
 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 اململكة املغربية

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉ ⵜ  ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 

 

 للقضاء العالي املعهد عمل خطة

 الصحية الطوارئ  حالة بعد ما مرحلة لتدبير 
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  العام املدير  السيد كلمة  

 

الرامية إلى  19 كوفيد-كورونافيروس  انتشار  من املتخذة للحد الجهود إطار  في

 حةص على الحفاظ مع ،خدماتها تقديم في االستمرار  من العمومية املرافق تمكين

 عمل دي،املع الوباء بهذا اإلصابة خطر  من ووقايتهم واملرتفقين بها العاملين وسالمة

 نفيذات والوقائية، االحترازية التدابير  من سلسلة اتخاذ على للقضاء العالي املعهد

 هاتالج وقرارات كورونا جائحة مع التعاطي في االستراتيجية الحكومية للتوجهات

 . املختصة الصحية

 جراءاتاإل  وتتبع تنفيذ على تسهر  داخلية لجنة باملعهد أحدثنا الغاية، ولهذه

 وتنظيم ر تدبي كذلك لها وأوكل املذكور، بالوباءاإلصابة  للحد من الوقائية والتدابير 

 بمنشور  الواردة لإلجراءات طبقا الصحية الطوارئ  حالة رفع بعد باملعهد العمل

 ،2020 ماي 22 بتاريخ 4/2020 رقم اإلدارة وإصالح واملالية االقتصاد وزير  السيد

 .الوباء انتشار  تطور  بحسب واالحتراز  التدرج منطق تعتمد عمل خطة وفق

 التوزاني الحنين عبد

  للقضاء العالي للمعهد العام املدير  بمهام املكلف
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 ئةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوط

 

أعد املعهد العالي للقضاء خطة عمل تتضمن إجراءات وتدابير العمل بعد رفع 

حالة الطوارئ الصحية، تفعيال ملنشور السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 

ه الخطة ذترتكز ه، والدليل العملي املرفق به، و 2020ماي  22بتاريخ  4/2020رقم 

 على ما يلي:

  بالكتابة العامة واملديريات باملعهد، وذلك بتحديد تنظيم وتخطيط العمل

املهام والخدمات ذات األولوية، حسب خصوصية مهام كل قسم أو 

مصلحة، وكذا تحديد آليات العمل املناسبة إلنجاز تلك املهام، وذلك وفق 

 برمجة زمنية، تأخذ بعين االعتبار تطور الوضعية الوبائية ببالدنا؛

 وقائية املوص ى بها من طرف السلطات املختصة اإلجراءات والتدابير ال

 .واملرتفقيناملعهد بلتفادي تفش ي الوباء بين العاملين 
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   محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور الخطة 

 
 

تتضمن محاور خطة عمل املعهد العالي للقضاء لتدبير مرحلة ما بعد رفع 

ل ليات العمة وآالصحية ببالدنا، تحديد املهام والخدمات ذات األولويحالة الطوارئ 

املناسبة لإلنجاز بالنسبة ملجال التكوين، وعلى صعيد مجاالت التعاون والدراسات 

والنشر، ثم ما يتعلق بالدعم واملواكبة، وأخيرا اإلجراءات والتدابير الوقائية التي 

 تفادي تفش ي الوباء.ينبغي اعتمادها والعمل بها بشكل منتظم ل

 وبالتالي يكون تقسيم محاور الخطة على الشكل التالي:

 ؛املحور األول: التكوين 

 ؛املحور الثاني: التعاون والدراسات والنشر 

 ؛املحور الثالث: الدعم واملواكبة 

 املحور الرابع: اإلجراءات والتدابير الوقائية. 
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  املحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور األول: التكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين 

 

يرتكز برنامج عمل املعهد العالي للقضاء الخاص بمجال التكوين خالل مرحلة 

ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية ببالدنا على التنفيذ التدريجي للمهام والخدمات 

ذات الصلة بهذا املجال؛ وذلك بتنفيذ البرامج التكوينية ذات األولوية، باالعتماد 

عن بعد، باستعمال مختلف التقنيات  بشكل أساس ي على برمجة دورات التكوين

 الحديثة املتاحة. 

