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ثسى اهلل انشمحٍ انشحُى

رمذَى:

حققت كزارة العدؿ كالحريات خبلؿ سنة

 2012العديد من المنجزات على عدة

مستويات .كما تميزت ىذه السنة بإطبلؽ الوزارة لمبادرة الحوار الوطني حوؿ اإلصبلح العميق
كالشامل لمنظومة العدالة ،الذم تجرم أطواره تحت الرعاية السامية لصاحب الجبللة الملك محمد
السادس نصره اهلل.
كإذا كانت كزارة العدؿ كالحريات ،قد انطلقت في تنفيذ برامجها لهذه السنة بعد
تشخيص دقيق لوضعية منظومة العدالة في ببلدنا ،فإنها آثرت أف ترجئ بعض برامجها االستراتيجية،
في انتظار ما سيسفر عنو الحوار الوطني من توجهات ،باعتبار أف الهيئة العليا إلصبلح منظومة
العدالة ،المشرفة على ىذا الحوار  ،ىي الجهة المؤىلة لرسم التوجهات الكبرل لمجاالت اإلصبلح
االستراتيجية ،مثلما ىو عليو األمر بشأف القانوف التنظيمي المتعلق بالمجلس األعلى للسلطة
القضائية ،كالقانوف التنظيمي المتعلق بالنظاـ األساسي للقضاة ،فرغم الحاجة الملحة إلصدار ىذين
النصين فقد تمت برمجمتهما برسم سنة  ،2013كتم النص في المخطط التشريعي للحكومة على
أنو سيتم إعدادىما على ضوء خبلصات كتوصيات الحوار الوطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة .كىو
ما يمكن أف يقاؿ بشأف مجموعة أخرل من القوانين الجوىرية في مسار اإلصبلح ،ينتظر ما سيسفر
عنو الحوار الوطني بشأنها من توجهات.
كخارج ما يماثل ىذه االصبلحات االستراتيجية المتوقفة على نتائج الحوار الوطني حوؿ
إصبلح منظومة العدالة ،فإف كزارة العدؿ كالحريات قامت بتنفيذ العديد من البرامج كاألكراش كفق
مقاربة ترمي إلى تحقيق النجاعة القضائية ،كتحديث اإلدارة القضائية.
كقبل تقديم أىم المنجزات التي حققتها كزارة العدؿ كالحريات بهذا الخصوص برسم
سنة  2012في عدة مجاالت ،سيتم اإللماـ باألشواط التي قطعها الحوار الوطني حوؿ إصبلح
منظومة العدالة ،باعتبار أف ىذا الحوار سيتمخض عنو ميثاؽ إصبلح منظومة العدالة.
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أوال  -احلىاس انىؼٍُ حىل إصالػ يُظىيخ انؼذانخ
رُصُت أػعبء اذلُئخ انؼهُب نهحىاس انىؼٍُ

في يوـ  8مايو  2012نصب صاحب الجبللة الملك محمد السادس ،أعضاء الهيئة

العليا للحوار الوطني حوؿ اإلصبلح العميق كالشامل لمنظومة العدالة ،كألقى جبللتو كلمة سامية
أعلن فيها عن إسباغ رعايتو الملكية السامية على ىذا الحوار ،اعتبارا للعناية الفائقة التي ما فتئ
يوليها جبللتو لهذا اإلصبلح الجوىرم ،الذم يتمركز في صدارة األكراش اإلصبلحية الكبرل
للمملكة.
كقد أكد جبللة الملك في كلمتو السامية على المرجعيات األساسية لهذا الحوار
الوطني ،السيما المحاكر األساسية إلصبلح منظومة العدالة الواردة في الخطاب الملكي التاريخي
ليوـ  20غشت  ،2009ككذا مقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضماف الملك
الستقبلؿ القضاء كتكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية كالتنفيذية ،
كإحداث المجلس األعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية برئاسة جبللة الملك ،كبالنص على
حقوؽ المتقاضين كقواعد سير العدالة كدكر القضاء في حماية حقوؽ األشخاص كالجماعات
كحرياتو كأمنهم القانوني.
كما أبرز جبللة الملك الدكر المنوط بهذه الهيئة االستشارية،

التي ستتولى باعتبارىا

كتمثيلي يتيح انفتاح القضاء على محيطو الداخلي كالخارجي  ،مهمة اإلشراؼ على ىذا
ا
تعددم
ا
إطارا
الحوار الوطني كرفع مشاريع توصيات بشأف إصبلح منظومة العدالة للنظر السامي لصاحب الجبللة،
داعيا جبللتو أعضاء الهيئة إلى انتهاج االجتهاد الخبلؽ كاإلصغاء كاالنفتاح للتفعيل األكمل لمشركع
إصبلح العدالة.
أهذاف احلىاس انىؼٍُ وأعهضره:

كبذلك ،فإف إجراء حوار كطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة يكتسي أىمية بالغة

كمتميزة ،من حيث إنو يأتي في سياؽ تحوالت كبرل يعرفها الميداف القضائي ،كألنو يشكل منهجية
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جديدة في مجاؿ إصبلح قطاع العدالة ،تهدؼ إلى تقديم رؤية مجتمعية شاملة ،كبإشراؾ كل
الفعاليات ،إليجاد الحلوؿ الكفيلة بتلبية تطلعات المواطنين كحاجياتهم في ميداف العدؿ ،بما يحقق
إصبلح منظومة عدالتنا ،التي ما فتئت تتعرض النتقادات متزايدة من حيث أداء الجهاز القضائي
بمختلف مكوناتو.
كيهدؼ ىذا الحوار إلى تحقيق األىداؼ الرئيسية التالية:
إشراؾ مختلف الفعاليات في تحمل مسؤكلية إصبلح منظومة العدالة؛كضع ميثاؽ إلصبلح منظومة العدالة.كتجرم مجريات ىذا الحوار من خبلؿ األجهزة التالية:
 .1الهيئة العليا للحوار الوطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة؛
 .2ىيئة الحوار الوطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة؛
 .3الندكات الجهوية للحوار الوطني؛
 .4مناظرة الحوار الوطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة ،التي سيتمخض عنها كضع
ميثاؽ اإلصبلح.
فالهيئة العليا للحوار الوطني ،تضم  40عضوا ،كىي مجلس للتوجيو ،تتولى اإلشراؼ
على إدارة الحوار الوطني كتأطير أشغالو ،ككضع المصفوفة العامة للمقترحات كمشاريع التوصيات،
التي سيتم عرضها على مناظرة الحوار الوطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة ،كالتي سيتمخض عنها
مشركع ميثاؽ كطني إلصبلح منظومة العدالة.
كتتكوف ىذه الهيئة من نخبة مشهود لها ،بالوطنية الصادقة ،كالكفاءة العالية ،كالحنكة
الرفيعة ،فكانت بذلك ىيئة متميزة ،بحكم تعدد مشارب أعضائها ،كتنوع مجاالت تخصصاتهم،
فضبل عن مساىماتهم الرصينة في ميداف إصبلح العدالة ،السيما كأف من بين األعضاء كزراء عدؿ
كمسؤكلين سامين تركوا بصماتهم الجلية في مختلف مجاالت اإلصبلح.
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كإلى جانب ىذه الهيئة توجد ىيئة الحوار الوطني ،كىي ىيئة

ما فتئت تتوسع لتشمل

 190ممثبل عن القطاعات الوزارية كممثلي مختلف الجمعيات المهنية كفعاليات المجتمع المدني،
حيث تشارؾ ىذه الهيئة في مختلف أطوار كأشغاؿ الحوار الوطني الميداني.
كمن خبلؿ الندكات الجهوية للحوار ،تتم المناقشة العامة لمختلف المواضيع
كاإلشكاليات المتعلقة بمنظومة العدالة ،حيث يتم تجميع الخبلصات المرتبطة بالمواضيع
كاإلشكاليات المذكورة.
أما مناظرة الحوار الوطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة ،فستضم أكبر عدد من ممثلي
مختلف الفعاليات المجتمعية كالمهنية ،كتهدؼ إلى إبراز مبلمح التوافق الوطني حوؿ عملية
اإلصبلح .كتتم خبلؿ ىذه المناظرة مناقشة تقارير كتوصيات أجهزة الحوار الوطني ،كعنها تتمخض
التوصيات النهائية في شكل مشركع ميثاؽ كطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة.
يُهغُخ احلىاس:

كفق المنهجية التي قررتها الهيئة العليا للحوار الوطني ،فإف الحوار يجرم على عدة

مستويات:
حوار داخلي على صعيد الهيئة العليا ،كلجنها الموضوعاتية؛حوار موسع على صعيد ىيئة الحوار الوطني ،من خبلؿ الندكات الجهوية ،التي يتم فيهاالحوار بكل حرية كمسؤكلية ،بحضور ممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني
كالهيئات المهنية على الصعيد الجهوم ( قضاة ،كتاب الضبط ،محاموف ،باقي
مساعدم القضاء ،الجمعيات )...؛
مواكبة الحوار على صعيد الندكات الجهوية لمختلف الدكائر القضائية لمحاكم االستئناؼ؛االستعانة بالخبرات األجنبية في مواضيع معينة؛ال-زيارات المرتقبة لبلطبلع على بعض التجارب القضائية الدكلية؛
ال-زيارات الميدانية للدكائر القضائية؛
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االجتماعات التي تعقد مع مختلف الفعاليات القضائية بمناسبة الزيارات المذكورة.يىاظُغ وزلؽبد احلىاس انىؼٍُ:

قررت الهيئة العليا معالجة اإلشكاليات الكبرل التي تواجهها العدالة المغربية ،من

خبلؿ مواضيع جلسات الحوار التالية:
 .1التنظيم القضائي كالنجاعة القضائية كتسهيل الولوج إلى القانوف كالعدالة؛
 .2تأىيل المهن القضائية؛
 .3تأىيل الموارد البشرية؛
 .4تخليق منظومة العدالة؛
 .5تطوير العدالة الجنائية كتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة؛
 .6استقبلؿ السلطة القضائية؛
 .7الحكامة كتحديث اإلدارة القضائية كالبنية التحتية للمحاكم؛
 .8تأىيل قضاء األعماؿ؛
 .9تأىيل قضاء األسرة؛
 .10القضاء كاإلعبلـ.
كلحد الساعة تمت مناقشة مواضيع الحوار الوطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة على
صعيد خمسة مراكز تضم عدة دكائر قضائية ،كتشمل:
 مركز الرباط :كيضم محاكم الدائرتين القضائيتين لمحكمتي االستئناؼ بكل من
الرباط كالقنيطرة .كجرت أشغالو بمدينة الرباط حوؿ موضوع :التنظيم القضائي كالنجاعة
القضائية كتسهيل الولوج إلى القانوف كالعدالة ( 11ك 12يونيو )2012؛
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 مركز الدار البيضاء :كيضم محاكم الدائرة القضائية لمحكمتي االستئناؼ بكل من
الدار البيضاء كالجديدة .كجرت أشغالو بمدينة الدار البيضاء حوؿ موضوع :تأىيل المهن
القضائية ( 6ك 7يوليوز )2012؛
 مركز السعيدية :كيضم محاكم الدائرة القضائية لمحاكم االستئناؼ بكل من كجدة،
كالناضور ،كالحسيمة .كجرت أشغالو بمدينة السعيديةحوؿ موضوع تأىيل الموارد البشرية
( 21ك 22سبتمبر )2012؛
 مركز إفراف :كيضم محاكم الدكائر القضائية لمحكمتي االستئناؼ بكل من
مكناس ،كالرشيدية .كجرت أشغالو بمدينة إفراف حوؿ موضوع تخليق منظومة العدالة(19
ك 20أكتوبر )2012؛
 مركز فاس :كيضم محاكم الدائرة القضائية لمحكمتي االستئناؼ بكل من فاس
كتازة .كجرت أشغالو بمدينة فاس حوؿ موضوع تطوير العدالة الجنائية كتعزيز ضمانات
المحاكمة العادلة (9ك 10نونبر .)2012
كستجرم باقي أطوار الحوار الوطني بالمراكز التالية:
 مركز مراكش :كيضم محاكم الدائرة القضائية لمحاكم االستئناؼ بكل من مراكش،
كآسفي ،ككرزازات .كتجرم أشغالو بمدينة مراكش حوؿ الطور الثاني من ندكة تطوير العدالة
الجنائية كتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ( 23ك 24نونبر  )2012؛
 مركز الداخلة :كيضم محاكم الدائرة القضائية لمحكمة االستئناؼ بالعيوف ،كتجرم
أشغالو بمدينة الداخلة حوؿ موضوع الحكامة كتحديث اإلدارة القضائية كتأىيل البنية التحتية
( 21ك 22ديسمبر )2012؛
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 مركز أكادير :كيضم محاكم الدائرة القضائية لمحكمة االستئناؼ بأكادير ،كتجرم
أشغالو بمدينة أكادير حوؿ موضوع استقبلؿ السلطة القضائية ( 14ك 15يناير  )2013؛
 مركز طنجة :كيشمل محاكم الدائرة القضائية لمحكمتي االستئناؼ بكل من
طنجة ،كتطواف ،كتجرم أشغالو بمدينة طنجة حوؿ موضوع تأىيل قضاء األعماؿ (  4ك 5
فبراير )2013؛
 مركز سطات :كيشمل محاكم الدائرة القضائية لمحاكم االستئناؼ بكل من
سطات ،كخريبكة ،كبني مبلؿ ،كتجرم أشغالو بمدينة سطات حوؿ موضوع تأىيل قضاء
األسرة(منتصف فبراير )2013؛
 الرباط :لقاء حوؿ القضاء كاإلعبلـ (نهاية فبراير .)2013
 أما المناظرة الوطنية فسيعلن عن مكانها كتاريخها بعد انتهاء ندكات الحوار.
كىكذا فإف الحوار الوطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة قطع أشواطا ىامة كعرؼ إقباال
كبيرا من قبل كل من الفعاليات المعنية من قضاة كموظفي ىيئة كتابة الضبط كالمحامين كمختلف
مساعدم القضاء كاألساتذة الجامعيين كفعاليات المجتمع المدني كالخبراء المختصين .كقد دخلت
أطوار الحوار الوطني منعطفا حاسما ،ذلك أنو كبعد مناقشة الجوانب المتعلقة ببنيات التنظيم
القضائي كالخريطة القضائية كالمهن القضائية ،كبعد تناكؿ المواضيع المتعلقة بالموارد البشرية تأىيبل
كتخليقا ،فإننا اآلف مقبلوف على محطات حساسة تتعلق باألساس بتطوير السياسة الجنائية كالعدالة
الجنائية كتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ،ككذا تعزيز استقبلؿ السلطة القضائية .كما أف الهيئة
العليا للحوار الوطني بلورت منهجية كاضحة كفعالة من أجل تجميع الخبلصات التي تتمخض عنها
مختلف المحطات كالتي تعتبر أرضية لمشركع الميثاؽ الوطني حوؿ إصبلح منظمة العدالة.
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صبَُب  -انشفغ يٍ يسزىي انجُُخ انزحزُخ نهًحبكى
إذا كاف دكر المسؤكؿ القضائي حاسما في الرفع من النجاعة القضائية ،فقد أصبح من
المؤكد أف البنية التحتية للمحاكم ،من بنايات كتجهيزات ،تلعب الدكر األكبر في تمكين المسؤكؿ
القضائي ككل المتدخلين في عملية اإلدارة القضائية من أداء خدمة قضائية جيدة كفعالة.
كلذلك فقد عملت الوزارة على إيبلء بالغ االىتماـ لموضوع بنايات المحاكم ،كتسريع
أكراشها ،مما مكن من تدشين بعض المحاكم أك برمجة تدشينها مع نهاية ىذه السنة.
رذشني زلبكى عذَذح:

تم خبلؿ يوـ  25يوليوز  ،2012تدشين المحكمة االبتدائية بالعرائش التي شيدت

على مساحة قدرىا  10آالؼ ك 322مترا مربعا كتضم ثبلث قاعات كبرل للجلسات ك  35مكتبا
كعدة مرافق من شأنها تحسين ظركؼ العمل بالمحكمة  ،كاالرتقاء بمستول استقباؿ المتقاضين
كتسهيل كلوجهم للعدالة  ،كىو فضاء يمكن من توفير اإلدارة المعلوماتية للقضايا كتقديم المعلومة
القانونية كالقضائية للمتقاضين .مما سيؤىل المحكمة االبتدائية بالعرائش لتكوف ضمن قائمة المحاكم
النموذجية التي تشتغل عليها الوزارة .كقد تم خبلؿ عملية التدشين توزيع حواسيب محمولة لفائدة
قضاة كبعض أطر المحكمة.
كسيتم خبلؿ شهرم نونبر كدجنبر من ىذه السنة ،تدشين المحاكم التالية:
 - 1المحكمة االبتدائية بالخميسات
 - 2المحكمة االبتدائية بالقصر الكبير
 - 3المحكمة االبتدائية بتمارة
 - 4المحكمة االبتدائية بإيمنتانوت
 - 5قضاء األسرة بسطات كالمديرية الفرعية
 - 6مركز القاضي المقيم ببوجدكر
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 - 7مركز القاضي المقيم بباب برد

زلبكى يف ؼىس اإلجنبص:

ك باإلضافة إلى ذلك ،ىناؾ مشاريع يجرم تنفيذىا حاليا ،ك سيتم تدشينها سنة :2013

محاكم االستئناؼ
توسعة محكمةاالستئناؼ بالدار البيضاء

المحاكم االبتدائية
بناء المحكمةاالبتدائية بتاكريرت

-توسعة محكمة

 -بناء المحكمة

االستئناؼ بطنجة

االبتدائية بابن جرير

-توسعة محكمة

-تهيئة ك توسعة

االستئناؼ بالجديدة
توسعة محكمةاالستئناؼ بتازة (مرآب
السيارات)

أقساـ قضاء األسرة

مراكز القضاة المقيمين

-بناء قسم قضاء األسرة

-بناء مركز القاضي المقيم بآيت

بالعرائش
 بناء قسم قضاءاألسرة بوجدة
تهيئة قسم قضاءاألسرة بطنجة

المحكمة االبتدائية بقلعة
السراغنة

كرير
تهيئة مركز القاضي المقيمبمشرع بلقصيرم
بناء مركز القاضي المقيمبتيسة

توسعة قسم األسرةبسيدم بنور

بناء المحكمة التجاريةبأكادير

-بناء مكتب االستقباؿ

-توسعة المحكمة

ك الخدمات بمحكمة

االبتدائية بأكادير

االستئناؼ كالمحكمة

-تهيئة المحكمة

االبتدائية بالقنيطرة

االبتدائية بابن سليماف

يشبسَغ عذَذح:

تم في سنة  2012إنجاز دراسات العديد من المشاريع المستقبلية  ،ك ذلك بإبراـ

عقود مع مهندسين ك مكاتب الدراسات ك المراقبة التقنية لعدد من المشاريع االستثمارية ،التي تم
إعداد دفاتر التحمبلت المتعلقة بها ،ك التي تم اإلعبلف عن بعضها في حين سيتم برمجة الباقي مع
14

مطلع السنة القادمة على أف تنطلق أشغاؿ جميع ىذه المشاريع في سنة

 . 2013كتشمل ىذه

المشاريع الجديدة ما يلي:
محكمة النقض قصور
العدالة ك محاكم االستئناؼ
توسعة محكمة النقض،بناء قصر العدالة بفاس،بناء قصر العدالةبوجدة،
بناء محكمة االستئناؼالتجارية ك المحكمة
التجارية بمراكش:
الحصة.2

المحاكم االبتدائية
بناء المحكمةاالبتدائية ببن احمد،
بناء المحكمةاالبتدائية بتازة،
بناء المحكمةاالبتدائية بطاطا،
بناء المحكمةاالبتدائية ببرشيد،
توسعة كتهيئةالمحكمة االبتدائية

أقساـ قضاء األسرة

مراكز القضاة المقيمين

-بناء قسم قضاء

-بناء مركز القاضي

األسرة بالرباط،
بناء قسم قضاءاألسرة بالفقيو
بنصالح،

المقيم بتركيست،
بناء مركز القاضيالمقيم بكلميمة،
-بناء مركز القاضي

توسعة كتهيئة قسمقضاء األسرة
بالصويرة،

المقيم بدمنات،
بناء مركز القاضيالمقيم بشيشاكة،

تهيئة قسم قضاءاألسرة بمراكش.

بزاكورة.

البنايات اإلدارية
بناء المعهد العاليللقضاء،
توسعة كتهيئة مركزالحفظ بسبل،
بناء المديريةالفرعية بورزازات،
تهيئة المديريةالفرعية بمراكش.

بناء مركز القاضيالمقيم بقلعة مكونة،
بناء مركز القاضيالمقيم بأكدز،
بناء مركز القاضيالمقيم بجرادة.

