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 تقـــديم
 

 

صل الفوخاصة ، 2011اململكة املغربية لس نة املنصوص علهيا يف دس تور  لمقتضياتل تزنيال 

مام أ   وتظلامهتم واقرتاحاهتم مالحظاهتيف التقدم مبق احلمنه اذلي يضمن للمواطنني  156

 اتهيجتس يدا للتوجو ، تتبعها نيمأ  تعىل هذه ال خرية رضورة  ، ويفرضاملرافق العمومية

معاجلة قني و ايب مع قضااي املرتفجيالتفاعل ال  ا ىل رضورة تدعو  تما فتأ   امللكية السامية اليت

املعنية ولية املواثيق ادلالعهود و عليه  تنص، وانسجاما مع ما اجابة عهنال  شاكايهتم وتظلامهتم و 

معلت  ومع القوانني الوطنية ذات الصةل، ،اليت صادق علهيا املغرب قوق ال نسانحب

عداد  "املندوبية العامة"  معيل، مكرجع "دليل مساطر تدبري الشاكايت والتظلامت"عىل ا 

تبس يط  هبدف، ومعاجلة الشاكايت والتظلامتوتتبع تلقي سطرة مل  تفصييلأ سايس و 

ايت اجلهوية أ و سواء عىل مس توى ال دارة املركزية أ و املدير ،هذه املساطرتوحيد و 

 املؤسسات السجنية.

 

ذه هبالشاكايت والتظلامت من القيام  املعنيني بتدبرياملوظفني  هذا ادلليلهذا وس ميكن 

راقبة عىل واملمن القيام بعمليات التتبع ، كام س ميكن املطلوبتني والفعاليةابلنجاعة  املهمة

أ  بدتكريسا مل و  ،التشيك والتظمليف  املرتفقنيضامان وحامية حلق وذكل  ،الوجه ال مثل

 .ومعاجلة الشاكايت والتظلامتوتتبع الشفافية واحلياد يف تلقي 
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 ةالسامي ةالتوجيهات امللكي
 

 

ية الترشيعية الترشيعية ال وىل من الول افتتاح ادلورة ال وىل من الس نةمبناس بة مقتطف من نص اخلطاب املليك السايم 

 : 2016أ كتوبر  14يوم امجلعة ة، العاش 
 

 

ذا اكن من الرضوري معاجلة لك امللفات، عىل مس توى ال دارة املركزية ابلراب... "  ط، مفا ا 

ينيات جدوى الالمركزية واجلهوية، والالمتركز ال داري، اذلي نعمل عىل ترس يخه، منذ مثان 

 "....القرن املايض

 

ن الصعوابت اليت تواجه املواطن يف عالقته ابل دارة كثرية ومتعددة، تبتدئ ... " ن ما 

الاس تقبال، مرورا ابلتواصل، ا ىل معاجلة امللفات والواثئق؛ حبيث أ صبحت ترتبط يف 

أ ي  مفن غري املعقول أ ن يتحمل املواطن، تعب وتاكليف التنقل ا ىل. ذهنه مبسار احملارب

دارة، سواء اك ذا  ا اكن نت قنصلية أ و عامةل، أ و جامعة ترابية، أ و مندوبية هجوية وخاصة ا 

يب ومن غري املقبول، أ ل جت . يسكن بعيدا عهنا، ول جيد من يس تقبهل، أ و من يقيض غرضه

ء ال دارة عىل شاكايت وتساؤلت الناس وك ن املواطن ل يساوي شيئا، أ و أ نه جمرد جز 

دارة. ومن حق دارة.بس يط من املنظر العام لفضاء ال   ه فبدون املواطن لن تكون هناك ا 

 أ ن يتلقى جوااب عن رسائهل، وحلول ملشألكه، املعروضة علهيا. ويه ملزمة بأ ن تفرس

 ....".ال ش ياء للناس وأ ن تربر قراراهتا اليت جيب أ ن تتخذ بناء عىل القانون
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 اإلطار القانوني والتنظيمي حلق املرتفقني يف التشكي
 

 

 مهنا املواثيق ادلولية وخاصة : 
 

 (.مانديال نيلسونقواعد ) قواعد ال مم املتحدة المنوذجية ادلنيا ملعامةل السجناء -

 .(عد ابنكوكقواللمجرمات ) الاحتجازيـةواعد ال مم املتحدة ملعامةل السجينات والتدابري غـري ق -

