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 وصحبه وآله هللا رسول موالنا على والسالم والصالة هلل الحمد

 ،وروبي باملغرب حتاد االة الدائثمة لإلثمل امل  ةالسيد

 ،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 

 ،رؤساء و ممل و  مجعيات اجملتثمع املدني  السيدات و السادة

 ت و السادة ممل و وسائل اإلعالم ،السيدا

 أيها احلضور الكريم ، 

ع ى  دأبت وزارة العدلن أتواجد معكم يف هذا املوعد السنوي الذي يسعدني أ

                       ،   2018برسم سنة  هاحصي ة منجزات من أجل ال قاء بكم ، و تقديم   تنظيثمه

يف جمال إصالح منظومة العدالة ،  ها اجملهودات املبذولة من طرف جديد طالعكم ع ىو إ

، بتعاون و تنسيق مع الس طة القضائية ، و بشراكة مع عدد من و تنزيل بنود اإلصالح 

الشركاء الوطنيني و الدوليني ، و هي مناسبة أخرى تتاح لنا من أجل تعزيز جسور 

                       كل واحدة من القطاعات و املؤسسات  و بني نائم التواصل بينالتعاون و تقوية دعا

 و اجلثمعيات اليت متل ونها .

 

 حضرات السيدات و السادة األفاضل ، 
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اليت دشنها املهيك ة وراش صالح منظومة العدالة واحدا من األشكل ورش إلقد 

تيجية الكربى ل ثمثم كة ارج يف إطار اإلسرتلفية اللاللة ، و هو ورش ينداملغرب مع بداية األ

و توطيد دعائم الشفافية و املصداقية  و بناء  و املؤسسات لبناء دولة  احلق و القانون

 . الدميوقراطية احلقة 

قد شهدت حتقيق االستقالل املؤسساتي الكامل ل س طة  2017و إذا كانت سنة 

انصبت  العدل وزارة، فإن جهود  ه يف دستور املثم كةالقضائية وفق ما هو منصوص ع ي

ع ى استكثمال تنزيل باقي بنود اإلصالح سواء ع ى املستوى التشريعي  2018خالل سنة 

أو ع ى مستوى احلقوق و احلريات أو ع ى مستوى الرفع من جناعة أداء احملاكم أو ع ى 

ة مستوى حتديث اإلدارة القضائية و رقثمنة خدماتها أو ع ى مستوى الرفع من القدر

املرجعيات األساسية اليت حددها صاحب  و ذلك ارتكازا ع ىاملؤسسية ملنظومة العدالة ، 

و السيثما  السامية،و رسائ ه  اجلاللة امل ك حمثمد السادس نصره اهلل وأيده يف خطبه 

الرسالة امل كية املوجهة إىل املشاركني يف مؤمتر العدالة الذي انعقد مبدينة مراكش 

 حفظه اهلل دعا جاللتهحيث  ، 2017الث و الرابع من شهر أبريل من سنة أيام اللاني و الل

إىل العثمل من أجل تعزيز اللقة يف القضاء و تطوير العدالة و حتسني أدائها ، و ذلك من 

خالل تسهيل ولوج أبواب القانون و العدالة و حتديث التشريعات و مالءمتها لإللتزامات 

ت يف القضايا داخل أجل معقول ، فضال عن ضثمان االمن الدولية ل ثمثم كة ، مع تيسري الب

القضائي الالزم لتحسني مناخ األعثمال و دعم فعالية و شفافية اإلدارة القضائية 

 باستلثمار ما تتيحه تكنولوجيا املع وميات لتنزيل احملكثمة الرقثمية .   

 ؛حضرات السيدات و السادة احملرتمون
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نقل ، و 2017قضائية الذي حتقق خالل سنة االستقالل املؤسساتي ل س طة ال إن

ل وكيل العام ل ثم ك  العامة النيابة س طات وزير العدل املرتبطة باإلشراف ع ى عثمل

جعل املغرب يدخل غثمار جتربة العامة،  لدى حمكثمة النقض بصفته رئيسا ل نيابة

ة لس طا شأنا تتقامسهجديدة يف جمال العدالة، حيث إن تدبري هذا القطاع أصبح 

رئاسة النيابة اجمل س األع ى ل س طة القضائية وإىل جانب  احلكومية املك فة بالعدل،

 ،التعاون والتفاهم البناءالتنسيق و ع ى ق هندسة تشاركية تنسيقية قائثمةفو ،العامة

ميس باستقالل الس طة القضائية ويضثمن توازن  ومبا ال اختصاصاته، حدود يفكل 

 .من الدستور األول طبقا ل فصل، ونهااالس ط وتع

         و اعتبارا لإلختصاصات اليت احتفظت بها وزارة العدل يف ظل املشهد اجلديد ، 

         إعداد و املتثمل ة أساسا يف إعداد اسرتاتيجيات و برامج اإلصالح يف جمال العدالة و 

وضع و التنظيثمية ذات الص ة بقطاع العدل ، و  التشريعيةمشاريع النصوص و تقديم 

 والتجهيزات، والبنايات، ،، والتحصيلاالسرتاتيجية املتع قة باملوارد البشرية واملالية

إعداد سياسة التكوين األساسي واملستثمر والتأهي ي ل ثموارد والتحديث و الرقثمنة ، و 

، قضاة و موظفني ، مسؤولني قضائيني و إداريني ، و تتبع سري وأداء اإلدارة  البشرية

اكم ، و اإلشراف ع ى التدبري املالي واإلداري ل ثمحاكم ، و إعداد تقارير القضائية باحمل

                   النجاعة بتنسيق مع احملاكم ، و اإلشراف ع ى املهن القانونية والقضائية ، 

ميدان العدالة؛ اعتبارا لكل ذلك فإن تدخ ي امام جلنتكم التعاون الدولي يف  و تدبري

 ( حماور اساسية ، و هي : 06ستة )املوقرة سينصب ع ى 

 حتديث و تطوير املنظومة القانونية . -1
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 تأهيل و حتديث اإلدارة القضائية . -2

 الرفع من جناعة أداء احملاكم . -3

 خت يق منظومة العدالة . -4

 التعاون الدولي يف جمال العدالة . -5

 تأهيل املوارد البشرية و دعم العثمل اإلجتثماعي . -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديث وتطوير المنظومة القانونية أوال : 

استكثمال جمهوداتها يف جمال تطوير  ع ى ،2018 سنة وزارة العدل، خالل عثم ت

املال و االجتثماعي أو أو املدني أوحتديث املنظومة القانونية سواء يف اجملال اجلنائي 

الدستور والتزامات وذلك وفق ما أقره ،  واألعثمال أو يف جمال محاية امل كية العقارية
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امليلاق الوطين حول إصالح منظومة  نص ع يهاملثم كة املغربية ع ى املستوى الدولي، وما 

 العدالة من توصيات هامة تهم حتديث وتطوير وجتويد املنظومة التشريعية.

  يف اجملال اجلنائي : -1

ع ى انصب جمهود الوزارة  خبصوص حتديث املنظومة القانونية يف اجملال اجلنائي 

 والشق املتع ق بالسياسة اجلنائية.الشق املتع ق بالعدالة اجلنائية 

، عثم ت مستوى حتديث املنظومة القانونية يف جمال العدالة اجلنائية فع ى 

وزارة العدل ع ى إعداد العديد من مشاريع القوانني ذات الص ة مبجال العدالة اجلنائية 

 وإصالح اجلنائية السياسة ومراجعة واحلريات ل حقوق القضاء محاية تعزيز بهدف

 بأداء ويرتقي العادلة احملاكثمة ضثمانات يعزز مبا وذلك والعقاب، التجريم سياسة

 بالذكر :اجلنائية إىل املستوى املط وب وخنص هنا  العدالة

، الذي متت إحالته ع ى االمانة العامة اجلنائية  املسطرة إعداد مشروع قانون -أ

،  و نتوقع أن تتم إحالته يف األسابيع الق ي ة املقب ة  2017جنرب د 29بتاريخ ل حكومة 

ويتضثمن هذا املشروع العديد من ع ى انظار الربملان الستكثمال مسطرة املصادقة 

 فيثما ي ي: ميكن إمجال أهثمهااملستجدات 

  تأكيد جمثموعة من املبادئ املتعارف ع يها دوليا يف جمال احملاكثمة

ردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الوات ك العادلة، خاصة 

 الدولي ل حقوق املدنية والسياسية؛

 مراجعة الضوابط القانونية ل وضع حتت احلراسة النظرية. 
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  االعتقال االحتياطيترشيد. 

 .وضع آليات ل وقاية من التعذيب 

 ؛تعزيز املراقبة القضائية ع ى عثمل الشرطة القضائية 

 ح ة البحث والتحري أو التحقيق.خالل مر تعزيز حقوق الدفاع سواء 

 ضثمان جناعة آليات العدالة اجلنائية وحتديلها؛ 

 اعتثماد الوسائل الع ثمية والتقنية يف اإلجراءات. 

 إعادة النظر يف بعض قواعد االختصاص؛ 

 ؛تعزيز التدابري الرامية إىل محاية األحداث 

  ختصيص موضوع تنفيذ العقوبات بعدة مستجدات. 

 قتضيات القانونية املتع قة بالسجل العدلي .مراجعة امل 

 :اجلنائي  مشروع  القانونمواص ة مناقشة  -ب

املعروض ع ى انظار جلنة العدل و التشريع           16/10 رقم قانون مبشروع األمر يتع ق

و حقوق االنسان مبج س النواب ، و الذي قطعنا فيه أشواطا مهثمة يف املناقشة 

 تضثمن وقد،  قع ان تتم املصادقة ع يه خالل الدورة اخلريفية احلاليةالتفصي ية ، و نتو

فت مراجعة سياسة التجريم استهد اليت والتدابري املقتضيات من عددا املشروع هذا

 والعقاب وإرساء سياسة عقابية ناجعة.

 : وضع مشروع قانون تنظيم الطب الشرعي -ج
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    ظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، بتن 77.17حيثمل رقم  شروع قانونيتع ق االمر مب 

و متت  2018شتنرب  20متت املصادقة ع يه من طرف اجمل س احلكومي املنعقد بتاريخ 

 إحالته ع ى انظار جم س النواب مؤخرا قصد استكثمال مسطرة املصادقة.

ليات العدالة اجلنائية ببالدنا ، وجيسد حرص وزارة العدل آيأتي يف سياق تعزيز هو   و

 الخنراط البناء يف دينامية حتديث وتطوير املهن املساعدة ل قضاء. ع ى ا

و يهدف هذا املشروع إىل وضع إطار قانوني متكامل ملثمارسة مهام الطب الشرعي ، مع 

احلرص ع ى إعطاء مصداقية أكرب ل شواهد وتقارير اخلربة الطبية اليت تعرض ع ى 

كثما يروم  ثمة العادلة وتطويرها،ثمانات احملاكالقضاء، وهو ما سيساهم يف تعزيز ض

أيضا توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي ببالدنا والرفع من مستوى العام ني بهذا 

 هذا التخصص باجلامعات املغربية . اجملال، بغية تشجيع اإلقبال ع ى

إطار قانوني لتغذية األشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية واألحداث وضع  -د

 :احملتفظ بهم

من  460و 66يقضي بتغيري وتتثميم املادتني  89.18شروع قانون رقم ق األمر مبيتع 

 25متت املصادقة ع يه من طرف اجمل س احلكومي بتاريخ قانون املسطرة اجلنائية ، 

، و متت إحالته ع ى جم س النواب حيث جرى تقدميه أمام جلنة العدل  2018أكتوبر 

 . 2018نرب دج 04و التشريع و حقوق االنسان بتاريخ 
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التعديل ستتحثمل الدولة وألول مرة مصاريف التغذية اخلاصة هذا مبقتضى و 

مت رصد  بعد انباألشخاص املوضوعني حتت احلراسة النظرية واالحداث احملتفظ بهم، 

 ميزانية خاصة هلذا الغرض.

األكيد ان هذا املشروع سيشكل بدون شك إضافة نوعية تغين التجربة املغربية يف و 

واحلريات و تستجيب ملطالب احلركات احلقوقية الوطنية والدولية  ل احلقوقجما

 الوطنية لتزاماتهاويعكس اإلرادة الصادقة واالكيدة ل ثمثم كة املغربية ل وفاء با

 . وتعزيزها االنسان حقوق ومحاية العدالة منظومة إصالح جمال يف والدولية

 جلنائية:ع ى مستوى  رسم و حتديد وتطوير  السياسة اأما 

من أهم األدوار يعد حتديد معامل السياسة اجلنائية  فكثما ال خيفى ع يكم ، إن

األساسية اليت تضط ع بها وزارة العدل، كثما أن تنفيذ السياسة اجلنائية يعد من 

 االختصاصات احلصرية لرئيس النيابة العامة.

