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   الوسان حلقوق انوطىية ادلؤسسات آنية : ثانثا
ف-1    الىطىُت اإلاإطظاث حػٍس

ٌ  الاوظان لحلىق  الىطىُت اللجىت-2  اإلاإطظاث َرٍ مً هىمىذح كطس  بدو

ص  الىطىُت اإلاإطظاث بمسهص  اإلاخػللت اإلاباديء -3 ع مباديء) الاوظان خلىق  وخماًت لخػٍص    (باَز

  



 
 

حن الداخلي والدولي،  أصبذ جلُُم ُطلىن الحىىماث بمدي اخترامها لحلىق ؤلاوظان  مً ألامىز الشاتػت غلى اإلاظخٍى
اث ظم الاحخماغُت والاكخصادًت ذاتها ًخظؼ إلاا جدلله جلً الىظم إلاىاطىيها مً خلىق وخٍس

ُ
 .وأصبذ جلُُم الى

 

 

وبرلً فلد ,أغلب الُدٌو في اإلاىظىمت الدولُت لحلىق الاوظان كد اهظمذ الى اإلاػاَداث السةِظُت لحلىق الاوظان 
هُط بػهدتها التزاما كاهىهُا وأخالكُا بدىفُر مػاًحر خلىق الاوظان التي اهظمذ اليها غلى 

ُ
ظخىي الدولي بالخالي فان اإلاا

 "الىاحب اللاهىوي الدولي"َرا الالتزام ًجٌز مجزلت 
 

 

ان السةِس ي وألاٌو في مىظىمت خلىق الاوظان  ػخبر  الَس
ُ
لىىن أن َرٍ الُحلىق الدٌو ألاطساف في َرا الاجفاكُاث ح

ص خلىق الاوظان مدلُا َى التزام وطني بامخُاش  جىطىي غلى غالكاث ما بحن ألافساد والدولت وذلً ما ًجػل خماًت وحػٍص
م  ألاصلُتحػىد اإلاظإولُت  غماٌ آلالُاث الىطىُت ئفُه الى الدولت في شخص طلطاتها وخاصت خىىماتها وذلً غً طٍس

ص لحماًت خلىق الاوظان طىاء مً خُث ؤلا   .غماٌ أو الحماًت و الخػٍص
 

 

 
 



   الوسان حقوق حلماية وطىيةان ياتاآلن أٌمية : أول
 

سكها وجصىز  الاوظان خلىق  خماًت نإ
ٌ
ظخجدة وآلالُاث الخطىزاث غلى اإلاطاف جهاًت في حػخمد وآلُاتها ط

ُ
ظخىي  غلى اإلا

ُ
 اإلا

 .دولت ول في الىطني

 

ب ًخم وأن الىطىُت واللاهىهُت الدطخىزٍت الىظم مً حصءا الاوظان خلىق  جىىن  أن بميان ألاَمُت مً  اللاةمحن جدٍز

 واحساءاث أهثر  ُمباشسة آزازا الىطىُت للمػاًحر  أن اذ الاوظان خلىق  مػاًحر  جطبُم غلى والظُاطاث اللىاهحن جىفُر غلى

مىً وطىُت ًُ  ٌ بن غلى اللاةمت جلً مً أهثر  اليها الىصى ظخٍى
ُ
 والدولي الاكلُمي اإلا

 



 : ELEANOR RUZVELT زوشفلذ هىز االُ كالذ الظُاق َرا في

  

ت ؤلاوظان خلىق  جبدأ غظاَا أًً" ُّ بت الصغحرة، ألاماهً في لىلل اإلاطاف؟ جهاًت في الػاإلا ٌ  مً اللٍس  اإلاجز

ها بل –
َّ
بت أماهً في لػل   كٍس

 
  وصغحرة حدا

 
طت أي في زؤٍتها ًمىً ل  أهه خد ّ  ئلى حدا  خساةط مً خٍس

  لم ما [...] .الػالم
 
  أكل طُىىن  مػىاَا فان ألاماهً، جلً في بمػنى الحلىق  َرٍ جدظ

 
 ميان أي في شأها

 هخطلؼ أن اإلاجدي غحر  مً فاهه بالىطً، لصُلت جىىن  ختى لصىجها اإلاىاطىحن حهىد جخظافس  لم وما .آخس

