
انًًهكخ انًغشثُخ

وصاسح انؼذل وانذشَبد

رشخُض والغ انؼذانخ انجُبئُخ ثبنًغشة

وسلخ رمذًَُخ 
ًُبسجخ انذىاس انىطٍُ ث

دىل إطالح يُظىيخ انؼذانخ
-يذَشَخ انشؤوٌ انجُبئُخ وانؼفى  -



بغضضضلنظرظضض لوضضنلاضضعنطنلنظ ضضم لنظدضضةلدرضضهلنظممنظضضهلب ادرضضة لباضضةل  رضضةلنظممنظضضهل
نظجرةئ ه لنظدةلكةرتلعسدكعنلاع ععلحلقةتلأخ ىلاضنلنظحضعن لنظضعطرةلحضعاللإ ض  ل

القضةةاة   لالليم ةةح لل ةةد ر اادارا القضةةاة    لل ى ةة   كالنجاعةة )ارظعاضضهلنظممنظضضهل
 لسضضضرق لولضضضملبمضضضضلاكضضضةانلنظخلضضضاللنظدضضضةلد ضضضدكةلاررضضضةلنظممنظضضضهل....(المةةةلارد اليةةةةر  

: نظجرةئ هلب كاللخةصلعالس اةلولملاسدعى

    التضخم واالكتظاظ؛: أوال

   البطء وتدنً الجودة؛: ثانٌــا

  ارتفاع نسبة االعتقال االحتٌاطً؛: ثالثـــا

  نقص األمن القضائً؛: رابعـا

 إشكاالت التبلٌغ والتنفٌذ؛: خامسا

 طبع األحكام: سادسا.

2



: واالكزظبظ انزضخى : أوال

 عنه ٌترتب ما وهو واالكتظاظ، التضخم وطأة تحت المغربٌة المحاكم ترزح

 - الجودة معاٌٌر احترام عدم - الفعالٌة نقص - البطء : كـ العدالة أعطاب من الكثٌر

 الوقت تخصٌص عدم - المهمة النزاعات فً التعمق غٌاب - القضاٌا فً البت تأخر

... القضائٌة األحكام جودة تدنً - القضاٌا وتحقٌق لبحث الكافً

  : خالل من مستوٌات عدة على واالكتظاظ التضخم ظاهرة وتتجسد

؛والعقابٌة التجرٌمٌة النصوص تضخم•

القضاٌا؛ عدد فً التضخم•

الجلسات؛ عدد فً التضخم•

المعتقلٌن؛ نسبة ارتفاع•
.األحكام فً الطعون عدد ارتفاع•
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 :وانؼمبثُخ انزجشًَُخرضخى انُظىص . 1

بشكل كبٌر ٌكاد ٌفقد معه القانون والعقابٌة  التجرٌمٌةاإلفراط فً وضع النصوص  •

الجنااا ً ياٌتااه، ماان خااالل تقرٌاار العقاااب علااى ا خااالل بالتزامااات  ااد ال ت اال  لااى 

مستوى التجرٌم باعتبارها اختالالت اجتماعٌة وسوسٌو ا ت ادٌة ولٌسات انحراااات 

سلوكٌة؛

 لاى درجاة تضامٌن حتاى ال ٌكاد ٌخلو أي نص قانونً جدٌد من جرائم وعقوباات  •

.وعقابٌة تجرٌمٌةالقوانٌن ا جرا ٌة التً تنظم سٌر المحاكمات ن و اً 
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:انضجشَخ رضخى انمضبَب  .2

ٌالحظ تضخم لعدد القضاٌا الزجرٌة سواء على مستوى القضاٌا المعروضة على  ضاء 

:الحكم أو التحقٌق أو على النٌابة العامة

:ػهً يسزىي انمضبَب انًؼشوضخ ػهً انًذبكى . أ

 بٌن ما المتراوحة المدة عن المدنٌة للقضاٌا بالنسبة مقارنة الزجرٌة القضاٌا نسبة معدل بلغ•

