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تقديـ 
ة، مؤسسية و تشريعية و ىيكمية و قانونية و إدارية و ديطرح  موضوع إصالح القضاء بالمغرب تحديات عدي

 جمعية عدالة مف أجؿ الحؽ في  و مساىمة مف.بشرية، ضمنيا تحدي الولوج لمعدالة و معايير المحاكمة العادلة
 في صياغة المعالجات  التي تؤمف لممواطنيف و المواطنات حؽ التقاضي وفؽ شروط منصفة و محاكمة عادلة

عادلة  و تحقيقا ألمنيـ القضائي، و حقيـ في الولوج إلى العدالة و ضماف حقوقيـ كمتقاضيف؛ بادرت إلى إنجاز 
الحق "  بدعـ و تعاوف مع مؤسسة فريدريتش إيبرت تحت عنواف برناج الشراكة من أجل التغييردراسة في إطار 

" في الولوج إلى العدالة و معايير المحاكمة العادلة
 

جمعية عدالة مف أجؿ في سياؽ رسالة " الولوج إلى العدالة و الحق في محاكمة عادلة"تندرج ىذه الدراسة حوؿ و 
و تروـ ىذه الدراسة تحديد . اليادفة إلى تحقيؽ العدالة لمجميع وفؽ معايير المحاكمة العادلة الحؽ في محاكمة عادلة

الصعوبات التي تعيؽ ولوج المواطنات و المواطنيف إلى العدالة مف جية، و تقديـ اقتراحات لإلصالح القضائي التي 
. جية الرباط سال زمور زعير و القنيطرة و شممت الدراسة  .تضمف المحاكمة العادلة مف جية ثانية

 الدراسة إلى إجراء تشخيص عاـ ألىـ المشاكؿ التي تعترض إعماؿ الحؽ في الولوج إلى العدالة   ىذهعمدت كما 
محاكمة العادلة، وذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى االستنتاجات وبالتالي االقتراحات والتوصيات مف أجؿ اؿوالحؽ في 

إصالح التشريع المغربي الخاص بمنظومة العدالة، وتصحيح سير عمؿ اإلدارة القضائية، بما يفضي إلى ضماف 
 .إعماؿ حؽ المواطنات والمواطنيف في الولوج إلى العدالة، وتحقيؽ مبدأ المحاكمة العادلة

و مف اجؿ تقريب و جيات النظر حوؿ اإلشكاالت التي  تمت معالجتيا في ىذه الدراسة ، نظمت لقاءات تفاعمية مع 
  إغناء مضامينيا و تقديـ مقترحات بصددىا و بمورة توصيات  مف شأنيا أف تساىـ في الرفع انتائجيا،  اليدؼ  منو

. مف درجة فاعميتيا 
 

اتجيت نحو ضرورة  اتخاذ التي ، ىا و مقترحاتىاتوصياتفي إغناء  ساىمت المقاءات التي نظمت بصددىا،وقد 
إجراءات و تدابير  تيدؼ إلى جعؿ ثقة المواطنيف و المواطنات في القضاء   باعتبار العدالة حؽ، و ىي ككؿ 

 .الحقوؽ األساسية لإلنساف تندرج ضمف منظومة القيـ اإلنسانية التي ال يتصرؼ فييا الحكاـ
بالشكر الجزيل  جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلةو بمناسبة نشرىا تعميما لفائدتيا العممية، تتقدم  

 بكمية العموم القانونية و االقتصادية  و االجتماعية بمدينة أسفي و األستاذة عائشة حميم أستاذلألستاذين سعيد خمري 
لذين أنجزا ىذه الدراسة، و ساىم في تأطير الندوات الجيوية لبكمية اآلداب و العموم اإلنسانية بمدينة الجديدة  اأستاذة 

. لتقديميا، كما تتوجو بتحية التقدير لكل الذين شاركوا بمقترحاتيم ومناقشاتيم التي ساىمت في إغناء مضامينيا 
                                            

 جميمة السيوري                                                           األستاذة 

 من أجل الحق في محاكمة عادلة رئيسة جمعية عدالة
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عــــــــــــــامة  مقدمة

 

:  سياق الدراسة-1

  2011دستور -  أ

أسمى تعبير عف إرادة "لقد أتى دستور فاتح يوليو ليجدد التأكيد في فصمو السادس، عمى أف القانوف ىو 
الجميع، أشخاصا ذاتييف واعتبارييف، بما فييـ السمطات العمومية، متساووف أمامو، "، وعمى أف "األمة

". وممزموف باالمتثاؿ لو

غير أف أىـ مقتضى جاء بو الدستور الجديد، في ما يخص موضػػػوع الولوج إلى المحاكمػػػة العادلة، ىو 
عمى - ألوؿ مرة بخالؼ الدساتير السابقة، في الباب الثاني، الخاص بالحريات والحقوؽ األساسيػػة- تنصيصو

. الحؽ في محاكمة عادلة، وعمى قرينة البراءة باعتبارىما مضموناف دستوريا

لكف يبقى الباباف السابع والثامف مف الدستور، بالنظر إلى المقتضيات الجديدة التي تضمناىا، إف بشكؿ 
مباشر أو غير مباشر، ضمانا لمحؽ في المحاكمة العادلة، مف بيف المستجدات التي تسترعي االنتباه ولو مف 

، أو بالمجمس 1الناحية الشكمية، سواء تعمؽ األمر، بالمقتضيات الخاصة بالسمطة القضائية واستقاللية القضاء
 . 4، أو بالمحكمة الدستورية3، أو بحقوؽ المتقاضيف وقواعد سير العدالة2األعمى لمسمطة القضائية

الحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة - ب

، نصب الممؾ محمد السادس الييئة العميا لمحوار الوطني حوؿ إصالح منظومة العدالة، 2012 مايو 8في 
التي كاف ىدفيا الرئيسي صياغة مشروع إصالح لمنظومة العدالة بناءا عمى مقاربة تشاركية تشمؿ جميع 

الذي تـ اإلعالف " ميثاؽ إصالح منظومة العدالة"المعنييف بيذا الموضوع، وىي التي ستبمور عمى أساسيا 
. 2013عنو في يوليوز 

                                                 
 يٍ انذعرٕس انعذٚذ112 ئنٗ 107 انفصٕل يٍ 

1
  

 يٍ انذعرٕس انعذٚذ116 ئنٗ 113 انفصٕل يٍ 
2
  

 يٍ انذعرٕس انعذٚذ128 ئنٗ 117 انفصٕل يٍ 
3
  

. يٍ انذعرٕس انعذٚذ134 ئنٗ 129 انفصٕل يٍ 
4
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 ورغـ تحفظ جمعية عدالة عمى منيجية الحوار المعتمدة مف قبؿ الييئة المذكورة، إال أف ذلؾ لـ يمنعيا مف 
مواكبة ىذا الحوار بالمشاركة في مختمؼ المقاءات التي عقدتيا، وتقديـ توصياتيا ومقترحاتيا حوؿ الموضوع، 

. فضال عف طرحيا لمذكرة مكتوبة في ىذا الصدد

 وبذلؾ تكوف ىذه الدراسة، مف خالؿ منيجيتيا القائمة عمى البحث الميداني، مواكبة أيضا لمحوار الوطني 
حوؿ إصالح منظومة العدالة، ليس فقط بمساىمتيا بتشخيص اختالالت العدالة، في جانبيا المتعمؽ بإعماؿ 

الحؽ في ولوج العدالة وفي المحاكمة العادلة، ولكف أيضا بتقديميا لمقترحات وتوصيات مف أجؿ تجاوز 
.  مكامف الخمؿ ىاتو

أىداف الدراسة - 2

المالئمة - أ

تيدؼ ىده الدراسة إلى المساىمة في الدفع بالمشرع إلى مالئمة التشريعات الوطنية في جانبيا المتعمؽ بالحؽ 
في الولوج إلى العدالة وفي المحاكمة العادلة، مع الحقوؽ والضمانات التي كرسيا الدستور الجديد، وأيضا مع 

. المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف ذات الصمة بالموضوع، سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر

تصحيح مكامن الخمل - ب

كما تيدؼ الدراسة إلى الوقوؼ عمى مكامف الخمؿ والمعيقات سواء القانونية أو المؤسساتية أو المتعمقة 
بالممارسة، والتي تحوؿ دوف إعماؿ الحؽ في الولوج إلى العدالة والحؽ في محاكمة عادلة، وبالتالي طرح 

.  البدائؿ الممكنة والتوصيات واالقتراحات المناسبة لتصحيح ىذا الوضع

منيجية الدراسة - 3

جاءت منيجية الدراسة في شكميا العاـ تمخص توجييف متكامميف، تمثؿ األوؿ في مالمسة النصوص و الترسانة 
القانونية المرتبطة بإشكالية الدراسة لممقارنة بيف منطؽ النصوص و حدود واقع تطبيقيا ، بينما توجو الثاني إلى 
استنطاؽ و االستماع إلى نبض المجتمع عبر بحث ميداني يساءؿ واقع الممارسة اليومية، و قد شمؿ كال مف 

المتقاضيف و بعض فاعمي العدالة، فضال عف فعاليات المجتمع المدني المشتغمة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف،  كما تحدد 
. جية الرباط سال زمور زعير و القنيطرةمجالو في  نقطة جغرافية بعينيا ىي 

و تنفيذا ألىداؼ البحث الميداني المتمثمة في مساءلة الواقع حوؿ إشكالية الولوج إلى العدالة و الحؽ في محاكمة 
عادلة، كاف مف الضروري التسمح بتقنيات البحث الميداني السوسيولوجي التي تسمح بجمع المعطيات الضرورية حوؿ 

 . اإلشكالية موضوع الدراسة و تحميميا و تقديـ نتائجيا قصد تمبية األغراض المرجوة منيا



 5 

 :تقنيات الدراسة الميدانية- 3-1

 قصد استقصاء آرائيـ و تصوراتيـ بالوقوؼ عند تـ وضع استمارة موجية إلى المتقاضيف، :تقنية االستمارة
مختمؼ الصعوبات التي واجيوىا أو يواجيونيا أثناء ولوجيـ إلى العدالة، مرورا برصد تمثالتيـ حوؿ بعض الفاعميف 

 التي تحوؿ دوف تحقيؽ المحاكمة العادلة كما يتصورونيا مف منظورىـ ؿفي حقؿ العدالة، و وصوال إلى أىـ العراقي
  . الخاص كطالبيف لخدمة العدالة

  تـ اعتماد ثالث دالئؿ لممقابمة و ىي عمى الشكؿ التالي:المقابمةتقنية  :
توخينا مف خالؿ محاوره الوقوؼ عند تمثالتيـ تجاه : لمفاعميف في حقؿ العدالةلبعض دليؿ مقابمة موجو  - أ

المتقاضيف و معرفة الصعوبات التي تواجييـ معيـ عمى اعتبار أنيـ ينتموف إلى مختمؼ الشرائح االجتماعية، فضال 
عف رغبتنا في  التعرؼ إلى أىـ المشاكؿ التي يواجييا ىؤالء الفاعميف إلى جانب آخريف و التي تشكؿ عقبة أماـ نجاح 
مشروع إصالح منظومة العدالة و بالتالي عدـ إمكانية بموغ أىداؼ العدالة عمى مستوى المجتمع سواء مف حيث حؽ 

  .الولوج إلييا أو مف زاوية تحقيقيا لممحاكمة العادلة
الغرض منو التعرؼ إلى وجية نظر المجتمع المدني كأحد الفاعميف : دليؿ موجو إلى فعاليات المجتمع المدني - ب

المعبريف عف اليقظة المجتمعية مف خالؿ التتبع و المراقبة و أيضا باعتباره القوة اإلقتراحية حياؿ العديد مف القضايا 
 . التي تدخؿ في اىتماماتو و منيا إصالح منظومة العدالة و اإلكراىات التي تواجييا عمى أرض الواقع

 مع تغيير بعض األسئمة   نفس الدليؿ اعتمدناه مع الييئة المركزية لموقاية مف الرشوة باعتبارىا مؤسسة وطنية:مالحظة
 . تبعا لوظائؼ المؤسسة

 
أجؿ تعميؽ البحث حوؿ بعض اعتمدناه إلى جانب االستمارة الموجية إلييـ مف :  دليؿ لممقابمة موجو لممتقاضيف - ت

 خاصة تمؾ التي تمس بعض الممارسات المعرقمة لسير العدالة أو التي تعمؿ عمى تحريؼ مجرى أحكامو، اإلشكاالت
كما أيضا لمتعرؼ أكثر عف معيقات الولوج إلى العدالة  و عراقيؿ تحقيؽ المحاكمة العادلة، و أخيرا اإلنصات إلى 

 .مقترحات المتقاضيف لتجاوز اإلشكاليتيف السابقتيف
 

 
: عينة البحث-3-2

 ال يستقيـ البحث المعتمد عمى تقنيات البحث الميداني دوف االعتماد عمى عينة تستجيب مع طبيعة الموضوع 
المطروح لمبحث و إشكاليتو عبر الخصائص التي يجب أف تتوفر فييا، سواء مف حيث العدد أو مف حيث عالقتيا 

.  الوثيقة بإشكالية الدراسة



 6 

و استجابة لذلؾ شممت عينة بحثنا، في أفؽ أف تتوفر عمى شرط الشمولية النسبية،  متقاضيف مف الذكور و اإلناث 
الذيف لدييـ قضايا معروضة أماـ أنظار العدالة سواء في أطوارىا األولية أو المتقدمة، فضال عف بعض الفاعميف في 
حقؿ العدالة الذيف حددناىـ لغرض مقصود متمثميف في المحاميف و القضاة و عبرىـ تمت اإلشارة إلى فاعميف آخريف 

عمى اعتبار أف منظومة العدالة ال تستقيـ إال في صورتيا المتكاممة عبر مختمؼ األطراؼ المتدخمة فييا، و أخيرا 
.  5شممت عينة بحثا فضال عف األطراؼ السابقة مجموعة مف الفاعميف في حقؿ المجتمع المدني الحقوقي

توقؼ عند تحديد خصائص العينة و التقنيات التي سيتـ عبرىا تجميع تال إف الحديث عف منيجية الدراسة الميدانية 
: المعطيات مف الميداف و إنما يشمؿ محطات رئيسية نجمميا  فيما يمي

 تفريغ المعطيات الكمية؛ 
  تشريح المعطيات الكيفية في االستمارة بالنسبة لألسئمة المفتوحة أو بالنسبة الختيار آخر، و أيضا مضاميف

 المقابالت المنجزة؛
 التحميؿ اإلحصائي لممعطيات الكمية؛ 
 التحميؿ الموضوعاتي لممعطيات الكيفية .

تـ االنتقاؿ إلى تحميؿ المعطيات المجمعة و إخضاعيا لمنطؽ يبعد العممية المنيجية في صيغتيا التقنية و العممية، 
 .األمر الذي سمح لنا بتقديـ نتائج كما ىو مفصؿ في مجموع الدراسة. القراءة و التأويؿ

: موضوع الدراسة - 4

 ىذه  الدراسة إلى إجراء تشخيص عاـ ألىـ المشاكؿ التي تعترض إعماؿ الحؽ في الولوج إلى العدالة عمدت 
محاكمة العادلة، وذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى االستنتاجات وبالتالي االقتراحات والتوصيات مف أجؿ اؿوالحؽ في 

إصالح التشريع المغربي الخاص بمنظومة العدالة، وتصحيح سير عمؿ اإلدارة القضائية بما يفضي إلى ضماف 
. إعماؿ حؽ المواطنات والمواطنيف في الولوج إلى العدالة وتحقيؽ مبدأ المحاكمة العادلة 

شممت الدراسة أىـ القضايا المرتبطة بإعماؿ الحؽ في الولوج إلى العدالة، وذلؾ بوضعيا في إطارىا القانوني 
 .والمؤسساتي، ومحاولة تشخيص المشاكؿ  المطروحة عمى مستوى الممارسة

إلى جانب الجزء األوؿ مف الدراسة الذي اىتـ  بالبحث في أىـ اإلشكاالت القانونية والمؤسساتية وانعكاساتيا عمى 
 انكبت الدراسة في الجزء الواقع، وبالتالي عمى إعماؿ الحؽ في الولوج إلى العدالة والحؽ في محاكمة عادلة،

الثاني منيا، وبشكؿ منسجـ ومكمؿ ومتفاعؿ مع إشكاالت جزئيا األوؿ، عمى بحث ميداني، توجو إلى المتقاضيف 

                                                 
5
.  ٚعة انرأكٛذ ػهٗ أٌ انؼُٛح يؽذدج فٙ انًعال، ػهٗ اػرثاس أٌ انذساعح نٛغد ٔطُٛح ٔ ئًَا شًهد ظٓح ٔاؼذج فمظ كًا ْٕ يثٍٛ فٙ انرٕظٓاخ انًُٓعٛح أػالِ 

ٔ ْزا ٚؼُٙ تشكم يُطمٙ أٌ انُرائط َغثٛح فٙ انضياٌ ٔ انًكاٌ ٔ ئٌ كاَد َمظ انرشاسن لذ ذثذٔ ٔاضؽح يغ ظٓاخ أخشٖ ؼٕل انؼذٚذ يٍ انمضاٚا راخ انصهح 

. تاشكانٛح انثؽس



 7 

باستمارة مفصمة، ترـو إبراز كؿ المعيقات التي تعترضيـ مف منطمؽ التجارب الشخصية التي عاشوىا في قضايا 
أو يعيشونيا اليـو في عالقاتيـ بمؤسسات العدالة، و التعرؼ في جانب آخر عمى الشروط التي تضمف في نظرىـ 

التمتع بالولوج الميسر إلى العدالة، لتحقيؽ المطالب التي كانت سببا في ربط ىذه العالقة مع مؤسسة العدالة و 
. فاعمييا

ىذا فضال عف التوجو بأسئمة موجية بدليؿ لممقابمة إلى بعض الفاعميف في حقؿ العدالة، و نخص بالذكر النيابة 
العامة، قضاة، محاموف مف أجؿ مالمسة العوائؽ و استجالء المقترحات حوؿ الحؽ في الولوج إلى العدالة و 

. التمتع بمحاكمة عادلة
و ألف حقؿ العدالة ال يقتصر فقط عمى المنتميف إلى جسمو كفاعميف أو مرتفقيف، و إنما ىو شأف ييـ كؿ الفئات 
الحية في المجتمع، ألنو قبؿ أف يكوف مؤسسات و قوانيف و أحكاـ، ىو باألساس شأف مجتمعي بامتياز، ييـ كؿ 
مواطف دوف استثناء، كانت الضرورة المنطقية تفرض عمينا التوجو بأسئمة المقابالت إلى فعاليات المجتمع المدني، 
كشريؾ فعاؿ مف حيث المراقبة و المتابعة و االقتراح في إطار حماية حقوؽ المواطنيف و مساعدتيـ  خصوصا 

 .فعاليات المجتمع المدني الحقوقي

: محاور الدراسة- 5

:  شممت الدراسة جزأيف  

  ،يتعمؽ األوؿ باإلشكاالت المرتبطة بالولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة عمى المستوى  القانوني والمؤسساتي
 : حيث حاولت الدراسة ىنا تشريح جميع المشاكؿ ومعالجتيا واقتراح الحموؿ الممكنة في ما يخص مواضيع محددة وىي

 قضاء القرب؛ 
 الرسـو القضائية؛  
 ؛ المساعدة القضائية 
  ؛الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات 
  ؛الولوج إلى المعمومات القانونية والقضائية و التتبع اإللكتروني لمممفات القضائية 
  ؛برامج تبسيط المساطر القضائية 
 ؛ استطالع رأي المتقاضيف 
 ؛ الصعوبات المغوية في القرى 
  المشاكؿ المطروحة عمى الفئات في وضعية صعبة. 

 الجزء الثاني، فقد تناوؿ إشكاليات الولوج إلى العدالة والحاكمة العادلة مف منظور المتقاضيف وفاعمي العدالة  أما
 :  معرفةوالمجتمع المدني اعتمادا عمى خالصات بحث ميداني تـ إنجازه بيذا الخصوص حيث انصب عمى

 عماؿ الحؽ في المحاكمة العادلة؛  معيقات الولوج إلى العدالة وا 
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  النيابة العامة، القضاة، والمحاموف باإلضافة إلى فعاليات تمثالت المتقاضيف و فاعمي العدالة ممثميف في 
 المجتمع المدني الحقوقي؛

 المساعدة القضائية؛إكراىات تطبيؽ نظاـ  
 الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات؛إكراىات إعماؿ  
 منظور المتقاضي لمطمب المحاكمة العادلة . 

 :الصعوبات التي واجيت الدراسة- 6

: مف الصعوبات التي اعترضت البحث عمى ىذا المستوى نذكر

  ضيؽ المدة الزمنية المخصصة لمدراسة الشيء الذي جعمنا نقع كباحثيف بيف مطرقة إنجاز البحث في الوقت
 المحدد، وبيف سنداف ضرورة إخراج العمؿ وفؽ المعايير العممية والمنيجية المطموبة؛

  إكراىات ترتبط بصعوبة رصد تطبيؽ القاعدة القانونية في الواقع الشيء الذي تطمب االستشارة مع عدد مف
 الفاعميف القضائييف والسيما المنتدبيف القضائييف؛

  قمة المراجع والوثائؽ التي تحتاجيا الدراسة، إذ باستثناء النصوص القانونية لـ يكف ميسرا الحصوؿ عمى كتابات
الولوج إلى المعمومات القانونية : أو دراسات أو خالصات لقاءات عممية أو دراسية تيـ مثال مواضيع مف قبيؿ 

الصعوبات المغوية ، استطالع رأي المتقاضيف، برامج تبسيط المساطر القضائيةوالقضائية والتتبع اإللكتروني لمممفات، 
 المشاكؿ المطروحة عمى الفئات في وضعية صعبة؛، في القرى

  المدة الزمنية المحددة لمدراسة عامال آخر تحكـ في حجـ العينة؛بخصوص البحث الميداني كانت 
 فأغمب المتقاضيف تـ استجوابيـ أثناء مواعيد المقاء مع : صعوبات ترتبط بطبيعة العينة الموجية إلييا االستمارة

محامييـ، األمر الذي كاف محكوما بقمؽ ما سيتـ إخبارىـ بو حوؿ قضاياىـ، لذلؾ كاف البعض منيـ و رغـ اقتناعو 
بإجراء البحث معنا، يمتنع عف إتماـ االستمارة التي تصبح آنذاؾ الغية، و ىو ما كاف يفوت عمينا عددا مف 

 االستمارات و أيضا عددا مف المتقاضيف؛
  تأثير العامؿ النفسي عمى المتقاضيف المستجوبيف والذي يتجمى أوال في تخوفيـ، خصوصا و أف األمر مرتبط 

و يتجمى ثانيا في عدـ استئناسيـ بأدوات البحث العممي التي يمكننا . باإلدالء بآرائيـ و تصوراتيـ حوؿ موضوع حساس
مف خالليا التمييز بيف ما ترسخ لدييـ حوؿ كوف األسئمة مرتبطة باالستنطاؽ في صيغتو األمنية، و بيف بحث يرـو 

 .تقديـ إضافة إلى ورش إصالح العدالة انطالقا مف نتائجو
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.اإلشكاالخ انمإََٛح ٔانًإعغاذٛح: انٕنٕض ئنٗ انؼذانح: انعضء األٔل   

قضاء القرب  : أوال

 1.11.151 الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ 42-10تـ إحداث أقساـ قضاء القرب بمقتضى القانوف رقـ 
. 6والذي حدد كيفية تنظيـ قضاء القرب واختصاصاتو

وبدخوؿ القانوف المشار إليو أعاله حيز التنفيذ لـ يعد وجود لمحاكـ الجماعات والمقاطعات التي كاف قد تـ إحداثيا 
.  المتعمؽ بالتنظيـ القضائي لممممكة1974 يوليوز 15بمقتضى ظيير 

ويختص قضاء القرب بالنظر في نوع معيف مف النزاعات والقضايا التي تتسـ بالبساطة وال تحتاج إلى تمؾ 
. اإلجراءات والمساطر المتبعة أماـ المحاكـ االبتدائية، وتوخيا لتكريس فمسفة تقريب القضاء مف المتقاضيف

 ، تتألؼ أقساـ قضاء القرب مف قاض أو أكثر وأعواف لكتابة 2011 شتنير 5 مف ظيير 2و حسب المادة 
كما ُتعقد جمساتو بقاض منفذ بمساعدة كاتب الضبط وبدوف حضور النيابة العامة، و يمكف . الضبط أو الكتابة

عقد جمسات تنقمية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي  لقسـ قضاء القرب لمنظر في القضايا التي تدخؿ 
. ضمف اختصاصو

                                                 
6
 .4392:  ، ص2011 شرُثش 5 تراسٚخ 5975انعشٚذج انشعًٛح ػذد -  



 10 

 
اختصاص قضاء القرب - 1

: يمكف التمييز في اختصاص قضاء القرب بيف االختصاص المحمي واالختصاص النوعي
في ما يتعمؽ باالختصاص المحمي، تختص أقساـ قضاء القرب محميا في النزاعات والقضايا المدنية والجنائية 

: المثارة ضد األشخاص الذيف يقطنوف بدائرة نفوذىا عمى الشكؿ اآلتي
بالنسبة لقضاة القرب التابعيف لممحاكـ االبتدائية، ينحصر اختصاصيـ المكاني في الجماعات الترابية الحضرية - 

المتواجدة بدائرة نفوذ ىذه المحاكـ والتي يوجد بيا الطرؼ المدعى عميو أو المشتكى بو؛ 
بالنسبة لمقضاة المقيميف يتحدد اختصاصيـ الجغرافي والترابي في الجماعات الترابية الواقعة بالدائرة الترابية - 

 .لمركز القاضي المقيـ المتواجد بيا المدعى عميو أو المشتكى بو
 مف 19و18و17و16و15و14و10أما االختصاص النوعي لقضاء القرب، فقد حدده المشرع المغربي في المواد 

 . المحدث لقضاء القرب، وىو اختصاص يتوزع بيف المادة المدنية والمادة الجنائية2011 غشت 17ظيير 
 
 
 في المادة المدنية 1-1

 42.10 مف القانوف 10حدد المشرع المغربي اختصاص أقساـ قضاء القرب في المادة المدنية بمقتضى المادة 
التي منحت لقاضي القرب االختصاص في النظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي ال تتجاوز قيمتيا خمسة 

، دوف أف يختص في النزاعات المتعمقة بمدونة األسرة والعقار والقضايا االجتماعية ( درىـ5000)آالؼ درىـ 
 7.واإلفراغ

ذ عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاتو لالستفادة مما يخولو ىذا القانوف، ال تقبؿ منو إال المطالب األولية لكف إذا . وا 
قدـ المدعى عميو طمبا مقابال، فإف ىذا الطمب ال يضاؼ إلى الطمب األصمي لتحديد مبمغ النزاع ويبقى القاضي 

، ( درىـ5000)أما إذا تجاوز الطمب المقابؿ االختصاص القيمي لقضاء القرب . مختصا بالنسبة لكمي الطرفيف
. أحيؿ صاحبو عمى مف لو حؽ النظر

الدعاوى الشخصية - أ

يختص قضاء القرب بالدعاوى الشخصية أي التي يكوف موضوعيا المطالبة بحؽ شخصي، بشرط أال تتجاوز 
 .قيمة الحؽ المطالب بو خمسة آالؼ درىـ

وبذلؾ فإف أقساـ قضاء القرب ال يسوغ ليا أف تنظر في الدعاوى التي يكوف موضوعيا حقا عينيا أيا كانت قيمة 
ألف ىذا النوع مف القضايا يؤوؿ فيو االختصاص إلى المحاكـ االبتدائية لكف بقضاة غير قضاة . النزاع فييا

كما أف الدعاوى المختمطة بدورىا ال تدخؿ في صالحيات أقساـ قضاء القرب ما دامت تنطوي عمى شؽ . القرب

                                                 
.45:، انصفؽح2012انذكرٕس ػثذ انكشٚى انطانة، انرُظٛى انمضائٙ انًغشتٙ، دساعح ػهًٛح، انطثؼح انشاتؼح، يشاكش، :  اَظش 
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 وقد كاف المشرع واضحا في منع أقساـ قضاء القرب مف البت في 8.عيني يمنع عمى األقساـ المذكورة البت فيو
واألمر نفسو ينطبؽ عمى الدعاوى المتعمقة . النزاعات المتعمقة بمدونة األسرة ولو كانت الدعاوى ذات طبيعة منقولة
. بالقضايا االجتماعية واإلفراغ التي يمنع عمى قضاء القرب التصدي ليا

الدعاوى المنقولة - ب

يقصد بيا الدعاوى التي تنصب عمى المنقوالت دوف العقارات، و المنقوؿ ىو كؿ ما يسمح بطبيعتو أف ينقؿ مف 
غير أف اختصاص قضاء القرب بالنظر في الدعاوى المنقولة . مكاف آلخر دوف أف يحدث أي تغيير في ىيأتو

. ( درىـ5000)متوقؼ عمى قيمة النزاع، التي يجب أال تتجاوز في كؿ األحواؿ خمسة آالؼ درىـ 
في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي ال تتجاوز - في ما يخص المادة المدنية- وانحصار اختصاص قضاء القرب

قيمتيا خمسة آالؼ درىـ، معناه أنو يحظر عميو البت في الدعاوى المتعمقة بالعقار ولو كانت قيمتيا ال تتجاوز 
. المبمغ المذكور

  في المادة الجنائية1-2

 عمى اختصاص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة مف 2011 غشت 17 مف ظيير 14نصت المادة 
، والمرتكبة داخؿ الدائرة الترابية، التي 19 إلى 15طرؼ الراشديف، محددة عمى سبيؿ الحصر في المواد مف 

. يشمميا االختصاص الترابي ألقساـ قضاء القرب، أو التي يقيـ بيا مقترؼ المخالفة
: ومف خالؿ قراءة ليذه المواد يمكف التمييز بيف أربعة أنواع مف الجرائـ

 درىـ؛ 500 و200جرائـ يعاقب عمييا بغرامة تتراوح بيف - 
 درىـ؛ 700 إلى300جرائـ يعاقب عمييا بغرامة تتراوح بيف - 
 درىـ؛ 1000 إلى500جرائـ يعاقب عمييا بغرامة تتراوح بيف - 
.  درىـ1200 إلى800جرائـ يعاقب عمييا بغرامة تتراوح بيف - 
 

طبيعة المسطرة أمام أقسام قضاء القرب -2

 عمى أف القواعد المتعمقة باالختصاص والمسطرة المطبقة في 2011 غشت 17 مف ظيير 5نصت المادة 
القضايا المدنية والجنائية أماـ أقساـ قضاء القرب، ىي المحددة بمقتضى ىذا القانوف، ما لـ ينص قانوف خاص 

عمى خالؼ ذلؾ، كما تطبؽ مقتضيات قانوف المسطرة المدنية وقانوف المسطرة الجنائية ما لـ تكف مخالفة ألحكاـ 
. ىذا القانوف

كما تكوف جمسات أقساـ قضاء . 9و تكوف المسطرة أماـ قضاء القرب شفوية ومجانية ومعفاة مف الرسـو القضائية
. القرب عمنية، وتصدر األحكاـ باسـ جاللة الممؾ، وتضمف في سجؿ خاص بذلؾ، وتذيؿ بالصيغة التنفيذية

                                                 
.107:  انًشظغ انغاتك َفغّ، ص
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: بناء عمى ذلؾ، يمكف أف نستخمص طبيعة المسطرة المتبعة أماـ قضاء القرب والتي تتسـ بالخصائص التالية
المجانية؛ - 
اإلعفاء مف الرسـو القضائية؛ - 
العمنية؛ - 
الشفوية؛ - 
صدورىا أحكامو باسـ الممؾ وتذييميا بالصيغة التنفيذية؛ - 
مع التذكير بأف قاضي القرب مجبر قبؿ . خضوع أحكامو لمسطرة التبميغ وقبوليا لإللغاء أماـ رئيس المحكمة- 

. البت في الدعوى بإجراء محاولة الصمح بيف األطراؼ
 
اإلشكاالت المرتبطة بممارسة قضاء القرب والحمول المقترحة - 3

، أوكؿ المشرع لقضاء القرب حؽ النظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة 42-10 مف القانوف رقـ 10طبقا لممادة 
التي ال تتجاوز قيمتيا خمسة آالؼ درىـ، باستثناء النزاعات المتعمقة بمدونة األسرة والعقار والقضايا االجتماعية 

 مف القانوف السالؼ الذكر بالبت في المخالفات المرتكبة مف طرؼ 14واإلفراغات، كما يختص حسب المادة 
.  الرشداء ما لـ يكف ليا وصؼ أشد

 درىـ، وىو ما 5000ما يؤاخذ عمى المشرع ىنا أنو حصر اختصاصات قضاء القرب في المادة المدنية في مبمغ 
فما داـ المشرع قد أخرج القضايا ذات . ال ينسجـ مع التوجيات الكبرى التي ييدؼ إلييا إصالح منظومة العدالة

الخصوصية والمتمثمة في النزاعات المتعمقة بمدونة األسرة، والعقار، والقضايا االجتماعية، واإلفراغات، كاف عميو 
. أف يرفع القيمة المالية لمنزاعات المعروضة عميو بما يتالءـ مع تطور الظروؼ االقتصادية واالجتماعية لمبمد

مف جية أخرى، إذا كانت أىـ خاصية تميز قضاء القرب، تتمثؿ في اإلعفاء مف الرسـو القضائية، فإف المشرع لـ 
يراع في ىذا الصدد طبيعة األشخاص المشموليف بيذا اإلعفاء، بحيث جعمو مطمقا يشمؿ الطبيعييف منيـ 
والمعنوييف عمى حد سواء، مما قد يؤدي إلى إثقاؿ ىذا النوع مف القضاء بالعديد مف الطمبات المقدمة مف 

األشخاص المعنوييف الذيف ال تتوفر فييـ بالضرورة الشروط التي سطر المشرع مف أجميا اإلعفاء مف أداء الرسـو 
ُت عمى خزينة الدولة االستفادة مف تمؾ المبالغ المستحقة، ألف اإلعفاء جاء أصال لصالح  القضائية، وبالتالي ُيَفوًّ

. المتقاضي البسيط كي ال تضيع حقوقو
ذا  ، بإجراء محاولة الصمح قبؿ مناقشة الدعوى المعروضة عميو، وجعؿ 10المشرع  قد ألـز قاضي القربكاف وا 

، فإنو ما يؤاخذ عميو ىو كونو قصر الصمح 11عدـ القياـ بذلؾ سببا لطمب اإللغاء أماـ رئيس المحكمة االبتدائية
وكاف حريا بو أف يجعؿ آلية الصمح تشمؿ أيضا المخالفات التي ينعقد . فقط في المادة المدنية دوف المادة الزجرية

فييا االختصاص لقضاء القرب، سيما وأف ىذه المخالفات ال تتصؼ بالخطورة اإلجرامية التي مف شأنيا تيديد 
 .كياف واستقرار المجتمع

                                                 
 2011 غشد 17 يٍ ظٓٛش 12 انًادج 
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 المحدث ألقساـ قضاء 42-10كما تظير الحاجة اليـو إلى ضرورة مراجعة بعض المواد المتضمنة في القانوف 
فمثال استعمؿ المشرع في المادة األولى . 2011القرب لعدـ انسجاميا مع مقتضيات الدستور الجديد لفاتح يوليوز 

، "الجماعات الترابية"، التي أصبح الدستور يطمؽ عمييا اسـ "الجماعات المحمية"مف القانوف المذكور مصطمح 
 مف القانوف المشار إليو التي تنص عمى أف األحكاـ تصدر باسـ جاللة الممؾ، 7ونفس األمر ينطبؽ عمى المادة 

 ينص عمى أف المقررات القضائية تصدر باسـ جاللة الممؾ 124في حيف أف الدستور الجديد استنادا إلى الفصؿ 
. وطبقا لمقانوف

 

 

الرسوم القضائية : ثانيا
 2011نشير ابتداء أف حؽ التقاضي مكفوؿ لجميع المواطنيف ، وىو مف الحقوؽ الدستورية التي كفميا دستور 

حؽ التقاضي مضموف لكؿ شخص لمدفاع عف حقوقو وعف :" أف 118عندما نصت الفقرة األولى  مف الفصؿ 
وُيفترض في القضاء أف يكوف الحصف الحصيف لحماية حقوؽ األشخاص ". مصالحو التي يحمييا القانوف

والجماعات وحرياتيـ، والسير عمى التطبيؽ السميـ لمقانوف، وىو ما جعؿ منو المشرع الدستوري قاعدة دستورية 
يتولى القاضي حماية حقوؽ األشخاص والجماعات وحرياتيـ وأمنيـ القضائي :" الذي جاء فيو 117في فصمو 

" . وتطبيؽ القانوف
ومف الراسخ قانونا أف المحكمة ال تباشر واليتيا إال عند تقديـ طمب ليا، ألف المصمحة ال تبدأ أماـ المحكمة إال 

بالمطالبة القضائية، التي يعتبر مفتاحيا تقييد الدعوى بمقتضى مقاؿ افتتاحي، وفقا لمقواعد واألحكاـ التي 
وضعيا المشرع، مع أداء الرسـو القضائية المستحقة، إال ما تـ استثناؤه بمقتضى نصوص خاصة، أو كاف 

.  المدعي مستفيدا مف نظاـ المساعدة القضائية 
رفع الدعوى، وقيدىا، وأتعاب الخبراء، ومصاريؼ الشيود : والرسوـ ىي مجموعة مف المصاريؼ يستمزميا
.  لسماع شيادتيـ، ومصاريؼ انتقاؿ ىيئة الحكـ

واألصؿ في الممـز بأداء  المصاريؼ القضائية ىو الشخص الذي خسر الدعوى كما تنص عمى ذلؾ المادة 
 مف قانوف المسطرة المدنية في فقرتيا األولى ، مع جواز الحكـ تبعا لظروؼ ومالبسات القضية بتقييـ 124

المصاريؼ بيف األطراؼ كال أو بعضا، أو جعميا عمى عاتؽ المتنازؿ في حالة تنازلو، إال إذا اتفؽ الخصـو 
وفي قضايا الشغؿ، يقع عبء األداء عمى رب العمؿ في حالة تنازؿ األجير عف دعواه . عمى غير ذلؾ

ذا  كانت تصفية الرسوـ القضائية محددة بموجب القانوف، فإف توزيعيا بيف أطراؼ . بمناسبة حادثة شغؿ وا 
. الدعوى مف المسائؿ الواقية التي تدخؿ في إطار الرسـو التقديرية لمحكمة الموضوع

وكؿ رسـ قضائي . وتحدد الرسـو القضائية األصمية المفروضة حسب نوعية المقاؿ والطمبات الواردة بكؿ قضية
يستمـز وصال مقتطعا مف دفتر، يسمـ األصؿ لصاحبو ويحتفظ بالنظير عالقا بالمقتطع مف أجؿ اعتماده 

