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تتقدم اإلدارة العامة للشاكوى يف جملس الوزراء بالشكر اجلزيل ملركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة ( )DCAFوللواكلة اإلسبانية للتعاون والتمنية الدولية ( )AECIDلتقدميهام الدمع املايل
ومسامههتا يف طباعة هذا النظام.
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مقدمة
انطالقا من إمياننا العميق وحرصا عىل سالمة مرشوعنا الوطين واملمتثل حبقنا يف تقرير املصري
والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعامصهتا القدس الرشيف ،وتأكيدا عىل رضورة احلفاظ
عىل سلطتنا الوطنية ممثلة مبؤسساهتا الترشيعية وحكومهتا الوطنية والذي يتطلب العمل بشلك
متواصل وبصورة مهنية تعكس واقع وتطلعات شعبنا وحكومتنا يف اإلبداع والشفافية والقيادة احلكمية.
إن وجود وحدة الشاكوى إمنا هو تعبري صادق عن معق التواصل مع شعبنا ومؤسساته وهيائته املختلفة
وخاصة الوزارات فميا يتعلق بالقضايا والشاكوى اليت حتتاج إىل متابعة من قبل جملس الوزراء من
أجل التوصل إىل حلول منصفة مع احلفاظ عىل الخشصية االعتبارية لملؤسسات والوزارات املختلفة.
من أجل هذا فقد قرر جملس الوزراء إنشاء وحدات متخصصة يف جملس الوزراء والوزارات ملتابعة
شاكوى املواطنني يف جملس الوزراء والوزارات بتارخي  ،2003/10/13من أجل تنظمي العمل وحفاظا
عىل حقوق املواطن مت وضع نظام الشاكوى بتارخي ( )2005/3/9مت تعديله مؤخرا بتارخي .2009/3/8
مكا وقامت اإلدارة العامة بوضع األهداف واخلطط والتنسيق مع الوزارات واملؤسسات ذات العالقة من
أجل حل الشاكوى إلنصاف املظلومني من املواطنني ووضع السياسات اليت من شأهنا حتسني األداء يف
املؤسسات احلكومية الوزارية وغري الوزراية.
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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؛ ويناء عىل ما أقره جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة يف مدينة رام اهلل بتارخي
2009/3/8م؛ أصدر النظام التايل:

الفصل األول:
التعريفات

مادة ( )1التعريفات
لدى تطبيق أحاكم هذا النظام ،تكون لللكامت والعبارات التالية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل
القرينة عىل خالف ذلك:
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.
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اإلدارة العامة للشاكوى :اإلدارة العامة للشاكوى يف رائسة الوزراء.
الوحدات واملاكتب :وحدات وماكتب الشاكوى يف املؤسسات احلكومية واحملافظات.
رئيس املؤسسة احلكومية :الوزير املختص يف وزارته أو رئيس املؤسسة يف املؤسسات غري
الوزارية حسب القانون.
املؤسسات احلكومية :الوزارات واملؤسسات واهليائت والسلطات التابعة ملجلس الوزراء.
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الفصل الثاين:

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

.6

أن يكون حسن السرية والمسعة.

مادة ( )3الدمع واإلرشاف الفين
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:
.1

دائرة املتابعة مع الوحدات واملاكتب.

.2

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

.3

دائرة التوثيق واألرشيف واالستقبال.

مادة ( )5التقرير الربيع
تتوىل اإلدارة العامة للشاكوى إعداد تقرير دوري ربيع حول الشاكوى املقدمة إلهيا أو الوحدات
واملاكتب وتقدميه إىل األمني العام لعرضه عىل املجلس.
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مادة ( )6الشاكوى املنظورة أمام اإلدارة العامة للشاكوى
تنظر اإلدارة العامة بالشاكوى التالية:
.1

املقدمة ضد املؤسسات احلكومية.

.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

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

مادة ( )7الشاكوى غري املنظورة أمام اإلدارة العامة للشاكوى
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
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مادة ( )8تشكيل الوحدات واملاكتب
.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.
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.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.

.5

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

مادة ( )9االختصاصات واملهام
اختصاصات وصالحيات الوحدات واملاكتب:
.1

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.

