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مكتب توجهات الجمهور لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق  -نظام التفعيل  :الموضوع 

 الفلسطينية
 

 :مقدمة .0

، على 5891من العام ( قرارات وتبريرات)ينص قانون تعديل الترتيبات اإلدارية  .أ
بتعامل  الموعد وواجب التبرير والتفسير في كل ما يتعلقواجب تقديم الرد في 

الموظفين الجماهيريين، وجنود جيش الدفاع من ضمنهم، مع توجهات الجمهور 
  . إليهم بالنسبة الستخدام صالحياتهم حسب القانون

من المفهوم أن إعطاء اإلجابة األدبية والمهنية، لمجمل المتوجهين للمكتب، هو  .ب

باإلضافة إلى ذلك، فإن . من مكانتنا كمقدمي خدمات للجمهورأمر إلزامي ينبع 

توجهات الجمهور تعتبر مفيدة للمؤسسة في كل ما يتعلق بإجراء الفحوص المعمقة 

المتعلقة بادعاءات التسبب بالغبن، أو اإلجراءات التي يتم القيام بها خالفا 

 . للتوجيهات

تي يعتبر جزء منها من أصحاب كذلك يعتبر العمل مقابل عدد كبير من الجهات، ال .ت

  . المراكز الكبيرة والمكانة العالية، تحديا مهنيا غير صغير

الهدف من النظام، هو إيضاخ الترتيبات المنصوص عليها في قانون الترتيبات  .ث

  . واإلضافة عليها - 5891من العام ( قرارات وتبريرات)اإلدارية 

 :عام .5

لمجمل ات ومعرفة متاح ومتوفر سيشكل مكتب توجهات الجمهور مركز معلوم .أ

، وفي مجمل القضايا التي تتعلق بالحلبة الفلسطينية، بما في ذلك تقديم المتوجهين

  . الردود الرسمية، المهنية والمؤدبة، باسم الوحدة

، مكاتب توجهات الجمهور في المناطق سيعمل المكتب بشكل مباشر مقابل الهيئة، .ب

ت المطلوبة، من أجل توفير الردود واإلجابات قادة مركز التصاريح، ومقابل الجها

الواضحة والناجعة لجمهور المتوجهين، إلى جانب االتزام باألنظمة الداخلية 

  . المطلوبة

ستكون ساعات تقديم الخدمة والردود في المكتب، أيام األحد إلى الخميس، بين  .ت

 .10088-0088الساعات 
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, 7709100-80: والفاكس 7700790-80: ستكون طرق االتصال عبر الهاتف .ث 

 cogat.pnz@gmail.com وعلى عنوان البريد اإللكتروني

إلى المكتب، وسيتم الرد " حرية المعلومات"كذلك سيتم توجيه الطلبات المتعلقة بـ  .ج

عليها من قبل القائد غير الضابط المختص في هذا المجال ومن قبل ضابط 

  . توجهات الجمهور

 :فكرة عملياتية في التطبيق .3

سيقوم مكتب توجهات الجمهور لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق  .أ

الفلسطينية بتلقي مجمل التوجهات، يبلور اقتراحات للردود، على أساس التعاون 

مع الجهات المهنية في الهيئة، في المناطق وغيرها، وسيقدم الرد الرسمي 

عموما، . ا القانونللمتوجهين، في إطار القانون، وخالل المواعيد التي ينص عليه

سيسعى المكتب إلى تقليص مدة انتظار المتوجهين للردود وإلى تحسين إجراءات 

  .بلورة الردود، إلى جانب الحد من اإلجراءات البيروقراطية

 : عموما، سيعمل المكتب في المجاالت التالية .ب

بلورة المواقف من التوجهات الجارية التي تقدم من قبل جهات مدنية  (0

   .وعسكرية

بلورة المواقف من التوجهات المتعلقة بالسياسات، والنهوض بعمل الهيئة بما  (5

  . يتماشى مع الحاجة

وجدولة التطرقات والمواقف من طلبات االستئناف على سيقوم بتركيز  (3

القرارت التي تم اتخاذها من قبل الجهات المتصلة بمنسق نشاطات الحكومة 

صالحيات االستئناف المنصوص عليها في المناطق الفلسطينية، بما يتالءم و

  ". في القانون

تشغيل مركز شكاوى لخدمة المواطنين أو المنظمات في كل ما يتعلق  (4

  . بتصرفات جهات داخل الوحدة
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سيعتمد مجمل نشاط المكتب على إدارة جدول متابعة متجدد، يوضح إجراءات  .ت 