ويتعلق األمر بالتكوينات التالية: التكوين األساس ي للملحقين القضائيين 

 وكتاب الضبط ومساعدي القضاء، والتكوين املستمر للقضاة وكتاب الضبط.

ة ر ويبين الجدول التالي املهام والخدمات ذات األولوية لتدبير التكوينات املذكو 

 وآليات العمل املناسبة إلنجازها.
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 المرحلة
الفئة 

 المستهدفة
 المهام والخدمات

المصالح 
 المعنية

 وظائف الدعم الوظائف المطلوبة

 آليات العمل المناسبة

العمل 
بمقر 
 العمل

العمل 
بنظام 
 التناوب

العمل 
عن 
 بعد

 

 

 

 املرحلة األولى

يونيو  11من 

 30إلى  2020

 2020يونيو 

 

 

القضاة 

وامللحقون 

 ن القضائيو 

اإلعداد المتحان تخرج 

من امللحقين  43الفوج 

 القضائيين

املديرية العامة  -

للمعهد العالي 

 ؛للقضاء

مديرية تكوين -

امللحقين 

القضائيين 

 .والقضاة

 

ولجنيييييييية االمتحييييييييان التنسيييييييييق مييييييييع وزارة العييييييييدل  -

 ؛بخصوص تحديد تاريخ إجراء االمتحان

أطيييييييير ومييييييييو في مديرييييييييية تكييييييييوين التواصييييييييل مييييييييع  -

 ؛امللحقين القضائيين والقضاة

 ؛تجهيز القاعات وتعقيمها -

 ؛إعداد الئحة الحراسة -

وضييييييييييييييع برنييييييييييييييامج زم ييييييييييييييي لالختبييييييييييييييارات الكتابيييييييييييييييية  -

 ؛والشفوية بتنسيق مع لجنة االمتحان

العيييييييييييام للمعهييييييييييد العيييييييييييالي إعييييييييييداد نقطييييييييييية املييييييييييدير  -

 للقضاء.

عقد اجتماعات مع مختلف  -

 املتدخلين؛

التواصييييييييييييييل بواسييييييييييييييطية البريد  -

 االلكتروني؛

 ق الهاتف.يالتواصل عن طر  -

 

   

د برنامج التكوين إعدا

 املستمر عن بعد

 

مديرية تكوين  -

امللحقين 

القضائيين 

 ؛والقضاة

قسم التكوين -

املستمر 

والتخصص ي 

 .لتأهيلوإعادة ا

التنسيييييييييييييييييييق مييييييييييييييييييع جميييييييييييييييييييع املتييييييييييييييييييدخلين قصييييييييييييييييييد  -

نيييييييييية التيييييييييي تشيييييييييخيا االحتياجيييييييييات التكوينيييييييييية ا  

 ؛فيروس كورونا هافرض

 حصر مواضيع التكوين ذات األولوية؛ -

 تحديد الفئة املستهدفة؛ -

 تعيين املؤطرين؛ -

وضيييييييييييييييييع برمجييييييييييييييييية زمنيييييييييييييييييية لتنظييييييييييييييييييم اليييييييييييييييييدورات  -

 التكوينية.

عقيييييد اجتمييييياعيييييات عن بعيييييد  -

ل التواصيييييييل باسيييييييتعمال وسيييييييائ

 الحديثة املتاحة؛

عقد اجتماعات حضييييييييييييييورية  -

عنييد الضييييييييييييييرورة في احترام تييام 

ليكيييييييل اليتيييييييدابييير اليوقيييييييائييييييييية من 

 .كرونا فيروسانتشار 
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 المعنية
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 املرحلة األولى

يونيو  11من 

 30إلى  2020

 2020يونيو 

 

 

كتاب 

 الضبط

د برنامج التكوين إعدا

 املستمر عن بعد

 

مديرية تكوين 

 كتاب الضبط

-التنسييييييييييييييييق ميييييييييييييييع جميييييييييييييييييع املتيييييييييييييييدخلين قصييييييييييييييييد  -

اجيييييييييات التكوينيييييييييية األنيييييييييية التيييييييييي االحتي تشيييييييييخيا

 كورونا؛ فيروسا هفرض

 حصر مواضيع التكوين ذات األولوية؛ -

 تحديد الفئة املستهدفة؛ -

 تعيين املؤطرين؛ -

وضيييييييييييييييييع برمجييييييييييييييييية زمنيييييييييييييييييية لتنظييييييييييييييييييم اليييييييييييييييييدورات  -

 التكوينية.

