يُزضاد وصاسح انعذل
2011 - 2010

ذفعيم يضاييٍ انخطاب انًهكي انسايي
نيٕو  20غشد 2009
تشأٌ اإلصالح انشايم ٔانعًيك نًُظٕيح انعذانح

وُوبش 2011

تسى هللا انشحًٍ انشحيى

يٍ انخطاب انسايي انزي ٔجّٓ جالنح انًهك يحًذ انسادط َصشِ هللا
تًُاسثح انزكشٖ السادسح ٔانخًسيٍ نثٕسج انًهك ٔانشعة
تراسيخ  20غشد 2009

"َ...إوىا وعخبش انقضاء عمادا نما وحشص عهًٕ مه مساَاة انمُاعىٕه أماو
َمالرا نإلوصاف ،انمُعذ نالسخقشاس االجخماعٓ .بم إن قُة ششعٕت
َحشمت مؤسساحٍا مه قُة انعذل ،انزْ ٌُ أساس انمهك.

انقاوُن،
انذَنت وفسٍا،

نزا ،قشسوا إعغاء دفعت

جذٔذة َقُٔت إلصالحًَ .رنك َفق خاسعت عشٔق َاضحت فٓ

مشجعٕاحٍا ،عمُحت

فٓ أٌذافٍا ،محذدة فٓ أسبقٕاحٍاَ ،مضبُعت فٓ حفعٕهٍاَ .فٓ صذاسة انمشجعٕاث،
ثُابج األمت ،انقائمت عهّ كُن انقضاء مه َظائف إماسة انمؤمىٕهَ ،أن انمهك ٌُ
انمؤحمه عهّ ضمان اسخقالل انسهغت انقضائٕت"...
"أما األٌذاف انمىشُدة ،فٍٓ حُعٕذ انثقت َانمصذاقٕت فٓ قضاء فعال َمىصف،
باعخباسي حصىا مىٕعا نذَنت انحقَ ،عمادا نألمه انقضائَٓ ،انحكامت انجٕذةَ ،محفزا
نهخىمٕتَ ،كزا حإٌٔهً نُٕاكب انخحُالث انُعىٕت َانذَنٕتَٔ ،سخجٕب

نمخغهباث

عذانت انقشن انحادْ َانعششٔهَ .نخحقٕق ٌزي األٌذاف انكبشِ ،وذعُ انحكُمت
إنّ بهُسة مخغظ مخكامم َمضبُطٔ ،جسذ انعمق االسخشاحٕجٓ نإلصالح ،فٓ محاَس
أساسٕت ٌَٓ ،حعزٔز ضماواث

اسخقالل انقضاءَ ،ححذٔث انمىظُمت انقاوُوٕتَ ،حإٌٔم

انٍٕاكم َانمُاسد انبششٔتَ ،انشفع مه انىجاعت انقضائٕتَ ،حشسٕخ انخخهٕقَ ،حسه
انخفعٕم"...

تمذَى

األسرار انُقية يحًذ انطية انُاصشي
ٔصيش انعذل
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كبرى في المجاالت السياسية

تعرؼ المممكة المغربية أوراشا تنموية استراتيجية

واالجتماعية واالقتصادية .ويحتؿ موضوع إصالح القضاء صدارة ىذه األوراش اإلصالحية
الكبرى وذلؾ بيدؼ توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعاؿ و

ـ نصؼ ،باعتباره حصنا

منيعا لدولة الحؽ ،وعمادا لألمف القضائي ،والحكامة الجيدة ،ومحف از لمتنمية ،وكذا تأىيمو

ليواكب التحوالت الوطنية و الدولية.

وقد أكد صاحب الجاللة الممؾ محمد السادس نصره اهلل في كثير مف المناسبات
عمى مواصمة الجيود لبمورة إصالح جوىري وعميؽ لمقضاء

 .ويشكؿ الخطاب الممكي

السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسيف لثورة الممؾ والشعب ليوـ  20غشت 2009
محطة بارزة في مسار إصالح القضاء بالمممكة  ،حيث دعا حفظو اهلل في ىذا الخطاب إلى
بمورة مخطط متكامؿ ومضبوط إلصالح منظومة العدالة وفؽ خارطة طريؽ واضحة المعالـ،
مما أعطى دفعة قوية لجيود اإلصالح القضائي بالمممكة.
كما أف الخطاب الممكي السامي الذي وجيو جاللة الممؾ في

 8أكتوبر 2010

بمناسبة افتتاح الدورة األولى مف السنة التشريعية الرابعة مف الوالية التشريعية الثامنة ،
كاف لو األثر العميؽ في تطوير منيجية إصالح القضاء ،باعتماد مقاربة جديدة تقوـ عمى

مفيوـ " القضاء في خدمة المواطف " الذي أسس لو جاللة الممؾ حفظو اهلل ،والذي

ييدؼ إلى تحقيؽ "عدالة متميزة بقربيا مف المتقاضيف ،وببساطة مساطرىا وسرعتيا،
ونزاىة أحكاميا ،وحداثة ىياكميا ،وكفاءة وتجرد قضاتيا ،وتحفيزىا لمتنمية ،والتزاميا

بسيادة القانوف ،في إحقاؽ الحقوؽ ورفع المظالـ

" .وىو ما يكرس ،في الواقع ،البعد

االجتماعي لمقضاء ،باعتبار القضاء ىو الساىر عمى

سيادة القانوف ،والضامف ؿحماية

طنة ،وىو كذلؾ العامؿ الفعاؿ لإلسياـ في تحقيؽ التنمية.
حقوؽ والتزامات الموا َ
وقد توجت توجيات ىذا المسار اإلصالحي الشامؿ ،بمقتضيات الدستور الجديد
الذي ارتقى بالقضاء إلى سمطة قضائية مستقمة ،والنص في صمب الدستور عمى حقوؽ
المتقاضيف وقواعد سير العدالة ،مما مكف منظومة العدالة المغربية مف مقومات الطفرة

النوعية التي تؤىميا لمواجية متطمبات العدالة المعاصرة.
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لقد تضمنت التوجييات الممكية الواردة في خطاب  20غشت  2009مقاربة شاممة

لإلصالح ،تنبني عمى ستة محاور أساسية ذات األولوية في اإلصالح وىي كما يمي:
 تعزيز ضمانات استقالؿ القضاء؛
 تحديث المنظومة القانونية؛

 تأىيؿ اليياكؿ القضائية واإلدارية؛
 تأىيؿ الموارد البشرية؛
 الرفع مف النجاعة القضائية؛
 ترسيخ التخميؽ.
وتفعيال ليذه المضاميف ،وبيدؼ إنجاز اإلصالح الشامؿ والعميؽ لمنظومة العدالة
برمتيا ،وتحقيؽ مفيوـ "القضاء في خدمة المواطف" ،وضعت وزارة العدؿ خططا عممية
وبرامج تنفيذية متكاممة ومضبوطة ،وفؽ مقاربة شاممة تجسد العمؽ االستراتيجي

لإلصالح ،وذلؾ عمى المستويات التالية:

 المستوى المؤسساتي :ترمي ىذه البرامج إلى دعـ استقاللية القضاء ،وتحديثالمنظومة القانونية ،وتأىيؿ اليياكؿ القضائية واإلدارية والبشرية ،وترسيخ التخميؽ؛
 المستوى التنظيمي :تيدؼ برامج الوزارة إلى تحقيؽ نتائج ممموسة لفائدةالمواطف ،في مجاالت ضماف مقومات المحاكمة العادلة ،وفعالية ونجاعة القضاء وقربو،
ونيج الحكامة الجيدة ،وكذا ترسيخ االحترافية ،والشفافية ،ونزاىة وجودة األحكاـ ،والرقي

بمستوى الخدمات القضائية ،وتسييؿ ولوج المتقاضيف إلى المحاكـ ،وتبسيط المساطر
واإلجراءات القضائية ،فضال عف تفعيؿ الالتمركز لضماف الفعالية ،والرفع مف مستوى
الخدمات االجتماعية لقضاة وموظفي العدؿ؛

 المستوى التشريعي :أعدت وزارة العدؿ جممة مشاريع قوانيف ونصوص تنظيمية،تيـ مختمؼ المناحي المرتبطة بالقضاء ،ومجاؿ األعماؿ ،والسياسة الجنائية ،فضال عف
الجوانب التنظيمية ذات الصمة بتطوير اليياكؿ القضائية واإلدارية.
وقد حققت وزارة العدؿ العديد مف المنجزات بيذا الشأف خالؿ سنة
و ،2011ووضعت برامج لمسنوات القادمة.
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وتتضمف ىذه الورقة حصيمة موجزة ألىـ منجزات وزارة العدؿ بخصوص المجاالت

ذات األسبقية ،خالؿ السنتيف المذكورتيف في المجاالت التالية:
أوال  -تحديث المنظومة القانونية
ثانيا  -تعزيز ضمانات استقالؿ القضاء
ثالثا – تحديث اليياكؿ القضائية واإلدارية
رابعا – الرفع مف النجاعة القضائية
خامسا  -ترسيخ التخميؽ
سادسا  -تأىيؿ الموارد البشرية
سابعا  -تحديث اإلدارة القضائية
ثامنا  -تطوير البنية التحتية لممحاكـ
تاسعا  -النيوض بالجانب االجتماعي
عاش ار  -النيوض بحقوؽ اإلنساف
حادي عشر  -تنمية التعاوف الدولي

وىي منجزات وبرامج تيدؼ بالدرجة األولى إلى تفعيؿ التوجييات السامية لصاحب
الجاللة الممؾ محمد السادس نصره اهلل ،الرامية إلى تمكيف المواطف مف أف يممس وفي
األجؿ المنظور اآلثار اإليجابية لإلصالح الشامؿ والعميؽ لمنظومة العدالة.
وزير العدؿ
محمد الطيب الناصري
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أٔال – ذحذيث انًُظٕيح انقإََيح
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في إطار تحديث المنظومة القانونية والقضائية ،أنجزت وزارة العدؿ عدة

مبادرات تشريعية تتوزع عمى عدة مجاالت تشمؿ تعزيز ضمانات استقالؿ القضاء

والمحاكمة العادلة ،وتحسيف مناخ االستثمار ،وتأىيؿ الموارد البشرية وتحسيف وضعيتيا،
وتقريب القضاء مف المتقاضيف ،والرفع مف النجاعة القضائية والحكامة الجيدة.

