بالغ صحفي
منتدى الوطنيين يناقش إصالح العدالة ودورها كرافعة تنموية
ً
في إطار ألانشطة التفاعلية التي ينظمها منتدى الوطنيين ،تم عقد يوم الخميس  82مارس بالدار البيضاء لقاء تفاعليا مع وزيرالعدل
محمد أوجار حول موضوع 'إصالح ا لعدالة ،رافعة تنموية'.
ً
اللقاء الذي عرف حضورا غفيرا ونوعيا تميز بالتطرق لعدد من املواضيع املرتبطة بالعدالة والقضاء وبإصالح منظومتها ،كما تميز بطرح
عدد من القضايا التي تجاري ما هو حزبي وتنظيمي وما ارتبط ببرنامج حزب التجمع الوطني لألحرار التنموي وما يحدث من تفاعالت
سياسية واقتصادية واجتماعية في البالد.
وزير العدل محمد أوجار الذي كان يتحدث أمام عدد من املعنيين بقطاعات حيوية من رجال أعمال وفعاليات من املجتمع املدني و
قضاة ومحامين وموثقين ومحاسبين ورجال قانون وباحثين وأساتذة وطلبة  ،اعتبر ان املرحلة مهمة الان للحديث عن إصالح شامل
ملنظومة العدالة في املررب موححا ان القانون الجنائي سيتضمن مجموعة من املستجدات في مقدمتها اعتماد العقوبات البديلة كإجراء
يمش ي في الخط التصاعدي إلصالح السياسة الجنائية ،مضيفا ان تحديث الترسانة التشريعية هو ضرورة متجددة من اجل مواكبة كل
التطورات الواقعة في املجتمع  ،وبما يسمح بتجاوز عدد من املعيقات من بينها تجاوز معاناة اكتظاظ السجون حيث يقول أوجار ان
السجون املرربية تضم اكثر من  28الف سجين ،مع ما يعني ذلك من معاناة ال يمكن تحملها.
أوجار الذي كان يتحدث خالل ندوة منتدى الوطنيين اعتبر ان من أدوار العدالة تحسين مناخ ألاعمال موححا ان مدونة التجارة جاءت
لتعزيز قدرة املقاولة املرربية على التنافسية والحرص على عدم تبديد أموال الشركاء واقرار حماية الدين املرتهن وضمان وسالمة مرونة
إلاجراءات في ألاعمال وضمان احترام ألانظمة الداخلية للمقاوالت وإعمال الاتفاقيات الدولية املتعلقة بحق الاجراء وضمان عدالة
ضريبية.
وزير العدل أكد على ان محاربة الفساد اختيار مرربي ال حياد عنه ،وأنه قريبا سيخرج الى الوجود القانون املتعلق بتجريم الثراء غير
املشروع وان فيه الكثير من املستجدات من بينها توسيع دائرة املعنيين بهذه الجريمة ليطال القطاع الخاص بدل اكتفاءه باملوظفين
العموميين مشير الى ان املررب سبق وصادق على اتفاقية ألامم املتحدة ملكافحة الفساد وهو ملتزم بكل معاهداته.
كـما تطرق وزير العدل إلى ورش إصالح العدالة كلبنة أساسية للبناء الديموقراطي مشيرا إلى الشجاعة التي تحلى بها املررب بمراجعة
ماضيه عبر هيئة إلانصاف واملصالحة وكذا بخلق دينامية بفضل دستور  .8122واعتبر أن املررب قطع أشواطا هامة في مجال استقالل
القضاءـ ،خاصة بعد تنصيب املجلس ألاعلى للسلطة القضائية و أجرأة استقالل النيابة العامة.

حزب التجمع الوطني لألحرار يقول محمد أوجار خالل الندوة التي نظمها منتدى الوطنيين اختار ان ينصت لصوت املراربة في كل املداشر
والقرى والبوادي واملدن وان يكون فكرة حقيقية وليست مصطنعة عما يريده املواطن املرربي.

أوجار أكد ان قيادة الحزب ملتزمة ببرنامجه كما هي ملتزمة بوعودها التي رسمتها من اجل تنمية البالد مؤكدا ان شخص ألامين العام
لحزب التجمع الوطني لألحرار اختار العمل الحزبي كالتزام منه من أجل الوطن وليس بحثا عن أهداف شخصية ،مشيرا الى ان تركيبة
ألاغلبية الحكومية ال تسمح بالتآلف في كل القضايا وان الاختالف رحمة أحيانا.
وزير العدل وفي رده على عدد من أسئلة الحضور اعتبر ان حل التوظيف بالتعاقد كان حال إلنقاذ أكثر من  55ألف أستاذ من العطالة
وان تدبير الحكومة في التعاطي مع امللف كان ناجحا وأنه يجب ترليب مصلحة البالد في مرحلة مهمة من التاريخ تعرف فيه عدد من
القطاعات تنمية غير مسبوقة.
منتدى الوطنيين هو أفق مؤسس ي فكري مستقل تم إنشاءه من قبل فاعلين وأطر من اجل اعالء النقاش العمومي والتفكير في
مجاالت مرتبطة بالتنمية ،وذلك عبر إنتاج تحاليل واقتراحات في هذا إلاطار.
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