
  

 



 مخطط اإلصالح الشامل والعميق لمنظومة العدالة مرجعية وأهداف

 منهجية إعداد المخطط

 للمخطط البرامج والمشاريع واإلجراءات التنفيذية 
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  غشات 20الخطاب السامي لصاابب الجاللاة الملاح مبماد السااده نصارل ام  لياو    •
تعزياز مامانات اتساتياللية  : بشأن اإلصالح الشاامل والعمياق لمنظوماة العدالاة 2009

تبديث المنظومة اليانونية  تأهيل الهياكل اليماايية واإلدارياة  تأهيال الماوارد البشارية  
أكتاوبر  8والخطااب الملكاي الساامي لياو  . الرفع من النجاعة اليمايية  تخليق اليمااء

 .“اليماء في خدمة المواطن“ بشأن المفهو  الجديد لإلصالح 2010
 

ميتميات دساتور المملكاة بشاأن السالطة اليماايية ودور اليمااء المساتيل فاي مامان •
 .بماية بيوق األشخاص والجماعات وبرياته  وأمنه  اليمايي

 
 
 

  بشاأن 2012ينااير  19البرنامج البكومي الذي قدمه رييه البكومة أما  البرلمان يو   •
 .اإلصالح الشامل والعميق لمنظومة العدالة  ومواصلة مسار اإلصالح
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 والنزيه المستيل يماءال في والمصداقية ثيةال توطيد •
 البيوق ممارسة ممان في دورل وتعزيز والفعال 
 تبيييا العادلة المباكمة شروط وتأمين والبريات

   .اليمايي لألمن
 
 والرفع واليانون  العدالة إلى المواطنين ولوج تسهيل•
 سرعة وممان اليمايية  الخدمات وجودة شفافية من

 .اإلجراءات
 
 للمواطن خدمة وتبديثها العدالة منظومة تأهيل •

 .التنمية ومتطلبات
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  :االرتكاز على احملاور ذات األسبقية يف  اإلصالح –أوال 
بهدف تبييق تطلعات الماواطنين فاي عدالاة مساتيلة ونزيهاة وبديثاة وفعالاة  عان طرياق  •

إنجاااز باارامج ومشاااريع مماابوطة سااواء علااى المسااتول المركاازي أو علااى صااعيد المباااك  
 .والمبيط اليمايي

 : واإلدماجيةاتباع املنهجية التشاورية  –ثانيا  
فاي إعاداد المخطااط وذلاح باستشااارة مختلاف الفعاليااات المعنياة لتياادي  ميترباتهاا لإلصااالح •

ماامن بااوار وطنااي بااول إصااالح العدالااة  ينتهااي بالصاادار ميثاااق إلصااالح العدالااة  وعلااى 
 .موء ذلح يت  إغناء مشروع هذا المخطط بالبرامج واألنشطة المطلوبة

 :تفعيل اإلصالح على عدة مستويات –ثالثا 
ممابوطة فاي وساايل و برامج مبددة فاي أهادافها ومرابلهاا  ومع ) على المستول المركزي•

 ؛(التنفيذ والمتابعة والتيوي 
ماان مااوارد بشاارية موهلااة  وبنايااات تييااة  الالزمااةالشااروط ر يتااوف) علااى صااعيد المباااك •

 ؛(وتجهيزات مناسبة
إشاراح كال الفعالياات المعنياة ومكوناات )على صعيد الفعاليات المرتبطاة بالميادان اليماايي •

 (.المجتمع المدني في مخطط اإلصالح
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 :  املقاربة الشاملة لإلصالح -رابعا 
 

مياربااة شاامولية  ورويااة متكاملااة  للمجاااتت األساسااية  ينبنااي المخطااط علااى
 :إلصالح العدالة

 

المجلااه األعلااى للساالطة اليمااايية  قماااء البكاا    قماااء النيابااة العامااة  قماااء )الموسسااات اليمااايية •
 ؛ ....(التبييق

 

قماااااء الياااارب  وأقسااااا  اليماااااء المااااالي   والبكامااااة الجياااادة  )الهياكاااال اليمااااايية والوباااادات اإلداريااااة •
 ؛...(والالتمركز

تبااديث المنظومااة اليانونيااة  وتبساايط المساااطر  والمباكمااة العادلااة  واألماان ) المجاااتت اليانونيااة واإلجراييااة•
 ؛(اليانوني واليمايي

 

 ؛(التوظيف  التكوين  التخليق  الجوانب اتجتماعية) الموارد البشرية•
 

 ؛(تبسين ظروف العمل واتستيبال) البنية التبتية•
 

 ؛(المكننة الشاملة لإلجراءات  الفعالية  السرعة  الشفافية)استخدا  التكنولوجيا البديثة•
 

النجاعااة اليمااايية  اتبترافيااة والتخصااص  الجااودة  الالتمركااز اإلداري )متطلبااات تبااديث اإلدارة اليمااايية •
 ؛(والمالي  التواصل  تسهيل الولوج إلى العدالة

 

المبامااة  التوثياق  خطاة العدالاة  الخباراء  )النهوض بالمهن اليماايية ومسااعدي اليمااء تخليياا وتكويناا •
التراجمااااة  المفومااااون اليماااااييون  النساااااخة   الشاااارطة اليمااااايية  الطااااب الشاااارعي  بنااااح المعطيااااات 

 ......(.الجينية
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 :االخنراط يف األوراش اإلصالحية الكربى، السيما -خامسا 
 

 :الورش الوطني الكبري لرتسيخ  حقوق اإلنسان واحلريات –1
 .تعزيز دور اليماء في مجال النهوض ببيوق اإلنسان•
 :اإلداري والالمتركزمواكبة سياسة اجلهوية   -2  

 .اعتماد خريطة قمايية تنسج  وتوجهات الجهوية التي سيت  اعتمادها •
 .اإلداري الالتمركزتوسيع مجاتت  •
 

 :» Maroc numérique 2013املغرب الرقمي  «مواصلة االخنراط يف خمطط – 3

 .نجاز برامج وزارة العدل والبريات  المدرجة في مخطط المغرب الرقميإ  •
 .   تبييق هدف اإلدارة اليمايية اإللكترونية الشاملة •

 

 :Emergence» 2015/ 2009لربنامج التعاقدي للميثاق الوطني لإلقالع االقتصادي ا«مواصلة االخنراط يف  -4

 .تسريع مساطر خلق المياوتت •
 .تشجيع الوسايل البديلة لبل المنازعات •

9 



 :خالصات تشخيص الوضعية القضائية استغالل –سادسا 
 

 الموموعي التشخيص عنها أبان التي الخالصات إلى استنادا التنفيذية  البرامج ومع ت  •
 :المالبظة الصعوبات  تجاوز بهدف وذلح العدالة  نظا  لومعية

 :سلطة قضائية يف انتظار التنزيل  - 1
عداد اليمايية  السلطة بشأن الدستور ميتميات بتنزيل اإلسراع مرورة•  اليانون وا 

   .لليماة األساسي للنظا  التنظيمي واليانون اليمايية  للسلطة األعلى للمجله التنظيمي
 :خريطة قضائية يف حاجة للعقلنة - 2
 للقضاة مركزا 178و موضوع، محكمة 110 :القضائية الوحدات عدد في تضخم •

 241 إلى باإلضافة القرب، قضاء لتفعيل إعدادها يتعين مشغل غير نصفها المقيمين

  .بها القرب قضاء خدمات توفير ويتعين حذفها تم للجماعات  محكمة

 :بطء يف البت وتطور غري متكافئ بني القضايا املسجلة والقضايا احملكومة واألحكام املنفذة – 3
 لم حين في .2011 سنة قضية  3.372.054:المحاكم أمام الرائجة القضايا عدد تزايد•

 ،%72,85 بلغت بت بنسبة أي قضية 2.456.469 سوى المحكومة القضايا عدد يبلغ

 من %27,15  أي قضية 915.305 مجموعه ما الموضوع محاكم أمام تخلف حين في

 وجود مع ،(%20) تنفيذ غير من تبقى األحكام من هامة نسبة أن كما .الرائجة القضايا

 في وإشكاليات وصعوبات التأمين، وشركات العمومية اإلدارات ضد التنفيذ في صعوبات

 التنفيذ لقضايا بالنسبة كبير عجز إلى باإلضافة البت، في البطء في تساهم التبليغ

 10 .الزجري



 :التطوير إىل حاجة يف جنائية سياسة - 4
 

 %43) اتبتياطي اتعتيال ترشيد عد : الجنايية السياسة معوقات أه  من •
  أصل من 28500 عدده  بلغ بيث ابتياطيون معتيلون ه  السجناء من

 التفعيل وعد  لالعتيال  البديلة اآلليات تفعيل في نيص مع  ( نزيل 65200
 التطبيق وغلبة العا   والصالح األطراف مصالح يخد  بما المالءمة لمبدأ األمثل
 النيابة جعل يستوجب مما .العامة النيابة قبل من اليانونية للنصوص اآللي
 والبريات البيوق ممارسة ابترا  وممان البماية لتوفير أساسية آلية العامة
 المواطنين وشكاول بتظلمات واتهتما  لليانون  السلي  التطبيق على والسهر

 الدفاع بيوق و العادلة المباكمة ممانات وتيوية الالزمة  بالفورية ومعالجتها
 .اليانون بالنفاذ المكلفين األشخاص بين اإلنسان بيوق ثيافة إشاعة و

 :اهليكلة إلعادة حاجة يف إدارية هياكل – 5  
 

 بتوفير الجديدة البيوقية بمهامها ارتباطا والبريات العدل وزارة دور تفعيل •
 تعزيز  ميدان في الوزارة لعمل الالزمة اإلدارية والهياكل اليانوني اإلطار

   .والبريات البيوق
 المبط  كتابة هيكلة في معف مع المستويات  مختلف على إداري تمركز •

جرايية تنظيمية وقوانين  .ماليمة غير وا 



 :خصاص يف املوارد البشرية وتوزيع غري مناسب هلا - 6
  قاض 3749:مناسب غير عدد توزيعه  فالن اليماة عدد في الخصاص عن فمال •

 870و فيط للبك  قاض 2879 منه    (نسمة100000 لكل قاض 12 بمعدل)
 فالن (موظف 14588) البشرية الموارد في الخصاص ونتيجة العامة  للنيابة قاض
  % 80 المعدل في يتجاوز ت الرايجة اليمايا من المبكومة اليمايا نسبة معدل
 البطء زيادة في يساه  مما % 20 يتجاوز أصبح المخلفة اليمايا نسبة إن ببيث
 في األطر في والخصاص التكوين  في للخصاص باإلمافة هذا .اليمايا وتراك 
 ...والتواصل واإلبصاييات   (مهنده 130) اإلعالميات ميادين

 

 

 :ضعف امليزانية املخصصة لقطاع العدل - 7
 

 ومبادرات جهود على يوثر آثار له تكون والبريات العدل وزارة ميزانية معف •
  مجموعه ما 2011 سنة للوزارة اليطاعية الميزانية بلغت فيد اإلصالح 

 من %1,88   يشكل ما أي الموظفين نفيات ذلح في بما دره  3.146.060.000
  تبلغ الوزارة موظفي نفيات بأن علما  2011 سنة برس  للدولة العامة الميزانية

  المختلفة والنفيات المعدات نفيات تبلغ بينما دره   2.261.060.000
 .دره  574.000.000 اتستثمار وميزانية دره   311.000.000
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 :  قصور يف البنية التحتية للعديد من احملاكم – 8
 عاجلة حاجة في األقل على محكمة 30 وضعية ) المحاكم بنايات طاقة ضعف في يتجلى •

