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 توطئة

  
التي تم تطويرها خالل األشهر القليلة ( 2112-2114)يسعد الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان أن تقدم خطتها اإلستراتيجية 

الماضية بفضل جهود مجلس مفوضيها، وطاقمها، وشركائها والجهات المعنية األخرى حيث تم التشاور مع مؤسسات 
 . المؤسسات الرسميةالمجتمع المدني، والمؤسسات اإلعالمية، إضافة  إلى 

 
، واعتمدت 2113مارس سنة / بدأت الهيئة عملية التفكير اإلستراتيجي مباشرة  بعد اإلنتهاء من تقرير  التقييم في آذار

عملية التفكير هذه بصورة أساسية على توصيات تقرير التقييم، خاصة  تلك التي تقترح تبني النهج المرتكز على حقوق 
اق، أجرت الهيئة في التعاون مع مؤسسة التنمية السويسرية بالنيابة عن مجتمع المانحين ورشة عمل وفي هذا السي. اإلنسان

شارك في تلك الورشة التي ركزت على النهج المرتكز على حقوق اإلنسان طاقم الهيئة، وأعضاء من . تدريبية لخمسة أيام
مع وجود الطاقم، ومجلس المفوضين، وممثلين عن مجلس المفوضين، إضافة  إلى مشاركة  مجتمع المانحين ليوم واحد 

، منظمة األمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، ومكتب المفوض UN Women)منظمات األمم المتحدة التي تم إختيارها 
 (.السامي لحقوق اإلنسان

 
حقوق اإلنسان، إضافة  وتبع هذه الورشة التدريبية مجموعة إجتماعات ومناقشات داخلية بشأن مبادئ النهج المرتكز على 

، تتضمن المجموعات المهمشة، والضعيفة، وذلك قبل إختيار (14)إلى جهود الهيئة في إجراء بحث أولي يستهدف 
 .  المجموعات الضعيفة الرئيسية التي ستركز عليها الهيئة في عملها كما هو موضح أدناه

 
ها، وأهدافها اإلستراتيجية الجديدة حيث ستتبنى، إضافة  إلى وبناء  على تلك المالحظات والتوصيات، حددت الهيئة أولويات

معالجة الشكاوى، الرصد والتوثيق، خاصة رصد )مجاالت العمل التي حققت فيها نجاحا  باهرا  على مدار السنوات الماضية 
ستعمل على إشراك  كما. ، نهجا  وقائيا  فاعال  في رصد وتحليل أنماط إنتهاك حقوق اإلنسان(السجون ومراكز اإلحتجاز

منظمات حقوق اإلنسان بشكل فاعل، خاصة  في برامجها التي تهدف إلى توعية المواطنين بحقوق اإلنسان والوصول إلى 
وستركز الهيئة في مبادراتها وبرامجها القادمة على . الفئات المهمشة والضعيفة كالنساء، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة

. ضافة لعملها بفضل التفويض الذي تتمتع فيه بصفتها المؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق اإلنساندورها الذي يمثل قيمة م
سوف تعمل على تقديم المشورة والنصيحة للمؤسسات الرسمية في مجال حقوق اإلنسان، وتلعب دور الوسيط بين منظمات 

قدرات ومهارات، ومعرفة العاملين في أجهزة إنفاذ المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وتقدم دورات تدريبية في مجال بناء 
القانون الحكومية، والمؤسسات العامة العاملة في مجال القضايا الحقوقية والقانونية كي تضمن إيفاءهم بواجباتهم والتزاماتهم 

 .  القانونية وفقا  لمبادئ حقوق اإلنسان والقانون
 

كمية، وضمان الشفافية، والديمقراطية في عملية إختيار أعضاء مجلس كما ستولي الهيئة إهتماما  كبيرا  لتعزيز الحا
المفوضين لديها على أساس المعايير التي تم اإلتفاق عليها، والمبادئ الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق 

 .    لفاعلية في عملهاوستبقى تسعى، وبجهود حثيثة نحو تطوير أدائها المؤسسي لضمان مزيٍد من الكفاءة وا. اإلنسان
 

وكما فعلت في خطتها اإلستراتيجية السابقة، ستولي الهيئة إهتماما  خاصا  للحقوق الثقافية، واإلجتماعية، واإلقتصادية، 
وتبذل قصارى جهدها إليجاد توازن في أنشطتها ومبادراتها بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق اإلقتصادية، 

وفيما يختص بالحقوق المدنية والسياسية، تركز الهيئة على الحق في الحياة، . ، والثقافية من الجهة األخرىواإلجتماعية
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وأما بالنسبة للحقوق اإلقتصادية، واإلجتماعية، والثقافية، . والوقاية من التعذيب، وحرية التعبير، والمعتقد، والتجمع السلمي
 . ة، والتعليم، والرعاية اإلجتماعيةفستركز الهيئة بشكل خاص على الحق في الصح

 
يضاف لما سبق نية الهيئة في دمج حقوق الفئات المهمشة في عمل جميع دوائرها وبرامجها إنطالقا  من إصرارها على 
تطبيق النهج المرتكز على حقوق اإلنسان لتضمن الحق في التنمية، والتوزيع العادل للموارد، كأساس لتمكين جميع 

وفي هذا السياق، ستولي الهيئة إهتماما  خاصا  للسياسات والتشريعات اإلقتصادية، . ع بحقوق اإلنساناألشخاص التمت
 .  وخطط الحكومة التنموية لضمان كفاية الموارد المخصصة للصحة، والتعليم، والعمل، والقضايا اإلجتماعية، وخالف ذلك

يمانها بالنهج المرتكز على حقوق اإلنسان حيث يتم التأكيد بشكل تتولى الهيئة جميع تلك البرامج والمبادرات إنطالقا  من إ
وستسلط الضوء بشكل أكبر على مسؤوليات . محدد على اإللتزامات القانونية ألصحاب الواجبات تجاه أصحاب الحقوق

راءات، والموارد الحكومة والتزاماتها القانونية لدعم تلك الحقوق من خالل تطوير السياسات، والبرامج، واآلليات، واإلج
 .  الالزمة لتحقيق تلك الغاية

 
أولت هذه اإلستراتيجية إهتماما  خاصا  آلليات المناصرة الدولية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في فلسطين، خاصة  أن منح 
فلسطين وضع دولة مراقب في األمم المتحدة أضاف مهام جديدة إلى الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان في 

ة  فلسطين بإلتزاماتها القانونية تحت القانون الدولي حيث يقع على عاتق الهيئة تتعلق هذه المهام بضمان وفاء دول. فلسطين
بحكم التفويض الذي تتمتع فيه حث دولة فلسطين على التوقيع على إتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية، ورفع تقارير إلى 

ءات الخاصة لألمم المتحدة، والمراجعات مؤسسات األمم المتحدة وفقا  لمعاهداتها ودستورها، وأن تشترك بفاعلية مع اإلجرا
تضاف هذه المهام إلى مهام الهيئة السابقة والحالية المتعلقة برصد سياسات اإلحتالل اإلسرائيلي، . الدورية الشاملة

نتهاكاته لحقوق اإلنسان في فلسطين، ورفع تقارير بهذه السياسات واإلنتهاكات، وآثارها على أداء السلطة الوطنية  وا 
 .  سطينيةالفل
 

تستند هذه اإلستراتيجية أيضا  إلى فرضية إستمرار الوضع السياسي الحالي، خاصة أن السيناريو األكثر إحتماال  هو إستمرار 
اإلحتتتتالل العستتتكري اإلستتترائيلي وسياستتتاته المنهجيتتتة فتتتي األراضتتتي الفلستتتطينية المحتلتتتة، واستتتتمرار اإلنقستتتام السياستتتي علتتتى 

لداخلي، وآثاره على الوضع الفلسطيني السياسي، واإلجتماعي، واإلقتصادي والحقتوقي متا يتوحي بأهميتة لعتب دور المستوى ا
.جتتتتتتتتاد وفاعتتتتتتتتل فتتتتتتتتي حمايتتتتتتتتة وتعزيتتتتتتتتز حقتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتان فتتتتتتتتي فلستتتتتتتتطين، وهتتتتتتتتذا متتتتتتتتا يشتتتتتتتتكل جتتتتتتتتوهر تفتتتتتتتتويض الهيئتتتتتتتتة
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 مقدمة

 ألراضتيفتي ا اإلنستان حقتوققضايا ب تعنى التيالدستورية  الوطنيةالفلسطينية  الهيئة هي اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئة
 في  الكاملة الهيئة بالعضوية عتتمت. ية الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزةالفلسطين
للهيئات  الهادي والمحيط سياآومنتدى ( ICC)المتحدة  لألمم التابعة اإلنسان لحقوق للهيئات الوطنية الدولية التنسيقية اللجنة
واإلداريتة،  السياستية، تتمتتع باالستتقاللية إال أنهتا الفلستطينية، الدولتة مؤسستات إحدى ومع أن الهيئة تعتبر. (APF) الوطنية

 الفلستطينية الدولتة مؤسستات متدى التتزام رصد مستقل على كجهاز الرئيسي دورها ويتركز . الفلسطينية السلطة عن الماليةو 
 وقطتاع الغربيتة الضتفة فتي اإلنستان وتعزيتز حقتوق فتي حمايتة المختصتة الستلطات قتدرات وتحستين اإلنسان، حقوق بمبادئ

 .غزة

ترصد الهيئة، بوصفها المؤسسة الوطنية الفلستطينية لحقتوق اإلنستان، وضتع حقتوق اإلنستان فتي األراضتي الفلستطينية، وتعتد 
على أداء مهامها فيما يتعلق بتعزيتز الوطنية  السلطة اإلسرائيلي على قدرة  االحتاللعن وضع حقوق اإلنسان وأثر ريرها تقا

رغم البيئتة الصتعبة التتي تعمتل فيهتا الهيئتة، فإنهتا تراقتب وضتع حقتوق اإلنستان و . وحماية حقوق اإلنسان للمواطن الفلسطيني
ممتا ال شتك فيته، و . يتة علتى الستواءالتي تتأثر بسبب سياسات وممارسات الستلطات الفلستطينية فتي قطتاع غتزة والضتفة الغرب

وفيمتتا يتعلتتق بالستتلطة . فتتإن االحتتتالل العستتكري اإلستترائيلي هتتو المنتهتتك التترئيس لحقتتوق اإلنستتان فتتي األراضتتي الفلستتطينية
الفلسطينية، فإنها تعمل في ظتروف ستريعة التغيتر، وصتعبة التنبتؤ، تتؤثر بشتكل كبيتر علتى وضتع حقتوق اإلنستان للمتواطنين 

 . ي األراضي الخاضعة لحكم السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزةالفلسطينيين ف

يندرج تصتميم هتذه الخطتة االستتراتيجية فتي إطتار فهمهتا للواقتع السياستي واالجتمتاعي واالقتصتادي وتتأثيره علتى واقتع حقتوق 
الهيئة كمؤسسة وطنية دستورية، تسعى إلى حماية "أن  وهياإلنسان، وكذلك في إطار الرسالة التي حددتها الهيئة لنفسها 

الانهج  إلاىوتعزيز حقوق اإلنسان استناداً للقاانون األساساي الفلساطيني والمعاايير الدولياة لحقاوق اإلنساان، وباالرتكااز 
مجتمااع فلسااطيني حاار، تته اال فياا  قاايم " علتتىيحكتتم االستتتراتيجية أيضتتا رؤيتتا الهيئتتة التتتي تتتنص . " المبنااي علااى الحقااوق

تحكتم مجمتل عملهتا عليتا  الهيئتة قيمتا  وفي إطتار الستعي لتحقيتق ذلتك، حتددت  ".لعدالة والمساواة والحرية وحقوق اإلنسانا
عادم و المسااواة و الكرامة اإلنساانية  في بشكل أساسيتتمثل و  ،وسياساتها ومجلس مفوضيها والعاملين في المؤسسة وقراراتها
 .والمساءلة الشفافيةو  الحياديةو الم داقية و  االستقالليةو  المشاركةو العدل و  التمييز

، بتتدون اغفتتال توصتتيات التقييمتتات الستتابقة 2113أختتذت هتتذه االستتتراتيجية بعتتين االعتبتتار توصتتيات التقيتتيم الختتارجي للعتتام 
، علتى 2112-2114لألعتوام  التتي بتين أيتديكمتركتز الخطتة و  (.2111عتام لوالتقييم الختارجي ل 2111عام للتقييم القدرات )
طويلتة األمتد، حيتث تتم التركيتز بالمجمتل علتى أربعتة المندرجة في إطار أهتداف ونتتائج  األولويات االستراتيجيةجموعة من م

تعزيز نظم العدالة بماا ينساجم ماع ، وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطينيتتمحور في   أهداٍف استراتيجيةٍ 
 ،تطاوير األداء المؤسساي للهيئاة و اآلليات الدولية للدفاع عان حقاوق اإلنساانتعزيز و المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
تجتتاه تحقيتتق  بمثابتتة خارطتتة طريتتقهتتي تتتؤمن الهيئتتة بتتأن هتتذه األهتتداف االستتتراتيجية . 1كمتتا هتتو موضتتح فتتي الشتتكل رقتتم 

، فهتي (12)تتائج متوستطة األمتد أمتا الن. رسالتها، وهي تقيس األثر الذي تريد الهيئة المساهمة في تحقيقه على المدى البعيد
تنفيتذ تتدخالتها المختلفتة، ال ستيما فتي إطتار تركيزهتا علتى متن ختالل تحقيقته إلتى تضع الهيئة في موقع التغيير التذي تصتبو 

 . النتائجإدارة 
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 مجتمع فلسطيني حر، تته ل في  قيم العدالة والمساواة والحرية وحقوق اإلنسان: الرؤيا
ن، نساتسعى الهيئة كمؤسسة وطنية دستورية إلى حماية وتعزيز حقوق اإلنسان إستنادًا للقانون األساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق اإل : الرسالة

 .وباالرتكاز إلى النهج المبني على الحقوق

تطوير األداء المؤسسي . 4
 للهيئة

 .حاكمية الهيئة محسنة. 1.4
 .البرامج والعمليات فاعلة. 2.4
المصادر الداخلية للهيئة . 2.4

 .معززة

تعزيز اآلليات الدولية للدفاع . 3
 عن حقوق اإلنسان

 ومؤسسات قيادات وقرارات مواقف .1.3
 .اإلنسان لحقوق داعمة دولية
 على فلسطين دولة ومصادقة توقيع .2.3

 اإلنسان لحقوق الدولية االتفاقيات
 .الدولية الهيئات إلى وانضمامها

تعزيز نظم العدالة بما ينسجم مع . 2
 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

منظومة التشريعات والسياسات . 1.2
الوطنية الفلسطينية منسجمة مع المعايير 

 .والمواثيق الدولية
وصول فاعل لجميع الفئات إلى . 2.2

 .العدالة
نظام المساءلة والمحاسبة للوقاية من . 3.2

 .انتهاكات حقوق اإلنسان مفعل

تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع . 1
 الفلسطيني

المواطن الفلسطيني لديه معرفة أفضل . 1.1
 .بحقوقه

دور التعليم فاعل في تعميم ونشر ثقافة . 2.1
 .حقوق اإلنسان استنادا  على النهج الحقوقي

المؤسسات القطاعية والمجموعات المطلبية . 3.1
واالجتماعية متمكنة من تطوير وتنفيذ تدخالت 

 .متوافقة مع النهج المبني على الحقوق
أصحاب الواجبات يعرفون واجباتهم . 4.1

ومسؤولياتهم في الحقوق االجتماعية، 
 .واالقتصادية والثقافية ألصحاب الواجب

 4112-4112والنتائج المتوسطة األمد لألعوام  االستراتيجيةالرؤيا والرسالة واألهداف : 1شكل رقم 
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 التنظيمي االتجاه: الجزء األول

 االرؤي .1

 .مجتمع فلسطيني حر، تته ل في  قيم العدالة والمساواة والحرية وحقوق اإلنسان

المجتمتتع التتذي يصتتون حقتتوق اإلنستتان ويحتتترم حرياتتته هتتو مجتمتتع حتتر، يستتمح لمواطنيتته بتتالعي  بكرامتتة بتتأن الهيئتتة  تتتؤمن
 .كافة الحرياتو بتكافؤ الفرص أحرارا  متساوين في الكرامة والحقوق، ويتمتعون فيه  نيكونو متأصلة، وعدالة 

 الرسالة .4

نسان استنادًا للقانون األساسي اإل تسعى الهيئة كمؤسسة وطنية دستورية إلى حماية وتعزيز حقوق 
 .النهج المبني على الحقوق إلىالفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وباالرتكاز 

وينبتع  .فترد لكتل اإلنساان حقاوق وتعزياز حماياة علتى ،الفلستطينية الوطنيتة الهيئتة بصتفتهاو  رسالتها، حسب ب،الهيئة تعمل
 يؤكتد التذي ،الفلساطيني ن األساسايالقاانومتن واإلطار الفكري الذي يوضح المرجعية الرئيسية لعملها ورستالتها  االلتزام هذا

 لحقااوق المدنيااةا تشتتمل، التتت الحقتوق والحريتتات العامتتة متتن القتتانون األساستتي البتتاب الثتتاني نتضتتم   .اإلنستتان بحقتتوق تعهتده
حريتة و حريتة االعتقتاد و لتقاضتي احتق و حق الملكية و واألمان الشخصيالحق في الحرية و الحق في المساواة بين المواطنين )

حتتتق تشتتتكيل األحتتتزاب السياستتتية ) الحقاااوق السياسااايةو ، (حريتتتة اإلقامتتتة والتنقتتتلو  حريتتتة الصتتتحافة واإلعتتتالمو  التترأي والتعبيتتتر
والوظتتائف العامتتة علتتى الحتتق فتتي تقلتتد المناصتتب و  حتتق االنتختتابو  الحتتق فتتي تشتتكيل النقابتتات والجمعيتتات، واالنضتتمام إليهتتا

لحتق فتي ا) الحقاوق االقت اادية واالجتماعياة والثقافياةو ( الحق في عقد االجتماعات العامة والخاصةو  قاعدة تكافؤ الفرص
 1(.حرية النشاط االقتصاديو  الحق في السكنو  الجتماعياحق الضمان و الحق في العمل و التعليم 

فتشمل مجموعة االتفاقيات والوثائق التي تشكل منظومة حقتوق التي تستند إليها الهيئة  المعايير الدولية لحقوق اإلنسانأما 
اإلعتالن العتالمي لحقتوق اإلنستان والعهتد التدولي للحقتوق المدنيتة تتضتمن ول االنسان عالميا ، والتتي تطتورت متع مترور التزمن

واآلليتتات ، "القتتانون التتدولي لحقتتوق اإلنستتان"تبارهتتا والسياستتية والعهتتد التتدولي للحقتتوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة باع
تحمتي فئتات معينتة، كاألطفتال والنستاء والالجئتين، أخترى  دوليتة باإلضتافة إلتى اتفاقيتاتوالمواثيق اإلقليمية لحقتوق اإلنستان، 

معينتة كمناهضتة  أيضتا  اتفاقيتات تواجته انتهاكتاتالمعتايير الدوليتة تشمل . ، الخالمرضىو   والعمال واألشخاص ذوي اإلعاقة
القضتتاء علتتى جميتتع أشتتكال التمييتتز العنصتتري، متتن ناحيتتة، واتفاقيتتات تتتوفر حمايتتة فتتي حتتاالت و  التعتتذيب، ومكافحتتة التمييتتز

عات المستلحة، وحمايتة العدالتة الجنائيتة نزامعينة كحماية الممتلكات الثقافية، وحماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ وال
هتذا وتتضتمن المعتايير الدوليتة لحقتوق اإلنستان  2.جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، متن ناحيتة أخترىالدولية فيما يتعلق ب
حمايتة الستجناء والقواعتد النموذجيتة فتي قضتايا معينتة لهتا عالقتة بومتدونات الستلوك التوجيهيتة المبتادئ و مجموعة اإلعالنتات 

 . وغيرها واستقالل السلطة القضائية

صتة ايصبح بموجبها أصحاب المسؤولية علتى كافتة مستتويات المجتمتع، وبخ التي لدولية، معايير األداءتشكل هذه المعايير ا
المستتتاءلة، ويخضتتتعون للوفتتتاء بااللتزامتتتات المنصتتتوص عليهتتتا فتتتي المعاهتتتدات والمواثيتتتق واالتفاقيتتتات  موضتتتعأجهتتتزة الدولتتتة، 

علتتى ستتبيل المثتتال،  ،بمتتا فتتي ذلتتك والثقافيتتة واالقتصتتادية الجتماعيتتةاالسياستتية والمدنيتتة و والمبتتادئ الدوليتتة فتتي كافتتة النتتواحي 
                                                 

 .2112القانون األساسي الفلسطيني، الباب الثاني،   1
 .المعايير الدولية لحقوق اإلنسانمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان،   2
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وضتمن هتذا الستياق، . ، التخحقوق العمتال، والحتق فتي الغتذاء، وتتوفير األمتن االجتمتاعي والستكن والتعلتيم والصتحةبالتزامهم 
معتايير الدوليتة إلتى ال يستتند مفتاهيمي، والتذي يشتكل إطتار الحقاوقالنهج القاائم علاى ترتكز الهيئة في تحقيق رسالتها على 

وتستعى الهيئتة بارتكازهتا علتى هتذا التنهج إلتى . فتي التنفيتذ إلتى تعزيتز وحمايتة حقتوق اإلنستانالهيئتة وتوجته اإلنستان، لحقوق 
، متبنيتة تحليل االلتزامات ألصحاب الواجبات، وعالج الممارسات التمييزية ضد أصحاب الحقوق والتوزيتع غيتر العتادل للقتوة

ستقوم حيث ، القانونية، والمشاركة، والمساءلة، والتمكين وعدم التمييز تجاه الفئات المهشمة والمستضعفةمبدأ اإللزامية بذلك 
ن فاي منااطق يالفلساطينياألشاخا  ذو  اإلعاقاة،  و و األطفاال، ، و النسااءالهيئة كهولوية في تدخالتها بالتركيز على فئاة 

 .في الضفة الغربية، والمناطق الحدودية في قطاع غزة( ج)

علتى تعزيتز  بتالتركيز حماياة وتعزياز حقاوق اإلنساانستسعى الهيئة لممارسة دورها الوطني فتي  الفكريوضمن هذا اإلطار 
ثقافتة حقتوق اإلنستان فتي المجتمتع الفلستطيني، ليشتمل كافتة المتواطنين والمؤسستات األهليتة القطاعيتة والمجموعتات المطلبيتتة 

كمتتا ستتتركز علتتى تعزيتتز نظتتم العدالتتة بمتتا ينستتجم متتع . وأصتتحاب الواجبتتات فتتي المجتتاالت االقتصتتادية والثقافيتتة واالجتماعيتتة
 وتوثيتتتق رصتتد وذلتتتك متتن ختتتالل .تعزيتتتز اآلليتتات الدوليتتتة للتتدفاع عتتتن حقتتوق اإلنستتانو ن، المعتتايير الدوليتتة لحقتتتوق اإلنستتا

حمتتتتالت المناصتتتترة، والعمتتتتل علتتتتى التشتتتتتريعات و التوعيتتتتة، والتتتتتدخل القضتتتتتائي، و  ومتابعتهتتتتا، الشتتتتكاوى، يوتلقتتتت االنتهاكتتتتات
مصتتادر المعرفتتة متتن فير ، وتتتو والمجموعتتات المطلبيتتة مؤسستتات المجتمتتع المتتدنيوتتتدريب أصتتحاب الواجبتتات و والسياستتات، 
ار وجميتتتع المعنيتتين فتتتي حقتتوق اإلنستتان علتتتى المستتتوى التتتوطني لصتتناع القتتر متخصصتتتة قانونيتتتة وحقوقيتتة تقتتارير دراستتات و 

 .والدولي واإلقليمي

 القيم الناظمة .3

وتشتتكل مصتتدر إلهتتام مجلتتس  مستتؤولياتها ودورهتتا التتوطنيالتتتي توضتتح وتوجتته الرئيستتية القتتيم  منظومتتة متتن إلتتىالهيئتتة  تستتتند
ونحتتن كمجلتتس المفوضتتين . المفوضتتين والعتتاملين فيهتتا لتحقيتتق رستتالة المؤسستتة، وتقتتديم أفضتتل متتا يمكتتن فتتي جميتتع األوقتتات

ن متتتن ختتتالل ستتتلوكهم ومتتتواقفهم وتصتتترفاتهم ومتتتن ختتتالل تقتتتديم و نلتتتتزم أوال ، ونعمتتتل علتتتى أن تلتتتتزم اإلدارة التنفيذيتتتة والموظفتتت
ورية لتحقيق ما نطمتح فتي الوصتول إليته، كمتا ستنعمل علتى تنميتة هتذه القتيم بشتكل دوري ومراعاتهتا الخدمات بقيم نراها ضر 

 :والدوليواإلقليمي عند توظيف جميع الموظفين، وضمن األطر التي نعمل فيها على المستوى الوطني 

 احتتترام الفتترد تعمتتل علتتى تتتؤمن الهيئتتة بعتتدم الفصتتل متتا بتتين الكرامتتة اإلنستتانية وحقتتوق اإلنستتان، بتتل  :الكرامااة اإلنسااانية
كرامته  ىتحافظ عل ويمس كرامته، حيث أن لكل شخص الحق في الحصول على حقوقه التي  هوعدم التعامل بما يهين

 مستاس بتأي حتق متن حقتوق تهتاك أووتترى الهيئتة بتأن أي ان. بغض النظر عن ديانته ومفاهيمه، ووضتعه االجتمتاعي
 .األساسية يعتبر إنتهاكا  صارخا  لكرامته اإلنسان

 يقتوم تستعى الهيئتة إلتى ضتمان أن و . تؤمن الهيئة بأن جميع البشر هم أحرار ومتساوون في الكرامة والحقتوق :المساواة
 .مساواةالالواجبات بالتعامل مع الجميع بأصحاب 

 تتتؤمن الهيئتتة بالعمتتل والتعتتاون متتع جميتتع األفتتراد والمجموعتتات والمؤسستتات دون تمييتتز، ألي ستتبب متتن  :عاادم التمييااز
كمتا تلتتزم الهيئتة بعتدم . ، الخاالجتماعياألسباب مثل العقيدة، أو الرأي، أو الجنس، أو الديانة، أو الطائفة، أو الوضع 

جراءاتهتتا الداخليتتة، بتتل التمي بتتالقوانين واألنظمتتة المعمتتول بهتتا، بحيتتث يعتبتتر جميتتع المتتوظفين  االلتتتزاميتتز فتتي تعاملهتتا وا 
 .سواسية في جميع اإلجراءات وآليات التعامل، ضمن إطار حقوقهم وواجباتهم

http://www.sef.ps/forum/multka169252/
http://www.sef.ps/forum/multka169252/
http://www.sef.ps/forum/multka169252/
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 يضتمن الفرص في معالجة ضتحايا انتهاكتات حقتوق اإلنستان بطريقتة عادلتة، بشتكل ؤتحقيق تكافبالهيئة تؤمن  :العدل 
تتدابير  اتختاذ دائمتا   متن الهيئتة  التكتافؤ ويتطلتب تحقيتق .المتاحتة والفترص وااللتزامتات والمزايتا، الحقتوق، فتي المستاواة
جراءات  .أنفسهم بتحقيق العدلومع أصحاب الواجبات ليقوموا هم على المستوى الوطني والدولي، بناءة،  وا 

 تشجع الهيئة مشاركة كافتة األطتراف ذات العالقتة فتي إعمتال الحتق، بهتدف حمايتة وتعزيتز حقتوق اإلنستان :المشاركة .
سنتواصتتتل ونتشتتتاور بفاعليتتتة متتتع جميتتتع المؤسستتتات الحكوميتتتة ومنظمتتتات المجتمتتتع المتتتدني فتتتي عمليتتتة تطتتتوير وتنفيتتتذ 

 متن خبتراتهم ودروستهم المستتفادة فتي هتذا المجتال وتبتادل المعلومتات واالستتفادةالسياسات واألنشطة التي تتؤثر علتيهم، 
تعنتتي المشتتاركة لنتتا أيضتتا  تتتوفير المعرفتتة والمعلومتتات الصتتادقة لجميتتع . وتوستتيع آليتتات التغذيتتة الراجعتتة لمجمتتل عملنتتا

 تتتؤمن الهيئتتةالتتداخلي،  وعلتتى المستتتوى. للمعنيتتين مستتطيني، وتمكيتتنهم متتن إيصتتال قضتتاياهالمتتواطنين فتتي المجتمتتع الفل
 . بأهمية المشاركة الفاعلة للموظفين في رفد عملية صنع القرار بآرائهم وخبراتهم ووجهات نظرهم

 استتتقالليتها الموضتوعية دون الخضتتوع أليتتة تتأثيرات أو ضتتغوط متتن األطتتراف  بالحفتاظ علتتىالهيئتتة  تتتؤمن :االساتقاللية
تتتتؤمن الهيئتتتة باألهميتتتة البالغتتتة فتتتي المحافظتتتة علتتتى استتتتقالليتها الماليتتتة . والمصتتتالح الخارجيتتتة واالجتماعيتتتةالسياستتتية 

واإلدارية، وعدم تبعيتها ألي جهة كانت، وذلك لضتمان الفاعليتة واإلنصتاف والنزاهتة العاليتة فتي تقتديم المشتورة والرقابتة 
 .على قضايا حقوق اإلنسان

 عملهتتا، متتن ختتالل عتتدم وجتتود ازدواجيتتة فتتي مواقفهتتا المصتترح بهتتا، وتتتدعيم تتبنتتى الهيئتتة المصتتداقية فتتي  :الم ااداقية
تعتزز الهيئتتة . والمهنيتتة العاليتة مصتادر موثوقتةالوالمفنتدة باالستتتناد إلتى  قراراتهتا وسياستاتها بالمعلومتات الدقيقتتة واألكيتدة

 .  عملها بمصداقية عالية من خالل طاقمها الملتزم والمهني

 وذلتك متن تحيز ضد أي فرد أو مجموعتة أو مؤسستة األطراف دون  ة واحدة مع جميعفى مساعلالهيئة تقف : الحيادية
 .النزاهة في جميع مراحل عملهاخالل ضمان قيم 

 وضوح العالقة مع المواطنين واألطراف الفاعلة في المجتمع الفلسطيني، ال  تتطلبالهيئة بأن الشفافية  تؤمن :الشفافية
دارة الهيئتتتة بنشتتتر وتعمتتتيم المعلومتتتات بكتتتل متتتا يختتتص السياستتتات المتبعتتتة ستتتيما فيمتتتا يتعلتتتق بتتتالتزام قيتتتاد والقتتترارات ة وا 

الحتتتق فتتتي لهتتتا تتتتؤمن الهيئتتتة بقتتتوة بتتتأن األطتتتراف المعنيتتتة . ومجمتتتل األعمتتتال المقدمتتتة واإلجتتتراءات والتقتتتارير والختتتدمات
باإلضتتافة إلتتى ذلتتك، . لتقتتديم المعلومتتات بطريقتتة شتتفافة ا  الحصتتول علتتى المعلومتتات دون تتتأخير، وأن علتتى الهيئتتة واجبتت

لتتق بسياستتاتها الرئيستتية وقراراتهتتا، وممارستتاتها اإلداريتتة تلتتتزم الهيئتتة بتتتوفير المعلومتتات بطريقتتة ستتهلة الوصتتول فيمتتا يتع
تمرات متن ختالل نشترها، بشتكل دوري، ستواء علتى شتكل مطبوعتات، أو الكترونيتا ، أو متن ختالل اإلعتالم والمتؤ والمالية 
 . فيةاالصح

 المجلتتس التشتتريعي الهيئتتة للمستتاءلة فتتي عالقتهتتا متتع جميتتع األطتتراف التتتي تعمتتل معهتتا، ابتتتداء  متتن  تخضتتع :المساااءلة
تسترشتد الهيئتة فتي . في التنميتة الجمهور، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والشركاءورئيس الدولة، و 

رير حول استخدامها وتوزيعها لمواردها المالية والبشرية والمادية، ومراجعة توجهاتهتا عملها على وجود آليات لتقديم التقا
لتحقيق رؤيتها، باإلضتافة إلتى تحمتل مستؤولية مجلتس المفوضتين جميتع قراراتته وسياستاته أو متدى تحقيتق  االستراتيجية

 .هاوأهدافالهيئة  ةرؤي
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 البيئة الداخلية: الجزء الثاني

الرئيسية، ومواردها محاور عملها حاكمية المؤسسة، ونبذة عن  ذلك ليشمل ،للهيئة الداخلية للبيئة تحليال   القسم هذا يعرض
 .البشرية والمالية، باإلضافة إلى عالقتها مع المؤسسات المحلية والدولية

 حاكمية المؤسسة  .1

 حيتث 31/9/1993مرسوم صادر عتن الترئيس الراحتل ياستر عرفتات بتتاريخ / أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بقرار 
متابعتتة وضتتمان تتتوافر متطلبتتات صتتيانة حقتتوق اإلنستتان فتتي : مهتتام ومستتؤوليات الهيئتتة علتتى النحتتو التتتاليبموجبتته تحتتددت 

لتتدوائر واألجهتتزة والمؤسستتات فتتي دولتتة فلستتطين، ومنظمتتة التحريتتر مختلتتف القتتوانين والتشتتريعات واألنظمتتة الفلستتطينية فتتي ا
، صتتادق المجلتتس التشتتريعي علتتى مستتودة قتتانون الهيئتتة فتتي قراءتتته األولتتى  لكتتن وبستتبب 2112وفتتي عتتام  ". 3الفلستتطينية

. له النهتتائير المصتادقة علتى القتتانون بشتكمتا عث تت 2112االنقستام الفلستطيني التتداخلي، لتم يلتتئم المجلتتس التشتريعي منتتذ عتام 
. وفي انتظار التئام المجلس التشريعي ومصتادقته علتى قانونهتا، عملتت الهيئتة علتى تطتوير لوائحهتا الداخليتة لتتحكم عملياتهتا

، عمل مجلتس مفوضتي الهيئتة علتى مراجعتة وتعتديل لوائحهتا والمصتادقة عليهتا بهتدف تنظتيم عمليتة اختيتار 2112ففي عام 
  .المفوضين، ووظائف المجلس