 ٔٚؼرثش أداء انشعٕو انمضائٛح يٍ تٍٛ اإلظشاءاخ انشكهٛح .لألغراض المحاسبية، وأيضا لممراقبة المالية
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ٔٚرى اعرٛفاؤْا نفائذج انخضُٚح انؼايح، ٔذغرؽك يمذيا ياػذا .انرٙ ٚرطهثٓا انرماضٙ أياو  انًؽاكى 

 :  يٍ يذَٔح انرغعٛم ٔانرُثش ْٔٙ 01انؽاالخ انًُصٕص ػهٛٓا فٙ انًهؽك 

الرسـ القضائي المستحؽ عمى اإلجراءات المستفيدة مف المساعدة القضائية ؛   -
 الرسـ القضائي في األحواؿ التي يتعذر فييا تحديد مبمغو مقدما بكؿ دقة ؛  -
 الرسـ القضائي الواجب أداؤه عمى اإلدارات العمومية في النزاعات المتعمقة بتطبيؽ قوانيف الضرائب؛ -
الرسـ القضائي الواجب أداؤه عمى الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي في النزاعات المتعمقة بتطبيؽ  -

. التشريع الخاص بالضماف االجتماعي وغيرىا
 مف الممحؽ األوؿ مف مدونة التسجيؿ والتنبر األحكاـ األساسية 66 و65 و43 و25 و24 و23وتناولت الفصوؿ 

.  لتصفية الرسـو القضائية 
 مف الممحؽ المذكور أحكاـ الطمبات المحددة القيمة، أي حاالت المطالبة بمبمغ معيف، أو طمب 24وحدد الفصؿ 

: وحدد األسعار المطبقة عمى ىذه الطمبات بحسب مبمغ أو قيمة الطمب كما يأتي. اإلبراء مف مبمغ معيف
  50 وأدنى ما يستوفي % 4إذا كاف مبمغ الطمب يتراوح مف مائة إلى خمسة آالؼ درىـ يطبؽ عميو سعر 

 درىـ؛
  درىـ؛200  وأدنى ما يستوفي %2.5 يطبؽ سعر 20000 إلى 5001إذا كاف مبمغ الطمب يتراوح بيف  
  درىـ؛300 مع زيادة %1الؼ درىـ فيطبؽ سعر 20000إذا كاف مبمغ الطمب يتجاوز 
  درىما؛150الحاالت التي يكوف الطمب فييا غير معيف القيمة، الرسـ القار ىو  
  إذا تعمؽ األمر بطمب تعويضات غير محددة القيمة، ويتوقؼ أمر تحديدىا عمى إجراء خبرة قضائية، فإف 

. الرسـو تؤدى في ىذه الحالة عمى أساس قيمة المطالب النيائية
:  وتتفاوت قيمة الرسـو القضائية كذلؾ بحسب نوعية القضايا

  درىـ 100 درىما أماـ رئيس المحكمة االبتدائية و50بالنسبة لمطمبات المتنوعة، ُتحدد قيمة الرسـ في 
 أماـ غرفة المشورة بمحكمة االستئناؼ؛

  درىـ؛100 بالنسبة لمقضايا المستعجمة الرسـ محدد في  
 5000 درىـ إذا تجاوزت قيمة الديف 100 درىما، و50، فإف قيمة الرسـ ىي 12بالنسبة لألوامر باألداء 

 درىـ؛
  في ما يخص القضايا الجنائية والجنحية فالرسـ الجزافي الذي يتـ أداؤه مف قبؿ المطالب بالحؽ المدني

  درىـ بالنسبة لمجنايات؛500 درىـ بالنسبة لمجنح و100ىو 
  درىما لطمبات النقض في 750بالنسبة لمطعوف المرفوعة أماـ المجمس األعمى فتتحدد قيمة الرسـ في 

.  درىـ لمطعوف المتعمقة بإعادة النظر5000 درىـ في القضايا الجنائية، و1000القضايا المدنية، و
ويرى عدد مف المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوؽ اإلنساف بالمغرب، أف الرسـو القضائية بالمغرب ىي جد 
مكمفة مقارنة مع طبيعة الوظيفة القضائية، ويسايرىا في ىذا االتجاه المجمس الوطني لنقابة المحاميف بالمغرب، 

                                                 
. ٔ ياٚهّٛ يٍ فصٕل لإٌَ انًغطشج انًذَٛح انًرؼهمح تاظشاءاخ األيش تاألداء155 انفصم 
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 بتفعيؿ مبدأ مجانية 2010يونيو  26الذي سبؽ لو أف طالب صراحة في دورتو االستثنائية المنعقدة بالرباط بتاريخ 
لغاء كافة الرسوـ القضائية، لتحقيؽ مبدأ المساواة بيف المواطنيف في الولوج إلى العدالة وتحقيؽ  التقاضي وا 

 .   13المحاكمة العادلة

 

المساعدة القضائية : ثالثا 
المساعدة القضائية ومجانية التقاضي - 1

بداية يجب التمييز بيف مجانية التقاضي كمبدأ عاـ، وبيف المساعدة القضائية كنظاـ أقره المشرع لتمكيف 
. المتقاضيف المعوزيف مف التقاضي دوف أداء الرسـو القضائية

كذلؾ يجب التنبيو إلى أف أداء الرسوـ القضائية ال يتعارض مع مبدأ المجانية، ألف غرض الُمَشرِّع مف سف ىذه 
و بالمقابؿ استثنى . الرسوـ ىو قطع الطريؽ عمى الدعاوى الكيدية والمجوء إلى القضاء ألتفو األسباب أو انعداميا

المشرع مف أداء ىذه الرسـو فئة مف المتقاضيف الذي ليست ليـ اإلمكانيات المادية ألداء الرسـو المذكورة رغـ 
.  جدية مطالبيـ ودعواىـ، مف خالؿ ما يسمى بنظاـ المساعدة القضائية

فالمجانية في مفيوميا الواسع تعتبر أحد المبادئ  األساسية لمتنظيـ القضائي، والتي يتساوى فييا جميع المتقاضيف 
في المجوء إلى القضاء دوف التكمؼ بدفع نفقات مف أجؿ االستفادة مف خدمات الفصؿ في الدعوى مف طرؼ 
القاضي، الذي يتقاضى أجره مف خزينة الدولة، ومف  واجبو النظر في الطمبات والدعاوى المعروضة عميو، 

ال  ووجو بتيمة إنكار العدالة . ويصدر أحكامو بشأنيا دوف مقابؿ وا 
:  ومف القضايا المستثناة مف أداء الرسـو القضائية التي تـ التنصيص عمييا قانونا 

المستندات الواجب اإلدالء بيا مف قبؿ المصابيف في حادثة شغؿ قصد تنفيذ التشريع المتعمؽ بإصابات  -
العمؿ؛ 

المستندات واإلجراءات المنصوص عمى مجانيتيا في االتفاقيات الدولية السيما االتفاقيات المتعمقة بإصابات  -
 العمؿ؛ 

 شيادات الحياة المسممة لمحصوؿ عمى معاشاة ومرتبات عسكرية وتصديؽ إمضاءىا؛ -
 العقود المحررة واإلجراءات المتخذة في القضايا المدنية بطمب مف النيابة العامة؛ -
. الطمبات المتعمقة بالنفقة  -

أما المساعدة القضائية فيي نظاـ قانوني ُيَمكِّف المتقاضي الُمْعَسر مف المجوء إلى القضاء، بإعفائو مؤقتا مف 
الرسـو القضائية، لتسييؿ ضماف الوصوؿ إلى الحؽ المتنازع بشأنو، متى توفرت فيو شروط معينة تمنحو حؽ 

. االستفادة منيا

                                                 
. ٔيا ٚهٛٓا42 ؼٕل انؼذانح تانًغشب ص 2011 اَظش ذمشٚش ظًؼٛح ػذانح انصادس فٙ َٕٕٚٛ 
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  موافؽ 1386 رجب 17  بتاريخ 65 .514ويؤطر نظاـ المساعدة القضائية المرسـو الممكي  بمثابة قانوف رقـ 
  المتعمؽ بالمساعدة القضائية، والذي ينظـ كيفية الحصوؿ عمى مقرر اإلعفاء  مف أداء 1966ؿ فاتح نونبر 

وقد أعطى  ىذا القانوف لمنيابات العامة حؽ منح المساعدة القضائية لألشخاص الطبيعييف . صوائر التقاضي
المعسريف أو المعنوييف غير القادريف عمى دفع الرسـو القضائية الالزمة لمدعوى، أو لعدـ كفاية مواردىـ لمدفاع 

كما يمكف أف يستفيد منيا األجانب عمال باالتفاقيات القضائية المبرمة بيف المممكة المغربية . عف مصالحيـ
. وغيرىا مف الدوؿ

وىناؾ مجموعة مف األحكاـ المتفرقة في عدد مف القوانيف األخرى مثؿ المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وقانوف 
الشغؿ، التي تطرقت إلى مساطر اإلعفاءات بمقتضى منح المساعدة القضائية، كما ىو الشأف بالنسبة إلعفاء 

... األجراء وضحايا حوادث الشغؿ واألمراض المينية أو ذوييـ
ذا كانت المساعدة القضائية تمنح في بعض القضايا بقوة القانوف، كما ىو الشأف بالنسبة لمدعاوى المقامة أماـ  وا 

قضاء القرب، وكذا القضايا االجتماعية، وقضايا النفقة واألحواؿ الشخصية المتعمقة بالمطمقات والميجورات، 
وطمبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كاف لمدائف سند قانوني، وطمبات اإلكراه البدني، ودعاوى اإللغاء أماـ 

إذا كانت المساعدة القضائية تمنح بقوة القانوف في مثؿ ىذه القضايا، فإنيا قد تمنح بناء عمى تقديـ ...المحاكـ
. طمبات في الموضوع، وفؽ مسطرة خاصة نظميا القانوف، الذي حدد إجراءاتيا والجيات الموكوؿ ليا حؽ منحيا
وتحدد مسطرة منح المساعدة القضائية لطالبييا بناء عمى طمب لدى النيابة العامة بالمحاكـ المعروض عمييا 

النزاع، مرفقا بشيادة العوز تمنحيا السمطات المحمية، وشيادة بعدـ أداء الضرائب تمنحيا إدارة التسجيؿ والتنبر، 
ونسخة مف المقاؿ االفتتاحي لمدعوى عند االقتضاء، حيث يتـ تعبئة مطبوع خاص ليذا الغرض يتضمف مجموعة 
مف البيانات، يوقعو طالب المساعدة ووكيؿ الممؾ أو نائبو، ويوجو إرساؿ في الموضوع إلى السمطات المحمية أو 

. الضابطة القضائية إلجراء بحث حوؿ طالب المساعدة
 

 من ىي الجية التي أوكل ليا المشرع حق منح المساعدة القضائية؟- 2

أوكؿ المشرع ميمة اإلشراؼ عمى منح المساعدة القضائية إلى جياز النيابة العامة بعد تكويف مكتب خاص بذلؾ، 
: تختمؼ تركيبتو باختالؼ درجات المحاكـ 

 :يتشكؿ ىذا المكتب مفعمى مستوى المحاكم االبتدائية - أ
وكيؿ الممؾ أو نائبو  بصفتو رئيسا؛ - 
 ممثؿ عف الوزارة المالية؛- 
 محاـ تعينو المحكمة االبتدائية؛- 

 .كاتب الجمسة الذي ينتمي  إلى ىيئة كتابة الضبط -
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وال يمكف ليذا المكتب االنعقاد والتداوؿ إال بحضور  جميع أعضائو، وفي حالة االستعجاؿ يسوغ لرئيس  المكتب 
أف يمنح مؤقتا المساعدة القضائية، إذا رأى ضرورة في ذلؾ،  بشرط أف يعمؿ عمى البت في منحيا نيائيا في 

 14.أقرب اجتماع يعقده المكتب ليذا الغرض
 :تتكوف مكاتب المساعدة القضائية مفعمى مستوى محاكم االستئناف - ب
الوكيؿ العاـ لمممؾ أو نائبو بصفتو رئيسا؛ - 
ممثؿ عف وزارة المالية؛ - 
محاـ تعينو محكمة االستئناؼ؛ - 
. ويتَِّبع المكتب نفس المسطرة المتبعة في المرحمة االبتدائية. كاتب الضبط بصفتو كاتب الجمسة- 
: ، يتكوف مكتب المساعدة القضائية في القضايا المعروضة أمامو مفعمى مستوى المجمس األعمى- ج
الوكيؿ العاـ لمممؾ لديو، أو المحاـ المفوض إليو ذلؾ بصفتو رئيسا؛ - 
ثالثة قضاة؛ - 
ممثؿ عف وزارة المالية؛ - 
. كاتب الضبط بصفتو كاتب الجمسة- 

وتصح مداوالت المكتب بحضور ثالثة مف أعضائو عمى األقؿ، ويتخذ قراراتو باألغمبية، وفي حالة تعادؿ 
. األصوات يرجح صوت الرئيس

 

الصعوبات التي يطرحيا نظام المساعدة القضائية والحمول المقترحة - 2
لالستفادة مف المساعدة - المعقدة في أحياف كثيرة-يتضح أف المشرع المغربي استمـز مجموعة الشروط واإلجراءات 

القضائية، ذلؾ أف مكتب المساعدة القضائية ال يمكنو فتح ممؼ طالب المساعدة إال إذا كاف يتوفر عمى شيادتي 
العوز وعدـ أداء الضريبة، مع إجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية أو السمطة المحمية يكوف موضوعو التأكد مف 

التساؤؿ المطروح ىنا ىو ما الجدوى مف بحث ثاني الذي تقـو بو السمطة . ُعسر الطالب ألجؿ التداوؿ بشأف طمبو
المحمية، سيما وأنيا ىي التي منحت الطالب شيادة العوز مرفقا بطمب منح المساعدة القضائية؟ فإجراء بحث ثاني 

. سوؼ يكوف تحصيؿ حاصؿ، ولف يأتي بجديد، الميـ تعطيؿ مصالح المتقاضي
:  عمى النظاـ الحالي لممساعدة القضائية في ما يأتيالمؤاخذات وعموما يمكف إجماؿ 

َتعّقد اإلجراءات، وتعدد الوثائؽ المطموبة إلثبات حاجة الطالب إلى المساعدة القضائية، مما يكمفو مصاريؼ  -
إضافية قد تُفرغ المبدأ نفسو مف غاياتو؛ 

عدـ شموؿ مقتضيات المساعدة القضائية لبعض مراحؿ الدعوى بالنسبة لألجير الذي تكوف مقررة لو بحكـ  -
 القانوف؛

                                                 
. انًرؼهك تانًغاػذج انمضائٛح1966انفصم انخايظ يٍ لإٌَ  
14
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تقادـ النص القانوني وعدـ مواكبتو لتطور الحياة االقتصادية واالجتماعية والعالقات األسرية ومستوى الدخؿ  -
 الفردي؛

 ؛15عدـ مواكبة القانوف المنظـ لممساعدة القضائية لتطور التنظيـ القضائي، سيما إحداث المحاكـ التجارية -
ىيمنة جياز النيابة العامة عمى مكاتب المساعدة القضائية، مما ُيغمِّب نظرة المراقبة واإلجراءات الشكمية  -

 عمى الوظيفة االجتماعية والحقوقية، باإلضافة إلى التحكمية التي تطبع منحيا؛
، قانوف المسطرة المدنية، قانوف المسطرة 1966مرسـو )تعدد وتشتت النصوص المؤطرة لممساعدة القضائية  -

 .(...الجنائية، قانوف المحاماة
: ولتجاوز ىذه االختالالت تبدو الحاجة ممحة إلى

 مع روح الدستور الجديد، ومع المواثيؽ امراجعة القانوف المنظـ لممساعدة القضائية، بشكؿ يجعمو متالئـ 
 الدولية لحقوؽ اإلنساف، ومع تطور التنظيـ القضائي؛

 تبسيط اإلجراءات والشروط المتعمقة بمنح المساعدة القضائية؛ 
 اعتماد بطاقة راميد كأحد المعايير ضمف أخرى في االستفادة مف المساعدة القضائية؛ 
 تجميع كؿ النصوص ذات الصمة في قانوف واحد أو مدونة واحدة لنظاـ المساعدة القضائية؛ 
  إحداث مؤسسة عمومية تخص نظاـ المساعدة القضائية يتكوف مجمس إدارتيا مف جميع اإلدارات والييئات

 .16تحت رئاسة رئيس الحكومة (...العدؿ، المحاميف)المعنية 
 

الوسائل البديمة لحل النزاعات : رابعا 
الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات ىي مختمؼ اآلليات التي يضعيا المشرع لتمكيف األطراؼ المتنازعة مف حؿ 

في ىذا اإلطار وضع المشرع المغربي القانوف رقـ . خالفاتيـ حبيا واتفاقيا، دوف المرور عبر الدعوى القضائية
 المتعمؽ بالتحكيـ والوساطة االتفاقية، كما يمكف اإلشارة في ىذا الصدد إلى آلية الصمح كوسيمة لفض 05-08

 .النزاعات  ال سيما في المادة الزجرية
 
 اإلطار القانوني لموسائل البديمة لحل النزاعات- 1
  الصمح  1-1

ورد التنصيص عمى الصمح كآلية قانونية لفض النزاعات، إما بصفة اختيارية أو وجوبية، في عدد مف النصوص 
: القانونية المتفرقة، سواء في المادة المدنية أو المادة الجنائية

 الصمح في المادة المدنية - أ
: أوجب المشرع المغربي المجوء إلى مسطرة الصمح 

                                                 
 يٍ انمإٌَ انًؽذز نٓا خٕل نهشئٛظ يُػ انًغاػذج انمضائٛح، فاٌ ذطثٛك ْزا انًمرضٗ يا صال ٚطشغ ػذدا يٍ 22 أيا انًؽاكى اإلداسٚح فشغى أٌ انًادج 

.اإلشكاالخ
15
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 مف قانوف المسطرة المدنية عمى أف المحكمة تحاوؿ، في 277في القضايا االجتماعية، حيث نص الفصؿ  -
 مف 278بداية الجمسة، التصالح بيف األطراؼ، وفي حاؿ نجاحيا، ُيثبت الصمح بمقتضى أمر طبقا لممادة 

. القانوف نفسو
وفي اإلطار نفسو نصت مدونة الشغؿ عمى تسوية نزاعات الشغؿ الجماعية عف طريؽ مسطرة الصمح التي تتـ 

أماـ مندوب الشغؿ، أو مفتش الشغؿ، أو أماـ المجنة اإلقميمية لمبحث والمصالحة، أو المجنة الوطنية لمبحث 
، وذلؾ تبعا لطبيعة الخالؼ ونطاقو؛ ( وما بعدىا مف مواد مدونة الشغؿ551المادة )والمصالحة 

 مف قانوف المسطرة المدنية بأنو، يتـ 180في القضايا المتعمقة باألحواؿ الشخصية حيث نص الفصؿ  -
. استدعاء األطراؼ إلى الجمسة، وتجرى دائما محاولة الصمح بينيـ

كما نصت مدونة األسرة عمى وجوب استدعاء الزوجيف لمحاولة الصمح أثناء المجوء إلى مسطرة الطالؽ أو 
. ( مف مدونة األسرة113و94 و89 و82 و81المواد )التطميؽ 

عمى وجوب قياـ قاضي - كما أسمفنا - 12 المتعمؽ بقضاء القرب في مادتو 42-10وقد نص القانوف  -
ر محضر بذلؾ، وتـ  ذا تـ الصمح بينيـ ُحرِّ القرب بمحاولة الصمح بيف األطراؼ قبؿ مناقشة الدعوى، وا 

. اإلشياد بو مف طرفو
ثباتو بمحضر أو أمر قضائي،  و تجدر اإلشارة إلى أف نجاح محاولة الصمح بيف الخصوـ في المجاؿ المدني وا 

يضع حدا لمنزاع، وُينفذ بقوة القانوف، وال يقبؿ أي طعف، ويخضع مف حيث صحتو وآثاره لمقتضيات قانوف 
.  االلتزامات والعقود

الصمح في المادة الزجرية - ب
في مواجيتيا لمجرائـ البسيطة، ومف أجؿ تحقيؽ التوازف المطموب بيف طرفي الجريمة، لـ تعد المقاربة الجديدة 
نما أصبحت  لمسياسة الجنائية المعاصرة تعتمد عمى األداة الجنائية كجواب رسمي وقانوني لمجريمة المرتكبة، وا 
ترى في اآلليات البديمة، الجواب المناسب والفعاؿ لمثؿ ىذه الجرائـ، وذلؾ بإفساح المجاؿ لممجتمع لحؿ بعض 

. مشاكمو بنفسو، واالستغناء عف المجوء لممساطر والنظـ القانونية التي تكوف أحيانا غير مناسبة
، التي حددت 17 مف قانوف المسطرة الجنائية41وقد تبنى المشرع المغربي مؤسسة الصمح الجنائي في المادة 

الجرائـ التي يمكف سموؾ مسطرة الصمح في شأنيا، وىي الجنح المعاقب عمييا بسنتيف حبسا أو أقؿ، أو بغرامة ال 
.  درىـ5000يتجاوز حدىا األقصى 

وتتـ مسطرة الصمح إما بناء عمى طمب طرفي الخصومة، سواء كاف المتضرر نفسو أو المشتكى بو، أو بناء عمى 
. اقتراح مف وكيؿ الممؾ قبؿ إقامة الدعوى العمومية

: فإذا كاف الصمح بناء عمى طمب األطراؼ فإف المسطرة تتـ عبر المراحؿ التالية -

                                                 

كماؿ :  مف مدونة الجمارؾ والضرائب غير المباشرة وما بعدىا، انظر في ىذا الصدد 273المادة )وكذا في التشريعات الجنائية الخاصة كالتشريع الجمركي  
معيف، خصوصية المنازعات الزجرية في القانوف الجمركي المغربي، رسالة لنيؿ الماستر في العمـو والميف الجنائية، جامعة محمد الخامس، كمية الحقوؽ سال، 

.2012-2011السنة الجامعية   17
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يتقدـ المتضرر أو المشتكى بو بطمب تضميف الصمح الحاصؿ بينيما إلى وكيؿ الممؾ، ويقوـ ىذا األخير بعد 
. التأكد مف تراضي الطرفيف بتحرير محضر، بحضورىما وحضور دفاعيما، ما لـ يتنازؿ أحدىما عف ذلؾ

ويتضمف ىذا المحضر ما اتفؽ عميو الطرفاف، كما يتضمف إشعار وكيؿ الممؾ لمطرفيف أو لدفاعيما، بتاريخ 
. انعقاد جمسة غرفة المشورة، ويوقعو وكيؿ الممؾ والطرفاف

بعد التوقيع عمى محضر الصمح، يحيمو وكيؿ الممؾ عمى رئيس المحكمة االبتدائية، ليقوـ ىو أو مف ينوب عنو 
بالتصديؽ عميو، بحضور ممثؿ النيابة العامة والطرفيف أو دفاعيما بغرفة المشورة بمقتضى أمر قضائي ال يقبؿ 

. أي طعف
وينبغي أف يتضمف األمر القضائي ما اتفؽ عميو األطراؼ، وأداء غرامة ال تتجاوز نصؼ الحد األقصى المقررة 

. لمغرامة قانونا، مع تحديد أجؿ لتنفيذ الصمح
لى جانب األطراؼ، ووعيا مف المشرع بأىمية الصمح، فإنو منح لوكيؿ الممؾ اقتراح مسطرة الصمح وذلؾ  - وا 

: في حالتيف
 إذا تخمؼ الضحية عف الحضور، وتبيف مف وثائؽ الممؼ وجود تنازؿ مكتوب : الحالة األولى

 صادرعنو؛
 إذا لـ يكف ىناؾ مشتؾ أصال، وأف األمر يتعمؽ بالحؽ العاـ: الحالة الثانية .

فإذا تحققت إحدى الحالتيف أعاله، يقترح وكيؿ الممؾ عمى المشتكى بو أو المشتبو فيو صمحا، يتمثؿ في أداء 
وعند الموافقة، يتـ تحرير .نصؼ الحد األقصى لمغرامة المقررة قانونا، أو إصالح الضرر الناتج عف أفعالو

شعار المعني باألمر أو دفاعو بتاريخ جمسة غرفة المشورة، ويوقع المعني  محضر يتضمف ما تـ االتفاؽ عميو، وا 
باألمر ووكيؿ الممؾ عمى المحضر، وبعد ذلؾ يحيؿ وكيؿ الممؾ المحضر عمى رئيس المحكمة االبتدائية ألجؿ 

 .التصديؽ عميو مف طرفو ىو أو مف ينوب عنو بمقتضى قضائي ال يقبؿ أي طعف
 
 التحكيم 1-2

مف أجؿ تحفيز االستثمار والمبادرة الحرة وتشجيع المقاولة وتأىيميا، عمؿ المشرع المغربي عمى تنظيـ التحكيـ 
 مف قانوف المسطرة المدنية المعدؿ بموجب القانوف 327 إلى 306في شقو الداخمي والدولي، في الفصوؿ مف 

حؿ نزاع مف لدف ىيأة : " التحكيـ بكونو306وىكذا عّرؼ الفصؿ . 2007 نونبر 30 الصادر في 05-08
أما اتفاؽ التحكيـ فقد عّرفو ". تحكيمية، تتمقى مف األطراؼ ميمة الفصؿ في النزاع، بناء عمى اتفاؽ التحكيـ

التزاـ األطراؼ بالمجوء إلى التحكيـ، قصد حؿ نزاع نشأ أو قد ينشأ عف عالقة قانونية : " بأنو307الفصؿ 
". معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية

ويمـز لصحة التحكيـ، توافر عدة شروط، منيا ما يتعمؽ بشخص المحكـ، ومنيا ما ينصب عمى شكؿ التحكيـ، 
. وذلؾ كمو قبؿ البدء في مسطرة التحكيـ، سواء كاف مؤسسا أو حرا

ولما كاف التحكيـ يتسـ بالطابع القضائي في بعض مناحيو وقواعده، فإنو يتعيف أف يشتمؿ عمى عدة بيانات، 
. عمى أف استجماعو ليا، ال ُيكسبو قوة تنفيذية ذاتية، بؿ ال مناص مف الرجوع إلى القضاء لتمتيعو بيا
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 الوساطة االتفاقية 1-3
الوساطة االتفاقية ىي تمؾ المساعي التي يقوـ بيا شخص محايد بيف أطراؼ النزاع، وباتفاقيـ، مف أجؿ 

. 18الوصوؿ إلى حؿ ودي ليذا النزاع
وعميو تقـو الوساطة االتفاقية عمى مبدأ قياـ شخص محايد يتمتع بالخبرة والكفاءة والنزاىة الالزمة، بتوظيؼ 

ميارتو في إدارة المفاوضات، لمساعدة أطراؼ النزاع عمى تقريب وجيات نظرىـ، وتسوية خالفيـ بشكؿ ودي، 
 .قائـ عمى التوافؽ والتراضي،، بعيدا عف إجراءات التقاضي وتعقيداتيا

:   تخضع الوساطة االتفاقية لعدد مف الضوابط منيا08-05  و حسب مقتضيات القانوف 
ال يجوز أف يشمؿ اتفاؽ الوساطة المسائؿ المستثناة مف نطاؽ تطبيؽ الصمح، وال يجوز إبرامو إال بمراعاة  -

 مف قانوف 1104 إلى 1099التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصمح بموجب الفصوؿ مف 
االلتزامات والعقود؛ 

يجب أف يتضمف عقد الوساطة، تحت طائمة البطالف، تحديد موضوع النزاع، وتعييف الوسيط، أو تحديد  -
 طريقة تعيينو؛

 يعتبر عقد الوساطة الغيا، إذا رفض الوسيط المعيف القياـ بالميمة ولـ يتفؽ األطراؼ عمى اسـ وسيط آخر؛ -
يمنع عمى المحاكـ النظر في نزاع موضوع اتفاؽ الوساطة، إلى حيف استنفاذ مسطرة الوساطة أو بطالف  -

 اتفاؽ الوساطة، وذلؾ في حالة إثارة الدفع بعدـ القبوؿ مف طرؼ أحد األطراؼ؛
 أشير ابتداء مف تاريخ قبولو لمميمة، 3يجب أال تتجاوز المدة المحددة لموسيط في العقد إلنجاز ميمتو  -

 ويمكف لألطراؼ تمديد المدة لنفس األجؿ؛
ُيمَزـ الوسيط بكتماف السر الميني، تحت طائمة العقوبات المنصوص عمييا في القانوف الجنائي، وال يجوز  -

إثارة مالحظات الوسيط والتنازالت التي تمت بيف الطرفيف، واستعماليا أماـ القاضي المعروض عميو النزاع، 
 إال باتفاؽ األطراؼ؛

تنقضي ميمة الوسيط بانصراـ األجؿ المتفؽ عميو في عقد الوساطة دوف التوصؿ إلى إبراـ الصمح، أو بأمر  -
 مف القاضي في حالة بطالف اتفاؽ الوساطة؛

يوقع الوسيط مع األطراؼ وثيقة الصمح، الذي تـ التوصؿ إليو، وفي حالة عدـ وقوع الصمح، يوقع وثيقة  -
 بذلؾ، ويسمميا لألطراؼ؛

يكتسي الصمح بيف األطراؼ قوة الشيء المقضي بو، ويمكف تذييمو بالصيغة التنفيذية مف رئيس المحكمة  -
 .المختصة محميا لمبت في موضوع النزاع

 
صعوبات التطبيق والحمول المقترحة - 2
 عمى مستوى مسطرة الصمح 2-1

                                                 
 12يؽًذ عالو، انطشق انثذٚهح نرغٕٚح انُضاػاخ ٔدٔسْا فٙ ذخفٛف انؼةء ػهٗ انمضاء، ٔذؽمٛك انرًُٛح االظرًاػٛح ٔااللرصادٚح، يعهح انًهف، انؼذد :  اَظش

.40، ص 2008ياسط 
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 مف قانوف المسطرة الجنائية إلى أف مسطرة الصمح واألمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو مف 41تشير المادة 
: غير أنو يمكف لوكيؿ الممؾ إقامتيا في الحاالت اآلتية. ينوب عنو يوقؼ إقامة الدعوى العمومية

في حالة عدـ المصادقة عمى محضر الصمح مف طرؼ رئيس المحكمة أو مف ينوب عنو؛  -
 في حالة عدـ تنفيذ االلتزامات التي تمت المصادقة عمييا داخؿ األجؿ؛ -
 .في حالة ظيور عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لـ تكف تقادمت -

: اإلشكاالت التي قد تعيؽ تطبيؽ المسطرة  يمكف إجماليا في ما يأتي
  يتعمؽ األمر بالجنح التي تكوف عقوبتيا قانونا الحبس دوف غرامة، كجنحتي الفساد، والعنؼ في حؽ

إذ كيؼ يمكف تطبيؽ مسطرة الصمح وتفعيميا في غياب التنصيص عمى الغرامة . موظؼ عمومي
 التي تكوف مف بيف مشتمالت محضر الصمح وكذا األمر القضائي الصادر عف رئيس المحكمة؟؛

  في حالة وجود جنحة واحدة وضحيتيف اثنيف في نفس المسطرة، أحد الضحايا تنازؿ عف شكايتو
ويطمب إجراء مسطرة الصمح، والضحية الثاني ُيِصّر عمى المتابعة، كيؼ يمكف تطبيؽ الصمح في 

 ىذه النازلة؟؛
  ،في حالة وجود جنحتيف وضحيتيف في نفس المسطرة، فإذا تنازؿ الضحيتاف معا، فاألمر القضائي

ينبغي أف يتضمف أداء - كما أسمفنا- الصادر عف رئيس المحكمة االبتدائية أو مف ينوب عنو 
غرامة ال تتجاوز نصؼ الحد األقصى، لكف والحالة ىذه ىؿ ُيؤخذ بالغرامة القصوى المنصوص 
 .عمييا في إحدى الجنحتيف؟ أـ يتـ جمع الغرامتيف معا وأف يكوف نصؼ الحد األقصى ليما معا؟

 عمى مستوى إجراءات التحكيم 2-2
إذا كاف التحكيـ نظاـ قانوني قوامو اتفاؽ فرقاء معينيف عمى تكميؼ محكـ يفصؿ في النزاعات الناشئة أو التي 

:  ستنشب بينيـ، مفضميف عدـ المجوء إلى القضاء ألسباب افتراضية عديدة منيا
أف التحكيـ مف شأنو اختصار وقت المحاكمة الذي تستغرقو الدعوى إف أقاميا المتنازعوف أماـ المحاكـ وفؽ  -

أصوؿ معقدة ال يصبح الحكـ بنتيجتيا مبرما إال بعد المرور بأكثر مف درجة محاكمة؛ 
  أف التحكيـ يتيح لألطراؼ اختيار المحكـ الذي يثقوف بو؛ -
أف التحكيـ قد يحقؽ لألطراؼ وفرا في النفقات، خاصة الرسـو التي تتجاوز في الدعاوى ذات القيمة  -

 .المرتفعة ما قد يتقاضاه المحكـ مف أتعاب
لكف ىذا المزايا المفترضة في مسطرة التحكيـ، قد ال تتحقؽ نتيجة صعوبات يطرحيا التطبيؽ أو سوء تأويؿ 

: النص
  بالنسبة لمسرعة، قد يتطمب التحكيـ وقتا ليس بقميؿ، إذ تأخذ المفاوضات المميدة لمتحكيـ وقتا

طويال في بعض األحياف، ألف مبدأ النزاع قائـ أصال سواء قدـ لمقضاء أو َمّر بالتحكيـ، وبعد 
انتياء المحاكمة أماـ المحكـ وصدور القرار التحكيمي، تأتي مرحمة إعطائو الصيغة التنفيذية، ثـ 

مما يقود إلى ...مرحمة االستئناؼ إذا كاف القرار قابال لالستئناؼ، ثـ مرحمة اإلبطاؿ عند االقتضاء
االستنتاج أف الوقت الذي  يستغرقو التحكيـ أحيانا منذ السير فيو، وحتى صدور قرار نيائي بعد 
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سموؾ جميع مراحؿ النظاـ التحكيمي والمجوء إلى القضاء، قد يتجاوز أحيانا كثيرة الوقت الذي 
 تستغرقو المحاكمة العادية أماـ القضاء؛

  اتفاؽ التحكيـ، لـ تدقؽ ىؿ يجب أف يكوف النزاع ثائرا حوؿ جميع العقد 307حينما عّرفت المادة 
أو في جزء منو حتي يكوف ىذا العقد محؿ التحكيـ؟ ذلؾ أف المعنى، أماـ عدـ التحديد، قد 

ينصرؼ إلى أنو لكي يكوف كؿ عقد محؿ التحكيـ، يجب أف يكوف النزاع ثائرا حوؿ جميع العقد 
 وليس فقط حوؿ جزء منو؛

  َخَمط المشرع المغربي بيف عدد مف المفاىيـ القانونية ذات الصمة بالموضوع، فنجده يستعمؿ  كممة
لمداللة عمى المقرر التحكيمي، مع العمـ أف ىناؾ فرؽ جوىري كبير بيف الحكـ حيف " الُحكـ"

 يصدر عف القضاء، والمقرر التحكيمي الذي يصدر عف ىيأة تحكيمية؛
  عميو في " المدعى عميو"ومصطمح" المدعي"نفس المالحظ تنسحب عمى استعماؿ المشرع مصطمح

إطار إجراءات التحكيـ، وكأننا أماـ مؤسسة قضائية وليس مؤسسة تحكيمية، ليذا ُيقترح استبداليما 
 ؛"المطموب ضده التحكيـ"ومصطمح " طالب التحكيـ"بمصطمح 

  ُيطرح إشكاؿ آخر يتعمؽ باإلجراءات الوقتية والتحفظية، فيؿ االختصاص فييا يبقى لمقضاء
االستعجالي وحده؟ أـ لييأة التحكيـ في ما يعرض عمييا مف منازعات؟ أـ أف االختصاص يبقى 

 مشتركا بينيما؟
. بالرجوع إلى الفقو واالجتياد القضائي يالحظ أنو ُيدخؿ القضاء االستعجالي في إجراءات التحكيـ
لكف ُيفترض لكي يؤدي التحكيـ دوره المنشود كطريؽ استثنائي أو بديؿ لمقضاء في الفصؿ في 
المنازعات، أف يأخذ نظاـ التحكيـ باالختصاص المشترؾ التخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية، 

فيختص بيا كؿ مف قضاء الدولة وىيأة التحكيـ، خصوصا وأف القضاء يتدخؿ ال محالة في مجاؿ 
. التحكيـ لممساعدة وإلعطاء الصفة اإللزامية لقراراتو وأحكامو

  عمى مستوى الوساطة االتفاقية2-3
مف بيف اإلشكاالت التي يثيرىا النص القانوني عمى ىذا المستوى، والتي تكوف ليا انعكاسات سمبية في الممارسة، 

: نشير إلى أف المشرع لـ يحدد
 مف ىـ األشخاص المخوؿ ليـ القياـ بميمة الوسيط؟ 
 ما ىي الشروط الواجب توفرىا فييـ؟ 
 كيؼ يتـ تحديد أتعاب القائميف بالوساطة؟ 

فغياب ىذه المقتضيات يؤدي في الواقع إلى احتكار ىذه المينة مف طرؼ أشخاص محدديف، وعدـ تدقيؽ الشروط 
يؤدي كذلؾ إلى نوع مف الفوضى في ممارستيا، أما عدـ تحديد األتعاب أو المعايير التي تقوـ عمييا، فيؤدي إلى 

. االرتفاع المبالغ فيو أحيانا لكمفة ىذه اآللية
وعموما، ونظرا لحداثة اإلطار القانوني لموسائؿ البديمة في التشريع المغربي، ووجود عدد مف الثغرات في 

: النصوص المنظمة ليا، بات مف الضروري
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مراجعة النصوص القانونية المنظمة لموسائؿ والطرؽ البديمة لتسوية النزاعات؛  -
 تعميـ ىذه الوسائؿ، ما أمكف ذلؾ وما لـ يكف فيو إضرار بمصمحة المجتمع، عمى جميع المنازعات؛ -
 تسويؽ ىذه الوسائؿ لدى األفراد والييئات والمقاوالت المعنية بيا؛ -
 .السير عمى حسف تطبيقيا عبر تكويف القضاة والموظفيف والوسطاء والمحكميف -

 
 
 

 
 

  التتبع االلكتروني لمممفات القضائية و الولوج إلى المعمومات القانونية والقضائية: خامسا 
            

بالنظر ألىمية الحؽ في الوصوؿ لممعمومات في الحياة العامة وفي تحقيؽ الحكامة والشفافية وفي محاربة 
البيروقراطية والرشوة والفساد، فقد تـ النص عميو كأحد أىـ حقوؽ اإلنساف، وفي ىذا الصدد  نصت عميو المادة 

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، "  مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، والتي جاء فييا بأف 19
ويشمل ىذا الحق حريتو في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفى التماس األنباء واألفكار وتمقييا ونقميا إلى 