ىذا باإلضافة إلى مجموعة من اإلصبلحات الطفيفة لمجموعة من المراكز منها  :رباط
الخير ،المنزؿ ،بولماف ،أكطاط الحاج...
كمواصلة للنهوض ببنايات المحاكم ،فقد تمت برمجة عدة دراسات لمشاريع برسم
سنة  ،2013كمن أىمها مشاريع بناء قصر العدالة بالرباط ،بناء المحاكم االبتدائية بكل من مكناس،
طنجة ،تطواف ،الصويرة ،خنيفرة ،السمارة ،ك توسعة المحكمة االبتدائية بالرشيدية ،كتوسعة المحكمة
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االبتدائية الزجرية بعين السبع  ،ك بناء مركز القاضي المقيم بالريش إلى غير ذلك من المشاريع
السيما مراكز القضاة المقيمين.
كتجدر اإلشارة إلى حرص الوزارة على إشراؾ المسؤكلين القضائيين ك مختلف الفعاليات
المهنية المعنية في مشاريع البنايات المبرمجة.
دساسخ حىل والغ انجُُخ انزحُخ نهًحبكى:

بالنظر لما تعرفو أغلب بنايات محاكم المملكة من اختبلالت في البنية التحتية ،فإف الوزارة
بصدد إنجاز دراسات شاملة من أجل إعداد تقويم مالي لمعالجة ىذه الوضعية ،سواء تعلق األمر ببناء
جديد ،أك توسعة ،أك تهيئة  ،أك إعادة تهيئة كإصبلحات ،كستقدـ

نتائج ىذه الدراسات في إطار

الندكة الجهوية السابعة حوؿ "الحكامة القضائية ،تأىيل كتحديث اإلدارة القضائية كالبنية التحتية،
التي ستعقد بمدينة الداخلة يومي  22 - 21دجنبر . 2012
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صبنضب – انشفغ يٍ انُغبػخ انمعبئُخ
الرفع من النجاعة القضائية كجودة الخدمات القضائية من أىم مجاالت عمل كزارة
العدؿ كالحريات ،كقد تم اتخاذ عدة إجراءات نوعية بهذا الخصوص ،السيما ما يتعلق بالمجاالت
التالية:
يؼبجلخ ظبهشح ادلخهف يٍ انمعبَب وفك يمبسثخ عذَذح:

لقد كاف من أىم خبلصات تشخيص كضعية العدالة من حيث النجاعة القضائية،

مبلحظة تزايد عدد القضايا المسجلة أماـ مختلف المحاكم حيث كصل مجموعها سنة  2011إلى
 2.554.418قضية ،بينما بلغ عدد القضايا

الرائجة أماـ المحاكم ( المسجل  +المخلف) ما

مجموعو  3.372.054قضية .في حين لم يبلغ عدد القضايا المحكومة سول

2.456.469

قضية أم بنسبة بت بلغت  %72,85من القضايا الرائجة ،في حين تخلف أماـ محاكم الموضوع
ما مجموعو  915.305قضية أم  %27,15من القضايا الرائجة.
كلقد اقتضت ىذه الوضعية ،كضع تصنيف لنشاط المحاكم كفق معايير محددة ،من
أجل كضع لوحة قيادة بشأف أداء المحاكم على الصعيد الوطني ،تمكن من تحديد األكلويات في
مجاؿ دعم المحاكم التي تعاني من صعوبات في تصريف القضايا.
نىحخ لُبدح يٍ أعم دػى أداء احملبكى:

لقد تم القياـ بعدة دراسات إحصائية حوؿ النشاط العاـ للمحاكم ،كمكن ذلك من رصد
مؤشرات كمعايير حوؿ أدائها ،على أساس القضايا المسجلة كالقضايا المحكومة كحجم المخلف من
القضايا أماـ كل محكمة ،كما يتبين من الوضعية التالية:
  11محكمة ابتدائية (  % 16من المحاكم االبتدائية) لم تتجاكز نسبة تصفيتها للقضاياالرائجة  %65؛
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  3محاكم ابتدائية ( % 4من المحاكم االبتدائية) تراكحت نسبة تصفيتها للقضايا الرائجةبين  65ك%70؛
  17محكمة ابتدائية (  % 25من المحاكم االبتدائية) تراكحت نسبة تصفيتها للقضاياالرائجة بين  70ك %75؛
  8محاكم ( % 13من المحاكم االبتدائية) تراكحت نسبة تصفيتها للقضايا الرائجة بين 75ك % 80؛
  14محكمة ابتدائية (  % 21من المحاكم االبتدائية) تراكحت نسبة تصفيتها للقضاياالرائجة بين  80ك % 85؛
  12محكمة ابتدائية ( % 18من المحاكم) تراكحت نسبة تصفيتها للقضايا الرائجة بين 85ك % 90؛
  2محكمتاف ابتدائيتاف (  % 3من المحاكم االبتدائية) تراكحت نسبة تصفيتهما للقضاياالرائجة بين  90ك. % 95
كيتبين من ىذا التصنيف أف  31محكمة ابتدائية (  % 46من المحاكم االبتدائية) ال تتجاكز
تصفية قضاياىا نسبة ما بين  65ك  %75من القضايا الرائجة.
كىذا بياف للمحاكم االبتدائية المذكورة:
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2011

1

2

3

4

5

6

7

8

أكثر من 95 %

90-95 %

85-90 %

80-85 %

75-80 %

70-75 %

65-70 %

أقل من 65 %

كادم الذىب أصيلة
السمارة

سطات

الرماني

مكناس

فكيك ببوعرفة إيمنتانوت

أبي الجعد

خريبكة

أكادير

برشيد

الرشيدية

ميدلت

القصر الكبير

الخميسات

سيدم قاسم صفرك

شفشاكف

تاكنات

تاركدانت

مراكش

كجدة

الدار البيضاء كادم زـ
ابن احمد

العيوف

الجديدة

المحمدية

طنجة

القنيطرة

زاكورة

بني مبلؿ

قصبة تادلة

فػػاس

كزاف

اليوسفية

تزنيت

سيدم سليماف

إنزكاف

كرزازات

سيدم بنور

آسفي

سبل

الرباط

طاطا

تازة

جرسيف

الصويرة

أزيبلؿ

سوؽ أربعاء الغرب

بركاف

تطواف

خنيفرة

الناظور

قلعة السراغنة تاكريرت
العرائش

طنطاف

الفقيو بن صالح

تمارة

الحسيمة

كلميم

ابن جرير
ابن سليماف
آزرك
بولماف بميسور

كقد ساعدت لوحة القيادة ىذه ،في تحديد مكامن االختناؽ القضائي في منظومتنا
القضائية على صعيد المحاكم االبتدائية ،ككذا على صعيد محاكم االستئناؼ ،كتمكين الوزارة من
كضع سلم أكلويات كبرامج لدعم المحاكم التي تعاني من صعوبات في تصريف القضايا ،من حيث
سد خصاصها في الموارد البشرية ،أك توفير التجهيزات الضركرية لعملها ،بهدؼ الرفع من أدائها،
حتى يمكنها أف تتجاكز كضعيتها الحالية كااللتحاؽ بالمحاكم التي توجد في تصنيفات متقدمة،
كذلك في إطار من التنافسية في األداء ،على أساس أف تتم مواكبة المحاكم المتقدمة للحفاظ على
مستول نشاطها ككذا الرفع منو ،بهدؼ تحسين اإلدارة القضائية كتحقيق جودة الخدمات القضائية.
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كما مكنت لوحة القيادة ىذه ،من تسهيل تتبع إجراءات سير القضايا أماـ المحاكم،
حيث يمكن للمديريات المعنية باإلدارة المركزية للوزارة ،كمن خبلؿ برامج معلوماتية من تتبع آجاؿ
البت في القضايا .كتهدؼ ىذه البرامج إلى المساىمة في تقليص عمر الملفات الزجرية ،كمعالجة
كضعيات تأخير الملفات من خبلؿ المنظومة المعلوماتية ( اإلدارة االلكتركنية للدعول العمومية).
كيتم العمل حاليا على تمديد تجربة ىذه المنظومة المعلوماتية على صعيد القضايا المدنية .كستتعزز
ىذه المنهجية بدعم من برنامج "محكمتي" المموؿ من طرؼ البنك الدكلي.
ادلؼبجلخ االسزضُبئُخ نىظؼُخ احملكًخ االثزذائُخ ثبنُبظىس:

لقد مكن التصنيف السالف الذكر ،ككذا الزيارات التفقدية التي يتم القياـ بها إلى

مختلف المحاكم ،من الوقوؼ على الوضعية الصعبة لبعض المحاكم .كمن جملة ىذه المحاكم
المحكمة االبتدائية بالناظور ،التي توجد في كضعية استثنائية من حيث القضايا المخلفة ،بحيث تبين
أف ىذه المحكمة تعاني من خصاص في الموارد البشرية قضاة (

 16قاض للحكم ،ك  5قضاة

للنيابة العامة) كموظفين (  71موظفا) ،كمن ضعف في مجاؿ التحديث ،مما أدل إلى تراكم القضايا،
بحيث سجلت ىذه المحكمة في سنة

 2011ما مجموعو  25663قضية كتم الحكم في

 26002قضية ،غير أنو كنظرا لتراكم المخلف من القضايا عن سنوات سابقة فقد بقي بدكف حكم
 32233قضية ،أم أف المخلف يتجاكز المسجل .كىو ما جعل عدد القضايا الرائجة (المسجل +
المخلف) خبلؿ سنة  2011يصل إلى  58235قضية (  24694قضية مدنية ك  33541قضية
زجرية) .أما المحاضر كالشكايات ففضبل عما ما راج منها في سنة

 9888 ( 2011شكاية

ك 21340محضرا) ،فقد بقي ما يناىز  21500محضرا غير مسجل لحد اآلف.
كفي سبيل مواجهة ىذه الوضعية االستثنائية ،كتبعا للقاءات التي تمت مع مختلف
الجهات المعنية ،فقد تم كضع برنامج استعجالي لدعم المحكمة االبتدائية بالناظور ،من ضمن
أىدافو تسريع إجراءات البت في القضايا ،كتصفية الملفات القديمة ،كاستعماؿ المعلوميات في إدارة
القضايا ،مع اتخاذ عدة إجراءات لمواكبة تنفيذ ىذا البرنامج على الصعيد المحلي كذلك في مجاؿ
التبليغ كدعم الضابطة القضائية بعناصر إضافية .كسيمتد ىذا البرنامج خبلؿ فترة من ثبلثة إلى ستة
أشهر .كقد تم إصدار إعبلف لفائدة القضاة كالموظفين لبلنخراط في البرنامج االستعجالي لدعم
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المحكمة االبتدائية بالناظور .كفي سبيل توفير الظركؼ المبلئمة لمساىمة القضاة كالموظفين في ىذا
البرنامج ،فقد تقرر تمكينهم من كسائل العمل كتوفير الظركؼ المبلئمة مع التحفيز الممكن.
كسيساىم في ىذا البرنامج المحاموف الذين أعلنوا عن استعدادىم إلنجاحو ،كىو نفس
الموقف الذم عبر عنو المفوضوف القضائيوف ،فضبل عن السلطات العمومية المختصة.
يىاعهخ صؼىثبد انزُفُز:

بلغ عدد ملفات التنفيذ الرائجة خبلؿ سنة  2011ما مجموعو  357337ملفا ،نفذ

منها  261175ملفا كتخلف منها  ،96162أم بنسبة تنفيذ تبلغ  % 73.09من ملفات التنفيذ
الرائجة .كقد بلغت نسبة تنفيذ أحكاـ المحاكم التجارية  ،% 62في حين بلغت نسبة تنفيذ أحكاـ
المحاكم اإلدارية  ،% 46.02كنسبة التنفيذ ضد شركات التأمين .% 80.97
كمن أجل التغلب على معوقات كصعوبات التنفيذ ،فقد تم اتخاذ جملة من التدابير من
أىمها:
عقد لقاءات مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لتمكينهم من كل الصبلحيات المخولةلهم لتنفيذ األحكاـ كفق ما ينص عليو القانوف ،بما في ذلك تمكينهم من مباشرة أعماؿ
التنفيذ الزجرم كفق ما ينص عليو القانوف المتعلق بتحصيل الديوف العمومية .كيجرم
الترتيب مع الهيئة المذكورة التخاذ الترتيبات البلزمة لممارسة ىذه الصبلحيات .مع
اإلشارة إلى أنو تم الرفع من قيمة أجور المفوضين القضائيين من

 3دراىم إلى 7،50

درىما عن التبليغ لكل طي في المادة الجنحية كالجنائية  ،تطبيقا للقرار المشترؾ بين
كزير العدؿ كالحريات ككزير االقتصاد كالمالية الصادر بتاريخ  22يونيو  ،2012حيث
بلغت نسبة الزيادة %.150
مواصلة عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ األحكاـ منأجل تذليل الصعوبات التي تحوؿ دكف تصفية الملفات اإلدارية غير المنفذة؛
إعداد قوائم مفصلة بالملفات غير المنفذة في مواجهة أشخاص القانوف العاـ كالتي لم تنفذكإحالتها على الوزارات المعنية من أجل العمل على تنفيذىا؛
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تتبع أقساـ التنفيذ بكافة المحاكم بصفة دائمة من طرؼ كزارة العدؿ كالحريات للوقوؼ علىمكامن الخلل ككل ما يعرقل إجراءات التنفيذ للعمل على معالجة الوضعية في حينها؛
عقد لقاءات مع شركات التأمين التي كاف لها أكبر مخلف ألجل حثها على تصفية مابذمتها ،كقد أثمرت ىذه السياسة تطورا ملحوظا في عدد الملفات المنفذة في مواجهة
ىذه الشركات.
دعوة كزارة االقتصاد كالمالية إلى إجراء تفتيش لشركات التأمين للوقوؼ على العوائق التيتحوؿ دكف تنفيذ الملفات.
رىحُذ اإلعشاءاد وادلسبؼش انمعبئُخ:

في سبيل ضماف توحيد اإلجراءات كالمساطر القضائية تم اتخاذ التدابير التالية:

إحداث لجنة لتوحيد الوثائق المتطلبة قانونا لتكوين بعض الملفات في الميداف الزجرم(السجل العدلي ،رد االعتبار ،اإلكراه البدني ،العفو )... ،بهدؼ توحيد الوثائق المطلوبة
بين جميع المحاكم؛
إعداد قرارات كدكريات من أجل تفعيل القانوف المتعلق بتحديد شركط كمساطر االستفادةمن خدمات صندكؽ التكافل العائلي؛
إعداد دليل السجل التجارم؛إنجاز دليل قاضي األسرة المكلف بالزكاج؛إنجاز الدليل العملي لكيفية إجراء محاكلة الصلح بين الزكجين؛تجميع كتتبع االجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم اإلدارية كمحاكم االستئناؼاإلدارية الستغبللها للمساىمة في التمكين من توحيد االجتهاد من طرؼ ىذه المحاكم؛
تحيين المساطر االدارية الخاصة بوزارة العدؿ كالحريات ببوابة الخدمات العموميةwww.servicepublic.ma
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رمُُى جتشثخ لعبء انمشة وغشف االسزئُبفبد ثبحملبكى االثزذائُخ:

عملت الوزارة على اتخاذ عدة تدابير من أجل ضماف التنزيل الجيد لقانوف قضاء القرب
 5مارس  .2012حيث تم التعريف ب مستجدات ىذا القانوف

الذم دخل حيز التنفيذ يوـ

كاإلجراءات المطلوب اتخاذىا (نماذج المطبوعات كالملفات كالسجبلت ، )...كتنظيم لقاء ات
تواصلية مباشرة كعن طريق

(conférence

 )visioـ ع المسؤكلين القضائيين كالمديرين

الفرعيين بهدؼ مناقشة تصورات تفعيل المقتضيات القانونية

الجديدة ،كتم العمل على تلبية

الحاجيات المادية كالبشرية لتفعيل أقساـ قضاء القرب بالمراكز القضائية بناء على تقارير المسؤكلين
القضائيين عن المحاكم.
كبالنظر ألىمية توفير كسائل النقل في تفعيل قضاء القرب ،قامت الوزارة بإعداد برنامج
القتناء  59سيارة منفعية بمبلغ إجمالي قدره  10.940.975,30درىم كذلك بعد حصولها على
موافقة السيد رئيس الحكومة ،ستخصص لنقل القضاة من المحاكم االبتدائية إلى مراكز القضاة
المقيمين كإلى المقرات السابقة لحكاـ الجماعات كالمقاطعات ،كيوجد ىذا البرنامج في طور
التأشير عليو من طرؼ مصالح كزارة االقتصاد كالمالية.
كقد أبرز التقييم األكلي لهذه التجربة ،أنها تعاني من بعض الثغرات ،إذ تبين من خبلؿ
القضايا المسجلة بأقساـ قضاء القرب أف قضايا األشخاص االعتبارية تُشمل بدكرىا بالمجانية
المطبقة أماـ قضاء القرب رغم كثرة الملفات التي تقدمها الشركات كالتي ال تعوزىا اإلمكانيات
المادية للتقاضي .كلذلك فإف الوزارة بصدد دراسة تعديل قانوف قضاء القرب لئلبقاء على المجانية
لفائدة األشخاص الذاتيين فقط.
أما بالنسبة لغرؼ االستئناؼ بالمحاكم االبتدائية ،فقد تبين أف الغرؼ االستئنافية المدنية
ضعيفة النشاط ،مقارنة مع الغرؼ االستئنافية الجنحية ،كما تبين أف ىناؾ مطالب بالرجوع إلى النظاـ
القديم لبلستئناؼ أماـ محاكم الدرجة الثانية بشأف القضايا التي تنظرىا تلك الغرؼ ،التي شكلت
عبئا إضافيا على المحاكم االبتدائية التي تعاني أصبل من ضغط القضايا ،كالخصاص في الموارد
البشرية .كسيكوف اإلبقاء على ىذه الغرؼ أك حذفها من ضمن ما سيسفر عنو الحوار الوطني حوؿ
إصبلح منظومة العدالة.
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ادلؼبجلخ ادلُذاَُخ نىظؼُخ اخلشَؽخ انمعبئُخ:

سلكت الوزارة مسلكا كاقعيا كموضوعيا في تقييم كضعية الخريطة القضائية الحالية .إذ

مكنت الزيارات الميدانية لمختلف الدكائر القضائية ،كاالجتماعات المكثفة مع المسؤكلين القضائيين
كمختلف الفعاليات المهنية المعنية ،من الوقوؼ على الكثير من األكضاع التي ال تمكن من تحقيق
النجاعة كالقرب من المتقاضين .كمن ذلك ما تم الوقوؼ عليو في الدائرة القضائية لمكناس ،حيث
يوجد مركز القاضي المقيم (بإفراف)كىو مركز ضعيف النشاط القضائي كيشغل عددا مهما من
الموارد البشرية  ،في حين تعاني المحكمة االبتدائية (بأزرك ) من نقص في الموارد البشرية رغم
ارتفاع نشاطها ،كما تبين أف مركز (الحاجب) الذم تسجل بو قضايا مهمة كيشمل مساحة ترابية
كاسعة ،يمكن أف يرقى إلى محكمة ابتدائية ،من شأنها التخفيف على المحكمة االبتدائية بمكناس
التي تعاني من ضغط قوم للقضايا ،رغم عدـ صبلحية بنايتها ،كتكدس القضاة كالموظفين بها .كما
تبين في ىذه الدائرة أف مركز (الريش) يبعد كثيرا عن المحكمة االبتدائية (بميدلت) كأحرل عن
محكمة االستئناؼ بمكناس ،ىذا مع صعوبة المواصبلت ،كمشاكل نقل المعتقلين ،في حين يوجد
مركز (الريش) على بعد كلمترات من مدينة الرشيدية.
كلذلك ستعمد الوزارة إلى استجماع المعطيات الميدانية حوؿ الخريطة القضائية لكل
دائرة قضائية ،كالدخوؿ في حوار مع المسؤكلين القضائيين كالفعاليات المهنية المعنية ،من أجل
إعداد خريطة قضائية منسجمة ،ترشد اإلمكانيات ،كتسهل الولوج إلى العدالة .كستكوف خبلصات
ىذا المشركع أرضية لعمل الهيئة العليا للحوار الوطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة في ىذا المجاؿ.
رفؼُم انضَبساد ادلُذاَُخ:

