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وجملس الوزراء

حملة عامة
هتدف ورقة العمل هذه إىل رفع ويع صناع القرار
الفلسطينيني حول أمهية تطوير اآلليات اليت تتبعها السلطات
التنفيذية ملعاجلة شاكوى املواطنني.
وتعرض الورقة ملخص النقاشات اليت دارت بني فريق
العمل املشرتك واملؤلف من ممثلني من مكتب الرئيس
وجملس الوزراء ومركز جنيف ،والذي قام مبراجعة نظام
الشاكوى رمق ( )6لعام 2009م الصادر عن جملس
الوزراء ،مكا وتقدم الورقة توصيات من أجل تعديل هذا
النظام.

مشلكة الدراسة

قامت السلطات التنفيذية الفلسطينية بإنشاء نظام داخيل
ملعاجلة شاكوى املواطنني ،ويتألف هذا النظام من مسارين
أساسيني .مفن جهة ،تقوم الدوائر القانونية يف ماكتب
احملافظني حتت إرشاف مكتب الرئيس مبعاجلة شاكوى
املواطنني يف احملافظات بطريقة ال مركزية .ومن جهة
أخرى ،تقوم وحدات الشاكوى الوزارية حتت مظلة جملس
الوزراء بالتعامل مع شاكوى املواطنني املقدمة ضد الوزارات
الفلسطينية املختلفة .إال أن نظام معاجلة الشاكوى الداخيل
هذا ال يحمس بوجود متابعة شاملة للشاكوى املقدمة حول
قضايا تتعلق بسوء استغالل السلطة ،أو سوء اإلدارة ،أو
انهتاك حقوق اإلنسان يف مؤسسات السلطات التنفيذية
الفلسطينية ومؤسسات القطاع األمين .وهذا اخللل يف النظام
1
يضعف ثقة املواطنني يف املؤسسات الفلسطينية.
اإلطار التنظيمي ملعاجلة الشاكوى يف السلطات
2
التنفيذية الفلسطينية
يف عام  ،2009قام جملس الوزراء بإصدار نظام الشاكوى رمق
(( )6املشار إليه الحقا بلكمة النظام) والذي ينص عىل إنشاء
إدارة عامة للشاكوى يف جملس الوزراء وحيدد دور وحدات
1

2

يف مسح غري منشور أجراه مركز جنيف عام  ،2012عربت األغلبية
الساحقة من مقديم الشاكوى الذين متت مقابلهتم عن ضعف ثقهتم
بنظام معاجلة الشاكوى يف السلطات التنفيذية الفلسطينية .ويف حاالت
كثرية ،ذكروا بأن السلطات مل تقم بالرد عىل الشكوى اليت قدموها.
ملزيد من املعلومات حول اإلطار القانوين والتنظيمي ملعاجلة الشاكوى
يف الوزارات الفلسطينية وماكتب احملافظني ،راجع :مؤسسات أمناء
املظامل وحمك القطاع األمين .دليل الترشيعات السارية يف فلسطني.
جنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة2010 ،
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وهتدف ورقة العمل بشلك خاص إىل دمع معل اللجنة
القانونية يف جملس الوزراء املناط إلهيا مهمة مراجعة نظام
الشاكوى رمق ( )6لعام 2009م .مكا وسيستفيد ممثلو
اإلدارة العامة للشاكوى يف جملس الوزراء وموظفو وحدات
الشاكوى الوزارية واملستشارون القانونيني العاملني يف
ماكتب احملافظني من نتاجئ وتوصيات هذه الورقة.
ورمغ أن مركز جنيف يركز عىل معاجلة الشاكوى املتعلقة
بسلوك الرشطة واألجهزة األمنية ،إال أن تعزيز نظام معاجلة
الشاكوى كلك سيأيت بالنفع عىل قطاعات أخرى يف اإلدارة
العامة وبالتايل سيفيد رشحية أوسع من الساكن الفلسطينيني.

الشاكوى يف خمتلف الوزارات الفلسطينية والصالحيات
املمنوحة هلا واإلجراءات اليت تتبعها .ووفق النظام ،تقوم
اإلدارة العامة للشاكوى (املشار إلهيا الحقا بلكمة اإلدارة
العامة) باإلرشاف الفين عىل وحدات الشاكوى الوزارية.
وتتلىق هذه الوحدات الشاكوى ضد الوزراء املعنيني ،ومكا
تتلىق وحدة الشاكوى يف وزارة الداخلية الشاكوى املقدمة
ضد الرشطة واألجهزة األمنية .هذا ويحمس النظام لملواطنني
أنفهسم وملؤسسات املجمتع املدين بتقدمي الشاكوى.
مكا ويضع النظام معايري موحدة لعمل املستشارين القانونيني
يف ماكتب احملافظني العاملني حتت مظلة مكتب الرئيس
واملناط إلهيم مسؤولية معاجلة الشاكوى .إال أنه ومن خالل
معلها يف معاجلة الشاكوى ،تقوم ماكتب احملافظني أيضا
بتطبيق قوانني تسبق إنشاء السلطة الفلسطينية .ومن بني
هذه القوانني قانون منع اجلرامئ األردين رمق ( )7لسنة
1954م ،ونظام التشكيالت اإلدارية األردين رمق ( )1لسنة
 ،1966واملرسوم الرائيس رمق ( )22لسنة 2003م بشأن
اختصاصات احملافظني.

