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امللخص التنفيذي

املعلومات األساسية

تعتبر مساءلة القوات املسلحة ،والشرطة واألجهزة األمنية
هي حجر الزاوية في حكم رشيد للقطاع األمني وسيادة
القانون :حيث أن األجهزة األمنية التي تتعرض للمساءلة
عن أفعالها ،أقل ميال الرتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان .وهم
أيضا على األرجح األكثر في تقدمي اخلدمات مبا يتماشى
مع االحتياجات األمنية للمواطنني واستخدام مواردهم
االستخدام األمثل.
ولقد أسست العديد من الدول مؤسسات متخصصة ،تسمح
للمواطنني بتقدمي شكاواهم ضد األجهزة األمنية .وبالرغم
من ذلك ،ال يوجد منوذج معياري آلليات الشكاوى .حيث
حتتاج كل دولة إليجاد حلول تتالءم مع السياق السياسي،
والتاريخي والثقافي اخلاص بها.
وقد اختارت السلطة الوطنية الفلسطينية نظام شكاوى
متعدد الطبقات :ففي إطار التزاماتها بتعزيز سيادة القانون
في املناطق الواقعة حتت سيطرتها ،بدأت السلطة الوطنية
الفلسطينية مؤخرا في تفعيل آليات الشكاوى للمواطنني على
الصعيدين الوزاري واحمللي .وقد أسست السلطة الوطنية
الفلسطينية نظام متعدد الطبقات للتعامل مع شكاوى
املواطنني املتعلقة بتوفير األمن من قبل السلطات ،وخاصة،
سلوك األجهزة األمنية.
وعلى الصعيد احمللي ،يقوم عدد كبير من املؤسسات بتلقي
شكاوى املواطنني املقدمة ضد األجهزة األمنية :حيث تعمل
الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان كمؤسسة
رسمية للبت في املظالم وحقوق اإلنسان لدى السلطة
الوطنية الفلسطينية .باإلضافة إلى ذلك ،مت تأسيس وحدات
خاصة بالشكاوى داخل مجلس الوزراء ،في عدة وزارات،
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وكذلك في املجلس التشريعي الفلسطيني (.)PLC
نظام الشكاوى رقم  6لعام  2009أنشأ إدارة عامة للشكاوى
في مجلس الوزراء .وينشئ القانون كذلك وحدات للشكاوى في
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وتتعامل مكاتب احملافظني مع الشكاوى بشكل متزايد على
املستوى احمللي :ينظر العديد من الفلسطينيني إلى مكتب
احملافظ على أنه املكان األول لتقدمي الشكاوى املتعلقة بعمل
األجهزة األمنية وسلوكها .وأحد أهم األسباب في ذلك هو
قرب هذه املكاتب .فاليوم ،يكون تفاعل معظم الفلسطينيني
الذين يعيشون خارج رام الله محدودا مع املؤسسات
احلكومية على الصعيد احمللي .ويرجع هذا إلى تقييد حرية
احلركة في الضفة الغربية والتواجد احملدود ملؤسسات
احلكومة املركزية خارج املدن الكبرى .ومن هذا املنطلق،
فإن احملافظ ،باعتباره املمثل الرسمي للرئيس على مستوى
احلكومة احمللية 2،يكتسب مكانة خاصة.
لقد طورت مكاتب املحُ افظ في الضفة الغربية وظيفتها في
معاجلة الشكاوى تدريجيا على مر السنني .فعلى الرغم من
ذلك ،فإن هذه العملية لم تتسم باملنهجية أو التنسيق .وفي
الواقع ،لقد ط ّورت مكاتب املحُ افظني وظيفتها في معاجلة
الشكاوى مبعزل عن بعضها البعض ،مستجيبة لالحتياجات
ومواقف محددة.

حتى اآلن ،لم يتم إجراء أي استعراض من ّظم للممارسات
املختلفة في معاجلة الشكاوى على مستوى احملافظة .وعالوة
على ذلك ،ال يوجد تقييم عما إذا كان ذلك قابال للتنفيذ (وإذا
كان قابال للتنفيذ ،فكيف يتم تنفيذه؟) لتعزيز وظيفة تلقّي
الشكاوى في مكتب احملافظ.
وبعد مناقشات أولية ،طلب محافظو اخلليل ،وجنني ،ونابلس
ورام الله من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
املسلحة واملنظمة الفلسطينية الشريكة له ،وهي املركز
الفلسطيني لدراسات القطاع األمني ،مساعدتهم في تقدير
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الوزارات ،وبالنسبة للمجلس التشريعي الفلسطيني ،فإن النظام
الداخلي لعام  2003يقوم بإنشاء وحدة للشكاوى كجزء من
اإلدارة البرملانية.
انظر كذلك البند رقم  2من املرسوم الرئاسي رقم ( )22لعام
 2003بخصوص اختصاصات احملافظني

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني
كيفية معاجلة مكاتبهم للشكاوى املقدمة ضد األجهزة األمنية
وكيفية تطوير هذه الوظيفة.

الفرضية

إن االفتراض األساسي لعملية التقييم مبركز جنيف للرقابة
الدميقراطية على القوات املسلحة واملركز الفلسطيني
لدراسات القطاع األمني هو أن تعزيز دور مكتب احملافظ في
التعامل مع الشكاوى املقدمة ضد األجهزة األمنية سيكون
له تأثير إيجابي على جودة اخلدمات التي تقدمها األجهزة
األمنية للناس .عالوة على ذلك ،سيتم حتسني عملية مساءلة
األجهزة األمنية عن أفعالها .ومع بعضه البعض ،سيؤدي هذا
إلى حتسني وضع سيادة القانون على مستوى احملافظة.

تقييم آليات الشكاوى املوجودة بالفعل

أثناء عملية التقييم ،يقوم مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة باإلشتراك مع املركز الفلسطيني
لدراسات القطاع األمني بتقدير السياسات ،والتشريعات،
واإلعداد املؤسسي ،والبنية التحتية ،واملوارد واألداء املوجود
آللية الشكاوى املوجودة في احملافظات:
§ السياسات

الهدف املُعلَن للسلطة الوطنية الفلسطينية هو تعزيز
سيادة القانون في األراضي الفلسطينية :في برنامج
احلكومة الثالثة عشر  -إنهاء االحتالل ،وتأسيس
الدولة ،أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أن تعزيز
سيادة القانون ومساءلة األجهزة األمنية في األراضي
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الفلسطينية هي أولويات سياسية رئيسية.

املنهجية

§ اإلطار القانوني

لقد متت عملية استعراض آليات الشكاوى املوجودة من قبل
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة واملركز
الفلسطيني لدراسات القطاع األمني في أربع محافظات
محددة في الضفة الغربية (اخلليل ،وجنني ،ونابلس ورام
الله) بني شهري أبريل ويوليو .2010

لم يتم تطوير اإلطار القانوني للتعامل مع شكاوى
املواطنني من خالل مكتب احملافظ بشك ٍل ٍ
كاف :حيث
ال يحدد اإلطار القانوني املوجود بوضوح صالحيات
محددة ملكتب احملافظ في التعامل مع الشكاوى .في
حني أن املرسوم الرئاسي رقم ( )22لعام 2003
بشأن اختصاصات احملافظني ونظام التشكيالت
اإلدارية األردني رقم ( )1لعام  1966يعطي احملافظني
سلطات كبيرة للتعامل مع القضايا األمنية واإلدارية
على مستوى احملافظة .ومع ذلك ،فهما ال يعمالن
على ضبط عملية التعامل مع الشكاوى ومتابعتها
بالتفصيل.

لقد وضع مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
املسلحة باإلشتراك مع املركز الفلسطيني لدراسات القطاع
األمني استبيانا مت تقدميه ملكاتب احملافظني في احملافظات
األربع .وبالتعاون مع احملافظني ،قاموا بعقد ثالث جلسات
لفريق العمل بكل محافظة .وقد حضر هذه اجللسات ممثلون
عن مكتب احملافظ والدائرة القانونية ودائرة الشؤون
اإلدارية والدائرة األمنية ودوائر أخرى ،أجرى مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة مقابلة مع محافظي
جنني ،ونابلس ،ورام الله جلمع معلومات إضافية عن آليات
شكاوى املواطنني.

بعض الضوابط التي أصدرتها مؤسسات السلطة
الوطنية الفلسطينية بخالف ما مت إصداره من مكتب
الرئيس ،مطعون بها :حيث يحدد نظام الشكاوى رقم
( )6لعام  2009الصادر عن مجلس الوزراء تفصيليا
أدوار ومهام دوائر الشكاوى اخلاصة باملؤسسات
املختلفة للسلطة الوطنية الفلسطينية .كما تشير على
وجه اخلصوص للمحافظات .ومع ذلكُ ،طعن في
مدى صلتها القانونية على مستوى احملافظات حيث
أن مكتب احملافظ يتبع سلطة مكتب الرئيس ،وليس
مجلس الوزراء.

وكانت األسئلة التوجيهية لهذه العملية كالتالي:
• ما هي آليات وممارسات التعامل مع الشكاوى
املقدمة ضد األجهزة األمنية املوجودة على مستوى
احملافظات؟
• ما هي األمور الضرورية لنقل آليات الشكاوى
املوجودة على مستوى احملافظات إلىوحدات أو دوائر
شكاوى متكاملة؟

§ التشكيل املؤسسي

• ماذا ستكون صالحيات دوائر الشكاوى؟

ال يتوافر مبكتب احملافظ إدارات متخصصة للتعامل
مع شكاوى املواطنني :وحاليا ،تعالج مكاتب احملافظني
3

السلطة الوطنية الفلسطينية( ،إنهاء االحتالل ،وإنشاء الدولة)،
برنامج احلكومة الثالثة عشر ،أغسطس  ،2009ص 31-21
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في احملافظات األربع املُختارة الشكاوى من خالل
عدة دوائر .وهذا يعتمد على موضوع الشكوى وقرار
احملافظ .ميكن أن تعالج الشكوى من قبل الدوائر
القانونية أو دوائر الشؤون اإلدارية أو الدوائر األمنية
أو الدوائر العشائرية إن وجدت أو من خالل احملافظ
نفسه .ولم تؤسس أي منهم دوائر خاصة بالشكاوى
مع أنها موجودة في الهيكلية اإلدارية في احملافظات.

عالوة على ذلك ،ال يوجد أسلوب موحد للتعامل مع
شكاوى املواطنني في احملافظات األربع :فلقد قامت
كل محافظة بوضع اإلجراءات اخلاصة بها ملتابعة
الشكاوى ،وإعالم اجلهات املُستفيدة وتوصيل نتائج
التحقيق.
§ البنية التحتية واملوارد
املوارد البشرية :في مكتب احملافظ برام الله يوجد
موظفان اثنان يعمالن بدوام كامل في دائرة الشؤون
القانونيةملعاجلة الشكاوى .وفي جنني ،يوجد أربعة
موظفني من الدائرة القانونية والدائرة األمنية ودائرة
الشؤون اإلدارية يعملون على معاجلة الشكاوى .وفي
نابلس ,يوجد خمسة موظفني يعملون على معاجلة
الشكاوى من الدائرة القانونية ودائرة الشؤون
اإلدارية .وفي اخلليل ،يوجد ستة موظفني يعملون
على معاجلة الشكاوى من الدائرة القانونية والدائرة
األمنية ودائرة الشؤون اإلدارية ودوائر أخرى .ومع
ذلك ،ال يوجد بأي دائرة للشؤون القانونية فريق من
املوظفني مختصني فقط بالتعامل مع شكاوى املواطنني
املقدمة ضد األجهزة األمنية.