تعتبر الزيارات الميدانية لمختلف الدكائر القضائية من قبل الوزير شخصيا كمسؤكلي

اإلدارة المركزية ،أداة فعالة في الوقوؼ على ظركؼ العمل كاستقباؿ المتقاضين ،كالوقوؼ على
حاجيات المحاكم من الموارد البشرية كالتجهيزات ،كالعمل على تلبيتها .كتكوف ىذه الزيارات مناسية
للقاء المسؤكلين القضائيين كالقضاة كموظفي ىيئة كتابة الضبط كالمحامين كباقي مساعدم القضاء،
كاالستماع لمبلحظاتهم كاقتراحاتهم.
كقد قامت الوزارة خبلؿ ىذه السنة بزيارة الدكائر القضائية التالية:
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 الدائرة القضائية للرباط (محكمة االستئناؼ كالمحكمة االبتدائية ،كقسم قضاء األسرة،كمحكمة االستئناؼ اإلدارية ،كالمحكمة اإلدارية ،كالمحكمة التجارية ،كمشركع بناء المحكمة
االبتدائية بالخميسات ،كمشركع المقر الجديد للمحكمة التجارية بالرباط)؛
 الدائرة القضائية للقنيطرة (محكمة االستئناؼ كالمحكمة االبتدائية)؛ الدائرة القضائية لطنجة (محكمة االستئناؼ كالمحكمة االبتدائية ،كقسم قضاء األسرة،كالمحكمة التجارية ،كالمحكمة االبتدائية بالعرائش)؛
 الدائرة القضائية لوجدة (محكمة االستئناؼ كالمحكمة االبتدائية ،كقسم قضاء األسرة،كالمحكمة التجارية ،كالمحكمة اإلدارية)؛
 الدائرة القضائية لسطات (محكمة االستئناؼ كالمحكمة االبتدائية ،كقسم قضاء األسرة)؛ الدائرة القضائية لورزازات (محكمة االستئناؼ كالمحكمة االبتدائية)؛ الدائرة القضائية للناظور (محكمة االستئناؼ كالمحكمة االبتدائية ،كقسم قضاء األسرة)؛ الدائرة القضائية للحسيمة (محكمة االستئناؼ كالمحكمة االبتدائية ،كقسم قضاء األسرة)؛ الدائرة القضائية آلسفي (محكمة االستئناؼ كالمحكمة االبتدائية ،كقسم قضاء األسرة،كالمحكمة االبتدائية بالصويرة)؛
 الدائرة القضائية ألكادير (محكمة االستئناؼ كالمحكمة االبتدائية ،كقسم قضاء األسرة،كالمحكمة التجارية ،كالمحكمة اإلدارية ،كالمحكمة االبتدائية بإنزكاف)؛
 الدائرة القضائية لمكناس (محكمة االستئناؼ كالمحكمة االبتدائية ،كقسم قضاء األسرة،كالمحكمة التجارية ،كالمحكمة اإلدارية ،كمركز إفراف ،كمركز الحاجب ،كمركز الريش)؛
 الدائرة القضائية للراشيدية (محكمة االستئناؼ كالمحكمة االبتدائية ،كقسم قضاء األسرة،كمركز أرفود)؛
25

 المحكمة االبتدائية بالشاكف؛ المحكمة االبتدائية بسيدم بنور؛كستتم برمجة زيارة باقي الدكائر القضائية لكل من فاس ،مراكش ،الدار البيضاء،
الجديدة ،العيوف ،بني مبلؿ ،خريبكة ،تطواف ،تازة ،كأغلب ىذه الدكائر ستتم زيارتها بمناسبة انعقاد
الندكات الجهوية للحوار الوطني من أجل إصبلح منظومة العدالة.
ثشَبيظ احملكًخ انًُىرعُخ:

قامت كزارة العدؿ بوضع برنامج المحكمة النموذج ية ،كاختارت المحكمة االبتدائية

بالقنيطرة كبداية لهذا البرنامج ،الذم يهدؼ إلى تطوير كتنفيذ أفضل الممارسات في إدارة المحكمة
لتحسين أداء اإلدارة القضائية ،حيث يتم إظهار المبادرات الناجحة في ىذا المجاؿ  ،كالعمل على
تطبيق اإلصبلحات التجريبية في إدارة المحاكم على صعيد المحكمة االبتدائية بالقنيطرة  ،كمن ثم
تعميمها على كل المحاكم.
كتهدؼ خطة عمل المحكمة النموذجية إلى تطوير كتحسين أدائها ،من خبلؿ:
دعم إدارة المحاكم كتعزيز الممارسات اإلدارية؛
 تحسين إدارة القضايا؛ الحد من البطء كتراكم القضايا؛ ترشيد الموارد المادية كالبشرية كتحسين تدبيرىا؛ تعزيز الشفافية كتسهيل كلوج العموـ إلى المحاكم.كفي سبيل دعم تجربة المحكمة النموذجية بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة ،تم إطبلؽ
صفقة لبناء مركز متطور لبلستقباؿ ،في مدخل المحكمة ،كىو مركز سيفتتح في سنة
كيهدؼ إلى تسهيل كلوج المتقاضين إلى المحكمة كتحسين ظركؼ استقبالهم ،كاستخداـ
التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات القضائية المقدمة إليهم.
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كسيتعزز برنامج المحكمة النموذجية من خبلؿ برنامج التعاكف مع البنك الدكلي
"محكمتي" لتحسين سير المحاكم ،كقد تم التوقيع على اتفاؽ القرض في يوليوز

 ،2012كانطلق

تفعيل المراحل األكلية إلنجازه .كيبلغ غبلفو المالي  12مليوف أكرك ،كسينفذ على مدل أربع سنوات.
كيهدؼ ىذا المشركع  -الذم ينسجم مع محاكر إصبلح القضاء ،التي تتم معالجاتها في إطار
الحوار الوطني حوؿ إصبلح العدالة  -إلى دعم قدرات القضاء لتمكين المواطنين من خدمات
تتسم بالفعالية كالشفافية كذلك من خبلؿ:
 إنجاز مسار إصبلحي تشاركي يشارؾ فيو القضاة ،كموظفو كتابة الضبط ،كمساعدك القضاء ،تتمتجربتو في محاكم نموذجية ؛
 دعم القدرات المؤسسية لوزارة العدؿ كالحريات حتى تقوـ باإلشراؼ على سير العملبالمحاكم ،كمواكبتها بشكل أفضل.
كسينجز ىذا المشركع ب  12محكمة تشمل المحكمة التجارية كمحكمة االستئناؼ
التجارية بالدار البيضاء ،كالمحكمة االبتدائية الزجرية كمحكمة االستئناؼ بالدار البيضاء ،كالمحكمة
االبتدائية كمحكمة االستئناؼ بالقنيطرة ،كالمحكمة االبتدائية كمحكمة االستئناؼ بسطات،
كالمحاكم االبتدائية بكل من سيدم قاسم ،كالمحمدية كبنسليماف ،كسيدم سليماف.
كيتضمن المشركع ثبلث مكونات تشمل:
 المكوف األكؿ ،المتعلق بتحسين أداء المحاكم ،كيهدؼ إلى تحسين جودة كفعالية المحاكم،عبر إعماؿ عدد من الحلوؿ على مستول المحاكم النموذجية بالدائرتين االستئنافيتين لكل من
الدار البيضاء كالقنيطرة ،حيث سيتم إعداد مخططات لتحسين أداء تلك المحاكم ،تتضمن
تدابير لتحديث تدبير كتنظيم المحكمة ،كتخفيض آجاؿ البت في القضايا ،كتحسين العبلقة مع
مرتفقي المحكمة حيث ستتم إعادة النظر في تنظيم بعض مرافق المحكمة بشكل يميز بين
مصالح الواجهة ،التي توجد في اتصاؿ مع المرتفقين ،كالمصالح الخلفية التي تنجز فيها
األشغاؿ .كما سيتم دعم تحديث المحاكم بتطوير أدكات معلوماتية لمكننة اإلجراءات اإلدارية
كالقضائية ،كإنتاج معطيات إحصائية حوؿ القضايا.
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 المكوف الثاني ،ينصب على تأىيل قدرات التخطيط كالتدبير اإلستراتيجي لوزارة العدؿكالحريات ،كالذم يرمي إلى تطوير قدرات الوزارة على اإلشراؼ على تحسين أداء المحاكم
كمدىا بالدعم البلزـ لتحقيق األىداؼ المرسومة للمكوف األكؿ .كيهم ىذا المكوف تمكين
مديرية الميزانية كالمراقبة من تفعيل سياسة إعداد الميزانية على أساس األداء ،كتمكين مديرية
الموارد البشرية كالمعهد العالي للقضاء من كضع مقاربة استراتيجية للتكوين كتنمية الكفاءات،
كتطوير عمل مديرية الدراسات كالتعاكف كالتحديث ،كتمكن مديرية التشريع ،المحدثة أخيرا،
من تطوير أدكات منهجية لتفعيل اإلصبلحات التشريعية النموذجية.
 أما المكوف الثالث ،فيهم دعم قدرات الوزارة على تدبير المشركع كتتبعو كتقييمو ،حيث تمإحداث كحدة لتدبير المشركع ،تضم ممثلين عن كل المديريات المعنية بالمشركع ،كأسندت
إليها مهمة تتبع إنجاز المشركع ،مدعومة بالمصالح المعنية في الوزارة.
حتفُض انؼُصش انجششٌ نهشفغ يٍ انُغبػخ انمعبئُخ (ادلىظف ادلضبيل):

يتم العمل على إحداث جائزة سنوية لتثمين مجهود العنصر البشرم ككذا المحاكم
المتميزة ،كذلك كفق معايير مضبوطة ،كبإشراؾ المسؤكلين القضائيين ككافة الفعاليات المعنية.
رفؼُم صُذوق انزكبفم انؼبئهٍ:

في إطار تفعيل القانوف رقم  41.10المتعلق بتحديد شركط كمساطر االستفادة من

صندكؽ التكافل العائلي تم إعداد القرار المشترؾ بين كزير العدؿ كالحريات ككزير االقتصاد كالمالية
( 23فبراير  )2012بالمصادقة على االتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندكؽ التكافل العائلي
المبرمة بين الدكلة كصندكؽ اإليداع كالتدبير ،كتوجيو الدكرية عدد

 2245بتاريخ  08فبراير

 2012حوؿ اإلحصائيات المتعلقة بالمقررات الصادرة في إطار قانوف صندكؽ التكافل العائلي،
ككذا منشور عدد  17س  2بتاريخ  14أبريل  2012حوؿ إجراءات االستفادة من المخصصات
المالية لصندكؽ التكافل العائلي إلى السادة رؤساء المحاكم االبتدائية بربوع المملكة ،ككذا الدكرية
عدد  2/9485بتاريخ  14مام  2012حوؿ مطبوعات طلب صرؼ المخصصات المالية كفق
النموذج المرفق بالمنشور  17س  2بتاريخ  14أبريل .2012
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كما تم تحويل مبلغ  100مليوف درىم لفائدة صندكؽ اإليداع كالتدبير لتفعيل كأجرأة
عمليات صندكؽ التكافل العائلي.
كلقد مكنت المجهودات المبذكلة من طرؼ ىذه الوزارة سواء في إطار عبلقتها بمحاكم
المملكة  ،أك في إطار التنسيق مع باقي المتدخلين في عمليات صندكؽ التكافل العائلي من إعطاء
انطبلقة عملية ك فعلية لهذا الصندكؽ  ،مكنت من إصدار مقررات االستفادة من المخصصات المالية
لصندكؽ التكافل العائلي من طرؼ جل محاكم المملكة  .كقد بلغ عدد المستفيدات من خدمات
الصندكؽ إلى غاية شهر أكتوبر  2012ما مجموعو  562مستفيدة.
يؼبجلخ ثؼط لعبَب األسشح احلسبسخ:

كفالة األطفاؿ المهملين:

من خبلؿ تتبع كمواكبة تطبيق القانوف رقم  15.01المتعلق بكفالة األطفاؿ المهملين ،أظهر الواقع
العملي أف ىناؾ بعض الممارسات التي أضحت تحد من األىداؼ كالمرامي السامية التي سن من
أجلها ىذا القانوف ،خاصة فيما يتعلق بطلبات الكفالة المقدمة من قبل أشخاص أجانب،
بهذا الخصوص أف التأكد من توفر الكافل على الشركط الواردة في المادة

إذ ؿكحظ

 9من طرؼ اللجنة

المنصوص عليها في المادة  16أعبله ،خاصة ما يتعلق منها بالصبلحية األخبلقية كاالجتماعية
لطالب الكفالة ،كالقدرة على تنشئة المكفوؿ تنشئة إسبلمية ،ال يطرح إشكاال كبيرا حينما يتعلق
األمر بالراغب في الكفالة المقيم بصفة اعتيادية فوؽ التراب الوطني ،غير أف األمر يختلف حينما
يكوف طالب الكفالة من جنسية أجنبية كغير مقيم بالمغرب ،إذ يصبح من الصعب التأكد -في ظل
المقتضيات المذكورة -من مدل توفر المعلومات كالمعطيات عن طالب الكفالة ،كالتي تشكل أساس
إصدار قاضي شؤكف القاصرين قرار إسناد الكفالة أك رفضو.
كمن جانب آخر ،فإ ف إسناد الكفالة لؤلجنبي المقيم خارج أرض الوطن يثير عدة
صعوبات ،خاصة تلك المرتبطة بتتبع كضعية مكفوؿق،كمعرفة مدل كفا ئو با لتزاماتو ،كالتي قد يترتب
عنها إلغاء الكفالة في حالة إخبللو بها كىو األمر الذم يصبح معو تنفيذ اإللغاء متعذرا.
كاعتبارا لكوف غاية المشرع باألساس عند سنو لمقتضيات قانوف الكفالة ىي حماية
المصلحة الفضلى للطفل المغربي ،فإف الحفاظ على المصلحة المذكورة من منظور ىذه الوزارة في
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ظل ما تم بيانو أعبله  ،كفي إطار ركح كفلسفة نظاـ كفالة األطفاؿ المهملين ،يقتضي أال تسند الكفالة
ىا األجنبي إال إذا كاف مقيما بصفة اعتيادية فوؽ التراب الوطني ،كذلك لبلعتبارات التالية :
إلى طالب
-إمكانية التأكد بشكل يسير كفعاؿ من الشركط المستلزمة في طالب الكفالة كفقا للمادة

 9من

القانوف رقم  ،15.01خاصة ما يتعلق منها بالصبلحية األخبلقية كاالجتماعية لطالب الكفالة كالقدرة
على تنشئة المكفوؿ تنشئة إسبلمية.
قدرة قاضي شؤكف القاصرين على تتبع كضعية المكفوؿ كمراقبة مدل كفاء الكافل بالتزاماتو ،كىوما يحقق غاية المشرع في الحفاظ على المصلحة الفضلى للمكفوؿ ،كىو األمر الذم يصبح متعذرا
في حالة إسناد الكفالة ألشخاص غير مقيمين بالمغرب.
إمكانية إصدار قرار بإلغاء الكفالة في حالة إخبلؿ الكافل بالتزاماتو اتجاه المكفوؿ أك تنازلو عنهاأك إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل كسهولة تنفيذ قرار اإللغاء.
إف تعيين الكافل كمقدـ على المكفوؿ يجعل األكؿ خاضعا للرقابة الدائمة للقاضي المكلفبشؤكف القاصرين المنصوص عليها في مدكنة األسرة ،كىو ما يتعذر في حالة إقامة الكافل خارج
التراب الوطني بصفة مستمرة.
إمكانية تطبيق مقتضيات المادة  30من القانوف رقم  15.01التي تخوؿ الحماية الجنائية للطفلالمكفوؿ اتجاه كافلو في حالة ارتكاب ىذا األخير ألم فعل جرمي في مواجهتو كفقا للقانوف
الجنائي المغربي.
ككترجمة عملية لبلعتبارات السالفة الذكر صد ر المنشور رقم /40س 2بتاريخ 19
شتنبر  2012الذم كجو إلى السادة الوكبلء العامين للملك لدل محاكم االستئناؼ ك السادة ككبلء
الملك لدل المحاكم االبتدائية باعتبارىم الجهة المخاطبة بمقتضياتو ،تم من خبللو حثهم على :
 التأكد بواسطة البحث من كوف الراغب في الكفالة األجنبي يقيم بصفة اعتيادية فوؽ الترابالوطني.
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 تقديم ملتمسات إلى السادة القضاة المكلفين بشؤكف القاصرين على ضوء نتيجة البحث بعدـإسناد الكفالة لؤلجانب غير المقيمين بصفة اعتيادية بالمغرب.
التنسيق بين أقساـ قضاء األسرة كالمجالس العلمية إلجراء محاكلة الصلح بين الزكجين:
مواكبة لتفعيل المنشور المتعلق بالتنسيق بين أقساـ قضاء األسرة كالمجالس العلمية
إلجراء محاكلة الصلح بين الزكجين ،تم توجيو دكرية تحت عدد

 2/10283بتاريخ  28مام

 2012في الموضوع إلى المسؤكلين القضائيين قصد إخبارىم بضركرة إشراؾ المجالس العلمية في
مؤسسة الصلح  ،كذلك للحد من أضرار الطبلؽ كما يترتب عنو من آثار سلبية على األسرة
كاألطفاؿ.
اسزخذاو انزكُىنىعُب ػُذ يُبلشخ ثؼط اإلشكبنُبد انمبَىَُخ:

حيث يتم االعتماد على تقنية المشاىدة عن بعد  Visio conferenceمن أجل

التواصل كطرح إشكاالت تتعلق ببعض القضايا مع المسؤكلين القضائيين كمن ذلك المواضيع التالية:
قضاء القرب ،كالحجوز التحفظية ،ككفالة األطفاؿ المهملين ،كالتقادـ الجنائي ،كقانوف االنتخابات،
كحاجيات المديريات الفرعية ،كمشاريع الصفقات كسندات الطلب على الصعيد الجهوم.
كستتم برمجة مواضيع أخرل تتعلق بالمواضيع التالية :استيفاء الديوف في إطار صعوبة
المقاكلة ،كاألمر باألداء ،كحصيلة تجربة أقساـ قضاء القرب كاإلشكاليات التي أثارىا تطبيق قانوف
قضاء القرب ،كتقييم تجربة الغرؼ االستئنافية بالمحاكم االبتدائية ،كالبيع بالمزاد العلني ،كالشيك
بدكف مؤكنة كالشيك مؤجل الدفع ،كاإلكراه البدني ،كدمج العقوبات ،كالجرائم المالية ،كالخريطة
القضائية.
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ساثؼب – ثشايظ انزحذَش
إف تحديث اإلدارة القضائية خيار استراتيجي في برامج كزارة العدؿ ،من أجل تحقيق
المكننة الشاملة إلدارة القضايا ،كالوصوؿ إلى غاية نعلن عنها كهدؼ أال كىي :تحديد سنة 2020
كأجل أقصى لتحقيق البلتجسيد المادم للمساطر كاإلجراءات أماـ المحاكم ،كالحد من استعماؿ
السجبلت الورقية ،كتجاكز مرحلة ازدكاجية العمل اليدكم كالعمل المحوسب.
كإذا كانت كزارة العدؿ كالحريات تعمل من أجل إعداد المحاكم النخراطها في ىذا
التحدم ،فإنها كمن جهة أخرل ،بصدد إبراـ اتفاقية للتواصل االلكتركني مع جمعية ىيآت المحامين
بالمغرب ،كىو ما سيمكن مختلف نقابات المحامين من التواصل إلكتركنيا مع المحاكم .كتعمل
الوزارة على استقطاب باقي المهن القضائية لبلنخراط في ىذا البرنامج.
كمن أجل إعداد البنية التحتية البلزمة لعملية التحديث ،كتوفير البرامج كالتطبيقات
المعلوماتية للمحاكم ،فقد كاصلت الوزارة خبلؿ سنة  2012جهودىا من أجل تعميم المعلوميات
كاستخداـ التكنولوجيا الحديثة في مجاؿ اإلدارة القضائية ،كذلك كما يلي:
ػهً صؼُذ انجُُخ انزحزُخ ادلؼهىيبرُخ:

تأىيل كتعميم الشبكة المعلومياتية كالكهربائية على صعيد جميع محاكم المملكة بنسبة % 100مع مواكبة المشاريع الجديدة لبنايات للمحاكم في طور التشييد أك التوسعة.
تثبيت كتطوير الميصاؿ المعلوماتي الرقمي كأجهزة الهاتف الذكية بمختلف مصالح اإلدارةالمركزية  ،مع تثبيت موزعات لمعالجة المكالمات لعقلنة كلفة المكالمات كالتحكم
فيها.
تهيئ كتثبيت الشبكة الهاتفية الرقمية  IPلبعض محاكم المملكة في أفق تعميمها علىالمحاكم المتبقية في إطار صفقة.
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الربط المعلوماتي بين مختلف المحاكم كاالدارة المركزية بنسبة ( %100أنترانيت كزارةالعدؿ).
تعميم ربط المحاكم باالنترنيت بنسبة .%100– ػهً يسزىي ادلؼذاد ادلؼهىيبرُخ:

تعميم األجهزة التفاعلية اك ذات الولوج الحر » «Bornes interactivesعلى محاكمالمملكة بنسبة .%100
تعميم شاشات من الحجم الكبير في بهو المحاكم لبلطبلع على مآؿ ملفات الجلساتبنسبة .%100
تعميم أجهزة تنظيم االستقباؿ ( )fild’attenteبالمحاكم بنسبة .%100مواصلة تغطية حاجيات القضاة من الحواسيب المحمولة تسهيبل لتحرير األحكاـ كرقانتها منطرفهم ،حيث تم توزيع  528حاسوبا محموال سنة .2012
تغطية حاجيات كتابة الضبط من الحواسيب كالطابعات المعلوماتية لمواكبة اإلدارة القضائيةاإللكتركنية ،حيث تم توزيع  1264حاسوبا سنة ..2012
توزيع كتثبيت الهواتف الذكية من الجيل الجديد.-مواكبة المدراء الفرعيين في تهيئة كإعبلف صفقات صيانة العتاد المعلوماتي.