عقيييييد اجتمييييياعيييييات عن بعيييييد  -

باسيييييييتعمال وسيييييييائل التواصيييييييل 

 الحديثة املتاحة؛

عقد اجتماعات حضييييييييييييييورية  -

عنييد الضييييييييييييييرورة في احترام تييام 

ليكيييييييل اليتيييييييدابييير اليوقيييييييائييييييييية من 

رونييييييييا و كيييييييي فيييييييييييييييييروسانييييييييتشيييييييييييييييييييييار 

)التبييييياعيييييد االجتميييييا ي، قواعيييييد 

 النظافة والتعقيم...(

   

تيهئ ملفات صرف 

مستحقات املؤطرين 

التها على الكتابة وإح

 العامة للمعهد

 

مديرية تكوين 

 كتاب الضبط

 الكتابة العامة للمعهد؛التنسيق مع  -

 الالزمة؛ بالوثائقتجهيز امللفات  -

التواصييييييييييييييييييل مييييييييييييييييييع املييييييييييييييييييؤطرين قصييييييييييييييييييد موافيييييييييييييييييياة  -

 بالوثائق الالزمة عند االقتضاء؛ املديرية

تحيييييييييييييين البيانييييييييييييات الخاصيييييييييييية بيييييييييييياملؤطرين علييييييييييييى  -

 ه الغاية؛ذالتطبيقية املعدة له

تضييييييييييييييمين بييييييييييييييرامج الييييييييييييييدورات التكوينييييييييييييييية عليييييييييييييييى  -

 .كورةذالتطبيقية امل

 

اسيييييييييييتعمال تطبيقية ملعالجة  -

ملفييييات صييييييييييييييرف مسييييييييييييييتحقييييات 

 املؤطرين؛

اسيييييتعمال تقنيات التواصيييييل  -

 الحديثة؛

الييييييييييتييييييييييبييييييييييادل االلييييييييييكييييييييييتييييييييييرونيييييييييي  -

 .ياتللمعط
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الفئة 

 المستهدفة
 المهام والخدمات

المصالح 
 المعنية

 وظائف الدعم الوظائف المطلوبة

 آليات العمل المناسبة
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بنظام 
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العمل 
عن 
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 املرحلة األولى

يونيو  11من 

 30إلى  2020

 2020يونيو 

 

 

مساعدو 

 القضاء

 صرف ملفات تيهئ

 املؤطرين مستحقات

 الكتابة على وإحالتها

للمعهد )برنامج  العامة

تكوين العدول فوج 

2019) 

قسم الدراسات  -

والنشر والخزانة 

وتكوين مساعدي 

 ؛القضاء

تكوين  مصلحة -

مساعدي 

 .القضاء

اسيييييييييتعمال تطبيقيييييييييية ملعالجييييييييية ملفيييييييييات صيييييييييرف  -

 مستحقات املؤطرين؛

 استعمال تقنيات التواصل الحديثة؛ -

 .التبادل االلكتروني للمعطيات -

التواصييييييييييييييل بواسييييييييييييييطية البريد  -

 االلكتروني؛

 ق الهاتف.يالتواصل عن طر  -

 

   

 

املرحلة 

 الثانية

 فاتحمن 

 2020يوليوز 

 31إلى 

 2020غشت

 

 

 