وقد تمت المصادقة عمى  25نصا مف بينيا  18قانونا و  7مراسيـ ،وباقي

النصوص أخذت طريقيا في المسار التشريعي ،فضال عف المشاريع التي ىي في
طور اإلعداد وذلؾ كما يمي:
 -Iانمىاَني حبست تبسَخ َششهب يف اجلشَذح انشمسُخ:

 .1القانوف رقـ  08.09المعدلة بموجبو المادة
صدور  18لبَىَب و 8يراسيى
ولراراث أعدتهب وزارة انعدل
خالل انًدة  2011 - 2010يٍ
يٍ اهى انُصىص انمبَىَيت
انصبدرة:
 انمىاَيٍ انًتعهمت بًراجعتانتُظيى انمضبئي؛
 انُظبو األسبسي نًىظفي هيئتكتببت انضبط؛
لبَىٌ انًؤسست انًحًديت
نألعًبل االجتًبعيت نمضبة
ويىظفي انعدل؛
 لبَىٌ انتىثيك؛ يدوَت انحمىق انعيُيت؛ انمبَىٌ انًتعهك بصُدوقانتكبفم انعبئهي.

 16مف القانوف رقـ

 70.03بمثابة مدونة األسرة بيدؼ تمديد الفترة االنتقالية لسماع

دعوى ثبوت الزوجية خمس سنوات أخرى ،المنشور بالجريدة الرسمية

عدد  5859بتاريخ  26يوليو  2010؛
 .2القانوف رقـ  41.10بتاريخ  13ديسمبر  2010المتعمؽ بتحديد شروط
ومساطر االستفادة مف صندوؽ التكافؿ العائمي ،المنشور بالجريدة

الرسمية عدد  5904بتاريخ  30ديسمبر 2010؛
 .3القانوف رقـ  13.10الرامي إلى مراجعة اإلطار القانوني لمكافحة غسؿ
األمواؿ مف خالؿ تغيير وتتميـ مجموعة القانوف الجنائي ،وقانوف
المسطرة الجنائية ،والقانوف المتعمؽ بمكافحة غسؿ األمواؿ ،حيث
نشر ىذا القانوف بالجريدة الرسمية رقـ

2011؛

 5911بتاريخ  24يناير

 .4اؿقانوف رقـ 16.10الـ تمـ لمقانوف  53.95المتعمؽ بإحداث المحاكـ
التجارية المنشور بالجريدة الرسمية في  7مارس  ،2011والذي
ييدؼ إلى تبسيط إجراءات البت في القضايا أماـ المحاكـ التجارية؛
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 .5المرسوـ رقـ  2.10.587الصادر لتطبيؽ القانوف رقـ  28.08المتعمؽ
بمينة المحاماة .وقد صدر ىذا المرسوـ ،المتعمؽ بتمويؿ المساعدة
القضائية ،بالجريدة الرسمية عدد  5940بتاريخ  5مايو 2011؛
 .6القانوف رقـ  34.10الذي يغير ويتمـ بمقتضاه الظيير الشريؼ بمثابة
قانوف رقـ  1.74.338المتعمؽ بالتنظيـ القضائي لممممكة .وقد نشر

ىذا القانوف بالجريدة الرسمية عدد  5975بتاريخ  5سبتمبر .2011
وييدؼ إلى مالءمة تنظيـ المحاكـ االبتدائية مع قضاء القرب،

والتنصيص عمى توسيع مجاالت القضاء الفردي ،وكذا إمكانية

تصنيؼ المحاكـ االبتدائية إلى محاكـ ابتدائية مدنية ،ومحاكـ ابتدائية
زجرية ،ومحاكـ ابتدائية اجتماعية ،فضال عف التنصيص عمى إحداث

غرؼ استئنافية بالمحاكـ االبتدائية ،وكذا إحداث أقساـ لمجرائـ المالية
ببعض محاكـ االستئناؼ؛
 .7القانوف رقـ  35.10بتغيير وتتميـ قانوف المسطرة المدنية ،الذي نشر

بالجريدة الرسمية عدد  5975بتاريخ  5سبتمبر  ،2011والذي يحقؽ
مالءمة القواعد المسطرية مع إحداث قضاء القرب والغرؼ االستئنافية
بالمحاكـ االبتدائية وتوسيع مجاالت القضاء الفردي؛

 .8القانوف رقـ  36.10بتغيير وتتميـ القانوف رقـ

 22.01المتعمؽ

بالمسطرة الجنائية لتحقيؽ المالءمة مع إحداث الغرؼ االستئنافية
بالمحاكـ االبتدائية ،وأقساـ الجرائـ المالية بمحاكـ االستئناؼ .وقد

نشر ىذا القانوف بالجريدة الرسمية عدد

 5975بتاريخ  5سبتمبر

2011؛
 .9القانوف رقـ  10.11القاضي بتغيير وتتميـ الفصؿ  517مف مجموعة
القانوف الجنائي لتجريـ سرقة مقالع الرماؿ وبعض الموارد الطبيعية

األخرى ،وىو القانوف الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد  5975بتاريخ

 5سبتمبر 2011؛
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 .10القانوف رقـ  33.11المعدؿ لبعض فصوؿ قانوف المسطرة المدنية،

والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  5975بتاريخ  5سبتمبر .2011
ويرمي ىذا القانوف إلى تبسيط بعض اإلجراءات القضائية المرتبطة
بالبيانات الناقصة و بالتبميغ والطعف في الحكـ القاضي بمنح الصيغة

التنفيذية في قضايا انحالؿ ميثاؽ الزوجية؛

 .11القانوف رقـ  42.10المتعمؽ بقضاء القرب وتحديد اختصاصاتو،
الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد  5975بتاريخ  5سبتمبر 2011؛
 .12القانوف رقـ  39.09المتعمؽ بإحداث وتنظيـ المؤسسة المحمدية
لألعماؿ االجتماعية لقضاة وموظفي العدؿ ،الذي نشر بالجريدة
الرسمية عدد  5975بتاريخ  5سبتمبر 2011؛
 .13القانوف رقـ  04.11الذي يغير ويتمـ بموجبو الفصؿ الرابع مف
الظيير الشريؼ رقـ  1.58.008بمثابة النظاـ األساسي العاـ لموظيفة
العمومية المؤرخ في

بالجريدة الرسمية عدد

تعزي از لجيود

مكافحة جرائـ

الرشوة والفساد

صدر القانوف

المتعمؽ بحماية

الضحايا والشيود

والخبراء والمبمغيف

فيما يخص جرائـ

الرشوة واالختالس

واستغالؿ النفوذ

وغيرىا مف
الجرائـ.

 24فبراير  .1958وقد نشر ىذا القانوف

 5962بتاريخ  21سبتمبر  ،2011والذي

ييدؼ إلى تمكيف كتاب الضبط مف نظاـ أساسي خاص بيـ؛
 .14القانوف رقـ  37.10القاضي بتغيير وتتميـ القانوف رقـ

22.01

المتعمؽ بالمسطرة الجنائية ،في شأف حماية الضحايا والشيود
والخبراء والمبمغيف فيما يخص جرائـ الرشوة واالختالس واستغالؿ

النفوذ وغيرىا مف الجرائـ .وقد نشر ىذا القانوف بالجريدة الرسمية

عدد  5988بتاريخ  20أكتوبر 2011؛

 .15القانوف رقـ  58.11المتعمؽ بمحكمة النقض ،والمغير بموجبو
الظيير الشريؼ رقـ

 1.57.223لسنة

 1957المنظـ لممجمس

األعمى .وقد نشر ىذا القانوف بالجريدة الرسمية عدد

بتاريخ  26أكتوبر 2011؛
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 5989مكرر

 .16القانوف رقـ  35.11المتمـ لمقانوف رقـ  22.01المتعمؽ بالمسطرة
الجنائية ،والرامي إلى تفعيؿ بعض مقتضيات المحاكمة العادلة وبعض
الحقوؽ التي أقرىا الدستور الجديد باإلضافة إلى تنظيـ الشرطة
القضائية وجعميا آلية لتعزيز احتراـ كرامة وحريات األفراد .وقد نشر

ىذا القانوف بالجريدة الرسمية عدد  5990بتاريخ  27أكتوبر 2011؛
.17القانوف المتعمؽ بمدونة الحقوؽ العينية الذي وافؽ عميو البرلماف
بغرفتيو وىو في طريقو إلى النشر؛
 .18اؿقانوف رقـ  32.09المتعمؽ بتنظيـ مينة التوثيؽ ،الذي وافؽ عميو
البرلماف بغرفتيو وىو في طريقو إلى النشر.
 - IIادلشاسُى وانمشاساد حبست تبسَخ َششهب ثبجلشَذح انشمسُخ:

 .1المرسوـ رقـ  2.10.310بتاريخ  11أبريؿ  ،2011المتعمؽ بتحديد
اختصاصات وتنظيـ وزارة العدؿ .وقد نشر ىذا المرسوـ بالجريدة
الرسمية عدد  5940بتاريخ  5مايو 2011؛
 .2قرار وزير العدؿ رقـ  1939 .10بتاريخ  11أبريؿ  2011المتعمؽ
بتحديد اختصاصات وتنظيـ

األقساـ والمصالح التابعة لممديريات

المركزية ؿوزارة العدؿ .وقد نشر ىذا المرسوـ بالجريدة الرسمية عدد

 5949بتاريخ  6يونيو 2011؛

 .3المرسوـ عدد  2.11.195الصادر لتطبيؽ القانوف رقـ

41.10

المتعمؽ بتحديد شروط ومساطر االستفادة مف صندوؽ التكافؿ العائمي،

المنشور بالجريدة الرسمية عدد

 5978بتاريخ  15سبتمبر ،2011

وتفعيال لمصندوؽ المذكور تـ في  19سبتمبر  2011توقيع االتفاقية
المتعمقة بتسيير العمميات اإلدارية والمالية والمحاسبية لصندوؽ التكافؿ

العائمي بيف الدولة المغربية ،ممثمة مف طرؼ وزير العدؿ ،ووزير

االقتصاد والمالية ،ومؤسسة صندوؽ اإليداع والتدبير ،ممثمة مف طرؼ
مديرىا العاـ؛
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 .4المرسوـ رقـ  2.11.473بمثابة النظاـ األساسي الخاص بموظفي

ىيئة كتابة الضبط ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد  5981بتاريخ 26

سبتمبر  ،2011وىو نظاـ محفز يضمف المرونة في الترقية وتحسيف
وضعية ىذه الييئة؛
 .5المرسوـ عدد  2.11.474بشأف اإلعانات الممنوحة لموظفي ىيئة
كتابة الضبط ،المنشور بالجريدة الرسمية عدد

