إنشاء نظام لألمبودسمان
(المفوض العام لمدفاع عن حقوق المواطنين)
بمصر

تعنى ىذه المبادرة* بمناقشة آليات تقديـ الشكوى المتوفرة لممواطنيف مع التركيز عمى وضع آليات جديدة
لتبلفى االشكاليات اآلتية:

 .1أف تكوف الجية المشكو فى حقيا الخصـ والحكـ (تبحث الشكوى المقدمة ضدىا ويكوف البت فييا
نيائيا وال يعطى لمشاكى آلية أخرى ايسر قبؿ المجوء لمتقاضى).

 .2أنو ليس بالضرورة أف الشكوى تتضمف مخالفة قانونية.

 .3أف الشكوى واف بدت فردية قد تكوف فى حقيقة أمرىا جماعية.
 .4أف الشكوى واف بدت ليس ليا أحقية اال أنو ونتيجة لتغير الظروؼ وتطور األوضاع قد يكوف
المطموب إعادة النظر فى التشريع مف حيث مواكبتو لمتغيرات الحادثة أو مناقشة عدالة التشريع فى

المقاـ األوؿ أو حتى امكانية  /استحالة تطبيقو فى المقاـ األوؿ.

مقدمة

تكفؿ كؿ الدساتير حؽ التظمـ وتقديـ الشكوى أو حؽ مخاطبة السمطات العامة باعتبار أنو مف الحريات
العامة ،كما أف ثقافة االستماع واالستجابة الىتمامات المواطف أصبحت مف أولويات اإلدارة الرشيدة

فإعبلء سيادة القانوف وتعزيز الشفافية واالستجابة والمشاركة واإلنصاؼ والفعالية والكفاءة والمساءلة ىي

مف محددات صنع سياسات عامة تساىـ في الحد مف ومكافحة الفساد.

إف آليات تقديـ الشكوى تمعب دو اًر ىاماً في تعزيز قدرات الدولة في الرقابة والتقويـ والمساءلة
والمحاسبة ،لذا تتعدد وتتنوع الجيات المعنية التي يمكف أف يمجأ ليا المواطف لمشكوى أو اإلببلغ عف

وقائع فساد.
فى مصر يوجد حوالى  29جية وآلية لمرقابة والتنظيـ والتحرى واستقباؿ الشكاوى (أنظر ممحؽ )1
والتى تتميز بيا عف غيرىا مف األنظمة الدولية واإلقميمية ،غير أف ىذا التعدد في الجيات الرسمية واف
كاف مفيدا لكشؼ ومبلحقة الفساد حيث يضمف أف ما قد تغفمو احدى الجيات أو ال تستطيع كشفو

ومبلحقتو قد يقع فى خبرات الجية األخرى ،إال أنو فى حالة شكاوى المواطنيف قد يؤدي إلى ازدواجية

الجيود واىدار الموارد المالية والوقت نظ اًر الف المواطف يرسؿ شكواه إلى أكثر مف جية إما بسبب عدـ
* هذه المبادرة تم اقتزاحها ضمن أعمال لجنت الشفافيت والنزاهت بناء على الدراست التى تم اعدادها بمزكز الحىكمت بالمعهد القىمى لإلدارة
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إلمامو بالمياـ واألدوار المحددة لتمؾ الجيات أو لرفع نسبة الثقة لديو في أف شكواه ستكوف محؿ نظر

أكبر عدد مف الجيات ومف ثـ أكبر عدد مف المسئوليف .وفى نياية األمر ونظ ار لعدـ تخصص بعض
الجيات المقدـ الييا الشكوى فإنيا فى النياية يتـ ارساليا الى الجية المشكو فى حقيا لنعود لى اشكالية

الخصـ والحكـ.

وفي مجاؿ حؽ الشكوي نطرح فكرة نظاـ (األمبودسماف) كآلية لتمقي وبحث شكاوى المواطنيف كما

يضطمع بتمثيؿ مصالح المواطنيف لدي اإلدارة:

ىو مسئوؿ رسمى يتـ تعيينو بواسطة رئيس الدولة (أو رئيس الوزراء) أو البرلماف ويعمؿ عمى تمثيؿ
مصالح المواطنيف لدي اإلدارة وحمايتيـ مف التعسؼ وسوء استخداـ السمطة واالنحراؼ بيا عف طريؽ

التحقيؽ فى الشكاوى المقدمة مف قبؿ المواطنيف والتدقيؽ في اإلجراءات وطمب اإليضاحات والتفسيرات

حوؿ تعطؿ خدمات المواطنيف أو عدـ تقديميا وفي كؿ األحواؿ فإف االمبودسماف ال يممؾ السمطات

فيما يتعمؽ ببدء إجراءات قانونية أو توجيو اتياـ بصدد شكوى مقدمة إليو.
ويوجد نوعاف مف االمبودسماف:

 النوع األوؿ :االمبودسماف البرلماني ويمثمو النموذج االسكندينافي
 النوع الثاني :االمبودسماف الحكومي ويمثمو النموذج البلتيني
وقد انتشر نظاـ االمبودسماف في العديد مف دوؿ العالـ ولكف مع االختبلؼ في المسئولية السياسية
وحدود االختصاصات (الرقابة والشكوى والتوفيؽ والوساطة والتقريب بيف المواطف واإلدارة) .ومدى

تطور النظاـ السياسي واإلداري لكؿ دولة.

وعمى جميع األوضاع ىو نظاـ غير قضائى لمتظمـ ،ويمكف لؤلفراد االتصاؿ بو في أية مرحمة مف
مراحؿ المشكمة أو النزاع لممساعدة في أي مشكمة خارج القنوات الرسمية ،واليدؼ مف ىذا اإلجراء ىو

التوفيؽ مف خبلؿ السعي إلى حموؿ مقبولة عف طريؽ وسائؿ غير قضائية ،كما أف الغرض مف ىذا

اإلجراء غير الرسمي تعزيز وخمؽ بيئة عمؿ متناسقة ومنتجة مما يساىـ في زيادة الكفاءة التشغيمية

والتنظيمية ،ويختمؼ المنصب ىذا عف المناصب الرسمية األخرى ،فيو يشغؿ منصب شرفى وال يمكف

عزلو كما ال يمكف التنازؿ عنو لآلخريف ،وىي ميزة ضرورية لمحفاظ عمى اإلجراءات التي تسيؿ عمى

الناس تقديـ شكواىـ والحصوؿ عمى حؿ لمشاكميـ في كنؼ السرية دوف التعرض لخطر االنتقاـ.

