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يقصد بالخريطة القضائية التوزيع الجغرافي للمحماكم علمى مجمموع
المتراب الموطني للمملكمة المتكمون ممن وحمدات إداريمة واضمحة المعمالم
والحمدود؛ حيمث تمبرز منمذ الوهلمة الولمى العلقمة الوثيقمة بيمن الخريطمة
القضائية والتقسيم الداري للمملكة.
ويندرج وضع تصور مقاربة جديدة للخريطة القضائية للمملكة ضمن
الورش الكمبير لصملح القضماء المغربمي؛ ل سميما علمى مسمتوى تحمديث
أجهزتممه وتطمموير ممموارده البشممرية وحسممن اسممتثمار ميزانيتممه وترشمميد
نفقاته ؛
ومممن هممذا المنطلممق ،يمكممن البحممث عممن مؤشممرات لتصممور هممذه
المقاربة الجديدة من خلل التفكير في سمبل التوفيمق بيمن ضممان هيكلمة
ُمحكمة لقضاء قوي وفعال فوق مجموع التراب الموطني ،وضممان قضماء
قريب ليس فقط من المتقاضين بل ومن الواقمع الجتمماعي والقتصمادي
والثقافي والمحلي أيضا.
في هذا الطمار ،يلحمظ أن التطمور المذي عرفمه التنظيمم القضمائي
للمملكة منذ  1974إلى يومنا ،كان يأخذ دائما اتجاه واحدا هو الزيادة في
عدد المحاكم؛ بحيث لم تتم منمذ همذا التاريمخ حمذف أي محكممة أو تغييمر
مقرها رغم قلة النشماط القضمائي المذي تسمجله ؛ ممما أدى إلمى تضمخم
عمددي ونموعي تعماني منمه الخريطمة القضمائية للمملكمة أصمبح يحمد ّ ممن
تحقيق النجاعة القضمائية المنشمودة؛ ويسمتنزف كمل العتممادات الماليمة
المرصودة للقطاع ،كما يستوعب سنويا كل التوظيفات الجديدة دون أن
يكممون لممذلك انعكمماس إيجممابي ملحمموظ كممأن يرفممع مممن عممدد القضممايا
المحكوممة ،أو يقّلمص ممن عممر القضمايا بالمحماكم ،أو يحمد ّ ممن ارتفماع
القضايا المخلفة كل سنة.
لقد ظمل هماجس تقريمب القضماء جغرافيما ممن المتقاضمين مهيمنما
على كل مراحل تطور الخريطة القضائية في العقود الخيمرة ،ممما أفمرز
مسممتويات مختلفممة مممن المحمماكم؛ محمماكم كممبيرة ومتوسممطة ،ومحمماكم
صغيرة ،إضافة إلى انتشار واسع لعدد كبير من مراكز القضاة المقيمين.
النتيجمة :وجمود عمدد ممن المحماكم بوسمائل عممل غيمر متكمافئة ،ل
سيما بالنسبة للشبكة والبرامج المعلوماتية وعمدد القضماة أو المموظفين
الواجب توفرهم كحد أدنى فمي كمل محكممة بمالنظر إلمى تعمدد أقسمامها
وغرفها؛ ناهيك عما يتطلبه توفير مقر لمحكمة وتجهيزهما تجهيمزا عصمريا
من اعتمادات ومصاريف باهضة من الجدر اسمتثمارها فمي دعمم قمدرات
بعمض المحماكم الموجمودة فمي إطمار مخطمط شمامل؛ وتبعما لمذلك نجمد
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مسممتويات مختلفممة ومتباينممة للتممدخل؛ ففممي المموقت الممذي نتحممدث فيممه
بالنسبة للمحاكم الكمبيرة والمتوسمطة عمن مفهموم المحكممة النموذجيمة
وما يرتبط بها من متطلبات رئيسية من قبيل التدبير اللكتروني للملفات
ووضع الشمبكات وتفعيمل البراممج المعلوماتيمة ،وحسمن التمدبير الداري،
وتخصص القضاة وتأهيل الموارد البشرية....نجمد جم ّ
ل المحماكم الصمغيرة
وأغلب مراكز القضاة المقيميمن رغمم انهما ل تعماني ممن حيمث الكمم ممن
خصاص بالنظر إلى حجم النشاط القضائي الذي تسجله؛ لكن ممن حيمث
الكيف ،ومن حيث الجودة شتان بين الخدمات المقدمة؛
ومن المثلة على ذلك موضوع تخصص القضماة وأثمره علمى جمودة
الحكام الصادرة وانعكاس كل ذلك علمى تحقيمق الممن القضمائي؛ حيمث
إن المحاكم الصغيرة ل تتوفر على أكمثر ممن  7قضاة حكم من ضمنهم
الرئيس؛ فبصرف النظر عن اختصاصات الرئيس ،تتولى همذه القلمة ممن
القضماة البمت فمي القضمايا المدنيمة بمختلمف أنواعهما )نزاعمات الشمغل،
العقار العادي ،العقار المحفظ ،القضمايا التجاريمة المتي ل تتجماوز 20000
درهممم ،قضممايا الكريممة ،المسممؤولية التقصمميرية ،الحالممة المدنيممة ،قضممايا
السرة  ،(...كما تتولى البمت فمي جميمع القضمايا الزجريمة )جنحمي عمادي
وجنحي تلبسي وقضايا الحداث والمخالفات وحوادث وجنح السير .(...
فأي معنى يبقى للقرب إذا لم تكن المحاكم مؤهلمة لتجسميد المدور
الرئيسممي الممذي أصممبح يقمموم بممه القضمماء فممي الحيمماة الديمقراطيممة
والقتصادية والحياة اليومية لفراد المجتمع؟ وأي معنى يبقى للقممرب إذا
لمم يتمكمن كمل متقماض ممن الحصمول علمى الخمدمات المتي يطلبهما ممن
مرفق القضاء بنفس الجودة.
من المؤكد أن تحديث الجهاز القضمائي والرفمع ممن مسمتوى أدائه،
يتطلب وجود محاكم مؤهلمة ماديما وبشمريا للقيمام بوظيفتهما علمى أكممل
