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 النظام الداخلي
 1لة لحقوق اإلنسانلمجلس مفوضي الهيئة المستق 

 
 مقدمة: 

 
فاي الجرداد   1995بموجب مرسوم رئاسي ُنشر في عاام  1993تأّسست الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان عام 

وضمان تاوافر متطلباات اايانة حقاوق اإلنساان فاي مختلا  الرسمّية، وحّدد نطاق عمل الهيئة ليكون "متابعة 
الفلساطينية، وتام  القاوانين والتشاردعات واظنظماة الفلساطينية، وفاي عمال مختلا  الادوائر واظجهاس  والم سساات

من القانون اظساسي الفلسطيني، الذي أقّره المجلس التشردعي عام  (31)تأكيد ذلك الحقًا حيث نّات الماّد  
علااان أنت "تنشاااأ بقاااانون ليئاااة مساااتقلة لحقاااوق  2002وُنشااار فاااي الوقاااائن الفلساااطينية عاااام  ، واااادر1997

اإلنسااااان ويحاااادد القااااانون تشااااكيلها ومهامهااااا واختاااااااها وُتقااااّدم تقاردرلااااا لكااااّل ماااان رئاااايس الساااالطة الوطنيااااة 
 والمجلس التشردعي الفلسطيني". 

 
حقوق اإلنسان، تعمل وتعسدس ستقلة لحماية والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان لي م سسة دولة فلسطينية م

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 

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

، ذوي ماااداقّية عاليااة فااي المجتماان عضااواً  21حتاان  17ماان يضاام  مجلااس مفّوضااينماان ق اال  دار الهيئااةتًاا
تجمعااات الفلسااطيني، تاام اختيااارلم ماان داخاال الااوطن والمهجاار للداللااة علاان وجااوب التواااال  ااين مختلاا  ال

الفلسااطينية، ولالسااتفاد  ماان خ اارات اظعضااار ماان المهجاار، لتعسدااس عماال الهيئااة والتاارود  لهااا.  ودن  ااق عاان 
مجلس المفّوضاين مكتاب تنفياذي يشارى علان عمال وأدار الهيئاة، ودرأساض المفاّول العاام الاذي يعت ار العناوان 

نااض ماان ق اال المكتااب التنفيااذي المساا ول اظّول اظّول للهيئااة. و يساااعده الماادير التنفيااذي للهيئااة والااذي يااتم تعيي
 عن إدار  أقسامها وعن أدار طواقمها في المكاتب الرئيسّية والفروع.

 
                                                           

 21حتى  17، وتم ادخال تعديالت بشأن رفع عدد أعضاء مجلس المفوضين من 2015نيسان  24-23أقر هذا النظام في االجتماع السنوي العام لمجلس المفوضين  1 

 عضواً فقط. 17، حيث كان العدد هو 2015كانون أول  18-17االجتماع السنوي العام لمجلس المفوضين  عضواً في
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 المادة األولى

 
عماال بااض ماان ويُ ( لة لحقةةوق اإلنسةةانالهيئةةة المسةةتقلمجلااس مفوضااي  يسامن لااذا النظااام االنظااام الاداخلي .1

 .الرسميةإقراره، ونشره في الجردد  تاردخ 
 
ت لاااذا النظاااام، "حقاااوق اإلنساااان" لاااي الحقاااوق والحرداااات المنااااوي عليهاااا فاااي القاااانون اظساساااي لغاياااا .2

، والحقاااوق والحرداااات المنااااوي عليهاااا فاااي اإلعاااالن العاااالمي لحقاااوق 2003الفلساااطيني المعااادل للعاااام 
ليهاا وااادقت عاإلنسان واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنساان واتفاقياات منظماة العمال الدولياة التاي وقعات 

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

 
 ةالمادة الثاني

 مهام الهيئة واختصاصاتها 
 

قانون اظساسي الفلسطيني س حقوق اإلنسان استنادًا إلن الوتعسد حماية تعمل الهيئة كم سسة وطنية دستوردة علن
والمعاااايير الدولياااة لحقاااوق اإلنساااان، وباالرتكااااس إلااان الااانه  الم ناااي علااان الحقاااوق بغااارل الوااااول إلااان مجتمااان 
فلسااطيني ياااون حقااوق اإلنسااان، ويحتاارم حرداتااض ويساامه لجمياان مواطنيااض والقاااطنين فيااض العااي  بكرامااة وعدالااة 

ولتحقيااق ر دتهااا ورسااالتها تقااوم الهيئااة   كرامااة والحقااوق ودتمتعااون  تكاااف  الفااري والحردااات كافااة.ومساااوا  فااي ال
 بالمهام التاليةت

