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 كلمة القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء

 

 
نطالقا  من حرص الحكومة على التواصل مع مختلف مكونات المجتمع وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، ا

واطن من القيام بدور فاعل في الرقابة على أداء الدوائر الحكومية الرسمية من أجل تحسين وتمكين الم
إنشاء "اإلدارة العامة للشكاوى" في األمانة  الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجاالت، فقد تم

الحكومية كجهة العامة لمجلس الوزراء لتكون أداة الربط والتواصل بين وحدات الشكاوى في كل الدوائر 
 حتى يتسنى لها المساهمة في ايصال شكوى المواطن وتظلمه للمؤسسات الرسمية واألهلية. ،تنسيقية عليا

مراعيا  ما ورد في التشريعات  ،وقد صادق مجلس الوزراء على نظام خاص بالشكاوى بهدف تسهيل العمل
والعديد من دساتير الدول التي  دولية، وآخذا  بعين االعتبار ما جاء في النظم الالفلسطينية بالخصوص

أكدت على حق المواطن بالتظلم.ونحن إذ نقدم لكم تقرير الشكاوى الثالث الذي هو نتاج عمل اإلدارة 
العامة ووحدات الشكاوى في كافة الدوائر الحكومية، ونضع بين أيديكم خالصة جهود كبيرة قامت بها 

نة العامة لمجلس الوزراء على إتاحة الفرصة لكافة طواقم العمل مشكورة، فإننا نؤكد حرص األما
شجيع روح ، وتهوتطوير  هوتنظيماألداء المواطنين، للتعبير عن كل ما من شأنه المساهمة في تصويب 

التي تنعكس إيجابا  على نوعية الخدمة المقدمة على طريق تعزيز الثقة المسؤولية واإلبداع واالنتماء، 
 بمؤسساتنا.

 

 صالح عليان                                                                                               
 القائم بأعمال                                                                                                

 أمين عام مجلس الوزراء
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 المقدمة

 

مجلس الوزراء وصانعي القرار  لى إطالعإ تقاريرها صدارإخالل للشكاوى من مة تهدف اإلدارة العا     
ية التي نالمخالفات القانو طالعهم على ا  ة على واقع الشكاوى في فلسطين، و الفلسطيني العامة الدوائرفي 

لدوائر ادفع هذه لى إأيضا  تهدف كما  .بحقوق المواطنين نجم عنها مس  التي العامة  الدوائر بعض ترتكبها
 صحابه.واعادة الحق أل في حال تم التحقق من وقوعه، المواطن عنتخاذ  الخطوات الكفيلة برفع الظلم ال

 لية.و والمحاسبة والمسئو  كومة، وذلك من خالل إعالء قيم الشفافيةحهذا فضال عن تعزيز ثقة المواطن بال

نجاز تقريرها إعلى  في هذا السياق عملت اإلدارة العامة للشكاوى في األمانة العامة لمجلس الوزراء 
حيث تابعت اإلدارة العامة للشكاوى ووحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات ، 1025عام لل السنوي

التي ختصاصات لال، وفقا  ومتابعتها تلقي الشكاوى عمليةالحكومية غير الوزارية ومكاتب المحافظات 
  .معمول به حاليا  ال 1002 لعام 6رقم اها نظام الشكاوى منحها إي

 الشكاوى لنظام والمؤسساتية القانونية تناول الباب األول البيئة ،يتكون هذا التقرير من ثالثة أبواب
 اإلدارة الشكاوى، وأنشطة استقبال منافذ تعددو الشكاوى،  لتلقي القانونية على اآلليةتمل شاالحكومي، و 

  .المستقبلية ورؤيتها الشكاوى تبومكا وحدات تواجه التي للشكاوى، والتحديات العامة

 ومجموع، لتقريرل العام طاراإل والدوائر التي شكلت ،الشكاوى ،استقبال الباب الثاني من التقرير وتناول
 االجتماعي والنوع الحكومية الهيئة حسب المنظورة الشكاوى تلقتها، وعدد التي للجهات وفقا الشكاوى

     .عليها المشتكى والجهة الحكومية المؤسسات حسب شكاوى، وال ىالشكاو  استقبال للشكاوى، وطرق

الشكوى،  وموضوع الحكومية الهيئة حسب المنظورة الشكاوى عدد الشكاوى معالجةباب  تضمن كما
الشكوى،  موضوع حسب معالجتها تم التي الشكاوى عددو الحكومية،  الهيئة حسب الشكاوى معالجةو 

   .لها تمت التي والمعالجات الشكاوى اتوحد تلقتها التي الشكاوى من ونماذج

والعامة،  القانونية الشكاوى بيئة ستنتاجاتواختتم التقرير باالستنتاجات والتوصيات، فقد شملت اال
 أما التوصيات فقد شملت ما يخص اإلطار .ومعالجتها الشكاوى واستقبالالوحدات،  تواجه التي والتحديات
وتم  المحافظات. مكاتبو  الشكاوى اإلعالم، وأخيرا وحدات ووسائل نيالمد المجتمع، والتنظيمي القانوني
 في نهاية التقرير. اإلحصائية للشكاوى الجداول د من إدراج عد
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على جميع   موحدتقرير توزيع استمارة  خالل من  وتحليلهاجمع البيانات على  التقرير منهجية  اعتمدت  
تحليل البيانات من قبل فريق من ثم و  ،ظات والمؤسساتالمحاف مكاتبوحدات الشكاوى في الوزارات و 

  تسهل  بطريقةورسومات بيانية  جداولمتخصص على أساس نوعي وكمي، وتم عرض البيانات من خالل 
 .التوصياتو ستنتاجات ستخالص االابوتساهم الوصول إلى المعلومة، 

  

العامة للشكاوى في مجلس الوزراء  دارةاإلأفراد  شارك فيه كلجهد مشترك  عبر عن ين هذا التقرير إ
الشكاوى في المؤسسات  اتب الشكاوى في المحافظات ومسؤولوووحدات الشكاوى في الوزارات ومك

الجهاز من حصائيين ، ومختصين إالحكومية غير الوزارية، هذا اضافة الى خبراء محليين تم التعاقد معهم
 نجاز هذا التقرير.حيث ساهموا جميعا  في إ ،ميووزارة التربية والتعل المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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 الباب األول

 الحكومي لشكاوىوالمؤسساتية  لنظام االقانونية البيئة 

 

ها ينظم عمل الذي عملها وفقا  لإلطار القانونيفي مجلس الوزراء العامة للشكاوى  اإلدارةواصلت      
لسنة  6نظام الشكاوى رقم وهو  الشكاوى في المحافظاتفي الوزارات ومكاتب  وحدات الشكاوىوعمل 
ل مجلس داخ ، رغم وجود محاوالت حثيثةهذه األطرافزال نافذا  ومنظما  لعمل جميع  ، الذي ما1002

 .الوزراء لتعديله وتطويره
 .الشكاوى الستقبالاآللية القانونية  أوالً: 

ة غير في الوزارات والمؤسسات الحكوميلشكاوى متابعة عمل وحدات اللشكاوى تتولى اإلدارة العامة    
، الحكومية المؤسسات والهيئات بحق وى المقدمةالشكا تستقبل، وجميعها الوزارية ومكاتب المحافظات

مؤسسات قبل المقدمة من لى الشكاوى ، إضافة إمتناع عن تنفيذ األحكام القضائيةالمتعلقة باالالشكاوى و 
للعام لما نص عليه نظام الشكاوى  وفقا  ، وذلك ء الحكومة والمؤسساتالمجتمع المدني والمتعلقة بأدا

الهاتف، اتصاالت خالل الحضور الشخصي للمشتكي أو من ينوب عنه، أو من خالل من  ، وذلك1002
  .أو الفاكس، أو صندوق البريد، أو البريد اإللكتروني، أو صندوق الشكاوى

بخطوات عديدة، وحدات الشكاوى في الوزارات و  مة للشكاوىدارة العااإلتقوم وفي سبيل متابعة الشكوى 
االطالع على كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة و ، ها الشكوىبحقاالستيضاح من الجهة المقدم  أبرزها

حال ، وفي معلومات متعلقة بموضوع الشكوى االستفسار من مقدم الشكوى حول أيو ، بموضوع الشكوى
لعامة أو مكتب المحافظة رسالة بمضمون الشكوى للجهة ذات العالقة، فعلى أصدرت الوحدة أو اإلدارة ا

 .للرسالة الجهة التي تمت مخاطبتها الرد خالل أسبوعين من تاريخ استالمه
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ذا لم ترد الجهة المخاطبة على اإلدارة العامة للشكاوى خالل األجل المحدد في دليل اإلجراءات ترفع و  ا 
بعد استكمال دراسة الشكوى ترفع اإلدارة ، و ةمية التخاذ اإلجراءات الالزملحكو الشكوى لرئيس المؤسسة ا

 .العامة توصياتها إلى األمين العام التخاذ اإلجراءات المناسبة

عند تقديم الشكوى لإلدارة العامة  أو من ينوب عنه ،في سبيل ضمان حماية حق المشتكي يبلغ المشتكيو
في حال قبول الشكوى يعطى ، و أيام من تاريخ تقديمها ل ثالثةبقبول الشكوى أو رفضها خال أو الوحدة

المشتكي بطاقة مراجعة مختومة بالختم الرسمي تتضمن اسم المشتكي وعنوانه، وموضوع الشكوى ورقمها، 
 .بخصوص الشكوى واليوم والتاريخ الذي سيتم فيه المراجعة

المنصوص عليها  المحاكم الفلسطينيةنص نظام الشكاوى على وجوب مراعاة مدد الطعن القضائي لدى يو 
. عند معالجة الشكوى في قانون الخدمة المدنية وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديالتهما

تلتزم اإلدارة العامة و  .في أي مرحلة من مراحل الشكوى بالتوجه إلى القضاء وأكد على حق المشتكي
خالل مدة  إيجابيا   مأ كان الرد سلبيا  أمقدم الشكوى سواء للشكاوى ووحدات الشكاوى بتقديم رد خطي ل

