
عامةدليل خدمات النيابة ال
املتعلق31.13تنفيذا للقانون رقم 

باحلق يف احلصول على املعلومات



تقديم

مية وممارستتاا تمثل المجتمع وتدافع عن مصالحه، من خالل تحريك الدعوى العمو. تعتبر النيابة العامة من مكونات السلطة القضائية

.والسار على حسن تطبيق القانون والذود عن سيادته في احترام تام لمبادئ العدالة وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية

ن متن باذه األدوار أسند القانون للنيابتة العامتة مجموعتة متن ااختصاصتات وأوكتل ملياتا مامتة تمكتين المتواطاإلضطالعو في سبيل 
.مجموعة من الخدمات

ه المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، واسيما المادة العاشرة من31.13من الدستور وأحكام القانون رقم 27ومعماا للمادة 

ة في س النيابة العامة الواردالمتعلقة بتدابير النشر ااستباقي للمعلومات، وتنفيذا لتوجياات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئي

حتتول تفعيتتل أحكتتام القتتانون المتتذكور، تتتم معتتداد كتتذا التتدليل لتمكتتين المتتواطن متتن 2019فبرايتتر 13ع وتتتاري  .ن.ر/س9المنشتتور عتتدد 

.المعلومات الكافية حول الخدمات التي تقدماا النيابة العامة، ومجراءات الولوج ملياا

القانونية التتي وقد تم معداد كذا الدليل وفق تصميم مبسط ولغة تقرب المواطن من الخدمات التي تقدماا النيابة العامة ومن المقتضيات

متة التتي حستب نتوع الخدموضتوعاتياكما تم استحضار مختلت  درجتات ومراحتل التقاضتي، بحيتت تتم توميتع مضتمونه توميعتا . تؤطركا
.يرغب المرتفق في الولوج ملياا، مع مدراج المعلومات المتعلقة باا ومجراءات ااستفادة مناا

المقتضياتنمالعديدتضمينهملىبالنظروالقضائي،القانونيالمجالفيوالباحتوالممارسللمختصمرجعاالدليلكذاوسيشكل

.بساولةملياابالرجوعتسمحبكيفيةالمتفرقة،القانونية

1



فهرس الدليل
1.......................................................................................................................................................تقديم

5..............................................................................................................................محاور الدليل

6......................................................................................الخدمات المقدمة على مستوى رئاسة النيابة العامة: أوال

7..........................................................................................................................التبليغ عن الفساد والرشوة-

9................................................................................................................................التظلمات والشكايات-

10.........................................................................................كيفية تقديم الشكاية أو التظلم إلى رئاسة النيابة العامة-

12..................................................................................................................................الشكاية اإللكترونية-

13................................................................................................................................................الطعون-

14.....................................................................................................................................الطعن بالمراجعة-

16.......................................................................................................................الطعن بالنقض لفائدة القانون-

18.................................................................................الخدمات المقدمة على مستوى النيابات العامة بالمحاكم: ثانيا

19..............................................................................................................................................الشكايات-

20.....................................................................................................................................الشكايات العادية-

21................................................................................................شكاية عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء-

22(.......................................................................................إهمال األسرة)شكاية اإلمساك العمدي عن أداء النفقة -

23.................................................الشكايات المتعلقة  بالمخالفات التأديبية في مواجهة ممارسي المهن القانونية والقضائية-

24.............................................................................القانونية والقضائيةفي مواجهة المنتسبين للمهنتقديم الشكايات -

25.............................................................................تقديم الشكايات في مواجهة ممارسي المهن القانونية والقضائية -

26..........................................................................................................................شكايات وتظلمات السجناء-

27.......................................................................................................................................اإلشعار بالحفظ-

2



فهرس الدليل

28.........................................................................................................................................المحاضر-

29......................................................................................................................حقوق أطراف المحضر-

30......................................................................................................................مسطرة الصلح الزجري-

31............................................................................................................إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه-

32...................................................................................................................رخص السياقةإسترجاع-

33................................................................................................................استرجاع األشياء المحجوزة-

34.............................................................................................حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين-

35.......................................................................................................تدابير حماية ضحايا االتجار بالبشر-

36..........................................................................................................الخدمات المتعلقة بقضايا األسرة-

37...........................................................................................................................شهادة الجنسية -

38..............................................................................................................................الحالة المدنية-

41..............................................................................................................................التكفل بالطفل-

43................................................................................................................خدمات وإجراءات أخرى-

44.......................................................................................................إجراءات إرجاع الزوج المطرود-

45...............................................................1956طبقا التفاقية نيويورك لسنة ج الخارطلب استيفاء النفقة في -

46......................واالتفاقيات الثنائية1980الهاي لسنة طبقا التفاقية ة طلب استرجاع األطفال أو ممارسة حق الزيار-

3



4

فهرس الدليل
47...................................................................................................الخدمات المتعلقة بالمرأة والطفل-

48..................................................................................................شكايات العن  ضد المرأة والطفل-

49.................................................................................................................التكفل بالطفل الضحية-

51......................................................................................................التكفل بالطفل في وضعية صعبة-

53.................................................................................................................التكفل القضائي بالمرأة-

55.................................................................................................................خدمات وإجراءات أخرى

56......................................................................................................................المساعدة القضائية-

57..........................................................................................................................السجل العدلي -

58...................................................................................................................القضائيرد ااعتبار-

59.......................................................................................................العقوبةمحتسابمدماج العقوبات -

60.................................................................................................اإلكراه البدني في الديون الخصوصية-

61...........................................................................................مصدار مطبوع دوري أو صحيفة ملكترونية-

Apostille................................................................."62"ملغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية األجنبية،-

63...........................................................................................اإلشااد على مطابقة نس  الوثائق ألصولاا-

64.................................................................اإلحالة من أجل حسن سير العدالة-اإلحالة من أجل تشكك مشروع-



حماور الدليل

احملاضر
لفساد اخلط املباشر للتبليغ عن ا

و الرشوة

 :احملور األول

 على مستوىاخلدمات املقدمة 

رئاسة النيابة العامة  

قضايا املرأة التظلم والشكايات

والطفل

 

الشكايات

خدمات وإجراءات أخرى

 :احملور الثاني

احملاكماخلدمات املقدمة على مستوى النيابات العامة  ب

قضايا األسرة

الطعون
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ومراقبةالجنائيةةالسياستنفيذعلىوتشر المحاكم،بمختل العامةللنياباتالرئاسيةالسلطةالعامةالنيابةرئاسةتعد

العامة،لنيابةارئاسةتقدمااالتيالخدماتتعددورغم.فيااطرفاالعامةالنيابةتكونالتيالقضاياوتتبعالعموميةالدعوى

:يليماوفقمباشرة،المواطنتامخدماتثالتعلىفسنقتصر

الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة؛

التظلمات والشكايات؛

طرق الطعن غير العادية.

 :أوال 

 بة العامةاخلدمات املقدمة على مستوى رئاسة النيا
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موضوع التبليغ

 اإلرتشاءجرمية التبليغ عن 

منسواءرشوة،لطلبتعرضمواطنكل

وأمستخدممنأوعموميموظفطرف

حابأصمنأواخلاصالقطاعيفمسؤول

عربعلالفعنالتبليغميكنهاحلرة،املهن

قبلمنعهمالتنسيقيتمحيثاملباشر،اخلط

يفعنهلغاملبلضبطاملختصةالعامةالنيابة

.الرشوةمبلغبتسلمتلبسحالة

 التبليغ عن جرمية اإلرشاء

ل كلللل موظلللف عملللومي أو مسلللتخدم أو مسلللؤو    

رضلل  بالقطللاع اخلللاص أو صللاحب مهنللة حللرة ع 

يفتلله أو عليلله رشللوة للقيللام بعمللل مللن أعمللال وظ

هذا الفعل االمتناع عن ذلك، ميكنه التبليغ عن

م التنسلليق  عللن طريللق اخلللط  املباشللر، حيللث يللت  

ضلبط  معه ملن طلرف النيابلة العاملة املختصلة ل     

 .غ الرشوةالراشي يف حالة تلبس بتقديم مبل

 التبليغ عن باقي جرائم الفساد

نأعلىمعلوماتلديهتوفرتشخصكل

ملؤمتنااألموالبددأواختلسعمومياموظفا

حنوعلىاصرفهأوعليهاباإلستيالءإماعليها

أنلىعمعلوماتلديهتوفرتأومشروع،غري

املهنأواصاخلأوالعامالقطاعيفمبهمةمكلفا

مبالغأورسومافرضأونفوذهاستغلاحلرة

منهاغريالأعفىأوقانونامستحقةغريمالية

املباشر،طاخلبواسطةذلكعنالتبليغميكنه

.لواقعةايفحبثاالعامةالنيابةتفتححيث

رشوة التبليغ عن الفساد وال
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اإلتصال بالخط المباشر                                 استقبال المكالمة من قبل 

مركز استقبال التبليغ 

عن الفساد والرشوة 

خاص بالتبليغ

عن الفساد والرشوة                                                                                            

إحالة المكالمة

على القاضي المكلف

ضبط المبلغ عنه في حالة تلبس

وتقديمه للمحاكمة طبقا للقانون                                                

التنسيق مع النيابة العامة 

المختصة   

0537.71.88.88

 ساد التبليغ عن الف

 والرشوة
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القرار صادر عن 

ة أحد قضاة النياب

العامة باحملاكم 

االبتدائية

القرار صادر عن 

أحد قضاة النيابة 

العامة لدى حمكمة 

الستئنافا

وكيل امللك لدى نفس 

احملكمة

الوكيل العام للملك لدى حمكمة 

االستئناف التابعة هلا احملكمة 

االبتدائية

الوكيل العام للملك رئيس 

امةالنيابة الع

تقديم تظلم إلللللللللللللللللللللللى

الوكيل العام للملك لدى 

نفس احملكمة 

الوكيل العام للملك رئيس 

النيابة العامة

تقديم تظلم إلللللللللللللللللللللللى

ذته تظلم من قرار اخت

النيابات العامة على

مستوى احملاكم أو 

التأخري يف الب  

موضوع 

التظلم

التظلمات
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كايةكيفية تقديم الش
ئاسة أو التظلم إىل ر

النيابة العامة

املرتفقنيمعوالتواصلالشكاياتلتلقياملخصصالواجهةمبكتبمباشرة

النيابةرئاسةمبقر

النيابةرئاسة:التاليالعنوانإىلخارجهاأواململكةداخلمنالربيدعرب

الرباط21576الربيدصندوقاألرزشارعالرياضحمجالعامة

اطنات واملواطنني ، وتتيح هذه اخلدمة للمو«الشكاية اإللكرتونية»عرب خدمة 

يما أفلللراد واألجانلللب املقللليمني بلللاملغرب واألشلللخاص املقللليمني باخللللار  والسللل 

القللا ملن املوقللع  اجلاليلة املغربيلة، وضللع شلكاياتهم وتتبلع م هلللا علن بعلد، انط      

 www.pmp.ma: اإللكرتوني لرئاسة النيابة العامة
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االسم الكامل للمشتكي؛-
 العنوان الذي يقطن به؛-

 .لكرتوني إذا توفررقم هاتفه النقال أو الثاب  أو الربيد اإل-

ذا كان معلوما؛اإلشارة إىل اهلوية الكاملة للمشتكى به، إ-
 فعل؛حمل إقامة املشتكى به أو حمل إرتكاب ال-

وجيلله الشللكاية إىل ليسللهل ت)-إن أمكللن–صلفة املشللتكى بلله  -

(.هة معينةاجلهة املختصة يف حالة ارتباطها باختصاص ج

البيانات املتعلقة باملشتكي

حتديد موضوع الشكاية؛-
 .ع التظلماإلشارة إىل مراجع الشكاية أو القرار موضو-

.تعزيز الشكاية بالوثائق املدعمة-

بهالبيانات املتعلقة باملشتكى

اية البيانات الواجب تضمينها بالشك
املوجهة إىل رئاسة النيابة العامة

بيانات موضوع الشكاية

الشللكايات ال يللنص القللانون علللى شللكليات حمللددة لتقللديم   

لشللكاية  والوشللايات، غللري أنلله ومللن أجللل املعاجلللة اجليللدة ل      

 :يستحسن إدرا  البيانات التالية 
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الشكاية اإللكترونية

تبع مآلاتا عتن تتيح خدمة الشكاية اإللكترونية للمواطنين و األجانب وضع شكاياتام و ت

عتن طريتق متلء ااستتمارة www.pmp.maبعتد، انطالقتا متن الموقتع اإللكترونتي 

:الخاصة بذلك، واتباع الخطوات التالية

ولوج الموقع 

اإللكتروني

www.pmp.ma

1

الضغط على خانة 

وضع الشكاية 

اإللكترونية

2

ملء الخانات المتعلقة 

ببيانات المشتكي

و معطيات الشكاية

34

تتبع مسار الشكاية عن طريق 

الرمم الخاص باا الذي يتوصل 

به المشتكي عبر رسالة نصية 

بمجرد مدخال رقم كاتفه
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ن تدخل رئاسة النيابة العامة في إعمال طرق الطع
غير العادية

طرق الطعن غير العادية التي 

يمارسها رئيس النيابة العامة

املراجعة
الطعن 

بالنقض 

القانونلفائدة 

بصفتهالنقضمحكمةلدىللملكالعامالوكيلحل33.17رقمالقانونمن2للمادةطبقا

المتعلقةاألخيرلاذاالموكولةااختصاصاتكلفيالعدلوميرمحلالعامةللنيابةرئيسا

ممارسةكذلفيبماالعامة،النيابةقضاةملىالموجاةالكتابيةوالتعليماتاألوامربإصدار

المخولكومةالعاالنيابةرئيسأصبحالحلوللاذاتبعا.العموميةبالدعوىالمتعلقةالطعون

.القانونلفائدةبالنقضوالطعنبالمراجعةالطعنلمباشرةقانونا

.الطعونباذهالمتعلقةالطلباتكافةتتلقىالعامةالنيابةرئاسةفإنوبذلك
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ي المراجعة طريق من طرق الطعن التي تسمح بتدارك خطت  فت-.

