المملكة المغربية

وزارة العـ ــدل

منجزات وزارة العدل
() 2007 – 2002

بسم اهلل ارحمان انزحيم

تمهيذ:
إسياما من وزارة العدل في تفعيل االختيارات والتدابير الواردة في التصريح الحكومي

المقدم من طرف السيد الوزير األول أمام البرلمان في نونبر

 ،2002قامت الوزارة بإعداد

خطة عمل لتنفيذ االلتزامات الحكومية ذات الصمة باختصاصات وزارة العدل.
وقد تضمن المخطط مجموعة من التدابير اليادفة إلى "

مواصمة مجيود تطوير وتفعيل

القضاء والرفع من مصداقيتو وسمعتو وتحسين أدائو ،وضمان سرعة تدخمو ليرقى إلى مصاف
صالح وتحديث

األجيزة القضائية المتطورة " .كما تضمن عددا من التدابير اليادفة إلى " إ

مراكز االعتقال وتحسين أوضاع السجناء صيانة لكرامتيم وتأىيميم لتسييل إعادة إدماجيم

بالمجتمع".

والى جانب ىذا ،حرصت الوزارة عمى أن يمتد المخطط إلى عدة جوانب

أخرى شمميا

التصريح الحكومي وخاصة تكريس سياسة القرب واصالح اإلدارة وتبسيط المساطر اإلدارية،

واعتماد تقنيات اإلدارة اإللكترونية  ،وتطويرىا وتحسين أداء الموارد البشرية ،وتخميق الحياة
العامة ،ومحاربة كل مظاىر الفساد وتحسين الخدمات المقدمة لمجالية

المغربية المقيمة

بالخارج .كما حرصت عمى جعل تنفيذه يراعي المستجدات ،خاصة مع انطالق المبادرة الممكية
لمتنمية البشرية التي أعمن عنيا ،خالل سنة  ،2005صاحب الجاللة الممك محمد السادس

نصره اهلل.
وفضال عن ذلك ،اتخذت الوزارة تدابير أخرى تيم الجوانب المرتبطة بحقوق اإلنسان،
خاصة منذ سنة  ،2004وىي السنة التي تم فييا تعيينيا فيو كسمطة حكومية مكمفة بيذا

الممف.
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ومن جية أخرى ،ووفقا لمرؤية المستقبمية آلفاق اإلصالح ،فقد وضعت وزارة العدل
خطة عمل مستقبمية من شأنيا أن تضمن مواصمة جيود اإلصالح عمى المدى القريب
والمتوسط.

ولبسط ىذه المجيودات سيتم عرضيا كما يمي:

القسم األول -مكونات برنامج وزارة العدل وأىدافو؛
القسم الثاني – منجزات وزارة العدل ()2007 – 2002؛
القسم الثالث – الخطة المستقبمية لعمل وزارة العدل.
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انقسم األول
مكىواث بزوامج وسارة انعذل
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انفزع األول
مبزراث وضع بزوامج اإلصالح

تطمب وضع برنامج وخطة عمل وزارة العدل ،القيام بعممية مسح شاممة لموضع

القضائي ،وتشخيص السمبيات التي يعاني منيا القطاع .وقد مكنت ىذه العممية من الوقوف
عمى عدة معوقات تتمثل باألخص فيما يمي:
-خريطة قضائية لم تعد تستجيب لمحاجيات الجديدة التي نشأت عن التطور االقتصادي

واالجتماعي واإلداري لممممكة ( 240محكمة و 900محكمة جماعات ومقاطعات) ؛

موارد مالية غير كافية (ال تتعدى الميزانية المخصصة لمقطاع نسبةالميزانية العامة لمدولة) ؛

منظومة قانونية في حاجة إلى تحديث ومراجعة وتحيين ؛إدارة قضائية ال تستجيب لحاجيات التحديث ؛وثيرة تحول لم ترق إلى المستوى الذي ُيطمح إليو ؛متأخرات أحكام غير منفذة خاصة في مواجية أشخاص القانون العام ؛محدودية إمكانيات الترقي لمعاممين لعدم وجود مناصب مالية ؛-عدم انتظام اجتماعات المجمس األعمى لمقضاء؛

موارد بشرية يحتاج تكوينيا إلى تحسين وتحيين؛نظام لتكوين القضاة يكرس نقصا في انفتاح القطاع عمى محيطو ؛محدودية نشاط ودادية القضاة ؛جمعية أعمال اجتماعية محدودة في نشاطيا؛-تراجع في صورة القضاء لدى المواطنين والمستثمرين ؛
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 2في المائة من

ظروف إعتقال في حاجة إلى تحسين ،وندرة في استغالل اآلليات القانونية التي تساىم فيالحد من االكتظاظ في السجون ؛
تعاون دولي محصور في المجاالت الكالسيكية لمتعاون القضائي في المادتين المدنيةوالجنائية ؛

بطء في االنخراط الكامل في المنظومة الحقوقية الدولية والقانون الدولي اإلنساني.لقد كان من الضروري مواجية ىذه السمبيات وايجاد حمول فعالة ليا .وىو ما حتم
عمى الوزارة أن تعد استراتيجية متطورة لتأىيل وتحديث قطاع العدل .استراتيجية تجد
مرجعيتيا في:

أوال  :الخطاب الممكي السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة الممك محمد السادس أيده اهلل

ونصره يوم  29يناير  2003بمناسبة ترأس جاللتو الفتتاح السنة القضائية بأكادير.
ثانيا  :التصريح الحكومي الذي أدلى بو السيد الوزير األول أمام البرلمان عقب تشكيل

الحكومة في نونبر .2002
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انفزع انثاوي
أهذاف ومكىواث خطت عمم وسارة انعذل

لقد بادرت وزارة العدل ،مستندة إلى اإلرادة الممكية السامية الرامية إلى دعم دولة
القانون واستكمال بناء مجتمع ديموقراطي حداثي ،مؤسس عمى احترام حقوق اإلنسان وضمان
سيادة القانون  -إلى إعداد خطة عمل واضحة المعالم  ،تيدف إلى الرفع من فعالية القضاء
وتعزيز مصداقيتو ،وتقوية مساىمتو في مسار بناء دولة القانون ودعم التنمية االقتصادية
واالجتماعية.

ولقد اعتمدت وزارة العدل في وضع خطة عمميا ىاتو ،عمى مبدأ يستيدف إشراك الكثير

من الفعاليات الحقوقية واالقتصادية واالجتماعية في وضع تصور إصالح قطاع العدل ،وذلك
عمى ضوء اإلستراتيجية القطاعية المحددة في البرنامج الحكومي والمتمثمة في:
 - 1االلتزامات التي تعهدت بها الحكومة في برنامجها المقدم سنة

 2002فيما يتعلق بقطاع

العدل:
لقد أكد التصريح الحكومي المقدم من طرف السيد الوزير األول أمام غرفتي البرلمان
في شير نوفمبر  ،2002عمى االىتمام الذي تخصصو الحكومة لتحديث القضاء وتحسين
ظروف االعتقال.

وىكذا ،فقد التزمت الحكومة ب " مواصمة مجيود تطوير وتفعيل القضاء والرفع من
مصداقيتو وسمعتو وتحسين أدائو ،وضمان سرعة تدخمو حتى يرقى إلى مصاف األجيزة

القضائية المتطورة " .كما التزمت باتخاذ عدد من التدابير اليادفة إلى " إ صالح وتحديث مراكز
االعتقال وتحسين أوضاع السجناء صيانة لكرامتيم

بالمجتمع".
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 ،وتأىيميم لتسييل إعادة إدماجيم

 - 2المنظور اإلستراتيجي لدور قطاع العدل :الذي يستمزم وضع استراتيجية يحكميا
منظور يؤكد عمى العمل عمى الرفع من فعالية القضاء ،ودعم مصداقيتو ،وتفعيل
مساىمتو في مسار ترسيخ دولة القانون وتعزيز البناء الديموقراطي ،وكذا دوره في

مجيود التنمية االقتصادية واالجتماعية.

أوال  -األهذاف انعامت نخطت وسارة انعذل:
لقد تم تحديد األىداف العامة لخطة عمل وزارة العدل فيما يمي:

 رلؼ َ٤كٝه اُوٚبء ُلػْ كُٝخ اُوبٗٝ ٕٞاُ٘ ٜٗٞثؾوٞم اإلَٗبٕ؛رؾل٣ش هطبع اُؼلٍ ٝرط٣ٞو اإلكاهح اُوٚبئ٤خ ٝرَ َ٤ٜاُُٞٞط اُ ٠اُؼلاُخٝرجَ ٜ٤أَُبٛو؛
روٍ٤ـ اُزقِ٤ن ٝكػْ اُْلبك٤خ؛اُوكغ ٖٓ َٓز ٟٞاُزٌ ٖ٣ٞاألٝ ٢ُٝاُزٌ ٖ٣ٞأَُزٔو ُِوٚبح َٓٝبػل١اُوٚبء؛
أُوبهثخ اُغل٣لح ُِزؼب ٕٝاُل٢ُٝ؛رو٣ٞخ اُولهح اُزٞإِ٤خ ُوطبع اُؼلٍ ٝاالٗلزبػ ػِ ٠أُؾ ٜ٤اُوٚبئ.٢ثاويا  -أهم مكىواث خطت عمم وسارة انعذل وانتذابيز انمتخذة:
لقد تمحورت أوراش اإلصالح عمى خدمة األىداف المرسومة ،السيما دعم وتعزيز
مصداقية القضاء ،والرفع من فعالية جياز العدالة ،وتحديث اإلدارة القضائية ،والنيوض

بأوضاع السجون .وىكذا فقد تضمنت خطة اإلصالح المكونات والتدابير التالية:
المكونة األولى  -دعم دولة القانون وتعزيز سمطة القضاء ومصداقيتو:
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وتتضمن عدة برامج وتدابير:
- 1

تحيين التشريع ؛

- 2

تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ؛

- 3

تنفيذ األحكام والمقررات القضائية.

المكونة الثانية  -التخميق ودعم الشفافية:
وتتضمن عدة برامج وتدابير:
- 1

تخميق القطاع ؛

- 2

تخميق المحيط القضائي ؛

- 3

المساىمة في تخميق الحياة العامة ؛

- 4

المساىمة في ترسيخ الممارسة الديموقراطية.

المكونة الثالثة  -تحديث القضاء وتطوير اإلدارة القضائية:
وىي تتضمن البرامج والتدابير التالية:
- 1

إدخال المعموميات إلى اإلدارة القضائية ؛

- 2

تسييل الولوج عمى العدالة وتبسيط المساطر؛

- 3

تحديث تدبير الموارد البشرية ؛

- 4

تحديث البنيات اإلدارية والقضائية ؛

- 5

تحديث وتوسيع مقرات المحاكم ؛

- 6

دعم مجيود التحديث عن طريق الفرص المتوفرة في التعاون الدولي.

المكونة الرابعة  -تكوين الموارد البشرية:
وتتضمن البرامج والتدابير التالية:
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- 1

إصالح نظام تكوين القضاة ومساعدي القضاء.

- 2

الرفع من مستوى التكوين المستمر لمقضاة والموظفين.

المكونة الخامسة – التواصل وتكريس انفتاح العدالة عمى محيطيا الداخمي والخارجي:
وتتضمن البرامج والتدابير التالية:
- 1

دعم التواصل الداخمي ؛

- 2

دعم التواصل الخارجي.

المكونة السادسة  -تأىيل وتحديث الفضاءات السجنية وأنسنتيا:
وتتضمن البرامج والتدابير التالية:
- 1

تحسين ظروف االعتقال ومكافحة االكتظاظ داخل السجون ؛

- 2

تعزيز فرص إعادة إدماج السجناء.

المكونة السابعة  -النيوض بحقوق اإلنسان:
وتتضمن البرامج والتدابير التالية:
- 1

استكمال انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية ؛

- 2

النيوض بمشاركة المممكة في المؤسسات الدولية المكمفة بحقوق اإلنسان ؛

- 3

نشر القانون الدولي اإلنساني ؛

- 4
- 5

ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان؛
وضع البنيات اإلدارية المكمفة باإلشراف عمى التدابير المتخذة في مجال

حقوق اإلنسان.
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وبفضل تجند الجميع ،فقد تم تنفيذ الكثير من األوراش المبرمجة في إطار خطة عمل وزارة
العدل ،كما تم تحقيق العديد من المنجزات واألىداف ،وذلك وعمى عدة مستويات تتضمنيا
محاور الصفحات التالية.
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انقسم انثاوي
مىجشاث وسارة انعذل
()2007 – 2002
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انفزع األول
مىجشاث تهم دور انقضاء
في دعم دونت انقاوىن وانىهىض بحقىق اإلوسان

اٗطالهب ٖٓ إٔ رط٣ٞو ٝرؾل٣ش اُزوٍبٗخ اُوبٗ٤ٗٞخ ُجالكٗب ٚ٣غ ث٤ل اُوٚبء
اٍُٞبئَ اُوبٗ٤ٗٞخ ألكاء ٜٓبٓ ٚثلبػِ٤خ ك ٢كػْ ٞٙاث ٜأُؾبًٔخ اُؼبكُخ ٓٝوٓٞبد كُٝخ
اُوبٗ ،ٕٞأػلد ٝىاهح اُؼلٍ ػلح ْٓبه٣غ هٞاٗ ٖ٤ػوكذ ٛو٣وٜب ػجو ه٘ٞاد اُزْو٣غ
ػِ ٠اُ٘ؾ ٞاُزبُ: ٢
ْٓ - 1به٣غ اُوٞاٗٝ ٖ٤اُٖ٘ ٓٞأُٖبكم ػِٜ٤ب اُز ٢كفِذ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن
ٝػلكٛب  32هبٗٗٞب ٓٝوٍٓٞب.
ْٓ - 2به٣غ اُوٞاٗٝ ٖ٤اُٖ٘ ٓٞأُؼوٙٝخ ػِ ٠اُجؤُبٕ ثؼل ٖٓبكهخ
ٓغٌِ اُؾٌٓٞخ ٝأُغٌِ اُٞىاه ١ػِٜ٤بٝ .ػلكٛب 14.
ْٓ - 3به٣غ اُوٞاٗٝ ٖ٤اُٖ٘ ٓٞأُؼوٙٝخ ػِٓ ٠غٌِ اُؾٌٓٞخ ٝػلكٛب
12.
ْٓ - 4به٣غ اُوٞاٗٝ ٖ٤اُٖ٘ ٓٞأُؾبُخ اُ ٠األٓبٗخ اُؼبٓخ ُِؾٌٓٞخ ك٢
اٗزظبه ػوٜٙب ػِٓ ٠غٌِ اُؾٌٓٞخ ٝػلكٛب .13
ٝثبإلٙبكخ آُ ٠غٜٞكاد رؾل٣ش اُزْو٣غ اُلافِ ،٢كول رْ اُؼَٔ ػِ ٠ارقبم
اعواءاد الٍزٌٔبٍ اٗقوا ٛأُـوة ك ٢أُ٘ظٓٞخ اُل٤ُٝخ ُؾوٞم اإلَٗبًٕٝ ،نا رؼي٣ي
اٍزوالٍ اُوٚبء.
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أوال  -انخذابُز انخشزَؼُت انخٍ أَجشث نذػى انمضبء نذونت انمبَىٌ:
 - 1انمىاٍَُ انخٍ صبدق ػهُهب انبزنًبٌ ودخهج حُش انخُفُذ :


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 63-02زؼِن ثزؼل َ٣اُلووح اُضبٗ٤خ ٖٓ اُلَٖ

ٝ 137اُج٘ل  ٖٓ 1اُلَٖ ٓ ٖٓ 165لٗٝخ األؽٞاٍ اُْقٖ٤خ.


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 02.03زؼِن ثلفٝ ٍٞاهبٓخ األعبٗت ثبٌُِٔٔخ

أُـوث٤خ ٝثبُٜغوح ؿ٤و أُْوٝػخ.


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 03.03زؼِن ثزـ٤٤و ٝرزٔ ْ٤اُوبٗ ٕٞههْ 22.01

أُزؼِن ثبَُٔطوح اُغ٘بئ٤خ (ٌٓبكؾخ اإلهٛبة).


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 04.03زؼِن ثززٔٓ ْ٤غٔٞػخ اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئ.٢



ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 07.03زْٔ ثٔٞعجٓ ٚغٔٞػخ اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئ٢

كٔ٤ب ٣زؼِن ثبإلفالٍ ثَ٤و ٗظْ أُؼبُغخ ا٤ُ٥خ ُِٔؼط٤بد.


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ  15.03ثزـ٤٤و اُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ 1.74.338

ثزبه٣ـ  1974-07-15أُؼزجو ثٔضبثخ اُوبٗ ٕٞأُزؼِن ثبُز٘ظ ْ٤اُوٚبئٌُِِٔٔ ٢خ .


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 24.03زؼِن ثزـ٤٤و ٝرزٔ ْ٤اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئ٢

(أُوأح ٝاُطلَ).


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ  2.03.40ثزطج٤ن اُوبٗ ٕٞههْ  09.01أُزؼِن

ثبُٔؼٜل اُؼبُُِ ٢وٚبء.


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 70.03زؼِن ثٔلٗٝخ األٍوح.



ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 72.03و ٢ٚثزـ٤٤و هبٗ ٕٞأَُطوح أُلٗ٤خ.

14



ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 73.03ـ٤و ٣ٝزْٔ ثٔٞعج ٚاُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ

 1.74.338ثزبه٣ـ  1974-07-15أُؼزجو ثٔضبثخ هبٗٓ ٕٞزؼِن ثبُز٘ظ ْ٤اُوٚبئ٢
ٌُِِٔٔخ (اؽلاس أهَبّ ُوٚبء األٍوح  ٖٔٙرؤُ٤ق ٝر٘ظ ْ٤أُؾبًْ االثزلائ٤خ اُ ٠عبٗت
ؿوف ٓلٗ٤خ ٝرغبه٣خ ٝػوبه٣خ ٝاعزٔبػ٤خ ٝىعو٣خ).


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ

٣ 79.03زؼِن ثبُـبء ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُقبٕخ

ٝاٍ٘بك افزٖبٕٜب آُ ٠ؾبًْ االٍزئ٘بف.


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ

 2.04.24ثزـ٤٤و ٝرزٔ ْ٤أُوٍ ّٞههْ

 2.75.174ثزبه٣ـ  1975-04-08أُـ٤و ُِٔوٍ ّٞههْ  2.73.724ثزبه٣ـ -12-31
 1973ثزؾل٣ل رور٤ت كهعبد هعبٍ اُوٚبء ٝأههبٜٓب االٍزلالُ٤خ ٝأعٞه أُِؾوٖ٤
اُوٚبئ.ٖ٤٤


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ

 2.04.25ثزـ٤٤و ٝرزٔ ْ٤أُوٍ ّٞههْ

 2.75.175ثزبه٣ـ  1975-04-08ثزؾل٣ل اُزؼٚ٣ٞبد ٝأُ٘بكغ أُٔ٘ٞؽخ ُِوٚبح ٖٓ
اُلهعبد األٝ ٠ُٝاُضبٗ٤خ ٝاُضبُضخ .


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ ُ 2.04.471زطج٤ن أؽٌبّ أُبكح اَُبثؼخ

ٖٓ

اُوبٗ ٕٞههْ  79.03أُزؼِن ثزـ٤٤و ٝرزٔٓ ْ٤غٔٞػخ اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئٝ ٢ثؾنف أُؾٌٔخ
اُقبٕخ ُِؼلٍ.


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ ُ 2.03.852زطج٤ن أُبكح  ٖٓ 12اُوبٗ ٕٞههْ

 18.00أُزؼِن ث٘ظبّ أٌُِ٤خ أُْزوًخ ُِؼوبهاد أُج٘٤خ.
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ُ 2.03.853زطج٤ن أُبكرٖ٤

ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ

 ٖٓ 618.16ٝ 618.3اُظ٤ٜو اُْو٣ق اُٖبكه ك٢

 03-08- 12ثٔضبثخ هبٕٗٞ

االُزيآبد ٝاُؼوٞك.


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ  2.04.88ثْؤٕ رٌٓ ٖ٣ٞغٌِ اُؼبئِخ ٝرؾل٣ل

ٜٓبٓ.ٚ


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ ٣ 2.03.884ـ٤و ٣ٝزْٔ ثٔٞعج ٚأُوٍ ّٞههْ

 2.74.498اُٖبكه ك 1974-07-16 ٢رطج٤وب ألؽٌبّ اُظ٤ٜو اُْو٣ق أُؼزجو ثٔضبثخ
هبٗ ٕٞههْ  1.74.338ثزبه٣ـ  1974-07-15أُزؼِن ثبُز٘ظ ْ٤اُوٚبئٌُِِٔٔ ٢خ.


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ ٣ 2.03.603ـ٤و ٣ٝزْٔ ثٔٞعج ٚأُوٍ ّٞههْ

 2.74.498اُٖبكه ك 1974-07-16 ٢رطج٤وب ألؽٌبّ اُظ٤ٜو اُْو٣ق أُؼزجو ُٔضبثخ
هبٗ ٕٞههْ  1.74.338ثزبه٣ـ  1974-07-15أُزؼِن ثبُز٘ظ ْ٤اُوٚبئٌُِِٔٔ ٢خ
(اؽلاس أُؾٌٔز ٖ٤االثزلائ٤ز ٖ٤ثٌَ ٖٓ إِٔ٤خ ٝأث ٢اُغؼل) .


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ

 2.04.143رؾلك ثٔٞعج ٚرؼو٣لخ اثواّ

أُؾوهاد أُزؼِوخ ثؼول ١اُج٤غ االثزلائٝ ٢اُٜ٘بئُِ ٢ؼوبهاد كٞٛ ٢ه اإلٗغبى.