آليات االستجابة

منذ عام  ،2012قام مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل
القوات املسلحة ( )DCAFوبالتعاون مع مكتب الرئيس
وجملس الوزراء مبساعدة السلطات التنفيذية الفلسطينية يف
الضفة الغربية يف مراجعة نظام معاجلة الشاكوى وتطويره،
هذا باإلضافة إىل دمع مراجعة اإلطار التنظيمي اخلاص
مبعاجلة الشاكوى .مكا قام مركز جنيف بتدريب موظيف
الوزارات الفلسطينية وماكتب احملافظني عىل إجراءات
التعامل مع الشاكوى ،مك سامه يف تعزيز دور اإلعالم يف
الرقابة اخلارجية عىل أداء نظام معاجلة الشاكوى .ويف هذا

اإلطار ،تركز ورقة العمل هذه عىل التقدم الذي أحرز يف
3
مسألة مراجعة اإلطار التنظيمي.
معلية تعديل نظام الشاكوى رمق ( )6لعام 2009
يف عام  ،2012قام مركز جنيف بالتعاون مع مكتب الرئيس
وجملس الوزراء بتشكيل فريق معل مسؤول عن مراجعة
وتعديل نظام الشاكوى رمق ( )6لعام .2009
ويتضمن امللحق ( )2من هذا التقرير معلومات أكرث حول
اجمتاعات فريق العمل .وقد خلصت مشاورات فريق العمل
إىل املخرجات التالية:
 .1مسودة جديدة لنظام معدل لنظام الشاكوى رمق ()6
لعام ،2009
 .2ومقرتح مكتوب مقدم إىل دائرة الشؤون القانونية
يف جملس الوزراء يويص باعتبار تعديل النظام عىل
رأس أولويات اخلطة الترشيعية للحكومة يف عام
.2013
يف ترشين الثاين عام  ،2012قام السيد ساشا
يانكوفيتش ،رئيس ديوان املظامل يف مجهورية رصبيا،
مبراجعة التعديالت املقرتحة ،وقدم لفريق العمل مذكرة
مكتوبة مبالحظاته.
يف اكنون الثاين عام  ،2012يف أرحيا ،ومبشاركة السيد
يانكوفيتش ،قام مركز جنيف واإلدارة العامة للشاكوى
يف جملس الوزراء بعقد مؤمتر وطين حول نظام معاجلة
الشاكوى يف فلسطني .وخالل املؤمتر ،أعلن لك من
األمني العام ملجلس الوزراء واملستشار القانوين للرئيس
الفلسطيين دمعهم وتبنهيم ملراجعة النظام .ومن أجل
إعداد النخسة اجلديدة لملوافقة الرمسية ،قامت اللجنة
القانونية يف جملس الوزراء مبراجعة النظام املعدل وأجرت
املزيد من املشاورات.
وخالل العام  ،2013قام مركز جنيف بتيسري العديد من
اجللسات ألخذ املالحظات حول مسودة النظام املعدل ،مكا
قام بعقد جلسات تدريبية اسهتدفت موظفني حكوميني من
وحدات الشاكوى الوزارية والذين سيتأثرون من التعديالت
املقرتحة عىل النظام .وقد قدم املشاركون يف هذه
اجللسات توصياهتم حول تعديل نظام الشاكوى رمق ()6
لعام  2009وتطبيق هذه التعديالت عىل أرض الواقع .ويف
ترشين األول عام  ،2013قام  10من املوظفني احلكوميني
بزيارة عدد من املؤسسات الوطنية واحمللية املسؤولة عن
معاجلة الشكوى يف إسبانيا ،وذلك مضن زيارة دراسية
3

بسبب حمدودية املوارد والقدرة يف الوصول إىل قطاع غزة ،مل يستطع
مركز جنيف إجراء مرشوع مماثل هناك .لذا فإن هذا التقرير يعرب فقط
عن نتاجئ النشاطات اليت مت تنفيذها يف الضفة الغربية .ويأمل مركز
جنيف بأن يكون قادرا عىل القيام بنشاطات مماثلة يف قطاع غزة قريبا.

نمظت بدمع من الواكلة اإلسبانية للتعاون والتمنية الدولية
( ،)AECIDوبالتعاون مع مركز جنيف واملعهد الوطين
لإلدارة العامة يف مدريد .وبعد هذه الزيارة ،قدم املوظفون
احلكوميون توصيات إضافية لتطوير اإلطار التنظيمي
واملؤسسايت ملعاجلة الشاكوى يف فلسطني.
ثان عقد يف اكنون األول من عام
وخالل مؤمتر وطين ٍ
 2013يف رام اللـه حول الشاكوى ،أكد رئيس اللجنة
الوطنية للخطة الترشيعية يف جملس الوزراء عىل أن تعديل
النظام هو أحد أولويات احلكومة الفلسطينية ،وأنه سيمت
تشكيل فريق معل قانوين جديد ملراجعة النظام.
صياغة التوصيات من أجل تعديل النظام
إن ما ذكر يف هذه الورقة يعرب عن مالحظات واستنتاجات
وتوصيات لك من أعضاء فريق العمل املشرتك واملؤلف من
مركز جنيف ومكتب الرئيس وجملس الوزراء والذي قام
مبراجعة نظام الشاكوى رمق ( )6لعام  ،2009باإلضافة إىل
مالحظات اخلبري ساشا يانكوفيتش رئيس ديوان املظامل
يف مجهورية رصبيا ،والذي قام مركز جنيف باالستعانة به.
ويشار إىل لك هذه اجلهات يف هذه الورقة بلكمة "اخلرباء" .إن
توصيات اخلرباء موجهة بشلك أسايس إىل اخلرباء يف اللجنة
القانونية يف جملس الوزراء الذين ستناظ إلهيم مسؤولية تعديل
النظام وتقدميه إىل صناع القرار الفلسطينيني من أجل إقراره.