ة؛الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنح

ا تقبتل المراجعتتة ما عنتد انعتتدام أي طريقتة أختترى متن طتترق -

الطعن؛

فتي يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمتة التتي بتتت-

.الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة

 يقدددط طلدددر المراجعددة إلدددى رئدديس النيابدددة العامددة فدددي

مدن قدانون 566مدن المدادة 4الحالة الواردة فدي الفقدرة 

إذا طددرأت واقعدة بعددد صدددور الحكددط. "المسدطرة الجنائيددة

باإلدانددة أو تددط الكشددف عنهددا أو إذا تددط تقددديط مسددتندات

كاندددت مجهولدددة ألنددداء المناقشدددات ومدددن شدددانها أن تلبدددت 

.براءة المحكوط عليه

اجعة يمكن للمحكوط عليه أو نائبه مباشرة الطعن بالمر

:في الحاالت التاليةمباشرة 

إذا صدرت عقوبة في دعدوى القتدل وأدلدي بعدد ذلد -1-

بمسددتندات أو حجددت لبددت منهددا قيدداط قددرائن أو ع مدددات 

كافية تدل على وجود المجني عليه المزعوط قتله؛

إذا صدرت عقوبدة علدى مدتهطص وصددر بعدد ذلد  مقدرر -2

لددان يعاقددر متهمددا  خددر مددن أجددل نفددس الفعددل ولددط يمكددن 

تخلص التوفيق بين المقدررين لمدا بينهمدا مدن تنداق  يسد

منه الدليل على براءة أحد المحكوط عليهما؛

ق إذا جرت بعد صدور الحكط باإلدانة متابعة شدادد سدب-3

االسددتماإ إليدده وحكددط عليدده مددن أجددل شددهادة الددزور ضددد 

إلدى وال يمكن ألناء المناقشات الجديددة االسدتماإ. المتهط

الشادد المحكوط عليه بهذه الصفة؛

قددط في حالة وفاة المحكوط عليده أو غيبتدهص يمكدن أن ي

طلدددر المراجعدددة مدددن طدددرف زوجددده وأوالده و والديددده و 

لهدددط وممدددن تلقدددى تدددوكي  خاصدددا مدددن والموصدددىورلتددده 

.المحكوط عليه قبل وفاته

المراجعة

لولائق الواجر إرفاقها بالطلرا

نسخة من القرار موضوإ المراجعة مع ما 
يفيد أنه حائز لقوة الشيء المقضي به وذل  
باإلدالء بنسخة من قرار محكمة النق  أو 

أوالنق شهادة بعدط الطعن باالستئناف 
.صادرة عن رئيس كتابة الضبط

بريددر   الولدائق التدي يسدتند عليهددا طالدر المراجعدة لت
ه أو طلبه سواء تعلق األمر بحدوث واقعة بعد إدانتد

لدة تط الكشف عنهدا أو تقدديط مسدتندات كاندت مجهو
.ألناء المناقشات
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كيفية تقديط  طلر المراجعة

أو بواسطةالمعني باألمر شخصيا

محامي

مدير المؤسسة السجنية إذا كان معتق 

البريد العادي أو المضمون

15



الطعن بالنق  

لفائدة القانون

القللانون يف مللن قللانون املسللطرة اجلنائيللة إمكانيللة الطعللن بللالنقض لفائللدة      560خوللل  املللادة  
و خرقلا لججلراءات   مواجهة اإلجراءات القضائية أو القرارات أو األحكام اليت تعد خرقا للقانون أ

.اجلوهرية للمسطرة

حاالت الطعن  

بالنق  لفائدة

القانون

خرق قاعدة قانونية
خرق اإلجراءات 

الجوكرية للمسطرة
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معالجة طلبات المراجعة والطعن بالنق  لفائدة القانون

الطلبدراسة 

اإلحالدددددة علدددددى الئرفدددددة الجنائيدددددة 
بمحكمدددة الدددنق  بواسدددطة النيابدددة

 العامة لدى تل  المحكمة
األمراحلفظ مع إشعار املعين ب

17



 :ثانيا 

خدمات على مستوى النيابات العامة باحملاكم
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الشكايات

الشكايات العادية

شكايات عدم توفري مؤونة شيك عند تقدميه للوفاء

(إهمال األسرة)شكاية اإلمساك العمدي عن أداء النفقة 

الشكايات يف مواجهة ممارسي املهن القانونية والقضائية 

تظلمات السجناء

اإلشعار باحلفظ
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يةالشكايات العاد

لدىالعامةبةالنياأمامشفاهياأوكتابةالشكايةتقدم•

أمامقدموتواملخالفاتاجلنحيفاالبتدائيةاحملاكم

جلناياتايفاالستئنافحماكملدىالعامةالنيابة

 بها،املرتبطةواجلنح

،اجملانيةبالعامةالنيابةإىلالشكاياتتقديميتسم•

.باتواجأورسومأيذلكعلىتؤدىالحبيث
أماشدًارأنثى،أمذكرًا)طبيعيشخصأليميكن•

(خاصاأمعاما)معنويأو(...أجنبياأومواطناقاصرًا،

.العامةالنيابةأمامبشكايتهيتقدمأن
أوصياشخشكايتهيقدمأنباألمرللمعينميكن•

.راألغيامنأحداعنهينيبأنأوحمامبواسطة
أوشكاياتالمكتبأماممباشرةالشكايةتقديمميكن•

الربيدأوالعاديالربيدعربإرساهلاعلىاالقتصار

.اإللكرتونيبالربيدأواملضمون

لشكاياتاتقديمخيضعالاملبدأحيثمن

إلداريةالججراءاتتيسرياأنهإالشكلية،ألي

يفررحتأنيستحسنهلا،فعالةمعاجلةولضمان

:اآلتيةالبياناتيتضمنمكتوبشكل
بهاملشتكى،املشتكي)األطرافأمساءإىلاإلشارة•

؛(وجدواإنوالشهود
منمعطىكلإيرادأواألطرافبعناويناالدالء•

ولقباملشتكيهاتف)البحثتيسريشأنه

للتعريفالوطنيةالبطاقةرقمأوبهاملشتكى

مع،(علومامفيهايكوناليتاألحواليفوذلك

واجهةميفالشكايةتقديمإمكانيةاستحضار

جمهول؛شخص
ألفعالاوتاريخالشكايةموضوعالوقائععرض•

منها؛املشتكى
تعضديقةوثبكلاالقتضاءعندالشكايةإرفاق•

وقضائيةأحكامخربات،عقود،)وقائعها

مدعماتكياملشيراهمابكلأو(...إشهادات

ة،مدجمأقراصفتوغرافية،صور)الدعاءاته

 .(إخل...حماسباتيةوثائقطبية،شواهد

ويتممة،باحملكالشكاياتمكتبأمامالشكاياتتقدم•

رقمملحيالذياملكتبطابعبوضععليهاالتأشري

إىلامنهنسخةوتسلمتسجيلها،وتاريخالشكاية

.البياناتنفسحتملاملشتكي
نوابهأحدأوامللكوكيلقبلمنالشكاياتدراسةتتم•

.نوابهأحدأوللملكالعامالوكيلأو
بالطابععهاموضويتسمالاليتالشكاياتحفظيتم•

-أخرىألسبابأواإلثباتوسائلالنعدامأوالزجري

تاريخمنيوما15أجلداخلبامل لاملشتكيإشعارويتم

.احلفظقرارإصدار
شرطةالإىلللشروطاملستوفيةالشكاياتحتال•

حماضردادوإعاملوضوعيفللبحثاملختصةالقضائية

.بشأنهاقانونية
 :يليماالبحثإمتامبعداملنجزةاحملاضرعنيرتتب•

يفابعةباملتقراراختاذأوحبفظهاقراراختاذ

 سراحأواعتقالحالة

التحقيقعلىاإلحالة 

لالختصاصاإلحالة 

معاجلة الشكايةالبياناتكيفية تقديم الشكاية
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ونة شكاية عدم توفري مؤ

وفاءشيك عند تقدميه لل

 :اآلتيةبالوثائقوجوبامرفقةالشكايةتقدم

الشيك؛أصل
توقيعولبنكيةااملؤسسةبطابعمذيلةبنكيةشهادةأصل

الشيك؛يمةقصرفعدمسبببدقةحتددعنهااملسؤول

(7وذ النم)التجاريالسجلمنمبستخر اإلدالء

.معنوياشخصابهاملشتكىيكونعندما

طرفمنمتهقيصرفتعذرشيك،منمستفيدلكلميكن

مكتبإىلبذلكشكايةتقديمعليه،املسحوبالبنك

.املختصةةاالبتدائياحملكمةلدىالعامةبالنيابةالشكايات

إذاالشكايةدممقالشيكمناملستفيدإىلاالستماعميكن•

.ذلكاجلنائيالبحثحاجياتاقتض 
تقدميهعندشيكمؤونةتوفريبعدمالشكايةختضع•

.العاديةالشكاياتمعاجلةإجراءاتلنفسللوفاء
يهمستجدمبكلدفاعهأوالشيكمناملستفيديشعر•

متابعةمة،احملكبصندوقالشيكقيمةإيداع)شكايته

 .(احملاكمةعلىوإحالتهبهاملشتكى

إجراءات معاجلة الشكايةمرفقات الشكايةموضوع الشكاية

إجراءات تقديم الشكاية ومعاجلتها
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اء شكاية اإلمساك العمدي عن أد

(إهمال األسرة)النفقة 

ادام مالزو علىواجبةالزوجةنفقة:الزوجة

قائمة؛الزوجيةرابطة
واألماألبىعلواجبةاألبناءعلىالنفقة:األوالد

علىاجبةووتظلمعسراواألبميسورةكان إذا

نونا؛قامنهااإلعفاءحنيإىلبهااملكلف
علىواجبةالوالدينعلىالنفقة:الوالدين

.األبناء

النيابة العامةاليت  تتخذهااإلجراءات شكايةالبياناتمرفقات الشكاية

وكيلىلإمباشرةاألسرةإهمالشكايةتقدم

الوثائقبالشكايةإرفاقضرورةمعامللك،

:التالية

قرار؛الأوللحكمالتنفيذيةالنسخة

األصلي؛االمتناعحمضر
يقتعلحاليفاليمنيأداءحمضر

.أدائهاعلىالنفقةاستحقاق

إهمالايةشكتقديمخيضعالاملبدأحيثمن

سرياتيأنهإالمعينةشكليةألياألسرة

ا،هلفعالةمعاجلةولضماناإلداريةلججراءات

يتضمنبمكتوشكليفحتررأنالضروريمن

:اآلتيةالبيانات
كي،املشت)األطرافأمساءإىلاإلشارة

؛(بهاملشتكى
كلادإيرأوبدقةاألطرافعناوينحتديد

اتفه)البحثتيسريشأنهمنمعطى

رقمأوألخرياهذاولقببهواملشتكىاملشتكي

؛(توفرإذاالوطنيةتعريفهبطاقة
منها؛املشتكىالوقائععرض 

الشكايةتوقيع.

للنفقةاملستحقأواملهملللطرفاالستماع

شكايته؛يفجاءماخبصوص
بأنفقةبالناملدينأوبالواجباملخلإعذار

يوما؛30ظرفيفعليهمبايقوم
بهيقوماستجوابشكليفاإلعذارهذايكون

لىعبناءالقضائيةالشرطةضباطأحد

املخلكانإذاإالالعامة،النيابةتعليمات

إنفمعروفإقامةحمللهليسأوهاربا

كذليسجلالقضائيةالشرطةضابط

 االستجواب؛عنويستغين

تحريربالقضائيةللشرطةتعليماتتوجه

الذيملهملابهاملشتكىحقيفحبثبرقية

أوفرارةحاليفلوجودهإليهاالستماعتعذر

.آخرلسبب

ملديناأواملهملتوصلمنيوما30مروربعد
نتيجةلىعبناءاامللك،وكيليتخذبالنفقة

:التاليةالقراراتاجملرى،البحث
إهمالةجرميأجلمنبهاملشتكىمتابعة

قة،النفمبلغأداءعدمحاليفاألسرة

املسطرةحفظ:

لألداء؛

شكايته؛عناملشتكيلتنازل

به؛شتكىاملعلىالقبضإلقاءحنيإىل

لالختصاصاإلحالة.

النيابة العامةاليت تتخذهاالقرارات ايةالذين حيق هلم تقديم الشكاألشخاص 
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لتأديبية يف الشكايات املتعلقة  باملخالفات ا

 مواجهة ممارسي

 املهن القانونية والقضائية

 احملامون؛-

 املوثقون؛-

 اخلرباء؛-

 العدول؛-

 .الرتامجة-

 النساخ؛-

.القضائيوناملفوضون-

وكيل امللك لدى احملكمة اإلبتدائية يف مواجهة:واجهةالوكيل العام للملك لدى حمكمة اإلستئناف يف م

23

للملد  وفدق باإلضافة إلى المخالفات ذات الطبيعة المهنية أو التأديبيةص التي يختص بها وكيل الملد  أو الوكيدل العداط: م حظة

مهن القانونية و التفصيل أع هص فإنه يمكن تقديط شكايات بخصوص األفعال ذات الطبيعة الزجرية التي قد يرتكبها ممارسي ال

الجنايدات و القضائية إلى وكيل المل  عندما يتعلق األمر بالجنح و المخالفات أو إلدى الوكيدل العداط للملد  عنددما يتعلدق األمدر ب

.الجنح المرتبطة بها



 تسبنييف مواجهة املنتقديم الشكايات 

القانونية والقضائيةللمهن

املختصللملكالعامالوكيلإىلشكايةالقدمت

احملاميهابيزاولاليتاالستئنافيةالدائرةضمن

 به؛املشتكى

نقيبىعلالشكايةللملكالعامالوكيلحييل

أوتابعةباملمقرراإمايتخذالذياحملامنيهيئة

عتربأوإالأشهر،ثالثةأجلداخلوذلكاحلفظ

باحلفظ؛ضمنياقرارا
القراريفيطعنأنللملكالعامللوكيلميكن

أوراحةصكانسواءباحلفظالنقيبعنالصادر

االستئناف؛حمكمةأمامضمنيا
احلفظ،بالنقيبمقرراالستئنافحمكمةألغ إذا

جملسعلىلعرضهجديدمنوجوباامللفحتيل

ة؛التأديبياملتابعةإجراءاتملواصلةاهليئة
 تاريخمنشهرأستةيتعدىالأجليفاجمللسيب

طرفمنيدالوضعتاريخمنأوإليهامللفإحالة

اجمللس؛
ثابةمبيعترباألجلهذاداخلاجمللسب عدم

املتابع؛احملاميمؤاخذةبعدممقرر
يوماشرعمخسةأجلداخلالتأدييباملقرريبلغ

العاميلالوكوإىلاملعيناحملاميإىلصدورهمن

.املشتكيبهويشعرللملك،
 :مالحظة

حمكمةدىلللملكالعامالوكيلإىلالشكايةتقدم

احملامني؛بنقيباألمرتعلقإذاالنقض
الستئنافاحمكمةإىلالنقيبضداملتابعاتوحتال

طرفمنكوذلبدائرتها،اهليئةتوجداليتتلكغري

أولقائياتالنقض،حمكمةلدىللملكالعامالوكيل

.بهاتوصللشكايةتبعا

للملكالعامالوكيلإىلالشكايةتقدم

يتالاالستئنافيةبالدائرةاملختص

به؛املشتكىاملوثقهابميارس
كايةالشللملكالعامالوكيلحييل

جلهويااجمللسإىلبهاتوصلاليت

يموتقدنظرهوجهةإلبداءللموثقني

وصلهتتاريخمنشهرأجلداخلتقرير

ألجلاداخلالتقريريقدمملوإذابها،

أنكللملالعامللوكيلميكن،احملدد

يفثحبإجراءبعدمناسبايراهمايتخذ

؛.املوضوع
يفحثبالبللملكالعامالوكيليقوم

حييلهاتقريربشأنهاوينجزشكايةكل

11املادةيفعليهااملنصوصاللجنةعلى

ق؛التوثيملهنةاملنظمالقانونمن

احلفظحالةيفاملشتكييشعر.