يفتقر مكتب احملافظ إلى املوارد التي تتيح له التعامل
بفاعلية مع شكاوى املواطنني :تعاني إدارة مكاتب
احملافظني من االفتقار للموارد البشرية واملالية لتولي
مهمة التعامل مع الشكاوى بطريقة شاملة وف ّعالة.
§ األداء
أثبت التقييم املنهجي ألداء مكتب احملافظ في التعامل
مع شكاوى املواطنني وجود تعثّر .حيث يتتبّع مكتب
محافظ نابلس فقط بانتظام تسجيل جميع الشكاوى
املقدمة ( 720في  ،2009و ُيتوقع مثل هذا الرقم في
 .)2010ويبدو أن هناك تفاوت بني احملافظات .بينما
يتلقى مكتب احملافظ بجنني  100حالة في العام ،بينما
ُقدر عدد احلاالت في اخلليل إلى  1000حالة.
واليوم ،ال يتوافر ألي من مكاتب احملافظني بيانات
موثوق بها بالنسبة للحاالت املرفوضة أو التي مت
الوصول لنتيجة بشأنها.
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في النهاية ،ال يعتمد أي من مكاتب احملافظني على
استبيان للجهة املستفيدة أو عمليات تقييم دورية
لقياس نظرة العامة لعملهم.

التوصيات

يبني االستعراض وتقييم االحتياجات الذي أجراه مركز
جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة باإلشتراك
مع املركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني أن تأسيس
وحدات مخصصة للشكاوى على مستوى احملافظات سيكون
خيارا ممكنا للتعامل مع شكاوى املواطنني .ومع ذلك ،فإن
من وجهة نظر كل من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على
القوات املسلحة واملركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني،
يجب مراعاة االعتبارات القانونية ،والعملية وتلك املتعلقة
باملوارد التالية:
§ االعتبارات القانونية

يجب أن ترتكز آليات الشكاوى في مكتب احملافظ على
إطار قانوني جديد :يتطلب تأسيس إدارات جديدة
للشكاوى استعراضا متعمقا لإلطار القانوني الذي
يحدد مسؤوليات ونشاطات مكتب احملافظ .حيث ال
يزال األساس في عمل احملافظني هو نظام التشكيالت
اإلدارية األردني ،والذي تقوم القرارات التي أصدرها
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإكماله.
يجب أن يقوم تشريع جديد بتنظيم التالي :يجب أن يقوم
تشريع جديد بتحديد املسؤولية ،واالختصاصات،
والصالحيات والنظام الهيكلي لدوائر الشكاوى على
نحو واضح .ويجب التأكد بالشكل املطلوب من تنسيق
صالحيات دوائر الشكاوى على مستوى احملافظات
مع دوائر الشكاوى على املستوى احمللي – مبا في
ذلك الفروع احمللية .وتقع األخيرة حتت مسؤولية
مكتب رئيس الوزراء .وهذا ضروري لتجنب التداخل
والتكرار بني مستويات احلكومة املختلفة والنظام
القضائي.
§ االعتبارات العملية

يجب معاجلة الشكاوى من خالل دائرة متخصصة
بالشكاوى :سينطوي تأسيس دوائر مختصة
بالشكاوى على مستوى احملافظات على معاجلة
الشكاوى والتي تتوزع حاليا بني دوائر الشؤون
القانونية والدوائر األمنية ودوائر الشؤون اإلدارية.
وهذا يتطلب أيضا بناء هيكل إداري من أجل النظام
اجلديد .وهذا يتضمن كذلك تأسيس عمليات ذات

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني
صلة وإيجاد قوة بشرية كافية وموارد مالية على نحو
موحد في جميع احملافظات.
ّ

يتطلب حتويل آليات الشكاوى املوجودة حاليا تشاورا
واسع النطاق :سيتطلب اإلعداد للتحويل عملية تشاور
واسعة النطاق .ويجب أن تتضمن كال من األطراف
املؤسسية املعنية على مستوى السلطة الوطنية
الفلسطينية ،مثل مكتب الرئيس ،ومجلس الوزراء،
ووزارات التخطيط ،والداخلية ،واملالية ،واحلكومة
احمللية ،وأيضا سلطات احلكومة احمللية .من جانب
اجلهة املستفيدة ،ويجب أن ينطوي هذا على تشاور
منهجي مع املواطنني إلدراك توقعاتهم املتعلقة مبهام
وخصائص نظام معاجلة الشكاوى اجليد.
§ االعتبارات املتعلقة باملوارد
احلاجة لتخصيص املوارد املناسبة :سوف يتطلب
تأسيس إدارات تختص بالشكاوى تخصيص موارد
مالية وبشرية محددة وأن ينعكس هذا على موازنة
خاصة من احملافظ.

يتطلب تأسيس إدارات للشكاوى شراء البنى التحتية
وأنظمة تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة :وهذا
يتضمن مساحات ومع ّدات مكتبية ،ودعم محدود
بالسيارات ونظام ف ّعال للتوثيق واحلفظ .كما يجب
توفير نظام تدريب مخصص لفريق العمل .من وجهة
نظر مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
املسلحة واملركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني،
تعتمد املواصفات الفنية على أسس تنظيمية محددة
لدوائر أو وحدات الشكاوى.

ماذا ميكن أن تكون اخلطوات التالية؟

اعتمادا على استعراض آليات الشكاوى املوجودة على
مستوى احملافظات وأيضا التقييم الذي مت لالحتياجات،
يوصي مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
املسلحة واملركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني بإتخاذ
اخلطوات التالية:
§ تأمني اإلرادة السياسية والدعم السياسي من قبل
احملافظ ومكتب الرئيس لتأسيس إدارات للشكاوى؛
§ إعداد رؤية ،وأهداف ،وخطط وموازنات لتأسيس
إدارات للشكاوى؛
§ احلصول على موافقة سياسية للخطة واملوازنة؛

§ تنفيذ مشروع منوذجي في أحد احملافظات األربع.
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املعلومات األساسية واملنهجية

ضمان مساءلة األجهزة األمنية والشرطة
والقوات املُسلحة ....
ُيعد ضمان مساءلة األجهزة األمنية والشرطة والقوات
املُسلّحة حجر الزاوية للحكم الرشيد للقطاع األمني .حيث
أن األجهزة األمنية التي تتعرض للمساءلة عن أفعالها ،أقل
عرضة الرتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان .وهم أيضا على
األرجح األكثر في تقدمي اخلدمات مبا يتماشى مع االحتياجات
األمنية للمواطنني واستخدام مواردهم االستخدام األمثل.
ولضمان املساءلة ،اختارت الدول في جميع أنحاء العالم
بني مناذج مختلفة .وهذا أيضا يتض ّمن مجموعة من اآلليات
واملؤسسات املختلفة ،التي تستجيب ملتطلبات السياق
السياسي ،والتاريخي والثقافي الفريد.

 ...من خالل تأسيس آليات لشكاوى املواطنني...
أحد احللول املتبناة من قبل العديد من الدول هو منح ملواطنيهم
املختصة
الفرصة لتقدمي الشكاوى مباشرة للمؤسسات
ّ
بالشكاوى .واعتمادا على السياق وتكوين الدولة ،تكون
مثل هذه املؤسسات إما مستقلّة متاما عن احلكومة وقواتها
األمنية والشرطية أو مرتبطة مباشرة بهذه املؤسسات.
كما يؤثر أيضا التنظيم اإلداري (من حيث املركزية أو
الالمركزية) للقطاع العام على الدول عند اتخاذ قرار تأسيس
آليات للشكاوى إما على املستوى القومي أو احمللّي.
وتختار بعض الدول التي تهتم بتعزيز املساءلة أنظمة مختلطة
أو متعددة الطبقات .حيث جتمع األنظمة املختلطة بني مهام
الشكاوى على املستوى احمللي ،مثل مؤسسات برملانية للبت
في املظالم ،مع آليات محلية ،مثل دوائر الشكاوى التابعة
للحكومة احمللية واألجهزة اإلدارية .وأخيرا ،تؤسس العديد
من الدول آليات محددة لكل قطاع ،مثل وحدات للشكاوى
الشرطية وهيئات البت في املظالم العسكرية.
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 ...في األراضي الفلسطينية.
في األراضي الفلسطينية ،لقد أنشأت السلطة الوطنية
الفلسطينية نظام متعدد الطبقات للتعامل مع شكاوى
املواطنني املتعلقة بتقدمي خدمات األمن من قبل السلطات
وبسلوك األجهزة األمنية.
على املستوى احمللي ،يوجد ك ٌل من الهيئة الفلسطينية
املستقلة حلقوق اإلنسان ،وهي مؤسسة رسمية للبت في
مظالم حقوق اإلنسان وتابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية،
وإدارات للشكاوى في الوزارات املتعددة وكذلك في املجلس
4
التشريعي الفلسطيني.
وعلى مستوى احملافظات ،تعالج مكاتب احملافظني شكاوى
املواطنني بشكل متزايد .وفي واقع األمر ،ينظر العديد من
الفلسطينيني إلى مكاتب احملافظ على أنها العنوان األول
لتقدمي الشكاوى في القضايا املتعلقة بتقدمي خدمات األمن.
وأحد أهم األسباب في ذلك هي قرب هذه املكاتب .حيث يكون
تفاعل الفلسطينيني ،وخاصة الذين يعيشون خارج املدن
الرئيسية ،محدودا مع املؤسسات على الصعيد احمللي .وفي
الواقع ،من وجهة نظر معظم الفلسطينيني ،وسيلة التواصل
الوحيدة مع السلطة الوطنية الفلسطينية هي مكتب احملافظ.
يوجد حاليا تسع محافظات في الضفة الغربية .وإن احملافظ
ليس فقط املمثل الرسمي الوحيد للرئيس على املستوى
احمللي ،ولكنه يترأس كذلك جلان األمن ،واملجلس التنفيذي
5
واملجلس االستشاري في احملافظة.
 4نظام الشكاوى رقم ( )6لعام  2009أنشأ إدارة عامة للشكاوى
في مجلس الوزراء .وينشئ القانون كذلك وحدات للشكاوى في
الوزارات ،وبالنسبة للمجلس التشريعي الفلسطيني ،فإن النظام
الداخلي لعام  2003يقوم بإنشاء وحدة للشكاوى كجزء من
اإلدارة البرملانية.
 5لقد مت إنشاء اللجنة األمنية مبوجب املرسوم الرئاسي رقم ()2
لعام  2006بخصوص اللجان األمنية للمحافظات وجتمع اللجنة

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني
ويعد احملافظ مسؤوال عن القانون والنظام على أرض الواقع
ويكون على اتصال يومي ومباشر مع املواطنني .وفي
الواقع ،يكون مكتب احملافظ هو العنوان األول الذي يتوجه
له املواطنون اللتماس املساعدة في حل اخلالفات والنزاعات،
وبخاصة النزاعات ذات الصلة بالسلطة الوطنية وأجهزتها.
وكل عام ،تتلقّى مكاتب احملافظ في مختلف محافظات الضفة
الغربية عدة آالف من الشكاوى املقدمة ضد مؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية املدنية واألجهزة األمنية.
ومن ثم يلعب مكتب احملافظ دورا هاما في تقدمي خدمات
تتسم بالشفافية واخلضوع للمساءلة -في مجال األمن وما
عداه – للمواطنني الفلسطينيني.
مع ذلك ،فإن في العديد من احملافظات تكون القدرة على
معاجلة ومتابعة الشكاوى بفاعلية محدودة .عالوة على
ذلك ،تختلف اإلجراءات وفاعليتها من محافظة ألخرى.

