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 ،الرحمن الرحيمباسم هللا 

 على سيدنا محّمد أشرف المرسلين، والصالة والسالم 

 السيد وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء -

 السيد الرئيس األول لمحكمة االستئناف بالدار البيضاء، -

 سطات عامل عمالة الدار البيضاء–السيد والي والية جهة الدار البيضاء  -

 والمقاطعات السادة عمال العماالت واألقاليم -

 السيد رئيس مجلس عمالة البيضاء -

 السيد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات  -

 السيد المفتش العام لوزارة العدل والحريات -

 السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو -

 السيد مدير الشؤون المدنية  -

 العالي للقضاء  السيد المدير العام للمعهد -

 السادة المسؤولون القضائيون،  -

 السيد القائد الجهوي للقوات المسلحة الملكية بالدار البيضاء -

 السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء -

 السيد والي والية أمن الدار البيضاء الكبرى -

 السيد القائد الجهوي للقوات المساعدة بالدار البيضاء -

 السادة قياد سريات ومراكز الدرك الملكي بالدار البيضاء والمحمدية وابن سليمان -
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 السيد رئيس المكتب المركزي لألبحاث والتدخالت القضائية -

 السيد رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية -

 السادة رؤساء المناطق األمنية بوالية أمن الدار البيضاء الكبرى -

 المحامين بالدار البيضاء، السيد نقيب هيأة -

 السادة ممثلوا المهن القضائية ومساعدي القضاء كل بصفته واسمه -

 زمالئي وزميالتي السادة القضاة الكرام، -

 السيدات والسادة أطر وموظفي وموظفات كتابة النيابة العامة وكتابة الضبط، -

 الحضور الكريم، -

 وبعد،

دل والحريات نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء والوفدد بداية، أتوجه بالشكر للسيد وزير الع

تنصدديب السدديد الددرئيس األول ، علددى تفضددله بحضددور مراسدديم يم المرافددق لدده بدداادارة المركزيددةالكددر

يعكدس ، والديي 2015لمحكمة االستئناف بالدار البيضاء واستعراض حصيلة النشاط القضائي لسدنة 

انة السامية التدي طوقده باألم هوفاء مناة بالدائرة القضائية، التي يوليها للقضاء والقضعناية سيادته 

نصددرهللا هللا فددي تدددبير وتسدديير مرفددق العدددل وتوطيددد دعددائم السددلطة  بهددا جاللددة الملدد  محمددد السدداد 

 والوطن، القضائية المستقلة خدمة للعدالة

 الحضور الكريم،

أغتنم فرصة تنصيب السيد الرئيس لمحكمة االستئناف بالدار البيضاء، ألستعرض على انظدار 

 النشاط القضائي للنيابة العامة بمجموع الدائرة االستئنافية بالدار البيضاء،حصيلة حضراتكم 

وهددددي فرصددددة شمينددددة، لشددددكر أهددددل الفضددددل مددددن السددددادة المسددددؤولين القضددددائيين والقضدددداة 

 فديبديلوا الادالي والنفديس اللديين  والمستشارين وأطر وموظفي كتابة الضبط وكتابدة النيابدة العامدة 

، قدددوة الصددديق واالا الفا،ددل، القا،دديتهم فددي مقدددمو، ةالمحكمدد بمسددتوىالنهددوض أداء الواجددب و

زمانه في األخالق القضدائية واادارة القضدائية األسدتاح لحسدن الكاسدم مددير الشدؤون المدنيدة، الديي 

وتوحيدد العمدل القضدائي بالددائرة االسدتئنافية  الملفداتبيل مجهودا استثنائيا في إطدار مواكبدة وتتبد  

ة إلددى جانددب السددادة بالدددار البيضدداء، يشددكر عليدده وسدديحفي لدده التدداريت ال محالددة مكانتدده المتميددز

 المسؤولين القضائيين من طينة الرجال الكبار الليين تعاقبوا على قيادة وإدارة هيهللا المحكمة العتيدة،

العزيدز فتحداوي  التهنئة للسيد الدرئيس األول حععبدد نجدد من خاللهاوهي كيل  فرصة غالية، 

على الثقة المولوية السامية التي حظي بها بتعيينه من طرف جاللة المل  نصرهللا هللا وأيدهللا رئيسا أوال 
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، راجين له التوفيق والسداد فيما طدّوق بده باقتراح من المجلس األعلى للقضاء الموقر لهيهللا المحكمة

نفس الوقت اسدتعداد هديهللا النيابدة من أمانة عظيمة، وأن يكون خير خلف لخير سلف، مؤكدين له في 

كل ما من شأنه تعزيدز معه في  العامة الدائم والمتواصل لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون والتنسيق

وجعلهدا فدي خدمدة المتقا،دي والمدواطن تحقيقدا لألمدن  بدين مختلدف محداكم المملكدة،المحكمة مكانة 

 القضائيع 

ي للنيابدة العامدة بمجمدوع الددائرة االسدتئنافية وسأعرض على سيادتكم حصيلة النشاط القضائ

 حسب المحاور التالية:

تدبير  جل  من أ لة  هودات المبذو ستوى المج لى م أوال، ع

 وتصفية القضايا 

 ة ـــــائيــــــــــــثانيا، على مستوى اإلدارة القض

 اتـــــــــــــــــثالثا، اإلكراه

جل  من أ لة  هودات المبذو ستوى المج لى م أوال، ع

 تدبير وتصفية القضايا 

* استتتقران اطتتان الةيابتتة المامتتة بمجمتتو  التتدا ر  

 االستئةافية من خالل االحصا يات:

 الحضور الكريم: 

بتنسيق م  السديد رئديس كتابدة  بهيهللا المحكمةعلى رأ  النيابة العامة  يمني التحاق قد عملتل

على تفعيدل شدعبة االحصدائيات بمكتدب التددبير وكافة أطر وموظفي كتابة النيابة العامة النيابة العامة 

، مددن خددالل التحيددين المسددتمر لمعطياتهددا وربطهددا النيابددة العامددة، وفددق مندداه  علميددةااداري بكتابددة 

بمختلف شعب ومصالح النيابة العامدة، وإنجداز قدوائم أسدبوعية وشدهرية بالنشداط الحقيقدي لمدوظفي 

 عالقضايا والملفات ونسبة اانجاز خلف منحجم المنجز والملمعرفة ، ة النيابة العامةوقضا

وسددوف تالحظددون مددن خددالل االحصددائيات المعرو،ددة علدديكم، عبددر الشاشددة االلكترونيددة حجددم 

وطبيعة المجهودات المبيولة من قبل مجموع النيابات العامة على مستوى محكمدة االسدتئناف بالددار 

سددالت ااداريدددة صددفية الشددكايات والمحا،دددر والمرلتالبيضدداء قضدداة ومدددوظفين و،ددابطة قضدددائية 

 ، والتي نعر،ها عليكم تباعا كما يلي:اياوالملفات والقض

إحصائيات مكتـ  الضـبا المركـ)ب عباعتبـارا بوابـة  -1

 المحكمة(:

 35373 عدد الوارد 
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 (مبدئيا) 35373 عدد الصادر
مدن اجدل ،دبط  إحداشدهانطالقا من ااحصائيات المسجلة بالسجل االلكتروني لمكتدب الضدبط الديي تدم 

ستالحظون أن عدد الوارد علدى هديهللا النيابدة العامدة بمكتدب وتتب  الوارد على النيابة العامة والصادر عنها، 

مراسددلة مبمفهومهددا العددامل يقابلدده كصددادر علددى  35373وصددل إلددى  2015الضددبط المركددزي برسددم سددنة 

وهدو رقدم مبددئي، علدى اعتبدار ، % 100مستوى المكتب الميكور نفس عدد الوارد بنسبة إنجاز تصدل إلدى 

أنه إحا ما تتبعنا هيا الصادر لدى باقي شعب ومصالح كتابة النيابة العامة سيكون عدد الصادر أكبر مدن حلد  

المركددزي تحددال علددى مصددلحة الشددكايات مددثال، تتطلددب الضددبط مكتددب علددى بكثيددر، حيدد  إن أي مراسددلة تددرد 

او مراسدلة إداريدة  عليمدات كتابيدةوقد تكون تقرار واحد مو إجراء أعملية إنجازها ودراستها اتخاح اكثر من 

 جهة قضائيةععععلعأو ملتمس موجه ل نابة قضائيةأو إ

ومن أجل تالفي هديا الضدياع فدي ترجمدة المردوديدة الحقيقيدة للنيابدة العامدة، فلنندا نعمدل حاليدا علدى 

مدن  ر، وحلد  بتمكدين كدل شدعبةالتفكير في اعتماد ال مركزيدة مكتدب الضدبط المركدزي، لضدبط حقيقدة الصداد

، وتجميد  الحصديلة بشدكل شدهري فدي لتسجيل الوارد والصادر منهالنيابة العامة من سجل الكتروني ا شعب

 مكتب الضبط المركزيع

المقــدمين امــان الةيابــة ال امــة  األشــصا عــدد -2

ضاء  لدار البي ستئةاف با مة اال ضائية بمحك لدائرة الق با

 ونسبة االعتقال االحتياطي

عدد األشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بالدائرة القضائية بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء 
  ونسبة االعتقال االحتياطي