القضاة 

وامللحقون 

 ن القضائيو 

إجراء امتحان تخرج 

 43الفوج 

املديرية العامة  -

للمعهد العالي 

 للقضاء؛

مديرية تكوين  -

امللحقين 

القضائيين 

 .والقضاة

 وزارة العدل ولجنة االمتحان؛ التنسيق مع -

التنسيييييييييييييييييييييييق مييييييييييييييييييييييع املجليييييييييييييييييييييي  األعلييييييييييييييييييييييى للسييييييييييييييييييييييلطة  -

محيييييييييياكم  بخصييييييييييوص اسيييييييييتمارات اختيييييييييييار  القضيييييييييائية

 ؛التعيين الخاصة بامللحقين القضائيين

 ؛األطر املكلفة بالحراسةالتواصل مع  -

ان بتنسيييييييييييييييق مييييييييييييييع تتبييييييييييييييع تنفيييييييييييييييذ برنييييييييييييييامج االمتحيييييييييييييي -

 رئي  لجنة االمتحان؛

اإلعييييييييييييييييالن عيييييييييييييييين نتييييييييييييييييائج االمتحييييييييييييييييان عبيييييييييييييييير املوقييييييييييييييييع  -

 االلكتروني للمعهد العالي للقضاء.

 

 

امليييواكيييبييييييية اليييليييوجييييسييييييييييييييييتيييييييكييييييييييية 

 والتقنية
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املرحلة 

 الثانية

 فاتحمن 

 2020يوليوز 

 31إلى 

 2020غشت

 

 

القضاة 

وامللحقون 

 ن القضائيو 

األولية اإلجراءات 

إلعداد مشروع برنامج 

ر التكوين املستم

 2021لسنة للقضاة 

مديرية تكوين  -

امللحقين 

القضائيين 

 ؛والقضاة

قسم التكوين -

املستمر 

والتخصص ي 

 وإعادة التأهيل.

القضيييييييييييائية املجلييييييييييي  األعليييييييييييى للسيييييييييييلطة مراسيييييييييييلة 

العيييييييييييييييييييييييييدل  ورئاسيييييييييييييييييييييييية النيابييييييييييييييييييييييييية العامييييييييييييييييييييييييية ووزارة

ملكييييييييية املمحييييييييياكم كيييييييييل ب القضيييييييييائيين واملسيييييييييؤولين

ن االحتياجييييييييييييييات التكوينييييييييييييييية قصييييييييييييييد التعبييييييييييييييير عيييييييييييييي

 األولوية

 

االعتماد بشيكل أسياسي ي على  -

 وسائل التواصل الحديثة؛

 األدنيي  الييحيييييييد إلييى الييتييقييليييييا -

 اسيييييييييييييييتييعييميييييييال املييراسيييييييييييييييالت ميين

 الورقية؛

بعييييد  عقييييد االجتميييياعييييات عن -

بييييييياسيييييييييييييييييتييييعييييميييييييال الييييتييييطييييبيييييييييقيييييييات 

 .املتاحة

   

 

 

 

كتاب 

 الضبط

 

 

 

 
 

برنامج التكوين  ذتنفي

 املستمر عن بعد

مديرية تكوين 

 كتاب الضبط

جمييييييييييع املتيييييييييدخلين فيييييييييي العمليييييييييية التنسييييييييييق ميييييييييع  -

 التكوينية؛

 التواصل مع املسؤولين باملحاكم؛ -

 التواصل مع املؤطرين؛ -

 ؛املستفيدينالتواصل مع  -

 تتبع تنفيذ البرنامج التكوي ي؛ -

 البرنامج التكوي ي.تقييم  -

التكوين  اتتقنييياسييييييييييييييتعمييال  -

 ؛املتاحةعن بعد 

 استعمال تقنية الفيديو؛ -

 املواكبة التقنية؛ -

التواصييييييييييييييل بواسييييييييييييييطية البريد  -

 االلكتروني؛

 .التواصل عن طرق الهاتف -
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 المرحلة
الفئة 