مفوضا  ومفوضة، يرأسه مفو ض عام، وجميعهم ذوي نزاهة عالية، في  12على عمل الهيئة مجلس مفو ضين من يشرف 
يتمتع  .ن بقوة ووضوح بالديمقراطية وحقوق اإلنسانو ن على المستوى العام وملتزمو الوطن والشتات، وهم أشخاص معروف

ز الهيئة بشكٍل كبير وساعد على مجلس المفوضين بثقل معنوي وأهمي ة كبيرة في المجتمع الفلسطي ني، األمر الذي عز 
 .هاوخارجفلسطين تقب لها، ويمث ل المفو ضون أيضا  تجم عات وقطاعات مجتمعي ة فلسطيني ة مختلفة داخل 

 الرئيسية محاور عمل الهيئة .4

 :فيالهيئة الرئيسية  محاور عمل تتمحور

 تنفتتذ الهيئتتة أنشتتطة توعويتتة بهتتدف توعيتتة المتتواطنين الفلستتطينيين بحقتتوقهم األساستتية، وتعتتريفهم بتتدور الهيئتتة  :التوعيااة
تستتتتهدف األنشتتتطة التوعويتتتة المتتتواطنين بشتتتكل عتتتام، وطلبتتتة الجامعتتتات، والصتتتحفيين، . وكيفيتتتة تقتتتديم الشتتتكاوى إليهتتتا

وتعقد الهيئة بعض األنشطة في هذا المجال بناء  .والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني، والشباب على وجه التحديد
. على طلب مؤسسات المجتمع المدني، وتعالج فيها مواضيع تهم العتاملين فتي تلتك المؤسستات ومجموعاتهتا المستتهدفة

إضافة  إلى ما سبق، تنفذ الهيئة عددا  من األنشطة التي تستهدف التواصل مع المواطنين كجزء متن التحقيقتات الوطنيتة 
وتشتتمل هتتذه األنشتتطة دورات تدريبيتتة . ي تجريهتتا الهيئتتة بخصتتوص حتتق األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة فتتي العمتتل الكتتريمالتتت

 . لمؤسسات المجتمع المدني التي تتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة لتعريفها بالنهج المرتكز على حقوق اإلنسان

ؤمن طتاقم الهيئتة، بقتوة، بأهميتة األنشتطة التوعويتة ويت. تعتبر الهيئة فاعلة للغاية في مجال نشر الوعي بحقتوق اإلنستان
العامتتة التتتي تنظمهتا الهيئتتة علتتى  االجتماعتاتتعتبتتر . المستتندة إلتتى حقتوق اإلنستتان وحرياتتته األساستية فتتي عمتتل الهيئتة

لتتة الهمتتوم العمليتتة للمتتواطنين أداة قويتتة فتتي معالجتتة االنتهاكتتات المحليتتة مستتتفيدين متتن موقتتع الهيئتتة المتميتتز بتتين الدو 
 . والمواطن

                                                 
  33. ص( 1992كانون ثاني ) 2نشر في الوقائع الفلسطينية الرسمية رقم ، (29)المرسوم الرئاسي رقم   3
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 يشكل تنفيتذ . في أنشطة أي مؤسسة وطنية ُتعنى بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ا  رئيسي ا  التدريب عنصر  يعتبر :التدريب
ن يصتحفيوال شترطةوال نيمحتاموال مؤسسات حقوق اإلنستان، مستهدفة القضاة و الهيئة للتدريب جزءا  أساسيا  من أنشطتها

الهيئة أيضا  بالتعاون الفني متع مكتتب المفتوض الستامي لحقتوق اإلنستان تقوم . ناإلجتماعيين يعاملوال جامعاتالطلبة و 
فتتي غتتزة حيتتث يتتتم تطتتوير بتترامج التتتدريب، والمتتواد واألدلتتة المتعلقتتة بتتتدريب الشتترطة، والمحققتتين فتتي جهتتاز الشتترطة، 

 .ض السامي لحقوق اإلنسانيتم العمل على هذه المواضيع بدعم من مكتب المفو . والمدعين العامين، والقضاة

 تعتبتر مبتادرات الهيئتة التثالث المتعلقتة باألشتخاص ذوي اإلعاقتة، والمترأة واألطفتال  :رقاباة حقاوق الفئاات المستضاعفة
لقد عززت هذه المبادرات قدرة طواقم الهيئة في مجتال . ، والثقافيةواالجتماعية، االقتصاديةنقطة بداية لمعالجة الحقوق 

طورت . قضايا حقوق الفئات المستضعفة بشكل كبير، وغيرت طريقة التفكير حول كيفية العمل معهم ومعالجة حقوقهم
يتة علتى الهيئة عالقات بناءة مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجتال متن ختالل تشتكيل مجموعتات مرجع

تعكس هذه المبادرات موقع الهيئة القوي والمتميز بصفتها مؤسسة وطنية لحقوق اإلنستان . المستويين اإلقليمي والوطني
 . االستراتيجيتسعى جهات عديدة للتعاون معها على المستوى 

 عمليتة وفاعلتة، ال ستيما فيمتا  هتيو عملية إدارة واستالم الشكاوى واحدة متن مهتام الهيئتة الرئيستية تعتبر  :إدارة الشكاوى
يتعلتتتق بنجتتتاح وفاعليتتتة استتتتالم الشتتتكاوي متتتن قبتتتل المكاتتتتب الفرعيتتتة والقتتتدرة علتتتى الوصتتتول إلتتتى قاعتتتدة عريضتتتة متتتن 

فتي تقتارير شتهرية، وفصتلية، وستنوية، وفتي بعتض الحتاالت فتي  االنتهاكتاتعدد وأنمتاط تقوم الهيئة بتوثيق . المواطنين
 . مرجعية حول وضع حقوق اإلنسان للعديد من المؤسسات جميعها ، والتي تعتبرتقارير استقصائية

 االحتجتازو  التوقيتف رقابتة الستجون ومراكتز تعتبتر :ودور الحماياة واإلياواء رقابة السجون ومراكز التوقياف واالحتجااز 
أعلتتى  الهيئتتةطتتاقم يتبااع . إلتتى جانتتب إدارة الشتتكاوى، مهمتتة رئيستتة للهيئتتة فتتي جميتتع المنتتاطق ودور الحمايتتة واإليتتواء

 . وأنه معروف لدى طاقم السجن والنزالء ويتمتع بثقة الطرفين المعايير اإلنسانية،

  تتتتابع الهيئتتة التطتتورات الحاصتتلة علتتى مستتتوى إدارة قطتتاع العدالتتة، وتقتتوم بتتالتركيز علتتى رقابتتة جهتتاز  :قابااة المحاااكمر
استصتتدار قتترار محكمتتة العتتدل العليتتا بهيئتهتتا نجحتتت الهيئتتة فتتي . القضتاء متتن حيتتث إمكانيتتة وصتتول المتترأة والطفتتل إليتته

عتادة المعلمتين التذين عملتت الحكومتة ( قاضتيا   19)العامة  بإلغتاء شترط المستح األمنتي للحصتول علتى وظيفتة عامتة، وا 
كانت هتذه القضتية العامتة األولتى التتي رفعتهتا الهيئتة لمحكمتة العتدل العليتا . على إقصائهم عن وظائفهم دون وجه حق

كمتتا تجتتدر اإلشتتارة إلتتى صتتياغة الهيئتتة لمتتذكرة . دورهتتا الهتتام فتتي حمايتتة حقتتوق اإلنستتان متتن ختتالل المحتتاكم مثبتتتة  بتتذلك
 . تفاهم سيجري توقيعها مع مجلس القضاء األعلى في الضفة الغربية ليصبح بمقدورها لعب دور صديق المحكمة

 تنفذ حاليا  دائرة رقابة التشريعات والسياسات الوطنية أنشتطة بحثيتة حتول  :الوطنية الرقابة على السياسات والتشريعات
وتغطتي هتذه المواضتيع . عدد من المواضيع التتي تتم اختيارهتا علتى أستاس األولويتات المدرجتة فتي الخطتة االستتراتيجية

بؤريتة متن ت مجموعتااللجتان المتخصصتة، و مجموعة عريضة من قضتايا حقتوق اإلنستان باإلضتافة إلتى مشتاركتها فتي 
نفتذت الهيئتة مراجعتات للقتوانين المتعلقتة باألشتخاص . المؤسسات الحكومية، وشبه الحكومية، وغيتر الحكوميتة المختلفتة

ذوي اإلعاقتتة، وحقتتوق األطفتتال، إضتتافة  إلتتى مراجعتتات أختترى بنتتاء  علتتى طلتتب مؤسستتات عديتتدة، مثتتل مراجعتتة قتتانون 
 . مكافحة جرائم الفساد بناء على طلب هيئة مكافحة الفسادالصحافة واإلعالم، والتشريعات المتعلقة بمحكمة 

ركتزت الهيئتتة ختتالل الستتنة الماضتتية علتتى الحتتق بالحيتتاة بالتحديتتد لتتتأثره بتطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدام دون ضتتمانات محاكمتتة 
كمتتا ركتتزت علتتى الحتتق فتتي الستتالمة الشخصتتية، والحتتق فتتي تنظتتيم التجمعتتات . االحتجتتازعادلتتة، والمتتوت داختتل مراكتتز 

كتل هتذه األمتور الهيئتة تابعتت . سلمية، وعدم احترام قرارات المحاكم من قبل السلطة التنفيذيتة ومجتاالت رئيستة أخترىال
 . في إطار الرقابة الفاعلة التي تنفذها
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 البشرية الموارد .3

الخطيتترة لحقتتوق اإلنستتان، ويتتتابع تنفيتتذ توصتتيات  االنتهاكتتاتالهيئتتة رستتميا  لتتدى الستتلطات، ويتترد علتتى  المفااوا العاااميمثتتل 
يستتاعد المفتتوض العتتام فريتتق متتن خمستتة مفوضتتين بينهمتتا . الهيئتتة متتع الستتلطات لتعزيتتز وحمايتتة حقتتوق اإلنستتان فتتي فلستتطين

يشترف هتذا المكتتب علتى أنشتطة الهيئتة، ويصتيس السياستات، . لمجلتس المفوضتينالمكتب التنفياذ  سيدتان، ويشكل الجميع 
يعتبتتر هتتذا . ويتواجتتد مفوضتتان اثنتتان متتن المكتتتب التنفيتتذي فتتي قطتتاع غتتزة وثالثتتة فتتي الضتتفة الغربيتتة. لتتى تنفيتتذهاويشتترف ع

 (.  من قطاع غزة( 3)سيدات، و( 3)مفوضا  بينهم  12)األكبر  مجلس المفوضينالمكتب جزء من 

يبلتس عتتدد طتتاقم  .موظفتتا  وموظفتتة 21تتشتكل اإلدارة التنفيذيتتة للهيئتة متتن المتتديرة التنفيذيتة التتتي تقتتود الهيئتة بطتتاقم مكتتون متن 
والمكاتتتب الفرعيتتة  وموظفتتة، موظفتتا   22ن علتتى المقتتر التترئيس بواقتتع و موزعتتموظفتتا  وموظفتتة  42الهيئتتة فتتي الضتتفة الغربيتتة 

ف أعضتتتاء الطتتتاقم شتتتهادات فتتتي القتتتانون، وحقتتتوق اإلنستتتان العالميتتتة، والعلتتتوم يحمتتتل نصتتت .متتتن الجنستتتين 19التتتثالث بواقتتتع 
 . االجتماعية، ويتميز طاقم عمل الهيئة بشكل عام بالجدية في العمل وااللتزام

دائترة رقابتة التشتريعات والسياستات متن برنتامج الضتفة الغربيتة وقطتاع غتزة،  2112التتي أقترت عتام الحاليتة تتكون الهيكلية و 
عملتتت الهيئتتة علتتى تطتتوير سياستتات إدارة المتتوارد هتتذا و  .، التتدائرة اإلداريتتة والماليتتةدائتترة اإلعتتالم والعالقتتات العامتتة، الوطنيتتة

جتتراءات توظيتتف الب ، واضتتتحةشتترية فتتي دليتتل اإلجتتراءات اإلداريتتتة، كمتتا طتتورت ستتلم الرواتتتب، ونمتتتاذج لتقيتتيم المتتوظفين، وا 
 .باإلضافة إلى خطة بناء قدرات

 مؤسسات المحلية والدوليةالعالقات مع ال .2

للهيئتتة عالقتتات كثيتترة ووثيقتتة متتع عتتدد كبيتتر متتن المؤسستتات الحكوميتتة واألهليتتة، باإلضتتافة إلتتى عضتتوية فتتي عتتدد كبيتتر متتن 
تتمتع الهيئة بمكانة هامة للغاية بين مؤسسات المجتمتع المتدني، . على مكانة الهيئة ا  مشجع ا  اللجان الوطنية، ما يعتبر مؤشر 

وفيمتا يتعلتق بالعمتل التذي تنجتزه، . وُينظر إليها كمؤسسة محترمتة وضترورة الوجتود وأن لتديها طاقمتا محترفتا، وقويتا، ونشتيطا
ر الشجاع الذي تلعبته فتي بيئتة معقتدة للغايتة، خصوصتا  تبين المعلومات ذاتها بأنه ُينظر إليه بإيجابية، وتم التركيز على الدو 

وفتتي نفتتس الستتياق، تعتبتتر الهيئتتة دورهتتا تكميليتتا متتع مؤسستتات المجتمتتع المتتدني، وذلتتك متتن ختتالل الهويتتة .  فتتي قطتتاع غتتزة
دريبيتة الخاصة للهيئة كمؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان تتمتع بالقدرة والصالحية على التنسيق مع الحكومتين، وتنظم دورات ت

 . للمسؤولين الحكوميين

بتين نظرائهتا علتى المستتوى التدولي، وأصتبح عملهتا  االحتترامأما على المستوى الدولي، فقد أوجدت الهيئة لنفسها مستوى من 
نموذجا  رائعا  للمؤسسات الوطنية األخرى لحقوق اإلنسان  فقتد بتدأت بتتدريب بعتض المؤسستات الوطنيتة لحقتوق اإلنستان فتي 

( أ)نالت الهيئة اعتماد اللجنة التنسيقية الدوليتة للمؤسستات الوطنيتة لحقتوق اإلنستان فتي األمتم المتحتدة بدرجتة . عربيالعالم ال
وتتمتتتع الهيئتتة كونهتتا عضتتو كامتتل فتتي منتتتدى آستتيا ومنطقتتة المحتتيط الهتتادئ للمؤسستتات الوطنيتتة لحقتتوق . 2119منتتذ عتتام 

 . اإلنسان بدعم نظيراتها في اإلقليم
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 تحليل البيئة الخارجية: الجزء الثالث

 السياق السياسي .1

الفارقتتة التتتي واجهتتت فيهتتا الحالتتة الفلستتطينية أحتتداث ا وخيتتارات حاستتمة ستتتؤثر علتتى مستتارها  متتن األعتتوام 2112يعتبتتر عتتام 
فقد شهد هذا العام عدوان ا إسرائيلي ا جديد ا على قطاع غزة، وشتهد كتذلك حصتول فلستطين علتى . ومصيرها في الفترة المقبلة

الحاجتتتة والمطالبتتتتة بإنهتتتاء االنقستتتتام السياستتتتي،  توكتتتتذلك ازداد ،صتتتفة الدولتتتتة المراقتتتب غيتتتتر العضتتتو فتتتتي األمتتتتم المتحتتتدة
 . وتوض حت فيه مخاطر استمرار االنقسام على الوضع الفلسطيني، في ظل بيئة عربية جديدة لم تتشكل مالمحها بعد

حتترام االفلسطينية فتي الضتفة الغربيتة وقطتاع غتزة النمتاذج الجيتدة فتي ممارستاتها فتي  الحكومةلم تقدم  ،حداثورغم هذه األ
ن بدا التحسن واضح  ح ضترورة  ، إال أن الهيئتة تترى2113وبدايتة عتام  2112ا في الربع األخير متن عتام قوق اإلنسان، وا 

ات العامة، وتوفير ضتمانات حرياحترام الالتعذيب و مناهضة ك ضروريا   أمرا   التحسن فيهاعتبر تحقيق التحسن في مجاالت ت
برصتتد وتوثيتتق أنمتتاط متتن االنتهاكتتات للحقتتوق والحريتتات لعتتامين األختترين افقتتد استتتمرت الهيئتتة ختتالل . المحاكمتتات العادلتتة

العامة مشتابهة للستنوات التتي ستبقتها، والتتي تمثلتت بانتهتاك الحتق فتي الحيتاة والستالمة الجستدية، وعتدم ستالمة اإلجتراءات 
مماطلتة فتي تنفيتذها، وانتهتاك حتق ، وعدم احترام قرارات المحاكم أو ال"االحتجاز التعسفي"القانونية في االحتجاز واالعتقال 

.   التجمتتع الستتلمي، وتشتتكيل الجمعيتتات، وانتهتتاك الحتتق فتتي حريتتة التعبيتتر والحريتتات الصتتحفية، والحتتق فتتي التنقتتل والستتفر
ن ااستعادة الحريات األساسية واحترام حقوق اإلنسان، واستعادة الحياة الديمقراطية بإجراء االنتخابات، مطلبأن وترى الهيئة 

تا فتي ظتل بيئتة تتزداد فيهتا المطالبتة بقضتايا اإلصتالح لن اأساسي مستقبل مستقر للجميع فتي األراضتي الفلستطينية، خصوص 
  .ومكافحة الفساد واحترام حقوق اإلنسان والتغيير والديمقراطية

وتنتوه الهيئتتة هنتتا، وفتتي إطتتار مستتؤوليتها فتتي رصتتد انتهاكتات حقتتوق اإلنستتان فتتي األراضتتي الفلستتطينية ومتابعتهتتا، وتحليلهتتا 
للبيئتتة القانونيتتة والسياستتية التتتي أحاطتتت بتطتتورات األوضتتاع علتتى منظومتتة الحقتتوق والحريتتات، وارتبتتاط هتتذا التتتأثير بوجتتود 

. ستتتوفيا الشتتروط الضتترورية للحصتتول علتتى الثقتتة متتن المجلتتس التشتتريعيحكتتومتين فتتي الضتتفة الغربيتتة وقطتتاع غتتزة، لتتم ت
تا نتيجتة  وانطالق ا من إدراك الهيئة الدقيق لألزمة الفلستطينية المعقتدة المتمثلتة فتي حالتة االنقستام الستائدة، التتي جتاءت أساس 

عية الدستتورية لهتذا الطترف أو ذاك، لتغييب البعد الدستوري والقانوني عنها، فإنها تؤكد أنها ليست الجهتة التتي تعطتي الشتر 
 . ومهمتها األساسية تكمن في ضمان صون حقوق اإلنسان واحترامها

التتي كتان لهتا األثتر الواضتح علتى منظومتة  العتامين الستابقينالسياستية التتي رصتدتها الهيئتة ختالل  المعطياتأما عن هذه 
 :ليالتاالحقوق والحريات في األراضي الفلسطينية، فهي على النحو 

 2112واصتلت دولتة االحتتالل ختالل عتام : والعدوان الجدياد علاى قطااع غازة ت اعد إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
سياستتاتها المنافيتتة للقتتانون التتدولي اإلنستتاني، والقتتانون التتدولي لحقتتوق اإلنستتان، وذلتتك متتع استتتمرار احتاللهتتا العستتكري 

وواصلت اجتياحاتها ماعي، والحصار المفروض على قطاع غزة، لألراضي الفلسطينية، وانتهاجها لسياسة العقاب الج
، والمضتتتي فتتتي سياستتتة توستتتيع المستتتتوطناتمصتتتادرة األراضتتتي و وكثفتتتت متتتن القتتترى الفلستتتطينية، البلتتتدات و للمتتتدن و 

 .االعتقاالت اإلدارية التعسفية، كما واصلت إجراءاتها الهادفة إلى تهويد القدس، وعزلها

االستمرار في تشييد جدار الفصل العنصري المخالف لفتوى محكمة العدل الدولية، إضافة إلى كل ذلك يأتي في ظل 
الحتتواجز الدائمتتة والمؤقتتتة وحصتتر العديتتد متتن الطتترق حكتترا علتتى المستتتوطنين، وتقستتيم الضتتفة الغربيتتة إلتتى كيانتتات 

غتزة، استتمر ثمانيتة أيتتام  باإلضتافة إلتتى ذلتك، شتنت إسترائيل عتدوان ا جديتدا علتتى قطتاع .4منفصتلة بعضتها عتن بعتض
                                                 

 .لالطالع على مجمل االنتهاكات اإلسرائيلية وأثرها على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية يرجى مراجعة الفصل الثاني من هذا الباب 4
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منظمتتة األمتتم المتحتتدة  وقتتد أشتتارت العشتترات متتن الضتتحايا المتتدنيين، متتن ضتتمنهم األطفتتال والنستتاء، متتاليتتة، خلتتف
تا إلتى وأشتارت، بسالمة األطفال والنساء ر  ضن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غز ة أأإلى  ،«اليونيسف»للطفولة   أيض 

وباإلضتافة لألثتر المباشتر لالحتتالل  .5جميتع محافظتات غتز ة الخمتس تعرضتوا للضتررأن األطفال الذين يعيشون فتي 
ن كتان بشتكل غيتر مباشتر -وعدوانه على حياة المواطن الفلسطيني وحريتته، فتإن هتذا االحتتالل وسياستاته يتؤثران  -وا 

 .في قدرة السلطة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها

 فتتي التصتويت التتذي أجرتتته الجمعيتة العامتتة لألمتتم : فااي األمام المتحاادة ح اول فلسااطين علااى  اافة الدولااة المراقااب
صتتوت ا وامتنتتاع  132بأغلبيتة " دولتة مراقتتب"علتى صتتفة فلستتطين بحصتول القترار المتعلتتق  نجتتحالمتحتدة فتتي نيويتورك، 

لتحسم هذه الصفة اإلدعاءات اإلسرائيلية حول الوضع القانوني لألراضي  .دول 9دولة عن التصويت ومعارضة  41
من قبل األمم المتحتدة والمجتمتع التدولي علتى انته احتتالل لدولتة متن  هذا االحتاللسيتم النظر إلى  الفلسطينية، حيث
بتحمتل مستتؤولياتها  علتى إلتزام إسترائيلة، متا سيستاعد األطتراف الدوليتتة فتتي األمتم المتحتد معتترف بهتاقبتل دولتة أخترى 

فتي متتوفرة لتم تكتن ستتخدام أدوات وآليتات دوليتة قانونيتة جديتدة ا ، وُيمكن الدولة الفلستطينية متنوواجباتها كقوة احتالل
 .السابق

عضتوية الوكتاالت  اتبطلبتيفتح المجال أمامها للتقتدم " دولة مراقب"وترى الهيئة أن رفع التمثيل الفلسطيني إلى صفة 
، إضتتتافة إلتتى إمكانيتتة انضتتتمام البتتترامج وصتتناديق التمويتتلو المنظمتتات الدوليتتة و  ة لألمتتم المتحتتتدة،المتخصصتتة التابعتت

نظتام رومتا األساستي لمحكمتة و بمتا فتي ذلتك معاهتدات جنيتف األربتع،  ،المعاهدات الدوليتة أغلبفي  فلسطين كطرف
، فقد أدى رفتع صتفة التمثيتل معاهدات األمم المتحدة األساسية المتعلقة بحقوق اإلنسان وبخصوص .الجنايات الدولية

الفلسطيني إلى فتتح فترص جديتدة النضتمام دولتة فلستطين إليهتا، حيتث تترى الهيئتة ضترورة فتي انضتمام فلستطين إلتى 
 -منتته 2فقتترة ( 11)المتتادة  فتتينتتص  2113لعتتام  القتتانون األساستتي الفلستتطيني المعتتدل خاصتتة أن. تلتتك المعاهتتدات

تعمتتل الستتلطة الوطنيتتة الفلستتطينية دون إبطتتاء علتتى "علتتى أن  -البتتاب الختتاص بتتالحقوق والحريتتات فتتيوردت  التتتي
  ."االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان

  التوقيتع علتى اتفتاق  2112شتهد عتام : االنقسام السياسي بين الضافة الغربياة وقطااع غازةجهود الم الحة إلنهاء
سلستتلة متتن االجتماعتتات تحتتت رعايتتة مصتترية، وتطلتتع الشتتعب الفلستتطيني بكاملتته إلتتى إنهتتاء بعتتد  جديتتد للمصتتالحة،

مناقشة الملفات العالقة، التي أبرزها، ملف منظمة التحريتر الفلستطينية واألجهتزة ، ووضع تصورا لالنتهاء من االنقسام
جتتتراء االنتخابتتتات التشتتتريعية والرئاستتتيةوتشتتتكيل الحكاألمنيتتتة،  ورغتتتم االتفاقيتتتات الستتتابقة التتتتي تتتتم . ومتتتة الفلستتتطينية، وا 

مناقشتتتة القضتتتايا فتتتي لبتتتدء لأنتتته يحتتتدد جتتتدوال زمنيتتتا ب يتميتتتز عتتتن غيتتتره متتتن االتفاقيتتتاتالقتتتاهرة توقيعهتتتا إال أن اتفتتتاق 
موعتتدا لبتتدء المفاوضتتات المتعلقتتة بتشتتكيل حكومتتة  2113فقتتد حتتدد االتفتتاق موعتتد الثالثتتين متتن كتانون الثتتاني  ،العالقتة

فلستتتطينية جديتتتدة، واستتتتئناف العمتتتل متتتن قبتتتل لجنتتتة االنتخابتتتات المركزيتتتة فتتتي كتتتل متتتن الضتتتفة الغربيتتتة وقطتتتاع غتتتزة، 
وال بتتد هنتتا متتن التنويتته إلتتى متتا أحدثتته . واالجتماعتتات بتتين اللجتتان المعنيتتة بالحريتتات المدنيتتة والمصتتالحة المجتمعيتتة

وصتتوال  إلتتى نتتتائج مريتترة علتتى مكونتتات المجتمتتع الفلستتطيني ونظامتته العتتام سياستتي ا واجتماعي تتا وثقافي تتا،  متتن االنقستتام
ؤ الحاد على منظومة الحقوق والحريات العامة، تارة باالنتهاك، وتارة بالمنع واإلقصاء لمضمونها  . التجر 

 أصتدر رئتيس الستلطة 14/2/2112 بتتاريخ 6:غزة قطاع في إجرائها وتعطل الضفة، في المحلية االنتخابات إجراء ،
، والتتذي 2112المعتتدل لقتتانون انتختتاب مجتتالس الهيئتتات المحليتتة لعتتام  2112لستتنة ( 2)الوطنيتتة القتترار بقتتانون رقتتم 

المصتلحة العامتة،  تقتضتيهأعطى في المادة الثانية منه الحق لمجلس الوزراء بإجراء االنتخابات على مراحل وفق متا 

                                                 
د مرور أربعة التقييم النفسي االجتماعي العاجل الذي أجرته اليونيسف بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل  النزاعات، وجامعة بيرزيت، بع 5

 .أيام على إعالن وقف إطالق النار
 ".2112االنتخابات المحلية في عام "يد، وهو بعنوان كانت الهيئة قد أصدرت تقريرا مفصال حول هذه االنتخابات بمراحلها يمكن الرجوع إليه للمز  6

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-02-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-02-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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وقتتد أجريتتت االنتخابتتات المحليتتة فتتي المحافظتتات  .إذا تعتتذر إجتتراء انتخابتتات مجتتالس الهيئتتات المحليتتة فتتي يتتوم واحتتد
 فيهتتا واستتتكملت فقتط الغربيتتة الضتتفة فتي التتوزراء مجلتتس قترار وفتتق 21/11/2112بتتتاريخ ( الضتتفة الغربيتة)الشتمالية 

 .22/12/2112  بتاريخ

 نوأثرها على حقوق اإلنساشريعية السياسات الت .4

ي نتيجتتة الستتتمرار االنقستتام السياستتي، علتتى التتتوال الستتادستعطتتل أعمتتال المجلتتس التشتتريعي للعتتام  2113استتتمر ختتالل عتتام 
، إذ لم يتمكن المجلس من عقد أي جلستة مكتملتة النصتاب وفق تا المستمر للبرلمانيين الفلسطينييناالحتالل اإلسرائيلي واعتقال 

أثتر ستلب ا علتى دور المجلتس التشتريعي فتي اقتتراح القتوانين والتشتريعات التتي تمتس نتواحي حيتاة المتواطن  متالنظامه الداخلي، 
قرارها،  الفلستطيني فتي كتل متن الضتفة التي بدورها تعمل على تعزيز وحدة النظتام القتانوني و الفلسطيني وحقوقه كافة وتبنيها وا 

الغربية وقطاع غزة، عالوة على عدم قيام المجلس التشريعي بتدوره الرقتابي فتي الجتانبين المتالي واإلداري، وعتدم مقدرتته علتى 
حجتتب الثقتتة عنهتتا، أو استتتجوابها، أو تقصتتي الحقتتائق فتتي خروقتتات وانتهاكتتات جستتيمة  أو/ومستتاءلة الحكومتتة ومنحهتتا الثقتتة 

 . 2113سان الفلسطيني، التي وقعت خالل عام مست حقوق اإلن

زاء حالة االنقسام وعدم تمكن المجلس التشريعي من االنعقاد، أصدر الرئيس محمود عباس خالل عتام  أربعتة عشتر  2112وا 
باستثناء القترار نشرت بالجريدة الرسمية، من القانون األساسي الفلسطيني، ( 43)مستند ا في إصدارها إلى المادة  ،بقانون قرار ا

، حيتث تتم توجيته كتتاب إلتى الترئيس متن قبتل هيئتة ممثلتي الكتتل والقتوائم 2112بقانون بشتأن قتانون المحكمتة الدستتورية لعتام 
يوصي فيه بعتدم إقترار القترار بقتانون، وبالفعتل لتم ينشتر فتي الجريتدة الرستمية، وبالتتالي بقتي  12/12/2112البرلمانية بتاريخ 

واستتتمرار عمتتال المجلتتس التشتتريعي أتعطتتل  إن .، ستتاري المفعتتول دون تعتتديل2112لستتنة ( 3)تورية رقتتمقتتانون المحكمتتة الدستت
تتا إلتتى  يتتا معتتاأدالتترئيس بإصتتدار قتترارات بقتتوانين  يتوقتتع ساستتي لتتم أن القتتانون األالتتدخول فتتي متتأزق تشتتريعي جديتتد، خصوص 

لتتذلك لتتم يعتتد ، كتتل تلتتك الفتتترة وغيتتاب الستتلطة التشتتريعيةالحتتاالت االستتتثنائية التتتي يعيشتتها الواقتتع الفلستتطيني نتيجتتة لالنقستتام 
دون أن فاألزمة الفلسطينية طالت وتعقتدت، عن توفر حالة الضرورة في القرارات بقانون التي يصدرها الرئيس،  النقا  مجديا  

  .يمع القانون األساسالتي يصدرها الرئيس ن والقرارات يمة القوانءيراقب مدى موامستقل  يرقاب موجد جسي

أما فتي قطتاع غتزة، فقتد واصتل أعضتاء المجلتس التشتريعي متن كتلتة التغييتر واإلصتالح عقتد جلستات للمجلتس التشتريعي فتي 
قرارهم للقوانين، . الذي ال تحكمه المسوغات القانونية المعتبرة" بنظام التوكيالت"مستندين في ذلك إلى ما يعرف  قطاع غزة، وا 

بإقرار لوائح تنفيذية للقوانين التتي أقرتهتا كتلتة اإلصتالح والتغييتر، باإلضتافة إلتى إقترار كذلك استمرت الحكومة في قطاع غزة 
 .األنظمة واللوائح الخاصة بالبلديات والمحافظات في قطاع غزة

االساتناجات اساتخال   يمكان، الهيئة في مجال حقوق اإلنساان ومجمال عملهاا خاالل السانوات الساابقة خبرةبناء على و 
 : التالية المترتبة عن المتغيرات السياسية وانعكاسها على منظومة الحقوق والحريات المستفادةوالدروس 

 الغربيااة الضاافة فااي العدوانيااة وسياسااات  المحتلااة، الفلسااطينية لألراضااي العسااكر  اإلساارائيلي االحااتالل اسااتمرار إن 
 الفلساطينية األراضاي فاي اإلنساان حقاوق وضاع تادهور فاي الرئيسايين العااملين يشاكالن ظاال والقادس، غازة وقطاع

كتتان للسياستتات اإلستترائيلية بتتالس األثتتر فتتي تقتتويض جهتتود الستتلطة الوطنيتتة الفلستتطينية عتتن أداء  لقتتد. 2113ختتالل عتتام 
مهامهتتا وتحمتتل مستتتؤولياتها القانونيتتة، فتتتي المنتتاطق الخاضتتتعة لستتيطرتها، وواجبهتتا فتتتي تتتوفير األمتتتن واألمتتان للمتتتواطن 

 بعتد تنجتز لتم االحتتالل، تحتت ستلطة هتي نيةالفلستطي الوطنية السلطة أن الهيئة وترى. القانونالفلسطيني، وبسط سيادة 
 عتن اإلنستاني التدولي القتانون بحكتم مستؤوال اإلسترائيلي االحتتالل يبقتى ولتذا المستتقلة، الدولتة بنتاء فتي الوطني مشروعها
 .قطع ا عنه المسؤولية هذه تنفى وال العدوانية، إجراءاته
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 سالًبا انعكاس غازة وقطااع الغربياة الضافة فاي السياسي االنقسام واستمرار الوطنية، الم الحة تحقيق في التهخر إن 
من االنتهاكات ارتبطت بحالة االنقسام، أهمهتا  أنماطا   ترصدالهيئة  أن حيثمنظومة الحقوق والحريات العامة،  على

استتتتمرار عمليتتتات الحرمتتتان التعستتتفي متتتن الحريتتتة، وعتتتدم ستتتالمة اإلجتتتراءات القانونيتتتة فتتتي عمليتتتات القتتتبض والتفتتتتي  
 .واالحتجاز ومصادرة الحريات العامة والتضييق عليها، وعدم احترام قرارات المحاكم

