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بمناسبة ندوة تقديم حصيلة منجزات الوزارة برسم سنة
 2017و مسار إصالح منظومة العدالة
المعهد العالي للقضاء  18دجنبر 2017

باسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله وصحبه
السيدة املثمل ة الدائثمة لإلحتاد االوروبي باملغرب ،
السيدات و السادة رؤساء و ممل و املنظثمات الدولية و البعلات الديب وماسية باملغرب،
السيدان مملال اجمل س األع ى ل س طة القضائية و رئاسة النيابة العامة ،
السادة املسؤولون القضائيون ،
السادة مسؤولو اإلدارة املركزية لوزارة العدل ،
السيدات و السادة رؤساء و ممل و مجعيات اجملتثمع املدني ،
السيدات و السادة ممل و وسائل اإلعالم ،
أيها احلضور الكريم ،
يسعدني أن أتواجد معكم يف هذا املوعد السنوي الذي دأبت وزارة العدل ع ى
تنظيثمه من أجل ال قاء بكم أوال  ،و تقديم حصي ة منجزات الوزارة برسم سنة ، 2017
و إطالعكم ع ى جديد اجملهودات املبذولة من طرفها يف جمال إصالح منظومة العدالة ،
و تنزيل بنود اإلصالح  ،بتعاون و تنسيق مع الس طة القضائية  ،و بشراكة مع عدد من
الشركاء الوطنيني و الدوليني  ،و هي مناسبة أخرى تتاح لنا من أجل تعزيز جسور
الت عاون بيننا و تقوية دعائم التواصل الدائم بني وزارة العدل و كل واحدة من القطاعات
و املؤسسات و اجلثمعيات اليت متل ونها  ،حرصا منا مجيعا ع ى إجناح ورش إصالح
منظومة العدالة كل من موقعه و بوسائل عثم ه اخلاصة .

حضرات السيدات و السادة األفاضل ،
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لقد شكل ورش إصالح منظومة العدالة واحدا من األوراش املهيك ة اليت دشنها
املغرب مع بداية األلفية اللاللة  ،و هو ورش يندرج يف إطار اإلسرتتيجية الكربى ل ثمثم كة
لبناء دولة احلق و القانون و املؤسسات و توطيد دعائم الشفافية و املصداقية و بناء
الدميوقراطية احلقة .
و إذا كانت احلكومات املتعاقبة قد ب ورت تصورات إلصالح هذه املنظومة و حاولت
تنزي ها ع ى أرض الواقع  ،فإن التطورات السياسية و االجتثماعية و االقتصادية
و اللقافية و القانونية و احلقوقية اليت عرفها املغرب بعد دستور  ، 2011عج ت بب ورة
تصور جديد إلصالح منظومة العدالة  ،يقوم ع ى أساس تنزيل مقتضيات الدستور
اجلديد و تكريس اإلخنراط القوي ل ثمثم كة يف التوجهات الدولية احلديلة ل عدالة ،
و يستجيب لتط عات و انتظارات كل أطياف الشعب املغربي بضرورة توفر بالدنا ع ى
منظومة متكام ة يف جمال العدالة تتسم بالنزاهة و الكفاءة و الفعالية و القدرة ع ى
حتقيق قيم العدل و اإلنصاف و املساواة  ،و يرتجم قبل كل ذلك اإلرادة الصادقة جلاللة
امل ك حفظه اهلل الذي أكد يف العديد من خطبه السامية ع ى عزمه األكيد و الراسخ
لب ورة إصالح شامل و عثميق ملنظومة العدالة يتجاوز املقاربات اجلزئية و االحادية
و يشكل قطيعة مع الرتاكثمات الس بية اليت ميزت املراحل السابقة  ،و يهدف إىل توطيد
اللقة واملصداقية يف قضاء فعال ومنصف ،باعتباره حصنا منيعا لدولة احلق ،وعثمادا
لألمن القضائي ،واحلكامة اجليدة ،وحمفزا ل تنثمية ،و تأهي ه ليواكب التحوالت
الوطنية و الدولية ،ويستجيب ملتط بات عدالة القرن احلادي والعشرين .
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و لب وغ هذا اإلصالح دشنت وزارة العدل حوارا وطنيا واسعا مع كل الفاع ني
و املتدخ ني يف منظومة العدالة استثمر زهاء  14شهرا  ،أشرفت ع يه اهليئة الع يا ل حوار
الوطين حول االصالح العثميق و الشامل ملنظومة العدالة  ،و انتهى بصياغة ميلاق أط ق
ع يه ميلاق إصالح منظومة العدالة  ،الذي رسم خارطة طريق بأهداف واضحة و آليات
دقيقة و اجراءات حمددة و جدول زمين مضبوط ،تعزز باملصادقة امل كية ع يه ،و هو ما
شكل مباركة له و دعثما جلهود اإلصالح الذي تقوده وزارة العدل يف جمال العدالة .
و قد حدد هذا امليلاق  ،كثما تع ثمون  ،ستة ( )06أهداف اسرتاتيجية لب وغ
اإلصالح املنشود و هي :
 - 1توطيد استقالل الس طة القضائية .
 - 2خت يق منظومة العدالة .
 - 3تعزيز محاية القضاء ل حقوق واحلريات .
 - 4االرتقاء بفعالية وجناعة القضاء .
 - 5امناء القدرات املؤسسة ملنظومة العدالة .
 - 6حتديث اإلدارة القضائية وتعزيز مكانتها.
و اعتثمادا ع ى هذه املبادئ التوجيهية و املرجعيات الدستورية و احلقوقية
و تنفيذا ل توجيهات امل كية  ،تواصل وزارة العدل يف جو من التعبئة الشام ة و احلكامة
اجليدة و بنفس متجدد و بروح املسؤولية الوطنية العالية و الصادقة  ،تنفيذ
االسرتاتيجية الوطنية إلصالح منظومة العدالة اليت تضثمنها الربنامج احلكومي ،
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و اهلادف إىل دعم استقالل الس طة القضائية وترسيخ استقالل القضاء وخت يقه
وعصرنته ،وحتقيق فعاليته وجناعته وحتديث اإلدارة القضائية ،جلع ها إدارة عصرية
و ناجعة وحديلة تكون يف خدمة املتقاضني ومجيع املواطنني ،و تساهم يف تلبيت األمن
القانوني والقضائي و حتفيز االستلثمار لتحقيق التنثمية االقتصادية واالجتثماعية اليت
حيرص ع يها صاحب اجلاللة نصره اهلل وأيده و ينشدها اجملتثمع املغربي و تسهر ع ى
تنفيذها احلكومة .
لذلك فإن تدخ ي يف هذه الندوة سينصب ع ى سبعة حماور أساسية ،وهي:
 .1دعم استقالل الس طة القضائية؛
 .2حتديث وتطوير املنظومة القانونية؛
 .3تأهيل و حتديث اإلدارة القضائية؛
 .4الرفع من النجاعة القضائية؛
 .5املساهثمة يف خت يق احلياة العامة؛
 .6التعاون الدولي يف جمال العدالة؛
 .7تأهيل املوارد البشرية ودعم العثمل االجتثماعي.