 .(قواعد بكنيل دارة شؤون ال حداث )قواعد ال مم املتحدة المنوذجية ادلنيا  -

  منه(. 156)خاصة الفصل  2011لس نة ة ـــاملغربيدس تور اململكة 

  بتنفيذ ، (1999أ غسطس  25) 1420من جامدى ال وىل  13صادر يف  1.99.200ظهري شيف رمق

 ؤسسات السجنيةامل وتس يري بتنظمياملتعلق  23.98القانون رمق 

  (، القايض بتحديد كيفيات 2017يونيو  23) 1438من رمضان  28، الصادر يف 2.17.265املرسوم رمق

 وشاكايهتم وتتبعها ومعاجلهتا.تلقي مالحظات املرتفقني واقرتاحاهتم 

 صالح اقرار الوزير املنتدب دل صادر  2488.17دارة والوظيفة العمومية رمق ل  ى رئيس احلكومة امللكف اب 

 .شعار ابلتوصل هباد منوذج تقدمي الشاكية ومنوذج ال  تحديب ، (2017ش تنرب  29) 1439حمرم  8يف 

  واملذكــرات التنظميية.ادلورايت 

 دليل السجني. 
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 توحيد املفاهيم
 

 

(، 2017 يونيو 23) 1438من رمضان  28، الصادر يف 2.17.265املرسوم رمق  ، من02املادة  يقصد مبا ييل، يف مدلول

 :ومعاجلهتابتحديد كيفيات تلقي مالحظات املرتفقني واقرتاحاهتم وشاكايهتم وتتبعها 
 

دارة، ىل ال  ا  لك تعبري كتايب أ و شفوي أ و تسجيل مسعي أ و برصي أ و الكهام، يوهجه املرتفق  املالحظة: -

ز يفصح فيه عن وهجة ن  ء خدمة من اخلدمات اليت تقدهما ال دارة.اظره ا 
 

 دارة،ال  ا ىل لك تعبري كتايب أ و شفوي أ و تسجيل مسعي أ و برصي أ و الكهام، يوهجه املرتفق  الاقرتاح: -

 حتسني اخلدمات اليت تقدهما ال دارة.ا ىل يفصح فيه عن رأ ي هيدف 
 

 دارة،ال  ا ىل لك تعبري كتايب أ و شفوي أ و تسجيل مسعي أ و برصي أ و الكهام، يوهجه املرتفق  الشاكية: -

  عن:يفصح فيه 

 مضنيا أ و رصحيا أ و معال ارضر قد يكون حلقه جراء ترصف صادر عن ال دارة سواء اكن قرار  -

 نصاف.انون أ و منافيا ملبادئ العدل وال  أ و امتناعا عن معل، يكون خمالفا للق

 رضاه عن خدمة مقدمة من طرف ال دارة.عدم  -
 

  الشخص املتعامل مع ال دارة. املرتفق: -

 

 العامــــة:ملندوبية اباملفاهمي اخلاصة 
 

زاا ىل ، يوهجه املرتفق لك تعبري كتايب أ و شفوي املالحظة: - ء خدمة ال دارة، يفصح فيه عن وهجة نظره ا 

 من اخلدمات اليت تقدهما ال دارة.
 

سني حت ا ىل يفصح فيه عن رأ ي هيدف  ال دارة،ا ىل ، يوهجه املرتفق لك تعبري كتايب أ و شفوي الاقرتاح: -

 اخلدمات اليت تقدهما ال دارة.
 

 يفصح فيه عن:  ال دارة،ا ىل ، يوهجه املرتفق لك تعبري كتايب أ و شفوي الشاكية: -

 مضنيا أ و رصحيا أ و معال ارضر قد يكون حلقه جراء ترصف صادر عن ال دارة سواء اكن قرار  -

 .نصافوال  أ و امتناعا عن معل، يكون خمالفا للقانون أ و منافيا ملبادئ العدل 

 رضر قد يكون حلقه بصفة خشصية من طرف أ حد موظفي ال دارة، أ و الغري. -

 عدم رضاه عن خدمة مقدمة من طرف ال دارة. -
 

  الشخص املتعامل مع ال دارة.  املرتفق: -
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 ةــالعام مرتفقي املندوبية
  

 

 

 ومه:ا مرتفقهيمجيع  وتظلامت شاكايتاملندوبية العامة تس تقبل 

 

 :جسناء سابقني،...(.و جسناء، و موظفني سابقني، و )موظفني،  املش تكني اذلاتيني 

 مقاولت،...(.و )شاكت،  الاعتباريني: املش تكني 

  و أ   الوطنية،)مع ال دلء بنسخة من بطاقة التعريف  احلقوق:عائالت املوظفني، وعائالت السجناء، وذوي

 وثيقة رمسية تثبت صةل القرابة(.