 اإلنساان حقاوق بمنظوماة الخطاط هاذه بارتبااط هاو الدولاة، وبنااء توازناة،والم الشااملة التنمياة خطاط في النجاح إن 
وأن المشتروعية الديمقراطيتة  .أخارى جهاة مان والثقافية والمدنية السياسية وحقوق  جهة، من واالقت ادية االجتماعية

والقانونيتة يجتب أن تتقتدم علتى أيتة مشتتروعية أخترى، ويكتون المعيتار فتي شتتكل الدولتة الفلستطينية المستتقلة والخيتار فيهتتا 
لصالح دولة القتانون هتو بتراجتع الدولتة األمنيتة، عتن طريتق وضتع حتد لتجتاوزات األجهتزة األمنيتة، والتأكيتد علتى وجتوب 

ضوعهم التام ألحكام القانون، وضرورة أن يمتثل المستوى األمنتي للتعليمتات واألوامتر التتي يفرضتها انضباط أفرادها، وخ
 .المستوى السياسي عليه وفق ا ألحكام القانون

 قواعاااد مااان تضااامنت  وماااا القانونياااة، الن اااو  تاااوافر علاااى فقاااط يتوقاااف ال العاماااة والحرياااات الحقاااوق احتااارام نإ 
 العمتل الضتروري متن وبتات. فيهاا التاهثير علاى العاام الارأ  وقادرة لها، المواطن فهم على يتوقف ما بقدر وضمانات،

 فلستطيني عتام رأي تكتوين علتى المتدني، المجتمتع ومنظمتات السياستية، واألحتزاب األطتراف جميتع قبتل متن جتاد وبشتكل
 وعرضتتها مرتكبيهتتا، عتتن النظتتر بصتترف واالنتهاكتتات، الممارستتات كشتتف طريتتق عتتن اإلنستتان، حقتتوق قضتتايا فتتي قتتوي

 رأي تكتوين بغترض المختلفتة، اإلعالم ووسائل المدني، المجتمع ومنظمات السياسية التنظيمات داخل للمناقشة باستمرار
 كلته الفلسطيني المجتمع وتهدد وحياته، وحريته أمنه في مواطن كل تهدد الممارسات هذه بأن ومقتنع قوي فلسطيني عام

 أداء علتتتى والمجتمعيتتتة الشتتتعبية الرقابتتتة تعزيتتتز الفلستتتطيني العتتتام التتترأي تنتتتامي شتتتأن متتتن أن كمتتتا. والتراجتتتع بالضتتتعف
 .الفلسطيني الثقافي النسيج في القانون وسيادة اإلنسان حقوق ثقافة فهم لتعمق السلطات،

  الوطنيااة الساالطة مناااطق فااي والحريااات الحقااوق علااى للحفاااظ مهمااة ضاامانةقضاااء مسااتقل ونزياا   وجااوديشااكل 
وتترى الهيئتة أن مبتدأ خضتوع الستلطة  .الفلساطيني التشاريعي المجلاس دور وتعطل غياب ظل في خا ة الفلسطينية،

التنفيذية ألحكام القانون، بما تمثله من إدارات مختلفة، يوجب توفر رقابة قضائية علتى القترارات الحكوميتة تجستيد ا لمبتدأ 
فقتتتد ستتتاهمت المحكمتتتة العليتتتا . ق القواعتتتد القانونيتتتةالمشتتتروعية، بمعنتتتى أن اإلدارة ليستتتت حتتترة، بتتتل إن عملهتتتا محتتتدد وفتتت

 المتتتواطنين حقتتتوق حمايتتتة تحقيتتتق فتتتي المعلمتتتين، فصتتتل موضتتتوع فتتتي صتتتريحة قتتترارات اتخاذهتتتا ختتتالل متتتنالفلستتتطينية 
تا ملجتأ شتكلت حيتث الدستتورية، واألحكام القانونية المبادئ في المتجسدة  الستلطة تعستف متن أمامهتا للتتظلم ورئيستي ا مهمًّ
 حقتتتوق وحمايتتة صتتون فتتي خاصتتتة، اإلداري والقضتتاء عامتتة، القضتتاء بمستتؤولية المتتتواطن ثقتتة وتنتتامي بحقهتتا، التنفيذيتتة
 .القانون كفلها التي والحريات الحقوق منظومة حساب على األمنية االعتبارات وتغليبها السلطة انحراف من المواطن

 4113تجاهال االدعاااءات المتعلقاة بالتعااذيب وساوء المعاملااة التاي قاماات الهيئاة بر اادها وتوثيقهاا خااالل عااام  إن، 
 وقطااع الغربياة الضافة فاي الفلساطينية الوطنياة للسالطة واألخالقاي القاانوني الموقاف مان ُيضعف السابقة والسنوات

ا أن السجل الخاص بالمحاس غزة، بة على إساءة معاملة المحتجزين ال يزال سجال  مؤسف ا، باعتباره مثاال  سلبي ا، خصوص 
جتتراءات واضتتحة للتحقيتتق الجتتاد بهتتذه   أن الهيئتتة وتتترى. للمحاكمتتة عنهتتا المستتؤولين وتقتتديم االدعتتاءات،بغيتتاب آليتتات وا 

 بالستعي الضترر ألحتق قتد مختلفتة، ودوافتع ألستباب اإلنستان حقتوق انتهاكتات عن المسؤولين محاسبة عن الطرف غض
ا وعزز لحقوقه، ضامنا ويشكل اإلنسان، حريات فيه ُتحترم نظام لبناء   .العقاب من اإلفالت ثقافة من أيض 



  4102 -4102الخطة الاستراتيجية للهيئة املستقلة لحقوق إلانسان لألعوام 

 

18 

 األكثر توقعاً  السيناريو .3

للبقاء  احتماال  ال يزال السيناريو األكثر  من خالل تحليل العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر على عمل الهيئة
 اكيتانين منفصتلين لكتل منهمت)خالل الفترة القادمة، يتمثل باستمرار حالة االنقسام السياسي بين الضتفة الغربيتة وقطتاع غتزة 

متع وفي المفاوضات االسرائيلية الفلستطينية دون تحقيتق نتتائج جوهريتة،  بطيءفي ظل تقدم . (نظامه السياسي الخاص به
هتا الستلطة نتيجتة لعودتهتا لمستار التفتاوض، وفتي ااحتمال زيادة المساعدات التي تتلقوبقاء الوضع االقتصادي على حاله، 

ظتل تعطتتل المصتالحة وزيتتادة االستتتقطاب بتين طرفتتي االنقستتام، تتبتدد فتترص اجتراء انتخابتتات تشتتريعية ورئاستية فتتي الضتتفة 
 .الغربية وقطاع غزة

متخاصمين إضافة إلى استمرار وجتود االحتتالل  منفصلينعب هذا السيناريو من قدرة الهيئة على العمل بكيانين سوف يص  
مع ذلك تمتلك الهيئة من الفرص متا يستاهم فتي تحقيتق اإلنجتازات والنجاحتات، فتأداء الهيئتة الفاعتل .  اإلسرائيلي وسياساته

ذلتك واضتحا  وموضوعيتها في العمتل زاد متن مصتداقيتها، وجعتل شتركاءها الحكتوميين أكثتر تقتبال  آلرائهتا وتوصتياتها، وبتدا 
في الفرصة التي حصلت عليها الهيئة حينما كانت الجهة الوحيتدة التتي ستمح لهتا بزيتارة مراكتز التوقيتف واالعتقتال فتي كتل 
من الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم حالة االنقسام السياسي الذي عانته المنطقتين، وبقيت حاصلة على هتذا االمتيتاز رغتم 

 . داخل تلك المراكز تقاريرها النقدية لما يجري في

 في ظل التسارع الخطير للنشاط االستيطاني على أرض الضفة الغربية، تحديدا في مدينة : توقعات عمليات المفاوضات
اإلستتترائيلية غيتتتر ذات قيمتتتة عمليتتتة  –القتتتدس ستتتوف يجعتتتل متتتن النتتتتائج المستتتتقبلية المفترضتتتة للمفاوضتتتات الفلستتتطينية 

وبعيدا  عن العثرات التي عطلتها مؤقتا ، تبدو مسيرة المفاوضات فتي المتدى . دةدولة فلسطينية ذات سيا إقامةبخصوص 
المنظور مرشحة لالستمرار ألجل غير معلوم، في ظل المعطيات والمحددات التي تحكم موازين القوى الراهنتة، ومواقتف 

 .واستعدادات األطراف المختلفة ذات العالقة

تكس مرحليتتا  إبتان المرحلتة الماضتتية أو تراجتع خطتتوة إلتى التتوراء علتى إيقتتاع نتان بتدا ظاهريتا  أن المستتار التفاوضتي قتتد ا  و 
المواقتتف التتتي اتختتذتها الستتلطة الفلستتطينية، والتتتي اشتتترطت فيهتتا تجميتتد االستتتيطان مقابتتل استتتئناف المفاوضتتات، فتتإن 

شتيئا  إلتى المربتع ذاتته متن تطورات األحداث ومؤشرات الواقع تشير إلى تراجع تدريجي في مواقف السلطة، تعيدها شيئا  ف
 .جديد

 على الرغم من تطورات الوضع العربي، والتي عكست نفسها بشكل إيجابي علتى القضتية الفلستطينية : الداخلي االنقسام
عموما ، وعلى التطورات الداخلية لهذه الساحة خصوصتا ، علتى الترغم متن ذلتك ال توجتد بتوادر تشتير إلتى قترب الوصتول 

األطتراف الفلستطينية، حيتث متا تتزال أزمتة الثقتة بتين فتتح وحمتاس تشتك ل عائقتا  أمتام أي اتفتاق  إلى مصالحة وطنيتة بتين
بينهما، باإلضافة إلى استتمرار الستيطرة االسترائيلية االحتالليتة ومنعهتا بالفعتل للتواصتل الجغرافتي متا بتين الضتفة الغربيتة 

 :ناالحتمالي بأحدمما يبقي الوضع الفلسطيني مرهونا   ت،وقطاع غزة

 .استمرار االنقسام السياسي والجغرافي، بانتظار مزيد من التحوالت الداخلية والعربية والدولية .1

ستتيناريو الحتتل الوستتط، التتذي يقتتوم علتتى أستتاس تراجتتع كتتل متتن فتتتح وحمتتاس عتتن بعتتض شتتروطهما والتقتتدم خطتتوة  .2
 .لتحقيق نصف مصالحة

 بتتتالرغم متتتن تتتتوالي التصتتتريحات عتتتن أن : وانعكاسااااتها علاااى تفعيااال المجلاااس التشاااريعي، وعمااال الهيئاااة االنتخاباااات
إال  أن اعتبتتارات األطتتراف المعنيتتة بهتتذه . هتتاءاالنتخابتتات، الرئاستتية والتشتتريعية والمجلتتس التتوطني الفلستتطيني، يجتتب اجر 
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من جهتة واالحتتالل اإلسترائيلي متن جهتة ثانيتة، العملية، وتحديدا  حركتي فتح وحماس، والظروف الميدانية على األرض 
 .ما تزال غير متالئمة مع إمكانية إجرائها، في كامل االراضي الفلسطينية

   ن تتتأثيرات األزمتتة االقتصتتادية فتتي االراض الفلستتطينية ستتتمتد لتتتنعكس علتتى إالخبتتراء فتت آلراءوفقتتا : االقتصععا  الوضعع
لتم  2113إجمالي الناتج المحلي خاصة وأن جزء كبير منه يأتي من النفقات الحكومية ، ذلك أن اقتصاد فلسطين للعام 

ط االقتصتتتادي ، نتيجتتتة لألزمتتتات المتالحقتتتة التتتتي أنهكتتتت النشتتتا  2112يكتتتن أفضتتتل حتتتاال  ممتتتا كتتتان عليتتته فتتتي العتتتام 
مكانية استتمراره كتذلك أثترت حالتة االنقستام التتي يعتاني منهتا التوطن الفلستطيني . الفلسطيني وانعكست على درجة نموه وا 

بشتتكٍل كبيتتر علتتى الوضتتع االقتصتتادي خاصتتة فتتي ظتتل حكتتومتين فتتي كتتل شتتطر واحتتدة بتتوزارة مختلفتتة وموازنتتات مختلفتتة 
متتن  .ه إستترائيل بالمعتتابر التجاريتتة فتتي الضتتفة الغربيتتة وقطتتاع غتتزة مع تتاكتتل ذلتتك يتتأتي فتتي الوقتتت التتذي تتتتحكم فيتت. يضتتا  أ

المتوقع أن يتدهور الوضع االقتصادي في غتزة بشتكل حتاد، ال ستيما متع إغتالق المعتابر واألوضتاع التتي تمتر بهتا دولتة 
تكتتتون قتتع أن االقتصتتادي بشتتكل أكبتتر فتتي الضتتفة الغربيتتة، متتن المتو  االزدهتتارلتعزيتتز  احتمتتاال  ومتتع أن هنالتتك . مصتتر

ضتات بتين الجتانبين ومع سير عملية المفاو  . رجال األعمال والمشاريع االستثمارية الكبيرة االستفادة الكبرى هي لصالح 
الفلستتتطيني واالستتترائيلي، يتوقتتتع أن تخفتتتف دولتتتة االحتتتتالل متتتن إجراءاتهتتتا وتستتتمح لمتتتواطني الضتتتفة الغربيتتتة العمتتتل فتتتي 

لتتى تحستتن محتتدود فتتي األوضتتاع االقتصتتادية بالمقارنتتة متتع  نستتبة البطالتتةإستترائيل، متتا قتتد يقلتتل متتن  فتتي الضتتفة الغربيتتة وا 
ومع انتظام الدعم المالي متن المتانحين للستلطة الوطنيتة الفلستطينية، يتوقتع تحستن نستبي فتي الختدمات المقدمتة . القطاع

 . للمواطنين في الضفة الغربية وبعض االنفراج االقتصادي لبعض الفئات

علتتتى التترغم متتتن حصتتتول متتام تحستتتن االقتصتتتاد الفلستتطيني ، و بتتاريس االقتصتتتادية ُتمثتتتل عقبتتة أختتترى أ ال زالتتت اتفاقيتتتةو 
فتي األمتم المتحتتدة إال أن الستلطة الفلستطينية لتن تستتتطع أن تُنشتم اقتصتادا مستتتقال، " دولتتة مراقتب"فلستطين علتى صتفة 

كمهتتتا فتتتي كافتتتة المعتتتامالت االقتصتتتادية حيتتتث ال يتتتزال االقتصتتتاد الفلستتتطيني تابع تتتا لالقتصتتتاد اإلستتترائيلي متتتن ختتتالل تح
  .والعالقات االقتصادية والمعابر

وتحليل البيئاة الداخلياة والخارجياة وأثرهماا علاى عمال الهيئاة، تساتخل  الهيئاة وعلى ضوء هذا السيناريو األكثر توقعًا، 
وذات أولوية رئيسة في المرحلة القادمة وال يتوقاع تحسانًا ملحوظاًا  كبير،قضايا حقوق اإلنسان ستظل موضع اهتمام  بهن

 :فيما يتعلقوذلك  اعلىى منظومة الحقوق والحريات العامة، ما يتطلب من الهيئة التركيز على استراتيجيات العمل التالية

 عملالأواًل، مجاالت 

 اإلنسان لحقوق الدولية المعايير مع ومواءمتها والسياسات التشريعات مراجعة في اضافي جهد بذل. 

 وتشجيع الدولة على تبني سياسات اقتصادية واجتماعية  ومراجعة التشريعات االقتصادية، تطوير في الجهود تكثيف
 .للحد من الفقر، وتحسين األوضاع المعيشية للمواطن الفلسطيني

  وتحليل . انتهاكات حقوق اإلنسان، ومنع وقوعهاايالء اهتمام أكبر للرصد والرقابة الوقائية لحقوق اإلنسان، للحد من
ودراسة االنتهاكات المرصودة وتحليل الشكاوى التي تلقتها وعالجتها الهيئة لتحديد أنماط االنتهاكات، واقتراح تدخالت 

  . مناسبة لمنع هذه االنتهاكات وتبني السياسات المالئمة لحماية وتعزيز حقوق المواطن الفلسطيني

 الهيئة في تطوير األطر القانونية، وتقديم النصح  ت الوطنية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وتكثيف جهودتفعيل اآلليا
وث انتهاكات للمساءلة والمحاسبة في حال حدواضحة ومكتوبة  إجراءات وتدابيروالمشورة لتبني أصحاب الواجب 

 . األجهزة األمنيةوتكثيف الجهود لتعزيز الرقابة المدنية على صارخة لحقوق اإلنسان، 
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  ايالء الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهتماما  خاصا ، ووضع المؤشرات لقياس التقدم المحرز على هذه
 .الحقوق، وترجمة هذه الحقوق في الخطط التنموية والموازنات العامة للدولة

 تقوم الهيئة بدورها الوطني العام في حث األطراف المتنازعة على إحداث المصالحة الوطنية وتقديم المساعدة  أن
نهاء حالة االنقسام السياسي،  الممكنة لدعم ومساندة األطراف من منظور حقوق اإلنسان لتحقيق المصالحة الوطنية، وا 

 .  قاليةعلى أن يكون ذلك في إطار مفهوم ومبادئ العدالة االنت

  في المجتمع الفلسطيني باالستناد إلى النهج القائم على الحقوق، وتطوير  اإلنسان حقوق ثقافة وتعميم نشرالعمل على
برامج توعية ممنهجة من خالل حمالت ومبادرات وفعاليات  منظمة تستهدف قضايا محددة في مجال حقوق اإلنسان، 

 .  على أن تنفذ هذه النشاطات والبرامج بالشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني

 مستهدفة مجموعات ثانيًا،

 الفئات على بالتركيز ،في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام االنسان حقوق وتعزيز حماية في الهيئة جهود زيادة 
 والمناطق الغربية، الضفة في"  ج" منطقة وسكان االعاقة، ذوي األطفال،النساء، ) التحديد وجه على المستضعفة
 (.غزة قطاع في الحدودية

 على قدرة  جراءات االسرائيلية، وتبيان اآلثار السلبية لهذه االجراءاتلإل المعرضين حماية في الخاصة الجهود زيادة
السلطة الوطنية الفلسطيينية من أداء مهامها من خالل تفعيل استراتيجية المناصرة الدولية، ومن خالل تفعيل دور 

" مراقب"بعد قبول عضويتها كدولة   ية المترتبة على فلسطينالهيئة في المنابر الدولية، بما في ذلك االستحقاقات القانون
  .م المتحدةفي األم

  التدريب وبناء القدرات للمكلفين بإنفاذ القانون وأصحاب الواجب من صناع القرار لاليفاء بالتزاماتهم القانونية والقيام
 .نسانبمهامهم ومسؤولياتهم وفق القانون وباالستناذ إلى مبادئ ومعايير حقوق اإل

تكثيف الجهود لبناء وتعزيز عالقة الهيئة مع مؤسسات المجتمع المدني وفق النهج  :المؤسسات مع العالقات ثالثاً، .2
من منظور النهج  تحليل وضع الفئات المستضعفة.  المبني على الحقوق، وتمكين أ حاب الحق للمطالبة بحقوقهم

 الحقوقي

فتتتي تتتتدخالت الهيئتتتة لألعتتتوام القادمتتتة،  ستتتتكون متتتن األولويتتتاتيتنتتتاول هتتتذا القستتتم تحليتتتل وضتتتع الفئتتتات المستضتتتعفة التتتتي 
فااي الضاافة الغربيااة والمناااطق الحدوديااة فااي قطاااع غاازة، ( ج)ن فااي مناااطق يالنساااء، واألطفااال، والفلسااطينيوتتضتتمن 

اإللزاميتتة : مبتتادئ رئيستتية 2، وذلتتك متتن منظتتور التتنهج المبنتتي علتتى الحقتتوق والتتذي يرتكتتز علتتى واألشااخا  ذو  اإلعاقااة
 :عدم التمييز والتمكينو المساءلة و  المشاركةو القانونية 

 هناك العديد من االتفاقيات والمواثيتق الدوليتة المتعلقتة بحقتوق االنستان بشتكل عتام وبحقتوق المترأة  :اإللزامية القانونية
اتفاقيتتة و  العهتتدين التتدوليينو  االعتتالن العتتالمي لحقتتوق االنستتان شتتخاص ذوي اإلعاقتتة بشتتكل ختتاص مثتتلوالطفتتل واأل

عتالن العتالمي لمناهضتة العنتف ضتد المترأة، اإلو  اتفاقية حقتوق األشتخاص ذوي اإلعاقتةو حقوق الطفل  اتفاقيةو  سيداو
الت االقتصتتتادية واالجتماعيتتتة والسياستتتية فتتتي كافتتتة المجتتتا هتتتذه الفئتتاتحقتتتوق  والمواثيتتتقتتنتتتاول هتتتذه االتفاقيتتتات . التتخ

متن ناحيتة، وعتدم اتخاذهتا ون االتفاقيتات والمواثيتق الدوليتة ضتعف التتزام الستلطة بمضتمبشكل عام ويالحظ  .والمدنية
 .التدابير لمواءمة مجمل التشريعات الفلسطينية مع هذه االتفاقيات الدولية في كافة القطاعات، من ناحية أخرى
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باإلضتتتتافة إلتتتتى ذلتتتتك، ال يوجتتتتد توافتتتتق متتتتا بتتتتين التشتتتتريعات الفلستتتتطينية وعتتتتدم احترامهتتتتا للقواعتتتتد القانونيتتتتة األساستتتتية 
وجتتود  كمتتا أن االنقستتام التتداخلي ختتالل الستتنوات الماضتتية عتتزز. المنصتتوص عليهتتا فتتي القتتانون األساستتي الفلستتطيني

 . مزدوجة وغير موحدة بين الضفة وغزةتشريعات وقوانين 

القتتوانين "مثتتل  المتترأةضتتد ز يتتتممتتن القتتوانين  بعتتضالنستتاء الفلستتطينيات متتن تمييتتز داختتل القتتانون، حيتتث يتضتمن تعتاني 
بعتض القتوانين االخترى بعتض الحقتوق مثتل  تهم و . قانون االحوال الشخصيةو العقوبات واالجراءات الجزائية و  الجنائية

كما أن عدم وجود أجسام قوية تمثل األشخاص ذوي . قوانين العمل في قطاعي العمل العام والخاص والحق في الصحة
  .القدرة على المطالبة بالقانون بشكل فاعل يضعفاإلعاقة 

، تعد دولة االحتالل كقتوة محتلته مستؤولة بموجتب القتانون التدولي االنستاني عتن ادارة (ج)أما بالنسبة لألفراد في مناطق 
ويقع على اإلدارة المدنية، مسؤولية تطبيق سياسات الحكومة اإلسترائيلية فتي منطقتة  . وسكانها الفلسطينيين( ج)المناطق 

C  تحتتتفظ دولتتة . والقضتتائية للستتلطة استتتنادا التتى اتفتتاق اوستتلو األمنيتتةلواليتتة فتتي الضتتفة الغربيتتة،  فتتي ظتتل محدوديتتة ا
لالحتتتتتالل االحتتتتالل بصتتتتوره كاملتتتة تقريبتتتتا علتتتى انفتتتتاذ القتتتانون والتخطتتتتيط والبنتتتاء فيهتتتتا و تقتتتع تحتتتتت الستتتيطرة الكاملتتتتة 

ين فتتتي التجمعتتتات ساستتتية للمتتتواطنألكمتتتا وتتحمتتتل الستتتلطة الوطنيتتتة الفلستتتطينية مستتتؤولية ضتتتمان الحقتتتوق ا. اإلستتترائيلي
ج متا  المنطقتةالسكانية الفلسطينية ضمن أراضي الضفة الغربية كجزء من اتفتاق اوستلو باستتثناء مدينتة القتدس، وتشتكل 

 . من الضفة الغربية% 21يزيد عن 

 مع أن المشاركة تختلف من فئة إلى أخرى، من الممكن االستنتاج بأن هنالك بشكل عام غياب لثقافة إشتراك : المشاركة
 في الضفة الغربيتة والمنتاطق الحدوديتة فتي غتزة ( ج)ن في مناطق يوالفلسطينياألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال 

تفعيتتل مبتتدأ المشتتاركة كمتتا متتن المالحتتظ ضتتعف . للمطالبتتة بحقتتوقهم فيمتتا يتعلتتق بالختتدمات المطلوبتتة وحقتتوقهم األساستتية
غيتر قائمتة فتي جميتع مراحتتل الفاعلتة لمشتاركة ، فاة والمؤسستاتوخطتط الحكومت استتراتيجياتضتمن  لهتذه الفئتاتالفعليتة 

من ناحية أخرى، هنالك ضعف في  .من قبل الحكومة ومؤسساتهم بهموخطوات استراتيجيات التنمية والمشاريع الخاصة 
إلتتتى ذلتتتك، عتتتدم وجتتتود شتتتبكات لتعزيتتتز مفهتتتوم  يضتتتاف. وعتتتي أصتتتحاب الحقتتتوق والواجبتتتات بأهميتتتة المشتتتاركةو معرفتتتة 

 .تنظيم صفوفهم للتأثير علي صناع القرار من أجل تعزيز المشاركةالمشاركة أو 

 (الدولتة والمؤسستات)ألصتحاب الواجبتات ( الفئات المهمشتة)من المالحظ ضعف مساءلة أصحاب الحقوق  :المساءلة ،
لى قلة عدد وفاعلية المؤسسات الضاغطة للمساءلة، وغياب آليات وغياب الوعي لديهم اتجاه مبدأ المساءلة، باإلضافة إ

جتتراءات واضتتحة ومناستتبة الحتياجتتات هتتذه الفئتتات، والتتتي متتن الممكتتن أن تتتدعم وتضتتمن وصتتول الفئتتات إلتتى  مستتاءلة وا 
  .العدالة باستقاللية وكرامة شأن غيرهم من المواطنين

 التمييتز، حيتث يتتم التمييتز فتي مشتاركة المترأة فتي القتوى العاملتة ئات متن أنمتاط مختلفتة متن تعاني هذه الف :عدم التمييز
وفي نوعية األعمال، وعدم إيالء االهتمام باألسيرات المحررات فيما يتعلق بتأهيلهم وبحصولهم علتى حقتوقهم فتي العمتل 

ة، باإلضتافة إلتى الثقافتة والتعليم، عدم تبني المقترحات ومشاريع القوانين التي تقلل من التمييز ضد المرأة وتعزز المستاوا
العنتف االستري والعنتف داختل متن  نيعانو فإنهم أما بالنسبة لألطفال، . الذكورية السائدة في المجتمع والتي تعزز التمييز

، فقيتر او غنتي، ( ذكتر ، انثتى)التعلتيم، االطفتال المعتاقين: المدارس، الزواج المبكر، التمييتز بتين التذكر واالنثتى ويشتمل
، فمتثال نجتد ان هنتاك ألخترىطفتل علتى تقتديم شتكوى متن دون ولتي امتره، وتمييتز فتي الختدمات متن منطقتة وعدم قدرة ال

 .مقارنة بغيرها من المدن والقرى لألطفاليوجد فيها مراكز ترفيهية وتعليمية  قرى ال

أستاس اإلعاقتتة علتي كمتا يعتاني األشتخاص ذوي اإلعاقتتة متن التمييتز فتي المجتمتتع نتيجتة الوصتمة االجتماعيتة اتجتتاههم 
، وعتدم (اإلعاقتات الحركيتة والبصترية لهتم األولويتة فتي الفترص)الجنس، والتمييز علتي أستاس نتوع اإلعاقتة أساس  ىوعل
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التمييتز فتي العمتل وذلتك بإعطتاء األشتخاص ذوي اإلعاقتة قدرة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلي المتوارد األساستية، و 
، أو إقصتاءهم متن فترص األدنتىطاءهم عمتل فتي مستتويات الستلم التوظيفي عمل ال يتناسب مع مؤهلهم العلمي ، أو إع

(. التحتتر  وقضتتايا الجتتنس ) وجتتد حمايتتة اجتماعيتتة لهتتم وخاصتتة النستتاء ذوات اإلعاقتتة كمتتا ال ي. العمتتل بستتبب اإلعاقتتة
  االشتخاص هنالك أيضا التمييز الناتج عن عدم توفير وسائل نقل سهلة االستخدام وما يشكله ذلتك متن عقبتة أمتام عتي

ذوي االعاقة حياة مستقلة ما يؤثر على مدى انخراطهم في المجتمع، وعدم مواءمة المباني والمرافق العامة  مثل الدوائر 
الحكوميتتة والمطتتاعم، والمكتبتتات والفنتتادق والمرافتتق الرياضتتية ممتتا يحتتول دون امكانيتتة دختتول االشتتخاص ذوي االعاقتتة 

اليات قائمتتتة علتتتى التمييتتتز تجتتتاه االشتتتخاص ذوي االعاقتتتة تحتتتول دون امكانيتتتة هنالتتتك اشتتتك. وممارستتتة حيتتتاتهم الطبيعيتتتة
انختتراطهم فتتي المؤسستتات التعليميتتة وفتتي حتتاالت كثيتترة ال يقبتتل االشتتخاص ذوي االعاقتتة كمتتا يقبتتل غيتترهم ونفتتس االمتتر 

 .ينطبق على مراكز التدريب المهني

دولة االحتالل الكاملتة علتى االمتن والتخطتيط والبنتاء ممتا يعانون من سيطرة ، فهم (ج)وبالنسبة للفلسطينيين في مناطق 
متن % 21و. يخضع البناء فيها لقيود صتارمة. يجعل سكان تلك المناطق عرضه للتهديد بالطرد والتهجير وهدم منازلهم

  .المجمعات السكنية فيها ال تتصل بشبكة مياه وتعتمد على مياه الصهاريج ذات االسعار المرتفعة

وتقييتد استتخدام  السياسات االسرائيلية الظروف المعيشية لسكان المنطقة خاصة في التجمعات الرعويتة والزراعيتةتقوض 
كمتتا أن هنالتتك انخفتتاض . االراضتتي والوصتتول للمتتوارد ومصتتادر الميتتاه والوصتتول للختتدمات الصتتحية والتعليميتتة والعمتتل

اطق وضتتعف التتدعم المقتتدم متتن قبتتل الستتلطة الفلستتطينية استتتثمار الستتلطة الفلستتطينية فتتي البنيتتة التحتيتتة فتتي تلتتك المنتت
تستتتغل دولتتة االحتتتالل متتوارد . الناتجتتة عتتن الممارستتات االستترائيلية الستتلبيةلمستتاعدة تلتتك التجمعتتات للتعامتتل متتع اآلثتتار 

ره كمتا ال بتد متن اإلشتارة هنتا إلتى جتدار الضتم والتوستع العنصتري وآثتا. المنطقة كافه لصالح المستتوطنات والمستتوطنين
واستتغاللها والحتق فتي العمتل  الزراعيتةعلى الحقتوق الصتحية والتعليميتة والعالقتات االجتماعيتة والوصتول التى االراضتي 

 .وغيره من الحقوق

 ليتات تمكتين أصتحاب الحقتوق ومؤسستات المجتمتع المتدني وأصتحاب الواجبتات آلتوعي بأهميتة و ل غيتابهنالتك  :التمكين
والتنستتتيق متتتا بتتتين المؤسستتتات لتمكتتتين هتتتذه الفئتتتات، باإلضتتتافة إلتتتى عتتتدم وجتتتود لاللتتتتزام بواجبتتتاتهم، وضتتتعف التشتتتبيك 

، والتركيتتز علتتي المشتتاريع االغاثيتتة بتتدال متتن (غيتتاب مفهتتوم موحتتد للتمكتتين)استتتراتيجية شتتاملة وواضتتحة لعمليتتة التمكتتين 
تنظتتيم، والمناصتترة تعتبتتر محدوديتتة قتتدرة هتتذه الفئتتات علتتى الوصتتول إلتتى المعلومتتات، وال. مشتتاريع التمكتتين االقتصتتادي

والضتتغط إلحتتداث التغييتتر وانصتتافهم متتن االنتهاكتتات والمطالبتتة بتتالحقوق وتمكيتتنهم متتن الوصتتول إلتتى العدالتتة، وضتتعف 
المتتوارد وعتتدم تتتوفر التتدعم الحكتتومي، وضتتعف االهتمتتام ببنتتاء قتتدرات المتتواطنين، وضتتعف االلتتتزام بالتعهتتدات بموجتتب 

السكان المدنيين واحترام حقوقهم، وعدم ضتمان حريتة الحركتة والتنقتل والوصتول القانون الدولي والدولي االنساني بحماية 
 . الى الخدمات والمعونات من أهم المشاكل التي تعيق التمكين
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 االستراتيجيةواألولويات هداف األ: الجزء الثالث

مجموعتتة متتن  ينتتدرج ضتتمن كتتل هتتدف استتتراتيجي .أهتتداف استتتراتيجية رئيستتية أربعتتة للهيئتتةلقتتد حتتددت الخطتتة االستتتراتيجية 
، 1028-1024إلتى تحقيقيهتا ختالل األعتوام  الهيئتةوالتتي ستستعى  واألنشتطة الرئيستيةالنتائج المتوسطة األمتد، والمخرجتات، 

 . 2كما هو موضح في الشكل رقم 

 األولويات االستراتيجية .1

والحقاوق متن جهتة،  الحقاوق المدنياة والسياسايةل هتذه الخطتة التتي بتين أيتديكم إيجتاد تتوازن بتين استطاعت الهيئة من خال
في  الفئات المستضعفةلدمج حقوق  وجهد تخصيص وقتمن الجهة األخرى، إضافة إلى  االقت ادية واالجتماعية والثقافية

حقااوق الماارأة والطفاال واألشااخا  إطتار عملهتتا العتتام، وعلتى وجتته الخصتتوص بتالتركيز كأولويتتة ختتالل األعتوام القادمتتة علتتى 
ففتي حمتالت التوعيتة للمتواطنين ستيتم . فاي الضافة الغربياة، والمنااطق الحدودياة فاي غازة( ج)ذو  اإلعاقة وسكان مناطق 

لحريتات العامتة والتعبيتر عتن الترأي، أمتا فتي حمتالت في الحياة، والحق في االحق في السالمة الجسدية، والحق التركيز على 
مدى التزام أصتحاب الواجبتات بتالحقوق االقتصتادية واالجتماعيتة التوعية التي تستهدف أصحاب الواجبات سيتم التركيز على 

