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تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
البنيت التحتيت
1

تؤهٌل وتعمٌم الشبكة الكهربائٌة المعلومٌاتٌة على صعٌد جمٌع محاكم المملكة بنسبة % 100
(ضعف فً القوة الكهربائٌة لبعض المحاكم)

2
تعمٌم شبكة معلومٌاتٌة متعددة اإلستعماالت على صعٌد جمٌع محاكم المملكة بنسبة %100
3
الربط البٌنً لجمٌع محاكم المملكة بواسطة الشبكة اإلفتراضٌة الخاصة بنسبة %100
4
ربط محاكم المملكة باألنترنت بنسبة % 100

بنٌة تحتٌة متوفرة بجمٌع المحاكم ( 147موقع) ومؤهلة لتنزٌل كل المعدات والبرامج المستقبلٌة

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
التجهٌزات المعلومٌاتٌة
1

تجهٌز محاكم المملكة ب  423موزعات من الجٌل الجدٌد أي بنسبة ( % 100مع جدار
الحماٌة ،ومخزنات الطاقة)

2

تجهٌز محاكم المملكة بحواسب وطابعات لٌبلغ العدد اإلجمالً 11000حاسوب مكتب أي
بنسبة  %81و 6566طابعة ،وتوزٌع  200طابعة باأللوان و 230ماسح ضوئً

3

توزٌع  2500حاسوب محمول على السادة القضاة من أجل تمكٌنهم من طباعة األحكام علما
بؤن عدد القضاة ٌناهز  3792قاض أي بنسبة %66

4

5

تزوٌد محاكم المملكة بشاشات لعرض جداول الجلسات بنسبة % 100
تجهٌز محاكم المملكة بآالت االستشارة للخدمة الذاتٌة بنسبة % 100

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
التجهٌزات المعلومٌاتٌة
6

7

8

تجهٌز محاكم االستئناف واإلدارة المركزٌة بؤجهزة للتواصل السمعً البصري للمإتمرات
بنسبة % 100

تجهٌز مكاتب االستقبال بالمحاكم بؤجهزة تنظٌم االنتظار ،وتجهٌز الصنادٌق بعداد األوراق
النقدٌة
 95محكمة وقسم قضاء األسرة مجهز بمكاتب االستقبال من أصل
147فً المجموع فً أفق تهٌئ فضاءات مإهلة الستٌعاب مجموعة
من مكاتب االستقبال أي حوالً %65
تحدٌث حضٌرة أجهزة الهاتف الداخلً بالمحاكم

تجهٌز 70محكمة ابتدائٌة بؤجهزة للتواصل السمعً البصري للمإتمرات
معدات تستلزم تكالٌف مرتفعة لالستغالل والصٌانة

اعتماد مفهوم جدٌد ٌوازي التقدمات التكنلوجٌة الحدٌثة وهو افتراضٌة الموزعات والحواسب؟

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
التجهٌزات المعلومٌاتٌة
بعض مراحل تنفٌذ مشروع االفتراضبة فً المعدات

Virtualisation des serveurs et des postes de travail

 .1انجاز دراسة تقنٌة لتنفٌذ مشروع افتراضٌة الموزعات والحواسب
 .2العمل على افتراضٌة الموزعات
 .3اختٌار المحكمة النموذجٌة والمحاكم التجارٌة واإلدارٌة كمواقع الستعمال حواسب افتراضٌة
لمستعملً النظام المعلوماتً ساج2
 .4بداٌة تعمٌم المشروع الجدٌد فً حدود  4سنوات مع إعطاء األولوٌة لالقتناءات الجدٌدة أو
االستبداالت للحواسب

مشروع عقلنت البنيت التحتيت للمعذاث
• مركزة البنٌة
• افتراضٌة الحواسب
موقع مركزي
البنٌة لالفتراضٌة