  دارية، حمامني وهيئـــ) املرتفقيــــن:املتدخلني لفائــــدة ات مؤسسات دس تورية، سلطات قضائية أ و ا 

 حقوقية،...(.
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  تظلماتالشكايات والطرق تلقي 
  

 

 

 :ربـــــع عنه ينوبأ و بواسطة من ، بصفة مباشة من طرف املش تيك امرتفقهيشاكايت  املندوبية العامةتس تقبل 

 

 العرعروية شارع ''زامبقر املندوبية العامة الاكئن بـ  "،مكتب اس تقبال الشاكايت والتظلامتـ "ال يداع املباش ب 

 ''.الرابط –وشارع اجلوز، يح الرايض 

 مبا يف ذكل الباب الرئييساملؤسسات السجنية ال يداع بصناديق الشاكايت املثبتة مبختلف مرافق ،. 

  الالكرتوين ابجملالال يداع www.dgapr.chikaya.ma   لكرتوين للبوابة الوطنية املوحدة املتفرع عن املوقع ال

صالح ال دارة و ،www.chikaya.ma للشاكايت  .1لوظيفة العموميةاباحملدثة دلى السلطة احلكومية امللكفة اب 

  دوبية العامةللمن الرمسيةلكرتوين ال  " ابلبوابة الشاكايت والتظلامتابلفضاء اخملصص لـ "لكرتوين ال  ال يداع 

www.dgapr.gov.ma. 

 الرابط -123صندوق الربيد "عرب  ملضمونالربيد العادي أ و ا". 

  الوطنية ل لكرتونية املوحدة للشاكايتهاتفيا، عند الاقتضاء، عرب مركز التصال اخلاص ابلبوابة 

www.chikaya.ma، ( 212 5 37 67 99 06:  من خارج املغرب، 08 0200 3737، 3737 املغرب:من داخل+ )2. 

 

 
  

                                                           
 تتبعها ومعاجلهتا.واقرتاحاهتم وشاكايهتم و  الحظات املرتفقنيم بتحديد كيفيات تلقي(، 2017يونيو  23) 1438من رمضان  28الصادر يف  ،2.17.265 من املرسوم رمق 05املادة  1
 معاجلهتا.واقرتاحاهتم وشاكايهتم وتتبعها و  الحظات املرتفقنيم بتحديد كيفيات تلقي(، 2017يونيو  23) 1438 نمن رمضا 28الصادر يف  ،2.17.265 من املرسوم رمق 05املادة  2

http://www.chikaya.ma/
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  تقديم الشكايات والتظلمات شروط
 

 

لوان ال ربعة فق منوذج مت توفريه ابملؤسسات السجنية ابل  ها و يمت تقدي ابلنس بة للشاكايت املودعة ابلصناديق، 
فق وتكل املتعلقة يتضمن عىل اخلصوص البياانت املتعلقة ابملرت لهيا،يعة اجلهة املراد توجيه الشاكية ا  اخملتلفة حسب طب 
 حترير شاكيته يف أ وراق عادية لئقة. ش تيكامل ويبقى من حق  مبوضوع الشاكية،

 

 الشاكيـــة:جيب أ ن تكون 
 

  ذكل يفعنه  ينوب، أ و من خشصيا املش تيكطرف وموقعة من  ،مقروء وبأ سلوب مفهوم خبطمكتوبة. 
  م تقديها من هبوية املترضر، والبياانت الشخصية ملن ينوب عنه يف حاةل عدلبياانت الاكمةل املتعلقة ل  ةضمنمت

 .املش تيك، وعنوان املراسةلطرف 
  ة ملوضوع الشاكية بشلك واحض ودقيق.ضمنمت 
 ن اكنت متوفرةوالواثئق املربرة لها، احلجج و  ،اكفة املعطيات املفيدة يف البحثمدمعة ب املش تىك هبم  أ سامء، و ا 

 .ونوع الرضر ،والشهود
  ليه.ا  ورية للتعرف عىل صفيت املرسل واملرسل مل لك البياانت الرض حي، ظرف مغلقداخل موضوعة 

 

 عامــــة:مقتضيات 
 

  عنه ينوباملش تيك أ و بواسطة من من طرف  ةـــبصفة فرديتقدم الشاكايت. 
 ذ  بنسخة من بطاقة التعرف الوطنية.مرفقة الشاكية جيب أ ن تكون ا تعلق ال مر بعائةل جسني، ا 
 يتحمل صاحب الشاكية أ ي صائر.ل  
  نصوص قانونية امل طبقا للمقتضيات الوذكل ، املطلوبة مراقبةلل" امـــاملندوب الع"ا ىل  املوهجةل ختضع الشاكايت

