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مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني

مقدمة

مؤسسات أمناء املظالم
دور
ّ
تضطلع مؤسسات أمناء املظالم ،في العديد من الدول
ّ
الدميوقراطية ،بدو ٍر ها ٍّم في ضمان خضوع مؤسسات
احلكومة وأجهزتها للمساءلة عن األعمال والوظائف التي
تؤ ّديها.
مبنأى في عملها عن القطاع
وليست مؤسسات أمناء املظالم
ً
األمني .فاآلليّات الناجعة التي تكفل للمواطنني رفع شكاواهم
والتعامل معها تؤ ّدي وظيف ًة ال غنى عنها في التأ ّكد من أن
ٍ
أجهزة الدولة املكلَّفة بتوفير األمن والعدالة تق ّدم
خدمات
جيد ًة لهؤالء املواطنني .وهذا يعني أنه يتعينّ على هذه
األجهزة أن توفّر األمن للمواطنني مبا يتوافق مع احتياجاتهم
ويلبيها ،وذلك في الوقت الذي تخضع فيه للمساءلة عن
جميع تص ّرفاتها وأعمالها.
ٍ
آليات خاص ًة
وقد أنشأ العديد من الدول الدميوقراطية
تتكفّل بالتعامل مع الشكاوى ومعاجلتها في القطاع األمني.
ومت ّكن هذه اآلليات املواطنني من رفع شكاواهم ضد أفراد
الشرطة وقوى األمن .ومن هذه اآلليات مكاتب أمناء املظالم
في أجهزة الشرطة .وفضالً عن ذلك ،فقد أنشأ عد ٌد كبي ٌر
من الدول مؤسسات أمناء املظالم التي تغ ّطي أفراد القوات
املسلحة أنفسهم في عملها ،بحيث تتيح ملنتسبي هذه القوات
رفع شكاواهم بشأن املظالم التي تقع عليهم أثناء خدمتهم
العسكرية.
آليات مختلف ٌة تكفل التعامل مع الشكاوى
وقد أ ُ ِع َّدت
ٌ
ومعاجلتها في األراضي الفلسطينية .ومتلك بعض هذه
ٍ
صالحيات محدد ًة تخ ّولها متابعة الشكاوى التي
اآلليات
يرفعها املواطنون ضد جهاز الشرطة وقوى األمن.

تعزيز عمل مؤسسات أمناء املظالم في فلسطني
نفّذ مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة،
خالل العام  2010وباالشتراك مع املركز الفلسطيني
لدراسات القطاع األمني ،مشرو ًعا بعنوان ‘تقييم آليات

الشكاوى التي تنفّذها السلطة الوطنية الفلسطينية على
مستوى احملافظات وعلى املستوى الوطني’ في مق ّر جامعة
ذاتي
اإلستقالل .وقد تض ّمن هذا املشروع إجراء تقيي ٍم
ٍّ
آلليات الشكاوى املُتاحة للمواطنني على مستوى احملافظات
في الضفة الغربية .كما اشتمل املشروع على تنظيم ورشة
عم ٍل استهدفت رصد آليات الشكاوى التي تُنفَّذ على املستوى
الوطني .وقد حضر ورشة العمل املذكورة ممثلون عن جميع
ّ
األجهزة املعنية بالتعامل مع الشكاوى في مؤسسات السلطة
الوطنية الفلسطينية.
وقد أظهرت املراجعة التي أع ّدها مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة واملركز الفلسطيني
لدراسات القطاع األمني ،ع ِقب هذا املشروع ،بأن نظام أمني
ّ
احلالي الذي
املظالم
توظفه السلطة الوطنية الفلسطينية
ّ
ٍ
آليات
يتألّف من مستويات متع ّددة ويتّسم بالتعقيد .فهناك
ٌ
مختلف ٌة تستهدف التعامل مع الشكاوى ومعاجلتها على
املستوى
الوطني العا ّم وعلى مستوى احملافظات كذلك .كما
ّ
أن بعض هذه اآلليات يشبه أجهزة أمناء املظالم املكتملة،
تختص
كالهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان ،بينما
ّ
آليات أخرى مبعاجلة قضايا إداري ٍة محدد ٍة ،من قبيل اإلدارة
ٌ
املالية السليمة .ومع أن جميع آليات الشكاوى السارية في
مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تشمل أفراد الشرطة
واألجهزة األمنية في اختصاصها ،فإن عد ًدا ضئيالً منها
ير ّكز في عمله على االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان
السياسي
على نح ٍو واضح .ومن جانبٍ آخر ،يزيد االنقسام
ّ
واإلداري القائم بني الضفة الغربية وقطاع غزة من استفحال
ّ
التع ّدد بني آليات الشكاوى املعمول بها في األراضي
الفلسطينية وزيادة التباين بينها.
وقد عبّر املشاركون في ورشات العمل التي شملها املشروع
املذكور عن قلقهم من أن تع ّدد مؤسسات أمناء املظالم واآلليات
املعنية بالتعامل مع الشكاوى قد يؤدي إلى االلتباس وضعف
قدرة أجهزة احلكم على االستجابة الحتياجات املواطنني في
نهاية املطاف .فقد يجد املواطنون صعوب ًة في حتديد القناة
املناسبة التي يستطيعون رفع شكاواهم وإسماع صوتهم
للمسؤولني املعنيّني من خاللها .وفضالً عن ذلك ،أشار
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دليل التشريعات السارية في فلسطني
املشاركون في ورشات العمل إلى الثغرات التالية التي تعتري
اإلطار القانوني الناظم آلليات الشكاوى في فلسطني:
•

االفتقار إلى التشريعات الضرورية التي تكفل
تنظيم عمل آليات التعامل مع الشكاوى في مكاتب
احملافظني؛

•

تداخل االختصاصات والصالحيات بني مؤسسات
أمناء املظالم على املستوى الوطني وعلى مستوى
احملافظات؛

•

غياب األحكام القانونية التي تُتيح متابعة الشكاوى
التي يرفعها املواطنون ض ّد األجهزة األمنية بصور ٍة
فعال ٍة وناجعة.

وبنا ًء على ما تق ّدم ،أوصى املشاركون في ورشات العمل
بإعداد تقيي ٍم شام ٍل آلليات التعامل مع الشكاوى وهيكليّتها
في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،مبا ُيفضي إلى
االرتقاء مبستوى جناعتها وفعاليّتها وكفاءتها وتوزيع
الصالحيات املتصلة بها .وفي هذا السياق ،ينبغي اإلجابة
عن عد ٍد من التساؤالت الها ّمة قبل تعديل التشريعات النافذة.
ومن هذه األسئلة:
•

ما الذي يتوقّعه املواطنون الفلسطينيون من مؤسسات
أمناء املظالم؟ وما هي الرؤية التي يجب أن يتبنّاها نظام
أمني املظالم في فلسطني؟

•

هل تُعتبر اآلليات القائمة كافي ًة للوفاء بالتوقّعات التي
يع ّولها املواطنون الفلسطينيون على هذا النظام؟

•

فإن لم يكن األمر كذلك ،فما هي اإلجراءات التي
يجب اتّخاذها من أجل الوفاء بتلك التوقعات؟ وهل
ميكن االرتقاء باآلليات القائمة ،أم أن هناك حاجة إلى
ٍ
آليات أخرى جديدة؟
اعتماد

•

وإذا ما دعت الضرورة إلى إعداد آليات جديدة ،فما هي
الصالحيات والرؤية التي يجب أن تكون لها؟

•

احلالي؟
القانوني
ما هي اآلثار التي يتركها اإلطار
ّ
ّ
وما هي الثغرات القانونية التي تعتريه؟ وكيف ميكن
التوفيق بني الصالحيات املتداخلة وتبسيط اإلجراءات
املتَّبعة في التعامل مع الشكاوى ومعاجلتها؟

ما الغاية من هذا الدليل؟

يدي القارئ أول مجموع ٍة
يش ّكل هذا الدليل الذي نضعه بني ّ
شامل ٍة تض ّم التشريعات النافذة ومشاريع القوانني واللوائح
واألنظمة املتّصلة بعمل أمناء املظالم واملؤسسات املعنية
بالتعامل مع الشكاوى في السلطة الوطنية الفلسطينية.
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ويسعى هذا الدليل إلى تزويد املسؤولني الفلسطينيني الذي
يتولّون املسؤولية عن مراجعة عمل مؤسسات أمناء املظالم
واملؤسسات
املختصة بالتعامل مع الشكاوى بنظر ٍة عام ٍة
ّ
حول القوانني السارية في فلسطني وحول مشاريع القوانني
والقرارات التنفيذية الناظمة لعمل هذه املؤسسات واآلليات.

هيكلية دليل الوثائق املرجعية
فصلي ،يستعرض األول منهما مقدم ًة
يتألّف هذا الدليل من
نْ
حول مؤسسات أمناء املظالم واإلطار القانوني الساري في
األراضي الفلسطينية ،بينما يتضمن الفصل الثاني مجموعة
الوثائق القانونية ذات الصلة .ويعرض الفصل األول مناذج
مختلف ًة من مؤسسات أمناء املظالم ،إلى جانب حتلي ٍل
للتشريعات التي تنفّذها السلطة الوطنية الفلسطينية في
هذا املجال .وينقسم الفصل الثاني إلى ثالثة أقسام ،يشمل
القسم األول منها التشريعات ذات العالقة التي كانت ساري ًة
قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية والتشريعات األردنية
التي ما تزال نافذ ًة في الضفة الغربية .أما القسم الثاني
فيحتوي على التشريعات الفلسطينية ذات الصلة ،ويصنّفها
إلى أربع فئات ،هي )1( :القوانني )2( ،واملراسيم والقرارات
الرئاسية )3( ،والقرارات الوزارية الصادرة في الضفة
الغربية )4( ،والقرارات الوزارية الصادرة في قطاع غزة.
وأخي ًرا ،يتض ّمن القسم الثالث مشاريع القوانني والوثائق
القانونية األخرى ذات العالقة بهذا اجلانب.
ويو ّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
أن يعبّر عن استعداده وجاهز ّيته ملساندة اجلهود التي ترمي
إلى إعداد أو إصالح اإلطار
القانوني الناظم ملؤسسات أمناء
ّ
املظالم وآليات التعامل مع الشكاوى في فلسطني مبا يتواءم
مع القيم الدميوقراطية املرعيّة في هذا الشأن.

الباب األول:
أساسي
حتليل
ّ
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احلالة التي تدعو إلى إنشاء مؤسسات أمناء املظالم

ما هي مؤسسات أمناء املظالم؟

مؤسسات ِ
ٍ
ينشئُها القطاع العام
متثّل مؤسسات أمناء املظالم
ويكلِّفها مبتابعة األعمال اإلدارية التي تؤ ّديها احلكومة.
وتتلقّى هذه املؤسسات الشكاوى من املواطنني وحتقّق
فيها على نح ٍو
حيادي .وتؤدي مؤسسات أمناء املظالم دو ًرا
ّ
تكميليًّا لدور البرملان والسلطة القضائية ،وهي مع ذلك ال
أي حا ٍل من األحوال .وتكمن
حت ّل مح ّل هاتني املؤسستني في ّ
امليّزة التي ت َِسم مؤسسات أمناء املظالم في سهولة الوصول
إليها وفي قدرتها على إجراء التحقيقات بصورة غير رسمي ٍة
وسريع ٍة في ذات الوقت.

ما الغاية التي تؤ ّديها مؤسسات أمناء املظالم؟
توس ٌع كبي ٌر على اإلدارات احلكومية في العديد من
لقد طرأ ُّ
الدول ،كما ازداد عدد الشكاوى التي يرفعها املواطنون حول
اإلجراءات واملمارسات البيروقراطية التي تنفّذها أجهزة
الشرطة وقوى األمن ،أو املخالفات التي ُي ْق ِدم عليها منتسبوها
ومواطن تقصيرهم في عملهم .وعلى وجه العموم ،يكمن
الهدف من إنشاء مؤسسات أمناء املظالم في االرتقاء بأداء
اإلدارة العامة وتعزيز مساءلة احلكومة أمام رعاياها.
ٍ
سياق إلى آخر:
وتتفاوت طبيعة مؤسسات أمناء املظالم من
احلكومة املركز ّية مقابل هيئات احلكم احمللي :فقد يت ّم إنشاء
مؤسسات أمناء املظالم على مستوى احلكومة املركزية ،من
قبيل جهاز أمني املظالم البرملاني أو اإلدارات املعنية بالتعامل
مؤسسات أخرى على
مع الشكاوى في الوزارات .وقد توجد
ٌ
املستوى
احمللي ،كوحدات الشكاوى التي تعمل في هيئات
ّ
احلكم احمللي أو اإلدارة احمللية.
االختصاص :وقد تتفاوت اختصاصات مؤسسات أمناء
املظالم وصالحياتها .فقد تتولّى بعض هذه املؤسسات
التعامل مع الشكاوى املرتبطة بالشؤون اإلدارية ،بينما متلك
مؤسسات أمناء املظالم في دو ٍل أخرى الوالية على الشكاوى
التي تُرفع ضد مؤسسات القطاع اخلاص كذلك.
8

التاريخي ملفهوم أمني املظالم
اإلطار ( :)1ال ّتسلسل
ّ

يعود تاريخ مفهوم مؤسسات أمناء املظالم ،التي نراها
السويدي الذي
احلالي ،إلى جهاز أمني املظالم
في شكلها
ّ
ّ
ِ
أنشئ في العام  .1809فمنذ ذلك احلني ،بدأ هذا املفهوم
باالنتشار خارج نطاق الدول االسكندينافية في العام
.1960
وقد يعود مفهوم أمني املظالم ،في تاريخه ،إلى نظام
‘احملتسب’ الذي يعود تاريخه إلى اخلالفة اإلسالمية
املرجح أن اخلليفة
امليالدي .ومن
خالل القرن السابع
ّ
َّ
املسلم الثاني عمر بن اخلطاب هو من أطلق منوذج أمني
املظالم القدمي ،وذلك خالل عمله الدؤوب على ضمان
التزام مسؤولي الدولة باملبادئ األخالقية ،كالعدالة ،في
احلياة اليومية .ومن الناحية العملية ،كان ‘احملتسب’
يعمل على توفير احلماية ملن يقع من الرعيّة ضحي ًة للظلم
أو التمييز أو اجلور من جانب املسؤولني.
وفي السويدُ ،ولدت الفكرة التي تقضي بتعيني ممث ٍل عن
امللك ملتابعة شؤون اإلدارة في البالد أثناء غياب امللك
في مطلع القرن الثامن عشر .فبعد الهزمية العسكرية
التي ُمنِيَت بها السويد على يد روسيا في العام ،1709
أُجبِر امللك تشارلز السابع السويدي على مغادرة
البالد والفرار إلى تركيا .وقد تدهورت شؤون قطاع
اخلدمة العامة بسبب غيابه .ولذلك ،عينّ امللك مستشار
شؤون العدالة ( )Justitiekanslernلكي يتولّى الرقابة
على اإلدارة العامة في السويد .وقد أفضى هذا األمر،
في نهاية املطاف ،إلى تعيني أمني املظالم البرملاني
( )Justitieombudsmanمبوجب أحكام الدستور
السويدي لسنة .1809
ومن املصادر األخرى التي ُيحتمل أنها َه َدت السويديني
إلى إنشاء هذه املؤسسة وظيفة قاضي القضاة التي كانت
قائم ًة في تركيا ،والذي كان يؤ ّدي وظائف تشبه تلك التي
ينفّذها أمني املظالم.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
وفي القطاع األمني ،تسهم آليات التعامل مع الشكاوى في
تعزيز الرقابة املدنية-الدميوقراطية على أجهزة الشرطة
والقوات املسلحة واألجهزة األمنية ،مما يفضي إلى زيادة
جناعة اخلدمات التي تق ّدمها للمواطنني.
وميكن للمرء أن يسوق ُح ّج ًة قوي ًة تؤ ّيد التوجه نحو إنشاء
مؤسسات أمناء املظالم ضمن الهيكلية اإلدارية .فمؤسسة
أمني املظالم التي متارس عملها على نح ٍو
جدي تعود بالفائدة
ٍّ
على مق ِّدمي الشكاوى ،وعلى موظفي القطاع العام وأفراد
الشرطة والقوات املسلحة واألجهزة األمنية ،باإلضافة
إلى جمهور املواطنني أنفسهم .وتستطيع مؤسسات أمناء
املظالم تقدمي املساعدة في حتديد أمناط املخالفات اإلدارية
واالنتهاكات التي يوقعها أفراد الشرطة واألجهزة األمنية
على حقوق اإلنسان .كما تساعد هذه املؤسسات في حتديد
املشاكل القائمة في القوات املسلحة والتي قد تنتهك حقوق
املنتسبني إليها .وبذلك ،فقد تُسهم آليات التعامل مع الشكاوى
ومعاجلتها – بصور ٍة غير مباشر ٍة – في تعزيز األطر
القانونية ،وحتسني أداء املؤسسات واالرتقاء باخلدمات التي
تق ّدمها للمواطنني .ومن النتائج املباشرة املترتبة على عمل
مؤسسات أمناء املظالم استخدام األموال العامة على نح ٍو
أكبر من الفعالية والنّجاعة .وميكن النظر إلى مؤسسات أمناء
املظالم ،ضمن هذا املفهوم ،على أنها تش ّكل أدا ًة لتقييم اخلدمات
التي تق ّدمها اإلدارة العامة والقطاع األمني للمواطنني ،مما
والرقي بجودته على الدوام.
يساعد على تطوير نوعية احلكم
ّ
ومن شأن هذا األمر تعزيز مصداقية املؤسسات احلكومية
وتوطيد ثقة املواطنني فيها .كما تعمل مؤسسات أمناء املظالم
على تشجيع القائمني على تقدمي اخلدمات العامة على إبداء
قد ٍر أكبر من االستجابة للمواطنني وإعداد اإلجراءات الداخلية
اجليدة التي تتكفّل مبعاجلة التظلّمات التي يرفعونها في هذا
الشأن .ومن جه ٍة أخرى ،تتولّى مؤسسة أمني املظالم التأكيد
على جودة اخلدمات العامة التي تق ّدمها املؤسسات احلكومية
للمواطنني في احلاالت التي يثبت فيها ز ْيف الشكاوى أو
افتقارها للمب ّررات التي تدعو إلى رفعها.

القضائية باملسؤولية عن احملافظة على سيادة القانون
وتعزيزه ،تسعى مؤسسة أمني املظالم إلى اقتراح التسويات
املناسبة للمنازعات القائمة .وتر ّكز هذه املؤسسة بصور ٍة
أساسي ٍة على كفاءة اإلدارة العامة ونزاهتها ،دون التركيز
على تنفيذ اإلطار القانوني النافذ في الدولة واحترامه .كما
تسعى مؤسسة أمني املظالم إلى تسوية املسائل التي تُعرض
عليها على نح ٍو منصف ،ولكنها ال تسعى إلى إقامة العدل
ٍ
البت في أي
خالف
أو إنفاذ القانون أو تطبيق النظام .ويت ّم ّ
ينشأ بني القاضي ومؤسسة أمني املظالم من خالل القرارات
القضائية التي تصدر في هذا الشأن .وبذلك ،ال يجري
املساس مبفهوم استقالل القضاء.

توجه عمل مؤسسة
ما هي املبادئ األساسية التي
ّ
أمني املظالم؟

ينبغي على مؤسسات أمناء املظالم أن تلتزم مبجموع ٍة من
املبادئ األساسية ،التي تسمح لها بتأدية الدور املنوط بها على
نح ٍو ناج ٍع وفعا ٍل بصفتها وسي ًطا بني املواطنني واحلكومة،
وذلك لكي تتم ّكن من تقدمي خدماتها بصورة ُم ِ
رضية .وحت ّدد
هذه املبادئ التوجيهات السياساتية التي تن ّظم العمل على
إعداد التشريعات املطلوبة وإنشاء مؤسسات أمناء املظالم.
وتستعرض مدونة قواعد األخالق التي وضعتها الرابطة
الدولية ألمناء املظالم هذه املبادئ التوجيهية (انظر اإلطار
( )2أدناه).
اإلطار ( :)2مدونة قواعد األخالق الصادرة عن
1
الرابطة الدولية ألمناء املظالم
تُو ِرد مدونة قواعد األخالق التي أع ّدتها الرابطة الدولية
ألمناء املظالم املبادئ التالية:

ما العالقة القائمة بني مؤسسات أمناء املظالم
والسلطة القضائية؟
تتبنّى مؤسسات أمناء املظالم ،باملقارنة مع مؤسسات
السلطة القضائية ،منهجي ًة تقوم على أساس التعاون في
حل املنازعات التي تُع َرض عليها .وتضطلع مؤسسة أمني
ٍ
وسيط بني مق ّدم الشكوى واإلدارة
املظالم ،التي تعمل مبثابة
العامة ،بدو ٍر
تكميلي لدور السلطة القضائية ،وذلك في الوقت
ٍّ
ٍ
بصالحيات قضائية محدودة .وال تستطيع
الذي تتمتع فيه
مؤسسة أمني املظالم أن حت ّل محل السلطة القضائية ،ولو
كان ذلك بصور ٍة جزئي ٍة ،في عملها .وبينما تتكفّل السلطة

1

•

االستقاللية :يعتبر أمني املظالم في ممارسة
شخصا مستقالً في الهيكل والوظيفة
واجباته،
ً
واملظهر الى أعلى درجة ممكنة في املؤسسة.

•

ٌ
موظف بالتعيني
احليادية وعدم التح ُّيز :أمني املظالم
ٍ
طرف .وهو ال
وهو محايد وال ينحاز إلى جانب أي
يشارك في أي موقف ميكن أن يؤدي إلى تضارب
املصالح.

•

السرية :يتعامل أمني املظالم مع األشخاص
الذين يسعون للمساعدة بسرية تامة .وال يفشي
ّ
لالطالع على نص مدونة قواعد األخالق بالكامل ميكن زيارة املوقع
االلكتروني:

http://www.ombudsassociation.org/about-us/codeethics
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•

مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان على الصعيد احمللي

•

اّ
تتولها مؤسسة
ما هي الوظائف واملسؤوليات التي
أمني املظالم املعنية بحقوق اإلنسان؟

مراقبة مدى مراعاة هذه القوانني للمعايير الدولية
املرعية وتقدمي املشورة في هذا الشأن ،باإلضافة
إلى التعاون مع املؤسسات اإلقليمية والدولية ذات
الصلة

•

إطالق حمالت التثقيف والتوعية العامة في مجال
حقوق اإلنسان

في الوقت الذي تضطلع فيه مؤسسة أمني املظالم التقليدية
مبراقبة فعالية الهيكليات اإلدارية ونزاهتها ،تستهدف
مؤسسات أمناء املظالم التي تُعنى بحقوق اإلنسان التعامل
مع قضايا االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان ،والتي
ترتكبها مؤسسات الدولة وأجهزتها .و ُيشار إلى مؤسسة
أمني املظالم التي جتمع بني هاتني الوظيفتني في عملها على
منوذج هجني.
أنها
ٌ

•

تلقّي الشكاوى أو االلتماسات من األفراد أو اجلماعات
والتعامل معها

•

مراقبة مدى التزام احلكومة باالستشارات
والتوصيات التي تق ّدمها تلك املؤسسات لها

شخصه أية معلومات عن قضايا األفراد بدون
إذن ،واالستثناءات الوحيدة ،بنا ًء على السلطة
التقديرية ألمني املظالم وحده ،تكون عندما يحدث
تهديد وشيك ينذر بضرر خطير.

و ُيناط مبؤسسة أمني املظالم املعنية بحقوق اإلنسان وظائف
ومسؤوليات مختلفة بحسب النموذج الذي تتّبعه .وتعتمد
هذه الوظائف واملسؤوليات على الوضع القائم في الدولة
املعنية وعلى احتمالية وجود مؤسسات أخرى تضطلع
بأداء وظائف مشابهة ،من قبيل جلان االستئناف ،أو اللجان
االستشارية ،أو املفتشني العموميني ،أو مراقبي الدولة
أو املؤسسات املختصة في قضايا حقوق اإلنسان .وعلى
وجه العموم ،تشتمل الوظائف واملسؤوليات التي تؤديها
مؤسسات أمناء املظالم املعنية بحقوق اإلنسان على ما يلي:
•

التعقيب على القوانني السارية ومشاريع القوانني
املقترحة

ما النماذج املتوفرة من مؤسسات أمناء املظالم
املعنية بحقوق اإلنسان؟

لقد جرى إنشاء مؤسسات أمناء املظالم في عد ٍد كبي ٍر
ٍ
من الدول حتت
مسميات مختلف ٍة منها ،مثالً‘ ،وسيط
اجلمهورية’ (( )Mediator of the Republicكما هو احلال
في التقليد املتّبع في الدول الفرانكفونية) أو ‘املدافع عن
الشعب’ (( )Defender of the Peopleكما هو احلال في
التقليد اإلسباني) .وتعمل مكاتب أمناء املظالم املعنية بحقوق
اإلنسان ،في بعض الدول ،جنبًا إلى جنبٍ مع هيئات حقوق
اإلنسان ،مع إمكانية اختالف انتقال الوظائف واملسؤوليات
بني تلك املكاتب والهيئات .وقد نشأ النموذج الهجني من
مؤسسات أمناء املظالم في معظم احلاالت كنتاجٍ للتقليد
األيبيري/اإلسباني.

اجلدول ( :)1مؤسسة أمني املظالم مقابل هيئة حقوق اإلنسان
مؤسسة أمني املظالم
الهيكلية

هيئة حقوق اإلنسان

ٍ
شخص واحد ،وغالبًا ما يساعده خبراء جهاز يتألف من عد ٍد من األعضاء
جهاز يتألّف من
وموظفون آخرون

التعيني

متنوع ،وغالبًا ما يتم مبوجب تشريع برملاني

متنوع ،وغالبًا ما يأتي مبوجب تشريع برملاني
أو مرسوم

الصالحيات

التركيز على فعالية اإلدارة ونزاهتها

صالحيات صريحة تستهدف حماية حقوق
اإلنسان

صالحية إجراء أساسية
التحقيق
االختصاص
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جهاز أو إدارة يجري حتديدها سل ًفا في اإلدارة العامة
أو الشرطة أو القوات املسلحة أو األجهزة األمنية

اختيارية
مفتوح ،تتواله أطراف من القطاع العام أو القطاع
اخلاص

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
ٍ
صالحيات
وبينما متتلك الهيئات املعنية بحقوق اإلنسان
واضح ًة تخ ّولها تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها ،تر ّكز
مؤسسات أمناء املظالم التقليدية في عملها على إجراء
التحقيقات احليادية في مراقبة مدى نزاهة األعمال التي
تؤ ّديها اإلدارة العامة ووضعها من الناحية القانونية (انظر
ّ
لالطالع على مقارن ٍة بني هذين النوعني من
اجلدول ()1
املؤسسات) .ومبا أن هذه الفروقات الدقيقة والضيّقة ال تلبّي
احتياجات املجتمعات التي باتت معقد ًة في هذه األيام ،فقد
مت إعداد مناذج هجين ٍة مختلف ٍة بغية التعامل مع احتياجات
الدول احلديثة ومتطلباتها املتباينة .وفي هذا اإلطار ،جتمع
مؤسسات أمناء املظالم الهجينة بني الوظيفة التقليدية التي
يؤديها أمني املظالم في مسعاه إلى االرتقاء بأداء اإلدارة
العامة ،إلى جانب االضطالع بدور هيئات حقوق اإلنسان.
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اإلطار القانوني الساري في السلطة الوطنية الفلسطينية

ما هو اإلطار القانوني الذي تنفذه السلطة الوطنية
الفلسطينية بشأن آليات معاجلة الشكاوى؟
ينص اإلطار القانوني الساري لدى السلطة الوطنية
ّ
ٍ
الفلسطينية على إنفاذ ع ّدة
آليات مت ّكن املواطنني من رفع
شكاواهم بشأن املخالفات اإلدارية ومواطن التقصير التي
تشوب عمل أفراد الشرطة واألجهزة األمنية .ويش ّكل هذا
اإلطار القانوني نظا ًما متعدد املستويات من أجهزة أمناء
املظالم .ففي املقام األول ،متثّل الهيئة الفلسطينية املستقلة
حلقوق اإلنسان مؤسسة أمني املظالم الرسمية التي تُعنى
الوطني في السلطة الوطنية
بحقوق اإلنسان على املستوى
ّ
ٍ
الفلسطينية .وثانيًاِّ ،
إدارات
توظف مختلف وزارات السلطة
تختص بالتعامل مع الشكاوى ومعاجلتها .وثالثًا ،يوظف
ّ
املجلس التشريعي الفلسطيني وحدة للشكاوى .وراب ًعا ،تنفذ
ٍ
أجهزة الرقابة
آليات للتعامل مع الشكاوى والنظر فيها ،كما
هو احلال في ديوان الرقابة املالية واإلدارية وهيئة مكافحة
الفساد .وعلى املستوى احمللي ،تتولى مكاتب احملافظني
معاجلة الشكاوى التي يرفعها املواطنون إليها.

الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان
ينص القانون األساسي الفلسطيني املع َّدل لسنة  2003في
ّ
املادة ( )31منه على إنشاء هيئ ٍة وطني ٍة حلقوق اإلنسان‘ :تُنشأ
بقانون هيئة مستقلة حلقوق اإلنسان ويحدد القانون تشكيلها
ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة
الوطنية واملجلس التشريعي الفلسطيني’ .وتش ّكل هذه املادة،
إلى جانب املرسوم الرئاسي رقم ( )59لسنة  ،1995األساس
الذي تنطلق منه الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان في
نب السلطات الفلسطينية،
ممارسة عملها ووظيفتها .ولكن لم تت ّ
ينص على إنشاء مثل هذه الهيئة .ومع
حتى هذه اللحظة ،تشري ًعا ّ
ذلك ،فقد جرى تداول عد ٍد من مشاريع القوانني التي تستهدف
مت
تنظيم عمل الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان ،حيث ّ
تقدمي مشروع قانون بشأن هذه الهيئة إلى املجلس التشريعي
خالل العام  .2005ويؤ ّكد هذا املشروع على وضع الهيئة
بصفتها الهيئة الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان والتي تش ّكل
12

وظيفة أمني املظالم وظيف ًة محوري ًة من الوظائف التي تؤديها.
ٍ
صالحيات واسع ًة للهيئة،
ومينح مشروع القانون املذكور
ويخ ّولها بصالحية التعامل مع احلاالت املتصلة باالنتهاكات
متس حقوق اإلنسان ،والشكاوى التي يرفعها املواطنون
التي ّ
بشأن املخالفات اإلدارية ،وإساءة استعمال السلطة ،وهدر
املال العام ،والتعليم والترقيات ،والرقابة ،وإدراج مواد حقوق
اإلنسان ضمن التشريعات الفلسطينية وااللتزام مبراعاتها في
املمارسات العملية على أرض الواقع .وباإلضافة إلى ما تقدم،
يخ ّول مشروع القانون الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق
ّ
واالطالع على املعلومات
اإلنسان برفع القضايا أمام احملاكم
التي تقع في حوزة احلكومة .وفي الواقع ،تزاول الهيئة
الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان عملها بنا ًء على ما جاء
في املرسوم الرئاسي رقم ( )59لسنة  1995وعلى أساس
نظامها الداخلي.

اآلليات التي تديرها السلطة التنفيذية – نظامان
مختلفان في الضفة الغربية وقطاع غزة
لقد اتّخذت السلطات الفلسطينية ،خالل السنوات األخيرة،
ٍ
خطوات ترمي إلى تشكيل املزيد من آليات الشكاوى على
مستوى الوزارات .وقد أفضت الظروف التي متخّ ضت
عن استيالء حركة حماس على مقاليد السلطة في قطاع
غزة في العام  2007وظهور حكومتني منفصلتني في
األراضي الفلسطينية إلى بروز نظامني متباينني في التعامل
مع الشكاوى في ك ٍّل من الضفة الغربية وقطاع غزة .ففي
الضفة الغربية ،أصدر مجلس الوزراء في العام  2009قرا ًرا
بشأن نظام الشكاوى رقم ( ،)6الذي أ ُ ِ
حلق به دلي ٌل
إجرائي
ٌّ
وينص نظام الشكاوى رقم ()6
صدر خالل العام نفسه.
ّ
لسنة  2009على إنشاء مديري ٍة عام ٍة للشكاوى في مجلس
الوزراء ،لكي تتولّى اإلشراف الفنّي على وحدات الشكاوى
ٍ
صالحيات
العاملة في الوزارات .ومتتلك هذه الوحدات
واسع ًة مت ّكنها من تلقّي الشكاوى الواردة بشأن جوانب
التقصير اإلداري ضد جميع األجهزة احلكومية التي تتبع
مجلس الوزراء ،مبا فيها وزارة الداخلية والشرطة واألجهزة
األمنية التي تعمل حتت إمرتها .ويتيح هذا النظام للمواطنني

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
وملؤسسات املجتمع املدني ،على السواء ،تقدمي الشكاوى
بحقّ تلك األجهزة احلكومية.

القانون في املادة ( )47منه ملن يف ّوضه رئيس الديوان صفة
2
الضبطية القضائية للتحقيق في املخالفات املالية واإلدارية.

وفي العام  ،2007أنشأت السلطات في قطاع غزة – مبوجب
قرا ٍر صاد ٍر عن وزير الداخلية – مكتب املفتش العام في
وزارة الداخلية .وهذا املكتب مخ ّو ٌل بصالحية تلقّي الشكاوى
التي يرفعها املواطنون إليه حول جهاز الشرطة وقوى األمن
ّ
على وجه اخلصوص.
وينظم الدليل اإلجرائي بشأن مديرية
الشكاوى لسنة  2008اختصاص مكتب املفتش العام في
القضايا املتصلة بالشكاوى .ويستطيع هذا املكتب استالم
الشكاوى من املواطنني بصور ٍة مباشرة ،أو تلك الشكاوى
التي حتيلها الشرطة أو األجهزة األمنية األخرى إليه .وال
تعتبر مديرية الشكاوى وحد ًة مستقل ًة بذاتها في وزارة
الداخلية ،بل إنها تستكمل أعمال الرقابة العامة التي يؤديها
املفتش العام .ويجوز للمفتش العام أن يباشر التحقيق في
جميع املخالفات القانونية أو املالية أو اإلدارية التي ُي ْق ِدم
عليها أفراد الشرطة ومنتسبو األجهزة األمنية.

