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 نادي قضاة المغرب

 المكتب التنفيذي

 

 

ق املتعلرشوع القانون سودة م م " الأولية ملذكرة اندي قضاة املغرب حول تصوراتال 

 ابس تعامل الوسائط الالكرتونية يف الإجراءات القضائية"

 

املتعلق  رشوع القانونسودة م م " الأولية حول تصوراتيتقدم اندي قضاة املغرب هبذه ال     

تأأجيل النقاش ب ته ومطالب ده يتأأك مع ابس تعامل الوسائط الالكرتونية يف الإجراءات القضائية" ، 

تكتيس طابع الاس تعجال اإىل حني زوال  ليف هذا القانون ويف لك القوانني الأخرى اليت 

الظروف النامجة عن الإجراءات املتخذة من السلطات العمومية للوقاية من انتشار وابء 

، ويه الظروف اليت جتعل من املس تحيل القيام ابملشاورات الالزمة والاكفية مع  "كوروان"

القاضيات والقضاة وخمتلف الفاعلني يف جمال العداةل توخيا لإخراج نص ترشيعي جمود وحيقق 

 الهدف املراد منه . 

 :الإطار التنظميي للمذكرة -

 منه؛ 53ة الفصل بناء عىل القانون الأسايس لنادي قضاة املغرب وخاص

دي  701مراسةل الس يد وزير العدل املوهجة لرئيس اندي قضاة املغرب عدد   وبناء عىل

  0000ماي  00واترخي 

ة واجلهوية حظات من طرف الأهجزة الوطنيوبناء عىل فتح املكتب التنفيذي ابب تلقي املال

-03-05ارخي الفايس بوك بتواكفة القضاة وفق الاخبار املنشور بصفحة النادي الرمسية عل 

0000 ، 

املتعلق ابس تعامل الوسائط الالكرتونية يف رشوع القانون سودة م م "وبعد اطالعه عىل 

 ؛"الإجراءات القضائية
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لكه  سودة مرشوع القانونوبناء عىل تلقي العديد من املالحظات يف شلك مقالت هتم م 

 ، ينة هتم جزءا منهمع  أأو مالحظات

للنادي الوطين  تشارة اجمللست وعرضها عىل املكتب التنفيذي واس املالحظاوبناء عىل جتميع 

 ؛علهياصادقة وامل

رشوع سودة م م " الأولية حول يتقدم اندي قضاة املغرب هبذه املذكرة اليت تتضمن تصوراته

 املتعلق ابس تعامل الوسائط الالكرتونية يف الإجراءات القضائية".القانون 

 :للمذكرةس ياق العام ال يف   -

اإن اندي قضاة املغرب؛ اعتبارا من كونه مجعية همنية مواطنة تروم املسامهة يف تطوير  

الأداء الترشيعي مبا خيدم املصلحة العليا للمواطن و الوطن؛ و اعتبارا لكونه يسعى اإىل الرفع 

من النجاعة والفعالية اليت يضطلع هبا القضاء من أأجل ضامن ظروف أأمثل محلاية حقوق و 

حرايت الأفراد و امجلاعات؛ و اعتبارا لكونه مجعية فاعةل معربة عن قاعدهتا المتثيلية من مجهور 

القضاة و القاضيات و مرتمجة لتوهجاهتم و اختياراهتم؛ و نظرا لكون اندي قضاة املغرب يعترب 

 و نفسه هجة معنية ابلقرار الترشيعي مىت اكن مرتبطا حبقل العداةل و متصال بشأأن القضاء؛

لأنه هيدف اإىل التفعيل احلقيقي و الواقعي للأهداف اليت سطرت يف الفصل الرابع من نظامه 

نه يرى أأن يبسط  الاولية هتصورات الأسايس، من خالل اكفة املنابر و لك املناس بات؛ فاإ

 املتعلق ابس تعامل الوسائط الالكرتونية يف الإجراءات القضائية".رشوع القانون سودة م م "

 لرؤية اندي قضاة املغرب: املؤطرةالأهداف العامة يف  -

تقوم الأهداف العامة اليت حتمك توهجات اندي قضاة املغرب يف توجيه مثل هذه املذكرات 

 :عىل ما ييل 

الهدف الأول : ضامن احرتام املبادئ و القواعد ادلس تورية املتعلقة ابس تقالل السلطة  -

 القضائية تنظامي و ممارسة ؛

ة ضامن انسجام ترشيعي بني خمتلف أأجزاء املنظومة الترشيعية املتعلق الثاين :الهدف  -

 مبنظومة العداةل ؛
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يث داةل ، من ح ضامن أأن تكون العملية الترشيعية يف خدمة الع الهدف الثالث : -

مل وفاعليهتا ، مع ضامن ختفيف ضغط العورسعة الإجراءات  اخلدمات القضائية جودة

 البرشي العامل ابحملامك بشلك مبارش أأو غري مبارش  ،   عىل العنرص

الهدف الرابع : تبليغ رؤية قاعدة النادي اإىل اجلهات املسؤوةل عن وضع املرشوع و  -

 قادلفاع عهنا وفق الآليات املمكنة و املتاحة، جتس يدا لروح املسؤولية امللقاة عىل عات