  المحاكم
 االشخاصعدد 

  المقدمين

عدد المتابعين 
المحالين على 
الجلسة في 
  حالة اعتقال

عدد المتابعين 
المحالين على 

الجلسة في حالة 
  سراح

 المتابعين المحالينعدد 
  على قضاء التحقيق 

عدد 
 االشخاص
المحالين 
  لالختصاص

عدد 
األشخاص 
المقرر 

في حقهم 
  الحفظ

نسبة 
االعتقال 
  االحتياطي

  مالحظــــــــــات

 أحداث   رشداء

 محكمة االستئناف
  بالدار البيضاء 

5996 1455 78 1544 506 988 185 24.26% 

االعتقال ض نسبة اانخف
بالسنتين  مقارنة

  الماضيتين:

2014 :38.21  % 

2013 :36.21  % 
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المحكمة االبتدائية 
 الزجرية 

87435 14157 58404 671 6 223 4749  16.19% 

نسبة االعتقال  عاارتف
 مقارنة بالسنة الماضية 

2014     :13.56%   

المحكمة االبتدائية 
 المحمدية 

13641 1404 9714   57  0 42   1755  10.29% 

نسبة االعتقال  ضاانخف
 مقارنة بالسنتين 

 الماضيتين

2014     11.42 % 

2013     12.30% 

 المحكمة االبتدائية 
  بابن سليمان

3993 557 2631  104  01 11   196 13.94% 

نسبة االعتقال  عاارتف
مقارنة مع السنتين 

 الماضيتين 

 2014   11.63 % 

 2013  12.71 %  

 %15.82  6885  1264 513 2376  70827 17573 111065 المجموع 
بالعدد اإلجمالي  مقارنة  

 لألشخاص المقدمين

النيابدة العامدة بمحكمدة االسدتئناف خدالل سدنة الضدابطة القضدائية قددمت أمدام ستالحظون بأن 

 الما،ية التي بلغ عدد المقددمينالسنة بالمسجل خالل متقاربة وهي نسبة  ،لشخصا 5996 م 2015

فدلن نسدبة االعتقدال االحتيداطي قدد المديكور  الفدارق، ورغدم شخصدا 5933 خاللها امام النيابة العامة

 % 24.26 نسددبة إلددى 2014 خددالل سددنةالمسددجلة  % 38.21 نسددبة عرفددت انخفا،ددا ملحوظددا مددن

ترشيد االعتقال االحتياطي المتب  من قبدل  أسلوب، مما يبرز مدى نجاعة 2015برسم سنة المسجلة 

الحفدي فدي حالدة مة المتابعات المخولة لها قانونا، إما بلعمدال هيهللا النيابة العامة في نطاق سلطة مالئ

مدا كدان الضدرر الالحدق التجنديح كلّ  أسدلوبشبات او انعدام العنصر الجرمدي، أو باعتمداد عدم توافر اا

 :ويمكن جبرهللا، حي  تمبالمصلحة المحمية جنائيا بسيطا 

  اشخص 185اتخاح قرار بالحفي في حق  -

 األفعال المنسوبة إليهمبعد تجنيح  على المحاكم االبتدائية لالختصاصشخصا  988وإحالة  -

في حين احتلت النيابة العامة لددى المحكمدة االبتدائيدة الزجريدة بالددار البيضداء علدى مسدتوى 

 87435 اللديين بلدغ عدددهمامامهدا المحاكم االبتدائية، المرتبة األولى فدي عددد األشدخاص المقددمين 

نسدبة شخصدا، ب 58404في حالة سراح توب  شخصا و 14157توب  منهم في حالة اعتقال ، شخصا

 م  النسبة المسجلة خدالل سدنةما مقارنة  اوهي نسبة مرتفعة نوع %16.19 بلات حتياطياال اعتق

  ع%13.56تتجاوز  لمالتي  2014

فددي الرتبددة الثانيددة مددن حيدد  عدددد النيابددة العامددة لدددى المحكمددة االبتدائيددة بالمحمديددة تددأتي و

شخصدا  1404اعتقدال ا، توبد  مدنهم فدي حالدة شخص 13641األشخاص المقدمين، حي  قدم امامها 
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، وهي نسبة منخفضدة مقارندة % 10.29 بلاتبنسبة اعتقال  شخصا، 9714في حالة سراح توب  و

 %42ع11التي وصلت فيها نسبة االعتقال االحتياطي إلى  2014بسنة 

فتحتدل الرتبدة الثالثدة مدن حيد  عددد النيابدة العامدة لددى المحكمدة االبتدائيدة بدابن سدليمان أما 

توب  شخصا و 557توب  منهم في حالة اعتقال ، اشخص 3993المقدمين امامها بمجموع األشخاص 

 2014مقارندة بسدنة  % 13.94 ارتفعدت إلدىبنسبة اعتقال احتيداطي شخصا  2631في حالة سراح 

 %ع11.63التي لم تتجاوز فيها النسبة 

افية الدائرة االستئنليكون بيل  مجموع األشخاص المقدمين أمام النيابة العامة بمجموع محاكم 

فددي حالددة توبدد  شخصددا و 17573توبدد  مددنهم فددي حالددة اعتقددال  ،اشخصدد 111.065بالدددار البيضدداء 

 %82ع15 تتجاوز لمإجمالية بنسبة اعتقال احتياطي  شخصا، 70827سراح 

بالـدائرة  ظـــاهــــرة الــجــريـــمـــةتطور  -3

  االستئةافية بالدار البيضاء:

أنواع 
 الجرائم 

القضايا 
 المسجلة

 عسكريين أجانب إناث ذكور
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 ةالجرائم المرتكب
 ضد األشخاص

              

 58 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 58 58 القتل العمد

 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 التسميم
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الضرب والجرح 

المفضي إلى الموت 

 دون نية إحداثه

31 27 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 31 

الضرب والجرح 

المفضي إلى عاهة 

 مستديمة

36 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36 

إضرام النار عمدا في 

 الجسد
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

 

 أنواع الجرائم 
القضايا 
 المسجلة

 عسكريين أجانب إناث ذكور
مجموع 
عدد 

 المتابعين
ن
قلي

عت
م

 

ح
را
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جرائم التزوير 

 والتزييف
              

تزوير األوراق 

 الرسمية 
19 19 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 19 

تزوير األوراق العرفية 

 و البنكية التجارية و
43 42 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 43 
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ختام أتزوير  وتزييف 

 الطوابع الدولة و
16 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 

لنقود اتزييف  وتزوير 

 والسندات
14 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 

 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شهادة الزور

 

أنواع 
 الجرائم 

القضايا 
 المسجلة

 عسكريين أجانب إناث ذكور
مجموع 

عدد 
 المتابعين

ن
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ف
  

الجرائم المرتكبة ضد 

 العام األمن والنظام
              

 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 جرائم اإلرهاب

المال  ختالسا

 العام 
73 71 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 73 
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تبديد المال 

 العام
73 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73 

تكوين عصابة 

 إجرامية
144 141 00 01 03 00 00 03 00 00 00 00 00 144 

 

أنواع 
 الجرائم 

القضايا 
 المسجلة

 عسكريين أجانب إناث ذكور

مجموع 
عدد 

 المتابعين

ن
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الجرائم المرتكبة 

 ضد األموال
              

تحويل الطائرات 

وإتالفها وإتالف 

منشآت المالحة 

 الجوية

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

السرقة 

 الموصوفة
427 400 20 00 07 00 00 01 00 00 00 00 00 427 
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 عمداإضرام النار 

 في الممتلكات
15 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 

 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 التخريب

 

أنواع 

 الجرائم 

القضايا 

 المسجلة

 عسكريين أجانب إناث ذكور

مجموع عدد 
 المتابعين

ن
لي
تق

مع
 

ح
را

س
 

ار
فر

ت 
ال
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مع
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الجرائم الماسة 

بنظام األسرة  

 واألخالق العامة

              

 96 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 96 االغتصاب

 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 04 زنا المحارم

هتك العرض 

 بالعنف 
291 200 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 291 
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 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اختطاف قاصر

 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 02 قتل وليد

مسدتوى محكمدة االسدتئناف، علدى  2015من خدالل الرصدد االحصدائي لظداهرة الجريمدة برسدم سدنة 

يمكن مالحظة ارتفاع نسبة الجنايدات الماسدة باألشدخاص والعدرض وجدرائم ااخدالل بالثقدة العامدة المتعلقدة 

جنايدة،  427جنايدات السدرقة الموصدوفة   عددد بالتزوير والتزييف مقارنة بباقي الجرائم األخرى، حي  بلدغ

جنايددة، وبلاددت  146الخددتال  وتبديددد المددال العددام بوجنايددات ا 291تليهددا جنايددات هتدد  العددرض بددالعنف ب 

جنايدة، شدم جنايدات التزويدر والتزييدف  96جناية، وجنايات االغتصداب  144جنايات تكوين عصابة إجرامية 

جناية، مرورا بجنايات الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداشده أو المفضدي الدى عاهدة إلدى  96

 وصدلت إلدىجناية، وانتهاء بجنايات ا،رام النار التي  58العمد ايات القتل جن، وبلات جناية 67مستديمة ب

 جنايةع  15

 4939متهم أجنبي من ،من الجرائم المشار إليها أعالهللا، في مقابدل  25م  مالحظة أنه تمت متابعة 

 متهم من جنسية ماربيةع

جنايدة  427مدن حيد  صدفة مرتكبدي الجدرائم، فلنده مدن أصدل االجتمداعي وفيما يخص مقاربة النوع 

ارتكبهدا قتدل عمدد  جنايدات 8وسنة،  18عن  أعمارهمأحداث تقل ارتكبها  جناية 288سرقة موصوفة توجد 

،درب وجدرح مدؤدي إلدى المدوت دون نيدة إحداشده أو المفضدي الدى  جنايدة 18، وجناية 58من أصل احداث 

مدن ارتكبهدا أحدداث هتد  عدرض بدالعنف  جناية 57و جناية 67من أصل ارتكبها احداث عاهة إلى مستديمة 