زجري؛ %55 :مجموعه ما 2011  لى 2002

 سنة %68 من مثال) 2011 سنة  لى 2002 سنة من تدرٌجً بشكل النسبة هذه تراجع•

.(2011 سنة %39  الى 2007و 2006 سنتً %57   لى 2002

اآلتً الجدول ٌوضحه ما حسب وذلك :
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يمبسَخ انمضبَب انضجشَخ ثبنمضبَب انًذَُخ
خالل انؼشش سُىاد األخُشح

انمضبَب انضجشَخانمضبَب انًذَُخانسُىاد
انًجًىع انؼبو نهمضبَب انًذَُخ 

وانضجشَخ
َسجخ انضجشٌ يٍ يجًىع انمضبَب

20027749951657238243223368%

200310793791713509279288861%

200411287231563586269230958%

200512243451494479271882455%

200612435711621858286542957%

200710120961327650233974657%

200811355841316561245214554%

200911245351381060250559555%

201014156871217787263347446%

20111561941992469255441039%

%11700856142861972598705355انًجًىع
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:األخُشحسُىاد  10انًؼذل انسُىٌ نهمضبَب انضجشَخ  انًهًخ انًسجهخ خالل 

سنوٌاً؛  ضٌة 1.428.619 : سنوٌا المسجلة الزجرٌة القضاٌا مجموع معدل•

؛(القضاٌا مجموع من %27)  ضٌة 382.324 : األهم القضاٌا معدل•

.(القضاٌا مجموع من %73)  ضٌة 1.046.295 :أهمٌة األقل القضاٌا معدل•
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إدظبء انمضبَب انضجشَخ خالل سُىاد
  (2002 - 2011)

انًجًىع2002200320042005200620072008200920102011َىع انمضبَب
انًؼذل 

انسُىٌ

انُسجخ 

انًئىَخ

%9288796603699131242311031666714485228842098023579470883086883086انجشائى ضذ األشخبص

%67413666945399384088689116825159186577666713776047669486669495انجشائى ضذ األيىال

%34583278952626242341269512850928903299163132231007307689307692األسشح واألخالق انؼبيخ

%24113223181953119829214803648029467274243139635290267328267332جشائى انًخذساد

%11225161631356218616183411614115327165921882117891162679162681األيٍ وانُظبو انؼبو

انزضوَش وانزضَُف 

واالسزؼًبل
51904342435374638180556258795339552453495718157181%

جشائى يُظًخ ثًمزضً 

َظىص خبطخ
8826410244982378944609983710171811013411031011824612395910317551031767%

%13958198821390915167157774106937430161601784215573206767206771لضبَب انؼُف ضذ انًشأح

لضبَب انؼُف ضذ 

األطفبل
52997557565066696298943387487340681873977120971211%

%13487122891620117065170542041717557165351784017618166063166061لضبَب األدذاس

%356419376192305752429929385995394724397859371591395181409601382324338232427يجًىع أهى انمضبَب

%13008191337317125783410645501235863932926918702100946982260658286810462954104629573لضبَب صجشَخ أخشي

%165723817135091563586149447916218581327650131656113810601217787992469142861971428619100انًجًىع انؼبو
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: (2011-2002) األخٌرة سنوات 10 خالل ومعدلها األهم القضاٌا تصنٌف•

؛(المهمة القضاٌا من %23) 88.308 : األشخاص ضد للجرائم السنوي المعدل

؛(المهمة القضاٌا من %17) 66.949 : األموال ضد للجرائم السنوي المعدل

القضاٌا من %8) 30.769 : العامة واألخالق األسرة ضد للجرائم السنوي المعدل 

  ؛(المهمة
؛(المهمة القضاٌا من %7) 26.733 : المخدرات لجرائم السنوي المعدل

من %7) 103.176 : خاصة نصوص بمقتضى المنظمة للجرائم السنوي المعدل 

؛(المهمة القضاٌا
؛(المهمة القضاٌا من %4.30) 16.606 : األحــداث لقضاٌا الســنوي المعـدل

