تطوير آلية معالجة تظلمات مركزية ضمن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الاردن
الوضع الحالي و الخيارات

يقوم البنك الدولي بتيسير عملية مشاركة املواطنين من خالل دعم تطوير آليات معالجة تظلمات
املواطنين ( .)GRMsومن املتوقع أن يزيد املؤشر الجديد الذي تم إدخاله في بطاقة نتائج الشركات بشأن
معالجة التظلمات (النسبة املوئوية للتظلمات الي تم معالجهاا ددد للاات معالجة التظلمات ممن
املشرودات/البرامج القطاداة .ودلى املستوى الوطن يتم استخدام للاات معالجة تظلمات املواطنين من
قبل هاوئات املساءلة مثل ديوان املظالم كأداة لتعزيز صوت املواطنين واستجابة الحكومة بادف تفعال
مشاركة املواطنين في الحاكماة وتحسين الخدمات املقدمة لهم.

الحكومة الاردنية ملتزمة بتحسين النزاهة للقطاع العام من خالل الحاكمية املرتكزة إلى املواطنين .وفي
عام  ،1024أطلق الاردن ماثاق النزاهة الوطناة والخطة التنفاذية واللتان تادفان إلى خدمة املواطنين،
وصون كرامهام وحماية ممتلكاتام ،من خالل إنفاذ القوانين وألانظمة والتعلامات النافذة ،بناء دلى
الشفافاة ،والعدالة ،واملساواة .ويتوقع أن يتم قريبا الدمج ما بين ديوان املظالم وهاوئة مكافحة الفساد
ممن هاوئة يتم تسمهاا بـ (هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد من أجل تحقاق املزيد من الحاكماة املستندة
الى املواطنين .و توفر مسودة قانون هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد صالحاات لهاوئة مكافحة الفساد التخاذ
القرارات الضرورية بشأن الشكاوى والتظلمات املتعلقة بالفساد ،واملسجلة ممن ملفات هاوئة النزاهة
ومكافحة الفساد .وإلى جانب ذلك ،سوف تسادد للاة معالجة التظلمات املركزية في مساددة الاردن في
التزامات الشراكة الحكوماة املفتوحة بشأن مكافحة الفساد الحكومة الالكتروناة ،والحاكماة دون
الوطناة ،بادف تحسين الخدمات العامة ،وتعزيز النزاهة العامة ،وتعزيز كفاءة إدارة املوارد العامة.
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قدم البنك الدولي مساعدات فنية من أجل بناء قدرة ديوان املظالم ألاردني من خالل منحة الصندوق
التنموي املؤسس ي للبنك  IDFمن عام  1022حتى عام  .10242ديوان املظالم الذي بدأ بمعالجة
التظلمات في شهر شباط  ،9002استطاع التعامل مع ما يزيد دن تسعة لالف شكوى بين دام 9002
و .90002وقد ركز هذا النشاط دلى بناء املوارد البشرية والقدرات إلادارية لديوان املظالم ،وتفعال نظام
إدارة الشكاوى ،وتحسين التعاون وتبادل املعلومات بين ديوان املظالم والوزارات ألاخرى بادف تحسين
فعالاته في معالجة التظلمات مد القطاع العام .سيساهم هذا النشاط بشكل ناجح في تعزيز قدرة
وفعالاة ديوان املظالم ،كما أكدته حقاقة أنه دندما استكمل النشاط انخفض حاالت القضايا الي يتم
التعامل معها إلى النصف ،وازداد تبن الجهات الحكوماة لتوصااته ،وتحس التعاون مع الجهات ألاخرى إلى
حد بعاد.

البنك الدولي هو في موقف يؤهله لدعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تطوير آلية مكافحة تظلمات
مركزية .وذلك بسبب الصالحية املؤسسية للبنك في مجال معالجة التظلمات وخبرته في وضع آليات
معالجة تظلمات وشبكة دمل خبراء للاة معالجة التظلمات ،وخبرات وتجارب دمله مع ديوان املظالم
الاردني ،وألاهم من ذلك كله ،فإن الاجماع السااس في الاردن بشأن الحاجة إلى تحسين نزاهة القطاع
العام قد أوجد سببا قويا بالنسبة للبنك الدولي لددم هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد في ومع للاة معالجة
تظلمات دلى املستوى الوطن املركزي .باإلمافة إلى ذلك فإن توفر مهمة مظالم مطورة ممن هاوئة النزاهة
ومكافحة الفساد يشكل دنصرا أساساا في تلك آلالاة ،والي ستلعب دورا أساساا في تحسين نزاهة
الخدمة العامة ،وتوزيع الخدمات ،والحاكماة الرشادة ،ومكافحة الفساد.

