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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 

 السيد الرئيس املحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛

يشرفني أن أعرض على املجلس املوقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، 

املالية   السنة  الفرعية برسم  امليزانيات  إطار  2022بمناسبة دراستها ملشاريع  في  املندرجة   ،

 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، وهي: 92ختصاصاتها بمقتض ى املادة ا

 ؛ العــدلوزارة  ❖

 املجلس األعلى للسلطة القضائية؛ ❖

 ؛األمانة العامة للحــكومة ❖

 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان؛  ❖

 ؛باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارةالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة  ❖

 ؛املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  ❖

 املحاكم املالية؛ ❖

 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.  ❖

البرملانية  الفترة  خالل  القطاعية  امليزانيات  مشاريع  تدارس  على  اللجنة  انكبت  لقد 

حرص خاللها  ،اجتماعاتسبع  ، في إطار االلتئام في  2021  دجنبر  3إلى    نونبر23 املمتدة من  

على املشاركة فيها بكل   غير أعضاء اللجنةالسيدات والسادة املستشارون أعضاء اللجنة و 

السياسات  وتقويم  تقييم  في  املستشارين  مجلس  دور  على  منهم  تأكيدا  مسؤولية، 

ت مختلف  في  للقطاعات  التدبيري  الواقع  من مدخل تشخيص  ابتغاء  القطاعية،  جلياته، 

من   بالرفع  الكفيلة  والبدائل  االقتراحات  وطرح  والقصور،  العجز  مكامن  استخالص 

التنويه  إال  يسعني  ال  ولهذا  املتبناة،  اإلستراتيجية  البرامج  ونجاعة  القطاعات،  حكامة 

بالسيدات والسادة املستشارين على ما تكبدوه من مشاق، وما اتسموا به من جلد وصبر، 

ال سبيل  على  في  املجلس  خصوصية  إبراز  قصد  القيم،  النوعي  واألداء  الكمي  حضور 
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الدستورية  املحطة  هذه  إنجاح  نحو  قدما  املض ي  وبالتالي  والنقاش،  الطرح  مستوى 

 املتميزة. 

لقاء  اللجنة  مكتب  أعضاء  للسادة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  ذاته  السياق  في  وأود 

وللسيد   البرمجة،  لعمليات  املحكم  مكنيف  تدبيرهم  الذيعزيز  اللجنة،   أدار   رئيس 

في   أسهم  مما  وتميز،  بحكمة  تاالجتماعات،  أجواء  في  االجتماعات  أشغال  طبعها مرور 

املسؤولية واالحترام والعطاء البرملاني الجاد، كما ال تفوتني الفرصة ألتقدم أيضا بالشكر  

املوصول إلى السادة الوزراء واملسؤولين عن القطاعات، عما قدموه من وثائق ومعطيات 

والبرامج  املحققة،  املنجزات  تهم  وتوضيحات،  شروحات  من  طرحوه  وما  مرجعية، 

  .2022رة خالل السنة املالية اإلستراتيجية املسط

سنة   برسم  الفرعية  امليزانيات  مشاريع  لدراسة  املخصصة  االجتماعات  كانت  ولقد 

ادة  يدات والس، مناسبة استغلها السيدات والسادة املستشارون لتقديم التهاني للس2021

ة امللك  الوزراء على الثقة املولوية الغالية التي حظوا بها، جراء تعيينهم من صاحب الجالل

  8بعد االستحقاقات االنتخابية لـ    ،محمد السادس نصره هللا وأيده، كأعضاء في الحكومة

    كامل التوفيق والسداد، ملا فيه خير ومصلحة بلدنا العزيز. لهم ين ، متمن2021شتنبر 

 السيد الرئيس املحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 املستشارون املحترمون؛السيدات والسادة 

تناول السيدات والسادة املستشارون بالدراسة املستفيضة والتقييم البناء، مختلف  

منظومة   إصالح  ميثاق  تنزيل  استكمال  إلى  الرامية  واإلجراءات  اإلستراتيجية  البرامج 

كما   وتوجهاته،  محدداته  كافة  في  اإلصالح  مسار  عند  مطوال  التوقف  تم  إذ  العدالة، 

القضاء،  طرحت جم وتعزيز استقاللية  في تدعيم  املتمثلة  من املالحظات واالقتراحات  لة 

الجنائي   القانون  مشروعي  بإحالة  اإلسراع  عبر  الوطنية  الجنائية  السياسة  ومراجعة 

الجنائية البرملان  واملسطرة  العدالة، على  لقطاع  املؤطرة  التشريعية  املنظومة  وتحديث   ، 

مع    وعصرنة املحاماة  مهنة  وتطوير  والقانونية،  القضائية  للمهن  القانونية  ما األنظمة 

اإلدارة   في  الفعالية  وترسيخ  واالقتصادية،  والقانونية  االجتماعية  التحوالت  تقتضيه 
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، واالستمرار في تأهيل وعصرنة اإلدارة القضائية للوصول إلى املحكمة الرقميةالقضائية،  

ب اإلشادة  تمت  للمندوبية  كما  الوظيفية  االستقاللية  من  نوع  منح  على  القائم  االختيار 

 الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان. 

شكلت مناقشة حصيلة األمانة العامة للحكومة فرصة لإلشادة بالدور الذي تضطلع  

التشريع، واملواكبة القانونية للعمل الحكومي، في مجال صناعة  وللتأكيد على ضرورة    به 

الدستور تمواصلة   إلى  ،نزيل  اإلشارة  املنظومة    وجوب  مع  تحيين  ورش  على  االنكباب 

على ضوء مستجدات الوثيقة الدستورية واملواثيق الدولية، ثم الدأب    القانونية الوطنية

جسور   وإحداث  األثر،  بدراسة  اإلستراتيجي  البعد  ذات  القوانين  مشاريع  إرفاق  على 

و  املستشارين  مجلس  بين  البناء  للحكومةالتواصل  العامة  القضايا    ،األمانة  في  للتعاون 

 اإلستراتيجية املشتركة.

ل  الفرعية  امليزانية  مشروع  على  املنصبة  املناقشة  رئيس  وزارة  لشكلت  لدى  املنتدبة 

البرملان   مع  بالعالقات  املكلفة  توطيد    مناسبةالحكومة  إلى  الرامية  باملجهودات  للتنويه 

مجلس بين  املؤسساتي  التنسيق  على    آليات  والتأكيد  املستشارين،  ومجلس  الحكومة 

الرقابية خاصة على مستوى ملبادرات البرملانية التشريعية و التفاعل اإليجابي مع اضرورة  

، والسير نحو مأسسة مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبر اعتماد األسئلة الكتابية

الفوري والفعال مع مختلف القضايا  إستراتيجية مركزية للتواصل، تكرس مبدأ التفاعل  

 . التي تحظى باهتمام الرأي العام

العامة   للمندوبية  الفرعية  امليزانية  مشروع  وإعادة   إلدارةوبخصوص  السجون 

اإلدماج، فقد تمحور النقاش حول منجزاتها وبرامجها املستقبلية، مع التذكير بما تعرفه 

االكتظ عن  ناجمة  إكراهات  من  السجنية  مكونات املنظومة  بعض  تجديد  وعدم  اظ، 

تم طرح   إثر ذلك  البشرية واملالية، وعلى  التحتية السجنية، ومحدودية اإلمكانات  البنية 

الرامية إلى تحسين األوضاع وصيانة كرامة السجناء والحفاظ    ،مجموعة من االقتراحات

الحقوقي  املشهد  تطور  تعكس  مرآة  السجنة  املنظومة  تكون  أن  بغاية  حقوقهم،  على 

البشرية   واملوارد  واملالية  االعتمادات  في  بالزيادة  تقض ي  للحكومة  توصية  رفع  مع  ببالدنا، 

 املخصصة لهذا القطاع. 
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وتوقف السيدات والسادة املستشارون عند حصيلة وبرنامج عمل املحاكم املالية، في 

اإلد الحكامة  إقرار  في  العامة، واإلسهام  الحياة  تخليق  على  املؤسساتي  الحرص  ارية إطار 

الصادرة عن   للتوصيات  الشامل  التتبع  اقتراح  الوطنية، مع  العمومية  املرافق  في  واملالية 

املحاكم املالية، ومراجعة مدونة املحاكم املالية تماشيا مع األهداف الدستورية املسطرة، 

 لجعلها قضاء متخصصا في الجرائم االقتصادية واملالية.

ميزانية املجلس  وتطرق السيدات والسادة   في معرض مناقشتهم ملشروع  املستشارون 

اإلنسان لحقوق  املؤسسة  لدور   ،الوطني  وفي   هذه  اإلنسان،  حقوق  حماية  مجال  في 

املسار الحقوقي للمغرب الذي مكنه من االصطفاف  مجتمعيا، وأشادوا ب نشرهااإلسهام في 

الديمقراطي في مجال االنتقال  بقوة  السائرة  الدول  التأكيد  إلى جانب مجموعة من  ، وتم 

بما   لها  التصدي  يتعين  التي  والصعوبات  اإلشكاالت  بعض  تشوبه  املسار  هذا  أن  على 

يتماش ى مع متطلبات تدعيم دولة القانون، ثم التعاطي معها بما يخدم اإلشعاع الحقوقي  

الوطنية  والقضايا  امللفات  مختلف  لخدمة  التعبير  حرية  استثمار  ضرورة  مع  لبالدنا، 

 . اإلستراتيجية

في   للسوتجدون  التقديمية  العروض  التقرير  والسهذا  واملسؤولين  يدات  الوزراء  ادة 

والسادة   السيدات  طرف  من  املناقشة  وتفاصيل  واملندوبيات،  املؤسسات  عن  األولين 

 املستشارين، واألجوبة املقدمة عما ورد فيها من مالحظات واستفسارات واقتراحات. 

 ؛ السيد الرئيس املحترم

 ؛السادة الوزراء املحترمون و  السيدات

 ؛السيدات و السادة املستشارون املحترمون 
 
 

بتاريخ املنعقد  االجتماع  امليزانيات 2021دجنبر    3  في  مشاريع  على  التصويت  تم   ،

املالية   السنة  برسم  اللجنة  اختصاص  ضمن  تدخل  التي  النتائج 2022الفرعية  وفق   ،

 التالية:
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  نتيجة التصويت 

 القطاع الحكومي 
افقون  املعارضون  املمتنعون   املو

  التسيير ميزانية  6 5 ال أحد 

 االستثمارميزانية  6 5 ال أحد  وزارة العدل 

 امليزانية برمتها  6 5 ال أحد 

  التسيير ميزانية  8 3 ال أحد 

 األمانة العامة للحــكومة

 
 االستثمار ميزانية 8 3 ال أحد 

 امليزانية برمتها  8 3 ال أحد 

 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان ميزانية التسيير  6 5 ال أحد 

 ميزانية االستثمار 6 5 ال أحد 

 امليزانية برمتها 6 5 ال أحد 

 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة التسيير ميزانية  6 5 ال أحد 

 االستثمار ميزانية 6 5 ال أحد 

 امليزانية برمتها  6 5 ال أحد 

  التسيير ميزانية  9 2 ال أحد 

 االستثمارميزانية  9 2 ال أحد  املحاكم املالية

 امليزانية برمتها  9 2 ال أحد 

 جلسجون وإعادة اإلدمادارة ااملندوبية العامة إل  التسيير ميزانية  9 2 ال أحد 

 االستثمارميزانية  9 2 ال أحد 

 امليزانية برمتها 9 2 ال أحد 

  التسيير ميزانية  10 2 ال أحد 

 االستثمارميزانية  10 2 ال أحد  املجلس األعلى للسلطة القضائية

 امليزانية برمتها 10 2 ال أحد 

  ميزانية التسيير  9 3 ال أحد 

 االستثمارميزانية  9 3 ال أحد  املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

 امليزانية برمتها 9 3 ال أحد 
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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 

 الرئيس املحترم؛    لسيدا

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 
 

  ، لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسانإلى املجلس املوقر تقرير    أرفعيشرفني أن  

العدل لوزارة  الفرعية  امليزانية  ملشروع  دراستها  الفرعية    بمناسبة  امليزانية  ومشروع 

 . 2022 برسم السنة املالية للمجلس األعلى للسلطة القضائية

في اجتماع  اللجنة هذان املشروعان  املنعقديتدارست   24بتاريخ    التواليين على  ها 

السيد  ،  2021نونبر    30و مكنيف  برئاسة  السيد  عزيز  وبحضور  اللجنة،  عبد  رئيس 

وهبي خالله    اللطيف  من  استعرض  مفصال  عرضا  ألقى  الذي  العدل،  حصيلة وزير 

العدل خالل سنة وزارة  الكبرى ملشروع  2021  عمل  والتوجهات  العريضة  والخطوط   ،

العدل برسم سنة   بقطاع  الخاصة  الفرعية  واملزمع  2022امليزانية  املسطرة  والبرامج   ،

على املرجعيات األساسية التي حددها صاحب    القائمةتنفيذها خالل السنة املقبلة،  

وكذا على   مية،الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده في خطبه ورسائله السا

 مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد.

تنصيب املجلس األعلى للسلطة القضائية   وفي هذا اإلطار، أكد السيد الوزير أن

محطة   شكل،  2011كمؤسسة دستورية مستقلة تنزيال للمقتضيات الدستورية لسنة  

املؤسساتي  ،  تاريخية االستقالل  لتحقيق  إصالحيا  مسارا  للسلطة  توجت  الكامل 

بلوغه  ،  القضائية تم  ونتائج  وما  منجزات  بفعلمن  واإلرادة   تحققت  الجاد  العمل 
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ولعل أبرز مجال لتجسيد  ،  الصادقة التي يتحلى بها كل الفاعلين في منظومة العدالة

هو قرار الهيئة املشتركة   ،هذا التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية

بتا عليه  توفير 2021أبريل    6ريخ  املوقع  بقصد  وذلك  القضائية،  اإلدارة  مجال  في   ،

حسن  وتأمين  ونجاعتها،  القضائية  لإلدارة  األمثل  التدبير  لضمان  الالزمة  الشروط 

 . سير مرفق العدالة

والتحديث الرقمنة  تعزيز  متطلبات  مع  الوزيرأبرز    ،وتماشيا  التحول أن    السيد 

ببالدنا  الرقمي   األساسية،  يشكل  للعدالة  الرهانات  أساسية إحدى  أداة  باعتباره 

ستنكب على    إحداث لجنة خاصة، ولهذا الغرض تم  إلدارة التغيير على كل املستويات

، والذي رصد نقط املعد سلفا من الوزارةإعداد جدول محدد لتنزيل املخطط املديري  

تم تنظيم يوم دراس ي حول إعداد دليل سيو ،  القوة والضعف في املنظومة املعلوماتية

  ، شامل لإلجراءات واملساطر بكل أنواع محاكم اململكة، العتماده في تطوير البرمجيات 

 تحقيقا لنجاعة أكبر في التدبير اإلداري والقضائي.

الوزير السيد  علىأن    وأوضح  ستعمل  للحقوق   الوزارة  القضاء  حماية  تعزيز 

خالل   من  بعد،  والحريات،  عن  املحاكمة  خاصة  العادلة  املحاكمة  ضمانات  تعزيز 

التقاض يوذلك   في  االلكترونية  الوسائط  قانون  مشروع  و بإعداد  وتطوير ،  تحديث 

الجنائية العدالة  الجريمة  ،آليات  مكافحة  وسائل  و وتعزيز  وطني  ،  مرصد  إحداث 

ل وطني  وبنك  ممركزلإلجرام  وطني  عدلي  وسجل  الجينية  و لبصمات  سيادة  ،  ترسيخ 

االقتصادي  امليدان  في  و القانون  للتنمية ،  أساسية  رافعة  القضاء  مرفق  جعل 

واملقاولة االستثمار  وتشجيع  األعمال،  مناخ  ثم  وتحسين  القانونية ،  الحماية  تعزيز 

ث وكالة مستقلة  إحدا، و لحق امللكية عبر رقمنة سجالت األمالك باملحاكم االبتدائية

الدولة ضد  الصادرة  القضائية  األحكام  و لتنفيذ  التكافل  ،  صندوق  نظام  مراجعة 

منه املستفيدين  دائرة  توسيع  أجل  من  املمنوحة    ،العائلي  املبالغ  قيمة  من  والرفع 
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للمستفيدين منه، ولتبسيط مسطرة معالجة امللفات واستخراج التعويض بكل يسر  

رفع ال  يرتقباعدات اجتماعيات لهذا الغرض، كما  ستعمل الوزارة على توظيف مس

 .قيمة التعويضمن 

 ، حسب تعبير السيد الوزير،ية ملنظومة العدالةاتحتل إنماء القدرات املؤسسيو 

من  املنظومة  هذه  في  الثقة  تعزيز  إلى  تهدف  ألنها  اإلصالح،  برامج  في  الصدارة  مكان 

مكونات  كل  صعيد  على  أدائه  وتطوير  البشري  عنصرها  كفاءة  من  الرفع  خالل 

منظومة العدالة، وهو ما يقتض ي توفير مؤسسات قادرة على تأهيل مختلف العاملين  

إلى الولوج  شروط  وتحسين  املنظومة،  هذه  وضمان   في  والقانونية،  القضائية  املهن 

بمستوى التكوين املستمر وتوسيع مجال التكوين    واالرتقاءجودة التكوين األساس ي،  

ودعم   ،املتخصص والقانونية،  القضائية  للمهن  املؤسساتية  القدرات  تقوية  وكذا 

 .آليات تعزيز ثقة املواطن في هذه املهن

امل الوزير  السيد  استعرض  أخرى،  زاوية  ستنكب ومن  الذي  التشريعي  خطط 

تنزيله   على  املدنيةالوزارة  أو  الجنائية  املادة  في  إلى    ،سواء  التعاون أن  مشيرا  مجال 

إقليميا  الدولي   املغرب  مكانة  يعزز  لكونه  كبرى،  بأهمية  يحظى  العدالة  مجال  في 

دعم  و  ،اإلفريقيتقوية عالقات التعاون القضائي الثنائي املغربي سيتم  وبالتالي وقاريا،

الجنوبية أمريكا  دول  مع  الثنائي  التعاون  ثمعالقات  املغربية   ،  اململكة  مكانة  إبراز 

للقانون الدولي الخاص مواصلة تنفيذ برامج مع    ،كعضو فاعل داخل مؤتمر الهاي 

هيبة العدالة ال تكتمل إال ، مضيفا، في سياق آخر، أن  التعاون مع االتحاد األوروبي

بنايات   الصدد بوجود  هذا  وفي  القضائية،  السلطة  بمكانة  تليق  ومحترمة  الئقة 

من   اململكة،  محاكم  لكل  التحتية  بالبنية  للنهوض  طموحا  برنامجا  الوزارة  سطرت 

الحالية البنايات  بنايات جديدة، وتهيئة وتوسعة  التي ال تزال صالحة    ،خالل تشييد 

الكب املدن  في  للعدالة  قصور  تشييد  عن  فضال  نشاطا    ،رى لالستعمال،  تعرف  التي 

أداء وظيفتها على أكمل   لتمكينها من  لها،  الالزمة  التجهيزات  قضائيا كبيرا، مع توفير 
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املعمارية  والهيكلة  الجمالية  عنصر  يراعي  موحد  نمط  إطار  في  كله  وذلك  وجه، 

 التي تميز املرافق القضائية باململكة.  ،الخاصة

الوزير  و السيد  بسط  العرض،  هذا  ختام  بتنفيذ في  الخاصة  املعطيات 

املعطيات الرقمية املتضمنة في مشروع ميزانية ، و 2021االعتمادات املالية برسم سنة  

ميزانية تتوزع على الشكل   ،2022خصص له برسم السنة املالية  بحيث  هذا القطاع،  

 التالي: 

 مزانية التسيير: 

 درهم؛ 000.00 563 020 5املوظفون:  -

 درهم. 000.00 949 .283املعدات والنفقات املختلفة:  -

 ميزانية االستثمار: 

 درهم؛  000.00 490 190  :2022اعتمادات األداء  -

 درهم. 200.000.000: وما بعدها  2023اعتمادات األداء  -

 درهم. 400.000.000الصندوق الخاص لدعم املحاكم: تسبيق  

 درهم. 160.000.000صندوق التكافل العائلي:  
 

السيد الوزير أن الحكومة    أبرز وفيما يتعلق باملندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان،  

عنا حقوق  تولي  مجال  في  وااللتقائية  االنسجام  تأمين  أجل  من  لعملها  خاصة  ية 

الفاعلين   وتعدد  العرضاني  بالطابع  يتسم  الذي  واصلت اإلنسان،  وقد  املتدخلين، 

مختلف  مع  والشراكة  بالتعاون  مستويات،  عدة  على  بمهمتها  القيام  املؤسسة  هذه 

ومؤسسات  وبرملان،  مع قطاعات حكومية  اإلنسان  بتعزيز حقوق  املعنيين  الفاعلين 

 وطنية، ومنظمات دولية وجماعات ترابية وجمعيات املجتمع املدني.

االستقاللية الوظيفية في أداء مهامها، حتى  وأكد أنه حريص على منحها نوعا من  

مستعرضا ،  2011تظل أداة فعالة للدفاع عن املسار الحقوقي الذي تعزز بعد ستور  
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بعد ذلك أهم املحطات واملنجزات التي تحققت في إطار تفاعلها مع مختلف اآلليات 

 األممية.

ال امليزانية  مشروع  العدل  وزير  السيد  استعرض  االجتماع  نفس  فرعية وفي 

املنجزات   أبرز  حيث  القضائية،  السلطة  األعلى  واملؤسساتيةللمجلس   ، التشريعية 

القانون املتعلق باملفتشية صدور  أو  ،  بمدونة األخالقيات القضائيةسواء فيما يتعلق  

القضائية للشؤون  انتخابات أو  ،  العامة  عملية  نجاح  وضمانات  شروط  كل  توفير 

وأشار ،  (2026-2022األعلى للسلطة القضائية للوالية الثانية )ممثلي القضاة باملجلس  

املعطيات الرقمية ملشروع امليزانية  ا  مبين،  2021إلى حصيلة عمل املجلس خالل سنة  

 ، وهي كاآلتي:2022 سنة برسم

 ميزانية التسيير:  

تخصيص   - املوظفين:  بـ   50فصل  يقدر  مالي  وغالف  منصب 

 درهم.  143.681.000.00

والنفقات -  125.000.000.00،  درهم  225.170.000.00:  املختلفة  املعدات 

 درهم منها لفائدة رئاسة النيابة العامة. 

منها مبلغ سيحول  ،  اعتمادات أداءك درهم    80.000.000.00ميزانية االستثمار:   

   .لفائدة رئاسة النيابة العامةدرهم  2.000.000.00
 

 السيد الرئيس املحترم؛  

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

    السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
  

 

بناءة  بمداخالت  العامة  املناقشة  إطار  في  املستشارون  والسادة  السيدات  أدلى 

التقييمي   املنظور  ببالدنا،  للبتعكس  العدالة  قطاع  إصالح  لوتيرة  وتدعم  رملان 
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بامل  متطلبات كما  ةالوطني  ةالحقوقي  نظومةاالرتقاء  اقتراحية ،  بدائل  تتضمن 

اس من  الرفع  في  اإلسهام  شأنها  من  القضائية إستراتيجية،  السلطة  وأداء  تقاللية 

 .والحقوق والحريات دولة القانون  مفهوم ترسيخو بالدنا، ب

مختلف  املستشارون  والسادة  السيدات  ثمن  العدالة،  بمجال  وارتباطا 

واملؤسساتية القانونية  إ  املجهودات  إلى  على    نزالالهادفة  اإلصالح  ميثاق  مضامين 

إرادة حقيق تنم عن وجود  والتي  العملي،  الواقع  بالعدالة   ،ةيأرض  إلى االنتقال  ترمي 

الفعالية   متطلبات  وفق  مهامها  بممارسة  لها  يسمح  مؤسساتي  وضع  إلى  املغربية 

لترسيخ الثقة في املنظومة القضائية، داعين إلى التفكير الجماعي من أجل    ،والنجاعة

املؤسساتيينبلور  املتدخلين  لجميع  تسمح  تشاركية  مقاربة  التنزيل ب  ة  في  اإلسهام 

نصبو  ملا  والسريع  جميعا  االسليم  القانون   ،إليه  دولة  تكرس  متطورة  عدالة  من 

 والحقوق. 

ومن املنظور التقييمي ذاته، أثار السادة املستشارون جملة هامة من املالحظات  

الس دون  الحائلة  العملية  لقطاع والصعوبات  الشامل  اإلصالح  درب  على  العادي  ير 

اإلصالحي،  العدالة،   املسار  لتعزيز هذا  بناءة  باقتراحات  تصنيفها وأدلوا  يتأتى  والتي 

 من خالل املستويات املفاهيمية التالية: جميعا وترتيبها 

 اإلصالح على أساس الحكامة القضائية؛ ▪

 السياسة الجنائية؛  ▪

 مساعدي القضاء؛  ▪

 اإلدارة القضائية.رقمنة  ▪

بدعاماته   القضائي  اإلصالح  أن  إلى  املداخالت  أشارت  األساس،  هذا  وعلى 

باعتباره  القضائية،  السلطة  استقاللية  مبدأ  على  يتأسس  والقانونية  املؤسساتية 
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خيار دستوري ال رجعة فيه،  وينبغي املض ي قدما في درب اإلصالح من أجل استكمال  

قبل متم هذه الوالية الحكومية،   ،فه اإلستراتيجيةوتحقيق أهدا  ،خطوطه العريضة

للسلطة  األعلى  واملجلس  العدل  وزارة  بين  املؤسساتي  التواصل  قنوات  تعزيز  مع 

املستشار ائية،  ضالق السادة  أحد  يقتض ي يواعتبر  السلط  بين  القائم  الفصل  أن  ن 

قانو  صيغ  في  التفكير  ينبغي  تم  ومن  وتعاونها،  توازنها  تضمن  آليات  تسمح إقرار  نية 

للفاعل البرملاني باملناقشة مع ممثلي السلطة القضائية والنيابة العامة، بما يتماش ى  

التنموي  والنموذج  والعدالة  القضائية،  الحكامة  تهم  مواضيع  في  االستقاللية،  مع 

القضائية،   املسؤوليات  مناصب  في  والتعيينات  األحكام ثم  الجديد،  تجويد  ورش 

بمعيار وعالقته  تعد    القضائية  لم  مجاالت  وهي  القضاء،  مرفق  وتخليق  اإلنتاجية، 

في تقييم مرحلي   تدخل  بإجراء  املطالبة  تمت  العدل، كما  لوزير  املباشر  االختصاص 

العدل، وزارة  عن  العامة  النيابة  استقالل  املنظ  لتجربة  التشريعية  و وبتحيين  مة 

دستور   مستجدات  ضوء  في  في  2011الوطنية  الحاصلة  والتطورات  البنية ، 

الوطنية واملجتمعية  للوزارةاالقتصادية  التشريعي  املخطط  مع  انسجاما  وإقرار ،   ،

تجربة   في  النظر  وإعادة  املتخصصة،  واألقسام  املحاكم  توزيع  في  املجالية  العدالة 

 املحاكم التجارية انطالقا من مدى تحقق الغايات التي تأسست من أجلها.  

نية التي يندرج وضع التشريعات املؤطرة لها  وفيما يتسق بالسياسة الجنائية الوط

والبرملان،   للحكومة  املشتركة  املسؤولية  إطار  عن  في  املداخالت  بعض  استفسرت 

و  النواب،  الجنائي من مجلس  القانون  املأسباب سحب مشروع  بضرورة  ة  طالبتمت 

ية، اإلسراع بإخراج منظومة القوانين الجنائية في تجلياتها العامة والخاصة واملسطر 

حتى يتأتى ضمان مواكبة السياسة الجنائية للوثيقة الدستورية، وملتطلبات التصدي 

لتتحول عندئذ  املجتمعية،  للبنية  املهددة  الجديدة  الجرمية  واألنجع لألفعال  األمثل 
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ومصادر   منابع  الجتثاث  وسيلة  إلى  والخاص،  العام  والردع  للعقاب  صرفة  آلية  من 

ادة املستشارين، تفعيل اإلفراج يدات والستأكيد السكما يتوجب، على حد  ،  الجريمة

البديلة العقوبات  وإقرار  بشروط،  ل  ،املقيد  عملية  حلول  الناجمة  وإيجاد  إلشكاالت 

كتدبير  القضائية  املمارسة  في  إليه  ينظر  أصبح  الذي  االحتياطي،  االعتقال  عن 

ولده   ما  جراء  السجني،  القطاع  على  السلبي  األثر  له  فكان  اكتظاظ  اعتيادي،  من 

وارتفاع مهول للساكنة السجنية، عالوة على تأهيل وتطوير أداء وأدوار مراكز حماية 

   لتكون أداة إدماج السجناء مجتمعيا. ،مسطرة رد االعتبارالطفولة، وإعادة النظر في 

سارت جنبا إلى  واعتبارا لكون قاطرة إصالح القضاء لن تسير بشكل سليم إال إذا  

فقد  مختلفمع  جنب   والقانونية،  القضائية  والسادة    املهن  السيدات  دعا 

بتطوير   اإلسراع  إلى  تخليقها، الاملستشارون  على  والعمل  لها،  املنظمة  تشريعات 

يم مباريات الولوج إليها بناء على  يقوم على أساس الكفاءة، وتنظ  فيهاوجعل االنخراط  

وجهويا محليا  املوجود  من الخصاص  األوفر  بالحظ  املحاماة  مهنة  حظيت  وقد   ،

يساير  حتى  املحاماة  ملهنة  املنظم  القانون  بتحديث  طالبوا  بحيث  املداخالت، 

ودوليا،    التحوالت وطنيا  الشكلية  الحاصلة  القيود  كل  بإزالة  يرتبط  فيما  خاصة 

بتحر  املنهياملرتبطة  التخصص  باب  من  للعقود  املحامي  و ير  ب،  في  كذا  النظر  إعادة 

اله ووطنيا،  يهيكلة  محليا  للمحاماة،لالتأسيس  و ئات  الوطني  نظام  ثم    لمجلس  سن 

وإقرار  ،  خالل مدة محددة  إعفاء املبتدئين منهممع  ضريبي يراعي خصوصيات املهنة،  

    املتطلبات الفكرية املهنية.إستراتيجية للتكوين والتكوين املستمر تراعي  

الس دعا  فقد  العدالة  قطاع  بداخل  والنجاعة  للحكامة  والسورفعا  ادة يدات 

،  بمختلف محاكم اململكة  الشامل  تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي  رون إلىااملستش

أن  السيما  نهايتها،  إلى  الدعاوى  بداية  من  القضائية  لإلجراءات  وتسهيال  تيسيرا 
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القضائي، مع ضرورة   الوسط  في  التكنولوجيا  أبانت عن محورية استعمال  الجائحة 

األطراف   حضور  ألن  بعد،  عن  للمحاكمات  القانوني  يظل  التأطير  القاض ي  أمام 

عال  القضائية،  القناعات  تكوين  في  أساسيا  على  محددا  التأكيد  تم  ذلك،  على  وة 

في   املتدخلين  جميع  إشارة  رهن  ووضعها  املعلوماتية،  البرامج  استخدام  ضرورة 

 املساطر القضائية كل حسب اختصاصه. 

ادة املستشارون بمجموعة  يدات والسعالوة على ما سلف ذكره، فقد تقدم الس

 وهي كالتالي:  من االقتراحات، إسهاما منهم في إنجاح مسلسل اإلصالح القضائي،

 تعزيز ضمانات املحاكمة العادلة؛ ❖

 اإلسراع بإنزال ورش األمازيغية في املحاكم؛  ❖

 ضرورة تكثيف الجهود لتحديث البنية التحتية القضائية؛   ❖

   استكمال الهرم القضائي للمملكة بإحداث مجلس الدولة؛ ❖

أشخاص القانون  إقرار الصيغ القانونية لتنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد   ❖

 العام والخاص؛

 إيجاد حلول قانونية إلشكالية التبليغ؛ ❖

 من القانون الجنائي املتعلق بالحرية النقابية؛ 288حذف املادة  ❖

 ؛ةاالجتماعي محاكم متخصصة في املادة إحداث  ❖

 تقييم قضاء القرب؛  ❖

الطوبوغرافيي ❖ املهندسين  الدائرة   نتوفير  في  املوجود  الخصاص  على  بناء 

 ة.القضائي

والسادة  السيدات  أعرب  فقد  الوطنية،  الحقوقية  باملنظومة  واتساقا 

عن   الوزير  املستشارين  السيد  اعتمدها  التي  املؤسساتية  للمقاربة  بالسعي تأييدهم 

 ، نوع من االستقاللية الوظيفية للمندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان  نحو منح
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حقيقي   تقييم  بإجراء  لعملو مطالبين  تقوية  ها  موضوعي  يكفل  بما  إحداتها،  منذ 

واإل  لها،  صالحيتها  املرصودة  على  و مكانيات  ع  اإلشكاالتالوقوف  اعترت  في   هاملالتي 

و  الحكومة،  مع  امل مع  عالقتها  مكونات  املؤسساتيةباقي  من  نظومة  نوع  لتخويلها   ،

سواء    ،الوزارية  العمل املهم الذي تقوم به املندوبية  وامنكما ث،  االستقرار املؤسساتي

هيئات  مجال  في   مع  أو  اإلنسان،  لحقوق  األممية  املنظومة  مع  التفاعل  تعزيز 

  .مع آليات اإلجراءات الخاصة املعاهدات أو

 السيد الرئيس املحترم؛  

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
     

البنا باملداخالت  إشادته  عن  جوابه  مستهل  في  الوزير  السيد  للسيدات عبر  ءة 

تعزيز املسار اإلصالحي   الرغبة األكيدة في  علىالدالة في عمقها  والسادة املستشارين،  

 ملنظومتنا القضائية في شموليتها. 