أوال  :دعم استقالل السلطة القضائية
ما من شك فإن سنة  2017ستبقى سنة خالدة ومميزة يف الذاكرة الدستورية
والقضائية واحلقوقية ل ثمغرب ،لكونها أرخت لالستقالل املؤسساتي الكامل ل س طة
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القضائية ،تنزيال لتوصيات اهلدف االسرتاتيجي األول من ميلاق إصالح منظومة العدالة
املتع ق بتوطيد استقالل الس طة القضائية ،فبعد صدور القانونيني املتع قني باجمل س
األع ى ل س طة القضائية والنظام األساسي ل قضاة سنة  ، 2016و إجراء االنتخابات
اخلاصة باختيار املثمل ني العشرة ل قضاة باجمل س األع ى ل س طة القضائية  ،تفضل
جاللة امل ك رئيس اجمل س األع ى ل س طة القضائية بتنصيب هذا اجمل س برتكيبته
اجلديدة والكام ة املنصوص ع يها يف الفصل  115من الدستور ،وذلك بتاريخ  06أبريل
 ،2017وهو  -بدون شك  -تاريخ سيبقى راسخا يف أذهان كل املغاربة من خمت ف
مشاربهم ،حقوقيني كانوا ،أو سياسني أو رجال قانون ،وسنعثمل وحول اهلل ع ى جعل هذا
التاريخ موعدا سنويا لتدارس ما حققناه خبصوص هذا االستقالل املؤسساتي ل س طة
القضائية  ،وأيضا إلعطاء إشعاع هلذا املنجز التارخيي لبالدنا.
واستكثمل هذا املس سل آخر فصوله باستقالل النيابة العامة عن وزارة العدل بعد
مرور ( )06أشهر ع ى تنصيب اجمل س األع ى ل س طة القضائية طبقا ل ثمادة  117من
القانون التنظيثمي املتع ق بالنظام األساسي ل قضاة ،وذلك من خالل حفل تس يم
الس ط الذي أقيم مبقر رئاسة النيابة العامة يوم  06أكتوبر  2017حتت الرعاية
السامية جلاللة امل ك ،بني وزير العدل والوكيل العام ل ثم ك لدى حمكثمة النقض
بصفته الرئيس اجلديد ل نيابة العامة ،ليتجسد بذلك االستقالل املؤسساتي الكامل
ل س طة القضائية بشكل فع ي وواقعي.
واعتبارا ل سياق العام والظرفية الزمنية اليت مت فيها تنصيب اجمل س األع ى
ل س طة القضائية واستقالل النيابة العامة ،فقد أخذت وزارة العدل ع ى عاتقها منذ
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اليوم األول هلذا التنصيب مسؤولية مرافقة ومواكبة هذا التحول املؤسساتي ،وتسهيل
كل ما يتع ق بعثم ية انتقال الشأن القضائي ل س طة القضائية اجلديدة بكل انسيابية،
وت بية احتياجات هذه الس طة ليتسنى هلا القيام بعثم ها ع ى أكثمل وجه ،وذلك
بتنسيق تام مع الرئيس املنتدب ل ثمج س األع ى ل س طة القضائية والوكيل العام
ل ثم ك لدى حمكثمة النقض ،ويف هذا اإلطار قامت الوزارة بـ :
 نقل وإحالة وثائق وم فات وأرشيف اجمل س األع ى ل قضاء ل ثمج س األع ى
ل س طة القضائية مبقره اجلديد مباشرة بعد تنصيب جاللة امل ك ل ثمج س اجلديد
تطبيقا ملقتضيات املادة  117من القانون التنظيثمي املتع ق باجمل س األع ى ل س طة
القضائية.
 عقد اجتثماعات مع السيد الرئيس املنتدب ل ثمج س األع ى ل س طة القضائية
والوكيل العام ل ثم ك لدى حمكثمة النقض مباشرة بعد تنصيب اجمل س ،لتحديد
احتياجات الس طة اجلديدة من الناحية البشرية والتقنية وال وجستيكية واملالية والعثمل
ع ى توفريها من طرف الوزارة.
 إعداد مقر مؤقت ل ثمج س األع ى ل س طة القضائية وجتهيزه بكل ما حيتاجه
من وسائل العثمل.
 تنفيذا ل تع يثمات امل كية اليت تضثمنها بالغ الديوان امل كي املؤرخ يف  25يونيو
 2017الصادر عقب انعقاد اجمل س الوزاري قامت الوزارة باتفاق مع السيد الوكيل العام
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ل ثم ك لدى حمكثمة النقض بتوفري مقر الئق لرئاسة النيابة العامة وجتهيزه بكل
وسائل العثمل التقنية وال وجستيكية.
 وضع عدد من املوظفني التابعني لوزارة العدل رهن إشارة اجمل س األع ى ل س طة
القضائية ورئاسة النيابة العامة ل عثمل بهثما ،وذلك من خالل إصدار إعالن بفتح باب
التسجيل يف وجه املوظفني بتاريخ  13شتنرب .2017
 متكني رئاسة النيابة من املوارد املالية الالزمة لتسيري مرافقها اإلدارية .
 العثمل ع ى إعداد مشروع قانون رقم  33/17املتع ق بنقل اختصاصات وزير
العدل إىل السيد الوكيل العام ل ثم ك لدى حمكثمة النقض بصفته رئيسا ل نيابة
العامة ،والتجند رفقة كل الفرقاء لتسريع وترية املصادقة ع يه  ،وهو ما مت فعال
مبصادقة الربملان ع ى هذا املشروع بتاريخ  02غشت  ،2017ونشره باجلريدة الرمسية
بتاريخ  18شتنرب .2017
ومن باب التوضيح والتأكيد ،فإن ما أسند لرئاسة النيابة العامة من اختصاصات
ومهام ،وفق القانون اجلديد بقيت مرتبطة باالختصاصات اليت كانت مسندة لوزير
العدل مبناسبة إشرافه ع ى عثمل النيابة العامة ،ومل يأت بأي مهام جديدة ميكن أن تلري
ختوفات معينة ،فضال عن أن القانون املذكور يعترب آلية لنقل الصالحيات املذكورة،
وأن ممارستها يبقى خاضعا ملقتضيات قانوني املسطرة اجلنائية واملسطرة املدنية،
مع الع م أن مؤسسة رئاسة النيابة العامة ال متت ك القانون ،بل تطبقه وختضع إليه،
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وأن اجلهة القضائية اليت تتوىل رئاستها تظل وفقا ل ثمبدأ الدستوري القاضي بربط
املسؤولية باحملاسبة ،مسؤولة عن كيفية تدبريها.
حضرات السيدات و السادة األفاضل :
إن اجملهود الكبري الذي بذل أثناء إعداد وصياغة و مناقشة القانونيني التنظيثميني
املتع قني باجمل س األع ى ل س طة القضائية و النظام األساسي ل قضاة  ،و ما ميزهثما
من تشاركية واسعة  ،قد أفرز يف آخر املطاف نصني قانونيني متكام ني و متطورين،
حظيا بإشادة و تنويه كل الفعاليات املهتثمة بشأن العدالة وطنيا و دوليا  ،و يستجيبان
لطثموحات و تط عات خمت ف الفاع ني لتكريس استقالل مؤسساتي حقيقي ل س طة
القضائية  ،و يضاهيان القوانني املوجودة يف أرقى الدول الدميوقراطية .
و ع ى سبيل التذكري  ،فإنه مبوجب القانونيني التنظيثميني املذكورين  ،أسندت
ل رئيس االول حملكثمة النقض مهثمة الرئيس املنتدب ل ثمج س األع ى ل س طة القضائية
 ،كثما أسندت رئاسة النيابة العامة إىل الوكيل العام ل ثم ك لدى حمكثمة النقض ،
و مت اعتثماد التنوع يف تركيبة اجمل س األع ى ل س طة القضائية  ،و ضثمان متلي ية
النساء القاضيات فيه مبا يتناسب مع حضورهن يف الس ك القضائي  ،و مت التنصيص
ع ى جعل هذا اجمل س هو املختص بتطبيق الضثمانات املثمنوحة ل قضاة  ،و ذلك من
خالل تدبري وضعيتهم املهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص و االستحقاق و الكفاءة
و الشفافية و احلياد و السعي حنو املناصفة  ،و مت التأكيد ع ى اعتثماد معايري دقيقة
و موضوعية ل رتقية من درجة إىل درجة أع ى تشثمل ع ى اخلصوص األقدمية يف الس ك
القضائي و االقدمية يف الدرجة و احلرص ع ى إصدار االحكام يف أجل معقول و جودة
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املقررات القضائية و القدرة ع ى التنظيم و حسن تدبري القضايا و الدراسة القب ية
ل ثم فات و السهر ع ى جتهيزها و إستعثمال الوسائل التكنولوجية احلديلة ،والقدرة ع ى
التواصل و القدرة ع ى التأطري و احلرص ع ى املواكبة و التتبع  ،مع إحاطة مسطرة
التأديب اليت خيضع هلا السادة القضاة بضثمانات متعددة حتفظ حقوقهم كام ة يف
الدفاع و الطعن يف املقررات الصادرة يف حقهم  ،و خبصوص املسؤوليات القضائية مت
التأكيد ع ى اعتثماد معايري دقيقة و موضوعية يف إسنادها تشثمل ع ى اخلصوص املسار
املهين ل قاضي و القدرة ع ى حتثمل املسؤولية و القدرة ع ى التواصل و التأطري و
املواكبة و القدرة ع ى التنظيم و اإلشراف و املراقبة و القدرة ع ى اختاذ القرارات والتوفر
ع ى مؤهالت يف جمال اإلدارة القضائية  ،مع اعتثماد إلزامية التكوين يف هذا اجملال .
حضرات السيدات و السادة األفاضل :
إن االستقالل املؤسساتي ل س طة القضائية الذي حتقق خالل هذه السنة  ،و نقل
س طات وزير العدل املرتبطة باإلشراف ع ى عثمل النيابة العامة ل وكيل العام ل ثم ك
لدى حمكثمة النقض بصفته رئيسا ل نيابة العامة ،سوف لن يؤثر ع ى الدور احليوي
الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة ببالدنا  ،فالعدالة تبقى شأنا
تتقامسه الس طة احلكومية املك فة بالعدل ،إىل جانب اجمل س األع ى ل س طة القضائية
ورئاسة النيابة العامة ،وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائثمة ع ى التنسيق والتعاون
والتفاهم البناء ،كل يف حدود اختصاصاته ،ومبا ال ميس باستقالل الس طة القضائية
ويضثمن توازن الس ط وتعاونها ،طبقا ل فصل األول من الدستور.
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و يف هذا املقام  ،أود التأكيد أن وزارة العدل ستسهر يف ظل الوضع املؤسساتي
اجلديد ع ى ممارسة اختصاصات موسعة ،أهثمها:
 اإلشراف ع ى اإلدارة القضائية باحملاكم مبا ال يتنافى واستقالل الس طة
القضائية؛
 التدبري املالي واإلداري ل ثمحاكم؛
 إعداد وتقديم مشاريع القوانني املرتبطة بقطاع العدالة وجمال اشتغال القضاة؛
 توظيف املوارد البشرية من قضاة وموظفني لتثمكني احملاكم من القيام بعثم ها
ع ى أحسن وجه؛
 اإلشراف ع ى املهن القضائية (احملامون ،املفوضون القضائيون ،اخلرباء،
الرتامجة ،العدول ،املوثقون)؛
 تشييد البنايات وجتهيزها بكل وسائل العثمل ال وجيستيكية والتقنية واملع وماتية.
 تدبري التعاون الدولي يف جمال العدالة .

ثانيا  :تحديث وتطوير المنظومة القانونية
11

حضرات السيدات و السادة األفاضل :
عثم ت وزارة العدل ،خالل سنة  ،2017ع ى استكثمال جمهوداتها يف جمال تطوير
وحتديث املنظومة القانونية سواء يف اجملال اجلنائي أو املدني أو االجتثماعي أو يف جمال
املال واألعثمال و احلقوق و احلريات  ،وذلك وفق ما أقره الدستور والتزامات املثم كة
املغربية ع ى املستوى الدولي ،وما نص ع يه امليلاق الوطين حول إصالح منظومة العدالة
من توصيات هامة تهم حتديث وتطوير وجتويد املنظومة التشريعية.

 - 1يف اجملال اجلنائي :
انصب جمهود الوزارة خبصوص حتديث املنظومة القانونية يف اجملال اجلنائي ع ى
الشق املتع ق بالعدالة اجلنائية والشق املتع ق بالسياسة اجلنائية.

أ  :ع ى مستوى حتديث املنظومة القانونية يف جمال العدالة اجلنائية
تنفيذا اللتزاماتها ع ى املستوى التشريعي ،وحتقيقا ملالءمة القانون الوطين مع
الدستور واالتفاقيات الدولية اخلاصة مبنع اجلرمية وحقوق اإلنسان ،عثم ت وزارة العدل
ع ى إعداد العديد من مشاريع القوانني ذات الص ة مبجال العدالة اجلنائية بهدف تعزيز
محاية القضاء ل حقوق واحلريات ومراجعة السياسة اجلنائية وإصالح سياسة التجريم
والعقاب ،وذلك مبا يعزز ضثمانات احملاكثمة العادلة ويرتقي بأداء العدالة اجلنائية إىل
املستوى املط وب وخنص هنا بالذكر:



إعداد مشروع قانون املسطرة اجلنائية :
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يتع ق األمر مبشروع قانون انتهينا من صياغته وسنحي ه يف األسابيع الق ي ة
املقب ة ع ى أنظار الربملان ملناقشته والتصويت ع يه ،ويتضثمن هذا املشروع العديد من
املستجدات وخاصة ت ك اليت وعدتكم بها إبان مناقشة مشروع قانون نقل االختصاصات
إىل رئيس النيابة العامة.
وميكن إمجال هذه املستجدات فيثما ي ي:


تأكيد جمثموعة من املبادئ املتعارف ع يها دوليا يف جمال احملاكثمة
العادلة ،خاصة ت ك الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد
الدولي ل حقوق املدنية والسياسية؛



تدقيق العالقة بني وزير العدل ورئيس النيابة العامة خبصوص السياسة
اجلنائية؛

 مراجعة الضوابط القانونية ل وضع حتت احلراسة النظرية ،باعتبارها
تدبريا استلنائيا ال ميكن ال جوء إليه إال يف حاالت حمددة ،وضثمان حقوق
األشخاص املودعني واحرتام كرامتهم وإنسانيتهم؛
 ترشيد االعتقال االحتياطي ،بوصفه تدبريا استلنائيا ،وذلك من خالل
وضع ضوابط قانونية له ،والقيام به ،وفقا ملعايري أكلر دقة ،فضال عن
تق يص مدده وتع يل قراراته؛


وضع آليات ل وقاية من التعذيب ،من شأنها إضفاء مزيد من اللقة ع ى
اإلجراءات اليت تباشرها الشرطة القضائية ،والسيثما خالل فرتة احلراسة
النظرية؛
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 تعزيز املراقبة القضائية ع ى عثمل الشرطة القضائية؛
 تعزيز حقوق الدفاع سواء خالل مرح ة البحث والتحري أو التحقيق
ضثمان جناعة آليات العدالة اجلنائية وحتديلها؛
 اعتثماد الوسائل الع ثمية والتقنية يف اإلجراءات ،عرب توظيف التطور
التكنولوجي واملع وماتي يف جمال حتديث آليات العدالة اجلنائية ببالدنا؛
 إعادة النظر يف بعض قواعد االختصاص؛
 االهتثمام بالضحايا ومحايتهم يف سائر مراحل الدعوى العثمومية؛
 تعزيز التدابري الرامية إىل محاية األحداث؛
 ختصيص موضوع تنفيذ العقوبات بعدة مستجدات بهدف مواكبة
السياسات العقابية املعاصرة ،وضرورة حتقيق العقوبة لوظائفها يف الردع
وإصالح اجلاني واملساهثمة يف إعادة إدماجه داخل اجملتثمع.



