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خارطة نظام معاجلة الشاكوى يف فلسطني

شكر وتقدير
يتقدم مركز حنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFجبزيل الشكر والتقدير لملؤسسات اليت ساعدت عىل توفري
املعلومات الالزمة إلعداد هذا التقرير ،أو سامهت يف مراجعة املسودات األولية من التقرير .ومن هذه املؤسسات:
•

اإلدارة العامة للشاكوى يف جملس الوزراء

•

دائرة الشؤون القانونية ودائرة شؤون احملافظات يف مكتب الرئيس

•

املجلس الترشييع الفلسطيين

•

اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان

•

ديوان الرقابة املالية واإلدارية

•

هيئة ماكحفة الفساد

•

وزارة الداخلية

•

جهاز الرشطة الفلسطينية

•

جهاز املخابرات العامة

•

جهاز االستخبارات العسكرية

•

جهاز األمن الوقايئ

•

قوات األمن الوطين
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املقدمة
• معاجلة املسؤولني احلكوميني للشاكوى واليت ينظر
إلهيا عىل أهنا غري عادلة أو تعيق حل الشاكوى.

إن وجود آليات للشاكوى يساعد املواطنني عىل التبليغ عن
حاالت سوء املعاملة وإساءة استخدام السلطة .مكا أن وجودها
يساعد املؤسسات احلكومية يف احلصول عىل تغذية راجعة
من املواطنني حول األمعال اليت تقوم هبا واإلجراءات اليت
تتخذها .وبالتايل تشلك هذه اآلليات فرصة نادرة لالتصال
وتبادل املعلومات بني املواطنني وحكومهتم أو أجهزهتم
األمنية .ومن خالل استقبال الشاكوى الفردية ومعاجلهتا
والتحقيق فهيا ،يساعد نظام الشاكوى يف منع انهتااكت
حقوق اإلنسان ،والقضاء عىل سوء املامرسة ،ويهسم يف
تعزيز احلمك الرشيد بشلك عام.

هذا وي ّ
مكل نظام الشاكوى يف معله النظام القضايئ ،وال
حيل حمله ،مكا ال ينبيغ أن تتداخل صالحيات لكا النظامني.
فبيمنا ميكن للنظام القضايئ إصدار العقوبات وفرض حل
لرفع الظمل ،فيف األغلب ال يمتتع نظام الشاكوى بسلطات
تتجاوز قرارات املؤسسة املعنية .2إال أنه من األهسل لملواطن
أن يتوجه إىل نظام الشاكوى لسببني:
.1

ملاذا تعد آليات الشاكوى اخلاصة بالقطاع
األمين مهمة؟

اخلدمات اليت يقدمها نظام الشاكوى يه جمانية بشلك
عام؛

.2

ميكن لملواطن أن يتجه إىل نظام الشاكوى بنفسه
مبارشة من أجل معاجلة قضيته.

تعد املساءلة من العنارص الرئيسة للحمك الرشيد يف القطاع
األمين .وتعترب األجهزة األمنية اليت تستقبل شاكوى مواطنهيا
وتستجيب هلا أكرث فاعلية ،وأكرث احرتاما حلقوق اإلنسان،
وأقل عرضة الرتاكب انهتااكت متس هذه احلقوق.

يوحض اجلدول  1أمثلة حول القضايا اليت يمت معاجلهتا
باللجوء إىل آليات الشاكوى أو عن طريق احملمكة:

مكا ميكن أن توفر آليات الشاكوى الفعالة فرصة آمنة
لملواطنني واملستفيدين يف إبداء خماوفهم املرشوعة حول
القطاع األمين .وميكن أن تؤدي هذه املخاوف إىل حتسينات
حقيقية عىل اخلدمات اليت يقدمها القطاع األمين .وبالتايل
فإن وجود آليات فعالة للشاكوى تفيد لكا من الدولة واملواطن.
عادة ،تتلىق آليات الشاكوى طلبات تتعلق مبا ييل:
• أي معل أو امتناع عن معل أو قرار يعترب ظاملا ،أو غري
قانوين ،أو خاطئ؛
• إماكنية احلصول عىل املعلومات ،عىل سبيل املثال:
تأثري املشاريع ،واإلجراءات اخلاصة باملشرتيات،
وقضايا املوارد البرشية ،والعالقات مع امجلهور ،وما
إىل ذلك1؛
• أي جانب من جوانب التخطيط والتنفيذ اخلاصة
باملشاريع احلكومية أو أثرها؛
1

يف فلسطني ،ال يوجد هناك قانون للحصول عىل املعلومات (ولكن،
حىت تارخي نرش هذا التقرير ،هناك مسودة قانون حول احلق يف
احلصول عىل املعلومات عرضت عىل جملس الوزراء) .وبالتايل ،ال
يتعامل نظام الشاكوى يف فلسطني مع الشاكوى املتعلقة هبذا احلق.

2

6

يف فلسطني ،حيدد قرار جملس الوزراء بنظام الشاكوى رمق  6لسنة
 2009وبوضوح العالقة ما بني نظام الشاكوى والنظام القضايئ،
فهو ينص عىل أنه من غري املمسوح جلهات معاجلة الشاكوى اليت
ينظم معلها أن تتلىق شاكوى منظورة أمام القضاء.
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آليات الشاكوى

السلطة القضائية

التأخري يف إصدار جواز سفر جديد

مصادرة جواز السفر بطريقة غري قانونية

اآلثار االجمتاعية أوالبيئية النامجة عن مرشوع حكويم

مرشوع حكويم أوقع رضرا شديدا بصحتك أو مبمتلاكتك،
وجيب أن يمت تعويضك مقابل تلك األرضار

ترصف الرشيط معك بطريقة فظة أو مهينة

ترصف الرشيط معك بطريقة عنيفة ،أو مسيئة ،أو بطريقة
إجرامية بشلك واحض

قضية موارد برشية (تتعلق مبوظف)

فصل غري قانوين من منصب حكويم

رفض إتاحة اإلماكنية للوصول إىل املعلومات (وثائق حكومية ،منع الوصول إىل املعلومات بشلك غري قانوين
وما إىل ذلك)

نظام معاجلة الشاكوى يف فلسطني

الغربية 3يف حتسني النظام احلايل للتعامل مع شاكوى
املواطنني.

يلعب نظام الشاكوى يف فلسطني دورا «أكرب من املعتاد»
يف النظام الرقايب الفلسطيين ،حيث جيب أن يكون الدور
الرقايب الرئيس مناطا بالربملان .ولكن ،وبسبب غياب الدور
الفاعل لملجلس الترشييع الفلسطيين منذ العام  ،2007بدأ
املواطنون يلجأون بشلك أكرب إىل نظام الشاكوى.

ومؤخرا ،قام الرشاكء بتلكيف مركز جنيف ( )DCAFمهمة
دمع تشكيل فريق معل يضم اكفة مستويات آليات الشاكوى
املوجودة ،باإلضافة إىل حفص آليات التنسيق املوجودة
بني هذه اجلهات .ومتثلت اخلطوة األوىل للقيام هبذه املهمة
يف تكوين فهم واحض لآللية اليت يعمل هبا النظام احلايل،
واملؤسسات املنخرطة فيه ،والنصوص القانونية أو التنظميية
اليت تعمتد علهيا تلك املؤسسات يف معلها.

ويعاين هذا نظام معاجلة الشاكوى يف فلسطني من تعقيد غري
اعتيادي ،فهناك عدد كبري من مؤسسات خمتلفة هبا وحدات
شاكوى تقوم عادة مبهام عديدة وواسعة ،وتمتتع بصالحيات
تتضارب مع بعضها البعض .وبالتايل ،هناك آليات شاكوى
عديدة موجودة عىل خمتلف املستويات تتوىل مهمة معاجلة
الشكوى ذاهتا .تقريبا ،هناك وحدة شاكوى واحدة عىل األقل
داخل لك وزارة وجهاز أمين ،مع وجود تنسيق ضعيف فميا
بيهنا .باإلضافة إىل ذلك ،هناك وحدات أخرى داخل هذه
املؤسسات تقوم مبعاجلة الشاكوى ،مثل الدوائر القانونية أو
وحدات الرقابة الداخلية.

.1

وعالوة ذلك ،يعاين اإلطار القانوين النامظ آلليات الشاكوى
من عدم الوضوح ،مكا ال يوفر لوحدات الشاكوى السلطات
الالزمة (لفرض قراراهتا عىل سبيل املثال).

تزويد املواطنني الفلسطينيني باملعلومات ذات الصلة
حول املؤسسات املوجودة اخلاصة مبعاجلة الشاكوى،
وأساهسا القانوين و صالحياهتا؛

.2

تزويد األطراف الفلسطينية ذات العالقة املشاركة يف
إصالح نظام معاجلة الشاكوى بنظرة عامة وشاملة
حول نظام الشاكوى الفلسطيين ،ونقاط قوته ،و نقاط
التشابك ،وأوجه القصور احملمتلة فيه.

قام مركز جنيف ( )DCAFجبمع البيانات اليت يتناوهلا هذا
التقرير مبساعدة جملس الوزراء ،واكفة آليات الشاكوى
املتعلقة بالقطاع األمين ،مبا يف ذلك تلك اآلليات املوجودة
لدى املجمتع املدين واإلعالم .ويستعرض هذا التقرير وبشلك
شامل خارطة نظام الشاكوى القانونية واملؤسساتية .4ويسىع

هذا التقرير إىل حتقيق هدفني رئيسني مها:

ونتيجة لتلك األسباب جممتعة ،غالبا ما تبىق شاكوى
املواطنني الفلسطينيني املتعلقة بقضايا أساسية واليت
تتناول حقوق اإلنسان ،أو سوء اإلدارة ،أو سوء استخدام
السلطة ،دون حل .وهذا يؤدي يف هناية املطاف إىل عدم
ثقة املواطنني بالسلطات ،ويعمق الفجوة بني املواطنني
الفلسطينيني وحكومهتم.

3

4

اهلدف من هذا التقرير
منذ عام  ،2009ساعد مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة ( )DCAFالسلطات الفلسطينية يف الضفة
7

بسبب صعوبة الوصول إىل قطاع غزة ،مل يمتكن مركز جنيف
( )DCAFمن استمكال نفس العملية داخل قطاع غزة .لذلك ،يتناول
هذا التقرير تلك اآلليات املوجودة يف الضفة الغربية فقط.
يتضمن النظام القضايئ الفلسطيين آليات داخلية خاصة به ملعاجلة
الشاكوى اليت يتلقاها .ومع ذلك ،ال تدخل هذه اآلليات مضن النطاق
احملدد هلذا التقرير لتجنب أي التباس بني نظام الشاكوى والنظام
القضايئ.

