الندوة الجهوٌة السابعة بالداخلة

الحكامة القضائٌة وتأهٌل وتحدٌث اإلدارة القضائٌة والبنٌة التحتٌة
 21دجنبر 2012
مرتكزات حكامة جٌدة لإلدارة القضائٌة
ذة.زٌنب العدوي
عضو فً الهٌئة العلٌا

تكتسً الحكامة الجٌدة أهمٌة إستراتٌجٌة فً منظومة إصالح العدالة
بالنظر إلى دورها فً تدعٌم تدبٌر الشأن القضائً وتقدٌم خدمة عمومٌة
للمتقاضٌن وفق المعاٌٌر المعمول بها وطنٌا ودولٌا

ضرورة تبنً رؤٌة مندمجة وشاملة للحكامة القضائٌة تعالج نقائص
المبادرات اإلصالحٌة الجزئٌة المتراكمة ،وتستحضر ضعف تنظٌم مكونات
العدالة تستشرف أسس تدبٌر حدٌث لمهامها

مهما بلغت توصٌات الهٌئة العلٌا من أهمٌة فً مواضٌع الخرٌطة
القضائٌة ،وتأهٌل الموارد البشرٌة وتخلٌقها وتدعٌم استقالل السلطة
القضائٌة ،فإن غٌاب أسس الحكامة الجٌدة من شأنه أن ٌؤثر على فعالٌة
تطبٌق هذه التوصٌات.

المكانة التً خولها الدستور للحكامة الجٌدة.
 فألول مرة فً تارٌخ الدساتٌر المغربٌة  ،نص دستور  2011على
"الحكامة" فً دٌباجته وفً الباب الثانً عشر.
اعتبرت دٌباجة الدستور أن الحكامة الجٌدة من بٌن مرتكزات مؤسسات
الدولة المغربٌة الحدٌثة وجعلت مبادئها من األسس التً ٌقوم علٌها
النظام الدستوري للمملكة (الفصل األول).

تحث الخطب الملكٌة على "تأهٌل الهٌاكل القضائٌة واإلدارٌة وذلك بنهج
حكامة جدٌدة للمصالح المركزٌة لوزارة العدل وللمحاكم تعتمد الالتمركز
لتمكٌن المسؤولٌن القضائٌٌن من الصالحٌات الالزمة بما فٌها تفعٌل
التفتٌش الدوري والخاص ،بكل حزم وتجرد " ،وكذا " اعتماد ( )..تنظٌم
قضائً عقالنً مستجٌب لمتطلبات اإلصالح" ،وتدعو إلى جعل القضاء
فً خدمة المواطن من أجل قٌام عدالة متمٌزة بقربها من المتقاضٌن
وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هٌاكلها ".

تحمل للشأن القضائً بكل مسؤولٌة من طرف مسٌرٌن مؤهلٌن فً
إطار تنظٌم هٌكلً محكم وشفافٌ ،مكن من استعمال أمثل للموارد بهدف
تقدٌم خدمة عمومٌة للمواطن وٌقترن بالمساءلة والمحاسبة.
 ترتبط بمجموعة من القواعد والمساطر وطرٌقة التنظٌم المعتمدة فً
تدبٌر الشأن القضائً من أجل تحقٌق النجاعة القضائٌة باستعمال
الوسائل واإلمكانٌات المرصودة باقتصاد وفعالٌة تمكن من تحقٌق نتائج
ملموسة لفائدة المتقاضٌن والمواطنٌن بشكل عام.

ٌحدد الدستور المبادئ العامة للحكامة الجٌدة والتً ٌنبغً االرتكاز علٌها عند
إعادة النظر فً تنظٌم وهٌكلة المرافق القضابٌة وتحدٌث اإلدارة:
 -1المساواة بٌن المواطنات والمواطنٌن فً الولوج إلى المرفق العمومً؛
 -2اإلنصاف فً تغطٌة التراب الوطنً؛
 -3االستمرارٌة فً أداء الخدمات؛
 -4الجــــودة؛
 -5الشفافٌة والنزاهة؛
 -6المراقبة والتقٌٌـم؛
 -7المحاسبة والمسإولٌة وتقدٌم الحساب عن تدبٌر األموال العمومٌة؛
 -8احترام القانون والحٌاد؛
 -9المصلحة العامة.

