






صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل





]…[ ومــن غيــر المقبــول، أن ال تجيــب اإلدارة علــى شــكايات وتســاؤالت النــاس وكأن 
المواطــن ال يســاوي شــيئا، أو أنــه مجــرد جــزء بســيط مــن المنظــر العــام لفضــاء اإلدارة. 
فبــدون المواطــن لــن تكــون هنــاك إدارة. ومــن حقــه أن يتلقــى جوابــا عــن رســائله، 
وحلــوال لمشــاكله، المعروضــة عليهــا. وهــي ملزمــة بــأن تفســر األشــياء للنــاس وأن تبــرر قراراتهــا 

التــي يجــب أن تتخــذ بنــاء علــى القانــون. ]…[

آجــال معقولــة، عــن  مقنعــة، وفــي  المواطنــون أجوبــة  يتلقــى  أن  يقتضــي  ]…[ والواجــب 
تســاؤالتهم وشــكاياتهم، مــع ضــرورة شــرح األســباب وتبريــر القــرارات، ولــو بالرفــض، الــذي 
ــه يجــب علــى  ــه مخالــف للقانــون، أو ألن ال ينبغــي أن يكــون دون ســند قانونــي، وإنمــا ألن

المواطــن اســتكمال المســاطر الجــاري بهــا العمــل    ]…[

مقتطف من نص الخطاب املليك السامي 

مبناسبة افتتاح الربملان بتاريخ 14 أكتوبر 2016

 مقتطف من نص الخطاب املليك السامي 

مبناسبة حلول الذكرى 18 لعيد العرش املجيد2017
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السياق العام للدليل، اإلطار القانوني واألهداف  1

مقدمة

لقــد عمــل دســتور 2011 عــى إرســاء أســس متينــة لعالقــة املواطنــات واملواطنــن بــاإلدارة العموميــة وموظفيها 
ــي تديرهــا هــذه اإلدارات.  ــة الت ــا لهــم املرافــق العمومي ــي تقدمه ــق بالخدمــات الت ــا يتعل بشــكل عــام، في
ــة مالحظــات  ــدأ عــام يقــي بتلقــي املرافــق العمومي ــه 156 عــى تكريــس مب حيــث نــص الدســتور يف فصل

مرتفقيهــا، واقرتاحاتهــم وتظلاتهــم، وتأمــن تتبعهــا. 

ــات  ــد كيفي ــق بتحدي ــو 2017 املتعل ــخ 23 يوني ــم 2.17.265 بتاري ــوم رق ــدر املرس ــق، ص ــذا املنطل ــن ه وم
تلقــي مالحظــات املرتفقــن واقرتاحاتهــم وشــكاياتهم وتتبعهــا ومعالجتــه1، الــذي يشــار إليــه يف هــذا الدليــل 
ــد مســطرة تلقــي مالحظــات املرتفقــن واقرتاحاتهــم بشــأن  باملرســوم. وقــد عمــل هــذا املرســوم عــى تحدي
ــى إحــداث وحــدات  ــص ع ــا، والتنصي ــا ومعالجته ــي الشــكايات وتتبعه ــة، ومســطرة تلق ــات العمومي الخدم

ــا. ــا ومعالجته ــي الشــكايات وتتبعه تلق

وتتميــز املنظومــة املنصــوص عليهــا يف هــذا املرســوم بكونهــا تعمــل عــى توحيــد املســاطر والقواعــد الواجــب 
ــم الشــكايات  ــث تقدي ــن حي ــة، ســواء م ــا عــى اإلدارات العمومي ــع تعميمه ــا يف هــذا املجــال م ــزام به االلت
وتســجيلها، أو مــن حيــث معالجتهــا واآلجــال الواجــب احرتامهــا للــرد عــى املرتفقــن، وكــذا صياغــة التقاريــر 
ــي الســنوي. وتهــدف هــذه املســاطر أساســا إىل االســتجابة النتظــارات املرتفقــن  ــر الرتكيب ــة والتقري القطاعي

وتحســن جــودة الخدمــات املقدمــة لهــم.

وتطبيقــا ملقتضيــات املــادة 7 مــن هــذا املرســوم، صــدر قــرار للوزيــر املنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة املكلــف 
بإصــالح اإلدارة وبالوظيفــة العموميــة تحــت رقــم 2488.17 بتاريــخ 29 ســبتمرب 2017 بشــأن تحديــد منــوذج 

تقديــم الشــكاية ومنــوذج اإلشــعار بالتوصــل بهــا2.

ــف بإصــالح  ــة املكل ــس الحكوم ــدى رئي ــدب ل ــر املنت ــل نفــس املرســوم، صــدر منشــور الوزي ويف إطــار تفعي
اإلدارة وبالوظيفــة العموميــة تحــت رقــم 2019/2 بشــأن تحديــد منــوذج التقريــر الســنوي القطاعــي الخــاص 

مبالحظــات واقرتاحــات وشــكايات املرتفقــن.

ويف هــذا الســياق، تــم إعــداد هــذا الدليــل مــن أجــل تقديــم اإلجابــات حــول بعض التســاؤالت األساســية، ســيا 
أن املارســة يف إطــار هــذه املنظومــة الحديثــة ال زالــت تحتــاج إىل تطويــر، وذلــك بغيــة ضــان التنزيــل العميل 
ــات  ــل الخدم ــة بجع ــاة واملتعلق ــع، تكريســا لألهــداف املتوخ ــى أرض الواق ــة الشــكايات ع ــال ملنظوم والفع

العموميــة ترقــى لتطلعــات املرتفقــن.

1 الجريدة الرسمية عدد 6582 بتاريخ 29 يونيو 2017.

2 الجريدة الرسمية عدد 6634 بتاريخ 28 ديسمرب 2017.
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السياق العام للدليل، اإلطار القانوني واألهداف

إلى من يتوجه هذا الدليل؟

ــا  ــا ومعالجته ــكاياتهم وتتبعه ــم وش ــن واقرتاحاته ــات املرتفق ــي مالحظ ــدات تلق ــل لوح ــذا الدلي ــه ه يتوج
ــدات  ــل بالوح ــذا الدلي ــا يف ه ــار إليه ــي يش ــوم والت ــات املرس ــق مقتضي ــة بتطبي ــة املعني ــاإلدارات العمومي ب

ــوم(. ــن املرس ــان 13 و14 م )املادت

ما هي أهداف هذا الدليل؟

ــة  ــن بالوحــدات املعني ــه العامل ــكايات وتوجي ــة الش ــات منظوم ــف مبكون ــل إىل التعري ــذا الدلي ــدف ه يه
بخصــوص تلقــي مالحظــات املرتفقــن واقرتاحاتهــم وشــكاياتهم وتتبعهــا ومعالجتهــا.

تعاريف

املالحظــة: كل تعبــر كتــايب أو شــفوي أو تســجيل ســمعي أو بــري أو كالهــا، يوجهــه املرتفــق إىل اإلدارة، 
يفصــح فيــه عــن وجهــة نظــره إزاء خدمــة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا اإلدارة.

ــق إىل اإلدارة،  ــه املرتف ــري أو كالهــا، يوجه ــايب أو شــفوي أو تســجيل ســمعي أو ب ــر كت ــرتاح: كل تعب االق
ــا اإلدارة. ــي تقدمه ــات الت ــه عــن رأي يهــدف إىل تحســن الخدم يفصــح في

ــه املرتفــق إىل اإلدارة،  ــايب أو شــفوي أو تســجيل ســمعي أو بــري أو كالهــا، يوجه ــر كت الشــكاية: كل تعب
يفصــح فيــه عــن:

    رضر قــد يكــون لحقــه جــراء تــرف صــادر عــن اإلدارة ســواء كان قــرارا ضمنيــا أو رصيحــا أو عمــال أو 
امتناعــا عــن عمــل، يكــون مخالفــا للقانــون أو منافيــا ملبــادئ العــدل واإلنصــاف؛ 

   عدم رضاه عن خدمة مقدمة من طرف اإلدارة.

الشــكاية الكيديــة: قيــام أحــد املرتفقــن بإيــداع شــكاية لــدى إدارة معينــة تتضمــن معلومــات يعلــم بعــدم 
صحتهــا أو وقائــع يعلــم بعــدم حدوثهــا أو وثائــق زائفــة. 

القــذف: ادعــاء واقعــة أو نســبتها إىل شــخص أو هيئــة، إذا كانــت هــذه الواقعــة متــس رشف أو اعتبــار الشــخص 
أو الهيئــة التــي نســبت إليــه أو إليهــا.

السب: كل تعبر شائن أو مشن أو قدح أو عبارة تحقر تُحط من الكرامة. 

املرتفــق: هــو الشــخص املتعامــل مــع اإلدارة الــذي يطلــب خدمــة أو يســتفيد منهــا، وميكــن أن يكــون شــخصا 
ذاتيــا أو معنويــا.

اإلدارة: إدارة الدولة واملؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري ميارس صالحيات السلطة العمومية. 
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الســجل اإللكــرتوين للشــكايات: هــو عبــارة عــن قاعــدة بيانــات إلكرتونية تضــم جميــع الشــكايات واملالحظات 
ــع  ــرب جمي ــول أو ع ــق املحم ــكايات أو التطبي ــة للش ــة الوطني ــرب البواب ــواء ع ــا، س ــل به ــات املتوص واالقرتاح

القنــوات األخــرى التــي تكــون الوحــدات قــد قامــت بإدراجهــا يف هــذا الســجل. 