إعداد مشروع القانون اجلنائي

يتع ق األمر مبشروع قانون رقم

10/16

الذي أحيل ع ى الربملان قصد مناقشته

و التصويت ع يه  ،وقد تضثمن هذا املشروع عددا من املقتضيات والتدابري اليت استهدفت
مراجعة سياسة التجريم والعقاب وإرساء سياسة عقابية ناجعة.
 ففي جمال التجريم :

جاء املشروع مبستجدات مهثمة هثمت إضافة جرائم جديدة جملثموعة القانون اجلنائي
ومراجعة أركان وتعاريف جرائم أخرى وذلك انسجاما مع التزام املثم كة باالتفاقيات
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الدولية املصادق ع يها من طرفها ،حيث مت جتريم االختفاء القسري وتهريب املهاجرين
واإلثراء غري املشروع ،ومت إدراج جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية مالءمة مع
اتفاقيات جنيف األربعة املتع قة بالقانون الدولي اإلنساني ونظام روما الذي يشكل
النظام األساسي ل ثمحكثمة اجلنائية الدولية.

 أما يف جمال العقوبة والتدابري الوقائية :
فقد استهدف املشروع اجلديد إرساء سياسة عقابية ناجعة تنزيال ل توصيات اليت
تضثمنها اهلدف الفرعي اللالث من اهلدف االسرتاتيجي اللالث اليت يدخل ضثمنها إقرار
بدائل ل عقوبات السالبة ل حرية ووضع آليات لتجنيح اجلنايات ذات التأثري البسيط.


إعداد مشروع قانون تنظيم الطب الشرعي

أعدت وزارة العدل يف إطار املخطط التشريعي ل حكومة ،مشروع قانون ينظم ممارسة
الطب الشرعي .وقد سعى مشروع هذا القانون إىل وضع إطار قانوني متكامل ملثمارسة
الطب الشرعي باعتباره أحد املهن املساعدة ل قضاء ،من خالل حتديده ل جهات الطبية
املخول هلا ممارسة هذه املهام عن طريق حتديد املقصود بالطبيب الشرعي وحتديد
اختصاصاتها وحقوقها وواجباتها؛ كثما حدد أيضا كيفيات انتداب الطبيب الشرعي
واجلهات املخول هلا انتدابه ،باإلضافة إىل تنظيم العالقة بني هذه األطراف وحتديد
معايري إجناز تقارير التشريح الطيب وفقا ملا هو متعارف ع يه دوليا كثما خول مشروع
هذا القانون لألطباء املتخصصني يف الطب الشرعي ،التسجيل املباشر جبداول اخلرباء
القضائيني مبحاكم االستئناف وهو ما سيؤدي إىل الرفع من جودة اخلربات القضائية
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اليت سيتم إجنازها يف إطار هذا التخصص الطيب وتوفري األطر البشرية املؤه ة
واملتخصصة لتكون يف خدمة العدالة.

ب  :ع ى مستوى رسم و حتديد وتطوير السياسة اجلنائية:
يعترب حتديد معامل السياسة اجلنائية من أهم األدوار األساسية اليت تضط ع بها
وزارة العدل ،كثما أن تنفيذ السياسة اجلنائية يعد من االختصاصات احلصرية لرئيس
النيابة العامة.
وهنا أود إخبار جلنتكم املوقرة أنه يف إطار إعادة هيك ة وزارة العدل  ،فقد تقرر
إحداث املرصد الوطين لإلجرام الذي سيشكل إطارا مؤسساتيا لرصد وتتبع تطور
مؤشرات اجلرمية ع ى املستوى الوطين ،واقرتاح السبل الكفي ة ل وقاية واحلد من
خماطرها ،واملساهثمة يف رسم معامل السياسة اجلنائية.
ويف هذا اإلطار أود التأكيد ع ى أن العالقة بني وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة
مبنية ع ى التعاون والتنسيق واالحرتام التام الستقاللية هذه املؤسسة و ذلك يف
جماالت متعددة ،خاصة ما يقتضيه إنفاذ مضامني السياسة اجلنائية اليت تبقى بدون
شك جزءا ال يتجزأ من السياسات العثمومية ل دولة يتوىل الوكيل العام ل ثم ك لدى
حمكثمة النقض بصفته رئيسا ل نيابة العامة صالحية تنفيذها.
وجدير بالذكر أن امليلاق الوطين إلصالح منظومة العدالة ،يف اهلدف الفرعي
السابع اخلاص باستقالل النيابة العامة عن الس طة القضائية ،نص ع ى قيام وزير
العدل بتب يغ الوكيل العام ل ثم ك لدى حمكثمة النقض ،كتابة مقتضيات السياسة
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اجلنائية ،ويف املقابل ،أوجب ع ى الوكيل العام ل ثم ك إحاطة وزير العدل ع ثما
باإلجراءات والتدابري املتخذة بشأن السياسة اجلنائية ،وهو ما سنعثمل ع ى التنصيص
ع يه يف مقتضيات مشروع املسطرة اجلنائية.
ومن املع وم أن املقصود بهذه اإلحاطة خ ق جسر ل تواصل يف شأن تدبري م ف
السياسة اجلنائية مبا ميكن من ب ورة احلكومة لرؤيتها يف هذا الشأن وإبالغها إىل
مؤسسة النيابة العامة ملراعاتها يف منأى عن أي مس باستقالهلا.

 - 2يف جمال تطوير وجتويد املنظومة القانونية يف اجملال املدني
و االجتثماعي و جمال املال واألعثمال و احلقوق و احلريات :
حضرات السيدات والسادة األفاضل؛
امسحوا لي أن أعرض أمام حضراتكم املخطط التشريعي لوزارة العدل الذي
سنسعى إىل تنزي ه خالل هذه الوالية التشريعية وحول اهلل  ،و هوخمطط غين و متنوع ،
و من شان تنزي ه كامال  ،إحداث نق ة نوعية و ثورة تشريعية حقيقية يف املنظومة
القانونية باملثم كة  ،و يتع ق األمر :
- 1مشروع قانون تنظيثمي رقم  86.15املتع ق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل
 133من الدستور  ،و هو املشروع الذي متت املصادقة ع يه باإلمجاع من طرف جم س
النواب بتاريخ  08غشت  ، 2017و هو اآلن معروض ع ى انظار جم س املستشارين
الستكثمال مسطرة املصادقة .
 - 2مشروع قانون رقم  98.14بتغيري وتتثميم الكتاب اخلامس من مدونة التجارة الذي
متت إحالته ع ى األمانة العامة ل حكومة وهو مشروع سيساهم يف حتسني مناخ األعثمال
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نظرا ل ح ول اليت يقرتحها ملعاجلة صعوبة املقاولة وهو مشروع سيساهم ال حمالة يف
حتسني مرتبة املغرب يف تقرير البنك الدولي حول”  .“Doing Businessوجتدر
اإلشارة إىل أن آخر تقرير قد أعطى املغرب الرتبة رقم  69من أصل  190دولة وهي أول
مرتبة بالنسبة لدول مشال إفريقيا ت يها تونس بالرتبة رقم  88ومصر يف الرتبة 128
واجلزائر يف الرتبة  166؛
 - 3مشروع قانون رقم  64.15يتع ق باملسطرة املدنية؛
- 4مشاريع القوانني املتع قة باملهن القانونية والقضائية.
- 5مشروع قانون رقم  76.15املتع ق بإعادة تنظيم اجمل س الوطين حلقوق االنسان  ،و
هو معروض حاليا ع ى أنظار جم س النواب .
- 6مشروع قانون رقم  14.16يتع ق مبؤسسة الوسيط  ،و هو معروض أيضا ع ى أنظار
جم س النواب .
- 7مشروع قانون يقضي بتغيري وتتثميم القانون رقم

41.10

املتع ق بتحديد شروط

ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائ ي والذي صادق ع يه اجمل س احلكومي
خالل اجتثماعه املنعقد يوم  07دجنرب املاضي  ،و قد متت إحالته ع ى جم س النواب
قصد مناقشته واملصادقة ع يه ،وقد سعينا من خالل هذا املشروع إىل توسيع فئة
املستفيدين من الصندوق لتشثمل النساء املهثمالت وأوالدهن املستحقني ل نفقة وتبسيط
مساطر االستفادة من خمصصات الصندوق ،ويأتي هذا املشروع تفعيال ملقتضى " تطوير
منظومة صندوق التكافل العائ ي وإدماج األمهات املهثمالت" الواردة يف احملور الرابع
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املتع ق بتعزيز التنثمية البشرية والتثماسك االجتثماعي واجملالي ،املضثمن بالتصريح
احلكومي ؛
- 8مشروع قانون حيدد تأليف املفتشية العامة ل شؤون القضائية باجمل س األع ى
ل س طة القضائية ،واختصاصاتها ،وقواعد تنظيثمها ،وحقوق وواجبات أعضائها وهو
مشروع جد مهم سي عب دورا أساسيا يف خت يق القضاء؛
- 9مشروع قانون يتع ق باملعهد العالي ل قضاء؛
- 10مشروع قانون يتع ق بتنظيم التحكيم والوساطة االتفاقية؛
- 11مشروع قانون يتع ق مبدونة املصاريف القضائية؛
- 12مشروع قانون رقم  47.15بتغيري وتتثميم القانون رقم  15.01املتع ق بكفالة
األطفال املهثم ني؛
 - 13مشروع قانون يتع ق بتنظيم املراكز التجارية الكربى؛
 - 14مشروع قانون ينظم التعويض عن اخلطأ الطيب.
هذا دون إغفال مقرتحات القوانني اليت تتقدم بها الفرق الربملانية مبج سي الربملان إلغناء
الرتسانة القانونية لبالدنا واليت نوليها االهتثمام الواجب يف وزارة العدل ،ولعل آخر هذه
املبادرات التشريعية مقرتح قانون لتعديل املادة  2من مدونة احلقوق العينية املقدم من طرف
فرق األغ بية مبج س النواب