 
الراااد والتو يااق النتهاكااات حقااوق اإلنسااان وتحلياال أنماااا االنتهاكااات، والتاادخل لاادى أاااحاب الواجااب  .1

ا فاااي ذلاااك الرقاباااة علااان مراكاااس لوقااا  لاااذه االنتهاكاااات بماااا ينساااجم والقاااانون وحماياااة حقاااوق اإلنساااان، بمااا
التوقيا  واالحتجااس ومراكاس الحماياة واإلياوار، ومراكاس اظحاداث، والرقاباة علان المحااكم لضامان الوااول 

 إلن العدالة خااة للنسار واظطفال.  
راااد السياسااات العامااة والقااوانين والتشااردعات الفلسااطينية وخطااو التنميااة والمواسنااات العامااة ماان منظااور  .2

نساااااان ومااااان منظاااااور حساسااااايتها لقضاااااايا الناااااوع االجتمااااااعي، وتقاااااديم المقترحاااااات والتواااااايات حقاااااوق اإل
ظاحاب الواجب لموارمتها من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، واالتفاقيات الدولية التي اادقت عليهاا 

 دولة فلسطين.
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ة بالتعاااون ماان التوعيااة والت قياا  فااي مجااال حقااوق اإلنسااان وشاان حمااالت الضااغو والمناااار  المجتمعياا .3
جاارار التحقيقااات الوطنيااة فااي مجااال حقااوق اإلنسااان  الم سسااات الحقوقيااة وم سسااات المجتماان الماادني، واق

فلساااطيني  هااادى نشااار وتعمااايم  قافاااة حقاااوق اإلنساااان فاااي المجتمااان الفلساااطيني وتعسداااس معرفاااة الماااواطن ال
 بحقوقض وحرداتض المختلفة.

قضاااايا حبة الواجاااب بوالم سساااات الرسااامية الفلساااطينية اااااتااادردب وءناااار قااادرات المكلفاااين  ننفااااذ القاااانون  .4
بماا يتاوارم والقاانون اظساساي الفلساطيني والمعاايير اجباتهاا و و مس ولياتها لضمان قيامها بحقوق اإلنسان، 

الدولياة لحقااوق اإلنسااان، خااااة االتفاقيااات الدوليااة التااي اااادقت عليهااا دولااة فلسااطين، ومااا يترتااب علاان 
 .ونيةالتسامات قانذلك من 

 تقااااي الحقاااائق  خااااوي انتهاكاااات الميدانياااة، وتقااااردر تقااااردرالإاااادار التقااااردر الشاااهردة، والسااانوية، و  .5
ادار التقاردر القانونية والخااة  محدد  لحقوق اإلنسان. ، وتقاردر الظل للجان اظمام المتحاد  المعنياة واق

ادارالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، با واقن حقوق اإلنسان في فلسطين، ورفن التقردر السنوي حول  واق
( مان القاانون اظساساي 31التوايات ذات الالة للرئيس والمجلس التشردعي الفلسطيني بموجب المااد  ا

 الفلسطيني. 
يفاااار دولاااة حقاااوق اإلنساااان لضااامان إفلساااطينية فاااي مجاااال تقاااديم النااااه والمشاااور  للم سساااات الرسااامية ال .6

فااي  قااوق اإلنسااان، والمسااالمةرتبااة عاان انضاامامها لالتفاقيااات الدوليااة لحفلسااطين بالتساماتهااا القانونيااة المت
لحقوق تقديم التوجيهات والمقترحات في إعداد التقاردر اظولوية والدوردة للجان المعنية باالتفاقيات الدولية 

عااة لحقااوق اإلنسااان دون تحفظااات والمتابالنضاامام إلاان االتفاقياات الدوليااة اإلنساان، وحااث دولااة فلسااطين ا
 لتأكد من تط يقها.ل
إلااان أااااحاب  وباساااتقاللية تاماااة تقاااديم الفتااااوى والتواااايات والمقترحاااات والتقااااردر علااان أسااااس استشااااري  .7

لان المجلاس التشاردعي أو أي جهااس تخار مخاتي، ساوار  ناار علان  الواجب من الم سساات الفلساطينية واق
ع ار القناوات المتاحاة لهاا بغارل  طلب من السلطات المعنية، أو من خالل اساتخدام حقهاا كهيئاة وطنياة

علن المأل الطالع حماية وتعسدس حقوق اإلنسان. ويمكنها كذلك نشر لذه اآلرار والتوايات والمقترحات 
 الجمهور عليها.