فقد تقرر إحداث ، أنه يف إطار إعادة هيك ة وزارة العدل  حضراتكم وهنا أود إخبار 

إطارا مؤسساتيا لرصد وتتبع تطور مؤشرات  املرصد الوطين لإلجرام الذي سيشكل

 ، وقاية واحلد من خماطرهالواقرتاح السبل الكفي ة  ،اجلرمية ع ى املستوى الوطين

 .واملساهثمة يف رسم معامل السياسة اجلنائية

اسة النيابة العامة مبنية التأكيد ع ى أن العالقة بني وزارة العدل ورئ كثما أود 

ع ى التعاون والتنسيق يف جماالت متعددة، خاصة ما يقتضيه إنفاذ مضامني السياسة 

اجلنائية اليت تبقى بدون شك جزءا ال يتجزأ من السياسات العثمومية ل دولة يتوىل 
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ا ل نيابة العامة صالحية الوكيل العام ل ثم ك لدى حمكثمة النقض بصفته رئيس

 تنفيذها.

  االجتثماعي : الاجمليف  -2

الذي عدل  83.17مبصادقة الربملان بغرفتيه ع ى القانون رقم  2018متيزت سنة 

املتع ق بصندوق التكافل العائ ي ، و هو قانون يأتي يف  41.10مقتضيات القانون رقم 

سياق تنزيل الرؤية امل كية السامية الرامية إىل حتقيق الرعاية االجتثماعية ل فئات 

اهلشة و احلد من الفقر و اهلشاشة و اإلقصاء االجتثماعي و ضثمان مورد  الضعيفة و

العيش الكريم هلذه الفئات ، كثما يأتي تنزيال لإلجراءات االستعجالية  اليت تضثمنها 

الربنامج احلكومي يف اجملال االجتثماعي ، و اليت إلتزمت من خالهلا احلكومة بتطوير 

ج األمهات املهثمالت و توسيع دائرة املستفيدين منظومة صندوق التكافل العائ ي و إدما

 منه .

و قد تضثمن القانون اجلديد الذي دخل حيز التطبيق عددا من املستجدات تهم 

تبسيط االجراءات اخلاصة من خدمات هذا الصندوق و توسيع دائرة املستفيدين أساسا : 

، فضال ي حتايل أو غش من أ ه و تعزيز آليات احلكامة و احلثماية  باالستفادة من تسبيقات

 .األطفال ل عدالة القتضاء حقوقهمتعزيز ولوج عن 

ن وزارة يدات و السادة االفاضل أن  ألفت عنايتكم ع ى أو امسحولي حضرات الس

العدل ستعثمل ع ى مواكبة تنزيل املقتضيات اجلديدة ل قانون املنظم لصندوق التكافل 

نظيثمية ، حيث قثمنا بإصدار دليل عثم ي العائ ي جبثم ة من اإلجراءات و التدابري الت
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وضعناه رهن إشارة السادة القضاة و احملامني و موظفي كتابة الضبط و عثموم املواطنني 

خمصصات صندوق و املهتثمني باملوضوع ، يتضثمن شرحا مفصال ملساطر االستفادة من 

الب و مسطرة التنفيذ و الوثائق املط وب االدالء بها من طرف طالتكافل العائ ي 

االستفادة ، كثما نعتزم توجيه منشور مشرتك مع الرئيس املنتدب ل ثمج س األع ى 

ل س طة القضائية يف األيام الق ي ة املقب ة إىل خمت ف حماكم املثم كة لتوضيح 

 . كماليت تضثمنها القانون اجلديد و ضثمان توحيد العثمل بكل احملا  جمثموعة املقتضيات

  : األعمال و المال مجال في -3

مبصادقة الربملان خالل دورته اإلستلنائية املنعقدة خالل   2018ضا متيزت سنة أي

شهر مارس املاضي ع ى قانون يعد ع ى درجة كبرية من األهثمية يف جمال املال               

 و األعثمال.

وتعويض الكتاب اخلامس من القانون رقم  بنسخ 73.17يتع ق االمر بالقانون رقم 

صادقة  املو تأتي ، دونة التجارة فيثما خيص مساطر صعوبات املقاولة املتع ق مب 15.95

 23بتاريخ  دخل حيز التنفيذ مبجرد نشره باجلريدة الرمسيةع ى هذا القانون الذي 

يف سياق اجلهود املبذولة من طرف احلكومة و الربملان كل من موقعه  2018أبريل 

تنافسية واملساهثمة يف تشجيع االستلثمار لتطوير املقاولة املغربية وتعزيز قدرتها ع ى ال

واالخنراط يف التحوالت االقتصادية اهلامة اليت تشهدها بالدنا، فضال عن دعم تنافسية 

االقتصاد املغربي سواء ع ى الصعيد اإلق يثمي أو الدولي ، من خالل تأهيل خمت ف 
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 DOINGر ولوج دائرة االقتصادات اخلثمسني األوائل عامليا يف مؤشلمكوناته بغية 

BUSINESS   2021يف أفق سنة. 

اجلديد عددا من املستجدات تهم أساسا تطوير آليات الرصد  القانونوقد تضثمن 

املبكر ل صعوبات اليت قد تعرتض املقاولة، وتعزيز دور الدائنني يف املسطرة وحقوق 

قانوني األجراء، وتأهيل أجهزة املسطرة، واالنفتاح ع ى البعد الدولي عرب إقرار تنظيم 

 خاص مبساطر صعوبات املقاولة العابرة ل حدود.

و اعتبارا ألهثمية اإلصالحات اليت جاء بها القانون اجلديد ، فقد أبرز التقرير 

                   حول مناخ   2018 أكتوبر 31البنك الدولي يومه  السنوي الذي أصدره

ترتيب املثم كة املغربية يف ،  التطور الذي عرفه 2019لسنة  Doing Business األعثمال

من  مراكز يف ظرف سنة واحدة و انتق ت 9متكنت املثم كة من كسب هذا اجملال حيث 

      . دولة مش ها التقرير 190من بني  مقارنة مع السنة املاضية 60إىل الرتبة  69الرتبة 

بعد قيا املرتبة اللانية ع ى مستوى دول الشرق األوسط ومشال إفري و أصبح املغرب حيتل

اللاللة ع ى مستوى القارة اإلفريقية بعد كل من جزر و   دولة اإلمارات العربية املتحدة

 .املوريس ورواندا

مقعد ع ى مستوى مؤشر  63متكن املغرب من ربح  و حسب نفس التقرير دائثما ،

 .مقارنة مع السنة املاضية 71إىل الرتبة  134من الرتبة  النتقال"تسوية اإلعسار" با

، وتكريسا بني النصوص القانونية   ق االنسجامخ يف نفس السياق ، و من أجلو 

صادق ملبدأ املساواة بني املغاربة واألجانب املثمارسني لنشاط جتاري داخل الرتاب املغربي، 
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 القاضي 54.17قم ع ى القانون  2018الربملان باالمجاع خالل الدورة اخلريفية لسنة 

أه ية  ، حيث أصبحت املتع ق مبدونة التجارة 15.95ون رقم من القان 15بتغيري املادة 

سنة كام ة، وذلك  18التاجر األجنيب هي نفسها أه ية التاجر املغربي أي بب وغه سن 

حتى ولو كان قانون اجلنسية اخلاص بالتاجر األجنيب يفرض سنا أع ى مما هو 

ل نهوض  املبذولةاجلهود  سياق ، و هو تعديل يندرج يف منصوص ع يه يف القانون املغربي

 .خاصة املستلثمرين األجانباإلستلثمار ، مبنظومة األعثمال والتجارة واملال وحتفيزا 

   : المدني المجال في -4 

الدورة الربيعية  سنتني ، متت املصادقة خالل أكلر منبعد مسار تشريعي استغرق 

لتنظيم القضائي املتع ق با 38.15ع ى مشروع القانون رقم باإلمجاع  2018سنة ل

الذي بدوره صادق حيل ع ى جم س النواب من طرف جم س املستشارين ، و أل ثمثم كة 

 .  2018دجنرب  18و ذلك يوم اللالثاء املاضي  يف إطار القراءة اللانيةع يه 

فكثما ال خيفى ع يكم، و  بعد حتقيق  االستقالل املؤسساتي الكامل ل س طة 

ىل وضع قانون يؤطر العالقة بني كافة األطراف القضائية ، كانت احلاجة ماسة إ

املعنية بتسيري وتدبري منظومة العدالة ببالدنا، و يدقق يف تنظيم جمال اإلدارة القضائية 

 مبا حيقق جناعتها وفعاليتها.

وقد حرصت غاية احلرص، منذ أن شرفين جاللة امل ك نصره اهلل و أيده بتق د 

اط بعزم و إميان يف الورش الكبري الذي يقوده جاللته مسؤولية وزارة العدل ، ع ى االخنر

يف جمال إصالح منظومة العدالة ، فكانت خارطة طريقي يف تنزيل هذا الورش 
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اإلصالحي الكبري هي ميلاق إصالح منظومة العدالة ، الذي صادقت ع يه باإلمجاع 

رجال الدول  و اهليئة الع يا ل حوار الوطين و هي اهليئة اليت ضثمت يف عضويتها كبار 

القانون و القضاء ، هذا امليلاق الذي حظي مبباركة و مصادقة جاللة امل ك حفظه اهلل ، 

، 2013عيد العرش اجمليد لسنة و الذي أمر بتنزيل توصياته يف خطابه السامي مبناسبة 

والذي جاء فيه :" ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصالح القضاء، وخت يقه 

ه وترسيخ استقالله، يف ص ب اهتثماماتنا، ليس فقط إلحقاق احلقوق ورفع وعصرنت

املظامل، وإمنا أيضا لتوفري مناخ اللقة، كثمحفز ع ى التنثمية واالستلثمار. ويف هذا 

الصدد، نسجل بارتياح التوصل إىل ميلاق إلصالح املنظومة القضائية. حيث توافرت له 

أن نتجند مجيعا، من أجل إيصال هذا كل الظروف املالئثمة. ومن ثم، فإنه جيب 

 اإلصالح اهلام، إىل حمطته النهائية". انتهى النطق امل كي.

كثما اعتربت قرار اجمل س الدستوري الصادر مبناسبة فحص دستورية القانون 

التنظيثمي املتع ق باجمل س األع ى ل س طة القضائية أساس التعديالت اليت أدخ ت ع ى 

أنه إعثماال ملبدإ التشاركية ، توسعنا يف اإلنصات جلثميع مشروع القانون ، كثما و 

األطراف ، و يف مقدمتها مؤسسات الس طة القضائية و املسؤولني القضائيني و اإلداريني 

و نقابات املوظفني ، و انفتحنا ع ى جمثموع  باحملاكم ، و اجلثمعيات املهنية ل قضاة 

 اقرتاحاتهم إىل أبعد احلدود .

إىل مرح ة تقديم التعديالت و البت فيها أمام جم س املستشارين  و حينثما انتق نا 

حرصت ع ى احلفاظ ع ى نفس الروح و نفس اخلارطة ، وفق ما تقتضيه الضرورة 
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                   وتتيحه االمكانات، ع ى بناء توافقات مع مجيع األطراف مع تغ يب روح الدستور  

 الف.و املص حة الع يا ل وطن عند وجود أي خ

إمجاع ممل ي هذا املولود التشريعي اجلديد بواليوم، وبعد أن متت املصادقة ع ى 

األمة، فإن وزارة العدل تؤكد من جانبها، ويف إطار الصالحيات اليت مينحها إياها 

                       القانون، التزامها باختاذ كافة التدابري الالزمة لتنزيل مقتضياته بكل سالسة 

يابية ، مبا يضثمن التسيري االداري العادي ل ثمحاكم ، بتعاون وثيق مع املسؤولني و انس

 القضائيني الذين أوكل هلم القانون مهام اإلشراف ع ى املسؤولني اإلداريني. 

و يف نفس السياق فإن هذه الوزارة ت تزم بتعيني مسؤولني إداريني ع ى درجة عالية 

ى التنزيل  الصحيح و الس يم هلذا القانون ، متشبعني من املهنية  و الكفاءة ، قادرين ع 

بروحه و متثمل ني لف سفته القائثمة ع ى االحرتام الكامل الستقالل الس طة القضائية،  

و التنسيق معها يف تدبري اإلدارة القضائية يف إطار التنسيق والتعاون املنصوص ع يهثما 

 يف الفصل األول من الدستور .