للملكالعامالوكيلأمامالشكايةتقدم

هابميارساليتالقضائيةبالدائرة

 اخلبري؛

للملكعامالالوكيلإىلالشكايةتقدم

مراألتعلقإذاالنقضحمكمةلدى

لخرباء؛لالوطينباجلدولمسجلخببري
امالعوالوكيلاألولالرئيسينجز

االستئنافحمكمةلدىللملك

نويتضممشرتكا،تقريرااملختصة

لخبريلاملنسوبةاألفعالخاصةالتقرير

اقهإرفمعوتصرحياتهبهاملشتكى

يكونواالقتضاء،عنداملفيدةبالوثائق

جهةوتتضمنبوثيقةمرفقاالتقرير

نظرهما؛
العدلروزيعلىاملشرتكالتقريرحيال

يفيهاعلاملنصوصاللجنةعلىلعرضه

خلرباءاملهنةاملنظمالقانونمن8املادة

القضائيني؛
لوطيناباجلدولمسجالاخلبريكانإذا

وجهةبمرفوقااملشرتكالتقريرينجز

العاموالوكيلاألولالرئيسنظر

النقض؛حمكمةلدىللملك
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مهنة العدولمهنة اخلرباءمهنة التوثيق

للملكالعامالوكيلإىلالشكايةهتوج

دائرةبيزاولاليتاالستئنافمبحكمة

الشكاية؛موضوعالعدلنفوذها
معحبثاللملكالعامالوكيلجيري

املكلفالقاضيبرأياالستئناس

بالتوثيق،
العامالوكيلحييلاملتابعةحالةيف

ملشورةاغرفةعلىالبحثنتيجةللملك

االستئناف؛مبحكمة
مساتهمبلتللملكالعامالوكيليدلي

املسطرة؛سريانأثناءالكتابية
عنالطللملكالعامللوكيلميكن

رفةغعنالصادرالقراريفبالنقض

املشورة؛

احلفظحالةيفاملشتكييشعر.

للملكالعامالوكيلإىلالشكايةتقدم

هابميارساليتالقضائيةبالدائرة

به؛املشتكىالرتمجان
امالعوالوكيلاألولالرئيسينجز

يتالاالستئنافحمكمةلدىللملك

تكىاملشالرتمجاننفوذهابدائرةيزاول

قريرالتويتضمنمشرتكا،تقريرابه

حياتهوتصرللرتمجاناملنسوبةاألفعال

يتضمنواملفيدة،بالوثائقويرفقبشأنها

لالعدوزارةاىلويوجهنظرهما،وجهة

يفليهاعاملنصوصاللجنةعلىإلحالته

لرتمجة؛املهنةاملنظمالقانونمن4املادة

احلفظحالةيفاملشتكييشعر.

مهنة الرتامجةمهنة احملاماة



 يتقديم الشكايات يف مواجهة ممارس

املهن القانونية والقضائية 

بدائرةيشتغلليتااالبتدائيةاحملكمةلدىامللكوكيلإىلالشكايةتقدم-

 ؛مبهامهمتصلبإخاللالقيامإليهينسبعندماالقضائي،املفوضنفوذها

لعادية؛االشكاياتتقديمشكلياتنفسوفقالشكايةتقدم-

؛األمريقةحقعلىللوقوفوالتحرياتاألحباثامللكوكيلجيري-
بهااملدىلبالوثائقامرفقباملتابعةملتمسحيالالتأديبية،املتابعةحالةيف

مكتبفوذهانبدائرةيقعاليتاالبتدائيةباحملكمةاملشورةغرفةعلى

؛القضائياملفوض

؛التأدييباملقررتنفيذعلىالعامةالنيابةتسهر-

.احلفظبقراراملشتكييشعراملتابعةعدمحالةيف-

حملكملة االبتدائيلة   تقدم الشكاية يف مواجهة الناسخ إىل وكيل امللك لدى ا-

 هامه ؛اليت يعمل بدائرة نفوذها إذا نسب إليه إخالل عند قيامه مب

.لعاديةتقدم الشكاية وفق نفس شكليات تقديم الشكايات ا-

يتم اجراء حبث من طرف وكيل امللك؛-
ملشللورة لللدى احملكمللة   يف حالللة املتابعللة التأديبيللة، حييللل امللللف علللى غرفللة ا    -

 االبتدائية اليت يعمل بدائرة نفوذها الناسخ املشتكى به؛

ادرة يف حق الناسخ؛يتوىل وكيل امللك تنفيذ العقوبة التأديبية الص-

.يتم إشعار املشتكي يف حالة احلفظ بالقرار املتخذ-

تقديم الشكايات يف مواجهة النساختقديم الشكايات يف مواجهة املفوضني القضائيني
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ناءشكايات وتظلمات السج

26

ات وسائل تقديم التظلمات والشكايموضوع شكايات وتظلمات السجناء

ةالسجنياملؤسساتلنزالءميكن،

أواحتياطينيمعتقلنيكانواسواء

ظلماتهمتيرفعواأنمكرهنيأومدانني

ةالعامالنيابةإىلشكاياتهمأو

 .املختصة

العامةللنياباتالسجناءشكاياتتقدم

ىإحدطريقعنورئاستهاباحملاكم

 :التاليةالوسائل

السجنية؛املؤسساتإدارةعرب 

الدفاع؛طريقعن 

الربيدبأواملضمونأوالعاديالربيد

 اإللكرتوني؛

ذويهم؛بواسطة 

ختصةاملالعامةالنيابةأمامشفويا

شتكياملالسجنياألخريةهذهوتشعر

 .طلبهوأتظلمهبشأناملتخذبالقرار

سجليفالسجناءوشكاياتتظلماتتسجل

 .العامةةالنيابقبلمندراستهاوتتمخاص

ولظروفالنزالءبعضلوضعيةومراعاة

حدىإعربإليهماالستماعميكناعتقاهلم

 :التاليةالوسائل

العامةةالنيابلقاضيالشخصياالنتقال

بهامتواجدالسجنيةاملؤسسةمقرإىل

الشرطةتكليفأوإليه،لالستماعالنزيل

 بذلك؛للقيامالقضائية

بقاطالعامةالنيابةأمامالنزيلإحضار

وضوعماقتضىإذاالقانونيةللضوابط

 .ذلكالشكاية

جنيةالساملؤسسةمديرتكليفميكن

رتبطتعندماخاصةمفصل،تقريربإعداد

 ن؛السجداخلواحداثبوقائعالشكاية

شكايتهلمب املشتكيالسجنيإشعاريتم

 .بشأنهااملناسبالقراراختاذفور

معاجلة تظلمات وشكايات السجناء



اإلشعار بالحفظ

أواإلثباتوسائلفرتولعدمإمااحملضرأوالشكايةحفظالعامةالنيابةقررتإذا

علىاحلصولشتكيللمميكناخر،سببأليأواجلرميالفعلعناصرتوفرلعدم

وكيلالسيدإىليكتابطلبتقديمطريقعناحملضرأوالشكايةحبفظإشهاد

إىلأوالفةخمأوجبنحةاألمريتعلقعندمااالبتدائيةاحملكمةلدىامللك

.جبنايةاألمريتعلقعندماللملكالعامالوكيل
إشهادعلىصلحيأنومصلحةصفةلهشخصكلأوبهللمشتكىميكنكما

حفظه؛وتاريخوسبباحملضرأوالشكايةم للبيانباحلفظ
يفيدةجدعناصرظهرتمتىعنهالرتاجعميكنمؤق قراراحلفظقرار

 .القضية

حيصلأنالعامةبةالنياطرفمنحفظهاوتقرربشكايةتقدمشخصلكلحيق

احلفظ؛أسبابيبنيباحلفظإشعارعلى
تربرمستجداتهرتظإذااحلفظمنشكايتهإخرا يطلبأنيمشتكلكلحيق

.ذلك
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احملاضر

حقوق األطراف

مسطرة الصلح الزجري

إرجاع احلالة إىل ما كان  عليه

إرجاع رخصة السياقة

اسرتجاع األشياء احملجوزة

محاية الشهود واملبلغني واخلرباء والضحايا
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رحقوق أطراف احملض

قديمتأووثائقإضافةالتماسيفاحلق

احلمرمنمرحلةأيخاللوذلكإيضاحات

زيزلتعاحملضردراسةأثناءوكذاالبحث

:طرفكلادعاءاتصحة
ىلإكتابيطلببتقديمذلكيتم•

العامة؛النيابة

.البحثيفدةمفيوثيقةبكلالطلبيرفق•

الدفاعمؤازرةأونيابةيفاحلق.
بعدضراحملمننسخعلىاحلصوليفاحلق

بهتقدميطلبعلىبناءباحلفظ،قرارإصدار

.يهفاملشتبهأوبهأواملشتكىاملشتكي

خاللنماحملضرم لعلىاالطالعيفاحلق

.يمالتقدمكتبأواحملاضرشعبةمراجعة
قرارصدارإعنداحملضرمب لاإلشعاريفاحلق

داخلة،املختصاجلهةعلىاإلحالةأوباحلفظ

.القراراختاذتاريخمنيوما15أجل
باحلقكمطالباالنتصابيفباحلقاإلشعار

حملكمة،اأمامأوالتحقيققاضيأماماملدني

تحقيق،العلىاإلحالةأواملتابعةإقرارعند

.العامةالنيابةأمامالضحيةمثولعندوذلك

أسهاروعلىالقانونيةحبقوقهإشعارهضمان

يفحاممبواالتصالالصم التزاميفاحلق

يفائلتهعوإشعارالقانونحيددهااليتاحلاالت

نظرية؛الاحلراسةتدابريحت وضعهحالة
ميكن:باحلفظإشهادعلىاحلصوليفاحلق

احملضرفظحعندفيهاملشتبهأوبهللمشتكى

إشهادلىعحصولهإىليرميبطلبيتقدمأن

.باحلفظ
حملكمةالدىالعامةالنيابةإىلالطلبيقدم

.احملضرحبفظالقرارأصدرتاليت
إشهادليمتسخاللمنللطلباالستجابةتتم

أونوابهوأامللكوكيلقبلمنوموقعمكتوب

مراجعنيتضمنوابهأوللملكالعامالوكيل

.وتارخيهاحلفظوسببوأطرافهامللف

ه أو احلقوق املشرتكة بني املشتكي واملشتكى ب

املشتبه فيه
يهاحلقوق اخلاصة باملشتكى به أو املشتبه ف(الضحية)احلقوق اخلاصة باملشتكي 
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ريمسطرة الصلح الزج

إىليرميالعموميةالدعوىقامةإقبلبهاملشتكىأواملتضررطرفمنيقدمامللكوكيلإىلطلبعلىبناءيتم

.حمضريفبينهمااحلاصلالصلحتضمني

الصلح االتفاقي

للغرامةاألقصىاحلدنصفأداءيفيتمثلصلحافيهاملشتبهأوبهاملشتكىعلىيقرتحأنامللكلوكيلميكن

تنازلوجودامللفوثائقنموتبنياملتضررأمامهحيضرملإذاأفعالهعنالناتجالضررإصالحأوللجرميةاملقررة

.مشتكوجودعدمحالةيفأوعنهصادرمكتوب

الصلح املقرتح

اجلرائم املشمولة بالصلح

املساسوعدمبساطةبالتتسمجرائمعلىالزجريالصلحآليةتطبيقنطاقيقتصر

.العامبالنظام
:التاليةاجلرائميفالصلحإجراءاتتباشرو

أقل؛أوحبسابسنتنيعليهااملعاقباجلرائم

درهم5000األقصىحدهايتجاوزالبغرامةعليهااملعاقباجلرائم.

صور الصلح الزجري

الطرفنيضورحبحمضراامللكوكيلحيررالصلحعلىالطرفنيوتراضيامللكوكيلموافقةحالةيف

دفاعهماأوإشعارهمافيديوماالطرفانعليهاتفقمايتضمنذلك،عنأحدهمايتنازلأويتنازالملماودفاعهما،

.والطرفانامللكوكيلرفطمناحملضرعلىالتوقيعويتم.املشورةغرفةجلسةبتاريخامللكوكيلطرفمن
بالتصديقعنهينوبمنوأهوليقوماالبتدائيةاحملكمةرئيسعلىاحملضربإحالةذلكبعدامللكوكيليقوم

.دفاعهماأووالطرفنيلعامةاالنيابةعنممثلحبضورطعنأييقبلالقضائيأمرمبوجباملشورةبغرفةعليه
مااالقتضاءوعندالطرفان،هعلياتفقماعنهينوبمنأواحملكمةرئيسطرفمنالصادرالقضائياألمريتضمن

:يلي

للجرمية؛قانونااملقدرةللغرامةاألقصىاحلدنصفتتجاوزالغرامةأداء

الصلحلتنفيذأجلحتديد.

