قانون الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

رقم ( )3لسنة 0212م

بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة  3002وتعديالته والسيما المادة ( )23منه,
وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي ,السيما المادة ( )13منه,
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 3030/8/31م,
ً
ن
ن
وبعد أن أصبح القانو مصد اًر بقوة المادة ( )13من القانو األساسي المعدل لسنة  3002وتعديالته,
بسم هللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني

صدر القانون التالي:

تعريفـات
مادة ()1
السلطة :السلطة الوطنية الفلسطينية.

الهيئة :الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.

المجلس :مجلس إدارة الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.

الرئيس :رئيس مجلس إدارة الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.

المدير :المدير التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.
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وبعد اإلطالع على القرار الرئاسي رقم ( )95لسنة ,3551

مادة ()0
التأسـيــس

 .3تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تُسمى "الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان".
 .3ترتبط الهيئة بالمجلس التشريعي وتكوون مسووولة أماموه ,ويووون لهوا شخصوية اعتباريوة ,وتتمتوا باالسوتقاللية فوي
ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.

 .2يوون للهيئة مقر دائم في مدينة القدس ومقر موقت في ووٍ مون مودينتي رام هللا و،ووة ,ولهوا الحوت فوي فوتح فوروع
 .1تتمتووا الهيئووة باإلعفوواءات والتسووهيالت الممنوحووة للووو اورات والهيئووات الحووميووة وأيووة إعفوواءات أخوورى تموونح بموجووب
القانون.

أهداف الهيئة
مادة ()3
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أخرى في المحافظات وافة.

تهدف الهيئة إلى:

 .1ضمان احترام حقوق اإلنسان وحمايتها وتعويوها في فلسطين.

 .2حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون األساسي.
 .2ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان وتنميتها والحفاظ على قيمها.
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مهام الهيئة
للهيئة في سبيٍ تحقيت أهدافها القيام بما يلي:

مادة ()4

 -3وضا الخطط الالومة لتعويو حماية حقوق اإلنسان وتنميتها في فلسطين.

السبٍ الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها.
 -2رصد التجاووات واالعتداءات على حقوق اإلنسان وحرياته ,واقتراح ُ
 -1إعداد التقارير الدورية والخاصة في شأن حقوق اإلنسان وحرياته.
 -9التعاون ما المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بحماية حقوق اإلنسان وحرياته.
 -6تعويو الوعي والثقافة بحقوق اإلنسان وحرياته.

مادة ()5
إدارة الهيئة

 -3يوون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وثالثة عشر عضواً من الشخصيات العامة.
 -3يصوودر ق ورار عوون المجلووس التش وريعي بتشووويٍ مجلووس إدارة الهيئووة ويشوومٍ الق ورار الحقوووق الماليووة ل ورئيس وأعضوواء
المجلس.

 -2مدة المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد وال يجوو أن تمتد والية رئيس المجلس ألكثر من دورتين متتاليتين.
 -1يشترط في أعضاء المجلس ما يلي:
أ -أن يوون فلسطينيا.
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 -3تقديم المشورة للجهات المعنية في السلطة في المسائٍ المتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته.

ب -أن يوون من ذوي الكفاءة واالختصاص.

ج -أن يوون من المشهود له بالنواهة وحسن السمعة.

د -أال يوووون قوود صوودر بحقووه حوووم قطعووي موون محومووة مختصووة فووي جنايووة أو جنحووة مخلووة بالشوور أو األمانووة أو
جريمة من جرائم األموال.

 -9إضافة لما ورد في الفقرة ( )1أعاله ُيشترط فيمن ُيعين رئيساً أو نائباً للرئيس ما يلي:
أ .أن يوون فلسطينياً من أبوين فلسطينيين وال يتمتا بأية جنسية أخرى.
 -6للمجلس التشريعي نوع الثقة عن المجلس أو رئيسه أو أي من أعضائه باأل،لبية المطلقة.
مادة ()6

يجتمووا المجلووس بوودعوة موون رئيسووه أو نائبووه فووي حووال ،يابووه مورة وووٍ شووهر أو بطلووب موون ثلووث أعضووائه ولمووا دعووت الضوورورة

إلوى ذلووو ,ويووون اجتماعووه صوحيح ًا بحضووور ثلثوي أعضووائه ,وتصودر توصووياته باأل،لبيوة المطلقووة للحاضورين وعنوود التسوواوي
في األصواتُ ,يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

عدد الوقائع ()77

ب .أال يقٍ عمره عن أربعين سنة.