تقدمي شكوى يف النظام الفلسطيين
الوزارية املوجودة فهيا .وباملثل ،إذا اكنت الشكوى ضد
مكتب احملافظ أو أي خشص أو مؤسسة تابعة له ،قد
جيد املشتيك أن التوجه لملوظف املسؤول عن معاجلة
الشاكوى يف مكتب احملافظ أكرث جدوى.

إذا ما أراد فلسطيين تقدمي شكوى ،فإن هناك عدد كبري من
وحدات الشاكوى اليت ميكنه أن خيتار مهنا .وميكن أن ينظر
إىل وجود العديد من املؤسسات اليت تتعامل مع الشكوى
كأمر إجيايب ،حيث ميتلك عدد قليل من الدول يف املنطقة أو
خارجها مثل عدد وحدات الشاكوى املوجودة يف فلسطني.
إال أن هذا التعدد خيلق ارتبااك ،ويف كثري من األحيان ،ال
توجد معايري واحضة ترشد املواطن إىل وحدة الشاكوى
اليت يتوجب هيلع اللجوء إلهيا (انظر اخلريطة  .)1ونتيجة
لذلك ،عادة ما يقوم الفلسطينيون بتقدمي الشكوى ذاهتا إىل
مؤسسات متعددة أمال يف أن تحجن إحداها يف معاجلة
الشكوى .ويف هناية املطاف ،من املرحج أن تؤدي زيادة العبء
الناجتة إىل متييع املسؤوليات وضعف املساءلة.
وقد الحظ مركز جنيف ( )DCAFأن اختيار املواطنني لملؤسسة
اليت يقدمون شكوامه إلهيا يكون اعمتادا عىل املعايري التالية:
.1

املؤسسة املسؤولة عن السلوك اخلاطئ املشتبه
به :عىل سبيل املثال ،إذا مت توجيه شكوى ضد وزارة
معينة ،فغالبا ما خيتار املواطنون التوجه إىل الوحدة

8

.2

مدى ثقة املواطنني باملؤسسة اليت تعاجل
الشكوى :يف كثري من احلاالت ،ال يثق املواطنون
بقدرة املؤسسة عىل حل الشكوى .ولذلك ،فإهنم
يقدمون نفس الشكوى إىل العديد من املؤسسات،
آملني يف زيادة فرصة حل شكوامه .ومه يقومون بذلك
إما مبارشة أو بوساطة طرف ثالث ،كأفراد املجمتع
املؤثرين ،وأعضاء املجلس الترشييع الفلسطيين،
واهليائت العامة املستقلة ،ومنمظات املجمتع املدين أو
وسائل اإلعالم.

.3

قرب املؤسسة اليت تعاجل الشكوى :مبا أن
مؤسسات معاجلة الشاكوى غري موجودة يف مجيع
احملافظات ،قد يكون عىل املواطنني التوجه إىل
املؤسسة الوحيدة املتاحة يف حمافظهتم أو بلديهتم.

خارطة نظام معاجلة الشاكوى يف فلسطني

خارطة  :1الطرق املتعددة لتقدمي شكوى يف فلسطني

9

حملة عامة :خارطة املؤسسات الفلسطينية اخلاصة
بالشاكوى
حتت سلطة دائرة الشؤون القانونية ودائرة شؤون
احملافظات يف مكتب الرئيس.

يقدم هذا الفصل حملة عامة عن نظام معاجلة الشاكوى يف
فلسطني .وتندرج املؤسسات الفلسطينية اليت تضم هيلكياهتا
جهات ملعاجلة الشاكوى املتعلقة بقضايا أمنية مضن الفائت
التالية:
.1

السلطة التنفيذية؛

.2

السلطة الترشيعية؛

.3

املؤسسات العامة املستقلة؛

.4

األجهزة األمنية؛

.5

منمظات املجمتع املدين ووسائل اإلعالم.

مك يبلغ عدد وحدات الشاكوى؟
يف الضفة الغربية ،تتكون منظومة الشاكوى مضن السلطة
التنفيذية من:
• اإلدارة العامة للشاكوى يف جملس الوزراء
• دائرة الشؤون القانونية ودائرة شؤون احملافظات
يف مكتب الرئيس
•  19وحدة شاكوى وزارية

حتتوي األقسام التالية عىل حملة عامة عن اآلليات املوجودة
ملعاجلة الشاكوى يف لك من هذه الفائت ،مكا وتوحض الفرص
والتحديات اليت تواجهها ،باإلضافة إىل اإلطار القانوين
النامظ لعملها.

•  11وحدة شاكوى يف املؤسسات احلكومية األخرى
•  11دائرة قانونية يف ماكتب احملافظني.
اإلطار القانوين

ويتضمن امللحق  1استعراضا اكمال آلليات الشاكوى يف
فلسطني ،مبا يف ذلك تفاصيل حول مرجعياهتا القانونية،
واإلجراءات اليت تتبعها عند معاجلهتا للشاكوى.

حيدد القانون األسايس املع ّدل لسنة  2003الواجبات
والصالحيات املمنوحة للرئيس وجملس الوزراء بصفهتام
اجلهتني الرئيستني يف السلطة التنفيذية (املواد  46-34و-63
 96عىل التوايل).

 .1مؤسسات معاجلة الشاكوى اليت
تديرها السلطة التنفيذية

يتكون اإلطار القانوين النامظ لعمل آليات الشاكوى اخلاضعة
إلرشاف جملس الوزراء واملؤسسات احلكومية املختلفة،
الوزارية وغري الوزارية ،من القرار التايل الصادرعن جملس
الوزراء ،وهو قرار جملس الوزراء رمق  6لسنة  2009بنظام
الشاكوى ،املادتني  2و.8

حملة عامة
أنشأت السلطة التنفيذية يف فلسطني نظاما داخليا للتعامل مع
شاكوى املواطنني .ويتكون هذا النظام من املسارين الرئيسني
التاليني:
.1

وحدات الشاكوى احلكومية اليت تتعامل
مع شاكوى املواطنني ضد خمتلف الوزارات
الفلسطينية وغريها من املؤسسات احلكومية،
وتعمل حتت مظلة اإلدارة العامة للشاكوى يف جملس
الوزراء .ولدى بعض الوزارات واملؤسسات احلكومية
األخرى وحدات أو ماكتب للشاكوى يف لك من رام اللـه
واحملافظات.

.2

الدوائر القانونية يف ماكتب احملافظني واليت
تعاجل شاكوى املواطنني يف احملافظات ،وتعمل

ويتكون اإلطار القانوين النامظ لعمل آليات الشاكوى
اخلاضعة إلرشاف مكتب الرئيس وماكتب احملافظني من
النصني القانونيني التاليني (يسبق أحدها تارخي تأسيس
السلطة الوطنية الفلسطينية عام :)1994
• النظام األردين رمق  1لسنة  1966حول التشكيالت
اإلدارية ،املادة رمق 12
• قرار جملس الوزراء رمق  6لسنة  2009بنظام
الشاكوى ،املادة .8
ويف العام  ،2009قامت دائرة الشؤون القانونية يف مكتب
الرئيس بتوقيع مذكرة تفامه مع اإلدارة العامة للشاكوى يف
10
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الثالثة طبيعة عرفية مبوجب األعراف والتقاليد .وهذه اآلليات
الثالثة يه:

جملس الوزراء ،واكن أحد أمه أهداف إبرام تلك املذكرة يمتثل
بتنسيق اجلهود يف جمال معاجلة الشاكوى بني كـال الطرفني.

• ديوان الشاكوى التابع لملجلس الترشييع الفلسطيين
(آلية رمسية)؛

الفرص والتحديات
الفرص

• اللجان الربملانية وعددها  14جلنة (آلية رمسية)؛

• وجود وحدة شاكوى يف لك وزارة ،ومؤسسة
حكومية ،ومكتب حمافظ يعين أنه ميكن لملواطن
التوجه بشكواه مبارشة لملؤسسة املعنية بالتحديد.

• أي عضو من أعضاء املجلس الترشييع البالغ عددمه
 84عضوا ( 5حبمك األعراف والتقاليد /آلية غري
رمسية).6

• هسولة الوصول ،فوجود عدد من وحدات الشاكوى
يف احملافظات املختلفة يهسل عىل املواطن الوصول
لوحدة الشاكوى.

وجتدر اإلشارة هنا إىل التنويه بأن أيا من هذه اآلليات
الربملانية تشبه يف طبيعهتا مؤسسات املظامل الربملانية
املستقلة أو املفوضني املوجودين يف الدميقراطيات الربملانية
األخرى ،حيث تقوم مؤسسات املظامل الربملانية املوجودة يف
عدد من البلدان األوروبية مبهام رقابية حمددة عىل مؤسسات
الدولة ،مثل قوات األمن والقوات املسلحة .7أما يف احلالة
الفلسطينية ،فإن وجود آليات الشاكوى الربملانية ينبثق من
الدور المتثييل لملجلس الترشييع الفلسطيين وليس من دوره
الرقايب .ونتيجة لتعطل املجلس الترشييع الفلسطيين منذ
العام  ،2007مل تقم أي من هذه اآلليات الثالثة سالفة الذكر
بإجراء حتقيقات مستقلة.

التحديات
• يعاين قرار جملس الوزراء رمق  6لسنة 2009
بنظام الشاكوى من جفوات حتد من الدور املناط
بوحدات الشاكوى.
• عدم وضوح االختصاص القانوين للقرارات :إن
اإلطار القانوين الرئيس الذي ينظم معل نظام
الشاكوى يف احملافظات صادر عن جملس الوزراء.
وألن احملافظات ترفع تقاريرها ملكتب الرائسة
مبارشة ،فإنه من غري الواحض إىل أي مدى ميكن
أن ينطبق قرار جملس الوزراء عىل احملافظات.
وللتغلب عىل هذا املوضوع ،هناك مذكرة تفامه بني
احملافظات وجملس الوزراء ،ولكهنا ال تقدم سوى
أساس ضعيف للتعاون.

اإلطار القانوين
ينص القانون األسايس املع ّدل لسنة  2003عىل تأسيس
املجلس الترشييع الفلسطيين (املادة  ،)47وحيدد الصالحيات
واحلقوق واملهام املناطة بأعضائه وباللجان اخلاصة فميا
يتعلق باالستجوابات (املواد  ،)57-56وبالتحقيقات ومعليات
تقص احلقائق (املادة .)58
يّ

• هناك أكرث من جهة واحدة تتلىق وتعاجل شاكوى
املواطنني يف داخل بعض املؤسسات التنفيذية،
األمر الذي قد يؤدي إىل ارتباك العمل.

وتستند املهام املولكة لملجلس الترشييع الفلسطيين فميا
خيص معاجلة الشاكوى عىل املواد  104-100من النظام
الداخيل لملجلس الترشييع الفلسطيين لسنة .2003

• عدم الزتام بعض املؤسسات احلكومية بقرار
جملس الوزراء رمق  6لسنة  2009بنظام الشاكوى،
ورفضها إنشاء وحدات شاكوى.