ومن أجهزة الرقابة املالية األخرى هيئة مكافحة الفساد في
مت تشكيلها وف ًقا ألحكام
السلطة الوطنية الفلسطينية ،التي ّ
القانون رقم ( )1لسنة  2005بشأن الكسب غير املشروع.
وقد جرى تعديل هذا القانون مبوجب القرار بقانون رقم ()7
لسنة  2010بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم
( )1لسنة  .2005وتشتمل الصالحيات املخ ّولة لهيئة مكافحة
تقصي الذمم املالية ملوظفي السلطة الوطنية
الفساد على
ّ
الفلسطينية ،والتحقيق في تهم الفساد وتثقيف املواطنني حول
ضرورة محاربة الفساد .وتغطي هذه الهيئة في اختصاصها
كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ،مبن فيهم الرئيس
ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء املجلس التشريعي وأعضاء
السلطة القضائية ،باإلضافة إلى جملة موظفي القطاع العام.
األصلي بشأن الكسب غير املشروع يضع قادة
وكان القانون
ّ
الشرطة واألجهزة األمنية ضمن دائرة اختصاص الهيئة،
نص القرار بقانون رقم ()7
ولكن جرى إلغاء هذا احلكم من ّ
لسنة  .2010وال تضطلع هيئة مكافحة الفساد بتلقّي التقارير
فحسب ،بل يجوز لها كذلك أن تباشر التحقيقات وأن تطلب
إلى النيابة العامة أن تجُ ري التحقيق في احلاالت التي يشتبه
ٍ
مخالفات جنائي ٍة فيها .وقد عمل القرار بقانون رقم
بارتكاب
( )7لسنة  2010على توسيع نطاق الصالحيات املوكلة
لهيئة مكافحة الفساد بصور ٍة كبيرة ،حيث ف ّوضها مبصادرة
األموال ومالحقة مرتكبي جرائم الفساد بصور ٍة مباشرة.
كما يسمح القانون بندب وكالء النيابة من قبل النيابة العامة
متخصصة في قضايا
وينص على إنشاء محاكم
إلى الهيئة،
ّ
ّ
مكافحة الفساد .وفيما يتصل بالشكاوى ،يخ ّول القانون في
املادة ( )18منه أي مواط ٍن بأن يتقدم إلى الهيئة بشكواه حول
قضايا الفساد.

األجهزة البرملانية والهيئات املستقلة
ينص النظام الداخلي
وعلى مستوى السلطة التشريعية،
ّ
للمجلس التشريعي الفلسطيني لسنة  2003على إنشاء
وحدة أمني املظالم .ومبوجب أحكام املادة ( )100من هذا
النظام الداخلي‘ ،يحق لكل فلسطيني أن يرفع إلى املجلس
عريض ًة أو شكوى فيما له صلة بالشؤون العامة’ .ويستلم
رئيس املجلس الشكاوى ،ثم يتولى ديوان الشكاوى في
املجلس فحصها والنظر فيها .ويجوز للديوان متابعة
الشكاوى التي َت ِرد إليه مع مجلس الوزراء.
كما تؤ ّدي أجهز ٌة مختص ٌة في أعمال الرقابة وظيفة أمني
املظالم إلى جانب املجلس التشريعي .فعلى سبيل املثال،
يستطيع ديوان الرقابة املالية واإلدارية – الذي يش ّكل مكتب
الرقابة في السلطة الوطنية الفلسطينية – تلقّي الشكاوى
من املواطنني حول املخالفات املالية واإلدارية التي تقع فيها
مؤسسات السلطة .وتتمثل الصالحيات املوكلة لديوان الرقابة
املالية واإلدارية في التأ ّكد من أن كافة أجهزة السلطة الوطنية
الفلسطينية تؤ ّدي مهامها ووظائفها املالية واإلدارية على نح ٍو
سليم ،مبا فيها مكتب الرئيس والوزارات واملجلس التشريعي
والسلطة القضائية .كما يشمل الديوان في اختصاصه جهاز
الشرطة وقوى األمن الفلسطينية .وال متنح املادة ()11/23
من القانون بشأن ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ()15
لسنة  2004الديوان صالحية بحث الشكاوى التي يق ّدمها
املواطنون عن املخالفات أو اإلهمال في أداء الواجبات الوظيفية
فحسب ،بل ودراسة ما تنشره وسائل اإلعالم املختلفة من
ٍ
حتقيقات صحفي ٍة تتناول نواحي اإلهمال أو
شكاوى أو
االستهتار أو سوء اإلدارة أو االستغالل كذلك .كما مينح هذا

مكاتب احملافظني
تتولّى مكاتب احملافظني ،على املستوى احمللي ،مهمة التعامل
مع الشكاوى ومعاجلتها .فبالنسبة للعديد من املواطنني ،ميثل
مكتب احملافظ العنوان األول الذي
يتوجهون إليه من أجل رفع
ّ
شكاواهم ،وذلك بسبب قربه منهم وسهولة وصولهم إليه.
ويعتبر احملافظ ممثالً عن الرئيس على مستوى احملافظة،
ويتولّى الرئيس نفسه تعيينه .ولكن ال ُي َع ّد اإلطار القانوني
الذي ين ّظم اآلليات التي تُع ِملها مكاتب احملافظني في التعامل
 2تعني صفة الضبطية القضائية أن موظفي ديوان الرقابة املالية
واإلدارية ميلكون صالحية جمع األدلة وإصدار العقوبات التأديبية
ٍ
مخالفات مالي ٍة أو إدارية .كما يستطيع هؤالء
بحقّ من يثبُت ارتكابه
املوظفون ،حتت إشراف النيابة العامة ،تقدمي املساعدة في جتهيز
الدعاوى اجلنائية واعتقال املشتبه في ارتكابهم جرائم مالية .انظر
املواد ( )54 – 19من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة
.2001
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مع الشكاوى ومعاجلتها مكتمالً بصور ٍة إجمالية .فمكاتب
احملافظني تتلقّى الشكاوى على أساس األحكام التي توردها
مجموع ٌة من التشريعات ،التي يعود بعضها في تاريخه إلى
الفترة التي سبقت قيام السلطة الوطنية الفلسطينية .وتشتمل
هذه القوانني على القانون األردني رقم ( )7لسنة  1954بشأن
منع اجلرائم ،والنظام رقم ( )1لسنة  1966بشأن التشكيالت
اإلدارية ،واملرسوم الرئاسي رقم ( )22لسنة  2003بشأن
اختصاصات احملافظني .وفضالً عن ذلك ،تطبّق مكاتب
احملافظني قانون التحكيم رقم ( )3لسنة  2000في سياق
عملها على ح ّل املنازعات الواردة في الشكاوى التي يرفعها
املواطنون إليها .ومتنح املادة ( )5من املرسوم الرئاسي لسنة
 2003احملافظ صالحيات واسعة للحفاظ على األمن والنظام
العام في محافظته وحماية حقوق املواطنني فيها .كما يق ّرر
املرسوم املذكور بأن احملافظ هو رئيس اللجنة األمنية في

محافظته ،والتي تض ّم في عضويتها ممثلني عن جميع أجهزة
الشرطة وقوى األمن.
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الشكاوى ،تستند مكاتب
احملافظني في عملها إلى حكمني قانونيني اثنني ،أولهما
املادة ( )89من النظام األردني رقم ( )1لسنة  1966بشأن
التشكيالت اإلدارية ،والتي متنح املواطنني احلق في رفع
شكاواهم إلى املسؤولني على مستوى احملافظة ،وثانيهما
املادة ( )8من قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الشكاوى رقم
تنص على إنشاء وحدات الشكاوى
( )6لسنة  ،2009والتي ّ
في مكاتب احملافظني .ومبا أن مكاتب احملافظني تتبع مكتب
الرئيس ،وليس مجلس الوزراء ،من الناحية اإلدارية ،فقد
وقّع مكتب الرئيس مذكرة تفاه ٍم مع مجلس الوزراء خالل
العام  2009من أجل تنسيق عملهما في مجال التعامل مع
الشكاوى ومعاجلتها.

اجلدول ( :)2نظرة عامة على مؤسسات أمناء املظالم وآليات التعامل مع الشكاوى في فلسطني
املستوى

االسم

النوع

السلطة التنفيذية املديرية العامة تتولى وحدة معاجلة
(الضفة الغربية) للشكاوى في الشكاوى التابعة للحكومة
مجلس الوزراء اإلشراف على وحدات
الشكاوى العاملة في
الوزارات
السلطة التنفيذية وحدات
(الضفة الغربية) الشكاوى في
الوزارات

تعمل وحدات الشكاوى
في الوزارات على مستوى
احلكومة املركزية وعلى
مستوى هيئات احلكم احمللي

السلطة التنفيذية مكتب املفتش يتولى مكتب املفتش العام
العام في وزارة التابع لوزارة الداخلية
(قطاع غزة)
التعامل مع الشكاوى التي
الداخلية
يقدمها املواطنون ضد
الشرطة واألجهزة األمنية
هيئات احلكم
احمللي

مكاتب
احملافظني

تضطلع إدارة احملافظة
مبهمة التعامل مع الشكاوى

األحكام القانونية والتنظيمية
• قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الشكاوى رقم ()6
لسنة 2009
• مذكرة تفاهم بني وحدة الشؤون القانوني في
مكتب الرئيس واملديرية العامة للشكاوى في األمانة
العامة ملجلس الوزراء في عام 2009
• قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الشكاوى رقم ()6
لسنة 2009

• قرار وزارة الداخلية الصادر في سنة 2007

•
•
•
•
•
•
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القانون األردني رقم ( )7لسنة  1954بشأن منع
اجلرائم
النظام األردني رقم ( )1لسنة  1966بشأن
التشكيالت اإلدارية
املرسوم الرئاسي رقم ( )22لسنة  2003بشأن
اختصاصات احملافظني
قانون التحكيم رقم ( )3لسنة 2000
قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة 2001
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الشكاوى رقم ()6
لسنة 2009

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
املستوى

االسم

النوع

األحكام القانونية والتنظيمية

السلطة
التشريعية

ديوان
الشكاوى
في املجلس
التشريعي
الفلسطيني

الوحدة املعنية بالتعامل مع
الشكاوى في البرملان

• النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني
لسنة  ،2003املادة ()100

السلطة
التشريعية

جلان املجلس
التشريعي
وأعضاؤه

التعامل مع شكاوى املواطنني • القانون األساسي املعدل لسنة  ،2003املواد (58
– )60
مبوجب مهام الرقابة املوكلة
• النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني
ألعضاء املجلس
لسنة  ،2003املادة ()57

الهيئة الوطنية املعنية بحقوق • القانون األساسي املعدل لسنة  ،2003املادة ()31
الهيئة
املؤسسات
املرسوم الرئاسي رقم ( )59لسنة 1995
اإلنسان ،والتي تؤدي دور
الفلسطينية
املستقلة على
املستوى الوطني املستقلة حلقوق مؤسسة أمني املظالم
اإلنسان
املؤسسات
املستقلة على
املستوى الوطني
املؤسسات
املستقلة على
املستوى الوطني

ديوان الرقابة مكتب الرقابة في السلطة
املالية واإلدارية الوطنية الفلسطينية
هيئة مكافحة
الفساد

الوحدة احلكومية املكلَّفة
مبكافحة الفساد ورفع
مستوى الوعي العام بشأنه

• قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ()15
لسنة 2005
• قانون رقم ( )1لسنة  2005بشأن الكسب غير
املشروع
• قرار بقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن تعديل
قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة 2005
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الباب الثاني:
اإلطار القانوني
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التشريعات األردنية السارية في الضفة الغربية قبل إنشاء
السلطة الوطنية الفلسطينية
قانون منع اجلرائم رقم ( )7لسنة 1954
نحن احلسني االول ملك اململكة االردنية الهاشمية
مبقتضى املادة ( )31من الدستور
وبناء على ماقرره مجلسا االعيان والنواب
نصادق على القانون االتي ونأمر باصداره واضافته الى
قوانني الدولة:
قانون رقم ( )7لسنة  :1954قانون منع اجلرائم
املادة ( )1التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون منع اجلرائم لسنة ()1954
ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في اجلريدة الرسمية.
املادة ( )2التعاريف
تشمل لفظة (املتصرف) محافظة العاصمة.
املادة ( )3التعهد بحسن السيرة
إذا اتصل باملتصرف او كان لديه ما يحمله على االعتقاد
بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب الي صنف
من االصناف املذكورة أدناه ورأى ان هنالك اسبابا كافية
التخاذ االجراءات فيجوز له ان يصدر الى الشخص املذكور
مذكرة حضور بالصيغة املدرجة في الذيل االول لهذا
القانون يكلفه فيها باحلضور امامه ليبني اذا كان لديه اسباب
متنع من ربطه بتعهد ,اما بكفالة كفالء واما دون ذلك حسب
الصيغة املدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بان
يكون حسن السيرة خالل املدة التي يستصوب املتصرف
حتديدها ,على أن التتجاوز سنة واحدة.
 -1كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع
املتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو
املساعدة على ارتكابه.
 -2كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة او حيازة األموال
املسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو أيواءهم أو املساعدة
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على اخفاء األموال املسروقة أو التصرف فيها.
 -3كل من كان في حالة جتعل وجوده طليقا بال كفالة
خطرا على الناس.
املادة ( )4إصدار مذكرة قبض
إذا بلغ اي شخص من املذكورين في املادة الثالثة مذكرة
للحضور أمام املتصرف ولم ميثل امامه خالل مدة معقولة
فيجوز للمتصرف ان يصدر مذكرة للقبض على ذلك
الشخص على أن جتري محاكمته خالل اسبوع من تاريخ
القاء القبض عليه.
املادة ( )5أصول التحقيق
 -1لدى حضور أو إحضار شخص أمام املتصرف يشرع
بالتحقيق قي صحة األخبار الذي اتخذت األجراءات
باالستناد اليه ويسمع اية بينات أخرى يرى ضرورة
لسماعها.
 -2إذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق أن هنالك اسبابا كافية
تدعوه لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهدا يصدر
قرارا بذلك على شريطة أن اليختلف هذا التعهد عن
املوضوع املذكور في مذكرة احلضور أو القبض وأن
اليزيد مقداره او مدته عن املبلغ أو املدة املذكورة في
أي منهما.
 -3اذا لم ير املتصرف بعد التحقيق ان هنالك ضرورة
لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهدا فيدون شرحا
بذلك في الضبط ويفرج عنه أن كان موقوفا ألجل
التحقيق فقط.
 -4تتبع في االجراءات التي جترى مبقتضى هذا القانون
فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمني واستجواب
الشهود ومناقشتهم وحضور احملامني وتبليغ األوامر
ومذكرات احلضور وسائر املستندات واالعتراض
على االحكام وتنفيذ القرارات االصول نفسها املتبعة

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
في االجراءات اجلزئية لدى احملاكم البدائية ويشترط
في ذلك:
أ-

أن ال توجه تهمة تختلف عن التهمة املذكورة في
االخبار املشار اليه في مذكرة احلضور.

ب -ليس من الضروري في االجراءات التي تتخذ
مبقتضى هذا القانون باثبات أن املتهم ارتكب
فعال معينا أو أفعال معينة.
ج -أن ال يزيد التعهد بإلزامه على احملافظة على
االمن أو االمتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن
تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن
السيرة.
املادة ( )6مصادرة مبلغ التعهد
إذا اعطى شخص تعهدا بصفته اصيال او كفيال وفاقا لقرار
املتصرف وكان قد اشترط عليه فيه أن يحافظ على األمن أو
ان ميتنع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة
العامة أو أن يلتزم السيرة احلسنة فيجوز للمتصرف اذا
ما ثبت ادانة الشخص املكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم
القانون اخالال بشروط التعهد ان يقرر مصادرة مبلغ التعهد
او ان يكلف املكفول او اي منهم أن يدفع املبلغ الذي تعهد
به ,ويعتبر القرار الذي أصدره بهذا الشأن نهائيا وينفذ
وفق القانون املرعي االجراء اذ ذلك بشأن تنفيذ االحكام
احلقوقية.
املادة ( )7رفض قبول الكفالء
يجوز للمتصرف أن يرفض قبول اي كفيل ال يرضى عن
كفالته ألسباب يدونها في الضبط.
املادة ( )8التخلف عن تقدمي التعهد
اذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه ان يعطي
تعهدا مبقتضى الفقرة ( )2من املادة ( )5عن تقدمي التعهد
في التاريخ الذي تبدأ فيه املدة املشمولة بقرار أعطاء التعهد
بسجن ,وان كان مسجونا يبقى الى أن يقدم التعهد املطلوب
او تنقضي املدة املضروبة في قرار اعطاء التعهد,
املادة ( )9االفراج عن املتخلفني
اذا اقتنع املتصرف بان في االمكان االفراج عن الشخص
املسجون لتخلفه عن تقدمي التعهد مبقتضى هذا القانون دون
ان يعرض اجلمهور او اي شخص اخر للخطر من جراء ذلك
فانه يرفع على الفور تقريرا باالمر الى وزير الداخلية الذي
يجوز له ان يأمر باالفراج عنه.

املادة ( )10سلطة التعديل وااللغاء
يجوز لوزير الداخلية في أي وقت شاء أن يلغي اي تعهد
اعطي مبقتضى هذا القانون أو أن يعدله ملصلحة الشخص
الذي اعطاه.
املادة ( )11طلب الغاء الكفاالت
 -1يجوز الي كفيل كفل اخر ليحافظ على االمن او ليكون
حسن السيرة ان يقدم طلبا الى املتصرف اللغاء الكفالة
التي اعطاها وعندئذ يصدر املتصرف مذكرة حضور
او مذكرة قبض الى الشخص املكفول حتى اذا ما مثل
امامه يلغي تلك الكفالة ويأمره بتقدمي كفالة جديدة عن
املدة الباقية فاذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن الى ان
يقدمها او تنقضي مدة الكفالة.
 -2إذا رأى املتصرف أن الكفيل الذي كفل شخصا اخر
ليكون حسن السيرة او ليحافظ على االمن قد اصبح
غير أهل للكفالة فيجوز ان يكلف الشخص املكفول ان
يقدم كفيال اخر بدال من ذلك الكفيل بالصورة نفسها
ومع مراعاة الشروط عينها وأن يلغي الكفالة السابقة
اذا لم يقم املكفول بذلك خالل املدة املضروبة.
املادة ( )12رقابة البوليس
إذا حضر شخص او أحضر امام املتصرف مبقتضى احكام
املادة ( )4وارتأى املتصرف وجوب تكليفه ان يقدم تعهدا
على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له أن
يأمر بوضعه حتت رقابة الشرطة او الدرك مدة ال تزيد على
سنة واحدة بدال من تقدمي تعهد او بكليهما.
املادة ( )13القيود على املوضوعني حتت الرقابة
تسري على الشخص الذي يوضع حتت رقابة الشرطة
او الدرك القيود التالية جميعها او بعضها حسبما يقرر
املتصرف:
 -1أن يقيم ضمن حدود اي قضاء او مدينة او قرية
مغمورة في اململكة وان الينقل مكان اقامته الى اي
قضاء او مدينة او قرية اخرى دون تفويض خطي من
قائد املنطقة.
 -2أن يحظر عليه مغادرة القضاء او املدينة او القرية التي
يقيم فيها دون تفويض خطي من القائد.
 -3أن يعلم قائد املنطقة التي يقيم فيها عن تغير منزله او
سكنه.
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 -4أن يحضر الى اقرب مركز للشرطة كلما كلفه بذلك
مأمور الشرطة املسؤؤل عن القضاء او املدينة التي
يقيم فيها.
 -5أن ييبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة
واحدة لغاية شروقها ويجوز للشرطة او الدرك أن
تزوره في اي وقت للتأكد من ذلك.
املادة ( )14عقوبة مخالفة الشروط
كل من وضع حتت رقابة الشرطة او الدرك وتخلف عن
مراعاة احد الشروط املبينة في القرار يعاقب باحلبس مدة
اقصاها ستة اشهر او بغرامة التزيد عن خمسني دينارا او
بكلتا هاتني العقوبتني.
املادة ( )15اصدار تشريعات ثانوية
ملجلس الوزراء مبوافقة امللك ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام
هذا القانون.
املادة ( )16االلغاء
يلغى قانون منع اجلرائم لسنة ( 1927أردني) وقانون
منع اجلرائم لسنة ( 1933فلسطيني) وما ادخل عليهما من
تعديل وما صدر مبوجبهما من نظام.
املادة ( )17التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ
أحكام هذا القانون.
1954/1/28
احلسني بن طالل
الذيول
الذيل االول
مذكرة احلضور عن تقدمي أخبار باحتمال وقوع ما يخل
باألمن
حضرة من مبا انه قد ثبت لي من اخبار موثوق به بأن (اذكر
هنا خالصة االخبار) وبأنه من احملتمل انك لذلك يقتضي
عليك احلضور بالذات الى____ في يوم __
من شهر__ سنة __ 19الساعة لتبني االسباب التي
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متنع ربطك بتعهد مببلغ دينار (واذا اقتضى تقدمي كفالء
اضف) وتقدمي كفالة كفيل واحد (او كفيلني حسب مقتضى
احلال) مببلغ دينار (كل منهما اذا كانا اكثر من واحد) كي
ملدة صدرت بتوقيعي في اليوم__ من شهر__ سنة
__( 19التوقيع)
الذيل الثاني
سند تعهد
مبا اني (اذكر االسم) من سكان (اذكر املكان) قد كلفت
باعطاء تعهد ملدة (اذكر املدة) لذلك فاني اتعهد بان طيلة املدة
املذكورة وإذا تخلفت عن ذلك فاني اتعهد بان ادفع للحكومة
مبلغا قدره دينار حتريرا في اليوم__ من شهر__
سنة__( 19التوقيع) (وإذا اقتضى تقدمي كفالء يضاف
الى ماتقدم) ونحن نكفل املذكور انفا بان طيلة املدة املذكورة
وان تخلف عن ذلك نتعهد متضامنني ومنفردين بان ندفع
للحكومة مبلغا قدره دينار حتريرا في اليوم__ من
شهر__ سنة __19
(التوقيع)
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نظام رقم ( )1لسنة  ،1966نظام التشكيالت اإلدارية
صادر مبقتضى املادة  120من الدستور
نحن احلسني األول ملك اململكة األردنية الهاشمية

املادة ( )6إدارة احملافظة
أ-

مبقتضى املادة  120من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1965/12/20
نأمر بوضع النظام اآلتي:
املادة ( )1التسمية
يسمى هذا النظام (نظام التشكيالت اإلدارية لسنة )1965
ويعمل به من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية.
املادة ( )2تقسيم اململكة األردنية الهاشمية

يتألف جهاز اإلدارة في مركز احملافظة من احملافظ
رئيسا وعدد من املساعدين واملوظفني اإلداريني
ومجلس تنفيذي.

ب -يتألف املجلس التنفيذي في مركز احملافظة من احملافظ
رئيسا وعضوية مساعد احملافظ وقائد املنطقة ورؤساء
الدوائر في احملافظة باستثناء احملاكم.
املادة ( )7امليزات املمنوحة للمحافظ
أ-

احملافظ هو ممثل السلطة التنفيذية ورئيس اإلدارة
العامة أو أكبر سلطة في محافظته ويتقدم على جميع
موظفي الدولة في محافظته.

تقسم اململكة األردنية الهاشمية إلى محافظات وألوية
وأقضية ونواحي وفقا ً لنظام التقسيمات اإلدارية رقم
( )125لسنة  1965وأية تعديالت تطرأ عليه.

ب -يخصص للمحافظ عالوة بدل متثيل ويؤمن له بيت
(غير مؤثث) للسكن وسيارة حكومية على نفقة الدولة
مبوجب تعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على
تنسيب وزير الداخلية.

املادة ( )3رئاسة احملافظة واللواء والقضاء والناحية

ج -يعني مساعد أو أكثر للمحافظ برتبة متصرف للقيام
باألعمال التي يعهد إليه بها احملافظ.

يرأس احملافظة محافظ ،واللواء متصرف ،والقضاء مدير
قضاء ،والناحية مدير ناحية ،وتدار املدن والقرى واألحياء
وفقا ً للقوانني واألنظمة املعمول بها في اململكة.
املادة ( )4احملافظ واختصاصه
أ-

احملافظة ذات شخصية اعتبارية (معنوية).

د -يعهد وزير الداخلية إلى أحد احملافظني للقيام بأعمال
وكيل وزارة الداخلية وال تصرف له العالوات
املنصوص عنها في الفقرة (ب) أعاله.
املادة ( )8حلف اليمني

ب -أموال احملافظة من أموال الدولة ومن الهبات والوصايا
والتبرعات والقروض واألموال األخرى التي جتبى من
املواطنني.

يقسم احملافظ قبل تسليم مهام وظيفته أمام جاللة امللك أو
من ينيبه وبحضور وزير الداخلية ،اليمني التالية(:أقسم
بالله العظيم أن أخلص للملك واألمة وأن أحترم قوانني البالد
وأنظمتها وأقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وجترد)

املادة ( )5تعيني احملافظ

املادة ( )9إذن املغادرة

يعني احملافظ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
وزير الداخلية وبصدور إرادة ملكية سامية.

يستأذن احملافظ وزير الداخلية عند مغادرته منطقة عمله.
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عن ذلك التقرير إلى جميع الوزراء باإلضافة إلى
التقارير التي تستوجبها الظروف اخلاصة.

املادة ( )10شغور وظيفة احملافظ
إذا شغرت وظيفة احملافظ ألي سبب ،يعهد وزير الداخلية
بأعماله بالوكالة مؤقتا ً إلى أعلى احلكام اإلداريني درجة في
احلافظة أو قائد املنطقة ،ويجوز للمحافظ إذا تغيب عن مركز
عمله توكيل أحد أعضاء املجلس التنفيذي أو أحد احلكام
اإلداريني في احملافظة بعد أخذ موافقة وزير الداخلية.

ب -على احملافظ أن يعقد اجتماعا كل شهر على األقل مع
متصرفي األلوية وهيئة املوظفني اإلدارية ومديري
األقضية لدراسة شؤون احملافظة العامة واتخاذ
اإلجراءات املناسبة بصددها.

املادة ( )11مناط عمل احملافظ

املادة ( )15اجتماع احملافظون

يبت احملافظ مباشرة في العرائض الداخلة في اختصاصه
ويحول العرائض التي ال تدخل من اختصاصه للمرجع
املختص مشفوعة برأيه.

يجتمع احملافظون برئاسة وزير الداخلية كل ثالثة أشهر
بناء على دعوته الستعراض احلالة في محافظاتهم ودرس
املسائل املتعلقة بها وبحث مشاريع القوانني واألنظمة التي
ترى وزارة الداخلية عرضها عليهم ويعرض وزير الداخلية
نتيجة هذا االجتماع مبوجز ملجلس الوزراء.

املادة ( )12اختصاصات احملافظ
يناط باحملافظ حتقيق األمور التالية:
أ-

تطبيق قواعد احلريات العامة وصونها في حدود
القوانني واألنظمة املرعية.

املادة ( )16إقتراحات احملافظ
أ-

ب -حفظ األخالق العامة واألمن العام والصحة العامة
والراحة العامة في احملافظة وصيانة احلقوق
والسالمة الشخصية وحتقيق العدل في حدود
استقالل القضاء.

للمحافظ أن يقترح نقل أي موظف مبحافظته إذا اقتنع
أن وجوده لم يعد يتالءم مع املصلحة العامة ويتم
النقل بتنسيب من املجلس التنفيذي وقرار من الوزير
املختص وللمحافظ أن يقترح على املراجع املختصة
إتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق موظفي محافظته
الذين يخرج أمر معاقبتهم عن دائرة اختصاصه وفق
أنظمة املوظفني

ج -تهيئة األسباب التي تؤدي إلى الرقي االقتصادي
والعمراني واالجتماعي في احملافظة ونشر العلم
والرقي الفكري واألخالقي وحتقيق األلفة واإلخاء
بني جميع أبناء الوطن ومكافحة األمية والتشجيع على
الرياضة

ب -إذا لم تأخذ الوزارات أو الدوائر املختصة برأي احملافظ
أو املجلس التنفيذي باألحوال املذكورة جاز للمحافظ
رفع األمر إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة
الداخلية.

د -تنشيط أعمال البلديات واملجالس القروية وإدارتها
إدارة حسنة.

املادة ( )17نطاق عمل احملافظ

املادة ( )13تعميم القوانني واألنظمة
يعمم احملافظ جميع القوانني واألنظمة والتعليمات والبالغات
الصادرة عن مختلف الوزارات على الدوائر املوجودة في
محافظته.
املادة ( )14تقدمي تقارير دورية وعقد اإلجتماعات
أ-
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على احملافظ أن يقدم إلى وزير الداخلية تقارير دورية
كل شهرين على األقل تتعلق باألحوال العامة في
محافظته وباحتياجات األهليني واإلصالحات الالزمة
واحلوادث الهامة التي تقع في محافظته وترسل نسخ

أ-

تكون دوائر احملافظة حتت إشراف احملافظ مباشرة
باستثناء احملاكم.

ب -على املوظفني في احملافظة أن يتقيدوا بأوامر احملافظ
ويحق لهم أن يبدوا مالحظاتهم عليها وعليهم في حالة
إصرار احملافظ اخلطي تنفيذ هذه األوامر على أن
يرفعوا األمر إلى مرجعهم املختص.
ج -للمحافظ حق اإلشراف على الدوائر واملؤسسات
الرسمية ذات اإلستقالل املالي املوجودة في محافظته
وعلى رؤساء هذه املؤسسات التقيد بطلبات احملافظ
اخلطية التي لها عالقة باألمن العام.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
املادة ( )18مسؤولية رؤساء الدوائر في احملافظات
أ-

جميع رؤساء الدوائر في مركز احملافظة وملحقاتها
مسؤولون جتاه احملافظ عن دوامهم الرسمي ودوام
موظفي دوائرهم باستثناء قضاة احملاكم.

ب -ال يجوز لرؤساء الدوائر مغادرة مركز احملافظة إال
بعلم احملافظ باستثناء قضاة احملاكم.
املادة ( )19التزام موظفي الدولة
يترتب على جميع موظفي الدولة الذين يفدون إلى احملافظة
مبهمة رسمية أن يتصلوا باحملافظ إلطالعه على املهمة التي
قدموا من أجلها وعليهم تزويده بنسخة عن تقاريرهم التي
لها عالقة مبحافظته.
املادة ( )20التفتيش
يحق للمحافظ أن يفتش جميع الدوائر والسجون واملؤسسات
العامة الرسمية وشبه الرسمية في محافظته.
املادة ( )21وظيفة الضابطة العدلية
يقوم احملافظ بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق باجلرم
املشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول احملاكمات
اجلزائية وله أن يخبر املدعي العام عن اجلرائم غير املشهودة
التي يطلع عليها.
املادة ( )22قوى أمن احملافظة
أ-

توضع قوى األمن باحملافظة حتت تصرف احملافظ
مباشرة من حيث قيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ
أوامره وفقا لألحكام املنصوص عنها في القوانني
واألنظمة املرعية.

ب -توزع قوى األمن العام في احملافظة وحتث مخافرها
وتلغى باإلتفاق مع احملافظ.
املادة ( )23اإلستعانة بالقوات املسلحة
إذا رأى احملافظ أن قوى األمن العام املوجودة في محافظته
غير كافية للمحافظة على األمن والسالمة العامة فله أن
يطلب من وزير الداخلية االتصال بوزارة الدفاع لالستعانة
بالقوات املسلحة.

املادة ( )24مقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها
على احملافظ أن يتخذ فورا جميع التدابير الالزمة ملقاومة
الكوارث الطبيعية ومكافحتها على أن يخبر اجلهات املختصة
الستكمال املقاومة واملكافحة.
املادة ( )25التدابير املتخذة في حال وقوع غصب على
احلقوق العينية
أ-

إذا وقع غصب بني على أية أموال منقولة أو غير منقولة
أو على حقوق عينية ،للمحافظ أن يقرر إعادة احلالة إلى
ما كانت عليه قبل الغصب وله عند وقوع إعتداء بني من
شأنه إيجاد خالف على الغالل أو من احملتمل أن يخل
باألمن العام أن يتخذ التدابير الالزمة للمحافظة عليها
وأن يحاول إيصال كل ذي حق إلى حقه وإذا تعذر ذلك
فيضعها أمانة لدى شخص ثالث دون أن يكون لذلك
تأثير في احلكم الذي تصدره السلطات القضائية.

ب -إن التعدي على حقوق االنتفاع مبياه الري الثابتة ولو
بالتعامل يعد مبثابة الغصب البني.
ج -يجب مراجعة اإلدارة إلزالة الغصب البني أو اإلعتداء
خالل شهر من تاريخ حدوثهما وخالل ثالثة أشهر من
تاريخ حدوثهما للغائب عن اململكة وإال خرج اإلختالف
من اختصاص اإلدارة.
د -يبقى مفعول التدبير اإلداري قائما ً إلى أن يلغى أو
يعدل بقرار من السلطة نفسها أو حلني صدور قرار
قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بالنزاع.
املادة ( )26إعطاء رخصة
يجوز للمحافظ أن يعطي رخصة لسحب املاء من األنهار
والسيول بعد موافقة الوزارات والدوائر املختصة على أن ال
يخل ذلك بحقوق اآلخرين من أصحاب الشأن.
املادة ( )27اتخاذ قرارات إدارية
للمحافظ اتخاذ قرارات إدارية تتعلق بالتموين احمللي
ومراقبة األسعار باإلنفاق مع الوزير املختص.
املادة ( )28اخلدمات احمللية العامة في احملافظة
تعتبر األمور التالية من اخلدمات احمللية العامة في احملافظة
التي للمحافظ صالحية اإلشراف عليها ورعايتها والعمل
على حتقيقها باإلشتراك والتعاون مع السلطات والهيئات
املختصة وفقا للقوانني واألنظمة والتعليمات املعمول بها:
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أ-

فتح الطرق القروية التي تربط األقضية والنواحي
والقصبات بالقرى وتعبيدها وإصالحها.

ب -توفير املياه الصاحلة للشرب في املدن والقرى بالتعاون
مع املجالس البلدية والقروية والسلطات املختصة.
ج -تنظيم املرافق العامة في املدن والقرى كاملراعي
ومصادر املياه والبيادر والساحات العامة واملقابر
وتخصيص األراضي الالزمة لها ووضع القواعد التي
تكفل حسن االنتفاع بها.
د -تشجيع التعليم العام ومكافحة األمية وتأسيس
املكتبات العامة.
هـ -جتفيف املستنقعات وتوسيع اخلدمات الصحية
املجانية وإنشاء املستوصفات ودور العجزة واأليتام
واألحداث املشردين ومؤسسات الشؤون االجتماعية
األخرى.
و -تنظيم العمران في املدن والقرى وتعميم الكهرباء
وتأمني اخلدمات البريدية فيها.

املادة ( )29تفويض
يفوض احملافظ بعض الصالحيات التي أناطتها القوانني
واألنظمة بالوزراء وفقا ألحكام املادة ( )4املعدلة من قانون
اإلدارة العامة رقم  10لسنة .1965
املادة ( )30وضع مشروع موازنة احملافظة
يضع املجلس التنفيذي في احملافظة مشروع موازنة احملافظة
ويؤمن احملافظ إرساله إلى وزارة الداخلية قبل موعد النظر
في املوازنة العامة بشهرين على األقل لدراسته مع الوزارات
والدوائر املختصة ودمجه مع املوازنة العامة للدولة بعد
إقراره.
املادة ( )31نقل اإلعتمادات املخصصة للمحافظة
بعد تصديق املوازنة تنقل اإلعتمادات املخصصة للمحافظة
إلى احملافظ لتنفيذها وفق قرارات املجلس التنفيذي.
املادة ( )32بنود مشاريع املوازنة وتنفيذها

ز -إقامة األسواق العامة وإجراء مسابقات لتشجيع اإلنتاج
الصناعي والزراعي وإقامة معارض للصناعات احمللية
واملنتوجات الزراعية.

