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النظام الداخلي

لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
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مقدمة:
تأسست الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان عام  1993بموجب مرسوم رئاسي ُنشر في عاام  1995فاي الجرداد
ّ
وحدد نطاق عمل الهيئة ليكون "متابعة وضمان تاوافر متطلباات اايانة حقاوق اإلنساان فاي مختلا
الرسميةّ ،
ّ
القاوانين والتشاردعات واظنظماة الفلساطينية ،وفاي عمال مختلا

الادوائر واظجهاس والم سساات الفلساطينية ،وتام

أقره المجلس التشردعي عام
نات ّ
الماد ) (31من القانون اظساسي الفلسطيني ،الذي ّ
تأكيد ذلك الحقاً حيث ّ
ونش اار ف ااي الوق ااائن الفلس ااطينية ع ااام  2002عل اان أنت "تنش ااأ بق ااانون ليئ ااة مس ااتقلة لحق ااوق
 ،1997وا اادر ُ

اإلنس ااان ويح اادد الق ااانون تش ااكيلها ومهامه ااا واختااا ااها وتُق ا ّادم تقاردرل ااا لك ا ّال م اان رئ اايس الس االطة الوطني ااة
والمجلس التشردعي الفلسطيني".
والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان لي م سسة دولة فلسطينية مستقلة لحماية وتعسدس حقوق اإلنسان ،تعمل

لتحقيق سياد القانون ،واقتراح ومراجعة التشردعات التي تضمن الحقوق والحردات اظساسية للمواطن ،كما
تعمل علن مراقبة سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية وأية ليئات أو م سسات عامة أخرى ذات عالقة

بموضوع حقوق اإلنسان ،وتراد أية انتهاكات للحقوق والحردات اظساسية للمواطن.

اداقية عاليااة فااي المجتماان
مفوضااين يضاام ماان  17حتاان  21عض اواً ،ذوي ماا ّ
تً ادار الهيئااة ماان ق اال مجلااس ّ
الفلسااطيني ،تاام اختيااارلم ماان داخاال الااوطن والمهجاار للداللااة علاان وجااوب التواااال ااين مختل ا التجمعااات
الفلسااطينية ،ولالسااتفاد ماان خ ارات اظعضااار ماان المهجاار ،لتعسدااس عماال الهيئااة والتاارود لهااا .ودن ااق عاان
المفوضاين مكتاب تنفياذي يشارى علان عمال وأدار الهيئاة ،ود أرساض المف ّاول العاام الاذي يعت ار العناوان
مجلس ّ
اظول
اظول للهيئااة .و يساااعده الماادير التنفيااذي للهيئااة والااذي يااتم تعيينااض ماان ق اال المكتااب التنفيااذي المس ا ول ّ
ّ
ئيسية والفروع.
عن إدار أقسامها وعن أدار طواقمها في المكاتب الر ّ

 1أقر هذا النظام في االجتماع السنوي العام لمجلس المفوضين  24-23نيسان  ،2015وتم ادخال تعديالت بشأن رفع عدد أعضاء مجلس المفوضين من  17حتى 21
عضوا ً في االجتماع السنوي العام لمجلس المفوضين  18-17كانون أول  ،2015حيث كان العدد هو  17عضوا ً فقط.
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المادة األولى
ويعماال بااض ماان
 .1يسامن لااذا النظااام االنظااام الاداخلي لمجلااس مفوضااي الهيئةةة المسةةتقلة لحقةةوق اإلنسةةان) ُ
تاردخ إق ارره ،ونشره في الجردد الرسمية.
 .2لغايااات لااذا النظااام" ،حقااوق اإلنسااان" لااي الحقااوق والحردااات المناااوي عليهااا فااي القااانون اظساسااي
الفلسااطيني المع اادل للع ااام  ،2003والحقااوق والحرد ااات المنا ااوي عليه ااا فااي اإلع ااالن الع ااالمي لحق ااوق
اإلنسان واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنساان واتفاقياات منظماة العمال الدولياة التاي وقعات وااادقت عليهاا

فلسااطين .وفااي إطااار عملهااا علاان حمايااة وتعسدااس الحقااوق والحردااات كلهااا ،تسترشااد الهيئااة بمعااايير حقااوق
اإلنسان في االتفاقيات الدولية ذات الالة التي لم تاادق عليها فلسطين بعد.