 تشملها أن تنتظر محكمة 50) المعلوماتية التحتية البنية في الخصاص وفي ،(للمعالجة

 السيارات في وقلة المحاكم، من للعديد الكهربائية الشبكة في وضعف ،(التحديث عملية

 القضائية الضابطة لمخافر التفقدية والزيارات والتفتيش، التنقلية، للجلسات المخصصة

 .السجنية والمؤسسات
 

 :صعوبة من حيث الولوج إىل القانون والعدالة - 9
 محكمة 50) االستقبال بنية في نقص مع المتقاضين، مع المحاكم تواصل في خصاص •

 نظام في وضعف القانونية، المساعدة وانعدام ،(حديثة استقبال بنية على تتوفر فقط

 المساعدة إطار في خدماتهم عن مقابل أي المحامين تلقي عدم) القضائية المساعدة

 المقار حيث من الدعم إلى حاجة في المرأة ضد العنف محاربة وخاليا ،(القضائية

 لحل البديلة الوسائل ممارسة على اإلقبال في ضعف إلى باإلضافة هذا البشرية، والموارد

   .المنازعات
 

 :املعلوميات على القضائية اإلدارة اعتماد يف نقص - 10
 المعلوماتي النظام تفعل ال  التحديث برامج من استفادت التي المحاكم من العديد زالت ال •

 للمتقاضين، القضائية الخدمات تقديم في االلكترونية مواقعها توظف وال بها، الخاص

 مما بالحاسوب والعمل اليدوي العمل بين الضبط كتابة عمل في االزدواجية إلى باإلضافة

 .اإلجراءات تسريع في للمعلوميات األمثل االستغالل دون يحول



 :القضاء ومساعدي القضائية املهن بشأن متزايدة حاجيات -11
 

 ، 10.498 الممارسون المحامون) القضائية المهن منتسبي أعداد في التزايد أدى •

 المفوضون ،986 الموثقون ،759 النساخ ،2905 العدول ،3.023 الخبراء

 جوانب عدة تطوير إلى الحاجة ظهور إلى (323 التراجمة ،1.232 القضائيون

 .وتخليقا تكوينا بها والنهوض بأنظمتها تتعلق

 الطب مؤسسة وكذا القضائية والشرطة القضائية المؤسسة بين العالقة أن كما •

 .حديث قانوني إطار إلى حاجة في أصبحت الشرعي
 

 :العدالة قطاع يف التخليق إشكالية – 12
 

 قطاع تخليق جهود لتعزيز مبادرات باتخاذ المدني المجتمع فعاليات مطالب تتزايد•

 ونشرها، لألحكام السريعة الصياغة عبر القطاع شفافية ودعم مكوناته، بكل العدالة

 والمهن القضائي الحقل في للعاملين النهائية التأديبية العقوبات بإشهار المطالبة مع

 .القضائية
 

 :العامة احلياة ختليق يف القضاء دور بتفعيل مطالب - 13
 القضاء دور وتفعيل الفساد، ومكافحة العقاب من االفالت عدم بشأن المطالب تتزايد•

 على المالية للجرائم أقسام إحداث تم اإلطار هذا وفي .العامة الحياة تخليق في

 مما مراكش، فاس، البيضاء، الدار الرباط، هي استئنافية محاكم 4 مستوى

 .المالي الفساد جرائم مكافحة في الفعال بدوره القيام من القضاء تمكين في سيساهم



 :والتأهيل التكوين قدرات من الرفع إىل احلاجة - 14
 ،( سنة كل قضائي ملحق 300 بمعدل ) القضائيين الملحقين عدد الرتفاع بالنظر •

 (سنة كل موظف 700 بمعدل) الضبط كتابة هيئة موظفي توظيف وتزايد

 دعم إلى ماسة حاجة في اصبح للقضاء العالي المعهد فإن القضاء، ومساعدي

 اإلعدادي التكوين متطلبات لمواجهة البيداغوجية، وقدراته اللوجيستيكية بنيته

  (حاليا سنويا مستفيد 4000 بمعدل) المستمر والتكوين المتخصص والتكوين

 الميزانية من الرفع مع .القضائية المهن منتسبي وباقي والموظفين للقضاة

 ,درهم مليون 12 في حاليا تنحصر التي للتكوين المخصصة
 :اجلديدة القوانني تطبيق ومواكبة تفعيل صعوبات مواجهة -  15  
 من أو ، والتجهيزات البنايات إعداد حيث من سواء :القرب قضاء قانون تفعيل •

  .القرب قضاء بأقسام سيعملون الذين والموظفين القضاة إعداد حيث

 وقضايا المالية الجرائم قضايا في للنظر المحدثة :المالية الجرائم أقسام تفعيل •

 باألطر، ودعمها مناسبة، مقار توفير تتطلب حيث واإلداري، المالي الفساد

 اختصاصها ميدان في عميقا تكوينا القضائية اطرها لتكوين برامج من وتمكينها

   .وتشعبه لدقته نظرا

 مع :العدل وموظفي لقضاة االجتماعية لألعمال المحمدية المؤسسة قانون تنزيل •

 .بالقطاع العاملين لفائدة االجتماعية الخدمات لتطوير برامج إعداد



 :املدني اجملتمع  على القضائي اإلصالح مبادرات انفتاح يف قصور -16
 

 من القضاء مرفق دعم في المدني المجتمع منظمات إشراك في ضعف مع •

 القضائي الوعي نشر تتوخى التي األنشطة مختلف في مشاركتها ضمان خالل

 جميع إشراك على يساعد جديد أسلوب اتباع يستدعي مما القانون،  واحترام

 وطني حوار فتح طريق عن وذلك العدالة، منظومة بإصالح المعنية الفعاليات

 .العدالة منظومة إلصالح
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ولاذلح . تتعلق المباور اتستراتيجية للمخطط بسلسلة األهداف المرجوة من تنفياذ اإلصاالح•
برنامجاا  ولكال ( 48)مبورا استراتيجيا  يات  تنفياذها بواساطة  13فالن المخطط يرتكز على 

جااراءات تنفيذيااة  ببيااث يبلااغ مجمااوع المشاااريع واإلجااراءات  برنااامج منهااا عاادة مشاااريع وا 
جراء تنفيذيا( 174)التنفيذية للمخطط   . مشروعا وا 

 
 :ويت  تناول كل مبور من خالل زوايا متعددة •
 

 اتستراتيجية واألهداف؛ -أ 
 

 ؛(2016 –2012)البرامج والمشاريع واإلجراءات التنفيذية المبرمجة خالل الفترة  –ب 
 

 النتايج المباشرة المستهدفة؛ -ج 
 

كل مستول من هذل األهداف ميترن بموشرات األداء  تمكن من تييي  : الموشرات –د 
 .موموعي لألداء في أعياب تنفيذ األنشطة المبرمجة

 مبورا استراتيجيا 13
   

جراء تنفيذيا لتفعيل المخطط 174   برنامجا عمليا 48  مشروعا وا 

18 



 :تتنوع البرامج والمشاريع واإلجراءات التنفيذية للمخطط إلى•
 

 مبادرات تشريعية؛-
دارة الموارد البشرية؛-  إجراءات للتنظي  اإلداري وا 
 برامج لتبديث اإلدارة اليمايية؛-
 مشاريع لتيوية البنية التبتية وتبسين ظروف العمل واتستيبال؛-
دارته-  . إجراءات لمواكبة التغيير وا 

 :تنيس  مكونات مخطط اإلصالح الشامل والعميق لمنظومة العدالة إلى•

– 

– 

– 
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 إجراءات تأهيل  –ثانيا 
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 I / تعزيز ضمانات استقالل القضاء 

املشاريع واإلجراءات  الربامج
 التنفيذية

2012 2013 2014 
2015  

 املؤشرات والنتائج 2016

1 2 1 2 1 2 

إعااداد اإلطااار القااانوني  – 1
للمجلاااأل األعلاااى للسااالطة 

 القضائية

إعةةداد ماةةةرلع القةةةانون  -1
ال نظيمةةةي للمجلةةةس األعلةةةى 

 للسلطة القضائية 
مسةةقل عةةي للسةةلطة القضةةائية مجلةةس أعلةةى إيجةةاد  2012

مةةي ديةن عناي ةةه لإدارتةه  لةةه  لالاريةات لزارة العةدل
اإلمكانيةةات الززمةةة ل ةةدعير المسةةار الم نةةي للقضةةاة 

 .النساء القاضيات ثيليةمعيعالية  ليضمي ت
لضةةةةةةةةةةةةةةةةع النصةةةةةةةةةةةةةةةةوص  -2

 ال طبيقية للقانون المذكور
2 

0 

1 

3 

نقةةةل اا صاصةةةات  – 3
قسةةةةل القضةةةةاة عةةةةالوزارة إلةةةةى 
المجلةةةةس األعلةةةةةى للسةةةةةلطة 

 القضائية 

2 

0 

1 

3 

عصةةية للسةةلطة القضةةائية  تخويةةل المجلةةس األعلةةى 
   للقضاة دصرية  تدعير المسار الم ني

مراجعة النظاام األساساي  –2
 للقضاة

إعةةداد ماةةةرلع القةةةانون  -4
ال نظيمةةةةي للنظةةةةام األساسةةةةي 

 للقضاة
2012 

 

لترسةيخ الضةمانات الخاصةة  تعزيز اس قزل القضةاء
   لترقي ديناميةلتاقيق عالقضاة 
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مراجعااة النظااام   - 2
 األساسي للقضاة

لضةةةةةةةع النصةةةةةةةوص ال طبيقيةةةةةةةة  -5
للقةةانون ال نظيمةةي الم علةةق عالنظةةام 

 األساسي للقضاة

2

0

1

3 

لترسةةةيخ الضةةةمانات الخاصةةةة  تعزيةةةز اسةةة قزل القضةةةاء
   لترقي ديناميةلتاقيق عالقضاة 

مراجعااة شااروط  – 3
التحااااااق امللحقاااااني 
القضاااائيني باملعهاااد 

  العايل للقضاء

لضةةع ماةةرلع مرسةةوم عاةةأن  - 6
 .نظام الملاقيي القضائييي

2

0

1

3 

 

ترسيخ معةايير ال خليةق منةذ االل اةاح عالقضةاء  لالرفةع 
مةةي المسةة وى العلمةةي لالعملةةي للقضةةاة الجةةدد ع ةةدف 

 تاقيق االد رافية 

حتسااني الوضااعية   - 4
  املاديااااااة للقضاااااااة
واملاااو فني وإحااادا  
التعااويع عاان اإلدارة 

 القضائية

لضةةةةع ماةةةةرلع مرسةةةةوم ي يةةةةر  - 7
رقةةةةةةةةل ليةةةةةةة مل عموجبةةةةةةةةه المرسةةةةةةةوم 

أعريةل  8المؤرخ في  2.75.175
الماةةةةةةةةةةةةةةةةددة عموجبةةةةةةةةةةةةةةةةه   1975

ال عويضةةةةةةات لالمنةةةةةةافع الممنودةةةةةةة 
للقضةةةةةةةاة مةةةةةةةي الةةةةةةةدرجات األللةةةةةةةى 

 .لالثانية لالثالثة
لضةةةع ماةةةرلع مرسةةةوم ي يةةةر   -

رقةةةةةةةةل ليةةةةةةة مل عموجبةةةةةةةةه المرسةةةةةةةوم 
 29المةةةةةةةةةؤرخ فةةةةةةةةةي  2.96.914

لالماةةددة عموجبةةه   1997ينةةاير 
ال عويضةةةةةةات لالمنةةةةةةافع الممنودةةةةةةة 

 .للقضاة مي الدرجة االس ثنائية
مواصلة تنزيل مق ضيات مرسةوم  -

الم علةةةةةةةةةةةق  2011سةةةةةةةةةةةب مبر  14
عالنظةةةةام األساسةةةةي الخةةةةاص ع ي ةةةةة  