وتم النص عميو في العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية ". اآلخرين، بأية وسيمة ودونما اعتبار لمحدود
:  من ىذا العيد بأن19بنفس الصيغة، وقد جاء في المادة 

 وبدون تمييز، إذ ال يجوز أن توضع قيود أو لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .1
معاقبة أي إنسان بناء عمى التعبير عن رأيو، كما ال يجوز التمييز بين األفراد، ألي سبب كان، 

 في ممارستيم ليذا الحق؛
ويشمل ىذا الحق حريتو في التماس مختمف ضروب . لكل إنسان حق في حرية التعبير .2

المعمومات واألفكار وتمقييا ونقميا إلى آخرين دونما اعتبار لمحدود، سواء عمى شكل مكتوب أو 
 ؛مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيمة أخرى يختارىا

وعمى .  من ىذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عمييا في الفقرة  .3
 : ذلك يجوز إخضاعيا لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية

 الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتو ( أ)
 ."لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة ( ب)

وقد نصت عمى الحؽ في الوصوؿ لممعمومات أيضا اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا العديد مف 
 .االتفاقيات الجيوية واإلقميمية
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 مف دستور 27، تـ النص في الفصؿ 2011وفي سياؽ اإلصالح الدستوري الذي عرفو المغرب سنة 
لممواطنين والمواطنات حق الحصول عمى المعمومات،الموجودة في حوزة اإلدارة العمومية، " ، عمى أف 2011

 .والمؤسسات المنتخبة،والييئات المكمفة بميام المرفق العام
ال يمكن تقييد الحق في المعمومة إال بمقتضى القانون، بيدف حماية كل ما يتعمق بالدفاع الوطني، وحماية 

وأمن الدولة الداخمي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق األساسية 
" .المنصوص عمييا في ىذا الدستور،وحماية مصادر المعمومات والمجاالت التي يحددىا القانون بدقة

ويعد الحؽ في الحؽ في الوصؿ لممعمومات، أحد أىـ المواضيع التي سبؽ لجمعية عدالة أف اشتغمت 
حوليا، وأصدرت بخصوصيا العديد مف الدراسات والتقارير والمذكرات، كما شكؿ أحد المطالب األساسية التي 

رفعتيا العديد مف المنظمات الحقوقية بما فييا جمعية عدالة، والتي أخذ بيا المشرع الدستوري وأدمجيا في 
. 2011 سابؽ الذكر مف دستور 27مقتضيات الفضؿ 

ويبقى مف بيف األىداؼ المتوخاة مف وراء إقرار الحؽ في الوصوؿ لممعمومات، ىو الولوج لكؿ 
المعمومات العمومية بما فييا القانونية والقضائية، وذلؾ تحقيقا لألمف القضائي، وحماية لحقوؽ وحريات 

. المتقاضيف، وضماف لعدالة ونزاىة المحاكمات واستقاللية المحاكـ
وقد تـ التأكيد في العديد مف الندوات التي نظمت في إطار الحوار الوطني حوؿ اإلصالح الشامؿ 

ولكف ىذا األمر يتوقؼ عمى ضرورة . لمنظومة العدالة، عمى ضرورة تكريس ىذا الحؽ عمى مستوى الممارسة
وليذا نطالب بتسريع صدور ىذا القانوف . 2011 مف دستور 27صدور القانوف المنصوص عميو في الفصؿ 

تمكينا لكؿ المواطنات والمواطنيف مف ممارسة الحؽ في الوصوؿ لممعمومات القانونية والقضائية وتيسيرا لمولوج 
 .المبسط لمعدالة

وضعت وزارة العدؿ والحريات مخططا متكامال  وارتباطا بالحؽ في الولوج لممعمومات القانونية والقضائية، فقد
ييـ تحديث اإلدارة القضائية باعتباره أحد المحاور األساسية إلصالح منظومة العدالة،وييـ ىذا التحديث الشروع 

في تفعيؿ مجموعة مف األنظمة المعموماتية واإللكترونية كآليات تسيير ولوج المواطف إلى المعمومة القانونية 
  .والقضائية التي تقتضي الشفافية والعصرنة والفعالية واالنفتاح عمى الغير واالحتراـ المطمؽ لدولة القانوف 

مف البرامج اإلعالمية الذي تـ إعداد saj ويعتبر النظاـ المعموماتي إلدارة القضايا باستعماؿ برنامج 
شطر كبير مف مكوناتو حيث  يخضع المساطر و اإلجراءات أماـ المحاكـ إلى تكنولوجيا عالية إلدارة القضايا 
و تتبعيا ابتداء مف وضع المقاؿ بصندوؽ المحكمة إلي غاية تنفيذ الحكـ ، والذي دخؿ حيز التنفيذ في بداية 

ويحيؿ اشتغاؿ ىذا البرنامج إلى العديد مف اإليجابيات كما يعاني كذلؾ مف سمبيات تحد مف  . 2008سنة 
. فعاليتو

فواقع اإلدارة القضائية يفسر أف ىناؾ تقدما ممموسا، فإذا ما تحدثنا عف المعيقات يجب أف نقر أف ىناؾ 
. إيجابيات 

  sajبرنامج - : 1
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 ىذا البرنامج آلية عممية لضبط حركية الممؼ القضائي منذ فتحو بالنيابة العامة إلى إحالتو عمى المحكمة 
 اإللكتروني المثبت و الرابط بيف جميع شعب وأقساـ المحكمة يوفر سرعة عالية sajالمختصة، بمعنى أف برنامج 

. عمى التعرؼ عمى مآؿ ممؼ معيف
ويمكف تفسير ذلؾ في أف بعض المحاكـ اليـو تتوفر عمى جياز إلكتروني مركزي مرتبط بمجموعة مف 

الحواسب، عبر نظاـ وقائي آمف تتحكـ فيو إدارة المحكمة، وىذا الجياز المركزي ىو بدوره مرتبط بالجياز 
. اإللكتروني العاـ لوزارة العدؿ والحريات، والذي يمكنيا مف المراقبة ومعرفة مآؿ القضايا بالمحاكـ

 (..المتقاضي - المحامي-القاضي- كتابة الضبط) ىذا البرنامج بفضؿ قواعد معموماتية يمكف المستخدـ 
 مف خالؿ استعماؿ الرابط sajمف التعرؼ عمى مآؿ الممفات مف خالؿ اتباع تعميمات إلكترونية يوفرىا برنامج 

:  عمى موقع المحكمة المتواجد فييا المستخدـ لمبرنامج ، حيث تفتح الصفحة لتظير المعمومات التالية مثال 
السنة؛  /الرمز/رقـ الممؼ : الرقـ الكامؿ لمممؼ عمى الشكؿ التالي - 
سنة الممؼ؛  - 
نوع القضية؛  - 
.  رقـ الممؼ- 

. بعد ذلؾ يجرى البحث، فيعمؿ الجياز لتظير بعد ذلؾ نتيجة البحث
فالتتبع اإللكتروني لمممفات القضائية ينطمؽ أوال مف فتح الممؼ بناءا عمى محضر الضابطة القضائية، 

الذي تتـ فيو المتابعة مف طرؼ النيابة العامة، أو بناءا عمى شكاية بعد المتابعة، أو بناءا عمى المقاؿ االفتتاحي 
لمدعوى، فينفتح ىذا الممؼ بالسجؿ العاـ اإللكتروني، بعد تضمينو بالسجؿ العاـ الورقي، ويحاؿ عمى شعبو 

.  وفؽ الرقـ الذي أعطي لمممؼ بالسجؿ العاـ الورقي  sajالمعموميات، قصد معالجتو ضمف برنامج 
ويقـو الموظؼ المكمؼ بذلؾ بتنفيذ التعميمات الرامية إلى استدعاء األطراؼ وتعييف أوؿ جمسة، وبعد ذلؾ 

إحالة الممؼ عمى الشعبة المختصة لدى كتابة الضبط الستكماؿ إجراءات الجمسة والتأخيرات و التأمالت و 
 .المداوالت وتضميف األحكاـ و تبميغيا لموصوؿ إلى تنفيذىا 

وتجدر اإلشارة بصفة عامة إلى أف كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ المذكورة يقـو التقني المتخصص بتحييف 
 كؿ مف موقعو بخصوص ما تـ التوصؿ إليو، وذلؾ مف أجؿ  application sajىذه اإلجراءات عمى شبكة 

. تسييؿ عممية الولوج إلى المعمومة القضائية
 

تعميم المعموميات واستخدام التكنولوجيا الحديثة - 2
مف أجؿ إعداد البنية التحتية الالزمة لعممية التحديث، وتوفير البرامج والتطبيقات المعموماتية لممحاكـ، فقد 

 عمى تعميـ المعموميات واستخداـ التكنولوجيا الحديثة في مجاؿ 2012عممت وزارة العدؿ والحريات خالؿ سنة 
: اإلدارة القضائية عمى عدة مستويات، وذلؾ كما يمي
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 :عمى صعيد البنية التحتية المعموماتية

، مع مواكبة  %100تأىيؿ وتعميـ الشبكة المعموماتية والكيربائية عمى صعيد جميع محاكـ المممكة بنسبة - 
 المشاريع الجديدة لبنايات المحاكـ في طور التشييد أو التوسعة؛

تثبيت وتطوير الميصاؿ المعموماتي الرقمي كأجيزة الياتؼ الذكية بمختمؼ مصالح اإلدارة المركزية، مع تثبيت - 
 موزعات لمعالجة المكالمات، لعقمنة كمفة المكالمات والتحكـ فييا؛

 لبعض محاكـ المممكة في أفؽ تعميميا عمى المحاكـ المتبقية في إطار IPتييئ وتثبيت الشبكة الياتفية الرقمية - 
 صفقة؛

 ؛(أنترانيت وزارة العدؿ)% 100الربط المعموماتي بيف مختمؼ المحاكـ واإلدارة المركزية بنسبة - 
%. 100تعميـ ربط المحاكـ باالنترنيت بنسبة - 
 

  :عمى مستوى المعدات المعموماتية
 ؛%100عمى محاكـ المممكة بنسبة « Bornes interactives»تعميـ األجيزة التفاعمية أو ذات الولوج الحر - 
 ؛%100تعميـ شاشات مف الحجـ الكبير في بيو المحاكـ لالطالع عمى مآؿ ممفات الجمسات بنسبة - 
 ؛%100بالمحاكـ بنسبة  (fil d’attente)تعميـ أجيزة تنظيـ االستقباؿ- 
مواصمة تغطية حاجيات القضاة مف الحواسيب المحمولة تسييال لتحرير األحكاـ ورقانتيا مف طرفيـ، حيث تـ - 

 ؛2012 حاسوبا محموال سنة 528توزيع 
تغطية حاجيات كتابة الضبط مف الحواسيب والطابعات المعموماتية لمواكبة اإلدارة القضائية اإللكترونية، حيث - 

 ؛2012 حاسوبا سنة 1264تـ توزيع 
 توزيع وتثبيت اليواتؼ الذكية مف الجيؿ الجديد؛- 
عالف صفقات صيانة العتاد المعموماتي-  . مواكبة المدراء الفرعييف في تييئة وا 
 

 :عمى مستوى تطوير البرامج المعموماتية 
 :مواصمة تطوير البرامج المعموماتية الخاصة بتدبير- 

 الممفات المدنيةS@J2؛ 
  الممفات الزجرية S@J؛ 
  ؛(برنامج تدبير األرشيؼ وبرنامج الطمبات عبر األنترنت) السجؿ العدلي 
  ؛(برنامج السجؿ التجاري الوطني وبرنامج إنشاء المقاوالت عبر األنترنت) السجؿ التجاري 
 المراسالت اإلدارية بيف مختمؼ محاكـ ومصالح اإلدارة المركزية؛  
   موقعwebالخاص بكؿ محكمة؛  
 تدبير الممفات اإلدارية الخاصة بكتابة المجمس األعمى لمقضاء؛ 
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 األنترانيت؛  
  ؛"ممفي عبر الياتؼ " مشروع 
 لوحات القيادة لتتبع سير تدبير الممفات بالمحاكـ؛  
 محاضر مخالفات وجنح السيرالمضبوطة بجيار المراقبة اآللية؛ 
 إحصاء وجرد العتاد المعموماتي؛  
 مشروع المكتب االفتراضي لممحامي . 

 %.80تغطية تنزيؿ البرامج المعموماتية بمحاكـ المممكة بنسبة - 
عداد قاعدة معطيات الوظائؼ والكفاءات -  في انتظار )التتبع المعمومياتي لمشروع مرجعية الوظائؼ والكفاءات وا 

 .(المصادقة عمى المرجعية
 .(مشروع في طور اإلنجاز)التتبع المعمومياتي لمشروع التدبير التوقعي ألعداد الموظفيف والوظائؼ والكفاءات - 
 .إعادة النظر في البرنامج الخاص بتسجيؿ االحتياجات التكوينية وذلؾ باستغاللو في استخراج برامج التكويف- 
 (.HRACCESS:عرض تفصيمي لمبرنامج)دراسة إمكانية اقتناء نظاـ تدبير مندمج لتدبير الموارد البشرية - 
. دراسة إمكانية اقتناء نظاـ تدبير مندمج لتدبير الموارد البشرية- 
 

 :عمى مستوى المواكبة والتكوين في المجال المعموماتي
تكويف مختمؼ األطر عمى حسف استعماؿ النظـ والبرامج المعموماتية لتدبير اإلدارة القضائية  -

 اإللكترونية؛
  تكويف الميندسيف والتقنيف لمواكبة أحدث التطورات التقنية والتكنولوجية؛ -
 مواصمة إحداث شبابيؾ االستقباؿ بمحاكـ المممكة مجيزة ببرامج معموماتية لتقديـ خدمة ذات جودة  -

 وبالسرعة والشفافية المطموبة؛
 عمى صعيد visio-conference استعماؿ تقنية التواصؿ عبر النظاـ السمعي البصري لممؤتمرات  -

 .2013محاكـ االستئناؼ، وىناؾ مشروع دراسة لتعميـ ىذه التقنية بمختمؼ المحاكـ في أفؽ 
 

 
 : الخدمات القضائية عن بعد عن طريق االنترنيت

في تقديـ الخدمات  % 100استغالؿ ربط جميع محاكـ المممكة بالشبكة المعموماتية االنترنيت بنسبة  -
القضائية، بحيث أصبح توفر المحاكـ عمى موقع إلكتروني مسألة ضرورية مف أجؿ تقديـ خدماتيا 

لمعموـ؛ 
مواصمة تطوير مشروع تمكيف المتقاضيف والمحاميف مف االطالع وتتبع مآؿ ممفاتيـ وقضاياىـ عبر  -

الموقع اإللكتروني لممحكمة أو عبر الموقع اإللكتروني لموزارة؛ 
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:  السمبيات- 3
بالرغـ مف كوف ىذا البرنامج طموح جدا ، فإف اليدؼ مف إحداثو الزاؿ غير مفعؿ أال وىو تقريب الخدمة 

  .و المعمومة مف المواطف بدءا مف معالجة الممؼ إلى نيايتو البت فيو 
:  ومف بيف المعيقات نذكر 

القادرة عمى معالجة كؿ ممؼ في البرنامج بالنسبة لكؿ شعبة  (أي التقنييف)نقص في عدد الموارد البشرية - 
مقارنة مع الكـ الكبير لعدد الممفات المسجمة بالمحاكـ؛ 

ضعؼ الشبكة الداخمية يؤثر سمبا عمى سرعة معالجة الممفات أو البحث عف إحداىا؛ - 
 عمى جزء مف الشعب وليس الكؿ؛ sajاقتصار استخداـ برنامج - 
عدـ وجود طريقة محكمة و آمنة لتصحيح بعض األخطاء الحاصمة أثناء عممية المعالجة إال بعد الرجوع إلى - 

السير الفردي؛ 
قوة استيعاب السير الفردي لعدد طمبات المعمومات مف الحواسب المتصمة بو ضعيؼ مما يجعؿ ىذا البرنامج - 

يعاني مف وقوؼ متكرر؛ 
. يتـ ببطء كبير يستغرؽ الكثير مف الوقت  (..اإلستدعاءات و األوامر ) لجميع الوثائؽ sajطريقة طبع برنامج - 

كما تجدر اإلشارة إلى كوف المشاريع التي أطمقتيا وزارة العدؿ بخصوص التتبع االلكتروني لمممفات 
القضائية وكذا التحديث المعموماتي الذي قامت بو في جممة مف المحاكـ، تبقى محدودة األمية والنطاؽ، وذلؾ  

لكوف برامج التحديث المعموماتي، ال تشمؿ جميع المحاكـ وكذا مراكز القضاة المقيميف، فضال عف كوف المحاكـ 
: المطبؽ بيا ال يعدو أف يكوف مجرد مؿء فراغ ، وذلؾ لألسباب التالية

  بالنسبة لمشاشات المنصوبة في بوابات المحاكـ، فإف القضايا المدرجة بيا كثيرة وال تمكف المرتفؽ
مف معرفة قضيتو، ألف جميع القضايا تعرض في شاشة واحدة، ولمعرفة قضية ما يتوجب عمى 

ىذا مف جية، ومف جية . صاحبيا انتظار وقت طويؿ، وقد يفوت عميو ذلؾ حضور الجمسة
أخرى فإف جميع القضايا ال تدرج، مثاؿ ذلؾ قضايا غرفة المشورة بالنسبة لمحاكـ االستئناؼ وكذا 

وكاف مف األجدر عوض عرض نفس المعمومات عمى شاشات متعددة استغالؿ . قضايا التحقيؽ
 .تمؾ الشاشات باستخداـ كؿ واحدة لنوع معيف مف القضايا

  أما بالنسبة لمتتبع االلكتروني لمممفات القضائية مف طرؼ الموظفيف فإف النظاـ المعموماتي
المعتمد مف طرؼ وزارة العدؿ والحريات، ال يمكف في الوقت الحاضر أف يعوض السجالت 
الورقية، ذلؾ أف بعض الممفات الجنحية يتـ تسجيميا عند ورودىا مف المحاكـ االبتدائية في 

النظاـ المعموماتي، وقد يتـ بعد ذلؾ استئناؼ نفس الممؼ مف طرؼ أحد أطراؼ الدعوى وخاصة 
المطالب بالحؽ المدني أماـ الموظؼ المكمؼ باالسئنافات أماـ محكمة االستئناؼ، ويرسؿ ذلؾ 

والحاؿ أف الممؼ األصمي يكوف رائجا أماـ محكمة االستئناؼ . االستئناؼ إلى المحكمة االبتدائية
أو يكوف قد تـ البث فيو، وحيف ورود صؾ االستئناؼ مف المحكمة االبتدائية، يتـ تسجيؿ بيانات 

جديدة لنفس الشخص، وبعد النطؽ بالحكـ في الممؼ الثاني يرسؿ إلى المؤسسة السجنية التي 
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يتواجد بيا المعني باألمر وقد يطبؽ عميو الحكـ الثاني بالرغـ مف أنو يقضي نفس العقوبة 
 .بمناسبة تطبيؽ الحكـ األوؿ، وىنا تضيع حقوؽ المتيـ

  كما أف الواقع العممي أباف عف كوف مجموعة مف الممفات ال يتـ معالجتيا الكترونيا، ومنيا ممفات
العفو ورد االعتبار وعدـ ربطيا بالنظاـ المعموماتي المتواجد بالوزارة نظرا لحساسيتيا وارتباطيا 

 .الوثيؽ بحقوؽ المتقاضيف
  إضافة إلى الممفات التي ترجع مف محكمة النقض وكذلؾ بعض أنواع الشكايات كشكايات

 .السجناء 
  وأىـ المشاكؿ التي تؤدي إلى تعطيؿ العدالة والمرتبطة بالتتبع االلكتروني لمممفات القضائية، ىي

فممفات التنفيذ الزجري غير مرتبطة بالنظاـ المعموماتي الموجود بالمحاكـ، وىو ما . مرحمة التنفيذ
يضيع عمى خزينة الدولة مجموعة مف المداخيؿ المالية الميمة، أضؼ إلى ذلؾ تتبع ممفات تنفيذ 

األحكاـ، فالعبرة ليست بتسجيؿ بيانات الممؼ وتتبع االستدعاءات ولكف األىـ ىو تتبع تنفيذ 
 .القرارات القضائية

  وفي إطار تنفيذ األحكاـ، فإف الحواسيب الممنوحة لمقضاة، لـ تؼ بالغرض المطموب منيا، وىو
طبع األحكاـ ورقانتيا أوال بأوؿ، لتكوف في متناوؿ المتقاضي، بؿ أف رقانتيا تعود لموظفات 
المحاكـ، وتكوف غالبا مميئة باألخطاء، إضافة إلى كونيا تستغرؽ وقتا طويال قصد الحصوؿ 

 .عمييا
  بقيت اإلشارة إلى أف الموحات االلكترونية الموجودة بمداخؿ مختمؼ المحاكـ عمى اختالؼ

درجاتيا، ىي لحد اآلف مجرد أجيزة منصوبة لمؿء الفراغ، ويتـ اطالع بعض الوفود عمييا حينما 
تزور المحاكـ وخاصة تمؾ التي ترد مف االتحاد األوروبي، عمى اعتباره مموؿ أساسي في النظاـ 

والصعوبات التي تكتنؼ ىذه األجيزة تتمثؿ في كونيا ليست في متناوؿ . المعموماتي بالمحاكـ
الجميع فيي تيـ الفئات المثقفة في المجتمع، إضافة إلى كوف مثؿ تمؾ الفئات قد تجد صعوبات 
في التعامؿ معيا، إذ أف مف شروط الولوج إلييا معرفة رقـ الممؼ والسنة والرمز، ىذا الرمز الذي 
يشكؿ فعال عبئا ثقيال عمى متصفح ذلؾ الجياز، فحتى موظفو المحاكـ ال يعرفوف الرموز كميا، 

ويبقى الحؿ ىو إطالؽ حممة لمتحسيس بدور ىذه األجيزة وكتابة . فما بالؾ بالمواطف العادي 
 .الرموز عمى لوحات قريبة منيا تيسيرا لممرتفقيف وطالبي خدمة مرفؽ العدؿ

 
:  الحمول المقترحة- 4
مع كؿ ىذا يبقى توفير بوابة اإللكترونية قادرة عمى تقديـ المعمومة الضرورية لممواطف غير ممكف، ليس   

. بسبب عدـ وجود البوابة، بؿ لعدـ توفر قاعدة بيانات كاممة وآنية 
ولتجاوز ىذه المعيقات تشتغؿ وزارة العدؿ و الحريات، عمى برنامج ىيكمي مندمج، في إطار تطوير 

التطبيقات المعموماتية وحوسبة اإلجراءات، مف خالؿ توحيد النظاـ المعموماتي إلدارة القضايا باستعماؿ برنامج 
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saj  وتعميمو عمى جميع المحاكـ، مع تطويره، ليشمؿ كؿ اإلجراءات، بيدؼ تقديـ الخدمات القضائية، وكذا ، 
ضماف االتصاؿ اإللكتروني بيف المحاكـ، مف أجؿ استغالؿ معطيات المحاكـ اإلبتدائية، أماـ محاكـ اإلستئناؼ 

. ومستقبال مع محكمة النقض
وإلعطاء كؿ ذي حؽ حقو، فإنو ينبغي عدـ إنكار المجيوذات التي يبذليا ميندسو كتابة الضبط في 

. المجاؿ المعموماتي، ألجؿ تجاوز ىذه المعيقات و خصوصا أماـ التوقفات المتكررة لمجياز المركزي اإللكتروني
 

  برامج تبسيط المساطر القضائية: سادسا
إف الرىاف الحقيقي لتحقيؽ األمف القضائي ىو فتح المجاؿ لمولوج إلى العدالة الذي نص عميو الدستور 
. الجديد، ولف يتأتى ذلؾ إال بسف نظاـ مسطري فعاؿ يخص البرامج المتعمقة بتبسيط وشفافية المساطر القضائية
فال شؾ أف المتقاضي حينما يريد أف يمارس حقو في التقاضي لحماية حقوقو وحرياتو، سيتبع إجراءات 

يفرضيا عميو القانوف، وىذه اإلجراءات مف المفروض أف تكوف واضحة وسيمة وغير معقدة وفعالة، تساعد 
. المتقاضي عمى بسط نزاعو أماـ القضاء أو التماس حقوقو أمامو 

لكف الممارسة اليومية لتداوؿ القضايا، أبانت عف قصور كبير في ىذا الميداف، مف خالؿ اإلكراىات التى 
. يعاني منيا المواطف في فيـ ىذه المساطر بالرغـ مف المجيودات المبذولة مف طرؼ وزارة العدؿ والحريات 

فبالرجوع إلى ولوج المواطف لممحاكـ يتضح أف ىذا األخير، يجد صعوبات في اقتضاء حقوقو، بسبب 
تعقيد ىذه المساطر، التي تفرض عميو، فيـ حقوقو وكيفية اتباع اإلجراءات القضائية ومستمزماتيا،، مف مذكرات 
وجوابات وأداء لمرسـو واإلدالء بالبيانات والحجج ،  وكذلؾ في كيفية إيصاؿ ادعاءاتو سواء بشخصو أو بواسطة 

. دفاعو
ىذه المساطر يصعب عمى المواطف المثقؼ، وباألحرى المواطف العادي فيميا وااللتزاـ بيا، بحيث كؿ 

.  ىفوة أو فوات ميعاد أو أجؿ، سيفوت عميو فرصة التقاضي
ىناؾ مساطر ليا عالقة بالتقاضي وما تتطمبو اإلجراءات : وىنا يجب التحدث عف مساطر مف نوعيف

إنيا .القضائية الواجب إتباعيا؛ وىناؾ بعض المساطر يمكف القوؿ بأنيا شبو قضائية أو إدارية إف صح التعبير 
. مساطر كميا تعرؼ نوعا مف التعقيد والبطء في تصريفيا عند مباشرتيا مف طرؼ المتقاضي 

فاإلشكاؿ الذي يطرح اليوـ ىو غياب دليؿ حقيقي ليذه المساطر يمكف بواسطتيا تأطير حقوؽ 
وميما يكف االختيار بخصوص فصؿ المياـ . المتقاضيف، و ىذا مف النقائص التي تعاني منيا العدالة ببالدنا

. القضائية عف المياـ اإلدارية، فإف كيفية التسيير، تستدعي التحسيس والعصرنة واعتماد أنماط حديثة لمتدبير 
فتأطير مياـ وأنشطة اإلدارة القضائية بمساطر شفافة ومبسطة وواضحة و موحدة لممتقاضي ينبغي توثيقيا 

. في دالئؿ تيـ المياـ والوظائؼ 
: مف بيف ىذه الدالئؿ نقترح 

دليؿ مسطرة التسجيؿ؛  - 
دليؿ المساعدة القضائية؛  - 
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دليؿ التبميغ؛ - 
دليؿ التنفيذ؛  - 
دليؿ المساعدة القانونية؛  - 
دليؿ خمية العنؼ ضد المرأة والطفؿ؛ - 
: ولتسييؿ مياـ المتعامميف مع اإلدارة القضائية، يجب خمؽ- 

  دليؿ المحامي؛
 دليؿ الخبير؛ 
 دليؿ المتقاضي .

 وفي إطار ىذه المقترحات يمكف القوؿ بضرورة وضع منظومة محكمة ومندمجة لمتواصؿ مع المتقاضيف 
والمتدخميف مف الميف القضائية، إلنشاء مكاتب استقباؿ عصرية وتزويدىا بالعنصر البشري المتخصص في 

كذلؾ تعييف مخاطب رسمي . االستقباؿ و اإلرشاد والتوجيو، ووضع دالئؿ مبسطة لإلجراءات والوثائؽ الضرورية
لمتواصؿ مع وسائؿ اإلعالـ، ثـ تكريس تقميد ما يسمى باألبواب المفتوحة لممحاكـ سنويا واستقباؿ العمـو وتنظيـ 

.  ندوات مبسطة لمعمؿ القضائي 
 
 

سابعا استطالع رأي المتقاضين  
ينطمؽ الولوج إلى العدالة مف إعطاء األولوية لممتقاضي، باعتباره الحمقة األضعؼ في مف منظومة 
العدالة، وىو تصور يفرض بالدرجة األولى، إشراؾ المتقاضي في تدبير اقتراح، كؿ ما يتعمؽ بحقوقو في 

. إطار المقاربة التشاركية
فالمتقاضي ممثؿ اليـو ضمف الحوار الوطني مف خالؿ تمثيميات المجتمع المدني، وبالتالي البد مف 

. اإلصغاء لو، وأخذ بعيف االعتبار كؿ التدخالت واالقتراحات التي يبدييا
فالمتقاضي يتطمع إلى غد أفضؿ وىو يضع ثقتو في مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة القضائية، 
فأصبح معنيا كذلؾ مف خالؿ بسط آراءه التي الشؾ أنيا تنبع مف واقع االختالالت والنقائص التي تشوب 

. قطاع العدالة
فالمتقاضي اليـو لو وجية نظره الخاصة عندما يطرؽ باب القضاء و يريد أف يحصؿ عمى حقو في 

و الشؾ أف تعاطيو مع المؤسسة القضائية، بالرغـ مف اإليجابيات المسجمة ، ولد لو سموكا ىروبيا . العدالة
. بسبب بطء اإلجراءات وعدـ إحقاؽ الحؽ

فالقضاء بالنسبة لممتقاضي متيـ بالقصور، وعدـ االكتراث لحقوقو وصيانتيا، وىذا يمكف رصده 
حينما يتوجو المتقاضي إلى المحكمة، بناءا عمى االستدعاء الموجو إليو، حيث يفاجئ بتأخير قضيتو إلى 
تاريخ آخر، وعدـ تجييزىا لمبت فييا، لسبب عدـ تنفيذ اإلجراءات، أو عدـ حضور دفاعو، أو بسبب تراكـ 

. الممفات بيف يدي القضاة 



 33 

فرأي المتقاضي يمكف تصنيفو ضمف ثالث مستويات، بحسب طبيعة المتقاضي مف حيث تكوينو و 
: ثقافتو

  ،فيناؾ فئة مف المتقاضيف ترى أف ىناؾ قصورا مف طرؼ جياز كتابة الضبط وكذا ىيئة الحكـ
بحيث في نظرىـ أف عدـ الحرص عمى تنفيذ إجراءات التقاضي وعدـ احتراـ اآلجاؿ والبث في 

وىناؾ فئة أخرى مف المتقاضيف . القضايا في أحسف الظروؼ، ىو مف يسبب في ضياع حقوقيـ
ليـ مستوى ثقافي يجعميـ يتفيموف طبيعة األشغاؿ و الوظائؼ و اإلكراىات التي تؤدي إلى بطأ 

. العدالة وعدـ البت في القضايا 
  وىناؾ كذلؾ فئة أخرى مف تؤمف بأف الوصوؿ إلى حقوقيـ يمر عبر البحث عف تدخالت أو

. إلى الموظؼ الذي يسير عمى مصالحيـ  (رشاوى)نفوذ أو تسميـ إكراميات 
  كذلؾ ىناؾ فئة مف المتقاضيف مف ىـ ضحايا السماسرة الذيف يتوافدوف عمى المحكمة

. ويتواجدوف بجنباتيا قصد اصطيادىـ والنصب عمييـ 
وبالتالي البد مف التفكير بجدية في تجاوز ىذه الشوائب التي تنسب إلى جياز العدالة ، ورصد كؿ 

. ما مف شأنو أف يمس بمصداقية ونزاىة واستقاللية جياز القضاء 
فالدستور اليوـ يحمي حؽ التقاضي ويضمف حقوؽ المتقاضي ويعطيو الحؽ في االستفادة مف ىذا 

. الحؽ ومباشرتو
و يبقى عمى وزارة العدؿ والحريات أف  تساير ىذا المبدأ وتسعى إلى تخميؽ جياز العدالة مف خالؿ 
ضماف األمف القضائي الذي يتحقؽ بإتاحة اإلمكانيات لولوج المواطف لمعدالة  بمفيـو جديد لمحكامة الجيدة، 
لما ليا مف أىمية إستراتيجية في منظومة العدالة، وتقديـ خدمة عمومية لممتقاضيف، وفؽ المعايير المعموؿ 

 .بيا وطنيا ودوليا 
وباعتبار استطالع رأي المتقاضيف، آلية أساسية لتجميع المعطيات والمعمومات التي تعـ منظومة 
العدالة، فإنو وزارة العدؿ والحريات العامة مدعوة إلى تنظيـ بشكؿ دوري منتظـ عمميات استطالعات رأي 
المتقاضيف، ورصد اقتراحات وتمثالت وانطباعات المتقاضيف خصوصا والمواطنيف عموما حوؿ اإلدارة 

. القضائية
في ىذا الصدد فالمرافؽ القضائية ممزمة بوضع رىف إشارة مرتادييا مختمؼ الوسائؿ الممكنة مف 
لكترونية، لمتعبير عف رأييـ واقتراحاتيـ حوؿ الخدمات القضائية المقدمة ليـ،  مطبوعات وسجالت ورقية وا 

دارتو، والوقوؼ عمى مكامف الخمؿ  وذلؾ لمساعدة المسؤوليف عف قطاع العدؿ عمى تشخيص واقع القضاء وا 
واقتراح الحموؿ المناسبة لتجاوز الصعوبات واإلكراىات في أفؽ تحديثو عمى المستوى المؤسساتي كما عمى 

.  مستوى الممارسة
 

: الصعوبات المغوية: ثامنا
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 مف الصعوبات المطروحة عمى مستوى المحاكـ، مشكؿ التواصؿ بعض الفئات مف المتقاضيف مع 
عناصر الجسـ القضائي ككؿ، بالنظر لمصعوبات المغوية، وخصوصا عندما يكوف الوافد عمى المحكمة ال 
يتقف العربية أو ال يعرفيا بالمرة، فيصعب عمى كاتب الضبط و كذا عمى القاضي التواصؿ مع المتقاضي، 
الذي ال يفيـ لغة القضاء عمى مستوى المفاىيـ والمساطر والنظاـ العاـ لممحكمة، مع اإلشارة إال أنو ليس 

. ىناؾ إطارا منظما ليذا اإلشكاؿ يسيؿ ولوج ىذه الفئات إلى العدالة 
ويبقى المجوء إلى مقتضيات المسطرة المدنية في تعييف ترجماف مف طرؼ المحكمة ىو الحؿ، ومع 

. ذلؾ ال يخمو األمر مف العديد مف المشاكؿ
وما يمكف تسجيمو في ىذا الجانب، ىو أف ىذه الفئة مف المتقاضيف التي تمج إلى المحكمة، 

استطاعت أف توصؿ مشاكميا إلى كؿ المسؤوليف القضائييف، وخصوصا الفئات التي تتوافد مف القرى، 
ووضعت ىؤالء المسؤوليف أماـ إشكاؿ لغوي يحد مف تواصؿ ىذه الفئة مع مكونات المحكمة، مما يطرح معو 

. ضرورة البحث في إيجاد حموؿ ممكنة لتجاوز ىذه الصعوبات 
ومف جانب الممارسة تطرح ىذه الصعوبات المغوية يوميا داخؿ المحكمة، ويمكف أف تضيع حقوؽ 
ىؤالء المرتفقيف، إذا لـ يجدوا مف يفيميـ ويسعفيـ عمى بسط شكاواىـ ومطالبيـ، حتى أف البعض منيـ 

. يستعيف بأقربائو أو أصدقاءه لينقؿ صوتو إلى المحكمة 
ويطرح ىذا اإلشكاؿ بالخصوص في نوعية المتقاضيف الوافديف مف القرى و ىوامش المدف الذيف 

ىؤالء يصعب التواصؿ معيـ، نظرا لكونيـ ال يعرفوف سوى ليجتيـ . يشكموف نسبة ميمة مف المتقاضيف
المحمية، وعدـ معرفتيـ لمغة العربية بصفة مطمقة، وجيميـ لممساطر، ولكوف غالبيتيـ أمييف ال يعرفوف 

. أبجديات الكتابة والقراءة
ففي العديد مف الممفات يضطر القاضي أثناء الجمسة، حينما يصعب عميو التواصؿ مع أحد أطراؼ 

لكف في . النزاع والشيود، إلى تعييف ترجماف، و بالتالي يتـ تأخير الممؼ، و ىذا يؤثر عمى حقوؽ األفراد
بعض األحياف ونظرا لكثرة األحكاـ، يضطر القاضي إلى تعيف ترجماف مف العمـو مف داخؿ قاعة الجمسة، 

وىذا اإلجراء في حد ذاتو . ويقوـ ىذا األخير، بعد التأكد مف ىويتو وأداء اليمف القانونية، بمياـ الترجمة
. يطرح مشكؿ المصداقية و األمانة في ترجمة التصريح الصحيح الذي يدلي بو المعني باألمر 

وبالنظر ليذا الواقع، فإف اإلشكاؿ المرتبط بالمغة، يعد مف األمور التي يتوجب إيجاد حؿ عاجؿ ليا، ألف 
مصالح المواطنيف تضيع، وخاصة أولئؾ الذيف ال يحسنوف التحدث بالعربية، أو ال يتحدثوف بيا وال يفيمونيا 

وتبدأ معاناة المغة . بالمطمؽ، سواء سكاف المناطؽ األمازيغية أو األجانب الذيف يعيشوف بالمغرب أو الزائريف لو
ففي مخافر الشرطة أو الدرؾ الممكي ال يوجد تراجمة محمفوف، : ىذه، منذ بدأ المسطرة عند الضابطة القضائية

ويتـ االعتماد عمى أحد األشخاص، الذي يترجـ مف لغة أمازيغية مثال إلى المغة العربية، عمما أف األمازيغية لغة 
تتميز بخصوبتيا، وأف الكممات التي ليا معنى معيف في األطمس مثال تختمؼ في الريؼ أو في نفس المناطؽ 

ىذا باإلضافة إلى اعتماد أشخاص قد يكوف ليـ إلماـ ضعيؼ بمغة أجنبية لترجمتيا إلى المغة العربية، . األطمسية
وقد حدث في إحدى مخافر الضابطة القضائية، أف تـ القبض عمى متيـ باغتصاب أجنبية تتحدث المغة 
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االنجميزية، وتـ إحضار أحد األشخاص كاف قد  ىاجر سرا إلى إحدى البمداف األوروبية وتـ إرجاعو إلى المغرب 
.  وىو مف قاـ بالترجمة عمى اعتبار انو يجيدىا في حيف انو أتـ الحوار بمغة اإلشارة فقط

. ىذا فيض مف غيض، ناىيؾ عف الترجمة بصيغة معاكسة، مما تضيع معو حقوؽ الطرؼ األجنبي 
وعند وصوؿ المسطرة إلى أروقة المحكمة، فإف النيابة العامة، ونظرا لكثرة المساطر المحالة عمييا، ال يمكف أف 
تنتدب مترجما لمحاالت المعروضة عمييا، وتكتفي بإحالة المسطرة عمى قاضي التحقيؽ، ىذا األخير ينتدب أحد 