ٌمكن تصنٌف هذه المظاهر إلى أربعة أنواع تتعلق ب:
 التنظٌم؛
 تدبٌر المحاكم؛
 هٌاكل اإلدارة؛
 األداء.

 -1فٌما ٌخص التنظٌم:
ٌالحظ أن هناك تمركزا إدارٌا على مختلف المستوٌات تصاحبه أسس تنظٌمٌة
وإجرائٌة غٌر مالئمة ومتجاوزة.
بالنسبة لتنظٌم اإلدارة المركزٌة :
بالرجوع إلى المرسوم رقم رقم  2-10-310بتارٌخ  11أبرٌل  2011المحدد
الختصاصات وزارة العدل وإلى قرار وزٌر العدل رقم  1939-10بتارٌخ  11أبرٌل
 )2011المحدد الختصاصات وتنظٌم األقسام والمصالح نجد أن اإلدارة المركزٌة تتسم
بتضخم الوحدات وعدم توازنها وضعف التنسٌق ما بٌن بمصالحها :هناك  7مدٌرٌات –
 28قسما 108 -مصلحة باإلضافة إلى الكتابة العامة والهٌاكل التابعة لوزٌر العدل
(الدٌوان -المفتشٌة العامة) .كما ٌتسم التنظٌم اإلداري بالتقاطع واالزدواجٌة فً
االختصاصات بسبب تعدد المتدخلٌن وآثاره فً غٌاب أي تنسٌق نورد كأمثلة على ذلك
مجاالت التكوٌن والدراسات ومعالجة الشكاٌات والتقٌٌم والتعاون الدولً.

 بالنسبة لتنظٌم اإلدارة الالممركزة للوزارة:
تتوفر وزارة العدل على  21مدٌرٌة فرعٌة إقلٌمٌة ٌنظمها قرار زٌر العدل (رقم  516-90فً 12
دجنبر  .)1989وٌالحظ عموما بشأن تنظٌمها وسٌرها ماٌلً:











عدم وضوح هٌكلة للمدٌرٌات الفرعٌة وتمركز االختصاصات لدى المدٌر الفرعً؛
عدم تحدٌد اختصاصاتها وعالقاتها بالمحاكم واإلدارة المركزٌة؛
عدم توفرها على مقرات خاصة؛
محدودٌة االختصاصات المفوضة :اقتصارها على مهام الرخص -والمساهمة فً تنظٌم
االمتحانات وإعداد وضعٌات مالٌة دورٌة وتتبع أشغال الصٌانة والبرامج المعلوماتٌة -تدبٌر
ملفات خدمات اجتماعٌة؛
ضعف االعتمادات المفوضة للمدٌرٌات الفرعٌة ()2012؛
مٌزانٌة التسٌٌر  36.836.889،26درهم؛
مٌزانٌة االستثمار  34.637.470،18درهم؛
الحساب الخاص  212.455.522،50درهم ( 453.164.581،49درهم سنة .)2011



على مستوى تدبٌر المحاكم:

ٌبلغ عدد محاكم المملكة  110محكمة و 178مركز قاضً مقٌم ،وٌمكن تلخٌص أهم نقائص
تدبٌرها فٌما ٌلً:
 الجمع بٌن مسؤولٌة التدبٌر القضائً والتدبٌر اإلداري؛
 ضعف اإللمام بمبادئ وقواعد التدبٌر اإلداري الحدٌث؛
 انعدام نظام المراقبة الداخلٌة ()système de contrôle interne؛
 عدم اعتماد دالئل المساطر ()guide de procédures؛
 عدم تعمٌم النظام المعلوماتً بالنظر إلى الخصاص فً البنٌة التحتٌة المعلوماتٌة ( 50محكمة
لم تستفد بعد) وإلى ضعف الشبكة الكهربائٌة للعدٌد من المحاكم؛
 عدم االستغالل األمثل للمعلومٌات:
عدم استعمال النظام المعلوماتً؛
عدم توظٌف المواقع اإللكترونٌة لتقدٌم الخدمات القضائٌة للمتقاضٌن؛
 االستمرار فً العمل الٌدوي فً تصرٌف اإلجراءات أو ازدواجٌا مع المعالجة المعلوماتٌة.
 ضعف القدرات والمهارات للتواصل مع المتقاضٌن حٌث أن  50محكمة فقط تتوفر على بنٌة
استقبال حدٌثة.