المادة الثانية

مهام الهيئة واختصاصاتها
تعمل الهيئة كم سسة وطنية دستوردة علن حماية وتعسدس حقوق اإلنسان استناداً إلن القانون اظساسي الفلسطيني
والمع ااايير الدولي ااة لحق ااوق اإلنس ااان ،وباالرتك اااس إل اان ال اانه الم ن ااي عل اان الحق ااوق بغ اارل الوا ااول إل اان مجتم اان

فلسااطيني ياااون حقااوق اإلنسااان ،ويحتاارم حرداتااض ويساامه لجمياان مواطنيااض والقاااطنين فيااض العااي

بك ارمااة وعدالااة

ومساااوا فااي الك ارمااة والحقااوق ودتمتعااون تكاااف الفااري والحردااات كافااة .ولتحقيااق ر دتهااا ورسااالتها تقااوم الهيئااة

بالمهام التاليةت
 .1الراااد والتو يااق النتهاكااات حقااوق اإلنسااان وتحلياال أنماااا االنتهاكااات ،والتاادخل لاادى أاااحاب الواجااب
لوق ا
التوقيا

لااذه االنتهاكااات بمااا ينسااجم والقااانون وحمايااة حقااوق اإلنسااان ،بم اا فااي ذلااك الرقابااة علاان م اركااس
واالحتجااس وم اركاس الحماياة واإلياوار ،وم اركاس اظحاداث ،والرقاباة علان المحااكم لضامان الوااول

إلن العدالة خااة للنسار واظطفال.
 .2راااد السياسااات العامااة والق اوانين والتش اردعات الفلسااطينية وخطااو التنميااة والمواسنااات العامااة ماان منظااور
حقا ااوق اإلنسا ااان وما اان منظا ااور حساسا اايتها لقضا ااايا النا ااوع االجتما اااعي ،وتقا ااديم المقترحا ااات والتواا اايات

ظاحاب الواجب لموارمتها من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،واالتفاقيات الدولية التي اادقت عليهاا

دولة فلسطين.
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 .3التوعيااة والت قي ا

فااي مجااال حقااوق اإلنسااان وشاان حمااالت الضااغو والمناااار المجتمعي اة بالتعاااون ماان

الم سسااات الحقوقيااة وم سسااات المجتماان الماادني ،قواج ارار التحقيقااات الوطنيااة فااي مجااال حقااوق اإلنسااان
هاادى نشاار وتعماايم قافااة حقااوق اإلنسااان فااي المجتماان الفلسااطيني وتعسدااس معرفااة الم اواطن الفلسااطيني
بحقوقض وحرداتض المختلفة.

 .4تاادردب وءنااار قاادرات المكلفااين ننفاااذ القااانون والم سسااات الرساامية الفلسااطينية ااااحبة الواجااب بقضااايا

حقوق اإلنسان ،لضمان قيامها بمس ولياتها وواجباتهاا بماا يتاوارم والقاانون اظساساي الفلساطيني والمعاايير
الدولياة لحقااوق اإلنسااان ،خااااة االتفاقيااات الدوليااة التااي اااادقت عليهااا دولااة فلسااطين ،ومااا يترتااب علاان

ذلك من التسامات قانونية.
 .5إااادار التقاااردر الشااهردة ،والساانوية ،والتقاااردر الميدانيااة ،وتقاااردر تقاااي الحقااائق خاااوي انتهاكااات
محدد لحقوق اإلنسان .قواادار التقاردر القانونية والخااة ،وتقاردر الظل للجان اظمام المتحاد المعنياة

باالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،قواادار التقردر السنوي حول واقن حقوق اإلنسان في فلسطين ،ورفن
التوايات ذات الالة للرئيس والمجلس التشردعي الفلسطيني بموجب المااد ا )31مان القاانون اظساساي

الفلسطيني.

 .6تقااديم الناااه والمشااور للم سسااات الرساامية الفلسااطينية ف ااي مجااال حقااوق اإلنسااان لضاامان إيفااار دول ااة
فلسااطين بالتساماتهااا القانونيااة المترتبااة عاان انضاامامها لالتفاقيااات الدوليااة لحقااوق اإلنسااان ،والمسااالمة فااي

تقديم التوجيهات والمقترحات في إعداد التقاردر اظولوية والدوردة للجان المعنية باالتفاقيات الدولية لحقوق

اإلنساان ،وحااث دولااة فلسااطين االنضاامام إلاان االتفاقياات الدوليااة لحقااوق اإلنسااان دون تحفظااات والمتابعااة
للتأكد من تط يقها.

 .7تقااديم الفتاااوى والتوااايات والمقترحااات والتقاااردر علاان أساااس استشاااري وباسااتقاللية تامااة إلاان أاااحاب
الواجب من الم سساات الفلساطينية قوالان المجلاس التشاردعي أو أي جهااس تخار مخاتي ،ساوار ناار علان
طلب من السلطات المعنية ،أو من خالل اساتخدام حقهاا كهيئاة وطنياة ع ار القناوات المتاحاة لهاا بغارل
حماية وتعسدس حقوق اإلنسان .ويمكنها كذلك نشر لذه اآلرار والتوايات والمقترحات علن المأل الطالع

