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 سر فهال

 د. محمد اشتية دولة رئيس الوزراءكلمة 

 د. أمجد غانم كلمة أمين عام مجلس الوزراء

 املقدمة

 املصطلحات

 بعض املواد من دليل اإلجراءات

 ول: الباب األ 

:أو 
ً
  املؤشرات الرقمية الكلية حول الشكاوى  ال

 التطورات القانونية على نظام الشكاوى ا: ثانيً 

 الباب الثاني: 

 الشكاوى في الدوائر الحكومية 

 أو 
ً
 الوزارات  في الشكاوى : ال

 الشكاوى في املؤسسات الحكومية غير الوزاريةا: ثانيً 

 
ً
 الشكاوى في املؤسسات األمنيةا: ثالث

 املحافظاتفي الشكاوى ا: رابعً 

 الشكاوى خارج نطاق نظام الشكاوى ا: خامًس 

 الباب الثالث: 

 الدوائر الحكومية فيقصص نجاح في معالجة شكاوى املواطنين        

 الباب الرابع: 

 أو 
ً
 أنشطة اإلدارة العامة للشكاوى ووحدات الشكاوى في الدوائر الحكومية : ال

 م2019مراجعة التوصيات والتحديات للعام السابق ا: ثانيً 

 
ً
 م2020 للعام التحديات واملعوقاتا: ثالث

 الباب الخامس: 

 أو 
ً
 النتائج: ال

 التوصياتا: ثانيً 

 : املالحق
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 كلمة دولة رئيس الوزراء

الذي يلخص الشكاوى التي تقدم فيها املواطنين م 2020رير الشكاوى الثامن للعام يسعدني أن أضع بين أيديكم تق

 أن هذه الشكاوى هي إحاطة ذوي القرار 2020خالل العام 
ً
تصرف وسلوك خاطئ، أداء خدمة أو  بالتباطؤ فيم، علما

 2022-2017وام )علل السياسات الوطنية  جندةأوهذا ينسجم مع 
ً
"، فإننا في الحكومة الفلسطينية نولي  ( "املواطن أوال

ذية أهمية خاصة، فقد تم الشكاوى التي يتقدم بها املواطنين أو مؤسسات املجتمع املدني على السلطة التنفيباب 

نصاف املشتكي، ولكون خطة الحكومة الثامنة إبشكل منسق مع الوزارات والدوائر الحكومية كافة، من أجل التعاون 

العامة واحترام حقوق اإلنسان، وصون الحريات  عشر قد ارتكزت على عناصر استراتجية من أهمها توسيع الحريات

وتعزيز الشفافية بين املواطن والحكومة، ومن املمكن ملس ذلك من خالل قرارات الحكومة في عدم التعرض ،العامة

فقد جاء  ،ستثنائية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطينيللصحفيين على سبيل املثال، وبرغم الظروف الصعبة واال 

مع املواطن ويعزز مشاركتهم في قراراتها التي تحسن حياتهم  بهاكومة ليعيد تشكيل الطريقة التي تتعامل برنامج الح

وتمكنهم بأن يكون لهم دور فاعل في متابعة أداء الدوائر الحكومية الرسمية لحصولهم على خدمات حكومية متقدمة 

 يطمحوا لها في كافة املجاالت.

 من إيماننا بأن و 
ً
تقديم الشكوى هي حق لكل مواطن كوسيلة ملشاركته في تحسين جودة الخدمات الحكومية انطالقا

 كبيرأ اأولت الحكومة الحالية  املقدمة، وبما يساهم في تطوير مؤسسات دولتنا الفلسطينية وتعزيز أدائها، فقد
ً
هتماما

عبارة عن مؤشر حقيقي يمكن من ن معالجة الشكاوى إبالشكاوى املقدمة من املواطنين إلى جهات االختصاص، حيث 

م ودليل 2016( لسنة 8خالله قياس مدى رضا املواطن عن أداء الخدمات الحكومية، وإن نظام الشكاوى رقم )

باعها من بداية استقبال الشكوى والسير فيها حتى وصول الرد اتإجراءاته، وجد من أجل توضيح اإلجراءات الواجب 

 للمشتكي بالشكوى املقدمة منه.

وعلى األحداث التي مرت بها السلطة التنفيذية والقضائية وكل مكونات املجتمع من معاناه ناتجة  ،على ما سبق ناءً وب

نتشار الجائحة، فإننا نؤكد أن من كان لديه شكوى وال يستطيع الوصول إلى الدوائر الحكومية فإن لدينا برنامج اعن 

 بأنه األول من نوعه لكتروني خاص بالشكاوى، يستطيع املواطن الوصول إ
ً
له من خالل منزله بدون تعب أو عناء، علما

تقديم شكواه حيثما تواجد بكل سهولة ويسر، وال داعي بفي فلسطين، فقد تم إنشاء هذا النظام للتسهيل على املواطن 

ارة للموقع لوصول املشتكي بشكل شخص ي إلى وحدات وأقسام الشكاوى في الدوائر الحكومية، فقط يكفي بأن يقوم بزي

قسام الشكاوى بمتابعة الشكوى أاإللكتروني وتعبئة الطلب وتقديم شكوى خاصة به، وباملقابل تقوم وحدات و 

 والرد عليهإ
ً
 بالشكل املطلوب. الكترونيا
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تقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم بإنجاح هذا العمل وإعداد هذا أاسمحوا لي من خالل هذه الكلمة أن و 

تقدم بخالص الشكر لإلدارة أقسام الشكاوى في الدوائر الحكومية كافة، كما أالذي هو نتاج عمل وحدات و التقرير 

العامة للشكاوى في األمانة العامة ملجلس الوزراء، وجميع العاملين في وحدات وأقسام الشكاوى في الوزارات واملؤسسات 

خدمة للمواطن بكل أمانة ومسؤولية، التي تعكس مدى  بها من أجل تقديم أفضل ن الحكومية على جهودهم التي يقومو 

رضا املواطنين عن الخدمات التي يتلقونها في اإلدارة العامة للشكاوى في األمانة العامة ملجلس الوزراء، وفي وحدات 

   ة.اوى في الدوائر الحكومية كافقسام الشكأو 

ل ما في وسعنا وبتعاون مع الجميع، لتلمس مواطن إننا في الحكومة الفلسطينية إذ نعاهد أبناء شعبنا على بذل ك 

الضعف والخلل والتقصير، والعمل على تصويبها وتصحيحها، وسد الثغرات أينما وجدت، واجتثاث جميع أشكال 

الفساد والتحيز واملحاباة، وتجفيف منابع املحسوبية، ومواجهة كافة أوجه استغالل الوظيفة الحكومية، وخلق بيئة 

ونزيهة تدفع نحو اإلبداع والتفاني بالعمل، لنؤكد لكم سعينا الحثيث لتفعيل أدواتنا الرقابية الفاعلة وظيفية آمنة 

متلقي الخدمة الحكومية على  اواملؤثرة لتطوير األداء العام، وتبسيط اإلجراءات لتحقيق املصلحة العــامـة، ورض

 
ً
 إلى تحقيق الحد الذي نرض ى به جميعا

ً
 من العدالة والشفافية وتميز الخدمة املقدمة ملواطننا اختالف أشكالها، وصوال

 العزيز.

 

 حتى تحرير األرض
ً
 وسويا

ً
 ، والقدس هي العاصمة األبدية لفلسطين.ومعا

 

 د. محمد اشتية

 رئيس الوزراء الفلسطيني
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 كلمة معالي أمين عام مجلس الوزراء 

 إلى توجهات او  أهمية كبيرة للحكومة الفلسطينية،يشكل الذي  م2020إن التقرير السنوي للشكاوى للعام 
ً
ستنادا

 م2022-2017عوام )الحكومة الواردة في أجندة السياسات الوطنية لل 
ً
 ". ( "املواطن أوال

بتنسيق تام مع الوحدات وأقسام الشكاوى في الدوائر الحكومية السنوي قامت اإلدارة العامة للشكاوى بإعداد تقريرها 

تكرس بذلك مبدأ سيادة ن على الدوائر الحكومية، لكونها و الشكاوى التي يتقدم بها املواطن هميةأل ، ةواألجهزة األمني

 القانون فال أحد يعلو عليه. 

مجلس الوزراء لم تغفل العامة و األمانة إن اإلدارة العامة للشكاوى في األمانة العامة ملجلس الوزراء وبمساندة كاملة من 

تيح لها من إمكانيات في يعي بدورها الطعن 
ُ
تطوير قطاع الشكاوى، فهي تسعى بشكل دؤوب لتجنيد وتوظيف كل ما أ

لتطوير وتسهيل عمل وأداء الوزارات واملؤسسات الحكومية واألجهزة األمنية في معالجة الشكاوى من خالل البرنامج 

م ودليل اإلجراءات والنماذج 2016( لسنة 8اإللكتروني الخاص بالشكاوى، كل ذلك في إطار نظام الشكاوى رقم )

 الخاصة به.

وال نغفل عن دور دوائر األمانة العامة ملجلس الوزراء بمساندة ومؤازرة اإلدارة العامة للشكاوى في األمانة العامة، فتم 

 يساعد املواطنين على تقديم شكواهم، كمابشكل  هوتطوير اإللكتروني تجاوز جميع املعيقات التي كانت تواجة املوقع 

 تم التعميم على جميع الوحدات وأقسام الشكاوى في الدوائر الحكومية بالتعامل مع هذا املوقع اإللكتروني.
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دارة العامة للشكاوى ورؤساء الدوائر نجدد شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في إعداد هذا التقرير من موظفي اإل 

دورهم، ونؤكد إصرارنا وتشبثنا بكل ما يبث األمل وروح العطاء غفال إالحكومية ورؤساء األجهزة األمنية الذين ال يمكن 

 على التحديات خالل املرحلة القادمة، لنستمر في اال 
ً
رتقاء بمستوى األداء الحكومي، ورفع كفاءة الوحدات للتغلب معا

 واألقسام وفاعليتها بما يعزز ثقة املواطن الفلسطيني بالحكومة ومؤسسات الدولة.

 

 

 د. أمجد غانم

 أمين عام مجلس الوزراء 
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 قدمةامل

 في سبيل تطوير نظام الشكاوى الحكومي وآلية تدخر  لم
ً
اإلدارة العامة للشكاوى في األمانة العامة ملجلس الوزراء جهدا

مكانيات وصعوبة عمله، وذلك بالتعاون مع كافة وحدات وأقسام الشكاوى في الدوائر الحكومية، رغم محدودية اإل 

( خالل 19 –خرها تفاقم جائحة فيروس كورونا )كوفيد آالظروف التي يمر بها املجتمع الفلسطيني بكل أشكالها التي 

 العام املاض ي.

وحدات وأقسام و إال أننا وبدعم من مجلس الوزاء الفلسطيني مستمرين في تطوير أداء اإلدارة العامة للشكاوى 

 الشكاوى في كافة مؤسسات ا
ً
" وبرنامج عمل  لدولة، وهو ما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية "املواطن أوال

 ةالحكومة الثامنة عشر الهادف إلى تعزيز ثقة املواطن بالحكومة والخدمات التي تقدمها، وتعزيز منظومة قيم الشفافي

 ع العام.لة والنزاهة ومكافحة الفساد وسيادة القانون في مؤسسات القطاءواملحاسبة واملسا

صدار تقريرها السنوي الثامن على التوالي، بهدف نشر البيانات إوفي هذا السياق عملت اإلدارة العامة للشكاوى على 

التي تتعلق بالشكاوى بكل تصنيفاتها التي استقبلتها اإلدارة العامة ووحدات وأقسام الشكاوى في كافة الوزارت 

ووضعها على طاولة مجلس  ،ظات واملؤسسات األمنية، وإتاحتها للجمهور واملؤسسات الحكومية غير الوزارية واملحاف

 رتقاء بالخدمات املقدمة.ستفادة منها وتنفيذ التوصيات ملا له األثر الكبير في تطوير األداء واال الوزراء وصناع القرار لال 

قامت اإلدارة العامة راف في إعداده وتطويره، حيث طمنهجية ضمنت مشاركة جميع األ  علىالتقرير  استند هذا

واألخذ بكافة املالحظات والتغذية الراجعة من كافة  ،(17للشكاوى بمراجعة نموذج التقرير السنوي املوحد )نموذج 

وحدات وأقسام الشكاوى، وبدورها قامت بعملية التعديل والتطوير وإرساله بشكل رسمي لكافة الدوائر الحكومية، 

لعامة للشكاوى باملتابعة والتدقيق للبيانات والتقارير بكل مكوناتها إلى أن تم إرسالها حيث عمل فريق العمل في اإلدارة ا

 من رئيس الدائرة. اعتمادهابشكل رسمي إلى األمانة العامة بعد 

وعليه، قام فريق إعداد التقرير السنوي للشكاوى بالتعاون مع خبير في معالجة البيانات من الجهاز املركزي لإلحصاء 

ني بمراجعة التقارير وتدقيق بياناتها، ومعالجة البيانات وتصنيفها من خالل أنظمة محوسبة لضمان جودة الفلسطي

 لذلك باشر فريق إعداد التقرير بعملية الكتابة وصياغة التقرير لعرضه 
ً
الوزراءإلقراره،  على مجلسالبيانات. وتباعا

حيث تم تبني  ،وزراء وكافة الدوائر الحكومية الشريكةوبعد األخذ بكافة املالحظات التي وردت إلينا من مجلس ال

 واملصادقة عليه. التوصيات

 للمصطلحات املستخدمة في التقرير وأبرز  إلى خمسةوقد تم تقسيم التقرير 
ً
أبواب: الباب األول يقدم للقارئ تعريفا

 خالل العام.ها يتلقاملؤشرات الكلية حول الشكاوى التي تم 
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ستقبالها في الوزارات واملؤسسات الحكومية غير الوزارية واملؤسسات األمنية االشكاوى التي تم  ويتناول الباب الثاني

وحسب موضوع  .واملحافظات وتحليلها وتصنيفها من حيث طرق: التلقي، القبول، الرفض، املعالجة، اإلغالق، التعثر

 الشكوى وطبيعة الجهة املشتكية، والشكاوى خارج نطاق النظام.

شكاوى املواطنين ومتلقي معالجة  واألقسام فية والوحدات ب الثالث يستعرض أبرز قصص نجاح اإلدارة العامأما البا

 الخدمات.

األنشطة التي نفذتها اإلدارة العامة والوحدات وأقسام الشكاوى في الدوائر الحكومية،  ز فيما يعرض الباب الرابع أبر 

 ومراجعة توصيات العام املاض ي، وأهم التحديات واملعيقات التي واجهت العمل خالل العام الحالي.

جل تحقيق األهداف توصل إليها التقرير، والتوصيات الواجب تنفيذها من أ يوالباب الخامس يلخص أبرز النتائج الت

 املنشودة خالل الفترة القادمة.

وفي النهاية، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لفريق إعداد التقرير السنوي الثامن للشكاوى في الدوائر الحكومية 

ولكل من ساهم وساعد في  ،رؤساء والعاملين في وحدات وأقسام الشكاوى في الدوائر الحكوميةال، ولجميع م2020

 ا التقرير في ظل الظروف الراهنة.   إنجاز هذ
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 مصطلحات

 التعريف املصطلح

 نظام الشكاوى الحكومي
جراءات الخاص به ودليل اإل  م2016( لعام 8نظام الشكاوى رقم )

 والنماذج امللحقة به.

 الشكوى 

 ،يقدم من املشتكي أو وصيه أو وليه أو وكيله إلكترونيمستند خطي أو 

أو تقصير في أداء خدمة أو في  ،شأنه اإلبالغ عن تصرف أو سلوك خاطئ

أو اتخاذ إجراء كان من املفترض على  ،طريقة تأديتها أو االمتناع عن أدائها

رئيس الدائرة الحكومية أو أحد موظفيها القيام به، أو بشأن أي شكل 

ر وتقدم للوزي .أو مخالفة للتشريعات السارية ،من أشكال التمييز

 املختص و /أو اإلدارة العامة و /أو الوحدة و /أو القسم.

 املشتكي/ة

وكل شخص معنوي أو  ،كل شخص طبيعي أو وكيله أو وصيه أو وليه

وكيله يتقدم بشكوى ضد الدائرة الحكومية بشأن إجراءاتها أو تقصيرها 

 أو أي تصرف خاطئ من قبل أحد موظفيها. ،أو سلوكها

 الدائرة الحكومية
وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أي جهة أخرى تكون  كل

 موازنتها ضمن املوازنة العامة للدولة أو امللحقة بها. 

 الوزارات

وهي: الداخلية،  م،2020تشمل الوزارات التي قدمت تقاريرها للعام 

الحكم التنمية االجتماعية، العمل، العدل، الصحة، السياحة واآلثار، 

االقتصاد الوطني، االتصاالت وتكنولوجيا  ،التربية والتعليماملحلي، 

 شغال العامةاملعلومات، شؤون املرأة، الزراعة، النقل واملواصالت، األ 

ة، املالي، األوقاف والشؤون الدينية، شؤون القدس، الثقافة، سكانواإل 

، األمانة العامة ملجلس الوزراء، عالمالخارجية وشؤون املغتربين، اإل 

 التعليم العالي والبحث العلمي.

تشجيع هيئة وهي:  م،2020تشمل املؤسسات التي قدمت تقاريرها للعام  املؤسسات الحكومية غير الوزارية

سلطة املياه، سلطة شؤون األسرى واملحررين، هيئة االستثمار، 
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هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، هيئة الشؤون املدنية، هيئة األراض ي، 

لشباب املجلس األعلى لتسوية األراض ي واملياه، هيئة التقاعد، 

هيئة املدن جودة البيئة، ديوان املوظفين العام، سلطة والرياضة، 

ذاعة والتلفزيون، إل الهيئة العامة لالصناعية واملناطق الصناعية الحرة، 

لمعابر والحدود، اإلدارة العامة لالية واإلدارية، الرقابة املديوان 

فتاء، ديوان الفتوى والتشريع، الجهاز املركزي ر اإل وفا، دامؤسسة 

 أسر الشهداء والجرحى، هيئة سوق رأس املال. حصاء الفلسطيني، لإل 

 املؤسسات األمنية

وهي: الشرطة،  م،2020تشمل املؤسسات التي قدمت تقاريرها للعام 

األمن الوطني، الحرس الرئاس ي، املخابرات العامة، األمن الوقائي، 

الضابطة االستخبارات العسكرية، الخدمات الطبية العسكرية، 

تباط العسكري، الجمركية، الدفاع املدني، هيئة التوجية السياس ي، االر 

 واإلدارة. اإلدارة املالية املركزية، هيئة قضاء قوى األمن، هيئة التنظيم 

 املحافظات

وهي: القدس، رام  م،2020تشمل املحافظات التي قدمت تقاريرها للعام 

هللا والبيرة، الخليل، نابلس، بيت لحم، سلفيت، قلقيلية، طولكرم، 

 جنين، أريحا واألغوار، طوباس واألغوار الشمالية.

تلقاة
ُ
 الشكوى امل

تلقي الشكاوى املعتمدة الشكوى التي تلقتها الدائرة الحكومية وفق طرق 

 في نظام الشكاوى الحكومي.

 الشكوى املنظورة
الشكوى التي تابعتها الدائرة الحكومية سواء تلك املقبولة خالل العام 

رّحلة من العام السابق  م2020
ُ
 .م2019أو امل

 املقبولةالشكوى 
الشكوى التي قبلت الدائرة الحكومية النظر فيها النطباق أحكام نظام 

 الحالي. للعام عليهاالشكاوى الحكومي 

 املرفوضةالشكوى 
الشكوى التي رفضت الدائرة الحكومية النظر فيها لعدم انطباق أحكام 

 نظام الشكاوى الحكومي عليها.
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ُ
 عالجةالشكوى امل

وتم إغالقها وفق  ،الحكومية من معالجتهاالشكوى التي انتهت الدائرة 

 أحكام نظام الشكاوى الحكومي.

رح  
ُ
 لةالشكوى امل

لعدم  م2021وتم ترحيلها للعام  م،2020الشكوى التي تم تلقيها في العام 

 االنتهاء من معالجتها.

 
ُ
 تعثرةالشكوى امل

راءات الخاص جمن دليل اإل  (7،8)ن يالشكوى الخاضعة ألحكام املادت

بنظام الشكاوى الحكومي، التي تمتنع الجهة املقدمة ضدها الشكوى أو 

 الرد عليها ضمن املدة املحددة.من أي جهة أخرى ذات عالقة بها 

 الشكوى خارج النظام
بالرغم من ومعالجتها وتم متابعتها  ،الشكوى املقدمة للدوائر الحكومية

 الحكومي.أنها خارج نطاق عمل نظام الشكاوى 

 

 جراءاتبعض املواد من دليل اإل 
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 وى املقبولة هي:االشك 

 املقدمة ضد الدائرة الحكومية. 

 املقدمة من مؤسسات املجتمع املدني. 

  متناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ضد دائرة حكوميةاملتعلقة باال. 

 التي اتخذ فيها قرار أو رفضت وظهرت بيانات جديدة جوهرية. 

  على وزارة التنمية االجتماعية ضمن برنامج املساعدات املقدم من خاللهااملقدمة. 

 الشكوى العامة. 

 

 

 

 وى املرفوضة هي:االشك                                                

 املنظورة أمام القضاء. 

 التي صدر بحقها حكم قضائي قطعي. 

 نسانيةاملتعلقة باالستفاده من املساعدات اإل. 

  ت من قبل اإلدارة العامة أو الوحدة والقسمضأو رفخذ فيها قرار اتالتي. 

  أكثر من سنة هصدور جراء أو القرار محل الشكوى الذي مض ى على اإل. 

 مجهولة املصدر.    
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 الباب األول 

 أو 
 
 رقمية الكلية حول الشكاوى في الدوائر الحكوميةملؤشرات ال: ال

2020 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

م 2020شكوى تم تلقيها في العام  (19,808 ) 

 ( %88.9أي ما نسبته ) ( شكوى،17,622تم قبول )

 %( 10.1) نسبته( شكوى، أي ما 1,993تم رفض )

 %( 0.9) نسبتهعليها، أي ما  لم يتم أي إجراء ( شكوى 193)

   تقاريرهاقدمت دائرة حكومية  (68)

 

  م2019 من العام مرحلةشكوى  (648) 

شكوى  (20,456 ) 

م2019م واملرحلة من عام 2020مجموع ما تم تلقيها في عام    
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 م2020خالل العام ( 18,463في )تم النظر 

 %(95.9(شكوى، أي ما نسبته )17,702) ةمعالج تم 

 ( %4.1)نسبته أي ما  ،م2021( شكوى للعام 761فيما تم ترحيل )

 ( شكوى 16,123رات )االوز تلقت 

 ( شكوى 713تلقت املؤسسات الحكومية غير الوزارية )

 (شكوى 573تلقت املؤسسات األمنية )

 (شكوى 2,399تلقت املحافظات )
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( 9,717في الوزارات سجل لدى وزارة العمل بواقع ) قبولهتم عدد شكاوى أعلى 

 شكوى    

 في املؤسسات الحكومية غير الوزارية سجل لدى قبولهتم عدد شكاوى أعلى 

     ( شكوى 378سلطة جودة البيئة بواقع )

املؤسسات األمنية سجل لدى جهاز الشرطة في  قبولهتم عدد شكاوى أعلى 

 ( شكوى 374بواقع )

سجل لدى محافظة طولكرم بواقع   املحافظاتفي  قبوله تمعدد شكاوى أعلى 

  (شكوى 565)

 %(14.2نسبته )(شكوى مقدمة من إناث، أي ما 2,623)هناك 

أكبر عدد شكاوى تم قبوله من الدوائر الحكومية كافة سجلت من محافظة 

 (شكوى 3,763الخليل بواقع  )

 %( من الشكاوى تم تلقيها عن طريق البريد اإللكتروني 50)

 

 ( شكوى خارج نطاق نظام الشكاوى في الدوائر الحكومية 2,270تم النظر في ) 
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 نظام الشكاوى التطورات القانونية على ا: ثاني  

مجلس قرار عن  صدور هتمت بموضوع الشكاوى فتكلل عنها ا هاأن الفلسطينية إالالحكومات  تعاقبعلى الرغم من 

بشأن استحداث وحدات ودوائر للشكاوى العامة في الوزارات وتفعيل دائرة الشكاوى في  م9/3/2005الوزراء بتاريخ 

كاوى رئاسة مجلس الوزراء، فنصت املادة األولى على إنشاء وحدة للشكاوى العامة  في كل وزارة لتلقي ومعالجة ش

املواطنين وتفعيل دائرة الشكاوى في رئاسة الوزراء، وتم في املادة الثانية تكليف األمانة العامة ملجلس الوزراء بإعداد 

مجلس  الوزراء بإعداد قراراألمانة العامة ملجلس  تالعمل في وحدات الشكاوى، حيث قامنظام عمل موحد ينظم آلية 

 ظيم عمل دوائر الشكاوى في رئاسة الوزراء ووحدات الشكاوى في الوزاراتم بشأن تن2005( لسنة 60الوزراء رقم )

كانت ه وادمو فقط تعريفات  ةخمس بل اقتصر على ؛مل كثير من التعريفاتحيث أنه لم يش ،م3/5/2005بتاريخ 

 .مؤسسات الدولة قتصر هذا القرار على الوزارات ولم يشمل باقيامقتضبة، كما 

لى االتفاقيات الدولية القرار تبين أنه توجد هناك حاجة ماسة لنظام كامل ومتكامل يشتمل عهذا بعد أن تم تطبيق  

توقيع لم من قبل األمم املتحدة كدولة، ونتيجة ل2012فلسطين بعد أن تم االعتراف بها في عام  دولةلها  تمضناالتي 

املة أو تفاقية مناهضة التعذيب في املعاعالن العاملي لحقوق اإلنسان و على عدد من االتفاقيات الدولية مثل اإل 

ة وغيرها من االتفاقيات الدولية التي تم توقيعها، حيث قامت اإلدارة العامة يننسانية أو املهإالعقوبة القاسية أو الال

ثر هذا التحول الكبير بإعداد مسودة نظام للشكاوى إم على 2016م عاالللشكاوى في األمانة العامة ملجلس الوزراء في 

مام ضاالتفاقيات الدولية التي تم االنخذين بعين االعتبار آام الشكاوى في الدوائر الحكومية بالشراكة مع وحدات وأقس

  ملتشاحيث   ،م22/9/2016بتاريخ  اعليه للمصادقة الوزراء إليها، فتم إعداد مسودة أولية تم عرضها على مجلس

 تعريف (11)على  النظام
ً
وعرف الدائرة الحكومية بشكل تفصيلي كما ورد  ،املختص واملحافظبين الوزير ما وميز  ،ا

 في بّين كما. رة العامة للشكاوى بشكل تفصيليتعريفها في قانون إعداد املوازنة، وعرف الشكوى، وحدد صالحيات اإلدا

ختصاصات اوحدد  ( النظام املركزي الحكومي املحوسب للشكاوى، وميز ما بين الشكاوى املقبولة واملرفوضة،5ادة )امل

  .املدد الزمنية للرد على الشكوى من حيث قبولها أو رفضها إذا كانت مخالفة للنظاموحدد  ،الوحدة والقسم
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صدر قرار عن أمين عام مجلس الوزراء بشأن املصادقة على دليل اإلجراءات الخاص بنظام الشكاوى، حيث أن  وقد

تنظيم طرق استقبال الشكاوى وإجراءات تقديمها ومتابعتها ومعالجتها ( 1) تهدف إلى:( مادة 25هذا الدليل يتكون من )

 تنظيم وتسهيل عملية اتصال املشتكين مع الدوائر املختصة ملعالجة الشكاوى. (2)فيما يخص أداء الدائرة الحكومية. 

 ضمان إنجاز الشكاوى خالل فترة زمنية محددة. (3)

( الذي يلبي جميع 17خاصة النموذج رقم ) ،ار أمين عام مجلس الوزراءبقر  النماذج املرفقةوال بد من االشارة إلى 

تقرير السنوي للشكاوى بشكل علمي الصدار إلشكاوى السنوية من أجل اتابعة متياجات الضرورية للتقييم و حاال 

الدوائر يخدم ما هو مطلوب من تحليل للشكاوى الحكومية، فهو املرجع القانوني الذي يحكم عمل الشكاوى في 

ة بهموم املواطنين، يهتمامات الحكومة الفلسطينام جاء نتيجة 2016( لسنة 8رقم ) الحكومية، فنظام الشكاوى 

تعزيز فاعلية عمل الجهات املختصة بتلقي الشكاوى ومتابعتها  في هذا النظام ودليل إجراءاتهاالعتبار خذين بعين آ

وتحسين  الدوائر الحكومية ءةكفايخدم رفع جراءات بما عات واإل والنهوض بها إلى مستويات تهدف إلى تحسين التشري

 تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة.
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 الباب الثاني

 الدوائر الحكوميةفي شكاوى ال

النموذج املوحد -( 17دارة العامة للشكاوى وفق نموذج رقم )إل اإلى  الحكومية التي قدمت تقاريرها الدوائربلغ عدد 

مؤسسة حكومية غير  (21)وزارة،( 22): مثلتها ،حكوميةدائرة ( 68)  -الشكاوى السنوي في الدوائر الحكوميةلتقرير 

 مؤسسة أمنية. (14)محافظة، ( 11)وزارية، 

دائرة ( 16)فيما لم يتضمن التقرير  ،حكومية ةدائر ( 52) تبلغالتقرير ف إطارحكومية التي شكلت أما الدوائر ال 

ألن عدد الشكاوى التي تلقتها يساوي صفًرا، أو لخلو ، إما التحليل نمض تدخل ولم اإلطارحكومية بقيت تقاريرها خارج 

 . يعد التقرير على أساسه وذج املوحد الذيمدمتها مختلفة عن النلكون تقاريرها التي قأو  ،تقاريرها من بعض املعطيات

: على النحو التاليشكوى موزعة ( 19,808)الحكومية وحدات وأقسام الشكاوى في الدوائر  تلقت م2020خالل العام 

 األمنية اتاملؤسس وتلقت ( شكوى،713) الحكومية غير الوزارية املؤسسات وتلقت ( شكوى،16,123) راتاتلقت الوز 

 .ى ( شكو 2,399)فيما تلقت املحافظات  ،ى ( شكو 573)

 

81%

4%

3%

12%

الوزارات

املؤسسات الحكومية 

غير الوزارية 

املؤسسة المنية 

املحافظات 
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 ،شكوى ( 17,622)الحكومية الدوائر وحدات وأقسام الشكاوى في قبلت بالنسبة للشكاوى املقبولة هذا العام فقد 

من نسبة %( 10.1) شكوى أي ما يقارب( 1,993)ورفضت ، ةمن مجمل الشكاوى املتلقا%( 88.9)إلى  تصل بنسبة

شكوى مرحلة ( 648)لى إباالضافة  %(،0.9)بنسبة أي شكوى ( 193)جراء على إأي اتخاذ ، فيما لم يتم ةالشكاوى املتلقا

 .م2020لعام اإلى  م2019من العام 

 

شكوى كانت مقدمة بحق الدوائر  (14,545) تالي:الفقد صنفت ك فيما يتعلق بمواضيع الشكاوى املقبولة وفق النظام 

املساعدات، ى وزارة التنمية االجتماعية ضمن برنامج إلشكوى مقدمة ( 360)عام، شكوى ذات طابع ( 461)الحكومية، 

 ى ( شكو 1,977)تصنيف ، فيما لم يتم املجتمع املدني ومتعلقة بأداء الحكومة شكوى مقدمة من مؤسسات( 174)

 العدد األكبر منها في املحافظات. 