و جمثموعة الكونفدرالية الدميوقراطية ل شغل مبج س

املستشارين .
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ثالثا  :تأهيل وتحديث اإلدارة القضائية
حضرات السيدات و السادة االفاضل :
تقتضي عصرنة أساليب اإلدارة القضائية ،معاجلة جوانب هيك ية وتنظيثمية فيها ،متكنها
من تسهيل أداء القضاء ملهثمته ع ى الوجه األكثمل ،ولب وغ هذا اهلدف تشتغل الوزارة ع ى
مشروع كبري يهدف إىل إقامة إدارة قضائية احرتافية ومؤه ة وقائثمة ع ى الالمتركز اإلداري
واملالي وإرساء مقومات احملكثمة الرقثمية وحتديث اخلدمات القضائية والرفع من مستوى البنية
التحتية ل ثمحاكم ،مع االنفتاح ع ى احمليط اخلارجي وتعزيز التواصل مع املواطن وكل
الفعاليات املهتثمة بشؤون العدالة ،لذلك فقد كان هذا الورش من التحديات الكربى اليت
رفعتها وزارة العدل ،وحققت فيه نتائج متثميزة السيثما من حيث إعداد البنية التحتية وتوفري
التجهيزات والربامج املع وماتية وتتبع نتائجها باحملاكم ،ووضع وإجناز املشاريع اهلادفة إىل
حتديث اإلدارة وتطويرها.

- 1تأهيل اإلدارة القضائية :
أسند القانون التنظيثمي املتع ق باجمل س األع ى ل س طة القضائية ،اإلدارة القضائية
ل ثمحاكم ،ل س طة احلكومية املك فة بالعدل ،ونصت املادة  54من القانون املذكور ع ى
إحداث هيئة مشرتكة بني اجمل س والوزارة املك فة بالعدل تعثمل حتت إشراف كل من
الرئيس املنتدب والوزير املك ف بالعدل كل فيثما خيصه مبا ال يتنافى واستقالل الس طة
القضائية.
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وتنزيال ملقتضيات القانون التنظيثمي املذكور نصت املادة  21من مشروع قانون
التنظيم القضائي املعروض حاليا ع ى أنظار جم سكم املوقر ع ى أن تتوىل الوزارة املك فة
بالعدل اإلشراف املالي واإلداري ع ى احملاكم بتنسيق وتعاون مع املسؤولني القضائيني بها
مبا ال يتنافى واستقالل الس طة القضائية ،كثما نصت نفس املادة ع ى إحداث منصب
الكاتب العام ل ثمحكثمة الذي سيتوىل مهام التسيري والتدبري اإلداري باحملكثمة وضبط عثمل
خمت ف مصاحل كتابة الضبط واملصاحل احملاسبية بها واإلشراف ع ى موظفي هيئة
كتابة الضبط العام ني بها ،مع خضوعه إداريا لس طة ومراقبة الوزير املك ف بالعدل.
ويأتي إحداث منصب الكاتب العام ل ثمحكثمة يف سياق تصور جديد لإلدارة القضائية
أعدته وزارة العدل انسجاما مع أدوارها اجلديدة ،ويهدف باألساس إىل توحيد كتابة
الضبط ووضع تنظيم هيك ي دقيق وموحد هلا ،ميكنها من أداء دورها كامال يف إنتاج
العدالة وجتويد خدماتها املقدمة ل ثمرتفقني.
ولشرح الغايات واألهداف اليت دعت إىل إحداث هذا املنصب اجلديد ،نظثمت الوزارة
لقاءات مع السادة املسؤولني القضائيني واملسؤولني اإلداريني خصصت لشرح مهام الكاتب
العام ووظيفته واإلجابة عن كل التساؤالت واالستفسارات اليت تشغل بال املهنيني
والعام ني بالقطاع ،كثما قدمت ورقة تتضثمن توصيفا دقيقا ملهام الكاتب العام ،واملتثمل ة
أساسا يف السهر ع ى تنفيذ سياسة الوزارة ع ى صعيد احملكثمة يف جماالت املوارد البشرية
وامليزانية واحملاسبة والتجهيز وال وجستيك والتكنولوجيا احلديلة والتواصل والعالقات
العامة والتدبري اإلداري.
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أما ع ى املستوى املركزي ،فإن الوزارة ،وعيا منها بأهثمية االختصاصات اجلديدة اليت
أسندت إليها ،وحرصا ع ى لعب دورها كامال يف منظومة العدالة ،قامت بإعداد مشروع
مرسوم بشأن تنظيم هيك ي جديد ل وزارة ،ستتم إحالته يف األيام الق ي ة املقب ة ع ى األمانة
العامة ل حكومة لس وك مسطرة املصادقة ،حافظت من خالله ع ى املديريات املوجودة
حاليا ،مع إضافة مديرية جديدة هي مديرية التعاون الدولي اليت سيتم إحداثها انسجاما
مع التوجه العام ل سياسة اخلارجية ل ثمثم كة القائم ع ى تعزيز احلضور الدولي ل ثمغرب يف
كافة اجملاالت ومع كل الشركاء والفاع ني الدوليني ،فضال عن إحداث املرصد الوطين
لإلجرام و مركز التوثيق و النشر .

- 2حتديث اإلدارة القضائية :
يعترب حتديث اإلدارة القضائية من أهم األوراش الكربى اليت تشتغل ع يها وزارة
العدل بشكل مستثمر ومكلف ،سواء من حيث إعداد البنية التحتية وتوفري التجهيزات
والربامج املع وماتية وتتبع نتائجها باحملاكم ،أو من حيث وضع وإجناز املشاريع
املع وماتية اهلادفة إىل حتديث اإلدارة وتطويرها.
وكثما ال خيفى ع ى حضراتكم ،فإن برامج التحديث والعصرنة اليت تسهر الوزارة ع ى
تنفيذها ،تساهم يف تهيئ األرضية لتحسني مناخ األعثمال ببالدنا من خالل توفري جمثموعة
من األليات وامليكانيزمات اليت تصب يف هذا الشأن ،حيث يعترب ورش احلوسبة والمادية
خمت ف اإلجراءات اإلدارية كثمؤشرات أساسية يف تقييم الوضعية االقتصادية لبالدنا من
طرف املؤسسات الدولية املختصة يف هذا الشأن.
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وتتنوع مكونات برنامج حتديث اإلدارة القضائية بتطبيقات ونظم مندمجة ،يتم إغناؤه
بإدماج املستجدات التكنولوجية واللورة الرقثمية اليت يعرفها حميطنا.
ولتحقيق حتول رقثمي شامل لإلدارة القضائية ،دشنت الوزارة مشاورات إلبرام اتفاقية
إطار مع مؤسسة عاملية رائدة يف جمال الربجميات ،لتأهيل ومنذجة املنظومة املع وماتية
لإلدارة القضائية ،وتنزيل بعض املشاريع املع وماتية املركبة ،منها مشروع التبادل
االلكرتوني مع مساعدي القضاء خاصة الشرطة القضائية وكذا خمت ف حمرري
احملاضر ،والرقثمنة الشام ة لرصيد الوثائق سيثما الوثائق العدلية والتوثيقية.
ففي جمال اخلدمات اإللكرتونية اليت هلا أثر مباشر يف عالقة املرتفق باإلدارة
متيزت هذه السنة بتفعيل و تنزيل عدد من اخلدمات  ،نذكر منها :
 تفعيل خدمة حماكم عرب اخلط ،وهي خدمة متكن من تقديم ط بات عرب
اخلط ل حصول ع ى جمثموعة من اخلدمات القضائية واإلدارية وتشثمل
حاليا خدمة احلصول ع ى السجل العدلي ومستخرج السجل التجاري
وهي خدمة تعززت منذ أيام بإعطاء االنطالقة خلدمة األداء اإللكرتوني
ل تثمكن من احلصول ع ى مستخرجات السجل التجاري بطريقة
إلكرتونية .يف أفق التعثميم قبل متم السنة اجلارية ع ى باقي اخلدمات
اإلدارية والقضائية من قبيل احلصول ع ى نسخة حكم عادية لقرار أو حكم
قضائي؛ وع ى خمت ف الوثائق والشواهد بدون عناء التنقل إىل بناية
احملكثمة.
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الشروع يف تلبيت تطبيقية صناديق احملاكم ،اليت تضم مجيع إجراءات
الصندوق ،وكذا فتح اإلمكانية لألداء االلكرتوني ل رسوم والوجيبات
القضائية والغرامات ألول مرة بوزارة العدل واليت بدأت متكن من االستغناء
ع ى السجالت واملطبوعات وعناء تنقل املرتفقني.

ويف إطار توظيف املع وميات لرتسيخ قيم التخ يق ،عثم ت الوزارة ع ى
تنفيذ جمثموعة من املشاريع اليت تتثمحور يف اجتاه تكريس قيم النزاهة والشفافية
ومنها:
 تتبع مآل القضايا وامل فات عرب اخلط ،وكذا االطالع ع ى جداول
اجل سات.
 لوحات قيادة ميكن من خالهلا تصفح واستخراج إحصائيات ومؤشرات
ع ثمية دقيقة.
 نشر األحكام والقرارات القضائية،
 تفعيل برجمية ل بيوعات واملزادات الع نية ،اليت ستساهم يف تعثميم
املع ومة ،وما لذلك من إجيابيات ل حفاظ ع ى احلقوق املالية ل طرف
املعين بالبيع واحلصول ع ى أمثنة مناسبة ،وكذا حماربة بعض الظواهر
الس بية اليت يتم رصدها يف تدبري ملل هذه اإلجراءات.