 .من تاريخ تقديم الشكوى أقصاها ثالثون يوما  

لمؤسسات الحكومية بتقديم جميع الوثائق التي تتعلق بالقضية ذات العالقة األزم نظام الشكاوى كما 
شكوى المقدمة هي شكوى كيدية فإن أما إذا تبين لإلدارة العامة للشكاوى أو لوحدة الشكاوى أن ال .بالشكوى

تتولى اإلدارة العامة مسؤولية إصدار النماذج و  .لها الحق في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بهذا الشأن
 .المتعلقة بالشكاوى، وتعميمها على وحدات الشكاوى

من الجهة المقدم  االستيضاحبمتابعة الشكوى من خالل تقوم اإلدارة العامة للشكاوى ووحدات الشكاوى و 
االستفسار من مقدم ، و االطالع على كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بموضوع الشكوى، و ها الشكوىبحق

ال صّدرت الوحدة رسالة بمضمون الشكوى، معلومات متعلقة بموضوع الشكوى، وفي ح أيالشكوى حول 
 .للرسالة هاالماستفعلى الجهة التي تمت مخاطبتها الرد خالل أسبوعين من تاريخ 

إذا لم ترد الجهة المخاطبة خالل األجل المحدد في دليل اإلجراءات ترفع الوحدة األمر لرئيس المؤسسة 
الشكوى، ترفع الوحدة توصياتها إلى الوزير  بعد استكمال دراسة، و الحكومية التخاذ اإلجراءات الالزمة

 .التخاذ اإلجراءات المناسبة
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الشكاوى التي يتم معالجتها في مكاتب المحافظين، فمادة التعريفات  1002يشمل نظام الشكاوى لعام و 
الحكومية  في المؤسسات الشكاوى ومكاتب والمكاتب بأنها وحدات التي وردت في النظام عرفت الوحدات

عمليات  بكافة القيام وحدها للشكاوى العامة ( على أن تتولى اإلدارة3كما نصت المادة ) .والمحافظات
 المحافظات، في والمكاتب الوزارات، في والمساندة للوحدات والتنسيق والمتابعة الفني إلشرافوا الدعم

الرئيس. وهذا يوضح طبيعة العالقة التي تربط اإلدارة العامة  لمكتب التابعة وحدة الشكاوى والتنسيق مع
التي تربط اإلدارة تها ذاللشكاوى بمكاتب الشكاوى التابعة لمكاتب المحافظات بحيث ينطبق عليها اآللية 

 ( من النظام بإنشاء مكاتب للشكاوى. 8العامة بالوحدات، فقد تم إلزام مكاتب المحافظين بموجب المادة )

كما ألزم نظام الشكاوى مكاتب الشكاوى في مكاتب المحافظين بإعداد تقرير دوري وتسليمه لإلدارة العامة 
وى على أن: "تلتزم الوحدات والمكاتب بتقديم تقرير ( من نظام الشكا20للشكاوى، حيث نصت المادة )

دوري ربعي لإلدارة العامة للشكاوى يتضمن معلومات حول الشكاوى وعددها وما تم إنجازه وما تبقى قيد 
المتابعة وما تم رفضه وأسباب التأخير، إضافة إلى المشاكل التي تواجهها الوحدة أثناء تأدية عملها وذلك 

 ية والقانونية".وفق األصول اإلدار 
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 واختالف المصالح واألولويات بينها الشكاوى الاستقبتعدد جهات  ثانيا: 

 

 
 
 

قد المخالفات القانونية التي  علىال شك أن وجود نظام شكاوى فاعل يساهم في تعزيز الرقابة والمساءلة 
 ا  هام ا  مؤشر  يعطي لنظام مني أو المدني، ووجود هذا ااأل ينفي الشأن  ض الهيئات التنفيذيةبع تصدر من 

 نسان وحرياته.ي المجتمعات التي تؤمن بكرامة اإلالشفافية والحكم الرشيد ف مقدارعلى 
 

نه ، إال أ1002ل بنظام الشكاوى لعام طار قانوني ينظمه يتمثم الشكاوى في فلسطين، ورغم وجود إنظا
 بل تعيق، ككل الشكاوى نظام ى على أرض الواقع ال زال يعاني من تعقيدات جمة، تلقي بظاللها عل

النتائج التي يمكن أن تحقق من  ويقلل من، مما يضعف ثقة الجمهور فيه، في كثير من األحيانعمله 
 وجود هذا النظام.
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كشف لنا مجموعة من التعقيدات يمكن تلخيصها بما ت الشكاوى في فلسطين استقبالليات آإن مراجعة 

 يلي:
وكلها تعمل وفقا  آلليات متشابهة في طبيعتها، لشكاوى في فلسطين، ا تستقبلتعدد الجهات التي    -

. الشكوى ذات في متابعة ا  بعضتكرر عمل بعضها  وتتضارب هذه الجهات في عملها، أحيان كثيرة وفي 
ؤسسات الحكومية األخرى وحدات الشكاوى في الوزارات والمالشكاوى  تستقبلالتي ومن الجهات 

شؤون دارة ا  العامة للشكاوى في مجلس الوزراء، و دارة واإل، المحافظين في مكاتب نيو ن القانونو والمستشار 
الهيئة المستقلة و الشكاوى في قوات األمن،  اتحدو وقسم الشؤون القانونية في مكتب الرئيس، و  ،المحافظات

، وجهات عالممنظمات المجتمع المدني ووسائل اإل كذلكوان الرقابة المالية واإلدارية، ديو  لحقوق اإلنسان،
الشكاوى مثل هيئة مكافحة الفساد  استقبالأخرى تعمل في سيادة القانون ولديها اختصاص قانوني في 

 .ا  في القضايا التي تحمل بعدا  جنائيوالنيابة العامة خاصة 
لنظام قانوني موحد، فبعضها يعمل وفقا  لما حدده نظام الشكاوى  الشكاوى استقبال آلياتتفتقر  -

إلختصاصها القانوني كهيئة مكافحة الفساد والبعض اآلخر يعمل وفقا  ، كوحدات الشكاوى 1002لعام 
كبعض ومعالجتها غياب قانون يمنحها سلطة تلقي الشكاوى من عاني الكثير منها يوالنيابة العامة، و 

في  ة، فيما تعاني جهات أخرى من غموض في صالحيتها القانونيالشكاوى تستقبلالحقوقية التي  الهيئات
الشكاوى وغياب القانون الذي يمنحها هذا  استقبالالتعدد في آليات  ، وينعكس هذاالشكاوى استقبال

دون  الشكاوى الهامة غالبية ومعالجتها، وغالبا ما تبقى  الشكاوى استقبالنظام على جودة  االختصاص
 .قيمتهامعالجة فاعلة يتلمس المواطن 

من سلطة تمكنها من متابعة الشكاوى و آليات  إلىل الشكاوى من الهيئات التي تستقب العديدتفتقر  -
وهذا ما  ،عليهماالشخاص الذين يتحقق وقوع الظلم ورفع الظلم عن الشكاوى تمكنها من معالجة  قانونية

سلطة المتابعة للشكوى والتحقق من صحتها،  بأن لديهادارة العامة للشكاوى ووحدات الشكاوى اإل تتميز به
الحقوقية المدنية التي  الهيئاتى مستوى التحقيق في الشكوى، في حين ال تتعدى سلطة دون أن تصل ال

وى مفهوم الوساطة في نقل الشكوى دون أن يكون لها حتى صالحية التحقق منها، وتعاني االشك تستقبل
الشكاوى،  الستقبالفي صالحيتها القانونية من غموض وتشكيك  بصورة عامة مؤسسات المجتمع المدني

آليات موحدة وسلطات قانونية واضحة في معالجة الشكوى بشكل يضمن رفع إلى  الهيئاتوافتقار هذه 
 . يضعف ثقة الجمهور في هذه الهيئات مما ،الظلم عن المشتكين
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المانحة التي تقدم دعما   الهيئاتتعددت و لمانحين، ل اهتمام وجذبصبح موضوع الشكاوى محل أ -
حيان كثيرة تكرر هذه لمشاريع مبالغ مالية طائلة، وفي أرف على هذه المشاريع تتعلق بالشكاوى، ويص

 تضارب المصالح بين ، مما يزيد من حالة التعقيد و ا  عضبلمشاريع التي تمولها عمل بعضها وا الهيئات
هذا التنافس والتضارب في  ، وينعكسالشكاوى في فلسطين مجالالتي تستهدف بمجملها  المشاريع

، ويساهم بخلق مراكز ومتابعتها الشكاوى باستقبالسلبا  على عمل الدوائر المتخصصة  سياسات المانحين
 قوى في دوائر على حساب دوائر أخرى، وال يقتصر هذا التعارض في المصالح والتنافس السلبي على

 لينتشر بل إن هذا التناقض امتد  ،الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنيوحدات الشكاوى  العالقة بين
دوائر الشكاوى  المؤسسات الرسمية والحكومية وأصبح هنالك تناقض في العمل بين بعض خل دا

 .المختلفة
امل ، وتعضعف تبعية دوائر الشكاوى في األجهزة األمنية لوحدة الشكاوى في وزارة الداخلية    -

 استقبالي فآليات خاصة بها  لديهاجساما  مستقلة بعض دوائر الشكاوى في هذه األجهزة باعتبارها أ
تعامل  رغم الشكاوى باستقبالالخاصة قانونية المنظومة المن  ا  جزء وال تعتبر هذه الدوائر نفسها، الشكاوى

داراتها بشأنها، وترفع نتائج تحقيقاتها إلى إ تحقيقات وتجريتتلقاها  بعضها بجدية بالغة مع الشكاوى التي 
دوائر عن عمل اإلدارة العامة للشكاوى ووحدة الشكاوى لكن استقاللية هذه ال، إلتخاذ اإلجراءات المطلوبة

 نبالرغم من أ وأثرها على نظام الشكاوى  فاعل لمدى كفاءة عملهايحول دون تقييم التابعة لوزارة الداخلية 
 .نظام الشكاوى يشملها

ة المهتمة بالشكاوى تخلط بين مهمة تقديم المساعد المؤسسات الحقوقية والمدنيةال تزال غالبية  -
المختصة نيابة  عنهم وبين مهمة  للهيئاتية للمواطنين وتشجيعهم على تقديم الشكاوى أو تقديمها نالقانو 