 ك اعة الضبط

2012 
تاسةةيي الوضةةعية الماديةةة للقضةةاة لمةةوفيي القطةةاع عمةةا 

 يايظ درم  ل لياصي اس قزل ل لكرام  ل 
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II / حتديث املنظومة القانونية 

 املشاريع واإلجراءات التنفيذية الربامج
2012 2013 2014 

2015 

 املؤشرات والنتائج 2016
1 2 1 2 1 2 

حتساااااااني  - 5
مناااا األعمااال 
 واالستثمار 

 تسريع اإلجراءات لضمان فعالي  ا المدنية المسطرة قانون مراجعة -8

لضةةةةع ماةةةةرلع قةةةةانون لمراجعةةةةة المق ضةةةةيات   -9
 الم علقة عالسجل ال جاري عمدلنة ال جارة

2012 

 
إيجةةاد إطةةار  قةةانوني دةةدين للسةةجل 
ال جةةةةةةاري  يسةةةةةةرع إجةةةةةةراءات الةةةةةةق 
المقةةةةةةةةةةةالالت  ليسةةةةةةةةةةةاير اسةةةةةةةةةةة عمال 

فةةةةةةي مصةةةةةةال  السةةةةةةجل  المعلوميةةةةةةات
عجج   اتتسججل ا شركجج  ) ال جةةاري

إ ججج شل شرئجججلشرك شرت   ب ججج   ،بعججج 

رلكججججج  ات بارسجججججلا شرتلجججججا   

بارمح مجججججججججججججججج  باسججججججججججججججججتعماا 
 ...(ات شرمعللم

إعداد مرسوم ع  ييةر ل ت مةيل المرسةوم رقةل  -10
 1997ينةةةةةةةةاير  18المةةةةةةةةؤرخ فةةةةةةةةي  2.96.906

2 الم علق عالسجل ال جاري

0

1

قةةرار لزيةةر العةةدل  قةةرار ي يةةر ليةة مل  إعةةداد  -11 3
 1997يناير  18ع اريخ   106.97رقل 

الةةةةةةةةةةةةةةق مصةةةةةةةةةةةةةةلاة مسةةةةةةةةةةةةةة قلة ال سةةةةةةةةةةةةةةيير        -12
SEGMA   للسجل ال جاري 

2014 

تعزيةةةةةةةةز قةةةةةةةةدرات مصةةةةةةةةال  السةةةةةةةةجل 
 ال جاري لتطوير ادمات ا
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حتسني مناا  - 5
األعماااااااااااال 

 واالستثمار 
 

يل القةةانون مةةلت إعةةداد ماةةرلع قةةانون ع  ييةةر  - 13
 القاضي عإدداا مااكل تجارية  53.95رقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

ضةةةةةةةةمان الممارسةةةةةةةةة السةةةةةةةةليمة 
 لمساطر األمر عاألداء

لضع مارلع قانون لمراجعة عع  مق ضةيات  -14
 مدلنة ال جارة الم علقة عمعالجة صعوعات المقاللة

ضةةةةةةةةةةةةةبط مسةةةةةةةةةةةةةاطر معالجةةةةةةةةةةةةةة 
صةةةةةةةةعوعات المقاللةةةةةةةةة لتزفةةةةةةةةي 
اس عمال ا ازفا ألهةداف هةذ  

 المساطر

لضةةةةةع ماةةةةةرلع قةةةةةانون لمراجعةةةةةة مق ضةةةةةيات  - 15
وضةةةع نظةةةام القةةةانون الماةةةدا للماةةةاكل ال جاريةةةة ل

جديةةةةةد عاةةةةةأن  تاةةةةةكيل النياعةةةةةة العامةةةةةة عالماةةةةةاكل 
 ال جارية لمااكل االس  ناف ال جارية

الن ةةةةوض ععمةةةةل النياعةةةةة العامةةةةة 
 لدى المااكل ال جارية

 

إعةةةداد ماةةةرلع قةةةانون عاةةةأن لكةةةزء األعمةةةال  - 16
 ل ارير العقود ثاع ة ال اريخالمؤهليي 

 تنظيل تارير العقود

إعةةداد ماةةرلع قةةانون عاةةان الوسةةاطة اإلجباريةةة -17
 (انون المسطرة المدنيةتعديل ق)

تاةةجيع الوسةةائل البديلةةة لاةةل 
 المنازعات
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تعزيز ضامانات  - 6
احلريااات واحملاكمااة 

      العادلة

لضةةةةةع ماةةةةةرلع قةةةةةانون لمراجعةةةةةة لمزءمةةةةةة قةةةةةانون  -18
 المسطرة الجنائية

2012 

 ن ج سياسة جنائية جديدة   -
القةةةوانيي الوطنيةةةة مةةةع  مزءمةةةةاسةةة كمال  -

ال زامةةةةةةات الم ةةةةةةرب فةةةةةةي إطةةةةةةار المنظومةةةةةةة 
 الاقوقية الدللية

 

لضةةةةع ماةةةةرلع قةةةةانون لمراجعةةةةة لمزءمةةةةة القةةةةانون  -19
 الجنائي

لضةةع ماةةرلع القةةانون الماةةدا للمرصةةد الةةوطني  -20
 لإلجرام

إيجةةةةاد  ليةةةةة عمليةةةةة للمسةةةةاهمة فةةةةي رصةةةةد 
 الجريمة لماارع  ا

 محاية الطفولة - 7

 

ي علةةةةةق عالنظةةةةةام العةةةةةام  75.11ماةةةةةرلع قةةةةةانون رقةةةةةل  -
 المطبق على  مراكز دماية الطيولة لإعادة اإلدماج

2012 

 تعزيز الاماية القانونية لاقوح الطيل
هةةذ  الماةةاريع علةةى سةةبيل ال ةةذكير فقةةط ) 

نظةةرا لعةةةدم اتخةةان موقةةةف ن ةةائي عخصةةةوص 
موضةةةوع المندلعيةةةة العامةةةة لامايةةةة الطيولةةةة 

 (لإعادة اإلدماج 

يقضي ع  ميل القةانون رقةل  76.11مارلع قانون رقل  -
الم علةةةةةةةق عاةةةةةةةرلت فةةةةةةة   مؤسسةةةةةةةات الرعايةةةةةةةة  14.05

 االج ماعية لتدعيرها

يقضةةةةةي ع  يةةةةةر لت مةةةةةيل  77.11ماةةةةةرلع قةةةةةانون رقةةةةةل  -
 الم علق عكيالة األطيال الم مليي 15.01القانون رقل 

ماةةةرلع مرسةةةةوم يقضةةةةي ع  ييةةةةر لت مةةةةيل المرسةةةةوم رقةةةةل  -
 14.05الصةةةةةةادر ع طبيةةةةةةق القةةةةةةانون رقةةةةةةل  2.07.809

الم علةةةةةق عاةةةةةرلت فةةةةة   مؤسسةةةةةات الرعايةةةةةة االج ماعيةةةةةة 
 لتدعيرها

ماةةةةةرلع مرسةةةةةوم عإدةةةةةداا المندلعيةةةةةة العامةةةةةة لامايةةةةةة  -
 الطيولة لإعادة اإلدماج لع اديد اا صاصات ا لتنظيم ا

الم علةةق  15.01ماةةرلع مرسةةوم ع طبيةةق القةةانون رقةةل  -
 عكيالة األطيال الم مليي
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النهوض باملهن  - 8
 القضائية

 

ماةةةةرلع مرسةةةةوم عإدةةةةداا لتسةةةةيير مع ةةةةد  –21
مةةةةةي قةةةةةانون  6المةةةةةادة )ال كةةةةةويي الم نةةةةةي لل وثيةةةةةق 

 (ال وثيق

2012 
القةةةةانون الم علةةةةق  لتيعيةةةةلتنزيةةةةل 

 عم نة ال وثيق

مارلع مرسوم ع اديد نظام مبةاراة المةوثقيي   -22
لكيييةةةةةةةةة تنظةةةةةةةةيل لقضةةةةةةةةاء ف ةةةةةةةةرة ال مةةةةةةةةريي  لنظةةةةةةةةام 

مةي  6المةادة )االا بارات  لنظام االم اان الم نةي 
 ؛(قانون ال وثيق

ماةةةةةةةرلع مرسةةةةةةةوم ع اديةةةةةةةد كيييةةةةةةةة االا بةةةةةةةار  -23
الخةةاص عالم روةةايي مةةي الي ةةات المعييةةة مةةي مبةةاراة 
االنخةةةرات فةةةي م نةةةة ال وثيةةةق المنصةةةوص علي ةةةا فةةةي 

مةي قةةانون 8المةادة ) 32.09مةي القةانون  3المةادة 
 (ال وثيق

ماةةةرلع مرسةةةوم ع اديةةةد طريقةةةة عمةةةل اللجنةةةة  -24
المكليةةةة عإعةةةداء الةةةرأي فةةةي تعيةةةيي المةةةوثقيي لنقل ةةةل 
لإعيةةةائ ل  لإعةةةادة تعييةةةن ل  لالبةةةا فةةةي الم اععةةةات 

مةي قةانون 11المةادة )ال أديبية للموثقيي لالم مةرنيي 
 (ال وثيق



النهوض  - 8
 باملهن القضائية

 

 

ماةةرلع مرسةةوم ع اديةةد مبلةة  لطريقةةة اسةة ياء األتعةةاب  -25
 (مي قانون ال وثيق15المادة )المس اقة للموثق 

2012 

مارلع مرسوم ع اديد ورلت لمعةايير ان قةال المةوثقيي  -26
 (مي قانون ال وثيق21المادة )

ماةةةةرلع مرسةةةةوم ع اديةةةةد الاةةةةد األدنةةةةى لل ةةةةأميي عةةةةي  -27
المسؤللية المدنية عةي األضةرار الم رتبةة عةي األاطةاء الم نيةة 

المةةةادة )للموثةةةق لاألاطةةةاء الم نيةةةة للم مةةةرنيي لديةةةه  لأجرائةةةه 
 (مي قانون ال وثيق26
مارلع مرسةوم ع اديةد طريقةة تنظةيل لتسةيير الاسةاب  -28

 33المةادة )المي وح عاسةل الموثةق عصةندلح اإليةداع لال ةدعير 
 (مي قانون ال وثيق

مارلع قةرار لزيةر العةدل ع اديةد وةكل اللودةة البيانيةة  -29
ال ةةةةي توضةةةةع عخةةةةارج أل عةةةةداال البنايةةةةة ديةةةةن يوجةةةةد مك ةةةةب 

 (مي قانون ال وثيق 91المادة )الموثق 
ماةةرلع مرسةةوم ع عيةةيي ممثلةةي اإلدارة فةةي مجلةةس إدارة  -30

 ؛(مي قانون ال وثيق 94المادة )صندلح ضمان الموثقيي 
 

مةةةي قةةةانون الماامةةةاة  6ماةةةرلع مرسةةةوم تطبيةةةق المةةةادة  -31
 عإدداا مؤسسة ل كويي المااميي

 اس كمال إعداد مارلع قانون عاان و ادة اللييف -32
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III / ترسيخ التخليق 

 املشاريع
الاااااااربامج واإلجاااااااراءات 

 التنفيذية

2012 2013 2014 2015 

2016 

 

 املؤشرات والنتائج
1 2 1 2 1 2 

ترسيخ ختليق القضااء  - 9
واملساااااهمة يف ختليااااق 

 احلياة العامة
 

 

 
 