  .الأهجزة املنتخبة

 .العامة الحظاتامل أأول:    
 :  مسودة مرشوع القانون  صياغة حول -

اندي قضااة املغرب يؤدد عىل كون الصاياغة التامة والوا ة لنصوا القانون يه إن 

يرى رضورة  وذلكل ، لضااامن تهليب بشاالك أأمثل عىل ارو الواقعالوحيد والفعال  الساابيل

الرتدزي علهيا يف مساودة مرشاوع القانون اذلي  ن بصدده والتدقيق يف املصطلحات ، ول 

 .س امي تكل اليت تعد بعيدة عن جمال القانون 

 :  مسودة مرشوع القانون  عدادحول مهنجية ا -

املتعلق ابس تعامل الوسائط الالكرتونية يف القانون  "رمغ ان مسودة مرشوع

الإجراءات القضائية"، تويح بكوهنا هتم فقط اإجراءات التقايض الا أأنه بقراءة املسودة يتضح 

، من قبيل القيام بتعديل  بعد  عنأأهنا مهت بعض تعديالت نصوا أأخرى خارج التقايض 

امللكف ايض الققرر أأو لقايض املاأألغى دور رئيس احملمكة يف تعيني اذلي  57الفصل  و نسخ

ماكنية الرتافع عن  55الفصل و  وتعيني أأول جلسة من طرف القايض ابلقضية اذلي أألغى اإ

الغري أأمام القضاء من طرف الزوج أأو القريب أأو الصهر من الأصول أأو الفروع أأو احلوايش 

لرسوم ااإىل ادلرجة الثالثة. و دذا اإضافة مقتضيات جديدة خبصوا تقرير جزاء عدم أأداء 

عادة تنظمي كيفية  من ق م م  305القضائية أأو جزء مهنا من خالل تعديل الفصل  و دذا اإ

تبليغ الاس تدعاءات و اإس ناد هذه املهمة بصفة أأصلية للمفوو القضايئ و جلهات أأخرى 

فضال عن تنظمي بياانت طلب  ، من املسودة 51بكيفية احتياطية دام نص عىل ذكل الفصل 

من املرشوع و  050من الفصل  الاول امللكف ابلتنفيذ من خالل البند التنفيذ و القايض

 قضااي مسطرية رصفة.و  يه مقتضيات جديدة مل تكن منظمة من قبل،
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 مع نصوا أأخرى :مسودة مرشوع القانون  مالءمةحول  -

يذكر اندي قضاااة املغرب ان تقدم مسااودة هذا القانون بشاالك مفصااول عن قوانني 

ضاايات ، ت مشاالك املالءمة مع تكل املق  ج عنهتين  قداءاته التقايض واجر أأخرى لزمة لعملية 

وذلكل اكن  ،ية اجلنائ و املسااااطرة املدنية  وخنص ابذلكر هنا قانون التنظمي القضااااايئ وقانوين

 وقت يف هالرضاااورة مناقشاااة هذه القوانني مع بعضااا  ااندي قضااااة املغرب من ادلامني مرار 

اااايع ، ويف هاذه واحاد  املاذكرة ينبه لهذا الاشااااااكل احملمتل ويرتك للقامعني عىل ملية الترشا

 .ه وصناعته كيفية جتاوز

 حول مشولية مسودة مرشوع القانون :  -

املتعلق ابساااا تعامل الوسااااائط الالكرتونية يف القانون مرشااااوع "رمغ ان مسااااودة 

ساااااودة أأنه بقراءة امل اإجراءات التقايض الا  اكفةالإجراءات القضاااااائية"، تويح بكوهنا هتم 

تطرق حبيث مل ت  ،بت جزءا من العمل القضااااايئ وهو مل النياابت العامة يتضااااح أأهنا  ي  

هذا القانون  ولس امي رساين ، م الشاكايت اإىل غاية اختاذ القرار بشأأهنادمن تق ابدء، لعملها

 لرشاااطةاك تتعامل معها بشااالك مسااا متر عىل تبادل املعطيات بيهنا وبني املؤساااساااات اليت

من العمل  اكبري  االقضااااائية من خالل احملارض اليت تنجزها هذه الأخرية واليت تشاااالك جزء

داخل النياابت العامة مبختلف احملامك ، فضاااااال عن طريقة تعامل احملمكة نفساااااها مع النيابة 

 وكيفية تبليغها . )اجلنائية واملدنية(العامة يف خمتلف القضااي

 لقانون : الازدواجية يف مسودة مرشوع ا -

ن اكن سيشلك طفرة نوعية يف تأأطري اإن  هذا القانون/املسودة اذلي  ن بصدده  واإ

الإجراءات القاانونياة املساااااطرياة وياأأ  يف سااااا يااق تأأهيل منظومة العداةل ببالدان تفعيال 

طااابع الازدواجيااة ، الا ان لتوصااااايااات احلوار الوطين حول اصاااااالح منظومااة العااداةل

ه نصااوصااه ما بني النظام الورل والالكرتوين  قد تفقده هويت لج  والاختيارية اليت طبعت 

املعين وفق  لبرشاايالعنرصاا اوبعد تأأهيل  -، وابلتايل نقرتح أأن يمت السااعي ابلتدر  واه توم 

جيل املقال )من تساا   و تكريس الطابع الشاامويل للمحمكة الرةية –برامج مضاابوطة زمنيا 

