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  ال���� ال	��ي ل�ق	ق االن�ان

  تعل��ات ال����ف ال�ه�ي

  م2006) لعام 51) م  قان	ن رق, (14صادرة '�	ج% الفق�ة (#) م  ال�ادة (

  قان	ن ال���� ال	��ي ل�ق	ق االن�ان

  ): 1ال�ادة (

  
ت*ل الق'&%ة على  "! �ن لل�لات والع�ارات ال�ال�ة ح��ا وردت في ه�ه ال�عل�ات العاني ال���ة لها أدناه ما ل

  غ�' ذل-: 
  
  

  ال'56 ال�4%ي ل3ق�ق االن0ان   ال����:  
  قان�ن ال'56 ال%اف� الفع�ل.   القان	ن: 

  مAل@ أم%اء ال'56 ال< ل >�ج: القان�ن.   م7ل6 األم�اء: 
  الف�ض العام لل'56.   ال�ف	ض العام: 

كل ش�J !ع�H >ق'ار مH ال'جع ال��J في أI مH وGائف ال'56 وفقًا   ال�	9ف: 
  لل�عل�ات الع�*ة. 

0�ات ال��Gف�ة   ل�7ة ال��:� : اللA%ة ال< لة >ق'ار مH مAل@ األم%اء ل�ق��" ال'شH�3 إلشغال ال
0�ات اله%�ة الع�*ة ل*S ال'56 وتH� 0 وت�%�ف ال�Gف�H لل'ة األولى، أو ال

" ت��لى لA%ة ال�ارد ال�<'&ة ه�ه الهة >ع* ذل-، وت<ّ ل ب'ئاسة أح* أعUاء مAل@ ث
 H األم%اء وعU�&ة ثالثة مH األعUاء ذوI ال��'ة >اإلضافة إلى الف�ض العام. و&
االس�فادة مH ال��'ة ال�ارج�ة إذا اس�*ع\ ال3اجة ذل-. ال س�ا مH ذوI ال��'ة في 

  ل'اد اشغاله. ال��%�ف اله%ي ا علمAال 
̂لفة >�ج: تعل�ات ال�ارد ال�<'&ة ال�ادرة عH ال'56.   ل�7ة ال�	ارد ال<=�>ة:    اللA%ة ال

0�ات اله%�ة ال�%فة وفقًا له�ه ال�عل�ات ووف_ ج*ول ال��%�ف   ال����ف ال�ه�ي: �عة الAم
0ى مH واج�ات وام��ازات.     الع�* وما ی�'ت: على ذل- ال

  ): 2ال�ادة (

��_   - أcخالل ت Hة ق*راته" م�ته*ف ه�ه ال�عل�ات الى ت3ف�5 ال�Gف�H ل�c�&' معارفه" ومهاراته" وت%
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 أس@ واض3ة وشفافة وعادلة لل�'شح لل��%�ف اله%ي. 
0�ات اله%�ة س�اء لل�Gف�H ال3ال��H أو مH !ع�%�ن م�0ق�ًال   - بت�0%* عل�ة ال��%�ف اله%ي وت3*ی* ال

 : األس@ ال�ال�ةالى 
 ال*رجة العل�ة.  •
 ع*د س%�اتال��'ة العل�ة في مAاالت حق�ق االن0ان.  •
 ال*ورات الع�*ة وذات العالقة >ال��Gفة.  •
0�ة. •�  العارف الهارات ال
 اجادة اح*S اللغات االج%��ة >< ل 6افي.  •
 االلام >اسال�: ال�h3 العلي.  •
 مهارات اس��*ام ال3اس�ب واالت�ال.  •
 لع'فة >اع*اد) ال�قار&' ال�4%�ة وال*ول�ة. (ا •
ة ال%<�رة.  • 3  األ>3اث ال
  ): 3ال�ادة (

 :H��%مه H��l56 ف'  ی%ق0" ال�Gف�ن في ال
 ف%�ة.   - أ

  ادار&ة.   - ب
  ):4ال�ادة (

  ت��ن م0�ات ال�Gائف 6اآلتي: 
 الف%�ة:   - أ

 اس�<ارI رئ�0ي.  -1
2-  .Iاس�<ار 
 اخ��اصي أول.  -3
 اخ��اصي ثاني.  -4
5-  .hاصي ثال�اخ� 

 االدار&ة:   - ب
 م*ی' ادارI/ مالي.  -1
 م*ق_.  -2
 ادارI اول.  -3
 . 2ادارI/ م3اس:  -4
 . 3ادارI/ م3اس:  -5
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 ادارI م0اع*.  -6
  ادارI م0ان*.  -7

  ): 5ال�ادة (

��_ ه�ه ال�عل�ات على ال�Gف ال�S'A! I تع��%ه ألول م'ة أو/و العامل وال�I ی�" ت�%�فه >أI مH   . أcت
 .56'0�ات ال��Gفة الع�*ة ل*S ال ال

̂ق�ة أو على ح0اب ال<ار&ع.   . ب �_ ه�ه ال�عل�ات على العامل�H ب�Gائف تc�ع�ة أو مcال ت  
  ): 6ال�ادة (

ع لA%ة ال�H� 0 ب*ع�ة مH ر   . أ�Aا دع\ ال3اجة إلى تذل- ولH�3 االن�هاء مH مهامها، و& �ن ئ�0ها و6ل
اج�اعها قان�ن�ًا >U3�ر أغل��ة أعUائها على أن ! �ن مH ب�%ه" رئ�@ اللA%ة وت��� ق'اراتها >أك�'&ة 
أص�ات ال3اض'&H. وxذا ت0اوت األص�ات ی'جح الAان: ال�I ص�ت معه رئ�@ لA%ة ال�H� 0، وعلى 