فهم الدور الذي يؤديه مكتب احملافظ في التعامل
مع شكاوى املواطنني
ومع هذه املعلومات األساسية ،فقد طلب مسؤولون في
محافظات مختلفة من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة ( )DCAFاملساعدة على تطوير قدراتهم
املؤسسية آلليات التعامل مع الشكاوى.
واستجابة لهذه املطالب ،قام مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة باالشتراك مع املركز
الفلسطيني لدراسات القطاع األمني في األكادميية
الفلسطينية للعلوم األمنية ( )PASSفي أريحا ،مبراجعة
وتقييم احتياجات اآلليات احلالية في التعامل مع شكاوى
املواطنني في أربع محافظات مختارة في الضفة الغربية
(جنني ،ونابلس ،ورام الله ،واخلليل).
وقد أجريت العملية في الفترة ما بني أبريل ويوليو .2010
وقد قام كل من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
املسلحة واملركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني باختيار
هذه احملافظات لسببني :السبب األول ،هو أن احملافظات األربع
هذه تعكس التنوع الدميوغرافي ،واالجتماعي-االقتصادي،
والثقافي للمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
األمنية قادة جميع األفرع األمنية بصفة أسبوعية .وخالل كل
اجتماع أمني ،يقوم كل قائد عسكري بتقدمي تقرير حول النشاط
األمني خالل األسبوع املنصرم .ويتشكل املجلس التنفيذي من
ممثلي جميع املؤسسات األمنية واخلدمات القومية التي تعمل في
احملافظة .ويجتمع املجلس التنفيذي شهريا ،برئاسة احملافظ ،وهو
يناقش األمور اإلستراتيجية والعامة فيما يتعلق باحلكم واالقتصاد
والصحة واخلدمات األخرى .كما يترأس احملافظ اللجنة االستشارية
وهي تضم ممثلي منظمات حكومية ومنظمات املجتمع املدني  .وهي
تناقش التطور االجتماعي واالقتصادي على مستوى احملافظة.

إن محافظة اخلليل هي األكبر من حيث تعداد السكان
وتعد مركزا للتجارة والتبادل التجاري وتتمتع َ
أيضا ببنية
قبلية قوية .ومتثل نابلس ِ
ثان أكبر محافظة ،فقد كانت
املركز اإلقتصادي الرئيسي في الضفة الغربية حتى مطلع
القرن احلادي والعشرين ،وكونها قد تضررت بشدة
نتيجة اإلنتفاضة الثانية .وهي أيضا موطنا لعدد كبير من
الالجئني.
وتتكون محافظة جنني من مناطق ريفية كبيرة .وقد تعرضت
مدينة جنني للكثير من العنف أثناء اإلنتفاضة الثانية .أما
احملافظة الرابعة التي مت تقييمها ،وهي رام الله ،حيث يقع
املقر احلالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،فقد كانت محل
تركيز العديد من املشاريع التنموية في اآلونة األخيرة.
والسبب الثاني هو أن مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على
القوات املسلحة منذ عام  2007قد نفذ العديد من املشروعات
في هذه احملافظات األربع للمساهمة في تطوير العالقة بني
املواطنني من ناحية وقوى الشرطة واألمن من ناحية أخرى.
وقد دعا املشاركون أثناء هذه الدورات إلى قيام مكاتب
احملافظني بالتعامل مع الشكاوى بطريقة أكثر فاعلية.
ومن ثم ،فإن االستعراض كان يهدف إلى ثالثة محاور:
• مساعدة املوظفني في مكاتب احملافظني على تقييم
أدائهم؛
• حتديد التحديات والفرص للعمل على تطوير آليات
التعامل مع الشكاوى في هذه احملافظات بشكل أكبر؛
• وضع أسس املساعدات املستقبلية احملتملة.
ويعتمد االستعراض على عملية التقييم الذاتي ملكاتب
احملافظني في احملافظات األربع املختارة .ومن أجل هذا
الغرض ،فقد شارك املركزان في تطوير استبيان مت تقدميه
ملكاتب احملافظني في احملافظات األربعة.
وقد مت عقد ثالث جلسات ملجموعات العمل في كل محافظة
بالتعاون مع احملافظني .وقد حضر هذه اجللسات ممثلون
عن مكتب احملافظ ودائرة الشؤون القانونية والدائرة األمنية
ودائرة الشؤون اإلدارية ودوائر أخرى وقد قدموا معلومات
قيمة عن األساس العملياتي والهيكلي ملكاتب احملافظني
وقدراتهم في التعامل مع الشكاوى في محافظاتهم.
وفي لقاءات منفصلة ،أجرى مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة لقاءات كذلك مع محافظي
جنني ،ونابلس ،ورام الله جلمع املزيد من املعلومات حول
آليات التعامل مع شكاوى املواطنني.
وقد اعتمدت نتائج وتوصيات هذه الدراسة (انظر
الصفحات  )7-5على استعراض اآلليات احلالية في التعامل
9

مع الشكاوى (انظر الصفحات  )20-11وكذلك تقييم
احتياجات آليات التعامل مع الشكاوى احلالية في احملافظات
األربع املختارة في الضفة الغربية (انظر صفحات .)22-21
وتكتمل نتائج هذه العملية باستعراض اإلطار القانوني الذي
يحكم آليات التعامل مع الشكاوى احمللية في األراضي
الفلسطينية .ويقدم ملحق هذا التقرير (انظر صفحات
 )46-23التشريعات املطبقة بشكل متكامل.
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استعراض آليات التعامل مع الشكاوى في
احملافظات األربع املختارة في الضفة الغربية
(جنني ،ونابلس ،ورام الله ،واخلليل)
اإلطار القانوني
احملافظة .ويشرف على تنفيذ السياسات العامة
وتوفير اخلدمات للمواطنني.

يقدم هذا اجلزء نظرة عامة على اإلطار القانوني احلالي
للتعامل مع الشكاوى على مستوى احملافظة.

§ احملافظ هو املسؤول عن احلفاظ على
القانون والنظام وحماية احلقوق املدنية:
إن املادة رقم  5من املرسوم الرئاسي رقم ( )22لعام
 2003بشأن اختصاصات احملافظني هي التي حتدد
صالحيات احملافظ :فهو املسؤول عن احلفاظ على
القانون والنظام ،وحماية احلقوق املدنية ،وكذلك
حماية املمتلكات اخلاصة والعامة .وباإلضافة إلى
ذلك ،فإن احملافظ هو املسؤول عن تعزيز التنمية
االقتصادية واالجتماعية في احملافظة .وهو املسؤول
كذلك عن تطبيق تشريعات السلطة الوطنية الفلسطينية
في احملافظة.

ما هو وضع احملافظات في نظام السلطة
الوطنية الفلسطينية؟
استعراض التشريعات ذات الصلة بالتعامل مع
الشكاوى على مستوى احملافظات:

• املرسوم الرئاسي رقم ( )22لعام  2003بشأن
اختصاصات احملافظني.
• نظام التشكيالت اإلدارية االردني رقم ( )1لعام
.1966
• قانون التحكيم رقم ( )3لعام .2000

وباإلضافة إلى ذلك ،يحتوي نظام التشكيالت اإلدارية
األردني رقم ( )1لعام  6 1966على عدد من العناصر
التي أدرجت فيما بعد في املرسوم الرئاسي رقم ()22
لعام  2003بشأن اختصاصات احملافظني .ويرتبط
ذلك على وجه التحديد بوضع احملافظ كأعلى مسؤول
تنفيذي في احملافظة وصالحياته.ومسؤولياته.

• نظام الشكاوى رقم ( )6لعام  2009الصادر عن
مجلس الوزراء.

§ احملافظات هي وحدات إدارية في السلطة الوطنية
الفلسطينية .واحملافظ هو ممثل رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية :وقد أسست احملافظات بشكلها احلالي
في عام  1994كوحدات إدارية للسلطة الوطنية
الفلسطينية.

فضال عن ذلك ،فإن املادة رقم  20من نظام التشكيالت
اإلدارية األردني رقم ( )1لعام  1966متنح احملافظ
سلطة التفتيش على جميع الهيئات العامة في احملافظة،
مبا في ذلك السجون.

ويعد املرسوم الرئاسي رقم ( )22لعام  2003بشأن
اختصاصات احملافظني اجلزء الرئيسي من تشريعات
السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بعمل مكاتب
احملافظني.
وتنص املادة رقم ( )2من املرسوم على أن احملافظ هو
ممثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في احملافظة.
ومن ثم ،فهو ميثل أعلى سلطة تنفيذية على مستوى
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كمبدأ أساسي ،يظل التشريع األردني مطبقا في الضفة الغربية
طاملا لم تصدر السلطة الوطنية الفلسطينية أية تشريعات حتل
محل تشريعات ما قبل السلطة الوطنية الفلسطينية صراحة.
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ما هي التشريعات التي متنح احملافظ
سلطة التعامل مع شكاوى املواطنني؟
§ ال يوجد تشريع محدد ،يلزم احملافظ بالتعامل مع
شكاوى املواطنني :إن املرسوم الرئاسي رقم ()22
لعام  2003بشأن اختصاصات احملافظني ال يتضمن
أحكاما محددة بشأن التعامل مع شكاوى املواطنني.
وتزعم مكاتب احملافظني أن سلطة احملافظ في التعامل
مع شكاوى املواطنني مستمدة من املادة رقم  5من
املرسوم الرئاسي ،والتي تعهد لهم باحملافظة على
القانون والنظام وحماية احلقوق املدنية.
وقد ذكرت أيضا سلطة التعامل مع الشكاوى في
املادتان رقم  11و 89من نظام التشكيالت اإلدارية
األردني رقم ( )1لعام :1966
״يبت احملافظ مباشرة في العرائض الداخلة في
اختصاصه ويحول العرائض التي ال تدخل في
اختصاصه مشفوعة برأيه (املادة .)11״
"يتلقى مدير القسم الفرعي طلبات وشكاوى املواطنني
ويتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنها (املادة ".)89
مدير القسم الفرعي هو أعلى مسؤول تنفيذي في
القسم الفرعي ،وهي الوحدة اإلدارية التي تقع حتت
مستوى احملافظة .وفي الوضع الفلسطيني احلالي
يتولى احملافظ هذه السلطة بحكم األمر الواقع.

§ وقد أصدر مجلس الوزراء نظام الشكاوى رقم ()6
لعام  2009لتنظيم اختصاصات وآليات التعامل مع
الشكاوى على مستوى مجلس الوزراء والوزارات
املختصة .وتطالب املادة رقم ( )8بتأسيس دوائر
خاصة بالشكاوى على مستوى احملافظات:
׳ .1يتعني إنشاء وحدات متخصصة في املؤسسات
احلكومية .ويتم اعتماد هيكلها التنظيمي
والوصف الوظيفي لها داخل الهيكل التنظيمي
للمؤسسة .وتسمى وحدات الشكاوى في
الوزارات ومكاتب تلقي الشكاوى في احملافظات.
()....
 .2البند الفرعي رقم ( )5فيما يتعلق مبكاتب
احملافظات ،يجوز للمحافظ اختيار الشخص
الذي يراه مالئما لتلقي الشكاوى ومتابعتها في
احملافظة.׳
وتوضح املادة رقم ( )9من هذا النظام كذلك أن
وظيفة مكاتب تلقي الشكاوى هي (‘ )...تلقي ومتابعة
شكاوى املواطنني املتعلقة بأداء املؤسسات احلكومية
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وموظفيها’ .كما تنص املادة رقم ( )8أيضا على أن
تكون مكاتب الشكاوى خاضعة فنيا للمدير العام
لتلقي الشكاوى مبكتب رئاسة الوزراء’.

§ إن تطبيق نظام الشكاوى رقم ( )6لعام  2009الصادر
عن مجلس الوزراء مازال محل نزاع :وفقا للمشاركني
في عملية االستعراض ،فإن هذا القانون التنظيمي ال
يطبق بصورة متسقة .وذلك ألن احملافظات تتبع مكتب
الرئاسة وليس مجلس الوزراء.