 دعم مناخ االعثمال عرب تنفيذ جمثموعة من الربامج واملشاريع منها:
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- 1تطوير منظومة مع وماتية مندجمة شام ة حلوسبة السجل
التجاري احمل ي واليت ستثمكن من التوصل إلكرتونيا مبستخرجات
السجل التجاري والقيام باألداء اإللكرتوني ؛
 - 2الربط االلكرتوني مع املراكز اجلهوية لالستلثمار ؛
 - 3إيداع الوثائق عن بعد خاصة القوائم الرتكيبية ل ثمقاوالت ؛
 - 4معاجلة ارشيف سجالت تقييد وتعديل وتشطيب الشركات
والتجار ؛
 - 5الربط مع املنصات املع وماتية ل ثموثقني ومكاتب االئتثمانات ؛
 - 6الربط مع السجل التجاري املركزي ؛
 - 7األداء االلكرتوني ملخت ف الرسوم والوجيبات ؛
 - 8الربط مع منصة تأسيس املقوالت عرب اخلط ؛
 - 9لوحة قيادة لتتبع وضعية املقاوالت يف وضعية صعبة.
 مشروع إحداث سجل وطين ل رهون والذي يراهن ع يه من أجل دعم اللقة
يف املعامالت العقارية والتجارية؛ وتوفري ضثمانات إضافية ل ثمقاولة املغربية
واملستلثمرين األجانب.
وع ى مستوى البنية التحتية املع وماتية ،فالوزارة قطعت شوطا هاما يف هذا
الشأن ،حيث أصبحت تتوفر ع ى بنية حتتية تساير املعايري العاملية املعروفة ،واليت ستتعزز
يف املستقبل القريب مبركز مع ومياتي خاص بالوزارة ،وهو قيد البناء حاليا.
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كثما مت العثمل ع ى جتديد احلضرية املع وماتية ل وزارة ،حيث مت يف هذا الشأن
 استكثمال خصاص خمت ف حماكم املثم كة من التجهيزات واملعدات
املع وماتية ( اقتناء  2271حاسوب مكتب و 1642طابعة لفائدة خمت ف
حماكم املثم كة)؛
 دعم استعثمال السادة القضاة ل تكنولوجيات احلديلة وهو ما سيساهم يف
التسريع بتحرير األحكام ووضعها رهن إشارة أصحابها وتق يص املدة
الفاص ة بني صدور األحكام وتنفيذها (توزيع  376حاسوبا حمثموال لفائدة
الفوجني  41و 42ل ثم حقني القضائيني)؛
 دعم جتهيز احملاكم بـ  600حاسوب مكتب و 200طابعة لفائدة الفوج
اجلديد ل ثمحررين القضائيني؛

ورغبة يف جعل املع وميات واستعثمال التكنولوجيات احلديلة آليات
لتبسيط العثمل وتيسري تصريف العثمل اليومي وحتقيق حكامة مل ى ،عثم ت الوزارة
ع ى تطوير جمثموعة من املشاريع املع وماتية اليت ستساعد السادة املسؤولني القضائيني
ع ى اختاذ القرار والتدبري الفعال ل ثمرفق ،ويتثملل املشروع يف تطبيقية املساعدة ع ى
القرار واستخراج املؤشرات باستعثمال آليات ذكاء األعثمال وحت يل مستودعات البيانات،
عالوة ع ى تفعيل وظيفة تعيني املستشار أو القاضي املقرر أو املك ف ت قائيا باستعثمال
خوارزميات تعتثمد منطق التجرد ،واملشروع حاليا يف طور التجريب بتجارية البيضاء ،يف
أفق تقعيده تشريعيا.
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كثما أنه ويف إطار دعم وزارة العدل ل س طة القضائية سيتم اإلعالن يف املنظور القريب
ع ى برجمية جديدة لفائدة السادة القضاة تلبت ع ى حواسيبهم الشخصية وهي برجمية
جد متطورة تعثمل ع ى احتساب التعويضات املنصوص ع يها يف ظهري 1984/10/02

املتع ق وحوادث السري دون املساس بالس طة التقديرية ل قضاة بهذا اخلصوص.

ثاللا ـ دعم البنية التحتية ل ثمحاكم
اعتبارا لألهثمية اليت تكتسيها اهليك ة املعثمارية وإعداد البنى التحتية ل ثمرفق
القضائي يف إصالح منظومة العدالة ،فقد سعت الوزارة إىل توفري الفضاءات املالئثمة
حلسن سري العثمل القضائي سواء ع ى مستوى البنايات أو التجهيزات.
وامسحوا لي حضرات السيدات والسادة املستشارون احملرتمون أن أعرض أمامكم
منجزات الوزارة يف جمال تأهيل البنية التحتية خالل سنة  2017وكذا املشاريع
املربجمة.
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رابعا ـ تدبير األرشيف :
تتوفر وزارة العدل ع ى أرشيف مهم و كبري من األحكام القضائية و السجالت
التوثيقية القدمية و احلديلة و اليت تعود إىل بدايات القرن املاضي  ،و هي ثروة وطنية ال
تقدر بلثمن  ،و من واجبنا مجيعا احلفاظ ع يها و صيانتها من كل عبث  ،حفاظا ع ى
حقوق املواطنني الشخصية و املالية و العقارية  ،و مما ال شك فيه فإن عدم تدبري هذا
األرشيف بالشكل الالئق  ،يشكل خ ال وظيفيا يف احلكامة اجليدة و يهدم كل جهود
اإلصالح  ،و من هذا املنط ق  ،فقد اخنرطت وزارة العدل بكل جدية يف اجملهود احلكومي
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لتدبري األرشيف حيث عثم ت ع ى إحداث جلنة األرشيف بناء ع ى املرسوم رقـم
 2.14.267الصادر يف  21حمرم  4( 1437نونرب  )2015بتحديد شروط وإجراءات
تدبري وفرز وإتالف األرشيف العادي والوسيط وإجراءات تس يم األرشيف النهائي  ،و مت
عقد العديد من االجتثماعات مع كل املتدخ ني و الفاع ني لصياغة تصور واضح لتدبري
أرشيف وزارة العدل  ،كثما أننا  -و تفعيال ملقتضيات املرسوم املشار إليه أعاله  -نعتزم
يف األيام الق ي ة املقب ة إصدار قرار يتع ق باجلدول الزمين حلفظ الوثائق باحملاكم
واإلدارة املركزية والذي متت إحالة مسودة مشروعه ع ى مؤسسة أرشيف املغرب اليت
أبدت مالحظاتها حيث سيتم أخدها بعني االعتبار يف الصيغة النهائية ل قرار.
و ع ى مستوى البنية التحتية لالرشيف  ،فباإلضافة إىل املراكز اجلهوية ل حفظ
اخلثمسة اليت تتوفر ع يها وزارة العدل و املوجودة بكل من مراكش و مكناس و طنجة
و اجلديدة و زايـو ،فإننا نعتزم بناء مركزين جهويني جديدين بكل من العيون وأكادير
يف أفق توفري مركز لكل جهة ،كثما أننا حريصون كل احلرص ع ى توفري الوسائل
ال وجيستيكية و التجهيزات وال وازم الضرورية لتدبري األرشيف وامل فات الرائجة
باحملاكم من قبيل اقتناء ع ب األرشيف لفائدة املراكز اجلهوية ل حفظ واإلدارة
املركزية واحملاكم و جتهيز أرشيف اإلدارة املركزية بالرفوف املتحركة و تزويد املراكز
اجلهوية ل حفظ بآالت إتالف متطورة و تزويد املوظفني باأللبسة املخصصة ملهام
األرشيف .ع ى اننا نطثمح لتحقيق هدف رئيسي يف املستقبل القريب و هو رقثمنة
األرشيف بكام ه مبا يف ذلك سجالت التوثيق العدلي  ،و هو اهلدف الذي نعبئ له حاليا
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كل اإلمكامنات املتاحة لتحقيقه يف األمد املنظور  ،انسجاما مع رؤيتنا املستقب ية
لتنزيل احملكثمة الرقثمية .
و امسحوا لي حضرات السيدات و السادة أن أعرض ع يكم صورا توضح وضعية
األرشيف ببعض حماكم املثم كة  ،و قد كان بودي ان اعرض ع يكم صورا لكل احملاكم
لكن نظرا لضيق الوقت سأقتصر ع ى البعض منها فقط .

أرشيف احملكثمة االبتدائية بفاس
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أرشيف حمكثمة االستئناف باحلسيثمة
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أرشيف حمكثمة االستئناف بوجدة
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أرشيف احملكثمة االبتدائية بأكادير

رابعا  :الرفع من النجاعة القضائية
حضرات السيدات والسادة ،
تعتثمد اسرتاتيجة الوزارة يف جمال الرفع من النجاعة القضائية ع ى توفري عدالة
قريبة و فعالة يف خدمة املتقاضني و ذلك من خالل تطوير التنظيم القضائي و عق نة
اخلريطة القضائية و تسهيل الولوج ل عدالة و الرفع من جناعة األداء القضائي .

 - 1تطوير وعق نة اخلريطة القضائية
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تزامنا مع مناقشة جم س املستشارين ملشروع القانون رقم  38.15املتع ق بالتنظيم
القضائي ل ثمثم كة والذي سبق أن صادق ع يه جم س النواب يف الوالية التشريعية
السابقة بتاريخ  07يونيو  ،2016صادق اجمل س احلكومي خالل اجتثماعه املنعقد بتاريخ
 16نونرب  2017ع ى مشروع مرسوم رقم  2.17.688بتغيري املرسوم رقم 2.74.498
الصادر بتاريخ  16يوليوز  1974املتع ق بالتنظيم القضائي ل ثمثم كة.
وقد جاء هذا املرسوم  ،يف سياق اجلهود اليت تبذهلا وزارة العدل لتنفيذ التوجيهات
امل كية املعرب عنها يف اخلطاب امل كي ليوم  08أكتوبر  2010مبناسبة افتتاح الدورة
التشريعية ،حيث دعا جاللة امل ك حفظه اهلل إىل تكريس مفهوم "القضاء يف خدمة
املواطن" وذلك بقيام عدالة تتثميز بقربها من املتقاضني ،وببساطة مساطرها وسرعتها
ونزاهة أحكامها وحداثة هياك ها وكفاءة وجترد قضاتها ،ويأتي أيضا يف سياق اجلهود
املبذولة لتنزيل توصيات ميلاق إصالح منظومة العدالة ،الذي أوصى يف هدفه
االسرتاتيجي الرابع املتع ق باالرتقاء بفعالية وجناعة القضاء إىل توفري عدالة قريبة
وفعالة يف خدمة املتقاضني ،من خالل تطوير التنظيم القضائي وعق نة اخلريطة
القضائية وتسهيل ولوج املتقاضني إىل احملاكم وإرساء اخلريطة القضائية ع ى معايري
موضوعية قائثمة بصفة خاصة ع ى مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من املتقاضني
مع مراعاة االعتبارات الدميوغرافية واجلغرافية.
ولب وغ هذه األهداف ،أعدت وزارة العدل دراسة استغرقت مدة إجنازها حوالي ثالث
( )03سنوات تتع ق مبراجعة اخلريطة القضائية ل ثمثم كة ،حيث مت اعتثماد منهجية
تشاركية واسعة ومكلفة مع املسؤولني القضائيني ومساعدي القضاء ،ومت جتثميع كل
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املعطيات واإلحصائيات الضرورية ،سواء ت ك املتع قة بنشاط احملاكم أو الكلافة
السكانية أو املعطيات اجلغرافية ،وخ صت الدراسة يف آخر املطاف إىل اعتثماد معايري
دقيقة وواضحة إلحداث احملاكم العادية ،وتتثملل هذه املعايري فيثما ي ي:
 املالءمة مع التقطيع اجلهوي اجلديد ل ثمثم كة.
 املالءمة مع التقطيع اإلداري ل ثمثم كة.
 حجم النشاط القضائي ملراكز القضاة املقيثمني.
 حجم النشاط القضائي باحملاكم االبتدائية.
وع ى ضوء هذه املعايري تقرر ما ي ي :
 ضرورة توفر كل جهة من جهات املثم كة االثين عشر ( )12ع ى حمكثمة
استئناف واحدة ع ى األقل .
 السعي إلحداث حمكثمة ابتدائية بكل عثمالة من عثماالت و أقاليم املثم كة.
 ترقية مراكز القضاة املقيثمني اليت يتجاوز نشاطها القضائي حدا معينا
إىل حماكم ابتدائية .
 مالءمة الدوائر القضائية ل ثمحاكم االبتدائية مع التقسيم اجلهوي
ل ثمثم كة.
وبناء ع ى هذه املعايري تقرر :
 إحداث حمكثمة استئناف جديدة جبهة ك ثميم واد نون و هي حمكثمة
االستئناف بك ثميم .
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 ترقية سبعة ( )07مراكز قضائية إىل حماكم ابتدائية وحكم وجود
عثمالة ،و يتع ق األمر بتنغري ،احلاجب ،بيوكرى ،سيدي إفين ،املضيق،
جرادة ،الدريوش.
 ترقية مخسة ( )05مراكز قضائية إىل حماكم ابتدائية وحكم عدد
القضايا املسج ة رغم عدم وجود عثمالة ،ويتع ق األمر بـ  :تيف ت ،مشرع
ب قصريي ،بوزنيقة ،سوق السبت أوالد النثمة ،تاركيست.
 إحداث حمكثمة ابتدائية جديدة مل يسبق أن كانت مركزا قضائيا من
قبل ،ويتع ق األمر بتحناوت.
 تغيري نفوذ سبع ( ) 07حماكم ابتدائية وفق ما ي ي :