مالحظات عامة

أشاد اخلرباء باإلدارة العامة للشاكوى يف جملس الوزراء
اللزتامها جبعل اإلطار القانوين والتنظيمي ملعاجلة الشاكوى
ممتاشيا مع املعايري الدولية .وبالتايل ،وافق اخلرباء اإلدارة
العامة للشاكوى الرأي عىل رضورة تعديل نظام الشاكوى
رمق ( )6لعام 2009م من أجل رفع مستوى معاجلة شاكوى
املواطنني .مكا أشار اخلرباء إىل أن العملية التشاورية حول
تعديل النظام اكنت معلية شاملة حيث متزيت باالنفتاح
والرجوع إىل املراجع واملامرسات الدولية.
ويف حني أن معلية تعديل النظام تسري بشلك جيد ،إال أن
التحدي املتبيق يمتثل بإقناع صناع القرار الفلسطينيني
باحلاجة إلصالح اإلطار القانوين والتنظيمي ملعاجلة
الشاكوى.
ومن أجل الوصول إىل انجسام تام مع املامرسات الدولية
الفضىل ،فإن اإلطار القانوين النامظ ملعاجلة الشاكوى
يف فلسطني حيتاج إىل مزيد من العمل عىل تعزيز بعض
املبادئ ،خاصة فميا يتعلق بتعزيز استقاللية هذا النظام.
إن استنتاجات وتوصيات اخلرباء الواردة يف القسم التايل
هتدف إىل وضع خطوط عريضة ليمت االستفادة مهنا أثناء
هذه العملية.
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النتاجئ والتوصيات

 −اكن قد احتل منصبا مرموقا يف الوطيفة العمومية

النتيجة رمق  :1مل يمت حتديد اهلدف من إقرار النظام أو
رؤية ورسالة اإلدارة العامة للشاكوى

 −يمتتع بمسعة بأنه قادر عىل اختاذ قرارات موثوقة
تمتتع بالرشعية وذات مصداقية

التوصيات:

 −عىل دراية كبرية بنظام معاجلة الشاكوى.

• حتديد اهلدف من إقرار النظام بشلك واحض ،وربط هذا
اهلدف باملعايري الدولية للحمك الرشيد ،ومبادئ سيادة
القانون وحقوق اإلنسان.

• إدراج آلية تدقيق عىل منصب مدير عام اإلدارة العامة
للشاكوى لضامن نزاهته ،عىل أن تضمن هذه اآللية بأن
املدير:

• حتديد رؤية ورسالة لك من اإلدارة العامة للشاكوى
ووحدات الشاكوى الوزارية والدوائر القانونية يف ماكتب
احملافظني بشلك واحض.

 −مل يتورط طوال حياته املهنية بأية قضية تتعلق بسوء
اإلدارة ،أو سوء استغالل للسلطة ،أو مارس انهتاك
حلقوق اإلنسان

النتيجة رمق  :2هناك التباس يف توزيع املسؤوليات بني
اإلدارة العامة للشاكوى ووحدات الشاكوى الوزارية والدوائر
القانونية يف ماكتب احملافظني

 −له وجهة نظر سياسية حمايدة وال يعد من منارصي
احلزب احلامك
 −يلزتم مبعاجلة امللفات الرسية مبسؤولية وباختاذ
تدابري العناية الالزمة ،وبأن يصدر تعلمياته لزمالئه
بااللزتام بنفس املعايري وأن يقوم مبراقبة معلهم.4

التوصيات:
• إيضاح توزيع املسؤوليات ما بني اإلدارة العامة للشاكوى
ووحدات الشاكوى الوزارية والدوائر القانونية يف ماكتب
احملافظني بتعديل املواد  ،2و ،6و 11من النظام.
• جتنب التداخل يف الصالحيات وإزالة أي مغوض
يتعلق باملسؤوليات واملهام املناطة هبذه اجلهات الثالثة
املوجودة ملعاجلة الشاكوى ،ومن ذلك عىل سبيل املثال
توضيح النقاط التالية:
 −تقوم اإلدارة العامة للشاكوى باإلرشاف عىل وحدات
الشاكوى الوزارية وتراقب معلها
 −عىل الوحدات الوزارية تسلمي تقاريرها اإلحصائية
السنوية لإلدارة العامة للشاكوى

النتيجة رمق  :4لإلدارة العامة للشاكوى صالحيات حمددة
للغاية يف حل الشاكوى
التوصيات:
وفقا لملادة  2من النظام املعمول به ،فإن اإلدارة العامة
للشاكوى تتبع مبارشة لألمني العام ملجلس الوزراء ،والذي،
وحبمك موقعه احلايل يف التسلسل اإلداري ،ال يستطيع فرض
قرارات ملزمة عىل الوزراء أو غريمه من املدراء العموميني
يف املؤسسات الفلسطينية .وبالتايل ،أوىص اخلرباء بإضافة
مادة جديدة للنظام تتضمن:
• متكني اإلدارة العامة للشاكوى من إحالة الشكوى إىل
مكتب رئيس الوزراء إذا ما فشلت املؤسسات التنفيذية
يف حلها.