 
 ولتمكين الهيئة من  القيام بمهامها المختلفة لحماية  وتعزيز حقوق اإلنسان، تقوم الهيئة بما يلي:

 
تابعها من أاحاب الواجاب مان الم سساات حايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وموضتلقي شكاوى المواطنين  .1

نااى ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وحماية حقوقهم.  الرسمية الفلسطينية بغرل معالجتها واق
لمحكماة العليااا ايا التاي تهام الارأي العاام، خاااة لادى االتادخل القضاائي فاي قضاايا حقاوق اإلنساان والقضا .2

قضااايا  " فاايري دة الفلسااطينية، وتقااديم الاارأي القااانوني كاااديق للمحكمااة "أميكااوس كيااو والمحكمااة الدسااتور 
 الدولية. حقوق اإلنسانمبادئ ومعايير حقوقية من منظور 
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التاااادخل المسااااتمر للمفااااول العااااام ومجلااااس المفوضااااين ماااان أاااااحاب الواجااااب ماااان الم سسااااات الرساااامية  .3
فلسااطينية تبارلااا م سسااة وطنيااة وم سسااة دسااتوردة المتاحااة للهيئااة باعواسااتخدام كاال القنااوات  الفلسااطينية،

  لتعسدس وحماية حقوق اإلنسان، وتط يق التوايات المقترحة من الهيئة. 
عالقة الهيئة من م سساات المجتمان المادني الفلساطينية، وعلان وجاض التحدياد الم سساات الحقوقياة  تنظيم  .4

حياااد الجهاااود لحماياااة وتعسداااس حقاااوق والم سساااات القطاعياااة المعنياااة بحقاااوق اإلنساااان بغااارل تنسااايق وتو 
 اإلنسان.

التفاعل من اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، التعاقدية منها وغير التعاقدية، والتعاون من أجساام ووكااالت  .5
اظماام المتحااد  المعنيااة بحقااوق اإلنسااان، وتوطيااد عالقااة الهيئااة ماان الم سسااات الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان، 

ية واإلقليمية والدولياة المعنياة بحماياة وتعسداس حقاوق اإلنساان، خاااة الشابكة والشبكات واالئتالفات الوطن
العرءيااااة للهيئااااات الوطنيااااة، ومنتاااادى تساااايا والمحاااايو الهااااادي للهيئااااات الوطنيااااة، واللجنااااة الدوليااااة للهيئااااات 

 الوطنية.  
 

 المادة الثالثة
 مجلس المفوضين

 
من الفلسطينيين المتواجدين فاي الاوطن  اً عضو  21حتن  17من لن إدار  الهيئة مجلس مفوضين يضميتو  .1

يااارلم واسات دالهم للقااانون والنظااام الاداخلي لمجلااس المفوضااين، ومباادئ باااردس المنظمااة ، يااتم اختوالشاتات
 لعمل الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان.

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

 ساانوات 9تكااون فتاار  عضااوية المفااول فااي مجلااس المفوضااين  ااالث ساانوات قا لااة للتجديااد ماارتين فقااو ا .3
 (.كحد أقان

يوماُا علان اظقال مان انتهارلاا إل ادار  90 االث سانوات( ق ال كال اعالم المفول ق يال انتهاار دورتاض يتم إ  .4
  تهار مدتض القانونية لعضوية مجلس المفوضين.ور   انية و/أو قرب انالرغبة بالتجديد لد

 
 المادة الرابعة 

علااان اظقااال، ودتاااولن المفاااول العاااام دعوتاااض واقعاااداد جااادول  يعقاااد مجلاااس المفوضاااين اجتماعاااًا سااانوياً  .1
 أعمالض.

يجاوس عقاد جلساة خاااة  ادعو  مان المفاول العاام أو بطلاب مان ناا  أعضاار مجلاس المفوضاين  .2
 مقدم للمفول العام.
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 .(1+  %50االمفوضين مكتملة النااب بحضور  ة مجلستعت ر جلس .3
يأخاذ المجلااس قراراتااض بالتاااودت باظغل يااة المطلقااة، وفاي حااال تساااوي اظاااوات ي خااذ  اارأي الطاارى  .4

 الذي اوت معض المفول العام.
 
 

 مادة الخامسةال 
 

 تالعام أو عضو مجلس المفوضين يشترا في المفول
 أن يكون فلسطينيًا. .1
 بكامل اظللية القانونية.  أن يكون متمتعاً  .2
 بالدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان وحقوق المواطن. أن يكون متمتعًا بالكفار  والخ ر  والمهنية وملتسماً  .3
أن ال يكااون محكومااًا  جنايااة أو جنحااة ماان ق اال محكمااة مختاااة أو ماان ق اال مجلااس تااأدي ي مهنااي لعماال  .4