أن عدد ، علما  الف الشكاوىآ استقبلت صرحت أنها ، وبعض هذه المؤسسات ومعالجتها الشكاوى استقبال
ال يتجاوز  ومعالجتها اوىالشك استقبالالحكومية المختصة في  الدوائرلى دمت منها إالشكاوى التي ق

 .العشرات
في تلقي الشكاوى  ذاعات المحليةخاصة  اإل عالماألخيرة اهتمام وسائل اإلاآلونة ازداد في  -

وحدات الشكاوى بها  ليات التي تقوم هذه العملية بآليات تختلف عن اآل ومتابعتها على الهواء مباشرة، وتتم
بعض المسؤولين الذين يبادرون  ى بتعاون ملحوظ من قبلومكاتب المحافظات، ويتم متابعة هذه الشكاو 

على  قد يتعذر فيهجراءات التي حددها النظام، في وقت معالجة هذه الشكاوى دون اتباع اإلعالن عن لإل
عالم، وغالبا  ما تصطدم الوعود التي تقطع على الهواء هذه الوحدات الظهور في وسائل اإل العاملين في

النظام  ضعافمن شأنه إ، وهذا معالجتهاو قانونية وبالتالي يتعذر بمعيقات فنية أ اكلهذه المش بمعالجة



13 
 

إال من خالل  معالجتهاويلقي بنتائج سلبية تظهر وكأن الشكاوى ال يمكن  ،الرسمي في متابعة الشكاوى
ثقة الجمهور تضعف في نظام ن أنظام معالجة الشكاوى الرسمي، كما  من خالل عالم وليسوسائل اإل

 .الخاصة بهمالشكاوى  معالجةعالم ويعلنون عدم ككل حين يعود المشتكون لإل لشكاوىا
    

 ورؤيتها المستقبلية أنشطة اإلدارة العامة للشكاوىثالثاُ: 
 

 

 

إصدار التقرير سلسلة من األنشطة كان أبرزها  1025نفذت اإلدارة العامة للشكاوى خالل العام  -
( من نظام 10) تطبيقا  للمادة ، وذلك1022المؤسسات الحكومية لعام السنوي الثاني للشكاوى الخاصة ب

لعام   (م.و/ر.ح / 05/78/17)تم المصادقة من مجلس الوزراء في جلسته رقم ، و 1002الشكاوى لسنة 
وأهمها مصادقة مجلس الوزراء على تنفيذ نظام مركزي  ،على جميع التوصيات الخاصة بالتقرير م1025

ية والمكاتب في الشكاوى في الدوائر الحكوم ربطها بوحداتياإلدارة العامة للشكاوى محوسب للشكاوى في 
تم تطوير نموذج كما  .ي العامللرأ  هنشر  وقد تم، ح للمواطن تقديم شكواه من خاللهاكما يت المحافظات

عمل  ذلك تم عقد ورشة ولتحقيق ،1025 الشكاوى للعام التقرير السنوي الموحد وتم تطبيقه في تقرير



14 
 

تم المصادقة على النموذج الجديد وكان من أبرز و  ،لجميع وحدات الشكاوى في المؤسسات الحكومية
أو قرار أو  قياس أثر الشكاوى في تغيير تشريع أو سياسة يدرجت في النموذج هأ  تحديثات التي ال

ية التحليل لى الشكاوى من قبل اإلدارة العامة للشكاوى والوحدات من زاو إتعليمات بهدف النظر 
هذا النشاط بدعم من مركز جنيف  وقد تم ،ستخالص النتائج وبلورة التوصيات للتغيير نحو األفضلاو 

 .(DCAF) للديمقراطية والرقابة على القوات المسلحة

 
 
رض الفلسطينية المحتلة: )العدالة واألمن للشعب مشروع تعزيز سيادة القانون في األضمن و  -

( إعداد تقرير UNWOMEN) هيئة األمم المتحدة للمرأة ة العامة للشكاوى معالفلسطيني( شاركت اإلدار 
حتياجات الخاص بالشكاوى في األمانة العامة لمجلس الوزراء ووحدات الشكاوى في المؤسسات اال

 ،جتماعياال الحكومية حيث حدد التقرير نقاط القوة والتحديات المحيطة باإلدارة العامة من منظور النوع
 -ستجابة العاملين في الشكاوى لمفهوم النوع اإلجتماعي ما يلي:حتياجات الارز ما تبلور من وكان أب

 جتماعي.من منظور النوع االومراجعتها الشكاوى  دارة العامة للشكاوى حول تحليلتدريب اإل -2
جراءات العمل الموحدة من أجل ضمان تطابقها مع مبا -1 حقوق دئ مراجعة لسيرورة الشكاوى وا 

 والمساواة بين الجنسين.اإلنسان 
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 تطوير مدونة أخالقيات العمل في الشكاوى. -3
 .هونطاق دعم اإلدارة العامة للشكاوى لزيادة الوعي المجتمعي حول إجراءات عملها -2
 

 
 

ة دوائر حكومية  تطبيق نظام الشكاوى الحكومي المحوسب في خمس 1025خالل عام تم  -
 ،جتماعيةالصحة، سلطة األراضي، الشؤون اال الحكم المحلي، هي التربية والتعليم،ة يولأكمرحلة تجريبية 

من المالحظات  وتم عقد ورشات تدريبية متخصصة في النظام لهذه الدوائر قبل التنفيذ، كما تم أخذ الكثير
دارة وفي هذا المجال تتطلع اإل مة.ءفي تطوير النظام ليكون أكثر مال التي ساهمتوالتغذية الراجعة 

لتفاعل مع النظام من قبل كافة الهيئات الحكومية من جهة ومؤسسات المجتمع ى لتعزيز االعامة للشكاو 
ساهم في تحقيق هذه توضيحية ت خرى من خالل برامج توعوية ونشراتة أالمدني والمواطنين من جه

 الغاية.
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كان و  ،نتهاء وبالتعاون مع البنك الدولي من عمل دراسة تشخيصية وتقييمية لعمل الشكاوىتم اال -
من أبرز نتائجها بلورة خطة عمل تنفيذية بين البنك الدولي واإلدارة العامة للشكاوى كان من أبرز محاورها 

 -ما يلي:
لنظام الشكاوى الحكومي المحوسب تشمل أجهزة ومعدات لتشغيل  ةتوفير بيئة حاضنالعمل على   -أ

 رات الشريكة.لى شكاوى المواطنين في الوزاإستماع وتأهيل غرف خاصة لال ،النظام
 طالع على تجارب دولية في معالجة شكاوى المواطنين.تنظيم برامج تدريبية تتيح اال  -ب

إطالع المشاركين ستفادة من الدراسة تم عقد ورشة عمل للمؤسسات الشريكة تم من خاللها وفي سبيل اال
 لى مالحظاتهم والخروج بتوصيات عملية للبنك الدولي.إستماع على الدراسة واال

ة مبعنوان )منظو  عقد مؤتمر الشكاوى الثالث برعاية دولة رئيس الوزراء  1025خالل عام  تم و -
حيث تناول المؤتمر المواضيع  2/21/1025ختصاص( بتاريخ كاوى في فلسطين بين التعددية واالالش

ددية وعدم ا تعشكاليات التي تخلقهي تتشكل منها منظومة الشكاوى واإلالتالية دور المؤسسات المختلفه الت
وتم رفع تفاصيل ما تم في  تي تواجه منظومة الشكاوى.لالفرص والتحديات او اختصاص هذه الجهات، 

 :، وهيلى دولة رئيس الوزراء من خالل معالي األمين العامإوتوصياته المؤتمر 
 .المعمول به حاليا   6/1002 وى رقمالمصادقة على مسودة تعديل نظام الشكا -2
 .1026سات الحكومية قبل نهاية عام الحكومي المحوسب في كافة المؤستطبيق نظام الشكاوى  -1
 رسم خطة إعالمية خاصة بالتوعية واإلرشاد والتوجيه. -3
 .ستقرار السياسيعتبارها أحد أهم معايير االالتطوير الدائم لمنظومة الشكاوى با -2
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فع مشروع نظام الشكاوى الجديد بر للشكاوى  ةون القانونية قامت اإلدارة العاموبالتعاون مع الشؤ  -
( DCAF)مع مركز جنيف بالتعاون وتم  تخاذ المقتضى القانوني بخصوصه.لى مجلس الوزراء الإ

وبتمويل من اإلتحاد األوروبي اإلنتهاء من المرحلة الثانية من مشروع " تعزيز آليات الرقابة المدنية على 
خض عنه إعداد ورقة حقائق تبين وتوضح خارطة تلقي الذي تم "ىسات التنفيذية والمتعلقة بالشكاو المؤس

 فريقا  ا كما انبثق عنه تفاق على آلية تعاون بين هذه المراكز.في المؤسسات التنفيذية ومن ثم االالشكاوى 
وبعض  ةووزارة الداخلي ةالشرطو  ةالشكاوى في جهاز المخابرات العامللشكاوى ووحدات  ةالعام ةدار يضم اإل

ستقالل القضاء وسيادة والهيئة األهلية الق االنسان لحقو  ةالمستقل ةالمدني وهي الهيئلمجتمع مؤسسات ا
 .القانون )استقالل(
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 ورؤيتها المستقبلية الشكاوىوحدات ومكاتب  التي تواجهرابعاً: التحديات 

أبرزها أن  تحديات عدة ما زالت تواجه وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية
التي تستقبل  الهيئاتوتتعدد  ،الشكاوى الواردة الستقبالالوحيد  العنوانليست  زالتما  وحدات الشكاوى
يفقدها صفة العنوان خرى مما أودوائر  ، فما زال يشاركها الدوائر القانونية ومكتب الوزيرالشكوى الواحدة

دارية سسات العامة مع عمل الشؤون اإلمؤ لى تداخل عمل وحدات الشكاوى في بعض الإيضاف ، الواحد
طنين، بينما يقتصر الشكاوى من الموا استقبالختصاص وحدات الشكاوى هو ان أرغم  ،والرقابة الداخلية
الشكاوى التي  يحيلونلى أن بعض الوزراء ال إضافة إ، هذا دارية على شكاوى الموظفينعمل الشؤون اإل

تشتكي بعض الوحدات وبجانب آخر ، الشكاوى استقبالفي لى وحدات الشكاوى بصفتها مختصة إتردهم 
 من صعوبة التعامل مع الشكاوى التي ترد من قطاع غزة.