عن   مستقلة  القضائية  السلطة  أن  العدل  وزير  السيد  و وأكد  وزارة  الحكومة 

على إعادة النظر في    سيعمل  وأنه ،  بموجب املرجعيات الدستورية والقانونيةالعدل،  

املالية للجوانب  املنظمة  للسلطة    ، القوانين  األعلى  باملجلس  العدل  وزارة  تربط  التي 

 بهدف تعزيز استقاللية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. ،القضائية

السياسة   إطار  في  تندرج  الجنائية  السياسة  أن  العدل  وزير  السيد  وأوضح 

مشروع  أن هناك مستجدات مهمة في و النيابة العامة على تنفيذها، وتعمل العمومية، 

الجنائيةقان املسطرة  وتعزز    ،ون  االحتياطي،  االعتقال  يطرحها  التي  اإلشكاالت  تطال 

و  الدفاع،  حقوق  وتقوي  العادلة  املحاكمة  القانونية  ضمانات  الحماية  تكرس 
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القانونية  وتعيدللطفولة،   املؤسسات  بعض  في  أرض   ،النظر  على  تفعيلها    لتسهيل 

االعتبار رد  وذلكالواقع، ال سيما مؤسسة  لالستفادة بالب  ،  قانونية  حث عن صيغة 

العدل بوزارة  بلجنة  مناط  بشروط  املقيد  االفراج  أن  أوضح  كما  إلكترونيا،    ، منها 

اإلفراجت اقتراحات  في  الرأي  بإبداء  العدل     ،تكلف  وزير  رئاستها  ينوب ويتولى  من  أو 

، وتتألف من مدير إدارة السجون وإعادة اإلدماج، وممثل الرئيس األول ملحكمة  عنه

نفس   في  مضيفا  النقض،  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  عن  وممثل  النقض، 

السياق، أن مسودة مشروع املتعلق بتنظيم وتسيير السجون ستحال على البرملان في  

  ،، كما أوضحعقلنة السياسة العقابية  تهم  جديدة  مقتضياتجاءت بو أقرب اآلجال،  

أن الوزارة تعمل على إعادة    ،بخصوص اإلشكاالت املرتبطة بتنفيذ األحكام القضائية

توسيع   ناحية  من  القضائيين،  املفوضين  مهنة  بتنظيم  املتعلق  القانون  في  النظر 

التنفيذ مجال  في  الجادة  ،  صالحياتهم  الرغبة  عن  ملعالجة   فيمعبرا  مراكز  إحداث 

ن فتح  من  ذلك  يقتض ي  ما  مع  وإجراء  املدمنين،  الفاعلين،  مختلف  بين  واسع  قاش 

هذا   تنزيل  على  العمل  بغية  املتقدمة،  الدول  تجارب  على  للتعرف  مقارنة  دراسات 

   .املشروع على أرض الواقع

ــأتي عــــن  ــان يــ ــائي مــــن البرملــ ــانون الجنــ ــيد الــــوزير أن ســــحب مشــــروع القــ وأفــــاد الســ

لوزير العدل فـي تحيـين قناعة شخصية، وبناء على االختصاصات التي يمنحها القانون 

التوقيع، فضال عن الرغبة في إعادة النظر في الكثير مـن الجوانـب املترتبـة عـن سياسـة 

التجريم والعقاب، بإدخال تعديالت جوهريـة تنسـجم مـع الطموحـات واالسـتراتيجيات 

ــاع العـــدل  ــادد واألهـــداف الدســـتورية، والتـــي يرمـــي قطـ ــى الجديـــدة، املتناغمـــة مـــع املبـ إلـ

يتفـــق مـــع ي مجـــال أنســـنة القـــانون الجنـــائي، موضـــحا، مـــن جهـــة أخـــرى، أنـــه تحقيقهـــا فـــ

علــى أســاس فــتح نقــاش جــاد مــع مختلــف املكونــات النقابيــة ولكــن ، 288الفصــل تعــديل 
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ــكل الــــذي  ــياغته بالشـ ــة إلعــــادة صـ ــة إيجــــاد حلـــول عمليـ ــادية، بغيـ ــة واالقتصـ االجتماعيـ

 يحقق الغاية منه.

الة، أن الظرفية الصحية االستثنائية وأبرز بخصوص حكامة ورقمنة مرفق العد

كمات عن اضرورة توفير تجهيزات خاصة إلنجاز املح  عناملترتبة عن الجائحة، أبانت  

الوباء  انتشار  استمرار  ظل  في  السيما  تم    ،بعد،  كما  الجديدة،  املتحورات  وظهور 

القضائية، على وضع أرشيف إلكتروني لتسهيل عمل كل املتدخلين في اإلدارة    تأكيدال

،  وتقليص الفوارق املجالية، بإحداث محاكم جديدة، بغية تحقيق العدالة املجالية

 وتقريب القضاء من املتقاضين. 

والوزارة بصدد ،  القضاة  هو املختص بتكوينيظل  وأفاد أن املعهد العالي للقضاء  

في   مختلف  التفكير  في  متخصصين  لتخريج قضاة  املعهد،  داخل  التخصص  إحداث 

تماملنا كما  القضاء،  على  املعروضة  إلىزعات  اإلشارة  تدريس    ت  اللغة  إلزامية 

لتحس للقضاء  العالي  باملعهد  الناطقين ي األمازيغية  املواطنين  مع  القضاة  تواصل  ن 

مباراة  في  جهوية  اختبارات  وضع  على  املقبلة  السنة  في  التفكير  مع  باألمازيغية، 

ضرورة  على  ية لكل منطقة، كما أكد  امللحقين القضائيين، مراعاة للخصوصية اللغو 

إعادة النظر في اإلطار القانوني املنظم ملهنة املحاماة، سواء من ناحية الولوج للمهنة  

 املستمر.أو التكوين التكوين و  ،أو املواكبة
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 عرض السيد الوزير 
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 عرض السيد وزير العدل  

 األستاذ عبد اللطيف وهبي

 بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل  

 تشريع وحقوق اإلنسان أمام لجنة العدل وال

 2022بمجلس المستشارين برسم السنة المالية  
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 ن الرحيمبسم هللا الرحم 

 

 الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله وصحبه؛

 السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان المحترم؛ 

 ؛ نو المحترم المستشارونحضرات السيدات والسادة 

 ؛حضرات السيدات والسادة األفاضل
 

 

  م يسعدني أن أحضر أمام لجنتكم املوقرة، في هذا املوعد السنوي، ألقدم أمامك 

، والخطوط العريضة والتوجهات الكبرى  2021حصيلة عمل وزارة العدل خالل سنة  

، والبرامج املسطرة  2022ملشروع امليزانية الفرعية الخاصة بقطاع العدل برسم سنة  

السنة املقبلة إن شاء هللا، مرتكزين على املرجعيات األساسية    خاللواملزمع تنفيذها  

التي حددها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده في خطبه ورسائله 

 ، وكذا على مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد.السامية

جاللة   خطاب  لكون  هللا    امللكواعتبارا  ية انالبرمل  الدورة  افتتاح  بمناسبةنصره 

بتاريخ   الحالية  التشريعية  السنة  من  أن: ،  2021أكتوبر    08األولى  على  ركز  قد 

بكل  "ا والبرملان،  الحكومة  عمل  أمام  واسعة،  آفاقا  يفتح  التنموي  لنموذج 

 خالل ،  األولويات واملشاريعوضع    عن، وأن "الحكومة الجديدة مسؤولة  "مكوناته

 ". النموذجإطار تنزيل هذا  فيا، ، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلهواليتها

واستكمال ورش إصالح   املكتسبات  تثمين  الوزارة ستحرص على  فإن هذه  وعليه 

عادل   مستقل،  قضاء  وضمان  القانون  دولة  بتوطيد  املتعلقة  الجوانب  في  العدالة 

املدنية  إيجابي وجذاب، وكذا من خالل تعديل قانون املسطرة  ملناخ أعمال  وضامن 
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املسطرة القانون   وقانون  وكذا  الجنائي،  القانون  مجموعة  تعديل  وكذا  الجنائية، 

 التنظيمي املتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون.

 المحترمون؛  المحترم، السيدات والسادة المستشارون السيد الرئيس
ظل في  السنة  هذه  املوقرة  لجنتكم  أمام  الفرعية  امليزانية  تقديم  استمرار  يأتي 

بها اململكة بسبب جائحة كورونا، وهي وضعية حتمت  الظروف   التي تمر  االستثنائية 

العدل   وزارة  في  األخرى    -علينا  الحكومية  القطاعات  باقي  في  الشأن  هو  رفع   -كما 

أداء   في  القضائي  املرفق  في ضمان استمرارية  تتمثل  التحدي وتحقيق معادلة صعبة 

بالنجا واملرتفقين  املتقاضين  لفائدة  الصحي  خدماته  األمن  ضمان  مع  املطلوبة،  عة 

التدابير  إطار  في  القضاء  ومساعدي  واملعتقلين  واملتقاضين  باملحاكم  للعاملين 

 االحترازية التي أقرتها السلطات العمومية بهذا الخصوص. 

 وعليه فإن مداخلتي أمامكم ستتمحور حول املحاور التالية:

 ألعلى للسلطة القضائية؛التعاون والتنسيق بين الوزارة واملجلس ا أوال:

 تعزيز الرقمنة والتحديث؛ ثانيا:

 تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات؛ ثالثا:

 ؛إنماء القدرات املؤسساتية ملنظومة العدالة :رابعا

 ؛املخطط التشريعي :خامسا

 في مجال العدالة؛ التعاون الدولي :سادسا 

 للمحاكم. البرامج المتعلقة بتعزيز البنية التحتية سابعا:

 

لوزارة  الفرعية  امليزانية  بتنفيذ  الخاصة  املعطيات  عليكم  سأعرض  األخير  وفي 

 . 2022ومشروع امليزانية برسم السنة املالية  2021العدل سنة 
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أوال: التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس األعلى للسلطة 
 القضائية:
 

 المحترمون؛  المحترم، السيدات والسادة المستشارون السيد الرئيس
لقد شكل تنصيب املجلس األعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية مستقلة  

لسنة   الدستورية  للمقتضيات  مسارا  2011تنزيال  توجت  تاريخية  محطة  وهي   ،

للسلطة   الكامل  املؤسساتي  االستقالل  لتحقيق  من إصالحيا  تمكنها  التي  القضائية، 

القانوني   أمنهم  وضمان  املواطنين  وحريات  حقوق  حماية  في  األكمل  بدورها  القيام 

 والقضائي؛

الجاد  العمل  لوال  ليتحقق  كان  ما  ونتائج  منجزات  من  بلغناه  ما  أن  والحقيقة 

مناسبة  وهي  العدالة،  منظومة  في  الفاعلين  كل  بها  يتحلى  التي  الصادقة  واإلرادة 

القطاع  أغتن هذا  داخل  املسؤولية  فيها  تحملت  التي  الفترة  قصر  رغم  أنه  ألؤكد  مها 

القضائية،  للسلطة  األعلى  للمجلس  املنتدب  الرئيس  السيد  في  الحكومي فقد ملست 

بيننا   التي تجمع  واملثمر  البناء  التعاون  الكثير من روح  العامة،  النيابة  رئيس  والسيد 

غربي، والتزامهما بتكثيف الجهود لخدمة العدالة  واملؤطرة بموجب أحكام الدستور امل 

 ببالدنا تحت القيادة الرشيدة ملوالنا املنصور باهلل امللك محمد السادس.

التنفيذية  السلطتين  بين  والتنسيق  التعاون  هذا  لتجسيد  مجال  أبرز  ولعل 

بتاريخ   عليه  املوقع  املشتركة  الهيئة  قرار  هو  مجال  2021أبريل    6والقضائية  في   ،

إلدارة القضائية، وذلك بقصد توفير الشروط الالزمة لضمان التدبير األمثل لإلدارة ا

 القضائية ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة. 
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 ثانيا: تعزيز الرقمنة والتحديث: 
 

 

 المحترمون؛  المحترم، السيدات والسادة المستشارون السيد الرئيس
عاتق وزارة العدل في مواكبة التحوالت الهيكلية انطالقا من املسؤولية امللقاة على  

التي يشهدها محيط العدالة، وتثمينا للمجهودات التي راكمتها اإلدارة القضائية منذ 

بتاريخ   العدل  وزارة  بمقر  انعقد  والرقمنة؛  التحديث  مجال  في  أكتوبر   27سنوات 

2021  " موضوع:  حول  تشاوريا  للعدالةلقاء  الرقمي  بالتحول  تشرفت  رئاسة "، 

أشغاله وبحضور كل من السيد الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية  

والسيد رئيس النيابة العامة، والسيدة وزيرة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة والسيد  

والخرائطية  العقاري  واملسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  للوكالة  العام  املحافظ 

لص العامة  الكاتبة  مناسبة والسيدة  اللقاء  هذا  كان  وقد  والتدبير،  اإليداع  ندوق 

تحوالت  تعرف  التي  الراهنة  الظرفية  إطار  في  الرؤى  وتوحيد  النظر  وجهات  لتقاسم 

أكد   حيث  القضائية؛  السلطة  استقالل  بعد  خاصة  العدالة  منظومة  في  عميقة 

داة أساسية  الجميع أن الرهان الحالي هو التحول الرقمي للعدالة ببالدنا، باعتباره أ

 إلدارة التغيير على كل املستويات. 

الكاتب    السيد  يترأسها  لجنة خاصة  إحداث  اللقاء  كان من مخرجات هذا  ولقد 

سبق   الذي  املديري  املخطط  لتنزيل  محدد  جدول  إعداد  على  ستنكب  للوزارة  العام 

في املنظومة املعلوماتية؛ وذلك   للوزارة أن أعدته، والذي رصد نقط القوة والضعف 

 بغية تحقيق األهداف االستراتيجية التالية: 

آليات الحكامة: وذلك من أجل اعتماد استراتيجية للتحول الرقمي، إ - عمال 

 وذلك عبر خلق لجن للتنسيق والقيادة واإلشراف؛ 

املندمجة  - البوابة  برنامج  تنزيل  عبر  الرقمي:  للتحول  املديري  املخطط  تنزيل 

 للولوج للعدالة؛ 
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التحتية - البنية  تقوية  أجل  من  وذلك  الرقمية:  التحتية  البنية  التقنية   تيهئ 

والتواصلية لإلدارة القضائية وتجديد كافة التجهيزات واملعدات املعلوماتية 

 وترقية املنظومة املعلوماتية لإلدارة القضائية؛

وضع  - بهدف  وذلك  السيبراني:  باألمن  املتعلقة  الوطنية  االستراتيجية  تنزيل 

 وتنفيذ سياسة أمن نظم املعلومات؛ 

 تحديث ومركزة السجل العدلي.  -
 

القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  مع  التشاورية  اللقاءات  مواصلة  إطار  وفي 

األربعاء   يوم  انعقد  العامة،  النيابة  األعلى   2021نونبر    17ورئاسة  املجلس  بمقر 

رئيس  السيد  بحضور  املنتدب  الرئيس  السيد  ترأسه  اجتماعا  القضائية  للسلطة 

للوزارة، خ العام  الكاتب  والسيد  العامة  اللجنة النيابة  لعرض خالصات عمل  صص 

املكلفة بإعداد تصور وخطة عمل لتنزيل املخطط املديري للنظام املعلوماتي ملنظومة  

 العدالة. 

دليل   إعداد  دراس ي حول  يوم  تنظيم  سيتم  التشاركية،  املنهجية  لهذه  ومواصلة 

ت  شامل لإلجراءات واملساطر بكل أنواع محاكم اململكة، العتماده في تطوير البرمجيا 

 تحقيقا لنجاعة أكبر في التدبير اإلداري والقضائي.

 ثالثا: تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات:
 

 المحترمون؛  المحترم، السيدات والسادة المستشارون السيد الرئيس
مراجعة  الفردية، بضرورة  والحريات  للحقوق  القضاء  تعزيز حماية  مبدأ  يرتبط 

ملنظومة هذه الحقوق سواء في املجال املدني أو الجنائي، النصوص القانونية املؤطرة  

باعتباره شرطا أساسيا لخلق مناخ للثقة ولتحرير الطاقات. وكذا بمراجعة السياسة  

عن   املقيد  اإلفراج  مسطرة  وتفعيل  والعقاب  التجريم  سياسة  وإصالح  الجنائية 

وسلكوهم سيرتهم  تحسن  عن  أبانوا  الذين  ضروريا    القرار  وهذا،  املعتقلين  أصبح 

مالءمة  من خالل  وكذا  السجنية.  املؤسسات  تعرفه  الذي  االكتظاظ  من  للتخفيف 
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وبحقوق   الجريمة  بمنع  الخاصة  الدولية  واالتفاقيات  الدستور  مع  الوطني  القانون 

إلى   إضافة  العادلة،  املحاكمة  ضمانات  لتعزيز  تشريعية  تدابير  واتخاذ  االنسان، 

 جتمع وال سيما منها املرأة والطفل. االهتمام بالفئات الهشة في امل

 وفي هذا الصدد ستعمل الوزارة على: 

تعزيز ضمانات املحاكمة العادلة خاصة املحاكمة عن بعد، بإعداد مشروع   -

من  األولى  املرحلة  انتهت  )التي  التقاض ي  في  االلكترونية  الوسائط  قانون 

 إعداده وسنبدأ في مناقشة التفاصيل الحقا(؛ 

الجريمة تحديث   - مكافحة  وسائل  وتعزيز  الجنائية  العدالة  آليات  وتطوير 

 عبر مراجعة شاملة للقوانين املوضوعية واإلجرائية ذات الصلة باملوضوع؛

عدلي   - وسجل  الجينية  للبصمات  وطني  وبنك  لإلجرام  وطني  مرصد  إحداث 

 وطني ممركز؛ 

 ترسيخ سيادة القانون في امليدان االقتصادي؛  -

األعمال،   - مناخ  وتحسين  للتنمية  أساسية  رافعة  القضاء  مرفق  جعل 

 وتشجيع االستثمار واملقاولة؛

باملحاكم  - امللكية عبر رقمنة سجالت األمالك  القانونية لحق  الحماية  تعزيز 

 االبتدائية. 

ادرة ضد الدولة عوض  إحداث وكالة مستقلة لتنفيذ األحكام القضائية الص -

 املحاكم؛

العائلي من أجل توسيع دائرة املستفيدين  - التكافل  مراجعة نظام صندوق 

منه والرفع من قيمة املبالغ املمنوحة للمستفيدين منه، ولتبسيط مسطرة  

على   الوزارة  ستعمل  يسر  بكل  التعويض  واستخراج  امللفات  معالجة 

كما   الغرض،  لهذا  اجتماعيات  مساعدات  قيمة توظيف  رفع  إلى  سنسعى 

 .التعويض
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 :: إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالةابعار
 

 المحترمون؛  المحترم، السيدات والسادة المستشارون الرئيسالسيد 
 

املؤسسي القدرات  إنماء  برامج اتحتل  في  الصدارة  مكان  العدالة  ملنظومة  ية 

هذه   في  الثقة  تعزيز  إلى  تهدف  ألنها  كفاءة اإلصالح،  من  الرفع  خالل  من  املنظومة 

ما   وهو  العدالة،  منظومة  مكونات  كل  صعيد  على  أدائه  وتطوير  البشري  عنصرها 

املنظومة،   هذه  في  العاملين  مختلف  تأهيل  على  قادرة  مؤسسات  توفير  يقتض ي 

التكوين  جودة  وضمان  والقانونية،  القضائية  املهن  إلى  الولوج  شروط  وتحسين 

واإل  املتخصص  رتقاء  األساس ي،  التكوين  مجال  وتوسيع  املستمر  التكوين  بمستوى 

وكذا تقوية القدرات املؤسساتية للمهن القضائية والقانونية، ودعم آليات تعزيز ثقة  

 .املواطن في هذه املهن

وإيمانا من هذه الوزارة بضرورة تحيين الترسانة القانونية الخاصة بالتكوين، بما 

األساس ي واملستمر عملت هذه الوزارة على إعداد    يتماش ى ومتطلبات التكوين بشقيه

توفير  إلى  منها  سعيا  الضبط"  لكتابة  الوطنية  "املدرسة  بإحداث  يقض ي  تصور 

القدرات  إنماء  طريق  عن  التكوين  لجودة  وضامنة  التأهيل  على  قادرة  مؤسسات 

مع   أهدافها  مالءمة  أجل  من  وكذا  الضبط،  كتابة  هيئة  ملوظفي  واملعرفية  املهنية 

 حتياجات التكوينية ملنظومة العدالة.اال 

وفي هذا الصدد تنكب الوزارة حاليا على إعداد تصور للشروع في استغالل املقر  

القانونية   املهن  منتسبي  لفائدة  تخصص ي  تكوين  توفير  بهدف  للمعهد  الجديد 

 والقضائية: املحامين، املوثقين، العدول...، وكذا لفائدة موظفي املحافظة العقارية.

الصددوي هذا  في  اإلشارة  املهن   من   لعدد   مكن  ملنتسبي  بالنسبة  التكوين  برامج 

 : التي استفادوا منها القانونية والقضائية

 تنفيذ برنامج تكوين الخبراء القضائيين؛  -
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 تكوين املنتدبين القضائيين السابقين املرشحين لولوج خطة العدالة؛ -

التحد - عبر  الرقمي  التحول  ملواكبة  الكفاءات  للحاجيات  تكوين  الدقيق  يد 

لتجميع   برمجية  إنشاء  حول  تصور  وإعداد  املتدخلين  ملختلف  التكوينية 

جميع   لتغطي  األعطاب  تدبير  برمجية  وتجويد  التكوينية  الحاجيات 

 البرمجيات.

 أما بالنسبة لتدبير املوارد البشرية فإن الوزارة ستلتزم بما يلي:

 ؛2021 املالية برسم السنةملحقا قضائيا  250تنظيم مباراة لتوظيف  -

 ؛2022ملحقا قضائيا برسم السنة املالية  250تنظيم مباراة لتوظيف  -

لتوظيف   - مباراة  منها    300تنظيم  سيخصص  قضائيا  منصب   100منتدبا 

 للمساعدات االجتماعيات؛

 .هذا باإلضافة إلى باقي املباريات املهنية ملوظفي القطاع

 المحترمون؛  سادة المستشارونالمحترم، السيدات وال الرئيسالسيد 
إن الوزارة وحرصا منها على تنمية الكفاءات بقطاع العدل وتأهيل املوارد البشرية 

اهتمامها بموضوع التكوين األساس ي والتكوين   2021العاملة به، واصلت خالل سنة  

برنامج   للقضاء، سواء من خالل مواصلة  العالي  املعهد  مع  بالتنسيق  وذلك  املستمر 

ملحقا قضائيا    166للملحقين القضائيين والبالغ عددهم    44التكوين األساس ي للفوج  

 وملحقين قضائيين عسكريين ومستمعي العدالة. 

دي القضاء يعمل املعهد على تنظيم دورات تكوينية  وللرفع من جودة أداء مساع

 بالنسبة للعدول املتمرنين واملفوضين القضائيين املتمرنين. 

العدل   قطاع  وموظفي  قضاة  لفائدة  املقدمة  االجتماعية  الخدمات  وبخصوص 

فقد   العدل،  وموظفي  لقضاة  االجتماعية  لألعمال  املحمدية  املؤسسة  طرف  من 

إطا في  املؤسسة  العديد من  عملت هذه  اتخاذ  إلى  ميزانيتها  في  املبرمجة  االعتمادات  ر 

 التدابير في مجاالت تدخلها.
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تمكين   إلى  الرامية  مجهوداتها  املؤسسة  واصلت  السكن  ملجال  فبالنسبة 

قدمت   اإلطار  هذا  وفي  الظروف،  أحسن  في  العقارية  امللكية  ولوج  من  املنخرطين 

إلى حدود   قرضا للسكن استفاد منها    1101ه  ، ما مجموع2021شتنبر    30املؤسسة 

 منخرطا. 663

على   الوزارة  ستعمل  السكن  منحة  من  املستفيدين  نسبة  من  الرفع  أجل  ومن 

في   سواء  منخرطيها  طلبات  لجميع  لالستجابة  لها  املخصص  الدعم  مبلغ  من  الرفع 

 مجال السكن أو الحجز في مراكز االصطياف؛

حيث  التكميلية،  الصحية  التغطية  توفير  املؤسسة  واصلت  الصحي  املجال  وفي 

 ملفا.  38224ما مجموعه  2021بلغ عدد امللفات املؤداة إلى حدود نهاية يونيو 

أو   الطبية  املساعدة  إطار  في  املقدمة  االجتماعية  املساعدات  إلى  باإلضافة  هذا 

 لفائدة أبناء منخرطي املؤسسة؛ منح التقاعد، أو منحة متابعة الدراسات العليا 

املالية   السنة  تنفيذ عدد من املشاريع االستثمارية   2022وتعتزم املؤسسة خالل 

نادي   بناء  ومشروع  والرباط،  بالسعيدية  االصطياف  مركب  بناء  مواصلة  في  تتمثل 

 القرب بالعيون.

 : المخطط التشريعيخامسا
 

 

 المحترمون؛  والسادة المستشارون، السيدات المحترمالسيد الرئيس 
مواصلة من وزارة العدل في تنزيل أدوارها في مجال التشريع، فإنها ستقوم بتقديم 

 مجموعة من مشاريع النصوص القانونية من أهمها:

 في املادة الجنائية:  -1

 األوراش التشريعية في طور اإلنجاز أ ـ

 مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي؛ -
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 مراجعة قانون املسطرة الجنائية؛مشروع  -

الطفولة  - حماية  مراكز  على  املطبق  العام  بالنظام  متعلق  قانون  مشروع 

 وإعادة اإلدماج؛

مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل األموال واملمتلكات   -

 املحجوزة واملصادرة؛ 

 مشروع مدونة حقوق الطفل؛ -

بتحديد   - املتعلق  املرسوم  بتطبيق تفعيل  املكلفة  الوطنية  اللجنة  تأليف 

العقوبات املنصوص عليها في قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ذات 

 الصلة باإلرهاب وانتشار التسلح وتمويلها وكيفية اشتغالها؛ 

في   - بالتكوين  املكلفة  اللجنة  عمل  وكيفيات  بتأليف  يتعلق  مرسوم  مشروع 

 مجاالت الطب الشرعي.

 2022التشريعية املبرمجة برسم سنة   األوراش -ب 

 مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية؛ -

 مشروع إحداث املرصد الوطني لإلجرام؛  -

 مشروع تنميط مكاتب أدوات االقتناع؛ -

 مشروع تعزيز الخدمة االجتماعية؛ -

وذلك  - النساء،  العنف ضد  الوطنية ملحاربة  للجنة  املحدث  املرسوم  تفعيل 

خلية املركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والخاليا التابعة لها بإحداث ال

 على املستويين الجهوي واملحلي.

 في املادة املدنية:  -2

بعض   - ملراجعة  تصور  إعداد  اتجاه  في  األسرة  مدونة  نصوص  تقييم 

 مقتضياتها؛

رقم   - قانون  بمشروع  الخاص  التشريعي  املسار  املتعلق    46/21تتبع 

 القضائيين املحال على األمانة العامة للحكومة.باملفوضين 
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املهن   - لباقي  قوانين  مشاريع  ملسودات  النهائية  الصيغة  القانونية إعداد 

األمروالقضائية   من:  ب  ويتعلق  املحاماةكل  العدالة،  مهنة  مهنة  ،  خطة 

 .الخبراء القضائيين ، و مهنة التراجمة املقبولين لدى املحاكم، التوثيق

عدل بصدد إعداد مجموعة من مشاريع قوانين الزالت في طور  كما أن وزارة ال

املدنية،   باملسطرة  يتعلق  قانون  مشروع  منها  للحكومة،  العامة  األمانة  إلى  اإلحالة 

بمثابة مدونة الرسوم واملصاريف القضائية، ومشروع   67.19ومشروع قانون رقم  

 قانون يتعلق باملعهد العالي للقضاء. 
 

 في مجال العدالة ي: التعاون الدولسادسا
 

 

 المحترمون؛  حترم، السيدات والسادة المستشارونالم الرئيسالسيد 
إن الوزارة وإيمانا منها بأهمية التعاون الدولي الذي يعزز مكانة املغرب إقليميا 

 وقاريا ستعمل على: 

 تقوية عالقات التعاون القضائي الثنائي املغربي اإلفريقي من خالل: -1

الدول  - وبعض  املغربية  اململكة  خبراء  بين  املباشرة  املفاوضات  استكمال 

إلى   التوصل  أجل  من  التعاون  اإلفريقية  اتفاقيات  ملشاريع  نهائية  صيغ 

 القضائي في املادة املدنية )الطوغو، مالي، رواندا، غينيا، أنغوال(. 

 دعم عالقات التعاون الثنائي مع دول أمريكا الجنوبية من خالل:    -2

بعض   - وخبراء  املغربية  اململكة  خبراء  بين  مباشرة  تفاوضية  لقاءات  تنظيم 

)املكسي الجنوبية  أمريكا  مشاريع  دول  بخصوص  كولومبيا(  البيرو،  ك، 

 االتفاقيات املقترحة بغية التوصل لصيغ نهائية متوافق بشأنها. 

للقانون   -3 الهاي  مؤتمر  داخل  فاعل  كعضو  املغربية  اململكة  مكانة  إبراز 

 الدولي الخاص من خالل: 

املتعلقة   الهاي  اتفاقية  على  املصادقة  أجل  من  التشريعي  املسار  استكمال 

في  باستيفاء   املؤرخة  األسرة  أفراد  وباقي  األطفال  لفائدة  بالخارج  نونبر    23النفقة 

2007 . 
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 مواصلة تنفيذ برامج التعاون مع االتحاد األوروبي سواء:  -4

 برنامج الدعم التقني لتسريع وتيرة توصيات ميثاق إصالح منظومة العدالة؛  -

 برنامج التعاون مع بعثة األمم املتحدة للمساواة بين الجنسين؛  -

تنزيل مخطط  ب - العدالة ملواكبة  اللجنة األوروبية لفعالية  التعاون مع  رنامج 

 التحول الرقمي للعدالة؛

اليونيسيف   - للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  مع  التعاون    UNICEFبرنامج 

 حول عدالة األطفال / برنامج يوروميد املرحلة الخامسة؛

مع   - التعاون  برنامج  أوروبا،  مجلس  مع  التعاون  التعاون برنامج  منظمة 

والتنمية   املتحدة  OCDEاالقتصادي  األمم  برنامج  مع  التعاون  برنامج   ،

، برنامج التعاون مع األمم املتحدة حول التنمية املستدامة PNUDاإلنمائي  

UNDAF برنامج التعاون مع اليونيسكو ،UNESCO . 
 

 للمحاكم  سابعا: البرامج المتعلقة بتعزيز البنية التحتية
 

 

 المحترمون؛  المحترم، السيدات والسادة المستشارون الرئيسالسيد 
ال تكتمل هيبة العدالة إال بوجود بنايات الئقة ومحترمة تليق بمكانة السلطة 

بالبنية   للنهوض  طموحا  برنامجا  الوزارة  سطرت  الصدد  هذا  وفي  القضائية، 

وته جديدة،  بنايات  تشييد  خالل  من  اململكة،  محاكم  لكل  وتوسعة  التحتية  يئة 

البنايات الحالية التي ال تزال صالحة لالستعمال، فضال عن تشييد قصور للعدالة 

في املدن الكبرى التي تعرف نشاطا قضائيا كبيرا، مع توفير التجهيزات الالزمة لها،  

لتمكينها من أداء وظيفتها على أكمل وجه، وذلك كله في إطار تنميط موحد يراعي 

 لة املعمارية الخاصة التي تميز املرافق القضائية باململكة.عنصر الجمالية والهيك

املفتوحة،  األوراش  إتمام  على  حاليا  منصب  االهتمام  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

وتيهيء الدراسات التقنية للمشاريع املصادق عليها، كما تمت برمجة مشاريع أخرى،  

  وضمن هذا السياق يمكن تقسيم منجزات الوزارة وفق التقسيم اآلتي: 
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ء قصر العدالة  مشروع بناسيتم إنهاء مجموعة مهمة من األوراش منها:   -1

واملحكمة  بكلميم،  االستئناف  محكمة  بناء  مشروع  وفاس،  بالرباط 

 االبتدائية بالداخلة وتاوريرت وخنيفرة ومكناس وجرادة...؛

املثال:   -2 سبيل  على  املشاريع  من  مجموعة  إنجاز  بناء مواصلة  مشروع 

 املحكمة االبتدائية بالعيون وبيوكرى والحاجب وجرادة...؛ 

مج -3 أشغال  ذلك:  انطالق  على  وكمثال  الجديدة  األوراش  من  بناء موعة 

املحكمة االبتدائية باملحمدية، وتهيئة محكمة االستئناف بآسفي، وبناء 

سال   من  كل  في  األسرة  قضاء  وقسم  بتحناوت،  االبتدائية  املحكمة 

 وصفرو...، باإلضافة إلى مشاريع بناء مقرات املراكز القضائية. 

توفير   على  الوزارة  ستعمل  القضائيين  كما  للمسؤولين  الوظيفي  السكن 

 بمقرات املحاكم من أجل تسهيل أداء مهامهم.

 حول الفضاء األزرق:   -4

الطفولة  حماية  تعزيز  أجل  من  عملها  لخطة  العدل  وزارة  تفعيل  إطار  في 

في الفاعلين  أداء  وتطوير  التعاون  باملغرب  تم  القضائي،  األمم  املجال  منظمة  مع 

للطفولة   األوروبي  UNICEFاملتحدة  االتحاد  من  "حماية"، بدعم  برنامج  إطار   في 

برنامج  الطفولة، وجعل  وهو  إلى مواكبة سياسة عمومية مندمجة لحماية  يهدف 

القانون  مع  تماس  في  األطفال  الحتياجات  تستجيب  الجنائية  العدالة  منظومة 

الدولي االتفاقية  معايير  مع  تتطابق  بحماية  والشهود  الضحايا  األطفال  ة وتمتيع 

األسرة  قانون  تطبيق  عند  للطفل  الفضلى  املصلحة  وتغليب  الطفل  لحقوق 

 والقوانين األخرى املتعلقة بالطفولة. 

 
 

 المحترمون؛  المحترم، السيدات والسادة المستشارون السيد الرئيس
إن وزارة العدل وفي إطار التعاون والتنسيق مع املجلس األعلى للسلطة القضائية 

املادية واللوجستيكية لقيام السلطة   النيابة العامة، تعمل على توفير الوسائل  ورئاسة 
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القضائية بمهامها على أكمل وجه، كما تعمل الوزارة على ممارسة اختصاصها في املجال  

 ع املجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.  التشريعي بتشاور وتنسيق م

 
 2021المعطيات الخاصة بتنفيذ االعتمادات المالية برسم سنة 

 2022ومشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 
 

 2021: تنفيذ ميزانية السنة المالية أوال
 المحترمون؛  المحترم، السيدات والسادة المستشارون السيد الرئيس

املالية   السنة  عرفتها  التي  العديدة  اإلكراهات  من  الرغم  نظرا    2021على 

االعتمادات   توفير جميع  تم  العامة،  بامليزانية  املتاحة  املالية  االعتمادات  لتقليص 

وكذا ضمان   املحاكم  وتحديث  وتجهيز  بناء  من  املفتوحة  األوراش  ملواصلة  الالزمة 

السير العادي للعمل بمحاكم اململكة، وفيما يلي جدول حول تنفيذ ميزانية السنة  

 : 2022املالية 

الى   اماتمجموع االلتز
   27/10/2021غاية 

  االعتمادات المفتوحة 
 2021برسم قانون المالية 

  

 نفقات الموظفين    000,00 208 759 4 972,78 676 710 4
 نفقات التسيير 

 المعدات والنفقات المختلفة  000.00 528 272 160,38 060 249

 نفقات االستثمار  000.00 490 200 028,57 158 185

566 601 594,90 1 037 633 480,52 
)بعد الرفع من   الصندوق الخاص لدعم المحاكم

 سقف التحمالت( 

110 000 000,00 1 195 771 588,90 
)بعد الرفع من سقف  صندوق التكافل العائلي 

 التحمالت(
 

 حيث خصصت من هذه امليزانية: 

 مليون درهم إعانة التسيير للمعهد العالي للقضاء؛ 30 -

االجتماعية    4.5 - لألعمال  املحمدية  املؤسسة  لفائدة  إعانة  درهم  مليون 

 لقضاة وموظفي العدل؛

 مليون درهم ألداء مستحقات املحامين في إطار املساعدة القضائية؛ 25 -
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 مليون درهم مصاريف القضاء الجنائي؛ 15 -

التسبيقات    110 - أداء  قصد  والتدبير  اإليداع  صندوق  لفائدة  درهم  مليون 

 املرتبطة بالفئات املستفيدة من مخصصات صندوق التكافل العائلي؛

وزارة   2 - مع  الشراكة  إطار  في  املدني  املجتمع  جمعيات  لدعم  درهم  مليون 

 العدل.