تم رفضها ألنها تتعلق  شكوى ( 973)سباب التالية: أما الشكاوى املرفوضة فقد تم رفضها وفق نظام الشكاوى لل 

 ةمكرر شكوى جاءت  (265)نطاق التنمية االجتماعية(،  )خارجنسانية أو الهبات الداخلية والخارجية باملساعدات اإل

 . شكوى كانت غير مدعمة بمعززات( 232)واملشتكي،  من ذات

 

 

 

14,259

650 569

2,144
1,721

54 4 214

الوزارات املؤسسات الحكومية غير 

الوزارية 

املؤسسة المنية  املحافظات 

املقبولة  املرفوضة 
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لى جهات االختصاص، فقد استقبلت اإلدارة العامة للشكاوى عبر إى الشكاوى التي تم إعادة إرسالها إلأما بالنسبة 

ى جهات االختصاص وفق إلتم إعادة إرسالها  ،شكوى ( 203)النظام املركزي الحكومي املحوسب للشكاوى ما مجموعة 

 ي: تالجدول اآل

 الجهة/ الدائرة الحكومية عدد الشكاوى 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 72

 العمل وزارة 25

 هيئة تسوية األراض ي واملياه 20

 جتماعيةوزارة التنمية اال  16

 وزارة التربية والتعليم 12

 وزارة الصحة 8

 وزارة املالية 7

 الشرطة الفلسطينية 6

 املالية املركزية العسكرية 6

 سكانوزارة األشغال العامة واإل  5

 ديوان املوظفين العام 4

 وزارة الحكم املحلي 4

 الخدمات الطبية العسكرية 2

 مجلس تنظيم قطاع الكهرباء 2

 وزارة الخارجية واملغتربين 2

 وزارة الداخلية 2

 وزارة النقل واملواصالت 2

 وزارة الزراعة 1

 ثارواآل وزارة السياحة 1

 سلطة األراض ي 1

 هيئة الشؤون املدنية 1

 هيئة التقاعد واملعاشات 1

 والشؤون الدينيةوزارة األوقاف  1

 محافظة الخليل 1

 محافظة رام هللا والبيرة 1

 املجموع  203
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الدوائر  فيبلغت فقد  م2020خالل العام  1 بشأنها جراءإي اتخاذ أالتي لم يتم  وى املنظورةاأما فيما يتعلق بالشك

لعام اإلى  لورّح   %(،96)لى إبنسبة تصل منها،  شكوى ( 17,702) كوى، تمكنت من معالجة  ش(18,463) ةالحكومي

  . %(4)إلى  بنسبة تصل شكوى ( 761)ما يقارب  م2021

 

بشكوى على الدوائر األفراد  ن( م19,000)تقدم حسب طبيعة الجهة املشتكية فقد  املتلقاةبتوزيع الشكاوى فيما يتعلق 

ناث فكانت أعلى نسبة منهم فيما يتعلق بشكاوى اإل  ناث.أمامن اإل ( 2,949) ور و ذكمن ال( 16,051)بواقع الحكومية 

أما الشكاوى الجماعية  شكوى.( 426) عواقب املحافظاتيليها  ،شكوى  (2,362)حيث بلغت  الوزاراتفي شكاوى ب تقدمت

   شكوى.( 344) بواقع في املحافظاتأكثرها  ،شكوى ( 411)فكانت 

( 155)منها  املحافظاتكان نصيب  ،شكوى ( 189) بلغ عددها ، وقدتسمت بعض الشكاوى بأنها ذات طابع عاماكما 

فعددها املؤسسات الحكومية غير الوزارية. أما عدد الشكاوى املقدمة من شخص معنوي  في وى شك( 22و)، شكوى 

  .شكوى ( 132)في املحافظات بواقع شكوى، أكثرها ( 208)

                                                           
  ء. م + الشكاوى التي لم يتم عليها أي إجرا9201املقبولة + الشكاوى املرحلة من العام  التي لم يتم أي إجراء عليها = الشكاوى  الشكاوى املنظورة 1
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فراد وصلت من األ  اوى كبر من الشكاألحسب الجهة مقدمة الشكوى فنالحظ أن العدد  ةاملتلقاأما الشكاوى 

بواقع  دنياملجتمع املن منظمات مفيما وردت بعض الشكاوى  ،شكوى (19,006)والجماعات مباشرة بواقع 

االستشارية الهيئة كما تقدمت شكوى، ( 372)نسان بواقع أعالها تقدمت بها الهيئة املستقلة لحقوق اإل ،شكوى (407)

خاص بواقع القطاع المؤسسات فيما بلغت الشكاوى املقدمة من  .شكوى ( 23)سسات غير الحكومية بواقع لتطوير املؤ 

 شكوى.(99)

 العام هذا استخداًما أكثرها كان ،م2016( لسنة 8لنظام الشكاوى رقم ) افًق و تحديد طرق استقبال الشكاوى  تم وقد

( شكوى عن طريق 1,749) و الشكاوى، لتقديم الشخص ي الحضور ( عبر 2,360)و ،شكوى ( 9,899) لكترونياإل البريد

طريق  عن شكوى ( 4,579)استخدم  فيماشكوى عبر الفاكس،  (588) و للشكاوى، املحوسباملركزي الحكومي  النظام

الصادر عن األمانة العامة ملجلس  م2017 سنةل جراءاتاإل  دليل في اعتمادها تم الشكاوى  تقديمل مختلفة أخرى  وسائل

 الوزراء. 

ذكور 

81%

إناث

15%

جماعية

2%

ذات طابع عام

1%
مقدم من 

شخص معنوي 

1%



27 
 

 

قبلت املحافظات الشمالية أن نالحظ كافة، في الدوائر الحكومية حسب املحافظة  املتلقاةالشكاوى فيما يتعلق بتوزيع 

شكوى،  (3,257)بـ  نابلسشكوى، تلتها محافظة ( 3,763) بواقع محافظة الخليلُسجل أكثرها لدى  ،شكوى ( 18,058)

فيما قبلت شكوى.  (495)بـوأقل عدد شكاوى سجل في محافظة أريحا واألغوار  ،شكوى  (2,167) ـبطولكرم محافظة و 

( 237) بـخانيونس تلتها  ،شكوى  (502) واقعبمحافظة غزة  ُسجل أكثرها لدى ،شكوى ( 1,145)الجنوبية املحافظات 

  وأقلها ،شكوى 
ً
، فيما شكوى ( 18)تلقي أما الشكاوى من خارج فلسطين فقد تم  .شكوى ( 111)رفح في محافظة  عددا

 من املصدر. شكوى  (397يتم تصنيف )لم 
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 أو 
 
  في الوزارات الشكاوى : ل

من حيث:  حصائية للشكاوى إنظرة ، ويقدم م2020للشكاوى التي تلقتها الوزارات خالل العام  اعرضً  الجزء هذايتضمن 

طرق ، لجهة املشتكيةوطبيعة ا موضوع الشكوى التصنيف حسب  ،التعثر ،اإلغالق ،املعالجة ،الرفض ،القبول ، التلقي

  .ع الشكاوى املقبولة حسب املحافظة، توزيتلقي الشكاوى 

 

 

 

 أو 
 
 املتلقاة الشكاوى : ل

 شكوى مقارنة (16,123) ما مجموعههذا العام الوزارات تلقت حيث  ي،للعام الحالريرها اوزارة بتقديم تق2( 22)قامت 

 تلقتهاكوى ش( 54)بـ  شكوى مقارنة( 10,842)بواقع  العملوزارة في تم تلقيها أكثرها  ،م2019في العام  شكوى ( 2,890)بـ 

تها . تلواملساعدات التي تم تقديمها في وقفة عز (19 –)كوفيد  فيروس كوروناجائحة وذلك بسبب  م،2019في العام 

( 667االجتماعية )التنمية وزارة و ، م2019شكوى في العام ( 390)بـ  مقارنة شكوى ( 3,109)االقتصاد الوطني وزارة 

ى شكوى. فيما نالحظ انخفاض في عدد الشكاو ( 220)املرأة وزارة و ، ى ( شكو 268)والتعليم التربية وزارة و شكوى، 

                                                           
 تم استثناء وزارة الثقافة ووزارة اإلعالم في التحليل لعدم وجود شكاوى لديهم هذا العام.   2

التي لم يتم عليها أي 

إجراء

143

0.9%

راتفي الوزاةالشكاوى املتلقا

16,123

املرفوضة

1,721

10.7%

املقبولة 

14,259

88.4%
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، ووزارة النقل م2019شكوى في العام ( 149)شكوى مقابل ( 93) فبلغت م2020في وزاة الداخلية للعام املتلقاة 

 .   م2019شكوى في العام ( 141)مقارنة ب  م2020العام ي شكوى ف( 84)املواصالت تلقت و 

 

 املقبولة واملرفوضة الشكاوى : اثاني  

  :الشكاوى املقبولة 

 ،متفاوتةعن األعوام السابقة بنسب في الوزارات الشكاوى املقبولة  نسبة ارتفاع كبير في م2020خالل العام لوحظ 

وباملقارنة بين أعداد الشكاوى التي تلقتها كل  .املتلقاةمن مجمل الشكاوى  %(88)حيث بلغت نسبة القبول لهذا العام 

نسبة القبول  اسجلتم 2020العام  في وشؤون القدس الوطني االقتصادوزارتي  أن نالحظ إذوزارة وتلك املقبولة لديها، 

 %(.90)بنسبة قبول  وزارة العملثم ، %(97)لى إوزارة املرأة بنسبة قبول وصلت تلتها  ،%(100)إلى  حيث وصلت ،العليا

 . %(19)سكان عامة واإل ارة االشغال الوز و  ،%(7) نسبة القبول األدنى العدل هوباملقابل سجلت وزار 

لديها بلغت نسبة القبول حيث  وزارة العمل،لدى  اكبيرً  اسجلت ارتفاعً  م2020 لعاما املقبولة فيالشكاوى  نسبة أن كما

 %(75)مقارنة ب  %(97)هذا العام وزارة املرأه  فينسبة القبول  بلغتو ، م2019 للعام (61)بـ  مقارنة %(90)لهذا العام 

 بلغت نسبة القبول خاللحيث ، ثارالسياحة واآللدى وزارة  اانخفاضً نسب القبول بينما سجلت . م2019في العام 

هذا العام وزارة التنمية االجتماعية  فينسبة القبول  بلغت كما، م2019 للعام %(82)بـ  مقارنة %(57)العام الحالي 

 . م2019في العام %( 88)مقارنة ب %(54)

شكوى تم ( 13,451)تالي: العلى النحو أما فيما يتعلق بمواضيع الشكاوى املقبولة وفق نظام الشكاوى فقد صنفت 

ى وزارة التنمية االجتماعية ضمن برنامج إلشكوى كانت مقدمة ( 228و)نها بحق الدائرة الحكومية، قبولها أل

شكوى ذات طابع ( 30و)شكوى كانت مقدمة من مؤسسات املجتمع املدني ومتعلقة بأداء الحكومة، ( 57و)املساعدات، 

ئية النهائية الصادرة بحق الدوائر الحكومية، كام القضاحنها متعلقة باالمتناع عن تنفيذ األ قبلت أل ( شكاوى 3و)عام، 

 شكوى من املصدر. ( 490)فيما لم يتم تصنيف 

  :الشكاوى املرفوضة 

مقارنة م  2020خالل العام  املتلقاةمجمل الشكاوى  من%( 10)الشكاوى املرفوضة لدى الوزارات  نسبة بلغت

. وباملقارنة بين أعداد الشكاوى التي تلقتها كل وزارة وتلك املرفوضة لديها، نالحظ في العام م2019في العام  %(20ب)

األمانة تلتها  %(،76)وزارة االشغال العامة واإلسكان سجلت أعلى نسبة رفض حيت بلغت نسبة الرفض فيها أن  م2020

الحكم املحلي وزارة  في الرفض نسبة بلغت كما ،%(63.7)فيها  الشكاوى املرفوضة نسبةالعامة ملجلس الوزراء سجلت 
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.أما نسبة الوزارات التي %(42.6)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و  %(،43)لتنمية االجتماعية وزارة او ، %(45.3)

 %.(.0.4)، ووزارة االقتصاد%(0)بلغت  املرأة فقدسجلت أدنى نسبة رفض فكانت في وزارة 

 متعلق أكثرها كان فقد وزاراتالشكاوى لدى السباب رفض أل  وبالنسبة
ً
نسانية أو الهبات الداخلية أو باملساعدات اإل ا

 أوشكوى، ( 265)شكوى، أو لكونها مكررة من نفس املشتكي (973)الخارجية ) خارج نطاق التنمية االجتماعية( بواقع  

أو عدم  ،املعلومات لنقصشكوى، أو ( 228)ال تعتبر شكوى حسب النظام   أوشكوى، (232)غير مدعمة بمعززات 

أو اتخذ قرار سابق بشأنها من قبل  ارفض سابًق قد ن موضوع الشكوى أو أل  ،أو عدم كفاية املستندات ،تهامصداقي

أو متعلقة بنزاعات بين  ،منظورة أمام القضاءألنها  أو، أو ألنها مجهولة املصدر ، دارة العامة أو الوحدة أو القسماإل 

 .درأو ألنها غير مصنفة من املص، أشخاص طبيعيين أو معنويين
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 لة(واملرح   )املقبولةاملنظورة  الشكاوى : اثالث

، و الحالية خالل العام شكوى مقبول  (14,259)منها ،  3شكوى ( 14,702)في  م2020نظرت الوزارات خالل العام الحالي

  جراء. إشكوى لم يتم عليها أي ( 143و)، م2019العام السابق لة من شكوى مرح(  300)

 

   :الشكاوى املعالجة 

من مجموع الشكاوى املنظورة، ويالحظ أن  %(98)إلى  بنسبة وصلت ،شكوى ( 14,349) معالجةالوزارات من  تمكنت

  - 99) لىإحيث وصلت النسبة  .شؤون القدسالعمل، ، االقتصاد الوطني :في املعالجة كانت في وزاراتالكبرى النسبة 

ليم النقل واملواصالت، التربية والتعليم، املالية، الخارجية واملغتربين، التعالداخلية، الصحة،  :تلتها وزارات (.100%

املعالجة األقل  غت نسبةفيما بل ( . % 90 - 96) بنسبة تتراوح بين الحكم املحلي، ،العالي والبحث العلمي، شؤون املرأة

  %(.40)األوقاف والشؤون الدينية وزارةو  %(،38)ثار السياحة اآلو ، %(0)بلغت حيث  العدللدى وزارة 

                                                           
 م + الشكاوى التي لم يتم عليها أي إجراء. 9201املقبولة + الشكاوى املرحلة من العام  التي لم يتم أي إجراء = الشكاوى  الشكاوى املنظورة   3

14,702

منظورة في الوزارات

98%

معالجة

14,349

2%

لة إلى العام القادم مرح 

353
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  :الشكاوى املر حلة 

من  م2019في العام %( 12.7) مقارنة ب %(2)بنسبة  ،شكوى ( 353) م2021لعام التالي اإلى  الشكاوى املرّحلة عدد بلغ

 نسبة تالتي وصلالعدل  هي وزارةفي الشكاوى املرحلة األكبر  النسبةمجموع الشكاوى املنظورة. ويالحظ أن الوزارة ذات 

وقاف والشؤون الدينية ووزارة األ  %(،62)لى إتلتها وزارة السياحة واآلثار بنسبة تصل  %(،100)إلى  الشكاوى املرّحلة فيها

 ،كوزارة االقتصاد الوطني وشؤون القدس م،2021الوزارات بترحيل أي شكاوى للعام فيما لم تقم بعض  .(%60) بنسبة

 
ً
  %(.6)وزارة الداخلية و  %(4)وزارة الصحة و  %(1)كوزارة العمل  أو بنسب ضئيلة جدا
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ا  املغلقة واملتعثرة الشكاوى : رابع 

  :الشكاوى املغلقة 

إغالق أكثرها حيث كان  ،بعدة طرق  ( شكوى 14,349)مجموعه من إغالق ما م2020العام  خاللالوزارات  تمكنت

العمل  :للشكاوى املغلقة لدى وزاراتاألكبر ، وسجل العدد ( شكوى 11,148)وبلغت  ،املشتكيإلى  وصول ردبالشكوى 

شؤون و  ،شكوى ( 430) بواقعالتنمية االجتماعية و شكوى،  (3,096) بواقع االقتصاد الوطنيو  ،شكوى  (9712) بواقع

 شكوى.  (199) بواقعاملرأة 

 

 

 

  :الشكاوى املتعثرة 

 لدى وزارات: توزعت ،م2019خالل العام شكوى  (259) مقارنة ب ( شكوى،42)الوزارات الشكاوى املتعثرة لدى بلغت 

 .شكاوى ( 5)شكاوى، العدل ( 5)شكوى، السياحة واآلثار ( 11)العمل  ،وى شك( 21)االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

( 18) تبلغ إذ، صادرة بحق الدوائر الحكوميةالمنها بالشكاوى األكبر العدد  تركزفقد  ،وى املتعثرةانوع الشكحيث ومن 

ذات طابع ، و ى ( شكو 2الوزارات )الشكاوى املتعلقة باالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة بحق  شكوى، يليها

استغرق  ذلك م هذه الشكاوى تم حلها ولكنمعظو من املصدر.  ى ( شكو 21)لم يتم تصنيف  واحدة، فيماشكوى عام 

 ا الرتباط عدد كبير منها باستحقاقات مالية.  مدة زمنية طويلة نظرً 
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ا الحكومية املقدمة من قبل الوزارات  الخدماتحسب  املنظورة الشكاوى : خامس 

 للمواطنين

وشملت  .4( شكوى 557,14)الوزارات حسب نوع الخدمة املقدمة من الدائرة الحكومية في  املنظورةبلغ عدد الشكاوى ا

شكوى ( 220) :اباالعتبار ترتيبها تنازليً  ذينخآ ،لدى جميع الوزارات اعاًم  اتصنيًف املصنفة املنظورة موضوعات الشكاوى 

قدمت أكثرها شراف دائرة حكومية تتعلق بخدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني( يخضع إل 

أكثرها قدمت  ةإلجراءات والسياسات املتبعتتعلق باشكوى  (138)والحكم املحلي ، النقل واملواصالت و  تيلدى وزار 

، التربية والتعليمقدمت لدى وزارة أكثرها بالتقصير في أداء الخدمة تتعلق شكوى  (50)و ،التربية والتعليملدى وزارة 

تتعلق بالقوانين السارية شكوى ( 38)و، قدمت لدى وزارة الصحةأكثرها بسوء تعامل املوظفين تتعلق شكوى ( 38)و

املكان تتعلق ب(شكاوى 3)و والنقل واملواصالت، والبحث العلمي  قدمت لدى وزارتي التعليم العالي أكثرها على كل خدمة 

 .الصحة وزارة لدى  قدمت والبيئة

كل  والخاصة لدىللشكاوى املنظورة حسب الخدمات الحكومية املقدمة من قبل الوزارات للمواطنين أما بالنسبة 

فقد كان خرى، األ تختلف فيها كل وزارة عن التي  باالعتبار خصوصية الخدمات التي تقدمها للمواطن ذينخآ ،وزارة

االستفادة من برنامج مساعدة عدم على خدمة  شكوى ( 9,328)بواقع  العمللوزارة كبر من الشكاوى النصيب األ

مطابقة واعتماد على خدمة شكوى (  1,014 )القتصاد الوطني بحوالياوزارة تلتها  ، لعمال املتضررين من جائحة كوروناا

تلتها وزارة التنمية  ،فحص عينات االستخدام اآلدميعلى خدمة ( شكوى  938 )و لبطاقة البيان باللغة العربية

 . املساعدة النقدية املنتظمةشكوى على خدمة (  416 )االجتماعية بحوالي

تم تقديم شكوى  نتيخدمحيث تم توضيح أعلى ، وفيما يلي أبرز الخدمات الحكومية التي يوجد عليها شكاوى في كل وزارة

 :في كل وزارة امعليه

 

 

 

 

                                                           
 الشكاوى التي لم يتم عليها أي إجراء.  –م 9201املقبولة + الشكاوى املرحلة من العام الشكاوى =  الشكاوى املنظورة   4
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 في كل وزارة أعلى خدمتين حسب  م2020الشكاوى املصنفة حسب الخدمات في الوزارات للعام 
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ا  وجنس املشتكي حسب طبيعة الجهة املشتكية املتلقاة الشكاوى : سادس 

، ويالحظ ( شكوى 16,123)الوزارات لدى طبيعة الجهة املشتكية  حسبم 2020خالل العام املتلقاة بلغ عدد الشكاوى 

جماعية،  ( شكوى 39)وفردية،  ( شكوى 16,052)التالي:  على النحوأن أكثرها كانت شكاوى فردية، حيث كان توزيعها 

  . 5شكوى مقدمة من شخص معنوي ( 27و)، ذات طابع عام شكاوى ( 5و)

 كانو ، مجموع الشكوى املتلقاة %( من99.6)بلغت فقد  ،الفردية املصنفة حسب جنس املشتكيأما بالنسبة للشكاوى 

، (%85)بنسبة  من الذكور  شكوى  (13,690)من الذكور، وكان توزيعها على النحو التالي:  مقدمة شكاوى ال أكثر

 او  %(.14.6)إلى  بنسبة وصلت من اإلناث شكوى ( 2,362)و
ً
األكبر  النسب تبالوزارات وجنس املشتكي فقد تركز  ارتباط

ووزارة  ،مجمل الشكاوى الفردية %( من96.2)إلى االقتصاد الوطني بنسبة وصلت  :من شكاوى الذكور لدى وزارات

ووزارة  %(،0) بنسبة شؤون املرأة كانتوزاة في  بنسب أقل، فيما كانت شكاوى الذكور %(92.9)إلى العدل بنسبة وصلت 

ية والترب ،(%96.7)شؤون املرأة  :من شكاوى اإلناث لدى وزاراتاألكبر  النسب تتركز املقابل ب %(.57.1)والتعليم النربية 

فيما كانت شكاوى  ،في وزارتي الصحة واملالية(% 20 )و ،(% 22.3 )التنمية االجتماعيةو  ،(%40.3 )والتعليم العالي

 .في وزارة االقتصادالوطني ( %  3.8 )في وزارة العدل و %(0)اإلناث 

 

( 15,934)قام فقد  ،كبر من الشكاوى كانت شكوى فرديةاأل أن العددفيما يتعلق بالجهة مقدمة الشكوى فنالحظ 

 ،لى مؤسسات املجتمع املدني لتقديم شكواهمإشخص ( 134لجأ) يماب ،شخص بتقديم شكواهم بشكل شخص ي

شخص تقدموا بالشكوى  (23) ، واصشخأ( 107)بواقع نسان الهيئة املستقلة لحقوق اإل أعالها تقدمت عن طريق

                                                           
 شكوى مقدمة من مؤسسة أو شركة أو جمعية.  كلمقدمة من شخص معنوي:   5

85.0%
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( 20)الشكاوى املقدمة من القطاع الخاص  بلغتو عن طريق الهيئة االستشارية لتطوير املؤسسات غير الحكومية،

 من هيئة مكافحة الفساد.  نياوشكو من ديوان الرقابة املالية واالدارية،  نياشكو فيما وردت . ى شكو 

ا  يقة تلقيهاطر حسب  املتلقاة الشكاوى : سابع 

 كان  ،حسب طريقة تلقيها من مقدمي الشكاوى  املتلقاةتوزعت الشكاوى 
ً
عبر البريد اإللكتروني  لدى الوزاراتأكثرها تلقيا

املركزي  تالها النظام، ( شكوى 9,641)بواقع ى وزارة العمل إلويالحظ أن العدد األكبر منها ورد  ،شكوى ( 9,804)بواقع 

، ( شكوى 502)االجتماعية التنمية وزارات: في منها األكبر ويالحظ أن عدد الشكاوى  .وى شك( 1,624)املحوسب الحكومي 

. أما الحضور الشخص ي كان األكثر لدى وزارة التربية ( شكوى 157)العالي والتعليم  التربية، ( شكوى 422)العمل وزارة 

شكوى، وصندوق البريد كان ( 87)شكوى، فيما كان الفاكس األكثر تلقًيا في وزارة التنمية االجتماعية ( 58)والتعليم 

مواقع التواصل ا للشكاوى عبر املرأة األكثر تلقيً  زارةو  شكوى، كما يالحظ أيضا أن(73)األعلى في وزارة التربية والتعليم 

عتمدة املخرى األ وسائل ال، أما شكوى (150)لى إعالم الخاص بالدائرة حيث وصل عدد الشكاوى املتلقاة االجتماعي واإل 

( 167) و شكوى لدى وزارة العمل،( 775)شكوى )الخط املجاني(  و(  3,037 )فكان األعلى لدى في وزارة االقتصاد الوطني

 ولوجيا املعلومات )الخط املجاني(.  شكوى في وزارة االتصاالت وتكن
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ا
 
 6املحافظةحسب  املتلقاة الشكاوى : ثامن

( 14,825) كبر منها في املحافظات الشمالية، كان النصيب األ( شكوى 16,123) م2020خالل العام  الوزارات تلقت

ولم يتم  ،شكوى من خارج فلسطين (13) تلقي، فيما تم ( شكوى 1,081)على أما املحافظات الجنوبية فحازت  ،شكوى 

 شكوى من املصدر.( 204)تصنيف 

تلتها محافظة  ،( شكوى 3,288)الخليل في محافظة  تلقيهاشكاوى تم عدد أكثر بالنسبة للمحافظات الشمالية فكان 

 ( شكوى،470)غزة محافظة كبر من الشكاوى كان في . أما املحافظات الجنوبية فالعدد األ( شكوى 2,705)نابلس 

 . خانيونسفي محافظة  شكوى ( 221و)

 

 

 

                                                           
 المتلقاة حسب المحافظة: أي حسب مكان سكن المشتكي أو مقدم الشكوى.     6
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 ؤسسات الحكومية غير الوزاريةفي امل الشكاوى ا: ثاني  

نظرة ، ويقدم م2020للشكاوى التي تلقتها املؤسسات الحكومية غير الوزارية خالل العام  اعرضً  الجزءهذا  يتضمن

 موضوع الشكوى التصنيف حسب  التعثر،، اإلغالق، املعالجة، الرفض ،القبول  ،التلقيوى من حيث: إحصائية للشكا

 الشكاوى املقبولة حسب املحافظة.  ، توزيعطرق تلقي الشكاوى ، لجهة املشتكيةوطبيعة ا

 

 

 أو 
 
 املتلقاة  الشكاوى : ل

مؤسسة، ( 21) م2020تقاريرها للعام وحدات الشكاوى فيها بلغ عدد املؤسسات الحكومية غير الوزارية التي قدمت 

 .م2019العام في مؤسسة قدمت تقاريرها ( 14)بـ  مقارنةمؤسسة حكومية غير وزارية ( 12)شارك بالتحليل 

 م،2019العام في شكوى تم تلقيها  (820بـ ) مقارنة ،شكوى ( 713)العام املؤسسات الحكومية غير الوزارية هذا  تلقت 

شكوى ( 55)و ،( شكوى 144)واملياه ، تلتها هيئة تسوية األراض ي ( شكوى 378)بواقع طة جودة البيئة لسأكثرها لدى 

  السلطة املياه. فيما نالحظ انخفاضً 
ً
( 10)بلغت التي  م2020للعام  سلطة األراض يفي املتلقاة في عدد الشكاوى  املحوظ

شكوى ( 13)هذا العام  تبقتوكذلك الهيئة العامة للشؤون املدنية حيث  م.2019شكوى في العام ( 33)مقابل  شكاوى 

 . م2019شكوى في العام ( 40)مقابل 

التي لم يتم عليها  أي 

إجراء 

9

1.3%

ت الشكاوى املتلقاة في املؤسسا

الحكومية غير الوزارية  

713

املرفوضة

54

7.6%

املقبولة 

650

91.2%
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 املقبولة واملرفوضة الشكاوى : اثاني  

  :الشكاوى املقبولة 

، املتلقاةمجمل الشكاوى  %( من91)حوالي  م2020بلغت نسبة القبول في املؤسسات الحكومية غير الوزارية للعام 

ناطق وهيئة املدن الصناعية وامل والحدوددارة العامة للمعابر واإل سلطة جودة البيئة أن  م2020في العام  الحظون

إلى  وصلتحيث  ،العليانسبة القبول  سجلت تشجيع االستثمار وسلطة املياه الفلسطينيةهيئة و  الحرةالصناعية 

هيئة التقاعد  باملقابل سجلت%(. 89)وأسر الشهداء والجرحى  %(90)بنسبة قبول  األراض ي سلطة  تلتها %(،100)

  %(.38)إلى  وصلتنسبة القبول األدنى التي  الفلسطينية

حيث بلغت  ،هيئة تشجيع االستثمار ارتفاًعا لدىسجلت  م2020أيًضا يالحظ أن نسبة الشكاوى املقبولة في العام 

الهيئة العامة لدى  بينما سجلت انخفاًضا م.2019في العام  %(75)بـ  مقارنة %(100)لهذا العام لديه نسبة القبول 

 .م2019العام  في %(93)بـ  مقارنة %(54)حيث بلغت نسبة القبول في العام الحالي  ،للشؤون املدنية

نها بحق شكوى تم قبولها أل( 188)أما فيما يتعلق بمواضيع الشكاوى املقبولة وفق نظام الشكاوى فقد صنفت كالتالي:  

ع املدني ومتعلقة كانت مقدمة من مؤسسات املجتمواحدة شكوى  ،شكوى ذات طابع عام( 19)الدائرة الحكومية، 

 شكوى من املصدر. ( 442)، فيما لم يتم تصنيف بأداء الحكومة

  :الشكاوى املرفوضة 

من مجمل الشكاوى  %(7.5) 2020خالل العام  املؤسسات الحكومية غير الوزاريةلشكاوى املرفوضة لدى ا سبةن بلغت

هيئة أن  20م20وتلك املرفوضة لديها، نالحظ في العام مؤسسة . وباملقارنة بين أعداد الشكاوى التي تلقتها كل ةاملتلقا

ديوان تالها ، (%62.5) إلى بنسبة وصلت الشكاوى املرفوضة لديها العدد األكبرنسبة سجلت  التقاعد الفلسطينية

في كل من هيئة تشحيع االستثمار  %(0)لى إفيما وصلت نسبة الرفض  . (%23.2إلى )بنسبة وصلت املوظفين العام 

هيئة املدن الصناعية و دارة العامة للمعابر والحدود اإل و سلطة جودة البية و سلطة املياه الفلسطينية و الفلسطيني 

 هيئة أسر الشهداء والجرحى. و واملناطق الصناعية الحرة 

أكثرها ال تعتبر شكوى حسب النظام  فكاناملؤسسات الحكومية غير الوزارية أسباب رفض الشكاوى لدى وتعددت  

دارة العامة أو الوحدة أو سابًقا أو اتخذ قرار سابق بشأنها من قبل اإل تم رفضها  شكاوى ( 10)وشكوى، ( 15)بواقع 

شكوتين منظورتين و بمعززات،  ادعمهلم يتم  شكاوى ( 3)ونها تكررت من املشتكي ذاته، شكاوى رفضت أل( 9)و ،القسم

 شكوى من املصدر. ( 15)لم يتم تصنيف  القضاء، فيماأمام 
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ا
 
  لة(واملرح   )املعالجةاملنظورة الشكاوى  معالجة: ثالث

مقبولة خالل العام  ( شكوى 650)منها  ،7شكوى ( 689)في الحالي خالل العام  ؤسسات الحكومية غير الوزاريةنظرت امل

 أي إجراء.  اشكاوى لم يتم عليه( 9و)، م2019لة من العام السابق مرح شكوى ( 30)و ه،ذات

 

                                                           
 راء + الشكاوى التي لم يتم عليها أي إج 2019الشكاوى املقبولة + الشكاوى املرحلة من العام = أي إجراء  عليهايتم التي لم  الشكاوى املنظورة   7
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هيئة شؤون األسرى واملحررين

