نص الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية
للمؤتمر الدولي للعدالة
مراكش ،اإلثنين  21أكتوبر:1122
"احلمد هلل ،والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه.
أصحاب املعايل ،السيدات والسادة الوزراء،
أصحاب الفضيلة ،السيدات والسادة رؤساء اجملالس العليا للقضاء ورؤساء النيابات العامة،
حضرات السيدات والسادة،

إنه ملن دواعي سرورنا أن نتوجه إليكم ،يف افتتاح الدورة الثانية للمؤمتر الدويل للعدالة ،الذي أضفينا عليه رعايتنا
السامية ،باعتباره ملتقى دوليا متميزا لتبادل األفكار ،وتقاسم التجارب واخلربات ،وإطالق املزيد من الشراكات ،يف
سبيل تطوير منظومة العدالة ،وتكريس مكانتها ،والرفع من مستوى فعاليتها وجناعتها.
وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما على أرض اململكة املغربية ،فإننا نشيد باختياركم هلذه الدورة موضوع "العدالة
واالستثمار :التحديات والرهانات" .ملا جيسده هذا املوضوع من وعي بأمهية االستثمار كرافعة للتنمية ،وبالدور
احلاسم الذي تضطلع به العدالة يف الدفع بالنمو االقتصادي ،عرب تعزيز دولة احلق والقانون ،وضمان األمن القانوين
والقضائي الالزم لتحقيق التنمية الشاملة.

حضرات السيدات والسادة،

لقد أكدنا يف مناسبات عديدة ،على ضرورة وضع رؤية اسرتاتيجية يف جمال حتسني مناخ األعمال .رؤية قوامها توفري
بيئة مناسبة لالستثمار ،واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندجمة ،جتعل من املقاولة رافعة أساسية للتنمية
االقتصادية واالجتماعية.
وهلذه الغاية ،أصدرنا توجيهاتنا لإلسراع بإخراج امليثاق اجلديد لالستثمار ،وإصالح مراكزه اجلهوية ،ومتكينها من
الصالحيات الالزمة للقيام بدورها على أكمل وجه ،ووضع حد للعراقيل اليت حتول دون أدائها للدور املنوط هبا.
كما أحلحنا يف أكثر من مناسبة على ضرورة تبسيط مساطر االستثمار ،وحتيني برامج املواكبة املوجهة للمقاوالت،
وتسهيل ولوجها للتمويل ،والرفع من إنتاجيتها ،وتكوين وتأهيل مواردها البشرية.

حضرت السيدات والسادة،

إنه بقدر ما تعترب العدالة من املفاتيح املهمة يف جمال حتسني مناخ االستثمار وتشجيع املبادرة احلرة ومحاية املقاولة،
فإن القضاء مدعو للقيام بدوره األساس يف مواكبة هذا املسار ،واستيعاب حتديات الظرفية االقتصادية العاملية ،واملناخ
االقتصادي الوطين.
ومن هذا املنطلق ،قامت اململكة املغربية بإقرار جمموعة من النصوص القانونية احلديثة واملهيكلة ،اهلادفة إىل تطوير
منظومة املال واألعمال ،وتشجيع االستثمار ،وتنشيط الدورة االقتصادية ،ودعم املقاوالت الوطنية ،وجعلها رافعة
للتنمية االقتصادية.
وخنص بالذكر هنا ،بعض النصوص اهلامة ،اليت مت اعتمادها مؤخرا ،كتعديل مدونة التجارة ،وقوانني الشركات ،وكذا
القانون املتعلق بالضمانات املنقولة ،فضال عن تكريس مقاربة خترج القاضي من األدوار الكالسيكية إىل أخرى ذات
أبعاد اقتصادية واجتماعية ،وتضمن حتقيق أمن املقاولة والسلم االجتماعي داخلها ،عرب إقرار التوازن املوضوعي بني
حقوق األجراء وأرباب العمل.

وهو ما ساهم يف تعزيز مكانة املغرب ،كبلد حيظى بالثقة واملصداقية لدى املستثمرين األجانب ،وخمتلف الفاعلني
االقتصاديني واملاليني.

وال يفوتنا التأكيد على أمهية القرارات املبدئية الصادرة عن القضاء املغريب يف هذا اجملال ،وخاصة حمكمة النقض،
واليت سعت إىل إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية األجنبية ،وكرست احلماية القانونية لرباءات
االخرتاع وحقوق املؤلف.
ويف سياق هذه اإلصالحات التشريعية ،وما أطلقته من دينامية فعالة ،فإننا هنيب باحلكومة إىل اإلسراع بإقرار باقي
النصوص القانونية ذات الصلة ،وإعداد النصوص التنظيمية املتعلقة بالقوانني املصادق عليها.