ــق النصــوص  ــا وف ــة إليه ــا اإلدارة يف إطــار االختصاصــات املوكل ــي تقــوم به ــة: األعــال الت الخدمــة العمومي
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــات اإلداري ــال الخدم ــذه األع ــمل ه ــل. وتش ــا العم ــاري به ــة الج ــة والتنظيمي الترشيعي
للمرتفقــن كمنــح الرخــص واألذونــات والشــهادات وغرهــا مــن الوثائــق يف شــتى املجــاالت، كــا يقصــد بعبــارة 
ــر  ــاء وتدب ــارشة كبن ــر مب ــارشة أو غ ــة مب ــا اإلدارة بصف ــوم به ــي تق ــة الت ــال املادي ــة األع ــة العمومي الخدم

ــة.  ــة العام ــدارس واملنشــآت ذات املنفع ــة كالطــرق واملستشــفيات وامل ــق العمومي ــتغالل املراف واس

شــكاية ذات االختصــاص املشــرتك: كل شــكاية يدخــل موضوعهــا يف اختصــاص إدارتــن أو أكــر حيــث تســتلزم 
معالجتهــا تدخــل جميــع األطــراف املعنيــة. 

السياق العام للدليل، اإلطار القانوني واألهداف  1
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منظومة الشكايات2

دلـيـل
  المرتفقين
2020

مل تكــن مســألة معالجــة شــكايات املرتفقــن غائبــة قبــل صــدور املرســوم املنظــم لتلقــي املالحظــات واالقرتاحات 
ــفويا  ــكان ش ــن امل ــارش بع ــال املب ــكايات باالتص ــى الش ــزال تتلق ــت وال ت ــث أن اإلدارات كان ــكايات، حي والش
ــرب  ــكايات ع ــي الش ــم تلق ــى تنظي ــت ع ــن اإلدارات عمل ــرا م ــددا كب ــا أن ع ــد. ك ــرب الربي ــا، أو ع أو كتابي
بواباتهــا اإللكرتونيــة الرســمية، أو عــرب الهاتــف مــن خــالل األرقــام املنشــورة عــى هــذه البوابــات. غــر أن هــذه 

املبــادرات مل تكــن موحــدة ومنســقة عــى صعيــد اإلدارات املعنيــة. 

ومــن مميــزات املرســوم توحيــد مســطرة تلقــي ومعالجــة الشــكايات ومركزتهــا يف الســجل اإللكــرتوين للشــكايات 
مــع التنصيــص عــى إحــداث وحــدة لتلقــي ومعالجــة الشــكايات يف جميــع اإلدارات املعنيــة.

وتتكون منظومة الشكايات من العنارص التالية:

1. قنوات منظومة الشكايات

البوابة الوطنية للشكايات

طبقــا ملقتضيــات املــادة 15 مــن املرســوم املتعلــق بتحديــد كيفيــات تلقــي مالحظــات املرتفقــن واقرتاحاتهــم 
وشــكاياتهم وتتبعهــا ومعالجتهــا، تتلقــى اإلدارة شــكايات املرتفقــن إلكرتونيــا عــرب بوابــة تحمــل اســم البوابــة 

الوطنيــة للشــكايات )www.chikaya.ma(، مقابــل إشــعار آين بتلقــي الشــكاية يســلم فــورا. 

2

مركز اتصال 
البوابة 3737

البوابة 
الوطنية 
للشكايات

التطبيق 
املحمول 
للشكايات

الحضور 
الشخيص أو 

الربيد

السجل اإللكرتو� للشكايات

نظام املكتب الخلفي

مكونات منطومة الشكايات 

منظومة الشكايات
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منظومة الشكايات

دلـيـل
  المرتفقين
2020

تقدم هذه البوابة للمرتفقن مجموعة من الخدمات تتجى يف:

ــات  ــذا املعطي ــات الشــخصية وك ــد اإلدارة املعنية وإدخــال املعلوم ــب: مــن خــالل تحدي ــم الطل    تقدي
الالزمــة لدراســة الطلــب حســب نوعــه )شــكاية أو مالحظــة أو اقــرتاح(.

   تتبــع الشــكايات والتواصــل مــع اإلدارة: عــن طريــق إدخــال الربيــد اإللكــرتوين ورقــم الهاتــف ورقــم 
الشــكاية مــا ميكــن مــن االطــالع عــى مــدى التقــدم يف معالجتهــا. كــا يتيــح هــذا الفضــاء إمكانيــة 
ــق  ــاق وثائ ــا بإرف ــم الشــكاية أو تعزيزه ــد يه ــوى جدي ــق إرســال محت ــن طري ــع اإلدارة ع التواصــل م

أخــرى.

    التعبــر عــن مســتوى الــرىض بعــد التوصــل بالــرد عــى الشــكاية: ميكــن للمرتفــق تقييــم محتــوى الرد 
الــذي توصــل بــه مــن اإلدارة عــى شــكايته والتعبــر عــن مــدى رضــاه عــن هــذا الــرد.

   إعــادة فتــح الشــكاية: ميكــن للمرتفــق إعــادة فتــح الشــكاية يف حالــة عــدم اقتناعــه بــرد اإلدارة، وذلــك 
مــن أجــل إعــادة معالجتهــا.

   إحصائيات: متكن املرتفق من الولوج إىل مجموعة من املؤرشات واألرقام املتعلقة بالشكايات.

ــكايات  ــوص الش ــن بخص ــدى املرتفق ــداوال ل ــر ت ــئلة األك ــى األس ــات ع ــي إجاب ــة: وه ــئلة وأجوب    أس
واملالحظــات واالقرتاحــات.

التطبيق المحمول

.CHIKAYA ميكن للمرتفق الولوج إىل نفس الخدمات املذكورة عرب التطبيق املحمول

مركز االتصال

ــم مالحظاتهــم واقرتاحاتهــم  ــه ومســاعدة املرتفقــن عــى تقدي ــة بتوجي ــز االتصــال الخــاص بالبواب يقــوم مرك
وشــكاياتهم وتتبعهــا، وذلــك مــن خــالل االتصــال، داخــل املغــرب، بالرقــم املختــر 3737 مــن الهاتــف املحمــول 
ــم  لرق ا ــى  ــرب ع ــارج املغ ــن خ ــت، وم لثاب ا ــف  لهات ا ــن  08 م  0200  3737 ــادي  ــم االقتص لرق ا أو 

.+212 5  37  67  99  06

الحضور الشخصي أو البريد

 ميكــن للمرتفقــن إيــداع طلباتهــم مبــارشة لــدى اإلدارة املعنيــة عــرب الحضــور الشــخيص أو إرســالها عــن طريــق 
الربيــد العــادي أو املضمــون، وذلــك وفــق منــوذج تقديــم الشــكايات املعتمــد باملنظومــة )الــوارد بامللحــق 2(. 

ويتــم تســجيل الشــكايات الــواردة عــرب هــذه القنــوات بالســجل اإللكــرتوين للشــكايات.
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  المرتفقين
2020

ملحوظة
ــل  ــع التواص ــرى كمواق ــوات األخ ــرب القن ــني ع ــع املرتفق ــا م ــار تواصله ــإدارة يف إط ــن ل ميك
االجتامعــي أو الربيــد اإللكــرتوين، تحســيس وتوجيــه املرتفقــني نحــو اســتعامل إحــدى قنــوات 
منظومــة الشــكايات ســالفة الذكــر، ضامنــا لحقهــم يف معالجــة شــكاياتهم مــن طــرف اإلدارة 

ــا يف املرســوم.    ــط املنصــوص عليه ــق الضواب وف

2. المكتب الخلفي لمنظومة الشكايات 

ــام  ــذا النظ ــن ه ــكايات، وميك ــة الش ــي ملنظوم ــب الخلف ــل املكت ــرتوين ميث ــام إلك ــدات بنظ ــد الوح ــم تزوي يت
ــع ومعالجــة املالحظــات واالقرتاحــات والشــكايات  ــتقبال أو تســجيل وتتب ــن اس ــي هــذه الوحــدات م موظف

ــة الشــكايات. ــوات منظوم ــف قن ــرب مختل ــا ع ــواردة عليه ال

ــة باملالحظــات  ــة املتعلق ــات العام ــة شــاملة حــول اإلحصائي ــب الخلفــي ملوظفــي الوحــدات رؤي ــح املكت يتي
ــكايات. ــات والش واالقرتاح

الصفحة الخاصة 
بولوج املكتب 

الخلفي
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كــا يتيــح املكتــب الخلفــي إمكانيــة إدراج املالحظــات واالقرتاحــات والشــكايات املتوصــل بهــا عــرب الربيــد أو 
الهاتــف أو الحضــور الشــخيص للمرتفــق يف الســجل اإللكــرتوين للشــكايات.