ما هي التشريعات التي حتكم إجراءات
التعامل مع شكاوى املواطنني في مكتب
احملافظ؟

§ تتوزّع الصالحيات القانونية املتصلة مبعاجلة
الشكاوى على مختلف الوحدات اإلدارية في مكاتب
مت إنشاء مكاتب احملافظني بنا ًء على النظام
احملافظنيّ :
األردني رقم ( )1لسنة  1966بشأن التشكيالت
اإلدارية واملرسوم الرئاسي الفلسطيني رقم ()22
لسنة  2003بشأن اختصاصات احملافظني .وتعمل في
وحدات مختلفة ،كالدائرة القانونية،
مكاتب احملافظني
ٌ
والدائرة األمنية ودائرة الشؤون اإلدارية .وتو َكل
إلى هذه الوحدات تنفيذ وظائف مح ّددة ،من قبيل
تقدمي االستشارات القانونية ،وإعداد اخلطط األمنية
ومتابعة تنفيذها وأداء األعمال اإلدارية العامة .وفضالً
عن ذلك ،يتولّى العاملون في هذه الوحدات معاجلة
الشكاوى التي يرفعها املواطنون وتقدمي خدمات ح ّل
املنازعات .وتضطلع الوحدات القانونية ،في كثي ٍر من
تنسيقي في معاجلة الشكاوى.
األحيان ،بدو ٍر
ٍّ
§ ال توجد إجراءات قياسية للتعامل مع الشكاوى في
احملافظات األربع .ويتم توزيع الشكاوى حسب
موضوعها على الوحدة أو الدائرة املختصة في مكتب
احملافظ .إال أن املشاركني في عملية التقييم الذاتي قد
صرحوا بأنه عند التعامل مع الشكاوى فإنه عادة ما
ترجع مكاتب احملافظني إلى اآلليات املذكورة في قانون
التحكيم رقم ( )3لعام  .2000وينطبق القانون على
التحكيم بني أي شخصيات طبيعية أو اعتبارية ،بغض
النظر عن موضوع التحكيم ،مع وجود ثالثة استثناءات:
القضايا املتعلقة بالنظم العامة؛ والقضايا التي ال
ميكن حلها قانونيا؛ ونزاعات األحوال الشخصية.
ووفقا للمادتني رقم ( )8و ( )10من القانون ،يجب اتفاق
األطراف على جلنة حتكيم أو منظمة للتحكيم في األمر.
التقييم
عملية
في
للمشاركني
ووفقا
الذاتي ،يسمح هذا البند للمحافظ بالتحكيم

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني
في حالة التعامل مع شكاوى املواطنني.
وتسمح املادة رقم ( )45من القانون للمحكمة املختصة
بالتصديق على قرار التحكيم وإنفاذه.
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اإلطار املؤسسي
يقدم هذا اجلزء نظرة عامة على اإلطار املؤسسي آلليات
التعامل مع الشكاوى ،وصالحيات واختصاصات الدوائر،
والهيكل التنظيمي الداخلي لها ،وطرق وإجراءات العمل،
وكذلك تعاونها مع أطراف أخرى.

وفي احملافظات التي تتم استعراضها ،ميكن لكل من
الشخصيات الطبيعية (أي املواطنني) والشخصيات
االعتبارية ،مبا في ذلك مؤسسات املجتمع املدني،
احلق في تقدمي شكوى .وفي محافظة رام الله يذكر
أيضا موظفي الوزارة صراحة كأطراف مستفيدة.

الصالحيات واالختصاصات

ومن حيث االختصاصات الشخصية ،ال ميكن ملكتب
احملافظ التعامل مع الشكاوى املوجهة ضد املواطنني
اإلسرائيليني ،مثل الفلسطينيني الذين يحملون
اجلنسية اإلسرائيلية ويعيشون في الضفة الغربية أو
يقومون بزيارتها.

§ ميكن ملكاتب احملافظني تلقي الشكاوى من نطاق
واسع من األطراف؛ ولكن ،املناطق ج تقع خارج نطاق
صالحياتهم :وتغطي صالحيات مكاتب احملافظني
نطاقا واسعا من القضايا واجلهات املستفيدة في
احملافظات األربع :جنني ،ونابلس ،واخلليل ،ورام الله.
ونظريا تغطي الصالحيات جميع مناطق احملافظة .إال
أن االحتالل اإلسرائيلي والتقسيم اإلداري الناجت عنه
في هذه املناطق يحد من تنفيذها العملي .ومن حيث
االختصاص اجلغرافي ،ال تستطيع دوائر الشؤون
القانونية متابعة الشكاوى املتعلقة باألحداث التي تقع
في قرى املنطقة7ج أو في املنطقة  H2في اخلليل.8
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االتفاق اإلسرائيلي -الفلسطيني املؤقت بشأن الضفة الغريبة وقطاع
غزة واملعروف أيضا باسم "أوسلو "2واملبرم في سبتمبر من عام
 ،1995والذي يقسم الضفة الغربية لثالث مناطق( ،أ) و(ب) و(ج).
وفي املنطقة أ ،تتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بكل من املسئوليات
اإلدارية واألمنية ،وفي املنطقة ب تكون للسلطة الوطنية الفلسطينية
املسؤولية اإلدارية في حني يكون إلسرائيل املسؤولية األمنية ،وفي
املنطقة ج ،يكون إلسرائيل احلق الكامل في كل من املسؤولية اإلدارية
واألمنية .وال يسري االتفاق املؤقت على القدس الشرقية احملتلة،
والتي تستمر إسرائيل في اعتبارها أراضي ملحقة (ضمت إسرائيل
القدس الشرقية إلى بلدية القدس بعد ضمها في عام  .)1967وتتكون
املنطقة أ من حوالي  %81من أراضي الضفة الغربية بوجه عام.
البروتوكول املتعلق بإعادة االنتشار في اخلليل املوقع في يناير من
عام  1997يحدد تقسيم مدينة اخلليل إلى منطقتني H1 ،و .H2
وتعد السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولة عن منطقة  ،H1والتي
تتكون من حوالي  %80من املدينة ،بينما تتحكم إسرائيل في منطقة
 H2والتي تشتمل على مركز املدينة.
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ووفقا ملبدأ الفصل بني السلطات ،فإن الهيئة القضائية
وأعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني ال يقعون حتت
نطاق اختصاصها وبالتالي يتمتعون باحلصانة 9.وال
ميكن كذلك ملكتب احملافظ قبول شكاوى ضد احملافظ
نفسه.
بخالف ذلك ،ميكن ملكتب احملافظ تلقي الشكاوى ضد
أي عمل يقوم به موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية،
مبا في ذلك إدارات احملافظة .على سبيل املثال،
تشمل اختصاصات مكتب احملافظ صراحة حاالت
منازعات العمل ملوظفي احملافظة واملسؤولني املنتخبني
داخل احملافظة ،مثل رؤساء البلديات .كما تشمل
اختصاصات مكاتب احملافظني في نابلس واخلليل
ورام الله صراحة الشكاوى ضد األجهزة األمنية .كما
9

انظر :املادة رقم ( )2من قانون السلطة القضائية رقم ( )1لعام
‘:2000يكون القضاة مستقلون .وال يخضعون ألية سلطة عدا
قانون ممارسة وظيفتهم القضائية ’.واملادة رقم  ،95مبوجب
النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لعام ‘ :2003ال
يجوز مساءلة األعضاء في دعاوى مدنية أو جنائية نتيجة آلرائهم
التي أبدوها أو احلقائق التي ذكروها أو تصويتهم في جلسات
املجلس أو اجتماعات اللجنة أو بسبب أية أفعال يقومون بها خارج
املجلس أثناء أدائهم واجباتهم البرملانية’.

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني
جدول  :1كيف ترفع احملافظات التقرير بشأن تعاملهم مع شكاوى املواطنني؟
احملافظة
جنني

نوع التقرير

• تنشر إدارة احملافظة تقارير شهرية وسنوية عن احملافظة؛ بدون تركيز خاص على التعامل مع
الشكاوى.

• تخطر احملافظة بشكل دوري مكتب الرئيس ومكتب رئيس الوزراء باألعمال التي تؤديها.

نابلس
رام الله
اخلليل

• يقدم احملافظ تصريحات علنية عن احلاالت التي ترجع إلى القضايا العشائرية أو القضايا التي
تتعلق باملصلحة العامة .وال يعلن عن حل الشكوى في وسائل اإلعالم وال يقدم بيانا رسميا.

• تقدم دائرة الشؤون القانونية للمحافظ ولدارة شؤون احملافظة مبكتب الرئيس تقاريرا سنوية
ودورية حول التعامل مع الشكاوى.

• تقدم دائرة الشؤون القانونية تقريرا شهريا للمحافظ حول التعامل مع الشكاوى.

• تنشر إدارات احملافظة تقاريرا شهرية وسنوية عن احملافظة؛ بدون تركيز خاص على التعامل
مع الشكاوى.

• يعقد مكتب احملافظ مؤمترا صحفيا وتنشر بيانا في الصحف لتعلن عن حل الشكاوى التي
تتعلق بقضايا الرأي العام.
تتمتع الدوائر باالختصاص للنظر في الشكوى ضد
كيانات القطاع اخلاص.

يقع على عاتق الدائرة القانونية وفي اخلليل ،يعتبر
التحكيم مسؤولية دائرة الشؤون العشائرية.

وفي محافظات جنني واخلليل ورام الله ،ال توجد فترة
محددة لألحداث التي هي موضوع الشكوى .حيث
ميكن تقدمي الشكاوى بشأن حادثة حدثت في املاضي،
حتى إذا كان قد مضى على حدوثها  20عاما .وال
تتوافر معلومات بشأن حدود الوقت حملافظة نابلس.

§ رفع التقارير :تختلف التزامات وممارسات مكاتب
احملافظني في رفع التقارير بشأن نتائج التحقيقات في
الشكاوى اختالفا قليال بني احملافظات األربع .حيث
تقوم دائرتي الشؤون القانونية في نابلس ورام الله
بإعداد تقارير دورية (على سبيل املثال تقارير شهرية
كما هو احلال في محافظة رام الله) بشأن عملهم في
معاجلة الشكاوى وتُقدميها إلى احملافظ .كما تُقدم
الدائرة في نابلس أيضا تقاريرا سنوية إلى احملافظ
ودائرة شؤون احملافظات في مكتب الرئيس .على
اجلانب اآلخر ،تقوم إدارات محافظات جنني واخلليل
فقط بنشر تقارير عامة (والتي تكون شهرية وسنوية
بالنسبة جلنني ،وسنوية بالنسبة للخليل) تغطي جميع
أعمال احملافظة ،دون أي إشارة خاصة لعملهم في
معاجلة الشكاوى .كما تقوم محافظة جنني بإخبار
مكتب الرئيس ومكتب رئيس مجلس الوزراء بشكل
دوري بعملها .ومن بني مكاتب احملافظات األربع ،يقوم
مكتب احملافظ في اخلليل فقط بعقد مؤمترات صحفية
ونشر البيانات في الصحف لإلعالن عن حل شكوى
تخص مسألة تتعلق باملصلحة العامة .وفي جنني،
يقوم احملافظ باإلعالن بشكل عام عن احلاالت التي
تتعلق بقضايا عشائرية أو قضايا تتعلق باملصلحة
العامة ،ولكنه ال يقوم بنشر القرار املتعلق بها في
وسائل اإلعالم وال يقوم بإصدار بيان رسمي.