مادة ()7

يج وووو للمجل ووس أن ي وودعو لحض ووور اجتماعات ووه م وون يو وراه مناس ووباً م وون الخبو وراء المختص ووين و،ي وورهم لالس ووتعانة بو ورأيهم,
والمشاروة في مناقشات المجلس ,دون أن يوون لهم الحت في التصويت.
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مادة ()8

للمجلس أن ُيشوٍ من بين أعضائه أو من ،يرهم من الفنيين والمختصوين لجانواً فرعيوة أو مجموعوات عموٍ لد ارسوة أي
من الموضوعات المتعلقة باختصاصات الهيئة وترفا توصياتها للمجلس.
مادة ()9
ُ .3يعين المدير التنفيذي بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
ُ .3يعين المجلس عدداً وافياً من الموظفين لتموين الهيئة من القيام بمهامها بتنسيب من الرئيس.
 .2تُطبت أحوام قانون الخدمة المدنية وتعديالته بشأن موظفي الهيئة.
مادة ()12

موازنة الهيئة ومواردها

تكووون للهيئووة مواونووة مسووتقلة تشووتمٍ علووى إيراداتهووا ونفقاتهووا ,وتبوودأ السوونة الماليووة للهيئووة مووا بدايووة السوونة الماليووة للسوولطة
وتنتهي بنهايتها.
 -3تتكون موارد الهيئة من:

مادة ()11

أ -االعتمادات التي تخصص للهيئة في المواونة العامة للسلطة.
ب -اإلعانات والتبرعات والمنح والهبات والوصوايا ،يور المشوروطة التوي تقورر الهيئوة قبولهوا بأ،لبيوة ثلثوي أعضواء

المجلس.
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موظفو الهيئة

 - 3ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوو الوطنية .
 -2يراعى ترحيٍ الفائض من هذا الحساب في نهاية وٍ سنة مالية إلى مواونة الهيئة للسنة التالية.
مادة ()10

ترفا الهيئة حسابها الختامي إلى المجلس التشريعي خالل ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
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مادة ()13
أحكـام ختامية و انتقالـية

تتعوواون الووو اورات واألجه ووة الحووميووة والهيئووات والموسسووات العامووة مووا الهيئووة وتقوودم لهووا المعلومووات والبيانووات الالومووة
ألداء مهامها.
تقدم الهيئة تقاريرها لكٍ من رئيس السلطة والمجلس التشريعي.
مادة ()15

تصدر الهيئة نظامواً داخليواً لتنظويم العموٍ بهوا يشومٍ الجوانوب اإلداريوة والماليوة لعموٍ الهيئوة وشوئون المووظفين التوابعين

لها.

مادة ()16

تضا الهيئة الالئحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بقرار عن المجلس التشريعي.
مادة ()17

تووول ممتلكووات الهيئووة المسووتقلة لحقوووق اإلنسووان المنشووأة بموجووب القورار الرئاسووي رقووم  95لسوونة 3551م ووافووة أصووولها
وحساباتها المالية إلى الهيئة المنشأة بمقتضى أحوام هذا القانون.

ُيلغى وٍ ما يتعارض ما أحوام هذا القانون.

مادة ()18
مادة ()19
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مادة ()14

علووى الجهووات المختصووة وافووة -وووٍ فيمووا يخصووه -تنفيووذ هووذا القووانون ويعمووٍ بووه موون توواريخ صوودوره وينشوور فووي الجريوودة
الرسمية.
صدر بتاريخ  3030 / 5 / 31ميالدية
الموافت  /39شوال  3123/هجرية
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رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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