
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 آنياخ محايح حقىق اإلَساٌ تىزارج انداخهيح

  

 

 
 إجياز تىرقح انعًم املعدج 

 إىل انُدوج انعهًيح املقايح تانتعاوٌ يا تني إدارج حقىق اإلَساٌ تىزارج انداخهيح
 وانهجُح انىطُيح حلقىق اإلَساٌ

 مبُاسثح انيىو انىطُي حلقىق اإلَساٌ 
(2019َىفًرب  11)  

  
عهي طانة احلُساب/ انرائد   

 رئيس قسى انشكاوي وانتحقيقاخ 
 إدارج حقىق اإلَساٌ تىزارج انداخهيح 



آنياخ محايح حقىق اإلَساٌ تىزارج انداخهيح: حمتىي انىرقح  
 

آنٍاث : انًحٕر انثانث
( انًساءنت)انًحاسبت 

 انمإٌَُت

 

 

 

آنٍت رصذ : انثاًَانًحٕر 
ٔتمٍٍى أٔضاع حمٕق 

 نهًسجٍٍَٕاإلَساٌ 
 ٔانًحتجشٌٍ 

 

 

 

آنٍت : األٔلانًحٕر 

  انًشتكٍٍاالَتصاف نحمٕق 

 ٔانًهتًسٍٍ

 



متكني اجلًهىر يٍ انتظهى: احملىر األول  

 
o صهت االختصاص بفكزة انحًاٌت  : 

آٌُح أرظاف دىىُِح ٌذمىق اٌزٌ َؼذ  إداسج دمىق اإلٔساْت( لسُ اٌشىاوي واٌرذمُماخ) ذجذ ذؼثُشها فٍ ػًّ
 .إطاس ػاللاخ اٌؼًّفٍ  (ِىاطُٕٓ أو وافذَٓ)أطذاب اٌشأْ ِٓ اٌّشرىُٓ 

o األساص انمإًََ انٕطًُ ٔانذٔنً نالختصاص: 

 .(اٌؼاِح اٌسٍطاخ ِخاطثح فٍ اٌذك فشد ٌىً) اٌذسرىس ِٓ (46) اٌّادج تٕض َرّثً :انٕطًُ انمإًََ األساص •

 .دسرىسَا   ِثذأ   تىطفه وافح اٌسٍطاخ لثً ِٓ ٌه هذس أو أرماص أٌ ِٓ اٌذك هزا َذظٓ ِا وهى

 

 

 



اٌّادج اٌثأُح ِٓ اٌؼهذ اٌذوٌٍ ٌٍذمىق اٌّذُٔح واٌسُاسُح، وهى ِا ذؼثش ػٕه : األساص انمإًََ انذٔنً •

 :  ِٕها اٌرٍ وسد فُها( 3)اٌفمشج 

 :  ذرؼهذ وً دوٌح طشف فٍ هزا اٌؼهذ)

  ْذىفً ذىفُش سثًُ فؼاي ٌٍرظٍُ ألٌ شخض أرهىد دمىله أو دشَاذه اٌّؼرشف تها فٍ هزا اٌؼهذ درً تأ
 .ٌى طذس االٔرهان ػٓ أشخاص َرظشفىْ تظفاذهُ اٌشسُّح

  ْذىفً ٌىً ِرظٍُ ػًٍ هزا إٌذى أْ ذثد فٍ اٌذمىق اٌرٍ َذػٍ أرهاوها سٍطح لضائُح أو إداسَح أو تأ
ذششَؼُح أو ِخرظح أو أٌ سٍطح أخشي َٕض ػٍُها ٔظاَ اٌذوٌح اٌمأىٍٔ وتأْ ذٍّٕ إِىأُاخ اٌرظٍُ 

 (.اٌمضائٍ

  



o انًبادئ انتً تحكى يًارست االختصاص: 

اٌؼًّ، ذٕظُُ دخوىي وخوشوا اٌىافوذَٓ وإلواِرهُ، واإلاوشاءاخ )ِىافمح األداء ٌٍمىأُٓ راخ اٌظٍح  :انًشزٔعٍت •

 (.اٌجٕائُح وغُشها

طادة ػًّ و وافذ )، أو (ال ذُُّض تُٓ ِىاطٓ وِمُُ)ػذَ اٌرُُّض تُٓ أطشاف اٌؼاللح  :حمٕق اإلَساٌاحتزاو  •

 (.ٌٍؼًّ

 .إٔجاص اٌّؼاِالخ وِثاششج اإلاشاءاخ تسالسح ودوْ ذأخُش :اإلجزاءاثتبسٍظ  •

 .اٌرؼاًِ ِغ اٌشىاوي ػًٍ وفك اػرثاساخ ذذمك ِظاٌخ أطشاف اإلٔراا :انصانح انعاويزاعاة  •

