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الستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية ندعو 
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العدالة، يمكن برمجة مخطط تحويلي على مدى 

خمس سنوات، كما يمكن تحديد وتجويد وبرمجة 

الرقميالمشاريع الالزمة لتحقيق هذا التحول 
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154الفصل 

س تنظيم المرافق العمومية على أسايتم 

المساواة بين المواطنات والمواطنين في

راب في تغطية التوإنصاف ، إليهاالولوج 

.  في أداء الخدمات واستمرارية الوطني، 

دة المرافق العمومية لمعايير الجوتخضع 

والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، 

م وتخضع في تسييرها للمبادئ والقي

.الديمقراطية التي أقرها الدستور 

المبادئ الدستورية للتحول الرقمي للعدالة

:120الفصل 

شخص الحق لكل 

في محاكمة عادلة 

يصدر وفي حكم 

داخل أجل معقول



قاء التكنولوجيا الحديثة لالرتاعتماد 

بالعمل اإلداري والتوجه نحو تعميم

ن اإلدارة الرقمية، وتوفير الخدمات ع

بعد، والولوج المشترك للمعلومات 

.القطاعاتمن طرف مختلف 

لنهجنا الراسخ للنهوض تجسيدا 

التنا باالستثمار، وتفعيال لما ورد في رس

في هذا الشأن، فإننا ندعو الموجهة 

حكومتنا إلى مواصلة الجهود، لعصرنة 

اطر، ، وتبسيط المسالعملبعقلنةالقضاء، 

المعلومياتوتعميم 

للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

تتاح السنة اف

دير بأكاالقضائية

2003يناير 29

الملتقى الوطني

ة للوظيفة العمومي

بالصخيرات

2018فبراير 27

التوجيهات الملكية للتحول الرقمي للعدالة
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ديثتحعبروالعدالة،القانونأبوابولوجتسهيل

يسيروت[...]العصرمستجداتلتواكبالتشريعات

القضائياألمنوضمانمعقول،أجلداخلالبت

دعمعنفضال[...]األعمالمناخلتحسينالالزم

مامارباستثالقضائية،اإلدارةوشفافيةفعالية

المعلومياتتكنولوجياتتيحه

ية الستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجندعو 

ة الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانوني

دية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم الما

اإلجراءات والمساطر القانونية والقضائية، 

سهم والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة ت

مع الحرص، ]...[في تحقيق السرعة والنجاعة، 

ومة وانخراط كل مكونات منظعلى تقعيدها قانونيا، 

الرقميالعدالة في ورش التحول 

لمؤتمر ا

ة الدولي للعدال

بمراكش

2018

لمؤتمر ا

ة الدولي للعدال

بمراكش

2019

التوجيهات الملكية للتحول الرقمي للعدالة
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الخدماتجودةوتحسينالقضائيةاإلدارةتحديث

اءواالرتقإليهاالولوجوتسهيلللمرتفقينالمقدمة

الرقميةالمحكمةتحقيقأفقفيالقضائياألداءبفعالية

تبسيط المساطر واإلجراءات القضائية 

سريع وتوحيدها بما يساهم في تقليص اآلجال وت

إجراءات البت في القضايا

المساهمة في تسريع وتيرة 

تنفيذ األحكام القضائية

التحول الرقميالتزامات حكومية بخصوص 
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توصيات إصالح العدالة

:الجنائيةالعدالةآلياتنجاعةضمان

هامعالجتلضمانالقضائيةالضابطةمحاضرحوسبة.90
العامةالنياباتمعالرقميالتواصلإطارفيالحينية

تاإلناباتنفيذفيبعدعناالتصالوسائلاعتماد.91
.الشهودإلىواالستماعالقضائية

:معقولةآجالداخلاألحكاموتنفيذالقضايافيالبث

لتسريعللقضايااإللكترونيةاإلدارةاعتماد.116
القضائية؛والمساطراإلجراءات

عوتسريلضبطالحديثةاالتصالوسائلاعتماد.123
.التبليغإجراءات

توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة 
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توصيات إصالح العدالة

:الرقميةإرساء مقومات المحكمة 

إعداد مخطط مديري إلرساء مقومات . 187

المحكمة الرقمية؛

حيسمبماالقانونيةالمقتضياتتعديل.188

الحديثة،التكنولوجياباستعمال

اعتماد التوقيع اإللكتروني . 189

.اعتماد األداء اإللكتروني. 190

توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة 
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المتعلق 55.19القانون 
المساطربتبسيط 

واإلجراءات اإلدارية

25المادة 

واإلجراءاتالمساطربرقمنةتقومأناإلداراتعلىيجب

فيتدخلالتياإلداريةالقراراتوتسليمبمعالجةالمتعلقة

ةاإلداريالمصاريفبأداءالمتعلقةوتلكاختصاصهامجال

ابتداءسنوات(5)خمسأقصاهأجلفيوذلكالصلة،ذات
.التنفيذحيزالقانونهذادخولتاريخمن

)7(4المادة 

المقدمةالخدماتلجودةالمستمرالتحسينعلىالحرص

األداءوتيرةتسريععلىالعملخاللمنالسيماللمرتفقين،

المساطرورقمنةالطلباتمعالجةفعاليةمنوالرفع

المجفيالمبتكرةالتقنياتواستخداماإلداريةواإلجراءات

.والتواصلالمعلوماتنظم

اإلدارةإصالح مقتضيات
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مشروع قانون 

اق بمثابة ميث54.19
المرافق العمومية

27المادة 

رهامساطتبسيطعلىالعملالعموميةالمرافقعلىيجب

التشريعيةالنصوصوفق،ورقمنتهااإلداريةوإجراءاتها

بتلقييتعلقفيماسيماالالعمل،بهاالجاريوالتنظيمية

هذهموضوعالخدماتوتقديمومعالجتهاالمرتفقينطلبات

.الطلبات

28المادة 

مهاتقدالتيالخدماتتطويرعلىالعموميةالمرافقتعمل

:خاللمنلمرتفقيها

...

السيما،تقديمهاأساليبوتنويعوتوسيعالخدماتتوفير-

.واالتصالالمعلوماتتكنولوجياباستعمال

إصالح اإلدارةمقتضيات 



أهداف3:        رابعا

للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

للتحول الرقمي للعدالةأهداف استراتيجية 3

تجعل محكمة ذكية
الذكاء االصطناعي في
خدمة األمن القضائي

يحمي مرفق قضائي
حقوق المتقاضين 
ي ويضع المرتفقين ف

صلب مهمته

ميسرةمنظومة عدالة 

حة ومنفت، شفافة فعالة



آالتوممن خالل خدمة متواصلة ومستمرة للمرتفق، وتمكين المتقاضي من تتبع مسار اإلجراءات 
التنفيذ المتعلقة بقضاياه مجانا دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي

ة في من خالل منظومة عدالة رقمية احترافية تجمع بين السالسة في الولوج إلى العدالة والبساط
تصريف إجراءاتها

وفيمتاحةبالعدالةالمتعلقةوالمساطراإلجراءاتفيهاتكونمعلوماتيةعدليةبيئةخلقخاللمن
اراألغيمعأوخصومهممعالمساواةقدمعلىحقوقهملضمانيكفيبماومفهومةاألطرافكلمتناول

وتتبعلقيتمنظومةتطويرمعوالقضائية،القانونيةالمعلومةعلىالحصولقنواتتيسيرخاللمن
متخصصقضائيإعالمركائزوإرساءوتظلماتهم،واقتراحاتهمالمرتفقينمالحظاتومعالجة

المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

ميسرة

فعالة

منفتحة

شفافة

منظومة عدالة ميسرة، فعالة، شفافة ومنفتحة:األولالهدف االستراتيجي 



أليبينهمتمييزأيدونالشروط،نفسعلىالمتوفرينالمرتفقينجميعبينالمساواة
.سبب

كلمنيالقضائالمرفقمعالتواصلإمكانيةعبرالوطنيللترابشاملةتغطيةخاللمن
.مكان

سلسةبطريقةالدفاعمؤسسةمعالتواصلضمانخاللمنالدفاعحقوقتكريس
.الدفاعخدماتجودةمنالرفعمنتمكنوسريعة

المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

المساواة

اإلنصاف

حقوق 

الدفاع

مهمتهيحمي حقوق المتقاضين ويضع المرتفقين في صلبمرفق قضائي:الهدف االستراتيجي الثاني