موزع البرامج

المحكمة

Domain
Controller

Serveur
SCCM

Serveur DNS /
DHCP

Serveur AD
Serveur de
fichier

مركز مثٌل مزدوج

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
أنظمة وتطبٌقات معلوماتٌة لإلدارة القضائٌة
1

2

تطوٌر وتثبٌت البرامج المعلوماتٌة الخاصة بتدبٌر الملفات والقضاٌا المدنٌة والزجرٌة
« »s@jبنسبة %80

تطوٌر وتثبٌت البرامج المعلوماتٌة الخاصة بتدبٌر السجل التجاري بنسبة  %100بالمحاكم
التجارٌة وبنسبة  %20بالمحاكم االبتدائٌة

3
4

تطوٌر وتثبٌت البرامج المعلوماتٌة الخاصة بتدبٌر السجل العدلً بابتدائٌة القنٌطرة ,تازة
والراشدٌة أي بنسبة %4,5

برنامج تطبٌقً لتدبٌر لوحة القٌادة فً الدعوى المدنٌة والدعوى العمومٌة

عرض

السجل العدلً الوطنً لضبط حاالت العود والسجل التجاري الوطنً لضبط كل الفروع التابعة لشركة ما

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
أنظمة وتطبٌقات معلوماتٌة لإلدارة القضائٌة
5

خدمة ملفً عبر الهاتف + 212 5 37 21 21 21 -
6

برنامج ٌمكن تحمٌله من موقع محاكم وتثبٌته على الهاتف المحمول
لتتبع مآل الملفات عبر الهاتف المحمول بواسطة الرقم الوطنً للملف

عرض

عرض

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
أنظمة وتطبٌقات معلوماتٌة لإلدارة القضائٌة
7
برنامج لتؤسٌس المقاوالت عبر الخط وهو فً طور االنجاز
8
خدمات لقضاة وموظفً القطاع عبر األنترانت
9
10

تطوٌر وتثبٌت برنامج معلوماتً لتدبٌر المراسالت اإلدارٌة إلكترونٌا

برنامج تطبٌقً لتدبٌر الملفات اإلدارٌة للقضاة

11
برنامج تطبٌقً لتدبٌر ملفات التفتٌش

تفعٌل االنترانٌت وبرنامج تدبٌر االرسالٌات

عرض

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
أنظمة وتطبٌقات معلوماتٌة لإلدارة القضائٌة
12

خدمات إلكترونٌة للعموم عبر مواقع إلكترونٌة متعددة ،الموقع الرسمً لوزارة
العدل والحرٌات ،موقع محاكم عرض  ،بوابة عدالة ،مواقع إلكترونٌة للمحاكم

موقع محٌن للخدمات االلكترونٌة للمحاكم إلى حدود آخر سنة 2013

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
أنظمة وتطبٌقات معلوماتٌة لإلدارة القضائٌة
تم تثبٌت البرامج بنسبة 100
نسبة استغالل البرامج 30

 21محكمة االستئناف

 16محكمة استٌناف
s@j
برامج أخرى  1محكمة استٌناف
 4محكمة استٌناف
s@j2

تم تثبٌت البرامج بنسبة 85
نسبة استغالل البرامج 40

 70محكمة ابتدائٌة

 36محاكم ابتدائٌة
s@j
برامج أخرى  12محاكم ابتدائٌة
 22محاكم ابتدائٌة
s@j2

تم تثبٌت البرامج بنسبة 100
نسبة استغالل البرامج 95

 3محاكم استئناف
تجارٌة

برامج أخرى  3محاكم استئناف تجارٌة

تم تثبٌت البرامج بنسبة 100
نسبة استغالل البرامج 90

 8محاكم تجارٌة

 1محكمة تجارٌة
s@j
برامج أخرى  7محاكم تجارٌة

تم تثبٌت البرامج بنسبة 100
نسبة استغالل البرامج 50

 2محاكم استئناف
إدارٌة

برامج أخرى  2محاكم استئناف ادارٌة

تم تثبٌت البرامج بنسبة 100
نسبة استغالل البرامج 45

 7محاكم ادارٌة

1محاكم ادارٌة
s@j
برامج أخرى  4محاكم ادارٌة
 2محاكم ادارٌة
s@j2

تعمٌم نظام  S@j2بباقً المحاكم العادٌة والمتخصصة الى حدود نونبر 2013

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
أنظمة وتطبٌقات معلوماتٌة لإلدارة القضائٌة