سلطة املياه الفلسطينية

سلطة األراض ي

الهيئة العامة للشؤون املدنية

هيئة التقاعد الفلسطينية

هيئة تسوية األراض ي واملياه

سلطة جودة البيئة

ديوان املوظفين العام

الدارة العامة للمعابر والحدود 

هيئة املدن الصناعية واملناطق الصناعية الحرة 

أسر الشهداء والجرحى 

نسبة الرفض نسبة القبول 

689

منظورة في املؤسسات الحكومية غير الوزارية 

94.6%

معالجة

652

5.4%

لة إلى العام القادم مرح 

64
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   :الشكاوى املعالجة 

إلى  بنسبة وصلت ،( شكوى 625)العام هذا من معالجتها  ؤسسات الحكومية غير الوزاريةالشكاوى التي تمكنت املبلغت 

هيئة و سلطة جودة البيئة  لدىفي املعالجة كانت الكبرى من مجموع الشكاوى املنظورة، ويالحظ أن النسبة  %(91)

صناعية واملناطق هيئة املدن الو اإلدارة العامة للمعابر والحدود و هيئة التقاعد الفلسطينية و ين سرى واملحرر شؤون األ 

، فيما بلغت نسبة املعالجة األقل  %(89)أسر الشهداء والجرحى %، تلتها 100 نسبةإلى  وصلتحيث  ،الصناعية الحرة

 .%(54)إلى  وصلت سلطة املياه الفلسطينية حيثفي 

  :الشكاوى املر حلة 

من مجموع  %(9)إلى  وبنسبة وصلت ،شكوى  (64)ما يساوي  م2021لعام التالي اإلى  املقابل بلغت الشكاوى املرّحلةب

إلى بنسبة وصلت  سلطة املياهكان لمن الشكاوى املرحلة  األكبر النسبةذات ا ؤسسةالشكاوى املنظورة. ويالحظ أن امل

فيما لم يتم ترحيل أي شكوى في كل من هيئة تشجيع االستثمار %(، 40) املدنيةوالهيئة العامة للشؤون ، (45.5%)

 اإلدارة العامة للمعابر والحدودو يئة التقاعد الفلسطينية هو هيئة شؤون األسرى واملحررين و سلطة جودة البيئة و 

 وهيئة املدن الصناعية واملناطق الصناعية الحرة .
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43 
 

 املغلقة واملتعثرة الشكاوى : ارابع  

  :الشكاوى املغلقة 

حيث  ،بعدة طرق  ( شكوى 625)مجموعه من إغالق ما  م2020خالل العام  الوزارية غير الحكومية املؤسساتتمكنت 

كاوى املغلقة للش األكبرشكوى، وسجل العدد ( 450)بلغت  حيث ،املشتكيإلى  وصول ردب إغالق الشكوى أكثرها  كان

سلطة املياه الفلسطينية و  شكوى،( 111)هيئة تسوية األراض ي واملياه تلتها  ،( شكوى 378)البيئة سلطة جودة  لدى

 . شكوى ( 37)

 

 

 

 

  :الشكاوى املتعثرة 

شكاوى ( 3)و ،شكاوى صادرة بحق الدائرة الحكومية (4) ؤسسات الحكومية غير الوزاريةالشكاوى املتعثرة لدى امل بلغت

استغرقت فترة زمنية أكثر مما هو مبين  هاا ولكنوقد تم حلهوشكوى واحدة في ديوان املوظفين العام. األراض ي.  في سلطة

 في نظام الشكاوى. 
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ؤسسات ملالحكومية املقدمة من قبل ا الخدماتحسب  املنظورة الشكاوى : اخامس  

 الوزارية للمواطنين غير الحكومية 

الوزارية املنظورة حسب نوع الخدمة املقدمة من الدائرة الحكومية في املؤسسات الحكومية غير بلغ عدد الشكاوى 

 ،املؤسسات الحكومية غير الوزاريةلدى جميع  اعاًم  اشملت موضوعات الشكاوى املصنفة تصنيًف  .8شكوى ( 678)

أكثرها قدمت لدى هيئة تسوية األراض ي  بسوء تعامل املوظفينشكوى تتعلق ( 58) :اباالعتبار ترتيبها تنازليً  ينخذآ

شكوى تتعلق بخدمة مقدمة من قطاع )أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع إلشراف دائرة (44)و ،واملياه

سلطة قدمت لدى  أكثرها باملكان والبيئةشكوى تتعلق ( 20)وحكومية قدمت جميعها  لدى سلطة املياه الفلسطينية، 

 (3)و،هيئة تشجيع االستثمارقدمت لدى أكثرها  تتعلق باإلجراءات والسياسات املتبعة شكاوى ( 10)وجودة البيئة، 

تتعلق بالقوانين السارية  وشكوى واحدة ،سلطة األراض يلدى جميعها تتعلق بالتقصير في أداء الخدمة قدمت شكاوى 

 .سلطة األراض يعلى كل خدمة قدمت لدى 

الوزارية أما بالنسبة للشكاوى املنظورة حسب الخدمات الحكومية املقدمة من قبل املؤسسات الحكومية غير 

تختلف فيها التي باالعتبار خصوصية الخدمات التي تقدمها للمواطن،  آخذين ،كل مؤسسة والخاصة لدى للمواطنين

، إزعاج بيئيشكوى حول ( 314) بواقع البيئة جودةلسلطة كبر من الشكاوى فقد كان النصيب األ كل وزارة عن األخرى،

 . تسجيل األراض يشكوى حول  (65) واقعبهيئة تسوية األراض ي واملياه تلتها 

 

 

 

 

 

                                                           
 الشكاوى التي لم يتم عليها أي إجراء . –م 9201الشكاوى املقبولة + الشكاوى املرحلة من العام = املنظورة الشكاوى 8
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في خدمتين على حسب أ م2020غير الوزارية للعام  الشكاوى املصنفة حسب الخدمات في املؤسسات الحكومية

 كل مؤسسة
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وجنس املشتكي حسب طبيعة الجهة املشتكية املتلقاة الشكاوى : اسادس    

  م2020خالل العام  ؤسسات الحكومية غير الوزاريةحسب طبيعة الجهة املشتكية لدى امل املتلقاةبلغ عدد الشكاوى 

شكوى ( 28و)شكوى فردية،  (607): كما يليشكوى، ويالحظ أن أكثرها كانت شكاوى فردية، حيث كان توزيعها  (713)

 .9مقدمة من شخص معنوي  شكوى ( 49و)، ذات طابع عام شكوى ( 29و)جماعية، 

حيث  املتلقاة،مجموع الشكاوى  %( من85.1)بلغت أما بالنسبة للشكاوى الفردية املصنفة حسب جنس املشتكي فقد 

، (%75.4)بنسبة  شكوى من الذكور  (538)كان أكثرها شكاوى مقدمة من الذكور، وكان توزيعها على النحو التالي: 

 او  %(.10)بنسبة  شكوى من اإلناث (69و)
ً
من شكاوى  األكبر النسبة توجنس املشتكي فقد تركز  ؤسساتبامل ارتباط

 توباملقابل تركز  %.0ى إلللمعابر والحدود بنسبة وصلت  واإلدارة العامةسرى واملحررين هيئةشؤون األ الذكور لدى 

مجمل الشكاوى املقدمة  %( من25.6)إلى ديوان املوظفين العام حيث وصلت من شكاوى اإلناث لدى  األكبرالنسبة ا

 .املدنية لدى الهيئة العامة للشؤون %(23.1)من اإلناث، و

( % 39.2 ) لىإبنسبة وصلت  هيئة تسوية األراض ياألكبر من الشكاوى قدم لدى فالنسبة بالنسبة للشكاوى الجماعية 

فيما  ، أماالفلسطينية سلطة املياهمنها لدى ( % 86.2 )ذات الطابع العاموالشكاوى ، من مجمل الشكاوى الجماعية

  %(.49)لى إسلطة جودة البيئة بنسبة وصلت عدد قدم لدى فأكثر يخص الشكاوى املقدمة من شخص معنوي 

 

                                                           
 أو جمعية...مقدمة من شخص معنوي: أي مقدمة من مؤسسة أو شركة  9

75.4%

9.7%
3.9% 4.1% 6.9%

ذكور  إناث جماعية ذات طابع عام مقدم من شخص 

معنوي 
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 ،شكاوى فردية/ جماعيةأما فيما يتعلق بالجهة مقدمة الشكوى فنالحظ أن العدد األكبر من الشكاوى املتلقاة كانت 

 ( 2,032) قامفقد 
ً
 شخص( 70لجأ )بتقديم شكواهم بشكل شخص ي، فيما  شخصا

ً
مؤسسات املجتمع املدني لتقديم  لىإ ا

. فيما بلغت الشكاوى املقدمة ى ( شكو 63)شكواهم أعالها تقدمت عن طريق الهيئة املستقلة لحقوق االنسان بواقع 

شكاوى تم تقديمها عن طريق هيئة مكافحة الفساد، وشكوى واحدة عن طريق  (4و)شكوى، ( 39)من القطاع الخاص 

 شكوى من املصدر.  (253) ديوان الرقابة املالية واإلدارية، فيما لم يتم تصنيف

 

ا  يقة تلقيهاطر حسب  املتلقاة الشكاوى : سابع 

ؤسسات الحكومية غير الوزارية امللدى  عالهاأ كان الشكاوى،حسب طريقة تلقيها من مقدمي  املتلقاةتوزعت الشكاوى 

من خالل  ؤسساتملإلى االذي وصل  األكثرويالحظ أن عدد الشكاوى شكوى، ( 298) من خالل الحضور الشخص ي

 ،شكوى ( 99)هيئة تسوية األراض ي واملياه و  ،شكوى  (131) سلطة جودة البيئة :مؤسساتتركز في الحضور الشخص ي 

النظام املركزي الحكومي لشكاوى عبر ل األكثر تلقًيا ؤسساتكما يالحظ أن امل. شكوى ( 33)وديوان املوظفين العام 

ا كم . ى شكو ( 14)شكوى، وهيئة التقاعد الفلسطينية ( 32) واقعبهيئة تسوية األراض ي واملياه لدى  كان املحوسب

عالم الخاص االجتماعي واإل موقع التواصل لشكاوى عبر األكثر تلقًيا لؤسسة امل كانت سلطة جودة البيئةيالحظ أن 

املياه الفلسطينية العدد األكبر من الشكاوى الواردة عبر البريد فيما تلقت سلطة  شكوى.(56)وبلغ عددها  بالوزارة

 اإللكتروني.
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ا
 
 10املحافظة حسب  املتلقاة الشكاوى : ثامن

كبر منها في املحافظات النصيب األ، كان م2020خالل العام  شكوى ( 731)املؤسسات الحكومية غير الوزارية  تلقت

من خارج  شكاوى ( 5)شكوى، فيما تم قبول ( 54)أما املحافظات الجنوبية فحازت على  ،( شكوى 637)الشمالية 

 من املصدر. شكوى ( 17)ولم يتم تصنيف ، فلسطين

تلتها  ،شكوى ( 120)الخليل بواقع في محافظة  تلقيهاشكاوى تم لعدد لأكبر كان قد بالنسبة للمحافظات الشمالية فو 

محافظة غزة لدى كبر من الشكاوى كان شكوى. أما املحافظات الجنوبية فالعدد األ( 112والبيرة )رام هللا محافظة 

 . خانيونسافظة في مح شكوى ( 16و) ،شكوى ( 27)

 

                                                           
 المقبول حسب المحافظة: أي حسب مكان سكن المشتكي أو مقدم الشكوى.   10
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 ملؤسسات األمنيةفي ا الشكاوى ا: ثالث

للشكاوى ، ويقدم نظرة إحصائية 20م20للشكاوى التي تلقتها املؤسسات األمنية خالل العام  اعرضً  الجزءهذا يتضمن 

لجهة ا طبيعةموضوع الشكوى و حسب التصنيف ، التعثر ،اإلغالق ،املعالجة، الرفض، القبول ، التلقيحيث:  من

 ، توزيع الشكاوى املقبولة حسب املحافظة. طرق تلقي الشكاوى ، املشتكية

 

 

: أو 
 
  الشكاوى املتلقاةل

يالحظ و ، التحليلمؤسسات أمنية منها في ( 8)مؤسسة أمنية بتقديم تقاريرها للعام الحالي، شاركت ( 14)قامت 

جائحة فيروس  كورونا بسبب  مقارنة بالعام املاض يتلقت املؤسسات األمنية هذا العام التي أعداد الشكاوى انخفاض 

شكوى تم تلقيها خالل العام ( 712 )شكوى مقارنة ب( 375 )ما مجموعهسات األمنية حيث تلقت املؤس( 19 –)كوفيد 

(  115 )، تاله جهاز املخابرات العامةشكوى ( 374 )أكثر الشكاوى املتلقاة لدى جهاز الشرطة بواقع وكانت. م2019

دارة املالية العسكرية تلقت كل واحدة منها و اإل  شكوى، جهاز االستخبارات العسكرية (32 )األمن الوطني ز، جهاشكوى 

شكاوى، و شكوتان لهيئة قضاء قوى ( 8)، الخدمات الطبية العسكرية اوى شك( 10)قوات األمن الوطني كوى، ش( 14)

 األمن. 

 

التي لم يتم عليها  أي 

إجراء 

0

املتلقاة في الشكاوى 

األمنية املؤسسات 
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 ا: الشكاوى املقبولة واملرفوضةثاني  

  :الشكاوى املقبولة 

وقد بلغت نسبة  م،2019شكوى في العام ( 695)مع  مقارنةم 2020خالل العام  ( شكوى 569) منيةاأل  املؤسساتقبلت ا

. وباملقارنة بين أعداد الشكاوى التي تلقتها كل مؤسسة وتلك املقبولة (%99)العام القبول في املؤسسات األمنية لهذا 

والخدمات  مؤسسات: الشرطة واألمن الوقائي واالستخبارات العسكرية واملخابرات العامةأن  هذا العاملديها، نالحظ 

دارة املالية اإل  هاتتل %(،100)حيث وصلت إلى  العليا،سجلت نسبة القبول  وهيئة قضاء قوى األمن الطبية العسكرية

ا لدى ارتفاعً جلت س هذا العاميالحظ أن عدد الشكاوى املقبولة و  .(%83)الوطني ، وقوات األمن (%88)العسكرية 

ا في أعداد هذا العام انخفاضً  شهدكما . م2019 العام في(  339)شكوى مقابل ( 374 ) هذا العام الشرطة فقد قبلت

وكذلك . م2019شكوى قبلت في العام  (95)شكوى مقارنة بـ  (32)حيث قبلت لديها  األمن الوقائيلدى الشكاوى املقبولة 

. وقوات األمن م2019العام شكوى في ( 53 ـ)ب شكوى مقارنة( 14) العامجهاز االستخبارات العسكرية فقد قبلت هذا 

 . م2019في العام  شكوى ( 26)مقارنة ب  وى اشك( 10)الوطني قبلت هذا العام  

نها بحق شكوى تم قبولها أل( 477)أما فيما يتعلق بمواضيع الشكاوى املقبولة وفق نظام الشكاوى فقد صنفت كالتالي: 

وى ذات اشك( 9)كانت مقدمة من مؤسسات املجتمع املدني ومتعلقة بأداء الحكومة، ( شكوى 12)الدائرة الحكومية، 

كام القضائية النهائية الصادرة بحق الدوائر حنها متعلقة باالمتناع عن تنفيذ األ وى قبلت ألاشك( 9)طابع عام، 

 شكوى من املصدر. ( 62)الحكومية، فيما لم يتم تصنيف 

  :الشكاوى املرفوضة 

حيث بلغت ، م2019في العام  مقارنة م2020خالل العام  األمنيةاملرفوضة لدى املؤسسات  الشكاوى  أعداد انخفضت

. وباملقارنة بين أعداد الشكاوى التي تلقتها كل م2019في العام  مرفوضة شكوى ( 16)وى مرفوضة مقارنة بـ اشك( 4)

األمن الوطني واإلدارة  قوات لدىن الشكاوى التي تم رفضها سجلت أهذا العام مؤسسة وتلك املرفوضة لديها، نالحظ 

 بينما لم تسجل املؤسسات األخرى أي حالة رفض للشكاوى. املالية العسكرية فقد تم رفض شكوتان في كل مؤسسة. 

فشكوتان تم رفضهما ألن الشكاوى لم تكن مدعمة  ؤسسات األمنيةأما بالنسبة ألسباب رفض الشكاوى لدى امل

تخذ قرار سابق اا أو واألخرى رفضت سابًق  ،ن موضوع الشكوى منظور أمام القضاءفيما تم رفض شكوى أل  ،معززاتب

 بشأنهامن قبل وحدة الشكاوى. 



51 
 

 

 

ا
 
 (لةاملقبولة واملرح  ) املنظورة الشكاوى : ثالث

 ه،ذاتشكوى مقبولة خالل العام (  569 ) منها ،11شكوى ( 578)في الحالي خالل العام  األمنية نظرت املؤسسات

 .م2019لة من العام السابق مرح (شكاوى 9و)

 

                                                           
 جراء. م + الشكاوى التي لم يتم عليها أي إ9201الشكاوى املقبولة + الشكاوى املرحلة من العام = أي إجراء  عليهايتم التي لم  الشكاوى املنظورة  11
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الخدمات الطبية العسكرية
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املخابرات العامة
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الدارة املالية العسكرية 

نسبة الرفض نسبة القبول 

578

األمنيةمنظورة في املؤسسات 

567

معالجة

98%

2%

لة إلى العام القادم مرح 

11



52 
 

 :الشكاوى املعالجة 

من مجموع الشكاوى املنظورة، ويالحظ  %(98)بنسبة وصلت إلى  ،شكوى ( 567) معالجةمن  األمنيةتمكنت املؤسسات 

االستخبارات العسكرية، و الخدمات الطبية العسكرية و األمن الوقائي مؤسسات:  في املعالجة كانت في الكبرى أن النسبة 

تلتها الشرطة  %(،100)كانت نسبة املعالجة  حيث الوطني،قوات األمن و  هيئة قضاء قوى األمنو  املخابرات العامة

 .(%64)اإلدارة املالية العسكرية  فيما بلغت نسبة املعالجة األقل في %(،99)بنسبة 

 :الشكاوى املرحلة 

من مجموع الشكاوى املنظورة. ويالحظ  %(2)بنسبة وصلت إلى  ،شكوى  (11) م2021 لعامابلغت الشكاوى املرّحلة إلى  

الشكاوى حيث وصلت نسبة ، من الشكاوى املرحلة كان في اإلدارة املالية العسكريةاألكبر  النسبةأن املؤسسة ذات 

، فيما لم يتم مجمل الشكاوى املنظورة %( من0.8)الشرطة  اتلته املنظورة،من مجمل الشكاوى  %(36)لى إ املرّحلة

  وى في باقي املؤسسات األمنية. ترحيل أي شك

 

ا  املغلقة واملتعثرة: الشكاوى : رابع 

  :الشكاوى املغلقة 

إغالق الشكوى  أكثرهاكان  طرق، حيثبعدة  ( شكوى 567)من إغالق  الحاليخالل العام  األمنية ؤسساتتمكنت امل

الشرطة  :مؤسسات من للشكاوى املغلقة لدى كل األكبروسجل العدد  ،شكوى ( 551)بلغت إذ املشتكي إلى  ردوصول ب

تالها  شكوى. (14) االستخبارات العسكرية ،شكوى ( 32)األمن الوقائي  ،وى ( شك115)العامة املخابرات  ،شكوى ( 371)

 غالقها بقرار من لجنة الضباط أو قرار من فخامة الرئيس. إالنظام حيث تم في خرى لم ترد أحاالت 

 

551
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شكوى كيدية حالت أخرى لم 

ترد في النظام
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 :الشكاوى املتعثرة 

  ؤسسات األمنية.الشكاوى املتعثرة لدى املفي  تعثر لةحالم يتم تسجيل أي 

 

ا  :األمنيةاملؤسسات في  موضوعهاحسب  املنظورة الشكاوى : خامس 

 ،الخدمات والشكاوى التي تستقبلها حسب نظام الشكاوى تم العمل مع املؤسسات األمنية عبر نموذج موحد يحدد 

 ،حسب موضوع الشكوى  م2020على تصنيف الشكاوى املنظورة أمامها واملعالجة من قبلها خالل العام  حيث اعتمدت

 شكوى غير مصنفة.( 265) بقيتمنظورة، فيما  شكوى ( 578) شكوى من أصل( 313)حيث بلغ عدد الشكاوى املصنفة 
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ا  :وجنس املشتكي حسب طبيعة الجهة املشتكية املتلقاة الشكاوى : سادس 

 جميعهاشكوى، ويالحظ أن ( 573) ت األمنيةحسب طبيعة الجهة املشتكية لدى املؤسسا املتلقاةبلغ عدد الشكاوى 

 ولم ترد أي شكوى جماعية أو من شخص معنوي في املؤسسات األمنية.  ،كانت شكاوى فردية

 (517)الذكور، وكان توزيعها على النحو التالي: من مقدم منهالشكاوى الفردية فنالحظ أن العدد األكبر ل أما بالنسبة

 ا. و (%9.8)بنسبة  من اإلناث شكوى  (56)و%(، 90.2)إلى بنسبة وصلت  شكوى من الذكور 
ً
باملؤسسات وجنس  ارتباط

جهاز األمن و  %(100)قوات األمن الوطني : مؤسساتمن شكاوى الذكور لدى  األكبرلنسبة ا تاملشتكي فقد تركز 

من شكاوى اإلناث  األكبر لنسبةا توباملقابل تركز . (%93)نسبةالذكور ، واملخابرات العامة بلغت (%96.9)الوقائي 

اإلناث من وى شك لم تقدم أي %( فيما25)العسكرية ، الخدمات الطبية (%50)األمن هيئة قضاء قوى  لدى مؤسسات

  الوطني. األمنفي قوات 

 

أما فيما يتعلق بالجهة مقدمة الشكوى فنالحظ أن العدد األكبر من الشكاوى املتلقاة كانت شكاوى فردية/ جماعية 

 ( 186)لجأ بتقديم شكواهم بشكل شخص ي، فيما  ( شخص382) فقد تقدم
ً
لى مؤسسات املجتمع املدني إ شخصا

نسان. فيما بلغت الشكاوى املقدمة من القطاع لحقوق اإللتقديم شكواهم تقدمت جميعها عن طريق الهيئة املستقلة 

 .  وى اشك( 5)الخاص 

 

 

90.2%

9.8%

0.0% 0.0% 0.0%

ذكور  إناث جماعية ذات طابع عام مقدم من شخص 

معنوي 
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ا  :حسب طريقة تلقيها املتلقاة الشكاوى : سابع 

من خالل  منيةلدى املؤسسات األ أكثرها  كان الشكاوى،حسب طريقة تلقيها من مقدمي  املتلقاة توزعت الشكاوى 

 ،شكوى ( 95)املخابرات العامة لدى  منها كان األكبرويالحظ أن عدد الشكاوى ، شكوى ( 186) الحضور الشخص ي

 وكانت صندوق البريد،لشكاوى عبر األكثر تلقًيا لكان  جهاز األمن الوقائيأن  اكما يالحظ أيضً  .شكوى ( 75)الشرطة و 

شكوى، ( 124)وبلغت  بالدائرة عالم الخاصتماعي واإل جمواقع التواصل اال لشكاوى عبر تلقًيا ل األكثر شرطة املؤسسةال

 على األ إلدارة املالية العسكرية ا ويالحظ أن
ً
 عبر النظام املركزي الحكومي املحوسب.  للشكاوى  استقباال
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 12حسب املحافظة املتلقاةالشكاوى 

بواقع النصيب األكبر منها للمحافظات الشمالية كان  ،م2020 العام خالل شكوى ( 573) األمنية املؤسسات تلقت

ولم  ،لم يتم تسجيل أي شكوى من خارج فلسطين اوى، فيماشك (10) فتلقت أما املحافظات الجنوبية ،( شكوى 387)

 من املصدر. ( شكوى 176)تصنيف يتم 

رام ي املؤسسات األمنية في محافظة من الشكاوى التي تم قبولها ف األكبربالنسبة للمحافظات الشمالية فكان العدد  

جهاز  أكثرها في ،شكوى ( 91)، تلتها محافظة الخليل وى شك( 45) الشرطة لجهازأكثرها  ،شكوى ( 99)والبيرة بواقع  هللا

 شكاوى،( 5)لنسبة للمحافظات الجنوبية فالعدد األكبر من الشكاوى كان في محافظة غزة أما باشكوى. ( 46)الشرطة 

 محافظة شمال غزة. شكاوى في( 4و)

 

 

  

                                                           
 المقبول حسب المحافظة: أي حسب مكان سكن المشتكي.   12
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 حافظاتفي امل الشكاوى ا: رابع  

من إحصائية للشكاوى ، ويقدم نظرة م2020للشكاوى التي تلقتها املحافظات خالل العام  اعرضً الجزء  يتضمن هذا

طبيعة الجهة و  ،موضوع الشكوى التصنيف حسب ، التعثر، اإلغالق، املعالجة ،الرفضالقبول، حيث: التلقي، 

  وطرق تلقي الشكاوى. ،املشتكية

 

 

: أو 
 
 املتلقاة الشكاوى ل

شكوى تم  (4,043)بـ مقارنة  ( شكوى 2,399) تقدمت جميع املحافظات الشمالية بتقاريرها لهذا العام، حيث تلقت

( 429)تلتها محافظة قلقيلية  ،شكوى  (592)بواقع . أكثر الشكاوى تم تلقيها في محافظة طولكرم م2019تلقيها في العام 

حيث تلقت  ،. وأقل الشكاوى كان لدى محافظة أريحا واألغوارم2019شكوى تم تلقيها في العام  (881)مقارنة بـ شكوى 

 .  م2019في العام  ى ( شكاو 3)هذا العام مقارنة ب  وى شك( 20)

 

 

التي لم يتم عليها  أي 

إجراء 

41

1.7%

ظاتالشكاوى املتلقاة في املحاف

2,399

املرفوضة
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9%

املقبولة 

2,144

89.4%
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ا: الشكاوى املقبولة واملرفوضة  ثاني 

  :الشكاوى املقبولة 

(  2,144 )فقد قبلت املحافظات هذا العام ،م2019 عامعن الم 2020العام  خاللأعداد الشكاوى املقبولة  ضتنخفا

وباملقارنة   .(%89 )وقد بلغت نسبة القبول في املحافظات لهذا العام م،2019شكوى في العام (  3,653 )شكوى مقارنة ب

 (19 –كورونا )كوفيد  جائحة فيروس بسبب  املقبولة لديها الشكاوى و  محافظةبين أعداد الشكاوى التي تلقتها كل 

 %(،100)حيث وصلت إلى العليا، سجلت نسبة القبول  أريحا واألغوار، وسلفيت،و   ،بيت لحم: محافظاتنالحظ أن 

. (%99 – 95 )نسبة قبول تراوحت ما بينب قلقيلية وطولكرم،و طوباس واألغوار الشمالية  و  محافظات القدستلتها 

 %(.55)حيث وصلت إلى  الدنيانسبة القبول  ت محافظة جنينباملقابل سجل

 ف ،ناأغلب املحافظات بسبب جائحة كورو  لدى انخفاًضاسجلت  هذا العاميالحظ أن عدد الشكاوى املقبولة  كما 
ً
 مثال

كذلك محافظة الخليل قبلت  م.2019في العام ( شكوى 138)شكوى مقارنة ب ( 70)هذا العام  قبلت القدس محافظة

حيث قبلت  رام هللاوكذلك الحال لدى محافظة  م.2019في العام شكوى ( 711) شكوى مقارنة ب (213)هذا العام 

أريحا لدى محافظة  اارتفاعً  تسجلباملقابل فقد . م2019شكوى في العام ( 269 )مقارنة بـشكوى ( 55)هذا العام 

 . م2019 وى قبلت في العاماشك (3)شكوى مقارنة بـ ( 20) لديها حيث قبلت واألغوار

ها بحق نشكوى تم قبولها أل (429)أما فيما يتعلق بمواضيع الشكاوى املقبولة وفق نظام الشكاوى فقد صنفت كالتالي: 

لى وزارة التنمية االجتماعية ضمن برنامج إشكوى مقدمة  (132و)شكوى ذات طابع عام،  (403و)الدائرة الحكومية، 

شكوى قبلت (  64و)سسات املجتمع املدني ومتعلقة بأداء الحكومة، شكوى كانت مقدمة من مؤ ( 104و)املساعدات، 

شكوى تم قبولها ( 29و)النها متعلقة باالمتناع عن تنفيذ االحكام القضائية النهائية الصادرة بحق الدوائر الحكومية، 

ة،  فيما لم يتم أو رفضت من قبل الوحد سابق بها قرار تخذانه أفي الشكوى املقدمة رغم نات جديدة ابعد ظهور بي

 شكوى من املصدر. (  983)تصنيف 

  :الشكاوى املرفوضة 

من مجمل  %(9)فقد بلغت نسبة الرفض فيها  م2020خالل العام  حافظاتعدد الشكاوى املرفوضة لدى امل في بالنظر

 العام أنهذا في وتلك املرفوضة لديها، نالحظ  محافظة. وباملقارنة بين أعداد الشكاوى التي تلقتها كل الشكاوى املتلقاة

تلتها %(، 39.3)إلى الرفض فيها  وصلت نسبةحيث  الشكاوى املرفوضة من األكبر النسبةسجلت  محافظة جنين

من مجمل الشكاوى التي تم تقديمها في املحافظة. أما نسبة  %(19)محافظة نابلس حيث بلغت نسبة الرفض فيها 

أما أريحا واألغوار، وسلفيت.   لحم،فكانت في كل من محافظة: بيت %( 0)املحافظات التي سجلت أقل نسبة رفض 

ت متعلقة بنزاعاأو  شكوى،( 66)أعالها ألنها منظورة أمام القضاء بواقع أسباب رفض الشكاوى لدى املحافظات فكان 
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أو متعلقة باملساعدات  ، شكوى ( 21) صدر فيها حكم قضائي قطعيأو   ،شكوى (39) بين أشخاص طبيعيين أو معنويين

أن اإلجراء أو القرار أو  شكوى، ( 21)نسانية أو الهبات الداخلية أو الخارجية ) خارج نطاق عمل التنمية االجتماعية( اإل

أو عدم كفاية  تها،أو عدم مصداقي ،املعلومات أو لنقص، شكاوى ( 10) محل الشكوى مض ى على صدوره أكثر من سنة

 ألنها غير مصنفة من املصدر.ألنها غير مدعمة بمعززات، أو أو أو ألنها مجهولة املصدر  ،املستندات

 

 

 

 

 

 

99%

81%

100%

100%

71%

81%

100%

96%

95%

55%

99%

1%

14%

0%

0%

38%

19%

0%

4%

5%

39%

1%

محافظة القدس

محافظة الخليل

محافظة بيت لحم

محافظة أريحا والغوار

محافظة رام هللا والبيرة

محافظة نابلس

محافظة سلفيت

محافظة قلقيلية

محافظة طولكرم

محافظة جنين

محافظة طوباس والغوار الشمالية

نسبة الرفض نسبة القبول 
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 ( لةح  املقبولة واملر املنظورة ) الشكاوى : اثالث

 (309)و ه،ذاتمقبولة خالل العام  ( شكوى 144,2)منها  ،13شكوى ( 2.494)في الحالي خالل العام  حافظاتنظرت امل

  جراء.إشكوى لم يتم عليها أي ( 41و)، لة من العام السابقمرح شكوى 

 

 

  :الشكاوى املعالجة 

ن مجموع الشكاوى %( م86.6)إلى بنسبة وصلت  ،( شكوى 2,161)معالجة من  م2020في العام  حافظاتتمكنت امل

وصلت حيث تراوحت محافظات: بيت لحم، وأريحا واألغوار في املعالجة كانت في  الكبرى املنظورة، ويالحظ أن النسبة 

بة ، فيما بلغت نس(%97 – 94)بين بنسبة تراوحت ما محافظات: طولكرم، جنين، وقلقيلية ، تلتها %(00إلى )النسبة 

 .%(44) إلىث وصلت حي محافظة القدساملعالجة األقل في 

 

 

                                                           
 م + الشكاوى التي لم يتم عليها أي إجراء 9201املقبولة + الشكاوى املرحلة من العام  التي لم يتم أي إجراء = الشكاوى  الشكاوى املنظورة   13

2,494

منظورة في املحافظات

87%

معالجة

2,161

13.4%

لة إلى العام القادم مرح 

333



61 
 

 لشكاوى املرحلة: ا  

مجموع  %( من13.4) إلىبنسبة وصلت  ،شكوى  (333) م2021لعام التالي ابلغت الشكاوى املرّحلة إلى  

محافظة القدس التي هي األكبر من الشكاوى املرحلة  النسبةذات  حافظاتالشكاوى املنظورة. ويالحظ أن امل

رام هللا والبيرة حيث وصلت نسبة الشكاوى ، تلتها محافظة %(56)املرّحلة فيها إلى  الشكاوى  نسبة توصل

 من مجمل الشكاوى املنظورة. %(27)لى إاملرّحلة فيها 

 

 

 

 

ا  املغلقة واملتعثرة الشكاوى : رابع 

  :الشكاوى املغلقة 

حيث املشتكي إلى  بوصول رد إغالق الشكوى أكثرها  كان ،بعدة طرق  شكوى ( 2,161) من إغالق حافظاتتمكنت امل

طولكرم  ،( شكوى 389) قلقيلية :محافظاتللشكاوى املغلقة لدى كل من  األكبر، وسجل العدد ( شكوى 1,334)بلغت 

عدم تقديم املشتكي الوثائق في  األكبرالعدد . باملقابل سجلت محافظة الخليل ( شكوى 181)ونابلس شكوى،  (382)

أما . ( شكوى 169) محافظة طولكرم بواقعفي  هالقإغوى تم افالعدداألكبر من الشك توقيع اتفاق ودياملطلوبة، أما 

44%

88%

100%

100%

73%

76%

84%

90%

97%

94%

84%

56%

12%

0%

0%

27%

24%

16%

10%

3%

6%

16%

محافظة القدس

محافظة الخليل

محافظة بيت لحم

محافظة أريحا والغوار

محافظة رام هللا والبيرة

محافظة نابلس

محافظة سلفيت

محافظة قلقيلية

محافظة طولكرم

محافظة جنين

محافظة طوباس والغوار الشمالية

نسبة الترحيل  نسبة املعالجة 
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منازعات مجتمعية ليست من الطابع العام أو لكون الشكوى إلى  في النظام فيعود السبب بخصوص حاالت أخرى لم ترد

 عدة جهات. إلى مقدمة 

 

 

 

  :الشكاوى املتعثرة 

( 89)القدس شكوى خالل العام الحالي كان أغلبها لدى محافظة ( 102)أما الشكاوى املتعثرة لدى املحافظات فبلغت 

 شكوى في محافظة رام هللا والبيرة. ( 13و)وحملة الهوية الزرقاء. ج( بمناطق )ة طمرتب شكوى 

 

 

 

 

 

61.7%

1.4%

14.0%

3.7% 2.7% 2.7%

13.8%

وصول الرد الى

املشتكي

يطلب املشتك 

إغالق الشكوى 

توقيع إتفاق 

ودي

عدم تقديم 

ثائق املشتكي للو 

املطلوبة

شكوى كيدية حالت أخرى لم 

مترد في النظا

غير مصنفة من

املصدر
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ا  :حافظاتاملموضوعها في حسب  املنظورة الشكاوى : خامس 

حيث الشكاوى، نظام وفق تم العمل مع املحافظات عبر نموذج موحد يحدد الخدمات والشكاوى التي تستقبلها 

حسب موضوع الشكوى بنسبة م 2020اعتمدت على تصنيف الشكاوى املنظورة أمامها واملعالجة من قبلها خالل العام 

غير  ( شكوى 524)بقيت منظورة، فيما  شكوى  (2,450)أصل شكوى من ( 1,926)املصنفة بلغ عدد الشكاوى إذ عالية، 

 مصنفة.

