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:تقدٌم 
الغرض من هذا العرض هو الوقوف عمى بعض مكامن النقصص اليني اعناقي مقننا قظنام   

العدالة الجقائاة ببالدقا، فبصرف القظر عن منواطن العنعف اليني يننم العدالنة برميننا، 
بمنننا فاننننا العدالنننة الجقائانننة، واليننني كاقنننت وأنننيكون موعنننوع  مصنننات أ نننر  منننن ال نننوار 

القضةاية  االخلمةةو اخية ةإل ار ا    كالنجاعة )الوطقي  ول إصالح مقظومنة العدالنة 
، أنق اول الوقنوف عمنى بعنض مكنامن ال منل ....(القضاية   اخأىةة  الوةاا   الرية ة 

: اليي يعيري قظام العدالة الجقائاة بشكل  اص والأاما عمى مأيو 

    التضخم واالكتظاظ؛: أوال

   البطء وتدنٍ الجودة؛: ثانَــا

  ارتفاع نسبة االعتقال االحتَاطٍ؛: ثالثـــا

  نقص األمن القضائٍ؛: رابعـا

 إشكاالت التبلَغ والتنفَذ؛: خامسا

 طبع األحكام: سادسا.
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: انزؼخى : أٔال

 إلى ٌفضً ما وهو واالكتظاظ، التضخم وطأة تحت المغربٌة المحاكم ترزح

  األعطاب من بكثٌر وتصٌبها العدالة أداء على تؤثر التً السلبٌة النتائج من مجموعة

  - القضاَا فٍ البت تأخر - الجودة معاََر احترام عدم - الفعالَة نقص - البطء : كـ

 وتحقَق لبحث الكافٍ الوقت تخصَص عدم - المهمة النزاعات فٍ التعمق غَاب

... القضائَة األحكام جودة تدنٍ - القضاَا

  : مستوٌات عدة على واالكتظاظ التضخم ظاهرة وتتجسد

؛والعقابَة التجرَمَة النصوص تضخم1.

القضاَا؛ عدد فٍ التضخم2.

الجلسات؛ عدد فٍ التضخم3.

المعتقلَن؛ نسبة ارتفاع4.

.األحكام فٍ الطعون عدد ارتفاع5.
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 :ٔانؼمبثٛخ ٚزجهٗ يظبْش ْزا انزؼخى فٙ انزجشًٚٛخرؼخى انُظٕص . 1

بشكككك كبٌككر ٌكككاد ٌفقككد معككا القككانون الجنككائً  اٌتككا، اإلفررراط فررٍ التجرررَم والعقرراب  •

بسككبب إاككرار العقكككاب اككً بعككى األحٌكككان علككى ادخككتك بالتزامكككات اككد ال تتطلكككب 

بالضكككرورة التجكككرٌم باعتبارهكككا اخكككتتالت اجتماعٌكككة وسوسكككٌو ااتصكككادٌة ولٌسكككت 

انحرااات سلوكٌة؛

إلكى درجكة تضكمٌن حتكى ال َكاد َخلو أٌ نص قانونٍ جدَد من جرائم وعقوبرات  •

وعقابٌكة وهكو مككا  تجرٌمٌككةالقكوانٌن ادجرائٌكة التكً تككنظم سكٌر المحاكمكات نصوصكا  

.ٌمس أحٌانا بقاعدة التمٌٌز بٌن القانون الجنائً الموضوعً وادجرائً
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:رؼخى انمؼبٚب انضجشٚخ .2

ٌتحظ  اً هذا الجانب تضخم لعدد القضاٌا الزجرٌة سواء على مستوى القضاٌا 

:المعروضة على اضاء الحكم أو التحقٌق أو على النٌابة العامة

:ػهٗ يسزٕٖ انمؼبٚب انًؼشٔػخ ػهٗ انًحبكى . أ

  بٌن ما المتراوحة المدة ختك المدنٌة بالقضاٌا مقارنة الزجرٌة القضاٌا نسبة معدك بلغ•