ممٌزات SAJ 2
 تم صمٌمه على أسس التجربة المتراكمة والمكتسبة من خالل التثبٌت ،التكوٌن واستغالل SAJ تسهٌل تفعٌل التبادل اإللكترونً مع المحٌط الخارجً للمحكمة استخراج مإشرات وإنتاجٌة المحاكم من خالل لوائح القٌادة المرونة فً إدخال التحسٌنات على البرنامج المعالجة الفورٌة للملفات المإدى عنها بمحكمة أخرى تسهٌل التبادل اإللكترونً بٌن المحاكم (الملفات المستؤنفة ،االختصاص).. هندسة معلوماتٌة تسمح بمالءمة المهام المسندة إلى الموظف بتوحٌد طرٌقة تدبٌر اإلجراءات بٌن مختلفالمحاكم

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
التكوٌن والمواكبة
1

تكوٌن األطر التقنٌة المتخصصة (المهندسون والتقنٌون) وتكوٌن المكونٌن الجهوٌٌن

2
تكوٌن األطر والموظفٌن اإلدارٌٌن والتقنٌٌن على تطبٌقات اإلدارة القضائٌة اإللكترونٌة
3
4

5

6

تكوٌن موظفً الشبابٌك القانونٌة والقضائٌة على المساطر و تقنٌات التواصل واإلرشاد

تنظٌم دورات تكوٌنٌة بفرنسا والدانمارك ألكثر من  50موظف مكلف بالشبابٌك القضائٌة
مواكبة مصالح اإلدارة المركزٌة المحاكم والمدٌرٌات الفرعٌة مع تكوٌن مختلف المستعملٌن
تؤسٌس ورشة البرمجٌات بالوزارة
تفعٌل االتفاقٌة مع مكتب التكوٌن المهنً حول تكوٌن القضاة وكتاب الضبط

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
تسهٌل الولوج إلى العدالة والقانون والخدمات اإللكترونٌة
 82من المحاكم تقدم
خدمة اإلرشاد واالستقبال
والتوجٌه من أصل 147

1
شبابٌك االستقبال بالمحاكم
2
مطوٌات ومنشورات لشرح وتبسٌط اإلجراءات القضائٌة واإلدارٌة المحاكم

72من المحاكم تقدم
خدمة االطالع على مآل
القضاٌا من أصل 147

3
تسهٌل الولوج إلى العدالة والقانون من خالل المواقع اإللكترونٌة المختلفة
4

خدمات مختلفة لتتبع مآل القضاٌا والشكاٌات بواسطة آالت االستشارة ,المواقع االلكترونٌة
مواقع الكترونٌة مشغلة
والهاتف
20محاكم االستئناف
35محاكم ابتدائٌة
11محاكم تجارٌة
6محاكم ادارٌة

مواقع محٌنة للخدمات االلكترونٌة للمحاكم إلى حدود آخر سنة 2013

89
83
80
38

تتبع الملفات
74
74
80

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
التبادل اإللكترونً للمحكمة مع محٌطها
1
مشروع اتفاقٌة مع جمعٌة هٌئات المحامٌن بالمغرب
2
اتفاقٌة مع المكتب المغربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة – السجل التجاري
3
اإلعداد للتبادل اإللكترونً مع المدٌرٌة العامة للضرائب – خلق المقاوالت عن بعد
4
تفعٌل التبادل اإللكترونً مع وزارة التجهٌز والنقل – المحاضر المتعلقة بجنح السٌر