الموظفيف الذيف يعرفوف لغة معينة أو أحد المواطنيف الموجوديف بأروقة المحكمة،  ويطمب منو أداء اليميف 
القانونية عمى أنو سيترجـ بأمانة مف المغة التي يتكمميا أطراؼ المسطرة إلى المغة العربية وىكذا إلى أف تتـ 

كؿ ما قيؿ بكؿ أمانة،، أـ انو أدى واجبا معينا وأراد " المترجـ"لكف السؤاؿ المطروح ىؿ نقؿ ذلؾ .  المسطرة
ىذا الشيء يمكف سحبو كذلؾ عمى أطوار المحاكمة في الجمسات . التخمص مف المسؤولية التي ألقيت عميو

العمنية، وفي بعض الحاالت قد يقـو بالترجمة المحامي ؟؟ أليس مف األجدر إيجاد مترجميف محمفيف ومتخصصيف 
. في مخافر الضابطة القضائية وكذلؾ بالمحاكـ وخاصة بالمناطؽ التي تتكمـ ساكنتيا لغات غير العربية؟
ولتجاوز كؿ المعيقات المرتبطة بالصعوبات المغوية البد مف تدخؿ وزارة العدؿ و الحريات، قصد 
وضع خطة لمساعدة ىذه الفئة، كفتح شبابيؾ لإلرشاد و التوجيو داخؿ المحاكـ ومحاولة تبسيط المفاىيـ 

ويرتبط ىذا اإلجراء . والمصطمحات القضائية وكذا ترجمة لغة القضاء بالميجات السائدة في المنطقة 
: بإجراءات موازية منيا 

ضرورة تبسيط المساط؛   - 
مجانية الدفاع؛ - 
تعييف مترجميف مختصيف في المغات و الميجات؛ - 
إدماج المغة القانونية و القضائية في البرامج المدرسية؛ - 
توعية الناس بحقوؽ وواجبات  التقاضي؛ - 
خمؽ مكاتب متخصصة في إرشاد المرتفقيف لتيسير الولوج إلى العدالة؛ - 
إصالح البنية التحتية لممحاكـ وتخصيص جناح الستقباؿ ىذه الفئة التي تعاني مف الصعوبات المغوية؛ - 
ضرورة مواكبة الوزارة لحؿ اإلشكاالت المغوية وتفعيؿ دور الوحدات الالممركزة في تنفيذ برامج وزارة العدؿ - 

. عمى المستوى المحمي  في ىذا اإلطار
  

المشاكل المطروحة عمى الفئات اإلجتماعية في وضعية صعبة  : تاسعا 
إحداث خاليا داخل المحاكم لمتكفل بقضايا النساء واألطفال ضحايا العنف - 1

في إطار توجو الحكومة لمقضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة، و السيما محاربة ما يمكف أف 
يستيدفيا مف عنؼ أو اعتداء، تـ وضع إستراتيجية وطنية لمناىضة العنؼ ضد النساء، كاف مف بيف أىدافيا 

. مالءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية لضماف حقوؽ المرأة 
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وعمى الصعيد الوطني عمؿ المغرب عمى القياـ بخطوة جريئة وحديثة، مف خالؿ إحداث خاليا محمية 
داخؿ المحاكـ، لمتكفؿ بقضايا النساء واألطفاؿ ضحايا العنؼ، لغرض أنسنة العمؿ القضائي والسمو بو، لجعؿ 

اإلنساف محور جميع التدخالت، حماية وصيانة لحقوؽ اإلنساف وضمانا لكرامتو، وضماف نجاعة وفعالية 
. التدخالت القضائية ،وتوفير الحماية االجتماعية و القانونية لممتقاضيف الوافديف عمى المؤسسة القضائية 

ومف بيف نقط االتصاؿ بيف القضاء والضحايا، نجد المساعدات القانونية التي تقدميا وحدات خاصة، 
واليادفة إلى تسريع البت في ممفات قضايا النساء واألطفاؿ ضحايا العنؼ، وضماف الخدمات الصحية واإلدارية 

ليـ وذلؾ بشكؿ مجاني، وعدـ المجوء إلى المسطرة القضائية إال كحؿ أخير ُيػمجأ لو بعد فشؿ كؿ محاوالت الصمح 
و تنسيؽ . بيف أطراؼ النزاع، ودعـ خاليا التكفؿ بالنساء و األطفاؿ بالموارد البشرية الكفيمة بنجاح ميمتيا

مجيودات قضاة التحقيؽ وقضاة الحكـ وقضاة األحداث و النيابة العامة لتحقيؽ تكامؿ الخدمات مف أجؿ تكفؿ 
. شامؿ بالنساء واألطفاؿ 

وفي مجاؿ تقديـ المساعدة االجتماعية في مواجية قضايا العنؼ ضد النساء، ُأعطيت لمتدخؿ القضائي 
أبعاد اجتماعية لتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، انطالقا مف استقباؿ النساء و األطفاؿ في مختمؼ 

الوضعيات، و تقديـ الدعـ النفسي ليـ، و االستماع لممرأة والطفؿ، وتعريفيما بالحقوؽ التي يخوليا ليـ القانوف، 
. إضافة إلى التوجيو واإلرشاد والمصاحبة و تتبع وضعية المرأة و الطفؿ 

وفي ىذا الصدد، تـ إنشاء خاليا بكؿ المحاكـ اإلبتدائية و اإلستئناؼ، لتسييؿ الولوج إلى مرفؽ القضاء، 
ميمتيا تمقي الشكايات مف طرؼ المعنفات، حيث تـ تكميؼ ُمساِعدات اجتماعيات إلعطاء الدعـ النفسي ليذه 

. الفئة، حتى تتمكف ىؤالء المعنفات مف بسط مشاكميف بكؿ حرية 
: ومف مياـ المساِعدة االجتماعية ما يمي 

استقباؿ النساء و األطفاؿ ضحايا العنؼ و األطفاؿ في وضعية صعبة و األطفاؿ في وضعية مخالفة القانوف - 
و األطفاؿ في وضعية إىماؿ وتقديـ الدعـ النفسي ليـ؛ 

االستماع لمنساء واألطفاؿ وتعريفيـ بالحقوؽ التي يخوليا ليـ القانوف، و القياـ بمياـ التوجيو و اإلرشاد و - 
تزويدىـ بالمطويات التي توضح مسار التكفؿ بالنسبة لكؿ فئة منيـ؛ 

توجيو األطفاؿ والنساء الضحايا إلى وحدات التكفؿ بالنساء واألطفاؿ ضحايا العنؼ بالمصالح الطبية لتقديـ - 
العالج و الحصوؿ عمى الشيادة الطبية ومصاحبتيـ عند االقتضاء؛  

تتبع وضعية النساء و األطفاؿ ومواكبة مسار التكفؿ القضائي واطالعيـ عمى كؿ المراحؿ التي تيـ قضاياىـ - 
ومآليا؛ 

: القياـ بناء عمى أمر قضائي أو إذف مف وكيؿ الممؾ باإلجراءات التالية - 
 إنجاز أبحاث اجتماعية ورفع تقارير بشأنيا إلى الجية التي أمرت بيا؛ 
 نجاز تقرير بذلؾ؛   زيارة أماكف إقامة الضحايا مف النساء واألطفاؿ وا 
 نجاز تقارير بشأف ذلؾ؛   تفقد أماكف اإليواء بالنسبة لألطفاؿ و النساء وا 
 تفقد أماكف إيداع األطفاؿ بكافة المؤسسات و إنجاز تقارير بشأف ذلؾ؛ 
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  تعزيز التنسيؽ بيف مكونات الخمية القضائية لمتكفؿ بالنساء واألطفاؿ وبيف ىذه المكونات وباقي الشركاء 
 المعنييف بمسار التكفؿ؛

  نجاز تقارير بخصوص القياـ بميمة المقرر في أشغاؿ المجاف والمجاف الجيوية لمتكفؿ بالنساء واألطفاؿ، وا 
 اجتماعات ىذه المجاف؛

  المساعدة في تسييؿ الولوج إلى المعمومة المتعمقة بيذا النوع مف القضايا ومعرفة مآليا وضبط 
 اإلحصائيات و تدبيرىا معموماتيا داخؿ المؤسسة القضائية؛

  تدبير الشؤوف اإلدارية لمخمية القضائية لمتكفؿ بالنساء و األطفاؿ ومسؾ السجالت الخاصة بقضايا المرأة 
. و الطفؿ، و ذلؾ تحت إشراؼ رئيس كتابة الضبط أو رئيس كتابة النيابة العامة

فبعد مرحمة االستقباؿ، ىناؾ مرحمة لالستماع التي مف خالليا يتـ التعرؼ : وتتـ المساعدة االجتماعية عبر مراحؿ
عمى تفاصيؿ االعتداء الذي تعرضت لو المرأة المعنفة، و بعده تأتي مرحمة المحاكمة، حيث يتـ الحرص عمى 

منح الضحية مجموعة مف الضمانات منيا تمكينيا مف مساعدة محاـ في إطار المساعدة القضائية؛ إمكانية إجراء 
جمسة سرية حسب طبيعة النزاع أو بناء عمى طمبيا متى سمح القانوف بذلؾ؛ النطؽ بالحكـ محررا بالجمسة 

 مف قانوف المسطرة الجنائية؛ 392وشمولو بالنفاد المعجؿ في الشؽ المتعمؽ بالطمبات المدنية حسب المادة  
الحرص عمى اإلسراع بالبت في القضية وذلؾ باتخاذ اإلجراءات الكفيمة بذلؾ، كاستدعاء األطراؼ والشيود 

. بواسطة النيابة العامة 
وىناؾ أيضا مرحمة التنفيذ حيث يشرؼ عمى ىذه العممية قاضي التنفيذ، الذي يعطي عناية خاصة لممفات 
التنفيذ المتعمقة باألحكاـ الصادرة في قضايا العنؼ ضد النساء واألطفاؿ، وتفعيؿ كافة المساطر المتعمقة بالتنفيذ، 

.  مف قانوف المسطرة المدنية 445 و440تفعيال لمقتضيات الفصميف 
 
المشاكل والصعوبات - 2

: مف بيف المشاكؿ و الصعوبات التي تعترض المرأة المعنفة بالخصوص  يمكف أف نذكر
التعاطي الروتيني لإلدارة ومختمؼ أجيزة الدولة مع المرأة المعنفة ورفض تدخؿ الشرطة اإلدارية  -

والقضائية تحت غطاء غياب تعميمات النيابة العامة، وتوجيو المرأة المعنفة إلى ضرورة تقديـ شكاية  
لوكيؿ الممؾ أوال؛ 

الضغط عمى النساء المعنفات بمختمؼ الوسائؿ لحثيف عمى التراجع عف المطالبة بحقوقيف، واستبعاد  -
فراغيا مف أىميتيا بوصفيا قرينة عمى حدوث العنؼ؛  الشيادة الطبية وا 

 بطء المساطر و اإلجراءات وتعقدىا؛ -
غياب حماية المرأة واألطفاؿ داخؿ البيت وعدـ التدخؿ مف قبؿ الشرطة في حالة التمبس بالجريمة  -

 .وذلؾ بحجة حرمة المسكف
 
اقتراحات لتجاوز الصعوبات - 3
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إذا كاف المغرب قد دشف بعض اإلصالحات اليادفة لمرفع مف جودة الخدمات التي تقدميا المؤسسة 
القضائية تمبية لحاجيات المتقاضيف خاصة الذيف يعانوف مف اليشاشة و المحتاجيف لمحماية كالنساء ضحايا 

العنؼ و األطفاؿ بمختمؼ وضعياتيـ، فإنو عمى الرغـ مف ذلؾ، ما زاؿ مجاؿ التكفؿ القضائي بالنساء 
المعنفات، بحاجة إلى مزيد مف الدعـ والتعزيز في كافة مراحؿ العممية القضائية، بالشكؿ الذي يضمف تطويؽ 
الظاىرة والتقميص منيا، بما يحقؽ كرامة المرأة و الطفؿ وكافة الشرائح و الفئات االجتماعية، مف أجؿ ضماف 

 : ولتحقيؽ ىذا المسعى ُيقترح اتخاذ عدة إجراءات منيا. األمف القضائي لكافة المواطنيف و المواطنات
مراجعة القوانيف التمييزية ضد المرأة في المجاالت المختمفة، بما يجعميا متالئمة مع الدستور  -

الجديد، ومع المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف؛ 
حداث المؤسسات ذات الصمة بالموضوع؛  - إعماؿ مقاربة النوع االجتماعي في مراجعة القوانيف وا 
 وتناسبيا مع الفعؿ الجرمي؛ (األـ والطفؿ) اتخاذ عقوبات رادعة ضمانا لحماية أمف وسالمة األسرة  -
  تشديد العقوبة حالة العود؛ -
  مالءمة العقوبة لضرورات استمرار قدرة الزوج عمى اإلنفاؽ؛ -
 فتح إمكانية البت في الشكاية ضد العنؼ مف طرؼ النيابة العامة، واألمر بتقديـ المشتكى بو أماـ  -

ىيئة النيابة العامة اليدؼ منيا السرعة والردع وقبؿ المتابعة يتـ التركيز عمى محاولة الصمح 
 بحضور المعنفة وغالبا ما تنتيي المسطرة بالحفظ لمصمح؛

حداث منصب المساعدة االجتماعية برياض الحضانة و مؤسسات التعميـ  -  حماية سرية التبميغ، وا 
 االبتدائي،اإلعدادي،الثانوي والتأىيمي؛

 التنسيؽ بيف عمؿ كتابة الضبط وعمؿ المساعدة االجتماعية مما يؤثر عمى العمؿ الذي أحدثت  -
 مف أجمو المساعدة االجتماعية؛

  اإلسراع بتفعيؿ صندوؽ التكافؿ االجتماعي لضماف حقوؽ المرأة والطفؿ؛ -
  توفير أماكف إليواء النساء المعنفات طيمة مرحمة التقاضي؛ -
  مراجعة اإلطار التشريعي المرتبط بإثبات العنؼ النفسي الممارس عمى المرأة؛ -
 تكويف قضاة متخصصيف في الميداف األسري؛ -
خمؽ خاليا داخؿ المؤسسات التعميمية بتنسيؽ مع النيابة العامة لحماية الطفؿ ومحاربة العنؼ  -

 الممارس بداخؿ المؤسسات وخارجيا؛
  يجب الفصؿ بيف الطفؿ القاصر الجانح و الطفؿ في وضعية صعبة؛ -
 خمؽ مراكز اإليواء؛ -
 إحداث صندوؽ خاص بكؿ خمية ييتـ بياتو الفئة ويتـ تمويمو مف طرؼ الجماعات المحمية ونسبة  -

 ؛مف الرسـو القضائية
 .تفعيؿ الياتؼ األخضر -
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ي العدالة والمجتمع ل فاع،الولوج إلى العدالة من منظور المتقاضين :الجزء الثاني
 (خالصات بحث ميداني) المدني

 
 الخطوات المنيجية لمدراسة

لدراسة إشكالية الولوج إلى العدالة و الحؽ في محاكمة عادلة في سياؽ ورش اإلصالح الذي تعرفو منظومة 
العدالة اليـو في المغرب، و فضال عف مراجعة العديد مف النصوص القانونية و مراسيـ القوانيف داخؿ المنظومة ، 
كاف مف الضروري القياـ بدراسة ميدانية تشخص الصعوبات و اإلكراىات التي يواجييا المتقاضوف أثناء ولوجيـ 
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إلى العدالة، و تعرؼ ببعض العوائؽ التي تفرزىا الممارسة العممية بالنسبة لمفاعميف و فعاليات المجتمع المدني أو 
 .الييآت الوطنية

و لتحقيؽ ىذه األىداؼ، تستوجب الدراسة الميدانية مجموعة مف الشروط العممية التي تجعؿ مسألة أجرأتيا مقبولة 
و تؤدي إلى نتائج عممية يعتد بيا، كما يمكف استغالليا و االعتماد عمى المقترحات التي تقدميا لتجاوز العديد مف 

و ترتبط ىذه الشروط بالعينة التي يمكف . الصعوبات التي تكوف في منأى عف اإلجراءات القانونية و المؤسساتية
 .االشتغاؿ معيا، و بالتقنيات التي تسمح بجمع المعطيات الضرورية التي تستجيب ألىداؼ الدراسة

 التقنيات المستعممة .1

في أي دراسة ميدانية تتدخؿ العديد مف المعطيات التي تتحكـ في اختيار التقنية أو التقنيات التي بموجبيا يمكف 
التوجو إلى العينة المعنية بالدراسة مف أجؿ تجميع المعطيات التي تسمح باالستجابة لألىداؼ المرسومة مف قبؿ 

و مف بيف ىذه المعطيات نجد طبيعة العينة الموجية إلييا ىذه . الدراسة، و بالتالي اإلشكاالت التي تحمميا
.  التقنيات، و أيضا عمؽ اإلشكالية موضوع الدراسة

و قبؿ عرض ىذه التقنيات، تجدر اإلشارة إلى أف الدراسة التي أنجزناىا شممت المجاؿ الجغرافي لجية الرباط سال 
زمور زعير و القنيطرة، تبعا لمتقسيـ الجيوي الجديد، مع العمـ أف المتقاضيف المستجوبيف منيـ مف ينتمي إلى 

جيات أخرى، و بعض فاعمي العدالة الذيف ينتموف إلى الجية المذكورة أعاله نجدىـ بدورىـ يتنقموف إلى محاكـ 
 .  خارج الجية التي أجريت فييا الدراسة لمدفاع عف موكمييـ

و قد عمدنا في ىذه الدراسة استعماؿ تقنيتيف أساسيتيف في البحث السوسيولوجي، األولى ذات بعد كمي إحصائي 
تعطي الصورة العامة عف اإلشكالية و تمظيراتيا في الواقع و ىي تقنية االستمارة، و الثانية ترتكز عمى ما ىو 

كيفي و ترـو التعمؽ وكشؼ التفاصيؿ التي قد ال تبدو واضحة في الممارسة اليومية و يتعمؽ األمر بتقنية 
 .المقابمة
:  آلية كمية لقراءة الواقع في تجمياتو الظاىرية: االستمارة- 1 -1

: تـ وضع استمارة موجية إلى المتقاضيف، و التي تضمنت محاور أساسية أىميا
 (ة)معمومات عامة عف المبحوث: المحور األوؿ
. تمثالت المتقاضي لبعض فاعمي العدالة: المحور الثاني
المتقاضي و إكراىات الولوج إلى العدالة : المحور الثالث
. المساعدة القضائية: المحور الرابع

المتقاضي و مطمب المحاكمة العادلة : المحور الخامس
. شروط المحاكمة العادلة كما يراىا المتقاضي: المحور السادس

:  استمارة مع المتقاضيف، و لـ نتمكف مف إنجاز أكثر مف ذلؾ العتبارات نذكر أىميا100و قد عمدنا إلى مؿء 
 ،المدة الزمنية المخصصة لمدراسة و التي بدورىا تتحكـ في حجـ العينة 
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 فأغمب المتقاضيف تـ استجوابيـ أثناء مواعيد المقاء مع محامييـ، : طبيعة العينة الموجية إلييا االستمارة
األمر الذي كاف محكوما بقمؽ ما سيتـ إخبارىـ بو حوؿ قضاياىـ، لذلؾ كاف البعض منيـ و رغـ اقتناعو 
بإجراء البحث معنا، يمتنع عف إتماـ االستمارة التي تصبح آنذاؾ الغية، و ىو ما كاف يفوت عمينا عددا 

 . مف االستمارات و أيضا عددا مف المتقاضيف
 ىذا األخير الذي يتجمى أوال في خوؼ المتقاضيف و . عامؿ آخر ال يقؿ أىمية و يرتبط بالعامؿ النفسي

و يتجمى ثانيا . تخوفيـ، خصوصا و أف األمر مرتبط باإلدالء بآرائيـ و تصوراتيـ حوؿ موضوع حساس
في عدـ استئناس المتقاضيف بأدوات البحث العممي التي يمكننا مف خالليا التمييز بيف ما ترسخ لدييـ 
حوؿ كوف األسئمة مرتبطة باالستنطاؽ في صيغتو األمنية، و بيف بحث يرـو تقديـ إضافة إلى ورش 

 . إصالح العدالة انطالقا مف نتائجو

:  تقنية كيفية لإلنصات إلى صمت الواقع الخفي: المقابمة -1-2
: اعتمدنا عمى ثالث دالئؿ لممقابمة و ىي عمى الشكؿ التالي

 :دليل مقابمة موجية لمفاعمين في حقل العدالة و قد شمل عمى المحاور التالية- أ

 .معمومات عامة عف المبحوث: المحور األوؿ 
 .الفاعموف و المتقاضوف: المحور الثاني
 .منظومة العدالة بيف الواقع الميني و طموحات اإلصالح: المحور الثالث
. الحؽ في الولوج إلى العدالة: المحور الرابع

. شروط المحاكمة العادلة: المحور الخامس
 :دليل موجو إلى فعاليات المجتمع المدني، و قد جاءت محاوره عمى الشكل التالي- ب

. معمومات عامة عف المبحوث: المحور األوؿ
. المجتمع المدني و واقع حاؿ العدالة في المغرب: المحور الثاني
. المجتمع المدني و الدور الفعاؿ في المساعدة: المحور الثالث
. المجتمع المدني و الحؽ في الولوج إلى العدالة: المحور الرابع

. المجتمع المدني و الدور اإلقتراحي لتحقيؽ المحاكمة العادلة: المحور الخامس
نفس الدليل اعتمدناه مع الييئة المركزية لموقاية من الرشوة باعتبارىا مؤسسة وطنية و ليس مجتمعا : مالحظة

 . مدنيا، مع تغيير بعض األسئمة تبعا لوظائف المؤسسة
 

 :دليل لممقابمة موجو لممتقاضين من أجل تعميق البحث حول بعض اإلشكاالت، و ضم المحاور التالية- ت

الصعوبات و اإلكراىات : الولوج إلى العدالة: المحور األوؿ
: مقترحات المتقاضيف مف أجؿ ضماف ولوج ميسر إلى العدالة في عالقاتيـ مع: المحور الثاني



 42 

 المتقاضيف أنفسيـ -
 فاعمو العدالة -
 القوانيف و اإلجراءات المفروض إتباعيا و معرفتيا -

 األسس و المقترحات: الحؽ في محاكمة عادلة: المحور الثالث
 عينة البحث و خصائصيا  .2

شممت عينة البحث الميداني ثالثة أطراؼ تتقاطع اىتماميا بإشكالية الولوج إلى العدالة و الحؽ في محاكمة 
عادلة، سواء مف منطمؽ الفاعؿ في حقؿ العدالة كممارس، أو مف حيث طالب خدمة حؽ الولوج إلى العدالة 

كمتقاضي، أو مف بوابة العمؿ المدني كفعاليات المجتمع المدني أو المؤسسات الرسمية ذات التوجو المنصب عمى 
 . إلخ...الوقاية، الرقابة، المتابعة

 الخصائص و المميزات: المتقاضون - أ

 توزيع المتقاضين المستجوبين حسب الجنس: 1جدول رقم 

 النسب التكرارات الجنس

 %45 45 ذكر 

 %55 55 أنثى

 %100 100 المجموع

 

 

 

 توزيع المتقاضين حسب السن: 2جدول رقم 

 %النسب التكراراتالسف 

15-19 1 1% 

20-24 5 5% 

25-29 11 11% 

30-34 12 12% 

35-39 13 13% 
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40-44 11 11% 

45-49 13 13% 

50-54 17 17% 

55-59 5 5% 

 %12 12 فما فوؽ60

 توزيع المتقاضين المستجوبين حسب الحالة العائمية: 3جدول رقم 

 % التكرارات الحالة العائمية

 %11 11 (ة)عازب

 %1 1 (ة)خاطب

 %56 56 (ة)متزوج

 %22 22 (ة)مطمؽ

 %10 10 (ة)أرمؿ

 %100 100 المجموع

 

 

 

 توزيع المتقاضين المستجوبين حسب المستوى الدراسي: 4جدول رقم 

 %النسب التكرارات المستوى الدراسي

 %17 17 بدوف

 %6 6 المسيد

 %20 20 االبتدائي

 %20 20 االعدادي

 %19 19 الثانوي

 %17 17 الجامعي
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 %1 1 التكويف الميني

 %100 100 المجموع

 توزيع المتقاضين المستجوبين حسب وسط اإلقامة: 5جدول رقم 

 %النسب التكرارا وسط اإلقامة

 %11 11 قروي

 %89 89 حضري

 
  فاعمو العدالة - ب

 خصائص عينة البحث من فاعمي العدالة: 6جدول رقم 

 

المينة مقر العمؿ وسط اإلقامة الحالة العائمية المستوى الدراسي السف الجنس 
قاضية قروي حضري عازبة جامعي  29-25أنثى 
قاضية حضري حضري متزوجة جامعي  49-45أنثى 
قاضية حضري حضري متزوجة جامعي  49-45أنثى 
محامية حضري حضري متزوجة جامعي  49-45أنثى 
محامية حضري حضري مطمقة جامعي  49-45أنثى 
محامية حضري حضري عازبة جامعي  39-35أنثى 
محاـ حضري حضري متزوج جامعي  54-50ذكر 
محاـ حضري حضري متزوج جامعي  59-55ذكر 
محاـ حضري حضري مطمؽ جامعي  44-40ذكر 
محاـ حضري حضري متزوج جامعي  39-35ذكر 

 
  فعاليات المجتمع المدني - ت

خصائص عينة البحث من فعاليات المجتمع المدني  : 7جدول رقم 

 

اسم المنظمة إلقامة  وسط االعائمية  الحالة  الدراسي  المستوىالسن الجنس 

منظمة العفو الدولي حضري متزوج جامعي  فما فوؽ 60ذكر 

منتدى الكرامة لحقوؽ اإلنساف حضري متزوج جامعي  44-40ذكر 

مرصد عدالة حضري متزوج جامعي  فما فوؽ 60ذكر 

المنظمة المغربية لحقوؽ اإلنساف حضري متزوج جامعي  فما فوؽ 60ذكر 
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الجمعية المغربية لحقوؽ اإلنساف حضري متزوج جامعي  54-50ذكر 

 

 
 

 المؤسسات الوطنية - ث

  خصائص المبحوث عن المؤسسة الوطنية 8جدول رقم 

 اسم المؤسسة وسط اإلقامة الحالة العائمية المستوى الدراسي السن الجنس

 الييئة المركزية لموقاية مف الرشوة حضري متزوج جامعي  فما فوؽ60 ذكر

 
 .ىذا وتجدر اإلشارة أننا لـ نتوصؿ بأجوبة عف أسئمة المقابمة مف طرؼ  مؤسسة الوسيط 

 
إف الجانب المنيجي لمدراسة الميدانية ال يتوقؼ فقط عند تحديد خصائص العينة و التقنيات التي سيتـ عبرىا 

 :تجميع المعطيات مف الميداف و إنما يشمؿ محطات رئيسية نجمميا  فيما يمي
 تفريغ المعطيات الكمية؛ 
  تشريح المعطيات الكيفية في االستمارة بالنسبة لألسئمة المفتوحة أو بالنسبة الختيار آخر، و أيضا

 مضاميف المقابالت المنجزة؛
 التحميؿ اإلحصائي لممعطيات الكمية؛ 
 التحميؿ الموضوعاتي لممعطيات الكيفية؛ 

 
بعد العممية المنيجية في صيغتيا التقنية و العممية، مف الضروري االنتقاؿ إلى تحميؿ المعطيات المجمعة و 

األمر الذي يسمح بتقديـ نتائج الدراسة في صيغتيا المفصمة بالشكؿ الذي . إخضاعيا لمنطؽ القراءة و التأويؿ
. ستتضمنو المحاور الالحقة لمدراسة الميدانية

 بين منطق الحق و واقع الصعوبات: الولوج إلى العدالة- أوال
 :الولوج إلى العدالة -1

حؽ التقاضي مضموف  " 118 في الفصؿ 2011يعتبر الحؽ في الولوج إلى العدالة مسألة دستورية يقرىا دستور 
، و ىو الحؽ الذي يضـ في طياتو حمولة 19"لكؿ شخص لمدفاع عف حقوقو و عف مصالحو التي يحمييا القانوف

حقوقية تنظر إلى المواطنيف عمى قدـ المساواة مف أجؿ ضماف ممتمكاتيـ و حقوقيـ باعتبارىـ ينتموف إلى دولة 
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 .46: ، ص"انٕشائك انمإََٛح انًغشتٛح"، عهغهح 2011، انذعرٕس، طثؼح (يذٚشٚح انًطثؼح انشعًٛح) انًًهكح انًغشتٛح، األياَح انؼايح نهؽكٕيح 
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يحكميا القانوف بمنطؽ ثنائية الحؽ و الواجب، و ىو ما يجعؿ الولوج إلى العدالة أمرا مضمونا كمما توفرت 
 .الشروط الضرورية لمتمتع بيذا الحؽ

إف النظر إلى التحوالت التي عرفيا المجتمع المغربي في العقود الثالثة األخيرة تجعمنا بالضرورة نستحضر منطؽ 
التاريخ و الثقافة باعتبارىما ركيزتيف أساسيتيف لفيـ مضموف ىذه التحوالت، عمى اعتبار المفارقة بيف ما كاف 

 .يعيشو المغاربة مف قبؿ و ما يمارس اليـو عمى أرض الواقع
تسمح لنا المقاربة السوسيولوجية و األنتربولوجية بفيـ جوانب مف التحوالت الثقافية التي عرفيا المجتمع المغربي 

، و لـ تكف في منأى عف المحيط ...خصوصا و أنيا تحوالت لـ تكف معزولة عف السياؽ السياسي و االقتصادي
 أف السياسة في منظورىا  و قد شكمت اإلصالحات السياسية جوىر المرحمة الراىنة، غير. الجيوي و الدولي

اإلصالحي تظير في المجتمعات الثالثية بمنطؽ سابؽ الستيعاب الواقع ليا ألف الممارسة مرتبطة بالثقافة و 
بالعقمية التي ستعمؿ عمى نقميا و تطبيقيا، مما يجعميا أبطء مف الخطاب الذي يمكف أف يساير كؿ القواميس 

المعتمدة و المفاىيـ التي تبدعيا مجتمعات تنتمي إلى تربتيا األصمية،  و ىو ما يجعمنا نؤكد مع عبد اهلل حمودي 
زمف المعرفة يحتاج إلى وقت أكبر و إلى إتباع قواعد و ضوابط معينة في حيف أف زمف السياسة مسكوف "أف 

 ، عمى اعتبار أف اإلصالح السياسي غالبا تقترحو و تستوعبو الطبقة السياسية أكثر مف 20" بالظرفية التي يعيشيا
القاعدة الجماىيرية التي تظؿ متشبثة بمعارفيا و معتقداتيا التي تتميز ببطء في تغيير أسسيا، مما يتطمب وقتا 

 . أطوؿ لمتمكف مف تغيير البنية العقمية الحاممة ليا و القواعد المتحكمة فييا
في ىذا السياؽ بالذات، يتـ الحديث عف الحؽ في الولوج إلى العدالة كحؽ يضمنو الدستور و يستقي أسسو مف 

وىي الحقوؽ التي يصبح ضمانيا رىينا . منظومة حقوؽ اإلنساف كما ىي متعارؼ عمييا عمى المستوى الدولي
ىذا اإلصالح الذي . بمدى وعي المواطنيف و أيضا بالتصور الذي يعطى لمفيـو اإلصالح داخؿ منظومة العدالة

يدؿ في عمقو عمى أنو قراءة لمواقع بإكراىاتو و تطوراتو، إيجابياتو و سمبياتو مف جية ، و أنو أيضا استشراؼ 
لمصورة المستقبمية التي يطمح إلييا المواطف ،حتى الفقير منو، في صورة اإلصالح الذي ال يعني تعويض قانوف 
بقانوف و إنما تغيير وضع إلى وضع أحسف منو ال يظؿ معو فيـ القانوف و الحؽ حكرا عمى المتعمـ، و إنما  

جديدة لخفض نسبة الفقر عبر توسيع الحماية  إلدماج القانوني لمفقراء مف أجؿ العمؿ عمى اقتراح آلياتايضمف 
، لعدالةاالقانونية لمفقراء، و تقوية حقوقيـ في الممكية و حقيـ في الشغؿ، و ذلؾ في جو يوفر شروط الولوج إلى 

خصوصا و أف أخطر أنواع الفقر ليس الفقر الذي يضعؼ األجساـ و إنما الفقر الذي يضعؼ قدراتنا عمى تصور 
، ألنو عبر ىذا األخير نضع المبنات األساسية لإلصالح الذي ال يكوف شكميا و ال مستوردا و إنما 21المستقبؿ

إنو إصالح مف صميـ البيئة التي يعيشيا المتقاضي و المواطف بشكؿ عاـ، و . نابعا مف عمؽ واقعنا و ممارساتنا
 . بالتالي ال يمكف أف يكوف البتة إصالحا معاقا

   :  صعوبات الولوج إلى العدالة -2
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 . 10: ، ص2004، (5)سؤٚح أَرشتٕنٕظٛح نمضاٚا انصمافح ٔ انغٛاعح ٔ انذٍٚ ٔ انؼُف، دفاذش ٔظٓح َظش: يصٛش انًعرًغ انًغشتٙ (ؼٕاساخ) ػثذ هللا ؼًٕد٘، 
21

: ، ص2004، (5)سؤٚح أَرشتٕنٕظٛح نمضاٚا انصمافح ٔ انغٛاعح ٔ انذٍٚ ٔ انؼُف، دفاذش ٔظٓح َظش: يصٛش انًعرًغ انًغشتٙ (ؼٕاساخ) ػثذ هللا ؼًٕد٘ ، 
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غير أف الحؽ في الولوج إلى العدالة كما ىو منصوص عميو قانونا، ال يصبح كذلؾ في الواقع، مما يجعمو ال 
يكوف في متناوؿ الجميع و بنفس السيولة، بؿ نجد العديد مف األشخاص الذي يواجيوف صعوبات جمة في 

ممارستيـ ليذا ىذا الحؽ الذي يكفمو القانوف، و ىذا ما تبرزه نتائج الدراسة الميدانية كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ 
 . مف المستجوبيف تواجييـ صعوبات أثناء محاولتيـ الولوج إلى العدالة %66 أسفمو حيث نسبة 1

  نسب المتقاضين الذين يواجيون صعوبات أثناء ولوج مؤسسات العدالة9جدول رقم جدول رقم 

الصعوبات التي يواجييا المتقاضي 
 أثناء ولوج العدالة

 النسب المأوية التكرارات

 %66 66 نعـ
 %34 34 ال

 %100 100 المجموع
 2012البحث الميداني : عائشة حميـ

 ممف تـ استجوابيـ قد واجيوا بعض الصعوبات أثناء ولوجيـ العدالة، %66و إذا كانت النسبة الكبيرة التي تمثؿ 
 ممف أعمنوا أنيـ لـ يواجيوا أية صعوبات، فيذا ال يعني أنو قد واجيتيـ نفس الصعوبات بؿ %34في مقابؿ 

شممت ىذه األخيرة العديد مف الجوانب المرتبطة بالحؽ في الولوج إلى العدالة، و مف بيف أىميا ما ىو مرتبط 
بالحصوؿ عمى المعمومات ، مصاريؼ الممؼ، سير أطوار القضية، بطء المسطرة، صعوبات تتبع الممؼ 

 إلخ...إلكترونيا، مصاريؼ الدفاع
إذا كانت الصعوبات تواجو المتقاضيف أثناء ولوجيـ العدالة، فإف ىذه الحقيقة تتأكد أكثر عندما تسفر النتائج 

المجمعة مف الدراسة الميدانية انطالقا مف البحث عف العالقة المحتممة بيف المستوى الدراسي و صعوبة الولوج إلى 
العدالة، حيث يوضح لنا الرسـ المبياني أسفمو أف المستجوبيف في جميع الوضعيات الدراسية و غير الدراسية 
يواجيوف صعوبات أثناء ولوجيـ العدالة، األمر الذي تنتفي معو قاعدة أنو كمما كاف المستوى الدراسي مرتفعا  
اختفت الصعوبات، بؿ و أف حضور ىذه األخير يمثؿ نسبا مرتفعا حتى  في صفوؼ المتمدرسيف في السمؾ 

 ممف خضعوا لتكويف في المسيد في الوقت الذي ترتفع %6 ممف تـ استجوابيـ مقابؿ فقط %11الجامعي بنسبة 
 .%12 و في الثانوي بنسبة %15فيو ىذه النسبة أكثر مع المتمدرسيف في االبتدائي بنسبة 

  بين المستوى الدراسي لممبحوثين و صعوبة الولوج إلى العدالةالعالقة : 1الرسم المبياني رقم 
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 و ىو ما يفسر ،عمى العموـ، فإف صعوبة الولوج إلى العدالة تواجو المتمدرسيف و غير المتمدرسيف عمى حد سواء

. أف الحؽ المضموف بواسطة القانوف يوجد في مفترؽ الطرؽ، بيف ما ىو مسطر و بيف الواقع و الممارسة الفعمية
، حيث نجد أف كال الجنسيف بيف كؿ مف الجنس و مواجية الصعوباتىذه النتيجة نفسيا تنطبؽ عمى العالقة 

يواجو صعوبات أثناء ولوجيما العدالة، و ىذا ما تعكسو أيضا نتائج البحث الميداني مف خالؿ الرسـ المبياني 
 . أسفمو

 
 
 

 الصعوبات حسب الجنس: 2الرسم المبياني رقم 

 
 مف اإلناث يعترفف %36يتضح جميا، أف صعوبات ولوج العدالة ال تعترؼ بالفروؽ الجنسية إذ أف نسبة 

غير أنو و بالرغـ مف الفرؽ الموجود بيف . مف الذكور فقط% 30بمواجيتيف لصعوبات أثناء ولوج العدالة مقابؿ 
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فاألساسي ىنا أف المتقاضيف يواجيوف صعوبات أثناء ولوجيـ إلى . الجنسيف إال أنو ليست لو أية داللة إحصائية
 .العدالة بغض النظر عف جنسيـ

ذا كانت صعوبات ولوج العدالة ال تعترؼ كثيرا بالفرؽ بيف الجنسيف، و ال بمستوى التمدرس الذي يكوف قد   وا 
حصؿ عميو المتقاضي، فإف ىذه الصعوبات تتعدد الجوانب التي تمسيا تبعا لما عبر عنو المبحوثوف كما ىو 

 : و ذلؾ عمى الشكؿ التالي2مبيف في الجدوؿ رقـ 
  أنواع الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى العدالة10جدول رقم 

 النسب المأوية التكرارات أنواع الصعوبات
 %33.3 22 الحصوؿ عمى المعمومات

 %15.2 10 مصاريؼ الممؼ
 %18.2 12 سير أطوار القضية

 %19.7 13 بطء المسطرة
 %01.5 01 صعوبة التتبع اإللكتروني لمقضية

 %01.5 01 مصاريؼ خدمات الدفاع
 %10.6 7 آخر

 %100 66 المجموع

 
مف خالؿ معطيات الجدوؿ أعاله يتبيف لنا أف أىـ الصعوبات التي تعترض المواطف الذي يريد الولوج إلى العدالة 