القضاٌا من %4) 16268 : العام والنظام األمن ضد للجرائم السنوي المعدل 

؛(المهمة
؛(المهمة القضاٌا من %1.83) 7121 : المرأة ضد العنف لقضاٌا السنوي المعدل

؛(المهمة القضاٌا من %1.50) 5718 : والتزٌٌف التزوٌر لجرائم السنوي المعدل
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مالحظات:
قضااٌة بمعاادل ساانوي  14.286.197بلااغ عاادد القضاااٌا الزجرٌااة خااالل العشاارٌة األخٌاارة مااا مجموعاا  •

قضٌة؛ 1.400.000ٌقارب 

مهمة؛قضٌة  409608من بٌنها  992476لم تسجل سوى  2011سنة •

المهمة؛استقرار فً القضاٌا •
؛%45انخفاض القضاٌا األقل أهمٌة بحوالً •
:التطبٌق ٌرجع االنخفاض إلى دخول مدونة السٌر حٌز •

؛2010سنة  قضٌة160.000انخفاض حوالً : ( أشهر 3) 2010أكتوبر  1: السٌر دخول مدونة -

؛220.000انخفاض آخر تجاوز :  2011سنة -

.قضٌة 380.000مجموع االنخفاض تجاوز -

قضٌة بعاد دخاول مدوناة الساٌر حٌاز التنفٌاذ نتٌجاة  400.000انخفض عدد القضاٌا المسجلة بحوالً -
بواساطة األعاوان محارري المحاضار لٌاتقلص عادد  ATFالجزافٌاة  التصاالحٌةمساطرة الرراماة  لتفعٌال

.القضاٌا الزجرٌة المسجلة إلى حدود ملٌون قضٌة

 

انزغُُشيجًىع انمضبَبػذد انمضبَب األلم أهًُخػذد انمضبَب انًهًخانسُخ

200937159110094691381060-

20103951818226061217787163273 -

2011409608582868992476225318 -

- 388591انًجًىع
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هذا ٌداع  لى التفكٌر اً تخلٌص العدالة الجنا ٌة من  سط آخر من القضاٌا يٌار 

:الخطٌرة عن طرٌق   رار 

يرامات  دارٌة؛1.

؛...(الوساطة، ال لح )بدا ل للتقاضً وللدعوى العمومٌة خارج النظام القضا ً 2.

معالجااة الظااواهر ا جرامٌااة بالتنسااٌق بااٌن السٌاسااة الجنا ٌااة والسٌاسااات العمومٌااة 3.

:االجتماعٌة واال ت ادٌة والثقااٌة

تبادو محدودٌاة المعالجاة الزجرٌاة للظااهرة التاً لام : ظاهرة زراعة القناب الهنادي     

تاانجح اااً محا اارة الظاااهرة رياام ال اارامة المتبعااة اااً معالجااة  ضاااٌا المخاادرات 
(.عدم االستفادة من العفو اً المناسبات العادٌة–شدة العقوبات –االعتقال )

 64833ماان  16923: معتقلااة ماان أجاال المخاادرات  السااجنٌةماان الساااكنة  % 25−

؛2011سجٌنا اً نهاٌة 

شخ اً؛ 34188: من أجل المخدرات  2011المو واون سنة −

حااوالً ) 11787: ( 2011 لااى  2008)ساانوات المبحااوع عاانهم خااالل ا ربااع −

؛(كل سنة 3000

 37000مما ٌقدر معه عدد المشتبه ااً تاورطهم ااً  ضااٌا المخادرات ااً حادود −

.شخص سنوٌاً 
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:ػهً يسزىي انمضبَب انًؼشوضخ ػهً لضبء انزذمُك. ة