مسطرة الصلح االتفاقي

إشعاريفيدوماعليهاالتفاقمتمايتضمنحمضراامللكوكيلحيررفيهاملشتبهأوبهاملشتكىموافقةحالةيف

علىاحملضروحيالحملضر،اعلىباألمرواملعينامللكوكيلويوقعاملشورةجلسةبتاريخدفاعهأوباألمراملعين

أليقابلغريقضائيأمرمبوجباألطرافمجيعحبضورعليهللتصديقعنهينوبمنأواالبتدائيةاحملكمةرئيس

.طعن

مسطرة الصلح املقرتح تفتح مسطرة الصلح الزجري إما بناء على اقرتاح من  

.كيل امللكأو بناء على اقرتاح من و(املتضرر واملشتكى به)األطراف
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عليهإرجاع احلالة إىل ما كان 

يلتمسأننفيذهتسبققضائيحكممبقتضىلعقارحائزلكلميكن•

مناعتداءحملكان ماإذالهاحليازةإرجاعالعامةالنيابةمن

.األغيارقبل
القضائيةحكاموباألالسابقالتنفيذحمضرمنبنسخةاالدالءيتم•

.التنفيذموضوع

حسبكلللملك،العامالوكيلأوامللكوكيليصدر•
حتقق امإذاعليهكان ماإىلاحلالةبإرجاعأمرااختصاصه،

.القانونيةالشروط
هيئةلىعأمرهللملكالعامالوكيلأوامللكوكيليعرض•

أولتأييدهضيةالقإليهاسرتفعأورفع اليتاحلكمأوالتحقيق

هذااختاذتاريخمنأيام3أجلداخلذلكوإلغاءه،أوتعديله

.اإلجراء
الضبط،ةكتابطريقعناحلالةإرجاعيتمالتأييدحالةيف•

.الغايةذههلامللكوكيليسخرهااليتالعموميةالقوةومبؤازرة

تدابري محاية احليازة
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إسرتجاع  رخص السياقة

.تصةاملخالعامةالنيابةإىليوجهطلب
إرجاعبالقاضيالقرارأواحلكممننسخة

.الرخصة

.الطعنبعدمإشهاد

بالوثائقرفقيامللكوكيلإىلطلبتقديم

:اآلتية

.املخالفةحمضرمننسخة

.السياقةبرخصةاالحتفاظوصل
تنفيذيالللسندتنفيذاالغرامةأداءوصل

.املخالفإىلاملوجه

.للتعريفالوطنيةبالبطاقةاإلدالء

بالوثائققيرفامللكوكيلإىلطلبتقديم

:اآلتية

.السياقةبرخصةاالحتفاظوصل

.احلكممننسخة

.الغرامةأداءوصل

.للتعريفالوطنيةبالبطاقةاإلدالء

قديم طلب الوثائق املطلوب اإلدالء بها عند ت

اسرتجاع رخصة السياقة

-قضايا حوادث السري-

قديم طلب الوثائق املطلوب اإلدالء بها عند ت

ها عند اسرتجاع رخصة السياقة احملتفظ ب

ارتكاب خمالفة للسري

-قبل إحالة امللف على هيئة احلكم-

قديم طلب الوثائق املطلوب اإلدالء بها عند ت

الفات اسرتجاع رخصة السياقة يف قضايا خم

مالسري احملكومة من طرف هيئة احلك
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اسرتجاع األشياء احملجوزة

رتجاع األشياء الليت  حيق لكل ذي مصلحة أن يقدم طلب اس-

جللللراء مت حجزهللللا مللللن قبللللل الشللللرطة القضللللائية مبناسللللبة إ   

ز لقوة الشليء  البحث اجلنائي أو بعد صدور مقرر قضائي حائ

.املقضي به
لعام للمللك  يوجه الطلب إىل وكيل امللك أو الوكيل ا-

 :مرفقا بالوثائق التالية. اإلختصاصحسب 

 نسخة من املقرر القضائي بإرجاع احملجوز؛-

ملقضللي بلله  مللا يفيللد حيللازة املقللرر القضللائي لقللوة األمللر ا    -

 (.أو النقضباإلستئنافشهادة بعدم الطعن )

شروط وإجراءات اسرتجاع اجلهة املختصة

احملجوز

 :يشرتط لقبول طلب اسرتجاع احملجوز-

 اإلدالء مبا يفيد احلجز؛•

 جوزة؛عدم وجود منازعة جدية خبصوص األشياء احمل•

ن األشللللياء أال يكلللون احملجلللوز الزمللللًا لسلللري الللللدعوى أو مللل    •

 اخلطرية أو األشياء القابلة للمصادرة؛

الشللليء يرجلللع وكيلللل املللللك أو الوكيلللل العلللام للمللللك    -

و بنلاء عللى طللب،    احملجوز إىل من له احلق فيه إما تلقائيا أ

ثته أو إىل أحدهم يرجع احملجوز يف حالة وفاة مالكه إىل ور)

لورثلة أو ملا   شريطة إدالئه بوكاللة خاصلة ملن طلرف بلاقي ا     

 (.يفيد تنازهلم لفائدته
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د محاية الضحايا والشهو

واخلرباء واملبلغني

أمامأوالتحقيقيقاضأماماملدنيباحلقكمطالباالنتصابيفحبقهالضحيةإشعار•

احملكمة؛هيئة
أييفبهاالتصالميكنالضحية،إشارةرهنالقضائيةبالشرطةخاصهاتفيرقموضع•

احلماية؛لطلبوق 

العمومية؛قوةالطرفمنألقاربهأوأسرتهوألفرادللضحيةجسديةمحايةتوفري•

باهلوية؛املتعلقةاملعلوماتإفشاءوعدمالضحيةإقامةأماكنتغيري•
الجتماعيةابالرعايةوختصيصهخمتصطبيبأنظارعلىالضحيةعرضإمكانية•

االقتضاء؛عندالالزمة

بالبشر؛الجتاراضحيةمناالقرتابأواالتصالمناملتهمنيأوفيهماملشتبهمنع•
يفاحملاكمةجراءاتإانتهاءغايةإىلاململكةبرتاببالبقاءاألجنيبللضحيةالرتخيص•

 .بالبشراالجتارجرميةإطار

:اجلهات املختصة باختاذ تدابري احلماية
ل فيما كأو احملكمةيرجع االختصاص إىل وكيل امللك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق

.خيصه

التدابري اخلاصة باحلماية

تدابري محاية الشهود واخلرباء واملبلغني تدابري محاية الضحايا

املبلغ؛وأاخلبريأوللشاهد(التحقيققاضيأوللملكالعامالوكيلأوامللكوكيلطرفمن)شخصيااالستماع•

املبلغ؛أواخلبريإفادةأولشاهداشهادةفيهااملطلوببالقضيةتتعلقاليتوالوثائقاحملاضريفاملبلغأواخلبريأوالشاهدهويةإخفاء•

حملكمة؛اأمامستقدماليتوالوثائقاحملاضريفاملبلغأواخلبريأوللشاهدصحيحةغريأومستعارةهويةتضمني•
إفادةأوالشاهدشهادةفيهااملطلوبيةالقضيفتنجزاليتوالوثائقاحملاضرضمناملبلغأواخلبريأوللشاهداحلقيقيالعنوانإىلاإلشارةعدم•

املبلغ؛أواخلبري
يفللنظراملختصةاحملكمةأوإليهاعاالستمفيهايتماليتالقضائيةالشرطةمقرهواملبلغأواخلبريأوالشاهدإقامةعنوانكونإىلاإلشارة•

التحقيق؛قاضيأماممرةأولاستدعيقدكانماإذاالقضية
بالسرعةإشعارهامنيتمكنحتىادته،بإفأوبشهادتهأدىلالذياملبلغأواخلبريأوالشاهدإشارةرهنالقضائيةبالشرطةخاصهاتفيرقموضع•

أقاربه؛أوأسرتهسالمةأوسالمتهيهددقدفعلأيإزاءالالزمة

حلمايته؛ضماناكتابةمرباألاملعينموافقةبعداملختصةالسلطاتلرقابةاملبلغأواخلبريأوالشاهديستخدمهااليتاهلواتفإخضاع•

للخطر؛أقاربهمأوأسرهمفرادأأحدأوتعرضهمدونحيولبشكلالعموميةالقوةطرفمناملبلغأواخلبريأوللشاهدجسديةمحايةتوفري•
 املبلغني؛وواخلرباءبالشهوداخلاصةأعالهإليهااملشاراحلمايةتدابريبنفساملبلغالضحيةأوالشاهدالضحيةمتتيع•

 .بعدعنإليهماعواإلستصوتهلتغيريالتقنيةالوسائلواستعمالهويته،كشفدوناحملكمةقبلمنللشاهداإلستماعإمكانية•

:عنفضال.وحدهاخلطريةااجلرائمبعضيفبهايأمرالتدابريبعضأنكمااملناسب،التدبرياملختصةالقضائيةاجلهةختتار:مالحظة
مزاولتهممبناسبةعليهااالطالعمتنهاعاملبلغاجلرائمكان إذااملهينالسرإفشاءأساسعلىجنائياأوتأديبياسواءاملبلغنيمتابعةجوازعدم•

ملهامهم؛
العامالوكيلأوامللكوكيلطرفمنتلقائياإلغاؤهاأوإليهاأكثرأوآخرتدبريإضافةأواإلطارهذايفاملتخذةاحلمايةتدابريتغيريإمكانية•

طلب؛علىبناءأوخيصه،فيماكلالتحقيققاضيأوللملك
 .محايتهلضماناملتخذةبالتدابريباألمراملعينإخبارإلزامية•
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ار تدابري محاية ضحايا االجت

بالبشر

احلمايةتدابري: 
البشلر وجنسليتها   اختاذ ما يلزم للتعرف عللى هويلة ضلحية االجتلار ب    -

وسنها؛
أو االقلللرتاب ملللن  إمكانيلللة منلللع املشلللتبه فيللله أو امللللتهم ملللن االتصلللال     -

الضحية؛
ء بلللالرتاب اختلللاذ ملللا يللللزم للرتخللليص للضلللحية االجلللنيب بالبقلللا    -

 .املغربي إىل غاية انتهاء احملاكمة

ائية عنللللد يعفللللى ضللللحايا اإلجتللللار بالبشللللر مللللن املصللللاريف القضلللل -

ن املسلاعدة  مطالبتهم بلالتعويض علن الضلرر، كملا يسلتفيدون مل      

.القضائية بقوة القانون يف كل دعوى

املبينةاحلمائيةالتدابريبأحدتأمرأناملختصةالعامةللنيابةميكن

 :بالبشراالجتارضحايالفائدةأدناه

 

 

البشرباإلجتارجرميةيفاإلستغاللمفهوم 
جلنسلللللي، يشللللمل االسللللتغالل مجيللللع أشللللكال االسللللتغالل ا     -

ريلللق السللليما اسلللتغالل دعلللارة الغلللري واالسلللتغالل علللن ط

ال والتواصللل املللواد اإلباحيللة مبللا يف ذلللك وسللائل االتصلل

يللق العمللل املعلومللاتي، ويشللمل أيضللا االسللتغالل عللن طر 

أو القسللللللللري أو السللللللللخرة أو التسللللللللول أو االسللللللللرتقاق   

و نلللللزع املمارسلللللات الشلللللبيهة بلللللالرق أو نلللللزع األعضلللللاء أ   

ن طريلللق األنسلللجة البشلللرية أو بيعهلللا، أو االسلللتغالل عللل  

أو إجللللراء التجللللارب واألحبللللاث الطبيللللة علللللى األحيللللاء،   

 النزاعات استغالل شخص للقيام بأعمال إجرامية أو يف

.املسلحة
ه سلللللب إرادة ال يتحقللللق هللللذا االسللللتغالل إال إذا ترتللللب عنلللل  -

ر الشللللخص وحرمانلللله مللللن حريللللة تغلللليري وضللللعه وإهللللدا  

لقلى مقلابال   كرامته اإلنسانية، بأي وسيلة كان  ولو ت

.أو أجرا عن ذلك

جرمية اإلجتار  بالبشر . 
أو اسلتدراجه  يقصد باالجتار بالبشر جتنيد شخص-

اله، أو الوساطة يف أو إيواؤه أو استقبتنقيلهأو نقله أو 

هلا أو ذلللللك، بواسللللطة التهديللللد بللللالقوة أو باسللللتعما   

اف أو باسلللتعمال خمتللللف أشلللكال القسلللر أو االختطللل   

لطة أو االحتيلللال أو اخللللداع، أو إسلللاءة اسلللتعمال السللل   

عف أو الوظيفلللللة أو النفلللللوذ أو اسلللللتغالل حاللللللة الضللللل  

بلالغ ماليلة   احلاجة أو اهلشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي م

خص للله أو منللافع أو مزايللا للحصللول علللى موافقللة شلل  

.سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل
لوسللللللائل ال يشللللللرتط اسللللللتعمال أي وسلللللليلة مللللللن ا  -

قيلام جرميلة   املنصوص عليها يف الفقرة األوىل أعلاله ل 

سللنهم عللن االجتلار بالبشللر جتلاه األطفللال الللذين تقلل   

 غاللمثان عشرة سنة مبجرد حتقق قصد االست
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التكفل بالطفل

التكفل بالطفل املهمل

اجلنسية واحلالة املدنية

شهادة اجلنسية

احلالة املدنية

خدمات وإجراءات أخرى

ًا التفاقية طلب استيفاء النفقة يف اخلار  طبق

1956نيويورك لسنة 

طلب اسرتجاع األطفال أو ممارسة حق الزيارة 

واالتفاقيات 1980طبقًا التفاقية الهاي لسنة 

الثنائية

إجراءات إرجاع الزو  املطرود

اخلدمات املتعلقة بقضايا األسرة
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شهادة اجلنسية

احملكمةدىلامللكوكيلإىليقدمطلب

املعين؛سكنىحمللاالبتدائية
فللتعريالوطنيةبطاقةالمننسخة

عليها؛مصادق

األمر؛باملعينوالدةرسممنكاملةنسخة
الصربقااألمرتعلقإذاالسكنىشهادة

 .عريفللتالوطنيةالبطاقةعلىيتوفر

رباألمللمعينانفوتوغرافيتانصورت. 

درهما20فئةمنرسم.
 

 بالنسبة للقاطن خار  املغرب

واملنحدر من أبوين مغربيني

 بالنسبة للقاطن باملغرب

واملنحدر من أم مغربية

 بالنسبة للقاطن خار  املغرب

واملنحدر من أم مغربية

احملكمةلدىامللكوكيلإىليقدمطلب

عربأوشر،مبابشكلإمابالرباطاالبتدائية

أوالسفارات)الدبلوماسيالسلك

؛(القنصليات
فللتعريالوطنيةبطاقةالمننسخة

عليها؛مصادق
األمرباملعينوالدةرسممنكاملةنسخة. 

رباألمللمعينانفوتوغرافيتانصورت. 

درهما20فئةمنرسم.

احملكمةلدىامللكوكيلإىليقدمطلب

املعين؛سكنىحمللاالبتدائية
صادقملألمالوطنيةطاقةالبمننسخة

عليها؛

األم؛والدةرسممنكاملةنسخة

؛وجدإنالزوا عقدمننسخة
للمعينالوالدةرسممنكاملةنسخة

باألمر؛
رباألمللمعينانفوتوغرافيتانصورت. 

درهما20فئةمنرسم.

احملكمةلدىامللكوكيلإىليقدمطلب

عربأوشر،مبابشكلإمابالرباطاالبتدائية

أوالسفارات(الدبلوماسيالسلك

؛(القنصليات
مصادقلألمالوطنيةبطاقةالمننسخة

عليها؛

األم؛والدةرسممنكاملةنسخة

؛وجدإنالزوا عقدمننسخة

ليها؛عمصادقباألمراملعينوالدةرسم
رباألمللمعينانفوتوغرافيتانصورت. 

درهما20فئةمنرسم.

