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  تقدیم

التي جاءت ) 2013-2011(لألعوام یسر الهیئة المستقلة لحقوق اإلنسان تقدیم خطتها اإلستراتیجیة الثالثیة 

بروح فریق  عدة أشهر تمیز العمل فیهابذلها مجلس مفوضي الهیئة وطاقمها على مدار  ،ثمرة جهود مشتركة

  . العمل الواحد

  

، والنتائج األولیة لتقریر 2010الخطة التوصیات الرئیسة التي تضمنها تقریر التقییم الخارجي لعام هذه دمجت 

والتوصیات الرئیسة التي قدمتها الجهات ذات الصلة خالل ) 2011 إبریل(تقییم قدرات المؤسسات الوطنیة 

  .  عملیة التخطیط اإلستراتیجي

  

سان الرئیسي للسنوات الثالث القادمة نحو تعزیز وتمتین العمل الذي یتوجه هدف الهیئة المستقلة لحقوق اإلن

وذلك من خالل تعزیز التزامها  ،دأبت علیه في السنوات القلیلة الماضیة لضمان استقاللیتها كمؤسسة وطنیة

  .  ةوالعالمی ة، واإلقلیمیةالوطنی یاتالمستو ، وحضورها على 1993بمبادئ باریس لعام 

عداد التقاریر، وحمایة وتعزیز حقوق ننظر إلى تعزیز وظ ٕ ائف ومهام الهیئة الرئیسة التي تتمثل في الرصد، وا

  .  اإلنسان، وتمتین أساسها القانوني وعملیاتها، وآلیاتها الداخلیة، إضافًة إلى مواردها البشریة

والحقوق استطاعت الهیئة من خالل هذه الخطة إیجاد توازن بین الحقوق المدنیة والسیاسیة من جهة، 

، والثقافیة من الجهة األخرى، إضافًة إلى تخصیص وقت وجهد كافیین لدمج حقوق واالجتماعیةاالقتصادیة، 

المجموعات المهمشة في إطار عملها العام، وعلى وجه الخصوص حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة في العمل 

خاصة فیما یتعلق في  ،حقوق المرأةجتماعي، و االكبیرین لدمج النوع  اً وجهد اً كما خصصت وقت. وغیر ذلك

  .االجتماعيالعدالة والعنف القائم على أساس النوع 
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في  ،حول حقوق المعاقین اً وطنی قاً تحقی، لحقوق اإلنسان وللمرة األولى  وطنیةالمؤسسة الستجري الهیئة، بصفتها 

النصف الثاني من السنة الحالیة، خاصًة أن التحقیقات الوطنیة في هذا المجال واحدة من المهام الرئیسة 

لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنیة، كما ستركز على متابعة مسؤولیة المؤسسات الرسمیة، وأركان قطاع القضاء 

والسیاسیة، فإن الهیئة ستضع نصب أعینها وفیما یتعلق بالحقوق المدنیة . في حمایة ضحایا العنف من النساء

وفي هذا اإلطار، . لحاطة بالكرامةااحترام اإلجراءات القانونیة الصحیحة، ومكافحة التعذیب، والمعاملة 

ستستهدف في عملها حراس السجون، والمحققین في األجهزة األمنیة المختلفة بغیة ضمان التزامها بمبادئ حقوق 

  .مسؤولیاتهااإلنسان أثناء تنفیذها ل

  

مكتب النائب العام، وزارة العدل، مجلس القضاء (وستشمل المجموعات المستهدفة أیضًا أركان العدالة واألمن 

، )األعلى، وزارة الشؤون االجتماعیة، وزارة شؤون المرأة، وزارة الداخلیة، ووحدات حمایة األسرة في جهاز الشرطة

ا العنف من النساء، وقضایا النساء اللواتي هن في خالف مع وذلك لتطویر قدراتها في مجال معالجة ضحای

وستتضمن برامج الهیئة التدریبیة مؤسسات المجتمع . القانون، ولتنفذ مسؤولیاتها حسب مبادئ حقوق اإلنسان

المدني، خاصًة العاملة منها  في مجال حقوق اإلنسان، ونقابة المحامین لتعزیز قدرات المدافعین عن حقوق 

، وقدرات المحامین الجدد في التعامل مع قضایا حقوق اإلنسان بما في ذلك قضایا المجموعات اإلنسان

  .على ما هو علیه تستند هذه اإلستراتیجیة إلى فرضیة استمرار الوضع السیاسي الحالي. المهمشة

ر تلك أكث. اثنین رئیسیین یؤثران على عملها هینسیناریو وفي نفس الوقت، وضعت الهیئة في اعتبارها 

، وفي هذه الحالة ینبغي على الهیئة إجراء 2011أیلولالسیناریوهات احتماال إعالن الدولة الفلسطینیة في 

تعدیالت متوافقة على خططها اإلستراتیجیة لتضع على سلم أولویاتها مسألة إقرار القانون الخاص فیها في 

لمؤسسات الوطنیة لتشجیع السلطة الوطنیة المجلس التشریعي الفلسطیني، وتولي مهام جدیدة مرتبطة بدور ا
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الفلسطینیة للمصادقة على وثائق حقوق اإلنسان الدولیة، وااللتزامات القانونیة المنصوص علیها في قانون حقوق 

  .اإلنسان الدولي
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  مقدمة

الفلسطیني في المواطن  هي الهیئة الوطنیة الفلسطینیة التي تعنى بحقوق الهیئة المستقلة لحقوق اإلنسان
للهیئات  ، وهي تتمتع بالعضویة الكاملة في اللجنة التنسیقیة الدولیة1967األراضي الفلسطینیة المحتلة عام 

لتعزیز قدرات المنظمات   المحیط الهاديأسیا و ، ومنتدى (ICC)الوطنیة لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة  
مؤسسات الدولة الفلسطینیة، لكنها تتمتع باالستقاللیة  ىحد، وهي أیضًا أ(APF) الوطنیة لحقوق اإلنسان 

مدى الفلسطینیة، ویتركز دورها الرئیس كجهاز مستقل على رصد  لطةاإلداریة، واالقتصادیة عن السالسیاسیة، و 
وتحسین قدرات السلطات المختصة في حمایة وتعزیز  ،التزام مؤسسات الدولة الفلسطینیة بمبادئ حقوق اإلنسان

  . اإلنسان في الضفة الغربیة وقطاع غزة حقوق
  

، وتحددت مهامها 1993لعام ) 59(ُأنشئت الهیئة المستقلة لحقوق اإلنسان بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
متطلبات صیانة حقوق اإلنسان في  متابعة وضمان توافر: "ومسؤولیاتها بموجب هذا المرسوم على النحو التالي

عمل مختلف الدوائر واألجهزة والمؤسسات في دولة  واألنظمة الفلسطینیة، وفيمختلف القوانین والتشریعات 
من القانون األساسي الفلسطیني المعدل لسنة ) 31(كما نصت المادة  .فلسطین، ومنظمة التحریر الفلسطینیة

  ".الفلسطینيلكل من رئیس السلطة الوطنیة، والمجلس التشریعي  تقدم الهیئة تقاریرها: " ، على أن2003
  

الحریة، والمساواة، وحقوق اإلنسان لتصبح جتمع فلسطیني حر، تتأصل فیه قیم الهیئة على وجود م رؤیةوتقوم 
ً من ، وتحافظ على قیمها األساسیة التي تتمثل في المصداقیة، والنزاهة، والسریة، االجتماعينسیجه  جزء

  . والمساءلة، والتسامح، والمساواة
  

استنادًا للقانون  حمایة وتعزیز حقوق اإلنسان،على ب رسالتها، بصفتها الهیئة الوطنیة وتعمل الهیئة، حس
األساسي الفلسطیني، والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان على مراقبة مدى امتثال السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

القضائي،  تها، والتدخللتلك المعاییر، من خالل رصد وتوثیق االنتهاكات وتلقى الشكاوى، ومتابع ومؤسساتها
حقوق اإلنسان بالتوعیة والتدریب،  ومراجعة التشریعات لضمان مواءمتها لمنظومة الحقوق والحریات، ونشر ثقافة

ً من النسیج القیمي للثقافة الفلسطینیة، وذلك بواسطة برامج فاعلة، وناجعة، قادرة على  لتصبح تلك الثقافة جزء
  . الدیمومة

  
رصد وتوثیق مدى امتثال السلطة الوطنیة الفلسطینیة بمبادئ حقوق اإلنسان الدولیة  لرئیسةمهام الهیئة اتشمل 

والمحلیة، كما تعمل على معالجة الشكاوى ومتابعتها مع السلطات الفلسطینیة، ومراجعة التشریعات لضمان 
مع معاییر حقوق اإلنسان الدولیة، إضافًة إلى التدخل القضائي ونشر وتعمیم ثقافة حقوق اإلنسان عن  مواءمتها



7 
 

ً على النتائج التي تصل إلیها الهیئة، تعمل على إعالم السلطة الوطنیة . طریق التوعیة والتدریب وبناء
  . لهاوالمشورة الفلسطینیة، وتقدیم النصح 

  
حقوق ب العهود الدولیة الخاصةالمختصة بمراقبة تنفیذ  األجسام التعاقدیةدور وتلعب الهیئة في هذا السیاق 

  .التي تقدم تقاریرها لمجلس حقوق اإلنسان شاملةالیة لالدو المراجعة بمهام اإلنسان، أو دور هیئة 
  