 

 
 

كأجهزة الكمبيوتر  معداتها اللوجستية و  كما تعاني وحدات ومكاتب الشكاوى من نقص في كادرها البشري
جمهور بهذه الوحدات، ونقص حمالت من قلة معرفة الأيضا  ، وتعاني وسائل والمعدات الالزمة للعملالو 

تقديم  من لكترونية تمكن الجمهورإمنصات  وعدم وجودالشكاوى ومتابعتها،  استقبالتوعية الجمهور حول 
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ليات آتطوير و  تدريب على الممارسات الفضلى في عمل الشكاوىاللى إ وحاجة طواقمهاالشكاوى خاللها، 
   . رشفة وحل النزاعاتاألالتنظيم و و  العمل المتعلقة بالعمل الميداني

 
ضمن النظام  ضافيةاإل الصالحيات المزيد من لى منحهاإوحدات الشكاوى بحاجة ن ومن الجدير ذكره أ

التحقق والتحقيق في مضمون الشكوى، ومتابعة تنفيذ التوصيات  وخاصة في مجالالقانوني المعمول به 
 .الناتجة عن تنفيذ الشكاوى

 
وحدات  تستطيعتقدم بشكوى واحدة وال و  ،مركبة بعدة شكاوىوحدات الشكاوى  التي تتلقاها الشكاوى بعض

كما أن  بطء معالجتها من الدوائر المختصة.الشكاوى تقديم الحلول الالزمة لها، وتعاني هذه الشكاوى من 
ذه يتم في ههذه الشكاوى  معالجةعلما  أن متابعة وحدات الشكاوى تفتقر لوجود فروع لها في المحافظات، 

لى أن بعض الوحدات تهتم بالبعد الكمي للشكاوى على حساب البعد الكيفي خاصة إضافة إ  المحافظات،
 فيما يتعلق بمعالجتها.

 
زالت مستمرة في تنفيذ رؤيتها المستقبلية بالشراكة مع وحدات الشكاوى في  الدارة العامة للشكاوى اإل

مشروع قانون  خاصة فيما يتعلق ببلورةير الوزارية، الوزارات ومكاتب المحافظات والمؤسسات الحكومية غ
، ودراسة الشكاوى التي وردت خالل السنوات نجازاتهاخطة إعالمية شاملة تتحدث إو  ديوان مظالم مستقل،

الخاصة عامة وخطط عمل استراتيجية، وتعزيز الرؤية لى سياسات ، وتحويل نتائج هذه الدراسة إالثالث
الشكاوى، كذلك تعزيز قدرات العاملين في وحدات الشكاوى وتحسين بنيتها في عمل بالنوع االجتماعي 

التحتية، وقياس مدى رضى المواطنين عن أداء وحدات الشكاوى ومكاتب المحافظات، وتعزيز مكانة 
 وحدات الشكوى داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية.

  
 ليس الشكاوىالعاملين في وحدات  بعضن ى والمكاتب أالتي تواجه وحدات الشكاو من التحديات االخرى 

ت العالقة بعملهم ة وهو ما يتطلب تطوير برامج تنمية قدرات في الجوانب القانونية ذاخلفية قانوني هملدي
دارة العامة ظفي الوحدة عن مكتب الوزير أو اإلدرجة استقاللية مو كما أن ، وبخدمات دائرتهم الحكومية

دارية من التبعية الفنية واإلمن حيث  فاعليتها  التأثير على لوزراء أيضا يساهم في للشكاوى في مجلس ا
 .جهة وخط المساءلة من جهة أخرى
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 الباب الثاني

 الشكاوىاستقبال 

 

 الشكاوى استقبال  1025خالل عام  دارة العامة للشكاوى ووحدات ومكاتب الشكاوىواصلت اإل    
 . 1002لعام  (6رقم ) ياه نظام الشكاوى إلى ما خوله إ استنادا بذلك وتقوم ، ومعالجتها

 5102أوالً: االطار العام لتقرير الشكاوى للعام 

وزارة  25هيئة تمثلت بـ  36 ،1025 للعام وذج الموحدمضمن الن التي قدمت تقاريرها بلغ عدد الهيئات
التي تقدمت بهذه  الهيئات ، وبالتالي فقد بني هذا التقرير علىمحافظات 20مؤسسة غير وزارية و 22و

 التقارير، وتم تصنيفها الى صنفين هما:

 التي شكلت إطار التقرير الهيئات .3

تمثل هذا التصنيف بالوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية ومكاتب المحافظات التي قدمت تقاريرها 
نظمتها اإلدارة العامة  ورشة عمل خالل 1025قراره عام التقرير الموحد المعدل الذي تم إ بناء على

 ، وهي موزعة كما يلي:وحدات الشكاوى وخبراء في الشكاوىللشكاوى بمشاركة ممثلين عن 

، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة العمل وزارة الداخلية، وزارة :هيو  الوزارات التي تقدمت بتقاريرها .أ
ي، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة السياحة واآلثار، وزارة الحكم المحل

زارة النقل االقتصاد الوطني، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وزارة شؤون المرأة، وزارة الزراعة، و 
  .مانة العامة لمجلس الوزراءسكان، األشغال العامة واإلوالمواصالت، وزارة األ

ذاعة والتلفزيون، الهيئة العامة لإل :وهي بتقاريرهاالتي تقدمت الهيئات الحكومية غير الوزارية  .ب
حصاء رى والمحررين، الجهاز المركزي لالسستثمار الفلسطينية، هيئة شؤون األهيئة تشجيع اال

دارية، الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، هيئة طيني، ديوان الرقابة المالية واإلالفلس
الفلسطيني، سلطة المياه، سلطة التقاعد الفلسطينية، مجلس تنظيم قطاع الكهرباء سوق رأس المال، هيئة 

 راضي.األ
، محافظة بيت لحم ،محافظة الخليل، محافظة القدس :وهي ابتقاريرهالتي تقدمت محافظات ال .ت

 ،محافظة طولكرم، محافظة قلقيلية، محافظة نابلس، محافظة رام اهلل والبيرة، محافظة أريحا واألغوار
 . محافظة طوباس واألغوار الشمالية، محافظة جنين
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  :الهيئات التي لم يتضمنها التقرير .2

ديوان  ديوان الموظفين العام،  ديوان الفتوى والتشريع،  محافظة سلفيت، دار االفتاء الفلسطينية، ب تمثلت 
 ة للشؤون المدنية، الهيئة العام ، هيئة التوجيه السياسي والوطني،قاضي القضاة، سلطة جودة البيئة 

ير ما لكون التقارير التي قدمتها تختلف عن نموذج التقر أ ،مة. وبقيت تقاريرها خارج االطارالنيابة العا
ساسه، أو أن تقاريرها كانت خالية من المعطيات، أو أن عدد الشكاوى أالموحد الذي يعد التقرير على 

 . ا  التي تلقتها يساوي صفر 

بأي تقرير إلى  1025تقدم خالل العام طار التقرير كونها لم تبقيت خارج إ أخرى هيئاتكما أن هناك 
 ، ومثال ذلك وزارتادارة العامة للشكاوى حول الدور الذي حققته في تعزيز نظام الشكاوى الفلسطينياإل

 .والتخطيط الخارجية والمالية

 

تقاريرها خالل تقدمت بوزارة  26ابل مقوزارة  15 الحالي بلغ عدد الوزارات التي قدمت تقارير خالل العام 
  بتقديم تقاريرهما. لتزاموالتخطيط والخارجية في عدم االالية واستمرت وزارتي الم، 1022العام 

مؤسسة حكومية  22خالل العام الحالي  تقدم المؤسسات  الحكومية غير الوزارية فقد يخص  أما فيما 
طار بقيت خارج إ هيئات 8ليها ف إطار العام للتقرير، يضاتم إدراجها ضمن اإلوقد  غير وزارية بتقاريرها

 .1022في عام  مؤسسات فقط تقدمت بتقاريرها المتعلقة بالشكاوى 7مقابل  تقرير الشكاوى، وذلك 
 20درجت تقارير الذي تم في العام الذي سبق حيث أ نفسه العدد حافظت علىما مكاتب المحافظات فقد أ

 ار تقرير واحد فقط.محافظات ، واستثني من اإلط
 
 

 ثانيا: مجموع الشكاوى وفقا للجهات التي تلقتها
 

تلقتها اإلدارة العامة للشكاوى والوحدات التابعة لها في الوزارات والمؤسسات بلغ عدد الشكاوى التي 
شكوى، مقابل  7,222ما مجموعه  1025خالل العام  الحكومية غير الوزارية ومكاتب المحافظات

بينها شكوى عن العام الذي سبق. كان من  23مقدارها  تلقتها في العام الماضي، بزيادةشكوى  7,056
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شكوى تلقتها المؤسسات  522شكوى تلقتها المحافظات، و 1728شكوى تلقتها الوزارات، و  3,751
 الحكومية غير الوزارية.

 
 325 ا مقدارهمل يرحوتم تشكوى،  2,052ورفض شكوى،  6,025من مجمل هذه الشكاوى تم قبول 

، وهو مجموع شكوى 6,220 وبذلك اصبح مجموع الشكاوى المنظورة، 1022في نهاية العام  شكوى
 الشكاوى التي قبلت خالل العام ورحلت من العام السابق.