لوحة القيادة 
الخاصة بتتبع 

ومعالجة 
الشكايات

الصفحة الخاصة بإدراج 
املالحظات واالقرتاحات 
والشكايات الواردة عرب 

القنوات التقليدية
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3. المتدخلون في منظومة الشكايات

يتمثل املتدخلون يف منظومة الشكايات فيا ييل:

  اإلدارة املعنية ممثلة يف: 

-  الوحدات املكلفة بتلقي مالحظات املرتفقن واقرتاحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها 

-  الجهة املكلفة باتخاذ اإلجراءات املالمئة لتحسن الخدمات املقدمة للمرتفقن.

  قطاع إصالح اإلدارة؛

  وكالة التنمية الرقمية؛

  املرتفق.

يقــوم قطــاع إصــالح اإلدارة، بالتعــاون مــع وكالــة التنميــة الرقميــة، بتنســيق وتتبــع عمليــة انخــراط اإلدارات 
ــوج املكتــب الخلفــي  ــة مــن الحســاب الخــاص بول ــة للشــكايات قصــد متكــن اإلدارة املعني ــة الوطني يف البواب

ملنظومــة الشــكايات.  

معالجة الشكايات من طرف اإلدارات املعنية 
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تجــدر اإلشــارة أنــه ميكــن للمرتفــق اللجــوء إىل مؤسســة الوســيط يف حالــة عــدم رضــاه عــى الــرد الــذي توصــل 
بــه مــن اإلدارة، ويف هــذه الحالــة يقــوم موظفــو الوحــدات بالتنســيق والتواصــل والتتبــع مــع هــذه املؤسســة 

عنــد االقتضــاء.

ــدل  ــادئ الع ــة ملب ــون أو املنافي ــة للقان ــات اإلدارة املخالف ــر يف ترف ــة النظ ــة صالحي ــذه املؤسس ــك ه ومتل
واإلنصــاف .  ويف هــذا اإلطــار، وطبقــا للــادة 11 مــن القانــون املنظــم ملؤسســة الوســيط، »تتــوىل املؤسســة 
بنــاء عــى تظلــات تتوصــل بهــا، النظــر يف جميــع الحــاالت التــي يتــرر فيهــا أشــخاص ذاتيــون أو اعتباريــون، 
مغاربــة أو أجانــب، مــن جــراء أي تــرف صــادر عــن اإلدارة، ســواء كان قــرارا ضمنيــا أو رصيحــا، أو عمــال أو 

نشــاطا مــن أنشــطتها، يكــون مخالفــا للقانــون.«
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مسطرة وأنماط االنخراط 
في منظومة الشكايات

1. مسطرة االنخراط وأدوار المتدخلين

مــن أجــل االنخــراط يف منظومــة الشــكايات، يتعــن عــى اإلدارات أن تتبــع مجموعــة مــن املراحــل املفصلــة يف 
التبيانــة أســفله والتــي توضــح األدوار املنوطــة باألطــراف املتدخلــة:

مسطرة االنخراط في البوابة الوطنية للشكايات
وكالة التنمية الرقمية قطاع إصالح اإلدارة اإلدارة املعنية باالنخراط
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وتجــدر اإلشــارة إىل أن منــوذج امللــف اإللكــرتوين الخــاص بضبــط نظــام املكتــب الخلفــي ملنظومــة الشــكايات 
يتضمــن خانــات خاصــة بالوحــدات اإلداريــة واألشــخاص املكلفــن مبعالجــة الشــكايات داخــل اإلدارة املعنيــة 
وكــذا باملواضيــع الرئيســية واملواضيــع الفرعيــة واملواضيــع املشــرتكة مــع جهــات أخــرى، ويف هــذه الحالــة تقــوم 
اإلدارات املعنيــة بتحديــد هــذه املواضيــع مــن خــالل التنســيق فيــا بينهــا، وذلــك بهــدف تحديــد املســؤول 

عــن معالجــة الشــكايات الــواردة حســب االختصــاص.

2. أنماط االنخراط بالبوابة 

يتعــن عــى اإلدارة خــالل مرحلــة ضبــط نظــام املكتــب الخلفــي، اختيــار النمــط املناســب يف تدبــر عالقتهــا مــع 
املصالــح الالممركــزة التابعــة لهــا وكــذا املؤسســات املوجــودة تحــت وصايتهــا، معتمــدة يف ذلــك عــى مميــزات 

وإيجابيــات كل منــط.

الحالة 1: النمط المركزي

تقــوم اإلدارة بانخــراط واحــد عــى مســتوى منظومــة الشــكايات، عــى أن تتكلــف بتدبــر عالقتهــا مــع مصالحها 
الالممركــزة واملؤسســات التــي تخضــع لوصايتها.

مالحظات
   ميكــن لــإدارة، حتــى بعــد عمليــة االنخــراط، تــدارك مســألة معالجــة املواضيــع املشــرتكة مع 
جهــات أخــرى، وذلــك بتوجيــه طلــب لقطــاع إصــالح اإلدارة قصــد التنســيق مــع األطــراف 

 . ملعنية ا

   تســتثنى إدارة الدفــاع الوطنــي مــن االنخــراط يف منظومــة الشــكايات وذلــك وفقــا للــامدة 
ــادي أو  ــد الع ــرب الربي ــة ع ــني كتاب ــكايات املرتفق ــى ش ــا تتلق ــث أنه ــوم، حي ــن املرس 6 م
املضمــون وتعتمــد ســجال خاصــا بهــا، كــام أنهــا تبقــى معنيــة مبعالجــة الشــكايات وتتبعهــا 

وفــق اآلجــال القانونيــة املفصلــة بالقســم الخامــس مــن هــذا الدليــل.
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مــن مميــزات هــذا النمــط أنــه يتيــح لــإدارة إمكانيــة التوفــر عــى رؤيــة اســرتاتيجية وشــاملة تســاعدها عــى 
اتخــاذ اإلجــراءات الهادفــة لتحســن جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا للمرتفقــن، إال أن هــذا النمــط يتطلــب 
تنظيــا داخليــا محكــا لإجابــة عــى الشــكايات داخــل اآلجــال القانونيــة والتغلــب عــى اإلكراهــات املرتبطــة 

بالتواصــل بــن اإلدارة املركزيــة والالممركــزة.  

الحالة 2: النمط الالممركز

ــات  ــذا بانخراط ــة وك ــا املركزي ــبة ملصالحه ــكايات بالنس ــة الش ــتوى منظوم ــى مس ــراط ع ــوم اإلدارة باالنخ تق
ــا. ــت وصايته ــة تح ــات املوضوع ــزة واملؤسس ــا الالممرك ــبة ملصالحه ــرى بالنس أخ

يتيــح هــذا النمــط لــإدارة إمكانيــة تفويــض املســؤولية ملصالحهــا الالممركــزة واملؤسســات املوضوعــة تحــت 
وصايتهــا، وبالتــايل تتحمــل هــذه املصالــح واملؤسســات مســؤولية الــرد مبــارشة عى املرتفقــن واتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة. إال أن هــذا النمــط ال ميكــن اإلدارة املركزيــة مــن التوفــر عــى رؤيــة اســرتاتيجية وشــاملة عــن نشــاط 
املصالــح الالممركــزة واملؤسســات التابعــة لهــا فيــا يخــص تلقــي مالحظــات واقرتاحــات وشــكايات املرتفقــن 

وتتبعهــا ومعالجتهــا.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل رضورة توحيــد املواضيــع التــي يتــم اعتادهــا بالنســبة للمصالــح الالممركــزة، وذلــك 
تحــت إرشاف اإلدارة املركزيــة.

الحالة 3: النمط الجهوي

ــات  ــذا بانخراط ــة وك ــا املركزي ــبة ملصالحه ــكايات بالنس ــة الش ــتوى منظوم ــى مس ــراط ع ــوم اإلدارة باالنخ تق
ــة اإلدارة  ــة معاين ــع إمكاني ــا، م ــزة واملؤسســات املوضوعــة تحــت وصايته ــا الالممرك أخــرى بالنســبة ملصالحه
املركزيــة ملســار معالجــة الشــكاية لــدى املصالــح الالممركــزة أو املؤسســات املوضوعــة تحــت الوصايــة، وكــذا 
ــة  ــات املقدم ــة إىل تحســن جــودة الخدم ــرارات الهادف ــاد الق ــادة تســاعدها يف اتخ ــى لوحــة للقي ــر ع التوف