 ع  جناية 234أصل 

 :2014سنة خالل ومقارنة بالسنة الما،ية فقد عرفت الجنايات انخفا،ا ملحوظا حي  سجلت 

   2015جناية سنة  427جناية سرقة موصوفة مقابل  1457

 2015جناية سنة  58مقابل عمد جناية قتل  69و

 ع2015جناية سنة  96جناية اغتصاب مقابل  260شم 

مختلدف مصدالح االمدن والددرك تحدت إشدراف مما يعكس مستوى وطبيعدة الجهدود المبيولدة مدن قبدل 

من أجل محاربة هديا الندوع مدن الجدرائم والحدد منهداع وفدي مقابدل حلد  لدوحي ارتفداع فدي  هيهللا النيابة العامة

 التالية: الجنايات
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جناية برسدم  291إلى  2014جناية مسجلة سنة  287من  رض بالعنفهت  العحي  ارتفعت جنايات 

مفضددي الددى الو أمددؤدي إلددى المددوت دون نيددة إحداشدده الجددرح الضددرب وال اتجنايدد، كمددا ارتفعددت 2015سددنة 

، ونفددس األمددر 2015جنايددة برسدم سددنة  170إلددى  2014جنايددة مسددجلة سدنة  71مدن  عاهدة إلددى مسددتديمة

 2014مقارنددة بسددنة  2015جنايددة برسددم سددنة  96بالنسددبة لجنايددات التزويددر والتزييددف التددي وصددلت إلددى 

 جنايةع 72والتي لم تتجاوز فيها 

التابعدة للددائرة  المددنتحدوال نوعيدا فدي السدلوك ااجرامدي علدى مسدتوى  ينظرفي األمر اليي يبرز 

مر التعمق في تحليله وقراءته للمختصين في مجدال علدم أترك مدينة الدار البيضاء، أالقضائية، خاصة منها 

ااجدرام والعلدوم االجتماعيددة، علدى اعتبددار أن تددخل االمددن والقضداء للحدد مددن النشداط ااجرامددي مهمدا بلددغ 

دد من الوسدائل االجتماعيدة والتربويدة والتعليميدة حجمه يبقى محدودا ويحتاج االمر في شموليته لتضافر ع

واالقتصادية، إ،افة إلى تدخل عدد من الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية وال سيما فعاليدات المجتمد  

 المدني وكيا وسائل ااعالم بالتحسيس والتوعيةع

 

 

والجةائيـة  نشاط تصفية الشكايات والمحاضر الجةحية -4

 بالةيابة ال امة بالدائرة االستئةافية بالدار البيضاء  

 بالدار البيضاء بالدائرة االستئنافية والجنائية الجنحية اتـــــــــنشاط شعبة الشكاي

 المخلف المحاكم
المسجل سنة 

2015 
 نسبة اإلنجاز الباقي المنجز المجموع

محكمة االستئناف 

 بالدار البيضاء
00 1025 1025 1025 00 100% 

المحكمة االبتدائية 

          الزجرية 

 بالدار البيضاء

33356 43595 76951 57235 19716 74.38% 
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المحكمة االبتدائية 

 بالمحمدية
2554 6276 8830 7260 1570 82.22% 

المحكمة االبتدائية 

 بابن سليمان
1211 2699 3910 2984 926 76.31% 

 %75.51 23815 68504 90716 53595 37121 المجموع

 

 والجنائية بالدائرة االستئنافية بالدار البيضاء المحاضر الجنحيةشعبة  اطــــنش
 

 المخلف المحاكم
المسجل سنة 

2015 
 نسبة اإلنجاز الباقي المنجز المجموع

محكمة االستئناف 

 بالدار البيضاء
00 1820 1820 1637 183 89.94 % 

المحكمة االبتدائية 

الزجرية بالدار 

 البيضاء
39161 150938 190099 159150 30949 83.72% 

المحكمة االبتدائية 

 بالمحمدية
755 21421 22176 21641 535 97.59% 
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المحكمة االبتدائية 

 بابن سليمان
2492 10193 12685 11034 1651 86.98% 

 %85.30 33318 193462 226780 184372 42408 المجموع

 % 100بلات نسبة معالجة هيهللا النيابة العامة للشكايات الجنائية برسم السنة المنصرمة 

 امحضدر، أنجدز منهد 1820% من أصل 94ع89 نسبةتصفية المحا،ر الجنائية بلغ مستوى و

 عامحضر 1637

وتحتددل النيابددة العامددة لدددى المحكمددة االبتدائيددة الزجريددة بالدددار البيضدداء المرتبددة األولددى فيمددا 

 عدد الشكايات والمحا،ر المسجلة بها والتي وصلت في مجموعها ما بين المسجل والمخلف: يخص

 %74.38شكاية بنسبة إنجاز بلات  57235شكاية، أنجز منها  76951

 %83.72بنسبة إنجاز بلات  159.150محضرا، أنجز منها  190.099و 

 في المرتبة الثانية ب:من حي  العدد وتأتي النيابة العامة لدى المحكمة االبتدائية بالمحمدية 

  %82.22شكاية بنسبة إنجاز بلات  7260شكاية أنجز منها  8830

  %97.59محضرا بنسبة إنجاز بلات  21641محضرا أنجز منها  22176و

المرتبددة مددن حيدد  العدددد فددي حددين تحتددل النيابددة العامددة لدددى المحكمددة االبتدائيددة بددابن سددليمان 

 الثالثة ب:

 %76.31شكاية بنسبة إنجاز بلات  2984أنجز منها  شكاية 3910

 %86.98محضرا بنسبة إنجاز بلات  11034محضرا أنجز منها  12685و

وهو تفاوت تتحكم فيه مجموعدة مدن العوامدل المرتبطدة بخصوصدية كدل مديندة علدى حددة مدن 

 حي  عدد ساكنتها وخصوصية ونوعية ونسبة الجرائم المتواجدة بهاع
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ال ةف المرتك  ضد الةسـاء واألطفـال بالةيابـة نشاط خلية -5

 ال امة بالدائرة االستئةافية بالدار البيضاء

ضد النساء واألطفال بالنيابة العامة بالدائرة االستئنافية  المرتكب نشاط خلية العنف

 والمحاضر  اتـــــــــــــــعلى مستوى معالجة الشكاي بالدار البيضاء

 المخلف المحاكم
سنة المسجل 

2015 
 نسبة اإلنجاز الباقي المنجز المجموع

محكمة االستئناف 

 بالدار البيضاء
00 628 628 412 216 65.60 % 

المحكمة االبتدائية 

       الزجرية

 بالدار البيضاء

3352 3316 6668 4966 1702 74.47% 

المحكمة االبتدائية 

 بالمحمدية
644 1701 2345 1907 438 81.32% 

االبتدائية المحكمة 

 بابن سليمان
305 1640 1945 1374 571 70.6% 

 %74,73 2927 8659 11586 7285 4301 المجموع

بلغ عدد الشكايات والمحا،ر المسجلة بخلية العنف ،دد النسداء واألطفدال علدى مسدتوى هديهللا 

فددي حددين وصددل عدددد  %60ع65بنسددبة إنجدداز تصددل إلددى  412ملفددا أنجددز مندده  625النيابددة العامددة 

 4966أنجز منده  ملفا 6668ئية الزجرية بالدار البيضاء بالنيابة العامة لدى المحكمة االبتدا المسجل
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ملفددا بالنيابددة العامددة لدددى المحكمددة االبتدائيددة  2345، فددي مقابددل %74.47بنسددبة إنجدداز تصددل إلددى 

لدددى  بالنيابددة العامددةوسددجل ، %81.32بنسددبة إنجدداز تصددل إلددى ملفددا  1907أنجددز مندده بالمحمديددة 

 %70.6بنسبة إنجاز تصل إلى ملفا  1374شكاية انجز منه  1945 المحكمة االبتدائية بابن سليمان

نشاط ش بة التحقيق بالةيابة ال امة على مستوى محكمـة -6

 االستئةاف الدار البيضاء

 الدائرة محاكم شعبة التحقيق بالنيابة العامة على مستوى اطـــنش
 االستئنافية بالدار البيضاء 

 المخلف المحاكم
المسجل سنة 

2015 
 نسبة اإلنجاز الباقي المنجز المجموع

محكمة 

االستئناف 

 بالدار البيضاء
00 1615 1615 1615 00 100% 

المحكمة 

االبتدائية 

الزجرية بالدار 

 البيضاء

2028 2582 4610 2356 2254 51.11% 

المحكمة 

االبتدائية 

 بالمحمدية
228 242 470 170 300 36.17% 

المحكمة 

االبتدائية بابن 

 سليمان
104 105 209 90 119 43.30% 
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 %61.28 2673 4231 6904 4544 2360 المجموع

تحتددل قضددايا التحقيددق ااعدددادي نسددبة مهمددة ،ددمن نشدداط النيابددة العامددة بمجمددوع محدداكم 

مدا مجموعده  2015االستئناف بالدار البيضاء، حي  بلغ عددد ملفدات التحقيدق المفتوحدة برسدم سدنة 

بلادت نسدبة إنجازهدا ملفا موزعة ما بين خمسة غرفة تحقيق رشداء وغرفتي تحقيق أحداث،  1615

تعكس حجم مجهودات النيابة العامة والسادة قضاة التحقيق على حد سواء  جيدةوهي نسبة  100%

 عملفات التحقيقفي سبيل تصفية 

عددد  بلدغاما على مستوى النيابة العامة لدى المحكمة االبتدائية الزجرية بالدار البيضداء، فقدد 