– ػهً يسزىي رؽىَش انربايظ ادلؼهىيبرُخ:

مواصلة تطوير البرامج المعلوماتية الخاصة بتدبير:

الملفات المدنية  ,S@J2الملفات الزجرية  ,S@Jالسجل العدلي (برنامج تدبير األرشيفكبرنامج الطلبات عبر األنترنت ) ،السجل التجارم (برنامج السجل التجارم الوطني
كبرنامج إنشاء المقاكالت عبر األنترنت ) ،المراسبلت اإلدارية بين مختلف محاكم
كمصالح اإلدارة المركزية  ،موقع  webالخاص بكل محكمة  ،تدبير الملفات اإلدارية
الخاصة بكتابة المجلس األعلى للقضاء  ،األنترانيت ،مشركع "ملفي عبر الهاتف "،
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لوحات القيادة لتتبع سير تدبير الملفات بالمحاكم  ،محاضر مخالفات كجنح السير
المضبوطة بجهار المراقبة اآللية ،إحصاء كجرد العتاد المعلوماتي ،مشركع المكتب
االفتراضي للمحامي.
تغطية تنزيل البرامج المعلوماتية بمحاكم المملكة بنسبة .%80التتبع المعلومياتي لمشركع مرجعية الوظائف كالكفاءات كإعداد قاعدة معطيات الوظائفكالكفاءات (في انتظار المصادقة على المرجعية)؛
التتبع المعلومياتي لمشركع التدبير التوقعي ألعداد الموظفين كالوظائف كالكفاءات (مشركعفي طور االنجاز)؛
إعادة النظر في البرنامج الخاص بتسجيل االحتياجات التكوينية كذلك باستغبللو فياستخراج برامج التكوين.
د-راسة إمكانية اقتناء نظاـ تدبير مندمج لتدبير الموارد البشرية (عرض تفصيلي
للبرنامج.)HRACCESS:
د-راسة إمكانية اقتناء نظاـ تدبير مندمج لتدبير الموارد البشرية.
ػهً يسزىي ادلىاكجخ وانزكىٍَ يف اجملبل ادلؼهىيبرٍ:

تكوين مختلف األطر على حسن استعماؿ النظم كالبرامج المعلوماتية لتدبير اإلدارة القضائيةاإللكتركنية.
تكوين المهندسين كالتقنين لمواكبة أحدث التطورات التقنية كالتكنولوجية.مواصلة إحداث شبابيك االستقباؿ بمحاكم المملكة مجهزة ببرامج معلوماتية لتقديم خدمةذات جودة كبالسرعة كالشفافية المطلوبة.
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-

استعماؿ تقنية التواصل عبر النظاـ السمعي البصرم للمؤتمرات «visio-
» conferenceعلى صعيد محاكم االستئناؼ ،كىناؾ مشركع دراسة ؿتعميم ىذه التقنية
بمختلف المحاكم في أفق .2013

األَرتَُذ
:
 -اخلذيبد انمعبئُخ ػٍ ثؼذ ػٍ ؼشَك

استغبلؿ ربط جميع محاكم المملكة بالشبكة المعلوماتية األنترنيت بنسبة  % 100فيتقديم الخدمات القضائية ،بحيث أصيح توفر المحاكم على موقع إلكتركني مسألة
ضركرية من أجل تقديم خدماتها للعموـ؛
مواصلة تطوير مشركع تمكين المتقاضين كالمحامين من االطبلع كتتبع مآؿ ملفاتهمكقضاياىم عبر الموقع اإللكتركني للمحكمة أك عبر الموقع اإللكتركني للوزارة.
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خبيسب  -انسُبسخ اجلُبئُخ
حرصت الوزارة على تحقيق سياسة جنائية شفافة ككاضحة تتبلءـ مع مقتضيات الدستور
الجديد للمملكة.
حتذَذ يؼبمل انسُبسخ اجلُبئُخ :

تم نهج سياسة جنائية تضع في صلب أىدافها المبادئ التالية:

احتراـ حقوؽ اإلنساف كضماف الحريات الفردية كالجماعية كضماف المحاكمة العادلة منخبلؿ تعزيز الضمانات القانونية التي تم التنصيص عليها في ىذا المجاؿ عبر مجموعة
من النصوص القانونية التي تم سنها مؤخرا في إطار تفعيل مضامين الدستور الجديد؛
إعطاء النيابة العامة نفسا جديدا مكنها من استعماؿ الصبلحيات القانونية المخولة لها فيإطار خدمة المواطن ك الصالح العاـ ،كجعل سلطة المبلءمة عنصرا فاعبل في المحاكمة
العادلة.
السهر على تحقيق أمن المواطن كسكينتو كضماف سبلمتو كسبلمة ممتلكاتو؛مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها كدراسة أسبابها ككضع الخطط كالبرامج الكفيلةبالتصدم لها؛
مكافحة الفساد كتخليق الحياة العامة كالتصدم بصرامة لكافة أشكاؿ الجريمة في ىذاالمجاؿ؛
حماية الفئات الهشة كاألطفاؿ كالنساء كتعزيز الضمانات الحمائية المخصصة لهم علىمستول القانوف كتوفير البنيات المؤسساتية الكفيلة بتحقيق ىذه الحماية؛
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تحديث أنظمة العدالة الجنائية عن طريق دعم تخصص القضاء الجنائي باعتباره أحدالمداخل األساسية لتحسين ك تطوير أداء نظاـ العدالة الجنائية السيما في بعض الجرائم
الخاصة كجرائم األمواؿ؛
ترشيد االعتقاؿ االحتياطي كتفعيل الوسائل البديلة لبلعتقاؿ كفتح المجاؿ أماـ كسائل أخرللحل النزاعات كالوساطة ككضع إطار القانوني المناسب لها؛
الرفع من مستول تكوين قضاة النيابة العامة كقضاة التحقيق كقضاة الحكم في الميدافالزجرم ،السيما ما يتعلق بقضايا الفساد المالي ،كمكافحة اإلرىاب ،كالجرائم
االقتصادية ،كالجرائم الماسة بالمرأة كاألطفاؿ ،كجرائم البيئة ،كاإللماـ بأساليب البحث
كالتحرم الحديثة في بعض الجرائم الخاصة.
رزجغ انمعبَب ادلهًخ:

في إطار االختصاصات المسندة لهذه الوزارة على مستول مواكبة القضايا المهمة التي

تستأثر باىتماـ الرأم العاـ ،قامت الوزارة بتتبع مجموعة من القضايا كمن أىمها:
 -القضايا المتعلقة بتخليق الحياة العامة :حيث تم

إحداث قضاء متخصص قادر على

توفير الحماية للماؿ العاـ ،كفي ىذا اإلطار كاكبت الوزارة إحداث أقساـ الجرائم المالية بمحاكم
االستئناؼ بكل من الرباط ،الدار البيضاء ،فاس ،مراكش ،ب تعيين األطر البشرية كالقضائية بها
كالشركع في تكوينها تكوينا مبلئما ،كما تم تزكيدىا بكافة الموا رد البشرية المتخصصة كالمؤىلة
ككذا التجهيزات التي ستمكنها من أداء مهمتها على الوجو األكمل.
كفي إطار تتبع القضايا المتعلقة بالجرائم المالية ،فقد توصلت ىذه الوزارة من طرؼ
المجلس األعلى للحسابات إلى غاية شهر شتنبر  2012بػما مجموعو  44ملفان ،من ضمنهم 5
ملفات عن سنة  ،2012تم توجيهها إلى النيابات العامة المختصة قصد إجراء األبحاث البلزمة
بشأنها كاتخاذ المتعين فيها قانونان.
كما تابعت الوزارة تنفيذ البرنامج الحكومي لمكافحة الرشوة  ،باإلضافة إلى المساىمة في
إعداد التقارير الدكلية الخاصة بإعماؿ المغرب لبلتفاقيات الدكلية الخاصة بمكافحة الفساد.
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كتم توجيو عدة مناشير للنيابة العامة تحثها فيها على تتبع األبحاث المتعلقة بالحوادث
حيث بلغ عدد المحاضر خبلؿ ىذه السنة حوالي  191210محضران كما بلغ عدد رخص السياقة
التي تم سحبها  ،35153تم إرجاع منها  16299رخصة أصحابها ،فيما بلغ مبلغ الغرامات
المحكوـ بها  91104075درىم ،تم استخبلص منها ما قيمتو

 43899480درىم .ىذا

باإلضافة إلى تتبع القضايا البيئية الرائجة أماـ المحاكم ك توجيو رسائل دكرية في الموضوع ،ككذا
رصد ظاىرة الجريمة البيئية عن طريق إعداد قاعدة معطيات معلوماتية بشراكة مع القطاعات
المعنية.
يكبفحخ انؼُف ظذ انُسبء:

كاصلت الوزارة جهودىا لتطويق ظاىرة العنف ضد األطفاؿ كالنساء ،عن طريق دعم خبليا

التكفل بالنساء كاألطفاؿ ضحايا العنف بمجموع المحاكم ،كمدىا بالمساعدات االجتماعيات.
حيث تم:
تجهيز الفضاءات المخصصة لبلستقباؿ بالخبليا المحدثة بالمحاكم بالنسبة ؿ  17محكمةفي إطار برامج التعاكف الدكلي؛
إعداد نظاـ معلوماتي موحد بين الشركاء خاص بقضايا العنف ضد النساء ك اعتماداستمارات إحصائية موحدة لتدقيق كتصنيف المعطيات اإلحصائية في ىذه القضايا؛
-تزكيد الخبليا بالموارد البشرية الكافية كفي ىذا اإلطار تم

خبلؿ ىذه السنة تعيين 50

مساعدة اجتماعية كمساعد اجتماعي بالخبليا بعد قضاء فترة تدريبية بالمعهد العالي
للقضاء ،باإلضافة إلى تعيين مجموعة من األطر التقنية لتفعيل النظاـ المعلوماتي الخاص
بالعنف ضد النساء كاألطفاؿ؛
تنظيم دكرات تكوينية داخل ك خارج المغرب لفائدة القضاة كالمساعدات االجتماعيات منأجل تعريفهم بالمعايير الدكلية لحماية كمعاملة النساء كاألطفاؿ ضحايا العنف؛
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تنظيم اجتماعات جهوية لمأسسة التنسيق على المستويين المحلي ك الجهوم بالنسبة لدعمتكامل العمل القضائي مع باقي المتدخلين المعنيين بالتكفل بالنساء كاألطفاؿ (تم إنجاز
 3خطط عمل محلية للتكفل بالنساء كاألطفاؿ بالمدف التالية :كجدة  ،فاس ،طنجة).
رذثري يهفبد انؼفى:

في إطار تدبير ملفات العفو التي تتوصل بها الوزارة ،بلغ عدد الملفات التي عرضت على

اللجنة المكلفة بدراسة طلبات العفو ما مجموعو  9017طلبا ،استفاد منها  3162شخصا من
العفو الملكي السامي.
كيتضمن الجدكؿ الموالي معطيات إحصائية حوؿ العفو خبلؿ المدة من

 2007إلى

:2012
إحصبء حىل انؼفى يُز سُخ  2007إىل غبَخ سُخ 2012

السنة
2007
2008
2009
2010
2011
2012
المجموع

عدد الملفات المعروضة
10177
9386
40865
8242
8933
9662
87265
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عدد المستفيدين
4499
4313
27088
3140
3144
3578
45762

سبدسب  -حتذَش ادلُظىيخ انمبَىَُخ
إف جملة من المبادرات التشريعية للوزارة متوقفة على ما سيسفر عنو الحوار الوطني حوؿ
إصبلح منظومة العدالة من توجهات في المجاالت التي تهم تلك المشاريع ،السيما فيما يتعلق
بالمادة الجنائية كقانوف المسطرة المدنية .كقد كضعت الوزارة مخططا تشريعيا ،أدرج ضمن
المخطط التشريعي للحكومة.
يشبسَغ َصىص لبَىَُخ:

من أىم المبادرات التشريعية التي انكبت عليها الوزارة خبلؿ سنة  ،2012إعداد مشاريع

المراسيم كالقرارات المتعلقة بتطبيق القانوف رقم  32.09المنظم لمهنة التوثيق ،الذم سيدخل
حيز التنفيذ في  24نونبر  .2012ففي إطار التحضير لتنزيل مقتضيات القانوف المذكور ،اعتمدت
الوزارة مقاربة تشاركية من خبلؿ عقد جلسات حوار مع ممثلي الغرفة الوطنية للتوثيق كممثلي
صندكؽ االيداع كالتدبير كممثلي كزارة االقتصاد كالمالية لتدارس مشاريع المراسيم التطبيقية لهذا
القانوف ،كالتي كاف الهدؼ المهيمن عليها ىو ضماف تحصين مهنة التوثيق العصرم.
كفي ىذا اإلطار ،تم إعداد مشاريع مراسيم من أىمها مشركع مرسوـ يتعلق بحساب كدائع
الموثقين عن طريق اعتماد مبدأ الحساب الفردم كتحديد اجراءات االيداع كالسحب ،مع الحرص
على اداء االمواؿ المستحقة لمن لو الحق فيها ،كمشركع مرسوـ يتعلق بمباراة االنخراط في مهنة
التوثيق ككيفية تنظيم كقضاء فترة التمرين كنظاـ االختبارات كنظاـ االمتحاف المهني.
كمن جهة أخرل فقد تم إعداد مجموعة من المشاريع تهم المجاالت التالية:
إعداد مشركع قانوف بتغيير كتتميم المادة  503من مدكنة التجارة بشأف حل إشكاالت قفلالحساب باالطبلع بمبادرة من البنك كما يترتب عنو من نزاعات بشأف احتساب الفوائد
كالعموالت؛
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إعداد مشركع القانوف المنظم لمهنة ككبلء األعماؿ محررم العقود ثابتة التاريخ؛إعداد مشركع مرسوـ بتطبيق الفقرة الثانية من المادة  41المتعلق بتعديل القانوف المنظملمهنة المحاماة (المساعدة القضائية)؛
إعداد مشركع مرسوـ بتطبيق مقتضيات المادة  6من قانوف المحاماة يتعلق بإحداث مؤسسةلتكوين المحامين؛
إعداد مشركع المرسوـ المتعلق بالتعويض عن الساعات اإلضافية كالديمومة ككذا القرارالمحدد لكيفية صرؼ ىذه التعويضات لفائدة موظفي ىيئة كتابة الضبط؛
إعداد أرضية لمرسوـ بتطبيق مقتضيات المادة  18من قانوف المحاماة يتعلق بشركط امتحافتقييم معرفة المحامين األجانب باللغة العربية؛
إعادة النظر في مقتضيات مقترح القانوف المتعلق بمراجعة ظهير  24مام  1955بشأفالمحبلت كالعقارات المعدة للكراء التجارم؛
مواصلة استكماؿ مشركع مراجعة كتعديل قانوف المسطرة المدنية  ،في انتظار الخبلصاتالتي سيسفر عنها الحوار الوطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة بهذا الخصوص؛
مواصلة استكماؿ مراجعة قانوني المسطرة الجنائية ك القانوف الجنائي حيث تمت مبلءمةمقتضياتهما بشكل كبير مع االتفاقيات الدكلية المتعلقة بحقوؽ اإلنساف ك تكريس
المزيد من ضمانات المحاكمة العادلة  .ك يعد الحوار الوطني إلصبلح منظومة العدالة
مناسبة إلغنائهما باألفكار ك المقترحات البناءة التي ستتمخض عن ىذا الحوار؛
اقتراح تعديل المادة  138من مدكنة تحصيل الديوف العمومية.كما ساىمت الوزارة في إعداد مجموعة من مشاريع القوانين بتنسيق مع قطاعات كزارية
أخرل ،ىذا فضبل عن إبداء الرأم في مشاريع القوانين كالمراسيم المعركضة على مجلس الحكومة ،
ككذا مقترحات القوانين المحالة إلى كزارة العدؿ .
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ادلخؽػ انزششَؼٍ نىصاسح انؼذل واحلشَبد:

يتضمن المخطط التشريعي للوزارة عدة مشاريع من بينها:
 .1مشركع قانوف تنظيمي يتعلق بتحديد انتخاب كتنظيم كسير المجلس األعلى
للسلطة القضائية كالمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة كمسطرة
التأديب ؛
 .2مشركع قانوف تنظيمي يتعلق بالنظاـ األساسي للقضاة ؛
 .3مشركع قانوف تنظيمي يتعلق بتحديد إجراءات تطبيق الفصل  133المتعلق بالدفع
بعدـ دستورية القوانين ؛
 .4مشركع قانوف المسطرة المدنية ؛
 .5مشركع قانوف المسطرة الجنائية ؛
 .6مشركع القانوف الجنائي ؛
 .7مشركع قانوف يغير كيتمم مدكنة التجارة (معالجة صعوبات المقاكلة ( ؛
 .8مشركع قانوف يغير كيتمم مدكنة التجارة ( الشيك( ؛
 .9مشركع قانوف يغير كيتمم مدكنة التجارة (المادة

 503بشاف قفل الحساب

البنكي) ؛
 .10مشركع قانوف يغير كيتمم مدكنة التجارة (السجل التجارم ( ؛
 .11مشركع قانوف يغير كيتمم القانوف رقم  53.95القاضي بإحداث محاكم تجارية
(مسطرة األمر باألداء( ؛
 .12مشركع قانوف يغير كيتمم القانوف رقم  53.95القاضي بإحداث محاكم تجارية
(كضعية النيابة العامة( ؛
 .13مشركع يغير كيتمم قانوف المسطرة المدنية (الوساطة) ؛
 .14مشركع قانوف بشأف محكمة النقض ؛
 .15مشركع قانوف يتعلق بالمساعدة القانونية كالقضائية ؛
42

 .16مشركع قانوف يتعلق بشهادة اللفيف ؛
 .17مشركع قانوف يغير كيتمم مجموعة القانوف الجنائي

(المقتضيات المتعلقة

بمكافحة تمويل اإلرىاب) ؛
 .18مشركع قانوف يتعلق بالمرصد الوطني لئلجراـ ؛
 .19مشركع قانوف حوؿ تنظيم الطب الشرعي ؛
 .20مشركع قانوف حوؿ "بنك كطني للبصمات الجينية " ؛
 .21مشركع قانوف بشأف ككبلء األعماؿ المؤىلين لتحرير العقود ثابتة التاريخ ؛
 .22مشركع قانوف يغير كيتمم القانوف المتعلق بتنظيم قضاء القرب كتحديد
اختصاصاتو ؛
 .23مشركع قانوف يتعلق بتقنين إعادة نشر النصوص القانونية ؛
 .24مشركع قانوف رقم  75.11يتعلق بالنظاـ العاـ المطبق على مراكز حماية الطفولة
كإعادة اإلدماج ؛
 .25مشركع قانوف رقم  76.11يقضي بتتميم القانوف رقم  14.05المتعلق بشركط
فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية كتدبيرىا ؛
 .26مشركع قانوف رقم  77.11يقضي بتغيير كتتميم القانوف رقم  15.01المتعلق
بكفالة األطفاؿ المهملين.
كال شك أف ما سيتمخض عنو الحوار الوطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة ،سيستلزـ
إعداد نصوص أخرل يقتضيها اإلصبلح.
يُزذي انزششَغ:

بهدؼ تمكين العموـ من المساىمة في المبادرات التشريعية للوزارة ،تم إحداث منتدل

التشريع ،كىي مبادرة غير مسبوقة ،تتيح المجاؿ لكافة المهتمين من أجل المساىمة كفق مقاربة
تشاركية في عملية التشريع .كيهدؼ ىذا المنتدل إلى تمكين زكار الموقع اإللكتركني لوزارة العدؿ
كالحريات من إغناء المبادرات التشريعية التي تعدىا ىذه الوزارة؛ سواء قبل عرضها على أنظار
مجلس الحكومة (مسودات مشاريع القوانين) أك خبلؿ مناقشتها أماـ البرلماف ( مشاريع
43