إلى   القضائية  والصوائر  املالية  والعقوبات  الغرامات  مداخيل  وضعية  أما 

 : 2021حدود متم شهر شتنبر 

الية والصوائر انخفاضا ملحوظا خالل عرفت مداخيل الغرامات والعقوبات امل

يالحظ تحسن في املداخيل   2021نظرا للوضعية الوبائية، وخالل سنة    2020سنة  

 مع الرفع التدريجي للتدابير االحترازية.

 حصة الوزارة بالدرهم  بالدرهم  المداخيل  أنواع المداخيل  

 373,29 396 304 952,30 564 543 الرسوم القضائية 

 988,59 871 93 042,05 144 173 الغرامات واإلدانات النقدية 

 361,88 268 398 994,35 708 716 المجموع العـام 

 

التي  - املحاكم  عدد  بلغ  حيث  الصندوق  تدبير  تطبيقية  تنزيل  ورش  مواصلة 

أكتوبر   شهر  غاية  إلى  التطبيقية  بهذه  مجموعه    2021تشتغل    128ما 

 محكمة،  

عبر منصة           - الحساب  تعميم خدمة االطالع على  ، CDG-Netمواصلة 

في   محكمة، ومن املرتقب تنزيل الخدمة  102حيث تم تثبيت هذه الخدمة ب  

 ؛ 2021محكمة أخرى مع متم سنة  23
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اإللكتروني - الدفع  محطات  أجهزة  اعتماد  محاكم  TPE" تعميم  بصناديق   "

إلى غاية   أكتوبر   27اململكة، وقد بلغ عدد املحاكم التي تشتغل بهذه اآللية 

 بها؛  TPEجهاز  46محكمة وتثبيت  22ما مجموعه:  2021

املؤداة إلكترونيا إلى حسابات املحاكم تدبير تحويل أموال الرسوم القضائي   -

 املعنية؛

 ؛ 2024-2022إعداد البرمجة امليزانياتية لسنوات  -

 ؛2020إعداد تقرير نجاعة األداء لسنة  -

برسم   - للوزارة  الفرعية  امليزانية  بمشروع  املرفق  األداء  نجاعة  إعداد مشروع 

 برامج وهي: 4، حيث يضم هذا املشروع 2022سنة 

 مؤشرات فرعية(؛ 9مؤشرات رئيسية و7أهداف و 3والقيادة )املواكبة  •

مؤشرات   6مؤشرات رئيسية و  5أهداف و  4نجاعة اإلدارة القضائية ) •

 فرعية(؛

• ( والقانونية  القضائية  املنظومة  و  5تحديث  مؤشرات   10أهداف 

 رئيسية ومؤشرين فرعيين(؛

 مؤشرات رئيسية(. 7أهداف و 4تعزيز الحقوق والحريات ) •

 2022شروع ميزانية السنة المالية : مثانيا

 المحترمون؛  المحترم، السيدات والسادة المستشارون السيد الرئيس

 : 2022أما بخصوص االعتمادات املالية املفتوحة بمشروع قانون املالية 

 :  املناصب املالية

 .2022منصبا ماليا للوزارة بمشروع قانون املالية لسنة  250تم تخصيص 
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 : االعتمادات املفتوحة 
 مكونات الميزانية 2022مشروع قانون المالية لسنة 

 فصل الموظفين 000.00 563 020 5
 ميزانية التسيير 

 فصل المعدات والنفقات المختلفة 000.00 528 272

 ميزانية االستثمار  000.00 490 190

 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 000.00 000 400

 صندوق التكافل العائلي  000.00 000 160

 

 كما ستعمل الوزارة في املجال املالي وامليزانياتي على: 

 إعداد البرمجة امليزانياتية لثالث سنوات ومشروع امليزانية الفرعية للوزارة؛ -

سنة   - برسم  األداء  نجاعة  مشروع  برسم   2023إعداد  األداء  نجاعة  وتقرير 

 ؛ 2021سنة 

 ؛ 2022التدبيرية برسم السنة املالية عقد الحوارات  -

الحسابات   - بمكاتب  األداء  وتقييم  ومواكبة  والتتبع  املراقبة  أعمال  مواصلة 

خالل   من  والتحصيل  التبليغ  ووحدات  املحجوزات  وشعب  والصندوق 

تعيق  التي  اإلشكاليات  على  الوقوف  أجل  من  وذلك  برنامج سنوي،  اعتماد 

الحسابات والصندوق واملساهمة في حلها، منظومة التحصيل وعمل مكاتب  

إلى جانب إبراز وتعزيز بعض الوسائل املتاحة الناجعة واملمارسات الفضلى  

النقدية  واإلدانات  الغرامات  تحصيل  يخص  فيما  املحاكم  تنهجها  التي 

 وتدبير الحسابات واملحجوزات؛ 

بع - تفعل  لم  التي  املحاكم  صناديق  تدبير  تطبيقية  تنزيل  ورش  د  مواصلة 

 23، بتنزيل الخدمة في  CDG-Netوخدمة االطالع على الحساب عبر منصة  

 " بصناديق محاكم اململكة؛TPEمحكمة ومحطات الدفع اإللكتروني "

أمر بالتحويل من الحساب املركزي لتدبير األداءات اإللكترونية باملحاكم إلى  -

املرتبطة بخدمات   االلكترونية  لألداءات  بالنسبة  املحاكم  السجل حسابات 
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التجاري وإيداع القوائم التركيبية واألداءات على الدعاوى املسجلة انطالقا 

 من منصة التبادل االلكتروني مع املحامين؛ 

لهيئات   - واألداءات  الودائع  حساب  لفائدة  البنكية  التحويالت  اعتماد 

املحامين وباقي مساعدي القضاء، وما بين محاسبي صناديق املحاكم في إطار 

 نابات القضائية املدنية والزجرية.  تنفيذ اإل 
 

 المحترمون؛  المستشارون، السيدات والسادة المحترم السيد الرئيس

والبرامج املزمع تنفيذها   2021تلكم حصيلة منجزات وزارة العدل خالل سنة  

 . 2022خالل سنة  

وإنني إذ أقدم أمامكم هذه الحصيلة فإنني مقتنع أن ما تم تحقيقه من نتائج 

سنة   خالل  ويجعلنا 2021إيجابية  الصحيح،  االتجاه  في  نسير  أننا  على  يؤشر   ،

نستشرف املستقبل بكل ثبات وعزم وتفاؤل، إلنجاح هذا الورش اإلصالحي الكبير  

العد منظومة  إلصالح  الوطنية  االستراتيجية  البرنامج  وتنفيذ  تضمنها  التي  الة 

هللا،   نصره  الجاللة  صاحب  قبل  من  بالغة  بعناية  حظي  الذي  الحكومي، 

السامية  امللكية  والتوجيهات  والحقوقية  الدستورية  باملرجعيات  مسترشدين 

 لجاللته أعزه هللا. 
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 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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 الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلي بسم هللا 
 

 الس يد الرئيس احملرتم 

 حرضات الس يدات والسادة املستشارين احملرتمي 
 

اإلعالن   لصدور  السبعين  الذكرى  بمناسبة  السامية  امللكية  للرسالة  تفعيال 

املكلفة  الوزارية  املندوبية  تجديد  ضرورة  على  أكدت  التي  اإلنسان  لحقوق   العاملي 

بحقوق اإلنسان وتعزيز مكتسباتها وتكييفها وتقوية وسائل عملها، كما أوصت بإيالء  

أجل  من  الجهود  ومواصلة  عملها  في  اإلنسان  حقوق  حماية  ملوضوع  خاصة  أهمية 

أهمية   الحكومة  تولي  أبعادها،  كل  في  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  في  بدورها  القيام 

اال تأمين  أجل  من  املؤسسة  هذه  لعمل  واالخاصة  حقوق نسجام  مجال  في  لتقائية 

 االنسان التي تتسم بالطابع العرضاني وتعدد الفاعلين املتدخلين.  

سنة   كانت  الصدد،  هذا  بمرور    2021وفي  لالحتفال  على    10مناسبة  سنوات 

أبريل   في  املؤسسة  هذه  عدة 2011إحداث  على  بمهامها  القيام  واصلت  التي   ،

ختلف الفاعلين املعنيين بتعزيز حقوق االنسان،  مستويات، بالتعاون والشراكة مع م

ترابية   وجماعات  دولية  ومنظمات  وطنية  ومؤسسات  وبرملان  حكومية  قطاعات  من 

 وجمعيات املجتمع املدني. 

فعلى مستوى دعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل اإليجابي مع اآلليات الدولية  

الدولية  االلتزامات  احترام  ضمان  على  الوزارية  املندوبية  حرصت  االنسان،  لحقوق 

لبالدنا وتعزيز التفاعل مع آليات املراقبة الدولية، من خالل اإلشراف هذه السنة على  

بـالتقرير الوطني األولي حول إعمال اتفاقية حماية تقديم تقرير وطني، ويتعلق األ  مر 

، فضال عن تقديم 2021جميع األشخاص من االختفاء القسري الذي قدم في شتنبر  

بالتقرير  املرتبطة  األسئلة  قائمة  عن  بالدنا  أجوبة  تتضمن  أخرى  رئيسية  وثيقة 
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على جميع    الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس حول إعمال اتفاقية القضاء

 أشكال التمييز ضد املرأة.

أجل  حان  تقارير  ثالثة  إعداد  مسار  املندوبية  واصلت  ذلك،  مع  وباملوازاة 

مناهضة  اتفاقية  إعمال  حول  الخامس  الوطني  بالتقرير  األمر  ويتعلق  تقديمها، 

التعذيب، والتقرير الوطني الثاني حول إعمال االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع  

آلية  العمال   من  الرابعة  الجولة  برسم  الوطني  والتقرير  أسرهم،  وأفراد  املهاجرين 

 االستعراض الدوري الشامل.

التي  الزيارة  إطار  في  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  مع  التفاعل  ملسار  واختتاما 

بها لبالدنا خالل سنة   في  2017قامت  املغربية    2021، تم  السلطات  تقديم تعليقات 

 الصادرة عن اللجنة واملتضمنة في تقرير زيارتها. بشأن التوصيات 

الجمعية   لقرار  إعماال  املعاهدات  إصالح  مسار  في  املغرب  النخراط  وتعزيزا 

، تم تقديم مساهمة بالدنا حول تصورها إلصالح  268/ 68العامة لألمم املتحدة رقم  

قارير أمام هيئات املعاهدات واإلسهام في اعتماد املسطرة املبسطة إلعداد وتقديم الت

( املهاجرين  العمال  لجنة  هي:  هيئات  في 2020خمس  باألشخاص  املعنية  واللجنة   ،)

(،  2020(، ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )2020وضعية إعاقة )

 ( اإلنسان  بحقوق  املعنية  االقتصادية 2021واللجنة  بالحقوق  املعنية  واللجنة   ،)

( والثقافية  أكاديمية  (2021واالجتماعية  نشرتها  التي  الدراسة  في  االسهام  تم  كما   .

جنيف للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان حول "دور األنظمة الوطنية لحقوق  

والتي  اإلنسان"،  حقوق  مجال  في  الدولية  والتوصيات  املعايير  إعمال  في  اإلنسان 

 تندرج في إطار مسار تعزيز نظام هيئات املعاهدات.

الدولية    اآلليات  في  املغاربة  الخبراء  لتقوية حضور  الوطنية  الجهود  في  واسهاما 

املغربية  الترشيحات  تقديم  ومواكبة  وتشجيع  بـتنسيق  الوزارية  املندوبية  قامت 

املبذولة خالل سنة   الجهود  اإلنسان، حيث أفضت  األممية لحقوق    2021بالهيئات 
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اب وتعيين ثالثة خبراء مغاربة جدد في كل  من قبل مختلف األطراف املتدخلة إلى انتخ

 :   من

 اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القسري؛ •

 لجنة مناهضة التعذيب؛ •

 اللجنة املعنية باألشخاص ذوي إعاقة. •

 هيئات للمعاهدات. 10وبذلك تكون بالدنا ممثلة بثمانية خبراء مغاربة من أصل 

ا اإلجراءات  تلعبها  التي  الهامة  لألدوار  حقوق ونظرا  ملجلس  التابعة  لخاصة 

بسبب  لبالدنا  زياراتها  توقف  وبعد  الدولية  بااللتزامات  الوفاء  مراقبة  في  اإلنسان 

جائحة كورونا، استأنفت املندوبية الوزارية مسار التنسيق والتشاور بشأن استقبال  

، حيث وجهت دعوات رسمية إلى كل من املقرر الخاص  2022البعض منها خالل سنة  

ب الصرف املعني  وخدمات  املأمونة  الشرب  مياه  على  الحصول  في  اإلنسان  حقوق 

التمييز ضد األشخاص   الصحي واملقررة الخاصة املعنية بالقضاء على جميع أشكال 

اإلنسان   بحقوق  املعني  الخاص  واملقرر  أسرهم  وأفراد  الجذام  بمرض  املصابين 

املقرر   بطلب  املتعلقة  املشاورات  استئناف  تم  كما  باستقالل  والبيئة.  املعني  الخاص 

 .2019القضاء واملحامين إنجاز زيارته املؤجلة منذ سنة 

في تنسيق تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف اآلليات األممية  واسهاما منها 

هذه  تنفيذ  لتتبع  معلوماتيا  نظاما  الوزارية  املندوبية  طورت  االنسان،  لحقوق 

تلقاها   التي  التوصيات  كافة  يشمل  وآلية التوصيات،  املعاهدات  هيئات  من  املغرب 

تتبع  من  النظام  هذا  وسيمكن  الخاصة.  واإلجراءات  الشامل  الدوري  االستعراض 

االرتكاز   نقط  طرف  من  املعطيات  تجميع  خالل  من  التوصيات  إعمال  وتقييم 

املتعلقة   الرسمية  الوثائق  على  واالطالع  الولوج  من  العموم  سيمكن  كما  القطاعية. 

 ع اآلليات األممية لحقوق اإلنسان.  بتفاعل بالدنا م
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تبلغ   النظام  هذا  موضوع  التوصيات  عدد  أن  إلى  اإلشارة  توصية،   942ويلزم 

التنفيذ.   عن  املسؤولة  الجهات  تحديد  مع  موضوعاتية،  محاور  تسعة  مبوبة حسب 

مكلفة  املعنية،  واملؤسسات  القطاعات  مع  االرتكاز  نقط  شبكة  تكوين  تم  انه  كما 

التنفيذ. بالتفاعل مع   بتتبع  املتعلقة  الوثائق  لكافة  النظام أيضا تجميعا  ويضم هذا 

 اآلليات األممية ومساهمات مختلف األطراف املعنية بذلك. 

ونغتنم هذه املناسبة إلخباركم ان هذا النظام جاهز لإلطالق الرسمي ومباشرة  

عكم  العمل به، وأننا مستعدون لعرضه على أنظاركم من أجل مناقشته والتفاعل م

 بشأنه، ما دامت املؤسسة التشريعية معنية بالكثير من التوصيات الواردة فيه.

الردود  إعداد  تنسيق  كذلك  الدولية  اآلليات  مع  التفاعل  شمل  وقد 

التعرض   بادعاءات  املتعلقة  الفردية  والبالغات  الشكايات  بشأن  والتوضيحات 

واملتمثلة في طلبات التدخل النتهاكات حقوق اإلنسان املعروضة على الهيئات األممية،  

 العاجل والنداءات العاجلة والبالغات الفردية.

ويلزم التأكيد هنا أنه رغم الجهود املبذولة على مستوى تطوير املقاربة وتحسين  

نتلقى   مازلنا  ولألسف  فإنه  الفردية  الشكايات  بخصوص  بالدنا  تقدمها  التي  األجوبة 

األم اآلليات  من  ومالحظات  وآراء  في  قرارات  تعود  والتي  الشأن،  بهذا  املختصة  مية 

يكون   أخرى  حاالت  وفي  الجنائية  املنظومة  تهم  تشريعية  نواقص  الى  الحاالت  بعض 

الحقوقية   بصورتها  للمس  بالدنا  خصوم  يستغله  ما  وهو  فردية،  ممارسات  سببها 

والتصدي  الخصاصات  هذه  ملعالجة  للتعاون  جميعا  مدعوين  فإننا  ولهذا  الدولية، 

 ات وال شك أن دور البرملان حيوي في هذا الباب.  للخروق

املحافل  في  الوطني  الحضور  تعزيز  مواصلة  الى  أخرى  جهة  من  اإلشارة  وتلزم 

الدولية واملحطات الرئيسية املتعلقة بحقوق االنسان، والسيما املشاركة الوطنية في  

سواء ما    ،2021الدورات الثالث ملجلس حقوق اإلنسان املنظمة عن ُبعد خالل سنة  

الكفيلة  واملعطيات  املعلومات  توفير  أو  املستوى  رفيع  الجزء  في  باملشاركة  منها  تعلق 
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بإنجاح املشاركة الوطنية أو تنظيم أنشطة موازية بغرض التعريف بالتجربة املغربية 

 واملكتسبات الوطنية واألوراش اإلصالحية في املجال والدفاع عن املصالح الوطنية.

هنا على األدوار الريادية التي يمكن ان يلعبها البرملان على مستوى  وينبغي التأكيد  

الدبلوماسية الحقوقية من خالل تأمين املشاركة البرملانية الدائمة في دورات مجلس  

حقوق اإلنسان وفي املنتديات الدولية لحقوق اإلنسان وضمان حضور ممثلي البرملان  

 اثناء عملية فحص التقارير الوطنية.

 

 السيدات والسادة حضرات

الدول  من  للعديد  استراتيجي  كشريك  املغرب  بها  يتميز  أصبح  التي  املكانة  إن 

في مختلف اشكال   واملجموعات اإلقليمية، جعلت من ملف حقوق االنسان حاضرا 

املغرب   بين  الثنائي  الحوار  استئناف  إثر  فعلى  املغرب.  شركاء  مختلف  مع  التعاون 

مغربية من أجل االزدهار املشترك"،  -بيةواالتحاد األوربي املتمثل في إرساء "شراكة أور 

والحكامة"   والديمقراطية  اإلنسان  "حقوق  الفرعية  للجنة  العاشرة  الدورة  عقد  تم 

للتعاون  2021مارس    25بتاريخ   برنامج »حقوق وحماية«  تفعيل  في  الشروع  تم  كما   .

املتعلق   العروض  طلب  إطالق  خالل  من  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الطرفين  بين 

على  بمشروع   املغربية  السلطات  ردود  إعداد  تم  كما  املندوبية.  لفائدة  التقني  الدعم 

ذات   القضايا  من  وغيرها  فردية  حاالت  بخصوص  األوروبي  البرملان  نواب  مراسالت 

 الصلة بحقوق االنسان.

وقد عرفت هذه السنة أيضا مواصلة التفاعل مع الخارجية األمريكية من خالل 

للحو  العاشرة  الدورة  األمريكية  تنظيم  املتحدة  والواليات  املغرب  بين  الرسمي  غير  ار 

من   بواشنطن  املنعقدة  اإلنسان  حقوق  تمت  2021شتنبر    23إلى    20حول  كما   .

للخارجية األمريكية، من خالل إعداد  السنوية  التقارير  التفاعل بخصوص  مواصلة 

 2022م سنة  أجوبة السلطات املغربية على االستبيانات وعلى األسئلة اإلضافية برس
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وأسوإ  الدينية  والحرية  اإلنسان،  حقوق  مواضيع  حول  األربعة  بالتقارير  املتعلقة 

 أشكال عمل األطفال واالتجار بالبشر.

غير  الدولية  املنظمات  اهتمام  مواصلة  عرفت  قد  السنة  هذه  كانت  وإذا 

السنوية  تقاريرها  خالل  من  والسيما  ببالدنا  االنسان  حقوق  بأوضاع  الحكومية 

حريصة،  وبال  كانت  الوزارية  املندوبية  فإن  املتنوعة،  وطلباتها  املوضوعاتية  غاتها 

بالتعاون مع السلطات املعنية، على إعداد الردود والبالغات الالزمة، ال سيما بشأن  

 التفاعل مع منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.  

ت الدولية غير الحكومية ما  وفي هذا الشأن يلزم التذكير أن التفاعل مع املنظما

السياس ي   التوظيف  تزايد  بعد  السيما  رفعها  ينبغي  التي  التحديات  بعض  يطرح  زال 

الشراكات   وتنويع  املقاربات  لتطوير  الوقت  حان  فقد  ولهذا  ومواقفها.  لتقاريرها 

 وإيجاد توافقات بشأن طلبات الزيارات. 

يناهز   ما  عن  أجوبة  املندوبية  أعدت  للمعلومات استبيانا    23كما  وطلبا 

واملساهمات صادرا عن منظمات وهيئات أممية كاملفوضية السامية لحقوق اإلنسان  

 وهيئات املعاهدات والخبراء املستقلين واملقررين الخاصين وفرق العمل املوضوعاتية. 

وعلى مستوى تعزيز اإلطار التشريعي املتعلق بحقوق اإلنسان يمكن اإلشارة إلى 

إ  مسار  في  مشاريع  االسهام  في  الرأي  وإبداء  بالسجون  املتعلق  القانون  مشروع  عداد 

القانون اإلطار رقم   القانونية والتنظيمية املتعلقة بتفعيل  املتعلق    51.17النصوص 

في   القضائية  بتنفيذ األحكام  املتعلق  في الورش  الى االسهام  والتكوين. إضافة  بالتربية 

دراس في  املشاركة  خالل  من  اإلدارة،  القانون  مواجهة  مراجعة  مشروع  مسودة  ة 

 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة.

 حضرات السيدات والسادة املحترمين

تشريعية   ترسانة  وضع  يتم  أن  االنسان  حقوق  تعزيز  مجال  في  يكفي  ال  إنه 

وإحداث إطار مؤسساتي، بل إن هذا املسار يتطلب نشر قيم ومبادد حقوق االنسان 
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النهوض بثقافة حقوق االنسان جزء من لتصبح سلوكا ومما رسة، ولهذا كان مرتكز 

اهتمامات املندوبية الوزارية التي نسقت إعداد خطة العمل الوطنية لتنفيذ املرحلة  

الفترة   اإلنسان برسم  في مجال حقوق  والتثقيف  للتربية  العاملي  البرنامج  الرابعة من 

سنة   حدود  إلى  قضاي2024املمتدة  على  التركيز  مع  يتعلق  ،  فيما  خاصة  الشباب،  ا 

بالتربية والتدريب بشأن املساواة وحقوق اإلنسان وعدم التمييز واإلدماج. إضافة الى  

بإعداد   القيام  خالل  من  االنسان،  لحقوق  العربية  املنظومة  مع  التفاعل  مواصلة 

 مشروع الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان. 

"، 2021/ـ2019تنفيذ مشروع "مدرسة حقوق اإلنسان   هذا دون اغفال مواصلة

أكتوبر   في  املوقعة  االتفاقية  إعمال  إطار  إلى    2019في  إضافة  آخرين.  فاعلين  مع 

تفعيال  األمية"  محاربة  برامج  في  اإلنسان  بعد حقوق  "إدماج  تنفيذ مشروع  مواصلة 

 مع مؤسسات أخرى معنية.  2019لالتفاقية املوقعة في أكتوبر 

نف سنة  وفي  خالل  املندوبية  نفذت  اإلطار،  للتكوين   2021س  شامال  برنامجا 

الدولي  للقانون  جنيف  أكاديمية  مع  بشراكة  االنسان  حقوق  مجال  في  األساس ي 

اإلنساني وحقوق اإلنسان واملعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان. كما ساهمت في تنفيذ 

م من طرف رئاسة النيابة  برنامج تقوية قدرات القضاة في مجال حقوق اإلنسان املنظ

صدور  ذكرى  تخليد  على  حرصت  كما  القضائية.  للسلطة  األعلى  واملجلس  العامة 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، بشراكة مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان والذي 

عرف تنظيم أنشطة متنوعة وتوقيع توقيع اتفاقيات للتعاون مع كل من منظمة األمم  

والثقافة والعلوم )يونسكو( ومنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم املتحدة للتربية  

 والثقافة )إيسيسكو( واملعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان. 

منظمات  قدرات  تعزيز  في  باملساهمة  كذلك  التذكير  يمكن  السياق،  هذا  وفي 

املجتمع املدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان، حيث تم تخصيص املرحلة الثالثة  

خالل   من  الطفولة،  حماية  ملوضوع  اليونسيف  منظمة  مع  الشراكة  برنامج  من 

امل التقارير  إعداد  مسار  في  الجمعوية  الشبكات  وتقوية مرافقة  بالطفولة  تعلقة 
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مالل   وبني  الشرق،  هي:  جهات  بثالث  الطفولة  مجال  في  العاملة  الجمعيات  قدرات 

في  الجهوي  التخطيط االستراتيجي  أنه لتطوير  البيضاء سطات. كما  والدار  خنيفرة، 

املراعية   البرمجة  حول  الجهويين  املتدخلين  قدرات  دعم  تم  الطفل،  حقوق  مجال 

 دليل وإطار مرجعي في املوضوع. لحقوق الطفل، وإعداد

وبالنظر لكون منظمات املجتمع املدني تعد فاعال رئيسيا في تعزيز اعمال حقوق 

االنسان والتمتع بها، فإن املندوبية الوزارية واصلت االهتمام بتقوية الشراكة معها، 

 2012والسيما من خالل انجاز دراسة تقييمية لبرامج الشراكة التي أنجزتها منذ سنة  

سنة   برسم  مرحلة  آخر  حدود  جديدة  2019وإلى  استراتيجية  إطالق  إلى  تهدف   ،

دعم   الى  إضافة  هذا  االنسان.  حقوق  مجال  في  املدني  الفاعل  مع  والحوار  للشراكة 

مجال   في  الوطنية  العمل  خطة  في  الواردة  الخالفية  القضايا  حول  املجتمعي  الحوار 

 مشروعا للشراكة مع الجمعيات.  39يذ الديمقراطية وحقوق اإلنسان عبر إطالق تنف

ويقتض ي تحسين التفاعل مع املنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال  

اقتراحية   قوة  باعتبارها  وشكاياتها  لتقاريرها  الالزمة  العناية  إيالء  االنسان  حقوق 

وشريكا أساسيا في اعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وهو ما سنعمل على  

 الهتمام به أكثر خالل الوالية الحكومية الحالية.   ا

 حضرات السيدات والسادة 

خاصة   عناية  إيالء  على  االنسان  حقوق  حماية  مستوى  على  الحرص  تم  لقد 

لشكايات وتظلمات املواطنين واملواطنات ذات الصلة بحقوق االنسان من خالل بذل 

  2020خالل الفترة من نونبر تم،  املساعي مع الجهات املعنية ملعالجتها وتسويتها، حيث

حدود   مجموعه    2021أكتوبر    28إلى  بما  تضمنت     1457التوصل    496شكاية، 

معالجتها   نسبة  بلغت  ورقية  نسبة    961و  %100شكاية  بلغت  إلكترونية  شكاية 

 .%81.35، لتبلغ النسبة اإلجمالية ملعالجة الشكايات 62.7%معالجتها 
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وال السيدات  حضرات  تعلمون،  كافية  وكما  غير  املجهودات  هذه  فإن  سادة، 

ملعالجة الخصاصات والنواقص والتحديات املطروحة في مجال حقوق االنسان، لهذا 

وبالخصوص   املجال،  بهذا  االهتمام  على  عملها  برنامج  في  الحكومة  حرصت  فقد 

العمل   خطة  وتحيين  مراجعة  خالل  من  االستراتيجي،  بالتخطيط  االهتمام  مواصلة 

جال الديمقراطية وحقوق اإلنسان باعتبارها ورشا وطنيا مهيكال ووثيقة  الوطنية في م

ملختلف  كامال  انخراطا  تقتض ي  العمومية،  والبرامج  للسياسات  مؤطرة  مرجعية 

 الفاعلين املعنيين وتوفير املوارد واإلمكانات واآلليات الالزمة إلنجازه.

و  تحيين  باستكمال  التزامنا  ألبلغكم  املناسبة  هذه  الخطة  وأغتنم  هذه  مراجعة 

 بمقاربة تشاورية في أقرب األوقات وبالتعاون مع جميع املتدخلين املعنيين. 

 حضرات السيدات والسادة  

ختاما أؤكد أن الدفاع والنهوض بحقوق اإلنسان في شموليتها، هي قضايا معقدة  

مدنيا،  ومجتمعا  وبرملانا  حكومة  الجهود  جميع  تظافر  تحتاج  الوجود،  في  ومستمرة 

بحول هللا، سنبدل أقص ى جهودنا للقيام   2022و ما يجعلنا نؤكد أننا خالل سنة  وه

وطنيا  شركائنا  مختلف  مع  عالقاتنا  تعميق  على  والعمل  وجه،  أكمل  على  بأدوارنا 

 ودوليا بصفة عامة، ومع السيدات والسادة البرملانيين ممثلي األمة بصفة خاصة. 

دة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس  وفقنا هللا ملا فيه خير بالدنا تحت القيا

 حفظه هللا ونصره. 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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 مبناس بة تقدمي املزيانية اخلاصة 
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 امحلد هلل والصالة والسالم عىل مولان رسول هللا 

 

 الس يد رئيس جلنة العدل والترشيع وحقوق الانسان احملرتم؛ 

 حرضات الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون؛ 

 حرضات الس يدات والسادة ال فاضل؛ 

 

سياق   أنظاركم  على  ألعرض  املوقرة،  لجنتكم  أمام  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 

 . 2022ومرتكزات ومكونات مشروع ميزانية املجلس األعلى للسلطة القضائية برسم سنة 

الدينامية في  انخراطه  على  ملموس  عملي  بعد  إضفاء  أجل  التي    فمن  الشاملة 

حاليا على إعداد استراتيجية جديدة، ، يعكف املجلس  تعرفها بالدنا في جميع املجاالت

على  الدستورية  بالتزاماته  الوفاء  من  تمكنه  واضحة،  مستقبلية  رؤية  وضع  إلى  ترمي 

والتأطير التخليق  مجال  في  املطلوب، خصوصا  الصدد،  الوجه  هذا  وفي  شكل صدور  ، 

 حدثا ومكسبا قضائيا غاية في األهمية.  مدونة األخالقيات القضائية، 

صدر القانون املتعلق باملفتشية  املؤسساتي للسلطة القضائية،  بناء  لل  الستكما وا

القضائية   للشؤون  األخيرة،العامة  هذه  واختصاصات  وتنظيم  تأليف  نظم   حدد 

 .  باملجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وعالقتها

األخالقيات   مدونة  مبادد  تكريس  على  املجلس  حرص  فقد  ذلك،  عن  فضال 

انتخابات  عملية  نجاح  وضمانات  شروط  كل  توفير  على  حرصه  خالل  من  القضائية، 
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( الثانية  للوالية  القضائية  للسلطة  األعلى  باملجلس  القضاة  عبر  2026-2022ممثلي   ،)

ميثاق وتوقيع  بين  إعداد  االنتخابات  بهذه  خاص  املهنية   أخالقي  والجمعيات  املجلس 

فضاء خاص بهذه االنتخابات    للقضاة واملترشحين من القاضيات والقضاة، مع إحداث

العديد من الخدمات لفائدة املترشحين والناخبين من    للمجلس، وفرباملوقع االلكتروني  

 القضاة. 

التصويت  وقد جرت   محاكم    24  ب  2021أكتوبر    23بتاريخ  عملية  بسائر  مكتبا 

بلغت   بنسبة مشاركة  العادية،  بين  ،  %93.14االستئناف  على صعيد      %91.4موزعة 

بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم    %93.8هيئة قضاة مختلف محاكم االستئناف، و

التصويت   في  القاضيات  على صعيد هيئة   %87أول درجة، وقد وصلت نسبة مشاركة 

لهيئة قضاة مختلف محاكم أول  بالنسبة       %92.45و قضاة مختلف محاكم االستئناف

 . درجة

تم االتفاق    وفي باب تعزيز التنسيق والتعاون بين املجلس والوزارة املكلفة بالعدل،

املادة  على   في  عليها  املنصوص  املشتركة  للهيئة  املحدث  القرار  القانون   54تعديل  من 

رقم   تغييرين  وذلك  ،  100.13التنظيمي  بتجميع  بإدخال  األول  يتعلق  أساسيين، 

اإلدارة   مجال  في  التنسيق  أجل  من  الهيئة  نفس  داخل  الثالث  العدالة  مؤسسات 

القضائية، فيما هم التغيير الثاني تأليف هذه الهيئة، عبر إحداث لجنة للتوجيه وأخرى 

 للتتبع، إضافة إلى اللجان املوضوعاتية واللجان املؤقتة. 