 المستهدفة
 المهام والخدمات

المصالح 
 المعنية

 وظائف الدعم الوظائف المطلوبة

 آليات العمل المناسبة

العمل 
بمقر 
 العمل

العمل 
بنظام 
 التناوب

العمل 
عن 
 بعد

املرحلة 

ثانية من ال

     يوليوز إلى 11

شتنبر 30

2020 

 

كتاب 

 الضبط

 

اإلجراءات األولية 

إلعداد مشروع برنامج 

ن املستمر التكوي

لكتاب الضبط لسنة 

2021 

مديرية تكوين 

 كتاب الضبط

 

مراسيييييييييييييييييييلة اإلدارة املركزيييييييييييييييييييية ليييييييييييييييييييوزارة العيييييييييييييييييييدل  -

واملسييييييييييييييييؤولين باملحيييييييييييييييياكم قصييييييييييييييييد التعبييييييييييييييييير عيييييييييييييييين 

 ؛ات األولويةذحتياجات التكوينية اال 

جمييييييييييييع املالحظيييييييييييات واملقترحيييييييييييات املعبييييييييييير ع هيييييييييييا ت -

 من طرف املؤطرين؛

تجمييييييييييع الرغبيييييييييات التكوينيييييييييية املعبييييييييير ع هيييييييييا مييييييييين  -

 طرف املتكونين؛

االعتماد بشيكل أسياسي ي على  -

 وسائل التواصل الحديثة؛

 األدنيي  الييحيييييييد إلييى الييتييقييليييييا -

 اسيييييييييييييييتييعييميييييييال املييراسيييييييييييييييالت ميين

 الورقية؛

بعييييد  عقييييد االجتميييياعييييات عن -

بييييييياسيييييييييييييييييتييييعييييميييييييال الييييتييييطييييبيييييييييقيييييييات 

 .املتاحة

   

املرحلة 

ثانية من ال

     يوليوز إلى 11

شتنبر 30

2020 

 

 و مساعد

 القضاء

 تكوين برنامج اعداد

 القضائيين املفوضين

 (2020 فوج) املتمرنين

قسم  –

 ر الدراسات والنش

وتكوين والخزانة 

مساعدي 

 القضاء؛

تكوين  مصلحة-

مساعدي 

 . القضاء

 

 التواصل مع كافة الفاعلين: -

 بيييييييييييييييييوزارة املدنيييييييييييييييييية الشيييييييييييييييييؤون مديريييييييييييييييييية 

 العدل؛

  الهيئييييييييييييييييييييييييييييييييية الوطنيييييييييييييييييييييييييييييييييية للمفوضيييييييييييييييييييييييييييييييييين

 القضائيين؛

  ن.املؤطرو 

 تيييييييييقييييييييينييييييييييييييييييية اسيييييييييييييييييييييييتيييييييييعيييييييييميييييييييال -

VISIOCONFERENCE؛ 

 البريد بواسيييييييييييييطة التواصيييييييييييييل -

 االلكتروني؛

 .الهاتف طريق عن التواصل -
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 المرحلة
الفئة 

 المستهدفة
 المهام والخدمات

المصالح 
 المعنية

 وظائف الدعم الوظائف المطلوبة

 آليات العمل المناسبة

العمل 
بمقر 
 العمل

العمل 
بنظام 
 التناوب

العمل 
عن 
 بعد

املرحلة 

 الثالثة

 فاتحمن 

 2020شتنبر

إلى متم 

 2020 دجنبر 

 

 

 

 

القضاة 

ون وامللحق

 ن القضائيو 

 

 رنامج التكوينب ذتنفي

 2020املستمر لسنة 

مديرية تكوين  -

امللحقين 

القضائيين 

 ة؛والقضا

قسم التكوين –

املستمر 

والتخصص ي 

 وإعادة التأهيل.