القوانين).كما يهدؼ ىذا المنتدل إلى تمكين الزكار من المساىمة في تطوير النصوص القانونية
المرتبطة بمنظومة العدالة ( نصوص قانونية سارية المفعوؿ) .كمن أجل التحسيس بأىمية الخدمات
التي يوفرىا المنتدل فقد تمت مراسلة كافة المحاكم ككافة المهتمين حوؿ الموضوع .كقد بلغ عدد
الزيارات المتعلقة بمكونات الموقع خبلؿ الستة أشهر النطبلؽ العمل بو ما مجموعو
زيارة.
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13134

سبثؼب  -رذثري ادلىاسد انجششَخ ورأهُههب
رذثري ادلىاسد انجششَخ:

انمعبح:

عقد المجلس األعلى للقضاء خبلؿ ىذه السنة برسم دكرة مارس  2012عدة اجتماعات،

للنظر في مواضيع تقدـ باقتراحات بشأنها إلى جبللة الملك رئيس المجلس األعلى للقضاء ،كالتي
حظيت بموافقة جبللتو بعد ذلك ،كىذه المواضيع ىي كالتالي:
المواضيع

عدد الوضعيات المعركضة

االقتراحات
123

الترقيات

الدرجة االستثنائية153

تنازؿ عن ترقية

الدرجة الثانية 161
1

1

التكليفات

الدرجة االستثنائية

0

المسؤكليات

الدرجة الثانية
5

5

جعل حد لتعيين قضاة بالسلك القضائي

4

4

الصفة الشرفية

4

4

الدرجة األكلى 103

الدرجة األكلى

78
133

1
6

التمديدات
التمديد1

63

36

التمديد 2

55

33

التمديد 3

33

22

جعل حد لتمديد سن التقاعد

1

1

المتابعات التأديبية

16

العزؿ

1

االنقطاع عن العمل

1

اإلقصاء المؤقت

4

التوبيخ

2

اإلنذار

1
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البراءة

7

، 2012

كقد تم إنجاز مشاريع لوائح األىلية للترقي في الدرجة كالرتبة عن سنة

كاستكماؿ االجراءات اإلدارية من أجل توظيف  231ملحقا قضائيا ضمن الفوج  ، 38كالشركع
في إجراءات تنظيم مباراة الملحقين القضائيين (  300ملحقا قضائيا) الفوج  39دكرة -11-24
.2012
كتجدر اإلشارة إلى أف عدد قضاة المملكة حاليا يصل إلى

 3718قاض ،منهم 816

قاضية أم بنسبة  % 22من مجموع القضاة .كيبلغ عدد القضاة المرتبين في الدرجة االستثنائية
 1368قاضيا كقاضية ،كفي الدرجة األكلى  888قاضيا كقاضية ،كفي الدرجة الثانية  630قاضيا
كقاضية ،كفي الدرجة الثالثة  828قاضيا كقاضية .أما القضاة المرتبوف خارج الدرجات فعددىم 4
قضاة.
أما بالنسبة للهرـ العمرم لقضاة المملكة فإف  %62منهم تقل أعمارىم عن  50سنة،
كما أف  %35من القضاة ىم أقل من  40سنة ،مما يؤشر على ارتفاع نسبة الشباب في الجهاز
القضائي .في حين أف  %23من القضاة يتجاكز سنهم  55سنة ،أم أف نسبة ىامة من القضاة
ىي مقبلة على التقاعد خبلؿ السنوات القادمة.
يُهغُخ عذَذح يف ثؼش انمعبح نهؼًم ثبخلبسط:

كفي نطاؽ التعاكف القانوني كالقضائي القائم بين المملكة المغربية كبعض دكؿ الخليج

كبناء على الرغبة التي أبدتها كل من سلطنة عماف كدكلة االمارات العربية المتحدة في استعارة
قضاة مغاربة لبلستفادة من خبراتهم كتجاربهم ،فقد كجهت للسادة القضاة العاملين بمختلف
محاكم المملكة دكريتين في الموضوع ،كبعد التوصل بطلباتهم تم انتقاء مجموعة من المؤىلين
منهم للعمل بهاتين الدكلتين بناء على معايير موضوعية ،كجرت القرعة األكلى يوـ
 2012لتحديد عشرة قضاة قصد إيفادىم إلى سلطنة عماف كما جرت يوـ

 16مارس
 26يونيو 2012

قرعة ثانية لتحديد أسماء خمسة عشر قاضيا قصد إيفادىم إلى دكلة اإلمارات العربية المتحدة.
كفي نفس السياؽ جرت يوـ

 6شتنبر  ،2012قرعة أخرل النتقاء ثبلثة قضاة قصد

إلحاقهم بسفارات كقنصليات المملكة بكل من مدريد كبرككسيل كدسلدكرؼ ،بعدما تم إشعار
السادة القضاة بشغور ىذه المناصب كتقديم من يهمهم األمر ،بطلبات في الموضوع.
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يششوع إحذاس رؼىَط انمعبح ػٍ انسبػبد اإلظبفُخ وانذميىيخ:

تنكب الوزارة على كضع مشركع نص قانوني لتعويض القضاة عن الديمومة كالعمل خارج

أكقات العمل الرسمي ،كقد تم تشكيل لجنة لهذه الغاية.
يىظفى هُئخ كزبثخ انعجػ واألؼش ادلشرتكخ:

قامت الوزارة بخطوة غير مسبوقة في مجاؿ تدبير مباريات التوظيف ،عن طريق إشراؾ كل

من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة  ،كالجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ( ترنسبارنسي المغرب) ،
في اإلعداد لتحضير االمتحانات كالمباريات  ،التي تشرؼ الوزارة على تنظيمها

 ،منذ بدايتها

كمواكبة اإلشراؼ عليها إلى حين اإلعبلف عن نتائجها  ،بما يضمن مركرىا في جو تطبعو النزاىة
كيتسم بالمصداقية كيتحقق فيو مبدأ تكافؤ الفرص  ،كرغبة في االرتقاء بمستول األجواء التي تمر
فيها االمتحانات كالمباريات التي تشرؼ الوزارة على تنظيمها.
كقد تم تم اإلعبلف عن فتح مباريات التوظيف كالشركع في تدبيرىا كفق البرنامج التالي:

المباراة

عدد المناصب

تاريخ إجراء المباراة

محرركف قضائيوف من الدرجة الرابعة

600

 4ك 11نونبر 2012

محرركف قضائيوف من الدرجة الثالثة

83

2012-11-25

مهندسو الدكلة من الدرجة األكلى

10

2012-12-23

المهندسوف المعماريوف من الدرجة األكلى

21

2012-12-23

مهندسو الدكلة من الدرجة األكلى

21

2012-12-23

المنتدبوف القضائيوف من الدرجة الثانية

150

2012-12-30

توظيف (ىيئة االنصاؼ كالمصالحة)

17

األمر ال يتعلق بمباراة كال بعملية انتقاء
كإنما بتعليمات السيد رئيس الحكومة
في ىذا الشأف

كمن جهة أخرل ،فقد تمت تسوية الوضعية اإلدارية كالمالية لجميع الموظفين الناجحين
في امتحاف الكفاءة المهنية برسم السنة المالية  2011ك عددىم ،726 :كتم اإلعبلف عن تنظيم
امتحانات الكفاءة المهنية برسم السنة المالية .2012
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عىالد احلىاس انمؽبػٍ وإظشاثبد ثؼط انُمبثبد:

بتاريخ  16أبريل  2012تم إبراـ اتفاؽ مع التمثيليات النقابية العاملة في القطاع ،حيث

تم تحديد منهجية الحوار القطاعي بمقتضى البند األكؿ من االتفاؽ المذكور .كقد تم

خبلؿ سنة

 ،2012عقد  13جولة حوار قطاعي مع مختلف النقابات.
كقد عرؼ القطاع عدة إضرابات من إحدل النقابات ،حيث بلغ عدد أياـ اإلضرابات
الوطنية  10أياـ في حين بلغت عدد أياـ اإلضرابات المعلن عنها محليا  18يوما.
كمع احتراـ الحق الدستورم في اإلضراب ،فقد تم تنفيذ القرار الحكومي بشأف االقتطاع
من األجر نتيجة التغيب عن العمل استنادا إلى مقتضيات

الفصل 41من المرسوـ الملكي رقم

 330-60الصادر في  21أبريل  1967بسن نظاـ عاـ للمحاسبة العمومية ،الذم أقر قاعدة
مبدأ أداء األجرة مقابل أداء العمل .حيث خوؿ لئلدارة الحق في أف تقتطع مدة التغيب من األجرة
لكل موظف لم يقم فعليا بمزاكلة عملو كانقطع عنو بكيفية إرادية.
كبقراءة للببلغات الداعية إلى اإلضراب بعد اتفاؽ  16أبريل  2012المذكور أعبله ،فإف
مطالب النقابة المضربة تتجلى في مجموعة من النقط نوردىا مع بياف موقف الوزارة منها:
-

إلغاء االختبار الشفوم بالنسبة المتحانات الكفاءة المهنية  :لقد كاتبت كزارة العدؿ

كالحريات الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية كتحديث اإلدارة ،فكاف جوابها أف االختبار الشفوم
يعد ضركريا لتقييم كفاءة المرشح كقدرتو المهنية عن قرب كإعطاء صورة حقيقة عن مهاراتو
التواصلية.
-

عدـ اإلعبلف عن المباريات المهنية  :لقد قدمت الوزارة مقترحا بتعديل كتتميم المرسوـ

الخاص بهيئة كتابة الضبط بما يضمن لباقي التخصصات الجتياز المباريات المهنية ،كعقدت عدة
اجتماعات مع الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية كتحديث اإلدارة بحضور كزارة االقتصاد كالمالية،
كتم توجيو تذكير في الموضوع لعقد اجتماع يتم من خبللو التوصل إلى الصيغة النهائية لهذا
التعديل ،كتفاديا لتفويت الفرصة على الموظفين الحاصلين على الشهادات أك الدبلومات الواردة
بالمرسوـ سيتم اإلعبلف عن المباريات المهنية قبل نهاية ىذه السنة.
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-

تأجيل امتحانات الكفاءة المهنية إلى غاية  31دجنبر من كل سنة  :لقد عملت الوزارة

على شموؿ برمجة تواريخ امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين المستوفين للشركط النظامية
خبلؿ سنة .2012
-

اختيار األطر اإلدارية للمؤسسة المحمدية لؤلعماؿ االجتماعية دكف الرجوع لمجلس

التوجيو كالمراقبة  :رغم أف المادة

 12من القانوف المحدث للمؤسسة المحمدية لؤلعماؿ

االجتماعية ،يخوؿ لوزير العدؿ كالحريات صبلحية تعيين الكاتب العاـ لهذه المؤسسة ،فإنو
كلتكريس المزيد من الشفافية كالنزاىة كتكافؤ الفرص ،تم تشكيل لجنة أنيط بها عملية انتقاء
كتقديم مقترحات للوزير بهذا الخصوص ،كتمت دعوة مختلف تمثيليات الموظفين لحضور أشغاؿ
اللجنة بصفة مبلحظ .كقد اتبعت نفس المنهجية بالنسبة لتعيين مديرم المركبين االصطيافيين
بفاس كأكادير ،رغم أف المدير العاـ للمؤسسة ىو المختص بتعيينهما.
وظغ يشعؼُخ انىظبئف وانكفبءاد:

أعدت كزارة العدؿ كالحريات " مرجعية الوظائف كالكفاءات" الخاصة بها كىي أداة لتدبير
الموارد البشرية تشتمل على كصف الوظائف المزاكلة بالقطاع على المستويين المركزم كالبلممركز
من حيث (المهمة كالمسؤكلية كاألنشطة كالمهاـ كالكفاءات كالعبلقات المهنية الداخلية كالخارجية
كالشركط الخاصة كالنظامية لمزاكلة الوظيفة الموصوفة).
كتعد ىذه األداة أىم إنجاز في مجاؿ تدبير الموارد البشرية بحيث ستمكن ىذه األداة –
تماشيا مع جميع النصوص الجديدة في مجاؿ التوظيف كالتعيين في مناصب المسؤكلية -من
اختيار الموارد البشرية الكفؤة كفق مبدأ الشخص المناسب في المكاف المناسب .كما أنها
ستمكن جميع المسؤكلين (القضائيين كاإلداريين) من التوفر على أداة تسهل لهم عملهم في مجاؿ
تدبير الكفاءات كتقييم عمل الموظفين الذين يعملوف تحت مسؤكلياتهم.
كتقوـ حاليا كزارة العدؿ كالحريات –على المستول المركزم -باستعماؿ مرجعية الوظائف
كالكفاءات في كضع "أسس التدبير التوقعي ألعداد الموظفين كالوظائف كالكفاءات" كىي المقاربة
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التي يتم اعتمادىا من قبل جميع القطاعات الوزارية تحت إشراؼ كزارة الوظيفة العمومية كتحديث
اإلدارة.
يششوع إحذاس رؼىَط ػٍ انسبػبد اإلظبفُخ وانذميىيخ دلىظفٍ هُئخ كزبثخ انعجػ:

تم إعداد مشركع المرسوـ المتعلق بالتعويض عن الساعات اإلضافية كالديمومة ككذا القرار

المحدد لكيفية صرؼ ىذه التعويضات كالفئات المستهدفة ضمن مجموعة من المشاريع كالقرارات
الهادفة إلى ضماف حسن سير العمل كتنظيمو داخل المحاكم ،كقد سلمت نسخة من مشركع ىذا
المرسوـ للهيئات التمثيلية لموظفي القطاع.
رأهُم وركىٍَ ادلىاسد انجششَخ:

القضاة:

 التكوين األساسي لمممحقين القضائيين: الفوج  :37التحق الفوج  37للملحقين القضائيين بتاريخ  26يناير  ،2011كىو يتكوف من 297ملحقة كملحقا قضائيا ك  13مستمع عدالة من التشاد ،كسينتهي من التمرين في 25
يناير .2013
 الفوج  :38التحق الفوج بتاريخ  5دجنبر  ،2011كىو يتكوف من  228ملحقة كملحقاقضائيا ك 9مستمع عدالة من جزر القمر كاليمن كالتشاد كسينتهي من التمرين في بداية دجنبر
.2013
 -التكوين المستمر والتخصصي لمقضاة:

لقد أعدت الوزارة برسم التكوين المستمر المركزم لسنة  ،2012برنامجا متكامبل
للتكوين المستمر كالتخصصي .كقد تركزت مواضيع التكوين حوؿ المواضيع التالية:
 تأىيل الكفاءات الذاتية للقضاء الزجرم (قضاة النيابة العامة ،قضاة التحقيق ،قضاة الحكم)حيث أشرفت ىذه الوزارة في ىذا اإلطار على تنظيم دكرات تكوينية لهذه الفئات داخل
كخارج المغرب ىمت العديد من المجاالت ،كقضايا الفساد المالي ،قضايا اإلرىاب ،كما
استفاد عدد من القضاة من دكرات تدريبية خارج المملكة كانت مناسبة لهم من أجل
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اكتساب المهارات التقنية كاإللماـ بأساليب البحث كالتحرم الحديثة في بعض الجرائم
الخاصة.
 تكوين مجموعة من القضاة في بعض الجرائم التي تتطلب نوعا من التخصص ،كالجريمةالمعلوماتية كجرائم الصحافة كغسل األمواؿ كذلك حتى يتمكنوا من اكتساب المهارات
الضركرية للتصدم لمثل ىذه الجرائم كقد استفاد من ىذا التكوين باإلضافة إلى القضاة،
عناصر من الشرطة كالدرؾ الملكي.
 تكوين مجموعة من القضاة في مجاؿ مكافحة اإلرىاب بتعاكف مع مكتب األمم المتحدةلمكافحة الجريمة المنظمة ك المخدرات.
 مواصلة البرنامج التكويني لفائدة القضاة كأطر كموظفي المحاكم من خبلؿ عقد مجموعةمن الدكرات التكوينية كالندكات كالمشاركة في عدة منتديات كلقاءات على المستويين
الوطني كالدكلي ،ىمت العديد من المواضيع كالتكوين في تعزيز دكر القانوف ،مجاؿ حقوؽ
اإلنساف كتمويل اإلرىاب كقانوف السجوف كالجرائم االقتصادية كالجرائم الماسة بالمرأة
كاألطفاؿ كجرائم البيئة ،...
 كما قامت ىذه الوزارة بإعداد برامج تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة كموظفي كتاباتالضبط حوؿ كيفية استعماؿ نظاـ المعالجة اآللية لمحاضر السير بتعاكف مع كزارة النقل
كالتجهيز.
موظفو هيئة كتابة الضبط ،االطر المشتركة ،ومساعدو القضاء:
التكوين االساسي المخصص لكتاب الضبط:
خبلؿ سنة  2012كإلى غاية نهاية شهر يونيو استفاد من التكوين األساسي المخصص
لكتاب الضبط 1925موظفا موزعين على الشكل التالي:
اجتماعي،ك 21من رؤساء كتابة الضبط اؿجدد.
ا
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 300محرر قضائي،

 99مساعد ا

 التكوين المستمر لكتاب الضبط:أعدت الوزارة برنامجا للتكوين المستمر لكتاب الضبط خبلؿ سنة  2012تضمن تنظيم
 182ندكة مركزية كجهوية في مواضيع مختلفة (التسيير كالتدبير كالتنظيم ،الحسابات ،مهاـ كتابة
الضبط ،التبليغ القضائي ،التنفيذ القضائي ،المساطر المدنية ،المادة الجنائية ،قضاء األسرة،
المادة التجارية) ،استفاد منها  1864موظفا.
التكوين األساسي لمعدول المتمرنين:تم تكوين  489عدال لمدة سنة ،تم توزيعهم إلى
من

 2010 /11/22إلى
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 3مجموعات ابتداء
. 2012/1/13

صبيُب  -انزخهُك
قامت الوزارة بعدة إجراءات في مجاؿ التخليق ،السيما عن طريق التفتيش كالزيارات
التفقدية لمختلف المحاكم:
انزفزُش انمعبئٍ:

يعتبر التفتيش القضائي آلية من آليات التقييم ككذا التخليق .كقد قامت المفتشية العامة

للوزارة خبلؿ سنة  2012بعدة أنشطة تمثلت فيما يلي:
في إطار التفتيش العاـ،

تم خبلؿ سنة  2012تفتيش المحػ ػػاكم التاليػ ػػة :المحكمة

االبتدائية بخريبكة ،كالمحكمة االبتدائية بوادم زـ،

كالمحكمة االبتدائية بتطواف ،كالمحكمة

االدارية بالرباط ،كمحكمة االستئناؼ بالدار البيضاء ،كالمحكمة االبتدائية المدنية بالدار البيضاء ،
كالمحكمة االبتدائية الزجرية بالدار البيضاء ،كالمحكمة االبتدائية االجتماعية بالدار

البيضاء،

كالمحكمة االبتدائية بفاس ،كالمحكمة االبتدائية بسيدم قاسم ،كالمحكمة االبتدائية بتاكنات،
كالمحكمة االبتدائية بصفرك ،كالمحكمة االبتدائية بوجدة ،كالمحكمة االبتدائية ببركاف ،كالمحكمة
االبتدائية بتاكريرت ،كمحكمة االستئناؼ بطنجة ،كالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة ،كمحكمة
االستئناؼ بالناظور ،كالمحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة ،كالمحكمة التجارية بوجدة ،كالمحكمة
االدارية بوجدة ،كينتظر أف يتم تفتيش  8مح اكم أخرل منها العادية كالمتخصصة قبل نهاية سنة
.2012
أما في إطار التفتيش الخاص ،ا لذم يندمج في إطار سياسة تخليق اؿ ؼضاء القضائي،
كتطهيره من الشوائب ،كالذم يجرم كؼقان ألحكاـ الفصل  13من الظهير الشريف المتعلق
بالتنظيم القضائي ،فقد توصلت الوزارة خبلؿ ىذه السنة بمجموعة من الشكايات كالتظلمات
قسمت حسب نوعيتها كمصدرىا على الشكل التالي:
 الشكايات كالوشايات الموجهة ضد القضاة كالصادر في شأنها أمر عن الوزير بإجراء بحثخاص في شأنها ،كقد بلغ عددىا  40ملفان ،أنجزت بشأف بعضها األبحاث الضركرية ،كرفعت
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بخصوصها  127تقريران الى السيد الوزير ضمنها ملفات متخلفة عن السنوات السابقة،
كأحيل نتيجة لها  18قضاة على المجلس األعلى للقضاء ،كتم حفظ  87ملفان لعدـ االرتكاز
على أساس  ،في حين ظلت إجراءات تجهيز الباقي متواصلة حتى اآلف كعددىا  11ملفا.
 الشكايات كالوشايات الموجهة ضد القضاة أك الموظفين الصادر بشأنها أمر بتجميعالمعطيات ،بلغ عددىا  153شكاية أك كشاية أغلبها جرل العمل على تجميع المعطيات
المتعلقة بها ،كقد تقرر حفظ  62شكاية أك كشاية النعداـ االثبات ك  34شكاية أك كشاية
أحيلت على جهات أخرل لبلختصاص ،كبقي لحد اآلف