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

الفصل السادس:
أحاكم ختامية

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 2005/5/3
ولك 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.
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صدر يف مدينة رام اهلل بتارخي 2009/3/8م
احلادي عرش من ربيع األول لعام 1429هـ
سالم فياض
رئيس الوزراء
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قرار أمني عام جملس الوزراء رمق
(/13/01ح.أ.ل) لسنة 2009م
دليل اإلجراءات اخلاص بنظام
الشاكوى
أمني عام جملس الوزراء،
بناء عىل الصالحيات املخولة لنا قانونا وبناء عىل مقتضيات املصلحة العامة وبعد االطالع عىل نظام
الشاكوى رمق ( )6لعام 2009م ،وال سميا املادة ( )21منه؛ قررنا ما ييل:

مادة ( )1الرشوط الفنية الواجب توافرها يف مقدم الشكوى
يمت تليق الشاكوى من اجلهات التالية:
.1

صاحب الشكوى أو بواسطة من ينوب عنه قانونا سواء أاكن خشصا طبيعيا أم معنويا.

.2

مؤسسات املجمتع املدين ،وغريها من اهليائت املختصة.

مادة ( )2إجراءات تقدمي الشكوى
تقدم الشكوى لدى وحدات الشاكوى املوجودة يف املؤسسات احلكومية لك حسب اختصاصه أو يف
املديريات التابعة لملؤسسات احلكومية املوجودة يف حمافظات الوطن ،ويف حالة عدم وجود مديرية
فميكن تقدميها لدى احملافظات.
يمت تقدمي الشكوى وفقا ملا ييل:
.1

تعبئة المنوذج املعمتد خطيا متضمنا اكفة البيانات والتواقيع هيلع من قبل مقدم الشكوى.

.2

إرفاق اكفة الوثائق واملستندات املؤيدة للشكوى.

.3

يمت التأشري عىل الشكوى مبا يفيد استالم الشكوى من قبل املوظف مستمل الشكوى.

.4

إذا اكن املشتيك أميا أو معاقا بصورة متنعه من كتابة شكواه أو تعبئة المنوذج فعليه االستعانة
بخشص آخر يثق به عىل أن يوقع أو يبصم الطرفان عىل الشكوى ،وجيب تجسيل بصمة املشتيك
مع ذكر االمس وهشود اثنني.
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مادة ( )3طرق استقبال الشاكوى
يمت استقبال الشاكوى بإحدى االطرق التالية:
.1

احلضور الخشيص لملشتيك.

.2

الربيد اإللكرتوين.

.3

الفاكس.

.4

صندوق الربيد العادي.

.5

أية وسائل أخرى يمت اعمتادها.

مادة ()4
تقدم الشاكوى املتعلقة بخشص رئيس املؤسسة احلكومية لدى اإلدارة العامة للشاكوى.

مادة ( )5قبول أو رفض أو إحالة الشكوى
.1

عىل املوظف املشؤول إبالغ املشتيك أو من ينوب عنه قانونا بقبول الشكوى أو رفضها خالل ثالثة أيام
من تارخي تقدميها حكد أقىص.

.2

إذا مت إحالة الشكوى من الوحدة إىل وحدة الشاكوى صاحبة االختصاص ،فعيل اجلهة احملال هلا
الرد خالل ثالثة أيام من تارخي االستالم.

.3

يف حال قبول الشكوى يمت تسلمي املشتيك بطاقة مراجعة خمتومة باخلمت الرمسي تتضمن البيانات
التالية:
أ.

امس املشتيك أو من ينوب عنه قانونا.

ب .عنوان املشتيك.
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ت .موضوع الشكوى.
ث .رمق الشكوى.
ج.

التارخي الذي سرياجع فيه املشتيك.

ح.

قامئة باملرفقات ووصف هلا.

مادة ( )6املستندات املرفقة مع الشكوى
يرفق املشتيك مع شكواه صور عن اكفة املستندات املتوافرة لديه اليت تؤيد شكواه بعد مقارنهتا باألصل
من قبل املوظف املسؤول.
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مادة ( )7دراسة ومتابعة الشاكوى من قبل الوحدات واإلدارة العامة
.1

جيوز للوحدات واإلدارة يف حال قبول الشكوى القيام مبا ييل:
أ.

التحقق من حصة املعلومات والبيانات واملستندات املرفقة مع الشكوى.

ب .االستفسار من املشتيك عن أية معلومات إضافية حول موضوع الشكوى بعد استالمها.
ت .االستفسار من اجلهة املقدمة ضدها الشكوى أو أية جهة أخرى ،مبا ال يتعارض والقوانني
واألنمظة املعمول هبا يف السلطة الوطنية الفلسطينية.
ث .االتصال املبارش مع اجلهات املعنية ذات العالقة بالشكوى عىل أن تكون خماطباته ومراسالته
مع تلك اجلهات من خالل مراسالت رمسية مروسة وموثقة وموقعة.
.1

عىل اجلهات اليت يمت طلب االستفسار مهنا ،الرد خطيا خالل مدة أقصاها أسبوعني من تارخي
االستالم.