دعل ال ي يش عالوسائل الضةرلرية  -33
 للقيام عم امه 

2 

0 

1 

2 

تقويةةة  ليةةات ال ي ةةيش علةةى الصةةعيد المركةةزي 
 لعلى الصعيد الج وي

لضةةةةع لتنييةةةةذ عةةةةرامج  سةةةةنوية  –34
2016 - 2012 ل ي يش المااكل  

 ماكمة سنويا30تي يش -
ماكمةةة ال ةةي لةةل تكةةي  40البدايةةة ع ي ةةيش  -

 2005موضوع تي يش مركزي منذ 
لضةةع عةةرامج ل كثيةةف ال ي ةةيش  –35

2016 - 2012 ال سلسلي   
دلر  لتيعيةةةةل ليةةةةات المراقبةةةةة لال قيةةةةيل  تيعيةةةةل

 في المراقبة لال قييل  القضائيي المسؤلليي

 إدداا إطار لل ي يش الج وي -36
2 
0 
1 
2 

 اإلداري الزتركيزدعل ج ود توسيع 

لضةةةةةةةةةةع  ليةةةةةةةةةةات ل قيةةةةةةةةةةيل األداء  -37
 القضائي 

2 

0 

1 

2 

 عمل المااكل  مردلديةالرفع مي 

تنييةةةذ عةةةرامج تي ةةةيش صةةةناديق  –38
2016 - 2012 المااكل  تقوية المراقبة على تدعير مداايل المااكل 

2016 - 2012 تنييذ عرامج تي يش ك اعة الضبط –39  
 ليةةات المراقبةةة لال قيةةيل علةةى مسةة وى  تيعيةةل

 مصال  ك اعات الضبط
لضةةةةةةةةةع ماةةةةةةةةةرلع نةةةةةةةةة  عاةةةةةةةةةأن  -40

تعويضةةةةةةةةةةةةةات مي اةةةةةةةةةةةةةي لزارة العةةةةةةةةةةةةةدل 
 لالاريات

2 

0 

1 

2 

 لضع إطار مايز للقائميي عال ي يش القضائي
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ترساااايخ ختليااااق  - 9
القضااااء واملسااااهمة يف 
 ختليق احلياة العامة

 

لضةةةع عةةةرامج ال كةةةويي فةةةي ميةةةدان القةةةيل القضةةةائية  –41
2016 -2012 لاألعراف الم نية للقضاة لالموفييي لمساعدي القضاء  ترسيخ القيل القضائية عي طريق ال كويي 

الم ةةي القضةةائية  هيةة تلضةةع لتيعيةةل  ليةةات تعةةالن  –42
 مع النياعة العامة في ميدان ال خليق

2012- 2016  

 
 المساهمة في تخليق الم ي القضائية

 

تطوير لتقيةيل  ليةات البةا فةي قضةايا اليسةاد المةالي  –43
2016 -2012 لاإلداري على مس وى النياعات العامة لقضاء ال اقيق   دعل ج ود تخليق الاياة العامة  
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IV/ تأهيل املوارد البشرية 
 املشاريع واإلجراءات التنفيذية الربامج 

2012 2013 2014 
2015 

 املؤشرات والنتائج 2016
1 2 1 2 1 2 

تطااوير مناااهج التكااوين  - 10
 اإلعدادي للقضاة واملو فني

إصةةةةةدار القةةةةةرار الةةةةةوزاري الم علةةةةةق  -44
ع كةةةةويي ك ةةةةاب الضةةةةبط عالمع ةةةةد العةةةةالي 

 للقضاء 
2012 

مركةةةةةةةةةةةةةزة ال كةةةةةةةةةةةةةويي اإلعةةةةةةةةةةةةةدادي 
للمةةةةةةوفييي علةةةةةةى صةةةةةةعيد المع ةةةةةةد 

 العالي للقضاء

لضع عرامج سنوية عملية لتطبيقية  -45
لل كةةةويي اإلعةةةدادي للقضةةةاة لالمةةةوفييي 
فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةال اإلدارة القضةةةةةةةةائية لتةةةةةةةةدعير 
الماةةةةةةةاكل  عمةةةةةةةا فةةةةةةةي نلةةةةةةة  االسةةةةةةة عانة 

 عخدمات الخواص

2012 - 2016   

الرفةةةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةةةي جةةةةةةةةةةةودة ال كةةةةةةةةةةةويي  
اإلعةةةةةةةةةةةدادي العملةةةةةةةةةةةي  للقضةةةةةةةةةةةاة 

 4000عمعةةةةةةةةةةةةةةدل )لالمةةةةةةةةةةةةةةوفييي 
 (وخ  مس ييد سنويا

الرفاااع مااان مساااتوى  - 11
التكاااوين املساااتمر للقضااااة 

 واملو فني

لضةةةةةةةع عةةةةةةةرامج سةةةةةةةنوية لل كةةةةةةةويي  -46
الم خصةة   لالمسةة مر لفةةق الااجيةةات 
عإوةةةةةراف المي اةةةةةةية العامةةةةةةة لالمةةةةةةديريات 

 المعنية
2012 - 2016   

فةةي تكةةويي   الخصةةاصهندسةةة سةةد 
 لتخص  القضاة لالموفييي 

تيةةةةوي  االع مةةةةادات للمةةةةديريات  -47
اليرعيةةةةةةةةةة لبةةةةةةةةةرامج ال كةةةةةةةةةويي المسةةةةةةةةة مر 

 الج وي 
2012 - 2016   

تكثيةةةةف ال كةةةةويي المسةةةة مر علةةةةى  
صةةةعيد ماةةةةاكل االسةةة  ناف تيعةةةةيز 

 لعدم تركيز ال كويي

تكةةةةةةةويي المكةةةةةةةونيي فةةةةةةةي مجمةةةةةةةل  -48
 ضمان االد رافية في ال كويي   2016 - 2012 ال خصصات
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الرفاااع مااان مساااتوى التكاااوين  - 12
األساسااي والتكااوين املسااتمر للمهاان 

 القضائية

تنزيةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةن  ال طبيقةةةةةةةةةةي  -49
الم علةةةق عإدةةةداا مؤسسةةةة تكةةةويي 

2014 - 2012 المااميي  
الرفةةع مةةي مسةة وى تكةةويي الماةةاميي لضةةمان 

 اد رافي  ل

لضع لتيعيل عرامج ال كةويي  -50
 المس مر الموجه للم ي القضائية

2012 - 2016   
الرفع مةي مسة وى تكةويي العةدلل لالميوضةيي 

 القضائييي لالخبراء لعاقي الم ي القضائية

تكثيااف باارامج التعاااون الاادويل  - 13
 املرتبطة بالتكوين

تنييةذ عةرامج ال عةالن الةدللي  –51
فةةةةي ميةةةةدان ال كةةةةويي فةةةةي مخ لةةةةف 
المجةةةةاالت علةةةةى صةةةةعيد مةةةةديريات 
اإلدارة المركزيةةةةةة لالمع ةةةةةد العةةةةةةالي 

فرنسةةا  إسةةبانيا  علجيكةةا  )للقضةةاء 
 ....(الدانمارف  سويسرا

2012 - 2016   
انفتاا ا ار ااق ائيةاا ى ا تجااب ائت اا    

 ائية ى ا  ائدوئ ا 

توفري إدارة حديثة تواكب مشاروع  - 14
 املركب العصري للمعهد العايل للقضاء

تةةوفير إدارة دديثةةة تواكةةب  –52
دجةةةةل ماةةةةرلع المركةةةةب العصةةةةري 
الخةةةةاص عالمع ةةةةد العةةةةالي للقضةةةةاء 

 5الةةذي يةة ل إناةةا   علةةى مسةةادة 
 260هك ةةةةةةةارات عكليةةةةةةةة ت جةةةةةةةالز 

 مليون درهل

2012 - 2016   

متكني املعهد ائعا   ئجيةا م  اق ميياد  
ميكااااحدق  ااااددا ملاتجاااا  ائعاااا  جني   
امل دان ائية ىي  ضمق فةا م تراق  

  الىم 
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تفعيااااال العمااااال  - 15
مبرجعياااااة الو اااااائف 

 والكفاءات

المصةةادقة علةةى مرجعيةةة الوفةةائف  -53
 لالكياءات

 
 تطوير أساليب تدعير الموارد البارية 2012

ال عريةةةةةةةةةف عمرجعيةةةةةةةةةة الوفةةةةةةةةةائف  -54
 لالكياءات

 
2012 - 2013  

 

 المسةةةةؤللييتنظةةةةيل دلرات تكوينيةةةةة ليائةةةةدة جميةةةةع 
السةةةة عمال  لالزممركةةةةزعلةةةةى المسةةةة وييي المركةةةةزي 

مرجعيةةة الوفةةائف لالكيةةاءات كةةأداة ل ةةدعير المةةوارد 
 البارية

ا التدبري التاوقعي  – 16
ألعداد املو فني والو ائف 

 والكفاءات

لضةةةةةع نمةةةةةونج ال ةةةةةدعير ال ةةةةةوقعي  -55
ألعةةةةةةداد المةةةةةةوفييي لالكيةةةةةةاءات علةةةةةةى 
 مس وى الواقع لتاديد الالول الناجعة 

2012 - 2015  تطوير أساليب تدعير الموارد البارية 

سد اخلصاص يف عدد  - 17
 القضاة 

2016 - 2012 قاض جديد1500توفيف  -56  

 قاض سنويا 300توفيف 
في عدد القضاة لعال الي تسةريع إجةراءات  الخصاصلسد 

البةةا فةةةي القضةةةايا لضةةةمان ال خصةةة  لجةةةودة الخةةةدمات 
 القضائية 

سد اخلصاص يف عدد  - 18
 املو فني

2016 - 2012 إطار جديد 2000توفيف  -57  

 موفف سنويا 400توفيف 
فةةةةي عةةةةدد المةةةوفييي لتسةةةةريع البةةةةا فةةةةي  الخصةةةةاصسةةةد 

 لجودة الخدمات القضائية القضايا 

33 



دعااام ألياااات تقيااايم أداء  - 19
املوارد البشرية وإرسااء التادبري 

 على أساس النتائج

 

لضةةةةةةةةع لتنييةةةةةةةةذ لتطةةةةةةةةوير  -58 
 ليةةةةةةات ال قيةةةةةةيل المةةةةةةرتبط عةةةةةةأداء 
الموفييي اإلداري ل الم ني علةى 
مسةة وى ك اعةةات الضةةبط لك اعةةات 

 النياعة العامة

2012 - 2016  

المعالجةةة الموضةةةوعية ألداء العنصةةةر الباةةري تطةةةوير عمةةةل ك اعةةةة  
الضبط عبر رصد اا زالت ا لتوديد عمل ا لتاسيي أدائ ا لدعل 

 تخليق ا لرلح المسؤللية ع ا

النهاااااااوض باألعماااااااال   - 20
االجتماعياااة لقضااااة وماااو في 

 العدل

تنزيةةةةل قةةةةانون المؤسسةةةةة  –59
المامديةةةةة للعمةةةةال االج ماعيةةةةة 

اسة كمال )لقضاة لموفيي العدل 
أج ةةةةةزة المؤسسةةةةةة  دةةةةةل جمعيةةةةةة 
األعمةةةةةةةال االج ماعيةةةةةةةة لتاويةةةةةةةل 

  مةةةةةةع ...(مم لكات ةةةةةةا للمؤسسةةةةةةة
لضةةع ماةةاريع الرفةةع مةةي مسةة وى 
الخةةةةةدمات االج ماعيةةةةةة للعةةةةةامليي 

 في القطاع

2012 - 2016  

المسةةةاهمة فةةةي تاسةةةيي الوضةةةعية االج ماعيةةةة للعةةةامليي  لتطةةةوير 
 ...(السكي  الصاة  ال عليل)الخدمات االج ماعية للمؤسسة 
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V/ تسهيل الولوج إىل العدالة  والقانون 

