
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات المرتفقين واقتراحاتهم
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هي رهضاى  39صادر في  37287376هرسىم رقن 

( بتحذيذ كيفياث تلقي هالحظاث 3128يىًيى34) 2549

7تتبعها وهعالجتهاوالورتفقيي واقتراحاتهن وشكاياتهن 
1

 

 

 ،سئٛظ انؾكٕيخ

 يُّ ؛ 651ٔ 49ٔالعًٛب انفظهٍٛ ، ثؼذ االطالع ػهٗ انذعزٕس

 24) 6342يٍ سعت  29انظبدس فٙ  21661662ػهٗ انًشعٕو سقى ٔ

 ؛ٙ شأٌ انًفزشٛبد انؼبيخ نهٕصاساد( ف2966َٕٕٚٛ

دٚغًجش  2) 6321يٍ شٕال  24انظبدس فٙ  219516414ػهٗ انًشعٕو سقى ٔ

 انالرًشكض اإلداس٘ ؛ٔ( ثشأٌ رؾذٚذ قٕاػذ رُظٛى انقطبػبد انٕصاسٚخ 2995

)فبرؼ  6343سيضبٌ  1فٙ يغهظ انؾكٕيخ انًُؼقذ ثزبسٚخ  ثؼذ انًذأنخٔ  

َٕٕٛٚ2962 ) 

 سعى يب ٚهٙ 5        

  

                                         
 43541(،ص 2962َٕٕٚٛ  24) 6343شٕال  3ثزبسٚخ  1532انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  -1
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 أحكام عاهت ; الباب األول

 الوادة األولى

يٍ انذعزٕس ٚؾذد ْزا انًشعٕو  651ػًال ثأؽكبو انفقشح األٔنٗ يٍ انفظم  

رقٕو ٔشكبٚبرٓى ٔاقزشاؽبرٓى ٔفقٓب يالؽظبد انًشرفقٍٛ ٔانكٛفٛبد انزٙ رزهقٗ اإلداسح 

دٌٔ نغٕء انًشرفقٍٛ نًًبسعخ ؽقٓى فٙ رقذٚى ، ٔال ٚؾٕل رنك، يؼبنغزٓبٔثززجؼٓب 

 شكبٚبرٓى يجبششح نًؤعغخ انٕعٛظ 1

 3الوادة 

 فٙ يذنٕل ْزا انًشعٕو 5، ٚقظذ ثًب ٚهٙ

، ثظش٘ أٔ كالًْب أٔشفٕ٘ أٔ رغغٛم عًؼٙ  أ5ٔكم رؼجٛش كزبثٙ الوالحظت 27

خذيخ يٍ انخذيبد انزٙ  ٚفظؼ فّٛ ػٍ ٔعٓخ َظشِ إصاء، شرفق إنٗ اإلداسحٕٚعّٓ انً

 داسح 1رقذيٓب اإل

 ،ٔ رغغٛم عًؼٙ أٔ ثظش٘ أٔ كالًْب5كم رؼجٛش كزبثٙ أٔ شفٕ٘ أاالقتراح 37

ٚفظؼ فّٛ ػٍ سأ٘ ٚٓذف إنٗ رؾغٍٛ انخذيبد انزٙ ، ٕٚعّٓ انًشرفق إنٗ اإلداسح

 رقذيٓب اإلداسح1

 ،أٔ رغغٛم عًؼٙ أٔ ثظش٘ أٔ كالًْبش كزبثٙ أٔ شفٕ٘ 5كم رؼجٛالشكايت 47
 ٚفظؼ فّٛ ػٍ 5، ٕٚعّٓ انًشرفق إنٗ اإلداسح

     ضشس قذ ٚكٌٕ نؾقّ عشاء رظشف طبدس ػٍ اإلداسح عٕاء كبٌ قشاس -
ٚكٌٕ يخبنفب نهقبٌَٕ أٔ ، ضًُٛب أٔ طشٚؾب أٔ ػًال أٔ ايزُبػب ػٍ ػًم

 ٔاإلَظبف؛يُبفٛب نًجبدا انؼذل 

  ػٍ خذيخ يقذيخ يٍ طشف اإلداسح1 ػذو سضبِ -

كم شخض اػزجبس٘ ٔانًؤعغبد انؼًٕيٛخ ٔإداسح انذٔنخ 5 العوىهيتاإلداراث 51

 1«اإلداسح»ٚشبس إنٛٓب فٙ ْزا انًشعٕو ثبعى ، ًٔٚبسط طالؽٛبد انغهطخ انؼًٕيٛخ

 يغ اإلداسح1انشخض انًزؼبيم 5 7 الورتفق6
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اقتراحاتهن ولورتفقيي هسطرة تلقي هالحظاث ا; الباب الثاًي 

