •

 .اإلدارة الرضُدة: خامساً •

ن السُاسٍ : سادساً •
أ
 المصارمة فٍ الصا

أ
 (.والػام)إغمال مادا

 المحاساة والصفافُة: سابػاً •
أ
 .إغمال مادا

لُات مؤسسُة مجخععة مػنُة بحقًق اإلنسان: خامناً •
 
 .ثًافر ا

 



 .حرَة العحافة: ثاسػاً •

 .مرجمع مدنٍ فاغن: غاضراً •

 (.المسؤولُة الزجماغُة للصرمات)إغمال فلرة : حادي غصر•

ي غام حر ومسجنُر: خانٍ غصر•
أ
 .را

وسع ن اق ممل  : خالح غصر•
أ
ن ثجحًل حقًق اإلنسان إلٌ خقافة مرجمػُة)نصر مفاىُم حقًق اإلنسان غلٌ ا

أ
 (.ا

 