 فٌما ٌخص هٌاكل اإلدارة:

مثال  :الهٌاكل اإلدارٌة لكتابة الضبط والتً تعتبر العمود الفقري فً األداء القضائً حٌث ٌحدد
اختصاصات وتنظٌم كتابات الضبط قرار وزٌر العدل رقم  441-90بتارٌخ  07شتنبر  .1987ومن
أهم النقائص التً تمت مالحظات ،نورد ماٌلً:
قصور فً الهٌكلة الحالٌة من خالل:
تأطٌر تنظٌمً لكتابة الضبط على أساس مناشٌر وقرارات؛
عدم وضوح التسلسل اإلداري فً غٌاب معاٌٌر مضبوطة للتنظٌم؛
تنظٌم غٌر مرن وغٌر متطور وال ٌستجٌب لمتطلبات التدبٌر الحدٌث.
غٌاب إطار تنظٌمً ووظٌفً ،كما هو الشأن بالنسبة لما ٌلً:
عدم وضوح المهام المنوطة بكتابة الضبط "إنجاز جمٌع األعمال التً تدخل فً اختصاصاتها قانونا
أو التً تأمر بها المحكمة؛
التداخل بٌن المهام القضائٌة واإلجرائٌة واإلدارٌة والمحاسبٌة؛
تعقٌد اإلجراءات اإلدارٌة والمسطرٌة؛
تضخم الهٌاكل والقواعد القانونٌة والمساطر اإلدارٌة؛
عدم دقة ووضوح قواعد ومعاٌٌر العمل اإلداري؛
اللجوء إلى التسٌٌر االنفرادي.



بالنسبة لوزارة العدل

والحرٌات:

تستدعً الجوانب اإلصالحٌة فً مجال إعادة هٌكلة وزارة العدل اإلجابة على ثالثة أسبلة:
 ما هً الصالحٌات واالختصاصات التً ستناط بوزارة العدل بالنظر إلى المستجدات الدستورٌة
السٌما فٌما ٌخص إرساء سلطة قضابٌة مستقلة بذاتها (وظابفٌا وإدارٌا ومالٌا) فٌما ٌخص مجاالت
ولوج القضاء و التكوٌن والتفتٌش وتلقً الشكاٌات والعالقات الدولٌة...
 ما هً الهٌاكل واإلجراءات التنظٌمٌة الواجب إنشاإها لتؤطٌر فعال للعالقات بٌن وزارة العدل
والسلطة القضابٌة – فً ظل مبدأ الفصل بٌن السلطتٌن مع إعمال التعاون بٌنهما -ولضمان أداء
جٌد للمرفق القضابً؟
 فً انتظار وضع مٌثاق وطنً لالتمركز والذي ٌشكل المرجعٌة األساسٌة لتنظٌم امتدادات الدولة
على الصعٌد الترابً ،وفً ظل جهوٌة موسعة تسعى إلى إرساء جهات قابمة الذات وقابلة للحٌاة
كرافعات للتنمٌة أي التمركز لوزارة العدل ٌواكب هذا الورش؟
إن أي مشروع تنظٌم جدٌد ٌجب أن ٌستحضر أٌضا ضرورة إنشاء هٌاكل خاصة بالمهام الحقوقٌة
والحرٌات المخولة للوزارة.

 فٌما ٌخص التمركز اإلدارة القضائٌة:
عالوة على كونه ٌعتبر إحدى آلٌات التدبٌر اإلداري والمالً الفعالة (تقرٌب اإلدارة من
المتقاضً -ترشٌد الموارد والطاقات )...فإن الالتمركز ٌمكن من إعمال مبدأ المسإولٌة
واالنخراط فً التدبٌر المرتكز على النتابج وتقدٌم الحساب عنه.