 الخذهاث العوىهيت  بشأى

 4الوادة 

 5ػٍ طشٚق انجٕاثخ انٕطُٛخ نهشكبٚبد انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح ، رزهقٗ اإلداسح

يالؽظبد ، ػجش يشكض االرظبل انخبص ثٓزِ انجٕاثخ، ػُذ االقزضبء، أدَبِ أٔ ْبرفٛب

 انًشرفقٍٛ ثشأٌ انخذيبد انؼًٕيٛخ انًقذيخ نٓى1

اقزشاؽبرٓى انٓبدفخ إنٗ رؾغٍٛ عٕدح انخذيبد ، ٔفق َفظ انكٛفٛخ، كًب رزهقٗ

 انخذيبد1رطٕٚش أداء اإلداسح انزٙ رقذو ْزِ ، ٔانًزكٕسح

 5الوادة 

اقزشاؽبد انًشرفقٍٛ ثشأٌ انخذيبد ٔرقٕو اإلداسح انزٙ رٕطهذ ثًالؽظبد  

 انؼًٕيٛخ انزٙ رقذيٓب ثبرخبر انزذاثٛش انزٙ رشاْب يُبعجخ ثشأَٓب1

 تتبعها وهعالجتها وهسطرة تلقي الشكاياث ; الباب الثالث

 6الوادة

إنكزشَٔٛب ػجش ثٕاثخ يؾذصخ نذٖ انغهطخ ، داسح شكبٚخ انًشرفقٍٛرزهقٗ اإل 

رغًٗ انجٕاثخ انٕطُٛخ ، ثبنٕظٛفخ انؼًٕيٛخٔانؾكٕيٛخ انًكهفخ ثئطالػ اإلداسح 

ػجش يشكض االرظبل ، ػُذ االقزضبء، أٔ ْبرفٛب www.chikaya.maنهشكبٚبد 

ٔرنك يغ يشاػبح ، يقبثم إشؼبس آَٙ ثبنزٕطم ثبنشكبٚخ، انخبص ثٓزِ انجٕاثخ

 ثؼذ1ِ 1يقزضٛبد انًبدح 

ثبنغغم اإلنكزشَٔٙ انًؾذس نٓزا انغشع ، ٔعٕثب، رقٛذ انشكبٚخ انًزٕطم ثٓب 

 ثبنجٕاثخ انٕطُٛخ نهشكبٚبد1

 7الوادة 

رزهقٗ إداسح انذفبع انٕطُٙ شكبٚبد  أػالِ، 5اعزضُبء يٍ يقزضٛبد انًبدح  

يقبثم إشؼبس ثبنزٕطم ، انًشرفقٍٛ كزبثخ ػٍ طشٚق انجشٚذ انؼبد٘ أٔ انًضًٌٕ

ثبنشكبٚخ ٕٚعّ إنٗ انًشرفق ثبنؼُٕاٌ انٕاسد فٛٓب داخم أعم ال ٚزؼذٖ ػششح أٚبو يٍ 

 أٚبو انؼًم1

 غم خبص ٚؾذس نٓزا انغشع1ثغ رقٛذ انشكبٚخ انًزٕطم ثٓب،

http://www.chikaya.ma/
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 8الوادة 

طخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثئطالػ هٚزى رقذٚى انشكبٚخ ٔفق ًَٕرط ٚؾذد ثقشاس نهغ  