 5981بتاريخ 26

سبتمبر 2011؛
 .6المرسوـ رقـ  2.11.492الذي يغير ويتمـ المرسوـ رقـ 2.74.498
الصادر في  15يوليوز  1974لتطبيؽ الظيير الشريؼ بمثابة قانوف
يتعمؽ بالتنظيـ القضائي لممممكة .وقد صدر ىذا المرسوـ بالجريدة

الرسمية عدد  5983بتاريخ  3أكتوبر  ،2011ويتعمؽ بتصنيؼ المحاكـ
االبتدائية إلى محاكـ ابتدائية مدنية ،ومحاكـ ابتدائية زجرية ،ومحاكـ
ابتدائية اجتماعية؛
 .7المرسوـ رقـ  2.11.420الذي يغير بموجبو المرسوـ

2.74.488

المؤرخ في  16يوليوز  1974الصادر لتطبيؽ الظيير الشريؼ بمثابة
قانوف التنظيـ القضائي لممممكة .ويتعمؽ ىذا المرسوـ ،الذي نشر

بالجريدة الرسمية عدد

 5983بتاريخ  3أكتوبر  ،2011بمالءمة

التنظيـ القضائي مع التنظيـ اإلداري لممممكة؛
 .8المرسوـ رقـ  2.11.445بتاريخ  4نوفمبر  2011بتحديد عدد محاكـ
االستئناؼ المحدثة بيا أقساـ لمجرائـ المالية وتعييف دوائر نفوذىا .وقد
صدر ىذا المرسوـ بالجريدة الرسمية عدد

 5995بتاريخ  14نوفمبر

 .2011وىذه المحاكـ ىي محاكـ االستئناؼ بكؿ مف الرباط والدار
البيضاء وفاس ومراكش.
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 – IIIادلشبسَع انتٍ أخزد طشَمهب يف ادلسبس انتششَعٍ:

 .1مشروع قانوف رقـ  75.11يتعمؽ بالنظاـ العاـ المطبؽ عمى مراكز
حماية الطفولة واعادة اإلدماج؛
 .2مشروع قانوف رقـ  76.11يقضي بتتميـ القانوف رقـ  14.05المتعمؽ
بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرىا؛

 .3مشروع قانوف رقـ  77.11يقضي بتغير وتتميـ القانوف رقـ 15.01
المتعمؽ بكفالة األطفاؿ الميمميف؛
 .4مشروع مرسوـ يقضي بتغيير وتتميـ المرسوـ رقـ
الصادر بتطبيؽ القانوف رقـ

2.07.809

 14.05المتعمؽ بشروط فتح مؤسسات

الرعاية االجتماعية وتدبيرىا؛
 .5مشروع مرسوـ بإحداث المندوبية العامة لحماية الطفولة واعادة
اإلدماج وبتحديد اختصاصاتىا وتنظيـ ىا؛
 .6مشروع مرسوـ بتطبيؽ القانوف رقـ  15.01المتعمؽ بكفالة األطفاؿ

الميمميف؛

 .7مشروع مراجعة قانوف المسطرة المدنية؛
 .8مشروع مراجعة قانوف المسطرة الجنائية؛
 .9مشروع اؿقانوف الخاص بإحداث المرصد الوطني لإلجراـ؛
 .10مشروع اؿقانوف القاضي بتتميـ وتغيير الكتاب  5مف مدونة التجارة
المتعمؽ بصعوبات المقاولة؛
 .11مشروع قانوف يتعمؽ بوكالء األعماؿ محرري العقود الثابتة التاريخ؛
 .12مشروع مرسوـ يغير ويتمـ بموجبو المرسوـ رقـ  2.75.175المؤرخ
في  8أبريؿ  ،1975والمحددة بموجبو التعويضات والمنافع الممنوحة

لمقضاة مف الدرجات األولى ،والثانية والثالثة؛

11

 .13مشروع مرسوـ يغير ويتمـ المرسوـ رقـ  2.96.914المؤرخ في 29
يناير  ،1997والمحددة بموجبو التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة
الدرجة االستثنائية.
 .14مشروع القرار المشترؾ لوزير العدؿ ووزير المالية بتحديد التعويض

الذي يتقاضاه المفوضوف القضائيوف عف مزاولة مياميـ في الميداف
الجنائي وتعرفة أجورىـ عف األعماؿ التي يقوموف بيا في المياديف

المدنية والتجارية واإلدارية.
 – VIيشبسَع يف طىس اإلعذاد:

 .1مشروع قانوف لمراجعة مجموعة القانوف الجنائي؛
 .2مشروع قانوف لمراجعة القانوف المحاكـ التجارية؛
 .3مشروع قانوف لمراجعة نظاـ السجؿ التجاري  ،لمواكبة استعماؿ
التكنولوجيا الحديثة إلدارة إجراءات السجؿ التجاري؛
 .4إعداد مشروع مرسوـ بتطبيؽ مقتضيات المادة  6مف قانوف المحاماة

يتعمؽ بإحداث مؤسسة لتكويف المحاميف؛

 .5مشاريع إحداث المندوبيات الجيوية و توسيع صالحيات المديريات
الجيوية ،مف خالؿ نيج الالتمركز اإلداري والمالي؛
 .6مشروع المرسوـ الخاص بتنظيـ المجنة المتعمقة بالب ت في طمبات
اكتساب الجنسية المغربية طبقا لمفصؿ  11مف قانوف الجنسية المغربية،
والذي تضمف تكويف المجنة المكمفة بالبت في طمبات التجنيس ،وكيفية

عمميا؛

 .7مشروع قانوف لمالءمة قانوف المسطرة المدنية مع المقتضيات
الجديدة لمشروع قانوف الحالة المدنية.
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ثاَيا  -ذعضيض ضًاَاخ اسرقالل انقضاء
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في إطار تعزيز ضمانات استقالؿ القضاء ،تـ اتخاذ العديد مف التدابير خالؿ

سنتي :2011 – 2010

تعُني يسؤونني لعبئُني رذد:

عقد المجمس األعمى لمقضاء عدة دورات بكيفية منتظمة ،وقد أسفرت نتائج

أشغالو بعد موافقة الجناب الشريؼ أسماه اهلل وأعز أمره عمييا ،عف:

 تعييف  37مسؤوال قضائيا بالنسبة لمختمؼ محاكـ االستئناؼ؛
 تعييف  108مسؤوال قضائيا بالنسبة لمختمؼ محاكـ الدرجة األولى؛

تسشَع يعبجلخ وتذثري ادلسبس ادلهٍُ نهمعبح:

 تحقيؽ أكبر حصة مف الترقيات

النظامية إذ بمغت خالؿ نفس الفترة

اعاله  1946ترقية موزعة كما يمي:
 oالدرجة االستثنائية 840 :؛
األوؿى654 :؛
ػػ
 oالدرجة
 oالدرجة الثافػػػية452 :؛
 البت في  616انتقاؿ لمقضاة؛
 البت في  65مسطرة تأديب؛

 تعييف قضاة جدد في إطار التعييف المباشر ،بالنسبة ؿ

 33موظفا و

 34محاميا؛

 تمديد حد سف اإلحالة إلى التقاعد ( 197ممفا).
وفي إطار تعزيز استقاللية القضاء ،تـ  ،قبؿ صدور الدستور الجديد ،إعداد
مشروع النص المتعمؽ بالمجمس األعمى لمقضاء  .كما سبؽ إعداد مشروع لمنظاـ
األساسي لمقضاة .وبعد صدور الدستور الجديد ،يجري اإلعداد لمشروعي قانونيف
تنظيمييف يتعمقاف بكؿ مف المجمس األعمى لمسمطة القضائية ،والنظاـ األساسي
الخاص بالقضاة.
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تعضَض يُضاَُخ اجملهس األعهً (زلكًخ انُمط):

(محكمة النقض)

نيجت الوزارة اختيا ار ىاما لتعزيز مكانة المجمس األعمى

كأعمى مؤسسة قضائية بالمممكة ،حيث تـ تفويضو اعتمادات لمتسيير
 16.245.427،76درىـ سنويا في إطار ميزانية التسيير

بمبمغ

 ،ينضاؼ إلييا مبمغ

 300.000درىـ لمركز التوثيؽ والنشر بالمجمس.
تطور عدد القضاة
السنوات

2006

2007

2008

2009

2010

2011

مجموع القضاة

3123

3179

3155

3267

3227

3792

ػ

 % 21.78مف مجموع عدد قضاة

 826ىو عدد القاضيات بالمغرب حاليا؛ أي

المممكة.
 معدؿ عدد القضاة بالنسبة لعدد السكاف ىو 12 :قاض لكؿ  100.000نسمة.تطور عدد القضاة
4000

3792
3500
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3123

3179

3267

3155

3227

2500
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1500
1000
500
0
2006
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2008

تطور عدد الممتحقين بسمك القضاء
15

2010

2011

()2011 – 2008

عدد الناجحيف نيائيا
144
393
300
231
1068

تاريخ المباراة
2008
2009
2010
2011
المجموع
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ثانثا – ذحذيث انٓياكم انقضائيح ٔاإلداسيح

17

في إطار تحديث اليياكؿ القضائية والبنيات اإلدارية ،صدرت مجموعة مف

النصوص القانونية ،ىمت مراجعة قانوف التنظيـ القضائي ،ومراجعة التنظيـ الييكمي
أْى يستجداث
انتُظيى
انمضبئي:
 توسيع مجالالقضاء الفردي؛
 إحداث قضاءالقرب؛
 إحداث غرفاستئنافية بالمحاكم
االبتدائية؛
 إحداث أقساملمبت في الجرائم
المالية؛

-

إمكانية

إحداث محاكم
ابتدائية مدنية أو
زجرية أو
اجتماعية.