 47شكاية أك كشاية في طور

االنجاز علمان بأف  10شكايات أحيلت على شعبة البحث الخاص.
كباإلضافة إلى كل ذلك فإف الوزارة تتابع الشكايات المتعلقة باألجانب كالشركات
كالمؤسسات العمومية كتجرم فيها األبحاث البلزمة كقد بلغ مجموعها

 29شكاية ،اتخذ فيها

اإلجراء المبلئم بكاملها.
انضَبساد انزفمذَخ:

في إطار مواكبة كتتبع كضعية أقساـ قضاء األسرة كتوحيد العمل القضائي كمناىج العمل

بها كالرفع من أداء القضاء األسرم ،تم لحد ا آلف القياـ بثبلث زيارات تفقدية ألقساـ قضاء
األسرة من طرؼ أعضاء قسم قضاء األسرة كالقاصرين كفاقدم األىلية :قسم قضاء األسرة التابع
للمحكمة االبتدائية بابن جرير ،قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بآسفي ،قسم قضاء
األسرة التابع للمحكمة االبتدائية ببني مبلؿ.
يشالجخ ورمُُى انُشبغ ادلهٍُ نهًىظفني:

بيارة تفقدية للمحكمة االبتدائية بابن سليماف  ،كأخرل مماثلة للدائرة القضائية
تم القياـ ز

بالجديدة.
يشالجخ شؼت احلسبثبد وانصُذوق واحملغىصاد انضًُُخ ويكبرت انزجهُغ وانزُفُز انضعشٌ

عملت الوزارة على تنفيذ برنامجها المسطر بداية السنة كذلك بتفقد

 33محكمة موزعة

كما يلي 07 :محاكم استئناؼ؛  15محكمة ابتدائية ؛ محكمة تجارية كاحدة ؛  10مراكز للقضاة
المقيمين ،ككضعت تقارير بشأف الزيارات المذكورة .
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االهزًبو ثشكبَبد ادلىاؼُني

تولي الوزارة اىتماما بالغا بشكايات المواطنين ،كتعمل على تطوير مركز تتبع كتحليل

الشكايات ،كمركزة الشكايات على صعيد كاحد ،من أجل تسهيل تتبعها كتحليلها ،كتسريع
اإلجراءات بشأنها ،كإخبار المشتكين بمآؿ شكاياتهم.
كقد توصل مركز تحليل كتتبع الشكايات خبلؿ سنة  2012بما مجموعو  9038شكاية،
منها  2286شكاية عن طريق األنترنيت ،ىذا فضبل عن الشكايات المسجلة لدل مديرية الشؤكف
الجنائية خبلؿ نفس السنة بحسب  7400شكاية بشأف القضايا ذات الطابع الجنائي ،كلدل
مديرية الشؤكف المدنية بحسب  4050شكاية ذات طابع مدني ،تمت إحالتها على الجهات
القضائية المختصة التخاذ اإلجراء القانوني المناسب بشأنها كإشعار المشتكين بمآؿ شكاياتهم.
كفي مجاؿ العناية بأكضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج ،عملت الوزارة كمن خبلؿ
اللجنة المحدثة على الصعيد المركزم الستقباؿ كمعالجة مشاكل الجالية المغربية بالخارج ،على
مواكبة قضايا ىذه الجالية ،حيث تم التوصل ب ػ  897شكاية تم اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة
بشأنها بكل استعجاؿ .كتجدر اإلشارة إلى عمل اللجاف الجهوية المحدثة بهذا الخصوص على
صعيد المحاكم نشاط اللجاف الفرعية الستقباؿ أفراد الجالية التي انطلق نشاطها بتاريخ 15يونيو
الى غاية  15سبتمبر  ،2012ىذا باإلضافة إلى عمل الوزارة في ىذا المجاؿ

بالتنسيق مع

الجهات المعنية  ،خاصة الوزارة المنتدبة لدل رئيس الحكومة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة
بالخارج ككزارة الشؤكف الخارجية كمجلس الجالية

المغربية المقيمة بالخارج ،كمؤسسة الحسن

الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج .
كما أنو ك في إطار عبلقتها مع مؤسسة الوسيط  ،قامت الوزارة ،بمعالجة مجموعة من
التظلمات (  16تظلمان ) تنصب إما على قضايا معركضة على القضاء للبت فيها  ،أك متعلقة بتعثر
عملية تنفيذ أحكاـ نهائية  ،أك ارتكاب خركقات مسطرية  .كقد تم إعداد تقارير بشأف ذلك إلى
السيد رئيس مؤسسة الوسيط.
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ربسؼب  -رؼًُى ادلؼهىيخ انمبَىَُخ وانمعبئُخ
معتبر نشر النصوص القانونية المنشورة على موقع الوزارة من أىم كسائل تيسير الوصوؿ
إلى المعلومة القانونية  ،كفي سبيل تمكين العموـ من معلومة قانونية كقضائية موثوقة ،فقد انصب
اىتماـ الوزارة على تحيين النصوص القانونية ،كاستعماؿ التكنولوجيا الحديثة في نشر المعلومة:
حتُني انُصىص انمبَىَُخ:

ؿقد تم تحيين ما مجموعو  19نصا قانونيا باللغة العربية ،كيتعلق األمر بالنصوص التالية:

مجموعة القانوف الجنائي؛ مدكنة التجارة؛ قانوف االلتزامات كالعقود؛ مدكنة األسرة؛ المسطرة
المدنية؛ النظاـ األساسي لرجاؿ القضاء؛

التنظيم القضائي للمملكة؛ محكمة النقض؛ محاكم

االستئناؼ اإلدارية؛ إحداث محاكم تجارية؛ قضاء القرب؛ التحفيظ العقارم؛ المسطرة الجنائية؛
قانوف شركات المساىمة؛ مدكنة الشغل؛ قانوف الجنسية؛ المحاكم اإلدارية؛ ظهير العفو؛ مكافحة
غسل األمواؿ.
كبالموازاة مع ذلك كاستجابة للطلب المتكرر على تحيين كنشر النصوص القانونية باللغة
الفرنسية ،فإف الوزارة عملت في مرحلة أكلى ،على تحيين ما مجموعو

 6نصوص قانونية باللغة

الفرنسية ،كىي :مدكنة الشغل؛ مجموعة القانوف الجنائي؛ مدكنة األسرة؛ قانوف الجنسية ،إحداث
محاكم تجارية؛ مكافحة غسل األمواؿ .على أف تترجم تدريجيا في مرحلة ثانية باقي النصوص
القانونية.
كارتباطا بعملية نشر النصوص القانونية كضماف موثوقيتها ،تعمل الوزارة على كضع مشركع
لتنظيم نشر النصوص القانونية من قبل مؤسسات النشر.
اسزؼًبل انزكُىنىعُب احلذَضخ يف رلبل رؼًُى ادلؼهىيخ انمبَىَُخ:

كاصلت الوزارة تطوير بوابتها القانونية ك القضائية ”عدالة“  ،لتسهيل الولوج إلى النصوص

القانونية المرتبطة بمنظومة العدالة سواء باللغة العربية أك الفرنسية .كمن أجل تسهيل الولوج إلى
المعلومة كاستغبللها ،كضعت جميع القوانين المنشورة بصيغة  wordك .pdfكبالموازاة مع ذلك
تمت مواصلة إغناء قاعدة البيانات بالنصوص القانونية كالمناشير كاالجتهادات القضائية
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كاالتفاقيات ك الدراسات ك المؤلفات .كيجرم اإلعداد لنشر اجتهادات محكمة النقض في ىذه
البوابة ،بتنسيق مع المحكمة المذكورة.
كما تم إغناء البوابة االلكتركنية الخاصة بمركز الدراسات ك األبحاث الجنائية ،كىي بوابة
تعرض فيها مجموعة من النصوص القانونية محينة تشتمل على آخر التعديبلت كما يقدـ خدمات
للقضاة ك الباحثين الراغبين في البحث في موضوع أك نقطة قانونية معينة ك تقديم إجابات بشأنها،
كما قاـ المركز بإصدار العددين األكؿ كالثاني من مجلة "الشؤكف الجنائية" كىو ما من شأنو أف
يساىم في إغناء الخزانة العلمية في مجاؿ العلوـ الجنائية بببلدنا.
ركضُف ادلُشىساد انمبَىَُخ نهىصاسح:

عملت الوزارة على إصدار عدة منشورات ،تتعلق بما يلي:

إصدار العدد  5ك 6من مجلة المحاكم اإلدارية؛إصدار كتاب بعنواف " المنتقى من عمل القضاء في المنازعات اإلدارية "؛إصدار العدد  3ك 4من مجلة المحاكم اإلدارية؛إصدار العدد العاشر مجلة المحاكم التجارية؛إعداد دراسة باألرقاـ حوؿ تطور نظاـ صعوبات المقاكلة منذ انطبلؽ العمل بو في 1998إلى نهاية .2012
كضع اللمسات األخيرة على الكتاب المزمع إصداره تحت عنواف "القضاء اإلدارم  :كاقعكآفاؽ "؛
إصدار العددين األكؿ ،كالعدد الثاني من مجلة الشؤكف الجنائية.دػبيبد انزىاصم :

في إطار تسهيل الولوج إلى العدالة ،تم إعداد مجموعة من المنشورات توزع بالمحاكم،

كباألخص على مستول شبابيك االستقباؿ:
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 -المطويات :تم إعداد مجموعة من المطويات تعرؼ بأىم المساطر كالمؤسسات القضائية

،

ككذا مطويات تحدد الوثائق المتطلبة لتكوين بعض الملفات القضائية بأربع لغات :العربية،
الفرنسية ،اإلنجليزية كاإلسبانية تم كضعها رىن إشارة المتقاضين بالمحاكم ،ككجو عدد منها إلى
مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج

كبعض الجمعيات  .كتتوزع مواضيع ىذه

المطويات كما يلي:
  54منها مخصصة للمواضيع التي تهم عموـ المواطنين ك تتمحور حوؿ النقط الرئيسيةالتالية  -المجاؿ المدني كالتجارم كاإلدارم  :مدكنة األسرة؛ المحاكم التجارية؛ الوسائل البديلة
لحل المنازعات؛ المحاكم اإلدارية؛ مساعدك القضاء  - .المجاؿ الجنائي :العفو ،اإلكراه البدني،
رد االعتبار ،السجل العدلي ،الصلح الزجرم ،قاضي تطبيق العقوبات  - .المؤسسات؛
 ك  16مطوية أخرل مخصصة للمواضيع التي تهم العاملين بقطاع العدؿ على الصعيدالمركزم كعلى صعيد المحاكم ،كيتعلق األمر بمواضيع مرتبطة بمجاؿ الموارد البشرية.
 ترجمة  11مطوية متعلقة بقضاء األسرة كبالمجاؿ المدني إلى األمازيغية. إعداد مجلد حوؿ "العدؿ في خطب كرسائل جبللة الملك محمد السادس منسنة  1999إلى سنة "2011باللغتين العربية كالفرنسية.
 كضع مشركع "مفكرة كزارة العدؿ كالحريات" باللغتين العربية كالفرنسية :تتضمن كل المعطياتالتي تسهل االتصاؿ بمسؤكلي كزارة العدؿ كالحريات سواء على الصعيد المركزم أك على
صعيد المحاكم بمختلف درجاتها كتخصصاتها ،كما تتضمن كل المعلومات المتعلقة بجميع
الهيئات العاملة في الحقل القضائي كالقانوني :الجمعيات التابعة لقطاع العدؿ كمساعدك
القضاء.
 -كضع مشركع "دليل العدالة في أرقاـ" باللغتين العربية كالفرنسية:

يتضمن كل المعطيات

اإلحصائية المرتبطة بوزارة العدؿ كالحريات سواء على الصعيد المركزم أك على صعيد
المحاكم.
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 النشرة الداخلية لوزارة العدؿ كالحريات باللغتين العربية كالفرنسية :تتمحور حوؿ أنشطة الوزارة،أىم المستجدات المرتبطة بقطاع العدؿ،

أىم البرامج كالمنجزات كقد تم تخصيص العدد

األكؿ كالثاني لعدد خاص حوؿ إصبلح القضاء ،أما العدد الثالث فسنخصصو للحوار الوطني
حوؿ إصبلح منظومة العدالة.
 كضع مشركع "دليل كزارة العدؿ كالحريات" باللغة العربية كيضم شركحات حوؿ قطاع العدؿبصفة عامة.
 -إعداد موجز الصحف اليومية كاألسبوعية تبعا لفهرسة دقيقة،

باإلضافة إلى ملفات صحفية

موضوعاتي حوؿ أنشطة الوزارة كآخر حوؿ قطاع العدؿ في الصحافة.
ة
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ػبششا  -رًُُخ انزؼبوٌ انذويل
تميزت سنة  2012بتولي المملكة المغربية في شخص كزير العدؿ كالحريات رئاسة الدكرة
 27لمجلس كزراء العدؿ العرب .كما كاصلت الوزارة جهودىا لتنمية التعاكف الدكلي سواء على
صعيد التعاكف الثنائي أك على صعيد التعاكف مع المنظمات الدكلية:
انزؼـــبوٌ انضُـــــبئٍ:

كاصلت الوزارة برامج عمل مع الدكؿ اآلتية :فرنسا؛ بلجيكا؛ الدانمارؾ؛ اسبانيا؛ تركيا :

المنتدل العربي-التركي؛ ركسيا؛ بريطانيا العظمى؛ سويسرا  ،ىذا فضبل عن أشغاؿ اللجن المشتركة
الثنائية مع دكؿ أخرل .كسيتم خبلؿ شهر نونبر  2012التوقيع مع الجانب اإلسباني بركتوكوال
للمرحلة الثانية من " برنامج عدؿ" الذم يهدؼ الى تحقيق نظاـ قضائي أكثر فعالية ككلوجية بالنسبة
للمواطنين من خبلؿ تحسين كلوج المواطنين للعدالة ،السيما األكثر ىشاشة ،عبر ترسيخ منظومة
قضاء القرب ،كتحسين جودة اإلدارة القضائية .كيبلغ الغبلؼ المالي لهذا البرنامج مليوف أكرك.
كقد توصلت الوزارة خبلؿ سنة  2012بػ  200إنابة قضائية ك  33طلبان للتسليم ك 51
شكاية رسمية ،فيما كجهت السلطات القضائية المغربية لنظيرتها األجنبية  43طلبان للتسليم ك 07
إنابة قضائية ك 5شكايات رسمية.
في مجاؿ تنفيذ المقررات القضائية المتعلقة بمتابعة األجانب ،تم إببلغ بعض الهيئات
الدبلوماسية بببلدنا بمتابعة رعاياىا حيث بلغ عدد ىذه اإلشعارات

 ،1601فيما بلغ عدد

اإلشعارات المتعلقة بوفيات األجانب  164إشعارا.
انزؼبوٌ يغ ادلؤسسبد وادلُظًبد اجلهىَخ وانذونُخ:

ينبني التعاكف مع المنظمات الدكلية على دعم برامج تحديث اإلدارة القضائية ،كمن أىم

برامج التعاكف التي تربط الوزارة كالمنظمات الدكلية ما يلي:
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برنامج التعاون مع مجمس أوروبا:
يندرج ىذا البرنامج في إطار تعزيز سياسة الجوار لمجلس أكركبا للفترة الممتدة ما بين
 ،2014-2012بميزانية عامة قدرىا  4.8أكرك لدكؿ منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط،
كمنها المغرب الذم ستمنح لو صفة مبلحظ في المجلس .كسيتم في إطار البرنامج المذكور تنفيد
برنامج عمل توقعي س تستفيد منو المحاكم االبتدائية بالدار البيضاء ،كالقنيطرة ،كسيدم قاسم،
كمحكمة استئناؼ يتم تعيينها الحقا  .كقد تم كضع برنامج للتعاكف بين اللجنة األكركبية من أجل
فعالية العدالة"(  )CEPEJكالمحاكم النموذجية (أكتوبر

-2012دجنبر  )2013حوؿ

موضوع ":مواكبة تعميم استخداـ المعلوميات بكافة المحاكم المغربية :التكوين كآفاؽ استعماؿ
المعلوميات" كيشمل:
تكوين حوؿ النظم المعتمدة من طرؼ مركز  SATURNالخاص بتدبير آجاؿ البت
في القضايا ،كتكوين بستراسبورغ لفائدة  4أك  5أطر حوؿ منهجية كأدكات العمل الخاصة باللجنة
األكركبية لفعالية العدالة؛ كتنظيم دكرات تكوينية من طرؼ شبكة لشبونة (شتنبر  -2012فبراير
)2013؛ ك زيارة خبيرين أكركبيين إلى المعهد العالي للقضاء ككضع برامج التكوين حوؿ :إدارة
المحاكم ،تدبير القضايا كجودة المرفق؛ ككضع برامج التكوين حسب المعايير الدكلية في مجاؿ
حقوؽ اإلنساف (شبكة )HELP؛ كما تمت مشاركة ممثلين عن المحاكم النموذجية (  )3في
اجتماع المحاكم النموذجية (مالطا 27 ،شتنبر .)2012
الشركة الدولية لمتمويل ):(Société Financière Internationale :SFI
تتبع ىذه الشركة لمؤسسة البنك الدكلي ،كترتبط معها كزارة العدؿ ببرنامج" :تطوير كتعزيز
الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية"،

كتبلغ تكلفة مرحلتو الثانية ( )2012-2010

 2.326.050دكالر .كيهدؼ ىذا البرنامج إلى تطوير الوساطة كالتحكيم لجعلهما كسائل ناجعة
كمرنة لحل المنازعات التجارية كتحسيس كتشجيع الفاعلين االقتصاديين للجوء للوسائل البديلة
لحل المنازعات ،من برنامج التعاكف في إطار عمل اللجنة الوطنية لمناخ األعماؿ ،كىي لجنة ترمي
إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العاـ كالقطاع الخاص كتحسين جاذبية المناخ االستثمارم بالمغرب.
كتتولى كزارة العدؿ كالحريات اإلشراؼ على البرنامج كتشارؾ فيو كل من كزارة التجارة كالصناعة
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كالتكنولوجيات الحديثة ككزارة الشؤكف االقتصادية كالحكامة كاالتحاد العاـ لمقاكالت المغرب
كالشركة الدكلية للتمويل .ككانت المرحلة األكلى من ىذا البرنامج قد امتدت من سنة  2007إلى
سنة .2009
االتحاد األوروبي:
يجرم اإلعداد لوضع برنامج تعاكف في إطار

برنامج "اآللية الجديدة للسياسة األكركبية

للجوار" ،الذم تمت المصادقة على برنامج اؿعمل  2016-2012الخاص بو بين المغرب
كاالتحاد األكركبي ،ك تم كضع مصفوفة متعلقة بأكلويات التعاكف بين الطرفين.

كسيتم تحديد

البرنامج النهائي كتكلفتو على ضوء ما سيتمخض عنو الحوار الوطني حوؿ إصبلح منظومة العدالة.
برنامج دعم تطبيق مدونة األسرة من خالل تسهيل ولوج النساء لخدمات العدالة:
المموؿ من طرؼ  ONUFEMMESبمبلغ  786 600دكالر أمريكي.
يهدؼ قذ ا البرنامج إلى دعم كزارة العدؿ كالحريات في مجاؿ الحكامة كالنوع قصد تيسير كلوج
النساء لخدمات العدالة كضماف أمثل لمدكنة األسرة .
برنامج التعاون مع البنك الدولي:
كيتعلق األمر ببرنامج "محكمتي" المشار إليو سابقا.

