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 مان الرحيم بسم اهللا الرح
 

 

 

لمجلـس إدارة المعهـد٬، وأشـكركم  22أشـغال الـدورة اليوم يشرفني أن أفتتح 
على تلبيـة الـدعوة لحضـور هـذا االجتمـاع٬، وأنـوه بحرصـكم علـى االنخـراط التـام 

قــــة فــــي مجــــال التكــــوين فــــي الجهــــود المبذولــــة للنهــــوض بهــــذه المؤسســــة العري
  القضائي.

 

 

بالنسبة لكـل مكونـات منظومـة العدالـة بصـفة ال تخفى عليكم أهمية التكوين 
 بصفة خاصة.موظفي هيئة كتابة الضبط وتكوين القضاة و عامة٬، 

 

فلقد أصبح التكـوين القضـائي مـن أهـم دعـائم إصـالح منظومـة العدالـة٬، ومـن 
نجـــاح بـــرامج ٬، بـــل إن ان تخليـــق القضـــاء وتكـــريس اســـتقاللهمقومـــات ضـــم أبـــرز

 بنجاعـــة التكـــوين القضـــائيرهينـــا فـــي جـــزء كبيـــر منـــه٬،  أضـــحى٬،العدالـــة إصـــالح 
 .وجودته

 

ه هــأصــبحت العدالــة المعاصــرة تواجوازدادت أهميــة هــذا التكــوين٬، بفعــل مــا 
ــــامي  نتيجــــة٬، متســــارعةتحــــديات مــــن  ــــي المجتمــــع٬، وتضــــخم تن دور القاضــــي ف

 ٬،االســـتجابة لمتطلبـــات التحـــوالت االقتصـــادية واالجتماعيــــةع٬، وضـــرورة التشـــري
ــــم  التنميــــةجهــــود القضــــاء فــــي  وانخــــراط والمســــاهمة فــــي تــــوفير المنــــاخ المالئ
 .لالستثمار
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مواجهـة هــذه التحــديات٬، إال باإلعــداد الجيــد مــن العدالــة  تــتمكن لــنلـذلك و 
ف العـاملين ة ومختلـلعنصرها البشـري وتأهيلـه٬، مـن خـالل التكـوين المتـين للقضـا

متواصل يواكـب  وتأهيلٍ على المعارف الجديدة٬،  منفتحٍ في حقل القضاء٬، تكويٍن 
 المستجدات القانونية الناجمة عن مسار اإلصالحات المتتالية.

 

 

لقد أولى ميثاق إصالح منظومة العدالة أهميـة كبـرى لموضـوع تأهيـل المـوارد 
لتكوين االعدادي والتكوين المتخصـص والتكـوين المسـتمر٬، البشرية والنهوض با

وكان موضـوع التكـوين حاضـرا فـي جميـع األهـداف األساسـية واألهـداف الفرعيـة 
 للميثاق.

 

وبــالنظر ألهميــة ورش التكــوين وإنمــاء القــدرات المؤسســية للعدالــة٬، وتحقيقــا 
وضـع  ألهداف ميثاق إصالح منظومة العدالة بهذا الخصـوص٬، فقـد حرصـنا علـى

مقاربــــة جديــــدة للتكــــوين بالمعهــــد العــــالي للقضــــاء٬، قوامــــه التخطــــيط٬، وتحديــــد 
الحاجيات الحقيقية للتكوين٬، ووضع برامج للتكوين المتخصص٬، ومراجعة برامج 
التكــوين اإلعــدادي والتكــوين المســتمر٬، وتكــوين المكــونين٬، واالهتمــام بــالتكوين 

قيــة والعمليـــة٬، واالهتمـــام الجهــوي والتكـــوين عــن بعـــد٬، وتكثيــف الجوانـــب التطبي
بــالتخليق والتقاليــد القضــائية٬، وكــل ذلــك مــع نهــج عمليــة التقيــيم لبــرامج التكــوين 
لضـــمان جودتهـــا٬، واالنفتـــاح علـــى التجـــارب الناجحـــة فـــي مجـــال تأهيـــل المـــوارد 