تتمثؿ بالدرجة األولى فيما يتعمؽ بالحصوؿ عمى المعمومات الضرورية المرتبطة بما يجب القياـ بو، و ىذا ما 
  مف المستجوبيف الذيف يروف في قصور معرفتيـ ببعض المعمومات التي تمثؿ مفتاحا لولوج %33.3تمثمو نسبة 

 بدورىـ يدعوف 22العدالة إحدى اإلكراىات التي يجب التصدي ليا، و ىو األمر الذي يجعؿ  الفاعميف في العدالة
إلى ضرورة تفعيؿ المساعدة االجتماعية التي تسير عمى توجيو المتقاضيف بما يسمح بتجاوز تمؾ العالقة المرتبكة 

 .و المتقاضيف (ة)و المحامي (ة)التي قد تحدث بيف القاضي
إف الحصوؿ عمى المعمومات الضرورية المتعمقة في شؽ منيا بمكونات ممؼ التقاضي، أو الشؽ المرتبط بطبيعة 

القضية و ما يمـز المتقاضي فعمو بعيدا عف المقارنة مع متقاضيف آخريف، يظؿ عائقا كبيرا يحوؿ دوف التمتع 
بالحؽ في الولوج إلى العدالة كما ينص عمى ذلؾ القانوف، بؿ و يشكؿ الجيؿ باإلجراءات المتبعة، واحدة مف 

الذرائع التي تسمح لممتقاضي بإطالؽ سيؿ مف األحكاـ تجاه منظومة العدالة و تجعمو يتخبط في أحكاـ بعيدة عف 
 .الواقع الحقيقي لو توفرت لديو المعمومات الكافية و اإليضاحات الضرورية حوؿ مطمبو الواقعي

تنضاؼ إلى اإلكراىات المتعمقة بالمعمومات إكراىات مف نوع آخر ترتبط في مجمميا بسير أطوار القضية و البطء 
ففيما يتعمؽ .  مف المبحوثيف تعترضيـ ىاتيف المشكمتيف بنسب متقاربة%37.9في المسطرة المتبعة، إذ نجد أف 

 ممف أقروا بوجود صعوبات يجيبوف أنيا %18.2بسير أطوار القضايا المعروضة عمى أنظار المحاكـ نجد أف 
مرتبطة بأطوار سير تمؾ القضايا و المتمثمة أساسا باالنتقاؿ مف محكمة إلى أخرى حسب ما تستدعيو المسطرة 
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 . ذصشٚػ انًغرعٕتٍٛ يٍ انًؽايٍٛ ٔ انمضاج أشُاء انًماتالخ انرٙ ذى ئظشاؤْا يؼٓى 
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 مف الصعوبات مرتبطة ببطء المسطرة الذي يفسره المتقاضوف بالتأخير المتكرر %19.7القانونية، بينما نجد أف 
 ...ألتفو المبررات، و أحيانا بسبب تدخؿ بعض الفاعميف في منظومة العدالة كالمفوضيف القضائييف و الخبراء

إذا كانت الصعوبات المشار إلييا أعاله متداولة بيف الفاعميف و المتقاضيف، فإف الحديث عف الصعوبات المرتبطة 
  لكؿ واحدة منيما، عمما أف الصعوبة %1بواجبات التقاضي أو التتبع اإللكتروني لمممؼ ال تشكؿ سوى نسبة 

األخيرة تدخؿ ضمف التعديالت المستحدثة داخؿ مشروع إصالح منظومة العدالة و ىو األمر الذي يطرح تساؤالت 
 .كثيرة حوؿ أىميتيا بالنسبة لممتقاضيف

إلى جانب ما سبؽ، عبر المستجوبوف عمى صعوبات أخرى بشكؿ متفاوت مف خالؿ صعوبات لـ تتـ اإلشارة 
إلييا في األجوبة المقترحة داخؿ االستمارة، منيا ما ىو مرتبط بمحاضر الشرطة القضائية التي يمكف أف تكوف 
متنافية مع الحقيقة، حسب تعبير بعض المستجوبيف، و ىو ما ينجـ عنو حكـ غير عادؿ، إضافة إلى غياب 

النزاىة و الكذب، وأيضا ىناؾ  العامؿ النفسي و الخوؼ، خصوصا عندما يكوف المدعى عميو ينتمي إلى جسـ 
العدالة، و ما لذلؾ مف انعكاس في بعض األحياف عمى تحريؼ الحقائؽ، اعتمادا عمى عالقات الزمالة في العمؿ، 

 .أو العالقات  الزبونية كما صرح بذلؾ بعض المبحوثيف
فضال عما تـ ذكره، أقر بعض المستجوبيف أف بعض الصعوبات ترتبط بشكؿ أساسي بعدـ اإلنصات إلى 

المشتكي، و يقر آخر بالتحيز لصالح الزوجة المدعى عمييا، دوف أف نستثني بعض الصعوبات المرتبطة بإثبات 
حوادث الشغؿ و التي تتمثؿ أساسا في تنصؿ بعض الشركات مف مسؤولياتيا عف طريؽ االستحواذ عمى الشواىد 
الطبية المقدمة ممف تعرضوا لحوادث الشغؿ، أو عف طريؽ التدخؿ إلرشاء الطبيب، و في النياية تحريؼ مسار 

 .الحقيقة
كؿ الصعوبات المقدمة أعاله، ليست في النياية إال ما عبر عنو المستجوبوف انطالقا مف تجاربيـ الشخصية، و 

ىي تجارب ال يمكف تعميميا عمى كؿ المدعى عمييـ في وضعيات متشابية، كما ال يمكف في نفس الوقت 
تجاىميا باعتبارىا ممارسات تحدث عمى أرض الواقع، و تبقى معالجتيا و التصدي ليا مف بيف األىداؼ الحقيقية 

التي بموجبيا سيتـ الوصوؿ إلى اإلصالح الحقيقي لمنظومة العدالة مف جية، و تغيير الصورة المتداولة حوؿ 
 . بعض الممارسات المشينة التي تخترؽ جسـ العدالة

يبدو واضحا إذف، أف الصعوبات التي يواجييا المتقاضي متعددة و التعرؼ عمييا و تشخيصيا مف أجؿ التقميؿ 
منيا أو تفادييا، ىو الكفيؿ في جانب معيف مف تحقيؽ الغرض مف إصالح منظومة العدالة في أوجييا المتعددة 

 .مف جية، و السبيؿ األنجع لتحقيؽ حؽ الولوج إلى العدالة لكؿ المواطنيف  في الواقع مف جية أخرى
 تجاوز الصعوبات أو االسئناس باإلجراءات القانونية -3

إف الصعوبات المعبر عنيا في كؿ ما قد قيؿ سابقا، و التي تتزامف مع ولوج المتقاضي إلى العدالة ألوؿ مرة منيا 
ما قد يتـ تجاوزه فيما بعد، سواء عف طريؽ المحامي الموكؿ لمدفاع عف المتقاضي أو االستفسارات التي يقدميا 

 ممف واجيتيـ صعوبات في البداية قد استطاعوا تجاوزىا فيما بعد بشكؿ %57.6القضاة، حيث نجد أف نسبة 
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 ممف استمر معيـ حضور تمؾ المشاكؿ و مواجيتيا أو ظيور صعوبات مف طبيعة أخرى، %42.4نيائي مقابؿ 
 . يبيف بجالء ىذه النتيجة الممموسة3و الرسـ المبياني رقـ 

ا الصعوبات ونسبة المستجوبيف الذيف تجاوز :3الرسـ المبياني رقـ 

 
 و يظؿ التفاوت قائما بيف المستجوبيف مف اإلناث و الذكور كما يتضح ذلؾ مف خالؿ الرسـ أسفمو حيث 

  %25.8 مف اإلناث قد استطعف تجاوز العقبات التي واجيتيف في بداية ولوجيف إلى العدالة مقابؿ فقط 31.8%
 . مف الذكور الذيف أعمنوا بدورىـ تجاوزىـ لبعض الصعوبات التي اعترضتيـ في بداية ولوجيـ إلى العدالة

 تجاوز الصعوبات حسب الجنس:  4الرسم المبياني رقم 

 
 

غير أف مداخؿ الولوج إلى العدالة ال تتوقؼ فقط عند معرفة الصعوبات، بؿ تتعداىا إلى اإلنصات لمختمؼ 
التصورات و التمثالت التي يحمميا المواطنوف المتقاضوف لبعض الفاعميف في حقؿ العدالة، و ىي التمثالت التي 
تنبع في شؽ منيا مف االحتكاؾ الفعمي بيؤالء الفاعميف أو مف خالؿ الصور النمطية أو الواقعية التي يتـ تسويقيا 
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و سنسوؽ في ىذا الصدد تمثالت المتقاضيف المستجوبيف لكؿ مف المحاميف و القضاة . حوليـ في الواقع المعيش
 .عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 :تمثالت المتقاضين و فعل العدالة- ثانيا
يشكؿ استعراض التمثالت منطمقا لمعرفة الحقيقة االجتماعية كما تعاش في اليومي لممواطنيف، خصوصا و أف 

و مف أجؿ الوقوؼ عند ىذه الحقيقة . التمثالت تحمؿ حقيقة غير مقننة لكف ليا تأثير كبير عمى تحوير الواقع
ىذا االختيار الذي لـ يكف ال . المتوارية خمؼ الحوارات الشفيية عمدنا إلى اختيار فاعميف فقط مف جسـ العدالة

اعتباطيا و ال يحمؿ بيف طياتو تأويال مغموطا، و لكف فقط لكوف ىذيف الفاعميف مف أبرز الفاعميف في حقؿ العدالة 
 .الذيف تكوف لممتقاضيف معيـ عالقة جدلية

فالبنسة لممحامي ىو الطرؼ الذي يدافع عف الحؽ، و يتحدث باسـ المتقاضي و ينصب طرفا يواجو اآلخريف، أما 
ليذه . فيو الفاعؿ الذي يصدر الحكـ كاف لصالح المتقاضي المدعي أو المدعى عميو (ة)بالنسبة لمقاضي

االعتبارات فقط تـ التركيز عمى ىذيف الفاعميف، في محاولة التعرؼ عف كيؼ تحضر العدالة داخؿ التمثالت 
 .االجتماعية مف خالؿ بعض الفاعميف

 بين ميزان التمثالت المتداولة و التجربة الشخصية لممتقاضي: (ة)المحامي -1

قبؿ  (ة)تضمنت االستمارة الموجية لممتقاضيف سؤاال مباشرا حوؿ ما إذا كانت لدييـ صورة حوؿ شخص المحامي
 .  أسفمو5ولوجيـ العدالة، فكانت األجوبة واضحة كما ىو مبيف في الرسـ المبياني رقـ 

 في تمثالت المتقاضيف قبؿ ولوجيـ العدالة (ة)حضور صورة المحامي: 5الرسـ المبياني رقـ 

 
إف تكويف صورة حوؿ واحد مف فاعمي العدالة ليس بالضرورة مرتبطا بالعالقة المباشرة أو الولوج الفعمي إلى 

العدالة، و إنما نسج التمثالت تتدخؿ فيو الكثير مف المعطيات حوؿ الصور المتداولة و األحاديث الواقعية أو 
 ممف شمميـ البحث %86ىكذا جاءت أجوبة المبحوثيف واضحة إذ أف . المفبركة حوؿ شخص أو فاعؿ ما

 فقط ممف لـ تكف  %14في مقابؿ  ((ة)المحامي)الميداني أجابوا بأنو كانت لدييـ صورة ما حوؿ فاعؿ العدالة 
 .ليـ أية صورة حوؿ ىذا الفاعؿ قبؿ ولوجيـ العدالة

ال تعبر إحصائيا عف أية فروؽ بيف الجنسيف كما تعبر عف  (ة)كما أف التمثالت المكونة حوؿ شخص المحامي
 أسفمو، و ىو ما يسمح بالقوؿ أف التمثالت االجتماعية عندما تتداوؿ فيي تصؿ بنوع 6ذلؾ صورة المبياف رقـ 
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مف التساوي إلى جميع أفراد المجتمع و تبقى إمكانية تصديقيا و اإليماف بيا مرتبطة بطبيعة الشخص الذي 
 .استقاىا مف المجتمع و طريقة تفاعمو معيا

 

 

 

 

 

 

 قبؿ ولوج العدالة حسب الجنس (ة)تمثالت المتقاضيف لشخص المحامي: 6الرسـ المبياني رقـ 

 
 

 عند اإلناث ، و %46 عند الذكور و  %40فتقريبا بنفس النسب المعبر بيا عند كال الجنسيف و المتمثمة في 
 مف اإلناث و %55 و المتمثؿ في  يبقى الفرؽ الطفيؼ بينيما ناجما عف عدد المستجوبيف مف الجنسيف معا

 . مف الذكور، األمر الذي  يجعؿ التمثالت المعبر عنيا شبو متساوية إحصائيا عند كال الطرفيف45%
و إذا كانت التمثالت حاضرة عند أعضاء المجتمع فإنيا قد تأخذ منحى آخر عند التعرؼ عمى طبيعة ىذه 

فبيف أف تكوف ىذه األخيرة إيجابية أو سمبية ىناؾ مسافة اجتماعية تتحكـ في إصدار أحكاـ تأخذ . التمثالت
صيغة التمثالت، و بالتالي مسافة في القراءة و التحميؿ و التأويؿ، و ىي كميا مستويات تقدـ حقائؽ تختمؼ 

 .المرجعيات المستند إلييا في تقديميا
فبيف أف تكوف لممتقاضيف صورة عف واحد مف فاعمي العدالة و بيف أف تظير طبيعة ىذه الصورة ىناؾ فرؽ كبير 

قبؿ ولوج العدالة قد استحوذت عمى  (ة)فإذا كانت نسبة مف عبر عف كونيـ حامميف لصورة حوؿ المحامي. جدا
ىكذا . اإلجابات بنعـ، فإف ىذه النسبة بدورىا تتوزع بيف مف أقر بأف ىذه الصورة إيجابية و مف اعترؼ أنيا سمبية
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قبؿ أف تكوف لدييـ أية قضية معروضة عمى  (ة) ممف أقروا بحضور صورة عف المحامي%86نجد أنو مف بيف 
 منيـ يحمموف صورة إيجابية باعتبار ىذا الفاعؿ ىو الذي يمعب دورا ميما في %66أنظار العدالة، نجد أف 

 ممف تسربت إلييـ الصورة السمبية المرتبطة بكوف ىذا الفاعؿ ىو %34الدفاع عف حقوؽ المتقاضيف، مقابؿ فقط 
حسب تعبير بعض ... مف أبرز مف يتالعب بحقوؽ المتقاضيف أو يعمؿ عمى الدخوؿ في لعبة الرشوة مع الخصـ

 . يوضح بجالء شساعة مساحة التمثالت اإليجابية مقابؿ السمبية منيا7و الرسـ المبياني رقـ . المستجوبيف
 

 

 (ة)طبيعة التمثالت المكونة حوؿ المحامي: 7الرسـ المبياني رقـ 

 
 

إذا كانت التمثالت آلية أساسية لقياس ردود أفعاؿ المتقاضيف و مرتفقي العدالة بشكؿ عاـ، فإف ىذه التمثالت 
. تتميز بعدـ الثبات و التغير السريع حسب الوضعية التي يوجد فييا المتقاضي و مدى استجابة العدالة لمطمبو

 منيـ قد تغيرت لدييـ %58نجد أف نسبة  (ة)فمف بيف المتقاضيف الذيف أجابوا بأنو ليـ صورة معينة عف المحامي
 ممف استقرت لدييـ %42ىذه الصورة بعدما دخموا في عالقة مباشرة مع المدافع عف حقوقيـ أماـ القضاء مقابؿ 

نفس الصورة و التمثؿ حتى بعد التعامؿ مع ىذا الفاعؿ الحيوي في قطاع العدالة، و ىو األمر الذي تبرزه 
 .3معطيات الجدوؿ رقـ 

بعد ولوج العدالة  (ة)تغير صورة المتقاضين تجاه المحامي: 11جدول رقم 

 %النسبالتكرارات تغيير الصورة 
 %58 58نعـ 
 %42 42ال 

 %100 100المجموع 
 

لقد أسمفنا الذكر أف التمثالت حركية في تمظيراتيا عند المتقاضيف موضوع الدراسة التي نحف بصدد تحميؿ 
نتائجيا، إال أف ىذه الحركية ال تفقد الدراسة عمميتيا و إنما ىي مف طبيعة األدوات المستعممة في قياس مدى 
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و مف تـ فإف ىذه الحركية قد تكوف ليا داللة التأكيد عمى الصورة . الرضا و عدـ الرضا عند الفئة المستيدفة
 ممف قالوا إف صورتيـ قد تغيرت تثبت أف التغيير يؤكد %69، ؼ (ة)المصنوعة كما ىو الشأف مع المحامي

عند المتقاضيف، في الوقت الذي ال تتعدى فيو نسبة التغيير  (ة)الصورة اإليجابية التي يظير بيا شخص المحامي
.  أسفمو4 مف أجوية المبحوثيف كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ%31إلى األسوأ 

 

 الصورة  التي تغيرت إلييا تمثالت المتقاضين: 12جدول رقم 

 %النسبالتكرارات  
 %69 40األحسف 
 %31 18األسوأ 
 %100 58المجموع 

 
، فإف الصورة المكونة لدى (ا)مف فاعمي العدالة التي ال يمكننا تصور ىذه األخيرة بدونو (ة)كواحد (ة)إذا المحامي

المتقاضيف حولو ال يمكننا تعميميا نظرا لحجـ العينة المستجوبة، لكف مع ذلؾ تظؿ وسيمة ميمة نجس بموجبيا 
نبض تصورات المتقاضيف و مدى تفاعميـ مع مكونات العدالة، و أيضا إلى أي حد يمكف فيـ تأثير ورش إصالح 

 .منظومة العدالة و التفاعؿ معو في االتجاه الذي يخدـ كؿ الفاعميف و المواطنيف بشكؿ عاـ
ال يمكف الحديث عف تمثالت المتقاضيف باعتبارىا نتاجا لمصدفة و ال بكونيا أفكارا جاىزة تكونت مف خالؿ ما 

يتداوؿ في المجتمع بشكؿ عاـ، و إنما نجد أف ليذه التمثالت أسسا تنبني عمييا و تغذييا لتصبح حقائؽ اجتماعية 
 .متداولة ليا نصيبيا مف المصداقية و الواقعية

ىكذا نجد أف التمثالت المكونة لدى المتقاضيف المكونيف لمعينة المستجوبة تجد مرجعيتيا في العديد مف األسس 
ىكذا تقدـ لنا نتائج البحث . التي ترتكز عمييا عند كؿ متقاضي عمى حدة و قد يشترؾ فييا العديد منيـ أيضا

 مف المتقاضيف بنوا تصوراتيـ اعتمادا عمى النتائج المتوصؿ إلييا بعدما وكموا قضاياىـ %46الميداني أف نسبة 
 . ، و بالتالي كاف لطبيعة النتائج المتوصؿ إلييا وقع كبير في بناء الصور تجاه الفاعؿ المعني(ة)لمحامي

و مدى تجاوبو مع موكمو  (ة)و تتغذى ىذه النتيجة عند المتقاضي أيضا بطبيعة التعامؿ الشخصي لممحامي
معاممة إنسانية أو مينية كما عبر عف ذلؾ المبحوثوف مف خالؿ تفسير العديد مف اإلجراءات أو التفاني في تتبع 
القضايا حتى الوصوؿ إلى النتيجة النيائية و التي كانت في صورتيا العامة إيجابية و ضامنة لحقوؽ المتقاضيف، 

 مف األسس التي انبنت عمييا تمثالتيـ، %41و قد مثمت العالقة الشخصية في صورة ىؤالء حوؿ المحامي نسبة 
 بعض األسس التي لـ يتـ إيرادىا ضمف المقترحات داخؿ محاور %11في الوقت الذي شكمت فيو نسيبة 

 : االستمارة و التي جاءت عمى الشكؿ التالي ضمف إجابات البعض بخانة آخر
 كضرورة باعتباره  (ة)الذي يفسر المجوء إلى المحامي: الوعي الذي أصبح اليوـ أكثر مف الماضي

 .المتخصص لمدفاع عف حقوؽ المتقاضي أكثر مف ىذا األخير
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 و ىنا اإلشارة إلى الكفاءة المينية بعيدا عف العالقة المشخصنة، : الذي تكمؼ بالقضية (ة)طبيعة المحامي
و  (ة)ألف ما ييـ المتقاضي ىو الدفاع عف القضية و البحث عف الحؽ و ليس شخصية المحامي

 . (ا)أو تعاليو (ا)طيبوبتو
 و الذي عبر عنو أكثر مف مستجوبيف (ا)في عممو (ة)التأخير و التماطؿ الذي يتميز بو المحامي. 
 التكويف الشخصي و التربية 
 و ىو ما يولد عدـ الثقة بيف المتقاضي و : سمسار يتعامؿ مع السماسرة (ا)باعتباره (ة)النظر إلى المحامي

توكؿ إليو ميمة  (ة)و يدفع بالكثيريف إلى الدفاع عف أنفسيـ أماـ العدالة دوف تنصيب محامي (ة)المحامي
 .الدفاع كتخصص لو

كفاعؿ داخؿ  (ة)إذا كانت ىذه بعض مف أوجو المعطيات التي تتدخؿ في بناء صورة حوؿ شخص المحامي
 %2منظومة العدالة، و ىي معطيات تضاؼ إلى سابقاتيا، فإف التمثالت المبنية عمى عالقة القرابة لـ تتجاوز 

   .  أسفمو8فقط مف مجموع المرتكزات المكونة لتمثالت المتقاضيف كما نجده واضحا في المبياف رقـ 
 (ة)األسس التي ترتكز عمييا تمثالت المتقاضين تجاه المحامي: 8الرسم المبياني رقم 

 

 
 

إف نتائج المبياف أعاله تطرح تساؤال وجييا خصوصا عندما يتعمؽ األمر بالنتائج دوف معرفة الوسائؿ كما ىو 
فبغض النظر عف طبيعة النتائج، نتساءؿ إلى ". طبيعة النتائج المتوصؿ إلييا حوؿ القضية"الشأف بالنسبة لمرتكز 
 مف مجموع األجوبة المعبر عنيا تستحوذ عمييا النتائج التي تؤوؿ إلييا قضايا %46أي حد يمكف أف نسبة 

 .المتقاضيف بعد توكيؿ محاـ لمدفاع عنيا
فيؿ يكفي أف تكوف النتيجة إيجابية و . فبيف أف تكوف ىذه النتائج إيجابية أو سمبية فإنيا تضع العدالة عمى المحؾ

في صالح المتقاضي المستجوب حتى و لو لـ تحقؽ العدؿ عمى حساب الخصـ، لكي يقر المستجوب أف صورة 
إيجابية، و ىو نفس األمر الذي يطرح عمينا عندما يتعمؽ األمر بالنتائج السمبية التي سخسر فييا  (ة)المحامي

فال يصدؽ أف تكوف الصورة المكونة عمى الفاعؿ مرتبطة بالنتائج المترتبة عف الدفاع دونما . المتقاضي المستجوب
 .األخذ بعيف االعتبار تحقيقيا لمعدؿ و إنصاؼ المظمـو و إحقاؽ الحؽ
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مف ىذا المنطمؽ، يجب التعامؿ بحذر مع نسبة مف أجوبة المبحوثيف، خصوصا و أف إشكالية العمـو اإلنسانية 
و مف . عامة و العموـ االجتماعية خاصة تنبني عمى مشكؿ الموضوعية المرتبط بالباحث و المبحوث عمى السواء

تـ تبقى أجوبة المبحوث ذات مصداقية كبيرة جدا ما لـ تحمؿ في طياتيا إثباتات حوؿ تحريؼ الحقيقة الحقة داخؿ 
 .مجاؿ التمتع بالحؽ وفؽ ما يسمح بو القانوف

تتدخؿ فيو عوامؿ تبدأ بجيؿ المتقاضي وصوال إلى كونو الفاعؿ الذي  (ة)إذا كاف التعامؿ مع شخص المحامي
يخوؿ لو القانوف الدفاع عف حقوؽ المتقاضيف، فإنو ارتأينا أيضا أف نجس نبض مرتفقي العدالة حوؿ فاعؿ ال يقؿ 

أىمية مف األوؿ باعتباره مف تمصؽ بو نتائج األحكاـ التي يقبميا أو يرفضيا المتقاضي دوف نسياف الفاعميف 
 .اآلخريف و دورىـ الفعاؿ في حمقة العدالة التي ال تكتمؿ إال بيـ و يتعمؽ األمر بالقضاة

 بين ضرورة الدليل القانوني و ثقل الصورة المجتمعية  (ة)القاضي -2
داخؿ منظومة العدالة كحمقة تنتيي إلييا مجريات كؿ القضايا المعروضة عمى أنظار  (ة)إف اعتبار القاضي

المسؤوؿ عمى ما يؤوؿ إليو مصير قيـ  (ا)العدالة، يجعؿ ممتيني ىذه المينة في قفص االتياـ المجتمعي باعتباره
و قد يقع ىذا أحيانا في تجاىؿ لباقي مكونات جسـ العدالة و في تكامؿ . العدالة، اإلنصاؼ، المساواة و الحؽ

 .عمميا، األمر الذي يجعؿ المسؤولية أكثر مما ىو مطموب
و لتوضيح الصورة أكثر نتوقؼ بتفصيؿ عند نتائج البحث الميداني و ما أسفرت عنو تمثالت المتقاضيف تجاه 

فالتمثالت السمبية أكثر مف اإليجابية . (ة)، حيث نجد عكس ما تـ التعبير عنو فيما يخص المحامي(ة)القاضي
 . أسفمو5كما توضح أرقاـ الجدوؿ رقـ 

 (ة)تمثالت المتقاضين تجاه القاضي: 13جدول رقم 

 النسب المأوية التكرارات (ة)التمثالت تجاه القاضي
 %46 46 اإليجابية
 %54 54 السمبية
 %100 100 المجموع

 
 مف المستجوبيف يحمموف تمثالت سمبية %54مف خالؿ القراءة الوصفية لمعطيات الجدوؿ اعاله يتبيف لنا اف 

 ممف أجابوا بالعكس و باالعتراؼ بالصورة اإليجابية ليذا الفاعؿ انطالقا %46في مقابؿ فقط  (ة)تجاه القاضي
 .مف الميمة التي يؤدييا

و إذا كانت الصورة السمبية تييمف عمى تمثالت المستجوبيف فإنيا ال تسجؿ أي فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
 مف النساء مف مجموع  %25 مف الذكور عف ىذه الصورة السمبية تتعزز بنسبة %29فبينما تعبر نسبة . الجنسيف

 .(ة)مف أقروا بسمبية الصورة المكونة حوؿ القاضي
 حسب الجنس (ة)تمثالت المتقاضين حول القاضي: 14جدول رقم 

الصورة تجاه 
 (ة)القاضي

 %النسب الجنس
 أنثى ذكر
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 %46 %30 %16 اإليجابية
 %54 %25 %29 السمبية
 %100 %55 %45 المجموع

 
، فيؿ ينطبؽ األمر عمى (ة)إذا كاف معيار الجنس ال يؤثر كثيرا في طبيعة التمثالت المنتجة حوؿ القاضي

 المستوى الدراسي لممتقاضيف المستجوبيف؟
إف البحث عف العالقة االرتباطية الممكنة بيف كؿ مف المستوى الدراسي لممبحوثيف و طبيعة التمثالت التي يتـ 

بشكؿ خاص في ىذه الدراسة، ال تقدـ لنا قواعد يمكف أف نعتد بيا و  (ة)إنتاجيا بشكؿ عاـ، و حوؿ القاضي
تسمح لنا في اآلف ذاتو بتبياف مالمح العالقة بيف المتغيريف المذكوريف أعاله، بقدر ما تضعنا أماـ نتائج مبعثرة 

 .في عالقتيا االرتباطية
 بالنسبة لغير المتمدرسيف نجد نفس %11ففي الوقت الذي ترتفع فيو نسبة المعبريف عف تمثالت إيجابية بنسبة 

ىذه النتيجة التي تعمؿ . النتيجة يتقاسمونيا مع المستجوبيف الذيف حصموا عمى تعميـ وصؿ إلى السمؾ اإلعدادي
كمما ارتفع المستوى الدراسي كمما كانت : عمى خمخمة بعض المعايير التي كانت تعتبر ثابتة فيما سبؽ حوؿ

المواقؼ و التصورات المعبر عنيا ذات صمة وثيقة بمستوى الوعي و التعمـ الذي يحصؿ لدى المستجوبيف، و ىو 
  .ما يتـ تغييبو بمنطؽ البحث الميداني و نتائجو في ىذه الدراسة
ففي الوقت الذي يعتبر المستوى الدراسي معيار . إف نفس القراءة تخضع ليا نتائج التمثالت السمبية تجاه القاضي

عالقة المستوى الدراسي بالخصوبة، عالقة المستوى الدراسي )محددا في تحديد مالمح بعض الظواىر االجتماعية 
نجد أف ىذه المعايير تنتفي انطالقا مف نتائج التمثالت المعبر عنيا في ىذه الدراسة  (...بالسف األوؿ عند الزواج
 . (ة)و التي تخص القاضي

ىكذا يتـ تسجيؿ تقارب بيف ثالث مستويات دراسية بالرغـ مف المسافة المدرسية الموجودة بينيا، و المتمثمة في 
 بالنسبة لمف %11 بالنسبة لممستجوبيف ذوي المستوى الدراسي االبتدائي، و نسبة %14النتائج المتقاربة بيف نسبة 

 مف التمثالت السمبية لمف عرجوا عمى التعميـ %9ليـ مستوى دراسي وصؿ إلى السمؾ اإلعدادي، و أخيرا نسبة 
  .الجامعي

 أسفمو، تقدـ نتائج ممموسة عف الطريقة التي 9إف األرقاـ المقارف بينيا أعاله و التي يظيرىا الرسـ المبياني رقـ 
تخترؽ بيا التمثالت االجتماعية الفوارؽ المدرسية و أحيانا حتى االجتماعية لتتعشش في طرؽ التفكير التي تعمؿ 

 . و نقميا لمف لـ ينخرط بعد في إنتاجيا (بيير بورديو)في أحاييف كثيرة عمى إنتاج نفس ىذه التمثالت
 

 حسب المستوى الدراسي (ة)توزيع تمثالت المتقاضين حول القاضي: 9الرسم المبياني رقم 
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يبدو جميا، مف النتائج المقدمة و المحممة أعاله أف التمثالت االجتماعية المتعمقة بالمعيش اليومي لممواطف و 
لممتقاضي في حالة دراستنا ىذه، تتجاوز كال مف معايير الجنس و المستوى الدراسي و تتعالى عف التقسيمات 

التقميدية لدور ىذه المتغيرات في بعض الظواىر و تفسيرىا ألنيا تصبح بمثابة أخطبوط الحقائؽ التي تتسرب إلى 
جميع خاليا المجتمع و تستوطف بيا عف طريؽ التجارب اليومية التي تؤكد جزءا مف ىذه التمثالت دوف أف يكوف 

 .لنا االنحياز إلى كونيا تمثؿ جزءا كبيرا أو صغيرا منيا
و ما دامت الحقيقة االجتماعية متداولة بيف الفاعميف الذيف أنتجوىا، فيذا يعني أف ليا مشروعية مكتسبة مف 

ما ىي المرجعية التي تنبني : المرتكزات التي تتأسس عمييا، األمر الذي يدفعنا في ىذا السياؽ إلى التساؤؿ حوؿ
و التي تجعؿ المتقاضيف أفراد عينة ىذا البحث يقروف بتمؾ النتائج المعمف عنيا  (ة)عمييا التمثالت تجاه القاضي

 أعاله؟ 
أثناء وضعنا لمحاور االستمارة عمدنا إلى وضع بعض المقترحات التي يمكف أف تكوف جوانب أساسية في الشروط 
التي تقوـ عمييا تمثالت المتقاضيف مع فتح الباب القتراحات أخرى أردنا أف تكوف مف صمب المعرفة االجتماعية 

 مف التمثالت المعبر عنيا مرتبطة بطبيعة %45فكانت النتيجة بعيدة عف المتوقع إذ نجد أف نسبة . لممتقاضي
 منيا فيما سبقت %54األحكاـ الصادرة في حؽ المتقاضيف، دوف الجيؿ بطبيعة ىذه التمثالت التي مثمت نسبة 

 .اإلشارة إليو تمثالت سمبية
ىذه النسبة الكبيرة مف التمثالت ذات الصمة بطبيعة األحكاـ التي يصدرىا القضاة تضعنا مف جديد أماـ محؾ 

ىؿ نكوف راضيف عف األحكاـ ألنيا تخدـ مصالحنا  و غاياتنا أـ لكونيا تجيب عف حقيقة : التساؤؿ القانوني
 العدالة التي تحقؽ الحؽ و يتوخاىا الجميع حتى و لو كانت ضد أىدافنا المنافية ليا؟
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إف التمعف في كنو ىذا السؤاؿ  يدفعنا إلى التنقيب في جوىر الحقيقة االجتماعية المتداولة  و التي قد تحمؿ بيف 
، و ىذه التأويالت المقدمة ال تعني أبدا ...طياتيا جيال قانونيا، أو عدـ المعرفة بحقيقة األدلة المعتمدة و مصدرىا

البحث عف المبررات التي بموجبيا يمكف تحوير ىذه النتائج المعبر عنيا، بقدر ما تفتح الباب واسعا أمامنا لمتأويؿ 
و المتقاضي عمى حد السواء داخؿ نفس الحدود  (ة)العممي و لفيـ المنظومة الثقافية التي تحكـ القاضي

 .المجتمعية
 التي تدؿ عمى التمثالت المرتبطة بطبيعة األحكاـ الصادرة في حؽ المتقاضي توجد متبوعة %45إف نسبة 

 المرتبطة بالتعامؿ %10 مف التمثالت المعبر عنيا خارج ما ىو مقترح و متبوعة بنسبة %42مباشرة بنسبة 
تجاه المتقاضي كما عبر عف ذلؾ المستجوبوف و ىو األمر الذي يبرز الخمط بيف ما ىو  (ة)الشخصي لمقاضي

 .ميني و بيف ما ىو شخصي إنساني/وظيفي
بالنسبة لممتقاضي أحيانا إلى السقوط في  (ة)يؤدي الجيؿ بالحدود الفاصمة بيف الميني و الشخصي تجاه القاضي

صورة التماىي بينيما، فتكوف التمثالت التي ينتجيا ممغمة بيذا الخمط المعرفي، خصوصا عندما نعي جيدا الحالة 
فأخذ . النفسية التي يكوف عمييا المتقاضي عندما يتوجو إلى العدالة بحثا عف الحؽ أو عف إنصافو لمتمتع بحقو

بالنسبة لممتقاضي المنقذ الذي بإمكانو أف ينصفو أو يزج  (ة)كؿ ىذه المعطيات بعيف االعتبار تجعؿ مف القاضي
 .23بو في السجف أو يجعؿ منو شخصا فاشال أماـ الخصـ

 الذي يبرز بجالء الفرؽ الواسع بيف كؿ 10إف الصورة الواضحة عما قدمنا تجد مكانيا في الرسـ المبياني رقـ 
 .(ة)أساس مف أسس التمثالت االجتماعية لدى المتقاضيف تجاه القاضي

 
   

 

 

 

 

 

 (ة)األسس التي تنبني عمييا تمثالت المتقاضين تجاه القاضي: 10الرسم المبياني رقم 
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 .  يؼطٛاخ يغرماج يٍ انًماتالخ انرٙ أَعضخ يغ تؼض انًرماضٍٛ يٍ أظم ذؼًٛك انفٓى ؼٕل اإلشكاالخ انًطشٔؼح فٙ ْزِ انذساعح 
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 التي %42منطقيا دونما الخوض في داللة نسبة  (ة) ال يمكف أف يكوف تحميمنا لتمثالت المتقاضيف تجاه القاضي
تبدو غامضة، لكونيا ال ترتبط بما تـ اقتراحو في االستمارة، و التي في نفس الوقت تعبر عف غير المتوقع مف 
األجوبة التي  جاءت في صورة تعبيرات حرة لممتقاضيف في خانة أخرى و محددة بشكؿ واضح بعدما تـ تفريغيا 
بشكؿ مفصؿ و منفصؿ فكانت الصيغ المتعددة ليا و التي أصبح بإمكاننا تكميميا بعدما كانت كيفية، و تقديميا 

 : في شكؿ نسب مأوية تمحورت باألساس حوؿ األسس التالية
 18% عامة حوؿ "بما يتم  تداولو بين الناس في المجتمع من تصورات" ارتبطت في أجوبة المتقاضيف 

 القضاة بشكؿ عاـ، دونما اف تكوف ليـ فرصة حتى التعرؼ إليو أو ألحكامو؛
 11% ؛"لمرشوة (ة)استعمال القاضي" مف المتقاضيف أشاروا إلى 
 2% و ىو الذي بإمكانو الحكـ عمى المتقاضي "ىو الذي يتحكم في كل شيء (ة)أن القاضي" يروف ،

بمعاقبتو أو تمتيعو بحقو دونما تدخؿ لدور أي أحد مف الفاعميف اآلخريف في منظومة العدالة، فيو 
 ؛24مف يمثؿ الحقيقة كاممة (ا)وحده

 1%البحث "و المتمثؿ في  (ة) مف المتقاضيف يروف أف تمثالتيـ ترتكز عمى العمؿ الذي يقوـ بو القاضي
 حتى يتسنى لو فيما بعد إصدار األحكاـ المناسبة بعدما توفرت لديو األدلة الكافية "المستمر عن الحقيقة

 ؛25لذلؾ
 3% القبول بالعالقات الزبونية بالنسبة " مف المتقاضيف يؤكدوف مف خالؿ التمثالت المعبر عنيا

 و ما لذلؾ مف تبعات عمى تحوير الحقيقة التي مف المفروض أف ال تخضع لمتغيير و "(ة)لمقاضي
 التزوير مف طرؼ مف ىـ أولى بصيانتيا؛

                                                 
24

 .  يا ذى انرؼثٛش ػُّ أٚضا ضًٍ انًماتالخ انًفصهح انًُعضج يغ انًرماضٍٛ 
25

 (انًماتالخ انًُعضج يغ انًرماضٍٛ) َفظ انشظغ انغاتك 
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 3% السرعة التي يتم " مف المتقاضيف الذي أجابوا بأف تمثالتيـ ترتكز عمى معطى آخر، و يتمثؿ في
و فيـ الحقيقة " عدم االستماع إلى المشتكي"، و ىي السرعة التي تمنعو مف "بموجبيا معالجة الممفات