 القضاٌا مجموع من %55 ) سنوٌا اضٌة 1.428.619.7 حوالً 2011 إلى 2002

 بالقضاٌا المكلفٌن القضاة من ااى لكك اضٌة 1200 حوالً ٌبلغ بمعدك (بالمحاكم المسجلة

.ااى 1200 عددهم والبالغ الزجرٌة

 %68 من مثت) 2011 سنة إلى 2002 سنة من تدرٌجً بشكك النسبة هذه تراجع ٌتحظ•

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

اآلتً الجدوك ٌوضحا ما حسب وذلك :
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يمبسَخ انمؼبٚب انضجشٚخ ثبنمؼبٚب انًذَٛخ
خالل انؼشش سُٕاد األخٛشح

انمؼبٚب انضجشٚخانمؼبٚب انًذَٛخانسُٕاد
انًجًٕع انؼبو نهمؼبٚب انًذَٛخ 

ٔانضجشٚخ

يٍ يجًٕع  خانضجشٚانمؼبٚب َسجخ 

انمؼبٚب

20027749951657238243223368%

200310793791713509279288861%

200411287231563586269230958%

200512243451494479271882455%

200612435711621858286542957%

200710120961327650233974657%

200811355841316561245214554%

200911245351381060250559555%

201014156871217787263347446%

20111561941992469255441039%

%11700856142861972598705355انًجًٕع
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:األخٛشحسُٕاد  10انًؼذل انسُٕ٘ نهمؼبٚب انضجشٚخ  انًًٓخ انًسجهخ خالل 

سنوٌا ؛ اضٌة 1.428.619 : سنوَا المسجلة الزجرَة القضاَا مجموع معدل َبلغ•

؛(القضاٌا مجموع من %27 بنسبة أي) اضٌة 382.324 : األهم القضاَا معدل َمثل•

 مجموع من %73 تمثك بنسبة أي) اضٌة 1.046.295 :أهمَة األقل القضاَا معدل َبلغ•

.(القضاٌا
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إحظبء انمؼبٚب انضجشٚخ خالل سُٕاد
  (2002 - 2011)

انًجًٕع2002200320042005200620072008200920102011َٕع انمؼبٚب
انًؼذل 

انسُٕ٘

انُسجخ 

انًئٕٚخ

%9288796603699131242311031666714485228842098023579470883086883086انجشائى ػذ األشخبص

%67413666945399384088689116825159186577666713776047669486669495انجشائى ػذ األيٕال

%34583278952626242341269512850928903299163132231007307689307692األسشح ٔاألخالق انؼبيخ

%24113223181953119829214803648029467274243139635290267328267332جشائى انًخذساد

%11225161631356218616183411614115327165921882117891162679162681األيٍ ٔانُظبو انؼبو

انزضٔٚش ٔانزضٚٛف 

ٔاالسزؼًبل
51904342435374638180556258795339552453495718157181%

جشائى يُظًخ ثًمزؼٗ 

َظٕص خبطخ
8826410244982378944609983710171811013411031011824612395910317551031767%

%13958198821390915167157774106937430161601784215573206767206771لؼبٚب انؼُف ػذ انًشأح

لؼبٚب انؼُف ػذ 

األطفبل
52997557565066696298943387487340681873977120971211%

%13487122891620117065170542041717557165351784017618166063166061لؼبٚب األحذاس

%356419376192305752429929385995394724397859371591395181409601382324338232427يجًٕع أْى انمؼبٚب

%13008191337317125783410645501235863932926918702100946982260658286810462954104629573لؼبٚب صجشٚخ أخشٖ

%165723817135091563586149447916218581327650131656113810601217787992469142861971428619100انًجًٕع انؼبو
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: (2011-2002) األخَرة سنوات 10 خالل ومعدلها األهم القضاَا تصنَف•

؛(المهمة القضاٌا من %23) 88.308 : األشخاص ضد للجرائم السنوٌ المعدل1.

؛(المهمة القضاٌا من %17) 66.949 : األموال ضد للجرائم السنوٌ المعدل2.

 القضاٌا من %8) 30.769 : العامة واألخالق األسرة ضد للجرائم السنوٌ المعدل3.

  ؛(المهمة
؛(المهمة القضاٌا من %7) 26.733 : المخدرات لجرائم السنوٌ المعدل4.

 من %7) 103.176 : خاصة نصوص بمقتضً المنظمة للجرائم السنوٌ المعدل5.