 املشاريع واإلجراءات التنفيذية الربامج 
2012 2013 2014 2015 

2016 

 املؤشرات والنتائج 
1 2 1 2 1 2 

تااوفري املساااعدة  - 21
 القانونية والقضائية

تنزيةل قةانون المسةاعدة القانونيةة لالمسةاعدة  –60
 2012 القضائية

تطوير قانون المساعدة القضةائية لتسة يل 
 الولوج إلى القانون لالقضاء

الةةةق مكاتةةةب نمونديةةةة للمسةةةاعدة القانونيةةةة  -61
2013 - 2012 على صعيد المااكل  

لضةةةع عةةةرامج إلوةةةراف الماةةةاميي لالقةةةانونييي  -62
 في تنايط مكاتب المساعدة القانونية

2012 - 2013  

 

ال وقيةةةةةةع علةةةةةةى االتياقيةةةةةةة الم علقةةةةةةة عصةةةةةةرف  -63
لزارة العةةدل : المبةال  الم علقةةة عالمسةاعدة القضةةائية

لالاريةات  لزارة الماليةةة  جمعيةة هيةة ت الماةةاميي  
 لنقاعات المااميي

2012 

مواصةةلة عةةرامج دعةةل ازيةةا ماارعةةة العنةةف  –64
ضةةد النسةةاء لمراكةةز االسةة ماع المخ صةةة فةةي تقةةديل 

 (المرأة لالطيل)المساعدة القانونية لبع  الي ات 
2012 - 2016  

 

تنييةةةذ اطةةةة لزارة العةةةدل لالاريةةةات فيمةةةا 
ي علةةةةةةةةق عماارعةةةةةةةةة العنةةةةةةةةف ضةةةةةةةةد المةةةةةةةةرأة 
لاألطيةةةةةةال عاةةةةةةراكة مةةةةةةع كةةةةةةل اليعاليةةةةةةات 

 المعنية 
مواصةةلة توفيةةةف المسةةاعدات االج ماعيةةةات  -65

ل عمةةةةيل تجةةةةرع  ي علةةةةى كةةةةل أقسةةةةام قضةةةةاء األسةةةةرة 
 لازيا ماارعة العنف ضد النساء  عالمااكل

2012 - 2016  

مسةةاعدة اج ماعيةةة إضةةافية   200توفيةةف 
 علةةةةةةى أقسةةةةةةام قضةةةةةةاء األسةةةةةةرة  ي عمةةةةةةيمل

 لازيا ماارعة العنف ضد النساء
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حتسااااااني  اااااارو   - 22
 االستقبال باحملاكم

مواصةةةةةلة تعمةةةةةيل وةةةةةباعي  االسةةةةة قبال  -66
علةى الماةاكل لتزليةدها عان ظةام  عالمطويةةات 
لالمناةةةةورات الموج ةةةةةة للمةةةةةواطنيي لل عةةةةةرف 

 على القوانيي لالمساطر
2012 - 2013 تطةةوير لتاسةةيي عنيةةة لاةةدمات  االسةة قبال  

 ماكمة 110عة 
 تنمية اإلعزم القانوني ليائدة الم قاضيي  

 
توفيةةف أطةةر مخ صةةة فةةي االسةة قبال  –67 

لتكوين ةةةةةةةا لتعيين ةةةةةةةا للعمةةةةةةةل فةةةةةةةي وةةةةةةةباعي  
 االس قبال على صعيد جميع المااكل

2012 - 2016  

لضةع  ليةات ل سة يل إجةراءات تظلةل  –68
الم قاضيي على صعيد مسةؤللي لماةاكل عمةا 
فةةي نلةة  تعمةةيل تلقةةي الاةةكايات عةةي طريةةق 

 األن رنيا في المااكل
2012 - 2016  

 وكالى الم قاضييالعناية عمعالجة 
 

 تيعيل الولوجيات عالمااكل -69

2012  

تسةةةة يل الولةةةةوج للماةةةةاكل لالوصةةةةول إلةةةةى 
 ادمات ا

تشااااجيع اللجااااوء إىل  - 23
الوساااائل البديلاااة حلااال 

 املنازعات

ت ييةةذ عةةرامج تاةةجيع الوسةةائل البديلةةة  -70
لال المنازعات على الصعيد الةوطني للعلةى 

 صعيد عرامج ال عالن الدللي
 

2012 - 2013 دعةةةةةةةل مأسسةةةةةةةة الوسةةةةةةةائل البديلةةةةةةةة لاةةةةةةةةل  
المنازعات لدعل مراكز الوساطة لال اكةيل 
لارتيةةاع نسةةبة اللجةةوء إلةةى الوسةةائل البديلةةة 

 لال المنازعات
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VI/ تأهيل اهلياكل القضائية واإلدارية 
املشاريع واإلجراءات  الربامج

 التنفيذية
2012 2013 2014 

2015 

2016 
 املؤشرات والنتائج

1 2 1 2 1 2 

 حكامة اإلدارة املركزية  - 24

لضع مارلع مرسوم   -71
ي علةةةةةةةةق ع نظةةةةةةةةيل لتاديةةةةةةةةةد 
اا صاصةةةةةات لزارة العةةةةةدل 
لالاريةةةةات عزقةةةةة عم ام ةةةةا 

 الاقوقية

2012 

 ضمان فعالية اإلدارة المركزية
لضةةةةةةةةةةةةع القةةةةةةةةةةةةرارات  -72

ال طبيقيةةةةةةة لمرسةةةةةةوم تنظةةةةةةيل 
لتاديةةد اا صاصةةات لزارة 

 العدل لالاريات
2012 

دعم المتركز  اإلدارة القضائية و - 25
 املايل واإلداري الالتركيز

لضةةةةةةةةةةةةةةع ماةةةةةةةةةةةةةةةاريع  -73
النصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوص الخاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
عالمنةةةةةةةةةةةةةدلعيات الج ويةةةةةةةةةةةةةة 
لمراجعةةةةةة لضةةةةةعية لهيكلةةةةةة 

 المديريات اليرعية

2012 
إيجةةةةةةاد لدةةةةةةدات إداريةةةةةةة الممركةةةةةةزة 

 على صعيد الدلائر القضائيةلفعالة 

لضةةع ماةةرلع الةةن   -74
الم علةةةةةةق عمراكةةةةةةز الايةةةةةةظ 

 الج وية للضعية مديري ا
2012 

 الج ويةةةةةة الن ةةةةةوض عمراكةةةةةز الايةةةةةظ
 لضمان فعالي  ا
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دعم المتركز  اإلدارة القضائية و - 25
 املايل واإلداري الالتركيز

أعريةةل  18تايةةيي مرسةةوم  -75
الم علق عالوثائق عصيانة  1980

الوثةةةةةةةائق المايوفةةةةةةةة عمخ لةةةةةةةف 
 مااكل المملكة

2012 
المق ضةةيات الم علقةةة ع ةةدعير مايوفةةات تايةةيي 

 لأرويف  المااكل
تايةةةيي قةةةرار لزيةةةر العةةةدل  -76

 1980أعريةةةةةةةةةةةةةةل  18ع ةةةةةةةةةةةةةةاريخ 
الم علةةةةةةةةةةةةةق عصةةةةةةةةةةةةةيانة الوثةةةةةةةةةةةةةائق 
المايوفةةةةةةة عمخ لةةةةةةف ماةةةةةةاكل 

 المملكة

 تفعيل قضاء القرب  -26
اإلعةداد الميةداني ل نزيةل  –77

مةةةةةوارد عاةةةةةرية  )قضةةةةةاء القةةةةةرب 
 ...(عنايات  تج يز

 تقريب القضاء مي الم قاضيي 2012

 تفعيل أقسام اجلرائم املالية -27

تنزيةةةةل قضةةةةاء الجةةةةرائل  –78
الماليةةةةةة علةةةةةى صةةةةةعيد الماةةةةةاكل 

مةةةةوارد عاةةةةرية  تكةةةةويي )المعنيةةةةة 
 ...(م خص    عنايات  تج يز

 دعل ج ود تخليق الاياة العامة 2012

39 



VII/ إدارة قضائية احرتافية ومؤهلة 

 املشاريع واإلجراءات التنفيذية الربامج
2012 2013 2014 2015 

2016 

 
 املؤشرات والنتائج

1 2 1 2 1 2 

تأهيااااااال -28
اإلدارة 
 القضائية

 2012 لضع قرار لزاري ي علق ع نظيل ك اعة الضبط -79
تادين اإلطار القةانوني لك اعةة الضةبط لضةمان  

 االد رافية

توديةةةد ك اعةةةة الضةةةبط عةةةيي الرئاسةةةة لالنياعةةةة العامةةةة  -80
 في الميدان الزجري

2012 - 2013  ضمان اد رافية لفعالية ك اعة الضبط 

 توديد ال نظيل ال يكلي ألقسام قضاء األسرة -81
2012  

 
 ضمان اد رافية لفعالية أقسام قضاء األسرة

 

توديةةةةةد معةةةةةايير اإلدارة القضةةةةةائية علةةةةةى مخ لةةةةةف  -82
 المس ويات

2012 - 2016  
توديةةةةد معةةةةايير اإلدارة القضةةةةائية عاةةةةكل يضةةةةمي 

 لاد رافي  افعالي  ا 

ال كةةويي الم نةةي العملةةي لال ةةدريب علةةى أسةةاليب  -83
 اإلدارة القضائية

2012 - 2016  

 

تمكيي العامليي تكوينا عمليةا فةي ميةاديي ال ةدعير 
 ضمان االد رافية لالجودةلال سيير ل

 

اع ماد  لوائ  القيةادة لمركةزة اإلدصةائيات لتقويةة  –84
المصةةةةةال  المكليةةةةةة ع ةةةةةا لإنجةةةةةاز الدراسةةةةةات الميدانيةةةةةة 
الم علقة ع جال البةا فةي القضةايا لكليةة المليةات لطةرح 

 تدعير تدفق المليات

2012 - 2016  

 

لضةع لةوائ  قيةةادة لكةل ماكمةةة مةي الماةةاكل  -
السةةةيما عةةةي طريةةةق اسةةة  زل النظةةةام المعلومةةةاتي 

S@J ( البيانةةةةةات  مسةةةةة ودعلضةةةةةعdata 

warehouse) 
سةةةةةة ولة ال خطةةةةةةيط االسةةةةةة راتيجي مةةةةةةي طةةةةةةرف  -

اإلدارة المركزيةةة لاتخةةةان القةةةرار عنةةاء علةةةى أسةةةس 
علميةةةةةة تبعةةةةةا السةةةةة  زل البيانةةةةةات ال ةةةةةي تن ج ةةةةةا 

 اإلدارة القضائية
تةةةةةةةوفير إدصةةةةةةةائيات دقيقةةةةةةةة لموثوقةةةةةةةة لإنجةةةةةةةاز -

 الدراسات الميدانية المرتبطة ع دعير القضايا
40 



تبساااااايط املساااااااطر  -29
 واإلجراءات القضائية

لضةةةةةع عةةةةةرامج ملموسةةةةةة  –85
ل بسةةةةةةةةةةةةيط المسةةةةةةةةةةةةاطر اإلداريةةةةةةةةةةةةة 

 عالمااكل لاإلدارة المركزية 
2012 - 2013  سرعة اإلجراءات لعساط  ا 

توديةةةد إجةةةةراءات الاصةةةةول  -86
 على الوثائق عالمااكل

 
2012 

لدةةةةدة إجةةةةراءات اإلدارة القضةةةةائية علةةةةى صةةةةعيد 
 المااكل

لضةةةةةةةةةع دالئةةةةةةةةةل المسةةةةةةةةةاطر  -87
 2012 الرائجة عالمااكل

 جودة األحكام -30

لضةةةةع  ليةةةةات الجةةةةودة فةةةةي  -88
تسةةيير القضةةايا لالرفةةع مةةي مسةة وى 

 ال كويي العملي لالم خص 

2012 - 2013  

 