قاعدةفيرتوخاللمنوالقضائيالقانونياألمنتكريسمنالحديثةالتكنولوجياتساعد
.التشريعيةالنصوصومختلفالقضائيةلالجتهاداتاالستغاللسهلةبيانات

معينلفبمالمرتبطةالمعطياتكافةتوفيرمنالرقميةللمحكمةالحديثةاآللياتتمكن
.الصائبالقراراتخاذعلىللمساعدة

لملفاتلبالنسبةخاصةالقضائيةالعمليةتسريعمنالحديثةالتكنولوجياتتمكن
.معينةخصوصياتتعرفالتيالملفاتإفرادعلىالحرصإمكانيةمعالمماثلة
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األمن 

القانوني

المساعدة 

على اتخاذ 

القرار

تسريع

العملية 

يةالقضائ

تجعل الذكاء االصطناعي في خدمة األمن القضائيمحكمة ذكية:االستراتيجي الثالثالهدف 



مجاالت4:         خامسا

للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

تبسيط اإلجراءات -2

والمساطر
تسهيل الولوج للعدالة-1

نشر المعلومة القانونية -4

والقضائية
التقاضي عن بعد-3

مجاالت التحول 
الرقمي للعدالة

مجاالت 4تحول رقمي في 



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

الرقمي للعدالةلتحول امجاالت :خامسا

لمخط طإلنجاحاألساسالمدخلإن   إلىلوجالوسهولةفييتمث لالرقميالتحو 

وعمومومتقاضينمهنيينمنالقضائية،الخدماتطالبيقِبلمنالعدالة

هارأسعلىالتدابير،منمجموعةاتخاذخاللمنيتأتىالذيالشيءالمواطنين،

هةوسلسةواضحةإلكترونيةمنصاتاعتماد تمييزاليسهلدقيق،بشكلوموج 

هاكانمابينفيها شبهأوقضائيةبخدماتمتعلقاكانماوبينبعينهالفئاتموج 

.إداريةأوقضائية

العدالةإلىالولوجتسهيل.1



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

لمخططسياقفيمنهمناصالأمراوالمساطراإلجراءاترقمنةكانتإذا إن  فالرقمي،الت حو 

أن  اص ةخاإلجرائي،الزمنتدبيروحسنالنجاعةمنمتقدمةمستوياتبتحقيقكفيلتبسيطها

النصوصبذلكمواكبةمعلها،الالماديالتدبيرإلىالقضائيةللملفاتالماديالتدبيرمناالنتقال

يخفىوالتها،برمالتقاضيعملي ةعلىإيجابايؤث رأنشأنهمنله،المؤطرةوالتنظيميةالقانونية

اليتطلببالذات،المجالهذاأن   راءاتاإلجرصدمنالبدأولى،جهةفمنمرك با،تشريعياتدخ 

ومنيل،التنزمستوىعلىأوالصيغةمستوىعلىإنالتعقيدمننوعاتكتسيالتيوالمساطر

عوبات،صأوعراقيلمنعنهايترتبماورفعبتبسيطهارقميةمقترحاتإيجاديجبثانيةجهة

االعتبارينبعأخذاالُمبس طةصيغتهافياإلجراءعلىالقانونيةالصبغةإضفاءثالثة،جهةومن

لإطارفيالالماديمستواه .للعدالةالرقميالتحو 

والمساطراإلجراءاتتبسيط.2

الرقمي للعدالةلتحول امجاالت :خامسا



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

لاجوانبجل  بهتتعل قالذياألساسالمحورهوبُعد،عنالتقاضيإن   لتحو 

لضروريةاالقانونيةالتحتيةالبنيةبإعدادمنهتعل قماخاصةللعدالة،الرقمي

مفهومهيفالتوسعمعاإللكترونيالمحضروالسيمااإللكترونية،الجلساتلعقد

كترونيا،إلالضبطكاتبيحررهعمافضالوالصورةبالصوتالتسجيالتليشمل

لةالوثائقعلىالحجيةيُضفيالذياإللكترونيوالتوقيع دعائمىعلالمحم 

ماتوكلإلكترونية، إالديةالتقلينظريتهاعنتختلفالالتيالتقاضيمقو 

.شكليااختالفا

بُعدعنالتقاضي.3

الرقمي للعدالةلتحول امجاالت :خامسا



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

التحولطمخط  يستطيعالتيالمجاالتمنوالقضائيةالقانونيةالمعلومةنشريعتبر

الحصولفيالتقليديةاآللياتقِبلمنتُضاهىأنيمكنالمستوىفيهايُقد مأنالرقمي

المعلومةإلىالوصولفيالسرعةمستوىعلىسواءالمعلومة،منالنوعهذاعلى

وأيضا،األمرلزممتىاسترجاعهاعلىالقدرةأووتصنيفهاترتيبهافيالدقةأوالمطلوبة

تحميلهاوأتخزينهايمكنالتيوالقضائيةالقانونيةالمعطياتمنالهائلالكممستوىعلى

.واستثمارهافيهاالبحثأوإرسالهاأو

والقضائيةالقانونيةالمعلومةنشر.4

الرقمي للعدالةلتحول امجاالت :خامسا



لةللعداالرقمي لتحول لبرامج 6:سادسا

للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

العدالةالبوابة المندمجة للولوج إلى . 1

للوثائقالتبادل اإللكتروني تعميم . 2

القضائيالالمادي للملف التدبير . 3

ات اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلس. 4

رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها . 5

نشر المعلومة القانونية والقضائية. 6
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مشاريع5

مشاريع3

مشاريع2



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

:األهداف

دةللمنظومةاإللكترونيالتجسيد• لينمكوناتهابكلالموح  خدماتها؛وطالبيتدبيرهافيوالمتدخ 

يطالبأوالقضاءمساعديمنوغيرهمالقضائيوالخبيروالعدلالقضائيوالمفوضالمحامياستفادة•

بهاالجاريةالقانونيللنصوصتام  احترامفيالالمادية،اإلجراءاتوانسيابيةاإللكترونيةسالسةمنخدماته

العمل؛

انونيةقأوقضائيةطبيعةذاتكانتسواءالمرفقية،الخدماتكلمنواالستفادةالعدالةإلىالمواطنولوج•

.التجاريبالسجليتعلقماأوإداريةأو

البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب: البرنامج األول

العدالةلمنتسبياإللكترونيالوطنيالمرجع1.

العدالةلمنتسبياالفتراضيةالفضاءات2.

المواطنفضاء3.

الشكاياتفضاء4.

التجاريالسجل5.

مشاريع 

البرنامج األول



مشاريع 

يالبرنامج الثان

للوثائق األرشفة اإللكترونية 6.

التوقيع اإللكتروني7.

األداء اإللكتروني8.

التبليغ االلكتروني9.

للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

:األهداف

واإلجراءات؛المساطرلكلالدقيقوالتتبعوالوثائقللمعطياتالس لسالتبادل•

ماديةاتإمكانيمنتستلزمهوماالورقيةالوثائقتدبيروفيالمباشرالتواصلفيالمبذولةالجهودتوفير•

عالية؛تقنيةبحمايةومؤمنةهائلةسعةذاتالوثائقلتخزينأجهزةبتوفيركبيرةوبشرية

دعاماتعلىالمحمولةالوثائقوكلااللكترونيالتوقيعبهيحظىباتالذيالقانونيللموقعأمثلاستثمار•

إلكترونية؛

.اإللكترونيالتبليغتفعيلمعالسيماللقضايا،االفتراضيالعمرتقليص•

التبادل اإللكتروني للوثائقتعميم : البرنامج الثاني



مشاريع 

ثالبرنامج الثال

يةالرقم الوطني االلكتروني للملفات القضائ10.

ملف النيابة العامة االلكتروني11.

ملف قضاء الحكم االلكتروني12.

للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

:األهداف

؛ودرجاتهأنواعهتعد داالعتباربعينأخذاالقضائية،للملفاتالالماديالتجسيد•

بجوانبهامنتعل قماأوالقضائية،الضابطةمععالقتهافيسواءالعامة،النيابةلملفاتالالماديالتجسيد•

لها الجنحيةقضاياالفيالرئيسيةبأدوارهاتعل قماأوخاص،بشكلواألسريةعامبشكلالمدنيةبالقضاياتدخ 

والجنائية؛

فياعبالدفالمنوطةباألدوارصلةذاكانماكل  مستوعبامراحلها،كلفيالدفاعلملفاتالالماديالتجسيد•

.القضائيبالمرفقعالقتها

القضائيالتدبير الالمادي للملف : البرنامج الثالث



مشاريع 

عالبرنامج الراب

للقاضياالفتراضيالمكتب13.