اع تستهدف الهیئة في عملها الفلسطینیین المقیمین في قطاع غزة والضفة الغربیة، علمًا أنه بسبب األوض
االحتالل (السیاسیة الحالیة، یخضع الفلسطینیون في الضفة الغربیة وقطاع غزة لحكم ثالث سلطات مختلفة 

یؤثر هذا الوضع دون أدنى ). قطاع غزة القائمة في سلطةالاإلسرائیلي، السلطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة، و 
سان الوطنیة، مطالبة بالتعامل مع شك على عمل الهیئة، فهي، لیست كبقیة معظم مؤسسات حقوق اإلن

بصفة الدولة، وبالتالي ال یخضعن رسمیًا لمعاهدات ومواثیق  تمتعنیال  امنهالسلطات الثالث، علمًا أن اثنتین 
وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه  ینتج عن هذه العناصر مجتمعة آثار كبیرة على وضع  ،للدولحقوق اإلنسان الملزمة 

  . غزة والضفة الغربیةحقوق اإلنسان في قطاع 
  

 فرادخاصة أن مجموعة األ وصالحیاتها تنفیذ مسؤولیاتهامن تمكنها مجموعة من الموارد البشریة بالهیئة  تتمتع
، وأهمیة كبیرة في لهم حضور مرموقحقوق اإلنسان، و  هم من ذوي المعرفة الواسعة في مجالفیها  ینالعامل

ً تمارس الهیئة عملها . المجتمع الفلسطیني على أساس هیكلیة واضحة تتیح المجال لفریق العمل للتعاون، بناء
أما . ، لتنفیذ، أنشطة الهیئة ومهامها الرئیسة)اإلدارة العلیا(، وفریق العمل التنفیذي ةالتنفیذی ةعلى إرشادات المدیر 

المؤسسیة لضمان بالنسبة لمجلس المفوضین، فتتضمن مهامه تطویر السیاسات العامة للهیئة، وتوجهاتها 
تحقیقها ألهدافها الرئیسة المتمثلة في حمایة وتعزیز حقوق اإلنسان، إضافًة إلى تدخله على المستوى السیاسي 

  .حقوق اإلنسان الدولیةالمعاییر الدولیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة بلیضمن التزام ا
  

یل البرامج التي یغطیها إتحاد الممولین متعددة للهیئة یقوم معظمها على أساس تمو  تمویلكما یوجد مصادر 
كما تتلقى الهیئة مساهمة مالیة من الموازنة . الذي یتشكل من هولندا، والنرویج، والدنمرك، وسویسرا، والسوید

العامة للسلطة الوطنیة، ومن جهات أخرى ترغب باالنضمام إلى إتحاد الممولین ودعم الخطة اإلستراتیجیة 
  . الثالثیة للهیئة

  
ألداء مهامها، بشكل  حتاجهاالتي تالمطلوبة یوفر للهیئة االستقاللیة السلیمة  ، واقع التمویل هذا،هذا النموذج إن

صحیح، كمؤسسة وطنیة، علمًا أنه إضافًة إلى الموارد المذكورة، تسعى الهیئة إلى تأمین موارد تمویلیة أخرى 
 .         جدد االنضمام إلى إتحاد الممولین بغیة تعزیز استقاللیتها المالیة، وذلك بدعوتها ممولین



8 
 

 
 

  اإلنسان لحقوق المستقلة الهیئة في الضعف ونقاط القوة نقاط

نجحت الهیئة خالل العقد المنصرم في بناء وضعها كهیئة فلسطینیة وطنیة لحقوق اإلنسان، وحصلت منذ 

  . تأسیسها على اعتراف وطني ودولي بهذا الوضع

  

  نقاط القوة والفرص 

ها الهیئة الثقل واالحترام الكبیرین اللذان ینبعان من موقعها القانوني، بتشمل نقاط القوة الرئیسة التي تتمتع 

، والخبرة والفعالیة حیث ساعدت هذه المیزات إضافًة إلى میزات أخرى الهیئة في الحصول لحیادیةواواالستقاللیة، 

ترتبط نقاط القوة والضعف ). ة الوطنیة لحقوق اإلنسانالمؤسسة الفلسطینی(على اعتراف دولي ووطني بموقعها

  :بـفي الهیئة 

نجازاتها، وصورتها وقیمهاالهیئة تاریخ ٕ تمتع باحترام تإن الهیئة مؤسسة مستقلة، محایدة، غیر حزبیة ومهنیة . ، وا

ضین جمیع  .جمیع الجهات ذات الصلة ّ من ذوي النزاهة العالیة،  ئهأعضایشرف على عمل الهیئة مجلس مفو

لهایمثلون التواجد الفلسطیني  ز الهیئة بشكلٍ كبیر وساعد على تقبّ ّ   .في الوطن والشتات، األمر الذي عز

طورت الهیئة نظم إداریة سلیمة ضمن جهودها المبذولة لتعزیز فعالیتها، وكفاءتها لیكون لها أثر : البعد المؤسسي

أمامها فرصة كبیرة لالستمرار في العمل، وتحقیق االستدامة و ة أنها وجدت اإلنسان، خاص قكبیر في تعزیز حقو

  . حقوق اإلنسان دولي بقضایاالتنامي االهتمام  ظلالمالیة في 

عملت الهیئة على تجسید الالمركزیة في عملیاتها، وتعزیز مكاتبها اإلقلیمیة في الضفة الغربیة : القدرة الفنیة

  . إلى استعدادها الكامل لحمایة وتعزیز حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطینیة وقطاع غزة على السواء، إضافةً 
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، وفریق عمل ومسؤولین قة والدافعیة القویةبالطاتحظى الهیئة بوجود مدیرة تنفیذیة مفعمة : اإلدارة وفریق العمل

قلیمیة كبیرة في عمل المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسا ٕ إلى درجة أنهم یمثلون  ،نمبدعین یتمتعون بخبرة وطنیة وا

  .  أهمیة ال وصف لها في منطقة بحاجة ماسة لهذا النوع من العمل

الذي تعود ملكیته لها بالكامل، إضافًة إلى المكاتب  رئیسالتشمل البنیة التحتیة للهیئة المقر  :البنیة التحتیة

  .  لغربیة وقطاع غزةاإلقلیمیة المجهزة بشكل یمكنها القیام بعملها على أحسن وجه في الضفة ا

نجحت الهیئة على مدار سنوات وجودها في بناء شبكات : شبكات عمل الهیئة وتعاونها مع أصحاب الشأن

، ةالوطنی یاتالمستو جسور تعاون قویة مع الجهات العاملة في مجال حقوق اإلنسان على مد عمل، وعالقات و 

  .   وذلك بدرجات مختلفة ومتفاوتة ة،والدولی ةواإلقلیمی

الدولي المتزاید بحقوق اإلنسان للهیئة بالنمو، والتوسع، ومكافحة  االهتمامسمح : حقوق اإلنسانبالمتزاید  االهتمام

 . جمیع أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطین

  نقاط الضعف ومجاالت التحسن الرئیسة 

ي حددتها الهیئة، والتي یمكن معالجتها وفقًا للخطة اإلستراتجیة المعدة یمكن تلخیص نقاط الضعف والتحدیات الت

نظم غیر كافیة لمراقبة وتقییم برامج الهیئة،  ،الهیئةغیاب قانون ناظم لعمل : للمرحلة القادمة حسب ما هو آتٍ 

. یب، وبناء الوعيیضاف إلى ما سبق عدم توافر إستراتیجیات مترابطة للتعامل مع اإلعالم، والتدر  .وقیاس أثرها

، وتركیز غیر كافٍ على الحقوق  ویشار هنا أیضًا إلى وجود ضعف في التخصصات، ومعالجة الوثائق مركزیًا

كما تواجه الهیئة مجموعة تحدیات أهمها مشكلة االتصال بین برنامجي . ، والثقافیةواالجتماعیة، االقتصادیة

. ؤسسیة بالشكل المطلوب، وقلة في نظم إدارة الموارد البشریةالضفة الغربیة وقطاع غزة، وعدم بناء القدرات الم

) 2013-2011(األمور جمیعها، عملت الهیئة على صیاغة خطتها اإلستراتیجیة الثالثیة  ههذوبغیة معالجة 

  :لجسر الفجوات التالیة تحدیداً 
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الداخلیة لضمان مواءمتها، قدر ستعمل الهیئة على مراجعة أنظمتها : إقرار القانون األساسي الخاص في الهیئة

حقوق  متطلبات مبادئ باریس واللجنة الفرعیة الخاصة باعتماد اللجنة التنسیقیة الدولیة لمؤسساتمع  اإلمكان،

  . تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان الوطنیة من أجل) ICC(اإلنسان الوطنیة 

ستستمر الهیئة في إعداد كما . یل القانوني، والتحلاالجتماعيفي مجال النوع  ستعمل الهیئة على بناء قدراتها

.  تقاریر التحلیل القانوني، لتعزیز معرفة أفضل، وبالتالي سیاسة أفضل في مجاالت محددة في حقوق اإلنسان

كما ستعمل الهیئة على . وفقًا لقانون حقوق اإلنسان الوطني والدولي ستعتمد هذه التقاریر على التحلیل الدقیق

  . في حال استخدام التحلیل لقانون حقوق اإلنسان الدولي، والفقه المقارنانونیة المحلیة زیادة خبرتها الق

  . لتشمل إستراتیجیات، وسیاسات االتصال ستعمل الهیئة على تطویر إستراتیجیة إعالمیة خاصة فیها

على تطویر لتضمن رقابة صحیحة، وتقییم ألدائها بشكل عام، وتقدیم خدمات وأنشطة نوعیة، ستعمل الهیئة 