وأخيرا سيقوم  معالجة الطلب، في أي مرحلة من مراحل المعالجة أصبح الطلب،

  . بتخمين المدة الزمنية الالزمة إلى حين تقديم الرد للمتوجه

سيقوم المكتب بإصدار تقارير دورية وإحصائية، سواء بسبب الحاجة إلى بلورة  .ث

مجمل المعطيات المتعلقة بحجم العمل وإدارة المعلومات، أو بسبب الحاجة إلى 

أو القائمة ومن /ات اآلخذة بالتبلور والقيام بإجراءات التفكير واالستنتاج، للتوجه

أجل التعرف على مواقع تركيز الجهد من طرف المؤسسات والمنظمات المختلفة 

  . في مجاالت محددة

المبدأ المنهجي في تقنية بلورة الرد، هو التوجه إلى مكتب توجهات الجمهور في  .ج

 .ور فقطوالحصول على موقف المنطقة من خالل مكاتب توجهات الجمهالمنطقة، 

ستتم معالجة الطلبات بصورة  في كل ما يتعلق بطلبات مستوى هيئة القيادة،

  . مباشرة مقابل الجهات ذات العالقة

في الحاالت االستثنائية جدا، في حاالت ضرورة الساعة وبمصادقة من رئيس قسم  .ح

عالقة في الجهات ذات الالعمليات، سيقوم المكتب بالعمل بصورة مباشرة مقابل 

عند انتهاء معالجة الطلب، سيقوم بإبالغ وحتلنة مكتب توجهات الجمهور . نطقةالم

  . اإلقليمي، بما في ذلك بشأن الظروف التي أدت إلى هذا األمر

 :تدريج المصادقة على الموقف .خ

المسؤول عن إي رد يتم إرساله من هو سيكون ضابط توجهات الجمهور  (0

المكتب، ما عدا الحاالت التي يتم فيها تحويل موقف محدد من طرف رئيس 

عموما، سيكون تقديم الردود بعد بلورة الرد بصورة مهنية، . قسم العمليات

مصادق عليها قانونيا، وبحيث يكون مستوفيا لكل محدوديات أمن 

  . المعلومات



 غير ُمصنف 
 

  
 

 

-4 -
 5102                             نيسان

 
 صفحات 9يتضمن األمر 

 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
م يجب على ضابط توجهات الجمهور أن يحك   -ية تدخل االستشارة القانون (5 

االعتبارات المنطقية، وعندما يجد من المناسب القيام بذلك، أن يطلب تدخل 

ضباط االستشارة القانونية في منطقة يهودا والسامرة أو القانون الدولي، وفقا 

للحاجة، في القضايات المختلفة، وأن يطلب سماع موقفهم بالنسبة للحاجة إلى 

  .  ورة قرار، أو وجهة النظر بالنسبة لمقترح الردبل

 :الجهات المتوجهة .د

  الجهات الحكومية (0

الوزارات الحكومية، مكتب مراقب الدولة، توجهات الجمهور في مكتب 

يتم تحويل توجهات أعضاء الكنيست والوزراء إلى مساعدة . رئيس الدولة

  . وزير األمن من أجل إرسال توجيه

  الجهات الخاصة (5

 (. المنظمات/ غير المرتبطين بالجمعيات)المواطنون األفراد 

 توجهات المنظمات بسبب مختلف االحتياجات (3

 . الجمعيات التي تتوجه بشأن مختلف المواضيع/ المنظمات 

 توجهات المحامين (4

 

 :واجب تقديم الرد خالل الموعد المحدد -الجداول الزمنية  .ذ

توجهات الجمهور، الذي يتلقى يجب على الجندي العامل في مكتب ضابط  (0

توجها خطيا من جهة مدنية بشأن موضوع يقع ضمن صالحيات منسق 

نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية، أن يرد على المتوجه بأسرع وقت 

 .يوما من يوم تلقي التوجه 51ممكن، على أال يتأخر ذلك عن 

رد حتى إلى ما بعد الـ على الرغم من المذكور أعاله، باإلمكان تأخير تقديم ال (5

  : يوما من يوم تلقي التوجه، في الحاالت التالية 51

 . يثير التوجه سؤاال يستدعي التحقيق بحسب القانون .أ
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في هذه الحالة يجب . حين يحدد القانون فترة زمنية أخرى لتقديم الرد .ب 