 



o استطالع رأي انجًٕٓر انًتعايم يع اإلدارة : 

 :انٓذف •

 .ِٓ اٌّشرىُٓ واٌٍّرّسُٓاٌىلىف ػًٍ دساح سضا اٌجّهىس اٌّرؼاًِ ِغ اإلداسج 

 : األثز •

 .ِساػذج اإلداسج ػًٍ ذمُُُ أداءها وذظذُخ ِساساخ ػٍّها - 

 .ذؼضَض ثمح اٌجّهىس تإاشاءاخ اإلداسج وسُاساذها - 

 



يهاو انرصد يف اختصاصاخ اإلدارج: احملىر انثاَي  

 
يكَٕياث و .(آنٍت رصذ ٔتمٍيٍى أٔضياع حميٕق اإلَسياٌ نهًسيجٍٍَٕ ٔانًحتجيشٌٍ) 2007ِٕز اٌؼاَ  اإلداسجذؼرّذ 

 :آنٍت انزصذ كاَتً

o  ًاألْذاف انًتٕخاة يٍ آنٍت انزصذ/ أٔال: 

 :انٓذف انعاو •

االسذماء تأوضاع دمىق اإلٔساْ ٌٍّسجىُٔٓ واٌّذرجضَٓ تّا َرىائُ ِغ اٌّؼاَُش اٌذوٌُح واٌىطُٕح ٌذموىق اإلٔسواْ 

 .راخ اٌظٍح

 



 :األْذاف انفزعٍت •

  ػًٍ أَح أرهاواخ ٌذموىق اإلٔسواْ لوذس طوٍرها تاٌّسوجىُٔٓ واٌّذرجوضَٓ فوٍ اٌّلسسواخ اٌؼماتُوح اٌىلىف

 .واٌّراتؼحواإلطالدُح، وأِاوٓ االدرجاص فٍ اإلداساخ األُِٕح، ودجض اإلتؼاد اٌراتغ إلداسج اٌثذث 

  ػٍووً دساووح ِىائّووح والووغ األداء فووٍ اإلداساخ اٌّووزوىسج ٌٍّؼوواَُش اٌذوٌُووح ٌذمووىق اإلٔسوواْ راخ اٌىلووىف

 .اٌظٍح

  اٌّسلوٌُح ػٓ اسذىاب االٔرهاواخ أو اٌرمظُش أو اإلهّاي فٍ ِشاػواج دموقىق اٌسوجٕاء واٌّذرجوضَٓ ذذذَذ

 .اٌرأدَثُحح اءٌٌٍّسوإخضاع األشخاص اٌّؼُُٕٓ 

 

  



o  ًانًبادئ انٕاجب اعتًادْا فً آنٍت انزصذ/ ثاٍَا: 

 .اٌّظذالُح واٌظذح وسالِح اٌرمذَشذىخٍ  •

 .وػذَ اٌرذُض واٌثؼذ ػٓ اٌرأثُشاخ اٌّهُٕحاٌذُذج  •

 .اٌسشَح فٍ أجاص ِهاَ اٌشطذِشاػاج  •

واسوورمطاب ذؼاؤووه ( اٌمووائُّٓ ػٍووً إداسج أِوواوٓ اٌسووجٓ واالدرجوواص)ٌووشأٌ اٌطووشف اِخووش وادرشاِووه اإلطووءاء  •

 .واٌرذٍٍ تاٌظثش واٌهذوء وػذَ إثاسج اٌذساسُاخ

 .ذٕفُز اٌرىطُاخ واٌّمرشداخ اٌرٍ ذرشذة ػًٍ إػّاي آٌُح اٌشطذِراتؼح  •



o  ًيصادر آنٍت انزصذ/ ثانثا: 

إًٌ إداسج دموىق اإلٔسواْ أو ( اٌّسجىُٔٓ واٌّذرجضَٓ أٔفسهُ أو روَهُ)اٌرٍ َرمذَ تها أطذاب اٌشأْ اٌشىاوي  •

 .ػثش تشَذها االٌىرشؤٍ

اٌشىاوي اٌرٍ ذذاي ِٓ لثً اٌٍجٕح اٌىطُٕح ٌذمىق اإلٔساْ تهزا اٌخظىص أو ػثش ِهاِها اٌشلاتُوح ػٍوً أِواوٓ  •

 .االدرجاص أو اٌسجٓ

 .وسائً اٌرىاطً االارّاػٍ •

 .اٌظذافح اٌّذٍُح •

 .آٌُاخ اٌشلاتح األُِّح •

 (.غُش اٌذىىُِح)ذماسَش إٌّظّاخ اٌذوٌُح  •

 



o  ًأدٔاث آنٍت انزصذ/ رابعا: 