المحكمة االبتدائية

الدائرة االستئنافية الحالية

الدائرة االستئنافية الجديدة

وزان

القنيطرة

تطوان  ،بحكم تبعية مدينة

ميدلت

مكناس

خنيفرة

مكناس

وزان إداريا لجهة طنجة
تطوان الحسيمة
الراشيدية  ،بحكم تبعية مدينة
ميدلت إداريا لجهة درعة
تافياللت
بني مالل  ،بحكم تبعية مدينة
خنيفرة إداريا لجهة بني مالل
خنيفرة
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كرسيف

تازة

كلميم

أكادير

طانطان

أكادير

أسا الزاك

أكادير

وجدة  ،بحكم تبعية مدينة
كرسيف إداريا لجهة الشرق
كلميم  ،بحكم تبعية مدينة كلميم
إداريا لجهة كلميم واد نون
كلميم  ،بحكم تبعية مدينة
طانطان إداريا لجهة كلميم واد
نون
كلميم بحكم تبعية مدينة أسا
الزاك إداريا لجهة كلميم واد
نون

وع ى ضوء هذه املراجعة ،ستصبح اخلريطة القضائية ل ثمثم كة كثما ي ي:
عدد حماكم االستئناف العادية  22 :حمكثمة مقابل  21حمكثمة حاليا.
عدد احملاكم االبتدائية  83 :حمكثمة مقابل  70حمكثمة حاليا.

 - 2النجاعة القضائية من خالل تصفية القضايا
تشهد أعداد القضايا الرائجة مبحاكم املثم كة ارتفاعا متزايدا كل سنة ،وحرصا
ع ى احرتام املبدأ الدستوري اخلاص باآلجال املعقولة ،وضعت الوزارة برناجما خاصا
مبواكبة عثمل احملاكم فيثما خيص البت يف هذه القضايا من خالل وضع شبكة برتتيب
احملاكم حسب النجاعة ،مع وضع معدالت وطنية آلجال البت يف القضايا املسج ة
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مبخت ف أنواعها ،كثما أولت عناية خاصة ل قضايا املزمنة اليت حتتاج إىل جهد خاص
لتصفيتها وتدارك التأخر احلاصل فيها .

و فيثما ي ي إحصائيات عن نشاط احملاكم خالل الستة ( )06أشهر
األوىل من سنة : 2017
عدد القضايا الجديدة المسجلة

عدد القضايا الرائجة

عدد القضايا احملكومة

1. 344. 251قضية .

 1.957.525قضية

 1.368.603قضية

ب غت نسبة القضايا احملكومة من القضايا املسج ة مبجثموع حماكم املثم كة بكل
أنواعها 101,81% :موزعة كثما ي ي :
ترتيب فئات احملاكم حسب نسبة احملكوم من املسجل
خالل الستة ( )06أشهر األوىل من سنة 2017
% 102،20
% 101،34
% 100،67
% 100،60
% 93،31
% 84،01
% 101,81

المحاكم االبتدائية
المحاكم التجارية
محاكم االستئناف العادية
محاكم االستئناف التجارية
المحاكم اإلدارية
المحاكم االستئناف اإلدارية
املعدل العام
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ب غت نسبة القضايا احملكومة من القضايا الرائجة مبجثموع حماكم املثم كة بكل
أنواعها % 69,28 :موزعة كثما ي ي :

ترتيب فئات احملاكم حسب نسبة احملكوم من الرائج
خالل الستة ( )06أشهر األوىل من سنة 2017
المحاكم التجارية
المحاكم االبتدائية
المحاكم االدارية
محاكم االستئناف العادية
محاكم االستئناف التجارية
المحاكم االستئناف اإلدارية

% 78،89
% 70،91
% 66،51
% 57،45
% 52،13
% 48،25

املعدل العام

%69،28

 - 3ع ى مستوى تنفيذ األحكام القضائية
حيظى موضوع تنفيذ األحكام القضائية بأولوية خاصة يف اسرتاتيجية عثمل هذه
الوزارة ،ويف هذا الصدد ،وسعيًا ل رفع من وترية تنفيذ األحكام القضائية ،مت خالل سنة
 2017اختاذ عدد من اإلجراءات واملبادرات لتحسني مؤشرات التنفيذ .حيث عقدت الوزارة
اجتثماعاً تنسيقياً يومي  04و 05يوليوز  ،2017حضرته جمثموعة من القطاعات الوزارية
املفتوحة يف مواجهتها م فات تنفيذية خصص لبحث أسباب تعلر عثم يات التنفيذ،
خ َّف منها .وقد أسفر
واقرتاح الصيغ املثمكنة حل ها ،مع وضع جدولة زمنية لتصفية املُ َ
هذا االجتثماع عن حصر قائثمة بامل فات التنفيذية لدى القطاعات الوزارية اليت التزمت
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بتوفري االعتثمادات املالية لتنفيذها داخل أجل معقول .وسيعقد خالل األيام الق ي ة
املقب ة اجتثماع مماثل مع شركات التأمني لتدارس السبل الكفي ة ل رفع من وترية
التنفيذ لديها و تصفية امل فات القدمية و املزمنة  ،ويف نفس السياق انط قت مبخت ف
حماكم املثم كة مح ة لتصفية املخ ف من امل فات التنفيذية يوم  17أكتوبر اجلاري
وستستثمر إىل غاية نهاية سنة  ،2017حيث مت توجيه منشور بهذا اخلصوص إىل السادة
املسؤولني القضائيني يوم  02أكتوبر  2017بهدف القضاء ع ى املخ ف من امل فات
التنفيذية ،وتصفية امل فات املزمنة وحتسني املؤشرات الرقثمية ،وجتاوز النسب احملققة
خالل السنة الفارطة ،وحتقيق النسبة اليت مت االلتزام بها يف تقرير النجاعة برسم السنة
املالية  .2017وملواجهة التزايد املستثمر يف عدد امل فات التنفيذية ،فإنه من املنتظر أن يتم
تعزيز خمت ف حماكم املثم كة بـ  267مفوضا قضائيا جديدا يف األشهر الق ي ة املقب ة
بعد االنتهاء من قضاء فرتة التكوين باملعهد العالي ل قضاء واحملاكم.
باإلضافة إىل هذه املقاربة التنظيثمية ،تشتغل وزارة العدل ع ى مقاربة أخرى ذات
صبغة تشريعية  ،حيث إن مشروع قانون املسطرة املدنية الذي أعدته الوزارة والذي ستتم
إحالته قريباً ع ى مسطرة املصادقة ،جاء جبثم ة من املستجدات تهم موضوع تنفيذ
األحكام القضائية من بينها :
احلكم بالغرامة التهديدية ع ى أشخاص القانون العام.ختويل طالب التنفيذ إمكانية احلجز التنفيذي ع ى األموال اخلاصة بأشخاصالقانون العام يف احلدود اليت ال ينتج عنها عرق ة السري العادي ل ثمرفق العثمومي.
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إقرار املسؤولية الشخصية ل ثموظف العثمومي عند االمتناع عن التنفيذ.اعتبار السند التنفيذي مبلابة أمر وحوالة تصرف ل ثمحكوم له من طرفاحملاسب العثمومي املختص مبجرد الط ب عند االمتناع عن التنفيذ.
حتديد مسؤولية اآلمر بالصرف بشكل واضح ،مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذاحلكم القضائي داخل أجل ثالثة ( )03أشهر ابتداء من تاريخ التب يغ القضائي.
التنصيص يف حالة عدم توفر االعتثمادات الالزمة أو الكافية ل تنفيذ برسمالسنة اجلارية ،ع ى اختاذ كل التدابري الضرورية لتوفري هذه االعتثمادات لصرف املب غ
املستحق داخل أجل أقصاه ستة ( )06أشهر من تاريخ املصادقة ع ى ميزانية السنة
املوالية.
رسم ضوابط قانونية حمكثمة ملؤسسة قاضي التنفيذ ،وختوي ها صالحياتقضائية وإدارية واسعة يف إدارة التنفيذ ومراقبته.
جتريم ومعاقبة كل من تسبب عثمداً وبسوء نية يف تأخري مسطرة قضائية نتجعنها اإلضرار مبصاحل املستفيدين منها مبقتضى املادة  2- 307من مشروع القانون
اجلنائي الذي سيحال قريبا ع ى مسطرة املصادقة.
جتريم ومعاقبة كل من ميتنع بدون سبب مشروع عن تنفيذ حكم ،أو أمرقضائي ،أو يتسبب يف تأخري تنفيذه ،بعد إعذاره بتنفيذ احلكم داخل ثالثني يوما
مبقتضى املادة  308من نفس املشروع .
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وفيثما ي ي إحصائيات مفص ة عن نشاط التنفيذ مبخت ف حماكم املثم كة خالل
التسعة ( )09أشهر األوىل من سنة :2017