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ  2.04.560ثزؾل٣ل ٗظبّ اُزؼٚ٣ٞبد اُقبٓ

ث٤ٜئخ ٓٞظلٓ ٢ؾبًْ أٌُِٔخ.


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ

٣ 17.05زؼِن ثيعو اٛبٗخ ػِْ أٌُِٔخ

ٝهٓٞىٛب.


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ  80.03رؾلس ثٔٞعجٓ ٚؾبًْ اٍزئ٘بف اكاه٣خ.
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ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 43.04زؼِن ثزـ٤٤و ٝرزٔٓ ْ٤غٔٞػخ اُوبٕٗٞ

اُغ٘بئ( ٢اٙبكخ أؽٌبّ رزؼِن ثزغؤٓ ْ٣بهٍخ اُزؼن٣ت).


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 16.03زؼِن ثقطخ اُؼلاُخ.



ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ  81.03ثز٘ظٜ٘ٓ ْ٤خ أُل ٖ٤ٙٞاُوٚبئ.ٖ٤٤



ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ

 2.04.899اُٖبكه ك٢

(ٞٗ 3كٔجو  ) 2000رؾلك ثٔٞعج٤ً ٚل٤خ رطج٤ن اُوبٗ ٕٞههْ

ّ 6ؼجبٕ 1421

 23-98أُزؼِن ثز٘ظْ٤

ٝرَ٤٤و أُئٍَبد اَُغ٘٤خ.


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ

 2.06.187ثزؾل٣ل ػلك ٓؾبًْ االٍزئ٘بف

اإلكاه٣خ ٓٝوبهٛب ٝكٝائو افزٖبٕٜب (ٓؾٌٔخ االٍزئ٘بف اإلكاه٣خ ثبُوثبٓٝ ٛؾٌٔخ
االٍزئ٘بف اإلكاه٣خ ثٔواًِ).


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ  2.05.178ثزؾل٣ل ّو ٛٝأُْبهًخ كٓ ٢جبهاح

أُِؾو ٖ٤اُوٚبئٝ ٖ٤٤ثوٗبٓظ االفز٤بهاد ٝر٘و٤طٜب ًٝنا اإلعواءاد أُزؼِوخ ثبٓزؾبٕ
ٜٗب٣خ رله٣ت أُِؾو ٖ٤اُوٚبئ.ٖ٤٤


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ  2.05.788ثزـ٤٤و ٝرزٔ ْ٤أُوٍ ّٞههــــْ

 2.76.231اُٖبكه ك ٖٓ 28 ٢عٔبك ٟاألٓ 28( 1396 ٠ُٝب ) 1976 ١ثٔ٘ؼ ثؼ٘
اُزؼٚ٣ٞبد ٝأُ٘بكغ ُِٔٞظل ٖ٤اُزبثؼُ ٖ٤ألٛو اُقبٕخ ثٔل٣و٣خ اكاهح اَُغٝ ٕٞاػبكح
اإلكٓبط.


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ

 62.06ثزـ٤٤و ٝرزٔ ْ٤اُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ

 1.58.250اُٖبكه كٕ 21 ٢لو ّ 6 ( 1378ز٘جو  ) 1958ثَٖ هبٗ ٕٞاُغَ٘٤خ
أُـوث٤خ.
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ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 08.05و ٢ٚثَ٘ـ ٝرؼ ٘٣ٞاُجبة اُضبٖٓ

ثبُوَْ اُقبٌٓ ٖٓ هبٗ ٕٞأَُطوح أُلٗ٤خ (اُزؾٌٝ ْ٤اٍُٞبٛخ االرلبه٤خ) اُنٕ ١بكم
ػِ ٚ٤اُجؤُبٕ.


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 53.06و ٢ٚثزـ٤٤و ٝرزٔ ْ٤اُلَٖ

ٖٓ 16

اُظ٤ٜو اُْو٣ق ثٔضبثخ هبٗ ٕٞههْ  1.74.467اُٖبكه كّٞ ٖٓ 26 ٢اٍ 11 ( 1394
ٗٞكٔجو  ) 1974أُزؼِن ثبُ٘ظبّ األٍبٍُِ ٢وٚبح ،اُنٕ ١بكم ػِ ٚ٤اُجؤُبٕ.


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ

 54.06ثبؽلاس اُزٖو٣ؼ اإلعجبهُ ١جؼ٘

ٓ٘زقج ٢أُغبٌُ أُؾِ٤خ ٝثؼ٘ كئبد أُٞظلٝ ٖ٤األػٞإ اُؼٔ ٖ٤٤ٓٞثٔٔزٌِبرٝ .ْٜهل
ٕبكم ػِٓ ٚ٤غٌِ اُ٘ٞاة.
َ - 2صىص صبدق ػهُهب انًجهس انىسارٌ:


ارلبه٤خ كّ ٢ؤٕ َٓبػلح األّقبٓ أُؼزوِ ٖ٤أ ٝأُؾجٗٝ ٖ٤ٍٞوَ

أُؾٌ ّٞػِ ْٜ٤اُ ْٜ٘ٛٝ ٠ث ٖ٤أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝاُغٔب٤ٛو٣خ اُؼوث٤خ اُِ٤ج٤خ اُْؼج٤خ
االّزواً٤خ اُؼظٔ.٠


ارلبه٤خ ث ٖ٤أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝعٜٔٞه٣خ ًٞد ك٣لٞاه ثْؤٕ اُزؼبٕٝ

اُوٚبئ ٢ك ٢أُبكح أُلٗ٤خ ٝاُزغبه٣خ.


ارلبه٤خ اُزؼب ٕٝاُوٚبئ ٢كٓ ٢غبٍ األؽٞاٍ اُْقٖ٤خ ٝؽبُخ

األّقبٓ ث ٖ٤ؽٌٓٞخ أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝؽٌٓٞخ اُغٜٔٞه٣خ اُز٤َٗٞخ.


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 16.06ـ٤و ٣ٝزْٔ ثٔٞعج ٚاُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ

 1.74.338اُٖبكه ك ٖٓ 24 ٢عٔبك ٟا٥فوح  ) 1974 ٞ٤ُٞ٣ 15( 1394أُؼزجو
ثٔضبثخ هبٗ٣ ٕٞزؼِن ثبُز٘ظ ْ٤اُوٚبئٌُِِٔٔ ٢خ.
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ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 17.06ـ٤و ٣ٝزْٔ ثٔٞعج ٚاُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ

 1.74.467اُٖبكه كّٞ ٖٓ 26 ٢اٍ ٞٗ 11( 1394كٔجو  ) 1974أُؼزجو ثٔضبثخ
هبٗ٣ ٕٞزؼِن ثبُ٘ظبّ األٍبٍُِ ٢وٚبح.


ارلبه٤خ األْٓ أُزؾلح ٌُٔبكؾخ اُلَبك.



ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 52.06ـ٤و ٣ٝزْٔ ثٔٞعج ٚاُوبٗ ٕٞههْ 62.99

أُزؼِن ثٔلٗٝخ أُؾبًْ أُبُ٤خ.


ارلبه٤خ ث ٖ٤ؽٌٓٞخ أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝؽٌٓٞخ أٌُِٔخ أُزؾلح

ُجو٣طبٗ٤ب اُؼظٔٝ ٠ا٣والٗلا أُْبُ٤خ ثْؤٕ ٗوَ األّقبٓ أُؾٌ ّٞػِ.ْٜ٤


ارلبه٤خ ثْؤٕ ٗوَ األّقبٓ أُؾٌ ّٞػِ ْٜ٤ع٘بئ٤ب ثؼوٞثبد ٍبُجخ

ُِؾو٣خ ثـوٗ ر٘ل٤ن األؽٌبّ اُٖبكهح ٙل ْٛث ٖ٤أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝعٜٔٞه٣خ ٖٓو
اُؼوث٤خ.


ارلبه٤خ ث ٖ٤ؽٌٓٞخ أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝؽٌٓٞخ عٜٔٞه٣خ اَُ٘٤ـبٍ

ثْؤٕ َٓبػلح األّقبٓ أُؼزوِٗٝ ٖ٤وَ األّقبٓ أُؾٌ ّٞػِ.ْٜ٤


ارلبه٤خ ثْؤٕ روؽ َ٤األّقبٓ أُؾٌ ٖ٤ٓٞثؼوٞثبد ٍبُجخ ُِؾو٣خ ثٖ٤

أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝه٤ٍٝب االرؾبك٣خ.
 - 3يشبرَغ انُصىص انمبَىَُت انخٍ أػذحهب وسارة انؼذل وحى حىسَؼهب يٍ طزف
األيبَت انؼبيت نهحكىيت حًهُذا نؼزضهب ػهً انًجهس انحكىيٍ:


ارلبه٤خ اُزؼب ٕٝاُوٚبئ ٢ك ٢أُٞاك أُلٗ٤خ ٝاُزغبه٣خ ث ٖ٤أٌُِٔخ

أُـوث٤خ ٝاُغٜٔٞه٣خ اُجورـبُ٤خ.
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ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 41.03و ٢ٚثبؽلاس ٝر٘ظ ْ٤أُئٍَخ أُؾٔل٣خ

ُألػٔبٍ االعزٔبػ٤خ ُوٚبح ٞٓٝظل ٢اُؼلٍ.


ارلبه٤خ اُزؼب ٕٝث ٖ٤أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝأٌُِٔخ اُجِغ٤ٌ٤خ ثْؤٕ اُزؼبٕٝ

اُوٚبئٝ ٢االػزواف ثبُٔووهاد اُوٚبئ٤خ ٝر٘ل٤نٛب كٓ ٢بكح اُؾٚبٗخ ٝؽن اُي٣بهح.


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 71.03و ٢ٚثبؽلاس ٕ٘لٝم ُِزٌبكَ اُؼبئِ. ٢



ارلبه٤خ ثْؤٕ اُزؼب ٕٝاُوٚبئ ٢ك ٢أُ٤لإ اُغ٘بئ ٢ث ٖ٤أٌُِٔخ

أُـوث٤خ ٝعٜٔٞه٣خ ثِـبه٣ب.


ارلبه٤خ ثْؤٕ رَِ ْ٤أُغوٓ ٖ٤ث ٖ٤أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝعٜٔٞه٣خ ثِـبه٣ب.



ارلبه٤خ ُِزؼب ٕٝاُوٚبئ ٢ك ٢أُٞاك أُلٗ٤خ ٝاُزغبه٣خ ث ٖ٤ؽٌٓٞخ

أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝؽٌٓٞخ اُغٜٔٞه٣خ اُ٤٘ٔ٤خ.


ارلبه٤خ ث ٖ٤أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝاُغٜٔٞه٣خ اُ٤٘ٔ٤خ ؽ ٍٞاُزؼبٕٝ

اُوٚبئ ٢ك ٢أُغبٍ اُغ٘بئ.٢


ارلبه٤خ ث ٖ٤ؽٌٓٞخ أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝؽٌٓٞخ اُغٜٔٞه٣خ اُ٤٘ٔ٤خ ثْؤٕ

ٗوَ األّقبٓ أُؾٌ ّٞػِ.ْٜ٤


ارلبه٤خ ث ٖ٤أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝاُغٜٔٞه٣خ اُ٤٘ٔ٤خ ك٤ٓ ٢لإ رَِْ٤

أُغوٓ.ٖ٤


ثوٝر ًٍٞٞاٙبكُ ٢الرلبه٤خ ثجو َ٤ًَٝثزبه٣ـ

 1997-07-07ثٖ٤

أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝأٌُِٔخ اُجِغ٤ٌ٤خ ؽ ٍٞاُزؼب ٕٝاُوٚبئ ٢ك ٢أُبكح اُغ٘بئ٤خ.
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ارلبه٤خ اُزؼب ٕٝاُوٚبئٝ ٢اُوبٗ ٢ٗٞك ٢أُٞاك أُلٗ٤خ ٝاُزغبه٣خ

ٝاُغيائ٤خ ٝهٚب٣ب األٍوح ٝاألؽٞاٍ اُْقٖ٤خ ٝرٖل٤خ اُزوًبد ٝرَِ ْ٤أُغوٖٓ٤
ٗٝوَ أُؾٌ ّٞػِ ْٜ٤ث ٖ٤ؽٌٓٞخ أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٝؽٌٓٞخ عٜٔٞه٣خ اَُٞكإ.

 - 4يشبرَغ انُصىص انمبَىَُت انخٍ هُؤحهب وسارة انؼذل ووجهج نأليبَت انؼبيت نهحكىيت ونى َخى حىسَؼهب
بؼذ حًهُذا نؼزضهب ػهً انًجهس انحكىيٍ:



ْٓوٝع رؼل َ٣اُوبٗ ٕٞأُزؼِن ثبُ٘ظبّ األٍبٍُِ ٢وٚبح؛



ْٓوٝع رؼلْٓ َ٣وٝع اُوبٗ ٕٞأُزؼِن ثبُِٔؾو ٖ٤اُوٚبئٖ٤٤؛



ْٓوٝع هبٗ٣ ٕٞزؼِن ثزـ٤٤و اُجبة اُضبٗ ٖٓ ٢اُوَْ اُواثغ ٖٓ اٌُزبة

األٓ ٖٓ ٍٝلٗٝخ اُزغبهح أُزؼِن ثبُْٜو ك ٢اَُغَ اُزغبه١؛


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞثزؾل٣ل افزٖبٕبد ٝر٘ظٝ ْ٤ىاهح اُؼلٍ؛



ْٓوٝع هبٗ ٕٞر٘ظ ْ٤اُْوًبد أُلٗ٤خ أُ٤ٜ٘خ ُِٔؾبٓبح .

ٌُٖ كو٣وب ثؤُبٗ٤ب أفن ٓجبكهح ٛوؽًٔ ٚوزوػ هبٗ٘٣ٝ ٕٞبهِ ا ٕ٥ثبُجؤُبٕ.


ْٓوٝع رؼل َ٣اُوبٗ ٕٞأُ٘ظْ ُٜٔ٘خ أُؾبٓبح ٌُٖ كو٣وب ثؤُبٗ٤ب أفن

ٓجبكهح ٛوؽًٔ ٚوزوػ هبٗ٘٣ ٞٛٝ ٕٞبهِ ا ٕ٥ثبُجؤُبٕ؛


ْٓوٝع هبٗ ٕٞههْ ٣ 10.06زؼِن ثٔواعؼخ أصٔبٕ ًواء أُؾالد

أُؼلح ٌَُِ٘ ٠أ ٝاالٍزؼٔبٍ أُ ٢ٜ٘أ ٝاُزغبه ١أ ٝاُٖ٘بػ ٢أ ٝاُؾوك ٌُٖ .٢كو٣وٖ٤
ثؤُبٗ ٖ٤٤ثبكها ُطوؽًٔ ٚوزوػ هبٗ ٕٞرٔذ أُٖبكهخ ػِ٣ ُْٝ ٚ٤لفَ ثؼل ؽ٤ي اُز٘ل٤ن؛


ْٓوٝع ٓلٗٝخ اُؾوٞم اُؼ٤٘٤خ؛
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ْٓوٝع ٓوٍ ّٞههْ

 2.75.882ثزبه٣ـ  1975.12.23أُزؼِن

ثبٗزقبة ٓٔضِ ٢اُوٚبح ثبُٔغٌِ األػُِِ ٠وٚبء؛


ْٓوٝع أُوٍ ّٞاُزطج٤وُِ ٢وبٗ ٕٞأُ٘ظْ ُٜٔ٘خ أُلٖ٤ٙٞ

اُوٚبئ.ٖ٤٤


ْٓوٝع أُوٍ ّٞاُزطج٤وُِ ٢وبٗ ٕٞأُزؼِن ثقطخ اُؼلاُخ؛



ْٓوٝع رؼلٓ َ٣وز٤ٚبد أُبكح  ٖٓ 26هبٗ ٕٞأُبُ٤خ ههْ 35.05

َُِ٘خ أُبُ٤خ  2006أُزؼِن ثبُؾَبة أُوٕل ألٓٞه فٖ٤ٕٞخ أَُٔ" ٠اُٖ٘لٝم
اُقبٓ ُلػْ أُؾبًْ ٓٝئٍَبد اَُغ"ٕٞ؛


ْٓوٝع ٓوٍ٣ ّٞزؼِن ثبُ٘ظبّ األٍبٍ ٢اُقبٓ

ث٤ٜئخ ًزبثخ اُٚج ٜثٞىاهح اُؼلٍ؛


ْٓوٝع ٓوٍ ّٞثز٘ظ ْ٤اُِغ٘خ أٌُِلخ ثبُجذ كِٛ ٢جبد اُزغٌ٘٤؛



ْٓوٝع رؼل َ٣اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئ.٢

 - 5يىاكبت انُشبط انبزنًبٍَ:

– 2003
هبٓذ ٝىاهح اُؼلٍ ثْ٘ب ٛثؤُبٌٗٓ ٢ضق فالٍ اُلزوح أُٔزلح ٖٓ
ٍٞ ،2007اء ػِٕ ٠ؼ٤ل رول٘ٓٝ ْ٣بهْخ اُٖ٘ ٓٞاُوبٗ٤ٗٞخ ،أ ٖٓ ٝفالٍ اُغٞاة
ػِ ٠األٍئِخ اُجؤُبٗ٤خ اُْل٣ٞخ ٝاٌُزبث٤خٛٝ ،نا ٓب ٣ج ٚ٘٤اُغل ٍٝاُزبُ:٢
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يجهس انُىاة
انفزق انبزنًبَُت
وانهُآث األخزي

األسئهت انشفهُت
يطزوحت

يجبة ػُهب

يجهس انًسخشبرٍَ
األسئهت
انكخببُت

األسئهت انشفهُت
يطزوحت

يجبة
ػُهب

األسئهت
انكخببُت

يجًىع
األسئهت
انًطزوحت

انحزكٍ

44

23

16

15

14

4

79

االسخمالنٍ

38

22

39

42

18

6

125

االشخزاكٍ

59

31

141

6

5

2

208

انؼذانت وانخًُُت

48

27

241

289

االحزار

15

10

7

9

5

1

32

انذسخىرٌ انذًَمزاطٍ

18

11

21

41

24

10

90

انخحبنف االشخزاكٍ

14

10

14

12

10

4

44

جبهت انمىي انذًَمزاطُت

3

2

3

1

1

1

8

انُسبر االشخزاكٍ

6

2

137

انحزكت االجخًبػُت
انخحبنف انىطٍُ

0

0

0

143
3

2

0

3

9

6

1

10

2

0

0

3

االححبد انىطٍُ نهشغم

0

0

6

6

االححبد انًغزبٍ نهشغم

0

0

2

2

140

85

37

1042

انكىَفذرانٍ
انؼهذ

أُغٔٞع

1

246

0

1

619

139

ٓغٔٞع األٍئِخ اُْل٤ٜخ أُغبة ػٜ٘ب

224

ٓغٔٞع األٍئِخ اٌُزبث٤خ
رٔذ اإلعبثخ ػٖ عٔ٤غ األٍئِخ اٌُزبث٤خ اُز ٢رِٕٞذ ثٜب اُٞىاهح ٖٓ ٓغَِ٢
اُجؤُبٕ

23

656

ربَُب  -اسخكًبل اَخزاط انًغزة فٍ انًُظىيت انذونُت نحمىق اإلَسبٌ:

ٓ٘ن اٙطالػٜب ثْئ ٕٝؽوٞم اإلَٗبٕ ٍ٘خ

 ،2004ثنُذ ٝىاهح اُؼلٍ

عٜٞكا ًجو ُِٜٗٞ٘ ٟثٜن ٙأُٜٔخ ػِ ٠اُٞع ٚاألٓضَ ،ؽ٤ش ّوػذ كٓ ٢جبّوح ٛنا
االفزٖبٓ اُغل٣ل كٝ ٢هذ رْٜل ك ٚ٤أٌُِٔخ أُـوث٤خ ٛلوح ٛبٓخ كٓ ٢غبٍ ؽوٞم
اإلَٗبٕ ٝرَغَ ٓ٘غياد هائلح ؽووذ اّؼبػب ك٤ُٝب عؼِٜب ر٘زقت ٖٓ ٛوف أُغٌِ
االهزٖبكٝ ١االعزٔبػ ٢األٓٔ ٢ػٞٚا كُ ٢غ٘خ ؽوٞم اإلَٗبٕ ُِلزوح ٓب ث ٖ٤اُلبرؼ ٖٓ
٘٣ب٣و  31ٝ 2006كٍٔجو ًٔ .2008ب رْ اٗزقبثٜب فالٍ ٛن ٙاَُ٘خ ػٞٚا كٓ ٢غٌِ
ؽوٞم اإلَٗبٕ ك ٢روً٤جز ٚاألٗٝ ،٠ُٝبئجب ُوئٛ ٌ٤نا أُغٌِ ك ٢أٌٓ ٍٝزت ُ.ٚ
ٝك ٢فٛ ْٚن ٙاُزٞعٜبد ٝاألٝهاُ اُوآ٤خ اُ ٠ث٘بء كُٝخ اُوبٗٝ ٕٞرٌوٌ٣
صوبكخ ؽوٞم اإلَٗبٕ ،هبٓذ ٝىاهح اُؼلٍ فالٍ ٍ٘خ  2006ثٔب :٢ِ٣