نظام رقابة وتقییم شامل، وتحدید مؤشرات األداء الرئیسة على كل مستوى لیصبح قیاس أثر األنشطة، وتطویر 

  .    اإلجراءات التصحیحیة الالزمة ممكناً 

آخذةً بعین االعتبار جمیع هذه النقاط، عملت الهیئة على تطویر خطة إستراتیجیة ثالثیة للبناء على نقاط القوة، 

  . تفادة من الفرص، وتقلیل المخاطر، ومعالجة نقاط الضعف قدر اإلمكانواالس

   



   2013 و 2011 بین ما الوقعة للفترة الرئیسة  اإلستراتیجیة
 

 اإلستراتیجیة وخالل مختلفة، مجاالت في التوسع الهیئة استطاعت ،2010-2008 السابقة اإلستراتیجیة خالل

 الوطنیة الفلسطینیة الهیئة بصفتها موقعها عزیزت على ستعمل  :رئیسین هدفین ىعل جهودها ستركز الحالیة،

 تعزیز  بغیة الداخلیة وعملیاتها إجراءاتها تحصین و الرئیسة، المؤسسة مهام تعزیز خالل من اإلنسان لحقوق

 2013 –  2011 ینب ما الواقعة للفترة التالیة اإلستراتیجیة الخریطة .مسؤولیاتها تنفیذ على  قدرتها وزیادة الهیئة

  :التالي النحو على اإلستراتیجي التوجه توضح
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1المخرجات وقیاس األثر  
المؤشرات/ النتائج المالحظات  األھداف 

سیتم قیاس ھذه المؤشرات بمراجعة نصف 
نصف الخطة اإلستراتیجیة، وتقییم ) سنة ونص(فصلیة 

 ).2013(خارجي في نھایة الفترة التمویلیة 

قدرة المؤسسة على تحدید أنماط انتھاكات  .1
حقوق اإلنسان وتحدید أسباب ھذه األنماط، 

 .وبیانھا في تقاریر الھیئة
ة في مجموع التوصیات المقدمة من الھیئ .2

تقاریرھا السنویة والتقاریر األخرى، بما فیھا 
التوصیات حول الفئات المھمشة النساء 
واألشخاص ذوي اإلعاقة التي تتبناھا السلطة 

 .الفلسطینیة
توصیات أدت إلى تغییر سیاسي   . أ

 .وإداري
توصیات قد تترجم إلى فعل سیاسي   . ب

 .أو إداري
توصیات تم استخدامھا أو یمكن أن   . ت

كمرجعیة للمجتمع الدولي تستخدم 
والمنتفعین اآلخرین في اآلخرین في 
الحوار مع السلطة الوطنیة 

 .الفلسطینیة
مجموع السیاسات والتشریعات المتبناة من قبل  .3

السلطة الفلسطینیة متوائمة والمعاییر الدولیة 
 .لحقوق اإلنسان مبنیة على توصیات الھیئة

مدى حول  2013النتائج االیجابیة الستطالع  .4
انتشار الھیئة ونجاح خطتھا اإلعالمیة 

 .2011بالمقارنة مع استطالع 
من ضحایا انتھاكات (مجموع عدد المستفیدین  .5

حقوق اإلنسان الذین تقدموا بالشكاوى وطلبوا 
مع الھیئة وعدد الشكاوى ) النصح القانوني

 .سنویًا تمت متابعتھا وحلھا بنجاح
الفئات  نتائج إیجابیة في تقییم برنامج تدریب .6

 .المستھدفة وقیاس نسبة التغییر لدى ھذه الفئات
 

تعقیز موقع الھیئة كمؤسسة وطنیة لحقوق 
 اإلنسان

:المھام الرئیسة  
 .الرصد والتوثیق وإعداد التقاریر  . أ
 ).والتدخل التوسط(الحمایة   . ب
 )التوعیة والتدریب(التعزیز   . ت

                                                   
  .على النحو المقترح في الشكل المبین أدناه سیستخدم المخرجات وقیاس األثر في جمیع التقاریر السنویة المستقبلة  1
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المؤشرات/ النتائج المالحظات  األھداف 
بتطویر القدرات  ترتبط ھذه المؤشرات

المؤسسیة، فعندما تكون المؤشرات إیجابیة ستساھم في 
تعزیز قدرة الھیئة على تنفیذ مھامھا الرئیسة كمؤسسة 

 .وطنیة لحقوق اإلنسان

العضویة وتداول العضویة الخاصة بالمفوضین  .7
باالستناد إلى النظام الداخلي للھیئة المبني على 

 .اإلنسان مبادئ باریس للھیئات الوطنیة لحقوق
 .االستدامة المالیة للھیئة .8

التزام طویل األمد لتجمع الممولین بدعم   . أ
 .الھیئة

من % 5المحافظة على نسبة ال تقل عن   . ب
مساھمة السلطة الفلسطینیة في الموازنة 

 .السنویة للھیئة
 .انضمام ممولین جدد لتجمع ممولي الھیئة  . ت

وحدة مركزیة للتوثیق وإدارة المعلومات  .9
)MIS (أعمق ألشكال انتھاكات حقوق  لتحلیل

 .اإلنسان وتوضیح أسبابھا
التقاریر الداخلیة المالیة والقانونیة تعكس نتائج  .10

  .سلیمة وإیجابیة
نظام موارد بشریة متكامل مرتبط بالنظام  .11

المحاسبي للھیئة یشمل طاقم العاملین، جدول 
الرواتب، تحدید األولویات وتطویر مھارات 

 .الطاقم
للخبرة وفقًا لخطة بناء الھیئة بیت   . أ

 .القدرات
الھیئة تعتمد بشكل كامل عل قدراتھا   . ب

الذاتیة في برامج التوعیة والتدریب في 
 .مجاالت القانون وحقوق اإلنسان

الھیئة مرجع لمؤسسات حقوق اإلنسان   . ت
األخرى في مجاالت القانون وحقوق 

 .اإلنسان
  

 

 تعزیز اإلطار القانوني والبناء المؤسسي للھیئة

  
سیتم العمل على تعدیالت معینة في حال . 2011 لخطة اإلستراتیجیة المذكورة في الصفحات التالیة ترتكز على افتراض أن الوضع السیاسي سیبقى على حالھ كما ھو في الجزء األول من العاما

) السیناریو الثالث(أو في حال حل السلطة الفلسطینیة ). السیناریو الثاني(حال إعالن الدولة  وسیتم العمل على تغییرات جذریة في). أنظر السیناریو األول(إعادة تفعیل عمل المجلس التشریعي 
 .2013 - 2011خالل الفترة اإلستراتیجیة 
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  اإلنسان لحقوق المستقلة لهیئةالرئیسة ل مهامال
  

 الحالیة الفترة خالل ستركز .السابقة الفترة خالل ملحوظاً  توسعاً  شهدت أنشطتها أن علماً  الرئیسة، مهامها تعزیز إلى القادمة الثالث السنوات خالل الهیئة ستسعى
عداد الرصد في تتلخص التي الرئیسة الثالث بالمهام المرتبطة أنشطتها وتمتین تعزیز على ٕ بقیم ) والتوعیة التعلیم( وتعزیز) والتدخلوساطة ال( وحمایة التقاریر، وا

  .  اإلنسان حقوق
  

 من علیها حصلت بسلطات تتمتع الفلسطینیة الوطنیة للسلطة المؤسسیة البنیة من وجزء الدولة مؤسسات من واحدة اإلنسان، لحقوق الوطنیة المؤسسة الهیئة،
 مهامها الهیئة تؤدي. 2003 لسنة الفلسطیني األساسي القانون من 31 والمادة ،1995 لسنة) 59( رقم الرئاسي المرسوم بموجب الفلسطینیة، الوطنیة السلطة
 مؤسسات الرسمیةولل الفلسطیني، التشریعي وللمجلس للرئیس،والمشورة  النصح وتقدیم التقاریر، بإعداد المهام هذه وتتلخص المؤسسیة، البنیة هذه ضمن الدائمة

عداد والتوثیق، الرصد، خالل من الفلسطینیة األراضي في اإلنسان حقوق وضع بخصوص الفلسطینیة ٕ  صاحبة السلطات التزام لضمان التوصیات وتقدیم التقاریر، وا
  .  الدولیة اإلنسان حقوقالدولیة ل معاهداتالو  مواثیقالو  األساسي القانون في علیها منصوص هو كما القانون وسیادة اإلنسان حقوق بمبادئ الشأن

  
 األجهزة تنتهجها التي الدولیة التقاریر إعداد آلیاتالتي تقوم بإعدادها وفق  تقاریرهاإلى  الفلسطینیة، ةللسلط يالنصح االستشاري دورها خالل من الهیئة، تسند

 للهیئة النوعي الدور أن خاصةً  ،)الدولي اإلنسان حقوق مجلس عن المنبثقة الدولیة الدوریة المراجعة لجانو  المتحدة، األمم معاهدات لجان( القضائیة شبه الدولیة
في أراضي  اإلنسان حقوق وضع حول السنوي تقریرها خاصة( تقاریرها یمنح االحتالل وتحت سیادة، ذات فلسطینیة دولة غیاب ظل في تعمل وطنیة كمؤسسة

 نتهاكاتلال لتصديل لها العملیة المقترحات وتقدیم اإلنسان، حقوق وضع حول للحكومةاالستشارة والتوصیات  تقدیم في إضافیة قیمةً ) السلطة الوطنیة الفلسطینیة
 للسلطات تقدمها التي الهیئة توصیات ترجمة یمكن أنه إلى هنا یشار).   والتشریعات بالسیاسات المرتبطة( الدولیة اإلنسان حقوق لمعاییر امتثالها ضمان أو/ و