الحقة التي تتوارى عف أنظاره حسب تعبير المتقاضيف ألنو يتعامؿ فقط مع الممفات التي تكوف في العديد 
و ىو ما ال يمكف تجاوزه إال ... مف الحاالت قد خضعت الوثائؽ التي يحتوييا لمتزوير و التغيير

باالستماع إلى المشتكي مباشرة األمر الذي ال يتحقؽ لمعديد مف المتقاضيف فيصبحوف ضحية السرعة و 
 ؛ 26تجاىؿ شخص المتقاضي كإنساف لو الحؽ في التمتع بحؽ أماـ العدالة و مؤسساتيا

 2% ىذه النسبة مف المتقاضيف أشاروا بوضوح إلى ما تعرضوا لو أثناء ولوجيـ العدالة خصوصا في 
 دونما التأكد مف أنو في "(ة)التحيز لصالح المرأة من طرف القاضي"قضايا الطالؽ بالشقاؽ، و كيؼ يتـ 

بعض األحياف يكوف ذريعة مف المرأة لتسخير القانوف لصالحيا في الوقت الذي يكوف المتضرر األكبر 
األمر الذي يجب معو مراجعة مدونة األسرة في ىذا الشؽ بالذات حتى ال يظؿ قانونا تتالعب . ىو الزوج

 ؛  27بو المرأة و ينعكس سمبا عمى أحد أىـ مؤسسات المجتمع أال و ىو األسرة
 2%قد وعدىـ بالحكـ لصالحيـ  (ة) إف المتقاضيف الذيف يمثموف نسبة ىذه التمثالت يجزموف أف القاضي

لمنصب و االحتيال الذي يقوم بو "منيـ رشاوى، إال أنيـ اكتشفوا فيما بعد أنيـ تعرضوا  (ت)بعدما تمقى
 .28، و الذي بموجبو ال يختمؼ بالنسبة إلييـ عف بقية السماسرة المنتشريف في المجتمع"القضاة

ىذه مختمؼ الركائز التي تقوـ عمييا تمثالت المتقاضيف و التي تبرر أجوبتيـ حوؿ تساؤالت كاف الغرض منيا 
فيـ الصعوبات التي تعترض المتقاضي أثناء ولوجو العدالة و تحوؿ دوف بموغ ىدؼ يعتبر بمقتضى القانوف حقا 

 . مف الحقوؽ الثابتة التي ال تراجع عنيا
إذا كانت أجوبة المبحوثيف تأخذ صفة القدسية في تقديميا كما عبر عنيا المبحوثوف مف أجؿ إضفاء صبغة 
العممية عمى النتائج المتوصؿ إلييا، فإف المنطؽ العممي يسمح بتحميؿ و تأويؿ نتائج ذلؾ الجزء المقدس مف 

الحقيقة االجتماعية المجمعة مف الميداف و مقارعتيا بوقائع و متغيرات أخرى تشفر سننيا االجتماعية و قواعدىا 
 .بحثا عف المصداقية

 تخضع القوانيف عمى الدواـ لمتغيير مف أجؿ تطويرىا و جعميا تستجيب ألغراض و حاجيات المواطنيف، و ىي 
قوانيف يحصؿ حوليا إجماع مف ذوي التخصص و المعرفة، فكيؼ بالتمثالت االجتماعية التي تصنع و تتداوؿ 

إف التمثالت االجتماعية إذف ليست بثابتة و ال مستمرة و إنما ىي متغيرة حسب الزماف . بإجماع غير متفؽ حولو
و المكاف و القضايا و أحيانا حسب مزاجية الشخص أو الطرؼ الذي تصدر عنو لذلؾ يجب االنتباه إلى تأثيرىا 

 .باعتبارىا حقائؽ تنقؿ و تسرب داخؿ المجتمع دوف سند المصداقية

                                                 
26

 .  يا ػثش ػُّ انًرماضٍٛ تصشٚػ انؼثاسج ػهٗ ْايش انمٛاو تًمء االعرًاساخ، ٔ أٚضا يا كشفد ػُّ يضايٍٛ انًماتالخ انًُعضج يغ تؼض انًثؽٕشٍٛ 
27

 يا ػثش ػُّ انًرماضٍٛ تصشٚػ انؼثاسج ػهٗ ْايش انمٛاو تًمء االعرًاساخ، ٔ ؼرٗ تؼض انُغاء تذٔسٍْ أشُاء انًماتالخ انًفصهح خصٕصا ػُذيا ذطشلٍ  

 .تغثة انطالق تانشماق" نغهٕ انًشأج"
28

 ذصشٚؽاخ نهًرماضٍٛ ػهٗ ْايش االعرًاساخ دًَٔا االَرثاِ ئنٗ أَٓى ٚؼرشفٌٕ يٍ ؼٛس ال ٚذسٌٔ تًشاسكرٓى فٙ ذفشٙ ظشًٚح يرًخضح ػٍ  ظاْشج  

ٔ فٙ ْزا . ٔ ْزِ اناليثاالج ذششػٍ  ضًُٛا نعٕء تؼض انًرماضٍٛ ئنٗ ذمذٚى سشأٖ  تشكم ئساد٘ أٔ ال، تًُٛا ٚعشيٌٕ األطشاف األخشٖ انرٙ ذرهماْا. انششٕج

 . ذُالض كثٛش ظذا ألٌ يؽاستح ظاْشج يا ٕٚظة انرضاو ظًٛغ األطشاف انًؼٍُٛٛ تٓا ٔ نٛظ طشفا دٌٔ آخش
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كما أف دراسة التمثالت ليس فقط مف أجؿ معرفتيا و التعرؼ عمييا و إنما األمر يسير في اتجاه التعرؼ عمى 
الكيفية التي  تؤثر بموجبيا ىذه الصور المتداولة في صنع العالقة المبنية عمى الثقة بيف المتقاضي و مف يوكؿ 

إليو أمر الدفاع عف حقوقو أو العكس، و أيضا مف أجؿ فيـ بعض الصور النمطية التي ربما تكسرىا العالقة 
 .المباشرة عند التعامؿ الفعمي مع ىؤالء الفاعميف و بالتالي تصحيح الصورة األولى أو تأكيدىا

 لمتقاضي معادلة صعبة يواجييا الفاعمون في حقل العدالة -3
ال تكتمؿ الحقيقة االجتماعية إال بوضع جميع مكوناتيا عمى قدـ المساواة، خصوصا و أف ىذه الحقيقة ال يمتمكيا 

 –لذلؾ مف الضروري التعرؼ عمى الصورة التي يحمميا بعض الفاعميف في حقؿ العدالة . طرؼ دوف آخر
 .تجاه المتقاضيف بشكؿ عاـ- المحاموف و القضاة

  المتقاضي و الجيل القانوني3-1
 :  يعتبر الفاعموف المستجوبوف حوؿ المشاكؿ التي يواجيونيا في عالقاتيـ بالمتقاضيف أف أىما يرتبط ب

  مشكؿ الجيؿ بالقانوف و باإلجراءات و المساطر التي تيـ موضوع الشكاية أو الدعوى التي يرفعيا
المتقاضيف لنيؿ طمباتيـ، األمر الذي يعسر عمييـ صعوبة استيعاب المغة القانونية التي يتـ التحاور بيا 

 معيـ لكوف إجراءات التقاضي ال تسمح باستعماؿ لغة أخرى غير المغة القانونية؛
 جيؿ المتقاضيف لمواقع و لسير اإلجراءات في المحاكـ؛ 
  اعتقادىـ أف النصوص القانونية تـ تنزيميا كما يعممونيا مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ، في الوقت الذي نجد

 فيو تصادما بيف الواقع العممي و الواقع اإلعالمي؛
 الذي ىو رسالة الدفاع عف حقوؽ المتقاضي و ليس ضماف النتيجة، كما  (ة)جيميـ لعمؿ المحامي

يعتقدوف أنيـ بتنصيبيـ لمدفاع، فإف ىذا األخير سيضمف ليـ ربح القضية، و ىذا التصادـ يخمؽ التوتر 
 في العالقة بيف الزبوف و المحامي؛

 
 

فضال عما سبؽ لجوء بعض المتقاضيف لمبحث عف الوسطاء، و ىو ما يفرض ضرورة منع و قطع الطريؽ أماـ 
الوسيط ألف األمر مرتبط باألخالؽ و التربية، و ىذه الجرأة عمى طمب الوسيط تتنافي  (ة)مف يطمب مف المحامي

 . مع أخالقيات المينة و تعبر بشكؿ قوي عف األمية القانونية التي يتخبط فييا المتقاضوف
و لتجاوز ىذه المعضالت، يرى العديد مف الفاعميف في حقؿ العدالة الذيف شكموا عينة البحث الموجية إلييـ 

 :مقابالت الدراسة  يروف ضرورة 
 وضع مراكز التكويف لمشرح و المساعدة القانونية، و تفسير المساطر التي يجب إتباعيا؛ 
  االىتماـ بالمتقاضيف عف طريؽ تنمية روح التقاضي لديو و تنمية معارفيـ القانونية و نشر الوعي عف

 طريؽ تدخؿ كؿ مف الدولة و المنظمات غير الحكومية؛
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  تييئ مطويات و وثائؽ عمى مستوى المحاكـ مف شأنيا تسييؿ رفع الدعاوى و تييئ الممفات مف طرؼ
، و ىذا مف شأنو تعزيز سير العدالة و كذلؾ مبدأ (ة)المتقاضيف دوف المساس باختصاصات المحامي

 حؽ التقاضي؛
  إدخاؿ تقنيات جديدة لمتواصؿ بيف المحاكـ و المتقاضيف كاالتصاؿ عبر الشبكة العنكبوتية و توعية

 المواطنيف بأىمية ىذه الوسائؿ؛
 تحسيف جودة الخدمات عف طريؽ تقييميا عبر استطالعات آراء المتعامميف مع المرفؽ؛ 
  األحكام المسبقة و مشكل تثبيت الثقة بين األطراف المعنية3-2

إلى جانب المشاكؿ المذكورة في المحور السابؽ تضاؼ مشاكؿ أخرى مرتبطة بطبيعة الشريحة االجتماعية التي 
 :تمج إلى العدالة و التي يصعب التواصؿ معيا و المتمثمة في

  أماـ بطء مساطر التنفيذ داخؿ المحاكـ ال يصدؽ المتقاضي  بأف األمر مرتبط باإلجراءات القضائية مما
 ؛(ة)يفقد الثقة بيف المتقاضي و المحامي

 يتوجو المتقاضي إلى المحامي و ىو حذر منو، فالعالقة مبنية بشكؿ غير متيف و محممة بسوء الفيـ؛ 
 ؛(ة)يؤمف المتقاضي بحقائؽ غير منطقية و ىو بذلؾ يكذب المحامي 
 الحصوؿ عمى معمومات ليس : يطمب المتقاضي أحيانا مف الدفاع أو القضاة أمورا تتجاوز االختصاص

 مف حقو الحصوؿ عمييا؛
 كثرة السماسرة الذيف يقدموف أفكارا خاطئة  و مغالطات عف المحاميف؛ 
  كوف أتعاب التقاضي غير مقننة مما يجعؿ التفاوت بيف المكاتب و الزبناء، األمر الذي يمس بمصداقية

 ؛(ة)عمؿ المحامي
 فقداف المتقاضي الثقة في الجياز القضائي برمتو . 

 
 المتقاضي و رفض دفع األتعاب 3-3

مف بيف المشاكؿ التي يواجييا المحاموف مع المتقاضيف ىي تمؾ المتعمقة بالحصوؿ عمى أتعابيـ، بالرغـ مف أف 
في  (ة)و في ىذه الحالة يصبح المحامي المساطر محددة لدى النقيب و ىي أتعاب غالبا ما تكوف منخفضة،

 .صراع مع المتقاضي
مف خالؿ العناصر السابقة يتضح أنو يجب عمى الفاعميف في حقؿ العدالة أف يكوف ليـ تكويف و إلماـ باألوساط 
الثقافية التي ينتمي إلييا المتقاضوف لفيـ إلحاحيـ عمى الولوج إلى العدالة بالرغـ مف أف قضاياىـ يمكف أف تجد 
طريقا لحميا اعتمادا عمى طرؽ أخرى تمعب فييا الثقافة دورا ميما، و ىذا ال يعني أف طبيعة القضايا ىي التي 

تتحكـ و إنما السياؽ الثقافي المميء بالمزايدات االجتماعية ىو الذي يكوف محفزا أحيانا بينما األمر يتطمب تدخال 
بسيطا لفض النزاعات عف طريؽ توعية المواطنيف و تحسيسيـ بأف منطؽ الحؽ يستوجب القياـ بالواجب في جميع 

 .صوره تجاه الذات و اآلخريف
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إذا كانت المقدمات األولية لمولوج إلى العدالة تعترضيا العديد مف العوائؽ كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ في الجانب 
المتعمؽ بالصعوبات و في جانب التمثالت الجدلية بيف المتقاضيف و بعض فاعمي العدالة مف جية و بيف ىؤالء و 
المتقاضيف مف جية أخرى، فإف ىذه العوائؽ تزداد توسعا عندما ترتبط ببعض الجوانب اإلصالحية التي تـ تبنييا 

في مشروع إصالح منظومة العدالة و المتعمقة ببعض اإلجراءات المتخذة مف طرؼ القطاع الوصي لمساعدة 
المتقاضيف، و ىي اإلجراءات التي يعتبرىا الفاعموف إما مثالية و إما يعترضيا سيؿ مف العوائؽ أو أنو لـ يتـ 

العمؿ عمى مواكبة ذلؾ بالشروط الضرورية إلنجاحيا، و ىو األمر الذي ينطبؽ عمى كؿ مف المساعدة القضائية، 
...  الحموؿ البديمة لحؿ النزاعات و التتبع اإللكتروني لمقضية

 بين منطوق النص القانوني و إكراه التطبيق الواقعي: المساعدة القضائية- ثالثا
مؤسسة تنظـ بمقتضى المرسـو الممكي المعتبر "نؤكد في ىذا الشؽ الميداني عمى المساعدة القضائية في المغرب 

 : و الذي ينص عمى أنيا1966بمثابة قانوف الصادر بتاريخ فاتح نوفمبر 
 تمنح عمى شكؿ إعفاء مف أداء الرسـو أو االستفادة مف خدمات الدفاع بالمجاف؛ 
 يستفيد منيا األشخاص الطبيعيوف و المعنويوف دوف تمييز، غير القادريف عمى تحمؿ صوائر الدعوى؛ 
 يستفيد منيا أيضا األجانب عمال باالتفاقيات القضائية؛ 
  توكؿ ميمة اإلشراؼ عمى منحيا إلى جياز النيابة العامة بعد تكويف مكتب خاص بذلؾ تختمؼ تركيبتو

 باختالؼ درجات المحاكـ؛
 في الغالب يجب تقديـ طمب مف أجؿ الحصوؿ عمييا؛ 
 المساعدة تشمؿ مبدئيا كافة مراحؿ الدعوى إلى غاية التبميغ و التنفيذ؛ 
  يمكف لممكتب المكمؼ بيا منح المساعدة القضائية مؤقتا عمى أف يتـ البت فييا بصفة نيائية في أقرب

  29."اجتماع لممكتب

بالنظر إلى األىداؼ و الغايات التي مف أجميا تـ سف نظاـ المساعدة القضائية، كما أسمفنا في الجزء األوؿ 
 تعد ىذه اآللية واحدة مف ،اإلشكاالت القانونية والمؤسساتية: الولوج إلى العدالةمف ىذه الدراسة والمتعمؽ ب

اإلجراءات التي تسير في اتجاه تكريس الحؽ في الولوج إلى العدالة حتى بالنسبة لمفئات اليشة التي تنعدـ 
عندىا اإلمكانات المادية، و بالتالي فالمساعدة القضائية تمنح لمفئة المعنية بيا فرصة التمتع بحقوقيا و ذلؾ 

و بيذا تكوف العدالة . مف خالؿ ما تضمنو ليا  مف تسييالت لتجاوز الظروؼ الصعبة التي قد تعوؽ ذلؾ
و أيضا تحقؽ المطمب ... بالفعؿ في خدمة جميع المواطنيف ميما كانت ظروفيـ االجتماعية و االقتصادية
  30.األسمى منيا و الذي يتمثؿ في األمف القضائي الذي بموجبو يتـ حماية الحقوؽ

                                                 
29

 .45-44: ، ص2011 ذمشٚش ؼٕل انؼذانح تانًغشب، ظًؼٛح ػذانح ، َٕٕٚٛ  
30

 .6: ، ص2012األيٍ انمإََٙ ٔ انمضائٙ ٔ أششًْا فٙ انرًُٛح االلرصادٚح ٔ االظرًاػٛح، :  َٕٚظ انؼٛاشٙ 
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، فإف  إذا كاف النص القانوني المنظـ لنظاـ المساعدة القضائية يعود إلى فترة الستينيات مف القرف المنصـر
عممية االستفادة منو بشكؿ كبير ال تتحقؽ لمعديد مف مرتفقي العدالة في العقد الثاني مف القرف الواحد و 

ىذه النتيجة التي ليست مف صنع الخياؿ و إنما ترجمة حقيقية لما حممتو أجوبة المتقاضيف الذيف . العشريف
شمميـ البحث الميداني الذي تـ إنجازه بيذا الصدد، و الذي عكس تحسر البعض منيـ لعدـ استفادتيـ منيا 

 .  العتبارات نقدميا بتفصيؿ فيما سيمي مف العناصر التي ستتـ مناقشتيا
 المساعدة القضائية و جيل المتقاضي بمضمونيا -1

يفترض قياس تفعيؿ المساعدة القضائية في الحياة القضائية لممتقاضي مساءلة ىذا األخير حوليا و حوؿ 
شروطيا، و لكف قبؿ ىذا و ذاؾ عف ىؿ لديو معرفة بيذا النظاـ الذي يعتبر جوىر ضماف ولوج جميع الفئات 
االجتماعية إلى العدالة و االستفادة مف خدماتيا التي تعتبر حقا مشروعا يضمف الحقوؽ و يثبت األمف بيف 

 .المواطنيف
غير أف البحث الميداني الذي حاوؿ مف خالؿ بعض األسئمة االستفسار عف إمكانية استفادة المتقاضيف الذيف 

شكموا عينة ىذا البحث مف المساعدة القضائية، كشؼ ىذا البحث عف نتائج مخجمة جدا لمدى سرياف ىذا اإلجراء 
 أسفمو بوضوح الفرؽ بيف حضور ىذه 11الميـ بيف مرتفقي العدالة، و ىو األمر الذي يبرزه الرسـ المبياني رقـ 

 .  االستفادة و غيابيا
 

 

 إمكانية استفادة المتقاضين من نظام المساعدة القضائية أم ال: 11الرسم المبياني رقم 

 
 

إف القوؿ بأف القانوف يضمف حقا معينا أو إمكانية ما غير كاؼ لمتمتع بو في مجتمع كمجتمعنا الذي ينظر فيو 
إلى القانوف عند شريحة واسعة مف الناس بأنو ليس مف اختصاصيـ، في الوقت الذي يمس و ينظـ جميع مناحي 
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. و ىذا الالىتماـ يفوت عمى المواطنيف التمتع بالكثير مف الحقوؽ. الحياة بالنسبة لممواطنيف في مختمؼ أعمارىـ
 مف مجموع %93و في ىذا السياؽ بالذات تندرج النتائج المحصؿ عمييا مف البحث الميداني الذي يبرز أف نسبة 

 فقط %7المتقاضيف المستجوبيف لـ يستفيدوا مف المساعدة القضائية كما يمنحيا القانوف لمف يستحقيا، في مقابؿ 
 .ممف أجابوا بأنيـ قد استفادوا مف ىذه المساعدة

إف النسبة المستفيدة مف المساعدة القضائية و إف كانت ضئيمة جدا مقارنة مع عدد المستجوبيف إال أنيا تعبر عف 
واقع الممارسة الذي تنفتح عميو منظومة العدالة، و إف كانت ىذه الوضعية تدفع بالتفكير بجدية في وضع برامج 

 . تشرؾ فييا المواطنيف بصفة خاصة
و قد تمحورت إمكانية االستفادة مف المساعدة القضائية عمى ما يمنحو القانوف المنظـ ليذا النظاـ في شقيف 

، و ذلؾ فيما يتعمؽ باإلعفاء مف أداء الرسـو القضائية و أيضا ما 12أساسيف كما ىو مبيف في الرسـ المبياني رقـ
 .   يرتبط بخدمات الدفاع بالمجاف

 

 

 

 

 

 

 طبيعة المساعدة القضائية التي استفاد منيا المتقاضون: 12الرسم المبياني رقم 
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، فإف ىذه االستفادة لـ %71ففي الوقت الذي تستحوذ فيو نسبة االستفادة مف خدمات الدفاع بالمجاف بنسبة 
 فيما يتعمؽ باإلعفاء مف أداء الرسـو القضائية كما تـ استنتاجو مف تحميؿ نتائج البحث %29تتجاوز نسبة 

 .الميداني
 و إذا كانت النسب المعبر عنيا أعاله تظير حاممة ألرقاـ ذات داللة فإنو ال يجب أف تحجب عنا النتيجة 

 مف مجموع مف تـ %7الواقعية المتمثمة في كوف أف النسبة الحقيقية مف المساعدة القضائية لـ تتجاوز في مجمميا 
 .استجوابيـ، لتظؿ نسبة االستفادة ال ترقى إلى ما يطمح إليو روح القانوف المنظـ لممساعدة القضائية

مف األكيد أف لكؿ نتيجة ما يبررىا في الواقع، و ىو ما دفعنا إلى تذييؿ سؤاؿ االستفادة مف المساعدة القضائية 
لذلؾ سنعمف أف ىناؾ أسبابا معينة حالت . بسؤاؿ يبرز األسباب الكامنة وراء عدـ االستفادة في حالة ما تـ ذلؾ

أماـ نسبة مف المتقاضيف المستجوبيف دوف استفادتيـ مف المساعدة القضائية كما يمنحيا القانوف، و ىو ما يقدمو 
 .أسفمو 13الرسـ المبياني رقـ 

 
 

 

 

 

 

 

 األسباب الكامنة وراء عدم استفادة المتقاضين من المساعدة القضائية: 13الرسم المبياني رقم 



 69 

 
 

مف خالؿ القراءة السريعة لمرسـ المبياني أعاله، يتضح أف األسباب الحقيقية الكامنة وراء عدـ االستفادة مف نظاـ 
المساعدة القضائية تتوزع عمى الشكؿ التالي، و التي تتصدرىا عدـ معرفة المتقاضيف أصال بوجود نظاـ المساعدة 

 ممف اعتبروا %21 ممف أجابوا مف قبؿ أنيـ لـ يستفيدوا مف ىذه المساعدة، متبوعة بنسبة %66القضائية بنسبة 
أف القضايا التي بموجبيا تقدموا إلى العدالة ال تحتاج إلى مساعدة قضائية بالرغـ مف أف نظاـ ىذه األخيرة لـ 

يحدد نوع القضايا التي سيستفيد أصحابيا مف ىذا االمتياز القانوني بقدر ما ىو نظاـ موجو لمساعدة األشخاص 
 .المعوزيف غير القادريف عمى تحمؿ صوائر الدعوى بشكؿ عاـ

إلى جانب اختيارات أخرى كاف " القضية المتقاضى حوليا ال تحتاج إلى مساعدة قضائية"أثناء وضع اختيار 
الغرض األساسي بالنسبة لنا جس النبض لدى المتقاضي ىؿ يعمـ بالجوىر المقصود بالمساعدة القضائية أـ أنو 

 .فقط يجيب عف شيء ال يعمـ مغزاه كما اتضح مع مستجوبيف في ىذه الدراسة
إذف و استنادا إلى القانوف المنظـ لممساعدة القضائية، و أيضا مف خالؿ تحميؿ نتائج البحث الميداني يتضح 

بشكؿ كبير المبس القانوني الذي يتخبط فيو المتقاضي إف لـ نقؿ الجيؿ ببعض القوانيف المنظمة لجزء ميـ مف 
ينـ عف " مضمؿ" التي تمثؿ نسبة المستجوبيف الذيف أجابوا عف اقتراح %21و مف تـ يحؽ لنا إضافة نسبة . حياتو

 مف الذيف اعترفوا صراحة انو ليست لدييـ أية %66الجيؿ و عدـ المعرفة الحقة بمضموف القانوف إلى نسبة 
معرفة بنظاـ المساعدة القضائية لترتفع بذلؾ نسبة الجاىميف ليذا النظاـ بمقتضى التحميؿ المراقب ألجوبة 

 مف مجموع مف عبروا عف عدـ استفادتيـ مف المساعدة القضائية بشكؿ %87المتقاضيف أفراد العينة إلى نسبة 
 .عاـ
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إلى جانب ىذه النسبة الكبيرة التي تمثؿ السبب الرئيسي لعدـ االستفادة مف نظاـ المساعدة القضائية ينضاؼ سبب 
 التي عبر مف خالليا المستجوبوف عف عدـ وجود %2آخر يوسع مف نسبة عدـ المعرفة و يتعمؽ األمر بنسبة 

إمكانية المساعدة القضائية، و ىو تضميؿ آخر وقعنا فيو مستجوبينا لنتأكد مف معرفتيـ بوجود نظاـ المساعدة 
 يرفع Questions de contrôleو ىذا التضميؿ المحبذ باعتباره يتضمف أسئمة لمتأكد و المراقبة . القضائية أـ ال

 .%89نسبة المستجوبيف غير العارفيف بيذا النظاـ إلى 
ال يمكننا الوقوؼ عند ىذا الحد دونما الدخوؿ في مغامرة عممية مع المبحوثيف تجعمنا نتجاوز المعرفة السطحية 
باألشياء و بالتالي تمؾ األحكاـ السريعة التي يتـ فبركتيا دوف أف تكوف ىي األساس الحقيقي الذي تعبر عنو 

و في ىذا الصدد اكتشفنا مغالطة أخرى لدى المبحوثيف كشفتيا لنا مرحمة تحميؿ المقابالت المنجزة مع . العينة
 .البعض منيـ أو عمى ىامش مؿء استمارات البحث

 مف مستجوبينا الذي لـ يستفيدوا مف نظاـ المساعدة القضائية يرجعوف %9إف نسبة : تتمثؿ ىذه المغالطة فيما يمي
مما حذا بنا إلى االستفسار عف ماذا يقصدوف بذلؾ عندما يعبروف عف . السبب في ذلؾ إلى الرغبة الشخصية ليـ

 :ىذا االختيار، فكانت أجوبتيـ متفاوتة بيف مف
  يعتبر ذلؾ مضيعة لموقت بعدما قاموا بمحاولة تقديـ طمب إلى النيابة العامة التي جعمت مف الشروط

األساسية إحضار شيادة العوز، و ىو األمر الذي جعؿ المتقاضيف يصطدموف مع السمطات المحمية، 
فكاف بيـ أف يختاروا  التخمي عف حقيـ في المساعدة ألنيـ اكتشفوا حجـ الوقت الذي سيضيعونو و معو 

 .سيفقدوف الحؽ الذي بموجبو توجيوا إلى العدالة مف األصؿ
 و مرة أخرى نصطدـ . عمؿ عمى إخفاء جيمو بالمساعدة القضائية، ألنو أصال ال يعمـ ما المقصود بذلؾ

بأشكاؿ اليروب مف الحقيقة المستعممة لدى المتقاضي بالرغـ مف وعينا الكامؿ بأف ىذا النوع مف األسئمة 
 .يسقط المستجوبيف في فخاخ المغالطات العممية دوف أف يدروا بذلؾ

عمى العموـ، تتضح لنا بشكؿ كبير األسباب التي تجعؿ المتقاضيف في منأى عف استفادتيـ مف حقوقيـ التي 
تضمف ليـ الولوج إلى العدالة و تيسر ليـ الطريؽ لمتمتع بحقوقيـ كاممة، و ىو األمر الذي يدفع إلى اقتراح 

ضرورة تبسيط مضاميف القوانيف لعمـو المواطنيف إذا أردنا أف نتحدث بالفعؿ عف إصالح حقيقي لورش العدالة 
 .   كخطوة أولى

بعد التعرؼ عمى األسباب الرئيسية التي تحـر الكثير مف المتقاضيف مف نظاـ المساعدة القضائية، نحاوؿ المحظة 
فيؿ يتدخؿ متغير الجنس لتغيير النتائج المعمف . تسميط الضوء عمى ما لمتغير الجنس مف دور في ىذا الشأف

عنيا أعاله؟ أـ أف األمر يستقر عمى ما ىو عميو؟ و بالتالي فإف ؿ اختالؼ الجنس ليس لو أي تأثير في المعرفة 
 .14القانونية انطالقا مف نتائج الرسـ المبياني رقـ 

 عالقة متغير الجنس بأسباب عدم استفادة المتقاضين من نظام المساعدة القضائية: 14الرسم المبياني رقم 
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انطالقا مف تحميؿ العالقة االرتباطية بيف كؿ مف متغير الجنس و األسباب الكامنة وراء عدـ استفادة المتقاضيف 
أفراد عينة الدراسة الميدانية مف نظاـ المساعدة القضائية، يتبيف لنا أف مؤشر الجنس ال يمعب أي دور يذكر في 

و . تبرير الفعؿ، بؿ نجد النسب متقاربة جدا بيف الجنسيف بالنسبة لجميع األسباب التي عبر عنيا المستجوبوف
 %30.8بالنسبة لالعتراؼ العمني حوؿ عدـ المعرفة  بوجود المساعدة القضائية تفصح نتائج البحث عف نسبة 

و ىي نسب .  مستجوبة33 لإلناث بمجموع %36.3 مستجوب في مقابؿ 28بالنسبة لمذكور بما مجموعو 
متساوية إذا ما استحضرنا التفاوت الموجود بيف عدد اإلناث و عدد الذكور المستجوبيف في البحث و المتمثؿ في 

5%. 
لـ يعد ىناؾ أي شؾ في أف متغير الجنس ال يخمؽ فروقا ذات داللة إحصائية حوؿ أسباب عدـ استفادة الجنسيف 
معا مف المساعدة القضائية، األمر الذي يدفعنا إلى اختبار متغير آخر طالما اعتبر ميما في فيـ و تفسير العديد 
مف الظواىر االجتماعية و يتعمؽ األمر بمتغير المستوى الدراسي لممستجوبيف لمعرفة ما لمستوى التعمـ عند ىذه 
الفئة مف أثر عمى معرفة القوانيف و بالتالي الفيـ الجيد لما تعنيو ثنائية الواجب و الحؽ التي مف المفروض أف 

 .تكوف واضحة عند كؿ المواطنيف
و ألف التعميـ و المستوى الدراسي الذي يعبر عنو يعتبر مؤشرا أساسيا في ترتيب الدوؿ مف حيث درجة التنمية 

 .التي تتحقؽ فييا، يصبح مف الضروري قياس ىذا المتغير بالنسبة لمقاعدة القانونية و الوعي بيا
فيؿ يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ دراسة العالقة بيف المستوى الدراسي و مدي المعرفة بالمساعدة القضائية و االستفادة 

 ؟15منيا عند مستجوبينا مف خالؿ نتائج البحث المبينة في الرسـ المبياني أسفمو رقـ 
 العالقة بين المستوى الدراسي و االستفادة من نظام المساعدة القضائية: 15الرسم المبياني رقم 
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مف خالؿ الجدوؿ أعاله، تصبح جميع أسالؾ التعميـ التي مف المفترض أف يمر منيا المتقاضوف أثناء تمدرسيـ 

متساوية في غياب تأثيرىا عمى المعرفة بنظاـ المساعدة القضائية مع عدـ التمدرس بشكؿ نيائي، حيث تبرز 
النتائج المتوصؿ إلييا تقاربا شديدا بيف نسب الجيؿ بيذا النظاـ حسب جميع وضعيات التمدرس  و عدميا 

 بالنسبة لممستجوبيف الذي %14 لمف تمدرسوا في السمؾ االبتدائي، %10 بالنسبة لغير المتمدرسيف، %12:تباعا
 بالنسبة %7 بالنسبة لذوي التعميـ الذي وصؿ السمؾ الثانوي و أخيرا نسبة %11استفادوا مف السمؾ اإلعدادي، 

 مف المستجوبيف الذيف كانوا % 6لمف وطأت أقداميـ الجامعة متقدميف عمف تمدرسوا فقط بالمسيد و الذيف مثموا 
 .يجيموف بالمساعدة القضائية و الحؽ في االستفادة منيا

مف جديد تخرج المتغيرات التي يعتمد عمييا في قياس درجة انتشار سموؾ أو ممارسة في المجتمع مف خانة التأثير 
المعيود ليا في فيـ العديد مف الظواىر التي تعرفيا المجتمعات المتقدمة، و تترؾ المكاف لمتساوي بيف المتمدرس 

 .و غير المتمدرس و بيف األمية الكاممة و ولوج المؤسسة الجامعية، كما تقمص الفروؽ بيف الجنسيف
إف المسافة الفاصمة بيف المعرفة بالمساعدة القضائية و عدميا بالنسبة لمدراسة التي أنجزناىا تكشؼ عف مفارقة ال 

في القرف " بوؿ باسكوف"يمكف في النياية إال أف تعكس طبيعة المجتمع الذي ننتمي إليو و الذي نعتو الباحث 
إذ نجد أف المتغيرات التي مف الضروري أف تحدث تأثيرا دالليا في بعض القضايا . الماضي بأنو مجتمع مركب

 . نجده منتفيا و العكس صحيح
ىكذا إذف، تختفي المسافة التعميمية بيف مختمؼ أسالؾ التعميـ في تأثيرىا عمى فيـ مضاميف القوانيف أو العمـ 

بوجودىا مع عدـ االستفادة مف التعميـ أصال، و بذلؾ تضيع العديد مف حقوؽ المتقاضيف بيف ما تضمنو القوانيف 
 .  و بيف الجيؿ بيذه األخيرة
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 و إشكالية وضوح النص القانوني حول المساعدة القضائية الفاعمون في العدالة -2

إذا كانت المساعدة القضائية خاضعة لمنطؽ جيؿ أغمب المتقاضيف بيا، فكيؼ يتعامؿ معيا الفاعؿ في حقؿ 
 العدالة خصوصا القضاة و المحاموف؟

تعتبر المساعدة القضائية موجودة بقوة القانوف المنظـ ليا و التي تتمثؿ عمى سبيؿ المثاؿ في الدفاع عف 
، و في جميع الحاالت عمى المواطنيف عند تقديميـ لطمب الحصوؿ عمييا في حالة ...األحداث، حوادث الشغؿ

 . عوزىـ عف دفع صوائر الدعوى
إال أف الحديث عف المساعدة القضائية يستوجب أوال تنزيؿ قانوف لممساعدة القانونية و كذلؾ لممساعدة القضائية 

كما ال يجب أف تتـ االستفادة مف . باإلضافة إلى خمؽ مكاتب نموذجية ليا عمى صعيد جميع محاكـ المممكة
المساعدة القضائية إال بإثبات الطرؼ المعني باألمر عوزه عف صرؼ المبالغ التي تقتضييا دعواه ألننا نجد في 

كثير مف األحياف أشخاصا ليـ موارد كافية و قادريف عمى صرؼ أتعاب المحاميف و مع ذلؾ يدعوف العكس 
 31مستغميف تيسير نظاـ المساعدة القضائية و ىذا ما يسبب إضرارا بحقوؽ الدفاع

فبيف الجيؿ بالقانوف المنظـ لممساعدة القضائية عند بعض مرتفقي العدالة و التالعب الذي يمجأ إليو بعض 
المتقاضوف لالستفادة منيا بطرؽ غير مشروعة، يوجد نظاـ المساعدة القضائية أماـ محؾ عدـ االىتماـ بو لعدـ 

ىذه األخيرة و التي إف تـ الحسـ فييا مف حيث المبدأ، لـ يتـ الحسـ فييا مف حيث . حصوؿ الدفاع عمى أتعابو
 درىما مقابؿ خدمات الدفاع عف كؿ ممؼ بالنسبة لممحاميف الذيف 1200ىذا األخير الذي حدد في مبمغ . المبمغ

يعتبرونو إىانة ليـ، فالمحاموف يفضموف العمؿ مجانا مف أف يعمموا بمقتضى ما تحدده المساعدة القضائية في ىذه 
 .32الصيغة غير المقبولة

فالمحاموف يعتبروف المساعدة القضائية ال تؤدي إلى خدمة العدالة ألف كؿ األطباء يتقاضوف مقابال عف عمميـ 
،إال المحاموف ال تقدـ ليـ أتعاب الخدمات التي يقدمونيا في إطار المساعدة القضائية خصوصا و أف المفوض 
القضائي يتقاضى أجره عف نفس الممؼ الذي يستفيد متقاضيو مف مجانية الدفاع  و يستثنى الدفاع وحده و يحـر 

 . مف االستفادة مف أتعابو كاممة
ىكذا، يواجو نظاـ المساعدة القضائية العديد مف الصعوبات و العراقيؿ منيا ما ىو مرتبط بجيؿ المتقاضيف 
بمضمونو، و منيا ما يتعمؽ بغموض القانوف في تحديد بعض اإلجراءات التي تجعؿ التوافؽ عمى جوىره في 

خدمة العدالة و مساعدي العدالة و مرتفقييا عمى حد سواء، و بالتالي تحقيؽ مطمب المساواة في الحؽ لمولوج إلى 
 .  العدالة و إال ظمت ىذه المساعدة قانونا يستمر في الزمف فقط منذ وضع في ستينيات القرف الماضي

 شريك في تفعيل المساعدة القضائية: المجتمع المدني -3

                                                 
31

  ذصشٚؽاخ انمضاج انًغرماج يٍ انًماتالخ انرٙ أظشٚد يؼٓى 
32

  ذصشٚؽاخ انفاػهٍٛ أشُاء ئظشاء يماتالخ يؼٓى فٙ عٛاق انثؽس انًٛذاَٙ 
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أسفرت نتائج المقابالت المنجزة مع بعض فعاليات المجتمع المدني حوؿ الكيفية التي بموجبيا يمكف أف تساىـ 
جمعيات المجتمع المدني التي تشتغؿ باألساس في الجانب الحقوقي في تفعيؿ نظاـ المساعدة القضائية، أسفرت 

 . عف أنو مف بيف األىداؼ األولى ليذه الجمعيات مساعدة المواطنيف في وضعية تقع خارج الحماية القانونية
و بحكـ توجيات الجمعيات الحقوقية، فمف الضروري أف نجد مف بيف منخرطييا محاموف يمعبوف دورا مزدوجا 

يتفاعؿ فيو دور المناضميف و دور فاعمي العدالة، األمر الذي يخوؿ ليـ الدفاع المجاني عف العديد مف المواطنيف 
الذيف يمجأوف إلى ىذه الجمعيات لطمب مؤازرتيـ أماـ المحاكـ، و ىو المدخؿ الذي بموجبو تساىـ جمعيات 