ٓٞإِخ رؾ ٖ٤٤اُزْو٣ؼبد اُ٤٘ٛٞخ ٓٝالءٓزٜب ٓغ ٓوز٤ٚبد اُؼٜٞك

ٝاالرلبه٤بد اُل٤ُٝخ اُز ٢رٔذ أُٖبكهخ ػِٜ٤ب ،فبٕخ كٓ ٢غبٍ ؽوٞم اإلَٗبٕ،


رَ٘٤ن أّـبٍ اُِغ٘خ اُٞىاه٣خ أٌُِلخ ثبٍزٌٔبٍ اٗقوا ٛأُـوة ك٢

أُ٘ظٓٞخ اُؾوٞه٤خ اُل٤ُٝخ اُز ٢أصٔود اعزٔبػبرٜب رولٓ ْ٣وزوؽبد ٝر٤ٕٞبد ٔٛذ
اإلهواه ثبُٔبكح  ٖٓ 14ارلبه٤خ اُوٚبء ػِ ٠اُزٔ٤٤ي اُؼٖ٘وٝ ،١هكغ اُزؾلع ػٖ أُبكح
 ٖٓ 20ارلبه٤خ ٓ٘بٚٛخ اُزؼن٣تٝ ،اإلهواه ثبُٔبكح

 ٖٓ 22ارلبه٤خ ٓ٘بٚٛخ اُزؼن٣ت،

ٝاالٗقوا ٛك ٢اُجوٝر ًٍٞٞاالفز٤به ١أُِؾن ثبُؼٜل اُل ٢ُٝاُقبٓ ثبُؾوٞم أُلٗ٤خ
ٝاَُ٤بٍ٤خٝ ،اهعبء االٗٔٚبّ اُ ٠ارلبه٤خ ٓ٘غ عؤ٣خ اُلَٖ اُؼٖ٘وٝ ١أُؼبهجخ ػِٜ٤ب،
ٝاٍزجلاٍ اُزؾلع أُولّ ػِ ٠أُبكح  ٖٓ 14ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ث٤بٕ رلَ٤وٓٝ ،١واعؼخ
ٓٞهق أُـوة ٖٓ ارلبه٤خ اُوٚبء ػِ ٠عٔ٤غ أٌّبٍ اُزٔ٤٤ي ٙل أُوأحٝ ،االٗقوا ٛك٢
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اُجوٝر ًٍٞٞاالفز٤به ١أُِؾن ثبرلبه٤خ اُوٚبء ػِ ٠عٔ٤غ أٌّبٍ اُزٔ٤٤ي ٙل أُوأح،
ٝاالٗٔٚبّ اُ ٠اُجوٝر ًٍٞٞاالفز٤به ١أُِؾن ثبالرلبه٤خ اُل٤ُٝخ ُٔ٘بٚٛخ اُزؼن٣ت
اُالاَٗبٗ ٢أ ٝأُ٘٤ٜخ.
ح
ٝؿ٤وٙ ٖٓ ٙوٝة أُؼبِٓخ اُوبٍ٤خ أٝ
ٝهل رْ رج٘ٛ ٢ن ٙاُز٤ٕٞبد ٖٓ ٛوف اُِغ٘خ اُٞىاه٣خ أٌُِلخ ثبُؾو٣بد
اُؼبٓخ ٝؽوٞم اإلَٗبٕ ٝاُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗ ٢فالٍ اعزٔبػٜب أُ٘ؼول رؾذ هئبٍخ
اَُ٤ل اُٞى٣و األ.2006 ٚ٤ٗٞ٣ 27 ّٞ٣ ٍٝ
ًٝبٕ ٖٓ أٓ ْٛب رٔق٘ ػ٘ ٚاالعزٔبع رٌْ َ٤كو٣ن ػَٔ ٣ؼٜل اُ ٚ٤ثلهاٍخ
ْٓوٝع اؽلاس اُِغ٘خ اُ٤٘ٛٞخ ُِوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٝ ،٢ثبُلؼَ كول ّوع كو٣ن اُؼَٔ
أُنًٞه ك ٢ػول اعزٔبػبر٘ٓ ٚن ٍ 8جزٔجو  2006ثٔوو ٝىاهح اُؼلٍ ،ثؾٞٚه ٓٔضِ٢
اُوطبػبد اُؾٌ٤ٓٞخ أٌُِْخ ُِلو٣ن.
ٗ ٖٓٝبؽ٤خ أفو ،ٟػِٔذ ٝىاهح اُؼلٍ ػِ ٠ر٘ظٗ ْ٤لٝاد ُِزٌ ٖ٣ٞاألٍبٍ٢
ٝاُزٌ ٖ٣ٞكٓ ٢غبٍ اُوبٗ ٕٞاُل ٢ُٝاإلَٗبٗٝ ،٢رؼي٣ي اُزؼبٓ ٕٝغ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ
ُِِٖ٤ت األؽٔو ؽ٤ش رْ افز٤به هٚبح ٝاٛو اكاه٣خ ُِؼَٔ ًقجواء كٛ ٢نا أُغبٍ.
ٝٝإِذ اُٞىاهح اُؾٞاه ٓغ أُ٘ظٔبد اُ٤٘ٛٞخ ٝاُل٤ُٝخ أُٜزٔخ ثؾوٞم اإلَٗبٕ ًٝنا
ٓغ ثبه ٢اُلبػِ ٖ٤أُٜزٔ ٖ٤ثبُلكبع ػٖ ٛن ٙاُؾوٞم ،ك ٢اٛبه ر٘ل٤ن ثوآظ ْٗو صوبكخ
ؽوٞم اإلَٗبًٕٝ .نا اُزَ٘٤ن ث ٖ٤اُِغبٕ ٓٝغٔٞػبد اُؼَٔ ٝاُِغبٕ اُٞىاه٣خ أُقزِطخ
أٌُِلخ ثبُ٘ظو ك ٢أَُبئَ أُورجطخ ثؾوٞم اإلَٗبٕ،
ٍٝبٔٛذ اُٞىاهح ك ٢اُلكبع ػٖ ؽوٞم أُـبهثخ أُؾزغي ٖ٣ثز٘لٝف،
ٝأُطبُجخ ثبٛالم ٍواػ أُؾزغي ٖ٣ثزؼبٓ ٕٝغ ٖٓبُؼ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِٜالٍ األؽٔو
ٔٓٝضِ ٢اُل ٍٝاُٖل٣وخ ٝأُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ .
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اػلاك ػلك ٖٓ اُزوبه٣و اُ٤٘ٛٞخ أُزؼِوخ ثزطج٤ن ثؼ٘ ارلبه٤بد ؽوٞم

اإلَٗبٕ ،اُزٕ ٢بكهذ ػِٜ٤ب أٌُِٔخ .كول رْ اػلاك اُزوو٣و األ ٢ُٝؽ ٍٞاالٍزـالٍ
اُغَُ٘ ٢ألٛلبٍ ،اُن ١هلّ ٞٗٝهِ أٓب اُِغ٘خ األٓٔ٤خ أُقزٖخ ك٘٣ 11 ٢ب٣و ،2006
ؽ٤ش ؽظٛ ٢نا اُزوو٣ؤً ،ب ٓ ٞٛووه كٝ ٢صبئن أُ٘زظْ اُل ،٢ُٝثز٘ ٚ٣ٞاُِغ٘خ ثبُغٜٞك
أُجنُٝخ ٖٓ ٛوف أٌُِٔخ كٛ ٢نا أُٔٚبه ٓغ اُزؤً٤ل ٛجؼب ػِٙ ٠وٝهح ثنٍ أُي٣ل
كٛ ٢نا اُٖلك.


رول ْ٣اُزوو٣و اُلٝه ١اُواثغ ُِٔـوة أٓبّ ُغ٘خ اُؾوٞم االهزٖبك٣خ

ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ كٓ 11ٝ 10 ٢بٛ ٖٓ ١ن ٙاَُ٘خ ،ؽ٤ش ٍغِذ اُِغ٘خ ثبهر٤بػ ػلح
ا٣غبث٤بد كٛ ٢نا اُزوو٣و ٝكػذ اُ ٠ثنٍ أُي٣ل ٖٓ اُغٜل ثبَُ٘جخ ُِ٘ٞاؽ ٢اُز٘٣ ٢زبثٜب
ٙؼق أٗ ٝؤ.


اػلاك اُزوو٣و 18ٝ 17 ٖ٣ؽ ٍٞاػٔبٍ ارلبه٤خ اُوٚبء ػِ ًَ ٠أٌّبٍ

اُزٔ٤٤ي اُؼٖ٘وٝ ،١اُزوو٣و األ ٢ُٝؽ ٍٞاػٔبٍ االرلبه٤خ اُقبٕخ ثؾوٞم اُؼٔبٍ
أُٜبعوٝ ٖ٣أكواك أٍوٝ ،ْٛاُزوو٣و األ ٢ُٝؽ ٍٞاٍزـالٍ األٛلبٍ ك ٢اُ٘ياػبد
أَُِؾخ.


أُْبهًخ ك ٢اُلٝهح األُٔ ٠ُٝغٌِ ؽوٞم اإلَٗبٕ ثبػزجبه

إٔ أٌُِٔخ أُـوث٤خ اٗزقجذ ك ٚ٤ػٞٚا اُ ٠عبٗت

 46ثِلا ٝاٗزقجذ ُٖٔ٘ت ٗبئت

اُوئ ٌ٤ػٖ أُغٔٞػخ األكو٣و٤خ.


ٓٞإِخ اُزٞإَ ٝاُزؼبٓ ٕٝغ اُغٔؼ٤بد ٝاُلبػِ ٖ٤كٓ ٢غبٍ ؽوٞم

اإلَٗبٕ ػِ ٠أَُز ٟٞاُٝ ،٢٘ٛٞرول ْ٣األعٞثخ ػِ ٠األٍئِخ ٝاالٍزٔبهاد اُز ٢روك ٖٓ
أُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ ٝكٓ ٢ولٓزٜب أُل٤ٙٞخ اَُبٓ٤خ ُؾوٞم اإلَٗبٕ.
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ٝػَِٓ ٠ز ٟٞاُزْو٣غٝ ،كٞٙ ٢ء اُزٞعٜ٤بد أٌُِ٤خ اَُبٓ٤خ

اُٞاهكح ك ٢فطبة اُؼوُ َُ٘خ  ،2005هبٓذ اُٞىاهح ثبػلاك ْٓوٝع ثزؼل َ٣هبٕٗٞ
اُغَ٘٤خ أُـوث٤خ ٣ز٘ٓ ٖٔٚؼ األّ أُـوث٤خ عَ٘٤زٜب ألث٘بء ٖٓ أة أع٘ج.٢


رلؼ َ٤ثوٗبٓظ أَٗ٘خ اَُغٝ ٕٞرؾَ ٖ٤ظوٝف االػزوبٍ ٝاٗلزبػ

أُئٍَبد اَُغ٘٤خ ػٍِٝ ٠بئَ اإلػالّ ٘ٓٝظٔبد أُغزٔغ أُلٗ.٢


ٙٝغ اٍزوار٤غ٤بد ٓزؼلكح ك ٢أُغبٍ االعزٔبػ ،٢كٓ ٢ولٓزٜب

اٍزوار٤غ٤خ ٓؾبهثخ االٍزـالٍ اُغَُ٘ ٢ألٛلبٍ ٝاٍزوار٤غ٤خ اُ٘ ٜٗٞثبُطلُٞخ،
ٝاٍزوار٤غ٤خ ٓؾبهثخ اُؼ٘ق ٙل أُوأح ٝاٍزوار٤غ٤خ اُ٘ ٜٗٞثٙٞؼ٤زٜب ثبإلٙبكخ اُ٠
اُؾلس اُٜبّ أُزٔضَ ك ٢أُجبكهح اُ٤٘ٛٞخ ُِز٘ٔ٤خ اُجْو٣خ.


رزجغ اٌُْب ٟٝأُولٓخ ٙل أُٞظل ٖ٤اُنٔ٣ ٖ٣بهٍ ٕٞاُؼ٘ق ٝاُزؼن٣ت

ػِ ٠األّقبٓ ٝاعواء األثؾبس اُالىٓخ ثْؤٜٗبٝ ،اؽبُخ أُزٞه ٖ٤ٛكٜ٤ب اُ ٠اُوٚبء.
ٝرْ االٗقوا ٛك ٢ثِٞهح ٍ٤بٍبد هطبػ٤خ رزج٘ٓ ٠وبهثخ اكٓبط اُ٘ٞع االعزٔبػٝ ،٢رْغ٤غ
ٓجبكهاد أُغزٔغ أُلًٗٝ ٢بكخ اُغٜبد ٝاُلؼبُ٤بد ُالٗقوا ٛك ٢األْٗطخ اُزوث٣ٞخ
ٝاُزؾَ٤َ٤خ ٝأُجبكهاد اُز ٢روٓ ٢اُ ٠رؼي٣ي ٌٓبٗخ أُوأح ٝكػْ اُزوث٤خ ػِ ٠ؽوٞم
اإلَٗبٕ ٝؽوٞم أُوأح ثٖلخ فبٕخًٝ ،نا رْغ٤غ اهبٓخ ٓواًي االٍزٔبع ػِ ٠أَُزٟٞ
اُٝ ،٢٘ٛٞر٘ظ ْ٤ػلح ؽٔالد ٤٘ٛٝخ ُِز٘ل٣ل ثبُؼ٘ق ٙل أُوأحٝ ،رقٖ ٔ٤ههْ أفٚو
َُِ٘بء أُؼ٘لبد ٓ٘ن ّٜو ٗٗٞجو .2005
ٝاُغل٣و ثبُنًو إٔ ًَ ٛن ٙأُجبكهاد ر٘لهط ك ٢اٛبه اإلٍزوار٤غ٤خ اُ٤٘ٛٞخ
ُٔ٘بٚٛخ اُؼ٘ق ٙل اَُ٘بء ٝاُز ٢رَزٜلف رط٣ٞن اُظبٛوحٝ ،رؼٌق ػِ ٠ر٘ل٤نٛب
ٓقزِق اُوطبػبد اُؾٌ٤ٓٞخ ثْواًخ ٓغ أُغزٔغ أُلٗ ٢أُـوث .٢كول رْ اؽلاس فال٣ب
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ٌِٓلخ ثٔؾبهثخ اُؼ٘ق ػَِٓ ٠ز ٟٞاُ٘٤بثبد اُؼبٓخ ُؼلح ٓؾبًْ ،اُ ٠عبٗت ٌٓبرت
فبٕخ ُزِوٌّ ٢ب٣بد اَُ٘بء ٙؾب٣ب اُؼ٘ق ٝاؽلاس ٍغالد َٓٝء اٍزٔبهح ُز٤ٙٞؼ
اُؼ٘ق ٍٝ ٌِّٚٝججٝ ٚاػطبء رؼِٔ٤بد كٞه٣خ ٝاٍزؼغبُ٤خ ُِٚبثطخ اُوٚبئ٤خ هٖل اُو٤بّ
ثبُجؾشًٔ .ب رْ اؽلاس ٌٓبرت كٓٞٔ٣خ ػَِٓ ٠ز ٟٞاُ٘٤بثبد اُؼبٓخ ٝاُغٔؼ٤بد اَُ٘بئ٤خ
ٝكؼبُ٤بد أُغزٔغ أُلٗ ،٢ػِٔب إٔ ؽبالد اُؼ٘ق ٛبر ،ٚرقٚغ ُؼِٔ٤بد اؽٖبء
ٓ٘زظٔخٝ ،أٗ ٚهل رْ افز٤به ٓٞظلبد ٖٓ ثؼ٘ اُ٘٤بثبد اُؼبٓخ ُِو٤بّ ثٜٔٔخ أَُبػلح
االعزٔبػ٤خ ،ؽز٣ ٠زْ اُؼَٔ ثبٍزٔواه ُٖبُؼ اَُ٘بء ٙؾب٣ب اُؼ٘ق.
 اػلاك ٓقط ٜػَٔ ر٘ل٤ن ١ك ٢اٛبه اٍزوار٤غ٤خ ٌٓبكؾخ اُؼ٘ق ٙل اَُ٘بء.
ٝهل اُزيٓذ اُؾٌٓٞخ ثلػْ ٛنا أُقطٝ ،ٜأْٗؤد ُٜن ٙاُـب٣خ ُغ٘خ ٤٘ٛٝخ ُِو٤بكح
ٝاُزٞعٜٔٓ ٚ٤زٜب ٓزبثؼخ ر٘ل٤ن ٓوز٤ٚبد أُقط ٜاُز٘ل٤نُ ١إلٍزوار٤غ٤خ اُ٤٘ٛٞخ
ُٔ٘بٚٛخ اُؼ٘ق ٙل اَُ٘بء  ٢ٛٝآُ٤خ ٓئٍَبر٤خ ٓ٘لزؾخ ػِ ٠عٔ٤غ اُلؼبُ٤بد ،ماد
كٝه رْبٝهٝ ١رَ٘٤و ٢ث ٖ٤اُوطبػبد اُؾٌ٤ٓٞخ أُؼ٘٤خ ثبُظبٛوح ٝرٔٓ ْٚضِ ٖ٤ػٖ
هطبػبد ؽٌ٤ٓٞخ ٓٝغٔٞػخ اُجؾش اُغبٓؼٓٝ ٢واًي االٍزٔبع ٝاإلهّبكٝ .هل رْ ك٢
ٛنا اُٖلك رٞه٤غ ٝصبئن ُزؼي٣ي كؼبُ٤بد اُِغ٘خ ٓغ اػلاك فطخ ػَٔ ٍ٘٣ٞخ أ٤ُٝخ ُِلزوح
ٖٓ ٓبهً  2006اُ ٠كجوا٣و .2007
ربنزب  -انخذابُز انًخخذة نخؼشَش اسخمالل انمضبء:
اما ًبٕ ٔٙبٕ اٍزوالٍ اُوٚبء ٔ٣و ػجو اُوب ٢ٙأَُزوَ ،كبٕ ٛنا االٍزوالٍ
٣ؼزجو كّ ٢ن ٛبّ ٓ٘ ٚػٖ٘وا مار٤ب ،رزالىّ ك ٚ٤اٌُلبءح ٝاُ٘ياٛخ ٝاالٍزوالٍ ُلٟ
اُوبٛٝ ٢ٙنٓ ٙؼبكُخ ٓؼولح كٝ ٢اهؼ٘ب اُوٚبئ ٢رزطِت رٞإَ اُغٜٞك ٝرلاث٤و عنه٣خ
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أؽ٤بٗب ٗ ،ظوا ُِزوأًبد اُز ٢ػوكٜب ٗظبٓ٘ب اُوٚبئ ٢ػجو ػوٞك ٖٓ اُيٓبٕ .اال أٗٚ
ٝػَِٓ ٠ز ٟٞاُزلاث٤و اُز ٢ر ْٜاُغبٗت اُزْو٣ؼٝ ٢اُزّ ٢وع كٜ٤ب اثزلاء ٖٓ ٍ٘خ
ُ 2004زؼي٣ي اٍزوالٍ اُوٚبء كول رٔضِذ ك:٢
 رولْٓ ْ٣وٝع هبٗ ٕٞثزؼل َ٣اُوبٗ ٕٞاألٍبٍُِ ٢وٚبح ،ال ىاٍ ٓ٘ن ٍ٘خ
٣ ُْ 2005ؼوٗ ػِٓ ٠غٌِ اُؾٌٓٞخ ٝهل رٛ ٖٔٚنا أُْوٝع هٞاػل ٛبٓخ ُزؼي٣ي
اٍزوالٍ اُوٚبء ؛
ٗ وَ ٕالؽ٤بد االٗزلاة أُووهح ُٞى٣و اُؼلٍ اُ ٠اُوئ ٌ٤األُِٔ ٍٝغٌِ
األػِ ،٠ؽٔ٘٤ب ٣زؼِن األٓو ثٚوٝهح اٗزلاة هبٗ ٖٓ هٚبح األؽٌبّ ُِو٤بّ ثٜٔٔخ
ثٔؾٌٔخ أفؤُ ٟلح صالصخ أّٜو ٝرقٛ َ٣ٞن ٙأُٜٔخ اُ ٠اُوإٍبء األُٔ ٖ٤ُٝؾبًْ
االٍزئ٘بف أ ٝاًُٞالء اُؼبُِِٓٔ ٖ٤ي ُلٛ ٟن ٙأُؾبًْ ًَ كٔ٤ب ٣قٖ ٚؽٔ٘٤ب ٣زؼِن أٓو
ثَل كواؽ ك ٢اؽل ٟاُغَِبد.
 اُزٖ٘ ٔ٤ك ٢أُْوٝع ػِ ٠إٔ رٔل٣ل ٍٖ اُزوبػل ُٔلح ٍ٘ز ٖ٤هبثِخ ُِزغل٣ل
صالس ٓواد ُِوٚبح اُن ٖ٣ثِـٞا أهٖ ٠ؽل َُٖ اُزوبػلٖ٣ ،له ثظ٤ٜو ّو٣ق ثبهزواػ
ٖٓ أُغٌِ األػُِِ ٠وٚبء ثلٍ ٕلٝه ٙثظ٤ٜو ّو٣ق ثبهزواػ ٖٓ ٝى٣و اُؼلٍ ثؼل
اٍزْبهح أُغٌِ األػُِِ ٠وٚبء.
 رلؼ٤ال ُؼٔن ٓٚبٓ ٖ٤اُوٍبُخ أُ٣ُٞٞخ اَُبٓ٤خ ُغالُخ أُِي أُٞعٜخ اُ٠
اَُبكح أػٚبء أُغٌِ األػُِِ ٠وٚبء ثزبه٣ـ  12أثو 2004 َ٣اُز ٢ؽلك كٜ٤ب عالُزٚ
ٛج٤ؼخ اُزٜل٣ل األٍبٍ ٢اُن٣ ١الؽن اٍزوالٍ اُوٚبءٔٓ ،ضال كٍِ ٢طخ أُبٍ ،كول رْ
اُؾوٓ ك ٢أُْوٝع اُزؼل ٢ِ٣ػِ ٠اػبكح اُ٘ظو ك ٢اُوٞاػل أُ٘ظٔخ َُٔطوح اُزؤك٣ت
ػِ ٠اُ٘ؾ ٞاُزبُ: ٢
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ٙٝ غ روارج٤خ عل٣لح ٓٝلِٖخ ُألفطبء ٝاًَُِٞبد أُٞعجخ ُِٔزبثؼخ
اُزؤك٣ج٤خ٤ٔٓ ،ي ٖ٣ث ٖ٤األفطبء األًضو عَبٓخ ٝاألفطبء اُغَٔ٤خ ٝاألفطبء أُ٤ٜ٘خ
اُٖوفٝ .هل رؼبِٓ٘ب ثٜنا اُقٖٓ ٓٞغ أ ْٛاألٗظٔخ اُوٚبئ٤خ كٝ ٢كبء ُٔٚبٖٓ٤
االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ اُقبٕخ ثبُؼلاُخ ،ثؼل رلٖ َ٤ك ٢االُزيآبد اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاألكث٤خ اُز٢
٣زؼ ٖ٤إٔ ٣طٞم ثٜب اُوب ٢ٙك ًٍِٚٞ ٢كافَ اُؼَٔ ٝفبهعٝ ٚك ٢اُؾ٤بح اُؼبٓخ ٖٓٝ
 ٖٔٙاألفطبء األًضو عَبٓخ اُز ٢عبء ثٜب أُْوٝع :
االهرْبء.اُزٖو٣ؼ اٌُبمة أ ٝاُٖٞه ١ثبُٔٔزٌِبد اُؼوبه٣خ ٝأُ٘وُٞخ.اإلهلاّ ػِْٗ ٠ب٤ٍ ٛبٍ ٢أ ٝارقبم ٓٞهق ٌ٣زَٛ ٢بثؼب ٍ٤بٍ٤ب.اُزؼَق ك ٢اٍزؼٔبٍ اَُِطخ ُٔؾبثبح اإلكاهح أ ٝاُقٞآ.ػلّ اإلصبهح اُزِوبئ٤خ ُزغو٣ؼ اُوبُ٘ ٢ٙلَ ٚأص٘بء اُ٘ظو ك ٢اُلػ ٟٞك٢اُؾبالد أُؾلكح ك ٢اُوبٗ.ٕٞ
اكْبء ٍو٣خ أُلاٝالد.