 ".أحمؼ الػالم في حػمُمها ئلى
 



ا وخماًتها  َص ئن واحب الدولت في اخترام خلىق اإلاىاطىحن واإلالُمحن وحػٍص
وئغمالها َى أهثر أَمُت مً واحب اإلاداهم ؤلاكلُمُت أو الدولُت في َرا اإلاجاٌ 

خددة
ُ
 .أو أي مىظمت دولُت بما فيها ألامم اإلا

 
 

كد ًىىن الىعي أو اإلاظاغدة غلى الصػُدًً ؤلاكلُمي والدولي َى الػامل الري 
ً مً طمان الحلىق غلى اإلاظخىي الىطني ، ولىً فلط غىد اطدىفاد 

ّ
طُمى

 .حمُؼ طبل الاهخصاف الىطىُت



   الوسان حلقوق انوطىية اآلنيات أوواع - ثاويا
 

 َرٍ ان اذ ,زطمُت غحر  أو  زطمُت واهذ طىاء الاوظان خلىق  لحماًت الىطىُت آلالُاث مً الػالم في بلد ًخلى  ل 

 في  الدًبلىماطُت والحماًت والبرإلاان واللظاء الثالر طلطاتها في للدولت الخابػت آلالُاث منها مخػددة آلالُاث

 الىطىُت اإلاإطظاث هرلً ومنها اإلادوي اإلاجخمؼ همإطظاث خىىمُت الغحر  آلالُاث ومنها للمىاطىحن الخازج

 لآلألًت اللاهىهُت الطبُػت خظب الخلظُماث جخخلف كد و  خاصت كاهىهُت بطبُػت جخمخؼ التي الاوظان لحلىق 

 .هفظها الىطىُت

 

 والغحر  السطمُت الىطىُت آلالُاث بحن الاوظان لحلىق  الىطىُت آلالُاث جلظُم الى اللاهىهُحن مً الػدًد ًرَب

 جدذ جدخل التي الاوظان لحلىق  الىطىُت آلالُاث بحن آلالُاث َرٍ مُجلظ ًخم أن اإلاهم مً أهه غحر  زطمُت

ػُت,الخىفُرًت تالظلط) للدولت الثالر اثالظلط اخدي اطاز   اللتي الىطىُت آلالُاث وبحن  (واللظاةُت الدشَس

  . الظلط َرٍ غً اطخلاللُت في حػمل



   نهذونة انثالث اتانسهط اطاس يف انعامهة الوسان حلقوق انوطىية اآلنيات1.
 

   : احلكومية  اذلياكم – أ
ا طبُػتها جباًيذ وئن الاوظان بدلىق  مػىُت خىىمُت َُاول دولت ول في جىحد أن  اإلاهم مً  جباًىا وأدواَز

 ًىىن  أن مثل مظإولت مخخصصت وشازة مظخىي  غلى الهُاول َرٍ مثل فيها جخىافس   بلدان فثمت, هبحرا

ت الحلاةب حملت في الاوظان لحلىق  وشازة َىان  ئدازة ئخدار في ًخمثل وبػظها , الدولت في الىشاٍز

 وشزاةالداخلُت أو  الػدٌ بىشزاة الاوظان خلىق  ئدازة اخدار مثل اإلاػىُت الىشازاث ئخدي في ُمخخصصت

ػنى الداخلُت بىشزاة الاوظان خلىق  ادازة كطس  دولت في هجد اإلاثاٌ طبُل وغلى
ُ
 . الاوظان خلىق  بدماًت ح

 

 

 



 

 

 

 الوسان حبقوق ادلعىية ويةاانربدل وانهجان انربدلان-ب
 

ا  بدُث الاوظان خلىق  غلى الىص ي دوز  البرإلاان ًلػب للشػب، جمثُلُت مإطظت باغخباَز

 حمُؼ أي الخىفُري الجهاش  ومساكبت اإلاحزاهُت واغخماد اللىاهحن ئغداد البرإلااهُت ألاوشطت حغطي

ىىن  والثلافُت والاحخماغُت والاكخصادًت والظُاطُت اإلادهُت الحلىق  مجالث  جأزحرا لها ٍو

 .الاوظان بدلىق  الخمخؼ غلى فىزٍا
 

ػد
ُ
 وجخخص الاوظان خلىق  لحماًت اإلاهمت آلالُاث ئخدي البرإلااهُت الاوظان خلىق  لجان ح

