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 م6102( لسنة 8قرار مجلس الوزراء رقم )

 بنظام الشكاوى
 

 مجلس الوزراء،

 منه،( 00المادة )، ال سيما أحكام م وتعديالته3002المعدل لسنة القانون األساسي استناداً ألحكام 

 م،3002( لسنة 6وبعد االطالع على نظام الشكاوى رقم )

 م، 33/02/3016وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 

  وعلى الصالحيات المخولة لنا،

 وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

 أصدرنا النظام التالي:

 

 (0مادة )

 تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف 

 ذلك:

 : مجلس الوزراء.المجلس

 األمانة العامة لمجلس الوزراء. األمانة العامة:

 أمين عام مجلس الوزراء. األمين العام: 

 اإلدارة العامة للشكاوى في األمانة العامة لمجلس الوزراء.اإلدارة العامة: 

 مدير عام اإلدارة العامة للشكاوى.المدير العام: 

أخةةةرى تكةةةون موازنتهةةةا أي وزارة أو إدارة أو مؤسسةةةة عامةةةة أو سةةةلجة أو أي  هةةةة  الددددا رة المكوميدددة:

 ضمن الموازنة العامة للدولة أو الملحقة بها.

الةةةوزير فيمةةةا يخةةةت  بوزارتةةةه والةةةدوا ر المرتبجةةةة بةةةه، ول ايةةةات هةةةذا النظةةةام تشةةةم   الدددوزير الم:دددت :

 عبارة الوزير المخت  ما يلي:

 ر ةةةيس الةةةةدا رة الحكوميةةةةة أو مؤسسةةةةة أو سةةةةلجة أو هيةةةةةة عامةةةة تابعةةةةة للدولةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةة  بتلةةةةك -1

 المؤسسة أو السلجة أو الهيةة.

 المحافظ فيما يتعل  بالوحدة اإلدارية األساسية ضمن نجاق محافظته. -3

 وحدة الشكاوى في الدا رة الحكومية.  الوحدة:

 قسم الشكاوى التابع للشؤون القانونية في المحافظة. القسم:

وكيلةةه نةةانه اإلبةةال  عةةن  مسةةتند خجةةي أو إلكترونةةي يقةةدم مةةن المشةةتكي أو وأةةيه أو وليةةه أو الشددكوى:

تصةةةرف أو سةةةلو  خةةةاطر أو تقصةةةير فةةةي أداء خدمةةةة أو فةةةي طريقةةةة تاديتهةةةا أو االمتنةةةاع عةةةن أدا هةةةا أو 

اتخةةةاذ إ ةةةراء كةةةان مةةةن المستةةةرئ علةةةى ر ةةةيس الةةةدا رة الحكوميةةةة أو أحةةةد مو سيهةةةا القيةةةام بةةةه، أو بشةةةان 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P16555_1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14138_70#A14138_70
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وزير المخةةةةت  و/أو اإلدارة ، وتقةةةةدم للةةةةأي نةةةةك  مةةةةن أنةةةةكال التمييةةةةر أو مخالسةةةةة للتشةةةةريعات السةةةةارية

 العامة و/أو الوحدة و/أو القسم.

كةةةة  نةةةةخ  طبيعةةةةي أو وكيلةةةةه أو وأةةةةيه أو وليةةةةه وكةةةة  نةةةةخ  معنةةةةوي أو وكيلةةةةه يتقةةةةدم  المشددددتكي:

بشةةةكوى ضةةةد الةةةدا رة الحكوميةةةة بشةةةان إ راءاتهةةةا أو تقصةةةيرها أو سةةةلوكها أو أي تصةةةرف خةةةاطر مةةةن 

 قب  أحد مو سيها.

   الشكوى التي تمس ح  عدد من المواطنين.الشكوى ذات الطابع العام: 

 

 (6مادة )

 نطاق التطبيق
يسةةةري هةةةذا النظةةةام علةةةى كةةة  نةةةكوى مقدمةةةة مةةةن أي متلةةة ن للخدمةةةة أو طالةةة  لهةةةا ت ةةةرر مةةةن قةةةرارات 

 الدا رة الحكومية أو إ راءاتها أو ممارساتها أو أفعال االمتناع عن أداء الخدمة. 

 

 (3مادة )

  ارة العامةداإل

اإلدارة العامةةةة وفقةةةا لهيكلهةةةا التنظيمةةةي لبمةةةين العةةةام مبانةةةرة ويتةةةولى إدارتهةةةا مةةةدير عةةةام وفقةةةاً تتبةةةع  .1

 للتدرج الو يسي للسةة العليا ويكون له نا  .