 تنظيم دورات تكوينية عن بعد؛ -

مييييييييييييييييييييييع  ةتنظيييييييييييييييييييييييم دورات تكوينييييييييييييييييييييييية حضييييييييييييييييييييييوري -

الحييييييييييييييييييرص علييييييييييييييييييى احتيييييييييييييييييييرام التييييييييييييييييييدابير الوقائيييييييييييييييييييية 

فييييييييييييروس  واالحترازيييييييييييية للحيييييييييييد مييييييييييين انتشيييييييييييار وبييييييييييياء

 كورونا؛

 تتبع وتقييم الدورات التكوينية. -

 األدنيي  الييحيييييييد إلييى الييتييقييليييييا -

 اسيييييييييييييييتييعييميييييييال املييراسيييييييييييييييالت ميين

 الورقية؛

أسياسي ي على االعتماد بشيكل  -

 .وسائل التواصل الحديثة

   

إعداد برنامج التكوين 

 2021املستمر لسنة 

مديرية تكوين 

امللحقين 

القضائيين 

 ؛والقضاة

قسم التكوين – 

املستمر 

والتخصص ي 

 وإعادة التأهيل.

تحلييييييييييييييييييل االحتياجيييييييييييييييييات التكوينيييييييييييييييييية املتوصيييييييييييييييييل  -

 بها؛

وضيييييييييييييييع مشيييييييييييييييروع برنيييييييييييييييامج التكيييييييييييييييوين املسيييييييييييييييتمر  -

 ؛2021لسنة 

عيييييييييييييرج مشيييييييييييييروع برنيييييييييييييامج التكيييييييييييييوين املسيييييييييييييتمر  -

دورة (املعهييييييييييد  علييييييييييى مجليييييييييي  إدارة 2021لسيييييييييينة 

 .)2020أكتوبر 

اعتمييييياد التبيييييادل االلكتروني  -

 للمعطيات؛

وسيييييييييييييييائييل التواصيييييييييييييييل اعتميياد  -

 الحديثة؛

عقد اجتماعات حضييييييييييييييورية  -

حترام تيييييييام لكيييييييل التيييييييدابير في ا

 .الوقائية
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 المرحلة
الفئة 

 المستهدفة
 المهام والخدمات

المصالح 
 المعنية

 وظائف الدعم الوظائف المطلوبة

 آليات العمل المناسبة

العمل 
بمقر 
 العمل

العمل 
بنظام 
 التناوب

العمل 
عن 
 بعد

املرحلة 

 الثالثة

 فاتحمن 

 2020شتنبر

إلى متم 

 2020 دجنبر 

 

القضاة 

ون وامللحق

 ن القضائيو 

 

تنفيذ برنامج التكوين 

األساس ي للملحقين 

 القضائيين املنتمين

 44للفوج 

مديرية تكوين 

امللحقين 

القضائيين 

 والقضاة

إعيييييييييييداد الئحييييييييييية توز يييييييييييع امللحقيييييييييييين القضيييييييييييائيين  -

احتييييييييييييييييرام علييييييييييييييييى مجموعييييييييييييييييات بطريقيييييييييييييييية تضييييييييييييييييمن 

مسييييييافة األميييييييان عنيييييييد الجليييييييوس وجمييييييييع التيييييييدابير 

الوقائييييييييييييييية للحفيييييييييييييياظ علييييييييييييييى سييييييييييييييالمتهم فييييييييييييييي  ييييييييييييييل 

 الظرفية الوبائية؛

البييييييييييييييييدء بالحصييييييييييييييييا التكوينييييييييييييييييية للمييييييييييييييييواد ذات  -

 األولوية في تكوين امللحقين القضائيين؛

اعتميييييييييييييييييييييياد التكييييييييييييييييييييييوين عيييييييييييييييييييييين بعييييييييييييييييييييييد بالنسييييييييييييييييييييييبة  -

 للحصا األقل أهمية؛

اسييييييييييييييييييييييتعمال تقنييييييييييييييييييييييية التكييييييييييييييييييييييوين عيييييييييييييييييييييين بعييييييييييييييييييييييد  -

(Microsoft Teams؛) 

 التتبع والتقييم الدوري لعملية التكوين. -

اعتمييييياد التبيييييادل االلكتروني  -

 للمعطيات؛

اعتميياد وسيييييييييييييييائييل التواصيييييييييييييييل  -

 الحديثة؛

 األدنيي  الييحيييييييد إلييى الييتييقييليييييا -

 .الورقيةالوثائق استعمال  من
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 المرحلة
الفئة 