 تاسيي األداء القضائي
ال كويي على تقنيةات تاريةر  -89

لتعليةةةةل األدكةةةةام  لتبسةةةةيط الل ةةةةة 
 القضائية

2012 - 2016  

 

م اععةةة عرنةةامج ال كةةويي علةةى  -90
الطبةةةع ليائةةةدة القضةةةاة لالمةةةةوفييي 
عاراكة مع مك ب ال كويي الم ني 

 لإنعاش الا ل

2012 - 2016  

 

مسةةةةةةة ييد مةةةةةةةي عرنةةةةةةةامج ال كةةةةةةةويي ممةةةةةةةا  5000
سيسةةةةةةاعد علةةةةةةى ال  لةةةةةةةب علةةةةةةى ماةةةةةةكل طبةةةةةةةع 

 األدكام 
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VIII/  شفافية اإلدارة القضائية 

 املشاريع واإلجراءات التنفيذية الربامج
2012 2013 2014 

2015 

 املؤشرات والنتائج 2016

1 2 1 2 1 2 

شاااافافية  –31
املساطر وانفتااح 
 اإلدارة القضائية 

تعميل اآلليات ال ةي تمكةي العمةوم مةي  -91
ت بةةةع مسةةةاطر قضةةةاياهل عةةةي طريةةةق اسةةة عمال 

 ال كنولوجيا الاديثة
2012 - 2016  

 دعل ويافية اإلدارة القضائية

 لترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية

لضةةةةع لتنييةةةةذ عةةةةرامج  لناةةةةر أناةةةةطة  -92
2016 - 2012 لإدصائيات اإلدارة القضائية   

ناةةةةر الةةةةوعي القةةةةانوني لسةةةة ولة للةةةةوج المةةةةواطنيي إلةةةةى 
 القانون لال عرف على أناطة اإلدارة القضائية

 
ناةةر القةةوانيي لدالئةةل المسةةاطر علةةى  -93

2016 - 2012 العموم  

2016 - 2012 نار األدكام لاالج  ادات القضائية -94  

اسةةةةة  زل اسةةةةة طزعات الةةةةةرأي دةةةةةول  -95
 2016 2012 تلقي ادمات العدالة في الم رب

تنظةةةةةيل اسةةةةةة طزعيي  للةةةةةةرأي األلل فةةةةةي عدايةةةةةةة تنييةةةةةةذ 
المخطةط لالثةةاني مةةع ن ايةةة تنييةةذ  ع ةةدف تقيةةيل عةةرامج 

 اإلصزح الجاري تنييذها
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IX/  تسريع إجراءات تنفيذ األحكام 

 2015 22014 2013 2012 املشاريع واإلجراءات التنفيذية الربامج

2016 1 2 1 2 1 2 

تسااااااااريع  -32
إجراءات التنفيذ 

 وتقوية آلياته

2013 - 2012 تنزيل مؤسسة قاضي ال نييذ  -96  لضع اآلليات المساعدة على تسريع ال نييذ 

لضةةع اإلجةةراءات ال نييذيةةة لصةةندلح  -97
 2013-2012- ال كافل العائلي

إجةةةةراء العمةةةةل فعليةةةةا ع قةةةةديل اةةةةدمات صةةةةندلح ال كافةةةةل 
العائلي لمعالجة ماةاكل عةدم تنييةذ أدكةام النيقةة عالنسةبة 

 ألطيال الطزح

مواصةلة تيعيةةل  ليةات تسةةريع ال نييةةذ  -98
 في مواج ة اإلدارات العمومية 

2012 - 2013  

 
 معالجة مااكل ال نييذ ضد اإلدارات العمومية

مواصةلة تيعيةةل  ليةات تسةةريع ال نييةةذ  -99
فةةةةةةةي مواج ةةةةةةةة وةةةةةةةركات ال ةةةةةةةأميي عاع مةةةةةةةاد 

 الج وية في ال نييذ 
2012 - 2013  

معالجة مااكل ال نييةذ ضةد وةركات ال ةأميي عمةا فةي نلة  
الخةةةةاص عةةةةإدارة قضةةةةايا  BNEJتقويةةةةة النظةةةةام المعلومةةةةاتي 

ال نييةةذ ضةةد وةةركات ال ةةأميي الةةذي يمكةةي الم قاضةةيي مةةي 
ت بةةةع قضةةةايا ال نييةةةذ الخاصةةةة ع ةةةل عةةةي  طريةةةق األن رنيةةةا  

 دعما للايافية

تيعيةةةةل  ليةةةةات تسةةةةريع ال نييةةةةذ  –100
2013 - 2012 الزجري ع عالن مع مصال  الخزينة العامة  

تاصةةةةةيل ال رامةةةةةات الماكةةةةةوم ع ةةةةةا لتزفةةةةةي الةةةةةبطء فةةةةةي 
 اس ييائ ا

دوسةةةةبة إجةةةةراءات ال نييةةةةذ للضةةةةع  -101
2014 - 2012 قاعدة عيانات دول قضايا ال نييذ  

اس عمال ال قنية الاديثة في إدارة قضايا ال نييذ عةي طريةق 
 ليامل مخ لف إجراءات ال نييذ  S@Jتطوير نظام 

2014 - 2012 دوسبة إجراءات ال بلي  - 102  
اس عمال ال قنية الاديثة في إدارة قضايا ال بلي  للمساهمة 

 في تسريع إجراءات ال نييذ 

43 



X   /حتديث تدبري امليزانية والتدبري املايل 

 املؤشرات والنتائج
2015 

2016 

 

2014 

 

2013 

 
 املشاريع واإلجراءات التنفيذية 2012

 الربامج

 2 1 2 1 2 1 

 2016 - 2012 دعل لم اععة تنييذ عرامج اإلصزح 
تبني إطةار تةدعير النيقةات علةى المةدى الم وسةط  - 103

 لتدعير الميزانية على أساس الن ائج CDMTفي إطار 

حتااااديث  –33
 تدبري امليزانية

 2016 - 2012 ضمان فعالية  لعقلنة تدعير الميزانية 
مواصةلة االنخةرات فةي العمةل عال ةدعير المنةدمج  – 104 

   GIDللنيقة العمومية عوزارة العدل لالاريات  

تروةةةةةيد النيقةةةةةة العموميةةةةةة علةةةةةى مسةةةةة وى 
 القطاع

2012 - 2016 

إوةةةةةراف المسةةةةةؤلليي القضةةةةةائييي المركةةةةةزييي فةةةةةي  - 105
تاديةةةةةد جةةةةةدلى النيقةةةةةة العموميةةةةةة  لإوةةةةةراف المسةةةةةؤلليي 

 القضائييي في عرامج اليناء لال ج يز

تةةةةدعير الميزانيةةةةة لتيعيةةةةةل  لعقلنةةةةةتروةةةةيد 
 2016 - 2012 عرامج لزارة العدل لالاريات

لضع عرامج لل قييل لاالف ااص لصيقات اإلدارة  - 106
 المركزية لالمديريات اليرعية

ضمان الايافية فةي إعةرام الصةيقات علةى 
 مس وى القطاع

2012 - 2016 
مةةع ماةةرلع تيعيةةل ال ةةدقيق الةةداالي للصةةيقات  - 107 

 المي اية العامة للمالية

 CMDللنيقة  المراقبة المعدلةاإلعداد للعمل ع-108 2016 - 2012

الرفةةةةةةع مةةةةةةي كيةةةةةةاءة المةةةةةةديريات اليرعيةةةةةةة 
 لتأهيل ا لتوديد مساطر العمل

2012 - 2016 
جميع المةديريات اليرعيةة لضع عرامج لل عاقد مع  -109

 في إطار الج وية الموسعة

 2016 - 2012 تادين دساعات المااكل
 المااسةةةبية ماةةرلع مراجعةةة الوثةةةائق لالسةةجزت  -110

 لإعادة هيكلة دساعات المااكل
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 ضبط عمليات ال اويل عيي دساعات المااكل

 

ماةةرلع نظةةام ال اويةةل عةةيي دسةةاعات الماةةاكل المي ةةوح  -111
 لدى صندلح اإليداع لال دعير

حتديث تدبري  –33
 امليزانية

الميوضةةةة للمةةةديريات اليرعيةةةة  االع مةةةاداتالرفةةةع مةةةي 
 قصد تسريع تنييذ عرامج اإلصزح

 

 توسيع الزتركيز المالي –112 2016 - 2012

تقويةةةةةةة  ليةةةةةةات  المراقبةةةةةةة علةةةةةةى تةةةةةةدعير الماجةةةةةةوزات 
 لأدلات االق ناع عالمااكل

 مراجعة طرح ضبط الماجوزات لأدلات االق ناع -113 2016 - 2012

المعمةةول  المااسةةباتيةتايةةيي لإعةةادة النظةةر فةةي الةةنظل 
 ع ا

2012   

2014 

تايةةةةةةيي القةةةةةةوانيي المنظمةةةةةةة للمصةةةةةةاريف القضةةةةةةائية فةةةةةةي  -114
الميةةدان المةةدني لال جةةاري لاإلداري  لكةةذا المصةةاريف القضةةائية 

 في الميدان الجنائي

إعداد مرجع مااسةبي لضةبط  ليةات ال عامةل مةع الخزينةة  -115
 العامة عالنسبة للمصاريف القضائية في الميدان الجنائي

تقويةةةةةةةةة  ليةةةةةةةةات ال خليةةةةةةةةق لالمراقبةةةةةةةةة فةةةةةةةةي الجانةةةةةةةةب 
 لمااكل المملكة المااسباتي

تقةةديل دسةةاب ال سةةيير مةةي طةةرف ماةةاكل المملكةةة إلةةى  -116
 المجلس األعلى للاساعات

 فعالية  ليات ال اصيل

إعةةةداد ال عليميةةةة الماةةة ركة عةةةيي لزارة العةةةدل لالاريةةةات  -117
 لالخزينة العامة للمملكة في مجال ال اصيل

مراجعااااااااة  -34
منظومااااااااااااة 

 التحصيل 

تيعيةةةةل جةةةةزاءات ال ةةةةأاير عةةةةي األداء لصةةةةوائر ال اصةةةةيل  -118
 لفق مس جدات مدلنة تاصيل الديون العمومية

تيعيةةةةةةل اتياقيةةةةةةة الاةةةةةةراكة عةةةةةةيي لزارة العةةةةةةدل لالاريةةةةةةات  -119
 لالخزينة العامة للمملكة في مجال ال اصيل

تيعيةةةةةةةل اسةةةةةةةة خزص ال رامةةةةةةةات ال صةةةةةةةةالاية لالجزافيةةةةةةةةة  -120
 عالمااكل المنصوص علي ا عمدلنة السير على الطرح
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XI/  التواصل والتعاون 

 2015 2014 2013 2012 املشاريع واإلجراءات التنفيذية الربامج

2016 
 املؤشرات والنتائج

1 2 1 2 1 2 

تقوية القدرة  –35
التواصلية لقطااع 

 العدل
 

ال ايةةةيي لال طةةةوير الم واصةةةل لمواقةةةع  -121
 2016 - 2012 لزارة العدل لالاريات على األن رنيا

 تاييي لإغناء الموقع الرسمي للوزارة -
تاييي لإغناء موقع عدالة لالوصول إلةى  -

 صياة 200.000
تايةةةةةيي النصةةةةةوص القانونيةةةةةة المناةةةةةورة   -

 عمواقع الوزارة

إعةةةةداد الناةةةةرات لالمطويةةةةات لناةةةةرة  -122
 2016 - 2012 .“ العدالة”اتصال الوزارة 

موضةةةةةةوع معةةةةةةد للناةةةةةةر علةةةةةةى دعةةةةةةائل  80
 المطويات

تنظيل األعواب المي ودة علةى الصةعيد  -123
 المركزي لالصعيد الج وي  

2012 - 2016 

 