الجمهور عليها.
ولتمكين الهيئة من القيام بمهامها المختلفة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ،تقوم الهيئة بما يلي:
 .1تلقي شكاوى المواطنين وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،ومتابعها من أاحاب الواجاب مان الم سساات
الرسمية الفلسطينية بغرل معالجتها قوانااى ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وحماية حقوقهم.
 .2التادخل القضاائي فاي قضاايا حقاوق اإلنساان والقضاايا التاي تهام الارأي العاام ،خاااة لادى المحكماة العليااا
والمحكمااة الدسااتوردة الفلسااطينية ،وتقااديم ال ارأي القااانوني كاااديق للمحكمااة "أميكااوس كيااوري" فااي قضااايا

حقوقية من منظور مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان الدولية.
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 .3الت اادخل المس ااتمر للمف ااول الع ااام ومجل ااس المفوض ااين م اان أا ااحاب الواج ااب م اان الم سس ااات الرس اامية
الفلسااطينية ،واسااتخدام كاال القناوات المتاحااة للهيئااة باعتبارلااا م سسااة وطنيااة وم سسااة دسااتوردة فلسااطينية
لتعسدس وحماية حقوق اإلنسان ،وتط يق التوايات المقترحة من الهيئة.

 .4تنظيم عالقة الهيئة من م سساات المجتمان المادني الفلساطينية ،وعلان وجاض التحدياد الم سساات الحقوقياة

والم سس ااات القطاعي ااة المعني ااة بحق ااوق اإلنس ااان بغ اارل تنس اايق وتوحي ااد الجه ااود لحماي ااة وتعسد ااس حق ااوق

اإلنسان.

 .5التفاعل من اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ،التعاقدية منها وغير التعاقدية ،والتعاون من أجساام ووكااالت
اظماام المتحااد المعنيااة بحقااوق اإلنسااان ،وتوطيااد عالقااة الهيئااة ماان الم سسااات الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان،
والشبكات واالئتالفات الوطنية واإلقليمية والدولياة المعنياة بحماياة وتعسداس حقاوق اإلنساان ،خاااة الشابكة
العرءي ااة للهيئ ااات الوطني ااة ،ومنت اادى تس اايا والمح اايو اله ااادي للهيئ ااات الوطني ااة ،واللجن ااة الدولي ااة للهيئ ااات
الوطنية.

المادة الثالثة

مجلس المفوضين
 .1يتولن إدار الهيئة مجلس مفوضين يضم من 17حتن  21عضواً من الفلسطينيين المتواجدين فاي الاوطن
والشاتات ،يااتم اختيااارلم واسات دالهم للقااانون والنظااام الاداخلي لمجلااس المفوضااين ،ومباادئ باااردس المنظمااة
لعمل الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان.

 .2من مراعا حالة التنوع في المجتمن الفلسطيني يجب أن يضام مجلاس المفوضاين فاي عضاودتض ماا ال يقال
عن ستة أعضار من كال الجنسين.

 .3تكااون فتاار عضااوية المفااول فااي مجلااس المفوضااين ااالث ساانوات قا لااة للتجديااد م ارتين فقااو ا 9ساانوات
كحد أقان).
 .4يتم إعالم المفول ق يال انتهاار دورتاض اكال االث سانوات) ق ال  90يومااُ علان اظقال مان انتهارلاا إل ادار
الرغبة بالتجديد لدور انية و/أو قرب انتهار مدتض القانونية لعضوية مجلس المفوضين.

المادة الرابعة
 .1يعقااد مجلااس المفوضااين اجتماع ااً ساانوياً علاان اظقاال ،ودتااولن المفااول العااام دعوتااض قواعااداد جاادول
أعمالض.
 .2يجاوس عقاد جلساة خاااة ادعو مان المفاول العاام أو بطلاب مان ناا
مقدم للمفول العام.
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 .3تعت ر جلسة مجلس المفوضين مكتملة النااب بحضور ا.)1 + %50

 .4يأخاذ المجلااس ق ار ارتااض بالتاااودت باظغل يااة المطلقااة ،وفاي حااال تساااوي اظااوات ي خااذ ارأي الطاارى
الذي اوت معض المفول العام.

المادة الخامسة
يشترا في المفول العام أو عضو مجلس المفوضينت
 .1أن يكون فلسطينياً.

 .2أن يكون متمتعاً بكامل اظللية القانونية.
 .3أن يكون متمتعاً بالكفار والخ ر والمهنية وملتسماً بالدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان وحقوق المواطن.

 .4أن ال يكااون محكومااً جنايااة أو جنحااة ماان ق اال محكمااة مختاااة أو ماان ق اال مجلااس تااأدي ي مهنااي لعماال
يتعلق باإلسار إلن المال العام أو سور استخدام المناب.