 بالنسبة للقاطن باملغرب

واملنحدر من أبوين مغربيني
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احلالة املدنية

إىليوجهالرسمبهلاملسجللمكتباملدنيةاحلالةضابططرفمنعليهمؤشرطلب

املكتب؛ذاهنفوذهابدائرةيوجداليتاالبتدائيةاحملكمةلدىامللكوكيل

إصالحه؛املرادالرسممنكاملةنسخة

الرسم؛بهسجلاملللمكتباملدنيةاحلالةضابطعنصادرةاخلطأثبوتشهادة

إدخاله،املرادلجصالحاملثبتةالوثيقة
أواألمأواألبببياناتاملتعلقةاملاديةاألخطاءحولتتمحوراإلصالحاتأغلبولكون

:بالطلبإرفاقيتعنيفإنهاالزديادتاريخ
خيصفيما)وا الزعقدأوالعائليالدفرت+األبوالدةرسممنكاملةنسخة

،(األبببياناتاملتعلقةاملاديةاألخطاء
خيصفيما)ا الزوعقدأوالعائليالدفرت+األموالدةرسممنكاملةنسخة

،(األمببياناتاملتعلقةاملاديةاألخطاء
حتملليتااإلداريةبالوثائقمدعمةبالوالدةالتصريحمسودةأوالوالدةشهادة

بتاريخاملتعلقةملاديةااألخطاءخيصفيما)العائليللدفرتإضافةاملطلوبالتاريخ

.(االزدياد

ية باخلار بالنسبة للمغاربة املسجلني بسفارات وقنصليات اململكة املغرب بالنسبة للقاطنني باملغرب

أومباشر،بشكلماإبالرباطاالبتدائيةاحملكمةلدىامللكوكيلإىليقدمطلب

ضابططرفمنعليهمؤشر)القنصلياتأوالسفارات)الدبلوماسيالسلكعرب

املختصة؛القنصليةأوبالسفارةاملدنيةاحلالة

إصالحه؛املرادالرسممنكاملةنسخة

الرسم؛بهسجلاملللمكتباملدنيةاحلالةضابطعنصادرةاخلطأثبوتشهادة

إدخالهاملرادلجصالحاملثبتةالوثيقة,
االزديادتاريخأواألمأواألبببياناتتتعلقإصالحهااملراداألخطاءأغلبلكونوبالنظر

:بالطلبإرفاقيتعنيفإنه
خيصفيما)الزوا عقدأوالعائليوالدفرتاألبوالدةرسممنكاملةنسخة

،(األبببياناتاملتعلقةاملاديةاألخطاء
خيصفيما)الزوا عقدأوالعائليوالدفرتاألموالدةرسممنكاملةنسخة

،(األمببياناتاملتعلقةاملاديةاألخطاء
اليتاإلداريةالوثائقبمدعمالوالدةملكاناألجنبيةالسلطاتعنالصادرالوالدةرسم

بتاريخاملتعلقةملاديةااألخطاءخيصفيما)العائليوالدفرتاملطلوبالتاريخحتمل

.(االزدياد

الحإلصذنإلاإعطاءرفضفإذايوما،15أقصاهأجلداخلالطلبيفامللكوكيليب 

.االبتدائيةاحملكمةرئيسإىلبذلكطلبتقديماألمريعنيهملنحيقاملادياخلطأ

إصالح األخطاء املادية برسوم احلالة املدنيةوثائق 
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احلالة املدنية

مهلحيقالذينوالسلطاتاألشخاصالقانونحيدد

لدىباشرةماملدنيةاحلالةرسوممننسخعلىاحلصول

 :يليماوفقاملدنيةاحلالةضابط

الرسم؛صاحب

أصوله؛

فروعه؛

الزوجية؛العالقةقيامشريطة-الزوجة

ذلك؛علىلهيوكمنأوعليهاملقدمأووصيهأووليه
األعوانوكذاواإلداريةالقضائيةالسلطات

خيصفيماباملغربوالقناصلالديبلوماسيون

.مواطنيهم
احلالةابطضطرفمنالشخصيةالبطاقةتسليمخيضع

عليهاصوصاملنللمقتضياتبدورهالسكنىحمللاملدنية

.واملوجزةالكاملةالنسخةتسليمخبصوص

رسوم احلالة اإلذن لضابط احلالة املدنية بتسليم نسخ من

لألغياراملدنية

:ألغيارلاملدنيةاحلالةرسومبتسليماإلذنشروط

؛امللكوكيلإىليوجهمعللكتابيطلب

الطالب؛هويةاىلاإلشارة

للنسخة،طلبهألسبابالتطرق
للمعينمكنأاملذكور،اإلذنإعطاءامللكوكيلرفضإذا

.ملختصةااالبتدائيةاحملكمةأمامدعواهيرفعأنباألمر
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احلالة املدنية

أجلنماملختصةاالبتدائيةللمحكمةموجهافتتاحيمقال

والدة؛بتسجيلالتصريح
ألجنيباالوالدةرسمأوباملغربللمزدادينالوالدةشهادة

خارجه؛للمزدادينبالنسبة

؛(ببنوةإقرار)مقامهيقومماأوالزوا عقد

الوالدين؛والدةرمسي

احلياة؛شهادة

التسجيلعدمشهادة.

بالنسبة لتسجيل وفاة بالنسبة لتسجيل والدة

أجلنماملختصةاالبتدائيةللمحكمةموجهافتتاحيمقال

وفاة؛بتسجيلالتصريح
بالنسبةألجنيباالوفاةرسمأوباملغربللمتوفنيالوفاةشهادة

؛خارجهللمتوفني

املتوفى؛الشخصوالدةرسم

التسجيلعدمشهادة.

بعدعنهتخلياملاوجمهولنيأبوينمنالطفللتسجيلبالنسبة

:الوضع
أوجمهولنيينأبومنالطفلبوالدةالتصريحامللكوكيليقدم

السلطةمنطلبعلىبناءأوتلقائياإماالوضع،بعدعنهاملتخلي

:بمعززااألمر،يعنيهمنكلأواحمللية

الواقعة؛هذهحمضر

املولودعمرحتددطبيةشهادة.

:جهخاراواملغربيفمفقودوفاةلتسجيلبالنسبة

بالوفاةنهائيقضائيمقرر.

دد للتصريح أمام وثائق التصريح بالوالدة أو الوفاة عند فوات األجل احمل

اجلهات اإلدارية املختصة
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ختتص احملكمة 

االبتدائية حملل 

سكنى طالب 

التسجيل يف طلبات 

تسجيل الوالدات 

والوفيات املتعلقة 

باملغاربة املولودين أو 

رب املتوفني خار  املغ

عند عدم وجود 

حمكمة خمتصة 

ن الفقرة الثانية م)

من القانون 30املادة 

املتعلق 37,99رقم 

(باحلالة املدنية



كفالة الطفل املهمل

احلماية؛طلبلومبفردهبنفسهيتقدمأناملهملللطفلميكن

استثناءدونباجلميعمسؤوليةمهملطفلوجودعنالتبليغ:

الشرطة؛

امللكي؛الدرك
لشيخ،ااخلليفة،القائد،)واإلداريةاحملليةالسلطات

؛(...املقدم

؛(...واخلاصةالعامةاملؤسساتاملدارس،)املربون

األمور؛وأولياءاآلباء

اجلريان؛

الطفلبرعايةإليهميعهدممنغريهم.

التبليغ بوجود طفل مهمل

اآلتييئاتواهللألشخاصإالتسندالاملهملنياألطفالكفالة

:ذكرها

التاليةالشروطاستوفيااللذاناملسلمانالزوجان:

؛القانونيالرشدسنبالغنييكوناأن•

واجتماعيا؛أخالقياللكفالةصاحلني•
حتياجاتالتغطيةالكافيةاملاديةالوسائلعلىمتوفرين•

الطفل؛

سؤوليتهما؛محتملمنمانعأومعدمرضكلمنسليمني•
جرميةأجلمنأحدهماعلىأوعليهمااحلكميسبقمل•

األطفال؛ضدمرتكبةأوباألخالقماسة
بينهماأوهكفالتيريدانالذيالطفلوبنيبينهماليس•

.مصلحتهلىعمنهخيشىخالفأوقضائينزاعوالديهوبني

ابقا؛سإليهااملشارالشروطعلىاملتوفرةاملسلمةاملرأة
واملنظماتاتواهليئاألطفالبرعايةاملكلفةالعموميةاملؤسسات

املنفعةةبصفهلااملعرتفاالجتماعيالطابعذاتواجلمعيات

.سالميةإتنشئةوتنشئتهماألطفاللرعايةواملؤهلةالعامة

الشروط املطلوبة لكفالة الطفل املهمل

؛األقربباحملكمةواألطفالبالنساءالتكفلخلية

القاصرين؛بشؤوناملكلفالقاضي

الشرطة؛مصاحللدىاألطفالاستقبالخاليا

امللكي؛لدركامصاحللدىباألحداثاملكلفنيالشرطةضباط

الطبية؛املصاحل

اإلسالمية؛والشؤوناألوقافمصاحل

احمللية؛السلطة

حمليا؛االجتماعيبالبحثاملكلفةاجلهة

فالاألطبإيواءاملهتمةأواملعنيةواملؤسساتاجلهات.

ملهملاجلهات املتدخلة يف مسطرة كفالة الطفل ا

:التاليةحلاالتاإحدىيفووجدكاملةمشسيةسنةعشرةمثانسنيبلغملإذامهمال،اجلنسنيكالمنالطفليعترب:املهملالطفلمفهوم

إرادتها؛مبحضعنهختل معلومةوأمجمهولأبمنولدأوجمهولنيأبوينمنولدإذا

للعيش؛مشروعةوسائللهوليس رعايتهعنأبواهعجزأويتيماكانذاإ
الذيأبويهأحدكانأولشرعيةاالواليةسقوطحالةيفكماحسنسلوكاكتسابأجلمنوتوجيههرعايتهيفبواجبهمايقومانوالمنحرفنيأبواهكانإذا

 .إزاءهاملذكوربواجبهيقوموالمنحرفارعايتهعنعجزهأواآلخرفقدبعدرعايتهيتوىل

النسبيفاحلقالكفالةعنيرتتبوالهولدمعاألبيفعلكماعليهوالنفقةومحايتهوتربيتهبرعايتهااللتزامهياملهملالطفلكفالة:املهملالطفلكفالةمفهوم

.واإلرث
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كفالة الطفل املهمل

يفريحمودوراحملكمةخبليةاالجتماعيةللمساعدة

الدعموفريتخاللمنوذلكاملهمل،بالطفلالتكفل

وضعيتهوتتبعالكفالةملفوتهيئللطفلالعاجل

وشؤونه؛
جنازإعلىالفاعلنيخمتلفمعبتنسيقالسهر

.الكفالةطاليبحولالضروريةاألحباث

املساعدة االجتماعية

يفملوجوداالطفللوضعيةالعامةالنيابةتشخيص

إهمال؛حالة
دىبإحمؤقتااملهملالطفلإيداععلىالعمل

بالطفولة؛املهتمةاملراكزأواملؤسسات
املدنية؛باحلالةاملهملالطفلتسجيل 

ألوصافضمناملتالتمهيدياحلكمتعليقعلىالسهر

ثالثملدةةاجلماعمقريفعليهالعثورومكانالطفل

.ذويهبلقمنعليهالتعرفإمكانيةأجلمنأشهر،

؛مهمالالطفلبكونالتصريحطلبتقديم
املؤهلةةاملؤسسأوللشخصمؤقتاالطفلتسليم

انتظاريفباإلهمالالتصريحطلبتقديمبعدقانونا

الكفالة؛بشأناألمرصدور
لكفالةايفالراغبالشخصكانإذافيماالبحث

:أعالهعليهااملنصوصللشروطمستوفيا

املكفول؛الطفلوضعيةمراقبة
بالتزاماتهالكافلوفاءمدىمراقبة. 

املهملالطفلتسليمعمليةحضور.

قضاة النيابة العامة

املكلفالقاضيإىليتقدمأنمهملطفلكفالةيفيرغبملن

الطفلامةإقمقرنفوذهبدائرةيقعالذيالقاصرينبشؤون

ملثبتةاالوثائقجبميعمرفقااملوضوعيفبطلباملهمل

.سابقااملذكورةالشروطالستيفائه
شأنيفريةالضرواألحباثفوراالقاصرينشؤونقاضيجيري

إليه؛املقدمالكفالةطلب
لطفل،اكفالةلطلبالضروريةالشروطتوفرمنيتأكد

بشأنه؛أمراويصدر

املكفول؛الطفلعنمقدماالكافليعني
القنصليةللمصاحليوجهإذناالقاصرينشؤونقاضييصدر

الدائمةمةلجقااملكفولالطفلاصطحابالكافلرغبةعند

الوطين؛الرتابخار 
املكفولالطفلوضعيةالقاصرينبشؤوناملكلفالقاضييتتبع

مبوجباتقهععلىامللقاةبااللتزاماتالكافلوفاءمدىويراقب

الكفالة؛
الوطين،لرتاباخار كافلهمعيقيماملكفولالطفلكانإذا

املغربيةلقنصليةااملصاحلبواسطةوضعيتهيتتبعالقاضيفإن

تتعلقتقاريرليهإتوجهأنعليهايتعنياليتالكافل،إقامةحملل

اليتالتدابريلكعليهتقرتحأنوميكنهااملكفولالطفلحبالة

.لكفالةاإلغاءومنهااملكفولالطفلملصلحةمالئمةتراها

القاضي املكلف بشؤون القاصرين

اإلجراءات اليت تباشرها اجلهات القضائية املعنية بكفالة األطفال املهملني
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خدمات وإجراءات أخرى

إجراءات إرجاع الزو  املطرود

1956طبقا التفاقية نيويورك لسنة   اخلارطلب استيفاء النفقة يف 

واالتفاقيات الثنائية1980الهاي لسنة طبقا التفاقية ة طلب اسرتجاع األطفال أو ممارسة حق الزيار
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أحد الزوجني رجاع إجراءات إ

املطرود من بي  الزوجية

الضحية؛الزو طرفمنشكايةتقديم
مرافقتهلأجمنالقضائيةللشرطةأوامراصداريتم

الزوجية؛لبي وإرجاعه
إطاريفومحايتهبأمنهالكفيلةاالجراءاتاختاذ

 .الفضلىمصلحته

املتابعةحتركوحبثبإجراءالعامةالنيابةتأمر

 :حاليتيفبهاملشتكىالزو حقيف(االقتضاءعند)

 الزوجية؛بي منالطرد-

.الزوجيةبي إىلاملطرودالزو إرجاععناالمتناع-
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 طلب استيفاء النفقة يف اخلار 

1956طبقا التفاقية نيويورك لسنة 

والدتهتاريخبيانمعوعنوانهوالعائليالشخصيالطالباسم

أولهوكيوعنواناسماالقتضاءوعندومهنتهوجنسيته

.القانونيممثله
املتواليةنهوعناويبالنفقة،للمدينوالعائليالشخصياإلسم

 يته؛وجنسوالدتهوتاريخاألخرية،سنواتاخلمسخالل

الطلبإليهاملوجهالبلدلغةإىلالوثائقمجيعترمجة.