تنييةةذ مخطةةط لل واصةةل علةةى صةةعيد اإلدارة 
 المركزية لالمااكل 

ماةةةةرلع ت بةةةةع  مليةةةةات القضةةةةايا عبةةةةر  -124
 2012 ادمة ال اتف

تمكةةةةيي الم قاضةةةةيي لالماةةةةاميي مةةةةي ت بةةةةع 
قضةةاياهل الرائجةةة أمةةام الماةةاكل عاالتصةةال 

 عخط هاتيي مركزي لديد

تعمةةةيل  الت االس اةةةارة عةةةي القضةةةايا  -125
 2013 - 2012 ل كون قرب الم قاضيي 

تمكةةةيي الم قاضةةةيي مةةةي ال عةةةرف علةةةى مةةة ل 
 قضاياهل عكل يسر
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تكثياااف  –36
 التعاون

 

 المساعدة الدللي ال عالن عرامج تنييذ -126
 2016 - 2012 لتاديثه القطاع هيكلة على

 :مع السيما   الدللي ال عالن عرامج لتنييذ تكثيف
 لخدمة المااكل أداء تطوير عرنامج :الدللي البن  -

 ألرل مليون13 عكلية المواطي 
 عالم رب اإلصزح ج ود دعل عرنامج:األلرلعي االتااد-
 األدداا عدالة عرنامج :األمريكية الم ادة الواليات -
 القضائية اإلدارة تادين :(عدل عرنامج) إسبانيا   -

 عالم رب
 النساء للوج تعزيز مارلع:للمرأة الم ادة األمل عرنامج -

 العدالة لخدمات لاألطيال

  القضائي ال عالن عرامج تكثيف - -127
 األطراف لم عدد الثنائي الدللي

2012 - 2016 
 لال جارية المدنية المياديي في القضائي ال عالن عرامج تنييذ

 اإلنسان دقوح مياديي لفي لالجنائية

 قطاع اني اح إطار في وراكات عقد –128
 مايطه على العدل

 
2012 - 2016 

 

 للن وض ( الاقوح كليات) الجامعات مع وراكات إعرام -
   عال كويي

 :عالقطاع العاملة الم نية اليعاليات مع وراكات إعرام-
 في الاديثة ال كنولوجيا اس عمال ميدان في السيما الماامون

 القضائية اإلدارة
 أجل مي االق صادييي الياعليي مخ لف مع وراكات عقد   -

 المنازعات لال البديلة الوسائل تاجيع
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XII/ إدارة قضائية قائمة على استعمال التكنولوجيا احلديثة 

 الربامج

 

 املشاريع واإلجراءات التنفيذية
 

2012 2013 2014 
201
5 

201
6 

 املؤشرات والنتائج
 

1 2 1 2 1 2 

تطاااااوير  -37
التطبيقاااااات 
املعلوماتيااااة 
وحوسااااااابة 

 اإلجراءات

تاةةدين السةةجل ال جةةاري لتعمةةيل  - -129
اإلدارة اإللك رلنيةةةةةةةةةة إلجراءاتةةةةةةةةةه علةةةةةةةةةى كةةةةةةةةةل 

 المااكل االع دائية  
2012 2014  

 معلوماتياماكمة اع دائية تعالج السجل ال جاري  70
تجميع معطيات لعيانات  -تسريع إجراءات السجل ال جاري  -

  السجل ال جاري في قاعدة عيانات مركزية
دوسةةةبة السةةةجزت  لاع مةةةاد الماديةةةة  -130

الوثةةائق فةةي إطةةار المكننةةة الاةةاملة إلجةةراءات 
 المااكل

2012 - 2014  

 

الةة خل  مةةي ازدلاجيةةة العمةةل اليةةدلي لالعمةةل علةةى الااسةةوب 
لنلةةةة  عاع مةةةةاد البيانةةةةات المسةةةة خرجة مةةةةي الااسةةةةوب تسةةةةريع 

 لإلجراءات
2014 - 2012 دوسبة السجل العدلي المالي -131  

ضةةةةةبط مسةةةةة  السةةةةةجل العةةةةةدلي لتسةةةةةريع لتقريةةةةةب إجراءاتةةةةةه  -
  2013 -  2012 دوسبة السجل العدلي الوطني  -132  قديم ا على الخطع

دوسةةةةةةةةةبة إدارة الايةةةةةةةةةظ لاألروةةةةةةةةةيف  -133
  2013 -  2012 لالرصيد الوثائقي

 الن وض عأرويف المااكل
 

( الضاعطة القضةائية)دوسبة المااضر  -134
DEMAT_PV   2012 - 2014  

تسةةريع اإلجةةةراءات فةةةي الميةةةدان الجنةةةائي لتةةةوفير قاعةةةدة عيانةةةات 
 دول فاهرة الجريمة

 2012 ال بادل االلك رلني لمااضر السير -135

عرنةةةامج الةةةق المقةةةالالت علةةةى الخةةةط  -136
CREOL  2012  المساهمة في تاسيي مناخ االس ثمار 

عرنةةةةةامج ال واصةةةةةل اآللةةةةةي مةةةةةع المندلعيةةةةةة  -137
 تسريع إجراءات البا في مليات العيو 2012 العامة للسجون
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تطااااوير  -37
التطبيقاااات 
املعلوماتياااة 
وحوساااااابة 
 اإلجراءات

 2012 تطوير نظام معلوماتي ااص عال ي يش القضائي -138
 دعل ال ي يش القضائي

 

مواصةةلة تطةةوير لتايةةيي دوسةةبة أعمةةال اإلدارة   –139
معالجةةةةةةةةة لت بةةةةةةةةع المراسةةةةةةةةزت لالبريةةةةةةةةةد  إدارة )المركزيةةةةةةةةة 

 ...(  ال نقزت  او راكات ال اتف لالماء لالك رعاء

2012 
 ضبط لويافية م ام  اإلدارة المركزية

 

38– 

اساااااتعمال 
املعلومياااات 
يف اإلعاااااالم 

 القانوني

لضع لتنييذ البرنامج ال نييذي لإلعزم لالخدمات  –140
القضةةةائية  ع ةةةدف تقةةةديل الخةةةدمات القضةةةائية العامةةةة علةةةى 
الخةةةط للعمةةةوم  لالخةةةدمات علةةةى الخةةةط الخاصةةةة عةةةالم ي 
 القضائية   لادمات األن رانيا للعامليي عاإلدارة القضائية

2012 - 2016  

ماةةةةاكل )إدةةةةداا عواعةةةةة جديةةةةدة لةةةةإلدارة القضةةةةائية 
ل سةةةةةةةريع  (   Mahakim.ma: الم ةةةةةةةرب 

الخةدمات القضةةائية علةةى مسة وى العةةامليي لتقريب ةةا 
 مي الم قاضيي لالم ي القضائية

 

39– 

اساااااتعمال 
 املعلومياااات
يف اخلاادمات 

 القضائية

 

توديد النظةام المعلومةاتي إلدارة القضةايا عاسة عمال  -141
لتعميمةه علةى جميةع الماةاكل مةع تطةوير  S@Jعرنامج    

 ليامل كل اإلجراءات ع دف تقديل الخدمات القضائية 
2012 - 2013  

لتع مةةةد  المعلومةةةاتيماكمةةةة مج ةةةزة عالع ةةةاد 110-
  S@Jنظام 

شالتصججاا شكر ت ل ججن بجج   شرمحججا ك ضةةمان  -

مججججج  سلجججججا شسجججججتاكا مع  جججججات شرمحجججججا ك 
لمسة قبز مةع  شالبت شر   سماك محا ك شالسجتر ا 

 ماكمة النق  
 تقديل الخدمات القضائية-

عقةةةةةةد عرلتوكةةةةةةوالت تعةةةةةةالن لوةةةةةةراكة فةةةةةةي ميةةةةةةدان  -142 
2016 - 2012 تكنولوجيا اإلدارة القضائية مع الم ي القضائية  

إوةةةراف الم ةةةي القضةةةائية فةةةي فةةةي عمليةةةة ال اةةةدين 
 الااملة لإلدارة القضائية المكننةل اقيق 

ماةةةةةةرلع المك ةةةةةةب االف راضةةةةةةي للماةةةةةةامي لت بةةةةةةع  -143
2013 - 2012 المليات عبر الخط  

تمكةةيي الماةةاميي مةةي إيةةداع المةةذكرات لالمقةةاالت 
عبةةر الخةةط لكةةذا ت بةةع اإلجةةراءات القضةةائية عجميةةع 

 المااكل انطزقا مي مكاتب ل
 

50 



تطوير البنية التحتية  - 40
التكنولوجياااااة لاااااإلدارة 

 القضائية

تنييةةةةذ ماةةةةرلع تاةةةةدين  –144
الماةةةةةةةةةةةةةةةاكل اإلداريةةةةةةةةةةةةةةةة لتعمةةةةةةةةةةةةةةةيل 

 المعلوميات علي ا

2012 - 2013  

 

 :تادين 
 مااكل إدارية – 7

 ماكم ا اس  ناف إداري يي – 2

دعةةةةل الاظيةةةةرة المعلوماتيةةةةة  -145
عاق نةةةاء دواسةةةيب جديةةةدة لطاععةةةات 

 للوازم الع اد ال قني لالمعلوماتي

2012 - 2013  
 1000 بدعةةل البنيةةةة المعلوماتيةةة للماةةةاكل 

 طاععة سنويا 800 لداسوب 

م اععة مااريع إعةادة تأهيةل  -146
الاةةةبكات الك رعائيةةةة ل المعلوماتيةةةة 
ل مراكةةةةةةةةةةةةةز الايةةةةةةةةةةةةةظ لالقاعةةةةةةةةةةةةةات 

 المعلوماتية 

2012 - 2013  
ماكمةةةةةة م ةةةةةوفرة علةةةةةى البنيةةةةةة ال ا يةةةةةة  110

 الااملة  للمكننةالززمة 

تعمةةةةةةةيل تج يةةةةةةةزات ادمةةةةةةةة  -147
Visio conférence   علةةى

 العامة عالمااكل االع دائية  النياعات

2012 - 2013  
 تقوية  ليات تواصل اإلدارة القضائية

 

تعمةةةةةةةةيل وةةةةةةةةبكة ال واتةةةةةةةةف  -148
 IPالذكية 

2012 - 2013  

تروةةةةةيد اسةةةةة  زف اةةةةةدمات ال ةةةةةاتف  لدعةةةةةل 
  ليات تواصل اإلدارة القضائية
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أماان وجااودة  - 41
اخلااااااااااااادمات 

 املعلوماتية

لضةةةةةةع النظةةةةةةام  الخةةةةةةاص ع ةةةةةةةدعير   -149
ال وقيع االلك رلني لإعةداد اإلدارة القضةائية 
الع مةةةةةةةةةاد ال وقيةةةةةةةةةع اإللك رلنةةةةةةةةةي لتبةةةةةةةةةادل 

 المعطيات القانونية إلك رلنيا

2012 - 2013  

توقيةةةةع إلك رلنةةةةي  مةةةةي علةةةةى  200تةةةةوفير  -
 صعيد القطاع 

تدقيق لمراقبة ال وقيعات الصادرة لالةواردة  -
مةةةي لعلةةةى مصةةةال  اإلدارة المركزيةةةة لماةةةاكل 

 المملكة
 

لضع اآلليات الضرلرية ل ةوفير أمةي  –150
تكنولوجيةةا المعلومةةةات لاالتصةةةاالت لديةةةظ 

 المعلوماتيجودة األداء البيانات ل 

2012 - 2013  

اع مةةةةةاد مخطةةةةةط لضةةةةةمان أمةةةةةي المعلومةةةةةةات 
لصةةةةد  الضةةةةرلرييةلتخزين ةةةةا لاق نةةةةاء اآلليةةةةات 