ن شالشدة غدرف للتحقيدق أنجدز قضية موزعة ما بدي 4610المسجل والمخلفل ما بين قضايا التحقيق م

 ،  %51.11بما يفوق النصف بنسبة إنجاز تصل إلى  2356منها 

مدا بدين في حين بلغ عدد قضايا التحقيدق بالنيابدة العامدة لددى المحكمدة االبتدائيدة بالمحمديدة م

بنسددبة إنجدداز ملددف  170قضددية موزعددة مددا بددين شالشددة غددرف صددفّي منهددا  470المسددجل والمخلددفل 

36.17% ، 

المخلدف ما بين وبلغ عدد قضايا التحقيق بالنيابة العامة لدى المحكمة االبتدائية بابن سليمان م

قضدية بنسدبة إنجداز  90قضية موزعة أيضا ما بين شالشة غرف للتحقيق أنجز منهدا  209والمسجلل 

 ع%43.30تصل إلى 

أنجز منده  6904 وبلغ مجموع ملفات التحقيق ااعدادي على مستوى الدائرة القضائية الرائ 

 %28ع61بنسبة إنجاز وصلت إلى  4231

نشاط قسم جرائم األموال بالةيابة ال امة علـى مسـتوى -7

 محكمة االستئةاف الدار البيضاء

 العامة على مستوى  ابةــــقسم جرائم األموال بالني اطــــنش
 محكمة االستئناف بالدار البيضاء
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 المخلف الغرفة
المسجل سنة 

2015 
 نسبة اإلنجاز الباقي المنجز المجموع

غرفة التحقيق 

 الرابعة
00 28 28 19 09 67.85% 

غرفة الجنايات 

 االبتدائية
00 07 07 02 05 28,57% 

غرفة الجنايات 

 االستئنافية
00 28 28 20 08 71.42% 

 %65.07 22 41 63 63 00 المجموع

مددن غددرف متخصصددة للتحقيددق  يتشددكل قسددم جددرائم األمددوال بمحكمددة االسددتئناف بالدددار البيضدداء

 والجنايات بشقيها االبتدائي واالستئنافيع

وقد بلغ عدد ملفات التحقيق المحالة على غرفة التحقيق الرابعة المختصة فدي جدرائم األمدوال برسدم 

 19ملفددا، قدددمت النيابددة العامددة بشددأنها فددي إطددار مواكبددة التحقيددق ااعدددادي  28مددا مجموعدده  2015سددنة 

، فددي حددين لددم تتجدداوز نسددبة إنجدداز غرفددة الجنايددات %85ع67حيدد  بلاددت نسددبة اانجدداز  ملتمسددا نهائيددا،

ملفدين فقدط، علدى خدالف  اصدفّي منهد 2015ت مسدجلة برسدم سدنة ملفا 7من مجموع  %57ع28االبتدائية 

قضدية مسدجلة، صدفّي  28مدن مجمدوع  %42ع71غرفة الجنايات االستئنافية التي بلات نسدبة اانجداز بهدا 

 ن ملفاعمنها عشرو

عدد القضايا الجةحيـة والجةائيـة المسـجلة بهـذا -8

 الةيابة ال امة
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 نسبة اإلنجاز الباقي المنجز المحال نوع القضايا

 %100 00 6119 6119 عادي الجنحي

 %100 00 8546 8546 تلبسي الجنحي

 %100 00 866 866 سير الجنحي

 %100 00 397 397 أحدات الجنحي

 %100 00 1166 1166 ملفات الغرفة الجنحية

 %100 00 2068 2068 الملفات الجنائية رشداء

 %100 00 468 468 الملفات الجنائية أحداث

الملفات الجنائية 
 االستئنافية رشداء

2485 2485 00 100% 

الملفات الجنائية 
 االستئنافية أحداث

166 166 00 100% 

 %100 00 22281 22281 المجموع

حالددة علددى قضدداء موال الجنحيددة والجنائيددة المسددجلة بهدديهللا النيابددة العامددة الملفدداتمجمددوع  بلددغ

حيد  بلادت نسدبة ا بدين المحا،در العاديدة والتلبسدية، تتراوح مد ملفا 22281التحقيق قضاء الحكم و

 ع%100اانجاز 
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نشاط ش بة المراسالت اإلدارية بالةيابة ال امـة علـى  -9

 مستوى الدائرة االستئةافية 

 

 االستئنافية بالدائرةشعبة المراسالت اإلدارية بالنيابة العامة  اطـــــنش

 المخلف المحاكم
المسجل سنة 

2015 
 نسبة اإلنجاز الباقي المنجز المجموع

 محكمة االستئناف 

 بالدار البيضاء
00 4397 4397 4365 32 99.27% 

المحكمة االبتدائية الزجرية 

 بالدار البيضاء
4450 13398 17848 15210 2638 85.22% 

 %97.25 179 6327 6506 6300 206 المحكمة االبتدائية بالمحمدية

 %99.80 06 3115 3121 3121 00 المحكمة االبتدائية بابن سليمان

المحكمة االبتدائية االجتماعية 

 بالدار البيضاء
25 1278 1303 1227 76 94.16% 

المحكمة االبتدائية المدنية بالدار 

 البيضاء
139 934 1083 970 100 89.56% 
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بلات نسبة معالجة المراسالت اادارية الواردة علدى هديهللا النيابدة العامدة مدن اادارة المركزيدة 

مراسلة إداريدة  4397من أصل  % 27ع99والمحاكم االبتدائية التابعة لها ومختلف الجهات اادارية 

 مراسلةع 4365أنجز منها  2015مسجلة برسم سنة 

وبلات نسبة معالجة المراسالت اادارية لدى النيابدة العامدة لددى المحكمدة االبتدائيدة الزجريدة 

 مراسلةع 15210مراسلة إدارية أنجز منها  17848من أصل  % 85.22بالدار البيضاء 

امددة لدددى المحكمددة االبتدائيددة مراسددلة إداريددة مددن قبددل النيابددة الع 6327كمددا تمددت معالجددة 

مراسددلة إداريددة تمددت معالجتهددا علددى  3115مقابددل  %97.25بالمحمديددة بنسددبة إنجدداز تصددل إلددى 

 %99.80مستوى النيابة العامة لدى المحكمة االبتدائية بابن سليمان بنسبة إنجاز 

االجتماعية  مراسلة إدارية بالنيابة العامة لدى المحكمة االبتدائية 1227في حين تمت معالجة 

مراسلة إدارية تمت معالجتهدا علدى مسدتوى النيابدة العامدة لددى  970مقابل  %94.16بنسبة إنجاز 

 ع%89.56المحكمة االبتدائية المدنية بنسبة إنجاز تصل إلى 

نشاط الت اون القضائي الوطةي والدولي المةج) من -10

 طرف هذا الةيابة ال امة 

 
 نسبة االنجاز الباقي  المنجز المجموع المسجل المخلف الصنف

 الوطنية

 %97.76 3 131 134 134 00 المدنية

 %100 00 1786 1786 1786 00 الجنائية

 % 88.28 3031 30244 34258 28494 4820 المجموع
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 الدولية

 %93.42 20 284 304 304 00 المدنية

 %77.11 27 91 118 118 00 الجنائية

يخدص عمليدة تولي هيهللا النيابة العامة للتعاون القضائي الوطني والددولي أهميدة خاصدة، فيمدا 

تدبيرها وإنجازها لإلنابات القضائية الوطنية والدولية الواردة عليها من مختلف محاكم المملكة ومن 

 طرف السلطات القضائية األجنبية عبر اادارة المركزية،

حيدد  بلددغ مجمددوع اانابددات القضددائية الجنائيددة والمدنيددة المسددجلة بهدديهللا النيابددة العامددة علددى  

إنابة تم تدبيرها بنسبة إنجاز وصلت فيما يخص االنابدات القضدائية المدنيدة  1920المستوى الوطني 

 فيما يخص االنابات القضائية الجنائية، %100في مقابل  %97.76إلى 

وفيما يتعلق باانابدات القضدائية الجنائيدة والمدنيدة المسدجلة علدى المسدتوى الددولي، فقدد بلدغ 

 %93.42تم تدبيرها بنسبة إنجاز وصلت فيما يخص االنابات القضائية المدنية إلدى  422مجموعها 

 فيما يخص االنابات القضائية الجنائية، % 11ع77في مقابل 

 

 

 

 

 

 

 نشاط التةفيذ ال)جرب-11

تنفيذ العقوبات 
 الحبسية

 المنجز المجموع المسجل  المخلف
نسبة 
 االنجاز

 مالحظــــــــــــــات
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00 21 21 18 85.71% 

انخفضت نسبة التنفيذ 
بالسنتين  مقارنة 
 الماضيتين:

2014            90% 
2013            100% 

 بأي بيان تحمل للغرامـــــــــــــــــــــــــات لم نتوصل  تنفيذ الغرامـــــــــات

 %100 190 190 190 00 طلبات رد االعتبار

 %100 20 20 20 00 طلبات االفراج المقيد 

 % 97.50 586 601 601 00 طلبات العفو

بلغ حجم نشداط النيابدة العامدة فيمدا يخدص تنفيدي االحكدام والقدرارات القضدائية الباتدة القا،دية 

بنسبة عقوبة  21من أصل عقوبة سالبة للحرية  18تنفيي  2015بالعقوبة السالبة للحرية برسم سنة 

 ها بالمناسبةعرتحقيقها مختلف مصالح االمن والدرك التي نشك ساهمت في %71ع85إنجاز 

ة العامدة نا نسجل عددم توصدل هديهللا النيابدلنيتعلق بتنفيي الارامات المالية المحكوم بها، ف وفيما