 

 

 
ً
في  سجلت العليااملعالجة  نسبةأن  م2020خالل العام  بمعالجة الشكاوى املصنفة املشار إليها أعاله نالحظ اوارتباط

وحقوق مالية خاصة بقطاع خاص يخضع للدائرة  الحكومية، الدائرة خدمةمالية على الدائرة الحكومية،  حقوق 

 وباملجمل كانت النسبة عالية في %(،100) إلى وصلت نسبة املعالجة في جميع هذه الحاالت حيث ،الحكومية

13

44

31

8

13

100

165

5

57

33

230

36

41

46

154

374

576

ات/سوء تعامل املوظفين

خدمة الدائرة الحكومية

خدمة قطاع أهلي يخضع للدائرة الحكومية

حقوق مالية على الدائرة الحكومية

…حقوق مالية خاصة بقطاع خاص يخضع للدائرة 

عدم تنفيذ قرارات محاكم

انتهاكات للحياة والسالمة الجسدية والنفسية

تمييز مخالف للقانون الساس ي

مس حرمة الحياة الخاصة

الحق في تقلد الوظائف العامة

البيئة/ حماية املستهلك/السالمة العامة

مس بالحريات العامة

احتجاز غير قانوني

الصحة والحق بالعالج

الهيئات املحلية

العتداء على ممتلكات خاصة أو عامة

الشكاوى ذات الطابع العام/ السلم الهلي
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أصل شكوى من  (383)حيث تم معالجة  ،في معالجة الشكاوى غير املصنفة اأيضً جيدة كانت املوضوعات األخرى، كما 

 .شكوى ( 524)

ا  وجنس املشتكي حسب طبيعة الجهة املشتكية املتلقاة الشكاوى : سادس 

، ويالحظ أن أكثرها كانت ( شكوى 2,399)املحافظات  لدى حسب طبيعة الجهة املشتكية املتلقاةبلغ عدد الشكاوى 

 شكوى  (155)وجماعية،  وى ( شك344)وفردية،  ( شكوى 1,768) التالي: النحو شكاوى فردية، حيث كان توزيعها على

  . 14مقدمة من شخص معنوي  شكوى ( 132)وذات طابع عام، 

، حيث ( شكوى 1,768)بلغت فقد م  2020أما بالنسبة للشكاوى الفردية املصنفة حسب جنس املشتكي خالل العام 

من  شكوى  (426) ومن الذكور،  ( شكوى 1,306)كان أكثرها شكاوى مقدمة من الذكور، وكان توزيعها على النحو التالي: 

 ااإلناث. و 
ً
القدس : محافظاتمن شكاوى الذكور لدى  األكبرت النسبة نس املشتكي فقد تركز وج حافظاتبامل ارتباط

أقلها في محافظة نابلس  األخرى  حافظاتشكاوى الذكور بأعداد أقل في امل تفيما كان ،(%82.6)الخليل  ،%(83.1)

من شكاوى اإلناث  األكبرالنسبة  ت. وباملقابل تركز (%24.8)الفردية حيث بلغت نسبة الذكور من مجمل الشكاوى 

شكاوى اإلناث بأعداد أقل  تفيما كان ،(%34.7)الشمالية طوباس واألغوار ، (%37.2) رام هللا والبيرة :محافظاتلدى 

 األخرى. حافظاتفي امل

 

 ،كانت شكاوى فردية/ جماعية أما فيما يتعلق بالجهة مقدمة الشكوى فنالحظ أن العدد األكبر من الشكاوى املتلقاة

 2,032) قامفقد 
ً
 شخص( 70لجأ )بتقديم شكواهم بشكل شخص ي، فيما  ( شخصا

ً
مؤسسات املجتمع املدني لتقديم  لىإ ا

                                                           
 مقدمة من شخص معنوي: أي مقدمة من مؤسسة أو شركة أو جمعية....  14

54.4%

19.3%

14.3%

6.5% 5.5%

ذكور  إناث جماعية ذات طابع عام مقدم من شخص معنوي 
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نسان. فيما بلغت الشكاوى املقدمة من القطاع تقدمت معظمها عن طريق الهيئة املستقلة لحقوق اإل ،شكواهم

تقديمها عن طريق مكافحة الفساد، وشكوى من ديوان الرقابة املالية واإلدارية، شكاوى تم ( 4و)شكوى، ( 39)الخاص 

 من املصدر.   ( شكوى 253) فيما لم يتم تصنيف

ا  :حسب طريقة تلقيها املتلقاة الشكاوى : سابع 

خالل الحضور  من أكثرهاكان  ،سب طريقة تلقيها من مقدمي الشكاوى ح حافظاتلدى امل املتلقاةتوزعت الشكاوى ا

من خالل الحضور  ملحافظاتإلى االذي وصل  األكبرويالحظ أن عدد الشكاوى ، ( شكوى 1,653) بواقع الشخص ي

كانت  نابلسمحافظة شكوى. كما يالحظ أن  (283) نابلسو  ،( شكوى 429)قلقيلية محافظات: الشخص ي تركز في 

 للشكاوى عبر  وكانت شكوى،( 120) بواقع عبر الفاكسلشكاوى ل تلقًيا األكثر
ً
مواقع محافظة بيت لحم األكثر تلقيا

لشكاوى عبر ل تلقًيااألكثر ت كانمحافظة طولكرم و شكوى، ( 23)عالم الخاص بالدائرة وبلغت التواصل االجتماعي واإل 

 .كون الشكاوى يتم تلقيها عبر مكتب املحافظ شكوى ( 332)بلغت  معتمدة حيثى وسائل أخر 

في املحافظات من خالل النظام املركزي الحكومي املحوسب  اأن عدد الشكاوى الذي تم تلقيهإلى  هناشارة ومن املهم اإل  

 ،م املركزي الحكومي املحوسبالنظافي هذا السياق تم تدريب كافة العاملين في املحافظات على استخدام و، اضئيل جًد 

 في العام القادم. ه عداد التقارير من خاللإو وإدخالها على النظام املحوسب حيث سيتم استقبال كافة الشكاوى 

 

69.0%

1.1%

11.8%

0.3% 0.4% 2.5%

15.0%

الحضور الشخص ي نيالبريد اإللكترو  الفاكس صندوق البريد 

العادي

النظام املركزي 

الحكومي 

املحوسب

اقع التواصل  مو

م الجتماعي واإلعال 

الخاص بالدائرة

وسائل أخرى 

معتمدة



66 
 

ا: الشكاوى   خارج نطاق نظام الشكاوى  خامس 

يتضمن هذا القسم عرًضا للشكاوى التي تلقتها الدوائر الحكومية )الوزارات واملؤسسات الحكومية غير الوزارية، 

، ويقدم نظرة نظام الشكاوى  لاملصنفة خارج نطاق عمم، 2020واملؤسسات األمنية، واملحافظات( خالل العام 

تحليلية لهذه الشكاوى من حيث: التصنيف العام للشكاوى خارج النظام، وتصنيف الشكاوى املنظورة، ومعالجتها، 

 وموضوعها لدى كل دائرة حكومية.

 

 
 
 نظام الشكاوى: التصنيف العام للشكاوى خارج : أول

 

منية ومحافظات أؤسسات منظرت الدوائر الحكومية من وزارات ومؤسسات حكومية غير وزارية و  م2020خالل العام 

، فيما بقي (%83.4 )شكوى منها، أي ما نسبتة(  1,894 )شكوى خارج نطاق نظام الشكاوى، تم معالجة(  2270 )في

شكوى قيد املعالجة. وشملت معظمها قضايا فردية تتعلق بالسلم األهلي أو خالفات مالية أو شؤون اجتماعية  (376)

 أو قضايا تمس األحوال الشخصية أو قضايا تجارية أو قضايا تتعلق باألراض ي وغيرها.

 

2,270

الدوائر الحكومية خارج نظام الشكاوى  منظورة في 

83.4%

معالجة

1,894

16.6%

لة إلى العام القادم مرح 

376
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ا  :النظام لدى الوزاراتالشكاوى خارج : ثاني 

بلغ عدد والتعليم حيث  وزارة التربيةفي وزارة واحدة فقط وبالتحديد  الوزاراتتركزت الشكاوى خارج النظام لدى 

وى قيد املعالجة. أما موضوعات اشك( 4)شكوى منها، فيما بقيت ( 22)، تم معالجة شكوى ( 26)الشكاوى املنظورة لديها 

بتظلمات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين الشكاوى خارج النظام لدى الوزارات فقد تعددت لتشمل شكاوى تتعلق 

وتظلمات على قرارات إدارية  ،تظلمات تتعلق بحقوق ماليةو تتعلق بحقوق إدارية للموظفين،  تظلماتو واملوظفين، 

 .وانضباطية بحق املوظفين

ا
 
 :النظام لدى املؤسسات الحكومية غير الوزاريةالشكاوى خارج : ثالث

 . م2020خالل العام  وزارية مؤسسة حكومية غيروى خارج النظام لدى لم ترد أي شك

ا  :خارج النظام لدى املؤسسات األمنيةالشكاوى : رابع 

 ،مؤسستينتركزت الشكاوى خارج النظام لدى عدد محدود جًدا من املؤسسات األمنية وليس جميعها، وشمل ذلك 

شكوى منها، ( 87)شكوى، تم معالجة ( 96)لديها عدد الشكاوى املنظورة  حيث بلغ. الشرطة، وقوات األمن الوطنيهي: 

تلقًيا للشكاوى خارج النظام. أما موضوعات الشكاوى األكثر  الشرطة جهاز شكاوى قيد املعالجة، وكان( 9)بقيت فيما 

 فقد شملت حقوق األمنية خارج النظام لدى املؤسسات
ً
 وتظلمات عناصر الشرطة. مالية،  ا

 

26 0 96

2,148

الوزارات ر املؤسسات الحكومية غي

الوزارية 

املؤسسات األمنية املحافظات 
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ا  :النظام لدى املحافظاتالشكاوى خارج : خامس 

أريحا و هي: القدس، بيت لحم،  ،محافظات( 8)تركزت الشكاوى خارج النظام لدى معظم املحافظات، وشمل ذلك 

بلغ عدد  م2020جنين، وطوباس واألغوار الشمالية. وخالل العام و طولكرم، و قلقيلية، و رام هللا والبيرة، و واألغوار، 

 %( من83)معالجة مجمل الشكاوى خارج النظام، تم  %( من94.6)بنسبة شكوى أي ( 2,148)الشكاوى املنظورة لديها 

شكوى قيد املعالجة. وكانت ( 363) بقيت، فيما ( شكوى 1,785)عددها  املحافظات البالغمجمل الشكاوى املنظورة لدى 

شكوى ( 601) النظام حيث بلغ عدد الشكاوى لديها خارج نظام الشكاوى ا للشكاوى خارج تلقيً  األكثرمحافظة بيت لحم 

لفات وشكاوى م :. أما موضوعات الشكاوى خارج النظام لدى املحافظات فقد تعددت لتشملقامت بمعالجتها جميعها

قضايا متابعة و  ، مساعدات وحاالت اجتماعية خاصة في ظل جائحة كوروناو  ،(راض  أذات طابع خاص وسري )عقارات و 

منازعات فردية تهدد السلم و ، منيةأمني ومسوحات أمتابعة قضايا ذات طابع و ، تتعلق بالتنمية والرقي باملحافظة

متابعة قضايا مع و ، فرادأخالفات مالية بين و ، وامليراث، اليةم حقوق و اعتداء على أراض  وممتلكات خاصة، و األهلي، 

،  متابعة قضايا مع دائرة التنفيذ في املحاكم املدنيةو ، على املواطنينتابعة قضايا البلديات وم املحاكم الشرعية،

قضايا دائرة و قضايا تعاطي املخدرات واملتاجرة بها، و ، جراءات حالة الطوارئ وإ ،قضايا جزائية )ضرب، إيذاء، قتل(و 

 وغيرها.قضايا تجارية، و لجان العمارات، و ، قضايا جمعياتو تعديات على الطرق، و ، راض يتسجيل األ 
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 الباب الثالث

 في معالجة  حقصص نجا

  في الدوائر الحكومية  كاوى املواطنينش

 

 مانة العامة ملجلس الوزراءاأل 

 شكوى جماعية 

 تضم مائة شقة في حي وادي الحمص من أراض ي صور حقامت قوات اال 
ً
تالل بأوسع عملية هدم لستة عشر مبنى سكنيا

ثره قررت السلطة الوطنية تعويض املتضررين ومساعدتهم، لكن حصل تأخير في إباهر جنوب القدس املحتلة، وعلى 

للشكاوى لالستفسار   إلدارة العامةسكان الحي بشكوى جماعية إلى ا صرف املساعدات  املالية للعائالت، وعليه تقدم

والتعجيل بالتعوض واملساعدة، وعليه وبعد متابعات مع جهات االختصاص تم معالجة الشكوى وإصدار قرار من 

ل كمساعدة للمواطنين املتضررين من أعمال كشي(  11,423,700 )مجلس الوزراء باملوافقة على تخصيص مبلغ بقيمة

 حتالل من أجل حمايتهم وتعزيز صمودهم.الهدم التي قامت بها قوات اال 

 

 األمانة العامة ملجلس الوزراء

تقدم املواطن ف.م.ف من سكان محافظة جنين بشكوى إلى اإلدارة العامة للشكاوى في األمانة العامة ملجلس الوزراء 

 سنوات من معاناة األسرة( 9)ت بعد سنوا( 10)( البنه البالغ من العمر Cحول ) عدم توفر عالج ملريض نقص بروتين 

صبح يعاني من  مشاكل نفسية بحكم زيارته للمستشفى بشكل يومي أوعدم قدرتها على توفير العالج الالزم البنها الذي 

ألخذ البالزما في الدم، وبدوره قام فريق عمل اإلدارة العامة للشكاوى بدراسة ملف الشكوى ومرفقاتها، وبالتعاون مع 

$ 25.200 )أبرة بقيمة( 72 )من تكاليف(% 80 )جة الشكوى بتوفير العالج الالزم للطفل وتغطيةوزارة الصحة تم معال

كما ساهم في تحسين صحة الطفل  ،مريكي، األمر الذي خفف من معاناة األسرة وانتظارها عدة سنواتأدوالر ( 

 وإعادة دمجه في املدرسة واملجتمع. ،الجسدية والنفسية
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 وزارة شؤون املرأة

سنوات ( 6)متزوجة منذ ( سنة، 39العمر )تقدمت مواطنة   بشكوى وهي امرأة عاملة في مؤسسة قطاع عام تبلغ من 

نفاق عليها وعلى طفلها، خالل فترة زواجها لم يقم الزوج باإل  الشكوى أنهسنوات، ومفاد ( 5)ولديها طفل يبلغ من العمر 

 إضاف
ً
، ما أدى إلى وشتمها وإهمالهاكمة عليه حيث قام بهجرها وتعنيفها لطلبه منها أن تقوم بتسديد الديون املترا ة

 تسكن في شقة بأقساط بنكية 
ً
تأثيرات نفسية وضرر مادي بسبب ما قامت به من تجهيز ملنزله في إحدى القرى، وحاليا

 في إحدى املدن.( سنة 25)شهرية ملدة 

لم  املشتكية، ولكنهفصال غير رسمي بينه وبين ما الزوج فهو موظف في مؤسسة قطاع عام، ومنذ سنتين حدث انأ 

وتم  م،17/9/2019يقم بدفع أي نفقة لها ولطفلها، حيث لم يتم الطالق رغم صدور قرار بالنفقة من املحكمة بتاريخ 

ذ إي مبلغ منذ ذلك الوقت، أشيكل ، ولم يتم تحصيل (  300 )شيكل لها ولطفلها( 450لك بدفع مبلغ )بالغ الزوج بذإ

، وال يريد أن يدفع  م2020حتى  م2019شيكل عن السنة كاملة من (  9000  )مبالغ متراكمة ومستحقة لها بقيمةعليه 

 
ً
 قضية شقاق ونزاع. ضدها قارب بأنه سيرفعويبعث لها عن طريق األ ،نفقة نهائيا

 الشكاوى:اإلجراء املتخذ من قبل دائرة استقبال ومتابعة 

دائرة  مديرة وباشرتصدار أمر حبس بنفقة الزوجة والطفل ملدة شهرين، إلى املحكمة، وتم إتوجهت املشتكية  -

التواصل مع املشتكية للحضور لكي يتم متابعة أوامر حيث تم استقبال ومتابعة الشكاوى لدى الشرطة القضائية 

 الحبس. 

واستلمت املشتكية كامل  شيكل، (9000) الستالم مبلغ النفقة البالغ  تم حبس املشتكى عليه، واالتصال باملشتكية-

حضار أوامر استرداد نفقة لى املحكمة الشرعية إل إتم االتفاق مع الشرطة القضائية بحضور املشتكية  وقداملبلغ، 

بالغه لى الشرطة القضائية، والتواصل مع الكفيل إل إرسالها إفراج عن املشتكى عليه و لإل شيكل ( 9000وتنازل في املبلغ )

 ى الشرطة القضائية .إلوراق الالزمة ور ورفع األ مراءات وتم تسيير األ جتم التحرك باإل بعد ذلك   باألمر،

 نهاء القضية وأخذت املشتكية حقها في النفقات املتراكمة.إوتم إغالق الشكوى بعد 

 

 وزارة التنمية الجتماعية

 متبنى من أها أنتقدمت مواطنة بشكوى تفيد ب
ً
، وال15)طفال غزة يبلغ من العمر أرملة وتعيل طفال

ً
يوجد أي  ( عاما

 وتعاني من عدة أمراض مزمنة كالسكري 
ً
معيل أو مصدر للدخل حيث تعيش في بيت مستأجر وظروفها صعبة جدا

عمل التدخالت والبيرة، وعليه تم تم متابعة شكواها مع مديرية التنمية االجتماعية/ رام هللا  ،وضغط الدم وتليف الرئة

 سرتها:ية أل التال

 تسجيلها على برنامج الحماية االجتماعية بهدف صرف مساعدة نقدية دائمة لها. .1
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 مساعدتها بصرف تأمين صحي. .2

 مساعدتها بصرف مساعدة نقدية طارئة. .3

 مساعدتها بطرود غذائية وصحية ألكثر من مرة. .4

 لتحسين عالقتها ، العمل معها على الصعيد االجتماعي .5
ً
بأقاربها مما أدى إلى حيث كان هناك تدخال

 استرداد مبالغ مالية مستحقة لها من ابن شقيقها.

حيث تم توفير ممرضة متطوعة لزيارتها واإلشراف على  ،التنسيق مع جمعية "فائض ما لديكم" .6

 وضعها الصحي بين الحين واآلخر.

لكل  شيكل( 500بواقع ) ( شيكل،2.500بقيمة )اعتماد صرف مبلغ مالي للطفل املحتضن بأثر رجعي  .7

 شهر.

 

 

 وزارة الحكم املحلي

الحكم  نسان يطالب فيها وزارةتقدم مواطن من بلدة جفنا قضاء رام هللا بشكوى من خالل الهيئة املستقلة لحقوق اإل

وبالتالي عدم تمكنه  ،غالق شارع من قبل مواطنينإجل رفع ضرر تمثل بأاملحلي  بالتدخل لدى مجلس قروي جفنا من 

صول تم مراسلة مجلس قروي جفنا من خالل مديرية الحكم املحلي وتبين من املرور، بعد دراسة الشكوى حسب األ 

حد املواطنين، حيث تم عرض أغالق الطريق بسور من قبل إنه تم أبعد املتابعة مع ذوي االختصاص والكشف امليداني 

 وتم اتخاذ قرار بإزالة املخالفة. ،للتخطيط والبناء ملحافظة رام هللا والبيرةقليمية املوضوع على اللجنة اإل

 

 مانة العامة ملجلس الوزراءاأل 

توجه املواطن ع.ز من سكان الخليل أكثر من مرة إلى مديرية دائرة السير في الخليل وبيت لحم من أجل تجديد رخصة 

، وقد تابع املوضوع مع الجهات املختصة في ملفهسبب وجود قيد السياقة الخاصة به، إال أنه لم يتمكن من تجديدها ب

رخصته، وقد راجع  حرمانه تجديدالشكوى ومخاطبة دائرة السير بالخصوص. حيث عانى املواطن املذكور من  ةملعالج

وإصدار ة ذمة وعدم محكومية، ... إال أنه لم يستطيع إزالة القيد ءالعديد من الجهات الحكومية وأحضر كتب برا

 رخصة القيادة.

 لذلك، تقدم املواطن املذكور بشكوى إلى اإلدارة العامة للشكاوى في األمانة العامة 
ً
 ملتباعا

ً
قضيته  جلس الوزراء متناوال

والتحديات التي واجهها والضرر الذي وقع عليه. وبشكل عاجل باشرت اإلدارة العامة للشكاوى بالتواصل مع وزارة 

 عالجة ملف الشكوى وحصوله على رخصة القيادة.النقل واملواصالت وم
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 راض يهيئة تسوية األ 

محافظة رام  في إحدى قرى راض ي واملياه على مكتب تسوية تقدم مواطن بشكوى لدى قسم الشكاوى في هيئة تسوية األ 

قيام املكتب بإضافة قطعة على جدول الحقوق بعد انتهاء الفترة القانونية لتعليق جدول الحقوق  والبيرة مفادهاهللا 

خذت من مساحة قطعة أومساحة القطعة املضافة  ،وتقديم االعتراضات وعدم وجودها على مخطط الحوض

 املواطن.

راض ي والحوض إلى ملفات قطع األ وبالرجوع  ،تمت دراسة ملف الشكوى من قبل املوظفين املختصين في هيئة التسوية

 ،تم الوصول إلى الخطأ الحاصل وتم تعديله عن طريق مخاطبة مأمور التسوية لتقديم أمر تصحيح لقاض ي التسوية

 ،وتعديل الحد الفاصل بينهم ،وتعديل مساحة قطعة املواطن والقطعة املجاورة ،والعمل على إلغاء القطعة املضافة

 شتكي بالتعديل الحاصل وإرجاع حقه.وتسطير رد خطي للمواطن امل

 

 مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

دارة العامة للشكاوى في مجلس لكتروني املحوسب للشكاوى في اإل غزة عبر النظام اإل في شمالوردت شكوى من مواطن 

الثبوتية والتقارير الطبية وراق رفاق كافة األ تم التواصل معه إل و  ي راتب،أالوزراء مفادها توفير راتب جريح ال يتلقى 

 .يمنصابته بعيار ناري في الفخذ األ إنتيجة %( 42بنسبة )حيث تبين أنه يعاني من عجز  ،لحالته

سر الشهداء والجرحى وعمل أدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء بالتواصل مع مؤسسة رعاية قامت اإل  وعليه

صاحبة االختصاص قامت مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى  من جهتها وبصفتهاو املراسالت الرسمية بالخصوص، 

وتم  ،سر الشهداء والجرحىأباستالم امللف وباشرت بشكل فوري وعاجل باعتماد صاحب الشكوى ضمن مؤسسة 

 للنظام، وتم 
ً
صاحب الشكوى شكره وامتنانه ملؤسسة أبدى الغه بما تم عمله، من جهته إبصرف راتب جريح وفقا

 هداء خاصة وللدوائر الحكومية بشكل عام التي قامت بواجبها بالسرعة الكبيرة في معالجة شكواه.سر الشرعاية أ

 

 

 جهاز الشرطة

حداث بعد قيامه حد األ أوردت شكوى من مكتب النائب العام مفادها قيام عناصر من الشرطة بإلقاء القبض على 

والذوا  ،والتلفظ بألفاظ نابية بحق شرطة الحراسة، نين آخر يحدى مقرات الشرطة ومعه اثنإبإلقاء زجاجة على 

تدخلت قوة وعليه  ،حد املنازل القريبة، قامت صاحبة املنزل بالصراخ العتقادها بوجود لصوصأبالفرار والدخول إلى 

 نهم ليسوا لصوصأعالمها بإاملنزل، وتم  حداث بعد سماع نداء استغاثة من صاحبةلقت القبض على األ أالشرطة و 
ً
 ا
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من، قام أحد وإنما فارون من الشرطة، تم اقتيادهم إلى مقر الشرطة وقد قاموا بالصراخ والشتم  ومقاومة رجال األ 

وتم تشكيل فريق تحقيق توجه إلى مقر الشرطة  ،مر بحلق شعرهم كعقوبة تاديبية على سلوكهمأالضباط بإعطاء 

وقد خلصت اللجنة املكلفة بالتحقيق إلى  ،دات الالزمةفاخذ اإل أواالطالع على ملف القضية واالستماع إلى الشهود و 

 وإبالغ الجهة املرسلة بالنتائج. ،دارية بحقهمجراءات اإل خذ اإل أإحالة املدانين إلى املجلس التأديبي ليتم 

 

 محافظة طولكرم

 شكوى ذات طابع عام 

حيث كان موضوع  ،مكان سكنهم بناًء على شكوى جماعية تقدم بها مجموعة من املواطنين على شخص معنوي في ذات

عليه بأضرار صحية وبيئية ناتجة عن املخلفات الخاصة به  ىحيث تسبب املشتك ،الشكوى يتعلق بالصحة العامة

 .والروائح الكريهة الصادرة عنها

القة يعاز للجنة السالمة العامة باملحافظة التي تضم بعضويتها عدد من الوزارات ذات العبعد دراسة الشكوى تم اإل 

جل الكشف واملعاينة وضبط املخالفات املوجودة أالتي بدورها قامت بتنظيم زيارة ميدانية للموقع من واملتخصصة 

لى التنبيهات الشفهية التي تتضمن العديد من املالحظات الواجب القيام بها إإضافة  ،خطارات الالزمةوتوجيه اإل 

 على الصحة
ً
 والسالمة العامة. لضمان استيفاء الشروط املطلوبة حفاظا

بعد انتهاء املهلة الزمنية املمنوحة للمشتكى عليه تم زيارة املوقع مرة ثانية للوقوف والتأكد على مدى التزامه بالشروط 

 عن العمل إلى حين استيفاء الشروط املطلوبة
ً
 لعدم التزامه تم توقيفه مؤقتا

ً
 ،واملواصفات املطلوبة منه، ونظرا

الة موضوعها للنيابة العامة التخاذ املقتض ى إحالفة للصحة املتعلقة بانتهاء الصالحية تم وبخصوص املضبوطات املخ

 من خالل الزيارات امليدانية. ،القانوني بحقها
ً
 وفيما يتعلق باملشتكى عليه فقد تم متابعة املقر العام لها دوريا

ي ألى عدم تلقي إضافة إ ،واصفات املطلوبةبعد عدة زيارات لوحظ التزام تلك املؤسسة املشتكى عليها بالشروط وامل

غالق الشكوى بالرد على مجموعة املواطنين الذين إوتم  ،شكوى بخصوصها مما يعبر عن رضا املواطنين مما تم اتخاذه

 وإحالة موضوع املخالفات للقضاء صاحب الصالحية. ،تقدموا بالشكوى 

 

 محافظة القدس

حد املواطنين في مناطق شمال غرب القدس، بخصوص نزاع بينه وبين أوردت شكوى إلى محافظة القدس من قبل 

راءات جوعليه قامت محافظة القدس باإل  ،حدهم كاد أن يصل النزاع إلى جريمة قتلأمدخل منزل  األكبر علىشقيقه 

 ية:تاآل

 اق.إلى اتفاق مبدئي، لكن املشتكى عليه لم يلتزم باالتف عليه والتوصلعقد اجتماع بحضور املشتكى   -
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شقاء رض الخالف بين األ أهلي وإحضار بعض الشخصيات والكشف على موقع و االستعانة بدائرة السلم األ  -

 بشكل ميداني.