 .من القانون املنظم للسجون 97يف املادة  اعلهي
 .شارة متفق علهيا  حتجز لك شاكية حتتوي عىل عالمة أ و ا 
  ذا اكيتعرض ا ىل السلطات القضائية، و  قذفا أ و هتديدات س با أ وتبلغ الشاكايت اليت تتضمن ن جسينا صاحهبا ا 

 .يب طبقا للقانونتدبري تأ ديا ىل 
  دون جوابب اجملهوةل املصدرأ و  الشاكايت امجلاعيةحتفظ. 
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 والتظلمات باملؤسسات السجنية الشكاياتإيداع  آليات
 

 

 عىل مس توى لك مؤسسة جسنية، مت تثبيت مجموعة من الصناديق موزعة عىل خمتلف مرافق املؤسسة، لمتكني
يداع شاكايهتم   وتظلامهتم:السجناء من ا 

 

 ،الباب الرئييس للمؤسسة 
 ،قاعات الزايرة 
 ،مجيع ال حياء 
  ،ساحات الفسحة 
 ؤسسة(.وشساعة امل )حسب التوزيع الهنديس أ خرى ومرافق 

 

 السجنية:ة ابملؤسسات ـــالصناديق املثبت اس تعاملكيفية 
 

 ".مدير املؤسسة"ا ىل خمصصة ل يداع الشاكايت املراد توجهيها  الصناديق الزرقاء : 

 ".املدير اجلهوي"ا ىل خمصصة ل يداع الشاكايت املراد توجهيها  الصناديق اخلرضاء : 

 ".املندوب العام"ا ىل خمصصة ل يداع الشاكايت املراد توجهيها  الصناديق البيضاء : 

 
و هيئات السلطات القضائية أ و ال دارية، أ  "ا ىل خمصصة ل يداع الشاكايت املراد توجهيها  الصناديق الصفراء :

 ".أ خرى...

 
 ات:ــــمالحظ
 اديق بصفة الغياب، مجيع مفاتيح الصن، أ و انئبه يف حاةل مبهمة جتميع وتوجيه الشاكايت ملوظف امللكفيسك ا

 خشصية، وحيتفظ هبا لوحده دون غريه.
 اسةل ممارسة حقهم يف املر ل ينع املش تكني من  تثبيت صناديق الشاكايت والتظلامت ابملؤسسات السجنية

نظم املنصوص علهيا يف القانون امل  ،خرى، وفقا ملا تنص عليه املقتضيات ذات الصةلال  طرق لوالتشيك اب
 للسجون.

  عداد تقرير حول وضعية صناديق الشاكايت امل  مبهمة جتميع وتوجيه الشاكايتاملوظف امللكف يقوم ثبتة اب 
هر ممت شهر يونيو، وممت ش ، مرتني يف الس نة )لس تقبال الشاكايت والتظلامتصالحيهتا ابملؤسسة ومدى 

 (.دجنرب
  دارة املؤسسة توصل ت  "،لنظام تدبيـــر الشكــاايت والتظلـــامت ةتوضيحي لوحة" بـ "املفتش ية العامةمن "ا 

باكفة مرافـــق املؤسسـة، مبا يف ذكل الواهجة ال مامية للباب املثبتة جبانب الصناديق ال ربعة تعمل عىل تثبيهتا 

  الرئييس، وقاعات الزايرة.
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 املؤسسات السجنيةبالشكايات  تدبري الشكايات والتظلمات املودعة بصناديق
 

 

من يعني  موظف، ابملؤسسات السجنية مبهمة جتميع وتوجيه الشاكايت املودعة ابلصناديق بأ لواهنا ال ربعةيقوم 
ه يف وموظف ينوب عن، "امللكف الرمسي"بصفته " مديرية املوارد البرشية" ابلتنس يق مع "املفتش ية العامةطرف "

 حاةل الغياب.

 

 ة:ـــالتاليام ـــام ابملهــيق ف املعين، ال ــيتوىل املوظ
 

  ثنني، ال  )سسة، وجواب مرتني يف ال س بوع فتح مجيع الصناديق املعدة لوضع الشاكايت بأ صنافها ال ربعة ابملؤ

ندوق مطابقة للون الص  جيب أ ن تكون ، بعد فرزها حسب وهجهتا اليتدون فتحهاوامخليس(، وجتميع ال ظرفة 

 اخملصص لها.

  وذج )المن لهذا الغرض خصيصا عدادهاذلي مت ا  ، اخملصص للتسجيل ال ظرفة املودعة بلك صندوق ابخلامتخمت

هة املعنية رسال، واجل س نة(، واترخي التجميع، واترخي ال  وتدوين الرمق التسلسيل )جيدد عند بداية لك رفقته(، 

 )المنوذج رفقته(.ابملعاجلة 

 وذج )المنحسب احلاةل املعنية دون فتحها وفق ترتيب تسلسيل وجواب يف السجالت ال ربعة  تسجيل ال ظرفة

 رفقته(.