مرورا بتبادل املذكرات واملستندات اإىل غاية احلمك الفاصل يف ادلعوى وممارسة طرق الطعن 

ارب اقتصااادا للوقت واجلهد واملال وفق التج والتنفيذ وأأداء الرسااوم والصااوالر القضااائية(،
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، لن ما جتساااااده مساااااودة مرشاااااوع هذا القانون هو  العديد من ادلول يف هذا الاطار

 . تقايض عن بعد وليس مفهوم احملمكة الرةية ال 

    : عىل النصوا التنظميية درثة الإحاةل  ةمشلك -

مرشوع القانون املتعلق ابس تعامل الوسائط "يالحظ من خالل قراءة مسودة 

درثة الاحالت عىل النصوا التنظميية وخيىش اندي قضاة املغرب ان تتحول  ، "الالكرتونية

هذه النصوا التنظميية اإىل عرقةل لتطبيق القانون يف حال املصادقة عليه ، اعتبارا لكون 

التجربة اثبت ان بعض املراس مي التطبيقية اس متر عدم اإخراهجا س نني طويةل ، ذلكل يفضل 

 الا يف حاةل الرضورة القصوى ويف مواضيع ل عالقة لها عدم الالتجاء لتقنية الإحاةل

القضاء  مساس ابس تقالل أأواو حقوق املتقاضني والزتامات الأطراف  القضائية ابلإجراءات

جراءات تقنية مضة.  ، بل ابإ

 املالحظات اخلاصة : اثنيا :  -

 ما هيم قانون املسطرة املدنية :  -أأ 

 املادة الأوىل )تمتمي بعض الفصول من قانون املسطرة املدنية (:

 :  57-7الفصل 

 يقرتح اندي قضاة املغرب اعتبار ما ييل : 

 الك معيار اعتباطي  يش /وينرت اإن تعيني القايض املقرر او امللكف بشلك الك -

للشفافية يف الكثري من الأنظمة القضائية عرب العامل وهو نظام تويص به العديد من املنظامت 

نه يقرتح ، ولك  هذا املبدأأ واملبادئ ادلولية ، وذلكل فاإن اندي قضاة املبادئ املغرب يؤيد 

د الاختيار بتأأكي الادارة القضائية )رؤساء احملامك (، حبيث يقوم هؤلء ارشاف جعب حتت

هذا  تغيري( ، ول يكون هلم حق  Désignation par défautالالكرتوين  الاعتباطي )

 معهاق اليت حي التاحلمع حتديد   الاستبدال الا من خالل مقرر لكرتوين، التعيني الا

نوية أأو ة س  خصر  وجود القايض يف:) عىل سبيل احلرص ، ويه قررالقايض املاستبدل 

حاةل توقف عن العمل او بناء عىل مقتضيات قانونية متنعه من البت يف امللف  مرضية أأو 

   . (اكلتجر  أأو غريه  أأو بطلب معلل من القايض املعين بعد قبوهل من طرف الرئيس
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عطاء أأي صالحية لغري أأعضاء السلطة النص يف هذه املادة عىل  - منع اإ

القضائية)رؤساء احملامك ونواهبم ( يف تكييف مقالت ادلعاوى املقدمة للمحامك من حيث حتديد 

 طبيعة البت فهيا من طرف الهيئات الفردية أأو امجلاعية وفقا لقانون التنظمي القضايئ والقوانني

علهيا النظام  دد البياانت اليت سوف يعمترضورة التوزيع ) املقصو ذات الصةل، مع حتديد  

امجلعية العمومية  ( وفق مقرراتويمت تزويد التطبيق الالكرتوين هبا الالكرتوين يف التوزيع

عادل يف توزيع الهيئات والاشغال ودذا مراعاة التوزيع الاليت جيب أأن حتدد معايري موضوعية 

 للملفات بني الهيئات والقضاة املقررين.

دة اكفية مب الاوىل قبل اجللسة املقرر/امللكف ف رهن اإشارة القايضيوضع املل -

)لكون اجللسة الاوىل مت تعيهنا ساعة  00داخل أأجل  وليس عىل الأقل ساعة  00 مثال

ساعة لإحاةل  00 جلوابلتايل ل حاجة للنص عىل القايئ بواسطة النظام الالكرتوين بشلك ت

ائية التحديد الزمين ملا سيشلكه من تأأثري عىل ابل الأعامل القضلزامه هبذا واإ امللف للقايض 

عيني اجللسة وهو ت اعتبار زوال السبب املعمول به حاليا مع  الاخرى اليت يتولها القايض 

 من طرفه(.