§ سلطة محدودة لبدء التحقيقات اخلاصة :متتلك
مكاتب احملافظني سلطة محدودة لبدء التحقيقات
اخلاصة دون تلقي الشكوى .وتقتصر هذه السلطة
على الظروف االستثنائية ،مثل القضايا التي تهدد
املصلحة العامة أو األمن العام .ال تتوافر بيانات
بشأن احلق في إجراء التحقيق في محافظات نابلس
ورام الله .إال أن في محافظات جنني واخلليل ،يتولى
احملافظ بنفسه إجراء االستجوابات والتحقيقات.
فإذا كان هناك حاجة إلجراء حتقيق ،يتم إحالة احلالة
إلى احملافظ أو إلى جلنة قانونية أو جلنة تقصي
احلقائق.
§ التحكيم :تقدم مكاتب احملافظني أيضا خدمات التحكيم
بني األطراف املتنازعة (استنادا إلى قانون التحكيم
الفلسطيني رقم ( )3لسنة  ،2000انظر امللحق ،ولكن
استنادا كذلك إلى القانون العرفي القبلي) ،إما عن
طريق الوساطة مباشرة بني الطرفني أو من خالل
إنشاء جلان خاصة للمصاحلة .في نابلس ،التحكيم
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اإلجراءات والنظام املؤسسي

§ تقوم مكاتب احملافظني مبعاجلة شكاوى املواطنني على
أساس موضوع الشكوى تختلف الهياكل املؤسسية
لدى دوائر احملافظات األربع التي مت استعراضها
بشكل طفيف .مبوجب ما جاء في الهيكلية اإلدارية
التي اعتمدتها السلطة الوطنية الفلسطينية في
العام  ،2005تعمل في ك ّل محافظ ٍة وحد ٌة مختص ٌة
بالشكاوى حتت إشراف الدائرة القانونية .ولكن لم
أي من هذه الوحدات .ويبقى
َي ْج ِر العمل على تفعيل ٍّ
التعامل مع الشكاوى ،حتى هذه اللحظة ،من ضمن
الوظائف العامة التي تؤديها مكاتب احملافظني ،حيث
أي شكوى يتلقّاها مكتب احملافظ إلى
يت ّم حتويل ّ
احملافظ أوالً ّ
لالطالع على موضوعها وفحواها .وفي
محافظتي نابلس ورام الله ،يح ّول احملافظ الشكوى إلى
ّ
الدائرة القانونية من أجل متابعتها بصور ٍة مباشر ٍة أو
إرسالها إلى الدائرة املعنيّة بحسب موضوعها .وتعمل
الدائرة القانونية في هاتني احملافظتني مبثابة مرك ٍز
محافظتي
لتبادل املعلومات املتصلة بالشكاوى .أما في
ّ
جنني واخلليل ،يتولّى احملافظ حتويل الشكاوى
بصور ٍة مباشر ٍة إلى الدائرة املختصة ،وهي الدائرة
القانونية ،أو الدائرة األمنية أو دائرة الشؤون اإلدارية،

أو دائرة الشؤون العشائرية كما هو احلال في محافظة
اخلليل .وفي جميع هذه احملافظات ،يستطيع احملافظ
أو مكتبه التعامل مع الشكوى دون إحالتها إلى الدوائر
التي تعمل حتت إشرافه .ويقع كل مكتبٍ من مكاتب
ألي
احملافظني املذكورة في عاصمة احملافظة ،وليس ٍّ
منها مكاتب فرعية.
§ إجراءات تقدمي الشكوى :وفقا لنتائج الدراسة ،يستطيع
أي شخص يرغب في تقدمي شكوى أن يقوم بذلك في
احملافظات األربع التي مت استعراضها من خالل كتابة
خطاب ،أو إرسال الشكاوى عبر الفاكس أو تقدميها
شخصيا في مكاتب احملافظات .وقد أصدرت محافظتا
جنني ونابلس منوذجا لتقدمي الشكاوى .وفي جميع
احملافظات ،يجب أن يقدم الشاكي شكواه في صورة
كتابية وأن يقدم وثائق لدعمها .وقد ذكرت دائرة
الشؤون القانونية في نابلس إمكانية تقدمي الشكوى
من اخلارج عبر السفارة الفلسطينية أو عن طريق
إرسالها مباشرة عبر البريد .وفي محافظات رام
الله واخلليل ،يجب على الشاكي تعريف هويته ،وفي
احملافظة األخيرة يتم ذلك عن طريق تقدمي صورة من
بطاقته الشخصية .وقد أوضح ممثل دائرة الشؤون
القانونية في رام الله أنه يجب على الشاكي احلضور

جدول  :2كيفية تقدمي شكوى في احملافظات؟:
احملافظة
جنني

نابلس

اخلليل

رام الله

اإلجراءات

• يجب تقدمي النموذج الرسمي للشكاوى (الصادر من دائرة الشؤون القانونية) والوثائق الداعمة
للمحافظ أو دائرة الشؤون القانونية.
• إذا كان ممكنا ،ينبغي تقدمي الشكاوى شخصيا.

• يجب تقدمي النموذج الرسمي للشكاوى واألدلة املتعلقة بالشكوى أو الوثائق القانونية إلى مكتب
احملافظ.
• ميكن أيضا تقدمي الشكاوى من اخلارج (عبر املمثلني الفلسطينيني أو عبر البريد).

• ال يوجد منوذج معياري للشكاوى :تُقدم الشكاوى شخصيُا أو عبر الهاتف ،أو يتم إرسالها عبر
الفاكس .ويجب تقدمي البيانات الشخصية للشاكي.
• تقبل دائرة الشؤون القانونية فقط الشكاوى  )1التي ال تقع ضمن اختصاصات السلطة
القضائية ،و )2املصحوبة بوثائق داعمة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يقدم املدعي نسخة من
بطاقته الشخصية.
• ال يوجد منوذج معياري للشكاوى :تُقدم الشكاوى في منوذج كتابي مع الوثائق األخرى املتعلقة
بالشكوى وتفاصيل معلومات االتصال اخلاصة بالشاكي .تقدم الشكوى للدائرة القانونية أو
ملكتب احملافظ.
• يستطيع الشاكي أيضا أن يقدم الشكوى عبر الفاكس .وعلى الرغم من ذلك ،يجب عليه احلضور
إلى مكتب احملافظ لسماع التسوية املقترحة وقبولها.
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تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني
شخصيا إلى املكتب مرة واحدة على األقل أثناء الفترة
التي تتم معاجلة الشكوى فيها.
§ إجراءات التحقيق في الشكاوى ومعاجلتها :اختارت
دوائر الشؤون القانونية في محافظات اخلليل وجنني
دعوة األطراف املتنازعة لعقد اجتماع حلل القضية
عن طريق التحكيم .ووفقا لنتائج االستبيان ،فإن
عمل مكاتب احملافظني حملافظتي رام الله ونابلس من
الناحية األخرى يقوم على وضع توصيات دون مثول
الشاكي واجلهة املشكو بحقها.
وفي جنني ميكن أن يحضر الشاكي شخصيا أثناء
تسوية القضية ويجتمع مع الطرف املشكو بحقه .بينما
تقوم إدارة محافظة رام الله بإطالع أطراف الشكوى
على التقدم احملرز في القضية ،وفي اخلليل ونابلس،
يتعني على أطراف الشكوى الذهاب إلى مكتب الدائرة
للحصول على املعلومات حول تطورات القضية.
§ الصفة القانونية للتوصيات :تُعتبر التوصيات
الصادرة من دائرة الشؤون القانونية واجبة التنفيذ

في محافظتي نابلس ورام الله ،ولكنها ليست كذلك
في اخلليل .وال تتوافر بيانات في هذا بالنسبة للدائرة
القانونية في جنني.
§ مساءلة إدارة احملافظة :تكون إدارات احملافظة على هذا
النحو مسؤولة أمام دائرة شؤون احملافظات في مكتب
الرئيس .ويشرف احملافظ املختص على عمل احملافظة.
وفي إطار هيكل احملافظة ،ال ميكن التحقيق مع احملافظ.
ويقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية باإلشراف من
اخلارج على إدارات احملافظة بشكل منتظم.

املوارد

§ املوارد البشرية :يقدم جدول ( )3استعراضا لوضع
املوارد البشرية في مكاتب احملافظني باحملافظات
األربع .حيث تقوم مكاتب احملافظني في احملافظات
األربع باستخدام ما بني موظفني اثنني (في رام الله)
إلى ستة موظفني (في اخلليل) .ويشمل فريق العمل
في نابلس وجنني رجال وسيدات ،أما في اخلليل رجال

جدول  :3ما هي املوارد البشرية املتوفرة لدى احملافظات للتعامل مع شكاوى املواطنني؟:
احملافظة
جنني

املوارد البشرية

• أربعة موظفني :اثنان يعمالن في دائرة الشؤون القانونية (موظف ذكر واألخرى أنثى) ،موظف
واحد يعمل في الدائرة األمنية (ذكر) وموظف واحد يعمل في دائرة الشؤون اإلدارية.
• املؤهالت املطلوبة للعمل في اإلدارة :احلصول على شهادة في القانون.

نابلس

• يقوم احملافظ وديوان املوظفني العام التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية باختيار املوظفني.

• خمس موظفني :يعملون في دائرة الشؤون القانونية (اثنان من الذكور واثنتان من اإلناث)،
وموظف واحد يعمل في دائرة الشؤون اإلدارية.
• املؤهالت املطلوبة للعمل في الدائرة :احلصول على شهادة في القانون.

اخلليل

رام الله

• لدى دائرة الشؤون القانونية احلرية في اختيار وتعيني موظفيها.

• ستة موظفني :يعمل موظف واحد في كل من دائرة الشؤون القانونية ،الدائرة األمنية ،دائرة
الشؤون اإلدارية ،دائرة الشؤون العشائرية ومكتب احملافظ واألخير يداوم في احملافظة وهو
معني من مجلس الوزراء وجميعم من الذكور.
• تقع على عاتق ديوان املوظفني العام التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية وضع املعايير
واختيار املوظفني اجلدد.

• اثنان من املوظفني (جميعهم من السيدات).

• املؤهالت املطلوبة للعمل في اإلدارة :احلصول على شهادة في القانون.
• تقع على عاتق احملافظ وديوان املوظفني العام التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية تعيني
املوظفني وحتديد معايير االختيار .ويتم تنظيم عمليات اإلقالة من خالل قانون اخلدمة املدنية.
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فقط .وبينما تؤكد اإلدارات في نابلس وجنني واخلليل
على أن موظفيها ميثلون التنوع السياسي واالجتماعي
في املجتمع ،إال أن دائرة الشؤون القانونية في رام الله
ال تعتقد أن ذلك ينطبق بشكل حقيقي على تشكيل
موظفيها ،وفي رام الله سيدات فقط .وقد أفادت مكاتب
احملافظني في جنني واخلليل بأنهم يعانون من نقص في
املوارد البشرية .بينما تعتقد محافظتا رام الله ونابلس
بأن لديهما عمالة كافية مقارنة بالهيئات األخرى التي
تؤدي مهام مماثلة .وميكن للدائرة القانونية في نابلس
اختيار وتعيني موظفني جدد بحرية .وفي احملافظات
الثالث األخرى ،ال متلك دوائر الشؤون القانونية أي
تأثير على التعيينات اجلديدة حيث أن ديوان املوظفني
العام التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية هو املسؤول
عن جميع القرارات املتعلقة باملوارد البشرية .وقد
ذكرت مكاتب احملافظني حملافظتي جنني ونابلس
حتديدا أن غياب الفرص التدريبية ملوظفيها يعد حتديا
هاما أمام مواصلة تطوير قدراتها.
§ البنية التحتية :أظهرت الدراسة أن دائرة الشؤون
القانونية في محافظة نابلس تبدو أنها األفضل جتهيزا
فيما يتعلق بالبنية التحتية .فالبنية التحتية احلالية
تسمح بإقامة عدة مؤمترات وفعاليات .ولكنها تفتقد
لبرنامج توثيق وأدوات اتصال أفضل .بينما تشعر
مكاتب احملافظني في رام الله وجنني واخلليل بأن البنية
التحتية اخلاصة بها غير كافية لتنفيذ صالحيتها .وقد
حددت الدذرة القانونية في محافظة جنني حاجاتها ملا
يلي :موارد بشرية (سكرتير) ،وسائل نقل (سيارة)،
مراجع (قوانني ،كتب ،دوريات ،وسائط إعالمية)،
ومعدات تكنولوجيا املعلومات (أجهزة كمبيوتر).
وليس لدى الدائرة في جنني ميزانية خاصة بها ومن
ثم فإن املوارد غير كافية ،وعلى الرغم من ذلك ،لم يتم
حتديد االحتياجات اخلاصة .وقد أعرب مكتب محافظة
اخلليل عن حاجته لزيادة املساحة املكتبية ،وسيارة،
وحتسني وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات مثل
الدخول على شبكة اإلنترنت .وتفتقر دائرة الشؤون
القانونية في رام الله إلى سكرتير ،وطابعة ،وسيارة
وإمكانيات تكنولوجيا املعلومات.
§ امليزانية :تقوم وزارة املالية في السلطة الوطنية
الفلسطينية بتخصيص ميزانية إدارة احملافظة
وحتديد هيكل املرتبات وفقا لقانون اخلدمة املدنية
لسنة  .1998وبالنسبة حملافظة جنني ،ال متتلك
الدوائر ميزانية خاصة بها ،ولكن تقوم الدائرة املالية
في احملافظة بتسديد نفقات الدائرة .وفي محافظات
نابلس واخلليل ،متتلك الدوائر املختلفة ميزانيتها
اخلاصة .وال تتوافر بيانات عن محافظة رام الله.
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التعاون مع األطراف األخرى