العدالة  مؤسسات  تكون  مالحظات    وبذلك  على  جواب  أول  قدمت  قد  الرسمية 

الجديد،   التنموي  بالنموذج  الخاصة  الصلةاللجنة  يستمر العدالةب  ذات  أن  على   ،

في تعبئة كل طاقاته للتفاعل اإليجابي مع باقي املالحظات املضمنة بتقرير اللجنة  املجلس  
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املضمنةاملذكورة،   الشأن  هذا  في  السامية  امللكية  للتعليمات  العرش   تنفيذا  بخطاب 

 . األخير

 حضرات السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛

بعد هذا التقديم، اسمحوا لي أن أعرض على أنظاركم بداية ملخصا بحصيلة  

غاية   الى  املجلس  برسم سنة 1202أكتوبر    25عمل  ميزانيته  ثم مضمون مشروع   ،

 ، ثم برنامج عمله وآفاقه املستقبلية. 2202

 : 2021أوال: حصيلة عمل املجلس برسم سنة 

-I على مستوى أشغال املجلس 

من القانون التنظيمي    57من الدستور واملادة    116تطبيقا ملقتضيات الفصل  

واملادة   القضائية،  للسلطة  األعلى  باملجلس  عقد   6املتعلق  الداخلي،  نظامه  من 

سنة   برسم  األولى  العادية  دورته  اختتمت 2021املجلس  التي  أشغالها  أسفرت   ،

 عن النتائج التالية:  السنةشتنبر من هذه  21بتاريخ 

قاض وقاضية سبقت ترقيتهم برسم   487تحديد مناصب قضائية جديدة لفائدة   ▪

 ؛ 2019سنة 

 قاض وقاضية بناء على طلبهم أو لسد الخصاص بمحاكم أخرى؛ 405نقل  ▪

لـ   ▪ التنافي  حاالت  أو    16رفع  القرابة  أو  الزوجية  عالقة  بسبب  وقاضية  قاض 

العمومة   درجة  إلى  من  املصاهرة  ترخيص  بدون  اإلخوة،  أبناء  أو  الخؤولة  أو 

 املجلس؛

 من امللحقين القضائيين؛  43قاض وقاضية جدد ينتمون للفوج  139تعيين  ▪
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من مجموع   %  46.22مسؤوال قضائيا بعدد من محاكم اململكة، بنسبة    104تعيين  ▪

 املسؤوليات القضائية؛ 

 من نواب مسؤولين قضائيين؛  41تعيين  ▪

التحقيق،    557تعيين   ▪ األخرى(  القضائية  املهام  ببعض  للقيام  وقاض ي  قاضية 

 ؛)، شؤون القاصرين واألسرة قضاء األحداث، تطبيق العقوبات، التوثيق

مقررا تأديبيا بعقوبات تراوحت بين اإلنذار والتوبيخ واالقصاء املؤقت،    25إصدار   ▪

 مقررات بالبراءة وتأجيل البت في ملفين إثنين.  6والعزل، و 

-IIعلى مستوى التخليق وتحسين األداء القضائي 

تكليفا بإجراء بحث، أنجز   210توصلت املـفـتـشـيــــة العـامـة للـشـؤون الـقـضـائـيـة بــ  

رفع    132منها   عنها  ترتب  املجلس   152ملفا،  قرر  ذلك،  عن  فضال  للمجلس،  تقريرا 

ب القضاة  لتصريحات  املنتظم  بالفحص  املكلفة  اللجنة  عمل  ممتلكاتهم  تفعيل 

وممتلكات أبنائهم القاصرين عند االقتضاء، كما أولى املجلس عناية خاصة لشكايات  

 شكاية.  2464شكاية، عالج منها   4296املواطنين التي بلغت 

-III  على مستوى إبداء الرأي 

 أبدى املجلس رأيه بشأن عدة مشاريع قوانين، نذكر منها: 

 املتعلق بتنظيم وتدبير املؤسسات السجنية؛  مشروع القانون  ▪

 ؛ 2030مشروع االستراتيجية الوطنية ملحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق  ▪

 مشروع برنامج النهوض بكفالة ورعاية األطفال املحرومين من السند األسري. ▪

IV – على مستوى الدراسات والتقارير  

 نذكر منها:أعد املجلس عدة دراسات وتقارير، 
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األولى  التقرير ▪ العادية  دورته  عن  املجلس  بنشاط  الخاص  من   61املادة    (العام 

 ؛  ) القانون التنظيمي للمجلس

 109املادة    (التقرير السنوي الثالث حول حصيلة عمل املجلس وآفاقه املستقبلية ▪

 من القانون التنظيمي للمجلس(؛

تقرير   ▪ أول  على  األخيرة  اللمسات  للمجلسوضع  حــول   موضوعاتي 

 .)من القانون التنظيمي للمجلس   108املادة  ( »التبليــــغ القضائــــــي اشكاليات« 

-V على مستوى التعاون القضائي والشراكة 

الدولية ووقع على   والندوات  الوطنية  التظاهرات  العديد من  في  املجلس  شارك 

 عدة مذكرات تفاهم، نذكر منها:

الرابع عشر لألمم املتحدة ملكافحة الجريمة والعدالة الجنائية بكيوتو من املؤتمر   ▪

 ؛ 2021مارس  12إلى  7

توصيات   ▪ تنفيذ  بمتابعة  املتعلق  املعلوماتي  النظام  بتقديم مشروع  الخاص  اللقاء 

 اآلليات األممية لحقوق اإلنسان؛ 

تحت   ▪ الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  مكتب  طرف  من  املنظمة  عنوان  الندوة 

لرابطة   دراسة  املمارسة:  في  األخالقية  واملعايير  القضائية  النزاهة  على  "الحفاظ 

 ؛2021يونيو  21املحامين الدولية حول اإلجراءات الجنائية والتأديبية"، بتاريخ 

األمم  ▪ ومنظمة  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  بين  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع 

 .2021يوليوز  12سيف بتاريخ املتحدة لرعاية الطفولة اليوني

الحوار غير الرسمي املغربي األمريكي حول حقوق اإلنسان، بواشنطن خالل الفترة   ▪

 شتنبر من هذه السنة.   23و  20ما بين 
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-VI  على مستوى التحديث 

بنيته  وصيانة  وتأهيل  لتطوير  املعلوماتية  البرامج  من  مجموعة  املجلس  أنجز 

 املعلوماتية، نذكر منها:

 تحديث الفضاء الخاص بتلقي الشكايات وطلبات املقابلة عن بعد؛ ▪

 إعداد برنامج لتتبع ملفات القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام؛ ▪

 تطوير النسخة الثالثة للموقع اإللكتروني للمجلس األعلى للسلطة القضائية؛  ▪

-VII على مستوى تدبير املوارد البشرية 

 ر عدة تدابير نذكر منها:اتخذ املجلس في هذا اإلطا

 إطارا من تخصصات مختلفة؛  47توظيف  ▪

 تنظيم انتخاب ممثلي املوظفين في اللجان املتساوية األعضاء؛  ▪

 إعداد مشروع مدونة السلوك واألخالقيات الخاصة بالعاملين باملجلس؛ ▪

قاض    351تنظيم عدة دورات تكوينية في مواضيع مختلفة، استفاد منها ما يناهز   ▪

 وقاضية. 

 ثانيا: مشروع ميزانية املجلس 

سنة    برسم  املجلس  ميزانية  مشروع  إعداد  فرضيات    ،2022تم  إلى  استنادا 

والبشرية  املادية  اإلمكانيات  من  املطلوب  األدنى  الحد  تشكل  وموضوعية،  واقعية 

واللوجستيكية الالزمة لتحقيق أهداف البرنامج واملشاريع املعتمدة بميزانية املجلس، 

 وتأمين الحاجيات الضرورية لضمان السير العادي واملنتظم ملختلف مكوناته.

I -  ميـزانية التسييـر 

 فصل املوظفين -1
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صدور  بعد  سيما  وال  التنظيمية،  هياكله  وتطوير  استكمال  مواصلة  إطار  في 

القضائية، ومن أجل سد الخصاص من  العامة للشؤون  باملفتشية  املتعلق  القانون 

 . 2022منصبا ماليا جديدا برسم سنة  50املوارد البشرية، خصص للمجلس 

أجور  لكتلة  املكونة  املناصب  وكذا  املناصب  لهذه  اإلجمالي  املالي  الغالف  ويقدر 

والتقاعد،  االجتماعي  االحتياط  أنظمة  إطار  في  الدولة  ومساهمات  الحالية،  املجلس 

وكذا   الجزافية،  اإلعانات  ومبلغ  والدرجة  الرتبة  في  املتوقعة  الترقيات  الى  إضافة 

 درهما.   143.681.000.00تعويضات أعضاء املجلس، في مبلغ 

 فصل املعدات والنفقات املختلفة-2

سنة   برسم  الفصل  لهذا  املخصصة  املالية  االعتمادات    2022بلغت 

مبلغ  درهما  225.170.000.00 منها  لرئاسة درهم    125.000.000.00،  مخصص 

   النيابة العامة.

II -  ميزانية االستثمار 

سنة   برسم  امليزانية  لهذه  بلغت    2022خصصت  أداء  اعتمادات 

مبلغ    80.000.000.00 منها  سيحول  رئاسة    2.000.000.00درهم،  لفائدة  درهم 

 النيابة العامة.  

 

 ثالثا: اآلفاق املستقبلية 

 سطر املجلس مجموعة من األهداف، نذكر منها:

 االستراتيجية، ذات الصلة بـــ : مواصلة الدراسات املرتبطة بتوجهاته  ▪

 تطوير القدرات املؤسساتية للمجلس وتجويد عالقاته بمحيطه الخارجي؛ -

 تعزيز استقالل السلطة القضائية؛ -
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 مساهمة املجلس في االرتقاء بفعالية منظومة العدالة؛  -

 العمل على تخليق العدالة؛  -

 تقوية التواصل؛  -

 ة؛تعزيز الثقة في السلطة القضائي -

 تنمية وتجويد التعاون والشراكات. -

خالل  ▪ من  القضائية  للشؤون  العامة  باملفتشية  املتعلق  القانون  مقتضيات  تنزيل 

 وضع أول مشروع لهيكل تنظيمي خاص بها؛

ورئاسة  ▪ القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  بين  التفاهم  مذكرة  مضامين  تفعيل 

 النيابة العامة واملجلس األعلى للحسابات؛ 

 نة املساطر واإلجراءات الخاصة باملجلس؛رقم ▪

ونوابهم   ▪ القضائيين  واملسؤولين  القضاة  لفائدة  مستمر  تكوين  برنامج  تسطير 

 بمختلف املحاكم، و كذا العاملين باملجلس.  

 

 السيد الرئيس املحترم، حضرات السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

عمل   حصيلة  عن  موجزة  نظرة  كانت  القضائية تلكم  للسلطة  األعلى  املجلس 

 ، وآفاق عمله املستقبلية.2022، ومشروع ميزانيته لسنة 2021خالل سنة  

السلطة   في  سيجد  القضائية،  للسلطة  األعلى  املجلس  بأن  يقين  على  وإننا 

على   الدستورية  بمهامه  القيام  من  يتمكن  حتى  واملساندة،  الدعم  كل  التشريعية 

 الوجه املطلوب.

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. شكرا لكم و 
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 اململكة املغربية 

 البرملان            

 مجلس املستشارين 

 
 

 

 

 

 ــريـرـــــتقــ     
 

 العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة 
 

 حـــــــول 
     

 لألمانة العامة للحكومةالفرعـــية  ةع الميزاني ومشر
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 مقرر اللجنة 
 عبد القادر الكيحل 

 رئيس اللجنة 
 عزيز مكنيف 

 

 2027- 2021 الــوالية التشريعية

 2022-2021  السنة التشريعية

 2021 دورة أكتوبر

 

 

 األمانة العامة
 مديرية التشريع والمراقبة البرلمانية 

 قسم اللجان 
مصلحة لجنة العدل والتشريع وحقوق  

 اإلنسان 
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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 

 السيد الرئيس املحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

 

العدل   لجنة  أعدته  الذي  التقرير  نص  املوقر  مجلسنا  على  أعرض  أن  يشرفني 

والتشريع وحقوق اإلنسان، بمناسبة دراستها ملشروع امليزانية الفرعية لألمانة العامة  

 .2022للحكومة برسم السنة املالية 

بتاريخ     املنعقد  اجتماعها  في  املذكور  امليزانية  مشروع  اللجنة  نونبر    29تدارست 

و 2021 اللجنة،  رئيس  مكنيف  عزيز  السيد  برئاسة  حجوي ب،  محمد  السيد  حضور 

من خالله   تناول  قدم عرضا مفصال  الذي  للحكومة،  العام  املهام األمين    خصوصية 

املبادرات اإلصالحية التي تحققت بهذه    األمانة العامة للحكومة، وأهم  اي تضطلع بهتال

اتخاذها مستقبال بغية   املؤسسة خالل الوالية التشريعية املنصرمة، وتلك التي تنوي 

إلرساء  كذلك  مناسبة  اللقاء  هذا  يشكل  أن  في  أمله  عن  أعرب  كما  بأدائها،  الرقي 

حكومة، عالقات تعاون وتواصل مثمرة بين اللجنة املوقرة ومؤسسة األمانة العامة لل 

 نظومتنا القانونية.مملا فيه مصلحة 

النقاط    ،هذا   من  مجموعة  بإسهاب  للحكومة  العام  األمين  السيد  تناول  وقد 

مؤسسة ذات صبغة أفقية  ك  ،األساسية، أبرز من خاللها دور األمانة العامة للحكومة

الوزارية،   القطاعات  كافة  في خدمة  بتنسيق وتشاور دائمين معها، كما  و توجد  تعمل 

تستوجبه  وما  للحكومة،  العامة  األمانة  واهتمامات  انشغاالت  مجمل  استعرض 

عبر اعتماد النصوص   ،ملجموعة من اإلصالحات وتعزيزها  ترسيخاملرحلة املقبلة من  
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الالزمة مع    ،التشريعية  عل  ماتماشيا  تتوفر  قانونية  من  بالدنا    يهغدت  مرجعيات 

مجسدة لألوراش اإلصالحية الكبرى التي أعطى انطالقتها جاللة امللك حفظه   أساسية

 النموذج التنموي الجديد. وعلى رأسهاهللا، 

آخر،   جانب  العام  السيد    بسطومن  أنظار  األمين  على  يدات السللحكومة 

تتعلق بأعداد النصوص القانونية الصادرة   ،معطيات إحصائية  والسادة املستشارين

وتلك الصادرة في غضون هذه السنة، مستعرضا في   ،ية التشريعية املاضيةخالل الوال 

من  للحكومة  العامة  األمانة  تمكنت  التي  اإلصالحية  املبادرات  أهم  الصدد  هذا 

ألهم   جرد  على  بالسهر  إليها  عهد  لجنة  إحداث  شملت  مجاالت،  عدة  في  اتخاذها 

ليقظة والذكاء القانونيين، إعداد وتنفيذ برنامج لو النصوص التشريعية والتنظيمية،  

الرقمنة، مسلسل  من    وتسريع  التطبيقية والرفع  النصوص  ونشر  إعداد  وتيرة 

الصادرة،   القانونية، و للقوانين  النصوص  مشاريع  ألثر  القبلية  الدراسة  آلية  تفعيل 

إيالء تم  قصوى    كما  التشريعية  لأهمية  خالل  البرملانيةلمبادرات  على    من  الحرص 

بتتبع   املكلفة  التقنية  الدائمة  اللجنة  عمل  وجه  هذه  انتظام  وباملناسبة  املبادرات، 

السيد األمين العام في هذا الصدد دعوته إلى السيدات والسادة املستشارين أعضاء  

التي تتيح فرص التعاون   ، للبحث معا في مختلف سبل العمل املشترك  ، اللجنة املوقرة

 وتبادل الخبرة والرأي في هذا املجال.  ،والتفاعل األمثل

املجال املتعلق بالتأطير  السيد األمين العام للحكومة  ومن جهة أخرى، استعرض  

الحرة املهن  الجمعوي وتقنين وتنظيم بعض  للعمل  اللجنة   ،القانوني  واإلشراف على 

ت  الوطنية للطلبيات العمومية ومواكبة أشغالها، وبسط في هذا املنوال االختصاصا

الجارية،   السنة  برسم  بأنشطتها  الخاصة  واالحصائيات  الجمعيات  ملديرية  املسندة 
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املنظمة املهن  مديرية  من  كل  املهنية  ،واختصاصات  الوطنية   ،والهيئات  واللجنة 

  .للطلبيات العمومية

خالل و   تنفيذها  للحكومة  العامة  األمانة  تعتزم  التي  واملشاريع  البرامج  إلى  تطرق 

املقب أن  السنوات  إلى  مشيرا  تأجيل   الوزارة لة،  إلى  السابقة  الوالية  خالل    اضطرت 

تأثيرات جائحة  التنفيذي بفعل  تنفيذ جزء من مشاريعها املبرمجة في مخطط عملها 

، حيث تمت برمجة هذه املشاريع املؤجلة برسم السنة املقبلة، عالوة على 19كوفيد  

محاور أساسية تتعلق بتجويد  مشاريع أخرى متعددة، بسط مجملها وصنفها في ثالث  

القانونية العمل  ،املنظومة  وآليات  أساليب  وتحديث  إليها،  الولوج  وتوسيع    ،وتيسير 

اعتماد   البشري   تالتكنولوجيانطاق  الرأسمال  وتثمين  وتقوية    ،الحديثة،  ودعم 

 قدرات العاملين باملؤسسة.

املؤشرات الرقمية املتعلقة بتنفيذ  للحكومة  السيد األمين العام    أبرز وفي الختام،  

واملعطيات الرقمية املتعلقة بميزانية األمانة العامة للحكومة   ،ميزانية السنة الجارية

، مبلغا قدره 2022برسم السنة املقبلة، حيث بلغت االعتمادات املرصودة برسم سنة  

 درهم تتوزع على النحو التالي:  133.937.000.00

 

 ميزانية التسيير :  ▪

 ؛درهم 92.878.000.00املوظفين : 

 درهم  26.371.000.00املعدات والنفقات : 

 درهم. 14.688.000.00ميزانية االستثمار :   ▪
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 السيد الرئيس املحترم؛

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

 

والسادة  السيدات  ثمن  الفرعية  امليزانية  هذه  ملشروع  العامة  املناقشة  إطار  في 

للحكومة،   العام  األمين  السيد  به  تقدم  الذي  القيم  العرض  ي  ذوالاملستشارون 

بحق  ي الذي عكس  الدؤوب  والعمل  الحثيثة  العامة    املجهودات  األمانة  به  تقوم 

لتهنئة السيد    فرصةتهز املتدخلون ال، وفي هذا اإلطار  انللحكومة بمختلف مديرياتها

األمين العام للحكومة بمناسبة تجديد الثقة املولوية السامية التي حظي بها، بتعيينه 

والهام الحيوي  القطاع  هذا  رأس  الذي    وذلك  ،على  االستراتيجي  للدور   لعبه يبالنظر 

 . وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة في مجال تدبير  هذا القطاع

في  للحكومة    األمانة العامة  تتميز به  الذي مستوى الخبرة والدقة  ب  ونوه املتدخلون 

وتجويده، التشريع  وصياغة  صناعة  تبذلها  وأشادوا    مجال  التي  األمانة  باملجهودات 

التشريعية  العامة النصوص  بعض  ومراجعة  لتعزيز   ،لتحيين  املتخذة  وبالتدابير 

املتخصصة  القانونية  والكفاءات  التشريعي   القدرات  العمل  تلك   ،في  جانب  إلى 

ع  فضال  الرسمية،  بالجريدة  العالقة  ذات  الخدمات  رقمنة  بمواصلة  تم    مااملتعلقة 

الصحية الطوارد  حالة  لتدبير  القانوني  التأطير  يخص  فيما  به  جهة    ،القيام  ومن 

من خالل عمل اللجنة  البرملانية  ملبادرات التشريعية  ا  مواكبة  ثمنت املداخالت  ،أخرى 

بتتبع   املكلفة  الدائمة  املبادراتالتقنية  محالهذه  ال  ستساهم  والتي  تعزيز   ة،  في 

بما تحقق في مجال    تم التنويه كما    ،التفاعل اإليجابي للحكومة مع مقترحات القوانين

ي للعمل الجمعوي، السيما إعداد مشروع قانون يغير ويتمم بموجبه  نالتأطير القانو 

بتنظي املتعلق  الشريف  الجمعيات،  الظهير  تأسيس  حق  منظومة إم  وضع  جانب  لى 
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وإحداث سجل إلكتروني   ،إعالمية وطنية خاصة بالجمعيات لرقمنة املساطر اإلدارية

التنويهللجمعيات مع  أثر    ،  بدراسة  يتعلق  ملرسوم  للحكومة  العامة  األمانة  بإعداد 

 .بعض النصوص التشريعية

العامة  لألمانة  الفرعية  امليزانية  مشروع  ومحاور  مضامين  مناقشة  خضم  وفي 

  واقتراحات، وهي كاآلتي: للحكومة، تم إبداء عدة استفسارات ومالحظات

وتنظيم    - مشترك  عمل  فريق  إنشاء  إلى  ثنائيةالدعوة  علمية  لجنة    لقاءات  بين 

العامة واألمانة  اإلنسان  وحقوق  والتشريع  زيارة  العدل  من  اللجنة  أعضاء  وتمكين   ،

ب على مختلف األنشطة التي تقوم  ثللوقوف عن ك  ،مصالح األمانة العامة للحكومة

 بها. 

املتسارعةب  املطالبة  - التحوالت  مواكبة  أجل  من  الجهود  من  جميع    املزيد  على 

الناشئةاملس لألجيال  القانونية  الثقافة  ونشر  تطويرتويات،  على  والعمل   آليات   ، 

 ؛مستوى أداء جميع الفاعلين في األمانة العامة للحكومةو 

أسباب    - حول  املسطرة  التساؤل  على  القانونية  النصوص  بعض  إحالة  تأخر 

  ،مةالتشريعية، وكذا غياب أو تأخر صدور النصوص التطبيقية لبعض القوانين الها

في األسعار بسبب   نظرا ملا تعرفه من فوض ى  ،القوانين املنظمة للمحروقات  على غرار

 ؛غياب نصوصها التطبيقية

الصادرة،    - للقوانين  التطبيقية  النصوص  ونشر  إعداد  وتيرة  تسريع  إلى  الدعوة 

عليها   نصت  التي  التطبيقية  بالنصوص  يتعلق  فيما  خصوصا  الجهود  ومضاعفة 

 ؛ التنظيميةالقوانين 

في    - و التأخر  اآلدراسة  رقم  ترتيب  التنظيمي  بالقانون  املرتبطة  الدستورية  ثار 

بعد    86.15 وذلك  قانون،  دستورية  بعدم  الدفع  وإجراءات  شروط  بتحديد  املتعلق 
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  ،2018مارس    6بتاريخ    70/ 18سنوات من صدور قرار املحكمة الدستورية رقم    4حوالي  

 ؛ إحالة قانون اإلضراب أخر الحاصل فيإضافة إلى الت

في الجريدة الرسمية، تطبيقا للمادة    اللغة األمازيغيةبنشر النصوص التشريعية    -

 املنظم لها؛ 26.16 رقممن القانون التنظيمي  11

واملواطنين  إتاحة  - للمواطنات  النصوص  ،  املعلومة  مشاريع  جميع  وضع  عبر 

اإللكتروني املوقع  في  الخبرات  ،  القانونية  من  لالستفادة  الجامعات  على  واالنفتاح 

 ؛والتجارب التي تزخر بها مؤسسة األمانة العامة للحكومة

للجمعيات،   - العامة  املنفعة  صفة  منح  في  املعتمدة  املعايير  عن  االستفسار 

إلى املتعلقة    والدعوة  واإلجراءات  املساطر  تبسيط  على  النص   ،بهاالعمل  في  والنظر 

املنظ لهاالقانوني  بالدنام  اختيارات  مع  تماشيا  املساطر   ،،  تبسيط  إلى  والرامية 

 اإلدارية بصفة عامة.
 

املستش  بطالوأخيرا،   والسادة  العاملة  رين  االسيدات  األطر  عدد  من  بالرفع 

باألمانة للحكومة، وتزويدها بموارد بشرية إضافية تتوفر على تكوين عال في مختلف  

املهام   حجم  مع  يتماش ى  املالية  للتحفيزات  نظام  واعتماد  واملجاالت،  التخصصات 

 اإلستراتيجية املنوطة بهم. 

 

 السيد الرئيس املحترم؛

 مون؛السيدات والسادة الوزراء املحتر 

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

 

واملقترحات   باملالحظات  جوابه  مستهل  في  للحكومة  العام  األمين  السيد  أشاد 

في   األكيدة  الرغبة  على  عمقها  في  الدالة  املستشارين،  والسادة  للسيدات  القيمة 
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االنخراط الجاد في مسلسل تطوير وتجويد املنظومة القانونية الوطنية، انسجاما مع 

، مؤكدا في نفس السياق، أن األمانة العامة املرجعية الدستورية واملتطلبات الواقعية

بعين   املقترحات  أخذ  على  لها،  املوكولة  االختصاصات  حدود  في  ستعمل  للحكومة 

 بهدف املساهمة في تطوير الترسانة القانونية ببالدنا. االعتبار بعد دراستها،

إصدار  ، أكد السيد األمين العام للحكومة أن البطء الحاصل في  روفي هذا اإلطا

، راجع إلى طول اإلجراءات واملسار الذي تقطعه في  ةوالتنظيمي  ة النصوص التشريعي

عن   فضال  للحكومة،  العامة  األمانة  إلى  وصولها  قبل  الحكومية  القطاعات  دواليب 

على   التام  حرصها  إطار  في  للحكومة  العامة  األمانة  به  تقوم  الذي  الدؤوب  العمل 

وما   التشريعي،  العمل  جودة  األمن  تحقيق  لضمان  كاف  وقت  من  ذلك  يتطلبه 

 أحد االلتزامات الدستورية امللقاة على عاتقها. هالقانوني، باعتبار 

العام   األمين  السيد  أوضح  السياق،  نفس  التي للحكومة  وفي  اإلكراهات  أن 

القانونية العوملة  التشريعات    ،تفرضها  على  تسمو  الدولية  االتفاقيات  بجعل 

ف  ،الوطنية بدورها  العامة  تساهم  األمانة  تأخذ  بحيث  التشريعية،  العملية  بطء  ي 

التشريعية   النصوص  دراسة  أثناء  االعتبار  بعين  الدولية  االلتزامات  هذه  للحكومة 

التشريع مجال  في  يدخل  ما  لتحديد  التنظيميوما    ،والتنظيمية،  املجال  في  ، يندرج 

في ذات السياق، القانونية مسؤولي  مشيرا  ة مشتركة بين  أن تحقيق جودة النصوص 

عامة  وأمانة  حكومية  قطاعات  من  التشريعي،  النص  في صناعة  املتدخلين  مختلف 

البرملان، مع تأكيده أن األمانة العامة للحكومة تؤمن باالنفتاح على    جلس يللحكومة وم

املكونات هذه  الترسانة    ،مختلف  وتطوير  تحيين  على  املشترك  العمل  أجل  من 

 ت العصر، بما فيها خدمة للصالح العام.القانونية ومواكبتها ملتطلبا
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العام   األمين  السيد  النصوص  للحكومة  وأفاد  تحيين  مواصلة  على  التام  حرصه 

الراهنة واالجتماعية  االقتصادية  الوضعية  مع  تنسجم  تعد  لم  التي   ، القانونية 

جرد  على  االنكباب  أجل  من  لجنة  تنصيب  على  بتأكيده  الدستورية،  واملستجدات 

التش مختلف النصوص  بإشراك  وذلك  مراجعتها،  على  والعمل  والتنظيمية،  ريعية 

املعنية، في   القطاعات  قصور  وجود  على  العام  األمين  السيد  أكد  أخرى،  جهة  ومن 

بعض الجوانب من الترسانة القانونية املؤطرة الستفادة الجمعيات من صفة املنفعة  

ا املنظومة  تجويد  على  الحكومي  الحرص  على  مشيدا  تحقيقا    ،لقانونيةالعامة، 

 للشفافية ونزاهة طلبات استفادة الجمعيات من املنفعة العامة.

السيد   أكد  والتنظيمية،  التشريعية  النصوص  أثر  دراسة  على  رده  سياق  وفي 

األمين العام للحكومة العمل على إخضاع بعض النصوص القانونية لدراسة مسبقة 

سعيا   وتفاديا    لتجويدألثرها،  التشريعي،  النصوص العمل  على  املتتالية  للتعديالت 

 بسبب اإلشكاالت العملية التي قد تظهر بعد دخولها حيز التنفيذ. ،التشريعية

في  العامة  الصبغة  ذات  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  نشر  وبخصوص 

للمادة   تطبيقا  األمازيغية  باللغة  الرسمية  رقم    11الجريدة  التنظيمي  القانون  من 

من نفس القانون تحدد أجل   31أن املادة  للحكومة  ، أوضح السيد األمين العام  26.16

كما املقتضيات،  هذه  سريان  لبداية  سنة  عشرة  العامة   خمسة  األمانة  أن  أكد 

للحكومة بدأت باالشتغال مع مختلف الفاعلين، في هذا اإلطار، من أجل العمل على  

 تسريع النشر بشكل تدريجي حسب أولويات النصوص وأهميتها االجتماعية. 

من جانب آخر، أفاد أن األمانة العامة للحكومة في انفتاح مستمر على الجامعة و 

ر والخبرة التقنية في مجال صناعة النصوص القانونية، بحيث املغربية لتبادل األفكا 

، وعقد شراكات  بوجدة  تم القيام بمبادرة تنظيم دورة تكوينية في جامعة محمد األول 
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أن األمانة العامة للحكومة حريصة  مع عدة جامعات مغربية، مشيرا في سياق آخر،  

ال إلخراج  الزمنية  األجندة  احترام  اإل  التنظيمية  قوانين على  من  التي بالرغم  كراهات 

شروط   بتحديد  املتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع  إحالة  تم  بحيث  القطاع،  يعرفها 

على   اإلضراب  حق  ممارسة  النوابوكيفية  وسمجلس  إحالة   ت،  القانون تم  مشروع 

أقرب  في  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  وإجراءات  شروط  بتحديد  املتعلق  التنظيمي 

 اآلجال. 

تعد  لم  سنوات  منذ  أنه  للحكومة  العام  األمين  السيد  أكد  جوابه،  ختام  وفي 

بممارسة   تدريجية،  وبصورة  للقانون،  طبقا  مختصة،  للحكومة  العامة  األمانة 

في عدد من املجاالت التي تم نقلها، كلما توافرت الشروط املالئمة،   املهاممجموعة من  

أو   أخرى  إدارات  إلى  إما  الحالة،  كالترخيص  إلى  وحسب  بها،  املعنية  املهنية  الهيئات 

العامة   األمانة  أن  مضيفا،  األسنان،  وطب  والصيدلة  الطب  مهن  بمزاولة  للمغاربة 

بالترسانة  الرقي  مجال  في  بها  املناطة  املحورية  لألدوار  للتفرغ  التوجه  هذا  ستعزز 

 القانونية الوطنية.
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 اململكة املغربية 

 البرملان            

 مجلس املستشارين 

 
 

 

 

 

 ــريـرـــــتقــ     
 

 العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة 
 

 حـــــــول 
     

للوزارة المنتدبة لدى الفرعـــية  ةع الميزاني ومشر
 المكلفة بالعالقات مع البرلمان رئيس الحكومة 
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 اإلنسان 
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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

 

العدل   لجنة  أعدته  الذي  التقرير  نص  املوقر  مجلسنا  على  أعرض  أن  يشرفني 

والتشريع وحقوق اإلنسان، بمناسبة دراستها ملشروع امليزانية الفرعية للوزارة املنتدبة  

 . 2022لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان برسم السنة املالية 

، 2021نونبر    23هذه امليزانية في اجتماعها املنعقد بتاريخ  مشروع  تدارست اللجنة  

برئاسة السيد عزيز مكنيف رئيس اللجنة، وبحضور السيد مصطفى بايتاس الوزير 

البرملان مع  بالعالقات  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  باسم  املنتدب  الرسمي  الناطق   ،

و   الذي   الحكومة، عمل  حصيلة  محتواه  في  أبرز  مفصال  عرضا  قطاع ألقى  نشاط 

مجموعة من املؤشرات واملعطيات    استعرض، و 2021العالقات مع البرملان خالل سنة  

املؤسسة   داخل  الحكومي  للعمل  والرقابية  التشريعية  الحصيلة  تهم  التي  اإلجمالية 

املستقبلية الرهانات  وكذا  املقبلة،   ،التشريعية،  للسنة  الوزارة  عمل  وبرامج 

ذات   في  دورة    مضامين   السياقمستحضرا  افتتاح  بمناسبة  السامي  امللكي  الخطاب 

التشريعية،  2021أكتوبر   الوالية  هذه  أهمية  على  جاللته  من  تأكيدا  تضمن  الذي   ،

طبقا للتوجيهات   ،كونها تأتي في مرحلة واعدة بالنسبة لتقدم بالدنا، وهو ما يقتض يل

السامية وجميع   ،امللكية  ومعارضة،  أغلبية  وبرملان،  حكومة  املكونات  جميع  من 

 املؤسسات والقوى الوطنية التحلي بروح املبادرة وااللتزام املسؤول. 
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تميز السنة التشريعية الخامسة من الوالية  السيد الوزير  وفي هذا اإلطار، سجل  

مهمة ورقابية  تشريعية  بحصيلة  العاشرة،  تعزيز    ،التشريعية  بفضل  دينامية وذلك 

التشريعية املؤسسة  داخل  الحكومي  بالدور   ،العمل  االضطالع  على  الوزارة  وحرص 

مكثفا أسفر عن   التشريعي نشاطا  املستوى  بها، حيث عرفت على  املنوط  التنسيقي 

نهائية، هذا مشروع 84املصادقة على   املبادرات   ،قانون بصفة  التفاعل مع  وفي إطار 

املصا تمت  البرملانية  على  التشريعية  و  9دقة  قوانين،  قوانين    8مقترحات  مقترحات 

البرملان مجلس ي  أحد  لدن  من  عليها  مستوى   ،موافق  على  دراستها  متابعة  انتظار  في 

يوجد   فيما  املعنية،  الدائمة  بالبرملان،    34اللجان  الدرس  قيد  قانون  عملت  و مشروع 

على تتبع ومواكبة جميع األعمال التشريعية للجان الدائمة بمجلس ي البرملان، الوزارة  

منها  117 ،اجتماعا  273والتي بلغ مجموع اجتماعاتها برسم السنة التشريعية الخامسة 

 ملجلس املستشارين. 

الرقابي العمل  مجال  في  الحكومة  بحصيلة  تخصيص    ،واتساقا  جلسة    11تم 

حكومة مع األسئلة املتعلقة بالسياسات العامة، والتي  شهرية لتفاعل السيد رئيس ال

مجموعها   لألسئلة    71بلغ  املخصصة  األسبوعية  الجلسات  يخص  فيما  أما  سؤاال، 

على    ،الشفهية الحكومة  أجابت  شفهيا  897فقد  لها    ،سؤاال  جلسة   52خصصت 

عنها    أسبوعية، وبلغ عدد األسئلة اآلنية التي أعربت الحكومة عن استعدادها لإلجابة

برمجة  و   ،سؤاال  213 التي   121تمت  الكتابية  األسئلة  مجموع  بلغ  فيما  منها،  سؤاال 

 سؤاال كتابيا. 5577من أصل  4572أجابت الحكومة عليها  

املدني،   املجتمع  مع  العالقات  مجال  القانونية    أبرز وفي  املنظومة  الوزير  السيد 

الجمعوي  للعمل  املؤطرة  التشاركية  ،والتنظيمية  بالديمقراطية  املتعلقة   ، واملحاور 

وبدعم قدرات الجمعيات وتثمين العمل الجمعوي، ومحور الشراكة والنهوض بالدعم 
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املالية وتثمين املوارد     ،املحاور املتعلقة بتحديث اإلدارة ورقمنتهابسط    كماالعمومي،  

 والبشرية.

استعرض السيد الوزير في كل محور قطاعي، مختلف املراحل    ذلك،وعالوة على  

سنة   بلورتها  املزمع  ضمن 2022واملخططات  املندرجة  املجاالت  مختلف  تهم  والتي   ،

اختصاص الوزارة املنتدبة سواء فيما يتعلق بقطاع العالقات مع البرملان أو العالقات 

املجتمع   الحكومة(مع  باسم  الرسمي  الناطق  )مهام  الحكومي  التواصل  أو   ، املدني 

 ومجال تدبير املوارد وتحديث اإلدارة ورقمنتها.

املنتدبة   للوزارة  تخصيصها  تم  التي  باالعتمادات  الوزير  السيد  األخير، صرح  وفي 

سنة   برسم  البرملان  مع  بالعالقات  املكلفة  الحكومة  رئيس  تبلغ 2022لدى  والتي   ،

 درهم، وهي موزعة على الشكل اآلتي: 56.967.000.00

 التسيير:   ميزانية ▪

 ؛درهم 39.611.000.00املوظفون:  -

 ؛درهم 14.170.000.00املعدات والنفقات املختلفة:  -

   .درهم 3.186.000.00 :االستثمار ميزانية ▪

 
 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

والسادة املستشارون املحترمون؛السيدات   
 
 

القيم  بالعرض  التنويه  على  املستشارين  والسادة  السيدات  مداخالت  أجمعت 

الوزير السيد  به  تقدم  منهم    ،الذي  القطاعبإدراكا  يكتسيها هذا  التي  لكونه   ،األهمية 
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تظهر كما  يعمل على تنظيم وتنسيق العالقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،  

الذي أصبح شريكا   ،أهميته أيضا في كونه يحظى باإلشراف على مجال املجتمع املدني

مهام  إلى  باإلضافة  هذا  العمومية،  السياسات  بلورة  في  أو  التشريع  في  أساسيا سواء 

 . الناطق الرسمي باسم الحكومة

أفرزت املداخالت توجهات موحدة حول مجموعة من النقاط   ،في هذا اإلطارو 

املوارد  ومحدودية  بضعف  أساسا  تتعلق  والتي  امليزانية،  هذه  بمشروع  املتعلقة 

الوزارة   تنوي  التي  والبرامج  املهام  تتناسب مع حجم  وأنها ال  القطاع،  لهذا  املخصصة 

 املنتدبة تنفيذها.