 ادة:حضرات السيدات والس

ال شك أن صدور قانون التنظيم القضائي يشكل منعطفا حامسا يف مسار منظومة 

العدالة ببالدنا، و يستعج نا سويا يف أخذ زمام املبادرة ل تثمكني ملقتضياته من أن تتكرس 

كواقع عثم ي ع ى أرضية التعاون والتنسيق املشرتك بني وزارة العدل واجمل س االع ى 

ة النيابة العامة، تعاون وتنسيق وتوافق وانسجام نطثمح إىل نقل ل س طة القضائية ورئاس

روحه من مستوى القيادة بيننا وبني كل من السيد الرئيس املنتدب ل ثمج س االع ى 
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ل س طة القضائية و السيد رئيس النيابة العامة إىل مستوى القاعدة العريضة، وَجْعِل 

 ني و املسؤولني اإلداريني باحملاكم.ت كم الروح مؤطرا ل عثمل بني املسؤولني القضائي

وحنن عازمون  ع ى استلثمار هذه املناخية اإلجيابية إىل أبعد مدى، فقد أكدنا منذ 

البدء ع ى أن شراكتنا يف تدبري منظومة العدالة شراكة متقدمة و أنها تسري وفق 

ختطيط مشرتك و إحساس متبادل باهلثموم املشرتكة، و احرتام تام و قاطع وجازم 

الستقالل القضاء وس طته اليت ال تقبل النقاش وال جيوز املساس بها حتت أي ذريعة و ال 

 أي مسوغ.

فالضامن الستقالله هو جاللة امل ك، واملؤمتن ع ى ممارسته هي الس طة 

القضائية، و هي حق من حقوق املواطنة اليت يعترب التعدي ع يها من أشنع و أفظع 

 لوطن واملواطنني.االنتهاكات املثمارسة يف حق ا

وإني أغتنم هذه املناسبة ألؤكد من جديد و بكامل الوضوح والشفافية، أن ما منحه 

قانون التنظيم القضائي لوزارة العدل من صالحيات، نضع فيه ُنْصَب أعيننا يف املثمارسة، 

 استقالل القضاء كخط أمحر ال جيوز جمرد االقرتاب منه فباألحرى املساس به.

وهذا إمياننا، وهذا تصورنا الذي درجنا ع يه وسنستثمر فيه، وسيظل  هذه قناعتنا،

التوافق والتشاور و التنسيق والتعاون حتى يف أدق التفاصيل هو سياستنا يف تدبري الشأن 

املشرتك الذي جيثمع وزارة العدل باجمل س االع ى ل س طة القضائية وبرئاسة النيابة 

 العامة

 حضرات السيدات و السادة ؛
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استهدف القانون اجلديد تاليف صعوبات الوضعية احلالية، وتوفري متط بات  لقد

 من ميكن النجاعة ع ى مستوى خمت ف درجات التقاضي وأنواع اهليئات القضائية، مبا

 احلق، لدولة منيعا حصنا باعتباره ومنصف، فعال قضاء يف واملصداقية اللقة توطيد

 .ل تنثمية وحمفزا اجليدة، واحلكامة القضائي، لألمن وعثمادا

ارتكاز بادئ أهثمها و من أجل ذلك نص القانون اجلديد ع ى جمثموعة من امل

 التشريعية عن الس طة القضائية الس طة استقالل ع ى مبدأ القضائي التنظيم

بالتسيري اإلداري  يتع ق فيثما والس طة التنفيذية، وع ى التعاون مع وزارة العدل

ضائية يف جلان لبحث ودراسة صعوبات سري العثمل ل ثمحاكم، وع ى إشراك املهن الق

باحملاكم ووضع احل ول املناسبة هلا ، كثما عثمل القانون اجلديد ع ى إعادة النظر يف 

منظومة التدبري اإلداري ل ثمحاكم من خالل التنصيص  صراحة ع ى تولي وزير العدل 

          لني القضائيني بهااإلشراف اإلداري واملالي ع ى احملاكم بتنسيق  و تعاون مع املسؤو

و إحداث منصب الكاتب العام ل ثمحكثمة الذي يعد الرئيس التس س ي ملوظفي كتابة 

      الضبط ع ى صعيد كل حمكثمة ، مع خضوعه لس طة و مراقبة الوزير املك ف بالعدل 

و ممارسة مهامه حتت إشراف املسؤولني القضائيني باحملكثمة . فضال عن التنصيص ع ى 

كتابة الضبط و قيام وزارة العدل بإعداد برامج جناعة أداء احملاكم  و حتديد  وحدة

أهداف كل برنامج و مؤشرات القياس اخلاصة به بتنسيق مع اجمل س األع ى ل س طة 

القضائية و املسؤولني القضائيني و اإلداريني و يف إطار اإلحرتام التام ملبدا إستقالل 

 الس طة القضائية .
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لك أعاد القانون اجلديد النظر يف منظومة التسيري داخل احملكثمة من إىل جانب ذ

خالل إعادة تنظيم اجلثمعية العامة و إدخال تعديالت جوهرية ع ى كيفية انعقادها                   

و اختاذ القرارات داخ ها و إحداث مكتب احملكثمة ، فضال عن وضع هيك ة موحدة لكل 

 ام و الغرف و اهليئات .  حماكم املثم كة من حيث األقس

و يف إطار السعي لتقريب القضاء من املواطن الذي كان احد أهم خمرجات احلوار 

الوطين ، نص القانون اجلديد ع ى إمكانية إحداث أقسام إدارية و جتارية متخصصة 

باحملاكم العادية يتم إحداثها مبرسوم بعد استطالع رأي اجمل س األع ى ل س طة 

 القضائية .  

ببدإ العثمل مبرسوم  2018و يف إطار تقريب القضاء من املواطن ، فقد متيزت سنة 

،  2017دجنرب  28اخلريطة القضائية اجلديد و الذي نشر باجلريدة الرمسية بتاريخ 

حيث اعتثمد املرسوم املذكور معايري دقيقة و واضحة إلحداث احملاكم  تتثملل  أساسا يف 

داري ، و األخذ املالءمة مع التقسيم اإل، و جلديد ل ثمثم كة املالءمة مع التقطيع اجلهوي ا

 بالوحدة القضائية .حجم النشاط القضائي بعني االعتبار 

 و بناء ع يه تقرر : 

إحداث حمكثمة استئناف جديدة جبهة ك ثميم واد نون هي حمكثمة االستئناف * 

 بك ثميم

وجود عثمالة، ( مراكز قضائية إىل حماكم ابتدائية حبكم 07ترقية سبعة )* 

 ويتع ق األمر بكل من  تنغري، احلاجب، بيوكرى، سيدي إفين، املضيق، جرادة، الدريوش.
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( مراكز قضائية إىل حماكم ابتدائية حبكم عدد القضايا 05ترقية مخسة )* 

املسج ة رغم عدم وجود عثمالة، ويتع ق األمر بـ : تيف ت، مشرع ب قصريي، بوزنيقة، سوق 

 تارجيست. السبت أوالد النثمة،

إحداث حمكثمة ابتدائية جديدة مل يسبق أن كانت مركزا قضائيا من قبل، * 

 ويتع ق األمر بتحناوت.

تغيري النفوذ الرتابي لعدد من احملاكم ل ثمالءمة مع التقسيم اجلهوي و اإلداري * 

 اجلديد ل ثمثم كة .

 :  ع ى تشتثملومبوجب املرسوم اجلديد أصبحت اخلريطة القضائية ل ثمثم كة 

 حمكثمة يف املرسوم امل غى . 21حمكثمة استئناف بدال من  22

 حمكثمة يف املرسوم امل غى . 70حمكثمة ابتدائية بدال من  83

 (06) ست أناألفاضل و يف هذا الصدد أود إخباركم حضرات السيدات و السادة 

احملدثة مبقتضى املرسوم املذكور أصبحت  13حماكم ابتدائية جديدة من احملاكم 

و التقنية لتنط ق هذه  ل عثمل و مت اختاذ كل الرتتيبات البشرية و ال وجستيكية  جاهزة

، و يتع ق االمر السنة املقب ة إن شاء اهلل بدايةاحملاكم يف أداء وظيفتها بشكل طبيعي 

                   بكل من تيف ت و مشرع ب قصريي و تاركيست و سوق السبت أوالد النثمة و الدريوش

و هي مناسبة اود من خالهلا أن أجدد تهانئي اخلالصة ل ثمسؤولني القضائيني   ، و تنغري

اجلدد الذين تفضل جاللة امل ك رئيس اجمل س األع ى ل س طة القضائية بتعيينهم ع ى 

رأس ت ك احملاكم ، و جرى تقدميهم مبحكثمة النقض يوم امس اخلثميس يف حفل بهيج 
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                     اون و االنسجام القائم بني وزارة العدل عكس روح التعمجع كل مكونات العدالة و 

و سننظم قريبا جوالت إىل هذه احملاكم لتدشينها و إعطاء إشارة و الس طة القضائية  ، 

مع الع م انه قد مت وضع جدول زمين دقيق و مضبوط بالنسبة اإلنطالقة ل عثمل بها . 

ى املرسوم اجلديد يراعي أساسا اجلانب النطالق العثمل بباقي احملاكم احملدثة مبقتض

 املتع ق بالبنايات و املوارد البشرية من قضاة و موظفني .  

   :حماية الملكية العقارية مجال في -5

         لقد شك ت الرسالة امل كية اليت وجهها جاللة امل ك حمثمد السادس نصره اهلل 

م ألفعال االستيالء ع ى عقارات و أيده إىل وزير العدل بشأن التصدي الفوري واحلاز

الغري، نقطة حتول مفص ي يف التعامل مع هذا املوضوع ، حيث نبه جاللته إىل خطورة 

هذه الظاهرة وتواصل استفحاهلا، وع ى مساسها باألمن القانوني والعقاري وحبق امل كية 

عثمل  الذي يضثمنه دستور املثم كة، و دعا جاللته إىل االنكباب الفوري ع ى وضع خطة

 عاج ة ل تصدي هلذه الظاهرة، تتوىل تنفيذها آلية حتدث هلذه الغاية .

و كثما تع ثمون فقد مت إحداث جلنة عهد إليها بتتبع هذا املوضوع، حتت إشراف 

وزارة العدل وعضوية ممل ني عن قطاعات حكومية وإدارات عثمومية وأجهزة قضائية 

ارس املوضوع وإجياد احل ول الكفي ة ومهنية، حيث عقدت هذه ال جنة عدة اجتثماعات لتد

 ل تصدي هلذه الظاهرة. 

بعقد س س ة من  2018و قد واص ت ال جنة املذكورة أشغاهلا خالل سنة 

اإلجتثماعات خصصت لتقييم العثمل  املنجز و تعزيزه بآليات قانونية جديدة ، حيث 
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تساهم يف   خ صت ال جنة يف إطار التشخيص الذي قامت به أنه من بني األسباب اليت

تفشي هذه الظاهرة و استفحاهلا ، وجود اختالف يف العقوبات الزجرية خبصوص جرائم 

التزوير اليت يرتكبها حمررو العقود ، فضال عن وجود قصور تشريعي واضح يف تنظيم 

عقد الوكالة و التنظيم القانوني ل شركات املدنية السيثما ت ك اليت يكون حم ها 

 عقارات  .

أجل سد هذه اللغرات القانونية اليت يستغ ها مرتكبو افعال  لذلك ، و من

االستيالء الرتكاب أفعاهلم اإلجرامية ، و تفعيال ل قرارات املتخذة من طرف ال جنة بهذا 

 18/32اخلصوص ، قامت وزارة العدل خالل هذه السنة بإعداد مشروعي القانونيني رقم 

حيث يقضي املشروع االول بتغيري نواب ، املعروضني حاليا ع ى انظار جم س ال 18/33و 

وتتثميم بعض مواد قانون املسطرة اجلنائية و  ذلك مبنح النيابة العامة وقاضي 

التحقيق واحملكثمة الصالحية الختاذ قرار عقل العقار موضوع االستيالء خالل مرح ة 

طار  البحث التثمهيدي او التحقيق االعدادي أو عرض القضية ع ى انظار احملكثمة يف إ

الدعوى العثمومية اجلارية، و ذلك كإجراء حتفظي إىل حني البت يف القضية مبوجب 

حكم حائز لقوة الشيء املقضي به ، فيثما يقضي املشروع اللاني  بتغيري و تتثميم الفص ني 

، 1-359من جمثموعة القانون اجلنائي ، و بتتثميم أحكامه بالفصل   353و  352

ئم التزوير بني مجيع املهنيني املختصني بتحرير بهدف توحيد العقوبة خبصوص جرا

 العقود من موثقني وعدول وحمامني بهدف حتقيق الردع املط وب؛

 06صادق اجمل س احلكومي بتاريخ و باإلضافة إىل املشروعني املذكورين، فقد 

ري بعض ، يقضي بتتثميم و تغي 18/31مشروع قانون آخر حيثمل رقم ع ى  2018شتنرب 
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حيث و متت إحالته ع ى انظار جم س النواب ، و العقود ، ن اإللتزامات مقتضيات قانو

يتضثمن املشروع املذكور عددا من املستجدات اليت تهدف إىل تنظيم عثم ية تسجيل عقد 

الوكالة املتع قة بنقل امل كية أو إنشاء احلقوق األخرى أو نق ها أو إسقاطها ، و إعادة 

