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  عمل اإلدارة العامة للشكاوى ووحدات الشكاوى الوزاريةتقرير
  والدوائر الحكومية غير الوزارية ومكتب الرئيس

     2009/ 8-7-6شهر ألعن ا
  

 إنشاءالتي وضعت منذ  األهداففي سبيل تحقيق  األخيرةالثالث  األشهرلقد واصلنا الجهود خالل   
تعديل النظام الذي تضمن التنسيق والمتابعة مع ديوان الرئاسة والدوائر الحكوميـة  ومع  ،وحدات الشكاوى
 إرسـاء سـبل   باشرنا العمل الدؤوب في التنسيق والتعاون من خالل عدة اجتماعات بهدف ،غير الوزارية

وحدات استمرار متابعة ال إلى إضافةوالتدريب ومتابعة الشكاوى، اإلعالم : االتعاون في جوانب عديدة منه
تحقيق بنـود   آملينالوزارية وتنفيذ البرامج التي وضعناها بالتعاون مع رؤساء وحدات الشكاوى الوزارية 

  .مع نهاية العام الحالي العامة اإلدارةالتي وضعتها  2009خطة 
   

  :كاآلتيوقد حققنا انجازات عديدة، نوردها 
) 6/2009( شـكاوى تحـت رقـم    على تعديل نظام ال صادق مجلس الوزراءفقد  ..تعديل النظام .1

والنماذج المنظمة لعمل الشكاوى، حيث تم تعميمها على جميع الوحـدات   اإلجراءاتواعتماد دليل 
 .العاملة بالشكاوى

 

 التوقعات إلشهار عمل وحدات الشكاوى وتم وضع عالمية الشاملةإلتم تشكيل لجنة لوضع الخطة ا .2
، من خالل لقاء تلفزيوني مع 8/7/2009مية بتاريخ عالإلطالق الحملة اإالمالية لبنودها، حيث تم 

، أحمد فارس عوده على تلفزيون فلسـطين .، ود لبدهحسن ابو.معالي أمين عام مجلس الوزراء د
 بهدف إشـهار عمـل الشـكاوى    ،لطباعة النظام وبوسترز تتضمن أيضاً بنداً خاصاً بالمطبوعات
كمـا تتضـمن بـرامج    ، لمؤسسات الحكوميـة ومتابعتها في اوتعريف المواطن آلية تقديم شكواه 

 .تلفزيونية على الهواء تستضيف في كل مرة مسؤوال في دائرة حكومية ما
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 /ادارة العامـة للشـكاوى  إلتم توضيح مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بـين ا  21/7/2009بتاريخ  .3
شـكاوى المـواطنين   ديوان الرئاسة فيما يتعلق ب /إلدارة العامة للشؤون القانونيةمجلس الوزراء وا

  .والتعاون على ايجاد الحلول المناسبة لها، إلى أي من الطرفين الواردة
 

 :تنفيذ البرانامج التدريبي حيث لإلدارةواصلنا وبالتعاون مع المعهد الوطني  .4

  شـارك فيهـا    )الخدمة العامة ومهارات االتصال أخالقيات(عقدت الدورة الرابعة بعنوان
 .ت الوزاريةمشاركاً من الوحدا) 20(

    كما تم االتفاق مبدئياً مع الهيئة المستقلة لحقوق المواطن على تنفيذ دورة تدريبيـة حـول
جميع العاملين في الشكاوى بهدف التعريـف   وسوف يتم إشراكالشكوى ومتابعتها،  إدارة

 .والتدقيقاجراءات إلبالنظام ودليل ا

 ني في مقر الحاسوب الحكومي لكتروألرشيف األعقدت ورشة عمل تدريبية على برنامج ا
 .بالتعاون مع وزارة االتصاالت

  
لكتروني وتم توزيعه علـى الوحـدات مـن أجـل     األرشيف ألعداد برنامج اإتم االنتهاء من  -5

  .تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتإلالتدريب عليه، وذلك بالتعاون مع وزارة ا
  
يل الشكاوى الخاصة بالجهات ذات العالقـة  دارة العامة وتحوإلمتابعة الشكاوى الواردة الى ا  -6

 ،شكوى) 16(شكوى تم انجاز ) 56(هر بالشكوى وقد بلغ مجموع الشكاوى الواردة خالل ثالث أش
  .تم حفظهامنها ) 10(و ،منها قيد المتابعة) 30(و
  
  :متابعة اللجان المشكلة لحل الشكاوى مثل   -7

 اهللا والبيرة، فقد تم تشـيكل لجنـة مـن    انتشار المواشي في محافظة رام ب اللجنة الخاصة
الزراعة، وزارة الحكم المحلـي،   وزارةدارة العامة للشكاوى،اإل  رام اهللا والبيرةمحافظة 