 تتكون اإلدارة العامة من خمسة دوا ر وعدد من األقسام لك  دا رة. .3

 

 (4مادة )

 صالحيات اإلدارة العامة ومهامها
 مة الصالحيات اآلتية:تمارس اإلدارة العا     

رسةةةةم السياسةةةةات الخاأةةةةة بالشةةةةكاوى ووضةةةةع الخجةةةةه االسةةةةتراتيجية لتجويرهةةةةا بهةةةةدف تقةةةةديم  .1

 خدمة متميرة.

 استقبال الشكاوى التي تدخ  ضمن اختصاأها ومتابعتها. .3

 إحالة الشكاوى التي ترد إلى اإلدارة العامة للوحدات واألقسام المعنية. .2

الشةةةكوى، وتشةةةكي  لجةةةان متخصصةةةة تكةةةون اإلدارة  البحةةةا والتحقةةة  والتقصةةةي حةةةول موضةةةوع .4

 العامة مقرراً لها أو من تسوضه.

 اقتراح التعديالت الالزمة على األطر المنظمة للشكاوى أو المسببة لها. .5

إعةةةةداد التقةةةةارير والدراسةةةةات والنشةةةةرات الخاأةةةةة بالشةةةةكاوى فةةةةي الةةةةدوا ر الحكوميةةةةة و ليةةةةات  .6

 معالجتها.

واألقسةةةام، ولهةةةا وحةةةدها اإلنةةةراف السنةةةي عليهةةةا وتقةةةديم الةةةدعم التنسةةةي  والمتابعةةةة مةةةع الوحةةةدات  .0

 والمساندة الالزمة.
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التنسةةةةي  والمتابعةةةةة مةةةةع وحةةةةدة نةةةةؤون المحافظةةةةات التابعةةةةة لمكتةةةة  مستشةةةةار الةةةةر يس لشةةةةؤون  .8

 المحافظات بما يشم  معالجة الشكاوى، إعداد التقارير والتدري .

ليةةةة ووحةةةدات الشةةةكاوى فةةةي األ هةةةرة التنسةةةي  والمتابعةةةة مةةةع وحةةةدة الشةةةكاوى فةةةي وزارة الداخ .2

األمنيةةةة، بمةةةا يشةةةم  إعةةةداد التقةةةارير والدراسةةةات والتةةةدري ، ومعالجةةةة الشةةةكاوى بمةةةا ينسةةةجم مةةةع 

 التشريعات السارية.

إذا لةةةم تعةةةال  لسةةةب   يةةةر مبةةةرر، ورفعهةةةا إلةةةى  أو القسةةةم النظةةةر فةةةي الشةةةكوى المقدمةةةة للوحةةةدة  .10

 .األمين العام التخاذ اإل راءات المناسبة بشانها

المبةةةةادرة بمعالجةةةةة الشةةةةكوى بةةةةالجرق الوديةةةةة أو إ ةةةةراء مباح ةةةةات  يةةةةر رسةةةةمية مةةةةع الةةةةدا رة   .11

 الحكومية ذات العالقة بالشكوى. 

التنسةةةي  مةةةع مؤسسةةةات المجتمةةةع المةةةدني فيمةةةا يخةةة  الشةةةكاوى المقدمةةةة مةةةن خاللهةةةا، واألنشةةةجة   .13

 المنسجمة مع تو هات اإلدارة العامة. 

المخصصةةةةةة السةةةةةتقبال الشةةةةةكاوى ومتابعتهةةةةةا والمصةةةةةادقة إعةةةةةداد دليةةةةة  اإل ةةةةةراءات والنمةةةةةاذج   .12

 عليها من قب  األمين العام.

 

 (5مادة )

 النظام المركزي المكومي المموسب للشكاوى
، يربجها مع الوحدة والقسم، من قب  اإلدارة العامة إنشاء وإدارة نظام مركري حكومي محوس  للشكاوى

 الدورية و ير الدورية، واستخرا ها ل ايات العم .ويح  لها من خالله االطالع على التقارير 

 

 (2مادة )

 الشكاوى المنظورة أمام اإلدارة العامة والوحدة والقسم
 :تخت  اإلدارة العامة والوحدة والقسم بالنظر في

 الشكاوى المقدمة ضد الدا رة الحكومية. .1

 الشكاوى المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني. .3

 متناع عن تنسيذ األحكام الق ا ية النها ية ضد الدا رة الحكومية.الشكاوى المتعلقة باال  .2

الشكاوى التي اتخذ فيها قراراً أو رف ت من قب  الوحدات أو األقسام في حال  هرت بينات  ديدة  .4

  وهرية ت ير في مجرى الشكوى.