تقوم دوائر الدولة في احملافظات بتنفيذ مشاريع املوازنة
وبنودها حتت إشراف احملافظ.

ح -تنظيم شؤون الدفاع املدني وإتخاذ ما يراه مناسبا من
التدابير لتأمينه.

املادة ( )33آمر الصرف

ط -رعاية األعمال اخليرية والرياضة والكشفية.
ي -تنظيم استثمار الصيد البحري والبري تبعا للمصلحة
والظروف احمللية.
ك -تنشيط إنشاء الغابات والتشجير وتنظيم انتفاع
األهالي من احلراج.
ل -إتخاذ التدابير الالزمة ملقاومة الكوارث الطبيعية
كالفيضان واحلريق واألوبئة واآلفات واملجاعة
ومكافحتها على أن يخبر الوزارة املختصة الستكمال
املقاومة واملكافحة بطرقها الفنية.
م -حماية اآلثار والعناية بالفنون اجلميلة ومراقبة دور
للسينما واللهو واألماكن العامة.
ن -وبوجه اإلجمال جميع الشؤون التي أنيطت باحلكام
اإلداريني مبوجب أي قانون أو نظام معمول به وأية
أمور أخرى يعتبرها مجلس الوزراء من اخلدمات
العامة.
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احملافظ آمر الصرف للنفقات املخصصة للمحافظة.
املادة ( )34مراعاة بعض األحكام اخلاصة باملوازنة
تراعى األحكام التالية عند تنفيذ بنود الواردات والنفقات في
املوازنة:
أ-

أحكام قانون ديوان احملاسبة.

ب -يقوم جهاز املالية بأعمال القبض والصرف حلساب
احملافظة وفق األنظمة املالية.
ج -آمر الدفع هو مندوب وزارة املالية في مركز احملافظة
أو اللواء أو القضاء.
املادة ( )35املجلس التنفيذي واختصاصه
يشكل في كل محافظة ولواء مجلس تنفيذي وفق أحكام
املادة ( 6فقرة ب) من هذا النظام.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
املادة ( )36إجتماع املجلس التنفيذي
يجتمع املجلس التنفيذي برئاسة احملافظ أو املتصرف وبناء
على دعوتهما في املكان والزمان املعينني بالدعوة بحضور
أكثرية األعضاء.
املادة ( )37التداول في شؤون احملافظة
يتداول احملافظ أو املتصرف مع املجلس املذكور في جميع
الشؤون املتعلقة باحملافظة أو اللواء وخاصة األمور
املنصوص عنها في املادة ( )12واملادة ( )28واملادة ()56
من هذا النظام واألمور املقدمة من أي عضو من األعضاء
ويتخذ بشأنها القرارات الالزمة.
املادة ( )38تنفيذ القرارات
على احملافظ أن يقوم باإلشراف على تنفيذ قرارات املجلس
التنفيذي وحسب األولوية التي يقدرها واإلمكانيات
املتوفرة.
املادة ( )39املجلس اإلستشاري واختصاصه
أ-

يشكل في كل محافظة بتنسيب من احملافظ وموافقة
وزير الداخلية مجلس أهلي استشاري ال يزيد عدده
على خمسة عشر عضوا ً يراعى في متثيله الهيئات
التالية كلما أمكن ذلك وتكون مدة العضوية فيها ثالث
سنوات:
 -1النواب واألعيان في احملافظة.
 -2املجالس البلدية والقروية.
 -3الغرف التجارية والصناعية والبنوك.
 -4اجلمعيات واألندية.
 -5املزارعون واجلمعيات التعاونية.
 -6ممثلون عن األطباء واملهندسني واحملامني
والعمال.

ب -يشترط في عضو املجلس اإلستشاري أن يكون:
 -1أمت الثالثني من عمره.
 -2أردنيا ً منذ خمس سنوات على األقل.
 -3متمتعا ً بحقوقه املدنية والسياسية.
 -4قاطنا في احملافظة أو اللواء أو القضاء.
 -5يحسن القراءة والكتابة.

 -6غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
املادة ( )40اجتماع املجلس
يجتمع املجلس برئاسة احملافظ بناء على دعوته مرة كل
شهرين على األقل في املكان املعني في الدعوة بحضور
أكثرية األعضاء ويجوز للمحافظ أن يدعو أي موظف من
موظفي احلكومة في احملافظة أو اللواء أو القضاء حلضور
اجتماع املجلس لإلشتراك في أبحاثه على أن ال يكون له حق
التصويت.
املادة ( )41صرف تعويضات
يجوز صرف تعويضات لألعضاء عن حضور اجللسات
بالقدر الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير
الداخلية.
املادة ( )42تقدمي اإلستقالة
تقدم استقالة العضو إلى احملافظ فتسجل فورا ً وتعتبر
نهائية إذا لم يجر سحبها خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ
تسجيلها.
املادة ( )43مالحقة العضو أمام القضاء
كل عضو يالحق أمام القضاء بجناية أو شائنة يعتبر مكفوف
اليد إلى أن يصدر حكم ببراءته.
املادة ( )44التخلف عن حضور اإلجتماعات
كل عضو دعي إلى االجتماع وتخلف عن احلضور لثالث
جلسات متوالية بدون سبب مشروع يعتبر مستقيالً ويعلن
احملافظ بقرار بطالن عضويته ويكون هذا القرار قابال
لالعتراض أمام املجلس التنفيذي للمحافظة خالل خمسة
عشر يوما ً من تاريخ تبليغه ويكون قرار املجلس بشأنه
قطعياً.
املادة ( )45شغور مقعد
إذا شغر مقعد عضو ألي سبب يعني من يخلفه بتنسيب من
احملافظ وموافقة وزير الداخلية.
املادة ( )46التداول في شؤون احملافظة
يتداول احملافظ مع املجلس املذكور في جميع الشؤون املتعلقة
باحملافظة ويتخذ بشأنها التوصيات الالزمة.
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املادة ( )47اإلطالع على مشروع املوازنة

املادة ( )53املغادرة

يجوز للمجلس اإلطالع على مشروع موازنة احملافظة
املنصوص عنها في املادة ( )30قبل إقرارها من املجلس
التنفيذي ويبدي رأيه فيها بصورة استشارية.

يستأذن املتصرف احملافظ عند مغادرته مركز عمله.

املادة ( )48اتخاذ القرارات
تتخذ قرارات املجلس بأكثرية أصوات احلاضرين ويكون
املجلس صوت مرجح عند تساوي األصوات وتعتبر قرارات
املجلس تواصي للجهات املختصة ويتولى احملافظ تبليغها
إلى تلك اجلهات.
املادة ( )49تنفيذ تواصي املجالس
تعمل اجلهات الرسمية على تنفيذ تواصي املجالس
اإلستشارية والعمل مبقتضاها وإذا تعذر ذلك تبلغ املجلس
بواسطة احملافظ األسباب التي حتول دون تنفيذ تلك
التواصي.
املادة ( )50تدوين القرارات
تدون قرارات املجلس تباعا ً في سجل يوقع عليه الرئيس أو
األعضاء واحلاضرون ثم حتال لديوان احملافظة لتنفيذها.
املادة ( )51املتصرف واختصاصه
أ-

يتألف جهاز املتصرفية من املتصرف والعدد الالزم
من املوظفني اإلداريني ومجلس تنفيذي.

املادة ( )54املزايا املمنوحة للمتصرف
يخصص للمتصرف عالوة بدل متثيل ويؤمن له سيارة
حكومية على نفقة الدولة مبوجب تعليمات يقرها مجلس
الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية.
املادة ( )55شغور وظيفة املتصرف
إذا شغرت وظيفة املتصرف لسبب من األسباب يعهد وزير
الداخلية بأعماله بالوكالة مؤقتا ً إلى أعلى احلكام اإلداريني
درجة في اللواء أو قائد املنطقة ويجوز للمحافظ إذا تغيب
املتصرف عن مركز اللواء مدة ال تتجاوز الشهر أن ينتدب
أحد احلكام اإلداريني في احملافظة أو قائد املنطقة ليقوم
بوظيفته مبوافقة وزير الداخلية.
املادة ( )56مهام املتصرف
يناط باملتصرف حتقيق األمور التالية:
أ-

تطبيق قواعد احلريات العامة وصونها في حدود
القوانني واألنظمة املرعية.

ب -حفظ األخالق العامة واألمن العام والصحة العامة
والراحة العامة في اللواء وصيانة احلقوق والسالمة
الشخصية وحتقيق العدل في حدود إستقالل
القضاء.

ب -يتألف املجلس التنفيذي من املتصرف رئيسا وعضوية
مساعد املتصرف وقائد املنطقة ورؤساء الدوائر
األخرى باستثناء احملاكم.

ج -تهيئة األسباب التي تؤدي إلى الرقي اإلقتصادي
والعمراني واإلجتماعي في اللواء ونشر العلم
واملعارف والرقي الفكري واألخالقي وحتقيق األلفة
واإلخاء بني جميع أبناء الوطن ومكافحة األمية
وتشجيع الرياضة.

املتصرف هو ممثل السلطة التنفيذية ورئيس اإلدارة العامة
وأكبر موظف في لوائه ويتقدم جميع موظفي اللواء مهما
كانت مراتبهم والسلك الذي ينتمون إليه وهو مسؤول عن
اإلدارة العامة فيه ويشرف على تنفيذ القوانني واألنظمة
ويقوم بجميع الوظائف التي تخوله إياها القوانني واألنظمة
ويحافظ على حقوق الدولة واملواطنني وينفذ جميع تعليمات
احملافظ وهو ملزم مبراجعة احملافظ في أمور اللواء الهامة
وال سيما ما يتعلق منها باألمن والنظام وعلى موظفي سائر
الدوائر أن يقدموا إلى املتصرف جميع البيانات املفيدة وكل
ما من شأنه تسهيل مهمته.

د -تنشيط البلديات واملجالس القروية وإدارتها إدارة
حسنة.

املادة ( )52مهام املتصرف
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املادة ( )57إبالغ القوانني
يقوم املتصرف بإبالغ جميع القوانني واألنظمة والتعليمات
والبالغات املختلفة التي تصدرها الوزارات أو احملافظ إلى
مختلف الدوائر املوجودة بلوائه.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
املادة ( )58تقدمي التقارير

املادة ( )63وظيفة الضابطة العدلية

على املتصرف أن يقدم إلى احملافظ تقارير معللة مشفوعة
برأيه كل شهرين تتعلق باألحوال العامة في لوائه
وبإحتياجات األهلني ورغائبهم واإلصالحات وطرق
حتقيقها وحالة السجون املوجودة في لوائه واحلوادث الهامة
التي تقع في لوائه باإلضافة إلى التقارير التي تستوجبها
الظروف اخلاصة.

يقوم املتصرف بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق باجلرم
املشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول احملاكمات
اجلزائية وله أن يأمر بإجراء التحقيق في اجلرم غير املشهود
عند اإلقتضاء.

املادة ( )59نطاق عمل املتصرف
أ-

تكون دوائر اللواء حتت إشراف املتصرف مباشرة
باستثناء احملاكم.

ب -على موظفي اللواء أن يتقيدوا بتعليمات املتصرف و
أن يبدوا مالحظاتهم عليها إذا اعتقدوا أن فيها مخالفة
ألحكام القانون أو النظام.
ج -للمتصرف أن يقترح على احملافظ نقل أي موظف من
لوائه إذا اقتنع أن وجوده لم يعد يتالءم مع املصلحة
العامة ،وله أن يقترح على احملافظ للتوصية باتخاذ
ما يراه من عقوبات بحق موظفي لوائه وعلى املراجع
املختصة أخذ هذا اإلقتراح بعني اإلعتبار إذا أيد احملافظ
ذلك.
املادة ( )60مسؤولية رؤساء الدوائر
جميع رؤساء الدوائر ما عدا قضاة احملاكم في مركز اللواء
وملحقاته مسؤولون أمام املتصرف عن دوامهم ودوام
موظفي دوائرهم على العمل ،وعلى املتصرف أن ينسب
فرض العقوبات الالزمة بحق املوظفني بواسطة احملافظ
وال يجوز لرؤساء الدوائر مغادرة مركز اللواء إال بعلم
املتصرف.
املادة ( )61التزامات موظفي الدولة
يترتب على جميع موظفي الدولة مبا فيهم املفتشون الذين
يفدون إلى اللواء مبهمة رسمية أن يتصلوا باملتصرف
إلطالعه على املهمة التي قدموا من أجلها وإرسال تقارير إلى
املتصرف عنها إذا كان األمر يتعلق باللواء.
املادة ( )62التفتيش
يحق للمتصرف أن يفتش على الدوائر والسجون واملؤسسات
العامة الرسمية وشبه الرسمية في اللواء باستثناء احملاكم.

املادة ( )64تبعية قوى األمن العام
توضع قوى األمن العام في اللواء حتت تصرف املتصرف
مباشرة من حيث قيامها بوظائفها وتكون مكلفة بتنفيذ
أوامره وفقا ً لألحكام املنصوص عنها في القوانني واألنظمة
املرعية.
املادة ( )65اتخاذ التدابير األولية حلفظ النظام
للمتصرف في األحوال املنصوص عنها في املادة ()23
من هذا النظام أن يتخذ التدابير األولية حلفظ النظام ويقدم
اقتراحاته للمحافظ لكي يتخذ التدابير املناسبة.
املادة ( )66مقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها
على املتصرف أن يتخذ فورا ً جميع التدابير الالزمة ملقاومة
الكوارث الطبيعية كالفيضان واحلريق واألوبئة واآلفات
ومكافحتها على أن يخبر الوزارة املختصة الستكمال
املقاومة واملكافحة بطرقها الفنية.
املادة ( )67التدابير املتخذة في حال وقوع غصب على
احلقوق العينية
أ-

إذا وقع غصب بني على أموال منقولة أو غير منقولة أو
على أية حقوق عينية فللمتصرف أن يقرر إعادة احلالة
الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب وله عند وقوع
اعتداء بني من شأنه إيجاد خالف عام على الغالل أو من
احملتمل أن يخل باألمن العام أن يتخذ التدابير الالزمة
للمحافظة عليها وأن يحاول ايصال كل ذي حق إلى
حقه وإذا تعذر ذلك فيضعها أمانة لدى شخص ثالث
دون أن يكون لذلك في احلالتني تأثير في احلكم الذي
تصدره السلطات القضائية.

ب -أن التعدي على حقوق اإلنتفاع مبياه الري الثابتة ولو
بالتعامل يعد مبثابة الغصب البني.
ج -يجب مراجعة اإلدارة إلزالة الغصب أو اإلعتداء خالل
شهر من تاريخ حدوثهما وخالل ثالثة أشهر من
تاريخ حدوثهما للغائب عن األراضي األردنية وإال
خرج اخلالف عن اختصاص اإلدارة.
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د -يبقى مفعول التدبير اإلداري قائما ً إلى أن يلغى أو
يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها أو حلني صدور
قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل
النزاع.
هـ -يحق للمتضرر الطعن بالتدبير اإلداري لدى احملافظ.
املادة ( )68إعطاء الرخص
يجوز للمتصرف أن يعطي رخصة لسحب املاء من األنهار
والسيول بعد موافقة الوزارات والدوائر املختصة على أن ال
يخل ذلك بحقوق اآلخرين من أصحاب الشأن.
املادة ( )69اتخاذ قرارات إدارية
للمتصرف اتخاذ قرارات إدارية تتعلق بالتموين احمللي
ومراقبة األسعار باالتفاق مع الوزير املختص.
املادة ( )70اخلدمات احمللية
تعتبر األمور التالية من اخلدمات احمللية العامة في اللواء
التي للمتصرف صالحية اإلشراف عليها ورعايتها والعمل
على حتقيقها باإلشتراك والتعاون مع السلطات والهيئات
املختصة وفقا ً للقوانني واألنظمة والتعليمات املعمول بها:
أ-

فتح الطرق الريفية التي تربط األقضية والنواحي
والقصبات بالقرى وتعبيدها وإصالحها.

ب -توفير املياه الصاحلة للشرب في املدن والقرى بالتعاون
مع املجالس البلدية والقروية.
ج -تنظيم املرافق العامة في املدن والقرى كاملراعي
ومصادر املياه والبيادر والساحات العامة واملقابر
وتخصيص األراضي الالزمة لها ووضع القواعد التي
تكفل حسن اإلنتفاع بها.
د -تشجيع التعليم العام ومكافحة األمية وتأسيس
املكتبات العامة.

ح -تنظيم شؤون الدفاع املدني وإتخاذ ما يراه مناسبا ً من
التدابير لتأمينه.
ط -رعاية األعمال اخليرية والرياضية والكشفية.
ي -تنظيم إستثمار الصيد البحري والبري تبعا للمصلحة
والظروف احمللية.
ك -تنشيط إنشاء الغابات والتشجير وتنظيم إنتفاع
األهالي من احلراج.
ل -إتخاذ التدابير الالزمة ملقاومة الكوارث الطبيعية
كالفيضان واحلريق واألوبئة واآلفات واملجاعة
ومكافحتها على أن يخبر الوزارة املختصة إلستكمال
املقاومة واملكافحة بطرقها الفنية.
م -حماية اآلثار والعناية بالفنون اجلميلة ومراقبة دور
السينما واللهو واألماكن العامة.
ن -وبوجه اإلجمال جميع الشؤون التي أنيطت باحلكام
اإلداريني مبوجب أي قانون أو نظام معمول به وأية
أمور أخرى يعتبرها مجلس الوزراء من اخلدمات
العامة.
املادة ( )71مدير القضاء واختصاصه
مدير القضاء هو ممثل السلطة التنفيذية وأكبر موظف في
القضاء ويتقدم جميع موظفي القضاء مهما كانت مراتبهم
والسلك الذي ينتمون إليه وهو مسؤول عن اإلدارة العامة
في قضائه ويشرف على تنفيذ القوانني واألنظمة ويقوم
بجميع الوظائف التي تخوله إياها ويحافظ على حقوق الدولة
واملواطنني وينفذ جميع تعليمات احملافظ واملتصرف ،وهو
ملزم مبراجعة احملافظ واملتصرف في أمور القضاء الهامة
وال سيما ما يتعلق منها باألمن والنظام العام وعلى موظفي
سائر الدوائر في القضاء أن يقدموا إلى مدير القضاء جميع
البيانات املفيدة وكل ما من شأنه تسهيل مهمته.
املادة ( )72شغور وظيفة مدير القضاء

هـ -توسيع اخلدمات الصحية املجانية وإنشاء املستودعات
ودور العجزة واأليتام واألحداث املشردين ومؤسسات
الشؤون اإلجتماعية األخرى وجتفيف املستنقعات.

في حال شغور وظيفة مدير القضاء أو غيابه باإلجازة ينتدب
احملافظ من يقوم مقامه بعد موافقة وزير الداخلية.

و -تنظيم العمران في املدن والقرى وتعميم الكهرباء
وتأمني اخلدمات البريدية فيها.

املادة ( )73إذن املغادرة

ز -إقامة األسواق العامة وإجراء مسابقات لتشجيع اإلنتاج
الصناعي والزراعي وإقامة معارض للصناعات احمللية
واملنتوجات الزراعية ومراقبة األسعار.
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ال يجوز ملدير القضاء مغادرة منطقة عمله إال بعد اإلستئذان
من احملافظ أو املتصرف حسب ارتباطه.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
املادة ( )74تبعية الدوائر
أ-

تخضع جميع الدوائر املوجودة في القضاء إلشراف
مدير القضاء وتفتيشه ويستثنى من ذلك احملاكم
فإنها ال تخضع لتفتيشه وال يجوز لرؤساء الدوائر
وموظفيها مغادرة مراكزهم إال بعلم مدير القضاء.

ب -جميع موظفي القضاء مبختلف مراتبهم ما عدا قضاة
احملاكم مسؤولون جتاه مدير القضاء عن دوامهم وله
أن يقترح على احملافظ أو املتصرف عقوبتهم.
املادة ( )75جوالت التفتيش
يقوم مدير القضاء كل شهرين بجولة تفتيشية في أنحاء
القضاء على أن ال تزيد مدة كل جولة عن أسبوع وتعيني
مدتها وتاريخ املباشرة بها باإلتفاق مع احملافظ أو املتصرف
على ذلك عدا اجلوالت التي تقتضيها ظروف طارئة ويقدم
إلى احملافظ أو املتصرف تقريرا ً مفصالً بنتائج كل جولة
مشفوعا ً برأيه.
املادة ( )76الدعوة إلى إجتماع
يدعو مدير القضاء مديري النواحي التابعني له ورؤساء
املجالس البلدية والقروية إلى اجتماع يعقد برئاسته مرة
واحدة كل شهرين وكلما قضت احلالة بذلك ليبحث معهم
شؤون نواحيهم ويستمع إلى آرائهم بشأن اإلصالحات
الضرورية.
املادة ( )77تقصير املوظفني
ملدير القضاء أن يقترح معاقبة جميع موظفي القضاء
املقصرين في شؤون وظائفهم عدا القضاة.
املادة ( )78وظيفة مدير القضاء
مدير القضاء مسؤول عن النظام العام في املنطقة وهو
ميارس وظيفته املتعلقة بالضابطة العدلية فيما يتعلق
باجلرائم املشهودة وفق األحكام الواردة في قانون أصول
احملاكمات اجلزائية ويأمر بإجراء التحقيقات في اجلرائم
غير املشهودة عند االقتضاء.
املادة ( )79ارتباط قوى األمن العام مبدير القضاء
قوى األمن العام في القضاء مرتبطة مبدير القضاء ومكلفة
بتنفيذ أوامره وفقا ً لألحكام املنصوص عنها في القوانني
واألنظمة املرعية.

املادة ( )80املراقبة والتفتيش
ملدير القضاء أن يراقب تنفيذ أحكام قانون السجون واألنظمة
الصادرة مبقتضاه وأن يفتشها بنفسه وأن يطلب القيام
باإلصالحات الالزمة لها من مرجعه.
املادة ( )81اتخاذ التدابير األولية حلفظ النظام
ملدير القضاء في األحوال املنصوص عليها في املادة ()23
من هذا النظام أن يتخذ التدابير األولية حلفظ النظام ويقدم
اقتراحاته مع التحقيقات اجلارية إلى احملافظ أو املتصرف
لكي يتخذ القرار املناسب.
املادة ( )82مسؤولية مدير القضاء
على مدير القضاء أن يؤازر مراقبي الضرائب والرسوم وأن
يسهر على جباية الضرائب وهو مسؤول عن سرعة أعمال
اجلباية.
املادة ( )83ممارسة اإلختصاصات
ميارس مدير القضاء اختصاصاته فيما يتعلق بإدارة القرى
والبلديات وفق أحكام قانون إدارة القرى وقانون املخاتير
في املدن وقانون البلديات وبوجه عام مختلف الوظائف
واملهام املنوطة به مبوجب القوانني واألنظمة املرعية.
املادة ( )84املتابعة
على مفتشي الدوائر وموظفيها اللذين يفدون إلى القضاء
مبهمات رسمية أن يتصلوا مبدير القضاء قبل مباشرتهم
العمل وأن يطلعوه على مهمتهم.
املادة ( )85مدير الناحية واختصاصه
الناحية وحدة إدارية تابعة للمحافظة أو اللواء أو القضاء.
املادة ( )86ممثل السلطات التنفيذية
أ-

مدير الناحية هو ممثل السلطات التنفيذية ورئيس
اإلدارة العامة وهو أكبر موظف في ناحيته وعليه
أن يؤمن نشر القوانني واألنظمة فيها وأن ميارس
اإلختصاصات والسلطات التي تخوله إياها القوانني
واألنظمة املرعية وعلى أي موظف من موظفي الدولة
يذهب مبهمة أو تفتيش إلى ناحية ما أن يتصل
مبديرها.
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ب -يخابر مدير الناحية املرجع اإلداري املرتبط به مباشرة
فيما يتعلق بشؤون الناحية وينفذ األوامر التي يتلقاها
منه.
املادة ( )87مغادرة العمل بإذن
ال يجوز ملديري النواحي مغادرة مناطق عملهم إال بعد
االستئذان من املرجع اإلداري املرتبطني به مباشرة وال
يجوز ملوظفي الناحية مغادرة مراكزهم إال بعلم املدير.
املادة ( )88تنفيذ األوامر
على موظفي الناحية باستثناء القضاء تنفيذ األوامر التي
تصدر عن املدير فيما يتعلق بتأمني املصلحة العامة وفقا ً
للقوانني واألنظمة املرعية وله حق مراقبة دوام موظفي
الناحية واقتراح العقوبات بحق املخالفني ملرجعه.
املادة ( )89اإلستماع إلى الشكاوي
يستمع مدير الناحية إلى طلبات األهلني وشكاواهم ويقوم
بإجراء املقتضى بشأنها.
املادة ( )90وظيفة الضابطة العدلية

اإلداري املختص بكل املعلومات التي ترد إليه ويساعد
مأموري املالية في جباية الضرائب.
املادة ( )94الدعوة إلى اإلجتماع
يدعو املدير مرة واحدة في الشهر مخاتير القرى إلى اجتماع
يعقده برئاسته لدرس املسائل املتعلقة بالناحية ال سيما ما
كان متعلقا ً منها بتقدمي القرى صحيا واجتماعيا ويرسل
تقارير عن ذلك بنفسه مشفوعة بإقتراحاته وعلى املدير مرة
كل ستة أشهر على األقل أن يدعو إلى هذا اإلجتماع طبيب
الناحية ورئيس املخفر ومأمور الزراعة ومدير املدرسة
ومعلميها وعليهم أن ال يتخلفوا عن هذه اإلجتماعات.
املادة ( )95اجلوالت التفتيشية
على املدير أن يقوم بجوالت تفتيشية في ناحيته لإلشراف
على شؤونها ويقدم إلى السلطات التابع لها تقريرا ً عن
نتيجة جوالته مع بيان رأيه.
املادة ( )96إصدار تشريعات ثانوية
يجوز لوزير الداخلية إصدار تعليمات بني احلني واآلخر
لتنفيذ أحكام هذا النظام.

يقوم مدير الناحية بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق
باجلرائم املشهودة وفقا ً ألحكام قانون أصول احملاكمات
اجلزائية ويأمر بالتحقيقات في اجلرائم غير املشهودة عند
االقتضاء.

يلغى كل حكم من أحكام أي نظام سابق إلى املدى الذي
يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

املادة ( )91مسؤولية حفظ النظام واألمن

املادة ( )98التنفيذ

مدير الناحية مسؤول عن حفظ النظام واألمن والصحة
العامة في الناحية وتكون قوى األمن العام املوجودة في
ناحيته حتت إمرته وهي مكلفة بتنفيذ األوامر اإلدارية التي
يوجهها إليها حتت طائلة العقوبات املنصوص عنها في
القوانني النافذة.

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام.

املادة ( )92املراقبة والتفتيش
يقوم مدير الناحية مبراقبة القرى الكائنة في الناحية
وتفتيشها وفقا ً ألحكام القانون.
املادة ( )93املراقبة والتحري
يراقب املدير مخاتير القرى ويتحرى األرض اململوكة وسائر
أراضي أمالك الدولة واألمالك العامة ويبعث إلى املرجع
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املادة ( )97اإللغاء

1965/12/20
احلسني بن طالل

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني

التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية
 -1القوانني
قانـون التحكيـم رقم ( )3لسنة 2000
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

هيئة التحكيم :شخص أو أكثر يتولى مهمة الفصل في
النزاع.

بعد اإلطالع على قانـــون التحكيم لسنة  1926وتعديالته
املعمول به في محافظات غزة،

املــرج ــح :احملكم الذي يتولى إصدار قرار التحكيم عند
تعذر حتقق األغلبية.

وعلى قانون قرارات التحكيم األجنبية لسنة 1930
وتعديالته املعمول به في محافظات غزة

اخل ـب ـيــر :شخص مؤهل في مجال معني ميكن اإلستعانة
به لتحديد مسائل فنية تتعلق مبجال عمله ،يصعب على
غيره القيام بها.

وعلى أصول التحكيم لسنة  1935املعمول به في محافظات
غزة،
وعلى القانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم ( )8لسنة
1952املعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون التحكيم رقم ( )18لسنة  1953وتعديالته
املعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون محاكم االراضي الصادر في  8نيسان 1921م
وال سيما املادة ( )8منه املعمول به في محافظات غزة،
وبعد إقرار املجلس التشريعي في جلسته املنعقدة بتاريخ
2000/2/3م،
أصدرنا القانون التالي:
الفصل األول :تعاريـف وأحكام عامة

احملكمة املختصة :احملكمة املختصة أصالً بنظر النزاع
املعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً ،فإن
كان التحكيم دوليا ً ويجري في فلسطني:فهي محكمة
البداية التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها املكاني،
وإن كان التحكيم أجنبيا ً فاحملكمة املختصة في تسجيل
قرار التحكيم وتنفيذه هي محكمة البداية في القدس
عاصمة دولة فلسطني أو في املقر املؤقت في غزة.
مادة ()2
مع مراعاة أحكام املادة ( )4من هذا القانون تسري أحكام هذا
القانون على كل حتكيم بني أشخاص طبيعيني أو اعتباريني
يتمتعون باألهلية القانونية للتصرف باحلقوق أيا ً كانت
طبيعة العالقة القانونية التي يدور حولها النزاع ،مع مراعاة
اإلتفاقيات الدولية التي تكون فلسطني طرفا ً فيها.

املادة ()1

مادة ()3

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات
التالية املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
خالف ذلك:

لغايات هذا القانون يكون التحكيم:

التــحكـيـم :وسيلة لفض نزاع قائم بني أطرافه وذلك بطرح
موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه.
احمل ـكــم :الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة التحكيم.

اوالً :محليا ً إذا لم يتعلق بالتجارة الدولية وكان يجري في
فلسطني.
ثانياً :دوليا ً إذا كان موضوعه نزاعا ً يتعلق مبسألة من املسائل
اإلقتصادية أو التجارية أو املدنية وذلك في األحوال اآلتية:
 -1إذا كانت املراكز الرئيسية ألطراف التحكيم تقع في
دول مختلفة وقت إبرام اتفاق التحكيم ،فإذا كان ألحد
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األطراف أكثر من مركز أعمال فالعبرة باملركز األكثر
ارتباطا ً باتفاق التحكيم ،أما إذا لم يكن ألحد األطراف
مركز أعمال فالعبرة مبحل إقامته املعتاد.

 -3يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ً إذا تضمنه محرر وقعه
الطرفان أو تضمنه ما تباداله من رسائل أو برقيات أو
غيرها من وسائل االتصال املكتوبة.

 -2إذا كان موضوع النزاع الذي يشمل اتفاق التحكيم
مرتبطا ً بأكثر من دولة.

 -4إذا مت اإلتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب أن
يتضمن اإلتفاق موضوع النزاع وإال كان باطالً.

 -3إذا كان املركز الرئيس ألعمال كل طرف من أطراف
التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم
وكان أحد األماكن اآلتية يقع في دولة اخرى:

 -5يعتبر شرط التحكيم اتفاقا ً مستقالً وال يتأثر ببطالن
العقد أو فسخه أو انتهائه.

مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو
أشار الى كيفية تعيينه.

أ-

ب -مكان تنفيذ جانب جوهري من اإللتزامات الناشئة
عن العالقة التجارية أو التعاقدية األطراف.
ج -املكان األكثر ارتباطا ً مبوضوع النزاع.
ثالثاً:

أجنبيا ً أذا جرى خارج فلسطني.

رابعاً :خاصا ً إذا لم تقم بتنظيمه مؤسسة مختصة
بالتحكيم.
خامساً :مؤسسيا ً إذا مت من خالل مؤسسة مختصة بتنظيم
التحكيم واإلشراف عليه سواء كانت داخل فلسطني أو
خارجها.
مادة ()4
ال تخضع ألحكام هذا القانون املسائل اآلتية:
 -1املسائل املتعلقة بالنظام العام في فلسطني.
 -2املسائل التي ال يجوز فيها الصلح قانونياً.
 -3املنازعات املتعلقة باألحول الشخصية.

 -6ال يجوز العدول عن اتفاق التحكيم إال بأتفاق األطراف
أو بقرار من احملكمة املختصة.
مادة ()6
ال ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد أطرافه إال إذا تعلق النزاع
بشخص املتوفى.
مادة ()7
 -1إذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ إجراء قانوني
أمام أية محكمة ضد الطرف اآلخر بشأن أمر مت
اإلتفاق على إحالته إلى التحكيم ،فيجوز للطرف اآلخر
قبل الدخول في أساس الدعوى أن يطلب من احملكمة
وقف ذلك اإلجراء وعلى احملكمة أن تصدر قرارا ً بذلك
إذا اقتنعت بصحة التحكيم.
 -2ال يحول رفع الدعوى املشار إليها في الفقرة السابعة
دون البدء في إجراءات التحكيم واإلستمرار فيه أو
إصدار قرار التحكيم.
الفصل الثالث :هيئة التحكي ــم
مادة ()8

الفصل الثاني :اتفــاق التحكيــم

 -1تشكل هيئة التحكيم باتفاق األطراف من محكم أو
اكثر.

مادة ()5

 -2إذا لم يتفق التحكيم على تشكيل هيئة يختار كل طرف
محكماً ،ويختار احملكمون مرجحا ً إال إذا أتفق األطراف
على خالف ذلك.

 -1اتفاق التحكيم هو اتفاق بني طرفني أو أكثر يقضي
بإحالة كل أو بعض املنازعات التي نشأت أو قد تنشأ
بشأن عالقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير
تعاقدية ،ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة
شرط حتكيم وارد في عقد أو اتفاق منفصل.
 -2يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً.
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مادة ()9
يجب أن يكون احملك ْم أهالً للتصرفات القانونية ،ومتمتعا ً
بحقوقه املدنية غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة
بالشرف أو األمانة أو مفلسا ً ما لم يرد إليه اعتباره.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
مادة ()10

مادة ()13

مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا عني اتفاق التحكيم
مؤسسة حتكيم فإنه يتم في إطار قواعدها تنظم إجراءات
التحكيم مبا في ذلك صالحية تعيني هيئة التحكيم واإلشراف
عليها وحتديد النفقات الالزمة وكيفية توزيعها على األطراف
والبت في طلب رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.

 -1ال يجوز طلب رد احملكم إال إذا وجدت ظروف تثير
شكوكا ً لها ما يبررها حول حيدته أو استقالله ،وال
يجوز ألي من أطراف التحكيم رد محكم عينه واشترك
في تعيينه إال ألسباب اكتشفها بعد أن مت تعيني هذا
احملكم.

مادة ()11

 -2مع مراعاة ما تضمنته الفقرة ( )1أعاله ال يجوز تقدمي
طلب رد هيئة التحكيم أو تنحيتها بعد اختتام بينات
األطراف.

 -1بنا ًء على طلب األطراف أو هيئة التحكيم تعني احملكمة
املختصة محكما ً أو مرجحا ً من ضمن قائمة احملكمني
املعتمدين من وزارة العدل وذلك في احلاالت اآلتية:
أ-

إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة النزاع إلى
محكم واحد ولم يتفق األطراف على تسمية ذلك
احملكم.