 −تقوم وحدة شؤون احملافظات يف مكتب الرئيس
باإلرشاف عىل الطامق املسؤول عن معاجلة الشاكوى
يف ماكتب احملافظني

• حتديد دور اإلدارة العامة للشاكوى ووظيفهتا
والصالحيات املمنوحة هلا يف حل الشاكوى.

 −يلزتم الطامق املسؤول عن معاجلة الشاكوى يف
ماكتب احملافظني بإعالم اإلدارة العامة للشاكوى
عن الشاكوى اليت ختص جملس الوزراء ،ويأيت
هذا يف إطار مذكرة التفامه املشرتكة املوقعة ما بني
جملس الوزراء ومكتب الرئيس.

• توضيح ما إذا اكن دور اإلدارة العامة للشاكوى هو دور
استشاري ،أو بأهنا أيضا خمولة بصالحيات متكهنا من
الوساطة وحل الزناعات.

النتيجة رمق  :3إن امللف الخشيص واملهين ملنصب مدير
عام اإلدارة العامة للشاكوى غري مفصل مبا فيه الكفاية
التوصيات:
• تعديل املادة  2من النظام لوضع وصف أكرث تفصيال
ملنصب مدير عام اإلدارة العامة للشاكوى ،حبيث يمشل
الرشوط التالية:
6

4

لملزيد حول املعايري املتعلقة بالتدقيق عىل مؤسسات القطاع األمين،
راجع :التدقيق والقطاع األمين :معلومات أساسية ،جنيف :مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ،2006 ،متوفر عىل الرابط:

http://www.dcaf.ch/Publications/Vetting-and-theSecurity-Sector.

النتيجة رمق  :5ليس لإلدارة العامة للشاكوى القدرة عىل
التحقق
التوصيات:
• إضافة مادة جديدة للنظام متنح اإلدارة العامة للشاكوى
وبشلك رصحي صالحية املبارشة بالتحقق حول أمور
تكشفت بفعل الشاكوى ،وذلك دون أي قيد.
• إضافة اخليار املمتثل بتشكيل دائرة التحقق والتفتيش
مضن هيلكية اإلدارة العامة للشاكوى ،وذلك بإضافة بند
جديد لملادة  4وتعديل املادة .2
• حتديد نطاق صالحية اإلدارة العامة للشاكوى بشأن
التحقق يف املادة  ،4فميا إذا اكنت اإلدارة العامة قادرة
عىل البدء بالتحقق حبمك وظيفهتا ،أي مببادرة مهنا ،أو
باالعمتاد عىل شكوى وصلهتا فقط.
• إضافة مادة تنص عىل الزتام اإلدارة العامة للشاكوى
بتقدمي تقرير مكتوب لرئيس الوزراء إذا ما قام خشص أو
عدة أخشاص داخل املؤسسة بإعاقة معلية حل الشكوى،
أو بإعاقة معلية التحقق ،أو منعوا الوصول إىل املعلومات
املطلوبة.

النتيجة رمق  :6ال ميكن لإلدارة العامة للشاكوى عقد
جلسات اسمتاع أو القيام بزيارات ميدانية
التوصيات:
• إضافة مادة جديدة متنح اإلدارة العامة للشاكوى احلق
يف عقد جلسات اسمتاع مع موظيف الدولة فميا يتعلق
مبضمون الشكوى ،وبالقيام بزيارات ميدانية معلنة وغري
معلنة للجهات املعنية.

النتيجة رمق  :7ليس لإلدارة العامة للشاكوى احلق يف
طلب اكفة املعلومات املتعلقة بالشكوى قيد التحقق ،مبا يف
ذلك الوثائق الرسية
التوصيات:
• إضافة بند جديد لملادة  13خيول وبشلك رصحي
احملققني يف اإلدارة العامة للشاكوى احلق يف احلصول
عىل الوثائق الرسية.
• مضان أن احملققني يلزتمون مبعاجلة اكفة املعلومات
بطريقة رسية ،ومن املمكن عىل سبيل املثال إلزامهم
بتوقيع تعهد باملسؤولية القانونية عند تسملهم وظيفهتم.

النتيجة رمق  :8ال ينص النظام وبشلك رصحي عىل الطبيعة
التاكملية للعالقة ما بني آليات معاجلة الشاكوى والقضاء ،أو
عىل دور اإلدارة العامة للشاكوى يف املطالبة بوضع األحاكم
القضائية موضع التنفيذ
التوصيات:
أكد اخلرباء عىل أن اإلدارة العامة للشاكوى ال جيب أن تتلىق
شاكوى تتعلق بقضايا منظورة أمام القضاء أو تلك اليت سبق
وأن صدر يف موضوعها حمك قضايئ قطيع .ومع ذلك،
فإهنم يرون برضورة تعزيز قدرة اإلدارة العامة للشاكوى عىل
التدخل يف احلاالت اليت يرفض هبا املسؤولون يف الوظيفة
العمومية تنفيذ األحاكم القضائية أو يفشلون يف ذلك .مكا أكد
اخلرباء عىل العالقة التاكملية ما بني آليات معاجلة الشاكوى
والقضاء .ويف هذا اإلطار ،أوىص اخلرباء بالتايل:
• إدراج فكرة أن نظام معاجلة الشاكوى جيب أن يلعب دورا
وقائيا وتاكمليا مع النظام القضايئ ،وذلك بتعديل مقدمة
النظام.
• إضافة مادة جديدة للنظام متكن اإلدارة العامة للشاكوى
من تقدمي توصيات مكتوبة لرئيس الوزراء يف احلاالت
اليت ال تقوم هبا اجلهات املعنية بتنفيذ قرارات احملامك.