لوزارة العدؿ ،فضال عف وضع آليات توسيع مجاالت الالتمركز اإلداري:
 - 1عمهُخ اخلشَطخ انمعبئُخ ويشارعخ انتُظُى انمعبئٍ نهًًهكخ:

لقد تـ تعديؿ مقتضيات القانوف المتعمؽ بالتنظيـ القضائي وكذا قانوف المسطرة

المدنية وقانوف المسطرة الجنائية ،وذلؾ بيدؼ:
 ضماف تصنيؼ المحاكـ االبتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فييا
إلى محاكـ ابتدائية مدنية ومحاكـ ابتدائية اجتماعية ومحاكـ ابتدائية زجرية .وقد
شرع في ذلؾ عمى مستوى مدينة الدار البيضاء التي أحدثت فييا محكمة ابتدائية

مدنية ومحكمة ابتدائية زجرية ومحكمة ابتدائية اجتماعية ،وعيف المسؤولوف
القضائيوف عمى رأس ىذه المحاكـ الجديدة خالؿ شير نونبر 2011؛

 توسيع مجاؿ اختصاص القضاء الفردي بيذه المحاكـ ،بحيث أصبح القضاء الفردي
ىو الغالب عمى صعيد المحاكـ االبتدائية مما سيساىـ في تسريع إجراءات البت في

القضايا؛
 إحداث غرؼ استئنافية بالمحاكـ االبتدائية ،لمنظر في استئناؼ بعض األحكاـ

االبتدائية الصادرة في القضايا الجنحية التي ال تتجاوز عقوبتيا سنتيف حبسا
وغرامة أو إحداىما فقط ،وكذا األحكاـ الصادرة في بعض القضايا المدنية التي ال

تتجاوز قيمتيا  20.000درىـ؛
 إحداث أقساـ مالية عمى صعيد أربع محاكـ استئناؼ وىي الرباط والدار البيضاء
وفاس ومراكش .وقد أنيط بيذه األقساـ صالحية البت في الجنايات المنصوص

عمييا في الفصوؿ مف  241إلى  256مف القانوف الجنائي ،وىي إجماال جرائـ
االختالس والغدر الذي يرتكبو الموظؼ العمومي وجرائـ الرشوة واستغالؿ النفوذ

وكذا الجرائـ التي ال يمكف فصميا عنيا أو المرتبطة بيا .وقد أعدت عدة برامج
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لتكويف القضاة العامميف بيذه األقساـ حيث تـ الشروع في ذلؾ بداية مف شير

نونبر 2011؛

 تعزيز الخريطة القضائية بإحداث محكمتيف ابتدائيتيف بأزرو وتاوريرت؛
 مراجعة وضعية مراكز القضاة المقيميف ،حيث تـ إعداد مشاريع تتعمؽ بتجميع
بعض المراكز أو االرتقاء بعضيا إلى درجة محكمة ابتدائية؛



إعداد مشاريع مف أجؿ إحداث محكمة ابتدائية عمى صعيد كؿ إقميـ أو عمالة،
لتغطية األقاليـ والعماالت الست التي ال توجد بدائرتيا محكمة ابتدائية .
 - 2إحذاث لعبء انمشة:

لقد صدر القانوف المتعمؽ بقضاء القرب وتحديد اختصاصاتو ،وييدؼ فضال

عف تقريب القضاء مف المتقاضيف إلى:

 إحالؿ قضاء القرب محؿ محاكـ الجماعات والمقاطعات التي صدر قانوف بإلغائيا؛
 تولي قضاة محترفيف البت في القضايا التي تعرض عمى أقساـ قضاء القرب؛
 تبسيط المساطر وتيسير طرؽ التبميغ والتنفيذ؛
 تحديد اختصاص قضاء القرب في القضايا التي ال تتجاوز قيمتيا

 5000درىـ،

وكذا المخالفات البسيطة التي ال تتعدى الغرامة التي يمكف الحكـ بيا مبمغ 1200
درىـ.

 - 3انتُظُى اذلُكهٍ نىصاسح انعذل :

تمت مراجعة المرسوـ المتعمؽ بتحديد اختصاصات وتنظيـ وزارة العدؿ ،وصدر
مرسوـ جديد بيدؼ مواكبة المياـ التي أصبحت تضطمع بيا وزارة العدؿ لمواجية متطمبات
اإلصالح القضائي ،ووضع اآلليات الضرورية لتفعيمو عمى أرض الواقع ،وكذا ضماف

التنسيؽ بيف مختمؼ مكونات اإلدارة المركزية ،مف أجؿ ضماف نجاعتيا وفعاليتيا .وقد
تضمف المرسوـ الجديد توزيعا جديدا ألقساـ ومصالح المديريات القائمة ،وتـ إقرار تقسيـ
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مديرية الميزانية والتجييز إلى مديرية الميزانية والمراقبة ومديرية التجييز وتدبير

الممتمكات ،وذلؾ مف اجؿ تدبير عقالني ؿترشيد نظاـ الميزانية والممتمكات  .كما تـ خمؽ
مديرية جديدة لمتشريع .وتـ النص عمى إحداث وحدات ال ممركزة ،تتمثؿ في المندوبيات
الجيوية والمديريات اإلقميمية والمصالح ،كما تـ إحداث قسـ لمتدقيؽ الداخمي ،بيدؼ تقييـ
المساطر المتبعة في تدبير المصالح المركزية لموزارة ،وتقييـ المراقبة الداخمية ،والكفاءة

التدبيرية لمختمؼ مصالح وزارة العدؿ.
تىسُع رلبالد انالدتشكض اإلداسٌ:

دعما لتوجيات الالتمركز اإلداري فوض لممديريات الفرعية اإلقميمية خالؿ سنة
 2010ما مجموعو  304.566.128,96درىـ ،منيا مبمغ  29.831.800,00درىـ
مف االعتمادات المفتوحة في إطار ميزانية التسيير ،ومبمغ  59.629.906,00درىـ مف

اإلعتمادات المفتوحة في إطار ميزانية االستثمار ،وذلؾ فضال عف 215.104.422,96
درىـ مف االعتمادات المخصصة لممشاريع الجديدة في إطار ميزانية الحساب الخاص.
كما بمغ حجـ اإلعانات والمساىمات ما قدره

 20.600.000درىـ لممعيد

العالي لمقضاء ،و 300.000درىـ لمركز النشر والتوثيؽ بالمجمس األعمى.
وخالؿ سنة  ،2011تـ في إطار ميزانية التسيير تفويض ما مجموعو
 23.065.033درىما لفائدة المديريات الفرعية اإلقميمية والمجمس األعمى و  20مميوف
درىـ لفائدة المعيد العالي لمقضاء.
وعمى صعيد التدبير الالمتمركز لمموارد البشرية تـ التفويض لممسؤوليف
الجيوييف والمديريف الفرعييف عدة سمطات لتصريؼ ما تحتاج إليو الموارد البشرية كتدبير
العطؿ والرخص ،وصرؼ تعويضات التنقالت ،وتسميـ شواىد العمؿ ،والبت فيما يطرح مف

قضايا بارتباط مع المساطر التأديبية.
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ساتعا  -انشفع يٍ انُجاعح انقضائيح
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تتركز برامج وزارة العدؿ المتعمقة بالنجاعة القضائية عمى الرفع مف فعالية

القضاء وتطوير أدائو وتحقيؽ قضاء القرب بمفيومو الواسع ،الذي يندرج في إطار
مفيوـ "القضاء في خدمة المواطف" ،بما يعنيو ذلؾ مف تسييؿ الولوج لمعدالة
وتحسيف ظروؼ العمؿ واالستقباؿ بالمحاكـ ،وتبسيط المساطر والرفع مف جودة

الخدمات القضائية .ولتحقيؽ ذلؾ عممت وزارة العدؿ عمى تنفيذ عدة برامج تتعمؽ
بالمجاالت التالية:
 - 1تسهُم انىنىد إىل انعذانخ:

تـ تحقيؽ العديد مف المنجزات عمى مستوى تسييؿ ولوج المتقاضيف إلى
المحاكـ وتمكينيـ مف المعمومة القانونية  ،وذلؾ مف خالؿ:
 تجييز  21محكمة استئناؼ و

 60محكمة درجة أولى بشبابيؾ الستقباؿ

المتقاضيف ،وتـ بناء مركز الستقباؿ المواطنيف بمقر وزارة العدؿ ،بما في ذلؾ
مكتب خاص بالمغاربة المقيميف بالخارج .وتمكف شبابيؾ االستقباؿ المتقاضيف مف
الحصوؿ عمى المعمومة القضائية والقانونية ،وخاصة مآؿ ممفاتيـ ،وتقدـ ليـ

خدمات عف بعد ،في أفؽ تحويؿ شباؾ االستقباؿ إلى شباؾ موحد لتقديـ الخدمات
القضائية؛

 إحداث مكتب الوسيط لمساعدة المتقاضيف في حؿ المشاكؿ التي تعترضيـ بشأف
تصريؼ إجراءات القضايا؛
 االرتقاء بخدمات مركز تحميؿ وتتبع الشكايات بوزارة العدؿ ،وذلؾ عف طريؽ إحداث
خدمة تقديـ الشكايات بطريقة إلكترونية

.E-Plaintes

وقد سجؿ المركز خالؿ الفترة

 2011 – 2010ما مجموعو  5760شكاية منيا  2721شكاية عف طريؽ
األنترنيت.
 تعميـ إحداث المواقع اإللكترونية لممحاكـ لتقديـ الخدمات القضائية؛
 تكثيؼ الجمسات التنقمية وتوفير وسائؿ التنقؿ والتعويضات لمقضاة والموظفيف
القائميف عمى العممية ،حيث تـ تخصيص

 21سيارة لمدوائر القضائية بيذا

الخصوص مع توفير التعويضات عف التنقؿ لمقضاة والموظفيف؛
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 إعداد دالئؿ عممية في مجاؿ قضاء األسرة ،ؾ دليؿ قاضي األسرة المكمؼ بالزواج،
ودليؿ القاضي المكمؼ بالتوثيؽ ،ودليؿ القاضي المكمؼ بشؤوف القاصريف،
والتنظيـ الييكمي النموذجي لقسـ قضاء األسرة ،وتوحيد مختمؼ السجالت.
 إصدار مجموعة دالئؿ عممية شممت دليؿ مساطر التقييد في السجؿ التجاري،

ودليؿ االجتياد القضائي في مادة األوراؽ التجارية ،ودليؿ المحاكـ اإلدارية ومحاكـ

االستئناؼ اإلدارية  ،ودليؿ لالجتيادات في مادة المنازعات اإلدارية ،ودليؿ المسؤوؿ
القضائي ،وقاضي األسرة المكمؼ بالزواج،

والمساطر المتعمقة ب الصمح بيف

الزوجيف ،وتوزيع األمواؿ المكتسبة أثناء الزواج.