ػاث جىلُت غلى والػمل الاوظان خلىق  غً بالدفاع اللجان َرٍ ٌ  الدشَس  مً بها اإلاػمى

 ...الشياوي  وجللي الاوظان خلىق  مؼ جخػازض التى الىصىص



 

 

 
   الوسان حقوق حلماية انقضائية اآلنيات -ج

 

  معنى للقضاء ان
 
 والسياسية املدهية ,كافة إلاوسان حقىق  بحماًة وظيفيا

 جماعية أو  فزدًة الحقىق  هذه كاهت وسىاء والثقافية والاجتماعية والاقتصادًة

 سبيل فى القضاء ويىقسم ألافزاد أو  الجماعات أو  الدولة مىاجهة في ثطبيقها ويتم

  القضاء منها أقسام، عدة إلى ألافزاد حقىق  وحماًة العدالة ثحقيق هحى  رسالته أداء

 العادي والقضاء إلاداري، والقضاء الدستىرية، املحاكم فى ًتمثل الذي الدستىري،

  .العامة الىيابة وكذلك التمييز، محكمة رأسها على مستىيات عدة من ًتكىن  الذي



   الوسان حقوق حلماية اخلاصة انطبيعة رات / ادلستقهة انوطىية اآلنيات -2
ص  بدماًت حػنى التي اإلاظخللت الىطىُت آلالُاث مً الػدًد َىان-  وكد الاوظان خلىق  وحػٍص

 والحالت الظُاس ي الىظام خظب أخسي  الى دولت مً آلالُاث َرٍ اطخلاللُت جدباًً

 .جدىمها التي الدًملساطُت

 

ػد اإلادوي اإلاجخمؼ اطخلاللُت مبدأ فان اإلاثاٌ طبُل غلى-  باججاٍ السةِظُت اإلاداوز  أَم أخد ٌُ

ص  ئلى السامُت ووظُفتها كدزتها بصدد وذلً اإلادوي اإلاجخمؼ مىظماث بدوز  ؤلاًفاء  الفظاء حػٍص

اث الدًملساطي ػاث والخأزحر  ؤلاوظان خلىق  واخترام والحٍس  مصالح إلاىاصسة واللىاهحن بالدشَس

  ألاهثر  الاحخماغُت الفئاث
 
  تهمِشا

 
 .خىىمُت الغحر  اإلاىظماث دوز   وهرلً اإلاجخمؼ في وفلسا

 

 



  

 خلىق  مظاز  غلى الخأزحر  في الحاطم الاغالم وطاةل دوز  اغخباز  غلى زطمي الغحر  الاغالم دوز 

 اإلافاَُم وجىَسع الحلىق  بهرٍ الػام الىعي جأطِع في دوزَا خالٌ مً فلط لِع الاوظان

 غلى وكدزتها, السكابي دوزَا خالٌ مً الحلىق  َرٍ خماًت مجاٌ في أًظا ولىً.بها الخاصت

 .ومخابػتها بها الخاصت اإلاػلىماث وجىفحر  اإلاخخلفت اللظاًا ازازة

 

سي  الدوز  ذهس  ًمىً  آلُت بىصفها الاوظان لحلىق  الىطىُت اإلاإطظاث جلػبه الري الجَى

ى  الدولت في الاوظان لحلىق  وطني مسحؼ و  خاصت طبُػت ذاث ُمظخللت وطىُت  طِخم ما َو

 ..الػسض َرا بلُت في غلُه الظىء حظلُط
 

 



 ذ

 آنية ادلؤسسات انوطىية حلقوق الوسان –ثانثا 
 

 

  

 تعشيف ادلؤسسات انوطىية  -1
 

 مً وطىُت أطاطُت بنى اوشاء ًخطلب الاوظان بدلىق  الفػلي الخمخؼ أن الُىم الىاضح مً
ص  أحل  وطىُت مإطظاث هثحرة بلدان أوشاث ألاخحرة الظىىاث وفي.وخماًتها الحلىق  َرٍ حػٍص

 . غحر ل  الاوظان خلىق  خماًت ألاطاطُت وظُفتها
 

 أن الى اطافت الدولت غً مظخللت مإطظاث هي الاوظان لحلىق  الىطىُت اإلاإطظاث ان
 في والحىىماث اإلادوي اإلاجخمؼ بحن الىصل َمصة ًمثل اإلاإطظاث مً اإلاسهب الىىع َرا

