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مضت سنة ونصف على انعقاد الدورة االوىل ملؤمتر مراكش الدولي للعدالة الذي
ت فيه اململكة املغربية باستضافة أعالم بارزة وشخصيات وازنة من عامل
س ِع َد ْ
َ
ت فيه مبن اجتمع فيها من قادة الرأي وصناع القرار ،يف دورة تكللت
العدالة ،ونَ ِع َم ْ
أشغاهلا بالناا و كانت اافاا لنا ملواصلة املشوار .
وها حنن جنتمع اليوم يف الدورة الثانية من هذا املؤمتر ،لنواصل القات النقاش
اهلادئ و الرصني اول املواضيع املرتبطة بشؤون العدالة يف مسار ال أشك البتة
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يف أنه سيتعاز وياداد غنى وثراء مبن انضم إلينا من وفودٍ جديدة ،ومبا أتااته
التاربة االوىل من زيادة وضو ٍ يف الرؤية وتركياٍ يف االهداف ،وتساوقٍ للغايات
مع احلاجيات ؛
يستمر اللقاء إذن ويتادد ،ومعه تتادد دواعي السرور بالرتااب بضيوف اململكة
االعااء الذين الوا على الراب والسعة بني ظُهْرَا َن ْينَا يف أرض اململكة املغربية ،
أرض اللقاءات الدولية الكربى  ،و النقاشات اهلادئة و املعمقة للبحث عن احللول
ملختلف اإلشكاالت اليت تواجه عاملنا املعاصر سواء من النااية السياسية أو
االقتصادية او االجتماعية أو الثقافية او احلقوقية او القانونية.
وإن مما يبعث على الفخر واالعتااز  ،ويوفر هلذا املؤمتر سُبُلَ الناا  ،ما حيظى
به من رعاية ملكية سامية جلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل وأيده ،رعاية
ترتجم عمق إميان جاللته بأهمية العدالة  ،ودورها يف بناء اجملتمعات واستقرارها،
وازدهارها ومنائها ،كما تعكس ارصه املولوي على تشايع االستثمار وتوفري
كل االمكانيات لكسب رهاناته والتغلب على حتدياته.
وإن الواجب ليدعوني ألن أرفع إىل جاللته افظه اهلل أصدق عبارات الشكر
واالمتنان ،على موصول عنايته الكرمية اليت ص

بها جاللته ،فعاليات هذا

املؤمتر منذ نسخته االوىل ،واليت صار وسيصري بها تقليدا دوريا  ،وحمطة
3

متاددة تلتقي عندها األفكار وجتتمع فيها الرؤى ،وتُتَقاسم فيها التاارب
واملمارسات الفضلى ،وتُتَبادل فيها وجهات النظر يف املواضيع املنتقاة برسم كل
دورة.