العامةللنيابةاالفتراضيالمكتب14.

الضبطلكتابةاالفتراضيالمكتب15.

بعدعنالجلسات16.

الجلساتمحاضر17.

للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

:األهداف

؛الضبطكتابأوالنوابأوبالقضاةاالمرتعلقسواءبالمحكمةالداخليينللفاعلينافتراضيةمكاتبإحداث•

لمابعدعنيالتقاضلتحقيقإمكانياتمنوالتواصلاالعالممجالفيالحديثةلتقنياتاتتيحهممااالستفادة•

وحسنات؛مزايامنله

رماعلىمنهااقتصرماسواءالمحاضر،منمتعد دةأشكالعلىالقانونيةالصبغةإضفاء• دعامةعلىيحر 

بُعدعناالستماعإمكانيةاالعتباربعينأخذاوالصورة،بالصوتالجلساتألطوارناقالكانماأوإلكترونية،

رتطرفألي   .بُعدعنإليهاالستماعالمحكمةقر 

الجلساتاعتماد التقنيات الرقمية في تدبير : البرنامج الرابع



مشاريع البرنامج

الخامس

ملف التنفيذ اإللكتروني18.

النقديةالتنفيذ اإللكتروني لتحصيل الغرامات واالداناتملف 19.

التنفيذ اإللكتروني لألحكام السالبة للحريةملف 20.

للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 
وتنفيذهارقمنة المقررات القضائية : البرنامج الخامس

:األهداف

راتتنفيذتتب عمستوىعلىمتقد مةمرحلةإلىالعدالةمنظومةانتقال• المادةفيسواءالقضائية،المقر 

اإلدارية؛أوالتجاريةأواألسريةأوالمدنية

المحكومالعقوبةتنفيذخصوصيةمراعاةمعالزجريةالقضائيةالمقرراتتنفيذتتب عآللياتالالماديالتجسيد•

وفةموقأونافدةللحريةسالبةعقوباتكانتأوتحصيلها،يلزمنقديةإداناتأوغراماتكانتسواءبها،

التنفيذ؛

لإلكترونيةتحتيةبنيةتوفير• لإلجراءاتليمالسالتنزيلمراقبةأوتتبعقانونااألمريعنيهمنلكل  تخو 

.بهاالمعنيينطرفمنملهامعرفةفقطأوالتنفيذ،مستوىعلىوالمساطر



ج مشاريع البرنام

السادس

ائيةمنصة نشر القوانين والمقررات القض21.

القرار   المنصة المساعدة على اتخاذ 22.

للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

نشر المعلومة: السادسالبرنامج 

:األهداف

واستثمارها؛فيهاالبحثأوإرسالهاأوتحميلهايمكنالتيوالقضائيةالقانونيةالمعطياتتخزين•

سواءعليهاصولالحفيالتقليديةاآللياتتفوقبتقنياتالمطلوبةوالقضائيةالقانونيةالمعلومةعلىالحصول•

علىالقدرةأووتصنيفهاترتيبهافيالدقةأوالمطلوبةالمعلومةإلىالوصولفيالسرعةمستوىعلى

.األمرلزممتىاسترجاعها



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

للعدالةالرقمي لتحول لمشروعا 22: سابعا



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

تسهيل الولوج إلى العدالة: المجال األول

البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة : 1البرنامج 

المرجع الوطني
اإللكتروني 
دالةلمنتسبي الع

الفضاءات 
االفتراضي 
لمنتسبي 
العدالة

ي الفضاء االفتراض
للمواطن

تفضاء الشكايا
فضاء السجل 
التجاري

مشاريع5



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

المرجع الوطني اإللكتروني لمنتسبي العدالة1.

مشاريع البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب: البرنامج األول

توصيف المشروع

مجموعبياناتقاعدةلتجميعمتكاملمشروع•

عملياتفيواستغاللهاوتحيينها،العدالةمنتسببي

ذاوكالقضائية،اإلدارةمعاإللكترونيالتواصل

الخصاصوتدبيرالبشرية،المواردضبط

؛الوطنيالمستوىعلىلهاالجغرافيوالتوزيع

نملمهنةسبتمنلكلموحدوطنيرقمتخصيص•

عملياتسيسيرمابالعدالة،المرتبطةالمهن

يتمالتيالتصرفاتبعضتفاديوكذاالتبليغ

فةصواستغاللالصفة،انتحالقبيلمنرصدها

النشاطمزاولةعنتوقفومنمنهمالمتوفين

فرسيوالمرجعأنكما.األسبابمنلسببالمهني

بيرلتدبالوزارةالمهنيةللمديرياتحديثةآليات

.العدالةلمنتسببيالبشريةالموارد

إجراءات تنزيل 

المشروع

وإحصاء ضبط•

مختلف منتسبي 

العدالة من حيث 

-االنتقاالت

اإلحالة -اإلعفاءات

على التقاعد

قاعدة تحيين•

البيانات لمختلف 

غالل المنتسبين باست

ات آليات التكنولوجي

الحديثة

األطراف المتدخلة

وزارة العدل •

ات نقابات الفئ•

المهنية 

المعنية

أفق 

اإلنجاز 

2021

الدعامات 

المواكبة

عالتشري•

التجهيز•

االمن•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

الفضاءات االفتراضية لمنتسبي العدالة. 2

مشاريع البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب: البرنامج األول

توصيف المشروع

وفرسيماالعدالة،منتسبيمعالتواصلسهولة•

يفوتصرتدبيرشفافيةوكذاوالوقت،الجهد

منتسبيمهنبممارسةالمرتبطةاإلجراءات

العدالة؛

توفيرذاوكوالتتبع،التدبيرلحسنآلياتتوفير•

قبةمراعنالمشرفينللمسؤولينقيادةلوحات

العدالة؛سبيتمنمهام

ةالمرتبطاإلجراءاتلتتبعللمرتفقينآلية•

نفيذها؛تالعدالةمنتسبويتولىالتيبمصالحهم

تحسينفيالقضائيةاإلدارةمكوناتدمج•

يةالقضائالنجاعةوتعزيزالعدالةخدماتجودة

واإلجراءات؛المساطرآجالوتقليص

وتلبيةمهمتها،تحقيقفيالعدالةتسهيل•

.وفعاليةبكفاءةالمرتفقيناحتياجات

إجراءات تنزيل المشروع

منصاتإلحداثأوليةتصوراتوضع•

القضاءلمساعديبواباتأومندمجة

المفوضينالموثقين،العدول،)

