
المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع واالمن ومركز شمس يعقدان لقاًء تشاورياً حول 

 نظام الشكاوى
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فارس المالكي : عقد المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع  –وطن لالنباء  –رام هللا 

االمن ومركز حقوق االنسان والديمقراطية " شمس " اليوم لقاًء تشاورياً بين االدارة العامة 

 . للشكاوى في مجلس الوزراء والمؤسسة االمنية ومؤسسات المجتمع المدني

 

عمر رحال ان عقد هذا اللقاء التحاوري بين مؤسسات المجتمع المدني   واكد مدير مركز شمس

والمؤسسة االمنية والمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في القطاع االمني يأتي استنادا الى 

العديد من ورش العمل والنشاطات التي عقدها المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع 

من من الل الررو  بمجموعة من التوييات التي يمكن البناء علياا في عمل المؤسسة واال

 . االمنية وايضا للحديث عن موضوعية الشكاوي و كيفية التعامل معاا

 

كما اكد رّحال اهمية تطوير نظام الشكاوى المعمول به في فلسطين ، براية في ظل عدم الثقة 

عامل دوائر الشكاوى في مؤسسات السلطة وفي المؤسسة المدنية الكافية لدى المواطنين في كيفية ت

مع الشكاوى المقدمه لاا ، وبالتالي من هنا لاءت اهمية تعزيز الثقة ما بين المواطنين والجاات 

 . الرسمية في التعامل مع ملف الشكاوى

 

الريماوي اكد  بدوره مدير عام االدارة العامة للشكاوى في االمانة العامة لمجلس الوزراء كامل

الوزراء على اقرار نظام  ولود ارادة سياسية لتطوير نظام الشكاوى وهو ما اكده مصادقة رئيس

 . 2016لعام  8الجديد رقم  الشكاوى

كما اكد الريماوي اهمية التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات المتمثلة بمؤسسات المجتمع المدني 

 . نظام الشكاوى وتطويرهوالجاات الرسمية واالمنية في انجاح 

واويى المشاركون في اللقاء التشاوري بضرورة تعزيز العالقة بين المؤسسة االمنية 

ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على اعداد دراسة تقييمية عن واقع الشكاوى في فلسطين 

معالجتاا  واليات عملاا ، وضرورة ان يكون هناك رقابة على االداء وتقييم لجودة الشكوى وآلية

، وتعزيز العالقة بين االدارة العامة للشكاوى ووحدات الشكاوى في المؤسسة االمنية الى لانب 

مطالبة مؤسسات المجتمع المدني للصحفيين تناول الموضوع من خالل اعداد تقارير استقصائية 

ن الل ، وتكثيف الجاود من الل العمل على ضمان ويون الحقوق والحريات لكافة المواطنين م

التقليل من عدد الشكاوى ، وضرورة نشر نتائج لجان التحقيق في الشكاوى المقدمة و العمل على 

نشر قصص نجاح لشكاوى تم حلاا ومعالجتاا من الل تعزيز ثقة المواطنين بنظام الشكاوي 

وتشجيعام على تقديم الشكاوى ، وايضا ضرورة عقد لقاءات اسبوعية بين متابعين الشكاوى في 

 . سسات المجتمع المدني والعاملين في وحدة الشكاوى في مجلس الوزراءمؤ
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