 .المجتمع المدني الحقوقي في تفعيؿ بنود نظاـ المساعدة القضائية
غير أف مساعدة المواطنيف مف طرؼ جمعيات المجتمع المدني ال تتوقؼ عند مطمب المساعدة القضائية كما ىي 
محددة في القانوف المنظـ ليا، و إنما ىي مساعدة قد تطاؿ االستشارة و طمب التوضيحات و ما يتعمؽ بمكونات 
الممؼ الذي يمكف أف يرفع إلى المحاكـ كما ىو الشأف بالنسبة لجمعيات الدفاع عف الحقوؽ النسائية و مناىضة 

 . العنؼ ضدىف و ضد األطفاؿ عمى سبيؿ المثاؿ
بيذا الشكؿ تبدو المساىمة الجبارة  لمجمعيات الحقوقية في تفعيؿ المساعدة القضائية بصورة واضحة، فضال عف 
الدور التحسيسي الذي تقـو بو مف أجؿ توعية المواطنيف بالحقوؽ  و الواجبات التي تتضمنيا القوانيف التي تنظـ 

 .وجودىـ و تضمف ليـ العيش كمواطنيف يتمتعوف بمواطنة كاممة داخؿ تراب دولة الحؽ و القانوف
مف خالؿ ما سبؽ يتضح جميا أف نظاـ المساعدة القضائية يخضع لبعض المعايير التي تتحكـ فيو و تجعمو 

أحيانا بعيدا عف منطؽ التعامؿ بو و االستفادة منو، منيا ما ىو مرتبط باألرضية القانونية، و منيا ما لو عالقة 
بالوضع الميني لفاعمي العدالة الذيف ليـ عالقة مباشرة بتطبيؽ المساعدة القضائية  و أخيرا ما يتعمؽ بالسياؽ 

 :الثقافي لممتقاضيف
 تعتبر المساعدة القضائية حقا مشروعا لو قوانينو التي تنظمو في جميع الحاالت التي : األرضية القانونية

تستوفي شروط االستفادة منيا، غير أف المسطرة المتبعة تجعؿ المتقاضي يتفاداىا لكثرة المتدخميف و أيضا 
ما يعترضو المتقاضي مف صعوبات لمحصوؿ عمى شيادة العوز مف السمطات المحمية، األمر الذي 

 يجعمو في غنى عنيا؛
 يتطمب أمر تفعيؿ المساعدة القضائية انطالقا مف تقديـ خدمات الدفاع المجاني الحسـ في : خدمات الدفاع

األتعاب التي يستفيد منيا الدفاع و التي يجب أف تكوف معقولة و مقبولة، حتى يسجؿ إقباؿ عمى 
المساىمة في توسيع حؽ التقاضي لكؿ المواطنيف كما ينص عمى ذلؾ القانوف، و إال ستبقى فئة الدفاع 

التي ستنخرط في ىذه العممية مقتصرة عمى بعض المحاميف المناضميف ليس إال كما عبر عف ذلؾ 
 .الفاعموف الذيف أنجزت معيـ المقابالت

 إذا كاف أغمب المستجوبيف في الدراسة الميدانية  يجيموف وجود ما يسمى : السياؽ الثقافي لممتقاضيف
بالمساعدة القضائية، فإف ذلؾ يجعؿ مف حؽ التقاضي بالمجاف يفوت عمى الكثير مف المعوزيف الذيف 
يحتاجوف إليو لمتمتع بحقوقيـ، مما يستدعي تقديـ شروحات مفصمة لممتقاضيف و لممواطنيف بشكؿ عاـ 
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حتى ال يظؿ األمر مقتصرا أو متداوال في أوساط الفاعميف في حقؿ العدالة ، و حتى يتـ االنتقاؿ مف 
 .النص القانوني إلى األجرأة العممية المزودة بمبدأ المساواة و الحؽ في الولوج إلى العدالة

  كما أف  فيـ السياؽ المجتمعي لمولوج إلى العدالة الذي أصبح بشكؿ مكثؼ و إف كاف ينـ عف ظيور
وعي و لو بسيط لدى عمـو المواطنيف لمحصوؿ عمى الحؽ المتنازع حولو بالمجوء إلى القانوف عوضا عف 

الولوج المكثؼ إلى  يصبح"األساليب التقميدية المبنية عمى الثأر و االنتقاـ و التدخؿ الشخصي و بالتالي 
، فإنو يتطمب منا في اآلف ذاتو 33"العدالة يعني فيما يعنيو تثبيت الشبكة اإلدارية عمى المستوى الترابي

قراءة سوسيولوجية لمحمولة التي يعطييا المواطف البسيط  لفعؿ المجوء إلى القضاء مف خالؿ التنافس مع 
الخصـ و رفع رىاف التحدي المجتمعي، األمر الذي يجعؿ مف المجوء إلى المحكمة حربا مفتوحة عمى كؿ 

 .الرىانات دوف االستفادة حتى مما يمنحو القانوف لممتقاضي
 

 اقتراح طموح يواجو بإكراىات متعددة : الحمول البديمة لحل النزاعات- رابعا
  المتعمؽ بالتحكيـ و الوساطة االتفاقية كما ىو مفصؿ في 08-05إذا كاف المشرع المغربي قد وضع القانوف 

الجزء األوؿ مف ىذه الدراسة، عمى اعتبار أف المجوء إلى ىذه اآللية يسمح لألطراؼ المتنازعة بالوصوؿ إلى 
التراضي حوؿ القضايا المتنازع حوليا دوف المرور عبر المساطر القضائية، فإف تفعيؿ ىذه اآللية يمقى ردود فعؿ 
متباينة داخؿ أوساط فعاليات المجتمع المدني و فاعمي العدالة عمى حد سواء في جميع صوره المتعمقة بالصمح، 

 .التحكيـ و الوساطة االتفاقية
 :34 فاعمو العدالة و إجراءات الحمول البديمة لحل النزاعات -1

يتفؽ أغمب فاعمي العدالة المستجوبيف عمى أف سف قانوف الحموؿ البديمة لحؿ النزاعات مسألة ميمة جدا خصوصا 
و أف ليا دورا ميما في إيقاؼ عدد كبير مف القضايا دوف أف تجد طريقيا إلى القضاء و مساطره، و بالتالي تعتبر 

غير العمؿ بشكؿ معمـ بيذا اإلجراء داخؿ كؿ المحاكـ ال زاؿ . آلية فعالة لتخفيؼ الضغط الذي يعانيو القضاء
يواجو بعض الصعوبات، خاصة و أف التجربة في بدايتيا الجنينية مف جية، و صعوبة إقناع المتقاضيف عف 

العدوؿ لمجوء إلى القضاء الذي يكوف بالنسبة ليـ في غالبية األحياف استنفاد جميع الطرؽ التي مف الممكف أف 
 .  تؤدي إلى حؿ المشكؿ المتنازع حولو

بالنسبة لمنيابة العامة تتجو في أغمب األحياف لمعب دور الوساطة قصد إنجاح عممية الصمح في النزاعات األسرية 
طبقا لسمطة المالءمة الممنوحة لمنيابة العامة إذا ما تبيف ليذه األخيرة عدـ وجود أية أضرار جسيمة بطبيعة 

إال أف تفعيؿ الصمح في ميداف النزاعات األسرية عمى سبيؿ المثاؿ يجب أف تناط عممية الصمح ىذه . الحاؿ
لشخص متفرغ و لديو التكويف الخاص في تدبير النزاع و إقناع األطراؼ المتنازعة بضرورة التفاوض و الحوار 

 و المادة 59-327البناء مف أجؿ الوصوؿ إلى صمح و اتفاؽ يحفظ حقوؽ األطراؼ كما تنص عمى ذلؾ المادة 
                                                 

33
 RAPPORT DU CINQUANTENAIRE, Le Maroc possible, une offre de débat pour une ambition collective, 

Casablanca, 2006 . 
34

 . ذصشٚؽاخ يغرماج يٍ ذؽهٛم يضايٍٛ انًماتالخ انًُعضج يغ انفاػهٍٛ فٙ انمطاع 
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يمكف لألطراؼ بتعاوف مع القاضي لمجوء إلى : "  المتعمؽ بالوساطة و التحكيـ05-08 مف القانوف 327-61
 ..."   وسيط

و الثغرات التي تتخمؿ قانوف الوساطة و التحكيـ كما ىي ... بعيدا عف إجراءات التحكيـ و مساطر الصمح 
واضحة في الجزء األوؿ مف الدراسة، نجد أف إخضاع ىذا النظاـ الحديث بمنطوؽ القانوف لمعديد مف المعايير في 

غياب التكويف الكافي حوؿ مجموعة مف المعطيات االجتماعية و الثقافية التي قد تصبح مفاتيح لمكثير مف 
النزاعات، يجعؿ ىذا القانوف يدور في فمؾ المرحمة الجنينية، و يتوقؼ في النقطة التي بدأ بيا إف لـ يؤخذ ضمف 

 .الصورة الشمولية لخدمة العدالة
ىذا القانوف المستحدث حوؿ الوساطة و التحكيـ و الذي يعتبر إجراءا يعزز ورش إصالح منظومة العدالة و جعؿ 

- قبؿ أف ينقؿ مف التجارب الدولية-المتقاضي و ضماف حقوقو و خدمتو ضمف أولوياتو، يجد مرجعيتو األساسية 
 :  في البنية الثقافية المغربية

 مؤسسة )يدفع بنا إلى معرفة الوسائؿ التي كانت تمجأ إلييا المؤسسات التقميدية: الحديث عف الصمح
التي كاف يتـ بموجبيا تحقيؽ الصمح بيف المتنازعيف، مع النظر إلى المجوء إلى   (...الجماعة، أمغار

المحكمة أمرا غير مقبوؿ إال في الحاالت التي تتعذر معيا كؿ المحاوالت المبذولة، بؿ كاف منبوذا في 
ىذا فضال عف وجود محاكـ اجتماعية متنقمة في األسواؽ القروية عمى . العديد مف المناطؽ في المغرب

و باعتماد ىذه الوسائؿ التي ليست غريبة عف . الخصوص و التي تمثؿ محكمة بني مالؿ آخر حمقاتيا
مكونات الثقافة المغربية يتـ إيقاؼ  ىاجس المجوء إلى المحاكـ تحت ذريعة البحث عف الحؽ، بؿ و في 

أحاييف كثيرة يكوف مف أجؿ التباىي مف خالؿ فيـ التحوالت التي عرفيا المغرب أماـ  ىذا الطمب 
 المتزايد الرتياد المحاكـ؛

  الدعوة إلى وسائؿ بديمة تقميدية لمصمح ال يعني التغاضي عف القانوف العقالني و إنما توعية المواطنيف
بأف المجوء إلى المحاكـ ىو أمر يكوف مشروطا بالكرامة االنسانية و الشروط القانونية، حتى ال يؤاخذ 

 عمينا رجاؿ القانوف العودة إلى الماضي التقميدي تحت ذريعة تطبيؽ القانوف؛
  الوساطة االتفاقية في عمقيا شبيية بالصمح التقميدي التي كانت تقـو بو بعض شخصيات كاف ليا وزف

، و ىو ما كاف يسمح بتحقيقو بشكؿ كبير عمى ...اجتماعي و رمزي في العديد مف المداشر أو األسواؽ
 .خالؼ الوسيط القانوني اليـو الذي يجيؿ العديد مف المؤشرات التي قد تسيؿ عميو ميمة الوساطة

 المجتمع المدني و الدور الفعال في تحقيق الحمول البديمة لحل النزاعات -2

أصبح مف البدييي جدا أف يسجؿ حضور فعاليات المجتمع المدني في كؿ القضايا التي تيـ المجتمع الذي 
و مف تـ فإف . أنتجيا، اعتبارا لمدور التاريخي الذي رسمو المجتمع المدني في تطور مسيرة المجتمعات المتقدمة

مختمؼ فعالياتو تعتبر شريكا فعاال في إنجاح ورش إصالح منظومة العدالة، خاصة الجمعيات الحقوقية التي 
 .ترتكز في مبادئيا عمى المرجعية العالمية لحقوؽ اإلنساف
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إال أف دور جمعيات و منظمات المجتمع المدني، سواء تعمؽ األمر بالمساعدة القضائية أو الحموؿ البديمة 
لمنزاعات، لـ نجد ليا أثرا في أجوبة المبحوثيف، الذيف يجيموف ىذه الجمعيات و أدوارىا الميمة في تحقيؽ التوازف 

 . االجتماعي و النيضة التنموية داخؿ المجتمع الذي تنخرط فيو
 المتقاضي و مطمب المحاكمة العادلة- خامسا
 المحاكمة العادلة انطالقا من األحكام الصادرة في حق المتقاضين -1

يعتبر الولوج إلى العدالة منطمقا و غاية، ىذه األخير التي ال تبرز إال في الكيفية التي يتمقى بيا المواطف 
و مف أجؿ معرفة . المتقاضي األحكاـ الصادرة عف العدالة، و التي بموجبيا تتحقؽ مطالبو طبقا لمقانوف أو العكس

ردود أفعاؿ المتقاضي عف فعؿ العدالة اشتممت االستمارة الموجية إليو أسئمة تحاوؿ جس نبض رضاه أو عدـ 
( 16)رضاه عف األحكاـ التي يتمقاه أثناء مجريات العدالة، و ذلؾ انطالقا مف النتائج المتضمنة في الرسـ المبياني

 .أسفمو
 

 

 

 

 

 

 نتائج ردود أفعال المتقاضين عن األحكام الصادرة عن العدالة : 16الرسم المبياني رقم 

 
 

و قد تمثمت ردود أفعاؿ المتقاضيف حوؿ األحكاـ التي صدرت في حقيـ، و التي منيا ما محاؿ عمى محكمة 
 مف المستجوبيف عبروا عف عدـ رضاىـ عف تمؾ األحكاـ، و ذلؾ بكونيـ %61االستئناؼ، تمثمت في كوف 

 مف %39ىذا فيما يقر . يعتبرونيا ليست في صالحيـ و ال تحقؽ المطمب الذي بموجبو توجيوا إلى العدالة
 .المستجوبيف أنيـ راضوف عف مختمؼ األحكاـ التي تـ الحكـ بيا سواء كانت لصالحيـ أـ ال
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نفس االنطباعات حممتيا نتائج المقابالت التي أجريت مع بعض المتقاضيف و الذيف يبرروف مف خالليا عدـ 
الرضا بكوف أف تمؾ األحكاـ غير منصفة و ال تحقؽ الحؽ المطالب بو، و يعتبروف أنيـ توجيوا إلى العدالة 

 .لتضمف ليـ حقوقيـ فإذا بو وقع العكس
بمعنى أف . يجب اإلشارة إلى أف الرضا المعمف عنو في بعض الحاالت ال يشمؿ الحكـ برمتو، بؿ جزءا منو فقط

المتقاضي كاف ينتظر أف يتـ تعويضو عف حادثة شغؿ بقدر معيف مف الماؿ، فإذا بالحكـ جاء بمقدار ىزيؿ ال 
يعوض شيئا مف الخسارة التي تعرض ليا أثناء الحادث الذي وقع لو عمى سبيؿ المثاؿ كما جاء ذلؾ عمى ألسنة 

و . ، أو ما يحدث في بعض حاالت النفقة التي ال تفي بالغرض المطموب منيا في شيء35بعض المستجوبيف
 تتضح الصورة أكثر عندما تمت مساءلة المتقاضيف عف ىؿ تمؾ األحكاـ كانت صائبة أـ ال؟ 

 

 

 

 تصورات المتقاضين حول األحكام التي حكمت بيا المحاكم في حقيم: 17الرسم المبياني رقم 

 

 
 

 
 مف المستجوبيف الذي قالوا أنيـ راضوف عف األحكاـ التي صدرت في حقيـ مف خالؿ القضايا %39مف ضمف 

 %28 منيـ يروف أنيا بالفعؿ كانت أحكاما صائبة بينما ترى نسبة %72المقدمة أماـ أنظار العدالة، توجد نسبة 
منيـ أنيا أحكاما ال تقرب إلى الصواب بالرغـ مف إعالنيـ فيما قبؿ أنيـ راضوف عف تمؾ األحكاـ، إأل أنيـ 

 . يعتبرونيا في نفس الوقت غير منصفة ليـ، و توجد دوف الحد الذي كاف مف المنتظر أف يتحقؽ ليـ باسـ القانوف

                                                 
35

  يمرطفاخ يٍ انًماتالخ انًُعضج يغ انًرماضٍٛ 
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 ، فمف الضروري معرفة كيؼ %39 العامة ال تمثؿ سوى نسبة تياإذا كانت صورة الرضا عف األحكاـ في صيغ
تتدخؿ بعض المتغيرات و تتحكـ في بناء ىذه النتيجة التي مف المحتمؿ أف تعرؼ تحوال في المنطؽ المتحكـ في 

فكيؼ تؤثر إذف . شروط االعتراؼ بيا، سواء تعمؽ األمر بمستوى العالقة مع الجنس، المستوى الدراسي أو السف
 ىذه المتغيرات في بناء الصورة النيائية عند المتقاضي و التي تكوف مصبوغة بالرضا أو عدمو؟

 
 
 
 
 
 
 

 العالقة بين التصورات تجاه األحكام و جنس المتقاضين: 18الرسم المبياني رقم 

 
مف خالؿ الرسـ المبياني أعاله يتضح جميا غياب الفرؽ بيف نسبة اإلناث و الذكور الذي يعمنوف عدـ رضاىـ عف 

 بالنسبة لإلناث، ىذا التقارب الشديد في النسب %30 بالنسبة لمذكور و % 31األحكاـ الصادرة في حقيـ ب 
 فقط عند %14المتعمقة باإلجابات التي تنفي وجود الرضا، يتالشى تدريجيا في حالة الرضا و التي تمثؿ نسب 

 بالنسبة لإلناث المواتي ارتحف لطبيعة األحكاـ التي صدرت عف المحكمة فيما يتعمؽ %25الذكور في مقابؿ 
 .بالقضايا التي تقدمف بيا لمعدالة  مف أجؿ الفصؿ بيا وفقا لمقتضيات القانوف

مف األكيد أف ىناؾ اختالفا في طبيعة القضايا التي تتقدـ بيا النساء إلى العدالة و ىو ما يؤثر عمى درجة الرضا 
التي تتحقؽ عند ىذا الجنس أكثر مف اآلخر، و في  أحاييف أخرى نجدىا متشابية كما ىو الشأف بالنسبة لمقضايا 

 .إلخ...التي يتماثؿ فييا كال الطرفيف أماـ المحكمة و المرتبطة أساسا بقضايا النفقة و الطالؽ و اإلرث
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إذا كاف لمتغير الجنس دور في طريقة قبوؿ األحكاـ و لو بشكؿ نسبي، فيؿ يصدؽ األمر بالنسبة لممستوى 
التعميمي لممتقاضي؟ بمعنى ىؿ ليذا األخير باعتباره يشير إلى حضور الوعي بالقانوف و بالحقوؽ كما يضمنيا 
أي دور في الصورة التي يبنييا المتقاضي تجاه الحكـ الذي تنطؽ بو المحكمة في حقو حوؿ الدعوى المقدمة 

 لدييا؟  
مف المعمـو أف المستوى الدراسي يشير إلى ذلؾ االنتقاؿ الذي يحصؿ لدى الفرد مف حالة األمية التامة إلى مرحمة 
يشفر معيا الكثير مف القواعد و القوانيف اعتمادا عمى ذاتو، دونما أية حاجة إلى وساطة اآلخريف، و ىذا ما يجعؿ 

المستوى الدراسي يمعب دورا حاسما في تحديد درجات التنمية لمعديد مف البمداف كما تؤكد عمى ذلؾ منظمة 
اليونسكو و العديد مف المنظمات الدولية األخرى، التي تجعؿ مف مؤشر التعميـ و التمدرس أولوية، ال محيد عنيا، 

في تحديد مالمح الدولة الديمقراطية، بكؿ ما تحممو الكممة مف داللة الحكامة و التنمية المستدامة التي محورىا 
 .الموارد الطبيعية و البشرية

 العالقة بين المستوى الدراسي و الرضا عن األحكام الصادرة في حق المتقاضين: 15جدول رقم 

 المجموع الرضا عن األحكام الصادرة المستوى الدراسي
 ال نعم

 17 9 8 بدون
 6 4 2 المسيد
 20 15 5 اإلبتدائي
 20 11 9 اإلعدادي
 19 12 7 الثانوي
 17 9 8 الجامعي

 1 1  التكوين الميني
 100 61 39 المجموع

يكوف الجـز في الكثير مف القضايا بدوف دليؿ يذكر مغامرة أو انطباعا سريعا تنتفي معو العممية، لذلؾ و كما تـ 
االقتناع بو منذ الوىمة األولى لمخوض في ىذه الدراسة، تشكؿ المعطيات المجمعة مف الميداف المرجع و الحكـ 

و منو ففضال عف المتغيرات السابقة التي تـ البحث عف . الذي إليو نعود لمتحميؿ و المقارنة في كؿ ما نقدمو
العالقة بينيا و بيف طبيعة التصور الذي تعطيو فئة المتقاضيف المستجوبيف ألحكاـ العدالة، سنحاوؿ في ىذا 

الشؽ الوقوؼ عند متغير التمدرس و الدور الذي يمعبو في بناء التصورات و النظر إلى النتائج بناء عمى ما ىو 
منطقي و ليس فقط ما ىو مقبوؿ اجتماعيا أو يعيد االعتبار لمشخص أماـ اآلخريف حتى لو كاف عمى حساب 

 . الطرؼ المدعى عميو
 العالقة بين سن المتقاضين و الرضا عن أحكام العدالة: 19الرسم المبياني رقم 
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يبدو جميا تدخؿ متغير دوف آخر في تغيير النتائج المتوصؿ إلييا حوؿ نفس اإلشكالية، و يبدو ىذا التدخؿ مف 
. خالؿ تأثير متغير أكثر مف اآلخر في النتيجة النيائية اعتمادا عمى البحث الميداني المنجز بواسطة االستمارة
ىكذا نجد أف متغير السف يمعب دورا بارزا في تكويف صورة المتقاضيف تجاه األحكاـ التي يصدرىا القضاء في 

 سنة تعمف رفضيا الواضح ليذه الحكاـ، في 39 سنة و 25حقيـ، حيث نسجؿ أف الفئة العمرية التي تتراوح بيف 
 سنة فما فوؽ التي تبدي رضا تاما عف األحكاـ الصادرة في 60 سنة و 45مقابؿ الفئة العمرية المتراوحة بيف 

و ىو ما يعني أف الوعي الحاضر عند الفئة األولى باعتبارىا تندرج ضمف الفئة المحددة إحصائيا بالفئة . حقيا
الشابة التي تتميز بالرفض و التمرد عمى الواقع الذي تواجيو في أغمب األحياف بكونو يقدـ حقائؽ ضد تطمعاتيا، 

عكس الفئة الثانية التي تنتمي إلى الفئة العمرية التي تبحث عف الحد األدنى مف األماف بعدما قطعت أشواطا 
 . كبيرة مف مواجية الواقع بكؿ حموالتو

إذا كانت أجوبة الفئة التي ىي راضية عف األحكاـ موزعة ضمنيا بيف مف يقر بكونيا منصفة و غير منصفة، و 
ىي أجوبة تمثؿ نسبة أقؿ بكثير ممف يعمنوف عدـ الرضا التاـ عف تمؾ األحكاـ، فإف لذلؾ أسبابا منطقية يستند 

 .عمييا المتقاضوف كما سنبرز ذلؾ مف خالؿ قراءة و تحميؿ الرسـ المبياني أسفمو
 

 أىم األسباب التي تجع المتقاضين غير راضين عن األحكام الصادرة في حقيم: 20الرسم المبياني رقم 
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ىذه . ال يصدر المتقاضي أحكامو عف الرضا أو عدمو مف فراغ، بؿ تتحكـ في ذلؾ العديد مف العوامؿ و األسباب
األخيرة التي نستنبط جزءا منيا مف نتائج الرسـ المبياني أعاله الذي يقدـ الئحة واضحة عف العوامؿ التي تحكمت 

في تحديد اختيار المتقاضيف لجواب عدـ رضاىـ عف األحكاـ الصادرة في حقيـ، و التي تتبوأىا عوامؿ لـ تتـ 
 جاءت بعد تفريغيا موزعة عمى النقط %39اإلشارة إلييا في المقترحات المقدمة في صيغة  جواب آخر بنسبة 

 :التالية حسب درجة تكرارىا مف لدف المستجوبيف
 البطء في أطوار سير و معالجة القضايا؛ 
  التأخير في إصدار األحكاـ؛  
 األمر مرتبط بالشيود و محضر الشرطة الذي يغير الحقيقة؛ 
 غياب المحامي عف الجمسات و تماطمو في تتبع الممفات؛ 
 غياب االجتياد و البحث في القضايا غير المألوفة؛ 
 التنازؿ عف كؿ شيء كشرط لمحصوؿ عمى جزء مف الحؽ؛ 
 الفقراء ال يعطى ليـ الحؽ؛ 
 الطبيب الذي عايف القضية لـ يقدـ الدليؿ القاطع و الحقيقي أماـ قبولو الرشوة؛ 
 تدخؿ الشركة و بالتالي تغيير مجرى الحقيقة؛ 
 النظر إلى المتقاضي باعتباره مف ارتكب الخطأ؛ 
 ،الحكـ بتعويضات جد ضعيفة لممرأة 
 عدـ األخذ بعيف االعتبار الوضع المادي لممتقاضيف؛ 
 التحيز لمعنصر األنثوي؛ 
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 القضية ال زالت في مراحميا األولى، و بالتالي لـ يصدر بصددىا أي حكـ. 

 التي عبر عنيا المتقاضوف في صيغة اختيارىـ لخانة آخر، األمر الذي يحيمنا %39بعد تفكيؾ مضاميف نسبة 
عمى مجموعة مف األسباب التي يتعايش معيا المتقاضي، و التي تجعؿ مف الصورة التي يقدميا في صيغة حكـ 

تضاؼ إلى كؿ ىذه العوامؿ أسباب أخرى . عمى أحكاـ العدالة منطقية و واقعية تشكؿ الجواب الشافي عف موقفو
إلى . مف مجموع أجوبة المبحوثيف غير الراضيف عف األحكاـ%20مثمت فييا المجوء إلى استعماؿ الرشوة نسبة 
 مف المتقاضيف الذيف أكدوا دورىا في عدـ رضاىـ عف مضاميف %18جانب ذلؾ سجمت العالقات الزبونية نسبة

األحكاـ التي كانت طرفا في صيغتيا النيائية، دوف نسياف العامؿ المبني عمى غياب األدلة الكافية التي تسمح 
 التي تعبر عف تدخؿ جيات خارجية ذات سمطة في تغيير األحكاـ  %8 و أخيرا نسبة %15بإصدار أحكاـ بنسبة 

 .خدمة ألغراض فئة عمى حساب أخرى
كؿ ىذه األسباب السالفة الذكر تؤكد الطريقة التي بموجبيا تتعرج العدالة عف خدمة المتقاضي كما ينص عمى 

غير أف السؤاؿ الذي . ذلؾ القانوف و تحرمو في العديد مف المحطات مف الحؽ الذي كاف ىدفا رئيسيا لمجوئو إلييا
يطرح اآلف يتمحور حوؿ ما إذا كانت ىناؾ فروؽ بيف الجنسيف حوؿ األسباب التي جعمتيـ غير راضيف أماـ 

 نتائج العدالة حوؿ قضاياىـ؟   
 

 توزيع أسباب عدم الرضا عند المتقاضين حسب الجنس: 16جدول رقم 

 المجموع أسباب عدم الرضا عن األحكام الصادرة الجنس
العالقات  غياب األدلة

 الزبونية
استعمال 
 الرشوة

تدخل جية 
 ذات سمطة

 آخر

 31 13 3 8 6 1 ذكر
50.8% 

 30 11 2 4 5 8 أنثى
49.2% 

 61 24 5 12 11 9 المجموع
100% 

 
 أعاله و التي تحاوؿ رصد العالقة الممكنة بيف جنس المتقاضيف و األسباب التي جعمتيـ 8تقدـ نتائج الجدوؿ رقـ

دوف الرضا عف األحكاـ التي تمقوىا مف مؤسسات العدالة، تقدـ أجوبة تتضمف بعض التفاوتات التي قد يتدخؿ 
باألمر لمضموف  (ة)إال أنو في الواقع تدخؿ ضئيؿ يجعمو مرتبط بطبيعة عدـ تقبؿ المعني. فييا متغير الجنس

 .الحكـ كمما كاف ىناؾ إحساس بالجور أو الالعدؿ
و مف تـ، يتضح أف متغير الجنس يبقى في منأى عف التأثير المحتمؿ في بناء التصور تجاه النتائج النيائية 

و إذا كاف األمر كذلؾ فيؿ يتعمؽ . لألحكاـ التي تصدرىا العدالة في القضايا التي تخضعيا لممعالجة القانونية
 األمر أيضا بعالقة متغيرة المستوى الدراسي بتمؾ النتائج المعمف عنيا؟    

  العالقة بين متغير التمدرس و عدم القبول باألحكام التي تصدرىا العدالة21الرسم المبياني رقم 
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 التي ال يبرز 8انطالقا مف الرسـ المبياني أعاله، يتضح لنا أنو و عمى العكس  مما أشارت إليو نتائج الجدوؿ رقـ
أي تأثير يذكر لمؤشر الجنس عمى قبوؿ أو رفض األحكاـ، نكتشؼ مف خالؿ النتائج التي يحمميا الرسـ المبياني 

 أف لمؤشر التمدرس دورا ميما في صنع الصورة التي تشكؿ في النياية موقؼ المتقاضيف تجاه ما تؤوؿ 21رقـ 
و مف ثمة نجد أف المستوى الدراسي لكؿ . إلييـ قضاياىـ مف خالؿ النتائج التي تصدر في حقيا مف طرؼ العدالة

مف أسالؾ االبتدائي، اإلعدادي و الثانوي تسجؿ أكبر النسب المعبر عنيا فيما يتعمؽ جميع األسباب التي دفعتيـ 
 %18 بالنسبة لسمؾ اإلبتدائي، و %24.6نسبة :  إلى رفض األحكاـ و التي جاءت بالتوالي عمى الشكؿ التالي

بينما ال تتجاوز ىذه النسب في صفوؼ غير .  بالنسبة لمسمؾ الثانوي%19.7بالنسبة لمسمؾ اإلعدادي و 
، و أخيرا مف ليـ تكويف جامعي 6.6% ، و بالنسبة لمذيف ولجوا المسيد نسبة %14.8المتمدرسيف نسبة

  في الوقت التي تغيب نسب التكويف الميني عف أف تكوف ليا داللة في صفوؼ المتقاضيف %14.8نسبة
 .%61 مف مجموع الرافضيف لألحكاـ و غير الراضيف عنيا و الذي يمثؿ نسبة 1.6%المستجوبيف بنسبة 

و إذا كاف لممستوى الدراسي دور حاسـ في التعبير عف عدـ الرضا بما يصدر مف أحكاـ في حؽ المتقاضيف 
انطالقا مف معرفتيـ المتوسطة بمجريات األحداث، فإف الحالة العائمية لممتقاضي و اندماجو في المجتمع قد يكوف 

 . أسفمو22ليا تأثير في رسـ صورة عدـ الرضا لدى المتقاضي المستجوب كما سنبيف ذلؾ مف خالؿ المبياف رقـ
 متغير الحالة العائمية لممتقاضين المستجوبين و عالقتو برفض األحكام: 22الرسم المبياني رقم 
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. بالفعؿ يتبدى مف الوىمة األوؿ لقراءة نتائج المبياف الحضور القوي مف حيث التكرارات لفئة اجتماعية دوف أخرى
فنجد أف فئة المتزوجيف و التي تشكؿ أكبر نسبة مف المستجوبيف يرفضوف بنسب مرتفعة نتائج األحكاـ التي 

 مف 21.3%  متبوعة بنسبة52,5%تصدر في حؽ الدعاوى المرفوعة إلى العدالة مف طرفيـ، و ذلؾ بنسبة 
 %1.6  بالنسبة لألرامؿ و 9.8% بالنسبة لمعزاب، بينما ال تتجاوز ىذه النسب سقؼ  14.8%المطمقيف و 

 .لممستجوبيف لمخاطبيف
إف النسب المعبر عنيا أعاله ال تتعمؽ بعالقة الحالة االجتماعية مع سبب واحد مف األسباب الكامنة وراء رفض 

المتقاضيف لألحكاـ، و إنما ىي متعمقة بحضور جميع األسباب المقترحة عند نفس الفئة االجتماعية، لتعطينا 
الصورة العامة عف الكيفية التي تتفاعؿ بيا متغيرة الحالة االجتماعية لممتقاضيف مع األحكاـ التي تصدر عف 

و التي تؤكد أف االندماج في مؤسسة الزواج يجعؿ الشخص المعني بالعدالة يدخؿ في مشاورات و تكوف . العدالة
لو انفتاحات عمى المحيط الذي يعيش فيو أكثر مف جية، و أيضا أف نسبة ميمة مف القضايا التي بموجبيا ولج 
مستجوبوف في ىذا البحث العدالة كانت مرتبطة في معظميا بالقضايا األسرية و بقضاء األسرة أساسا مف جية 

فكاف منطقيا أف تأتي النتائج عمى النحو الذي أبرزتو األرقاـ اإلحصائية المبينة في المبياف و الجدوؿ معا . أخرى
 . أعاله

مف الواضح جدا أف رفض المتقاضيف ألحكاـ العدالة تحكمت فيو العديد مف األسباب الذي ذكرناىا أعاله، لذلؾ 
نجـز أف الرفض لـ يكف مف أجؿ الرفض، و إنما لكونيـ يعمموف الشروط األساسية التي بموجبيا تتحقؽ المحاكمة 

 . العادلة و أيضا العوائؽ الكثيرة التي تحوؿ دوف ذلؾ
 الشروط األساسية لممحاكمة العادلة و دورىا في تحفيز المتقاضي  لمولوج إلى العدالة  -2

يعتبر الحديث عف الولوج إلى العدالة حديثا ضمنيا عف إزاحة كؿ المعوقات التي تخمؽ التمييز و التمايز بيف 
المواطنيف، و بالتالي تحوؿ دوف االستفادة مف ثمار العدالة التي حـر منيا داخؿ المجتمع بعدما تعذرت األسباب 
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ومف أجؿ تمؾ الغاية جاءت الضرورة . عف الوصوؿ إلى حؿ توافقي متراض عنو بينو و بيف الطرؼ المتنازع معو
ممحة لفيـ الشروط األساسية التي يراىا المتقاضي كفيمة لولوج العدالة و التي تنجـ عنيا في النياية المحاكمة 

 . العادلة الخاضعة لمنطؽ القانوف و األخالؽ بالنسبة لجميع األطراؼ المتدخمة
" و منو فإف الحؽ في الولوج إلى الذي يبتغى منو تحقيؽ األمف القضائي في صورتو الشاممة و الذي يدؿ عمى 

الثقة في المؤسسة القضائية و االطمئناف إلى ما يصدر عنيا مف أحكاـ و قرارات و أوامر حماية لحقوؽ األفراد و 
الجماعات، فإف ذلؾ يبقى رىينا بتوفر مجموعة مف المبادئ األساسية التي أضحت مبادئ عالمية بدأ باستقالؿ 

القضاء، و مرورا بسيولة الولوج إليو و انتياء بجودة و فعالية األحكاـ الصادرة عنو ال سيما عمى مستوى تنفيذىا، 
  36"إذ كما يقاؿ ال جدوى مف حكـ ال نفاذ لو

مما سبؽ تتضح أىمية تحقيؽ األمف القضائي بالنسبة لممواطنيف، األمر الذي يشرعف تشخيص كؿ الشروط التي 
تسمح بتحقيقو انطالقا مف اقتراحات المتقاضيف التي تـ تجميعيا اعتمادا عمى سؤاؿ مفتوح احتوتو االستمارة 
الموجية إلييـ أثناء إجراء البحث الميداني، و التي جاءت متمحورة عمى جوانب متعددة منيا ما ييـ الجانب 
المؤسساتي و دوره الفعاؿ في المراقبة و المواكبة، و منيا ما يسمط الضوء عمى ضرورة تشبع كؿ المواطنيف 
فاعميف و مرتفقي العدالة بمنظومة قيمية و أخالقية ترقى بفعؿ العدالة و خدماتيا إلى توفير األمف القضائي 

الحقيقي، و منيا  ما شدد و بقوة عمى تطبيؽ القانوف باعتباره اآللية التي تسمح بضماف الشروط األخرى، بينما 
ركزت العديد مف االقتراحات عمى الكفاءة و الشروط المعرفية التي يجب أف تتوفر في الفاعميف عبر التكويف و 

 .   إلخ...التكويف المستمر و في المواطنيف عبر الوعي بحقوقيـ و واجباتيـ
 :الشروط القانونية- 2-1

ال يختمؼ اثناف عمى الدور الرئيسي الذي يمعبو تطبيؽ القانوف في تنظيـ المجتمع و تنميتو بشكمو عاـ، عمى 
يعني الثقة في القاعدة القانونية النافذة في المجتمع، فإف درجة االطمئناف " اعتبار أف تحقيؽ األمف القانوني الذي 

، و 37"و الثقة ال يتجسد عمميا إال مف خالؿ ما تضمنو ىذه القاعدة مف حماية لمحقوؽ و استقرار في المعامالت
 :ىو األمر الذي يبدو جميا مف اقتراح المتقاضيف المستجوبيف عمى الشكؿ التالي

 تطبؽ القانوف عمى الجميع و بشكؿ متساوي و دوف تحيز؛ 
   تطبيؽ العدالة بيف الجميع؛ 
 أف يعطى لكؿ ذي حؽ حقو؛ 
 الحكـ بالعدؿ؛ 
  يجب عمى الشرطة القضائية أف تقـو ببحث شامؿ حوؿ القضية قبؿ تقديميا لقاضي التحقيؽ ىذا األخير

 الذي وجب عميو أخذ الوقت الكافي قبؿ إصدار األحكاـ؛
 قرينة البراءة ىي األصؿ إلى حيف ثبوت : عدـ الضرب و التعذيب قبؿ إصدار األحكاـ، طبقا لمقاعدة

 المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو؛:اإلدانة و أف الشؾ يفسر لصالح المتيـ
                                                 

36
 .48: ، ص2012 َٕٚظ انؼٛاشٙ، األيٍ انمإََٙ ٔانمضائٙ ٔ أششًْا فٙ انرًُٛح االلرصادٚح ٔ االظرًاػٛح، ََٕثش  

37
 .28:  َٕٚظ انؼٛاشٙ، انًشظغ انغاتك، ص 
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 توفير األدلة الكافية التي تضمف تطبيؽ القانوف و إصدار األحكاـ؛ 
 تنفيذ األحكاـ التي تـ إصدارىا أماـ المواطف؛ 
 رفع الضرر؛ 
 يجب أف تكوف الشواىد الطبية قانونية و ليست مزورة. 