 .  )التضمني مبحرض اجللسة وليس ابمللف(7-57الفقرة الأخرية من الفصل  -

 : 07-7 الفصل 

وج اإضافة أأداء الميني القانونية للك خشص متاح هل الوليقرتح اندي قضاة املغرب  -

قرار جزاء عن  مني املعطيات .أأ الالزتام ابلرسية وت عدم لهذه املنصة واإ

 : 70-0 الفصل 

يف الفقرة الاخرية اإضافة " مع سلوك الإجراءات القانونية  املغرب يقرتح اندي قضاة

ل توضيح اللبس بشان احامت رضورةو ، مكسطرة الزور الفرعي" ...وليس الاناكر اجملرد

 من قانون الالزتامات والعقود . 000الفصل  التعارو مع 

)...( 

 : 70-0 الفصل 
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 عاملني معهاالعاملني ابحملمكة واملتللك  همنيةحساابت  اإضافة املغرب يقرتح اندي قضاة

وحتديد  ، القضائية مثال(  ابلرشطةمن اشخاا ذاتيني او ادارات )عالقة النيابة العامة 

 .اجلهة اليت س تقوم مبهمة احداث هذه احلساابت 

)....( 

 : 07-9 الفصل 

لتبليغ بعض الاحاكم اخلاصة واليت ل ميكن تصورها يف ا توضيحيقرتح اندي قضاة املغرب 

ن اكن من الناحية التقنية الالكرتوين كحساب أأجل رفض التوصل مثال   يُتصور ل، واإ

فادة مبا يفيد أأ قايئ و لكون نظام التوصل هو تالتبليغ الإلكرتوين رفض التوصل يف  ن الإ

 .، ولكن ل بأأس من توضيح ذكل  صورة أأوتوماتيكيةذكل يكون ب

 مكرر : 599 الفصل 

ليس و  القايض عىل مرض امللف فقطاملغرب أأن يقترص توقيع  يقرتح اندي قضاة

احملرض والسجل ، لكون هذا الأخري مل توثيقي اداري وعند الهلاع يمت الرجوع للأصل وهو 

 مرض امللف . 

)...( 

 وتعويض بعض الفصول من قانون املسطرة املدنية (: املادة الثانية )نسخ

 :  55الفصل 

 ما ييل: يقرتح اندي قضاة املغرب

اإضافة فقرة تتعلق برضورة متكني أأطراف ادلعوى ومن هل مصلحة فهيا من رمق القضية  -

جياد منص بناء عىل طلهبم )–فور تسجيلها  ة ويفضل أأن تكون هذه اخلدمة عن  بعد، مثال اإ

دخال معطيات خشصية( عن بعد ،  حىت يتمكنوا من تتبع مالهتا –الكرتونية تتوىل ذكل ابإ

ىل احملمكة اإ مع ضامن اإجياد وس يةل  لتكون هذه اخلدمة الكرتونية أأيضا تفاداي لعبء التنقل 

 وزايدة الضغط علهيا .



8 
 

التقايض،  رحةلم الفاصل يف ادلعوى أأثناء احلمك همتبليغ  عنوان بتحديد الزام الأطراف -

رب ان ويفضل اندي قضاة املغ –تفاداي للمشالك النامجة عن تبليغ الاحاكم بعد صدورها 

 . -تكون العناوين الكرتونية متاش يا مع رؤيته بشأأن احملمكة الرةية الشامةل

 : 51الفصل 

 :  ما ييل يقرتح اندي قضاة املغرب

د أأداء أأجرته  مبا يفي الادلءترتيب الآاثر عن عدم تعيني مفوو قضايئ أأو عدم  -

امك املتخصصة يف احمل نقاش يف املامرسة القضائية حالياامام احملمكة ، لكون هذا املوضوع مثار 

)ولو أأنه موضوع مسطري ويفضل مناقش ته مبناس بة تعديل املسطرة املدنية دام س بق القول 

اجلنائية ،مع  اس تحضار التفريق بني القضااي املدنية و نتعامل مع نصوا املسودة الآن (ولكننا 

 .يف هذا الاطار

بعد  – ايكرتونيل للخارج لكه ا ةاملوهج اتجعل الطريق الإداري لالس تدعاء -

لكف ، لأنه ل معىن للمراسةل العادية اليت ت -التنس يق مع وزارة اخلارجية يف هذا املوضوع 

لقضااي ا يفمعقول   تأأخري البت داخل اجلدلوةل وهتدر الوقت واجلهد وتسهم يفا مالية

   .مسيتني تني ر ي ادار  هجتني املعروضة عىل احملامك واحلال أأن الامر يتعلق مبراسةل بني

 :  37الفصل 

 ما ييل :  يقرتح اندي قضاة املغرب

نفس املالحظة أأعاله خبصوا توقيع القايض عىل مرض امللف فقط دون  -

 السجالت.

عدا اذا ارتأأت احملمكة رضورة الاحتفاظ هبا الك تعديل صياغة الفقرة الأخرية) -

 ( أأي املستندات .او بعضا

 : 35الفصل 

 ما ييل :  يقرتح اندي قضاة املغرب

من هذا الفصل ،  عبارة )او أأي ممكة جمهزة بنظام معلوما  خاا ( حذف -

 لن هذا الالزتام يقع عىل عاتق ادلوةل اليت علهيا جتهزي لك احملامك .