  عين ، وهوية السجني املل الظرفاترخي تسجيرمق وتسلمي املش تيك وصال اك شعار ابلتوصل ابلشاكية، يتضمن

 )المنوذج رفقته(، مع تدوين رمق الوصل ابلظرف.

  ييل:اجلهات املعنية ابملعاجلة، حسب احلاةل، وفق ما ا ىل مباشة ودون تأ خري ال ظرفة توجيه 
 

ن ينوب عنه " أ و ممدير املؤسسة"ا ىل تسمل وجواب يف اليوم نفسه  :الزرقاءال ظرفة املودعة ابلصناديق  -

مضاءه اك شهاد عىل الاس تالم يف السجل اخلاص هبا.  يف حاةل الغياب، مقابل ا 

مكتب ضبط "، بتنس يق مع "املديرية اجلهوية"ا ىل توجه مباشة  :اخلرضاءاملودعة ابلصناديق  ال ظرفة -

براء، وذكل يف ان املراسالت دراج رمق واترخي ال رسال ابلسجل اخلاص هبا اك  تظار " ابملؤسسة، مع ا 

دراج بياان ابملاكن  تهالتوصل ابجلواب اخملصص لها من املديرية اجلهوية قصد تبليغه للسجني املعين وا 

 اخملصص ذلكل ابلسجل املذكور، وتوقيع السجني املعين اك شهاد ابلتوصل.

، عرب "املفتش ية العامة" بـ "قسم الشاكايت"ا ىل ترسل مباشة  البيضاء:ال ظرفة املودعة ابلصناديق  -

رسال دراج رمق واترخي ال  " ابملؤسسة، مع ا  مكتب ضبط املراسالتالربيد الرسيع، بتنس يق مع "

براء، وذكل يف انتظار التوصل ابجلواب اخملصص لها من القسم امل ذكور قصد ابلسجل اخلاص هبا اك 
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املعين  ، وتوقيع السجنيابلسجل املذكور اكن اخملصص ذلكلدراج بياانته ابملتبليغه للسجني املعين وا  

  اك شهاد ابلتوصل.

" أ و من املرشف الاجامتعي"ا ىل تسمل وجواب يف اليوم نفسه  : الصفراءال ظرفة املودعة ابلصناديق  -

مضاءه اك شهاد  يف السجل اخلاص هبا، واذلي يتعني  س تالمالاعىل ينوب عنه يف حاةل الغياب، مقابل ا 

تسلميها ملدير املؤسسة قصد العمل عىل عليه بعد تسجيلها يف جسل الشاكايت واختاذ الالزم بشأ هنا، 

خضاعها ل جراءات بعد ا   داخل أ جل ل يتعدى يومني من اترخي التسمل، املعنيةاجلهات ا ىل توجهيها 

من القانون املنظم  97و ،94و ،93و ،92مقتضيات املواد  عتبارمع ال خذ بعني الااملراقبة الرضورية، 

مبهمة جتميع املوظف امللكف مد و ، 26/05/20154الصادرة بتارخي  49 عدد، وكذا ادلورية 3للسجون

دراهجا ابلسجل املعد لهذا الغرض، وتبليغ السجني رسال قصد ا  بأ رقام وتوارخي ال   الشاكايت وتوجيه

 .منه ابلتوصل اك شهاد، مقابل توقيعه هبااملعين 

 

  

                                                           
لصادرة عن املعتقلني الاحتياطيني، اعالوة عىل ذكل، تبلغ الرسائل . من هذا القانون 97و 94و 93مجيع املراسالت الواردة أ و الصادرة من أ جل املراقبة، مع مراعاة مقتضيات املواد تقرأ   :92املادة  3

 يكن جحز الرسائل اخملالفة للمقتضيات التنظميية املعمول هبا. ا ىل السلطة القضائية اخملتصة.

 لهيا يف املادة السابقة، رسائل املعتقل الاحتياطي املوهجة منه ا ىل حماميه يف ظرف مغلق، وكذا الرسائل امل  :93ادة امل ليهل ختضع للمراقبة املشار ا  ذا اكن هناك داع للشك  من حماميه. بعوثة ا  ا 

ىل النيابة   البياانت الرضورية للتعرف عىل جيب أ ن حيمل الظرف لك خيرب مدير السجن احملامـي بتكل الرساةل. العامة.يف أ هنا موجـهة فعال للمحايم، أ و مبعواث هبا من قبهل، تسمل دون فتحها ا 