النتيجة رمق  :9ال يتضمن النظام أحاكما تلزم الوحدات
الوزارية والدوائر القانونية يف ماكتب احملافظني برفع تقارير
دورية لإلدارة العامة للشاكوى ،مكا أنه ال يتضمن أحاكما
تلزم اإلدارة العامة للشاكوى بنرش تقاريرها للعلن
التوصيات:
• أن يتضمن النظام طلبا رصحيا من وحدات الشاكوى
الوزارية والدوائر القانونية يف ماكتب احملافظني بعمل
تقارير إحصائية ورسدية ربعية وسنوية ،وتقدميها إىل
اإلدارة العامة للشاكوى من أجل مجتيعها يف تقرير
ملخص سنوي ينرش للعلن ،وذلك بتعديل املادة ،5
عىل أن حتدد هذه املادة شكـال حمددا هلذه التقارير
وحمتواها واملدة الزمنية اليت تغطهيا.
• إضافة بند لملادة  5يلزم بنرش هذه التقارير أو ملخص
هلا ،وذلك لضامن الشفافية واحملاسبة عىل سري معلية
معاجلة الشاكوى.
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التوصيات خلطوات قادمة

يوىص اخلرباء بأن يقوم جملس الوزراء الفلسطيين
بإصدار نظام جديد ملعاجلة الشاكوى يف السلطات التنفيذية
الفلسطينية ،مكا ويشيدون باللجنة القانونية ملجلس الوزراء
العتبارها هذا األمر عىل رأس أولويات اخلطة الترشيعية للعام
 .2014واستنادا إىل مراجعة نظام الشاكوى رمق ( )6لعام
 ،2009يوىص مركز جنيف وأعضاء فريق العمل مبا ييل:

إىل أعضاء اللجنة القانونية يف جملس الوزراء املسؤولة عن
تعديل النظام:
• إنشاء فريق معل مكون من خرباء قانونيني مسؤولني من
أجل تعديل النظام.
• تفويض فريق العمل بتعديل النظام عىل ضوء التوصيات
املذكورة يف ورقة العمل هذه.
• مضان الدمع السيايس من مكتب الرئيس ،وجملس
الوزراء ،واملجلس الترشييع الفلسطيين ،والوزارات
املعنية ،من أجل احلث عىل إقرار نظام جديد.

إىل صناع القرار يف السلطات الفلسطينية واملجلس
الترشييع الفلسطيين:
• مراجعة ما قام به فريق معل اخلرباء القانونيني املناط
إلهيم مسؤولية إعادة صياغة مسودة النظام.
• مضان أن إقرار النظام اجلديد وإنفاذه سيصيح
عىل رأس أولويات احلكومة من أجل تعزيز الشفافية
واحملاسبة يف اهليائت العامة الفلسطينية ،مبا يف ذلك
مؤسسات القطاع األمين.

إىل املجمتع املدين الفلسطيين واملؤسسات اإلعالمية:
• زيادة ويع املواطنني الفلسطينني والصحفيني باحلاجة
إىل نظام جديد للشاكوى.
• مضان اسمترارية الرباجم التوعوية العامة مثل "أشيك
ملني" ،5وذلك من أجل تسليط الضوء عىل حتديات تطبيق
النظام.

5

منذ سنة  2012قام مركز جنيف بدمع برناجم أشيك ملني الذي تنتجه
واكلة وطن اإلعالمية ،والذي يعد أول تغطية إعالمية متلفزة وموجودة
عىل اإلنرتنت تتطرق ملوضوع الشاكوى .ملزيد من املعلومات ،انظر
الرابط:

http://www.wattan.tv/ar/wattan-tv/81052.html?q=online
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إن مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة
( )DCAFعىل استعداد تام لتقدمي املساعدة والدمع
للسلطات الفلسطينية واكفة األطراف املعنية باالسمترار
يف تطوير اإلطار النامظ آلليات معاجلة الشاكوى مبا
يتوافق مع املعايري الدميقراطية املدنية.

ملحق :1

نظام الشاكوى رمق ( )6لعام 2009م
جملس الوزراء

استنادا إىل القانون األسايس املعدل لسنة 2003م وتعديالته
وال سميا أحاكم املادة ( )68منه؛ وبعد االطالع عىل قرار
جملس الوزراء رمق (/2003/10/13ر.م.و/أ.ق) لسنة 2003؛
وعىل قرار جملس الوزراء رمق (/09/03/05م.و/أ.ق) لسنة
2005م؛ وعىل نظام دائرة الشاكوى يف رائسة الوزراء ووحدات
الشاكوى يف الوزارات الصادر بتارخي 2005/05/03م؛ وبناء
عىل توصية املجموعة الوطنية العليا للخطة الترشيعية؛ وبناء
عىل ما أقره جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة يف مدينة رام
اللـه بتارخي 2009/3/8م؛ أصدر النظام التايل:

مبارشة وتمسى اإلدارة العامة للشاكوى ،وتتكون من ثالث
دوائر ،ويتوىل إدارهتا موظفا وفقا لملعايري التالية:
.1

موظف وفقا للتدرج الوظييف من الفئة العليا.