ٌبقى التمركز وزارة العدل:
رهٌنا بإعداد مٌثاق وطنً لالتمركز ٌشكل المرجعٌة األساسٌة لتنظٌم المتمركز
متناسق ،متكامل وفعال؛
مقترنا بتحدٌد الصالحٌات واالختصاصات التً ستحتفظ بها وزارة العدل
والحرٌات فً ضوء مستجدات الدستور؛
مرتبطا باإلصالح الجذري الحالً إلعداد قانون المالٌة والمٌزانٌات الوزارٌة
والذي ٌحتم الالتركٌز المالً وإدخال البعد الجهوي.

تبقى االقتراحات التالٌة أساسٌة عند إعادة النظر فً طرٌقة التمركز اإلدارة القضائٌة:
 تحدٌد المهام وتوزٌعها ما بٌن اإلدارة المركزٌة واإلدارة الالممركزة على أساس تخوٌل
األولى مهام التصور والتوجٌه والتنشٌط والمواكبة والتقٌٌم ومنح اإلدارة الالممركزة
مهام التنفٌذ والتنسٌق؛
 منح اإلدارة الالممركزة فعلٌا هامشا من المبادرة وصالحٌات تقرٌرٌة تمكن من التدخل
فً الوقت المناسب وتدارك واستباق المشاكل؛
 تطوٌر وضبط آلٌات التنسٌق بٌن المستوٌٌن المركزي والمحلً لتفادي التكرار وضٌاع
الوقت والموارد؛
 تخوٌل الموارد البشرٌة المؤهلة والمٌزانٌة الكفٌلة بتغطٌة المهام الموكولة إلٌهم؛
 تحدٌد طرق وعتبات تفوٌض السلطات فً مجال االعتمادات بوضوح وشفافٌة؛
 حصر طبٌعة القضاٌا التً تستوجب تدخل اإلدارة المركزٌة التخاذ القرار؛
 اعتماد المساءلة وتقدٌم الحساب ومطابقتها للمهام والموارد المفوضة إلى المستوى
الالمتمركز.

ٌستدعً إصالح الجوانب التدبٌرٌة أوال طرح مسألة الفصل بٌن العمل
القضائً والعمل اإلداري والتقرٌر فً اعتماده أو فً عدمه .فً هذا
اإلطار ،هناك ثالثة اختٌارات:

االختٌار األول:
الحفاظ على الوضع الحالً حٌث ٌقوم ربٌس المحكمة بدور الرٌادة فً
التسٌٌر المالً واإلداري للمحكمة شرٌطة أن ٌكون قد خضع لتكوٌن فً
مجال التسٌٌر وٌقترح أن تنشا فً إطار التكوٌن التخصصً للمعهد العالً
للقضاء وحدة مختصة فً التدبٌر اإلداري والمالً للمحكمة مدعمة بشهادة
تخصص.

وٌقضً هذا االختٌار ضرورة وضع معاٌٌر موضوعٌة عند تعٌٌن
المسإولٌن عن المحاكم واألخذ مستقبال بهذه الشهادة.

 االختٌار الثانً:
الفصل التام ما بٌن المهام اإلدارٌة لربٌس المحكمة ومهامه القضابٌة وعموما عدم
تحمل قضاة الحكم وقضاة النٌابة العامة أي وظابف تتعلق بالتدبٌر المالً
واإلداري.
هذا االختٌار من مزاٌاه تكلٌف مسإول إداري مختص عارف بقواعد التدبٌر ملم
بآلٌاته مما من شؤنه تطوٌر فعالٌة األداء .لكن ٌطرح مسؤلة المساس بمكانة ربٌس
المحكمة والوكٌل العام بهما.
وفً ظل جهوٌة موسعة والتمركز واسع نطمح فٌها إلعطاء المحاكم استقاللها
المالً ومٌزانٌتها الخاصةٌ ،مكن أن ٌصبح هذا المسإول أو المدٌر اإلداري آمرا
بالصرف مما قد ٌشكل خطرا على استقاللٌة العمل القضابً ومن ٌتحكم فً
تدبٌر المال ٌمسك بالسلطة كما ٌقال.