 لمناب.ستخدام ااإلسار  إلن المال العام أو سور ايتعلق ب
 أن يكون مشهودًا لض باظخالق والنسالة، ودتمتن  نحترام عالي المستوى في المجتمن. .5
مناااب تنفيااذي  ظيمتقلاادًا  ،أو بعااد تعيينااض مفوضااا  ترشااحض لعضااوية مجلااس المفوضااين  عناادأن ال يكااون  .6

يكااون  الفلسااطينية، وأن ال و اظجهااس  أو الم سسااات الرسااميةوظيفااة فااي أي ماان الاادوائر أفااي رساامي أو 
 مناب تنظيمي سياسي.أو في أي الفلسطيني في المجلس التشردعي  اً عضو 
 

 
 المادة السادسة

 
 عت ر المفول فاقدًا لعضودتض في مجلس المفوضين في أي من الحاالت التاليةتيُ  -1

 الوفا . (أ
 اإلستقالة، ويسري مفعولها بعد  ال ة أشهر من تاردخ تقديمها لمجلس المفّوضين. (ب
 .قضائيبقرار  ة القانونيةفقدان اظللي (ت
إذا تغيب العضو عن اجتماعين متتالين دون عذر مكتوب، علن أن يادر القرار بأغل ية أعضار  (ث

 مجلس المفوضين.
، بقرار يادر عن مجلس المفوضين النظام إذا فقد أحد شروا العضوية المناوي عليها في لذا (ج

  بأغل ية  ل ي اظعضار.
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إذا شغل مركسًا أو وظيفة في أي من الدوائر أو اظجهس  أو  ينمفوضالأي من يتم تعليق عضوية  -2
 مية في دولة فلسطين المحتلة، ودتم ذلك بقرار من مجلس المفوضين.الم سسات الرسمية أو شبض الرس

 
لمجلس المفوضين عن نشور أي حالة من حاالت  الرسميعلن عضو مجلس المفوضين التارده  -3

 تضارب المااله.
 
 لسابعةالمادة ا

 آلية اختيار وتعيين أعضاء مجلس المفوضين
 

 عضاوية مجلاس المفوضاين، ياتم النشار علان الماأل عان فاته بااب الترشايهل وجود شاغر أو أك ر في حال .1
وعلااان الاااافحة ااااحيفتين محليتاااين علااان اظقااال، لعضاااوية المجلاااس، مااان خاااالل اإلعاااالن الرسااامي فاااي 

 .لتلقي طلبات الترشيهال ال ين يومًا  نع ال تقل فتر  سمنية للهيئة، وتتاحااللكترونية 
ماان ق اال  اتيااتم تضاامين اإلعااالن المعااايير المطلوبااة لعضااوية مجلااس المفوضااين، وتليااة ق ااول الترشاايح  .2

 .اظفراد أو منظمات المجتمن المدني
 أشهر علن اظقل.  ال ة انتهار فتر  عضوية المفول  ت دأ اإلجرارات لتعيين مفوضين جدد ق ل .3
 في مجلس المفوضين إلن حين تعيين مفوضين جدد. عضودتض في منابضول المنتهية فتر  يستمر المف .4

 
 
 

 المادة الثامنة
اسااة طلبااات الترشاايه لعضااوية مجلااس المفوضااين، لدر ة استشاااردة مسااتقلة يسااتعين مجلااس المفوضااين  لجناا .1

يوماًا علان  90ق ال  ،وضين جاددمف الختيارالمباشر  بأعمالها ودتم ت ليغ أعضار اللجنة عن حاجة الهيئة 
 ة أي من مفوضيها.اظقل من انتهار مد  عضوي

ونقياااب مااان رئااايس المحكماااة العلياااا، المكلفاااة بمهماااة دراساااة طلباااات الترشااايه  تتكاااون اللجناااة االستشااااردة  .2
وا ناان ، الفلساطيني حقوق اإلنسان فاي المجلاس التشاردعيرئيس لجنة ورئيس اللجنة القانونية و المحامين، 

من مراعاا  و ، وخمسة أعضار من م سسات المجتمن المدني بما فيها الم سسات الحقوقية من اظكاديميين
 ن السابقين.والمفوضين العامي، اتتنوع االختااا

لاذا  تقوم اللجنة االستشاردة خالل دراستها لطلباات الترشايه، باعتمااد المتطلباات والمعاايير المنساجمة مان .3
الفرعياة الخاااة المالحظاات العاماة للجناة لهيئاات الوطنياة، و المنظماة لعمال ا النظام، ومن مبادئ بااردس

 . (ICC)باالعتماد المن  قة عن اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان 
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التااي انطبقاات  رفاان قائمااة بالمفوضااين المختاااردن ردة بعااد دراسااة كاال طلبااات الترشاايه تقااوم اللجنااة االستشااا .4
ضاع  العاادد  القائمااةتشامل ، علاان أن المكتااب التنفياذي لمجلااس المفوضاين العضااوية، إلان علايهم شاروا