 إعداد مطويات بأربع لغات (العربية والفرنسية واألسبانية واألنجميزية) ،انصبت عمى
 70موضوعا مف بينيا  54تتعمؽ بمجاالت مختمفة تيـ عموـ المواطنيف مثؿ

قضاء األسرة ،و المحاكـ التجارية  ،ومجاؿ التحديث  ،والمجاؿ المدني  ،والمجاؿ

اؿجنائي ،والوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات ،واؿمحاكـ واؿمؤسسات  ،والميف القانونية
والقضائية.
 إعداد النشرات اإلحصائية ؿ  21محكمة استئناؼ ،و  66محكمة ابتدائية ،و 3
محاكـ استئناؼ تجارية ،و  8محاكـ تجارية ،ومحكمتي استئناؼ إداريتيف ،و

7

محاكـ إدارية.
 -2تسشَع وتريح يعبجلخ انمعبَب:

يعرؼ النشاط القضائي لممحاكـ تزايدا مضطرد ا ،بما يطرحو ذلؾ مف صعوبات تتعمؽ

بمعالجة وادارة تدفؽ القضايا والبت فييا خالؿ آجاؿ معقولة ،والقضاء عمى المخمؼ مف
القضايا.
تطور عدد القضايا أماـ مختمؼ المحاكـ

السنوات

2006

2007

2008

2009

القضايا المسجلة

2 444 083

2 537 923

2 690 131

2 857 481

2 804 248

القضايا المحكومة

2 438 997

2 535 792

2 627 416

2 833 641

2 696 063

القضايا المخلفة

641 665

705 909

719 256

704 166

3085748

3243832

3409387

3561647

القضايا الرائجة
(المسجل+المخلف)
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2010

812 480

3616728

تطور عدد القضايا المسجلة والقضايا المحكومة
2010-2006
2 900 000
2 800 000
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وفي سبيؿ تسريع البت في القضايا والرفع مف جودة الخدمات القضائية ،فقد

تـ اتخاذ العديد مف افجراءات ومف ذلؾ:

 تتميـ المادة  16مف القانوف المتعمؽ بإحداث اؿمحاكـ اؿتجارية ،بما يمكف مف
تطوير إجراءات تحقيؽ الدعوى أماـ ىذه المحاكـ ؛

 توجيو مذكرات إلى المسؤوليف القضائييف بشأف نتائج الدراسات الميدانية التي
أنجزت حوؿ البت في آجاؿ معقولة.
 - 3طجع األحكبو:

ركزت الوزارة عمى عممية طبع األحكاـ بيدؼ القضاء عمى مشكؿ التأخر

الحاصؿ في طبعيا ،والعمؿ عمى تمكيف المتقاضيف مف نسخيا في اآلجاؿ

المعقولة .وقد خصص لذلؾ غالؼ مالي لتحفيز الموظفيف ،كما تـ عقد اتفاقية مع
مكتب التكويف الميني وانعاش الشغؿ لتكويف القضاة والموظفيف عمى المعموميات

المكتبية لممساىمة في تسريع عممية الطبع .والى جانب ذلؾ تـ توزيع العديد مف

الحواسيب المحمولة عمى القضاة والموظفيف.
 - 4تُفُز األحكبو:

تـ تحقيؽ نتائج إيجابية عمى صعيد تنفيذ األحكاـ بمختمؼ محاكـ المممكة

حيث سجؿ تحسف عاـ في نسبة التنفيذ:
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 -انتقمت نسبة التنفيذ مف  % 81.4المسجمة سنة  2007إلى % 84،3

سنة  2008ثـ إلى  % 85سنة  .2009وفي سنة  2010تـ تسجيؿ نسبة
. %81.97

 -فيما يخص تنفيذ األحكاـ ضد أشخاص القانوف العاـ ارتفعت نسبة التنفيذ

مف  %46,53خالؿ سنة

 2007إلى

 % 48,17خالؿ سنة

2008

و % 51,09سنة  2009ثـ إلى  % 50,62سنة .2010
 -ـ واصمة التنسيؽ مع شركات التأميف المنضوية تحت لواء الجامعة

المغربية لشركات التأميف واعادة التأميف ،بشأف معالجة مشاكؿ تنفيذ األحكاـ
الصادرة ضد شركات التأميف.
 -وضع قاعدة معطيات خاصة بالممفات غير الـ نؼذة وذلؾ مف أجؿ

التشخيص الدقيؽ لوضعية التنفيذ بالمحاكـ.

 تنظيـ تعبئة لتصفية المخمؼ مف ممفات التنفيذ ،و تكميؼ قاض بكؿمحكمة لإلشراؼ عمى التنفيذ وتتبع إجراءاتو ،مع عقد اجتماعات دورية مع
القطاعات المعنية بالتنفيذ عمى الصعيديف المركزي والجيوي.

 – 5تُظُى محالد حتسُسُخ لتطجُك ادلبدح  16يٍ يذوَخ األسشح:

بيدؼ التفعيؿ األمثؿ لمقتضيات المادة

 16مف مدونة األسرة اتخذت

إجراءات غير مسبوقة ،مف شأنيا ضماف المعالجة الفعالة لمشكؿ عدـ توثيؽ
الزواج ،وذلؾ خالؿ الفترة التي تمتد إلى سنة

 .2014فمف أجؿ تسييؿ توثيؽ

عقود الزواج نظمت وزارة العدؿ بتنسيؽ مع وزارة الداخمية و بشراكة مع فعاليات

المجتمع المدني حمالت تحسيسية لتطبيؽ المادة

 16مف مدونة األسرة بيدؼ

إشراؾ الجميع في إنجاح ىذه اؿ عممية .كما تـ تنظيـ جمسات تنقمية حوؿ ثبوت

الزوجية باألسواؽ األسبوعية بعدد مف اؿجماعات اؿقروية واؿمناطؽ اؿنائية بمختمؼ
جيات المممكة لتسييؿ المساطر عمى المتقاضيف وضماف المساعدة

اؿقضائية

لممحتاجيف منيـ .وقد انطمقت ىذه الحمالت التحسيسية مف إقميـ تارودانت  ،وبمغ

عدد الجمسات التنقمية بيذا الخصوص خالؿ الثالثة أشير األولى مف سنة 2011
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فقط ما مجموعو  505جمسة تنقمية ،سجؿ خالليا  30157قضية ،فيما تـ خالؿ

سنة  2010تسجيؿ ما مجموعو  30.439قضية تتعمؽ بثبوت الزوجية.
 – 6يىاكجخ انىصاسح نتطجُك يذوَخ انسري:

واكبت وزارة العدؿ تطبيؽ المدونة الجديدة لمسير عمى الطرقات ،وذلؾ مف

خالؿ عقد عدة دورات تكوينية حوؿ المقتضيات الجديدة لممدونة ،وكذا استعماؿ

البرامج المعموماتية في إدارة القضايا المتعمقة بمخالفات السير.

 - 7انتىاصم يع انفبعهني يف احلمم انمعبئٍ نهشفع يٍ انُزبعخ انمعبئُخ:

تـ القياـ بعدة زيارات ميدانية لمعديد مف الدوائر القضائية ،دعما لمتواصؿ

مع المسؤوليف القضائييف ومسؤولي كتابات الضبط والقضاة والموظفيف والمحاميف
وباقي الميف القضائية ،بيدؼ الوقوؼ عمى حاجيات المحاكـ وايجاد الحموؿ

لمصعوبات التي تعترض سيرىا سواء عمى مستوى التجييز أو الموارد البشرية.
 – 8انُهىض ثىظعُخ ادلهٍ انمعبئُخ:

في إطار تفعيؿ المفيوـ الجديد إلصالح العدالة "القضاء في خدمة المواطف"،

انكبت الوزارة عمى إعادة قراءة مختمؼ النصوص المتعمقة بالميف القضائية ،بيدؼ
تحيينيا وكذا اتخاذ جممة مف المبادرات لمنيوض بمختمؼ الميف القضائية.
فبالنسبة لمينة المحاماة سيرت الوزارة وبتنسيؽ مع جمعية ىيئات

المحاميف بالمغرب ونقابات المحاميف عمى تطبيؽ مقتضيات المادة  57مف القانوف
المنظـ لممينة بشأف حسابات المحاميف ،وكذا وضع اإلطار القانوني لمعيد تكويف

المحاميف ،ومشروع االتفاقية المتعمقة بتوزيع المبالغ المرصودة لممساعدة
القضائية لفائدة المحاميف عمى مختمؼ نقابات المحاميف بالمغرب

 .كما اتخذت

الوزارة بتنسيؽ مع الييئات المذكورة تدابير لتخميؽ المينة ،السيما فيما يتعمؽ
بتعزيز دور النيابة العامة في زجر المخالفات المرتبطة بالودائع.

كما أعدت الوزارة مشروع قانوف بتنظيـ مينة وكالء األعماؿ محرري العقود
الثابتة التاريخ  ،إلى جانب مجموعة مف النصوص المتعمقة بالمفوضيف القضائييف
والنصوص التنظيمية المتعمقة بخطة العدالة.
 - 9عمهُخ تذثري يُضاَُخ وصاسح انعذل
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في إطار تنفيذ ميزانية وزارة العدؿ تـ إنجاز عدة برامج تتعمؽ عمى األخص

بما يمي:

 تفعيؿ التدبير المندمج لمنفقات حيث تـ ابتداء مف فاتح يناير  2010تعميـ
منظومة التدبير المندمج لمنفقة عمى مستوى اإلدارة المركزية والمديريات

الفرعية باستعماؿ البرنامج المعمومياتي المرجعي لتبادؿ المعطيات سواء

بالنسبة لاللتزامات أو اإلصدارات وذلؾ بيدؼ تسريع وتيرة تنفيذ النفقات
العمومية؛

 تطبيؽ المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية عمى أساس النتائج خاصة اإلطار
الجديد لتدبير النفقة عمى المدى المتوسط؛
 تدبير االعتمادات المفتوحة والتي بمغت  2.572.060.000درىـ مرصودة
لمتسيير (  2.261.060.000لفصؿ الموظفيف و  311مميوف درىـ لفصؿ
المعدات والنفقات المختمفة ،التي خفضت فيما بعد إلى

281.930.000

درىـ) و  300مميوف درىـ لالستثمار كاعتمادات التزاـ و

 574مميوف درىـ

كاعتمادات أداء ،حوؿ منيا مبمغ  250مميوف درىـ لفصؿ الموظفيف بقصد

تمويؿ الزيادة في األجور .وبمغ االعتماد المفتوح برسـ الحساب الخاص 280
مميوف درىـ كتسبيؽ عف سنة ّ2011؛

 تفعيؿ بنود اتفاقية التعاوف والشراكة بيف وزارة العدؿ والخزينة العامة لممممكة
حوؿ تحصيؿ الغرامات واإلدانات النقدية والصوائر والمصاريؼ القضائية ،وذلؾ
باتخاذ اإلجراءات الضرورية لمساىمة محاسبي الخزينة العامة لممممكة في