؛(....القضائيين

شراكة؛اتفاقياتعقد•

معاإللكترونيالتبادلمنصةتعميم•

المحامين

بواباتيضمافتراضيفضاءتطوير•

عمبتنسيقمهنةبكلخاصةإلكترونية

المعنية؛المهنيةالفئاتممثلي

للتكوين؛خطةوضع•

لماديةلالقانونيالتقعيدتنزيلعلىالعمل•

التبادلتهمالتيالقضائيةاإلجراءات

المهنيةالفئاتمعالرقميوالتواصل

.بالمشروعالمعنية

األطراف 

المتدخلة

وزارة •

العدل 

الجمعيات•

–

النقابات 

المهنية 

المعنية

أفق 

اإلنجاز 

2021-

2023

الدعامات 

المواكبة

الترصيد•

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

الفضاء االفتراضي للمواطن. 3

مشاريع البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب: البرنامج األول

توصيف المشروع

،كمرتفقالمواطنمعالتعاملفياالرتقاء•

تسجيلبمجرد،بهخاصفضاءبإحداث

؛كمرتفقيهمهملففتحأوقضية،

،فقبالمرتاإلدارةعالقةفيجديدتصوربناء•

ابةالبوفيبهالخاصالفضاءسيمكنهحيث

يالتوالقضاياالملفاتتتبعمنالمندمجة،

وكذاوالتبليغات،باإلشعاراتوالتوصلتهمه،

منماقضيته،تهمالتيالمعلوماتجميع

واإلدارة؛المرتفقبينالثقةتعزيزشأنه

أحدديعالذيوالقانون،للعدالةالولوجتيسير•

؛العدالةلفلسفةاألساسيةالمبادئ

منينهمبتمكللمرتفقينالخدماتكلفةتقليص•

متنوعةمعطياتتوفرتواصليةمنصة

.الخطعبروإجرائيةمسطرية

إجراءات تنزيل المشروع

عملية ترابط عقلنة•

وتكامل قواعد البيانات 

األساسية لإلدارة 

القضائية 

ء تحسين وظائف الفضا•

اإللكتروني للمواطن 

وتجويد خدماته

استراتيجيةوضع •

للتواصل مع المواطنين

األطراف المتدخلة

وزارة العدل•

محاكم المملكة•

المجلس األعلى •

ية للسلطة القضائ

رئاسة النيابة •

العامة

أفق 

اإلنجاز 

2021

الدعامات 

المواكبة

التجهيز•

االمن•

التواصل•

التعاون•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

فضاء الشكايات. 4

مشاريع البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب: البرنامج األول

توصيف المشروع

الشكاياتلتلقيموقعتطوير•

ارإطفيوذلكمآلها،وتتبعوالتظلمات

ينبوالتواصلالتفاعلقنواتتعزيز

والمواطن؛اإلدارة

منصاتجميعتقائيةلإلآليةإحداث•

بةالبواذلكفيبماوالتظلم،التشكي

تالشكاياوبوابةللشكاياتالوطنية

العامة؛النيابةلرئاسةالتابع

ايةلحمقانونيةآليةمنالمواطنتمكين•

وحقوقه؛وممتلكاتهمصالحه

وتكريسوالحريات،الحقوقتعزيز•

.والقانونالحقدولةآليات

إجراءات تنزيل 

المشروع

وضع تصور جديد •

لتدبير الشكايات عن

؛بعد

العمل على إحداث آلية •

لف مختإللتقائيةجديدة 

البوابات المختصة 

الشكايات بتلقي

؛والتظلمات

ربط فضاء الشكاية •

بمراكز النداء لوزارة 

.العدل

األطراف 

المتدخلة

العدلوزارة•

رئاسة النيابة•

العامة 

وزارة االقتصاد•

والمالية 

االدارةوإصالح 

أفق 

اإلنجاز

2021

الدعامات 

المواكبة

دالترصي•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

فضاء السجل التجاري. 5

مشاريع البوابة المندمجة للولوج إلى العدالة في المغرب: البرنامج األول

توصيف المشروع

تصنيففيالمغربمستوياترفع•

الشفافيةحيثمنالدوليةالمؤسسات

األعمال؛مناخوتحسينوالتخليق

المقاولةتهمالتيالخدماتمختلفتجميع•

خدماتروابطوكذاواحدة،بوابةفيوالتجار

المركزي،التجاريالسجلخدمةسيماأخرى

المنقولة؛الضماناتوسجل

بسرعةوالمقاوالت،للتجارخدماتتقديم•

وجودة؛وفعالية

منما،االقتصاديينللفاعلينالمعلومةتوفير•

والمعامالتاألعمال،فيالثقةدعمشأنه

.االستثماروتشجيعالتجارية،

إجراءات تنزيل 

المشروع

تجويد الخدمات •

المقدمة بواسطة 

ة المنصات االفتراضي

المتعلقة بالتجار 

والمقاوالت

ربط منصة السجل •

التجاري بالمنصة 

الخاصة بإنشاء 

المقاوالت عبر الخط

األطراف 

المتدخلة

وزارة العدل•

محاكم المملكة•

ي المكتب المغرب•

للملكية 

الصناعية 

والتجارية

وزارة الصناعة •

والتجارة 

واالقتصاد 

الرقمي

أفق 

اإلنجاز 

2021-

2022

الدعامات 

المواكبة

دالترصي•

عالتشري•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

تبسيط اإلجراءات والمساطر: المجال الثاني

تعميم التبادل اإللكتروني للوثائق: 2البرنامج 

األداء

اإللكتروني

األرشفة 

اإللكترونية 

للوثائق 

التوقيع

اإللكتروني

التبليغ

االلكتروني

مشاريع4



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

األرشفة اإللكترونية للوثائق . 6

مشاريع تعميم التبادل اإللكتروني للوثائق: البرنامج الثاني

توصيف المشروع

ماديملفمنالقضائي،بالملفاالنتقال•

وني،إلكترقضائيملفإلىورقيةبمستندات

المستنداتجميعورقمنةبمسحوذلك

والمرفقات؛

ائية،القضباإلدارةالخلفيةالمكاتبدورتفعيل•

والمعالجةالرقمي،للمسحخالياوتشكيل

والمستندات؛للمرفقاتاإللكترونية

ساتالجلتدبيرفيالرقميةالملفاتاستغالل•

بيناإللكترونيالتواصلفيوكذاإلكترونيا،

كمةومحاالستئنافومحاكماالبتدائيةالمحاكم

النقض؛

اللباستغالقضايالملفاتالرقميةاألرشفة•

؛متقدمةجدمعلوماتيةحلول

.التوثيقيةالعقودرقمنة•

إجراءات تنزيل المشروع

استغالل المركز االحتياطي•

لحفظ المعطيات؛

توفير تجهيزات ومعدات •

ات تقنية تستجيب لمتطلب

المرحلة؛

د توفير حلول معلوماتية ج•

ة متقدمة من قبيل الحوسب

 cloudالسحابية

computing للتخزين ،

ايا اإللكتروني للملفات القض

.أنواعهابجميع 

األطراف المتدخلة

وزارة العدل•

محاكم المملكة•

المجلس األعلى•

السلطة 

القضائية 

رئاسة النيابة •

العامة

أفق 

اإلنجاز 

2021-

2025

الدعامات 

المواكبة

الترصيد•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

التوقيع االلكتروني. 7

مشاريع تعميم التبادل اإللكتروني للوثائق: البرنامج الثاني

توصيف المشروع

بإعطاءالرقمية،الثقةدعم•

للوثائقالقانونيةالحجية

اإلدارةعنالصادرة

ياإللكترونالتبادلتسهيل•

كلبشوالمستندات،للوثائق

وسريعمؤمن

إجراءات تنزيل المشروع

تعميم شهادات •

ية المصادقة اإللكترون

على القضاة 

ة والموظفين للمساعد

في توقيع الوثائق

المستندات اإلدارية 

والقضائية

األطراف المتدخلة

العدلوزارة •

المملكةمحاكم •

المجلس •

األعلى للسلطة

القضائية 

نيابة رئاسة •

العامة 

المغرب بريد •

أفق 

اإلنجاز 

2021

الدعامات 

المواكبة

الترصيد•

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

األداء االلكتروني. 8

مشاريع تعميم التبادل اإللكتروني للوثائق: البرنامج الثاني

توصيف المشروع

دعم مشروع المادية تصريف اإلجراءات •

باإلدارة القضائية؛

األداءاتتسريع عمليات تحصيل •

والغرامات؛

لمحاسبي المحاسباتيةضبط العمليات •

اإلدارة القضائية؛

تفادي مختلف أخطار  األداء بواسطة  •

العملة النقدية؛

بات تسهيل عمليات المراقبة عن بعد للحسا•

من طرف المصالح المختصة؛

تأمين استمرارية الخدمة في العطل وأيام•

واألحد؛السبت 

ات مساعدة المحاسبين في حسن ضبط عملي•

.الغراماتاستيفاء الرسوم وتحصيل 

إجراءات تنزيل 

المشروع

إمكانية ربط قنوات •

األداء اإللكتروني 

بالمنصة الخاصة 

بالمحامين الحتساب 

؛الرسوم

تعميم تطبيقية •

مراكزال"بالصناديق 

."القضائية

األطراف المتدخلة

وزارة العدل•

محاكم المملكة•

مركز النقديات•

صندوق اإليداع •

والتدبير

الخزينة العامة•

أفق 

اإلنجاز 

2021-

2022

الدعامات 

المواكبة

الترصيد•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

التبليغ االلكتروني. 9

مشاريع تعميم التبادل اإللكتروني للوثائق: البرنامج الثاني

توصيف المشروع

حلفيالمساهمةإلىالمشروعيهدف•

احدويعدالذيالقضائي،التبليغمعضلة