 :الشروط القيمية و األخالقية- 2-2
تشكؿ المنظومة األخالقية و القيمة إحدى الركائز األساسية التي بموجبيا يصبح القانوف أكثر أنسنة و بعيدا عف 

الجفاؼ الذي توحي بو البنود و المواد المكونة لو، و عمى رأس ىذه القيـ و األخالؽ تتربع نزاىة القضاء و القضاة 
في صيغيا المختمفة و باألساليب المتعددة المستعممة مف طرؼ المستجوبيف باعتبارىا مف أولويات الشروط التي 
بدونيا ال يمكننا الحديث حتى عف القضاء و عف المحاكمة العادلة كمبتغى و عف الحؽ في الولوج إلى العدالة 

 : و إلى جانب النزاىة أثار المستجوبوف بقوة شروطا أخرى مف  الالـز توفرىا و التي مف بينيا. كمدخؿ سميـ
 ضماف نزاىة القضاء؛ 
 القضاء عمى الرشوة؛ 
 القضاء عمى المحسوبية و الزبونية؛ 
 محاربة تدخؿ جيات ذات سمطة و نفوذ في القضاء؛ 
 يجب عمى الخبراء أف يبتعدوا عف الرشوة؛ 
 الشفافية؛ 
 غياب االبتزاز؛ 
 أداء كؿ واحد لميمتو كما يجب؛ 
 استقالؿ القضاء؛ 
 تحقيؽ مبدأ المساواة بيف المواطنيف؛ 
 استحضار الضمير الميني و األخالؽ؛ 

 :الشروط المؤسساتية- 2-3
تضاؼ إلى مقومات كؿ مف األسس القانونية و القيمية و األخالقية شروط مؤسساتية يرى المتقاضوف المستجوبوف 

ضرورة توفرىا إذا أردنا أف نتحدث بالفعؿ عف إمكانية الولوج إلى العدالة و المضمونة لمجميع عمى حد سواء، و 
 :  تتمثؿ أىـ ىذه الشروط في اآلتي

 الرقابة الدائمة عمى القاضي حتى تضمف المحاكمة العادلة؛ 
 ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ 
 فتح اإلدارة أماـ المواطنيف المظموميف؛ 
 تقديـ الخدمة المجانية في شأف العدالة لكؿ المواطنيف؛ 
 اإلسراع في معالجة القضايا؛ 
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  توفير العنصر البشري و االستماع أكثر لممواطنيف و التمعف في المشاكؿ كي ال يكوف ىناؾ ضحايا
 األحكاـ؛

 اإلسراع في إصدار األحكاـ؛ 
 تحقيؽ مجانية التقاضي كي تتمكف كؿ النساء خصوصا في وضعيات ىشة مف المطالبة بحقوقيف؛ 
 تكثيؼ آلية المساعدة عف طريؽ االنفتاح عمى الجمعيات؛ 
 اإلنصات إلى المواطنيف و مد يد المساعدة لممتقاضيف المعوزيف. 

 الشروط التكوينية و التوعوية -2-4
مف الضروري التأكيد عمى أف الحؽ في الولوج إلى العدالة و التمتع بمحاكمة عادلة ال يتوقؼ فقط عمى الشروط 
التي سبقت اإلشارة إلييا، و إنما يستوجب عناصر أساسية تخص في جانب منيا التكويف و التكويف المستمر 

و جانب آخر يخص التوعية و . لجميع الفاعميف في حقؿ العدالة لمواكبة المستجدات القانونية و االجتيادات
 : التحسيس في صفوؼ المتقاضيف و مرتفقي العدالة بشكؿ عاـ، و يأتي عمى الشكؿ التالي

 الفاعمون في حقل العدالة - أ
 التكويف و التكويف المستمر لمقضاة و خصوصا الجدد؛  
 الرفع مف مستوى التكويف األساسي و التكويف المستمر لكؿ الميف القضائية؛ 
 يجب تفعؿ التخصص القضائي حتى تتحقؽ النجاعة و االجتياد في األحكاـ؛ 
  تمكيف القضاة مف الحصوؿ عمى المعمومة بخصوص ممفاتيـ 

 المواطنون كمتقاضين و مرتفقو العدالة - ب
  تمكيف المواطف مف التعبير عف كؿ المشاكؿ التي تعترضو و بالتالي أف يعي ما لو و ما عميو؛ 
 تتبع المواطف لقضيتو؛ 
 أف يؤدي المواطف واجباتو؛ 
 تحسيس المواطنيف و توعيتيـ بحقوقيـ و واجباتيـ. 

 معيقات المحاكمة العادلة كما يراىا المتقاضي و انعكاسيا عمى الولوج إلى العدالة -3

تستوجب الشروط المحددة لمحؽ في الولوج إلى و الحؽ في محاكمة عادلة لجميع المواطنيف، ضرورة تجاوز 
و مف أىـ ىذه العوائؽ ما جاء عمى  ألسنة . العراقيؿ و المعيقات التي تقؼ حاجزا أماميا و أماـ بموغ أىدافيا

المستجوبيف مف خالؿ سؤاؿ في االستمارة يستفسرىـ عف مف المسؤوؿ عف عدـ تحقؽ المحاكمة العادلة و الحؽ 
 :في الولوج غمى العدالة كما يضمنيما القانوف لمجميع عمى قدـ المساواة، و ىي كالتالي

 القضاء/المعيقات المرتبطة بمين العدالة- 3-1
 كتاب الضبط؛ 
 القاضي الذي لو الكممة األخيرة في النطؽ بالحكـ؛ 
 وكيؿ الممؾ؛ 
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 القاضي الذي يقبؿ الرشوة مف الغني و األقوى عمى حساب الضعفاء؛ 
 محامي الدفاع الذي يترافع مع الزبوف و يعمؿ لصالح الخصـ أيضا؛ 
 الشرطة القضائية أثناء التحقيؽ. 

 المعوقات عمى مستوى العمل المؤسساتي- 3-2
 تنفيد األحكاـ؛ 
 التعامؿ السريع مع الممفات أماـ كثرتيا؛ 
  عدـ المجانية في التقاضي؛ 
 وزارة العدؿ ال تقـو بالدور المنوط بيا؛ 
 غياب التحقيؽ: االعتقاؿ االحتياطي الذي يجب القضاء عميو. 

 المعوقات المرتبطة بسموك المواطن  - 3-3
 المواطف الذي يقدـ رشاوى، و يتعامؿ بمنطؽ الرشوة؛ 
  جيؿ المتقاضي بالمتدخميف اآلخريف الذيف قد يكوف ليـ دور فعاؿ في تغيير الحقيقة أو تعثرىا و تركيزه

 ؛(ة)عمى شخص القاضي
 المواطف الذي يجب عميو االعتراؼ بالحؽ لذويو؛ 
 عدـ تتبع المواطف لقضاياه؛ 
 غياب التواصؿ و التحسيس لممواطف؛ 
 غياب وعي المواطنيف باإلجراءات القانونية و المغة القانونية. 

 المعيقات المرتبطة بمنظومة القيم- 3-4
 تفشي العالقات الزبونية؛ 
 كؿ مف يستعمؿ الرشوة؛ 
 غياب المحاسبة؛ 
 انتشار الفساد . 

إذا كاف المتقاضي في صورتو العامة يمثؿ المواطف الذي قد يكوف فاعال في حقؿ العدالة و يتحوؿ بموجب 
ظروؼ معينة إلى متقاضي يطالب بحقو، أو فاعال مف فعاليات المجتمع المدني كطرؼ مدني أو مطالب بحقو 

كمواطف بسيط، أو حتى كمؤسسة فإف المحاكمة العادلة التي تكوف نتاجا لسيرورة التحقؽ الميسر إلى العدالة، ىي 
فما ىي أىـ الشروط التي يتطمب . اليـو و بشكؿ كبير مطمب رئيسي لمجمعيات المشتغمة في حقؿ حقوؽ اإلنساف

توفرىا لضماف محاكمة عادلة في نظر فعاليات المجتمع المدني؟ 
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 شروط المحاكة العادلة كما تراىا فعاليا المجتمع المدني و المؤسسة الوطنية  -4

انصبت الشروط الذي تراىا فعاليات المجتمع المدني أساسية لتحقيؽ الولوج إلى العدالة و منو التمتع بمحاكمة 
: عادلة عمى النقط التالية

: جياز القضاء- 4-1
 استقالؿ ميداف القضاء عف كؿ مف السمطة التشريعية و التنفيذية؛ 
 تدخؿ الرشوة استعماؿ النفوذ و المحسوبية في : تحقؽ مبدأ النزاىة و الحياد، ألف القضاء ينخره الفساد

 إصدار بعض األحكاـ؛
 المادي و التقني و : ضرورة تجاوز العراقيؿ مف الناحية الواقعية و القانونية و المتمثمة في تجييز المحاكـ

توفير الموارد البشرية الكفئة و الكافية، فضال عف ضرورة توفير الكتب و المستندات الفقيية و القانونية و 
 تسييؿ الولوج إلييا،

  يجب معالجة إشكالية نقص التكويف لدى القضاة بالتكويف المستمر، مع ضرورة  تبني منيج التخصص
 .، ألف غياب التخصص يضر بمصالح المتقاضيف.... التجاري، الصحافة، الميف الحرة: في القضايا

  ال يجب االستمرار في الوضعية الحالية التي تتميز بكثرة القضايا التي تمر في االبتدائية و االستئنافية 
 ألنيا غير معقولة مقارنة مع عدد السكاف، ألننا شعب الشكايات،

  
 :مساعدو العدالة -4-2

  تكويف كتابة الضبط تكوينا كافيا، مع توفير العدد الكافي مف الموارد البشرية و أف تكوف ليا مقتضيات
 االستقالؿ الحقيقي عف التوجييات، فضال تحسيف أجورىا؛

 و إذا لـ يكف ىناؾ . الحرص الشديد عمى محاربة الفساد في ميداف الخبراء، ألف القاضي يمجأ إلى الخبراء
عدؿ و استقالؿ في صفوفيـ فإنيـ  يعمموف عمى تحويؿ خبرتيـ لمف يدفع أكثر، و يكوف بذلؾ الحكـ 

 المعتمد عمى تمؾ الخبرة حكما غير عادؿ؛
 يجب اف تتوفر في المحاموف الكفاءة الكافية و النزاىة باعتبارىـ  يمثموف حقوؽ الموكميف؛ 
  يجب االنتباه إلى الدور الذي تمعبو الشرطة القضائية خصوصا أثناء إعداد المحاضر، لذلؾ مف الضرورة

ىذا إذا عممنا أف العديد مف . أف تكوف الشرطة القضائية في مستوى اإلدالء بالحقيقة التي تخدـ العدالة
فضال عف استعماؿ الشرطة . المحاضر المحررة مف طرؼ الشرطة القضائية ال تمثؿ الحقيقة بؿ التزييؼ

القضائية لمعنؼ و التعذيب و ىناؾ ممفات ال تحقؽ فييا الشرطة القضائية و إنما االستعالمات التي 
 ؛(االستخبارات)ليست ليا السمطة

  يجب العمؿ عمى وضع إجراءات سريعة لمشكؿ تنفيذ األحكاـ، إذ ما الفائدة مف األحكاـ إف لـ تنفذ و  ما
الجدوى مف لجوء المتقاضي إلى المحاكـ التي تجبره عمى دفع أتعاب المحامي، الرسوـ، المعاناة لمحضور 

إلخ، و في األخير ال تنفذ األحكاـ؟ و األمر ىنا ينطبؽ ...في الجمسات، التأخر الناجـ عف مشكؿ التبميغ
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فالمفروض في الدولة أف ليا إمكانات مالية و مع . حتى عمى األحكاـ الصادرة ضد اإلدارات العمومية
فغياب تنفيذ األحكاـ يعتبر مف األعطاب ...ذلؾ تـ حرماف المواطنيف مف عقاراتيـ بسبب  نزع الممكية

 الكبرى التي تبصـ فقر العدالة في المغرب؛
 الحؽ القضائي مف الضروري أف يصبح حقا مف حقوؽ المواطف الذي ال مساومة فيو و عميو؛ 

 اإلحراءات القانونية -4-3
  يجب إيجاد مخرج لالعتقاؿ االحتياطي الذي يعتبر مف أخطر األمور التي تفرض االستعجاؿ في

 اإلصالح، فضال عف إصالح المسطرة الجنائية و  المدنية، ألف البراءة ىي األصؿ و المبدأ؛

 نحف لسنا مطمئنيف لمطابع االحتفالي الذي تتـ فيو ىذه الحوارات: تبسيط المساطر يجب اف يكوف جذريا 
 يجب إصالح التشريع ؛  
  يجب تغييب االنتقائية في اتخاذ القرارت مثال قضية العفو يكوف بيد رئاسة الدولة و لكف كيؼ يقنف العفو

 ألنو أصبح ضرورة لكي تكوف ىناؾ مساواة بيف جميع المواطنيف
 تطوير السياسة الجنائية المتبعة وما يرتبط بيا مف تطوير المسطرة الجنائية   . 

يبدو واضحا أف كؿ الشروط الذي وضعيا المتقاضوف باعتبارىا أساسا لتفعيؿ الحؽ في الولوج إلى العدالة و 
تمكنيـ مف المحاكمة العادلة، ىي شروط يتقاسميا المتقاضي في مطالبو مع كؿ الفاعميف الذيف تـ استجوابيـ 

األمر الذي يفسر بجالء بأف المواطف . سواء الذيف ينتموف إلى حقؿ العدالة أو إلى فعاليات المجتمع المدني
المتقاضي يتطمع إلى أف يصبح مواطنا يتحكـ القانوف بمرجعيتو العقمية الحقوقية في تحقيؽ حقو و أمنو بعيدا عف 

. 38أساليب قانوف الغاب الذي أشار إلييا فالسفة العقد االجتماعي عند حديثيـ عف نشأة دولة الحؽ و القانوف
مما ال شؾ فيو، أف الدراسة الميدانية في تقاطعيا مع دراسة النصوص و كؿ الترسانة القانونية المتعمقة بالحؽ في 
الولوج إلى العدالة و المحاكمة العادلة، و أيضا الدراسات المنجزة في ىذا الباب، ال شؾ أنيا ستسفر في تكامميا 

عف مجموعة مف االستنتاجات التي سنخمص بيا في نياية المطاؼ، باعتبارىا عصارة البحث في صيغتو التركيبية 
 .التي ال تغفؿ أي جانب مف الجوانب التي حددت في منطمقات الدراسة

 
 

االستنتاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات العامة لمدراسة 
 

تتوقؼ نتائج الدراسة حوؿ الولوج إلى العدالة و الحؽ في محاكمة عادلة عند أبرز الصعوبات التي تواجو 
المتقاضي و تمنعو مف التمتع بيذا الحؽ الذي يضمنو القانوف مع إيراد المقترحات التي بموجبيا يمكف تصحيح 

الوضع، و ذلؾ اعتمادا عمى دراسة المعوقات القانونية و المؤسساتية، فضال عف الدراسة الميدانية، و تتمخص أىـ 
 :النتائج المتوصؿ إلييا فيما يمي

                                                 
38

 .ٔ غٛشْى يٍ فالعفح انؼمذ االظرًاػٙ"... طٕياط ْٕتض"ٔ " ظٌٕ ظان سٔعٕ" اإلشاسج ُْا ئنٗ كم يٍ  
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 المستوى القانوني و المؤسساتي: أوال
    عمى مستوى قضاء القرب- 1 

: مف أىـ المشاكؿ التي تستوجب المعالجة مف قبؿ المشرع
 درىـ؛ 5000حصر اختصاصات قضاء القرب في المادة المدنية في مبمغ - 
مراجعة مسألة اإلعفاء مف الرسـو القضائية بالنسبة لبعض األشخاص المعنوييف بما ينسجـ مع الغاية مف - 

قضاء القرب؛ 
جعؿ آلية الصمح تشمؿ أيضا المخالفات التي ينعقد فييا االختصاص لقضاء القرب؛ - 
 المحدث ألقساـ قضاء القرب بما يتالءـ مع مقتضيات 42-10مراجعة بعض المواد المتضمنة في القانوف - 

 .2011الدستور الجديد لفاتح يوليوز 
عمى مستوى الرسوم القضائية - 2

لمحد مف الكمفة العالية لمرسـو القضائية بالمغرب مقارنة مع طبيعة الوظيفة القضائية، تبدو الحاجة ممحة اليوـ، 
مف أجؿ تفعيؿ مبدأ مجانية التقاضي، إلى إلغاء، أو عمى األقؿ تخفيض الرسـو القضائية، لتحقيؽ مبدأ المساواة 

.  بيف المواطنيف في الولوج إلى العدالة وتحقيؽ المحاكمة العادلة
عمى مستوى المساعدة القضائية - 3

يظير مف الدراسة أف أىـ الصعوبات التي يطرحيا النظاـ الحالي لممساعدة القضائية، تتمثؿ عمى الخصوص في 
َتعّقد اإلجراءات، عدـ شموؿ مقتضيات المساعدة القضائية لبعض مراحؿ الدعوى بالنسبة لألجير ،تقادـ النص 

القانوني وعدـ مواكبتو لتطور التنظيـ القضائي، ىيمنة جياز النيابة العامة عمى مكاتب المساعدة القضائية، تشتت 
 ...النصوص المؤطرة لممساعدة القضائية 

 :ولتجاوز ىذه الصعوبات ُيقترح
  مراجعة القانوف المنظـ لممساعدة القضائية، بشكؿ يجعمو متالئـ مع روح الدستور الجديد، ومع المواثيؽ

 الدولية لحقوؽ اإلنساف، ومع تطور التنظيـ القضائي؛
 تبسيط اإلجراءات والشروط المتعمقة بمنح المساعدة القضائية؛ 
 تجميع كؿ النصوص ذات الصمة في مدونة واحدة لنظاـ المساعدة القضائية؛ 
  إحداث مؤسسة عمومية تخص نظاـ المساعدة القضائية يتكوف مجمس إدارتيا مف جميع اإلدارات والييئات

 .تحت رئاسة رئيس الحكومة (...العدؿ، المحاميف)المعنية 
 عمى مستوى الوسائل البديمة لحل النزاعات- 4
 :لمعالجة مكامف الخمؿ التي يطرحيا اإلطار التشريع المغربي لموسائؿ البديمة لحؿ النزاعات، تقترح الدراسة 
 مراجعة النصوص القانونية المنظمة ليذه الوسائؿ؛ 
 تعميميا، ما أمكف ذلؾ ، عمى جميع المنازعات؛ 
 توعية وتحسيس األفراد والييئات والمقاوالت المعنية بيا؛ 
 تكويف القضاة والموظفيف والوسطاء والمحكميف مف أجؿ حسف تطبيقيا .
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عمى مستوى الولوج إلى المعمومات القانونية والقضائية - 4
لتجاوز المعيقات التي المطروحة عمى مستوى الولوج إلى المعمومات القانونية والقضائية والتتبع اإللكتروني 

، فإف وزارة العدؿ و 2011لمممفات، ومف أجؿ إعماؿ الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات الذي كرسو دستور 
الحريات، مدعوة إلى تطوير نظاميا المعموماتي سواء المتعمؽ بتدبير اإلدارة القضائية، أو بتدبير العالقة مع 
المتقاضيف والمرتفقيف والعامميف في الميف القضائية، ومختمؼ المعنييف باإلدارة القضائية، وضماف االتصاؿ 

. اإللكتروني بيف المحاكـ
عمى مستوى تبسيط المساطر القضائية - 6

مف أىـ الصعوبات المطروحة عمى ىذا المستوى،  ىو غياب دليؿ شامؿ لمختمؼ المساطر يمكف 
تقترح الدراسة في ىذا الباب وضع دالئؿ تخص مسطرة التسجيؿ، .. بواسطتو تأطير حقوؽ المتقاضيف

ىذا فضال عف الحاجة . والمساعدة القضائية والقانونية، التبميغ والتنفيذ، وأيضاخمية العنؼ ضد المرأة والطفؿ
حداث  إلى وضع دالئؿ تخص المحامي والخبير والمتقاضي لتسييؿ مياـ المتعامميف مع اإلدارة القضائية، وا 

.  مكاتب االستقباؿ والتوجيو، وتنظيـ األبواب المفتوحة لممحاكـ وتنظيـ ندوات مبسطة لمعمؿ القضائي
عمى مستوى استطالعات رأي المتقاضين - 7

 نظرا ألىمية استطالع رأي المتقاضيف، كآلية أساسية لتجميع المعطيات والمعمومات التي تخص 
منظومة العدالة، فإف الوزارة المعنية، مدعوة إلى تنظيـ، بشكؿ دوري ومنتظـ، عمميات استطالعات رأي 

المتقاضيف، ورصد اقتراحات وتمثالت وانطباعات المتقاضيف خصوصا، والمواطنيف عموما، حوؿ اإلدارة 
. القضائية

كما يجب فتح ىذه اإلمكانية أماـ جميع الجيات المعنية باإلدارة القضائية، وتيسير الشروط القانونية 
. واإلدارية في ىذا الباب

ويجب أيضا، إلزاـ المرافؽ القضائية، بوضع، رىف إشارة مرتادييا، مختمؼ الوسائؿ الممكنة مف 
لكترونية، لمتعبير عف رأييـ واقتراحاتيـ حوؿ الخدمات القضائية المقدمة ليـ . مطبوعات وسجالت ورقية وا 

عمى مستوى الصعوبات المغوية - 8
لمحد مف المشاكؿ المرتبطة بالصعوبات المغوية، وزارة العدؿ و الحريات، ممزمة بوضع خطة لمساعدة الفئات 
المعنية، مف خالؿ فتح شبابيؾ لإلرشاد و التوجيو داخؿ المحاكـ، و تبسيط المفاىيـ والمصطمحات القضائية 

لى الحسانية ومختمؼ الميجات المستعممة عمما أف ىذه . ليا، و ترجمة لغة القضاء إلى المغة األمازيغية وا 
قرا :اإلجراءات ستكوف عديمة الجدوى، مالـ تكف مصحوبة بإجراءات أخرى موازية  مثؿ  تبسيط المساطر، وا 

دماج المغة القانونية و القضائية في البرامج المدرسية، وخمؽ مكاتب  مجانية الدفاع، وتعييف مترجميف، وا 
 .إرشاد المرتفقيف،وتخصيص جناح الستقباؿ ىذه الفئة التي تعاني مف الصعوبات المغوية

عمى مستوى المشاكل المطروحة عمى الفئات االجتماعية في وضعية صعبة - 9
 الخدمات التي تقدميا المؤسسة القضائية تمبية لحاجيات المتقاضيف خاصة الذيف عمى الرغـ مف أىمية

يعانوف مف اليشاشة و المحتاجيف لمحماية كالنساء ضحايا العنؼ و األطفاؿ بمختمؼ وضعياتيـ، ما زاؿ مجاؿ 
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التكفؿ القضائي بالنساء المعنفات، بحاجة إلى مزيد مف الدعـ والتعزيز في كافة مراحؿ العممية القضائية، 
بالشكؿ الذي يضمف تطويؽ الظاىرة والتقميص منيا، بما يحقؽ كرامة المرأة و الطفؿ وكافة الشرائح و الفئات 

ولتحقيؽ ىذا المسعى ُيقترح اتخاذ . االجتماعية، مف أجؿ ضماف األمف القضائي لكافة المواطنيف و المواطنات
:  عدة إجراءات منيا

تفعيؿ الياتؼ األخضر؛  -
 وتناسبيا مع الفعؿ الجرمي؛ (األـ والطفؿ) اتخاذ عقوبات رادعة ضمانا لحماية أمف وسالمة األسرة  -
  تشديد العقوبة حالة العود؛ -
  مالءمة العقوبة لضرورات استمرار قدرة الزوج عمى اإلنفاؽ؛ -
 فتح إمكانية البت في الشكاية ضد العنؼ مف طرؼ النيابة العامة، واألمر بتقديـ المشتكى بو أماـ  -

ىيئة النيابة العامة اليدؼ منيا السرعة والردع وقبؿ المتابعة يتـ التركيز عمى محاولة الصمح 
 بحضور المعنفة وغالبا ما تنتيي المسطرة بالحفظ لمصمح؛

حداث منصب المساعدة االجتماعية برياض الحضانة و مؤسسات التعميـ  -  حماية سرية التبميغ، وا 
 االبتدائي،اإلعدادي،الثانوي والتأىيمي؛

 التنسيؽ بيف عمؿ كتابة الضبط وعمؿ المساعدة االجتماعية مما يؤثر عمى العمؿ الذي أحدثت  -
 مف أجمو المساعدة االجتماعية؛

  اإلسراع بتفعيؿ صندوؽ التكافؿ االجتماعي لضماف حقوؽ المرأة والطفؿ؛ -
  توفير أماكف إليواء النساء المعنفات طيمة مرحمة التقاضي؛ -
  مراجعة اإلطار التشريعي المرتبط بإثبات العنؼ النفسي الممارس عمى المرأة؛ -
 تكويف قضاة متخصصيف في الميداف األسري؛ -
خمؽ خاليا داخؿ المؤسسات التعميمية بتنسيؽ مع النيابة العامة لحماية الطفؿ ومحاربة العنؼ  -

 الممارس بداخؿ المؤسسات وخارجيا؛
  يجب الفصؿ بيف الطفؿ القاصر الجانح و الطفؿ في وضعية صعبة؛ -
 خمؽ مراكز اإليواء؛ -

 إحداث صندوؽ خاص بكؿ خمية ييتـ بياتو الفئة ويتـ تمويمو مف طرؼ الجماعات المحمية ونسبة مف 
 الرسـو القضائية

 
: أما نتائج الدراسة الميدانية فيما يخص الجوانب التي تمت دراستيا فقد جاءت عمى الشكؿ التالي

 بين منطق الحق و واقع الصعوبات: الولوج إلى العدالة
تواجو مسألة الولوج إلى العدالة صعوبات تعوؽ المتقاضي دوف التمتع بيذا الحؽ، و ىي صعوبات تخترؽ كؿ 
األعمار و ال توضع ليا حدود تذكر بيف الجنسيف، كما أنو ال تتحكـ فييا مؤشرات كالسف و الجنس و المستوى 

 : الدراسي، بؿ نجدىا حاضرة عند الجميع و بنسب متقاربة، و تتعمؽ ىذه الصعوبات بالجوانب التالية
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الحصوؿ عمى المعمومات، مصاريؼ الممؼ، سير أطوار القضية، بطء المسطرة، صعوبة التتبع اإللكتروني 
و أف ىذه الصعوبات المعمف عنيا مف طرؼ المتقاضيف و التي واجيتيـ . إلخ...لمقضية، مصاريؼ خدمات الدفاع

أثناء ولوجيـ لمعدالة منيا ما تـ تجاوزه أو تجاوز جزء منيا بشكؿ متفاوت بيف الجنسيف مف خالؿ االستشارة أو 
 .االستفسارات التي يطمبونيا 

 :تمثالت المتقاضين و فعل العدالة -1
تمثالت المتقاضيف تجاه فاعميف أساسيف مف فاعمي حقؿ العدالة، ىي تمثالت متناقضة إيجابية بشكؿ أكبر تجاه 

و التي في كمتا الحالتيف محكومة بطبيعة النتيجة المقدمة لممتقاضي مف حيث . المحامي، و سمبية تجاه القاضي
الدفاع و نجاحو في إرضاء المتقاضي مف جية، أو األحكاـ التي يصدرىا القاضي و مدى استجابتيا النتظارات 

األمر الذي يجعميا وفؽ ىذا المنطؽ تغيب مسألة ما إذا كانت ىذه التمثالت تحتـر . المتقاضيف مف جية أخرى
 .ألخ... في جوىرا مبتغى العدالة أـ أنيا فقط تروـ إلى خدمة المصمحة الشخصية لممتقاضي النفسية و االجتماعية

كما نسجؿ أف التمثالت االجتماعية المتعمقة بالمعيش اليومي لممواطف و لممتقاضي في ىذه الدراسة تتجاوز كال 
مف معايير الجنس و المستوى الدراسي و تتعالى عف التقسيمات التقميدية لدور ىذه المتغيرات في بعض الظواىر 
و تفسيرىا ألنيا تصبح بمثابة أخطبوط الحقائؽ التي تتسرب إلى جميع خاليا المجتمع و تستوطف بيا عف طريؽ 

التجارب اليومية التي تؤكد جزءا مف ىذه التمثالت دوف أف يكوف لنا االنحياز إلى كونيا تمثؿ جزءا كبيرا أو 
 .صغيرا منيا

يالحظ مف خالؿ تحميؿ الدراسة أف التمثالت االجتماعية لممتقاضيف ليست نتاج الخياؿ، و إنما ترتكز عمى أسس 
. منبعيا الحياة اليومية و التجارب مع فاعمي العدالة

كما أف الدراسة لـ تتوقؼ عند طرؼ دوف آخر لالستماع إلى التمثالت بؿ قامت بدراستيا في إطار عالقة جدلية 
أبرزت صورة المتقاضي في نظر الفاعميف و ىو يواجو الجيؿ القانوني و األحكاـ المسبقة التي يأتي إلى العدالة و 

فضال عف السموكات التي تصدر . ىـ محمؿ بيا و ما لذلؾ مف تأثير عمى مسألة تثبيت الثقة بيف األطراؼ كميا
عنو و التي تخؿ بمبدأ طمب الحؽ و المتمثمة في رفضو لدفع مستحقات الدفاع، دوف التغاضي عف الدور الذي 

 .كشريؾ في مسمسؿ الفساد كما يعمف عف ذلؾ المتقاضوف أنفسيـ و فاعمو العدالة أيضا
بين منطوق النص القانوني و إكراه التطبيق الواقعي : المساعدة القضائية -2
 و الجيل بمستجدات المساعدة القانونية (ة)المتقاضي :

ما يمكف استنتاجو في ىذا اإلطار يتمثؿ باألساس بجيؿ المتقاضيف المستجوبيف لنظاـ المساعدة القضائية ، و ىو 
الجيؿ الذي تتدخؿ فيو العديد مف العوامؿ و ا ألسباب المتشابكة، و ىو ما يحـر المتقاضي مف التمتع بيذا الحؽ 

 . الذي يخولو القانوف
و الجيؿ بنظاـ المساعدة القضائية بالنسبة لممستجوبيف تختفي معو  المسافة التعميمية بيف مختمؼ أسالؾ التعميـ 
في تأثيرىا عمى فيـ مضاميف القوانيف أو العمـ بوجودىا مع عدـ االستفادة مف التعميـ أصال، فضال عف تسجيؿ 
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غياب في الفرؽ بيف الجنسيف و اثر متغير الجنس في المعرفة آو عدميا و بذلؾ تضيع العديد مف حقوؽ 
 .  المتقاضيف بيف ما تضمنو القوانيف و بيف الجيؿ بيذه األخيرة

 السمبي يتجاوز اإليجابي: الفاعمون في حقل  العدالة و التذبذب في المواقف: 

توصمت الدراسة الميدانية إلى وجود إشكالية  في النص القانوني حوؿ المساعدة القضائية، إذ بيف الجيؿ بالقانوف 
المنظـ ليا عند بعض مرتفقي العدالة و بيف التالعب الذي يمجأ إليو بعض المتقاضوف لالستفادة منيا بطرؽ غير 
مشروعة، يوجد نظاـ المساعدة القضائية أماـ محؾ عدـ االىتماـ بو لعدـ حصوؿ الدفاع عمى أتعابو، و إف كاف 
البعض يمجد بو عمى اعتبار خدمتو لممتقاضيف و المساواة التي يحققيا بيف ذوي اإلمكانيات المادية و المعوزيف 

. أماـ تحقيؽ الحؽ في الولوج إلى العدالة
 
 
 

 المجتمع المدنيبين منزلة المتقاضين و وضعية الفاعمين في العدالة: 

المعايير التي تتحكـ في ىذا يعتبر المجتمع المدني شريكا في تفعيؿ نظاـ المساعدة القضائية، غير أف بعض 
و مف بيف ىذه المعايير ما ىو مرتبط باألرضية . النظاـ تجعمو أحيانا بعيدا عف منطؽ التعامؿ بو و االستفادة منو

القانونية، و منيا ما لو عالقة بالوضع الميني لفاعمي العدالة الذيف ليـ عالقة مباشرة بتطبيؽ المساعدة القضائية  
 .و أخيرا ما يتعمؽ بالسياؽ الثقافي لممتقاضيف

 اقتراح طموح يواجو بإكراىات متعددة :  الحمول البديمة لحل النزاعات -3
بالرغـ مف اتفاؽ أغمب فاعمي العدالة عمى أف سف قانوف الحموؿ البديمة لحؿ النزاعات مسألة ميمة جدا خصوصا 
و أف ليا دورا ميما في إيقاؼ عدد كبير مف القضايا قبؿ أف تجد طريقيا إلى القضاء و مساطره، و بالتالي تعتبر 

غير العمؿ بشكؿ معمـ بيذا اإلجراء داخؿ كؿ المحاكـ ال زاؿ . آلية فعالة لتخفيؼ الضغط الذي يعانيو القضاء
يواجو بعض الصعوبات خاصة و أف التجربة في بدايتيا الجنينية مف جية، و صعوبة إقناع المتقاضيف عف 

العدوؿ لمجوء إلى القضاء الذي يكوف بالنسبة ليـ في غالبية األحياف استنفاد جميع الطرؽ التي مف الممكف أف 
 .  تؤدي إلى حؿ المشكؿ المتنازع حولو

 
بينما لـ نجد أي أثر، سواء تعمؽ األمر بالمساعدة القضائية أو الحموؿ البديمة لمنزاعات،  لجمعيات و منظمات 

المجتمع المدني في أجوبة المبحوثيف الذيف يجيموف ىذه الجمعيات و أدوارىا الميمة في تحقيؽ التوازف االجتماعي 
 . و النيضة التنموية داخؿ المجتمع الذي تنخرط فيو

 المتقاضي و مطمب المحاكمة العادلة -4
ىناؾ إعالف صريح لممستجوبيف حوؿ عدـ رضاىـ عف العدالة و نتائجيا انطالقا مف األحكاـ التي تصدرىا و 

ذلؾ ألسباب عديدة، منيا ما يرتبط القوانيف، فاعمي العدالة و الممارسات الألخالقية التي يمجأوف إلييا، و منيا ما 
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األمر الذي نجـ عنو اقتراحيـ لمعديد مف العناصر التي . ىو مرتبط بتموث حقؿ العدالة بالفساد بشكؿ عاـ
 .يعتبرونيا أساسية لتحقيؽ المحاكمة العادلة

 الشروط األساسية لممحاكمة العادلة و دورىا في تحفيز المتقاضي  لمولوج إلى العدالة -أ
 الشروط القانونية؛ 
 الشروط القيمية و األخالقية؛ 
 الشروط المؤسساتية؛ 
  الشروط التكوينية و التوعوية؛ 

 معيقات المحاكمة العادلة كما يراىا المتقاضي و انعكاسيا عمى الولوج إلى العدالة-ب
 القضاء؛/المعيقات المرتبطة بميف العدالة 
 المعوقات عمى مستوى العمؿ المؤسساتي؛ 
   المعوقات المرتبطة بسموؾ المواطف؛ 
 المعيقات المرتبطة بمنظومة القيـ. 

شروط المحاكة العادلة كما تراىا فعاليا المجتمع المدني و المؤسسة الوطنية -ت
 اىتماميا فيما يتعمؽ بمقترحاتيا حوؿ الشروط التي تضمف تحقؽ المحاكمة العادلة ركزت فعاليات المجتمع المدني

 :  المبنية عمى ولوج ميس لجميع المواطنيف إلى العدالة عمى أربع نقط رئيسية و ىي

 بما يتطمبو مف إصالحات عمى مستوى الموارد البشرية، البيئة المؤسساتية و األخالقية: جياز القضاء   .
 باعتبارىـ مف يمعب الدور الرئيسي و الوسيط بيف المتقاضيف و جياز القضاء: مساعدو العدالة. 
 التي بدونيا ال يمكف تفعيؿ اإلرادة السياسية في تحقيؽ إصالح حقيقي تشكؿ فيو : اإلجراءات القانونية

 .مسألة الولوج إلى العدالة حمقة مفصمية و أولية
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التوصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

بعد معالجة العديد مف القضايا التي ترتبط بإشكالية الولوج إلى العدالة و الحؽ في محاكمة عادلة، و أيضا بعد 
قياس مدى وقعيا عمى المتقاضي في الواقع المعيش توصي الدراسة بمجموعات مف التوصيات تيـ الجوانب 

: التالية
 
  تبسيط المساطر و اإلجراءات القانونية لممتقاضيف بوضع برامج تشرح بتفصيؿ العديد مف القوانيف

التي تتوجو إليو في جميع مراحؿ التقاضي، و يشرؼ عمييا متخصصوف و أف تكوف بجميع المغات 
و الميجات المتداولة عمى الصعيد الوطني، ضمانا لتحقيؽ الوعي لدى المتقاضي و خمؽ ثقافة 

 قانونية بمنطؽ الحؽ و الواجب؛
 و التي تمس جوانب  يمكف بواسطتو تأطير حقوؽ المتقاضيف، دليؿ شامؿ لمختمؼ المساطروضع ،

 ؛...مسطرة التسجيؿ، المساعدة القضائية والقانونية، التبميغ والتنفيذ
  اتخاذ اإلجراءات القانونية التي بدونيا ال يمكف تفعيؿ اإلرادة السياسية في تحقيؽ إصالح حقيقي تشكؿ فيو

 مسألة الولوج إلى العدالة حمقة مفصمية و أولية؛
 تحقيؽ مبدأ مجانية التقاضي ضمانا لحؽ المساواة في الولوج إلى العدالة؛ 
 البديمة لحؿ النزاعات لما يضمنو مف تخفيؼ الضغط عمى المحاكـ، و معالجة القضايا  تفعيؿ مبدأ الحموؿ

 المطروحة عمييا بنوع مف المعقولية عمى مستوى الزمف و االجتياد؛
  تقنيف و تفعيؿ نظاـ المساعدة القضائية بشكؿ يجعؿ منو إجراء في صالح مف وضع مف أجميـ مف

 المواطنيف، مع ضرورة تبسيط اإلجراءات التي تمنح حؽ التمتع بو؛ 
  جعؿ قضاء القرب، قضاء  في  خدمة المواطنيف و يشمؿ قضايا ال تقتصر فقط عمى القضايا البسيطة

 مع ضرورة توفير البنية التحتية و تحسيف وضعية القضاة الذيف سيكمفوف بيا؛ 
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  إجبارية التكويف و التكويف المستمر لكؿ الفاعميف في حقؿ العدالة، مف أجؿ مسايرة كؿ المستجدات
 القانونية و التقنية لجعؿ العدالة في خدمة جميع المواطنيف؛

  ضرورة اإلشارة إلى أف نتائج ىذه الدراسة نسبية و يجب فيميا في سياقيا الزمني و المجالي، مع التفكير
مستقبال في إنجاز دراسات وطنية تعطي صورة متكاممة تتقاطع فييا التنوعات الثقافية و الجغرافية 
لممتقاضيف و تبرز عبر ممارسات الفاعميف في حقؿ العدالة اإلشكاالت الخفية التي تعوؽ منظومة 

 .العدالة
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