الجدكلة الزمنية 4 :سنوات ( 30

كلفة  12مليوف أكرك.
أكتوبر  31-2012دجنبر  .)2016ب
يهدؼ قذ ا البرنامج إلى تحسين سير المحاكم كاستقباؿ المتقاضين ،ك تحسين العبلقات
بين العدالة كمساعدم القضاء كالمواطنين كالمقاكالت  ،ك تحسين مهاـ التدبير اإلدارم كتدبير
الميزانية كالموارد البشرية ،كالتكوين.
دوساد ركىَُُخ نفبئذح لعبح أعبَت

استفاد قضاة ككتاب ضبط أجانب من عدة دكرات تكوينية ،حيث نظم المعهد العالي

للقضاء خبلؿ سنة  2012دكرات تكوينية لفائدة  87متكونا من :السوداف كقطر كفلسطين ،كىي
كالتالي:
 تكوين  42مسؤكال قضائيا كقضاة كمسؤكلين من كتابة الضبط من فلسطين؛ تكوين  31قاضيا كممثبل ؿلنيابة العامة من السوداف ؛ تكوين  14ممثبل للنيابة العامة من قطر.62

حبدٌ ػشش  -ثشَبيظ انُهىض حبمىق اإلَسبٌ
تميزت سنة  2011بتعزيز جسور التعاكف مع اآلليات األممية المعنية بحقوؽ اإلنساف،
سواء على مستول استكماؿ انخراط المغرب في منظومة حقوؽ اإلنساف الدكلية ،أك تعزيز
الممارسة االتفاقية ،أك استقباؿ المساطر الخاصة ،أك المشاركة في أشغاؿ مجلس حقوؽ اإلنساف،
كإعداد كتقديم عدد من التقارير الوطنية الدكرية ،كذلك كما يلي:
دػى انزؼبوٌ يغ اِنُبد األممُخ ادلؼُُخ حبمىق اإلَسبٌ :

 المصادقة على االتفاقية الدكلية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسرم حيث ينتظر
قريبا اتخاذ اإلجراءات البلزمة الستكماؿ ىذه العملية كإيداع أدكات التصديق لدل
الهيئات األممية المختصة.
 اعتماد مشاريع القوانين رقم  124/12ك  125/12ك  126/12الخاصة بالموافقة على ثبلث
برتوكوالت تهم :
 البرتوكوؿ االختيارم األكؿ الملحق بالعهد الدكلي للحقوؽ المدنية كالسياسيةكالخاصة بتقديم الشكاكم ؛
 البرتوكوؿ االختيارم الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةكالخاص بتقديم الببلغات كالشكاكم ؛
 البرتوكوؿ االختيارم الملحق باتفاقية مناىضة التعذيب كالخاص بزيارة أماكناالعتقاؿ (المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ  )2012.11.01؛
 التوقيع بجنيف على البرتوكوؿ الثالث الملحق باتفاقية حقوؽ الطفل المتعلق بمسطرة
تقديم الببلغات كأكؿ دكلة عربية كإسبلمية كإحدل دكلتين إفريقيتين (جنيف مايو )2012
 المشاركة في أشغاؿ الجزء الرفيع المستول من الدكرة

 20لمجلس حقوؽ اإلنساف في

مارس  2012كتقديم كلمة المملكة المغربية أمامو كإجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع
ممثلي ىيئات كتمثيليات دكلية ؛
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 استقباؿ فريق العمل األممي المعني بمناىضة جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة
في التشريع كالممارسة في إطار زيارة عمل للمغرب ؛
 استقباؿ المقرر األممي الخاص بمناىضة التعذيب في إطار زيارة العمل التي قاـ
بها للمغرب في شهر شتنبر  2012؛
 المساىمة في إعداد كمناقشة عدد من التقارير الوطني الدكرية؛
 تقديم التقرير الوطني عن حالة حقوؽ اإلنساف في إطار آلية االستعراض الدكرم
الشامل؛
 المساىمة في كضع جدكلة زمنية لتتبع االلتزامات الدكلية للمملكة المغربية بمناسبة تقديم
التقارير الوطنية الدكرية ،كمنها االستعراض الدكرم الشامل ؛
 مواصلة عملية مبلءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدكلية التي صادؽ عليها
المملكة.
محبَخ انفئبد اذلشخ:

 حماية حقوؽ السجناء:لضماف احتراـ الضمانات القانونية المخولة للسجناء كالمعتقلين ،قاـ قضاة النيابة العامة
كقضاة التحقيق إلى جانب قضاة تطبيق العقوبة كرؤساء الغرؼ الجنحية كقضاة األحداث بزيارات
دكرية للمؤسسات السجنية الواقعة بدائرة نفوذىم كصل عددىا إلى غاية شهر شتنبر

 2012ما

مجموعو  284زيارة ،كقد تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأف ما كرد في ىذه التقارير من مبلحظات
كما تم إحالة البعض منها على الجهات المختصة للقياـ بالمتعين.
كلضماف احتراـ ظركؼ االعتقاؿ الذم يخضع لو األشخاص الموقوفوف ،قامت ىذه الوزارة
باتخاذ اإلجراءات البلزمة للكشف عن ظركؼ جميع الوفيات التي كقعت داخل السجوف كذلك
سعيا للكشف عن أسبابها كترتيب اآلثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك ،كمن أجل تتبع
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شكايات نزالء المؤسسات السجنية تمت معالجة  712شكاية تم البحث فيها من طرؼ النيابات
العامة المختصة كاتخاذ اإلجراء القانوني المناسب بشأنها كإشعار أصحابها بالمآؿ.
 النهوض بثقافة حقوؽ اإلنساف: اإلشراؼ على تحيين الخطة الوطنية للديمقراطية كحقوؽ اإلنساف في ضوء البرنامجالحكومي كاالستعداد لعرضها للمصادقة أماـ مجلس الحكومة ؛
 المساىمة في تنفيذ األرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوؽ اإلنساف. مواصلة التعاكف مع منظمات المجتمع المدني الوطني في مجاالت الدفاع عن حقوؽ اإلنسافكالنهوض بها ،من خبلؿ تتبع الواقع اليومي للحريات كحقوؽ اإلنساف ،كمن خبلؿ تنفيذ
برامج عمل مع  10جمعيات ،كتقديم دعم مالي يبلغ  2مليوف درىما لفائدة  51جمعية.
 المعايير المعتمدة الختيار الجمعيات العشر التي تم توقيع اتفاقيات شراكة معها برسم سنة:2012
طبقا لمقتضيات المنشور المذكور ،فقد تم توقيع اتفاقيات شراكة كتعاكف مع الجمعيات
العشر لتنفيذ عشرة برامج تقدمت بها كاعتمدتها لجنة المشاريع ،كىذه الجمعيات ىي :
 العصبة المغربية للدفاع عن حقوؽ االنساف الجمعية المغربية لحقوؽ االنساف المنظمة المغربية لحقوؽ االنساف جمعية ىيئات المحامين بالمغرب جمعية عدالة اتحاد العمل النسائي االتحاد الوطني لنساء المغرب منتدل الزىراء للمرأة المغربية المرصد الوطني لحقوؽ الطفل65

 العصبة المغربية لحماية الطفولة .كقد تم اختيار ىذه الجمعيات بناء على معايير أىمها:
 .1األقدمية في التأسيس كاالستمرار في العطاء (االتحاد الوطني لنساء المغرب كالعصبة المغربية
للدفاع عن حقوؽ االنساف)
 .2حجم االشعاع الوطني كالدكلي كامتداد قاعدة الفركع (المنظمة المغربية لحقوؽ االنساف
كالجمعية المغربية لحقوؽ االنساف كاتحاد العمل النسائي كمنتدل الزىراء)....
 .3حصوؿ  7من ىذه الجمعيات العشر على صفة عضو مبلحظ بالمجلس االقتصادم
كاالجتماعي التابع لؤلمم المتحدة ( ECOSOCاالتحاد الوطني لنساء المغرب ،المرصد
الوطني لحقوؽ الطفل ،العصبة المغربية لحماية الطفولة ،اتحاد العمل النسائي ،المنظمة
المغربية لحقوؽ االنساف ،الجمعية المغربية لحقوؽ االنساف ،منتدل الزىراء).
 .4مراعاة عامل التنوع في تخصصات حقوؽ االنساف كفئاتها.
أ  -فئة التخصص العاـ في حقوؽ االنساف  :المنظمة كالجمعية كالعصبة
ب -فئة الدفاع عن حقوؽ النساء  :االتحاد الوطني لنساء المغرب ،اتحاد العمل
النسائي ،منتدل الزىراء.
ت -فئة الدفاع عن حقوؽ الطفل  :المرصد الوطني لحقوؽ الطفل كالعصبة المغربية
لحماية حقوؽ الطفل.
ث -معيار شركاء الوزارة في العدالة  :جمعية عدالة كجمعية ىيئات المحامين بالمغرب.
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صبٍَ ػشش  -األػًبل االعزًبػُخ
في إطار تنزيل مقتضيات القانوف المتعلق بالمؤسسة المحمدية لؤلعماؿ االجتماعية
لقضاة كموظفي العدؿ ،تم السهر على إقامة أجهزة المؤسسة ،كما تم اتخاذ عدة إجراءات للرفع
من مستول خدماتها:
اسزكًبل أعهضح ادلؤسسخ:

في سبيل توفير كامل الشفافية في تعيين المرشحين لمنصب الكاتب العاـ للمؤسسة

كمديرم مركبي المؤسسة بكل من فاس كأكادير ،تم تعيين لجنة للنظر في الترشيحات ،بحضور
ممثلي النقابات العاملة في القطاع باعتبارىم مبلحظين .كقد عقدت ىذه اللجنة اجتماعها بتاريخ
 13شتنبر  ،2012النتقاء المرشحين لهذه المناصب ،كرفعت تقريرا بذلك للسيد الوزير رئيس
مجلس التوجيو للمؤسسة.
كمن جهة أخرل ،كاستكماال لتنصيب أجهزة المؤسسة المحمدية لؤلعماؿ االجتماعية
لقضاة كموظفي العدؿ ،فقد تم عقد اجتماع مجلس التوجيو يوـ

 7نونبر  ،2012ككاف من أىم

القرارات المتخذة في ىذا االجتماع ،اإلعداد لوضع النظاـ الداخلي ،كالنظاـ األساسي لمستخدمي
المؤسسة ،كتنظيمها الهيكلي ،كميزانيتها السنوية برسم سنة  ،2013كتحديد شركط كأشكاؿ عقد
الصفقات الخاصة بالمؤسسة ،ككذا التنزيل التدريجي للمديريات الجهوية .كقد تقرر عقد االجتماع
المقبل للمجلس يوـ  18دجنبر .2012
رذثري انىظؼُخ اإلداسَخ دلسزخذيٍ ادلؤسسخ:

ؿقد تبين من خبلؿ دراسة كمراجعة الملفات المتعلقة بأجور المستخدمين عدـ التزاـ إدارة

الجمعية سابقا بالباب الرابع من النظاـ األساسي المتعلق باألجور كالترقيات كالتعويضات ,مما نتج
عنو تراكم سنة بعد أخرل في حصيلة الملفات التي لم تخضع للتسوية اإلدارية ،كخاصة بعد تفعيل
النظاـ األساسي للمستخدمين سنة .2007
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كفي ىذا اإلطار ،تمت برمجة ميزانية معالجة تسوية الوضعية اإلدارية في الميزانية المتعلقة
برسم سنة  ،2011شملت  429مستخدما ،بتكلفة مالية بلغت  5مليوف درىم.
كما عملت المؤسسة المحمدية على الحد من التوظيف العشوائي كالعمل بسياسة
التوظيف حسب الحاجيات كاألكلويات حيث بلغ عدد المستخدمين  429مستخدما برسم السنة
المالية  ،2011مقابل  436برسم سنة  .2010كستعمل المؤسسة مستقببل على إعادة ىيكلة
التوزيع الوظيفي للعاملين قصد خلق توازف بين عدد المستخدمين في مختلف الوحدات الخارجية
التابعة للمؤسسة ك جميع المجاالت ،عن طريق نهج سياسة إعادة االنتشار .مع االىتماـ بجانب
تكوين أطرىا.
انُهىض ثبخلذيبد االعزًبػُخ نهًؤسسخ:

تم إبراـ مجموعة من االتفاقيات الهامة لفائدة قضاة كموظفي كزارة العدؿ كالمندكبية العامة

إلدارة السجوف كإعادة اإلدماج تندرج في إطار تطوير كتنويع الخدمات االجتماعية ،كتخص ىذه
االتفاقيات دعم الجانب الصحي ،من خبلؿ االستمرار في تتبع تنفيذ اتفاقية التأمين التكميلي عن
المرض ،التي يستفيد منها جميع المنخرطين في المؤسسة ( حوالي

 29ألف مستفيد مباشر مع

أسرىم) ،شأنها شأف خدمة اإلسعاؼ كالنقل الطبي في المغرب كالخارج  ،إضافة إلى المساعدات
كالقركض الطبية التي تمنحها المؤسسة ( حوالي  1.6مليوف درىم) استفاد منها  146منخرطا.
كفي سياؽ البحث عن آفاؽ جديدة لحل مشكل مديونية صغار الموظفين ،تم التوقيع
على اتفاقية لتمويل كمراجعة القركض االستهبلكية مع إحدل المؤسسات المختصة ،كما أبقت
المؤسسة على القركض كالسلفات البسيطة التي تقدمها لمنخرطيها خاصة الموظفين المصنفين في
السلمين  5ك . 6
من جهة أخرل ،قامت المؤسسة يوـ  17يوليوز  2012بتوقيع  7اتفاقيات ؿدعم مجاؿ
السكن ،من خبلؿ توفير منتوج عقارم متنوع ،يستجيب النتظارات المنخرطين في جميع أنحاء
المملكة ،كذلك فيما يتعلق بالسكن االقتصادم كالمتوسط كالرفيع ،مع تمكين المنخرطين من
تخفيضات مهمة في أثمنة العقارات المخصصة .ىذا باإلضافة إلى  3اتفاقيات مع المؤسسات
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البنكية تضمن الحصوؿ على القركض كاالمتيازات المصرفية ،بهدؼ تمكين المنخرطين من تمويل
مشاريعهم السكنية.
كفي مجاؿ النهوض بمراكز االصطياؼ فقد تميزت سنة

 2012بتدشين المركب

االصطيافي بأكادير يوـ االثنين  27غشت  ،2012كقد أنجز ىذا المركب على مساحة تقدر
بحوالي 1450ـ ،2كيضم  59كحدة إيوائية ،ذات طاقة استيعابية تصل إلى  259مستفيدا .كفيما
يخص المركب االصطيافي بمدينة فاس فقد تم تهييئ دفتر التحمبلت الخاص بأشغاؿ تقوية
البناية ،مع تقدـ األشغاؿ بالنسبة للشطر الثاني ،كيتوقع إنهاء األشغاؿ بالنسبة للشطر األكؿ مع
متم سنة . 2013
كفي سياؽ االىتماـ بالمجاؿ الثقافي كالعلمي كالترفيهي قامت المؤسسة بتوقيع اتفاقيات
مع كل من المعهد الثقافي الفرنسي ،ك المركز الثقافي البريطاني ،كالمركز الثقافي األميركي .كما
3

نظمت مجموعة من الرحبلت ألداء مناسك العمرة كزيارة بعض الدكؿ األجنبية ،إضافة إلى
مخيمات لفائدة األطفاؿ كاليافعين من أبناء المنخرطين.
كفي مجاؿ دعم الخدمات التربوية قامت المؤسسة بتقديم دعم مالي مباشر يناىز

2.2

مليوف درىم لفائدة  3200موظفا مصنفين في السلمين  5ك  ، 6كذلك كمساعدة على تحمل
نفقات الدخوؿ المدرسي ككلوج دكر الحضانة .كما استمرت المؤسسة في تقديم منحة التفوؽ في
الباكلوريا  ،حيث فاؽ عدد المستفيدين منها خبلؿ الموسم الدراسي الحالي

 240طالبا ،بكلفة

تناىز  3مليوف درىم.
كجدير بالذكر أف المؤسسة قدمت منحا للتعزية بقيمة

 1.5مليوف درىم لذكم حقوؽ

المتوفين من منخرطيها ،بقيمة  20ألف درىم لكل حالة كفاة ،مساعدة لهم لتحمل مصاريف
الجنازة كالدفن ،كما خصصت مبلغ  9مليوف درىم بمعدؿ  20ألف درىم كمنحة للتقاعد يجرم
صرفها مع متم شهر دجنبر  .2012كقامت المؤسسة أيضا في شهر أكتوبر  2012بصرؼ منحة
كسلفة عيد األضحى لفائدة حوالي  7380موظفا ،بغبلؼ مالي يناىز  9،3مليوف درىم .كما
تستمر المؤسسة في تحمل كافة النفقات المرتبطة بالنقل الوظيفي التي تناىز
علما أف اشتراكات الموظفين المستفيدين منها ،ال تتجاكز  500ألف درىم.
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70

صبنش ػشش – ثؽبلخ حىل رذثري ادلُضاَُخ
حرصت الوزارة على تحديث أساليب العمل المتبعة في مجاؿ التدبير المالي
كالمحاسباتي ،كذلك من اإلعماؿ التدريجي آلليات المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية على أساس
النتائج ،كىو مفهوـ يعتبر فاصبل مع النهج المتبع سابقا في مجاؿ التدبير المالي الذم كاف يرتكز
على الوسائل بدؿ النتائج ،كىو ما حقق نتائج مهمة في مجاؿ ترشيد النفقة العمومية داخل كزارة
العدؿ كالحريات:
االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2012
االعتمادات المرصدة بميزانية التسيير  3.122.673.000,00درىم منها:

  2.810.673.000,00درىم كاعتمادات فصل الموظفين (كتلة األجور (-

 312.000.000,00درىم كاعتمادات فصل المعدات كالنفقات المختلفة،

ميزانية االستثمار :
 324.000.000,00درىم كاعتمادات األداء لسنة ، 2012 300.000.000,00درىم كاعتمادات االلتزاـ لسنة 2013؛الحساب المرصد ألمور خصوصية :
 الصندكؽ الخاص لدعم المحاكم
280.000.000,00 -درىم كتسبيق كزارة االقتصاد كالمالية لسنة . 2012

 صندكؽ التكافل العائلي

 160.000.000,00 -درىم كتسبيق من كزارة االقتصاد كالمالية برسم السنة المالية

.2012

تدبير االعتمادات المرصدة في إطار الميزانية الفرعية لوزارة العدؿ كالحريات
 االلتزامات
تم القياـ بااللتزاـ بما مجموعو  449.669.134,40درىم مفصلة على الشكل التالي:
 184.440.655,79درىم من ميزانية التسيير (فصل المعدات كالنفقات المختلفة) بنسبةتمثل %59من مجموع االعتمادات المفتوحة ؛
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-

 131.952.563,64درىم من ميزانية اإلستثمار بنسبة تمثل  %41من مجموع اعتمادات
األداء ،منها  26.862.717,32درىم عبارة عن اعتمادات سبق االلتزاـ بها برسم السنة
المالية  ،2011كتم تثبيتها في بداية السنة المالية

.(consolidation des crédits)2012

  33.275.914,97درىم في إطار الحساب الخاص (الصندكؽ الخاص لدعم المحاكم) 100.000.000,00 -درىم في إطار الحساب الخاص (صندكؽ التكافل العائلي)

 تفويض االعتمادات
تم القياـ بتفويض االعتمادات لكل من المديريات الفرعية اإلقليمية كمحكمة النقض كالتي
بلغ مجموعها  448.617.415,04درىم منها:
  38.037.692,26درىم في إطار ميزانية التسيير (فصل المعدات كالنفقات المختلفة)بنسبةتمثل  %12من االعتمادات المفتوحة ؛
  94.964.110,28درىم في إطار ميزانية االستثمار بنسبة تمثل  %29من اعتمادات األداء؛ 315.615.612,50 -درىم في إطار ميزانية الحساب الخاص .

 التحويبلت المنجزة

في إطار حسن تدبير مختلف االلتزامات ك النفقات لسنة 2012تم القياـ بتحويبلت في إطار
الميزانية العامة كالحساب الخاص بمبلغ  96.101.815,77درىم مفصلة كما يلي:
 ميزانية االستثمار بمبلغ  35.624.640 ,77درىم ؛ -ميزانية الحساب الخاص بمبلغ  60.477.175,00درىم .

 االعتمادات المرحلة
بلغت االعتمادات المرحلة في إطار ميزانية االستثمار من السنة المالية  2011إلى السنة
المالية  ،2012ما مجموعو  566.044.120,33درىم منها :
  346.385.576,96درىم متعلق باإلدارة المركزية ؛  219.658.543,37درىم متعلق بالمديريات الفرعية اإلقليمية .كما بلغت االعتمادات المرحلة في إطار الحساب الخاص من السنة المالية  2011إلى سنة
 ،2012ما مجموعو  260.928.693,16درىم منها :
  99.528.154,64درىم متعلق باإلدارة المركزية ؛  161.400.538,52درىم متعلق بالمديريات الفرعية اإلقليمية .72

من أجل التقليص من االعتمادات المرحلة من سنة إلى أخرل ،تم العمل على إلغاء مجموعة
من الصفقات سواء تعلق األمر بالميزانية العامة أك الحساب الخاص تطبيقا لمقتضيات المادة
 33ك 36من قانوف المالية لسنة . 2012

 اإلعانات كالمساىمات

إلى غاية  09نونبر  2012تم القياـ بإنجاز مجموعة من اإلعانات كالمساىمات لفائدة كل
من :
 مركز النشر كالتوثيق القضائي بمحكمة النقض -المعهد العالي للقضاء

 300.000,00درىم؛
 20.000.000,00درىم؛

 -جمعية المحاكم العليا المستعملة للغة الفرنسية

 52.258,50درىم؛

 -الجمعية الدكلية للمحاكم العليا اإلدارية

 13.742,92درىم؛

 -مجلس كزراء العدؿ العرب

 43.973,50درىم؛

 -إعانة لفائدة الجمعيات الحقوقية الغير الحكومية

 1.998.000,00درىم.