جتمتتتاعي، والعمتتتل والستتتكن والثقافيتتتة للفئتتتات المستضتتتعفة وفتتتي الحقتتتوق الصتتتحية والحتتتق فتتتي التعلتتتيم والحتتتق فتتتي الضتتتمان اال
  .والملكية

ومتتن هتتتذا المنطلتتتق، ستتتتركز عمليتتتة ضتتمان انستتتجام التشتتتريعات والسياستتتات متتتع المعتتايير الدوليتتتة، علتتتى مراجعتتتة التشتتتريعات 
 االقتصتتادية بتتالحقوق المتعلقتتة والموازنتتات التنمويتتة الخطتتطو ، (المتترأة، الطفتتل، ذوي االعاقتتة)الفئتتات المستضتتعفة المتعلقتتة فتتي 
قانون )او استحداثها فيما يتعلق التشريعات الجنائية  تعديل التشريعاتباإلضافة إلى صياغة مقترحات ل والثقافية، واالجتماعية

، ومشروع قانون منع التعذيب، ومراجعة قوانين الموازنة العامة، وتنظتيم حمتالت مناصترة حتول (العقوبات واإلجراءات الجزائية
ات معينة، مثل قانون الشرطة، المطالبة بتشريعات لحماية االسرة من العنف، قانون األحداث، تشريعات متعلقة بفئات وقطاع

قتتتتانون التتتتتأمين الصتتتتحي، قتتتتانون الضتتتتمان اإلجتمتتتتاعي، قتتتتانون الصتتتتحة العامتتتتة وقتتتتانون )والتشتتتتريعات االقتصتتتتادية المختلفتتتتة 
 (.التحويالت الى الخارج

فتتي  أ ااحاب الواجباات، بتتالتركيز كأولويتات تتتدخل علتى التمكايناتيجية ومتن منظتور التتنهج الحقتوقي، تتبنتتى هتذه الخطتة استتتر 
ودورهتم فتتي االلتتزام بواجبتاتهم ومستتؤولياتهم  وزارة الشاؤون االجتماعياة، وزارة ال ااحة، هيئاات الحكاام المحلاي، وزارة العماال،
باإلضتافة إلتى ذلتك،  .لحدوديتةوالمنتاطق ا( ج)فيما يتعلق بتقتديم الختدمات األساستية وحقتوق المتواطنين، ال ستيما فتي منتاطق 

والمكلفاين بننفااذ القاانون  القضااءو  العاماة النياباةو  األجهازة األمنياةأ حاب الواجبات فاي ستستهدف الخطة كأولوية عمل 
 . نوالمحاميين والعاملين في الوزارات التي لديها وحدات شكاوى للمواطني

 والمرشدون االجتمتاعيونالمعلمون و مركز المناهج و مع وزارة التربية والتعليم في قطاع التعليم ستعمل الهيئة  من ناحية أخرى،
، وستتتيتم تمكتتتين المؤسستتتات القطاعيتتتة ثقافتتتة حقتتتوق اإلنستتتانوتعمتتتيم فتتتي المؤسستتتات التعليميتتتة لتعزيتتتز دور التعلتتتيم فتتتي نشتتتر 

فتتي ( ج)قتة والستتكان فتي منتتاطق والمجموعتات المطلبيتتة واالجتماعيتة التتتي تعمتل متتع األطفتتال والنستاء واألشتتخاص ذوي اإلعا
 . الضفة الغربية والمناطق الحدودية في غزة لتطوير وتنفيذ تدخالت متوافقة مع النهج المبني على الحقوق
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 األهداف االستراتيجية والنتائج المتوسطة األمد والمخرجات واألنشطة الرئيسية : سلسلة النتائج .4

 حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطينيتعزيز ثقافة : الهدف االستراتيجي األول. 1.4

الجتتتوهري باتجتتتاه تحقيتتتق رؤيتهتتتا، ال ستتتيما فيمتتتا يتعلتتتق بالتتتدور  الهيئتتتةأهتتتم محتتتاور عمتتتل األول  الهتتتدف االستتتتراتيجييمثتتتل 
افتة الحقتوق فتي ثقوتعمتيم ، فتي نشتر اإلنستانحقتوق  المعرفيتة حتولوتوفير المصتادر والتدريب الستراتيجيات التوعية، والتعليم 

مؤسستتات وشتتباب وأشتتخاص ذوي إعاقتتة وطتتالب، ولل وأطفتتال كافتتة المتتواطنين، متتن عمتتال ونستتاءمتتع الفلستتطيني، أي لالمجت
 . مطلبية ومقدمي الخدماتالمجموعات القطاعية و ال

فتتتي حقوقتتته السياستتتية والمدنيتتتة واالجتماعيتتتة واالقتصتتتادية  تحساااين معرفاااة الماااواطن الفلساااطينيالعميتتتق ألهميتتتة  إدراكنتتتاإن 
متن أصتحاب الواجبتات،  بحقتوقهممجموعتات متن المطالبتة األفتراد والكمتطلتب رئيستي لكتي يتتمكن وحقه فتي التنميتة والثقافية، 
  . هذا المجالحمالت التوعية وتوفير مركز مصادر في  تركز تدخالتها للسنوات القادمة على تنفيذالهيئة جعل وتحقيقها، 

ن أرادت الهيئة الوفاء بهذا الهدف على المدى الطويل، ترى أنه من الضتروري تعزيتز  دور التعلايم فاي تعمايم ونشار ثقافاة وا 
حتول ، من خالل تعميم المعرفة لصناع القرار والمعلمين والمرشتدين االجتمتاعين النهج الحقوقيإلى استنادًا  حقوق اإلنسان

 المنتاهجبعتض حتول دمتج مبتادئ حقتوق اإلنستان فتي ، وتقتديم توصتيات محتددة الحقوق وأهميته في التعليمالنهج المبني على 
 .األساسية يةتعليمال

القطاعيااااة والمجموعااااات المطلبيااااة ودور المؤسسااااات وانطالقتتتتا  متتتتن إيمانهتتتتا بمبتتتتدأ التكامتتتتل متتتتع المؤسستتتتات ذات العالقتتتتة 
مبتدأ دمتج التنهج الحقتوقي فتي تتدخالتها، ستستعى الهيئتة إلتى تمكتين هتذه ومن ، واالجتماعية في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

فتي والهيئات الحاكمة ن يالعاملمن خالل تدريب  من تطوير وتنفيذ تدخالت متوافقة مع النهج المبني على الحقوقالمؤسسات 
، باإلضتافة إلتى م المستتهدفةحقتوق فئتاتهحتول  التي تعمل مع النساء، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقتةالمعنية  المؤسسات

أ حاب الواجبات تعريف كما وستركز الهيئة علتى . تصميم وتنفيذ حمالت الضغط والمناصرةالمساندة التقنية واللوجستية في 
تجتتاه أصتتحاب الحقتتوق، متتن ختتالل التتتدريب،  ،واجباااتهم ومسااؤولياتهم فااي الحقااوق االجتماعيااة، واالقت ااادية والثقافيااةب

 .توصيات محددة ألصحاب الواجب لمعالجة شكاوى المواطنينوحمالت التوعية وتقديم 

مخرجتتات وعتتددا  متتن األنشتتطة، كمتتا هتتو  20أربعتتة نتتتائج متوستتطة األمتتد، تتضتتمن  ينتتدرجلتحقيتتق هتتذا الهتتدف اإلستتتراتيجي، و 
 .2موضح في الجدول رقم 

 األول االستراتيجيالنتائج المتوسطة األمد والمخرجات واألنشطة المتعلقة بالهدف : 1جدول رقم 
 األنشطة الرئيسية المخرجات النتائج المتوسطة األمد

المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواطن . 1.1
الفلستتتتتطيني لديتتتتته معرفتتتتتة 

 .حقوقهبأفضل 

حمتتتتتتالت توعيتتتتتتة منفتتتتتتذة . 1.1.1
حول الحق في الستالمة 
الجستتتتتدية، والحتتتتتتق فتتتتتتي 
الحيتتتتتتتتتاة، والحتتتتتتتتتق فتتتتتتتتتي 
الحريتتتتتتتتتتتتتتتتتتات العامتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 .والتعبير عن الرأي

ت التوعيتتتتتة  إعتتتتتداد الدراستتتتتات والمعلومتتتتتات الالزمتتتتتة لحمتتتتتال. 1.1.1.1
، الحتق فتي الحيتتاة (مناهضتة التعتذيب) الخاصتة بحتق الستالمة الجستدية

الحتتق ، (، واإلعتتدام فتتي غتتزة فقتتطالقتتتل علتتى خلفيتتة متتا يستتمى بالشتترف)
الحتتتتتتق فتتتتتتي الضتتتتتتتمان ، عتتتتتتن التتتتتترأي فتتتتتتي الحريتتتتتتات العامتتتتتتة والتعبيتتتتتتر

، حتتق األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة فتتي العمتتل الالئتتق ومواءمتتة االجتمتتاعي
 (.األماكن العامة

 . تصميم حمالت التوعية. 2.1.1.1 
 . تنفيذ حمالت التوعية. 3.1.1.1

مركتتتتتتتز مصتتتتتتتادر حتتتتتتتول . 2.1.1
متتتتتتاح حقتتتتتوق اإلنستتتتتان 
 .لجميع المعنيين

 . توفير المصادر والدراسات المتخصصة.  1.2.1.1
وجتتتتتتتتود نظتتتتتتتتام تتتتتتتتترويج واستتتتتتتتتخدام للمصتتتتتتتتادر والدراستتتتتتتتات   2.1.2.1

 .المتخصصة



  4102 -4102الخطة الاستراتيجية للهيئة املستقلة لحقوق إلانسان لألعوام 

 

25 

 األنشطة الرئيسية المخرجات النتائج المتوسطة األمد
 .وورشات ومحاضرات استضافة جلسات نقا  عامة. 3.1.2.1
إنشاء بوابة الكترونيتة متخصصتة حتول حقتوق اإلنستان فتي . 4.1.2.1

 .فلسطين

فاعل دور التعليم . 2.1
في تعميم ونشر ثقافة 
 حقوق اإلنسان استنادا  

 .النهج الحقوقي إلى

صتتتتتتتتتتتناع القتتتتتتتتتتترار فتتتتتتتتتتتتي . 1.2.1
المؤسستتتتتتتتتات التعليميتتتتتتتتتة تصتتتتتتتتتلهم 
المعرفتتة حتتول التتنهج المبنتتي علتتى 

 .الحقوق وأهميته في التعليم

حتول التنهج ( Fact Sheets)إعتداد وتعمتيم أوراق حقتائق . 1.1.2.1
 .التعليمالمبني على الحقوق وأهميته في 

ورشتتتات عمتتتل ولقتتتاءات متتتع صتتتناع القتتترار فتتتي المؤسستتتات . 2.1.2.1
 .التعليمية حول النهج المبني على الحقوق وأهميته في التعليم

توصتتيات محتتتددة مقدمتتتة . 2.2.1
ألصتتتتتتتتحاب القتتتتتتتترار حتتتتتتتتول دمتتتتتتتتج 
مبتتتتتتتتتادئ حقتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتان فتتتتتتتتتي 

 .يةتعليمال المناهج

التعليميتتة الحاليتتة إعتتداد ونشتتر دراستتة حتتول وضتتع المنتتاهج . 1.2.2.1
 .ومدى موائمتها مع النهج الحقوقي

للصتتتف  التربيتتتة المدنيتتتة والتربيتتتة الوطنيتتتة،منهتتتاج مراجعتتتة ل. 2.2.2.1
فتي المراحتل األساستية ، كمثتال لمنهتاج نمتوذجي  األول والصف التاسع
 .مبني على الحقوق

تنظتتتتيم جلستتتتات ولقتتتتاءات متتتتع المستتتتؤولين فتتتتي المؤسستتتتات . 3.2.2.1
 .قا  المنهاج المبني على الحقوق المقترحالتعليمية لن

والمرشتتتتتتتتتدون المعلمتتتتتتتتون . 3.2.1
االجتمتتتتتتتتاعيون تصتتتتتتتتلهم المعرفتتتتتتتتة 

 . حول حقوق اإلنسان

 .مع المعلمين والمرشدين االجتماعيينور  ولقاءات عقد . 1.3.2.1
 .توفير مواد توعوية مكتوبة. 2.3.2.1

المؤسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات . 3.1
القطاعيتتتتتتة والمجموعتتتتتتات 

واالجتماعيتتتتتتتتتة المطلبيتتتتتتتتتة 
متمكنة من تطوير وتنفيذ 
تتتتتتتتتدخالت متوافقتتتتتتتتة متتتتتتتتع 
التتتتتتتتتتنهج المبنتتتتتتتتتتي علتتتتتتتتتتتى 

 .الحقوق

والهيئات ن و العامل. 1.3.1
المعنية  المؤسساتفي الحاكمة 

التي تعمل مع النساء واألطفال 
السكان و  واألشخاص ذوي اإلعاقة

مناطق ج في الضفة الغربية في 
والمناطق الحدودية في غزة 
مدربون حول حقوق فئاتهم 

 . المستهدفة

المعتتتايير الدوليتتتة لحقتتتوق إعتتتداد التقتتتارير والدراستتتات حتتتول . 1.1.3.1
 اإلنستتتتان، وبشتتتتكل ختتتتاص الحقتتتتوق االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة
الخاصتتتة بالنستتتاء واألطفتتتال واألشتتتخاص ذوي اإلعاقتتتة ومنتتتاطق ج فتتتي 

المؤسستات القطاعيتة ودور الضفة الغربيتة والمنتاطق الحدوديتة فتي غتزة 
 .والمجموعات المطلبية واالجتماعية

 .تقديم التدريب. 2.2.3.1
 . مراجعة وتقييم لعملية التدريب. 3.2.3.1

شبكات المؤسسات . 3.3.1
القطاعية يتم مساندتها في 
تصميم وتنفيذ حمالت الضغط 

 والمناصرة

الخاصتتتتتتة بحمتتتتتتالت الضتتتتتتغط  ئتالفتتتتتتاتالمشتتتتتتاركة فتتتتتتي اال. 1.3.3.1
لهتتا عالقتتة بالنستتاء، واألطفتتال،  حقوقيتتة محتتددةوالمناصتترة حتتول قضتتايا 

واألشتتتخاص ذوي اإلعاقتتتة والستتتكان فتتتي منتتتاطق ج فتتتي الضتتتفة الغربيتتتة 
 .والمناطق الحدودية في غزة

 .إعداد الدراسات والتقارير الالزمةتيسير في . 2.3.3.1
 .تصميم الحمالتدعم في . 3.3.3.1
 .تنفيذ الحمالتالمشاركة في . 4.3.3.1

أصتحاب الواجبتات . 4.1
واجبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتهم  يعرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون

ومستتؤولياتهم فتتي الحقتتوق 
االجتماعية، واالقتصتادية 

ألصتتتتتتتتتتتتتتتحاب  والثقافيتتتتتتتتتتتتتتتة
 .الحقوق

 .حمالت توعية منفذة. 1.4.1

حتول توعيتة   تإعداد الدراسات والمعلومات الالزمتة لحمتال. 1.1.4.1
 بتتتتتالحقوق االقتصتتتتتادية واالجتماعيتتتتتةمتتتتتدى التتتتتتزام أصتتتتتحاب الواجبتتتتتات 

والثقافيتتة للفئتتات المستضتتعفة وفتتي الحقتتوق الصتتحية والحتتق فتتي التعلتتيم 
 . والحق في الضمان االجتماعي، والعمل والسكن والملكية

 .تصميم حمالت التوعية. 2.1.4.1
 .تنفيذ حمالت التوعية. 3.1.4.1

توصيات محددة . 2.4.1
ألصحاب الواجب لمعالجة 

 المواطنينشكاوى 

وضع زيارات ميدانية للمناطق النائية والمهمشة لدراسة . 1.2.4.1
 . الخدمات المقدمة للفئات المستضعفة بمشاركة المؤسسات المعنية

 .المتابعة مع أصحاب الحقوق حول الخدمات المقدمة.  2.2.4.1
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وزارة )أصتتتحاب الواجتتتب . 3.4.1
الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤون االجتماعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، وزارة 
الصتتتحة، هيئتتتات الحكتتتم المحلتتتي، 

 . مدربون( وزارة العمل، الخ

إعداد المواد التدريبية الخاصة بدور أصحاب الواجبات في . 1.3.4.1
االلتزام بواجباتهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بتقديم الخدمات األساسية 

، والخدمات وديةوالمناطق الحد (ج)وحقوق المواطنين في مناطق 
الخاصة باألفراد ذوي اإلعاقة، والتزامات وزارة العمل ووزارة الصحة 

 .والشؤون االجتماعية وهيئات الحكم المحلي
 .تقديم التدريب. 2.3.4.1
 .مراجعة وتقييم لعملية التدريب. 3.3.4.1

 

 الدولية لحقوق اإلنسانتعزيز نظم العدالة بما ينسجم مع المعايير : الهدف االستراتيجي الثاني. 4.4

فتي استتراتيجيات العمتل المستتندة علتى اآلليتات الوطنيتة لحمايتة وتعزيتز حقتوق اإلنستان فتي يصب الهدف االستراتيجي الثاني 
مبدأ أساسي  متن مبتادئ الحكتم الرشتيد، هو  بمفهومها الشامل وجود نظم للعدالة الفاعلةمن قناعة الهيئة بأن ينطلق فلسطين و 

ُعرضتة للمستاءلة  ، بمتا فتي ذلتك الدولتة نفستهاالخاصتةو  فيته كتل األشتخاص والمؤسستات والكيانتات، العامتة منهتايكتون  التذي
 .انمعايير حقوق اإلنسمبادئ و القانون المتوائم مع  ببموجوالمحاسبة 

ين، بما في ذلك السلطة المكلفين بإنفاذ القوانو تديرها الدولة التي  والقانون مؤسسات العدالةعلى حد سواء  العدالةنظم  وتشمل
الجنائيتتتتة  اتالتحقيقتتتتو ، ووزارات العتتتتدل والداخليتتتتة، والشتتتترطة، والستتتتجون، (ةوالمدنيتتتت ةالجنائيتتتت)القضتتتتائية التشتتتتريعية والستتتتلطة 

النطتاق الكامتل ليليتات التقليديتة  ذلتك ويشتمل. (non-state actors)من الفاعلين غير الحكوميين ، وآليات العدالة واالدعاء
وتشتمل نظتم العدالتة أيضتا  جميتع األجستام . والدينية وغير الرسمية التي تتعامل مع نزاعات على مستتويات المجتمتعوالعرفية، 

واآلليات مثتل النقابتات المهنيتة ولجتان حقتوق اإلنستان، ومراكتز تتدريب الشترطة والقضتاء، والمؤسستات األهليتة والتتي لهتا دور 
 .في تحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني

 

تحقيق االنصاف والعدالة والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق  نحو فع ال على ضمنتأن  ةم العدالة الضعيفظستطيع نتلن 
التنمية االجتماعية  وعرقلةعلى اتباع الممارسات الفاسدة،  وتشجعتيح المجال لزيادة االنتهاكات، ت ها  بل إناإلنسان

 وحيث يسود الخروج على القانون وانعدام االستقرار فإن أكثر الفئات استضعافا   .في انعدام االستقرار والمساهمةواالقتصادية، 
ولذلك فإن الترويج واتباع نهوج شاملة وكلي ة سيعزز مؤسسات العدالة ويدع م  .في المجتمع هي التي ستعاني أشد  المعاناة

يسية للتغلب على الحرمان االجتماعي إن نظم العدالة الفاعلة وسهلة الوصول هي من أهم السبل الرئ .القانون سيادة
 .. وانتهاكات حقوق االنسان

 

 بمقتضى القانون واالنصاف في تطبيقه كفل التقي د بمبادئ المساواة والخضوع للمساءلةير تاتخاذ تدابنظم العدالة وتقتضي 
ة مواطنين ووصولهم الى العدال، أي ضمان االنصاف والعدالة لحقوق العلى المستوى الوطني واستخدام كافة اآلليات الوطنية

 مع المعايير والمواثيق الدوليةمراجعة التشريعات والسياسات لتكون منسجمة  من خالل باستخدام االليات الوطنية، وذلك
فيما يتعلق بقضايا  رقابة المحاكم لضمان سالمة اإلجراءات القانونيةو قضائي التدخل الر د انتهاكات حقوق اإلنسان، و و 

رقابة  باإلضافة إلى، والمدافعين والمحتجزين تعسفيا وذو  االعاقة، األخطاء الطبية نواالطفال وال حفييالنساء 
يمكن المواطنين، كأفراد  ، ووجود نظام شكاوى فعالودور الحماية واإليواءالسجون، ومراكز التوقيف واالحتجاز، 

  .ومجموعات، من تقديم الشكاوى ومتابعتها مع أصحاب الواجبات

العمل الحثيث مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية، خاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل سيركز هذا الهدف االستراتيجي على 
والمؤسسات األمنية الفلسطينية، بغرض تقديم النصح والمشورة لتطوير التشريعات واإلجراءات المتعلقة بمساءلة ومحاسبة 
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مبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم االفالت من العقاب خاصة عند حدوث انتهاكات مقترفي انتهاكات حقوق اإلنسان، وتعزيز 
، ووضوح التدابير (مثل التعذيب وسوء المعاملة، االحتجاز التعسفي، والقتل خارج إطار القانون)صارخة لحقوق اإلنسان 

 .  االنتهاكات التأديبية واالجراءات المتخذة، بما فيها االجراءات الجنائية، في حال حدوث مثل هذه

بعين االعتبار النهج المبني على الحقوق  خذينللهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان، وآلمناطة باباالستناد إلى األدورا والمهام ا 
، تدريب مجال  ، ستركز الهيئة في األعوام القادمة أيضا ، لتعزيز توجهاتها السابقة فيأحد أهم مبادئه "التمكين" الذي يعتبرو 

، والمكلفين بإنفاذ القانون ، القضاءالعامة األجهزة األمنية، النيابةمن العاملين في المكلفين بإنفاذ القانون وبناء قدرات 
بأدوارهم لكي يتمكن أصحاب الواجب هؤالء القيام  نوالمحاميين، والعاملين في الوزارات التي لديها وحدات شكاوى للمواطني
وبالتالي سوف تولي الهيئة اهتماما  خاصا  لبرامج .  ومسؤولياتهم باالستناد إلى القانون ومبادئ ومعايير حقوق اإلنسان

وستسعى الهيئة .  التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات األمنية والمدنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة
جهات ذات العالقة وبالتعاون مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، على تفعيل من خالل تدخالتها مع ال

 .الرقابة المدنية على األجهزة األمنية، وبما يكفل حماية وصون حقوق اإلنسان

 الثاني يجياالستراتالنتائج المتوسطة األمد والمخرجات واألنشطة المتعلقة بالهدف : 4جدول رقم 
 األنشطة الرئيسية المخرجات النتائج المتوسطة األمد

منظومة . 1.2
والسياسات التشريعات 
الفلسطينية الوطنية 

مع المعايير منسجمة 
 .والمواثيق الدولية

التشريعات المتعلقة في . 1.1.2
الفئات المستضعفة مراجعة ومقدمة 

 .للمعنيين

الالزمة حول  التقييمية إعداد التقارير والدراسات. 1.1.1.2
المرأة، الطفل، ذوي ) الفئات المستضعفةالتشريعات المتعلقة في 

 (.االعاقة 
فيما  او استحداثها تعديل التشريعاتصياغة مقترحة ل . 2.1.1.2

، (قانون العقوبات واإلجراءات الجزائية)يتعلق التشريعات الجنائية 
قوانين الموازنة مراجعة ، و مقترح لمشروع قانون منع التعذيب

 .العامة
حمالت مناصرة منظمة . 2.1.2

يعات متعلقة بفئات حول تشر 
قانون الشرطة، )وقطاعات معينة 

المطالبة بتشريعات لحماية االسرة من 
العنف، قانون األحداث، التشريعات 

قانون التأمين الصحي، ) االقتصادية
، قانون االجتماعيقانون الضمان 

التحويالت الى الصحة العامة وقانون 
 (الخارج

 .تشكيل ائتالفات مع المؤسسات المعنية. 1.2.1.2
 .التشريعاتإعداد التقارير والدراسات الالزمة حول . 2.2.1.2
 .تصميم الحمالت. 3.2.1.2
 .تنفيذ الحمالت. 4.2.1.2

الخطط التنموية والموازنات . 3.1.2
الحقوق االقتصادية المتعلقة ب

 .مراجعةواالجتماعية والثقافية 

ووضتتتتع مؤشتتتترات لهتتتتا العامتتتتة مراجعتتتتة خطتتتتة التنميتتتتة . 1.3.1.2
 .عالقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .مراجعة موازنة الدولة. 2.3.1.2
 .عقد لقاءات مع صناع القرار إلدراج التعديالت. 3.3.1.2

 فاعلوصول . 2.2
الفئات الى جميع ل

 .العدالة

الرقابة على المحاكم . 1.2.2
 .والنيابة

تنظيم زيارات للمحاكم والنيابة فيما يتعلق بقضايا . 1.1.2.2
والمحتجزين تعسفيا وذوي  والمدافعين نلنساء واالطفال والصحفييا

 .، األخطاء الطبيةاالعاقة
 .إعداد التقارير بنتائج الزيارات. 2.1.2.2

التدخل القضائي للفئات . 2.2.2
المستضعفة وانتهاكات حقوق االنسان 

العامة وانتهاكات  اعداد ملفات قضايا تتعلق بالحريات. 1.2.2.2
جماعية وحقوق الفئات المستضعفة من النساء واألطفال وذوي 
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 (.ج)االعاقة وسكان مناطق  .مفعل

 ةلحماية حقوق الفئات المستضعف التوجه للقضاء. 2.2.2.2
ومتابعة األحكام  واالطفال تعسفيا قضايا رأي عام للنساء

 .القضائية
 (.Amicos) التدخل كصديق للمحكمة. 3.2.2.2
 .تقديم بالغات للنائب العام. 4.2.2.2

المكلفين بإنفاذ القانون . 3.2.2
، العامة األجهزة األمنية، النيابة)

والمكلفين بإنفاذ القانون ، القضاء
العاملين في الوزارات و والمحاميين، 

( نالتي لديها وحدات شكاوى للمواطني
 .مدربون

 .إعداد المواد التدريبية. 1.3.2.2
 .تقديم التدريب. 2.3.2.2
 .مراجعة وتقييم لعملية التدريب. 3.3.2.2

/ حمالت ضغط ومناصرة . 4.2.2
حول قضايا حقوقية تحقيقات وطنية 

النساء حقوق  لها عالقة بمحددة 
وذوي االعاقة  نطفال والصحفييواأل

 والمناطق الحدودية (ج)والمناطق 

 .تشكيل ائتالفات مع المؤسسات المعنية. 1.4.2.2
 .التشريعاتإعداد التقارير والدراسات الالزمة حول . 2.4.2.2
 .التحقيقات الوطنية/تصميم الحمالت. 3.4.2.2
 .تنفيذ الحمالت. 4.4.2.2

نظام المساءلة . 3.2
للوقاية من  والمحاسبة

 انتهاكات حقوق اإلنسان
 .مفعل

رصد انتهاكات حقوق . 1.3.2
 اإلنسان

 .انتهاكات حقوق اإلنسانتنفيذ زيارات ميدانية لرصد . 1.1.3.2
 .تحديد وتحليل أنماط انتهاكات حقوق اإلنسان. 2.1.3.2
 إعداد التقارير حول انتهاكات حقوق اإلنسان. 3.1.3.2
 .وتعميمها

 نظام شكاوى فعال . 2.3.2

لتعريف المواطنين بكيفية تقديم تنفيذ زيارات ميدانية . 1.2.3.2
 .الشكاوى

 . استالم شكاوى المواطنين. 2.2.3.2
 .وتحويل الشكاوى الفردية والجماعيةمتابعة . 3.2.3.2
اجتماعات ربعية مع اصحاب الواجبات من اجل عقد . 4.2.3.2

 .حقوق االنسانوالوقاية من انتهاك حماية 

الرقابة على السجون، . 3.3.2
ودور ومراكز التوقيف واالحتجاز، 

 .الحماية واإليواء

تنفيذ زيارات إلى السجون ومراكز التوقيف ودور . 1.3.3.2
 .الحماية والرعاية

 . إعداد تقارير دورية عن زيارات الرقابة. 2.3.3.2
متابعة عقد اجتماعات ولقاءات واعداد رسائل ل. 3.3.3.2

 .حاب الواجب من اجل تحسين االوضاعاوضاع المراكز مع اص

تقارير تقصي الحقائق معدة . 4.3.2
 .ومعممة

دراسية  اعداد دراسات وتقارير حول حاالت . 1.4.3.2
 .النتهاكات جسيمة محل خالف

 .تعميم ونشر نتائج تقارير تقصي الحقائق. 2.4.3.2

الرقابة المدنية على األجهزة . 2.3.2
 األمنية 

 . توقيع مذكرات تفاهم مع األجهزة األمنية. 1.2.3.2
تدريب مؤسسات المجتمع المدني حول دور األجهزة . 2.2.3.2

 .األمنية من منظور التشريعات الفلسطينية والمعايير الدولية
تقديم االستشارة الفنية للمؤسسات من خالل . 3.2.3.2

االئتالفات وورشات العمل والزيارات للمؤسسات الفاعلة في هذا 
 .المجال
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 تعزيز اآلليات الدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان: الهدف االستراتيجي الثالث. 3.4

علتتى والمهتتام المناطتتة بالهيئتتات الوطنيتتة فتتي صتتميم دور الهيئتتة المستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان يصتتب الهتتدف االستتتراتيجي الثالتتث 
باعتبارهتتتا المؤسستتتة الوطنيتتتة الفلستتتطينية التتتتي تقتتتدم النصتتتح والمشتتتورة الضتتتروريتين للمؤسستتتات الرستتتمية وى التتتدولي، المستتتت

ستلعب الهيئة  .عضوا  مراقبا  في األمم المتحدة على دولة فلسطين بعد قبولها المترتبةبااللتزامات القانونية  لإليفاءالفلسطينية  
تا فتي تشتجيع مصتتادقة الد ولتة علتى الصتكوك واالتفاقيتتات الدوليتة المتعلقتة بحقتوق اإلنستتان أو االنضتمام إليهتا وكفالتتة دور ا مهمًّ

  .في السنوات الالحقة تنفيذها

وستعمل على ضمان انضمام فلسطين إلتى عضتوية الوكتاالت المتخصصتة التابعتة لألمتم المتحتدة، وستتفعل الهيئتة دورهتا فتي 
خاصتة تحتت جتدول أعمتال )مجلس حقوق اإلنسان، بتعزيز تتدخالتها المتعلقتة باالنتهاكتات االسترائيلية فتي األراضتي المحتلتة 

كاتتتته الممنهجتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان الفلستتتطيني عبتتتر التتتتدخالت الخطيتتتة وفضتتتح ممارستتتات االحتتتتالل وانتها(( 7)المجلتتتس رقتتتم 
والمكتوبتة، وعبتتر رفتتع التقتتارير بتتالتركيز بشتتكل أساستتي علتتى تبيتان كيفيتتة تقتتويض االحتتتالل لقتتدرة الستتلطة الوطنيتتة الفلستتطينية 

 . القيام بمهامها، وااليفاء بالتزاماتها في المناطق الخاضعة لها بسبب سياسات االحتالل

 Special)، وفي تقديم التقارير إلى اإلجراءات الخاصتة (UPR)خالل تفعيل دور الهيئة في المراجعة الدورية الشاملة  ومن

(Procedures)   قتترارات متتن المقتتررين الخاصتتين ومجموعتتات العمتتل، وفتتق الصتتالحيات الممنوحتتة للهيئتتات الوطنيتتة وفتتق
ر للهيئتتات المعنيتتة باالتفاقيتتات واالجتتراءات الخاصتتة، والتعتتاون متتع مجلتتس حقتتوق اإلنستتان والجمعيتتة العموميتتة، ورفتتع التقتتاري

مكتتتب المفتتوض الستتامي لحقتتوق اإلنستتان لرفتتع التقتتارير المتعلقتتة بحقتتوق اإلنستتان فتتي فلستتطين، ورفتتد لجتتان تقصتتي الحقتتائق 
ة فلستطين بمستؤولياتها المنبثقة عن األمم المتحدة واالجراءات الخاصة بالمعلومات حتول الحقتوق والحريتات، ومتدى التتزام دولت

لحقتوق اإلنستان، ت االقليمية والعالميتة اوالشبك، والتعاون مع المؤسسات الدولية القانونية وفق المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
المؤسستات الحقوقيتة الفلستطينية لتفعيتل المناصترة والضتغط علتى المستتوى التدولي، وتفعيتل اآلليتات التعاقديتة وغيتر التعاقديتة و 

 .  العالقة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في دولة فلسطين المحتلة ذات

 الثالث االستراتيجيالنتائج المتوسطة األمد والمخرجات واألنشطة المتعلقة بالهدف : 3جدول رقم 
 األنشطة الرئيسية المخرجات النتائج المتوسطة األمد

مواقف وقرارات . 1.3
ومؤسسات دولية قيادات 

داعمة تجاه حقوق 
 اإلنسان

دور الهيئتتتتتتة علتتتتتتى المستتتتتتتوى . 1.1.3
اإلقليمتتتتي والتتتتدولي فتتتتي مجتتتتال حقتتتتوق 

 .اإلنسان مفعل

المشاركة بالمؤتمرات ولجان العمل والنشاطات . 1.1.1.3
 &ICC.)للشبكات العالمية واإلقليمية والوطنية لحقوق اإلنسان

APF  والشبكة العربية  واألمبودسمان لمنطقة البحر األبيض
 (.المتوسط

تقديم التقارير السنوية للشبكات اإلقليمية والدولية حول . 2.1.1.3
 (تقارير شفوية ومكتوبة.)نشاطات وفعاليات الهيئة

المشاركة باالجتماع السنوي الخاص بالمدراء . 3.1.1.3
 المحيط الهاديالتنفيذيين للهيئات الوطنية في آسيا و 

تنظيم اجتماعات ولقاءات مع ممثلي الهيئات . 4.1.1.3
 .الدبلوماسية
المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان وتقديم . 2.1.1.3