وجمه؛ فمالعبرة ليسمت بكمثرة المحماكم وإنمما بتموفير الظمروف الملئممة
لعمل القضاة والموظفين العاملين بهما ،وكمذا تحسمين ظمروف اسمتقبال
جميع الوافدين عليها وتمكينهمم ممن الخمدمات المتي يطلبونهما فمي آجمال
معقولة وبكيفية فعالة.
بالتالي فإن بلوغ الهداف المنشودة من الإصلح الشامل ،بالنسممبة
للجممانب المرتبممط بالخريطممة القضممائية ،يقتضممي التقليممص مممن تكمماليف
التسيير والستغلل المثل للمكانيات والمموارد المتي تتموفر عليهما وزارة
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العدل والحريات؛ وهذا ما يقتضي بدوره إعادة النظر في بعمض مكونمات
الخريطة المذكورة ،على أساس أن الوصول إلى جودة أكبر بتكلفة أقل.
فمإذا كمانت المموارد والمكانيمات المتموفرة حاليما ل تسممح بضممان
حسن سير العمل القضائي في كل المحاكم الموجودة ،وقد ل يحقق في
بعض الحيان المساواة المطلوبة بين المتقاضين في تعاملهم مع الجهمماز
القضمائي ،أل يكمون ممن الملئم " التضمحية " ببعمض المحماكم ممن أجمل
تعزيز ودعم محاكم أخرى مجاورة ،ل سيما إذا كمانت كمل همذه المحماكم
مثل موجودة في إقليم واحد أو جهة واحدة؟ وهنا تظهر أهمية الربط بين
الخريطممة القضممائية والتقسمميم الداري للمملكممة؛ بهممدف خلممق خريطممة
قضائية بدوائر نفوذ ترابية مقسمة على مجموعمات متجانسمة ومندمجمة،
ستمكن من تجميع الوسائل والمكانيات التي كمانت متفرقمة هنما وهنماك
مما يثقل كاهمل ميزانيمة وزارة العمدل والحريمات ،ويحمول دون الحصمول
على المردوديمة المنشمودة ،كمما سمتمكن ممن الرفمع ممن مسمتوى الداء
القضمممائي بعمممد تحسمممين ظمممروف العممممل؛ وسممميكون المتقاضمممي أول
ممل مشماق السمفر وقطمع
المسمتفيدين ممن همذا الوضمع ،فقمد يكمون تح ّ
مسافة كيلومترية خلل مدة زمنية معقولة ليصل إلى محكممة تتموفر بهما
ظروف العمل التي تحقمق الجمودة فمي الخمدمات المقدممة ،أهمون علمى
المتقاضي من اللجوء إلى محكممة بوسمائل عممل ل تمكمن العماملين بهما
من القيام بمهامهم على الوجه المطلوب.
وانطلقا من هذه المعطيات ،أل يكون ممن الفضمل تمكيمن سمكان
القليم الواحد من محكمة واحدة يمكمن أن تشمكل نمواة أولمى للمحكممة
البتدائية النموذجيمة المنشمودة ،تتموفر علمى بنايمة لئقمة وهيئات قضمائية
متخصصمة ومموظفين ممؤهلين وبراممج معلوماتيمة حديثمة ،بمدل محكممة
قريبمة ،غيمر قمادرة علمى تحقيمق النجاعمة القضمائية ،بعيمدة عمن تسمهيل
الولوج إلى العدالة؟ وذات السؤال يطمرح بالنسمبة لمدائرة نفموذ محكممة
الستئناف لرتباطها الترابي بالجهة.
من الطبيعي أن تختلمف عناصمر الجابمة عمن همذا التسماؤل بمالنظر
إلممى عممدة أسممباب؛ فممي مقممدمتها الرغبممة واللحمماح المتزايممد مممن قبممل
المنتخبين عموما من أجل تحويل مراكمز للقضماة المقيميمن إلمى محماكم
ابتدائية قريبة ممن الممواطنين وكمذا تحويمل محماكم ابتدائيمة إلمى محماكم
استئناف .وهنماك أسمباب أخمرى كحجمم النشماط القضمائي ونسمبة النممو
الديمغرافي والمسمافة الرابطمة بيمن المحماكم ووسمائل النقمل والشمبكة
الطرقية...إلخ .لكن مهما كانت ذاتية أو موضوعية هذه السممباب أو تلممك،
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فمإن السمياق العمام لمشمروع الجهويمة المتقدممة المذي يعرفمه المغمرب
والهادف إلى إيجاد جهات قائمة الذات وقابلة للستمرار ،من خلل بلورة
معممايير عقلنيممة وواقعيممة لمنظومممة جهويممة جديممدة ،ليممدعو إلممى اعتممماد
مقاربة أكثر تطويرا وتحديثا للتنظيم القضائي للمملكمة تتجماوب ممع همذا
السياق؛ بما يحقق النسمجام ممع الهمداف الجوهريمة للجهويمة المتقدممة
باعتبارها توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة ومرافقها العمومية
وفي مقدمتها مرفق القضاء.
وهنا ل بد من بدل مجهود كبير من أجمل إقنماع "السياسمي" بجمدوى
هذه الملءمة في إطار مقاربة جديدة للخريطة القضائية للمملكة؛ إقنمماع
"السياسي" بأهمية التخلص من المحماكم ذات المردوديمة الضمعيفة علمى
أساس الحتفماظ بالمحماكم المتوسمطة والكمبير وذات الختصماص العمام
والتي تتوفر لها كل مقوممات السمتمرارية والنجاعمة والفعاليمة والقمادرة
على تهييئ كل سبل الولوج الميسر إلى العدالمة الممر المذي يسممح لهما
بأن تؤدي وظيفتها كاملة كما تتطلبها مستلزمات الحكاممة الجيمدة وذلمك
دعم قدرات المحاكم على:


تعبئة الموارد البشرية من القضاة لتشمكيل الهيئات القضمائية

الجماعية؛
تعممبئة الممموارد البشممرية مممن كتمماب الضممبط لتسممريع وضممبط

الجراءات والمساطر القضائية؛
تأطير القضاة وكتاب الضبط والمساهمة فمي تكموينهم الجيمد

وبالتالي الرتقاء في مسارهم المهني؛
توفير المن القانوني والقضائي للمتقاضمين ممن خلل تعزيمز

التخصص الذي يساعد في الرفع من جودة الحكام التي تصدرها؛
تلبيممة حاجيممات مسممتعملي المرفممق مممن الخممدمات القضممائية

بشكل عصري وشفاف.
وفممي هممذا السممياق ،يثممار التسمماؤل التممالي بالنسححبة للمحححاكم
البتدائيحة :أل يمكن البحث ،ولو تدريجيا ،في إمكانيممة البقمماء علممى
محكمة ابتدائية واحدة في كل عمالة أو إقليم يتوفر بدائرته الترابية على
أكثر من محكمة ابتدائية وما سترتب على ذلك ممن تعزيمز قمدرات عممل
المحكمة الم؛ ويتعلق المر بالعمالة والقاليم التالية:
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.1

عمالة طنجة  -أصيلة التي تضم محكممتين ابتمدائيتين :طنجمة،

أصيلة؛
.2

إقليم الخميسات الذي يضم محكمتين ابتدائيتين :الخميسات،

الرماني؛
إقليم القنيطمرة الذي يضم محكمتين ابتدائيتين :القنيطرة،
.3
سوق الربعاء؛
.4