؛(المهمة القضاٌا
؛(المهمة القضاٌا من %4.30) 16.606 : األحــداث لقضاَا الســنوٌ المعـدل6.

 القضاٌا من %4) 16268 : العام والنظام األمن ضد للجرائم السنوٌ المعدل7.

؛(المهمة
؛(المهمة القضاٌا من %1.83) 7121 : المرأة ضد العنف لقضاَا السنوٌ المعدل8.

؛(المهمة القضاٌا من %1.50) 5718 : والتزََف التزوَر لجرائم السنوٌ المعدل9.
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مالحظات:
قضرَة بمعردل سرنوٌ َقرارب  14.286.197بلغ عدد القضاَا الزجرَرة خرالل العشررَة األخَررة حروالٍ •

قضَة؛ 1.400.000

مهمة؛قضَة  409608من بَنها  992476لم تسجل سوي  2011سنة •

َالحظ من خالل استقراء اإلحصائَات المسجلة أن هناك استقرارا فٍ القضاَا المهمة؛•
؛%45انخفاض القضاَا األقل أهمَة بحوالٍ •
:َرجع هذا االنخفاض إلً دخول مدونة السَر حَز التطبَق •

 160.000سررجل انخفرراض  بحرروالٍ ( :أشررهر 3) 2010أكترروبر  1فررٍ : ومررع دخررول مدونررة السررَر -

؛2010قضَة سنة 

قضَة؛ 220.000انخفاض آخر تجاوز :  2011سجلت سنة -

.قضَة 380.000وهكذا َالحظ أن مجموع االنخفاض تجاوز  -

قضرَة بعرد دخرول مدونرة السرَر حَرز  380.000 برـوَرجع انخفاض عدد القضراَا المسرجلة الترٍ قردر -

الجزافَرة بواسرطة األعروان محرررٌ المحاضرر وهرذا مرا  التصرالحَةالتنفَذ إلً تفعَل مسرطرة الررامرة 

.أدي إلً انخفاض عدد القضاَا الزجرَة المسجلة إلً حدود ملَون قضَة

 

انزغٛٛشيجًٕع انمؼبٚبػذد انمؼبٚب األلم أًْٛخػذد انمؼبٚب انًًٓخانسُخ

200937159110094691381060-

20103951818226061217787163273 -

2011409608582868992476225318 -

- 388591انًجًٕع
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إن هذا الوضع ٌداع إلى التفكٌر اً تخلٌص العدالة الجنائٌة من اسط آخر من القضاٌا  ٌكر 

:الخطٌرة أو المهمة عبر إمكانٌة إارار 

خلق  رامات إدارٌة؛1.

الوساطة، الصلح ، على سكبٌك المثكاك )بدائك للتقاضً وللدعوى العمومٌة خارج النظام القضائً 2.

 21598حككوالً  2010العامككة اككً ارنسككا خككتك  النٌابككات بهككابلغككت تككدابٌر الصككلح التككً اامككت 

؛...(9645تدبٌر للصلح، بٌنما اشك منها  11953صلحا، نجح منها 

معالجة الظواهر ادجرامٌة عبر التنسٌق بٌن السٌاسة الجنائٌة وبااً السٌاسات العمومٌة األخرى 3.

( ظاهرة زراعة القنب الهندي مثت)كالسٌاسة االجتماعٌة واالاتصادٌة والثقااٌة  كمثاك على ذلك 

:
سكجٌنا  16923بحكوالً : معتقلة من أجك اضكاٌا المخكدرات السجنٌةمن الساكنة  %25ذلك أن −

؛2011سجٌنا اً نهاٌة  64833من أصك 

شخصا ؛ 34188: من أجك اضاٌا المخدرات  2011واد بلغ عدد المواواٌن سنة −

( :  2011إلككى  2008)بٌنمككا بلككغ عككدد المبحككوال عككنهم خككتك األربككع سككنوات األخٌككرة حككوالً −

؛(كك سنة 3000أي بمعدك) 11787حوالً 

.شخص سنوٌا   37000مما ٌقدر معا عدد المشتبا اً تورطهم اً اضاٌا المخدرات بحوالً −

من ختك ما تقدم تبدو محدودٌة االاتصار على هكذه الظكاهرة المعالجكة الزجرٌكة التكً لكم تكنجح 