 .الاوظان خلىق  اغماٌ طبُل
 
 
 
 

 



 ذ

 

 
 الحىىمُت الغحر  اإلاىظماث كطاع غً مظخللت الاوظان لحلىق  الىطىُت اإلاإطظت جىىن  أن بد ل 

 وطىُت مإطظت ول غلى ًجب وبالخالي الحىىمت غً اطخلاللُت اهثر  أو  اللدز  بىفع جىىن  أن هما
 للػدالت الػامت للمباديء امخثالها هىف في كاهىها مددد اطاز  في غملها جإدي أن الاوظان لحلىق 
 .اللاهىن  وطُادة

 
دة مإطظاث ججػلها مصاًا غدة اإلاإطظاث مً الىىع لهرا  جمىً لىىجها خاصت طبُػت وذو  فٍس

 ٌ  جىفر أن لظمان " اإلاىاطبت الاحساءاث حمُؼ لجخاذ" الدولُت بمظإولُتها الىفاء مً الدو
 .الىطني اإلاظخىي  غلى الدولُت الالتزاماث

 

 
 
 
 

 



 ذ

 

 معايري ادلؤسسات انوطىية حلقوق الوسان 
 

ع"ئن  ، هما أصبذ مخػازف غليها، كامذ بخددًد غدة مػاًحر والتي غلى اإلاإطظاث "مبادب باَز
 :الىطىُت لحلىق ؤلاوظان ان جطبلها مً أحل أن جصبذ فّػالت في غملها، بما في ذلً

 

 .طمً اإلاػاًحر الػاإلاُت لحلىق ؤلاوظان مدددة بىطىح وغلى هطاق واطؼ ولًت

 .غً الحىىمت ئدازة ذاجُت ومظخللت

 .والتي ًىفلها اللاهىن أو الدطخىز  الاطخلاللُت

اث بدُث حػىع فئاث اإلاجخمؼ بشيل واطؼ الخػددًت  .والخىىع بالػظٍى

 .اإلاىازد اليافُت

 

http://www.asiapacificforum.net/resources/paris-principles-criteria-broad-mandate/
http://www.asiapacificforum.net/resources/paris-principles-criteria-autonomy/
http://www.asiapacificforum.net/resources/paris-principles-criteria-independence/
http://www.asiapacificforum.net/resources/paris-principles-criteria-pluralism/
http://www.asiapacificforum.net/resources/paris-principles-criteria-pluralism/
http://www.asiapacificforum.net/resources/paris-principles-criteria-resources/
http://www.asiapacificforum.net/resources/paris-principles-criteria-resources/


 مه ٌزي ادلؤسسات كىمورج قطش  ةجىة انوطىية حلقوق الوسان بذونانه -2
 

 خلىق  مسهص  أو  مػهد مثل أخسي  الى دولت مً حظمُتها جخخلف الاوظان لحلىق  الىطىُت اإلاإطظاث ان

رٍ....الاوظان خلىق  لجىت,اإلاظالم أمحن,الاوظان ع مباديء غلى باألطاض كاةمت اإلاإطظاث َو  حػخبر  التي باَز

 اللجىت اوشاء جم الاطاز  َرا ومً اإلاإطظاث َرٍ غمل جدىم التي اإلاخددة ألامم غً صادزة دولُت مباديء

 .2002 لظىت 38زكم اإلاسطىم أطاض غلى كطس  دولت في الاوظان لحلىق  الىطىُت
 

 لجىت كطس  بدولت ؤلاوظان لحلىق  الىطىُت اللجىت فان الىطىُت اإلاإطظاث لوشاء الػامت اإلاباديء غلى بىاءا

ت، اإلاالُت الىاخُت مً الدولت مإطظاث غً مظخللت ئكلُمُت أو  دولُت ولِظذ زطمُت وطىُت  داةمت وؤلاداٍز

ا زطمُت لجىت هىجها في جخمثل خاصت طبُػت ولها غامت مػىىٍت بشخصُت وجخمخؼ  وتهدف الدوخت مدًىت وملَس

ص  ئلى اجه ؤلاوظان خلىق  وخماًت حػٍص  التي ؤلاوظان لحلىق  الىطىُت اإلاإطظاث طمً وجىدزج ألاطاطُت وخٍس

 بمىحب اللجىت جىظُم ئغادة جم وكد م، 1991 باَزع ومبادب م 1978 حىُف مإجمس  وكىاغد إلابادب جخظؼ