، ولیس راً وأخی. الفلسطینیة الوطنیة السلطة مع حوارها في كمرجعیة المهتمة واألطراف الدولي المجتمع یستخدمها ملموسة أفعال إلى الفلسطینیة  الهیئة تلعب آخرًا
 على العامة والمؤسسات المنظمات تلك مع تنتهجها التي المفتوح الباب سیاسة خالل ومن الفلسطینیة، الوطنیة والسلطة المدني، المجتمع منظمات بین الوسیط دور
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  .   المختصة السلطات إلى المنظمات، تلك تهم التي اإلنسان، حقوق قضایا إحالة في هاماً  دوراً  تلعب أوسع، وجه
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  الرئیسیة الثالث مهامها خالل من فلسطین في اإلنسان لحقوق الوطنیة المؤسسة باعتبارها للهیئة المتمیز الدور مبسطة وبطریقة یوضح أدناه الشكل

  الفلسطینیة الوطنیة السلطة

           
 المؤشرات 

 .ةإداری ة أوسیاسی ألفعالتترجم یمكن أن توصیات الهیئة  -

 طالمجتمع الدولي كنقا قبلمن یمكن استخدامها توصیات  -
 ةالفلسطینیللحوار مع لسلطة الوطنیة 

یشار إلیها من لسلطة الوطنیة الفلسطینیة تتابعها اتوصیات  -
 .قبل المجتمع المدني

  
 

               
ومترابطة محللة المعلومات  

 
 
 

 
  

  المؤشرات
  الشكاوى تلقي -

 تم حلھا التي الشكوى -
  للشكاوى الموثق التحلیل -
 المؤثرة العوامل تحدید -
 القضائیة التدخالت  -

        المھام المیدانیة     -
   المؤشرات                     

 اإلعالمي األداء -
  عالمياإل داءاأل حلیلت -
 المستخدمة للفئات الموجھ التدریب -
  المیدانیة المھام -
  مؤسسیةو موضوعیةو نوعیة -

 

مع
جت
الم

 
طین

لس
الف

  ي

  الفلسطیني المجتمع
 

 

 والتوثیق الرصد
     التقاریر ومتابعة

 
  )الوساطة التدخل( الحمایة     

 
 ثقافة وتعمیم تعزیز
 التعلیم( اإلنسان حقوق

 )والتوعیة
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عداد التقاریر )1( ٕ   الرصد وا

  

 رقابتها خالل من وذلك اإلنسان حقوق بمبادئ الفلسطینیة الوطنیة السلطة التزام الهیئة ترصد

 وتلقي التشریعات، ومراجعة األخرى الحكومیة والمؤسسات االحتجاز،التوقیف و  مراكز على

 مكاتب لها یوجد. ومعالجتها اإلنسان حقوق انتهاكات حول الفلسطینیین المواطنین شكاوى

 إلى إضافةً  ،هافی المقیمین المواطنین شكاوى تتلقى مختلفة ست محافظات في منتشرة مناطقیة

  . بالهیئة خاصال الكتروني موقعال إمكانیة تقدیم الشكاوى عبر

 مباشرة التقاریر هذه وتقدیم اإلنسان، حقوق وضع حول تقاریر إعداد أیضاً  الهیئة مهام وتتضمن

 اإلنسان حقوق وضع حول سنویاً  تقریراً  تعد كما .أوسع وجه على والجمهور الفلسطینیة، ةللسلط

 الخاص البعد ذات األحداث بعض حول خاصة جلسات وتنظم فیه، لجهات المعنیةا التزام ومدى

  . اإلنسان حقوق بوضع

عداد الرصد أدوات وتعزیز تحسین إلى الحالیة اإلستراتیجیة خطتها خالل من الهیئة تسعى ٕ  وا

 على أكبر بشكل التركیز إلى السیاق نفس في وتسعى .الرئیسة أنشطتها تمتین بغیة التقاریر

 المجاالت أحد في أنشطتها بتوسیع ترغب كما اإلعاقات، وذوي النساء خاصة المهمشة فئاتال

 باإلجراءات الفلسطینیین المواطنین حقوق لضمان المحاكم إجراءات مراقبة وهو أال الهامة

  . العادلة القانونیة

  

 سبیل على فالشكاوى، الهیئة، هاب تقوم التي العدیدة المهام ضمن المؤشرات بعض تصنیف یمكن

 تصنیف یمكن ذلك إلى إضافةً . وجغرافیة ومؤسسیة، بحثیة، إحصائیة معلومات توفر المثال،

  . الحمایة بند تحت الشكاوى
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عداد الرصد:  المهمة ٕ      التقاریر وا

  : محددة أهداف  :إستراتیجي هدف

  

  

  الشكاوى تقدیم الفلسطیني المواطن تمكین في االستمرار )1(

 والشكاوى التوثیق وتأثیر فعالیة زیادة )2(

 )اإلعاقة وذوي النساء( المهمشة الفئات على التركیز )3(

 المحاكم على الممنهجة الرقابة زیادة )4(

 
 مؤشرات األداء الرئیسة الھدف الزمنيالسقف  المسؤولیة

مدیرا برنامجي 
الضفة الغربیة 
  وقطاع غزة

  سنویًا
  
  
  

2400 /600 

  معدل المكتب

  

إحصائیات الشكاوى المستلمة بما في ذلك الشكاوى القادمة من ) 1(

مراكز االحتجاز، الموقع اإللكتروني، (، والمواقع المختلفة  مناطقال

  .وغیر ذلك

 دائرة السیاسات
والتشریعات 

  الوطنیة

المعلومات اإلحصائیة التي توفرھا بعثات تقصي الحقائق وجود ) 1(    سنویًا

  .تقریرین تحقیقین على األقل  حول أحداث محددة

دائرة مدیر 
 السیاسات

 تالتشریعاو
  الوطنیة

  شھریًا

  

بحلول % 100

  2012عام 

شكاوى (نتائج جمیع أنماط الرصد والتوثیق المركزیة  المتكاملة ) 2(

  .)توثیقات أخرىو

  3  سنویًا  المدیرة التنفیذیة
  . تعزیز تحلیل البیانات المتعلقة برصد وتوثیق الھیئة ) 2(

 دائرة السیاسات

 تالتشریعاو

  الوطنیة

یشمل (للمتابعة ، وتحدید االحتیاجات ةإعداد تقاریر حول ذوي اإلعاق) 3(  1  2013

  .)ذلك توصیات محددة للمتابعة

  .لفئات المھمشةتنفیذ مسح للشكاوى المستلمة ذات الصلة  با) 3(  100%    

  .تنفیذ مسح لمدى وصول النساء إلى العدالة) 3(  100%    

دائرة السیاسات 

والتشریعات 

  الوطنیة

مرتین ( 2013

  )سنویًا

ال یقل عن 

  سنویًا% 10

التي یتم فصلھا حسب ما تقتضیھ اإلجراءات القانونیة الحاالت نسبة ) 4(

  .حالة شھریًا 30-20العادلة من أصل 

 
 

 
  مبادراتال  يالسقف الزمن  المسؤولیة 

تطویر وتفعیل 
الرصد وإعداد 

 التقاریر



19 
 

  مركزة بنك المعلومات وعملیة جمع المعلومات. 2  2011  ةالتنفیذی ةالمدیر

  ةالتنفیذی ةالمدیر
  

برنامجي الضفة  مدیرا
  .وقطاع غزةالغربیة 

  
 السیاساتدائرة 

   .الوطنیة تالتشریعاو

مدیرا برنامجي الضفة 
 .الغربیة وقطاع غزة

2013  

  

2011  

  

2011   

  

2012  

   .حول حقوق ذوي اإلعاقة وطني قإجراء تحقی. 3

  مراجعة دلیل الشكاوى 1.2.3

تطویر دلیل لرصد حاالت، یرافقھا مؤشرات، تخضع إلجراءات . 4

  .  قانونیة عادلة

تطویر دلیل لزیارة مراكز االحتجاز، ومراقبة السجون ومراكز . 2

  . االحتجاز

  

  

  ) التوسط والتدخل(الحمایة  )2(

الهیئة دورها كمؤسسة وطنیة من خالل توفیرها الحمایة لحقوق اإلنسان، وذلك بلعب  تلعب

الفلسطینیة، خاصة بین منظمات المجتمع  طةوالسلدور الوسیط بین المواطنین الفلسطینیین، 

كما تلجأ الهیئة للتدخل المباشر إلعالم السلطات حول انتهاكات حقوق . ةالسلطالمدني وتلك 

اإلنسان الحاصلة، وتقدم لهم النصح حول كیفیة زیادة االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان، وتوصیهم 

ستسعى الهیئة  .علقة بحقوق اإلنسانبإحداث تغییرات محددة من شأنها تحسین سجالتهم المت

خالل فترة خطتها اإلستراتیجیة الحالیة إلى تعزیز فعالیة تدخلها القضائي عن طریق تمتین آلیات 

  .  المتابعة الخاصة فیها، وكذلك دورها االستشاري

 ُ عد الوزارات فعلى الرغم من توقف العملیات التشریعیة بسبب تعطل المجلس التشریعي، ت

خطط عمل رئیسیة في مجال حقوق اإلنسان، وتنظر الهیئة باهتمام إلى تولي دور  المختلفة

  . الوسیط بین منظمات المجتمع المدني، والسلطات في تطویر تلك الخطط

الفلسطینیة على إعداد خطة للمصادقة  ةالسلطیضاف إلى ذلك أن الهیئة ستبدأ العمل مع 

  .على جمیع مواثیق حقوق اإلنسان ذات الصلة في حال قیام الدولة الفلسطینیة
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    التوسط والتدخل:  المهمة