ًٔب ارغ ٚأُْوٝع اُ ٠اػبكح اُ٘ظو ك ٢اُؼوٞثبد اُزؤك٣ج٤خ ثزلَٖ٤

ٝروارج٤خ عبءد ٓزْلكح ؽٔ٘٤ب ٣زؼِن األٓو ثبألفطبء األًضو عَبٓخ ٝاُغَٔ٤خ ٘ٓٝبٍجخ
ؽٔ٘٤ب ٣زؼِن األٓو ثؤفطبء ٓ٤ٜ٘خ ٕوف.


ٝكٗ ٢لٌ اَُ٤بم أهلٓ٘ب ػِ ٠رؾ٤ٚو ْٓوٝع رؼلُِٔ ٢ِ٣وٍّٞ

أُزؼِن ثٌ٤ل٤خ اٗزقبة ٓٔضِ ٢اُوٚبح ثبُٔغٌِ األػِ ٠ثٜلف اُزْل٣ل كّ ٢وٛٝ
اُزوّ٤ؼ ُزٔض َ٤اُوٚبح كٓ ٢ئٍَخ ٣زوأٍٜب عالُخ أُِي ٓٔب  ٖٔٚ٣أَُز ٟٞأُْوف
ٝاٌُقء ٝأَُئٝ ٍٝمُي ٖٓ فالٍ اُوٞاػل اُزبُ٤خ :
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اعواء االٗزقبثبد ػِ ٠كهعز.ٖ٤



كبُٔوٍ ّٞاُؾبُ ٢ثبػزٔبك ٙهبػلح االٗزقبة ػِ ٠كهعخ ٝاؽلح ٝػِ٠

أٍبً ّوٓ ٛٝوٗخ ُِزوّ٤ؼَ٣ ُْ ،بػل ػِٔٙ ٠بٕ افز٤به األعله ك ٢اُزٔضٝ .َ٤إٔ ٖٓ
ّؤٕ اعواء االٗزقبة ػِ ٠كهعز ٖ٤إٔ َ٣بػل ػِ ٠اكواى ٗقجخ أًضو رؤ٤ٛال ُِزٔضَ٤
أُْوف رزجبه ٟكٔ٤ب ثٜ٘٤ب ك ٢اُلٝه اُضبٗ ٢الفز٤به األٓضَ فبٕخ ٝإٔ أُْوٝع ػيى
ٛن ٙاُوبػلح ثبُزْل٣ل كّ ٢و ٛٝاُزوّ٤ؼ.


اّزوا ٛأهلٓ٤خ ٍ٘ 15خ ك ٢اَُِي اُوٚبئ ٢ثبَُ٘جخ ُٔٔضِٓ ٢ؾبًْ أٍٝ

كهعخ.


اّزوا ٛأهلٓ٤خ ٍ٘ 25خ ك ٢اَُِي اُوٚبئ ٢ثبَُ٘جخ ُٔٔضِٓ ٢ؾبًْ

االٍزئ٘بف.
ٝمُي ُزالك ٢أُوٗٝخ اُز ٢أفن ثٜب أُوٍ ّٞاُؾبُ ٢اُنْ٣ ُْ ١زو ٛأهلٓ٤خ
ٓؼ٘٤خ ٝاًزل ٠ثْوٕ ٛلخ هبٗ ُِزوّ٤ؼ ُٜن ٙاالٗزقبثبدٔٓ ،ب ٍبػل ػِ ٠كزؼ أُغبٍ
ػِٖٓ ٠واػ ٚ٤أٓبّ اُوٚبح األهَ رغوثخ.


اُزْل٣ل كّ ٢و ٛٝاُزوّ٤ؼ كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُزؾِ ٢ثبُو ْ٤اُوٚبئ٤خ

أُضِٝ ٠أُئٛالد اُقبٕخ ثبُزٔض َ٤أَُئٝ ٍٝأُْوف ٝمُي ػٖ ٛو٣ن اػبكح اُ٘ظو
ك ٢اُوٞاػل أُوٗخ اُز ٢رَبػل ك ٢اٛبه أُوٍ ّٞاُؾبُ ٢ػِ ٠رَوة ثؼ٘ اُؼ٘بٕو
ؿ٤و أُئِٛخ ُِؼ٣ٞٚخ كٓ ٢ئٍَخ كٍزٞه٣خ ٍبٓ٤خ ٣زوأٍٜب عالُخ أُِي.
رابؼب  -حؼشَش سهطت انمضبء وحسزَغ ورُزة حُفُذ األحكبو :
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ٖٓ األ٣ُٞٝبد أَُطوح ك ٢ثوٗبٓظ ٝىاهح اُؼلٍ ،اُوٚب ُء ػِٓ ٠ؼِٚخ ر٘ل٤ن
األؽٌبّٝ ،اُؼَٔ ػِ ٠ر٘ل٤نٛب ك ٢اثبٜٗبٝ .رٜلف أُغٜٞكاد اُز ٢ثنُزٜب اُٞىاهح ك٢
ٛنا أُ٤لإ اُ ٠رؼي٣ي ٍِطخ اُوٚبء ٔٙٝبٕ ٤ٛجز ٖٓ ٚعٜخٝ ،اٗـٔـبء اُضوخ كٖٓ ٚ٤
عٜخ أفو.ٟ
ٝثٜنا اُٖلك كول أؽلصذ ٝؽلح ٓوًي٣خ ُززجغ ر٘ل٤ن األؽٌبّ ثٌَْ كائًْٔ ،ب رْ
ؽش أَُئ ٖ٤ُٞػَِٓ ٠ز ٟٞأُؾبًْ إل٣الء ثبُؾ األ٤ٔٛخ ُؼِٔ٤خ اُز٘ل٤نًٔ ،ب ٗظٔذ
اُٞىاهح ؽٔالد رؼجئخ ٍ٘٣ٞخ ٖٓ أعَ ر٘ل٤ن األؽٌبًّٔ ،ب ػِٔذ اُٞىاهح ػِ ٠هكغ
اُٖؼٞثبد أُزؼِوخ ثبُز٘ل٤ن ٙل اُلُٝخ ًٝنا ثؼ٘ ّوًبد اُزؤٓ.ٖ٤
 ٖٓٝعٜخ أفو ،ٟكول أؽلس ٗظبّ عُ ١ٜٞز٘ل٤ن األؽٌبّ اُٖبكهح ك٤ٓ ٢لإ
ؽٞاكس اَُ٤و ٝؽٞاكس اُْـَ ٙل ّوًبد اُزؤٓٛ .ٖ٤نا كٚال ػٖ اػلاك رطج٤ن
ٓؼِٓٞبرُ ٢ززجغ ر٘ل٤ن األؽٌبًّٔ ،ب رٔذ أَُبٔٛخ ك ٢اُلهاٍبد أُزؼِوخ ثبػلاك
ْٓوٝع هبٗ ٕٞؽ ٍٞر٘ل٤ن األؽٌبّ اُٖبكهح ٙل أّقبٓ اُوبٗ ٕٞاُؼبّٝ ،ػولد ػلح
اعزٔبػبد ٓ٘زظٔخ ٓغ ّوًبد اُزؤٓ ٝ ٖ٤اإلكاهاد اُؼٔ٤ٓٞخ أُؼ٘٤خ ثز٘ل٤ن األؽٌبّ
اُوٚبئ٤خ (فالٍ ٍ٘خ  2004رْ ر٘ل٤ن  ٖٓ 1492ث 3138 ٖ٤ؽٌٔب ٕبكها ٙل اإلكاهح
 52.770ٝؽٌٔب ٖٓ ث ٖٓ 110.335 ٖ٤األؽٌبّ اُٖبكهح ٙل ّوًبد اُزؤٓ.)ٖ٤
خبيسب – حؼشَش ضًبَبث انًحبكًت انؼبدنت:
لقد تم تحقيق عدة منجزات من شأنيا دعم ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق
الدفاع ومن ذلك:
 -1إلغاء محكمة العدل الخاصة ونقل اختصاصيا لعدد من محاكم االستئناف ؛
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 - 2تفعيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية ؛
 - 3وضع تدابير عممية لحسن تطبيق قانون المسطرة الجنائية ؛
 - 4تنظيم دورات لمتكوين حول قانون المسطرة الجنائية ( 50ندوة)؛
 - 5إعداد مناشير تم توجيييا إلى النيابات العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية
( 75منشور) ؛
 - 6تنظيم الندوة الوطنية حول السياسة الجنائية خالل شير ديسمبر

2004

الت تمخضت عنيا عدة توصيات من أىميا إحداث لجنة لمراجعة القانون
الجنائي.

سبدسب  -أَسُت انسجىٌ وحؼًُك انذور اإلصالحٍ واإلديبجٍ نهًؤسسبث انسجُُت:

٣ؼزجو اُ٘ ٜٗٞثٙٞؼ٤خ اَُغٝ ،ٕٞرؾَ ٖ٤ظوٝف اٞ٣اء ٗيالء أُئٍَبد
اَُغ٘٤خ ٔٙٝبٕ ًوآزٝ ،ْٜرَ َ٤ٜاٗلٓبع ْٜك ٢أُغزٔغ ٖٓ األ٣ُٞٝبد اُز ٢ػِٔذ
اُٞىاهح ػِ ٠رؾو٤وٜب.
ُنُي ثبكهد اُٞىاهح اُ ٠ا٣غبك اُؾِ ٍٞاُالىٓخ ُٔؼبُغخ ٌَْٓ االًزظبظ ،ؽ٤ش
ارقند اُٞىاهح ػلح رلاث٤و ُِؾل ٖٓ ٛن ٙاُظبٛوح ٝمُي ػِ ٠ػلح َٓز٣ٞبد ٜٓ٘ب :
 ث٘بء ٍغ ٕٞرَزغ٤ت ُِٔؼب٤٣و اُل٤ُٝخ ٝرؾلع ًوآخ اَُغ ( ٖ٤اكززبػ
ٓئٍَبد ٍغ٘٤خ ٍ٘خ

ٝ ،2003االٗزٜبء ٖٓ رْ٤٤ل

ٓ 3ئٍَبد

ٍ٘خ ٍ٘ 5ٝ2004خ ٓ 4ٝ 2005ئٍَبد ٍ٘خ  ،2006ثبإلٙبكخ اُ٠
ْٓبه٣غ رْ٤٤ل أَُبًٖ اُٞظ٤ل٤خ ٓٝوًي رٌ ٖ٣ٞأٛو اكاهح اَُغ. ٕٞ
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4

 ارقبم اعواءاد هبٗ٤ٗٞخ ٓٞاى٣خ ُِؾل ٖٓ االًزظبظً ،ؼوِ٘خ االػزوبٍ
االؽز٤بٝ ،٢ٛرلؼٗ َ٤ظبّ اٌُلبالد أُبُ٤خٝ ،اإلكواط أُو٤ل ثْوٛٝ
(رطج٤ن اُلَٖ  ٖٓ 59اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئ 43 :٢ؽبُخ ٍ٘خ 117ٝ 2003
ؽبُخ ٍ٘خ

 32ٝ 2004ؽبُخ ٍ٘خ ٍ٘ 32ٝ 2005خ  - 2006رطج٤ن

اُلَٖ  ٖٓ 53اُوبٗ ٕٞاُغ٘بئّ 11 : ٢قٖب ٍ٘خ .)2006
ٙٝ غ ٓؼب٤٣و عل٣لح ُزلث٤و ِٓلبد اُؼل.ٞ
 ٖٓٝ عبٗت آفوٝ ،ك ٢اٛبه أَٗ٘خ اَُغ ،ٕٞكول رٍٞؼذ اُي٣بهاد ُلبئلح
م ١ٝاَُغ٘بء.
ًٔ ب رْ ر٤ٍٞغ ٓغبٍ اُقِٞاد اُْوػ٤خ.
ٝ روٓ ٟٞغبٍ اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ ،ؽ٤ش ٣غو٣ٍٞ٘ ٟب

 260.000كؾٔ

ٛجٝ ،٢مُي ثٔؼلٍ  5كؾٕٞبد ٌَُ ٍغ ٖ٤ك ٢اَُ٘خ.
ٍٝ ؼ٤ب إلكٓبط اُ٘يالء ك ٢أُغزٔغ ثؼل هٚبء كزوح اُؼوٞثخٗ ،لند اُٞىاهح
ثوآظ ٖٓ أعَ رؤ َ٤ٛاَُغ٘بء ٝاُؾل ٖٓ ؽبُخ اُؼٞك ػٖ ٛو٣ن رؼْٔ٤
ثوآظ اُزؼِٝ ْ٤اُزٌ ٖ٣ٞأُٓٝ ٢ٜ٘ؾ ٞاألٓ٤خ كً ٢بكخ اَُغٝ ،ٕٞاألفن
ث٘ظبّ اُوػب٣خ اُالؽوخ.
ٝ هل ٗلند اُؼل٣ل ٖٓ اُجوآظ ثْواًخ ٓغ ٓقزِق اُلؼبُ٤بد أُٜزٔخ ثٜنا
أُ٤لإٝ ،الٍٔ٤ب ٓئٍَخ ٓؾٔل اَُبكً إلػبكح اكٓبط اَُغ٘بءٔٓ ،ب
ًوً ٜٓ٘غب عل٣لا ٣وٓ ٢اُ ٠كزؼ اَُغٖ ػِ ٠اُلٚبء اُقبهع٢
ٝاّواى أُغزٔغ أُلٗ ٢ك ٢رؤ َ٤ٛاَُغ٘بء ،ػٖ ٛو٣ن ر٘ظ ْ٤رظبٛواد
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ك٘٤خ ٝصوبك٤خ ٝه٣ب٤ٙخ ٝك٤٘٣خ كافَ اَُغُ( ٕٞوبءاد ٓغ ك٘بٖٗ٤
ٝه٣ب ،ٖ٤٤ٙر٘ظٓ ْ٤ؼبهٗ ُٔ٘زٞعبد ٖٓ اٗزبط اَُغ٘بء ،ر٘ظ ْ٤ؽلالد
اإلكطبه فالٍ ّٜو هٓٚبٕ).
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انفزع انثاوي
مىجشاث في ميذان انتحذيث

٣ؼزجو اُزؾل٣ش ٖٓ اُق٤بهاد االٍزوار٤غ٤خ اُٜبٓخ ك ٢ثوٗبٓظ ٝىاهح اُؼلٍ.
ؽ٤ش رْ فالٍ اُلزوح أُٔزلح ٓب ثٖ٤

 ، 2007 – 2003كزؼ ػلح أٝهاُ ُزؾل٣ش

اُوٚبء ،ػِ ٠أٍبً هإ٣خ ّٔ٤ُٞخ ٓزٌبِٓخ رطبٍ اإلكاهح اُوٚبئ٤خ ُِٔؾبًْٝ ،اُج٘٤بد
اإلكاه٣خ ٝرَ٤٤وٛبٝ ،أُٞاهك اُجْو٣خ ٍٝٝبئَ رلث٤وٛبٝ ،أَُبٛو ٝاإلعواءاد
ٝػِٔ٤بد رجَ٤طٜبٝ .هل رؾووذ ثٜنا اُقٖ ٓٞػلح ٓ٘غياد ٝػِ ٠ػلح َٓز٣ٞبد:
أوال  -اسخؼًبل انخكُىنىجُب انحذَزت فٍ انمضبء:

 اػلاك اُزطج٤وبد ٝاُجوآظ أُؼِٓٞبر٤خ إلكاهح اُوٚب٣ب ٝأَُبٛوٝاإلعواءاد ٝؽٍٞجخ اَُغَ اُزغبهٝ ١اػلاك فلٓبد اٌُ٤زو٤ٗٝخ ػِ ٠اُقٝ ٜرْ رؼْٔ٤
اُزـط٤خ أُؼِٓٞبر٤خ ُِٔؾبًْ اُزغبه٣خ ثَ٘جخ

ُ ( % 100زؼي٣ي اُلؼبُ٤خ ٝاُضوخ ك٢

اُوٚبء اُزغبهٝ .)١ك ٢اٛبه ر٘ل٤ن ثوٗبٓظ ٓ٤لا أُزؼِن ثزؾل٣ش أُؾبًْ ثبُٔـوة،
ٍزَٖ َٗجخ اُزـط٤خ أُؼِٓٞبر٤خ ػِٕ ٠ؼ٤ل ٓ 44ؾٌٔخ اُ٠