لىاِهووا ػوذد ال َموً ػووٓ ثالثوح أػضواء ِووٓ اٌضوثاط واالخظووائُاخ أو : انتفتيٍ  انًهْهييت ييٍ لبيم اإلدارةفيزق  •

اٌثادثوواخ، وَرووىًٌ اٌضووثاط ذفرووُر اٌؼٕوواتش اٌّخظظووح ٌٍّسووجىُٔٓ أو اٌّذرجووضَٓ، فُّووا ذرووىًٌ االخظووائُاخ 

 .واٌثادثاخ ذفرُر اٌؼٕاتش واألِاوٓ اٌخاطح تاٌسجُٕاخ واٌّذرجضاخ

 : انخاصت بانتفتٍ االستباَاث  •

  ذفرُر خاطح تضَاسج اٌّلسساخ اٌؼماتُح واالطالدُحاسرثأح. 

  ِّاثٍح خاطح تضَاسج أِاوٓ االدرجاص فٍ اإلداساخ األُِٕح ودجض االتؼاداسرثأح. 

 



o  ًسٍاق آنٍت انزصذ/ خايسا : 

 .جذٔل سُٕي بشٌاراث دٔرٌت تضطهع بتُفٍذْا إدارة حمٕق اإلَساٌإعذاد  •

 .ْذِ انشٌاراث بُحٕ يفاجئ ٌٔجزي تحمٍمٓا ٔفك استباَاث انتفتٍ تتى  •

انٕلٕف عهى أٔضياع حميٕق انًسيجٍٍَٕ عهٍّ بانضزٔرة ٌتٕجب ، بم ٌمتصز فزٌك انتفتٍ  عهى االستباَتال  •
 .ٔانًحتجشٌٍ داخم يكاٌ انسجٍ أٔ االحتجاس

 :اإلجزاءاث انالحمت •

  ًٌِأل اٌذمً اٌخاص فٍ االسرثأح اٌّرؼٍك تإداطح ِذَش إداسج دموىق اإلٔسواْ تّجشَواخ  سئُس فشَك اٌرفرُرَرى
 .اٌضَاسج ؤرائجها

  وإثش رٌوه َروىًٌ ِوذَش إداسج دموىق اإلٔسواْ اػرّواد ذمشَوش اٌضَواسج ٌُورُ ِفاذذوح ِوذَش اإلداسج اٌّخرظوح تىرواب
 .سسٍّ

  َجشٌ االسرُضاح تشأْ اٌجىأة اٌسٍثُحوَرُ اٌرأوُذ ػًٍ اٌجىأة اإلَجاتُح ٌالسرّشاس ػٍُها. 
 



انعىايم املؤثرج إجياتًا يف تعسيس آنيح انرصد : احملىر انثانث  
o  ،ٌٍتبصٍز انمائًٍٍ عهى أياكٍ االحتجاس ٔانسجٍ بًعاٌٍز حمٕق اإلَساٌ نهًسجٍٍَٕ ٔانًحتجش

 :ٔتشًم

 .  األدٌح اٌخاطح تاٌّؼاَُش اٌىطُٕح واٌذوٌُح اٌمأىُٔح ٌذمىق اٌّذثىسُٓ •

 .اٌذمائة اٌرذسَثُح فٍ اٌّلسساخ اٌؼماتُح واإلطالدُح واإلداساخ األُِٕح •

 .اٌالئذح االسرششادَح تذمىق اٌّذثىسُٓ ادرُاطُا  ولىاػذ االٔضثاط داخً ِمش االدرجاص •



o آنٍاث انًساءنت انمإٍََت انتً تضًٍ إعًال يبذأ انًحاسبت ٔانشفافٍت: 

(  إساءج اسرؼّاي اٌسٍطح)أرهان ضّأاخ دمىق اإلٔساْ ٌٍّسجىُٔٓ واٌّذرجضَٓ ذٕذسا ضّٓ ِفهىَ  •
 .ِٓ لأىْ اٌخذِح اٌؼسىشَح( 16/72)اٌزٌ ٔظد ػٍُه اٌّادج 

 .  إخضاع اٌّخاٌفُٓ ٌٍّساءٌح اٌرأدَثُح واٌجٕائُح واٌّذُٔح( : 73)اٌّادج  •

o  ( انهجُت انٕطٍُت نحمٕق اإلَساٌ)إعًال يبذأ انشفافٍت فً انتعايم يع آنٍاث انزلابت انٕطٍُت انًستمهت
 (.انًمزرٌٍ انخاصٍٍ، ٔانفزٌك انعايم انًعًُ باالحتجاس انتعسفً)ٔآنٍاث انزلابت األيًٍت 

 



 شكرًا حلسٍ استًاعكى 
  

عهي طانة احلُساب/ انرائد    
 رئيس قسى انشكاوي وانتحقيقاخ 

 إدارج حقىق اإلَساٌ تىزارج انداخهيح 

  