ــن.  للمرتفق
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ــن  ــة، م ــة املنخرطــة يف البواب ــة تحــت الوصاي ــزة واملؤسســات املوضوع ــح الالممرك ــن هــذا النمــط املصال ميك
ــه  ــا وتوجي ــواردة عليه ــات ال ــات واالقرتاح ــكايات واملالحظ ــة الش ــع ومعالج ــي وتتب ــؤولية يف تلق ــل املس تحم
الــردود املناســبة للمرتفقــن، مــع توفــر اإلدارة املركزيــة عــى لوحــة قيــادة متكنهــا مــن تكويــن نظرة اســرتاتيجية 
حــول الخدمــات املقدمــة ملرتفقيهــا واإلجــراءات الــالزم اتخاذهــا مــن أجــل الرفــع مــن جــودة هــذه الخدمــات. 
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خــالل مرحلــة االنخــراط، تقــوم اإلدارات بتحديــد املواضيــع التــي ســتعتمدها يف تصنيــف الشــكايات، وتكمــن 
ــربى واضحــة ترتكــز  ــاف ك ــا يف أصن ــم الشــكايات بشــكل منســجم وتجميعه ــف يف تنظي ــة هــذا التصني أهمي
باألســاس عــى الخدمــات املقدمــة للمرتفــق، مــع اجتنــاب تحديــد املواضيــع التــي تعكــس التنظيــم الداخــيل 
لــإدارة. إن تصنيــف الشــكايات وفــق منهــج محكــم ميكــن اإلدارة مــن وضــع املــؤرشات املتعلقــة بقيــاس أدائهــا 
ــا.  ــع تنزيله ــبة وتتب ــة املناس ــرارات التصحيحي ــاذ الق ــل واتخ ــن الخل ــد مكام ــايل تحدي ــا وبالت وجــودة خدماته
ــع  ــع اإلدارات واملواضي ــم جمي ــن أن ته ــي ميك ــة الت ــع األفقي ــع: املواضي ــن املواضي ــن م ــن نوع ــا ب ــز هن ومني

ــة املرتبطــة مبجــال اختصــاص كل إدارة عــى حــدة. القطاعي

1.المواضيع األفقية

تكــون املواضيــع األفقيــة مشــرتكة بــن اإلدارات، بحيــث تتلقــى فيهــا هــذه األخــرة الشــكايات بغــض النظــر 
عــن مجــال اختصاصهــا.

إن الهــدف مــن تحديــد املواضيــع األفقيــة هــو توفــر إمكانيــة تجميــع املعطيــات املتعلقــة بالشــكايات املوجهــة 
اىل مختلــف اإلدارات، وذلــك مــن أجــل الحصــول عــى تصــور شــمويل النتظــارات املرتفقــن بخصــوص الخدمــات 
التــي تقدمهــا لهــم اإلدارة. بحيــث ســتمكن هــذه املعطيــات مــن توحيــد مــؤرشات تتبــع الشــكايات الــواردة يف 

هــذا الســياق، وبالتــايل وضــع برامــج إصالحيــة تهــم مختلــف اإلدارات.

ــن طــرف اإلدارات املنخرطــة يف  ــا م ــوىص باعتاده ــي ي ــة للشــكايات الت ــع األفقي ــة املواضي ــيل الئح ــا ي وفي
ــة: ــا الفرعي ــية ومواضيعه ــع الرئيس ــب املواضي ــك حس ــة، وذل املنظوم

املواضيع الفرعيةاملواضيع الرئيسية

ظروف استقبال املرتفقني

باملرافق العمومية

 سلوك ومظهر موظف االستقبال
 كفاءة موظف االستقبال

 توفر قنوات التواصل عن بعد
 مالمئة مواقيت االستقبال

 توفر قاعة لالنتظار
 توفر أنظمة لتنظيم صفوف االنتظار

 ازدحام وطول مدة االنتظار
 توفر املرافق الحيوية

 توفر األدوات واألجهزة املساعدة
 سهولة الوصول ملكاتب تقديم الخدمة

 عمل األنظمة اإللكرتونية 
 توفر مواقف السيارات والدراجات

كيفية وضوابط تحديد 
مواضيع الشكايات
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املواضيع الفرعيةاملواضيع الرئيسية

الفساد اإلداري

 الرشوة
 االختالس

 استغالل النفوذ
 الغدر

 استغالل ترسيب املعلومة االقتصادية
 الوساطة 

 املحسوبية
 تبديد املمتلكات العامة

 االبتزاز
 املحاباة 

 وقوع املوظف يف حالة من حاالت التنايف

الصفقات العمومية

 اإلعالن عن الصفقة
 تفويت الصفقة

 احرتام بنود الصفقة
 أداء مستحقات الصفقة

مباريات التوظيف

 اإلعالن عن املباراة
 إيداع الرتشيحات

 رشوط املشاركة يف املباراة
 اإلعالن عن النتائج

 ظروف إجراء املباراة

التعيينات يف مناصب املسؤولية 

واملناصب العليا

 اإلعالن عن فتح الرتشيحات
 إيداع الرتشيحات

 رشوط التعين يف املناصب
 اإلعالن عن التعيينات

 ظروف إجراء مقابلة االنتقاء

املعطيات الشخصية

 كشف املعطيات الشخصية عى املواقع اإللكرتونية التابعة لإدارة
 كشف املعطيات الشخصية عى شبكات التواصل االجتاعي

 إعادة استخدام املعطيات ألهداف غر التي خصصت لها
 احرتام التناسبية مع أهداف معالجة املعطيات الشخصية

املنازعات اإلدارية

 مرتبات ومعاشات املوظفن 
 ترقية املوظفن 

 إنهاء الخدمة
 تنفيذ األحكام القضائية

 طلبات إلغاء القرارات اإلدارية النهائية
 العقود اإلدارية

 قرارات مجالس التأديب
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2. المواضيع القطاعية

ــك حســب  ــن وذل ــا اإلدارة للمرتفق ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم ــة عــى أســاس طبيع ــع القطاعي تحــدد املواضي
ــع: ــد هــذه املواضي ــيل بعــض املارســات الفضــى لتحدي ــا ي ــا، وفي مجــاالت اختصاصه

المواضيع الرئيسية

أثناء بلورة املواضيع الرئيسية القطاعية يجب مراعاة ما ييل:

توضيحاتما ال يجب فعلهما يجب فعله

األخــذ بعــن االعتبــار مجــاالت 
للمرتفقــن املقدمــة  الخدمــات 

مثال: الحالة املدنية

وفــق  املواضيــع  تحديــد 
لــإدارة الهيــكيل  التنظيــم 
مثال: املصلحة املكلفة بالحالة 

املدنية

ــق  ــكايات للمرتف ــع الش ــر مواضي  توف
حســب مجــاالت الخدمــات املقدمــة 
ــيل  ــم الداخ ــب التنظي ــس حس ــه ولي ل

ــإدارة ل

ــز عــى الخدمــات الرئيســية  الرتكي
املقدمــة

مثال: بطاقة التعريف الوطنية 
اإللكرتونية

ــة  ــل الخدم ــى مراح ــز ع الرتكي
ــة املقدم

مثال: أداء الرسوم

تتكــون كل خدمــة مــن مجموعــة مــن 
ــرب خدمــة يف حــد  ــي ال تعت املراحــل الت

ذاتهــا

الخدمــات  مجــاالت  ترتيــب 
املعتمــدة مــن األكــر طلبــا إىل 

طلبــا األقــل 

الخدمــات  مجــاالت  وضــع 
عشــوايئ بشــكل 

ميكــن ترتيــب مجــاالت الخدمــات مــن 
للمواضيــع  املرتفــق  ولــوج  تســهيل 

الرئيســية التــي تهمــه

إرشاك جميــع املصالــح التــي تقدم 
خدمــات للمرتفقــن أثنــاء عمليــة 

تحديــد املواضيــع الرئيســية

دون  مصالــح  عــى  االقتصــار 
أخــرى

ــة  ــح املعني ــع املصال ــن إرشاك جمي ميك
للخدمــات  حريــة  الئحــة  لوضــع 

للمرتفقــن املقدمــة 

المواضيع الفرعية

ــص  ــة بخصائ ــون متعلق ــي تك ــع فرعية والت ــا مبواضي ــوم اإلدارة بربطه ــية، تق ــع الرئيس ــد املواضي ــد تحدي بع
ــن. ــة للمرتفق ــات املقدم الخدم

ــرف اإلدارات  ــن ط ــا م ــن اعتاده ــي ميك ــن، الت ــة للمرتفق ــات املقدم ــص الخدم ــض خصائ ــيل بع ــا ي وفي
ــة: ــع فرعي كمواضي

   وضوح املساطر واإلجراءات املتعلقة بالخدمات؛

   تعُقد املساطر واإلجراءات املطلوبة للحصول عى الخدمة؛

   آجال الحصول عى الخدمة؛

   النظام اإللكرتوين الخاص بالخدمة.
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تلقي وتتبع ومعالجة المالحظات 

واالقتراحات والشكايات

تتلقــى اإلدارات العموميــة مــن خــالل منظومــة الشــكايات مالحظــات واقرتاحــات وشــكايات املرتفقــن، ويتعــن 
ــد أو  ــخيص أو الربي ــور الش ــق الحض ــن طري ــا ع ــل به ــة التوص ــرتوين يف حال ــجل اإللك ــا يف الس ــا إدراجه عليه

الهاتــف، وذلــك مــن خــالل نظــام املكتــب الخلفــي الخــاص بهــا. 

وتجــدر اإلشــارة أنــه يجــب التمييــز بــن املالحظــة واالقــرتاح مــن جهــة والشــكاية مــن جهــة أخــرى، وذلــك 
ــع. نظــرا الختــالف املســاطر بينهــا عــى مســتوى املعالجــة والتتب

ويف بعض الحاالت، تعترب املالحظات شكايات ويجب إعادة تصنيفها من طرف اإلدارة.