املستشارون وهم يناقشون ميزانية هذا القطاع، ادة  يدات والساستحضر السو 

كت لدى الجميع روحا عالية من ذالجائحة، والتي أ  جراءبالدنا    تمر منهاالظرفية التي  

واملسؤولية والوعي  كافة    ،التضامن  على  املبذولة  املجهودات  في  الكامل  باالنخراط 

الجاللة لصاحب  الرشيدة  القيادة  تحت  نصره هللا    األصعدة  السادس  محمد  امللك 

وتعزيز مختلف األدوار   ،، فأكدوا على ضرورة الرقي بقطاع العالقات مع البرملانوأيده

رغم  انطالقا من املشاريع الطموحة التي يعتزم بلورتها، وذلك على الالتي يضطلع بها،  

له،  من   املرصودة  املالية  املوارد  تم  ضعف  القطاع  فومن  قطاعا  هذا    ، يا جوهر يظل 

و  املغربية،  التجربة  خصوصية  و اليعكس  يكرس  و التعاون  على   حتراماال توازن   املبني 

والتشريعية التنفيذية  املؤسستين  بين  السلط  للمقتضيات    ،فصل  طبقا  وذلك 

 .2011الواردة في دستور 

بمجال   البرملانوارتباطا  مع  الس  ،العالقات  والسنوه  املستشارين يدات  ادة 

ومجلس ي   الحكومة  بين  والتعاون  التنسيق  مهام  توطيد  إلى  الرامية  باملجهودات 

حضور   مأسسة  إلى  باملبادرة  املجلسين،  بين  التنسيق  آليات  تعزيز  عبر  البرملان، 
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املجلسين،    ،الوزراء على  متكرر  بشكل  مرورهم  اآلراءوتفادي  هذا    وانشطرت  في 

وبين ،  القطاعي  وحدة املوضوع  جلسات على أساس    ةرمجالسياق بين مؤيد الختيار ب

البرملان،  ب  مطالب جلسات  في  قطاعي  محور  من  أكثر  برمجة  تمت  ضرورة  إثارة  كما 

مراجعته   مسألة وضرورة  النسبي  التمثيل  على  املبني  الزمني  والسقف  ،  النسبية 

املستشارين والسادة  للسيدات  أدنى موضوعي يسمح  آرائه لل  بإعطاء حد  م تعبير عن 

، وفي ذات السياق، دعا أحد املتدخلين إلى مقاربة جديدة في التعاطي مع  بأريحية أكبر

البرملاني رقابة    ،العمل  تقتض ي  باملجلسين،  مريحة  أغلبية  وجود  مسألة  أن  معتبرا 

أك جهد  بذل  بغية  بين    ،برمتواصلة  التواصل  وأن  الحكومي،  البرنامج  تنزيل  قصد 

والتشريعية   التنفيذية  لتجويد السلطتين  األساس  هذا  على  مبنيا  يكون  أن  يجب 

 العمل واألداء الحكومي.

أحاط  ببالدنا،  القانوني  األمن  تحقيق  في  قصوى  أهمية  من  للتشريع  وملا 

التشريعي الزمن  بموضوع  الفرصة   ،املتدخلون  تتيح  متوازنة  أرضية  بحث  وإمكانية 

والسللس القوانينيدات  لتدارس  املستشارين  الكافية    ،ادة  الزمنية  املدة  توفير  مع 

وصعوبة  القانونية  النصوص  جودة  لضعف  تفاديا  وذلك  اإلحالة،  بعد  ملناقشتها 

دعوا   كما  أن  إلى  تطبيقها،  ذلك  القوانين،  بمقترحات  االهتمام  التجاوب ضرورة 

س  الحكومي مستقبال  الحكومة  ي معها  بين  ما  التعاون  ملبدأ  حقيقيا  مؤشرا  شكل 

  ، العمل على تحسين صورة العمل البرملانيجهة أخرى، تمت املطالبة ب، ومن  والبرملان

املواطنين من  و   ،وتقريبه  املؤسساتي،  التواصل  عملية  تعزيز  طريق  التسريع  عن 

الوجود،   إلى  البرملانية  القناة  أملهمبإخراج  عن  النظام   معبرين  إطالق  يسهم  أن  في 

الت العمل  أشغال  وتتبع  لتدبير  املندمج  الحكومي  املعلوماتي  العمل  ومراقبة  شريعي 
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العمومية السياسات  التنفيذية    ،وتقييم  السلطتين  بين  العالقة  تطوير  في 

 والتشريعية. 

السياق نفس  استفسر  وفي  املستشارون،  والسادة  اإلشكاالت   السيدات  عن 

والكتابية الشفوية  األسئلة  مع  بالتعاطي  التجاوب    ،املرتبطة  في  الحاصل  والتأخر 

و   وتجاوز   ،معها لذلك،  املحددة  على  املدة  رقمية حثوا  معطيات  األجوبة  تضمين 

العمومية السياسات  بتقييم  املتعلق  الجانب  أيضا  املناقشة  تناولت  كما    ،واضحة، 

خاصة فيما يتعلق بتوفير املعطيات الالزمة    ،وضرورة فتح نقاش حول هذا املوضوع

 وسهولة الوصول إليها. 

في   تجلى  النقاش،  من  وافر  بحيز  املدني  املجتمع  بمجال  املتعلق  املحور  وحظي 

مستوى   على  خاصة  ببالدنا،  التشاركية  الديمقراطية  قطعته  الذي  باملسار  اإلشادة 

طالئعيئاهي أدوارا  تلعب  أصبحت  التي  املدني  املجتمع  املجاالت  ت  من  العديد  في  ة 

املجاالت، من  وغيرها  واالقتصادية  واالجتماعية  بفضل  الثقافية  ذلك  تعزز    وقد 

الفصل   في  الواردة  الدستور   12املقتضيات  أحقيةي  تال  ،من  في    ةساهمامل  تمنحها 

في   وكذا  العمومية،  والسلطات  املنتخبة  املؤسسات  لدى  ومشاريع  قرارات  إعداد 

وتقييمها، ذو   تفعيلها  على  عن    ،كلتأسيسا  املتدخلون  في تساءل  الحكومة  تصور 

 . هذا القطاع الوزاري تسمية من ض املجتمع املدني  عدم إدراجاختيارها 

الس من  العديد  نوه  وقد  والسهذا،  املهمة يدات  بااللتزامات  املستشارين  ادة 

املدني، والتي والواضحة التي وردت في مشروع هذه امليزانية بخصوص محور املجتمع  

املنوط بالشكل  بمهامه  القيام  من  وتمكينه  الجمعوي،  العمل  تطوير  إلى    ، به   تهدف 

القانونية  كما الترسانة  وتقوية  تحديث  ضرورة  إلى  البعض  مع  ،  دعا  ومالءمتها 

الدستور م الدولية  ستجدات  الصلة  واالتفاقيات  من ذات  تبقى  ما  وإخراج   ،
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املتعلقة   التنظيمية  الهيالنصوص  الديمقراطية ئابمختلف  تنزيل  بورش  املرتبطة  ت 

مجلس  بين  للتعاون  واعدة  آفاقا  سيفتح  ما  وهو  الدستور،  في  الواردة  التشاركية 

املستشارين والوزارة املنتدبة فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية، وطالب املتدخلون 

في اعلية والنجاعة  بإصدار دالئل واضحة ومبنية على تصنيف الفاعلين بناء على الف

لتعدد  ممارسة نظرا  وذلك  يمارسها    األنشطة،  أصبح  التي  الهامة  املجتمع  األدوار 

، وهو مكمل أساس ي يجب دعمه  املشاريع  نجازإ سواء على مستوى التفكير أواملدني  

النزاع  والسيما  الوطن،  قضايا  عن  بالترافع  يتعلق  فيما  خاصة  ومواكبته  وتقويته 

ه بالتكوين الالزم، وأكدوا على ضرورة  دعممن خالل    ،املغربية  املفتعل حول الصحراء 

و والت  ملصاحبةا طريقة    فتحاصاال دقيق  ميزانيتهافي  للمشاريع    صرف  املخصصة 

جانب  املدعمة،   ومن  الفرص،  تكافئ  ملبدأ  ضرورة   آخرتحقيقا  إلى  املداخالت  دعت 

 لتقديم العرائض وامللتمسات إلى السلطات العمومية.  املشترط قانونا تخفيض العدد

الرسمي الناطق  ملهام  التعرض  إطار  الترجمة    ،وفي  بمستجد  املتدخلون  أشاد 

اإلشارة ولغة  األمازيغية  اللغة  إلى  في   ،الفورية  مؤخرا  املنتدبة  الوزارة  اعتمدتها  التي 

البوا في هذا الصدد  تواصلها مع الرأي العام خالل الندوات الصحفية األسبوعية، وط

الوبائية الظرفية  ظل  في  خاصة  التواصل  تحتاج  الحالية،    بتعزيز  توضيح  إلى  التي 

املتخذة  ل على    ،الحكومة  منلقرارات  لإلجابة  متواصال  إعالميا  خروجا  وتتطلب 

تكامل إحداث  تساؤالت املواطنين، وارتباطا بهذا املوضوع أشار املتدخلون إلى ضرورة  

من  ،القطاعيةتواصل الآليات مختلف بين باسم الحكومة و مهام الناطق الرسمي بين 

خالل اعتماد إستراتيجية مركزية تقودها املديرية املزمع إحداثها لهذا الشأن، وذلك 

و بهدف   الفوري  مختلف  املستفيضة  اإلجابة  التفاعل  والتساؤال على  التي القضايا  ت 

العام الرـأي  بها  ال،  يهتم  الحكومة  وهو األمر  انفتاح  في تعزيز  ذي سيساهم ال محالة 
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املواطن،   تعلى  تم  أخرى،  جهة  الوزارة يص  شخومن  وموظفي  أطر  اشتغال  ظروف 

والسادة املستشارون بالرفع من ميزانية القطاع السنوية، السيدات    وطالباملنتدبة،  

املوظف الشتغال  املالئمة  الظروف  واملوظفوتوفير  مع  ات  على  ين،   مأسسة العمل 

 .بهذا القطاع االجتماعية عمالاأل 
 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

الوزير   السيد  املستشارينباملداخالت  نوه  والسادة  للسيدات  والقيمة   البناءة 

القطاع أهمية  تعكس  اإلستراتيجية    ،التي  الدستورية في  وأدواره  العالقة  تطوير 

  ، تعيين الحكومة  صاحبالسياق الصعب الذي  القائمة بين الحكومة والبرملان، مبرزا  

الجائحة التعافي من  بداية  بمرحلة  في    ،واملتسم  غير مسبوق  ارتفاع  األولية مع  املواد 

 تكاليف الشحن والنقل البحري.، وما رافقه من ارتفاع في على املستوى الدولي

الحكومة   تفاعل  عن  الوزير  السيد  والسادة وعبر  السيدات  أسئلة  مع 

والكتابية،  املستشارين   الوزارة  و الشفوية  بين  مشترك  لقاء  لعقد  استعداده  عن 

وأفاد  ،  فيما يتعلق بتطوير جلسة األسئلة الشفهيةقصد التنسيق    ،البرملانمجلس ي  و 

تقد في  التأخر  األجوبة  يأن  الكتابيةالحكومية  م  األسئلة  إلى    خصوصاراجع    ،عن 

مجالها تحديد  الرقمية و ،  صعوبة  للمعطيات  جرد  من  األحيان  بعض  في  تتطلبه  ما 

 والبيانات.

يدخل ضمن االختصاص القطاعي  هذا املجال  أن  أبان    ،املجتمع املدنيوارتباطا ب

رغم   عليه  لوزارته،  التنصيص  مستوى صراحة  غياب  في    ة تسمي  على  ونوه  القطاع، 
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وهي بعمل جمعيات  االتجاه  املدنيئاهذا  املجتمع  و   ،ت  أدوار  من  به  تقوم   مشاريع ملا 

في   وناجحة  مهمة  و مجاالت  جد  للدخل،  املدرة  واألنشطة  نفس التشغيل  في  مؤكدا 

أن   االسياق  اإلطار هذا  تعزيز  من  انطالقا  وتقويته،  عليه  املحافظة  يجب  لتميز 

وفتح إطار للشراكة والتكوين   ،واملواكبة واملصاحبة والحوار  ، وتفعيل آلياتالقانوني

 مع املجتمع املدني. 

انطلقت مع الناطق الرسمي باسم الحكومة،  تجربة    أنإلى  وأشار السيد الوزير  

االشتغال   ويتم  الحكومي،  وسائل م  علىالتناوب  ظل  في  خاصة  وتجديدها،  أسستها 

واإلقبال املتزايد على املعلومة، وأفاد أن الحكومة أوفت بالتزاماتها   ،التواصل الحديثة

الوبائي   الوضع  استقرار  بعد  مباشرة  األسبوعية  الصحفية  الندوة  عودة  بخصوص 

بالترجمة الفورية للغة األمازيغية ولغة اإلشارة، وهو ما يوضح  تم تعزيزها  كما    ،ببالدنا

أنه   السياق  هذا  في  مبرزا  العام،  الرأي  مع  املستمر  التواصل  على  الحكومة  حرص 

معين قطاع  حضور  التواصل  يقتض ي  يحضر  ،عندما  جنب    فهو  إلى  الناطق  جنبا 

 الرسمي باسم الحكومة.

الرقمنة  أن    أكدو  من   اورشيعد  موضوع  التسريع  ويستوجب  األهمية،  في  غاية 

البرملان املندمج لغرفتي  بالنظام  في هذا اإلطار  العمل عليه   ،وتيرته، منوها  والذي تم 

مشترك الوزارة،    ،بشكل  مهام  تسهيل  في  باملوارد وساهم  املتعلق  الجانب  في  وأشار 

املوظف  هأن  ،البشرية وممثلي  مندوبي  مع  لقاءات  واملوظفينعقد  ا  ات    ، لقطاعفي 

جمعية األعمال االجتماعية ألطر الوزارة املنتدبة، للعمل على تحسين وتعزيز وأعضاء  

 ظروف اشتغالهم. 
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 عرض السيد الوزير 
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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 

 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  تقرير  املوقر  املجلس  على  أعرض  أن  يشرفني 

بمناسبة   الفرعيةاإلنسان،  امليزانية  ملشروع  رئيس   دراستها  لدى  املنتدبة  للوزارة 

  .2022الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة برسم السنة املالية 

، برئاسة 2021نونبر    25تدارست اللجنة هذا املشروع في اجتماعها املنعقد بتاريخ  

الوزيرة املنتدبة لدى  غيثة مزور  رئيس اللجنة، وبحضور السيدة  عزيز مكنيف  السيد  

رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، التي تقدمت بعرض مفصل 

تطرقت من خالله إلى املرجعيات املعتمدة في إعداد هذا املشروع، ومكتسبات وبرامج 

 . ملغرببااإلدارة العمل في مجال االنتقال الرقمي وإصالح 

الصدد،   هذا  االنتقال   أفادتوفي  قطاع  ومهام  مرتكزات  أن  الوزيرة  السيدة 

الرقمي االقتصاد  على  تقوم  اإلدارة  وإصالح  الناشئة    ،الرقمي  للمقاوالت  خدمة 

واملتوسطة وتمكين    ، والصغرى  الشغل،  مناصب  وإحداث  معامالتها  أرقام  من  للرفع 

مرق عمومية  خدمات  من  واملواطنين  وسريعة  ،منةاملقاوالت  عالية  جودة   ،وذات 

 .ينواملرتفقاملقاوالت  تستجيب لتطلعات وحاجيات
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حسب   تفاوتا  تعرف  الرقمية  للخدمات  الحالية  الوضعية  أن  وأوضحت 

العمومية واملقاوالت  ،اإلدارات  املواطنين  تساعد  خدمات  يتم    ،بين  ال  وخدمات 

ومن ثم، أبرزت أهمية الرقمنة في تحسين جودة   ،تتسم بالتعقيد  أخرى استخدامها و 

الخدمات املقدمة للمواطنين واملقاولة، ودعامات االنتقال الرقمي، بعرض املكتسبات  

وبرامج العمل في مجال االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، سواء على املستوى القانوني  

املساطر وتبسيط  التحتية  الدعم  ،والبنية  عمليات  مستوى  على  في    أو  واملواكبة 

املوظفيناللغة  استعمال   كفاءات  وتحسين  العمومية،  باإلدارات  وتنمية   ،األمازيغية 

الرقمي التحول  مجال  في  وقيادة    ،مهاراتهم  الرقمنة  مجال  في  والتكوين  باملواكبة 

جعل  يالتغ بهدف  الدولي،  والتعاون  والتمويل  التواصل  آليات  تعزيز  عن  فضال  ير، 

باململكة، بالشكل الذي يجعله يتقاطع مع طموحات النموذج  الرقمنة قطاعا واعدا  

 التنموي الجديد. 

واتساقا باملعطيات الرقمية املتضمنة في مشروع ميزانية هذا القطاع، صرحت 

املالية   السنة  أنه خصص له برسم  الوزيرة  الشكل    2022السيدة  تتوزع على  ميزانية 

 اآلتي:

 ميزانية التسيير:  ❖

 ؛ درهم  0000069650 واألعوان:املوظفون  -

 درهم. 0082.297.000,املعدات والنفقات املختلفة:  -

 درهم. .00246.725.000 ميزانية االستثمار: ❖
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 السيد الرئيس املحترم؛  

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

خالل   املستشارون  والسادة  السيدات  بناءة، أدلى  بمداخالت  العامة  املناقشة 

تعبر عن مواقفهم وآرائهم إزاء الورش اإلصالحي املنصب على قطاع اإلدارة، والهادف  

املداخالت   هذه  مستهلين  ببالدنا،  اإلدارة  إلصالح  أساسيا  مدخال  الرقمنة  جعل  إلى 

ال هذا  رأس  على  بتعيينها  الغالية  املولوية  الثقة  على  الوزيرة  السيدة  قطاع  بتهنئة 

درب  مواصلة  في  قدما  املض ي  أجل  من  والسداد  التوفيق  كامل  لها  متمنين  الحيوي، 

 اإلصالح الشامل ملنظومة اإلدارة املغربية.

الحكومية   بالتوجهات  املستشارون  والسادة  السيدات  نوه  اإلطار،  هذا  وفي 

زمع  وبالبرامج الطموحة امل  ،بتخصيص حقيبة وزارية لالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

ستراتيجي، باعتباره  تنفيذها، والتي تعكس الرغبة األكيدة في النهوض بهذا القطاع اإل 

يتقاطع مع عدد من القطاعات الحكومية األخرى، وهو ما سيمكن من    اقطاعا أفقي

 تنزيل أوراش النموذج التنموي الجديد. تسهيل

رق تنزيل ورش  في  النجاح  أن  املستشارون  والسادة  السيدات  اإلدارة واعتبر  منة 

اإلدارة تأهيل  إعادة  منطلق  من  تستجيب   ،يكون  وفعالة  حديثة  إدارة  بجعلها 

لتطلعات املواطنين واملقاولة، عن طريق تجاوز كل العراقيل اإلدارية والبيروقراطية،  

اإلدارية املساطر  بعض  املرتفق،  آوطول    ،وتعقد  عن  وبعدها  الخدمات  تقديم  جال 

ال باملوارد  النهوض  عن  واملعنوي فضال  املادي  والتحفيز  بالتكوين  باعتبارهم   ،بشرية 

تم  كما  إداري،  إصالح  أي  في  الرحى  السلبية   تقطب  الجوانب  بعض  إلى  اإلشارة 
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عنها  يترتب  قد  وما  اإلدارة،  تدبير  في  الحديثة  التكنولوجيا  وإدخال  للرقمنة  املحتملة 

 للوظيفة العمومية.  وتقليص املناصب املالية املخصصة ،من إعادة انتشار املوظفين

املستشار  والسادة  السيدات  أجمع  السياق،  نفس  إعادة و وفي  ضرورة  على  ن 

النظر في النظام األساس ي للوظيفة العمومية، مراعاة للتحوالت الكبرى والعميقة التي 

الكفاءة  بجعل  اعتماده،  تاريخ  منذ  عقود  ستة  خالل  املغربية  اإلدارة  عرفتها 

الوحيد   السبيل  الوسيلة  والشفافية  واعتمادها  الكفاءات  وتثمين  لإلدارة،  للوصول 

 األساسية للرقي الوظيفي وكسب رهان الحكامة املرفقية.

املستشار  والسادة  السيدات  مداخالت  وقفت  أخرى،  جهة  بعض ي ومن  على  ن 

التحية اإل البنى  ضعف  بسبب  املنشود،  الرقمي  التحول  مسار  تعيق  التي  كراهات 

كافية لشبكة اإلنترنت في الدواوير واملناطق النائية، إلى   وعدم وجود تغطية  ،للصبيب

التكنولوجي الوسائل  اقتناء  على  املواطنين  من  عريضة  فئة  قدرة  عدم    ةجانب 

لعرق وسيلة  اإلدارة  رقمنة  من  يجعل  قد  ما  وهو  استعمالها،  بسط  أة  لوتحسين 

املداخال  اإلطار، دعت  هذا  وفي  للمرتفق،  اإلدارة  تقدمها  التي  العمل الخدمات  إلى  ت 

 وفق مقاربة تشاركية للبحث عن حلول عملية لتذليل هذه الصعوبات.

والسادة  السيدات  دعا  العمومية،  باإلدارة  األمازيغية  استعمال  وبخصوص 

تفعيل  ورش  بتنزيل  الكفيلة  الطاقات  كل  وتعبئة  الجهود  تكثيف  إلى  املستشارون 

ومراكز  واإلرشاد  االستقبال  بوحدات  اللغة  وتوفير  العمومية،  باإلدارة  األمازيغية 

كال األولوية  ذات  القطاعات  في  السيما  والقضاء،  االتصال،  تأهيل  ب  وذلكصحة 

مختلف استفادة املرتفقين من    لتيسير  ،األمازيغية  باللغةلتواصل  في مجال اموظفين  

 املرافق العمومية.  التي تقدمها خدمات ال
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عالوة على ذلك، تقدم السيدات والسادة املستشارون باملالحظات واالقتراحات  

 التالية: 

العدالة - قطاع  في  الرقمنة  تنزيل  التواصل مواصلة  وسائل  وتعزيز   ،

 الرقمي بين مهنة املحاماة واإلدارة القضائية؛

سواء  - األجرية،  العدالة  وتحقيق  لإلدارة  األساسية  األنظمة  توحيد 

 ؛باإلدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو املؤسسات العمومية

 إعادة النظر في املساطر املتعلقة بالتعيين في املناصب العليا؛  -

اإلدارات،  - بين مختلف  والوثائق  املعلومات  تبادل  العمل على تسريع 

 .ومواصلة تنزيل ميثاق املرافق العمومية وتبسيط املساطر اإلدارية

 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

مستهل   في  الوزيرة  السيدة  واملقترحات  عبرت  باملالحظات  إشادتها  عن  جوابها 

املستشار  والسادة  السيدات  من  بها  املدلى  الرغبة يالوجيهة  عن  عمقها  في  الدالة  ن، 

 األكيدة في تعزيز املسار اإلصالحي ملنظومة اإلدارة في شموليتها. 

إلى أن اإلطار املرجعي لالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة    السياق،وأشارت في هذا  

م على التوجهات امللكية السامية ودستور اململكة، باإلضافة إلى البرنامج الحكومي  يقو 

حكامة   وتعزيز  الرقمية،  الفجوة  تقليص  أجل  من  رقمية  خدمات  توفير  يروم  الذي 
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وتكريس فعالية اإلدارة، من خالل تحديثها وتقريبها من املواطنين،   ،التدبير العمومي

 تسريع وتيرة التحول الرقمي.وتحسين ظروف اشتغال املوظفين، و 

اإل  املساطر  تبسيط  أنوبخصوص  الوزيرة  السيدة  أفادت  املوضوع   دارية،   هذا 

يعد من أولويات القطاع في مجال إصالح اإلدارة، حيث يتم العمل على إعادة هندسة  

املساطر   بتبسيط  املتعلق  القانون  تنزيل  وتسريع  لرقمنتها،  تمهيدا  اإلدارية  املساطر 

لدعم  عملية  دالئل  وإعداد  ملقتضياته،  التطبيقية  النصوص  بإصدار  اإلدارية 

الوزارية   القطاعات  تومواكبة  كما    يلسهبهدف  الوزيرة  تفعيله،  السيدة  على  أكدت 

تم    ،إدارية  مسطرة  3832تدوين   اإلدارات    مسطرة  2356نشر  بحيث  تخص 

مسطرة،  8000ق و ذف ما يفحو  ،تهم الجماعات الترابية 144واملؤسسات العمومية و

مآل   هذهو  تتبع  إمكانية  خلق  مع  الوطني،  املستوى  على  الوحيد  املرجع  ستكون 

 وابات اإللكترونية املحدثة لهذا الغرض، وتقديم تظلمات بشأنها. الطلبات عبر الب

وأوضحت بخصوص النظام األساس ي للوظيفة العمومية، أن هذا النظام خضع 

في الوقت الراهن  ويتضمن مقتضيات إيجابية، وأن مراجعته الشاملة  ،لعدة تعديالت

تنزيل ميثاق يا على تدريجصطدم بإكراهات اجتماعية وقانونية، لهذا يتم العمل على ت

العمومية إلى    املرافق  الوزيرة  السيدة  وأشارت  هذا،  الحالية،  الوضعية  لتحسين 

على وبعض   االنكباب  الترابية  الجماعات  بموظفي  الخاص  األساس ي  النظام  إخراج 

تحس بهدف  العمومية،  واملؤسسات  املوظفيني القطاعات  وضعية   أمنهموضمان    ،ن 

 الوظيفي.

باملوارد   مواصلة  وارتباطا  على  التام  حرصها  الوزيرة  السيدة  أكدت  البشرية، 

الرقمي التحول  مجال  في  املوظفين  كفاءات  تكوين  ،تعزيز  دورات  وورشات يبتنظيم  ة 



املندرجة مضن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان حول مشاريع املزيانيات  

   2022برمس الس نة املالية  
 

143 
 

بالرغم   ،إدارة التغيير في مجاالت االنتقال الرقمي على الصعيدين املركزي والالمركزي 

اإل املاديةمن  القطاع  كراهات  يعرفها  مع  التي  اعلى    تأكيدها،  إلى أن  تؤدي  لرقمنة ال 

  مناصبوخلق    ،بل تعمل على الرفع من أرقام املعامالت  ،التقليص من فرص الشغل

أبانت   ما  التعامل   عنهشغل جديدة، السيما  على  متزايد  إقبال  من  الجائحة  ظروف 

 وتقديم الخدمات عن بعد. ،االلكتروني

ض على  ردها  سياق  أكدت  وفي  النائية،  املناطق  في  اإلنترنت  شبكة  تغطية  عف 

الوزيرة   الجهود  على  السيدة  التحتيةلمواصلة  البنى  خدمات    ، توفير  وتعميم 

إلى  باإلضافة  النائية،  واملناطق  الدواوير  لتغطية  العريض  النطاق  ذات  االتصاالت 

امل من  كاف  مستوى  أو  مناسبة  أجهزة  يملكون  ال  الذين  املواطنين  عرفة مواكبة 

 هذا الغرض. تعنى ب فروع القرب من خالل إحداثالرقمية، 

في مجلس  في شأنها  املتداول  العليا  املناصب  في  التعيين  وفي معرض جوابها عن 

أفادت السيدة الوزيرة أنه أصبح مؤطرا بمساطر قانونية تهدف في فلسفتها  الحكومة،  

عملية   إشكاالت  رصد  على  تأكيدها  مع  الشفافية،  ترسيخ  على  إلى  االنكباب  تقتض ي 

في   ،القيام بتعديالت جوهرية في إسناد املسؤوليات  بغية تدعيم الشفافية واملساواة 

اإلطار ورقمنتها  هذا  اإلدارة  تحديث  ورش  بأن  جوابها،  ختام  في  وأكدت    ا ورش يعد  ، 

ستدعي تضافر كما يوفق مقاربة تشاركية،    تدريجيايتطلب تنزيله    ،بامتياز  امعيتمج

السياسييجهود   الفاعلين  املدنيهيئات  و   نمختلف  أجل  ،املجتمع  ثقافة    من  نشر 

تشجيع املحتوى الرقمي اإليجابي، بهدف العمل على و   ،الرقمنة داخل أوساط املجتمع

 عبر مختلف وسائل التواصل اإللكتروني املتاحة.  ،تسويق االقتصاد الرقمي الوطني
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 ة الوزير  ةعرض السيد
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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

 

جلس املوقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق امليشرفني أن أعرض على أنظار 

اإلنسان، بمناسبة دراستها ملشروع امليزانية الفرعية للمندوبية العامة إلدارة السجون  

 .2022وإعادة اإلدماج برسم السنة املالية 

، 2021نونبر    24  بتاريخفي اجتماعها املنعقد  امليزانية  هذه  اللجنة مشروع    تدارست

الوزير مصطفى بايتاس  السيد  ، وبحضور  رئيس اللجنة  برئاسة السيد عزيز مكنيف

باسم   الرسمي  الناطق  البرملان،  مع  بالعالقات  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب 

وإعادة  الحكومة السجون  إلدارة  العام  املندوب  التامك  صالح  محمد  والسيد   ،

 .اإلدماج

عن سروره لحضور هذا اللقاء السنوي،   الوزيرالسيد    عبرجتماع،  وفي مستهل اال 

لال  فرصة  يشكل  وإعادة  الذي  السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  منجزات  على  طالع 

في مجال   و اإلدماج  باملغرب داخل هذا تأهيل السجناء  بالوضعية الحقوقية  النهوض 

امللكية   للتوجيهات  طبقا  الجاللة  الصالسامية  الوسط،  السادس  ا حب  محمد  مللك 

هللا يقتضيه  ،  وأيده  نصره  ما  إضافية  القطاع  هذا  تدبير  مع  تضحيات  ظل من  في 

الحالية املرحلة  خصوصية  مع  حدتها  ازدادت  وباء    الناجمة  ،إكراهات  تفش ي  عن 
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 ، أطر وموظفي املندوبية العامة لتضحياتهم الجسام   الشكر لكافةب  هتوجكما  كورونا،  

 وتعبئتهم الشاملة في مواجهة هذه الظرفية.

العام  ا  وألقى املندوب  ذلك  لسيد  السادة  شامالعرضا  بعد  بشكر  استهله   ،

عليه،   املشرف  بالقطاع  الهتمامهم  من  املستشارين  بها  حظوا  التي  بالثقة  وهنأهم 

 ، متمنيا لهم التوفيق في أداء واجبهم التمثيلي. املواطنات واملواطنين

ذلك، شر  املندوب  إثر  السيد  تدارس  بسط  في  العام  ع  أن  محاور عرضه، مذكرا 

السجنية،   املنظومة  إصالح  مسار  ملواصلة  تجسيدا  يشكل  السجني  القطاع  ميزانية 

بمعاملة  الخاصة  الدولية  املعايير  مع  تام  توافق  إطار  في  البالد،  عاهل  إليها  دعا  كما 

للمؤسس  بحيثالسجناء،   التقليدي  التدبير  أنماط  السجنيةتغيرت  كانت    ،ات  التي 

 ة على الوسائل لتصير محكومة بالنتائج.نيمب

التي أملتها تداعيات انتشار فيروس    التحديات رغم  وأبرز السيد املندوب العام أنه  

كورونا املستجد، والتي أرخت بظاللها على تسيير املؤسسات السجنية، فإن املندوبية 

حيث   ،، تبعا ملخططاتها اإلستراتيجيةاملحققةسبات  ت لم تدخر جهدا في تحصين املك

االستمرار  على  االعتقا في    عملت  ظروف  إلعادة و ل،  أنسنة  التأهيل  برامج  تعزيز 

وتعزيز  اإلدماج بالسجون ،  والسالمة  لإلدارة وت،  األمن  املؤسساتية  القدرات  ،  طوير 

مقاود التدبير  ربةمج  في  البيئي  والبعد  تعاملت و ،  النوع  قد  العامة  املندوبية  أن  ذكر 

بغية  الوباء،  انتشار  الذي فرضه  الجديد  الوضع  تعاطيها مع  في  بنوع من االستباقية 

التف من  تمكنه  دون  صفوف  الحيلولة  بين  سواء  السجينة،  املؤسسات  داخل  ش ي 

العالم   على  االنفتاح  تقييد  من  جعلت  التي  اإلجراءات  وهي  املوظفين،  أو  النزالء 

الخارجي ضرورة ملحة، تبعا لتطورات الوضعية الوبائية، هذا إلى جانب االنخراط في 

 من النزالء.  %95الحملة الوطنية للتلقيح، والتي شملت إلى يومه 
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السجناء   عدد  الرتفاع  أسفه  عن  أخرى،  جهة  من  املندوب،  السيد  أعرب  وقد 

بين سنتي   ملحوظا  انخفاضا  النخف2020و  2019بعدما عرف  عائد  وذلك  نسبة  ا،  ض 

على   املحاكم  أنشطة  اقتصار  مع  آنذاك،  الصحي  الحجر  فرض  بسبب  الجريمة، 

 القضاء االستعجالي. 

ال املندوب  السيد  أشار  األساس،  هذا  ظروف   على  عاموعلى  أنسنة  مستوى 

بأنه  االعتقال،   توفير  عبر  االكتظاظ،  من  التقليص  على  الحرص  إيوائية  نيتم  ة 

مالئمان  وتوزيع  تصنيف  يحكُمها  والسالمة،  الصحة  لشروط  مستجيبة   ، إضافية 

البنيات   توسيع  وجوب  أملى  ما  وهو  التأهيلية،  واألنشطة  البرامج  تنفيذ  يسهالن 

يدة، علما أن الحل األمثل يتجلى في ترشيد االعتقال واعتماد  املتاحة وبناء أخرى جد

البديلة الحرصكما  ،  التدابير  الغذائية والطبية  تم  الخدمات  وتخليق   ،على تحسين 

السجني بالوسط  الوطنية    ،الحياة  املراقبة  آليات  كل  مع  ومتفاعال  منفتحا  وجعله 

 وفعاليات املجتمع املدني.

