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عدالة الذي وىل ملؤمتر مراكش الدولي للعلى انعقاد الدورة االمضت سنة ونصف 

عامل  منت وازنة وشخصياتضافة أعالم بارزة ة املغربية باسفيه اململك ْتَدِعَس

يف دورة تكللت ار، يها من قادة الرأي وصناع القرفيه مبن اجتمع ف ْتَمِعالعدالة، وَن

 صلة املشوار .ا بالناا  و كانت اافاا لنا ملواأشغاهل

قاش صل القات النااملؤمتر، لنوهذا  ن وها حنن جنتمع اليوم يف الدورة الثانية م

أشك البتة  ة بشؤون العدالة يف مسار الو الرصني اول املواضيع املرتبط اهلادئ
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يدة، ومبا أتااته جد ضم إلينا من وفوٍدأنه سيتعاز وياداد  غنى وثراء مبن ان يف

وتساوٍق للغايات  ،وتركيٍا يف االهداف التاربة االوىل من زيادة وضوٍ  يف الرؤية

 مع احلاجيات ؛ 

وف اململكة د دواعي السرور بالرتااب بضيإذن ويتادد، ومعه تتاديستمر اللقاء 

ململكة املغربية ، اُظْهَراَنْيَنا يف أرض  االعااء الذين الوا على الراب والسعة بني

عن احللول  ت اهلادئة و املعمقة للبحثأرض اللقاءات الدولية الكربى ، و النقاشا

و أ سيةر سواء من النااية السيااصملختلف اإلشكاالت اليت تواجه عاملنا املع

 و احلقوقية او القانونية.  االقتصادية او االجتماعية  أو الثقافية ا

اا  ، ما حيظى ر هلذا املؤمتر ُسُبَل النوإن مما يبعث على الفخر واالعتااز ، ويوف

ه، رعاية مد السادس نصره اهلل وأيدبه من رعاية ملكية سامية جلاللة امللك حم

معات واستقرارها، ودورها يف بناء اجملت ،لة إميان جاللته بأهمية العداترتجم عمق 

وتوفري  ملولوي على تشايع االستثمارومنائها، كما تعكس ارصه ا  ازدهارهاو

 دياته. كل االمكانيات لكسب رهاناته والتغلب على حت

كر فظه اهلل أصدق عبارات الشوإن الواجب ليدعوني ألن أرفع إىل جاللته ا

هذا   ص  بها جاللته، فعالياتواالمتنان، على موصول عنايته الكرمية اليت

حمطة صري بها تقليدا دوريا ،  واملؤمتر منذ نسخته االوىل، واليت صار وسي
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ها التاارب قاسم فيالرؤى، وُتَت متاددة تلتقي عندها األفكار  وجتتمع فيها

اة برسم كل النظر يف املواضيع املنتق واملمارسات الفضلى، وُتَتبادل فيها وجهات

 دورة.

رهانات              االستثمار مبا يطراانه منمل يقع االصتيار عبثا على موضوع العدالة و

ن أهمية قصوى ذ ال أاد ينكر ما لالستثمار مشعار هذه الدورة ، إوحتديات، ليكون 

 .اتهاة هامة للتنمية يف كل جتلييف اقتصاديات البلدان، وما يشكله من رافع

، فإن  وتشايعهار االستثم جلبيف هاما را العدالة الناجعة تلعب دو و إذا كانت 

السرعة واملرونة و وتتسم بالفاعلية،  فتقوم على اإلنصاعندما هذه العدالة 

رتيا  ، وحتقق وف وتعطي الشعور باألمن واالكفيلة بأن تبدد املخاتكون ، واليسر 

 مقومات الناا  . 