إبالغ المتوجه بالموعد المحدد في القانون بالنسبة إلعطاء الرد على 

  . توجهه

. عندما يتضح أن التوجه يثير سؤاال، يستدعي المزيد من الفحص والنقاش .ت

في هذه الحالة يجب إبالغ المتوجه أن هنالك حاجة للمزيد من اإلجراءات 

  . قبل أن يتلقى الرد النهائي

حين تكون هنالك ترتيبات تتعلق بالتوجه، ويكون بموجبها موعد نقاش  .ث

في هذه الحالة يجب . ر إليه أعالهالتوجه أكثر تأخرا من الموعد المشا

إبالغ المتوجه بالموعد المحدد بحسب الترتيبات لفحص توجهه، ضمن 

  . المذكورة 51إطار األيام الـ 

  

في المكان الذي يكون فيه تبرير منطقي لتأخير تقديم الرد للمتوجه بموجب ما هو  .ر
  . مذكور أعاله

وقت ممكن، وبما ال  يجب على الجندي إبالغ المتوجه، خطيا، وبأسرع (0

. سبب التأخير في تقديم الرديوما، من يوم تلقي التوجه، عن  51ز يتجاو

يجب على البالغ أن يتضمن أيضا الشروح والتفسيرات المطلوبة وفقا لما 

  . هو مذكور أعاله

في حال تأخير تقديم الرد للمتوجه بحسب القانون، يجب أن يعطى له الرد  (5

  . تخاذ القرار بشأن طلبهفي أسرع وقت ممكن بعد ا

يجب على الجندي الذي يتلقى توجها خطيا من جهة مدنية، ويجد أنه غير مخول     .ز
 : بمعالجته، أن يتصرف بإحدى الطرق التالية

أن يقوم بتحويل التوجه إلى الجهة المخولة بصالحية معالجته، وأن  (أ
  .يبلغ المتوجه بهذا األمر خطيا

خول بمعالجة توجهه، وبقدر اإلمكان أن أن يبلغ المتوجه بأنه غير م ( ب
يوصي المتوجه بالتوجه إلى الجهة التي يعتقد أنها مخولة بمعالجة 

  . التوجه، مع اإلشارة إلى بيانات وإمكانيات االتصال إذا كان يعرفها

 



 غير ُمصنف 
 

  
 

 

-7 -
 5102                             نيسان

 
 صفحات 9يتضمن األمر 

 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
 :واجب تبرير الرفض .س 

في حاالت الطلبات المقدمة من جهات مدنية التي تم تلقيها في مكتب ضابط  (0

الجمهور، وتم رفضها من قبل الجهة المخولة ذات العالقة، يجب على توجها 

بأمر  -قرار الجهة المخولة  وفق -المتوجه إبالغ  ضابط توجهات الجمهور

  .رفض الطلب والتبريرات التي تقف وراء ذلك

على الرغم من المذكور أعاله، فإن الجهات العاملة في تنسيق نشاطات  (5

ينية، تكون معفاة من إبالغ المتوجه بأسباب الحكومة في المناطق الفلسط

الرفض في الحاالت التالية، ويجب على مكتب ضابط توجهات الجمهور أن 

  : يتصرف بما يتماشى مع ذلك

  .حين يمنحه القانون إمكانية استخدام صالحياته دون تقديم التبريرات (أ

عندما يفرض أمن الدولة أو عالقاتها الخارجية عدم الكشف عن  (ب

  . رات القرارتبري

عندما يكون الطلب الذي تم رفضه متعلقا بتوظيف مقدم الطلب في  (ت

 .وظيفة ما أو إلقاء مهمة ما على عاتقه

 -برأي الجهة المخولة  -عندما يكون من شأن الكشف عن التبريرات  (ث

  . أن يمس بصورة مخالفة للقانون بحق إنسان آخر

 -بحسب رأي الجندي  -عندما يكون من شأن الكشف عن التبريرات  (ج

أن تسبب كشف سر مهني أو معلومة سرية بموجب تعريفهما حسب 

  . القانون

 :نتائج انعدام الرد .ش

ا لم ال يكون قرار أو تصرف الجهة المخولة غير مقبول فقط بسبب حقيقة أنه (0

ب على الجهة المخولة، في لكن من الواج. لتزم بالكامل بتعليمات هذا النظامت

أية محكمة، التأكد من  مإطار أي إجراءات استئناف أو إجراءات قضائية أما

أن القرار أو اإلجراء الذي لم يتم تقديم رد أو بالغ بشأنهما وفقا لما هو 

  .مذكور، قد تم القيام بها بموجب القانون
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 :الحفاظ على القوانين .ص 