المداخالت الخطية والشفوية حول واقع حقوق اإلنسان في مناطق 
 .السلطة الوطنية وتحت االحتالل

دراستتتتتتتتتتتات وتقتتتتتتتتتتتارير معتتتتتتتتتتتدة . 2.1.3
ومعممتتتة حتتتول وضتتتع حقتتتوق اإلنستتتان 
فتتتتتي فلستتتتتتطين والمستتتتتتؤوليات المترتبتتتتتتة 

 .ق االنتهاكات االسرائيليةمتابعة وتوثي. 1.2.1.3
اعداد التقارير الخاصة وضع حقوق اإلنسان في . 2.2.1.3

فلسطين والمسؤوليات المترتبة على دولة االحتالل إزاء األراضي 
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 األنشطة الرئيسية المخرجات النتائج المتوسطة األمد
علتتتتتى دولتتتتتة االحتتتتتتالل إزاء األراضتتتتتي 
المحتلتتة متتن جهتتة، ومستتؤولية الستتلطة 
الوطنيتتتتتة لإليفتتتتتاء بالتزاماتهتتتتتا القانونيتتتتتة 
باالستتتتتتتتتناد إلتتتتتتتتى االتفاقيتتتتتتتتات الدوليتتتتتتتتة 

 .لحقوق اإلنسان

المحتلة من جهة، ومسؤولية السلطة الوطنية لإليفاء بالتزاماتها 
القانونية باالستناد إلى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان 

 . ميمهاوتع
لقاءات وورشات عمل لمناقشة االنتهاكات عقد . 3.2.1.3

حول التوسع )النمطية والخروج بمواقف موحده ومتقاربه 
سكان / االعتقال االداري/االستيطاني واعتداءات المستوطنين

 (.المناطق ج

اإلجتراءات الخاصتة واآلليتتات . 3.1.3
 .الدولية غير التعاقدية مفعلة

تدريبات لفئات مختلفة مثل نشطاء حقوق تنفيذ . 1.3.1.3
االنسان حول االجراءات الخاصة الستخدامها بشكل فعال من 

 .قبل الفلسطينيين
عقد لقاءات مع صناع القرار والمسؤولين لحث دولة . 2.3.1.3

فلسطين لدعوة المقررين الخاصين لألمم المتحدة لزيارة االراضي 
 . حقوق االنسان عن كثب الفلسطينية المحتلة واالطالع على حالة

التعاون مع المقررين الخاصين لألمم المتحدة في . 3.3.1.3
تنفيذ والياتهم والقيام بمهامهم الموكلة اليهم بتقديم المعلومات 

 .والبيانات والتقارير الالزمة لهم ألداء مهامهم

مصادقة توقيع و . 2.3
دولة فلسطين على 
االتفاقيات الدولية 

هيئات وانضمامها إلى ال
 .الدولية

حمتتتتتتتالت ضتتتتتتتغط ومناصتتتتتتترة . 1.2.3
منفتتتتذة لمصتتتتادقة دولتتتتة فلستتتتطين علتتتتى 

 .االتفاقيات الدولية

 .تشكيل ائتالفات مع المؤسسات المعنية. 1.1.2.3
 .إعداد التقارير والدراسات الالزمة حول التشريعات. 2.1.2.3
 .تصميم الحمالت. 3.1.2.3
 .تنفيذ الحمالت. 4.1.2.3

االستشتتتتتتتتتتاري للهيئتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتدور  2.2.3
 .مفعل

تنظيم اجتماعات ولقاءات وورشات عمل مع صناع . 1.2.2.3
القرار وتوضيح دور الهيئات الوطنية على المستوى الوطني 

 .والدولي
توزيع مطبوعات الهيئة المختلفة على صناع القرار . 2.2.2.3

والمؤسسات الحكومية ومكاتب التمثيل والهيئات الدبلوماسية 
 .الدولية الوطنيةوالهيئات  الحقوقيةوالمؤسسات 

 تطوير األداء المؤسسي للهيئة: عالرابالهدف االستراتيجي . 2.4

 .تطتتوير األداء المؤسستتي للهيئتتة لتتتتمكن متتن حمايتتة وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتانعلتتى  االستتتراتيجي الرابتتع الضتتوءالهتتدف  يستتلط
حاكميتهتا، وتطتوير بترامج وعمليتات فاعلتة، وتعزيتز مصتادرها ولتحقيق ذلك ستعمل الهيئة خالل األعوام القادمة على تحستين 

وبيتت خبترة ليميتة والدوليتة، لتكون مؤسسة وطنية فلسطينية فاعلة، تكون قدوة للمؤسسات الوطنية العربية واالق البشرية والمالية
الوطنيتة لحقتوق اإلنستان  وعمتل الهيئتاتفي مجال حقوق اإلنسان ومرجعا  لكافة المعنيين بقضايا حقوق اإلنسان فتي فلستطين 

تتتتمكن متتن ختتالل استتتقالليتها والتزامهتتا بمعتتايير بتتاريس المنظمتتة لعمتتل و علتتى وجتته الخصتتوص، والمنطقتتة العربيتتة فتتي العتتالم، 
هيئات الوطنية ولجنة االعتماد التابعة لها لفي اللجنة الدولية المنظمة لعمل ا على عضويتها التامة الهيئات الوطنية المحافظة

 . ت االقليمية والعربية ذات الصلةلشبكاوا

مؤسستتة وطنيتتة عصتترية تتستتم بالمهنيتتة العاليتتة وتتمتتتع بسياستتات وتوجهتتات واضتتحة واجتتراءات إداريتتة أن تكتتون الهيئتتة تستتعى 
ومالية داخلية تعزز من مهنيتها ومصداقيتها وعملها المؤسسي المنظم، في إطتار بيئتة عمتل ايجابيتة تمكنهتا متن تنفيتذ خطتهتا 

خالل تعزيتز وبنتاء كادرهتا والرفتع متن معتارفهم وقتدراتهم، لكتي  منوذلك االستراتيجية وااليفاء بالتزاماتها مع الجهات المانحة، 
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ثالثتة نتتائج  تحتت هتذا الهتدف متوستط األمتدوينتدرج .  تضطلع الهيئة بمهامها كمؤسسة وطنية فلسطينية عامة فاعلة وناجعتة
  .أدناه 4، ومجموعة من األنشطة، كما هو موضح في الجدول رقم مخرجات 9متوسطة األمد، و

 الرابع االستراتيجيالنتائج المتوسطة األمد والمخرجات واألنشطة المتعلقة بالهدف : 2جدول رقم 
 األنشطة الرئيسية المخرجات النتائج المتوسطة األمد

حاكمية الهيئة . 1.4
 .محسنة

مجلس المفوضين من . 1.1.4
مراجعة وتطوير عمل الهيئة بناء 
على معايير عالية من الشفافية 

ووفق المعايير المنظمة والمساءلة  
 .لعمل الهيئات الوطنية

  .مراجعة مسودة قانون الهيئة. 1.1.1.4
 . توفير معلومات دورية حول أوضاع حقوق اإلنسان. 2.1.1.4
والتوجهات العامة المتعلقة بالهيئة ودور  تطوير دليل سياسات. 3.1.1.4

ويشمل على السياسية اإلعالمية، العالقة مع )مجلس المفوضين في ذلك، 
المؤسسات الرسمية، والعالقة مع مؤسسات المجتمع المدني، دور المشورة 
والنصح لصانعي القرار، القرارات بقانون والتشريعات الصادرة عن كتلة 

 .(.  الخ... ع غزةاإلصالح والتغيير في قطا
عقد جلسات لمراجعة مدى تنفيذ السياسات والتطور في أداء  . 4.1.1.4

 . الهيئة
لمجلس  (High Level Dialogue)تنظيم حوار عالي المستوى . 2.1.1.4

المفوضين بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادي بخصوص دور ومهام 
 . الهيئات الوطنية ومهام المفوضين

تحضير دراسات منتظمة لمجلس المفوضين لنقاشها ومتابعتها من . 2.1.1.4
 قبل المفوض المتخصص في المجال المحدد 

(portfolio)  
 تطوير نظام معلومات وتقارير حول أداء الهيئة. 2.1.1.4

مجلس مفوضي عضوية . 2.1.4
 وموسعة واضحةالهيئة 

 .النظام الداخلي تشكيل اللجنة االستشارية الختيار العضوية وفق. 1.2.1.4
التنسيب المنتظم ألعضاء مجلس المفوضين وفق المعايير واآللية . 2.2.1.4

 .المعتمدة في النظام الداخلي

البرامج والعمليات . 2.4
 .فاعلة

ادلة عمل لوظائف الهيئة . 1.2.4
 الرئيسية مطورة 

الحالية لجميع وظائف مراجعة وتقييم اجراءات ونماذج األنشطة . 1.1.2.4
 .الهيئة

 . اقتراح اجراءات ونماذج معدلة. 2.1.2.4
 .مراجعة دورية إلجراءات العمل. 3.1.2.4

نظام الرقابة والتقييم المبني . 2.2.4
 على النتائج منفذ 

 .تطوير نظام الرقابة والتقييم. 1.2.2.4
 .تدريب طاقم الهيئة على تنفيذ نظام الرقابة والتقييم. 2.2.2.4
 .المعلومات حول النظام بشكل دوريجمع . 3.2.2.4
 .مراجعة دورية للنظام وسلسلة النتائج بشكل سنوي. 4.2.2.4
 تقييم شامل لمحاور العمل كل سنتين مرة. 2.2.2.4

المصادر الداخلية . 3.4
للهيئة معززة تجاه رسالة 

 .  وأهدافها

الهيئة محكومة بأنظمة . 1.3.4
ولوائح تحقق مبادئ الشفافية 

 والمسائلة

 .مراجعة النظام الداخلي للهيئة. 1.1.3.4
 .مراجعة الهيكلية. 2.1.3.4
 .مراجعة نظام تقييم الموظفين. 3.1.3.4
 . دليل اإلجراءات اإلدارية والماليةوتحديث تطوير . 4.1.3.4
ومستحقات الموظفين المتعلقة بغالء  إعداد مقترحات لسلم الرواتب. 2.1.3.4

 .(الخ..المعيشة وسعر صرف الدوالر، والمكافئات
 .تطوير مدونة سلوك الهيئة. 2.1.3.4
تعميم السياسات العامة، واستراتيجيات العمل وقرارت مجلس . 2.1.3.4
 .على طاقم الهيئةوكافة القرارات والتعليمات اإلدارية واإلجرائية المفوضين 

 .تقييم سنوي لألداء الوظيفي. 1.2.3.4تقرير حول قدرات المصادر . 2.3.4
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 األنشطة الرئيسية المخرجات النتائج المتوسطة األمد
البشرية تجاه ادائها يجدد كل سنتين 

 مرة
 تقييم سنوي لالحتياجات التدريبية المبنية على تقييم األداء الوظيفي . 2.2.3.4
وضع خطة لبناء القدرات التدريبية للهيئة بشكل عام ولكل موظف . 3.2.3.4
 .االحتياجاتوفق تقييم 

جميع الموظفين في الهيئة . 3.3.4
مدربون في المهارات اإلدارية والفنية 

 التي تلزم

عقد تدريب في مجال قراءة التشريعات والسياسات من منظور . 1.3.3.4
 حقوقي

 عقد تدريب حول استخدام اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان. 2.3.3.4
مؤشرات خاصة للحقوق االقتصادية عقد تدريب في مجال وضع . 3.3.3.4

واالجتماعية والثقافية للفئات المستضعفة وتحليلها استنادا  على النهج المبني 
 .على الحقوق
 عقد تدريب في مجال الدراسات اإلحصائية. 4.3.3.4
عقد تدريب في مجال تحليل انماط االنتهاكات باطار النهج . 2.3.3.4
 الحقوقي

 .مجال اإلدارة المبنية على النتائج والرقابة والتقييمعقد تدريب في . 2.3.3.4
 .قد تدريب في اللغة االنجليزيةع. 2.3.3.4
 .عقد تدريبات خارجية في مجاالت معينة. 2.3.3.4

طاقم الهيئة يحصل على  4.3.4
 staff)االهتمام والرعاية المناسبة 

care)   

تعزز من العالقات عقد خلوة سنوية، رحالت ولقاءات اجتماعية . 1.4.3.4
 .الداخلية

تخصيص جلسات تفريس نفسي للطاقم الميداني على وجه التحديد . 2.4.3.4
(ventilation sessions.) 

 .حوافزنظام  تطوير. 3.4.3.4

استدامة المصادر المالية . 2.3.4
 للهيئة

 وضع استراتيجية تمويلية للهيئة . 1.2.3.4
 .فتح عالقات تمويل جديدة. 2.2.3.4
عقد لقاءات مع السلطة الفلسطينية لضمان تحويل مساهمات . 3.2.3.2

 .السلطة بانتظام
عقد جلسات حوار مع تجمع الممولين، وضمان تدفق المعلومات . 4.2.3.2

 بشكل منتظم

 مؤشرات قياس األداء .3

النتتائج المتوستطة على مستوى  أدائها ، بقياس1028-1024باتجاه تركيزها على اإلدارة بالنتائج، ستقوم الهيئة خالل األعوام 
 .والتي تم تطوير مؤشرات خاصة بها، كما هو موضح أدناهالمخرجات، و األمد 

 مؤشرات قياس األداء على مستوى النتائج المتوسطة األمد: 5جدول رقم 
 المؤشرات النتائج المتوسطة األمد

المتتتواطن الفلستتتطيني لديتتته معرفتتتة . 1.1
 .حقوقهبأفضل 

نسبة الزيادة في معرفة المواطن الفلسطيني فتي أهتم الحقتوق المدنيتة والسياستية واالجتماعيتة المرتبطتة  .1
 .بانتهاكات حقوق اإلنسان

دور التعلتتتتتتتيم فاعتتتتتتتل فتتتتتتتي تعمتتتتتتتيم . 2.1
ونشر ثقافة حقوق اإلنسان استتنادا  علتى 

 .النهج الحقوقي

 .مادة التربية المدنية بشأن حقوق االنسانعدد الرسائل المضمنة في منهاج الصف السادس في  .2

 .نسبة الزيادة في العاملين والمسؤولين في المؤسسات التعليمية الذين يؤمنوا بأهمية حقوق اإلنسان .3

المؤسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات القطاعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة . 3.1
والمجموعتتتتتتتتات المطلبيتتتتتتتتة واالجتماعيتتتتتتتتة 

 نسبة الزيادة في عدد التدخالت التنموية للمؤسسات المتوافقة مع النهج المبني على الحقوق .4
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 المؤشرات النتائج المتوسطة األمد
متمكنتتتتتة متتتتتتن تطتتتتتتوير وتنفيتتتتتتذ تتتتتتتدخالت 

 .متوافقة مع النهج المبني على الحقوق
أصتتتتتتتتتتتحاب الواجبتتتتتتتتتتتات يعرفتتتتتتتتتتتون . 4.1

واجبتتتتتتتاتهم ومستتتتتتتتؤولياتهم فتتتتتتتتي الحقتتتتتتتتوق 
 االجتماعيتتتتتتتتتتة، واالقتصتتتتتتتتتتادية والثقافيتتتتتتتتتتة

 .ألصحاب الحقوق

بواجبتاتهم ومستؤولياتهم اتجتاه أصتحاب نسبة الزيادة في معرفة أصتحاب الواجبتات بتدورهم فتي االلتتزام  .2
 .الحقوق

نسبة الزيادة في التقارير المقدمتة متن قبتل أصتحاب الواجبتات حتول وضتع الختدمات الخاصتة بالفئتات  .2
 . المستضعفة في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

منظومتتتتة التشتتتتريعات والسياستتتتتات . 1.2
الفلستتتتتتتتتطينية منستتتتتتتتتجمة متتتتتتتتتع الوطنيتتتتتتتتتة 
 .والمواثيق الدوليةالمعايير 

عدد البنود التي تم إضافتها أو تعديلها فتي منظومتة التشتريعات الفلستطينية المرتبطتة بحقتوق اإلنستان  .2
 .من قبل الهيئة نود التي تم توصيتها أو اقتراحهامن أصل عدد الب

المعنيتة عدد التوصيات في السياسات الخاصة بالفئات المستضعفة والتي تتم تبنيهتا متن قبتل التوزارات  .2
 .2112-2114خالل األعوام 

خطط التنمية والموازنات السنوية تركز على الحقوق االقتصتادية والثقافيتة واالجتماعيتة ختالل األعتوام  .9
2114-2112. 

وصتتول فاعتتل لجميتتع الفئتتات التتى . 2.2
 .العدالة

-2114 عتتدد األفتتراد والجماعتتات التتتي تتتم حتتل قضتتاياها متتن ختتالل التتتدخل القضتتائي ختتالل األعتتوام .11
2112. 

 .تشير الفئات المستضعفة الى تحسن فرص وصولهم الى العدالة .11
 .زيادة عدد اإلجراءات القضائية التي تمكن من وصول أصحاب الحق الى العدالة .12

نظتتام المستتاءلة والمحاستتبة للوقايتتة . 3.2
 .من انتهاكات حقوق اإلنسان مفعل

 .محاسبة المنتهكينعدد الردود االيجابية التي تتلقاها الهيئة حول  .13
األخطتاء الطبيتة، المحتاكم )الزيادة في عدد أحكام المحاكم المتعلقة بمحاستبة منتهكتي حقتوق اإلنستان  .14

 (.العسكرية، الخ
 . عدد إجراءات المساءلة والمحاسبة المستحدثة من قبل المؤسسات األمنية .12
 .المنتهكين في حقوق اإلنساننسبة الزيادة في عدد اإلجراءات االنضباطية المطبقة بحق  .12

مواقتتتتتتتتتتتتتتتتف وقتتتتتتتتتتتتتتتترارات قيتتتتتتتتتتتتتتتتادات . 1.3
ومؤسستتتتات دوليتتتتة داعمتتتتة تجتتتتاه حقتتتتوق 

 اإلنسان

عدد القرارات التتي تتم اتخاذهتا متن قبتل مؤسستات األمتم المتحتدة بخصتوص انتهاكتات دولتة االحتتالل  .12
 .2112-2114اإلسرائيلية وحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية خالل األعوام 

 .من مجمل التوصيات المقدمة من الهيئةعدد التوصيات التي تبنتها مؤسسات األمم المتحدة  .12
مصتتتتتتادقة دولتتتتتتتة فلستتتتتتتطين علتتتتتتتى . 2.3

االتفاقيتتتتتتتتات الدوليتتتتتتتتة وانضتتتتتتتتمامها إلتتتتتتتتى 
 الهيئات الدولية

 .عدد االتفاقيات التي صادقت عليها دولة فلسطين .19

 .عدد الهيئات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين .21

 .حاكمية الهيئة محسنة. 1.4

مجمتتتوع تتتتدخالت مجلتتتس المفوضتتتين لتتتدى الستتتلطة الفلستتتطينية علتتتى أستتتاس تقتتتارير الهيئتتتة الداخليتتتة  .21
 . المتعلقة بأنماط انتهاكات حقوق اإلنسان المختلفة

عتتتتام للهيئتتتتة لمتابعتتتتة قضتتتتايا حقتتتتوق اإلنستتتتان متتتتع مستتتتؤولي الحكومتتتتة المفتتتتوض مجمتتتتوع تتتتتدخالت ال .22
 . ةالسياسية المختلفوالمستويات 

 .تشير مؤسسات المجتمع المدني إلى معرفتهم بالمعايير وآليات العضوية لمجلس المفوضين .23
 .نسبة الزيادة في عدد الملفات التي يتابعها اعضاء مجلس المفوضين .24

 .البرامج والعمليات فاعلة. 2.4

 .حقوق اإلنساننسبة رضا الفئات المستهدفة حول تدخالت وبرامج الهيئة في مجال  .22
التقتتتارير الستتتنوية تشتتتمل معلومتتتات واضتتتحة حتتتول متتتدى التقتتتدم تجتتتاه تحقيتتتق النتتتتائج متوستتتطة المتتتدى  .22

 .والمخرجات
الموظفتتون، والممولتتون والمستتتهدفون يشتتيروا التتى وضتتوح سياستتات واجتتراءات العمتتل المعمتتول بهتتا فتتي  .22

 .الهيئة
المصتتتادر الداخليتتتة للهيئتتتة معتتتززة . 3.4

 .  تجاه رسالة وأهدافها
عتتتدد المتتتوظفين التتتذين يشتتتيروا إلتتتى تطتتتور مهنتتتي فتتتي مجتتتاالت محتتتددة مرتبطتتتة فتتتي عملهتتتم كنتيجتتتة  .22

 .للتدريب والتوجيه الذين حصلوا عليه
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 .نسبة الزيادة في رضا الموظفين حول انتماء والروح االيجابية لطاقم الهيئة .29
 .  نسبة الزيادة في عدد الممولين في نهاية كل عام .31

 .أما مؤشرات قياس أداء المخرجات، فهي موضحة في الجدول أدناه
 المؤشرات المخرجات
حمتتتالت توعيتتتة منفتتتذة حتتتول الحتتتق فتتتي . 1.1.1

الستتتالمة الجستتتدية، والحتتتق فتتتي الحيتتتاة، 
والحتتتتق فتتتتي الحريتتتتات العامتتتتة والتعبيتتتتر 

 .عن الرأي

 .التوعية المنفذة في نهاية كل عام وعدد المشاركين في مجمل االنشطةأنشطة ( عدد) .1
متتتن المشتتتاركين  فتتتي حمتتتالت التوعيتتتة يشتتتيروا إلتتتى أنهتتتم عرفتتتوا علتتتى األقتتتل % علتتتى األقتتتل  .2

الرسائل الموجهة إليهم المرتبطتة فتي الحتق فتي الستالمة الجستدية، والحتق فتي الحيتاة، ( عدد)
 .عن الرأيوالحق في الحريات العامة والتعبير 

مركتتتتز مصتتتتادر حتتتتول حقتتتتوق اإلنستتتتان . 2.1.1
 .متاح لجميع المعنيين

 .عدد األفراد والمؤسسات التي تستخدم مصادر الهيئة .3
 .عدد الدراسات المتخصصة المعدة .4

صتتناع القتترار فتتي المؤسستتات التعليميتتة . 1.2.1
تصلهم المعرفة حتول التنهج المبنتي علتى الحقتوق 

 .وأهميته في التعليم

المشاركين في مجمل ورشات العمل واللقاءات حول النهج المبني علتى الحقتوق وأهميتته عدد  .2
 .في التعليم

 .عدد أوراق الحقائق المعدة حول النهج المبني على الحقوق وأهميته في التعليم .2
توصتتتتتتتيات محتتتتتتتددة مقدمتتتتتتتة ألصتتتتتتتحاب . 2.2.1

القتتتترار حتتتتول دمتتتتج مبتتتتادئ حقتتتتوق اإلنستتتتان فتتتتي 
 .المناهج التعليمية

 .الدراسات المنجزة لمراجعة المنهاج عدد .2

 .عدد المشاركين في مجمل الجلسات واللقاءات .2

المعلمتتتتتتتتون والمرشتتتتتتتتدون االجتمتتتتتتتتاعيون . 3.2.1
 . تصلهم المعرفة حول حقوق اإلنسان

 عدد المواد التوعوية المعدة للمعلمين والمرشدين حول حقوق االنسان .9
 عدد المشاركين في ور  العمل واللقاءات .11

العتتتتتتتتتتاملون والهيئتتتتتتتتتتات الحاكمتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتي . 1.3.1
المؤسستتتتتتات المعنيتتتتتتة التتتتتتتي تعمتتتتتتل متتتتتتع النستتتتتتاء 
واألطفتتال واألشتتخاص ذوي اإلعاقتتة والستتكان فتتي 
مناطق ج في الضتفة الغربيتة والمنتاطق الحدوديتة 

 . في غزة مدربون حول حقوق فئاتهم المستهدفة

 .معنية في نهاية كل عامعدد المتدربين من العاملين والهيئات الحاكمة في المؤسسات ال .11
نستتتبة الزيتتتادة فتتتي معرفتتتة العتتتاملين والهيئتتتات الحاكمتتتة فتتتي المؤسستتتات المعنيتتتة فتتتي الحقتتتوق  .12

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية مباشرة بعد نهاية التدريب

 .نسبة رضا المتدربين عن نوعية التدريب المقدم .13

شتتتتتتتتبكات المؤسستتتتتتتتات القطاعيتتتتتتتتة يتتتتتتتتتم . 2.3.1
تصتتتتميم وتنفيتتتتذ حمتتتتالت الضتتتتغط مستتتتاندتها فتتتتي 

 والمناصرة

 حمالت الضغط والمناصرة المنفذة من قبل المؤسسات القطاعية( عدد) .14
يشتير ممثلتو المؤسستتات القطاعيتة التتتي تتم مستتاندتها بتحستن فتتي معترفتهم فتتي تصتميم وتنفيتتذ  .12

 .حمالت الضغط والمناصرة المتعلقة بحقوق فئاتهم

 .حمالت توعية منفذة. 1.4.1

 .أنشطة التوعية في نهاية كل عام وعدد المشاركين في مجمل االنشطة( عدد) .12
متتتن المشتتتاركين  فتتتي حمتتتالت التوعيتتتة يشتتتيروا إلتتتى أنهتتتم عرفتتتوا علتتتى األقتتتل % علتتتى األقتتتل  .12

الرسائل الموجهة إلتيهم المرتبطتة متدى التتزام أصتحاب الواجبتات بتالحقوق االقتصتادية ( عدد)
عفة وفي الحقوق الصحية والحق في التعلتيم والحتق فتي واالجتماعية والثقافية للفئات المستض

 .الضمان االجتماعي، والعمل والسكن والملكية
توصتتتتتتيات محتتتتتتددة ألصتتتتتتحاب الواجتتتتتتب . 2.4.1

 لمعالجة شكاوى المواطنين
 .المعدة حول وضع الخدمات المقدمة للفئات المستضعفة التقاريرعدد  .12

وزارة الشتتتتتتتتتتتتؤون )أصتتتتتتتتتتتتحاب الواجتتتتتتتتتتتتب . 3.4.1
االجتماعيتتتتتتتتتة، وزارة الصتتتتتتتتتتحة، هيئتتتتتتتتتات الحكتتتتتتتتتتم 

 . مدربون( المحلي، وزارة العمل، الخ

وزارة الشتؤون االجتماعيتة، وزارة )عدد المتدربين من أصحاب الواجب في المؤسسات المعنيتة  .19
 .في نهاية كل عام( الصحة، هيئات الحكم المحلي، وزارة العمل، الخ

الزيتتادة فتتي معرفتتة العتتاملين فتتي المؤسستتات المعنيتتة فتتي االلتتتزام بواجبتتاتهم ومستتؤولياتهم نستتبة  .21
 .فيما يتعلق بتقديم الخدمات األساسية وحقوق المواطنين مباشرة بعد نهاية التدريب

 .نسبة رضا المتدربين عن نوعية التدريب المقدم .21
التشتتتتتتتتتتتريعات المتعلقتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتي الفئتتتتتتتتتتتات . 1.1.2

 .ومقدمة للمعنيين المستضعفة مراجعة
عتتتدد المعنيتتتين متتتن المؤسستتتات والخبتتتراء الختتتارجيين التتتذين يشتتتاركون فتتتي صتتتياغة ومراجعتتتة  .22

 .التشريعات المتعلقة في الفئات المستضعفة
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 .عدد التشريعات التي تم مراجعتها .23

يعات حمالت مناصرة منظمة حول تشر . 2.1.2
قانون الشرطة، )متعلقة بفئات وقطاعات معينة 

بتشريعات لحماية االسرة من العنف،  المطالبة
قانون )قانون األحداث، التشريعات االقتصادية 

التأمين الصحي، قانون الضمان االجتماعي، 
قانون الصحة العامة وقانون التحويالت الى 

 (الخارج

 .عدد  المشاركين في االئتالف المشكل .24

 .أنشطة( عدد)عدد الحمالت المنفذة، تشمل  .22

المتعلقتتتتتة الخطتتتتتط التنمويتتتتتة والموازنتتتتتات . 3.1.2
الحقوق االقتصتتتتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتتتة والثقافيتتتتتتتتة بتتتتتتتت

 .مراجعة

عتتتتتدد المعنيتتتتتين متتتتتن المؤسستتتتتات والخبتتتتتراء التتتتتذين يشتتتتتاركون فتتتتتي مراجعتتتتتة الخطتتتتتط التنمويتتتتتة  .22
 .والموازنات

 .عدد الخطط والموازنات التي تم مراجعتها .22

 .الرقابة على المحاكم والنيابة. 1.2.2
 .عدد الزيارات والجلسات التي تم مراقبتها .22
 .من التقارير المرفوعة على األقل سنويا  فيما يتعلق بواقع المحاكمات( عدد) .29

التتتتتدخل القضتتتتائي للفئتتتتات المستضتتتتعفة . 2.2.2
 .وانتهاكات حقوق االنسان مفعل

 (.صديق المحكمة)مذكرة تفاهم مع مجلس القضاء األعلى حول  .31
 .تم التدخل القضائي فيهاعدد القضايا التي  .31

األجهتتتتتتتتتزة )المكلفتتتتتتتتتين بإنفتتتتتتتتتاذ القتتتتتتتتتانون . 3.2.2
األمنية، النيابة العامتة، القضتاء، والمكلفتين بإنفتاذ 
القتانون والمحتتاميين، والعتاملين فتتي التوزارات التتتي 

 .مدربون( لديها وحدات شكاوى للمواطنين

 .عدد المتدربين من المكلفين بإنفاذ القانون في نهاية كل عام .32
نستتبة الزيتتادة فتتي معرفتتة المكلفتتين بإنفتتاذ القتتانون حتتول التعتتذيب وستتوء المعاملتتة، واإلجتتراءات  .33

القانونيتتتتتة الستتتتتليمة إلدارة العدالتتتتتة ختتتتتالل االحتجتتتتتاز والتوقيتتتتتف والمحاكمتتتتتة، وتنفيتتتتتذ قتتتتترارات 
 .المحاكم، والعالقة بين األمن وحقوق اإلنسان مباشرة بعد نهاية التدريب

 .عن نوعية التدريب المقدم نسبة رضا المتدربين .34
تحقيقتتتتتتتات /حمتتتتتتتالت ضتتتتتتتغط ومناصتتتتتتترة. 4.2.2
لهتتتا عالقتتتة حتتتول قضتتتايا حقوقيتتتة محتتتددة  وطنيتتتة

وذوي  نطفتتتتتتتال والصتتتتتتتحفييالنستتتتتتتاء واألحقتتتتتتتوق  ب
 والمناطق الحدودية (ج)االعاقة والمناطق 

 .الخاص بالحملة عدد المشاركين في االئتالف المشكل .32

 .أنشطة( عدد) ، تشملالمنفذة التحقيقات الوطنية/عدد الحمالت .32

 .رصد انتهاكات حقوق اإلنسان. 1.3.2
 .عدد التقارير المعدة حول انتهاكات حقوق اإلنسان في نهاية كل عام .32
 .عدد وأنماط االنتهاكات التي تم رصدها خالل كل شهر .32

 نظام شكاوى فعال . 2.3.2
منهتتا تتتم حلهتتتا % 41 متتن الشتتكاوى تتتم الحصتتول علتتى ردود عليهتتا منهتتا% 21علتتى األقتتل  .39

 .بنجاح

الرقابتتة علتتى الستتجون، ومراكتتز التوقيتتف . 3.3.2
 .واالحتجاز، ودور الحماية واإليواء

من التقارير المرفوعة على األقل سنويا  حول األوضاع في الستجون ومراكتز التوقيتف ( عدد)  .41
 .واالحتجاز ودور الحماية واإليواء

 .عدد الزيارات المنفذة .41
التي يتم متابعتها حول اوضتاع المراكتز متع اصتحاب الواجتب متن اجتل تحستين عدد القضايا  .42

 .االوضاع

 .تقارير تقصي الحقائق معدة ومعممة. 4.3.2
 . عدد تقارير تقصي الحقائق .43
 .عدد المشاركين في الجلسات لتعميم نتائج التقرير .44

 الرقابة المدنية على األجهزة األمنية . 2.3.2

المتتدني إلتتى تحستتن معرفتهتتا فيمتتا يتعلتتق بتتدورها فتتي الرقابتتة المدنيتتة تشتتير مؤسستتات المجتمتتع  .42
 .على األجهزة األمنية

علتتى األجهتتزة التتتي تقتتوم بالرقابتتة المدنيتتة المجتمتتع المتتدني نستتبة الزيتتادة فتتي عتتدد مؤسستتات   .42
 .األمنية

 عدد المشاركات مع الجهات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان   .42دور الهيئتتتتتتة علتتتتتتى المستتتتتتتوى اإلقليمتتتتتتي . 1.1.3
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 المؤشرات المخرجات
 .والدولي في مجال حقوق اإلنسان مفعل

دراستتتتات وتقتتتتارير معتتتتدة ومعممتتتتة حتتتتول . 2.1.3
وضتتع حقتتوق اإلنستتان فتتي فلستتطين والمستتؤوليات 
المترتبتتتتتتة علتتتتتتى دولتتتتتتة االحتتتتتتتالل إزاء األراضتتتتتتي 
المحتلتتتتة متتتتن جهتتتتة، ومستتتتؤولية الستتتتلطة الوطنيتتتتة 

باالستتتتتتتتتناد إلتتتتتتتتى  لإليفتتتتتتتتاء بالتزاماتهتتتتتتتتا القانونيتتتتتتتتة
 .االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

عدد الدراسات والتقارير المعدة حول وضع حقوق اإلنسان في فلسطين والمستؤوليات المترتبتة  .42
علتتى دولتتتة االحتتتتالل إزاء األراضتتي المحتلتتتة متتتن جهتتتة، ومستتؤولية الستتتلطة الوطنيتتتة لإليفتتتاء 

 .الدولية لحقوق اإلنسان بالتزاماتها القانونية باالستناد إلى االتفاقيات

 .عدد المشاركين في اللقاءات وورشات العمل لمناقشة االنتهاكات النمطية .49

اإلجتتتتتراءات الخاصتتتتتة واآلليتتتتتات الدوليتتتتتة . 3.1.3
 .غير التعاقدية مفعلة

 .عدد المتدربين حول االجراءات الخاصة الستخدامها بشكل فعال من قبل الفلسطينيين .21
لألمم المتحدة الذين يزورون االراضي الفلسطينية المحتلتة واالطتالع عدد المقررين الخاصين  .21