االختٌار الثالث:
ٌجمع بٌن مزاٌا االثنٌن وهو تعٌٌن كاتب عام للمحكمة ٌتبع لرباستها
وٌتولى تحت سلطة الربٌس تسٌٌر المصالح اإلدارٌة وكتابة الضبط
وٌساعده فً التنسٌق ما بٌن المصالح وفً العالقة مع وزارة العدل .كما
ٌمكن لربٌس المحكمة أن ٌفوض إلٌه اإلمضاء فً المسابل التً تتعلق
بتنفٌذ المٌزانٌة أو بتسٌٌر موظفً المحكمة.

مهما ٌكن االختٌار بخصوص فصل المهام القضابٌة عن المهام اإلدارٌة ،فإن كٌفٌة
التسٌٌر تستدعً التحسٌن والعصرنة واعتماد أنماط حدٌثة للتدبٌر وذات أهمٌة من بٌنها:
تدعٌم قدرات المسإولٌن فً مجالً التخطٌط والبرمجة (التوقعات المتعددة السنوات-
إطار النفقات على المدى المتوسط )...CDMT؛
اعتماد برامج ومشارٌع لتؤطٌر عمل اإلدارة القضابٌة وذلك بإشراك جمٌع الفاعلٌن
ذوي الصلة وبتنسٌق معهم؛
اعتماد التدبٌر بحسب األهداف والوسابل المرصودة وعلى أساس مإشرات لألداء متفق
علٌها تمكن من إجراء المقارنات والتقٌٌم (مإشرات للتبلٌغ ومإشرات للتنفٌذ والمعدل
الزمنً المتوسط للبت فً القضاٌارمثال)؛
تؤطٌر مهام وأنشطة اإلدارة القضابٌة بمساطر شفافة ومبسطة وواضحة للمتقاضً ٌتم
توثٌقها فً دالبل تهم المهام والوظابف (دلٌل مسطرة التسجٌل -دلٌل المساعدة القضابٌة
– دلٌل التبلٌغ – دلٌل التنفٌذ) وتسهل مهام المتعاملٌن مع اإلدارة القضابٌة (دلٌل
المحامً – دلٌل الخبٌر -دلٌل المتقاضً)...؛

إرساء نظام للمراقبة الداخلٌة ونظام لتدبٌر وتدارك المخاطر
( système de gestion et de prévention des
 ،)risquesومن شؤن هذه األنظمة تحدٌد المسإولٌات وتوثٌق المهام
المسندة وضمان احترام القوانٌن أو التعلٌمات اإلدارٌة ومعالجة مصادر
األخطار فً الوقت المناسب وتٌسٌر مرونة اإلجراءات؛
التعٌٌن فً المهام اإلدارٌة على أساس معاٌٌر النزاهة والكفاءات بتحدٌد
مواصفات المراكز/الوظابف ()descriptifs poste /emploi؛
اعتماد آلٌة التعاقد لتؤطٌر العالقة ما بٌن الوزارة وامتداداتها الالممركزة
وما بٌنها وبٌن المتدخلٌن والفاعلٌن ذي الصلة بالعمل القضابً .وهذه
االتفاقٌات تجسد مستوى التعامل (شراكة – تعاون – تفوٌض) وتضمن
الوفاء بااللتزامات والحقوق.

ٌقصد بالشفافٌة توفر المعلومات بالنوعٌة المالبمة وفً الوقت المناسب وإفساح المجال أمام
الجمٌع لالطالع على المعلومات الضرورٌة مما ٌساعد على اتخاذ القرارات الصالحة
وتوسٌع دابرة المشاركة والمراقبة والمحاسبة .وفً هذا الصددٌ ،قترح:
 -1وضع نظام للمعلومات شامل ،مندمج ،سهل الولوج محٌن وموثوق به وٌمكن تصنٌف
مكوناته والولوج إلٌه حسب نوعٌة المستعمل (المتقاضً – المحامً -الصحافة-
المواطن)...؛
 -2اعتماد الوسابل التكنولوجٌة كوسٌلة لتوفٌر المعلومات وتبادل الوثابق والمذكرات وتبلٌغ
االستدعاءات وتمكٌن المتقاضً من تتبع فعال لملفه؛
 -3التعمٌم والتوظٌف الفعلً للتكنولوجٌا المعلوماتٌة فً تدبٌر الملفات وتوثٌق اإلجراءات،
وحفظ األرشٌف وتصرٌف العالقات ما بٌن مكونات اإلدارة القضابٌة؛
 -4وضع منظومة محكمة ومندمجة للتواصل مع المتقاضٌن والمتدخلٌن من المهن القضابٌة
بإنشاء مكاتب استقبال عصرٌة وتزوٌدها بعنصر بشري متخصص فً االستقبال واإلرشاد
والتوجٌه ووضع دالبل مبسطة لإلجراءات والوثابق الضرورٌة؛
 -5تعٌٌن مخاطب رسمً للتواصل مع وسابل اإلعالم؛
 -6إرساء تقلٌد ما ٌسمى "باألبواب المفتوحة للقضاء" سنوٌا واستقبال العموم وتنظٌم ندوات
مبسطة للعمل القضابً.