يف  تيايا، هوثمار باعتباره صيارا اسرتاإن اهتمام اململكة املغربية بتشايع االست

مد ه صااب اجلاللة امللك حماألساس رؤية ملكية سامية، وتوجه رسم صطوط

تثمار فائق بات على ضرورة إيالء االسدس افظه اهلل، بتأكيده يف عدة مناسالسا

لظروف املالئمة إجياد اون تشايعه ، والعناية، وتذليل مجيع العقبات اليت حتول د

 . ألعمالامناخ ، والعمل على حتسني  هجللب
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ة و يف مدة زمنية مناسبات متتالي ثالث يف  داللة بالغة أن يؤكد جاللته، وإنه لذو

      قتصادية تنمية و  تنشيط الدورة االمتقاربة على أهمية اإلستثمار يف حتقيق ال

 29وم صطاب العرش يهلل يف  و صلق فرص الشغل ، ايث أكد جاللته افظه ا

العديد ن مقبلون عليها، اافلة برالة اجلديدة، اليت حنأن املعلى  2019يوليوز 

من هذه  ورجية، اليت يتعني كسبها؛ يات والرهانات الداصلية واخلامن التحد

اليت حتتاج  مليادين،اصة يف بعض اصهان عدم االنغالق على الذات، ر: الرهانات "

رص الرفع مبا يتيحه من استفادة من ف لالنفتا  على اخلربات والتاارب العاملية،

، سيدعم مار األجنيب االستث انمؤكدا جاللته  ،و الفاعلني من تنافسية املقاوالت 

د، ن اجليمنا أيضا يف حتفيا التكويجهود الدولة، ليس فقط يف توفري الشغل، وإ

 ة .وجلب اخلربات والتاارب الناجح

 ي الربملانمام أعضاء جملسأ ألصرياو هو نفس التوجه الذي أكده صطاب جاللته 

يع ورة االستمرار يف تشاضر إىل افظهايث دعا  2019أكتوبر  11يوم اجلمعة 

"   ع البنكي ايث قال جاللته:االستثمار، موجها كالمه السامي إىل القطا
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م قبل قليل تعيد على مسامعك ْتَيِلليت ُتالرسالة امللكية السامية ا ها هي  ذي

نظومة افر جهود خمتلف الفاعلني يف متظالتأكيد مرة أصرى  على أهمية 

 تثمار بكل أبعادهاء آمن لإلسول  خللق فضالعدالة من أجل اإلسهام يف اجملهود املبذ

راء ة مشولية و مندجمة تستهدف إجمن صالل اعتماد مقارب، و امتداداته 

 األعمال .   ية املؤطرة جملال املال واملراجعات الالزمة ملختلف النصوص القانون

قى ا امللتارصا على إجنا  فعاليات هذ وتفاعال مع هذا التوجه امللكي الكريم ، 

شكاالت ليومني على مناقشة أهم اإلالدولي اهلام ، ستنكب أشغالنا طيلة هذين ا

ونية ايث حتديث املنظومة القان املرتبطة مبوضوع االستثمار ، و السيما من

جيا احلديثة و توظيف التكنولو،  هناصلألعمال ، و تعايا دور القضاء يف حتسني م

ضافة إىل ونات منظومة العدالة ، إلتحقيق النااعة و الفعالية يف أداء كل مك

          ، ال و األعمال ا التعاون الدولي يف جمال املتعايالكفيلة بدراسة أفضل السبل 
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عتماد تصورات الفضلى ، انتهاء إىل ا دوليةال و ضمان االستفادة من التاارب

لمراجعات ت من شأنها أن تشكل أساسا لكة واضحة ، و اقرتا  أفكار و توصيامشرت

سني مناخ ة الوطنية ، و تساهم يف حتالتشريعية الالزمة يف منظوماتنا التشريعي

و األعمال                           ل العدالة املرتبطة باملالاألعمال و جتويد املمارسة العملية يف جما

 و االستثمار . 