إقليم سطات المذي يضمم محكممتين ابتمدائيتين :سمطات ،بمن

أحمد؛
إقليمم العمرائش المذي يضمم محكممتين ابتمدائيتين :العمرائش،
.5
القصر الكبير؛
إقليم بنمي ملل المذي يضمم محكممتين ابتمدائيتين :بنمي ملل،
.6
قصبة تادلة؛
إقليمم خريبكمة المذي يضمم  3محاكم ابتدائية :خريبكة ،وادي
.7
زم ،أبي الجعد؛
مموازاة ممع ذلمك ،وكلمما تموفرت الشمروط الموضموعية الخمرى ل
سيما منها ارتفاع حجم النشاط القضائي ،أل يمكمن البحمث ،ولمو تمدريجيا
كذلك ،في إمكانية إحداث محاكم ابتدائية جديمدة بالقماليم المتي ل يوجمد
بدائرة نفوذها أصل أي مقر لمحكممة ابتدائيمة ) 15إقليما(؛ ويتعلق المر
بالقمماليم التاليممة :مديونممة ،النواصممر ،مممولي يعقمموب ،الحمماجب ،جممرادة،
الحوز ،اشتوكة – آيت باها ،بوجدور ،طرفايمة ،تنغيمر ،أوسمرد ،الفحمص –
أنجرة ،سيدي افني ،الدريوش ،المضيق  -الفنيدق .إذ تعتبر هذه القاليم
المشاريع المستقبلية لحداث محاكم ابتدائية جديمدة ممتى تموفرت كافمة
الشروط.
نفممس المقاربممة يمكممن التفكيممر فممي تبنيهمما بالنسححبة لمحححاكم
السححتئناف  ،وهممذه المممرة مممن خلل الممتركيز علممى الجهممة كخيممار
استراتيجي للمغرب ،ووحدة تشكل مجموعة مندمجة وحية حريصة على
تكامل مكوناتها.
لممذا ،فممإن اعتممماد التنظيممم القضممائي علممى الجهمة كإطممار مرجعممي
لتحديد دوائر اختصاص محاكم الستئناف ،من شأنه أن يحقق عدة مزايا،
فممي مقممدمتها ضمممان تقممارب أكممثر بيممن القاضممي والمسممؤول القضممائي
والواقممع المنممي والجتممماعي والقتصممادي المحلممي بكممل خصوصممياته
ومميزاته ،حتى ل يصبح القضاء منعزل عن الدور الذي يجب أن يقوم به.
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ومن شأن هذه الملءمة أن تحد من بعض الختلفات بين الخريطة
القضائية والتقسيم الداري كما هو المر في التقسيم الحالي؛
فإقليم تاونات مثل تابع إداريا لجهة الحسيمة تازة تاونات ،في حين
تممدخل المحكمممة البتدائيممة بتاونممات ضمممن دائرة اختصمماص محكمممة
الستئناف بفاس؛
وإقليم الصويرة تابع لولية جهة مراكش تانسيفت الحوز بينما
المحكمممة البتدائيممة بالصممويرة تممدخل ضمممن دائرة اختصمماص اسممتئنافية
آسفي؛
وإقليممم وزان التممابع إداريمما لوليممة تطمموان ،وقضممائيا لسممتئنافية
القنيطرة؛
وإقليم بنسليمان التابع إداريا لولية جهمة الشماوية ورديغمة وقضمائيا
لستئنافية الدار البيضاء.
ملحظات ختامية:
 -2تحقيقا لملءمة أكبر بين الخريطة القضائية والتقسيم الداري،
مممن المفيممد فممك الرتبمماط بيممن المراسمميم المتعلقممة بممالتنظيم القضممائي
ومكونات التقسيم الجماعي؛ وبدل اللجوء إلى وضع لموائح مفصملة بعمدد
الجماعات الحضرية والقروية التي تشملها دائرة نفوذ كل محكمة ،يمكن
بالنسممبة للمحمماكم البتدائيممة النظممر فممي إمكانيممة الحالممة مباشممرة علممى
القاليم والعمالت المتي تمدخل فمي دائرة اختصماص كمل محكممة .وعمل
بهممذا التمموجه ،ستشمممل دائرة اختصمماص كممل محكمممة ،النفمموذ الممترابي
للعمالمة أو القليمم أو الجهمة بصمرف النظمر عمن الجماعمات الحضمرية أو
القرويمة المتي يتكمون منهما) .علمى غمرار المرسموم المحمدد لمدوائر نفموذ
المجالس الجهوية للحسابات الذي احال مباشرة على الجهات كوحدة(.
 -2نجاح أي مقاربة لن يكون إل بالعتماد على الدراسات الميدانية
لواقع الخريطمة القضمائية الحاليمة ،ل سميما ممن حيمث دراسمة النعكماس
على إعادة انتشار القضاة والموظفين في كمل محكممة علمى حمدة .دون
أن ننسممى وضممعية المهممن القضممائية المسمماعدة وخريطممة المؤسسممات
السجنية.
 - 3اعتماد أي مقاربة جديدة ل بد أن يراعي خصوصية المغرب
وتنوع مجالته من حيمث الجغرافيمة والقتصماد والوضمع الجيوسمتراتيجي؛
فكما جاء في الكتاب الول من التقريمر المذي أعمدته اللجنمة الستشمارية
7