مككن ابٌككك اللجككوء إلككى )اككً محاصككرتها ر ككم الصككرامة المتبعككة اككً معالجككة اضككاٌا المخككدرات 
(.الصرامة اً العقوبات–االعتقاك
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:ػهٗ يسزٕٖ انمؼبٚب انًؼشٔػخ ػهٗ لؼبء انزحمٛك. ة

12

انًجًٕع انًطبنجخ ثئجشاء رحمٛك شكبٚخ يجبششح انًحبكى

8810 8509 301 االثزذائٛخ

11172 10905 267 االسزئُبف

19982 19414 568 انًجًٕع

 سٕاء انزحمٛك لؼبء ػهٗ انًؼشٔػخ انمؼبٚب ػذد اسرفبع انجبَت ْزا فٙ ٚالحظ
 اإلحظبئٛبد كبَذ ٔإٌ االسزئُبفٛخ أٔ االثزذائٛخ انًحبكى يسزٕٖ ػهٗ

  لؼبء يسزٕٖ ػهٗ انًسجهخ انمؼبٚب ػذد اسرفبع رظٓش انجبة ْزا فٙ انًسجهخ
 لؼبء ػهٗ حزٗ ثبنًُبسجخ رالحظ يالحظخ ْٔٙ االسزئُبف ثًحبكى انزحمٛك
 انًضبل سجٛم فؼهٗ انمؼبئٛخ، انًؤسسخ ثٓزِ رأخز انزٙ انمؼبئٛخ األَظًخ فٙ انزحمٛك

 ثهغ ٔلذ جذٚذح، لؼٛخ 30782 حٕانٙ 2006 سُخ فشَسب فٙ انزحمٛك لؼبء سجم
.2009 سُخ لؼٛخ 31303 انؼذد ْزا

  انذساسخ حست انزحمٛك لؼبء طشف يٍ انجُبٚبد فٙ انجذ يؼذل ثهغ ٔنمذ
 شٓشا 23.3 ُٚبْض يب 2009 سُخ فشَسب فٙ انؼذل ٔصاسح أػذرٓب انزٙ اإلحظبئٛخ

.2006 سُخ فٙ شٓش 20.2 يمبثم فٙ



:انؼبيخ انُٛبثخ يسزٕٖ ػهٗ انًسجهخ ٔانًحبػش انشكبٚبد .ط

 انشكبٚبد نؼذد ثبنُسجخ األخٛشح انسُٕاد ػشفزّ انز٘ انطفٛف االَخفبع يٍ ثبنشغى
 حٛش 2011 سُخ نهًحبػش ثبنُسجخ خبطخ انؼبيخ انُٛبثخ يسزٕٖ ػهٗ انًسجهخ ٔانًحبػش

 ٌؤدي مما كبٌرا مازاك عددها بأن ٌتحظ ،% 25 ثُسجخ اَخفبػب 2008 ثسُخ يمبسَخ سجهذ

 سجلتا بما مقارنة ضعٌفة تظك األراام هذه أن إلى ادشارة مع العامة، النٌابات كاهك إثقاك إلى

 4 966 994 مجموعا ما والمحاضر الشكاٌات عدد بلغ حٌال 2010 سنة اً مثت ارنسا
.وشكاٌة محضرا

 : العامة النَابة قضاة من قاضٍ لكل اإلجراءات معدل أن َالحظ المسجلة اإلحصائَات استقراء خالل ومن•

.إجراء؛ 2000 حوالً َبلغ

2011 2008 2007 َٕع انًهف

301 560 304 205 332 565 انشكبٚبد

748 332 1 077 204 1 183 419 انًحبػش

1 049 892 1 381 409 1 515 984 انًجًٕع
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:انضجشٚخ رؼخى ػذد انجهسبد  .3
( 2012إ صاء ) :عمى الصعة  الاطني  

.جمس  61204ياالي : ةرمغ ع   الجمسات الزج ة  سناةا 
جمأة؛1194:أي بمعدل أأبوعي •
جمأة؛238: وبمعدل اومي•
 1200علككى مسككتوى المككوارد البشككرٌة التككً ٌككتم توظٌفهككا اككً هككذه الجلسككات تقككدر بحككوالً •