ب -إذا كان لكل طرف احلق في تعيني محكم من قبله
ولم يقم بذلك.
ج -إذا لم يقبل احملكم مهمته كتابة خالل خمسة
عشر يوما ً من تاريخ عمله باختياره محكماً.
د -إذا اعتذر احملكم أو أحد األطراف في التحكيم
املتعدد عن القيام بالتحكيم أو أصبح غير أهل
لذلك أو غير قادر عليه ولم يعيني األطراف ذلك
الطرف خلفا ً له.
هـ -إذا كان على احملكمني تعيني مرجح ولم يتفقوا.
و -إذا رفض أو اعتذر املرجح عن القيام بالتحكيم،
ولم يتضمن اتفاق التحكيم كيفية تعيني خلف له
ولم يتفق األطراف على تعيني ذلك اخللف.
 -2تصدر احملكمة قرارها بالتعيني خالل خمسة عشر
يوما ً من تاريخ تبليغ الطرف اآلخر بنسخة الطلب،
ويكون القرار غير قابل للطعن.
مادة ()12
 -1يثبت قبول احملكم ملهمته كتابة أو بتوقيعه على اتفاق
التحكيم ،ويجب عليه أن يفصح عند قبوله مهمة
التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول
استقالليته أو حيدته.
 -2ال يجوز للمحكم بدون عذر أن يتخلى عن إجراء
التحكيم بعد قبوله مهمته.

مادة ()14
 -1إذا نشأ لدى أحد أطراف النزاع سبب لطلب رد هيئة
التحكيم أو أي من أعضائها فعليه أن يتقدم بطلب رد
كتابيا ً خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ العلم إلى
مؤسسة التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسياً.
 -2إذا رفض طلب الرد يحق لطالبه الطعن في القرار أمام
احملكمة املختصة خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ
صدوره ويكون قرار احملكمة غير قابل للطعن.
 -3يترتب على تقدمي طلب الرد أو على الطعن فيه أمام
احملكمة وقف إجراءات التحكيم حلني الفصل في
الطعن.
مادة ()15
 -1إذا انتهت مهمة احملكم بوفاته أو برده أو تنحيه أو ألي
سبب آخر وجب تعيني خلف له بذات الطريقة التي مت
فيها تعيني احملكم األول ،أو طبقا ً لإلجراءات املنصوص
عليها في املادة ( )11من هذا القانون.
 -2توقف إجراءات التحكيم حلني تعيني محكم جديد.
مادة ()16
تختص هيئة التحكيم بالفصل في األمور التالية:
 -1املسائل املتعلقة باإلختصاص.
 -2املسائل املتعلقة باتفاق التحكيم.
 -3الطلبات املتعلقة برد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.
 -4الدفوع املتعلقة بالتحكيم املعروض أمامها.

33

دليل التشريعات السارية في فلسطني
مادة ()17
يحق لهيئة التحكيم اإلستعانة برأي احملكمة املختصة في أية
نقطة قانونية تنشأ خالل نظر النزاع.
مادة ()18
يجوز لألطراف اإلتفاق على القواعد اإلجرائية الواجب اتباعها
من قبل هيئة التحكيم ،فإن لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم
تطبيق اإلجراءات املعمول بها في مكان إجراء التحكيم.
مادة ()19
 -1يجوز لألطراف في التحكيم الدولي اإلتفاق على
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ،فإن لم
يتفقوا تطبق هيئة التحكيم القانون الفلسطيني.
 -2إذا كان التحكيم دوليا ً ويجري في فلسطني ولم يتفق
األطراف على القانون الواجب التطبيق فتطبق القواعد
املوضوعية التي تشير إليها قواعد تنازع القوانني في
القانون الفلسطيني مع عدم تطبيق قواعد اإلحالة إال
إذا أدت إلى تطبيق أحكام القانون الفلسطيني ،وفي
جميع األحوال تراعي هيئة التحكيم األعراف املطبقة
على العالقة بني أطراف النزاع.
الفصل الرابع :إجراءات التحكيم
مادة ()20
تباشر هيئة التحكيم عملها فور إحالة النزاع إليها بعد قبولها
مهمة التحكيم بني األطرف.
مادة ()21
إذا لم يتفق أطراف التحكيم على مكان إجرائه فإنه ُيجرى في
املكان الذي حتدده هيئة التحكيم مع مراعاة ظروف النزاع
ومالءمة املكان ألطرافه ،ويجوز لهيئة التحكيم عقد جلسة أو
اكثر في أي مكان تراه مناسباً.
مادة ()22
 -1يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق األطراف على
خالف ذلك ،ولهيئة التحكيم في حالة تعدد لغات
أطراف النزاع أن حتدد اللغة أو اللغات التي تعتمدها.
 -2لهيئة التحكيم أن تكلف أي طرف تقدمي الوثائق املكتوية
مترجمة الى اللغة أو اللغات املعتمدة أمامها.
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 -3لهيئة التحكيم اإلستعانة مبترجم مرخص عند تعدد
لغات أطراف النزاع.
مادة ()23
 -1يجب على املدعي خالل املدة التي حتددها هيئة التحكيم
أن يرسل إلى املدعى عليه وهيئة التحكيم بيانا ً خطيا ً
شامالً إدعاءاته وحتديد املسائل محل النزاع وطلباته
مرفقا ً به نسخا ً عن املستندات التي يستند إليها.
 -2أ -يجب على املدعى عليه خالل ثالثني يوما ً من
تاريخ استالمه بيان املدعى ومشتمالته أن
يتقدم مبذكرة جوابية وافية مرفقا ً معها نسخا ً
عن املستندات التي يستند إليها ويرسل نسخا ً
من املذكرة إلى املدعي وهيئة التحكيم.
ب -يجوز لهيئة التحكيم متديد املدة املذكورة في
الفقرة (أ) أعاله وفق ما تراه مناسباً.
 -3يحق لهيئة التحكيم في أي مرحلة أن تطلب من األطراف
تقدمي املستندات املبرزة أمامها إال إذا اتفق أطراف
التحكيم على اإلكتفاء بصور عن تلك املستندات.
مادة ()24
حتدد هيئة التحكيم موعدا ً حلضور األطراف وتبلغهم بذلك
قبل التاريخ احملدد بوقت كاف ،وتستمع لألطراف ،ويجوز
لها اإلكتفاء بتقدمي املذكرات والوثائق إذا اتفق األطراف على
ذلك.
مادة ()25
يجري تبليغ األوراق الى املطلوب تبليغه شخصيا ً أو في
مقر عمله أو محل إقامته املعتاد أو عنوانه البريدي احملدد
في اتفاق التحكيم أو في العقد املنظم للعالقة التي يتناولها
التحكيم ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك.
مادة ()26
 -1إذا لم يقدم املدعي دون عذر مقبول بيانا ً خطيا ً وفقا ً
للفقرة ( )1من املادة ( )23من هذا القانون يجب على
هيئة التحكيم بناء على طلب املدعى عليه أن تقرر رد
إدعاء املدعي.
 -2إذا لم يقدم املدعى عليه عذر مقبول مذكرته اجلوابية
وفقا ً للفقرة ( )2من املادة ( )23املذكورة أعاله فيجب
على هيئة التحكيم بناء على طلب املدعي ان تستمر في

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
إجراءاتها دون أن يعتبر ذلك إقرارا ً من املدعى عليه
بادعاء املدعي ،وحينئذ لهيئة التحكيم أن تصدر قرارها
غيابيا ً استنادا ً إلى عناصر اإلثبات املقدمة أمامها.

 -2توقف أجراءات التحكيم حلني الفصل في الطعن
بالتزوير إذا أثبت الطاعن أنه تقدم بادعائه إلى اجلهات
املختصة خالل أسبوع من تاريخ تكليفه بذلك.

مادة ()27

مادة ()33

تستمع هيئة التحكيم إلى بينات األطراف وتدون وقائع كل
جلسة في محضر توقعه حسب األصول وتسلم نسخة منه
إلى كل طرف بناء على طلبه.

يجوز لهيئة التحكيم أثناء نظر النزاع أن تصدر أمرا ً باتخاذ
أيه إجراءات حتفظية أو مستعجلة تراها مناسبة بحق أحد
أطراف التحكيم إذا نص اتفاق التحكيم على ذلك ويكون لهذا
األمر قوة األمر الصادر عن احملكمة املختصة ،ويجري تنفيذه
بذات الطريق الذي تنفذ به األحكام والقرارات.

مادة ()28
 -1يحق لهيئة التحكيم بناء على طلبها أو طلب أي طرف
من أطرف التحكيم أن تدعو أي شاهد للحضور
للشهادة أو إلبراز أي مستند.
 -2يحق لهيئة التحكيم إذا رفض الشاهد املثول أمام هيئة
التحكيم أن تطلب من احملكمة املختصة إصدار أمر
بتأمني حضوره في التاريخ احملدد للطلب.
مادة ()29
يحق لهيئة التحكيم أن تطلب من احملكمة املختصة إصدار
قرار باإلنابة في سماع أقوال شاهد يقيم خارج دائرة
اختصاص احملكمة وكان يتعذر مثول هذا الشاهد أمامها.
مادة ()30
يحق لهيئة التحكيم بنا ًء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء
نفسها تعيني خبير أو أكثر بشأن مسألة حتددها ،وعلى
كل طرف أن يقدم إلى اخلبير كل ما لديه من معلومات أو
مستندات متعلقة بهذه املسألة.
مادة ()31
 -1ترسل هيئة التحكيم نسخة من تقرير اخلبير إلى كل
طرف مع إتاحة الفرصة ملناقشة اخلبير أمام هيئة
التحكيم في جلسة حتددها لهذا الغرض.
 -2يجوز لكل طرف أن يقدم خبيرا ً أو أكثر من طرفه إلبداء
الرأي في املسائل التي تناولها تقرير اخلبير الذي عينته
هيئة التحكيم.
مادة ()32
 -1إذا طعن أمام هيئة التحكيم بالتزوير في مستند
جوهري ومرتبط مبوضوع النزاع فيكلف الطرف
الطاعن بإثبات طعنه أمام اجلهات املختصة.

مادة ()34
يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر إلزام األطراف إيداع أي مبلغ
تراه مناسبا ً لتغطية املصاريف التي قد تنشأ عن التحكيم
شريطة أن ينص اتفاق التحكيم صراحة على قبول هذا
املبدأ ،فإذا لم يقم األطراف أو أي منهم بدفع املبلغ يحق لهيئة
التحكيم الطلب من احملكمة املختصة إصدار أمر بذلك.
الفصل اخلامس :قرار التحكيم و الطعن فيه
مادة ()35
 -1لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه
أو استكمالها خالل إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة
التحكيم عدم قبول ذلك منعا ً من تعطيل الفصل في
النزاع.
 -2بعد اختتام بينات األطراف تصدر هيئة التحكيم قرارا ً
بحجز القضية للحكم مع السماح لألطراف بتقدمي
مذكرات ختامية ملن يرغب منهم خالل املدة التي
حتددها الهيئة.
مادة ()36
يحق ألطراف النزاع تفويض هيئة التحكيم بإجراء الصلح
بينهم وفقا ً لقواعد العدالة ،ويجوز لهيئة التحكيم أن تعرض
بنا ًء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسها تسوية ودية
للنزاع.
مادة ()37
إذا اتفق األطراف قبل صدور قرار التحكيم على تسوية النزاع
فعندئذ على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا ً باملصادقة على
التسوية بالشروط املتفق عليها واعتبارها قرارا ً صادرا ً عنها.
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مادة ()42

مادة ()38
 -1أ-

على هيئة التحكيم إصدار القرار املهني للخصومة
خالل امليعاد الذي اتفق عليه الطرفني.

ب -ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ،يجب أن
يصدر القرار خالل اثني عشر شهرا ً من تاريخ
إجراءات التحكيم ،وفي جميع األحوال يجوز أن
تقرر هيئة التحكيم مد امليعاد ملدة ال تزيد على
ستة اشهر.
 -2إذا لم يصدر قرار التحكيم خالل امليعاد املشار إليه في
الفقرة ( )1أعاله جاز ألي من طرفي التحكيم أن يطلب
من احملكمة املختصة أن تصدر أمرا ً لتحديد ميعاد
إضافي أو إلنهاء إجراءات التحكيم ،ويكون ألي من
الطرفني عندئذ رفع دعوى الى احملكمة املختصة.
 -3تصدر هيئة التحكيم قرارها الفاصل في موضوع
النزاع خالل ثالثة أشهر من تاريخ حجز القضية
للحكم ،ويجوز للهيئة متديد هذه املدة إذا دعت
الضرورة إلى ذلك.
 -4يصدر قرار التحكيم باإلجماع أو بأكثرية اآلراء بعد
املداولة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من
محكم واحد ،أو بقرار من املرجح عند تعذر احلصول
على األكثرية.
مادة ()39
 -1يجب أن يشتمل قرار التحكيم على ملخص التفاق
التحكيم وأطرافه وموضوعه والبينات املستمعة
واملبرزة والطلبات وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ
ومكان صدوره وتوقيع هيئة التحكيم.
 -2تض َمن هيئة التحكيم قرارها كل ما يتعلق بالرسوم
واملصاريف واألتعاب الناجمة عن التحكيم وكيفية دفعها.
مادة ()40
تصدر هيئة التحكيم قرارها بحضور األطراف ،فإذا تغيب
أحدهم أو أكثر عن حضور جلسة النطق بالقرار على الرغم
من تبليغه بذلك ،تصدر قرارها في تلك اجللسة وتقوم
بتبليغه للطرف الغائب ويعتبر القرار مبثابة احلضوري في
مواجهته ،ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك.
مادة ()41
مبا ال يتعارض مع أحكام القانون ال يجوز نشر قرار التحكيم
أو جزء منه إال مبوافقة أطراف التحكيم أو احملكمة املختصة.
36

 -1يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب
من أحد األطراف شريطة أن يقدم خالل ثالثني يوما ً من
تاريخ تبليغه قرار التحكيم أو إعالن الطرف اآلخر أن
تصحح ما يكون قد وقع في قرارها من أخطاء حسابية
أو كتابية أو أية أخطاء مادية ،ويجري هذا التصحيح
على نسخة القرار األصلية ويوقع عليها بواسطة هيئة
التحكيم.
 -2يجب إجراء التصحيح خالل ثالثني يوما ً من تاريخ
صدور احلكم إذا كان التصحيح من تلقاء ذات الهيئة،
وخالل ثالثني يوما ً من تاريخ طلب التصحيح إذا كان
التصحيح بنا ًء على طلب أحد األطراف.
 -3يجوز لهيئة التحكيم بنا ًء على طلب يتقدم به أحد
األطراف خالل ثالثني يوما ً من تاريخ تبليغه قرار
التحكيم وبشرط إعالن الطرف اآلخر تفسير نقطة
معينة وردت في قرار التحكيم أو جزء منه ،فإذا
اقتنعت هيئة التحكيم بطلب التفسير تصدر قرارها
خالل ثالثني يوما ً من تاريخ تسلم الطلب ،ويعتبر قرار
التفسير متمما ً لقرار التحكيم الذي يفسره وتسري
عليه أحكامه.
 -4عند تعذر اجتماع هيئة التحكيم بسبب وفاة احملكم
أو إصابته مبرض يعيقه عن أداء مهمته حتل احملكمة
املختصة محل هيئة التحكيم ،إال إذا اتفق صراحة على
خالف ذلك.
مادة ()43
يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم
لدى احملكمة املختصة بنا ًء على أحد األسباب اآلتية:

 -1إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقدا ً األهلية أو ناقصها
وفقا ً للقانون الذي يحكم أهليته ما لم يكن ممثالً متثيالً
قانونيا ً صحيحاً.
 -2إذا كان قد أصاب هيئة التحكيم أو أحد أعضائها عارض
من عوارض األهلية قبل صدور قرار التحكيم.
 -3مخالفته للنظام العام في فلسطني.
 -4بطالن اتفاق التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته.
 -5إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم أو مخالفتها
ملا اتفق عليه األطراف من تطبيق قواعد قانونية على
موضوع النزاع أو خروجها عن اتفاق التحكيم أو
موضوعه.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
 -6إذا وقع بطالن في قرار التحكيم أو كانت إجراءاته
باطلة بطالنا ً أثر في احلكم.
 -7إذا استحصل على قرار التحكيم بطريق الغش أو
اخلداع ما لم يكن قد مت تنفيذ القرار قبل اكتشاف
الغش أو اخلداع.
مادة ()44
 -1يقدم طلب في قرار التحكيم إلى احملكمة املختصة
خالل ثالثني يوما ً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار
التحكيم إن كان وجاهيا ً و إال فمن اليوم التالي لتاريخ
تبليغه.
 -2إذا بني الطعن في قرار التحكيم على الفقرة السابعة
من املادة ( )43من هذا القانون فيبدأ ميعاد الطعن من
تاريخ اكتشاف الغش أو اخلداع.
مادة ()45
 -1إذا انقضت املدة املنصوص عليها في املادة ()44
من هذا القانون دون الطعن في قرار التحكيم تصدر
احملكمة املختصة بناء على طلب أحد األطراف قرارا
بتصديقه وإكسابه الصيغة التنفيذية ،ويكون قرار
احملكمة نهائياً ،وينفذ بالطريقة التي تنفذ بها قرارات
احملاكم.
 -2إذا قضت احملكمة املختصة برفض طلب الطعن فإنها
تقرر صحته وإكسابه الصيغة التنفيذية.

مادة ()48
مع مراعاة اإلتفاقيات الدولية التي تكون فلسطني طرفا ً فيها
والقوانني املعمول بها في فلسطني ،يجوز للمحكمة املختصة
ولو من تلقاء نفسها رفض تنفيذ قرار حتكيم أجنبي في
إحدى احلالتني التاليتني:
 -1إذا كان القرار مخالفا ً للنظام العام في فلسطني.
 -2إذا كان القرار ال يتفق واملعاهدات واإلتفاقيات الدولية
املعمول بها في فلسطني.
مادة ()49
يجوز للمحكوم عليه في قرار حتكيم أجنبي أن يطلب من
احملكمة املختصة األمر بعدم تنفيذ قرار التحكيم استنادا ً إلى
أحد األسباب اآلتية:
 -1إذا أثبت للمحكمة توافر سبب من األسباب الواردة في
املادة ( )43من هذا القانون.
 -2إذا أثبت أن القرار قد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى
احملاكم في البلد الذي صدر فيه.
 -3إذا اثبت احملكوم عليه أن القرار املراد تنفيذه قد
استؤنف في البلد الذي صدر فيه ولم يفصل فيه بعد
فعلى احملكمة املختصة وقف التسجيل حلني البت في
االستئناف.
 -4إذا كانت إحدى محاكم فلسطني قد أصدرت حكما ً
يناقض ذلك القرار في دعوى أقيمت بني ذات الفرقاء
وتناول احلكم نفس املوضوع والوقائع.

 -3إذا قضت احملكمة املختصة بفسخ قرار التحكيم يجوز
لها إذا رأت ذلك مالئما أن تعيد النزاع إلى هيئة التحكيم
إلعادة النظر في النقاط التي حتددها احملكمة.

مادة ()50

مادة ()46

يجب على طالب األمر بتنفيذ قرار التحكيم األجنبي أن يبرر
للمحكمة املختصة ما يلي:

مع مراعاة أحكام املادة ( )44من هذا القانون بشأن املواعيد
تسري على استئناف احلكم الصادر من احملكمة املختصة
قواعد وإجراءات اإلستئناف املعمول بها أمام احملكمة
املستأنف إليها.
مادة ()47
يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه من احملكمة املختصة القوة
واملفعول التي لقرارات احملاكم ويتم تنفيذه بالصورة التي
ينفذ فيها أي حكم أو قرار صادر عن محكمة وفقا ً لألصول
املرعية.

 -1قرار التحكيم األجنبي مصدقا ً عليه من املعتمد
السياسي أوالقنصلي الفلسطيني في ذلك البلد إن
وجد.
 -2أن يكون القرار مترجما ً إلى اللغة العربية من مترجم
قانوني معتمد لدى جهات اإلختصاص ومصدق على
صحة توقيع املترجم من املعتمد السياسي أو القنصلي
للدولة التي ينتمي إليها طالب التسجيل ،أو أن يكون
القرار مترجما ً بعد حلف اليمني من مترجم قانوني
فلسطيني.
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مادة ()51

صدر مبدينة غزة بتاريخ  2000/4/5ميالديـــــة

يجري تبليغ احملكوم عليه نسخة من األمر بالتنفيذ ومرفقاته
حسب األصول.

املوافق  /1محرم 1421 /هجرية

مادة ()52
يجوز للمحكوم عليه متى تبلغ األمر بالتنفيذ وفقا ً لألصول
أن يقدم رده إلى احملكمة خالل ثالثني يوما ً من تاريخ تبليغه
ويبلغ احملكوم له نسخة عن هذا الرد حسب األصول.
مادة ()53
يكون قرار احملكمة املختصة باألمر بتنفيذ قرار التحكيم
األجنبي أو رفضه قابالً للطعن باإلستئناف خالل ثالثني
يوما ً من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان وجاهيا وإال
من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إن كان غيابيا.
الفصل السادس :أحكام ختامية
مادة ()54
يصدر وزير العدل القرارات والتعليمات واألنظمة اخلاصة
بقوائم احملكمني املعتمدين املشار إليها في املادة ( )11من
هذا القانون.
مادة ()55
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون في مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ
نشره.
مادة ()56
تسري أحكام هذا القانون على كل حتكيم قائم عند نفاذه ولم
يكن قد حجز للحكم فيه.
مادة ()57
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ()58
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
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ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني

قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة 2004
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل،
وعلى قانون هيئة الرقابة العامة رقم  17لسنة ،1995
وعلى القرار رقم  22لسنة  1994بإنشاء هيئة الرقابة
العامة،
وعلى القرار رقم  301لسنة  1995بتعيني رئيس لهيئة
الرقابة العامة،
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ
2004/4/14م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول :تعريفات وأحكام عامة
مادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلتية
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك:
السلطة الوطنية:
السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية:
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء:
مجلس وزراء السلطة الوطنية.
املجلس التشريعي:
املجلس التشريعي الفلسطيني.

األغلبية املطلقة للمجلس:
أكثرية (نصف  +واحد) لكل عدد أعضاء املجلس
التشريعي.
الديوان:
ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
رئيس الديوان:
رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
نائب رئيس الديوان:
نائب رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
املدير العام:
مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
مادة ()2
ينشأ مبقتضى أحكام هذا القانون ديوان عام يسمى
“ديوان الرقابة املالية واإلدارية” يكون له موازنة خاصة
ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية ويتمتع بالشخصية
اإلعتبارية املستقلة ويتمتع باألهلية القانونية الكاملة ملباشرة
كافة األعمال والنشاطات التي تكفل حتقيق املهام التي قام
من أجلها.
مادة ()3
يقصد بالرقابة ،اإلجراءات واألعمال الرقابية التي
تستهدف:
 -1ضمان سالمة النشاط املالي وحسن استخدام املال
العام في األغراض التي خصص من أجلها.
 -2التفتيش اإلداري لضمان كفاءة األداء ،وحسن
استخدام السلطة والكشف عن االنحراف أينما وجد.
 -3مدى انسجام ومطابقة النشاط املالي واإلداري للقوانني
واألنظمة واللوائح والقرارات النافذة.
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 -4ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في األداء العام
وتعزيز املصداقية والثقة بالسياسات املالية واإلدارية
واالقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ()4
 -1يعني رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية
بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد املصادقة
على تعيينه باألغلبية املطلقة للمجلس التشريعي.
 -2يعني نائب رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء
بتنسيب من رئيس الديوان.
 -3يعني املدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من
رئيس الديوان.
 -4يعني رئيس الديوان عددا كافيا من املوظفني لتمكني
الديوان من القيام مبهامه.
مادة ()5
يقدم رئيس السلطة الوطنية بديال عن رئيس الديوان خالل
مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ رفض املجلس التشريعي
املصادقة على املرشح ملنصب رئيس الديوان.
مادة ()6
يشترط فيمن يعني رئيسا للديوان أو نائبا لرئيس الديوان
ما يلي:
 -1أن يكون فلسطينيا.
 -2أن يكون من ذوي الكفاءة واإلختصاص.
 -3من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
 -4أال يقل عمره عن أربعني سنة.
 -5أال يكون قد أدين من محكمة مختصة بأية جناية أو
جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو جرمية من جرائم
األموال.
مادة ()7
يكون الديوان مسؤوال أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام
املجلس التشريعي ،ويتولى املهام والصالحيات املناطة به
وفقا ألحكام القانون.
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مادة ()8
يقدم رئيس الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية واملجلس
التشريعي ومجلس الوزراء تقريرا سنويا أو عند الطلب عن
أعماله ومالحظاته وعليه أن يزود رئيس السلطة الوطنية
واملجلس التشريعي ومجلس الوزراء بأية بيانات أو
معلومات أو دراسات أو أبحاث يطلبونها منه والقيام بأي
عمل آخر يعهد به إليه من أي منهم ،وينشر التقرير السنوي
في اجلريدة الرسمية.
مادة ()9
يكون املقر الرئيس للديوان في مدينة القدس ،وله مقران
مؤقتان في كل من مدينتي غزة ورام الله.
مادة ()10
 -1تكون مدة رئاسة الديوان سبع سنوات لفترة واحدة
غير قابلة للتجديد.
 -2ال يجوز عزل رئيس الديوان ألي سبب من األسباب إال
باألغلبية املطلقة للمجلس.
 -3يحدد الراتب واحلقوق املالية األخرى لرئيس الديوان
بقرار من رئيس السلطة الوطنية ومصادقة املجلس
التشريعي وينشر القرار في اجلريدة الرسمية.
مادة ()11
وفقا ألحكام هذا القانون يتمتع رئيس الديوان ونائبه واملدير
وموظفو الديوان باحلصانة عن كل ما يقومون به من أعمال
تتعلق بتنفيذ مهامهم.
مادة ()12
ال يجوز التدخل في أي عمل من أعمال الديوان وتلتزم جميع
اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان بالتعاون الكامل والتام
فيما يطلب الديوان منها.
()...

الفصل الثالث :إختصاصات الديوان
مادة ()23
يهدف الديوان إلى ضمان سالمة العمل واإلستقرار املالي
واإلداري في السلطة الوطنية بسلطاتها الثالث التنفيذية
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والتشريعية والقضائية وكشف أوجه اإلنحراف املالي
واإلداري كافة مبا فيها حاالت إستغالل الوظيفة العامة
والتأكد من أن األداء العام يتفق مع أحكام القوانني واألنظمة
واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وأنه
ميارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة وله في سبيل
حتقيق ذلك القيام مبا يلي وفقا ألحكام القانون:
 -1اقتراح اللوائح واألنظمة والسياسات اخلاصة بعمل
الديوان ورفعها للمجلس التشريعي إلقرارها.
 -2إعداد اخلطط والبرامج لتمكني الديوان من القيام
مبهامه.
 -3وضع البرامج والدورات اخلاصة لتأهيل املوظفني في
الديوان وتدريبهم.
 -4إعداد مشروع موازنة سنوية خاصة بالديوان ورفعها
إلى مجلس الوزراء إلقرارها ضمن املوازنة العامة
السنوية للسلطة الوطنية.
 -5التحقق من قيام أجهزة الرقابة والتفتيش واملتابعة
الداخلية في املراكز املالية كافة في السلطة الوطنية
مبمارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة ودراسة
القواعد التي تنظم أعمالها للتثبت من كفاءتها ودقتها
في حتقيق األهداف املقررة لها.
 -6مراقبة نفقات السلطة الوطنية وإيراداتها والقروض
والسلف واملخازن واملستودعات على الوجه املبني في
هذا القانون.
 -7تنفيذ السياسات اخلاصة بالرقابة والتفتيش مبا
يضمن تعزيز الشفافية واملصداقية والوضوح في
أعمال احلكومة واملؤسسات والهيئات العامة ومن في
حكمها.
 -8بحث وحتري أسباب القصور في العمل واإلنتاج
مبا في ذلك الكشف عن عيوب النظم املالية واإلدارية
والفنية التي تعرقل سير أعمال احلكومة واألجهزة
واملؤسسات العامة واقتراح وسائل تالفيها
ومعاجلتها.
 -9الكشف عن املخالفات املالية واإلدارية والقانونية التي
تقع من املوظفني أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو
بسببها.
 -10كشف وضبط املخالفات التي تقع من غير املوظفني
والتي تستهدف املساس بسالمة أداء واجبات الوظيفة
أو اخلدمة العامة.

 -11بحث الشكاوي التي يقدمها املواطنون عن املخالفات أو
اإلهمال في أداء الواجبات الوظيفية ودراسة ما تنشره
وسائل اإلعالم املختلفة من شكاوي أو حتقيقات
صحفية تتناول نواحي اإلهمال أو االستهتار أو سوء
اإلدارة أو اإلستغالل.
 -12يكون الديوان فيما يتعلق باإليرادات مسؤوال عن:
أ-

التدقيق في حتققات الضرائب والرسوم والعوائد
املختلفة للتثبت من أن تقديرها وحتققها قد متا
وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها.

ب -التدقيق في معامالت بيع األراضي والعقارات
احلكومية أو التابعة للسلطة الوطنية وإدارتها
وتأجيرها.
ت -التدقيق في حتصيالت اإليرادات على إختالف
أنواعها للتثبت من أن التحصيل قد جرى في
أوقاته املعينة وفقا للقوانني واألنظمة املعمول
بها.
 -13يكون الديوان فيما يتعلق بالنفقات مسؤوال عن:
أ-

التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها لألغراض
التي خصصت من أجلها ومن أن الصرف قد مت
وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها.

ب -التدقيق في املستندات والوثائق املقدمة تأييدا
للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها
ملا هو مثبت في القيود.
ت -التثبت من أن إصدار أوامر الصرف قد مت حسب
األصول ومن قبل اجلهات املختصة.
ث -التثبت من تنفيذ أحكام قانون تنظيم املوازنة
العامة والشؤون املالية وقانون املوازنة السنوي
ومن صحة األوامر املالية واحلواالت الصادرة
مبقتضى أحكامه.
 -14يكون الديوان فيما يتعلق بحسابات األمانات والسلف
والقروض والتسويات مسؤوال عن تدقيق جميع هذه
احلسابات للتثبت من صحة العمليات املتعلقة بها ومن
مطابقتها مع ما هو مثبت في القيود ومن أنها مؤيدة
باملستندات والوثائق الالزمة ومن إسترداد السلف
والقروض في األوقات املعينة إلستردادها مع الفوائد
املترتبة عليها للخزينة العامة.
 -15العمل على مراقبة ومراجعة القرارات اخلاصة بشؤون
املوظفني العامني فيما يتعلق بالتعيينات واملرتبات
واألجور والترقيات والعالوات واإلجازات وأية بدالت
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أخرى وما في حكمها ،والتثبت من مدى مطابقتها
للقوانني واألنظمة املعمول بها من جهة ومطابقتها
للموازنة العامة من جهة أخرى.
 -16العمل على مراجعة املنح والهبات والتبرعات املقدمة
للجهات اإلدارية وآلية صرفها والتأكد من مدى اتفاقها
مع القوانني واألنظمة املعمول بها.
 -17دراسة أية قضية أو حالة أو تقرير حتال أو يحال
إلى الديوان من رئيس السلطة الوطنية أو املجلس
التشريعي وجلانه املختصة أو مجلس الوزراء أو
الوزير املختص حسب مقتضى احلال ،مما يدخل في
نطاق مهام وصالحيات الديوان ،مبا في ذلك التحقيق
في املخالفات اإلدارية واملالية التي يرتكبها املوظفون
في اجلهات اإلدارية املختلفة.
مادة ()24
للديوان التدقيق في احلسابات والوثائق واملستندات
واللوازم في أية دائرة ،وعلى موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا
مهمته ويقدموا له كافة املعلومات التي يطلبها وله أن يلفت
نظرهم إلى ما يبدو له من مالحظات وأن يستوضح منهم عن
سبب ما يظهر له من تأخر في إجناز املعامالت.
مادة ()25
للديوان االطالع على كافة التقارير واملعلومات والبيانات
الواردة من املوظفني وعلى تقارير التحقيق في املخالفات
التي لها مساس باألمور املالية واإلدارية وله أن يطلب
تزويده بكل ما يريد االطالع عليه من معلومات وإيضاحات
من جميع الدوائر احلكومية مما له عالقة بأعمالها.

 -2تتم أعمال الرقابة املالية على الصرف وعلى نظم
الضبط الداخلي مبا يضمن إظهار وحتليل النتائج التي
تعبر عنها املراكز املالية واحلسابات اخلتامية لهذه
اجلهات بحيث تعطي صورة حقيقية لها.
مادة ()28
على الديوان تقدمي تقارير خاصة بشأن بعض املسائل ذات
األهمية التي تستوجب سرعة النظر فيها إلى كل من رئيس
السلطة الوطنية واملجلس التشريعي ومجلس الوزراء والوزير
املختص.
مادة ()29
وفقا ألحكام القانون للديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته
حق طلب أو االطالع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو
أوراق أو مستندات أو معلومات أو احلصول على صور منها
وذلك من اجلهة املوجودة فيها هذه امللفات أو البيانات أو
األوراق أو املستندات أو املعلومات مبا في ذلك اجلهات التي
تعتبر كل ذلك سري التداول وكذلك استدعاء من يرى سماع
أقوالهم.
مادة ()30
وفقا ألحكام القانون للديوان أن يطلب من جهة االختصاص
وقف املوظف عن أعمال وظيفته أو إبعاده عنها مؤقتا إذا تبني
أن وجوده على رأس عمله يضر بإجراءات التحقيق.

الفصل الرابع :اجلهات اخلاضعة لرقابة
الديوان

مادة ()26

مادة ()31

يرفع رئيس الديوان تقارير ربع سنوية أو عند الطلب
متضمنة نتيجة حترياته ودراساته وأبحاثه ومقترحاته
واملخالفات املرتكبة واملسؤولية املترتبة عليها واملالحظات
والتوصيات بشأنها إلى رئيس السلطة الوطنية واملجلس
التشريعي ومجلس الوزراء التخاذ ما يلزم بشأنها.

وفقا ألحكام هذا القانون تخضع لرقابة الديوان اجلهات
التالية:

مادة ()27
 -1تتم أعمال الرقابة في أي جهة إدارية للتحقق من مدى
تنفيذ أحكام وقواعد احملاسبة احلكومية ومدى التزام
اجلهات اإلدارية في تنفيذ املوازنة العامة للسلطة
الوطنية وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات املالية
التي جتريها.
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 -1رئاسة السلطة الوطنية واملؤسسات التابعة لها.
 -2رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
 -3املجلس التشريعي مبا في ذلك هيئاته وإداراته.
 -4السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها
وموظفوها.
 -5وزارات وأجهزة السلطة الوطنية.
 -6قوات األمن والشرطة وكافة األجهزة األمنية
والعسكرية.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
 -7الهيئات واملؤسسات العامة واألهلية والنقابات
واجلمعيات واالحتادات بجميع أنواعها ومستوياتها
ومن في حكمها.
 -8املؤسسات والشركات التي متلكها أو تساهم السلطة
الوطنية فيها أو تتلقى مساعدة منها أو من اجلهات
املانحة للسلطة الوطنية.
 -9املؤسسات والشركات التي رخص لها باستغالل أو
إدارة مرفق عام.
 -10الهيئات احمللية ومن في حكمها.
 -11فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسري أحكام هذا
القانون على اجلهات التي تتضمن القوانني أو األنظمة
أو اللوائح أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد
خاصة.
 -12ويطلق على الهيئات والدوائر والوحدات التي تسري
عليها أحكام هذا القانون “اجلهات اإلدارية”.