 أن ی��H م�الف�ه وأس�ابها خ�cًا. العU� ال�الف 
ت��ار لHA ال�H� 0 مH ب�H أعUائها أم�H س' ی��لى إع*اد م3اض' اج�اعاتها وت�ث�قها وم�ا>عة ت%ف��   . ب

 ق'اراتها. 
/ب تUع لA%ة ال�H� 0 أدوات ال�ق��" مH االخ��ارات والقا>الت 2ج. إضافة الى ما جاء في الادة 

H�3 وفقًا إلح ام ه�ه ال�عل�ات/ وعلى أن ت'اعي م�اد} الع*الة وال<فاف�ة ال<���ة الcل�zة ل�ق��" ال'ش
  وت�اف^ الف'ص. 

  ): 7ال�ادة (

ال��J وال !A�ز أن ! �ن ال'جع ! �ن ال��%�ف ناف�ًا ل�افة الغا!ات مH تار&خ ص*ور الق'ار مH   . أ
 لل��%�ف >أث' رجعي. 

!A�ز لل�Gف ال�ق*م >cل: ال��%�ف وفقًا لل%�ذج الع* مH ق�ل لA%ة ال�ارد ال�<'&ة وت'فع 4ل�ات   . ب
 ال��%�ف الى الف�ض العام. 

 Hة االع�'اضات م%A%�ف وله�ه الغا!ة !ق*م االع�'اض الى ل�ف االع�'اض على ق'ار ال�G�ج. ! H لل
  خالل الف�ض العام. 

G��_ عل�ه ش'و~ ال�'ش�ح وال��%�ف د. !�*ر ق'ار ال��%�ف للc%ت Iال� Hشح لل�ع��'ف أو ال<�J ال
0�ات اله%�ة ال%��ص عل�ها في ه�ه ال�عل�ات >ق'ار مH مAل@ األم%اء ب%اء على ت�0%: في أI مH ال

ا ال ی�عارض مع أح ام ه�ه ال�عل�ات. zو ،H� 0ة ال�%Aل Hم  
  ): 8ال�ادة (

��_ ه�ه ال�عل�ات cال�الي: لغا!ات ت �ق االن0ان على ال%3�االت حقAت3*د م  
 ال�ق	ق ال�Eن�ة وال��اس�ة:  - 1

تل- ال3ق�ق وال3'&ات ال%��ص عل�ها في ال*س��ر والعای�' ال*ول�ة، >ا في ذل- ال3_ في ال�3اة وال3'&ة 
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واألمان ال<��ي، ال3_ في م3اكة عادلة، ال3_ في الA%�0ة واإلقامة واللA�ء، ال3_ في االن�قال وال0ف'، ال3_ 
ع، ال3_ في تأس�@ A3افة واإلعالم، ال3_ في ال��وال '��في االن��اب وال�'ش�ح، ال3_ في ح'&ة ال'أI وال�ع

ام إل�ها، ال3_ في تأس�@ ال%قا>اUع�ات األح5اب ال�0اس�ة واالنAام إل�ها وال3_ في تأس�@ الUت واالن
ام إل�ها. Uواالن  

 ال�ق	ق االق��ادIة واالج��اع�ة والGقاف�ة:  - 2

، ال3_ في ال�3ة، وتU" ال3_ في ال�%�ة ال3_ في م�0�S مع�<ي الئ_، ال3_ في العل، ال3_ في ال�عل�"
  ال3_ في ب�lة سل�ة، ال3ق�ق ال�قاف�ة. 

 حق	ق الفNات األك�G ع�ضة لإلن�هاك:  - 3

 "Uفل، وتcق ال�أة، حق'  حق�ق األش�اص ذوI االعاقة، حق�ق 6�ار الH0. حق�ق ال
 أل�ات ح�اIة حق	ق االن�ان:  - 4

ع�ة العامة لألم" ال�3*ة، (واللA%ة ال�ال�ة الAل@ االق��ادI واالج�اعي)   - أAل الاألل�ات ال3 �م�ة: وت<
ق االن0ان ال�I حل م3ل لA%ة حق�ق االن0ان، والف�ض�ة ال0ام�ة ل3ق�ق ومAل@ األمH ومAل@ حق� 

 االن0ان. 
اآلل�ات ال�عاق*!ة: وهي ال�ي أن<أت >�ج: اتفاق�ات أو عه�د دول�ة اع�*تها األم" ال�3*ة >غ'ض رص*   - ب

��_ ال*ول األعUاء ألح امها وهي >ال�'ت�:: cام��ال وت 
 5�� الع%�'I. اللA%ة الع%�ة >القUاء على ال�
  .ق اإلن0ان�ع%�ة >3ق اللA%ة ال
  .اع�ة وال�قاف�ة اللA%ة الع%�ة >ال3ق�ق االق��اد!ة واالج�
  .أة' اللA%ة الع%�ة >القUاء على ال���5 ض* ال
  .:ة ال�ع�یUة م%اه%Aل 
  .فلcق ال�ع%�ة >3ق اللA%ة ال
  .H&'هاج لA%ة ح�ق العال ال
  .Hعاق� اللA%ة الع%�ة >األش�اص ال
  .I'0ع%�ة >اإلخفاء الق اللA%ة ال
  .ق االن0ان�ل@ حقA اللA%ة االس�<ار&ة ل

�ل�H ال�اص�H وس�اها.  - ج  اآلل�ات غ�' ال�عاق*!ة (ال�عاه*!ة): وهي ما !ع'ف >اإلج'اءات ال�اصة وال
 