 .5أن يكون مشهوداً لض باظخالق والنسالة ،ودتمتن نحترام عالي المستوى في المجتمن.
 .6أن ال يكااون عنااد ترشااحض لعضااوية مجلااس المفوضااين أو بعااد تعيينااض مفوضااا ،متقلااداً ظي مناااب تنفيااذي

رساامي أو فااي وظيفااة فااي أي ماان الاادوائر أو اظجهااس أو الم سسااات الرساامية الفلسااطينية ،وأن ال يكااون
عضواً في المجلس التشردعي الفلسطيني أو في أي مناب تنظيمي سياسي.

المادة السادسة
ُ -1يعت ر المفول فاقداً لعضودتض في مجلس المفوضين في أي من الحاالت التاليةت
أ) الوفا .

المفوضين.
ب) اإلستقالة ،ويسري مفعولها بعد ال ة أشهر من تاردخ تقديمها لمجلس ّ
ت) فقدان اظللية القانونية بقرار قضائي.

ث) إذا تغيب العضو عن اجتماعين متتالين دون عذر مكتوب ،علن أن يادر القرار بأغل ية أعضار
مجلس المفوضين.
ج) إذا فقد أحد شروا العضوية المناوي عليها في لذا النظام ،بقرار يادر عن مجلس المفوضين
بأغل ية ل ي اظعضار.
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 -2يتم تعليق عضوية أي من المفوضين إذا شغل مرك اًس أو وظيفة في أي من الدوائر أو اظجهس أو
الم سسات الرسمية أو شبض الرسمية في دولة فلسطين المحتلة ،ودتم ذلك بقرار من مجلس المفوضين.

 -3علن عضو مجلس المفوضين التارده الرسمي لمجلس المفوضين عن نشور أي حالة من حاالت
تضارب المااله.

المادة السابعة

آلية اختيار وتعيين أعضاء مجلس المفوضين
 .1في حال وجود شاغر أو أك ر لعضاوية مجلاس المفوضاين ،ياتم النشار علان الماأل عان فاته بااب الترشايه
لعض ااوية المجل ااس ،م اان خ ااالل اإلع ااالن الرس اامي ف ااي ا ااحيفتين محليت ااين عل اان اظق اال ،وعل اان الا اافحة
االلكترونية للهيئة ،وتتاح فتر سمنية ال تقل عن ال ال ين يوماً لتلقي طلبات الترشيه.

 .2يااتم تضاامين اإلعااالن المعااايير المطلوبااة لعضااوية مجلااس المفوضااين ،وتليااة ق ااول الترشاايحات ماان ق اال
اظفراد أو منظمات المجتمن المدني.
 .3ت دأ اإلجرارات لتعيين مفوضين جدد ق ل انتهار فتر عضوية المفول ال ة أشهر علن اظقل.
 .4يستمر المفول المنتهية فتر عضودتض في منابض في مجلس المفوضين إلن حين تعيين مفوضين جدد.

المادة الثامنة

لدرسااة طلبااات الترشاايه لعضااوية مجلااس المفوضااين،
 .1يسااتعين مجلااس المفوضااين لجناة استشاااردة مسااتقلة ا

ودتم ت ليغ أعضار اللجنة عن حاجة الهيئة المباشر بأعمالها الختيار مفوضين جادد ،ق ال  90يومااً علان

اظقل من انتهار مد عضوية أي من مفوضيها.

 .2تتك ااون اللجن ااة االستش اااردة المكلف ااة بمهم ااة د ارس ااة طلب ااات الترش اايه م اان رئ اايس المحكم ااة العلي ااا ،ونقي ااب
المحامين ،ورئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة حقوق اإلنسان فاي المجلاس التشاردعي الفلساطيني ،وا ناان
من اظكاديميين ،وخمسة أعضار من م سسات المجتمن المدني بما فيها الم سسات الحقوقية ومن م ارعاا
تنوع االختاااات ،والمفوضين العامين السابقين.
 .3تقوم اللجنة االستشاردة خالل دراستها لطلباات الترشايه ،باعتمااد المتطلباات والمعاايير المنساجمة مان لاذا
النظام ،ومن مبادئ بااردس المنظماة لعمال الهيئاات الوطنياة ،والمالحظاات العاماة للجناة الفرعياة الخاااة
باالعتماد المن قة عن اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان ).(ICC
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 .4تقااوم اللجنااة االستشاااردة بعااد د ارسااة كاال طلبااات الترشاايه رفاان قائمااة بالمفوضااين المختاااردن التااي انطبقاات
علايهم شاروا العضااوية ،إلان المكتااب التنفياذي لمجلااس المفوضاين ،علاان أن تشامل القائمااة ضاع

العاادد

المطل اوب ماان المرشااحين ليقااوم مجلااس المفوضااين اادوره خااالل اجتماعااض الساانوي العااام تعيااين اظعضااار