تشخٌص الوضعٌة الحالٌة
أمن البٌانات بالمحاكم
1
الحفظ المزدوج للمعطٌاتٌ ،تم حفظ نسخة احتٌاطٌة ٌومٌا
2
تحدٌث نظم التشغٌل وقواعد المعطٌات والبرامج المعلوماتٌة
3
ضوابط خاصة لحفظ أو نسخ أو تعدٌل أو حذف أي من بٌانات القضٌة من قاعدة المعطٌات
4
تثبٌت جدار ناري لحماٌة قاعدة المعطٌات وسالمة الولوج إلى التطبٌقات المعلوماتٌة
5
هندسة التطبٌق المعلوماتً ال تسمح للمستعملٌن بالولوج مباشرة إلى قاعدة المعطٌات

اإلشكالٌات
التشرٌع
1
التنصٌص على إمكانٌة تسلٌم مستخرج السجل العدلً عبر األنترنت
2

عدم وجود نصوص قانونٌة منظمة للتبلٌغ اإللكترونً ،إٌداع المقاالت والمذكرات ،االستماع
للشهود والخبراء عن بعد عبر الخط...

3
عدم توافق بعض النصوص القانونٌة اإلجرائٌة مع المزاٌا التً توفرها المكننة
4
تحٌٌن النصوص المتعلقة بمدة حفظ السجالت بما ٌتالءم والمحكمة الرقمٌة
5
تنظٌم تشرٌعً لألداء اإللكترونً للرسوم القضائٌة ،الحفظ واألرشفة اإللكترونٌة

اإلشكالٌات
الهٌكلة اإلدارٌة
1
إشكالٌة ازدواجٌة وسائل العمل الٌدوي والمحوسب
2

إجراءات غٌر موحدة وعدد السجالت ٌختلف من محكمة ألخرى مع تكرار فً تضمٌن
المعلومات

3
إشكالٌة تحٌٌن المعطٌات من طرف موظفً اإلجراءات فً بعض مراحل الملف
4

5

عدم استقرار الموظفٌن بمكاتب االستقبال نظرا لقٌامهم بمهام أخرى (الجلسات ,إجراءات
الشعب) وأحٌانا ٌوكل االستقبال إلى أعوان الحراسة
صعوبة نقل المهام إلى مكتب االستقبال لعدم مالءمة البنٌة وعدم التخصص للرقً بهذه
الوظٌفة

اإلشكالٌات
الموارد البشرٌة
1
عدم كفاٌة األطر على المستوى المركزي لتتبع كافة مشارٌع تحدٌث اإلدارة القضائٌة
2
عدم انتظام توزٌع التقنٌٌن بٌن مختلف شعب المحكمة
3
عدم تمكٌن جمٌع الموظفٌن بكٌفٌة استعمال الحاسوب
4

عدم جاهزٌة بعض المحاكم الستقبال المكننة
5
ضرورة رفع عدد مساعدي القضاء الستعمال الخدمات االلكترونٌة

التصور التقرٌبً للمحكمة النموذجٌة الرقمٌة
1
هندسة مالئمة لبناٌة المحكمة النموذجٌة و تصمٌم فضاءات لتٌسٌر تقدٌم خدمات متعددة.
2

نمذجة موحدة لبناٌات المحاكم

3
تجهٌزات وعتاد المحكمة النموذجٌة مواكبة للتطور التكنولوجً  -االفتراضٌة
4

5

هٌكلة جدٌدة  :مكتب متعدد الخدمات – وحدات اإلنتاج – وحدات الدعم والمساعدة – وحدات
خاصة
موارد بشرٌة بتصنٌفات مالئمة

التصور التقرٌبً للمحكمة النموذجٌة الرقمٌة
خالصة بؤهم المعاٌٌر
أوال  -إدإرة إحملمكة