  : محددة أهداف  :ستراتیجياإل هدفال

  

  

 من أكبر متابعة الهیئة، توصیات( المتابعة آلیات تعزیز )1(

  )المفوضینقبل 

  للهیئة االستشاري الدور  وتفعیل تعزیز )2(

  القضائي التدخل زیادة )3(

  

السقف  المسؤولیة
 الزمني

 مؤشرات األداء الرئیسة الھدف

 ةالمفوضون، المدیر

 الفریقو ةالتنفیذی

  التنفیذي

  /سنویًا

2013   

 

في % 20

  ىالسنة األول

سلطة ال مؤسساتالتوصیات التي تقدمھا الھیئة إلى مجموع ) 1(

  .وتتابعھا الفلسطینیة

 تذكرھا التقریر السنوي وتمالتي ناجحة التدخالت مجموع ال) 1(  %)10(    

  *. متابعتھا في السنة الالحقة

2011   

  أربع مرات سنویًا

)2011(  

  2  

  

المرات التي لجأت فیھا الھیئة الستخدام إجراءات األمم مجموع ) 1(

بعد ) مقررین خاصین ومجموعات عمل خاصة(المتحدة الخاصة 

  . استنفاذ جمیع وسائل المعالجة الوطنیة

الفلسطینیة على  طةمجلس المفوضین لدى السل تتدخالمجموع ) 1(  4  سنویًا  

تھاكات حقوق اإلنسان أساس تقاریر الھیئة الداخلیة المتعلقة بأنماط ان

  .   المختلفة

 السیاساتدائرة 

  الوطنیة تالتشریعاو

  

في العملیات الوطنیة ذات الصلة بحقوق  اتالمشاركمجموع عدد ) 2(  6  سنویًا

  .**اإلنسان

  اإلقلیمیة والدولیة   جھاتالمشاركة مع ال) 2(      

دائرة السیاسات 

  والتشریعات الوطنیة

. )صدیق المحكمة(مع مجلس القضاء األعلى حول مذكرة تفاھم ) 3(    2013

***  

التدخالت القضائیة أمام محكمة العدل العلیا، والمحكمة الدستوریة، ) 3(  )1)(3(  2013- 2011  

  .والمحاكم األخرى

 
 

 تدخالت وتفعیل تعزیز
  )الحمایة( الهیئة
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  مبادراتال  يالسقف الزمن  المسؤولیة 

العالقات العامة  مسؤول

  واإلعالم

تطویر إستراتیجیة إعالمیة لمعالجة القضایا التي لم تنجح ) 1(  2012- 2011

  . المبادرات واإلجراءات األخرى في معالجتها

ستحداث جزء للتقییم والنقد، أي توصیات أكثر تحدیدًا في ا) 1(    ةالتنفیذی ةالمدیر

  .  التقریر السنوي

 دائرة السیاسات

   الوطنیة تالتشریعاو 

مع المحاكم للعب دور قضائي داعم بدء مشروع ) 3)(2(  2013- 2011

  ).صدیق المحكمة(

  
  توضیحات إضافیة

 تحقیقات(في السنة التالیة  هاذیفتم تفي سنة محددة، و  تتم ة التيقضائیت التدخالال مجموع*
وطنیة، والمشاركة كصدیق للمحكمة في قضایا محددة لحقوق اإلنسان، وقضایا تهم المجموع 

 ). العام
مشاركة الهیئة ضمن جهاز تشریعي داخل مكتب رئیس الوزراء، ومكتب الرئیس ومساهمتها ** 

 . في خطط العمل الخاصة بحقوق اإلنسان
ً /الهدف هو بناء***   على مذكرة تفاهم مع  إعداد قدرة الهیئة للعب دور صدیق المحكمة بناء

  .  مجلس القضاء األعلى
 

  )والتدریب التوعیة(التعزیز  )3(
تشمل مهام الهیئة تعزیز حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطیني، وهذا یوحي بأهمیة توعیة 

. هذه الحقوق انتهاكاتالجمهور الفلسطیني بحقوق اإلنسان، والوسائل المتوفرة لمساعدة ضحایا 
 مثل ارتكابكما توحي بأهمیة بناء قدرات السلطات الفلسطینیة لتعزیز حقوق اإلنسان، وتجنب 

النتهاكات، وضمان آلیة رقابة صحیحة للتأكد من التزام السلطة الفلسطینیة بمبادئ حقوق هذه ا
  .   اإلنسان

خالل فترة الخطة اإلستراتیجیة الحالیة، ستركز الهیئة على مسألة اإلعالم واستغالل شبكة 
ً على إستراتیجیة إعالمیة منفصلة ت محددة كما ستركز جهودها التدریبیة في مجاال .اإلنترنت بناء

  . تتمكن من خاللها تحقیق مزید من اإلنجازات خاصًة فیما یتعلق في قیاس النجاح الذي تحققه
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، )والتعذیب لتعسفياالحتجاز ا(مؤسسة األمنیة ال: ستستهدف الهیئة في عملها مجموعات ثالث
اقات ذوي اإلع( مهمشةال ، والعدالة المرتبطة بالمجموعات)خاصة المحاكم(المؤسسات المدنیة 

تدریب مدربین في (ومنظمات المجتمع المدني خاصة منظمات حقوق اإلنسان منها  ،)والمرأة
  ).   مجال حقوق اإلنسان

 التعسفي االعتقالوبالنسبة للحقوق المدنیة والسیاسیة، ستركز الهیئة جهودها على مكافحة  
، واالجتماعیة القتصادیةاأما فیما یتعلق في الحقوق . والتعذیب الذي تمارسه األجهزة األمنیة

حیث یتم تنسیق ) ذوي اإلعاقات، والمرأة(فستتركز جهودها على حقوق المجموعات الضعیفة 
  . التدریب بناء على الحاجة، علمًا أن وضع هذه المجموعات في قطاع غزة أكثر إلحاحاً 

  

  )والتدریب التوعیة(التعزیز :  المهمة

  : محددة أهداف  :ستراتیجياإل هدفال

  

  

 من أكبر متابعة الهیئة، توصیات( المتابعة آلیات تعزیز )1(

 )المفوضینقبل 

شراك  )2( ٕ في  مؤسسات السلطةزیادة التعاون المحدد وا
 .التدریب

 غیر اإلنسان حقوقتعزیز المشاركة مع منظمات  )3(
 .  الحكومیة

  
السقف  المسؤولیة

 الزمني
 الرئیسة مؤشرات األداء الھدف

مسؤول العالقات 

  العامة واإلعالم 

  شھریًا

 

اإلعالمیة على أساس إستراتیجیة االتصال  اتالتغطیمجموع ) 1(  10

  .*الداخلیة المتطورة

مسؤول العالقات 

  العامة واإلعالم 

  .*زائري موقع الھیئة اإللكتروني خالل فترة محددةعدد زیادة في ) 1(  زیارة 5000  شھریًا

مسؤول العالقات 

  العامة واإلعالم 

ما ال یقل   نصف سنوي

% 10عن 

  سنویًا

أداء إعالمي متمیز للھیئة على أساس عملیات المسح الخاصة في ) 1(

  .   الھیئة بین المجموعات المستھدفة

منسق التوعیة 

  والتدریب

) 6(خالل 

  شھور

50%  

  

مجموعات للعلى مسح  ناًءحجم الرضا عن برامج الھیئة التدریبیة ب) 2(

  . **المستھدفة

  تمتین عملیة
تعزیز حقوق 
 اإلنسان
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  %60  سنویًا  

  

في المجموعات التي یستھدفھا التدریب من  ةر الحاصلیالتغی نسبة) 2(

الذي یعكس ) السجون، المحاكم( حیث االلتزام بحقوق اإلنسان

  .  نفسھ في آلیات الرقابة المنھجیة

  
  مبادراتال  يالسقف الزمن  المسؤولیة 

العامة العالقات  مسؤول

  واإلعالم

 2011تخطیط، ( عمیمھااإللكترونیة الخاصة بالھیئة وت ةتطویر الصفح) 1(  2012

  .)2012 ،التحقق

  التنفیذي فریق ال

  

على أساس (تطویر إستراتیجیة إعالمیة داخلیة یرافقھا مؤشرات أداء ) 1(  2011

  .)2011عملیة مسح 

التوعیة والتدریب في ا منسق

  غزةالضفة الغربیة وقطاع 

إستراتیجیة داخلیة تحدد برامج التدریب المستھدفة، تتمكن الھیئة من ) 2(  2012

تركیز قدراتھا، ومأسسة النماذج التدریبیة في (تحقیق فائدة محددة من خاللھا 

  .)ھذه المجاالت

استحداث شبكة عمل للتعاون وإشراك المنظمات غیر الحكومیة ) 3)(2(  2012  

  .أولویة ذاتللمساھمة في التدریب في مجاالت 

تطویر مجموعة من المدربین لتدریب المجتمع المدني خاصة في  )3)(2(  2012  

  .  ةوالقضایا الخاصة بذوي اإلعاق االجتماعيمجال النوع 

   

.توضیحات وتعلیقات إضافیة  
 

  .یجب نشر المؤشرات على موقع الهیئة اإللكتروني*

فعالیة اإلعالم  ،)مؤشرات عامة(ة الجمهور بالهیئة حجم معرف: یجب أن تحوي ثالثة عناصر **