5
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 .2آليات معاجلة الشاكوى اخلاصة
بالسلطة الترشيعية
حملة عامة

7

ميتلك املجلس الترشييع الفلسطيين آليتني رمسيتني وأخرى
غري رمسية ملعاجلة شاكوى املواطنني .وقد مت حتديد اآلليتني
الرمسيتني يف املادة  102من النظام الداخيل لملجلس
الترشييع الفلسطيين لسنة  ،2003بيمنا متتلك األداة
11

يبلغ إمجايل أعضاء املجلس الترشييع الفلسطيين  132عضوا،
يعيش  84مهنم يف الضفة الغربية ،ويعيش األعضاء الـ 48الباقون
يف قطاع غزة.
املقصود من «حبمك األعراف والتقاليد» أو «آلية غري رمسية» أن
هذه اآللية غري حمددة بالقانون ،وال يوجد ما ينص بالقانون عىل أنه
يتوجب عىل أعضاء الربملان معاجلة شاكوى املواطنني .ومع ذلك،
فإن قيام عضو الربملان بذلك عىل أرض الواقع هو من املهام الرئيسة
املناطة باملسؤول املنتخب بطريقة دميقراطية.
لالطالع عىل مزيد من التفاصيل حول هذه املؤسسات ،انظر
بولكاند ،بنجامني س .وويليام ماكديرموت ،مؤسسات أمناء املظامل
املختصة بالقوات املسلحة .دليل .جنيف :مركز جنيف للرقابة
الدميقراطية عىل القوات املسلحةhttp://www.dcaf.ch/( 2012 ،
 ،)Series-Collections/DCAF-Handbooksصفحة .31

وتوحض املواد  80-75من هذا النظام الداخيل األحاكم اخلاصة
حبق أعضاء املجلس الترشييع الفلسطيين يف توجيه األسئلة
للوزراء واستجواهبم .ونظريا ،ميكن ألي من أعضاء املجلس
الترشييع الفلسطيين استخدام هذه الصالحيات لتوجيه
األسئلة إىل الوزراء أو استجواهبم بناء عىل شكوى مقدمة من
أحد املواطنني .وميكن أن يتعلق هذا االستجواب بأي أمر يريد
العضو معرفة حقيقته ،ومن املمكن أن يستخدم من أجل:
.1

التحقق من حصول واقعة

.2

أو ملعرفة اإلجراءات اليت اختذت أو قد تتخذ يف أمر من
األمور.

• اإلطار القانوين النامظ لعمل لك من ديوان
الشاكوى يف املجلس الترشييع واللجان الربملانية
فميا يتعلق مبعاجلة شاكوى املواطنني غري متطور
بشلك اكيف.
• غياب اإلطار القانوين الواحض لعمل أعضاء املجلس
الترشييع يف معاجلة الشاكوى يؤثر عىل شفافية
وكفاءة هذا العمل.

 .3املؤسسات العامة املستقلة املفوضة
مبعاجلة الشاكوى

ويقوم عضو املجلس الترشييع الفلسطيين بتقدمي السؤال
كتابة لرئيس املجلس ،الذي يقوم بعدها بإبالغ الوزير املختص
عن السؤال.

يتضمن النظام السيايس الفلسطيين ما ُيمسى باملؤسسات
العامة ،ويه مؤسسات يمت متويلها من احلكومة ولكهنا تمتتع
هبيلكية مستقلة عن السلطة التنفيذية .وتضم العديد من هذه
املؤسسات دوائر تعىن مبعاجلة الشاكوى ،وتتعامل هذه
الدوائر بشلك أسايس مع الشاكوى اإلدارية الواردة يف نطاق
اخلدمات اليت تقدمها مؤسساهتا .وميكن اعتبار املؤسسات
الثالثة التالية يه أكرث املؤسسات العامة معاجلة للشاكوى
املتعلقة بسلوك األجهزة األمنية وغريها من الشاكوى اليت
تدور حول قضايا أمنية.

وحتدد املواد  104-100من هذا النظام إجراءات معاجلة
الشاكوى املقدمة لملجلس الترشييع الفلسطيين بصفته
مؤسسة .و ُيعترب رئيس املجلس مسؤوال عن معاجلة الشاكوى
املقدمة من املواطنني ،وميكنه إحالهتا إىل إحدى جلان املجلس
املختصة ،يف حال اكنت الشكوى متعلقة مبوضوع حمال
إلهيا سابقا .ويقوم ديوان الشاكوى بفحص الشكوى ،ويبني
يف تقريره املقدم إىل رائسة املجلس توصياته اخلاصة هبا،
مكا وحيدد تلك الشاكوى اليت يرى إحالهتا إىل جملس
الوزراء أو إىل اللجنة الربملانية املختصة أو اليت يرى رفضها.
وحيق لرئيس املجلس أن يطلب من الوزراء أن يقدموا إليه
توضيحاهتم حيال الشاكوى اليت أحيلت إلهيم .مكا ويعترب
لزاما عىل رئيس املجلس إبالغ مقدم الشكوى باإلجراء املتخذ.

أ) اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان
حملة عامة
وفقا لألساس القانوين لتأسيهسا ،تتوىل اهليئة الفلسطينية
املستقلة حلقوق اإلنسان بشلك رئيس مهمة متابعة ومضان
توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان يف خمتلف الترشيعات
الفلسطينية ويف معل خمتلف املؤسسات الفلسطينية.
وتتسع هذه املهمة ،حيث تعمل اهليئة أيضا كديوان مظامل
عام .وتتلىق اهليئة شاكوى املواطنني بشىت أنواعها ،مع
الرتكزي عىل انهتااكت حقوق اإلنسان واالعتقال واالحتجاز
التعسيف.

الفرص والتحديات
الفرص
• القرب من املواطن ،مفن الهسل أن يصل املواطن
هلذه اآلليات ،حيث ميتلك معظم أعضاء املجلس
الترشييع الفلسطيين ماكتب يف حمافظاهتم،
مما يهسل عىل املواطنني االتصال هبم وتسلميهم
الشاكوى إلرساهلا لديوان الشاكوى أو لرئيس
املجلس.

بعد استالم الشاكوى ،تقوم اهليئة بإحالهتا إىل املؤسسة
احلكومية املعنية ،حيث تقوم مبتابعة الشاكوى احملالة وتتأكد
من رد املؤسسات املعنية علهيا .مكا تقوم اهليئة بزيارات
للجسون ومراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية ،وتتلىق
شاكوى من املعتقلني فهيا .وتعمل اهليئة عىل توثيق هذه
الشاكوى يف تقريرها السنوي ،والذي يعكس أيضا مدى
جتاوب املؤسسات الفلسطينية املختلفة مع الشاكوى احملالة
إلهيا.

• ميكن لملواطنني اختيار عضو املجلس الترشييع
الفلسطيين الذي يريدونه وتسلمي شكوامه له.
التحديات
• حالة امجلود والتعطيل اليت يعاين مهنا املجلس
الترشييع الفلسطيين منذ العام  2007أثرت عىل
كفاءته وقدرته عىل حل الشاكوى.

وعىل الرمغ من كون اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان مؤسسة
فلسطينية ،إال أن المتويل احلكويم ملزيانيهتا ال يتجاوز ،%5
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وتقوم مخسة جهات ماحنة خارجية بمتويل الـ  %95املتبقية،8
وهذا يضعف من موقع اهليئة مكؤسسة مستقلة ،حيث أن
موازنهتا غري مضمونة مبوجب القانون ،مكا أنه من غري املعتاد
أن تكون موازنة املؤسسات العامة ممولة من قبل طرف خاريج،
األمر الذي يثري ضدها اهتامات بأن معلها موجه حسب ممولهيا.

• ويعترب معل اهليئة كديوان لملظامل مثارًا للجدل،
فنظرًا لغياب اإلطار القانوين الواحض لعملها ،ال
تنظر لك املؤسسات احلكومية وغري احلكومية عىل
أن معل اهليئة يف جمال معاجلة الشاكوى قانوين.

اإلطار القانوين

ب) ديوان الرقابة املالية واإلدارية

أنشئت اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان مبوجب مرسوم
رائيس رمق  59لسنة  1993الذي أصدره الرئيس الراحل
يارس عرفات .وبعد ذلك ،جاء القانون األسايس املعدل لسنة
 2003الذي نص عىل إنشاء هيئة مستقلة حلقوق اإلنسان
(املادة  .)31واكن من املفروض أن يمت توضيح هذين النصني
القانونيني ،وحتديد نطاق معل ومهام اهليئة املستقلة حلقوق
اإلنسان بقانون يصدر عن املجلس الترشييع الفلسطيين.
ولكن ،وحىت اللحظة ،مل يمت املصادقة عىل مسودة قانون
اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان من قبل املجلس الترشييع أو
من قبل الرئيس .ولذلك ،يعترب األساس القانوين لعمل اهليئة
ضعيفا .ولغاية اليوم ،فإن األنمظة الداخلية للهيئة يه اليت
حتدد معلها ومهامها بشلك رئيس.

حملة عامة
بصفته ديوانا رقابيا فلسطينيا عاما ،يقوم ديوان الرقابة
املالية واإلدارية بتليق شاكوى املواطنني املتعلقة بسوء اإلدارة
وسوء استخدام السلطة يف املؤسسات الفلسطينية ،مبا يف
ذلك األجهزة األمنية .ويمتتع موظفو الديوان بصفة الضابطة
القضائية ،واليت ختوهلم من حيث املبدأ القيام بزيارات معلنة
وغري معلنة ألي من املؤسسات احلكومية الفلسطينية.
ولكن ،ومن الناحية العملية ،فإن ديوان الرقابة املالية واإلدارية
ال ميارس صالحياته املمنوحة ،مكا أن استقاللية الديوان
موضع خالف سميا وأنه يمت تعيني رئيس الديوان من قبل
الرئيس الفلسطيين.

الفرص والتحديات

اإلطار القانوين

الفرص

يمتتع ديوان الرقابة املالية واإلدارية بأساس قانوين متني،
حيث يمتتع بالخشصية القانونية املستقلة ،وميارس دور
الرقابة والتدقيق عىل اكفة الوزارات ،واملؤسسات احلكومية،
واألجهزة األمنية ،واملؤسسات غري احلكومية ،وذلك من
الناحيتني املالية واإلدارية.

• اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان معروفة بني املواطنني،
وحتظى بثقهتم.
• حتظى اهليئة بالقبول النسيب من قبل السلطات مما
ميكهنا من الوصول إىل املؤسسات ،مثل الزيارات
الدورية املعلنة اليت تقوم هبا ملراكز االحتجاز
الفلسطينية.