 القضائية . واملصاريف الرسوم لك اإجياد طريقة اليكرتونية لأداء -
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).....( 

 : 550الفصل 

 أأعاله . 55نفس مالحظة الفصل 

 :550الفصل      

عادة صياغة النص مبا يفيد ان عدد النسخ املساوية ل هيم النظام الالكرتوين .  اإ

)....( 

 املادة الثالثة )تغيري او تمتمي بعض الفصول من قانون املسطرة املدنية (:

 : 57الفصل 

ولحقا  تيقرتح اندي قضاة املغرب يف هذا الفصل اإضافة ما يفيد أأن تقدم املقال

تسمح للنسخ  ( وأأخرىPDFاملذكرات والتعقيبات جيب ان يقدم بصيغتني واحدة اثبتة )مثال 

 حىت ميكهنا البت يف اجل معقول،( تسهيال لعمل احملمكة مثال  word) صيغة ووردامهن

للك  س توعبةوم  ة شامةلن املطلوب مع ضامن ان تبقى الصيغوذكل بصياغة مناس بة تعرب ع

 الربامج الالكرتونية  وظهور ضيع جديدة اسهل من املوجودة حاليا . ممتل يفغيري ت 

 :  04الفصل 

 ة ،استبدال عبارة " فورا" بعبارة مناس ب يقرتح اندي قضاة املغرب يف هذا الفصل

نه حيجز للمداوةل أأو التأأمل ويمت الفصل  ن اكن جاهزا يف اول جلسة فاإ لكون امللف وحىت واإ

 عادتهلإ فيه جللسة مقبةل ويف أأحسن الأحوال ابمللفات البس يطة لآخر اجللسة  او يمت اإخراجه 

 للجلسة لسبب أأو لآخر ، وابلتايل ل معىن للفورية هنا .

......() 

 :  009الفصل 

ه ابلفصل يف املوقع الالكرتوين املشار الي ايقرتح اندي قضاة املغرب جعل النرش الزامي

 رى .أأخواعالنية وليس عند الاقتضاء ، بل عند الاقتضاء النرش مبواقع الكرتونية 

 :  009الفصل 

 أأعاله . 57-7ة الفصل ظنفس مالح

 :  534الفصل 
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 أأعاله . 57ة الفصل ظنفس مالح

 : 540الفصل 

 هذهل يقرتح اندي قضاة املغرب اإضافة عبارة اعتباطي / للنظام الالكرتوين احملدث 

رضورة مع  ،الغاية  وأأن يشمل التعيني املستشار املقرر والاقسام دذكل يف حال  تعددها 

انظر املالحظة أأعاله بشان  (الأخذ مببدأأ عدم املساس بعمل السلطة القضائية واس تقالهل. 

 .)الإشاكل املتعلق ابلتعيني يف ارتباطه بتكييف الهلاع

 : 007الفصل 

"  ول  يف التعديل املقرتح "النقض"تدارك امس  يف هذا يقرتح اندي قضاة املغرب

 الاس تئناف . أأجل يرسي أأجل الاس تئناف أأو النقض.... "، وليس فقط

 :  013الفصل 

عادة صياغة الفقرة السابعة مبا يفيد ان احملتوى الرةي ميكن  يقرتح اندي قضاة املغرب اإ

 للعموم الاطالع عليه عن بعد ، وليس وضعه رهن اشارهتم دام لو اكن ورقيا .

 

 :  ما هيم قانون املسطرة اجلنائية  -ب

 املادة الأوىل )تمتمي بعض املواد من قانون املسطرة اجلنائية (:

   : 795-7املادة 

  يقرتح اندي قضاة املغرب اعتبار ما ييل : 
ليه يف هذه املادة هو املوجود يف حاةل رساح  - ن املهتم املشار اإ م املعتقل يقابب املهتو اإ

ضافة هذه الوضعية.795-5املادة  الوارد يف  ، وذلكل ينبغي اإ

 "الضحية" بل تقترصوما يلهيا( ل تشري اإىل صفة  750مقتضيات الباب السابع )م. -

ما بتعديلها ابإ املهتم واملطالب ابحلق املدين، ذلا  عىل ضافة يتعني خلق انسجام بني مجيع هذه املواد اإ

بقاءه يف مردزه القانوين كشاهد، وابلتايل حذف هذه الإضافة من  ملادة ا"الضحية" اإىل ابل املواد أأو اإ

7-795. 

 بعد  عن لتصالاقيق ابس تعامل تقنية يتعني توضيح هل القرار الصادر عن قايض التح  -

ختول للنيابة العامة مثل  000، وهل لهذا الطعن أأثر واقف لالإجراء؟ فاملادة ابلس تئنافللطعن  قابال
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س تعامل هذه التقنية اب الاس امتعهذا الأمر، ويف حاةل طعهنا فيه هل يتعني عىل قايض التحقيق توقيف 

 هذا الطعن ليس هل أأثر واقف. اإىل حني صدور قرار عن الغرفة اجلنحية أأم أأن

ذن أأو موافقة احمل - نية التحقيق ل تق اس تعامقق معه أأو الشخص موضوع احملامكة رضورة توثيق اإ

أأو احملامكة عن بعد، انسجاما مع مقتضيات قانون حامية املعطيات الشخصية،وتفاداي للك دفع 

ك ماكنية ادلفع ابلإ ن رشو  راه وعدم ضامميكن أأن يثار هبذا اخلصوا وما يرتتب عنه من اإ

 .احملامكة العادةل

   :  795-0املادة 

   يقرتح اندي قضاة املغرب اعتبار ما ييل : 
ن  توجيه الإانبة القضائية ميكن أأن يمت جبميع وسائل التصال اكلفاكس والربيد الإلكرتوين..اخل -  اإ

وذكل لضامن رسعة التنفيذ، فالقتصار عىل التوجيه ابلربيد العادي أأو املضمون س يوقعنا يف 