البوابة الوطنية للشكايات
أو التطبيق املحمول

تلقي الطلب

التسجيل
بالسجل اإللكرتو�

الحضور الشخيص أو الربيد 
أو الهاتف

إدراج الطلب من خالل نظام 
املكتب الخلفي الخاص باإلدارة

2شكايةمالحظة أو اقرتاح 1

قناة
التلقي

نوع
الطلب
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1

بــدايــة

نهــــايـة

إدراج املالحظة أو االقرتاح 
بالسجل الوطني للشكايات من 

خالل نظام املكتب الخلفي 
الخاص باإلدارة

تقديم املالحظة أو االقرتاح
من خالل الحضور الشخيص 

أو عرب الربيد أو الهاتف

تقديم املالحظة أو االقرتاح 
عرب البوابة الوطنية للشكايات 

أو تطبيقها املحمول

إحالة املالحظة أو االقرتاح عىل 
املصلحة أو الصالح املعنية 

قصد الدراسة

دراسة املالحظة أو االقرتاح 
واتخاذ التداب� املال�ة

1. مسطرة تلقي ومعالجة وتتبع المالحظات واالقتراحات 

بعــد تلقــي اإلدارة املعنيــة مالحظــات واقرتاحــات املرتفقــن، تعمــل عــى معالجتهــا وتتبعهــا وفــق مجموعــة 
مــن املراحــل وفــق مــا يــيل:

اإلدارة المعنية
المرتفق

املصلحة أو الصالح املعنية  وحدة تلقي ومعالجة الشكايات

تقــوم اإلدارة التــي توصلــت مبالحظــات واقرتاحــات املرتفقــن بشــأن الخدمــات العموميــة التــي تقدمهــا باتخــاذ 
ــع  ــي وتتب ــة بتلق ــدة املكلف ــوم الوح ــا تق ــوم(، ك ــن املرس ــادة 4 م ــأنها )امل ــة بش ــا مالمئ ــي تراه ــر الت التداب
ومعالجــة الشــكايات بجــرد جميــع املالحظــات واالقرتاحــات التــي توصلــت بهــا مــن املرتفقــن، وذلــك قصــد 

إدراجهــا بالتقريــر الســنوي املتعلــق بحصيلــة أنشــطة الوحــدة الــذي ترفعــه إىل رئيــس اإلدارة.

ــتغالل  ــد اس ــم قص ــن واقرتاحاته ــات املرتفق ــأن مالحظ ــث بش ــة أو بح ــاز كل دراس ــا إنج ــإدارة أيض ــن ل ميك
ــة وتحســن أداء اإلدارة، رشيطــة  ــات العمومي ــن جــودة الخدم ــع م ــن أجــل الرف ــا، م ــة به ــات املتعلق املعطي
مراعــاة املقتضيــات الترشيعيــة والتنظيميــة املتعلقــة بحايــة األشــخاص الذاتيــن تجــاه املعطيــات ذات الطابــع 

الشــخيص.
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2. مسطرة تلقي ومعالجة وتتبع الشكايات 

ــرد عليهــا داخــل أجــل ال  بعــد تلقــي اإلدارة املعنيــة شــكايات املرتفقــن، تعمــل عــى معالجتهــا وتتبعهــا وال
يتعــدى 60 يومــا وذلــك وفــق مجموعــة مــن املراحــل:

المرحلة األولى: المعالجة القبلية

مراحل معالجة الشكايات

املرحلة الثانية:

معالجة الشكاية
إحالة الشكاية عىل املصالح املعنية قصد 

دراستها

توجيه الرد للمرتفق

املرحلة األوىل:

املعالجة القبلية
التحقق من استيفاء الرشوط املتعلقة 

بشكل الشكاية

التحقق من استيفاء الرشوط املتعلقة 
�ضمون الشكاية
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 الخطوة األوىل: التحقق من استيفاء الرشوط املتعلقة بشكل الشكاية

ــي اســتعملها املرتفــق  ــاة الت ــة بشــكل الشــكاية بالقن ــة التحقــق مــن اســتيفاء الــرشوط املتعلق ــط عملي ترتب
ــز بــن مجموعــة مــن الحــاالت: ــك ميكــن التميي ــاء عــى ذل ــم هــذه الشــكاية، وبن لتقدي

أ. تلقي الشكاية عرب البوابة الوطنية أو التطبيق املحمول:

عنــد تقديــم املرتفــق للشــكاية عــرب البوابــة الوطنيــة فإنــه يتــم احــرتام منــوذج تقديــم الشــكاية )الــوارد بامللحق 
ــة تقــوم الوحــدة بالتحقــق فقــط مــن مــدى وضــوح  ــا مبجــرد ملــئ الخانــات. ويف هــذه الحال رقــم 2( تلقائي
ــز  ــد االقتضــاء بدعــوة املرتفــق إىل تعزي ــوم الوحــدة عن ــث تق ــا، حي ــة به ــق والحجــج املرفق الشــكاية والوثائ
الشــكاية بالوثائــق والحجــج املتعلقــة بالبيانــات الالزمــة ملعالجتهــا، وذلــك داخــل أجــل ال يتعــدى 15 يومــا مــن 

تاريــخ التوصــل بالشــكاية.

ب. تلقي الشكاية عرب الحضور الشخيص:

ــي الشــكايات  ــف بتلق ــوم الشــخص املكل ــم املرتفــق للشــكاية مــن خــالل الحضــور الشــخيص، يق ــد تقدي عن
بالتحقــق اآلين مــن مــدى احــرتام منــوذج تقديــم الشــكاية ومــن وضوحهــا ووضــوح وكفايــة الوثائــق والحجــج 
املرفقــة بهــا، ويف حالــة عــدم احــرتام النمــوذج املذكــور، يقــوم الشــخص املكلــف بتلقــي الشــكايات بتقديــم 
املســاعدة للمرتفــق، إذا تــأىت لــه ذلــك، مــن خــالل تزويــده مبطبــوع هــذا النمــوذج ومســاعدته عــى ملئــه إذا 
اقتــى الحــال. أمــا إذا كانــت الوثائــق والحجــج املرفقــة غــر واضحــة أو غــر كافيــة، يطلــب الشــخص املكلــف 
مــن املرتفــق اســتكال الوثائــق أو البيانــات الالزمــة ويذكــره بالقنــوات األخــرى املتاحــة لتقديــم الشــكايات.

ج. تلقي الشكاية عرب الربيد:

عنــد التوصــل بالشــكاية عــرب الربيــد، تقــوم الوحــدة بالتحقــق مــن مــدى احــرتام منــوذج تقديــم الشــكاية ومــن 
وضوحهــا ووضــوح وكفايــة الوثائــق والحجــج املرفقــة بهــا. ويف حالــة عــدم احــرتام النمــوذج املذكــور أو عــدم 
وضــوح أو كفايــة الوثائــق والحجــج املرفقــة، يتعــن عــى الوحــدة دعــوة املرتفــق، داخــل أجــل ال يتعــدى 15 
يومــا مــن تاريــخ التوصــل بالشــكاية، إىل إعــادة صياغــة الشــكاية وفــق النمــوذج الســالف الذكــر أو تعزيزهــا 

بالوثائــق والحجــج املتعلقــة بالبيانــات الالزمــة ملعالجتهــا.

د. مركز اإلتصال:

ــد ربــط اإلتصــال باملركــز ميكــن للمرتفــق مــن اإلستفســار عــن الجهــة املختصــة ملعالجــة شــكايته، وكــذا  عن
ــوات املتاحــة. ــف القن ــا عــرب مختل ــا وتتبعه ــة إيداعه كيفي

بعــد التحقــق مــن اســتيفاء الــرشوط املتعلقــة بالشــكل، تقــوم الوحــدة، يف حالــة تلقــي الشــكاية مــن خــالل 
الحضــور الشــخيص أو عــرب الربيــد، بإدخــال البيانــات املتعلقــة بالشــكاية يف الســجل اإللكــرتوين للشــكايات، عــن 
طريــق نظــام املكتــب الخلفــي الخــاص بهــا، بحيــث تقــوم بتصنيفهــا وفــق املواضيــع املتاحــة كــا هــو مشــار 

إليــه يف القســم الثالــث مــن هــذا الدليــل. 
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 الخطوة الثانية: التحقق من استيفاء الرشوط املتعلقة مبضمون الشكاية

عنــد قبــول الشــكاية شــكال تقــوم الوحــدة، بتنســيق مــع املصالــح املعنيــة عنــد االقتضــاء، بالبحــث والتأكــد مــن 
أنهــا تســتويف الــرشوط التاليــة:

ــة  أ.  موضــوع الشــكاية غــر معــروض عــى القضــاء أو عــى أي جهــة مختصــة مبوجــب النصــوص الترشيعي
والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، أو مل يســبق أن صــدر بشــأنه مقــرر قضــايئ مكتســب لقــوة الــيء املقــي 

بــه:

مــن أجــل التحقــق مــن هــذا الــرشط، يتعــن عــى الوحــدة، تزامنــا مــع إرســالها للشــكاية إىل املصالــح املعنيــة 
باملعالجــة، إرســال الشــكاية أيضــا إىل املصلحــة املعنيــة باملنازعــات اإلداريــة قصــد موافاتهــا بالجــواب املناســب 
املتعلــق بالــرشط املذكــور. كــا ميكــن يف بعــض الحــاالت أن تقــوم املصالــح املعنيــة مبعالجــة الشــكاية بإخبــار 
الوحــدة بــأن موضــوع الشــكاية معــروض عــى القضــاء أو عــى أي جهــة مختصــة أو ســبق أن صــدر بشــأنه 
مقــرر قضــايئ مكتســب لقــوة الــيء املقــي بــه. بحيــث تقــوم الوحــدة يف حالــة عــدم تحقــق هــذا الــرشط 

بإرســال رد معلــل للمرتفــق داخــل أجــل أقصــاه 60 يومــا مــن تاريــخ توصلهــا بالشــكاية.