 بأي بيان تحمل للاراماتع
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طلدب  20كمدا تدم إنجداز  % ،100طلب رد اعتبار بنسبة إنجاز وصلت إلى  190وتم البت في 

 586، وعلدى مسدتوى طلبدات العفدو فقدد تدم إنجداز %100إفراج مقيد بنسبة إنجاز وصلت كيل  إلى 

 %ع 50ع97طلب بنسبة إنجاز بلات  601طلب عفو من أصل 

 نشاط القسم المدني بهذا الةيابة ال امة:-12

 على مستوى نشاط ش بة المهن الحرة:-أ

 
 نسبة االنجاز الباقي المنجز المجموع المسجل المخلف

الشكايات ضد 

 المحامين
00 442 442 442 00 100% 

الشكايات ضد 

 الموثقين
00 208 208 124 84 59.61% 

الشكايات ضد 

 الخبراء
00 61 61 61 00 100% 

الشكايات ضد 

 العدول
00 72 72 52 20 72.22% 

الشكايات ضد 

 المحكمين
00 09 09 08 01 88.88% 

ضد  الشكايات

المفوضين 

 القضائيين
00 88 88 87 01 98.86% 

 % 87.95 106 774 880 880 00 المجموع العام

تفدرض خصوصدية الددائرة االسدتئنافية بمديندة الددار البيضداء كعاصدمة اقتصدادية تتمركدز بهددا 

أغلب المهن الحرة، ارتفاعا في عدد القضايا المسجلة ،د مسداعدي القضداء والمحكمدين، حيد  كمدا 

 442المحدامين التدي بلدغ مجموعهدا بعد  ،دد  المقدمدةتالحظون تأتي في المرتبة األولى الشكايات 

وفددي المرتبددة الثانيددة الشددكايات المقدمددة ،ددد  %100 تصددل إلددى بنسددبة إنجدداز تمددت تصددفيتهاشددكاية 

فدي المرتبدة الثالثدة تدأتي و %61ع59بنسبة إنجداز  124شكاية أنجز منها  208الموشقين التي بلات 
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 61شدكاية أنجدز منهدا بالنسدبة للخبدراء  81 هاالتي بلغ عددد الخبراء والعدول ،د الشكايات المقدمة

 ع%22ع72شكاية بنسبة إنجاز  52وبالنسبة للعدول  %100بنسبة إنجاز  شكاية 

شدكاية انجدز منهدا  88ب وتحتل الشكايات المقدمة ،د المفو،ين القضائيين المرتبدة الرابعدة 

 %86ع98بنسبة إنجاز تصل إلى  87

في -ب مة  بة ال ا تدخل الةيا ش بة  شاط  ستوى ن لى م ع

 القضايا المدنية:

 نوع
 القضايا 

 نسبة االنجاز  الباقي المنجز المجموع المسجل المخلف

القضايا 
 المدنية 

00 2121 2121 2121 00 100% 

قضايا 
 األسرة 

00 168 168 166 2 98.80% 

القضايا 
  االجتماعية

00 1500 1500 1500 00 100% 

مدن  9 عرف تدخل النيابة العامة فدي القضدايا المدنيدة بمفهومهدا العدام وفدق مقتضديات الفصدل

 قانون المسطرة المدنية ما يلي:

 % 100 بلاتملتمسا بنسبة إنجاز  2121إنجاز  تم * بالنسبة للقضايا المدنية:

 % 98.80 بلاتملتمسا بنسبة إنجاز  168إنجاز  تم * بالنسبة لقضايا األسرة:

ملتمسددا  1500إنجدداز  تددم * بالنسددبة للقضددايا االجتماعيددة منزاعددات الشددال وحددوادث الشددالل:

 % 100 كيل  بلاتبنسبة إنجاز 

نشاط الةيابـة ال امـة لـدى المحكمـة االبتدائيـة  -13

 االجتماعية بالدار البيضاء
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 المخلف الشعبة
المسجل سنة 

2015 
 نسبة اإلنجاز الباقي المنجز المجموع

 53)الفصلين  الشكايات

 األسرة(من مدونة  54و
 %4ع87 86 597 683 683 00

المقدمة ضد  الشكايات

 مساعدي القضاء
 %54ع54 05 06 11 07 04

 %25ع99 134 135 134 00 01 تسخير القوة العمومية

 %100 00 6375 6375 6375 00 الحالة المدنية

االنتدابات القضائية 

 الدولية
 %29ع61 49 114 186 163 23

تدخل النيابة العامة في 

 قضايا األسرة
00 3750 3750 3750 00 100% 

تدخل النيابة العامة في 

 القضايا االجتماعية
6176 6176 6176 6176 00 100% 

 %26ع86 50 314 365 356 09 كفالة األطفال المهملين

 عرف تدخل النيابة العامة على مستوى المحكمة االبتدائية االجتماعية بالدار البيضاء في:

 ملتمس  3750قضايا األسرة: إنجاز -

 ملتمس 6176إنجاز  القضايا االجتماعية:-

 ملتمس 6375قضايا الحالة المدنية:  -

 %99.25طلب بنسبة إنجاز  135طلب تسخير القوة العمومية من أصل  134تنفيي  تم كما
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مدن مدوندة األسدرة المتعلقدة  54و 53وعلى مستوى الشكايات المقدمة في إطار مقتضديات المدادتين 

 %87.4شكاية بنسبة إنجاز  683شكاية من أصل  597بالطرد من بيت الزوجية، فقد تمت معالجة 

بنسدبة  6شدكاية، أنجدزت منهدا  11في حين لم يتجاوز عدد الشكايات المقدمة ،د مسداعدي القضداء 

 % 54.54إنجاز تصل إلى 

 

نشاط الةيابة ال امة لـدى المحكمـة االبتدائيـة  -14

 المدنية بالدار البيضاء

 المخلف الشعبة
المسجل 

 2015سنة 
 نسبة اإلنجاز الباقي المنجز المجموع

تدخل النيابة 

العامة في 

 القضايا المدنية

00 2220 2220 2220 00 100% 

مؤازرة القوة 

العمومية في 

 اتـــــاالفراغ

1077 1899 2976 1261 1715 41% 

ضد  الشكايات

المفوضين 

 القضائيين

135 95 230 228 2 99% 

االنتدابات 

 القضائية الدولية
157 402 559 364 195 65% 

 كما تالحظون من خالل الجدول االحصائي المعروض عليكم:
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عددرف تدددخل النيابددة العامددة فددي القضددايا المدنيددة علددى مسددتوى المحكمددة االبتدائيددة المدنيددة بالدددار 

 ملتمس  2220البيضاء إنجاز

لقددوة العموميددة فددي تنفيددي االحكددام الباتددة القا،ددية بدداافرا  مددن أصددل طلددب مددؤازرة ل 1261تنفيددي و

 % 41 بلاتطلب بنسبة إنجاز  2976

شددكاية مددن أصددل  228وعلددى مسددتوى الشددكايات المقدمددة ،ددد المفو،ددين القضددائيين، تمددت معالجددة 

 % 99 بلاتشكاية بنسبة إنجاز  230

الةشـاط القضـائي واإلدارب لقضـاة الةيابـة ال امــة  -15

 بمحكمة االستئةاف بالدار البيضاء

الشدكايات والمحا،در والمراسدالت اعتمادا على االحصائيات المبسدوطة أعدالهللا، فيمدا يخدص إجمدالي 

الملفددات والقضددايا المنجددزة بالنيابددة العامددة لدددى محكمددة االسددتئناف بالدددار ااداريددة واانابددات القضددائية و

 2015وااداري للسادة الندواب العدامون برسدم سدنة  النشاط القضائيوحصر مجموع رصد البيضاء، يمكن 

ن فدي الجددول ما هو مبديّ وفق ملف إداري وقضائي،  1327في إنجاز ما يعادل نائبا عاما،  30البالغ عددهم 

 :المعروض عليكمالتو،يحي 

 للسادة نواب الوكيل ال انالةشاط القضائي واإلدارب 

 للملك
المدد  او  القضايا

 اإلجمالي

الممدل التقريبي للقضايا  المةجز

المةجز  بالةسبة لكل اا ب عام 

 30البالغ عددهم 

 35 1025 1025 الطكايات الجةا ية
 المحاضر الجةا ية

 
1820 1637 55 

شكايات ومحاضر خلية المةف ضد 

 المرأ  والطفل
628 412 14 

 قضايا التحقيق اإلعدادي

 
 )ملتمس نهائي( 54 1615 1615

 763 22881 22881 والجةا ية  القضايا الجةحية
 المراسالت اإلدارية

 
4397 4365 146 

اإلاابات القضا ية الوطةية 

 والدولية

 

2342 2350 79 

 28 814 832 التةفيذ الزجري
تدخل الةيابة المامة في القضايا 

 المداية
3789 3787 127 

 شكايات ومحاضر المهن الحر 

 
880 774 26 

 و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمجم

 
46870 39660 1327 

 ،الحضور الكريمإحن ال ش  



  بالدار البيضاءالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف    عرض
   2016بمناسبة افتتاح السنة القضائية  

 

29 
 

2016 

أنه ستتكون لديكم قناعة إيجابية من خالل جمي  االحصدائيات المبسدوطة امدامكم عدن مجمدوع 

، حجددم -بشددكل مركدز يراعددي أهدم الشددعب -نشداط النيابددة العامدة بالدددائرة االسدتئنافية بالدددار البيضداء 

أجدل ن بالنيابدة العامدة علدى مسدتوى الددائرة االسدتئنافية مدن التدي بديلها العداملووطبيعة المجهودات 