مرفقات الطلب البيانات الواجب تضمينها بالطلب

لسلطةلبهايؤذن،لذلكاملعدالنموذ وفقحترروكالة

مؤهلشخصعينيتيفأوعنهبالنيابةتعملأنيفاملركزية

عنه؛بالنيابةللعمل
لقراراأوللحكملألصلمطابقتهاعلىمصادقنسخة

بالنفقة؛القاضي

لسة؛اجلإىلعليهاحملكومالطرفاستدعاءيفيدما

تئنايف؛االسالقراروكذااالبتدائي،احلكمتبليغشهادة

القرار؛أواحلكميفالطعنعدمشهادة
شهرافصالماملستحقةاملاليةللمبالغاملفصلالبيانملء

بسنة؛وسنةبشهر،

الزوا ؛عقد

األوالد؛ازديادعقود

سنة؛16عنعمرهيزيدطفللكلمدرسيةشواهد

أمكن؛إنبالنفقةوالدائنللمدينصورة

أمكنإنبالنفقةللدائنالبنكياحلساببيان.

نيابة العامة مبحكمة يتعني على الدائن بالنفقة املقيم باملغرب تقديم طلب أمام ال

.التفاقيةاالستئناف املوجود بدائرتها حمل إقامته، يشري فيه إىل تطبيق ا
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 رةطلب اسرتجاع األطفال أو ممارسة حق الزيا

واالتفاقيات 1980الهاي لسنة طبقا التفاقية 

الثنائية

قدمممنكلبهويةاخلاصةاملعلومات

ليهعاملدعىوالشخصوالطفلالطلب

الطفل؛احتجازأوبنقل

را؛متوفكانإذاالطفلميالدتاريخ
دممقادعاءعليهايقوماليتاألسس

الطلب؛
لطفلاوجودمكانحولاملتوفرةاملعلومات

.معهوجودهاملفرتضالشخصوهوية

 قوق احلضانةألي شخص أو مؤسسة أو هيئة تدعي أن طفال قد نقل أو احتجز بأسلوب يعترب انتهاكا حل

,التقدم بطلب يف املوضوع

مرفقات الطلب املعلومات الواجب تضمينها بالطلب

عالقةذواتفاقأوقرارأيمنموثقةنسخة

باملوضوع؛
لطةسأومركزيةسلطةعنصادرةشهادة

بهاقيمياليتللدولةتابعةأخرىخمتصة

شخصأيمنأواعتيادية،بصفةالطفل

الصلةذوالقانونخبصوصمؤهل،

.الدولةتلكيفباملوضوع،

وعباملوضعالقةذاتأخرىوثائقأي.

لغة الطلب

رفقاماملطلوبةللدولةاإلرجاعطلبيقدم

تتملك،ذتعذرحالويفلغتها،إىلبرتمجة

.ليزيةاإلجنأوالفرنسيةاللغةإىلترمجته
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اخلدمات املتعلقة بالطفل

التكفل بالطفل الضحية

التكفل بالطفل يف وضعية صعبة

اخلدمات املتعلقة باملرأة

كفل بهاصور العنف املرتكب ضد املرأة ضحية العنف واجلهات املعنية بالت

اخلدمات اليت تقدمها اجلهات املعنية بالتكفل باملرأة

اخلدمات املتعلقة باملرأة والطفل
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 شكايات العنف

ضد املرأة والطفل

أومكتوبةايةشكيقدماأنعنفضحيةالطفلأوللمرأةميكن•

واألطفالساءبالنالقضائيالتكفلخليةأمامشفوياتصرحيا

.ملختصةااحملكمةلدىالعامةبالنيابةاملوجودةالعنفضحايا

لتلقيونيةااللكرتاملنصةبواسطةالشكايةإرسالميكنكما

النيابةرئاسةلاإللكرتونياملوقععربالنساءضدالعنفشكايات

ةالمحدثاإللكترونيةالمنصاتعبرأوwww.pmp.maالعامة

.المحاكممستوىعلى
.االجتماعيةاملساعدةطرفمنالضحيةاستقباليتم•
املشرفامةالعالنيابةممثلطرفمنللضحيةاالستماعيتم•

.قانونيحمضريفاخلليةعلى
تأمرطبية،هادةبشالضحيةإدالءوعدمعنفآثارمعاينةحالةيف•

.عليهاطيبفحصبإجراءالعامةالنيابة
أجلمنختصةاملالقضائيةالشرطةإىلالشكايةتوجيهيتم•

.البحث
إشعارمعباملناسالقرارالعامةالنيابةتتخذالبحثانتهاءبعد•

.الضحية

تقديم الشكاية ومعاجلتها
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التكفل بالطفل الضحية

مسؤوليةللعنفطفلتعرضعنالتبليغ

املربون،األولياء،)استثناءبدوناجلميع

ت،اجلمعيااجلوار،املمرضون،األطباء،

ضدنفععلمهإىلبلغأوشهدمنكل

؛(الطفل
عنومبفردهبنفسهيبلغأنللطفلميكن

.هلاتعرضعنفحالةكل

من يبلغ عن العنف ضد الطفل؟

العامة؛النيابة

امللكي؛الدركأوالشرطة
داريةإسلطةأيأواحملليةالسلطات

.أخرى

ملن يتعني التبليغ؟

ضحاياواألطفالبالنساءالتكفلخاليا

الطبية؛باملصاحلالعنف
احلمصلدىاألطفالاستقبالخاليا

الشرطة؛
احلمصلدىاألطفالاستقبالخاليا

امللكي؛الدرك
باحملكمةواألطفالبالنساءالتكفلخلية

األقرب؛
ومجعياتالطفولةمحايةمراكز

ةالعموميواملؤسساتاملدنياجملتمع

.لالطفحبمايةاملهتمةواخلصوصية

لضحيةاجلهات املعنية بالتكفل بالطفل ا

التبليغ عن العنف ضد الطفل
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التكفل بالطفل الضحية

االستقبال؛

والتوجيه؛النفسيالدعم

حبقوقه؛الطفلوتعريفاإلرشاد

احملكمة؛داخلاملصاحبة
منلطفلامتكنيغايةإىلوالتتبعاملواكبة

.بهالهاحملكومحقوقه

مهام املساعدة االجتماعية

اعدةواملسوليهمبحضرللطفلاالستماع

املعاينة؛وإجراءاالجتماعية
وفريتلضمانالطبيةالوحداتمعالتنسيق

ة؛الطبيالشواهدواجنازوالعال الفحص،

ه؛وإجراءاتالتمهيديالبحثعلىاإلشراف
اة،اجلنحقيفالعموميةالدعوىحتريك

احملاكمة؛أثناءوتتبعها
أهميةونوعلتحديدخربةعلىالطفلعرض

به؛الالحقةاألضرار
التدابريأحدباختاذملتمساتتقديم

االقتضاء؛عنداحلمائية
نفيذالتمرحلةغايةإىلوالتتبعاملواكبة

.بهاهلاحملكوماحلقوقمنالضحيةومتكني

مهام قاضي النيابة العامة

خصشلدىالضحيةالطفلبإيداعاألمر

هلةمؤمجعيةأومؤسسةأوبالثقةجدير

دورصحنيإىلمستعجلة،بصفةلرعايته

ليتااجلنايةأواجلنحةموضوعيفاحلكم

كم؛احلهذاصدوربعدأوهلاضحيةكان
عقليةوأنفسيةأوطبيةخربةبإجراءاألمر

آنيةضرارأمنالضحيةالطفلحلقمالبيان

.عالجهاطرقوحتديدومستقبلية
احلكمورصدبعداحلمائيةالتدابريأحداختاذ

.ذلكتربرالطفلمصلحةكان إذا

األحداثمهام قاضي األحداث واملستشار املكلف ب

ل الضحيةاخلدمات اليت تقدمها خلية التكفل بالنساء واألطفال لدى احملكمة لفائدة الطف

 تقوم اخللية باحملكمة

بتقديم مجلة من اخلدمات 

ساعدة  لفائدة الطفل وتساهم امل

 اماالجتماعية باحملكمة بدور ه

.يف االستفادة منها
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التكفل بالطفل يف وضعية صعبة

عمره،نمعشرةالسادسةسندونطفلكلهو

أوقليةالعأوالذهنيةأوالبدنيةسالمتهتكون

:بسببوذلكللخطرمعرضةتربيتهأواألخالقية
معرضنيأومنحرفنيبأشخاصاختالطه

سريتهمبسوءمعروفنيأولالحنراف

اإلجرامية؛أوسوابقهم
يقوممنوأحاضنهأوأبويهسلطةعلىمترده

قانونا؛مقامه
املؤسسةنمأواملدرسةمناهلروبعلىاعتياده

تكوينه؛بهايتابعاليت
كانمعلىتوفرهعدمأوإقامتهملقرهجره

.بهلالستقرار

مفهوم الطفل يف وضعية صعبة 

أنصعبةوضعيةيفيوجدالذيللطفلميكن1.

احلماية؛لطلبومفردهبنفسهيتقدم
عبةصوضعيةيفطفلوجودعنالتبليغ2.

:استثناءبدوناجلميعمسؤولية

الشرطة؛

امللكي؛الدرك
القائد)واإلداريةاحملليةالسلطات،

(...املقدمالشيخ،اخلليفة،
العامةاملؤسساتاملدارس،)املربون

(...واخلاصة

األمور؛وأولياءاآلباء

اجلريان؛

الطفلبرعايةإليهميعهدمنكل.

التبليغ بوجود طفل يف وضعية صعبة

كمةباحملواألطفالبالنساءالتكفلخلية1.

األقرب؛

لشرطة؛امصاحللدىاألطفالاستقبالخاليا2.

لكي؛املالدركلدىاألطفالاستقبالخاليا3.

حبمايةاملهتمةأواملعنيةواملؤسساتاجلمعيات4.

الطفل؛
حالةان كإذاالطبيةباملصاحلالتكفلخاليا5.

.تدخلهاتستدعيالصحيةالطفل

ضعية صعبة اجلهات املعنية بالتكفل بالطفل يف و

51



التكفل بالطفل يف وضعية صعبة

اخلدمات اليت تقدمها خلية التكفل بالنساء واألطفال لدى احملكمة لفائدة الطفل يف وضعية صعبة 

علىاالجتماعيةاملساعدةتعمل

 احبته؛مصووإرشادهالطفلاستقبال

الوضعيةالعامةالنيابةتشخص

للطفل؛الصعبة
نيةالقانوالشروطتوفرمنتتأكد

لذلك؛
ملناسباالتدبريالختاذمبلتمستتقدم

حلمايته؛ضمانا
غيريتبطلباألمرلزمكلماتتدخل

.إلغائهأوالتدبري

النيابة العامة

وجودةاالبتدائيباحملكمةاألحداثقاضييقرر1.

ماتوسعويعدمهمنصعبةوضعيةيفالطفل

؛الطفلمصلحةلتحقيققرارهيفأمكن
ملاوفقااليةالتالتدابريأحدالطفللفائدةيتخذ2.

وضعيةالمنإلخراجهالفضلىمصلحتهمتليه

:فيهايوجداليتالصعبة

بالثقة؛ديرجشخصأووليهأوألبويهتسليمه
اإليواءأوةللرعايمؤسسةأومجعيةإىلتسليمه

العال ؛أويناملهالتكوينأووالتعليمالرتبيةأو
مندوبطةبواساملتخذالتدبريجناعةمدىيتتبع3.

كلماريهتغيأوبإلغائهويقوماحملروسة،احلرية

ذلك؛الطفلمصلحةاقتض 
يفلطفلالفائدةاملتخذالتدبريمفعولينتهي4.

اضيقيقررملماسنة16ببلوغهصعبةوضعية

18لطفلابلوغحنيإىلمفعولهمتديداألحداث

.لكذالفضلىمصلحتهاستوجب إذاسنة

قاضي األحداث

أمامهالالطفمثلإذااألحداثلغرفةميكن

برباءتهوصرح للقانونخمالفةوضعيةيف

تتخذنأصعبةوضعيةيفأنههلاوظهر

 .محائياتدبريالفائدته

غرفة األحداث
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التكفل القضائي باملرأة

كلهوطينالووالقانونالدوليةاملعايريوفقالعنف

امرأةونهاكعلىقائمامتناعأومعنويأوماديفعل

عليهيرتتبنأحيتملأوعليهيرتتبجنسهاوبسبب

.للمرأةصادياقتأوجنسيأونفسيأوجسديضرر
ميسمتناعاأوفعلكليفاجلسديالعنفويتمثل

أيالمرأة،لاجلسديةبالسالمةاملساسشأنهمنأو

؛ارتكابهمكانأووسيلتهأومرتكبهكان
منستغاللاأوفعلأوقولكلهواجلنسيوالعنف

أونسيةجألغراضاملرأةجسدحبرمةاملساسشأنه

ذلك؛يفاملستعملةالوسيلةكان أياجتارية،
إكراهأويلفظاعتداءكلفهوالنفسيالعنفأما

املسغرضبكانسواءحرمان،أواهمالأوتهديدأو

بغرضأووطمأنينتها،وحريتهااملرأةبكرامة

ترهيبها؛أوختويفها
أوفعللكيفيتمثلاالقتصاديالعنفأنكما

أويضراليةمأواقتصاديةطبيعةذيفعلعنامتناع

أواالجتماعيةباحلقوقيضرأنشأنهمن

.للمرأةاالقتصادية

مفهوم العنف ضد املرأة

واجلرح؛الضرب

العمدي؛اإليذاء

اإلجهاض؛

واالحتجاز؛االختطاف

والقذف؛والشتمالسب

اجلنسي؛التحرش

نية؛بسوءألموالهالزو تفوي أوتبديد

الزوا ؛علىاإلكراه

االغتصاب؛

العرض؛هتك

األسرة؛إهمال

الزوجي؛العنف

الزوجية؛بي منالطرد

رمسية؛وثائقإتالف

احملضون؛الطفلتسليمعناالمتناع

الدعارة؛يفاالستغالل

اجلنس؛أساسعلىالتمييز
؛بالبشراالجتار 

توقيععلىوأماليةأوراقأواملالمنمبلغعلىاحلصول

تتضمنخرىأوثيقةأيأوسندأوعقدأوحمررعلىأو

بإفشاءلتهديدابواسطةوذلكإبراءأوتصرفاأواعرتافا

.(اجلنسياالبتزاز)شائنةأمورنسبةأو

العنف املرتكب ضد املرأةبعض صور 

لعنفاضحاياواألطفالبالنساءالتكفلخلية

األقرب؛باحملكمة
لعنفاضحاياواألطفالبالنساءالتكفلخلية

الطبية؛باملصاحل
احلمصلدىاملعنفاتالنساءاستقبالخلية

الشرطة؛
الدركاحلمصلدىاملعنفاتالنساءاستقبالخلية

امللكي؛
النساءومحايةبإيواءاملعنيةواملؤسساتاجلمعيات

.العنفضحايا

لعنفاجلهات املعنية بالتكفل باملرأة ضحية ا
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التكفل القضائي باملرأة

:العامةالنيابةقاضي-ب
املعاينة؛وإجراءاالستماع
والعال ،الفحصتوفريلضمانالطبيةالوحداتمعالتنسيق

الطبية؛الشواهدواجناز

وإجراءاته؛التمهيديالبحثعلىاإلشراف
اإلجراءاتعوتتب،العنفمرتكبحقيفالعموميةالدعوىحتريك

احملاكمة؛أثناء

منها؛أوضمانحاالالزوجيةبي إىلاملطرودةالزوجةإرجاع
لألبناءمةومالئسريعةعودةلضمانتدابريمنيلزممااختاذ

احملضونني؛

؛الالزمةاحلمائيةالتدابريأحدباختاذملتمساتتقديم
منلضحيةاومتكنيالتنفيذمرحلةغايةإىلواملواكبةالتتبع

.بهااحملكوماحلقوق

:االجتماعيةاملساعدة-أ
االستقبال؛

النفسي؛الدعم

واالرشاد؛التوجيه

احملكمة؛داخلاملرافقة

بهاوماحملكحقوقهامناملرأةمتكنيغايةإىلالتتبع.