ومت إنشاء ديوان الرقابة املالية واإلدارية رمسيًا من خالل
معلية ترشيعية عادية مبقتىض قانون ديوان الرقابة املالية
واإلدارية رمق  15لسنة  .2004وحيدد هذا القانون وبوضوح
نطاق معل وصالحيات الديوان ،حيث متنح املادة )11( 23
منه الديوان صالحية “حبث الشاكوى اليت يقدمها املواطنون
عن املخالفات أو اإلمهال يف أداء الواجبات الوظيفية ودراسة
ما تنرشه وسائل اإلعالم املختلفة من شاكوي أو حتقيقات
حصفية تتناول نوايح اإلمهال أو االسهتتار أو سوء اإلدارة
أو االستغالل”.

التحديات
• يعترب األساس القانوين للهيئة املستقلة حلقوق
اإلنسان ضعيفا.
• بالرمغ من القبول النسيب للدور الذي تقوم به اهليئة
املستقلة حلقوق اإلنسان لدى السلطات إال أن
تأثريها يبىق حمدودًا وتوصياهتا غري ملزمة.

الفرص والتحديات

• تعمتد اهليئة يف متويلها عىل املاحنني الدوليني.
8

الفرص

اكرلستيديت ،سيسيليا وآخرون ،تقرير التقيمي اخلاريج اخلاص
باهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان ،التقرير الهنايئ6 ،
أيار  ،2015اجلهات املاحنة امخلسة يه :الواكلة السويدية للتمنية
الدولية ( ،)SIDAوالواكلة السويرسية للتعاون والتمنية (،)SDC
ومكتب املمثلية اهلولندية ،ومكتب املمثلية الدمناركية ،ومكتب املمثلية
الرنوجيية لدى السلطة الفلسطينية.

• يمتتع ديوان الرقابة املالية واإلدارية بأساس قانوين
متني.
• حيظى موظفو الديوان بصفة الضابطة القضائية.
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الذي أصدره املجلس الترشييع بعد التصويت هيلع .و قد مت
تعديل هذا القانون سنة  2010مبقتىض قرار بقانون رمق 7
لسنة  2010بشأن تعديل قانون ماكحفة الفساد رمق  1لسنة
 2005الصادر عن الرئيس محمود عباس .وتلكف املادة رمق 6
من قرار بقانون رمق  7لسنة  2010الرئيس الفلسطيين مهمة
تعيني رئيس اهليئة .وتنص املادة  )1( 9منه بأنه يتعني عىل
اهليئة تليق الشاكوى املتعلقة جبرامئ الفساد والتحقيق فهيا.
وحتدد البنود ( )2-9من نفس املادة الصالحيات الواسعة
املمنوحة للهيئة ،مكبارشة التحريات والتحقيقات ،واستدعاء
الهشود ،وطلب أي ملفات أو معلومات ،وجحز املمتلاكت،
والرشوع يف حتقيقات مستقلة وغريها من الصالحيات .مكا
ويضمن القرار بقانون محاية املشتكني (املادة  .)11وعالوة
عىل ذلك ،تعترب توصيات هيئة ماكحفة الفساد ملزمة ،حيث
يمتتع رئيس اهليئة بصالحية إحالة الشاكوى إىل النيابة
العامة املنتدبة لدى اهليئة (املادة .)13

• مبوجب القانون ،للديوان احلق يف الوصول غري
احملدود للوثائق واملباين.
التحديات
• تعترب االستقاللية السياسية للديوان حمال للنقاش.
• ال يعترب الديوان من اجلهات الفاعلة يف نظام
الشاكوى ،فليس له دور يف معاجلة الشاكوى عىل
أرض الواقع.
• إن دور الديوان يف معاجلة الشاكوى غري معروف
لملواطنني.

ج) هيئة ماكحفة الفساد
حملة عامة

الفرص والتحديات

تأسست هيئة ماكحفة الفساد عام  2011خكطوة القت ترحيبًا
واسعًا من طرف اجلهات الدولية املاحنة ،فهي تريد أن تتأكد
أنه يمت إنفاق المتويل الذي متنحه للسلطة الفلسطينية بطريقة
سلمية.

الفرص
• تمتتع هيئة ماكحفة الفساد بأساس قانوين متني.
• يمتتع موظفو اهليئة بصفة الضابطة القضائية.

وتمتتع اهليئة بصالحيات قوية ملعاجلة الشاكوى املتعلقة
بالفساد ،حيث متتلك اهليئة صفة الضابطة القضائية اليت
ختوهلا من الوصول إىل املؤسسات ،مبا يف ذلك املؤسسات
األمنية ،من أجل حفص ملفاهتا إذا ما تطلبت معلية التحقيق
يف شكوى ذلك .مكا أنه ميكن لرئيس اهليئة إحالة الشاكوى
إىل النيابة العامة املنتدبة لدى اهليئة يف حال أثبتت التحقيقات
وجود شهبات قوية عىل وقوع جرمية فساد.9

• مبوجب القانون ،للهيئة احلق يف الوصول غري
احملدود للوثائق واملباين.
• تعترب توصيات اهليئة ملزمة.
التحديات
• فور إحالة الشكوى للنيابة املنتدبة لدى اهليئة ،من
املمكن أن تصبح اإلجراءات بطيئة.

وميكن للهيئة أن حتقق يف قضايا أحيلت إلهيا من مؤسسات
أخرى ،اكملجلس الترشييع الفلسطيين عىل سبيل املثال ،مكا
أهنا تتلىق الشاكوى من املواطنني مبارشة إذا ما تعلقت تلك
الشاكوى بسوء اإلدارة أو بقضايا فساد .وتتلىق دائرة الشؤون
القانونية يف اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان الشاكوى املقدمة
ضد لك املؤسسات احلكومية ،مبا فهيا املؤسسات األمنية ،مكا
وتتلىق الشاكوى املقدمة حبق مجيع املسؤولني الفلسطينيني،
ويمشل ذلك الرئيس ،والوزراء ،وأعضاء املجلس الترشييع
الفلسطيين ،والقضاة ،واحملافظني ،وقادة األجهزة األمنية.

 .4األجهزة األمنية الفلسطينية

اإلطار القانوين

حملة عامة

• ال حيصل املشتيك عىل رد حول شكواه ،حيث ينص
قانون رمق  1لسنة  2005عىل أن اإلجرءات املتخذة
ملعاجلة الشاكوى تعترب رسية وال جيور إفشاؤها إال
بقرار من احملمكة املختصة (املادة .)22

يتكون القطاع األمين الفلسطيين من العديد من األجهزة
األمنية وعدد من املؤسسات األمنية الرمسية األخرى اليت
تدمع معل هذه األجهزة .وقد قامت اكفة األجهزة األمنية
بإنشاء آليات داخلية ملعاجلة الشاكوى من خالل:

تستند هيئة ماكحفة الفساد يف معلها عىل قاعدة قانونية
متينة تمتثل بقانون الكسب غري املرشوع رمق  1لسنة 2005
9

أنشئت النيابة العامة املنتدبة لدى اهليئة حىت ال تكون اهليئة جمربة
عىل رفع الدعاوى من خالل احملامك العادية ،اليت من املمكن أن
تتخذ إجراءاهتا وقتا طويال.

• إنشاء وحدة شاكوى؛
14

خارطة نظام معاجلة الشاكوى يف فلسطني

• تعيني موظف مسؤول عن الشاكوى؛

.2

• دجم مهمة معاجلة الشاكوى مضن الصالحيات
املمنوحة للدوائر القانونية يف تلك األجهزة.

أ) املشتيك مبارشة؛
ب) املؤسسات العامة املستقلة ،وبشلك رئيس من
اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان؛

وعالوة عىل وجود هذه اآلليات الداخلية ،فإن وحدة الشاكوى
التابعة لوزارة الداخلية تتلىق الشاكوى املقدمة حبق جهاز
الرشطة وجهاز األمن الوقايئ.

ج) املجمتع املدين؛
د) أي طرف ثالث آخر بصفته وسيطا.

وتتباين فعالية هذه اآلليات بشلك كبري ،ولكن وبشلك عام فإن
بعض آليات معاجلة الشاكوى املوجودة يف األجهزة األمنية
تلعب دورًا رئيسًا يف النظام الفلسطيين ملعاجلة الشاكوى،
ويه تمشل:
•

و غالبًا ما تتعلق الشاكوى الداخلية مبا ييل:

املخابرات العامة واالستخبارات العسكرية
واألمن الوقايئ

قوات األمن الوطين

وبشلك عام ،تعمل األجهزة األمنية الفلسطينية عىل معاجلة
نوعني رئيسني من الشاكوى:
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•

وقضايا مهنية ،وتمشل عىل سبيل املثال عدم
ترقية الضباط لرتب عسكرية أعىل.

•

قضايا عامة متس حقوق اإلنسان ،مثل
القضايا املقدمة حبق ضباط األجهزة األمنية
النهتاكهم حقوق اإلنسان؛

•

قضايا االعتقال ،وتضم الشاكوى اليت يتقدم هبا
أقارب احملتجزين الذين يتعرضون لالنهتااكت أو
منع ذوهيم من زيارهتم؛

•

قضايا إدارية ،ومهنا قضايا الفساد وسوء
اإلدارة.

من الناحية العملية تتلىق آليات الشاكوى التابعة للرشطة
واملخابرات العامة واألمن الوقايئ وقوات األمن الوطين تلك
الشاكوى املقدمة حبق األجهزة التابعة هلا فقط .فميا تقوم
وحدة الشاكوى يف وزارة الداخلية باستقبال الشاكوى عىل
الوزارة ،مكا تتلىق أيضا الشاكوى املقدمة حبق الرشطة
واألمن الوقايئ.

يقوم مكتب قائد قوات األمن الوطين وبشلك مبارش
باستالم ومعاجلة الشاكوى املقدمة حبق هذه القوات.