 عالجزيلالشكر بجميعا وباسمكم أتقدم إليهم ، مخلف والرف  من النجاعة القضائيةتصفية ال

 ثاايا، على مستوى االدار  القضا ية:

دور آلية اادارة القضائية في تحقيق األمن القضائي والرف  من النجاعة القضدائية انطالقا من 

فقدد باعتبارها العمود الفقري لممارسة السدلطة القضدائية وتجسديد العدالدة خدمدة للمدواطن والدوطن، 

 نيكر من أهمها ما يلي:، ااجراءات والتدابير اتخاح مجموعة منقمت ب

 البطرية:على مستوى تدبير الموارد -1

و،  جدول لتوزي  األشاال بين قضاة النيابة العامة يروم تحديد المهدام المسدندة لكدل واحدد  -

مددنهم بطريقددة دقيقددة وفددق معددايير مو،ددوعية مدد  مراعدداة األقدميددة والدرجددة والتجربددة والكفدداءة 

تابدة واالنضباط وحسن السلوكع ونفس الشيء بالنسبة لبرنام  توزي  األشداال بدين مدوظفي وأطدر ك

النيابة العامة بتنسيق م  رئيس كتابة النيابدة العامدة بمدا يحقدق االنسدجام بدين مختلدف شدعب النيابدة 

 العامة ويؤدي إلى تصريف األشاال بشكل عقالني، علمي، جيد، سري  وفعالع 

تعيين قضاة النيابة العامة ممن تتوفر فيهم الكفاءة لإلشراف على الشعب، من أجل المساهمة -

ر سير األشاال بالنيابة العامة إلى جانب موظفي كتابة النيابة العامة فدي أحسدن الظدروف بمدا في تدبي

يضمن السرعة والدقة في اانجاز لتمكين المتقا،ين من الحصول على المعلومة المطلوبة في أقصر 

 وقت ممكنع

 تحفيز العناصر المتميزة بالتنويه بها والرف  من معنوياتها -

وظروف العمل المالئمة والمشجعة على التفاني والعطاء، وإتباع منهجية عمل تهييئ أجواء  -

 وا،حة تعتمد مبدأ تحّمل الجمي  لمسؤولياته والتحلي بروح االبداع والمبادرةع

 :اللوجستيةعلى مستوى تدبير الموارد -2

السدادة  التنسيق المستمر م  المدير الفرعي ااقليمي بهيهللا المحكمدة لتلبيدة جميد  احتياجدات -

قضاة النيابة العامة وموظفي كتابدة النيابدة العامدة مدن العتداد المعلومداتي واالدوات المكتبيدة الالزمدة 

 ع ة في أحسن الظروفلتصريف أشاال النيابة العام

تنظيم أرشيف النيابة العامة بشكل جيدد وعقالندي، الختدزال الجهدد والوقدت فدي الرجدوع إلدى  -

 وحسن توظيفها واستثمارهاعالملفات واالطالع عليها 

تهيئ فضاء مالئم الستقبال الضحايا والشهود وتسهيل ااجراءات لهم وتبسيطها، بما يصون -

 كرامتهم ويحفي أمنهم ويسترج  شقتهم في العدالةع
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على مستوى اعتماد اإلدار  االلكترواية فتي تصتريف -3

 أشغال الةيابة المامة

يابة العامة في جمي  أوراش تحدي  اادارة القضائية التي االنخراط الكلي والشمولي لهيهللا الن -

حسب الهدف االسدتراتيجي المسدطر  2020أطلقتها اادارة المركزية في أفق رقمنة المحاكم في سنة 

 في الميثاق الوطني اصالح منظومة العدالة، وحل  باعتماد المعلومياتع 

بمكتدب السديد الوكيدل العدام للملد  مدن أجدل اعتماد لوحة معلوماتية للقيادة بالكتابدة الخاصدة  -

،بط وتوزي  األشاال والمهام القضائية واادارية على قضاة وموظفي النيابة العامة وتتبد  إنجازهدا 

 داخل األجل المطلوبع

تخصددديص بدددرام  للتكدددوين المسدددتمر فدددي المعلوميدددات، تحدددت إشدددرافنا المباشدددر وتقنيدددين  -

 متخصصين في مادة المعلومياتع

قصددد  بمرافددق المحكمددة Born de vérificationحواسدديب المراقبددة  اقبددة اليوميددة لالمر -

تمكيدنهم مدن مراقبدة مد ل لالددفاع و الوافددين علدى النيابدة العامدة التأكد من مددى اسدتجابتها لطلبدات 

 ملفاتهم القضائيةع

المراقبة اليومية لمكتب الوسيط والمرتبط معلوماتيا عبر الشبكة المعلوماتية الداخليدة ونظدام -

 بكافة مصالح وشعب النيابة العامةع sajتدبير الملفات 

تطبيقددات معلوماتيددة لضددمان حسددن تصددريف أشدداال النيابددة العامددة و،ددبطها  سددتةاسددتحداث  -

 وتتبعها ومراقبتها، ويتعلق األمر بما يلي:

: عبارة عن سجل الكتروني تم إحداشه على مستوى مكتب الضبط من اجل ،دبط التطبيق األول

 وتتب  جمي  المراسالت اادارية الواردة والصادرةع

وتتب  استفادة موظفي وقضداة النيابدة بير بتد: عبارة عن نظام الكتروني خاص التطبيق الثاني

العطلدددة ااداريدددة مالدددرخص المر،ددديةارخص الدددزواج ارخدددص الدددوالدةارخص العامدددة مدددن الدددرخص 

 السنويةعععل

سددجل عددام الكترونددي لضددبط ملفددات وقضددايا التحقيددق ااعدددادي،  عبددارة عددن: التطبيددق الثالدد 

وطبيعدة ومو،دوع بشكل يمكن مدن معرفدة جميد  المراحدل التدي مدّر منهدا التحقيدق فدي ملدف معدين، 

 والملتمسات واألوامر الصادرة فيهعالقرارات باالطالع 

تتب  نشداط السدادة الندواب العدامون، بحيد  بعبارة عن نظام معلوماتي خاص  التطبيق الراب :

المحالددة علددى  يتدديح هدديا التطبيددق معرفددة عدددد المحا،ددر والشددكايات والملفددات والمراسددالت ااداريددة

لمددة التدي اسدتارقتها دراسدة كدل ملدف السادة النواب العامون من أجل الدراسة وتواريت إرجاعها وا

 على حدةع 
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سدادة مدوظفي كتابدة النيابدة عبارة عن نظام معلوماتي خاص بتتبد  نشداط ال: التطبيق الخامس

 عالعامة

بجمي  شدعب : عبارة عن نظام معلوماتي احصاء العتاد المادي والمعلوماتي التطبيق الساد 

 ومصالح النيابة العامةع

 فضان الةيابة المامةعلى مستوى تخليق -4

بجوالت شخصية بمختلف مرافق المحكمة للوقوف عن كثب على كيفية تصريف يوميا القيام  -

 األشاالع 

تكليف بع  السادة النواب العامين بمهمة مراقبة أمن المحكمة وإشعار المسدؤول القضدائي  -

 بأي تصرف مخل باألمن أو القانونع

 والمحاسبةعتفعيل ،وابط المراقبة والتتب   -

تشددكيل خليددة مكونددة مددن ممثددل للنيابددة العامددة وبعدد  عناصددر الضددابطة القضددائية مددن اجددل  -

 لقانون في حالة تلبسع المخالفة لالتدخل السري  والفعال تحت إشرافي المباشر لضبط جمي  األفعال 

الشدكايات الشرطة الجنائية الوالئية بالدار البيضاء للبح  في عناصر من خاصة تكليف فرقة -

 المقدمة ،د حوي االمتياز القضائيع

 

 

 على مستوى تأمين الحق في ولوجية المدالة -5

نهدد  سياسددة األبددواب المفتوحددة مددن خددالل الحددرص الشخصددي علددى اسددتقبال المتقا،ددين  -

 ومساعدي القضاء والنظر في شكاياتهم وتظلماتهم وطلباتهمع 

العدام للملد  وموظدف قدار باسدتقبال المتقا،دين تفعيل مكتدب الوسديط بتكليدف ندائبين للوكيدل  -

ومختلف الوافدين علدى المحكمدة للنظدر فدي شدكاياتهم وطلبداتهم وإفدادتهم بم لهدا بتنسديق مد  مكتدب 

 االستقبالع

على مستوى توحيد الممتل القضتا ي ومةتاهل الممتل -6

 بالدا ر  االستئةافية والرفع من الةجاعة القضا ية:

ات المصلحية الداخلية إلى السادة نواب الوكيل العام للمل  والسادة توجيه عدد من الميكرتم  -

وكالء المل  لدى المحاكم االبتدائية بشأن عدد من النقاط والمسائل القانونية التي تروم التدبير األمثل 

للدددعوى العموميددة وتوحيددد مندداه  العمددل القضددائي بددين النيابددات العامددة بالدددائرة االسددتئنافية بالدددار 

 يضاءعالب
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السادة وكالء المل  بالقرارات الصدادرة عدن الارفدة الجنحيدة فيمدا يخدص االسدتئنافات  إخبار -

حتدى يتسدنى لهدم حسدن تتبد  ومواكبدة بمجدرد صددورها، المرفوعة ،د أوامر السادة قضاة التحقيق 

نداه  قضايا التحقيق، م  موافاتهم بنست من القرارات المرجعية الصادرة عن نفس الارفة لتوحيدد م

 العمل واعتمادها في ملتمساتهم وتقاريرهم االستئنافيةع

للنظدر فدي ااشدكاليات المثدارة بايدة إيجداد  السدادة الندواب العدامينم  عقد اجتماعات دورية  -