اثهيا  -إموموج

اثمثا  -إمبنية إمتحتية

رإبؼا  -الاهتاج

ذامسا – إموسائل

 .1إملسؤول إملضايئ والادإري

 .1إموموج إملادي

 .1إمبناية

 .1ثدبري إملضااي

 .1إملوإرد إملامية

إمكفاءة

متوكع إحملامك لجل وموج سهل نوموإظنني

بناية مالمئة

هتئي إملوفات

ثوفري إملوإرد إملامية يف إظار دفرت حتمالت

إمتجربة

جوسات ثنلوية

ملاربة بؼيدة إملدى متوزيع إملاكثب

إس تؼامل مهنجية متوزيع إملضااي ػىل إملضاة

ثتبع منتظم دليع إمتجهزيإت وإخلدمات من ظرف إالدإرة إملضائية

أميات حديثة يف إمتدبري

وموج إلشخاص ذوي الاحتياجات إخلاضة وإملس نني

فضاء الاس تلبال جمهز

ثتبع إهتاجية إملضاة

إمتأظري وإمتوإضل مع إملوإظنني

جشوير وإحض

فضاء مالهتظار جمهز

حتويل منتظم نولضااي إخملوفة

الاهفتاح ػىل إمؼامل إخلاريج

وموج سهل ملاػات إجلوسات

كاػات نوجوسات متوفرة من حيث إمؼدد جمهزة ومؤهةل لهوإع إملضااي

 .2ثدبري إجلوسوت

 .2إملوإرد إمبرشية
إمتكوين إلسايس وإملس متر
ثوفري إملضاة إرثباظا ابكتساب إملؼارف وحسب ضنف إحملمكة

فضاء ذاص ابحملامني

هتئي إجلوسة

إس تؼامل برانمج ثدبري إموموج

فضاء إملؼتلوني

حتديد إجلوسة غند جسجيل إملضية

الاس تلبال إالرشاد وإمتوجيه

كاػة إمتكوين جمهزة

إحرتإم أوكات غلد إجلوسات

إستشارإت كاهوهية جماهية نومؼوزين

دزإهة جمهزة

إمتبويؽ بتأذري أو ثؼويق إجلوسات

ذدمات ذالاي ماكحفة إمؼنف ضد إمنساء
ذدمات إملسا ِػدة الاجامتغية

كاػة ثلنية

ػدد مالمئ نوموفات إملدرجة

فضاء إلرش يف

حوس بة جسل إجلوسات

أهجزة ثنظمي إموموج

إس تؼامل ثلنيات متوإضل إمسمؼي إمبرصي

شاشات إالرشاد

مالس امتع إىل إمشهود

إلهجزة إمتفاػوية نوخدمة إذلإثية

 .2مركز إخلدمات

إموموج متلكفة إملسعرة

 .2إمش بكة إمكهرابية وإملؼووماثية

ثوفري إملوإرد إمبرشية إمالزمة حسب لك ختطص

ثدبري مؼوومايت نوطندوق

ش بكة كهرابية مؤهةل

كوإمئ حمينة نومحامني وإخلربإء....

ش بكة مؼووماثية مؤهةل

ثوفري معوايت
الاظالع ػىل مأل إملضااي إمشاكايت جدإول إجلوسات

أهجزة إملرإكبة

ثتبع إجالت إملساظر

أهجزة إمتكييف

ثدإبري مترسيع مؼاجلة إملضااي إخملوفة

جسومي وسخ إلحاكم إمسجل إمتجاري وإمؼديل
جسجيل إمعؼون
جسجيل إمللاالت وإمشاكايت
جسومي الاس تدػاء لول جوسة

 .3ثدبري إلجالت

دور إملايض يف ثدبري مدة إملسعرة
أجل حترير إحلنك بؼد إجلوسة
ثتبع إلجالت إحملددة متلارير إخلربة