 لها.الشكاوى المقدمة إلى وزارة التنمية اال تماعية ضمن برنام  المساعدات المقدم من خال .5

 .الشكوى ذات الجابع العام .6
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 (7مادة )

 الشكاوى غير المنظورة أمام اإلدارة العامة والوحدة والقسم
 الشكاوى اآلتية:ال تنظر اإلدارة العامة والوحدة والقسم في 

 الشكاوى المنظورة أمام الق اء. .1

 الشكاوى التي سب  وأن أدر في موضوعها حكم ق ا ي قجعي. .3

 بالنراعات بين األنخاص سواء أكانوا طبيعيين أم معنويين.الشكاوى المتعلقة  .2

 الشكاوى المتعلقة باالستسادة من المساعدات اإلنسانية والهبات الداخلية أو الخار ية. .4

 الشكاوى التي اتخذ فيها قرار أو رف ت من قب  اإلدارة العامة أو الوحدة أو القسم. .5

 دوره أك ر من سنة.اإل راء أو القرار مح  الشكوى الذي م ى على أ .6

 الشكوى مجهولة المصدر. .0

 

 (8مادة )

 تشكيل الوحدة والقسم
تشةةةك  فةةةي الةةةدا رة الحكوميةةةة وحةةةدة متخصصةةةة ضةةةمن هيكلهةةةا التنظيمةةةي، تسةةةمى وحةةةدة الشةةةكاوى،  .1

تتبةةةع الةةةوزير المخةةةت  مبانةةةرة وتتكةةةون مةةةن دا ةةةرتين وقسةةةمين لكةةة  دا ةةةرة، ويتةةةولى إدارة الوحةةةدة 

أن يكةةةون حاأةةةالً علةةةى الشةةةهادة الجامعيةةةة علةةةى  A4إلةةةى  Cمو ةةةف وفةةة  التةةةدرج الةةةو يسي مةةةن 

 األولى.

 يُشك  المحافظ قسماً في المحافظة لتلقي الشكاوى ومتابعتها.  .3

 

 (9مادة )

 اختصاصات الوحدة والقسم

 يخت  ك  من الوحدة والقسم بالمهام والصالحيات اآلتية:

 استقبال الشكوى التي تدخ  ضمن اختصاأها ومتابعتها. .1

 التعديالت الالزمة على النماذج النا مة لعم  الشكاوى أو المسببة لها.اقتراح  .3

 إعداد التقارير والنشرات الخاأة بالشكاوى. .2

 رفع التوأيات بشان أي نكوى إلى الوزير المخت  في حال تع ر معالجتها. .4
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لترتي  افي حال لم يتخذ الوزير المخت  أي إ راء بشان الشكوى المتع ر معالجتها، يتم العم  وف   .5

 اآلتي:

 تحي  الوحدة هذه الشكوى إلى اإلدارة العامة.  (أ

يقوم المدير العام بدوره بإأدار تقرير مسص  بها وإرساله إلى األمين العام لرفعه إلى الدا رة الحكومية  (ب

 المشتكى عليها.

 لبمين العام الح  في تقديم التوأيات التي يراها مناسبة إلى مجلس الوزراء. (ت

                                               

 (01مادة )

 التمقق من الشكوى
يح  لإلدارة العامة طل  أي ملسات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات من الدا رة الحكومية متعلقة 

 بموضوع الشكوى أو االطالع عليها، وذلك ل ايات التحق  والمعالجة.

 

 (00مادة )

 الرد على مقدم الشكوى
تلتةةةرم اإلدارة العامةةةةة أو الوحةةةةدة أو القسةةةم، بةةةةالرد خجيةةةةاً أو إلكترونيةةةاً علةةةةى مقةةةةدم الشةةةكوى خةةةةالل مةةةةدة 

 أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ تقديم الشكوى.

 

 (06مادة )

 مراعاة مدد الطعن القضا ي

 تراعي اإلدارة العامة والوحدة والقسم عند النظر في الشكوى مدد الجعن الق ا ي.

 

 (03)مادة    

 إحالة الشكوى حسب االختصاص

فةةةي حةةةةال و ةةةود نةةةةبهة بةةةةان موضةةةوع الشةةةةكوى يشةةةةك   ريمةةةة وفقةةةةاً ألحكةةةةام القةةةوانين السةةةةارية، فةةةةإن 

لةةةإلدارة العامةةةة أو الوحةةةدة أو القسةةةم، رفةةةع توأةةةياتها إلةةةى الةةةوزير المخةةةت  بإحالةةةة الملةةةف كةةة  حسةةة  

ريةةةة، أو هيةةةةة مكافحةةةة السسةةةاد، أو أي االختصةةةاص إلةةةى النيابةةةة العامةةةة أو ديةةةوان الرقابةةةة الماليةةةة واإلدا

   هة أخرى مختصة.  
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 (04مادة )

 التقارير  

تلتةةةةرم اإلدارة العامةةةةة بتقةةةةديم تقريرهةةةةا السةةةةنوي أو أي تقةةةةارير أخةةةةرى إلةةةةى األمةةةةين العةةةةام لعرضةةةةها  .1

 على المجلس.