ليه. ثبات ذكل ملدير املؤس  الصفة والعنوان املهين للمرسل أ و املرسل ا   سة.ترسي نفس املقتضيات عىل احملايم اذلي س بق هل أ ن أ زر املدان أ ثناء احملامكة، شيطة ا 

  جيب يف هذه  أ عاله. 92 املادة ص علهيـا يفيكن الرتخيص للمحايم، مبراسةل املدان اذلي مل يس بق هل أ ن أ زره أ ثناء احملامكة وختضع الرسائل يف هذه احلاةل لرشوط املراقبة املنصو  :94املادة

سلمة من النيابة العامة، اليت م اله، أ ن يقدم طلبا بذكل ملدير املؤسسة، وأ ن يرفقه بشهادة أ ع 93احلاةل عىل احملايم اذلي يرغب يف اس تفادة مراسلته من املقتضيات املنصوص علهيا يف املادة 

 يوجد هبا مقر معهل، تبني أ ن رسية التصال تربرها طبيعة املوضوع.

 دارة السجون أ و ا ىل السلطايكن مجليع املعتقلني أ ن يسلموا ملدير املؤسسة، رسائل يف أ ظرفة خمتومة، موهجة ا ىل وزير العدل أ و ا ىل م :97 املادة ت القضائية أ و ا ىل السلطات ال دارية دير ا 

رسالها ا ىل اجلهة املعنية بدون تأ خري ودون فتحها، خالفا ملقتضيات املادة  املؤهةل ملراقبة املؤسسات السجنية. ىل ا   سائل يف جسل معد لهذه الغاية.تقيد هذه الر  .92وعىل املدير أ ن يبادر ا 
شة ا ىل : "فقد لوحظ أ ن بعض مديري املؤسسات يوهجون طلبات بعض املعتقلني مبا، حول "نوجيه بعض املراسالت ا ىل مؤسسات وطنية"26/05/2015الصادرة بتارخي  49ادلورية رمق  4

عامل لهذا امل مؤسسات وطنية دون مراعاة املاكنة اليت حتتلها هذه املؤسسات يف املنظومة املؤسساتية لدلوةل، ويف خرق اتم ملبدأ  التسلسل  بدأ ، جيب ا رسال هذه الطلبات ال داري املعمول به، وا 

دارات املؤسسات الس  حاطهتا ابلعناية الالزمة وتوجهيها ا ىل اجلهات املعنية. وأ خريا، يتعني عىل ا  ، واملصاحل املركزية، العمل عىل التطبيق جنية، واملديرايت اجلهويةا ىل ال دارة املركزية حىت تمتكن من ا 

 م والتام ملقتضيات هذه املذكرة.".الصار 
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  تظلمات الشكايات وال ةوتتبــع ومعاجلــي ــدات تلقــوح
  

 

 

اجلهوي وكذا  تعمل الوحدات امللكفة بتلقي وتتبع ومعاجلة شاكايت وتظلامت املرتفقني عىل املس توى املركزي واملس توى

يت تراها واختاذ التدابري ال ،املعروضة علهياعىل مس توى املؤسسات السجنية مبعاجلة شاكايت وتظلامت املرتفقني 

 وفق ما ييل: ،مناس بة بشأ هنا، وذكل داخل أ جال قانونية معقوةل

 

 عىل املس توى املركزي: .1
 

 " هممة تلقي مجيع الشاكايت املوهجة ا ىل املندوبية العامة، ابعتبارها الوحدة املركزية املفتش ية العامةتناط بـ ،"

 .5الوحيدة املعنية بتدبري شاكايت وتظلامت مجيع املرتفقني

 " يع مرافق املثبتة جبم  ابلصناديق البيضاءمعاجلة مجيع الشاكايت املودعة تلقي و " عىل املفتش ية العامةتعمل

 املؤسسات السجنية.
 " رخي التوصل يوما من ات 60داخل أ جل أ قصاه " مبعاجلة الشاكايت والتظلامت والرد علهيا املفتش ية العامةتقوم

 ، وتسجل ال جوبة ابلسجل املعد لهذا الغرض.هبا

 

 عىل املس توى اجلهوي: .2
 

 ة ومع املؤسسات املتعاملني مع املديرية اجلهوي املرتفقني"، هممة معاجلة قضااي ومشألك املدير اجلهويبـ " تناط

يات وجتزيه ما تسمح به ال ماكن ، والتدخل واختاذ ال جراءات املناس بة خبصوصها يف ا طار لهاالسجنية التابعة 

 .القوانني وادلورايت التنظميية

 " ع مرافق تة جبمياملثب  ابلصناديق اخلرضاءمعاجلة مجيع الشاكايت املودعة تلقي و " عىل املدير اجلهوي يعمل