 % 70ثبَُ٘جخ ٍ 25

ٓؾٌٔخ اثزلائ٤خ ٝاُ % 100 ٠ثبَُ٘جخ ٍ ٓ 19ؾٌٔخ اٍزئ٘بف ٓؼ٘٤خ ثجوٗبٓظ ٓ٤لا؛
 رؼي٣ي اُج٘٤خ اُزؾز٤خ ػٖ ٛو٣ن رو٣ٞخ اُؼزبك أُؼِٓٞبر 10000 ( ٢ؽبٍٞةك ٢أكن ًٝ )2008نا رٞك٤و اُز٤ٜئخ اٌُٜوثبئ٤خ ُِٔؾبًْ ٝاُوث ٜاُْجٌ ٢كٔ٤ب ثٜ٘٤ب؛
 -رول ْ٣اُقلٓبد ػِ ٠اُقٞٓٝ ٜاًجخ ػَٔ أُواًي اُغ٣ٜٞخ ُالٍزضٔبه؛
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 رٌ ٖ٣ٞاُوٚبح ٝأُٞظل ٖ٤ك٤ٓ ٢لإ اإلػالٓ٤بد (  8000هبٗ ٞٓٝظق)ٝرٌ ٖ٣ٞأٌُ ٖ٤ٗٞك٤ٓ ٢لإ اإلػالٓ٤بد (ثوٗبٓظ ٓ٤لا)؛
 إٔجؾذ اُٞىاهح رزٞكو ػِ 110 ٠اٛبها ٓؼِٓٞبر٤ب (ٓب ثٜ٘ٓ ٖ٤لًٓ ،ؾَِٝرو٘ٓ ٢زقٖٔ ك ٢اإلػالٓ٤بد) كٚال ػٖ ػْواد األٛو اُزو٘٤خ.
 رغ٤ٜي ٓ 5واًي ع٣ٜٞخ ُِؾلع ثبكاهرٜب اإلٌُ٤زو٤ٗٝخ ،ثؼل إٔ رْ رْ٤٤لٛب ٓبثُ 2007 -2003 ٖ٤زٌٜٔ٘٤ب ٖٓ اٗغبى أهّ٤لبد ٓ٘ظٔخ ٝرور٤ت ٓؼوِٖ َُِٔز٘لاد
ٝاُٞصبئن ٝأُِلبد ػِٕ ٠ؼ٤ل اُلٝائو االٍزئ٘بك٤خ؛
 اٗزٜذ اُلهاٍخ أُزؼِوخ ثجوٗبٓظ اػالٓ٘ٓ ٢لٓظ ( اإلكاهح اإلٌُ٤زو٤ٗٝخُِٔؾبًْ) ٝ SAJرْ اػلاك ّطو ًج٤و ٖٓ ٌٓٗٞبر ٞٛٝ .ٚاُجوٗبٓظ اُن٣ ١قٚغ
أَُبٛو أٓبّ أُؾبًْ اُ ٠رٌُ٘ٞٞع٤ب اكاهح اُوٚب٣ب اثزلاء ٖٓ ٙٝغ أُوبٍ ثٖ٘لٝم
أُؾٌٔخ اُ ٠ؿب٣خ ر٘ل٤ن اُؾٌْ٤ٍٝ .لفَ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ك ٢ثلا٣خ ٍ٘خ ٣ٝ .2008زْ رغو٣جٚ
ؽبُ٤ب ثبُٔؾٌٔخ االثزلائ٤خ ثزٔبهح.
 ٓٞإِخ ثوٗبٓظ رَ َ٤ٜاُُٞٞط اُ ٠أُؾبًْ اُن ١أؽلس ٓواًي االٍزوجبٍٝاإلهّبك ٝاُزٞع٤ٍٝ ٚ٤زؾون اُزؼٔ ْ٤فالٍ ٍ٘ز2009-2007 ٢؛
 ثلأ اُْوٝع ك ٢ر٘ل٤ن ٓقط ٜرَ َ٤ٜاُ ٍٕٞٞاُ ٠أُؼِٓٞخ اُوبٗ٤ٗٞخٝاُوٚبئ٤خ ك ٢اٛبه ثوٗبٓظ " ٞٛٝ ."ADALA-MAROCثٞاثخ هبٗ٤ٗٞخ رؾز ١ٞك٢
ٓوؽِخ أ ٠ُٝػِٕ 50000 ٠لؾخ رْ اٗغبىٛب رزٕٖٞٗ ٖٔٚب هبٗ٤ٗٞخ ٝاعزٜبكاد
هٚبئ٤خ ٝكهاٍبد ٝروبه٣و ٝكٝه٣بدٍٝ .زٌٛ ٕٞن ٙاُجٞاثخ اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاُوٚبئ٤خ ػٔ٤ٓٞخ
ٝثبُٔغبٕ ػِٕ ٠ؼ٤ل األٗزوٗ٤ذ.
 ٤ٍٝزْ اُْوٝع ك ٢ر٘ل٤ن ثوٗبٓظ اُزلث٤و أُ٘لٓظ ُِٔ٤ياٗ٤خ أُج٘٤خ ػِ٠األٛلاف أَُطوح ُٔٚبٕ اُْلبك٤خ ٝاُٚجٝ ٜاَُوػخ.
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 رؾٞٓ ٖ٤٤هغ اُٞىاهح ػِ ٠االٗزوٗ٤ذٝ ،رؼٔٓ ْ٤واًي اإلهّبك ٝاُزٞع ٚ٤ثٌَأُؾبًْ اُزغبه٣خ ٝثؼ٘ أُؾبًْ األفوٝ ،ٟاػلاك آالف أُط٣ٞبد ؽ ٍٞأُؾبًْ
اُزغبه٣خ ٝاُوٚبء األٍوٝ ،١أهوآ ٓٚـٛٞخ ؽ ٍٞاالعزٜبك اُوٚبئُِٔ ٢ؾبًْ
اُزغبه٣خ.
 -اػلاك ٓغٔٞػخ ٖٓ اُلالئَْٗ ،و أُؼِٓٞخ اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاُوٚبئ٤خ (ْٗو
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ًزبثب كٞٓ ٢ا٤ٙغ هبٗ٤ٗٞخ ،رٞى٣غ آالف أُواعغ اُوبٗ٤ٗٞخ ػِ ٠أُؾبًْ) ؛
 االٗقوا ٛك ٢أُْوٝع اُؾٌ e-administration ٢ٓٞػٖ ٛو٣ن ثوٗبٓظٗ e-justiceبُذ كٝ ٚ٤ىاهح اُؼلٍ اُغبئيح األ" ٠ُٝآز٤بى" ٓ٘بٕلخ ٓغ اُٖ٘لٝم
أُُِٚ ٢٘ٛٞبٕ االعزٔبػ٢؛
 اٛالم فلٓبد ػِ ٠اُق services en ligne ٜك ٢اٛبه ثوٗبٓظ e-services؛
 اػلاك ثوٗبٓظ ٓؼِٓٞبرُ ٢زَ٤٤و ًزبثخ اُٚج ٜك ٢أُئٍَبد اَُغ٘٤خٝ .هلرْ اُؼَٔ ثٜنا اُجوٗبٓظ ػٍِ ٠ج َ٤اُزغوثخ ػِ ٠إٔ ٣ؼْٔ ثبَُ٘جخ ٌَُ أُئٍَبد
اَُغ٘٤خ؛
ٙٝغ ثوٗبٓظ ُٔؼبُغخ اُزجِ٤ـبد ٝاُز٘ل٤ناد ك ٢ػلح ٓؾبًْ.
ربَُب  -دػى بزايج انخحذَذ ػٍ طزَك انخؼبوٌ انذونٍ:
ك ٢اٛبه أُوبهثخ اُغل٣لح ُِزؼب ٕٝاُل ،٢ُٝرْ رٞظ٤ق آُ٤بد اُزؼب ٕٝاُل٢ُٝ
ُلػْ ر٘ل٤ن ػِٔ٤خ اُزؾل٣ش ،الٍٔ٤ب ثوآظ اُزؼبٓ ٕٝغ ًَ ٖٓ اًُٞبُخ األٓو٤ٌ٣خ ُِز٘ٔ٤خ
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اُل٤ُٝخ ( ٕٞ٤ِٓ 3,2كٝاله) ٝاالرؾبك األٝهٝث ٢ك ٢اٛبه ْٓوٝع "ٓ٤لا" ( ٕٞ٤ِٓ 34
أٝهٝ )ٝر٘ل٤ن ْٓوٝع اُزؼبٓ ٕٝغ اٍجبٗ٤ب ( ٕٞ٤ِٓ 3,5أٝه.)ٝ
ٝػِٕ ٠ؼ٤ل آفو ٝك٤ٓ ٢لإ رؾل٣ش اإلكاهح اُوٚبئ٤خ٣ ،زْ ؽبُ٤ب ر٘ل٤ن ثوآظ
رزؼِن ثٔب :٢ِ٣
 اكفبٍ اٍُٞبئَ اُجلِ٣خ ُؾَ أُ٘بىػبد (ك ٢اٛبه اُزؼبٓ ٕٝغ ثو٣طبٗ٤ب)؛
 كػْ أهَبّ هٚبء األٍوح ٝرؾل٣ضٜب (ك ٢اٛبه ثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح اإلٗٔبئ)٢؛
 رؾل٣ش أُؾبًْ ثبُٔـوة (ثوٗبٓظ "ػلٍ" ك ٢اٛبه اُزؼبٓ ٕٝغ اٍجبٗ٤ب)؛
 اٍُٞبٛخ – ًؾَ ُِٔ٘بىػبد  -ك٤ٓ ٢لإ األػٔبٍ (ك ٢اٛبه اُزؼبٓ ٕٝغ اُج٘ي
اُل.)٢ُٝ
 رؾل٣ش اكاهح اَُغ( ٕٞك ٢اٛبه اُزؼبٓ ٕٝغ ثو٣طبٗ٤ب).
ربنزب  -ححذَذ انهُبكم اإلدارَت:
كٍ ٢ج َ٤رلؼ َ٤كٝه اإلكاهح أُوًي٣خ ك٤ٓ ٢لإ اإلكاهح اُوٚبئ٤خٝ ،رٞك٤و
اٍُٞبئَ اٌُلِ٤خ ثزٌٔ ٖ٤اُغٜبى اُوٚبئ ٖٓ ٢اُو٤بّ ثلٝه ٙأُطِٞة ،أؽلصذ ٓل٣و٣خ
ُِزغ٤ٜي ٝأُٔزٌِبد ُز٤َ٤و ٍجَ ر٤ٍٞغ اُوٕ٤ل اُؼوبهُِٞ ١ىاهح ٝرؾل٣ضًٝ ٚنا رغ٤ٜي
أُٖبُؼ اإلكاه٣خ ٝأُؾبًْ ثٔب رؾزبعٓ ٖٓ ٚؼلاد ٝأكٝاد رَزغ٤ت ُٔزطِجبد
رٖو٣ق اُوٚب٣بًٔ،ب أؽلصذ ٓل٣و٣خ ُِٔ٤ياٗ٤خ ٝأُواهجخ ثٜلف روّ٤ل اُ٘لوبدٝ ،رْ
ر٤ٍٞغ ٕالؽ٤بد أُل٣و٣بد اُلوػ٤خ ك ٢اٛبه اُزلث٤و اُالٓزٔوًيٙٝٝ .ؼذ اُٞىاهح
ٓئفوا ْٓوٝػب عل٣لا ُِز٘ظ ْ٤اُُٞ ٢ٌِ٤ٜىاهح اُؼلٍ ،رؾلس ثٔٞعجٓ ٚل٣و٣خ عل٣لح
ٓ ٢ٛل٣و٣خ اُؾوٞم األٍبٍ٤خ.
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ٝك ٢اٛبه اُالٓوًي٣خ ،رْ رل ٘٣ٞاالػزٔبكاد أُقٖٖخ إلكاهح اَُغ،ٕٞ
ٝرل٣ٞذ رـن٣خ اَُغ٘بء ك ٢اٛبه ػوٞك (ػوٞك ٓجوٓخ ثبَُ٘جخ َُِغٖ أُوًي١
ثبُو٘٤طوح ٝاَُغٖ أُؾِ ٢ثبُو٘٤طوح)ٝ .ر ْٜػِٔ٤خ رل ٘٣ٞاالػزٔبكاد أُغٌِ األػِ٠
ًنُي.
 ٖٓٝعٜخ أفوٟ؛ ٝػِٕ ٠ؼ٤ل ٓواعؼخ اُقو٣طخ اُوٚبئ٤خ ٌُِِٔٔخ ،ثٌَْ
ٓؼوِٖٝ ،اػبكح اٗزْبه اُوٚبح ٝأُٞظل ٖ٤ػِ ٠أٌٍ ٓٞٙٞػ٤خ ،كول رٔذٝ ،ثٌَ كهخ
ٝػ٘ب٣خ ،ػِٔ٤خ ٛبٓخ رزؼِن ثزٞؽ٤ل أُؾبًْ االثزلائ٤خ ثبُلاه اُجٚ٤بء كٓ ٢ؾٌٔخ ٝاؽلح،
هٖل أُالءٓخ ٓغ اُز٘ظ ْ٤اإلكاهٝ ،١رالك ٢رجل٣ل اُغٜٞك ٛٝله أُٞاهك اُجْو٣خ
ٝأُبك٣خًٔ .ب رْ ر٤ٍٞغ ٓغبٍ اُقو٣طخ اُوٚبئ٤خ ،ثبٗطالم اُؼَٔ ثبُٔؾٌٔخ االثزلائ٤خ
ثزٔبهحٝ ،اؽلاس ٓؾٌٔز ٢اٍزئ٘بف اكاه٣ز ٖ٤ثٌَ ٖٓ اُوثبٓٝ ٛوآًِٝ ،ؾٌٔزٖ٤
اثزلائ٤ز ٖ٤ثٌَ ٖٓ ٓل٘٣ز ٢إِٔ٤خ ٝأث ٢اُغؼل ٝمُي ثبُ٘ظو اُ ٠اُْ٘ب ٛاُوٚبئ٢
أُِؾٞظ اُنً ١بٕ ٣ؼوكٜٔب ٓوًيا اُوب ٢ٙأُو ْ٤ثبُٔل٘٣ز ٖ٤أُنًٞهرٝ.ٖ٤ثبُٔوبثَ كول
رْ روِ ٔ٤ػلك ٓؾبًْ اُغٔبػبد اُٝ 411 ٠مُي ك ٢أكن ثوٗبٓظ ٝىاهح اُؼلٍ أُزؼِن
ثوٚبء اُووة.
ًٔب رْ اؽلاس أهَبّ هٚبء األٍوح ك ٢عٔ٤غ أُؾبًْ االثزلائ٤خ (ٓغ رؼ167 ٖ٤٤
هب٤ٙب ُألٍوح ٌِٓلب ثبُيٝاط  161 ٝهب٤ٙب ٌِٓلب ثْئ ٕٝاُوبٕوٝ ،)ٖ٣أؽلصذ ٓلآٝخ
 ٢ٓٞ٣اَُجذ ٝاألؽل ثٔوواد أهَبّ هٚبء األٍوح هٖل االٍزغبثخ الٗزظبهاد
أُٞاٝ .ٖ٤٘ٛرْ اكفبٍ اُزؼل٣الد اُالىٓخ ػِ ٠هبٗ ٕٞاُز٘ظ ْ٤اُوٚبئُٞٔ ٢اًجخ ٕلٝه
ٓلٗٝخ األٍوحًٔ.ب ػ ٖ٤اُوٚبح أُِؾو ٕٞثَلبهاد ٝهِٖ٘٤بد أٌُِٔخ ثَذ كٍٝ
أٝهٝث٤خ.
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ٝكٔ٤ب ٣زؼِن ثزؾل٣ش ٛوم اُزٞظ٤ق ٝػوِ٘زٜب ،كول رْ – ك ٢اٛبه أَُبٔٛخ ك٢
ٓغٜٞك اُزْـ - َ٤اُزوً٤ي ػِ ٠اُزٞظ٤لبد اُز ٢رِج ٢ؽبع٤بد اُٞىاهح ٖٓ اٌُلبءاد ك٢
أُغبالد اُزو٘٤خ ٓٝغبالد اُزلث٤و (رٞظ٤ق ٞٓ 690ظلب ك 400 ،2003 ٢ك2004 ٢
 248ٝكٓ .)2005 ٢غ االٛزٔبّ ثبُوكغ ٖٓ َٓز ٟٞاُزؤ٤ٛو أُزٝ ٍٜٞاُؼبُ ٢ك٢
أُغبٍ اإلكاهٝ ١اُزو٘ٝ ٢أُؼِٓٞبر.٢
رابؼب  -ححذَذ انبُُت انخحخُت نهًحبكى:
ثنُذ ٝىاهح اُؼلٍ ٓغٜٞكاد ًجوُ ٟزؼي٣ي ٝرؾل٣ش اُج٘٤خ اُزؾز٤خ ُِٔؾبًْ
ٝرٞك٤و ٓوواد ٓالئٔخ ُٜبٝ .هل ػِٔذ اُٞىاهح ثبُٔٞاىاح ٓغ مُي ػِ ٠رقل ٘٤اُؼتء
أُبُ ٢اُ٘بعْ ػٖ اٍزئغبه ثؼ٘ ٓوواد أُؾبًْ اُن َٖ٣ ١اُ٠

 ٕٞ٤ِٓ 27كهْٛ

ؽ٤ش اٗقل٘ ٛنا أُجِؾ ٓغ ٍ٘خ  2007آُ ٠ب ٣ووة ٖٓ ٓ 5ال ٖ٤٣كهٗ ْٛز٤غخ كَـ
ػلح ػوٞك ًواء٤ٍٝ .زْ رقلٛ ٘٤نا أُجِؾ آَُ ٠ز ٟٞأكٗٓ ٠غ ٜٗب٣خ ٛن ٙاَُ٘خ ثلَٚ
كَـ ػول ًواء ٓوو أُؾٌٔخ اُزغبه٣خ ثؤًبك٣و ،ثؾ٤ش ُٖ ٣زجو ٖٓ ٠ػوٞك ًواء ٓوواد
أُؾبًْ ٍ ٟٞاُؼوٞك أُزؼِوخ ثٌَ ٖٓ ٓووٓ ١ؾٌٔخ االٍزئ٘بف اُزغبه٣خ ٝأُؾٌٔخ
اُزغبه٣خ ثٔواًِ.
ٝهل ٍغِذ اُلزوح أُٔزلح ٖٓ  2007 – 2003رؾو٤ن أُ٘غياد اُزبُ٤خ:
بُبء انًحبكى انجذَذة:
ث٘بء ٓ 7ؾبًْ اٍزئ٘بف؛
ث٘بء ٓ 19ؾٌٔخ اثزلائ٤خ؛
ث٘بء ٓ 11ووا ُٔواًي اُوٚبح أُوٖ٤ٔ٤؛
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ث٘بء  8أهَبّ ُوٚبء األٍوح؛
ث٘بء ٓؾٌٔز ٢اٍزئ٘بف رغبه٣خ؛
ث٘بء ٓ 4ؾبًْ رغبه٣خ؛
ث٘بء ٓ 5واًي ُِؾلع اُغ١ٜٞ؛
اؽلاس ّجبث٤ي االٍزوجبٍ ك ٢عَ ٓؾبًْ أٌُِٔخ.
رٍٞؼخ ٓوو اإلكاهح أُوًي٣خ.
حهُئت وحىسُغ انًحبكى:
ٓ 5ؾبًْ اٍزئ٘بف؛
ٓ 23ؾٌٔخ اثزلائ٤خ؛
ٓ 18وًي ُِوبٓ ٢ٙوْ٤؛
ٓ 2ؾٌٔز ٢اٍزئ٘بف اكاه٣زٖ؛
ٓ 5ؾبًْ اكاه٣خ؛
ٓ 4ؾبًْ رغبه٣خ؛
ٛنا ثبإلٙبكخ اُ ٠ر٤ٜئ اُؼل٣ل ٖٓ أهَبّ هٚبء األٍوحٝ ،رٞؽ٤ل ٓؾبًْ اُلاه
اُجٚ٤بء اٌُجوٝ ،ٟاؽلاس اُوَْ اُغ٘ؾ ٢االٍزئ٘بك ٢ثبثزلائ٤خ ٍالًٔ ،ب ٍ٤زْ إالػ
ٓوًي أُؾلٞظبد ثَال اُنٓ َْٔ٤ٍ ١وًي اُؾلع ثبُلائوح اُوٚبئ٤خ اُوثبٍ -ٛال.
انخجهُش:
ثِـذ رٌبُ٤ق اُزغ٤ٜي فالٍ اُلزوح

 2007 – 2003ؽٞاُ ٕٞ٤ِٓ 280 ٢كهْٛ

ٍٞاء ػَِٓ ٠ز ٟٞأُ٤ياٗ٤خ اُؼبٓخ أ ٝاُؾَبة اُقبٓ ٢ٛٝ .رزؼِن ثٔب :٢ِ٣
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 رغ٤ٜي ٓؾبًْ أٌُِٔخ ٜٓ٘ب اُؼبك٣خ ٝأُزقٖٖخ ( ٌٓبرت ػٖو٣خ ٓالئٔخُِؼَٔ ثبُٔؾبًْ ،آالد اُطجغ ،آالد اُزٖ٣ٞو ،اُقياٗبد ،آالد اُلبًٌ .)...
 ًٔب هبٓذ اُٞىاهح ثبهز٘بء ؽٞاُ 4000 ٢ؽبٍٞة ٞٓٝىع ٛ 2000 ٝبثؼخ (ٜٓ٘ب اُطبثؼبد اُْقٖ٤خ ٝاُطبثؼبد اُز ٢رؼَٔ ثبُْجٌخ أُؼِٓٞبر٤خ) ٝىػذ ػِ٠
ٓؼظْ أُؾبًْ ُٔٚبٕ ؽلع أُؼِٓٞبد ٖٓ عٜخ ٝاُلهخ ٝاَُوػخ كٛ ٢جغ األؽٌبّ ٖٓ
عٜخ أفو.ٟ
 اهز٘بء  ٖٓ 106اُْجبث٤ي األرٓٞبر٤ٌ٤خ ُإلهّبكاد ُإلفجبه ٝاٍزوجبٍ أُزوبٖ٤ٙٝرٌٔ ٖٓ ْٜ٘٤اإلٛالع ػَِٓ ٠به ِٓلبر ْٜثَُٜٞخ ٓغ اُؼِْ أٗ٤ٍ ٚزْ رؼٔٛ ْ٤ن ٙا٥الد
ػِ ٠ثبهٓ ٢ؾبًْ أٌُِٔخ.
 أٓب كٔ٤ب ٣قٔ ؽظ٤وح اَُ٤بهاد كول رْ اهز٘بء ٤ٍ 184بهح ٍ٤بؽ٤خ ٤ٍ 11 ٝبهحٓ٘لؼ٤خ ُزَ َ٤ٜر٘والد اَُبكح أَُئ ( ٖ٤ُٝاُوإٍبء ٝاًُٞالء ) ُِو٤بّ ثؼِٔ٤خ اُزلزِ٤
ًٝنا ر٘والد اَُبكح اُوٚبح ٖٓ أعَ اُغَِبد اُز٘وِ٤خ كافَ كائور ْٜاُوٚبئ٤خًٔ .ب رْ
كػْ ػِٔ٤خ اُز٘ل٤ن اُيعو ١ؽ٤ش رْ اهز٘بء  890كهاعخ ٗبه٣خ ٝىػذ ػِ ٠أػٞإ اُزل٘٤ل
اُيعوُ ١زَٜٓ َ٤ٜبٓ ْٜك ٢أؽَٖ اُظوٝفٝ .كٗ ٢لٌ اَُ٤بم ٍ٤زْ اٍزجلاٍ
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ٍ٤بهح ٓ٘لؼ٤خ هلٔ٣خ ثؤفو ٟعل٣لح ُغٔ٤غ ٓؾبًْ أٌُِٔخ.
 ُٝزؼي٣ي األٖٓ ثبُج٘ب٣بد اُزبثؼخ ُٞىاهح اُؼلٍ ٝأُؾبًْ كول ّوػذ اُٞىاهح ك٢اهز٘بء أكٝاد ٝآالد أُواهجخ ُألٖٓ ( أثٞاة اٌُ٤زو٤ٗٝخً ،بٓ٤واد أُواهجخ.)...
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انفزع انثانث
مىجشاث في ميذان انتخهيك ودعم انشفافيت