وتتاح خدمات االمبودسماف لكؿ المواطنيف كما تتاح لمموظفيف الدائميف وأصحاب العقود في مكاف
العمؿ والموظفيف السابقيف في العادة خبلؿ فترة سنة واحدة بعد انتياء الخدمة أو نياية العقد المبرـ

بينيما ،وال يجوز أف يتعرض أي شخص لو مظممة عند االمبودسماف أو يقوـ بإيصاؿ معمومة أو بياف

إلى عمـ االمبودسماف ألعماؿ انتقامية بسبب ىذا تقدمو بالمظممة أو توصيؿ المعمومة.
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اختصاصات االمبودسمان وآليات عممه
 يستمع إلى الشكاوى المرفوعة إليو مف أفراد المجتمع مع مراعاة المساواة بينيـ ويساعد عمى وضع
مجموعة مف الخيارات لتسويتيا.

 ييتـ بجميع االتصاالت الواردة إليو مف المواطنيف ،ويراعي عدـ ذكر أسماءىـ ،وال يكوف ذكر اسـ
الشاكي أو رافع المظممة ممزماً في أية إجراءات رسمية حماية لو.

 يراعي السرية والنزاىة في جميع التعامبلت ،ويعمؿ عمى إيجاد حؿ مقبوؿ لجميع األطراؼ.
 يساعد الموطنيف عمى حؿ مشاكميـ مف خبلؿ توضيح حقوقيـ أو تقديـ معمومات ذات صمة تكوف
مفيدة بالنسبة ليـ.

 يكوف لو الحؽ في التحقؽ والتحقيؽ في المظالـ ،مف خبلؿ إجراء مناقشات مع الموظفيف ورؤسائيـ
المباشريف واألعمى وغيرىـ مف كبار المديريف ،وىو األمر الذي يمكف أف يؤدي إلى حؿ سريع
لممشكمة أو المظممة ،كما يقوـ األمبودسماف بالتوسط /الوساطة ،وىي العممية التي قد تتطمب ما

يطمؽ عميو "الدبموماسية المكوكية".

 في حاؿ عدـ تمكف المفوض العاـ مف إيجاد حؿ عف طريؽ الوساطة ،فعميو توفير معمومات
لممواطف حوؿ كيفية المضي قدما في الوسائؿ القانونية لحؿ المشكمة.

 لو اقامة الدعوي أماـ المحاكـ لمختصة ضد مف ارتكبوا أعماال مخالفة لمقانوف ،بسبب التحيز أو
المحسوبية أو أي سبب آخر أو اىمموا في تأدية واجباتيـ عمي النحو المطموب.

وكانت قد جرت العادة خبلؿ القرف التاسع عشر عمي أال يمتفت مكتب االمبودسماف لمشكاوي
والموضوعات التي تنشر بالصحؼ عمي اعتبار أنيا شكاوي مجيولة ،ولكف الصحافة أصبحت اليوـ

مف مصادر عمؿ االمبودسماف إذا تبيف لو وقرر أف بعض ىو الصحؼ دأب عمى المصداقية.

ويممؾ االمبودسماف سمطة االطبلع عمي جميع الوثائؽ والسجبلت حتي السرية منيا ،حتي لو كانت
اشرطة التسجيؿ التي تستعمميا الشرطة عند التحقيؽ وعميو إعداد تقرير مفصؿ عف كؿ حالة تبيف

أساس القرار الذي يصدر عادة قبؿ مضى  90يوما ،واذا ما تبيف لو وجود خطأ في تطبيؽ القانوف ،أو
سوء استعماؿ لمسمطة ،أو أف الق اررات كانت مجافية لروح العدالة ولضماف الحريات ،فإف لو رفع

الدعوي أماـ المحاكـ المختصة لتفصؿ في الموضوع ،ذلؾ أنو ال يممؾ سمطة إلغاء أو تعديؿ القرار
االداري واف كاف يممؾ دعوة الموظؼ وحثو عمي تغيير ق ارره وىو بذلؾ ليس جية قضائية كما أنو ليس
جزءا مف السمطة التنفيذية.

وفي غالبية الحاالت يكتفي االمبودسماف إما باالنذار أو بالتنبيو بعدـ التكرار ،كما أنو أحيانا يوصى

بتعويض مف لحقيـ ضرر مف القرار.
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وتشير الشواىد فى الدوؿ المتقدمة ألى أف جية االدارة تعدؿ عف قرارىا أو تعدلو أو تبدأ فى التفاوض
عندما يبدأ يقرر االمبودسماف بدأ التحقيؽ ألاف ذلؾ اشارة ليا الى جدية ما قد توصؿ اليو مف شواىد.

وقد كاف مف نتيجة اختبلؼ ظروؼ ونظـ الدوؿ التي أخذت بالنظاـ أف الصورة التقميدية لؤلمبودسماف،

الذي بو يعتبر االمبودسماف منصبا ينشئو الدستور ،يتمقي ويتحري ويقدـ تقري ار عف الشكاوي التي
يرسميا لو األفراد عف تعسؼ الجياز البيروقراطي ،لـ تصبح ىي الصورة الوحيدة ليذا النظاـ .كما

ساعدت عدة عوامؿ اجتماعية وثقافية عمي نجاح ىذا النظاـ في الدوؿ المتعددة ،ومف ىذه العوامؿ:
 إنو جاء نتيجة لصراعات أظيرت الحاجة إليو ،فأحسف تقبمو وأحسف استعمالو.

 اف األفراد ال يبالغوف في االلتجاء الي الشكوي في مثؿ ىذه الدوؿ وانما معظـ الشكاوى تستحؽ
االنتباه.

 الشفافية ،فالمواطف لو حرية تقصي الحقائؽ والبحث في ممفات الجياز االداري بنفسو ،كي يطمئف
عمي سبلمة القرار.

 عدـ إساءة األفراد لحقيـ في االطبلع عمي الممفات وعبلنيتيا.