الل ص سني مناخ األعمال باملغربتعاياا للماهود التشريعي الذي ُبِذَل لتح

و تنفيذا ،  هيكلةصدور  عدد هام من القوانني املو الذي توج ب، نتني االصريتني الس

                          التنسيق بتعتام وزارة العدل  للتوجيهات امللكية السامية بهذا اخلصوص ،

و كل  ، عنية و املؤسسة التشريعيةو التعاون مع  باقي القطاعات احلكومية امل

يف املخطط  َنةامُلَضمَّالقانونية  مكونات منظومة العدالة تنايل باقي النصوص

                      ليها ، تعلقة بالقوانني املصادق ع، و كذا النصوص التنظيمية املالتشريعي 

 وسط ، و يتعلق االمر مبا يلي:ملتذلك صالل االمد القريب و ا و

تيح إمكانية ت وص تشريعية و تنظيمية نص تسريع مسطرة املصادقة على -1

ع مسطرة ا من أثار إجيابية على تسرياعتبارا ملا سيكون هل التقاضي عن بعد

  . سم بطبيعته بالسرعةالتقاضي و السيما يف اجملال التااري املت
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من لتنظيم القضائي الذي يتضتسريع مسطرة اإلاالة بشأن مشروع قانون ا-2

 و ء التااري من املتعاملنيمقتضيات من شأنها ضمان تقريب صدمات القضا

 االقتصاديني.   الفاعلني

الوساطة  ق بالتحكيم واملتعللقانون مشروع ا املصادقة علىب التعايل -3

 االتفاقية.

عداد مشروع نتهاء من إلالتدصلني تكثيف املشاورات مع كل الفاعلني و امل -4

 ى .القانون املتعلق باملراكا التاارية الكرب

داية سنة سك السال الوطين للرهون مع باملرسوم املتعلق بتنظيم  و م إصدار -5

2020. 

تالءم مع ملنظمني للسال التااري مبا ياملرسوم و قرار وزير العدل اإصدار  -6

 .2020ية سنة قانون إاداث املقاوالت عرب اخلط ، مع بدا

لسنديك، واألتعاب االت املطلوبة ملااولة مهام املؤهب املرسوم املتعلقإصدار  -7

صالل ، و ذلك   إطار مسطرة صعوبات املقاولةاليت يباشرها يف املهاماملستحقة عن 

 .2020سنة 

لوطين لة لالنتهاء من وضع السال ا، فإن اجلهود متواصو يف نفس السياق 

، كما أن  2020به مع بداية سنة  للرهون و الذي من املتوقع ان ينطلق العمل
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و املوثقني  امني و املفوضني القضائينيمنصات التبادل اإللكرتوني مع السادة احمل

را  كل ة ، و األمل معقود على اخنو العدول قد وصل تنايلها إىل مراال متقدم

 املهن إلجنا  هذا الرهان االسرتاتياي . 

ئها يف ع شركازارة العدل بتعاون و تنسيق مو باملوازاة مع هذه اجلهود ستعمل و    

وين التكوين املستمر و التك منظومة العدالة على مواصلة ورش التكوين و

اصل هذه ؤسسية ملختلف الفاعلني دالتخصصي مبا يسهم يف الرفع من القدرات امل

    املتغريات الوطنية و الدولية . ورة املستادات   املنظومة ملساي

ملؤمتر شاركتكم، ستاعلون من هذا احبام اضوركم ونوعية م هلنا اليقني أن

، مارسات الفضلىقل فيه التاارب وُتتداول فيه املصفكار وُتفيه األ ُكَبْحُت فضاء

ة اليت ستشكل، ال حمالة، فيه الرؤى املستنري ُعِدْبُتو، نسج فيه احللول املبتكرة وُت

 جياته.منه كل مشارك وفق ما يناسب اا نهلَي، بُضْنَثّرًا ال َي ينًاِعَم

اته يف مثل غنى ت هذا املؤمتر ومقرتااته وتوصيخرجاوإننا نتطلع إىل أن تكون ُم

 .عمال واالستثمارء جمال األسهم يف إغنااضوركم الوازن، مبا ُي
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 امُلقام، لثاني، راجيا لكم فيه ِطيَبيف اخلتام، أجدد الرتااب بكم يف بلدكم ا 

ارب وتبادل قاء بكم من أجل تداول التاشاكراً لكم تلبية الدعوة وإتااة فرصة الل

 .فيكم عاليا منكم، وُنَثمُِّنه واألفكار، إسهاما  ُنَقدُِّره  الرؤى 

ر ؤمتهذا املأشغال  َللَّالناا  والفال ، وَكبل ُس نا، وأهلمملا فيه اخلري اهلل ناوفق

               داد والرشاد.بالسَّ