 عقد سلسلة من االجتماعات بخصوص هذه الشكوى، ورفع العديد من التوصيات.  -

عاز للجهزة األمنية بتطبيق هذه التوصيات بشكل كامل، وحتى تاريخه لوحظ بأن هناك التزام كامل ياإل -

 تم تخفيف حدة النزاع وتنفيذ التوصيات وااللتزام بها ما زال قيد املراقبة.و بالتوصيات، 

 

 

 محافظة بيت لحم

بقيامه باستخدام صالحياته محافظة بيت لحم بشكوى ضد مدير مدرسة تتعلق  مدرسة فيتقدمت بعض معلمات 

 ،شهرأوذلك ألنهم قاموا باملطالبة برواتبهم التي انقطعت ملدة ، بشكل غير قانوني وإنهاء خدماتهم وعملهم باملدرسة

ومساعدتهن املحافظ بالعمل على التدخل مطالبات وكان ذلك من خالل نشر منشور على مواقع التواصل االجتماعي 

وتعرض البالد واملحافظة لجائحة الطوارئ خاصة في فترة ، الوحيد نمصدر دخلهفقدن ألنهن  نإلى عمله نعادتهإل 

 كورونا.

تم تشكيل لجنة من جهات االختصاص للعمل على و ، نوعليه قامت دائرة الشكاوى باستدعاء املعلمات وسماع شكواه

من خاللها إنهاء الخالف تم عدة اجتماعات  تعقد، وبناًء عليه حل املشكلة وتقريب وجهات النظر وإنهاء الخالف

 بذلك. نصول وإبالغهوفق األ  نوإعادة املعلمات إلى عمله
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 الباب الرابع 

 
 
أقسام الشكاوى في  ووحدات للشكاوى دارة العامة إل انشطة أ: أول و

 الدوائر الحكومية

اإلدارة  نفذتهااألنشطة التي  برز أ تشمل

ووحدات وأقسام العامة للشكاوى 

 الشكاوى في الدوائر الحكومية خالل العام

 :م2020

  تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية

بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد 

حول " برنامج  م1/12/2020بتاريخ 

التوعية بقانون مكافحة الفساد 

واألنظمة املساندة " التي تستهدف 

وحدات الشكاوى في الوزارات وأقسام 

 مشارك ( 49)الشكاوى في املحافظات حيث استهدفت 
ً
نظمة واأل  م2005( لسنة 1للتوعية بقانون الفساد رقم ) ا

ليات آنواع تضارب املصالح و بأ م2020( لسنة 1رقم ) املساندة له، وال سيما: نظام اإلفصاح عن تضارب املصالح

 ليات إزالة تضارب املصالح. آفصاح عن التضارب و اإل 
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جراءات التبليغ إوتم التعرف على  ،والتمييز بين الهدايا املسموحة واملمنوعة م2019لسنة  (10)نظام الهدايا رقم 

 عن الهدايا ومبادئ وأخالقيات فبول الهدية.

أهميته وأشكال الحماية املتاحة في النظام، وإجراءات الحصول على حماية هيئة ، الشهود واملبلغيننظام حماية 

 .مكافحة الفساد وشروط الحصول على هذه الحماية

 

  جتماعات مع وزارة شؤون عقد سلسلة من اال

الخـدمـات التي تقـدمهـا  املرأة لتحـديـد وتطوير

الخروج بقائمة محدثة للخدمات  وتمالوزارة، 

 التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

 

 

 

  بنــــاًء على الخطــــة الســــــــــــنويــــة لإلدارة العــــامــــة

يحا واألغوار أر بالشـــــــراكة مع وحدة الشـــــــكاوى في وزارة الثقافة بعقد ورشـــــــة عمل في محافظة  قامت للشـــــــكاوى 

 م2016( لســــــــــــنة 8ظام الشــــــــــــكاوى رقم )حول " التعريف بوحدة الشــــــــــــكاوى في الوزارة ون م4/11/2020بتاريخ 

 ( 35)الورشـــــــــة والنظام املحوســـــــــب"  وقد حضـــــــــر 
ً
الحكومية في املحافظة ومؤســـــــــســـــــــات عن كافة الدوائر  ممثال

وكان الهدف منها توعية املشــــاركين بأهمية نظام الشــــكاوى وتعزيز ثقافة  ،املجتمع املدني وشــــركاء وزارة الثقافة

والدور الذي تقوم به ، تطوير واالرتقاء بالخدمات الحكومية املقدمةالاملســــــــــــاءلة والنزاهة والحكم الرشــــــــــــيد و 

 وزارة الثقافة، وكيفية تنفيذ الخطة االعالمية.

 
 



77 
 

  تم عقد ثالث ورشات تدريبية بالشراكه مع وزارة املرأة تحت عنوان "بناء قدرات الوحدات على األنظمة والقوانين

، م8/12/2020الجندرية" حيث عقدت هذه الورشات بتاريخ واالتفاقيات الدولية واملفاهيم الحقوقية 

 مشارك  (90)كثر من أ، واستهدفت م15/12/2020، م9/12/2020
ً
املؤسسات و من وحدات الشكاوى في الوزارات  ا

جهزة األمنية، حيث تضمنت الشكاوى في املحافظات ووحدات الشكاوى في األ أقسام و الحكومية غير الوزارية 

 
ً
النوع االجتماعي،  :مثل ،ملفهوم النوع االجتماعي وتطوره التاريخي وعدد من املفاهيم  املستخدمةالورشات عرضا

، ومبادئ ةالسائدالنوع االجتماعي في االتجاهات و العداله في النوع االجتماعي، و املساواة في النوع االجتماعي، و 

كما تم تناول  ،ي أثر عليها مفهوم النوع االجتماعيرئيسية في تحليل النوع االجتماعي. كذلك التغيرات املفاهيمية الت

تفاقيات اال معمة القوانين ءقضايا النوع االجتماعي في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والجهود الوطنية ملوا

اصة جتماعي في التشريعات الوطنية خاصة في القوانين الخقضايا النوع اال إلى  باإلضافةممية. الدولية والقرارات األ 

قانون و قانون العمل و العمل في الوظيفة العمومية واالنتخابات العامة والهيئات املحلية و العقوبات و باألسرة 

 الوزارة بصورةوعمل وحدة الشكاوى في  ةعامالعامة. كما تم تقديم عرض حول عمل الوزارة بصورة  الصحة

ومعالجتها، وتعاونها مع مختلف الجهات املختصة وتقديم شروحات حول دور الوزارة في تلقي الشكاوى خاصة، 

 لتوفير حلول لهذه الشكاوى.
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: مراجعة التوصيات 
َ
 م2019والتحديات للعام السابق ثانيا

 

 أو 
 
 م2019مراجعة توصيات العام  :ل

 من النظام  ،ستراتيجية للدوائر الحكوميةتم تنفيذ جزء هام من الخطة اإلعالمية اال 
ً
كما تم تحديث جزء هام جدا

تم تفعيل وحدات و  لتسهيل تقديم شكاوى املواطنين،  ( Mobile Applicationوسيتم إطالق نظام ) ،املحوسب

جتماعات مع رؤساء االشكاوى في وزارة املالية ووزارة الخارجية وشؤون املغتربين وتدريبهم على النظام املحوسب وعقد 

تفاق على دعمهم بشكل مباشر لتقديم الخدمات اللوجستية وتم اال ،لدعم وحدات الشكاوى لديهم الدوائر الحكومية

قسام الشكاوى في الدوائر الحكومية، أوذلك لتحسين العمل في وحدات و  ،داريين لديهمتوفير عدد من املوظفين اإل لأو 

 ،قسام الشكاوى أهتمام أكثر بوحدات و لال  جتماعات مع رؤساء الدوائر الحكومية من وزارات ومحافظيناوتم عقد عدة 

والطلب من رؤساء الدوائر  ،حتياجات الخاصةستقبال ذوي اال كما تم الطلب منهم بتأهيل كافة املباني لتكون جاهزة ال 

الخدمة الجيدة تقديم  علىقسام الشكاوى املميزة لديهم لتشجيعهم  أوحدات و الحكومية بتكريم العاملين والعامالت في 

 للمواطنين.

 

  م2019مراجعة التحديات وطرق الحد  منها في العام  :اثاني  

 طرق الحد  منها التحديات 

قسام الشكاوى في أعملت اإلدارة العامة للشكاوى مع دوائر و  التحديات التي واجهت الوزارات 1

لى املحافظات إالدوائر الحكومية على أن يصل عملها ونشاطها 

نقسام القائم توقف هذا الجهد، ولكن بسبب اال  ،الجنوبية

تأسيس ما باشرنا به في حال تم توحيد الستكمال  والعمل جار  

شطري الوطن وتوحيد عمل املؤسسات في كل املحافظات 

أما فيما يخص العمل مع وزارة املالية ووزارة  .الفلسطينية

باشروا باستخدام النظام  املغتربين فقدالخارجية وشؤون 

هذا وقد تم  .كما شمل ذلك كافة الوزارات ،حوسب للشكاوى امل

استقبال جتماعات مع منظمات املجتمع املدني وتنسيق عقد ا

النظام  من خالل استخداملديهم بشكل منظم ودقيق  الشكاوى 

كما تم تدريب بعض الدوائر الحكومية على  .املحوسب للشكاوى 
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كل ستخدامه بشاستخدام النظام املحوسب للشكاوى ال 

تم عقد كما ليهم، إمنتظم ملعالجة كافة الشكاوى التي ترد 

هتمام بالشكاوى ومعالجتها جتماعات مع الدوائر الحكومية لال ا

 على املشتكي بشكل شخص ي. أسرع والردبشكل 

لى إتم التواصل مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون وإرسال رسالة  التحديات التي واجهت املؤسسات الحكومية غير الوزارية 2

ستحداث وحدة ديوان املوظفين العام ومجلس الوزراء ال 

شكاوى لدى هيئة اإلذاعة والتلفزيون وجاري العمل على ذلك 

كما تم توحيد قنوات أستقبال الشكاوى في هيئة  ،بشكل فعلي

 شؤون األسرى واملحررين.

تم عمل حملة إعالمية لتعريف املواطنين بوحدات الشكاوى في  في املؤسسات األمنية التحديات واملعيقات 3

مع املؤسسة األمنية على  املؤسسة األمنية والعمل جار  

ستقبال استخدام النظام املحوسب للشكاوى لتوحيد ا

 كثر من جهاز.الشكوى وعدم تكرارها أل

جتماعات بين املؤسسات األمنية واملحافظات من أجل اتم عقد  التحديات واملعيقات في املحافظات 4

املتابعة الخاصة بالشكاوى وسرعة تقديم الرد وسرعة تطبيق 

الخطة اإلعالمية املطروحة من قبل اإلدارة العامة للشكاوى لكل 

وتم الطلب من  ،الدوائر الحكومية وتطبيق النظام اإللكتروني

الشؤون القانونية  داريين فيإتوفير موظفين  بضرورةاملحافظين 

للكم الهائل من الشكاوى التي ترد املحافظات خارج  تيجةن

 النطاق ولتسهيل معالجتها بالشكل املطلوب.
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 م2020للعام  التحديات واملعيقاتا: ثالث

 أو 
 
 واملعيقات في الوزارات: التحديات: ل

ثرت على العالم بشكل عام وعلى فلسطين واملؤسسات الحكومية ووزارة أكان النتشار جائحة كورونا التي  -

ة التي كانت من خالل زيادة الشكاوى املقدمة على شرك ظهور عدد من التحديات خاص إلى االتصاالت بشكل

حاء العالم، أنوقف تبادل البريد من جميع و بالتل ومزودي االنترنت بسبب الضغط على استخدام االنترنت، 

فصل و انتهاء ترخيص العديد من شركات النقل السريع خالل الجائحة، و نقل البريد بين املحافظات،  صعوبةو 

 العديد من الخطوط االرضية وخدمات االنترنت والخطوط الخلوية على املواطنين بسبب تراكم الفواتير.

 أو عبر مواق -
ً
 ع التواصل االجتماعي.صعوبة وصول النساء ملقر الوزارة لتقديم الشكاوى ومتابعتها هاتفيا

 عدم وجود محاسب في املحكمة الشرعية خاص بقضايا النفقة فترة مناوبات الدوام بسبب جائحة كورونا. -

 )وزارة شؤون املرأة(. 

وعدم توفر إطار قانوني  الشرعية،مام املحاكم أعدم توفر محامية شرعية لالستشارات القانونية أو الترافع  -

 )وزارة شؤون املرأة(. شامل لحماية النساء املعنفات.

إلى يؤدي )وزارة النقل واملواصالت( مع الشكاوى بجدية وسرعة مما  ةر الوزاعدم تعامل جهات االختصاص في  -

 ملقدمي الشكاوى.أت
ً
 خر الرد أحيانا

 القدس، حيثهم التحديات التي واجهت وزارة شؤون أاألزمة املالية وتعذر استالم املوازنة بشكل كامل كانت  -

 دت إلى تعذر صرف الكثير من معامالت املواطنين حسب خدمات الوزارة.أ

طول الفترة الزمنية التي يتم من خاللها تشغيل معادلة االستحقاق لبرنامج التحويالت النقدية، األمر الذي  -

 وزارة التنمية االجتماعية(، بين املواطن والوزارة )الشكاوى زمة ثقة أيؤخر الرد النهائي على املشتكي مما أوجد 

تتعلق ببرنامج دعم ومساندة العمال املتضررين من  العمل التيهناك العديد من الشكاوى التي وردت إلى وزارة  -

مكان تسجيل هذه الشكاوى من خالل نظام الشكاوى الحكومي املحوسب جائحة كورونا، حيث لم يكن باإل 

 (Wordو    Excel) تفريغ البيانات على ملفات حيث تم الشكاوى،لوقت والكم الهائل من تلك بسبب ضيق ا

عالن عنه الستقبال الشكاوى، خذه من وحدة الحاسوب من خالل رابط تم اإل أوجزء من تلك البيانات تم 

 مر الذي شكل صعوبة في تجميع البيانات وإعداد التقرير السنوي. )وزارة العمل(.األ 

 فيها. أحدثالتدوير املتكرر ملوظفي وحدة الشكاوى )وزارة العمل(  -
ً
 وظيفيا

ً
 فراغا

 أإضافة لحالة الغضب والعصبية لديهم  ،ةواألنظمام بعض املشتكين بالقوانين إملعدم  -
ً
)وزارة الحكم  .حيانا

 .املحلي(
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نها تمر بإجراءات طويلة حتى بعض الشكاوى تحتاج ملزيد من الفترة الزمنية مما هو مسموح به في النظام أل -

لجان إقليمية أو حتى عرضها خالل جلسات  تحتاج لعقدوال سيما بعض الشكاوى التي  ،خذ إجراء بشأنهاأيتم 

 .)وزارة الحكم املحلي( .علىمجلس التنظيم األ 

 والنيابة( وهذا بحاجة إلى اتفاقيات تفاهم مشتركة. )القضاءالترابط بين املؤسسات ذات العالقة  -

حيث ال يتم تحويل هذه الشكاوى إلى وحدة واآلثار، صل العديد من الشكاوى إلى مكتب معالي وزير السياحة ت -

 شراك وحدة الشكاوى فيها.إوبالتالي تعالج دون  ،عليها أوالجهة املشتكىدارة تحويلها لإل  الشكاوى؛ بل يتم

 أ ا يشكلممالنظر ومعالجة بعض الشكاوى من خالل أكثر من جهة داخل املؤسسة  -
ً
حالة من ازدواجية  حيانا

 النظر في الشكوى والرد عليها.

 القضايا املتعلقة بموظفي املحافظات الجنوبية املقدمة لوزارة املالية. -

جراءات متابعة الشكوى في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كونها تشرف على الجامعات والكليات إ -

 أكثر من الوقت أفإن الوقت الذي تطلبه متابعة الشكوى  ،الجامعية والكليات املتوسطة
ً
 يستغرق وقتا

ً
حيانا

 املحدد للرد على الشكوى حسب النظام.

 

ا:  غير الوزارية:الحكومية واملعيقات في املؤسسات  التحديات ثاني 

مما يقلل من  ،اض ي واملياهر لدى هيئة تسوية األ  دة الرقابة الداخلية والشكاوى حتبعية قسم الشكاوى لو  -

 إنجازها ومركزيتها في العمل.

عداد التقرير إ علىمما يؤثر  ،اض ي واملياهر هيئة تسوية األ  الشكاوى لدىلى قسم إعدم وصول جميع الشكاوى  -

 حصاء عدد الشكاوى املقدمة بحق الهيئة في نهاية العام.إو 

 نقص الكادر الفني املختص لدى سلطة جودة البيئة في معالجة الشكاوى. -

هزة جأ :مثل ،سلطة جودة البيئة الشكاوى لدىنقص املعدات واألدوات التي يحتاجها الفريق الفني في معالجة  -

 زمة.خذ العينات والتجهيزات الال أالفحص والقياس و 
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ا:
 
 واملعيقات في املؤسسات األمنية: التحديات ثالث

الدفاع املدني يتم من خاللها تقديم شكاويهم ملام الكثير من املواطنين بوجود دائرة شكاوى لدى جهاز إعدم  -

وذلك من خالل  ،مر يتطلب زيادة نشر الوعي لدى املواطنن هذا األ إحيث  ،نيةمجهزة األ لدى املؤسسات واأل 

 عالم.اإل 

مما يحفزه إلى اللجوء إلى الوسطاء ومؤسسات املجتمع املدني ووسائل  بمتلقي الشكاوى عدم ثقة املواطن  -

 للتظلم. عالم والقضاءاإل 

 مخاطبة املؤسسات الحقوقية ألكثر من جهة بخصوص نفس الشكوى. -

 

ا:  واملعيقات في املحافظات: التحديات رابع 

فيروس صعوبة التواصل مع املشتكي واملشتكى عليه بفعل الظروف الطارئة التي عاشتها البالد في ظل وباء  -

 ودوامها الجزئي أوإغالق املناطق وانقطاع دوام املؤسسات  ،كورونا
ً
 أخرى، حيانا

ً
مما ساهم في تأخير أحيانا

 جراءات ومعالجة الشكوى وإغالقها.اإل 

نه تم تقليص عدد أخاصة  ،نقص في الكادر البشري املؤهل الستقبال الشكاوى والتعامل معها وفق النظام -

 على صحة املوظفين ومنع تفشيه حف كورونافيروس املوظفين لضمان التباعد وعدم االزدحام في ظل وباء 
ً
اظا

 ،نجاز العملإعدم توفر مكان ومواد الزمة لتنفيذ آلية التعامل مع الشكاوى من أجهزة لسرعة ، و واملواطنين

 املاسح الضوئي وغيره. :مثل

 وفيه املواءمة وسبل الراحة للمواطن. -
ً
 عدم توفر مكان معد الستقبال الجمهور بحيث يكون مريحا

فريق مؤتمر الحالة في محافظة رام هللا والبيرة للتعامل مع حاالت )هروب من  أعضاءصعوبة تنقل ووصول  -

وذلك لتقديم املساندة  ،غالقاتاملنزل "النساء املعنفات"( بسبب جائحة كورونا وإعالن حالة الطوارئ واإل 

 .اله مناآل  واملكان الحماية وتوفير، الخدمات أفضلوتقديم  أسرع،الكاملة لوصول املعنفة بطريقة 

 من حملة الهويةالزرقاء.األشخاص  بعض تعاون عدم  -

وراق املطلوبة ملتابعة الشكوى املقدمة ملحافظة عدم تعاون بعض املؤسسات الرسمية في تزويد املحافظة باأل  -

 القدس.

 تعلق الكثير من الشكاوى في املناطق الفلسطينية التي تخضع لسيطرة االحتالل )القدس(. -

في اتخاذ القرارات لدى املحاكم مما يؤدي إلى زيادة العبء على املحافظات لتطبيق القانون والحفاظ  التأخر -

 من العام.النظام واأل  ىعل

 هزة االمنية.جخاصة املرتبطة باأل الكثيرة، عدم وجود صالحيات واضحة لوحدة الشكاوى في التدخالت  -
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 الباب الخامس

 
 
 النتائجملخص : أول

 :الوزارات

  ولم(، 1,721)ورفض منها،( 14,259) قبول تم  ، ( شكوى 16,123)الوزارات بلغ عدد الشكاوى الكلي التي تلقتها 

 .شكوى  (143) بشأنيم اتخاذ أي إجراء 

  من مجمل الشكاوى املتلقاة. %(88.4)الوزارات بلغت نسبة القبول في 

   ( 10,842) بواقع الحاليسجلت وزارة العمل ارتفاًعا واضًحا في أعداد الشكاوى املقبولة التي بلغت في العام

، وعلى (19 –)كوفيد  فيروس كوروناجائحة وذلك بسبب ، وى شك( 54)شكوى، بينما كانت في العام السابق 

 عداد الشكاوى. أالعكس في وزارة الداخية ووزارة النقل واملواصالت حيث سجلت انخفاًضا واضًحا في 

  من مجمل %( 10)املرفوضة فيما بلغت نسبة الشكاوى %(، 88)الوزارات بلغت نسبة القبول هذا العام في

 الشكاوى املتلقاة. 

  رّحلة إلى العام %( 98)الشكاوى بلغت نسبة معالجة
ُ
 .%( فقط2)التالي في الوزارات، وكانت نسبة الشكاوى امل

  ل "وصول رد للمشتكي" أعلى أسباب إغالق الشكاوى، حيث أغلقت ما
ّ
مجمل  %( من77.7)نسبتة شك

 املنظورة.الشكاوى 

  ت.شكاوى، كان معظمها لدى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوما 42بلغ عدد الشكاوى املتعثرة 

  شكوى. 14,557بلغ عدد الشكاوى املنظورة حسب نوع الخدمات املقدمة من الدوائر الحكومية في الوزارات 

  العدد األكبر من الشكاوى املصنفة تصنيًفا عاًما سجلت في خدمة مقدمة من قطاع )أهلي، خاص، مجتمع

 شكوى.  (220)مدني( يخضع إلشراف دائرة حكومية بـواقع 

 مات املصنفة تصنيًفا خاًصا فقد سجل العدد األكبر من الشكاوى لدى وزارة العمل من حيث موضوع الخد

 (19 –)كوفيد  فيروس كوروناجائحة حول موضوع عدم االستفادة من برنامج مساعدة العمال املتضررين من 

ى بحق مطابقة واعتماد البيان باللغة و شك( 1,014بـ )وزارة االقتصاد الوطني  ا، تلته( شكوى 9,828)وبلغت 

 شكوى حول موضوع فحص عينات االستخدام اآلدمي.( 938و)العربية، 

  شكوى منظورة. (16,123أصل)شكوى من ( 16,052)بلغت كانت الشكاوى الفردية هي األكثر، حيث 

 من مجمل %( 14)اإلناث ومن %( 85)نسبتها  لغتب حيث، كانت الشكاوى املقدمة من الذكور هي األكثر

 الشكاوى املتلقاة.

 (134 ) ،عن طريق مؤسسات القطاع  ( شكوى 20و)شكوى تم تقديمها عن طريق مؤسسات املجتمع املدني

 الخاص. 



84 
 

  من مجمل الشكاوى (% 1,60.8)األكثر، حيث بلغت كانت الشكاوى املقدمة من خالل البريد اإللكتروني هي

 املتلقاة.

  للشكاوى في الوزارات األكثر قبمحافظة الخليل كانت 
ً
 تلتها املتلقاة،مجمل الشكاوى  من %(20.3) نسبةبـوال

 (.%16.7) بنسبة نابلس محافظة

 

 :املؤسسات الحكومية غير الوزارية

  ورفض  (650)قبول شكوى، تم ( 713) الوزاريةبلغ عدد الشكاوى الكلي التي تلقتها املؤسسات الحكومية غير

 جراء.إشكاوى لم يتم عليها أي  (9)فيما بقيت منها، (54)

  مجمل الشكاوى املتلقاة.  %( من91.2)الوزارية بلغت نسبة القبول في املؤسسات الحكومية غير 

   بينما كانت في  ،العام الحالي ( في378)بلغت  إذسجلت سلطة جودة البيئة ارتفاًعا في أعداد الشكاوى املقبولة

 (.366)السابق العام 

 حيث بلغت نسبة القبول لهذا  ،لدى هيئة تشجيع االستثمار م2020 العام في املقبولة الشكاوى  نسبة ارتفعت

 ،، بينما سجلت انخفاًضا لدى الهيئة العامة للشؤون املدنيةم2019في العام  %(75)مقارنة بـ  %(100)العام 

 .م2019في العام %( 93)بـ  %( مقارنة54)الحالي حيث بلغت نسبة القبول في العام 

 من م 2020العام  خالل%( 7.5) الوزارية غير الحكومية املؤسسات لدى املرفوضة الشكاوى  نسبة بلغت

 مجمل الشكاوى املتلقاة.  

  رّحلة  ،%(94.6) الوزاريةالحكومية غير  املؤسساتبلغت نسبة معالجة الشكاوى في
ُ
وكانت نسبة الشكاوى امل

 .%( فقط5.4)التالي إلى العام 

  تالها ( شكوى 450)أغلقت شكل "وصول رد للمشتكي" النسبة العليا في أسباب إغالق الشكاوى، حيث ،

 شكوى.( 160)"حاالت أخرى لم ترد بالنظام" وبلغت الشكاوى املغلقة لهذا السبب 

  سجلت لدى سلطة األراض ي وديوان املوظفين العام. ،شكاوى ( 4)بلغ عدد الشكاوى املتعثرة 

  شكوى. ( 58)ا سجلت في شكاوى تتعلق بسوء تعامل موظفين بـ ا عاًم الشكاوى املصنفة تصنيًف أعلى عدد من 

  ا فقد سجل أعلى عدد من الشكاوى لدى سلطة جودة ا خاصً من حيث موضوع الخدمات املصنفة تصنيًف

بحق تسجيل  ( شكوى 65)بـ هيئة تسويةاألراض ي واملياه  ا، تلته( شكوى 314)بيئي البيئة حول موضوع إزعاج 

 األراض ي. 

 مجموع الشكوى املتلقاة. %( من85.1)بلغت حيث األكبر،  االنسبةالفردية  الشكاوى  شكلت 

  ،(%9.7)اإلناث ، ومن (%75.4)إذ بلغت كانت الشكاوى املقدمة من الذكور هي األكثر. 

 تم تقديمها من القطاع الخاص.  شكوى ( 39و)، من مؤسسات املجتمع املدني ( شكوى 70) تقديم تم 
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  ،مجمل الشكاوى  %( من41.7)إذ بلغت كانت الشكاوى املقدمة من خالل الحضور الشخص ي هي األكثر

 (.%12.5)املحوسب املتلقاة.كما شكل عدد الشكاوى املتلقاة من خالل النظام 

 للشكاوى في املؤسسات الحكومية غير الوزارية الخليل  محافظة كانت 
ً
%(، 16.8)بـواقع أكثر املحافظات تلقيا

 مجمل الشكاوى املتلقاة.  %( من15.7)بواقع تلتها محافظة رام هللا والبيرة 

 

 :املؤسسات األمنية

  منها شكاوى ( 4)ورفض ( 569)، تم قبول ( شكوى 573)األمنية بلغ عدد الشكاوى الكلي التي تلقتها املؤسسات . 

  جائحة فيروس كورونا املتلقاة هذا العام مقارنة بالعام املاض ي بسبب الشكاوى  أعداد انخفاضيالحظ

 . (19 –)كوفيد 

  من مجمل الشكاوى املتلقاة.  %( 99) بلغت نسبة قبول الشكاوى 

  رّحلة إلى العام التالي %( في98) بلغت نسبة معالجة الشكاوى
ُ
 املؤسسات األمنية، وكانت نسبة الشكاوى امل

 فقط.%( 2)

  شكوى، تاله ( 551)أغلقت شكل "وصول رد إلى املشتكي" النسبة العليا في أسباب إغالق الشكاوى، حيث

 شكوى.( 14)بلغت الشكاوى املغلقة لهذا السبب إذ "حاالت أخرى لم ترد بالنظام" 

 شكوى متعثرة في املؤسسات األمنية.  ي أيتم تسجيل  لم 

 فيما لم شكوى ( 313)األمنية في املؤسسات  عدد الشكاوى املصنفة حسب موضوع الشكاوى والخدمات بلغ ،

 شكوى من املصدر.   265يتم تصنيف 

  من حيث موضوع الشكاوى املصنفة لدى املؤسسات األمنية سجل العدد األكبر من الشكاوى في موضوع

( 43)الحكومية  ئةيالهحقوق مالية على و  ( شكوى،187) واقعب خاطئة ألفراد املؤسسات األمنيةمسلكيات 

 شكوى.( 42)شكوى، وفي موضوع التقصير في أداء الخدمة 

  شكاوى فردية.جميع الشكاوى التي تم تلقيها في املؤسسات األمنية كانت  

  ،(%9.8)اإلناث ومن  %(،90.2)حيث بلغت كانت الشكاوى املقدمة من الذكور هي األكثر . 

 شكاوى تم تقديمها من القطاع الخاص. ( 5و)من مؤسسات املجتمع املدني، شكوى ( 186) تقديم مت 

  ،من مجمل الشكاوى %( 32.2)بلغت  حيثكانت الشكاوى املقدمة من خالل الحضور الشخص ي هي األكثر

 عبر النظام املركزي الحكومي املحوسب للشكاوى.  ( %4.5)تلقي ، فيما تم (%28.3)الفاكس  املتلقاة، تالها

 تلتها %(17.2)والبيرة بنسبة املتلقاة في املؤسسات األمنية كانت لدى محافظة رام هللا الشكاوى  مجمل ،

 مجمل الشكاوى املتلقاة من املصدر. %( من30.7) ، فيما لم يتم تصنيف%(15.9) بـواقعمحافظة الخليل 
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 املحافظات

  فيما ( منها، 214)ورفض ، (2,144)قبول شكوى، تم ( 2,399) الكلي للشكاوى التي تلقتها املحافظاتبلغ العدد

 شكوى لم يتم عليها أي إجراء. ( 41)بقيت 

  فيما سجلت محافظة أريحا  ،( شكوى 592) سجلت محافظة طولكرم أعلى املحافظات تلقيا للشكاوى بواقع

 
ً
 شكوى. ( 20)للشكاوى بواقع  واألغوار أقل املحافظات تلقيا

  في 
ً
حيث قبلت املحافظات هذا  ،عداد الشكاوى املقبولة مقارنة بالعام السابقألوحظ هذا العام انخفاضا

 . م2019 ماالعفي ( 3,653)ب شكوى مقارنة ( 2,144)العام 

  (.9)فيما بلغت نسبة الرفض  %(،89)بلغت نسبة القبول هذا العام في املحافظات%  

  رّحلة إلى العام %(86.6)املحافظات بلغت نسبة معالجة الشكاوى في
ُ
م  2021، وكانت نسبة الشكاوى امل

 من مجمل الشكاوى املنظورة. (13.4%)

  بنسبة  ( شكوى 1,334أغلقت )شكل "وصول رد للمشتكي" النسبة العليا في أسباب إغالق الشكاوى، حيث

 %(.14)بلغت نسبة الشكاوى املغلقة لهذا السبب  حيث، تاله "توقيع اتفاق وّدي" (%61.7)إلى وصلت 

  ( 13و)شكوى، ( 89) كان أغلبها في محافظة القدس ( شكوى،102)املحافظات بلغ عدد الشكاوى املتعثرة في

 في محافظة رام هللا والبيرة. شكوى 

 حيكان عدد الشكاوى املصنفة حسب موضوع الشكاوى والخدمات كبي 
ً
فيما  ( شكوى،2,450)صنفت ث را

 غير مصنفة من مجمل الشكاوى املنظورة لدى املحافظات. ( شكوى 524) بقيت

  من حيث موضوع الشكاوى املصنفة لدى املحافظات فقد سجل أكبر عدد من الشكاوى في موضوع السلم

، ( شكوى 374)عامة و شكوى، وفي موضوع االعتداء على ممتلكات خاصة أ( 576) األهلي ذو الطابع العام

لحياة والسالمة الجسدية اشكوى، وانتهاكات ( 230)السالمة العامة/ حماية املستهلك/ البيئة  وموضوع

 شكوى. ( 165)والنفسية 

  في املحافظات، حيث بلغت 
ً
 ( شكوى 2,399)أصل شكوى من ( 1,768)كانت الشكاوى الفردية هي األكثر تلقيا

 تم تلقيها.