اظعضااار تعيااين  العااام خااالل اجتماعااض الساانوي ليقااوم مجلااس المفوضااين  اادوره وب ماان المرشااحين المطلاا
 .وفق توايات اللجنة االستشاردة مجلس المفوضينعلن  الجدد

 
 المادة التاسعة

 مجلس المفوضين مهام
 

 ين المهام التاليةتيتولن مجلس المفوض
 رسم السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذلا. .1
الاذي يحادد تلياة تعياين الهيئة، بما في ذلاك النظاام الاداخلي بعمل  جمين اظنظمة الداخلية الخااةإقرار   .2

دارتها، وكيفية إتخاذ القرارات.ن وفترات عضودتهم، و المفوضي  عقد جلسات مجلس المفوضين، واق
 ت العامة والسنوية للهيئة، وتعيين مدقق حسابات قانوني لها.  إقرار المواسنا .3
 تنمية موارد الهيئة. .4
 ق ول الهبات والت رعات غير المشروطة. .5
قرارلا.يستراتيجدراسة خطة العمل اإل .6  ة للهيئة واق
ن مفوضين جدد من القائمة المنسبة لها من اللجنة المستقلة المكلفة  دراسة طلبات الترشيه لعضاوية تعيي .7

 مجلس المفوضين.
 المكتب التنفيذي من  ين أعضائض.نتخاب المفول العام و ا .8

 
 واتخاذ القرارات بشأنها. م أو المكتب التنفيذيليض من المفول العابحث اظمور المحالة إ .9

 
 ةالمادة العاشر 

 المكتب التنفيذي
 

 أعضااار يتكااون ماان خمسااة إلاان ساابعةلمجلااس ل تنفيااذياً  ينتخااب مجلااس المفوضااين ماان  ااين أعضااائض مكتباااً  .1
  لن المفول العام الذي يرأس المكتب التنفيذي.إضافة إ

 .ختار المكتب التنفيذي من  ين أعضائض نائبًا للمفول العامي .2
 ا لة للتجديد لمر  واحد  متتالية.تكون مد  عضوية المكتب التنفيذي  الث سنوات ق .3
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 حادية عشرالالمادة 
 
مر  كل شهردن علن اظقل ودتم االحتفاظ   دعو  من المفول العام لمجلس المفوضينيجتمن المكتب  .1

 في كل جلسة. ق ل الحضوربمحضر اجتماعاتض بعد أن يتم توقيعض من 
 رأي  ود خذ في حال الخالى يتم التاودتت خذ القرارات الاادر  عن المكتب التنفيذي بالتوافق، و   .2

 اظغل ية المطلقة، وفي حال التساوي ي خذ  رأي المجموعة التي اوت معها المفول العام.
 
 

 ثانية عشرالالمادة 
 

 يتولن المكتب التنفيذي لمجلس المفوضين مساعد  المفول العام فيت
 

 إلشراى علن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للهيئة.ا .1
 ليات التي تتعرل لها الهيئة من الم سسات الرسمية الفلسطينية.حل اإلشكا .2
 اإلشراى علن تنفيذ الخطو السنوية للهيئة. .3
 اقتراح السياسات العامة للهيئة ومتابعة تط يقها. .4
قراره. .5  دراسة التقردر السنوي حول وضن حقوق اإلنسان في فلسطين واق
ها عالقة ى المحاكم الفلسطينية، والتي لتحديد الحاالت التي تتولن الهيئة فيها رفن قضايا لد .6

 بانتهاكات حقوق اإلنسان أو القضايا التي تهم الرأي العام الفلسطيني.
قرار الهيكلية الخااة بالهيئة.اإلشراى علن تنفيذ ا .7  ظنظمة المالية واإلداردة للهيئة واق
 تعيين المدير التنفيذي للهيئة. .8
 دره واقعداد التوايات بشأنها.تعيين المدقق الداخلي للهيئة ودراسة تقار  .9
 تخودل االحيات التوقين علن حسابات الهيئة لدى ال نوك. .10
  تو يق العالقات  ين الهيئة والم سسات الدولية والوطنية اظخرى. .11
 تولي حل أي خالى ينشأ  ين المفول العام والمدير التنفيذي. .12
 بالهيئة. تلقي تظلمات الموظفين  ومعالجتها وفق نظام  التظلمات المعتمد .13
 أية مهام يتم تفويضض  ها من ق ل مجلس المفوضين. .14
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 عشر ثالثةالالمادة 

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

 المادة الرابعة عشر
 المفوض العام 

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

 .فقو
 أمام مجلس المفوضين عن القيام بمهامض. الً و مس   يكون المفول العام .2
ناطااة بااالمفول العااام فااي حااال غيابااض، وفااي حااال يتااولن نائااب المفااول العااام جمياان الاااالحيات الم .3

 تعذر وجود المفول العام في منطقة محدد .  
ئااة م قتااًا حساابما يااراه تفااويل جاسر ماان اااالحياتض ظي ماان المفوضااين فاي الهيللمفاول العااام الحااق   .4

مناساااابًا، ويمكنااااض كااااذلك طلااااب االستشااااار  و/أو تكلياااا  أي ماااان المفوضااااين  اااابعل المهااااام المحاااادد  
 بالم سسة. 