انجٛبَبد انًزؼهقخ ثبنًشرفق  ػهٗ انخظٕص،، ٚزضًٍ، ثبنٕظٛفخ انؼًٕيٛخٔاإلداسح 

 رهك انًزؼهقخ ثًٕضٕع انشكبٚخ1ٔ

 1ٔ 5انًشبس إنّٛ فٙ انًبدرٍٛ  كًب ٚؾذد ْزا انقشاس ًَٕرط اإلشؼبس ثبنزٕطم،

 1أػالِ

 ػُذ االقزضبء، ثبنٕصبئق ٔانؾغظ انًزؼهقخ ثبنجٛبَبد انًزكٕسح1، رشفق انشكبٚخ 

 9الوادة 

( ٕٚيب يٍ ربسٚخ 19أٌ رقٕو داخم أعم أقظبِ عزٌٕ )، ثزؼٍٛ ػهٗ اإلداسح 

 1ثأ٘ ٔعٛهخ يٍ انٕعبئم انًزبؽخ ، ثبنشد ػهٛٓبٔثًؼبنغزٓب ، انزٕطم ثبنشكبٚخ

أػالِ ؽغت  5ٔ1ٚقٛذ انشد ػهٗ انشكبٚخ ثبنغغم انًشبس إنّٛ فٙ انًبدرٍٛ 

 انؾبنخ1

 :الوادة

رؾبل انشكبٚخ انًزٕطم ثٓب ػٍ طشٚق انجٕاثخ انٕطُٛخ نهشكبٚبد إنٗ اإلداسح  

 انجذ فٛٓب1ٔيؼبنغزٓب ٔانًؼُٛخ قظذ دساعزٓب 

 21الوادة 

بٚخ كم انجٛبَبد ثبنذػبيخ انزٙ رزضًٍ انشد ػهٗ انشكٚزؼٍٛ أٌ رذسط  

 ٚه5ٙ ٔالعًٛب يب، انضشٔسٚخ

  ٌثٓب؛انفبكظ انخبطخ ٔأسقبو انٓبرف ٔانًؼُٛخ  اإلداسحػُٕا 

 ٌػُذ االقزضبء1، يٕقؼٓب ٔػُٕآَب اإلنكزشَٔٛب 

 22الوادة 

رٕعّٛ سد ، ( ٕٚيب يٍ ربسٚخ انزٕطم ثبنشكبٚخ65داخم أعم خًغخ ػش) ، ٚزى

 انزبنٛزٍٛ 5يؼهم إنٗ انًشرفق فٙ انؾبنزٍٛ 

  أػالِ ؛ 2ػذو رقذٚى انشكبٚخ ٔفق انًُٕرط انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح 

  انؾغظ انًشبس إنٛٓب فٙ ٔػذو ٔضٕػ انشكبٚخ أٔ ػذو إسفبقٓب ثبنٕصبئق

ٚزى فٙ ْبرٍٛ انؾبنزٍٛ يؼبنغخ ْزِ انشكبٚخ ثؼذ ٔانًبدح انًزكٕسح 1

 اعزٛفبئٓب نهششٔط انًطهٕثخ1

 23الوادة 

 بٚخ فٙ انؾبالد انزبنٛخ 5ال رزى يؼبنغخ انشك
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  إرا كبٌ يٕضٕػٓب يؼشٔضب ػهٗ انقضبء أٔ ػهٗ أ٘ عٓخ يخزظخ