الفصل اخلامس :التزامات اجلهات اخلاضعة
لرقابة الديوان
مادة ()32
تقدم وزارة املالية إلى الديوان تقريرا نهاية كل ربع سنة
مفصال ومحلال لوضع املوازنة العامة ويتضمن التقرير
التطورات املالية واجتاهات حركة اإليرادات والنفقات مقارنة
مع التوقعات وكذلك تفسير االنحرافات الهامة وحتليل تدفق
النقد وتأثير هذه التطورات على الوضع املالي العام للسلطة
الوطنية .ويستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحيحية
املناسبة الستعادة التوازن املالي.
مادة ()33
تُعد وزارة املالية حسابات موحدة متهيدية للمعامالت العام
وتقدمها إلى الديوان في غضون ستة أشهر من أقفال السنة
املالية .وتبني احلسابات ضمن أشياء أخرى أرصدة االفتتاح
واإلقفال للصندوق املوحد والصناديق اخلاصة ،وتفاصيل
العمليات املالية التي متت ملواجهة العجز املالي “إن وجد”
وصافي الدين العام احمللي واألجنبي ،وتذكر احلسابات
أيضا القروض املعطاة خالل السنة وااللتزامات املرتبطة بها
والناجتة عنها.

مادة ()34
على أساس احلسابات التمهيدية املعدة مبوجب املادة ()33
تعد وزارة املالية مسودة احلساب اخلتامي وتقدمها إلى
الديوان خالل سنة من نهاية السنة املالية لدراستها ورفع
مالحظاته بشأنها إلى املجلس التشريعي.
مادة ()35
على املدققني املاليني في املراكز املالية كافة إبالغ الديوان
بجميع احلاالت التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية،
وذلك خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وقوعها.
مادة ()36
على مفوضي اإلنفاق في املراكز املالية كافة وجميع اجلهات
األخرى اخلاضعة لرقابة الديوان ،إبالغه مبا يقع في هذه
اجلهات من وقائع االختالس ،أو السرقة ،أو التبديد ،أو
اإلتالف ،أو احلريق ،أو اإلهمال ،وما في حكمها ،يوم
اكتشافها ،وعليهم أيضا أن يوافوا الديون بالقرارات
الصادرة بشأنها فور صدورها وكذلك:
أ-

موافاة الديوان بالبيانات واملؤشرات الالزمة ملتابعة
تنفيذ خطة تقومي األداء ،طبقا للنظم والنماذج التي
يعدها الديوان.

ب -الرد على مالحظات الديوان خالل شهر من تاريخ
إبالغ هذه اجلهات بها.
ج -تزويد الديوان بجميع القوانني واألنظمة واللوائح
والقرارات والتعليمات التي تصدرها هذه اجلهات.
مادة ()37
على اجلهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية تكون
السلطة الوطنية طرفا أو شريكا فيها موافاة الديوان بصورة
عن العقود واالتفاقيات واملناقصات لكل مشروع استثماري
وكذلك بأية تعديالت تطرأ عليها أثناء تنفيذ املشروع.
مادة ()38
يقوم موظفو الديوان بأعمالهم في مكاتبهم ،أو في مكاتب
اجلهات ذات العالقة ،أو في ميادين العمل ،وعلى اجلهات
اخلاضعة لرقابة الديوان تهيئة املكان الالزم لهم في مكاتبها،
عندما يطلب منها ذلك.
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مادة ()39
على اجلهات الواردة بالبندين ( )8 ،7من املادة ( )31من
هذا القانون ،عرض مالحظات الديوان على مجالس إدارتها
خالل شهر على األكثر من تاريخ إبالغها بها وعلى اجلمعيات
العمومية حال انعقادها.

الفصل السادس :املخالفات املالية واإلدارية
مادة ()40
وفقا ألحكام هذا القانون يعد مخالفة مالية ما يلي:
 -1مخالفة القواعد واإلجراءات املالية املنصوص عليها في
القوانني واألنظمة أو اللوائح النافذة ذات العالقة.
 -2مخالفة القواعد واإلجراءات واألحكام اخلاصة بتنفيذ
قانون املوازنة العامة للسلطة الوطنية.
 -3مخالفة القواعد واإلجراءات اخلاصة باملشتريات
واملبيعات وإدارة املستودعات ،مبا فيها تلك املتعلقة
بالنظم واألحكام املالية واحملاسبية السارية بهذا
الشأن.
 -4كل تصرف يترتب عليه صرف مبلغ من أموال السلطة
الوطنية بغير حق أو ضياع حق من احلقوق املالية
للسلطة الوطنية ،أو أي من اجلهات اخلاضعة لرقابة
الديوان.
 -5عدم موافاة الديوان بصورة من العقود أو االتفاقيات
أو املناقصات التي توجبها أحكام هذا القانون.
 -6عدم موافاة الديوان باحلسابات واملستندات املؤيدة لها
في املواعيد املقررة أو مبا يطلبه من أوراق أو بيانات
أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما
يكون له احلق في فحصها أو مراجعتها أو االطالع
عليها وفقا ألحكام القانون.
مادة ()41
وفقا ألحكام هذا القانون يعد مخالفة إدارية ما يلي:
 -1عدم الرد على مالحظات الديوان أو مراسالته أو التأخر
في الرد عليها دون عذر مقبول عن املواعيد املقررة في
هذا القانون ،ويعتبر في حكم عدم الرد اإلجابة بطريقة
الغرض منها املماطلة أو التسويف.
 -2إخفاء بيانات يطلبها الديوان ،أو االمتناع عن تقدميها
إليه ،أو رفض إطالعه عليها ،مهما كانت طبيعتها
وكذلك االمتناع عن تنفيذ طلب االستدعاء.
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 -3التأخير دون مبرر ،في إبالغ الديوان خالل املوعد
احملدد في هذا القانون ،مبا تتخذه اجلهة املختصة في
شأن املخالفة التي تبلغ إليها.
 -4التقصير في العمل اإلداري ،أو في إدارة املرفق العام.
 -5سوء األداء أو اإلهمال في أداء الوظيفة.
 -6مخالفة التعليمات أو القرارات ذات العالقة الصادرة
عن الديوان.
مادة ()42
 -1وفقا ألحكام القانون كل موظف يرتكب أيا من
املخالفات املالية أو اإلدارية ،أو يساهم في ارتكابها ،أو
يسهل وقوعها ،أو يتستر على مرتكبيها ،أو يقصر في
اإلبالغ عنها ،يعاقب تأديبيا ،مع عدم اإلخالل بإقامة
الدعوى اجلزائية أو املدنية وفق ألحكام القانون.
 -2تتخذ اجلهات املختصة ما يلزم من إجراءات السترداد
املبالغ التي مت صرفها دون وجه حق.
 -3إلزام املخالف برد املبالغ املختلسة ،أو التي تسبب في
ضياعها على خزينة السلطة الوطنية ،أو أي من اجلهات
األخرى اخلاضعة لرقابة الديوان.
مادة ()43
ال يعفى املوظف من العقوبة التأديبية ،استنادا إلى أمر
رئيسه ،إال إذا ثبت أن ارتكابه املخالفة كان تنفيذا ألمر كتابي
صادر إليه من رئيسه ،وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا
الرئيس كتابة إلى املخالفة ،وفي هذه احلالة تكون املسئولية
على من أصدر األمر.
مادة ()44
على جميع اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان ،إبالغ الديوان
فور اكتشافها ألية مخالفة مالية إو إدارية لديها ،أو أي حادث
من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للسلطة الوطنية ،أو
ضياع حق من حقوقها ،أو يعرض أصولها الثابتة أو املنقولة
للضياع أو التلف على أي وجه ،وذلك التخاذ االجراءات
الواجبة طبقا لهذا القانون ،ودون إخالل مبا يجب أن تتخذه
تلك اجلهات من إجراءات أخرى.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني

الفصل السابع :نظام املوظفني في الديوان
مادة ()45
يشترط فيمن يعني موظفا في الديوان ما يلي:
 -1أن يكون فلسطينيا.
 -2أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.
 -3من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
 -4أال يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جناية
أو في جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو جرمية من
جرائم األموال.
مادة ()46
ال يجوز لرئيس الديوان ندب أي من املوظفني في الديوان
للقيام مؤقتا أو بشكل دائم بعمل معني في أية جهة حكومية
أو غير حكومية.

مادة ()51
تعتبر املعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها
العاملون في الديوان بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم
بأعمال الرقابة املالية واإلدارية أو بسببها ،أنها سرية ،وأن
يجري التداول بها على هذا األساس ،وأن ال تفشى أو تبرز
أو يسمح للغير باالطالع عليها إال للقضاء في دعوى ناجمة
عن أعمال الرقابة املالية أو اإلدارية فقط ،وللجهة املختصة
بالديوان أو املرجع الرسمي الذي ترفع إليه تقاريره
وتوصياته ونتائج أعماله مبقتضى أحكام هذا القانون وذلك
حتت طائلة املسؤولية التأديبية واجلزائية.
مادة ()52
ال يجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية إال بعد سماع أقوال
املوظف في الديوان ودفاعه ويكون قرار رئيس الديوان في
ذلك كتابيا ومسببا وبعد تشكيل جلنة حتقيق.
()...

مادة ()47

الفصل الثامن :أحكام انتقالية وختامية

يكون ملن يفوضهم رئيس الديوان صفة الضبطية القضائية
فيما يتعلق بإجناز أعمال وظيفتهم وفقا ألحكام هذا
القانون.

مادة ()56

مادة ()48
يشرف رئيس الديوان على أعمال الديوان كافة ويصدر
التعليمات والقرارات التي يطلبها سير العمل فيه.
مادة ()49
تنظم تقارير كفاية األداء للموظفني بالئحة أو نظام يصدر
بقرار من رئيس الديوان.
مادة ()50
كل من يعمل في الديوان ويخرج على مقتضى الواجب في
أعمال وظيفته أو يظهر مبظهر مخل بشرف الوظيفة املسندة
إليه يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم اإلخالل بإقامة الدعوى
اجلزائية أو املدنية عند االقتضاء وال يعفى من العقوبة
استنادا إلى أمر رئيسه في العمل إال إذا أثبت أن ارتكابه
املخالفة كان تنفيذا ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه
املباشر بالرغم من تنبيهه كتابة إلى املخالفة وفي هذه احلالة
تكون املسئولية على ُمصدر األمر.

تؤول ممتلكات هيئة الرقابة العامة املنشأة بالقانون رقم
( )17لسنة  1995وموظفوها إلى ديوان الرقابة املالية
واإلدارية املنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون.
مادة ()57
تسري فيما يتعلق بأي مهام أو أمور أخرى تدخل ضمن
اختصاصات الديوان ولم يرد لها نص في هذا القانون
القوانني األخرى املعمول بها في السلطة الوطنية.
مادة ()58
يلغى قانون هيئة الرقابة العامة رقم ( )17لسنة 1995
والقرار رقم  22لسنة  1994بشأن إنشاء هيئة الرقابة
العامة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ()59
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الديوان وبعد التنسيق
مع جلنة املوازنة العامة في املجلس التشريعي اللوائح
واألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

45

دليل التشريعات السارية في فلسطني
مادة ()60
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ /27 :ديسمبر2004 /
ميالدية .املوافق /15 :ذو القعدة 1425 /هجرية.
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة 2005
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

مادة ()2

بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،

يخضع ألحكام هذا القانون:

وبناء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ
2005/1/6م،

 -1رئيس السلطة الوطنية ونوابه ومستشاروه.

أصدرنا القانون التالي:
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك:
الهيئة:
هيئة مكافحة الكسب غير املشروع.
الرئيس:
رئيس هيئة مكافحة الكسب غير املشروع.
الكسب غير املشروع:
كل مال حصل عليه أحد اخلاضعني ألحكام هذا القانون
لنفسه أو لغيره بسبب استغالل الوظيفة أو الصفة أو
نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو لآلداب العامة أو
بأية طريقة غير مشروعة وإن لم تشكل جرما ويعتبر
كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي
اخلدمة أو قيام الصفة على اخلاضع لهذا القانون أو على
زوجه أو على أوالده القصر متى كانت ال تتناسب مع
مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .ويدخل
في حكم الكسب غير املشروع كل مال حصل عليه أي
شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي
شخص من اخلاضعني لهذا القانون على استغالل
وظيفته أو صفته.

 -2رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
 -3أعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني.
 -4أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
 -5رؤساء األجهزة ومديرو الدوائر ونوابهم في قوات
األمن والشرطة.
 -6احملافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية.
 -7رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات املساهمة العامة
ومديروها التنفيذيون التي تكون السلطة الوطنية أو
أي من مؤسساتها مساهما فيها.
 -8املوظفون اخلاضعون لقانون اخلدمة املدنية من الفئات
اخلاصة واألولى والثانية.
 -9مأمورو التحصيل ومندوبوهم واألمناء على الودائع
والصيارف ومندوبو املشتريات واملبيعات وأعضاء
جلان الشراء والبيع من الفئات الثالثة والرابعة
واخلامسة املنصوص عليها في قانون اخلدمة املدنية
ومن في حكمهم من أفراد قوات األمن والشرطة.
 -10موظفو ومسئولو وأعضاء اجلهات التي تتلقى
موازناتها أو أي دعم من املوازنة العامة للدولة.
 -11أي شخص آخر يقرر مجلس الوزراء إخضاعه ألحكام
هذا القانون.
مادة ()3
 -1تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى
هيئة مكافحة الكسب غير املشروع ،وتتمتع الهيئة
بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملالي
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وتخصص لها موازنة خاصة ضمن املوازنة العامة
للدولة.
 -2يعني رئيس الدولة ،رئيسا للهيئة بناء على تنسيب
مجلس الوزراء ويصادق على تعيينه املجلس التشريعي
الفلسطيني باألغلبية املطلقة.
 -3يعني رئيس الهيئة عددا كافيا من املوظفني لتمكني
الهيئة من القيام مبهامها.
مادة ()4
يشترط فيمن يعني رئيسا للهيئة ما يلي:
 -1أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيني وال
يتمتع بأية جنسية أخرى.

مادة ()7
وفقا ألحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة باحلصانة
عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.
مادة ()8
تختص الهيئة مبا يلي:
 -1حفظ جميع إقرارات الذمة املالية وطلب أية بيانات أو
إيضاحات تتعلق بها.
 -2فحص الذمة املالية للخاضعني ألحكام هذا القانون.
 -3التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن كسب غير
مشروع.

 -2أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.
 -3من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.

مادة ()9

 -4أال يقل عمره عن أربعني سنة.

وفقا ألحكام القانون يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها
واختصاصاتها ما يلي:

 -5أال يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة
في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو جرمية
من جرائم األموال.

 -1طلب البيانات واإليضاحات واحلصول على األوراق
واملستندات أو صور عنها من اجلهات ذات العالقة ،مبا
فيها تلك التي تعتبر سرية.

مادة ()5
يشترط فيمن يعني موظفا في الهيئة:
 -1أن يكون فلسطينيا.
 -2أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.
 -3من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
 -4أال يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جرمية
مالية أو مخلة بالشرف أو األمانة.
مادة ()6
 -1تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة
للتجديد.
 -2ال يجوز عزل أو تغيير الرئيس إال مبوافقة األغلبية
املطلقة ألعضاء املجلس التشريعي.
 -3يكون الرئيس مسؤوال أمام املجلس التشريعي.
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 -2على جميع اجلهات املختصة القيام مبا تكلفها بها
الهيئة ولها االستعانة مبأموري الضبط أو أية جهة
أخرى مختصة.
مادة ()10
على جميع اجلهات املختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية
كل سنة مالية بيان بأسماء املكلفني التابعني لها اخلاضعني
ألحكام هذا القانون.
مادة ()11
 -1يقدم رئيس السلطة الوطنية إقرارا بالذمة املالية
اخلاصة به وبزوجه وبأوالده مفصال فيه كل ما
ميلكون من عقارات ومتقوالت واسهم وسندات
وأموال نقدية داخل فلسطني وخارجها ،وما عليهم من
ديون ،ويحفظ هذا اإلقرار مغلقا وسريا لدى محكمة
العدل العليا ،وال يجوز االطالع عليه إال بإذن احملكمة
عند االقتضاء وفي احلدود التي يسمح بها القانون.
 -2ال يجوز لرئيس السلطة الوطنية أن يشتري أو يستأجر
أو يبيع أو مينح أو يهدي شيئا من أمالك الدولة ،أو أحد
األشخاص املعنوية العامة ،أو أن تكون له مصلحة مالية

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
في أي عقد من العقود التي تبرمها اجلهات احلكومية
أو اإلدارية ،كما ال يجوز له طوال مدة رئاسته أن يكون
عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن ميارس التجارة
أو أي مهنة من املهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي
مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت
غير الراتب الواحد احملدد للرئيس ومخصصاته.
مادة ()12
 -1إذا تبني لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات
لكسب غير مشروع من قبل رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية يتقدم بطلب متهيدي إلى املجلس التشريعي
واحملكمة الدستورية طالبا البحث في األهلية القانونية
لرئيس السلطة وفقا لألصول الواردة في القانون
األساسي.
 -2يوقف رئيس السلطة الوطنية عن ممارسة مهام
منصبه مبجرد توجيه االتهام ،ويتولى رئيس املجلس
التشريعي مهام رئيس السلطة الوطنية مؤقتا حلني
الفصل في االتهام ،ويتولى النائب العام إجراءات
التحقيق ،وتكون محاكمة رئيس السلطة الوطنية
أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات
احملاكمة أمامها ،وإذا صدر حكم قطعي بإدانته أعفي
من منصبه مع عدم االخالل بالعقوبات األخرى وفقا
للقانون.
مادة ()13
 -1لرئيس السلطة الوطنية احلق في إحالة رئيس الوزراء
إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم الكسب غير
املشروع أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك
وفقا ألحكام القانون.
 -2لرئيس الوزراء احلق في إحالة أي من الوزراء إلى
التحقيق استنادا إلى أي من األسباب املشار إليها في
الفقرة ( )1أعاله وذلك وفقا ألحكام القانون.
مادة ()14
 -1يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور
صدور قرار االتهام ،وال يحول انتهاء خدمته دون
االستمرار في التحقيق واملتابعة.
 -2يتولى النائب العام أو من ميثله من أعضاء النيابة
العامة إجراءات التحقيق وتتم احملاكمة أمام احملكمة
املختصة ،وتتبع األحكام والقواعد املقررة في قانون
العقوبات واإلجراءات اجلزائية.

 -3تسري األحكام السابقة على نواب الوزراء ووكالء
الوزارات ومن في حكمهم.
مادة ()15
 -1لرئيس الهيئة أو النائب العام في حالة وجود شبهات
لكسب غير مشروع لدى عضو في املجلس التشريعي
الطلب من املجلس رفع احلصانة حسب األصول كما
ورد في النظام الداخلي للمجلس.
 -2يوقف عضو املجلس التشريعي عن ممارسة مهامه
مجرد رفع احلصانة عنه ويتولى النائب العام إجراءات
التحقيق واالتهام وتتم احملاكمة أمام احملكمة املختصة
وتتبع األحكام والقواعد املقررة في قانوني العقوبات
واإلجراءات اجلزائية ،وإذا حكم بإدانته بحكم نهائي
بفقد عضويته في املجلس التشريعي مع عدم اإلخالل
بالعقوبات األخرى املقرة وفقا للقانون.
مادة ()16
 -1فيما عدا الفئات املنصوص عليها في البنود (،2 ،1
 )4 ،3من املادة ( )2من هذا القانون (رئيس السلطة
الوطنية ،رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ،رئيس
وأعضاء املجلس التشريعي ،أعضاء السلطة القضائية
والنيابة العامة) على كل من يخضع ألحكام هذا
القانون أن يقدم إلى الهيئة ما يلي:
أ-

إقرار عن ذمته املالية وذمة أوالده القصر يبني
فيه األموال املنقولة وغير املنقولة التي ميلكونها،
مبا في ذلك األسهم والسندات واحلصص
في الشركات واحلسابات في البنوك والنقود
واحللي واملعادن واألحجار الثمينة ،ومصادر
دخلهم وقيمة هذا الدخل ،وذلك خالل شهرين
من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون.

ب -إقرار ذمة مالية كل ثالث سنوات أو عند الطلب
على أن يتضمن عالوة على البيانات املنصوص
عليها في الفقرة أعاله مصدر أي زيادة في الذمة
املالية.
ج -إضافة لإلقرارات املنصوص عليها سابقا على
كل من يخضع ألحكام هذا القانون أن يقدم
إقرارا عن ذمته املالية خالل شهر واحد من
تاريخ انتهاء خضوعه ألحكام هذا القانون.
 -2فيما يتعلق بالفئات املنصوص عليها في البنود (،2 ،1
 )4 ،3من املادة ( )2من هذا القانون رئيس السلطة
الوطنية ،رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ،رئيس
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وأعضاء املجلس التشريعي ،أعضاء السلطة القضائية
والنيابة العامة) ،للهيئة احلق في االطالع على إقرارات
الذمم املالية اخلاصة بهم ولهذا الغرض لها أن تطلب
من احملكمة العليا اإلذن لها باالطالع على إقرارات
الذمم املالية لهم وعلى احملكمة العليا اإلذن بذلك في
احلدود التي يسمح بها القانون.
مادة ()17
إذا تبني للهيئة بالنسبة للفئات املنصوص عليها في البنود (،1
 )4 ،3 ،2من املادة ( )2من هذا القانون وجود شبهات قوية
على كسب غير مشروع حتيل الهيئة األمر إلى رئيس السلطة
الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء وإلى رئيس مجلس الوزراء
بالنسبة للوزراء ،وإلى املجلس التشريعي بالنسبة لرئيس
السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء املجلس التشريعي ،وإلى
مجلس القضاء األعلى بالنسبة ألعضاء السلطة القضائية
والنيابة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
مادة ()18
لكل من ميلك معلومات جدية أو وثائق بشأن كسب غير
مشروع أن يتقدم إلى الهيئة بتلك املعلومات أو تقدمي شكوى
بشأنها ضد أي من اخلاضعني ألحكام هذا القانون.
مادة ()19
 -1على كل موظف عام علم بكسب غير مشروع أن يبلغ
الهيئة بذلك.
 -2ال يجوز أن يكون البالغ الذي تقدم به املوظف حسب
الفقرة ( )1أعاله سببا التخاذ أي من اإلجراءات
التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل مبكانته
الوظيفية.
مادة ()20

 -2تقدميها حملكمة البداية املختصة مباشرة إذا كانت
شبهة الكسب غير املشروع غير معلومة املصدر أو
كان هذا اجلرم قد مر عليه الزمن أو سقط بإحدى طرق
سقوط دعوى احلق العام.
مادة ()22
تعتبر اإلقرارات املنصوص عليها في هذا القانون واإلجراءات
املتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى املقدمة بشأن الكسب غير
املشروع من األسرار التي ال يجوز إفشاؤها إال بقرار من
احملكمة املختصة.
مادة ()23
إذا امتنع زوج املكلف بتقدمي اإلقرارات املنصوص عليها في
هذا القانون عن إعطاء البيانات الالزمة والتوقيع عليها وجب
على املكلف أن يخطر الهيئة بهذا االمتناع ،وعلى الهيئة تكليف
الزوج املمتنع تقدمي إقرار عن ذمته املالية خالل شهرين من
تاريخ إخطاره.
مادة ()24
للهيئة أن تطلب من احملكمة املختصة حجز أموال املشتبه
بثرائه ،أو أية أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد كانت،
حجزا إحتياطيا ،ولها أن تطلع على دفاتر املدعى عليه
ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر
الرسمية وغير الرسمية وأن تستعني ألداء هذه املهمة مبن
تراه مناسبا من اخلبراء.
مادة ()25
كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم احلصول على
كسب غير مشروع يعاقب مبا يلي:
 -1السجن املؤقت.

إذا تبني للهيئة جدية الشكوى تطلب من الشخص املطعون
في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء.

 -2رد قيمة الكسب غير املشروع ،وكل ما يثبت في ذمته
املالية من أموال كان قد استحصل عليها عن طريق
الكسب غير املشروع.

مادة ()21

 -3دفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير املشروع.

إذا تبني من خالل اإلقرارات أو من خالل الشكاوى املقدمة
وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع يقرر رئيس
الهيئة بعد إجراء الفحص الالزم إحالة األوراق إلى النائب
العام للقيام مبا يلي:
 -1حتريك الدعوى بشأنها التخاذ املقتضى القانوني.
50

مادة ()26
 -1انقضاء الدعوى اجلنائية بالوفاة ال مينع من رد الكسب
غير املشروع بحكم من احملكمة املختصة بناء على طلب
الهيئة.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
 -2يجوز للمحكمة املختصة أن تأمر بإدخال كل من
استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في املادة ()13
من هذا القانون ليكون احلكم بالرد في مواجهته ونافذا
في أمواله بقدر ما استفاد.
مادة ()27
 -1إذا بادر مرتكب جرمية الكسب غير املشروع أو
الشريك فيها إلى إبالغ السلطات العامة عن اجلرمية
قبل كشفها وعن املال املتحصل منها أعفي من عقوبتي
السجن والغرامة املقررتني لهذه اجلرمية.
 -2إذا أعان مرتكب جرمية الكسب غير املشروع أو
الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف اجلرمية
ومرتكبيها تخفض العقوبة إلى احلبس ويعفى من
عقوبة الغرامة.
مادة ()28
كل من تخلف من املكلفني عن تقدمي إقرارات الذمة املالية في
املواعيد املقررة يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار أردني
وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه ألحكام هذا
القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.
مادة ()29
 -1كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في اإلقرارات
املنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة ال تقل
عن مائة دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا.
 -2يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح
البيانات الواردة في اإلقرار قبل كشف اخلطأ.

مادة ()32
ال متنع العقوبات املقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة
أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر.
مادة ()33
ال تخضع للتقادم قضايا الكسب غير املشروع وكل ما يتعلق
بها من إجراءات.
مادة ()34
تعد الهيئة األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،وتصدر
عن مجلس الوزراء.
مادة ()35
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ()36
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ / 8 :يناير 2005 /ميالدية.
املوافق /27 :ذو القعدة 1425 /هجرية.
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

مادة ()30
كل من بلغ كذبا بنية اإلساءة عن كسب غير مشروع يعاقب
باحلبس ملدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة
دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانونا أو بإحدى هاتني العقوبتني.
مادة ()31
كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جرمية الكسب
غير املشروع يحرم من تولي أية وظيفة عامة.
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النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لسنة 2003
الباب األول

املجلس:

الفصل األول :املقدمة

املجلس التشريعي.
رئيس السلطة الوطنية:

عبر الشعب الفلسطيني على أرض الوطن ،من خالل
انتخابات عامة ،حرة ومباشرة عن تصميمه على اتباع النهج
الدميقراطي في بناء مؤسساته وممارسة سيادته الوطنية
حيث متخضت تلك االنتخابات عن والدة املجلس التشريعي
الفلسطيني األول للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وانطالقا من ذلك كان ال بد من وضع أسس يعمل من خاللها
املجلس التشريعي املنتخب ،تقوم على أساس مبدأ الفصل بني
السلطات ،الذي يؤكد استقاللية السلطة التشريعية وحقها
في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها.
وعليه فقد وضع هذا النظام الداخلي بهدف تنظيم عمل
املجلس وترتيب إجراءاته سواء فيما يخص انتخاب هيئاته
أو اتخاذه للقرارات أو وضعه للتشريعات والقوانني كخطوة
أولى ضرورية من اجل الوصول إلى حتقيق االستقالل
الوطني وبناء املجتمع الدميقراطي املتطور وممارسة السيادة
فوق أرض وطنه.
وتكفل أحكام هذا النظام تشكيل الكتل البرملانية وحرية
التعبير عن الرأي والفكر ألعضاء املجلس كافة كما تضمن
حرية ملعارضة ،والنقد البناء ،وحتقيق التعاون بني املجلس
واملؤسسات الدستورية األخرى.

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس:
رئيس املجلس التشريعي.
مجلس الوزراء:
مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
هيئة املكتب:
هيئة مكتب رئاسة املجلس التشريعي الفلسطيني.
العضو:
عضو املجلس التشريعي الفلسطيني املنتخب.
القانون األساسي:
القانون األساسي لنظام احلكم في املرحلة االنتقالية.
أمانة السر:
أمني السر ومعاونوه من موظفي األمانة العامة.
األغلبية املطلقة:
أكثرية (نصف  +واحد) لعدد أعضاء املجلس احلاضرين
عند أخذ الرأي (التصويت).
األغلبية املطلقة للمجلس:

الفصل الثاني :تعريفات

أكثرية (نصف  +واحد) لكل عدد أعضاء املجلس.
األغلبية النسبية:

لدى تطبيق أحكام هذا النظام ،تكون للكلمات والعبارات
التالية املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك.

أكثرية املصوتني بغض النظر عن عدد احلاضرين.
أغلبية الثلثني:

مادة ( )1التعاريف

أكثرية ثلثي كل عدد أعضاء املجلس.
()...
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الفصل الثاني :أعمال اللجان
مادة ( )53انعقاد اللجان

مادة ( )59حق هيئة املكتب في حضور اجتماعات
اللجان
 -1يحق لهيئة املكتب حضور اجتماعات اللجان واملشاركة
في مداوالتها دون حق التصويت.

تنعقد اللجان بناء على دعوة من رؤسائها أو بدعوة من
الرئيس بالتنسيق مع رئيس اللجنة أو بطلب من أغلبية
أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع
وعشرين ساعة على األقل ويخطر األعضاء بجدول أعمال
اجللسة.

 -2لكل عضو من أعضاء املجلس احلق في حضور جلسات
اللجان التي ليس عضوا ً فيها واملشاركة في مناقشاتها
دون أن يكون له حق التصويت.

مادة ( )54جلسات املجلس

مادة ( )60تقارير اللجان

 -1جلسات اللجان سرية وال يكون انعقادها صحيحا
إال بحضور األكثرية من أعضائها وتصدر القرارات
باألغلبية النسبية وإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب
الذي صوت فيه الرئيس.

تلتزم كل جلنة بتقدمي تقرير عن املوضوع احملال إليها خالل
املدة التي يحددها املجلس وفي حالة عدم االلتزام باملدة،
للرئيس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير
وحتديد املدة الالزمة إلمتامه ويعرض الرئيس األمر على
املجلس ليقرر ما يراه وللمجلس أن يدرج هذا املوضوع في
جدولة أعماله.

مادة ( )55محاضر جلسات اللجان

مادة ( )61إدراج التقرير في جدول أعمال املجلس

 -2يجوز للجان عقد جلسات علنية.

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه
أسماء األعضاء احلاضرين والغائبني وملخص املناقشات
ونصوص مشاريع القرارات أو التوصيات يوقعه رئيس
اللجنة ومقررها.
مادة ( )56إحالة األوراق إلى اللجان
يحيل رئيس املجلس إلى اللجان جميع األوراق املتعلقة
باملواضيع احملالة إليها.
مادة ( )57صالحية اللجان في طلب اإليضاحات

يقدم التقرير إلى الرئيس إلدراجه في جدول األعمال ويجب
طبعه وتوزيعه على األعضاء قبل اجللسة احملددة فيه بأربع
وعشرين ساعة على األقل.
مادة ( )62مشتمالت التقرير ومرفقاته
يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في املوضوع احملال
إليها وأسبابه واآلراء األخرى املتعلقة به مرفقا بنصوص
املشروعات أو التوصيات واالقتراحات مع مذكراتها
اإليضاحية.
مادة ( )63تقدمي التقرير للمجلس وشرحه

للجان من خالل رؤسائها أن تطلب من أي وزير أو مسؤول
في مؤسسات السلطة الوطنية معلومات أو إيضاحات
تتعلق باملوضوعات املطروحة عليها أو التي ندخل ضمن
اختصاصها.

يقدم رئيس اللجنة تقريرها للمجلس ،وعند غيابه للرئيس أن
يطلب من املقرر أو من احلاضرين من أعضاء اللجنة اختيار
من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.

مادة ( )58حق الوزراء في حضور جلسات اللجان

مادة (.)64طلب رد التقارير الستيفاء بحثها

 -1للوزراء احلق في حضور جلسات اللجان .وللجان من
خالل رؤسائها أن تطلب من الوزير أو املسؤول ذي
الشأن حضور جلساتها.

للجان أن تطلب من رئيس املجلس بواسطة مقرريها رد أي
تقرير محال إليها الستيفاء بحثه ولو كان املجلس قد بدأ في
نظره إذا وافق املجلس على ذلك.

 -2تخاطب اللجان من خالل رؤسائها.
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الفصل الثاني :العرائض والشكاوي
مادة ( )100رفع الشكاوى إلى املجلس
يحق لكل فلسطيني أن يرفع إلى املجلس عريضة أو شكوى
فيما له صلة بالشؤون العامة ويجب أن تكون موقعة من
مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل وإذا كانت
العريضة باسم اجلماعات فيجب أن تكون موقعة من هيئات
نظامية أو أشخاص اعتبارية على أن ال تشمل العريضة
ألفاظا ً أو عبارات غير الئقة.
مادة ( )101قيد الشكاوى والعرائض
تقيد العرائض والشكاوي في جدول عام بأرقام متسلسلة
حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم ومحل إقامة وعمل
مقدمها وملخص عن موضوعها ،وللرئيس أن يأمر يحفظ
العرائض والشكاوي التي ال تتوافر فيها الشروط املطلوبة،
وإعالم مقدمها بذلك.
مادة ( )102فحص الشكاوى والعرائض
 -1يحيل الرئيس العرائض والشكاوي ،وإذا كانت متعلقة
مبوضوع محال على إحدى جلان املجلس أحيلت إلى
هذه اللجنة لفحصها مع املوضوع.
 -2يفحص ديوان الشكاوي ما يحال إليه من شكاوي
ويبني في تقريره املقدم إلى رئاسة املجلس ما يرى
إرساله منها ملجلس الوزراء أو اللجنة املختصة وما
يرى رفضه منها.
مادة ( )103االستيضاحات اخلاصة بالعرائض
للمجلس أن يطلب من الوزراء أن يقدموا إليه اإليضاحات
اخلاصة بالعرائض التي أحيلت إليهم.
مادة ( )104إشعار مقدم العريضة مبا اتخذ بشأنها
يشعر الرئيس مقدم العريضة كتابة مبا اتخذ بشأنها.
()...