 على ،وء العمل واالجتهاد القضائيعلها، الحلول القانونية المناسبة 

تفعيل التفتيش التسلسلي للنيابات العامدة لددى المحداكم االبتدائيدة والديي مّكدن مدن تشدخيص  -

و،عية تسيير األشاال بكدل نيابدة عامدة علدى حددة ومسدتوى وطبيعدة المجهدودات المبيولدة مدن قبدل 

أعضدداء النيابددة العامددة بهددا ومددوظفي كتابددة النيابددة العامددة وكدديا طبيعددة الصددعوبات والمعوقددات التددي 

عترض عملها، حي  تدم توجيده جميد  السدادة وكدالء الملد  وندوابهم إلدى التددابير واالجدراءات التدي ت

يتعين سلوكها من أجل القضاء على المخلف وتسري  وتيرة األبحداث التمهيديدة والرفد  مدن النجاعدة 

هيهللا القضائية في تدبير الدعوى العمومية تحقيقا لألمن القضائي  بشكل موحد ومنسجم تحت إشراف 

 النيابة العامةع 

بشددكل  2015مدد  مالحظددة أندده تددم توقيددف برنددام  التفتدديش التسلسددلي المسددطر برسددم سددنة 

األسدتاح لحسدن الكاسدم مدديرا للشدؤون السيد الرئيس األول لمحكمة االسدتئناف تعيين عقب استثنائي 

 المدنية بوزارة العدل والحرياتع 

ن فدي إطدار الصدالحيات الموكولدة للنيابدة العامدة إنجاز زيارات تفقدية لمكاتب السادة المدوشقي-

 عزيارة تفقدية 60تجاوز عددها  بمقتضى قانون مهنة التوشيق

الحددرص علددى احتددرام مواعيددد وأوقددات العمددل وعقددد الجلسددات فددي موعدددها المحدددد وإحالددة -

 الملفات المطعون فيها باالستئناف أو النق  داخل اآلجال القانونيةع

المستعجلة أو التي تكتسي طابعا من الخطورة بصورة فورية علدى الضدابطة إحالة الشكايات  -

 القضائية من أجل البح  و،بط المخالفين للقانون الجنائي في حالة تلبسع

بااشدراف السادة النواب العامين حول نشاط الشعب المكلفين  طرفإنجاز تقرير شهرية من  -

حول طبيعة سدير المالحظات الضرورية جمي  إبداء عليها يتم تضمينها حصيلة المنجز والمخلف م  

 األشاالع

مددن طددرف السددادة النددواب العددامين حددول سددير الجلسددات المكلفددين تقددارير أسددبوعية  إنجدداز -

 بتمثيلها وحصيلة الملفات المحكومة والمؤخرة والمحجوزة للمداولة ومالحظاتهم بخصوص حل ع

حول حصيلة االتصداالت الهاتفيدة إنجاز تقارير يومية من قبل النائب العام المكلف بالديمومة  -

 ائية والتعليمات الصادرة بشأنهاعالمتلقاة من طرف الضابطة القض
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إنجدداز بطددائق تقنيددة فددي الملفددات الكبددرى تتضددمن عر،ددا مددوجزا للوقددائ  ومسددار البحدد  -

التمهيدي وبيانا بوسدائل ااشبدات المتدوفرة مد  مقتدرح القدرار المتعدين اتخداحهللا، يدتم توقيعهدا مدن قبدل 

النائب العام المكلف بالملف وتسجيلها في سجل خداص ممسدوك بالكتابدة الخاصدة للرجدوع إليهدا عدن 

ع وحل  بارض تحسيس النائب العام المكلدف بالمسدؤولية وتيسدير مهمدة اتخداحهللا للقدرار بشدكل الحاجة

 عقانوني

اسددتحداث سددجالت عمليددة للتتبدد  والمراقبددة علددى مسددتوى شددعبة االنابددات القضددائية الوطنيددة -

مددن اجددل ،ددمان النجاعددة والسددرعة فددي التنفيددي ،ددمان لحسددن التعدداون القضددائي الددوطني والدوليددة 

مجموعدة التدي أحددشت بهدا شعبة قضايا التحقيق المستأنفة "الارفة الجنحيدة" والدولي، بما في حل  

المتبادلددة مدد  السددادة وكددالء الملدد  بالمحدداكم المراسددالت ااداريددة بسددجل خدداص -1مددن السددجالت: 

فدي االبتدائية والسادة قضاة التحقيق فيما يخدص اشدعارهم بدالقرارات الصدادرة عدن الارفدة الجنحيدة 

بمددا فددي حلدد  مختلددف المراسددالت ااداريددة المتبادلددة مدد  إدارة السددجون المعنيددة والضددابطة  حيندده،

  تنفيدي قدرارات الارفدة الجنحيدةبتتبد  عمليدة خداص سجل -2 القضائية وكتابة الضبط بنفس المحكمة 

علدى محكمدة  وإحالدة الملفدات المطعدون فيهدا بدالنق  عرائ  النق  سجل خاص بتتب  ومراقبة-3

، كمدا أحددث علدى مسدتوى نفدس الشدعبة خزاندة قضدائية خاصدة برصدد داخل اآلجال القانونية النق 

والعمدل  ة علدى ،دوء قدرارات محكمدة الدنق وتتب  القرارات المرجعية الصادرة عن الارفدة الجنحيد

ننوهللا أرشفتها وتوزيعها على المحاكم االبتدائية العتمادها في العمل القضائي ع ونستال هيهللا الفرصة ل

من أجدل تدأطير وتوحيدد ملحوظة تستحق كل التشجي  والتقدير  تبيل مجهودات التيالارفة الجنحية ب

علدى  ،غرفدة للتحقيدق 16التحقيق ااعددادي علدى مسدتوى العمل القضائي فيما يخص مراقبة قضايا 

غدرف للتحقيدق  3غدرف للتحقيدق بمحكمدة االسدتئناف و 7امتداد الدائرة االستئنافية بالدار البيضداء م

  عبكل من محاكم الزجرية بالدار البيضاء والمحمدية وابن سليمانل

مختلدف محا،در االسدتماع المنجدزة مدن قبدل الندواب  استحداث سجل خاص بتسجيل ورقمنة -

 العامينع

 على مستوى التأطير والتكوين:-7

 ونية والقضائيةتعنى برصد ودراسة وتحليل ااشكاالت القانتنظيم عروض نظرية وتطبيقية  -  

ن فدي شدكل اؤهدا مدن طدرف السدادة الندواب العداميإلقوالتي تعترض عمل النيابة العامة، يدتم إعددادها 

 ع بات العامة بالدائرة االستئنافيةاجتماعات داخلية، في أفق توسي  دائرتها لتشمل مختلف قضاة النيا

حي  عقدت هديهللا النيابدة العامدة فدي هديا ااطدار برسدم السدنة المنصدرمة، علدى صدعيد محكمدة 

تناولددت بالشددرح والدراسددة االسددتئناف شالشددة جلسددات عمددل داخليددة، ألقيددت خاللهددا شالشددة عددروض 

مهتد  التي تصدادف عمدل النيابدة العامدة فدي جدرائم العدرض والقضائية تحليل ااشكاالت القانونية وال

وجرائم ااخالل بالثقدة العامدة مالتزويدر والتزييدفل والجدرائم المرتكبدة العرض واالغتصاب نموحجال 

 ،د األموال مالسرقات الموصوفة نموحجال، 



  بالدار البيضاءالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف    عرض
   2016بمناسبة افتتاح السنة القضائية  

 

34 
 

2016 

محكمدة مدن واردة من وزارة العددل والحريدات أو توزي  جمي  المناشير والرسائل الدورية ال -

االطدالع عليهدا والعمدل بمقتضداها أجدل النق  على السادة وكالء المل  والسادة النواب العدامين مدن 

 والرجوع إلينا عند كل صعوبةع 

تتب  القرارات الصادرة عن محكمة الدنق  والقدوانين والتشدريعات الحديثدة وتوزيعهدا علدى  -

 العامة قصد اعتمادها في عملهم القضائي واالستدالل بها في ملتمساتهمعأعضاء النيابة 

 على مستوى التواصل:-8

التنسيق الدائم والمستمر م  السيد الرئيس األول لمحكمة االستئناف بالدار البيضاء والسادة  -

 المسؤولين القضائيين في كل ما يتعلق بتسيير شؤون المحكمة و،مان حسن سير العدالةع

ال تفددوتني الفرصددة للتنويدده فددي هدديا الشددأن بدرجددة االنسددجام والتواصددل الحاصددلين بددين  حيدد 

الرئاسة والنيابة العامة بخصوص التصريف اليدومي لألشداال وبالتجداوب الفعدال مد  كافدة مسداعدي 

القضاء في جمي  المبادرات التي تروم تصفية الملفات القضائية وااجراءات للنهوض بمستوى أداء 

 عالمحكمة

عقددد اجتماعددات دوريددة مدد  قضدداة النيابددة العامددة ومددوظفي كتابددة النيابددة العامددة ومدد  بدداقي  -

مساعدي القضاء وخاصة السيد نقيب هيئة المحامين من خالل اللجنة الثالشية، وكديا ،دباط الشدرطة 

 القضائيةع

لبالغات التواصل م  كافة مرتفقي العدالة ووسائل ااعالم من خالل من خالل إصدار بع  ا  -

في القضايا التي تستأشر باهتمام الرأي العام فدي حددود مدا يسدمح بده القدانون مدن أجدل تندوير العمدوم 