 المستهدفة
 المهام والخدمات

المصالح 
 المعنية

 وظائف الدعم المطلوبةالوظائف 

 آليات العمل المناسبة

العمل 
بمقر 
 العمل

العمل 
بنظام 
 التناوب

العمل 
عن 
 بعد

املرحلة 

 الثالثة

 فاتحمن 

 2020شتنبر

إلى متم 

 2020 دجنبر 

 

كتاب 

 الضبط

ج إعداد مشروع برنام

التكوين املستمر برسم 

 2021سنة 

مديرية تكوين 

 كتاب الضبط

التكوينيييييييييييييييييية املتوصيييييييييييييييييل  تحلييييييييييييييييييل االحتياجيييييييييييييييييات -

 بها؛

دراسيييييييييية االقتراحييييييييييات املعبيييييييييير ع هييييييييييا ميييييييييين طييييييييييرف  -

 املؤطرين؛

دراسييييييييية الرغبيييييييييات التكوينيييييييييية املعبييييييييير ع هيييييييييا مييييييييين  -

 طرف املتكونين؛

وضيييييييييييييييع مشيييييييييييييييروع برنيييييييييييييييامج التكيييييييييييييييوين املسيييييييييييييييتمر  -

 ؛2021لسنة 

عيييييييييييييرج مشيييييييييييييروع برنيييييييييييييامج التكيييييييييييييوين املسيييييييييييييتمر  -

دورة  (علييييييييييى مجليييييييييي  إدارة املعهييييييييييد 2021لسيييييييييينة 

 .)2020أكتوبر 

 األدنيي  الييحيييييييد إلييى الييتييقييليييييا -

 اسيييييييييييييييتييعييميييييييال املييراسيييييييييييييييالت ميين

 الورقية؛

االعتماد بشيكل أسياسي ي على  -

 وسائل التواصل الحديثة؛

عقد اجتماعات حضييييييييييييييورية  -

في احترام تيييييييام لكيييييييل التيييييييدابير 

 الوقائية.

   

امج رنب ذاستئناف تنفي

التكوين املستمر لسنة 

2020 

مديرية تكوين 

 كتاب الضبط

دورات تكوينييييييييييييييييية بشييييييييييييييييكل حضييييييييييييييييوري تنظيييييييييييييييييم  -

ميييييييييييع الحيييييييييييرص عليييييييييييى احتيييييييييييرام التيييييييييييدابير الوقائيييييييييييية 

واالحترازييييييييييييييييييييية للحييييييييييييييييييييد ميييييييييييييييييييين انتشييييييييييييييييييييار فيييييييييييييييييييييروس 

 كورونا؛

تنظيييييييييم دورات تكوينييييييييية عيييييييين بعييييييييد كلمييييييييا كييييييييان  -

 .حاالك متذ

اعتمييييياد التبيييييادل االلكتروني  -

 للمعطيات؛

اعتميياد وسيييييييييييييييائييل التواصيييييييييييييييل  -

 .الحديثة
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 المرحلة
الفئة 

 المستهدفة
 المهام والخدمات

المصالح 
 المعنية

 وظائف الدعم الوظائف المطلوبة

 آليات العمل المناسبة

العمل 
بمقر 
 العمل

العمل 
بنظام 
 التناوب

العمل 
عن 
 بعد

املرحلة 

 الثالثة

 فاتحمن 

 2020شتنبر

إلى متم 

 2020 دجنبر 

 

 مساعدو 

 القضاء

 التكوين برنامج إعداد

 2021 لسنة املستمر 

 الدراسات قسم -

 والخزانة والنشر 

 مساعدي وتكوين

 ؛القضاء

 تكوين مصلحة- 

 مساعدي

 .القضاء

 الحتياجييييييييات التكوينيييييييييية املتوصييييييييل بهييييييييياتحليييييييييل ا -

 من الهيئات املهنية؛

دراسيييييييييية االقتراحييييييييييات املعبيييييييييير ع هييييييييييا ميييييييييين طييييييييييرف  -