تحصيؿ الموارد السالفة الذكر القابمة لمتحصيؿ ،مع اختيار المحكمة االبتدائية

بالقنيطرة كنموذج لتنفيذ ىذه العممية؛
 بموغ المراحؿ النيائية إلعداد التعميمية المشتركة بيف وزارة العدؿ والخزينة
العامة لممممكة حوؿ ضبط اإلجراءات بمكاتب التبميغ والتنفيذ الزجري بالمحاكـ
وطرؽ تحصيؿ الغرامات واإلدانات النقدية والصوائر والمصاريؼ القضائية
والرسـ القضائي؛
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 إعداد الصيغة النيائية لمدورية المشتركة لوزير العدؿ والخازف العاـ لممممكة
حوؿ إجراءات استيفاء الغرامات التصالحية والجزافية المنصوص عمييا في

مدونة السير عمى الطرؽ بصناديؽ كتابات الضبط لد ى المحاكـ.
ميزانية وزارة العدؿ ()2011 – 2001
ميزانية التسيير(المعدات والنفقات المختمفة) وميزانية االستثمار
السنة

مجموع الميزانية بالدرهم

نسبة ميزانية وزارة العدل من
الميزانية العامة للدولة

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

653 078 000,00

%1,95
%2,10
%2,03
%2,09
%2,00
%2,04
%1,88
%1,59
%0,72
%0,83
%1,07

602 615 000,00
639 079 000,00
639 079 000,00
662 013 000,00
672 013 000,00
683 713 000,00
753 713 000,00
504 713 000,00
665 713 000,00
885 000 000,00
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الميزانية العامة لوزارة العدؿ 2011 – 2010
 – 1التوظيؼ:
االسنة

2010

2011

المناصب المالية

1000

1000
 2000منصب مالي

المجموع
 – 2ميزانية التسيير بالدرىـ:
السنوات

2010

2011

نسبة التطور

الموظفوف

 2.214.709.000درىـ

 2.261.060.000درىـ

%2.09

األدوات والمعدات

 335.600.000درىـ

311.000.000

- %7.3

المجموع

 2.550.309.000درىـ

 2.572.060.000درىـ

%0.8

 – 3ميزانية االستثمار بالدرىـ:
السنوات

2010

2011

نسبة التطور

اعتمادات األداء

 334.113.000درىـ

 574.000.000درىـ

%71.9

اعتمادات االلتزاـ

 270.000.000درىـ

 300.000.000درىـ

%11.11

المجموع

 604.113.000درىـ

 874.000.000درىـ

%44.67
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خايسا  -ذشسيخ انرخهيك
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مف أىـ محاور اإلصالح الواردة في الخطاب الممكي السامي ليوـ

 20غشت

 ،2009محور ترسيخ التخميؽ في ميداف العدالة .واذا كاف المجمس األعمى لمقضاء
يقوـ بدور رائد في ىذا المجاؿ ،فإف

التفتيش ساىـ بدور ىاـ في ىذه العممية.

وتفعيال ليذا الدور اتخذت وزارة العدؿ عدة إجراءات بيذا الخصوص:
 دوس انتفتُش يف يىاكجخ عًم احملبكى:

 oتكثيؼ التفتيش العاـ و التفتيش التسمسمي كوسيمة لإلطالع عمى مجريات
تصريؼ القضايا مف خالؿ التفقد الدقيؽ والحرص عمى توحيد العمؿ والبحث

عمى مواطف الخمؿ التي تحتاج إلى دعـ اإلدارة المركزية؛
 oقياـ المفتشية العامة لموزارة خالؿ المدة  2011 - 2010بما مجموعو

 16تفتيشا عاما و  327بحثا في إطار التفتيش الخاص  ،انتىى بإحالة عدة
حاالت عمى المجمس األعمى لمقضاء ،صدرت بشأنيا عقوبات تمثمت في

6

حاالت عزؿ  ،و 38عقوبات أخرى تشمؿ  :اإلحالة إلى التقاعد التمقائي:

،2

اإلقصاء المؤقت عف العمؿ  ،8 :التأخير عف الترقي ،1 :اإلنذار  ،7:التوبيخ:
 .1فيما قضى المجمس بالبراءة بخصوص  13حالة؛
 oوفيما يتعمؽ بالموظفيف ،تمت منذ سنة

 2010معالجة  72ممفا تأديبيا

خاصا بالموظفيف ،انتيت بحفظ  13ممفا ،ورد االعتبار في  10ممفات ،وعدـ

المؤاخذة في  4ممفات أخرى وتطبيؽ عقوبات تأديبية في  45ممفا ،تدرجت مف
التنبيو إلى العزؿ والحذؼ مف األسالؾ عف طريؽ اإلعفاء .وتتـ متابعة 149
ممفا مف بينيا  98ممفا يتعمؽ بمتابعات قضائية و

مينية؛

 51ممفا حوؿ إخالالت

 oوفيما يخص التفتيش الالمركزي أو التسمسمي ،فقد تفقد المسؤولوف
القضائيوف بمحاكـ االستئناؼ خالؿ سنة  2011 - 2010ما مجموعو 60
محكمة؛
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 oوفيما يتعمؽ ببرامج تفتيش صناديؽ المحاكـ تـ خالؿ سنتي

- 2010

 2011تفتيش صناديؽ  7محاكـ استئناؼ و  10محاكـ أوؿ درجة و  7مراكز
لمقضاة المقيميف؛

 oتفقد مصالح كتابات الضبط ومصالح كتابات النيابة العامة بعدد مف محاكـ
المممكة تـ خالؿ سنتي  2011 – 2010تفتيش  8دوائر قضائية.

 ختهُك ادلهٍ انمعبئُخ:

في إطار تخميؽ الميف القضائية تـ خالؿ المدة  2011 - 2010فتح مساطر

تأديبية وزجرية في حؽ بع ض المفوضيف القضائييف (  166متابعة تأديبية و 31
متابعة زجرية) ،والموثقيف (  70متابعة تأديبية و  21متابعة زجرية) ،والعدوؿ ( 63
متابعة تأديبية و  51متابعة زجرية) ،والمحاميف (  31متابعة تأديبية و  59متابعة
زجرية ) ،والنساخ (  2متابعتيف تأديبيتيف و  3متابعات زجرية ) ،والخبراء ( 37

متابعة تأديبية) ،والتراجمة (  2متابعتيف تأديبيتيف).
عدد مساعدي القضاء

عدد المنتميف لممينة

أصحاب الميف المساعدة لمقضاء
المحاموف الممارسوف

9.734

الخبراء

2.950

العدوؿ

3.030

النساخ

763

الموثقوف

986

المفوضوف القضائيوف

1.257

التراجمة

323
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 ادلسبهًخ يف ختهُك احلُبح انعبيخ:

تمت معالجة العديد مف القضايا المتعمقة بتخميؽ الحياة العامة .حيث تـ خالؿ

الفترة  2011 – 2010معالجة ما مجموعو  20قضية أحيمت مف قبؿ المجمس
األعمى لمحسابات ،وتـ توجيو كؿ ذلؾ إلى النيابات العامة بالمحاكـ المختصة

لمباشرة األبحاث بشأنيا .ىذا باإلضافة إلى معالجة المحاكـ لقضايا الرشوة والتي بمغ

مجموعيا خالؿ سنة  2010ما مجموعو  8342قضية توبع في إطارىا 8390

شخصاً.

واعتبا ار لكوف مكافحة الجرائـ المالية تتطمب قد ار مف التخصص ،فقد تـ إحداث

أقساـ ليذه الجرائـ عمى مستوى أربع محاكـ استئناؼ في كؿ مف مدف الرباط،

والدار البيضاء ،وفاس ،ومراكش .وستختص ىذه األقساـ بالنظر في الجنايات

المنصوص عمييا في الفصوؿ  241إلى  256مف القانوف الجنائي .وقد تـ انتقاء
 50قاضيا سيعمموف بيذه األقساـ ،كما سيتـ تزويدىا بالمواد البشرية المتخصصة
والمؤىمة ،وكذا التجييزات التي ستمكنيا مف أداء ميمتيا عمى الوجو األكمؿ.

وفي إطار االىتماـ بقضايا مكافحة الفساد ،تجدر اإلشارة إلى مساىمة الوزارة
في إعداد التقارير الدولية الخاصة بإعماؿ المغرب لالتفاقيا

ت الدولية الخاصة

بمكافحة الفساد ،وكذا مشاركتيا مع باقي القطاعات الحكومية المختصة في تنفيذ
البرنامج الحكومي لمكافحة الرشوة.
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سادسا  -ذأْيم انًٕاسد انثششيح

34

مف أجؿ الرفع مف جودة الخدمات القضائية نفذت وزارة العدؿ عدة برامج تيدؼ

إلى سد الخصاص الحاصؿ في الموارد البشرية العاممة في القطاع ،وكذا تأىيميا
والرفع مف مستوى تكوينيا.
سذ اخلصبص يف ادلىاسد انجششَخ:

فقد وا صمت الوزارة تنفيذ برنامج توظيؼ  1500قاض الذي سطرتو لمفترة

 2012 - 2008وذلؾ بمعدؿ  300قاض كؿ سنة ،وتوظيؼ  3360موظفا مف
مختمؼ الدرجات خالؿ نفس المدة بمعدؿ يناىز  700موظؼ كؿ سنة ،عمما بأف
مجموع المناصب المالية المحدثة ،برسـ ميزانية كؿ سنة خالؿ ىذه الفترة ،بمغ ما
مجموعو  1.000منصب مالي جديد ،سيرت الوزارة عمى تنظيـ المباريات الخاصة

بشغميا .كما تـ تخصيص العديد مف المناصب لمتوظيؼ المباشر لقضاة المحاكـ

اإلدارية والمحاكـ مف موظفيف ومحاميف وأساتذة جامعييف .وقامت الوزارة بعمميات
انتقاء لتحمؿ المسؤولية بكتابات الضبط وكتابات النيابات العامة ومعالجة مختمؼ
الممفات الخاصة بالترقية في الرتبة والدرجة.

تطور عدد موظفي وزارة العدؿ
السنوات

2006

2007

2008

2009

2010

2011

مجموع الموظفيف

12530

12313

12528

13296

13484

14588

جدوؿ حوؿ ترقية الموظفيف
السنة

الترقي في الدرجة

الترقي في الرتبة

الترسيـ

2010 - 2008

762

13582

1102

انتكىٍَ اإلعذادٌ وانتكىٍَ ادلستًش:

تولي وزارة العدؿ لموضوع تأىيؿ الموارد البشرية وتكوينيا أىمية بالغة ،لما

لذلؾ مف أثر مباشر عمى الجودة القضائية ،عمما بأف موضوع التكويف أخذ أبعادا

جديدة تيدؼ إلى تحقيؽ المينية والتخصص .ولتحقيؽ األىداؼ المرسومة لمتكويف
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خصصت لو الوزارة غالفا ماليا قدره  12مميوف درىـ سنويا ،مما مكف مف تكويف

أكثر مف  3000قاض وموظؼ سنويا تكوينا مستم ار.