الجدد علن مجلس المفوضين وفق توايات اللجنة االستشاردة.
المادة التاسعة

مهام مجلس المفوضين
يتولن مجلس المفوضين المهام التاليةت
 .1رسم السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذلا.
.2

إقرار جمين اظنظمة الداخلية الخااة بعمل الهيئة ،بما في ذلاك النظاام الاداخلي الاذي يحادد تلياة تعياين

المفوضين وفترات عضودتهم ،وعقد جلسات مجلس المفوضين ،قوادارتها ،وكيفية إتخاذ الق اررات.
 .3إقرار المواسنات العامة والسنوية للهيئة ،وتعيين مدقق حسابات قانوني لها.
 .4تنمية موارد الهيئة.
 .5ق ول الهبات والت رعات غير المشروطة.
 .6دراسة خطة العمل اإلستراتيجية للهيئة قواقرارلا.

 .7تعيين مفوضين جدد من القائمة المنسبة لها من اللجنة المستقلة المكلفة دراسة طلبات الترشيه لعضاوية
مجلس المفوضين.
 .8انتخاب المفول العام والمكتب التنفيذي من ين أعضائض.
 .9بحث اظمور المحالة إليض من المفول العام أو المكتب التنفيذي واتخاذ الق اررات بشأنها.

المادة العاشرة

المكتب التنفيذي
 .1ينتخااب مجلااس المفوضااين ماان ااين أعضااائض مكتبااً تنفيااذياً للمجلااس يتكااون ماان خمسااة إلاان ساابعة أعضااار
إضافة إلن المفول العام الذي يرأس المكتب التنفيذي.

 .2يختار المكتب التنفيذي من ين أعضائض نائباً للمفول العام.
 .3تكون مد عضوية المكتب التنفيذي الث سنوات قا لة للتجديد لمر واحد متتالية.
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المادة الحادية عشر
 .1يجتمن المكتب لمجلس المفوضين دعو من المفول العام مر كل شهردن علن اظقل ودتم االحتفاظ
بمحضر اجتماعاتض بعد أن يتم توقيعض من ق ل الحضور في كل جلسة.
 .2ت خذ الق اررات الاادر عن المكتب التنفيذي بالتوافق ،وفي حال الخالى يتم التاودت ود خذ رأي
اظغل ية المطلقة ،وفي حال التساوي ي خذ رأي المجموعة التي اوت معها المفول العام.

المادة الثانية عشر
يتولن المكتب التنفيذي لمجلس المفوضين مساعد المفول العام فيت
 .1اإلشراى علن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للهيئة.
 .2حل اإلشكاليات التي تتعرل لها الهيئة من الم سسات الرسمية الفلسطينية.
 .3اإلشراى علن تنفيذ الخطو السنوية للهيئة.
 .4اقتراح السياسات العامة للهيئة ومتابعة تط يقها.

 .5دراسة التقردر السنوي حول وضن حقوق اإلنسان في فلسطين قواق ارره.

 .6تحديد الحاالت التي تتولن الهيئة فيها رفن قضايا لدى المحاكم الفلسطينية ،والتي لها عالقة
بانتهاكات حقوق اإلنسان أو القضايا التي تهم الرأي العام الفلسطيني.

 .7اإلشراى علن تنفيذ اظنظمة المالية واإلداردة للهيئة قواقرار الهيكلية الخااة بالهيئة.
 .8تعيين المدير التنفيذي للهيئة.
 .9تعيين المدقق الداخلي للهيئة ودراسة تقاردره قواعداد التوايات بشأنها.
 .10تخودل االحيات التوقين علن حسابات الهيئة لدى ال نوك.
.11

تو يق العالقات ين الهيئة والم سسات الدولية والوطنية اظخرى.

.12

تولي حل أي خالى ينشأ ين المفول العام والمدير التنفيذي.

.13

تلقي تظلمات الموظفين ومعالجتها وفق نظام التظلمات المعتمد بالهيئة.

.14

أية مهام يتم تفويضض ها من ق ل مجلس المفوضين.
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المادة الثالثة عشر
يكل

المكتب التنفيذي رئاسة المفول العام تقديم التقاردر الدوردة كل أرءعة أشهر ظعضار مجلس المفوضين

المادة الرابعة عشر
المفوض العام

 .1ينتخب مجلس المفوضين من ين أعضائض مفوضاً عاماً ،لمد أرءان سانوات قا لاة للتجدياد لمار واحاد
فقو.

 .2يكون المفول العام مس والً أمام مجلس المفوضين عن القيام بمهامض.

 .3يتااولن نائااب المفااول العااام جمياان الاااالحيات المناطااة بااالمفول العااام فااي حااال غيابااض ،وفااي حااال
تعذر وجود المفول العام في منطقة محدد .
 .4للمفاول العااام الحااق تفااويل جاسر ماان اااالحياتض ظي ماان المفوضااين فاي الهيئااة م قتااً حساابما ياراه
مناس ااباً ،ويمكنا ااض ك ااذلك طلا ااب االستشا ااار و/أو تكليا ا

أي ما اان المفوضا ااين اابعل المها ااام المحا اادد

بالم سسة.