ُول رْ اُؾوٓ ػِ ٠ه٤بّ أُغٌِ األػُِِ ٠وٚبء ثلٝه ٛبّ كٓ ٢غبٍ
اُزقِ٤ن .ام رْ اػزٔبك ٓؼب٤٣و ٓٞٙٞػ٤خ ّٝلبكخ ك ٢رلث٤و ِٓلبد اُوٚبحٛ .نا ٓغ اٗزظبّ
ػول كٝهاد أُغٌِ األػُِِ ٠وٚبء (رْ هكغ ػلح ٓوزوؽبد ُٖبؽت اُغالُخ
ثقٖ 1084 ٓٞؽبُخ ٖٓ ٓ 1372ؼوٙٝخ ػِ ٠أُغٌِ كٍ٘ ٢خ .)2006
ٝهل إٔله أُغٌِ األػُِِ ٠وٚبء فالٍ ٍ٘ٞاد

 2007-2003ػلح

ػوٞثبد رؤك٣ج٤خ ك ٢ؽن  70هب٤ٙب ٖٓ إَٔ ٓ 93ؾبال ػِ ٠أُغٌِٝ .رواٝؽذ
اُؼوٞثبد ٓب ث ٖ٤اإلٗناه أ ٝاُزٞث٤ـ ٝاُؼيٍ.
ٝاُ ٠عبٗت اُلٝه اُٜبّ ُِٔغٌِ األػُِِ ٠وٚبء ك٤ٓ ٢لإ اُزقِ٤ن ،كول رْ
رلؼ َ٤اُزلزٍٞ ،ِ٤اء اُزلز ِ٤أُوًي ١أ ٝاُزلز ِ٤اُزََِِٝ ،٢مُي ثبَُ٘جخ ُِٔؾبًْ
ٝأُٖبُؼ اإلكاه٣خ ٕ٘ٝبك٣ن أُؾبًْ.
ؽ٤ش رْ ٓ٘ن ٍ٘خ  2003رلزٓ 110 ِ٤ؾٌٔخ رزٞىع ثٓ ٖ٤ؾبًْ اثزلائ٤خ
ٓٝؾبًْ اٍزئ٘بف ٓٝؾبًْ اكاه٣خ ٓٝؾبًْ رغبه٣خ ٓٝؾبًْ اٍزئ٘بف رغبه٣خٝ .رٔذ
ثوٓغخ رلزٓ 33 ِ٤ؾٌٔخ فالٍ اَُزخ أّٜو األٛ ٖٓ ٠ُٝن ٙاَُ٘خ.
ٝثبَُ٘جخ ُِزلز ِ٤اُؼبّ اُزََِِ ٢رْ رلزٓ 72 ِ٤ؾٌٔخ فالٍ ٍ٘ز2004- ٢
. 2003
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ٝكٔ٤ب ٣زؼِن ثبُزلز ِ٤اُقبٓ ،رْ رَغ 1202 َ٤ؽبُخ أٗغيد ثْؤٜٗب أثؾبس
ٝروبه٣وٝ ،هل أؽٓ َ٤غٔٞػخ ٖٓ اُوٚبح اُ ٠أُغٌِ األػِ ٠ث٘بء ػِ ٠اُزوبه٣و
أُنًٞهحٛ .نا كٚال ػٖ ٓؼبُغخ أُلزْ٤خ اُؼبٓخ ٌُِْب٣بد أُٞعٜخ ٙل اُوٚبح
ٝأُٞظل.ٖ٤
ٝهل رْ رط٣ٞو ٜٓبّ اُزلز ،ِ٤ثبػزجبه ٙأكاح روٝ ْ٤٤رؤ٤ٛو .كٚال ػٖ ا٣الء
األ٤ٔٛخ اُجبُـخ ٌُْب٣بد أُٞاٝ ٖ٤٘ٛرظِٔبر ْٜثٔب ك ٢مُي ٓب  ْٜ٣أُـبهثخ أُوٖ٤ٔ٤
ثبُقبهط ،ؽ٤ش أؽلصذ ُغ٘خ ٓوًي٣خ فبٕخ ُٝغبٕ ع٣ٜٞخ ػِٕ ٠ؼ٤ل أُؾبًْ،
ُٔؼبُغخ ٌّب٣بد عبُ٤ز٘ب أُؤ٤خ ثبُقبهط ،ال ٍٔ٤ب فالٍ كزوح هٚبء ػطِز ْٜاَُ٘٣ٞخ
ثبُٔـوة.
ٝثبَُ٘جخ ُززجغ ٓٝواهجخ أُٖبُؼ اإلكاه٣خ ٕ٘ٝبك٣ن أُؾبًْ ،كول رْ رلؼَ٤
أُواهجخ ػِٕ٘ ٠بك٣ن ٓقزِق أُؾبًْ ثبٌُِٔٔخٝ ،رْ ر٘ظٜٓ ْ٤بّ ُٔواهجخ ٌٓبرت
اُؾَبثبد ٕ٘ٝبك٣ن أُؾبًْ (ٓوًي ١اُوب ٢ٙأُو ْ٤ثَٞم اَُجذ أٝالك ٗٔخ ٝى٢ٓٝ
ٝأُؾٌٔخ االثزلائ٤خ ثبُوثبٝ ٛأُؾٌٔخ االثزلائ٤خ ثزٔبهح ٝأُؾٌٔخ االثزلائ٤خ ثَ٤ل١
هبٍْ ٝأُؾٌٔخ االثزلائ٤خ ثَ٤لٔ٤ٍِ ١بٕ ٓٝؾٌٔخ االٍزئ٘بف ثلبً ٝأُؾٌٔخ االثزلائ٤خ
ثوٖجخ ربكُخ ٝأُؾٌٔخ االثزلائ٤خ ثؤث ٢اُغؼل ٝأُؾٌٔخ االثزلائ٤خ ثآٍلٍ٘( ٢خ .)2006
ٗٝز٤غخ ُؼِٔ٤بد ٓواهجخ ٕ٘بك٣ن أُؾبًْ ٝرلزْٜ٤ب كول رْ ارقبم اإلعواءاد اُزؤك٣ج٤خ
اُالىٓخ ٙل أُقِ ٖ٤ثبكاهح اُٖ٘بك٣ن أُنًٞهح.
ٝثبَُ٘جخ ُِزقِ٤ن ػَِٓ ٠ز ٟٞأُٞظل ،ٖ٤كول رْ فالٍ اُلزوح رؤك٣ت 101
ٓٞظلبٝ ،رواٝؽذ اُؼوٞثخ ٓب ث ٖ٤اُز٘جٝ ٚ٤اإلهٖبءًٔ ،ب ٕلهد ػوٞثبد رؤك٣ج٤خ ك٢
ؽن ٞٓ 257ظلب ٖٓ اكاهح اَُغ ٕٞفالٍ ٍ٘ز. 2004-2003 ٢
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ٝك ٢اٛبه اُ٘ظوح اُزٌبِٓ٤خ ُزقِ٤ن اُوطبع ثٌَ ٌٓٗٞبر ،ٚرْ رَغَ٤

ػلح ٓزبثؼبد ىعو٣خ ٝرؤك٣ج٤خ ػِٕ ٠ؼ٤ل أُ ٖٜاُوٚبئ٤خ ،كقالٍ اُلزوح
 ،2004-2005رْ رَغ 275 َ٤ؽبُخ ثبَُ٘جخ ُِؼل 319 ٝ ،ٍٝؽبُخ ثبَُ٘جخ ُِٔؾبٓ،ٖ٤
 48ٝؽبُخ ثبَُ٘جخ ُٜٔ٘خ اُزٞص٤ن 219 ٝ ،ثبَُ٘جخ ُِقجواء 22ٝ ،ؽبُخ ثبَُ٘جخ ُِزواعٔخ،
 16ٝؽبُخ ثبَُ٘جخ ُٜٔ٘خ اَُ٘بفخ.


ٝك ٢اٛبه رقِ٤ن أُ ٖٜاُوٚبئ٤خ ،رْ اػلاك ْٓوٝع ُٔواعؼخ

اُوبٗ ٕٞأُ٘ظْ ُٜٔ٘خ أُؾبٓبحٝ ،اػلاك ْٓوٝع هبٗ٣ ٕٞزؼِن ثبُْوًبد أُلٗ٤خ أُ٤ٜ٘خ
ُِٔؾبٓٝ ،ٖ٤اػلاك ْٓوٝع ٓوٍُ ّٞزطج٤ن اُوبٗ ٕٞأُ٘ظْ ُٜٔ٘خ أُل ٗٞاُوٚبئ،٢
ٓٝواعؼخ اإلٛبه اُوبٗ ٢ٗٞأُ٘ظْ ُقطخ اُؼلاُخ ٝأُل ٖ٤ٙٞاُوٚبئٝ ٖ٤٤أُٞصو،ٖ٤
ٝاػلاك ْٓوٝع ٓوٍ ّٞرطج٤وُِ ٢وبٗ 16-03 ٕٞأُ٘ظْ ُقطخ اُؼلاُخٛ .نا كٚال ػٖ
رلؼ َ٤رزجغ أُ ٖٜاُوبٗ٤ٗٞخ َٓٝبػل ١اُوٚبء (رِوٓٝ ٢ؼبُغخ اٌُْب٣بد ،ر٘ظْ٤
االٓزؾبٗبد ٝأُجبه٣بد ،اُزؼ٘٤٤بد ٝاالٗزوبالد.)...
حؼشَش انخخهُك ػٍ طزَك انخحفُش:
ُول ثنُذ ٝىاهح اُؼلٍ ٓغٜٞكاد ًجو ٟفالٍ اُضالس اَُ٘ٞاد األف٤وح ٖٓ
أعَ ر٤ٍٞغ ٓغبٍ اُزوه٤خ ثبَُ٘جخ ُِوٚبح ٝأُٞظلٝ ٖ٤رؾَٙٝ ٖ٤ؼ٤ز.ْٜ


روه٤خ  233هب٤ٙب اُ ٠اُلهعخ االٍزض٘بئ٤خ 584 ٝ ،هب٤ٙب اُ ٠اُلهعخ

األ 550ٝ ،٠ُٝهب٤ٙب اُ ٠اُلهعخ اُضبٗ٤خٝ .رٌِ٤ق  27هب٤ٙب ثٜٔبّ أػِ.٠


ثبَُ٘جخ ُِٔٞظل ٖ٤رٔذ روه٤خ ٞٓ 11791ظلب فالٍ ٍ٘ز2003- ٢

ٝ . 2004ثبَُ٘جخ ُٔٞظل ٢اكاهح اَُغ ٕٞرٔذ روه٤خ ٞٓ 528ظلب.
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 ٖٔٙ ٖٓٝاعواءاد اُزؾل٤ي ًنُي ،كزؼ أُغبٍ ُز ٢ُٞأَُئ٤ُٝبد ٖٓ هجَ
اُؼ٘بٕو اٌُلؤح ٝاُْبثخٝ ،رؼ٤ٍ ٖ٤٤لاد ك٘ٓ ٢بٕت أَُئ٤ُٝخ ػٖ أُؾبًْ ًٝنا ًزبثخ
اُٚج.ٜ


رؾَ ٖ٤اُٙٞؼ٤خ أُبك٣خ ُِؼبِٓ ٖ٤ثبُوطبع ًٝنا ٓٞظل ٢اكاهح

اَُغ ،ٕٞؽ٤ش رٔذ ٓواعؼخ أعٞه هٚبح اُلهعخ اُضبُضخ ٝأُِؾو ٖ٤اُوٚبئ.ٖ٤٤
ٝؽلكد ٓجبُؾ ّٜو٣خ ُِزؼٚ٣ٞبد ػٖ اُزلهط اإلكاهٝ ١ػٖ اُزٞص٤ن ٝػٖ اُزؤ٤ٛو،
كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُٔٞظلٝ ،ٖ٤هَُْ أكاإٛب ػٍِٞ٘ ٠اد

ٝ . 2005ٝ 2004ٝ 2003كٚال

ػٖ مُي أػلد ْٓبه٣غ هٞاٗ ٖ٤رزؼِن ثبُ٘ظبّ األٍبٍُِ ٢وٚبحٗٝ ،ظبّ أُِؾوٖ٤
اُوٚبئٝ ،ٖ٤٤اُوبٗ ٕٞاألٍبٍُٞٔ ٢ظل ٢اُؼلٍٝ .هل رٛ ٖٔٚنا أُْوٝع األف٤و
اؽلاس رؼٚ٣ٞبد فبٕخ ُلبئلح ٓٞظل ٢أُؾبًْ.


ٓ٘ؼ رؼٚ٣ٞبد ُِٔٞظل ٖ٤اُؼبِٓ ٖ٤كٌٓ ٢برت اُزجِ٤ؾ ٝاُز٘ل٤ن اُغ٘بئ٢

ثوٍْ ٍ٘خ َٓ 4340( 2005زل٤لا).


كػْ اُْلبك٤خ كٓ ٢ؼبُغخ هٚب٣ب اُؼبِٓ ٖ٤ك ٢اُوطبع ،ثبػزٔبك اإلػالٕ

ػٖ األٓبًٖ أُلزٞؽخ الٗزوبٍ اُوٚبحٝ ،اإلػالٕ ػٖ ٓ٘بٕت أَُئ٤ُٝخ اُْبؿوح
ثبَُ٘جخ ٌُزبثخ اُٚجٝ ،ٜرٌٔ ٖ٤أُٞظل ٖٓ ٖ٤االٍزْبهح أُؼِٓٞبر٤خ ُِٔلبرْٜ
ٙٝٝؼ٤بر ْٜاإلكاه٣خ ثٞاٍطخ االٗزوٗ٤ذ.
 االٛزٔبّ ثبُغٞاٗت االعزٔبػ٤خ ُِؼبِٓ ٖ٤ك ٢اُوطبعٝ ،رؾَ ٖ٤اُقلٓبداالعزٔبػ٤خ أُولٓخ ُِوٚبح ٝأُٞظل ،ٖ٤ؽ٤ش رْ اثواّ ارلبه٤بد ٓغ ػلح
ٓئٍَبد ثٌ٘٤خ ُزَُٞٝ َ٤ٜع٤ٌُِٔ ْٜخ اٌَُٖ ثووَ٤ٓ ٗٝوحًٔ ،ب
أُثوٓذ ارلبه٤بد ٓغ ّوًبد اُزؤُٓ ٖ٤زٞك٤و اُزؤٓ ٖ٤اُٖؾٝ ٢رؤٖٓ٤
اُزوبػلًٔ .ب رْ اػلاك اُ٘ٔ أُزؼِن ثبُٔئٍَخ أُؾٔل٣خ ُألػٔبٍ
االعزٔبػ٤خ ُٔٞظل ٢اُؼلٍ.
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ونهًسبهًت فٍ حخهُك انحُبة انؼبيت ٝمُي ٖٓ فالٍ ٓؼبُغخ أُؾبًْ ُؼلك
ٛبّ ٖٓ أُِلبد:


كجبَُ٘جخ ُوٚب٣ب اُوّٞح ٝاُلَبك أُبُ ٢ثِؾ ػلك اُوٚب٣ب أَُغِخ 40

ه٤ٚخٓ 15 ،ؾبُخ ػِ ٠هٚبء اُزؾو٤ن ٝإٔ ػلك اُوٚب٣ب اُزٕ ٢لهد كٜ٤ب أؽٌبّ ٜٗبئ٤خ
ثِؾ . 40


ٝثبَُ٘جخ ُوٚب٣ب اُوّٞح أُؾبُخ ػِ ٠أُؾبًْ االثزلائ٤خ ٓب ثٍ٘ ٖ٤خ

 2006ٝ 2003كول ثِـذ ٝ 18112إٔلهد أُؾبًْ أُنًٞهح  18616ؽٌٔبُْٝ .
ٛ ٌٖ٣نا اُؼلك ٣زؼلٍ٘ ٟخ  5043( 2001ه٤ٚخ).


ًٔب ػُٞغذ اٌُض٤و ٖٓ هٚب٣ب االفزٖبٓ االٍزض٘بئُِٔ ٢ؾبًْ ،ؽ٤ش

ٕلهد فالٍ ٍ٘ٞاد ٛٝ 2005 – 2003جن ٛن ٙأَُطوح ٕلهد  7أؽٌبّ ٙل
هعبٍ اُوٚبء 36 ٝ ،ؽٌٔب ٙل هعبٍ اَُِطخٝ ،

 33ؽٌٔب ٙل ٙجب ٛاُْوٛخ

اُوٚبئ٤خ.


ٝفالٍ ٗلٌ اُلزوح كزؾذ ٓزبثؼبد ك ٢ؽن ٗ 13بئجب ثؤُبٗ٤ب ٕٝله

 11ؽٌٔب ٙل ٗٞاة ثؤُبٗٝ ،ٖ٤٤هلّ ِٛت ٝاؽل ُوكغ اُؾٖبٗخ اُجؤُبٗ٤خ ػٖ ٗبئت
ثؤُبٗٝ .٢كزؾذ ٓ 11زبثؼخ ٙل َٓزْبه ٖ٣ثؤُبٕٗٝ ٖ٤٤له  15ؽٌٔب ك ٢ؽو.ْٜ


ٗ ٖٓٝبؽ٤خ أفو ٟالثل ٖٓ اإلّبهح اُ ٠اُلٝه اُٜبّ اُن ١هبّ ثٚ

اُوٚبء كٓ ٢ؼبُغخ هٚب٣ب االٗزقبثبد .ام ػبُغذ أُؾبًْ ؽٞاٌُّ 1000 ٢ب٣خ رزؼِن
ثبالٗزقبثبد ٗٝظود كٛ 4468 ٢ؼٖ اٗزقبث ،٢ثٔ٘بٍجخ االٗزقبثبد اُزْو٣ؼ٤خ َُ٘خ
ٛ .2002نا كٚال ػٖ اػلاك ْٓ٘ٞه ْٓزوى ٓغ ٝىاهح اُلافِ٤خ ثقٖ ٓٞرزجغ رِي
اُؼِٔ٤بد االٗزقبث٤خ.
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ًٔب هبّ اُوٚبء ثلٝه كؼبٍ كٞٓ ٢اًجخ االٗزقبثبد اُزْو٣ؼ٤خ َُ٘خ

 ،2007الٍٔ٤ب كٝه اُوٚبح اُن ٖ٣روأٍٞا اُِغبٕ اإلهِ٤ٔ٤خ ُإلؽٖبءٓ .غ اإلّبهح اُ٠
كٝه اُوٚبء ك ٢رزجغ أُقبُلبد اُز ٢رْ اهرٌبثٜب فالٍ االٗزقبثبد اأُزؼِوخ ثزغل٣ل صِش
أػٚبء ٓغٌِ أَُزْبه.ٖ٣
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انفزع انزابع
مىجشاث في ميذان انزفع مه مستىي انتكىيه

٣ؼزجو اُزٌٝ ٖ٣ٞاُزٌ ٖ٣ٞأَُزٔو األكاح اُز ٢اػزٔلرٜب اُٞىاهح ُٔٞاًجخ اُزؾٞالد
ك ٢أُ٤بك ٖ٣االهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاَُ٤بٍ٤خًٝ ،نا االٗلزبػ ػِ ٠األٗظٔخ اُوبٗ٤ٗٞخ
اُؼبُٔ٤خ  ٖٓٝرْ ًبٕ ٖٓ اُالىّ اػبكح اُ٘ظو ك ٢اُوبٗ ٕٞأُزؼِن ثٔؼٜل اُزٌ ٖ٣ٞام رْ
اؽلاس :
 أُؼٜل اُؼبُُِ ٢وٚبء ثٔوز ٠ٚاُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ

1.102.240

اُٖبكه ك 25 ٢هعت  03( 1423أًزٞثو  ) 2002ثز٘ل٤ن اُوبٗ ٕٞههْ  09.01اُٖبكه
ثزطج٤و ٚأُوٍ ّٞههْ  2.03.40ثزبه٣ـ  20هعت ّ 17( 1424ز٘جو ًٔ ،)2003ب
٤ٛؤ أُؼٜل اُ٘ظبّ اُلافُِِٔ ٢ئٍَخ ٝاُ٘ظبّ األٍبٍُِٔ ٢ئهذ أُزؼِن ثَٔزقلٓ٢
أُؼٜل.
 ثٔوزٛ ٠ٚن ٙاُٖ٘ ٓٞرْ رؾٓ َ٣ٞؼٜل رٌ ٖ٣ٞاُوٚبح ٖٓ ٓغوك ٓل٣و٣خ
ربثؼخ ُإلكاهح أُوًي٣خ آُ ٠ئٍَخ ػٔ٤ٓٞخ رزٔزغ ثبُْقٖ٤خ أُلٗ٤خ ٝاالٍزوالٍ
أُبُٝ ،٢أكفِذ ك٘ٓ ٢بٛغ ٚاُزٌ٤٘٣ٞخ ٓٞاك عل٣لح ُٔٞاًجخ اإلٕالؽبد اُز ٢روٜٓٝب
اُٞىاهح.
ٝ هل رْ اكفبٍ ٓ٘بٛظ رٌ ٖ٣ٞعل٣لح ُِزٌ ٖ٣ٞاألٍبٍ ،٢ؽ٤ش رْ األفن ثـ 13
ثوٗبٓغب عل٣لا ،رز ٖٔٚثبألفٔ ٓٞا٤ٙغ ٓورجطخ ثٔ٤لإ األػٔبٍ ًوبٗ ٕٞاُْوًبد
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ٝهبٕٗ ٕٞؼٞثبد أُوبُٝخ ٝهبٗ ٕٞاَُ٤بؽخ ٝهبٗ ٕٞاُزغبهح اُل٤ُٝخ ٝاُوبٗ ٕٞاُجؾو١
ٝهبٗ ٕٞأُغٔٞػخ األٝهٝث٤خ ٝأُؾبٍجخٝ ،اكاهح أُوبٝالد ٝاُِـبد األع٘ج٤خ.
ًٔ ب ٗظٔذ ػلح ٗلٝاد رقٖٖ٤خ كٓ ٢قزِق أُ٤بكٝ ٖ٣ال ٍٔ٤ب ٓب
٣زؼِن ثوبٗ ٕٞأَُطوح اُغ٘بئ٤خ اُغل٣ل ٓٝلٗٝخ األٍوح ٝاُؼَٔ اُوٚبئٝ ٢اُجٌ٘ٝ ٢هبٕٗٞ
ٓ٘بٚٛخ اُزؼن٣ت ٓٝلٗٝخ اُْـَ ٝاألٗظٔخ اُغٔوً٤خ ٝاُؼَٔ اُوٚبئٝ ،٢اَُ٤بٍخ
اُغ٘بئ٤خ ٝاإلهٛبة ٝأٌُِ٤خ األكث٤خ ٝاُلٌو٣خ ٝاُوٚبء اإلكاهٝ .١هل اٍزلبك ثٖلخ ػبٓخ
ٖٓ اُزٌ ٖ٣ٞأَُزٔو  855هب٤ٙب ٞٓ 1240 ٝظلب ٞٓ 3951 ٝظلب.
ٝػِٕ ٠ؼ٤ل ثوآظ اُزٌ ٖ٣ٞاُزٗ ٢لنرٜب ٝىاهح اُؼلٍ ،كول رْ ر٘ظ ْ٤اُؼل٣ل ٖٓ
األ٣بّ اُلهاٍ٤خ ٝاُلٝهاد اُزٌ٤٘٣ٞخ ٝمُي ًٔب :٢ِ٣
 ك ٢اٛبه اُ٘لٝاد أُ٘ظٔخ ك ٢اٛبه اُزؼبٓ ٕٝغ كوَٗب
فالٍ  2007 – 2003رْ ر٘ل٤ن:
ٗ 86 oلٝح  ّٞ٣ٝكهاٍ ٢ثبُٔـوة؛
 oى٣بهح  205فج٤و كوَُٗ ٢زْ٘ٗ ٜ٤لٝاد ثبُٔـوة؛
 335 oى٣بهح ُوٚبح ٝأٛو اكاه٣خ هبٓذ ثي٣بهح ُلوَٗب.
ٝ ك ٢اٛبه اُزؼبٓ ٕٝغ اٍجبٗ٤ب رْ ر٘ل٤ن ٗ 16لٝح ك ٢اٛبه ثوٗبٓظ "ػلٍ"
أُزؼِن ثزؾل٣ش أُؾبًْ ثبُٔـوةٝ ،رْ اُو٤بّ ة 10ى٣بهاد اُ ٠اٍجبٗ٤بًٔ .ب رْ ر٘ظْ٤
كهُِ ًٝزٌ ٖ٣ٞك ٢اُِـخ اإلٍجبٗ٤خ ػِٕ ٠ؼ٤ل أُؾبًْ ٝاإلكاهح أُوًي٣خ.
ٝ ك ٢اٛبه ثوٗبٓظ ٓ٤لا أُزؼِن ثزؾل٣ش أُؾبًْ ثبُٔـوة رْ ر٘ل٤ن
ٗلٝح.
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ٝ ك ٢اٛبه اُزؼبٓ ٕٝغ اًُٞبُخ األٓو٤ٌ٣خ ُِز٘ٔ٤خ اُل٤ُٝخ (ثوٗبٓظ رؾَٖ٤
ٓ٘بؿ االٍزضٔبه ك ٢أُـوة) رْ ر٘ل٤ن ٗ 9لٝادٝ ،ر٘ل٤ن  3ى٣بهاد اُ ٠اُٞال٣بد أُزؾلح
األٓو٤ٌ٣خ.
ٝ ك ٢اٛبه اُزؼبٓ ٕٝغ ٓ٘ظٔخ اُجؾش ػٖ أه٤ٙخ ْٓزوًخ أُزؼِن ثبكفبٍ
اٍُٞبئَ اُجلِ٣خ ُؾَ أُ٘بىػبد اُ ٠أُـوة رْ ر٘ل٤ن ٗ 10لٝادٝ ،رْ اُو٤بّ ثي٣بهرٖ٤
اُُ٘ ٠لٕ ٝى٣بهح اُ ٠ثبه.ٌ٣
ٝ ك ٢اٛبه اُزؼبٓ ٕٝغ ٓ٘ظٔخ اُؾوٞه ٖ٤٤األٓو ABA ٖ٤٤ٌ٣رْ ٗ 11لٝح
ع٣ٜٞخ ٓٝوًي٣خٝ ،رْ اُو٤بّ ثي٣بهح اُ ٠اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ.
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انفزع انخامض
مىجشاث في إطار انمقاربت انجذيذة لنتعاون انذوني

أصبح التعاون القضائً من أهم آلٌات التعاون الدولً ،وقد أولت وزارة العدل
اهتماما كبٌرا لهذا الجانب سواء فً إطار االتفاقٌات الثنائٌة أو فً إطار التعاون مع
الكثٌر من المؤسسات الدولٌة والجهوٌة مثل البنك الدولً ،وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائً ،ومجلس وزراء العدل العرب الذي مثلت وزارة العدل المملكة المغربٌة فً
مكتبه التنفٌذي ،الذي عقد إحدى دوراته بالمملكة.
كما تم تعزٌز آلٌات التعاون القضائً الدولً عن طرٌق إحداث مناصب لقضاة
إحداث شبكة التعاون
االتصال بٌن المغرب وكل فرنسا وإسبانٌا وبلجٌكا .كما تم
القضائً الدولً ،بهدف تسهٌل تبادل المعلومات القانونٌة المتعلقة بالتعاون الدولً فً
المٌدان المدنً والمٌدان الجنائً.
وباإلضافة إلى ذلك فقد تم تبادل العدٌد من الزٌارات والوفود القضائٌة بٌن
المملكة المغربٌة والعدٌد من الدول الشقٌقة و الصدٌقة ،كما شاركت وزارة العدل فً
مختلف اجتماعات اللجن العلٌا المشتركة بٌن المغرب وعدة دول.
وقد قامت وزارة العدل خالل الفترة  2007 – 2003بإبرام مجموعة من
االتفاقٌات القضائٌة الثنائٌة وذلك وفق الجدول التالً:
انذونت
إسبانيا

االحفبلُبث و انبزوحىكىالث

حبرَخ
انخىلُغ

اتفاق للتعاون لتحدٌث إدارة القضاء بالمغرب

07-07-2005

اإلمارات العربية
المتحدة

بروتوكول التعاون القضائً بٌن المعهد العالً للقضاء
بالمملكة المغربٌة ومعهد التدرٌب والدراسات بدولة اإلمارات
العربٌة

19-09-2003

اإلمارات العربية
المتحدة

اتفاقٌة التعاون القضائً فً المسائل الجنائٌة و تسلٌم
المجرمٌن وفً المسائل المدنٌة و التجارٌة و قضاٌا األسرة

19-04-2006
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بروتوكول للتعاون فً المٌدان القضائً بٌن وزارة العدل
بالمملكة المغربٌة ووزارة العدل بمملكة البحرٌن

30-01-2006

البيرو

مذكرة تفاهم للتعاون فً المادة الجنائٌة

21-02-2006

التشاد

بروتوكول اتفاق تعاون فً المٌدان القضائً

17-05-2005

اتفاق للتعاون فً المجال القضائً

12-06-2006

السنغال

اتفاقٌة متعلقة بمساعدة األشخاص المعتقلٌن ونقل المحكوم
علٌهم

17-12-2004

السنغال

بروتوكول اتفاق تعاون فً المٌدان القضائً

17-12-2004

السنغال

اتفاق تعاون بٌن المعهد العالً للقضاء بالمغرب ومركز
التكوٌن القضائً بالسنغال

17-12-2004

البحرين

السعودية

السودان

بروتوكول التعاون فً المٌدان العدل والقضائً

08-02-2005

اتفاقٌة التعاون القضائً فً المٌدان المدنً والجنائً ونقل
المحكوم علٌهم

08-02-2005

اليمن

بروتوكول للتعاون القضائً بٌن وزارتً العدل بالبلدٌن

14-04-2004

اليمن

اتفاقٌة للتعاون القضائً فً المواد المدٌنة والتجارٌة بٌن
حكومة المملكة المغربٌة وحكومة الجمهورٌة الٌمنٌة

08-02-2006

اليمن

اتفاقٌة للتعاون القضائً فً مٌدان تسلٌم المجرمٌن

08-02-2006

اليمن

اتفاقٌة للتعاون القضائً فً المجال الجنائً

08-02-2006

اليمن

اتفاقٌة للتعاون القضائً بشأن نقل األشخاص المحكوم علٌهم

08-02-2006

السودان
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اتفاق التعاون بٌن المعهد العالً للقضاء بالمملكة المغربٌة
والمعهد العالً للقضاء بالجمهورٌة الٌمنٌة

14-04-2004

بريطانيا

بروتوكول إلدخال الوسائل البدٌلة لحل المنازعات

20-04-2004

بريطانيا

اتفاق حول التخطٌط االستراتٌجً فً تدبٌر المؤسسات
السجنٌة بتوافق مع المعاٌٌر الدولٌة لحقوق اإلنسان بٌن وزارة
العدل بالمغرب و المركز الدولً للدراسات السجنٌة

06-12-2005

بريطانيا

اتفاق حول التخطٌط

06-12-2005

بلجيكا

اتفاقٌة نقل األشخاص المحكوم علٌهم

2007-05-19

بلجيكا

البروتوكول اإلضافً التفاقٌة نقل السجناء

2007-05-19

بلجيكا

بروتوكول التعاون القضائً بٌن بلجٌكا والمغرب

19-09-2006

بلغاريا

اتفاقٌة التعاون القضائً فً مٌدان تسلٌم المجرمٌن

15-03-2005

بلغاريا

اتفاقٌة التعاون القضائً فً المٌدان الجنائً

15-03-2005

بلغاريا

بروتوكول اتفاق التعاون القضائً

15-03-2005

تركيا

بروتوكول التعاون فً المٌدان القضائً بٌن وزارةالعدل بالمملكة المغربٌة ووزارة العدل بجمهورٌة
تركٌا

23-01-2006

تونس

اتفاق تعاون قضائً بٌن المعهد العالً للقضاء
بالمملكة المغربٌة والمعهد العالً للقضاء بتونس

23-02-2004

روسيا

اتفاقٌة بشان ترحٌل األشخاص المحكومٌن بعقوباتسالبة للحرٌة

07-09-2006

اليمن
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سوريا

-اتفاقٌة بشأن التعاون القضائً فً المٌدان الجنائً

سوريا

اتفاقٌة بشأن تسلٌم المجرمٌن

سوريا

-اتفاقٌة بشأن نقل األشخاص المحكوم علٌهم

27-04-2006

غامبيا

بروتوكول للتعاون بٌن وزارة العدل بالمملكةالمغربٌة ووزارة العدل بجمهورٌة غامبٌا

20-02-2006

فرنسا

الخطة االستراتٌجٌة للتعاون مع وزارتً العدل
بالبلدٌن

09-12-2005

قطر

بروتوكول للتعاون القضائً بٌن وزارة العدل
بالمملكة المغربٌة و وزارة العدل بدولة قطر

17-03-2006

ليبيا

اتفاق التعاون فً المجال القضائً بٌن المملكة
المغربٌة والجماهٌرٌة العربٌة الشعبٌة االشتراكٌة
العظمى

02-12-2005

مصر

اتفاقٌة بشأن نقل األشخاص المحكوم علٌهم جنائٌا
بعقوبات سالبة للحرٌة بغرض تنفٌذ األحكام الصادرة
ضدهم

14-01-2004

مصر

بروتوكول التعاون الفنً بٌن وزارة العدل بالمملكة
المغربٌة وجمهورٌة مصر العربٌة

12-05-2006

بروتوكول للتعاون القضائً فً مٌدان اإلدارة
القضائٌة

26-05-2004

موريتانيا

27-04-2006

27-04-2006

وباإلضافة إلى هذه االتفاقٌات ،فقد تم إعداد مجموعة من مشارٌع اتفاقٌات
قضائٌة مع عدة دول قصد توقٌعها فً األمد القرٌب.
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انفزع انسادص
مىجشاث في ميذان انتىاصم
لقد عملت وزارة العدل على تقوٌة القدرة التواصلٌة فً قطاع العدل سواء على
صعٌد التواصل الداخلً أو التواصل الخارجً .وهكذا ون ظرا لدور الفاعلٌن فً
المشهد القضائً فقد تم القٌام بعدة زٌارات تفقدٌة للمحاكم ،واكبها عقد لقاءات قطاعٌة
مع مختلف الفاعلٌن من محامٌن وموثقٌن وخبراء وعدول وأعوان ورجال أعمال
والمجموعة المهنٌة للبنوك والجامعة الوطنٌة لشركات التأمٌن .حٌث تمت معاٌنة ما
عبر عنه الجمٌع من استعداد لالنخراط فً إنجاح البرامج التً رسمتها وزارة العدل.
كما تم تنظٌم عدة ندوات وأٌام دراسٌة بشراكة مع مختلف الفاعلٌن الحقوقٌٌن
واالقتصادٌٌن المغاربة واألجانب.
واتخذت عدة تدابٌر لتقوٌة التواصل عن طرٌق استغالل التكنولوجٌا الحدٌثة فً
والدراسات واالجتهادات
هذا المٌدان ،وكذا دعم جهود نشر النصوص القانونٌة
القضائٌة ،حٌث تم تهٌئ نشرة داخلٌة للوزارة ومجلة المحاكم التجارٌة ومجلة قضاء
األسرة لتضاف بذلك إلى مجلة المحاكم اإلدارٌة ومجلة الملحق القضائً ومجلة
ومطبوعات فً شتى
القضاء والقانون ،هذا فضال عن إصدار عدة مطوٌات
المواضٌع.
ومع بداٌة سنة  2006قامت وزارة العدل بعملٌة إعالمٌة غٌر مسبوقة تمثلت
المدة (
فً تنظٌم األٌام التواصلٌة لوزارة العدل بالبرلمان خالل
ٌ 5 – 3ناٌر  .)2006عرضت خاللها مختلف المعطٌات المتعلقة بنشاط وزارة العدل
والمحاكم.
وتعزٌزا للتواصل وتسهٌل الولوج إلى العدالةٌ ،تم فً إطار مشروع مٌدا
إحداث شبابٌك متطورة لإلعالم واإلرشاد ،لتنضاف بذلك إلى الشبابٌك المحدثة على
صعٌد عدة محاكم.
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كما تم تنظٌم عملٌات االستقبال السنوٌة لفائدة المغاربة المقٌمٌن بالخارج على
مستوى الوزارة والمحاكم .حٌث أحدثت لجنة مركزٌة ولجان محلٌة للسهر على حسن
سٌر هذه العملٌة.
وفضال عن موقع وزارة العدل على شبكة األنترنٌت ،فقد تعززت الشبكة
التواصلٌة للوزارة عبر األنترنٌت بمواقع أخرى على صعٌد عدة محاكم ،هذا فضال
عن مواقع برامج التعاون الدولً .وتزامن ذلك مع إطالق الخدمات على الخط فً
إطار برنامج ( e-servicesاالستشارة ،تتبع القضاٌا الجارٌة فً عدة محاكم،
االستشارة عن بعد حول السجل التجاري  ،طلب معلومات حول السجل التجاري،
توفٌر المعلومات المتنوعة).
وعرفت وزارة العدل عملٌة نشر واسعة تمثلت فً إعداد مطوٌات متعلقة
ببعض المحاكم والمساطر القضائٌة (  240ألف مطوٌة حول المحاكم التجارٌة
والمقتضٌات المتعلقة بصعوبات المقاوالت 80.000 ،مطوٌة حول جوانب متعلقة
بقضاء األسرة كالزواج  ،الطالق ،الحضانة ،األهلٌة  ،الوالٌة الشرعٌة) وكذا
 10.000قرص مدمج حول اجتهاد المحاكم التجارٌة ،ومجموعة من أقراص مدمجة
تتضمن مجهودات وزارة العدل فً مجال التحدٌث ومجوعة من النصوص القانونٌة
باللغتٌن العربٌة والفرنسٌة.
وتم القٌام بعملٌة نشر واسعة لمدونة األسرة والدلٌل التطبٌقً لمدونة األسرة
باللغتٌن العربٌة والفرنسٌة.
وٌتجلى المجهود الكبٌر الذي قامت به وزارة العدل ،من خالل عدد العناوٌن
التً تم طبعها فً إطار منشورات جمعٌة نشر المعلومة القانونٌة والقضائٌة ،والتً
وزعت أعدادا كبٌرة من مطبوعاتها مجانا على القضاة والمحاكم .وٌبٌن الجدول التالً
عناوٌن اإلصدارات خالل الفترة من :2007 – 2004
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العنوان

السلسلة

مدونة األسرة
مدونة الشغل
مجموعة القانون الجنائي
المسطرة الجنائية
النصوص القانونية

code du travail
مدونة التجارة
Code de la Famille
حقوق الطفل
code Pénal
المسطرة المدنية
قانون األحزاب
قانون الجنسية
دليل عملي لمدونة األسرة

انشزوح وانذالئم

شرح المسطرة الجنائية 1
شرح المسطرة الجنائية 2
شرح المسطرة الجنائية 3
دليل المحاكم اإلدارية
المقتضيات الجديدة
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دليل عمل اللجان اإلدارية
GPCFamille
دليل تطبيقي لقوانين االنتخابات
األَبو انذراسُت وانُذواث

إشكالية الهجرة
الطرق البديلة
السياسة الجنائية 1
السياسة الجنائية 2
السياسة الجنائية في الوطن العربي
مجلة المحاكم التجارية 1
مجلة المحاكم التجارية 2

انًجالث

مجلة قضاء األسرة 1
مجلة قضاء األسرة 2
مجلة قضاء األسرة 3
مجلة المحاكم اإلدارية 2

انذراسبث
واألبحبد

موقف المجلس األعلى من ثنائية
دليل العقار غير المحفظ
دلٌل عملً لمدونة األسرة

سلسلة المعلومة للجمٌع

مدونة األسرة
GPCFamille
مدونة التجارة
قانون المسطرة الجنائية
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شرح قانون المسطرة الج 1
قانون المسطرة المدنية
مجموعة القانون الجنائي
حقوق الطفل
مدونة الشغل
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انقسم انثانث
خطت انعمم انمستقبهيت نىسارة انعذل

62

انطالقا من كون خطة عمل وزارة العدل تعتبر مسا ار ممتدا في الزمن وسمسمة من
األوراش المستمرة ،فإن مقاربة الوزارة مقاربة استشرافية ،من شأنيا ضمان تطبيق مخططيا
عمى أنشطة بنيوية ومشاريع يتم تنفيذىا عمى المدى المتوسط والطويل .ولذلك فإنيا مقاربة

مستقبمية تيدف إلى تحقيق األىداف المرسومة واستكمال األوراش المفتوحة عبر المحاور
التالية:
المحور األول  -دعم دولة الحق ،وتعزيز سمطة و مصداقيتو ،ويشمل:
أوال  -برنامج مواصمة تحيين التشريع ،ويتضمن:
-

مواكبة مشروع القانون العقاري (وجو إلى األمانة العامة لمحكومة)؛

-

مواكبة مشروع القانون المتعمق بالمساعدة القضائية (وجيت مراسمة

-

مواكبة مشروع القانون المتعمق بكراء المحالت المخصصة لالستعمال

في الموضوع إلى السيد الوزير األول) ؛

التجاري أو الصناعي أو الحرفي (تعديل ظيير )1955؛
-

مواكبة مشروع القانون المتعمق بالكتاب العموميين ؛

-

مواكبة مشروع القانون المتعمق بمراجعة الوجيبة الكرائية (تمت دراستو
عمى مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجمس النواب)؛

-

استكمال مراجعة قانون المسطرة المدنية؛

-

إعداد مشروع المرسوم المتعمق بتنظيم عمل المجنة المكمفة بالبت في
طمبات اكتساب الجنسية المغربية؛

-

متابعة أشغال المجنة المكمفة بالبت في طمبات اكتساب الجنسية المغربية؛

-

مالءمة الدوريات والمناشير المتعمقة بالحالة المدنية مع المقتضيات
الجديدة لقانون الحالة المدنية ()99-37؛
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ثانيا  -برنامج تنفيذ األحكام القضائية ،ويتضمن:
-

مواصمة االجتماعات مع شركات التأمين واإلدارات العمومية المعنية
باألحكام غير المنفذة؛

-

مواصمة إعداد جداول مفصمة باألحكام الصادرة ضد أشخاص القانون
العام وتحيين قاعدة المعطيات الموضوعة ليذا الغرض بتنسيق مع المحاكم؛

-

إعداد تقارير إحصائية حول تنفيذ األحكام المدنية؛

-

تنظيم التعبئة السنوية الخامسة لتنفيذ األحكام المدنية.