.1

•

قضايا مالية ،ومهنا القضايا اخلاصة بعدم دفع
الرواتب وتعويضات التقاعد أو هناية اخلدمة بنا ًء
عىل التسلسل اهلريم؛

وغالبًا ما تتعلق الشاكوى اخلارجية مبا ييل:

يف العام  ،2012وكنتيجة مبارشة لملشاورات اليت نمظها
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
( )DCAFوجملس الوزراء ،قامت هذه األجهزة األمنية
الثالثة رمسيا بتعيني موظفني للتعامل مع الشاكوى.
ومنذ ذلك احلني ،معلت هذه األجهزة عىل تطوير آليات
معاجلهتا للشاكوى بشلك مسمتر ،حيث أنشأ جهاز
املخابرات العامة دائرة خمتصة بالشاكوى تقوم برفع
تقاريرها مبارشة لملفتش العام للجهاز .مكا قام لك من
جهاز األمن الوقايئ واالستخبارات العسكرية بإضافة
مهمة معاجلة الشاكوى إىل الواجبات واملسؤوليات اليت
تضطلع هبا الدوائر القانونية التابعة هلام.
•

•

قضايا انضباطية ،مثل القضايا املتعلقة بسوء
استخدام السلطة من طرف الضباط ذوي املراتب
العليا؛

جهاز الرشطة
يوجد يف جهاز الرشطة دائرة املظامل وحقوق اإلنسان،
ويه تشلك جزءا من اهليلك التنظيمي للجهاز .وهيلع
فإهنا ال تعد مؤسسة مظامل مستقلة متارس دورا رقابيا
عىل جهاز الرشطة مكا هو احلال يف دول أخرى
كإيرلندا المشالية مثال.10

•

الشاكوى اخلارجية املقدمة من:

وميكن للدائرة القانونية يف جهاز االستخبارات العسكرية
تليق الشاكوى املقدمة حبق اكفة األجهزة األمنية .ويزيد هذا
الدور «اإلرشايف» من مستوى الرقابة عىل هذه األجهزة.
ولكن ويف املقابل فإن هذا الوضع خيلق حالة من التضارب
بني معل مجيع هذه األجهزة ،خاصة إذا ما قام املواطن بتقدمي
نفس الشكوى ألكرث من مؤسسة.

الشاكوى الداخلية اليت يقدمها أفراد األجهزة
األمنية ضد زمالهئم أو الضباط األعىل مهنم رتبة.
لملزيد من التفاصيل انظر :نصوص مرجعية دولية حول إنشاء
مؤسسات أمناء املظامل .مجتيع نصوص مرجعية .جنيف :مركز
جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ،2010 ،صفحة .62
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اإلطار القانوين

• تفتقر األجهزة األمنية إلطار قانوين واحض ينظم
معل آليات الشاكوى لدهيا ،مما يؤدي إىل تضارب
بني أدوار ومسؤوليات لك مهنا يف هذا املجال.

ال تتضمن أي من القوانني النامظة لعمل األجهزة األمنية ما
خيوهلا صالحية معاجلة الشاكوى ،سواء تلك املقدمة من
املواطنني أو من أفراد األجهزة نفهسا.

• تتسم آليات التنسيق ورفع التقارير بني هذه الوحدات
بعدم الوضوح ،فالبعض مهنا يرفع تقاريره لوزارة
الداخلية بيمنا يرفع البعض اآلخر تقاريره مبارشة
إىل الرئيس بصفته القائد األعىل للقوات املسلحة.

وملعاجلة هذا األمر ،قامت األجهزة األمنية بإنشاء آليات
الشاكوى لدهيا يف ضوء قرار جملس الوزراء رمق  6لسنة
 2009بنظام الشاكوى ،وذلك عىل الرمغ من أن هذا القرار
ينطبق من الناحية الفنية عىل القطاع املدين فقط ،حيث تنص
املادة رمق  )1( 8منه عىل أنه “تشلك يف املؤسسات احلكومية
وحدات متخصصة” ،مكا ينص البند ( )103من هذه املادة
عىل أن مدير هذه الوحدة جيب أن يكون “موظف من اخلدمة
املدنية”.

 .5منمظات املجمتع املدين واإلعالم
حملة عامة
يعد الدور الذي تقوم به منمظات املجمتع املدين واإلعالم
يف نظام الشاكوى غاية يف األمهية ألولئك املواطنني الذين
خيشون التوجه مبارشة إىل السلطات العامة ،وحتديدًا
األجهزة األمنية .كذلك يلجأ الكثري مهنم لوسائل اإلعالم
كـمالذ أخري» عندما ال يمتكنون من معاجلة شكوامه عن
طريق السلطات املختصة.

وعىل أرض الواقع ،تعمتد صالحية األجهزة األمنية يف
معاجلة الشاكوى عىل اجلهاز نفسه ،فعىل سبيل املثال متتلك
دائرة الشاكوى يف املخابرات العامة صالحية التحقيق يف
الشاكوى ،واستجواب الضابط املسؤول ،واحلصول عىل اكفة
الوثائق الداخلية الالزمة ،مكا يقوم املفتش العام يف جهاز
املخابرات العامة بإرسال توصيات دائرة الشاكوى ملدير
اجلهاز مبارشة ،11وينطبق ذلك عىل دائرة املظامل وحقوق
اإلنسان التابعة جلهاز الرشطة.12

منمظات املجمتع املدين:
بدأت العديد من منمظات املجمتع املدين الفلسطينية بتليق
الشاكوى من املواطنني ومبتابعها مع السلطات الرمسية ،حيث
تقوم هذه املنمظات بإرسال الشكوى لملؤسسة املعنية ،دون
التأكد من حصة الشكوى املقدمة .ومبجرد احلصول عىل رد،
تقوم املنمظة بإرساله لملشتيك .وهبذا فإن منمظات املجمتع
املدين ووسائل اإلعالم تقوم بدور الوسيط بني املواطنني
والسلطات الرمسية.

الفرص والتحديات
الفرص
• ميكن لملواطنني تقدمي الشاكوى مبارشة إىل اكفة
األجهزة األمنية نظرًا لوجود وحدات عاملة يف هذا
الصدد مضهنا.

وتركز بعض هذه املنمظات عىل نوع معني من الشاكوى ،كتلك
املتعلقة باالحتجاز أو انهتااكت متس حقوق اإلنسان .وتعترب
مؤسسة احلق ،ويه مؤسسة تعىن حبقوق اإلنسان ،السباقة
يف هذا املجال ،ومن مث تبعهتا مؤسسات أخرى اكملركز
الفلسطيين حلقوق اإلنسان ،واالئتالف من أجل الزناهة
واملساءلة (أمان) ،واملركز الفلسطيين للتمنية واحلريات
اإلعالمية (مدى) ،حيث تنفق بعض هذه املؤسسات معظم
مزيانياهتا عىل موضوع الشاكوى.

التحديات
• بعض وحدات الشاكوى يف األجهزة األمنية ال تتسم
دامئا بالشفافية يف معلها.
11

12

عرض قدمه رئيس دائرة الشاكوى يف جهاز املخابرات العامة
خالل إحدى ورشات العمل اخلاصة بالشاكوى ،واليت نمظها مركز
جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFمضن
مرشوع «تعزيز الرقابة املدنية عىل آليات التعامل مع الشاكوى
يف املؤسسات التنفيذية واألجهزة األمنية الفلسطينية 18 ».ترشين
الثاين  ،2015فندق اجلراند بارك ،رام اللـه.
عرض قدمه رئيس دائرة املظامل وحقوق اإلنسان يف جهاز الرشطة
خالل إحدى ورشات العمل اخلاصة بالشاكوى ،واليت نمظها مركز
جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFمضن
مرشوع «تعزيز الرقابة املدنية عىل آليات التعامل مع الشاكوى
يف املؤسسات التنفيذية واألجهزة األمنية الفلسطينية 18 ».ترشين
الثاين  ،2015فندق اجلراند بارك ،رام اللـه.

وسائل اإلعالم:
خالل العامني املاضيني ،أحضت وسائل اإلعالم احمللية أكرث
اهمتامًا مبسألة الشاكوى ،حيث بدأت بإعداد تقارير إعالمية
تتناول شاكوى املواطنني عىل أداء املؤسسات احلكومية أو
تتناول تلك الشاكوى اليت ما تزال عالقة لدى اجلهات املعنية،
ومن ذلك عىل سبيل املثال:
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• قام تلفزيون وطن عام  2012بإطالق برناجم "أشيك
ملني" ،وهو برناجم خيتص بطرح شاكوى املواطنني،
وحتديدا تلك املقدمة ضد مؤسسات القطاع األمين.13

الشاكوى ولكنه مل مينعها من العمل يف هذا املجال ،تاراك
الباب مفتوحا أمام اكفة امجلعيات واهليائت إلعداد األنمظة
الداخلية اخلاصة هبا ،مما يتيح لتلك املنمظات إماكنية تليق
الشاكوى وإرساهلا للجهات املعنية.

• أطلق راديو أجيال برناجما إذاعيا ُعرف بامس "ديوان
املظامل اإلذايع" ،وهو برناجم يعمل عىل نرش شاكوى
املواطنني اليت ترده إىل املؤسسات احلكومية.

ومبوجب املادة  6من قرار جملس الوزراء رمق  6لسنة 2009
بنظام الشاكوى ،فإنه يتعني عىل معظم املؤسسات احلكومية
استقبال الشاكوى املقدمة من منمظات املجمتع املدين .وينص
هذا القرار عىل أنه يتعني عىل اإلدارة العامة للشاكوى النظر
يف الشاكوى املقدمة من مؤسسات املجمتع املدين حول أداء
احلكومة واملؤسسات التابعة هلا .ومحل هذا القرار اإلشارة
القانونية الوحيدة اليت ختول منمظات املجمتع املدين احلق
بتقدمي الشاكوى.

وعىل الرمغ من أن الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم غاية يف
األمهية ،إال أن تنفيذه ال يمت بطريقة ممهنجة ومنمظة عىل
الوجه املطلوب .مكا وتفتقر وسائل اإلعالم إلماكنية متابعة
الشاكوى املقدمة عىل اهلواء .وعالوة عىل ذلك ،فإن صالحية
منمظات املجمتع املدين ووسائل اإلعالم يف حشد الدمع
واملنارصة أو ممارسة الضغوط عىل السلطات احلكومية
تتسم بالضعف واهلشاشة.

وعىل الرمغ من ذلك ،فإن هيئة ماكحفة الفساد تمتزي عن
مثيالهتا من املؤسسات احلكومية نظرا ملا تمتتع به من
تفويض قانوين يحمس هلا مبنع منمظات املجمتع املدين من
معاجلة الشاكوى املتعلقة بالفساد .حيث تنص املادة )3(8
من قانون الكسب غري املرشوع رمق  1لسنة  2005عىل أن
اهليئة ختتص بـ «التحقيق يف الشاكوى اليت تقدم عن كسب
غري مرشوع» .وبالتايل فإن اهليئة حتتكر صالحية معاجلة
الشاكوى املتعلقة بالفساد ،هذا إضافة إىل أن الشكوى
اليت يكتشف احملققون الحقًا بأهنا كيدية تعرض صاحهبا
إلجراءات جزائية ،وهبذا ستكون مؤسسات املجمتع املدين
عرضة ملثل هذه اإلجراءات اجلزائية اذا تبني أن الشاكوى
اليت تلقهتا وقدمهتا للهيئة اكنت كيدية.