إحصائيات التنفيذ املدني أمام احملاكم االبتدائية :
المحاكم

نسبة المنفذ من المسجل

نسبة المنفذ من الرائج

المحاكم االبتدائية

%92.51

%63.36

المحاكم التجارية

%86.74

%43.23

المحاكم اإلدارية

%75.92

%39.82

المعدل العام

%91.35

%59.25

هذا و قد وصل املب غ اإلمجالي املنفذ من طرف الدولة واملؤسسات العثمومية واجلثماعات
الرتابية باحملاكم اإلدارية خالل التسعة ( ) 09أشهر األوىل من سنة  2017إىل
م يارين و أربعثمائة و سبعة وأربعون م يونا و تسعة و ستون ألفا و أربعثمائة و مخسة
و ثالثون درهثما وسبعة و ستون سنتيثما ()2.447.069.435،67
كثما وصل املب غ اإلمجالي املنفذ من طرف شركات التأمني خالل نفس الفرتة :
م يارين و أربعة و عشرون م يونا و أربعثمائة ألف و سبعثمائة و سبعة و سبعون درهثما
و مخسة و مخسون سنتيثما ( . ) 2.024.400.777،55

خامسا  :المساهمة في تخليق الحياة العامة
حضرات السيدات والسادة األفاضل؛
تعتثمد احلكامة اجليدة ع ى خت يق منظومة العدالة اليت تعد من املرتكزات
األساسية لتحصينها من مظاهر الفساد واالحنراف ،ملا لذلك من آثار ع ى تعزيز ثقة
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املواطن وتكريس دورها يف خت يق احلياة العامة ،ودعم وإشاعة قيم النزاهة ومبادئ ربط
املسؤولية باحملاسبة واحلكامة اجليدة ،املبنية ع ى ربط اإلجنازات باألهداف احملددة.
وينبين خت يق منظومة العدالة ع ى معاجلة متكام ة ،جتثمع بني املقاربة القانونية
الرامية إىل حتصني هذه املنظومة ضد خمت ف أسباب الفساد ،وبني املقاربة األخالقية
املرتكزة ع ى جمثموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد الس وك املهين ،واهلادفة إىل
مت ك مبادئ األخالقيات والس وكات القومية ،ترسيخا ل ثمسؤولية األدبية واألخالقية
لكل الفاع ني يف منظومة العدالة.

 -1تدعيم الرقم األخضر للتبليغ عن الرشوة :
يف إطار تكريس النزاهة والشفافية وسياسة خت يق احلياة العامة وحماربة الرشوة،
وتفعيال ل رقم األخضر ل تب يغ عن الرشوة ،وكثما مت االلتزام به يف لقاء سابق
وحضراتكم تعثمل وزارة العدل ع ى تطوير آلية اشتغاله بإحداث مركز ل نداء
)(Call Centerالستقبال مكاملات املواطنني ل تب يغ عن الرشوة حيث مت انتقاء نائ ة
الصفقة واملشروع اآلن طور التنفيذ ،وقد ترتب عن هذه اآللية متابعة جمثموعة من
املتهثمني جبرائم الرشوة ،وصدرت يف حقهم عقوبات سالبة ل حرية ( 31حالة ما بني 25
يونيو  2015ومتم شتنرب  ،)2017و ذلك إىل جانب عثم يات أخرى باءت بالفشل بسبب
توقف املشتكي عن التعاون ،أو بسبب فطنة املشتكى به ورفضه تس م مب غ الرشوة ،مع
الع م أن آلية الرقم األخضر تبقى آلية مكثم ة لآلليات الكالسيكية ل تب يغ عن الرشوة،
حيث يب غ املعدل السنوي لقضايا الرشوة  7000قضية.
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 -2تخليق الحياة المهنية بقطاع العدل :
متحورت اسرتاتيجية وزارة العدل خالل سنة  2017يف جمال خت يق احلياة املهنية
ألطر وموظفي قطاع العدل ع ى تكريس مبادئ احلكامة اجليدة يف التسيري واإلدارة
وترسيخ الشفافية والنزاهة يف عثمل مرفق العدالة والتصدي بكل حزم وصرامة لكل
اإلخالالت والتجاوزات اليت متس وحسن سري هذا املرفق ودوره يف محاية وضثمان حقوق
املواطنني ،وقد متلل ذلك من خالل تكليف عثم يات التفتيش اإلداري ملخت ف حماكم
املثم كة ومراقبة شعب احلسابات والصناديق واحملجوزات اللثمينة وواحدات التب يغ
والتحصيل ،ويف هذا اإلطار قامت الوزارة خالل سنة  2017بتفتيش  14حمكثمة تفتيشا
إداريا ،وتفقدت  28حمكثمة ملراقبة شعب احلسابات والصناديق واحملجوزات اللثمينة
ووحدات التب يغ والتحصيل بها.
ويف نفس السياق عثم ت الوزارة إىل حدود  2017/09/30ع ى معاجلة م فني
تأديبيني مرتتبني عن إخالالت مهنية و 87م فا مرتتبا عن متابعات قضائية ،أي مبجثموع
 87م ف.
وصدرت بهذا اخلصوص عقوبات تأديبية يف حق  09موظفني ،توزعت بني التوبيخ
واإلنذار واحلرمان املؤقت من كل أجرة باستلناء التعويضات العائ ية والعزل.

 -3تخليق المهن القضائية
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عثم ت وزارة العدل ع ى تعزيز مبادئ الشفافية واملراقبة واملسؤولية يف املهن
القضائية ملساعدي القضاء ،تكريسا ملبدأ خت يق احلياة العامة وحتصني هذه املهن ضد
خمت ف أسباب الفساد ،وجت ى ذلك يف ما ي ي:
المهنة

العقوبات التأديبية

العقوبات الزجرية

احملاماة

37

09

املفوضني القضائيني

16

09

الرتامجة

01

 01يف طور البحث

اخلرباء

23

13

املوثقني

41

41

العدول

19

57

سادسا  :التعاون الدولي في مجال العدالة
حضرات السيدات والسادة ؛
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يف إطار انفتاح املغرب ع ى حميطه الدولي ،عثم ت وزارة العدل ع ى القيام بوضع
وتنفيذ جمثموعة من األنشطة يف جمال التعاون اإلداري والتقين ،سواء منها ما يتع ق
بالتعاون اللنائي ،أو املتعدد األطراف ،بشقيه الدولي واجلهوي ،بغية الرفع من مستوى
فعالية وجناعة القضاء ،ومن القدرات املؤسسية ملنظومة العدالة ،ومن مستوى أساليب
تدبري مرفق القضاء.
ويف هذا اإلطار وخالل السبعة أشهر اليت تق دت فيها مهام وزارة العدل مت تعزيز
التعاون اللنائي مع جمثموعة من الدول اإلفريقية واألوروبية باستقبال جمثموعة من
وزراء العدل ويتع ق األمر ب:
السيد وزير الدولة ووزير العدل الغيين؛ و السيد وزير الدولة املك ف بالعدل وحقوق
اإلنسان الغابوني؛ و السيد وزير العدل السوداني؛ و السيد وزير العدل السينغالي؛
و السيد وزير العدل الغاميب  ،و وزير العدل اإلسباني؛ وزير العدل واألمن اهلولندي.
و وزير العدل النثمساوي و السيدة الوكي ة العامة لدولة ساحل العاج.
كثما مت عقد لقاءات مع العديد من وزراء العدل ع ى هامش مشاركيت يف مؤمترات
جهوية و دولية ويتع ق األمر ب وزير العدل ال ييب وزير العدل مجهورية إفريقيا الوسطى
 ،و وزير العدل جبثمهورية جنوب السودان و وزير العدل مبثم كة لوسوطو  ،و وزير العدل
اإليطالي
وع ى إثر عودة املغرب إىل االحتاد اإلفريقي ،جتندت وزارة العدل إىل دعم
مشاركتها يف أجهزة االحتاد اإلفريقي وجلنه املهتثمة باجملاالت اليت تدخل يف اختصاص
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وزارة العدل ،كثما تباشر الوزارة إعداد جمثموعة من برامج العثمل مع الدول اإلفريقية يف
جمال التعاون اإلداري والتقين الرامي إىل حتديث اإلدارة القضائية وتطوير القدرات
املؤسساتية والبشرية بقطاع العدل.
ويف نفس اإلطار ،واقتناعا منا بأهثمية استلثمار ديناميكية اإلصالح الذي تعرفه
منظومة العدالة بهدف تعزيز عالقات التعاون الدولي يف اجملاالت اليت تشرف ع يها وزارة
العدل ،فإننا بادرنا إىل فتح مشاورات عديدة مع شركائنا الدوليني ،خاصة األوروبيني
واألمريكيني والعرب وخاصة دول جم س التعاون اخل يجي ،من أجل تلثمني برامج
التعاون القائثمة والبحث عن آفاق جديدة هلا ،مبا يعزز مكانة عدالة بالدنا يف الساحة
الدولية.

سابعا  :تأهيل الموارد البشرية ودعم العمل
االجتماعي
حضرات السيدات والسادة األفاضل؛
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تتوفر وزارة العدل ع ى رأمسال بشري مهم من حيث أعداد املوظفني ،ومتنوع من
حيث الكفاءات يغطي حاجيات احملاكم ب  21دائرة قضائية باملثم كة ،باإلضافة إىل باقي
الوحدات اإلدارية املركزية والالممركزة ل وزارة.
وتعثمل الوزارة بشكل مستثمر ع ى تطوير وتلثمني هذا الرأمسال البشري من خالل
عدة إجراءات تروم استلثماره بالشكل األملل.