يفالبتعدمفيتساهمالتياألسبابمن

معقول؛جلآداخلالقضايا

الةالوكمنصاتباستغاللالعناوينضبط•

إحداثهاسيتمالتيللسجالتالوطنية

،72.18رقمالقانونمشروعبموجب

ةالمتدخلالجهاتجميعمعبتشاوروذلك

طاقةللبالعناوينبياناتقاعدةذلكفيبما

طرفمنالممسوكةالبيومتريةالوطنية

الوطني؛لألمنالعامةالمديريةمصالح

القضائي؛المفوضجهازمهامعصرنة•

القضائيالزمنعقلنةفيالمساهمة•

.اآلجاالتوتقليص

إجراءات تنزيل المشروع

استكمال مشروع التواصل •

ة الرقمي بين اإلدارة القضائي

والمفوضين القضائيين؛

اعتماد التبليغ  اإللكتروني•

ومختلف لالستدعاءات

د التبليغات مع المحامين، بع

تقعيده القانوني؛

ل استغالل قاعدة معطيات السج•

الوطني للسكان، والبطاقة 

لضبطالبيومتريةالوطنية 

مع العناوين، باالتفاق وشراكة

اإلدارات الماسكة للقاعدة 

.المعطيات المذكورة

األطراف 

المتدخلة

وزارة العدل•

محاكم المملكة •

المجلس األعلى •

يةللسلطة القضائ

رئاسة النيابة •

العامة

األطراف •

ة الحكومية الماسك

لبيانات السجل 

الوطني للسكان 

ة والبطاقة الوطني

البيومترية

أفق 

اإلنجاز 

2021-

2022

الدعامات 

المواكبة

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

تبسيط اإلجراءات والمساطر: المجال الثاني

التدبير الالمادي للملف القضائي:  3البرنامج

الرقم الوطني 
االلكتروني للملفات 

القضائية

ملف النيابة العامة 
االلكتروني

ملف قضاء الحكم 
االلكتروني

مشاريع3



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

الرقم الوطني اإللكتروني للملفات القضائية. 10

القضائيمشاريع التدبير الالمادي للملف : البرنامج الثالث

توصيف المشروع

عديدةأرقامالقضائيللملف•

مراحلبمختلفمرتبطةومختلفة

الوطنيالرقمشأنومناإلجراءات،

دواحمرجعفياألرقامجميعتجميع

رقم/المحضررقم/الشكايةرقم)

/فيذالتنرقم/التبليغرقم/القضية

مرق/االستئنافمستوىعلىالرقم

؛(...النقضمحكمةمستوىعلى

بيرتدوحسنالملفاتتدبيرعقلنة•

المعلومةإلىوالوصولاإلجراءات

.دقيقبشكل

إجراءات تنزيل 

المشروع

بع تطوير آلية لتت•

اإللكتروني 

لمسار الملف 

المادي للقضايا

من التسجيل إلى

التنفيذ

األطراف 

المتدخلة

وزارة العدل•

محاكم المملكة•

المجلس •

ة األعلى للسلط

القضائية 

رئاسة نيابة •

العامة

أفق 

اإلنجاز 

2021-

2022

الدعامات 

المواكبة

الترصيد•

التجهيز•

االمن•

التواصل•

التعاون•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

ملف النيابة العامة اإللكتروني. 11

مشاريع التدبير الالمادي للملف القضائي: البرنامج الثالث

توصيف المشروع

النيابةعملخصوصيةإلىبالنظر•

البياناتبعضوسريةالعامة،

مستوىعلىخاصةوالمعلومات

ملفيحدثاإلعدادي،التحقيق

مة،العاالنيابةبقضاةخاصإلكتروني

وملفاتالوثائق،رزنامةيتضمن

ليمات؛التعبتدبيرخاصوفضاءالتتبع،

ةخاصبعد،عنالملفاتتدبيرإمكانية•

التقديممساطرتدبيرمستوىعلى

والتلبس؛

مساتملتوتدبيرالتحقيق،ملفاتتتبع•

.التحقيققاضيإلى

إجراءات تنزيل 

المشروع

قللتنسياجتماعاتعقد•

ة؛العامالنيابةرئاسةمع

معلوماتيةآليةتطوير•

اياالقضبياناتلتجميع

محكمة،كلحسب

اةلقضالمأموريةلتسهيل

يرتدبفيالعامةالنيابة

،اليوميالعملوتصريف

ودقة؛بيسر

،العامةالنيابةملفربط•

المرتبطةبالملفات

.بالقضية

األطراف 

المتدخلة

وزارة العدل•

\محاكم المملكة•

العامةالنيابات 

رئاسة نيابة •

العامة

أفق 

اإلنجاز 

2021-

2022

الدعامات 

المواكبة

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

ملف قضاء الحكم اإللكتروني. 12

مشاريع التدبير الالمادي للملف القضائي: البرنامج الثالث

توصيف المشروع

معلوماتيتضمنإلكترونيملف•

ووضعيةالقضية،حولشاملة

ة،القضائيالوجيبةوأداءتبليغها،

والمذكراتالمذكراتعلىواالطالع

؛والتعقيبيةالجوابية

إمكانية تدبير الملفات عن بعد، •

والولوج إلى مستندات ومرفقات كل

قضية؛

ثائق التوثيق اإللكتروني لمختلف الو•

المرتبطة بالملف والدفوعات 

ة والتقارير وكل ما يروج داخل الجلس

.إلكترونيةوالسجالت بطريقة 

إجراءات تنزيل المشروع

معللتنسيقاجتماعاتعقد•

للسلطةاألعلىالمجلس

القضائية؛

لتطويرتصوراتوضع•

لتجميعمعلوماتيةآلية

كلحسبالقضاياملفات

المأموريةلتسهيلمحكمة،

فيللبتالقضاةللسادة

.معليهالمعروضةالقضايا

األطراف 

المتدخلة

العدلوزارة •

المملكةمحاكم •

المجلس األعلى •

للسلطة 

القضائية

أفق 

اإلنجاز 

2021-

2022

الدعامات 

المواكبة

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

التقاضي عن بعد: المجال الثالث

اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات : 4البرنامج 

المكتب 
االفتراضي 
للقاضي

المكتب 
االفتراضي
للنيابة 
العامة

المكتب 
االفتراضي 
بطلكتابة الض

الجلسات 
عن بعد

محاضر 
الجلسات 
اإللكترونية

مشاريع5



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

المكتب االفتراضي للقاضي . 13

مشاريع اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات : البرنامج الرابع

توصيف المشروع

لفاين تدبير الملفات وتوزيعهاا حساب القضااة المك•

أو المقررين؛

الولاااااوج إلاااااى الملفاااااات اإللكترونياااااة بمختلاااااف •

ر مساااتنداتها ووثائقهاااا حساااب كااال قاضاااي، وتااادبي

الجلسااااات ، واالطااااالع علااااى مختلااااف المااااذكرات 

والملتمسات؛

ا؛محاضر جلسات رقمية، والتوقيع عليها رقمي•

إمكانية االشتغال عن بعد؛•

نماااذج شاابه جاااهزة للمساااعدة وريااح الوقاات فااي •

تحرير مسودات المقررات؛

مكتباااة قانونياااة، رهااان إشاااارة القضااااة، لتساااهيل•

ضايا؛الوصول الى التقعيد القانوني للنوازل  والق

نمااااذج اجتهاااادات قضاااايا مماثلاااة لالساااتفادة مااان •

.تجارب محاكم أخرى

إجراءات تنزيل 

المشروع

وضع تصور لمشروع •

ل مكتب افتراضي خاص بك

قاضي؛

ب العمل على تطوير المكت•

االفتراضي وتعميمه؛

ربط المكتب االفتراضي•

رونيةبملفات القضايا اإللكت

تكوين ومواكبة القضاة•

في استعمال المكتب 

االفتراضي 

األطراف 

المتدخلة

وزارة العدل •

المجلس •

األعلى للسلطة

القضائية 

محاكم المملكة •

أفق 

اإلنجاز 

2022-

2023

الدعامات 

المواكبة

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

المكتب االفتراضي للنيابة العامة. 14

مشاريع اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات : البرنامج الرابع

توصيف المشروع

نوعحسبالعامة،النيابةملفاتتدبير•

ت،المخالفاالسير،)والتخصصالقضايا

لها،وإهمااألسرةقضاياالتلبس،التعمير،

؛(...الشيك

ومختلفاالستنطاق،محاضرتدبير•

واالناباتالعامةالنيابةقرارات

والتعليمات؛

ينباإللكترونيالتواصلعملياتتدبير•

مة؛والمحكالعامةوالنيابةالتحقيققضاء

رطةالشضباطمعالتواصلعملياتتدبير•

القضائية

إجراءات تنزيل المشروع

وضع تصور لمشروع •

مكتب افتراضي خاص 

لقضاة النيابة العامة؛

العمل على تطوير •

المكتب االفتراضي 

وتعميمه

ي ربط المكتب االفتراض•

بملفات القضايا 

اإللكترونية

تكوين ومواكبة قضاة •

النيابة العامة  في 

استعمال المكتب 

االفتراضي

األطراف 

المتدخلة

وزارة العدل •

محاكم المملكة •

ة رئاسة النياب•

العامة 

أفق 

اإلنجاز 

2022-

2023

الدعامات 

المواكبة

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

المكتب االفتراضي لكتابة الضبط. 15

مشاريع اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات : البرنامج الرابع