اإل و  إلعادة  التأهيل  يخص  أن  دماج،  فيما  العام  املندوب  السيد  الدراسة أوضح 

، وهذا بدوره فرض 2021-2020إقباال واسعا برسم املوسم    عرفتبمختلف مستوياتها  

دولية   منظمات  مع  بشراكة  العملية  لتسهيل  الرقمية  الوسائل  الوزارة  و اعتماد 

إدماج   ،الوصية إلعادة  السادس  محمد  ومؤسسة  بالرباط  الخامس  محمد  وجامعة 

السجناء، حيث كان الحرص شديدا على جعل التكوينات مواكبة لألوراش والقضايا 

في السجون،   امللتقى الصيفي  و الوطنية ذات األولوية، كما هو شأن برنامج الجامعة 

 واملقاهي الثقافية.  القافلة الوطنية للصحراء املغربيةو للسجناء األحداث، 

العمل باملؤسسات    تحدياتحد أهم  يعد أ   األمن والسالمة   لكون هاجس  واعتبارا

الوقائي األمن  اعتماد  بفضل  املندوبية  فيه  توفقت  فقد  تعبير    السجنية،  حد  على 
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العام املندوب  بالتجهيزات وذلك    ،السيد  وتزويدها  املنشآت  تأمين  خالل  من 

املاألساسية، مما مكن من   النقالةمتقليص تسريبات  والهواتف  عالوة على    ،نوعات 

 الحوادث بين السجناء.  تخفيض

الشمولية   وأشاد الرؤية  تحقيق  في  البشري  العنصر  بدور  العام  املندوب  السيد 

يتم إخضاع كل منتسب لسلك موظفي املندوبية العامة إلى أنه    أوضح  لإلصالح، حيث

مستمر اإلدارة    ،تكوين  بها،  يراعي حاجيات  املنوطة  علىواألدوار  من   عالوة  تمكينهم 

اجتماعية،   خدمات  والدعم  مع  سلة  للمواكبة  املركزية  الخلية  خدمات  مواصلة 

 النفس ي، إضافة إلى تدابير إدارية أخرى.

تمكن الخطة االستراتيجية  أن  من جهة أخرى، أعرب السيد املندوب عن أمله في  

عم  2026-2022الجديدة   تغييرات  إحداث  باملنظومة  من  فعليا  بالنهوض  كفيلة  يقة 

 السجنية، من خالل:  

 استكمال برنامج بناء السجون الجديدة؛ 

 تنزيل مشروع السجون املنتجة؛  

 تعميم تفعيل برنامج تفريد البرامج التأهيلية؛ 

 تعزيز مسار الرقمنة والتحديث؛ 

بباقي    السجني  القطاع  موظفي  ملماثلة  تشريعي  إطار  القطاعات  إعداد 

 األمنية املشابهة. 

على  و العام  املندوب  السيد  شدد  عرضه،  ختام  منفي  تمكينه  ميزانية    ضرورة 

اعتمادات مالية تتوزع   2022قد خصص للقطاع برسم سنة  و   ،تساير حاجيات اإلدارة 

 كما يلي: 
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 اعتمادات التسيير  

 درهم؛ 1.830.473.000نفقات املوظفين:  -

 . درهما 866.433.000: نفقات التسيير -

 درهم: 410.700.000:  االستثماراعتمادات  

 ؛درهم  160.700.000: 2022اعتمادات األداء   -

 درهم.  250.000.000: 2023اعتمادات األداء   -
 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

؛السيدات والسادة املستشارون املحترمون   
 

 

ا اآلراء  ادة  والسيدات  لسأدلى  من  بجملة  العامة  املناقشة  إطار  في  املستشارون 

إشادتهم عن  خاللها  من  عبروا  التي  العامةاأداء  ب  واملالحظات  وحرصها   ،ملندوبية 

رغم  الدولية،  املعايير  مع  املالءمة  إطار  في  السجناء  بأوضاع  النهوض  على  الفعلي 

 محدودية اإلمكانيات املادية والبشرية.  

الس  فقد  ،وهكذا تدخالت  في  والسكان  لتدارس املستشارين  ادة  يدات  فرصة 

التي تضمنتها محاور العرض، مع األخذ باالعتبار   النقاط  ضعف امليزانية العديد من 

بها، مؤكدين املنوطة  املسؤوليات  مع حجم  بشكل    مقارنة  يرتبط  السجني  الشأن  أن 

العدل ووزارة  العامة  بالنيابة  ر   ،وثيق  طرفا  يعدان  وتنفيذ اللذين  وضع  في  ئيسيا 

الجنائية،   إلىالسياسة  املكثف  االحتياطي  فاللجوء  النطق    ،االعتقال  في  واإلفراط 

السالبة   ترشيدهما  ،لحريةلبالعقوبة  االكتظاظ    ،عوض  وراء  الرئيس ي  السبب  ُيَعد 

  ، املقيد بشروطفي ظل توفر بدائل متاحة كاإلفراج    ،الذي تعرفه املؤسسات السجنية
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قانون   إلى جانب  النور  ترى  أن  يجب  التي  الجنائي،  القانون  تضمنتها مسودة  وأخرى 

شامل   تشريعي  كإطار  للسجون  منظم  أكثر. و جديد  بحكمة  الجريمة  ملواجهة  مؤهل 

أكثر  فامل وبشكل  العود  نسبة  ارتفاع  بدليل  عجزها  أثبتت  الحالية  الجزائية  نظومة 

 خطورة. 

الس نبه  السياق،  ذات  والسافي  قصيرة  يدات  العقوبات  كون  إلى  املستشارون  دة 

جل  بدورها  تعرقل  بها،  املحكوم  العقوبة  مدد  من  األكبر  الجزء  تشكل  والتي  املدة، 

اإلشادة   مع  التأهيل،  العامة برامج  املندوبية  تنهجها  صارت  التي  التحفيزية  باملقاربة 

إلدارة السجون، حيث لم تعد جهة مستقبلة للنزالء فقط، بل جاءت بفكرة السجون  

الفضاء مالءمة خصوصية  من  ذلك  يقتضيه  ما  مع  مدونة مع    املنتجة،  مقتضيات 

إلى جانب أهمية تتبع مسار املفرج عنهم مؤسسة   مع  وفق مقاربة تشاركية  ،الشغل، 

 . محمد السادس إلعادة إدماج السجناء

فقد   املجرمين،  أصناف  مع شتى  التعامل  يفرض  السجون  واقع  كان  أكدت  وإذا 

أنه   على  خصوصا املداخالت  السجنية،  اإلدارة  بأطر  موازية  عناية  إيالء  الالزم  من 

النزالء مع  املباشر  املتعامل  باعتبارهم  الحراس،  فئة  إل   ، منهم  عرضة  ى  واألكثر 

التربوي    ،املخاطر البعد    -الواجبلوظيفتهم، فهذا قطاع يقدم شهداء    ألمنيوابحكم 

املتدخلين   بعض  تعبير  حد  ظروف    ،-على  في  النظر  إعادة  لزاما  كان  فقد  وبالتالي 

وتعويضاتهمعملهم،   أجورهم  القطاعات    ومالءمة  باقي  في  العاملين  من  نظرائهم  مع 

 . األمنية 

تواجد  و  مسألة  املتدخلين  بعض  أثار  فقد  التحتية،  البنيات  مستوى  على 

مؤسسات سجنية قديمة ومهترئة ال تستجيب للمعايير الدولية، متسائلين عن جدوى 

 على مستوى من إشكاالت  تعويضها بأخرى خارج املدار الحضري، مع ما يطرحه ذلك  
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سواء   زيارتهبالنسبة  التنقل،  في  الراغبين  السجناء  لذوي  أو  العاملة  كما لألطر  م، 

 . في العفوعن دور املندوبية العامة  املستشارينادة يدات والستساءل بعض الس

وسطها  مع  العامة  املندوبية  بتفاعل  اإلشادة  كانت  فإذا  االنفتاح،  وعلى مستوى 

كتظاهر  البرامج  من  العديد  عبر  السجون الخارجي  في  الجامعة  والتي صارت حدثا   ،ة 

معلمة  يعتبر  الذي  مصالحة  برنامج  جانب  إلى  املثقفين،  مع  للتواصل  سنويا  فكريا 

مشرقة واستثناء مغربيا، فقد عاب بعض املتدخلين االنتقائية التي يتعامل بها بعض  

 .املدراء مع فعاليات املجتمع املدني واملنتخبين 
 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

؛السيدات والسادة املستشارون املحترمون   
 

 

السيد العام    عبر  البناءة املندوب  باملداخالت  إشادته  عن  جوابه  مستهل  في 

عمقها   في  الدالة  املستشارين،  والسادة  للمجهودات  للسيدات  املستمر  الدعم  على 

 االستثنائية الرامية إلى تطوير أداء املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج. 

يضم   مصغرا  مجتمعا  يعتبر  السجن  أن  العام  املندوب  السيد  لصالح  اوأكد 

في مختلف  النزالء،  التفريد مع كل هؤالء  بنوع من  التعامل  املندوبية  والطالح، وعلى 

ملَزمة بالتعاطي مع هذه الفئة من  وهي    مناحي حياتهم اليومية داخل هذه املؤسسة،

سجن املحلي عكاشة، أو قلة كما هو شأن  الكانوا كثرا كما هو شأن  أاملواطنين، سواء  

بالسمار  املحلي  و ةالسجن  السجون  ،  موضوع  املندوب    –إن  السيد  عليه  أكد  كما 

اال  –العام   تؤطرها  رؤية  إعمال  فكرة  يستدعي  جاءت  هنا  من  والشمولية،  لتقائية 

بين مشتركة  لجنة  وظائفها،  -خلق  أداء  في  العامة  للمندوبية  املساعدة  لتقديم  وزارية 
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أجل   من  واللوجستيكية  املالية  املوارد  توفير  ضرورة  إلى  الحاجيات داعيا  تغطية 

 .للساكنة السجنيةدة للمندوبية العامة، السيما في ظل االرتفاع املضطرد ياملتزا

 أبرز وبما أن تسيير املؤسسات السجنية يحتاج إلى نمط أكثر حكامة في التدبير،  

املندوب   أالسيد  مدى  الجنائيةالعام  واملسطرة  الجنائي  القانون  إخراج  إلى   ،همية 

أن  للمندوبية  سبق  الذي  السجنية،  باملؤسسات  خاص  جديد  تشريعي  إطار  جانب 

بعض املقتضيات على الرغم من كون  وأحالته على الجهاز الحكومي،  ه،أعدت مسودت

القضائي بالترحيل  منها  تعلق  ما  خصوصا  توافق،  محل  تكن  على    ، لم  أن  مشددا 

يظل حاليا أول معيقات كل   ،كتظاظاإلفراط في االعتقال االحتياطي بما يخلفه من ا

 إصالح. 

  ة قامت بكل ما يتعين من أجل حفظ كرام  أن إدارتهالعام  أبرز السيد املندوب  و 

التي فرضت ابتكار أساليب جديدة في   ،، خصوصا في ظل جائحة كوروناة النزالءوصح

في الحياة يظل أسم  ى  التعامل، كان من أبرزها املحاكمة عن بعد، إذ اعتبر أن الحق 

يعد بمثابة مغامرة قد تعود بآثار  كان  الحقوق، وأن كل إخراج للسجين من املؤسسة  

وخيمة على بقية النزالء، وبالتالي لم يتم إخراج أي سجين إال في الحاالت الحرجة التي 

العامة هذه الوضعية دعت املندوبية  ، و في ظل  تستدعي االستشفاء بالوسط الخارجي

املو  من  املزيد  توفير  للسجناءإلى  النفسية  حتى    ،اكبة  الذين    ،هاوموظفي  ها طر أل بل 

تكفلت   يوما،  ألربعين  السجنية  املؤسسات  داخل  صحي  حجر  بدورهم  عليهم  فرض 

عائالتهم يخص  ما  بكل  العامة  املندوبية  عند ،  خاللها  الصحية  الرعاية  تتوقف  ولم 

الحد أخرى   ،هذا  بمجهودات  تعززت  اإلسعاف  ،بل  سيارات  من  مزيد  مع  ،  كتوفير 

 تحاق لالشتغال بالوسط السجني.استمرار ظاهرة عزوف األطباء عن االلتسجيل 
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أ العام  املندوب  السيد  التغذية وأفاد  توفير  أيضا  تحتاج  السجين  رعاية  ن 

السجناء لتأهيل  فرصة  املندوبية  منها  جعلت  والتي  تشغيل    ،املالئمة،  اشتراط  عبر 

هذه  إعداد  بصفقة  للفوز  ملفه  يقدم  من  كل  على  الوجبات  إعداد  في  السجناء 

كما تم اعتماد فكرة املقاول الذاتي   ،عضهم عند اإلفراج عنهمالوجبات، مع تشغيل ب 

املؤسسات هذه  إلى  ،  بداخل  السياقة  رخص  من  االستفادة  من  النزالء  تمكين  وكذا 

أطواره بمختلف  التعليم  للتحفيز   ،جانب  أهال  الدبلومات  على  الحاصلين  واعتبار 

تقيمها التي  والثقافية  الفكرية  األنشطة  مختلف  في  قبيل    ،املندوبية  واملشاركة  من 

برنامجي "الجامعة في السجون" و"مصالحة"، دون إغفال زرع الحس الوطني والتوعية 

أن كل ما تم بناؤه من مؤسسات  ، مشيرا، من جهة أخرى،  بالقضايا األساسية لبلدنا

 يا.دولعتمدة معايير امللل جاء محترما ،سجنية منذ توليه رئاسة القطاع

البشري   العنصر  أداء يعتبر  وإذا كان  في  لنجاح املؤسسة السجنية  فاعال رئيسيا 

تمكين املندوبية العامة من املزيد من املناصب ب  طالب السيد املندوب العاموظائفها،  

مه في  وباألخص  التأطير  نسبة  رفع  أجل  من  ملالءمة  ااملالية،  السعي  مع  الحراسة،  م 

األمنية، وفي انتظار تحقيق ذلك فإن   اتي باقي القطاع إطار العاملين بها مع نظرائهم ف

الالزمة التكوينات  ملختلف  موظفيها  إخضاع  على  أمكن  ما  تحرص  ومنها  ،  املندوبية 

 خلق ماستر متخصص بشراكة مع الجامعة الدولية. 
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 كلمة السيد الوزير
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 ب العامالمندوعرض السيد 



املندرجة مضن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان حول مشاريع املزيانيات  

   2022برمس الس نة املالية  
 

179 
 

 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلي 

 ، ن ي مبجلس املستشار لعدل والترشيع  ا لجنة  احملرتم ل رئيس  ال الس يد      

املكلف     الحكومة،  رئيس  لدى  املنتدب  املحترم  الوزير  السيد 

 الحكومة،بالعالقات مع البرملان، الناطق الرسمي باسم 

 السيدات املستشارات املحترمات،   

 السادة املستشارون املحترمون،   

املؤسسة    في  املواطنين  لتمثيل  بها  حظيتم  التي  الثقة  على  بداية  أهنئكم  إذ 

التشريعية، متمنيا لكم التوفيق في مهامكم، فإنه يسعدني أن أعرض أمام لجنتكم  

املتجدد السنوية  املناسبة  هذه  في  ملاملوقرة،  العريضة  الخطوط  امليزانية  ة،  شروع 

املالية   السنة  برسم  اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  للمندوبية  الفرعية 

، وهي فرصة ألحيطكم علما بحصيلة إنجازات هذا القطاع واألوراش املفتوحة  2022

 . 2022وكذا برنامج العمل لسنة  2021خالل سنة  

على املعروض  امليزانية  مشروع  مواصلة   ويجسد  إلى  العامة  املندوبية  سعي  أنظاركم 

وهو  األخيرة،  السنوات  خالل  فيه  انخرطت  الذي  السجنية  املنظومة  إصالح  مسار 

منذ سنة   تعزز  الذي  تشمل    2015املسار  مندمجة  استشرافية  رؤية  تبني  من خالل 

، كافة مجاالت التدبير، وتنبثق من التعليمات امللكية السامية والتوجهات الحكومية

األمم   قواعد  السيما  الدولية  واملواثيق  الوطنية  القانونية  املقتضيات  تراعي  كما 

 املتحدة الدنيا ملعاملة السجناء. 

أول  إطالق  إلى  آنذاك  قد عمدت  العامة  املندوبية  بأن  الصدد  في هذا  الذكر  ويجدر 

للفترة   لها  استراتيجي  هاما 2018-2016مخطط  تحديا  املستجد  هذا  شكل  حيث   ،

لتغيير طرق العمل التقليدية واالنتقال بفعالية من منطق التدبير املبني على الوسائل  

 النتائج.  إلى التدبير املبني على 
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ضمان  في  العامة  املندوبية  رغبة  من  النهج  هذا  بفضل  املحققة  النتائج  عززت  وقد 

ويتضمن أهداف   2022-2020استمراريته عن طريق إطالق مخطط ثان يغطي الفترة  

طموحة تندرج في سياق تحصين املكتسبات السابقة والسعي إلى التوافق مع أفضل 

 ني. املمارسات املعتمدة في مجال تدبير الشأن السج

مطلع   طبعت  التي  االستثنائية  الوضعية  مع  االستراتيجية  هذه  إطالق  تزامن  ورغم 

وتعزيز    2020سنة   التقدم  بعض  تحقيق  تم  كورونا،  وباء  انتشار  بدء  نتيجة 

إدارة  قطاع  عرفها  التي  النوعية  الطفرة  تؤكد  بإنجازات جديدة  السابقة  املكتسبات 

أبرز   في تقرير الحصيلة للفترة  السجون وإعادة اإلدماج والتي تجدون  -2014معاملها 

 والذي سبق موافاتكم به ضمن باقي الوثائق. 2020

وإذ تعتبر هذه االستراتيجية خطة مرنة ومتجددة، وحرصا من املندوبية العامة على  

املواكبة املستمرة للتغيرات السياسية واالجتماعية التي تعرفها بالدنا وكذا التوجيهات 

العمل على إعادة صياغتها لتتوافق والبرنامج الحكومي الجديد من  الحكومية، فقد تم 

التوجهات دينامية   حيث  خلق  يتيح  بما  لتنزيلها،  املحدد  الزمني  والجدول  العامة 

الحرفية   من  أفضل  مستوى  وبلوغ  اإلدماج  وإعادة  السجون  إدارة  في  جديدة 

 . 2026-2022والفعالية. حيث تم وضع مخطط استراتيجي جديد يغطي الفترة 

ومن أجل ضمان استكمال األوراش املفتوحة خالل الفترة املنصرمة، فقد تمت إعادة 

إدراجها في هذا املخطط الجديد بشكل يجعل من هذا األخير امتدادا للخطة السابقة 

واستراتيجية تكتس ي أبعادا أكثر شمولية بحيث يرتكز على نفس املحاور االستراتيجية 

األولويات وتضمين أوراش مهيكلة ومشاريع جديدة. وتتمثل  السابقة مع إعادة تحديد  

 هذه املحاور في: 

 أنسنة ظروف االعتقال؛ -1

 تعزيز برامج التأهيل إلعادة اإلدماج؛  -2

 تعزيز األمن والسالمة بالسجون؛ -3
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 تطوير القدرات املؤسساتية لإلدارة؛  -4

 عرضاني(.دمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني )محور  -5

، فالبد من التذكير بالوضع االستثنائي 2021وقبل الخوض في حصيلة العمل لسنة  

الذي الزال يرخي بظالله على كافة مناحي تدبير الشأن العام بما فيه الشأن السجني  

املندوبية   طرف  من  املبذولة  االستثنائية  واملجهودات  كورونا،  جائحة  تفش ي  بسبب 

ب الوضع  لتدبير هذا  السجنية  العامة  املؤسسات  نزالء  الحفاظ على سالمة  يكفل  ما 

 والعاملين بها ومرتفقيها.

وتندرج هذه املجهودات في إطار الخطة االستباقية التي سارعت املندوبية العامة إلى  

البشرية  املستويات  كافة  شملت  كما  الحكومية.  اإلجراءات  مع  تماشيا  وضعها، 

واأل  والصحية  واللوجيستيكية  والتأهيلية،واملادية  الخطة  منية  هذه  ارتكزت  حيث 

 على املحاور التالية:

والفعالية   - بالسرعة  الالزمة  االحترازية  واإلجراءات  االستباقية  التدابير  اتخاذ 

دون  والحيلولة  ونزالئها  السجنية  املؤسسات  وسالمة  أمن  لحماية  املطلوبة 

 تفش ي هذا الوباء داخلها؛

التنسيق املحكم مع مختلف السلطات والقطاعات املعنية كوزارات الداخلية   -

والعدل والصحة ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية مركزيا، ومع جميع  

كافة  التخاذ  املحلية  اليقظة  لجان  إطار  في  ومحليا  جهويا  املعنيين  املتدخلين 

 اإلجراءات الضرورية؛ 

ولج - مركزية  يقظة  لجنة  ملختلف  إحداث  املستمر  والتقييم  للتتبع  محلية  ان 

ببالدنا  الوبائية  الحالة  لتطورات  طبقا  وتعديلها  املتخذة  اإلجراءات 

 وباملؤسسات السجنية؛

نهج سياسة تواصلية شفافة ومستمرة الطالع الرأي العام الوطني على مختلف   -

 املستجدات باملؤسسات السجنية.
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القرارات والتدابير املتخذة وفقا ملستجدات    كما حرصت املندوبية العامة على تحيين

وتطورات الوضعية الوبائية خاصة فيما يتعلق بتدبير الزيارة، مما مكنها من التحكم 

بداية   منذ  التراكمي  عددها  بلغ  والتي  السجناء،  صفوف  في  املسجلة  الحاالت  في 

هذه املدة   حالة، علما أنه طيلة  741نونبر الجاري ما مجموعه   22الجائحة إلى حدود  

فيها أي إصابة بمجموع املؤسسات السجنية كما هو  كانت هناك فترات لم تحصل 

يتم تسجيل  ولم  السجنية  باملؤسسات  أية حالة نشطة  اآلن، حيث ال توجد  الحال 

 أكتوبر املنصرم.  29أية حالة مؤكدة منذ 

لتوفير للتلقيح  الوطنية  الحملة  في  بفعالية  العامة  املندوبية  انخرطت  الحماية   وقد 

الالزمة لنزالء املؤسسات السجنية على غرار باقي املواطنين، مما مكن من استفادة ما  

إلى حدود     %95يقارب   الفيروس  التطعيم ضد هذا  السجنية من  الساكنة   22من 

املعنية من  تام مع املصالح  بتنسيق  العملية متواصلة  بأن هذه  الجاري، علما  نونبر 

امللقح السجناء  تمكين  وكذا أجل  الثالثة،  الجرعة  من  والثانية  األولى  بالجرعتين  ين 

بعد  األولى  أيام  العشرة  يتعدى  ال  أجل  في  امللقحين  غير  الجدد  املعتقلين  تلقيح 

ولوجهم املؤسسة السجنية والتي تتزامن مع فترة الحجر الصحي الذي يخضعون له 

 في إطار التدابير الوقائية قبل توزيعهم على أماكن اإليواء. 

 السيدات املستشارات املحترمات،   

 السادة املستشارون املحترمون،    

السجناء   عدد  عرف  أن  سنتي  بعد  بين  ما  ملحوظا  عقب      2020و  2019انخفاضا 

تفش ي جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات كاإلفراج عن عدد من املعتقلين في إطار  

املحاكم   أنشطة  واقتصار  السامي،  امللكي  العفو  االستعجالي،  تدابير  القضاء  على 

وانخفاض معدالت الجريمة خالل فترة الحجر الصحي، عادت وتيرة تدفق املعتقلين 

نونبر الجاري   22بتاريخ  على املؤسسات السجنية إلى طبيعتها السابقة ليبلغ عددهم   

مقابل   سجينا،    89.731 سنة    84.990وذلك  من  دجنبر  متم  بزيادة  2020في  أي   ،
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خالل تسعة أشهر، وهي  عموما نسبة تطور الساكنة السجنية     %5تتجاوز نسبتها  

 من سنة إلى أخرى. 

بشكل   معه  التعامل  إلى  العامة  املندوبية  تسعى  كبيرا  تحديا  اإلكراه  هذا  ويشكل 

وبلوغ  املفتوحة  األوراش  واستكمال  املسطرة  العمل  برامج  تنزيل  على   قادرة  يجعلها 

توجهاتها إطار  في  املتوخاة  القضائية   األهداف  املقررات  تنفيذ  وعلى  االستراتيجية، 

السالبة للحرية في احترام تام لحقوق املعتقلين واملساهمة بفعالية في تأهيلهم إلعادة 

 اإلدماج.

الشأن وفق   في هذا  النتائج املحققة  إبراز أهم  العرض على  وسنعمل من خالل هذا 

 املحاور االستراتيجية املشار إليها سلفا. 

 

 أوال: أنسنة ظروف االعتقال  

السجنية، واصلت   باملؤسسات  النزالء  إيواء  لتحسين ظروف  املستمر  في سياق سعيها 

العامة تعبئة جهودها من أجل   الرفع املندوبية  تقليص معدالت االكتظاظ من خالل 

من الطاقة اإليوائية لحظيرة السجون، وكذا توفير بنية تحتية تراعي املعايير املطلوبة 

وتتيح إعمال تصنيف مالئم للنزالء    ،خاصة من حيث املساحة وشروط التهوية واإلنارة

سن شهدت  حيث  لفائدتهم،  املسطرة  التأهيلية  واألنشطة  البرامج    2021ة  وتنفيذ 

تبلغ   استيعابية  بطاقة  بالداخلة  مؤسسة سجنية  و سريرا  500افتتاح  أشغال ،  انتهاء 

تبلغ   استيعابية  بطاقة  بأصيلة  جديدة  سجنية  مؤسسة  تم   1080بناء  كما  سريرا، 

وأشغال تهيئة مركز اإلصالح والتهذيب    2استكمال أشغال توسعة السجن املحلي سال  

يت بما  السبع  بعين  املحلي  املؤسسات  والسجن  لهذه  االستيعابية  الطاقة  الرفع من  يح 

 .سريرا  928بما مجموعه   السجنية

الجديدة   املحلي  السجن  من  كل  بناء  أشغال  تقدم  مع  املحلي   2وموازاة  والسجن 

بالعيون، تم إطالق أشغال بناء مؤسسة سجنية بتامسنا وعدد من مشاريع اإلصالح  

ة التهيئة، ويتعلق األمر بالسجون املحلية: والترميم لبنايات املؤسسات السجنية وإعاد 
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والقنيطرة، وآسفي،  وسال   بوركايز،  وميسور،  إلى  1وتيزنيت،  إضافة  والخميسات،   ،

 استكمال مسطرة طلب العروض لبناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة.

إلى حدود متم   إلى أن الطاقة االستيعابية لحظيرة السجون قد بلغت  وتجدر اإلشارة 

، ويبقى األمل معقودا لكل سجين 2م1,9 وذلك بمعدل    2م  170.597  2021  أكتوبر

برمجة   لظاهرة على  والتصدي  السجناء  عدد  ارتفاع  ملواكبة  جديدة  سجون  بناء 

ال   سابقة،  مناسبات  في  إليه  اإلشارة  تمت  وكما  التوجه،  هذا  أن  علما  االكتظاظ، 

قها بعد استكمال الجهود  يشكل حال حصريا ودائما بالنظر إلى النتائج املنتظر تحقي

 املبذولة في إطار ورش إصالح العدالة وترشيد االعتقال واعتماد العقوبات البديلة. 

املؤسسات   تدبير  في  البيئي  البعد  تكريس  برنامج  تنزيل  إطار  وفي  آخر،  جانب  من 

الشراكة   اتفاقية  تفعيل  السنة  نفس  خالل  تم  بينالسجنية،  املندوبية   املوقعة 

العامة للجماعات املحلية سنة   بشأن   2020العامة ووزارة الداخلية ممثلة باملديرية 

مؤسسة سجنية بشبكات تطهير السائل العمومية وإحداث محطات ملعالجة    11ربط  

ب  العادمة  مرحلة   7املياه  استكمال  الصدد  هذا  في  تم  حيث  أخرى،  مؤسسات 

 فيذ املشاريع املدرجة بهذه االتفاقية.  الدراسات التقنية وطلبات العروض لتن

 حضرات السيدات والسادة،

واصلت   لذلك  اإليواء،  شروط  تحسين  على  تقتصر  ال  االعتقال  ظروف  أنسنة  إن 

سنة   خالل  العامة  من    2021املندوبية  للرفع  النظافة مجهوداتها    مستوى 

معدات   باملؤسسات السجنية خاصة في ظل األزمة الصحية الحالية وما تتطلبه من

أماكن   في  العيش  جودة  وتحسين  الوقائي  الجانب  لتعزيز  والتعقيم  للتطهير  ومواد 

العامة على مواصلة   املندوبية  املشتركة. كما حرصت  التغذية اإليواء  تدبير    تحسين 

للمعتقلين   وسليمة  متكاملة  غذائية  وجبات  توفير  أجل  من  السجنية  باملؤسسات 

في هذا   بها  املعمول  للمعايير  الشأن، وذلك من خالل مواصلة تحديث مطابخ طبقا 

أماكن  من  بالقرب  محالت  وتهيئة  ومعداتها،  تجهيزاتها  وتعزيز  السجنية  املؤسسات 
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عن   فضال  وتبريدها  حفظها  أو  األطعمة  لتسخين  الالزمة  باآلالت  مجهزة  اإليواء 

 تكثيف عمليات املراقبة والتفتيش للتأكد من مدى احترام معايير الصحة والسالمة 

 في مختلف مراحل إعداد وتوزيع الوجبات.

املرتبطة العامة    بالرعاية الصحية،  أما بخصوص اإلجراءات  املندوبية  والتي جعلت 

بموجب   واملكفول  الصحة  في  السجناء  لحق  تكريسا  أساسية  أولوية  تطويرها  من 

سنة   عرفت  فقد  الصلة،  ذات  الدولية  واملواثيق  والقانونية  الدستورية  املقتضيات 

للمعايير  2021 موافقة  بمواصفات  طبيتين  وحدتين  وتجهيز  الوطنية   إحداث 

الطبية وإحداث  الوحدة  بالداخلة وأصيلة، وتوسعة فضاء  السجنيتين  باملؤسستين 

وإحداث بمراكش،  األوداية  املحلي  بالسجن  األسنان  لطب  مستقلة  وحدتين  وحدة 

امل  والسجن  املذكورة  املؤسسة  من  بكل  الدم  لتصفية  ملول  جديدتين  آيت    2حلي 

مولدات لتصفية الدم  لفائدتهما، ليرتفع عدد الوحدات املحدثة    6بأكادير، واقتناء  

إلى   ملختلف    05واملجهزة  املستمر  الدعم  عن  فضال  جهات،  بخمس  وحدات 

 املؤسسات السجنية باملعدات واللوازم الطبية حسب حاجياتها.  

امل املبذولة من طرف  الجهود  العامة بمعية شركائها  هذا وقد مكنت مختلف  ندوبية 

البرامج   إطار  في  سواء  الصحية  الرعاية  لخدمات  للسجناء  أفضل  ولوج  ضمان  من 

إطار  في  أو  للصحة،  الوطنية  االستراتيجية  واملندرجة ضمن  األولوية  ذات  الصحية 

 الخدمات الوقائية والعالجية املعتادة.  

 2021ية قد بلغ في متم شتنبر  ويشار إلى أن معدل التأطير الطبي باملؤسسات السجن

وطب   العام  الطب  مجالي  في  التوالي  لكل  على  طبيب  وطبيب    854األسنان:  سجينا، 

لكل   بأن   1157أسنان  علما  معهم،  املتعاقد  األطباء  احتساب  دون  وذلك  سجينا 

بفضل قيام األطر   %95معدل التغطية الطبية باملؤسسات السجنية أصبح يتجاوز  

التي   التابعة لبعض املؤسسات السجنية بزيارات دورية منتظمة للمؤسسات  الطبية 

 ال تتوفر على طبيب قار أو متعاقد.  



املندرجة مضن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان حول مشاريع املزيانيات  

   2022برمس الس نة املالية  
 

186 
 

من مجموع الخدمات الطبية املقدمة لفائدة السجناء   %85كما تجدر اإلشارة إلى أن  

تتم بالوحدات الصحية داخل املؤسسات السجنية، في حين تشكل نسبة الخدمات 

املتخصصة   العالجية  الخدمات  العمومية خاصة  باملستشفيات  تتم  أما %  14التي   ،

تت العام فلم  بالقطاع  القطاع الخاص لعدم توفرها  في  املنجزة  الخدمات  جاوز  نسبة 

بلغ،  1% الخدمات  وقد  لهذه  اإلجمالي  الطبية، العدد  الفحوصات  فيها  بما   ،  

الطبية  389.996 الفحوصات  معدل  وتجاوز  أشهر   3،  التسعة  خالل  سجين  لكل 

 األولى من السنة الجارية.

بجائحة   واملرتبطة  الحالية  االستثنائية  الظرفية  ظل  في  األرقام  هذه  تسجيل  ويأتي 

من   البد  إذ  ووسائل  كورونا،  معدات  لتوفير  العامة  املندوبية  جهود  إلى  هنا  اإلشارة 

من   الفيروس  من  كما  الوقاية  التعقيم.  ومواد  واقية  وألبسة  وأقنعة  طبية  كمامات 

السجنية    يجدر باملؤسسات  الطبية  وشبه  الطبية  لألطر  املتواصلة  بالجهود  التنويه 

ة هذه الجائحة بالوسط السجني وانخراطها في تنزيل التدابير الوقائية املسطرة ملواجه

خالل   على من  الجدد  الوافدين  السجناء  لجميع  اليومية  الطبية  املراقبة  إعمال 

املؤسسات السجنية الخاضعين للحجر الصحي، وتكثيف الجوالت التفقدية بمرافق 

من   السجناء  وتمكين  بالفيروس،  إصابتها  املشتبه  الحاالت  على  للوقوف  املؤسسة 

ا االستشارة  وزارة  نظام  مع  بتنسيق  املستعجلة  الحاالت  باستثناء  بعد،  عن  لطبية 

حمالت   وتنظيم  املستشفى،  إلى  اإلخراج  عند  بالفيروس  لإلصابة  تفاديا  الصحة 

كبسوالت  بث  طريق  عن  السجناء  لفائدة  التوعوية  البرامج  وتكثيف  تحسيسية 

املواك عن  فضال  هذا  اإليواء.  بغرف   املتوفر  التلفاز  بأجهزة  املستمرة تحسيسية  بة 

-الوضعية الوبائية الوطنية وتنظيم حمالت التطعيم ضد فيروس كوفيدملستجدات  

 وفق املعايير الوطنية املعتمدة والفئات العمرية املحددة من طرف وزارة الصحة. 19

السجناء  ولوج  استمرارية  وضمان  الصحية  الرعاية  تعزيز  وبهدف  أخرى،  جهة  من 

املند العالجية، قامت  العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بشراكة للخدمات  وبية 

السيدا   العاملي ملحاربة  الصندوق  وبدعم من  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  مع 
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-2022والسل واملالريا، ببلورة االستراتيجية الوطنية للصحة بالوسط السجني للفترة  

2026 . 

الستراتيجيات السابقة، إطار  وتحدد هذه االستراتيجية، التي جاءت لتعزز مكتسبات ا

الصحية  الرعاية  مجال  في  املتدخلين  وجميع  العامة  املندوبية  بين  املشترًك  العمل 

واملجلس  العدل،  ووزارة  االجتماعية،  والحماية  الصحة  كوزارة  السجناء،  لفائدة 

القطاع   وكذلك  الحكومية  غير  املنظمات  أو  واملؤسسات  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 

ي بما  االعتقال  الخاص،  فترة  طيلة  للسجناء  مالئمة  صحية  رعاية  توفير  كفل 

واستمرارها بعد االفراج بالنسبة للسجناء املرض ى. وقد تمت بلورة هذه االستراتيجية 

واستراتيجيات   السجني  بالوسط  الصحة  بشأن  الدولية  التوصيات  مع  انسجاما 

خطة   سيما  وال  الوطنية،  تراع  2025الصحة  كما  العمومية،  مضامين  للصحة  ي 

 املواثيق الدولية لحقوق االنسان ومفهوم الصحة العامة.