 الشؤون وزارة، 210 الداخلية وزارةكما يلي:  من قبل الوزارات كان توزيع الشكاوى التي تم قبولها 
واآلثار السياحة وزارة، 73 الصحة وزارة، 25 العدل وزارة، 11 الفلسطينية العمل زارةو ، 823 االجتماعية

 وزارة، 23 الوطني االقتصاد وزارة، 883العالي والتعليم التربية وزارة، 212 المحلي الحكم وزارة،  7
 النقل وزارة، 53 الزراعة وزارة، 11 المرأة شؤون وزارة، 616 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت
 .217 الوزراء لمجلس العامة مانةاأل، 1 سكانواإل العامة شغالاأل وزارة، 86 والمواصالت

، 360 القدس محافظةأما على صعيد المحافظات فقد توزع عدد الشكاوى التي تم قبولها كما يلي: 
 والبيرة اهلل رام محافظة، 210 واألغوار أريحا محافظة، 127 لحم بيت محافظة، 213 الخليل محافظة
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 محافظة، 60 جنين محافظة، 258 طولكرم محافظة، 186 قلقيلية محافظة، 157 نابلس محافظة، 721
 .25 الشمالية واألغوار طوباس

، 3 والتلفزيون لإلذاعة العامة الهيئةالهيئات الحكومية من غير الوزارية توزعت الشكاوى لديها كما يلي: 
 حصاءلإل المركزي الجهاز ،37 والمحررين سرىألا شؤون هيئة، 22 الفلسطينية اإلستثمار تشجيع هيئة

 الصناعية والمناطق الصناعية للمدن العامة الهيئة، 320 داريةواإل المالية الرقابة ديوان، 2 الفلسطيني
 الكهرباء قطاع تنظيم مجلس، 17 الفلسطينية التقاعد هيئة، 26 المال رأس سوق هيئة ،3 الحرة

 . 6 راضياأل سلطة، 12 المياه سلطة، 70 الفلسطيني
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 والنوع االجتماعي للشكاوى  عدد الشكاوى المنظورة حسب الهيئة الحكومية :  ثالثا
 

 عدد الشكاوى المنظورة حسب الهيئة الحكومية وطبيعة الجهة المشتكية

      

 الهيئة الحكومية

 طبيعة الجهة المشتكية

 فرد المجموع الكلي
 جماعة

 فرادمجموع األ نثىأ ذكر

  6,490  978  5,512  1,377  4,135 المجموع الكلي

  3,377  96  3,281  918  2,363 مجموع الوزارات

  2,485  689  1,796  403  1,393 مجموع مكاتب المحافظات

  628  193  435  56  379 مجموع المؤسسات غير الوزارية

 

 

والشكاوى الجماعية  شكوى، 5,521 ما مقداره 1025ل العام خالالمنظورة  الفردية  الشكاوى بلغ عدد
شكوى. كان عدد الشكاوى الفردية المنظورة من   6,490شكوى من مجمل الشكاوى المنظورة وعددها 278

لى  إناث نسبة اإلأن ، أي شكوى 1,377ناث وبلغت من جنس اإلشكوى،  4,135 جنس الذكور 
بلغ عدد الشكاوى الفردية التي  ، في حينمن الذكور %75 مقابل %15المجموع الكلي كانت حوالي 

شكوى فردية تم  6,220 شكوى من أصل 2,162 ما مقداره 1022خالل العام الذي سبق  قدمتها نساء
تقدم  1025أي سجل خالل عام  من مجمل عدد الشكاوى الفردية. %10ما نسبته حوالي أي  تصنيفها،

 .%5نساء مقدارها في نسبة الشكاوى المقدمة من قبل ال

 322حيث تلقت  نساءمن الشكاوى  التي استقبلت الهيئاتأكثر  من وكانت وزارة الشؤون اإلجتماعية
شكوى، تالها في ذلك محافظة رام اهلل  323 استقبلت، تالها في ذلك وزارة التربية والتعليم حيث شكوى

 شكوى. 232 استقبلتوالبيرة التي 

للشكاوى  استقباال المحافظاتأكثر  والبيرة من رام اهللمحافظة  ماعية فقد كانتتعلق بالشكاوى الجأما فيما ي
 شكوى.  130 استقبلتتالها في ذلك محافظة القدس التي شكوى،  302الجماعية حيث تلقت 
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 حسب الهيئات الحكوميةالشكاوى  استقبال: طرق رابعاً 

 

 الشكوى بالاستقعدد الشكاوى المنظورة حسب الهيئة الحكومية وطريقة 

       

 الهيئة الحكومية

 طريقة تلقي الشكوى

 المجموع الكلي
 الفاكس لكترونيالبريد اإل الحضور الشخصي

 صندوق البريد
 العادي

 غير مصنفة 
 من المصدر

  6,490  120  258  799  1,907  3,406 المجموع الكلي

  3,377  36  253  458  1,756  874 مجموع الوزارات

  2,485  -  -  211  28  2,246 ع مكاتب المحافظاتمجمو 

  628  84  5  130  123  286 مجموع المؤسسات غير الوزارية

 
 

 3,206التي استخدمت في تقديم الشكاوى حيث تم تقديم  الوسائلكثر كان الحضور الشخصي هو أ
 واستقبلت شكوى 1,126 مكاتب المحافظات استقبلتفيما  ،شكوى 872منها الوزارات   استقبلت، شكوى

 .شكوى 186المؤسسات غير الوزارية 

  2,207 الوسيلةبإستخدام هذه   استقبالهالكتروني فقد بلغ مجمل الشكاوى التي تم أما عن طريق البريد اإل
 استقبلتمن مجمل الشكاوى، فيما  %21أي ما نسبته  شكوى 2,756 منها الوزارات استقبلتشكوى 

 شكوى. 213المؤسسات الحكومية غير الوزارية  واستقبلتشكوى،   18مكاتب المحافظات  

شكوى،  618وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  لكتروني(، استقبلت)البريد اإلذاتها الوسيلةبإستخدام  
تلقت تالها في ذلك وزارة الشؤون االجتماعية التي  ،شكوى 575فيما تلقت وزارة التربية والتعليم العالي 

 وى.اشك 320 شكوى، وتلقت عبر الفاكس 250

للوزارات عنه للمحافظات والمؤسسات اإللكترونية أن تقدم ارتفاع نسبة تقديم الشكاوى ومن الجدير ذكره    
 استقبالهاأن بعض الوزرات قد بدأت تعتمد النظام اإللكتروني في  إلىيرجع الحكومية غير الوزارية 

 نتشارا  في الوزارات من غيرها من المؤسسات.للشكاوى مما جعل هذا النظام أكثر ا
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 الشكاوى حسب المؤسسات الحكومية والجهة المشتكى عليها : خامساً 

 ونوع الشكوىعدد الشكاوى المنظورة حسب الهيئة الحكومية 

      

 الهيئة الحكومية

 نوع الشكوى

المؤسسات  بحقمقدمة  المجموع الكلي
 الحكومية

 تتعلق باالمتناع عن
تنفيذ االحكام القضائية 

المؤسسات بحق 
 الحكومية

مقدمة من مؤسسات 
المجتمع المدني ومتعلقة 

بأداء الحكومة 
 والمؤسسات التابعة لها

غير مصنفة من 
 المصدر

  6,490  2,518  317  86  3,569 المجموع الكلي

  3,377  6  249  33  3,089 مجموع الوزارات

  2,485  2,077  68  51  289 مجموع مكاتب المحافظات

  628  435  -  2  191 مجموع المؤسسات غير الوزارية

 

ل صشكوى من أ 3271جهة المشتكى عليها بلغ عدد الشكاوى المصنفة حسب المؤسسات الحكومية وال
 ن الشكاوى التي لم يظهر تصنيفها في التقارير التي تلقتها اإلدارةشكوى تلقتها هذه الجهات، أي أ 6,220

 من مجمل الشكاوى. %32ي ما نسبته شكوى، أ 1528العامة للشكاوى بلغ 

من الشكاوى  %20ي ما نسبته شكوى، أ 3562حكومية  هيئات بحقبلغ عدد الشكاوى التي قدمت و 
شكوى تم تلقيها  82مقابل  ،شكوى 86المصنفة، وكان عدد الشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ احكام قضائية 

ومتعلقة بأداء الحكومة والمؤسسات د الشكاوى المقدمة من مؤسسات المجتمع ، وبلغ ع1022في عام 
 .شكوى 327التابعة لها 

شكوى،  3,082 بلغت المؤسسات الحكومية بحقلى وحدات الشكاوى في الوزارات عدد الشكاوى المقدمة إ 
ما شكوى. أ 222لمؤسسات غير الوزارية شكوى، ومن ا 182والشكاوى المقدمة من مكاتب المحافظات 

 33شكوى مقابل  52حكام قضائية فقد تلقت مكاتب المحافظات ق بالشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ أفيما يتعل
 شكوى مجموع ما تلقته بهذا الخصوص المؤسسات الحكومية غير الوزارية. 1شكوى تلقتها الوزارات، و
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 : الشكاوى المرفوضة وأسباب رفضهاسادساً 

  هاسبب رفضو حسب الهيئة الحكومية عدد الشكاوى المرفوضة 
 

 الهيئة الحكومية

 سبب رفض الشكوى

منظورة أمام  المجموع الكلي
 القضاء

متعلقة 
بنزاعات 
مع 

اشخاص 
طبيعيين 

أو 
 معنويين

صدر 
فيها حكم 
قضائي 
 قطعي

متعلقة 
بالمساعدات 

نسانية أو اإل
 الهبات

مضى 
عليها 

أكثر من 
 سنة

ر فضت 
سابقا أو 
اتخذ 
قرار 
 سابقا
 بشأنها

لم 
تستكمل 
بياناتها 
وفق 

 صولاأل

تتعلق 
بقانون 
الخدمة 
المدنية 
)مسؤولية 
ديوان 
 الموظفين(

غير 
مصنفة 
من 

 المصدر

  1,054  602  2  45  42  19  14  39  201  90 المجموع الكلي

  651  587  -  20  7  2  1  11  6  17 مجموع الوزارات

  380  15  -  25  33  17  11  26  193  60 مجموع مكاتب المحافظات

  23  -  2  -  2  -  2  2  2  13 مجموع المؤسسات غير الوزارية
 

            

شكوى  652شكوى، من بينها  2,052ما مقداره  1025بلغ عدد الشكاوى التي تم رفضها خالل العام 
فضتها المؤسسات الحكومية شكوى ر  13شكوى رفضتها مكاتب المحافظات، و 380رفضتها الوزارات، و

 غير الوزارية.