  ،مجمل  %( من19.3) ، ومن اإلناث(%54.4)حيث بلغت كانت الشكاوى املقدمة من الذكور هي األكثر

 الشكاوى املتلقاة.

 شكوى من القطاع الخاص. ( 39و)من مؤسسات املجتمع املدني،  ( شكوى 70) تقديم تم 

  (%11.8) الفاكس وعبر %(،69)كانت الشكاوى املقدمة من خالل الحضور الشخص ي هي األكثر، بلغت نسبتها 

 من مجمل الشكاوى املتلقاة. 
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 الشكاوى خارج نطاق نظام الشكاوى في الدوائر الحكومية

  شكوى منها، ( 1,894)معالجة ، تم خالل العام الحالي ( شكوى 2,270)النظام بلغ مجموع الشكاوى الكلي خارج

 قيد املعالجة. ( شكوى 376)بقيت فيما 

  (. 16.6)وترحيل  ،الشكاوى املنظورة خارج نطاق نظام الشكاوى من مجمل  %(83.4) معالجةتم% 

 بنسبة وصلت إلىوى شك( 2,148) شكلت الشكاوى خارج النظام في املحافظات العدد األكبر، حيث بلغت ، 

  ،من مجمل الشكاوى خارج نطاق نظام الشكاوى %( 94.6)
ً
حيث كانت محافظة بيت لحم هي األكثر تلقيا

 للشكاوى خارج نظام الشكاوى.

 لدى وزارة التربية والتعليم.خارج النظام في الوزارات  الشكاوى  كانت 

 .لم ترد أي شكاوى خارج نظام الشكاوى لدى املؤسسات الحكومية غير الوزارية 

  الوطني.من الشرطة وقوات األ املؤسسات األمنية خارج النظام لدى جهاز  شكاوى  تركزت  

 تظلمات موظفين و  تركزت الشكاوى خارج النظام في القضايا الفردية املتعلقة بالسلم األهلي والخالفات املالية

 وعناصر شرطة وغيرها.
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 صياتتو الا: ثاني  

املحافظات، املؤسسات التزام جميع الدوائر الحكومية )الوزارات، املؤسسات الحكومية غير الوزارية،  •

األمنية( باستخدات النظام املركزي الحكومي املحوسب للشكاوى، وإدخال جميع الشكاوى التي يتم 

 .تلقيها على النظام

( للنظام املركزي الحكومية املحوسب للشكاوى يسهل Mobile Appعمل تطبيق للجهزة الذكية ) •

 ومتابعتها إلكترونًيا.تقديم الشكاوى من املواطنين ومتلقي الخدمات 

الطلب من كافة الدوائر الحكومية استقبال كافة الشكاوى بشكل مركزي، والتحقق منها ومعالجتها  •

 لنظام الشكاوى ودليل اإلجراءات، وتوليها، ومسؤولية التواصل مع املواطنين ومتلقي الخدمات 
ً
وفقا

 فيما يتعلق بالشكاوى والرد عليها.

ء من مؤسسات املجتمع املدني، ال سيما التي تعنى بالشكاوى وحقوق اإلنسان تطوير العالقة مع الشركا •

 .واستكمال التعاون والتواصل مع  هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة املالية واإلدارية

تحديث دليل الخدمات الحكومية املقدمة من كافة الدوائر الحكومية لتعزيز عملية ربط الشكوى  •

عرفة مواطن الضعف والقصور، لتشكل مدخالت في عملية تحسين الخدمات بالخدمات املقدمة مل

 .الحكومية املقدمة للمواطنين واالرتقاء باألداء الحكومي
 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 الحقملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

  2020:  المؤشرات الرئيسية، 1جدول 

      

 المؤشر

 نوع الدائرة الحكومية

 المجموع
 محافظة وزارة الكلي

مؤسسة 
 حكومية
غير 
 وزارية

مؤسسة 
 أمنية

 52 8 12 11 21 عدد الدوائر الحكومية المشاركة في التقرير

 19808 573 713 2399 16123 )موزعة حسب حالة القبول( 2020عدد الشكاوى التي تم تلقيها خالل العام 

 17622 569 650 2144 14259 2020عدد الشكاوى التي تم قبولها خالل العام 

 1993 4 54 214 1721 2020الشكاوى التي تم رفضها خالل العام عدد 

 193 0 9 41 143 2020عدد الشكاوى التي لم يتم عليها إجراء خالل العام 

)موزعة حسب حالة  2020عدد الشكاوى المنظورة والتي لم يتم عليها إجراء 
 18463 578 689 2494 14702 (2019القبول والترحيل نهاية العام 

 17622 569 650 2144 14259 2020الشكاوى التي تم قبولها خالل العام  عدد

 193 0 9 41 143 2020عدد الشكاوى التي لم يتم عليها إجراء خالل العام 

 641 9 28 306 298 2019عدد الشكاوى المرحلة المقبولة من العام 

 7 0 2 3 2 ولم يتم عليها إجراء 2019عدد الشكاوى المرحلة من العام 

والتي لم يتم عليها إجراء )موزعة حسب حالة  2020عدد الشكاوى المنظورة 
 (2020المعالجة والترحيل الى العام 

14702 2494 689 578 18463 

 17702 567 625 2161 14349 2020عدد الشكاوى التي تم معالجتها خالل العام 

 761 11 64 333 353 2021الى عام  2020عدد الشكاوى التي تم ترحيلها من عام 

والتي لم يتم عليها إجراء )موزعة حسب حالة  2020عدد الشكاوى المنظورة 
 اإلجراء(

14702 2494 689 578 18463 

 18263 578 678 2450 14557 2020عدد الشكاوى المنظورة 

 193 0 9 41 143 2020عدد الشكاوى التي لم يتم عليها إجراء خالل العام 

 7 0 2 3 2 ولم يتم عليها إجراء 2019المرحلة من العام عدد الشكاوى 

 18263 578 678 2450 14557 )موزعة حسب طبيعة الجهة المشتكية( 2020عدد الشكاوى المنظورة 

 17536 578 569 1892 14497 فرد

 278 0 31 214 33 جماعية

 264 0 27 234 3 ذات طابع عام

 185 0 51 110 24 مقدمة من شخص معنوي 

 17536 578 569 1892 14497 )موزعة حسب جنس المشتكي( 2020عدد الشكاوى المنظورة الفردية 

 14913 521 505 1448 12439 ذكر

 2623 57 64 444 2058 انثى

 19808 573 713 2399 16123 )موزعة حسب طريقة تلقي الشكوى( 2020عدد الشكاوى المتلقاة 

 2360 186 298 1653 223 الحضور الشخصي

 9899 28 40 27 9804 البريد اإللكتروني

 588 162 29 282 115 الفاكس

 211 32 6 8 165 صندوق البريد العادي
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 1749 26 89 10 1624 النظام المركزي الحكومي المحوسب

 422 124 71 61 166 مواقع التواصل االجتماعي واإلعالم الخاص بالدائرة

 4579 15 180 358 4026 وسائل أخرى معتمدة

 1993 4 54 214 1721 )موزعة حسب سبب رفض الشكوى( 2020عدد الشكاوى المرفوضة 

 77 1 2 66 8 منظورة أمام القضاء

 49 0 0 39 10 متعلقة بنزاعات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين

 24 0 0 21 3 صدر فيها حكم قضائي قطعي

او الخارجية )خارج نطاق متعلقة بالمساعدات اإلنسانية أو الهبات الداخلية 
 التنمية االجتماعية(

952 21 0 0 973 

 12 0 0 10 2 اإلجراء أو القرار مضى على صدورة أكثر من سنة

ُرفضت سابقا أو اتخذ قرار سابق بشأنها من قبل اإلدارة العامة أو الوحدة أو 
 القسم

8 5 10 1 24 

 15 0 0 5 10 مجهولة المصدر

 232 2 3 14 213 غير مدعمة بمعززات

 228 0 15 27 186 ال تعتبر شكوى حسب النظام

 265 0 9 5 251 مكررة من ذات المشتكي

 94 0 15 1 78 غير مصنفة من المصدر
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 2019:  المؤشرات الرئيسية، 2جدول 
      

 المؤشر

 نوع الدائرة الحكومية

 المجموع
 محافظة وزارة الكلي

مؤسسة 
 حكومية
غير 
 وزارية

مؤسسة 
 أمنية

 56 10 14 11 21 عدد الدوائر الحكومية المشاركة في التقرير

 8465 712 820 4043 2890 )موزعة حسب حالة القبول( 2019عدد الشكاوى التي تم تلقيها خالل العام 

 7362 695 734 3653 2280 2019عدد الشكاوى التي تم قبولها خالل العام 

 1015 16 81 351 567 2019رفضها خالل العام عدد الشكاوى التي تم 

 88 1 5 39 43 2019عدد الشكاوى التي لم يتم عليها إجراء خالل العام 

)موزعة حسب حالة القبول والترحيل نهاية العام  2019عدد الشكاوى المنظورة والتي لم يتم عليها إجراء 
2018) 

2733 3905 766 704 8108 

 7362 695 734 3653 2280 2019قبولها خالل العام عدد الشكاوى التي تم 

 88 1 5 39 43 2019عدد الشكاوى التي لم يتم عليها إجراء خالل العام 

 658 8 27 213 410 2018عدد الشكاوى المرحلة المقبولة من العام 

والترحيل الى العام والتي لم يتم عليها إجراء )موزعة حسب حالة المعالجة  2019عدد الشكاوى المنظورة 
2020) 

2733 3905 766 704 8108 

 7416 684 731 3616 2385 2019عدد الشكاوى التي تم معالجتها خالل العام 

 692 20 35 289 348 2020الى عام  2019عدد الشكاوى التي تم ترحيلها من عام 

 8108 704 766 3905 2733 اإلجراء( والتي لم يتم عليها إجراء )موزعة حسب حالة 2019عدد الشكاوى المنظورة 

 8020 703 761 3866 2690 2019عدد الشكاوى المنظورة 

 88 1 5 39 43 2019عدد الشكاوى التي لم يتم عليها إجراء خالل العام 

 8020 703 761 3866 2690 )موزعة حسب طبيعة الجهة المشتكية( 2019عدد الشكاوى المنظورة 

 6425 701 422 3037 2265 فرد

 525 2 183 309 31 جماعية

 685 0 10 281 394 ذات طابع عام

 385 0 146 239 0 مقدمة من شخص معنوي 

 6425 701 422 3037 2265 )موزعة حسب جنس المشتكي( 2019عدد الشكاوى المنظورة الفردية 

 4903 639 378 2115 1771 ذكر

 1522 62 44 922 494 انثى

 8465 712 820 4043 2890 )موزعة حسب طريقة تلقي الشكوى( 2019عدد الشكاوى المتلقاة 

 4190 291 327 3233 339 الحضور الشخصي

 782 179 102 134 367 البريد اإللكتروني

 579 27 120 167 265 الفاكس

 412 141 24 0 247 صندوق البريد العادي

 1164 18 125 6 1015 النظام المركزي الحكومي المحوسب

 123 0 24 93 6 التواصل االجتماعي واإلعالم الخاص بالدائرة مواقع

 1215 56 98 410 651 وسائل أخرى معتمدة

 1015 16 81 351 567 )موزعة حسب سبب رفض الشكوى( 2019عدد الشكاوى المرفوضة 
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 130 6 0 90 34 منظورة أمام القضاء

 51 0 0 43 8 متعلقة بنزاعات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين

 46 0 0 38 8 صدر فيها حكم قضائي قطعي

 14 0 0 8 6 متعلقة بالمساعدات اإلنسانية أو الهبات الداخلية او الخارجية )خارج نطاق التنمية االجتماعية(

 16 0 0 14 2 اإلجراء أو القرار مضى على صدورة أكثر من سنة

 115 0 14 14 87 العامة أو الوحدة أو القسمُرفضت سابقا أو اتخذ قرار سابق بشأنها من قبل اإلدارة 

 7 0 1 0 6 مجهولة المصدر

 138 6 13 9 110 نقص او عدم مصداقية المعلومات/ عدم كفاية األدلة/ المستندات

 198 0 19 8 171 عدم اإلختصاص

 103 2 16 3 82 شكاوى مكررة من ذات المشتكي

 197 2 18 124 53 غير مصنفة من المصدر
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 حسب الدائرة الحكومية وحالة القبول 2020:  عدد الشكاوى التي تلقتها الدوائر الحكومية ونسبتها خالل العام 3جدول 
      

 الدائرة الحكومية
عدد الشكاوى التي 

 تم قبولها خالل
 2020العام 

عدد الشكاوى التي 
تم رفضها خالل 

 2020العام 

عدد الشكاوى التي 
عليها إجراء لم يتم 

 2020خالل العام 

المجموع )عدد 
 الشكاوى 

التي تم تلقيها خالل 
 (2020العام 

نسبة الشكاوى التي تم 
 2020قبولها خالل العام 
 من المجموع

% 

 89 19808 193 1993 17622 المجموع الكلي

 88 16123 143 1721 14259 مجموع الوزارات

 89 2399 41 214 2144 مجموع المحافظات

 91 713 9 54 650 مجموع المؤسسات الحكومية غير الوزارية

 99 573 0 4 569 مجموع المؤسسات األمنية

 73 93 0 25 68 وزارة الداخلية

 54 667 18 287 362 وزارة التنمية االجتماعية

 90 10842 67 1058 9717 وزارة العمل

 7 14 11 2 1 وزارة العدل

 74 208 0 55 153 وزارة الصحة

 57 7 3 0 4 وزارة السياحة واآلثار

 55 86 0 39 47 وزارة الحكم المحلي

 73 268 2 70 196 وزارة التربية والتعليم 

 100 3109 0 13 3096 وزارة االقتصاد الوطني

 86 208 21 9 178 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 97 220 7 0 213 وزارة شؤون المراة 

 80 15 1 2 12 وزارة الزراعة

 80 84 1 16 67 وزارة النقل والمواصالت

 19 21 1 16 4 وزارة االشغال العامة

 27 11 4 4 3 وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 35 113 2 72 39 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 100 1 0 0 1 وزارة شؤون القدس

 !DIV/0# 0 0 0 0 وزارة الثقافة 

 80 55 0 11 44 وزارة المالية 

 67 12 0 4 8 وزارة الخارجية والمغتربين 

 52 89 5 38 46 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 99 71 0 1 70 محافظة القدس

 81 264 14 37 213 محافظة الخليل

 100 190 0 0 190 محافظة بيت لحم

 100 20 0 0 20 محافظة أريحا واالغوار

 71 78 20 3 55 رام هللا والبيرةمحافظة 

 81 404 0 77 327 محافظة نابلس

 100 126 0 0 126 محافظة سلفيت
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 96 429 0 18 411 محافظة قلقيلية

 95 592 0 27 565 محافظة طولكرم

 55 127 7 50 70 محافظة جنين

 99 98 0 1 97 محافظة طوباس واالغوار الشمالية

 100 6 0 0 6 الفلسطينيةهيئة تشجيع االستثمار 

 79 24 0 5 19 هيئة شؤون األسرى والمحررين

 100 55 0 0 55 سلطة المياه الفلسطينية

 90 10 0 1 9 سلطة األراضي

 54 13 4 2 7 الهيئة العامة للشؤون المدنية

 38 16 0 10 6 هيئة التقاعد الفلسطينية

 82 144 0 26 118 هيئة تسوية األراضي والمياه

 100 378 0 0 378 سلطة جودة البيئة

 70 43 3 10 30 ديوان الموظفين العام

 100 2 0 0 2 االدارة العامة للمعابر والحدود 

 100 4 0 0 4 هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 

 89 18 2 0 16 أسر الشهداء والجرحى 

 100 374 0 0 374 الشرطة

 100 32 0 0 32 جهاز األمن الوقائي

 100 8 0 0 8 الخدمات الطبية العسكرية

 100 14 0 0 14 جهاز االستخبارات العسكرية

 83 12 0 2 10 قوات االمن الوطني

 100 115 0 0 115 المخابرات العامة

 100 2 0 0 2 هيئة قضاء قوى االمن 

 88 16 0 2 14 االدارة المالية العسكرية 
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 حسب الدائرة الحكومية وحالة القبول 2019الشكاوى التي تلقتها الدوائر الحكومية ونسبتها خالل العام :  عدد 4جدول 
      

 الدائرة الحكومية
عدد الشكاوى التي 

 تم قبولها خالل
 2019العام 

عدد الشكاوى التي 
تم رفضها خالل 

 2019العام 

عدد الشكاوى التي 
لم يتم عليها إجراء 

 2019خالل العام 

المجموع )عدد 
 الشكاوى 

التي تم تلقيها خالل 
 (2019العام 

نسبة الشكاوى التي تم 
 2019قبولها خالل العام 
 من المجموع

% 

 87 8465 88 1015 7362 المجموع الكلي

 79 2890 43 567 2280 مجموع الوزارات

 90 4043 39 351 3653 مجموع المحافظات

 90 820 5 81 734 الحكومية غير الوزاريةمجموع المؤسسات 

 98 712 1 16 695 مجموع المؤسسات األمنية

 64 149 0 53 96 وزارة الداخلية

 88 686 17 68 601 وزارة التنمية االجتماعية

 61 54 1 20 33 وزارة العمل

 18 49 0 40 9 وزارة العدل

 71 255 0 74 181 وزارة الصحة

 82 11 0 2 9 وزارة السياحة واآلثار

 66 112 0 38 74 وزارة الحكم المحلي

 78 332 2 70 260 وزارة التربية و التعليم العالي

 99 390 1 4 385 وزارة االقتصاد الوطني

 97 371 4 8 359 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 75 8 0 2 6 وزارة شؤون المراة 

 55 20 3 6 11 وزارة الزراعة

 88 141 0 17 124 النقل والمواصالتوزارة 

 28 46 0 33 13 وزارة االشغال العامة

 22 9 0 7 2 وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 31 156 1 106 49 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 75 4 0 1 3 وزارة شؤون القدس

 100 3 0 0 3 وزارة الثقافة 

 87 60 2 6 52 وزارة المالية 

 29 34 12 12 10 وزارة الخارجية والمغتربين 

 !DIV/0# 0 0 0 0 وزارة االعالم 

 98 141 0 3 138 محافظة القدس

 94 753 0 42 711 محافظة الخليل

 99 420 0 3 417 محافظة بيت لحم

 100 3 0 0 3 محافظة أريحا واالغوار

 84 319 29 21 269 محافظة رام هللا والبيرة
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 76 491 0 119 372 محافظة نابلس

 88 170 0 20 150 محافظة سلفيت

 98 881 0 22 859 محافظة قلقيلية

 95 572 0 31 541 محافظة طولكرم

 50 200 10 90 100 محافظة جنين

 100 93 0 0 93 محافظة طوباس واالغوار الشمالية

 75 8 0 2 6 هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

 82 51 0 9 42 والمحررينهيئة شؤون األسرى 

 98 54 0 1 53 سلطة المياه الفلسطينية

 76 33 0 8 25 سلطة األراضي

 93 40 0 3 37 الهيئة العامة للشؤون المدنية

 0 1 0 1 0 هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

 28 29 5 16 8 هيئة التقاعد الفلسطينية

 0 2 0 2 0 ديوان الفتوى والتشريع

 85 160 0 24 136 األراضي والمياههيئة تسوية 

 100 3 0 0 3 المجلس األعلى للشباب والرياضة

 100 366 0 0 366 سلطة جودة البيئة

 58 36 0 15 21 ديوان الموظفين العام

 100 21 0 0 21 االدارة العامة للمعابر والحدود 

 100 16 0 0 16 هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 

 100 339 0 0 339 الشرطة

 100 95 0 0 95 جهاز األمن الوقائي

 100 12 0 0 12 الخدمات الطبية العسكرية

 100 53 0 0 53 جهاز االستخبارات العسكرية

 100 8 0 0 8 جهاز الضابطة الجمركية

 94 34 0 2 32 الدفاع المدني

 79 33 0 7 26 قوات االمن الوطني

 100 107 0 0 107 المخابرات العامة

 50 4 0 2 2 هيئة قضاء قوى االمن 

 78 27 1 5 21 االدارة المالية العسكرية 
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 ونسبتها حسب الدائرة الحكومية وطبيعة الجهة المشتكية 2020:  عدد الشكاوى المتلقاة خالل العام 5جدول 
                 

 الدائرة الحكومية

 طبيعة الجهة المشتكية )العدد(

 المجموع
 الكلي

 طبيعة الجهة المشتكية )النسبة من المجموع الكلي( %

 المجموع
 الكلي

 فرد
 جماعية

ذات 
 طابع
 عام

مقدمة 
من 

شخص 
 معنوي 

 غير مصنفة
 من المصدر

 فرد
 ذات طابع جماعية

 عام

مقدمة من 
شخص 

 معنوي 

 غير مصنفة
 من المصدر

مجموع  أنثى ذكر
مجموع  أنثى ذكر األفراد

 األفراد
 100 0.0 1.1 1.0 2.1 95.9 14.9 80.9 19808 0 208 189 411 19000 2949 16051 المجموع الكلي

 100 0.0 0.2 0.0 0.2 99.6 14.6 85.0 16123 0 27 5 39 16052 2362 13690 مجموع الوزارات

 100 0.0 5.5 6.5 14.3 73.7 19.3 54.4 2399 0 132 155 344 1768 462 1306 مجموع المحافظات

 100 0.0 6.9 4.1 3.9 85.1 9.7 75.4 713 0 49 29 28 607 69 538 ية غير الوزاريةمجموع المؤسسات الحكوم

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 9.8 90.2 573 0 0 0 0 573 56 517 مجموع المؤسسات األمنية

 100 0.0 0.0 0.0 1.1 98.9 12.9 86.0 93 0 0 0 1 92 12 80 وزارة الداخلية

 100 0.0 0.3 0.0 0.1 99.6 22.3 77.3 667 0 2 0 1 664 149 515 وزارة التنمية االجتماعية

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 15.0 85.0 10842 0 0 0 4 10838 1626 9212 وزارة العمل

 100 0.0 7.1 0.0 0.0 92.9 0.0 92.9 14 0 1 0 0 13 0 13 وزارة العدل

 100 0.0 9.6 1.0 2.9 86.5 20.7 65.8 208 0 20 2 6 180 43 137 وزارة الصحة

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 14.3 85.7 7 0 0 0 0 7 1 6 وزارة السياحة واآلثار

 100 0.0 1.2 0.0 8.1 90.7 5.8 84.9 86 0 1 0 7 78 5 73 وزارة الحكم المحلي

 100 0.0 0.0 0.0 2.6 97.4 40.3 57.1 268 0 0 0 7 261 108 153 وزارة التربية والتعليم 

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3.8 96.2 3109 0 0 0 0 3109 119 2990 وزارة االقتصاد الوطني

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 9.1 90.9 208 0 0 0 0 208 19 189 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 100 0.0 1.4 1.4 0.5 96.8 96.7 0.0 220 0 3 3 1 213 213 0 وزارة شؤون المراة 

 100 0.0 0.0 0.0 6.7 93.3 13.3 80.0 15 0 0 0 1 14 2 12 وزارة الزراعة

 100 0.0 0.0 0.0 3.6 96.4 16.7 79.7 84 0 0 0 3 81 14 67 وزارة النقل والمواصالت

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 14.3 85.7 21 0 0 0 0 21 3 18 وزارة االشغال العامة

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 18.2 81.8 11 0 0 0 0 11 2 9 وزارة األوقاف والشؤون الدينية
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 100 0.0 0.0 0.0 3.5 96.5 10.6 85.9 113 0 0 0 4 109 12 97 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 1 0 0 0 0 1 0 1 وزارة شؤون القدس

           0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الثقافة 

 100 0.0 0.0 0.0 1.8 98.2 20.0 78.2 55 0 0 0 1 54 11 43 وزارة المالية 

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 8.3 91.7 12 0 0 0 0 12 1 11 وزارة الخارجية والمغتربين 

 100 0.0 0.0 0.0 3.4 96.6 24.7 71.9 89 0 0 0 3 86 22 64 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 100 0.0 0.0 0.0 1.4 98.6 15.5 83.1 71 0 0 0 1 70 11 59 محافظة القدس

 100 0.0 1.1 2.7 1.9 94.3 11.7 82.6 264 0 3 7 5 249 31 218 محافظة الخليل

 100 0.0 10.0 9.5 11.1 69.5 11.6 57.8 190 0 19 18 21 132 22 110 محافظة بيت لحم

 100 0.0 10.0 5.0 10.0 75.0 10.0 65.0 20 0 2 1 2 15 2 13 محافظة أريحا واالغوار

 100 0.0 0.0 5.1 10.3 84.6 37.2 47.4 78 0 0 4 8 66 29 37 محافظة رام هللا والبيرة

 100 0.0 6.4 7.4 37.1 49.0 24.3 24.8 404 0 26 30 150 198 98 100 محافظة نابلس

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 20.6 79.4 126 0 0 0 0 126 26 100 محافظة سلفيت

 100 0.0 0.0 3.0 9.1 87.9 18.4 69.5 429 0 0 13 39 377 79 298 محافظة قلقيلية

 100 0.0 13.9 9.3 11.0 65.9 18.6 47.2 592 0 82 55 65 390 110 280 محافظة طولكرم

 100 0.0 0.0 21.3 29.9 48.8 15.7 33.1 127 0 0 27 38 62 20 42 محافظة جنين

 100 0.0 0.0 0.0 15.3 84.7 34.7 50.0 98 0 0 0 15 83 34 49 محافظة طوباس واالغوار الشمالية

 100 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0 6 0 0 0 0 0 االستثمار الفلسطينيةهيئة تشجيع 

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 24 0 0 0 0 24 0 24 هيئة شؤون األسرى والمحررين

 100 0.0 5.5 45.5 14.5 34.5 0.0 34.5 55 0 3 25 8 19 0 19 سلطة المياه الفلسطينية

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 20.0 80.0 10 0 0 0 0 10 2 8 سلطة األراضي

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23.1 76.9 13 0 0 0 0 13 3 10 الهيئة العامة للشؤون المدنية

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 18.8 81.2 16 0 0 0 0 16 3 13 هيئة التقاعد الفلسطينية

 100 0.0 0.0 0.0 7.6 92.4 11.8 80.6 144 0 0 0 11 133 17 116 هيئة تسوية األراضي والمياه

 100 0.0 6.3 0.5 2.1 91.0 8.5 82.6 378 0 24 2 8 344 32 312 سلطة جودة البيئة

 100 0.0 2.3 0.0 2.3 95.3 25.6 69.8 43 0 1 0 1 41 11 30 ديوان الموظفين العام

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 2 0 0 0 0 2 0 2 االدارة العامة للمعابر والحدود 
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هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية 
 100 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 4 0 0 2 0 2 0 2 الحرة 

 100 0.0 83.3 0.0 0.0 16.7 5.6 11.1 18 0 15 0 0 3 1 2 أسر الشهداء والجرحى 

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 10.4 89.6 374 0 0 0 0 374 39 335 الشرطة

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3.1 96.9 32 0 0 0 0 32 1 31 جهاز األمن الوقائي

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 25.0 75.0 8 0 0 0 0 8 2 6 الخدمات الطبية العسكرية

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 14.3 85.7 14 0 0 0 0 14 2 12 جهاز االستخبارات العسكرية

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 12 0 0 0 0 12 0 12 قوات االمن الوطني

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 7.0 93.0 115 0 0 0 0 115 8 107 المخابرات العامة

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 50.0 50.0 2 0 0 0 0 2 1 1 هيئة قضاء قوى االمن 

 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 18.8 81.2 16 0 0 0 0 16 3 13 االدارة المالية العسكرية 
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 حسب الدائرة الحكومية والجهة مقدمة الشكوى  2020الشكاوى المتلقاة خالل العام :  عدد 6جدول 
 

 الدائرة الحكومية

 الجهة مقدمة الشكوى 

 المجموع
 الكلي

الهيئة  فرد/جماعة
المستقلة 
لحقوق 
 اإلنسان

الهيئة 
اإلستشارية 

لتطوير 
المؤسسات 

غير 
 الحكومية

ديوان الرقابة 
المالية 
 واإلدارية

مكافحة هيئة 
 الفساد

منظمة 
 مجتمع مدني

غير مصنفة  قطاع خاص
 من المصدر

 19808 284 99 12 7 5 23 372 19006 المجموع الكلي

 16123 31 20 4 2 2 23 107 15934 مجموع الوزارات

 2399 253 39 7 4 1 0 63 2032 مجموع المحافظات

 713 0 35 1 1 2 0 16 658 مجموع المؤسسات الحكومية غير الوزارية

 573 0 5 0 0 0 0 186 382 مجموع المؤسسات األمنية

 93 0 1 0 0 0 0 24 68 وزارة الداخلية

 667 0 0 1 0 0 17 35 614 وزارة التنمية االجتماعية

 10842 0 2 0 0 0 3 0 10837 وزارة العمل

 14 0 0 0 0 0 0 0 14 وزارة العدل

 208 0 0 0 0 0 0 20 188 وزارة الصحة

 7 0 0 0 0 0 0 0 7 السياحة واآلثار وزارة

 86 0 5 0 0 0 0 11 70 وزارة الحكم المحلي

 268 17 1 1 2 2 2 11 232 وزارة التربية والتعليم 

 3109 0 0 0 0 0 0 0 3109 وزارة االقتصاد الوطني

 208 0 0 0 0 0 0 0 208 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 220 0 0 0 0 0 0 0 220 وزارة شؤون المراة 

 15 0 0 1 0 0 0 0 14 وزارة الزراعة

 84 0 4 0 0 0 1 0 79 وزارة النقل والمواصالت

 21 1 0 0 0 0 0 1 19 وزارة االشغال العامة

 11 1 1 0 0 0 0 0 9 وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 113 7 6 1 0 0 0 4 95 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 وزارة شؤون القدس

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الثقافة 

 55 3 0 0 0 0 0 0 52 وزارة المالية 

 12 0 0 0 0 0 0 0 12 وزارة الخارجية والمغتربين 

 89 2 0 0 0 0 0 1 86 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 71 0 0 0 0 0 0 0 71 محافظة القدس
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 264 0 4 2 2 1 0 4 251 محافظة الخليل

 190 0 19 3 2 0 0 0 166 محافظة بيت لحم

 20 0 3 0 0 0 0 0 17 محافظة أريحا واالغوار

 78 0 0 0 0 0 0 0 78 محافظة رام هللا والبيرة

 404 0 0 0 0 0 0 56 348 محافظة نابلس

 126 126 0 0 0 0 0 0 0 محافظة سلفيت

 429 0 0 0 0 0 0 2 427 محافظة قلقيلية

 592 0 13 2 0 0 0 1 576 طولكرممحافظة 

 127 127 0 0 0 0 0 0 0 محافظة جنين

 98 0 0 0 0 0 0 0 98 محافظة طوباس واالغوار الشمالية

 6 0 6 0 0 0 0 0 0 هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

 24 0 0 0 0 0 0 0 24 هيئة شؤون األسرى والمحررين

 55 0 2 0 0 0 0 0 53 سلطة المياه الفلسطينية

 10 0 0 0 0 0 0 0 10 سلطة األراضي

 13 0 0 0 0 0 0 0 13 الهيئة العامة للشؤون المدنية

 16 0 0 0 0 0 0 2 14 هيئة التقاعد الفلسطينية

 144 0 0 0 0 1 0 0 143 هيئة تسوية األراضي والمياه

 378 0 25 1 0 0 0 0 352 سلطة جودة البيئة

 43 0 0 0 1 0 0 0 42 ديوان الموظفين العام

 2 0 0 0 0 0 0 0 2 االدارة العامة للمعابر والحدود 

 4 0 2 0 0 0 0 0 2 هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 

 18 0 0 0 0 1 0 14 3 أسر الشهداء والجرحى 

 374 0 5 0 0 0 0 130 239 الشرطة

 32 0 0 0 0 0 0 32 0 جهاز األمن الوقائي

 8 0 0 0 0 0 0 0 8 العسكريةالخدمات الطبية 

 14 0 0 0 0 0 0 12 2 جهاز االستخبارات العسكرية

 12 0 0 0 0 0 0 0 12 قوات االمن الوطني

 115 0 0 0 0 0 0 12 103 المخابرات العامة

 2 0 0 0 0 0 0 0 2 هيئة قضاء قوى االمن 

 16 0 0 0 0 0 0 0 16 االدارة المالية العسكرية 
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 حسب الدائرة الحكومية ونظام الشكاوى  2020عدد الشكاوى المقبولة خالل العام   :7جدول 
 