توصيف المشروع

ب توزيع ملفات الجلسات حس•

الشعب والمكاتب؛

توزيع الملفات حسب كتاب•

الجلسات؛

تحرير محاضر الجلسات؛•

تضمين وضعية تبليغ •

االستدعاءات؛

.واألحكامتضمين المقررات •

إجراءات تنزيل المشروع

لمشروعتصوروضع•

خاصافتراضيمكتب

الضبط؛لكتابة

على تطوير المكتبالعمل •

؛االفتراضي وتعميمه

المكتب االفتراضيربط •

القضايا بملفات

اإللكترونية؛

كتابةموظفيتكوين•

,الضبط

األطراف المتدخلة

وزارة العدل•

محاكم المملكة•

المجلس األعلى •

ة القضائية طللسل

رئاسة النيابة •

العامة 

أفق 

اإلنجاز 

2022-

2023

الدعامات 

المواكبة

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

الجلسات عن بعد. 16

مشاريع اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات : البرنامج الرابع

توصيف المشروع

منبعدعنالسجناءإلىاالستماع•

؛السجنيةالمؤسسات

منالفئاتبعضتنقلمخاطرتجنب•

صحية؛أوأمنيةلدواعيسواءالسجناء،

الشهودإلىاالستماعاناباتتنفيذ•

مةالمحكنفوذخارجالقاطنينوالمصرحين

ةالمحكمإلىالتنقلعليهميتعذروالذين

جلساتقاعةمنانطالقابعدعنوذلك

أخرى؛محكمة

قةالمتعلالدوليةاالناباتتنفيذإمكانية•

منوالمصرحينالشهودإلىباالستماع

اتاتفاقيبالمغربتربطهاالتيأخرىدول

.قضائيتعاون

إجراءات تنزيل 

المشروع

تعميم تقنية •

التواصل السمعي 

البصري

ني تجويد الربط البي•

بين السجون 

والمحاكم

األطراف المتدخلة

وزارة العدل•

محاكم المملكة•

المجلس األعلى •

للسلطة القضائية

رئاسة النيابة العامة•

ة المندوبية العامة إلدار•

السجون وإعادة 

اإلدماج

أفق 

اإلنجاز 

2022-

2020

الدعامات 

المواكبة

الترصيد•

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

محاضر الجلسات اإللكترونية. 17

مشاريع اعتماد التقنيات الرقمية في تدبير الجلسات : البرنامج الرابع

توصيف المشروع

ةالمعالجفيالضبطكاتبمساعدة

وقائعلاإللكترونيوالتحريرالرقمية

وبرانمأجهزةبواسطةالجلسات

ة،كتابإلىوتحويلهالصوتقارئة

عمليةفيأهميةمنلذلكوما

جميعوتحريروالدقة،الضبط

لبشكالجلسةفيراجوماالوقائع

.ومضبوطدقيق

إجراءات تنزيل المشروع

ضع أرضية إلنجاز و•

لرقمنةدراسة مشروع 

وقائع الجلسات 

ة تنفيذ المشروع بشراك•

ي مع شركات متخصصة ف

المجال 

األطراف المتدخلة

وزارة العدل•

محاكم المملكة •

المجلس األعلى •

يةللسلطة القضائ

رئاسة النيابة •

العامة

أفق 

اإلنجاز 

2024-

2020

الدعامات 

المواكبة

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

رتبسيط اإلجراءات والمساط: المجال الثاني

يذهارقمنة المقررات القضائية االلكترونية وتنف: 5البرنامج 

ملف التنفيذ 
اإللكتروني

ملف التنفيذ 
اإللكتروني 
ت لتحصيل الغراما
واالدانات النقدية

ملف التنفيذ 
اإللكتروني 

لألحكام السالبة 
للحرية

مشاريع3



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

مشاريع رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها: البرنامج  الخامس

–وزارة العدل•

محاكم المملكة 

نقابات هيئات •

المحامين

هيئة المفوضين•

القضائيين

شركات التأمين•

الخزينة العامة •

أفق 

اإلنجاز 

2022-

2025

توصيف المشروع

معلوماتية؛منصةإحداث•

أمينالتشركاتعلىاإللكترونيبالتنفيذالبدء•

دثوحواالسيرحوادثبتعويضاتيتعلقفيما

والجماعاتالعموميةاإلداراتوكذاالشغل،

الترابية؛

بعلتتالمحامينبفضاءالمنصة،ربطإمكانية•

ولونيتالتيبالقضاياالمرتبطةاألحكامتنفيذ

عنها؛االنابة

تنفيذبعلتتالقضائيينالمفوضينمنصةمعالربط•

القضائيونالمفوضونيتولىالتياألحكام

تنفيذها؛

تعلقيفيماللمملكةالعامةالخزينةبمصالحالربط•

قة،النفقضايافيالغيرلدىماالحجزبقضايا

ع؛المنبمنباالقتطاععالقةلهاالتيوالقضايا

إجراءات تنزيل المشروع

مختلفحولبدراسةالقيام•

تطلبالتقديممشروعجوانب

الشركاتعلىالتنفيذ

إلكترونيا

منصاتوتجويدتطوير•

مختلفبينللربطرقمية

يذالتنفعمليةفيالمتدخلين

األطراف 

المتدخلة

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•

الدعامات 

المواكبة

ملف التنفيذ اإللكتروني . 18



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

مشاريع رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها: البرنامج  الخامس