   .جىظُمها ئغادة غىد اللجىت اطخلاللُت اللاهىن  َرا هسض وكد  م 2010 لظىت (17) زكم بلاهىن  اإلاسطىم



 فيذيو تعشيفي بانهجىة انوطىية حلقوق الوسان 



مبادئ )جنذ فيما يهي ادلبادئ ادلتعهقة مبشكز ادلؤسسات انوطىية نتعزيز ومحاية حقوق اإلوسان 
 (باسيس

 1993ديسمرب /كاوون الول 20 ادلؤسخ يف 48/134قشاس جلىة حقوق اإلوسان 

 : الختصاصات وادلسؤونيات
ص خلىق ؤلاوظان وخماًتها  . ا   .جخخص اإلاإطظت الىطىُت بخػٍص

أخد الىصىص الدطخىزٍت او  جىىن للمإطظت الىطىُت ولًت واطػت كدز ؤلاميان ومىصىص غليها صساخت في .   ٢
ػُت التي جددد حشىُلها وهطاق اخخصاصها  .الدشَس

 :جىىن للمإطظت الىطىُت، في حملت أمىز، اإلاظإولُاث الخالُت.   ٣

س، غلى أطاض ئطدشازي، ئلى الحىىمت والبرإلاان واي حهاش أخس مخخص، ( أ)  جلدًم فخاوي وجىصُاث وملترخاث وجلاٍز
طىاء بىاء غلى طلب الظلطاث اإلاػىُت أو باطخخدام خلها في ؤلاطخماع ئلى أًت مظألت دون ؤلاخالت ئلى حهت أغلى، بشأن 

لسز وشس َرٍ الفخاوي 
ُ
جىش للمإطظت الىطىُت أن ج ص خلىق ؤلاوظان وخماًتها، ٍو خػللت بخػٍص

ُ
حمُؼ اإلاظاةل اإلا

س وهرلً حمُؼ اإلاباد  :زاث التي جخخرَا اإلاإطظت الىطىُت والتي حشمل اإلاجالث الخالُت والخىصُاث واإلالترخاث والخلاٍز

 



ػُت ألاخيام حمُؼ . ا ت الدشَس  خلىق  خماًت غلى اإلادافظت ئلى تهدف التي اللظاةُت بالخىظُماث اإلاخػللت ألاخيام وهرلً وؤلاداٍز

ػاث الىطىُت اإلاإطظت جدزض الصدد َرا وفي هطاكها، وجىطُؼ ؤلاوظان ت والىصىص الدشَس ت، ؤلاداٍز   الظاٍز
 
ؼ غً فظال  مشاَز

 ؤلاوظان، لحلىق  ألاطاطُت اإلابادب مؼ الىصىص َرٍ احظاق لظمان مىاطبت جساَا التي الخىصُاث وجلدًم واإلالترخاث، اللىاهحن

ىص ي،
ُ
ؼ باغخماد الاكخظاء، غىد وج ؼ بخػدًل أو  حدًد حشَس ت الخدابحر  وباغخماد الظازي، الدشَس  .بخػدحها أو  ؤلاداٍز

 .جىاولها جلسز  ؤلاوظان خلىق  لهتهان خالت أًت .  ٢

سغً ئغداد  .  ٣  . جددًدا أهثر  مظاةل وغً غام، بىحه ؤلاوظان لحلىق  الىطىُت الحالت جلاٍز

 السامُت باإلابادزاث جخػلم ئليها ملترخاث وجلدًم البلد مً حصء أي في ؤلاوظان خلىق  اهتهان خالث ئلى الحىىمت اهدباٍ جىحُه .   ٤

 .فػلها وزدود الحىىمت مىكف بشأن السأي ئبداء ، الاكخظاء وغىد الحالث، لهرٍ خد وطؼ ئلى

ص  (ب (  ؼ بحن اإلاىاءمت وطمان حػٍص  جىىن  التي ؤلاوظان بدلىق  اإلاخػللت الدولُت والصىىن الىطىُت واإلامازطاث وألاهظمت الدشَس

لت جىفُرَا غلى والػمل ، فيها طسفا الدولت  .فػالت بطٍس

  



 . جىفُرَا وهفالت ، ئليها الاهظمام غلى أو  أغالٍ اإلارهىزة الصىىن غلى الخصدًم حشجُؼ (ج) 