 كمةاحمل- 
تفصيل؛بشكايتهاعرضمنومتكينهااملشتكيةاىلاالستماع

اليترائنوالقوالدالئلاحلججبكافةلجدالءهلاالفرصةإتاحة

شكايتها؛تثب 

الضحية؛تقدمهمالذينالشهودإىلاالستماع
إلثباتخربةاجراءأواالعتداءأوواجلرحالضربآلثاراملعاينةإجراء

بها؛الالحقةاألضرار

له؛ تعرضالذيباالعتداءاملرتبطةاملدنيةباحلقوقإشعارها
علىصولللحوالفعاليةالنجاعةيضمنبشكلاإلجراءاتتسريع

معقول؛أجلداخلحكم

احلكمنسخةمنمتكينها.
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خدمات وإجراءات أخرى

املساعدة القضائية

السجل العدلي احمللي

رد االعتبار القضائي

دما  العقوباتم

اإلكراه البدني

إصدار مطبوع دوري أو صحيفة إلكرتونية

احلماية القانونية للعمال املنزليني

التصديق على الوثائق العمومية األجنبية 

اإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصوهلا

اإلحالة من أجل التشكك املشروع

اإلحالة من أجل حسن سري العدالة
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املساعدة القضائية

لوكيإىلموجهخطيطلب•

ملكللالعامالوكيلأوامللك

إلعفاءاأوحمامتنصيبأجلمن

 القضائية؛الرسوممن

ملساعدةامكتبإىلالطلبيوجه•

لعامةاالنيابةبكتابةالقضائية

ألمراتعلقإذاالنقض،مبحكمة

كمة؛احملهذهعلىمعروضبنزاع

؛(يا االحت)العسرتثب شهادة•
وعاخلضعدمأواإلعفاءشهادة•

للضرائب؛
الوطنيةالبطاقةمنصورة•

للتعريف؛
 املقال؛مننسخة•

ضائيةالقاملساعدةلطالبميكن•

لتعزيزأخرىوثيقةأييضيفأن

.طلبه

سحب املساعدة القضائيةأجل الب  يف الطلبةإجراءات طلب املساعدة القضائي

كتبمرئيسإىلالطلبيوجه•

يلوك)القضائيةاملساعدة

ملكللالعامالوكيلأوامللك

.(املختصةاحملكمةحسب
احلالةحولحبثإجراءيتم•

أكدللتالطلبلصاحباملادية

عسره؛من
طرفمنالطلبيفالب يقع•

عدبالقضائيةاملساعدةجلنة

.املذكورالبحثإجراء
ميكنالطلبرفضمتإذا•

قراراليفيطعنأنلصاحبه

بليغهتتاريخمنيوما15خالل
قضائيةالاملساعدةمكتبأمامبه

.االستئنافمبحكمة

بطليفالب أجليتوقف•

ةمدعلىالقضائيةاملساعدة

البحث؛إجناز
يةالقضائاملساعدةمنحميكن•

حالةيفاستثنائيةبصفةاملؤقتة

.االستعجال

قبلاءسوالقضائيةاملساعدةسحبميكن

:وذلكبعدهأوالقضيةيفاحلكم
القضائيةاملساعدةمناملستفيدأصبحإذا1.

السيماوكفايتها،ثبت مواردعلىمتوفرا

وأاإلجباريالتنفيذعلىحصلإذا

لفائدته؛الصادرللحكمالطوعي
بنيحصلوقعأوالدعوىعنتنازلإذا2.

اخلصومة؛أطراف
لقضائيةااملساعدةمناملستفيدأظهرإذا3.

يفرغبيالأنهمنهيبدوطويالفتورا

الدعوى؛متابعة
مناإمالقضائية،املساعدةسحبيتم4.

وزيرثلممطرفمنأوالعامةالنيابةطرف

كنميكمااخلصم،طرفأومناملالية

.املساعدةمكتبطرفمنسحبها

ائية،القضاملساعدةسحبعنترتتب

األجوروباألتعابالفورعلىاملطالبة

قاتالتسبيأنواعوخمتلفوالصوائر

.منهاأعفيقداملستفيدكاناليت

آثار السحبالوثائق املطلوبة

ملمارسةاملاليةاتاإلمكانيميلكونالالذينلألشخاصمتنحالقضائيةاملساعدة

أمامعنهااعالدفأوحقوقهمممارسةمنيتمكنواحتىوذلكالتقاضي،حق

.القضاء
املدنيباحلقعلقةاملتاملطالبوعلىاحملاكمعلىمعروضنزاعكلعلىتطبق

.التحقيققضاءوأمامأمامهااملقدمة
بهدفوذلكطلب،علىبناءأوالقانونبقوةلألطرافالقضائيةاملساعدةمتنح

باحملكمةالعامةابةالنيقبلمنحمامتنصيبأوالقضائيةالرسوممناإلعفاء

.القضائيةللمساعدةخمصصمكتببهايوجدحيثالنزاع،عليهااملعروض
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السجل العدلي 

السجلمن3رقمالبطاقةعلىاحلصولطلبيقدم
نفوذهادائرةبيوجداليتاالبتدائيةاحملكمةإىلالعدلي

مكتبدىلاملتوفرالنموذ وفقالطالب،والدةمكان

لوطنيةاالبطاقةمنبنسخةمرفقا.العدليالسجل

.قانوناحملددةاالتعريفةوفقالقضائيالرسموللتعريف

–3قمرالبطاقة-العدليالسجلمننسخةتسلم
إىلوابهنأحدأوامللكوكيلالسيدطرفمنموقعة

لتعريفاببطاقةاإلدالءبعدشخصياباألمراملعين

.الوطنية
توكيلىعلبناءباألمراملعينلغريتسليمهاميكن

.خاصرمسي

ستقراملأواملقيمللشخص3رقمالبطاقةوتوجهتطلب
عندصليةوالقنالدبلوماسيةالسلطاتبواسطةباخلار 

.االقتضاء

 السجل العدلي احمللي

-الورقي–

إلكرتونياالوطينأواحملليالعدليالسجلطلبميكن

:اإللكرتونياملوقععرباإلنرتني بواسطة

www.casierjudiciaire.justice.gov.ma
االلكرتونيبالشباكاملتواجدةاالستمارةمبلءذلكيتم

يظهرهااليتالتعليماتوإتباعالعدلي،السجللطلب

.اإللكرتونيالرابط
العدليللسجل3رقمالبطاقةمناملنجزةالنسخةتوجه
بعدب،للسحكمكاناختيارهامتاليتاحملكمةإىل

وكاتبنائبهأوامللكوكيلقبلمنإلكرتونياتوقيعها

حمكمة)يالعدلالسجلمتسكاليتباحملكمةالضبط

.(الطالبوالدةمكان

 السجل العدلي احمللي

-املنجز إلكرتونيا–
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القضائيرد االعتبار

إاللقضاءامناالعتباررديطلبأنميكنال•

ممثلهأوجنحةأوجنايةأجلمنعليهاحملكوم

.معنوياشخصاأوعليهحمجوراكانإذاالقانوني
أوأصولهأوهلزوجميكنعليهاحملكوموفاةحالةيف•

املتوفىبهتقدمأنسبقالذيالطلبتتبعفروعه

أجللداخمباشرةبالطلبيتقدمواأنوميكنهم

األجلهذاوميددالوفاة،تاريخمنسنواتثالث

عليهمداملعتلألجلاملواليةالسنةنهايةلغاية

طرأتذاإاإلعتبارردلطلبالالزمةاملدةحلساب

.االعتباردرلطلبالقانونيةاملدةمرورقبلالوفاة

ائيرد االعتبار القضالب  يف طلبات اجلهة املختصة و الوثائق املطلوبةائيأجل تقديم طلب رد االعتبار القض 

بعدامعكأصلالقضائياالعتبارردطلبيقدم

اليتحلاالتابعضباستثناءسنواتثالثأجلانصرام

املشرعددهاحواليتيرفع،أواألجلفيهاينخفضقد

:يليفيما
أجلمنصادرةالعقوبةكان إذاسنتنيبعد

عمدية؛غريجنحة

فقط؛غرامةالعقوبةكان إذاسنةبعد
عقوبةبعليهاحملكومحقيفسنواتمخسبعد

جنائية؛
عليهكوماحملعناإلفرا يوممنسنواتمخسبعد

حقهيفالصادروكذاعودحالةيفيوجدالذي

االعتباردربعدللحريةسالبةجديدةبعقوبةحكم

قوبةعاجلديدةالعقوبةكان إذاأنهغريإليه

.نواتسعشرإىلاالختبارفرتةرفع جنائية
النسبةباإلفرا يوممناألجلسريانويبتدئهذا

يفاألداءوميومنللحريةسالبةبعقوبةعليهللمحكوم

عقوبةباحلكمكانوإذابغرامة،عليهاحملكومحق

تسبحيللحريةالسالبةوالعقوبةبالغرامةمزدوجة

.قطفللحريةالسالبةالعقوبةيفالسارياألجل

احملكمةلدىلكاملوكيلإىلاإلعتبارردطلبيقدم-

ب خرأوةاحلاليباألمراملعينإقامةمبحلاإلبتدائية

 باخلار يقيمكانإذاباملغربلهموطن

امللفشكيلتالقضائياالعتبارردطالبعلىيتعني

وينبغيمللكاوكيلإىليقدمخطيطلبمناملتكون

:الطلبهذايفبدقةيبنيأن
صدرليتاواحملكمةحقهيفالصادراملقررتاريخ

عنها؛
اإلفرا ذمنعليهاحملكومبهاأقاماليتاألماكن

 .عنه

املقررمنخةنس:اإلعتباررديفاملطلوبةالوثاق-

النقضكمةحمقرار)نهائيتهيفيدماوالقضائي،

منسخةناإلفرا ،بطاقة،(الطعنبعدمشهادةأو

العدلي،السجلمنالوطنية،نسخةالتعريفبطاقة

.السكنىشهادة
ملفوفتحالعامةالنيابةبكتابةالطلبتسجيلبعد

تهيلللئتكمالواسحبثبإجراءامللكوكيليقومبشأنه

.القانونحيددهااليتبالوثائقامللف

وجههيالقضائي،االعتبارردملفتهيلللئمبجرد•

املطلوبةقالوثائبكلمرفقااملختصامللكوكيل

لملك،لالعامالوكيلإىلبرأيهمشفوعاقانونا

ةمبحكماجلنحيةالغرفةعلىحييلهالذي

شهرينأجلداخلالطلبيفتب اليتاالستئناف،

وبعدك،للملالعامالوكيلمستنتجاتعلىبناء

إىلوأاألمريعنيهالذيالطرفإىلاالستماع

.قانونيةبصفةاستدعائهمابعدأوحماميه
الصادرلقراراإىليشارللطلباالستجابةحالةيف•

ويفوبةبالعقالصادرةاملقرراتبطرةالشأنبهذا

.العدليالسجل

 األشخاص الذين حيق هلم طلب

رد االعتبار القضائي

وضائيقأمرعلىبناءالقضائياإلعتباررديتم

سجلالمنالقضائيةالسوابقحموإىليهدف

.عليهللمحكومالعدلي
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إدماج العقوبات

إحتسار العقوبة

59

فيهاتكبتراليتاألحوالعلىينصبالعقوباتإدما 

أوقاتيفأوواحدآنيفشخصقبلمنجرائمعدة

.للطعنبلقاغريحكمبينهايفصلأندونمتوالية

:اإلجراءات

الوكيلأوامللكوكيلإىلالعقوباتإدما طلبيقدم

ائي،قضمقررآلخراملصدرةباحملكمةللملكالعام

:التاليةبالوثائقالطلبهذاويرفق

لطلبامقدممواجهةيفالصادرةالقضائيةالقرارات-

.بهاملقضيالشيءلقوةحيازتهايفيدوما

 :اآلثارالقانونية

اإلدما لبطللملكالعامالوكيلوامللكوكيليقدم

.املختصةاحملكمةهيئةإىل

العقوبةنفذيباألمراملعينفإنالعقوباتإدما متإذا

.األشد

 إدما  العقوبات

العقوبةاحتسابإعادةطلبتقديمشخصلكلميكن

إىللكذيربرماوجودحاليفمواجهتهيفالصادرة

.العامةالنيابة

:اإلجراءات

عامة،الالنيابةإىلالعقوبةاحتسابطلبيقدم

.لهاملعززةبالوثائقالطلبيرفقأنويستحسن

 العقوبةإحتساب



 اإلكراه البدني

يةيف الديون اخلصوص

احملكمةىلدامللكوكيلإىلالطلبيقدم

نعخمتصرةمعلوماتويتضمناالبتدائية،

ومبلغالقضية،ومراجعإكراهه،املطلوب

احملكومواملصاريفاملاليةواملبالغالتعويضات

.بها

 اه البدنيالوثائق املطلوبة لتكوين ملف اإلكر

ةيف الديون اخلصوصي
بهإيقاف سريان اإلكراه البدني أو جتنمعاجلة طلب اإلكراه البدني

 

جكراهلاحملددالقضائياملقررمننسخة

 التنفيذموضوعالبدني

أولنقضاحمكمةقرارا)نهائيتهيفيدما

 ؛(باالستئنافالطعنبعدمشهادة

احلكم؛تبليغيفيدما
طبيقتللمطلوباإلنذارتوجيهيفيدما

30مدةوإمهالهحقهيفالبدنياإلكراه

بوما؛
بليغتيفيدحمضرأوالتسليمشهادة

اإلنذار؛

حيجز؛ماوجودوعدمامتناعحمضر

الطعنبعدمشهادة.