 .3إملؼدإت وإمتجهزيإت
إمتجهزيإت إمهاثفية
إملؼدإت إملؼووماثية وإمتلنية من إجليل إجلديد
جتهزيإت إملاكثب

أهجزة إمتوإضل إمسمؼي إمبرصي نومؤمترإت

التصور التقرٌبً للمحكمة النموذجٌة الرقمٌة
بعض المعاٌٌر
اثهيا  -إموموج

أوال  -إدإرة إحملمكة

 .3ذدمات غن بؼد

اثمثا  -إمبنية إمتحتية

رإبؼا  -الاهتاج

ذامسا – إموسائل

 .4هتيئة إملرإرإت

 .4إلهظمة إملؼووماثية

إموموج إىل إملؼوومة إملاهوهية ػرب إخلط

كرإرإت وإحضة ،مفهومة ومعبوػة

ثعوير وحتيني مس متر ملهظمة إملؼووماثية

الاظالع ػىل مأل إملضااي وإمشاكايت ػرب إخلط

ثتبع مؼايري ههتيئة إملرإرإت

إغامتد إلمن إملؼوومايت ابحملمكة

الاظالع ػىل جدإول إجلوسات ػرب إخلط

 .5ثبويؽ وثنفيذ إملرإرإت إملضائية

ثوفري هظام مؼووميايت متدبري إمطندوق حمني
ثوفري هظام مؼووميايت متدبري إملوفات إملدهية حمني

الاظالع ػىل الاػالانت إملضائية والادإرية اكمبيوػات ،الاحاكم وإملرإرإت إمغيابية

ثتبع ثبويؽ إملرإرإت إملضائية
إمتبويؽ الامكرتوين

ثوفري هظام مؼووميايت متدبري إملوفات إمزجرية حمني

الاظالع ػىل مأل إملضااي وإمشاكايت بوسعة إمهاثف إحملمول

إملرإكبة إدلورية لجل إمتنفيذ

ثوفري هظام مؼووميايت متدبري موفات إمتنفيد حمني

مؼاينة إالجرإءإت بوإسعة إمهاثف إحملمول
جسجيل مس بق نوشاكايت ػرب إخلط
جسجيل إمرشاكت ػرب إخلط

 .4إإثبادل الامكرتوين
ثبادل إملؼعيات وإمواثئق إمكرتوهيا مع إحملامني
ثبادل إملؼعيات وإمواثئق إمكرتوهيا مع إملفوضني إملضائيني
ثبادل إملؼعيات وإمواثئق إمكرتوهيا مع إمرشظة إملضائية
ثبادل إملؼعيات وإمواثئق إمكرتوهيا مع حمرري إحملارض
ثبادل إملؼعيات وإمواثئق إمكرتوهيا مع إخلربإء
ثبادل إملؼعيات وإمواثئق إمكرتوهيا مع إملوجلني
ثبادل إملؼعيات وإمواثئق إمكرتوهيا مع إمؼدول
األداء االلكترونً

 .6ثدبري إملوفات وإلرش يف

ثوفري هظام مؼووميايت متدبري إمسجل إمتجاري حمني

حتيني إمبياانت إملتؼولة ابملوفات إملدهية وإمزجرية

ثوفري هظام مؼووميايت متدبري إمسجل إمؼديل حمني

حتيني إمبياانت إملتؼولة ابمسجل إمؼديل وإمتجاري

ثوفري هظام متتبع إملوفات إملدهية ػىل شلك موحات كيادة حمني

حتطيل مجيع بعاكات إمسجل إمؼديل

ثوفري هظام متتبع إملوفات إمزجرية ػىل شلك موحات كيادة حمني

إغامتد المادية إملساظر

ثوفري هظام إمفاكس إمرمقي

إس تؼامل هظام مؼووميايت متدبري إمطندوق

ثوفري موكع إمكرتوين نومؼوومة إملضائبة حمني

إس تؼامل هظام مؼووميايت متدبري إملوفات إملدهية وإمزجرية ثوفري موكع إمكرتوين نومؼوومة إملاهوهية حمني
إس تؼامل هظام مؼووميايت متدبري موفات إمتنفيد
إس تؼامل هظام مؼووميايت متدبري إمسجل إمتجاري وإمؼديل
إس تؼامل هظام إمكرتوين لرشفة إملوفات وإلحاكم
إغامتد هظام نوموفات إالمكرتوهية دإذل إحملمكة