الفصل السادس :أحكام عامة
مادة ( )113تشكيل وفد ميثل املجلس
في حالة طلب تشكيل وفد ميثل املجلس حتدد هيئة املكتب
عدد أعضائه وتختارهم ثم تعرض أسماءهم على املجلس
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للموافقة ،وإذا لم يوافق جرى انتخابهم ،وإذا كان الرئيس أو
احد نوابه من بني أعضاء الوفد كانت له الرئاسة وإال اختار
املجلس من تكون له الرئاسة.
مادة ( )114تعديل النظام
ال يجوز تعديل أحكام هذا النظام إال بناء على اقتراح من
الرئيس أو من ثلث عدد أعضاء املجلس ويعرض هذا االقتراح
على املجلس إلحالته إلى اللجنة القانونية وعلى اللجنة دراسة
هذا االقتراح وتقدمي توصياتها للمجلس خالل مدة شهر على
األكثر وإال جاز للمجلس النظر في االقتراح مباشرة وال يقبل
التعديل إال إذا وافقت عليه األغلبية املطلقة للمجلس.
مادة ( )115اإللغاء والنفاذ
يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره وينشر في الوقائع
الفلسطينية حسب األصول ،ويلغى هذا النظام أية تشريعات
أو أنظمة بهذا الصدد كانت سارية املفعول في فلسطني قبل
صدوره.
حتريرا بتاريخ  2000/6/7م
احمد قريع (أبو عالء)
رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني

 -2املراسيم والقرارات الرئاسية
قرار رقم ( )59لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا.
وبنا ًء على مقتضيات املصلحة العامة.
اقرر ما يلي:
مادة ( )1تشكيل الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا
حلقوق اإلنسان
تشكل الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا حلقوق االنسان.
مادة ( )2دستور الهيئة
تضع هذه الهيئة دستورها والقوانني والقواعد األساسية
التي حتكم عملها مبا يضمن إستقالليتها وفعاليتها وذلك في
أقرب وقت ممكن.
مادة ( )3مهام الهيئة
تكون مهمة هذه الهيئة متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة
حقوق اإلنسان في مختلف القوانني والتشريعات واألنظمة
الفلسطينية وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة واملؤسسات
في دولة فلسطني ومنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة ( )4التنفيذ والنفاذ
يسري هذا القرار إعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم
لتنفيذه.
تونس في1993\9\30 :
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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املرسوم الرئاسي رقم ( )22لسنة  2003بشأن اختصاصات احملافظني
رئيس دولة فلسطني

مادة ()4

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

يتألف اجلهاز اإلداري للمحافظة من احملافظ ونائبه وعدد
من املستشارين واملوظفني اإلداريني( ،ويكون للمحافظ
اختصاصات وصالحيات الوزير بالنسبة للموظفني
اإلداريني)

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناء على الصالحيات املخولة لنا،
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة،
رسمنا مبا هو آت:
مادة ()1
أ-

يكون لكل محافظة محافظ ُيصدر بتعيينه وإعفائه
من منصبه قرار من رئيس السلطة الوطنية ويكون
بدرجة______ .

ب -ميارس احملافظ صالحيته في إدارة محافظته وفقا ًَ
لصالحياته املنصوص عليها في هذا القرار.
ويقسم احملافظ أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة
أعمال وظيفته لليمني التالي:
״أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا ً لفلسطني ،وأن أرعى
مصالح الشعب واحترم الدستور والقانون  .....وأن أؤدي
عملي بكل أمانة وإخالص״.
مادة ()2
احملافظ هو ممثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس
اإلدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته ويشرف على تنفيذ
السياسة العامة للسلطة وعلى مرافق اخلدمات واإلنتاج في
نطاق محافظته.
مادة ()3
تكون للمحافظة شخصية اعتبارية مستقلة ولها ميزانيتها
اخلاصة.
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مادة ()5
اختصاصات وصالحيات احملافظ:
 -1احلفاظ على األمن العام واألخالق والنظام واآلداب
العامة والصحة العامة وحماية احلريات العامة
وحقوق املواطنني.
 -2حماية األمالك العامة واخلاصة وحتقيق األمن في
محافظته يعاونه في ذلك قادة الشرطة واألمن العام
في احملافظة وأن يكون هناك اجتماعهات بينهم.
 -3العمل على الرقي االقتصادي والعمراني واالجتماعي
في احملافظة وحتقيق املساواة والعدالة وضمان سيادة
القانون.
 -4اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة ملواجهة
الكوارث الطبيعية واحلوادث ذات األهمية.
مادة ()6
يقوم احملافظ بتنفيذ القوانني واألنظمة والتعليمات واألوامر
الصادرة من رئيس السلطة الوطنية أو مجلس الوزراء.
مادة ()7
يقوم احملافظ بوظيفة الضابطة القضائية فيما يتعلق باجلرم
املشهود ،وله إبالغ النيابة العامة من اجلرائم الغير مشهودة
والتي يطلع عليها.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
مادة ()8
احملافظ هو أعلى سلطة تنفيذية ورئيس اإلدارة العامة في
محافظته وعليه فللمحافظ أن يرأس:
أ-

املجلس التنفيذي في احملافظة والذي يتكون من:
 -1مدراء الدوائر احلكومية في احملافظة ما عدا
احملاكم والنيابة العامة.
 -2عدد من رؤساء املجالس البلدية في احملافظة.

ب -يرأس جلنة التنظيم والتخطيط في نطاق محافظته
والذي يتكون من :عدد من رؤساء البلديات واملجالس
احمللية في احملافظة.
مادة ()9
يقوم احملافظ وبالتعاون مع السلطات املختصة وفقا ً للقانون
واألنظمة والتعليمات املعمول بها صالحية اإلشراف والرعاية
والعمل على حتقيق اخلدمات احمللية التي تهم املواطنني في
احملافظة من صحية وتعليمية وثقافية واجتماعية وعمرانية
وتطويرية وغيرها.
مادة ()10
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا
املرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2003/1/ 1 :م.
ياسر عرفات
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار بقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة
2005

رئيـــــــــــــــــس دولـــــــة فلسطــــــــني

مادة ( )2أسم القانون

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريــر الفلسطينية

تعني عبارة ״القانون األصلي״ فيما بعد أينما وردت في
هذا القانون ״قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة
2005م״.

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيــــــــة
بعد اآلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م
وتعديالته وال سيما أحكام املادة ( )43منه؛
واالطالع على قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة
2005م،
واالطالع على قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م
وتعديالته الساري في احملافظات الشمالية،
واالطالع على قانون العقوبات رقم ( )74لسنة 1936م
وتعديالته الساري في احملافظات اجلنوبية،
واالطالع على قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة
2002م،
واالطالع على قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة
2001م،
واالطالع على القرار بقانون رقم ( )9لسنة 2007م بشأن
مكافحة غسل األموال،
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني
أصدرنا القرار بالقانون التالي:

مادة ( )3مكافحة الفساد
تستبدل عبارة جرمية ״الكسب غير املشروع״ أينما وردت
في القانون األصلي لغايــات تطبيق هذا القانون بعبارة
״جرمية الفساد״.
مادة ( )4تعاريف
تعدل املادة رقم ( )1من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
يكون للكلمات و العبارات التالية الواردة في هذا القانون املعاني
املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة الوطنية:
السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية:
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
املجلس التشريعي:
املجلس التشريعي الفلسطيني.
مجلس الوزراء:

مـ ــادة ( )1القانون األصلي

مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.

يستبدل مسمى قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة
2005م مبسمى ״قانون مكافحة الفساد رقم ( )1لسنة
2005م ״.

الهيئة:
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هيئة مكافحة الفساد.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
رئيس الهيئة:
رئيس هيئة مكافحة الفساد.
الفساد:
يعتبر فسادا ً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
 -1اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة واجلرائم
املخلة بالثقة العامة املنصوص عليها في قوانني
العقوبات السارية.

مادة ( )5اخلاضعون ألحكام القانون
تعدل املادة رقم ( )2من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
يخضع ألحكام هذا القانون:
 -1رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء
املؤسسات التابعة للرئاسة.
 -2رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
 -3رئيس وأعضاء املجلس التشريعي.

 -2اجلرائم الناجتة عن غسل األموال املنصوص عليها
في قانون غسل األموال.

 -4أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.

 -3كل فعل يؤدي إلى املساس باألموال العامة.

 -5رؤساء هيئات و أجهزة السلطة الوطنية.

 -4إساءة استعمال السلطة خالفا ً للقانون.

 -6احملافظون و رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية
والعاملون فيها.

 -5قبول الواسطة واحملسوبية التي تلغي حقا ً وحتق
باطالً.
 -6الكسب غير املشروع.
املجرمة الواردة في االتفاقيات
 -7جميع األفعال
َ
العربية والدولية ملكافحة الفساد التي صادقت عليها
أو انضمت إليها السلطة الوطنية.
املوظف:
كل من يعني بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة
في نظام تشكيالت الوظائف املدنية أو العسكرية على
موازنة إحدى الدوائر احلكومية أيا ً كانت طبيعة تلك
الوظيفة أو مسماها.
املمتلكات:
املوجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية،
منقولة أو غير منقولة ،واملستندات أو الصكوك القانونية
التي تثبت ملكية تلك املوجودات ،أو وجود حق فيها.
احملسوبية والواسطة:
اتخاذ املوظف قرارا ً أو تدخالً لصالح شخص أو جهة
غير مستحقة أو تفضيلها على غيرها العتبارات غير
مهنية كاالنتماء احلزبي أو العائلي أو الديني أو اجلهوي
للحصول على منفعة مادية أو معنوية.
احملكمة:
هيئة احملكمة املختصة بنظر جرائم الفساد.

 -7املوظفون.
 -8رؤساء وأعضاء إدارة الشركات املساهمة العامة
والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو أي من
مؤسساتها مساهما فيها.
 -9مأمورو التحصيل ومندوبوهم واألمناء على الودائع
واملصارف.
 -10احملكمون واخلبراء واحلراس القضائيني و وكالء
الدائنني واملصفني.
 -11رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات واملؤسسات
العامة واجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية التي
تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة وباالستقالل
املالي واإلداري.
 -12األحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملني في أي
منها حتى لو لم تكن تتلقى دعما ً من املوازنة العامة.
 -13األشخاص املكلفني بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي
يتم تكليفهم به.
 -14أي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا ً في أي من
مؤسسات السلطة الوطنية ،التشريعية ،التنفيذية
والقضائية ،وأي شخص ميارس وظيفة عمومية
لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة
أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.
 -15أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء
إخضاعهم ألحكام هذا القانون.
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مادة ( )6إنشاء الهيئة

م ــادة ( )7رئاسة الهيئة

تعدل املادة رقم ( )3من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:

تعدل املادة رقم ( )6من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:

 -1تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى ״هيئة
مكافحة الفساد״ ،تتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقالل اإلداري واملالي وتخصص لها موازنة
خاصة ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية ،ولها
بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة
لتحقيق أهدافها ،وحق إبرام العقود والتقاضي وميثلها
أمام احملاكم النيابة العامة املنتدبة لدى الهيئة.

 -1تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة
للتجديد.

 -2يكون املقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ،ويجوز
بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها في
كافة محافظات الوطن.
 -3يعني رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية،
بنا ًء على تنسيب من مجلس الوزراء.
 -4يؤدي رئيس الهيئة قبل مباشرته مهامه أمام رئيس
السلطة الوطنية وبحضور رئيس املجلس التشريعي
ورئيس مجلس القضاء األعلى اليمني التالية ״اقسم
بــالله العظيم أن أكون مخلصا ً لله ثم للوطن وأن أحترم
النظام الدستوري والقوانني واألنظمة ،وأن أقوم باملهام
املوكلة لي بصدق وأمانة والله على ما أقول شهيد״ .
 -5يعني رئيس الهيئة عددا كافيا ً من املوظفني واملستشارين
لتمكني الهيئة من القيام مبهامها ويتم حتديد درجاتهم
ورواتبهم ومكافآتهم وعالواتهم وجميع حقوقهم
الوظيفية واملالية مبوجب نظام خاص بذلك.
 -6استثنا ًء مما ورد في الفقرة أعاله  ،يخضع رئيس
الهيئة وكافة العاملني فيها ألنظمة التقاعد السارية
املفعول ويستفيدوا من التأمني الصحي احلكومي وفقا ً
للقانون.
 -7يشكل رئيس الهيئة مجلسا ً استشاريا ً من الشخصيات
املشهود لها باخلبرة والكفاءة لالستئناس برأيه فيما
يعرض عليه من مسائل.
 -8يعني نائبا ً لرئيس الهيئة بنا ًء على قرار من رئيس
السلطة الوطنية وتنسيب رئيس الهيئة ،يتولى نائب
رئيس الهيئة مهام رئيس الهيئة حال غيابه.
 -9على رئيس الهيئة وجميع العاملني فيها أن يفصحوا عن
ممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأوالدهم القاصرين قبل
مباشرتهم لعملهم ،وحتفظ هذه الذمم في الهيئة بالنسبة
للعاملني ،ولدى احملكمة العليا بالنسبة لرئيس الهيئة.
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 -2ال يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه إال إذا أدين بحكم
قطعي بجرم اإلخالل بالواجبات واملهام املوكلة له أو
ارتكابه أي عمل ميس بالشرف أو الكرامة أو أي فعل
أو تصرف يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا
القانون.
 -3يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس السلطة
الوطنية في احلاالت التالية:
أ-

االستقالة املقبولة.

ب -إذا فقد أحد شروط تعيينه.
ج -فقدانه لألهلية القانونية مبوجب قرار من احملكمة
املختصة.
مادة ( )8اختصاصات الهيئة
تعدل املادة رقم ( )8من القانون األصلي بإضافة الفقرات
التالية إليها بعد الفقرة رقم ( )3على النحو اآلتي:
 -4التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من األشخاص
اخلاضعني ألحكام هذا القانون.
 -5توعية املجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية
وتبصيره مبخاطر جرائم الفساد وآثارها على التنمية
االقتصادية واالجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية
منها ومكافحته ،وذلك من خالل:
أ-

جمع املعلومات املتعلقة بكافة صور وأشكال
الفساد والعمل على إيجاد قاعدة بيانات وأنظمة
معلومات وتبادلها مع اجلهات والهيئات املعنية
في قضايا الفساد في الداخل واخلارج وفقا ً
للتشريعات النافذة.

ب -التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية
لتعزيز وتطوير التدابير الالزمة للوقاية
من جرائم الفساد وحتديث آليات ووسائل
مكافحتها.
ج -التنسيق مع وسائل اإلعالم ملمارسة دور فاعل
في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في
املجتمع.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
د -العمل على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات
املجتمع املدني واملؤسسات التعليمية في
األنشطة املناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة
مبخاطرها وآثارها وتعزيز ثقافة عدم التسامح
مع الفساد واملفسدين.

 -4طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو
معلومات أو اإلطالع عليها أو احلصول على صور
منها من اجلهة املوجودة لديها مبا في ذلك اجلهات
التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقا ً لإلجراءات
القانونية النافذة.

 -6رسم السياسة العامة ملكافحة الفساد بالتعاون مع
اجلهات ذات العالقة ووضع اخلطط والبرامج الالزمة
لتنفيذها.

 -5التنسيق مع اجلهات املختصة لتعقب وضبط وحجز
واسترداد األموال والعائدات املتحصلة من جرائم
الفساد على أن يصدر قرار املصادرة بشأنها عن
احملكمة املختصة بنظر الدعوى.

 -7إعداد نشرات دورية تبني مخاطر الفساد والواسطة
واحملسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وإدارتها
العامة.
 -8مراجعة وتقيم ودراسة التشريعات املتعلقة مبكافحة
الفساد واقتراح التعديالت عليها وفقا ً لإلجراءات املرعية.
 -9التنسيق والتعاون مع اجلهات واملنظمات والهيئات
العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة مبكافحة
الفساد ،واملشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من
هذا النوع من اجلرائم.
 -10إعداد التقرير السنوي للهيئة.
مادة ( )9صالحيات الهيئة
تعدل املادة ( )9من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
على الرغم مما ورد في قانون اإلجراءات اجلزائية والقوانني
األخرى ذات العالقة ،يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها
واختصاصاتها ما يلي:
 -1تلقي التقارير والبالغات والشكاوى بخصوص جرائم
الفساد املقدمة لها ودراستها ومتابعتها ،والقيام
بأعمال التحري وجمع االستدالالت بشأنها والكشف
عن املخالفات والتجاوزات وجمع األدلة واملعلومات
اخلاصة بذلك ومباشرة التحقيق والسير في اإلجراءات
اإلدارية و القانونية الالزمة وفقا ً ألحكام هذا القانون
والتشريعات ذات العالقة.
 -2مالحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله
املنقولة وغير املنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده
عن العمل من اجلهات املعنية ووقف راتبه وعالواته
وسائر استحقاقاته املالية عند اللزوم وتعديل أي من
تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات النافذة.
 -3استدعاء الشهود واملعنيني من املوظفني العموميني
أو موظفي القطاع اخلاص أو أي شخص له عالقة
لالستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجرمية فساد.

 -6للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات الالزمة
ملتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء
على إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة ،وإذا تبني
بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن اإلخبار أو الشكوى
الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم حتويل مقدمها
إلى اجلهات القضائية املختصة ملعاقبته وفقا ً لألصول
القانونية املتبعة.
 -7كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة
اعتبارية أخرى من اخلاضعني ألحكام هذا القانون
فيما عدا اإلدارات العامة إذا اقترف مديروها أو
أعضاء إدارتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى
وسائلها جرمية من اجلرائم احملددة بهذا القانون،
يحق للهيئة وحسب واقع احلال أن تطلب من احملكمة
وقفها عن العمل ،أو حل أي من هذه الهيئات وتصفية
أموالها وحرمان كل من له عالقة باجلرمية املرتكبة من
تأسيس أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضوا ً في مجلس
إدارتها أو مديرا ً لها ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن
خمس سنوات.
 -8حق حتريك الدعاوى اخلاصة باجلرائم احملددة بهذا
القانون من خالل النيابة العامة ومباشرتها وفقا ً
ألحكام هذا القانون والتشريعات األخرى ذات العالقة
وال تقام هذه الدعاوى من غيرها إال في األحوال املبينة
في القانون وال يجوز وقف الدعوى بعد حتريكها أو
التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إال في احلاالت
احملددة في القانون.
 -9بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة
بإصدار قراراتها بامللفات للمتابعة من قبلها فور
االنتهاء من إجراءاتها احملددة في القانون.
مادة ( )10االشتباه بوجود فساد
تعدل املادة ( )17من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
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 -1إذا تبني للهيئة بالنسبة للفئات املنصوص عليها في
الفقرات ( )4 ،3 ،2 ،1من املادة ( )5من هذا القانون
باستثناء رئيس السلطة الوطنية وجود شبهات قوية
على ارتكاب أحد اجلرائم املشمولة في هذا القانون يحيل
رئيس الهيئة األمر إلى رئيس السلطة الوطنية بالنسبة
لرئيس الوزراء ومستشاريه وإلى رئيس مجلس الوزراء
بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم ،وإلى مجلس القضاء
األعلى بالنسبة ألعضاء السلطة القضائية والنيابة
العامة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وفقا ً للقانون
األساسي والتشريعات ذات العالقة.
 -2إذا تبني وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة
أحد اجلرائم املشمولة بأحكام هذا القانون يحيل رئيس
السلطة الوطنية األمر إلى املجلس التشريعي ملباشرة
إجراءات التقصي والتحقيق ،وإذا قرر املجلس باألغلبية
املطلقة أن هذه الشبهات تستدعي اإلحالة إلى احملكمة،
يقرر رفع احلصانة عن رئيس الهيئة ووقفه عن عمله
ويحيل األمر للمحكمة املختصة للنظر في املوضوع.
مادة ( )11تقدمي املعلومات
تعدل املادة رقم ( )18من القانون األصلي لتصبح على
النحو اآلتي:
 -1كل من ميلك معلومات جدية أو وثائق بشأن جرمية
فساد منصوص عليها في هذا القانون وقعت من أي
موظف أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى
بشأنها ضد مرتكبها.
 -2تكفل الهيئة للشهود واخلبراء و املبلغني عن جرائم
الفساد حسني النية توفير احلماية القانونية والوظيفية
والشخصية وحتدد إجراءات حمايتهم والتدابير
اخلاصة بذلك مبوجب نظام تعده الهيئة ويصدر عن
مجلس الوزراء.
مادة ( )12املساءلة من أين لك هذا
تعدل املادة ( )20من القانون األصلي لتصبح على النحو األتي:
إذا تبني للهيئة جدية الشكوى املقدمة لها تطلب من الشخص
املطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء ،وفي احلال لم تقتنع
الهيئة بشرعية مصدر هذا الثراء عليها أن تثبت بالتحقيقات
التي جتريها عدم شرعية هذا الثراء.
مادة ( )13إحالة امللف إلى النيابة العامة
تعدل املادة ( )21من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
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إذا تبني من خالل التحقيقات حول البالغات و الشكاوى
املقدمة وجود شبهات قوية على وقوع جرمية فساد يقرر
رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص الالزم إحالة األوراق إلى
النيابة العامة املنتدبة لدى الهيئة التخاذ اإلجراءات الالزمة
وفقا ً ألحكام هذا القانون و القوانني األخرى ذات العالقة.
مادة ( )14العقوبات
تعدل املادة ( )25من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
 -1فيما لم يرد فيه نص في قانون العقوبات أو أي قانون
آخر نافذ ،يعاقب كل من أدين بأحد اجلرائم احملددة
بهذا القانون بعقوبة من ثالث سنوات إلى خمس
عشرة سنة ،وغرامة مالية تصل إلى قيمة األموال
محل اجلرمية ،أو إحدى هاتني العقوبتني ورد األموال
املنحصلة من اجلرمية.
 -2يعفى من العقوبة املقررة في هذا القانون كل من بادر
من اجلناة بإبالغ الهيئة عن جرمية فساد قبل علمها
بها أو أي من السلطات املختصة ،فإذا حصل اإلبالغ
بعد العلم باجلرمية تعني لإلعفاء أن يكون من شأن
اإلبالغ ضبط باقي اجلناة ،واألموال محل اجلرمية.
مادة ( )15مهام رئيس الهيئة
إضافة مادة جديدة إلى القانون األصلي حتمل الرقم (6
مكرر) بعد املادة ( )6على النحو اآلتي:
 -1باإلضافةإلىاملهاموالصالحياتاملنصوصعليهافيهذا
القانونيتولىرئيسالهيئةاملهاموالصالحياتالتالية:
أ-

متثيل الهيئة لدى الغير.

ب -اإلشراف اإلداري واملالي على الهيئة واملوظفني
والعاملني فيها.
ج -إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ مهام الهيئة و
حتقيق أهدافها.
د -إقرار املوازنة السنوية للهيئة وتقدميها إلى
مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
هـ -تشكيل اللجان الالزمة لعمل الهيئة وحتديد
مهامها في قرار تشكيلها.
و -إعداد الهيكل التنظيمي و الوظيفي للهيئة ورفعه
ملجلس الوزراء إلقراره.
ز -طلب انتداب أو إعارة أي من املوظفني للعمل لدى
الهيئة وفقا ً للقوانني ذات العالقة.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
ح -إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس
السلطة الوطنية ،ومجلس الوزراء واملجلس
التشريعي.

 -1بنا ًء على طلب من رئيس الهيئة يتم انتداب عدد كاف
من أعضاء النيابة العامة مبن فيهم نائب عام مساعد
للعمل مع الهيئة ملدة سنتني قابلتني للتجديد.

ط -التوقيع على االتفاقيات والعقود التي تبرمها
الهيئة.

 -2مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ،يتم االنتداب وفقا ً
لإلجراءات املتبعة في قانون السلطة القضائية.

ي -أي مهام أخرى لها عالقة بعمل الهيئة وحتقيق
أهدافها.

 -3يعتبر أعضاء النيابة العامة املنتدبني لدى الهيئة
مختصني بالتحقيق في أية جرمية من اجلرائم
املنصوص عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى
أمام احملكمة املختصة والقيام بكافة اإلجراءات
القانونية الالزمة لذلك في كافة محافظات الوطن.

 -2لرئيس الهيئة تفويض بعض من صالحياته املنصوص
عليها في هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه
لنائبه أو ألي من كبار موظفي الهيئة على أن يكون
التفويض خطيا ً وملدة محددة.
مادة ( )16احملكمة املختصة
إضافة مادة جديدة إلى القانون األصلي حتمل الرقم (9
مكرر  )1بعد املادة ( )9على النحو اآلتي:
 -1بقرار من مجلس القضاه األعلى بنا ًء على طلب رئيس
الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا
جرائم الفساد أينما وقعت ،تنعقد برئاسة ٍ
قاض بدرجة
رئيس محكمة بداية وعضوية قاضيني ال تقل درجتهما
عن درجة قاضي محكمة بداية.
 -2تنعقد هيئة احملكمة في مدينة القدس أو في أي مكان
آخر يعينه رئيس احملكمة وتطبق على جلساتها وكيفية
اتخاذ قراراتها األحكام واإلجراءات احملددة في
القوانني املعمول بها.
 -3تبدأ هيئة احملكمة بالنظر في أية قضية ترد إليها خالل
مدة ال تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقدميها وتعقد
جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية وال يجوز
تأجيل احملاكمة ألكثر من ثالثة أيام إال عند الضرورة
وألسباب تذكر في قرار التأجيل ،وينسحب ذلك على
كافة درجات التقاضي.
 -4تصدر هيئة احملكمة قرارها في أية قضية ختمت فيها
احملاكمة بالسرعة املمكنة وخالل مدة ال تزيد عن عشرة
أيام من تاريخ اختتام احملاكمة ،وللمحكمة تأجيلها لهذا
الغرض مرة واحدة فقط وملدة ال تزيد عن سبعة ايام.
 -5األحكام الصادرة عن احملكمة تخضع لكافة طرق
الطعن وفقا ً لقانون اإلجراءات اجلزائية.
مادة ( )17النيابة العامة
إضافة مادة جديدة إلى القانون األصلي حتمل الرقم (9
مكرر )2بعد املادة ( )9على النحو اآلتي:

 -4تباشرالنيابةالعامةاملنتدبةمبساعدةموظفيالهيئةالذين
يتمتعونبصفةالضبطيةالقضائيةإجراءاتالتحقيقالتي
يتوجب عليهم القيام بها على وجه االستعجال ودون أي
تأخير أو تباطؤ ال مبرر له في تلك اإلجراءات.
مـ ــادة ( )18إلغاءات
 -1تلغى املواد ذوات األرقام ( )15 ،14 ،13من القانون
األصلي.
 -2يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
م ــادة ( )19األنظمة
بنا ًء على تنسيب رئيس الهيئة يصدر مجلس الوزراء األنظمة
الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مـ ــادة ( )20العرض على املجلس التشريعي
ُيعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في أول
جلسة يعقدها إلقراره.
مـ ــادة ( )21التنفيذ والنفاذ
على اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا
القراربقانون،ويــــعملبــهمنتاريخنشرهفياجلريدةالرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2010/06/20 :م
املوافق / 08 :رجب  1431 /هـــ
محــمود ع ــباس
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس دول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فلسط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئي ــس السل ـ ــطة الوطنـ ـ ـ ــية الفلسطينـية
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 -3القرارات الوزارية الصادرة في الضفة الغربية
السلطة الوطنية الفلسطينية ,مجلس الوزراء :نظام الشكاوى رقم ( )6لعام 2009
استنادا ً إلى القانون األساسي املعدل لسنة  2003م
وتعديالته وال سيما أحكام املادة ( )68منه؛
وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم
(/2003/10/13ر.م.و/أ.ق) لسنة  2003م؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (/09/03/05م.و/أ.ق)
لسنة  2005م؛
وعلى نظام دائرة الشكاوى في رئاسة الوزراء ووحدات
الشكاوى في الوزارت الصادر بتاريخ  2005/05/03م؛
وبناء على توصية املجموعة الوطنية العليا للخطة
التشريعية؛
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة مبدينة
رام الله بتاريخ  2009/3/8م؛
أصدر النظام التالي:
الفصل األول :التعريفات
مادة ( )1التعريفات
لدى تطبيق أحكام هذا النظام ،تكون للكلمات والعبارات
التالية املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
خالف ذلك:
املجلس:
مجلس الوزراء
الرئيس:
رئيس الوزراء.
رئاسة الوزراء:
رئاسة الوزراء الفلسطينية واملكونة من األمانة العامة
ملجلس الوزراء وديوان رئيس الوزراء.
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األمني العام:
أمني عام مجلس الوزراء  /رئيس ديوان رئيس الوزراء.
اإلدارة العامة للشكاوى:
اإلدارة العامة للشكاوى في رئاسة الوزراء.
الوحدات واملكاتب:
وحدات ومكاتب الشكاوى في املؤسسات احلكومية
واحملافظات.
رئيس املؤسسة احلكومية:
الوزير املختص في وزارته أو رئيس املؤسسة في
املؤسسات غير الوزارية حسب القانون.
املؤسسات احلكومية:
الوزارات واملؤسسات والهيئات والسلطات التابعة ملجلس
الوزراء.
الفصل الثاني :اإلدارة العامة للشكاوى
مادة ( )2التشكيل
يشكل في املجلس إدارة عامة متخصصة وتعتمد هيكليتها
ضمن الهيكلية العامة لرئاسة الوزراء ،وتتبع األمني العام
مباشرة وتسمى اإلدارة العامة للشكاوى ،وتتكون من ثالث
دوائر ،ويتولى إدارتها موظفا ً وفقا ً للمعايير التالية:
 -1موظف وفقا ً للتدرج الوظيفي من الفئة العليا.
 -2أن يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس في العلوم
اإلنسانية.
 -3أن يكون لديه خبرة ملدة ال تقل عن سبع سنوات في
مجال العمل اإلداري أو القانوني.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
 -4يتوفر لديه اخلبرة الكافية في التعامل مع اجلمهور
وأخالقيات اخلدمة العامة.
 -5أن ال يكون محكوما ً عليه بجناية أو جنحة مخلة
بالشرف أو األمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
 -6أن يكون حسن السيرة والسمعة.
مادة ( )3الدعم واإلشراف الفني
تتولى اإلدارة العامة للشكاوى وحدها القيام بكافة عمليات
الدعم واإلشراف الفني واملتابعة والتنسيق واملساندة
للوحدات في الوزارات ،واملكاتب في احملافظات ،والتنسيق
مع دائرة الشكاوى التابعة ملكتب رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية.
مادة ( )4دوائر اإلدارة العامة للشكاوى
تتكون اإلدارة العامة للشكاوى من ثالث دوائر على النحو
اآلتي:
 -1دائرة املتابعة مع الوحدات واملكاتب.
 -2دائرة التنسيق مع وحدة الشكاوى في مكتب
الرئيس وفي املجلس التشريعي ومع املؤسسات غير
احلكومية.
 -3دائرة التوثيق واألرشيف واالستقبال.
مادة ( )5التقرير الربعي

 -4الشكاوى التي إتخذ فيها قرارا ً أو رفضت من قبل
أحد املكاتب في حال ظهرت بيانات جوهرية تغير في
مجرى الشكوى.
املادة ( )7الشكاوى غير املنظورة أمام اإلدارة العامة
للشكاوى
ال تنظر اإلدارة العامة في الشكاوى التالية:
 -1الشكاوى املنظورة أمام القضاء.
 -2الشكاوى املتعلقة بالنزاعات بني األشخاص سواء
كانوا طبيعيني أو معنويني.
 -3الشكاوى التي سبق وأن صدر في موضوعها حكم
قضائي قطعي.
 -4الشكاوى املقدمة من املواطنني فيما يتعلق باإلستفادة
من املساعدات اإلنسانية والهبات الداخلية أو
اخلارجية.
 -5الشكاوى التي مضى عليها أكثر من سنة كاملة.
الفصل الثالث :الوحدات واملكاتب
مادة ()8
 -1تشكل في املؤسسات احلكومية وحدات متخصصة
ويعتمد هيكلها التنظيمي والوصف الوظيفي لها
ضمن الهيكلية التنظيمية للمؤسسة تسمى وحدات
الشكاوى في الوزارات بحد أدنى ،ومكاتب شكاوى
في احملافظات.

تتولى اإلدارة العامة للشكاوى إعداد تقرير دوري ربعي
حول الشكاوى املقدمة إليها أو الوحدات واملكاتب وتقدميه
إلى األمني العام لعرضه على املجلس.

 -2تتبع الوحدات الوزير مباشرة.

مادة ( )6الشكاوى املنظورة أمام اإلدارة العامة
للشكاوى

 -3تتبع الوحدات واملكاتب فنيا ً لإلدارة العامة للشكاوى
في رئاسة الوزراء ،ويتولى إدارتها موظفا ً وفقا ً
للمعايير التالية:

تنظر اإلدارة العامة بالشكاوى التالية:
 -1املقدمة ضد املؤسسات احلكومية.
 -2املتعلقة باإلمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية النهائية
الصادرة ضد املؤسسات احلكومية.
 -3الشكاوى املقدمة من مؤسسات املجتمع املدني بأداء
احلكومة واملؤسسات التابعة لها.

 -1يتولى إدارة الوحدة موظفا ً من اخلدمة املدنية،
وفقا ً للتدرج الوظيفي  C - A4ويساعده عددا ً
كافيا ً من املوظفني.
 -2أن يكون حاصالً على الشهادة اجلامعية األولى.
 -3أن يكون لديه خبرة ملدة ال تقل عن خمس سنوات
في مجال العمل اإلداري أو القانون.
 -4يتوفر لديه اخلبرة الكافية في التعامل مع
اجلمهور وأخالقيات اخلدمة العامة.
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 -5بشأن مكاتب احملافظات اختيار من يراه مناسبا ً
لتلقي الشكاوى ومتابعتها في احملافظة.
مادة ( )9االختصاصات واملهام
اختصاصات وصالحيات الوحدات واملكاتب:
 -1إستقبال ومتابعة شكاوى املواطنني املتعلقة بأداء
املؤسسة احلكومية وموظفيها.
 -2التنسيق والتعاون مع اإلدارة العامة.
 -3التنسيق والتعاون مع الوحدات واملكاتب فيما بينها،
وفيما يتعلق بالشكاوى واملسائل املشتركة.
مادة ( )10التقرير الدوري للوحدات
تلتزم الوحدات واملكاتب بتقدمي تقرير دوري ربعي لإلدارة
العامة للشكاوى يتضمن معلومات حول الشكاوى وعددها
وما مت إجنازه وما تبقى قيد املتابعة وما مت رفضه وأسباب
التأخير ،إضافة إلى املشاكل التي تواجهها الوحدة أثناء تأدية
عملها وذلك وفق األصول اإلدارية والقانونية.
مادة ( )11الشكاوى املنظورة أمام الوحدات واملكاتب
تنظر الوحدات واملكاتب بالشكاوى التالية:
 -1املقدمة ضد املؤسسات احلكومية.
 -2املتعلقة مبتابعة تنفيذ األحكام القضائية النهائية
الصادرة ضد املؤسسات احلكومية.
 -3املقدمة من مؤسسات املجتمع املدني واملتعلقة بأداء
املؤسسة التابعة لها الوحدات واملكاتب.
مادة ( )12الشكاوى غير املنظورة أمام الوحدات
واملكاتب
ال تنظر الوحدات واملكاتب فيما يلي:
 -1الشكاوى املنظورة أمام القضاء.