شكوى من مجموع الشكاوى المرفوضة، أي أن  251ضها فبلغ عدد الشكاوى التي صنف سبب ر  كما 
ي بلغ عدد الشكاوى التو من مجمل عدد الشكاوى المرفوضة. شكوى  601عدد الشكاوى غير المصنفة بلغ 

 شكوى 251من اصل شكوى  102ع معنويين شخاص طبيعيين او مرفضت كونها متعلقة بنزاعات مع أ
شكوى والتي صدر فيها حكم  20مام القضاء بلغ عدد الشكاوى المنظورة أ، و %22، أي ما نسبته مصنفة

و شكوى، والتي رفضت سابقا أ 25والتي لم تستكمل بياناتها وفق األصول شكوى،  32قضائي قطعي 
  شكوى. 21اتخذ قرار سابقا  بشأنها 
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 الى األجهزة األمنية  اوى المقدمة: الشكسابعا  

 

 النسبة المئوية المعالجة عدد الشكاوى المقدمة عدد الشكاوى الجهاز 

 % 22 2352 2365 الشرطة 

 % 200 218 218 المخابرات العامة 

 % 200 8 8 الخدمات الطبية العسكرية

 % 200 3  3 الدفاع المدني 

 % 200 65 65 جهاز األمن الوقائي

 % 200 2222 2222 اإلستخبارات العسكريةجهاز 
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 ال يوجد ال يوجد ال يوجد هيئة اإلمداد والتجهيز

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد االرتباط العسكري

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد الضابطة الجمركية 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد اإلدارة المالية العسكرية

 وجدال ي ال يوجد ال يوجد التسليح المركزي

 % 33 1243 1.2.2 المجموع العام 

 

 

 

 

 رسم  بياني يوضح عدد الشكاوى المقدمة لالجهزة االمنية                                         
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وهي إلدارة العامة للشكاوى والتي قامت بدورها بتقديمه لوزارة الداخلية لى إ تقريره جهازا  أمنيا   22 قدم
جهاز األمن الوقائي، جهاز اإلستخبارات خدمات الطبية، الدفاع المدني، عامة، الالشرطة، المخابرات ال

رتباط العسكري، الضابطة الجمركية، اإلدارة المالية العسكرية، اإلالعسكرية، هيئة اإلمداد والتجهيز، 
أي  شكوى 3022، عولج منها 1وىشك 3060التسليح المركزي، وبلغ مجموع الشكاوى التي تلقتها األجهزة 

 من مجموع الشكاوى. %22ما نسبته 

ارتفع مجموع عدد الشكاوى المقدمة من قبل األجهزة األمنية عن مجموعها في عام  1025في عام  
شكوى،  262، رغم أن بعض األجهزة لم تقدم تقاريرها، فقد بلغ عدد الشكاوى في العام المنصرم 1022
شكاوى تلقاها  8قاها جهاز المخابرات العامة، وشكوى تل 232شكوى تلقاها جهاز الشرطة،  135منها 

 جهاز الدفاع المدني.

بعض األجهزة األمنية اشارت في تقاريرها الى  تكرار الشكاوى، حيث يقوم المواطن بتقديم شكواه الى أكثر 
من جهة حقوقية. كما أشارت أنها بحاجة الى نظام ربط الكتروني بين هذه الوحدات، وتوضيح الهيكل 

ي لوحدات الشكاوى، وتطوير عالقتها مع الجمهور، وتوفير كامل اإلحتياجات اللوجستية المطلوبة التنظم
 للوحدات، وتعزيز قدرات العاملين فيها.

 

 الباب الثالث

 معالجة الشكاوى

 

واصلت اإلدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء ووحدات الشكاوى في الوزارات ومكاتب المحافظات     
 لآلليات وذلك وفقاالحكومية غير الوزارية جهودها المستمرة في متابعة الشكاوى ومعالجتها،  والمؤسسات
  . 1002نظام الشكاوى الصادر عن مجلس الوزراء للعام  لهاالتي خولها 

                                                           
ا العام الشكاوى التي تلقتها الجهزة المنية لم تخضع للتحليل ضمن المجموع العام  للشكاوى التي تم تناولها سابقاا، حيث تم تناولها خالل هذ . 1 

 .ضمن بنداا منفصالا عن المجمل العام للشكاوى
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 عدد الشكاوى المنظورة حسب الهيئة الحكومية وموضوع الشكوىأوالً: 

شكوى من أصل  2,676ئة الحكومية وموضوع الشكوى الشكاوى التي تم تصنيفها حسب الهي بلغ عدد  
من مجمل  %71، أي أن الشكاوى المصنفة بلغت نسبتها 1025تابعتها خالل العام مشكوى تم  6,220

 ىالشكاو شكوى، ومجموع  1,133الوزارات المصنف شكاوى عدد الشكاوى المنظورة، كان مجموع 
 المؤسسات غير الوزاريةشكاوى مجموع لغ ، فيما بشكوى 2,852مكاتب المحافظات المصنفة في 

 .شكوى 521المصنفة 
 
 حيث بلغت الشكاوى  الحكومية،تعلق بسوء خدمة المؤسسات تعلى من الشكاوى النسبة األ كانتو 

الشكاوى المصنفة، تالها  من مجموع  %12شكوى، أي ما نسبته  2,362في هذا المجال  المصنفة
 ، أي%11شكوى، أي ما نسبته  050,2 بذلك د الشكاوى المنظورة بلغ عدحيث  ممتلكاتالاالعتداء على 

كانت تتعلق بخدمة الهيئة الحكومية أو االعتداء  1025أكثر من نصف الشكاوى المنظورة في العام  أن
 ممتلكات.العلى 

 
هذا لحيث بلغت الشكاوى المتعلقة  ،وكانت النسبة األقل من الشكاوى تتعلق باإلحتجاز غير القانوني

طار العام جهزة األمنية لم تكن ضمن اإلسبب ذلك الى أن تقارير األيعود شكوى، وقد  23لمجال ا
 .التقرير ها في هذالللشكاوى التي تم تحلي

 
 
 

الحكومية شكوى تلقتها وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات  7,056من خالل  1022في عام تبين 
من مجمل عدد  %55شكوى، أي ما نسبته  3,826نيف تم تص هغير الوزارية ومكاتب المحافظات أن

 .  %27ما مقداره  1025، وبذلك ارتفعت نسبة الشكاوى المصنفة خالل العام الشكاوى
 

الحكومية   الهيئة خدمة، 263الموظفين  تعامل سوءكما يلي:  1025خالل العام كان توزيع الشكاوى 
، 131 الحكومية الهيئة على مالية حقوق، 228الحكومية  للهيئة يخضع أهلي قطاع خدمة ،2,362
 ،226عدم تنفيذ قرارات محاكم ، 252الحكومية  للهيئة يخضع خاص بقطاع خاصة مالية حقوق
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 الحياة حرمة مس ،225 االساسي للقانون مخالف تمييز، 272 الجسدية والسالمة للحياة انتهاكات
، 26العامة  مس بالحريات، 25 لمستهلكا حماية ،172العامة  الوظائف تقلد في الحق، 82الخاصة 
، 2,050ممتلكات ال على االعتداء، 182البيئة  ،60بالعالج  والحق الصحة ،23 قانوني غير احتجاز
  .2,822المصدر  من مصنفة غيرشكاوى 
              

اسي حيث تلقت سبالتمييز المخالف للقانون األفكانت تتعلق كثر الشكاوى التي تلقتها وزارة الداخلية أ ماأ
الحكومية بخدمات الهيئات شكوى، وكانت أكثر الشكاوى التي تلقتها وزارة الشؤون االجتماعية تتعلق  32
كثر الشكاوى التي تلقتها تتعلق بعدم تنفيذ قرارات أما وزارة العدل فقد كانت أشكوى،  2025 تلقت حيث

تعلق بالخدمات تفكانت وزارة الحكم المحلي أكثر الشكاوى التي تلقتها شكوى، أما  25المحاكم حيث تلقت 
عدد الشكاوى المتعلقة بتقلد الوظيفة  شكوى، وبلغ 33تالها تلك المتعلقة بالبيئة  ،26 وبلغت الحكومية

لشكاوى المتعلقة بحقوق مالية هي أكثر الشكوى التي وا وى، اشك 103العمومية لدى وزارة التربية والتعليم 
مخالف للقانون اليز يتعلق بالتمتشكوى  35شكوى، وتلقت  22لشكاوى حيث تلقت تلقتها اإلدارة العامة ل

 ساسي الفلسطيني.األ
 
عدد الشكاوى بلغ فقد  ،تتعلق باالعتداء على الممتلكات المنظورة لدى المحافظات كثر الشكاوى أوكانت   

محافظة بيت لحم شكوى،  35، محافظة الخليل في محافظة القدس شكوى 122 هذا الخصوصالمنظورة ب
شكوى، محافظة نابلس  232شكوى، محافظة رام اهلل والبيرة  50غوار محافظة أريحا واألشكوى،  200
المؤسسات غير أما بخصوص  شكوى. 15شكوى، محافظة جنين  22شكوى، محافظة طولكرم  60

الرقابة ديوان وتلقى  شكوى بخصوص حقوق مالية، 37 والمحررين سرىفقد تلقت هيئة شؤون األالوزارية 
 .ساسيتتعلق بتمييز مخالف للقانون األ شكوى  311 واإلدارية المالية

 
 ثانياً: معالجة الشكاوى حسب الهيئة الحكومية

 وحالة المعالجة والترحيل ونسبتها عدد الشكاوى المنظورة حسب الهيئة الحكومية  

     

 الهيئة الحكومية
عدد الشكاوى التي 
تم معالجتها خالل 

 2235ام الع

عدد الشكاوى التي 
تم ترحيلها من عام 

الى عام  2235
223. 