 -1اعتماد التوظيف الذكي ،وتنزيل التدبير التوقعي للوظائف واألعداد
والكفاءات :
تعتثمد وزارة العدل ع ى آليات التدبري التوقعي ألعداد املوظفني والوظائف من أجل
حتقيق التوازن يف توزيع مواردها البشرية ع ى خمت ف احملاكم والوحدات اإلدارية من
خالل عق نة التوظيف واحلركة االنتقالية مبا يتالءم مع احلاجيات الفع ية لكل وحدة
واستشراف حاجياتها املستقب ية بناء ع ى مؤشرات تعكس تطور حجم األشغال بها.
ويف هذا اإلطار مت ختصيص  100منصب مالي يف مشروع ميزانية  2018تنضاف
إليها  140منصب يتم اسرتجاعها من املناصب الشاغرة بسبب التقاعد أو غريه.
ويف إطار تعزيز التوازن الكثمي والنوعي ،مت اعتثماد رؤية توقعية ل تخصصات
املط وبة مع األخذ بعني االعتبار خصوصية القطاع وانفتاحه ع ى ختصصات جديدة
واستقطاب وتوظيف الكفاءات تواكب التطور الذي تعرفه اإلدارة يف اجملاالت اإلدارية
واملالية والتقنية .ويف هذا السياق ،أعطيت األولوية لتخصص الع وم القانونية والشريعة
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نظرا حلاجيات احملاكم منها بالنظر لطبيعة املهام القانونية اليت تناط بها داخل
احملاكم ،حيث ب غت نسبة املوظفني يف هذين التخصصني إىل حدود أكتوبر من هذه
السنة حوالي  % 50.70من جمثموع املوظفني بالقطاع.
وفيثما ي ي احصائيات مفص ة عن قطاع املوارد البشرية بوزارة العدل :
* عدد قضاة المملكة إلى حدود  30شتنبر  4045 : 2017قاضيا منهم 979
قاضية  ،موزعين كما يلي :

الدرجة

عدد القضاة

خارج الدرجة

3

الدرجة االستثنائية

1516

الدرجة األولى

602

الدرجة الثانية

438

الدرجة الثالثة

1486

المجموع إلى حدود 2017/09/30

4045

عدد موظفي وزارة العدل إلى غاية شهر أكتوبر : 2017

 14563موظفا

موزعين كما يلي :
عدد الموظفين
الذكور

نسبة الذكور

عدد
الموظفات النساء
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نسبة اإلناث

7397

% 50،79

7167

% 49،21

 -2اإلشراف على المهن القضائية :
إىل جانب الرأمسال البشري الذي تتوفر ع يه وزارة العدل  ،فإن هذه الوزارة تقوم أيضا
باإلشراف ع ى املهن القضائية املساعدة ل قضاء ويتع ق األمر بـ احملاماة واملفوضني
القضائيني واخلرباء والرتامجة واملوثقني والعدول ،وذلك من خالل األقسام واملصاحل
التابعة ملديرية الشؤون املدنية بالوزارة ،كثما تقوم بوضع ومراجعة كافة النصوص
التشريعية والتنظيثمية املتع قة باملهن املذكورة ،وتنظيم كافة املباريات واالمتحانات
املهنية املتع قة بها ،مع تتبع وضعية املهنيني اإلدارية واملهنية من خالل ت قي التظ ثمات
والشكايات من خمت ف األشخاص الذاتيني واملعنويني والقطاعات احلكومية ،وإجراء
التحريات الالزمة بشأنها عن طريق اجلهات القضائية املختصة (النيابات العامة ع ى
صعيد احملاكم االبتدائية وحماكم االستئناف) ،ومكاتبة املسؤولني القضائيني ملعرفة
سري املهن املذكورة بدوائرهم القضائية ومدى تفاعل املهنيني املنتسبني إليها مع اجلهاز
القضائي من خالل ما يسند إليهم من مهام يف إطار االختصاص الذي خيوله هلم
القانون ،حتقيقا ل عدالة ورفعا ل ثمظامل.
وأستغل هذه املناسبة ألؤكد حلضراتكم أن وزارة العدل تشتغل حاليا ع ى إجراء
مراجعة شام ة ل قوانني املنظثمة ل ثمهن القضائية لتواكب التطور الذي تعرفه الساحة
القضائية حاليا  ،و سنعثمل ع ى إحالة مشاريع القوانني املنظثمة هلذه املهن ع ى الربملان
قصد املصادقة ع يها خالل الوالية التشريعية احلالية إن شاء اهلل .
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وفيثما ي ي معطيات مفص ة عن عدد املنتسبني ل ثمهن القضائية إىل حدود 30

شتنرب :2017

المحامين

12212

المفوضين القضائيين

1406

التراجمة المقبولين لدى المحاكم

288

الخبراء القضائيين

3346

الموثقون العصريون

1819

العدول

2900

 -3دعم التكوين االساسي و المستمر :
حرصا منها ع ى تنثمية الكفاءات بالقطاع وتأهيل املوارد البشرية العام ة به ،قامت
وزارة العدل ،خالل سنة  ،2017بالتنسيق مع املعهد العالي ل قضاء بربجمة عدة دورات
تكوينية لفائدة موظفي الوزارة باملصاحل املركزية والالممركزة ل وزارة يف ميادين
وجماالت متنوعة ،وقد ب غ جمثموع املوظفني املستفيدين من هذه الدورات التكوينية
 3572موظفا ،ومش ت هذه الربامج :التكوين اإلعدادي ل ثموظفني اجلدد ،والتكوين
التأهي ي ،والتكوين املستثمر.
بالنسبة ل تكوين األساسي ل ثم حقني القضائيني:
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 1ـ أنهى الفوج  41ل ثم حقني القضائيني فرتة تكوينه باملعهد العالي ل قضاء  ،و هو
اآلن بصدد اجتياز امتحان نهاية التكوين  ،ويضم هذا الفوج  219م حقة وم حقا
قضائيا ،و 18مستثمع عدالة ينتثمون إىل مجهورية تشاد ،واجلثمهورية اليثمنية ،ومجهورية
السودان.
 2ـ التحق الفوج  42ل ثم حقني القضائيني باملعهد العالي ل قضاء بتاريخ
 ،2017/01/19ويضم  160م حقة قضائية وم حقا قضائيا ،و 6مستثمع عدالة من
اجلثمهورية اليثمنية.
وقد استفاد امل حقون القضائيون خالل سنة  2017من تكوين باملعهد العالي
ل قضاء وكذا من تدريب مبحاكم أول درجة (احملاكم االبتدائية واحملاكم التجارية
وأقسام قضاء األسرة) ،ومن أجل دعم منهجية انفتاح امل حقني القضائيني ع ى
حميطهم ،مت اإلعداد مل تقيات ميدانية وعثم ية مبشاركة شخصيات وأطراف ممل ة
لقطاعات ومؤسسات عامة وخاصة ،السيثما ذات العالقة بامليدان القانوني والقضائي.
ومن أجل مواكبة امل حقني القضائيني ل قوانني واالجتهادات القضائية اجلديدة،
فقد مت تنظيم حصص خاصة ل تعرف ع ى املستجدات القانونية والقضائية وتوفري
قواعد بيانات االجتهاد القضائي والنصوص القانونية.
كثما مت إجناز دليل القاضي والتواصل ،وذلك من أجل التكوين يف جمال تقنية
التواصل وتدبري العالقات يف الوسط القضائي واإلدارة القضائية.

 -4النهوض بالعمل االجتماعي :
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فيثما خيص اخلدمات االجتثماعية املقدمة لفائدة قضاة وموظفي قطاع العدل
من طرف املؤسسة احملثمدية لألعثمال االجتثماعية ،فقد عثم ت هذه املؤسسة يف إطار
االعتثمادات املربجمة يف ميزانيتها إىل اختاذ العديد من التدابري يف جماالت تدخ ها.
فبالنسبة جملال السكن ،واص ت املؤسسة جمهوداتها الرامية إىل متكني املنخرطني
من ولوج امل كية العقارية يف أحسن الظروف ،وذلك بتوفري منح وقروض بشروط ميسرة
تتحثمل فيها املؤسسة جزءا من نسبة الفائدة ،كثما تعثمل ع ى حتفيز منخرطيها
من أجل إنشاء تعاونيات ومساعدتهم ع ى تأسيسها ومتوي ها وتدبريها يف إطار اتفاقيات.
أما يف اجملال الصحي فقد واص ت املؤسسة توفري التغطية الصحية التكثمي ية نظرا
لدورها الكبري يف التخفيف ع ى منخرطي املؤسسة وأزواجهم وأبنائهم من أعباء تكاليف
العالج واالستشفاء ،كثما مت القيام مبجثموعة من احلثمالت التواص ية مع املنخرطني
لشرح مضامني االتفاقية وكيفية االستفادة منها.
كثما أولت املؤسسة أهثمية كربى جملال النقل ،وذلك من خالل توفري أسطول
جديد من احلافالت مبواصفات تستجيب ملعايري اجلودة والسالمة ،وذلك تسهيال
ملأمورية املنخرطني يف االلتحاق مبقرات عثم هم يف األوقات احملددة ،كثما واص ت املؤسسة
تفعيل االتفاقية املربمة يف جمال النقل الطرقي والسككي لالستفادة من تعريفات
تفضي ية.
وقد واص ت املؤسسة كذلك جمهوداتها يف اجملاالت الرتفيهية واللقافية بتنظيم
رحالت ل ثموظفني وخميثمات لألطفال ،فضال ع ى توفري منح ومساعدات مالية
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ل ثمنخرطني دوي السالمل الدنيا فيثما خيص عيد األضحى والدخول املدرسي
والتقاعد...
أما يف جمال االصطياف ،فقد عرفت الطاقة االستيعابية ل ثمركبات ومراكز
االصطياف التابعة ل ثمؤسسة تزايدا م حوظا خالل السنوات األخرية ،حيث عثم ت
املؤسسة ع ى حتسني خدمات اإليواء واإلطعام ،مع نهج مبدأ الشفافية يف عثم ية احلجز
باالعتثماد ع ى نظام مع وماتي معد لذلك.

حضرات السيدات والسادة احملرتمون ؛
ت كم نظرة موجزة عن منجزات وزارة العدل خالل سنة  ، 2017و اليت نعتربها
حمص ة جد إجيابية تكرس االستثمرار ع ى درب اإلصالح العثميق و الشامل ملنظومة
العدالة  ،و تؤسس لقاعدة ص بة و متطورة و متكام ة هلذه املنظومة و اليت سنعثمل
بدعثمكم  ،و دعم كل الشرفاء يف هذا الوطن ع ى مواص ة ورش اإلصالح فيها  ،جتسيدا
لإلرادة امل كية و تنزيال لربامج و خمططات احلكومة املعرب عنها يف التصريح احلكومي،
و امسحوا لي حضرات السيدات و السادة أن أجدد شكري لكم ع ى حضوركم املكلف
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و تفاع كم اإلجيابي مع اجملهودات اليت نبذهلا يف هذا الورش اإلصالحي الكبري و املهيكل ،
و اخنراطكم الصادق إلجناح خمت ف أوراش اإلصالح اليت يعرفها املغرب يف كل اجملاالت
 ،و اليت جع ت من ب دنا و بشهادة جل الدول و املنظثمات و املؤسسات الدولية خيطو
خطوات عثمالقة يف جمال اإلصالح الدستوري و السياسي و االقتصادي و احلقوقي  ،فكان
وحق منوذجا متفردا و استلناء حقيقيا  .و إنها لفرصة أجدد من خالهلا التأكيد ع ى
انفتاح وزارة العدل ع ى مبادرات اجملتثمع املدني و الرغبة احلقيقية و الصادقة يف متتني
أواصر التعاون امللثمر معكم  ،و التواصل بشأن كل القضايا اليت تدخل ضثمن اختصاص
هذه الوزارة  ،آمال ان يوفقنا اهلل مجيعا خلدمة ب دنا و مواطنينا  ،لنكون عند حسن ظن
موالنا امري املؤمنني صاحب اجلاللة امل ك حمثمد السادس نصره اهلل و أيده .

و قل اعملوا فسريى اهلل عملكم و رسوله و املؤمنون  ،صدق اهلل العظيم ،
و السالم عليكم و رمحة اهلل تعاىل و بركاته .
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