وزارة العدل•

محاكم •

المملكة 

الخزينة •

العامة 

للمملكة

مركز •

النقديات

أفق 

اإلنجاز 

2023

توصيف المشروع

الربط مع مصالح الخزينة•

العامة للمملكة؛

تعزيز األداء اإللكتروني•

للغرامات عبر مختلف 

.المنصات

إجراءات تنزيل المشروع

توسيع مجال استيفاء •

وتحصيل الغرامات 

؛إلكترونيا

استغالل مختلف منصات•

األداء اإللكتروني 

\الستيفاء الغرامات 

صات الشبابيك البنكية، من

.وزارة العدل

األطراف 

المتدخلة

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•

الدعامات 

المواكبة

اإلداناتملف التنفيذ اإللكتروني لتحصيل الغرامات و. 19



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

مشاريع رقمنة المقررات القضائية وتنفيذها: البرنامج  الخامس

وزارة العدل•

المجلس األعلى •

يةللسلطة القضائ

رئاسة النيابة •

العامة

محاكم المملكة•

ة المندوبية العام•

إلدارة السجون 

وإعادة اإلدماج

الضابطة •

القضائية

أفق 

اإلنجاز 

2022-

2025

توصيف المشروع

السجنية،المؤسساتمعالربط•

لفةالمكالقضائية،الضابطةوكذا

ية؛للحرالسالبةاألحكامبتنفيذ

بةالمراقليشملالمشروعتوسيع•

السواربواسطةالقضائية

,اإللكتروني

إجراءات تنزيل المشروع

دارةاإلبيناإللكترونيالربطتعزيز•

؛السجنيةوالمؤسساتالقضائية

اةوقضالعامةالنياباتبينالربط•

ائيةالقضوالضابطةالعقوباتتنفيذ

البدني؛اإلكراهملفاتلتدبير

معاإلكترونياالعتقالبطائقتدبير•

.المتدخلةالمؤسساتجميع

األطراف 

المتدخلة

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•

الدعامات 

المواكبة

لحريةملف التنفيذ اإللكتروني لألحكام السالبة ل. 20



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

نشر المعلومة القانونية والقضائية: المجال الرابع

ائيةالمعلومة القانونية والقضنشر: 6البرنامج 

منصة نشر القوانين 

والمقررات القضائية

المساعدةالمنصة 

على اتخاذ القرار

مشاريع2



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

المعلومة القضائية والقانونيةنشر: البرنامج  السادس

وزارة العدل•

المجلس األعلى •

يةللسلطة القضائ

محاكم المملكة•

أفق 

اإلنجاز 

2021-

2022

توصيف المشروع

يةوالقضائالقانونيةالمعلومةتعميم•

العموم؛إشارةرهنووضعها

علىاالطالعمنالمرتفقينتمكين•

ريدةالجصيغةفيالقانونيةالنصوص

ةمعالجنصوصصيغةأوفيالرسمية

تحميلها؛يمكن

المهتمينبينللنقاشفضاءإتاحة•

رونيإلكتمنتدىعبرالقانونيةبالعلوم

ووجهاتاآلراءتبادلمنيمكنللحوار

النظر؛

واالجتهاداتوالقراراتاألحكامنشر•

دةلفائوبالمجانالخطعبرالقضائية

.والعموموالباحثينالقضاءلمهنيي

إجراءات تنزيل المشروع

نينالقوالنشرمعلوماتيةمنصةتطوير•

القضائيةوالمقررات

وجعلالقانونيةالنصوصتجميع•

نباللغتيمتاحااإللكترونيالمحتوى

ينهوتحيوالفرنسية،وتطويرهالعربية

.باستمرار

حكاماألوتجميعلتوضيبخليةتأسيس•

محاكممختلفعنالصادرةوالقرارات

بالبوابةنشرهاعلىالعملوالمملكة،

حمايةاحتراممعمجانااإللكترونية

طبيقاتللمتقاضينالشخصيةللمعطيات

المتعلق09.08القانونرقم)لمقتضيات

جةمعالتجاهالذاتييناألشخاصبحماية

.(الشخصيالطابعذاتالمعطيات

األطراف 

المتدخلة

الترصيد•

التشريع•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•

الدعامات 

المواكبة

منصة نشر القوانين والمقررات القضائية. 21



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

المنصة المساعدة على اتخاذ القرار. 22

نشر  المعلومة القضائية والقانونية: البرنامج  السادس

وزارة العدل•

المجلس األعلى•

للسلطة 

القضائية

رئاسة النيابة•

العامة

محاكم المملكة•

أفق 

اإلنجاز 

2021

توصيف المشروع

وتحديثلتعزيزالمشروعهذايهدف

نمالعدالةلمنظومةاإلحصائيالنشاط

األعماللذكاءمنصةإنشاءخالل

عتوضقيادةلوحاتوتقاريرتشمل

صانعيوالقرارمتخذىإشارةرهن

يةتشخيصأداةباعتبارهاالسياسات

الحقيقيالوضعبمعرفةلهمتسمح

قأففيوذلكالقضائيةاإلدارةوصحة

ةمنظومعمللتجويدكآليةاستخدامها

.ببالدناالقضاء

إجراءات تنزيل المشروع

تعاريفوتوحيد ترسيم•

المؤشرات في إطار دليل 

.عملي موحد

الشروع في استغالل •

المؤشرات على مستوى 

.محاكم نموذجية

األطراف 

المتدخلة

دالترصي•

التجهيز•

االمن•

التكوين•

التواصل•

التعاون•

الدعامات 

المواكبة



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

20212022202320242025
ي المرجع الوطني اإللكتروني لمنتسب. 1

العدالة

الفضاءات االفتراضية لمنتسبي العدالة. 2

الفضاء االفتراضي للمواطن. 3

فضاء الشكايات. 4

فضاء السجل التجاري. 5

األرشفة اإللكترونية للوثائق . 6

التوقيع اإللكتروني. 7

األداء اإللكتروني. 8

التبليغ االلكتروني. 9

الرقم الوطني االلكتروني للملفات القضائية. 10

ملف النيابة العامة االلكتروني. 11

ملف قضاء الحكم االلكتروني. 12

المكتب االفتراضي للقاضي . 13

المكتب االفتراضي للنيابة العامة . 14

المكتب االفتراضي لكتابة الضبط. 15

الجلسات عن بعد. 16

محاضر الجلسات اإللكترونية . 17

ملف التنفيذ اإللكتروني. 18
غرامات ملف التنفيذ اإللكتروني لتحصيل ال. 19

واالدانات النقدية

ملف التنفيذ اإللكتروني لألحكام السالبة للحرية. 20

منصة نشر القوانين والمقررات القضائية. 21

المنصة المساعدة على اتخاذ القرار22



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

لعدالةالدعائم األساسية للتحول الرقمي ل:  ثامنا



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

تباإلجراءااألمرويتعلقأساسية،دعائمعلىللعدالةالرقميالتحوليرتكز

رمجةالمبالمشاريعوإنجازالرقميالمخططإنجاحشأنهامنالتياألفقيةوالعمليات

خاللها؛منالمتوخاةاألهدافبلوغوبالتالي

منائمالدعهذهفإنالمواكبة،القانونيةالنصوصوإعدادتحيينالىفباإلضافة

منادةواالستفوتتبعهاالبرامجهذهوإثراءالتحتيةالبنىوتقويةتعزيزشأنها

.المتاحةبالوسائلمعهموالتواصلوتوعيتهمالمتدخلينوتكوينالفضلىالممارسات



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

الدعائم 

األساسية 

للتحول 

الرقمي

الترصيد1.

التشريع2.

التجهيز3.

التأمين4.

التكوين5.

التواصل6.

التعاون7.

التقـييم   8.



المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة

بوابة 

mahakim.ma

Services judiciaires en ligne 

الخدمات القضائية عبر اإلنترنت

Dépôt des états de synthèse

القوائم التركيبيةإيداع 

Plateforme d’échange 

avec les avocats 

منصة التبادل مع المحامين

Portail ADALA

عدالةبوابة

E-services

خدمات إلكترونية 

المعتمدة من طرف المهنيين والعمومالتطبيقيات 

S@J2 Civil

تدبير القضايا المدنية

Gestion du registre 

de commerce

تدبير السجل التجاري

Traitement des 

infractions par 

radar fixe

معالجة المخالفات 

بواسطة الرادار الثابت

Gestion du casier 

judiciaire 

تدبير السجل العدلي

الرقمي

Gestion des caisses 

des tribunaux

تدبير صناديق المحاكم

S@J1 Extension 

المراقبةبرنامج

بالمحاكمالمعتمدة التطبيقيات 

:الترصيد1.

الةالدعائم األساسية للتحول الرقمي للعد:ثامنا

S@J1 Pénal 

ةتدبير القضايا الزجري



الدعائم األساسية للتحول الرقمي للعدالة:ثامنا 

:هخاللمنيُتوخىوهوالعدالة،مجالفيالرقميالتحولأركانتثبيتفيالمعتمدةالدعاماتأهم  منالتشريعيالمجالإن  

القضاء،مرفقبالمنوطةاألشغالتصريففيالحديثةالتقنياتاستعمالمستوىعلىاستجدماعلىالقانونيةالصبغةإضفاء•

القضائية،ومالرسوأداءالدعاوىتسجيلأوالشكايات،لتقديمبالنسبةالشأنهوكمابُعد،عنبالتقاضيتعل قمامنهاوالسيما

مهامالمنذلكغيرأوالقضائي،مساعديمعالتواصلأوواإلدانات،الغراماتتحصيلأوالمذكرات،وتبادلاألطرافتبليغأو

خمسينيحوالتعديلخاللمنذلكوسيتم،الالماديالواقعإلىالملموسالماديالواقعمنانتقالهاالرقميالتحوليتطلبالتي

؛الجنائيةالمسطرةوقانونالمدنيةالمسطرةقانونمقتضياتمنمادة

لمنذلكيتط لبمامعمقوماتها،بكلالرقميةللمحكمةالجنائيةالقانونيةالحمايةتوفير• أولتجريمامستوىعلىسواءتدخ 

.الجنائيانونالقمقتضياتتعديلخاللمنالرقمي،المجاليعرفهاالتيالمتغي راتلكلمستوعبايكونالذيوبالش كل،العقاب

:التشريع-2

للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

المعلوماتيةيةالتحتالبنيةوتقويةتعزيزفيتتمثلالرقميالتحولإلنجاحاألساسيةالدعائمأهمإحدى

