إعالن عن فتح باب العضوية لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
باإلستناد إلى قرار مجلس مفوضي الهيئة المنعقد بتاريخ  2016/12/18-17برفع عدد أعضاء مجلس المفوضين
من  17عضوا حتى  21عضوا ،تعلن الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان عن فتح باب تنسيب أعضاء جدد لمجلس
مفوضي الهيئة والبدء في إستالم طلبات الترشح والترشيح وذلك باالستناد إلى المتطلبات والمعايير المعتمدة
والمنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس المفوضين للعام  ،2015ومبادىء باريس الناظمة لعمل الهيئات
الوطنية لحقوق اإلنسان للعام .1993
بقرار /مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه هللا،
أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان (الهيئة)
ٍ
بتاريخ  .1993/9/30وبموجب هذا القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي" :متابعة وضمان
توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف القوانين والتشريعات واألنظمة الفلسطينية ،وفي عمل مختلف
الدوائر واألجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية " ،كما أن القانون األساسي الفلسطيني
المعدل لسنة  2003نص في المادة  31على وجود الهيئة.
إن عضوية مجلس مفوضي الهيئة هو موقع اعتباري ينطلق من مبدأ المسؤولية الوطنية تجاه قضايا الشأن العام
وقضاااااايا حقوق اإلنساااااان في فلساااااطين وهو موقع طوعي ير مدفو األجر .يشاااااترط في الرا بات والرا بين
بالترشح لهذه العضوية أن تتوافر لديهن  /لديهم المؤهالت والكفاءات التالية:
 -1الخبرة والمعرفة الغنية وااليمان بمبادىء ومعايير حقوق اإلنسااااااان والقانون الدولي اإلنساااااااني وساااااايادة
القانون.
 -2المعرفة الجيدة في قضااايا الشااأن العام بما فيها األوضااا االقتصااادية واالجتماعية والسااياسااية والقضااايا
العامة والحقوقية والثقافية التي تهم الرأي العام وتلبي احتياجات وطموحات فئات المجتمع المختلفة.
 -3االلمام بالقوانين والتشريعات الوطنية والسياسات العامة.
 -4االلمام بعمل الهيئة وطبيعة عمل الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان بشكل عام.
أما المتطلبات والشروط العامة التي يتوجب ايفاؤها للترشح فهي التالية:
 -1أن يكون  /تكون فلسطينيا/ـة ومتمتعا/ـة بكامل األهلية القانونية.
 -2أن يكون /تكون مشهودا لهـ/ا باألخالق والنزاهة ويتمتع /تتمتع باحترام عالي المستوى في المجتمع.
 -3أن ال يكون /تكون محكوما/ـاااااااه بجناية أو جنحة من قبل محكمة مختصة أو من قبل مجلس تأديبي مهني
لعمل يتعلق باإلساءة إلى المال العام أو سوء استخدام المنصب.
 -4أن يكون  /تكون متمتعا/ـااااااااه بالكفاءة والخبرة والمهنية وملتزما/ـااااااااه بالدفا عن ق ضايا حقوق اإلن سان
وحقوق المواطن.
 -5أن يتمتع /تتمتع باالسااااتقاللية وعدم اعتبار العضااااوية تمثيال ألي جهة سااااياسااااية ،وأن يقوم /تقوم بتأدية
مهامه/ا بإنتماء وطني وحيادية ومهنية.
 -6أن ال يشغل /تشغل خالل عضويته/ا في الهيئة أي منصب حكومي أو تنفيذي رسمي.
 -7أن يكون  /تكون لديه/ا االستعداد لتفريغ جزء من الوقت والجهد لمتابعة قضايا حقوق اإلنسان في الهيئة.
على الرا بات والرا بين بالترشاااااااح لهذه العضاااااااوية إرسااااااااال الوثائق التالية على البريد اإللكتروني الخاص
بالهيئة  commissioners@ichr.psحتى موعد أقصاااااااااه يوم االربعاء الموافق  ،2017/8/16على أن
يتضمن الطلب الوثائق التالية.
 -1رسااااالة تؤكد االهتمام بالترشااااح لهذه العضااااوية ( )expression of interestموضااااحا /موضااااحة
األسباب وراء هذا االهتمام.
 -2السيرة الذاتية متضمنة ثالثة أسماء لمعرفين /معرفات.
يمكن للمؤساااساااات والهيئات أن تقوم بترشااايح أشاااخاص لشاااغل هذه العضاااوية على أن يتم الحصاااول على موافقة
الشخص المعني.