 .7ثليمي الاهتاجية
ثليمي وورش دوري الهتاج إحملمكة
ثليمي إهتاجية إملضاة وكتاب إمضبط
ثليمي منتظم ملدة إملساظر وحتويل منتظم نولضااي إخملوفة

اإلدارة العامة للضرائب
المكتب المغربً للملكٌة
الصناعٌة والتجارٌة
ملفات إلكترونٌة

الخزٌنة العامة للمملكة

ملفات إلكترونٌة

...........

مصالح ومرافق أخرى

محكمة النقض
المحاكم اإلدارٌة
المحاكم التجارٌة
المحاكم العادٌة

اإلدارة المركزٌة
لوزارة العدل
والحرٌات

مساعدي القضاء
مكتب المحامً
مكتب الموثق
مكتب العدل
مكتب الخبٌر
مكتب المفوض القضائً
.......

ملفات إلكترونٌة

رئاسة المحكمة
ملفات إلكترونٌة

ملفات إلكترونٌة

ملفات إلكترونٌة

النٌابة العامة

تبلٌغ وتنفٌذ األحكام

مإسسة التحقٌق
ملفات إلكترونٌة
مندوبٌة السجون
وإعادة اإلدماج

ملفات إلكترونٌة

ملفات إلكترونٌة

صندوق المحكمة

ملفات إلكترونٌة
قاعات الجلسات

محرري المحاضر
األمن الوطنً

استقبال العموم

الدرك الملكً
إدارة الجمارك
المٌاه والغابات

مشروع المحكمت الرقميت
المتقاضون والمرتفقون

ملفات إلكترونٌة
المراكز الجهوٌة للحفظ

...........

الهندسة المعلوماتٌة للمحكمة النموذجٌة الرقمٌة
1

الالتجسٌد المادي للمساطر والخدمات القضائٌة

2

االستغالل األمثل للتكنولوجٌات الحدٌثة واعتماد االفتراضٌة فً المعدات

3

إنهاء االزدواجٌة فً العمل بٌن الٌدوي والمحوسب

4

األنظمة الرقمٌة للمحكمة النموذجٌة ؛ التبادل اإللكترونً مع مساعدي القضاء ومحرري
المحاضر

تنزٌل مشروع المحكمة الرقمٌة
مشروع محكمتً
1

2

تنظٌم دورات مكثفة فً مجال استغالل التكنولوجٌات الحدٌثة – المحكمة االبتدائٌة بالقنٌطرة
استغالل شامل للبرنامج والحواسب
تفعٌل المكتب المتعدد الخدمات
استعمال لوحات القٌادة لتتبع أداء االدارة القضائٌة

3

4

تفعٌل التبادل اإللكترونً للمحكمة مع مساعدي القضاء ومحرري المحاضر؛ و استغالل
التوقٌع اإللكترونً
تفعٌل التبلٌغ اإللكترونً واستغالل نظام تقنٌة التواصل السمعً البصري للمإتمرات فً
قاعات الجلسات لالستماع إلى الشهود والمصرحٌن والمعتقلٌن والخبراء