 عدـ إحجاـ االمبودسماف عف محاسبة أي فرد ميما ارتقت مكانتو (مثاؿ مف الحاالت المعروفة عف
أوؿ امبودسماف بالسويد أنو لـ يتردد عف دخوؿ القصر الممكى ليزور ضابطا أسر في ثكنات

الحرس ،بناء عمي أوامر ولى العيد).

 اىتماـ االمبودسماف بكؿ حالة تصمو ،ودراسة أي شكوي ميما قمت درجة خطورتيا( ،مثاؿ مف
الحاالت المشيورة التي بحثيا رسالة وصمتو مف طالب يشكو مف أف مدرستو انقصت درجتو العممية
بسبب مقاؿ نشره في جريدة المدرسة ،وعندما تبيف أف ىذا يناقض دستور حرية الصحافة الذي
يقدسو أىؿ السويد ،تدخؿ المفوض لرفع الغبف عف الطالب).

كؿ ىذه الحقائؽ أدت الي تمتع االمبودسماف بدرجة عالية مف احتراـ المواطنيف ،وثقتيـ ،ومعاونة
الجياز االداري ،مما يسيؿ عميو أداء ميمتو.
ىذا واف كاف ىناؾ فروؽ معينة بيف نظاـ األمبودسماف والمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف مف ناحية
اإلنشاء واالختصاص ،إال أنو مف الناحية العممية أصبح التقارب بينيما كبي ار ،بحيث يعتبر ،حسب
المعايير الدولية ،ضمف المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف ،خاصة أف تقويـ المؤسسة الوطنية لحقوؽ

اإلنساف ال يقوـ عمي االسـ أو الشكؿ ،إنما عمي األداء ،ويرتبط بتوافر مقومات النجاح.
مدونة قواعد سموك األمبودسمان

 األمبودسماف ،بوصفو محايدا ،مسئوؿ عف الحفاظ عمى السرية التامة فيما يتعمؽ بالمسائؿ التي
تُحاؿ إليو ،واالستثناء الوحيد عف ىذه القاعدة ىو حينما يبدو أف ىناؾ تيديدا وشيكا أو ضرر
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جسيـ قد يمحؽ بالموظؼ.

 يجب أف يتخذ كافة الخطوات المعقولة لحماية كافة السجبلت والممفات المتعمقة بالمناقشات التي
تدور بينو وبيف الشاكيف ،كما يخضع جميع العامميف في إدارتو لمتفتيش والمساءلة مف قبمو.

 ال ينبغي أف يشيد أماـ أية سمطة قضائية أو رسمية حوؿ المشكبلت التي تحاؿ إليو.
 عند تقديـ توصيات ،يكوف مسئوال عف اتخاذ إجراءات منصفة لجميع األطراؼ.
معايير الممارسة

 ميمة األمبودسماف التنظيمية ىي توفير السرية ومراعاة الحيادية وتوضيح اإلجراءات غير الرسمية
مما يسيؿ عممية اتخاذ ق اررات عادلة ومنصفة.

 يعتبر مكتب األمبودسماف بالنسبة لمشاكي بمثابة مصدر المعمومات والموارد واالتصاالت وتدقيؽ
البيانات ،أي القناة المرجعية ،والمستشار والخبير في مجاؿ تسوية المنازعات.

 األمبودسماف ال يتخذ ق اررات ممزمة ،وليس لو والية في الفصؿ في القضايا والسياسات لمجية
المشكو في حقيا.

 يساعد في تطوير مجموعة واسعة مف الخيارات المسئولة لحؿ المشاكؿ وتسييؿ المناقشة ،فضبلً
عف تحديد أفضؿ الخيارات ،ومساعدة الناس عمى تطوير طرؽ جديدة لحؿ المشاكؿ.

قد يقبؿ األمبودسماف طمب إجراء تحقيؽ رسمي ،وينبغي أف يكوف ذلؾ بمذكرة خطية خاصة بممؼ
معيف ،ويعتبر ىذا العمؿ استثناء لدور األمبودسماف.
المبادئ االسترشادية
يسترشد األمبودسماف في ضماف نجاحو في أداء عممو بالمبادئ التالية:

 االستقالل ،يعمؿ بصورة مستقمة عف جميع الجيات واألجيزة الرسمية وغير الرسمية ،ومف ثـ
يتجنب األمبودسماف تضارب المصالح وأي شكؿ مف أشكاؿ السيطرة الخارجية ،لذلؾ ىو مستقؿ
عف السمطة التنفيذية  ،ولو حرية االنتقاد دوف خوؼ مف أنو سيتـ إلغاء دوره أو مكتبو أو تقييد

عممو.

 الموضوعية ،األمبودسماف يدرس الشكاوى ويجري التحقيقات بموضوعية.

 السرية ،األمبودسماف يتعامؿ مع جميع المسائؿ التي تعرض عميو ،ولو أف يتخذ أي إجراء بناء
عمى الشكوى المقدمة دوف إذف خطي أو شفيي مف صاحب الشكوى ،كما يتمتع األمبودسماف
بالحصانة مف جراء أي طمب مف أي مستوى مف مستويات الجية بالكشؼ عف أية معمومات أو

وثائؽ تتعمؽ بصاحب شكوى.
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 الحصانة غير القضائية ،األمبودسماف ُيحمى مف أي التزاـ بالشيادة في أي دعوى رسمية مف
لجاف التأديب ،أو مجالس الطعوف المشتركة أو المحاكـ اإلدارية ،ورغـ ذلؾ فإف آراء األمبودسماف
تظؿ متاحة لمستشاري الموظفيف في أي وقت خبلؿ الدعاوى الرسمية.