 البشرية٬، وتنمية التشاركية مع مختلف الفعاليات المعنية.
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النهـوض  وشـرع فـيلمعهـد٬، لعمـل ااسـتراتيجي فقد تم وضع مخطـط  وهكذا
بــدعم مــن الــوزارة وبــرامج التعــاون الــدولي٬، ببــرامج التكــوين االعــدادي والمســتمر 

٬، ووضـع االليـات العمليـة ووضع آليـات حديثـة للتخطـيط للتكـوين وتقيـيم برامجـه
 .لمواكبة التدريب الميداني بالمحاكم

 

 40كمـــا بادرنـــا إلـــى تـــوفير تكـــوين متخصـــص فـــي القضـــاء التجـــاري للفـــوج 
للملحقــــين القضــــائيين. وابتــــداء مــــن هــــذا األســــبوع ســــيتم الشــــروع فــــي تكــــوين 

٬، 39متخصص في القضاء اإلداري لفائـدة جـزء مـن الملحقـين القضـائيين للفـوج 
ـــون للمحـــاكم اإلداريـــة٬، ورؤســـاء  وســـيؤطر هـــذا التكـــوين المتخصـــص رؤســـاء اول

ذات  محــاكم إداريــة وقضــاة مــن هــذه المحــاكم٬، وفعاليــات مــن قطاعــات أخــرى
 الصلة.

 

ـــك فقـــد و  لتكـــوين المســـؤولين القضـــائيين  ضـــعنا برنامجـــاوباإلضـــافة إلـــى ذل
  سيشرع فيه قريبا.الحديثة اإلدارة القضائية أساليب الجدد على 

 

سندشـــن بعـــد للملحقـــين القضــائيين  وفــي إطـــار االهتمـــام بــالتكوين التطبيقـــي
ون قاعـة رقميـة أن تكـسـنعمل علـى والتـي يل قاعة جلسات التـدريب بالمعهـد٬، قل

التي تعمل عليه وزارة العدل  المحكمة الرقميةمشروع ٬، ومختبرا لتجارب بالكامل
 ..2020والحريات٬، والذي نسارع الزمن لتحقيقه قبل موعد استحقاقه سنة 

 

إحــداث موقــع الكترونــي جديــد كمــا تمــت تقويــة القــدرة التواصــلية للمعهــد ب
عـن ٬، وسـيتم اليـوم إطـالق خدمـة المكتبـة الرقميـة حيـث يمكـن البحـث للمؤسسة

 في المراجع القانونية التي تتوفر عليها مكتبة المعهد.بعد 
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٬، أصبح المعهد في قلـب عمليـة إصالح منظومة العدالة في إطار تنزيل ميثاق
ذ سيصـــبح مؤسســـة وســيعرف بـــذلك تطـــورات كبــرى٬، إ إصــالح منظومـــة العدالـــة٬،

لتكــوين القضــاة٬، وســتحدث إلــى جانبــه مدرســة وطنيــة لكتابــة الضــبط٬، وكــل هــذا 
سيطرح مواضـيع شـروط الولـوج إلـى القضـاء٬، وطبيعـة بـرامج التكـوين٬، فضـال عـن 
موضــوع العالقــة بــين المعهــد وكــل مــن وزارة العــدل والحريــات والمجلــس األعلــى 

 جملة من القوانين.   للسلطة القضائية٬، وسيتبلور كل ذلك على صعيد
 

ــالنظر للتطــورات المنتظــرة فــي مجــال الولــوج إلــى ســلك القضــاء باشــتراط و  ب
قــد قمــت أخيــرا الماســتر والرفــع مــن مــدة التكــوين بالمعهــد إلــى ثــالث ســنوات٬، ف

بعقد لقاء مع السيد وزير التعليم العالي من أجل عقـد شـراكة بشـأن وضـع ماسـتر 
المســتمر٬، اإلعــدادي و فــي مجــال التكــوين متخصــص للمهــن القضــائية٬، والتعــاون 

وإنجاز الدراسات واألبحاث الكفيلـة بتطـوير أسـاليب التكـوين بالمعهـد٬، وسـيتوج 
 ذلك باتفاقية شراكة.