تحقيق منهج متكامل باتجاه إدارة التظلمات بقيادة هيئة النزاهة و مكافحة الفساد سوف منها القيام
بعدة أدوار مختلفة .وتحتاج آلالاة الفعالة ملعالجة التظلمات إلى هاوئة قوية يمكناا تنفاذ وظائف ومهام
مختلفة  0-بي فرز لألنواع املختلفة لردود أفعال املواطنين ،واستاضاحاتام ،وتظلماتام ،وخالفاتام،
والي يتم تسلمها من قبل الهاوئات الحكوماة املختلفة والهاوئات إلاشراقاة  9رصد ومتابعة مهمة
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التظلمات املحالة إلى هاوئات حكوماة أخرى  2مهمة إدداد التقارير للنتائج واملخرجات  4مهمة تحقاقاة
ودالجاة للتظلمات الي يتم تلقياا بموجب مهمهاا وصالحاهاا  5مهمة التنساق لبناء قدرات املوظفين،
والتدريب ،والتعلام من نظير إلى لخر  6و مهمة تنساق ألانشطة التودوية .وهاوئة النزاهة ومكافحة
الفساد هي في الهاوئة ألاكثر استعدادا للقاام بتلك ألادوار .ساتاح هذا املنهج املتكامل املجال لتحسين
الكفاءة والفعالاة ،و تحقاق وفرات مالاة أدلى ،وإجراءات أكثر فعالاة.

هنالك نموذجين محتملين إلدارة التظلمات (أو خلاط باناما يمكن أن تعتمدهما هاوئة النزاهة ومكافحة
الفساد للقاام بمهامها ووظائفها واللذان قدما في قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام  0( -9005نموذج
معالجة التظلم املدمج ذو الخطوة الواحدة ( 9نموذج التظلم من خالل ديوان املظالم بقاادة الوزارة
املعناة ،إلى جانب هاوئة مكافحة الفساد من خالل صالحااتاا إلاشرافاة والاستئنافاة.

في النموذج  ،0ستتلقى هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد وتدير تظلمات املوظفين ،ولرائام ،ومقترحاتام،
وربما طلبات الحصول دلى املعلومات .وسوف تقوم هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد بتقديم التوصاات
التصحاحاة وتعرض لراء للوزارات واملحافظات املعناة الي سيتم تكلافها بتنفاذ تلك التوصاات .ومن
املمكن أن توفر هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد أيضا خدمات طرف ثالث استشارية وساطة وارشادية.
وساكون هنالك حضور لهاوئة النزاهة ومكافحة الفساد في محافظات رئيسة ،إلتاحة الفرصة لتحسين
مشاركة املواطنين ورماهم .وقد تم استخالص هذا النموذج من تجربة هاوئة الحقوق املدناة ومكافحة
الفساد في جنوب كوريا (انظر الصندوق . 0
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الصندوق  :2معالجة تظلمات املحطة الواحدة – هيئة مكافحة الفساد والحقوق املدنية في جنوب كوريا

تتلقى هاوئة مكافحة الفساد والحقوق املدناة وتدير الشكاوى العامة (آلاراء ،واملقترحات دن الحاالت
املتضمنة ددم الرض ى ،وتظلمات ،أو ادتداءات دلى حقوق الناس من خالل ممارسات غير دادلة ،أو غير
الشرداة .وتقدم توصاات تصحاحاة ولراء للمنظمات الادارية ذات العالقة ،وتعمل كطرف ثالث وساط
بين املشتكي والجهة املشتكى دلياا وفقا ملا يتطلبه ألامر .