.2

أن يكون حاصال عىل هشادة الباكلوريوس يف العلوم
اإلنسانية.

.3

أن يكون لديه خربة ملدة ال تقل عن سبع سنوات يف جمال
العمل اإلداري أو القانوين.

.4

يتوفر لديه اخلربة الاكفية يف التعامل مع امجلهور
وأخالقيات اخلدمة العامة.

.5

أن ال يكون حمكوما هيلع جبناية أو جنحة خملة بالرشف
أو األمانة ما مل يرد إليه اعتباره.

مادة ( )1التعريفات

.6

أن يكون حسن السرية والمسعة.

لدى تطبيق أحاكم هذا النظام ،تكون لللكامت والعبارات التالية
املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة عىل خالف
ذلك:

مادة ( )3الدمع واإلرشاف الفين

الفصل األول:
التعريفات

املجلس :جملس الوزراء.
الرئيس :رئيس الوزراء.
رائسة الوزراء :رائسة الوزراء الفلسطينية واملكونة من
األمانة العامة ملجلس الوزراء وديوان رئيس الوزراء.
األمني العام :أمني عام جملس الوزراء  /رئيس ديوان رئيس
الوزراء.

تتوىل اإلدارة العامة للشاكوى وحدها القيام باكفة معليات
الدمع واإلرشاف الفين واملتابعة والتنسيق واملساندة للوحدات
يف الوزارات ،واملاكتب يف احملافظات ،والتنسيق مع دائرة
الشاكوى التابعة ملكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ( )4دوائر اإلدارة العامة للشاكوى
تتكون اإلدارة العامة للشاكوى من ثالث دوائر عىل النحو
اآليت:

اإلدارة العامة للشاكوى :اإلدارة العامة للشاكوى يف
رائسة الوزراء.

.1

دائرة املتابعة مع الوحدات واملاكتب.

.2

الوحدات واملاكتب :وحدات وماكتب الشاكوى يف
املؤسسات احلكومية واحملافظات.

دائرة التنسيق مع وحدة الشاكوى يف مكتب الرئيس ويف
املجلس الترشييع ومع املؤسسات غري احلكومية.

.3

دائرة التوثيق واألرشيف واالستقبال.

رئيس املؤسسة احلكومية :الوزير املختص يف وزارته أو
رئيس املؤسسة يف املؤسسات غري الوزارية حسب القانون.

مادة ( )5التقرير الربيع

املؤسسات احلكومية :الوزارات واملؤسسات واهليائت
والسلطات التابعة ملجلس الوزراء.

الفصل الثاين:
اإلدارة العامة للشاكوى
مادة ( )2التشكيل
يشلك يف املجلس إدارة عامة متخصصة وتعمتد هيلكيهتا
مضن اهليلكية العامة لرائسة الوزراء ،وتتبع األمني العام

تتوىل اإلدارة العامة للشاكوى إعداد تقرير دوري ربيع حول
الشاكوى املقدمة إلهيا أو الوحدات واملاكتب وتقدميه إىل
األمني العام لعرضه عىل املجلس.
مادة ( )6الشاكوى املنظورة أمام اإلدارة العامة
للشاكوى
تنظر اإلدارة العامة بالشاكوى التالية:
.1

املقدمة ضد املؤسسات احلكومية.
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.2

املتعلقة باالمتناع عن تنفيذ األحاكم القضائية الهنائية
الصادرة ضد املؤسسات احلكومية.

.3

الشاكوى املقدمة من مؤسسات املجمتع املدين واملتعلقة
بأداء احلكومة واملؤسسات التابعة هلا.

.4

مادة ( )9االختصاصات واملهام

الشاكوى اليت اختذ فهيا قرار أو رفضت من قبل أحد
الوحدات أو املاكتب يف حال ظهرت بيانات جديدة جوهرية
تغري يف جمرى الشكوى.

.1

مادة ( )7الشاكوى غري املنظورة أمام اإلدارة العامة
للشاكوى

استقبال ومتابعة شاكوى املواطنني املتعلقة بأداء املؤسسة
احلكومية وموظفهيا.

.2

التنسيق والتعاون مع اإلدارة العامة.

.3

التنسيق والتعاون مع الوحدات واملاكتب فميا بيهنا ،وفميا
يتعلق بالشاكوى واملسائل املشرتكة.

ال تنظر اإلدارة العامة يف الشاكوى التالية:
.1

الشاكوى املنظورة أمام القضاء.

.2

الشاكوى املتعلقة بالزناعات بني األخشاص سواء اكنوا
طبيعيني أو معنويني.

.3

الشاكوى اليت سبق وأن صدر يف موضوعها حمك
قضايئ قطيع.

.4

الشاكوى املقدمة من املواطنني فميا يتعلق باالستفادة من
املساعدات اإلنسانية واهلبات الداخلية أو اخلارجية.

.5

الشاكوى اليت مىض علهيا أكرث من سنة اكملة.