للجهويمة حمول الجهويمة المتقدممة ،وبخصموص معمايير التقطيمع الجهموي
) الصفحة  56وما بعدها( ،هناك ،من ناحية ،المجالن الطلسي
والمتوسطي وما بينهما من سهول ونجمود وبعمض الجبمال ويحتموي علمى
 % 87من السكان وتتركز به كل المدن الكبرى؛ وهناك ،من ناحية
أخمرى ،المجمال شممبه الصمحراوي والصممحراوي )فممي الجنموب والجنمموب
الشممرقي والشمممال الشممرقي( الممذي يضممم  %13ويعاني من إكراهات
التضاريس والمناخ القوية .لذا ،فإن إعمال مبمدأ الملءممة بيمن الخريطمة
القضممائية والتقسمميم الداري فممي المجممالين الطلسممي والمتوسممطي ل
يتنافى مع وضمع اسمتثناءات تراعمي خصوصمية المجمال شمبه الصمحراوي
والصحراوي.
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مشروع التقسيم
الجهوي الجديد
 12جهة 75 +
إقليما وعمالة

محاكم
الستئنا
ف
21
محكمة
طنجة
تطوان

جهة طنجة -
تطوان

المحاكم البتدائية
محكمة في كل
إقليم
 62محكمة
طنجة – أصيلة ،وزان،
شفشاون ،تطوان،
العرائش

أقاليم ل
أكثر من
محكمة ابتدائية تتوفر على
محاكم
في القليم
ابتدائية
الواحد
 15إقليما
 8محاكم
المضيق -
أصيلة
الفنيدق
القصر الكبير
الفحص -
أنجرة

جهة الشرق
والريف

وجدة
الحسيمة
الناضور

وجدة – انجاد،
الحسيمة ،بركان،
جرسيف ،الناضور،
تاوريرت

الدريوش
جرادة

جهة فاس -
مكناس

فاس
مكناس
تازة

فاس ،مكناس،
بولمان
ايفران )أزرو(
صفرو ،تاونات ،تازة

الحاجب
مولي يعقوب

جهة الرباط سل -
القنيطرة

الرباط
القنيطرة

جهة بني ملل -
خنيفرة

بني ملل
خريبكة

الرباط ،سل،
الصخيرات – تمارة،
القنيطرة ،الخميسات،
سيدي قاسم ،سيدي
سليمان
قصبة تادلة ،وادي
أزيلل ،بني ملل،
زم ،أبي الجعد
الفقيه بنصالح،
خنيفرة ،خريبكة،
ميدلت

جهة الدارالبيضاء
 -سطات

الدار
البيضاء
الجديدة
سطات

الدار البيضاء × 3
المحمدية ،بنسليمان،
برشيد ،الجديدة،
سطات ،سيدي بنور

جهة مراكش -
آسفي

مراكش
آسفي

جهة درعة -
تافللت

الرشيدية
ورزازات

مراكش ،شيشاوة
)امنتانوت(
قلعة السراغنة،
الصويرة،
الرحامنة )ابن جرير(،
آسفي ،اليوسفية
الرشيدية ،فكيك،
ورزازات ،زاكورة
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الرماني
سوق الربعاء

بن أحمد

مديونة
النواصر

الحوز

تنغير

جهة سوس -
ماسة

أكادير

جهة كلميم  -واد
نون

جهة العيون -
الساقية الحمراء

جهة الداخلة  -واد
الذهب
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العيون

أكادير – إداوتنان
انزكان – آيت ملول
تارودانت ،طاطا،
تيزنيت

اشتوكة –
آيت باها

كلميم ،طانطان ،أسا
 -الزاك

سيدي إفني

السمارة
العيون

بوجدور
طرفاية

وادي الذهب )الداخلة(

أوسرد