 حم ها أمواال عقارية .اليت يكون تنظيم الشركات املدنية 

و إننا ع ى يقني أن اعتثماد هذه النصوص القانونية ستشكل إضافة نوعية ل رتسانة 

من  04القانونية الوطنية ، و ستشكل إىل جانب التعديل الذي طال مقتضيات املادة 

مدونة احلقوق العينية حصنا منيعا يف وجه مرتكيب افعال االستيالء ع ى عقارات الغري ، 

 حقق احلثماية و الردع  املط وبني  و ستسهم يف حتقيق االمن العقاري ل ثمغاربة .و ست

 احملرتمون ؛ حضرات السيدات و السادة

إنه بقدر اعتزازنا باحلصي ة املنجزة ع ى مستوى املخطط التشريعي خالل سنة 

 ، من خالل املشاريع اليت عثم نا ع ى إعدادها و إحالتها ع ى مسطرة املصادقة ، 2018

فإننا نؤكد أننا كنا حريصني كل احلرص ع ى التجاوب الكامل مع مقرتحات 

القوانني اليت تقدمت بها خمت ف الفرق املثمل ة مبج سي الربملان ، و اليت ساهثمت حبق 

يف سد اللغرات اليت تعرتي جمثموعة من النصوص القانونية ، و يتع ق األمر مبقرتح 

قوق العينية ، و مقرتح قانون يرمي إىل تعديل من مدونة احل 316قانون بتعديل املادة 

من قانون االلتزامات و العقود ، إضافة إىل مقرتح قانون يرمي  106مقتضيات الفصل 

املتع ق بتنظيم العالقات التعاقدية  67.12من القانون رقم  66و  65إىل تعديل املادتني 

ل املهين ، لتكون احلصي ة بني املكري و املكرتي ل ثمحالت املعدة ل سكنى أو لإلستعثما
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مشاريع قوانني  04ما جمثموعه  2018التشريعية لوزارة العدل إىل حدود نهاية أكتوبر 

 مقرتحات قوانني .  03و 

املتع ق بتحديد شروط  86.15رقم هذا دون أن ننسى مشروع القانون التنظيثمي 

من طرف جم س وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانني ، الذي متت املصادقة ع يه 

، لكن ، و كثما تع ثمون فاحملكثمة  2018فرباير  6النواب يف إطار القراءة اللانية بتاريخ 

قضت فيه بعدم دستورية عدد  2018مارس  06قرارا بشأنه بتاريخ  أصدرتالدستورية ، 

 املذكورمن املقتضيات ، و حنن نعثمل اليوم ع ى إدخال التعديالت الالزمة ع ى املشروع 

تالئثما مع ما قضت به احملكثمة الدستورية يف قرارها املذكور ، و سنعثمل حبول جلع ه م

 .خالل األسابيع الق ي ة املقب ةاهلل ع ى إحالته ع ى مسطرة املصادقة 

 2019إىل جانب هذه النصوص القانونية املهيك ة ، فإننا عاقدون العزم خالل سنة 

ل برسم هذه الوالية ، حيث سنحيل ع ى استكثمال إجناز املخطط التشريعي لوزارة العد

قريبا ع ى مسطرة املصادقة جمثموعة من مشاريع القوانني اليت تكتسي أهثمية بالغة يف 

جمال العدالة ، و يتع ق االمر مبشروعي قانون املسطرة املدنية و اجلنائية و مشروع 

صاريف القانون املنظم ل ثمفتشية العامة ل شؤون القضائية و مشروع قانون مدونة امل

القضائية و مشاريع القوانني املنظثمة ل ثمهن القانونية و القضائية و أقصد بذلك 

احملاماة و مهنة املفوضني القضائيني و مهنة اخلرباء و مهنة  القوانني املنظثمة ملهنة

الرتامجة و مهنة العدول  و مهنة املوثقني ، كثما يشثمل املخطط التشريعي أيضا مشروع 

ي ل قضاء و مشروع قانون يتع ق بالتعويض عن اخلطأ الطيب ،            قانون املعهد العال

و سنشرع قريبا يف مناقشة عدد آخر من مشاريع القوانني اليت عثم نا ع ى إحالتها ع ى 
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،  و يتع ق األمر مبشروع قانون يتع ق بإحداث  2018األمانة العامة ل حكومة خالل سنة 

مشروع ألموال و املثمت كات احملجوزة او املصادرة و الوكالة الوطنية لتدبري و حتصيل ا

 . التحكيم والوساطة االتفاقيةتنظيم تع ق بيقانون 

إلغناء  الفرق الربملانية بها ال مقرتحات القوانني اليت تتقدمهذا دون إغف  

الرتسانة القانونية لبالدنا واليت نوليها االهتثمام الواجب يف وزارة العدل، ولعل آخر هذه 

املقدم من من مدونة احلقوق العينية  2بادرات التشريعية مقرتح قانون لتعديل املادة امل

طرف فرق األغ بية مبج س النواب و جمثموعة الكونفدرالية الدميوقراطية ل شغل 

 مبج س املستشارين الذي نأمل ان تتم املصادقة ع يه خالل الدورة اخلريفية احلالية .

 

 رة القضائيةتأهيل وتحديث اإلداثانيا : 

عصرنة أساليب اإلدارة القضائية، معاجلة جوانب هيك ية وتنظيثمية فيها،  تقتضي

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 مؤه ة قائثمة ع ى 

ملالي وإرساء مقومات احملكثمة الرقثمية وحتديث اخلدمات القضائية الالمتركز اإلداري وا

مع االنفتاح ع ى احمليط اخلارجي وتعزيز  والرفع من مستوى البنية التحتية ل ثمحاكم،

 التواصل مع املواطن وكل الفعاليات املهتثمة بشؤون العدالة، لذلك فقد كان هذا

عدل،  وحققت فيه نتائج متثميزة السيثما الورش من التحديات الكربى اليت رفعتها وزارة ال
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 نتائجها وتتبع املع وماتية والربامج  التجهيزات وتوفري التحتية البنية إعداد حيث من

 وتطويرها. اإلدارة حتديث إىل اهلادفة املشاريع وإجناز ووضع باحملاكم،

 تأهيل اإلدارة القضائية : -1

ل س طة القضائية، اإلدارة  أسند القانون التنظيثمي املتع ق باجمل س األع ى

 العدل .القضائية ل ثمحاكم، ل س طة احلكومية املك فة ب

من مشروع قانون التنظيم القضائي املصادق  21يف نفس السياق نصت املادة  و

الوزارة املك فة بالعدل اإلشراف اإلداري ع ى تولي  جم سكم املوقرع يه مؤخرا من طرف 

 ، و قيامها بإعداد اون مع املسؤولني القضائيني بهاواملالي ع ى احملاكم بتنسيق وتع

د أهداف كل برنامج، ومؤشرات القياس املرتبطة به، يبرامج جناعة أداء احملاكم، وحتد

وذلك بتنسيق وثيق مع اجمل س األع ى ل س طة القضائية واملسؤولني القضائيني 

 واإلداريني باحملاكم.

            الكاتب العام ل ثمحكثمة  داث منصبمن نفس املشروع ع ى إح 23و نصت املادة 

حمكثمة ، مع كتابة الضبط ع ى صعيد كل  يالتس س ي ملوظفالرئيس و اعتباره 

إشراف مهامه حتت  ممارسة إداريا لس طة ومراقبة الوزير املك ف بالعدل، و خضوعه 

حملكثمة التنسيق بني مصاحل كتابة الضبط با ، و توليه القضائيني باحملكثمة املسؤولني

اإلشراف املباشر ع ى موظفيها، ومراقبة وتقييم أدائهم،  وواملراكز القضائية التابعة هلا، 

 وتنظيم عثم هم وتدبري الرخص املتع قة بهم.
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ع ى إحداث جلنة ل تنسيق ع ى صعيد كل حمكثمة تتوىل  24كدت املادة فيثما أ

 34م ، و جددت املادة تدبري شؤونها و تتألف من املسؤولني القضائيني و الكاتب العا

التأكيد ع ى حضور هذا األخري ألشغال اجلثمعية العامة و تقدميه لتقرير يتضثمن 

 مالحظاته و مقرتحاته فيثما يرجع الختصاصاته .

ويأتي إحداث منصب الكاتب العام ل ثمحكثمة يف سياق تصور جديد لإلدارة القضائية 

يهدف باألساس إىل توحيد كتابة أعدته وزارة العدل انسجاما مع أدوارها اجلديدة، و

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 

واملسؤولني اإلداريني خصصت لشرح مهام الكاتب  لقاءات مع السادة املسؤولني القضائيني

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 

يف جماالت املوارد البشرية  أساسا يف السهر ع ى تنفيذ سياسة الوزارة ع ى صعيد احملكثمة

وامليزانية واحملاسبة والتجهيز وال وجستيك والتكنولوجيا احلديلة والتواصل والعالقات 

 العامة والتدبري اإلداري.

 حتديث اإلدارة القضائية : -2

يعد ورش التحديث والرقثمنة من األوراش اإلصالحية الكربى اليت تشتغل ع يها 

 خيفى ع يكم فإن امليلاق الوطين إلصالح منظومة العدالة وزارة العدل حاليا، وكثما ال
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قد تطرق إىل موضوع حتديث اإلدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وأكد ع ى أن هذا 

يرتكز أساسا ع ى استخدام التكنولوجيا احلديلة كخيار اسرتاتيجي من أجل التحديث 

اطر القضائية واخنراط كل حتقيق العدالة الرقثمية واحلوسبة الشام ة لإلجراءات واملس

  مكونات منظومة العدالة يف التطوير النوعي ل خدمات املقدمة ل ثمرتفقني.

ولضثمان جناح ورش التحديث والرقثمنة، وتنزيل توصيات امليلاق الصادرة بهذا 

اخلصوص، وضعت وزارة العدل خمططا إجرائيا دقيقا و حمكثما يروم حتقيق هدفني 

 رئيسيني:

 مات احملكثمة الرقثمية؛األول: إرساء مقو

 اللاني: حتديث االدارة القضائية وتعزيز انفتاحها ع ى املواطنني ؛

ويف هذا الصدد أود التأكيد حلضراتكم أن مشروع التحول الرقثمي الذي ننكب ع ى 

 تنزي ه يرتكز ع ى أربعة حماور أساسية و هي : 

 القضائي . القرار وصناعة القضايا تدبري إجراءات كافة حوسبة -

 . التداول الالمادي ل ثمع ومات بني الفاع ني يف جمال العدالة -

 االقتصاديني. والفاع ني املواطنني لفائدة اخلط عرب تطوير اخلدمات -

القادرة ع ى ختزين وحفظ املعطيات  املعومياتية التحتية البنية توفري -

املتزايدة يف االضطراد وضثمان انسيابية اخلدمات واستثمراريتها، 

ىل توفري كافة ضثمانات األمن املع ومياتي لألنظثمة باإلضافة إ

 واملعطيات.
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فبالنسبة ل ثمحور األول الذي يهم حوسبة إجراءات تدبري القضايا فقد مت 

 تطوير  العديد من األنظثمة املهيك ة واليت يبقى أهثمها: 

من  %95والذي يغطي  (، IIمدني  دارة القضايا املدنية )املسثمى ساجنظام إ* 

ابتداء من تسجيل الدعاوى ومرورا بتدبري اجل سات والتب يغات إىل مراحل  االجراءات

تنفيذ األحكام. وهو نظام ممركز يوفر كافة ضثمانات السرعة واالنسيابية وقد بدأت 

 بعض احملاكم تعتثمد ع ى وظائفه املتكام ة لعقد ج سات بدون ورق.

للانية من نظام كثما عثم ت الوزارة مبواردها الداخ ية إىل تطوير النسخة ا

لتجاوز بعض النواقص يف النسخة األوىل منه وقد مت تلبيت هذه إدارة القضايا الزجرية 

من احملاكم كثما بدأ العثمل بتفعي ها تدرجييا  %90النسخة اجلديدة مبا يفوق 

 بالعديد من احملاكم. 

تشثمل كافة العثم يات اليت تتم  احملاكم وحسابات صناديق لتدبري تنزيل تطبيقية* 

بهذه الوحدة.حيث ستثمكن هذه الربجمية من االستغناء التام عن العثمل اليدوي 

     والسجالت وستثمكن من احتساب كافة الرسوم القضائية بدقة وبطريقة أوتوماتيكية، 

 وسائط عرب والغرامات القضائية واملصاريف ل رسوم االلكرتوني و ستتيح إمكانية االداء

اخلدمات، باإلضافة إىل إمكانية التحويالت املالية إىل اخلزينة العامة. وقد  املتعدد االداء

من حماكم املثم كة ، و خالل األسبوع  107 يفالربجمية  هذه من تلبيت مت االنتهاء

وسيكون من بني إجيابياتها ضثمان الشفافية املقبل سننتهي من تلبيتها بكل احملاكم ، 

احملاسباتية واملراقبة اآلنية من طرف املصاحل املركزية؛ هذا، باإلضافة  التامة ل عثم يات
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إىل سرعة االجناز وتفادي األخطاء اليت تؤدي إىل عدم قبول املساطر يف العديد من 

 احلاالت.