دراستهعدوببامللفالعامةالنيابةتوصلفور

ويفلعقوبات،اتطبيققاضيالسيدعلىحتيله

ائيةالقضالشرطةإىليوجهاملوافقةحالة

.التنفيذقصداملختصة
مجيعيفالبدني،اإلكراهتطبيقميكنال

بعدالإقضائي،مقررعليهنصولواألحوال

يتحققالذيالعقوباتتطبيققاضيموافقة

 :يفساسًاأاملتمثلةالقانونيةالشروطتوفرمن

تطبيقاملطلوبالشخصإىلاإلنذارتوجيه

 حقه؛يفالبدنياإلكراه

إىلييرماإلكراهطالبمنطلبتقديم

 السجن؛يفاإليداع

أموالىعلالتنفيذإمكانيةعدميفيدما

,املدين

 :بيتمبهجتنأوالبدنياإلكراهسريانإيقاف

أصلمنالدينالنقضاءكافمبلغأداء

وصوائر؛وفوائد

البدني؛اإلكراهطالبتنازل
أداءبااللتزاممعالدينمنقسطأداء

 .حمددتاريخيفالباقي

 

 

قبلنماملعتقلعناإلفرا يتم:مالحظة

.الدائنبطلأواألداءعلىبناءامللكوكيل

لبدنياجلهة اليت يقدم إليها طلب اإلكراه ا
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ةإصدار مطبوع دوري أو صحيفة إلكرتوني

وهيوالصحافةبالنشراملتعلق88.13القانونمن21املادةيفالواردةالبياناتمنجمموعةالتصريحيتضمن

:كالتالي

؛اقهانطواسماإللكرتونيةالصحيفةاسمأووتوزيعهنشرهوطريقةالدورياملطبوعاسم
املوثقالدراسيمومستواهسكناهموحملجنسيتهموكذاوجدواإنواحملررينالنشرملديراملدنيةاحلالة

 ؛العدليجلهموسلألجانببالنسبةاإلقامةبطاقةأوالوطنيةبطائقهموأرقامرمسيةووثائقبشواهد

للصحيفةالنسبةباخلدماتمقدميمضيفوعنواناسمأوبالطباعةإليهااملعهوداملطبعةوعنواناسم

للصحفالرقميناملضموإيواءخدمةيقدماعتباريأوذاتيشخصكلباملضيفويقصداإللكرتونية،

ضمانمعياتوبرجممعطياتقواعدوأرشفةإلكرتونيبريدمناألخرىالتفاعليةوخدماتهااإللكرتونية

معهوالتفاعلاحملتوىلىعاالطالعوإمكانيةللمضموناحلرالنفاذإمكانيةوفربتويلتزمهلا،الرقميةاحلماية

؛وتدبريهينهحتيأجلمنللمضمونالنفاذمفاتيحاملوقعمالكمنحمعالزوار،طرفمنواخلدمات
اإللكرتونياملوقعنوانعحتديدمنميكناألنرتني شبكةعلىنظامبهويقصدالنطاقمالكوعنواناسم

بشكلمسؤوليته،حت النطاقاسمحجزويتماعتباري،أوذاتيشخصميلكهالزوار،طرفمنإليهوالنفاذ

؛العملبهااجلاريالتنظيميةللمقتضياتطبقاوسيططريقعنأومباشر

؛اإللكرتونيةلصحيفةلأوالدوريللمطبوعاملسريةأواملستأجرةأواملالكةالصحفيةاملؤسسةوعنواناسم

؛التجاريالسجليفالصحفيةاملؤسسةتسجيلرقم

؛النشريفستستعملاليتاألساسيةاللغةبيان
السنداتمالكيجنسيةواملستثمرةاألموالأصلبيانمعالصحفيةاملؤسسةيفاملوظفاملالرأسمبلغ

 .املؤسسةلرأمسالاملمثلةواألسهم

:شركاتشكلعلىاملكونةالصحفيةاملؤسساتخيصفيماالتاليةالبياناتتضاف

القانوني؛اإلشهارفيهوقعالذيواملكانالشركة،تأسيسعقدتاريخ
مهنتهموالشركةوأعضاءمسرييعامةوبصفةواملساهمنياإلدارةجملسألعضاءاملدنيةاحلالة

أومتصرفنيعتربونياليتاملاليةأوالصناعيةأوالتجاريةالشركاتاسموكذاسكناهموحملوجنسيتهم

.فيهامسريينأومديرين
السيدعوضاحلكومة،ئيسرالسيدإىلباألمراملعينمنالطلبيوجهأجنيبدوريمبطبوعاألمريتعلقعندما

 .امللكوكيل

فيهايوجداليتاالبتدائيةاحملكمةدىلامللكوكيلإىلموجهبذلكتصريحتقديمباألمراملعينعلىيتعنيإلكرتونيةصحيفةأودوريمطبوعأيإلصدار

.اإلصدارهذافيهيتوقعالذياليومعلىالسابقةيوما30أجلداخلوذلكالصحفية،للمؤسسةالرئيسياملقر

مننسخةبواسطةطالشروهذهتوفرإثباتوميكن:باملغربومقيمامغربيةجنسيةومنراشدايكونأن1.

وشهادةامليالدشهادةمنبنسخاإلدالءعليهاالتوفرعدمحالةويفمرتيةالبيوللتعريفالوطنيةالبطاقة

 ؛السكنىوشهادةاجلنسية

متخصصةشهادةأواألقللىعاالجازةمستوىمنشهادةيفاملتمثلالعلمياملؤهلعلىالنشرمديريتوفرأن2.

.هلامبعادلتهمعرتفلومدبأواخلاصأوالعامالعاليالتعليممؤسساتطرفمنمسلمةالصحافةجماليف

منذلكويتم،16املادةمن4البنديفاحملددةالقضائيةالسوابقوانعداماملدنيةباحلقوقالتمتعيثب ما3.

.(هرأشثالثةتارخيهايتجاوزال)العدليالسجلمن3رقمالبطاقةمنحمينةبشهادةاإلدالءخالل
أنويتعني.لتجارياالسجلمبستخر اإلدالءخاللمنالصحفيةللمؤسسةالنشرمديرملكيةيثب ما4.

النسبةهذهمتثلأنوجيبميتلكهااليتوالنسبةاملالكوهويةاملؤسسةتسجيلرقماألخريهذايوضح

.(مثالالشركات)ةاالعتباريالشخصيةعلىتتوفرصحفيةمبؤسسةاألمرتعلقإذااملالرأسأغلبية
ساريةاملهينالصحفيةبطاقمنعليهامصادقبصورةإثباتهاويتم.مهنياصحفياالنشرمديريكونأن5.

 .املهنينيللصحافينياألساسيبالنظماملتعلق89-13رقمالقانونأحكاموفقصادرةاملفعول
 

املشارالنشرمديريفاملتطلبةالشروطعلىوحيداستثناءوالصحافةالنشرقانونأوردفقدأخرىجهةومن

مهين،صحفيصفةعلىفرمتوغريالصحفيةاملؤسسةمالكفيهايكوناليتاألحواليفوتتمثلأعاله،إليها

الدورياملطبوعأواإللكرتونيةيفةالصحتأسيس-املتطلبةالشروطباقيتوفرتإذا-ميكنهاحلالةهذهففي

.16املادةمن5و4و3و1البنوديفاملضمنةالشروطفيهتتوفرللنشرمديرتعينيخاللمن

الشروط الواجب توفرها يف مدير النشر البيانات اليت جيب أن يتضمنها التصريح

61



إلئاء شرط التصديق على الولائق 

"Apostille"العمومية األجنبيةص
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:القضائيةللوثائقبالنسبة–1

بينومنأوالنقضمحكمةلدىللملكالعامالوكيل-

المحكمة؛كذهعنالصادرةللوثائقبالنسبةعنه

ام،عنينوبمنأواابتدائيةبالمحاكمالملكوكالء-

بعتاموظ أوسلطةعنالصادرةللوثائقبالنسبة

تابةكعنالصادرةالوثائقذلكفيبماالمملكة،لمحاكم

ي،قضائمفوضأوالعامة،النيابةكتابةأوالضبط،

.التوثيقيةللعقودبالنسبةوكذا

:اإلداريةللوثائقبالنسبة–2

واألقاليمالعمااتمستوىعلىالمحليةالسلطات

رسميةالالتصريحاتوكذااإلدارية،للوثائقبالنسبة

صادقةوالمالجل،محددةوالت شيراتالتسجيلكبيانات

.العرفيةبالعقودالمضمنةالتوقيعاتعلى

يةالحكومالسلطةعنالصادرةللوثائقبالنسبة–3

.عنهينوبمنأوالعامالكاتببالعدل،المكلفة

"Apostille"السلطات املختصة بوضع شهادة 

بمسكApostilleشكليةبوضعالمكلفةالايئةتقوم

:يليمافيهيدونمل أو(ملكترونيأوعادي)سجل

؛التسلسليالرقم-

ممسأووصفتهالعموميةالوثيقةعلىالموقعاسم-

مراألتعلقمذاالطابعأوالخاتموضعتالتيالسلطة

موقعة؛غيربوثائق

.الخاتموضعتاري -

شكليةوضعمناإلعفاءApostille

الدولةفيباامعمولوقواعدقوانينوجودحالةفي

عدةأودولتينبيناتفاقوجودعندأوللعقد،المانحة

أوقااتطبيتسالأوااتفاقية،كذهتلغيمتعاقدةدول

.المصادقةمنالعقدتعفي

"Apostille"مراقبة وضع 

العموميةالوثائقعلىالتصديقشرطملغاءمتفاقية

الدولبينمبرمةمتفاقيةكي"Apostille"األجنبية

عواناألباايثبتالتي"الشكلية"ملغاءعلىتنصب

الموقع،ةوصفالتوقيعصحةوالقنصليينالدبلوماسيين

.العقدعنااالصادرةالجاةكويةوكذا

كلمربع،مطارعنعبارةكي"Apostille"وشكلية

بياناتعشرةويتضمنسنتمترات9اضلعهمنضلع

ثناءباستتصدركاالتيللايئةالرسميةباللغةتحرر

:وكويةالفرنسباللغةبهااحتفاظينبغيالذيالعنوان

Apostille (convention de la Haye du 5

octobre)

يعتبرقملحعلىأونفسهالعقدعلىالشكليةكذهوتوضع

.العقدمنجمءا

"Apostille"بشكليةالمعنيةالعقود*

أونالموظفيأوالقضائيةالسلطةعنالصادرةالوثائق

القضائيون؛المفوضون

اإلدارية؛الوثائق

توحةالمفالت شيراتضمنااومنالرسميةالتصريحات

.(..)العرفيةالعقودبصحةاإلشاادمعين،ألجل

:"Apostille"بشكليةمشمولةغيرالعقود*

صليينالقنأوالدبلوماسييناألعوانعنالصادرةالوثائق

؛

بالعملياتمباشرةعالقةلااالتياإلداريةالوثائق

.الجمركيةأوالتجارية

 هاوالعقود املشمولة ب"Apostille"شكلية



صوهلااإلشهاد على مطابقة نسخ الوثائق أل

:اليةالتالشروطتوفرألصوهلاالوثائقنسخمطابقةعلىاإلشهاديتطلب
علىللحصولبةمطلولألصلمطابقتهاعناإلشهاداملرادالوثائقنسختكونأن1.

احملكمة؛تقدمهاعموميةخدمة

ا؛هلالنسخةمطابقةعلىاإلشهاداملرادالوثيقةبأصلاإلدالءضرورة2.

هذاتتطلباليتقبالوثائفقطيتعلقألصوهلاالوثائقنسخمطابقةعلىاإلشهاد3.

للمرتفقني؛تقدماليتباخلدماتواملتعلقةاإلجراء

.ةاجملانيبطابعيتسمألصوهلاالوثائقنسخمطابقةعلىاإلشهاد4.

ة  املنشور باجلريدة الرمسي20/09/2017الصادر بتاريخ 2.17.410ذا للمرسوم رقم تنفي

 قةواملتعلق بتحديد كيفية اإلشهاد على مطاب26/10/2017بتاريخ 6616عدد 

نسخ الوثائق ألصوهلا
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اإلحالة من أجل تشك  مشروإ-.

اإلحالة من أجل حسن سير -
.  العدالة

تاد  مسطرة اإلحالة من أجل التشكك المشروع  ملى ضمان الحق في محاكمة عادلة وتفادي كل شك يحوم حول مدى حياد

.وتجرد الجاة القضائية التي ستبت في المل 

كم، وتحيلاا ملى يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي كيئة للتحقيق أو كيئة للح

.كيئة قضائية من نفس الدرجة

ة يودع الطلب بكتاب

الضبط بمحكمة 

:النقض من طر 

الوكيل العام لدى محكمة النقض؛-

أو النيابتتتتتة العامتتتتتة لتتتتتدى المحكمتتتتتة -

المرفوعة ملياا القضية؛

أو المتام؛-

.أو المطالب بالحق المدني-

اإلجراءات

طرأتلإلحالةكمبررعليااالمستنداألفعالتكنلمماالقضية،جوكرفيمناقشةأواستجوابأيقبلالطلبيقدمأنيتعين-

ذلك؛بعداكتشفتأو

.النقضبمحكمةالضبطبكتابةمذكرةإليداعأيام10أجللاميحددواألمريامامالذيناألطرا لجميعفوراالطلبيبلغ-

ذلك؛خال النقضبمحكمةالجنائيةالغرفةتقررلمماللدعوى،موق أثرأيالطلبتقديمعنيترتبا-
.عنااادرالصالقرارالفورعلىملياميبلغوالطلب،تقديممنشارأجلداخلاألطرا حضوردونالجنائيةالغرفةتبت-

جة،الدرنفسمنأخرىمحكمةعلىاإلحالةطلبتقديميمكنمشروع،تشككأجلمناإلحالةمسطرةجانبملى:م حظة-

لجنائيةاالغرفةملىملتمسبموجباألطرا طلبعلىبناءأوتلقائياالعامةالنيابةطر منالعدالةسيرحسنأجلمن
.أعالهاإلجراءاتنفسوفقالنقض،بمحكمة
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