 -5شكاوى املساعدات اإلنسانية والهبات اخلارجية.
الفصل الرابع :التزام املؤسسات ومراعاة مدد الطعن
القضائي
مادة ( )13التزام املؤسسات الرسمية
في سبيل تسهيل مهمة اإلدارة العامة للشكاوى والوحدات
واملكاتب تلتزم املؤسسات الرسمية ذات العالقة مبوضوع
الشكوى بتقدمي كافة الوثائق املتعلقة بالقضية املشتكى منها
في الوقت املدد.
مادة ( )14الرد اخلطي
على اإلدارة العامة للشكاوى أو الوحدات واملكاتب الرد خطيا ً
على مقدم الشكاوى ،سواء أكان الرد إيجابيا ً أم سلبا ً خالل
مدة أقصاها ثالثني يوماً.
مادة ( )15مراعاة مدة الطعن القضائي
تلتزم اإلدارة العامة للشكاوى والوحدات واملكاتب عند
نظرها للشكاوى مراعاة مدد الطعن القضائي املعمول بها
لدى محكمة العدل العليا ،واملنصوص عليها في قانون
اخلدمة املدنية وقانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية،
وتعديالتهما وأي قانون آخر بهذا الشأن.
مادة ( )16اللجوء إلى القضاء
يحق للمشتكي إذا ما أراد ذلك التوجه إلى القضاء للفصل
في شكواه.
الفصل اخلامس :الشكاوى ضد اإلدارة العامة والوحدات
واملكاتب
مادة ( )17الشكاوى ضد موظفي اإلدارة العامة
للشكاوى

 -2الشكاوى التي سبق وصدر في موضوعها حكم
قضائي قطعي.

في حال قدمت الشكوى ضد رئيس أو أحد موظفي اإلدارة
العامة للشكوى ،فإنها ترفع مباشر إلى األمني العام إلتخاذ
اإلجراءات املناسبة بشأنها.

 -3الشكاوى املتعلقة بالنزاعات بني األشخاص سواء
كانوا طبيعيني أو معنويني.

مادة ( )18الشكاوى ضد موظفي الوحدات أو املكاتب

 -4الشكاوى التي سبق وعرضت على وحدة الشكاوى
سابقا ً وقررت رفضها أو متت معاجلتها وإتخاذ قرار
بشأنها.
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في حال قدمت الشكوى ضد مسؤول أو أحد موظفي الوحدات
واملكاتب ،فإنها ترفع مباشرة إلى الوزير أو احملافظ حسب
مقتضى احلال ,إلتخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
مادة ( )19الشكاوى الكيدية
إذا تبني لإلدارة العامة للشكاوى أو الوحدات واملكاتب بأن
الشكوى املقدمة هي شكوى كيدية ،فإن لإلدارة العامة
والوحدات أو املكاتب احلق في إتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة بهذا الشأن وفق أحكام القوانني السارية املفعول.
الفصل السادس :أحكام ختامية
مادة ( )20التقرير السنوي
تلتزم اإلدارة العامة للشكاوى بتقدمي تقريرها السنوي
إلى األمني العام ،وأية تقارير أخرى لعرضها على مجلس
الوزراء.
مادة ( )21دليل اإلجراءات
تتولى اإلدارة العامة للشكاوى تقدمي دليل اإلجراءات
والنماذج املتعلقة بالشكاوى وتعميمها على الوحدات
واملكاتب بعد اعتماد األمني العام.
مادة ( )22الدعم القانوني
تقدم الشؤون القانونية ملجلس الوزارء الدعم القانوني
لإلدارة العامة للشكاوى ويتم التنسيق فيما بينهم.
مادة ( )23اإللغاء
يلغى نظام دائرة الشكاوى في رئاسة الوزراء ووحدات
الشكاوى في الوزارات الصادر بتاريخ 2005/05/03
وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة ( )24النفاذ والتنفيذ والسريان
على اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا
النظام ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ  2009/3/8م.
احلادي عشر من ربيع األول لعام  1429هـ
سالم فياض
رئيس الوزراء
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قرار أمني عام مجلس الوزراء رقم (/13/01ح.أ.ل) لسنة  :2009دليل اإلجراءات اخلاص بنظام
الشكاوى
أمني عام مجلس الوزراء
بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا قانونا ً
وبنا ًء على مقتضيات املصلحة العامة
وبعد االطالع على نظام الشكاوى رقم ( )6لعام  2009م ،
وال سيما املادة ( )21منه؛
قررنا ما يلي:
مادة ( )1الشروط الفنية الواجب توفرها في مقدم
الشكوى
يتم تلقي الشكوى من اجلهات التالية:
 -1صاحب الشكوى أو بواسطة من ينوب عنه قانونا ً
سواء أكان شخصا ً طبيعيا ً أم معنوياً.
 -2مؤسسات املجتمع املدني ،وغيرها من الهيئات
املختصة.
مادة ( )2إجراءات تقدمي الشكوى
تقدم الشكاوى لدى وحدات الشكاوى املوجودة في
املؤسسات احلكومية كل حسب اختصاصه أو في املديريات
التابعة للمؤسسات احلكومية املوجودة في محافظات
الوطن ،وفي حالة عدم وجود مديرية فيمكن تقدميها لدى
احملافظات.
يتم تقدمي الشكوى وفقا ً ملا يلي:
 -1تعبئة النموذج املعتمد خطيا ً متضمنا ً كافة البيانات
والتوقيع عليه من قبل مقدم الشكوى.
 -2إرفاق كافة الوثائق واملستندات املؤيدة للشكوى.
 -3يتم التأشير على الشكوى مبا يفيد استالم الشكوى
من قبل املوظف مستلم الشكوى.
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 -4إذا كان املشتكي أميا ً أو معاقا ً بصورة متنعه من كتابة
شكواه أو تعبئة النموذج فعليه االستعانة بشخص آخر
يثق به على أن يوقع أو يبصم الطرفان على الشكوى.
ويجب تسجيل أنها بصمة املشتكي مع ذكر االسم
وشهود اثنني.
مادة ( )3طرق استقبال الشكاوى
يتم استقبال الشكاوى بإحدى الطرق التالية:
 -1احلضور الشخصي للمشتكي.
 -2البريد االلكتروني.
 -3الفاكس.
 -4صندوق البريد العادي
 -5أية وسائل أخرى يتم اعتمادها.
مادة ()4
تقدم الشكاوى املتعلقة بشخص رئيس املؤسسة احلكومية
لدى اإلدارة العامة للشكاوى.
مادة ( )5قبول أو رفض أو إحالة الشكوى
 -1على املوظف املسؤول إبالغ املشتكي أو من ينوب عنه
قانونا ً بقبول الشكوى أو رفضها خالل ثالثة أيام من
تاريخ تقدميها كحد أقصى.
 -2إذا مت إحالة الشكوى من الوحدة إلى وحدة الشكاوى
صاحبة االختصاص ،فعلى اجلهة احملال لها الرد خالل
ثالثة أيام من تاريخ االستالم.
 -3في حال قبول الشكوى يتسلم املشتكي بطاقة مراجعة
مختومة باخلامت الرسمي تتضمن البيانات التالية:
أ-

اسم املشتكي أو من ينوب عنه قانوناً.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
ب -عنوان املشتكي.
ج -موضوع الشكوى.
د -رقم الشكوى.
هـ -التاريخ الذي سيراجع فيه املشتكي.
و -قائمة باملرفقات ووصف لها.
مادة ( )6املستندات املرفقة مع الشكوى
يرفق املشتكي مع شكواه صور عن كافة املستندات املتوافرة
لديه التي تؤيد شكواه بعد مقارنتها باألصل من قبل املوظف
املسؤول.
مادة ( )7دراسة ومتابعة الشكاوى من قبل الوحدات
واإلدارة العامة
 -1يجوز للوحدات واإلدارة في حال قبول الشكوى القيام
مبا يلي:
أ-

التحقق من صحة املعلومات والبيانات
واملستندات املرفقة مع الشكوى.

ب -االستفسار من املشتكي عن أية معلومات إضافية
حول موضوع الشكوى بعد استالمها.
ج -االستفسار من اجلهة املقدمة ضدها الشكوى
أو أي جهة أخرى ،مبا ال يتعارض والقوانني
واألنظمة املعمول بها في السلطة الوطنية
الفلسطينية.
د -االتصال املباشر مع اجلهات املعنية ذات العالقة
بالشكوى على أن تكون مخاطباته ومراسالته
مع تلك اجلهات من خالل مراسالت رسمية
مروسة وموثقة وموقعة.
 -2على اجلهات التي يتم طلب االستفسار منها ،الرد خطيا ً
خالل مدة أقصاها أسبوعني من تاريخ االستالم.
 -3في حال عدم استالم الرد على االستفسار بعد مضي
أسبوعني ،يتم إعادة املخاطبة للجهة املعنية وإخطارها
بوجوب استالم الرد أو عدمه خالل ثالثة أيام من
تاريخ استالم املخاطبة.
 -4بعد استنفاذ املدد املنصوص عليها في البند ( )2،3من
هذه املادة دون احلصول على رد حتال الشكوى إلى
رئيس املؤسسة احلكومية ملعاجلتها ومتابعتها ويرفق
معها توصيات واقتراحات وحدة الشكاوى ،على أن
يتم الرد خالل مدة أقصاها أسبوع.

 -5في حال استالم الوحدة ردا ً من رئيس املؤسسة
احلكومية أو اجلهة املختصة في الدائرة ،تقوم الوحدة
ومن خالل التعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية
مبتابعة تنفيذ قرار رئيس املؤسسة احلكومية حول
موضوع الشكوى.
 -6في حال عدم اتخاذ رئيس املؤسسة أي إجراء على
ملف الشكوى املرفوع له أو عدم تلقي املشتكي ردا ً
خطيا ً على شكواه فمن حق املشتكي تقدمي شكواه إلى
اإلدارة العامة.
 -7في حال وصول شكوى املواطن لإلدارة العامة ،فلها
احلق باالستفسار من وحدة الشكاوى في املؤسسة
فبل رفعها إلى أمني عام مجلس الوزراء على أن يكون
الرد على االستفسار خالل فترة أقصاها أسبوع.
 -8في حال استالم رد من قبل اجلهات املعنية ذات
العالقة مبوضوع الشكوى وكان الرد يتضمن حالً
للشكوى أو عدمه ،فعلى الوحدة إبالغ املشتكي بالرد
خطيا ً وموقعا ً من رئيس املؤسسة احلكومية أو من
يكلفه بذلك ،ويوقع املشتكي على االستالم.
مادة ( )8دراسة ومتابعة الشكاوى من قبل اإلدارة
العامة
في حال عدم استالم اإلدارة العامة ردا ً حول موضوع
الشكوى أو استالم رد ال يتضمن حالً للشكوى ،فلإلدارة
احلق في رفع توصية إلى مجلس الوزراء من خالل األمني
العام ملجلس الوزراء تتضمن مقترحات وتوصيات اإلدارة
حلل الشكوى.
مادة ( )9التنسيق فيما بني اجلهات احلكومية
في حال كانت الشكوى املنظورة أمام وحدة الشكاوى
متداخلة مع أكثر من جهة ،فعلى وحدات الشكاوى ذات
العالقة التنسيق فيما بينها ملتابعة إيجاد حل للشكوى.
مادة ( )10إغالق ملف الشكوى
يتم إغالق ملف الشكوى في إحدى احلالتني:
 -1بعد استالم اإلدارة العامة أو الوحدة الرد على موضوع
الشكوى من قبل اجلهة املعينة وذات الصلة ،ووصول
الرد إلى املشتكي وإمتام تنفيذ القرار.
 -2طلب املشتكي نفسه إغالق الشكوى أو وقف متابعتها
وذلك من خالل توقيعه على النموذج اخلاص بذلك
أو من خالل كتاب خطي موقع من قبله .ومن قبل أن
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ينوب عنه قانونا ً مع بيان األسباب .وفي حال تبني أن
األسباب متعلقة بخوف أو أية موانع أخرى فللمشتكي
أن يرفع األمر لرئيس الوزراء فورا ً وفق األصول.
مادة ( )11تقرير اإلغالق
يكون تقرير اإلغالق متضمنا ً رقم الشكوى وتاريخ تقدميها
واملتابعات التي متت حول موضوع الشكوى والرد عليها
وتاريخ اإلغالق وأسبابه ،على أن يتم التوقيع على التقرير
من قبل مسؤول الوحدة أو مسؤول اإلدارة العامة ويكون
مختوم باخلامت الرسمي.
مادة ( )12إعادة فتح ملف الشكوى
يتم إعادة فتح ملف الشكوى بناء على طلب خطي من قبل
املشتكي في حالة ظهور معطيات ومستجدات جديدة،
وتعتبر هذه الشكوى شكوى جديدة ومستقلة تعالج وفق
أحكام النظام وهذا الدليل.
مادة ( )13السريان والتنفيذ
على اجلهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا الدليل ،ويعمل
بها من تاريخ صدوره.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ  2009/05/25ميالدية.
املوافق  1430/06/01هجرية.
د .حسن أبو لبده
أمني عام مجلس الوزراء
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 -4القرارات التنفيذية الصادرة في قطاع غزة
قرار مجلس الوزراء رقم (/11/41/21م.و/إ.هـ) لسنة  2007بشأن تعيني السيد /حسن
يوسف عبد الهادي الصيفي مراقبا عاما في وزارة الداخلية
بعد االطالع على القانون االساسي
ويعد اإلطالع على قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية
رقم  8لسنة 2005
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا قانونيا،
وتنسيب وزير الداخلية
وبنا ًء على مقتضيات املصلحة العامة
قرر مجلس الوزراء في جلسته الواحدة واألربعني املنعقدة
مبدينة غزة بتاريخ ( )2007/12/04ما يلي:
املادة ()1
تعديل قرار مجلس الوزراء ( /10/29/22م.و/إ.هـ) لسنة
 ،2007ليصبح كالتالي:
تعيني السيد /حسن يوسف عبد الهادي الصيفي مراقبا عاما
لوزارة الداخلية بدرجة وكيل مساعد ()2A
املادة ()2
على جميع اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه تنفيذ
هذا القرار ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ،وينشر في
اجلريدة الرسمية
صدر في مدينة غزة بتاريخ .4ديسمبر لسنة 2007م
اخلامس والعشرون من ذي القعدة من عام  1428هـ
اسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء
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وزارة الداخلية ،مكتب املراقب العام ،دليل إجراءات عمل دائرة الشكاوى 2008
تقدمي
هناك عالقة وطيدة تربط بني شكاوى املواطنني ومكتب املراقب
العام بوزارة الداخلية ،فبينما يعيش املواطن الفلسطيني العديد
من القضايا واإلشكاالت التي تعترض سير حياته اليومية،
يشكل مكتب املراقب العام عنوانا ً كبيراً ،ومنبرا ً شامخا ً في
ترسيخ مفاهيم العدل واملساواة واحترام سيادة القانون
وضيانة حقوق املواطن ،وإماطة ما يلحق به من أذى ،ورفع
الظلم عنه جراء إساءة تصرف احد منتسبي األجهزة األمنية
والشرطية وسوء استخدام املنصب العام ،او تدني في أداء
املؤسسة األمنية أو إهمال حاجة املواطن وتعطيل معامالته،
ومن منطلق احلرص على مصلحة املواطن وصيانة حقوقه
وسيادة القانون كأساس لتحقيق العدالة واملساواة ،يقوم
مكتب املراقب العام بتطوير نظام شكاوى منوذجي مناسب مع
دليل اجرائي لتسهيل عملية تلقي ،ومتابعة ،ومعاجلة شكاوى
املواطنني في املكتب وفق إجراءات عملية وواضحة وسهلة
وشفافة ونزيهة ....ونظرا لنقص او غياب لألنظمة التي حتدد
طرق وآليات التعاطي مع تظلمات املواطنني وعالجها ،األمر
الذي يجبر املواطن إما على التنازل عن حقوقه ،والتساهل
مع مظاهر اخللل والفساد ،أو يضطره للجوء الى طرق
أخرى إلنصافه ،فيستعني بالعالقات الشخصية والواسطة
واحملسوبية مبا يشكل حاضنة للفساد وتبعاته.
إن وجود دائرة فاعلة للشكاوى ،تعمل وفقا لنظام واضح
ومحدد ،ومن خالل إجراءات عمل واضحة ،ومناذج خاصة،
وخطوات محددة للمتابعة ،ووجود نظام تقارير وأرشفة
للشكاوى ،فانه يزيد من فرص حتقيق العدالة ودعم سيادة
القانون ،ويحول دون توفر التربة اخلصبة للفساد ومظاهر
خاصة وان التظلمات والشكاوى تعتبر أداة هامة بتسليطها
الضوء على مكامن اخللل في أداء املؤسسات األمنية،
وبالتالي تطويره ورفع جودته ونوعيته.
إلى جانب ذلك ،فإننا في مكتب املراقب العام عازمون على
السير قدما في مسألة نظام الشكاوى في اإلدارات واملؤسسات
االمنية في وزارة الداخلية من خالل املكاتب التمثيلية ملكتب
املراقب العام في احملافظات واملزمع تشغيلها قريبا ،وكلنا امل
على ان يتم تعميم التجربة والنتائج من املكتب إلى غيره من
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الوزارات واملؤسسات بإعتبارها جتربة ريادية من املتوقع أن
تكون مخرجاتها ونتائجها ايجابية ومرضية بإذن الله.
تعريف
تعريف مبكتب املراقب العام
أنشئ مكتب املراقب العام بوزارة الداخلية مبوجب قرار
مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتاريخ 2007\12\04
رقم (\11\41\21اه.م و) لسنة 2007ويهدف الى التحقق
والتأكد من ان جميع االمور اإلدارية واملالية والقانونية
باألجهزة والهيئات واإلدارات األمنية بالوزارة تنفذ حسب
القواننب واألنطمة واألسس والتعليمات وأن نظام إدارة
الرقابة الداخلية يسير وفق متطلبات الوزارة.
نطاق العمل ومجاالته:
يقوم املكتب باعمال الرقابة والتفتيش على األجهزة األمنية
والشرطة التابعة لوزارة الداخلية ،وبذلك يكون جميع
منتسبي األجهزة األمنية والشرطية خاضعني للرقابة،
ويقوم في حدود القواعد املنصوص عليها مبايلي:
 -1اجراء الرقابة الالزمة للكشف عن املخالفات االدارية
واملالية والقانونية.
 -2فحص الشكاوى التي يقدمها املواطنني وتلك التي
حتال للمكتب من جهات رسمية مختصة.
 -3إجراء التحقيق في املخالفات اإلدارية واملالية والقانونية
التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال من جهات رسمية
مختصة.
 -4متابعة الدعاوى والقضايا لدى اجلهات املعنية وفقا
للنظام والقوانني املنصوص عليها.
 -5مراجعة السياسات اإلدارية واملالية واألمنية
واإلعالمية بالوزارة ومتابعة ما يتم التوافق بشأنها
واملشاركة في اقتراح وإقرار سياسات بديلة.
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 -6املشاركة في جلان تقييم ومقابالت وترقيات وترفيعات
منتسبي األجهزة األمنية
وبذلك فإن اختصاص مكتب املراقب العام ينقسم الى قسمني
رئيسني:
•

الرقابة

•

التحقيق

تعريف بدائرة الشكاوى
هي اجلهة التي يتم من خاللها تلقي وإستقبال شكاوى
املواطنني وتوثيقها وتصنيفها ومتابعة حلها ،والرد عليها.... ،
ومتثل الدائرة همزة الوصل بني املؤسسة األمنية والشرطية
من جهة،واملشتكني من جهة أخرى ،فهي قناة باجتاهني
ملتابعة الشكاوى بعد نقلها من املشتكي الى اجلهة املستهدفة
 .....وهي بذلك تقوم مبخاطبة اجلهات املعنية وإحالة بعض
القضايا لدائرة التحقيق باملكتب للتحري والتحقيق بشأنها،
و رفع التوصيات إلقرارها من معالي الوزير ومتابعة تنفيذ
قرارات الوزير بشأنها ،وهي ليست جهة قضائية لفض
النزاع بني املتخاصمني في األمور املدنية ،فعمل الدائرة
رقابي ،إداري وليس قضائيا ،وكذلك تقوم الدائرة بتعريف
املواطن وتوعيته بآلية العمل واإلجراءات املتبعة  .....ويعمل
في دائرة الشكاوى عدد من املوظفني األكفاء الذين يتلقون
التدريب والتاهيل الكافيني بشكل مستمر ،ومزودين مبكتب
مناسب إلستقبال املشتكني ،وبكافة جوانب الدعم اللوجستي
املساند من أجهزة ومعدات ونظام حوسبة متكامل وجوانب
الدعم الفني املطلوب.
تتبع دائرة الشكاوى ملكتب املراقب العام والذي يرتبط
بوزير الداخلية مباشرة باعتبار أن طبيعة اختصاص املكتب
وعمله يتصل باستقبال شكاوى تتعلق بعمل األجهزة األمنية
وإجراءاتها وقراراتها وبكافة موظفيها ،علما بأن إجراءات
استالم الشكاوى ومتابعتها مجانية جلميع املواطنني ومن
دون اي رسوم رمزية.
تعريف بدليل إجراءات العمل بدائرة الشكاوى
الدليل املقترح يوضح كافة خطوات العمل التفصيلية واملتتابعة
زمنيا والتي يتم من خاللها القيام باألعمال املتعلقة مبراجعة
شكاوى املواطنني لالستفسار عن دوافع ومسوغات موقف
اتخذته األجهزة األمنية والشرطية أو إحدى دوائرها أو أحد
موظفيها أو كوادرها ،أو طلب تفسير قرار أو توضيح اجراء،
أو للشكوى من تصرف أحد موظفي وكوادر األجهزة االمنية
والشرطية وادائه اثناء اخلدمة ،تكمن اهمية الدليل املقترح
في كونه مرجعا ً شامالً لكافة إجراءات التعامل مع شكاوى

املواطنني ،ومحددا لنوع وطبيعة الشكاوى التي يتم استقبالها
والتعامل معها وتلك التي تخرج عن نطاق عمل مكتب املراقب
العام ،وموضحا طرق استقبال الشكاوى وآليات متابعتها
والرد عليها واإلنتهاء منها وإغالقها ،ومحددا لنظام التقارير،
ومدعما بالنماذج الالزمة لتسيير بكفاءة عالية ،وكخطوة
اولية عند االنتهاء من اعداد الدليل سيقوم املكتب بتجربته
واختباره من خالل املمارسة والتطبيق والتنفيذ ،ففي حالة
ظهور اي قصور أو تعقيد في اجراءاته ،سيتم تعديلها
مباشرة ،حيث إن إعداد الدليل وإقراره يحتاج الى وقت ليس
بالقصير حسب ما تفيده التجارب الدولية واالقليمية.
وعليه سيوضع هذا الدليل موضع التنفيذ الفعلي لفترة
جتريبية ال تقل عن ستة اشهر ،يتم خاللها تقييمه وإجراء
التعديالت الالزمة ومن ثم إقراره.
إجراءات عمل دائرة الشكاوى
 -1استقبال الشكاوى والتاكد من انها تتدرج ضمن
اختصاصات ومسؤوليات مكتب املراقب العام من
حيث اجلهة التي تستهدفها الشكوى ومضمونها،
وإعالم املشتكي بقبول شكواه او رفضها مع توضيح
األسباب في جميع األحوال.
 -2فحص الشكاوى والتحقق من تفاصيلها خاصة إذا
كانت الشكوى مبهمة وغير محددة.
 -3تسجيل شكاوى املواطنني في سجل خاص وفقا للنظام
أرشفة خاص ومن خالل تصنيف محدد سنشير إليه
ال حقا في هذا الدليل.
 -4مخاطبة اجلهات ذات العالقة لإلستفسار وطلب الرد
من خالل مراسلة املسؤول املباشر عن اجلهة املشتكى
عليها إلعالمه مبضمون الشكوى وحيثياتها.
 -5إستالم الرد من اجلهة التي مت مخاطبتها وحتويلها الى
ذوي االختصاص باملكتب لدراسته وتقييمه وإقتراح
اإلجراءات ملتابعته في حال تبني ملدير دائرة الشكاوى
بأن الرد غير واضح وغير مقنع.
 -6في حال عدم حل الشكوى أو مماطلة الدائرة التي
مت مخاطبتها ،وذلك إما مبخاطبة نفس اجلهة بكتاب
استفسار عن وضع الشكوى ،وإما برفع املكتب تقرير
ملعالي الوزير يتضمن ملخصا عن الشكوى ،ومجمل
مخاطباتها ،والتوصيات املمكنة للتعامل معها ،ليقوم
الوزير معاليه بعد ذلك باتخاذ اإلجراءات املناسبة.
 -7إبالغ املشتكي كتابيا بالرد أو احللول التي مت التوصل
اليها بخصوص الشكوى املقدمة للمكتب.
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 -8إشعار مسؤولي األجهزة والهيئات ولفت نظرهم
جتاه القضايا والشكاوى التي تخص عملهم واملتعلقة
بوجود انحرافات في سلوك وأداء أحد منتسبيها ،او
تكرار الشكاوى حول موضوع معني أو دائرة بعينها.
 -9رصد أي تذمر يتصل بأداء األجهزة االمنية أو أحد
كوادرها لدى املجتمع احمللي سواء ما يرد في وسائل
اإلعالم أو اللقاءات والتجمعات العامة وإعالم اجلهات
املختصة لدى مكتب الوزير بها.
 -10إعداد التقارير الدورية الفنية واالدارية واخلاصة,
مدعمة بالوثائق والثبوتيات ورفعها للمراقب العام
ملناقشتها ورفع التوصيات بشأنها ملعالي الوزير.
معايير إستقبال الشكاوى
تقوم الدائرة بإستقبال الشكاوى املتعلقة مبخالفات قانونية
أو جتاوزات للسياسات العامة من قبل األجهزة األمنية و
الشرطية أو سلوك غير الئق ،أو جتاوز يفوم به احد منتسبيها
أو كوادرها أثناء تأدية اخلدمة ،وكذلك طلبات اإلستيضاح
عن مسوغات أي قرارات متس أمن و مصلحة املواطن ولكي
يتم قبول الشكاوى ومتابعتها ال بد من مطابقتها للمعايير
والشروط التالية:
أ-

معايير عامة:
 -1ان تكون الشكاوى املقدمة متعلقة بعمل األجهزة
األمنية والشرطية نفسها أو احد موظفيها أو
إحدى اإلدارات التابعة لها أو أي عمل يدخل
ضمن إختصاصها ومسؤولياتها.
 -2أن ال يكون قد مضى على وقوع املخالفة أو
اإلجراء موضوع الشكوى مدة تزيد عن ثالثة
شهور أسوة بقانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3
لسنة  2001ولدائرة الشكاوى السلطة التقديرية
في قبول بعض الشكاوى التي مضى على
وقوعها أكثر من ثالثة شهور وفقا إلعتبارات
قانونية خاصة حتقيقا للعدالة وسيادة القانون.
 -3ان تكون الشكوى مقدمة من جهة معلومة

الشكاوى ضمن نطاق عمل الدائرة:
•

ضد تصرفات احد منتسبي أو كوادر األجهزة األمنية
و الشرطية أو استغالله للمنصب العام والتعسف
في استعمال ما مينحه ذلك املنصب من سلطة
وصالحيات ضد املواطنني ،أو عدم نزاهة اإلجراءات
أو عدم قانونيتها.
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•

حرمان املواطن من اخلدمة أو التأخير في تقدميها أو
عدم إجنازها بالشكل املطلوب ،التمييز وعدم املساواة
بسبب االنتماء احلزبي والعائلي.

•

عدم إتاحة الفرصة للمواطن أو ألي شخصية
معنوية للحصول على املعلومات ذات الطبيعة العلنية
واملسموح بها حسب القانون.

الشكاوى خارج نطاق عمل الدائرة:
•

الشكاوى املنظورة أمام االقضاء واحملاكم أو هيئات
التحكيم.

•

الشكاوى التي سبق وصدر حكم قضائي في
موضوعها.

•

الشكاوى التي عرضت على دائرة الشكاوى سابقا
وكانت تتعلق بنفس االطراف واملوضوع والسبب
وقررت الدائرة رفضها أو البت فيها.

•

الشكاوى املتعلقة بالتزامات االفراد املدنية.

•

الشكاوى بشان النزاعات بني األفراد أو املؤسسات
اخلاصة.

•

مطالب املوظفني باالجهزة االمنية والشرطية حول
التوظيف والترقية وغيرها من اإلجراءات اإلدارية.

ب -معايير فنية وإجرائية:
 -1تعبئة النموذج اخلاص بالشكوى ،فال يتم اعتماد
اي شكوى وال تسجل وال ينظر فيها إال من
خالل تعبئة النموذج اخلاص مع إرفاق تفاصيل
الشكوى املكتوبة او املطبوعة.
 -2توقيع املشتكي ،وحتديد عنوان اقامته رقم هاتفه
أو طريقة اتصال معه ومهنته احلالية.
 -3يتم استقبال الشكوى في حالة تقدم صاحب
الشكوى نفسه او اي شخص مؤهل قانونيا
للنيابة عنه (الوالد عن ابنه ،الوريث ،الوصي،
وكل من يحمل وكالة بتمثيل املشتكي) ،كما تقبل
الشكاوى التي تقدم بها أية شخصية معنوية
(مؤسسة اهلية ،شركة )......،على ان تقدم
على أوراق املؤسسة الرسمية وتكون ممهورة
بخامتها املعتمد.
 -4ختم الشكوى بختم دائرة الشكاوى.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
تصنيف الشكاوى
يتم تصنيف الشكاوى في الدائرة وفق املعايير التالية:
التصنيف حسب اجلهاز  /اإلدارة املشتكى عليها:

•

شكوى متعلقة بسوء استخدام املال العام يرمز لها
برقم ()5

تعطى كل شكوى رمز مكون من  4خانات مرتبة
كالتالي:

•

الشكاوى املتعلقة بإدارات جهاز الشرطة يرمز لها
برقم مكون من خانتني يبدأ من  01وحتى 39

•

•

الشكوى املتعلقة بادارات جهاز الدفاع املدني يرمز
لها برقم مكون من خانتني يبدأ من  40وحتى 59

تدل اخلانتان االولى والثانية من جهة اليسار على
التصنيف حسب اجلهاز /اإلدارة املشتكى عليها.

•

•

الشكاوى املتعلقة بإدارات جهاز األمن واحلماية يرمز
لها برقم مكون من خانتني يبدأ من  60وحتى 79

تدل اخلانة الثالثة من اليسار على التصنيف حسب
هوية مقدم الشكوى.

•

•

الشكاوى املتعلقة بإدارات جهاز األمن الداخلي يرمز
لها برقم مكون من خانتني يبدأ من  80وحتى 95

تدل اخلانة الرابعة من جهة اليسار على التصنيف
حسب موضوع الشكوى.

•

الشكاوى املتعلقة باإلدارات املركزية بوزارة الداخلية
يرمز لها برقم مكون من خانتني على النحو التالي:
•

 96اإلدارة العامة للشؤون املالية

•

 97اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية

•

 98التنظيم واإلدارة

()...
التصنيف حسب مقدم الشكوى:
•

شكوى مقدمة من مواطن (مدني) يرمز لها برقم
()1

•

شكوى مقدمة من مستخدم عسكري يرمز لها برقم
()2

•

شكوى مقدمة من شخصية معنوية (مؤسسة أو
شركة) يرمز لها برقم ()3

التصنيف حسب موضوع الشكوى:
•

شكوى متعلقة بتجاوزات إدارية يرمز لها بالرقم
()1

•

شكوى متعلقة بتجاوزات مالية يرمز لها برقم ()2

•

شكوى متعلقة بتجاوزات قانونية يرمز لها برقم
()3

•

شكوى متعلقة بالتعسف في استخدام املنصب العام
يرمز لها برقم ()4

طرق استقبال الشكاوى
يتم استقبال الشكاوى من خالل:
 -1حضور املشتكي شخصيا او من ينوب عنه قانونيا
لدائرة الشكاوى مبكتب املراقب العام.
 -2الفاكس.
 -3البريد االكتروني.
 -4البريد العادي في حالة وقع املشتكي تظلمه باسمه
وأرفق رقم هاتفه أو طريقة اتصال معه ليتسنى التاكد
من املعلومات املقدمة واستيفاؤها وامكانية استدعائه
الستكمال املعلومات املتصلة بشكواه.
 -5يتولى املمثلون في املناطق التابعون ملكتب املراقب
العام املزمع توزيعهم على احملافظات استقبال
الشكاوى وتعبئة النماذج اخلاصة بالشكاوى على ان
يتم املباشرة في املتابعة حسب االصول املعمول بها.
آليات العمل واإلجراءات
املرحلة االولى :إستالم الشكوى
 -1يقوم موظفو الدائرة باستقبال الشكاوى مكتوبة من
املواطنني طبقا للوسائل واآلليات املقررة ويتم تعبئة
النموذج اخلاص بالشكاوى واملباشرة في عملية
املتابعة وفق التالي:
•

تستقبل دائرة الشكاوى في مكتب املراقب العام
الشكاوى التي تصل اليها وتباشر العمل معها
ومتابعتها.
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•

يتولى مسؤولو املكاتب التمثيلية التابعون
ملكتب املراقب العام واملزمع توزيعهم على
احملافظات استقبال الشكاوى وتعبئة النماذج
اخلاصة بالشكاوى ثم يقوموا بايصالها لدائرة
الشكاوى باملكتب.