المادة الخامسة عشر
يتولن المفول العام القيام جمين المهام الموكلة إليض وبشكل خايت
 .1متابع ااة تط ي ااق السياس ااة العام ااة للهيئ ااة ومتابع ااة تنفي ااذ قا ا اررات مجل ااس المفوض ااين والمكت ااب التنفي ااذي
بالتنسيق من المدير التنفيذي.
 .2اإلشراى علن تنفيذ خطة عمل الهيئة من خاللت

أ .مراقبا ااة التج ا اااوسات واالعت ا اادارات التا ااي تق ا اان عل ا اان حقا ااوق اإلنس ا ااان وحردات ا ااض العاما ااة ف ا ااي اظ ارض ا ااي
الفلسطينية.
ب .مراقبة ومتابعة اظخطار التي قد تتعرل لها الهيئة خاالل قيامهاا بمهامهاا ورفعهاا لمجلاس المفوضاين
التخاذ القرار المناسب بشأنها.

ت .العمل علن متابعة اإلنتهاكات والتجاوسات الواقعة علن حقوق اإلنسان وحرداتض العامة والتدخل لوقفها
بالوسائل المتاحة.

 .3متابعااة الشااكاوى العامااة واإلنتهاكااات الجساايمة التاان تتلقالااا الهيئااة لاادى مختل ا

المسااتويات بمااا فيهااا

القضار بالتنسيق من المدير التنفيذي ،واختيار القضايا التي تقوم الهيئة بالتحقيق فيها دون شكوى.
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 .4تم ي اال الهيئا ااة أما ااام الجه ااات الرسا اامية وغيااار الرس اامية ،المحلي ااة واإلقليمي ااة والدولي ااة ،والتوقيا اان علااان
االتفاقيات الم رمة من الهيئة.
 .5إع ااداد جااادول أعم ااال مجلا ااس المفوضاااين والمكت ااب التنفياااذي لمجلا ااس المفوض ااين ،ودعوتاااض وتا اار س
اجتماعاتض.

المادة السادسة عشر
المدير التنفيذي
 .1يقوم المكتب التنفيذي لمجلس المفوضين تعيين المدير التنفيذي للهيئة لتولي مهام إدار العمل اليومي
بالهيئة قوادار العمل اليومي في الهيئة وفق االستراتيجيات والسياسات واظنظمة المعتمد  ،وتحمل
مس ولية اإلشراى علن الموظفين ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد بالهيئة.

 .2يكون المدير التنفيذي مسئوالً أمام المفول العام ،ودرفن لض التقاردر الدوردة المتعلقة بسير العمل اليومي
بالهيئة كل ال ة أشهر ،ويقوم وضعض في اور المستجدات المتعلقة بعمل الهيئة خطياً في القضايا
المهمة التي قد ت ر علن مكانة الهيئة وسمعتها.

 .3يشارك المدير التنفيذي بحكم منابض حضور اجتماعات مجلس المفوضين والمكتب التنفيذي لمجلس
المفوضين.

المادة السابعة عشر
يتوّلن المدير التنفيذي المهام التاليةت

 .1المسالمة في تم يل الهيئة وتطودر عالقاتها من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العالقة بما
في ذلك الجهات المانحة.
 .2المسالمة من المفول العام في مخاطبة وسائل اإلعالم واإلدالر بالتاردحات المتعلقة بموق
من قضايا حقوق اإلنسان.

الهيئة

 .3المسالمة من الم فول العام ومجلس المفوضين في حمالت الضغو والمناار والتدخل لدى الم سسات
الرسمية في قضايا حقوق اإلنسان.

 .4يتحمل مس ولية تجنيد اظموال وفق السياسات المعتمد من مجلس المفوضين في الهيئة.
 .5مراجعة وتقييم استراتيجيات وسياسات الهيئة ورفن التوايات لمجلس المفوضين من أجل تطودرلا بما
يخدم مالحة الهيئة من وضن وتطودر الخطو السنوية لتنفيذ لذه االستراتيجيات والسياسات.
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 .6متابعة تنفيذ ق اررات مجلس المفوضين والمكتب التنفيذي لمجلس المفوضين بما يتفق من أحكام النظام
اظساسي والقوانين واظنظمة المعمول ها في الهيئة.
 .7إدار العمل اليومي ف ي الهيئة واإلشراى علن عمل كافة الموظفين والمتدرءين والطاقم المهني ضمن
الهيكل التنظيمي المعتمد من أجل تنفيذ الخطو السنوية المعد والتأكد من أن لذه الخطو تخدم تحقيق
اظلداى اإلستراتيجية.
 .8تنفيذ أحكام النظام ،بما في ذلك تعيين الموظفين الم للين ،وترفيعهم وتعديل روات هم واتخاذ اإلجرارات
التأدي ية بحقهم والتواية ننهار خدماتهم .كما يقوم تنمية قدراتهم قوادار ش ونهم وتحفيسلم علن القيام
بمهامهم علن أكمل وجض ،وفق اظنظمة والسياسات المعتمد في الهيئة.
 .9ضمان تدفق المعلومات وتبادلها ين الدوائر والفروع من خالل التقاردر الدوردة ومراجعتها ومناقشتها
قواادار الق اررات المناسبة بشأنها ،من ضمان سردة المعلومات إذا اقتضت الحاجة لذلك.