 يضثمن بشكل ى القضاةع  اعتباطية بطريقة القضايا * إعداد تطبيق يقوم بتوزيع

واهليئات وع ى اجل سات ويضع حدا إلمكانية  قضاةال ع ى ل قضايا املتوازن التوزيع

يف مرح ة أوىل  الغرف، وقد مت تنزيل هذا النظام أو املقررين أو القضاة اختيار يف التدخل

وبط ب من املسؤولني القضائيني يف حماكم الدار البيضاء ومراكش وذلك يف انتظار 

 اكم املثم كة.تعديل املقتضيات القانونية املنظثمة له ليعثمم ع ى كافة حم

إعداد برجمية لفائدة السادة القضاة تعثمل ع ى احتساب التعويضات املنصوص * 

دون املساس بالس طة   املتع ق حبوادث السري 02/10/1984ع يها يف ظهري 

حكم و  1000التقديرية ل قضاة بهذا اخلصوص، و هي التطبيقية اليت مت جتريبها يف 

، و قد مت توزيعها مؤخرا ع ى قضاة الدائرة القضائية قرار ، و اثبتت جناعتها و دقتها 

ل دار البيضاء قصد الشروع يف العثمل بها متهيدا لتعثميثمها ع ى كل قضاة املثمك ة يف 

 األسابيع الق ق ة املقب ة .

 توظيف تكنولوجيا ذكاء األعثمال: * 

يت تعثمل الوزارة ع ى استغالل وتوظيف الكم الكبري من املعطيات واملع ومات ال

أصبحت توفرها برجميات تدبري القضايا مبخت ف أنواعها باحملاكم، وذلك من خالل 

حت ي ها من طرف مهندسي ذكاء األعثمال وحتوي ها إىل معطيات إحصائية ولوائح قيادة 

رهن إشارة  ومؤشرات تضعها رهن إشارة القيادة االسرتاتيجية باإلدارة املركزية وأيضا
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من التتبع اليومي ألداء القضاة واإلداريني  هممتكناملسؤولني عن احملاكم حيث 

واحلصول ع ى مؤشرات ونسب تصفية اجل سات والقضايا واإلجراءات مبخت ف أنواعها؛ 

وهوما يسثمح هلم بالتدخل السريع واهلادف مبجرد وقوفهم ع ى بعض الصعوبات أو 

قييم إنتاج الفردي العوامل اليت تواجه العثمل.باإلضافة إىل إمكانية اعتثماد ما ذكر ل ت

 كثما ونوعا.

 الفاع ني بني ل ثمع ومات الالمادي أما ع ى مستوى تطوير التداول

 : العدالة جمال يف

، فقد مت تنزيل برنامج مع ومياتي يهم التبادل اإللكرتوني مع السادة احملامني* 

 ة حنومرح ة متقدم ويتع ق االمر هنا مبنصة احملامي ل تبادل اإللكرتوني اليت تعد حبق

مكانية لكل اال ، حبيث أنها تعطي االنتقال إىل المادية التقاضي واحملكثمة الرقثمية

حمامي من التوفر ع ى مكتب افرتاضي لتدبري القضايا اخلاصة به وذلك عن طريق 

، و استعثماله بعد ادخال قن سري ، و من ثم  ع ى املنصة بط ب منهمؤمن  فتح حساب 

 اإلجراءات اليت يقتضيها عثمل احملامي، من قبيل :اإلستفادة من كافة اخلدمات و

  سجيل الدعوى وتقديم املقاالت واملذكرات وخمت ف الط بات والعرائض ت

ومرفقاتها أمام كافة حماكم املثم كة عن بعد مع األداء اإللكرتوني واحلصول 

 ؛ع ى الوثائق امللبتة لذلك

   التبادل االلكرتوني ل وثائق بني احملامني واحملكثمة. 
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  األرشفة اإللكرتونية ملساعدة السادة احملامني ع ى ختزين أتوماتيكي مل فاتهم

 ؛واالطالع  ع يها عن بعد أينثما وجدوا ويف أي وقت

  التوصل اختياريا بالتب يغات واإلشعارات االلكرتونية  وذلك يف انتظار اعتثماد

 ؛ يف مشروع قانون املسطرة املدنية رمسيا من طرف املشرعهذه اآللية 

  .االحتساب اآللي ل رسوم والصوائر و األداء اإللكرتوني  عن بعد 

و باإلضافة ع ى هذه املنصة ، فإن العثمل جار لتنزيل برامج مع ومياتية أخرى تهم 

مع اإللكرتوني منصة التبادل ل ثموثقني، و  االفرتاضية الشبكة مع أساسا الربط

ة العامة يف قضايا احلجز لدى الغري ، و منصة التبادل اإللكرتوني مع اخلزين اخلرباء

 مع السادة العدول .  منصة تدبري اإلجراءات والوثائق العدليةو 

 مع وموازاة مع ذلك فإن العثمل جار لتنزيل برامج مع ومياتية أخرى تهم أساسا الربط

منصة تدبري التب يغات القضائية ل ثمفوضني ل ثموثقني، وتنزيل  االفرتاضية الشبكة

ومنصة التبادل اإللكرتوني مع  مع اخلرباءاإللكرتوني منصة التبادل و، القضائيني

، منصة تدبري اإلجراءات والوثائق العدليةاخلزينة العامة يف قضايا احلجز لدى الغري و

 اخلط. عرب املقاوالت إحداث منصة يف إضافة إىل االخنراط

 تدبري خمالفات السري إلكرتونيا مع وزارة التجهيز والنقل : * 

من أجل ختفيف العبء عن احملاكم ومعاجلة العدد الكبري من املخالفات بطريقة 

أوتوماتيكية و سريعة تضثمن حقوق املخالفني ، عثم ت الوزارة ع ى إعداد نظام مع ومياتي 

لتدبري املخالفات و ربطه بالنظام املع ومياتي املعد من طرف وزارة التجهيز و النقل ، وهو 
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املخالفات  إلكرتونيا ع ى النيابات العامة اليت تقوم مبعاجلها  ما يسثمح بإحالة م فات

      بطريقة آلية بعد مراقبتها ، و تسثمح أيضا ل قضاة بإصدار احكامهم بشانها بكل يسر 

 و سرعة .

هذا و قد مت تطوير هذه الربجمية مؤخرا لتثمكن املخالفني من اداء الغرامات 

فيها وليس إلزاما باحملكثمة اليت أصدرت حكم  لفائدة الدولة باحملكثمة اليت يرغبون

االدانة ، ع ثما أن هذه الربجمية ستعرف يف القادم من األيام عدة تطويرات لتسهل 

استيفاء الغرامات عرب اخلط وبقنوات األداء املتعددة ويف نفس الوقت تسهل مأمورية أطر 

اخلزينة العامة، احملاكم وجتعل عثم هم أكلر جودة، باإلضافة إىل احلفاظ ع ى حق 

 وتفادي ضياع مداخيل مهثمة بفعل التقادم الذي قد يطال املخالفات.

 الربط السثمعي البصري ل ج سات عن بعد : * 

 االستئناف حمكثمة بني البصري-السثمعي الربط تقنية استعثمال جتربة جناح بعد

 دياتفا السجناء بعض إىل لالستثماع املدينة بنفس احمل ي والسجن بالدار البيضاء

 ومراكش فاس حماكم ع ى العثم ية تعثميم ع ى الوزارة عثم ت صعبة، ظروف يف لنق هم

املعتق ني،  نقل يف صعوبات تعرف اليت املثم كة جهات كافة ع ى تعثميثمها بصدد وهي

 وباألخص باحملاكم احملدثة مؤخرا واليت ال تتوفر املدن املوجودة بها ع ى سجون.

 املواطنني قدمة لفائدةامل اخلط عرب وع ى مستوى اخلدمات

االقتصاديني، فقد مت تنزيل عدد من الربامج املع ومياتية،  والفاع ني

 ويتع ق االمر ب : 
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، حيث إنه بالنظر  املثم كة حماكم بكل اخلط عرب العدلي السجل خدمة تعثميم* 1

فقد حرصت الوزارة ع ى  ،تخرج السجل العدلي عرب اخلطلإلقبال ع ى خدمة ط ب مس

، كثما أعدت آلية تقنية ل تتبع االبتدائية بدون استلناء  ع ى كافة احملاكم تعثميثمها

اليومي ملعاجلة الط بات املتوصل بها عرب اخلط والتدخل لدى اجلهات املختصة عند 

و قد ب غ عدد الط بات املسج ة منذ إحداث هذه اخلدمة  وجود أي تأخري يف اإلجناز.

 ط ب . 325.000

  التجاري: السجل تدبري نظام حتديث* 2

تنزيل وتعثميم نسخة متقدمة من الربنامج املع ومياتي يف هذا اإلطار مت حيث 

لتدبري السجل التجاري ع ى مستوى مجيع احملاكم التجارية، واحملاكم االبتدائية 

املاسكة ل سجل التجاري، وتتضثمن هذه النسخة وظائف جد متطورة تدعم المادية 

 ، ومن أهم ميزات هذه النسخة اجلديدة : مات عن بعداإلجراءات واحلصول ع ى اخلد

 إيداع إلكرتوني. 15.600والذي ب غ  ايداع القوائم الرتكيبية ع ى اخلط 

 ؛أداء الرسوم الكرتونيا 

 ؛والت عرب اخلطاالربط االلكرتوني مع منصة تأسيس املق 

 التجاري واملوقع إلكرتونيا  السجل مستخرج ع ى احلصول إجراءات تدبري

واليت أصبحت ترسل إىل جل التجاري بالس املرتبطة االخرى الشواهد يوباق

الراغبني فيها عرب بريدهم االلكرتوني يف مدة ال تتجاوز الساعة من أوقات 
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العثمل العادية وذلك يف أفق أن يتم بطريقة أوتوماتيكية وبدون تدخل 

 بشري؛

 يف قييدالت عثم يات يف املتدخ ني خمت ف مع املؤمن االلكرتوني الربط 

  التجاري؛ السجل

 ط ب . 8000و قد ب غ جمثموع ط بات شواهد السجل التجاري عرب اخلط إىل 

 القضايا : تتبع برجمية حتديث* 3

 امل فات مآل تتبع يف فعاليته من ل رفع حماكم موقع حتديث ع ى الوزارة عثم ت

 .اجل سات انعقاد أثناء حتى وحمينة آنية مع ومات ع ى واحلصول بعد عن والقضايا

 بواسطة امل تقطة السري خمالفات مآل ع ى مرة وألول االطالع إمكانية استحدثت كثما

املوقع، إذ ب غ عدد  مستعثم ي عدد ارتفاع من التحديث عثم ية مكنت وقد. الردار

ل م يون ولوج ، و ب غ خال 28ما يفوق  2016سنة  املستعثم ني ل بوابة منذ انطالقها

 وج .م يون ول 8إىل  2018سنة 

العثمل ع ى تعثميم األداء اإللكرتوني قبل متم السنة اجلارية ع ى جمثموعة من * 

من قبيل احلصول ع ى نسخة حكم عادية لقرار أو حكم  اخلدمات اإلدارية والقضائية

قضائي؛ وع ى خمت ف الوثائق والشواهد بدون عناء التنقل إىل بناية احملكثمة، وذلك 

كد من هوية الطالب ومدى أحقيته يف احلصول ع ى بعد إجياد حل قانوني تقين ل تأ

و قد ب غ جمثموع عثم يات  الوثيقة وعدم املساس حبقوق األفراد أو معطياتهم الشخصية.

 عثم ية أداء . 24.500األداء اإللكرتوني إىل 
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البنية التحتية املع ومياتية املساعدة ع ى مستوى  و أخريا ع ى

فإن الوزارة تشتغل ع ى عدة حماور التحول الرقثمي لإلدارة القضائية ، 

 تتثملل أساسا يف : 

يستجيب لشروط التحول الرقثمي و تعزيزه بأحدث  بناء مركز مع ومياتي -1

 التجهيزات املالئثمة وفق املعايري الدولية .

