حقوق اإلنسان

ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﻧدوﺑﯾّﺔ

؟

هل تعلم؟  تعتبر المندوبيّة المعايير الدستوريّة والقانونيّة بشأن
حقوق اإلنسان في دولة إسرائيل ركيزة أساسيّة في
ك ّل ما يتعلّق باستيضاح الشكاوى.
ساعدت المندوبيّة في السنوات األخيرة المشتكين
تضرروا في أعقاب انتهاك الحقوق
الذين
ّ
ّ
ّ
الحق
الحق في المساواة،
األساسيّة ،بما في ذلك
ّ
حريّة التعبير وحقوق
في الخصوصيّة،
الحق في ّ
المتورطين في اإلجراءات الجنائيّة.
ّ

كاشفو الفساد

؟

مخول بإصدار األوامر
هل تعلم؟	 مندوب شكاوى الجمهور ّ
ّ
الموظف الذي كشف عن
الملزمة لحماية حقوق
أعمال فساد في الهيئة التي يعمل فيها.
ضا بإصدار أمر بإلغاء فصل
مخول أي ً
المندوب ّ
ّ
صة.
الموظف أو منح التعويضات الخا ّ

الوساطة

؟

هل تعلم؟	 في السنوات األخيرة ،تُطبّق المندوبيّة إجراء
الوساطة في الشكاوى المالئمة لذلك .تُتيح الوساطة
مالئمة طريقة االستيضاح لظروف الشكوى وتزيد
من فرص تسوية النزاع بنجاح بين مقدّم الشكوى
والهيئة العا ّمة المشتكى عليها.
من بين المواضيع التي عولجت في المندوبية
بواسطة الوساطة عالقات العمل ،إزالة المخاطر
ّ
موظفي القطاع العا ّم.
والمضايقات وسلوك
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عبر الفيسبوك :شفهيًّا أو ّ
خاص بذلك.
خطيًّا بواسطة رسالة توضع في صندوق
ّ
عبر مكاتب المندوبيّة :شفهيًّا أو ّ
خطيًّا بواسطة رسالة توضع في صندوق
خاص بذلك.
ّ
تحتوي هذه النشرة على معلومات عا ّمة فقط ،وال تعتبر صيغة ملزمة .التعليمات الكاملة والملزمة
صلة في قانون مراقب الدولة
بخصوص استيضاح الشكاوى وصالحيّات مندوبيّة شكاوى الجمهور مف ّ
للعام [ 1958صيغة مدمجة]

ضا مندوب شكاوى الجمهور وهو
مراقب الدولة هو أي ً
يؤدّي هذا الدور من خالل مندوبيّة شكاوى الجمهور

من يح ّق له تقديم الشكوى؟
ي ّ
سن
ي شخص ،في أ ّ
أ ّ

على ماذا يمكن تقديم الشكوى؟
على عمل أو تقصير

ك ّل َمن يعتدي على المشتكي؟
أو

يحرمه من منفعة

إذا كان العمل أو التقصير
خالفًا للقانون
أو

يفتقر إلى الصالحيّة القانونيّة
أو

خالفًا لإلدارة السليمة
أو

فيه تشدّد مفرط أو ظلم واضح

ما الذي يجب إرفاقه مع الشكوى؟
تفاصيل لالتّصال (رقم الهاتف ،عنوان البريد اإللكترون ّي وغيرها)
التو ّجهات التي قُدّمت إلى الهيئة ال ُمشتكى عليها بخصوص الشكوى
ردود الهيئة ال ُمشتكى عليها
ك ّل مستند آخر ذي صلة

إجراءات استيضاح الشكوى

أي الهيئات يمكن تقديم الشكوى ضدّها؟
ّ
وزارات ومكاتب حكومية
	سلطات محلّيّة
سسات الدولة
مصانع ومؤ ّ
شركات حكوميّة
هيئات عا ّمة أخرى حدّدها القانون

تلقّﻲ الشكوى
مخولة باستيضاح الشكوى؟
هل المندوبيّة ّ

أي الشكاوى لن يت ّم استيضاحها؟
ّ
صة وأفراد عاديّين
شكوى ض ّد هيئات خا ّ
شكوى ض ّد هيئات رسميّة ،مثل :رئيس الدولة أو الكنيست
ي
ي أو شبه قضائ ّ
شكوى بشأن إجراء قضائ ّ
	شكوى بشأن مسألة قيد التداول في المحكمة أو ّ
أن المحكمة
أصدرت حك ًما فيها
	شكوى ض ّد َمن يؤدّي الخدمة النظاميّة أو خدمة االحتياط في
ي أو س ّجان حول أمر يتعلّق
ي ،شرط ّ
جيش الدفاع اإلسرائيل ّ
بالخدمة أو االنضباط
ّ
ّ
موظف في هيئة يمكن تقديم
موظف دولة أو
	شكوى ض ّد
ّ
ّ
ّ
شكوى ضدّها بشأن يتعلق بخدمته كموظف (إل في حال ّ
أن
الشكوى تتناول ً
عمل خالفًا لتعليمات قانون ،نظام خدمة الدولة
ي)
أو اتّفاق جماع ّ

أشياء من المه ّم معرفتها
	قبل التو ّجه إلى المندوبيّة يجب التو ّجه إلى الهيئة ذات الصلة
وطلب ردّها (استنفاذ اإلجراءات)
محام
	تقديم الشكوى غير منوط بالدفع وال يتطلّب تمثيل
ٍ
ال يجوز تقديم شكوى من دون اسم المشتكي
يمكن تقديم الشكوى بلغة أجنبيّة
تقدّم المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة وفقًا للحاجة

نقل إلى
الوساطة





إشعار لمقدّم
الشكوى عن
عدم وجود
الصﻼحيّة

استيضاح الشكوى

استكمال التفاصيل لل ُمشتكي
فحص الحقائق وقانونيّة الشكوى
التوجّه إلى الهيئة ال ُمشتكى عليها
للحصول على ردّها

ّ
ي شخص أو هيئة
يحق للمندوبيّة أن تطلب من أ ّ
المعلومات والمستندات التي من شأنها المساعدة في
استيضاح الشكوى .ال يخضع استيضاح الشكوى
للتعليمات التي في القواعد اإلجرائيّة أو أحكام األدلّة

انتهاء استيضاح
الشكوى دون
الﺑتّ فيها

)على سبيل المثال،
جرى إصالح
الموضوع الذي قدّمت
الشكوى بشأنه؛ ألغى
المشتكي شكواه؛ اتّضح
ّ
أن المندوبيّة غير مؤ ّهلة
الستيضاح الشكوى(

)على سبيل
المثال ،هيئة ال
يمكن تقديم شكوى
ضدّها للمندوبيّة،
ال يوجد ضرر
مباشر ،يجري
تداول الموضوع
في المحكمة(

الﺑتّ فﻲ الشكوى
شكوى على
حق

إشعار للمشتكي

شكوى ليست
على حق

إشعار للمشتكى
عليه بشأن النواقص
التي يجب إصالحها
متابعة إصالح النواقص

إشعار للمشتكي
والمشتكى عليه
حول نتائﺞ
االستيضاح