 ت الصةل.املؤسسات السجنية، وذكل يف احرتام اتم للمقتضيات التنظميية الواردة يف املذكرات وادلورايت ذا
 " التوصل  اترخي يوما من 30داخل أ جل أ قصاه " مبعاجلة الشاكايت والتظلامت والرد علهيا املدير اجلهوييقوم

 ، وتسجل ال جوبة ابلسجل املعد لهذا الغرض.هبا

 

 عىل املس توى املؤسسات السجنية: .3
 

 " ع مرافق املثبتة جبمي ابلصناديق الزرقاءمعاجلة مجيع الشاكايت املودعة تلقي و " عىل مدير املؤسسة يعمل

 ت الصةل.املؤسسات السجنية، وذكل يف احرتام اتم للمقتضيات التنظميية الواردة يف املذكرات وادلورايت ذا

                                                           
 معاجلهتا.واقرتاحاهتم وشاكايهتم وتتبعها و  الحظات املرتفقنيم بتحديد كيفيات تلقي(، 2017يونيو  23) 1438 من رمضان 28الصادر يف  ،2.17.265 من املرسوم رمق 12املادة  5
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 " ي جيب ، اذلواكفة مرتفقهيا هممة معاجلة قضااي ومشألك الساكنة السجنية للمؤسسة" مدير املؤسسةتناط بـ
طار املهام املوكوةل شاك  عليه يف ا  ليه، اس تدعاء املش تيك وال نصات لتظلمه، ودراسة شاكيته اب  تلف خم ا 

 "،طبيب املؤسسة"، و"رئيس مصلحة ال من والانضباطمسؤويل املؤسسة السجنية املعنيني ابملوضوع، من "
جيادرئيس الضبط القضايئ"، و "املرشف الاجامتعي"، و"املقتصدو"  "، ولك من يساعده يف معاجلهتا، وا 

انني وادلورايت ه القو املناس بة بشأ هنا ابلرسعة والفعالية املطلوبتني، وفق ما تسمح به ال ماكنيات وجتزي  احللول
 ، أ ايم من اترخي التوصل هبا 07داخل أ جل أ قصاه وذكل التنظميية، 

  ذا تعلق ال مر بشاكايت أ و تظلامت تتعلق بسجناء ، يدخل موضوعها مضن اختصاصات املندوبية العامةو ا 
 عينامل، يضم ا ىل ملف السجني ابشأ ن ال جراءات املتخذة يف شأ هن ا جناز حمرض" عىل مدير املؤسسة"يعمل 

جل ، ويسذكلولك من ساعده يف  املؤسسة ويوقعه مدير، اك شهاد منه عىل معاجلة شاكيتهبعد توقيعه عليه 
 الغرض.ابلسجل املعد لهذا  مبهمة جتميع وتوجيه الشاكايتاملوظف امللكف مضمونه من طرف 

  لكفة الوحدات املمن طرف املتوصل هبا بتسجيل ال جوبة  املوظف امللكف مبهمة جتميع وتوجيه الشاكايتيقوم
دون فتحها،  ابلسجل املعد لهذا الغرض، ويسلمها للسجناء املعنيني ،تظلامتال شاكايت و ال بتلقي وتتبع ومعاجلة 

 مع توقيعهم ابلسجل املذكور اك شهاد مهنم ابلتوصل.
 

  ا ضايفث جراء حبا  ت معاجلة الشاكية بل تط  ا ذايف حاةل ما بصفة اس تثنائية، كن متديد ال جال املذكورة ي 

 . احلقيقةا ىل للوصول 

 ( يوما من اترخي التوصل ابلشاكية، توجيه رد معلل اىل املش تيك 15يمت، داخل أ جل مخسة عرش )ذا  ا 

 املطلوبة. استيفاهئا للرشوط تبني عدم وضوح الشاكية أ و عدم
 

 : 6ل تمت معاجلة الشاكايت يف احلالت التالية  .4
 

  ذا تبني أ ن  هاوضوع م، وأ ن "مدير املؤسسة""، أ و املدير اجلهوي، أ و ""املندوب العامىل "موهجة ا  الشاكية ا 
اجلهة و  ،ااملسطرة الواجب اتباعها ىل كتابة املندوبية العامة، يمت توجيه املش تيك اختصاصات  مضنيندرج ل 

  .ابملعاجلة اخملتصة
  ذا تبني أ ن الشاكية ل  وأ ن موضوعها ،"السلطات القضائية أ و ال دارية، أ و هيئات أ خرى..."ا ىل موهجة ا 