 ،)یة وسائل اإلعالم ألنشطة الهیئةیشمل ذلك مدى تغط(كأداة لنشر وتعمیم ثقافة حقوق اإلنسان 

یشمل ذلك البرامج المرتبطة بإستراتیجیة (مستهدفة تقییم برامج التدریب بإشراك المجموعات ال

 ).  اإلعالم
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  االستقاللیة المؤسسیة

یتركز هدف الخطة اإلستراتیجیة الكلي للهیئة على ضمان استقاللیتها، ویمكن تحقیق ذلك من 

خالل التركیز على تدعیم أسسها القانونیة، وتأمین التعددیة الداخلیة، والتعاون مع السلطات ذات 

ي العالقة، وأخیرًا التحقق من مواردها المالیة وتشجیع ممولین جدد لینضموا إلى إتحاد ممول

  . الهیئة

  االستقاللیة المؤسسیة: المهمة

  : محددة أهداف  :ستراتیجياإل هدفال

  

  

  .تحصین األساس القانوني للهیئة )1(

المحافظة على دور الهیئة كوسیط بین مؤسسات المجتمع  )2(
 .المدني والسلطات الفلسطینیة

 لمتطلبات التي وضعتها شبكات العمل  االستجابةأن تستمر في  )3(

مبادئ (واآللیات اإلقلیمیة والدولیة والمؤسسات الوطنیة أیضًا 

 ). باریس

 

  

 مؤشرات األداء الرئیسة الھدف السقف الزمني المسؤولیة
اللوائح ( 2011  مجلس المفوضین

  )الداخلیة
مسودة ( 2012

  )لقانونامشروع 

  .الھیئة المعدل ولوائحھا الداخلیة المحدثةتبني وتنفیذ مسودة قانون ) 1(  2011

ة التنفیذی ةالمدیر
 ودائرة السیاسات

 تالتشریعاو
  .الوطنیة
  

 مؤسسات السلطةعدد المرات التي یتم اللجوء فیھا من قبل  مجموع) 2(  4  سنویًا

الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة للھیئة على أنھا مرجعیة 

  .  مكانتھا ومصداقیتھا في جناحي الوطنإلى مما یشیر 

 (ICC) ةالدولی اللجنة التنسیقیةالدوریة الشاملة من قبل مراجعة ال )3(  1  2012  التنفیذیة  ةالمدیر

  )A( عضویتھا فئةللھیئة والمحافظة على 

  .الممولین القدرة على جذب ممولین جدد لینضموا إلى إتحاد )4(  % 100  سنویًا و مجلس المفوضین

ضمان استقاللیة 
 الھیئة
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  ةالتنفیذی ةالمدیر 
  

التي تقدمھا السلطة %) 5(على المساھمة المالیة  المحافظة) 4(  100%  
  .الفلسطینیة للھیئة

  

  مبادراتال  يالسقف الزمن  المسؤولیة 

  .تعدیل وتحدیث مسودة القانون واللوائح الداخلیة للھیئة) 1(  2013  مجلس المفوضین

للقانون الفلسطیني الخاص بالھیئة لعرضھ على إعداد نسخة معدلة ) 1(  2012  مجلس المفوضین

  .المجلس التشریعي في حال أستأنف عملھ

الدولة  ناھضةم(مبادرات تعاون مختلفة مع منظمات المجتمع المدني ) 2(    

والمحافظة على دور ) البولیسیة، والتعذیب، ومكافحة العنف ضد المرأة

  .الھیئة المتمیز

حكومة تبني سیاسة واضحة ومفتوحة بخصوص كیفیة اتصال الھیئة مع ) 2(  2012- 2011  مجلس المفوضین

  .  غزة قطاع

إعادة إحیاء العالقة مع الممولین وزیادة وضوح الحقوق والواجبات، ) 4(    

  .والمسؤولیات في العالقة معھم

  

  

  ة الداخلیةیاإلدار اإلجراءات 

ستسعى الهیئة، من حیث اإلجراءات واإلدارة الداخلیة، إلى تعزیز الشفافیة والحكم الرشید بداخلها، 
. وتوضیح أدوارها ومسؤولیاتها، واستحداث مهام وآلیات جدیدة محددة داخلیة بغیة تعزیز اإلدارة

جراءات كما ستطلق الهیئة مجموعة من المبادرات لتعزیز نظام الرقابة الداخلیة، خاصًة اإل
  .    اإلداریة والمالیة

  
   تعزیز الشفافیة والحكم الرشید :المهمة

  : محددة أهداف  :ستراتیجياإل هدفال

  

  

 .قبول وتطبیق إجراءات إداریة ومالیة جدیدة  )1(

   ضمان الشفافیة والحكم الرشید) 2(

  . تعزیز نظام الرقابة الداخلیة )3(

تعزیز الشفافیة 
 والحكم الرشید
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 .اإلدارة على مستوى اتخاذ القرار تعزیز) 4(

  
 مؤشرات األداء الرئیسة الھدف السقف الزمني المسؤولیة
أربع مرات   مجلس المفوضین

أیلول  -سنویًا
2011  

أربع مرات 

  سنویًا

نظام (لمدقق الداخلي یقدم لمجلس المفوضین إیجابي لتقریر  )3)(2(

  .)الرقابة الداخلیة

  سنویًا  مجلس المفوضین
)2011(  

100 % ،

  لقاءات 10

تداول منصب أعضاء مجلس المفوضین حسب معاییر واضحة في  )2(

  .لقاءات المفوضینومجموع اللوائح الداخلیة للھیئة،  

تلبیة معاییر مبادئ باریس، والمحافظة على العضویة الكاملة في  )2(  %100  2012  مجلس المفوضین

  .اللجنة التنسیقیة الدولیة

  .تقاریر مدقق خارجي تعكس نتائج منصفة ونزیھة  )3(  1  سنویًا  مجلس المفوضین

  .  تلبیة توصیات المدقق الخارجي التي تقدم برسالة إلى اإلدارة) 3(      

 
  مبادراتال  يالسقف الزمن  المسؤولیة 

   .تعیین مدقق داخلي) 3)(1(  2011تموز   مجلس المفوضین

بالنظم الحكومیة الخاصة  االسترشاد تمی(إتمام الدلیل المالي واإلداري  )1(  2011  مجلس المفوضین

  ).بمعالجة الموارد المالیة العامة

  الفریق التنفیذي

  

التي توضح مسؤولیات دوائر صناعة القرار  لنظم الداخلیةتطویر ا) 2(  2012تشرین ثاني 

  .*)الفریق التنفیذي والفریق الفني(داخل المؤسسة 

  .إجراء تغیرات خاصة بمھمة المفوض العامإطالق النقاش حول ) 2(  2011  مجلس المفوضین

  .تطویر اللوائح الداخلیة الناظمة لعمل مجلس المفوضین )2(  2011  مجلس المفوضین

الفریق مجلس المفوضین و

  التنفیذي

2011  

  

توفیر توصیات وقرارات مجلس (زیادة نشر المعلومات داخل المؤسسة ) 2(

   .)في متناول الموظفینالمفوضین ودوائر صنع القرار األخرى لتصبح 

    .تسلیط الضوء على العملیات اإلداریة والمالیة في تقریر سیر العمل) 2(  2011  ةالتنفیذی ةلمدیرا

الفریق ة، التنفیذی ةالمدیر

  التنفیذي

، وتمكین تكلیفات رسمیةواضحة تحدد األدوار، و توجھات ومھام وضع) 4(   2013

    **.الفریقمدراء المواقع العلیا والوسطى وبناء 

الشؤون اإلداریة  دائرة

  والمالیة

2013   

  

دلیل (تبني مبدأ االستشارة والمشاركة في عملیة صنع القرار ) 4(

  ***)إداري

الشؤون اإلداریة  دائرة

  والمالیة

 ولوائحلطاقم الھیئة على اإلجراءات سنوي إدخال برنامج تدریبي ) 2)(4(  2012

  .الدلیل

الشؤون اإلداریة  دائرة

 ةوالمالی

الموارد البشریة، ودمجھ بنظام بخاص إلكتروني تطویر برنامج ) 4(  2011

  . المعلومات الھامة المتعلقة بالطاقم یشملالمحاسبة  و
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دائرة و ةالتنفیذی ةالمدیر

  الشؤون اإلداریة والمالیة

2013  

  

والتطویر،  تحدید اإلجراءات والسیاسات الخاصة بالتوظیف، والترقیة،) 4(

  .وشروط العمل

الشؤون اإلداریة  دائرة

  والمالیة

  .)دلیل إداري( –إنشاء نظام تقییم شامل للطاقم والوحدة ) 4(  2012

  

  

  توضیحات وتعلیقات إضافیة

 .)التركیز على عملیة صنع القرار داخل المؤسسة(للتحلیل والمسح الداخلي  SWOTتطبیق نظام *

 .التي تتخذها اإلدارة العلیا واإلدارة الوسطىنوع القرارات مجموع و ** 

یمكن وضع دلیل خاص في فریق (طاقم العمل داخل الدلیل اإلداري الجزء الخاص في *** 

  . )العمل

  

  العملیات الداخلیة

ستحافظ الهیئة على نهج الالمركزیة في تنفیذها لألنشطة، وتضاعف آثار األنشطة والقدرات 

عیم جودة معالجة الشكاوى، إضافًة إلى ضمان فعالیة التكلفة كما ستعمل على تد. الحالیة