.العدالةلمجالالرقميةوالمنصاتاإللكترونيةاألنظمةجلالستيعاب

التقنيةالشروطكليحترمدوليةمعاييرذوDataCenterبياناتمركزإنشاءإلىالبرنامجيهدف

المعلومياتيالنظامجاهزيةلتوفير

وأرشفتهاتخزينهاعلىوالحرصالمتداولةالمعطياتجللتخزيناالستيعابطاقةتقوية

معلوماتيةةهويمنوتمكينهمالمستعملينكافةالستيعابالضرورويةالتقنيةالتحتيةالبنيةإعداد

المعلوماتيةالمنظومةداخلوحيدة

الدعائم األساسية للتحول الرقمي للعدالة:ثامنا 

التجهيز.3



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

نظمايةبحمالمتعلقةالوطنيةاالستراتيجيةمعوتماشيااإللكترونية،الهجماتتناميمع

لزاماأصبحاألحيان،بعضفيوسريتهاوحساسيتهاالمعطياتلطبيعةونظراالمعلومات

تهملتيوابالحمايةالمتعلقةالتكنولوجياالوسائلبتوفيرالمعلوماتيةالمنظومةتعزيز

مضاداتو،(WAF)التطبيقيةالناريةوالجدران،(Firewall)الناريةالجدران

.الفيروسات

اإللكترونيةالهجماتصدأجلمن(SOC)والتدخلوالتصدياليقظةوحدةإحداث

أيةالسيبرانيالمرونةمبدأوتفعيلالمعلومات،نظمقلبفيانتشارهادونوالحيلولة

.الهجومبعداألضرارتخفيفأوالهجومقبلالتدخل

الدعائم األساسية للتحول الرقمي للعدالة:ثامنا 

التأمين.4



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

تالعدالةمجالفيوالضبطالنجاعةمنمتقدمةمستوياتلتحقيقمنهمناصالالرقميالتحولكانإذا فإن  ها،برم 

لالتلبرامجالسليمالتنزيلبهايُناطالتيالبشريةالمواردلتأهيلعنهاغنىالأساسيةدعامةالتكوين الرقمي،حو 

:يتطلبالذيالشيء

لبمشاريعالمعنيةالمهنيةالفئاتكلتستهدفالمستمرللتكوينمخط طتفعيل• اكتسابهدفبالرقمي،التحو 

ليعةطبمعيتالءموبماالمستعملة،والتقنياتالمعتمدةالبرامجوطبيعةتتناسبالتيالضروريةالمهارات التدخ 

المستوى؛هذاعلىبهاالمنوطةالمهاموطبيعةحدةعلىفئةلكلالرقمي

تتالءمتخ صصوالالدقةمنمعي نبمستوىتتسمالتيالعملمواقعتستهدفالتخصصي،للتكوينمخط طتفعيل•

إليها؛الحاجةمع

لمقترحاتاعلىللوقوفوأيضاتجاوزهاقصدُوجدتحيثماالخللمكامنلرصدوالتتبعللمواكبةمخط طتفعيل•

.رقمياتطويرهاعلىالعملقصدالفضلىبالممارساتالمرتبطة

دالةالدعائم األساسية للتحول الرقمي للع:ثامنا 

:التكوين.5



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

لالتوجيهيللمخططالتواصليةالدعامةتتوخ ى إيجابياتهرازوإببالمخططالتعريفللعدالةالرقميللتحو 

:خاللمنوذلكإنجاحهفيلالنخراطالشاملةالتعبئةسياقفيمزاياه،وإظهار

لالتوجيهيالمخططوضع• تمينوالمهالعدالةمنظومةمكوناتجميعإشارةرهنللعدالةالرقميللتحو 

؛بهللتعريفواالتصالالتواصلوسائلكلاعتمادمعالمواطنينوعمومبشؤونها

نظومةممهنييكل  بإشراكالتوجيهيالمخططهذاتنزيلمراحلتدبيرفياالستشارةمجالتوسيع•

ضمانلوذلكالمباشرين،غيرأوالمباشرينالمتدخلينمنكانواسواءبشؤونهاوالمهتمينالعدالة

.منهالمتوخاةاألهدافوتحقيقبهالمتعلقةالمشاريعتنزيلفيالجميعانخراط

دالةالدعائم األساسية للتحول الرقمي للع:ثامنا 

:التواصل.6



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

الدعائم األساسية للتحول الرقمي للعدالةثامنا 

منتجعلخالله،منتحقيقهايُتوخىالتيالكبرىواألهدافودق تهالرقميالتحولمشروعشموليةن  إ

:تتطلبدعاماته،منأساسيةدعامةالتعاون

والتوافقورات،والتصالرؤىتوحيديحق قبماالعدالةمرفقتدبيرفيالمباشرينالمتدخلينكلتجن د•

والصعوبات؛العراقيلكل  لتجاوزوالتأه بوالتطبيقات،البرامجحول

تنجاحامنراكمتهممااالستفادةقصدالرقمنةمجالفيالرائدةالدوليةالتجاربعلىاالنفتاح•

إخفاقات؛مناعترضهامعوتجن ب

ركة،المشتالقواسمذاتأوالعدالةمستوىعلىالمتقاربةالتجاربذاتالشقيقةالدولمعالتعاون•

العدالة؛منظومةتحديثوتقنياتالرقميالتحوللمجاالتالمشتركالتطويرعلىوالعمل

لارمستطويرأوتقويةفيتُسهمأنيمكنالتيوالدوليةالوطنيةالمؤسساتمعشراكاتعقد• التحو 

.بالمغربللعدالةالرقمي

:التعاون.7



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

الدعائم األساسية للتحول الرقمي للعدالةثامنا 

طبالمخطالمندرجةوالمشاريعالبرامجلكلالمستمرةالمواكبةضمانالدعامةهذهتخول

منمرحلةكلفيمنهاالمتوخاةاألهدافتحقيقمعهيتسنىالذيبالشكلللعدالة،الرقمي

جادوإيتنزيلهافيالتقدمتعترضقدالتيالصعوباتوالعوائقوتجاوزإنجازها،مراحل

صاتالخالعلىالوقوفحينإلىوذلكإشكاالت،منالعمليالواقعيفرزهأنيمكنلماالحلول

.والمشاريعالبرامجلتلكاألمثلالتنزيلمنالمستخلصةاإليجابيةالنهائية

:التقييم.8



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

الحكامةآليات :تاسعا



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

الحكامةآليات :             تاسعا 



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

لجنة التنسيق والتقييم

ريع الموافقة على حقيبة  مشا•
نظم المعلومات وخطط العمل 

؛المبرمجة
م تنفيذ مشاريع نظراقبةم•

المعلومات االستراتيجية
ة مان مواءمة االستراتيجيض•

المهنية واستراتيجية نظم
.المعلومات

ند الطلبع•

ند إعداد التخطيطع•
االستراتيجي 

لمشروع التحول 
الرقمي لمنظومة 

العدالة

العدلوزير •

الرئيس المنتدب•
لمجلس األعلى ل

يةللسلطة القضائ

النيابة رئيس •
العامة

:التركيبة :االجتماعاتتواتر :المهام والمسؤوليات



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

لجنة اإلشراف والتقييم

المصادقة على التوجهات المتخذة ؛•
لتحقق و المصادقة على األهداف ، واإلجراءات التيا•

ضال عن ، فلالنجازيتعين تنفيذها ، والمواعيد النهائية 
؛المخرجات المتعلقة بكل مرحل

تائج، المراقبة الشاملة لجودة المشروع ، والتحقق من الن•
والمصادقة النهائية على المشروع ؛

إجراء عمليات التحكيم الالزمة أثناء المشروع ؛•

لمناسبة تحليل معيقات المشروع والبت في التدابير ا ••
للتغلب عليها؛

.اتخاذ القرارات النهائية و اصدار أوامر التوقف•

؛عفي بداية المشاري•

في نهاية كل •
مرحلة وقبل بداية
؛المرحلة الموالية

.عنهاية المشاريفي•

وزير العدل•

الكاتب العام•

المفتش العام•

المديرون •
المركزيون

:التركيبة :االجتماعاتتواتر :المهام والمسؤوليات



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

وحدة إدارة المشروع 

مراقبة تنفيذ اإلنجازات والخدمات •
؛الخارجي

ت التأكد من أن مدير المشروع يفهم توجيها•
؛القيادةلجنة 

ات فحص المخرجات المؤقتة وتقديم المالحظ•
إلى مدير المشروع ؛

إبداء الرأي في المخرجات للجنة القيادة •
؛للموافقة عليها

اتخاذ القرارات النهائية و اصدار أوامر •
.التوقف

ند الطلبع•

بمبادرة من لجنة•
القيادة أو مدير 

المشروع

مدير المشروع •

ن والسؤول•
ن والمهني

والعمالء 
مقدمي ووممثل

الخدمات 
الخارجية 
للمشروع

:التركيبة :االجتماعاتتواتر :المهام والمسؤوليات



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

اريعالمشحقيبة :      عاشرا



للتحول الرقمي للعدالةالتوجيهي المخطط 

اريعالمشحقيبة :      عاشرا

المشاريع تحت اشراف منسقي البرامج واعداد مدير

يثمن حالبطاقات التفصيلية للمشاريعلحقيبة تحتوي 

التدابير، المراحل، المؤشرات



للتحول الرقمي للعدالةالمخطط التوجيهي 

شكرا على انتباهكم