 
 

 عشر خامسةالالمادة 
 

 توبشكل خايم  جمين المهام الموكلة إليض يتولن المفول العام القيا
السياساااة العاماااة للهيئاااة ومتابعاااة تنفياااذ قااارارات مجلاااس المفوضاااين والمكتاااب التنفياااذي تط ياااق متابعاااة  .1

 .التنفيذي بالتنسيق من المدير
 خاللت الهيئة مناإلشراى علن تنفيذ خطة عمل  .2
نساااااان وحرداتاااااض العاماااااة فاااااي اظراضاااااي عتااااادارات التاااااي تقااااان علااااان حقاااااوق اإلالوامراقباااااة التجااااااوسات  .أ

 الفلسطينية.
خطار التي قد تتعرل لها الهيئة خاالل قيامهاا بمهامهاا ورفعهاا لمجلاس المفوضاين متابعة اظمراقبة و  .ب

 التخاذ القرار المناسب بشأنها.
تض العامة والتدخل لوقفها ادات الواقعة علن حقوق اإلنسان وحر العمل علن متابعة اإلنتهاكات والتجاوس  .ت

 .بالوسائل المتاحة
بمااا فيهااا  التاان تتلقالااا الهيئااة لاادى مختلاا  المسااتوياتالجساايمة اإلنتهاكااات متابعااة الشااكاوى العامااة و  .3

 ختيار القضايا التي تقوم الهيئة بالتحقيق فيها دون شكوى.ا، و التنفيذي بالتنسيق من المدير القضار



 2015 -النظام الداخلي لمجلس المفوضين 

 11 

تم ياااال الهيئااااة أمااااام الجهااااات الرساااامية وغياااار الرساااامية، المحليااااة واإلقليميااااة والدوليااااة، والتوقياااان علاااان  .4
 يئة.االتفاقيات الم رمة من اله

ودعوتااااض وتاااار س ل أعمااااال مجلااااس المفوضااااين والمكتااااب التنفيااااذي لمجلااااس المفوضااااين، إعااااداد جاااادو  .5
 اجتماعاتض.

 
 

 المادة السادسة عشر
 التنفيذيالمدير 

   
يقوم المكتب التنفيذي لمجلس المفوضين  تعيين المدير التنفيذي للهيئة لتولي مهام إدار  العمل اليومي  .1

دار  العمل اليومي وتحمل في الهيئة وفق االستراتيجيات والسياسات واظنظمة المعتمد ،  بالهيئة واق
 مس ولية اإلشراى علن الموظفين ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد بالهيئة.

يكون المدير التنفيذي مسئواًل أمام المفول العام، ودرفن لض التقاردر الدوردة المتعلقة بسير العمل اليومي  .2
 وضعض في اور  المستجدات المتعلقة بعمل الهيئة خطيًا في القضايا  قومأشهر، وي كل  ال ةبالهيئة 

 المهمة التي قد ت  ر علن مكانة الهيئة وسمعتها.
يشارك المدير التنفيذي بحكم منابض حضور اجتماعات مجلس المفوضين والمكتب التنفيذي لمجلس  .3

 المفوضين.
 

 
 عشر سابعةالمادة ال

 
 م التاليةتيتوّلن المدير التنفيذي المها

من كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العالقة بما  افي تم يل الهيئة وتطودر عالقاته المسالمة .1
 في ذلك الجهات المانحة.

من المفول العام في مخاطبة وسائل اإلعالم واإلدالر بالتاردحات المتعلقة بموق  الهيئة المسالمة  .2
 .من قضايا حقوق اإلنسان

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

 .يتحمل مس ولية تجنيد اظموال وفق السياسات المعتمد  من مجلس المفوضين في الهيئة .4
تطودرلا بما  الهيئة ورفن التوايات لمجلس المفوضين من أجلاستراتيجيات وسياسات مراجعة وتقييم  .5

 ستراتيجيات والسياسات.يخدم مالحة الهيئة من وضن وتطودر الخطو السنوية لتنفيذ لذه اال
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مجلس المفوضين والمكتب التنفيذي لمجلس المفوضين بما يتفق من أحكام النظام  متابعة تنفيذ قرارات .6
 اظساسي والقوانين واظنظمة المعمول  ها في الهيئة.