 المجموع 
 )عدد الشكاوى

 المنظورة(

نسبة الشكاوى التي 
تم معالجتها من 

 المجموع
% 

  91  6,490  563  5,927 المجموع الكلي

  89  3,377  372  3,005 مجموع الوزارات
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  97  2,485  70  2,415 مجموع مكاتب المحافظات

  81  628  121  507 مجموع المؤسسات غير الوزارية

  74  122  32  90 وزارة الداخلية

  83  1,070  179  891 وزارة الشؤون االجتماعية

  65  23  8  15 وزارة العمل 

  100  45  -  45 وزارة العدل

  92  73  6  67 وزارة الصحة

  100  7  -  7 وزارة السياحة واآلثار

  91  140 13 127 وزارة الحكم المحلي

  98  916  19  897 وزارة التربية والتعليم العالي

  92  13  1  12 وزارة االقتصاد الوطني

  96  636  28  608 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  95  22  1  21 وزارة شؤون المرأة

  100  54  -  54 وزارة الزراعة

  85  96  14  82 رة النقل والمواصالتوزا

  100  2  -  2 سكانشغال العامة واإلوزارة األ

  55  158  71  87 مانة العامة لمجلس الوزراءاأل

  99  364  2  362 محافظة القدس

  100  123  -  123 محافظة الخليل

  100  217  -  217 محافظة بيت لحم

  93  140  10  130 محافظة أريحا واألغوار

  100  742  -  742 محافظة رام اهلل والبيرة

  93  267  20  247 محافظة نابلس

  100  286  -  286 محافظة قلقيلية

  96  170  7  163 محافظة طولكرم

  63  80  30  50 محافظة جنين

  99  96  1  95 محافظة طوباس واألغوار الشمالية

  100  3  -  3 فزيونالهيئة العامة لإلذاعة والتل

  93  14  1  13 ستثمار الفلسطينيةهيئة تشجيع اال

  100  37  -  37 سرى والمحررينهيئة شؤون األ

 الهيئة الحكومية
عدد الشكاوى التي 
تم معالجتها خالل 

 2235العام 

عدد الشكاوى التي 
تم ترحيلها من عام 

الى عام  2235
223. 

 المجموع 
 )عدد الشكاوى

 ة(المنظور 

نسبة الشكاوى التي 
تم معالجتها من 

 المجموع
% 

  100  1  -  1 حصاء الفلسطينيالجهاز المركزي لإل

  78  366  79  287 داريةديوان الرقابة المالية واإل

  75  4  1  3 الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة

  85  46  7  39 هيئة سوق رأس المال

  57  35  15  20 قاعد الفلسطينيةهيئة الت
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  82  84  15  69 مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني

  90  31  3  28 سلطة المياه

  100  7  -  7 راضيسلطة األ

  

ظات كما من قبل وحدات الشكاوى ومكاتب المحاف 1025بلغ عدد الشكاوى التي تم معالجتها خالل العام 
شكوى ، أي ما   6,490جمل عدد الشكاوى المنظورة وعددهامن م  5,927ههو مبين في الجدول أعال

 من مجمل عدد الشكاوى المنظورة. %22نسبته 

 %82أي ما نسبته  وىاشك  3,005 بلغت عدد الشكاوى التي عالجتها وحدات الشكاوى في الوزاراتأما  
عالجتها مكاتب المحافظات ، ومجموع  الشكاوى التي في هذه الوزارات من مجمل الشكاوى المنظورة

، فيما كان في هذا النوع من الهيئات من مجمل الشكاوى المنظورة %27ما نسبته  شكوى أى 1,225
 من الشكاوى المنظورة %82يمثل  وىاشك 507المؤسسات غير الوزارية الشكاوى المعالجة في مجموع 

 .في هذه المؤسسات

من مجمل  %200شكاوى التي تلقتها، أي بما نسبته نها عالجت جميع الأشارت الى أ الهيئاتبعض   
النصف فقط،  أن نسبة معالجتها للشكاوى اقترب منإلى أخرى  هيئاتعدد الشكاوى المنظورة فيما أشارت 

، وقد يكون سبب الفارق في نسبة المعالجة هو دارة العامة للشكاوى وهيئة التقاعدكما هو الحال لدى اإل
و هيئة ى من موضوع الشكاوى المقدمة لإلدارة العامة للشكاوى أكبر لنسبة الاطبيعة الشكوى وموضوعها ف

 يحتاج الى متابعة حثيثة اكثر من الشكاوى ذات الطابع الخدماتيقد التقاعد تتعلق بحقوق مالية، وحلها 
 .مما يفسر التفاوت في نسبة المعالجة
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 عدد الشكاوى التي تم معالجتها حسب موضوع الشكوى  : ثالثاً 

         
 حسب الهيئة الحكومية وموضوع الشكوى عدد الشكاوى التي تم معالجتها                         

مجموع  موضوع الشكوى
 الوزارات

مجموع 
مكاتب 
 المحافظات

مجموع 
المؤسسات 

غير 
 الوزارية

المجموع 
 الكلي

  152  7  28  117 سوء تعامل الموظفين

  1,170  8  -  1,162 الحكومية دائرةخدمة ال

  99  25  10  64 الحكوميةإلشراف المؤسسة خدمة قطاع أهلي يخضع 

  184  124  9  51 حقوق مالية على الهيئة الحكومية

  134  45  53  36 الحكومية دائرةحقوق مالية خاصة بقطاع خاص يخضع لل

  102  5  63  34 محاكم قرارات تنفيذ عدم

  170  1  156  13 الجسديةانتهاكات للحياة والسالمة 

  315  252  4  59 ساسيتمييز مخالف للقانون األ

  85  -  77  8 مس حرمة الحياة الخاصة

  256  9  13  234 الحق في تقلد الوظائف العامة

  45  -  39  6 حماية المستهلك

  80  -  57  23 مس بالحريات العامة

  34  -  26  8 احتجاز غير قانوني

  59  -  38  21 حة والحق بالعالجالص

  277  -  237  40 البيئة

  1,016  -  989  27 ممتلكاتالاالعتداء على 

  1,749  31  616  1,102 غير مصنفة من المصدر

  5,927  507  2,415  3,005 المجموع

 

 

موع الشكاوى جمشكوى منها،  2,278شكوى، تم تصنيف  5,217الشكاوى التي تم معالجتها بلغ عدد 
شكوى، ومجموع ما  1,225وى، والتي عالجتها مكاتب المحافظات اشك 3,005التي عالجتها الوزارات 

  وى.  اشك 507عالجته المؤسسات غير الوزارية 
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االعتداء على ، 2,270الحكومية  دائرةخدمة ال كما يلي:تنازليا  كان التي تم معالجها  الشكاوى يعتوز 
الحق في تقلد الوظائف العامة  ،177 ، البيئة325ساسي مخالف للقانون األ ، تمييز2,026 ممتلكات

سوء تعامل ، 270انتهاكات للحياة والسالمة الجسدية  ،282حقوق مالية على الهيئة الحكومية  ،156
، عدم تنفيذ قرارات 232 الحكومية مؤسسة، حقوق مالية خاصة بقطاع خاص يخضع لل251الموظفين 

 85مس حرمة الحياة الخاصة  ،22 الحكومية مؤسسةلإلشراف ااع أهلي يخضع مة قطخد، 201محاكم ال
 احتجاز غير قانوني ، 25 حماية المستهلك، 52والحق بالعالج  ، الصحة 80مس بالحريات العامة ، 
 شكوى. 2,722مصنفة من المصدرالغير فيما بلغ عدد الشكاوى  .32

 
 حدات الشكاوى والمعالجات التي تمت لها.و تلقتها: نماذج من الشكاوى التي رابعا 

 
طار تلقيها للشكاوى ومعالجتها لها، نجحت وحدات ومكاتب الشكاوى في معالجة العديد من إفي  

معالجتها ورفع الظلم وى، وفيما يلي نماذج من شكاوى تلقتها هذه الوحدات واإلجراءات التي اتخذت لاالشك
 :تقدمين بهاعن الم

عادة إوتم إحدى الوزارات  ،غير محق لموظف في وظيفة عمومية فين يشكوى تتعلق بتعي .2
 جراءات التعيين وضمان حق المشتكي.إ
 ثبات واقعة التقصير.ا  والتحقيق فيها و  شكوى تتعلق بتقصير طبي في مستشفى حكومي .1
 منطقة أثرية. على أنها رض مواطن على غير وجه حقألغاء قرار تنظيمي يصنف قطعة إ .3
 لمواطن دون موافقته.تصاالت الهاتفية المضافة مات االيقاف خدإ .2

  

 

 

 

 

 



38 
 

 

 اجاتتاالستن

 

 بناء على ما ورد في األبواب الثالثة السابقة، نستنج ما يلي: 
 

 أوالً: بيئة الشكاوى القانونية والعامة

حيث الشكاوى  نظام على والمساءلة الرقابة من مستوى وبشدة فلسطيني مظالم ديوان غياب يقلل  -
لى إ ككل، الشكاوى نظام على اإلشراف يتمتع بصالحية فلسطيني مظالم ديوانتأسيس م يؤدي عد

في الشكوى وليس التنفيذية المتسببة  من المؤسسةمعالجتها وذلك ان الشكاوى التي يتم  ،ضعف النظام
 .تتمتع بصالحيات فعالةمحايدة  من هيئة

يتمثل بنظام الشكاوى لعام و ينظمه  طار قانونيم الشكاوى في فلسطين، ورغم وجود إال زال نظا -
 معالجة نظام فهيكليةتلقي بظاللها على نظام الشكاوى ككل،  يعاني من تعقيدات جمة ،1002
 العديد من لدى شكواه تقديم الفلسطيني للمواطن يمكن، و واإلرباك بالتعقيدتتسم فلسطين  في الشكاوى

وأدوارها  صالحياتها وتداخل كاوى،الش لتعدد آليات ذلك ويعود نفسه، الوقت في المؤسسات
 رئيس لدى القانونية أو الدائرة أو الشكاوى وحدة لدى شكواه تقديم للمواطن يمكن، حيث ومسؤولياتها

 تقديم إلى األحيان من كثير يدفعهم في مما حيرة، في المواطنين يضع والتداخل التعقيد، وهذا المؤسسة
 .مختلفة لدى مؤسسات ذاتها الشكوى

 في التحقيق المدنية التي تتلقى الشكاوى لسلطةالحقوقية و الشكاوى في المؤسسات  وحدات تفتقر -
 فعلية بتحقيقات للقيام الالزمة الضرورية الوثائق على للحصول القدرة وفاعلية، وال تمتلك بكفاءة الشكاوى

 تزويد ثم ومن المختصة للجهات الشكاوى إحالة عملها على ويقتصر إليها، المقدمة الشكاوى حول
 المقدمة الشكاوى على الرد على المختصة الجهات تلزم  أن تستطيع ال فهي تتلقاه، الذي بالرد المواطنين

  . الردود تلك صحة من تتحقق أن أو
صبح موضوع الشكاوى محل اهتمام وجذب للمانحين، وتعددت الجهات المانحة التي تقدم دعما  أ -

لة التعقيد وتضارب  يزيد من حاوهذا  ، ا  بعضلجهات عمل بعضها تكرر هذه او لمشاريع تتعلق بالشكاوى، 
سلبا  على عمل ذلك  المشاريع التي تستهدف بمجملها قطاع الشكاوى في فلسطين، وينعكس المصالح بين 
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، ويساهم بخلق مراكز قوى في دوائر على حساب دوائر ومتابعتها الشكاوىالدوائر المتخصصة بتلقي 
 أخرى.