عطاء الفعالية والرسعة املرجوين من اس تعامل  نفس اإشاكليات التأأخر يف التوصل وابلتايل عدم اإ

حاةل مرض الإانبة. وذكل انسجام مع املادة   795-5هذه التقنية، ونفس الأمر ينطبق عىل اإ

 من املرشوع. 5قرة الف

ليه. وحذف   - ضافة "مع بيان أأس باب" رفض التوقيع أأو اس تحالته، كضامنة قانونية للمس متع اإ اإ

ليه الإانبة القضائية نسخة من احملرض عىل النيابة العامة مبحمكته،  حاةل قايض التحقيق املوهجة اإ اإ

ة، وأأن رسية يلأهنا ليست طرفا يف ادلعوى املعروضة عىل قايض التحقيق امللكف ابلقض 

البحث تقتيض عدم تسلميها أأي نسخة من احملرض. واس تعاضة "الشخص" ابملهتم أأو املطالب 

ضافة طريقة اس تدعاء  ل مع هذين الطرفني. واإ ابحلق املدين، نظرا اإىل كون احملايم ل يكون اإ

منا و احملايم. وتغري لكمة "مؤازر" ب "مرفوقا" لأن مايم املطالب ابحلق املدين ل يؤازر  اإ

 ينوب.

   :  795-5املادة 

   يقرتح اندي قضاة املغرب اعتبار ما ييل : 

ن املهتم اذا اكن معتقال ابلسجن املتواجد بدالرة نفوذ قايض التحقيق، فال ميكن  - اإ

ذا اكنت هناك أأس باب جدية ل اإ ىل هذه التقنية اإ  تدعو اإىل -يف القرار القضايئ مع بياهنا  – اللجوء اإ

 نقب اإىل مقر احملمكة. عدم
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حضور موظف السجن أأثناء القيام هبذا الإجراء، لكون هذه الفئة النص عىل  عدم -

ىل جانب املهتم ا غري خمول لها الاطالع عىل جمرايت التحقيق الإعدادي ولو مبجرد  ملعتقل،احلضور اإ

ذا اكنت املراسالت بني احملايم واملعتقل الاحتياطي ل ختضع للمراقبة طبق من  95قتضيات املادة ا مل فاإ

املتعلق بتنظمي وتس يري املؤسسات السجنية، فاإن هذه الرسية جيب أأن تشمل من  05-95قانون 

جراءات تضمن اإرشافه عن بعد عىل مراقبة املعتقل دلواع ىل استنطاق املهتم،ابب أأو ي وميكن تقرير اإ

 أأمنية دون الاطالع عىل حفوى الاستنطاق اذلي جيري هبذه التقنية.

 قبب . 0-795نفس املالحظات املسجةل ابلفقرة الثانية من املادة  -

   : 501-0املادة 

   يقرتح اندي قضاة املغرب اعتبار ما ييل : 

ىل الفرع اخلامس املتعلق  - ىل الشهود  س امتعابلمتت اضافة هذه املادة واملواد اليت تلهيا اإ اإ

ىل املهتم واملطالب ابحلق املدين، واليت لها مقتض  ابلس امتعواخلرباء، واحلال أأن الأمر يتعلق  يات اإ

ىل الفرع الثالث املتعلق با:  خاصة تنظمها أأثناء احملامكة. مما يتعني معه أأن تضاف، من ابب أأوىل، اإ

من قانون املسطرة  504وقبل املادة  503"القواعد العامة بشأأن سري اجللسة"، وحتديدا بعد املادة 

 اجلنائية.

( من رضورة النص عىل املعتقل املوجود يف 795 -7املادة نفس املالحظة أأعاله )  -

 .501-1املادة حاةل رساح لمتيزيها عن
ضافة مصطلح "الضحية".  -  نفس املالحظة أأعاله يف ما يتعلق ابإ

   : 501-3املادة  -

   يقرتح اندي قضاة املغرب اعتبار ما ييل :  -

ىل تقنية البت عن بعد قابل   - - يتعني حتديد هل املقرر القضايئ الصادر ابللجوء اإ

 أأم ل؟ وهل لهذا الطعن أأثر واقف. ابلس تئنافللطعن 

ضافة   - لهيا أأعاله يف ما يتعلق بتوجيه الإانبة القضائية وذكل ابإ نفس املالحظة املشار اإ

جناز هذ ماكنية توجهيها جبميع الوسائل هبدف ضامن رسعة اإ  ه الإجراءات.اإ

  بشأأن موضع التعديل. (501 -0نفس املالحظة الواردة يف الفقرة الاوىل أأعاله )املادة  -

   : 501-4املادة 
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حاةل نسخة من احملرض يقرتح اندي قضاة املغرب النص عىل       امان لرسعة ض جبميع الوسائلاإ

 الإجناز.