5
اعتماد المادٌة السجالت والمطبوعات

تنزٌل مشروع المحكمة الرقمٌة
مشروع محكمتً
6

إحداث ملفات قضائٌة إلكترونٌة ،وعرضها إلكترونٌا بالجلسة

7

التعرٌف بهذه المشارٌع عن طرٌق حمالت تواصلٌة

تؤسٌس مركز معلومٌاتً بمواصفات أمنٌة وبمعاٌٌر إشهاد دولٌة ISO
8
ضمان استمرارٌة الخدمات االلكترونٌة بتؤمٌن  :تٌار كهربائً باستمرار؛ أمن الولوج الى
المركز المعلومٌاتً؛ االحتٌاط من مختلف المخاطر الطبٌعٌة أجهزة الحماٌة ،أجهزة تشفٌر
المعطٌات ،أجهزة حفظ وأرشفة المعطٌات وذلك بشكل مزدوج و تنائً
9

تؤسٌس مركز مثٌل (مزدوج) بمكان أخرى بنفس المواصفات أعاله

التعاون الدولً كآلٌة لدعم التحدٌث
التعاون القانونً
المغربً الفرنسً
تم التوقٌع
مإخرا على
اتفاقٌة لتعزٌز
التعاون لمواكبة
االصالح

التعاون
الثنائً

التعاون مع
بلجٌكا
التعاون مع
الدانمارك
التعاون مع
اسبانٌا
برنامج عدل
التعاون مع
تركٌا

لنظام المعلوماتً لتدبٌر القضاٌا الجنائٌة
بالمحاكم CASIOPEE

مجلس
أوروبا -
اللجنة
األوروبٌة
لفعالٌة
العدالة

تحدٌث السجل العدلً
تقنٌات االستقبال ومناهج تقٌٌم رضى المتقاضٌن
المادٌة المساطر Dématerialisation
نظام السمعً البصري visioconférence

تقنٌات االستقبال
تحدٌث اإلدارة القضائٌة
دعم إحداث شباك االستقبال بقسم قضاء األسرة بسال
التكوٌن والتحسٌس حول تقنٌات االستقبال
تحسٌن التدبٌر المعلوماتً للقضاٌا
االستفادة من مشروع  LEXNETللتبادل الكترونً مع
المحامٌن
االستفادة من الخبرات التركٌة فً مجال البرنامج
المعلوماتً الوطنً UYAP
زٌارة وفد تركً للمغرب خالل ٌناٌر 2013
للالطالع على مشارٌع الوزارة

التعاون مع
المإسسات
والمنظمات
الجهوٌة
والدولٌة

تكوٌن حول النظم المعتمدة من طرف مركز
 SATURNالخاص بتدبٌر آجال البت فً
القضاٌا
برنامج للتعاون بٌن اللجنة األوروبٌة لفعالٌة
العدالة"( )CEPEJوالمحاكم النموذجٌة المحكمة
االبتدائٌة المدنٌة بالدار البٌضاء – المحكمة
االبتدائٌة بسٌدي قاسم والمحكمة االدارٌة بؤكادٌر
تكوٌن لفائدة بعض األطر حول منهجٌة وأدوات
العمل الخاصة باللجنة األوروبٌة لفعالٌة العدالة
مواكبة تعمٌم استخدام المعلومٌات بكافة المحاكم
المغربٌة :التكوٌن وآفاق استعمال المعلومٌات"

التعاون مع البنك
الدولً برنامج
محكمتً
 12ملٌون أورو

التعاون مع
ONUFemm
es
دعم تطبٌق
مدونة األسرة

 12محكمة بالدوائر القضائٌة :الدار
البٌضاء والقنٌطرة وسطات
تحسٌن بنٌات االستقبال
تنمٌة العمل بالتكنولوجٌات الحدٌثة للتواصل
بالمحاكم وتحدٌث المهام اإلدارٌة
انجاز دراسات حول صندوق التكافل العائلً
والوساطة واستطالع الرأي حول اداء أقسام
قضاء االسرة
تجربة خدمة المساعدات االجتماعٌة
تسهٌل ولوج النساء لخدمات العدالة

مفاوضات مع االتحاد األوروبً من أجل دعم إصالح منظومة العدالة بما ٌناهز حوالً  50ملٌون أورو