س  ئغداد في اإلاظاَمت (د)  ٌ  ًيبغي التي الخلاٍز  غمال  ؤلاكلُمُت اإلاإطظاث والى اإلاخددة ألامم ولجان َُئاث ئلى جلدمها أن للدو

 .لطخلاللها الىاحب الاخترام ئًالء مؼ اإلاىطىع َرا في السأي ئبداء الاكخظاء، وغىد اإلاػاَداث، بمىحب بالتزاماتها

 واإلاإطظاث ؤلاكلُمُت واإلاإطظاث اإلاخددة ألامم مىظىمت في ألاخسي  اإلاإطظاث وحمُؼ اإلاخددة ألامم مؼ الخػاون  (ٌ) 

ص  بمجالث اإلاخخصت ألاخسي، البلدان في الىطىُت  .ألاوظان خلىق  وخماًت حػٍص

ظاغدة (و) 
ُ
ع اإلاخػللت البرامج ئغداد  في اإلا  اإلادازض في جىفُرَا في واإلاشازهت ، بها اإلاخصلت والبدىر الاوظان خلىق  بخدَز

 .اإلاهىُت وألاوطاط والجامػاث

م غً الػىصسي، الخمُحز  طُما ل  الخمُحز، أشياٌ حمُؼ إلايافدت اإلابرولت والجهىد ؤلاوظان خلىق  غً ؤلاغالن(ش)  ادة طٍس  ٍش

م غً خاصت وبصفت الجمهىز، وعي  .الصحافت أحهصة حمُؼ وباطخخدام والخثلُف ؤلاغالم طٍس

 



 

 : وانتعذديةانتكويه وضماوات الستقالل 
ً ًىىن  أن ًيبغي – ا  حمُؼ جىفس  جدُذ إلحساءاث وفلا ذلً، بغحر  أو  بالهخخاب طىاء ، أغظائها وحػُحن الىطىُت اإلاإطظت جىٍى

صوخماًت في اإلاشترهت ( اإلادوي اإلاجخمؼ في) الاحخماغُت لللىي  الخػددي الخمثُل لىفالت الالشمت الظماهاث  ل  ؤلاوظان، خلىق  حػٍص

 : لها ممثلحن باشتران أو  الخالُت، الجهاث مؼ فػاٌ حػاون  باكامت حظمذ بظلطاث طُما

 واإلاىظماث الػماٌ، وهلاباث الػىصسي، الخمُحز  ميافدت وحهىد ؤلاوظان خلىق  غً اإلاظإولت الحىىمُت غحر  اإلاىظماث ( أ ) 

 البازشًٍ والػلماء والصحفُحن، ، وألاطباء ، الحلىكُحن زابطاث مثل اإلاػىُت، واإلاهىُت الاحخماغُت

 .الدًني أو  الفلظفي الفىس  في الخُازاث (ب)

لىن  والخبراء الجامػاث(ج)   .اإلاَإ

 .البرإلاان (د ) 

ا ٌشترن ل  ئهظمامها خالت وفي) الحىىمُت ؤلادازاث(ٌ) ت بصفت الا  اإلاداولث في ممثلَى  . ( اطدشاٍز



 الامىاٌ خاصت وبصفت ، أوشطتها طحر  لظالطت اإلاىاطبت ألاطاطُت الهُاول الىطىُت اإلاإطظت لدي جخىفس  أن ًيبغي  -  ٢

يبغي .لرلً اليافُت  غً مظخللت لخىىن  غملها وأماهً مىظفيها جدبحر  مً َىجمىُنها ألامىاٌ َرٍ مً الغسض ًىىن  أن ٍو

 . اطخلاللها جمع كد مالُت إلاساكبت خاطػت وغحر  الحىىمت

 

، خلا مظخللت اإلاإطظت جىىن  الري الىطىُت، اإلاإطظت أغظاء ولًت اطخلساز  هفالت أحل مً -  ٣  ًىىن  أن ًيبغي بغحٍر

طت ، للخجدًد كابلت الىلًت وجىىن  لىلًتهم، اإلاػُىت اإلادة  ًددد زطمي بترا  حػُُنهم ت في الخػددًت هفالت شٍس  غظٍى