الفصل الثالث:
الوحدات واملاكتب
مادة ( )8تشكيل الوحدات واملاكتب
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.5

بشأن ماكتب احملافظات فيجوز لملحافظ اختيار
من يراه مناسبا لتليق الشاكوى ومتابعهتا يف
احملافظة.

.1

تشلك يف املؤسسات احلكومية وحدات متخصصة
ويعمتد هيلكها التنظيمي والوصف الوظييف هلا مضن
اهليلكية التنظميية لملؤسسة تمسى وحدات الشاكوى يف
الوزارات حبد أدىن ،وماكتب شاكوى يف احملافظات.

.2

تتبع الوحدات الوزير مبارشة.

.3

تتبع الوحدات واملاكتب فنيا لإلدارة العامة للشاكوى
يف رائسة الوزراء ،ويتوىل إدارهتا موظف وفقا لملعايري
التالية:
.1

يتوىل إدارة الوحدة موظف من اخلدمة املدنية ،وفقا
للتدرج الوظييف من  A4-Cويساعده عدد اكف
من املوظفني.

.2

أن يكون حاصال عىل الهشادة اجلامعية األوىل.

.3

أن يكون لديه خربة ملدة ال تقل عن مخس سنوات
يف جمال العمل اإلداري أو القانوين.

.4

يتوفر لديه اخلربة الاكفية يف التعامل مع امجلهور
وأخالقيات اخلدمة العامة.

اختصاصات وصالحيات الوحدات واملاكتب:

مادة ( )10التقرير الدوري للوحدات
تلزتم الوحدات واملاكتب بتقدمي تقرير دوري ربيع لإلدارة
العامة للشاكوى يتضمن معلومات حول الشاكوى وعددها
وما مت إجنازه وما تبىق قيد املتابعة وما مت رفضه وأسباب
التأخري ،إضافة إىل املشالك اليت تواجهها الوحدة أثناء تأدية
معلها وذلك وفق األصول اإلدارية والقانونية.
مادة ( )11الشاكوى املنظورة أمام الوحدات واملاكتب
تنظر الوحدات واملاكتب بالشاكوى التالية:
.1

املقدمة ضد املؤسسات احلكومية.

.2

املتعلقة مبتابعة تنفيذ األحاكم القضائية الهنائية الصادرة
ضد املؤسسات احلكومية.

.3

املقدمة من مؤسسات املجمتع املدين واملتعلقة بأداء
املؤسسة التابعة هلا الوحدات واملاكتب.

مادة ( )12الشاكوى غري املنظورة أمام الوحدات
واملاكتب
ال تنظر الوحدات واملاكتب فميا ييل:
.1

الشاكوى املنظورة أمام القضاء.

.2

الشاكوى اليت سبق وصدر يف موضوعها حمك قضايئ
قطيع.

.3

الشاكوى املتعلقة بالزناعات بني األخشاص سواء اكنوا
طبيعيني أو معنويني.

.4

الشاكوى اليت سبق وعرضت عىل وحدة الشاكوى سابقا
وقررت رفضها أو متت معاجلهتا واختاذ قرار بشأهنا.

.5

شاكوى املساعدات اإلنسانية واهلبات اخلارجية.

الفصل الرابع:
الزتام املؤسسات ومراعاة مدد الطعن القضايئ

أوالوحدات أو املاكتب احلق يف اختاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة هبذا الشأن وفق أحاكم القوانني السارية املفعول.

الفصل السادس:
أحاكم ختامية

مادة ( )13الزتام املؤسسات الرمسية
يف سبيل تهسيل مهمة اإلدارة العامة للشاكوى والوحدات
واملاكتب تلزتم املؤسسات الرمسية ذات العالقة مبوضوع
الشكوى بتقدمي اكفة الوثائق املتعلقة بالقضية املشتىك مهنا
يف الوقت احملدد.
مادة ( )14الرد اخليط
عىل اإلدارة العامة للشاكوى أو الوحدات واملاكتب الرد خطيا
عىل مقدم الشاكوى ،سواء أاكن الرد إجيابيا أم سلبا خالل
مدة أقصاها ثالثني يوما.
مادة ( )15مراعاة مدد الطعن القضايئ
تلزتم اإلدارة العامة للشاكوى والوحدات واملاكتب عند
نظرها للشاكوى مراعاة مدد الطعن القضايئ املعمول هبا
لدى حممكة العدل العليا ،واملنصوص علهيا يف قانون
اخلدمة املدنية وقانون أصول احملامكات املدنية والتجارية،
وتعديالهتام وأي قانون آخر هبذا الشأن.
مادة ( )16اللجوء إىل القضاء
حيق لملشتيك إذا ما أراد ذلك التوجه إىل القضاء للفصل
يف شكواه.

الفصل اخلامس:
الشاكوى ضد اإلدارة العامة والوحدات
واملاكتب
مادة ( )17الشاكوى ضد موظيف اإلدارة العامة
للشاكوى
يف حال قدمت الشكوى ضد رئيس أو أحد موظيف اإلدارة
العامة للشكوى ،فإهنا ترفع مبارش إىل األمني العام الختاذ
اإلجراءات املناسبة بشأهنا.