مل يقع االصتيار عبثا على موضوع العدالة واالستثمار مبا يطراانه من رهانات
وحتديات ،ليكون شعار هذه الدورة  ،إذ ال أاد ينكر ما لالستثمار من أهمية قصوى
يف اقتصاديات البلدان ،وما يشكله من رافعة هامة للتنمية يف كل جتلياتها.
و إذا كانت العدالة الناجعة تلعب دورا هاما يف جلب االستثمار وتشايعه  ،فإن
هذه العدالة عندما تقوم على اإلنصاف  ،وتتسم بالفاعلية والسرعة واملرونة
واليسر  ،تكون كفيلة بأن تبدد املخاوف وتعطي الشعور باألمن واالرتيا  ،وحتقق
مقومات الناا .
إن اهتمام اململكة املغربية بتشايع االستثمار باعتباره صيارا اسرتاتيايا ،هو يف
األساس رؤية ملكية سامية ،وتوجه رسم صطوطه صااب اجلاللة امللك حممد
السادس افظه اهلل ،بتأكيده يف عدة مناسبات على ضرورة إيالء االستثمار فائق
العناية ،وتذليل مجيع العقبات اليت حتول دون تشايعه  ،وإجياد الظروف املالئمة
جللبه  ،والعمل على حتسني مناخ األعمال .
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وإنه لذو داللة بالغة أن يؤكد جاللته ،يف ثالث مناسبات متتالية و يف مدة زمنية
متقاربة على أهمية اإلستثمار يف حتقيق التنمية و تنشيط الدورة االقتصادية
و صلق فرص الشغل  ،ايث أكد جاللته افظه اهلل يف صطاب العرش يوم 29
يوليوز  2019على أن املرالة اجلديدة ،اليت حنن مقبلون عليها ،اافلة بالعديد
من التحديات والرهانات الداصلية واخلارجية ،اليت يتعني كسبها؛ و من هذه
الرهانات " :رهان عدم االنغالق على الذات ،صاصة يف بعض امليادين ،اليت حتتاج
لالنفتا على اخلربات والتاارب العاملية ،مبا يتيحه من استفادة من فرص الرفع
من تنافسية املقاوالت و الفاعلني  ،مؤكدا جاللته ان االستثمار األجنيب  ،سيدعم
جهود الدولة ،ليس فقط يف توفري الشغل ،وإمنا أيضا يف حتفيا التكوين اجليد،
وجلب اخلربات والتاارب الناجحة .
و هو نفس التوجه الذي أكده صطاب جاللته األصري أمام أعضاء جملسي الربملان
يوم اجلمعة  11أكتوبر  2019ايث دعا افظه إىل ضرورة االستمرار يف تشايع
االستثمار ،موجها كالمه السامي إىل القطاع البنكي ايث قال جاللته" :
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ت على مسامعكم قبل قليل تعيد
ها هي ذي الرسالة امللكية السامية اليت تُ ِل َي ْ
التأكيد مرة أصرى على أهمية تظافر جهود خمتلف الفاعلني يف منظومة
العدالة من أجل اإلسهام يف اجملهود املبذول خللق فضاء آمن لإلستثمار بكل أبعاده
و امتداداته  ،من صالل اعتماد مقاربة مشولية و مندجمة تستهدف إجراء
املراجعات الالزمة ملختلف النصوص القانونية املؤطرة جملال املال و األعمال .

تفاعال مع هذا التوجه امللكي الكريم  ،و ارصا على إجنا فعاليات هذا امللتقى
الدولي اهلام  ،ستنكب أشغالنا طيلة هذين اليومني على مناقشة أهم اإلشكاالت
املرتبطة مبوضوع االستثمار  ،و السيما من ايث حتديث املنظومة القانونية
لألعمال  ،و تعايا دور القضاء يف حتسني مناصه  ،و توظيف التكنولوجيا احلديثة
لتحقيق النااعة و الفعالية يف أداء كل مكونات منظومة العدالة  ،إضافة إىل
دراسة أفضل السبل الكفيلة بتعايا التعاون الدولي يف جمال املال و األعمال ،
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و ضمان االستفادة من التاارب الدولية الفضلى  ،انتهاء إىل اعتماد تصورات
مشرتكة واضحة  ،و اقرتا أفكار و توصيات من شأنها أن تشكل أساسا للمراجعات
التشريعية الالزمة يف منظوماتنا التشريعية الوطنية  ،و تساهم يف حتسني مناخ
األعمال و جتويد املمارسة العملية يف جمال العدالة املرتبطة باملال و األعمال
و االستثمار .