 حضرات السيدات والسادة،

السجني   بالوسط  الحقوقية  املقاربة  بتكريس  الدائم  التزامها  العامة  املندوبية  تجدد 

املنظمات  وكذا  الوطنية  املراقبة  آليات  مع  إيجابية  بكل  التفاعل  خالل  من  سواء 

املعنية، والتقارير الصادرة عنها، أو من خالل تعزيز انفتاحها على الجمعيات  الدولية  

وهيئات املجتمع املدني املهتمة بحقوق االنسان لحل بعض املشاكل اليومية املتعلقة  

بأوضاع السجناء، حيث يبلغ عدد الجمعيات الشريكة للمندوبية العامة حاليا حوالي 

 . جمعية 200

إع تم  السياق،  نفس  الدولية وفي  املعايير  بين  السجون  وضعية  حول  تقرير  داد 

والتشريعات الوطنية ومتطلبات اإلصالح، حيث يقدم هذا التقرير، الذي يعد تجربة  

فريدة على الصعيد العربي واإلقليمي، قراءة في قطاع إدارة السجون وإعادة اإلدماج 

ومر  العامة  املندوبية  بين  تعاون  كثمرة  جاء  كما  حقوقي  حقوق  بمنظور  دراسات  كز 

جنيف لحكامة القطاعات األمنية. وقد تم    اإلنسان والديموقراطية وبدعم من مركز
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إصدار هذا التقرير في صيغة مؤقتة في أفق املصادقة على الصيغة النهائية وعرضها 

 خالل لقاء سيعقد لهذه الغاية.

النسان في  تواصل املندوبية العامة العمل على ترسيخ ثقافة حقوق ا  من جانب آخر،

التكوين   آليتي  خالل  من  السجناء  مع  تماس  في  العاملين  خاصة  املوظفين  صفوف 

ضروب   وكافة  التعذيب  من  الوقاية  مجال  في  قدراتهم  وتنمية  واملستمر  األساس ي 

في   لحقهم  السجناء  ولوج  تعزيز  إلى  إضافة  السجني،  بالوسط  الالإنسانية  املعاملة 

كل الشكايات الواردة واتخاذ اإلجراءات الالزمة   التشكي والتظلم مع إعمال التحري في

أسمى  فيها  بما  للسجناء  األساسية  الحقوق  حماية  يتيح  بما  القانونية،  اآلجال  في 

 الحقوق أال وهو الحق في الحياة.

الصدد،   هذا  اتخاذ يوفي  على  العامة  للمندوبية  الدائم  الحرص  إلى  اإلشارة  جب 

الحق   هذا  لصون  الالزمة  فيها التدابير  بما  األسباب،  كانت  أيا  به  املساس  وعدم 

اإلضراب عن الطعام، فبقدر ما تحرص على احترام حق اللجوء إليه باعتباره شكال  

بحقوق   املتعلقة  الدولية  واملعايير  الصكوك  بموجب  املشروع  االحتجاج  أشكال  من 

ي يمكن اإلنسان ذات الصلة بهذا املوضوع، بقدر ما تعمل على تدبيره على النحو الذ

دليل   بإصدار  قامت  الطعام، حيث  املضربين عن  السجناء  الحفاظ على سالمة  من 

مع   بشراكة  بالسجون،  الطعام  عن  اإلضراب  لحاالت  موحد  تدبير  من  يمكن  عملي 

رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة واملجلس  املؤسسات الوطنية املعنية واملتمثلة في

اإلنسان،   لحقوق  االوطني  من  وتنسجم  وبدعم  األحمر.  للصليب  الدولية  للجنة 

مقتضيات هذا الدليل مع املبادد التوجيهية الدولية، وال سيما تلك املضمنة بإعالن 

 مالطا وبقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء. 

 ثانيا: التأهيل إلعادة اإلدماج 

 حضرات السيدات والسادة،

ســــــــــــــــــــــــــجينا مــــــــــــــــــــــــــن  4165، اســــــــــــــــــــــــــتفادة 2021-2020الدراســــــــــــــــــــــــــ ي عــــــــــــــــــــــــــرف املوســــــــــــــــــــــــــم 

مرشـــــــــــــــحا فـــــــــــــــي امتحانـــــــــــــــات  1071بـــــــــــــــرامج التعلـــــــــــــــيم بمختلـــــــــــــــف أطـــــــــــــــواره بمـــــــــــــــا فـــــــــــــــيهم 
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 البكالوريــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــع تســــــــــــــــــــــــجيل نســــــــــــــــــــــــبة نجــــــــــــــــــــــــاح فــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــذه األخيــــــــــــــــــــــــرة تجــــــــــــــــــــــــاوزت 

ــبة لبـــــــــــــــرامج  % 34.12مقابــــــــــــــل  54% ــا بالنســــــــــــ ــابق. أمــــــــــــ برســــــــــــــم املوســــــــــــــم الســــــــــــ

ــتفيدين منهــــــــــــــــا  ــد بلــــــــــــــــغ عـــــــــــــــدد املســـــــــــــ ــة فقـــــــــــــ ــي حــــــــــــــــين  7110محـــــــــــــــو األميـــــــــــــ ســـــــــــــــجينا، فـــــــــــــ

بلـــــــــــــــغ عـــــــــــــــدد املســـــــــــــــتفيدين مـــــــــــــــن التكـــــــــــــــوين بمختلـــــــــــــــف برامجـــــــــــــــه )املنهـــــــــــــــي والفالحـــــــــــــــي، 

ســــــــــــــــــــجينا، فضــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــتفادة  8600والبحــــــــــــــــــــري، والحرفــــــــــــــــــــي( مــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــارب 

ات اإلنتـــــــــــــــــــــاج ســـــــــــــــــــــجينا مـــــــــــــــــــــن التشـــــــــــــــــــــغيل فـــــــــــــــــــــي أنشـــــــــــــــــــــطة وحـــــــــــــــــــــد 400أزيـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن 

باملؤسســــــــــــــــات الســــــــــــــــجنية بمــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا أنشــــــــــــــــطة إنتــــــــــــــــاج الكمامــــــــــــــــات الواقيــــــــــــــــة التــــــــــــــــي 

ــي ســـــــــــــــياق دعـــــــــــــــم املجهـــــــــــــــود الـــــــــــــــوطني ملواجهـــــــــــــــة  ــنة الفارطـــــــــــــــة فـــــــــــــ ــا الســـــــــــــ تـــــــــــــــم إطالقهـــــــــــــ

الجائحــــــــــــــــــة الوبائيــــــــــــــــــة. وتبقــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه األرقــــــــــــــــــام رغــــــــــــــــــم إيجابيتهــــــــــــــــــا، غيــــــــــــــــــر مرضــــــــــــــــــية 

ــة بمــــــــــــــا تـــــــــــــم تســــــــــــــجيله خــــــــــــــالل املواســـــــــــــم الســــــــــــــابقة قبـــــــــــــل ظهــــــــــــــور الجائحــــــــــــــة  باملقارنـــــــــــ

لتـــــــــــــــــــــــي فرضـــــــــــــــــــــــت تقلـــــــــــــــــــــــيص عـــــــــــــــــــــــدد املقاعـــــــــــــــــــــــد بمختلـــــــــــــــــــــــف البـــــــــــــــــــــــرامج التعليميـــــــــــــــــــــــة ا

 والتكوينية.

مالئمة   ظروف  من  السجناء  لتمكين  جهدا  تذخر  ال  العامة  املندوبية  كانت  وإذا 

قد   الجائحة  هذه  فإن  صفوفهم،  في  الهدر  معدالت  وتقليص  والتكوين  للتحصيل 

با معها  والتأقلم  الحاصلة  التطورات  مواكبة  ضرورة  عن  الوسائل أبانت  عتماد 

 الرقمية املتاحة خاصة فيما يتعلق ببرامج التعليم. 

للتعلم  استوديو  إحداث  إلى  العامة  املندوبية  عمدت  التوجه،  هذا  تنزيل  سياق  وفي 

اإلصالح   ملركز  السابق  باملقر  وذلك  الدولية  املنظمات  إحدى  مع  بشراكة  بعد  عن 

 طة وبرامج تأهيلية موازية.  والتهذيب بسال، والذي يتم توظيفه أيضا لتنظيم أنش

الخطوة   هذه  أتاحت  سال  وقد  املحلي  بالسجن  الجامعي  للتكوين  فضاء  ،  2إطالق 

بالرباط ومؤسسة محمد   الخامس  الوصية وجامعة محمد  الوزارة  وذلك بشراكة مع 

بالجامعة   املسجلين  النزالء  الطلبة  تمكين  أجل  من  السجناء  إدماج  إلعادة  السادس 

تعليمية مالئمة إسوة بغيرهم من الطلبة، كما تم باملوازاة مع ذلك  املذكورة من بنية  

" اإلدماج"،إطالق  إلعادة  الخامس  محمد  جامعة  مدار    برنامج  على  يمتد  والذي 
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املوسم الجامعي ويضم سلسلة محاضرات علمية وتربوية هادفة يشرف عليها أساتذة  

 ناء.جامعيون إضافة إلى جملة من األنشطة املوجهة للطلبة السج

وتكريسا لنفس النهج يتم التحضير حاليا لتفعيل مشروع مماثل مع جامعة الحسن  

النزالء  الطلبة  لفائدة  بعد  عن  التعلم  اعتماد  ويستهدف  البيضاء  بالدار  الثاني 

بالسجن  استوديو  إعداد  ذلك  مع  باملوازاة  يتم  كما  املذكورة،  بالجامعة  املسجلين 

 نية لوجيستية تمكن من تنزيل هذا التوجه. من أجل إرساء ب 1املحلي عين السبع 

السجناء  تمكين  على  الدراسية  السنة  طيلة  العامة  املندوبية  عملت  وقد  هذا 

من  املعتمدة  التعلم  دروس  إلى  الولوج  من  اإلشهادية  باملستويات  األحرار  املترشحين 

 مية.طرف الوزارة الوصية بواسطة أجهزة التلفاز، وذلك عبر القنوات التعليمية الرس

كمرحلة  التأهيلية  البرامج  تفريد  برنامج  تنفيذ  في  العامة  املندوبية  شرعت  كما 

لجهة طنجة   التابعة  السجنية  باملؤسسات  يروم -تطوان  -تجريبية  والذي  الحسيمة، 

برامج  من  السجنية  املؤسسات  نزالء  من  مهمة  فئة  استفادة  عدم  إشكال  تجاوز 

 45  %االحتياطيين الذين يشكلون أزيد من  التأهيل إلعادة اإلدماج خاصة املعتقلين  

املقررة ضمن   الدراسية  املقاعد  أو بسبب محدودية  السجنية،  الساكنة  من مجموع 

الخريطة البيداغوجية من جهة، والشروط املوضوعية املحددة من طرف القطاعات  

 الوصية لالستفادة من البرامج التربوية البنيوي من جهة أخرى. 

 السيدات والسادة، حضرات            

أهم   أحد  دوما  يشكل  السجنية  للمؤسسات  والتربوي  اإلصالحي  الدور  تعزيز  إن 

يضمن   بما  العمل  تطوير ّأساليب  على  تحرص  فهي  لذا  العامة،  املندوبية  توجهات 

فقط   يتم  ال  بحيث  للنزالء،  التأهيلية  البرامج  تدبير  في  املطلوبة  النجاعة  تحقيق 

ا أمام أكبر عدد من السجناء، ولكن الحرص أيضا على  االهتمام بوضع برامج وفتحه

مدى مالءمة البرامج املقترحة لخصوصياتهم وكذا حاجاتهم في هذا املجال، من جهة،  

 ومواكبة هذه البرامج لألوراش والقضايا الوطنية ذات األولوية من جهة أخرى.



املندرجة مضن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان حول مشاريع املزيانيات  

   2022برمس الس نة املالية  
 

191 
 

برنامج   التوجه  السجون ويندرج ضمن هذا  في  والذي خصصت دور الجامعة  تيه ، 

لسنة   والخريفية  وتأهيل   2021الربيعية  املجتمعية  القيم   " ملوضوعي  التوالي  على 

الجديدة"، وكذا   التنموية  الرؤية  في ظل  إدماج السجناء  آليات  و"  النزالء لإلدماج" 

الصيفي ملتقى   امللتقى   " شعار  تحت  الرابعة  دورته  في  املنظم  األحداث  للسجناء 

 نزيل حدث. 400ذي تميز بمشاركة أزيد من األحداث: استمرار والتزام" وال

تنظيم   جاء  املغربيةوقد  للصحراء  الوطنية  األنشطة    القافلة  هذه  مختلف  ليعزز 

املجال   التفاعلية، وفسح  الوطنية  القضية  مستجدات  من  النزالء  تقريب  ويتيح 

والفنية   الثقافية  األنشطة  للتعبير عن روح وطينتهم من خالل مجموعة من  أمامهم 

القافلة. واألد هذه  بها  حطت  التي  السجنية  املؤسسات  مختلف  احتضنتها  التي  بية 

وتندرج هذه املبادرة ضمن املبادرات الداعمة للنجاحات التي حققتها اململكة املغربية 

النزالء املستفيدين   في الدفاع عن هذه القضية على جميع األصعدة، حيث بلغ عدد 

 نزيال أجنبيا. 43نزيلة و 700من ضمنهم  5097من برنامج هذه القافلة 

 القضية الوطنية، انتماء واعتزاز"وقد انطلقت هذه القافلة املنظمة تحت شعار "  

ب    31يوم   مرورا  بوجدة،  املحلي  بالسجن  إلى    18ماي  وصوال  سجنية،  مؤسسة 

والذي يصادف ذكرى املسيرة الخضراء    2021نونبر    06السجن املحلي بالداخلة يوم  

اح لهذا  املظفرة، حيث  الختامي  باليوم  االحتفال  فعاليات  املذكورة  املؤسسة  تضنت 

 البرنامج.

سنة   عرفت  آخر،  جانب  لبرنامج    2021من  والثامنة  السابعة  الدورتين  تنظيم 

عرفت   وقد  واإلرهاب.  التطرف  قضايا  إطار  في  للمعتقلين  املوجه  التأهيلي  مصالحة 

مشاركة   الدورتين  ليصل    37هاتين  هذا  معتقال،  إطالق  منذ  املستفيدين  مجموع 

 يمثلون مختلف التوجهات الدينية املتطرفة. 207إلى  2017البرنامج سنة 

باملؤسسات السجنية من  الثقافية  املقاهي  برنامج   بالتزامن مع ذلك، تواصل تنظيم 

الطلبة نزالء ونزيالت   أعمالهم حضوريا وعن بعد مع  أدباء ملناقشة  خالل استضافة 

 . لسجنيةاملؤسسات ا
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العامة  املندوبية  عملت  فقد  الخارجي،  العالم  مع  السجناء  بتواصل  يتعلق  فيما  أما 

السجون  من  بعدد  العملية  لهذه  املخصصة  الفضاءات  تحديث  مواصلة  على 

وتحسين  رقمنة  مشروع  تنزيل  في  والشروع  العائلية،  للزيارة  فضاءات  وإحداث 

ال وتعميم  السجناء،  عائالت  من  الزوار  الخاص  استقبال  الحديث  الهاتفي  نظام 

 بالسجون.  

تواصل  استمرار  ضمان  على  حرصت  قد  العامة  املندوبية  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

االحترازية  اإلجراءات  مع  تماشيا  الزيارة  تعليق  فترة  طيلة  عائالتهم  مع  السجناء 

لجائحة كوفيد لهم لالتصال هاتفيا 19-للتصدي  تقديم تسهيالت  ، وذلك من خالل 

طيلة أيام األسبوع والرفع من قيمة املبالغ املالية للشراءات، والسماح بإدخال    بذويهم

قفف املؤونة للسجناء املسلمين بمناسبة عيدي األضحى والفطر، وللسجناء املنتمين  

 للديانات السماوية األخرى بمناسبة أعيادهم الدينية. 

 ثالثا: تعزيز األمن والسالمة بالسجون 

 والسادة،حضرات السيدات 

ال يمكن الحديث عن فعالية البرامج وإيجابية النتائج املحققة دون اإلشارة إلى الدور  

وقد   السجنية.  املؤسسات  عمل  مكونات  من  أساسيا  مكونا  باعتباره  لألمن  األساس ي 

فيما   أو  الوقائي  األمن  بتدابير  يتعلق  فيما  سواء  املبذولة،  الجهود  مختلف  أتاحت 

امل تأمين  إجراءات  األساسية،  يخص  والتجهيزات  املعدات  وتعزيز  والبنايات  نشآت 

، خاصة فيما يتعلق  2021و  2020مواصلة تحقيق مؤشرات إيجابية هامة بين سنتي  

 بالحوادث الحاصلة بين السجناء. 

كما تم تقليص عدد حاالت ضبط املمنوعات باملؤسسات السجنية، حيث بلغ عدد 

 572على التوالي    2021إلى غاية متم شتنبر  حاالت ضبط املخدرات والهواتف النقالة  

الحصيلة    ، وهي2020الفترة من سنة   نفس خالل  حالة  186و  577حالة مقابل    88و

إجراءات   إطار  في  للزيارات  املؤقت  التوقيف  كبير  وبشكل  أيضا  فيها  ساهم  التي 
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لتسريب   الرئيس ي  املسلك  تشكل  الزيارة  أن  يؤكد  ما  كورونا،  جائحة  مكافحة 

الدراسة املمنوعا إليه  خلصت  الذي  الواقع  وهو  السجنية.  املؤسسات  داخل  إلى  ت 

أجل   من  الجارية  السنة  خالل  أنجزت  التي  بمختلف التقييمية  الزيارة  نظام  تقييم 

 املؤسسات السجنية وتحديد طرق تحسين تدبيره.

تم  التي  الفضلى  املمارسات  بعض  على  الضوء  تسليط  من  التقييم  هذا  مكن  وقد 

نالت استحسان   والتي  الوبائية،  الظرفية  في ظل  الزيارة  تدبير عملية  اختبارها خالل 

السجناء والزوار والرأي العام الوطني، كما انبثقت عنه توصيات بشأن تحصين عدد  

 من املكاسب التي سبق تحقيقها وتجويد نظام الزيارة.

 رابعا: تطوير القدرات املؤسساتية لإلدارة 

 لسادة،حضرات السيدات وا

إن تحقيق الرؤية الشمولية في اإلصالح يقتض ي إيالء العناية الالزمة للموارد البشرية  

باعتبارها الركيزة األساسية لتنفيذ التوجهات العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  

برامج   تفعيل  يخص  ما  في  أو  السجنية  واملؤسسات  السجناء  أمن  مجال  في  سواء 

اإلدماج، فبدون موارد بشرية مؤهلة ومحفزة وقادرة على تحمل املهام التأهيل إلعادة  

 الجسيمة املنوطة بها فكل املساعي تبقى صعبة املنال. 

من  املوظفين  عديد  تعزيز  على  العامة  املندوبية  حرص  يتواصل  املنطلق،  هذا  من 

 2020خالل االستغالل الكامل لجميع املناصب املالية املحدثة والشاغرة برسم سنتي  

عددها    2021و التخصصات  1181والبالغ  فيها  تراعى  والتي  التوظيف  عمليات  في   ،

 النوعية املطلوبة لتغطية مختلف حاجيات املؤسسات السجنية. 

العامة تكريس التكوين املستمر كآلية أساسية لتثمين وتأهيل  كما تواصل املندوبية 

السجني الشأن  تدبير  مجاالت  مختلف  في  البشرية،  عدد  املوارد  بلغ  حيث   ،

يعادل    3237املستفيدين   ما  جائحة   % 26أي  ظروف  رغم  املوظفين  مجموع  من 
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التكوينية  الدورات  في بعض  التكوين عن بعد  آلية  اعتماد  باملوازاة مع  كورونا، وذلك 

 موظفا وموظفة. 691لفائدة 

ات هذا، ولم تغفل املندوبية العامة الجانب االجتماعي للموظفين رغم ضعف اإلمكاني

جمعية  طريق  عن  املقدمة  االجتماعية  الخدمات  خالل  من  سواء  لديها،  املتوفرة 

وكذا   االجتماعية  واملساعدات  املنح  تقديم  في  أبرزها  واملمتثلة  االجتماعي  التكافل 

أو  والترفيهية،  والرياضية  واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  ودعم  الصحية  الخدمات 

اال  الترقية  إجراءات  تفعيل  خالل  لهيئة  من  املنتمين  املوظفين  منح  عبر  ستثنائية 

ملدة   اعتبارية  أقدمية  واألمن  إلى   18الحراسة  املستفيدين  نسبة  شهرا حيث وصلت 

من   سنة   %  90أزيد  من  ابتداء  واسع  بشكل  اإلجراءات  هذه  تفعيل  في  الشروع  منذ 

النفس ي2014 والدعم  للمواكبة  املركزية  الخلية  خدمات  مواصلة  جانب  إلى  هذا   . 

ما مجموعه   الخدمة  استفاد من هذه  موظفا وموظفة خالل    708للموظفين، حيث 

السنة الجارية، وكذا االستمرار في التعاقد مع محامين على املستوى الجهوي من أجل  

 مؤازرة املوظفين قانونيا في القضايا املرتبطة بمزاولة مهامهم. 

في الحكامة  تعزيز  إلى  الهادفة  باإلجراءات  يتعلق  فقد    وفيما  السجني،  الشأن  تدبير 

عملت املندوبية العامة على تحيين أدوات تدبير األرشيف باملندوبية العامة بتأطير من  

تصنيف  مرجع  بإعداد  املغرب  أرشيف  مؤسسة  طرف  من  املكلفين  الخبراء  أحد 

 وحفظ الوثائق املشترك بين اإلدارات العمومية باملغرب.

الشأن   سياسية   " ب  املتعلق  العامة  املندوبية  برنامج  لتدبير  ميثاق  إعداد  تم  كما 

السجني وإعادة إدماج السجناء". ويعد هذا امليثاق وثيقة مرجعية أساسية ستساعد  

من   وذلك  وشفاف،  تشاركي  نهج  وفق  املوارد  تدبير  في  املتوخاة  النجاعة  تحقيق  على 

ا البرنامج، كما تم في نفس السياق تطوير نظام  خالل تحديد الطرق املثلى لتدبير هذ

 معلوماتي يمكن من تتبع مختلف مؤشرات النجاعة ومدى تحقيق األهداف املسطرة.  

من جهة أخرى وفي إطار مواصلة اعتماد املقاربة التشاركية في تدبير الشأن السجني، 

الظه من  الثانية  املادة  بموجب  املحدثة  اللجنة  اجتماعات  استئناف  الشريف  تم  ير 



املندرجة مضن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان حول مشاريع املزيانيات  

   2022برمس الس نة املالية  
 

195 
 

والتي تضم القطاعات املعنية بتنفيذ اختصاصات املندوبية العامة من    1.08.49رقم  

يوم   بعد  عن  التناظر  تقنية  عبر  لقاء  عقد  بعد   29خالل  وذلك  املنصرم،  أكتوبر 

املتخذة ملواجهة جائحة  االحترازية  تماشيا مع اإلجراءات  متتالية  تأجيل ثالث دورات 

 .  19-كوفيد

تع الحديثة، عرفت سنة  وفي سياق  التكنولوجيات  استخدام  أزيد   2021زيز  تغطية 

مشروع   %80من   تعميم  إلى  إضافة  املندمج.  املعلوماتي  بالنظام  العمل  أساليب  من 

بفضلها ضبط هوية  والتي سيتم  السجنية  املؤسسات  على سائر  البيومترية  التقنية 

بيومت بطائق  تمكينهم من  وتتبع حركيتهم من خالل  بها  السجناء  يدلون  رية شخصية 

 عند الولوج ملختلف املرافق والخدمات املقدمة لهم داخل املؤسسات السجنية.

 حضرات السيدات والسادة،

واإلجراءات   البرامج  مختلف  تنزيل  سياق  في  املحققة  النتائج  أهمية  من  الرغم  على 

إلى مستوى الطموحات املنشودة. إذ تبقى هذ أنها ال ترقى بعد  ه األخيرة املسطرة، إال 

رهينة باستمرارية الجهود الستكمال األوراش املفتوحة ورفع تحديات جديدة من أجل  

السجناء   أوضاع  وتحسين  السجني  الشأن  تدبير  في  املعتمدة  املمارسات  أفضل  بلوغ 

 وتأهيلهم إلعادة اإلدماج.

الجديدة   االستراتيجية  الخطة  تكتس ي  في    2026-2022كما  إليها  اإلشارة  سبق  والتي 

أكثر   نتائج  وتحقيق  السابقة  املكتسبات  تعزيز  في  بالغة  أهمية  العرض،  مقدمة هذا 

يحدث   أن  تنزيلها  شأن  من  جديدة  مهيكلة  أوراشا  تتضمن  وأنها  خاصة  إيجابية، 

 تغيرات جوهرية تتيح النهوض فعليا باملنظومة السجنية. 

امل فإن  السابقة،  العمل  امتدادا لخطط  االستراتيجية  العامة وإذ تشكل هذه  ندوبية 

تطمح في سياق تنفيذها إلى مواصلة تنزيل البرامج القارة التي أبانت عن فعاليتها سواء  

في تدبير شؤون السجناء  فيما يتعلق بأنسنة ظروف اإليواء ودمج املقاربة الحقوقية 



املندرجة مضن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان حول مشاريع املزيانيات  

   2022برمس الس نة املالية  
 

196 
 

باملؤسسات   واالنضباط  األمن  وفرض  اإلدماج،  إلعادة  تأهيلهم  فرص  وتعزيز 

 دارة وتعزيز الحكامة. خاصة من خالل: السجنية، وتحديث اإل 

تشخيص   - من  ينبثق  والذي  جديدة  سجون  لبناء  استعجالي  برنامج  تنفيذ 

على   ويمتد  السجنية  املؤسسات  لوضعية  هذا   5دقيق  ويهدف  سنوات. 

حظيرة   تحديث  إلى  استبدال  البرنامج  طريق  عن  مؤسسة    11السجون 

وبناء   والسالمة،  األمن  تتوفر على شروط  متهالكة وال  مؤسسة    11سجنية 

للتقلي أخرى  للخريطة سجنية  الجزئية  والتغطية  االكتظاظ  حدة  من  ص 

توسعة   و/أو  تهيئة  إلى  إضافة  للمملكة،  سجنية.   27القضائية  مؤسسة 

التمويل  آلية  باعتماد  مبتكر  بشكل  املشاريع  هذه  تمويل  يتم  أن  ويمكن 

 املؤسساتي أو آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

تأهيلي إدماجي ذو أهمية بالغة في كورش    تنزيل مشروع " السجون املنتجة" -

والسوسيو   املجتمعي  محيطه  على  السجني  القطاع  انفتاح  تكريس 

اقتصادي وتعزيز فرص تأهيل السجناء إلعادة اإلدماج السوسيو منهي بعد 

اإلفراج عنهم، حيث يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لتشغيل السجناء وفق 

خال من  خاصة  الصلة،  ذات  القانونية  منتجة املقتضيات  أنشطة  خلق  ل 

بورشات املؤسسات السجنية يتم تشغيل السجناء فيها في إطار شراكات مع 

لتغطية  منها  قسط  مالية يخصص  موارد  خلق  يتيح  بما  الخاص،  القطاع 

تكاليف املؤسسات السجنية وتجويد خدماتها وبالتالي تخفيف العبء على  

 ميزانية الدولة .  

البرا - تفريد  برنامج  تفعيل  باملؤسسات  تعميم  جميع  ليشمل  التأهيلية  مج 

اعتقـال، خاصة   في إطار رؤية شمولية تروم تحقيق مسار  السجنية وذلك 

شأنها   من  جديدة  بنيوية  تأهيلية  أنماط  تكريس  إلى  وتسعى  سجين  بكل 
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املؤسسات   نزالء  من  الفئات  وخصوصيات  لحاجيات  االستجابة  تحقيق 

 السجنية باختالف وضعياتهم الجنائية؛ 

وتعميم استغالل وحدات  تعزيز مسار الرقمنة والتحديث من خالل إرساء -

املندمج املعلوماتي  الحرص    (SID) النظام  مع  السجنية  املؤسسات  بكافة 

 على تغطيته لجل أساليب ومسارات العمل؛

اعتماد حلول تقنية مبتكرة لتغطية الحاجيات األمنية واملرتبطة بالحراسة   -

السج باملؤسسات  وارتفاع  واملراقبة  البشرية  املوارد  قلة  في ظل  نية خاصة 

 عدد السجناء؛ 

إقرار مشروع  - املختصة من أجل بحث سبل  الجهات  التنسيق مع  مواصلة 

السجون  إدارة  موظفي  بهيئة  الخاص  األساس ي  النظام  مراجعة  مرسوم 

القطاعات   مع  التعويضات  في  املماثلة  مبدأ  أساس  على  اإلدماج  وإعادة 

 األمنية املشابهة. 

الخطة   في  املسطرة  املرجوة  النتائج  وبلوغ  اإلجراءات  هذه  تنزيل  أن  املؤكد  ومن 

 االستراتيجية الجديدة يفرض تعبئة هامة ودائمة للموارد البشرية واملادية.

  2022وعالقة بامليزانية العامة املرصودة، فقد حدد مشروع القانون املالي برسم سنة  

وإعا السجون  إلدارة  العامة  قدرها  للمندوبية  التسيير  اعتمادات  اإلدماج  دة 

تخصيص    866.433.000 أعاد  كما  أداء   160.700.000درهما،  كاعتمادات  درهما 

سنة   برسم  تقليصها  تم  بعدما  االستثمار  ميزانية  مستوى   %37بنسبة    2021على 

بلغت   فقد  املحدثة  املالية  باملناصب  يتعلق  فيما  أما  كورونا.  جائحة  تداعيات  عقب 

 لى غرار السنوات الثالثة األخيرة. منصبا ع 500

برامجها   تنزيل  مستوى  على  العامة  املندوبية  إليه  تطمح  ما  دون  األرقام  هذه  وتبقى 

وما   السجنية  للساكنة  املضطرد  االرتفاع  ظل  في  خاصة  االستراتيجية  وتوجهاتها 

لتغطية حاجياتها   ولوجيستيكية  مادية  وإمكانيات  لتأطيرها  يتطلبه من موارد بشرية 



املندرجة مضن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان حول مشاريع املزيانيات  

   2022برمس الس نة املالية  
 

198 
 

والتأهيل   االجتماعية  والرعاية  والنظافة،  والصحة،  بالتغذية،  واملتعلقة  األساسية 

بفئات خاصة من  بالتكفل  املرتبطة  األمنية  االحتياجات  تزايد  اإلدماج، وكذا  إلعادة 

 املعتقلين ال سيما أولئك املحكومين بموجب القوانين الخاصة. 

لحض أتاح  قد  العرض  هذا  يكون  أن  أتمنى  الختام  مختلف  وفي  على  االطالع  راتكم 

الجوانب األساسية املرتبطة بتدبير قطاع إدارة السجون وإعادة اإلدماج، ولتمكينكم  

من معطيات أوفى، فقد سبق أن وضعنا رهن إشارتكم مجموعة من الوثائق املتمثلة  

 في:

 ؛ 2022مشروع ميزانية املندوبية العامة برسم السنة امللية  -  

 ؛ 2022مشروع نجاعة األداء برسم السنة املالية  - 

 ؛2020تقرير نجاعة األداء برسم السنة املالية  - 

 ؛2021شتنبر  30معطيات إحصائية إلى غاية  - 

 ؛2022، واإلجراءات املسطرة لسنة 2021حصيلة تنفيذ البرامج خالل سنة  - 

 ؛2020تقرير األنشطة لسنة  - 

 ؛2020-2014تقرير حول حصيلة عمل املندوبية العامة للفترة  - 

 ؛ 2020-2014ملخص تركيبي ألهم اإلنجازات للفترة  -

 إصدار "الكرامة بالوسط السجني" في نسخته العربية؛  - 

 العدد الرابع من مجلة دفاتر السجين؛  - 

 . 2021تقرير حول أشغال الدورة الربيعية للجامعة في السجون لسنة    - 
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 اململكة املغربية 

 البرملان          

 مجلس املستشارين 

 

 
 

 ــريـرـــــتقــ     
 

 العدل والتشريع وحقوق اإلنسانلجنة 
 

 حـــــــول 
     

 للمحاكم المالية الفرعـــية  ةع الميزاني ومشر
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 مقرر اللجنة 
 عبد القادر الكيحل 

 رئيس اللجنة 
 عزيز مكنيف 

 

 2027- 2021 الــوالية التشريعية

 2022-2021  السنة التشريعية

 2021 دورة أكتوبر

 

 

 األمانة العامة
 والمراقبة البرلمانية مديرية التشريع 

 قسم اللجان 
مصلحة لجنة العدل والتشريع وحقوق  

 اإلنسان 
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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

العدل   لجنة  أعدته  الذي  التقرير  نص  املوقر  مجلسنا  على  أعرض  أن  يشرفني 

للمحاكم  الفرعية  امليزانية  ملشروع  دراستها  بمناسبة  اإلنسان،  وحقوق  والتشريع 

 . 2022املالية برسم السنة املالية 

اللجنة   بتاريخ  مشروع  تدارست  املنعقد  اجتماعها  في  امليزانية  ، 2022نونبر    25هذه 

للمجلس  العام  الكاتب  السيد  وبحضور  اللجنة،  رئيس  السيد عزيز مكنيف  برئاسة 

استهل   الذي  للحسابات،  والسادة    عرضه األعلى  للسيدات  التهاني  بتقديم 

بمناسبة   استحقاقات    نجاحهماملستشارين،  متمنيا  أكتوبر  5في  يق  التوف  لهم، 

والرقابية،   التشريعية  مسؤولياتهم  في  ملشروع   أبرز   ثموالسداد  العريضة  الخطوط 

ملحة موجزة عن إعطاء  من خالل  ،  2022امليزانية الفرعية للمحاكم املالية برسم سنة  

املوارد البشرية واملالية املخصصة، والتي تم إعدادها مع مراعاة اإلكراهات الظرفية 

 .  للمالية العمومية ببالدنا

واستحضر السيد الكاتب العام بداية التوجيهات امللكية السامية بمناسبة تعيين  

للحسابات األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  حرص  ،السيدة  في  على  جاللته    واملتمثلة 

قيام هذه املؤسسة بجميع مهامها الدستورية، السيما في ممارسة املراقبة العليا على  

يم وحماية مبادد وقيم الحكامة الجيدة والشفافية  املالية العمومية، وفي مجال تدع
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بتنوعها   تتميز  أنها  املالية،  املحاكم  وأنشطة  بمهام  يتعلق  فيما  وأفاد  واملحاسبة، 

وباختالف طبيعتها، كما استعرض أهم االختصاصات القضائية وغير القضائية التي 

بها املجلس التي يمارسها بكل املجالس الجهوية للحسابات،  األعلى للحسابات و   يقوم 

له املؤطرة  الدستورية  للمرجعيات  تبعا  أنه  ،  استقاللية  سنويا وأبرز  تقريرا  يعد 

  ،ويوجهه إلى رئيس الحكومة  ،يتضمن بيانا عن جميع أعماله، يرفعه إلى جاللة امللك

 وينشر بالجريدة الرسمية.  ،وإلى رئيس ي مجلس ي البرملان

على أكد  السياق،  نفس  يحا  وفي  املجلس  واملادية أن  البشرية  إمكاناته  تعزيز  ول 

أن عدد  بتدريجيا، أخذا بعين االعتبار اإلكراهات الظرفية للمالية العمومية، وصرح  

املزاولين   يبلغ  ملالقضاة  منهم    336هامهم  وقاضية،  األعلى   167قاض  باملجلس 

و  169و  ،للحسابات للحسابات،  الجهوية  على  مدققا،    45باملجالس  ملحقا    52عالوة 

سنتينقض ملدة  تدريبا  أنهوا  باملجالس و   ،ائيا  خاصة  القضاة  هيئة  قريبا  سيعززون 

األطر    للحسابات،  الجهوية عدد  يبلغ  فيما  املهنية،  الكفاءة  المتحان  اجتيازهم  بعد 

والتقنيين اإلداريين  مجموعه  واألعوان  إطار    230  ما  في  النساء  نسبة  وتبلغ  موظفا، 

 من مجموع عدد القضاة واملوظفين.  % 34مقاربة النوع 

ب املجلس  سيحظى  البشرية  موارده  سنة    60ـ  ولتعزيز  برسم  ماليا    ، 2022منصبا 

تمكين املوارد البشرية من    من خالل  ،على تثمين رأسماله البشري يسهر املجلس  وس

املستويين الداخلي والخارجي، حيث  على  برامج تكوين متنوعة ومتعددة التخصصات  

إعداد مخطط مديري للتكوين  تم  للتكوين أعد خصيصا لهذا الغرض، و   امركز   أأنش

املالية2023-2020املستمر   املحاكم  وأطر  قضاة  وكفاءات  معارف  تطوير  يروم   ،  ،
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سياقو  في  التغير  مواكبتهم  بالرقمنة   ،باستمرار  يطبعه  تتسم  رقابية  بيئة  في  خاصة 

 واستعمال الذكاء االصطناعي. 