§ العالقات مع السلطة القضائية :تتفق مكاتب احملافظني
في احملافظات األربع على أن هناك تعاون جيد بينهم
وبني الشرطة ،واألجهزة األمنية ،والقطاع العام
واملجتمع املدني .وهناك عالقات مباشرة مع السلطة
القضائية في احملافظات األربع ،وقد أوضحت اإلدارات
أنها حريصة على عدم التدخل في عمل القضاء.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد شدد املتحدثون في محافظة
رام الله على أن أي طلب للحصول على املعلومات من
السلطة القضائية يجب أن مير من خالل إدارة شئون
احملافظات في مكتب الرئيس.
§ االستشارات املنتظمة مع املجتمع املدني :تقوم
مكاتب احملافظني في جنني ورام الله بالتشاور أيضا
مع املجتمع املدني في كثير من األحيان من خالل
االجتماعات الثنائية .ففي اخلليل ،تتواصل دوائر
احملافظة مع منظمات حماية املستهلك ومنظمات
حقوق الطفل واملرأة .ويتعاون أيضا مكتب احملافظ في
اخلليل مع منظمات املجتمع املدني في قضايا محددة
مثل زيارة السجون .ويقوم مكتب احملافظ في نابلس
بالتشاور بشكل منتظم مع الهيئة الفلسطينية املستقلة
حلقوق اإلنسان ،والتي تعد اجلهة الرسمية للبت في
املظالم بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس حقوق
اإلنسان .كما تتلقى مكاتب احملافظني في فحافظات
نابلس وجنني ورام الله طلبات لتقدمي املشورة بشأن
حقوق اإلنسان من جهات حكومية وغير حكومية.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن مكتب محافظة نابلس فقط
هو الذي يتلقى عدد كبير من مثل هذه الطلبات.

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني

األداء
يقدم هذا القسم استعراضا ألداء آليات الشكاوى بناء على
تقييم عالقاتها بأصحاب املصلحة وعلى كمية البيانات
املرتبطة بعملها.

التعاون املُرضي مع الهيئات التي يتم تقدمي
الشكاوى ضدها

§ التعاون املُرضي :في جميع احملافظات األربعة ،هناك
رضا عام فيما يتعلق بالتعاون بني الهيئات التي يتم
تقدمي الشكاوى ضدها .حيث تتعامل الهيئات مع
الشكاوى في الوقت املناسب وبطريقة تتسم بالشفافية.
في حالة نقص التعاون ،تقوم دائرة الشؤون القانونية
في نابلس بإحالة القضية إلى احملافظ ليتدخل في
األمر بينما تطلب إدارة احملافظة في اخلليل من الشرطة
واألجهزة األمنية املساعدة في حل املشكلة.
§ التحسينات الناجتة بشكل مباشر عن الشكاوى :نتيجة
ملعاجلة الدوائر للشكاوى ،كانت هناك حتسينات
واضحة في مختلف امليادين .ففي محافظة اخلليل،
الحظت السلطات وجود رقابة متزايدة من قبل وزارة
الصحة لتحديد املخاطر الصحية احملتملة مبكرا .وقد
أبلغت السلطات في محافظة رام الله عن وجود حتسن
في أداء الهيئات التي مت تقدمي شكاوى ضدها .وفي
جنني فقد حتسن التعاون الشامل بني إدارة احملافظة
وغيرها من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
§ تنفيذ التوصيات :ال تتوافر بيانات عن محافظات رام
الله ونابلس .بينما أعربت مكاتب احملافظني في كل
من جنني واخلليل عن رضاها مبعدل التنفيذ العالي
لتوصياتها من أجل حل النزاعات.

العالقات مع اجلهات املستفيدة

§ املدة املستغرقة في معاجلة الشكاوى :ميكن أن
تستغرق مدة معاجلة شكوى في محافظات نابلس
وجنني ما بني يوم إلى ثالثة أشهر (على سبيل املثال،
في حالة النزاعات على األرض) .ويقع متوسط طول
املدة ما بني أسبوع إلى أربعة أسابيع .وال تتوافر
بيانات عن محافظات اخلليل ورام الله.
§ عدد احلاالت :يتباين حجم احلاالت في مكاتب
احملافظني ما بني  100حالة سنويا (في محافظة
جنني) ،و 400حالة (في محافظة نابلس) ،و1000
حالة (في اخلليل) .وال تتوافر أعداد الشكاوى لدى
مكتب محافظ رام الله ،ولكنه يتلقى عددا هائال من
الشكاوى كل عام (على سبيل املثال حوالي  2000في
عام .) 2009

§ وسائل محدودة لضمان سالمة وأمن مقدمي
الشكاوى :لدى مكاتب احملافظني ،ولكن محدودة،
لضمان سالمة مقدمي الشكاوى .ففي جنني ،ميكن أن
ُيطلب من األطراف املتنازعة التوقيع على اتفاق يلتزم
فيه كل طرف بعدم إيذاء الطرف اآلخر .وفي محافظة
نابلس ،قد يطلب مكتب احملافظ من الشرطة التدخل
حلماية مقدمي الشكاوى.

االتصاالت والسمعة والتقييم

§ السمعة :بصفة عامة ،تشعر مكاتب احملافظني في
احملافظات األربع بالرضا عن سمعتها .ففي اخلليل،
تعتقد سلطات احملافظة بأنها تتمتع بسمعة على نحو
يتسم باملصداقية واحلفاظ على السرية .وفي نابلس،
تشتهر احملافظة باملهنية والشفافية واملصداقية .وقد
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جدول :4العدد التقريبي لشكاوى املواطنني التي يتم تلقيها/التعامل معها سنويا

احملافظة
جنني

نابلس

اخلليل

رام الله

عدد الشكاوى/الشكاوى املرفوضة

• ما يقرب من  100شكوى سنو ُيا.
• ترفض اإلدارة حاالت قليلة جدا فقط كل عام.

• يبلغ عدد احلاالت في دائرة الشؤون القانونية  720حالة كل عام .يقع نصف هذه احلاالت حتت
اختصاص احملافظة.
• يتم رفض حوالي نصف الشكاوى املقدمة للدائرة.

• يبلغ عدد احلاالت سنويا حوالي  1000حالة .ولقد انخفض عدد الشكاوى بعد انتهاء فترة عدم
االستقرار.

• يتم رفض عدد محدود جدا من الشكاوى سنويا.

• ال تقوم دائرة الشؤون القانونية بجمع إحصاءات بشأن عدد احلاالت .وعلى الرغم من ذلك،
فإنها تتلقى عددا هائال من الشكاوى سنويا.
• ال تتوافر معلومات حول عدد احلاالت املرفوضة.

أشارت السلطات في رام الله إلى االمتنان الذي أعرب
عنه املواطنون ملا يقدمه احملافظ ودائرة الشؤون
القانونية من خدمة جيدة.
§ العالقات العامة وزيادة الوعي :في جميع احملافظات،
تعتقد السلطات بأن اجلهات املستفيدة على دراية جيدة
بآليات الشكاوى احلالية ولديها علم بكيفية االتصال
مبكاتب احملافظ .وقد أعرب مكتب احملافظ في جنني عن
حاجته إلى زيادة التعريف بوحدة شؤون املرأة لديها،
بينما أقرت دائرة الشؤون القانونية في نابلس بأن
األشخاص املوجودين في املناطق النائية قد يكونون
أقل دراية من أولئك املوجودين في املدن الرئيسية .أما
فيما يتعلق بتعريف املواطنني بخدمات احملافظات من
خالل وسائل اإلعالم ،فإن محافظة نابلس فقط هي
التي تقوم حاليا بتنفيذ حملة إعالمية .على الرغم من
ذلك ،فإن إدارات احملافظات األربع جميعها تدرك فائدة
الدعاية في وسائل اإلعالم احمللية .وتُخطط السلطات
في جنني ،نابلس ،اخلليل ورام الله لالستفادة من
مزيج قنوات االتصال وتنظيم الفعاليات من أجل
الترويج لعملها .وكانت وسائل االتصال املمكنة التي
مت ذكرها لهذا الغرض هي :محطات اإلذاعة احمللية،
قنوات التلفاز ،شبكة اإلنترنت ،املطبوعات ،النشرات،
الصحف احلكومية ،الفتات الشوارع ،وأيضا تنظيم
املؤمترات وورش العمل.
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§ املتابعة والتقييم :لم تقم أي من مكاتب احملافظني في
احملافظات األربع التي مت استعراضها بأي استبيانات
للجهات املستفيدة أو أي تقييمات دورية لتقييم عملها.
وقد أعربت دائرة الشؤون القانونية في نابلس عن
اهتمامها بالقيام باستبيانات حول رضا اجلهات
املستفيدة في املستقبل.

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني

تقييم االحتياجات آلليات الشكاوى في أربع
محافظات مختارة من الضفة الغربية (جنني
ونابلس ورام الله واخلليل)

أظهرت عملية تقييم االحتياجات في احملافظات األربعة أن
معاجلة شكاوى املواطنني ضد األجهزة األمنية تواجه عددا من
التحديات .وتقع بعض هذه التحديات ،مثل منع الوصول وتقيد
حرية احلركة بسبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي ،خارج
نطاق هذه الدراسة ،وكذلك املشاكل املتعلقة باالختصاص
القضائي والناجمة عن االحتالل .أما فيما يتعلق بالتحديات
الداخلية ،فقد قام املشاركون من احملافظات األربع بتحديد
عدد من االحتياجات التي يتعني معاجلتها من أجل مواصلة
تطوير آليات الشكاوى احلالية وحتويلها إلى دوائر شكاوى
كاملة األهلية على مستوى احملافظات .وميكن جتميع هذه
االحتياجات في ثالثة مواضيع.1 :تطوير اإلطار القانوني؛ .2
تطوير اإلطار املؤسسي؛  .3توفير املوارد الكافية.
§ االحتياج األول :تطوير اإلطار القانوني :إن اإلطار
القانوني ملعاجلة الشكاوى من قبل مسؤولي احملافظني
غير مكتمل .فهناك حاجة لتطوير اإلطار القانوني
بغض النظر عن ما إذا كان يتم التعامل مع الشكاوى
من خالل دوائر الشؤون القانونية القائمة أو وحدات
فرعية تعالج الشكاوى أو من خالل دوائر خاصة
بالشكاوى .ووفقا للمشاركني في مجموعات العمل،
يتم التعامل مع الشكاوى بناء على التشريع األردني،
والتي تكملها املراسيم والقرارات الصادرة عن رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية.

• سن التشريعات التي حتدد صالحيات
واختصاصات آليات الشكاوى :متنى املشاركون في
العملية أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بسن
تشريع جديد لتحديد صالحيات واختصاصات
آليات الشكاوى .فقد شعر املشاركون باحلاجة
لتشريع جديد لبناء دوائر خاصة بالشكاوى في
مكاتب احملافظني.

• توضيح طبيعة نظام الشكاوى رقم ( )6لسنة 2009
الصادر عن مجلس الوزراء :إن نظام الشكاوى رقم
( )6لسنة  2009يوفر نظريا أساسا قانونيا لعمل
دوائر الشكاوى على مستوى احملافظات .وعلى
الرغم من ذلك ،فإن تطبيقه محل خالف بسبب
تبعية احملافظات ملكتب الرئيس .فهناك حاجة ماسة
لتوضيح التبعية التقنية واإلدارية للمحافظات وعما
إذا كان يتم تطبيق هذا النظام على احملافظات أم ال.
• إنشاء سلطة إلجراء حتقيقات استباقية :من أجل
ضمان املتابعة الفعالة للشكاوى ،قد يزيد التشريع
اجلديد من صالحيات وحدات الشكاوى إلجراء
حتقيقات استباقية دون تلقي شكاوى شخصية
مسبقا.