ملسايرة املع ومات الضخثمة  اعادة هندسة البنية التحتية  املع ومياتية -2

بيانات ومعطيات ناء أجهزة التخزين لاقت لإلدارة القضائية و ذلك من خالل :

إنشاء خمزن و  جتديد برنامج استغالل قواعد املعطياتاالدارة القضائية و 

 ل قضايا املدنية والزجرية؛ ل ثمع ومات

 .تهيئ االرضية التقنية ل حوسبة السحابية  -3

 تقوية الشبكة املع وماتية واالفرتاضية : -4

ة، مع وماتية وكهربائية مموجبشبكة  جتهيز مجيع احملاكم و ذلك من خالل

مجيع احملاكم  مع تزويد وقاعة مع وميات حم ية، باملواصفات التقنية العاملية املط وبة؛

 دمات االنرتنت،خب

، و ذلك من اجل املطابقة  مع التوجهات  تعزيز األمن املع ومياتي ل وزارة -5

 الشامل؛  الوطنية ألمن االنظثمة املع وماتية وتنفيذ مشروع  ل تدقيق االمين

 حضرات السيدات و السادة األفاضل ؛
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و ضثمان التحول وزارة العدل يف جمال التحديث و الرقثمنة  النتائج اليت حتققهاإن 

ع ى درجة عالية من الكفاءة       الرقثمي ، يتم اليوم بكفاءات و اطر و سواعد مغربية شابة 

س فيها يوميا روحا وطنية عالية       و املهنية ، و حيق لنا أن نفتخر بهذه الكفاءات اليت أمل

و غرية ع ى هذه الوزارة و رغبة يف التطوير و التقدم إىل األمام ، فثما كان باألمس يبدو 

 مستحيال ، أصبح اليوم واقعا حمققا .

و كاعرتاف بهذا اجملهود اليت تبذله هذه األطر يف جمال التحديث ، حص ت وزارة 

خالل  يف صنف اخلدمات اإلجرائية اإللكرتونية متيازاال جائزةع ى قبل يومني العدل 

احلفل الذي نظثمته وزارة اإلصالح اإلداري و الوظيفة العثمومية و ترأسه السيد رئيس 

حيث جاء هذا التتويج بفضل خدمة ،  12حول اإلدارة اإللكرتونية يف دورتها احلكومة ، 

حص ت الوزارة   2015سنة  ، و خاللالسجل التجاري عرب اخلط اليت اط قتها الوزارة 

أيضا ع ى جائزتني ل تثميز خالل الدورة التاسعة املنظثمة من طرف نفس اجلهة بفضل 

 .e justiceخدمة السجل العدلي اإللكرتوني و التطبيق اهلاتفي 

و أستغل هذه املناسبة ألدعوكم ل تصفيق حبرارة ع ى فريق العثمل الذي يعثمل يف 

من عدد من األطر الشابة اليت يؤطرها األستاذ عبد  صثمت مبديرية التحديث و املكون

 الرفيع اروحين مدير التحديث . 
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 ثاللا ـ دعم البنية التحتية ل ثمحاكم

 ل ثمرفق التحتية البنى وإعداد املعثمارية اهليك ة تكتسيها اليت لألهثمية اعتبارا

تنفيذ  2018خالل سنة  الوزارة واص ت فقد العدالة، منظومة إصالح يف القضائي

 العثمل سري حلسن مالئثمة فضاءات توفري برناجمها الذي إلتزمت به و الرامي إىل 

سواء  من خالل تشييد بنايات جديدة ل ثمحاكم وفق هندسة معثمارية تراعي  القضائي

                   احلفاظ ع ى األصالة و اخلصوصية املغربية و تساير التطور احلاصل يف جمال البناء

ران و متط بات اخلدمة القضائية ، أو من خالل تهيئة و توسعة و جتديد بنايات و العثم

 أخرى جلع ها تواكب التطور احلاصل . 

احملرتمون أن أعرض أمامكم  املستشارومنوامسحوا لي حضرات السيدات والسادة 

وكذا املشاريع  2018خالل سنة  منجزات الوزارة يف جمال تأهيل البنية التحتية

 . ) عرض البنايات (ةاملربجم

 

 

 

 

 

 

 

 نجاعة أداء المحاكم الرفع من ثالثا : 
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إن احلديث عن جناعة أداء احملاكم يقتضي منا التطرق أوال إىل اجملهود املبذول يف 

                لتصفية القضايا الرائجة و املخ فة ، و تنفيذ األحكام القضائية و حتصيل الغرامات 

 و اإلدانات النقدية .

  ى مستوى تصفية القضايا الرائجة و املخ فة : ع -1

 وحرصا سنة، كل متزايدا ارتفاعا املثم كة مبحاكم الرائجة القضايا أعداد تشهد

 خاصا برناجما الوزارة وضعت املعقولة، باآلجال اخلاص الدستوري املبدأ احرتام ع ى

 برتتيب كةشب وضع خالل من القضايا هذه يف البت خيص فيثما احملاكم عثمل مبواكبة

 املسج ة القضايا يف البت آلجال وطنية معدالت وضع مع النجاعة، حسب احملاكم

 خاص جهد إىل حتتاج اليت املزمنة ل قضايا خاصة عناية أولت كثما أنواعها، مبخت ف

 . فيها احلاصل التأخر وتدارك لتصفيتها

شهر ( أ09ن نشاط احملاكم خالل التسعة )و فيثما ي ي إحصائيات ع

 : 2017 من سنة األوىل

 عدد القضايا احملكومة عدد القضايا الرائجة المسجلة  الجديدة القضايا عدد

 قضية 1.844.608 قضية 2.751.882 قضية 2.081918

 

جثموع حماكم املثم كة مب ةاملسج القضايا من  ةاحملكومالقضايا نسبة ب غت و قد 

 . % 88،47 بكل أنواعها
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 . % 83,66 ةالرائجالقضايا من  ةماحملكو القضايا نسبةب غت فيثما 

 ع ى مستوى تنفيذ االحكام القضائية : -2

ية خاصة يف اسرتاتيجية عثمل هذه الوزارة، وحيظى موضوع تنفيذ األحكام القضائية بأول 

واص ت وزارة العدل تنفيذ األحكام القضائية،  وتريةل رفع من  اسعًيويف هذا الصدد، و

و ذلك من خالل لتحسني مؤشرات التنفيذ. ا تنفيذ اسرتاتيجيته 2018خالل سنة 

تتبع املؤشرات املسج ة مبخت ف حماكم املثم كة و حت ي ها و ربط اإلتصال املباشر بكل 

 املتدخ ني لتجاوز الصعوبات اليت تطرأ .

من جهة أخرى فقد واص ت الوزارة مشاركتها اإلجيابية و الفعالة يف االجتثماعات 

املركزية اليت يرتاسها السيد رئيس احلكومة و املك فة الدورية اليت تعقدها ال جنة 

بتتبع موضوع التنفيذ ضد أشخاص القانون العام ، و ذلك من خالل تقديم مقرتحات     

و تصورات جديدة ذات طابع تشريعي و تنظيثمي تهدف إىل تطوير منظومة التنفيذ ضد 

تنسيقي قبل نهاية هذه أشخاص القانون العام  ، كثما أن الوزارة تعتزم عقد اجتثماع 

السنة مع خمت ف القطاعات احلكومية و املؤسسات العامة املفتوحة ضدها م فات 

أسباب تعلر عثم يات التنفيذ، واقرتاح الصيغ املثمكنة تنفيذية و ذلك من أجل  حبث 

لة زمنية لتصفية امُلَخ َّف منها ، مع الع م ان اجتثماعا مماثال عقد حل ها، مع وضع جدو

لتدارس السبل الكفي ة ل رفع من وترية خصص مع شركات التأمني  ه السنة خالل هذ

، و كانت له آثار إجيابية ع ى مؤشرات  التنفيذ لديها و تصفية امل فات القدمية و املزمنة

مبخت ف حماكم املثم كة مح ة لتصفية  ، فقد انط قت، ويف نفس السياق  التنفيذ 
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، 2018وستستثمر إىل غاية نهاية سنة  2018نونرب  05املخ ف من امل فات التنفيذية يوم 

أكتوبر  29حيث مت توجيه منشور بهذا اخلصوص إىل السادة املسؤولني القضائيني يوم 

بهدف القضاء ع ى املخ ف من امل فات التنفيذية، وتصفية امل فات املزمنة  2017

املفوضني هذا و أشري حلضراتكم أن فوجا جديدا من وحتسني املؤشرات الرقثمية، 

،  2018مفوضا قد انهوا تكوينهم األساسي خالل سنة  260القضائيني و البالغ عددهم 

و  مت تعيينهم مبقرات عثم هم خالل شهر يوليوز املاضي ،و سيعززون بدون شك املوارد 

 البشرية العام ة باحملاكم يف جمال التب يغ و التنفيذ .

ل وزارة العدل ع ى مقاربة أخرى ذات باإلضافة إىل هذه املقاربة التنظيثمية، تشتغ

الذي ستتم إحالته قريبًا ع ى شروع قانون املسطرة املدنية م صبغة تشريعية ، حيث إن

 ضائية .تهم موضوع تنفيذ األحكام القجبثم ة من املستجدات مسطرة املصادقة، جاء 

ثموع ب غت نسبة املنفذ من املسجل مبج 2018هذا و إنه إىل غاية نهاية شهر يونيو 

، %47،78، فيثما ب غت نسبة املنفذ من الرائج  %83،11حماكم املثم كة و بكل أنواعها 

واجلثماعات الرتابية  من طرف الدولة واملؤسسات العثمومية املنفذ و وصل املب غ اإلمجالي 

م يار  و مثامنائة   إىل 2017من سنة  ( أشهر األوىل 06الستة )باحملاكم اإلدارية خالل 

مثائة و عشرة آالف و مئتان ومخسة و سبعون درهثما و ثالثة و عشرون سنتيثما م يون و ثال

 (1.800.310.275،23. ) 

 ع ى مستوى حتصيل الغرامات و اإلدانات النقدية : -3
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حيظى موضوع التحصيل بأهثمية خاصة يف اسرتاتيجية الوزارة ، فاالمر يتع ق 

لقضائي وهيبة الدولة ع ى األمن ابورش كبري و مهم له عالقة مباشرة باحلفاظ 

وحتصيل املال العام لفائدة اخلزينة العامة وتأكيد اللقة يف النظام القضائي وتعزيز 

 . محاية القضاء ل حقوق واحلريات

بإعداد  2018و يف سياق اجملهودات املبذولة يف هذا اجملال ، قامت الوزارة خالل سنة 

و هو دليل موجه لفائدة أطر       دليل مساطر حتصيل الديون العثمومية بكتابة الضبط ،

و موظفي كتابة الضبط املك فني بالعثم ية التحصيل ، و يتضثمن شروحات دقيقة           

و مفص ة ملخت ف املساطر  و االجراءات اجلاري بها العثمل يف جمال حتصيل الغرامات      

اليت تعرتض  و اإلدانات النقدية ، و احل ول املعتثمدة لعدد من اإلشكاالت العثم ية

القائثمني ع ى التحصيل ، كثما يهدف إىل تكريس املثمارسات الفض ى و توحيد العثمل بني 

خمت ف احملاكم ضثمانا ل جودة و النجاعة ، و الرفع من إنتاجية املوظفني و أداء وحدات 

التب يغ و التحصيل ، فضال عن تيسري عثمل جلان املراقبة و التتبع و الرفع من جودة         

 نتائج أعثماهلا .و 

من جهة أخرى فإن الوزارة و يف سياق تفاع ها مع املالحظات و التوصيات اليت 

 تحصيليف الشق املتع ق ب 2012تضثمنها تقرير اجمل س األع ى ل حسابات لسنة 

، قامت بإعداد مشروع قانون  القضائية والصوائر واملصاريف النقدية واإلدانات الغرامات

من مدونة حتصيل الديون العثمومية املتع قة بالتقادم ،        138دة لتعديل مقتضيات املا

احملدث ل حساب اخلاص  2011من القانون املالي لسنة  22مشروع قانون لتعديل املادة  و

 .املسثمى: "الصندوق اخلاص لدعم احملاكم" 
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ذه و يف نفس السياق ، و من أجل الرفع من وترية التحصيل خالل املدة املتبقية من ه

السنة ، و ع ى غرار مح ة تصفية امل فات التنفيذية يف اجملال املدني ، فقد مت توجيه 

منشور إىل السادة رؤساء كتابة الضبط مبخت ف حماكم املثم كة لتنظيم مح ة وطنية 

و تستثمر إىل  اكتوبر 05يوم  انط قتيف جمال حتصيل الغرامات و اإلدانات النقدية 

 غاية نهائية السنة .

و قد ب غ جمثموع املداخيل احملص ة من طرف خمت ف حماكم املثم كة إىل هذا 

درهثما ، تتوزع بني رسوم قضائية أص ية       565,71 404 583حدود شهر غشت املاضي :  

 و تكثمي ية  و غرامات و إدانات نقدية و صوائر املساعدة القضائية .