  ،ضعيفة دوائر الشكاوى في األجهزة األمنية لوحدة الشكاوى في وزارة الداخلية تبعيةال تزال  -
ي الشكاوى، وال باعتبارها اجساما  مستقلة لديها آليات خاصة بها في تلقمع ذاتها جهزة تعامل هذه األت

 .1002للعام  الصادر عن مجلس الوزراء نظام الشكاوى التي حددها من المنظومة  تعتبر  نفسها جزءا  
 وعلى ،ومعالجتها الشكاوى بتلقي يحدد صالحياتها واضح قانوني إلطار األمنية األجهزة تفتقر -

 الشرطة جهازي لدى الموجودة كتلك األجهزة األمنية، لبعض التابعة الشكاوى وحدات تتمتع ذلك الرغم من
 في التحقيق الوحدات ذهله يمكن وبالتالي ،مؤسساتها إياها منحتها واسعة بصالحيات والمخابرات العامة،

عامة وليست  خاصة ظروف من تعتبر نابعة الصالحية تعتبر هذه إال أن بفعالية، إليها المقدمة الشكاوى
 .األمنية األجهزة كافة في
ال تزال غالبية  المؤسسات الحقوقية والمدنية المهتمة بالشكاوى تخلط بين مهمة تقديم المساعدة  -

م على تقديم الشكاوى أو تقديمها للجهات المختصة نيابة  عنهم وبين مهمة ية للمواطنين وتشجيعهنالقانو 
 .ومعالجتها تلقي الشكاوى

آالف تلقت  صرحت أنها الحقوقية والمدنية التي تعمل في مجال الشكاوىالمؤسسات بعض  -
لى إ أحيلتقدمت منها أو  عدد الشكاوى التي  ، بينما ال يتجاوزبعض الدوائر الحكومية الشكاوى بحق

ول جدية متابعة مما يثير تساؤالت ح ،العشرات الشكاوى ومعالجتها الحكومية المختصة في تلقي  الهيئات
 . والمختصةالرسمية  لهيئاتالى إ هذه الشكاوى ووصولها

في تلقي الشكاوى  ،ذاعات المحلية، خاصة  اإلعالمازداد في األونة األخيرة اهتمام وسائل اإل -
وحدات الشكاوى ومكاتب  بهاالتي تقوم اآلليات لعملية بآليات تختلف عن ومتابعتها، وتتم هذه ا

عالن بل بعض المسؤولين الذين يبادرون باإلالمحافظات، ويتم متابعة هذه الشكاوى بتعاون ملحوظ من ق
النظام الرسمي في التي حددها النظام، وهذا يضعف عن معالجة هذه الشكاوى دون اتباع االجراءات 

 . ودورها في معالجة الشكاوى ووحداتها ، ويضعف الثقة بدوائر الشكاوىكاوىمتابعة الش
 

 ثانياً: في التحديات التي تواجه الوحدات.

من نقص في كادرها البشري ومعداتها اللوجستية كأجهزة  هاومكاتبتعاني وحدات الشكاوى  -
ة الجمهور بهذه الوحدات، ونقص وسائل والمعدات الالزمة للعمل، وتعاني أيضا  من قلة معرفالالكمبيوتر و 
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وحاجة طواقمها الى التدريب على الممارسات  ،حول تلقي الشكاوى ومتابعتها وعية الجمهورحمالت ت
 الفضلى في عمل الشكاوى.   

 بها الشكاوى الخاصةوجود فروع لها في المحافظات، علما  أن متابعة الى وحدات الشكاوى تفتقر  -
بالبعد الكمي  ها يهتمبعض، و أدلة إجراءاتالى  كما يفتقر العديد منها، يتم في المحافظات ومعالجتها

 فيما يتعلق بمعالجتها. الكيفيالبعد للشكاوى على حساب 
 

 : في تلقي الشكاوى ومعالجتهاثالثاً 

تلقتها اإلدارة العامة للشكاوى والوحدات التابعة لها في الوزارات والمؤسسات بلغ عدد الشكاوى التي  -
شكوى،  تم قبول  7,222ما مجموعه  1025خالل العام  غير الوزارية ومكاتب المحافظات الحكومية
، وبذلك 1022في نهاية العام  شكوى 325 ما مقدارهل يرحوتم تشكوى،  2,052شكوى، ورفض  6,025

  .شكوى 6,220صبح مجموع الشكاوى المنظورة أ
قبل وحدات الشكاوى ومكاتب  من 1025بلغ عدد الشكاوى التي تم معالجتها خالل العام   -

، أي ما نسبته شكوى 6,490من مجمل عدد الشكاوى المنظورة وعددها شكوى  5,927المحافظات 
     من مجمل عدد الشكاوى المنظورة. 22%
. شكوى من مجمل الشكاوى المنظورة  278والجماعية شكوى  5,521الفردية  الشكاوى بلغ عدد -

بلغ . و في العام الذي سبقالذكور من  %10مقابل  %15حوالي اوى ناث من مجموع الشككانت نسبة اإل
من الشكاوى  %20شكوى، اي ما نسبته  3,562جهات حكومية  بحقعدد الشكاوى التي قدمت 

شكوى، وبلغ عدد الشكاوى التي تم  86حكام قضائية دد الشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ أالمصنفة، وكان ع
 .شكوى 2,052اره ما مقد 1025رفضها خالل العام 

على من الشكاوى تتعلق بسوء خدمة المؤسسات الحكومية، حيث بلغت الشكاوى  كانت النسبة األ  -
من مجموع  الشكاوى المصنفة، تالها  %12شكوى، أي ما نسبته  2362المصنفة في هذا المجال 

، أي %11ا نسبته شكوى، أي م 2,050بلغ عدد الشكاوى المنظورة  بذلك حيث  ممتلكاتالاالعتداء على 
كانت تتعلق بخدمة الهيئة الحكومية أو االعتداء على  1025أكثر من نصف الشكاوى المنظورة في العام 

 ممتلكات.
حتجاز غير القانوني حيث بلغت الشكاوى المتعلقة في نسبة األقل من الشكاوى تتعلق باالكانت ال -

طار العام ألجهزة األمنية لم تكن ضمن اإلد يكون سبب ذلك الى أن تقارير اشكوى، وق 23هذا المجال 
 في هذا اإلطار. دراستهاللشكاوى التي تم 
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 التوصيات

  

 بناء على االستنتاجات التي وردت في التقرير، واألبواب التي تم تناولها، فإننا نوصي بما يلي:

 أوالً: في اإلطار القانوني والتنظيمي

فعالية نظام الشكاوى في بما يضمن  1002م لعا 6الالئحة التنظيمية للشكاوى رقم تعديل   -
 .فلسطين

 يخص المجتمع المدني ووسائل اإلعالم ثانياً: فيما

 ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالموالوحدات العالقة بين اإلدارة العامة للشكاوى تعزيز   -
  يبية ومعالجة الشكاوى.يام الدراسية والتدر واأل من خالل اللقاءات وورش العمل ،حقوق اإلنسانومنظمات 

االداره العامه للشكاوى ووحدات  أجل رفع وعي المواطنين حول دور من إعالميةخطه وضع  -
 .الشكاوى في الدوائر الحكوميه

 الدوائر الحكوميه.قدرات العاملين في مجال الشكاوى في  عزيزت -
ى الفلسطيني وزيادة فهمهم لنظام الشكاو مؤسسات المجتمع ووسائل اإلعالم  تطوير قدرات -

 .هذا الصددب الدولية والمعايير
التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن فاعليتها في متابعة اجراءات معالجة  -

  الشكاوى.
لشكاوى واإلدارة العامة مكانيات البشرية واللوجستية الالزمة لتعزيز قدرات وحدات اتوفير اإل -

 وني للشكاوى وتعميمه على جميع وحدات الشكاوى.ومواصلة بناء النظام اإللكتر  ،للشكاوى
 

 ثالثاً: فيما يتعلق بوحدات الشكاوى والمكاتب

الجهات هي  وحدات الشكاوى ومكاتب المحافظاتو اإلدارة العامة للشكاوى التأكيد على ان   -
كاوى ومكاتب مساند لوحدات الشالعملها لها  داراتاإلو الهيئات أبتلقي الشكاوى ومتابعتها، وباقي  المخولة

 المحافظات.
 تعزيز دور إدارة الشكاوى في المحافظات الجنوبية.ضرورة   -
تطوير منهجية لمتابعة التقارير الدورية التي تعدها دوائر وحدات الشكاوى وتوصياتها  ضرورة   -

 ومالحظاتها.
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ا ووضع نظام متابعة لاللتزام به ،وحدات الشكاوىالعاملين في مدونة سلوك خاصة باعداد    -
  ، ويحدد القواعد السلوكية واألخالقية في التعامل مع الجمهور.سيزيد من فاعلية أداء الوحدات

الدوائر الحكومية التي لم تنشئ وحدة شكاوى وفق قرار  تكمال إنشاء وحدات شكاوى في بقيةاس -
 وخاصة وزارة المالية. ،مجلس الوزراء
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