وأخيرا ،فه توفر أيضا مشورة وإرشادات للمواطنين بشأن أية استاضاحات تتعلق بالقرارات وألانظمة
والاجراءات الادارية ،وكذلك التدريب والددم لرؤساء دواوين املظالم املحلاين لتوساع نطاق طرق
معالجة الشكاوى للمقامين املحلاين .وتقتصر صالحاة هيئة مكافحة الفساد و الحقوق املدنية دلى
السلطة التنفاذية فقط ،والي تشمل مكتب الرئيس ،ومكتب رئيس الوزراء ،و الوزارات .ودلى الرغم من
أن توصااتاا غير ملزمة قانونا ،فإن هاوئة مكافحة الفساد والحقوق املدناة لدياا الخاار إلحالة حاالت
ددم الالتزام إلى اجتمادات حل التظلمات املدناة في املكتب الرئاس  ،أو مجلس التدقاق والتفتيش.

وتوفر هاوئة مكافحة الفساد والحقوق املدناة طرقا مختلفة أمام املواطنين لرفع ردود أفعالهم وتظلماتام.
ومن املمكن للمواطنين رفع تظلماتام إلى هاوئة مكافحة الفساد والحقوق املدناة من خالل مواقع
التواصل ،أو من خالل التلفون أو الفاكس ،أو البريد الالكتروني العادي أو الباانات الشخصاة .وتقوم
هاوئة مكافحة الفساد والحقوق املدناة بإدارة للاات معالجة التظلمات ،لتنفاذ مهامها التالاة:
التواصل مع الناس من خالل الاتصال إلالكتروني  :E-peopleوهي بوابة حكوماة الكتروناة للتواصل مع
املواطنين ،وتوفر هذه البوابة محطة خدمة واحدة لألشخاص الذين يرغبون برفع تظلماتام من خالل
الاتصال الحكومي الالكتروني ،وتوفر مقترحات ومناقشات بشأن السااسات .وبعد أن تم ربط جماع
الهاوئات الحكوماة ،والسلطة القضائاة ،والهاوئات العامة الرئيسة باذا النظام ،فقد ازداد ددد التظلمات
الي تم رفعها من خالل التواصل الالكتروني مع الناس بشكل مطرد من  409 ،449في دام  9006إلى
 0,592,787في دام  .9002وكان معدل فترة حالة التظلم الواحدة  6,2يوم في دام  9002بالنسبة
للحاالت البساطة والعادية ،و  7,2يوم للحاالت املعقدة .ويمكن للمشتكين تتبع النتائج دبر الخط
الالكتروني باستخدام أسمائام ،والبريد الالكتروني ،وكلمة السر من خالل نظام .E-people
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مركز اتصال حكومي :000وهو مركز رئيس لخدمات الاتصال الحكومي املتكاملة لالستجابة لجماع
الاستاضاحات املتعلقة بالحكومة .ويمكن استخدام رقم مركز الاتصال " "000لالتصال الهاتفي أو
استخدامه إلرسال رسائل SMSمن كافة مناطق الدولة .ومن أجل تسهال دملاة الاستخدام قام مركز
الاتصال بتصمام نظام وفاديو للدردشة وتبادل املشورة من خالل الحواسيب والهواتف الذكاة بين
الاشخاص الذين يعانون من مشاكل سمعاة ونطقاة .إمافة الى ذلك ،يوجد هنالك خدمات الاخطار

السريع  SNSمتوفرة دلى  Face book ،Twitterو ” "Knowledge inملوقع بوابة مركز الاتصال .وقد
واصل متوسط ددد الاتصاالت الاوماة الي يتم تلقياا من خالل مركز الاتصال  000ارتفاده من5 ،808
في دام  9007إلى  8,446في دام  .9002ومن أصل مجموع  9,022,296اتصال من الهواتف الي تم
تسلمها مع نااية دام  ،9002استجاب املركز لنحو 0,229,980اتصال وتعامل مع  9,052,249استاضاح
وشكوى .ويقوم مركز الاتصال الحكومي  000أيضا بتشغال نظام الاتصال السعاد دلى أساس شهري.
ووفقا لهذا النظام فإن كل اتصال بشأن استاضاح يتم تحويله إلى الهاوئة املعناة أو إلى مراكز استشارية،