لمرفع مف القدرة االستيعابية لممعيد العالي لمقضاء ،سيقاـ مركب عصري ضخـ
بكمفة

 178.020.000درىما ،وذلؾ عمى مساحة

 5ىكتارات ب

Techno

 ،polisمما سيمكف مف توفير فضاء يمكف مف تكويف القضاة والموظفيف والمحاميف
ومختمؼ مساعدي القضاء تكوينا حديثا.
وقد استقبؿ المعيد العالي لمقضاء ،في إطار التكويف اإلعدادي ،األفواج التي

تـ توظيفيا مؤخ ار سواء مف القضاة (  693ممحقا قضائيا) أو الموظفيف ،حيث تـ
خالؿ سنة  2011تكويف  672موظفا مف بينيـ  648محر ار قضائيا (تقنيوف)
و 24مساعدة اجتماعية .كما تـ الرفع مف مدة تكويف الموظفيف بالمعيد إلى شيريف
بدؿ أسبوع ،يمتحؽ بعدىا المعنيوف بالمحاكـ لتنظـ ليـ فيما بعد حمقات تكويف

تخصصي .وبالنسبة لمميف القضائية فقد تـ تكويف  479مفوض قضائي لمدة ستة
أشير و 489عدال لمدة سنة.

أما بالنسبة لمتكويف المستمر ،فقد بمغ معدؿ المستفيديف منو سنويا ما

مجموعو  3000قاض وموظؼ ضمف البرنامج المنجز عمى صعيد كؿ مف المعيد
العالي لمقضاء ومختمؼ مديريات الوزارة .ىذا فضال عف فرص التداريب بالخارج،
وكذا التكويف في المغات الذي عقدت بشأنو اتفاقيات مع بعض المراكز الثقافية

األجنبية .كما أف الوزارة وزعت عمى خزانات ومكتبات المحاكـ خالؿ الفترة – 2010
 2011ما مجموعو  8.518مرجعا قانونيا.

وفي إطار التعاوف الدولي ،بمغ مجموع األجانب الذيف استفادوا مف دورات

تدريبية بالمغرب  58مستفيدا ،مف بينيـ  40قاضيا و  10ضباط شرطة قضائية مف
السوداف ،و  7قضاة فمسطينيي ف منتميف لمقضاء الشرعي ورئيس ىيأة التدريب
القضائي الفمسطيني.
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ساتعا  -ذحذيث اإلداسج انقضائيح
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نفذت وزارة العدؿ برنامجا ضخما لمتحديث لمرفع مف أداء اإلدارة القضائية ،عف

طريؽ وضع بنية تحتية مرتكزة عمى التكنولوجيا الحديثة واستخداـ برامج معموماتية
إلدارة القضايا بيدؼ تسريع البت وضماف الشفافية في معالجة القضايا ،وتمكيف
المواطنيف مف متابعة قضاياىـ عف بعد عف طريؽ آالت االستشارة واالنترنيت

.

ويندرج كؿ ذلؾ في إطار اليدؼ الذي تسعى إليو الوزارة المتمثؿ في المكننة الشاممة
لإلدارة القضائية وتوفير بنايات الئقة.
ومف أىـ المنجزات في ىذا المجاؿ:
االستمبء ثبنجُُخ انتحتُخ ادلعهىيبتُخ:

 تحديث  19محكمة استئناؼ و  21محكمة ابتدائية
األوروبي ()MEDA؛

بمساىمة اإلتحاد

 تعميـ عممية التحديث عمى  46محكمة ابتدائية ومحكمتي استئناؼ الغير
مشمولة ببرنامج ()MEDA؛

 تثبيت البرنامج المعموماتي إلدارة القضايا

 ،SAJوكذا برامج التدبير

المعموماتي لمخالفات ومحاضر السير في مختمؼ محاكـ المممكة؛
 إعادة تييئة الشبكة المعموماتية لوزارة العدؿ حيث تـ تغيير الشبكة
المعموماتية القديمة بالكامؿ ،وتثبيت شبكة معموماتية حديثة؛

 رفع الحظيرة المع ؿوماتية لوزارة العدؿ إلى
محاكـ المممكة بشبكة األنترنيت؛

 تعزيز البنيات التحتية عف طريؽ تييئة

 10.000حاسوب ،وربط كؿ
الشبكات الكيربائية والمعموماتية

لمحاكـ المممكة؛
تدار معموماتيا بكؿ مف طنجة/تطواف،

 بناء  5مراكز جيوية لمحفظ

مكناس/فاس ،مراكش/أكادير ،وجدة/الناظور ،الجديدة /الدار البيضاء؛

 توزيع  283موزعا لفائدة جميع محاكـ المممكة؛
 توزيع  11.000حاسوب و 3500طابعة لفائدة محاكـ المممكة؛

 توزيع  2.500حاسوب محموؿ لفائدة القضاة والموظفيف بمختمؼ محاكـ
المممكة؛
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 توزيع  152جياز تفاعمي أو جياز ولوج حر

Bornes interactives

بمختمؼ محاكـ المممكة؛

 الشروع في تثبيت شبكة ىاتفية رقمية مف الجيؿ الجديد مندمجة

بالشبكة

المعموماتية؛

 تجييز اإلدارة المركزية بأجيزة الياتؼ الذكية (  500وحدة) ،و  13موزعا،
وموزعيف اثنيف لمعالجة المكالمات ،وموزع ىاتفي لعقمنة كمفة المكالمات
والتحكـ فييا .وكذا استعماؿ تقنية التواصؿ المرئي عف بعد

( Visio

 ) conférenceبيف النيابات العامة واإلدارة المركزية عف طريؽ  21وحدة.

استعًبل انتطجُمبد ادلعهىيبتُخ:

 إحداث البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدؿ "  "ADAL@ MAROCالتي
أصبحت تحتوي عمى ما يناىز

 100000صفحة ،تتضمف نصوصا قانونية

واجتيادات قضائية وتقارير قانونية توجد رىف إشارة العموـ مجانا؛

 تعميـ خدمة تتبع القضايا المعروضة عمى جؿ المحاكـ مف خالؿ الشبكة
المعموماتية والشروع في تنفيذ مشروع تقنية خدمة "ممفي عبر الياتؼ"؛
 وضع برنامج لتدبير المراسالت اإلدارية وتبادؿ الوثائؽ بيف مصالح اإلدارة
المركزية ومحاكـ المممكة وفيما بيف المحاكـ؛

 وضع برنامج لتدبير البريد االلكتروني لقضاة وموظفي مصالح اإلدارة
المركزية؛

 تطوير برنامج لإلحصائيات الخاصة بمحاكـ المممكة وتدبيره عمى مستوى
اإلدارة المركزية؛
 تطوير برنامج لتدبير ومعالجة محاضر جنح ومخالفات السير والمتعمقة
بالرادارات الثابتة؛

 تبادؿ المعطيات إلكترونيا مع المكتب المغربي لمممكية الصناعية والتجارية
OMPIC


وتبادؿ المعطيات الكترونيا مع المكاتب الجيوية لالستثمار ؛

تفعيؿ برنامج إنشاء المقاولة عمى الخط

Maroc Numeric 2013؛
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في إطار برنامج المغرب الرقمي

 تنفيذ عممية تكويف واسعة عمى المعموميات .
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ثايُا  -انُٕٓض تانثُيح انرحريح نهًحاكى
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عمى مستوى النيوض بالبنية التحتية لممحاكـ تـ إنجاز عدد مف مشاريع

البناء واإلصالح والتوسعة ومف ذلؾ:

 بناء قصر العدالة بالجديدة ومحكمة االستئناؼ بالناظور والمحاكـ االبتدائية
في كؿ مف مدف آزرو وسيدي سميماف وسيدي قاسـ وأزيالؿ وبوجدور؛ فضال

عف المحاكـ االبتدائية بكؿ مف كمميـ ،وطانطاف ،وجرسيؼ ،ومركز القاضي
المقيـ بأكنوؿ؛

 نيج سياسة جديدة في البناءات تتجمى في إنشاء المركبات القضائية الكبرى
كالمشاريع الخاصة بمدف الرباط وفاس ومراكش ووجدة وطنجة.

 إعداد  9مشاريع لبناء مقرات جديدة لمحاكـ ابتدائية (سيدي إفني ،مكناس،
برشيد ،ابف أحمد ،زاكورة ،تنغير ،وتاوريرت) ولمراكز القضاة المقيميف (أيت
أورير ،شيشاوة) ،وقسـ قضاء األسرة بالرباط؛

 في إطار دعـ الالتركيز ،أشرفت المديريات الفرعية عمى تتبع تنفيذ

4

مشاريع لبناء قسـ قضاء األسرة بآسفي ،وتييئة المحكمة االبتدائية بالصويرة،

وقسـ قضاء األسرة بكؿ مف طنجة وبني مالؿ؛

 ويجري تنفيذ مشاريع بناء المحاكـ االبتدائية بكؿ مف مدف الخميسات وتمارة
وبف جرير وامنتانوت والقصر الكبير والعرائش ،وكذا المحكمة التجارية بأكادير
ومركز القاضي المقيـ بباب برد؛

 تـ التعاقد مع الشركة العامة العقارية مف أجؿ تسريع أوراش بناء المحاكـ .
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ذاسعا  -انُٕٓض تانجاَة االجرًاعي
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في إطار اىتماـ وزارة العدؿ بالنيوض بالوضعية االجتماعية لمقضاة وموظفي

العدؿ باعتبار ذلؾ محف از أساسيا لمعامميف في القطاع تـ تحقيؽ المنجزات التالية:
 صدور القانوف المتعمؽ ب إحداث وتنظيـ المؤسسة المحمدية لألعماؿ
االجتماعية لقضاة وموظفي العدؿ؛

 صدور المرسوـ المتعمؽ بالنظاـ األساسي الخاص بييئة كتابة الضبط بما
يضمنو مف آليات مرنة لترقية وضعية العامميف في القطاع؛
 التوقيع عمى اتفاقيتيف بغالؼ مالي إجمالى يناىز  23مميوف درىـ ،يستفيد
منيما  24000مستفيد ا ،تيـ األولى التغطية الصحية التكميمية عف المرض،
وتخص الثانية إحداث نظاـ لإلسعاؼ والنقؿ الطبي ؛
 إعداد مشاريع اتفاقيات تيـ توفير السكف بأثمنة تفضيمية و بنسب فائدة
منخفضة لمقضاة والموظفيف؛