 .على حالة حقوق االنسان عن كثب
حمتتتتتتتتتتالت ضتتتتتتتتتتغط ومناصتتتتتتتتتترة منفتتتتتتتتتتذة . 1.2.3

 .لمصادقة دولة فلسطين على االتفاقيات الدولية
 .عدد  المشاركين في االئتالف المشكل للحملة .22
 .أنشطة( عدد)عدد الحمالت المنفذة، تشمل  .23

 عدد المشاركات في العمليات الوطنية ذات الصلة بحقوق اإلنسان .24 .الدور االستشاري للهيئة مفعل 2.2.3
مجلتتس المفوضتتين متتتمكن متتن مراجعتتة . 1.1.4

وتطوير عمل الهيئة بناء علتى معتايير عاليتة متن 
الشتتتتتفافية والمستتتتتاءلة  ووفتتتتتق المعتتتتتايير المنظمتتتتتة 

 .لعمل الهيئات الوطنية

مختصتتتتتين متتتتتن مكتتتتتتب التنفيتتتتتذي  يحملتتتتتون ملفتتتتتات متخصصتتتتتة  مفوضتتتتتين 3علتتتتتى األقتتتتتل  .22
 (.المناطق/ المواضيع)

مجلتتتس المفوضتتتين علتتتى اطتتتتالع واستتتع بتتتدور ومهتتتام المفوضتتتتين والمعتتتايير المنظمتتتة لعمتتتتل  .22
 .الهيئات الوطنية

عضتتتتتتتتتوية مجلتتتتتتتتتس مفوضتتتتتتتتتي الهيئتتتتتتتتتتة . 2.1.4
 واضحة وموسعة

كافتتتة قطاعتتتات وشتتترائح  أعضتتتاء مجلتتتس المفوضتتتين معينتتتون وفتتتق النظتتتام التتتداخلي ويمثلتتتون .22
 المجتمع الفلسطيني

ادلتتتتتة عمتتتتتل لوظتتتتتائف الهيئتتتتتة الرئيستتتتتية . 1.2.4
 مطورة 

 .عدد االنشطة التي يتم تطوير او مراجعة وتعديل ادلة عملها سنويا   .22

نظتتتتتتتام الرقابتتتتتتتة والتقيتتتتتتتيم المبنتتتتتتتي علتتتتتتتى . 2.2.4
 النتائج منفذ 

 .النظامتنفيذ جميع انشطة الرقابة والتقييم المنصوص عليها في  .29

الهيئتتتة محكومتتتة بأنظمتتتة ولتتتوائح تحقتتتتق . 1.3.4
 مبادئ الشفافية والمسائلة

 .عدد األنظمة المحدثة والمعمول بها .21
 .الكادر ملتزم في العمل حسب األنظمة .21

تقريتتتتر حتتتتول قتتتتدرات المصتتتتادر البشتتتترية . 2.3.4
 تجاه ادائها يجدد كل سنتين مرة

 .التدريبية تشمل جميع الموظفين وملتزم بها خطة تدريب مبنية على دراسة االحتياجات  .22

جميتع المتوظفين فتي الهيئتة متدربون فتتي . 3.3.4
 المهارات اإلدارية والفنية التي تلزم

 .عدد االيام التدريبية التي شارك فيها الموظفين .23
 . عدد الموظفين الذين شاركوا في التدريب .24
 .نسبة رضا الموظفين عن التدريب المقدم .22

طتتتتتتاقم الهيئتتتتتتة يحصتتتتتتل علتتتتتتى االهتمتتتتتتام  4.3.4
   (staff care)والرعاية المناسبة 

 .عدد الجلسات المنفذة لتعزيز العالقات الداخلية .22
يشتتتير طتتتاقم الهيئتتتة إلتتتى أن بيئتتتة العمتتتل صتتتحية  وايجابيتتتة ومحفتتتزة للعمتتتل وداعمتتتة للعالقتتتات  .22

 .االجتماعية واإلنسانية في المؤسسة
 .عدد العالقات الجديدة التي تم فتحها مع مؤسسات محتملة للتمويل .22 المالية للهيئةاستدامة المصادر . 2.3.4
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 تدابير التنفيذ: الجزء الرابع

تعزز الخطة االستراتيجية الحالية محتاور واتجاهتات عمتل الهيئتة للستنوات الخمتس القادمتة، وتمثتل الخطتوة األولتى فتي عمليتة 
تعتبتتر هتتتذه الخطتتة امتتتدادا  للخطتتتة االستتتراتيجية لألعتتوام الستتتابقة . اورؤيتهتت ابتته الهيئتتة تجتتتاه رستتالته تعزيتتز وتطتتوير متتا تقتتتوم

الحاليتتة للهيئتتة، وتمكينهتتا متتن  تإن هتتذا األمتتر يعنتتي تعزيتتز اإلدارا. ، وللفكتتر االستتتراتيجي لمجلتتس المفوضتتين1022-1022
تتتدخالت، باإلضتافة إلتتى مستتاندتها بوظتائف أختترى تتتدعم دور علتتى متتا تقتوم بتته حاليتتا  متن وظتتائف و الالزمتة تطتتويرات الإجتراء 

الهيئتتة فتتتي تحقيتتق أهتتتدافها االستتتراتيجية وطموحاتهتتتا المستتتقبلية والتتتتي تستتعى إليهتتتا ضتتمن إطتتتار النتتتائج التتتذي تبتترزه الخطتتتة 
والتتي  تتدابيرالمتن  مجموعتةلضتمان تحقيتق االستتراتيجية المنشتودة يتطلتب ذلتك القيتام و . 1028-1024االستراتيجية لألعوام 
 :تشمل الخطوات التالي، بحيث لتنفيذ االستراتيجية تحقيق التطويرات الالزمةتهدف بمجملها إلى 

 بناء القدرات الذاتية وتضمين النهج المبني على الحقوق في عمل الهيئة الحالي .1

، والتتي تمثتل مرحلتة لبنتاء القتدرات الذاتيتة للهيئتة وتضتمين 1024تعتبر هذه الخطتوة فتي غايتة األهميتة، ال ستيما ختالل العتام 
التتنهج المبنتتي علتتى الحقتتوق فتتي عملهتتا، وذلتتك متتن ختتالل تعزيتتز التحليتتل المبنتتي علتتى الحقتتوق فتتي الدراستتات وادارة وتحليتتل 

يبتتدأ التتنهج المرتكتتز علتتى حقتتوق . هج المبنتتي علتتى الحقتتوق فتتي عملياتهتتا الحاليتتةومتابعتتة الشتتكاوى لتركتتز أكثتتر فتتي تطبيتتق التتن
اإلنستتان بتوجيهتتات علتتى مستتتوى السياستتات، وتعزيتتز القتتدرات لجمتتع البيانتتات والتحلتتيالت، والرقابتتة، وضتتمن آليتتات الوصتتول 

لجهتود التتي بتدأت بهتا فتي العتام ستستتمر الهيئتة فتي ا .للشكاوى عند حصول انتهاك لحقوق اإلنسان( الرسمية وغير الرسمية)
والتتتي شتتملت عقتتد سلستتلة دورات وور  تدريبيتتة لكتتوادر الهيئتتة فتتي الضتتفة وقطتتاع غتتزة، وستتتتركز الجهتتود فتتي الفتتترة  1022

القادمتتة فتتي تعزيتتز تضتتمين التتنهج الحقتتوقي فتتي مهتتام السياستتات والتشتتريعات وادارة الشتتكاوى واالعتتالم والعمتتل متتع المؤسستتات 
 .  ات المستضعفة، ومؤسسات المجتمع المدني عموما  والمؤسسات الرسمية على وجه التحديدالمعنية في الفئ

 مراجعة وتعزيز الهيكل التنظيمي الحالي  .2

لتحقيق االستراتيجية الحالية ال بد من مراجعة الهيكلية الحالية بما يضمن تحليل وظيفي لجميع الوظائف والمناصب الوظيفيتة 
لقياديتة العليتا، وتطتوير الهيكتل التنظيمتي الحتالي لضتمان استتقطاب العتدد المناستب متن المتتوظفين الحاليتة، خاصتة الوظتائف ا

الالزمتتتين للقيتتتام بالمهتتتام المنوطتتتة بالهيئتتتة علتتتى جميتتتع المستتتتويات، ومتتتن ثتتتم مراجعتتتة األدوار والمستتتؤوليات والقتتتدرات الحاليتتتة 
جتتراء التغييتترات الالزمتتة لتتتتمكن والتأكتتد متتن عتتدم وجتتود وظتتائف متكتتررة، وتتتدوير . للمناصتتب المختلفتتة الطتتاقم داختتل الهيئتتة، وا 

لتى . الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها في خطتها لتحقيق األهداف االستراتيجية واألهتداف متوستطة األمتد وبشتكل محتدد وا 
 :  حين اتمام عملية المراجعة يمكن ان تقوم الهيئة بما يلي 

 التوعية الجماهيرية والتدريب (function/وظيفة)مهمة تعزيز أواًل، 

وتعمتل . التوعيتة والتتدريبينتاط بهتا سلستلة متن المهتام والمستؤوليات فتي و  الهيئتة فتي متن الوظتائف المهمتةتعتبر هذه الوظيفة 
تعزيتز ثقافتة حقتوق اإلنستان فتي المجتمتع )األول  بالهدف االستراتيجيهذه الوظيفة في إطار تحقيق هدفين وظيفيين مرتبطين 

، بحيتتث تتمحتتور المستتؤوليات فيمتتا (تعزيتتز نظتتم العدالتتة بمتتا ينستتجم متتع المعتتايير الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان)والثتتاني ( الفلستتطيني
 : يتعلق بالتوعية بما يلي

 التخطيط لعملية حمالت التوعية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات. 

  والدراسات الالزمة، بالتعاون مع الدوائر األخرى في الهيئة الموادإعداد. 

 تصميم حمالت التوعية. 

 اإلشراف الفني واإلداري والدعم التقني في عملية تنفيذ الحمالت على مستوى المحافظات والوطن. 
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  التوصيات والتغذية الراجعةتقييم الحمالت ومتابعة. 

 : أما فيما يتعلق بالتدريب، تتمثل أهم المسؤوليات بما يلي

 دارة عملية التدريب لجميع برامج التدريب للهيئة على المستوى الوطني والمحافظات  .التخطيط وا 

 تحديد االحتياجات التدريبية المختلفة للفئات المستهدفة. 
 وى البرنتتامج، إطتتار منهجيتتة التتتدريب، إطتتار تقيتتيم تصتتميم البرنتتامج التتتدريبي ليتضتتمن أهتتداف البرنتتامج التتتدريبي، محتتت

 .التدريب، مخطط التدريب ومصفوفة التدريب
 متابعة تنفيذ التدريب. 
 تقييم التدريب. 

 استحداث مهمة الرقابة والتقييم، ثانياً 

داختل الهيئتة ومستاندة المتدير التنفيتذي واإلدارة التنفيذيتة فتي  تحستين التتعلمللهيئة بهتدف  ضرورية تعتبر وظيفة الرقابة والتقييم
متابعة سير االنشتطة  وتتبتع مؤشترات قيتاس األداء وفتق الخطتة االستتراتيجية للهيئتة، وتحستين نوعيتة التقتارير المقدمتة لجميتع 

 :7االطراف المعنية، وبشكل محدد تهتم الوظيفية بما يلي

 لوقتت ، وأن التتدخل إلجتراء تعتديالت يكتون فتي اوالمخرجتاتمنظم حول مؤشرات النتتائج التأكد من مراقبة وتقييم التقدم ال
للخطتة االستتتراتيجية، متابعتتة وضتمان تنفيتذ إطتار الرقابتتة والتقيتيم ، ويتطلتب ذلتك بالتتالي المناستب، إذا متا دعتت الحاجتتة

لتعتاون متع التدوائر المختلفتة فتي وذلك متن ختالل قيتاس المؤشترات علتى مستتوى النتتائج المتوستطة األمتد والمخرجتات، با
 .الهيئة

 وذلتك متن ختالل تخصتيص طتاقم ، علتى شتكل معرفتة ومواقتف وخبترات هاقيتوث، والتي يتم دروس مستفادةالتركيز على ال
داخلتي متتن الهيئتتة ليقتتوم بتحديتتد مجتاالت التتدروس المستتتفادة، وجمتتع المعلومتتات وتحليلهتا ختتالل عتتام، لتشتتكل إطتتارا  قويتتا  

 .المستقبلية تدخالتهاأو تصميم أو تنفيذ  االستراتيجية الهيئةعند تحديد سياسات وتوجهات  ستفادة منهبحيث يمكن اال
  حول مدى التقدم باتجاه النتائج والمخرجات  (شهري وفصلي وسنوي) للمدير التنفيذي بشكل دوريتوفير المعلومات 
 المتابعة واإلشراف على عملية تقييم البرامج والمشاريع. 
 متابعة تطوير نظام الرقابة والتقييم وتطبيقه، من خالل عملية تشاركية. 
 تطوير قدرات طواقم الهيئة فيما يتعلق بالرقابة والتقييم . 
 تنظيم وتوفير الدعم التقني والمعلومات الالزمة لعملية المراجعة االستراتيجية السنوية للهيئة. 
 ع خطط الرقابة والتقييم الخاصة بهمتقديم الدعم التقني للبرامج والمشاريع حول وض. 

 استحداث وظيفة المنا رة الدولية، ثالثاً 

ينتاط بهتا و ( تعزيتز اآلليتات الدوليتة للتدفاع عتن حقتوق اإلنستان) ترتبط وظيفة المناصرة الدولية في الهدف االستتراتيجي الثالتث
والتعبئتتة وحمتتالت المناصتترة وتفعيتتل اإلجتتراءات الخاصتتة واآلليتتات الدوليتتة غيتتر سلستتلة متتن المهتتام والمستتؤوليات فتتي التشتتبيك 

 :الدوليالتعاقدية على المستوى 
 المشاركة بالمؤتمرات ولجان العمل والنشاطات للشبكات العالمية واإلقليمية والوطنية لحقوق اإلنسان  

                                                 
 . بهذه المهام  او االستعانة باستشاري خارجي لحين ايجاد الشخص المناسب  مساعديه منالتنفيذي او أي  المدير يقوم ان يمكن 7
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 لستتتطين والمستتتؤوليات المترتبتتتة علتتتى دولتتتة تقتتتارير معتتتدة ومعممتتتة حتتتول وضتتتع حقتتتوق اإلنستتتان فتتتي فالدراستتتات و اعتتتداد ال
االحتالل إزاء األراضي المحتلة من جهة، ومسؤولية السلطة الوطنية لإليفاء بالتزاماتها القانونية باالستناد إلى االتفاقيات 

 .الدولية لحقوق اإلنسان
 ستتخدامها بشتكل فعتال متن لفئات مختلفة مثل نشطاء حقوق االنسان حتول االجتراءات الخاصتة ال التدريب متابعة عملية

 .قبل الفلسطينيين
  لمقررين الخاصين لألمم المتحدةلتقديم المعلومات والبيانات والتقارير الالزمة. 
  لمصادقة دولة فلسطين على االتفاقيات الدوليةتطوير أفكار حمالت المناصرة. 
 دارة االئتالفات الخاصة بحمالت المناصرة  .تشكيل وا 
 بما يتضمن توفير الدراسات ذات العالقة بالحملة وتحديد االستراتيجيات الخاصة بالحمالتتصميم حمالت المناصرة ، . 
 وضع خطط العمل التفصيلية الخاصة بحمالت المناصرة . 
 بناء قدرات االئتالف في المجاالت المختلفة لتنفيذ خطط العمل المرتبطة بالحمالت . 
  م لتنفيذ حمالت المناصرةتوفير الدعم اإلداري واللوجستي والتقني الالز. 
 متابعة تنفيذ والرقابة والتقييم لحمالت المناصرة. 

 استحداث وظيفة التمثيل القانوني والقضائي، رابعاً 

ترتبط أنشطة الهيئة اليومية بقضايا قانونية وتتفاعل مع قطاع القضاء، وال يوجد أي عمتل تقترر الهيئتة بشتأنه قبتل أن تضتمن 
حاجتتة لقواعتتد قانونيتتة متستتقة ومركتتزة فتتي هنتتاك  . األعمتتال علتتى المستتتوى المحلتتي، والتتوطني، والتدوليالستالمة القانونيتتة لتلتتك 

فتي حمتل ملفتات مستؤولياته لمجلتس المفوضتين عمل الهيئة، وستيزداد الطلتب علتى هتذا األمتر عنتدما يتتولى المكتتب التنفيتذي 
الوظيفتة فتي كافتة أهتداف الهيئتة، خاصتة  الهتدف ، وتترتبط هتذه (مواضيعية، ومناطقية)متخصصة في قضايا حقوق اإلنسان 

 :ومن المهام المنوطة بهذه الوظيفة ما يلي. الثاني المتعلق بتعزيز نظم العدالة

  التمثيتتل القضتتائي للهيئتتة فتتي المحتتاكم الفلستتطينية، خاصتتة محكمتتة العتتدل العليتتا فتتي القضتتايا المتعلقتتة بحقتتوق اإلنستتان
الفلسطيني، وتقديم الرأي القانوني لمجلس المفوضين التخاذ القترار بخصتوص التوجته إلتى والقضايا التي تهم الرأي العام 

 .المحاكم في هذه القضايا
 لمحكمتة تقديم التدخالت القانونية  للمحكمة في إطار صديق ا“amicus curie”   القضتاة متن االستتئناس بترأي لتمكتين

 .قضايا حقوقية محددة تهم الرأي العام الفلسطينيقوق اإلنسان قبل إصدار أحكامهم في من منظور حالهيئة 
  في قضايا حقوقية وقانونية متنوعة ومتابعتهاالتدخل شبه القضائي من خالل تقديم البالغات للنائب العام. 
 عتداد المتذكرات القانونيتة ذات العالقتة للهيئتة إلستشتارة القانونيتةم ايتقد ودعتم  ، حقوقيتة المختلفتةبخصتوص القضتايا ال، وا 

مستتاندة المفتتوض العتتام، والمتتديرة التنفيذيتتة ومجلتتس المفوضتتين فتتي تتتدخالتهم متتع أصتتحاب الواجتتب متتن صتتانعي القتترار و 
 .مختلفةوقانونية والمكلفين بإنفاذ القانون في قضايا حقوقية 

 ة علتتى لطتتاقم الهيئتتة فتتي الرقابتتالالزمتتين شتتراف علتتى مهتتام الرقابتتة علتتى المحتتاكم  وتقتتديم التتتدريب الضتتروري والتتدعم اإل
 .المحاكم لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمواطن، ووصول الفئات المستضعفة إلى العدالة

  بلورة مواقف الهيئة القانونية والحقوقية من قضتايا حقتوق اإلنستان التتي تتطلتب موقفتا  واضتحا  إزاءهتا، وتحضتير المواقتف
 .مواقف علنية بخصوص قضايا قانونية وحقوقية محددة إعالمية أو القانونية ذات العالقة قبل خروج الهيئة بتصريحات

  األوجتته الفنيتتة إلستتهام الهيئتتة فتتي عمليتتة مصتتادقة فلستتطين علتتى اتفاقيتتات حقتتوق اإلنستتان األساستتية وللمراجعتتة تحديتتد
 .  التي ربما تخضع لها فلسطين شاملةالدورية ال
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 جعة وتعزيز أدوار اإلدارات الحالية وتعزيزها مراخامسا، 

متتتن الضتتتروري مراجعتتتة أدوار اإلدارات الحاليتتتة وتعزيتتتز دورهتتتا الحتتتالي فتتتي االستتتتراتيجية القائمتتتة ليشتتتمل منهجيتتتة العمتتتل فتتتي 
 : مخرجات وأنشطة، وال سيما فيما يتعلق بالتالي

 تنفيتتذ حمتتالت الضتتغط التشتتريعات والسياستتات الوطنيتتة لتتضتتمن المخرجتتات المتعلقتتة فتتي  لتتدائرة تطتتوير المهتتام الوظيفيتتة
 .(national inquiries)المناصرة والتحقيقات الوطنية و 

 وتحليتتتتل أنمتتتتاط  تطتتتتوير المهتتتتام الوظيفيتتتتة لوحتتتتدة إدارة الشتتتتكاوى لتتضتتتتمن ، المخرجتتتتات المتعلقتتتتة فتتتتي تقصتتتتي الحقتتتتائق
صدار التقارير حول هذه األنماط   .االنتهاكات وا 

 تعميم االستراتيجية  .3

حتى تتمكن الهيئة من تعميم إطار هذه االستراتيجية داخليا  على مستوى طواقم الهيئة، وخارجيا  ما بين المؤسسات الحكومية 
، والممولين والمؤسسات الدولية، ال والفئات المستضعفة المستهدفةالمعنية، والمؤسسات األهلية التي تعنى في حقوق اإلنسان 

 :  شطة كما هو موضح أدناهبد من القيام بمجموعة من األن

 عقد اجتماع ما بين مجلس مفوضي الهيئة وطواقمها لعرض المحاور واألولويات االستراتيجية والمخرجات واألنشطة. 
  مع المؤسسات األهلية الفلسطينية والدوليتة ( واحدة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة)عقد ورشتي عمل مركزيتين

قتتوق اإلنستتان، والفئتتات المستضتتعفة المستتتهدفة وأصتتحاب الحقتتوق متتن المؤسستتات الرستتمية الرئيستتية التتتي تعنتتى فتتي ح
 . المعنية لعرض محاور االستراتيجية وأولوياتها بهدف نقاشها علنا  وتعميمها وتقليل االزدواجية مع المؤسسات األخرى

 ؤسستات الحكوميتة ومؤسستات عقد ورشات عمل على مستوى المحافظتات فتي الضتفة الغربيتة وقطتاع غتزة متع جميتع الم
 .المجتمع المدني العاملة على مستوى المحافظات لعرضها وتعميمها

 تعميم الخطة االستراتيجية على صفحة االنترنت الخاصة بالهيئة . 
 إعداد ونشر إعالن صحفي حول التوجهات االستراتيجية الجديدة للهيئة في وسائل اإلعالم المحلية. 

 التف يلية زنات والمواوضع الخطط السنوية  .4

متتن ختتالل فتتي الربتتع األخيتتر متتن كتتل عتتام، وذلتتك بعمليتتة تخطتتيط ستتنوي فتتي إطتتار االستتتراتيجية، تبتتدأ  طتتاقم الهيئتتةستتيقوم 
 : الخطوات التالية

 

  تقيتتيم البتترامج واألنشتتطة واالنجتتازات التتتي تحققتتت والعقبتتات علتتى صتتعيد البيئتتة الداخليتتة والخارجيتتة متتن ختتالل سلستتة متتن
 .والتقارير بمشاركة األطراف المعنيةور  العمل 

 مراجعة التزامات المؤسسات تجاه المشاريع والعقود الموقعة لتنفيذ المشاريع وتحديد الموارد المالية المتاحة. 

 األهداف السنوية والمخرجات واألنشطة بمشاركة جميع األطراف المعنية مراجعة وتحديد. 

 اإلطار الزمني والموازنات الالزمةالخطط التفصيلية التي تبين األنشطة و  وضع . 
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 المخاطر و الحد  منها: الجزء  الخامس

تواجه الهيئة مخاطر داخلية وخارجية على مستويات عدة، فهي تعمل في ظروف وبيئة سياسية غير مستقرة بسبب اإلحتالل 
العربي المتغير بسبب الثورات العربية  العسكري اإلسرائيلي من جهة، واإلنقسام السياسي الداخلي مصطحبا  بالوضع السياسي

وبفضل الدروس المتعلمة من التجارب والخبرات السابقة، ترى . األخيرة، خصوصا  في بلدان الجوار، من الجهة األخرى
الهيئة ضرورة البقاء مستعدة لإلستجابة ألي أزمة أو وضع طارئ قد يبرز نتيجة متغيرات قد تحصل وبالتالي تملي على 

جراءات الحد منها التي حددتها الهيئة. حداث تغييرات في أولوياتهاالهيئة إ  : ونوضح أدناه أهم المخاطر وا 

 :إفتراضات المخاطرة على المستوى الداخلي. أولا 

 عوبة في التكيف لتدابير العمل الناتجة عن تبني النهج المرتكز على حقوق اإلنسان، وبالتالي : المخاطرة األولى
طار المفاهيم المتغيرة   .إحتمال تحقق هذا اإلفتراا عالية، وأثر المخاطرة المتوقعة متوسط 8نسبة. منهجيات العمل وا 

الهيئة تبني النهج المرتكز على حقوق اإلنسان كإطار مفاهيمي، وممارسة كما تبين الخطة اإلستراتيجية الحالية، اختارت 
تجدر اإلشارة هنا إلى أن الهيئة قد أتخذت . يومية في المؤسسة لضمان تحقيق رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها اإلستراتيجية

اقمها ليصبح بمقدورها ترسيخ الخطوات األولى في هذا اإلتجاه ما يدل على الحاجة إلى مزيد من الجهود لبناء قدرات ط
 . النهج المرتكز على حقوق اإلنسان في عملها وأنشطتها اليومية

إن هذا التوجه يوحي بتغير عادات ومنهجيات عمل الهيئة وتنفيذها لبرامجها وآلياتها، فإتخاذ هذه الخطوة أمر بالس األهمية 
هذه اإلستراتيجية على هذا األساس لتلعب دورا  رئيسيا  في  ألن الهيئة ملتزمة بالنهج المرتكز على حقوق اإلنسان، وصاغت

بناء قدرات أصحاب الواجبات في مجال النهج المرتكز على حقوق اإلنسان، وتنفيذ جميع أنشطتها في إطاره المفاهيمي 
د تلك العاملة وذلك من خالل مشاركة وتمكين منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وعلى وجه التحدي

 .  منها في قضايا الفئات المهمشة

ستنفذ الهيئة برامج تدريبية، وبرامج بناء قدرات طاقمها  لضمان فهم الجميع لإلطار المفاهيمي : الحد من أثر المخاطرة
أولى في إنها تنظر إلى تبني النهج المرتكز على حقوق اإلنسان كخطوة . الجديد وانعكاساته على عمل الهيئة المستقبلي

عملية تراكمية طويلة ستشهد ور  عمل ومناقشات داخلية وخارجية كثيرة، خاصة  مع الشركاء من منظمات حقوق اإلنسان، 
 .   ومنظمات المجتمع المدني األخرى

الالزمة  كما ستتخذ جميع اإلجراءات. ستقدم الهيئة لطاقمها أثناء تنفيذهم ألنشطتهم اإلرشاد والتوجيه بواسطة المشرفين عليهم
لضمان إستيعاب النهج المرتكز على ( 2114)لتمكين طاقمها ومجلس مفوضيها في هذا المجال، خاصة  في السنة األولى 

 .    حقوق اإلنسان كإطار مفاهيم وطريقة عمل للمؤسسة

                                                 
 .   تقدر احتمالية تحقق المخاطرة، ونسبة األثر الناتج عنها على أنها متدنية، متوسط أو عالية باإلشارة إلى أثر ضعيف، أو قوي على الهيئة 8
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حداث وستعمل الهيئة أثناء تطبيقها ألنشطتها على مراجعة التقدم المحرز، والعقبات التي تواجهها إلتخاذ ا إلجراءات، وا 
فهي ستتعلم من الدروس المستفادة، وتشارك الخبرات والتجارب مع . التعديالت الالزمة لضمان سيرها في اإلتجاه الصحيح

كما ستتبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات الوطنية لحقوق . شركائها على المستويين الوطني والدولي على السواء
وأخيرا ، ستعمل .  ي والدولي، والتعلم من المؤسسات التي سبقتها في تبني وتطبيق هذا النهجاإلنسان على المستوى اإلقليم

 . الهيئة على وضع خطة واضحة إلدارة التغيير ومشاركتها مع مجلس المفوضين والطاقم

لمخاطرة المتوقعة نسبة إحتمال تحقق هذا اإلفتراا عالية، وأثر ا: كفاءة ضعيفة في الرقابة والتقييم: المخاطرة الثانية
  .متوسط

 
ألتزمت الهيئة خالل السنوات الثالثة الماضية بمنهج اإلدارة بالنتائج، وطورت إطار النتائج لقياس أثر عملها من خالل 

وال بد من اإلشارة لذلك ألن الخطة اإلستراتيجية الحالية . تطوير مجموعة مؤشرات على مستوى األثر، والنتائج، والمخرجات
لتزمة بتطوير مؤشراتها لقياس أثر عملها في إحداث تغيير على الوضع الراهن في مبنية على الخطة السابقة حيث أنها م

 . فلسطين
إن قياس األثر عملية صعبة وتتأثر بعوامل كثيرة، وجهات مؤثرة مختلفة، لكن قررت الهيئة خوض هذا التحدي وأعلنت 

لهيئة تطوير نظام رصد وتقييم قوي، وبيانات هذا يتطلب من ا.   التزامها بقياس أثر عملها على مستوى النتائج والمخرجات
كما يتطلب هذا األمر من الهيئة . أساسية، وأدوات تمكن المؤسسة مقارنة وقياس التقدم المحرز، والعقبات التي تواجهها

اركة، اإللزامية القانونية، المش)تطوير مؤشرات مادية ملموسة مرتبطة بالمبادئ الخمسة للنهج المرتكز على حقوق اإلنسان 
 (. التمكين، المساءلة، عدم التمييز

 
 . يجب وضع نظام أكثر وضوحا  وتنظيما ، وترسيخ إجراءات رصد وتقييم قوية في المؤسسة: الحد من المخاطرة

سيتم إستحداث وظيفة الرقابة والتقييم داخل المؤسسة، وحتى يتم الوصول لهذه النقطة، تتولى المديرة التنفيذية مسؤولية  
 . مساعدة الهيئة تدشين هذا النظام، وذلك بمساعدة الفريق التنفيذي، وخبراء محليين

اء مكاتبها الفرعية لضمان متابعتهم لبرامجهم كما سيتم تدريب، وبناء قدرات طاقم الهيئة الذي يحتل مراكز عليا، ومدر 
ونشير هنا إلى أنه سيتم مراجعة النظام بشكل دوري لفحص . وتحقيق نتائجها على أساس إطار النتائج الذي تبنته الهيئة

 . الفجوات، وتحديد إحتياجات التحسين، واإلستجابة بالوقت والوضع المناسبين
 
 

نسبة إحتمال تحقق هذا اإلفتراا عالية، وأثر المخاطرة المتوقعة : عن إعادة الهيكليةالتوتر الناتج : المخاطرة الثالثة
 .عال  
 

إن هذه . يتطلب تطبيق الخطة اإلستراتيجية الحالية إعادة هيكلة الهيئة، ومراجعة الوظائف، والمراكز الحالية الخاصة فيها
وير طاقم الهيئة الحالي وتوظيف خبرات جديدة تفتقر إليها توحي بإمكانية تد 2114العملية التي ينبغي أن تحدث خالل سنة 

 . كما توحي بأهمية إتخاذ قرارات الزمة تتعلق بشؤون طاقم الهيئة. حاليا  
إن إعادة الهيكلية تؤدي لبعض الحساسية والتوتر بين أعضاء الطاقم ألنها تشعرهم بعدم األمان، وعدم اإلستقرار بسبب 

 .  لى مهامهم ومسؤولياتهم داخلهابعض التغيرات التي ستحصل ع
 

ُيعلم طاقم الهيئة بالعملية، وتضمن اإلدارة ومجلس المفوضين الشفافية، وتدفق المعلومات من خالل : الحد من المخاطرة
 . قنوات صحيحة لتجنب أي شائعات، أو توتر أو تجاذب داخل الهيئة
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لمهمة حيث أن الهيئة ستعمل على إحداث التغيير بأقصى سرعة ُيكلف خبراء تطوير محليين بمساعدة الهيئة في تنفيذ هذه ا
 . ممكنة لتجنب حالة الإلستقرار، والتشكك، والتوتر التي ربما تحملها عملية كهذه

 
 

نسبة إحتمال تحقق هذا اإلفتراا عالية، وأثر المخاطرة : مخاطر مالية، وتذبذب سعر  رف العملة: المخاطرة الرابعة
 (.2.3)ومنخفا في ( 2.2، 2.4، 2.1)المتوقعة عال  في 

 
تحويل السلطة الوطنية ( 4.1)يمكن أن تواجه الهيئة، بناء  على التجارب والخبرات السابقة، مشاكل مالية تتعلق بعدم 

 . الفلسطينية مساهماتها المالية للهيئة وعدم إيفاءها بمسؤولياتها تجاه مؤسستها الوطنية
دينمارك، السويد، )تذبذب سعر العملة للمساهمات المالية التي تتسلمها الهيئة من ثالثة أعضاء من مجتمع المانحين ( 4.2)

 (. النرويج
 إنسحاب أحد الشركاء من مجتمع المانحين بسبب التغيرات السياسية أوي سبب آخر خارج عن سيطرة الهيئة، و( 4.3)
 . ربما يؤدي هذا إلى إضعاف حافزيتهم للعمل. ب موظفي الهيئةتناقص القوة الشرائية لرات( 4.4)
 

 : الحد من المخاطرة
تصاالتها مع ، (2.1)فيما يتعلق بعدم إيفاء السلطة الوطنية بمساهمتها المالية للهيئة  ستضاعف الهيئة جهودها، وا 

الرئيس، ورئيس الوزراء لضمان إيفاء السلطة الوطنية بمسؤولياتها القانونية تجاه الهيئة، كونها المؤسسة الوطنية لحقوق 
ة اإلنسان في فلسطين، وتحويل مساهمتها المالية إليها ، بل وزيادتها لتكون بذلك قد شرعت نحو تولي مسؤولياتها الكامل

 . إتجاه مؤسستها الوطنية
ينبغي إعالم المسؤولين الفلسطينيين بهذا اإللتزام القانوني وتشجيعهم لإليفاء بمسؤولياتهم في هذا اإلطار  كما يمكن الهيئة 

 .  أن تتعاون مع مجتمع المانحين للتدخل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لوضع حد لتلك المشكلة، إن لزم األمر
 

ستناق  الهيئة مع مجتمع المانحين موضوع تطوير صندوق نقد إحتياطي بشكل ، (2.4)لق بتذبذب سعر العملة وفيما يتع
تدريجي للهيئة، أو ربما مطالبة مجتمع المانحين، إن لزم األمر، بإستخدام صندوق الطوارئ في نهاية المدة التمويلية للتغلب 