يوجد هنالك موقع اتصال ملتابعة الشكوى وإدالم صاحب الشكوى حول نتائج الشكوى أو الاستاضاح
والاستماع ألية شكاوى الحقة.
البرنامج التودوي دبر املوقع :والذي أطلق دام  ،9002ويتم تشغاله دلى املستوى املحلي والوطن لاغطي
املناطق البعادة ،والسكان املحلاين في املناطق والجزر الريفاة النائاة ،الذين اليمكنام زيارة مكاتب هاوئة
مكافحة الفساد والحقوق املدناة ،أو الذين يجدون صعوبة في الاتصال من خالل الانترن لتسجال
شكاواهم وتظلماتام .ومن ممن الشكاوى الي يتم التعامل معها من خالل زيارة هذا املوقع ،تلك

القضايا الي يتم تسويهاا مع الهاوئات الحكوماة ذات العالقة.
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في النموذج  ،9سوف لن تقوم هاوئة النزاهة و مكافحة الفساد بتنفاذ مهام ديوان املظالم الحالي فقط بل
سامتد هذا الدور أيضا ليشمل وظائف الاشراف ،الاستئناف ،والددم الفن  .ويفترض هذا الخاار أن مهمة
معالجة التظلم هي من مهام الوزارات والدوائر الادارية .ومهمة ديوان املظالم في الاردن هي مؤسسة بشكل
جاد نودا ما .والدور املوسع لهاوئة النزاهة ومكافحة الفساد يؤشر إلى أن الهاوئة ستقوم بإدداد إطار دمل
معالجة تظلمات ،وإيجاد نظام رصد وإبالغ وتوفير ددم فن في إدارة التظلمات لجماع الوزارات والدوائر
إلادارية .وسوف تقوم الوزارات بإدارة دملاة معالجة التظلم تح إلاشراف العام لهاوئة النزاهة ومكافحة
الفساد .وقد بن هذا النموذج دلى خبرات إدارة التظلم من ددة دول مختلفة ،وخاصة الهند وفلسطين
(أنظر الصندوق  9الذين يوجد لديام هاوئة لتنساق ورصد وتوفير الددم الفن لجماع الوزارات والدوائر
إلادارية.

الصندوق  :9أ منهج معالجة التظلمات املستند إلى الحقوق– مديرية الشكاوى ،فلسطين
تتضمن مهام السلطة الفلسطاناة في مجال تحسين ثقة املواطنين بالحكومة جانب معالجة الشكاوى.
وقد أسس سلطات التنفاذ الفلسطاناة نظاما داخلاا ملعالجة شكاوى املواطنين .وفي دام ،9002
أصدر مجلس الوزراء نظام الشكاوى رقم ( 6الذي نص دلى تأسيس مديرية دامة للشكاوى في مجلس
الوزراء وحدد دور ومهام وإجراءات وحدات الشكاوى في مختلف الوزارات الحكوماة .و تم إنشاء 48
وحدة شكوى في الوزارات واملحافظات املختلفة بناء دلى هذا النظام .وقد تلق تلك الوحدات شكاوى

حول البرامج املنفذة من قبل الوزارات .وبموجب هذا النظام أيضا تقوم املديرية باإلشراف الفن
واملراقبة الفناة دلى جماع وحدات الشكاوى.
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هنالك فرص مختلفة متوفرة لتعاون البنك الدولي مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .ويمكن للبنك
الدولي أن يددم هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد في إدداد للاة فعالة وشاملة ملعالجة تظلمات وردود أفعال
املواطنين وذلك من خالل الطرق التالاة:
 .0التصميم املؤسس ي آللية معالجة التظلمات املركزية ( : (GRMمن املمكن للبنك الدولي أن يعزز
تجربته املتعمقة وشبكة أدماله في توفير املساددة الفناة لهاوئة النزاهة ومكافحة الفساد الاردناة
دلى ادتبار أناا خاارات محتملة لتحقاق للاة معالجة تظلمات متكاملة مستندة إلى الادوار
واملسؤولاات املحددة في قانون هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد .ونظرا للطباعة املتعددة ألاوجه
لهاوئة النزاهة ومكافحة الفساد ،فإن التنساق الفعال بين مكوناتاا املختلفة خاصة تلك املعناة
بمهام الاشراف هو جانب أساس في أداء الهاوئة .وسوف يتضمن التصمام أيضا تسهال دملاة
التنساق.
 .9التوحيد و التكامل والدمج ضمن أنظمة ومنصات إدارة التظلمات املوجودة :وإلى جانب ديوان
املظالم ،هناك أيضا ددد من الوزارات والدوائر الحكوماة ممن يتوفر لديام للاات يستطاعون من
خاللها معالجة التظلمات (دلى سبال املثال ،مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري ،دائرة ترخاص
السواقين واملركبات ،وغيرها ويوجد في ألاردن منصة تظلمات دلى املستوى الوطن من خالل
البوابة الالكتروناة والي