مادة ( )20التقرير السنوي
تلزتم اإلدارة العامة للشاكوى بتقدمي تقريرها السنوي إىل
األمني العام ،وأية تقارير أخرى لعرضها عىل جملس الوزراء.
مادة ( )21دليل اإلجراءات
تتوىل اإلدارة العامة للشاكوى تقدمي دليل اإلجراءات والمناذج
املتعلقة بالشاكوى وتعمميها عىل الوحدات واملاكتب بعد
اعمتاد األمني العام.
مادة ( )22الدمع القانوين
تقدم الشؤون القانونية ملجلس الوزراء الدمع القانوين لإلدارة
العامة للشاكوى ويمت التنسيق فميا بيهنم.
مادة ( )23اإللغاء
يلىغ نظام دائرة الشاكوى يف رائسة الوزراء ووحدات
الشاكوى يف الوزارات الصادر بتارخي  2005/5/3ولك حمك
يتعارض مع أحاكم هذا النظام.
مادة ( )24النفاذ والتنفيذ والرسيان
عىل اجلهات املختصة لك فميا خيصه ،تنفيذ أحاكم هذا
النظام ويعمل به من تارخي صدوره ،وينرش يف اجلريدة
الرمسية.
صدر يف مدينة رام اللـه بتارخي 2009/3/8م
احلادي عرش من ربيع األول لعام 1429هـ
سالم فياض
رئيس الوزراء

مادة ( )18الشاكوى ضد موظيف الوحدات أو املاكتب
يف حال قدمت الشكوى ضد مسؤول أو أحد موظيف الوحدات
واملاكتب ،فإهنا ترفع مبارشة إىل الوزير أو احملافظ حسب
مقتىض احلال ،الختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا.
مادة ( )19الشاكوى الكيدية
إذا تبني لإلدارة العامة للشاكوى أو الوحدات واملاكتب
بأن الشكوى املقدمة يه شكوى كيدية ،فإن لإلدارة العامة
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ملحق :2
حملة عامة عن مشاورات فريق العمل ملراجعة نظام الشاكوى ،واملكون من مركز
جنيف ومكتب الرئيس وجملس الوزراء
• ممثل عن املجلس الترشييع الفلسطيين

أعضاء فريق العمل:
• ممثل عن مكتب الرئيس

• ممثل عن املجمتع املدين

• ممثلني عن اإلدارة العامة للشاكوى يف جملس الوزراء

• ممثل عن جامعة بريزيت

• ممثلني عن دائرة الشؤون القانونية يف جملس الوزراء
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التارخي

املاكن

اجللسة

عدد املشاركني

1

2012/3/24

رام اللـه

االجمتاع التحضريي لفريق العمل لملوافقة عىل
خطة العمل اخلاصة بعملية مراجعة النظام

( 8أعضاء فريق العمل)

2

2012/3/18

رام اللـه

االجمتاع األول لفريق العمل ملناقشة اكفة الوثائق واألوراق
والتقارير املتوفرة حول حتليل النظام والفجوات املوجودة
فيه

( 8أعضاء فريق العمل)

3

2012/4/1

رام اللـه

االجمتاع الثاين لفريق العمل ملراجعة مواد النظام

( 8أعضاء فريق العمل)

4

2012/4/15

رام اللـه

االجمتاع الثالث لفريق العمل ملراجعة مواد النظام

( 8أعضاء فريق العمل)

5

2012/4/29

رام اللـه

االجمتاع الرابع لفريق العمل ملراجعة مواد النظام

( 8أعضاء فريق العمل)

6

2012/5/6

رام اللـه

االجمتاع اخلامس لفريق العمل لصياغة مسودة التعديالت
املقرتحة

( 8أعضاء فريق العمل)

7

2012/6/4

رام اللـه

االجمتاع السادس لفريق العمل لوضع الملسات األخرية
عىل التعديالت املقرتحة

( 8أعضاء فريق العمل)

8

2012/12/1

رام اللـه

االجمتاع السابع لفريق العمل ملراجعة مسودة التعديالت
املقرتحة بناء عىل مالحطات خبري دويل

( 8أعضاء فريق العمل)

9

2012/12/9

رام اللـه

االجمتاع الثامن لفرق العمل ملراجعة مسودة التعديالت
املقرتحة بناء عىل مالحظات اخلبري الدويل

( 8أعضاء فريق العمل)

10

2012/12/20

أرحيا

مؤمتر « آليات متابعة الشاكوى يف مؤسسات السلطة
الفلسطينية :واقع وآفاق»

 40مشارك

11

2013/3/28

رام اللـه

االجمتاع التاسع لفريق العمل القرار الصيغة الهنائية
للتعديالت املقرتحة

( 8أعضاء فريق العمل)

12

2013/12/18

رام اللـه

«املؤمتر الوطين األول للشاكوى :الشكوى حق :واقع
وآفاق»

 60مشارك

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة ()DCAF

يعمل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFعىل تعزيز احلمك الرشيد وإصالح القطاع األمين ،حيث
يقوم املركز بإجراء أحباث حول املامرسات السلمية ،ويجشع عىل تطوير املعايري املرعية عىل الصعيدين الوطين والدويل .فضال
عن ذلك ،يقدم املركز توصيات سياساتية واستشارات تتالءم وظروف الدولة اليت يعمل هبا ،إضافة إىل توفري براجم الدمع .ولملركز
عدة رشاكء عىل رأهسم احلكومات ،والربملانات ،واملجمتع املدين ،واملنمظات الدولية ،إضافة إىل أراكن العدالة واألمن الرئيسية
جكهاز الرشطة والقضاء وأجهزة االستخبارات وحرس احلدود واجليوش.
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