 العدالة ،عمؿ األمبودسماف يكوف انطبلقا مف الحرص عمى االلتزاـ بالعدؿ واإلنصاؼ،
ويسترشد في عممو بالنظاـ األساسي لمموظفيف والنظاـ اإلداري ليـ ،وكذلؾ "لجاف الخدمة المدنية

الدولية ومعايير ومدونات سموؾ العامميف في الخدمة المدنية الدولية".
انتشار نظام األمبودسمان:

رغـ تواجد أجيزة رقابية في العديد مف دوؿ العالـ سواء أف كانت رسمية أو غير رسمية ،فقد انتشر
العمؿ بنظاـ األمبودسماف أو األمبودسماف في عدد كبير مف دوؿ العالـ ناىز اؿ  130دولة ،ونتيجة

ليذا االنتشار ورغبة في زيادة كفاءة عمؿ تمؾ األنظمة وتبادؿ المعمومات واالستفادة مف تجاربيا
وخبراتيا تـ إنشاء كيانات تضـ الدوؿ التي تطبؽ نظاـ األمبودسماف لتبادؿ الخبرات وتعزيز العمؿ مف

اجؿ نشر نظاـ األمبودسماف ومنيا:

 .1الشبكة اإلقميمية لمؤسسات األمبودسمان العربية
أنشئت الشبكة اإلقميمية لمؤسسات األمبودسماف العربية بيدؼ ربط مكاتب األمبودسماف أو مكاتب
ولجاف الشكاوى في منظمات حقوؽ اإلنساف في الدوؿ العربية لتكوف أداة وآلية لتبادؿ المعمومات
والخبرات ولرفع مستوى الوعي بموضوعات حقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ والموضوعات المتعمقة بالمرأة

بشكؿ خاص بما يتيح تحسيف أوضاع حقوؽ اإلنساف في المنطقة ،ويشارؾ في الشبكة كؿ مف مصر

وسوريا ولبناف والبحريف واألردف وقطر والمغرب وفمسطيف.
 .2جمعية األمبودسمان المتوسطين

تيدؼ جمعية األمبودسماف المتوسطيف إلى توثيؽ أواصر التواصؿ والتعاوف بيف مؤسسات الوساطة في

حوض البحر األبيض المتوسط وتشجيع قياـ ىذه المؤسسات في البمداف التي ال تتوفر عمى مثميا،
وتضـ الجمعية مؤسسات مف دوؿ الشماؿ وأخرى مف دوؿ الجنوب.
 .3المنظمة اإلفريقية لموسطاء وجهاز التفتيش والموفقين اإلداريين
تتمثؿ أىداؼ المنظمة في تشجيع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مؤسسات التوفيؽ والوساطة اإلفريقية
وتبادؿ المعمومات والتدريب وتعزيز العمؿ لتأكيد حقوؽ اإلنساف والعدالة ودعـ حرية واستقبللية

منظماتيا في البمداف اإلفريقية ،وتضـ المنظمة  40دولة افريقية.
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هل هناك احتياج النشاء نظام لالمبودسمان؟
يري البعض انو قد تـ إنشاء عدة مجالس مستقمة تعمؿ في ىذا المجاؿ بتنوعو في مجاالت "حقوؽ

اإلنساف ،المرأة ،الطفولة واألمومة" والزالت تمؾ المجالس المستقمة تمارس عمميا بفاعمية في تمقى
الشكاوى ،كما أنو مف خبلؿ تحاور لجنة لجنة الشفافية والنزاىة ومركز الحوكمة مع الجيات المختمفة

أبدت بعض الجيات الرقابية "الجياز المركزي لممحاسبات ،ىيئة الرقابة اإلدارية ،النيابة اإلدارية"

تحفظيا عمى الفكرة لحيف وضوح المزيد مف التفاصيؿ حوؿ نطاؽ عمؿ األمبودسماف واختبلفو عف
األجيزة الحالية أو السابؽ إلغائيا وانو ال حاجة إلى استحداث كياف جديد ويقترح دراسة كيفية تطوير

أداء األنظمة القائمة بالفعؿ لضماف زيادة فاعميتيا في التعامؿ والتفاعؿ مع احتياجات الشعب وشكواه،
وليس مف شؾ أف الجدؿ المجتمعي سوؼ يتواصؿ حتي يمكف إعداد تصور محدد لنظاـ االمبودسماف،
يحقؽ لو كفاء العمؿ وفعالية التكامؿ مع األجيزة القائمة كما يستفيد المواطف بدعـ مف القانوف

والمؤسسة الساىرة عمي حماية مصالحو.

وجدير بالذكر أف االقتراح أثار أيضا حوا ار واسعاً انعكس في وسائؿ اإلعبلـ المختمفة مف حيث مبررات
إيجاد مثؿ ىذا النظاـ في ظؿ تعدد آليات تقديـ الشكوى أماـ المواطنيف ،وفي ضوء تقاطع أدواره مع

أدوار العديد مف األجيزة والجيات الرقابية القائمة ،وقد يعزى ىذا الجدؿ في جزء كبير منو إلى عدـ

اإللماـ الكافي بطبيعة ىذا النظاـ وآليات عممو وحدود اختصاصاتو.

وقد الحظت المجنة أف الطرح قد افرز تصورات ومقترحات مجتمعية وقانونية مف قبؿ بعض البرلمانيف

ومؤسسات حقوؽ اإلنساف مما يصب في صالح تفعيؿ حؽ الشكوي.

وفى اطار ىذا الحوار تـ اقتراح العديد مف المسميات :األمبودسماف (تعريب الكممة نظ ار لشيوعيا) /
المفوض العاـ /الموفؽ /الوسيط  /والي المظالـ  /محامي المواطف ... /
بناء عمى االستعراض السابؽ لطبيعة ودور وآليات عمؿ نظاـ األمبودسماف يثور تساؤؿ حوؿ ما إذا
كانت مصر في حاجة إلى إنشاء مثؿ ىذا النظاـ إلى جانب األجيزة الرسمية وغير الرسمية األخرى

المعنية بتمقي شكاوى المواطنيف تجاه اإلدارة .ولنركز عمى عدة محاور أىميا:

 استقباؿ شكاوى المواطنيف وتصنيفيا مف المنبع وتوجيييا لمجيات الرقابية المعنية( ،حاليا :يتوجو
المواطف بشكواه إلى كؿ الجيات الرقابية والى مكاتب خدمة المواطنيف بالو ازرات المعنية).

 اإلنصات لممواطف ودراسة تمؾ الشكاوى لتحديد مدى جديتيا مف حيث التأكد مف توافر المستندات
الداعمة التي تثبت حؽ الشاكي في تقديـ شكوتو.

 إمداد المواطف بمعمومات حوؿ حقوقو وواجباتو في نطاؽ الشكوى المقدمة مف قبمو ،خاصة إذا كاف
المواطف ليس لو أحقية في رفع شكواه نتيجة عدـ إلمامو ببعض الموائح اإلدارية والقوانيف.
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 استنباط حموؿ مف الواقع ومف الخبرات المتواترة لحؿ شكوى المواطف إف أمكف دوف تصعيدىا.
 الحد مف الخصومة بيف المواطف واإلدارة ،ومف ثـ تقميؿ فرص المجوء لمقضاء.