، بادضككااة إلككى (مككن مجمككوع اضككاة الحكككم العككاملٌن بالمحككاكم %42أي بنسككبة )اككاى أي 

مكن مجمكوع اضكاة   %63.5ااضً للنٌابة العامة أي بمعدك  866من أصك  550حوالً 

بكٌن  1750النٌابة العامة، وهو ما ٌراع عدد القضاة العاملٌن بالقضاء الزجري إلى حوالً 

.اضاة الحكم واضاة النٌابة العامة
:عمى صعة  ال ااي  القضاية  

.جمس  2914: الوع   الاطني لك   اي   قضاية  اسخينافة  
:  اي   قضاية  أعمى ون الوع   الاطني  11ون رةنيا 

جمأة؛ 6240لمدار الباعاء   االأيئقافاةبالقأبة لمدائرة -
؛وأكادارالرباط : جمأة  5000و -
وجدة؛  -ماللبقي -آأفي-مكقاس-مراكش-الصقاطرة-طقجة-فاس: جمأة   3484-

:  ااي  قضاية  أق  ون الوع   الاطني 10 
(.لم أامة االأيئقافاةالدائرة ) جمأة  1000جمأة وأدقاها بأقل من  2000أقل من -
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ٚالحظ فٙ ْزا انجبة : ( 2011سُخ )اسرفبع ػذد انطؼٌٕ فٙ األحكبو  .5
كًضبل، َالحظ اسرفبع  2011اسرفبع نؼذد انطؼٌٕ انًسجهخ، ٔإرا أخذَب سُخ 

ثؼذد انطؼٌٕ ثبنُمغ،  يمبَخيشاد  10ػذد انطؼٌٕ ثبالسزئُبف أكضش يٍ 
  18نُخهض فٙ انُٓبٚخ إنٗ أٌ يجًٕع انطؼٌٕ ثبالسزئُبف ٔانُمغ رشكم حٕانٙ 

، وهذا ما ٌجعك المتأمك لهذه األراام ، 2011من عدد القضاٌا المحكومة ختك سنة  %

ٌستنتج أن هناك تضخما اً عدد الطعون، مقارنة مع بعى الدوك المقارنة كفرنسا 

.2010طعن سنة  8033التً بلغ اٌها عدد الطعون بالنقى حوالً 

انُسجخ انؼذد َٕع انطؼٍ

- 157.127 االسزئُبف

- 14.194 انُمغ

من القضاٌا  18%

المحكومة
171.321 انًجًٕع
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: انجٕرح ٔرذَٙ انجطء : صبَٛب

 لذا بالم اكم، الرائجة الممفات أعمار عن وواقعاة  داثة دراأة يوجد ال  صاصة
 ما  د إلى وصفه امكن أارا   يعرف اليي المعيصمان قعااا وباأيثقاء بأقه قعيصد

 خع ف الصعااا باقي فإن .االبيدائاة الم اكم في والأاما (بطيء غار) أي بالطباعي،
 بعض في البث ايم  اث باقنا، كبارة فوارق يشند األقل عمى أو ،ومياظا   رطيا  

  : أقوات عدة أ ر  قعااا في البت اأيغرق  ان في أأاباع بععة دا ل الصعااا
 الزجراة الممفات بعض أن يبان بالقاظور االبيدائاة الم كمة :المثال أبال عمى)

 أربع يعصد أقنا رغم .2000 وأقوات 1999و 1998 لأقوات يعود بنا الرائجة
 بكل المدرجة الممفات معدل وابمغ العادي الجق ي قعااا في لمقظر أأبوعاة جمأات
.(ممفا   300و 250 بان ما جمأة
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 من عاقات والعفوعمى الجقائاة الشؤون مداراة أقجزينا دراأة  الل من وابدو

 دا ل ال كم فانا اصدر الصعااا أغمب أن (2007و 2006)أقيي  الل الممفات

 الدراأة هذه شممت وقد .(اليصاعي درجات من وا د لمأيو  بالقأبة) أقة أجل

 يبان  اث .2007 أقة ممفا   620.000 و والي 2006 أقة ممفا   470.000  والي

: امي ما مقنا
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يؼذل انسُزٍٛ 2007انُسجخ سُخ  2006انُسجخ سُخ  يذح انجذ