انزُظًٛٛخ انغبس٘ ثٓب انؼًم أٔ ارا عجق ٔثًٕعت انُظٕص انزششٚؼٛخ 

 أَّ يقشس قضبئٙ يكزغت نقٕح انشٙء انًقضٙ ثّ ؛اٌ طذس ثش

 فٙ ْزِ ٔ 1يٕضٕع انشكبٚخ انزٙ رهقزٓبداسح فٙ ػذو اخزظبص اإل

 رنك؛إسشبد انًشزكٙ إرا رأرٗ ٔٚزى رٕعّٛ ، انؾبنخ

 1 إرا رجٍٛ أٌ انشكبٚخ كٛذٚخ أٔ رزضًٍ عجب أٔ قذفب 

 ٔٚزؼٍٛ فٙ عًٛغ ْزِ انؾبالد رٕعّٛ سد يؼهم إنٗ انًشرفق 1

ح إرا رجٍٛ أٌ يٕضٕع انشكبٚخ أٔ انٕصبئق انًشفقخ ثٓب رغزهضو رؾشٚك يغطش

، إيب رٕعّٛ انًشرفق انًؼُٙ ثبأليش إنٗ انقضبء، داسحٔعت ػهٗ اإل، انًزبثؼخ انقضبئٛخ

 أٔ إؽبنخ انشكبٚخ ػهٗ انغٓبد انقضبئٛخ انًخزظخ ػُذ االقزضبء1

 تتبعها وهعالجتهاووحذاث تلقي الشكاياث ; الباب الرابع

 24الوادة 

ٔؽذح أٔ ، ٔؽغت يب رقزضّٛ ضشٔسح انًظهؾخ، رؾذس ثقشاس نشئٛظ اإلداسح

ٔكزا ػهٗ يغزٕٖ  ،شخض اػزجبس٘ يؼُٙٔيٛخ أكضش ػهٗ يغزٕٖ كم يؤعغخ ػًٕ

انًظبنؼ ػهٗ يغزٕٖ ، ٔػُذ االقزضبء، اإلداسح انًشكضٚخ نكم قطبع ٔصاس٘

 ثؼذ1ِ 63ٚؼٓذ إنٛٓب ثبنًٓبو انًؾذدح فٙ انًبدح ، اناليًشكضح

نهًفزش انؼبو ، داسح انًشكضٚخثبنُغجخ نإل، اإلششاف ػهٗ انٕؽذح رُبط يًٓخ

 أ٘ يغؤٔل ٚزى ركهٛفّ نٓزا انغشع1نهقطبع انٕصاس٘ انًؼُٙ أٔ 

ٚزى رأْٛهّ نهقٛبو ، ًٚكٍ االكزفبء، ػُذ االقزضبء ثزؼٍٛٛ شخض أٔ أكضش، غٛش أَّ

 ثبنًٓبو انًشبس إنٛٓب فٙ انفقشح االٔنٗ يٍ ْزِ انًبدح 1

 25الوادة 

 ٚه5ٙأػالِ انقٛبو ثًب  64رزٕنٗ انٕؽذح انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح 

 إسشبد انًشرفق ٔرٕعّٛٓ ؛، ضبءٔػُذ االقز، رهقٙ انشكبٚخ 61

 انشد ػهٛٓب ؛، ٔيؼبنغخ انشكبٚخ 21

 انؾبنخ؛ؽغت ، أػالِ 5ٔ1يغك انغغم انًشبس إنّٛ فٙ انًبدرٍٛ  41

 اقزشاؽبد انًشرفقٍٛ ؛ٔرهقٙ يالؽظبد  31

 االقزشاؽبد ؛ٔانًالؽظبد ٔدساعخ انشكبٚبد  51

سفؼّ إنٗ سئٛظ ٔإػذاد رقشٚش عُٕ٘ ثشأٌ ؽظٛهخ أَشطخ انٕؽذح  11

 اإلداسح 1
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 26الوادة 

 ٚه5ٙ أػالِ ػهٗ انخظٕص يب 63فٙ انًبدح ٚزضًٍ انزقشٚش انًشبس إنّٛ 

 عشد نغًٛغ انشكبٚبد انزٙ رى انزٕطم ثٓب ؛ 

 عشد نهشدٔد انزٙ ٔعٓذ نهًشرفقٍٛ ؛ 

 اقزشاؽبرٓىٔثٓب يٍ انًشرفقٍٛ  عشد نغًٛغ انًالؽظبد انزٙ رى انزٕطم، 

  َٕػٛزٓب ٔكزا ٔيؼطٛبد إؽظبئٛخ ؽٕل يؼبنغخ انشكبٚبد انزٙ رى رهقٛٓب

 يٕاضٛؼٓب 1

 27الوادة 

صيخ نزًكُٛٓب الانٕعبئم انًبدٚخ انٔرٕضغ سٍْ إشبسح انٕؽذح انًٕاسد انجششٚخ 

 االرظبل1ٔالعًٛب رهك انًزؼهقخ ثزكُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ، يٍ انقٛبو ثبنًٓبو انًُٕطخ ثٓب

 ختاهيتوضياث هختلفت هقت; الباب الخاهس

 28الوادة

، اقزشاؽبرٓىٔيالؽظبد انًشرفقٍٛ  ًٚكٍ نإلداسح إَغبص كم دساعخ أٔ ثؾش ثشأٌ

، انًؼطٛبد انًزؼهقخ ثٓب لالعزغال، ٔكزا ثشبٌ يٕضٕع انشكبٚبد انًقذيخ يٍ قجهٓى

ششٚطخ يشاػبح ، ٔرؾغٍٛ أداء اإلداسح، يٍ أعم انشفغ يٍ عٕدح انخذيبد انؼًٕيٛخ

 انًزؼهق ثؾًبٚخ انًؼطٛبد راد انطبثغ انشخظ1ٙانزششٚغ 

 29الوادة 

رؼذ كم ، أػالِ 63يٍ انًبدح  1ػالٔح ػهٗ انزقش٘ انغُٕ٘ انًشبس إنّٛ فٙ انجُذ 

، االقزشاؽبد انزٙ رٕطهذ ثٓبٔانًالؽظبد ٔاسح رقشٚشا عُٕٚب ؽٕل انشكبٚبد دإ

ئٛظ انؾكٕيخ رشفؼّ إنٗ س، يظُفخ ؽغت يغبالد انخذيبد انؼًٕيٛخ انزٙ رقذيٓب

ٔرجهغ َغخخ يُّ إنٗ ، داخم أعم انضالصخ أشٓش األٔنٗ يٍ انغُخ انًٕانٛخ نهغُخ انًؼُٛخ