إف استعراض األدوار التي تقوـ بيا الجيات الرقابية (ممحؽ  )1يشير إلى عدـ قياـ ىذه الجيات بتمؾ
األدوار مجتمعة ،خاصة ما يتعمؽ منيا بتبصير المواطف باإلجراءات البلزـ اتخاذىا ومتابعة شكوتو

نيابة عنو ،فضبلً عف عدـ امتبلؾ أي منيا اإلمكانات التي تمكنيا مف أداء مياـ األمبودسماف ،كما أف

العديد مف الشكاوى ال تنظر مف قبؿ ىذه الجيات اال بعد أف يكوف المواطف قد لجأ في كثير مف
األحياف إلى القضاء (نظ ار لضغط العمؿ بيذه الجيات وتركيزىـ عمى مياـ أخرى)  ،والدليؿ عمى ذلؾ

النسب المنخفضة في الوصوؿ بتمؾ الشكاوى إلى حموؿ قاطعة أو تحقيؽ العدالة لممواطنيف.
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ممحق ()1
الجهات القضائية والرقابية والتنظيمية وجهات التحرى
وجهات تمقى الشكاوى ومتابعتها

القاعدة الحاكمة

الكيان
أوال :الجهات القضائية
 .1النيابة العامة ونيابة األمواؿ العامة

ق ػػانوف العقوب ػػات – الكت ػػاب الث ػػانى  -الجػ ػرائـ المضػ ػرة

 .2جياز الكسب غير المشروع

القانوف رقـ  95لسنة .1980

 .3ىيئة النيابة اإلدارية

القانوف  117لسنة .1958

باألمواؿ العامة.

ثانيا :الجهات الرقابية
 .4الجياز المركزي لممحاسبات

القانوف رقـ  144لسنة .1988

 .5ىيئة الرقابة اإلدارية

القانوف  54لسنة .1964

 .6وحدة غسيؿ األمواؿ

القػػانوف رقػػـ  8لسػػنة  2002المعػػدؿ بالقػػانوف رقػػـ 78
لسنة .2003

 .7ىيئة الخدمات الحكومية

القانوف رقـ 89لسنة  1998بشػأف تنظػيـ المناقصػات
والم ازي ػ ػػدات – قػ ػ ػرار رئ ػ ػػيس الجميوري ػ ػػة  2126لس ػ ػػنة
.1971

 .8التفتيش المالي واإلداري بو ازرة المالية قػ ػ ػ ػػانوف رقػ ػ ػ ػػـ  127لسػ ػ ػ ػػنة  1981بشػ ػ ػ ػػاف المحاسػ ػ ػ ػػبة
الحكوميػ ػ ػ ػػة  -قػ ػ ػ ػػانوف رقػ ػ ػ ػػـ 53لسػ ػ ػ ػػنة  1973بشػ ػ ػ ػػأف

الموازنة العامة.
 .9المراقب المالي لو ازرة المالية

الق ػ ػ ػػانوف رق ػ ػ ػػـ  127لس ػ ػ ػػنة  1981بش ػ ػ ػػاف المحاس ػ ػ ػػبة
الحكومية.

ثالثا :الجهات التنظيمية
 .10البنؾ المركزي

قرار رئيس الجميورية رقـ  64لسنة 2004

 .11ىيئة الرقابة المالية
 .12جي ػ ػ ػ ػػاز حمايػػ ػ ػ ػػة المنافسػػ ػ ػ ػػة ومنػػ ػ ػ ػػع القانوف رقـ  3لسنة .2005
الممارسات االحتكارية
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الكيان
 .13جياز حماية المستيمؾ

القاعدة الحاكمة
الق ػ ػ ػػانوف  67لس ػ ػ ػػنة  2006بإص ػ ػ ػػدار ق ػ ػ ػػانوف حماي ػ ػ ػػة
المستيمؾ.

 .14حياز تنظيـ االتصاالت

القانوف  19لسنة .1998

 .15جياز تنظيـ مرفؽ الكيرباء
 .16آليات و ازرة الصحة

الرقاب ػ ػػة الص ػ ػػحية  -المواص ػ ػػفات القياس ػ ػػية – تس ػ ػػجيؿ

 .17آليات و ازرة التجارة والصناعة

المواصػ ػػفات القياسػ ػػية  -الرقابػ ػػة الصػ ػػناعية  -الغػ ػػش

الدواء.

التجارى.
 .18آليات و ازرة اإلسكاف

جياز التفتيش الفني عمي أعماؿ البناء.

رابعا :جهات التحرى
 .19مباحث األمواؿ العامة

القانوف رقـ  61لسنة  1964لييئة الشرطة.

ىيئة الرقابة اإلدارية (أنظر رقـ )5

القانوف رقـ  54لسنة 1964

 .20المخابرات العامة

القانوف رقـ  100لسنة  1971وتعديبلتو.

خامسا :جهات حكومية لتمقى الشكاوى ومتابعتها
 .21مكاتب خدمة المواطنيف
 .22مكتب شكاوى مجمس الوزراء
سادسا :جهات مستقمة لتمقى الشكاوى ومتابعتها
 .23المجمس القومى لحقوؽ اإلنساف

القانوف رقـ  94لسنة 2003

 .24المجمس القومى لممرأة
 .25المجمس القومى لؤلمومة والطفولة
سابعا :الرقابة البرلمانية والشعبية
 .37مجمسى الشعب والشورى
 .38المجالس المحمية

القانوف رقـ  54لسنة  2:8:لئلدارة المحمية.

 .39المجتمع المدنى

الجمعيات األىمية.