  . وتسهیل تدفق المعلومات بین المكاتب المركزیة واإلقلیمیة

  مضاعفة فعالیة القدرات وأثر أنشطة الهیئة :المهمة                                  

  : محددة أهداف  :ستراتیجياإل هدفال

  

  

تعزیز آلیات الرقابة لبرامج الھیئة لضمان الجودة والفاعلیة ) 1(

 .)التكلفة(

  .مركزة وتحسین نظام التوثیق ومعالجة الشكاوى) 2(

تعزیز ودعم المكاتب بالموارد والمواد وضمان التدفق السلس  )3(

 .المناطقیة والمكاتب للمعلومات ما بین المقر الرئیسي

تحسین وتوسیع دائرة الوصول إلى معلومات الھیئة لجمیع ) 4(

 .الجھات من خارج الھیئة

مضاعفة فعالیة 
وأثر القدرات 

 أنشطة الھیئة



28 
 

  

 مؤشرات األداء الرئیسة الھدف السقف الزمني المسؤولیة
  الفریق التنفیذي

  

2011  

  

80%  

  

تقاریر متابعة البرامج الداخلیة تعكس عدم وجود أي انحراف،  )1(

  . والتزام بالمعاییر المحددة مسبقًا في نظام الرقابة والتقییم

  .إدارة معالجة الشكاوى، والمعلومات حسب المعاییر المحددة مسبقًا) 2(  % 90  2013  ةالتنفیذی ةالمدیر

مدى رضا طاقم الھیئة عن نظام التوثیق والمعلومات المركزي ) 3)(2(  % 80  2013نھایة عام    ةالتنفیذی ةالمدیر

(MIS).  

مسؤول العالقات 

  العامة واإلعالم

 لمحافظة على حضور الھیئة زمنیًا وتواصلیًا من خاللا) 4(  10  سنویًا

الصحفیة، وتقاریرھا التي تنشرھا وتعممھا حول األحداث  وإصداراتھا

  . الھامة

  

  مبادراتال  يالزمنالسقف   المسؤولیة 

  ةالتنفیذی ةالمدیر

  

2011  

  

استكمال نظم الرقابة والتقییم المخصصة لمدیر كل برنامج مرفقة ) 1(

  .بمعاییر قیاس أثر وجودة البرامج

  2011  المدیرة التنفیذیة
  

تشكیل مجموعة عمل داخلیة لتطویر اإلستراتیجیة الداخلیة المتعلقة )  3)(2(

  ). تنفیذ مقترحات مجموعة العمل(بمعالجة الشكاوى وتدفق المعلومات 

السیاسات  دائرة

  والتشریعات الوطنیة

تقدیم البرنامج اإللكتروني لربط ببنك المعلومات المركزي الخاص ) 2(  2012

  .المصادربالشكاوى بمركز 

  العالقات الدولیة  وحدة

 

تحدید سقف زمني قصیر لنشر التقاریر والبیانات الخاصة باألحداث ) 4(  2013

  .  الھامة، وترجمتھا إلى اللغة اإلنجلیزیة

 

  
  الموارد البشریة

ترنو الهیئة ألن تصبح خبیرًا محلیًا في بناء قدرات حقوق اإلنسان خالل فترة خطتها اإلستراتیجیة 
حقوق اإلنسان بشكل أكبر، والقیام بخطوات  مجاالتا یتطلب تقویة خبرة طاقمها في الحالیة، وهذ

  . واضحة لجذب والحفاظ على طاقم مؤهل وكفؤ
یتركز اهتمام الهیئة، من حیث تعزیز وتدعیم القدرات المتخصصة، على ثالثة مجاالت رئیسة 

ذوي اإلعاقات والنوع اإلجتماعي،  ،)قاضيالت(خل القضائي في المحاكم التد:  تتلخص فیما یلي
وبدء بناء الكفاءة التي من شأنها تمكین الهیئة جعل السلطة الفلسطینیة وضع حقوق اإلنسان في 

  .اعتبارها عند تدقیقها لمیزانیتها
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تعزیز القدرات التخصصیة لطاقم الهیئة في مجال  :المهمة                                    

  اإلنسانحقوق 

  : محددة أهداف  :ستراتیجياإل هدفال

  

  

 .زیادة القدرات المؤسسیة) 1(

بناء قدرات الھیئة المؤسسیة والتخصصیة مع التركیز بشكل ) 2(

 .  محدد على النوع اإلجتماعي وذوي اإلعاقة

 .مؤھل بشكل جیدجذب والحفاظ على فریق  )3(

اإلعداد لجعل السلطة الفلسطینیة تضع باعتبارھا حقوق اإلنسان ) 4(

 .عند تدقیقھا لمیزانیتھا

  
 مؤشرات األداء الرئیسة الھدف السقف الزمني المسؤولیة
 ةالمدیر

  ةالتنفیذی

 )سنویًا(

2012   

  *.توصیات تقییم القدرات التي تم تنفیذھامجموع ) 1(  80%

ة التنفیذی ةالمدیر

  والفریق التنفیذي

مدى تنفیذ خطة بناء قدرات الموارد البشریة وفقًا للمعاییر المحددة ) 2(  100%  

   .مسبقًا

 ةالتنفیذی ةالمدیر

  والمدراء

  % 70  سنویًا

 

)+10 (%  

متابعة التطورات الحاصلة على مستوى أداء طاقم الھیئة التي  )3(

  .تعكس ذاتھا في نماذج التقییم الفردي

  
  مبادراتال  يالسقف الزمن  المسؤولیة 

 ةالمدیرة والتنفیذی ةالمدیر

   ةواإلداری ةالمالی

  

2012  

  

تطویر الموارد البشریة والخطط الفردیة الخاصة  ةتطویر وتنفیذ خط) 1-3(

  .  بجمیع أفراد طاقم الھیئة وفقًا الحتیاجات المؤسسة

  ةالتنفیذی ةالمدیر

  

  .الخاصة بالتحلیل، وإعداد التقاریر في كل برنامجتقویة القدرات ) 1(  2011

ومسؤول  ةالتنفیذی ةالمدیر

  العالقات الدولیة

2012  

  

  

تحدید احتیاجات التطویر المھنیة للمفوضین وتوفیرھا من خالل اللجنة ) 1(

  (ICC, APF)المحیط الھادي  آسیا منتدىوالتنسیقیة الدولیة 

تعزیز القدرات 
التخصصیة لطاقم الھیئة 
 في مجال حقوق االنسان
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السیاسات  دائرة 

  الوطنیةوالتشریعات 

  

2012  

  

السیاسات  دائرةإدخال إجراءات لتقویة قدرة المحامین في ) 2-3(

التشریعات  الوطنیة، وتدریبھم، وتوجیھھم لتطویر قدراتھم في مجال و

  .  التقاضي لتعزیز التدخل القضائي

  

الشؤون اإلداریة  دائرة

  والمالیة 

  إدخال نظام تقییم ألداء الوحدة والفرد) 2(  

اإلداریة الشؤون دائرة 

  والمالیة

  .والمرأة ةتبني سیاسة توظیف تستھدف ذوي اإلعاق) 2(  2012

دائرة السیاسات 

   والتشریعات الوطنیة

المباشرة في بناء القدرات لإلعداد لتدقیق میزانیة السلطة الفلسطینیة مع ) 4(  2013

  . األخذ باعتبارھا حقوق اإلنسان

 

المقدمة في تقریر تقییم القدرات الذي أعده للهیئة مكتب تستند هذه الخطة إلى التوصیات * 

المفوض السامي لحقوق اإلنسان، ومنتدى المحیط الهادي اآلسیوي لتعزیز قدرة منظمات حقوق 

، نیسان 15-3الل الفترة الواقعة بین اإلنسان الوطنیة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وذلك خ

2011   .  

  

  سیناریوهات بدیلة

ي على الهیئة، نظرًا لحساسیة وضع المجتمع الفلسطیني العام، أن تشمل في خطتها ینبغ

اإلستراتیجیة الثالثیة سیناریوهات بدیلة، وأن تكون قادرة على إجراء تعدیالت توافقیة على 

  . منظورها وخططها اإلستراتیجیة

  السیناریو األول

میة، ستبقى  خطة الهیئة اإلستراتیجیة في حال استئناف المجلس التشریعي الفلسطیني مهامه الرس

  :المقدمة هي األساس مع التركیز على تغیرین مهمین هما



األساس القانوني الصحیح لها في القانون بغیة تأمین إتمام بذل الهیئة قصارى جهدها لضمان 

 . استقاللیتها المؤسسیة

عداد تقاریر حول حقوق اإلنسان(ووفقًا لنشاطها األساسي  ٕ ، فإنها ستستأنف رصدها )الرقابة وا

 .  لمدى امتثال التشریع الجدید لمبادئ حقوق اإلنسان

  

  )الدولة(السیناریو الثاني 

في حالة سلیمة مع ) 2013-2011(في حال إعالن الدولة، تبقى الخطة اإلستراتیجیة 

حصول بعض التعدیالت المحددة، خاصًة المتعلقة منها باألسس القانونیة والمؤسسیة للهیئة 

  .   وعملها

  
طار كما ستركز الهیئة في هذه الحالة على تمتین موقعها كمؤسسة وطنیة لحقوق اإلنسان في إ

بشكل مبدئي نحو المصادقة العاجلة على جمیع مواثیق ومعاهدات  لة العادي، وتوجه جهودهاالدو 

حقوق اإلنسان الدولیة ذات الصلة، وزیادة التعاون على أساس هذه المواثیق عندما یصبح التوقیع 