متتني العالقات بني مؤسسات أمناء املظامل
ومنمظات املجمتع املدين
تؤكد املعايري الدولية ملؤسسات أمناء املظامل ومؤسسات
حقوق اإلنسان الوطنية عىل أمهية تقوية العالقات مع
منمظات املجمتع املدين.
“ينبيغ لملؤسسة الوطنية يف إطار معلها ،أن تعمد ،نظرا
للدور األسايس الذي تؤديه املنمظات غري احلكومية يف
توسيع نطاق معل املؤسسات الوطنية ،إىل إقامة عالقات
مع املنمظات غري احلكومية اليت تكرس نفهسا لتعزيز
ومحاية حقوق اإلنسان ،وللتمنية االقتصادية واالجمتاعية،
وماكحفة العنرصية ،ومحاية املجموعات الضعيفة بصفة
خاصة (السميا األطفال ،والعامل املهاجرين ،والالجئني،
واملعوقني جسديا وعقليا) ،أو ملجاالت متخصصة”.

وقد ورد ذكر دور وسائل اإلعالم يف نرش شاكوى املواطنني
فقط يف املادة  23من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رمق
 15لسنة  2004والذي حدد أن «حبث الشاكوى اليت يقدمها
املواطنون عن املخالفات أو اإلمهال يف أداء الواجبات الوظيفية
ودراسة ما تنرشه وسائل اإلعالم املختلفة من شاكوي أو
حتقيقات حصفية تتناول نوايح اإلمهال أو االسهتتار أو سوء
اإلدارة أو االستغالل» تقع مضن صالحيات الديوان.

املصدر :مبادئ األمم املتحدة املتعلقة مبركز املؤسسات
الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (مبادئ باريس)،
متوفرة عىل الرابط التايل:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N94/116/22/PDF/N9411622.
pdf?OpenElement.

الفرص والتحديات
الفرص

يمت تنظمي معل منمظات املجمتع املدين مبوجب قانون رمق 1
لسنة  2000بشأن امجلعيات اخلريية واهليائت األهلية .ومل
يأت القانون عىل ذكر دور منمظات املجمتع املدين يف نظام

• حتظى العديد من منمظات املجمتع املدين بثقة عالية
من املواطنني تفوق الثقة اليت حتظى هبا املؤسسات
العامة ،مما يدفع العديد من املواطنني إىل تقدمي
الشاكوى من خالل هذه املنمظات وعدم اللجوء إىل
املؤسسات العامة مبارشة.

لملزيد من املعلومات حول الربناجم ومشاهدة حلقاته باللغة العربية،
انظر:

• اكتسبت بعض منمظات املجمتع املدين مسعة طيبة
يف معاجلة الشاكوى.

اإلطار القانوين

13

http://www.wattan.tv/wattan-tv/81052.html?q=about.
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• تمتتع منمظات املجمتع املدين بإماكنيات كبرية
ختوهلا الرتوجي لألنشطة املتعلقة بالشاكوى عرب
وسائل اإلعالم تفوق تلك اليت حتظى هبا املؤسسات
احلكومية.
• حتظى الشاكوى املنشورة عرب وسائل اإلعالم
باهمتام أكرب من قبل املسؤولني وصناع القرار،
وبالتايل فإهنا تعترب أداة فعالة.
التحديات
• تفتقر منمظات املجمتع املدين لتفويض قانوين
خيوهلا تليق الشاكوى ومتابعهتا.
• تفضل بعض منمظات املجمتع املدين القيام مبهمة
تليق الشاكوى ومعاجلهتا بالتعاون مع السلطات
الرمسية.
• بشلك عام ،تفتقر منمظات املجمتع املدين إىل
التدريب عىل كيفية معاجلة الشاكوى ،مما خيلق
مشالك تتعلق حتديدا بقضايا فنية اكملوازنة بني حق
املواطن باالطالع عىل املعلومات املتعلقة بالشاكوى
ورضورة محاية اخلصوصية أو رسية البيانات.
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اخلالصة
 .3تفتقر غالبية وحدات الشاكوى للقدرة أو
الصالحية اليت متكهنا من التحقيق يف الشاكوى
بكفاءة وفاعلية

يعرض هذا التقرير خارطة املؤسسات الفلسطينية الرئيسة
اليت تلعب دورا يف معاجلة الشاكوى ،باإلضافة إىل
اإلطار القانوين واملؤسسايت الذي حيمك معلها ،فضال
عن اإلجراءات الداخلية املتبعة فهيا .ويوفر امللحق املرفق
بالتقرير معلومات أوىف عن القوانني والترشيعات اليت تنظم
معل هذه املؤسسات ،مكا ويبني الوحدات املسؤولة عن
معاجلة الشاكوى يف هذه املؤسسات مما ميكن املواطنني
الفلسطينيني من معرفة اجلهة املناسبة لتقدمي شكوامه
بهسولة و ُيرس.

ال متتلك معظم املؤسسات العاملة يف جمال معاجلة
شاكوى املواطنني يف الضفة الغربية الصالحية أو
القدرة للحصول عىل الوثائق الرضورية الالزمة للقيام
بتحقيقات فعلية حول الشاكوى املقدمة إلهيا ،حيث
يقترص معل هذه املؤسسات عىل إحالة الشاكوى
للجهات املختصة ومن مث تزويد املواطنني بالرد الذي
تتلقاه ،فهي ال تستطيع أن تضغط عىل اجلهات املختصة
إلجبارها عىل الرد عىل الشاكوى املقدمة أو أن تتحقق
من حصة تلك الردود .وتعترب هيئة ماكحفة الفساد
اجلهة الوحيدة املخولة بالتحقيق يف الشاكوى املتعلقة
بالفساد ومعاجلهتا.

وبناء عىل هذه اخلريطة ،ميكن تسليط الضوء عىل املالحظات
األساسية التالية:
 .1يوجد أمام املواطنني الفلسطينيني عدد كبري من
آليات معاجلة الشاكوى اليت بوسعهم االختيار
مهنا

 .4يعترب اإلطار النامظ آلليات معاجلة الشاكوى يف
فلسطني ناقصا وغري مكمتل

قامت العديد من املؤسسات الفلسطينية بإنشاء آليات
داخلية فهيا تعىن مبعاجلة الشاكوى .وتنترش هذه
اآلليات عىل نطاق واسع يف الضفة الغربية ،حيث
يوجد هناك وحدات شاكوى يف اكفة احملافظات،
مكا تضم الكثري من الوزارات وحدات شاكوى حملية
خارج حمافظة رام اللـه ،وذلك يعين أنه غالبا ما ميكن
لملواطنني الفلسطينيني اللجوء إىل عدد كبري من هذه
اجلهات لتقدمي شكوامه.

تضم املؤسسات الرئيسة اليت تمتتع بأساس قانوين
واحض ملعاجلة الشاكوى لكا من جملس الوزراء،
والوزارات الفلسطينية ،واملؤسسات احلكومية األخرى،
وماكتب احملافظني ،واملجلس الترشييع الفلسطيين،
وديوان الرقابة املالية واإلدارية ،وهيئة ماكحفة الفساد.
ومن بني هذه اجلهات مجيعها ،فإن جملس الوزراء هو
فصل بوضوح
اجلهة الوحيدة اليت متتلك إطارا قانونيا ُي ّ
آلية وكيفية معاجلة الشاكوى .ومع ذلك فإن الثغرات
القانونية املوجودة يف قرار جملس الوزراء رمق  6لسنة
 2009حتول دون قيام لك من اإلدارة العامة للشاكوى
يف جملس الوزراء ووحدات الشاكوى احلكومية والدوائر
القانونية يف ماكتب احملافظني بدورها يف معاجلة
الشاكوى بشلك فعال وناجع .14وتتعامل الترشيعات
النامظة لعمل املؤسسات األخرى مع الشاكوى عىل أهنا

 .2تتسم هيلكية نظام معاجلة الشاكوى يف فلسطني
بالتعقيد واإلرباك
ميكن لملواطن الفلسطيين تقدمي شكواه لدى العديد
من املؤسسات يف الوقت نفسه ،ويعود ذلك لتعدد
آليات الشاكوى ،وتداخل صالحياهتا وأدوارها
ومسؤولياهتا.
كذلك ميكن لملواطن تقدمي شكواه لدى أكرث من وحدة أو
دائرة يف املؤسسة نفهسا ،فعىل سبيل املثال باستطاعته
أن يقدم شكواه لدى وحدة الشاكوى أو الدائرة القانونية
أو لدى رئيس املؤسسة .إن التعقيد والتداخل الذي يتسم
به هذه النظام يضع املواطنني يف حرية ،مما يدفعهم
يف كثري من األحيان إىل تقدمي الشكوى ذاهتا لدى
مؤسسات خمتلفة.

14

لملزيد من املعلومات حول هذه الفجوات ،انظر :تعديل اإلطار
التنظيمي اخلاص مبعاجلة شاكوى املواطنني الفلسطينيني .ورقة
معل .جنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة،
2014

(http://www.dcaf.ch/Publications/Working-PaperAmending-the-Regulatory-Framework-for-HandlingPalestinian-Citizens-Complaints).
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التابعة هلا وليس ألية جهة خارجية .ويثري هذا األمر
تساؤال جديا حيال استقاللية معاجلة الشاكوى يف تلك
املؤسسات وفعالية الرقابة علهيا .ويعد ديوان الرقابة
املالية واإلدارية اجلهة الوحيدة اليت متتلك تفويضا قويا
خيوهلا اإلرشاف عىل املؤسسات احلكومية بشلك عام،
إال أن هذا الديوان ال يعترب من اجلهات الفاعلة يف نظام
الشاكوى الفلسطيين.

واحدة من مهام عديدة مناطة بتلك املؤسسات ،حيث ال
تنص هذه الترشيعات عىل أية صالحيات ممنوحة لدائرة
معينة ملعاجلة الشاكوى ،مكا أن اإلجراءات الواجب
اتباعها للقيام بذلك غري مفصلة بشلك اكف.
مكا تفتقر األجهزة األمنية إلطار قانوين واحض حيدد
صالحياهتا بتليق الشاكوى ومعاجلهتا .وعىل الرمغ
من ذلك ،تمتتع وحدات الشاكوى التابعة لبعض األجهزة
األمنية ،كتلك املوجودة لدى جهازي الرشطة واملخابرات
العامة ،بصالحيات واسعة منحهتا إياها مؤسساهتا.
وبالتايل ميكن هلذه الوحدات التحقيق يف الشاكوى
املقدمة إلهيا بفعالية ،إال أن غياب الترشيعات الواحضة
يعين أن هذه الصالحية تنبع من ظروف خاصة وليست
شائعة يف اكفة األجهزة األمنية.

