
نبذة تعريفية
الرسمية  الوطنية  املؤسسة  هي  املظالم«  »ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة 
املُكرسة لدعم حقوق املواطنني الفلسطينيني. وتتمتع بالعضوية الكاملة يف التحالف 
العاملي للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان )GANHRI(. كما أنها عضو يف منتدى 
املظـالم  أمنـاء  الوطنية حلقوق اإلنسان، ورابطـة  للمؤسسات  الهادئ  آسيا واحمليط 

ملنطقـة البحـر األبيض املتوسط. 
وقد أُنشئت الهيئة مبوجب مرسوم رئاسي َصدر يف 30 أيلول/ 1993 ونُشر يف العدد 
59 لسنة 1995 يف اجلريدة الرسمية الفلسطينية. وبدأت الهيئة عملها يف مطلع عام 
1994، وأُخضعت، الحقاً، حتت املادة 31 من القانون األساسي الفلسطيني الذي ينص 
على أن »تنشأ جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان مبوجب القانون الذي يُحدد تشكيلها 
ومهامها واختصاصاتها القضائية«. وتُقدم الهيئة تقاريرها إلى رئيس السلطة الوطنية 
واملجلس التشريعي الفلسطيني«. ومتاشياً مع املرسوم الرئاسي لعام 1995، وضعت 

الهيئة نظامها الداخلي الذي يضمن استقالليتها ووظائفها الفّعالة. 

الرؤية
مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة واملساواة وحُتترم فيه احلريات العامة 

وحقوق االنسان لتصبح جزًء من نسيجه الثقايف.

الرسالة
تسعى الهيئة كمؤسسة فلسطينية وطنية دستورية تُعنى بحقوق اإلنسان إلى حماية 
والتشريعات  الفلسطيني،  األساسي  القانون  إلى  استناداً  اإلنسان  حقوق  وتعزيز 
الوطنية، وإعالن االستقالل، واملعايير الدولية حلقوق اإلنسان، وذلك باالرتكاز إلى 
املنهج القائم على حقوق اإلنسان، وتقوم الهيئة برصد احترام حقوق اإلنسان  وتوثيق 

انتهاكات حقوق اإلنسان  بهدف خلق مجتمع دميقراطي ومتسامح.

القيم األساسية
تتبنى الهيئة وتطبق مجموعة من القيم اخلاصة بها واملتأصلة يف برامجها وأنشطتها، 
الهيئة  أال وهي املصداقية والنزاهة واملساءلة والسرية والتسامح واملساواة. وتلتزم 

بقيمها هذه والتي ترجمتها هذه إلى مدونة للسلوك املهني.

المسؤوليات والمهام
الهيئة حتددت  ومهام  فإّن مسؤوليات   ،1995 عام  الصادر  الرئاسي  للمرسوم  وفقاً 
التشريعات  قبل  من  اإلنسان  حقوق  صون  متطلبات  حتقيق  وضمان  »مبتابعة 
والوكاالت  الدوائر  مختلف  مهام  وكذلك  واللوائح،  القوانني  فيها  مبا  الفلسطينية 
نطاق  وميتد  الفلسطينية«.  والتحرير  ومنظمة  فلسطني  لدولة  التابعة  واملؤسسات 
عمل الهيئة ليشمل تغطية إساءة استخدام حقوق اإلنسان، وشكاوى املواطنني بشأن 
القانوني،  الوعي  التنفيذية، ونشر  السلطات  ترتكبها  التي  اإلنسان  انتهاكات حقوق 
وتراقب الهيئة أيضاً التشريعات الوطنية والسياسات العامة، وتعمل على مواءمتها مع 

املعايير الدولية حلقوق اإلنسان. 
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