ي الهيئة واإلشراى علن عمل كافة الموظفين والمتدرءين والطاقم المهني ضمن إدار  العمل اليومي ف .7
الهيكل التنظيمي المعتمد من أجل تنفيذ الخطو السنوية المعد  والتأكد من أن لذه الخطو تخدم تحقيق 

 اظلداى اإلستراتيجية.
روات هم واتخاذ اإلجرارات  تنفيذ أحكام النظام، بما في ذلك تعيين الموظفين الم للين، وترفيعهم وتعديل .8

دار  ش ونهم وتحفيسلم علن القيام  التأدي ية بحقهم والتواية  ننهار خدماتهم. كما يقوم  تنمية قدراتهم واق
 بمهامهم علن أكمل وجض، وفق اظنظمة والسياسات المعتمد  في الهيئة.

لدوردة ومراجعتها ومناقشتها من خالل التقاردر اوالفروع ضمان تدفق المعلومات وتبادلها  ين الدوائر  .9
ادار القرارات المناسبة بشأنها، من ضمان سردة المعلومات إذا اقتضت الحاجة لذلك.   واق

 
 

 رالمادة الثامنة عش
 العالقات بين األطراف

 
يعت ااار منااااب المفاااول العاااام للهيئاااة مناااابًا سياسااايًا بحياااث يكاااون المفاااول العاااام مشااارفًا ومسااائواًل علااان تنفياااذ 

 رات وتوجهات مجلس المفوضين.  سياسات وقرا

مجلاااااس المفوضاااااين ومكتباااااض التنفياااااذي الو اااااائق،  االتااااااال واسااااتالم ول عااااانسااااا  إن المفااااول العاااااام م .1
والتقاااااردر، والمااااواد الضااااروردة فااااي الوقاااات المناسااااب لمراجعااااة، وماااااادقة اإلسااااتراتيجيات، والخطااااو، 

ااال.  ات الخارجيااةاكااس الرفيعااة، والشااراكوالمواسنااات، والتقييمااات، وتعيااين مساا ولي المر  بشااكل ساالس وفع 
وعلاان الماادير التنفيااذي مساااعد  المفااول العااام فااي إعااداد لااذه الو ااائق، ودنبغااي علاان المفااول العااام 

. ودااتم تاااال المباشاار والتنساايق ماان الماادير التنفيااذي  خاااوي إعااداد الو ااائق والتقاااردر الضااروردةاال
المعلومااات الضااروردة للماادير التنفيااذي ماان توجيااض جمياان لااذه القضااايا والطلبااات الخااااة فااي التو يااق و 

 خالل رسائل مكتوبة ومو قة.   

يجاااب علااان المااادير التنفياااذي تقاااديم المساااودات النهائياااة للو اااائق، والتقااااردر، والتقييماااات، والمواسنااااات،  .2
ذات العالقااااة باااااالحيات المفااااول العااااام أو المكتااااب والنشاااارات التوجيهيااااة  اإلسااااتراتيجية،  والخطااااو

لمفااول العااام، الااذي  اادوره يتااولن مساا ولية دراسااتها ماان مجلااس مجلااس المفوضااين إلاان االتنفيااذي أو 
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جماة ونشار لاذه طباعاة وتر ق ال ال المفوضين ووضن تاردخ المراجعة النهائية، والتعقيب، والتوقيان عليهاا
  الو ائق. 

 المادة التاسعة عشر
 

  وتشمل ما يلي: عن جميع المخاطبات الرسمية المفوض العام مسؤول .1

 مس ولي الهيئات الرسمية(.    الوسرار و المستويات العليا في الم سسات الحكومية ا  .أ

المستويات العليا في المنظمات غير الحكومية، واظمم المتحد ، والمنظمات الدولية اظخرى انائب  .ب
 رئيس الم سسة(. -رئيس الم سسة

كاملاة حاول مان بقاار مسا وليتض ال ذات عالقاة،العام  تفويل المادير التنفياذي بمهاام   نمكان المفول .ت
تلااك المهااام مااان االحتفاااظ فااي ساااجل الهيئااة نسااخًا مااان لااذه المراسااالت الطاااالع الماادير التنفياااذي أو 

 المفوضين.

خالت، ومراساالة أي ماان ايمكاان المفااول العااام مطالبااة الماادير التنفيااذي اااياغة رسااائل، وتقااديم مااد .ث
كتوبااة  ينهمااا. ودجااب إرسااال نسااخة عاان كاال اظطاراى سااابقة الااذكر وذلااك ماان خااالل رسااائل رساامية م

 رسالة من لذه الرسائل  للمفول العام من أجل موافقتض عليها ق ل إرسالها للم سسة الخارجية. 