ب. الشكاية تدخل يف مجال اختصاص اإلدارة:

تقــوم الوحــدة بالتحقــق مــن أن موضــوع الشــكاية يدخــل ضمــن مجــال اختصــاص اإلدارة، كــا ميكــن يف بعــض 
ــا،  ــت الشــكاية عليه ــد أحال ــي تكــون الوحــدة ق ــة مبعالجــة الشــكاية، والت ــح املعني الحــاالت أن تقــوم املصال
بإخبــار هــذه األخــرة بــأن موضــوع الشــكاية ال يدخــل يف مجــال اختصــاص اإلدارة. بحيــث تقــوم الوحــدة يف 
حالــة عــدم تحقــق هــذا الــرشط بإرســال رد معلــل للمرتفــق داخــل أجــل أقصــاه 60 يومــا مــن تاريــخ توصلهــا 

بالشــكاية.

ج. الشكاية ليست كيدية وال تتضمن سبا أو قذفا:

يتعــن عــى الوحــدة أن تتحقــق مــن أن نــص الشــكاية ال يتضمــن ســبا أو قذفــا، بحيــث تقــوم يف حالــة عــدم 
تحقــق هــذا الــرشط بإرســال رد معلــل للمرتفــق داخــل أجــل أقصــاه 60 يومــا مــن تاريــخ توصلهــا بالشــكاية.

بعــد إرســال الشــكاية للمصالــح املعنيــة مبوضوعهــا قصــد املعالجــة، ميكــن أن يتبــن لهــذه املصالــح أن الشــكاية 
كيديــة. يف هــذه الحالــة تتوقــف املصالــح املعنيــة عــن معالجــة الشــكاية وتخــرب الوحــدة التــي تقــوم بدورهــا 

بإرســال رد معلــل للمرتفــق داخــل أجــل أقصــاه 60 يومــا مــن تاريــخ التوصــل بالشــكاية.

ــارات املتاحــة  بعــد التحقــق مــن هــذه الــرشوط، يتعــن عــى الوحــدة حفــظ الشــكاية املعنيــة وفــق االختي
بنظــام املكتــب الخلفــي ملنظومــة الشــكايات الخــاص بهــا.

وإذا ارتــأت اإلدارة أن موضــوع الشــكاية يســتلزم تحريــك مســطرة املتابعــة القضائيــة، تقــوم وجوبــا بتوجيــه 
املرتفــق املعنــي باألمــر إىل القضــاء أو إحالــة ملــف الشــكاية عــى الجهــات القضائيــة املختصــة.
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المرحلة الثانية: معالجة الشكاية

 الخطوة األوىل: إحالة الشكاية عى املصالح املعنية قصد دراستها
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3. معالجة الشكايات المتكررة

تتلقــى الوحــدة يف بعــض األحيــان شــكايات متكــررة ســبق الــرد عليهــا، ومــن بــن األســباب التــي تدفــع املرتفــق 
إلعــادة تقديــم نفــس الشــكاية عــدة مــرات، نجــد مــا يــيل:

   عــدم رىض املرتفــق عــن الــرد املوجــه إليــه مــع عــدم معرفتــه بالجهــات األخــرى التــي ميكــن أن يلجــأ 
إليهــا؛

  عدم توصل املرتفق برد اإلدارة عى شكايته رغم انقضاء اآلجال القانونية؛

  ظهور مستجدات قد تغر القرار الذي سبق أن صدر عن اإلدارة. 

فبالنســبة لهــذا النــوع مــن الشــكايات، يتعــن عــى الوحــدة دراســة هــذه األســباب، حســب الحالــة، واتخــاذ 
مــا يلــزم لالســتجابة لطلــب املرتفــق، كــا ميكــن للوحــدة التواصــل مــع املرتفــق، عنــد االقتضــاء، لــرشح القــرار 

الصــادر عــن اإلدارة أو توجيهــه إىل جهــات أخــرى إذا تــأىت لهــا ذلــك. 
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مؤشرات تتبع مالحظات

واقتراحات وشكايات المرتفقين

1. األهداف من وضع المؤشرات 

ــا،  ــا ومعالجته ــكاياتهم وتتبعه ــم وش ــن واقرتاحاته ــات املرتفق ــي مالحظ ــة لتلق ــع منظوم ــن وض ــة م إن الغاي
تكمــن يف العمــل عــى حــل املشــاكل التــي تعــرتض املرتفقــن يف عالقتهــم مــع اإلدارة، مــن حيــث الخدمــات 
ــا اإلدارة تشــكل  ــي تتوصــل به ــإن الشــكايات الت ــايل، ف ــة بشــكل عــام. وبالت ــق العمومي املقدمــة وســر املراف
مصــدرا مهــا للمعلومــات، خاصــة أنهــا تســمح ألصحــاب القــرار باتخــاذ اإلجــراءات والتدابــر املناســبة، وذلــك 
اســتنادا عــى لوحــات القيــادة التــي يتــم إعدادهــا انطالقــا مــن املــؤرشات املتعلقــة بالشــكايات بهــدف تحســن 
ــن  ــن م ــة ميك ــذه املنظوم ــة به ــؤرشات املتعلق ــذا فوضــع امل ــا. ل ــي تقدمه ــات الت ــد الخدم أداء اإلدارة وتجوي

تحقيــق األهــداف التاليــة:

  تتبع أنشطة الوحدات وتقييم مدى نجاعتها؛

  تتبع وتحليل نوعية ومواضيع الشكايات الواردة؛

   التوفــر عــى لوحــة قيــادة متكــن اإلدارة مــن دراســة وتحليــل املعطيــات املتاحــة قصــد بلــورة اإلجــراءات 
الراميــة لتحســن الخدمــات املقدمــة للمرتفقــن.

2. التتبع والتقييم

مــن أجــل تتبــع مالحظــات واقرتاحــات وشــكايات املرتفقــن، تنتــج الوحــدة نوعــن مــن التقاريــر الســنوية ترفــع 
إىل رئيــس اإلدارة:

1. تقريرا بشأن حصيلة أنشطة الوحدة، ويتضمن:

  جردا لجميع الشكايات واملالحظات واالقرتاحات التي تم التوصل بها؛

  جردا لردود الشكايات التي وجهت للمرتفقن؛

  املؤرشات واإلحصائيات املتعلقة مبعالجة الشكايات ونوعيتها وكذا مواضيعها.

ــاالت  ــب مج ــة حس ــا مصنف ــت به ــي توصل ــكايات الت ــات والش ــات واالقرتاح ــول املالحظ ــرا ح 2.  تقري
الخدمــات العموميــة التــي تقدمهــا اإلدارة للمرتفقــن، ويضــم التدابــر التــي تــم اتخادهــا أو التــي تعتــزم 

اإلدارة اتخادها لتحسن جودة هذه الخدمات.

ويف هذا السياق ميكن التمييز بن قسمن من املؤرشات:

أ. مؤشرات األداء

وهــي املــؤرشات التــي تتعلــق بنشــاط الوحــدة يف عالقتهــا مــع باقــي املصالــح املعنيــة بــاإلدارة، ونذكــر منهــا 
عــى ســبيل املثــال ال الحــر:
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مؤرشات الفعالية

كيفية احتساب املؤرشات  الهدف منها املؤرشات

تتبــع مــدى معالجــة جميــع 
بهــا املتوصــل  الشــكايات 

املعالجة/عــدد  الشــكايات  )عــدد 
بهــا(*100 املتوصــل  الشــكايات 

نسبة الشكايات املعالجة

اآلجــال  احــرتام  مــدى  تتبــع 
املخصصــة ملعالجــة الشــكايات

ــع  ــة جمي ــة ملعالج ــدد الزمني ــوع امل مجم
الشــكايات املتوصــل بها/عــدد الشــكايات 

املتوصــل بهــا

الزمنيــة  املــدة  متوســط 
الشــكايات ملعالجــة 

األجــل  احــرتام  مــدى  تتبــع 
املخصــص للــرد عــى الشــكايات 

املرفوضــة شــكال )15 يومــا(

ــي  ــدد الشــكايات املرفوضــة شــكال الت )ع
تــم الــرد عليهــا داخــل أجــل 15 يوما/عــدد 

الشــكايات املرفوضــة شــكال(*100

نســبة الشــكايات املرفوضــة 
ــا  ــرد عليه ــم ال ــي ت ــكال الت ش

ــا ــل 15 يوم ــل أج داخ

األجــل  احــرتام  مــدى  تتبــع 
املخصــص للــرد عــى الشــكايات 
املرفوضــة مضمونــا )60 يومــا(