12

انًجًىع انًطبنجخ ثئجشاء رذمُك شكبَخ يجبششح انًذبكى

8810 8509 301 االثزذائُخ

11172 10905 267 االسزئُبف

19982 19414 568 انًجًىع



:انؼبيخ انُُبثخ يسزىي ػهً انًسجهخ وانًذبضش انشكبَبد .ج

ومحضر؛ شكاٌة 2000 حوالً : قاضً لكل اإلجراءات معدل•

.3000 حوالً : والمحاضر للشكاٌات الٌومً المعدل•

2011 2008 2007 َىع انًهف

301560 304205 332565 انشكبَبد

748332 1077204 1183419 انًذبضش

1049892 1381409 1515984 انًجًىع

2007 و2008 و2011  ٍُ ًذبضش ث بد وان شكبَ ذد ان طىس ػ ر

332565

1183419

304205

1077204

301560

748332

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

الشكايات المحاضر

2007 2008 2011
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( 2012إح ةءل) :رضخى ػذد انجهسبد انضجشَخ  .3
 
 عمى الصع د اللطني:

.جمس  61204: عدد الجمسات الزجر   سنل ا 
جلسه؛1194:نظامماللنألسبعوةلظلجلسةت•
جلسه؛238: نظامماللنظ عاةلظلجلسةت•
مااان القضااااة العااااملٌن  %40) ااااي أي  1200توظااال الجلساااات الزجرٌاااة حاااوالً •

عضو للنٌابة العامة، وهو ما ٌرااع عادد القضااة  550، با ضااة  لى حوالً (بالمحاكم

. اي للحكم والنٌابة العامة 1750العاملٌن بالقضاء الزجري  لى حوالً 

   عمى صع د الدلاةر القضاة:
.جمس  2914: المعد  اللطني لك  داةرا قضاة   اسلةناف   

: داةرا قضاة   أعمى من المعد  اللطني  11
؛نظمن نظب  ةء: جلسهلل6240 -
؛عأكةم  نظ بةطل: جلسهلل5000 -
عجمة؛ل -ا البرةل-آسفة-اكرةس-ا نكش-نظقر ط ة-طرجه- ةس: جلسهللل3484-

: دلاةر قضاة   أق  من المعد  اللطني 10 
(.نظحس اه) جلسهلل1000جلسهلأمرةهةلبأقاللانلل2000أقاللانل-
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:اسرفبع َسجخ االػزمبل االدزُبطٍ. 4
   

ل مكسلنظعنقعل ةنلنالحد ةطةلنالودقةاللظدمب  لنالسدثرةئةلنظطةبعل غه  
لدؤكمهلاةلحسبلنظق ةئ هلنظااة سهلاسدعىلولملظهلنظاف طلنظلجعء

لحعاللدسةؤاللانلأكث ل ط  لنظذيلنألا لنظادع  ة لنإلح ةئ هلنظامط ةت
    .ارهلبةظحملنظكف لهلعنظحلعاللنظع علهذنلأسبةب



16
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2418 2041

404975

84693
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الحراسةحاالتعدد
2011النظرٌة

المقدمٌنا شخاصعدد
للمحاكم

الذٌنا شخاصعدد
احتٌاطٌااعتقلوا

بقواالذٌنا شخاصعدد
مقابلسراححالةاً

مالٌةكفالة

بقواالذٌنا شخاصعدد
مقابلسراححالةاً

شخ ٌةكفالة

منالمستفٌدٌنعدد
ال لحمسطرة

منالمستفٌدٌنعدد
القضا ٌةالمرا بة

نًمشساد انمضبئُخ انًزخزح فٍ دك األشخبص انًمذيٍُ نهُُبثبد انؼبيخ ولضبح انزذمُك ا

2011-2007-2006خالل سُىاد 

2006 2007 2011

الدرك الملكً

الشرطة

مجموع حاالت 

الحراسة النظرٌة

:   2011لسنة 

155996



يذكًخ انُمض يذبكى االسزئُبف انًذبكى االثزذائُخ

انطؼٍ ثبنُمض داخم أجم  
انطؼٍ ثبنُمض

غشف 
انجُبَبد 
اسزئُبفُب

غشف 
انجُبَبد 

اثزذائًُب
انزذمُك غشف انجُخ 

االسزئُبفُخ

داخم أجم 
انطؼٍ 

ثبالسزئُبف
انزذمُك انجُذُخانغشفخ 

إ ر إ ر إ ر إ ر إ ر إ ر إ ر إ ر إ ر

24 1663 24 1346 99 4951 121 4879 95 3142 288 6349 36 801 50 612 126 2864

1687 1370 5050 5000 3237 6637 837 662 2990

1687
(6%(

21294
(78%)