ي وفقا للقانون، بما في ذلك واجباته النابعة ال ينتقص هذا األمر من واجب أي جند

قواعد المراسالت العادية الموثقة في األمر  وبضمنهامن قواعد أمن المعلومات 

القواعد المكتبية في جيش "الصادر عن قيادة األركان تحت عنوان  08.8781رقم 

 ". الدفاع اإلسرائيلي

 :طلبات حرية المعلومات .4

ت الجمهور بالنسبة للحصول على المعلومات سري هذا األمر على توجهايال  .أ

تسري على الطلبات من هذا النوع تعليمات األمر . بموجب قانون حرية المعلومات

حرية المعلومات في "الصادر عن هيئة قيادة األركان تحت عنوان  0.8184رقم 

 ".جيش الدفاع اإلسرائيلي

 :تشديدات وإيضاحات .2

فحسب، وهو ملزم بتقديم بالغ خطي  الخطيةيسري هذا النظام على الطلبات  .أ

ال حاجة للتفسير . يشمل كل تبريرات القرار عندما يكون الحديث عن الرفض فقط

والتبرير عندما تقوم الجهة المخولة باالستجابة لطلب المتوجه ويكون قرارها 

  . إيجابيا

وفقا يجب االهتمام بأن يكون تبرير القرار مكتوبا وموقعا من قبل السلطة المخولة  .ب

لقائمة سجالت الملف أو الحاسوب المكتبي وأن يكون الرد المرسل مالئما للقرار 

  . كما تم تدوينه في الملف

 :تقسيم وتدريج الصالحيات .6

بسبب طابع المكتب كمركز خدمات وتقديم ردود، لمجمل أنواع التوجهات، ومن  .أ

ك ازدواجيات منطلق رغبة المتوجهين أو مرسليهم، بالتعجيل بتقديم الرد، فهنال

كثيرة في موضوع معالجة الطلبات، وذلك بسبب ميل المتوجهين إلى إرسال 

التوجهات إلى جميع الجهات العاملة في معالجة توجهات الجمهور في تنسيق 

نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية، مكتب المنسق والجهات خارج الوحدة 

  . مع المكتب، العاملة بصورة مباشرة (مكتب مراقب الدولة)
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لهذا السبب، يحدد النظام المجاالت المختلفة التي يتم نقاشها في المناطق وفي هيئة   .ب 

المنطقة،  ىيجدر التشديد على أن المواضيع التي يتم نقاشها على مستو. القيادة

يجب معالجتها على مستوى المنطقة، ما عدا الحاالت االستثنائية التي تستدعي 

  . أو مكتب المنسق/القيادة و قرارات من مستوى هيئة

  : توجهات الجمهور في المناطقالتوجهات التي يجب معالجتها في مكاتب  .ت

التوجهات المتعلقة بقرارات دوائر التنسيق واالرتباط والجهات العاملة على  (0

  . مستوى المنطقة

/ الشرطة/ التوجهات المتعلقة بإزالة المنع الصادر عن جهاز األمن العام (5

  . الشعبة الدولية في يهودا والسامرة/ العملياتشعبة 

االستجوابات واالستفسارات حول مواضيع مختلفة تتعلق بطرق تقديم  (3

  . الطلبات وبساعات عمل دوائر التنسيق واالرتباط والمعابر

/ المعابر/ ط المناطقيةالشكاوى المتعلقة بنشاطات دوائر التنسيق واالرتبا (4

   .أصحاب المناصب في المناطق

الطلبات المقدمة من المحامين، الجمعيات وغيرهم، ممن يتوجهون بطلبات  (2

لمختلف األسباب، من أجل السماح بمرور سكان فلسطينيين باتجاه إسرائيل، 

  . وبين المناطق

توجهات الجمهور لدى منسق نشاطات التوجهات التي تتم معالجتها في مكاتب  .ث

   :الحكومة في المناطق الفلسطينية

 . في مجمل المواضيع -التوجهات الرسمية من طرف الوزارات الحكومية  (0

 . في مجمل المواضيع -التوجهات الموجهة عبر مكتب المنسق  (5

 . التوجهات الجامعية بشأن الدراسة األكاديمية (3

 . إلى منطقة يهودا والسامرة األجانبالتوجهات المتعلقة بدخول  (4

 . نترنتالتوجهات المتعلقة بالنشر في موقع اإل (2



 غير ُمصنف 
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 5102                             نيسان

 
 صفحات 9يتضمن األمر 

 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
االستجوابات المتعلقة بسياسات أو بأنظمة منسق نشاطات الحكومة في  (6 

  . المناطق الفلسطينية

الحاالت االستثنائية التي يتم توجيهها كاستئناف على قرارات المناطق، بما  (7

يتالءم مع الصالحيات المحددة في األنظمة أو في التشريع بشأن وجود 

  . إجراءات استئنافية

 