ومن املمكن أن يغدو نظام الشاكوى يف فلسطني أكرث كفاءة
إذا ما تعزز التنسيق بني الوحدات املختلفة ،وإذا ما متتعت
هذه الوحدات بصالحيات وسلطات أكرث وضوحا واستفادت
من وجود جهات رقابية رئيسة ،وحتديدا ديوان مظامل وبرملان
فاعل.
إن مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
( )DCAFواإلدارة العامة للشاكوى يف جملس الوزراء
عىل استعداد تام لتقدمي املساعدة والدمع الالزمني
لتعزيز اجلهود الفلسطينية الرامية إلنشاء أو إصالح
اإلطار القانوين واملؤسسايت النامظ لعمل آليات معاجلة
الشاكوى مبا ينجسم مع املعايري الدميقراطية.

 .5يقلل غياب ديوان مظامل فلسطيين وبشدة من
مستوى الرقابة واملساءلة عىل نظام الشاكوى
ال يوجد يف الوقت احلايل ديوان مظامل فلسطيين يمتتع
بصالحية اإلرشاف عىل نظام الشاكوى كلك ،حيث تقوم
مجيع آليات معاجلة الشاكوى برفع تقاريرها لملؤسسات
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ملحق  :1حملة عامة عن اآلليات الفلسطينية املوجودة ملعاجلة الشاكوى (الضفة الغربية)

2

تعرب اخلريطة التالية عن اآلليات املوجودة ملعاجلة الشاكوى يف الضفة الغربية .وميكن تقسمي اجلهات العاملة يف نظام معاجلة الشاكوى إىل الفائت التالية:

 .1السلطة التنفيذية،

 .2السلطة الترشيعية،

 .3املؤسسات العامة املستقلة،1

 .4األجهزة األمنية،

املؤسسة

السلطة التنفيذية

جملس الوزراء

• اإلدارة العامة للشاكوى

• القانون األسايس املعدل
لسنة  ،2003املواد -63
96

املرجعية الهنائية :األمني العام ملجلس الوزراء.

الخشص املسؤول عن الشاكوى :مدير عام اإلدارة العامة للشاكوى.

تقوم اإلدارة العامة للشاكوى يف جملس الوزراء بالتنسيق مع وحدات الشاكوى يف
الوزارات وغريها من املؤسسات احلكومية ،ومع املستشارين القانونيني يف احملافظات،
واليت تتلىق الشاكوى املتعلقة مبؤسساهتا ،مكا تتعامل مع الشاكوى املقدمة حبق أية
مؤسسة حكومية فلسطينية.

نطاق العمل:

• املشتيك مبارشة.

• أي طرف ثالث وسيط سواء اكن خشصا أو مؤسسة ممثال عن املشتيك،

• وحدات الشاكوى يف الوزارات واملؤسسات احلكومية األخرى،

• قرار جملس الوزراء رمق  6آلية معاجلة الشاكوى:
لسنة  2009بنظام الشاكوى ،تتلىق اإلدارة العامة للشاكوى يف جملس الوزراء الشاكوى من:
مادة 2

القانون الذي حيمك معل املرجعية القانونية ملعاجلة االجراءات املتخذة
الشاكوى
املؤسسة

 .5منمظات املجمتع املدين واإلعالم

1

2

تعترب بعض املؤسسات العامة املستقلة جزءا من السلطة التنفيذية (مثل ديوان الرقابة املالية واإلدارية) .وعىل الرمغ من ذلك ،ومن أجل تسليط الضوء عىل الدور اإلرشايف الذي تقوم به هذه املؤسسات عىل املؤسسات
التنفيذية األخرى ،مت تصنيفها يف هذا اجلدول كفئة منفصلة.
تعترب األجهزة األمنية الفلسطينية جزءا من السلطة التنفيذية .ومع ذلك ،يصنفها هذا اجلدول كفئة منفصلة من أجل توضيح دورها يف نظام معاجلة الشاكوى يف فلسطني.

خارطة نظام معاجلة الشاكوى يف فلسطني
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املؤسسة

الوزارات واملؤسسات
احلكومية األخرى

• وحدات الشاكوى

مكتب الرئيس

• وحدة الشؤون القانونية

• وحدة شؤون احملافظات

• قرار جملس الوزراء رمق  6آلية معاجلة الشاكوى:
لسنة  2009بنظام الشاكوى ،تعمل وحدات الشاكوى يف الوزارات واملؤسسات احلكومية األخرى عىل املستوى
مادة 8
احمليل وتتلىق الشاكوى من:

املرجعية الهنائية :الوزير.

الخشص املسؤول عن الشاكوى :مدير وحدة الشاكوى.

• إحالة الشاكوى مبارشة إىل الوزير املعين أو إىل جهة معنية يف املؤسسة احلكومية.

• التعامل مع الشاكوى اليت ختص مؤسساهتا واهليائت التابعة هلا،

تقوم وحدات الشاكوى بـ:

نطاق العمل:

• املشتيك مبارشة.

• أي طرف ثالث وسيط سواء اكن خشصا أو مؤسسة ممثال عن املشتيك،

القانون الذي حيمك معل املرجعية القانونية ملعاجلة االجراءات املتخذة
الشاكوى
املؤسسة

• القانون األسايس املعدل
لسنة  ،2003املواد -63
96

• القانون األسايس املعدل
لسنة  ،2003املواد -34
46

• قرار جملس الوزراء رمق  6آلية معاجلة الشاكوى:
لسنة  2009بنظام الشاكوى ،تتلىق وحدة شؤون احملافظات ووحدة الشؤون القانونية يف مكتب الرئيس الشاكوى من:
مادة 8
• الوحدات القانونية يف ماكتب احملافظني،

• أي طرف ثالث وسيط سواء اكن خشصا أو مؤسسة ممثال عن املشتيك،
• املشتيك مبارشة

نطاق العمل:

تقوم وحدة شؤون احملافظات ووحدة الشؤون القانونية يف مكتب الرئيس بـ:

• التنسيق مع الوحدات القانونية اليت تتلىق الشاكوى عىل مستوى احملافظات،

• التعامل مع الشاكوى املقدمة ضد أية حمافظة أو أي خشص مسؤول فهيا.

الخشص املسؤول عن الشاكوى :مستشار الرئيس لشؤون احملافظات و /أو
مستشار الرئيس للشؤون القانونية.
املرجعية الهنائية :مدير مكتب الرئيس.
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املؤسسة

ماكتب احملافظني

• الوحدات القانونية

السلطة الترشيعية

املجلس الترشييع
الفلسطيين

• النظام األردين رمق  1لسنة
 1966حول التشكيالت
اإلدارية ،املادة 11

آلية معاجلة الشاكوى:

تتلىق الوحدات القانونية يف ماكتب احملافظني الشاكوى من:

• أي طرف ثالث وسيط سواء اكن خشصا أو مؤسسة ممثال عن املشتيك،
• املشتيك مبارشة.

نطاق العمل:

يتعامل املستشارون القانونيون يف ماكتب احملافظني مع الشاكوى اليت ختص أية
مؤسسة حكومية فلسطينية أو أي خشص مسؤول فهيا مضن نطاق احملافظة.
الخشص املسؤول عن الشاكوى :مدير الوحدة القانونية يف مكتب احملافظ.

املرجعية الهنائية :احملافظ.

• أي طرف ثالث وسيط سواء اكن خشص أو مؤسسة ممثال عن املشتيك،

• النظام الداخيل لملجلس
آلية معاجلة الشاكوى:
الترشييع الفلسطيين لسنة يستقبل ديوان الشاكوى يف املجلس الترشييع ،واللجان الربملانية ،وأعضاء املجلس
 ،2003املواد  80-75و -100الشاكوى من:
104

• قرار جملس الوزراء رمق 6
لسنة  2009بنظام الشاكوى،
مادة 8

القانون الذي حيمك معل املرجعية القانونية ملعاجلة االجراءات املتخذة
الشاكوى
املؤسسة

• النظام األردين رمق
 1لسنة  1966حول
التشكيالت اإلدارية

• مرسوم رائيس رمق
 22لسنة  2003بشأن
اختصاصات احملافظني

• القانون األسايس املعدل
لسنة  ،2003املواد -47

62
• ديوان الشاكوى
• النظام الداخيل لملجلس
• اللجان الربملانية
الترشييع الفلسطيين
• أعضاء املجلس الترشييع
لسنة 2003
• املشتيك مبارشة.

هناك مسودة دليل معل لديوان الشاكوى يف املجلس الترشييع ،ويه سارية املفعول عىل
الرمغ من أهنا غري مقرة بشلك رمسي.
نطاق العمل:

تقوم جهات معاجلة الشاكوى يف املجلس الترشييع بـ:

• التعامل مع الشاكوى اليت ختص أية مؤسسة فلسطينية حكومية والخشص
املسؤول فهيا،

• التعامل مع الشاكوى املقدمة ضد اكفة األجهزة األمنية.

الخشص املسؤول عن الشاكوى :مدير ديوان الشاكوى يف املجلس الترشييع.
املرجعية الهنائية :رئيس املجلس الترشييع.

خارطة نظام معاجلة الشاكوى يف فلسطني
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3

4

القانون الذي حيمك معل املرجعية القانونية ملعاجلة االجراءات املتخذة
الشاكوى
املؤسسة

املؤسسة

املؤسسات العامة املستقلة
3
• ال يوجد

اهليئة املستقلة حلقوق
اإلنسان

• دائرة الشاكوى

• قانون ديوان الرقابة املالية
واإلدارية رمق  15لسنة
 ،2004املادة )11( 23

املرجعية الهنائية :رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

الخشص املسؤول عن الشاكوى :مدير دائرة الشؤون القانونية.

إن صالحية الضابطة القضائية اليت ميتلكها ديوان الرقابة املالية واإلدارية متنحه
صالحية الذهاب مجليع املؤسسات يف الدولة ،مبا فهيا األجهزة األمنية ،وحفص ملفاهتا،
إذا ما تطلب حل الشكوى ذلك.

نطاق العمل:

تتلىق دائرة الشؤون القانونية الشاكوى املالية واإلدارية املقدمة ضد لك املؤسسات
الفلسطينية.

آلية معاجلة الشاكوى:

املرجعية الهنائية :املفوض العام للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان.

الخشص املسؤول عن الشاكوى :مدير دائرة الشاكوى.

تعاجل اهليئة لك الشاكوى اليت تتعلق بانهتااكت متس حقوق اإلنسان األساسية واملقدمة
حبق اكفة املؤسسات احلكومية ،سواء اكنت عسكرية أم مدنية.

نطاق العمل:

تعمل اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان كوسيط بني املشتكني وأي من املؤسسات
الفلسطينية ،واجلهات العامة أو اخلاصة.