 وعدم تركهم فريسة لإلشاعةع

علتتى مستتتوى الرفتتع متتن اجاعتتة أدان الضتتابطة -9

 القضا ية في إاجاز األبحاث التمهيدية:

والدددرك الملكدديل مددن أجددل عقددد اجتماعددات دوريددة مدد  الضددابطة القضددائية ماألمددن الددوطني  -

زمات الرف  من نجاعتها القضدائية وسدبل تسدري  وتيدرة األبحداث والكشدف يتمكينها من آليات وميكان

 عن الجرائم و،بط مرتكبيها وتقديمهم للعدالةع

ربط التعليمات الموجهة للضابطة القضائية ب جدال معيندة ال تتجداوز شدهرا واحددا فدي أقصدى  -

اة النيابة العامة بالندات ، وفدي حالدة تجداوز هديا األجدل موافداة النيابدة العامدة األحوال انجازها ومواف

 عإخبارية حول مستوى تقدم األبحاث بتقارير

إنجاز زيارات تفقدية دورية لمقرات عمل الضابطة القضائية من أجل الوقوف عن كثب على  -

حقيقة أسباب التأخر في إنجاز األبحاث التمهيدية وتيليل الصدعوبات المتعلقدة بهدا بعدين المكدان طبقدا 

 للقانونع 
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علددى  التنويدده بضددباط الشددرطة القضددائية األكفدداء والمتميددزين باددرض تحفيددزهم ومسدداعدتهم -

 تطوير أدائهم ومردوديتهمع

 ثالثا، على مستوى االكراهات:

يعددوق عمددل هدديهللا النيابددة العامددة فددي أداء الوظددائف والمهددام المنوطددة بهددا قانونددا فددي تدددبير الدددعوى 

العمومية ومراقبتها وممارستها بما في حل  ااشدراف علدى بداقي عمدل النيابدات العامدة التابعدة لهدا بالددائرة 

الدار البيضاء، مجموعة مدن االكراهدات، التدي أشدرت بشدكل مباشدر وغيدر مباشدر علدى حصديلة االستئنافية ب

التدي كنّدا نطمدح بدأن تكدون نسدبة اانجداز فيهدا علدى مسدتوى جميد  الشدعب  2015 خالل سدنةالنيابة العامة 

 ا وكيفا، نيكر أهمها:كمّ  100%

* مشكل الخصاص البشري الحاصل في عدد السدادة قضداة النيابدة العامدة والسدادة المدوظفين، حيد  

بلدو  اشندين علدى إشدر  شالشة قضداةغادرنا برسم السنة الحالية من السادة النواب العامين بمحكمة االستئناف 

نائدب  29إلدى  32العامدة مدن ، لينقص العدد ااجمالي للسادة قضاة النيابدة وانتقال الثال  التقاعد منهما سن

 ععام

* ارتفاع نسبة الاياب عن العمل بسبب اادالء بالشواهد الطبية والتي بلغ عددها هيهللا السنة كمدا هدو 

   ماشل أمامكم في الجدول التو،يحي المعروض على الشاشة االلكترونية:

 عدد الموظفين المحكمة

عدد الموظفين 

الذين تقدموا 

 بشواهد طبية

 عدد الشواهد

 الطبية

عدد أيام 

الشواهد 

 الطبية

معدل أيام 

الشهادة 

 الطبية

محكمة االستئناف 

 بالدار البيضاء
 أيام 5 542 103 46 86

المحكمة االبتدائية 

 الزجرية 
154 73 153 1033 

ونصف أيام  6

 يوم

المحكمة االبتدائية 

 بالمحمدية
35 17 29 248 

ونصف أيام  8

 يوم

المحكمة االبتدائية 

 ببنسليمان
 أيام 4 76 18 12 25

المحكمة االبتدائية 

 االجتماعية
 أيام 5 96 18 09 21
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المحكمة االبتدائية 

 المدنية
19 12 25 164 

ونصف  أيام 6

 يوم

 أيام 6 2159 346 169 340 المجموع

 

 المحكمة
عدد قضاة 

 النيابة العامة

الذين  القضاةعدد 

 تقدموا بشواهد طبية

عدد الشواهد 

 الطبية

عدد أيام 

 الشواهد الطبية

معدل أيام 

الشهادة 

 الطبية

محكمة االستئناف 

 بالدار البيضاء
28 06 06 76 

يوما  12 

 ونصف يوم

المحكمة االبتدائية 

 الزجرية
53 15 21 115 

أيام  5

 ونصف يوم

المحكمة االبتدائية 

 بالمحمدية
 أيام 9 97 10 04 11

المحكمة االبتدائية 

 ببنسليمان
 يوما 27 189 07 04 05

المحكمة االبتدائية 

 االجتماعية
 يوما 18 145 08 02 11

المحكمة االبتدائية 

 المدنية
 أيام 9 27 03 03 12

 649 55 34 120 المجموع
يوم  11

 ونصف يوم

موظفدا مدن مجمدوع  169شدهادة طبيدة أدلدى بهدا  346 بالةسبة للمـوظفين:-1

موظفددا، أي مددا يعددادل  340المددوظفين العدداملين بالدددائرة االسددتئنافية للدددار البيضدداء والبددالغ عددددهم 

 نصف الموظفينع
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سةوات  8 ي ادليون عمل أب ما  2159ونتج عن ذلك ضياع 

 عمل شصص واحد.أيان  7و

 22عدد أيام عمل السنة الواحددة م ÷ل مقسومة على 2159القاعدة: عدد أيام العمل الضائعة م

 ل 264شهرا=  12×يوم عمل فعلي 

 55بلدغ عددد الشدواهد الطبيدة بالةسبة لقضاة الةيابة ال امة:  -2

، قداض 120قاض من مجموع قضاة النيابة العامة بالددائرة االسدتئنافية والبدالغ عدددهم  34أدلى بها 

قداض  34مدا يقدارب  30=  4÷ 1×قداض  120مأي ما يعدادل تقريبدا ربد  عددد قضداة النيابدة العامدة 

 لمستفيد من الرخصة المر،ية حسب المبين في الجدول

سـةوات  6يون عمل أب ما يقـارب  649نتج عن ذلك ضياع 

 عمل شصص واحد.يوما  20و

***** 

النيابة العامدة بالددائرة االسدتئنافية بمحكمدة ، نبية موجزة ومركزة عن حصيلة نشاط تلكم

 االستئناف بالدار البيضاء ومنجزاتهاع

علدى أن جهدود هديهللا  لسديادتكم  أما فيما يخص استشرافنا للسنة القضائية الجديدة، فنؤكد

النيابددة العامددة سددتظل متواصددلة وحثيثددة علددى هدددي مددن تعليمددات القدداض األول صدداحب الجاللددة 

نصرهللا هللا وأيدهللا وتوجيهات اادارة المركزية، من أجل الرف  من نجاعة أداء وعمل هديهللا النيابدة 

ماربيددة، السددترجاع شقددة المددواطنين عامددة والمتقا،ددين خاصددة فددي العدالددة الوتحددديثها العامددة 

 2013ا07ا30الخطدداب السددامي لعيددد العددرش المجيددد بتدداريت  منطددوق مستحضددرين فددي حلدد 

أكدد فيده الديي  بمناسبة موافقة جاللته على مضامين الميثاق الوطني اصدالح منظومدة العدالدة 

 جاللته نصرهللا هللا على ما يلي:

ومهما تكن أهمية هذا اإلصالح، وما عبأنا له من " 

ــة، و  ــو  تةميمي ــيمل نص ــة، فس ــات ف ال ــمير "لي الض

للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي إلصالحه، بل  "المسؤول

 ".وقوان نجاح هذا القطاع برمته

وفي الختام أجدد الشكر الموصدول لكافدة السدادة المسدؤولين القضدائيين والسدادة القضداة 

للملدد  والسددادة والسددادة المستشددارين والسددادة نددواب وكيددل الملدد  والسددادة نددواب الوكيددل العددام 

رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة والسادة أطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة 

العامددة بالدددائرة االسددتئنافية بالدددار البيضدداء علددى سددائر مجهددوداتهم القضددائية وااداريددة التددي 
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ة وأداء النيابة بيلوها في سبيل تصفية الشكايات والمحا،ر والقضايا والرف  من مستوى نجاع

 العامة على مستوى الدائرة االستئنافية بالدار البيضاء خدمة للمواطنين والوطن،

كما أخص بالشكر كافة مساعدي القضاء بالدائرة االستئنافية، وفي مقدمتهم أسرة الدفاع 

في شخص السيد النقيب المحترم األستاح محمد حيسي، على تحملهم عبئ وجسامة أمانة العدل 

 جانب زمالئهم القضاة، التي قال فيها تعالى في محكم كتابه العزيز:إلى 

إنا عرضةا األمانة على السماوات واألرض والجبال " 

نســان فــأبين أن يحملةهــا وأشــفقن مةهــا وحملهــا اإل

لي ـذب   المةـافقين والمةافقـات  كان ظلوما جهوال إنه

ــؤمةين  ــى الم ــوب   عل ــركات ويت ــركين والمش والمش

 " والمؤمةات وكان   غفورا رحيما

للسيد رئيس الجلسة والهيئة القضائية، وكافة الحضور الكدريم، سدائال والشكر الموصول 

حافلة بالمنجزات القضائية، وفي  2016هللا المولى عّز وجّل، أن تكون السنة القضائية الجديدة 

 مستوى تطلعات جاللته لخدمة الصالح العام وشعبه ورعاياهللا األوفياءع

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن{}َوقُِل اْعمَ    لُوا فََسيََرى هللاه

 صدق هللا العظيم

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهع

 الوكيل العام للمل 

 ذ.الحسن مطار
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