68.19% 70.91%

53%

65.58%

48% ألم يٍ شٓش

9.61% 9.21% ثٍٛ شٓش ٔشٓشٍٚ

8.30% 8.37%
 3ٔثٍٛ شٓشٍٚ 

أشٓش

24.92% 21.95%
9.76%

27.9%
14.01%

 6ٔأشٓش  3ثٍٛ 
أشٓش

12.19% 13.89% أشٓش ٔسُخ 6ثٍٛ 

3.87% 2.83%

1.62%

4.92

2.92%
ثٍٛ سُخ ٔسُخ 

َٔظف

1.21% 2%
ثٍٛ سُخ َٔظف 

ٔسُزٍٛ

0.88% 0.61% 0.61% 1.16% 1.16% أكضش يٍ سُزٍٛ
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ذا :امي ما اال ظ كفرقأا الدول بعض في البت بمعدالت األرقام هذه مصارقة  اولقا ما وا 
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شكاالت الم اكم طرف من العموماة الدعو  إدارة ععف إلى عموما البطء أأباب ويعود  يبماغ وا 
 بعض في يصل قد اليي لمممفات الميباعدة واليأ ارات ال برات إقجاز في واليأ ار االأيدعاءات

.أشنر عدة إلى األ اان
:جممينا من يدابار عدة ييطمب البطء مشاكل معالجة بأن قعيصد لذا،
الممفات؛ أار يدبار عمى قادر معمومايي قظام يوفار
ماداقاة؛ دراأة عمى بقاء لمصعااا افيراعاة أعمار ي داد
قرارات ويقفاذ ال برات إقجاز االأيدعاءات، يبماغ ا ص فاما والأاما اليأ ار أأباب معالجة 

الممفات؛ ويجناز الم اكم
الدفاع؛ هائات مع بيقأاق لممرافعات مدد ي داد 
طبعنا؛ بعد بنا والقطق أقفأنم الصعاة طرف من األ كام طبع
بأرعة؛ الطعن جنات عمى فانا المطعون الممفات إ الة
الشرطة؛ بواأطة االأيدعاء طراق عن العموماة الدعو  كي راك المبأطة، المأاطر اعيماد  

Convocation)االأيدعاءات عدد بمغ المثال أبال عمى) par procés verbal de
l’officier ou de l’agent de police judicaire) الشرطة طرف من الموجنة  

Convocation)العامة القاابات طرف من الموجنة االأيدعاءات عدد بمغ باقما ،179.182
par procureur de la république) 14.403)

االلكيروقي؛ االأيدعاء يصقاة اعيماد
لكل الممفات من معان عدد كي صاص المعروعة الصعااا بعدد مصارقة البشراة الموارد يرشاد 

.اوماا موظف ولكل قاض
21



:انجبَت ْزا فٙ ٚالحظ :انمؼبئٙ األيٍ َمض : صبنضب

 المحاكم، الختتف تبعا القضاٌا من النوع لنفس بالنسبة القضائً االجتهاد تباٌن •

 اً تبت التً الهٌئات أو الغرف اختتف حسب الواحدة المحكمة نفس داخك وأحٌانا

.متطابقة لقضاٌا بالنسبة واحدة  راة داخك وأحٌانا القضاٌا هذه

 األمن على التأثٌر إلى بالتبعٌة وٌؤدي المعامتت استقرار على سلبا ٌؤثر مما •

 المتقاضً ٌفقد األحكام تباٌن ألن المحاكم، اجتهاد استقرار على ٌقوم الذي القضائً

 المتقاضً إشعار شأنها من التً القضائً النظام اً المفترضة الثقة والمستثمرٌن

.وممتلكاتا ومصالحا حقواا على باألمن

القضائٍ االجتهاد تدرَس صعَد علً مجهودا   َتطلب أصبح الوضع فان لذا 
 اعن  .رو االىخوام رض ا   القضاية  الجيات اخيسةس ،ونشره وتعمَمه
 اوعالجخيا، الو صا   لاللخالفات خخص ى لضرطو، يقةقة  آلةات لمو االقخضاء