•

تباشر دائرة الشكاوى عملها بتعبئة النموذج
اخلاص بالشكاوى والذي يحتوي على :اسم
املشتكي وعنوانه كامال ،ورقم الهاتف والفاكس
واحملمول ،واجلهة املشتكى عليها ،وملخص
الشكوى على شكل نقاط واملرفقات واملستندات،
وتوقيع املشتكى والتاريخ وختم املعاملة بخامت
املكتب أو الدائرة ( .مرفق رقم  1منوذج تقدمي
شكوى)

 -2يتم اعطاء الشكوى رقم متسلسال مكون من  6خانات
حسب نظام احلفظ واالرشيف املقرر واملعتمد من
مكتب املراقب العام.
 -3يقوم موظف الشكاوى بترميز الشكاوى برمز مكون
من  4خانات كما هو وارد في بند رقم  2تصنيف
الشكاوى.
 -4يتم اعتبار الشكوى اجلماعية شكوى واحدة إذا
اشتركت في نفس القضية واملوضوع الواحد اال في
حاالت خاصة تترك ملوظفي الدائرة لتحديدها.
 -5التأكد من استيفاء كافة التفاصيل الفنية واإلجرائية.
 -6يحق لدائرة الشكاوى االستفسار واالستيضاح عن
أية معلومات إضافية من املشتكى تراها ضرورية،
والتحقق بأن املعلومات و البيانات واملستندات املطلوبة
قد مت استيفاؤها.
 -7إبالغ املشتكى بقبول شكواه مباشرة بعد تقدمي
الشكوى وإعتمادها من مكتب املراقب العام وانها في
طور املتابعة ،أو إبالغه باإلعتذار عن متابعتها ،كتابيا،
مع ذكر األسباب واملبررات و تدوين ذلك في السجل
اليومي.
 -8وضع املشتكي في صورة االجراءات اإلدارية املزمع
اتخاذها ملتابعة شكواه وضمن سقف زمني متوقع،
ووضعه في صورة آليات العمل في الدائرة.
 -9ال يتم قبول أية وثائق أو مستندات أصلية كمرفقات بل
نسخا مصورة عنها يعد مطابقتها باألصل.
 -10إعطاءاملشتكىبطاقةمراجعةموضحافيها:اسماملشتكى
أو وكيله ،رقم الشكوى وموضوعها ،وتاريخ تقدميها،
تاريخ وساعة املراجعة ،الوثائق واملستندات التي مت
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ارفاقها بالشكوى ،مع توقيع موظف الدائرة وخامته.
(مرفق رقم  2منوذج مراجعه بخصوص شكوى)
املرحلة الثانية :متابعة الشكوى ومعاجلتها
 -1تقوم دائرة الشكاوى مبخاطبة اجلهات املعنية
لالستفسار حول موضوع الشكوى والرد على
االستفسار موضوع الشكوى واإلجراءات التي مت
اتخاذها من ظرفهم ملعاجلة األمر(مرفق رقم  3منوذج
استفسار حول شكوى)
 -2تتولى دائرة املتابعة مبكتب املراقب العام القيام بأعمال
املتابعة واملخاطبة وإجراء اإلتصاالت باجلهات ذات
العالقة لالستفسار عن الشكوى حيث تقوم بإطالع
اجلهة املخاطبة صاحبة العالقة مبلخص حول مضمون
الشكوى.
 -3في حال ورود اي رد من اجلهة املشتكى عليها يبلغ
املشتكي بتفاصيل الرد حول الشكوى التي تقدم بها
كتابيا(.مرفق رقم  5منوذج للرد على الشكوى)
 -4في حال عدم استالم أي رد من مدة اقصاها اسبوعان
من تاريخ استالم الشكوى والقيام باملخاطبات ،تقوم
دائرة الشكاوى بإعادة مخاطبة نفس احلهة لتذكيرها
بالشكوى واالستفسار عن وضعها وباستخدام
منوذج املتابعة والتذكير( .مرفق رقم  4منوذج متابعة
الشكوى)
 -5بعد اسبوع عمل من تاريخ املتابعة والتذكير ،وفي
حالة عدم تلقي الدائرة ألي رد ايضا ،يقوم املراقب
العام مبخاطبة الوزير من خالل إعادة مذكرة تتضمن
ملخصا عن الشكوى وإحالتها إالى اجلهة التي مت
مخاطبتها ،مشيرا الى عدم استالم رد من تلك اجلهة
ومرفق بالتوصيات حتى يقوم الوزير بإصدار
تعليماته بإتخاذ اإلجراءات املناسبة.
 -6خالل اسبوعني من تاريخه ،وفي حالة عدم تلقي
دائرة الشكاوى ألي رد من الوزير أو من يفوضه،
يبلغ املشتكى عليه كتابيا بعدم وجود رد ليتابع شكواه
بالطريقة التي يراها مناسبة كأن يتوجه الى القضاء.
 -7في سياق عملية املتابعة ،يحق لدائرة الشكوى القيام
بالتالي:
•

االتصال بالدائرة أو القسم الذي تعلقت به
الشكوى إلبالغه بأن الرد الذي مت استالمه
بخصوص الشكوى غير مقنع وغير مبرر وتقوم
دائرة الشكاوى بإتخاذ اإلجراءات القانونية
واإلدارية الالزمة حسب االصول.
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•

االتصال بالوزير إلبالغه بعدم تلقيها ألي رد
بخصوص شكوى ما رفعتها دائرة الشكوى
إليه.

 -4احلرص على تسجيل وتوثيق كافة اخلطوات
(اإلحاالت ،املراسالت ،االستفسارات ،احللول،
والردود) في سجل خاص ومحوسب.

•

االتصال بأكثر من جهة داخل األجهزة األمنية
نفسها لالستيضاح حول تفاصيل شكوى
معينة.

أنظمة التسجيل والتوثيق

 -8يقوم معالي الوزير بإصدار التعليمات والقرارات التي
حتدد الفترات الزمنية وطبيعة اإلجراءات واخلطوات
ملتابعة الشكاوى ومعاجلتها ،وحتديد اجلهة لتي
يخولها باملتابعة بالسرعة املمكنة.
 -9يحق للقسم أو للدائرة املشتكى عليها اإلجتماع مع
املشتكي مع إعالم دائرة الشكاوى يذلك.
املرحلة الثالثة :حل الشكوى وإغالقها
 -1تقوم الدائرة بإغالق الشكاوى التي تتم متابعتها عند
اإلنتهاء من إعداد ״تقرير اإلغالق״ الذي يبني فيه رقم
الشكوى وتاريخ تقدميها ،وإسم املشتكي ،واملتابعات
التي متت ،والرد وتاريخه ،وتاريخ اإلغالق وسببه
ومبرراته ،مذيالً بتوقيع معد التقرير وخامت املكتب،
ولكن يتم إغالق الشكوى ال بد من توافر املكونات
التالية:
•

إعداد تقرير اإلغالق.

•

تلقي الرد املكتوب وإبالغه للمشتكى مكتوبا
أيضا.

•

عدم تلقي الرد (الرد السلبي) وإبالغ املشتكى
كتابيا بعدم وجود رد.

•

طلب املشتكي نفسه إغالق الشكوى ووقف
متابعتها شريطة توقيع املشتكي على النموذج
اخلاص بذلك( .تنازل عن الشكوى)

•

في حال اعتراض املشتكي على القرارات الصادرة
مبوضوع شكواه يتم توجيهه للقضاء.

 -2تقوم دائرة الشكاوى بفتح اية قضية أو شكوى في
حالة ظهور معطيات ومستجدات تستدعي إعادة فتح
الشكوى بناء على طلب املشتكي وتقدمه بهذا الطلب
حيث يتم اعتبارها شكوى جديدة.
 -3يتم تسجيل كافة الشكاوى املرفوضة في سجل خاص،
ويتم تبويبها في سجل الشكاوى بتصنيف مختلف
حتت عنوان ״استشارات״.

نظام التقارير
 -1تقوم دائرة الشكاوى بإعداد تقرير شهري يتم رفعه
للمراقب العام ليقوم األخير مبراجعته وتدقيقه ورفعه
ملعالي الوزير ضمن تقرير مكتب املراقب العام على ان
يتضمن عرضا رقميا إحصائيا ألعداد الشكاوى التي
وردت لدائرة الشكاوى مصنفة وموزعة على األجهزة
و اإلدارات املختلفة ،و توضيح نوع الشكاوى املدرجة
وحالها من حيث درجة املتابعة ،ويتم مناقشة التقرير
في إجتماع يضم معالي الوزير واملراقب العام.
 -2تقوم دائرة الشكاوى بإعداد تقرير سنوي شامل يتم
رفعه للمراقب العام يأخذ طابعا رقميا وحتليلياً ،يتضمن
عدد الشكاوى الواردة مصنفة وفقا للموضوعات
والدوائر التي تعلقت بها الشكاوى مع اإلشارة الى
ما آلت إليه ،وعدد املتابع منها ،ودرجات املتابعة،
والردود التي تلقتها الدائرة ،ودرجات االستجابة من
الدوائر واالقسام ،واالقتراحات والتوصيات بهذا
الغرض ،ويقدم التقرير وصفا حتليليا ً للشكاوى
وطبيعتها وتبويبها من حيث تركيزها على دائرة أو
موظف ملناقشة املوضوع وإتخاذ القرار املناسب مع
امكانية التنويه الى حاالت معينة وعينات ومناذج
من الشكاوى املعاجلة وتلك التي ال تزال قيد املتابعة،
فضالُ عن التركيز على اسباب الشكاوى ودواعيها،
وفرز ما ميكن ان يشكل ظاهرة معينة ودواعي
إثارتها بهدف العمل على معاجلة املشكلة من جذورها
من خالل التعرف على مسببات الشكوى وإزالتها،
ويقدم التقرير السنوي أيضا حتليل العالقة بني دائرة
الشكاوى في مكتب املراقب العام والدوائر واإلدارات
اآلخرى في األجهزة األمنية ،وحتدبد اإلحتياجات
املتنامية ،والتوصيات لتلبيتها.
 -3تقوم دائرة الشكاوى بإعداد تقارير خاصة في حاالت
معينة حول شكاوى معينة أو نظرا لتكرار بعض
الشكاوى على نفس املوظف أو اخلدمة أو عندما يطلب
منها ذلك.
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نظام الترحيل
 -1حترص دائرة الشكاوى على إغالق كافة الشكاوى
التي تصلها في نهاية كل عام متجاوزا ما أمكن ترحيل
الشكاوى إلى العام التالي.
 -2حتدد دائرة الشكاوى منط نظام ترحيل الشكاوى
وكيفيته وآلية املتابعة.
نظام احلفظ واإلتالف
 -1حتفظ الدائرة الشكاوى واملراجعات في األرشيف
املوجود في مكتب املراقب العام.
 -2حتدد املدة التي يحتفظ بها بالشكاوى بناء على
تعليمات تصدر عن املراقب العام.
 -3تشكل الدائرة ״جلنة اإلتالف״ للتخلص من األرشيف
مع إنتهاء مدة احلفظ القانونية مع استمرار احتفاظه
بالسجالت واحملافظة عليها.
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،1994

املجلس:
املجلس التشريعي الفلسطيني.
النظام الداخلي:
النظام الداخلي للهيئة.

وبعد اإلطالع على املادة ( )31من القانون األساسي
الفلسطيني املعدل لسنة ،2003

النظام املالي:

وبعد موافقة املجلس التشريعي الفلسطيني،

النظام املالي للهيئة.

أصدرنا القانون التالي:

التقرير السنوي:

الفصل األول :تعريفات وأحكام عامة

التقرير السنوي الصادر عن الهيئة حول حالة حقوق
املواطن.

املادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات
الواردة في هذا القانون املعاني املخصصة لها أدناه ما لم
تد ّل القرينة على خالف ذلك:
الهيئة:
الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان املشار إليها
في املادة  31من الباب الثاني من القانون األساسي.
مجلس املفوضني:
مجلس مفوضي الهيئة.
املفوض العام:
املفوض العام للهيئة.
املفوض:
عضو مجلس مفوضي الهيئة.
جلنة الترشيح:
جلنة ترشيح مفوضي الهيئة.

مـادة ()2
تنشأ مبقتضى هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الفلسطينية
املستقلة حلقوق املواطن ،تكون لها الشخصية اإلعتبارية
املستقلة ،ولها احلق في متلك العقارات واملنقوالت الالزمة
لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها طبقا ً ألحكام
القانون .وتستند في ممارسة مهامها إلى احلقوق واحلريات
العامة املق ّرة في القانون األساسي أو الدستور النافذ املفعول،
وتلتزم باملواثيق واملباديء الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان
التي صادقت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية.
مـادة ()3
من منطلق اإللتزام الراسخ بقيم الدميقراطية واحلكم اجليد
وما يتطلبه ذلك من إحترام احلقوق واحلريات األساسية
للمواطنني ،وتعزيز سيادة القانون واملساواة أمامه ،والفصل
بني السلطات الرئيسية الثالث ،وعدم التمييز ،واإلنتخابات
احلرة والدورية والنزيهة ،واحملاسبة ،واملساءلة ،والشفافية،
تقوم الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية حلقوق اإلنسان وديوان
املظالم (أمبودزمان) مبتابعة ضمان توفر متطلبات
صيانة حقوق اإلنسان في مختلف القوانني والتشريعات
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واألنظمة الفلسطينية وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة
واملؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية ،وبتوعية
املواطنني مبضمونها.
مادة ()4

مـادة ()8
 -1تقوم الهيئة بتشكيل جلنة الترشيح ،وتضم في
عضويتها:
أ-

وزير العدل بحكم منصبه.

تلتزم الهيئة باملجانية في تقدمي خدماتها.

ب -رئيس اللجنة القانونية في املجلس التشريعي
بحكم منصبه.

مادة ()5

ج -قاضيا ً في احملكمة العليا ينسبه مجلس القضاء
األعلى بناء على طلب جلنة شؤون املجلس.

يكون املق ّر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس ،ويجوز لها
أن تفتح مقرا ً مؤقتا ً وفروعا ً أخرى في أماكن مختلفة من
الوطن.
الفصل الثاني :تشكيل الهيئة
أوال :مجلس املفوضني
مادة ()6

د -املفوضني العامني السابقني واملفوض العام
احلالي.
هـ -عضوا واحدا ً يختاره مجلس نقابة احملامني.
و -عضوا ً واحدا ً يختاره مجلس منظمات حقوق
اإلنسان.
ز -رئيس جامعة يحدده مجلس التعليم العالي.
 -2يرأس جلنة الترشيح املفوض العام احلالي.

 -1يتولى إدارة الهيئة مجلس مفوضني مكون من 18
عضواً ،يرأسه املفوض العام.

 -3تستمر جلنة الترشيح قائمة طيلة مدة املجلس.

 -2يجب أن ال يق ّل عدد أعضاء مجلس املفوضني من أي
من اجلنسني عن  %30من عدد أعضائه.

مادة ()9

 -3يت ّم إختيار املفوضني من قبل جلنة الترشيح وفقا ً
لآللية املنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ()7
يشترط في من يعني عضوا ً في مجلس املفوضني:
 -1أن يكون فلسطينياً.
 -2أن يكون متمتعا ً بكامل األهلية القانونية.
 -3أن يكون مؤهالً علميا ً ومتمتعا ً بالكفاءة واخلبرة
واملهنية وملتزما بالدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان
وحقوق املواطن.
 -4أن ال يكون محكوما ً بجناية أو جنحة من قبل محكمة
مختصة أو من قبل مجلس تأديبي مهني لعمل يتعلق
باإلساءة إلى املال العام أو سوء إستخدام املنصب.
 -5أن يكون مشهودا ً له باألخالق والنزاهة ،ويتمتع
بإحترام عالي املستوى في املجتمع.
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يتم إختيار أعضاء مجلس املفوضني وفق اآللية التالية:
 -1خالل شهر من تاريخ إختيارها ،جتتمع جلنة
ّ
الترشيح ،بناء على دعوة رئيسها،
وترشح عدد من
األشخاص لشغل عضوية مجلس املف ّوضني ،وحتيلهم
إلى املجلس.
 -2ال يقل عدد األشخاص املرشحني من قبل جلنة الترشيح
لعضوية مجلس املفوضني عن ضعف عدد املفوضني
الذين يراد إختيارهم.
 -3يختار املجلس من بني قائمة األشخاص املرشحني له
العدد الالزم لعضوية مجلس مفوضي الهيئة ،وذلك
خالل فترة شهر من تاريخ تقدمي قائمة املرشحني له.
مادة ()10
 -1بعد إختيار كامل أعضاء مجلس املفوضني في املرة
األولى ،يتم استبدال ثلث أعضاء مجلس املفوضني
ممن مضى على عضويتهم أكثر من أربع سنوات.
 -2يتم تغيير أعضاء مجلس املفوضني املذكور في الفقرة
( )1على أساس اإلختيار أو اإلقتراع.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
 -3يستمر عمل أعضاء مجلس املفوضني إلى حني إنتخاب
األعضاء اللذين سيحلون محلهم.
مادة ( )11إختصاصات مجلس املفوضني
يختص مجلس املفوضني مبا يلي:
 -1رسم السياسة العامة للهيئة.
 -2وضع النظام الداخلي للهيئة الذي يحدد آلية عقد
جلسات مجلس املفوضني ،وإدارتها ،وكيفية إتخاذ
القرارات ،وطبيعة الشكاوى التي تتعامل معها الهيئة.
 -3وضع النظام املالي املبني لسياسة الصرف والرواتب
واحلقوق املختلفة التي يتمتع بها املوظفون العاملون
في الهيئة.
 -4وضع األنظمة اخلاصة مبمارسة الهيئة ألعمالها،
على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء ،وتنشر في
اجلريدة الرسمية.

 -2يتم جتميد عضوية املفوض إذا شغل مركزا ً أو وظيفة
في أي من الدوائر أو األجهزة أو املؤسسات الرسمية
أو شبه الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
ثانيا :املفوض العام
مادة ()13
 -1ينتخب مجلس املفوضني في أول إجتماع له مفوضا ً
عاما ً ونائبا له من بني أعضائه ،باألغلبية املطلقة ،وملدة
أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
 -2يصدر مرسوم بإعتماد املفوض العام عن رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية.
 -3يلتزم املفوض العام بالتفرغ لعمل الهيئة.
 -4يؤدي املفوض العام ،قبل أداء مهامه ،اليمني القانونية
أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

 -5إقرار مشروع املوازنة السنوية للهيئة وخطة عملها
وتقدميها إلى وزارة املالية لتضمينها في مشروع
موازنة الدولة.

 -1تنفيذ قرارات مجلس املفوضني.

 -6املصادقة على احلسابات اخلتامية وإختيار مدقق
حسابات.

 -2متثيل الهيئة أمام اجلهات الرسمية وغير الرسمية،
احمللية والدولية.

 -7قبول الهبات والتبرعات غير املشروطة.

 -3متابعة سير أعمال الهيئة وتنفيذها للمهام املنوطة بها
مبا فيها:

 -8إختيار املفوض العام من بني أعضاء مجلس
املفوضني.
 -9إقرار التقرير السنوي للهيئة.
 -10تعيني املدير التنفيذي ومدقق احلسابات.
مادة ( )12فقدان العضوية
 -1يعتبر املفوض فاقدا ً لعضويته في مجلس املفوضني
في أي من احلاالت التالية:
أ-

الوفاة.

ب -اإلستقالة ،ويسري مفعولها بعد ثالثة أشهر من
تاريخ تقدميها ملجلس املف ّوضني.
ج -فقدان األهلية القانونية.
د -إذا فقد أحد شروط العضوية املنصوص عليها
في هذا القانون.

مادة ( )14يختص املفوض العام مبا يلي:

أ-

التحقيق في الشكاوى التي ترد الهيئة.

ب -إختيار القضايا التي تقوم الهيئة بالتحقيق فيها
دون شكوى.
ثالثا :املدير التنفيذي
مادة ()15
 -1يكون للهيئة مديرا ً تنفيذيا ً يعني بقرار من مجلس
املفوضني ،ويكون مسؤوالً أمام املفوض العام.
 -2يقوم املدير التنفيذي باملهام التالية:
أ-

تنفيذ سياسات وقرارات مجلس املفوضني.

ب -تنظيم األعمال اليومية للهيئة واإلشراف عليها.
ج -رفع تقارير منتظمة إلى املفوض العام حول سير
العمل.
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د -تعيني موظفي الهيئة.

م -إعتداء السلطة التنفيذية على ممتلكات املواطنني.

هـ -أية مهام أخرى تناط به من قبل املفوض العام،
وذات عالقة مبهام الهيئة وإختصاصاتها.

ن -اإلعتداء على احلق باحلياة نتيجة إستخدام
القوة ،أو اإلهمال.

الفصل الثالث :إختصاصات الهيئة
مادة ()16
تختص الهيئة مبا يلي:
 -1تلقي ومتابعة والتحقيق في شكاوى املواطنني املتعلقة
بإنتهاك السلطات العامة وشبه العامة للحقوق
واحلريات األساسية املنصوص عليها في األحكام
الدستورية أو القانون األساسي أو القوانني األخرى
املعمول بها ،ومنها الشكاوى في املجاالت التالية:
أ-

التوقيف واإلعتقال دون إتباع اإلجراءات
القانونية.

ب -التعذيب وإساءة املعاملة أثناء احلجز.
ج -الوفاة داخل السجون ومراكز التوقيف.
د -التأخير في تقدمي الشخص احملتجز للمحاكمة أو
في توجيه اإلتهام إليه.
هـ -منع زيارة املعتقل من قبل ذويه.
و -التفتيش دون مذكرات قانونية.
ز -قضايا التعيني والتوظيف التي ال ُتتّبع فيها
اإلجراءات القانونية السليمة ،أو ال يراعى فيها
مبدأ اإلنصاف.
ح -قضايا الفصل التعسفي من الوظيفة العامة
وعدم حصول املوظفني على حقوقهم الوظيفية
من ترقية وتثبيت ومستحقات مالية.
ط -إحالة املوظفني على التقاعد قبل بلوغهم السن
القانوني ،ودون وجود مبرر قانوني.
ي -تقاعس السلطة التنفيذية غير املبرر عن تقدمي
اخلدمات املنصوص عليها قانونيا ،كاحلق في
التعليم والسكن والصحة ،أو التأخير غير املبرر
في إجناز املعامالت.
ك -التمييز في تطبيق القانون إلعتبارات اجلنس أو
الدين أو العرق أو اللون أو اإلنتماء السياسي.
ل -عدم اإلمتثال لقرارات السلطة القضائية.
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س -اإلعتداء على حرية الرأي والتعبير.
 -2مراجعة التشريعات الفلسطينية للتأكد من مواءمتها
للمعايير واإلتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق
اإلنسان .وتباشر الهيئة ذلك من خالل رفع املقترحات
والتوصيات الالزمة للجهات الفلسطينية املختصة
إلجراء التعديالت والتغييرات الالزمة عليها وإقتراح
ما يلزم بشأنها.
 -3نشر الوعي القانوني واحلقوقي بني مختلف القطاعات
الفلسطينية ،الرسمية واألهلية ،ومبختلف الطرق ،من
مثل إعداد ونشر املطبوعات واملواد التثقيفية وتأسيس
ومتلك وسائل اإلعالم الالزمة.
 -4إعداد التقارير اخلاصة والقانونية في مجال حقوق
اإلنسان ،وحول املؤسسات املكلفة بتقدمي خدمات
للجمهور عندما يتكرر ورود شكاوى من املواطنني
واجلمهور بإنتهاك هذه املؤسسات حلقوقهم أو عندما
تتوصل الهيئة إلى قناعة بوجود إنتهاكات حلقوق
األفراد بطرق أخرى.
 -5إصدار التقرير السنوي حول حالة حقوق املواطن في
فلسطني ،ويتم تقدميه إلى رئيس السلطة التنفيذية
ورئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة القضائية،
و ُينشر للعموم.
 -6توفير قاعدة بيانات ومعلومات متخصصة في مجال
حقوق اإلنسان.
الفصل الرابع :شكاوى املواطنني
مادة ()17
ميكن ألي شخص مت اإلعتداء على أي من احلقوق واحلريات
األساسية املمنوحة له مبوجب األحكام الدستورية أو القوانني
النافذة ،من قبل السلطات الرسمية ،أن يتقدم بشكواه للهيئة،
ووفقا لألسس املعتمدة لديها.
قبول الشكاوى
مادة ()18
 -1املفوض العام أو من يف ّوضه هو اجلهة املخولة قانونا ً
بإصدار القرار بقبول متابعة الشكوى.

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني
 -2يجوز للمفوض العام أن يرفع بعض الشكاوى التي
تعتبر ذات إهتمام عام إلى مجلس املفوضني ،ليتخذ
القرار املناسب بشأن متابعتها.
مادة ()19
ال تتابع الهيئة أي شكوى في احلاالت التالية:
 -1إذا مضى أكثر من سنة على علم املشتكي بوقوع
اإلنتهاك.
 -2إذا كان موضوع الشكوى منظورا ً أمام أي هيئة
قضائية.
 -3إذا سبق وأن عرضت الشكوى على القضاء وصدر
حكم فيها.
 -4إذا سبق وأن عرضت على الهيئة ورفضت متابعتها،
إال في حالة توفر أدلة جديدة.
 -5إذا كان موضوع الشكوى خارجا ً عن إختصاصها.
 -6إذا لم يستنفذ الشاكي اإلجراءات اإلدارية العادية مع
جهة اإلدارة.
مادة ()20
 -1للهيئة احلق في اللجوء إلى القضاء في أي من احلاالت
التالية:
أ-

بعد إستنفاذ جميع طرق التظلم والطعن والتدخل
املتاحة في موضوع الشكوى أو املوضوع محل
التحقيق،مبافيهامخاطبةاجلهةذاتالعالقةوتقدمي
توصيات لها بخصوص موضوع الشكوى.

ب -إذا جنم عن اإلنتهاك املشكو منه أذى عام ،وتطلب
تدخالً قضائياً.
 -2يكون اللجوء إلى القضاء بناء على قرار من املفوض
العام.
مادة ()21
 -1للهيئة في سبيل حتقيق املهام املنوطة بها ما يلي:
أ-

التفتيش على املؤسسات العامة كالسجون
ومراكز التوقيف ومؤسسات األحداث والعجزة
واملعاقني.

ب -الطلب واإلطالع على أية ملفات أو بيانات أو
أوراق أو احلصول على صور منها من اجلهات

الرسمية ذات الصلة مبجاالت عملها ومبا
يساعدها على تنفيذ مهامها وحتقيق أهدافها.
ج -إستدعاء وسماع الشهود ،مبا في ذلك املوظفني
الرسميني.
د -إستدعاء من تراه من األشخاص لإلدالء
بشهاداتهم حول أي مسألة ذات أهمية للتحقيقات
التي تقوم بها.
 -2ال يجوز أن يكون تعاون أي موظف مع الهيئة سببا ً
لتعرضه ألية إجراءات تأديبية.
 -3يجب على اجلهات التي تتعلق بها الشكوى أن تطلع
الهيئة على كافة الوثائق املتعلقة مبوضوع الشكوى،
وأن تقدم كل أنواع املساعدة الالزمة بشأن الشكوى
املقدمة لها.
 -4للهيئة أن تقدم توصياتها بشأن القضايا التي لم
حتل إلى رئيس السلطة الوطنية أو رئيس املجلس
التشريعي.
مادة ()22
ال تعتبر إستنتاجات الهيئة وتقاريرها أثناء متابعتها لقضية
ما أو لدى بحثها ملوضوع معني شهادة رسمية نهائية في أي
إجراءات قضائية أو قانونية ،وإمنا ميكن اإلستناد إليها على
سبيل اإلستئناس.
مادة ()23
يحظر على أي من العاملني في الهيئة:
 -1أن يكون طرفا ً أو تكون له مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في العقود التي يتم إبرامها مع الهيئة.
 -2إستخدام املعلومات التي حصل عليها مبوجب عمله في
الهيئة لغير األغراض احملددة في القانون.
الفصل اخلامس :موازنة الهيئة ورواتب املوظفني
ماد()24
 -1تعمل الهيئة مبوجب نظام مالي يقره مجلس
املفوضني.
 -2يحدد النظام املالي سياسة الصرف والرواتب واحلقوق
املختلفة التي يتمتع بها املوظفون العاملون في الهيئة.
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 -3يسري على أموال وممتلكات الهيئة ما يسري على املال
العام.
 -4تلتزم الهيئة في إعداد موازنتها بأحكام قانون تنظيم
املوازنة العامة واألنظمة الصادرة مبقتضاه.
مادة ()25
تتألف إيرادات الهيئة مما يلي:
 -1ما يخصص لها في املوازنة العامة للسلطة الوطنية
الفلسطينية.
 -2الهبات واملنح التي يق ّرها مجلس املفوضني.
الفصل السادس :أحكام إنتقالية وختامية
مادة ()26
يضع مجلس املفوضني األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون ،وتصدر عن مجلس الوزراء ،وتنشر في اجلريدة
الرسمية.
مادة ()27
تعتبر الهيئة القائمة مبوجب القرار الرئاسي رقم  59لسنة
 ،1994الهيئة املشار إليها مبوجب هذا القانون ،وتقوم
بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خالل مدة عام ،وإال اعتبرت
مخالفة ألحكام القانون.
مادة ()28
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ  2005/ /ميالدية
املوافق
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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مذكرة تفاهم بني وحدة الشؤون القانونية بديوان الرئاسة واإلدارة العامة للشكاوى باألمانة
العامة ملجلس الوزراء
أبرمت مذكرة التفاهم هذه في هذا اليوم الثالثاء احلادي
والعشرين من شهر متوز 2009 ،بني كل من:
الوحدة القانونية بديوان الرئاسة بالسلطة الوطنية
الفلسطينية ممثلة برئيسها ،واإلدارة العامة للشكاوى
باألمانة العامة ملجلس الوزراء بالسلطة الوطنية الفلسطينية
ممثلة مبديرها العام،
إميانا ً بتحقيق األهداف املتوخاه من إنشاء اإلدارة العامة
للشكاوى باألمانة العامة ملجلس الوزراء وإنشاء دائرة
االستشارات والشكاوى بالوحدة القانونية بديوان الرئاسة
لغايات إنصاف املواطن الفلسطيني ورفع أي ظلم يقع عليه
من قبل املؤسسات العامة،
وسعيا ً لتحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام مبدأ الفصل
والتعاون بني جميع السلطات وتوطيد لعالقات التعاون
في سبيل حتقيق ذلك من منطلق احترام القانون األساسي
الفلسطيني والقوانني والقرارات السارية،
وتنفيذا ً ملا ورد في برنامج سيادة الرئيس االنتخابي
وتوجيهاته الدائمة فيما يتعلق باملواطن الفلسطيني ،وتنفيذا ً
لقرار مجلس الوزراء بإنشاء وحدات للشكاوى بالوزارات
واملؤسسات احلكومية،
وتنفيذا ً للقرارات واملراسم الرئاسية ذات العالقة،
وتفعيالً لهذه اإلدارات والدوائر واألقسام املختصة بتلقي
شكاوى املواطنني ومعاجلتها وفقا ً لألصول والقوانني،
واقتناعا ً منهما بجدوى التعاون وتبادل التجارب واخلبرات
واملعلومات في ميدان الشكاوى واالستفادة من الوسائل
واإلمكانيات املتاحة لكل منهما،
اتفقا على ما يلي:
أوالً :التعاون

والتقارير الشهرية والربعية والنصفية والسنوية وغيرها
من األمور التي تساعد في حتقيق أهداف وغايات الوحدة
واإلدارة العامة.
ثانياً :إحالة الشكاوى
يتم إحالة الشكاوى الواردة لكل من ديوان الرئاسة ومجلس
الوزراء املتعلقة باملؤسسات التي تتبع الطرف اآلخر لدراسة
معاجلتها وموافاة الطرف اآلخر بالنتائج والتوصيات مبا
ال مينع من التنسيق واملخاطبة مع اجلهات ذات العالقة
بالشكوى .وتتم املخاطبة بني كل من املديرين العامني أو من
ينيبا عنهما لهذا الغرض.
ثالثاً :تبادل املعلومات
يتم تبادل املعلومات املتعلقة بالشكاوى بني الطرفني من
خالل التقارير الشهرية املتعلقة بالشكاوى الواردة ومرفقات
هذه الشكاوى من الوثائق والبيانات التي تساعد في توضيح
موضوع الشكوى ومعاجلتها ،ومن خالل االجتماعات
الدورية الشهرية التي تتم بينهما.
رابعاً :االجتماعات الدورية والطارئة
 -1يتم عقد اجتماعات دورية بينهما لتقييم العمل
وحل اإلشكاليات والشكاوى العالقة ،وتكون هذه
االجتماعات شهرية الحقة لالجتماع الشهري لوحدات
الشكاوى بالوزارات مع اإلدارة العامة للشكاوى
مبجلس الوزراء والحقة لالجتماعات الدورية بني
الوحدة القانونية ووحدة شؤون احملافظات بديوان
الرئاسة مع ممثلي أقسام الشكاوى باحملافظات.
 -2يتم عقد اجتماعات أخرى طارئة بطلب من أحد
الطرفني.

يشمل التعاون بينهما تبادل الزيارات والتجارب واملعلومات
والبرامج واخلبرة والتدريب والبحوث واإلحصائيات
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خامساً :التعاون القانوني

تاسعاً :تنفيذ مذكرة التفاهم

يتم التنسيق والتعاون القانوني بينهما من خالل ممثلي
اإلدارة العامة للشؤون القانونية مبجلس الوزراء لتبادل
اخلبرات في هذا املجال وإلرساء سوابق قانونية في مجال
الشكاوى.

يضبط كل من رئيس الوحدة القانونية بديوان الرئاسة
ومدير عام اإلدارة العامة للشكاوى وبالتشاور فيما بينهما
وبني موظفيهما برنامجا ً دوريا ً لتنفيذ هذه املذكرة مبا يراعي
اإلمكانات املتاحة ويسهران على متابعة إجنازها وتنفيذها.

سادساً :التنسيق مع األجهزة األمنية

عاشراً :التوقيع

التنسيق مع العالقات العامة في األجهزة األمنية أو اجلهات
املمثلة قانونا ً لهذه األجهزة فيما يتعلق بالشكاوى الواردة
على األجهزة األمنية مع مراعاة الوزارات و  /أو اجلهات
التابعة لها هذه األجهزة األمنية.

إيذانا ً مبوافقتهما التامة والصريحة على هذه مذكرة التفاهم
وكافة بنودها ،وفقا ً لكل ما تقدم فقد وقع الطرفان على
نسختني أصليتني واحتفظ كل طرف منهما بنسخته.

سابعاً :اخلطة اإلعالمية والتوعية
 -1يتم التعاون في مجال اخلطة اإلعالمية لتوعية املواطنني
بوجود إدارات ووحدات ودوائر وأقسام شكاوى
باملؤسسات العامة وإمكانية التقدم بشكواه لديها مع
مراعاة اختصاص القضاء وضمن نطاق اختصاصات
هذه اإلدارات والوحدات والدوائر واألقسام.
 -2إعداد اخلطة اإلعالمية بالتعاون مع وزارة اإلعالم
وهيئة اإلذاعة والتلفزيون ووكالة األنباء واملعلومات
الفلسطينية ״وفا״ وأية جهة أخرى ذات عالقة.
 -3عمل برامج تلفزيونية وإذاعية وبحضور الوزارة و
 /أو الوزارات ذات العالقة مع خط مباشر مجاني
للمواطنني لعرض مالحظاتهم واستفساراتهم وغيرها
من األمور ذات العالقة والرد عليها.
ثامناً :الدورات والندوات وورشات العمل املشتركة
 -1يتم التنسيق والتعاون بينهما إلعداد الدورات
التدريبية الندوات وورشات العمل املشتركة بالتنسيق
مع اجلهات ذات العالقة ومن ضمنها دورات تدريبية
في مجال اإلدارة والتعامل مع اجلمهور يتم تنفيذها
من خالل مؤسسات التدريب الداخلية واخلارجية مثل
معهد التدريب الوطني.
 -2عقد بروتوكوالت تعاون مع مؤسسات التدريب
الداخلية واخلارجية والتعاون في إعداد وتنظيم وتنفيذ
ومتويل الدورات التكوينية املتخصصة املشتركة
وورشات العمل والندوات املشتركة بصورة منتظمة
يشارك فيها الطرفني واجلهات التابعة لهما.
 -3التعاون في مجال الدراسات واألبحاث املتعلقة
بالشكاوى.
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نظمت مذكرة التفاهم هذه على نسختني أصليتني واحتفظ
كل فريق بنسخة واحدة للعمل مبوجبها.
عن الوحدة القانونية بديوان الرئاسة
رئيس الوحدة القانونية
د .ياسر أبو خاطر
عن اإلدارة العامة للشكاوى باألمانة العامة ملجلس
الوزراء
مدير عام اإلدارة العامة للشكاوى
د .أحمد فارس عودة
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