ى اإلدارة تلتةةةرم الوحةةةدة بتقةةةديم تقريرهةةةا السةةةنوي، وتعةةةده وفةةة  نمةةةوذج معتمةةةد لهةةةذه ال ايةةةة وتقدمةةةه إلةةة .2

 العامة.

تلتةةةرم المحافظةةةة بتقةةةديم تقريةةةر سةةةنوي إلةةةى مستشةةةار الةةةر يس لشةةةؤون المحافظةةةات، علةةةى أن يرسةةة   .3

 المستشار نسخة منه إلى األمين العام وف  نموذج تعده اإلدارة العامة لذلك ال رئ.

تمد وف  نموذج مع تلترم وحدات الشكاوى في األ هرة األمنية بإرسال التقارير السنوية إلى اإلدارة العامة .4

 لهذه ال اية.

تلترم اإلدارة العامة بنشر التقرير السنوي عن واقع الشكاوى في الدوا ر الحكومية على الجمهور بكافة  .5

 الوسا   المتاحة بعد مصادقة المجلس عليه.

 

 (05مادة )

 الشكوى بمق اإلدارة العامة أو الوحدة أو القسم
التخاذ اإل راءات المناسبة بشانها، في حال كانت الشكوى ضد  تقدم الشكوى مبانرة إلى األمين العام .1

 المدير العام.

تقدم الشكوى مبانرة إلى المدير العام التخاذ اإل راءات المناسبة بشانها، في حال كانت الشكوى بح  أحد  .3

 مو سي اإلدارة العامة أو كانت الشكوى بشان اإل راءات المتبعة في اإلدارة العامة.

ى مبانرة إلى الوزير المخت  التخاذ اإل راءات المناسبة بشانها في حال كانت الشكوى ضد تقدم الشكو .2

 ر يس الوحدة أو القسم.

تقدم الشكوى مبانرة إلى ر يس الوحدة أو القسم التخاذ اإل راءات المناسبة بشانها في حال كانت الشكوى   .4

 ضد أحد مو سي الوحدة أو القسم. 

                              

 (02مادة )

 الشكوى الكيدية
إذا تبين أن الشكوى المقدمة كيدية، فإن لإلدارة العامة أو الوحدة أو القسم الح  في اتخاذ اإل راءات القانونية 

 مة بهذا الشان وف  أحكام القانوالالز
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 (07مادة )

 سرية المعلومات

مة يجلع عليها المو سون في اإلدارة العا تعتبر المعلومات والبيانات والوثا   ذات الجابع الشخصي التي .1

 أو الوحدة أو القسم بحكم و ا سهم في متابعة الشكوى سرية ويجري التداول بها على هذا األساس.

( من هذه المادة، إال وف  أحكام القانون وهذا 1ال يح  لل ير االطالع على المعلومات الواردة في السقرة ) .3

 النظام ودلي  إ راءاته. 

 

 (08)مادة 

 الدعم القانوني والفني
فةةةةي األمانةةةةة العامةةةةة  واإلدارة العامةةةةة لتكنولو يةةةةا المعلومةةةات تقةةةدم اإلدارة العامةةةةة للشةةةةؤون القانونيةةةة .1

 الدعم القانوني والسني لإلدارة العامة ك  وف  اختصاأه.

تقةةةةدم وحةةةةدات الشةةةةؤون القانونيةةةةة وإدارات تكنولو يةةةةا المعلومةةةةات فةةةةي الةةةةدوا ر الحكوميةةةةة الةةةةدعم  .3

 قانوني والسني للوحدات واألقسام ك  وف  اختصاأه.ال

                               

 

 (09مادة )

 اإللغاء
 م.3002( لسنة 6يل ى نظام الشكاوى رقم ) .1

 يل ى ك  ما يتعارئ مع أحكام هذا النظام. .3

                               

 (61مادة )

 السريان والنفاذ

ك  فيما يخصه، تنسيذ أحكام هذا النظام، ويعم  به من تاريخ أدوره، وينشر في على الجهات المختصة كافة، 

 الجريدة الرسمية.

 

 ميالدية 66/19/6102صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 

 هجرية 0437/ذو المجة/60الموافق:                     
 

 

 رامي حمد اهلل
 

 رئيس الوزراء