لیة وستركز الهیئة أیضًا على تعزیز موقعها القانوني في التشریع وتطلب زیادة مسؤو . علیها ساریاً 

، وتسعى إلى )تعیین مفوضین، زیادة التمویل، إلخ(الفلسطینیة واستثمارها في الهیئة  ةالسلط

  . من منظور عملها تأمین تعریف واضح وواسع لحقوق اإلنسان انطالقاً 



   

  )حل السلطة(السیناریو الثالث 

في حال تحقق حل السلطة الفلسطینیة، وهو االحتمال األضعف، فسوف تعمل الهیئة على 

عداد  ٕ تقلیص مهامها المرتبطة بالسلطة، وتركز جهودها على مهمتها األساسیة في الرقابة وا

  . التقاریر

  

  

  
) ةالمنتخب(المحلیة على رأس عملها، بما في ذلك عمل المجالس البلدیة  هیئاتإن توقع بقاء ال

، وهذا یعني أن الهیئة ستبقى ترصد وتع د تقاریرها حول أنشطة هذه الالمركزي، یبقى قائمًا

وفي حال كثف االحتالل العسكري وجوده، وشدد قبضته، ستقوم الهیئة بلعب دور . هیئاتال

  . الرقیب لحمایة المدنیین الفلسطینیین، ورصد الوضع على األرض

ناریو حل السلطة بسیطرة  المجموعات المسلحة التي ستمأل یمكن التنبؤ أیضًا في حال تحقق سی
تجاه لى أنشطة تلك المجموعات وسلوكها الفراغ الناتج، وبالتالي ستلعب الهیئة دور الرقیب ع

آخر على الهیئة في االستفادة من المناصرة  اً یفرض هذا الوضع أسلوب. طنین المدنییناالمو 
حیث سیتم االعتماد بشكل أكبر على أجهزة األمم المتحدة كالمقرر الخاص في األراضي  ،الدولیة

الفلسطینیة المحتلة، كما ستلجأ الهیئة إلى آلیة خارج المعاهدات والمقصود هنا اللجوء إلى 
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ها بتها وتجاربها الذاتیة التي مرت وفي هذا السیاق، ستعتمد الهیئة على خبر ". إجراءات خاصة"
حیث ركزت في رقابتها وتقاریرها على  ،2000سنة  اندلعترة االنتفاضة الثانیة التي تخالل ف

  .  انتهاكات إسرائیل لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطینیة

   والتخفیف المخاطر
تواجه الهیئة مخاطر على مستویات مختلفة، وكإجراء احترازي، ستعمل على تطویر دلیل خاص 

وفیما یتعلق . 2012 العاماالستجابة لها وذلك قبل نهایة الطوارئ و بمعالجة األزمات وحاالت 
المخاطر خالل الفترة  ببعض المخاطر، عملت الهیئة على تطویر آلیة للتخفیف من حدة تلك

  :  أهم تلك المخاطر فیما یليالقادمة، و 
تذبذب سعر صرف األموال المقدمة على شكل مساهمات من الممولین بعمالت  ):1(مخاطرة 

  .ؤدیا إلى عجز ماليتمة االقتصادیة العالمیة یمكن أن أجنبیة، واألز 
التي تقدمها لها السلطة الفلسطینیة %) 5(ستودع الهیئة المساهمة المالیة : آلیة تخفیف األزمة

  .  لمواجهة أي تذبذب في سعر الصرف العمالت، ال یصب في صالح الهیئة
الحد من سلطات الهیئة بسبب عدم تمتین األساس القانوني الالزم لذلك، خاصة ان  ):2(مخاطرة 

  . اع غزةالهیئة تواجه خطر السیطرة علیها في قط
یتصل مجلس مفوضي الهیئة بقیادة المفوض العام مع كتلة اإلصالح : آلیة تخفیف األزمة

كما . في قطاع غزة على الهیئة طة القائمةالضفة الغربیة لمنع سیطرة السلفي ) حماس(والتغییر 
سیعمل مجلس المفوضین بقیادة المفوض العام، ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان وقنوات 

لتعزیز قدرة المنظمات  المحیط الهاديآسیا اللجنة التنسیقیة الدولیة، ومنتدى (دولیة أخرى 
غزة لیوضحوا لها   السلطة القائمة في قطاعداعمة للهیئة على االتصال ب )الوطنیة لحقوق اإلنسان

  .وضع الهیئة على المستوى الدولي والمصداقیة التي تتمیز فیها، وأهمیة وحدتها كمؤسسة
حال تمت السیطرة على الهیئة في قطاع غزة، ستطالب الهیئة بوضوح العملیة، خاصًة أن  في

 الحالة، ستحافظ الهیئة مبدئیًا علىفي هذه . على مقرها وطاقمها معاً هناك احتمالیة للسیطرة 
العمل مع سلطة األمر الواقع في  شخصي أفراد الطاقم بشكل طاقمها في قطاع غزة ما لم یقرر

ریره في هذا وسیرصد طاقم الهیئة وضع حقوق اإلنسان في القطاع ویقدم تقا. ةقطاع غز 
وبغیة تحقیق ذلك، سیتم فتح خطوط هاتفیة دون رسوم، لتمكین . الخصوص للمقر الرئیس
  .  وتقدیم شكاواهم بالهیئة المواطنین هناك االتصال

أما بالنسبة . بات الخاصة فیهایحتمل السیطرة أیضًا على مباني المقر، وأجهزة الكمبیوتر، والمرك
ألرشیف الهیئة، فقد عملت على حمایته من خالل إدخال البیانات والشكاوى المستلمة وتخزینها 
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إن عملیة مركزة البیانات الخاصة في . (Server)بشكل یومي على الحاسوب المركزي  المشترك 
  .   الهیئة تقلل من حجم الضرر الذي سیلحق فیها في حال تمت السیطرة علیها في قطاع غزة

" مجلس أعلى لحقوق اإلنسان"بدأت السلطات الرسمیة في الضفة الغربیة بإنشاء ): 3(مخاطرة 
، تضمن مشروع القانون 2010وفي سنة ". جهاز حكومي"ضمن وزارة العدل، أي أنه سیكون 

المقترح من وزارة العدل صالحیات یمنحها لهذا المجلس تكاد تكون مثیلة لتلك التي تتمتع فیها 
  .   الهیئة كمؤسسة وطنیة لحقوق اإلنسان

ً من وبینما تمكنت الهیئة  إیصال قلقها لرئیس الوزراء الفلسطیني بخصوص هذه القضیة، وبناء
مبادرة ) 2013- 2011(ح، تضمنت خطة الحكومة الفلسطینیة الثالثیة علیه، أسقط القانون المقتر 

هذا المجلس ال یشكل بدیالً عن المؤسسة الوطنیة ". مجلس أعلى لحقوق اإلنسان"تقضي بتشكیل 
لحقوق اإلنسان، لكن یمكن أن یستثني الهیئة من بعض العملیات الوطنیة الهامة بالرجوع إلى 

كما سیحد . اإلنسان على حساب مؤسسة مستقلة وأكثر أهمیةأجهزة داخلیة حول شرعیة حقوق 
وجود هذا المجلس من دور الهیئة االستشاري النصحي للسلطات الفلسطینیة تحت ذریعة وجود 

  . مجلس یقدم النصیحة ذاتها للحكومة فیما یتعلق بموضوع حقوق اإلنسان
مع رئیس الوزراء الفلسطیني  یتصل مفوض عام الهیئة، والمفوضین اآلخرین: آلیة تخفیف األزمة

ومسؤولین آخرین إلطالعهم على سلطات الهیئة وأهمیة عدم وجود جهاز آخر یتمتع بنفس 
كما ستستخدم الهیئة شبكة المناصرة . التفویض الذي سینتج عنه ازدواجیة في عمل المؤسستین

  .   تدعى األمر ذلكالدولیة الخاصة فیها والتي یمكن أن تكون فاعلة في هذا الخصوص، إذا ما أس
ال تعتبر هذه مخاطرة جدیة بالنسبة للمؤسسة، فالخطة  .فساد داخل المؤسسة): 4(مخاطرة 

اإلستراتیجیة الحالیة ركزت بشكل جدي على هذا الموضوع لضمان شفافیة العملیات الداخلیة، 
   . المعمول فیها ونظام الرقابة الداخلیة في جمیع تفاعالتها وفقًا لإلجراءات اإلداریة والمالیة

إن الحفاظ على نظام رقابة داخلي شفاف، وتطویره ووجود نظام طلب  :آلیة تخفیف األزمة
، ونظام )وفقًا لنظام طلب العروض الخاص بالمؤسسات العامة(عروض واضح وشفاف وموثق 

متابعة ضمن النظام المالي للمؤسسة وسیاسات النفقات التي تتبعها لتجسید الفصل بین 
كما یعین مجلس مفوضي .  لمؤسسة هذه المخاطرةمسؤولیاتها، یمثل الضمانة األفضل لتجنیب ا

الهیئة مدققا داخلیا یقدم تقریرًا دوریًا للمجلس حول تنفیذ اإلجراءات المالیة واإلداریة السلیمة،  
یضاف إلى كل ما سلف ذكره،  ضمانة . ویضمن تنفیذ السیاسات واألنظمة التي تتبناها الهیئة

فذ عن طریق التحویالت المالیة والشیكات الرسمیة، وأن الهیئة أن جمیع المعامالت المالیة تُن
الهیئة ستتبنى سیاسة توظیف واضحة وشفافة تحرص فیها كل الحرص على اتخاذ جمیع 

   .    اإلجراءات الالزمة لمنع المحاباة  والمحسوبیة في التوظیف
 