4489
(16%)

27470
( يٍ يجًىع انسجُبء فٍ َهبَخ انسُخ  42.37%)

انًجًىع 

 رىصَغ انًؼزمهٍُ االدزُبطٍُُ دست انًذبكى ثزبسَخ 31 ـ 12 ـ 2011
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وافدون خالل السنة( قار عند متم شهر 12 وال تطور عدد االحتياطيين )العدد ال

27528 27787 30264 29369 28980 25897 24920 26636
31655

27985
22056

8548780175
76636

84693 78267
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66280
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0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

معدل 200220032004200520062007200820092010201110

سنوات

عدد االحتياطيين القار عند متم شهر 12 عدد االحتياطيون الوافدون خالل السنة *

ال ٌشمل الوافدٌن لتنفٌذ العقوبة أو لقضاء اإلكراه البدنً :*



                                
(ثبنشهىس)رطىس يؼذل يذح االػزمبل 

عدد السجناء الوافدٌن خالل السنة/  x 12عدد المعتقلٌن فً تارٌخ قار = معدل مدة االعتقال 
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رطىس َسجخ االدزُبطٍُُ انًفشج ػُهى يٍ يجًىع انىافذٍَ االدزُبطٍُُ

...قرارات اإلفراج تشمل البراءة؛ عدم المتابعة؛ السراح المؤقت؛ سقوط الدعوى العمومٌة؛ الررامة؛ اإلعفاء من المسؤولٌة؛ وقف التنفٌذ•

%21: المعدل 
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(2011)لشاساد اإلفشاج ألسجبة غُش َهبَخ انؼمىثخ 

النسبة العدد سبب اإلفراج

من مجموع المعتقلٌن احتٌاطٌا خالل السنة 3.3%

6.3%             ‘‘                 ‘‘

10.15%         ‘‘                 ‘‘

2.0%             ‘‘                 ‘‘

2804

5347

8599

1695

البراءة•

السراح المؤقت•

الحكم موقوف التنفٌذ•

عدم المتابعة؛ السراح )أسباب أخرى •

المؤقت؛ سقوط الدعوى العمومٌة؛ اإلعفاء من 

(المسؤولٌة؛ الحكم بررامة فقط

من مجموع المعتقلٌن احتٌاطٌا خالل السنة 21% 18445 مجموع قرارات اإلفراج

(أشهش 6ألم يٍ )انًذكىو ػهُهى ثؼمىثبد لظُشح انًذح 

من المعتقلٌن احتٌاطٌا خالل السنة %20أي  17362:  2011سنة 

(معتقال 84693)من المعتقلٌن احتٌاطٌا خالل السنة  %42=  35807 =العقوبات القصٌرة +قرارات اإلفراج
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اآللٌات القانونٌة المتٌحة لإلفراج
2000عدد المعتقلٌن المستفٌدٌن من اإلفراج المقٌد بشروط منذ سنة 

من القانون الجنائً 53عدد المعتقلٌن المفرج عنهم تطبٌقا لمقتضٌات الفصل 
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  ( :2011سُخ )األدكبو اسرفبع ػذد انطؼىٌ فٍ  .5

انُسجخ انؼذد َىع انطؼٍ

- 157127 االسزئُبف

- 14194 انُمض

من القضاٌا  18%

المحكومة
171321 انًجًىع
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: انجىدح ورذٍَ انجطء : ثبَُب