إن المبدأ الدستوري القاضً بربط المسإولٌة والمحاسبة ٌقتضً تفعٌال إٌجابٌا داخل اإلدارة
القضابٌة السٌما وأنها تعمل فً مجال هدفه األسمى تخلٌق الحٌاة العامة وإحقاق الحقوق .و
تستند المحاسبة على آلٌات رقابة مباشرة أو غٌر مباشرة:
االفتحاص الداخلً ( )audit interneوالتً ٌمكن أن ٌعهد به إلى خلٌة خاصة تنشؤ
داخل اإلدارة المركزٌة واإلدارات الالممركزة وفً كل محكمة وترتبط بالمسإول األول
عنها؛
التفتٌش الدوري من طرف المفتشٌة العامة لوزارة العدل وٌمكن دراسة إرساء مفتشٌات
جهوٌة؛
مراقبة المحاكم المالٌة لتدبٌر اإلدارات القضابٌة فً مجال مراقبة التسٌٌر وتقٌٌم المشارٌع؛
مراقبة وزارة المالٌة ألداء نفقات وزارة العدل وتحصٌل الغرامات؛
مراكز الشكاٌات التً ٌمكن إنشاإها داخل كل محكمة؛
فتح خط أخضر لتلقً الشكاٌات داخل المحاكم.

ٌعتبر تقدٌم الحساب من مظاهر الحكامة الجٌدة فهو الشاهد على النتابج ومدى تحقٌق
األهداف وٌتؤتى بإرساء آلٌات محكمة منها:
اعتماد طرق حدٌثة فً التقٌٌم ٌمكن من وضع إحصابٌات ومإشرات متفق علٌها لتقٌٌم
الفعالٌة والنجاعة؛
 تقدٌم حصٌلة كل مسإول أو موظف ضمن تقرٌر دوري؛
 إجراء محاورة سنوٌة لتقٌٌم مردودٌة كل متدخل ؛
 المسك الجٌد للسجالت المحاسبٌة ووضع قاعدة بٌانات لتسجٌل العملٌات المحاسبٌة بما
ٌضمن تحقٌق مبدأ المراقبة الداخلٌة فً مسك المحاسبة اإلدارٌة؛
 تفادي حاالت الجمع بٌن المهام المتنافٌة فً التدبٌر المالً والمحاسبً؛
 تقدٌم الحساب للمواطن عبر تواصل هادف فً وسابل اإلعالم؛
 التطبٌق الفعلً للعقوبات فً حالة اإلخالل والتواصل الممنهج بخصوصها.

ٌبقى تحقٌق هذه المقترحات مرتبطا بالمجهودات التً ٌتطلبها تحدٌث
اإلدارة القضابٌة من بنٌات تحتٌة وعتاد معلوماتً وتكوٌن للمستعملٌن
ومواكبة للصٌانة وتؤمٌن وحماٌة المعطٌات.
ٌ ستلزم إرساء حكامة جٌدة فً اإلدارة القضابٌة مراجعة الخرٌطة
القضابٌة بما ٌتوافق مع هذه األهداف وتؤهٌل الموارد البشرٌة حتى تتمكن
من تحقٌق جودة ونجاعة الخدمات المقدمة ومواكبة التحوالت التً تخضع
لها اإلدارة القضابٌة واالنفتاح على محٌطها؛
انخراط و اإلرادة الحقٌقٌة لجمٌع المتدخلٌن والمعنٌٌن بالعمل القضابً
فً إنجاح مسلسل إرساء دعابم هذه الحكامة واستدامتها.