.2

يف حال عدم استالم الرد عىل االستفسار بعد ميض مدة أسبوعني ،يمت إعادة املخاطبة للجهة املعنية
وإخطارها بوجوب الرد أو عدمه خالل ثالثة أيام من تارخي استالم املخاطبة.

.3

بعد استنفاذ املدد املنصوص علهيا يف البند ( )3 ،2من هذه املادة دون احلصول عىل رد ،حتال
الشكوى إىل رئيس املؤسسة احلكومية ملعاجلهتا ومتابعهتا ويرفق معها توصيات واقرتاحات وحدة
الشاكوى ،عىل أن يمت الرد خالل مدة أقصاها أسبوع.

.4

يف حال استالم الوحدة ردا من رئيس املؤسسة احلكومية أو اجلهة املختصة يف الدائرة ،تقوم الوحدة
ومن خالل التعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية مبتابعة تنفيذ قرار رئييس املؤسسة احلكومية حول
موضوع الشكوى.

.5

يف حال عدم اختاذ رئيس املؤسسة أي إجراء عىل ملف الشكوى املرفوع له أو عدم تليق املشتيك ردا
خطيا عىل شكواه مفن حق املشتيك تقدمي شكواه إىل اإلدارة العامة.

.6

يف حال وصول شكوى املواطن لإلدارة العامة ،فلها احلق باالستفسار من وحدة الشاكوى يف
املؤسسة قبل رفعها إىل أمني عام جملس الوزراء عىل أن يكون الرد عىل االستفسار خالل فرتة
أقصاها أسبوع.

.7

يف حال استالم رد من قبل اجلهات املعنية ذات العالقة مبوضوع الشكوى واكن الرد يتضمن حال
للشكوى أو عدمه ،فعىل الوحدة إبالغ املشتيك بالرد خطيا وموقعا من رئيس املؤسسة احلكومية أو
من يلكفه بذلك ،ويوقع املشتيك عىل االستالم.

مادة ( )8دراسة ومتابعة الشاكوى من قبل اإلدارة العامة
يف حال عدم استالم اإلدارة العامة ردا حول موضوع الشكوى أو استالم رد ال يتضمن حال للشكوى،
فلإلدارة احلق يف رفع توصية إىل جملس الوزراء من خالل األمني العام ملجلس الوزراء تتضمن
مقرتحات وتوصيات اإلدارة حلل الشكوى.
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مادة ( )9التنسيق فميا بني اجلهات احلكومية
يف حال اكنت الشكوى املنظورة أمام وحدة الشاكوى متداخلة مع أكرث من جهة ،فعىل وحدات الشاكوى
ذات العالقة التنسيق فميا بيهنا ملتابعة إجياد حل للشكوى.

مادة ( )10إغالق ملف الشكوى
يمت إغالق ملف الشكوى يف إحدى احلالتني التاليتني:
.1

بعد استالم اإلدارة العامة أو الوحدة الرد عىل موضوع الشكوى من قبل اجلهة املعنية وذات الصلة،
ووصول الرد إىل املشتيك وإمتام تنفيذ القرار.

.2

طلب املشتيك نفسه إغالق الشكوى أو وقف متابعهتا وذلك من خالل توقيعه عىل المنوذج اخلاص
بذلك أو من خالل كتاب خيط موقع من قبله ،ومن قبل من ينوب عنه قانونا مع بيان األسباب ،ويف حال
تبني أن األسباب متعلقة خبوف أو أية موانع أخرى فلملشتيك أن يرفع األمر لرئيس الوزراء فورا وفق
األصول.

مادة ( )11تقرير اإلغالق
يكون تقرير اإلغالق متضمنا رمق الشكوى وتارخي تقدميها واملتابعات اليت متت حول موضوع الشكوى
والرد علهيا وتارخي اإلغالق وأسبابه ،عىل أن يمت التوقيع عىل التقرير من قبل مسؤول الوحدة أو مسؤول
اإلدارة العامة ويكون خمتوم باخلامت الرمسي.

مادة ( )12إعادة فتح ملف الشكوى
يمت إعادة فتح ملف الشكوى بناء عىل طلب خيط من قبل املشتيك يف حالة ظهور معطيات ومستجدات
جديدة ،وتعترب هذه الشكوى شكوى جديدة ومستقلة تعاجل وفق أحاكم النظام وهذا الدليل.

مادة ( )13الرسيان والتنفيذ
14

عىل اجلهات لك فميا خيصه تنفيذ أحاكم هذا الدليل ،ويعمل هبا من تارخي صدوره.
صدر يف مدينة رام اهلل بتارخي  2009/5/25ميالدية
املوافق  1430/6/1جهرية
د .حسن أبو لبدة
أمني عام جملس الوزراء
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