لعبةسدثرةءلبةظاحةكه لنظالفةتلأواة لونلعنقم هلحم ثهلم نسهلأيلددع  لال
ل.نالبدمنئ هلنظاحةكهل ةلعالس اةل(بطةءلغ  ) طب م ةًللس  نًللدم  لنظدةلنظامدقل نلق ة ة
لح ثلب ررةلكب  ةل عن قلد رملنألقاللولملأعل مم لظا   يطةا   لعرف نظق ة ةلبةقةل إن
لأخ ىلق ة ةل ةلنظبتل سدغ قلح نل ةلأسةب علب مهلمنخاللنظق ة ةلبمضلدحكه
لنظالفةتلبمضلأنلدب نلنظدةلبةظرةظع  نالبدمنئ هلنظاحكاهلع م ه) : سرعنت ومة

لدمقملأررةل غهل.2000 عسرعنتل1999ع 1998 ظسرعنتلدمعملبرة نظ نئجهلنظزج  ه
لنظام جهلنظالفةتلامماللع بلغلنظمةميلنظجرحةلق ة ةل ةلظلرظ لأسبعو هلجلسةتلأ بع
.(الفةًلل300ع 250 ب نلاةلجلسهلبكال
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ل2006 سردةلخ اللنظالفةتلانلو رةتلولملنظام   هلأرجزدرةلم نسهلانلع بمع

لعنحملظاسدعىلبةظرسبه) سره أجاللمنخاللنظحكهل  رةل  م لنظق ة ةلأغلبلأنل2007ع

ل2006 سرهلالفةًلل470.000 حعنظةلنظم نسهل التلعقمل.(نظدقة ةلم جةتلان

:  لة اةلاررةلعدب نل.2007 سرهلالفةًلل620.000 عحعنظة
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يؼذل انسُزٍُ 2007انُسجخ سُخ  2006انُسجخ سُخ  يذح انجذ

68.19% 70.91%

53%

65.58%

48% شهش فألم

9.61% 9.21% ثٍُ شهش وشهشٍَ

8.30% 8.37%
 3وثٍُ شهشٍَ 

أشهش

24.92% 21.95%
9.76%

27.9%
14.01%

 6وأشهش  3ثٍُ 
أشهش

12.19% 13.89% أشهش وسُخ 6ثٍُ 

3.87% 2.83%

1.62%

4.92

2.92%
ثٍُ سُخ وسُخ 

وَظف

1.21% 2%
ثٍُ سُخ وَظف 

وسُزٍُ

0.88% 0.61% 0.61% 1.16% 1.16% أكثش يٍ سُزٍُ
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انمضبئٍ األيٍ َمض : ثبنثب

 وداخل المحاكم، حسب :القضاٌا من النوع لنفس بالنسبة القضا ً االجتهاد تباٌن •

 وأحٌانا القضاٌا هذه اً تبت التً الهٌ ات أو الغرل اختالل حسب واحدة محكمة

.متطابقة لقضاٌا بالنسبة واحدة يراة داخل

 على التأثٌر  لى بالتبعٌة وٌؤدي المعامالت استقرار على سلبا ٌؤثر الذي الوضع •

 والتً القضا ً النظام اً المفترضة الثقة وٌفقدهم والمتقاضً للمواطن القضا ً ا من

.وممتلكاته وم الحه حقو ه على با من المتقاضً  شعار شأنها من

االجتهاد تدرٌس صعٌد على جبارا   مجهودا   ٌتطلب أصبح الوضع فان لذا 
 .يو االىلمام يضرلرا القضاة   الجيات لل س س ،ونشره وتعمٌم  القضائً

 المرصلدا لاليلالفات للصدى لضيطو،  ق ق   آل ات يمح االقلضاء لعند
 ياالجليادات لالم ام ن القضاا اعالم اللكنلللج ا اسلعما  مع لمعالجليا،

 ليذه لنة  ميلص  آل ات طرف من لدق قيا يعد إيانيا في ال د ث  القضاة  
.الغا  
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وانزُفُز انزجهُغ : ساثؼب
 تواجه التً المعو ات أكبر من الزجرٌة ا حكام وتنفٌذ االستدعاءات تبلٌغ ٌعتبر