المادة الثامنة عشر

العالقات بين األطراف
يعت اار منا ااب المف ااول الع ااام للهيئ ااة منا ااباً سياس ااياً بحي ااث يك ااون المف ااول الع ااام مشا ارفاً ومس اائوالً عل اان تنفي ااذ
سياسات وق اررات وتوجهات مجلس المفوضين.
 .1إن المفا ااول العا ااام مس ا ا ول عا اان االتاا ااال واسا ااتالم مجلا ااس المفوضا ااين ومكتبا ااض التنفيا ااذي الو ا ااائق،
والتقا اااردر ،والم ا اواد الضا ااروردة فا ااي الوقا اات المناسا ااب لمراجعا ااة ،وماا ااادقة اإلسا ااتراتيجيات ،والخطا ااو،
المركااس الرفيعااة ،والش اراكات الخارجيااة بشااكل ساالس وفعااال.
والمواسنااات ،والتقييمااات ،وتعيااين مس ا ولي ا
وعلاان الماادير التنفيااذي مساااعد المفااول العااام فااي إعااداد لااذه الو ااائق ،ودنبغااي علاان المفااول العااام
االتاااال المباشاار والتنساايق ماان الماادير التنفيااذي خاااوي إعااداد الو ااائق والتقاااردر الضااروردة .ودااتم
توجيااض جمياان لااذه القضااايا والطلبااات الخااااة فااي التو يااق والمعلومااات الضااروردة للماادير التنفيااذي ماان
خالل رسائل مكتوبة ومو قة.
 .2يج ااب عل اان الم اادير التنفي ااذي تق ااديم المس ااودات النهائي ااة للو ااائق ،والتق اااردر ،والتقييم ااات ،والمواسن ااات،
والخطا ااو اإلسا ااتراتيجية ،والنش ا ارات التوجيهيا ااة ذات العالقا ااة باا ااالحيات المفا ااول العا ااام أو المكتا ااب
التنفيااذي أو مجلااس المفوضااين إلاان المفااول العااام ،الااذي اادوره يتااولن مس ا ولية د ارسااتها ماان مجلااس
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المفوضين ووضن تاردخ المراجعة النهائية ،والتعقيب ،والتوقيان عليهاا ق ال الطباعاة وترجماة ونشار لاذه
الو ائق.

المادة التاسعة عشر
 .1المفوض العام مسؤول عن جميع المخاطبات الرسمية وتشمل ما يلي:
أ.

المستويات العليا في الم سسات الحكومية االوسرار ومس ولي الهيئات الرسمية).

ب .المستويات العليا في المنظمات غير الحكومية ،واظمم المتحد  ،والمنظمات الدولية اظخرى انائب
رئيس الم سسة -رئيس الم سسة).
ت .نمكان المفول العام تفويل المادير التنفياذي بمهاام ذات عالقاة ،مان بقاار مسا وليتض الكاملاة حاول
تلااك المهااام ماان االحتفاااظ فااي سااجل الهيئااة نسااخاً ماان لااذه الم ارسااالت الطااالع الماادير التنفيااذي أو
المفوضين.
ث .يمكاان المفااول العااام مطالبااة الماادير التنفيااذي اااياغة رسااائل ،وتقااديم مااداخالت ،وم ارساالة أي ماان
اظطاراى سااابقة الااذكر وذلااك ماان خااالل رسااائل رساامية مكتوبااة ينهمااا .ودجااب إرسااال نسااخة عاان كاال
رسالة من لذه الرسائل للمفول العام من أجل موافقتض عليها ق ل إرسالها للم سسة الخارجية.
ج .تعت ر االجتماعات من المس ولين الكباار االارئيس ،رئايس الاوسرار ،ر ساار اظجهاس اظمنياة والشارطة،
ر سار الم سساات الحكومياة ،ر ساار منظماات اظمام المتحاد  ،والمنظماات الدولياة ،والمنظماات غيار
الحكومي ااة مسا ا ولية المف ااول الع ااام .ودنبغ ااي ف ااي ل ااذا الس ااياق عل اان المف ااول الع ااام إب ااالء أعض ااار
المكتب التنفيذي مسبقاً حول أي اجتماع علن لذا المستوى لحضور م ل لذه االجتماعات.
 .2للمدير التنفيذي السلطة الكاملة في االتاال من الوسرار والم سسات الرسمية خاوي القضايا اإلدارداة
والفنية المتعلقة بعمل الهيئة في مجال حقوق اإلنسان.
أ .يجب علن الفردق التنفيذي إرسال نسخة عن المراسالت والتقاردر والو ائق التي تتم من المدير التنفيذي إلان
المفول العام ).(cc
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ب .فااي حااال طلااب المفااول العااام أي متابعااة أو توضايه حااول م ارسااالت و /أو أنشااطة الماادرار ،عليااض طلااب
ذلك من المدير التنفيذي واقتراح وسائل الواول لمسدد من المعلومات في حال الضرور.