  

 

 

 

 

 

 

 

 تخليق منظومة العدالةرابعا : 
 ؛السيدات والسادة املستشارون احملرتمونحضرات  السيد الرئيس،

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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ة ومبادئ ربط املواطن وتكريس دورها يف خت يق احلياة العامة، ودعم وإشاعة قيم النزاه

 احملددة. اإلجنازات باألهداف املسؤولية باحملاسبة واحلكامة اجليدة، املبنية ع ى ربط

 تخليق الحياة المهنية بقطاع العدل :  -1

مت فتحها من قبل،  اليت تنفيذ الربامج واألوراش 2018واص ت الوزارة خالل سنة 

طار القانوني لتعزيز آليات اجلزاء وإعداد اإلاالسرتاتيجي، اهلدف حتقيق هذا تروم  واليت

، وتعزيز مبادئ الشفافية واملراقبة واملسؤولية يف العدالة لضثمان نزاهة وشفافية منظومة

 .املهن القضائية

و لتنزيل االسرتاتيجية املتع قة بالتخ يق ، تعتثمد الوزارة ع ى اآلليات املتوفرة 

ألقسام و املصاحل التابعة ملديرية املوارد لديها و املتثمل ة يف املفتشية العامة ، و عدد من ا

 البشرية و مديرية امليزانية و املراقبة و مديرية الشؤون املدنية .   

و كثما ال خيفى ع يكم فإنه بعد االستقالل املؤسساتي ل س طة القضائية ، كان 

و اليت  لزاما ع ينا يف وزارة العدل إعادة بناء و هيك ة املفتشية العامة اخلاصة بالوزارة

ستثمارس مهام التفتيش اإلداري و املالي ل ثمحاكم ، حيث مت تعيني أول مفتش عام 

         ،  2017جديد ع ى رأس هذه املفتشية يف ظل التحول املؤسساتي الذي حصل سنة 

،  و مت وضع إطار قانوني حمكم لعثمل هذه املؤسسة  2018ماي  03و كان ذلك بتاريخ 

ل فاع ية و جناعة ، حيث تضثمن مشروع قانون التنظيم القضائي يضثمن أداءها ملهامها بك

مقتضيات قانونية حتدد اختصاصات هذه املصادق ع يه من طرف جم سكم املوقر 

 ها و عالقتها مبخت ف املتدخ ني .املفتشية و طريقة تدبريها ملهام
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و رغم انشغال هذه املؤسسة بتحديات التأسيس و وضع ال بنات و األسس اليت 

كنها من اإلنطالق يف مباشرة مهامها بشكل عادي و طبيعي و س س ، فقد  أجنزت مت

عددا من مهام  2018إىل منتصف أكتوبر  2018خالل الفرتة املثمتدة من شهر ماي 

،  كثما استقب ت حماكم ابتدائية  04وقائع هثمت  التفتيش متل ت يف إجراء أحباث يف

مواطنني، عثم ت ع ى دراستها   معظثمها من طرفشكاية  187خالل نفس الفرتة 

تتبع وحت ي ها و اختاذ القرارات الالزمة بشانها مع إخبار املشتكني باملآل ، و انكبت ع ى 

حتصيل حول  2012لسنة اليت تضثمنها تقرير اجمل س األع ى ل حسابات  توصياتال

، حيث أعدت بشأنها  الغرامات واإلدانات النقدية واملصاريف والصوائر القضائية

 مقرتحات متت ترمجتها إىل مشاريع قوانني و قرارات .  

يوما  60وضع أجل حمدد ال يتجاوز ب و أستغل هذه املناسبة ل تاكيد ع ى إلتزامنا

، و نشر التقارير املوضوعاتية اليت ستعدها املفتشية العامة لإلجابة عن شكاوى املواطنني

مبنظومة العدالة ، انسجاما مع  ل وزارة حول عدد من املواضيع و اإلشكاالت املرتبطة

  يد الذي ستضط عه به هذه املؤسسة.الدور اجلد

عدد بتفقد خالل هذه السنة من جهة أخرى ، و يف إطار أعثمال املراقبة قامت الوزارة 

بتدائية ملراقبة  شعب احلسابات والصناديق واحملجوزات اللثمينة ووحدات االاكم احمل من

 إجناز تقارير بشأن ت ك العثم يات ، و هي اآلن قيد الدراسة متالتب يغ والتحصيل بها ، و 

 لرتتيب اآلثار القانونية الالزمة .
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عثم ت الوزارة إىل حدود أما ع ى مستوى معاجلة امل فات التأديبية ، فقد 

عدد من امل فات املرتتبة عن إخالالت مهنية أو متابعات  ع ى معاجلة 30/09/2018

 89 فات التأديبية املفتوحة بناء ع ى متابعات قضائية إىل قضائية  ، حيث ب غ عدد امل

م فا ، و ب غ عدد امل فات التأديبية املفتوحة بناء ع ى إخالالت مهنية إىل م ف واحد 

 م فا . 90( ، أي ما جمثموعه 01)

التوبيخ موظفني، توزعت بني  06وصدرت بهذا اخلصوص عقوبات تأديبية يف حق 

احلرمان املؤقت من كل أجرة وئحة الرتقي و القهقرة من الرتبة و احلذف من ال اإلنذار و

 .باستلناء التعويضات العائ ية 

 تخليق المهن القضائية -2

تنزيل اسرتاجتيتها يف جمال خت يق املهن  2018خالل سنة  وزارة العدل واص ت

ع ى تعزيز مبادئ الشفافية واملراقبة القضائية ، حيث ركزت هذه االسرتاتيجية 

املهن ، تكريسا ملبدأ خت يق احلياة العامة وحتصني هذه املهن ضد هذه املسؤولية يف و

و فيثما ي ي إحصائيات خمتصرة عن املتابعات التأديبية                خمت ف أسباب الفساد، 

و الزجرية اليت مت حتريكها يف حق املنتسبني إىل املهن القضائية إىل حدود شهر أكتوبر 

2018 : 

 الزجرية املتابعات التأديبية املتابعات ةالمهن

 02 10 احملاماة

 10 41 املفوضني القضائيني
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  01 01 الرتامجة

 00 21 اخلرباء

 15 28 املوثقون

 66 12 العدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعاون الدولي في مجال العدالةخامسا :  

 ؛السيدات والسادة املستشارون احملرتمونالسيد الرئيس، حضرات 

تطورا كبريا ودينامية  2018ال التعاون الدولي بوزارة العدل خالل سنة عرف جم

مكلفة ، حيث ارتكزت اسرتاتيجية الوزارة يف هذا اجملال ع ى التعريف بالتجربة املغربية 

املتفردة يف جمال اإلصالح الدستوري، وإصالح منظومة العدالة واملنظومة القانونية 
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وكذا اجملهودات اليت تبذهلا الوزارة يف هذا اجملال، مع املؤطرة جملال احلقوق واحلريات 

خ ق جسور التعاون والتنسيق مع خمت ف الشركاء الدوليني لتبادل اخلربات 

واالستفادة من التجارب املقارنة، وهوما ساهم يف إعطاء إشعاع قوي ل ثمثم كة باخلارج، 

ول أجنبية صديقة، وإقبال مكلف ع ى زيارتها من طرف عدد كبري من وزراء العدل بد

وذلك من أجل التعرف عن قرب ع ى هذه التجربة وإبرام شراكات وتوقيع مذكرات 

 تفاهم تهم جمال العدالة، يف شقيها التقين والقضائي .

مت تعزيز التعاون اللنائي مع    2018، و إىل حدود نهاية نونرب ويف هذا اإلطار 

جمثموعة  حيث استقبل وزير العدل بية و العر جمثموعة من الدول اإلفريقية واألوروبية

 ب : ويتع ق األمر  الشخصيات القانونية العام ة يف جمال العدالة الوزراء  و من

 . 2018يناير  22وفد عن جم س الدولة اإليطالي بتاريخ  -

 . 2018يناير  29النائب العام جلثمهورية السودان بتاريخ  -

 . 2018فرباير  15تاريخ وزير العدل حارس األختام جبثمهورية السينغال ب -

فرباير  20وزير الدولة املك ف بالوظيفة العثمومية جبثمهورية غانا بتاريخ  -

2018. 

 . 2018فرباير  20وزير العدل باجلثمهورية التونسية بتاريخ  -

 . 2018أبريل  11السيدة الكاتبة العامة جمل س أوروبا بتاريخ  -

 . 2018أبريل  20وزير الشؤون اخلارجية مبثم كة هوالندا بتاريخ  -
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 . 2018ماي  02رئيس جم س الشيوخ جبثمهورية إيرالندا بتاريخ  -

 . 2018ماي  02النائب العام باملثم كة العربية السعودية بتاريخ  -

 . 2018يونيو  27رئيس جم س الدولة اإليطالي بتاريخ  -

رئيس احملكثمة الع يا جبثمهورية الصني الشعبية نائب رئيس احلزب الشيوعي  -

 .2018شتنرب  21يخ الصيين بتار

رئيس ديوان املظامل رئيس جم س القضاء اإلداري باملثم كة العربية السعودية   -

 . 2018أكتوبر  07بتاريخ 

 . 2018أكتوبر  17نائب وزير العدل جبثمهورية الصني الشعبية بتاريخ  -

 . 2018أكتوبر  30وزيرة العدل مبثم كة إسبانيا بتاريخ  -

زيارات إىل عدد من الدول الصديقة و الشقيقة حيث من جهة أخرى ، قثمنا بعدد من ال

        ، كانت هذه الزيارات فرصة لتعزيز أواصر التعاون مع ت ك الدول يف جمال العدالة 

و التعريف مبشروع اإلصالح الذي نعثمل ع ى تنزي ه و األوراش الكربى اليت فتحتها 

 ، و هكذا :املثم كة حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة نصره اهلل 

بزيارة عثمل إىل دولة الكويت ، حيث كان ال قاء مع  2018فرباير  06قثمنا بتاريخ   -

وزير العدل الكوييت و مدير معهد الكويت ل دراسات القضائية و القانونية و رئيس 

 جم س القضاء الكوييت و النائب العام .
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توقيع ع ى إعالن نوايا قثمنا يزيارة عثمل لفرنسا حيث مت ال 2018مارس  05و بتاريخ  -

 مشرتكة مع وزيرة العدل حافظة األختام الفرنسية .

 قثمنا بزيارة عثمل لكندا . 2018ماي  09و بتاريخ  -

قثمنا بزيارة عثمل إىل اجلثمهورية التونسية و مت التوقيع  2018يونيو  07و بتاريخ  -

العدل التونسية ع ى برتوكول اتفاق يتع ق خبطة عثمل يف جمال إدارة القضاء مع وزارة 

. 

قثمنا بزيارة عثمل جلثمهورية بوركينافاصو حيث مت توقيع  2018شتنرب  03و بتاريخ  -

 اتفاق تعاون مع وزارة العدل بإشراف الوزير األول البوركينابي .

قثمنا بزيارة عثمل إىل إيطاليا ل ثمشاركة يف أشغال  2018أكتوبر  19و بتاريخ  -

اإللتقاء برئيس جم س الدولة اإليطالي و وزير العدل  اجلثمعية العامة ل جنة البندقية و

 اإليطالي .

قثمنا بزيارة عثمل إىل دولة اهلند حيث  املاضيو خالل األسبوع اللاني من شهر نونرب 

كانت الفرصة ل قاء كل من وزير العدل و وزير الدولة يف الشؤون الداخ ية و وزير 

ت ل تعاون القضائي معهم تهم اجملاالت الدولة يف الشؤون اخلارجية ، و توقيع اتفاقيا

املدنية و التجارية و اجلنائية و تس يم اجملرمني ، إضافة إىل حضور فعاليات املؤمتر 

 الدولي ل عدالة الذي عقد مبدينة الكناو اهلندية  . 

حتت  2018أبريل من سنة  04و  03و  02هذا و قد شكل مؤمتر مراكش الذي عقد أيام 

لصاحب اجلاللة امل ك حمثمد السادس نصره اهلل حتت شعار استقالل الرعاية السامية 
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الس طة القضائية بني ضثمان حقوق املتقاضني و احرتام قواعد سري العدالة ، و حضره 

وزير عدل من خمت ف دول العامل و مل هم من رؤساء اجملالس الع يا ل قضاء و رؤساء  40

        بري من سامي الشخصيات و اخلرباء دولة إضافة إىل عدد ك 77النيابات العامة من 

و األكادمييني و احلقوقيني و اجلثمعويني و اإلعالميني و السياسيني و النقابيني مبا 

         مشارك و مشاركة ، شكل هذا املؤمتر حمطة أساسية لتدارس القضايا  1500ناهز 

اول الرؤى و تبادل التجارب و اإلشكاالت القانونية الراهنة ، و  فرصة لتالقح األفكار و تد

مبا يسهم يف تطوير آليات العثمل يف جمال العدالة ، كثما كان فرصة لعرض التجربة 

املغربية يف جمال تنزيل استقالل الس طة القضائية و اجملهودات املبذولة  إلصالح 

منظومة العدالة ، و ع ى هامش هذا املؤمتر مت التوقيع ع ى عدد من اتفاقيات التعاون 

ع جمثموعة من الدول الصديقة و الشقيقة هثمت التعاون التقين و القضائي مع وزارات م

العدل بكل من اسبانيا و ب جيكا و هوالندا و اهلند و هنغاريا ، كثما مت استقبال عدد من 

               وزراء العدل املشاركني باملؤمتر  و حبث سبل تعثميق و متتني أواصر التعاون مع دوهلم 

               ق االمر بكل من كندا و نيجرييا و اليثمن و أذربيجان و الكويت و ليبيا و رومانيا و يتع

و رواندا و غينيا االستوائية و بوركينافاصو و قطر و النيجر و صربيا و الكونغو و الغابون 

 و تركيا و الربتغال و مالي و غامبيا و السودان و أفغانستان و جنوب السودان .  