آلية معاجلة الشاكوى:4

• القانون األسايس املعدل
لسنة  ،2003املادة 31

• مرسوم رائيس رمق 59
لسنة  1993بتشكيل
اهليئة الوطنية الفلسطينية
العليا حلقوق اإلنسان

ديوان الرقابة املالية
واإلدارية

• دائرة الشؤون القانونية

• القانون األسايس املعدل
لسنة  ،2003املادة 96

• قانون ديوان الرقابة املالية
واإلدارية رمق  15لسنة
2004

هناك مسودة قانون لتنظمي معل اهليئة املستلقة حلقوق اإلنسان عرضت عىل املجلس الترشييع عام .2005
ملزيد من التفاصيل عن آلية معاجلة الشاكوى لدى اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،راجع:
.http://www.ichr.ps/atemplate.php?id=8&lid=8
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5

املؤسسة

هيئة ماكحفة الفساد

• الدائرة القانونية

األجهزة األمنية

الرشطة الفلسطينية

• دائرة املظامل وحقوق
اإلنسان

آلية معاجلة الشاكوى:

تستقبل دائرة املظامل وحقوق اإلنسان يف جهاز الرشطة الشاكوى املقدمة من:

آلية معاجلة الشاكوى:

املرجعية الهنائية :رئيس هيئة ماكحفة الفساد.

الخشص املسؤول عن الشاكوى :مدير الدائرة القانونية.

تمتتع هيئة ماكحفة الفساد بصالحية الذهاب لملؤسسات ،مبا يف ذلك املؤسسات األمنية،
وحفص ملفاهتا إذا ما اقتىض التحقيق يف شكوى ذلك .وإذا ما أظهرت التحقيقات حصة
الشكوى ،ميكن أن يقرر رئيس اهليئة إحالهتا للنيابة العامة املنتدبة لدى اهليئة.

نطاق العمل:

تتلىق الدائرة القانونية يف هيئة ماكحفة الفساد الشاكوى املتعلقة بقضايا الفساد
واملقدمة حبق اكفة املسؤولني الفلسطينيني مبا يف ذلك الرئيس ،والوزراء ،وأعضاء
املجلس الترشييع الفلسطيين ،والقضاة ،واحملافظني ،وقادة األجهزة األمنية.

القانون الذي حيمك معل املرجعية القانونية ملعاجلة االجراءات املتخذة
الشاكوى
املؤسسة

• قانون الكسب غري
املرشوع رمق  1لسنة
2005

• قانون الكسب غري املرشوع
رمق  1لسنة  ،2005املواد
22-20 ،18

• ال يوجد
5

• قرار بقانون رمق  7لسنة • قرار بقانون رمق  7لسنة
 2010بشأن تعديل قانون  2010بشأن تعديل قانون
ماكحفة الفساد رمق 1
ماكحفة الفساد رمق  1لسنة
لسنة 2005
 ،2005املواد ،)6 ،1( 9
13-11

• قانون اخلدمة يف قوى
األمن الفلسطينية رمق 8
لسنة 2005
• أفراد الرشطة،

• اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،وديوان الرقابة املالية واإلدارية ،وأي طرف ثالث
آخر وسيط،
• منمظات املجمتع املدين،

• املواطنني.

نطاق العمل:

تستقبل دائرة املظامل وحقوق اإلنسان يف الرشطة شاكوى املواطنني املقدمة حبق جهاز
الرشطة أو أي من أفراده.
الخشص املسؤول عن الشاكوى :مدير دائرة املظامل وحقوق اإلنسان.

املرجعية الهنائية :مدير عام جهاز الرشطة الفلسطينية.

عىل الرمغ من أن قرار جملس الوزراء رمق  6لسنة  2009بنظام الشاكوى يتعلق باملؤسسات احلكومية املدنية فقط( ،خاصة املادة  8منه) ،إال أن جهاز الرشطة الفلسطينية يسرتشد به يف معاجلته للشاكوى.

خارطة نظام معاجلة الشاكوى يف فلسطني

26

6

7

املؤسسة

املخابرات العامة

• وحدة الشاكوى

األمن الوقايئ

• الدائرة القانونية

• ال يوجد

6

• ال يوجد
7

آلية معاجلة الشاكوى:

• أفراد جهاز األمن الوقايئ،

تستقبل الدائرة القانونية الشاكوى من:

آلية معاجلة الشاكوى:

املرجعية الهنائية :مدير املخابرات العامة.

الخشص املسؤول عن الشاكوى :مدير وحدة الشاكوى بإرشاف املفتش العام.

تعاجل وحدة الشاكوى اكفة شكوى املواطنني وأفراد املخابرات العامة املقدمة ضد اجلهاز
أو أي من أفراده ،ومتتلك وحدة الشاكوى صالحية التحقيق يف الشاكوى واستجواب
أفراد اجلهاز ذوي العالقة.

نطاق العمل:

• املواطنني.

• منمظات املجمتع املدين،

• اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،وديوان الرقابة املالية واإلدارية ،وأي طرف ثالث
آخر وسيط،

• أفراد جهاز املخابرات العامة،

تستقبل وحدة الشاكوى يف املخابرات العامة الشاكوى من:

القانون الذي حيمك معل املرجعية القانونية ملعاجلة االجراءات املتخذة
الشاكوى
املؤسسة

• قانون اخلدمة يف قوى
األمن الفلسطينية رمق 8
لسنة 2005

• قانون املخابرات العامة
رمق  17لسنة 2005

• قانون اخلدمة يف قوى
األمن الفلسطينية رمق 8
لسنة 2005

• قرار بقانون رمق 11
لسنة  2007بشأن األمن
الوقايئ

• اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،وديوان الرقابة املالية واإلدارية ،وأي طرف ثالث
آخر وسيط،

• منمظات املجمتع املدين،
• املواطنني.

عىل الرمغ من أن قرار جملس الوزراء رمق  6لسنة  2009بنظام الشاكوى يتعلق باملؤسسات احلكومية املدنية فقط(،خاصة املادة  8منه) ،إال أن جهاز املخابرات العامة يسرتشد به يف معاجلته للشاكوى.
عىل الرمغ من أن قرار جملس الوزراء رمق  6لسنة  2009بنظام الشاكوى يتعلق باملؤسسات احلكومية املدنية فقط(،خاصة املادة  8منه) ،إال أن األمن الوقايئ يسرتشد به يف معاجلته للشاكوى.
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املؤسسة

قوات األمن الوطين

• مكتب قائد قوات األمن
الوطين

االستخبارات العسكرية

• الدائرة القانونية

• ال يوجد

• ال يوجد
9

8

نطاق العمل:

آلية معاجلة الشاكوى:

املرجعية الهنائية :قائد قوات األمن الوطين.

الخشص املسؤول عن الشاكوى :مدير مكتب قائد قوات األمن الوطين.

يستقبل مكتب قائد قوات األمن الوطين اكفة شكوى املواطنني وأفراد قوات األمن الوطين
املقدمة ضد القوات أو أي من أفرادها.

نطاق العمل:

• املواطنني.

• منمظات املجمتع املدين،

• اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،وديوان الرقابة املالية واإلدارية ،وأي طرف ثالث
آخر وسيط،

• أفراد قوات األمن الوطين،

يستقبل مكتب قائد قوات األمن الوطين الشاكوى من:

آلية معاجلة الشاكوى:

املرجعية الهنائية :مدير عام األمن الوقايئ.

الخشص املسؤول عن الشاكوى :مدير الدائرة القانونية.

تتلىق الدائرة القانونية يف األمن الوقايئ اكفة شكوى املواطنني وأفراد األمن الوقايئ
املقدمة ضد اجلهاز أو أي من أفراده.

القانون الذي حيمك معل املرجعية القانونية ملعاجلة االجراءات املتخذة
الشاكوى
املؤسسة

• قانون اخلدمة يف قوى
األمن الفلسطينية رمق 8
لسنة 2005

• قانون اخلدمة يف قوى
األمن الفلسطينية رمق 8
لسنة 2005
تستقبل الدائرة القانونية الشاكوى من:

• أفراد جهاز االستخبارات العسكرية أو أية مؤسسة أمنية أخرى،

عىل الرمغ من أن قرار جملس الوزراء رمق  6لسنة  2009بنظام الشاكوى يتعلق باملؤسسات احلكومية املدنية فقط( ،خاصة املادة  8منه) ،إال أن قوات األمن الوطين تسرتشد به يف معاجلهتا للشاكوى.
عىل الرمغ من أن قرار جملس الوزراء رمق  6لسنة  2009بنظام الشاكوى يتعلق باملؤسسات احلكومية املدنية فقط( ،خاصة املادة  8منه) ،إال أن جهاز االستخبارات العسكرية يسرتشد به يف معاجلته للشاكوى.

خارطة نظام معاجلة الشاكوى يف فلسطني
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املؤسسة

• اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،وديوان الرقابة املالية واإلدارية ،وأي طرف ثالث
آخر وسيط،

آلية معاجلة الشاكوى:

ينحرص دور منمظات املجمتع املدين بتوثيق انهتااكت حقوق اإلنسان .وبسبب غياب
األنمظة ،يعمل املستشار القانوين بصفة خشصية عىل متثيل املشتيك قانونيًا أمام
املؤسسات الرمسية (وليس بصفة املؤسسة اليت يعمل هبا) ،خاصة عندما خيىش
املواطن مراجعة املؤسسات الرمسية.

نطاق العمل:

يتلىق املستشارون القانونيون أو العاملون يف منمظات املجمتع املدين الشاكوى من
املواطنني بشلك مبارش ،أو عرب وسطاء آخرين.

املرجعية الهنائية :مدير عام االستخبارات العسكرية.

الخشص املسؤول عن الشاكوى :مدير الدائرة القانونية.

تستقبل الدائرة القانونية يف جهاز االستخبارات العسكرية اكفة شكوى املواطنني املقدمة
ضد االستخبارات العسكرية ،أو أية مؤسسة أمنية أخرى ،أو أي من أفرادها .ويلعب
جهاز االستخبارت العسكرية دور الوسيط يف نظام الشاكوى بني القضاء العسكري
واألجهزة األمنية.

نطاق العمل:

• املواطنني.

• منمظات املجمتع املدين،

القانون الذي حيمك معل املرجعية القانونية ملعاجلة االجراءات املتخذة
الشاكوى
املؤسسة

• قانون رمق  1لسنة  • 2000ال يوجد
بشأن امجلعيات اخلريية
واهليائت األهلية

أمثلة عىل منمظات املجمتع املدين واإلعالم

• مؤسسة احلق

• املركز الفلسطيين حلقوق
اإلنسان

• االئتالف من أجل الزناهة
واملساءلة (أمان)

• املركز الفلسطيين للتمنية
واحلريات اإلعالمية
(مدى)

• تلفزيون وطن

• راديو أجيال

ويقترص دور اإلعالم عىل نرش شاكوى املواطنني مكحاولة لرفع صوهتم إىل صناع
القرار الفلسطينيني.

الخشص املسؤول :املستشار القانوين أو موظف يف املنمظة.

املرجعية الهنائية :مدير املنمظة.