• سن تشريع يطلب من وحدات الشكاوى نشر
تقارير بشكل منتظم :وكان أحد االقتراحات
األخرى للمشاركني هي أن يتم إدراج حكم يلزم
وحدات الشكاوى نشر التقارير بشكل منتظم حول
عملها في معاجلة الشكاوى.
§ االحتياج الثاني :تطوير اإلطار املؤسسي :أوصى
املشاركون في عملية االستعراض بإنشاء وحدات
شكاوى خاصة على مستوى احملافظات.

• إحالة مهمة معاجلة الشكاوى إلى الوحدة أو الدائرة
املعنية بالشكاوى :في احملافظات التي استعرضناها
أعاله ،تتوزع مهام معاجلة الشكاوى في هذه اآلونة
ٍ
وحدات إداري ٍة مختلف ٍة منها ،مثالً ،الدائرة
على
القانونية والدائرة األمنية ودائرة الشؤون اإلدارية.
وقد عبّر املشاركون عن أمنيتهم بأن يت ّم دمج هذه
املها ّم ضمن دائرة إدارية واحدة .وميكن إجناز
هذا األمر من خالل إنشاء أو تفعيل الدوائر املعنية
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بالشكاوى التي تتْبع الدوائر القانونية أو الدوائر
املختصة بالشكاوى.

• توحيد معاجلة الشكاوى عبر جميع احملافظات:
متنى املشاركون بأن يتم توحيد إجراءات وآليات
عمل وحدات الشكاوى ،والتي تتنوع بني احملافظات.
يجب وضع الصالحيات واالختصاصات ،باإلضافة
إلى إجراءات معاجلة الشكاوى ملثل هذه الوحدات
على أساس قانوني واضح.
• إنشاء آليات ملتابعة تنفيذ التوصيات :عالوة
على ذلك ،فقد أشار املشاركون لصعوبة تنفيذ
التوصيات والقرارات املتخذة على أساس الشكاوى.
وقد اقترحوا إنشاء آليات لفرض تنفيذ قرارات
التحكيم الصادرة استجابة للشكاوى ،خاصة
بالنسبة لنظام القانون العشائري .وقد يستتبع
ذلك حتديد مسؤولية اآلليات العشائرية ودوائر
الشكاوى وتطوير اإلجراءات املنهجية للتنسيق بني
املؤسسات العشائرية ،مثل جلان املصاحلة و دوائر
الشكاوى.
• توضيح الطبيعة القانونية للتوصيات :حذر
املشاركون من أن الطابع القانوني لتوصيات
اإلدارات القانونية لم يكن واضحا.
• زيادة سهولة تقدمي الشكاوى :من حيث وصول
املواطنني إلى نظام الشكاوى ،أعرب املشاركون عن
رغبتهم في أن يتم تقدمي الشكاوى بشكل أسهل
للمواطنني الذين يعيشون خارج املناطق احلضرية.
لذلك ،ميكن إلدارات احملافظات النظر في وضع
وسائل إضافية لتلقي وجتميع الشكاوى ،مثل
إنشاء صندوق رسائل خاص في مباني البلديات أو
تنظيم اجتماعات منتظمة لالستشارات العامة.
• تطوير آليات التواصل املنهجية :أخيرا ،أشار
املشاركون إلى احلاجة لتطوير آليات التواصل
املنهجية ،مثل البرامج اإلعالمية ،وآليات التقييم،
مثل االستبيانات املنتظمة مع اجلهات املستفيدة.
• حتسني تقييم األداء :وكوسيلة لتقييم األداء ،ميكن
أيضا أن تفكر احملافظات في القيام باستطالعات
رأي بني السكان في احملافظة لقياس آراءهم حول
متابعة الشكاوى.
§ االحتياج الثالث :توفير املوارد الكافية :أعرب
املشاركون في عملية االستعراض عن احلاجة لتأمني
املوارد الكافية للتعامل مع الشكاوى.
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• تخصيص ميزانية مناسبة :اقترح املشاركون أن
يتم منح دوائر الشكاوى تلك ميزانيات كافية ميكن
إنفاقها بشكل مستقل.
• توفير البنية التحتية املالئمة :تعد قلة القدرات
اللوجستية والبنية التحتية أحد أوجه القصور
الكبير في نظام الشكاوى احلالي .ويشمل ذلك
عدم كفاية املساحة املكتبية ،وأنظمة تكنولوجيا
املعلومات ،ونقص وسائل االتصال والسيارات
إلجراء زيارات ميدانية .وأيضا ،ال يوجد حاليا نظام
موحد لتوثيق وحفظ الشكاوى ومتابعتها.
• وضع أنظمة تدريب مالئمة :وقد حدد املشاركون
في عملية االستعراض كذلك االحتياجات
اخلاصة بالتدريب واملساعدة في وضع أنظمة
توثيق صوتية .فالتدريب على اإلدارة والتخطيط
االستراتيجي باإلضافة إلى املعرفة باحلاسب اآللي
ستكون مفيدة أيضا.
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ملحق :التشريعات

تشريعات السلطة الوطنية الفلسطينية
مرسوم رئاسي رقم ( )22لسنة  2003بشأن اختصاصات
احملافظني
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناء على الصالحيات املخولة لنا،
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة،
رسمنا مبا هو آت:
مادة ()1
ا -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.
مادة ()4
يتألف اجلهاز اإلداري للمحافظة من احملافظ ونائبه وعدد
من املستشارين واملوظفني اإلداريني( ،ويكون للمحافظ
اختصاصات وصالحيات الوزير بالنسبة للموظفني
اإلداريني)
مادة ( :)5اختصاصات وصالحيات احملافظ:
يتولى احملافظ ممارسة االختصاصات والصالحيات اآلتية:
 -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.
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مادة ()7
وفقا ألحكام القانون يقوم احملافظ بوظيفة الضابطة
القضائية فيما يتعلق باجلرم املشهود ،وله إبالغ النيابة
العامة من اجلرائم الغير مشهودة والتي يطلع عليها.
مادة ()8
احملافظ هو أعلى سلطة تنفيذية ورئيس اإلدارة العامة في
محافظته وعليه فللمحافظ أن يرأس:
ا-

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  2003/7/ 1 :م.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانـ ــون التحكي ـ ــم رقم ( )3لسنة 2000
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على قانـــون التحكيم لسنة  1926وتعديالته
املعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون قرارات التحكيم األجنبية لسنة 1930
وتعديالته املعمول به في محافظات غزة
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
املادة ()1
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات
التالية املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
خالف ذلك:

التــحكـيـم:
وسيلة لفض نزاع قائم بني أطرافه وذلك بطرح موضوع
النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه.
احمل ـكــم :الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة التحكيم.
هيئة التحكيم:
شخص أو أكثر يتولى مهمة الفصل في النزاع.
املــرج ــح :احملكم الذي يتولى إصدار قرار التحكيم عند
تعذر حتقق األغلبية.
اخل ـب ـيــر:
شخص مؤهل في مجال معني ميكن اإلستعانة به لتحديد
مسائل فنية تتعلق مبجال عمله ،يصعب على غيره القيام
بها.
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
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طبيعة العالقة القانونية التي يدور حولها النزاع ،مع مراعاة
اإلتفاقيات الدولية التي تكون فلسطني طرفا ً فيها.
مادة ()3
لغايات هذا القانون يكون 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:
أ-

إذا كانت املراكز الرئيسية ألطراف التحكيم تقع في
دول مختلفة وقت إبرام اتفاق التحكيم ،فإذا كان
ألحد األطراف أكثر من مركز أعمال فالعبرة باملركز
األكثر ارتباطا ً باتفاق التحكيم ،أما إذا لم يكن ألحد
األطراف مركز أعمال فالعبرة مبحل إقامته املعتاد.

ب -إذا كان موضوع النزاع الذي يشمل اتفاق
التحكيم مرتبطا ً بأكثر من دولة.
ج -إذا 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:
 -1مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق
التحكيم أو أشار الى كيفية تعيينه.
 -2مكان تنفيذ جانب جوهري من اإللتزامات
الناشئة عن العالقة التجارية أو التعاقدية
األطراف.
 -3املكان 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.
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املنازعات املتعلقة باألحول الشخصية.

الفصل الثاني :اتفــاق التحكيــم
مادة ()5
 -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.
 -3يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ً إذا تضمنه محرر وقعه
الطرفان أو تضمنه ما تباداله من رسائل أو برقيات أو
غيرها من وسائل االتصال املكتوبة.
 -4إذا مت اإلتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب أن
يتضمن اإلتفاق موضوع النزاع وإال كان باطالً.
 -5يعتبر شرط التحكيم اتفاقا ً مستقالً وال يتأثر ببطالن
العقد أو فسخه أو انتهائه.
 -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
 -1تشكل هيئة التحكيم باتفاق األطراف من محكم أو
اكثر.
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 -2إذا لم يتفق التحكيم على تشكيل هيئة يختار كل طرف
محكماً ،ويختار احملكمون مرجحا ً إال إذا أتفق األطراف
على خالف ذلك.
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.
مادة ()10
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.
مادة ()11
 -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 يعني 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 ()13
 -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.
 -2مع مراعاة ما تضمنته الفقرة ( )1أعاله ال يجوز تقدمي
طلب رد هيئة التحكيم أو تنحيتها بعد اختتام بينات
األطراف.
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.
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 -3الطلبات املتعلقة برد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.
 -4الدفوع املتعلقة بالتحكيم املعروض أمامها.
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
إجراءاتها دون أن يعتبر ذلك إقرارا ً من املدعى عليه
بادعاء املدعي ،وحينئذ لهيئة التحكيم أن تصدر قرارها
غيابيا ً استنادا ً إلى عناصر اإلثبات املقدمة أمامها.

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني
مادة ()27
تستمع هيئة التحكيم إلى بينات األطراف وتدون وقائع كل
جلسة في محضر توقعه حسب األصول وتسلم نسخة منه
إلى كل طرف بناء على طلبه.

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.

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.

 -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.

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.

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

مادة ()38
 -1أ -على هيئة التحكيم إصدار القرار املهني للخصومة
خالل امليعاد الذي اتفق عليه الطرفني.

مادة ()33
ً
يجوز لهيئة التحكيم أثناء نظر النزاع أن تصدر أمرا باتخاذ

ب -ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ،يجب أن
يصدر القرار خالل اثني عشر شهرا ً من تاريخ
29

إجراءات التحكيم ،وفي جميع األحوال يجوز أن
تقرر هيئة التحكيم مد امليعاد ملدة ال تزيد على
ستة اشهر.

أو كتابية أو أية أخطاء مادية ،ويجري هذا التصحيح
على نسخة القرار األصلية ويوقع عليها بواسطة هيئة
التحكيم.

 -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.

 -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.

 -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.
مادة ()42
 -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
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 -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.
 -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.

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني
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 ( )44من 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.
 -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 ()46
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.
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.
مادة ()50
يجب على طالب األمر بتنفيذ قرار التحكيم األجنبي أن يبرر
للمحكمة املختصة ما يلي:
 -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.
مادة ()51
يجري تبليغ احملكوم عليه نسخة من األمر بالتنفيذ ومرفقاته
حسب األصول.
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
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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.
صدر مبدينة غزة بتاريخ  2000/4/5ميالديـــــة
املوافق  /1محرم 1421 /هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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السلطة الوطنية الفلسطينية ،مجلس الوزراء :نظام الشكاوى
رقم ( )6لعام 2009م
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:

رئاسة الوزراء:
رئاسة الوزراء الفلسطينية واملكونة من األمانة العامة
ملجلس الوزراء وديوان رئيس الوزراء.
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

املجلس:

اإلدارة العامة للشكاوى

مجلس الوزراء

مادة ( :)2التشكيل
يشكل في املجلس إدارة عامة متخصصة وتعتمد هيكليتها
ضمن الهيكلية العامة لرئاسة الوزراء ،وتتبع األمني العام

الرئيس:
رئيس الوزراء.
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مباشرة وتسمى اإلدارة العامة للشكاوى ،وتتكون من ثالث
دوائر ،ويتولى إدارتها موظفا ً وفقا ً للمعايير التالية:

 -2املتعلقة باإلمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية النهائية
الصادرة ضد املؤسسات احلكومية.