   : 501-1املادة 

   :  يقرتح اندي قضاة املغرب اعتبار ما ييل

 بشأأن موضع التعديل. (501 -0نفس املالحظة الواردة يف الفقرة الاوىل أأعاله )املادة   -

ل أأمهية للنص عىل حضور موظف املؤسسة السجنية مع املهتم وضامن الرسية، لأن  -

ل عالنية.   الأمر مرتبط ابحملامكة، واحملامكة ل تكون اإ

   : 005-7املادة 

   يقرتح اندي قضاة املغرب اعتبار ما ييل : 
 نفس املالحظات املسجةل بشأأن املواد اليت حتيل علهيا هذه املادة. -

   : 109-5املادة 

 اعتبار ما ييل :  يقرتح اندي قضاة املغرب
ىل الباب الثاين املتعلق ابلإانابت القضائية،  - -7أأن حتمل رمق و  أأن تضاف هذه املادة اإ

173. 

 تفصيل الإجراءات تفاداي ملشالك التطبيق ، دام ييل : -

ىل الرئيس الأول حملمكة النقض اذلي يتعني  حييل وزير العدل الاانبة ادلولية بعد املوافقة علهيا اإ

عليه اإصدار مقرر قضايئ خاا يبني فيه الأس باب اليت تربر اللجوء لتقنية التصال عن بعد، وهوية 

جنازها، واحملمكة اليت الشخص أأو الأشخاا موضوع الإ  جراء، وحيدد املهمة املطلوبة، واترخي وساعة اإ

يوجد بدالرهتا الشخص أأو الأشخاا املعنيون ابلأمر للسهر عىل اس تدعاهئم والإرشاف عىل ملية 

لهيا الإانبة قاضيا لالإرشاف عىل تنفيذ واس تدعاء  الاس امتع عن بعد. يعني رئيس احملمكة املوهجة اإ

 501-5اا املعنيني. يمت الاس امتع وفق الكيفيات املنصوا علهيا يف املواد من الشخص أأو الأشخ

 من هذا القانون )..(. 501-4اإىل 

دام جيب التنبيه اإىل رضورة ذكر الرئيس الأول و املستشار لإجياد س ند قانوين لتدخل  -

ل فاإن الفراغ س يفرس بعدم صالحيته ذلكل.  املسؤول القضايئ مبحمكة الاس تئناف، واإ

 

)..( 
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 املادة الثانية )نسخ وتعويض بعض املواد من قانون املسطرة اجلنائية (:

   : 00املادة 

 اعتبار ما ييل : يقرتح اندي قضاة املغرب

جيب ان تكون السلطة القضائية حارضة فيه من خالل جملسها  لتحديد شلك احملرض  -

حاةل  منا بتنفيذ اإ الأعىل ورئاسة النيابة العامة، لكون الامر هنا ل عالقة هل ابلعملية الترشيعية واإ

 ترشيعية تقنية.

 س امي كيفية ، ولالتطبيقزايدة تفصيل ما هيم احملرض الالكرتون لتفادي اإشاكلت  -

 .عليه )مثال الظنني....(توقيع الأطراف 

   : 50و 44املاداتن 

 يقرتح اندي قضاة املغرب اعتبار ما ييل :

 عن بعد(، لكون)اإىل احملروس نظراي عرب هذه التقنية س امتعالاحتديد الرضورة اليت تربر  -

النيابة العامة يه التأأدد من هويته، ومن رشعية وضعه حتت  مالغاية من مثول احملروس نظراي أأما

دد من عدم تعرضه لأي سوء معامةل ..وموما فاللجوء لإجراءات عن بعد يف احلراسة النظرية، والتأأ 

 امليدان اجلنايئ جيب ان يكون للرضورة ، وليس أأصال عىل خالف الامر يف القضااي املدنية.

   : 007و795املاداتن 

 يقرتح اندي قضاة املغرب اعتبار ما ييل :
املقصود ابدلعامة الإلكرتونية، وهل س متكن احملايم من التوصل باكمل ملف التحقيق توضيح  -

لكرتونية، أأو  ماكنية حفظها من قبب. ابلطالع الادتفاءعرب دعامة اإ  علهيا دون اإ

   : 537و505املاداتن 

معتربا ثرا بأأي وس يةل اتصال ترتك أأ  الاس تدعاءتسلمي أأن يكون يقرتح اندي قضاة املغرب 

آاثر قانونية.يف الثبات  ، حيث يتعني حتديد هذه الوسائل بدقة ملا لهذا التسلمي من أ

   : 410و430املاداتن 

دخال تعديالت جوهرية تطال مجيع املقتضيات املتعلقة ابلس يقرتح اندي قضاة املغرب جل اإ

يمت  5و  0والتعديالت اليت تدخل علهيا، واس تخراج البطاقتني  7العديل جبمع تضمني البطاقات رمق 

ليه من قبل القضاة )  السوابق  عىلالطالع ، مثال، لمضن نظام معلوما  متاكمل، متاح لدلخول اإ

 نطاقه من قبل النيابة العامة لإضافة حاةل العود(.القضائية للمهتم قبل است 
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 : عامة   قرتاحات ا 

الظروف اليت  أأولية حبمك -دام متت الاشارة ة اإىل ذكل أأعاله -ختام هذه املذكرة اليت تبقى يف 

ورشات و  ة وعدم المتكن من القيام ابستشاراتحمكهتا من عدم دفاية الوقت احملدد من قبل الوزار 

حبمك  ،دام جرت العادة عىل ذكل يف مثل هذه املناس بات ،مبارشة مع اجلسم القضايئ والفاعلني فيه