المحور الثاني  -التخميق ودعم الشفافية ،ويشمل:
أوال – مواصمة برنامج تخميق القطاع ،ويتضمن:
-

مواصمة ميمات التفتيش وزيارة المحاكم وخاصة المحاكم التجارية في
إطار برامج العمل المعدة من طرف المفتشية العامة؛

-

تنظيم زيارات تفقدية لمحاكم الجماعات والمقاطعات؛

-

تنظيم زيارات تفقدية لمصالح السجل التجاري بالمحاكم التجارية والمحاكم
االبتدائية؛

-

االىتمام بمعالجة شكايات المتقاضين؛

-

تنظيم زيارات تفتيشية لكتابات الضبط بمختمف الدوائر االستئنافية؛

-

تنظيم زيارات تفقدية لمصالح الحسابات وصناديق المحاكم عمى مستوى
مختمف المحاكم وأقسام قضاء األسرة؛

ثانيا  -برنامج تخميق المحيط القضائي ،ويتضمن:
-

مواكبة مشروع القانون الجديد لممحاماة؛
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-

مواكبة مشروع القانون المتعمق بالشركات المدنية لممحامين؛

-

مواكبة مشروع المرسوم المتعمق بإحداث معاىد جيوية لتكوين المحامين؛

-

مواكبة مشروع القانون المتعمق بالتوثيق العصري؛

-

إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعمقة بتطبيق مشروع القانون
المتعمق بتنظيم مينة التوثيق العصري؛

-

مواكبة مشروع المرسوم التطبيقي المتعمق بخطة العدالة ( المشروع وجو
الى االمانة العامة لمحكومة)؛
تييئ الق اررات الوزارية والدوريات المتعمقة بدخول قانون خطة العدالة

-

حيز التطبيق؛
-

تييئ مشروع قرار وزاري لفتح مكاتب جديدة لمعدول وتحديد عددىم؛

-

تتبع إنشاء المجمس الوطني والمجالس الجيوية لمعدول؛

-

استكمال الدراسات المتعمقة بتييئ مشروع القانون المنظم لشيادة

المفيف؛
-

استكمال الق اررات الوزارية المحددة لنماذج كل من سجل تسجيل
الشيادات العدلية ،و سجل التحفيظ العدلي ،و الدفتر الممسوك من طرف

العدول لتتبع العقود  ،وشروط نقل العدول؛
-

إعداد القرار الوزاري المتعمق بتنظيم امتحان ولوج خطة العدالة ،والمحدد
لعمل المجان المذكورة في المادة  4و  14من المرسوم المتعمق بخطة العدالة؛

-

إعداد القرار المتعمق بتسمية رئيس وأعضاء المجنة المحددة في المادة 2
من المرسوم المتعمق بخطة العدالة ،والمكمفة بتحديد عدد العدول ومكاتب
العدول في كل دائرة استئنافية؛
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-

مواصمة عمميات تتبع المين القانونية والقضائية ومساعدي القضاء ،
ومعالجة الشكايات الصادرة ضدىم.

ثالثا  -برنامج المساىمة في تخميق الحياة العامة ،ويتضمن:
-

مواصمة عمميات تتبع قضايا اختالس األموال العمومية،الرائجة أمام
المحاكم؛

رابعا  -برنامج المساىمة في ترسيخ الممارسة الديموقراطية ،ويتضمن:
-

مواصمة توفير الوسائل المادية والبشرية لتمكين القضاء اإلداري من
معالجة القضايا االنتخابية؛

-

تتبع المعالجة القضائية لإلخالالت التي قد تعتري سير العمميات

االتخابية.

المحور الثالث  -تحديث اإلدارة القضائية ،ويشمل:
أوال  -برنامج إدخال المعموميات في اإلدارة القضائية ،ويتضمن:
-

مواكبة تنفيذ برنامج تحديث المحاكم بالمغرب وتفعيل مكوناتو عمى أرض
الواقع؛

-

إعداد برنامج معموماتي لتتبع القضايا المتعمقة بصعوبات المقاولة،

لضمان تتبع ىذه القضايا ،عمما بأنيا محصاة في جداول مفصمة تضم جميع
القضايا المتعمقة بصعوبات المقاولة ،المسجمة امام المحاكم التجارية وذلك منذ
إنشائيا .وسيساعد ىذا البرنامج في استكمال التعديالت المرتقبة عمى الكتاب
الخامس من مدونة التجارة المتعمق بصعوبة المقاولة؛

-

تحسين البرنامج المعموماتي الجاري بو العمل الستجماع االحصائيات
المتعمقة بنشاط المحاكم؛
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-

تعميم البرنامج المعموماتي المعد لتدبير كتابات الضبط عمى مستوى
السجون واقتناء المعدات؛

-

تحيين و مالءمة البرامج المعموماتية المتعمقة بتدبير الميزانية ؛

-

استكمال البرنامج المعموماتي لتدبير وتنفيذ التعيدات؛

-

تحيين البرامج المعموماتية المتعمقة بكل من المأموريات داخل تراب
المممكة واألعوان القضائيين ؛

-

بدء العمل بالبرنامج المعموماتي المتعمق بتتبع المأموريات والتكوين
بالخارج؛

-

إعداد برنامج معموماتي يتعمق بمصاريف المأموريات وبموارد الحساب

-

الربط ما بين المحاكم واإلدارة المركزية حتى تتمكن من التدخل الفوري

المرصد ألمور خصوصية ؛

لتقويم أي خمل قد يقع عمى مستوى مكاتب المحاسبة ،ومكاتب التبميغ والتنفيذ
الزجري؛

-

تجييز باقي المحاكم غير المشمولة ببرنامج ميدا باألجيزة المعموماتية
في اطار سياسية تعميم المعموميات عمى كل المحاكم ؛

-

تطوير البرنامج المعموماتي إلدارة القضايا  s@j؛

-

استغالل وتدبير البوابة القانونية والقضائية عدالة Adalam@roc
(  50000صفحة في المرحمة األولى و
القريب)؛

-

 160000صفحة في األمد

التدبير المعموماتي لمراكز الحفظ الخمس؛
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-

مالءمة البرنامج المعموماتي عمى مستوى المحاكم التجارية وفقا لما تم
إنجازه في إطار برنامج ميدا ؛

-

مواصمة االنخراط في برنامج  ONEGOVوربط االتصال بين المحاكم

-

تعميم تطبيق النظام اإلحصائي المتعمق بالزواج والطالق ،الذي أعد

والمكاتب الجيوية لالستثمار والمكتب المغربي لحماية الممكية الصناعية؛
لمعمل بو بقسم قضاء األسرة بالرباط ؛
-

إنشاء موقع عمى االنترنيت خاص بالتعاون المغربي االسباني في الميدان
القانوني و القضائي واإلدارة القضائية ؛

-

إنشاء مصمحة البريد االلكتروني لفائدة أعضاء الشبكة المغربية لمتعاون

-

اعداد برنامج " "e-bilanوبرنامج " " scoringلتتبع وضعية

الدولي عبر وزرة العدل؛

المقاوالت المسجمة في السجل التجاري؛
-

اقتناء األجيزة المعموماتية لتجييز المديريات المركزية ؛

-

إعداد دراسة تقييمية حول السجالت والنماذج المستعممة بالمحاكم ،وكيفية
معالجتيا معموماتيا؛

ثانيا – برنامج تحديث تدبير الموارد البشرية ،ويتضمن:
-

تنفيذ برنامج الترسيم والترقيات ( ترسيم
السجون ،الترقية باالختيار بالنسبة ل

 391موظف بالنسبة إلدارة

 101موظف ،الترقية في الدرجة

بالنسبة ل  1801موظف والترقي عبر االمتحان الميني ل  387موظف)؛
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إعداد مشروع قرار إلحداث تعويض عن الميام لفائدة مديري السجون

-

والمسؤولين عن كتابات الضبط بالسجون وكذا المقتصدين والمسؤولين عن
العنابر ؛
-

توفير البزة النظامية بالنسبة لموظفي ادارة السجون؛

-

تنظيم مباريات الممحقين القضائيين ( لتدبير الخصاص في عدد القضاة
الذي يصل إلى  1000قاض) ؛

-

إعداد جداول الترقيات في الدرجة بالنسبة لمقضاة ؛

-

تقديم ممفات الموظفين الذين يتوفرون عمى جميع شروط الترقية الى
المجن المتساوية االعضاء؛
تسوية وضعية الموظفين الذين سيحالون عمى التقاعد بسبب السن

-

( 150موظفا سنة ) 2007؛
إعداد نظام خاص بالمحاسبين بالمحاكم حسب مشروع المرسوم المتعمق

-

بالمحاسبة العمومية ،الذي ىو قيد الدرس باألمانة العامة لمحكومة بتعاون مع
مصالح الخزينة العامة لممممكة ؛
تنظيم مباريات لتوظيف الميندسين والتقنييين المتخصصين في ميدان

-

اإلعالميات لمواجية متطمبات مشروع ميدا؛

تنظيم امتحان ميني لولوج درجة إطار عالي ومتوسط والختيار المسؤولين

-

عن كتابات الضبط ؛
ثالثا  -برنامج تحديث البنيات اإلدارية والقضائية ،ويتضمن:
إعداد الدراسة حول آفاق القضاء اإلداري ،وخصوصا خمق مجمس الدولة

؛

69

-

تقييم تجربة لجنة مصمحة توفير التغذية بالسجون؛

-

اتخاذ التدابير الكفيمة بعقمنة استعمال األدوية داخل السجون؛

-

دراسة إمكانية إعفاء المؤسسات السجنية من الضرائب وحقوق الجمارك

-

دراسة إعادة ىيكمة مديرية السجون لتعزيز الال تمركز وسياسة القرب

عمى معدات األمن ،أسوة بباقي القطاعات المعنية ؛
وفعالية تدبير الشؤون السجنية ؛
-

العمل بالمقاربة الجديدة لتدبير الميزانية عمى أساس النتائج بتعاون مع
مكتب الدراسات (  ، )GIP –ADETEFوسوف تتم مالءمة المشروع مع
قطاع العدل بتشارك ما بين اإلدارة المركزية والمديريات الفرعية؛

-

التدبير المندمج لنفقات الدولة

المشاركة في تطبيق نظام

)(GID

المعد من طرف الخزينة العامة لممممكة ( تحيين الوسائل المعموماتية المستعممة
باإلدارة المركزية والمديريات الفرعية واالستعمال المستقبمي لنظام مرجعي

خاص بتنفيذ وتسجيل المعطيات المتعمقة بتدبير الميزانية واستعمال نظام تبادل
المعمومات عبر االنترنت)؛
-

إعداد برنامج اتفاقية ما بين وزارة العدل وادارة التسجيل والتنبر ،في شأن

تنبر المخالصة المستعمل من طرف صناديق المحاكم ،حتى نتمكن من طبعيا
عبر أجيزة الحاسوب؛
-

متابعة برنامج الالتمركز عبر تخويل المديريات الفرعية لميام اكبر،

كإعداد المعطيات الحسابية لكل دائرة استئنافية قصد موافاة اإلدارة المركزية بيا
ألعداد التقرير الشيري الواجب توجييو إلى الخزينة العامة لممممكة ،الدراسة
سوف تيم كذلك مراقبة المحجوزات ،والغرامات ،والمصاريف القضائية واألداء

بالنقود العينية ،واعداد تقارير عن ىذه العمميات؛
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-

مواصمة إعداد دراسات حول آجال تصريف القضايا بالمحاكم العادية بعد
إنجازىا عمى صعيد المحاكم التجارية؛

-

مراجعة المرسوم الصادر بتاريخ  20نونبر  1996المتعمق بالتنظيم

القضائي لممممكة بغية مالءمتو مع المرسوم الصادر بتاريخ

 10سبتمبر

 2003المتعمق بالتقسيم اإلداري لممممكة.
رابعا  -برنامج تحديث وتوسيع بنايات المحاكم ،ويشمل:
 - 1أشغال صيانة المحاكم والبنايات اإلدارية ،وتتضمن:
-

إنجاز أشغال الصيانة والتجييز المباشرة من طرف اإلدارة المركزية
(التنظيف ،المصاعد الكيربائية ،المكيفات اليوائية ،الشبكة االلكترونية،

البستنة ).... ،وتجييز القاعة الكبرى لالجتماعات والبناية المخصصة إليواء
أمانة المجمس األعمى لمقضاء.

-

إنجاز أشغال الصيانة بالمديريات الفرعية :بناء المقاصف ،صيانة

المصاعد الكيربائية ،المكيفات اليوائية وآالت إخماد النيران ،الصيانة العامة
السنوية (التنظيف ،البستنة )...،اقتناء وتركيب الستائر ،واشارات اإلعالم،
ووسائل األمان.
-

تعميم تجييز المحاكم بأجيزة مراقبة اليوية؛

 -2بناء و تجييز مقرات المحاكم والبنايات اإلدارية ،ويتضمن:
-

اقتناء قطعتين أرضيتين لبناء مركز جيوي لمحفظ بالعيون و بمحكمة

-

توسيع مقر الوزارة ؛

-

بناء طابق ثاني وتجييز مركز الحفظ وصيانة السيارات بسال؛

االستئناف اإلدارية بالرباط؛
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-

بناء مقر محكمة االستئناف بالجديدة؛

-

تييئة وتجييز اقسام قضاء األسرة بكل من اسفي ،ومكناس وخريبكة ؛

-

بناء مقر المحكمة االبتدائية بازيالل :حيث لم تعد البناية الحالية صالحة

-

تييئة مقر المحكمة االبتدائية ببني مالل؛

-

تييئة مقر المحكمة االبتدائية بالصويرة ،اليجاد حل لمشكل الكيرباء

اليواء المحكمة ،لذا تم تخصيص قطعة ارضية ليذا التدبير ؛

والتطيير؛
-

تييئة مقر المحكمة االبتدائية بطنجة ،بعدما وضع المقر رىن اشارة
الوزارة من طرف المصالح المحمية لممدينة.

-

بناء مقر لمركز القاضي المقيم بأزرو؛

-

خمق مراكز جيوية لمحفظ بكل من تازة – الحسيمة ،ور اززات – الرشيدية،
خريبكة – بني مالل وآسفي – الجديدة؛

-

مواكبة تييئة وتجييز خزانات المحاكم طبق مقتضيات مشروع ميدا؛

خامسا -برنامج دعم مجيودات التحديث عبر استغالل فرص التعاون الدولي ،ويشمل:
-

مواصمة تنفيذ برنامج التعاون مع فرنسا ( )2010-2008؛

-

مواصمة تنفيذ برنامج التعاون مع اسبانيا ()2008-2006؛

-

مواصمة تنفيذ برنامج التعاون مع

 usaidحول تحسين مناخ

االستثمار؛
-

مواصمة تنفيذ برنامج تعاون مع  PNUDالمتعمق بدعم أقسام قضاء
األسرة؛

-

مواصمة تنفيذ برنامج تعاون مع  ،UPSITOحول الممكية الفكرية؛
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مواصمة تنفيذ برنامج التعاون مع االتحاد األوروبي (

-

-2008

)2010؛
-

مواصمة تنفيذ برنامج التعاون مع المممكة المتحدة إلدخال الوسائل البديمة

-

تتبع تنفيذ برنامج التعاون مع مجمس وزراء العدل العرب؛

-

إعداد دراسات حول العنف ضد المرأة وذلك في إطار برامج التعاون مع

-

إعداد دراسة حول كيفية تحديد النفقة المحكوم بيا من طرف أقسام قضاء

لحل المنازعات؛

كندا وأسبانيا؛

األسرة ،وكذا دراسة حول الوساطة األسرية في إطار التعاون مع  PNUD؛
-

بحث آفاق جديدة لمتعاون؛

-

إعداد الجزء الثاني من الدراسة التقييمية لمتعاون الدولي ،وسوف تيم
آفاق التعاون؛

المحور الرابع  -تكوين الموارد البشرية ،ويشمل:
برنامج إصالح نظام التكوين بالنسبة لمقضاة ومساعدي القضاء والتكوين المستمر،
ويتضمن:
-

عقمنة برامج التكوين المستمر ووضع برنامج سنوي لمتكوين المستمر؛

-

تنظيم تكوين متخصص بغية إصالح نظم التنفيذ في المادة الجنائية .ىذا
التكوين سوف ييم رؤساء كتابات الضبط والمسؤولين عن مكاتب التنفيذ الزجري

ومساعدييم و مساعدي المحاسبين؛
-

تنظيم دورة تكوينية نموذجية لمموظفين بالدائرة االستئنافية لمعيون؛
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-

برمجة منح لتمويل زيارات لمخارج لإلطالع عمى النظام القضائي لمجموعة
من الدول؛

-

برمجة ورشات عممية حول موضوع إصالح مساطر معالجة صعوبات

-

برمجة يوم دراسي حول دور مفوض الحسابات في مراقبة الشركات.

المقاولة .عمى ضوء ورقة عمل ىيئت الستجماع المشاكل والحمول المقترحة؛
بالنظر لممراسمة التي توصمت بيا وزارة العدل من وزارة المالية حول عدم قيام
مفوضي الحسابات بدور الرقابة داخل اإلدارات العمومية الذي تخولو ليم

المقتضيات القانونية الصادرة في الموضوع؛
-

برمجة ورشة عممية حول اإلشكاليات والعوارض المطروحة أمام مراقبة

-

برمجة أيام دراسية لفائدة القضاة المسؤولين عن أقسام قضاء األسرة في

مصالح السجل التجاري؛

إطار دراسة إشكاليات تطبيق مدونة األسرة المطروحة؛
-

إعداد جامع لممداخالت خالل التظاىرات العممية بمحاكم االستئناف؛

المحور الخامس -تكريس انفتاح القضاء عمى محيطو الداخمي والخارجي ،ويشمل:

أوال -برنامج دعم التواصل الداخمي ،ويتضمن:
-

مواصمة إعداد النشرة الداخمية لوزارة العدل؛

-

تدبير مواقع وزارة العدل (الموقع األساسي ،موقع عدالة ،موقع الشبكة

-

إعداد المطويات والمنشورات؛

-

مواصمة االجتماعات مع المسؤولين عن المحاكم ،واألبواب المفتوحة؛

المغربية لمتعاون الدولي ،موقع برنامج عدل ،مواقع المحاكم)؛

ثانيا -برنامج دعم التواصل الخارجي ،ويتضمن:
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-

تعميم شبابيك االستقبال عمى جميع محاكم المممكة؛

-

تتبع الشكايات المنشورة في الجرائد؛

-

عقد الندوات مع مختمف الفاعمين الحقوقيين واالقتصاديين والجمعويين.

المحور السادس -تأىيل و تحديث الفضاءات السجنية ،ويشمل:
أوال  -برنامج تحسين ظروف االعتقال والحد من االكتظاظ داخل السجون ،ويتضمن:
 - 1استكمال مشاريع البنايات السجنية ،في طور االنجاز:
* الميزانية العامة:
السجن المركزي بأسفي ،والسجن المحمي بكل من تيفمت ،عين جوىرة،

-

تطوان و واد زم؛
المساكن الوظيفية بكل من المركب السجني باوطيطة  2و السجن المحمي

-

يتاونات ،بنسميمان وأزيالل؛
* الحساب الخاص:
السجن المحمي بخريبكة ،بني مالل ولعيون وتييئة السجن المركزي

-

بقنيطرة؛
ثانيا -المشاريع الجديدة المبرمجة ،وتتضمن:

* البنايات الجديدة:
-

السجن المحمي بشفشاون ،اصيمة ،سيدي يحيا الغرب ومراكش؛

* اشغال التييئة والتوسيع:
السجن المحمي بفاس بوركايز ،غبيمة ،الجديدة ،مكناس ،سوق األربعاءالغرب ،العيون ،السجن الفالحي بالعادر وعمي مومن.
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مالحك

76

تطور النشاط العام للمحاكم
القضايا المسجلة
2003

2004

2005

2006

273296

266068

256938

246431

8086

8437

8498

10466

المحاكم التجارٌة

100589

119264

109078

115612

المحاكم اإلدارٌة

19523

11595

29567

12536

المحاكم االبتدائٌة

2232567

2035770

1878068

2058265

2634061

2441134

2282149

2443310

محاكم االستئناف
م االستئناف التجارٌة

المجموع العام

القضايا الرائجة

محاكم االستئناف

2003

2004

2005

2006

465152

444452

415928

408982
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م االستئناف التجارٌة

12174

13438

14832

17306

المحاكم التجارٌة

120881

148616

144644

149509

المحاكم اإلدارٌة

25110

20840

35827

19472

المحاكم االبتدائٌة

2693726

2434922

2313612

2482270

3317043

3062268

2924843

3077539

المجموع العام

القضايا المحكومة
2003

2004

2005

2006

286749

275656

258256

263989

م االستئناف التجارٌة

7158

7097

7991

9846

المحاكم التجارٌة

98746

113054

110226

116253

المحاكم اإلدارٌة

16022

14974

27530

12459

2243508
2652183

1999910
2410691

1867122
2271125

2036396
2438943

محاكم االستئناف

المحاكم االبتدائٌة
المجموع العام

78

تطور تنفيذ األحكام القضائية المدنية
2003
جهة التنفيذ

2004
انًطهىة
حُفُذِ

انًُفذ

انببلٍ

382437

306507

75930

381193

292611

88582

107004

55987

51017

110335

52770

57565

2975

1431

1544

3138

1492

1646

انًحبكى
نخجبرَت

118385

76296

42089

121920

55479

66441

انًجًىع

610801

440221

170580

616586

402352

214234

جهة التنفيذ

انًحبكى
اإلبخذائُت
شزكبث
انخؤيٍُ
انًحبكى
إلدارَت

انًطهىة
حُفُذِ

انًُفذ

انببلٍ

2005

انًحبكى
اإلبخذائُت
شزكبث
انخؤيٍُ
انًحبكى
إلدارَت
انًحبكى
نخجبرَت
ألسبو لضبء
األسزة
انًجًىع

2006

انًطهىة
حُفُذِ

انًُفذ

انببلٍ

انًطهىة
حُفُذِ

انًُفذ

انببلٍ

225191

162908

62283

213033

160312

52721

116481

64926

51555

107347

70207

37140

4251

1518

2733

4487

1313

3174

73198

46555

26643

65684

37326

28358

324223

289813

34410

324360

290818

33542

743344

565720

177624

714911

559976

154935

79

ػذد انمضبة وانًىظفٍُ ويسبػذٌ انمضبء
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