 اإلاإطظت



 وسائم انتشغيم
 

 : ًلي بما اللُام ، غملها ئطاز  في الىطىُت للمإطظت ًيبغي 

ت جىظس  أن (أ)   أغلى، طلطت الى ؤلاخالت دون  جىاولها أوكسزث الحىىمت مً ملدمت واهذ طىاء افخصاصها، هطاق في جدخل التي اإلاظازل حمُؼ في بدٍس
 .أخس ملخمع أي أومً أغظاثها مً ملدم اكتراح غلى بىاء

 .افخصاصها هطاق في جدخل التي الحالث لخلُُم لشمت وزاةم وأًت مػلىماث اًت غلى جدصل وأن شخص أي الى حظخمؼ أن (ب) 

 . وجىصُاتها بأزائها للخػٍسف لطُما صحفي، حهاش  أي خالٌ مً أو  مباشسة الػام السأي جخاطب أن (ج) 

ٌ  طبلا الحظىز  الى ًدغىن  الرًً أغظائها حمُؼ بدظىز  الاكخظاء، وغىد مىخظمت بصفت احخماغاث حػلد أن (د)   اإلالسزة، لؤلصى

 . بمهامها الاططالع غلى إلاظاغدتها اكلُمُت أو  مدلُت فسوغا جيشس  وأن ، الاكخظاء خظب ، أغظائها بحن مً غاملت أفسكت جيشس  أن (ٌ) 

ص  غً اإلاظإولت اللظاةُت، غحر  أو  اللظاةُت ألاخسي، الهُئاث مؼ مشاوزاث ججسي  أن (و)   ووططاء اإلاظالم، أمىاء  ) ؤلاوظان خلىق  وخماًت حػٍص
 . (اإلامازلت واإلاإطظاث الخىفُم،

 اإلاىظماث مؼ غالكاث ئكامت الى الىطىُت، اإلاإطظاث غمل هطاق جىطُؼ في الحىىمُت غحر  اإلاىظماث في جإدًه الري ألاطاس ي للدوز  هظسا ، حػمد أن (ذ) 
ص  اإلاىسطت الحىىمُت غحر  ت، وميافدت والاحخماغُت، الاكخصادًت وللخىمُت الاوظان، خلىق  وخماًت لخػٍص  بصفت الظػُفت الجماغاث وخماًت الػىصٍس

ً، والػماٌ ألاطفاٌ، لطُما) خاصت  مخخصصت إلاجالث أو  ، ( وغللُا حظدًا واإلاػىكحن والالحئحن، اإلاهاحٍس
 



 مبادئ إضافية بشأن مشكز انهجان رات الختصاصات شبً انقضائية

  

ٌ  كد  مىً .فسدًت بدالث اإلاخػللت والالخماطاث الشياوي  وجبػث جللي طلطت الىطىُت اإلاإطظت جخى  ٍو
 أو  زابطاث أو  خىىمُت غحر  مىظماث أو  زالثت، أطساف أو  ممثليهم، أو  ألافساد بىاططت غليها اللظاًا غسض

ا أو  هلاباث  بشأن أغالٍ اإلابِىت باإلابادب ؤلاخالٌ ودون  الظسوف، جلً وفي .الخمثُلُت الهُئاث مً غحَر
 :الخالُت اإلابادب الى بها جيلف التي اإلاهام حظدىد أن ًجىش  للجان، ألاخسي  الاخخصاصاث

ت الخماض ( أ )  م غً ًت الىد الدظٍى م غً ، كاهىها اإلالسزة بالحدود الالتزام مؼ أو  اإلاصالحت طٍس  كسازاث طٍس
ت ئلى باللجىء ، الاكخظا، غىد أو  ملصمت  .الظٍس

 . ئليها وجِظحروصىله له، اإلاخاخت الاهخصاف بظبل لطُما بدلىكه، الالخماض ملدم ئخطاز  (ب) 

 بالحدود الالتزام مؼ أخسي  مخخصت طلطت أي الى ئخالتها أو  الخماطاث أو  شياوي  أًت الى الاطخماع (ج) 
 .كاهىها اإلالسزة

 وألاهظمت لللىاهحن ئصالخاث أو  حػدًالث باكتراح لطُما اإلاخخصت، الظلطاث الى جىصُاث جلدًم (د) 
ت، واإلامازطاث  ؤلالخماطاث ملدمى  ًىاحهها التي الصػىباث مصدز  هي جىىن  غىدما خاصت وبصفت ؤلاداٍز

 . خلىكهم إلزباث
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