%( 2)ن تتفق مع مجتمع المانحين إليداع مساهمة السلطة الوطنية ويمكن أ. على العجز الناتج عن تذبذب سعر العملة 
ستكون الهيئة مفتوحة . كإدخار للتذبذب المحتمل في سعر الصرف عندما يكون هذا التذبذب في غير صالح الهيئة

 . إلقتراحات أخرى ربما يقدمها المانحون في هذا المجال
 

ئة بأن هذه المخاطرة أقل إحتمالية، لكن ولتجنبها وضمان اإلستدامة، تؤمن الهي، (2.3)وفيما يتعلق بالمخاطرةالمالية 
ستستثمر الهيئة الوقت والجهد نحو تطوير إستراتيجية تمويلية مستقبلية تدعو بموجبها مانحين جدد لإلنضمام لمجتمع 

، إعادة تعديل موازنتها، يضمن هذا األمر عدم إضطرار الهيئة، في أي مرحلة من مراحل عملها. المانحين الحالي، إن أمكن
 . وتخفيض ما خصصته ألنشطتها المقترحة

 
ستحاول الهيئة إقناع المانحين تخصيص بعض ، (2.2)وأما بالنسبة لمخاطرة ضعف القوة الشرائية لرواتب موظفي الهيئة 

كليتها، إضافة  إلى دراسة التمويل لسد هذه الفجوة، وستعمل على مراجعة سلم الرواتب الحالي لديها في سياق عملية إعادة هي
 .   خيارات أخرى ممكنة لمعالجة المشكلة
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  .نسبة إحتمال تحقق هذا اإلفتراا منخفضة، وأثر المخاطرة المتوقعة متوسط :فساد داخل الهيئة: المخاطرة الخامسة
 

شفافية، وتدقيق العمليات  رغم ضعف إحتمالية تحقق هذه المخاطرة، تبقى تستحوذ على إهتمام اإلستراتيجية الحالية لضمان
 .الداخلية في جميع برامج وأنشطة الهيئة وفقا  لإلجراءات اإلدارية والمالية الخاصة فيها والقوانين الفلسطينية ذات الصلة

 
ستمرار إشراف لجنة التدقيق من مجلس المفوضين : الحد من أثر المخاطرة صيانة وتطوير وظيفة المدقق الداخلي للهيئة، وا 

نسجامها مع اإلجراءات المالية واإلدارية النافذة فيها، كي تضم ن تقديم التقارير بشأن العمليات المالية واإلدارية للهيئة، وا 
 . إضافة  إلى ضمان إستمرار اإلشراف عليها

ستعمل الهيئة في هذا اإلطار على صيانة نظام تدقيق داخلي شفاف  ونظام عطاءات واضح وشفاف وموثق  وعملية تدقيق 
كما . داخلية لنظام الهيئة المالي  إضافة  إلى سياسات نفقات واضحة، وشفافة لضمان الفصل بين المسؤوليات والمهام

 . ستعمل على صيانة نظام رقابة مستمر لمتابعة عملياتها الداخلية
لحفاظ على سياساتها، وستضمن الهيئة تنفيذ جميع المعامالت المالية عن طريق التحويل والشيكات الرسمية، إضافة  إلى ا

جراءاتها الواضحة والشفافة في عملية تعيين موظفين جدد دون محاباة  .   وا 
 
 

 : مخاطرًخارجية:ًثانيا ً
 

 :أثر الوضع السياسي على عمل الهيئة
 

  :نسبة إحتمالية تحقق هذا اإلفتراا متوسطة وأثر المخاطرة المتوقعة منخفا :إعالن حالة الطوارئ: المخاطرة السادسة
 

إن الوضع السياسي الحالي الذي يميزه اإلحتالل العسكري اإلسرائيلي، واإلنقسام السياسي الداخلي يكرس حالة عدم 
كما يوحي بإمكانية إطالق اإلحتالل اإلسرائيلي عدوانا  . اإلستقرار، وصعوبة التنبؤ بمستقبل األرض الفلسطينية المحتلة

ر، وتقييد حرية الحركة في األرض الفلسطينية المحتلة، إضافة  إلى إتخاذ عسكريا  آخر على قطاع غزة، وتشديد الحصا
وتبرز إحتمالية تقييد حرية مفوضي الهيئة وطاقمها إلى . مجموعة إجراءات تنذر بإعالن حالة الطوارئ، والعمل في ظلها

 .  قطاع غزة في ظل تلك الظروف كما هو الحال في الظروف العادية
 

ستطور الهيئة خطة طوارئ للتعامل مع الوضع المتوقع، وضمان إنفاذها لدورها في الرقابة على : الحد من أثر المخاطرة
وفي حال عدم السماح للهيئة بالدخول لقطاع غزة، ستحاول فعل ذلك من . وضع حقوق اإلنسان، وتقديم تقارير بخصوصه

علت في السنوات الماضية بغية الحفاظ على التواصل المحسوس بين خالل السفر إلى مصر، والدخول عبر معبر رفح كما ف
 . المفوضين وطاقم العمل في القطاع

 
 

( 1.3-1.1)نسبة إحتمالية تحقق هذا اإلفتراا : أثر اإلنقسام السياسي الداخلي على عمل الهيئة: المخاطرة السابعة
حتمالية تحققها في النقطة    :منخفضة وأثرها عال( 1.2)متوسطة، وأثر المخاطرة متوسط، وا 

 
إن سيناريو إستمرار اإلنقسام السياسي الداخلي يبقى األكثر إحتمالية حسب ما تبينه خطة الهيئة اإلستراتيجية، ما يجعلها 
تتوقع تأثر وضع حقوق اإلنسان والحريات سلبا ، وبالتالي تبرز الحاجة ألقصى درجات اإلستعداد واإلهتمام من قبلها لحماية 
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( 2.1: )ربما يكون لهذا الوضع بعض التداعيات على عمل الهيئة، خاصة  فيما يتعلق باألمور التالية. يز هذه الحقوقوتعز 
تضاعف إنتهاكات حقوق اإلنسان والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصا  بحكم اإلنقسام السياسي 

ما  كافيا  لتوصيات الهيئة، وعدم إستجابتها لتدخالت الهيئة، خاصة  عدم إيالء األحزاب المتصارعة إهتما( 2.2)الداخلي   
حتمال ( 2.3)في قطاع غزة   وضع ( 2.4)تقييد مهام الهيئة الرقابية على السجون ومراكز اإلحتجاز التابعة للحكومتين، وا 

اإلصالح والتغيير البرلمانية حكومة حماس في قطاع غزة يدها على الهيئة من خالل إنفاذ قانون الهيئة الذي مررته كتلة 
 .  2111عام 

 
عملت الهيئة على تطوير إستراتيجيات جيدة لمعالجة الوضع، خاصة  أنها عملت في ظروف شبيهة : الحد من أثر المخاطرة

على مدار السنوات الستة األخيرة، وتمكنت النجاح في عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم كل الصعوبات المنبثقة 
 .عن هكذا أوضاع

 
، ستحافظ الهيئة على مكانتها كمؤسسة مستقلة (1.3-1.1)ولمعالجة الوضع الناتج عن المخاطر الثالثة سابقة الذكر 

وستعالج جميع اإلنتهاكات . غير تابعة ألية جهة أو حزب، وتحافظ في عملها على نفس المسافة من الحزبين المتصارعين
الجهة التي تقترف تلك اإلنتهاكات لضمان إنفاذ أصحاب الواجبات إللتزاماتهم  بموضوعية، وحيادية بغض النظر عن

 .القانونية، وتلك المتعلقة بحقوق اإلنسان، وخضوعهم للمساءلة وفقا  للقانون ومبادئ حقوق اإلنسان الدولية
لتبقى بنظرهم كما كانت، مستقلة كما ستحافظ الهيئة على اإلتصال، والحوار، والدبلوماسية الهادئة مع الحزبين المتصارعين  

 .   وغير تابعة ألي حزب، تعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق اإلنسان
          

ستتصل الهيئة مع أعضاء كتلة اإلصالح والتغيير في الضفة وفيما يتعلق بنحتمالية اإلستيالء على الهيئة في قطاع غزة، 
وستطلب من أعضاء مجتمع المانحين الذين لديهم حوار مع الحكومة في الغربية للتدخل لدى أعضاء الكتلة في قطاع غزة، 
كما ستعزز الهيئة عالقاتها مع منظمات المجتمع المدني خالل تنفيذها . قطاع غزة التدخل نيابة  عنها كما فعلوا في السابق

لك المنظمات، والمؤسسات لمبادراتها المبنية على النهج المرتكز على حقوق اإلنسان للوصول إلى شراكات قوية مع ت
ضافة  لما سبق، ستعمل الهيئة على . اإلعالمية التي يمكن للهيئة اإلعتماد عليها في حال تم اإلستيالء عليها في القطاع وا 
 .   تشكيل جماعات ضغط ومناصرة لدعمها في حال تعرضها لهذه المشكلة في القطاع

 
 

نسبة إحتمالية تحقق هذا . د  الحيات الهيئة مع غياب قانون أساسيتعطل المجلس التشريعي، وتقيي: المخاطرة الثامنة
  .اإلفتراا عالية، وأثرها متوسط

مما عطل العملية التشريعية، وعزز سلطات الرئيس في إصدار  2112لم يلتئم المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 
عالن قوانين جديدة من قبل كتلة ا  . إلصالح والتغيير في قطاع غزة من الجهة األخرىمراسيم بقوة القانون، من جهة، وا 

إن تعطل المجلس التشريعي أثر على إشراف ورقابة الجهات المدنية على السلطة التنفيذية، وأضعف مسألة المحاسبة 
مناحي  والمساءلة ما دفع الهيئة إلى التحذير من خطورة اإلنزالق نحو دولة بوليسية، تسيطر فيها األجهزة األمنية على جميع

 . الحياة

إن تمرير قانون الهيئة يتطلب إلتئام المجلس التشريعي، وبالتالي إستمرار الوضع الراهن يفرض قيودا  خطيرة على الهيئة في 
من القانون األساسي الفلسطيني، ويضعف قدرتها على وضع عملية أكثر شفافية وتشاركية ( 31)تمرير قانونها وفقا  للمادة 



  4102 -4102الخطة الاستراتيجية للهيئة املستقلة لحقوق إلانسان لألعوام 

 

46 

كما يقيد إستمرار .  لس مفوضيها، وتحديد مدة عضويتهم، إضافة  إلى تحديد المعايير الخاصة بإختيارهمإلختيار أعضاء مج
 . الوضع الراهن بلورة وتوضيح تفويض الهيئة الحالي بصورة أكثر وضوحا  وتفصيال  

مراسيم بقوة قانون،  فيما يتعلق بتعطل عمل المجلس التشريعي، وتوسع سلطات الرئيس في إصدار: الحد من أثر المخاطرة
ستعمل الهيئة على تعزيز وتوحيد الجهود مع الجهات الشريكة األخرى لضمان تقييد عملية تمرير قرارات بقوة قانون، وتقييد 

يمكن تحقيق ذلك من خالل مبادرات حمالت الضغط والمناصرة المشتركة مع . تمرير القوانين  والتشريعات في قطاع غزة
 . نيمنظمات المجتمع المد

ستسعى الهيئة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الشريكة األخرى نحو تجسيد 
 .  الرقابة المدنية على األجهزة األمنية، إضافة  إلى تطوير نظام مساءلة فعال

لمشكلة، على تطوير نظامها الداخلي بروح وأما فيما يتعلق بقانون الهيئة األساسي، فقد عملت، ضمن إجراءاتها المخففة ل
 . القانون، ووضعت عملية ديمقراطية وشفافة مبنية على معايير واضحة إلختيار أعضاء مجلس مفوضيها

وستعمل الهيئة على مراجعة نظامها الداخلي الحالي لتعزيزه بصورة أكبر، إضافة  إلى مراجعة مسودة قانونها الحالي إلجراء  
.التعديالت الالزمة لضمان مواءمته لمبادئ باريس، إنتظارا  إللتئام المجلس التشريعي ليعمل على تمريره
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 الملحقات

ً(4112-4112)ًسلسةًالنتائج:1ًملحقًرقمً

 تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني: الهدف االستراتيجي األول
 األنشطة الرئيسية المؤشرات المخرجات المؤشرات النتائج المتوسطة األمد

المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواطن . 1.1
الفلستتتتتطيني لديتتتتته معرفتتتتتة 

 .حقوقهبأفضل 

نسبة الزيادة فتي معرفتة المتواطن  .1
الفلستتتتتتطيني فتتتتتتتي أهتتتتتتتم الحقتتتتتتتوق 

والسياستتتتية واالجتماعيتتتتة المدنيتتتتة 
المرتبطتتتتتتتتتة بانتهاكتتتتتتتتتات حقتتتتتتتتتوق 

 .اإلنسان

حمتتالت توعيتتة منفتتذة حتتول . 1.1.1
الحتتتتتتتتتتتتتق فتتتتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتالمة 
الجستتتتتتتتتتدية، والحتتتتتتتتتتق فتتتتتتتتتتي 
الحيتتتتتتتتتتتتتاة، والحتتتتتتتتتتتتتق فتتتتتتتتتتتتتي 
الحريتتتتتات العامتتتتتة والتعبيتتتتتر 

 .عن الرأي

أنشتتطة التوعيتتة المنفتتذة فتتي نهايتتة كتتل عتتام ( عتتدد) .1
 .وعدد المشاركين في مجمل االنشطة

ت التوعيتتتة  داد الدراستتتات والمعلومتتتات الالزمتتتة لحمتتتالإعتتت. 1.1.1.1
، الحتتتق فتتتتي (مناهضتتتة التعتتتذيب) الخاصتتتة بحتتتق الستتتالمة الجستتتتدية

، واإلعتتتدام فتتتي غتتتزة القتتتتل علتتتى خلفيتتتة متتتا يستتتمى بالشتتترف)الحيتتتاة 
الحتتتق فتتتي ، الحتتتق فتتتي الحريتتتات العامتتتة والتعبيتتتر عتتتن التتترأي، (فقتتتط

 (.الضمان االجتماعي
 . تصميم حمالت التوعية. 2.1.1.1 

 . تنفيذ حمالت التوعية. 3.1.1.1

متتتتتتن المشتتتتتتاركين  فتتتتتتي حمتتتتتتالت % علتتتتتتى األقتتتتتتل  .2
( عتدد)التوعية يشيروا إلتى أنهتم عرفتوا علتى األقتل 

الرستتتائل الموجهتتتة إلتتتيهم المرتبطتتتة فتتتي الحتتتق فتتتي 
الستتالمة الجستتدية، والحتتق فتتي الحيتتاة، والحتتق فتتي 

 .عن الرأي الحريات العامة والتعبير

مركتتز مصتتادر حتتول حقتتوق . 2.1.1
متتتتتتتتتتاح لجميتتتتتتتتتع اإلنستتتتتتتتتان 
 .المعنيين

عتتتتدد األفتتتتراد والمؤسستتتتات التتتتتي تستتتتتخدم مصتتتتادر  .3
 .الهيئة

 . توفير المصادر والدراسات المتخصصة.  1.2.1.1
وجتتتتتتود نظتتتتتتام تتتتتتترويج واستتتتتتتخدام للمصتتتتتتادر والدراستتتتتتات   2.2.1.1

 .المتخصصة
 .وورشات ومحاضرات عامةاستضافة جلسات نقا  . 3.2.1.1
إنشتتاء بوابتتة الكترونيتتة متخصصتتة حتتول حقتتوق اإلنستتان . 4.2.1.1

 .في فلسطين

 .عدد الدراسات المتخصصة المعدة .4

فاعتتتتل دور التعلتتتتيم . 2.1
فتتتتتي تعمتتتتتيم ونشتتتتتر ثقافتتتتتة 
حقتتتتتوق اإلنستتتتتان استتتتتتنادا  

 .على النهج الحقوقي

عتتتتتتتدد الرستتتتتتتائل المضتتتتتتتمنة فتتتتتتتي  .2
منهاج الصف السادس فتي متادة 
التربيتتتتتتة المدنيتتتتتتة بشتتتتتتأن حقتتتتتتوق 

 .االنسان

صتتتتتتتتتتتتتتتتناع القتتتتتتتتتتتتتتتترار فتتتتتتتتتتتتتتتتي . 1.2.1
المؤسستتات التعليميتتة تصتتلهم المعرفتتة 
حتتتتتول التتتتتنهج المبنتتتتتي علتتتتتى الحقتتتتتوق 

 .وأهميته في التعليم

عتتتتتتتدد المشتتتتتتتاركين فتتتتتتتي مجمتتتتتتتل ورشتتتتتتتات العمتتتتتتتل  .2
واللقتتتتتتاءات حتتتتتتول التتتتتتنهج المبنتتتتتتي علتتتتتتى الحقتتتتتتوق 

 .وأهميته في التعليم

حتتتول ( Fact Sheets)أوراق حقتتتائق إعتتتداد وتعمتتتيم . 1.1.2.1
 .النهج المبني على الحقوق وأهميته في التعليم

ورشات عمل ولقاءات متع صتناع القترار فتي المؤسستات . 2.1.2.1
عدد أوراق الحقائق المعدة حول النهج المبني علتى  .2 .التعليمية حول النهج المبني على الحقوق وأهميته في التعليم

 .التعليمالحقوق وأهميته في 
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نستتتتتتتتبة الزيتتتتتتتتتادة فتتتتتتتتتي العتتتتتتتتتاملين  .3
والمستتتتتتتتتؤولين فتتتتتتتتتي المؤسستتتتتتتتتات 
التعليميتتتتة التتتتذين يؤمنتتتتوا بأهميتتتتة 

 .حقوق اإلنسان

توصتتتتتتتيات محتتتتتتتددة مقدمتتتتتتتة . 2.2.1
ألصتتتحاب القتتترار حتتتول دمتتتج مبتتتادئ 
 حقتتتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتتتان فتتتتتتتتتتتي المنتتتتتتتتتتتاهج

 .يةتعليمال

حتتتتتول وضتتتتتع المنتتتتتاهج التعليميتتتتتة  إعتتتتتداد ونشتتتتتر دراستتتتتة. 1.2.2.1 .عدد الدراسات المنجزة لمراجعة المنهاج .2
 .الحالية ومدى موائمتها مع النهج الحقوقي

للصتف  التربية المدنيتة والتربيتة الوطنيتة،منهاج مراجعة ل. 2.2.2.1
فتتتتتي المراحتتتتتل األساستتتتتية ، كمثتتتتتال لمنهتتتتتاج  األول والصتتتتتف التاستتتتتع

 .نموذجي مبني على الحقوق
سستتات تنظتتيم جلستتات ولقتتاءات متتع المستتؤولين فتتي المؤ . 3.2.2.1

 .التعليمية لنقا  المنهاج المبني على الحقوق المقترح

 .عدد المشاركين في مجمل الجلسات واللقاءات .2

والمرشتتتتتتتتتتتتتتتدون المعلمتتتتتتتتتتتتتتتون . 3.2.1
االجتمتتتاعيون تصتتتلهم المعرفتتتة حتتتول 

 . حقوق اإلنسان

عتتتدد المتتتواد التوعويتتتة المعتتتدة للمعلمتتتين والمرشتتتدين  .9
 حول حقوق االنسان

متتتتتتتتتتتع المعلمتتتتتتتتتتتين والمرشتتتتتتتتتتتدين ور  ولقتتتتتتتتتتتاءات عقتتتتتتتتتتتد . 1.3.2.1
 .االجتماعيين
 عدد المشاركين في ور  العمل واللقاءات .11 .توفير مواد توعوية مكتوبة. 2.3.2.1

المؤسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات . 3.1
القطاعيتتتتتتتة والمجموعتتتتتتتات 
المطلبيتتتتتتتتتة واالجتماعيتتتتتتتتتة 
متمكنة من تطوير وتنفيتذ 
تتتتتتتتتدخالت متوافقتتتتتتتتة متتتتتتتتع 
التتتتتتتتتتتنهج المبنتتتتتتتتتتتي علتتتتتتتتتتتى 

 .الحقوق

الزيتتادة فتتي عتتدد التتتدخالت نستبة  .4
التنموية للمؤسسات المتوافقة متع 

 النهج المبني على الحقوق

والهيئتتات الحاكمتتة ن و العتتامل. 1.3.1
التتتتي تعمتتتل المعنيتتتة  المؤسستتتاتفتتتي 

متتتتتتع النستتتتتتاء واألطفتتتتتتال واألشتتتتتتخاص 
والستتكان فتتي منتتاطق ج  ذوي اإلعاقتتة

فتتتتتتتتتتي الضتتتتتتتتتتفة الغربيتتتتتتتتتتة والمنتتتتتتتتتتاطق 
متتتتتدربون حتتتتتتول الحدوديتتتتتة فتتتتتي غتتتتتتزة 

 . حقوق فئاتهم المستهدفة

عدد المتتدربين متن العتاملين والهيئتات الحاكمتة فتي  .11
 .المؤسسات المعنية في نهاية كل عام

المعتتايير الدوليتتة لحقتتوق إعتداد التقتتارير والدراستتات حتتول . 1.1.3.1
 اإلنستتان، وبشتتكل ختتاص الحقتتوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة

ال واألشتخاص ذوي اإلعاقتة ومنتاطق ج فتي الخاصة بالنساء واألطفت
ودور المؤسستتتتتتات الضتتتتتفة الغربيتتتتتتة والمنتتتتتتاطق الحدوديتتتتتتة فتتتتتتي غتتتتتتزة 

 .القطاعية والمجموعات المطلبية واالجتماعية
 .تقديم التدريب. 2.1.3.1
 . مراجعة وتقييم لعملية التدريب. 3.1.3.1

نسبة الزيادة فتي معرفتة العتاملين والهيئتات الحاكمتة  .12
المؤسستتتات المعنيتتتة فتتتي الحقتتتوق االقتصتتتادية فتتتي 

 .واالجتماعية والثقافية مباشرة بعد نهاية التدريب

 .نسبة رضا المتدربين عن نوعية التدريب المقدم .13

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبكات المؤسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتات . 2.3.1
القطاعيتتتة يتتتتم مستتتاندتها فتتتي تصتتتميم 

 وتنفيذ حمالت الضغط والمناصرة

متن قبتل  حمالت الضغط والمناصترة المنفتذة( عدد) .14
 المؤسسات القطاعية

الخاصتتتتة بحمتتتتالت الضتتتتغط  ئتالفتتتتاتالمشتتتتاركة فتتتتي اال. 1.2.3.1
لهتتتتتتا عالقتتتتتتة بالنستتتتتتاء،  حقوقيتتتتتتة محتتتتتتددةوالمناصتتتتتترة حتتتتتتول قضتتتتتتايا 

واألطفتتتتال، واألشتتتتخاص ذوي اإلعاقتتتتة والستتتتكان فتتتتي منتتتتاطق ج فتتتتي 
 .الضفة الغربية والمناطق الحدودية في غزة

 .والتقارير الالزمةإعداد الدراسات تيسير في . 2.2.3.1
 .تصميم الحمالتدعم في . 3.2.3.1
 .تنفيذ الحمالتالمشاركة في . 4.2.3.1

يشتتتتتتتير ممثلتتتتتتتو المؤسستتتتتتتات القطاعيتتتتتتتة التتتتتتتتي تتتتتتتتم  .12
مستتاندتها بتحستتن فتتي معتترفتهم فتتي تصتتميم وتنفيتتذ 
حمتتتتتتالت الضتتتتتتغط والمناصتتتتتترة المتعلقتتتتتتة بحقتتتتتتتوق 

 .فئاتهم
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أصتتحاب الواجبتتات . 4.1
واجبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتهم  يعرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون

ومستتؤولياتهم فتتي الحقتتوق 
االجتماعيتة، واالقتصتادية 

ألصتتتتتتتتتتتتتتتحاب  والثقافيتتتتتتتتتتتتتتتة
 .الحقوق

نسبة الزيادة في معرفتة أصتحاب  .2
الواجبتتتتتات بتتتتتدورهم فتتتتتي االلتتتتتتزام 
بواجبتتتتتتاتهم ومستتتتتتؤولياتهم اتجتتتتتتاه 

 .أصحاب الحقوق

 .حمالت توعية منفذة. 1.4.1

أنشتتتطة التوعيتتتة فتتتي نهايتتتة كتتتل عتتتام وعتتتدد ( عتتتدد) .12
توعيتتتتة   تإعتتتتداد الدراستتتتات والمعلومتتتتات الالزمتتتتة لحمتتتتال. 1.1.4.1 .في مجمل االنشطةالمشاركين 

حتتتتتتتتول متتتتتتتتدى التتتتتتتتتزام أصتتتتتتتتحاب الواجبتتتتتتتتات بتتتتتتتتالحقوق االقتصتتتتتتتتادية 
والثقافيتتتتة للفئتتتتات المستضتتتتعفة وفتتتتي الحقتتتتوق الصتتتتحية  واالجتماعيتتتتة

والحتتق فتتي التعلتتيم والحتتق فتتي الضتتمان االجتمتتاعي، والعمتتل والستتكن 
 . والملكية

 .تصميم حمالت التوعية. 2.1.4.1
 .تنفيذ حمالت التوعية. 3.1.4.1

متتتتتتن المشتتتتتتاركين  فتتتتتتي حمتتتتتتالت % علتتتتتتى األقتتتتتتل  .12
( عتدد)التوعية يشيروا إلتى أنهتم عرفتوا علتى األقتل 

الرستتتتتائل الموجهتتتتتة إلتتتتتيهم المرتبطتتتتتة متتتتتدى التتتتتتزام 
أصتتتتتتتتتتتتحاب الواجبتتتتتتتتتتتتات بتتتتتتتتتتتتالحقوق االقتصتتتتتتتتتتتتادية 
 واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة للفئتتتتات المستضتتتتعفة وفتتتتي
الحقتتتوق الصتتتحية والحتتتق فتتتي التعلتتتيم والحتتتق فتتتتي 

 .الضمان االجتماعي، والعمل والسكن والملكية

نستتتتتتتتتبة الزيتتتتتتتتتادة فتتتتتتتتتي التقتتتتتتتتتارير  .2
المقدمتتتتتتتتة متتتتتتتتن قبتتتتتتتتل أصتتتتتتتتحاب 
الواجبتتات حتتول وضتتع الختتدمات 
الخاصتتتتتتة بالفئتتتتتتات المستضتتتتتتعفة 
فتتتتتتتتتتتتتتي الحقتتتتتتتتتتتتتتوق االقتصتتتتتتتتتتتتتتادية 

 .واالجتماعية والثقافية

توصتتيات محتتددة ألصتتحاب . 2.4.1
 الواجب لمعالجة شكاوى المواطنين

المعتدة حتول وضتع الختدمات المقدمتة  التقاريرعدد  .12
 .للفئات المستضعفة

زيارات ميدانية للمناطق النائية والمهمشة لدراسة وضع . 1.2.4.1
 . الخدمات المقدمة للفئات المستضعفة بمشاركة المؤسسات المعنية

 .الخدمات المقدمةالمتابعة مع أصحاب الحقوق حول .  2.2.4.1

وزارة )أصتتتتتتتتتتحاب الواجتتتتتتتتتتب . 3.4.1
الشتتتؤون االجتماعيتتتتة، وزارة الصتتتتحة، 
هيئتتات الحكتتم المحلتتي، وزارة العمتتتل، 

 . مدربون( الخ

عتتتتتتتتدد المتتتتتتتتتدربين متتتتتتتتن أصتتتتتتتتحاب الواجتتتتتتتتب فتتتتتتتتي  .19
وزارة الشتتتتتؤون االجتماعيتتتتتة، )المؤسستتتتتات المعنيتتتتتة 

وزارة الصتتتتتتتتتحة، هيئتتتتتتتتتات الحكتتتتتتتتتم المحلتتتتتتتتتي، وزارة 
 .نهاية كل عامفي ( العمل، الخ

إعداد المتواد التدريبيتة الخاصتة بتدور أصتحاب الواجبتات . 1.3.4.1
فتتتتي االلتتتتتزام بواجبتتتتاتهم ومستتتتؤولياتهم فيمتتتتا يتعلتتتتق بتقتتتتديم الختتتتدمات 

، والمنتتتاطق الحدوديتتتة (ج)األساستتتية وحقتتتوق المتتتواطنين فتتتي منتتتاطق 
والختتتتدمات الخاصتتتتة بتتتتاألفراد ذوي اإلعاقتتتتة، والتزامتتتتات وزارة العمتتتتل 

 .الصحة والشؤون االجتماعية وهيئات الحكم المحلي ووزارة
 .تقديم التدريب. 2.3.4.1
 .مراجعة وتقييم لعملية التدريب. 3.3.4.1

نستتتبة الزيتتتادة فتتتي معرفتتتة العتتتاملين فتتتي المؤسستتتات  .21
المعنيتتتة فتتتي االلتتتتزام بواجبتتتاتهم ومستتتؤولياتهم فيمتتتا 
يتعلتتتتتتتتتق بتقتتتتتتتتتديم الختتتتتتتتتدمات األساستتتتتتتتتية وحقتتتتتتتتتوق 

 .بعد نهاية التدريب المواطنين مباشرة
 .نسبة رضا المتدربين عن نوعية التدريب المقدم .21
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منظومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة . 1.2
والسياستتتتتتتتات التشتتتتتتتتريعات 
الفلستتتتتتتتتتتتتتطينية الوطنيتتتتتتتتتتتتتتة 
متتتتتتع المعتتتتتتايير منستتتتتتجمة 

 .والمواثيق الدولية

عتتدد البنتتود التتتي تتتم إضتتافتها أو  .2
تعتتديلها فتتي منظومتتة التشتتريعات 
الفلستتتتتتتطينية المرتبطتتتتتتتة بحقتتتتتتتوق 
اإلنستتتان متتتن أصتتتل عتتتدد البنتتتود 
التتتتتي تتتتتم توصتتتتيتها أو اقتراحهتتتتتا 

 .من قبل الهيئة

التشتتتتتتتريعات المتعلقتتتتتتتة فتتتتتتتي . 1.1.2
الفئتتتات المستضتتتعفة مراجعتتتة ومقدمتتتة 

 .للمعنيين

عتتدد المعنيتتين متتن المؤسستتات والخبتتراء الختتارجيين  .22
التتذين يشتتاركون فتتي صتتياغة ومراجعتتة التشتتريعات 

 .المتعلقة في الفئات المستضعفة

الالزمة حول  التقييمية إعداد التقارير والدراسات. 1.1.1.2
المرأة، الطفل، ) الفئات المستضعفةالتشريعات المتعلقة في 

 (.ذوي االعاقة 
او استتتتحداثها  تعتتتديل التشتتتريعاتصتتتياغة مقترحتتتة ل . 2.1.1.2

قتتتانون العقوبتتتات واإلجتتتراءات )فيمتتتا يتعلتتتق التشتتتريعات الجنائيتتتة 
مراجعتة قتوانين ، و مقتترح لمشتروع قتانون منتع التعتذيب، (الجزائية

 .زنة العامةالموا

 .عدد التشريعات التي تم مراجعتها .23

عتتتدد التوصتتتيات فتتتي السياستتتات  .2
الخاصتتتتتتة بالفئتتتتتتات المستضتتتتتتعفة 
والتي تم تبنيها من قبتل التوزارات 

-2114المعنيتتة ختتالل األعتتوام 
2112. 

حمتتتتتتالت مناصتتتتتترة منظمتتتتتتة . 2.1.2
يعات متعلقتتتتتتتتتة بفئتتتتتتتتتات حتتتتتتتتتول تشتتتتتتتتتر 

قتتتتتانون الشتتتتترطة، )وقطاعتتتتتات معينتتتتتة 
بتشتتتتريعات لحمايتتتتة االستتتترة المطالبتتتتة 

متتتتتتتتتتن العنتتتتتتتتتتف، قتتتتتتتتتتانون األحتتتتتتتتتتداث، 
قتتتتتتتتتتتانون )التشتتتتتتتتتتتريعات اإلقتصتتتتتتتتتتتادية 

التتتتتتأمين الصتتتتتتحي، قتتتتتانون الضتتتتتتمان 
اإلجتمتتتتاعي، قتتتتانون الصتتتتحة العامتتتتة 

 (وقانون التحويالت الى الخارج

 .عدد  المشاركين في االئتالف المشكل .24

 .تشكيل ائتالفات مع المؤسسات المعنية. 1.2.1.2
 .التشريعاتإعداد التقارير والدراسات الالزمة حول . 2.2.1.2
 .تصميم الحمالت. 3.2.1.2
 .أنشطة( عدد)عدد الحمالت المنفذة، تشمل  .22 .تنفيذ الحمالت. 4.2.1.2

خطتتتتتتتتتتتتط التنميتتتتتتتتتتتتة والموازنتتتتتتتتتتتتات  .9
الستتتتتتنوية تركتتتتتتز علتتتتتتى الحقتتتتتتوق 
االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادية والثقافيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
واالجتماعيتتتتتتتتتة ختتتتتتتتتالل األعتتتتتتتتتوام 

2114-2112. 

الخطتتط التنمويتتة والموازنتتات . 3.1.2
الحقوق االقتصتتتتتتتتتتتتادية المتعلقتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتت

 .مراجعةواالجتماعية والثقافية 

عتتتتتدد المعنيتتتتتين متتتتتن المؤسستتتتتات والخبتتتتتراء التتتتتذين  .22
موازنتة و  ية العامتةالتنم خطةيشاركون في مراجعة 

 .الدولة
ووضتتتع مؤشتترات لهتتتا العامتتة مراجعتتة خطتتة التنميتتتة . 1.3.1.2

 .دية واالجتماعية والثقافيةعالقة بالحقوق االقتصا
 .مراجعة موازنة الدولة. 2.3.1.2
 .عدد الخطط والموازنات التي تم مراجعتها .22 .عقد لقاءات مع صناع القرار إلدراج التعديالت. 3.3.1.2
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 فاعتتتتتتتتتتتتلوصتتتتتتتتتتتتول . 2.2
جميتتتتتتتتتتتع الفئتتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتى ل

 .العدالة

عدد األفتراد والجماعتات التتي تتم  .11
حتل قضتتاياها متن ختتالل التتتدخل 
القضتتتتتتتتتتتتتائي ختتتتتتتتتتتتتالل األعتتتتتتتتتتتتتوام 

2114-2112. 

الرقابتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتى المحتتتتتتتتتتتاكم . 1.2.2
 .والنيابة

تنظتتيم زيتتارات للمحتتاكم والنيابتتة فيمتتا يتعلتتق بقضتتايا . 1.1.2.2 .عدد الزيارات والجلسات التي تم مراقبتها .22
والمحتجتتتتزين تعستتتتفيا  والمتتتتدافعين نلنستتتتاء واالطفتتتتال والصتتتتحفييا

 .، األخطاء الطبيةوذوي االعاقة
 .إعداد التقارير بنتائج الزيارات. 2.1.2.2

متتتن التقتتتارير المرفوعتتتة علتتتى األقتتتل ستتتنويا  ( عتتتدد) .29
 .فيما يتعلق بواقع المحاكمات

زيتتادة عتتدد اإلجتتراءات القضتتائية  .11
التي تمكن من وصتول أصتحاب 

 .الحق الى العدالة

التتتتتتتدخل القضتتتتتتائي للفئتتتتتتات . 2.2.2
المستضتتتتتتتتتتتتعفة وانتهاكتتتتتتتتتتتتات حقتتتتتتتتتتتتوق 

 .مفعلاالنسان 

متتتتذكرة تفتتتتاهم متتتتع مجلتتتتس القضتتتتاء األعلتتتتى حتتتتول  .31
 (.صديق المحكمة)

العامتتتتتتة  اعتتتتتتداد ملفتتتتتتات قضتتتتتتايا تتعلتتتتتتق بالحريتتتتتتات. 1.2.2.2
وانتهاكتتتتات جماعيتتتتة وحقتتتتوق الفئتتتتات المستضتتتتعفة متتتتن النستتتتاء 

 (.ج)واألطفال وذوي االعاقة وسكان مناطق 
 لحمايتتتة حقتتتوق الفئتتتات المستضتتتعفةالتوجتتته للقضتتتاء . 2.2.2.2

ومتابعتتتتتة األحكتتتتتام  واالطفتتتتتال تعستتتتتفيا قضتتتتتايا رأي عتتتتتام للنستتتتتاء
 .القضائية

 (.Amicos) التدخل كصديق للمحكمة. 3.2.2.2
 .تقديم بالغات للنائب العام. 4.2.2.2

 .عدد القضايا التي تم التدخل القضائي فيها .31

تشتتتتير الفئتتتتات المستضتتتتعفة التتتتى  .12
تحستتتتتتتن فتتتتتتترص وصتتتتتتتولهم التتتتتتتى 

 .العدالة

بإنفتتتتتتتتاذ القتتتتتتتتانون المكلفتتتتتتتتين . 3.2.2
، العامتتتتتتة األجهتتتتتتزة األمنيتتتتتتة، النيابتتتتتتة)

والمكلفتتتتتين بإنفتتتتتاذ القتتتتتتانون ، القضتتتتتاء
العتتتاملين فتتتي التتتوزارات و والمحتتتاميين، 

التتتتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتتديها وحتتتتتتتتتتتتدات شتتتتتتتتتتتتكاوى 
 .مدربون( نللمواطني

عتتتتدد المتتتتتدربين متتتتن المكلفتتتتين بإنفتتتتاذ القتتتتانون فتتتتي  .32
 .نهاية كل عام

 .إعداد المواد التدريبية. 1.3.2.2
 .تقديم التدريب. 2.3.2.2
 .مراجعة وتقييم لعملية التدريب. 3.3.2.2

نستتتتبة الزيتتتتادة فتتتتي معرفتتتتة المكلفتتتتين بإنفتتتتاذ القتتتتانون  .33
حتتتتتتتول التعتتتتتتتذيب وستتتتتتتوء المعاملتتتتتتتة، واإلجتتتتتتتراءات 
القانونيتتتة الستتتليمة إلدارة العدالتتتة ختتتالل االحتجتتتاز 
والتوقيتتتتتف والمحاكمتتتتتة، وتنفيتتتتتذ قتتتتترارات المحتتتتتاكم، 

وحقتتوق اإلنستتان مباشتترة بعتتد والعالقتتة بتتين األمتتن 
 .نهاية التدريب

 .نسبة رضا المتدربين عن نوعية التدريب المقدم .34
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/ حمتتالت ضتتغط ومناصتترة . 4.2.2

حتتول قضتتايا حقوقيتتة تحقيقتات وطنيتتة 
النستتتتاء حقتتتتوق  لهتتتتا عالقتتتتة بمحتتتتددة 

وذوي االعاقتتتة  نطفتتتال والصتتتحفييواأل
 والمناطق الحدودية (ج)والمناطق 

الختتتتاص  المشتتتتكل ئتتتتتالفاالعتتتتدد المشتتتتاركين فتتتتي  .32
 .بالحملة

 .تشكيل ائتالفات مع المؤسسات المعنية. 1.4.2.2
 .التشريعاتإعداد التقارير والدراسات الالزمة حول . 2.4.2.2
 .تصميم الحمالت. 3.4.2.2
 .تنفيذ الحمالت. 4.4.2.2

 ، تشتتتملالمنفتتذة التحقيقتتات الوطنيتتتة/الحمتتتالتعتتدد  .32
 .أنشطة( عدد)

نظتتتتتتتتتتام المستتتتتتتتتتاءلة . 3.2
والمحاستتتتتتبة للوقايتتتتتتة متتتتتتن 
 انتهاكتتات حقتتوق اإلنستتان

 .مفعل

عتتتتتتتدد التتتتتتتردود االيجابيتتتتتتتة التتتتتتتتي  .13
تتلقاهتتتتتتا الهيئتتتتتتة حتتتتتتول محاستتتتتتبة 

 .المنتهكين

رصتتتتتتتتتد انتهاكتتتتتتتتتات حقتتتتتتتتتوق . 1.3.2
 اإلنسان

عدد التقارير المعدة حول انتهاكات حقتوق اإلنستان  .32
 .في نهاية كل عام

انتهاكتتتتتتات حقتتتتتتوق تنفيتتتتتتذ زيتتتتتتارات ميدانيتتتتتتة لرصتتتتتتد . 1.1.3.2
 .اإلنسان

 .تحديد وتحليل أنماط انتهاكات حقوق اإلنسان. 2.1.3.2
إعتتتتتداد التقتتتتتارير حتتتتتول انتهاكتتتتتات حقتتتتتوق اإلنستتتتتان . 3.1.3.2
 .وتعميمها

 .شهريا  عدد وأنماط االنتهاكات التي تم رصدها  .32

الزيتتادة فتتي عتتدد أحكتتام المحتتاكم  .14
المتعلقتتتتتتتتتتة بمحاستتتتتتتتتتبة منتهكتتتتتتتتتتي 

األخطتتتتتتتتتتتاء )حقتتتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتتتان 
الطبيتتتتتتتتة، المحتتتتتتتتاكم العستتتتتتتتكرية، 

 (.الخ

 نظام شكاوى فعال . 2.3.2
متن الشتكاوى تتم الحصتول علتى % 21علتى األقتل  .39

 .منها تم حلها بنجاح% 41ردود عليها منها 

تنفيتتتتتذ زيتتتتتارات ميدانيتتتتتة لتعريتتتتتف المتتتتتواطنين بكيفيتتتتتة . 1.2.3.2
 .تقديم الشكاوى

 . استالم شكاوى المواطنين. 2.2.3.2
 .متابعة وتحويل الشكاوى الفردية والجماعية. 2.2.3.2
اجتماعتتات ربعيتتة متتع اصتتحاب الواجبتتات متتن عقتتد . 3.2.3.2

 .والوقاية من انتهاك حقوق االنساناجل حماية 

عتتتتتتتتتتتتتتدد إجتتتتتتتتتتتتتتراءات المستتتتتتتتتتتتتتاءلة  .12
والمحاستتتبة المستتتتحدثة متتتن قبتتتل 

 . المؤسسات األمنية

الرقابتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى الستتتتتتتتتجون، . 3.3.2
ودور ومراكتتتتتز التوقيتتتتتف واالحتجتتتتتاز، 

 .الحماية واإليواء

متتتن التقتتتارير المرفوعتتتة علتتتى األقتتتل ستتتنويا  ( عتتتدد)  .41
حتتتتول األوضتتتتتاع فتتتتتي الستتتتتجون ومراكتتتتتز التوقيتتتتتف 

 .واالحتجاز ودور الحماية واإليواء
تنفيتتتذ زيتتتارات إلتتتى الستتتجون ومراكتتتز التوقيتتتف ودور . 1.3.3.2
 .والرعايةالحماية 

 . إعداد تقارير دورية عن زيارات الرقابة. 2.3.3.2
متابعتتتتة عقتتتتد اجتماعتتتتات ولقتتتتاءات واعتتتتداد رستتتتائل ل. 3.3.3.2

حاب الواجتتتتتب متتتتتتن اجتتتتتتل تحستتتتتتين اوضتتتتتاع المراكتتتتتتز متتتتتتع اصتتتتتت
 .االوضاع

 .عدد الزيارات المنفذة .41

عتتتتدد القضتتتتايا التتتتتي يتتتتتم متابعتهتتتتا حتتتتول اوضتتتتاع  .42
متتتن اجتتتل تحستتتين المراكتتتز متتتع اصتتتحاب الواجتتتب 

 .االوضاع
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نسبة الزيادة في عتدد اإلجتراءات  .12
االنضتتتتتتتتتتباطية المطبقتتتتتتتتتتة بحتتتتتتتتتتق 

 .المنتهكين في حقوق اإلنسان

تقتتتتتتتتارير تقصتتتتتتتتي الحقتتتتتتتتائق . 4.3.2
 .معدة ومعممة

دراستتتتتتية  اعتتتتتتداد دراستتتتتتات وتقتتتتتتارير حتتتتتتول حتتتتتتاالت . 1.4.3.2 . عدد تقارير تقصي الحقائق .43
 .النتهاكات جسيمة محل خالف

 .عدد المشاركين في الجلسات لتعميم نتائج التقرير .44 .تعميم ونشر نتائج تقارير تقصي الحقائق. 2.4.3.2

الرقابتتتتتتتتتتتتة المدنيتتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتتى . 2.3.2
 األجهزة األمنية 

تشتتتتتتير مؤسستتتتتتات المجتمتتتتتتع المتتتتتتدني إلتتتتتتى تحستتتتتتن  .42
معرفتهتتتتا فيمتتتتا يتعلتتتتق بتتتتدورها فتتتتي الرقابتتتتة المدنيتتتتة 

 .على األجهزة األمنية

 . توقيع مذكرات تفاهم مع األجهزة األمنية. 1.2.3.2
تتتتتتتتدريب مؤسستتتتتتتات المجتمتتتتتتتع المتتتتتتتدني حتتتتتتتول دور . 2.2.3.2

األجهتتتزة األمنيتتتة متتتن منظتتتور التشتتتريعات الفلستتتطينية والمعتتتايير 
 .الدولية

تقتتتتتتديم االستشتتتتتتارة الفنيتتتتتتة للمؤسستتتتتتات متتتتتتن ختتتتتتالل . 3.2.3.2
الفاعلة في هتذا االئتالفات وورشات العمل والزيارات للمؤسسات 

 .المجال

نستتبة الزيتتادة فتتي عتتدد مؤسستتات المجتمتتع المتتدني   .42
 .على األجهزة األمنيةالتي تقوم بالرقابة المدنية 
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 تعزيز اآلليات الدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان: الهدف االستراتيجي الثالث
 األنشطة الرئيسية المؤشرات المخرجات المؤشرات النتائج المتوسطة األمد

مواقتتتتتتتتف وقتتتتتتتترارات . 1.3
قيتتادات ومؤسستتات دوليتتة 
داعمتتتتتتتتتتة تجتتتتتتتتتتاه حقتتتتتتتتتتوق 

 اإلنسان

عتتتدد القتتترارات التتتتي تتتتم اتخاذهتتتا  .12
من قبل مؤسسات األمم المتحتدة 
بخصتتتتتتتتتتوص انتهاكتتتتتتتتتتات دولتتتتتتتتتتة 
االحتتتتتتتتالل اإلستتتتتتترائيلية وحقتتتتتتتوق 
اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان فتتتتتتتتتتتتتتتتي األراضتتتتتتتتتتتتتتتتي 
الفلستتتتتتتتتتتطينية ختتتتتتتتتتتالل األعتتتتتتتتتتتوام 

2114-2112. 

دور الهيئتتتتة علتتتتى المستتتتتوى . 1.1.3
اإلقليمتتتي والتتتدولي فتتتي مجتتتال حقتتتوق 

 .اإلنسان مفعل

عتتتدد المشتتتاركات متتتع الجهتتتات اإلقليميتتتة  .42
 والدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان  

المشتتتتتاركة بتتتتتالمؤتمرات ولجتتتتتان العمتتتتتل والنشتتتتتاطات للشتتتتتبكات . 1.1.1.3
والشتتتبكة  ICC& APF.)اإلنستتتانالعالميتتتة واإلقليميتتتة والوطنيتتتة لحقتتتوق 

 (.العربية  واألمبودسمان لمنطقة البحر األبيض المتوسط
تقتتتتتديم التقتتتتتارير الستتتتتنوية للشتتتتتبكات اإلقليميتتتتتة والدوليتتتتتة حتتتتتول . 2.1.1.3

 (تقارير شفوية ومكتوبة.)نشاطات وفعاليات الهيئة
المشتتتتتاركة باالجتمتتتتتاع الستتتتتنوي الختتتتتاص بالمتتتتتدراء التنفيتتتتتتذيين . 3.1.1.3
 الوطنية في آسيا والمحيط الهاديللهيئات 

 .تنظيم اجتماعات ولقاءات مع ممثلي الهيئات الدبلوماسية. 4.1.1.3
المشتتتتتاركة فتتتتتي اجتماعتتتتتات مجلتتتتتس حقتتتتتوق اإلنستتتتتان وتقتتتتتديم . 2.1.1.3

المداخالت الخطية والشفوية حول واقع حقوق اإلنسان في منتاطق الستلطة 
 .الوطنية وتحت االحتالل

عتتتتتتدد التوصتتتتتتيات التتتتتتتي تبنتهتتتتتتتا  .12
متتتتتتن مؤسستتتتتات األمتتتتتم المتحتتتتتدة 

مجمتتتل التوصتتتيات المقدمتتتة متتتن 
 .الهيئة

دراستتتتتتتتتات وتقتتتتتتتتتارير معتتتتتتتتتدة . 2.1.3
ومعممتتة حتتول وضتتع حقتتوق اإلنستتان 
فتتتتي فلستتتتطين والمستتتتؤوليات المترتبتتتتة 
علتتتتى دولتتتتة االحتتتتتالل إزاء األراضتتتتي 
المحتلة متن جهتة، ومستؤولية الستلطة 

هتتتا القانونيتتتة الوطنيتتتة لإليفتتتاء بالتزامات
باالستتتتتتتتناد إلتتتتتتتى االتفاقيتتتتتتتات الدوليتتتتتتتة 

 .لحقوق اإلنسان

عتتتتدد الدراستتتتات والتقتتتتارير المعتتتتدة حتتتتول  .42
وضتتتتتع حقتتتتتوق اإلنستتتتتتان فتتتتتي فلستتتتتتطين 
والمستتتتتتتتتؤوليات المترتبتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى دولتتتتتتتتتة 
االحتتتتتتالل إزاء األراضتتتتتي المحتلتتتتتة متتتتتن 
جهتتتتتتتتة، ومستتتتتتتتؤولية الستتتتتتتتلطة الوطنيتتتتتتتتة 
لإليفتتتتتاء بالتزاماتهتتتتتا القانونيتتتتتة باالستتتتتتناد 

 .ى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسانإل

 .متابعة وتوثيق االنتهاكات االسرائيلية. 1.2.1.3
اعتتتداد التقتتتارير الخاصتتتة وضتتتع حقتتتوق اإلنستتتان فتتتي فلستتتطين . 2.2.1.3

والمستتتتؤوليات المترتبتتتتة علتتتتى دولتتتتة االحتتتتتالل إزاء األراضتتتتي المحتلتتتتة متتتتن 
انونيتة باالستتناد إلتى جهة، ومسؤولية السلطة الوطنية لإليفتاء بالتزاماتهتا الق

 . االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وتعميمها
عقتتتتتد لقتتتتتاءات وورشتتتتتات عمتتتتتل لمناقشتتتتتة االنتهاكتتتتتات النمطيتتتتتة . 3.2.1.3

حتتول التوستتع االستتتيطاني واعتتتداءات )والختتروج بمواقتتف موحتتده ومتقاربتته 
اللقتتتاءات وورشتتتات عتتتدد المشتتتاركين فتتتي  .49 (.سكان المناطق ج/ االعتقال االداري/المستوطنين

 .العمل لمناقشة االنتهاكات النمطية
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اإلجتتتتتتتتتتتتتتتتتتراءات الخاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة . 3.1.3

واآلليتتتتتتتتات الدوليتتتتتتتتة غيتتتتتتتتر التعاقديتتتتتتتتة 
 .مفعلة

عدد المتدربين حول االجتراءات الخاصتة  .21
الستتتتتتتتخدامها بشتتتتتتتكل فعتتتتتتتال متتتتتتتن قبتتتتتتتل 

 .الفلسطينيين

تنفيذ تدريبات لفئات مختلفة مثل نشتطاء حقتوق االنستان حتول . 1.3.1.3
 .االجراءات الخاصة الستخدامها بشكل فعال من قبل الفلسطينيين

عقد لقاءات مع صناع القرار والمستؤولين لحتث دولتة فلستطين . 2.3.1.3
لتتتتدعوة المقتتتتررين الخاصتتتتين لألمتتتتم المتحتتتتدة لزيتتتتارة االراضتتتتي الفلستتتتطينية 

 . المحتلة واالطالع على حالة حقوق االنسان عن كثب
رين الخاصتتتتين لألمتتتتم المتحتتتتدة فتتتتي تنفيتتتتذ التعتتتتاون متتتتع المقتتتتر . 3.3.1.3

والياتهم والقيام بمهامهم الموكلة اليهم بتقديم المعلومات والبيانتات والتقتارير 
 .الالزمة لهم ألداء مهامهم

عتتدد المقتتررين الخاصتتين لألمتتم المتحتتدة  .21
التتتتتتذين يتتتتتتزورون االراضتتتتتتي الفلستتتتتتطينية 
المحتلتتتتة واالطتتتتالع علتتتتى حالتتتتة حقتتتتوق 

 .االنسان عن كثب

مصتتتتتتتادقة توقيتتتتتتتع و . 2.3
دولتتتتتتتتتتة فلستتتتتتتتتتطين علتتتتتتتتتتى 
االتفاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتات الدوليتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
وانضتتتمامها إلتتتى الهيئتتتات 

 الدولية

عتتتتدد االتفاقيتتتتات التتتتتي صتتتتادقت  .19
 .عليها دولة فلسطين

حمتتتتتالت ضتتتتتغط ومناصتتتتترة . 1.2.3
منفتتتذة لمصتتتادقة دولتتتة فلستتتطين علتتتى 

 .االتفاقيات الدولية

عتتدد  المشتتاركين فتتي االئتتتالف المشتتكل  .22
 .للحملة

 .تشكيل ائتالفات مع المؤسسات المعنية. 1.1.2.3
 .إعداد التقارير والدراسات الالزمة حول التشريعات. 2.1.2.3
 .تصميم الحمالت. 3.1.2.3
 .تنفيذ الحمالت. 4.1.2.3

( عتتتتدد)عتتتتدد الحمتتتتالت المنفتتتتذة، تشتتتتمل  .23
 .أنشطة

عتتتتتتتتدد الهيئتتتتتتتتات الدوليتتتتتتتتة التتتتتتتتتي  .21
 .انضمت اليها دولة فلسطين

االستشتتتتتتتتاري للهيئتتتتتتتتة التتتتتتتتدور  2.2.3
 .مفعل

عتتتدد المشتتتاركات فتتتي العمليتتتات الوطنيتتتة  .24
 .ذات الصلة بحقوق اإلنسان

تنظتتيم اجتماعتتتات ولقتتاءات وورشتتتات عمتتل متتتع صتتناع القتتترار . 1.2.2.3
 .وتوضيح دور الهيئات الوطنية على المستوى الوطني والدولي

توزيتتتتتتتع مطبوعتتتتتتتات الهيئتتتتتتتة المختلفتتتتتتتة علتتتتتتتى صتتتتتتتناع القتتتتتتترار . 2.2.2.3
ستتات الحكوميتتة ومكاتتتب التمثيتتل والهيئتتات الدبلوماستتية والمؤسستتات والمؤس

 .الحقوقية والهيئات الوطنية الدولية
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الهيئتتتتتتتتتتتة حاكميتتتتتتتتتتتة . 1.4
 .محسنة

مجمتتتتتتتتتتتتتوع تتتتتتتتتتتتتتدخالت مجلتتتتتتتتتتتتتس  .21
المفوضتتتتتتتتتتتتتين لتتتتتتتتتتتتتدى الستتتتتتتتتتتتتلطة 
الفلستتتطينية علتتتى أستتتاس تقتتتارير 
الهيئتتتة الداخليتتتة المتعلقتتتة بأنمتتتاط 
انتهاكتتتتتتتتتتتتات حقتتتتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتتتتان 

 . المختلفة

مجلتتتتتتتتتس المفوضتتتتتتتتتين متتتتتتتتتن . 1.1.4
مراجعتتتتة وتطتتتتوير عمتتتتل الهيئتتتتة بنتتتتاء 
علتتتتتى معتتتتتايير عاليتتتتتة متتتتتن الشتتتتتفافية 

 والمساءلة  

ن مختصتتتين متتتن مفوضتتتي 3علتتتى األقتتتل  .22
مكتتتتتتتتتتب التنفيتتتتتتتتتذي  يحملتتتتتتتتتون ملفتتتتتتتتتات 

 (.المناطق/ المواضيع)متخصصة 

 . مراجعة مسودة قانون الهيئة. 1.1.1.4
 . توفير معلومات دورية حول أوضاع حقوق اإلنسان. 2.1.1.4
تطوير دليل سياسات والتوجهات العامة المتعلقتة بالهيئتة ودور . 3.1.1.4

ى السياستتية اإلعالميتتة، العالقتتة ويشتتمل علتت)مجلتتس المفوضتتين فتتي ذلتتك، 
متتتع المؤسستتتات الرستتتمية، والعالقتتتة متتتع مؤسستتتات المجتمتتتع المتتتدني، دور 
المشتتتورة والنصتتتح لصتتتانعي القتتترار، القتتترارات بقتتتانون والتشتتتريعات الصتتتادرة 

 .(.  الخ... عن كتلة اإلصالح والتغيير في قطاع غزة
عقتد جلستات لمراجعتة متدى تنفيتذ السياستات والتطتور فتي أداء . 4.1.1.4

 . الهيئة
 (High Level Dialogue)تنظتتيم حتتوار عتتالي المستتتوى . 2.1.1.4

لمجلتتس المفوضتتين بالتعتتاون متتع منتتتدى آستتيا والمحتتيط الهتتادي بخصتتوص 
 . دور ومهام الهيئات الوطنية ومهام المفوضين

لمجلتتتتتتتس المفوضتتتتتتتين لنقاشتتتتتتتها تحضتتتتتتتير دراستتتتتتتات منتظمتتتتتتتة . 2.1.1.4
  (portfolio)ومتابعتها من قبل المفوض المتخصص في المجال المحدد 

 تطوير نظام معلومات وتقارير حول أداء الهيئة. 2.1.1.4

مجلتتتتس المفوضتتتتين علتتتتى اطتتتتالع واستتتتع  .22
بتتتتتتتتدور ومهتتتتتتتتام المفوضتتتتتتتتين والمعتتتتتتتتايير 

 .المنظمة لعمل الهيئات الوطنية

عتتام المفتتوض مجمتتوع تتتدخالت ال .22
للهيئتتتتتتة لمتابعتتتتتتة قضتتتتتتايا حقتتتتتتوق 
اإلنستتتان متتتع مستتتؤولي الحكومتتتة 

 . ةوالمستويات السياسية المختلف
عضتتتتتوية مجلتتتتتس مفوضتتتتتي . 2.1.4

 الهيئة واضحة

أعضاء مجلتس المفوضتين معينتون وفتق  .22
النظتتام التتداخلي ويمثلتتون كافتتة قطاعتتات 

 وشرائح المجتمع الفلسطيني

العضتتتتوية وفتتتتق النظتتتتتام تشتتتتكيل اللجنتتتتة االستشتتتتارية الختيتتتتتار . 1.2.1.4
 .الداخلي

التنستتتيب المنتتتتظم ألعضتتتاء مجلتتتس المفوضتتتين وفتتتق المعتتتايير . 2.2.1.4
 .واآللية المعتمدة في النظام الداخلي

تشير مؤسسات المجتمتع المتدني  .23
إلتتتى معتتترفتهم بالمعتتتايير وآليتتتات 

 .العضوية لمجلس المفوضين
نستتتبة الزيتتتادة فتتتي عتتتدد الملفتتتات  .24

مجلتتتتتس  التتتتتتي يتابعهتتتتتا اعضتتتتتاء
 .المفوضين
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البتتترامج والعمليتتتات . 2.4
 .فاعلة

نستتتتتبة رضتتتتتا الفئتتتتتات المستتتتتتهدفة  .22
حول تدخالت وبرامج الهيئتة فتي 

 .مجال حقوق اإلنسان

ادلتتتة عمتتتل لوظتتتائف الهيئتتتة . 1.2.4
 الرئيسية مطورة 

عتتتتتتتدد االنشتتتتتتتطة التتتتتتتتي يتتتتتتتتم تطتتتتتتتوير او  .22
 .مراجعة وتعديل ادلة عملها سنويا  

اجتتتتراءات ونمتتتتتاذج األنشتتتتطة الحاليتتتتتة لجميتتتتتع مراجعتتتتة وتقيتتتتتيم . 1.1.2.4
 .وظائف الهيئة

 . اقتراح اجراءات ونماذج معدلة. 2.1.2.4
 .مراجعة دورية إلجراءات العمل. 3.1.2.4

التقارير السنوية تشمل معلومتات  .22
واضتتحة حتتول متتدى التقتتدم تجتتاه 
تحقيتتتق النتتتتائج متوستتتطة المتتتدى 

 .والمخرجات

بنتي نظام الرقابتة والتقيتيم الم. 2.2.4
 على النتائج منفذ 

تنفيتتتتتتذ جميتتتتتتع انشتتتتتتتطة الرقابتتتتتتة والتقيتتتتتتتيم  .29
 .المنصوص عليها في النظام

 .تطوير نظام الرقابة والتقييم. 1.2.2.4
 .تدريب طاقم الهيئة على تنفيذ نظام الرقابة والتقييم. 2.2.2.4
 .جمع المعلومات حول النظام بشكل دوري 3.2.2.4
 .وسلسلة النتائج بشكل سنويمراجعة دورية للنظام . 4.2.2.4
 تقييم شامل لمحاور العمل كل سنتين مرة. 2.2.2.4

المصتتادر الداخليتتتة . 3.4
للهيئتتة معتتززة تجتتاه رستتالة 

 .  وأهدافها

الموظفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون، والممولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون  .22
والمستهدفون يشيروا التى وضتوح 
سياستتتتتتتتتتات واجتتتتتتتتتتراءات العمتتتتتتتتتتل 

 .المعمول بها في الهيئة

الهيئتتتتتتتة محكومتتتتتتتة بأنظمتتتتتتتتة . 1.3.4
ئح تحقتتتتتتتتتتق مبتتتتتتتتتتادئ الشتتتتتتتتتتفافية ولتتتتتتتتتوا

 والمسائلة

 .عدد األنظمة المحدثة والمعمول بها .21
 .مراجعة النظام الداخلي للهيئة. 1.1.3.4
 .مراجعة الهيكلية. 2.1.3.4
 .مراجعة نظام تقييم الموظفين. 3.1.3.4
 . تطوير وتحديث دليل اإلجراءات اإلدارية والمالية. 4.1.3.4
الرواتتتب ومستتتحقات المتتوظفين المتعلقتتة إعتتداد مقترحتتات لستتلم . 2.1.3.4

 .(الخ..بغالء المعيشة وسعر صرف الدوالر، والمكافئات
 .تطوير مدونة سلوك الهيئة. 2.1.3.4
تعمتيم السياستات العامتة، واستتتراتيجيات العمتل وقترارت مجلتتس . 2.1.3.4

المفوضتتتتين وكافتتتتة القتتتترارات والتعليمتتتتات اإلداريتتتتة واإلجرائيتتتتة علتتتتى طتتتتاقم 
 .الهيئة

 .الكادر ملتزم في العمل حسب األنظمة .21

عدد الموظفين الذين يشيروا إلتى  .22
تطور مهني في مجاالت محتددة 
مرتبطتتتتتتتة فتتتتتتتي عملهتتتتتتتم كنتيجتتتتتتتة 
للتتتدريب والتوجيتته التتذين حصتتلوا 

 .عليه

تقريتتتتتتتتتتتتتتر حتتتتتتتتتتتتتتول قتتتتتتتتتتتتتتدرات . 2.3.4
المصتتادر البشتتترية تجتتاه ادائهتتتا يجتتتدد 

 كل سنتين مرة

خطتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتدريب مبنيتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتى دراستتتتتتتتتة  .22
االحتياجتتتتتتتات التدريبيتتتتتتتة تشتتتتتتتمل جميتتتتتتتع 

 .الموظفين وملتزم بها 

 .تقييم سنوي لألداء الوظيفي. 1.2.3.4
تقيتتتيم ستتتنوي لالحتياجتتتات التدريبيتتتة المبنيتتتة علتتتى تقيتتتيم األداء . 2.2.3.4
 الوظيفي 
وضتتع خطتتة لبنتتاء القتتدرات التدريبيتتة للهيئتتة بشتتكل عتتام ولكتتل . 3.2.3.4

 .موظف وفق تقييم االحتياجات
نسبة الزيادة فتي رضتا المتوظفين  .29

حتتتتتول انتمتتتتتاء والتتتتتروح االيجابيتتتتتة 
جميتتع المتتوظفين فتتي الهيئتتة . 3.3.4

مدربون في المهتارات اإلداريتة والفنيتة 
عتتتتدد االيتتتتام التدريبيتتتتة التتتتتي شتتتتارك فيهتتتتا  .23

 .الموظفين
عقتتتتتد تتتتتتدريب فتتتتتي مجتتتتتال قتتتتتراءة التشتتتتتريعات والسياستتتتتات متتتتتن . 1.3.3.4
 حقوقيمنظور 
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 األنشطة الرئيسية المؤشرات المخرجات المؤشرات النتائج المتوسطة األمد
عتتتتتتتتدد المتتتتتتتتوظفين التتتتتتتتذين شتتتتتتتتاركوا فتتتتتتتتي  .24 التي تلزم .لطاقم الهيئة

 . التدريب
 عقد تدريب حول استخدام اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان. 2.3.3.4
عقتتتتتد تتتتتتدريب فتتتتتي مجتتتتتال وضتتتتتع مؤشتتتتترات خاصتتتتتة للحقتتتتتوق . 3.3.3.4

االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة والثقافيتتتتة للفئتتتتات المستضتتتتعفة وتحليلهتتتتا استتتتتنادا  
 .على النهج المبني على الحقوق

 اإلحصائيةعقد تدريب في مجال الدراسات . 4.3.3.4
عقتتد تتتدريب فتتي مجتتال تحليتتل انمتتاط االنتهاكتتات باطتتار التتنهج . 2.3.3.4
 الحقوقي

عقتتتد تتتتدريب فتتتي مجتتتال اإلدارة المبنيتتتة علتتتى النتتتتائج والرقابتتتة . 2.3.3.4
 .والتقييم

 .عقد تدريب في اللغة االنجليزية. 2.3.3.4
 .عقد تدريبات خارجية في مجاالت معينة. 2.3.3.4

نستتتتتتبة رضتتتتتتا المتتتتتتوظفين عتتتتتتن التتتتتتتدريب  .22
 .المقدم

نستتبة الزيتتادة فتتي عتتدد الممتتولين  .31
 .  في نهاية كل عام

طتتتتاقم الهيئتتتتتة يحصتتتتتل علتتتتتى  4.3.4
 staff)االهتمتتام والرعايتتة المناستتبة 

care)   

عتتدد الجلستتات المنفتتذة لتعزيتتز العالقتتات  .22
عقتتتتد خلتتتتوة ستتتتنوية، رحتتتتالت ولقتتتتاءات اجتماعيتتتتة تعتتتتزز متتتتن . 1.4.3.4 .الداخلية

 .العالقات الداخلية
تخصتتتيص جلستتتات تفريتتتس نفستتتي للطتتتاقم الميتتتداني علتتتى وجتتته . 2.4.3.4
 (.ventilation sessions)التحديد 

 .تطوير نظام حوافز. 3.4.3.4

يشتتتير طتتتاقم الهيئتتتة إلتتتى أن بيئتتتة العمتتتل  .22
صتتتتتتتتتحية  وايجابيتتتتتتتتتة ومحفتتتتتتتتتزة للعمتتتتتتتتتل 

للعالقتتتتتتتتتتتتتتتات االجتماعيتتتتتتتتتتتتتتتة وداعمتتتتتتتتتتتتتتتة 
 .واإلنسانية في المؤسسة

استتتتتدامة المصتتتتادر الماليتتتتة . 2.3.4
 للهيئة

عتتتدد العالقتتتات الجديتتتدة التتتتي تتتتم فتحهتتتا  .22
 .مع مؤسسات محتملة للتمويل

 وضع استراتيجية تمويلية للهيئة . 1.2.3.4
 .فتح عالقات تمويل جديدة. 2.2.3.4
الفلستطينية لضتمان تحويتل مستاهمات عقد لقاءات مع السلطة . 3.2.3.2

 .السلطة بانتظام
عقتتتتتد جلستتتتتات حتتتتتوار متتتتتع تجمتتتتتع الممتتتتتولين، وضتتتتتمان تتتتتتدفق . 4.2.3.2

 المعلومات بشكل منتظم
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