 الدائرة الحكومية

 نظام الشكاوى 

 المجموع
 الكلي

بحق الدوائر 
 الحكومية

مقدمة من 
مؤسسات 
المجتمع 

المدني ومتعلقة 
 بأداء الحكومة

االمتناع عن 
تنفيذ االحكام 

القضائية 
النهائية الصارة 

الدوائر بحق 
 الحكومية

شكاوى اتخذ 
فيها قرار أو 
رفضت من 

 قبل الوحدة

مقدمة الى 
وزارة التنمية 
االجتماعية 

ضمن برنامج 
 المساعدات

شكاوى ذات 
 طابع عام

غير مصنفة 
 من المصدر

 17622 1977 461 360 29 76 174 14545 المجموع الكلي

 14259 490 30 228 0 3 57 13451 مجموع الوزارات

 2144 983 403 132 29 64 104 429 مجموع المحافظات

 650 442 19 0 0 0 1 188 مجموع المؤسسات الحكومية غير الوزارية

 569 62 9 0 0 9 12 477 مجموع المؤسسات األمنية

 68 8 0 0 0 0 0 60 وزارة الداخلية

 362 2 0 222 0 0 0 138 وزارة التنمية االجتماعية

 9717 2 0 0 0 0 3 9712 وزارة العمل

 1 0 0 0 0 0 0 1 وزارة العدل

 153 35 0 0 0 0 44 74 وزارة الصحة

 4 0 0 0 0 0 0 4 وزارة السياحة واآلثار

 47 1 1 0 0 1 1 43 وزارة الحكم المحلي

 196 8 1 0 0 0 2 185 وزارة التربية والتعليم 

 3096 8 1 0 0 0 0 3087 وزارة االقتصاد الوطني

 178 178 0 0 0 0 0 0 االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوزارة 

 213 201 3 6 0 0 0 3 وزارة شؤون المراة 

 12 1 1 0 0 0 0 10 وزارة الزراعة

 67 16 11 0 0 0 5 35 وزارة النقل والمواصالت

 4 3 0 0 0 0 1 0 وزارة االشغال العامة

 3 1 0 0 0 1 1 0 وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 39 3 3 0 0 1 0 32 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 1 0 0 0 0 0 0 1 وزارة شؤون القدس

 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الثقافة 

 44 0 0 0 0 0 0 44 وزارة المالية 

 8 2 2 0 0 0 0 4 وزارة الخارجية والمغتربين 

 46 21 7 0 0 0 0 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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 70 69 0 0 0 0 0 1 القدسمحافظة 

 213 8 5 13 11 53 19 104 محافظة الخليل

 190 0 33 66 0 2 0 89 محافظة بيت لحم

 20 0 3 0 0 0 0 17 محافظة أريحا واالغوار

 55 47 4 0 0 0 0 4 محافظة رام هللا والبيرة

 327 327 0 0 0 0 0 0 محافظة نابلس

 126 50 50 7 0 6 10 3 محافظة سلفيت

 411 394 13 0 0 0 0 4 محافظة قلقيلية

 565 0 255 16 18 3 75 198 محافظة طولكرم

 70 0 40 30 0 0 0 0 محافظة جنين

 97 88 0 0 0 0 0 9 محافظة طوباس واالغوار الشمالية

 6 0 0 0 0 0 0 6 هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

 19 0 0 0 0 0 0 19 هيئة شؤون األسرى والمحررين

 55 23 17 0 0 0 0 15 سلطة المياه الفلسطينية

 9 0 0 0 0 0 0 9 سلطة األراضي

 7 0 0 0 0 0 0 7 الهيئة العامة للشؤون المدنية

 6 3 0 0 0 0 0 3 هيئة التقاعد الفلسطينية

 118 19 0 0 0 0 0 99 هيئة تسوية األراضي والمياه

 378 375 2 0 0 0 1 0 سلطة جودة البيئة

 30 0 0 0 0 0 0 30 الموظفين العامديوان 

 2 2 0 0 0 0 0 0 االدارة العامة للمعابر والحدود 

 4 4 0 0 0 0 0 0 هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 

 16 16 0 0 0 0 0 0 أسر الشهداء والجرحى 

 374 0 0 0 0 0 0 374 الشرطة

 32 25 0 0 0 7 0 0 جهاز األمن الوقائي

 8 0 8 0 0 0 0 0 الخدمات الطبية العسكرية

 14 14 0 0 0 0 0 0 جهاز االستخبارات العسكرية

 10 9 1 0 0 0 0 0 قوات االمن الوطني

 115 0 0 0 0 0 12 103 المخابرات العامة

 2 2 0 0 0 0 0 0 هيئة قضاء قوى االمن 

 14 12 0 0 0 2 0 0 االدارة المالية العسكرية 
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 حسب الدائرة الحكومية وطريقة تلقي الشكوى  2020:  عدد الشكاوى المتلقاة خالل العام 8جدول 
 

 الدائرة الحكومية

 طريقة تلقي الشكوى 

الحضور  المجموع الكلي
 الشخصي

البريد 
 الفاكس اإللكتروني

صندوق 
 البريد العادي

النظام المركزي 
الحكومي 
 المحوسب

مواقع التواصل 
االجتماعي 
واإلعالم 

 الخاص بالدائرة

وسائل أخرى 
 معتمدة

 19808 4579 422 1749 211 588 9899 2360 المجموع الكلي

 16123 4026 166 1624 165 115 9804 223 مجموع الوزارات

 2399 358 61 10 8 282 27 1653 مجموع المحافظات

 713 180 71 89 6 29 40 298 مجموع المؤسسات الحكومية غير الوزارية

 573 15 124 26 32 162 28 186 المؤسسات األمنية مجموع

 93 0 0 73 17 0 0 3 وزارة الداخلية

 667 4 1 502 2 87 39 32 وزارة التنمية االجتماعية

 10842 775 0 422 0 0 9641 4 وزارة العمل

 14 0 0 14 0 0 0 0 وزارة العدل

 208 1 0 70 44 14 48 31 وزارة الصحة

 7 0 0 4 0 0 0 3 واآلثاروزارة السياحة 

 86 0 0 63 17 0 2 4 وزارة الحكم المحلي

 268 12 0 157 73 2 2 22 وزارة التربية والتعليم 

 3109 3037 0 14 0 0 0 58 وزارة االقتصاد الوطني

 208 167 15 6 1 10 4 5 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 220 25 150 2 0 0 5 38 وزارة شؤون المراة 

 15 0 0 5 0 1 8 1 وزارة الزراعة

 84 0 0 37 0 0 36 11 وزارة النقل والمواصالت

 21 1 0 17 0 0 0 3 وزارة االشغال العامة

 11 1 0 5 0 0 5 0 وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 113 1 0 96 8 1 0 7 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 1 0 0 0 1 0 0 0 وزارة شؤون القدس

 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الثقافة 

 55 0 0 54 0 0 0 1 وزارة المالية 

 12 0 0 1 0 0 11 0 وزارة الخارجية والمغتربين 

 89 2 0 82 2 0 3 0 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 71 0 0 0 0 3 1 67 محافظة القدس

 264 18 16 3 8 11 5 203 محافظة الخليل
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 190 0 23 0 0 56 0 111 محافظة بيت لحم

 20 3 1 1 0 2 0 13 محافظة أريحا واالغوار

 78 0 5 1 0 8 7 57 محافظة رام هللا والبيرة

 404 0 0 1 0 120 0 283 محافظة نابلس

 126 5 11 0 0 10 0 100 محافظة سلفيت

 429 0 0 0 0 0 0 429 محافظة قلقيلية

 592 332 5 3 0 51 3 198 محافظة طولكرم

 127 0 0 0 0 21 11 95 جنينمحافظة 

 98 0 0 1 0 0 0 97 محافظة طوباس واالغوار الشمالية

 6 0 0 0 0 6 0 0 هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

 24 0 9 0 0 0 0 15 هيئة شؤون األسرى والمحررين

 55 12 4 4 4 1 27 3 سلطة المياه الفلسطينية

 10 0 0 10 0 0 0 0 سلطة األراضي

 13 0 0 13 0 0 0 0 العامة للشؤون المدنيةالهيئة 

 16 2 0 14 0 0 0 0 هيئة التقاعد الفلسطينية

 144 0 1 32 0 6 6 99 هيئة تسوية األراضي والمياه

 378 166 56 6 0 14 5 131 سلطة جودة البيئة

 43 0 0 10 0 0 0 33 ديوان الموظفين العام

 2 0 1 0 0 0 0 1 االدارة العامة للمعابر والحدود 

 4 0 0 0 2 0 2 0 هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 

 18 0 0 0 0 2 0 16 أسر الشهداء والجرحى 

 374 0 124 10 0 137 28 75 الشرطة

 32 0 0 0 32 0 0 0 جهاز األمن الوقائي

 8 3 0 0 0 3 0 2 الخدمات الطبية العسكرية

 14 0 0 0 0 13 0 1 جهاز االستخبارات العسكرية

 12 0 0 0 0 0 0 12 قوات االمن الوطني

 115 12 0 0 0 8 0 95 المخابرات العامة

 2 0 0 0 0 1 0 1 هيئة قضاء قوى االمن 

 16 0 0 16 0 0 0 0 االدارة المالية العسكرية 
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 والمحافظةحسب الدائرة الحكومية  2020:  عدد الشكاوى المتلقاة خالل العام 9جدول 

 الدائرة الحكومية

 المحافظة

كلي
ع ال

مو
مج

ال
 

دس
الق

ليل 
الخ

حم 
ت ل

بي
 

ريحا
أ

وار 
ألغ

وا
 

 هللا
رام

 
بيرة

وال
لس 

ناب
يت 

سلف
يلية 

قلق
كرم 

طول
 

نين
ج

 

الية
شم

ر ال
غوا

واأل
س 

طوبا
لية 

شما
ت ال

فظا
محا

ع ال
مو

مج
 

غزة
ال 

شم
 

بلح غزة
ر ال

دي
س 

يون
خان

 

 رفح

بية
جنو

ت ال
فظا

محا
ع ال

مو
مج

 

ارج
خ

طين 
فلس

 

صدر
 الم

من
فة 

صن
ر م

غي
 

 19808 397 18 1145 111 237 118 502 177 18058 574 2041 2167 1007 604 3257 1893 495 1538 3763 909 المجموع الكلي

 16123 204 13 1081 111 221 112 470 167 14825 461 1822 1506 525 414 2705 1682 330 1289 3288 803 مجموع الوزارات

 2399 0 0 0 0 0 0 0 0 2209 98 127 592 429 126 404 0 98 190 264 71 مجموع المحافظات

مجموع المؤسسات الحكومية 
 غير الوزارية

18 120 31 29 112 98 51 44 57 68 9 637 6 27 5 16 0 54 5 17 713 

 573 176 0 10 0 0 1 5 4 387 6 24 12 9 13 50 99 38 28 91 17 مجموع المؤسسات األمنية

 93 2 2 68 2 8 3 36 19 21 0 3 2 0 0 2 4 1 1 8 0 وزارة الداخلية

 667 0 1 511 52 101 51 226 81 155 16 17 16 7 1 22 19 4 13 29 11 وزارة التنمية االجتماعية

 10842 2 0 235 32 48 28 91 36 10605 369 1190 1283 404 328 1866 1019 231 1008 2493 414 وزارة العمل

 14 0 0 4 0 2 0 2 0 10 0 2 1 0 0 1 1 1 1 3 0 وزارة العدل

 208 0 0 29 1 1 1 23 3 179 3 15 18 6 12 40 21 0 21 36 7 وزارة الصحة

 7 0 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 وزارة السياحة واآلثار

 86 0 0 8 2 2 1 3 0 78 1 14 11 6 3 8 14 1 2 11 7 وزارة الحكم المحلي

 268 17 1 51 5 24 8 13 1 199 6 32 12 8 7 21 28 2 10 59 14 وزارة التربية والتعليم 

 3109 0 0 3 0 3 0 0 0 3106 61 508 121 87 47 679 434 88 205 564 312 وزارة االقتصاد الوطني

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعلومات

10 42 3 2 64 25 14 3 18 18 2 201 1 2 2 0 2 7 0 0 208 

 220 167 3 1 0 0 0 1 0 49 1 0 1 2 0 10 18 0 2 3 12 وزارة شؤون المراة 

 15 0 0 8 1 0 0 4 3 7 0 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 وزارة الزراعة

 84 0 1 3 0 1 0 2 0 80 2 7 8 0 1 8 27 0 6 15 6 وزارة النقل والمواصالت

 21 1 0 19 1 5 1 10 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 وزارة االشغال العامة
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 11 0 0 6 2 1 0 3 0 5 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 113 7 1 47 3 9 5 21 9 58 0 6 6 2 1 5 14 0 8 10 6 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 وزارة شؤون القدس

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الثقافة 

 55 2 0 34 2 5 7 14 6 19 0 2 1 0 0 8 2 0 3 3 0 وزارة المالية 

 12 0 2 5 2 0 0 3 0 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 وزارة الخارجية والمغتربين 

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي 

3 8 3 0 9 7 0 0 4 6 0 40 6 15 5 11 4 41 2 6 89 

 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 محافظة القدس

 264 0 0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 0 محافظة الخليل

 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 محافظة بيت لحم

 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 محافظة أريحا واالغوار

 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 محافظة رام هللا والبيرة

 404 0 0 0 0 0 0 0 0 404 0 0 0 0 0 404 0 0 0 0 0 محافظة نابلس

 126 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 محافظة سلفيت

 429 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0 0 0 429 0 0 0 0 0 0 0 محافظة قلقيلية

 592 0 0 0 0 0 0 0 0 592 0 0 592 0 0 0 0 0 0 0 0 محافظة طولكرم

 127 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محافظة جنين

محافظة طوباس واالغوار 
 الشمالية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 98 

هيئة تشجيع االستثمار 
 الفلسطينية

0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

 24 0 0 6 0 2 2 2 0 18 0 3 0 1 1 3 3 1 1 3 2 هيئة شؤون األسرى والمحررين

 55 0 0 1 0 1 0 0 0 54 0 2 3 1 1 4 6 0 8 26 3 سلطة المياه الفلسطينية

 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 1 0 0 1 1 2 0 1 1 سلطة األراضي

 13 0 0 11 0 0 0 10 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 الهيئة العامة للشؤون المدنية

 16 0 2 13 0 8 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هيئة التقاعد الفلسطينية

 144 0 3 0 0 0 0 0 0 141 0 3 19 13 15 12 61 0 4 11 3 هيئة تسوية األراضي والمياه
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 378 0 0 0 0 0 0 0 0 378 9 51 27 27 34 75 34 24 17 72 8 سلطة جودة البيئة

 43 17 0 10 0 2 1 6 1 16 0 2 5 0 0 1 3 0 1 4 0 ديوان الموظفين العام

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 االدارة العامة للمعابر والحدود 

هيئة المدن الصناعية والمناطق 
 الصناعية الحرة 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

 18 0 0 13 0 3 0 7 3 5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 أسر الشهداء والجرحى 

 374 176 0 0 0 0 0 0 0 198 4 16 7 4 5 36 45 11 10 46 14 الشرطة

 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 2 2 2 5 0 8 1 1 10 1 جهاز األمن الوقائي

 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 الخدمات الطبية العسكرية

 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 1 3 0 1 7 1 جهاز االستخبارات العسكرية

 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 قوات االمن الوطني

 115 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 2 3 2 1 9 30 26 15 26 1 المخابرات العامة

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 هيئة قضاء قوى االمن 

 16 0 0 10 0 0 1 5 4 6 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 االدارة المالية العسكرية 
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  2020:  عدد الشكاوى المنظورة والتي لم يتم عليها إجراء ونسبتها خالل العام 10جدول 
 حسب الدائرة الحكومية وحالة المعالجة والترحيل

 الدائرة الحكومية
عدد الشكاوى التي تم 

 معالجتها خالل
 2020العام 

عدد الشكاوى التي تم 
 للعامترحيلها 

 2021عام 

 المجموع 
 )عدد الشكاوى 

المنظورة والتي لم يتم عليها إجراء خالل 
 (2020العام 

نسبة الشكاوى التي تم معالجتها من 
 المجموع

% 

 96 18463 761 17702 المجموع الكلي

 98 14702 353 14349 مجموع الوزارات

 87 2494 333 2161 مجموع المحافظات

 91 689 64 625 المؤسسات الحكومية غير الوزاريةمجموع 

 98 578 11 567 مجموع المؤسسات األمنية

 94 68 4 64 وزارة الداخلية

 75 574 144 430 وزارة التنمية االجتماعية

 99 9785 73 9712 وزارة العمل

 0 15 15 0 وزارة العدل

 96 166 6 160 وزارة الصحة

 38 8 5 3 وزارة السياحة واآلثار

 91 53 5 48 وزارة الحكم المحلي

 93 205 14 191 وزارة التربية والتعليم 

 100 3096 0 3096 وزارة االقتصاد الوطني

 89 205 23 182 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 90 220 21 199 وزارة شؤون المراة 

 55 22 10 12 وزارة الزراعة

 94 94 6 88 وزارة النقل والمواصالت

 88 17 2 15 وزارة االشغال العامة

 40 10 6 4 وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 81 53 10 43 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 100 1 0 1 وزارة شؤون القدس

 100 1 0 1 وزارة الثقافة 

 93 45 3 42 وزارة المالية 

 92 13 1 12 وزارة الخارجية والمغتربين 

 90 51 5 46 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 44 158 89 69 محافظة القدس

 88 244 30 214 محافظة الخليل

 100 190 0 190 محافظة بيت لحم

 100 20 0 20 محافظة أريحا واالغوار

 73 75 20 55 محافظة رام هللا والبيرة
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 76 327 77 250 محافظة نابلس

 84 156 25 131 محافظة سلفيت

 90 472 49 423 محافظة قلقيلية

 97 575 17 558 محافظة طولكرم

 94 177 10 167 محافظة جنين

 84 100 16 84 محافظة طوباس واالغوار الشمالية

 100 6 0 6 هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

 100 19 0 19 هيئة شؤون األسرى والمحررين

 54 68 31 37 سلطة المياه الفلسطينية

 70 10 3 7 سلطة األراضي

 60 15 6 9 الهيئة العامة للشؤون المدنية

 100 7 0 7 هيئة التقاعد الفلسطينية

 86 129 18 111 هيئة تسوية األراضي والمياه

 100 378 0 378 سلطة جودة البيئة

 88 33 4 29 ديوان الموظفين العام

 100 2 0 2 االدارة العامة للمعابر والحدود 

 100 4 0 4 هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 

 89 18 2 16 أسر الشهداء والجرحى 

 99 374 3 371 الشرطة

 100 32 0 32 جهاز األمن الوقائي

 100 8 0 8 الخدمات الطبية العسكرية

 100 14 0 14 جهاز االستخبارات العسكرية

 100 11 0 11 قوات االمن الوطني

 100 115 0 115 العامة المخابرات

 100 2 0 2 هيئة قضاء قوى االمن 

 64 22 8 14 االدارة المالية العسكرية 
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 حسب الدائرة الحكومية وحالة القبول والترحيل 2020:  عدد الشكاوى المنظورة خالل العام 11جدول 

 المؤسسة الحكومية
عدد الشكاوى التي تم قبولها خالل العام 

2020 
الشكاوى المرحلة المقبولة من العام عدد 

2019 

 المجموع 
 )عدد الشكاوى 
 (2020المنظورة خالل العام 

 18263 641 17622 المجموع الكلي

 14557 298 14259 مجموع الوزارات

 2450 306 2144 مجموع المحافظات

 678 28 650 مجموع المؤسسات الحكومية غير الوزارية

 578 9 569 األمنيةمجموع المؤسسات 

 68 0 68 وزارة الداخلية

 556 194 362 وزارة التنمية االجتماعية

 9718 1 9717 وزارة العمل

 4 3 1 وزارة العدل

 166 13 153 وزارة الصحة

 5 1 4 وزارة السياحة واآلثار

 53 6 47 وزارة الحكم المحلي

 203 7 196 وزارة التربية والتعليم 

 3096 0 3096 الوطنيوزارة االقتصاد 

 184 6 178 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 213 0 213 وزارة شؤون المراة 

 19 7 12 وزارة الزراعة

 93 26 67 وزارة النقل والمواصالت

 16 12 4 وزارة االشغال العامة

 6 3 3 وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 51 12 39 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 1 0 1 وزارة شؤون القدس

 1 1 0 وزارة الثقافة 

 45 1 44 وزارة المالية 

 13 5 8 وزارة الخارجية والمغتربين 

 46 0 46 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 158 88 70 محافظة القدس

 227 14 213 محافظة الخليل

 190 0 190 محافظة بيت لحم

 20 0 20 محافظة أريحا واالغوار

 55 0 55 محافظة رام هللا والبيرة

 327 0 327 محافظة نابلس
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 156 30 126 محافظة سلفيت

 472 61 411 محافظة قلقيلية

 575 10 565 محافظة طولكرم

 170 100 70 محافظة جنين

 100 3 97 محافظة طوباس واالغوار الشمالية

 6 0 6 هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

 19 0 19 األسرى والمحررينهيئة شؤون 

 68 13 55 سلطة المياه الفلسطينية

 10 1 9 سلطة األراضي

 9 2 7 الهيئة العامة للشؤون المدنية

 7 1 6 هيئة التقاعد الفلسطينية

 129 11 118 هيئة تسوية األراضي والمياه

 378 0 378 سلطة جودة البيئة

 30 0 30 ديوان الموظفين العام

 2 0 2 االدارة العامة للمعابر والحدود 

 4 0 4 هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 

 16 0 16 أسر الشهداء والجرحى 

 374 0 374 الشرطة

 32 0 32 جهاز األمن الوقائي

 8 0 8 الخدمات الطبية العسكرية

 14 0 14 جهاز االستخبارات العسكرية

 11 1 10 قوات االمن الوطني

 115 0 115 المخابرات العامة

 2 0 2 هيئة قضاء قوى االمن 

 22 8 14 االدارة المالية العسكرية 
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 حسب الدائرة الحكومية وسبب إغالق الشكوى  2020:  عدد الشكاوى المعالجة خالل العام 12جدول 

 الدائرة الحكومية

 سبب إغالق الشكوى 

وصول الرد  المجموع الكلي
 المشتكيالى 

 طلب المشتكي
 إغالق الشكوى 

توقيع إتفاق 
 ودي

عدم تقديم 
المشتكي 
للوثائق 
 المطلوبة

 شكوى كيدية
حاالت أخرى 

لم ترد في 
 النظام

غير مصنفة 
 من المصدر

 17702 302 3380 80 101 312 44 13483 المجموع الكلي

 14349 4 3148 17 19 3 10 11148 مجموع الوزارات

 2161 298 58 58 79 304 30 1334 مجموع المحافظات

 625 0 160 5 3 4 3 450 مجموع المؤسسات الحكومية غير الوزارية

 567 0 14 0 0 1 1 551 مجموع المؤسسات األمنية

 64 0 0 0 0 0 2 62 وزارة الداخلية

 430 0 5 1 0 0 0 424 وزارة التنمية االجتماعية

 9712 0 0 0 1 0 0 9711 وزارة العمل

 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة العدل

 160 0 36 0 0 0 1 123 وزارة الصحة

 3 0 0 0 0 0 0 3 وزارة السياحة واآلثار

 48 0 1 0 2 0 0 45 وزارة الحكم المحلي

 191 0 0 0 0 0 1 190 وزارة التربية والتعليم 

 3096 0 3081 14 0 1 0 0 وزارة االقتصاد الوطني

 182 4 0 0 1 0 0 177 وتكنولوجيا المعلوماتوزارة االتصاالت 

 199 0 0 0 5 0 1 193 وزارة شؤون المراة 

 12 0 3 0 1 0 1 7 وزارة الزراعة

 88 0 1 0 4 2 3 78 وزارة النقل والمواصالت

 15 0 12 0 1 0 0 2 وزارة االشغال العامة

 4 0 0 1 1 0 0 2 وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 43 0 0 0 2 0 1 40 لمجلس الوزراء األمانة العامة

 1 0 0 0 0 0 0 1 وزارة شؤون القدس

 1 0 0 0 0 0 0 1 وزارة الثقافة 

 42 0 0 1 0 0 0 41 وزارة المالية 

 12 0 6 0 1 0 0 5 وزارة الخارجية والمغتربين 

 46 0 3 0 0 0 0 43 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 69 0 0 5 5 1 0 58 محافظة القدس

 214 0 23 44 47 59 17 24 محافظة الخليل

 190 0 0 5 2 14 3 166 محافظة بيت لحم

 20 0 0 0 0 4 2 14 محافظة أريحا واالغوار



115 
 

 55 0 3 0 2 14 0 36 محافظة رام هللا والبيرة

 250 0 28 0 20 13 8 181 محافظة نابلس

 131 131 0 0 0 0 0 0 محافظة سلفيت

 423 0 4 0 0 30 0 389 محافظة قلقيلية

 558 0 0 4 3 169 0 382 محافظة طولكرم

 167 167 0 0 0 0 0 0 محافظة جنين

 84 0 0 0 0 0 0 84 محافظة طوباس واالغوار الشمالية

 6 0 0 0 0 0 0 6 هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

 19 0 0 0 0 0 0 19 هيئة شؤون األسرى والمحررين

 37 0 4 1 0 2 0 30 الفلسطينيةسلطة المياه 

 7 0 0 0 0 0 0 7 سلطة األراضي

 9 0 0 0 0 0 0 9 الهيئة العامة للشؤون المدنية

 7 0 3 0 0 0 0 4 هيئة التقاعد الفلسطينية

 111 0 0 0 0 0 3 108 هيئة تسوية األراضي والمياه

 378 0 151 4 2 0 0 221 سلطة جودة البيئة

 29 0 0 0 0 0 0 29 ديوان الموظفين العام

 2 0 0 0 1 0 0 1 االدارة العامة للمعابر والحدود 

 4 0 2 0 0 2 0 0 هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 

 16 0 0 0 0 0 0 16 أسر الشهداء والجرحى 

 371 0 0 0 0 0 0 371 الشرطة

 32 0 0 0 0 0 0 32 جهاز األمن الوقائي

 8 0 0 0 0 0 0 8 العسكريةالخدمات الطبية 

 14 0 0 0 0 0 0 14 جهاز االستخبارات العسكرية

 11 0 0 0 0 1 1 9 قوات االمن الوطني

 115 0 0 0 0 0 0 115 المخابرات العامة

 2 0 0 0 0 0 0 2 هيئة قضاء قوى االمن 

 14 0 14 0 0 0 0 0 االدارة المالية العسكرية 
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 حسب الدائرة الحكومية وسبب رفض الشكوى  2020الشكاوى المرفوضة خالل العام  :  عدد13جدول 

 الدائرة الحكومية

 سبب رفض الشكوى 

 المجموع
منظورة أمام  الكلي

 القضاء

متعلقة 
بنزاعات بين 

أشخاص 
طبيعيين أو 

 معنويين

صدر فيها 
حكم قضائي 

 قطعي

متعلقة بالمساعدات 
اإلنسانية أو الهبات 

الخارجية الداخلية او 
)خارج نطاق التنمية 

 االجتماعية(

اإلجراء أو 
القرار مضى 
على صدورة 
 أكثر من سنة

ُرفضت سابقا أو اتخذ 
قرار سابق بشأنها من 
قبل اإلدارة العامة أو 

 الوحدة أو القسم

مجهولة 
 المصدر

غير مدعمة 
 بمعززات

ال تعتبر 
شكوى 
حسب 
 النظام

مكررة من 
ذات 

 المشتكي

غير 
مصنفة من 

 صدرالم

 1993 94 265 228 232 15 24 12 973 24 49 77 المجموع الكلي

 1721 78 251 186 213 10 8 2 952 3 10 8 مجموع الوزارات

 214 1 5 27 14 5 5 10 21 21 39 66 مجموع المحافظات

 54 15 9 15 3 0 10 0 0 0 0 2 مجموع المؤسسات الحكومية غير الوزارية

 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 مجموع المؤسسات األمنية

 25 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 1 وزارة الداخلية

 287 1 58 20 155 2 1 0 50 0 0 0 وزارة التنمية االجتماعية

 1058 0 91 73 0 0 0 0 894 0 0 0 وزارة العمل

 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة العدل

 55 35 9 0 3 6 0 0 0 0 1 1 وزارة الصحة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السياحة واآلثاروزارة 

 39 3 10 4 13 0 2 0 0 2 5 0 وزارة الحكم المحلي

 70 0 27 20 21 0 1 0 0 0 0 1 وزارة التربية والتعليم 

 13 0 0 5 3 0 0 0 2 0 3 0 وزارة االقتصاد الوطني

 9 0 0 5 0 0 0 1 2 0 0 1 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شؤون المراة  وزارة

 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الزراعة

 16 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة النقل والمواصالت

 16 0 0 8 3 0 3 0 1 0 1 0 وزارة االشغال العامة
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 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 72 9 35 11 7 1 1 1 3 1 0 3 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة شؤون القدس

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الثقافة 

 11 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 وزارة المالية 

 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الخارجية والمغتربين 

 38 13 1 18 5 1 0 0 0 0 0 0 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 محافظة القدس

 37 0 3 2 6 4 0 0 9 3 0 10 محافظة الخليل

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محافظة بيت لحم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محافظة أريحا واالغوار

 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 محافظة رام هللا والبيرة

 77 0 0 22 5 0 0 1 12 0 19 18 محافظة نابلس

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محافظة سلفيت

 18 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10 محافظة قلقيلية

 27 0 2 1 3 1 0 1 0 1 7 11 محافظة طولكرم

 50 0 0 0 0 0 3 8 0 9 13 17 محافظة جنين

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 محافظة طوباس واالغوار الشمالية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الفلسطينيةهيئة تشجيع االستثمار 

 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 هيئة شؤون األسرى والمحررين

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلطة المياه الفلسطينية

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 سلطة األراضي

 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الهيئة العامة للشؤون المدنية

 10 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 هيئة التقاعد الفلسطينية

 26 12 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 هيئة تسوية األراضي والمياه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلطة جودة البيئة

 10 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 1 ديوان الموظفين العام

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االدارة العامة للمعابر والحدود 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أسر الشهداء والجرحى 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الشرطة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جهاز األمن الوقائي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الخدمات الطبية العسكرية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االستخبارات العسكريةجهاز 

 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 قوات االمن الوطني

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المخابرات العامة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هيئة قضاء قوى االمن 

 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 االدارة المالية العسكرية 
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 حسب الدائرة الحكومية ونوع الشكوى المتعثرة 2020الشكاوى المتعثرة خالل العام :  عدد 14جدول 