)عــدد الشــكايات املرفوضــة مضمونــا التي 
تــم الــرد عليهــا داخــل أجــل 60 يوما/عــدد 

الشــكايات املرفوضــة مضمونا(*100

نســبة الشــكايات املرفوضــة 
مضمونــا التــي تــم الــرد عليهــا 

داخــل أجــل 60 يومــا

األجــل  احــرتام  مــدى  تتبــع 
ــكايات  ــة الش ــص ملعالج املخص
ــا )60  ــكال ومضمون ــة ش املقبول

ــا( يوم

شــكال  املقبولــة  الشــكايات  )عــدد 
ــل  ــا داخ ــرد عليه ــم ال ــي ت ــا الت ومضمون
ــة  ــكايات املقبول ــدد الش ــل 60 يوما/ع أج

ومضمونــا(*100 شــكال 

املقبولــة  الشــكايات  نســبة 
شــكال ومضمونــا التــي تــم 
ــل 60  ــل أج ــا داخ ــرد عليه ال

ــا يوم

األجــل  احــرتام  مــدى  تتبــع 
التقريــر  لرفــع  املخصــص 
الســنوي القطاعــي )قبــل متــم 
ســنة( كل  مــن  مــارس  شــهر 

رفــع التقريــر قبــل متــم شــهر مــارس مــن 
ســنة احتســاب املــؤرش؛

التــي تفصــل بــن  عــدد أيــام العمــل 
األجــل األقــى املحــدد لرفــع التقريــر 

رفعــه وتاريــخ  القطاعــي  الســنوي 

احــرتام األجــل املخصــص لرفع 
التقريــر الســنوي القطاعي

مؤرشات الرضا

كيفية احتساب املؤرشات  الهدف منها املؤرشات

تتبــع مــدى رضــا املرتفقــن عــن 
الــردود التــي قدمــت لهــم 

ــرد  ــم ال ــة تقيي ــا أن عملي )عل
طــرف  مــن  بــه  املتوصــل 

اختياريــة( تبقــى  املرتفــق 

)عــدد الشــكايات التــي تــم إعــادة فتحهــا 
/ عــدد الشــكايات املعالجــة(*100

نســبة الشــكايات التــي تــم 
إعــادة فتحهــا

)عــدد الشــكايات التــي عــرب أصحابهــا 
ــه /  ــل ب ــرد املتوص ــن ال ــم ع ــن رضاه ع
عــدد الشــكايات التــي قيــم أصحابهــا الــرد 

ــه(*100 ــل ب املتوص

نســبة الرضــا عــن معالجــة 
الشــكايات
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ب. مؤشرات الخدمات: 

وهــي املــؤرشات التــي لهــا عالقــة مبــارشة بالخدمــات املقدمــة للمرتفقــن والتــي متكــن مــن إتاحــة املعطيــات 
الالزمــة التخــاذ التدابــر واإلجــراءات التقومييــة التــي مــن شــأنها تحســن وتجويــد الخدمــات العموميــة، ونذكــر 

منهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر:

املؤرشات املرتبطة باملعالجة

الهدف منها كيفية احتساب املؤرشات  املؤرشات

عــدد  تطــور  مــدى  تتبــع 
الشــكايات املتوصــل بهــا قصــد 
عددهــا  تقليــص  عــى  العمــل 

يجيــا ر تد

الشــكايات  )عــدد  ل  املوجبــة  القيمــة 
ــكايات يف  ــدد الش ــة - ع ــرتة الحالي يف الف
الفــرتة الســابقة( / عــدد الشــكايات يف 

ــابقة ــرتة الس الف

عــدد  تطــور  نســبة 
بهــا املتوصــل  الشــكايات 

عــدد  تطــور  مــدى  تتبــع 
االختصــاص  خــارج  الشــكايات 
تقليــص  عــى  العمــل  قصــد 

هــا د عد

عــى جهــة  املحالــة  الشــكايات  عــدد 
مجمــوع   / االختصــاص  لعــدم  أخــرى 

بهــا       املتوصــل  الشــكايات  عــدد 

التــي  الشــكايات  نســبة 
عــى  اإلحالــة  تتطلــب 
جهــة أخــرى نظــرا لعــدم 

ص الختصــا ا

مســطرة  ضبــط  مــدى  تتبــع 
ذات  الشــكايات  معالجــة 

املشــرتك االختصــاص 

عــى جهــة  املحالــة  الشــكايات  عــدد 
يف  االختصــاص  لكــون  نــرا  أخــرى 
عــدد  مشــرتك/  الشــكاية  موضــوع 

املقبولــة الشــكايات 

ذات  الشــكايات  نســبة 
املشــرتك االختصــاص 

عــدد  تطــور  مــدى  تتبــع 
املصالــح  حســب  الشــكايات 

باملعالجــة  املعنيــة 

باملصلحــة  املتعلقــة  الشــكايات  عــدد 
املقبولــة الشــكايات  عــدد   / املعنيــة 

نســبة الشــكايات املقبولــة 
املصالــح  حســب  شــكال 

ملعنيــة ا

املؤرشات املتعلقة باملواضيع

الهدف منها كيفية احتساب املؤرشات  املؤرشات

ــي  ــات  الت ــاالت الخدم ــع مج تتب
يقــدم فيهــا املرتفقــون أكــرب عــدد 

مــن الشــكايات

حســب  املعالجــة  الشــكايات  توزيــع 
املعتمــدة   املواضيــع 

ــداد الشــكايات املعالجــة  أع
ــع املعتمــدة حســب املواضي

املؤرشات املتعلقة باإلجراءات التقوميية 

الهدف منها كيفية احتساب املؤرشات  املؤرشات

املتخــذة  اإلجــراءات  تقييــم 
الشــكايات  عــدد  لتقليــص 
املتوصــل بهــا حســب املواضيــع

الشــكايات  )عــدد  ل  املوجبــة  القيمــة 
املتوصــل بهــا يف الفــرتة الحاليــة بالنســبة 
الشــكايات  عــدد   - معــن  ملوضــوع 
املتوصــل بهــا يف الفــرتة املاضيــة بالنســبة 
الشــكايات  عــدد   / املوضــوع(  لنفــس 
املتوصــل بهــا يف الفــرتة الحاليــة بالنســبة 

للموضــوع املعنــي

عــدد  تطــور  نســبة 
اتخــذت  التــي  الشــكايات 
بشــأنها  إجــراءات  اإلدارة 

املواضيــع حســب 
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مــن أجــل الــرشوع يف تصحيــح مكامــن الخلــل، مــن املستحســن أن 
تتوفــر كل إدارة عــى خليــة مكلفــة بالتقييــم والتتبــع، تتكــون مــن 
بعــض موظفــي الوحــدة ومــن أعضــاء ميثلــون مختلــف املديريــات 
أو املصالــح املعنيــة مبعالجــة الشــكايات. وتــرشف هــذه الخليــة 
عــى تطبيــق نظــام خــاص بتتبــع وتقييــم جــودة الخدمــات املقدمــة 
للمرتفقــني، بنــاء عــى تتبــع ودراســة املعطيــات التــي تتيحهــا 
املــؤرشات ســالفة الذكــر، بحيــث تقــوم بتحديــد مواضيــع الشــكايات 
ــدد  ــرب ع ــا اإلدارة بأك ــت فيه ــد توصل ــون ق ــي تك ــة الت ذات األولوي
مــن الشــكايات، وتعمــل عــى اقــرتاح اإلجــراءات التصحيحيــة التــي 
ــايل العمــل  ــل، وبالت تراهــا مناســبة مــن أجــل تجــاوز مواطــن الخل
عــى تحســني جــودة الخدمــات املقدمــة للمرتفقــني بشــكل مســتمر.





دلـيـل
  المرتفقين
2020
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ــى  ــة وحــدة أو أكــر تعن ــم 2.17.265، تحــدث اإلدارات املعني ــادة 13 مــن املرســوم رق ــات امل ــا ملقتضي تطبيق
ــا  ــم اإلدارة ببنياته ــب حج ــة، وحس ــه رضورة املصلح ــا تقتضي ــب م ــك حس ــكايات، وذل ــة الش ــر منظوم بتدب

املركزية والالممركزة.

ــوزاري املعنــي أو أي مســؤول يتــم تكليفــه  وتنــاط مهمــة اإلرشاف عــى الوحــدة، للمفتــش العــام للقطــاع ال
لهــذا الغــرض. وتوضــع رهــن إشــارة الوحــدة املــوارد البرشيــة والوســائل املاديــة الالزمــة لتمكينهــا مــن القيــام 

باملهام املنوطة بها، السيا تلك املتعلقة بتكنولوجيا املعلوميات واالتصال. 

ميكن االكتفاء، عند االقتضاء، بتعين شخص أو أكر، يتم تأهيله للقيام باملهام املسندة إىل الوحدة.

1. مهام الوحدة

يعهد إىل الوحدة باملهام التالية:

  تلقي الشكاية، وإرشاد املرتفق وتوجيهه عند االقتضاء؛

ــي  ــاع الوطن ــبة إلدارة الدف ــكايات، وبالنس ــة للش ــة الوطني ــدث بالبواب ــرتوين املح ــجل اإللك ــك الس    مس
سجل الشكايات الخاص بها؛

  معالجة الشكاية والرد عليها؛

  تلقي مالحظات واقرتاحات املرتفقن؛

  دراسة الشكايات واملالحظات واالقرتاحات؛

  إعداد تقرير سنوي بشأن حصيلة أنشطة الوحدة ورفعه إىل رئيس اإلدارة.