 القضا ٌٌن والمفوضٌن المحاكم أعوان) بهما القا مٌن تنوع وريم .الجنا ٌة العدالة

 سببها الفعالٌة وعدم البطء حاالت أيلب اإن (ا منٌة والم الح ا دارٌة والسلطات

  لب اً الموضوعٌن هذٌن استحضار ٌستدعً ما وهو التنفٌذ، وتعذر التبلٌغ تعثر
.ا  الح

: انزجهُغ .1
ل  رةلنظبتلدأخ  ل دهلنظدةلنظالفةتلرسبهلونلمق قهلإح ةئ هلم نسهلعجعملومه−

نظدبل غ؛ الرممنهلدأخ  لكالل مزعنلنظار ر  ن عظكنل.نظدبل غ دمث لبسبب
لاعقفرهلبسببلنألخ  ةلنظسرعنتلخ اللنظق ةئ  نلنألوعننلط  قلونلنظدبل غلدمث −

.ظهلاخ  هلكةرتلنظدةلنظدم  ه ان
.ا نكشلبرمعةلاحع لظرةلعس خ صلادمممةلنظدبل غلا ةكال−
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: انزُفُز .2

  نهذشَخ انسبنجخ انؼمىثبد رُفُز :
.ظلح  هلسةظبهلبمقعبةتلنظ ةم ةلنألحكةهلوممل جرال•
:  رة نظارفذةلنألحكةهلأاة•

ل ردقلعنلنظامدقل نلول رهلنظاحكعهلانل%100 : نالحد ةط  ن ظلامدقل نلبةظرسبه−
ول ره؛ نظ ةم ةلظلح  هلنظسةظبهلنظمقعبةتلظدرف ذلابة  ة

لبةظرسبهلسره لكاللارفذنًللحكاةًلل3159 اممالل: نحد ةط ة نظامدقل نلظغ  لبةظرسبه−
: كةظدةظة نألخ  ةلنظم  لظلسرعنت
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انًُفز انسُخ

8136 2002

6089 2003

5840 2004

3525 2005

1609 2006

1156 2007

1842 2008

106 2009

1082 2010

2204 2011

31589 انًجًىع

3159 انسُىٌ انًؼذل
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 انغشايبد :
.نظدةلأ بحتلعنجبهلنظدرف ذلبرةالل دع  لإح ةءلونلنظغ ناةتلنظاحكعهل−
ل6.023.414.474)سرع ًةلم هاةلل30.117.072حعنظةللبرةنظغ ناةتلنظادحااللل−

(.-1993/2012-سرهل 20م هاًةلخ الل
م هاًةلل2.031.627.421)سرع ًةلم هاًةلل10.158.137نظغ ناةتلنظارفذةلحعنظةل−

(.برةانلنظابةظغلنظادحااللل%33خ اللرفسلنظامةلأيل

اإلػذاو ػمىثخ :
:  2012/09/17مجموع عدد المحكوم علٌهم با عدام بالسجون المغربٌة  لى ياٌة −

؛(من بٌنهم سٌدتان) 111

أشخاص؛ 4:  2011مجموع عدد ا حكام با عدام سنة −

؛09/08/1993: بالمغرب آخر تنفٌذ لعقوبة ا عدام −

بالقانون الجنا ً  33)ا الً  49: ا عدام مجموع عدد  الن وص المتضمنة لعقوبة −
(.بقانون العدل العسكري 16و
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األدكبو طجغ : خبيسب

: أن 2011 سرهلانلنألعاللنظ بعلخ اللنظام   هلأرجزدرةلم نسهلانلدب نل•
2744 : عنظاق  نت عنظالداسةتلنألحكةهلبطبعلنظامر  نلنظق ةةلومم
(نظاالكهلق ةةلومملر  لانلأكث ) ظدكع ن  حدةجعنلقةضل2000 حعنظة
1172لأقاللسررهلب ررهلانل147) نظطبةوه دملهل ةلنظ غبهلونل مب عنلظهل

  .(سرهل40 ان
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شكشا ػهً دسٍ إطغبئكى
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