حضرات السيدات والسادة،

إن توفري املناخ املناسب لالستثمار ،ال يقتضي فقط حتديث التشريعات احملفزة ،بل يقتضي أيضا توفري الضمانات
القانونية واالقتصادية ،الكفيلة بتحقيق الثقة يف النظام القضائي ،وتوفري األمن الكامل للمستثمرين .ومن هنا تربز
أمهية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات االستثمار ،على الصعيد الوطين واجلهوي والدويل ،وجتاوز إشكاليات
االختصاص القضائي الوطين يف هذا اجملال ،عرب إقامة نظام قانوين مالئم ،يتوخى تفادي املشاكل واحلد من املنازعات،
وكذلك إنشاء هيئات متخصصة يف فض هذا النوع من النزاعات ،داخل اآلجال املعقولة ،وتراعي خصوصيات
املنازعات املالية والتجارية ،وتتسم بالسرعة والفعالية واملرونة.
ويف هذا الصدد ،سبق أن أكدنا يف خطابنا مبناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب لسنة  ،9002على "ضرورة تطوير
الطرق القضائية البديلة ،كالوساطة والتحكيم والصلح"؛ وهي التوجيهات اليت ضمناها رسالتنا ملؤمتركم هذا يف دورته
األوىل ،حيث دعونا فيها إىل مأسسة الوسائل البديلة حلل املنازعات.
واستجابة للرغبة امللحة للمستثمرين ،يف تبسيط وتسريع املساطر اإلدارية والقضائية ،فقد مت إعداد مشروع مدونة
خاصة بالتحكيم والوساطة االتفاقية ،يف أفق عرضه على مسطرة املصادقة.

لقد مكنت اجلهود املبذولة ،من تنامي وترية االستثمارات اليت تستقطبها اململكة ،وحتسن موقعها ضمن مـؤشر مناخ
األعمال ) (Doing Businessلسنة .9002
وإننا لنتطلع لالرتقاء ببالدنا إىل مراحل أكثر تقدما يف مؤشر مناخ األعمال ،وحتسني موقعها بولوج دائرة الدول
اخلمسني األوائل يف جمال جودة مناخ األعمال.

حضرات السيدات والسادة،
لقد مر ربع قرن على إحداث احملاكم التجارية يف بالدنا ،وهي مناسبة ساحنة لتقييم هذه التجربة ،والنظر يف سبل
تطويرها ،بالعمل على تعزيز املكتسبات ،واستشراف آفاق جديدة تستلهم أجنح التجارب عرب العامل ،على غرار
فكرة حماكم األعمال ،اليت بدأت تتبناها بعض الدول.
وترسيخا هلذا التوجه ،يتعني إيالء عناية خاصة للتكوين املتخصص ملختلف مكونات منظومة العدالة ،عمال على
رفع قدرات احملاكم يف إصدار األحكام العادلة واملالئمة ،داخل آجال معقولة .وهنا نشري إىل دور احملاكم العليا يف
توحيد االجتهاد وتفسري القاعدة القانونية ،وهي مناسبة لتثمني الرصيد املهم الذي راكمه القضاء التجاري باملغرب
يف هذا اجملال ،كقضاء متخصص.

ويف نفس السياق ،ندعو الستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية احلديثة من إمكانيات لنشر املعلومة القانونية
والقضائية ،وتبين خيار تعزيز وتعميم المادية اإلجراءات واملساطر القانونية والقضائية ،والتقاضي عن بعد ،باعتبارها
وسائل فعالة تسهم يف حتقيق السرعة والنجاعة ،وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات املال واألعمال ،مع احلرص
على تقعيدها قانونيا ،واخنراط كل مكونات منظومة العدالة يف ورش التحول الرقمي.
حضرات السيدات والسادة،
إن خلق فضاء آمن لالستثمار بأبعاده االقتصادية واالجتماعية واحلقوقية واإلدارية واهليكلية ،يفرض علينا مجيعا
اليوم ،بذل املزيد من اجلهود يف اجتاه ترسيخ دولة القانون ،وتعزيز استقالل السلطة القضائية ،ودعم التنبؤ القانوين،
وتأهيل الفاعلني يف اجملال القضائي ،وتطوير اإلدارة القضائية ،وتعزيز حكامتها ،من خالل مقاربة مشولية مندجمة،
تتعامل مع قضايا االستثمار يف خمتلف جوانبها ،املرتبطة بالقوانني التجارية والبنكية ،والضريبية واجلمركية ،والعقارية
والتوثيقية واالجتماعية ،وتستحضر األبعاد الدولية والتكنولوجية اليت تفرضها عوملة التبادل التجاري واملايل
واالقتصادي عرب القارات.

وإننا لواثقون ،بأن هذا املؤمتر ،وانطالقا من احلضور الوازن للمشاركني فيه ،من وزراء وقضاة ورجال القانون واالقتصاد
والسياسة ،واملال واألعمال ،واخلرباء واألكادمييني ،سيكون فرصة ساحنة للتداول يف املمارسات الفضلى ،وابتكار
حلول جديدة وواقعية ،ورؤى متطورة ،واخلروج مبقرتحات وتوصيات ،ستساهم ال حمالة يف إغناء جمال األعمال
واالستثمار ،وحتسني مناخه وتعزيز دوره ،وستشكل موردا ينهل منه املشرعون وصناع القرار والدارسون واملهتمون.

وفقكم اهلل وسدد خطاكم ،وكلل بالتوفيق أعمالكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته".