 -1موظف وفقا ً للتدرج الوظيفي من الفئة العليا.

 -3الشكاوى املقدمة من مؤسسات املجتمع املدني بأداء
احلكومة واملؤسسات التابعة لها.

 -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.
 -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
تتولى اإلدارة العامة للشكاوى إعداد تقرير دوري ربعي
حول الشكاوى املقدمة إليها أو الوحدات واملكاتب وتقدميه
إلى األمني العام لعرضه على املجلس.
مادة ( :)6الشكاوى املنظورة أمام اإلدارة العامة
للشكاوى
تنظر اإلدارة العامة بالشكاوى التالية:
 -1املقدمة ضد املؤسسات احلكومية.
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 -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.
 -2تتبع الوحدات الوزير مباشرة.
 -3تتبع الوحدات واملكاتب فنيا ً لإلدارة العامة للشكاوى
في رئاسة الوزراء ،ويتولى إدارتها موظفا ً وفقا ً
للمعايير التالية:
 -1يتولى إدارة الوحدة موظفا ً من اخلدمة املدنية،
وفقا ً للتدرج الوظيفي  C - A4ويساعده عددا ً
كافيا ً من املوظفني.
 -2أن يكون حاصالً على الشهادة اجلامعية األولى.
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 -3أن يكون لديه خبرة ملدة ال تقل عن خمس سنوات
في مجال العمل اإلداري أو القانون.

 -4الشكاوى التي سبق وعرضت على وحدة الشكاوى
سابقا ً وقررت رفضها أو متت معاجلتها وإتخاذ قرار
بشأنها.

 -4يتوفر لديه اخلبرة الكافية في التعامل مع
اجلمهور وأخالقيات اخلدمة العامة.

 -5شكاوى املساعدات اإلنسانية والهبات اخلارجية.

 -5بشأن مكاتب احملافظات اختيار من يراه مناسبا ً
لتلقي الشكاوى ومتابعتها في احملافظة.

الفصل الرابع

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.
 -2الشكاوى التي سبق وصدر في موضوعها حكم
قضائي قطعي.
 -3الشكاوى املتعلقة بالنزاعات بني األشخاص سواء
كانوا طبيعيني أو معنويني.

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
في حال قدمت الشكوى ضد رئيس أو أحد موظفي اإلدارة
العامة للشكوى ،فإنها ترفع مباشر إلى األمني العام إلتخاذ
اإلجراءات املناسبة بشأنها.
مادة ( :)18الشكاوى ضد موظفي الوحدات أو املكاتب
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.
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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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التشريعات االردنية
نظام رقم ( )1لسنة  ،1966نظام التشكيالت اإلدارية
صادر مبقتضى املادة  120من الدستور
املادة ( :)1التسمية
يسمى هذا النظام (نظام التشكيالت اإلدارية لسنة )1965
ويعمل به من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية.
املادة ( :)2تقسيم اململكة األردنية الهاشمية
تقسم اململكة األردنية الهاشمية إلى محافظات وألوية
وأقضية ونواحي وفقا ً لنظام التقسيمات اإلدارية رقم
( )125لسنة  1965وأية تعديالت تطرأ عليه.
املادة ( :)3رئاسة احملافظة واللواء والقضاء والناحية
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).
ب -أموال احملافظة من أموال الدولة ومن الهبات والوصايا
والتبرعات والقروض واألموال األخرى التي جتبى من
املواطنني.
املادة ( :)5تعيني احملافظ
يعني احملافظ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
وزير الداخلية وبصدور إرادة ملكية سامية.
املادة ( :)6إدارة احملافظة
أ -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.
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.
ج -يعني مساعد أو أكثر للمحافظ برتبة متصرف للقيام
باألعمال التي يعهد إليه بها احملافظ.
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
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 ( :)9إذن املغادرة
يستأذن احملافظ وزير الداخلية عند مغادرته منطقة عمله.
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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.
املادة ( :)11مناط عمل احملافظ
يبت احملافظ مباشرة في العرائض الداخلة في اختصاصه
ويحول العرائض التي ال تدخل من اختصاصه للمرجع
املختص مشفوعة برأيه.
املادة ( :)12اختصاصات احملافظ
يناط باحملافظ 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 احملافظة وصيانة احلقوق
والسالمة الشخصية وحتقيق العدل في حدود
استقالل القضاء.
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.
د -تنشيط أعمال البلديات واملجالس القروية وإدارتها
إدارة حسنة.
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 -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
عن ذلك التقرير إلى جميع الوزراء باإلضافة إلى
التقارير التي تستوجبها الظروف اخلاصة.
ب -على احملافظ أن يعقد اجتماعا كل شهر على األقل مع
متصرفي األلوية وهيئة املوظفني اإلدارية ومديري
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األقضية لدراسة شؤون احملافظة العامة واتخاذ
اإلجراءات املناسبة بصددها.
املادة ( :)15اجتماع احملافظون
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 ( :)16إقتراحات احملافظ
أ -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.
ب -إذا لم تأخذ الوزارات أو الدوائر املختصة برأي احملافظ
أو املجلس التنفيذي باألحوال املذكورة جاز احملافظ
رفع األمر إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة
الداخلية.
املادة ( :)17نطاق عمل احملافظ
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.
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.

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني
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:
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.
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و -تنظيم العمران في املدن والقرى وتعميم الكهرباء
وتأمني اخلدمات البريدية فيها.
ز -إقامة األسواق العامة وإجراء مسابقات لتشجيع اإلنتاج
الصناعي والزراعي وإقامة معارض للصناعات احمللية
واملنتوجات الزراعية.
ح -تنظيم شؤون الدفاع املدني وإتخاذ ما يراه مناسبا من
التدابير لتأمينه.
ط -رعاية األعمال اخليرية والرياضة والكشفية.

املادة ( :)32بنود مشاريع املوازنة وتنفيذها
تقوم دوائر الدولة في احملافظات بتنفيذ مشاريع املوازنة
وبنودها حتت إشراف احملافظ.
املادة ( :)33آمر الصرف
احملافظ آمر الصرف للنفقات املخصصة للمحافظة.
املادة ( :)34مراعاة بعض األحكام اخلاصة باملوازنة
تراعى األحكام التالية عند تنفيذ بنود الواردات والنفقات في
املوازنة:

ى -تنظيم استثمار الصيد البحري والبري تبعا للمصلحة
والظروف احمللية.

أ-

ك -تنشيط إنشاء الغابات والتشجير وتنظيم انتفاع
األهالي من احلراج.

ب -يقوم جهاز املالية بأعمال القبض والصرف حلساب
احملافظة وفق األنظمة املالية.

ل -إتخاذ التدابير الالزمة ملقاومة الكوارث الطبيعية
كالفيضان واحلريق واألوبئة واآلفات واملجاعة
ومكافحتها على أن يخبر الوزارة املختصة الستكمال
املقاومة واملكافحة بطرقها الفنية.

ج -آمر الدفع هو مندوب وزارة املالية في مركز احملافظة
أو اللواء أو القضاء.

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.
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.
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أحكام قانون ديوان احملاسبة.

املادة ( :)35املجلس التنفيذي واختصاصه
يشكل في كل محافظة ولواء مجلس تنفيذي وفق أحكام
املادة ( 6فقرة ب) من هذا النظام.
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:

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني
 -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.
املادة ( :)47اإلطالع على مشروع املوازنة
يجوز للمجلس اإلطالع على مشروع موازنة احملافظة
املنصوص عنها في املادة ( )30قبل إقرارها من املجلس
التنفيذي ويبدي رأيه فيها بصورة استشارية.
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.
ب -يتألف املجلس التنفيذي من املتصرف رئيسا وعضوية
مساعد املتصرف وقائد املنطقة ورؤساء الدوائر
األخرى باستثناء احملاكم.
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املادة ( :)52مهام املتصرف
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.
املادة ( :)53املغادرة
يستأذن املتصرف احملافظ عند مغادرته مركز عمله.
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.
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.
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د.

تنشيط البلديات واملجالس القروية وإدارتها إدارة
حسنة.

املادة ( :)57إبالغ القوانني
يقوم املتصرف بإبالغ جميع القوانني واألنظمة والتعليمات
والبالغات املختلفة التي تصدرها الوزارات أو احملافظ إلى
مختلف الدوائر املوجودة بلوائه.
املادة ( :)58تقدمي التقارير
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.
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.

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني
املادة ( :)62التفتيش
يحق للمتصرف أن يفتش على الدوائر والسجون واملؤسسات
العامة الرسمية وشبه الرسمية في اللواء باستثناء احملاكم.
املادة ( :)63وظيفة الضابطة العدلية
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 ( :)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.
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.
هـ -توسيع اخلدمات الصحية املجانية وإنشاء املستودعات
ودور العجزة واأليتام واألحداث املشردين ومؤسسات
الشؤون اإلجتماعية األخرى وجتفيف املستنقعات.
و -تنظيم العمران في املدن والقرى وتعميم الكهرباء
وتأمني اخلدمات البريدية فيها.
ز -إقامة األسواق العامة وإجراء مسابقات لتشجيع اإلنتاج
الصناعي والزراعي وإقامة معارض للصناعات احمللية
واملنتوجات الزراعية ومراقبة األسعار.
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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
في حال شغور وظيفة مدير القضاء أو غيابه باإلجازة ينتدب
احملافظ من يقوم مقامه بعد موافقة وزير الداخلية.
املادة ( :)73إذن املغادرة
ال يجوز ملدير القضاء مغادرة منطقة عمله إال بعد اإلستئذان
من احملافظ أو املتصرف حسب ارتباطه.
املادة ( :)74تبعية الدوائر
أ -تخضع جميع الدوائر املوجودة في القضاء إلشراف
مدير القضاء وتفتيشه ويستثنى من ذلك احملاكم
44

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.

تأسيس آليات شكاوى محلية فعالة للمواطنني الفلسطينيني
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 ( :)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 ( :)82مسؤولية مدير القضاء
على مدير القضاء أن يؤازر مراقبي الضرائب والرسوم وأن
يسهر على جباية الضرائب وهو مسؤول عن سرعة أعمال
اجلباية.

املادة ( :)89اإلستماع إلى الشكاوي
يستمع مدير الناحية إلى طلبات األهلني وشكاواهم ويقوم
بإجراء املقتضى بشأنها.

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.
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 ( :)90وظيفة الضابطة العدلية
يقوم مدير الناحية بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق
باجلرائم املشهودة وفقا ً ألحكام قانون أصول احملاكمات
اجلزائية ويأمر بالتحقيقات في اجلرائم غير املشهودة عند
االقتضاء.
املادة ( :)91مسؤولية حفظ النظام واألمن
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.
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
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.
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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.
املادة ( :)97اإللغاء
يلغى كل حكم من أحكام أي نظام سابق إلى املدى الذي
يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
املادة ( :)98التنفيذ
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام.
1965/12/20
احلسني بن طالل
وزير املالية
عز الدين املفتي
وزير املواصالت
ميناء طيران سكك
سمعان داود
وزير اخلارجية
حازم نسيبه
رئيس الوزراء ووزير الدفاع
وصفي التل
وزير اإلنشاء والتعمير
سيف الدين الكيالني
وزير املواصالت ,برق وبريد
فضل الدلقموني
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية
قاسم الرمياوي
وزير الداخلية ووزيردولة لشؤون رئاسة الوزراء
عبدالوهاب املجالي
وزيراالقتصاد الوطني
حامت الزعبي
وزيراألشغال العامة
يحي اخلطيب
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وزيرالتربية والتعليم
ذوقان الهنداوي
وزير الصحة
أحمد أبو قورة
وزير الشؤون االجتماعية والعمل
نصفت كمال
وزير الزراعة
إسماعيل حجازي
وزير اإلعالم
عبداحلميد شرف
وزير دولة
سعد الدجاني
وزير العدلية
جريس حدادين