 .ابملأ ل كتابة املش تيك ، مع تبليغاجلهة املطلوبةا ىل وجيه الشاكية يمت ت، درج مضن اختصاصات املندوبية العامةني 
  ذا تبني أ ن  .ة بذكلاملش تيك كتابتبليغ مع  ،الشاكيةحفظ ، يمت معاجلته والبت فيهموضوع الشاكية قد س بق ا 
  ذا تبني أ ن   ها وحفظها.جحز ، يمت للمقتضيات التنظميية املعمول هباخمالفة الشاكية ا 
 ذا تصة خم معروض عىل القضاء أ و أ ي هجة اختصاصات املندوبية العامة و  مضنيندرج موضوع الشاكية تبني أ ن  ا 

 .الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العملمبوجب النصوص 
 

وصل يوما من اترخي الت 15، داخل أ جل ل يتعدى ويتعني يف مجيع هذه احلالت توجيه رد معلل اىل املش تيك
 ابلشاكية.

  
                                                           

املتعلق بتحديد كيفيات تلقي مالحظات املرتفقني واقرتاحاهتم وشاكايهتم وتتبعها ومعاجلهتا.، 2017يونيو  23بتارخي  2.17.265من املرسوم رمق  12املادة   6
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 باملؤسسات السجنيةوالتظلمات  الشكاياتسجالت 
 

 

لعمل اومراقبة ساس ية لتنظمي وضبط الرضورايت ال  من لشاكايت والتظلامت وتتبع التسجيل اخملصصة تعترب السجالت 

 لهيا عند الاقتضاء:ا  الرجوع و ابملؤسسات السجنية 

 
  ويف ، وذكل لتسجيل وضبط الشاكايت والتظلامت، لوان الصناديقبأ   من احلجم الكبريجسالت  4ختصص

 ال خرض، ال صفر(.ال بيض، ال زرق، ) حال عدم توفرها يمت تغليف املتوفر مهنا ابل لوان املطلوبة

  ل بعد ترقمي صفحاهت ابلسجالت املذكورةل يكن الرشوع يف العمل  ىل الصفحةع تأ شريال ، و تسلسلياترقامي  اا 
نهتاء ابلصفحة واترخي الا اال شارة ا ىل اترخي الرشوع يف العمل هب، مع خبمت املديرية اجلهويةال وىل وال خرية 

 ال وىل.

 ياب.، أ و انئبه يف حاةل الغ مبهمة جتميع وتوجيه الشاكايتاملوظف امللكف ت املذكورة يسك السجال 

 .تفادي حذف ال وراق مهنا 

 .تفادي وضعها يف متناول املعتقلني 

   كد من حصة املعلومات قبل تدويهنا.التأ 

  ،أ ي تشطيب أ و حمو أ و بياضقدر ال ماكن،  تفادي،و الكتابة خبط واحض، مع اس تعامل لغة سلمية. 

  لكف املوظف املاحلفاظ عىل السجالت ودفاتر الوصولت وال ختام والعناية هبا، وتداولها بشلك سلمي بني
 .وانئبه، حتت مسؤوليهتاممبهمة جتميع وتوجيه الشاكايت 

  قصد مبهمة جتميع وتوجيه الشاكايتاملوظف امللكف حتت مسؤولية العمل هبا حفظ السجالت اليت انهتىى 
 الاقتضاء.لهيا عن ا  اللجوء 

 
  :ل ربعة ااملودعة ابلصناديق الشاكايت والتظلامت وتتبع اخملصصة لتسجيل  تسجالال ل يطلع عىل هــــــــام

خل تفتيش داال راقبة و القيام بعمليات املعند أ طر "املفتش ية العامة"،  ا لابملؤسسات السجنية 
 املؤسسة.   
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 قــــــاتـــاملرف
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 مطبوع تقديم شكاية إىل "مدير املؤسسة"منوذج 
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 مطبوع تقديم شكاية إىل "املدير اجلهوي"منوذج 
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 "املندوب العــاممطبوع تقديم شكاية إىل "منوذج 
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 خرى"أتقديم شكاية إىل "جهات قضائية، أو إدارية، أو جهات  منوذج مطبوع
 

  



 2019 –ملفتشيـــة العامــــة ا                                                                                                          تظلامتوال  اتــر الشاكيـــر تدبيــل مساطـــدلي

20 
 

 

 

 منوذج ختم تسجيل األظرفة
 

 
 

 

 

 

 مناذج وصوالت إيداع شكايات أو تظلمات بالصناديق األربعة
 

 
  



 2019 –ملفتشيـــة العامــــة ا                                                                                                          تظلامتوال  اتــر الشاكيـــر تدبيــل مساطـــدلي

21 
 

 

 

 مناذج السجالت األربعة
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 الشهريةاحلصيلة منوذج مطبوع 
 

 