ننا نتقدم يف هنايهتا هبذه الاقرت ظروف اجراءات الطوارئ الصحية اليت متر مهنا بالدان  احات العامة ، فاإ

   ، اسهاما يف جتويد النص الترشيعي ، ويه دام ييل : 
ضامن  عىل ابحملامك  لعملاول س امي يف جمال ترشيعات حتديث  ،ة الترشيعفسل ف وم جيب أأن تق -

  العنرص البرشيعىل وعىل ختفيف العبء مدينة او جنائية احملامكة العادةل يف لك القضااي سواء

ضافيا هل قرار همل.. ولهذه الغاية جيب اب، ل ان تشلك التقنية عبئا اإ ذا الترشيع وازاة مع هذا اإ

جياد برامج/ تطبيقات  ت تضمن بشلك تلقايئ  اإحالل ملخصات املقال اذلي  ن بصدده اإ

رهاق وقائع احلمك القضايئ وذكل تفاداي ل، لتشلك أأسس واملذكرات وخمتلف الردود علهيا  

عادة دتابة تكل الوقائع واليت س بق لنادي قضاة املغر  أأن أأدد نذ س نتني م ب العنرص البرشي ابإ

مة بتواقيع مدعو عىل أأهنا تشلك هدرا للمجهود واملوارد، مع متكني القضاة من حساابت همنية 

دارة ملفاهتم عن بعد)الاطالع علهيا واختاذ بعض القرارات فهيا الكرتونية مؤمنة  متكهنم من اإ

دارة امللف قبل جلسة احل  مك ( .اكس تدعاء طرف أأو اجراء أآخر مرتبط ابإ

جياد نظام معلوماا - وخاصة  –يضمن ولوج القضاة لاكفة الاحاكم  شامل  لنص عىل رضورة اإ

 اجهتاداهتم يفممكة النقض ، قصد الاس تئناس هبا قرارات مبا فهيا  -عىل صعيد ادلوالر الاس تئنافية 

هجا أأو خار  احملمكة لك الإجراءات الالكرتونية داخلفاإن  وموما ،(والاعامتد علهيا ملهم )بصيغة وود

مع وضع املساعدة  الولوج اليه قانوان نيتصلقضاة واملوظفني امل جيب أأن توضع يف نظام مؤمن ميكن ل

شارة رؤساء احملامك والقضاة واملوظفني املتصني قانوان قصد  اخل لك ممكةد التقنية بشلك دامئ رهن اإ

 .....التغلب عىل لك اشاكل تقين فردي أأو جامعي يف حينه 

 وفق ما هو مسطر يف ورقة التحصني الاقتصادي والاجامتعي اليت حتفزي العنرص البرشي -

 املوضوع اذلي  ن بصدده )رقنذا فامي هل عالقة هب قدهما اندي قضاة املغرب الس نة املاضية

 لكرتوينانون الالقيف هذا اجملال )ا لالبداعمع التحفزي املعنوي بتخصيص جوالز س نوية  ...الاحاكم(

 (.مثال 
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ىل  من تسجيل املقال أأو الشاكية ومرورا بتبادل املذكرات تبىن احملمكة الرةية بشلك اكمل - اإ

 . احلمك وممارسة طرق الطعن و التنفيذ 

 . أأداء الرسوم واملصاريف القضائية بشلك الكرتوين تكريسا للنجاعة وتوخيا للشفافية  -

جياد طريقة متكن الأطراف من معرفة ارقام - فية وماربة لتتبعها عن بعد تكريسا للشا ملفاهتماإ

ن  ويفضل أأن تكون هذه اخلدمة ع بناء عىل طلهبم )–للنصب والرشوة ابمس احملامك 

دخال معطيات خشصية( وميكن  –بعد، مثال اإجياد منصة الكرتونية تتوىل ذكل ابإ

رسال رسائل نصية قصرية  رقام هواتف لأ تطوير الامر بأأن يعمل النظام املعلوما  عىل اإ

آل قضاايمه وشاكايهتم حتقيقا لنفس الغاية.  أأطراف اخلصومات القضائية قصد اإشعارمه مبأ

 

 . (وورد)صيغة رضورة ان توضع لك املقالت واملذكرات وغريهام ب  -

 . هارض اجيب الاشارة اليه يف متقين  يعرتو اجللسات  لك مشلك -

الأشخاا اذلين  لك مواهجة يف ذكل القضااي اليت يفرو فهيا القانون  الرسية يفالنص عىل  -

ل يسمح هلم القانون ابلطالع عىل امللفات واملعلومات املرتبطة هبا ، ول س امي التقنيني اذلين سوف 

 . أأهجزة البت عن بعد يف حال تعطل  يتلكفون ابلتدخل 

جياد و  ليات املاديةابلآ  حملامكوموما جيب ان تواكب هذا املرشوع الضخم ، جتهزي ا - اإ

  دفاءأأ  قاعدة بياانت مناس بة قادرة عىل تطبيق هذا النص القانوين او غريه وتوظيف همندسني وتقنيني

نرتنيتبيب ص  مع ضامن وجودلهذه الغاية يف لك ممكة قصد التدخل الفوري  ودذا  شلك اكف ب  للأ

 الشخصية للأشخاا واملؤسسات . تأأمني املعطيات

 املكتب التنفيذي لنادي قضاة املغرب  

 

 

 

 