 الدائرة الحكومية

 نوع الشكوى المتعثرة

 المجموع الكلي
صادرة بحق الدوائر 

 الحكومية
االمتناع عن تنفيذ االحكام 

القضائية الصارة بحق 
 الدوائر الحكومية

مقدمة من مؤسسات 
 المجتمع المدني ومتعلقة

 بأداء الحكومة

مقدمة الى وزارة التنمية  شكاوى ذات طابع عام
االجتماعية ضمن برنامج 

 المساعدات
 غير مصنفة من المصدر

 148 113 4 7 0 2 22 المجموع الكلي

 42 21 0 1 0 2 18 مجموع الوزارات

 102 92 4 6 0 0 0 مجموع المحافظات

 4 0 0 0 0 0 4 مجموع المؤسسات الحكومية غير الوزارية

 0 0 0 0 0 0 0 مجموع المؤسسات األمنية

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الداخلية

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة التنمية االجتماعية

 11 0 0 0 0 0 11 وزارة العمل

 5 0 0 1 0 2 2 وزارة العدل

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الصحة

 5 0 0 0 0 0 5 وزارة السياحة واآلثار

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الحكم المحلي

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة التربية والتعليم 

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة االقتصاد الوطني

 21 21 0 0 0 0 0 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة شؤون المراة 

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الزراعة

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة النقل والمواصالت

 0 0 0 0 0 0 0 االشغال العامةوزارة 

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة األوقاف والشؤون الدينية

 0 0 0 0 0 0 0 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة شؤون القدس
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 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الثقافة 

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة المالية 

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الخارجية والمغتربين 

 0 0 0 0 0 0 0 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 89 89 0 0 0 0 0 محافظة القدس

 0 0 0 0 0 0 0 محافظة الخليل

 0 0 0 0 0 0 0 محافظة بيت لحم

 0 0 0 0 0 0 0 محافظة أريحا واالغوار

 13 3 4 6 0 0 0 محافظة رام هللا والبيرة

 0 0 0 0 0 0 0 محافظة نابلس

 0 0 0 0 0 0 0 سلفيتمحافظة 

 0 0 0 0 0 0 0 محافظة قلقيلية

 0 0 0 0 0 0 0 محافظة طولكرم

 0 0 0 0 0 0 0 محافظة جنين

 0 0 0 0 0 0 0 محافظة طوباس واالغوار الشمالية

 0 0 0 0 0 0 0 هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

 0 0 0 0 0 0 0 هيئة شؤون األسرى والمحررين

 0 0 0 0 0 0 0 الفلسطينيةسلطة المياه 

 3 0 0 0 0 0 3 سلطة األراضي

 0 0 0 0 0 0 0 الهيئة العامة للشؤون المدنية

 0 0 0 0 0 0 0 هيئة التقاعد الفلسطينية

 0 0 0 0 0 0 0 هيئة تسوية األراضي والمياه

 0 0 0 0 0 0 0 سلطة جودة البيئة

 1 0 0 0 0 0 1 ديوان الموظفين العام

 0 0 0 0 0 0 0 االدارة العامة للمعابر والحدود 

 0 0 0 0 0 0 0 هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة 

 0 0 0 0 0 0 0 أسر الشهداء والجرحى 

 0 0 0 0 0 0 0 الشرطة
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 0 0 0 0 0 0 0 جهاز األمن الوقائي

 0 0 0 0 0 0 0 الخدمات الطبية العسكرية

 0 0 0 0 0 0 0 العسكريةجهاز االستخبارات 

 0 0 0 0 0 0 0 قوات االمن الوطني

 0 0 0 0 0 0 0 المخابرات العامة

 0 0 0 0 0 0 0 هيئة قضاء قوى االمن 

 0 0 0 0 0 0 0 االدارة المالية العسكرية 
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 حسب موضوع الشكوى  2020أقسام المحافظات خالل العام  :  عدد الشكاوى المنظورة وعدد الشكاوى التي تم معالجتها في15جدول 
 )خاص بالمحافظات(

 عدد الشكاوى المنظورة خالل موضوع الشكوى 
 2020العام 

 عدد الشكاوى التي تم معالجتها خالل
 2020العام 

 12 13 سوء تعامل الموظفين/ات

 44 44 خدمة الدائرة الحكومية

 29 31 الحكومية خدمة قطاع أهلي يخضع للدائرة

 8 8 حقوق مالية على الدائرة الحكومية

 13 13 حقوق مالية خاصة بقطاع خاص يخضع للدائرة الحكومية

 83 100 عدم تنفيذ قرارات محاكم

 144 165 انتهاكات للحياة والسالمة الجسدية والنفسية

 4 5 تمييز مخالف للقانون االساسي

 52 57 مس حرمة الحياة الخاصة

 31 33 الحق في تقلد الوظائف العامة

 225 230 السالمة العامة/حماية المستهلك/ البيئة

 35 36 مس بالحريات العامة

 39 41 احتجاز غير قانوني

 45 46 الصحة والحق بالعالج

 137 154 الهيئات المحلية

 347 374 االعتداء على ممتلكات خاصة أو عامة

 530 576 الطابع العامالسلم االهلي/ الشكاوى ذات 

 383 524 غير مصنفة

 2161 2450 المجموع

 
 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

 :  عدد الشكاوى المنظورة وعدد الشكاوى التي تم معالجتها في المؤسسات األمنية 16جدول 
 حسب موضوع الشكوى  2020خالل العام 

 عدد الشكاوى المنظورة خالل موضوع الشكوى 
 2020العام 

 معالجتها خاللعدد الشكاوى التي تم 
 2020العام 

 187 187 مسلكيات خاطئة ألفراد األجهزة األمنية

 42 42 التقصير في أداء الخدمة

 0 0 خدمة قطاع أهلي يخضع للدائرة الحكومية

 43 43 حقوق مالية على الهيئة الحكومية

 9 9 عدم تنفيذ قرارات محاكم

 25 25 والنفسيةانتهاكات للحياة والسالمة الجسدية 

 0 0 تمييز مخالف للقانون االساسي

 0 0 مس حرمة الحياة الخاصة

 0 0 الحق في تقلد الوظائف العامة

 0 0 شكاوى تتعلق بحماية المستهلك

 0 0 مس بالحريات العامة

 7 7 احتجاز غير قانوني

 0 0 الصحة والحق بالعالج

 0 0 حماية البيئة

 0 0 خاصة أو عامةاالعتداء على ممتلكات 

 0 0 السرقة

 0 0 استغالل وظيفي

 0 0 رشوة

 254 265 غير مصنفة

 567 578 المجموع
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 حسب موضوع الشكوى  2020:  عدد الشكاوى المنظورة والمعالجة في الدوائر الحكومية خارج نطاق نظام الشكاوى 17جدول 
 

 
رمز 
 الدائرة

 الحكومية

 موضوع الشكوى  الدائرة الحكومية 
عدد الشكاوى المنظورة 

 خالل
 2020العام 

عدد الشكاوى التي 
 تم

معالجتها خالل العام 
2020 

 وزارة التربية والتعليم  108

 11 12 تظلمات على نقل الموظفين / داخلي / خارجي 

 9 10 تظلمات تتعلق بحقوق ادارية للموظفين 

 2 3 تظلمات تتعلق بحقوق مالية 

 0 1 تظلمات على قرارات ادارية وانضباطية بحق الموظفين 

 22 26 المجموع

 محافظة القدس 201
 39 98 ملفات وشكاوى ذات طابع خاص وسري )عقارات واراضي(

 39 98 المجموع

 محافظة بيت لحم 203

 126 126 مساعدات وحاالت اجتماعية خاصة في ظل جائحة كورونا 

 172 172 بالتنمية والرقي بالمحافظة متابعة قضايا تتعلق

 303 303 متابعة قضايا ذات طابع امني ومسوحات امنية

 601 601 المجموع

 محافظة أريحا واالغوار 204
 30 34 خالف على قطعة ارض

 25 29 خالف مالي

 19 20 خالف حقوقي
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 10 10 شكاوى بلديات ومجالس قروية على مواطنين

 14 15 امالك الغير اعتداء على

 7 7 شكاوى المديريات الحكومية على مواطنين

 5 5 شكاوى االجهزة االمنية على مواطنين

 110 120 المجموع

 محافظة رام هللا والبيرة 205

 1 5 خالفات بين االزواج / قروض وكفاالت بنكية 

 1 3 حسابات مالية وشركات 

 3 3 اشهار اسالم

 2 2 عضد ولي

 2 2 اخالء مأجور والتزام بدفع اجرة

 0 3 خالفات فردية / نزاع على حدود ارض

 0 4 شيكات مرتجعة

 9 22 المجموع

 محافظة قلقيلية 208
 17 17 عدم تنفيذ قرارات محاكم

 4 4 احتجاز غير قانوني 

 21 21 المجموع

 محافظة طولكرم 209
 11 12 غصب عقار ووضع اليد

 74 77 قضايا جزائية )ضرب، إيذاء، قتل(

 91 94 خالفات مالية بين افراد
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 12 13 نصب واحتيال

 22 24 ازعاج ومضايقات واستفزاز

 16 17 خالفات ارثية

 72 73 ابتزاز وتهديد

 50 56 خالفات عائلية

 37 37 شكاوى تتعلق باجراءات حالة الطوارئ 

 18 19 والمسكراتتعاطي المخدرات 

 403 422 المجموع

 محافظة جنين 210

 29 29 الحصول على ارث احد الورثة يحمل الهوية االسرائيلية 

 80 200 منازعات فردية

 20 50 منازعات فردية مطالبة مالية 

 40 90 عدم تنفيذ قرارات محاكم

 20 20 خدمات كتبة االستدعاء

 100 100 متابعات مع االجهزة االمنية 

 90 101 متابعة قضايا مع المحكمة الشرعية: نفقة حضانة مشاهدة

 25 25 متابعة قضايا مع دائرة تسجيل االراضي

 30 30 متابعة قضايا مع دائرة المساحة واالراضي

 40 60 متابعة قضايا مع دائرة التنفيذ في المحاكم المدنية

 85 116 متابعة قضايا البلديات على المواطنين
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 559 821 المجموع

 محافظة طوباس واالغوار الشمالية 211

 9 9 مطالبة مالية

 15 15 نزاعات اسرية

 8 8 نزاع على الملكية الخاصة

 11 11 النزاعات بين االشخاص الطبيعيين 

 43 43 المجموع

 الشرطة 401
 86 86 الشرطةتظلمات عناصر 

 86 86 المجموع

 قوات االمن الوطني 405
 1 10 حقوق مالية

 1 10 المجموع

 1894 2270 المجموع الكلي
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 حسب نوع الخدمة المقدمة من الدائرة الحكومية 2020:  عدد الشكاوى المنظورة والمعالجة في الوزارات خالل العام 18جدول 

 رمز
 رمز الدائرة الدائرة

 الخدمة الخدمة
عدد الشكاوى 
 المنظورة خالل

 2020العام 

عدد الشكاوى التي 
تم معالجتها خالل 

 2020العام 

 وزارة الداخلية 101

J002 2 2 سوء تعامل الموظفين 
J010 2 2 حسن سلوك للسفارات األجنبية 
J011 2 2 اصدار هوية أولى 
J015 1 1 إصدار هوية جمع شمل خارجي 
J040 3 3 اصدار جواز سفر ألول مره 
J041 )6 6 تجديد جواز سفر ) ساري المفعول 
J042 27 31 إصدار جواز سفر بدل منتهي 
J043 3 3 إصدار جواز سفر بدل تالف 
J044 4 4 إصدار جواز سفر بدل فاقد 
J052 12 12 طلب شهادة حسن سيرة وسلوك 
J053  1 1 اجراء تعديالت على النظام األساسي للجمعية /التحاد أو اتحاد عام 
J054 1 1 حل الجمعية الطوعي 
J990 64 68 المجموع 

 J001 وزارة التنمية االجتماعية 102
خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع 

 الشراف دائرة حكومية 
1 0 
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J013  1 1 األطفال من العنف واإلساءة واالستغالل واإلهمال وسوء المعاملة.حماية 

J018 1 1 التأهيل االجتماعي والمهني للشباب والفتيات 
J020 1 1 ترخيص دور الحضانات 
J023 1 1 حماية ورعاية االطفال في خالف مع القانون/ االطفال االحداث 
J024  3 3 ذوي االعاقةخدمة اإلعفاء الجمركي لالشخاص 
J027 13 33 التأمين الصحي 
J028 11 31 المساعدات الغذائية 
J029 39 67 المساعدات الطارئة 
J033 359 416 المساعدة النقدية المنتظمة 
J034 1 1 تمكين اقتصادي 
J990 430 556 المجموع 

 وزارة العمل 103

J001 
خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع 

 الشراف دائرة حكومية 
3 3 

J010 381 387 التفتيش وحماية العمل 

J019  9328 9328 عدم االستفادة من برنامج مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا 

J990 9712 9718 المجموع 
 0 4 التقصير في اداء الخدمة J003 وزارة العدل 104
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J990 0 4 المجموع 

 وزارة الصحة 105

J001 
خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع 

 الشراف دائرة حكومية 
32 32 

J002 11 12 سوء تعامل الموظفين 
J003 8 9 التقصير في اداء الخدمة 
J005  2 2 االجراءات والسياسات المتبعة 
J006  3 3 المكان أو البيئة 
J008 20 21 شراء خدمة عالج المرضى في مؤسسات طبية غير حكومية 
J024 1 1 االطفال حديثي الوالدة 
J028 5 5 األمراض الباطنية والقلب والشرايين 
J030 7 7 مرضى السرطان 
J032 0 1 الطوارىء 
J033 6 6 توفير االدوية والمستلزمات الطبية 
J035  1 1 طب وجراحة العيون 
J037 1 1 المختبرات الطبية 

J038  التصوير الطبي ) تصوير اشعة عادية وملونة +تصوير طبقي +تصوير رنين
 مغناطيسي(

5 5 

J039 )4 5 جراحة الحروق ) الترميم، التجميل 
J040  11 11 والتوليدجراحة النساء 
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 وزارة الصحة )تابع( 105

J042 8 8 جراحة العظام 
J043 4 4 جراحة عامة 
J044 3 3 عالج وجراحة األطفال 
J045 1 1 جراحة االعصاب 
J046 3 3 جراحة الكلى والمسالك البولية 
J048 6 6 جراحة الوجه والفكين 
J061 1 1 ترخيص مصانع االدوية 
J065 17 18 وفاه 
J990 160 166 المجموع 

 وزارة السياحة واآلثار  106
J001 

خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع 
 3 3 الشراف دائرة حكومية 

J002 0 2 سوء تعامل الموظفين 
J990 3 5 المجموع 

 وزارة الحكم المحلي 107
J001 

خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع 
 الشراف دائرة حكومية 

53 48 

J990 48 53 المجموع 

 وزارة التربية والتعليم  108
J001  خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع

 الشراف دائرة حكومية 
5 5 

J002 1 1 سوء تعامل الموظفين 
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J003 24 24 التقصير في اداء الخدمة 
J004 4 4 القوانين السارية على كل خدمة 
J005  119 119 االجراءات والسياسات المتبعة 
J012 .4 4 الخدمات الصحية والتغذوية والتثقيفية والبيئية 
J013 2 2 تقديم منح دراسية 
J015  3 3 ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة 
J017 1 1 صرف مستحقات المتقاعدين والمنقولين والمستقيلين 
J019 12 12 الخدمات المالية 
J020  14 14 الخدمات اإلدارية 
J029  2 14 غير ذلك 
J990 191 203 المجموع 

 وزارة االقتصاد الوطني 109

J002 1 1 سوء تعامل الموظفين 
J007 2 2 إصدار رخصة إقامة منشأة صناعية 
J008 2 2 إتالف منتجات المصانع 
J009 5 5 اصدار رخصة تشغيل منشأة صناعية 
J013 ( ترخيص المصانع في منطقةC) 5 5 
J014 4 4 تحرير كفالة بنكية 
J016 5 5 تغير اسم مشروع صناعي 
J017 2 2 تغيير اسم مالك مشروع صناعي 
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J019 9 9 فحص عينات المصانع 
J021 9 9 منح رخص للكسارات 
J023 1014 1014 مطابقة واعتماد لبطاقة البيان باللغة العربية 
J024 60 60 شهادة عدم تداول منتجات المستوطنات 
J025 938 938 فحص عينات االستخدام اآلدمي 
J026 91 91 الكشف عن البضائع والسلع المقلدة والمزورة 
J027 68 68 سالمة الغذاء 
J029 140 140 اشهار األسعار 
J030  5 5 محجر -تجديد رخصة كسارة 
J031 2 2 اغالق ملف ترخيص محجر /كسارة 

 وزارة االقتصاد الوطني )تابع 109

J032 2 2 منح رخصة استغالل محجر 
J094 726 726 شكاوى المستهلكين 
J099 2 2 إصدار شهادة باللغة االنجليزية / صناعة 
J101 3 3 طلب إيقاف او إغالق مشروع صناعي 

J106  1 1 ايام من رصيد اجازات الموظفين. مؤسسة المواصفات والمقاييس 10خصم 

J990 3096 3096 المجموع 

 J001 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 110
خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع 

 الشراف دائرة حكومية 
14 14 
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J004 10 10 القوانين السارية على كل خدمة 
J005  2 3 االجراءات والسياسات المتبعة 
J007  رخصة تقديم خدمات النطاق العريضBroad Band 5 5 
J008  رخصة تشغيل خدمات االتصال عبر بروتوكوالت االنترنتvoip 1 1 
J009  رخصة تقديم خدمة النفاذ لخدمات النطاق العريضBSA 13 13 
J010  رخصة أنشاء شبكات السلكيةWIFI 9 9 
J011 9 10 رخصة تقديم خدمات القيمة المضافة في مجال االتصاالت 
J013  11 11 )المسموع(رخصة المحطات االذاعية 
J014 )14 14 رخصة محطات التلفزيونية )مرئي 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )تابع( 110

J017 24 24 رخصة استيراد اجهزة سلكية والسلكية 
J027 20 20 خدمة البريد السريع الخارجي 
J028 10 10 البريد السريع الداخلي 
J030 6 6 الطرود الداخليه 
J032 17 17 خدمة البرقيات الداخلية 
J034 2 2 البريد الحكومي 
J035 12 12 طرود خارجية 
J037 3 3 محطات فضائية متنقلة 
J990 182 184 المجموع 

 156 170 عنف اقتصادي J011 وزارة شؤون المرأة  111
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J012 1 1 عنف الكتروني 
J013  10 10 عنف أسري 
J014 2 2 ضد كبار السن عنف 
J015 2 2 قضايا ميراث 
J016 4 4 قضايا حضانة أطفال 

J017 
قضايا الستصدار شهادة ميالد بدون رقم هوية كون  األب يحمل هوية الدولة 

 المحتلة
1 1 

J018  15 15 قضايا حضانة ونفقة وبدل مسكن 

J019 
اقساط جامعة طرود  شكاوى تتعلق بالحصول على خدمات اغاثية مساندة "

 عينية ومادية"
8 8 

J990 199 213 المجموع 

 وزارة الزراعة 112

J001 
خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع 

 1 1 الشراف دائرة حكومية 

J002 2 2 سوء تعامل الموظفين 
J003 2 2 التقصير في اداء الخدمة 
J068  6 13 تعويضات بدل اضرار زراعية 
J069  1 1 تقييم اضرار واعتداءات 
J990 12 19 المجموع 
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 وزارة النقل والمواصالت 113

J001 
خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع 

 الشراف دائرة حكومية 
62 60 

J002 8 9 سوء تعامل الموظفين 
J003  5 6 اداء الخدمةالتقصير في 
J004 10 11 القوانين السارية على كل خدمة 
J005  5 5 االجراءات والسياسات المتبعة 
J990 88 93 المجموع 

 وزارة االشغال العامة 114

J001 
خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع 

 الشراف دائرة حكومية 
1 1 

J019  1 1 الطرق تنظيم قطاع 
J020 13 14 تنظيم قطاع المباني الحكومية 
J990 15 16 المجموع 

 وزارة االوقاف والشؤون الدينية 115

J008 1 1 االدارة العامة لصندوق الزكاة الفلسطيني/ كفالة األيتام 
J010 1 3 الحج والعمرة 
J013 1 1 تأهيل شركات الحج والعمرة 

J028 1 1 للمساجد/ إستالم مسجد وإفتتاحة و إغالق حساب اللجنة البنكي اإلدارة العامة 

J990 4 6 المجموع 
 2 2 سوء تعامل الموظفين J002 االمانة العامة لمجلس الوزراء 116
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J003 1 2 التقصير في اداء الخدمة 
J005  9 9 االجراءات والسياسات المتبعة 
J009  2 2 الشكاوي 
J010  1 1 قرارات مجلس الوزراءمتابعة 
J011  4 7 عدم تنفيذ قرارات محاكم 
J012  7 7 مستحقات مالية 
J013 1 1 األمانة العامة لمجلس الوزراء / افادة من هيئة التنظيم واالدارة 
J014 1 1 األمانة العامة لمجلس الوزراء / حقوق مالية من مكتب الرئيس 

J015  لمجلس الوزراء / شكوى على رد وحدة الشكاوى في وزارة األمانة العامة
 الصحة

2 1 

J016 

األمانة العامة لمجلس الوزراء  / غير ذلك المشتكية قد رفعت دعوى قضائية 
على قيادة األمن الوطني أمام المحاكم المختصة للمطالبة بتعويضات. سندا 

"ال تنظر افدارة  2016( لسنة 8( من نظام الشكاوى رقم )7للمادة رقم )
 العامة للشكاوى في الشكوى المنظورة أمام القضاء

2 1 

J017  1 1 مساحة األراضي / التقصير في اداء الخدمة -سلطة األراضي 

 1 1 الحج والعمرة / التقصير في اداء الخدمة -وزارة األوقاف والشؤون الدينية  J018 االمانة العامة لمجلس الوزراء )تابع( 116
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J019 
المنح والبعثات الدراسية / التقصير في  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 اداء الخدمة
2 2 

J020  1 1 معادلة شهادات  -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
J021  1 1 ادارة العطاءات والعقود -وزارة الحكم المحلي 
J022  1 2 والتخطيط العمرانيالتنظيم  -وزارة الحكم المحلي 
J023  1 1 االجازة والترخيص / القوانين السارية -وزارة الصحة 

J024 
توفير االدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة نواقصها /  -وزارة الصحة 

 االجراءات والسياسات المتبعة
1 1 

J025 
حكومية شراء خدمة عالج المرضى في مؤسسات طبية غير  -وزارة الصحة 

 االجراءات والسياسات المتبعة /
1 1 

J026 
شراء خدمة عالج المرضى في مؤسسات طبية غير حكومية  -وزارة الصحة 

 التقصير في اداء الخدمة /
1 1 

J027  1 2 اصدار رخصة مهن جديدة -وزارة المالية والتخطيط 

J028 
تالف / التقصير في إصدار رخصة بدل فاقد /  -وزارة النقل والمواصالت 

 1 1 اداء الخدمة

J990 43 51 المجموع 

 وزارة شؤون القدس 117
J008 

مساعدات طارئة للمتضررين من سياسات االحتالل مخالفات البناء 
 واالستعمال المخالف لبناء غير مرخص وهدم االبنية الكلي والجزئي

1 1 

J990 1 1 المجموع 
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 وزارة الثقافة  118
J001 

خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع 
 الشراف دائرة حكومية 

1 1 

J990 1 1 المجموع 

 وزارة المالية  119

J001  خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع
 الشراف دائرة حكومية 

42 39 

J002 1 1 سوء تعامل الموظفين 
J009 2 2 التدقيق وتقديم المشورة المهنية 
J990 42 45 المجموع 

 وزارة الخارجية والمغتربين  120

J002 4 5 سوء تعامل الموظفين 
J003 3 3 التقصير في اداء الخدمة 
J008 )1 1 اصدار جواز سفر إستخدام خارجي )بدون رقم هوية فلسطين 
J009 )4 4 إصدار جوازات سفر )برقم هوية 
J990 12 13 المجموع 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  121

J001 
خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع 

 الشراف دائرة حكومية 
2 2 

J002 1 1 سوء تعامل الموظفين 
J004 13 13 القوانين السارية على كل خدمة 
J011  7 7 تعليمية على االنترنت )زاجل(.التعلم عن بعد بيئة 
J013 17 17 تقديم منح دراسية 
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J025 6 6 معادلة الشهادات 
J990 46 46 المجموع 

المجموع 
الكلي 

 للوزارات
      14557 14349 
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 حسب نوع الخدمة المقدمة من الدائرة الحكومية 2020 :  عدد الشكاوى المنظورة والمعالجة في المؤسسات الحكومية غير الوزارية خالل العام19جدول 

 رمز
 رمز الدائرة الدائرة

 الخدمة الخدمة
عدد الشكاوى 
 المنظورة خالل

 2020العام 

عدد الشكاوى التي 
تم معالجتها خالل 

 2020العام 

 هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية 301
J005  6 6 االجراءات والسياسات المتبعة 
J990 6 6 المجموع 

 هيئة شؤون االسرى والمحررين 302
J002 7 7 سوء تعامل الموظفين 
J900 12 12 غير مصنفة 
J990 19 19 المجموع 

 سلطة المياه الفلسطينية 303

J001  خدمة مقدمة من قطاع ) أهلي، خاص، منظمات مجتمع مدني ( يخضع
 الشراف دائرة حكومية 

44 23 

J002  0 1 الموظفينسوء تعامل 
J005  0 2 االجراءات والسياسات المتبعة 
J006  2 2 المكان أو البيئة 
J007 1 2 الصرف الصحي 
J008 5 11 تزويد المياه بالجملة 
J009 6 6 ادارة عقود تنفيذ مشاريع المياه 
J990 37 68 المجموع 

 2 3 التقصير في اداء الخدمة J003 سلطة األراضي 304
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J004 1 1 القوانين السارية على كل خدمة 
J005  0 2 االجراءات والسياسات المتبعة 
J007 3 3 ادارة امالك الدولة والمحافظة عليها 
J011 1 1 مساحة األراضي 
J990 7 10 المجموع 

 الهيئة العامة للشؤون المدنية 305

J007 2 2 تصاريح العالج 
J017  5 5 احتياجات شخصيةتصاريح 
J022 1 1 جمع الشمل الخارجي 
J026 1 1 نقل مكان االقامة من غزة إلى الضفة والعكس 
J990 9 9 المجموع 

 هيئة التقاعد الفلسطينية 306
J900 7 7 غير مصنفة 
J990 7 7 المجموع 

 هيئة تسوية االراضي والمياه 307

J002 37 50 سوء تعامل الموظفين 
J009 62 65 تسجيل االراضي 
J010 12 13 مسح االراضي 
J014 0 1 خدمات الجمهور في محاكم التسوية 
J990 111 129 المجموع 

 سلطة جودة البيئة 308
J006  18 18 المكان أو البيئة 
J008 1 1 موافقة بيئية 
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J009 45 45 الرقابة والتفتيش 
J010 314 314 ازعاج بيئي 
J990 378 378 المجموع 

 ديوان الموظفين العام 309

J007 2 2 الهياكل التنظيمية والتسكين وتعديالته 
J010   2 2 تقديم طلب توظيف الكترونيا 
J023 15 15 التعيين وابرام العقود 
J025 0 1 الدورات التدريبية 
J034 1 1 تقييم األداء 
J035 4 4 التقاعد وإنهاء الخدمة 
J036 2 2 التغييرات 
J040 .3 3 متابعة شؤون موظفي الخدمة المدنية 
J990 29 30 المجموع 

 االدارة العامة للمعابر والحدود  310
J900 2 2 غير مصنفة 
J990 2 2 المجموع 

 هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة  311
J900 4 4 غير مصنفة 
J990 4 4 المجموع 

 أسر الشهداء والجرحى  312
J900 16 16 غير مصنفة 
J990 16 16 المجموع 
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المجموع 
الكلي 

للمؤسسات 
الحكومية 

غير 
 الوزارية

      678 625 
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 الدائرة الحكوميةحسب نوع الخدمة المقدمة من  2020:  عدد الشكاوى المنظورة والمعالجة ذات التصنيف العام في الوزارات خالل العام 20جدول 

 رمز
 الدائرة الدائرة

 الشكاوى ذات التصنيف العام

 المجموع الكلي
خدمة مقدمة 

 من قطاع
يخضع الشراف 
 دائرة حكومية 

سوء تعامل 
 الموظفين

التقصير في 
 اداء الخدمة

القوانين 
 السارية على
 كل خدمة

االجراءات 
والسياسات 
 المتبعة 

المكان أو 
 المجموع البيئة 

 معالجة منظورة معالجة منظورة معالجة منظورة معالجة منظورة معالجة منظورة معالجة منظورة معالجة منظورة معالجة منظورة

 64 68 2 2                 2 2     وزارة الداخلية 101

 430 556 0 1            1 وزارة التنمية االجتماعية 102

 9712 9718 3 3           3 3 وزارة العمل 103

 0 4 0 4        4      وزارة العدل 104

 160 166 56 58 3 3 2 2   8 9 11 12 32 32 وزارة الصحة 105

 3 5 3 5          2 3 3 وزارة السياحة واآلثار  106

 48 53 48 53           48 53 وزارة الحكم المحلي 107

 191 203 153 153   119 119 4 4 24 24 1 1 5 5 وزارة التربية والتعليم  108

 3096 3096 1 1         1 1    وزارة االقتصاد الوطني 109

 182 184 26 27   2 3 10 10     14 14 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 110
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 199 213 0 0              وزارة شؤون المرأة  111

 12 19 5 5       2 2 2 2 1 1 وزارة الزراعة 112

 88 93 88 93     5 5 10 11 5 6 8 9 60 62 وزارة النقل والمواصالت 113

 15 16 1 1           1 1 وزارة االشغال العامة 114

 4 6 0 0              وزارة االوقاف والشؤون الدينية 115

 43 51 12 13   9 9   1 2 2 2    االمانة العامة لمجلس الوزراء 116

 1 1 0 0              وزارة شؤون القدس 117

 1 1 1 1           1 1 وزارة الثقافة  118

 42 45 40 43         1 1 39 42 وزارة المالية  119

 12 13 7 8       3 3 4 5    وزارة الخارجية والمغتربين  120

 46 46 16 16     13 13   1 1 2 2 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  121

 14349 14557 462 487 3 3 137 138 37 38 43 50 33 38 209 220 المجموع الكلي
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 :  عدد الشكاوى المنظورة والمعالجة ذات التصنيف العام في المؤسسات الحكومية غير الوزارة21جدول 
 حسب نوع الخدمة المقدمة من الدائرة الحكومية 2020خالل العام 

 رمز
 الدائرة الدائرة

 الشكاوى ذات التصنيف العام

 المجموع الكلي
خدمة مقدمة من 

 قطاع
يخضع الشراف 
 دائرة حكومية 

سوء تعامل 
 الموظفين

التقصير في اداء 
 الخدمة

القوانين السارية 
 على

 كل خدمة

االجراءات 
والسياسات 
 المتبعة 

 المجموع المكان أو البيئة 

 معالجة منظورة معالجة منظورة معالجة منظورة معالجة منظورة معالجة منظورة معالجة منظورة معالجة منظورة معالجة منظورة

 6 6 6 6   6 6          هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية 301

 19 19 7 7         7 7    هيئة شؤون االسرى والمحررين 302

 37 68 25 49 2 2  2      1 23 44 سلطة المياه الفلسطينية 303

 7 10 3 6    2 1 1 2 3      سلطة األراضي 304

 9 9 0 0              الهيئة العامة للشؤون المدنية 305

 7 7 0 0              هيئة التقاعد الفلسطينية 306

 111 129 37 50         37 50    هيئة تسوية االراضي والمياه 307

 378 378 18 18 18 18            سلطة جودة البيئة 308

 29 30 0 0              ديوان الموظفين العام 309

 2 2 0 0              االدارة العامة للمعابر والحدود  310

 4 4 0 0              هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة  311

 16 16 0 0              أسر الشهداء والجرحى  312
 625 678 96 136 20 20 6 10 1 1 2 3 44 58 23 44 المجموع الكلي
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