 تنفيذ عدة برامج لمرفع مف جودة خدمات مراكز االصطياؼ التابعة لمجمعية ،
والرفع مف فرص التخييـ لفائدة أبناء العامميف في قطاع العدؿ وكذا توسيع

االستفادة مف منح التفوؽ المدرسي ومنح قروض بمناسبة عيد األضحى؛

 شروع الوزارة خالؿ سنة  2011في صرؼ اإلعانات الخاصة برسـ سنة
 2010عمى الموظفيف المكمفيف فعميا باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية
التي تحكـ بيا المحاكـ والمصاريؼ القضائية والرسـ القضائي.
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عاششا  -انُٕٓض تحقٕق اإلَساٌ
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نفذت وزارة العدؿ عدة برامج مف أجؿ النيوض بحقوؽ اإلنساف ،وترسيخ

الحماية القانونية لبعض الفئات السيما المرأة والطفؿ:

عهً يستىي محبَخ احل لىق انفئىَخ السًُب ادلشأح و انطفم:

 تعميـ خاليا مكافحة العنؼ ضد المرأة و الطفؿ عمى صعيد النيابات العامة
بمجموع المحاكـ؛

 وضع دليؿ عممي لمتكفؿ بضحايا العنؼ مف النساء و األطفاؿ ؛
 إحداث المساعدات االجتماعيات بأقساـ قضاء األسرة وخاليا مكافحة العنؼ
ضد النساء؛
 المساىمة في د ار سة التقرير يف الدورييف الثالث والرابع المتعمؽ بإعماؿ
وتحييف مؤشرات تتبع وتقييـ خطة العمؿ

اإل تفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ

الوطنية لمطفولة ":مغرب جدير بأطفالو "2015-2006؛
 المساىمة في إعداد تقرير بيجيف حوؿ وضعية المرأة ،و التقرير السنوي
إلدماج مقاربة النوع االجتماعي الممحؽ بقانوف المالية .

 المساىمة في إعداد التقرير الوطني األولي الخاص بإعماؿ المغرب لالتفاقية
الدولية لحقوؽ العماؿ المياجريف وأفراد أسرىـ؛

 المساىمة في د راسة مشروع اتفاؽ مع المندوبية السامية لالجئيف بغية
إيجاد صيغة مالئمة لتنظيـ وضعية المجوء

بالمغرب وعقد اجتماعات متوالية

لتسوية الوضعية القانونية ليذه الفئة؛

 إنجاز  346زيارة دورية لممؤسسات السجنية الواقعة بدائرة نفوذ قضاة
النيابة العامة وقضاة التحقيؽ وقضاة تطبيؽ العقوبة ورؤساء الغرؼ الجنحية
وقضاة األحداث ،بيدؼ تأميف احتراـ الضمانات القانونية المخولة لمسجناء

والمعتقميف .كما تـ إعداد تقارير بشاف ىذه الزيارات واتخاذ الق اررات المناسبة
بشأف ما ورد فييا مف مالحظات؛
 اتخاذ الوزارة لإلجراءات الالزمة لمكشؼ عف أسباب الوفيات التي وقعت داخؿ

السجوف .ولتتبع ومعالجة شكاوى نزالء المؤسسات السجنية التي بمغت 292
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شكاية ،تـ البحث فييا واتخاذ اإلجراء القانوني المناسب بشأنيا واشعار

أصحابيا بمآليا.

ادلسبهًخ يف انُهىض حبمىق اإلَسبٌ:

اكب جيود المممكة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وذلؾ
 مواصمة وزارة العدؿ ؿمو ة
عمى صعيد مختمؼ المحافؿ الدولية والوطنية

 ،حيث ترأست الوزارة لجنة

اإلشراؼ عمى إعداد الخطة الوطنية لمديموقراطية وحقوؽ اإلنساف.

 مواصمة الوزارة دعـ العمؿ الحقوقي مف خالؿ إعانات ودعـ مالي لمنسيج
الجمعوي النشيط في مجاؿ حقوؽ اإلنساف عمى مختمؼ توجياتو ومواقفو،
بمبمغ يناىز  1.500.000درىـ سنويا.
 المساىمة في إعداد مختمؼ التقارير الدولية المرتبطة بحقوؽ اإلنساف
السيما ما يتعمؽ بالعيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

والتقرير الوطني الرابع حوؿ إعماؿ اتفاقية مناىضة التعذيب ،الذي تمت

مناقشتو بداية في نوفمبر  2011والتقرير الثاني لالستعراض الدوري الشامؿ
الذي ستقدمو بالدنا خالؿ سنة .2012

 تعزيز التعاوف مع المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف ،خاصة في إطار خمية
التواصؿ واالتصاؿ ،حيث تـ التوصؿ ب  107تظمما يتعمؽ بانتياكا ت حقوؽ
اإلنساف ،و  65شكاية صادرة عف جمعيات حقوقية .وقد تمت إحالة ىذه

التظممات والشكاوى عمى الجيات القضائية المختصة التخاذ القرار القانوني

المناسب بشأنيا؛
 مشاركة الوزارة في دورات مجمس حقوؽ اإلنساف ،وفي المقاءات التي تعقد
مع المجنة األممية المعنية باالختفاء القسري؛

 المساىمة في تفعيؿ توصيات ىيئة اإلنصاؼ والمصالحة مف خالؿ استخراج
شواىد الوفاة ،واستكماؿ تنفيذ التوصيات في إطار الكشؼ عف حقيقة
األشخاص المختفيف ،واقتراح مشروع تعديؿ قانوف المسطرة الجنائية الشتراط
إجماع القضاة عند النطؽ بعقوبة اإلعداـ.
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حادي عشش – ذًُيح انرعأٌ انذٔني
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عرؼ التعاوف القضائي الدولي تطو ار ممحوظا خالؿ الفترة

،2011 – 2010

حيث تـ تنفيذ العديد مف برامج التعاوف الدولي وابراـ العديد مف اتفاقيات التعاوف

القضائي ومف أىـ المنجزات بيذا الخصوص ما يمي:
اتفبلُبد انتعبوٌ انمعبئٍ انخُبئٍ:

في المادة الجنائية :تـ إبراـ اتفاقيات لمتعاوف القضائي في الميداف الجنائي

بيف المغرب وكؿ مف ىوالندا وأذربيجاف وتونس ،كما تـ التوقيع عمى اتفاقية باألحرؼ
األولى بيف المغرب والبوسنة واليرسؾ.
في ميداف تسميـ المجرميف :تـ إبراـ اتفاقيات لمتعاوف في مجاؿ تسميـ
المجرميف بيف المغرب وكؿ مف أذربيجاف وتونس ،وتـ التوقيع باألحرؼ األولى عمى
اتفاقية مماثمة بيف المغرب والبوسنة واليرسؾ.

في المادة المدنية :تـ إبراـ اتفاقية لمتعاوف القضائي في المادة المدنية بيف

المغرب وأذربيجاف ،وتـ التوقيع باألحرؼ األولى عمى اتفاقية مماثمة بيف المغرب
والبوسنة واليرسؾ؛

في مجاؿ تبادؿ التجارب والتعاوف التقني ،تـ إبراـ اتفاقات تعاوف ما بيف وزارة

العدؿ بالمممكة المغربية ،ونظيراتيا بكؿ مف روسيا وأذربيجاف ،والتوقيع باألحرؼ
األولى عمى اتفاؽ مماثؿ مع وزارة العدؿ بالبوسنة واليرسؾ.

وتجدر اإلشارة إلى أف سنة  2011قد سجمت المصادقة عمى  5اتفاقيات سبؽ

إبراميا في مجاؿ التعاوف القضائي ،مف بينيا

 3مع فرنسا وواحدة مع أسبانيا،

واتفاؽ لمتعاوف التقني مع أذربيجاف.
تُفُز ثشايذ انتعبوٌ انذويل:

 متابعة برنامج التعاوف القضائي المغربي الفرنسي وبرنامج التعاوف المغربي
البمجيكي ،المذيف تضمنا القياـ بزيارات تدريب لقضاة وموظفيف مغاربة إلى
كؿ مف فرنسا وبمجيكا وكذا حضور خبراء وقضاة فرنسييف وبمجيكييف
لممغرب لتنشيط أياـ دراسية؛
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 متابعة المرحمة الثانية مف برنامج التعاوف مع الشركة الدولية لمتمويؿ

()SFI

المتفرعة عف البنؾ الدولي مف أجؿ تشجيع الوساطة والتحكيـ بالمغرب في
الميداف التجاري ،في عالقة مع برنامج اإلقالع الصناعي
دعـ قدرات مراكز الوساطة والتحكيـ بطنجة

EMERGENCE

وكذا

(  )CIMATوبالدار البيضاء

( ،)CEMAوتنظيـ ندوات ولقاءات تحسيسية حوؿ الوساطة ،واعداد مشروع
قانوف حوؿ الوساطة القضائية؛

 وضع مشروع لمتعاوف مع البنؾ الدولي بغالؼ مالي قدره  12مميوف دوالر
مف أجؿ دعـ إصالح العدالة بالمغرب .ومف المنتظر توقيع عقد القرض خالؿ

نياية سنة 2011؛
 الشروع في إعداد برنامج جديد لمتعاوف مع االتحاد األوروبي
2015؛

– 2012

 وضع مشروع المرحمة الثانية مف برنامج "عدؿ" المتعمؽ بتحديث المحاكـ
بيف المغرب واسبانيا؛

 متابعة برنامج التعاوف مع مجمس وزراء العدؿ العرب؛
 متابعة تنفيذ برنامج التعاوف القضائي المغربي الدانماركي المتعمؽ بدعـ
إحداث شبابيؾ االستقباؿ بأقساـ قضاء األسرة ،وكذا مكافحة العنؼ ضد النساء

حيث تمت زيارة عمؿ إلى الدانمارؾ لفائدة مجموعة مف القضاة واألطر؛
 تنفيذ برنامج التعاوف مع صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة

ONU

 FEMMESبخصوص ولوج المرأة لمعدالة؛

 التعاوف مع إطار عمؿ األمـ المتحدة لممساعدة اإلنمائية UNDAF؛
 مواكبة برنامج  e-gouvernementعبر القياـ بزيارة عمؿ لميندسيف في
اإلعالميات لكؿ مف كوريا الجنوبية والصيف الشعبية.
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