اإلنجازات في المجاؿ المحاسباتي

 الماء كالكهرباء

خبلؿ السنة المالية 2012تم إبراـ اتفاقيتين مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب،
كاحدة ىمت مستحقات الماء بمبلغ قدره  9.000.000,00درىم ،كاألخرل تم تخصيصها
لمستحقات الكهرباء بمبلغ  11.000.000,00درىم.

 االتصاالت السلكية كالبلسلكية
برسم السنة المالية  ،2012تم إبراـ اتفاقيتين مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
بمبلغ  35.940.000,00درىم لتسديد فواتر الموصبلت السلكية كالبلسلكية.

 الشيات كالطوابع البريدية
تم إبراـ اتفاقية مع بريد المغرب ،للتزكد بالشيات كالطوابع البريدية بمبلغ 9.999.997,00

درىم.
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 المهمػات كالتداريب فػي الخػارج
تم اتخاذ التدابير البلزمة إلنجاز  189أمر بمهمة خارج التراب الوطني ،منها  141مهمة ك48

تدريبا ،فيما بلغ عدد المستفيدين من المهمات كالتداريب بالخارج  166قاض كموظف ،بتكلفة
بلغت  1.157.294,00درىم منها  880.894,00درىم لتغطية مصاريف النقل ،ك 276.400,00

درىم لتغطية التعويضات عن المهاـ.

 تعويضات التنقل داخل المملكة

تم إنجاز تعويضات التنقل داخل المملكة لفائدة قضاة كموظفي الوزارة ،كالتي بلغ مجموعها
 9.761.300,00درىم ،منها مبلغ  2.359.460,00درىم تمت تصفيتو عن طريق الشساعة
المركزية ،أما التعويضات المنجزة عن طريق االلتزاـ ،فقد بلغ مجموعها  7.401.840,00درىم،
منها مبلغ  829.680,00درىم متعلق بتصفية األكامر بالمهمة الخاصة بالمصالح الخارجية للوزارة،
كمبلغ  6.572.160,00درىم خصص لتنقبلت قضاة كموظفي اإلدارة المركزية.

 ترحيل المعتقلين بالخارج إلى المغرب
تطبيقا لمقتضيات اتفاقيات التعاكف القضائي الموقعة بين كزارة العدؿ كالحريات كنظيراتها في
دكؿ أخرل ،تم إلى غاية  09نونبر  ،2012اتخاذ اإلجراءات البلزمة لترحيل  19معتقبل من
الخارج بتكلفة بلغت  212.079,00درىم.

 تعويضات المفوضين القضائيين في الميداف الجنائي
في إطار صرؼ مستحقات المفوضين القضائيين المكلفين بتبليغ الطيات القضائية في
الميداف الجنائي ،تمت تصفية الملفات المستوفية للشركط ،كالتي كصل مجموع
مبالغها 141.687,00درىم.
تنزيل كتفعيل القرار المشترؾ لوزير العدؿ كالحريات ككزير االقتصاد كالمالية بتحديد التعويض الذم
يتقاضاه المفوضوف القضائيوف عن مزاكلة مهامهم في الميداف الجنائي

.

 اإلعانة االستثنائية للحج
بلغ عدد المستفيدين من ىذه المنحة  30مستفيدا كمستفيدة ،كقد اتخذت اتخاذ التدابير
البلزمة لتمكين المستفيدين من مستحقاتهم التي بلغ مجموعها  844.000,00درىم .

 تنفيذ األحكاـ القضائية كالقرارات اإلدارية
74

تطبيقا لمقتضيات منشور السيد الوزير األكؿ عدد

 98/37الذم يحث على تنفيذ األحكاـ
)4

القضائية كالقرارات اإلدارية الصادرة ضد اإلدارات العمومية ،قامت المديرية بتنفيذ أربعة (
أحكاـ قضائية مستوفية للشركط القانونية الصادر ة في مواجهة كزارة العدؿ كالحريات ،بتكلفة
قدرىا  1.573.073,65درىم.

 اإلعانات الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي ىيئة كتابة الضبط
تفعيبل لمقتضيات المرسوـ رقم

 2.08.71المؤرخ في  2009/07/09المتعلق باإلعانات

الجزافية الممنوحة لموظفي ىيئة كتابة الضبط ،التزمت مديرية الميزانية كالمراقبة في إطار الحساب
الخاص بإنجاز التعويضات المستحقة ؿ 71من موظفات كموظفي اإلدارة المركزية ،بعدما تم تسوية
كضعيتهم اإلدارية ،حيث بلغ مجموع ىذه التعويضات  526.966,66درىم عن سنة .2011

 برامج استعماؿ الحساب الخاص
تم القياـ بإنجاز برنامجين الستعماؿ الحساب الخاص ،حيث صادقت كزارة

االقتصاد

كالمالية على البرنامج األكلي في  26يناير  2012كتضمن مبلغ  280مليوف درىم كذلك تطبيقا
لمقتضيات المادة  55من قانوف المالية  ، ،2012كقد تم رفع سقف تحمبلت الحساب الخاص
كالذم على إثره أنجز البرنامج التعديلي األكؿ بتاريخ 04يونيو  2012حيث برمج في إطاره مبلغ
 1.462.420.997,58درىم .
اإلصدارات
بلغ مجموع اإلصدارات إلى  09نونبر  737.416.080,53 ، 2012درىم ،موزعة على
الشكل التالي:
 ميزانية التسيير (فصل المعدات كالنفقات المختلفة) -ميزانية االستثمار

 160.750.670,71درىم؛
 172.380.941,31درىم؛

 -الحساب الخاص

 358.384.498,51درىم؛

 -صندكؽ التكافل العائلي

 40.000.000,00درىم.

كما عملت المديرية خبلؿ ىذه السنة:
 برفع اليد على الضماف النهائي كاالقتطاع الضامن ؿ  69صفقة، بإلغاء صفقتين ( )5بمبلغ  1.996.684,36درىم. بإعداد  7أكامر بالتحصيل بمبلغ مالي قدره  423.438,39درىم.75

ىذا كقد قامت المديرية بإنجاز الوضعيات التالية:
 البياف اإلجمالي لترحيل االعتمادات في إطار ميزانية االستثمار من السنة المالية  2011إلىالسنة المالية 2012؛
 البياف اإلجمالي لترحيل االعتمادات في إطار الحساب الخاص من السنة المالية  2011إلىالسنة المالية 2012؛
 كشف االعتمادات المرحلة في إطار ميزانية االستثمار من السنة المالية  2011إلى السنةالمالية 2012؛
 الئحة االعتمادات الملغاة بالنسبة لآلمر بالصرؼ للسنة المالية 2012؛ البلئحة اإلجمالية لبلعتمادات كااللتزامات الملغاة المتعلقة باآلمر بالصرؼ كاآلمرينالمساعدين بالصرؼ للسنة المالية . 2012
الحساب اإلدارم
تم العمل على تجميع مختلف بيانات التدبير المتعلقة بإعداد الحساب اإلدارم برسم السنة
المالية  ،2011كتم اجتماع لحصر العمليات المحاسبية مع مصالح الخزينة العامة للمملكة كتم
توقيع المحضر بتاريخ  02يوليوز  ،2012في انتظار تحديد اجتماعات أخرل.
المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية على أساس النتائج :NAB
 تم عقد اجتماعات مع المديرين خبلؿ السنة توجت ببرامج تعاقدية مع اإلدارة المركزيةبرسم سنة 2012
 -تم عقد لقاءات تقيميو مع المديرين الفرعيين اإلقليميين خبلؿ الفترة الممتدة من

15

غشت إلى  22غشت  2012بخصوص تتبع البرامج التعاقدية كالمشاريع المزمع
تنفيذىا برسم السنة المالية  2013؛
 إعداد تقرير حوؿ تنفيذ الميزانية خبلؿ سنة  2012المتعلق باإلدارة المركزية كالمصالحالجهوية؛
 تقديم الدعم اإلدارم كالمسطرم المتعلق بالصفقات المبرمجة من طرؼ المديرياتالمعنية.
 -تحيين خريطة مجاؿ تنفيذ النفقة العمومية لئلدارة المركزية كالمديريات الفرعية "

Le

 ،"Reportingكذلك بإرساء التدبير المندمج للنفقة  GIDمن طرؼ الخزينة العامة
للمملكة:
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 مواصلة إعداد مشركع إطار للنفقة على المدل المتوسط " "CDMTبتنسيق بين الخليةالمكلفة بتتبع المشركع بالوزارة ك مصالح كزارة االقتصاد كالمالية؛
 العمل على البرامج المسطرة من طرؼ كزارة العدؿ ك الحريات في إطار المقاربة الجديدةلتدبير الميزانية على أساس النتائج المتعلق بالوزارة فور التوصل باقتراحات المديريات
المركزية ؛

 إنهاء مشركع اتفاقية شراكة بين كزارة العدؿ كالحريات كالمفتشية العامة للمالية تركـباألساس ضماف التكوين األساسي كالمستمر لؤلطر التي يعهد إليها بمهاـ التفتيش اإلدارم
كالمالي.

 العمل مع البنك الدكلي إلنجاز مشركع دعم إصبلح العدالة –تحسين سير المحاكم-المزمع تنفيذه خبلؿ الفترة الممتدة من  2012إلى  2015ك في ىذا اإلطار عقدت
مجموعة من االجتماعات مع ممثلي البنك ك تم مدىم بمجموعة من الوثائق ؛
 المساىمة في تفعيل االتفاقية المبرمة بين كزارة االقتصاد كالمالية كصندكؽ األمم المتحدةللتنمية ككزارة العدؿ كالحريات في إدماج المرأة في التنمية في إطار مقاربة النوع
االجتماعي ،مع إعداد المؤشرات بتنسيق مع المديريات المركزية المعنية بالوزارة ؛
 كفي اطار تفعيل البلتركيز اإلدارم تم العمل على إسناد عملية تسليم شواىد األجرةللمدمريات الفرعية تبعا لدكرية السيد الوزير عدد  2012/2/4005ـ .3ـ.ـ بتاريخ 14
فبراير؛
 تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بشواىد األجرة على الصعيد الجهوم؛ تحيين البرنامج المعلوماتي المتعلق بتنقبلت الموظفين داخل المملكة ككذلك البرنامجالمعلومياتي الخاص بالمفوضين القضائيين.
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يششوع ادلُضاَُخ انفشػُخ
نىصاسح انؼذل واحلشَبد

ثشسى انسُخ ادلبنُخ 2013
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إحداثذ1000مـصبذماليذ”ذ300ذمؾحؼذقضائي،ذ500ذمـًدبذقضائي،ذ80ذادلداعداتذاالجًؿاعقات،ذ120ذحمررذقضائيذ(تؼين)“
مبؾغذذ400.000.000,00درهمذتديقؼذمنذررفذوزارةذاالقًصادذوادلالقةذذلؾحدابذاخلاصذ"صـدوقذدعمذاحملاكم"
ميؾغذ160.000.000،00ذدرهمذتديقؼذمنذررفذوزارةذاالقًصادذوادلالقةذلؾحدابذاخلاصذ"صـدوقذالًؽافلذالعائؾي”

ادلشاروعذادلربجمةذيفذإرارذمشروعذادلقزانقةذالػرعقةذلوزارةذالعدلذواحلرواتذبردمذدـةذ

2013

-1ذمقزانقةذالًدقريذ(أهمذالـػؼاتذادلربجمةذداخلذفصلذادلعداتذوالـػؼاتذادلخًؾػة):
أ-ذمداهؿاتذوإعاناتذوإذرتاكاتذووًعؾؼذاألمرذعؾىذاخلصوصذب:

20.000.000,00ذدرهم؛

إعانة التسقري لؾؿعفد العالي لؾؼضاء
إعانة لػائدة اجلؿعقات احلؼوققة الغري احلؽومقة

000.00ذ 2 000درهم؛

إعانة التسقري ملركز الـشر والتوثقق الؼضائي مبحؽؿة الـؼض

300.000,00ذذدرهم(*)؛

اشرتاك يف مجعقة احملاكم العؾقا املستعؿؾة لؾغة الػرنسقة

52.258,50ذدرهم؛

اشرتاك يف جمؾس وزراء العدل العرب

43.973,50ذدرهم؛

اشرتاك يف اجلؿعقة الدولقة لؾؿحاكم العؾقا اإلدارية

13.742,92درهم.

(*)ذباإلضافةذإىلذتديقؼذوزارةذاالقًصادذوادلالقةذميؾغذ 600.000,00ذدرهمذكـػؼاتذاالدًغاللذدلركزذالـشرذوالًوثقؼذالؼضائيذ
مبحؽؿةذالـؼضذ

1

ب-ذنػؼاتذأخرىذمًعؾؼةذبالدريذالعاديذلؾؿحاكمذمنذأهؿفا:
35.940.000,00درهم ،لتغطية مستحقات االتصاالت السلكية والالسلكية؛
 28.000.000,00درهم ،لتغطية مستحقات الشيات والطوابع البريدية؛
 20.000.000,00درهم ،لتغطية مستحقات الماء والكهرباء؛
 33.400.000,00درهم ،لتغطية تعويضات التنقل داخل المملكة،
(*)
8.229.500,00درهم ،لتغطية المصاريف القضائية في الميدان الجنائي؛ذ
 4.000.000,00درهم ،لتغطية مصاريف طبع اإلحكام والقرارات القضائية؛
 4.000.000,00درهم ،لتغطية تعويضات المهمات بالخارج؛
 3.000.000,00درهم ،لتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اإلدارية الصادرة في مواجهة
وزارة العدل والحريات؛
 12.544.900,00درهم ،كتعويضات للمفوضين القضائيين المعهود إليهم تبليغ الطيات
القضائية في الميدان الجنائي؛
 1.858.000,00درهم ،لتغطية مصاريف اإليواء واإلطعام؛
 1.320.100,00درهم ،لتغطية مصاريف تأمين المحاسبين؛
 850.000,00درهم ،كإعانة استثنائية للحج.
(*)ذوًعؾؼذاألمرذمبصاروػذترحقلذادلعًؼؾنيذواخلرباءذوالرتامجةذوالشفود...ذ
2

ج-ذالصػؼاتذادلربجمةذيفذإرارذمقزانقةذالًدقريذ
شراء عتاد وأثاث ولوازم المكتب
شراء عتاد المعلوميات والبرامج
اكتراء البنايات اإلدارية
مصاريف األمن و الحراسة وتنظيف المباني اإلدارية
مصاريف نقل األموال والقيم
شراء لباس القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط
مصاريف صيانة واصالح المباني اإلدارية
مصاريف التداريب والتكوين

3

 36.000.000,00درهم؛
24.500.000,00درهم؛
16.000.000,00درهم؛
 5.000.000,00درهم؛
 3.000.000,00درهم؛
 3.000.000,00درهم؛
 2.200.000,00درهم؛

 12.500.000,00درهم.

-2ذمقزانقةذاإلدًٌؿارذ:
بلغت اإلعتمادات المفتوحة ما مجموعه  624.000.000,00درهم منها  324.000.000,00درهم
كاعتمادات األداء لسنة  2013و  300.000.000,00درهم كاعتمادات االلتزام برسم السنة المالية
.2014

أ-ذأهمذالصػؼاتذادلربجمةذمركزواذيفذإرارذمقزانقةذاالدًٌؿارذ

 37.000.000,00درهم ،لبناء قصر العدالة بالرباط (األشغال الكبرى ،الدراسات)؛
 41.000.000,00درهم ،لبناء قصر العدالة بفاس (األشغال الكبرى ،الدراسات)؛
 63.469.780,00درهم ،لبناء المحكمة االبتدائية بمكناس (الدراسات واألشغال الكبرى)؛
 40.000.000,00درهم ،لبناء المحكمة االبتدائية بالصويرة (حصة واحدة)؛
 42.000.000,00درهم ،لبناء المحكمة االبتدائية بتطوان؛
 35.000.000,00درهم ،لبناء المحكمة االبتدائية بخنيفرة ؛
 60.000.000,00درهم  ،لبناء المحكمة االبتدائية بطنجة ؛
 58.000.000,00درهم ،لبناء المحكمة التجارية بمراكش في حصص ثانوية؛
 12.000.000,00درهم ،لبناء مركز القاضي المقيم بسيدي إفني؛
 40.000.000,00درهم  ،لتحديث محاكم المملكة.
كما سيتم تفويض مجموعة من االعتمادات المالية للمديريات الفرعية إلنجاز مجموعة من
المشاريع على المستوى الجهوي ،وذلك مع بداية السنة المالية .2013
4

-3ذادلشاروعذادلربجمةذيفذارارذاحلدابذادلرصدذألمورذخصوصقةذادلدؿىذ"الصـدوقذاخلاصذلدعمذاحملاكم”:ذ
ذ
مت ختصقص 400.000.000,00ذدرهمذكتسبقق وزارة االقتصاد و املالقة

أ-ذأهمذالـػؼاتذادلربجمةذمبقزانقةذاحلدابذاخلاصذبدعمذاحملاكم
 80.000.000,00درهم ،لتصفية التعويضات الجزافية لموظفي هيئة كتابات الضبط؛
 40.000.000,00درهم ،لتصفية التعويضات الخاصة لموظفي هيئة كتابات الضبط؛
 28.000.000,00درهم ،لشراء لوازم العتاد التقني والمعلومياتي؛
 10.000.000,00درهم ،لشراء عتاد وأثاث المكتب؛
 10.000.000,00درهم ،لشراء لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق؛
 120.000.000,00درهم ،كدعم لبناء المعهد العالي للقضاء.

5

ج-ذأهمذالصػؼاتذادلربجمةذيفذإرارذاحلدابذاخلاصذعؾىذادلدًوىذاجلفوي
دقًمذتػووضذجمؿوعةذمنذاالعًؿاداتذادلالقةذلؾؿدورواتذالػرعقةذإلرازذجمؿوعةذمنذادلشاروعذجفوواذمنذأهؿفا:
35.000.000,00درهم ،لتوسعة المحكمة االبتدائية بالرشيدية وبناء قسم قضاء األسرة ؛
 10.000.000,00درهم ،لبناء مركز القاضي المقيم بكلميمة؛
 7.800.000,00درهم ،لبناء قسم قضاء األسرة ببن سليمان؛
 6.500.000,00درهم ،لبناء قسم قضاء األسرة ببوعرفة؛
 3.000.000,00درهم ،لبناء قسم قضاء األسرة بالعيون ؛
 6.000.000,00درهم ،لتهيئة المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء؛
 6.000.000,00درهم ،لتهيئة المحكمة االبتدائية بأنفا.

6

ج-ذأهمذالصػؼاتذادلربجمةذيفذإرارذاحلدابذاخلاصذعؾىذادلدًوىذاجلفويذ(تابع)
1.000.000,00ذدرهم،ذالدراسات املتعؾؼة ببـاء قسم قضاء األسرة بوزان؛
1.000.000,00ذدرهم،ذالدراسات املتعؾؼة ببـاء قسم قضاء األسرة بربكان؛
1.000.000,00ذدرهمذالدراسات املتعؾؼة ببـاء مركز الريش.
1.000.000,00ذدرهم،ذالدراسات املتعؾؼة ببـاء مركز الؼاضي املؼقم بطرفاية؛
2.000.000,00ذدرهم،ذالدراسات املتعؾؼة ببـاء احملؽؿة االبتدائقة بالسؿارة؛
هذاذباإلضافةذإىلذتفقىةذوتودعةذجمؿوعةذمنذمراكزذالؼضاةذادلؼقؿنيذ( حد كورت ،دبدو ،تالسقـت ،أوالد زيدوح ،أيت عتاب ،إميوزار
كـدر ،أنزي ،سبت جزولة ،احلـشان ،سقدي رحال ،الؽارة).

-4ذاحلدابذادلرصدذألمورذخصوصقةذادلدؿىذ”صـدوقذالًؽافلذالعائؾي“:
 160.000.000,00درهم كتسبيق وزارة االقتصاد والمالية لفائدة صندوق التكافل العائلي.
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