وفيما يتعلق باملوارد املالية أبرز أن إجمالي االعتمادات املخصصة لبرنامج املحاكم  

املالية   السنة  الشكل  وهي  درهم،    485.000.000.00يبلغ:    2022املالية برسم  موزعة على 

  :التالي

 : ميزانية التسيير ▪

  ؛ درهم 340.168.000.00املوظفون واألعوان:        

 .درهم 70.000.000.00املعدات والنفقات املختلفة:       

   .درهم 75.000.000.00ميزانية االستثمار:   ▪
 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 املحترمون؛السيدات والسادة املستشارون 
 

عن   والهادفة  القيمة  مداخالتهم  مستهل  في  املستشارون  والسادة  السيدات  عبر 

تنويههم بالعرض الذي تقدم به السيد الكاتب العام، وأشادوا بمكانة هذه املؤسسة 

والقانون  الحق  لدولة  تعد صرحا  التي  املتميزة  نموذجا فريدا    ،الدستورية  في  وتشكل 

واال  التدقيق  العام    ،فتحاصمجاالت  املال  على  اإلقليمي  والرقابة  املستويين  على 

املجلس،   عتبروت  ،والدولي بها  يزخر  التي  واإلمكانات  الوسائل  إلى  بالنظر  رائدة   تجربة 

بمناسبة زينب العدوي  التمس املتدخلون إبالغ تهانيهم إلى السيدة    وفي نفس السياق،

بها   حظيت  التي  املولوية  منصب  بتعيينها  الثقة  األعلى  في  للمجلس  األول  الرئيسة 

املهام  للحسابات مختلف  في  املتميز  والحضور  للعطاءات  تتويجا  يعد  ما  وهو   ،



املندرجة مضن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان حول مشاريع املزيانيات  

   2022برمس الس نة املالية  
 

203 
 

التي   العمومية  الحقيقي    ،شغلتهاواملسؤوليات  املعنى  أيضا  يجسد  تعيين  وهو 

 للمناصفة. 

السو  واملثمرو املستشار   والسادةيدات  عبر  النوعي  بالتعاون  التنويه  عن  الذي    ن 

طبع العالقة بين البرملان واملجلس األعلى للحسابات في العديد من املجاالت التي نص  

الدستور،   الفصل    السيماعليها  يقدم    148منطوق  املجلس  أن  على  ينص  الذي 

املتعلقة   املجاالت  في  للبرملان  األسئلة املساعدة  عن  ويجيب  العامة،  املالية  بمراقبة 

واالستشارات املرتبطة بوظائف البرملان في التشريع واملراقبة والتقييم املتعلقة باملالية 

ودع للمحاكم   واالعامة،  املخصصة  امليزانية  من  الرفع  ضرورة  إلى  الصدد  هذا  في 

العام  ،املالية املال  حماية  في  الطالئعي  دورها  يعزز  تدبير  وتع  ،بما  في  الحكامة  زيز 

العام أخرى،  الشأن  جهة  ومن  عن    أحدتساءل  ،  املستشارين  عدم السادة    سبب 

الفرعية  امليزانية  لتقديم  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  السيدة  حضور 

عالقة التعاون الدستورية القائمة بين  يعزز    هذا الحضور   بحكم أنللمحاكم املالية،  

 .جلس األعلى للحساباتمجلس املستشارين وامل

بامتياز،    دستوريةوأبرز املتدخلون أن صدور التقرير السنوي للمجلس يعد لحظة  

دقة   بفضل  واسعة،  وأكاديمية  وحقوقية  إعالمية  بمتابعة  يحظى  وجودة وزخم  إذ 

املنجزة في  التقارير  النظر  السلطات الحكومية  ينبغي على  املنطلق  متابعة  ، ومن هذا 

واتخاذ    ،التوصيات الواردة في التقارير الصادرة عن املجلس األعلى للحسابات  تنفيذ

التي بوأها   املرموقة  املكانة  تماشيا مع  لها، وذلك  الكامل  التي تكفل اإلعمال  التدابير 

املؤسسة لهذه  بتقدي  ،الدستور  خصها  و حيث  أعمالها  عن  عرض  على  إم  نجازاتها 

 ر. ضمان استقالليتها طبقا للمقتضيات الواردة في الدستو نص على و  ،أنظار البرملان
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أخرى،  و   زاوية  املستشارين    أحد  طالبمن  "  بمراجعةالسادة  املسطرة مصطلح 

إلى بحث إمكانية    ةدعو تمت ال، و ملا يستوعبه من حموالت ذات طابع جنائي  "التأديبية

قبل  إعطا من  لالستماع  فرصة  العامةء  للحسابات  النيابة  الجهوية  قبل    ،باملجالس 

القضائية   املسطرة  العامةتحريك  املفتشيات  تقارير  وتبادل و ،  بناء على  التنسيق  إلى 

 .السلطة القضائية الخبرات مع

آخر  وفي عن  ،اتجاه  املستشارين  والسادة  السيدات  بعض  مسألة   استفسر 

أو  و   ،باملمتلكات  التصريح لها  الحزب  تغطية  في حالة  االنتخابية  الحمالت  بمصاريف 

صرفها،   االجتماعية  و عدم  األعمال  مؤسسات  مالية  افتحاص  في  املجلس  دور  عن 

النقابية،  و والجمعيات   أكداملركزيات  املتدخلين    وفضال عن ذلك    على ضرورة بعض 

وم املالية من قضاة  للمحاكم  البشرية  املوارد  للضبطتعزيز  وكتاب  وتطوير    ،دققين 

 .الرائدةاملقارنة ، ومالءمة املناهج املعتمدة مع التجارب التكوينمسارات 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

 

للس وتقديره  امتنانه  عن  العام  الكاتب  السيد  والسأعرب  املستشارين ادة  يدات 

على التفاعل اإليجابي واملداخالت القيمة التي أدلوا بها، والتي ستساهم ال محالة في 

 التحفيز على مزيد من العطاء والعمل لبلوغ املستوى الذي تطمح إليه بالدنا.

أفاد   اإلطار،  هذا  األعلى  مسألة  أن  وفي  للمجلس  األول  الرئيس  السيدة  حضور 

امليزانية،لتقديم    للحسابات باأل   مشروع  ترسخ مؤطرة  التي  الدستورية  حكام 

بالنظر   للمجلس،  املؤسساتية  وخصوصيته   ،املؤسساتية  طبيعتهلاالستقاللية 
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وباملقابل   املحكمة الدستورية يعطي الخيار بين الحضور أو اإلنابة،  قرارو   القضائية،

بالحضور سنويا في جلسة عمومية أمام أنظار    الرئيسة تظل ملزمة دستوريافالسيدة  

بغرفتيه تليها   ،البرملان  املالية،  للمحاكم  السنوية  األنشطة  حول  عرض  لتقديم 

الس مع  والسمناقشة  الحكومةيدات  أعضاء  إلى ادة  مشيرا  املجلس   ،   استعداد 

في الفصل    في املجاالت التي يؤطرها الدستور مع طلبات مجلس املستشارين  للتجاوب  

 .، واملرتبطة على وجه الخصوص باملالية العامةمنه 148

اإللزام أأوضح  و  خانة  في  يدخل  االنتخابية  وبالحمالت  باملمتلكات  التصريح  ن 

به للمعنيين  بالنسبة  الحالة  القانوني  هذه  ففي  املصاريف،  بغياب  األمر  تعلق  وإذا   ،

إلى أن املجلس  يعتبر التصريح بعدم صرف مبالغ مالية في حد ذاته تصريحا، وأشار 

على   املبادرات  منفتح  إطارجميع  جهة    ، الختصاصتهتام  الحترام  ال ا  في  من  مضيفا 

توقيع  ،أنهأخرى،   القضا  تم  للسلطة  األعلى  املجلس  مع  تعاون  تهم    ،ئيةمذكرة 

 مع القضاء العادي.   التعاون والتكوين وتبادل الخبرات والوثائقالتنسيق مجاالت 

املالية    أنوأوضح   املحاكم  تباشرها  التي  التأديبية  تتعلق  ات  عمليهي  املسطرة 

التي   املخالفات  وتهم  توفربامليزانية،  فيها  يتطلب  الجنائي،ا  ال  أن  مضيفا    لقصد 

التي يفرض عليها الدستور نشر جميع  من املؤسسات  املجلس األعلى للحسابات يعتبر  

مليخضع  و أعمالها،   نفقاته  و صرف  للمملكة،  العامة  الخزينة  محاسب  يتوفر  راقبة 

على  لتفتيش،  لداخلية  أجهزة  على   املنظم  عالوة  القانون  يؤطرها  التي  اآلليات  باقي 

 ألعماله.

عاكف  أفادو  املجلس  إاالشتغال    ىعل  أن  أجل  الكترونية  حداثمن   ،منصة 

تتبع  رقميا  ستمكن   عنه  التوصيات ومواكبة  من  و الصادرة  حول  ،  مؤشرات  إعطاء 
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تتم بشكل عادي   ة مؤسسات األعمال االجتماعية القطاعيةأن مراقبو إنجازها،  تقدم  

في    ينحصرفمجال مراقبتها    للنقابات، أما بالنسبة  العموميلكونها تحصل على الدعم  

أموال عموميةما    حدود يمكن    ، تتحصل عليه من  للمراقبةوال  على غرار    إخضاعها 

 النتفاء النص القانوني. األحزاب السياسية

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 . 

 

 

 



املندرجة مضن اختصاص اللجنة    الفرعية تقرير جلنة العدل والترشيع وحقوق الإنسان حول مشاريع املزيانيات  

   2022برمس الس نة املالية  
 

207 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكاتب العامعرض السيد 
 للمجلس األعلى للحسابات
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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

املجلس املوقر تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان،    إلى  رفعيشرفني أن أ

برسم   اإلنسان  لحقوق  الوطني  للمجلس  الفرعية  امليزانية  ملشروع  دراستها  بمناسبة 

 .2022السنة املالية 

نونبر    30  و  24  بتاريخ  ينها املنعقديفي اجتماعهذه امليزانية  شروع  متدارست اللجنة  

، برئاسة السيد عزيز مكنيف رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي 2021

بمكانة املجلس الوطني لحقوق ه  وزير العدل، الذي ألقى عرضا مفصال ذكر في مستهل

مست دستورية  كمؤسسة  الفصلين  اإلنسان  ألحكام  وفقا  دستور   171و  161قلة  من 

حصري   امتياز  من  به  يحظى  وما  لعمله،  املؤطرة  باريس  ومبادد  مجال  اململكة،  في 

مستقال   التفاعل مصدرا  باعتباره  اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  األمم  منظومة  مع 

على    ،للمعلومات بها  والنهوض  اإلنسان  حقوق  حماية  مجال  في  أساسيا  وفاعال 

 وى الوطني. املست

للمجلس،  املوكولة  واملهام  االختصاصات  أهم  العدل  وزير  السيد  استعرض  كما 

أن   وأكد  وتنظيمها،  اختصاصاتها  الداخلي  والنظام  القانون  التي حدد  وكذا ألجهزته 

املجلس يعد عضوا فاعال في التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية، ويعمل كعضو في 

حقوق اإلنسان، ومجموعة العمل املعنية  مجموعة العمل املعنية باألعمال التجارية و 
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املالية، ويشغل مجموعة من املهام على املستوى   بالهجرة، واللجنة املعنية بالشؤون 

 اإلقليمي واالتحاد االفريقي واألمم املتحدة.

، يعد   2019لسنة  عن حالة حقوق اإلنسان باملغرب  وأوضح أن التقرير السنوي  

وتحليال  ومستقال  موضوعيا  تقييما  ويقدم  املجلس،  اشتغال  آليات  أهم  إحدى 

واملعنون "كوفيد    2020لوضعية حقوق اإلنسان ببالدنا، مضيفا أن التقرير السنوي  

: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، يرصد أوضاع حقوق اإلنسان خالل فترة  19

تتوخى مراعاة طبيعة املجلس كمؤسسة    ، من خالل اعتماد مقاربة19جائحة كوفيد  

الولوج فعالة وسهلة  آلية  وتعددية، فضال عن كونه  بمستقلة  يرتبط  فيما  معالجة  ، 

أوضا ورصد  وتتبع  للسجون،  امليدانية  والزيارات  اإل  عالشكايات  نسان،  حقوق 

االنسان حقوق  بثقافة  والنهوض  االنتخابات،  التشريعات   ،ومالحظة  ومالءمة 

 رجعيات الدولية ذات الصلة. الوطنية مع امل

وفي مجال عالقة التعاون، أكد السيد وزير العدل أن املجلس وقع مذكرتي تفاهم   

بين   التعاون  لعالقات  الناظمة  بلغراد"  "ملبادد  طبقا  البرملان،  غرفتي  رئيس ي  مع 

وتعاون   تفاعل  في  املجلس  أن  كما  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  واملؤسسات  البرملانات 

املؤسسات الوطنية والدولية، السيما السلطة القضائية واملجتمع املدني، مستمر مع  

للجان   املوازية  التقارير  عبر  سواء  اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم  ومنظومة 

 املعاهدات، أو في النقاشات املفتوحة. 

وما  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  بها  يضطلع  التي  الرائدة  باألدوار  وارتباطا 

م ذلك  من يتطلب  املقدم  التمويل  أن  العدل  وزير  السيد  أكد  مهمة،  مالية  موارد  ن 

 الدولة ينبغي أن يكون كافيا ليتسنى للمجلس القيام بمهامه على نحو فعال. 
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لحقوق   الوطني  للمجلس  تخصيصها  تم  التي  االعتمادات  عرضه  ختام  في  وأبرز 

 ، وهي موزعة على الشكل اآلتي:2022اإلنسان برسم سنة 

 :لتسييرميزانية ا ▪

 ؛درهم 81.900.000.00: واألعواناملوظفون  -

 . درهم 82.215.000.00 : املختلفةاملعدات والنفقات  -

 .درهم 12.900.000.00ميزانية االستثمار: ▪
 

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

 

لحقوق  الوطني  للمجلس  الفرعية  امليزانية  مشروع  مضامين  مناقشة  شكلت 

للسيدات والسادة املستشارون لتقييم حصيلة عمل املجلس واملهام  اإلنسان، فرصة  

ب اإلدالء  خالل  من  بها،  يضطلع  من  مالتي  جملة  تتضمن  وبناءة،  هادفة  داخالت 

ألدوار املحورية التي يقوم بها املعبرة عن حرصهم على املساهمة في النهوض با   ،املواقف

على   اإلنسان  قضايا حقوق  عن  الترافع  مجال  في  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس 

 الصعيدين الوطني والدولي. 

، ثمن السيدات والسادة املستشارين، العمل الدؤوب الذي يقوم السياقوفي هذا  

الصالحيات واملهام املمنوحة له بموجب   به املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، في إطار 

املتعلق بإعادة تنظيم املجلس، واألدوار األساسية التي يضطلع بها   76.15القانون رقم  

الظرفية   ظل  في  السيما  ببالدنا،  االنسان  حقوق  واقع  مع  التفاعل  مجال  في 
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الجائحة فرضتها  التي  كما   ،االستثنائية  الوطني،  الحقوق  الحقل  على   وانعكاساتها 

إدريس  في إطار معهد  به املجلس  الذي يقوم  املميز  بالعمل  املداخالت  أشادت بعض 

بقضايا  والتعريف  والنظري  الفكري  التأهيل  مجال  في  االنسان،  لحقوق  بنزكري 

 حقوق االنسان وترسيخ ثقافتها. 

أن  تأكدو  على  الحقوق  املداخالت  كبيراببالدنا    ياملسار  تطورا  أنه يعرف  بيد   ، 

اإل  بعض  مع  تشوبه  يتماش ى  بما  لها  التصدي  يتعين  التي  والصعوبات  شكاالت 

التقارير   بعض  مع  اإليجابي  التفاعل  إلى  الدعوة  مع  القانون،  دولة  تدعيم  متطلبات 

نقط    لىالوضوح والتركيز ع استعمال منطق  ب  ،الدولية واملنظمات الحقوقية الوطنية

 االلتقاء من أجل كسبها.

والسادة املستشارين بخصوص عدم حضور    وأثيرت نقطة خالفية بين السيدات

لعرض ومناقشة امليزانية    اللجنةالسيدة رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أمام  

املداخالت   أغلب  أكدت  للمجلس، حيث  باستقاللية على  الفرعية  يتمتع  املجلس  أن 

الدستور  أحكام  بمقتض ى  الدستورية  تامة  املحكمة  أحد وقرارات  اعتبر  فيما   ،

لعرض  املتدخ الرئيسة  السيدة  حضور  من  مانع  ال  أنه  واملنجزات    حصيلةاللين 

عمل املجلس يتسم بالوضوح واالستقاللية في التعاطي مع قضايا أن  مادام  املحققة،  

 . ة بصرف امليزانيةحقوق االنسان، فضال عن كونها اآلمر 

التفاعل   على  املستشارون  والسادة  السيدات  أكد  آخر،  جانب  والتنسيق ومن 

اإلنسان،    اإليجابي لحقوق  الوطني  واملجلس  املستشارين  مجلس  خالل بين    من 

إلى   جسور التواصل    تدعيم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم، مع الدعوة 

املشترك االهتمام  ذات  مجاالت  في  املستشارين والتعاون  السادة  أحد  طالب  كما   ،
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التي يبذلها  بضرورة وضع نظام أساس ي خاص بموظفي املج للمجهودات  تثمينا  لس، 

 أطر وموظفي املجلس.

 الرئيس املحترم؛    السيد

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
 

 

والسادة  للسيدات  القيمة  باملناقشة  جوابه  مستهل  في  العدل  وزير  السيد  أشاد 

الرغ على  عمقها  في  الدالة  الوطني  املستشارين،  املجلس  أداء  تطوير  في  األكيدة  بة 

الحقوق  الوضع  الذي يشهده  التطور  في  الفعلي  في سبيل اإلسهام  االنسان،   ي لحقوق 

على  باملغرب مشددا  اإلنسان  ،  لحقوق  الوطني  املجلس  دستورية يعتبر  أن  مؤسسة 

 مع الدستور واملبادد املعمول بها دوليا.  ىعن البرملان والحكومة، بما يتماش   مستقلة

  عمل     وفي نفس السياق، أوضح السيد ممثل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن

املرجعية الدولية املتمثلة في مبادد "باريس" و"بلغراد"، حيث تشكل  بؤطر  م  املجلس

ب املهتمة  الهيئات  وباقي  البرملان  مؤسسة  بين  املشترك  للتفاعل  معياريا  حقوق إطارا 

و اإلنسان املجلس  ،  مستقاليعتبر  مجال    مصدرا  في  أساسيا  وفاعال  للمعلومات، 

، مضيفا أن املجلس عضوا  حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها على املستوى الوطني

لحقوق    في الوطنية  للمؤسسات  العاملي  للتحالف  التابعة  لالعتماد  الفرعية  اللجنة 

بها  االنسان املنوطة  استقاللية  ،  إلى قياس  وتصنيفها  وفعاليتها  الوطنية  املؤسسات 

 (.  ب(و)أ(فئتين

وأبرز في ختام جوابه، أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أضحى مؤسسة معترف  

على   والتنويه  باملصداقية  تحظى  تقاريره  أصبحت  بحيث  الدولي،  املستوى  على  بها 
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لسنة   السنوي  التقرير  ال سيما  املتحدة،  األمم  أجهزة  ب  2020صعيد  كوفيد ـ"املعنون 

جديد19 حقوقي  وتمرين  استثنائي  وضع  اإلنسان ":  حقوق  حالة  يشخص  الذي   ،

 باملغرب في سياق أزمة الصحة العاملية.
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 وزير العدلعرض السيد 
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 لكمة الس يد وزير العدل 

 

 

 

   2022تقدمي مزيانية  

 فصل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان   

 وحقوق الإنسان مبجلس املستشارين  جلنة العدل والترشيع 

 

 

 

 

 

 

 

 
  . 2021نونرب   24يف     
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 ن، ون احملرتم رو الس يدات والسادة املستشا
 

الكبرى   يسعدين التوجهات  لتقديم  املوقرة  لجنتكم  أمام  الكلمة  أتناول  أن 

 . 2022ملشروع امليزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان برسم السنة املالية 

بمقتض ى   مستقلة  دستورية  مؤسسة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  يعد 

القانون   171و  161الفصلين   ألحكام  تنظيمه  ويخضع  الدستور،  املتعلق    76.15من 

 بإعادة تنظيمه وملبادد باريس. 

الوطني  املجلس  اعتمد  فقد  للمجلس،  املوكولة  املهام  طبيعة  من  وانطالقا 

سنة   منذ  اإلنسان  للمؤسسات    1999لحقوق  التصنيف  هذا  ويسمح  )أ(،  الفئة  في 

الوطنية باالمتياز الحصري بالتفاعل بشكل كامل مع منظومة األمم املتحدة لحقوق  

 ن.  اإلنسا

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون ،

القانون   ألحكام  اإلنسان 76.15تطبيقا  لحقوق  الوطني  املجلس  يضطلع   ،

 باختصاصات وصالحيات واسعة، أهمها:

رصد االنتهاكات والتصدي لحاالت خرق حقوق اإلنسان، إما تلقائيا أو بطلب   -

 توصيات بشأنها للجهة املختصة؛ممن يعنيهم األمر، وذلك بدراستها وتقديم 

 إبداء الرأي في كل قضية يعرضها عليه جاللة امللك في مجال اختصاصاته؛ -

في   - البرملان  مجلس ي  أحد  أو  الحكومة،  من  بطلب  أو  منه  بمبادرة  الرأي  إبداء 

 شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق اإلنسان؛

البرملان بناء على ط - في  تقديم لكل من مجلس ي  لب أي منهما املساعدة واملشورة 

 مجال تقييم السياسات العمومية املتعلقة بحقوق اإلنسان؛ 
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 رفع تقرير سنوي لجاللة امللك عن حالة حقوق اإلنسان باملغرب.  −

دراسة مدى مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل  −

اإلنسان   بحقوق  املتعلقة  الدولية  املعاهدات  أو  مع  اململكة  عليها  صادقت  التي 

األمم  أجهزة  عن  الصادرة  والتوصيات  الختامية  املالحظات  ضوء  وفي  إليها  انضمت 

 املتحدة؛ 

واإلقليمية   − الدولية  املعاهدات  على  اململكة  مصادقة  مواصلة  تشجيع 

االتفاقيات  مشاريع  بدراسة  والقيام  إليها،  االنضمام  أو  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 

اإلنسان  واملعاهدات   بحقوق  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  والنصوص  الدولية 

 املحالة عليه.

القانون   ملقتضيات  على    76.15وطبقا  عالوة  املجلس  يتألف  الداخلي،  ونظامه 

 رئيسته من األمين العام، وأعضاء املجلس ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان. 

 كما تشتمل هيكلته على:

مح  3  - وطنية  انضم  آليات  أو  التي صادق  للمعاهدات  وفقا  املجلس  لدى  دثة 

لتظلم   الوطنية  اآللية  التعذيب،  من  للوقاية  الوطنية  اآللية  وهي:  املغرب،  إليها 

األطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، واآللية الوطنية الخاصة بحماية األشخاص  

 في وضعية إعاقة. 

اإل  5 − حقوق  انتهاكات  رصد  لجنة  وهي:  دائمة  ولجنة لجان  وحمايتها،  نسان 

وعدم   املناصفة  ولجنة  الديمقراطي،  البناء  وتعزيز  اإلنسان  حقوق  بثقافة  النهوض 

الدولية  العالقات  تنمية  ولجنة  اإلنسان،  لحقوق  الجديدة  واألجيال  التمييز 

ومالءمة   العمومية  السياسات  في  اإلنسان  حقوق  فعلية  تتبع  ولجنة  والشراكات، 

 التشريعات.
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 ت والسادة املستشارون املحترمون ،حضرات السيدا 

العاملي  التحالف  في  فاعال  عضوا  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  يعد 

للمؤسسات الوطنية، كما يرأس هذه السنة اللجنة الفرعية لالعتماد، ويعمل كعضو  

وحقوق   التجارية  باألعمال  املعنية  العمل  مجموعة  وهي:  أخرى  آليات  ثالث  في 

ال ومجموعة  بالشؤون  اإلنسان،  املعنية  الفرعية  واللجنة  بالهجرة،  املعنية  عمل 

 املالية.

 مساهمات املجلس على املستوى اإلقليمي : 

اآلن  وهو  الوطنية،  للمؤسسات  اإلفريقية  الشبكة  ترأس  أن  للمجلس  سبق 

بالهجرة،   املعنية  العمل  مجموعة  يرأس  كما  لها،  التابعة  اإلشراف  لجنة  في  عضو 

وعة العمل املعنية باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان،  ويشغل منصب عضو في مجم

 كما يشغل اليوم نائب رئيس الجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية.

 على مستوى االتحاد االفريقي :

اللجنة   دورات  السيما  اإلفريقي  االتحاد  أنشطة  من  العديد  في  املجلس  يشارك 

اإل  هذا  وفي  والشعوب.  اإلنسان  لحقوق  سنة اإلفريقية  خالل  املجلس  عقد  طار، 

األهلية    2020 ونطاق  إعاقة  وضعية  في  »األشخاص  حول  تتمحور  لقاءات  عدة 

 «.19القانونية«، وحول »حماية حقوق املهاجرين في ظل جائحة كوفيد 

 على مستوى األمم املتحدة: 

املساهمة في التقارير الوطنية املقدمة حول مختلف االتفاقيات الدولية   −

 اإلنسان التي صادق عليها املغرب؛لحقوق 
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بموجب  − املنشأة  الهيئات  إلى  منهجي  بشكل  املوازية  تقاريره  تقديم 

إلى    2011معاهدات. وقد أسفرت حصيلة التقارير املقدمة إلى هذه الهيئات منذ سنة  

 تقريرا؛  12

بشأن   − ومكتوبة  شفوية  بيانات  وتقديم  موازية  لقاءات  في  املساهمة 

خالصات الزيارات التي يقوم بها املقررون األمميون إلى املغرب   قضايا شائكة أو بشأن

 في إطار اإلجراءات الخاصة.

 املشاركة في دورات مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان؛  −

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

السنويين   تقريريه  املجلس  أصدر  األخيرتين،  السنتين  طبقا 2020و   2019في   ،

، والذين تم نشرهما بالجريدة الرسمية للمملكة. ويعد  76.15القانون    من  35للمادة  

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان باملغرب، الصادر عن املجلس، إحدى أهم  

حقوق   لوضعية  وتحليال  ومستقال  موضوعيا  تقييما  تقدم  التي  اشتغاله  آليات 

مارس املنصرم، واملعنون   ، الصادر في2020اإلنسان باملغرب. وأفرد التقرير السنوي  

حقوق  19"كوفيد   ألوضاع  شامال  تحليال  جديد"،  حقوقي  وتمرين  استثنائي  وضع   :

من خالل اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة   19اإلنسان خالل فترة جائحة كوفيد  

 املجلس كمؤسسة مستقلة وتعددية. 

أداء في  املجلس  يستمر  الولوج،  وسهلة  فعالة  انتصاف  آلية  في   وبصفته  مهامه 

وتتبع  الشكايات،  ومعالجة  تلقي  عبر  انتهاكها،  من  والوقاية  اإلنسان  حقوق  حماية 

املجلس سنة  وقد عالج  السجنية.  املؤسسات  وزيارة  اإلنسان،  أوضاع حقوق  ورصد 

من    2020 ب    2500أزيد  وقام  أماكن    57شكاية،  وباقي  السجنية  للمؤسسات  زيارة 
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توصية للجهات املختصة في املواضيع ذات    220  الحرمان من الحرية، وأصدر أزيد من

 الصلة. 

النموذج   في  باملغرب  والحريات  الحقوق  فعلية  حول  مذكرة  املجلس  وأصدر 

إصدار   خالل  من  اإلنسان  حقوق  منظومة  تعزيز  في  ساهم  كما  الجديد،  التنموي 

مالحظاته بشأن مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق اإلنسان سواء بمبادرة منه أو 

استهداف  ب بمنظومة  املتعلق  قانون  املثال: مشروع  على سبيل  وهي  البرملان  من  طلب 

املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجالت، والهيئة 

الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باملتاحف وبإحداث املؤسسة الوطنية 

 للمتاحف.... 

 

 املستشارون املحترمون ؛ السيدات والسادة 

املادة   ألحكام  القانون    3تطبيقا  املجلس،    76.15من  تنظيم  بإعادة  املتعلق 

القانون   املستقلة   30.11وألحكام  املالحظة  وكيفيات  شروط  بتحديد  القاض ي 

والجهوية  التشريعية  االنتخابات  بمالحظة  املجلس  قام  لالنتخابات،  واملحايدة 

بالدن عرفتها  التي  بتعزيز  واملحلية  املجلس  قام  اإلطار  هذا  وفي  السنة،  هذه  خالل  ا 

جمعية وطنية، كما عبأ املجلس أزيد    44جمعية دولية و  19قدرات واعتماد أزيد من  

يوم    568من   صبيحة  املجلس  أصدر  وقد  ومالحظ.  أوليا    9مالحظة  تقريرا  شتنبر 

 بخصوص مالحظته لالنتخابات.

مذ   املجلس  وقع  بلغراد،  ملبادد  النواب وطبقا  مجلس  رئيس ي  مع  تفاهم  كرتي 

في   اإلنسان  حقوق  على  مبنية  مقاربة  ترسيخ  أجل  من  وذلك  املستشارين،  ومجلس 
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عمل املؤسسة التشريعية، كما واكب املجلس مختلف النقاشات التي جرت بالبرملان  

 حول مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

اعله مع الحكومة في مختلف املستويات ومع  حرص املجلس على مواصلة تف  كما

آرائه  بتقديم  أو  والندوات  اللقاءات  في  املشاركة  بشأن  سواء  القطاعات  مختلف 

ومواقفه في القضايا املعروضة للتداول، أو بخصوص الشكايات أو بخصوص تنفيذ 

 ما تبقى من توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة.

املج مع  تفاعله  عالقات  املجلس  سواء  وواصل  القضائية  للسلطة  األعلى  لس 

أو  العامة،  النيابة  إلى  إليها  املتوصل  النتائج  وإحالة  الشكايات  بمعالجة  يتعلق  فيما 

 املساهمة في تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق اإلنسان. 

التفاعل  ويقيم املجلس كذلك عدة عالقات مع جمعيات املجتمع املدني بهدف 

 ناء معها، وتعزيز قدراتها كي تضطلع بأدوارها الدستورية على نحو فعال.املنتظم والب

 السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة،

العامة للمجلس خطته االستراتيجية   الجمعية  والتي 2024  –  2022اعتمدت   ،

تهدف إلى االشتغال بمقاربة مبنية على الوقاية من االنتهاكات وحماية حقوق اإلنسان  

 بها، وبشعار فعلية الحقوق والحريات.والنهوض 

في إطار مواصلة أداء مهامه واختصاصاته، واعتمادا على خطته االستراتيجية،  

 سيعمل املجلس على: 

 تكريس ريادته على املستويين اإلقليمي والدولي. •

ادريس بنزكري   –املساهمة في بناء قدرات الفاعلين من خالل معهد الرباط   •

 اإلنسان. لحقوق 

 تطوير آليات التسيير والتدبير داخل املجلس.  •
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 تكريس سياسة القرب في أعمال اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان  •

 متابعة تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة.  •

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون، 

املادة   ألحكام  القانون    3تطبيقا  من  76.15من  اعتباريا  املجلس شخصا  يعد   ،

وباالستقالل   القانونية  األهلية  بكامل  الصفة  بهذه  ويتمتع  العام،  القانون  أشخاص 

اإلطار   هذا  وفي  باريس،  ومبادد  الدستورية  النصوص  عليه  وتسري  واملالي،  اإلداري 

التمويل   من  مالئم  مستوى  له  يوفر  أن  أولوياته  يجب  تحديد  على  قدرته  لضمان 

حروأنشطته   أولويته،  بشكل  حسب  األموال  تخصيص  على  القدرة  له  تكون  وأن   ،

في   واملطرد  التدريجي  التحسن  لتحقيق  معقولة  درجة  إلى  الكافي  التمويل  وضمان 

 عملياته واالضطالع بواليته. 

 نى: وينبغي أن يغطي التمويل الكافي املقدم من الدولة ما يلي كحد أد

 مخصصات مالية ملقرات املؤسسة؛  −

املستقلة   − املؤسسات  غرار  على  املجلس  ملوظفي  املمنوحة  واملزايا  املرتبات 

 األخرى.

 تعويضات لعضوات وأعضاء املجلس؛ −

 إنشاء نظام جيد لالتصاالت؛ −

 تخصيص موارد كافية لتغطية أنشطة املجلس.   −

تو  أن  ينبغي  إضافية،  مهام  للمجلس  الدولة  تسند  موارد وعندما  مواد  له  فر 

 إضافية لالضطالع بواليته على نحو فعال. 

املالية   السنة  برسم  املجلس  ميزانية  مشروع  تجدون  الختام،  والتي  2022وفي   ،

لسنة   املالية  قانون  في  إليه  املرصودة  امليزانية  مستوى  نفس  في  نظرا  2021بقيت   ،
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العامة   ميزانيتها  تدبير  في  الدولة  تواجهها  التي  جائحة  لإلكراهات  بمخلفات  املتعلقة 

 . 19كوفيد 

صغائك   شكرا حلسن اإ
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 أوراق إثبات الحضور
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