  .المواشيتوفير قطعة أرض لتجميع  اجتماعاتها من أجلوما زالت اللجنة تتابع 
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  في جماعين وشارك فـي اللجنـة سـلطة     مناشير الحجراللجنة الخاصة بشكوى أصحاب
العامـة للشـكاوى،    واإلدارةمناشير الحجر نقابة أصحاب . البيئة، الصحة، بلدية جماعين

 .طراف المعنيةألالنهائي بين ا اإلتفاقوسوف يتم قريبا توضيح 

 

  :طار التنسيق والمتابعة فقد تم تنفيذ عدة لقاءات واجتماعات مبنية على النحو التاليإفي  -8
تم عقد لقاءات مع معالي وزراء العدل، الشـؤون االجتماعيـة،   : وحدات الوزاريةال  -  أ

  .وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة المالية، سرىألشؤون ا
الهيئة المستقلة لحقـوق  ، تم عقد لقاءات مع مؤسسة الحق: المؤسسات غير الوزارية  -  ب

  .ومركز أمان، المواطن
 .لطة البيئة، سلطة األراضيتم عقد لقاءات مع س: الهيئات الحكومية  -  ت

 

بحضور معالي أمـين عـام مجلـس     3/6/2009تم عقد إجتماع للوحدات الوزارية بتاريخ  -9
  .حسن ابو لبدة.الوزراء د

وزارات ) 9(حيث التزمت ، تقارير الوحدات الوزارية والمبينة حسب الجدول المرفق يتلق - 10
 .في تزويد اإلدارة تقاريرها الشهرية) 22(من أصل 

رئاسة الوزراء فقد تـم إنشـاء بريـد    / ون مع اإلدارة العامة لتكنولوجيا المعلوماتبالتعا - 11
 .إلكتروني لإلدارة وصفحة إلكترونية على موقع رئاسة الوزراء

 .المشاركة في العديد من ورشات العمل التي يتم دعوتنا اليها - 12

  
  :المعيقات

الوزراء، والذي تبين مـن  عدم وضوح رؤية وفلسفة وأهداف وحدات الشكاوى لدى بعض معالي  -1
  :خالل متابعتنا ومن خالل التقارير الشهرية للوحدات، والتي تتمثل بالتالية

 تغيير رؤساء الوحدات بشكل مستمر. 

  إختصاص وعنـوان   كجهةعدم تحويل بريد الشكاوى الوارد إلى الوزارة لوحدة الشكاوى
 .للمشتكين لتلقي الرد
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 والتي تنص على الرد خطيـاً علـى   ) 14( ي المادة عدم اإللتزام بتطبيق نظام الشكاوى ف
 .مقدم الشكوى سواًء كان الرد ايجابياً أم سلباً خالل مدة أقصاها ثالثين يوماً

  اللوجستية والبشرية  اإلمكانياتعدم توفر. 

  يعيق من إشهار وحدات الشـكاوى  ، التأخير في اعتماد الخطة اإلعالمية إلى هذه اللحظة
وهو الوصول إلى المواطنين ، تالي عدم الوصول إلى الهدف من الخطةوبال، في الوزارات

 .وتوعيتهم بحقهم في تقديم الشكاوى إلى جهات اإلختصاص

عدم إضافة الوحدات على هيكلية الوزارات مثل وزارة الحكم المحلي، المالية، التربية والتعلـيم،   -2
 .والموظفون فيها يعملون بتكليفات داخلية، سرعان ما تتغير

  
  :التوصيات 
وذلك من ، اصدار تعليمات واضحة من قبل مجلس الوزراء بضرورة التفاعل مع قضايا الجمهور -1

 .خالل اإللتزام بتطبيق النظام ودليل اإلجراءات

 .وذلك بهدف تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية، اعتماد بنود الخطة اإلعالمية -2

 .م إلشهار عمل وحدات الشكاوىإظهار نماذج تم معالجتها أمام الرأي العا -3

 .عمل آلية رقابة على أداء وحدات الشكاوى الوزارية -4

 .وغيرها...األردن ، اإلطالع على تجارب الدول المتقدمة في مجال الشكاوى مثل المغرب -5

 .عرض التقرير على مجلس الوزراء وفقاً لما نص عليه نظام الشكاوى -6

  
  ،،مع اإلحترام

  
  
  
  

  أحمد فارس عوده. د
  دارة العامة للشكاوىاإل

  
  
  