لرصةةةةةد ال جمةةةةةات لاالا راقةةةةةات لمكافاةةةةةة 
الييرلسةةةةةةةات لضةةةةةةةمان اسةةةةةةة مرار الخةةةةةةةدمات 

 المعلوماتية

دعاااااااااااام   - 42
اسااااااااااااتعمال 

 املعلوميات 

تعةةةةةةديل القةةةةةةوانيي المسةةةةةةطرية عمةةةةةةةا  -151
2013 - 2012 ي وافق لاس عمال المعلوميات   

الاةةةةةةاملة  للمكننةةةةةةةإيجةةةةةةاد اإلطةةةةةةار القةةةةةةانوني 
لإلجراءات أمةام كةل  الماةاكل ل سةريع البةا 

 في القضايا لضمان الايافية

تنييةةةذ البرنةةةامج ال نييةةةذي لل كةةةويي  -152
فةةةةةي المعلوميةةةةةات لمسةةةةةاعدة المسةةةةة عمليي  
لتةةةةةةوفير لتج يةةةةةةز قاعةةةةةةات ال كةةةةةةويي علةةةةةةى 

 المعلوميات  عمخ لف المااكل

2012 - 2016  

انخةةةةةةةرات المةةةةةةةوارد الباةةةةةةةرية لقطةةةةةةةاع العةةةةةةةدل 
فةةي االسةة عمال  المكثةةف (  مسةة ييد5000)

للمعلوميةةةات  علةةةى الصةةةعيد المركةةةزي لعلةةةى 
 الصعيد الج وي 

 

تكثيةةةةةف الةةةةةدعل ال قنةةةةةي ل اةةةةةدين  -153
اإلدارة القضةةةةةةائية عواسةةةةةةطة عةةةةةةرامج ال عةةةةةةالن 

 الدللي
2012 - 2016  

البنةةةةةة  الةةةةةةدللي  )تنييةةةةةةذ عةةةةةةرامج ال اةةةةةةدين 
 (  االتااد األلرلعي  عرنامج عدل
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XIII/  مشاريع تأهيل البنية التحتية والتجهيز 

 الربامج
املشاريع واإلجراءات 

 التنفيذية

2012 2013 
201

4 2015 

2016 
 املؤشرات والنتائج

1 2 1 2 1 2 

بناء حماكم  - 43
 جديدة

 
 
 

 

 2016 - 2012 قصور للعدالة 4عناء  -154
الرعةةةات  لجةةةدة  : عنةةةاء المركبةةةات القضةةةائية عكةةةل مةةةي مةةةدن 

 فاس  مراكش

 2016 - 2012 ماكمة اع دائية 19عناء  -155

 

تمةةةارة  تةةةالريرت  :  عنةةةاء الماةةةاكل االع دائيةةةة عكةةةل مةةةي مةةةدن
  الصةةةةةويرة  عةةةةةي أدمةةةةةد  عنجريةةةةةر  إيمن انونةةةةةا  تن يةةةةةرتةةةةةازة  
  طاطةةةةةا  سةةةةةيدي إفنةةةةةي  طنجةةةةةة  العةةةةةرائش  القصةةةةةر انييةةةةةرة
 السمارة  الرويدية  تطوان  اليوسيية  لرزازاتالكبير  

 2016 - 2012 أقسام لقضاء األسرة 12عناء  - 156

عروةةةيد  الرعةةةات  : عنةةاء أقسةةةام لقضةةاء األسةةةرة عكةةل مةةةي مةةدن
  لرزازات  عنصةةةةال سةةةةيدي عنةةةةور   سةةةةيي  سةةةةطات  اليقيةةةةه 

   لزان  لاد زماليوسيية  عنسليمان  العرائش

مراكةةةةةةةةةةز للقضةةةةةةةةةةاة  16عنةةةةةةةةةةاء  - 157
 المقيميي 

2012 - 2014 

 

ألريةةر  يبةةا   يةةاقلعةةة مكونةةة  أكةةدز  : عنةةاء مراكةةز عكةةل مةةي
  جةةرادة  تاركيسةةاتيسةةة   دمناتةةة  عةةاب عةةرد  طرفايةةة  جزللةةة

فةةةرج  ألالد  لالد  دةةةد كلميمةةةةدةةةد كةةةورت  سةةةيدي ردةةةال   
   وياالةعرديل  
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توسعة  بنايات  - 44
 احملاكم

 

 2014 - 2012 مااكل اس  ناف 4توسعة  - 158
   سةةيي  طنجةةةالجديةةدة  : توسةةعة ماةةاكل االسةة  ناف عكةةل مةةي

 الدار البيضاء

 2014 - 2012 مااكل اع دائية  8توسعة  -159
القصةةةةر الكبيةةةةر  : توسةةةةعة الماةةةةاكل االع دائيةةةةة عكةةةةل مةةةةي مةةةةدن

 الخميسات  لجدة  لاد زم  قلعة السراغنة  أكادير  الداالة

مراكةةةةةةةز للقضةةةةةةةاة  5توسةةةةةةةعة  -160
 2014 - 2012 المقيميي

  سةيدي يايةى غرعةالة  الريصةاني  أرفةود: توسعة مراكةز كةل مةي
   تمنارال رب  

 2014 - 2012 توسعة ماكمة النق  -161

 
 تأهيل عناية ماكمة النق  لتوسع  ا 

تهيئة وإصاالح  - 45
 بنايات احملاكم

 2014 - 2012 ماكمة 11ت ي ة إصزح  -162

 

 عمراكش: ماكمة اس  ناف – 1
 مراكش  الرماني  سيدي عنور: مااكل اع دائية 3
 الرعات: ماكمة إدارية – 1
 الرعات: ماكمة تجارية – 1
  الروةةيدية  تطةةوان  زاكةةورةمةةراكش  : أقسةةام لقضةةاء األسةةرة 5

 السمارة

بنااااء مركاااب  - 46
عصااااري للمعهااااد 

 العايل للقضاء

 

ماةةةةةرلع المركةةةةةب العصةةةةةري  -163
الخةةةةةةاص عالمع ةةةةةةد العةةةةةةالي للقضةةةةةةاء 

 5الةةةةذي يةةةة ل إناةةةةا   علةةةةى مسةةةةادة 
مليةون  260هك ارات عكلية ت جالز 

 درهل
 

2012 - 2016 

 

تمكةةةةةيي المع ةةةةةد العةةةةةالي للقضةةةةةاء مةةةةةي تقةةةةةديل تكةةةةةويي دةةةةةدين 
لمخ لةةف العةةامليي فةةي الميةةدان القضةةائي  ضةةمي فضةةاء عصةةري 

 مزئل 
 



تأهياااال  مرافااااق  - 47 
 اإلدارة القضائية

 

 2016 - 2012 عناء مقرات مس قلة للمديريات اليرعية دعما لزمركزية  - 164

 
 لرزازات

 سطاتمراكش  الرعات   ت ي ة لإصزح مقرات المديريات اليرعية  - 165

 2014 - 2012 (مركز الايظ)توسعة مس ودع سز   - 166

 

الرفةةةةع مةةةةي قةةةةدرات إدارة األروةةةةيف علةةةةى 
 الصعيد الوطني

عناء مركز للسةجل العةدلي دعمةا لعمليةة تاةدين السةجل  - 167
 العدلي

 عناء المقر ععيي السبع عالدار البيضاء 2016 - 2012
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 مجلس للسلطة القضائية قيام •
 توفير نظام أساسي جديد للقضاة •
 تحسين الوضعية المادية للقضاة •
 استكمال تحسين وضعية الموظفين •

 

 
قااااااانونين تنظيمااااااين ماااااا  ن و اااااا ما  2 •

 التطبيقية
ن ااااااون قانونيااااااة ب ااااااان ضاااااامانا   3 •

 القانون الوطني ومالءمةالمحاكمة العادلة 
 ن ون قانونية ب أن حماية الطفولة 6 •
ن ااون قانونيااة ب ااأن تحسااين منااا   10 •

 االستثمار
 ن ا قانونيا ب ان الم ن القضائية 12 •

 
 محكمة 150تفتيش  •
 آليا  فعالة للتخليق •
 

 

 
محكماااااة متطاااااورة فاااااي بنياااااة  110 •

 وخدما   االستقبال والتوا ل 
 المساعدة القانونية متوفرة  •

آجال معقولة للب  في القضايا وتنفيذ  •

 األحكام

 



 

 قاض جديد 1500توظيف  •
 موظف جديد 2000توظيف  •
 مساعدة اجتماعية 200توظيف  •
 العمل بمرجعية الوظائف والكفاءا  •

 

مستفيد من التكوين ما بين قضااة  20000 •

وماااوظفين علاااي ال اااعيد المركااا   وال اااعيد 

 الج و 
إحااادال المركااار الع ااار  للمع اااد العاااالي  •

 للقضاء
 إحدال مع د لتكوين المحامين •

 

 إعادة تنظيم كتابة الضبط  •
كتابااة الضاابط موحاادة بااين الرئاسااة والنيابااة  •

 العامة في الميدان ال جر 
أقسام قضاء األسرة موحدة من حيل التنظيم  •

 ال يكلي
 مؤسسة قاضي التنفيذ قائمة •
 مفعلالتكافل العائلي  ندوق  •
 تدبير حديل للمي انية •
ماااا  مختلااااف الفعاليااااا    مفعلااااة ااااراكا   •

 الم نية والحقوقية
 

 

اإلدار   الالتمركااااااا توساااااااي  مجااااااااال   •
 والمالي

وهيكلاااة جديااادة  ج وياااة منااادوبيا خلاااق  •
 للمديريا  الفرعية

 

قياااااام المؤسساااااة المحمدياااااة ل عماااااال  •
 االجتماعية، خدما  اجتماعية متطورة 



 

ومفعال  S@J المعلومااتيمحكمة مثبا  في اا النظاام  110 •

قسم من أقسام قضاء القرر ، أحكام  111بكل إمكانياته ، و
 %100مطبوعة بنسبة 

محاااكم تجاريااة  تعااالل السااجل  8محكمااة ابتدائيااة و  62 •
 التجار  معلوماتيا

 محوسرسجل عدلي  •
 حوسبة محاضر الضابطة القضائية •
بوابااة إلكترونيااة خا ااة بخاادما  اإلدارة القضااائية علااي  •

 مستوى كل المحاكم
 المعلوميا إدارة مرك ية  معتمدة علي  •
  األنتراني قضائية معتمدة علي  ادارة •
طابعاااة لااادعم البنياااة  4000 وحاساااور  5000تو يااا    •

 المعلوماتية للمحاكم
 

 

 قصور للعدالة 4بناء  •
 محكمة ابتدائية 19بناء  •
 أقسام لقضاء األسرة 12بناء  •
 مراكز للقضاة المقيمين 16بناء  •
 مقر مستقل لمديرية فرعية  1بناء  •
 مركز للسجل العدلي  1بناء  •
 محاكم استئناف 4توسعة  •
 محاكم ابتدائية 8توسعة  •
 مراكز للقضاة المقيمين  5توسعة  •
 توسعة محكمة النقض •
 توسعة مركز الحفظ المركزي •
 محكمة 11تهيئة وإصالح  •
 مديريات فرعية 3تهيئة مقرات  •

 

 تزويد كل المحاكم بالمكيفات  •
 تثبيت نظام الولوج المراقب إلكترونيا لمقر الوزارة والمحاكم •
 في المحاكم( كاميرات المراقبة)أنظمة األمان  •
 سيارة لقضاء القرب، واقتناء الدراجات النارية ألعوان التنفيذ الزجري 70و . من سيارات المصلحة 72توفير   •