 .3:األحزاب
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ملحق ()2
آليات تمقى وبحث الشكاوى بالحكومة
تتركز آليات تمقى الشكاوى بالحكومة فى  3قنوات أساساية:

 .1مكاتب خدمة المواطنيف بالجيات
 .2مكتب شكاوى مجمس الوزراء

 .3مركز اتصاالت الحكومة  (19GOV) 19468الذى تديره و ازرة الدولة لمتنمية اإلدارية
أما دورة عمؿ بحث الشكوى فبل تعدو عمى كونيا إرساؿ الشكوى الى الموظؼ المسئوؿ (لو كانت
الشكوى مقدمة مف خبلؿ ذات الجية) أو الى الجية المسئولة (لو كانت الشكوى مقدمة مف خبلؿ

مكتب مجمس الوزراء أو مركز االتصاؿ) والتى بدورىا تحيميا الى ذات اإلدارة أو الموظؼ المشكو منو.
مكاتب خدمة المواطنين:
تجدر اإلشارة إلى أف الوعي بأىمية إيجاد وتفعيؿ حمقة التواصؿ بيف الجياز اإلداري والمواطف في
مصر بدأ منذ الستينيات قبؿ الحديث عف التوجيات اإلدارية الحديثة في العالـ ،وانعكس في قرار

رئيس الوزراء رقـ  3407لسنو  1966بتنظيـ مكاتب الشكوى لتشمؿ كافو الو ازرات والمحافظات
والييئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة ،وتعمؿ عمى تمقي شكاوي المواطنيف والعامميف بتمؾ

الجيات وبحثيا والرد عمييا .ثـ صدر قرار رئيس الجميورية رقـ  70لسنو  1981بتنظيـ مكاتب خدمة
المواطنيف ليصبح نطاؽ اختصاصيا كافو الو ازرات والمصالح والييئات العامة الخدمية واالقتصادية
القومية والمحمية والمحافظات وسائر وحدات اإلدارة المحمية والوحدات االقتصادية لمقطاع العاـ

والمجالس واألجيزة المركزية أو التي ليا موازنة خاصة ،حيث تتمقى شكاوي واستفسارات ومطالب

المواطنيف وبحثيا واحالتيا لممسئوليف مع متابعو الوصوؿ لحموؿ والرد عمى المواطنيف بالنتيجة سمبا أو

إيجابا.

ونتيجة لوجود مكاتب خدمات المواطنيف في كؿ وحدات الجياز اإلداري لمدولة مع اختبلؼ مسمياتيا،

ونظ اًر لكونيا تجسيداً واقعياً لمعبلقة بيف المواطف والجياز اإلداري الذي يتعامؿ معو ،وحرصا عمى
تخفيؼ المعاناة عف المواطف فيما يواجو مف مشاكؿ وتعقيدات ،يطرح التطبيؽ العممي ضرورة تطوير

مكاتب خدمة المواطنيف وتفعيميا مف خبلؿ آلية منظمة تشمؿ كافة أجيزة الدولة بحيث تعمؿ بنظاـ

الشباؾ الواحد ويتـ ربطيا بشبكة معمومات بتمؾ األجيزة لتوفير قاعدة بيانات لكافو الشكاوي وأسموب

بحثيا وكيفية الرد عمييا بيدؼ التيسير عمى المواطف في الحصوؿ عمي الخدمة وتوصيميا إلى المناطؽ
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النائية ،إضافة إلي تخفيؼ الضغط عمى األجيزة الرقابية وتحقيؽ الشفافية في المعامبلت الحكومية،

وتوفير وقت وجيد المواطف.

تستند رؤية تطوير مكاتب خدمات المواطنيف عمى الدعائـ التالية:

 توحيد سير المعامبلت والوثائؽ البلزمة لتنفيذ الخدمة.

 تطوير البنية التحتية لممعمومات واالتصاالت في الدولة وتزويدىا بأدوات العمؿ المتطورة.
 المتابعة مع المواطنيف واخطارىـ بالنتيجة سمباً أو إيجابا.

 التنسيؽ بيف الجيات ذات العبلقة بما يخص الطمبات الواردة لتذليؿ الصعوبات التي تواجييا،
خاصة وانو ال يوجد دورات عمؿ واضحة فيما يتعمؽ بالشكاوى التي تختص أكثر مف جية بالنظر

فييا.

 إعداد دليؿ مبسط بأسماء اإلدارات المختمفة واختصاصاتيا وكيفية أدائيا لعمميا والشروط واألوراؽ
البلزمة لطمب الخدمات التي تقوـ عمييا وأماكنيا والمدة البلزمة لتقديميا.

 وضع مؤشرات لقياس مستوى األداء في الخدمات العامة وتقديـ المقترحات لتحسيف تطوير
الخدمات وتبسيط إجراءاتيا.
مركز اتصاالت الحكومة
يجب إلقاء الضوء عمي منظومة تمقي الشكاوى مف خبلؿ مركز اتصاؿ الحكومة المصرية (،)19468
الذى يعتبر أحد قنوات االتصاؿ الجديدة بيف المواطف والجياز اإلداري لمدولة ،حيث يتيح لممواطف

االستعبلـ عف معمومة أو إجراء خدمة أو التقدـ بشكوى مف وحدة إدارية أو خدمة لـ يحصؿ عمييا
باألسموب األمثؿ ،وقد تـ تدريب القائميف بالعمؿ فيو لتسجيؿ الشكاوي أو االستفسارات واعادة الرد

عمييا بعد االنتياء مف بحث الشكوى ،والرد عمييا في الحاؿ إذا توافرت المعمومة.
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ممحق ()3
تمقى الشكاوى من خالل المجالس القومية
تعددت الجيات المنوط بيا تمقى شكاوى المواطنيف بمصر والتي صدر بشأنيا عدة قوانيف إلنشائيا
ومنيا المجالس القومية وأىميا المجمس القومى لحقوؽ االنساف والمجمس القومى لممرأة والمجمس القومى

لؤلمومة والمطفولة.

المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف أنشئ بالقانوف رقـ  94لسنة  2003ويتبع مجمس الشورى والذي

تضمف فى نصو اختصاص المجمس بوضع خطة قومية لحماية حقوؽ اإلنساف وتقديـ مقترحات

لمجيات المختصة بحماية ىذه الحقوؽ إضافة إلى تمقى الشكاوى فى مجاؿ حماية حقوؽ اإلنساف

ودراستيا واحالة ما يرى المجمس إحالتو منيا إلى جيات االختصاص مع متابعتيا ،أو تبصير ذوى
الشأف باإلجراءات القانونية الواجبة اإلتباع ومساعدتيـ فى اتخاذىا أو تسويتيا وحميا مع الجيات

المعنية.
تقدمت الحكومة المصرية إلى مجمس حقوؽ اإلنساف فى فبراير  2010بتقرير بشأف" آلية المراجعة

الدورية " تحت بند آليات حماية حقوؽ اإلنساف فى مصر تقري اًر يتضمف استحداث اآلليات اآلتية:
المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف ،المجمس القومي لممرأة ،المجمس القومي لمطفولة واألمومة ،وورد فى

التقرير إلى أف المجالس الثبلثة المشار إلييا قد أنشئت ضمف أجيزتيا مكاتب مراقبة لحقوؽ اإلنساف

تمارس عمميا بفاعمية .كما تـ استحداث منصب وزير الدولة لمشئوف القانونية والمجالس النيابية وجعمت
مف بيف اختصاصاتو العمؿ عمى تعزيز حقوؽ اإلنساف وتنسيؽ سياسات الدولة في شأنيا والتنسيؽ مع

المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بيذا الخصوص ،وال يعني ذلؾ القوؿ باف مجاالت حقوؽ

اإلنساف تحجب عمؿ األمبودسماف في مجاالت العمؿ اإلداري وتحقيؽ شكاوي المواطنيف التي ال
تنطوي عمي إىدار لحقوؽ اإلنساف.
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ممحق ()4

آليات تمقى وبحث الشكاوى والبالغات
لألجهزة الرقابية والقضائية

فى حالة تعذر المواطف الحصوؿ عمى حقو أو ضبط ايقاع الخمؿ الذى شاىده أو استشعره مف خبلؿ
تعاممو مع الجيات الحكومية مف خبلؿ مكاتب خدمة المواطنيف أو مكتب شكاوى مجمس الوزراء تتعدد

وسائؿ وآليات رفع الشكوى لممستوى التالى مف خبلؿ اآلليات التي تتيحيا األجيزة الرقابية (وأىميا

الجياز المركزي لممحاسبات وىيئة الرقابة اإلدارية) ،وسمطات التحقيؽ (النيابة العامة والنيابة اإلدارية).
أوال :تمقي الشكاوى من خالل األجهزة الرقابية

بالنسبة لدور األجيزة الرقابية العاممة في إطار قوانيف المحاسبة والمساءلة فتتنوع وتتعدد االختصاصات

في تمقى وتفعيؿ حؽ الشكوى ،حيث حرص المشرع عمى كفالو سبؿ ومداخؿ عدة منيا الجياز المركزي

لممحاسبات وىيئة الرقابة اإلدارية.
 .1الجهاز المركزى لممحاسبات

الجياز المركزى لممحاسبات ىو ىيئة مستقمة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجميورية ،وال
يتبع أية سمطة مف السمطات الثبلث القضائية أو التشريعية أو التنفيذية ،وتأتي تبعيتو لرئيس الجميورية

ليس بصفتو رئيساً لمسمطة التنفيذية ،ولكف بصفتو رئيساً لمدولة ،وييدؼ أساساً إلى تحقيؽ الرقابة عمى
أمواؿ الدولة ،ومعاونة مجمس الشعب في القياـ بميامو الرقابية ،ويرصد– بصفتو الجياز الرقابي

األعمى والمنوط بو مراقبة إنفاؽ الماؿ العاـ في مؤسسات الدولة -كؿ عاـ في تقريره العديد مف

المخالفات المالية ،والتي تتاح بحكـ القانوف لمسيد رئيس الجميورية ومجمس الشعب ومجمس الوزراء

وو ازرة الدولة لشئوف مجمسي الشعب والشورى وأيضاً إلى ىيئة الرقابة اإلدارية ،وتناقش فى مجمس

الشعب.

إف دور الجياز ال يقتصر فقط عمى مراقبة اإلنفاؽ العاـ بمؤسسات الدولة وانما يمتد ليشمؿ بموجب
أحكاـ المادة الثامنة مف قانوف إنشائو رقـ  144لسنة  1988والمعدؿ بالقانوف رقـ  157لسنة 1998
ممارسة الرقابة المالية بشقييا المالى والقانونى ،الرقابة عمى اإلدارة ومتابعة تنفيذ الخطة ،باإلضافة إلى

الرقابة القانونية عمى المخالفات المالية ،ويتمقى الجياز الشكاوى مف مجمس الشعب ومف المواطنيف

حيث يقوـ بدراستيا مف منظور القاضى بصرؼ النظر عما تسفر عنو الدراسة مف نتائج سواء فى
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صالح الماؿ العاـ أو األفراد ،ويتـ إببلغ نتيجة الفحص إلى الجيات المعنية بما يساىـ فى تدعيـ قواعد

الشفافية والنزاىة.

 .2هيئة الرقابة اإلدارية
تختص ىيئة الرقابة اإلدارية طبقاً لقانوف إنشائيا رقـ  54لسنة  1964ببحث الشكاوى التي يقدميا
المواطنوف عف مخالفة القوانيف أو اإلىماؿ في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتيـ فيما يترائي ليـ أو
يممسونو بقصد تحسيف الخدمات وانتظاـ سير العمؿ وسرعة إنجازه ،حيث يتـ فحص الشكاوى فى سرية

تامة ويتـ إحاطة الشاكي بنتيجة الفحص وتحديد مدى أحقيتو فيما يطمبو.

ت ػػنص الم ػػادة الثاني ػػة عم ػػي أف :م ػػع ع ػػدـ اإلخ ػػبلؿ بح ػػؽ الجي ػػة اإلداري ػػة ف ػػي الرقاب ػػة وفح ػػص الش ػػكوى
والتحقيػػؽ تخػػتص الرقابػػة اإلداريػػة بػػاآلتي :أ) بحػػث وتحػػرى أسػػباب القصػػور فػػي العمػػؿ واإلنتػػاج بمػػا فػػي
ذلؾ الكشؼ عػف عيوب النظـ اإلدارية والفنية والمالية التي تعرقؿ السير المنتظـ لؤلجيػزة العامة واقتراح

وسائؿ تبلفييا .ب) متابعة تنفيذ القوانيف والتأكد مف أف الق اررات والموائػح واألنظمة السارية وافية لتحقيػؽ
الغرض منيا .جػ) الكشؼ عػف المخالفات اإلدارية والمالية والجرائـ الجنائية التي تقػع مػف العػامميف أثنػاء