يمكن من خاللها رفع التظلمات دبر البوابة الالكتروناة

 ( www.jordan.gov.jo/portal)2ومركز اتصال هاتف خلوي ( 24444ومركز اتصال وطن ( 06
 . 5008080وقد تقوم هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد أيضا بدراسة امكاناة تطوير قاددة باانات
لتبادل الباانات املتعلقة بالقضايا وإتاحة املجال أمام دالقات تنساق فعالة وتجنب الازدواجاة
وتجن الازدواجاة في املهام .ومن املمكن للبنك أن يددم الهاوئة في دمج وتوحاد تلك التفردات في
قوادد باانات ومنصات إدارة التظلم.
.2

يوجد هنالك مجال كبير للتحسين في المنصة الحالية ،خاصة فيما يتعلق بتسهيل االستخدام ،على سبيل المثال ،مع أن البوابة تتيح للمستخدمين
رفع تظلماتهم إلى نحو  45دائرة حكومية ،إال أنها ال تقود المستخدم إلى الدائرة المعنية أن لم يكن المستخدم على علم بالدائرة المسؤولة .وعالوة
على ذلك ،فهي ال تتيح الفرصة للمستخدم للحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات وعمليات ونتائج معالجة التظلمات.

 .2تطوير قرارات ،وتوجيهات ،وإجراءات عمل معيارية بشأن معالجة التظلمات :املشروع ألاخير
لددم بناء القدرات في مجال املظالم الذي اختتم مؤخرا كان محوره تعزيز نظام إدارة الشكاوى
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وإجراءات ديوان املظالم .ومع إنشاء هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد سوف يتطلب ألامر إجراء
مراجعة لتلك إلاجراءات لضمان أناا تتوافق مع الصالحاة املوسعة لهاوئة النزاهة ومكافحة
الفساد .والبنك الدولي هو مهاأ بشكل جاد ملساددة هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد في تطوير
قرارات ،وتوجياات ،وإجراءات دمل معاارية لددم فعالاة العملاات الاوماة لهاوئة النزاهة
ومكافحة الفساد .ومن املتوقع أن تسهم مثل تلك إلاجراءات في توفير الوموح والتنبؤ بشأن
الكافاة الي يجري من خاللها تسلم ،وتقاام ،وتخزين ،ومعالجة ورصد التظلمات.
 .4بناء قدرات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد /والوزارات /والوحدات إلادارية :مشروع ددم بناء
القدرة لديوان املظالم ركز بشكل كبير دلى بناء القدرة للموارد البشرية وإلادارية لديوان املظالم.
كما أن هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد في موء دورها املوسع وموظفياا سواء في دمان أو في بقاة
املحافظات سوف تحتاج إلى ددم بناء قدرة إمافي .والبنك الدولي هو مهاأ بشكل جاد لتوفير مثل
تلك املساددة نظرا لتعاونه السابق و الحالي مع هاوئة النزاهة و مكافحة الفساد.
 .5الاتصال و التواصل :ممان أن املواطنين يعلمون بوجود للاة معالجة املظالم .ويمكن للبنك أن
يددم هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع ددد من الدوائر ألاخرى ذات العالقة ،في تطوير
استراتاجاة ومواد الاتصال لزيادة وعي املواطنين بشأن إجراءات للاة معالجة التظلمات ّ
املعدلة.
بما في ذلك طرق رفع التظلمات.

 .6الدعم املالي لتطوير أجهزة الحاسوب وربما البرامج كذلك :ادتمادا دلى نموذج معالجة املظالم
الذي سيتم تبناه سوف تحتاج هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى أجهزة حواسيب وبرامج لتعزيز
القدرة وتحسين الانتاجاة للموظفين في مكاتباا وبقاة الوزارات واملحافظات .ويمكن للبنك الدولي
أن يساهم مالاا في ددم تطوير ألاجهزة والبرامج.
ترجمة :نادرة ابراهام الطاان
وحدة التعاون الدولي
هاوئة النزاهة ومكافحة الفساد
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