تأهيل الموارد البشرية ودعم العمل ا : سادس

 االجتماعي
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ومتنوع من  ،تتوفر وزارة العدل ع ى رأمسال بشري مهم من حيث أعداد املوظفني

دائرة قضائية باملثم كة، باإلضافة إىل باقي  21حيث الكفاءات يغطي حاجيات احملاكم ب 

 الوحدات اإلدارية املركزية والالممركزة ل وزارة.

ة بشكل مستثمر ع ى تطوير وتلثمني هذا الرأمسال البشري من خالل وتعثمل الوزار

 عدة إجراءات تروم  استلثماره بالشكل األملل.

موظفا جديدا يف  160بتوظيف  2018و يف هذا اإلطار قامت الوزارة خالل سنة 

وضعية مالية ل ثموظفني الناجحني يف  688عدد من التخصصات ، كثما قامت بتسوية 

، و أشرفت ع ى املباريات املهنية  2017كفاءة املهنية اليت أجريت سنة  إطار امتحانات ال

موظفا ، و نظثمت امتحانات الكفاءة املهنية اخلاصة  550اليت اسفرت عن جناح  

باملهندسني و املهندسني املعثماريني ، يف انتظار تنظيم امتحانات الكفاءة اخلاصة مبوظفي 

 . 2018هيئة كتابة الضبط قبل نهاية سنة 

 6329موظفا يف الدرجة ، و  542ترقية  2018و يف نفس السياق متت خالل سنة 

 موظفا  847موظفا يف الرتبة االستلنائية و ترسيم  181موظفا يف الرتبة  و 

ع ى التوفيق  أما ع ى مستوى تدبري حركية املوظفني ، فإن الوزارة و حرصا منها 

لكايف من املوظفني بكل حماكم املثم كة، وبني بني املص حة العامة من خالل توفري العدد ا

فقد عثم ت خالل سنة مص حة املوظفني واستقراراهم االجتثماعي والعائ ي والنفسي، 

، بتوافق مع الفرقاء االجتثماعيني، ع ى تطبيق معايري واضحة ودقيقة ملعاجلة 2018

التوفر  مكنت من  ، و اعتثمدت املعاجلة اإللكرتونية هلذه الط بات و اليت ط بات االنتقال
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يوليوز 27إصدار دورية جديدة بتاريخ ع ى لوحة قيادة مفص ة وواضحة، باإلضافة إىل 

بناء ع ى مقاربة تشاركية مع الفرقاء االجتثماعيني خالل ج سات احلوار  2018

 .القطاعي 

 حضرات السيدات و السادة احملرتمون ؛

ع ى مستوى اإلنتقاالت                إن تدبري قطاع املوارد البشرية بوزارة العدل سواء 

او الرتقيات أو معاجلة كل املشاكل اليت تطرأ ، يتم وفق مقاربة تشاركية تتثميز 

حبضور و مشاركة الفرقاء االجتثماعيني الفاع ني بالقطاع ، و يف هذا اإلطار أؤكد 

ة حلضراتكم انه من منط ق حرصنا ع ى ضثمان استثمرارية مرفق العدالة و تقديم خدم

قضائية جيدة ل ثمتقاضني فإننا حريصون كل احلرص ع ى حتقيق الس م االجتثماعي 

بقطاع العدل و ذلك من خالل االنفتاح ع ى كل التثملي يات النقابية و االستثماع إىل 

 مقرتحاتها و مطالبها و معاجلة خمت ف امل فات املط بية .

 رة العدل : وفيثما ي ي احصائيات مفص ة عن قطاع املوارد البشرية بوزا

قاضيا منهم  4229:  2018أكتوبر  30عدد قضاة املثم كة إىل حدود *

 قاض. 3195قاضية ، و  1034

 موظفا 14179   : 2018 أكتوبر 30 غاية إىل العدل وزارة موظفي * عدد

من النساء بنسبة  6990، و  %50،07من الذكور بنسبة  7189نهم م

49،03% . 

أيضا  تقوملذي تتوفر ع يه وزارة العدل ، فإن هذه الوزارة إىل جانب الرأمسال البشري او 

احملاماة واملفوضني  ـمر بالقضائية املساعدة ل قضاء ويتع ق األباإلشراف ع ى املهن 
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من خالل األقسام واملصاحل  القضائيني واخلرباء والرتامجة واملوثقني والعدول، وذلك

بوضع ومراجعة كافة النصوص تقوم  بالوزارة، كثماالتابعة ملديرية الشؤون املدنية 

تنظيم كافة املباريات واالمتحانات ، والتشريعية والتنظيثمية املتع قة باملهن املذكورة

 وأستغل هذه املناسبة، مع تتبع وضعية املهنيني اإلدارية واملهنية ، املهنية املتع قة بها

 ل قوانني شام ة مراجعة إجراء ع ى وزارة العدل تشتغل حالياألؤكد حلضراتكم أن 

              ، حاليا القضائية الساحة تعرفه الذي التطور لتواكب القضائية ل ثمهن املنظثمة

 املصادقة قصد الربملان ع ى  املهن هلذه املنظثمة القوانني مشاريع إحالة ع ى سنعثمل و

 .  اهلل شاء إن احلالية التشريعية الوالية خالل ع يها

 30ن عدد املنتسبني ل ثمهن القضائية إىل حدود وفيثما ي ي معطيات مفص ة ع

  :2018شتنرب 

 12230 مونالمحا

 1654 نون القضائيوالمفوض

 340 التراجمة المقبولين لدى المحاكم

 3343 نويالخبراء القضائ

 1814 الموثقون العصريون

 2865 العدول

 665 النساخ

ث التارخيي الذي ميز و ال ميكن أن أترك هذه الفرصة متر دون التذكري باحلد

، حيث إنه بعد تك يف جاللة امل ك حمثمد  2018مهنة خطة العدالة خالل سنة 

السادس نصره اهلل و أيده لوزير العدل لإلنكباب ع ى دراسة موضوع ولوج املرأة ملهنة عدل ، 
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و إحالة املسألة ع ى اجمل س الع ثمي األع ى الذي أفتى جبواز ممارسة املراة هلذه املهنة 

اجل ي ة ، صدرت التع يثمات امل كية السامية لوزير العدل لتنزيل مضامني هذا القرار ، 

أسفرت عن  و اليت حيث تعبأت الوزارة بكل مسؤولية لتنظيم مباراة لولوج خطة العدالة  ، 

من الذكور   501، و  % 37،38من النساء بنسبة  299 متبار منهم 800جناح 

قضاء فرتة التكوين األساسي يوم اإلثنني  ا الفوج يفهذ قد شرع، و  % 62،62بنسبة 

دجنرب و اليت ستستثمر ملدة سنة كام ة تتوزع بني تكوين نظري و آخر عثم ي،  17املاضي 

و اعطينا إشارة اإلنطالق الرمسي هلذا التكوين يف حفل نظم باملناسبة باملعهد العالي 

 ل قضاء يف اليوم املذكور  .

هذا التكوين  ع ى أن ال يكونرة العدل ، و ألول مرة و قد حرصنا يف وزاهذا  

ع ى مستوى الدوائر اإلستئنافية اليت يقطن بها العدول املتثمرنون ، و   بل جهويامركزيا 

ذلك مراعاة ل عدد الكبري هلؤالء العدول ، و ختفيفا ع يهم من تكاليف و مشقة التنقل 

إننا حريصون كل احلرص ع ى  إىل العاصثمة الرباط و قضاء فرتة التكوين بها . و

متابعة التفاصيل الدقيقة ل تكوين األساسي الذي سيخضع له هذا الفوج و توفري كل 

و ال وجستيكية حتى نضثمن له  تكوينا عاليا يساهم يف  اإلمكانات املادية و البشرية

 اإلرتقاء بهذه املهنة و تبويئها املكانة الالئقة داخل اجملتثمع .    

 

 ؛  األفاضلات و السادة حضرات السيد
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وتأهيل املوارد البشرية  بقطاع العدلمنها ع ى تنثمية الكفاءات إن الوزارة و حرصا 

إهتثمامها مبوضوع التكوين األساسي               ،2018خالل سنة فقد واص ت ه، بالعام ة 

استقبل  ، و يف هذا اإلطاربالتنسيق مع املعهد العالي ل قضاء و التكوين املستثمر و ذلك 

الذي يتكون من  من امل حقني القضائيني 43الفوج  29/05/2018املعهد بتاريخ 

عدالة من دولة السودان وست  يم حقة وم حقا قضائيا، إضافة إىل ثالث مستثمع 140

 عدالة من دولة اليثمن. يمستثمع

، فإن فرتة تكوينهم قد شارفت ع ى  42املنتثمون ل فوج امل حقون القضائيون  أما

إن شاء  تهاء و من املتوقع أن يتخرج هذا الفوج خالل الربع األول من السنة املقب ةاإلن

 اهلل.

أما خبصوص التكوين املستثمر ، فإنه ع ى املستوى الربنامج الوطين فقد استفاد 

، يف  2018اكتوبر  26قاض وقاضية إ و ذلك إىل غاية  607من دورات هذا التكوين 

 من التكوين املستثمر املنجز ع ى املستوى اجلهوي .قاضية و قاض  136حني استفاد 

          اخلدمات االجتثماعية املقدمة لفائدة قضاة وموظفي قطاع العدل  و خبصوص 

من طرف املؤسسة احملثمدية لألعثمال االجتثماعية، فقد عثم ت هذه املؤسسة يف إطار 

،   يف جماالت تدخ هااالعتثمادات املربجمة يف ميزانيتها إىل اختاذ العديد من التدابري

بشروط ميسرة تتحثمل فيها املؤسسة جزءا من نسبة  السكن توفري منح وقروضتشثمل 

ل ثمنخرطني ، إضافة إىل توفري خدمات توفري التغطية الصحية التكثمي ية  ، و الفائدة

 النقل و منح إعانات و منح متنوعة و خمت فة .
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 ؛احملرتمون حضرات السيدات والسادة 

، و اليت نعتربها  2018موجزة عن منجزات وزارة العدل خالل سنة ت كم نظرة 

حمص ة جد إجيابية تكرس االستثمرار ع ى درب اإلصالح العثميق و الشامل ملنظومة 

سنعثمل  العدالة ، و تؤسس لقاعدة ص بة و متطورة و متكام ة  هلذه املنظومة و اليت

ورش اإلصالح فيها ، جتسيدا  بدعثمكم ، و دعم كل الشرفاء يف هذا الوطن ع ى مواص ة

لإلرادة امل كية و تنزيال لربامج و خمططات احلكومة املعرب عنها يف التصريح احلكومي،      

حضرات السيدات و السادة أن أجدد شكري لكم ع ى حضوركم املكلف         امسحوا لي و 

الكبري و املهيكل ،  اجملهودات اليت نبذهلا يف هذا الورش اإلصالحيو تفاع كم اإلجيابي مع 

و اخنراطكم الصادق  إلجناح خمت ف أوراش اإلصالح اليت يعرفها املغرب يف كل اجملاالت  

خيطو ، و اليت جع ت من ب دنا  و بشهادة جل الدول و املنظثمات و املؤسسات الدولية 

خطوات عثمالقة يف جمال اإلصالح الدستوري و السياسي و االقتصادي و احلقوقي ، فكان 

. و إنها لفرصة أجدد من خالهلا التأكيد ع ى منوذجا متفردا  و استلناء حقيقيا ق  حب

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 

خلدمة ب دنا و مواطنينا ، لنكون عند حسن ظن ان يوفقنا اهلل مجيعا هذه الوزارة  ، آمال 

 موالنا امري املؤمنني صاحب اجلاللة امل ك حمثمد السادس نصره اهلل و أيده .
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               قل اعملوا فسريى اهلل عملكم و رسوله و املؤمنون ، صدق اهلل العظيم ،  و

 و بركاته . و السالم عليكم و رمحة اهلل تعاىل   