مباشرتيـ لواجبات وظائفيـ أو بسببيا ،كمػا تختص بكشؼ وضبط الجرائـ التي تقػع مػف غػػير العػامميف،
والتي تستيدؼ المساس بسبلمة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة ،د) بحػث الشػكاوى التػى يقػدميا

المواطن ػػوف ع ػػف مخالف ػػة القػ ػوانيف أو اإلىم ػػاؿ ف ػػى أداء واجب ػػات الوظيف ػػة ومقترح ػػاتيـ فيم ػػا يع ػػف لي ػػـ أو
يممسػػونو بقصػػد تحسػػيف الخػػدمات وانتظػػاـ سػػير العمػػؿ وسػػرعة انجػػازه وكػػذلؾ بحػػث ود ارسػػة مػػا تنش ػره

الص ػػحافة م ػػف ش ػػكاوى أو تحقيق ػػات ص ػػحفية تتن ػػاوؿ نػ ػواحى اإلىم ػػاؿ أو االس ػػتيتار أو س ػػوء اإلدارة أو
االستغبلؿ وكذلؾ ما تتعرض لو وسائؿ اإلعبلـ المختمفة فى ىذه النواحى.

والبادى لدينا أف الييئة تركز فى الجانب األكبر مف وقتيا وجيدىا عمى الشؽ الثالث مف اختصاصاتيا

(ج) وتؤدى فيو أداءا جيدا مع تركيز أقؿ عمى الجانبيف األوؿ والثانى (أ  ،ب) مع استحالة القياـ
بالدور المرجو فى الجانب الرابع (د) بتحويؿ الييئة الى مكتب تقديـ شكاوى ومف ثـ فإف المشرع قد

أعفاىا مف ذلؾ وقصر دورىا فى الجانب الرابع (د) عمى مخالفة القوانيف واالىماؿ.
ثانيا :تمقي البالغات من خالل سمطات التحقيق

 .1النيابة العامة

تتمقى النيابة العامة الببلغات وتقوـ بالتحقيؽ فيما تراه يرقى المى ذلؾ وجدير بالذكر أف مصر قد وفرت
حصانة قضائية لرجاؿ النيابة عمى غرار القضاة وىو أمر محمود ال تعمؿ بو الكثير مف دوؿ العالـ

ولكنو يعطى الثقة واالرتياح لرجاؿ النيابة فى ممارسة اختصاصاتيـ دوف تدخؿ.
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 .2النيابة اإلدارية
أجازت ليا قوانينيا المتعاقبة  -ومنذ إنشائيا -ميمة تمقى شكاوى الجيات واألفراد غير أنو فيما يتعمؽ
بمباشرة النيابة اإلدارية ليذا االختصاص نبلحظ أنو يمثؿ االختصاص األىـ ليا ،وتقدي اًر لمدى أىمية
وخطورة الشكوى فقد حرصت النيابة عمى تنظيـ مباشرة ىذا االختصاص بالتعميمات المنظمة لمعمؿ

الفنى بالنيابة اإلدارية.

فقد جاء نص المادة  194مف التعميمات العامة بالنيابة اإلدارية مقر اًر ذات المعنى المتقدـ حيف قرر
بأف الشكوى حؽ أصيؿ كفمو الدستور لجميع المواطنيف ،ويستيدؼ إببلغ الجيات المختصة بما

يصادفيـ – أى المواطنيف  -مف مشكبلت أو عقبات تحوؿ بينيـ وبيف اقتضاء حقوقيـ أو إنجاز ما
ليـ مف مصالح لدى أجيزة الدولة ،وأنيا أداة رئيسية لمكشؼ عف أوجو الخمؿ والقصور فى أداء المرافؽ

العامة وما يقع مف العامميف مف إخبلؿ بواجبات الوظيفة أو خروج عمى مقتضياتيا.
إف فى تمقى النيابة اإلدارية شكاوى ذوى الشأف ما يوفر ليا رافداً ميماً مف روافد وطرؽ الكشؼ عف

المخالفات.

نصت المادة الثالثة مف القانوف  117لسنة  1958بشأف إعادة تنظيـ النيابة اإلدارية عمى أنو :مع عدـ

اإلخبلؿ بحؽ الجية اإلدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيؽ تختص النيابة اإلدارية بما يأتى:

 إجراء الرقابة والتحريات البلزمة لمكشؼ عف المخالفات المالية واإلدارية.

 فحص الشكاوى التى تحاؿ إلييا مف المختصيف أو مف أى جية رسمية عف مخالفة القانوف أو
اإلىماؿ فى أداء واجبات الوظيفة.

 إجراء التحقيؽ فى المخالفات اإلدارية والمالية التى يكشؼ عنيا إجراء الرقابة وفيما يحاؿ إلييا مف
الجيات اإلدارية المختصة وفيما تتمقاه مف شكاوى األفراد والييئات التى يثبت الفحص جديتيا

.ويجب إرساؿ إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذى يتبعو الموظؼ بإجراء التحقيؽ قبؿ البدء فيو

وذلؾ فيما عدا الحاالت التى يجرى فييا التحقيؽ بناء عمى طمب الو ازرة أو الييئة التى يتبعيا

الموظؼ.

وىى حيف تتصدى بالفحص والتحرى والتحقيؽ والتصرؼ فإنيا تمارس ذلؾ بقدر كبير مف االستقبلؿ
ىيئة النيابة اإلدارية ىى ىيئة قضائية مستقمة وىو ما يكفؿ لتصرفاتيا فى تمؾ الشكاوى الحيدة والنزاىة

والذى يتحقؽ لمنيابة مف جيتيف أوليا االستقبلؿ عف السمطتيف التنفيذية والتشريعية  ،وثانييا حصانة

أعضائيا.

ىذا ،وتتكامؿ اختصاصات تمقي الشكوى بتمؾ األجيزة مع بعضيا البعض مف ناحية ومع آليات الجياز
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اإلداري لمدولة مف رقابة داخمية وسمطات رئاسية مف ناحية أخرى لتحقيؽ غايات القانوف والسياسات

العامة لمدولة وىي تمثؿ خط الدفاع األوؿ ضد الفساد اإلداري ،مما نولي معو اىتماماً خاصاً باليات
تمقي الشكاوى األخرى.
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