ــه مــن الــالزم تحديــد الوظائــف ومواصفــات املوظفــن داخــل  وبالنظــر إىل تعــدد هــذه املهــام وتنوعهــا، فإن
هذه الوحدة أخذا بعن االعتبار معاير التخصص والكفاءة.  

2. الوظائف المرجعية بالوحدة

من أجل إنجاز املهام املذكورة ميكن أن يأخذ تنظيم الوحدة الشكل التايل :

1. رئيس الوحدة؛

2. املكلف بتلقي وإحالة الشكايات واملالحظات واالقرتاحات عى املصالح املختصة؛ 

3. املكلف بالتتبع والرد عى الشكايات؛ 

4.املكلف بإنتاج اإلحصائيات والتقارير.
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يرتبــط عــدد موظفــي الوحــدة بحجــم اإلدارة وعــدد الخدمــات التــي تقدمهــا للمرتفقــن، حيــث ميكــن لــإدارة 
أن تعــن عــالوة عــى رئيــس الوحــدة شــخصا أو أكــر للقيــام بــكل وظيفــة مــن الوظائــف املذكــورة. كــا ميكــن 

لنفس الشخص داخل الوحدة أن ميارس أكر من وظيفة.

وفيا ييل وصف لهذه الوظائف: 

 بطاقة الوظيفة رقم 1: رئيس الوحدة 

الوظيفة
رئيــس وحــدة تلقــي مالحظــات املرتفقــني واقرتاحاتهــم وشــكاياتهم وتتبعهــا 

لجتها ومعا

التنظيم واإلرشاف عى عمليات تلقي وتتبع ومعالجة الشكاياتاملهمة الرئيسية

األنشطة املرتبطة بالوظيفة

 السهر عى تأطرب وتنظيم عمل الوحدة؛
 اإلرشاف عى مسار تدبر الشكايات واملالحظات واالقرتاحات؛

  اإلرشاف عــى تنســيق العمــل مــع جميــع األطــراف الداخليــة والخارجيــة املعنيــة بالشــكايات 
واالقرتاحــات؛ واملالحظــات 

 اإلرشاف عــى تحديــد وتحيــن مواضيــع الشــكايات واملالحظــات واالقرتاحــات بتنســيق مــع املصالــح 
املعنيــة؛

 وضع مؤرشات التتبع ولوحات القيادة ذات الصلة وتتبعها بشكل دوري؛
 اإلرشاف عى إعداد التقارير املنجزة من طرف الوحدة وتوجيهها لرئيس اإلدارة؛

 املساهمة يف تحسن أداء اإلدارة من خالل صياغة تقارير وتوصيات ورفعها إىل رئيس اإلدارة.

األنشطة املرتبطة بالتأطر

 السهر عى تنفيذ األنشطة التي تدخل يف مجال مسؤولياته؛
 قيادة وتنسيق أنشطة الوحدة؛

 السهر عى توفر املوارد الرورية لبلوغ األهداف؛
 تقديم الدعم املنهجي ملساعديه والسهر عى الرفع من كفاءاتهم.

العالقات الوظيفية

 عالقات منتظمة مع رئيس اإلدارة؛
 عالقات دامئة مع مكتب الضبط املركزي أو غره؛

 عالقات دامئة مع موظفي الوحدة ووحدات املصالح الالممركزة.

العالقات الخارجية

 العالقات مع وحدات اإلدارات األخرى خاصة فيا يتعلق بالشكايات ذات االختصاص املشرتك.



تنظيم وحدات تلقي مالحظات المرتفقين 56
واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها

دلـيـل
  المرتفقين
2020

7

ــى  ــة املالحظــات واالقرتاحــات والشــكايات ع ــي وإحال ــف بتلق ــم 2: املكل ــة رق ــة الوظيف   بطاق
املصالح املختصة

الوظيفة
املكلــف بتلقــي وإحالــة املالحظــات واالقرتاحــات والشــكايات عــى املصالــح 

ملختصة ا

املهمة الرئيسية
تلقــي وتســجيل املالحظــات واالقرتاحــات والشــكايات الــواردة عــرب مختلــف 

القنــوات وإحالتهــا عــى املصالــح املختصــة وأرشــفتها.

األنشطة املرتبطة بالوظيفة

 استقبال املرتفقن وتلقي شكاياتهم واقرتاحاتهم ومالحظاتهم مبارشة أو عرب الربيد؛

 التأكد من استيفاء الشكاية للرشوط املتعلقة بالشكل؛

 تسليم وصل إيداع الشكاية باسم اإلدارة؛

 التسجيل اإللكرتوين للشكايات واالقرتاحات واملالحظات املتوصل بها مبارشة أو عرب الربيد؛ 

 تحديد املصلحة أو املصالح املعنية بالشكاية أو االقرتاح أو املالحظة؛

 إحالة الشكاية أو االقرتاح أو املالحظة عى املصالح املعنية؛

 القيام بأرشفة جميع الوثائق املتعلقة مبلف الشكاية أو االقرتاح أو املالحظة؛

 املساهمة يف إعداد تقارير الوحدة؛

 املساهمة يف توفر البيانات الالزمة لتتبع املؤرشات. 

العالقات الوظيفية

 عالقات منتظمة مع رئيس الوحدة؛

 عالقات دامئة مع مكتب الضبط املركزي أو غره؛

 عالقات دامئة مع موظفي الوحدة ووحدات املصالح الالممركزة إن وجدت.

العالقات الخارجية

 العالقات الدامئة مع املرتفق؛

 العالقات مع وحدات اإلدارات األخرى خاصة فيا يتعلق بالشكايات ذات االختصاص املشرتك.
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 بطاقة الوظيفة رقم 3: املكلف بالتتبع والرد عى الشكايات

املكلف بالتتبع والرد عى الشكاياتالوظيفة

تتبع مسار تدبر الشكايات والرد عليها املهمة الرئيسية

األنشطة املرتبطة بالوظيفة

 التواصل مع املرتفق من أجل استكال ملف الشكاية عند االقتضاء؛ 

 تجميع عنارص اإلجابة من املصالح املعنية مبعالجة الشكايات؛

ــارص الجــواب قصــد  ــة التأخــر يف تســليم عن ــة يف حال ــح املعني ــر املصال ــآل الشــكايات وتذك ــع م   تتب
ــة؛ احــرتام اآلجــال القانوني

 الرد عى شكايات املرتفق؛

 املساهمة يف إعداد تقارير الوحدة؛

 املساهمة يف توفر البيانات الالزمة لتتبع املؤرشات. 

العالقات الوظيفية

 عالقات منتظمة مع رئيس الوحدة؛

 عالقات دامئة مع املصالح املعنية باإلجابة عن الشكايات؛

 عالقات دامئة مع موظفي الوحدة ووحدات املصالح الالممركزة إن وجدت.

العالقات الخارجية

 العالقة مع املرتفق؛

 العالقات مع وحدات اإلدارات األخرى خاصة فيا يتعلق بالشكايات ذات االختصاص املشرتك.
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  بطاقة الوظيفة رقم 4: املكلف بإنتاج اإلحصائيات والتقارير 

املكلف بإنتاج اإلحصائيات والتقاريرالوظيفة

املهمة الرئيسية
ــطة  ــم أنش ــة وتقيي ــكايات املقدم ــر الش ــة بتدب ــات املتعلق ــع اإلحصائي تتب

ــدة الوح

األنشطة املرتبطة بالوظيفة

 تجميع املعطيات الواردة من مصادر املعلومات الخاصة بتدبر الشكايات ومسك اإلحصائيات؛

ــم  ــن القي ــرق ب ــل الف ــات وتحلي ــات واملالحظ ــكايات واالقرتاح ــر الش ــة األداء يف تدب ــة فعالي   مراقب
ــا؛ ــل عليه ــك املحص ــة وتل املرجعي

 ترتيب وفرز الشكايات واالقرتاحات واملالحظات حسب مجاالتها وطبيعتها؛

 دراسة املؤرشات املحصل عليها وإعداد تقارير تحليلية؛

ــح املعنيــة مــن أجــل اســتخراج التوصيــات والتدابــر التــي مــن شــأنها تحســن    التنســيق مــع املصال
ــة للمرتفقــن؛ الخدمــات املقدم

 إعداد التقرير السنوي املتعلق بأنشطة الوحدة؛

 تجميع التقارير السنوية الخاصة بأنشطة الوحدات الالممركزة، عند االقتضاء؛

ــة  ــن مصنف ــات املرتفق ــات ومالحظ ــكايات واقرتاح ــاص بش ــي الخ ــنوي القطاع ــر الس ــداد التقري   إع
ــة. ــات املقدم ــاالت الخدم ــب مج حس

العالقات الوظيفية

 عالقات دامئة مع موظفي الوحدة ووحدات املصالح الالممركزة إن وجدت؛

 عالقات دامئة مع املصالح املعنية باإلجابة عن الشكايات.
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