 

لتطـــوير بـــرامج نعمـــل علـــى عقـــد اتفاقيـــة شـــراكة أخـــرى وفـــي نفـــس الســـياق٬، 
الي ل والحريـــات ووزارة التعلـــيم العـــالي والمعهـــد العـــدتهـــم وزارة العـــالتكـــوين٬، و 

 للقضاء والجامعة الدولية للرباط ومدرسة الحكامة واالقتصاد بالرباط.
 

وتحــــديث  ٬،والهـــدف مــــن كــــل هــــذه المبــــادرات االرتقــــاء بمســــتوى التكــــوين
والرفـع مـن أداء  ٬،بما يضـمن انمـاء القـدرات المؤسسـية لمنظومـة العدالـة ٬،برامجه

 القضاة وباقي العاملين في الميدان القضائي.
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ـــم وضـــع مشـــروع  ـــة٬، ت ـــات المعني بعـــد مشـــاورات واســـعة مـــع مختلـــف الفعالي
القانون التنظيمي للمجلس األعلـى للسـلطة القضـائية الـذي صـادق عليـه مجلـس 

 .قريبا بحول اهللا الحكومة٬، وسيعرض على أنظار المجلس الوزاري
أصــبح  للقضــاةكمــا أن مشــروع القــانون التنظيمــي المتعلــق بالنظــام األساســي 

حـــث جاللـــة الملـــك محمـــد . وقـــد قريبـــاوســـيأخذ مســـاره التشـــريعي  شـــبه جـــاهز
إعطــاء  علــى صــرورةبمناســبة افتتــاح الســنة التشــريعية الحاليــة اهللا ه الســادس حفظــ

وخاصـــة منهـــا المجلـــس النصـــوص المتعلقـــة بإصـــالح القضـــاء  إلخـــراجاألســـبقية 
 األعلى للسلطة القضائية وإقرار النظام األساسي للقضاة.

 

ا٬، سـيعرف المعهـد العـالي مهذين القانونين وقوانين أخرى مرتبطة به وبصدور
 مــن خــاللإدارة المعهــد تحــوال جــذريا٬، تحــوال فــي هيكلتــه وبرامجــه كمــا ســتعرف 

بنــاء الموقــع الجديــد للمعهــد٬، وهــو عبــارة عــن مركــب ضــخم وحــديث للتكــوين. 
مــع مديريــة  ونســهر شخصــيا علــى إنجــازه فــي أقــرب األوقــات٬، حيــث تــم التعاقــد

إدارة  هاالتجهيــزات العامــة بــوزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك مــن أجــل تفويضــ
مليــون درهــم. وســتتراوح  237هــذا المشــروع الواعــد٬، الــذي يبلــغ غالفــه المــالي 

وهنـــاك لجنـــة مغربيـــة قطريـــة مشـــتركة  شـــهرا. 30إلـــى  24مـــدة اإلنجـــاز مـــا بـــين 
لمناسـبة لشـكر الجانـب القطـري تشرف على تنفيـذ هـذا المشـروع٬، وأغتـنم هـذه ا

 على دعمه لهذا المشروع.
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ورش التكوين٬، ورش محـوري فـي إصـالح منظومـة العدالـة٬،  كما تالحظون إن
من الناحيـة البيداغوجيـة٬،  سواءونعمل على معالجته وفق مقاربة شمولية متكاملة٬، 

ــــث  ــــة واللوجســــتيكيأو مــــن حي ــــذ تــــوفير الظــــروف المادي ــــرامج ة لتنفي ــــف ب مختل
كمـا أن السـيد رئـيس   ٬،والوزارة مستعدة لدعم هذا الورش بكـل الوسـائل التكوين.

ـــأنكم  الحكومـــة أعـــرب عـــن دعمـــه الكامـــل لهـــذا المشـــروع. ـــي لعلـــى يقـــين ب وإن
ستدعمون هذا المشروع٬، بما سيحقق التأهيل األمثل للقضاة وموظفي هيئـة كتابـة 

 الضبط ومختلف مساعدي القضاء.
 

فــي نهايــة هــذه الكلمــة أجــدد شــكري لكــل الســيدات والســادة أعضــاء هــذا و 
 المجلس. 

 

 دراسة جدول أعمال هذا االجتماع.وأستسمحكم في االنتقال إلى 
  