 ثبنٕظٛفخ انؼًٕيٛخ1ٔانغهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثئطالػ اإلداسح 

نزٙ رى ارخبدْب أٔ انزٙ رؼزضو ٔٚغت اٌ ٚزضًٍ ْزا انزقشٚش نضٔيب انزذاثٛش ا

 بد انؼًٕيٛخ انزٙ رقذيٓب1داسح ارخبرْب نزؾغٍٛ عٕدح انخذياإل

 :2الوادة 

ثُبء ػهٗ ، ثبنٕظٛفخ انؼًٕيٛخٔداسح غهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثئطالػ اإلرؼذ ان

ػهٗ انًؼطٛبد انًشرجطخ ثبإلؽظبئٛبد ٔأػالِ  63انزقشٚش انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح 

رقشٚشا رشكٛجٛب عُٕٚب رشفؼّ ، انًؤششاد انًغزخهظخ يٍ انجٕاثخ انٕطُٛخ نهشكبٚبدٔ

  1َٕٕٛ يٍ انغُخ انًٕانٛخ انًزكٕسحيزى شٓش ٚإنٗ سئٛظ انؾكٕيخ داخم أعم ال ٚزؼذٖ 
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 31الوادة 

انٓٛئبد انزبثؼخ ٔا انهغبٌ داساد ٔكزرغش٘ يقزضٛبد ْزا انًشعٕو ػهٗ اإلال 

ضٛبد نًقز، رزجؼٓبٔفًٛب ٚزؼهق ثًغطشح رهقٙ انشكبٚبد ٔيؼبنغزٓب ، انزٙ رخضغنٓب، 

 رُظًٛٛخ خبطخ ثٓب1ٔ رششٚؼٛخ أ

 32الوادة 

ػهٗ  ،ثزُغٛق يغ انغًبػبد انزشاثٛخ، رغٓش انغهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنذاخهٛخ

شكبٚبد يشرفقٙ ْزِ انغًبػبد ٔاقزشاؽبد ٔٔضغ آنٛخ يٕؽذح نزهقٙ يالؽظبد 

 ٔرزجؼٓب ٔيؼبنغزٓب1، انًزؼبيهٍٛ يؼٓبٔ

 33الوادة 

ْزا انًشعٕو ؽٛض انزُفٛز اثزذاء يٍ فبرؼ انشٓش انغبثغ انًٕانٙ نهشٓش  ٚذخم

 انز٘ ُٚشش فّٛ ثبنغشٚذح انشعًٛخ

 (24َٕٕٛٚ29621) 6343يٍ سيضبٌ  23ٔؽشس ثبنشثبط فٙ    

 اإليضبء 5عؼذ انذٍٚ انؼضًب1َٙ                  
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  فهرسفهرس

( ثزؾذٚذ كٛفٛبد رهقٙ 24َٕٕٛٚ2962) 6343يٍ سيضبٌ  23طبدس فٙ  21621215يشعٕو سقى 

 1111111111111111111111111111111111111112 يالؽظبد انًشرفقٍٛ ٔاقزشاؽبرٓى ٔشكبٚبرٓى ٔرزجؼٓب ٔيؼبنغزٓب1

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114 انجبة األٔل5 أؽكبو ػبيخ

 111111113 يغطشح رهقٙ يالؽظبد انًشرفقٍٛ ٔاقزشاؽبرٓى ثشأٌ  انخذيبد انؼًٕيٛخانجبة انضب5َٙ 

 1111111111111111111111111111111111111111111113 انجبة انضبنش5 يغطشح رهقٙ انشكبٚبد ٔرزجؼٓب ٔيؼبنغزٓب

 1111111111111111111111111111111111111111111111 انجبة انشاثغ5 ٔؽذاد رهقٙ انشكبٚبد ٔرزجؼٓب ٔيؼبنغزٓب

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112 انجبة انخبيظ5 يقزضٛبد يخزهفخ ٔخزبيٛخ

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114 فٓشط

 