 .3أما خاوي اإلادارات الاحفيةت
أ .إن مسا ا ول اإلع ااالم  /اإلتا ااال يت ااولن مسا ا ولية إع ااداد اإلا اادارات الا ااحفية ،وواا ا

كيا ا

س اايتم

نشرلا ،ولمن يتم توجيهها.
ب .علن مس ول اإلعالم التوقين علن احة جمين المعلومات الوارد في اإلادار الاحفي.
ت .يقوم مس ول اإلعالم بعرل اإلادار الاحفي علن المدير التنفياذي إلقا ارره مان الجاناب الفناي ،ومان
م يتم عرضض علن المفول العام للحاول علن موافقتض الرسمية ق ل إاداره وتعميمض باسم الهيئة.
ث .للمفااول العااام تااأخير أي إااادار اااحفي يتطاارق لقضااايا سياسااية ،أو ينتقااد م سسااة رساامية أو يحااوي
معلومات حساسة ،لبح ض والتشاور بشأنض من المكتب التنفيذي لمجلس المفوضين ق ل إاداره.

المادة العشرون

 .1يكون المدير التنفيذي مس ول عن عمليات قوادار ش ون الهيئة ،وموظفيها اليومية ،ولو مسا ول فاي ذلاك
أمام المفول العام.
أ .الم اادير التنفي ااذي مسا ا ول ع اان إنت اااج جمي اان مس ااودات الو ااائق ،والتق اااردر ،والتقييم ااات ،والمواسن ااات،
والخطو ،والنشرات التوضيحية ،وتقديمها للمفول العام إلجرار الالسم.
ب .المدير التنفياذي مسا ول أماام المفاول العاام ومجلاس المفوضاين فاي تنفياذ خطاة العمال ،وضامان
إدار فعالة ،وناجعة ،ومهنية للهيئة علن أساس التوجيهات والق اررات التي يتخذلا مجلس المفوضين.
ت .يجب علن جمين موظفي الهيئة رفن تقاردرلم للمدير التنفيذي.
ث .تعت ر اإلدار المالية للهيئة مس ولية المدير التنفيذي.
ج .تعت ر إدار الش ون اإلداردة للهيئة مس ولية المدير التنفيذي.
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ح .يحق لموظفي الهيئة تقديم شكاوى للمدير التنفيذي ،وفي حاال عادم رضاالم عان الحال ،يمكانهم بعاث
رسالة مكتوبة حول الشكوى إلن "اظم ودسمان الداخلي" وفق نظام التظلمات المعتمد بالهيئة.
خ .إن المدير التنفيذي مس ول عن إطالع المفول العام علن مستجدات أنشطة الهيئة بشكل منتظم.

المادة الواحدة والعشرون

أحكام عامة

للهيئة شخاية اعتباردة ذات استقالل إداري ومالي تام ،ويضمن القانون حردة عملها وعدم التدخل في
ش ونها أو عرقلة أعمالها.
المادة الثانية والعشرون
تتمتن الهيئة بافة شخاية قانونية بحكم القانون ،وتمتلك حق المقاضا في قضايا تتعلق بالمالحة
العامة.

المادة الثالثة والعشرون
ال يجوس مالحقة أي عضو من أعضار مجلس المفوضين والعاملين في الهيئة في نطاق أدائهم لمهام الهيئة
إال بقرار من جهة قضائية مختاة.

المادة الرابعة والعشرون

يابه لذا النظام ساري المفعول فو اًر وبعد إق ارره من ق ل مجلس المفوضين.

المادة االنتقالية
ُ .1يمنه المفوضين أعضار مجلس المفوضين الحاليين الذين تجاوست عضودتهم ال تسن سنوات أو قارءت
علن االنتهار ،دور است نائية واحد مدتها الث سنوات.

 .2يعت ر اظعضار الم سسون في الهيئة المستقلة أعضار فخردين دائمي العضوية.
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