 الي ةث  القضاية  راالجخيا ات االوياوةن القضا  رعالم الخكنالاجةا اسخعوا  وع
.الغاة  اليذه إنياءه ةوكن ولخص  آلةات ط ف ون خ قةقيا رع  إرانيا في
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ٔانزُفٛز انزجهٛغ : ساثؼب
 تواجا التً المعواات أكبر من الزجرٌة األحكام وتنفٌذ االستدعاءات تبلٌغ ٌعتبر

 المحاكم أعوان) من ادجراءات بهذه القائمٌن تعدد ار م . ببتدنا الجنائٌة العدالة

 وعدم البطء حاالت أ لب اإن ،(أمنٌة ومصالح إدارٌة وسلطات القضائٌٌن ومفوضٌن

 هذٌن استحضار ٌستدعً ما وهو التنفٌذ، وتعذر التبلٌغ عملٌة تعثر على ترجع الفعالٌة
.العدالة منظومة إصتح اهتمامات صلب اً الموضوعٌن

: انزجهٛغ .1
 البت يأ ار ايم اليي الممفات قأبة عن دقاصة إ صائاة دراأة وجود عدم اال ظ−

 اليأ ار هذا اعزون المناقاان غالباة أن غار .اليبماغ عمماة يعثر بأبب فانا
اليبماغ؛ القعدام

 موقفنم بأبب األ ارة الأقوات  الل الصعائاان األعوان طراق عن اليبماغ يعثر−
 مراجعينا يمت اليعرفة هذه .(دراهم ثالثة) له م صصة كاقت اليي اليعرفة من

.يبماغ لكل درهم 7.5 ليصبح والمالاة العدل لوزاري بصرار مؤ را  
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: انزُفٛز .2

  نهحشٚخ انسبنجخ انؼمٕثبد رُفٛز :
.لم راة أالبة بعصوبات الصادرة األ كام عدد اجنل•
: فني المقفذة األ كام أما•

 اقيصمون المعيصمان عمانم الم كوم من %100 : اال يااطاان لممعيصمان بالقأبة−
عمانم؛ الصادرة لم راة الأالبة العصوبات ليقفاذ مباشرة

 األ كام ليقفاذ الأقوي المعدل بأن اال ظ : ا يااطاا المعيصمان لغار بالقأبة−
 األ ارة العشراة  الل األ كام ليقفاذ الأقوي المعدل ابمغ  اث ميواعع،

:اليالي الجدول  الل من ايعح كما  كما، 3159  والي
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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 انًجًٕع

3159 انسُٕ٘ انًؼذل

25



 انغشايبد :
.اليقفاذ واجبة بنا الم كوم الغرامات عن معبوط إ صاء ايوفر ال−
 6.023.414.474) أقواا   درهما 30.117.072  والي بنا المي مل الغرامات يبمغ −

.(-1993/2012- أقة 20  الل درهما  
 2.031.627.421) أقواا   درهما   10.158.137  والي المقفذة الغرامات مبمغ ابمغ−

 هي بنا المي مل المبالغ مجموع من فصط %33 قأبة أن أي المدة قفس  الل درهما  
.(الدولة  زاقة عن منمة مالاة مبالغ عاع مما يقفاذها يم اليي

اإلػذاو ػمٕثخ:
 من) 111 : ٌوما  اٌة إلى المغربٌة بالسجون بادعدام علٌهم المحكوم عدد مجموع−

 الزالت 17و با المقضً الشٌئ حجٌة أحكامهم استوات محكوما 94 ،(سٌدتان بٌنهم

النقى؛ محكمة اً تنتظر أحكامهم

أحكام؛ 4 هو : 2011 سنة بادعدام األحكام عدد مجموع−
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األحكبو طجغ : خبيسب

 من األول الربع  الل والعفو الجقائاة الشؤون مداراة أقجزينا دراأة  الل من يبان •
: أن 2011 أقة

2744 بمغ : والمصررات والمميمأات األ كام بطبع المعقاان الصعاة عدد 
قاعاا؛

من أكثر) ليكوان ا ياجون قاض 2000  والي أن الدراأة أباقت كما 
؛(المممكة قعاة عدد قصف

رغبينم عن اعبروا لم قاعاا 1172  والي أن  الدراأة قفس باقت  ان في 
  .(أقة 40 من أقل أقنم 147 عمقنم) الطباعة يعمم في
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شكشا ػهٗ حسٍ إطغبئكى
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