تعاياا للماهود التشريعي الذي بُذِلَ لتحسني مناخ األعمال باملغرب صالل
السنتني االصريتني  ،و الذي توج بصدور عدد هام من القوانني املهيكلة  ،و تنفيذا
للتوجيهات امللكية السامية بهذا اخلصوص  ،تعتام وزارة العدل بالتنسيق
و التعاون مع باقي القطاعات احلكومية املعنية و املؤسسة التشريعية  ،و كل
مكونات منظومة العدالة تنايل باقي النصوص القانونية ا ُملضَمَّنَة يف املخطط
التشريعي  ،و كذا النصوص التنظيمية املتعلقة بالقوانني املصادق عليها ،
و ذلك صالل االمد القريب و املتوسط  ،و يتعلق االمر مبا يلي:
 -1تسريع مسطرة املصادقة على نصوص تشريعية و تنظيمية تتيح إمكانية
التقاضي عن بعد اعتبارا ملا سيكون هلا من أثار إجيابية على تسريع مسطرة
التقاضي و السيما يف اجملال التااري املتسم بطبيعته بالسرعة .
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-2تسريع مسطرة اإلاالة بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي الذي يتضمن
مقتضيات من شأنها ضمان تقريب صدمات القضاء التااري من املتعاملني و
الفاعلني االقتصاديني.
 -3التعايل باملصادقة على مشروع القانون املتعلق بالتحكيم و الوساطة
االتفاقية.
 -4تكثيف املشاورات مع كل الفاعلني و املتدصلني لالنتهاء من إعداد مشروع
القانون املتعلق باملراكا التاارية الكربى .
 -5إصدار املرسوم املتعلق بتنظيم و مسك السال الوطين للرهون مع بداية سنة
.2020
 -6إصدار املرسوم و قرار وزير العدل املنظمني للسال التااري مبا يتالءم مع
قانون إاداث املقاوالت عرب اخلط  ،مع بداية سنة .2020
 -7إصدار املرسوم املتعلق باملؤهالت املطلوبة ملااولة مهام السنديك ،واألتعاب
املستحقة عن املهام اليت يباشرها يف إطار مسطرة صعوبات املقاولة  ،و ذلك صالل
سنة .2020
و يف نفس السياق  ،فإن اجلهود متواصلة لالنتهاء من وضع السال الوطين
للرهون و الذي من املتوقع ان ينطلق العمل به مع بداية سنة  ، 2020كما أن
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منصات التبادل اإللكرتوني مع السادة احملامني و املفوضني القضائيني و املوثقني
و العدول قد وصل تنايلها إىل مراال متقدمة  ،و األمل معقود على اخنرا كل
املهن إلجنا هذا الرهان االسرتاتياي .
و باملوازاة مع هذه اجلهود ستعمل وزارة العدل بتعاون و تنسيق مع شركائها يف
منظومة العدالة على مواصلة ورش التكوين و التكوين املستمر و التكوين
التخصصي مبا يسهم يف الرفع من القدرات املؤسسية ملختلف الفاعلني داصل هذه
املنظومة ملسايرة املستادات و املتغريات الوطنية و الدولية .

لنا اليقني أنه حبام اضوركم ونوعية مشاركتكم ،ستاعلون من هذا املؤمتر
ك فيه األفكار وتُصقل فيه التاارب وتُتداول فيه املمارسات الفضلى،
ح َب ُ
فضاء ُت ْ
وتُنسج فيه احللول املبتكرة  ،و ُت ْب ِد ُع فيه الرؤى املستنرية اليت ستشكل ،ال حمالة،
ضبَ ،ينهل منه كل مشارك وفق ما يناسب ااجياته.
َم ِعيناً ثَ ّرًا ال يَ ْن ُ
وإننا نتطلع إىل أن تكون مُخرجات هذا املؤمتر ومقرتااته وتوصياته يف مثل غنى
اضوركم الوازن ،مبا يُسهم يف إغناء جمال األعمال واالستثمار.

9

يف اخلتام ،أجدد الرتااب بكم يف بلدكم الثاني ،راجيا لكم فيه طِيبَ املُقام،
شاكراً لكم تلبية الدعوة وإتااة فرصة اللقاء بكم من أجل تداول التاارب وتبادل
َمنُه عاليا فيكم.
َدرُه منكم ،ونُث ِّ
الرؤى واألفكار ،إسهاما ُنق ِّ
سبل الناا والفال  ،وكَ َّل َل أشغال هذا املؤمتر
وفقنا اهلل ملا فيه اخلري ،وأهلمنا ُ
بالسَّداد والرشاد.
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