ولين الكباار االارئيس، رئايس الاوسرار، ر ساار اظجهاس  اظمنياة والشارطة، تعت ر االجتماعات من المس   .ج
م المتحاد ، والمنظماات الدولياة، والمنظماات غيار ر سار الم سساات الحكومياة، ر ساار منظماات اظما

ل العاااام إباااالء أعضاااار الحكومياااة مسااا ولية المفاااول العاااام. ودنبغاااي فاااي لاااذا الساااياق علااان المفاااو 
 حول أي اجتماع علن لذا المستوى لحضور م ل لذه االجتماعات. المكتب التنفيذي مسبقاً 

 خاوي القضايا اإلدارداة والم سسات الرسمية  تاال من الوسرارر التنفيذي السلطة الكاملة في االللمدي .2
 والفنية المتعلقة بعمل الهيئة في مجال حقوق اإلنسان.

يجب علن الفردق التنفيذي إرسال نسخة عن المراسالت والتقاردر والو ائق التي تتم من المدير التنفيذي إلان أ.
 .(cc)المفول العام 
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يه حااول مراسااالت و/ أو أنشااطة الماادرار، عليااض طلااب فااي حااال طلااب المفااول العااام أي متابعااة أو توضااب. 
 ذلك من المدير التنفيذي واقتراح وسائل الواول لمسدد من المعلومات في حال الضرور . 

 
 أما  خاوي اإلادارات الاحفيةت .3

إن مسااا ول اإلعاااالم / اإلتااااال يتاااولن مسااا ولية إعاااداد اإلاااادارات الااااحفية، وواااا  كيااا  سااايتم  .أ
 ها. نشرلا، ولمن يتم توجيه

 علن مس ول اإلعالم التوقين علن احة جمين المعلومات الوارد  في اإلادار الاحفي.  .ب

اإلادار الاحفي علن المدير التنفياذي إلقاراره مان الجاناب الفناي، ومان عرل يقوم مس ول اإلعالم ب .ت
 .إاداره وتعميمض باسم الهيئة م يتم عرضض علن المفول العام للحاول علن موافقتض الرسمية ق ل 

رساامية أو يحااوي  ي إااادار اااحفي يتطاارق لقضااايا سياسااية، أو ينتقااد م سسااةللمفااول العااام تااأخير أ .ث
 ق ل إاداره. التنفيذي لمجلس المفوضين  معلومات حساسة، لبح ض والتشاور بشأنض من المكتب

 
 

 المادة العشرون 
دار  ش ون الهيئة،  يكون المدير .1 ، ولو مسا ول فاي ذلاك يةوموظفيها اليومالتنفيذي مس ول عن عمليات واق

 أمام المفول العام.
 

المااادير التنفياااذي مسااا ول عاااان إنتااااج جميااان مساااودات الو ااااائق، والتقااااردر، والتقييماااات، والمواسنااااات،  .أ
  للمفول العام إلجرار الالسم.والخطو، والنشرات التوضيحية، وتقديمها 

ضامان فياذ  خطاة العمال، و تنالمدير التنفياذي مسا ول أماام المفاول العاام ومجلاس المفوضاين فاي    .ب
 إدار  فعالة، وناجعة، ومهنية للهيئة علن أساس التوجيهات والقرارات التي يتخذلا مجلس المفوضين. 

 تقاردرلم للمدير التنفيذي.  يجب علن جمين موظفي الهيئة رفن .ت
 تعت ر اإلدار  المالية للهيئة مس ولية المدير التنفيذي. .ث
 يئة مس ولية المدير التنفيذي.تعت ر إدار  الش ون اإلداردة لله .ج
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يحق لموظفي الهيئة تقديم شكاوى للمدير التنفيذي، وفي حاال عادم رضاالم عان الحال، يمكانهم بعاث  .ح
 مكتوبة حول الشكوى إلن "اظم ودسمان الداخلي" وفق نظام التظلمات المعتمد بالهيئة. رسالة

 .  شطة الهيئة بشكل منتظمت أنإن المدير التنفيذي مس ول عن إطالع المفول العام علن مستجدا .خ

        
 

 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 

انون، وتمتلك حق المقاضا  في قضايا تتعلق بالمالحة تتمتن الهيئة بافة شخاية قانونية بحكم الق
 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.

  
 دة الرابعة والعشرون الما

 فورًا وبعد إقراره من ق ل مجلس المفوضين.يابه لذا النظام ساري المفعول 
 

 
 المادة االنتقالية                                           

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

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