 املؤطرين؛

رنيييييييييييييييامج التكيييييييييييييييوين املسيييييييييييييييتمر وضيييييييييييييييع مشيييييييييييييييروع ب -

 .2021لسنة 

 األدنيي  الييحيييييييد إلييى الييتييقييليييييا -

 اسيييييييييييييييتييعييميييييييال املييراسيييييييييييييييالت ميين

 الورقية؛

االعتماد بشيكل أسياسي ي على  -

 وسائل التواصل الحديثة؛

عقد اجتماعات حضييييييييييييييورية  -

في احترام تيييييييام لكيييييييل التيييييييدابير 

 الوقائية.

   

امج رنب ذاستئناف تنفي

التكوين املستمر لسنة 

2020 

 الدراسات قسم -

 والخزانة والنشر 

 مساعدي وتكوين

 ؛القضاء

 تكوين مصلحة- 

 مساعدي

 .القضاء

تنظيييييييييييييييييم دورات تكوينييييييييييييييييية بشييييييييييييييييكل حضييييييييييييييييوري  -

ميييييييييييع الحيييييييييييرص عليييييييييييى احتيييييييييييرام التيييييييييييدابير الوقائيييييييييييية 

واالحترازيييييييييييية للحيييييييييييد مييييييييييين انتشيييييييييييار وبييييييييييياء فييييييييييييروس 

 كورونا؛

تنظيييييييييم دورات تكوينييييييييية عيييييييين بعييييييييد كلمييييييييا كييييييييان  -

 حا؛الك متذ

اعتمييييياد التبيييييادل االلكتروني  -

 للمعطيات؛

اعتميياد وسيييييييييييييييائييل التواصيييييييييييييييل  -

 .الحديثة
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والنشر والدراسات املحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الثاني: التعاون     

 

 اتوالدراس التعاون  بمحور  املتعلق للقضاء العالي املعهد عمل برنامج يقوم

 هامامل تنفيذ على أساس ي بشكل الصحية الطوارئ  حالة بعد ما فترة خالل والنشر 

 وفق املهام، تلك إلنجاز  املناسبة العمل آليات وباعتماد األولوية ذات والخدمات

 .املراحل حسب محددة زمنية برمجة

 ملختلف والناجع األمثل التو يف على اإلطار  هذا في املعهد حرص وقد

 على س يأسا بشكل واالعتماد بعد عن التكوين تقنية كاستعمال ،الحديثة التقنيات

 ملحور،ا هذا ضمن تدخل التي واملشار ع البرامج تدبير  في الحديثة التواصل وسائل

 .وروناكخطر انتشار فيروس  من والوقائية االحترازية التدابير  احترام إلى باإلضافة

 الي:تال الجدول  خالل من ذلك ويتضح

 



 

 

 

17 
 

 

 املرحلة

 

 وظائف الدعم الوظائف املطلوبة املصالح املعنية املهام والخدمات

 آليات العمل املناسبة

العمل 

بمقر 

 العمل

العمل 

بنظام 

 التناوب

العمل 

عن 

 بعد

 

 

 

 

 

 

 املرحلة األولى

يونيو  01من 

يوليوز  11 إلى

2020 

 

 

 

 

 

 

 

املشييييييييييييييياركيية في اللقيياءات واملؤتمرات والورشيييييييييييييييات  -

 الدولية عن بعد؛

مواصييييييييييييلة تنفيذ برامج التكوين عن بعد في إطار  -

 مع مجل  أوروبا؛التعاون 

في إطيييار  إعيييداد برامج جيييدييييدة للتكوين عن بعيييد -

 التعاون مع مجل  أوروبا؛

لتطوير التكوين عن بعد في وضييييييع خارطة طريق  -

إطييار التعيياون الييدولي مع منظمييات ومؤسييييييييييييييسيييييييييييييييات 

 ومعاهد دولية أخرى.

قسم التعاون  -

 ؛الوط ي والدولي

 

مصلحة التعاون  -

 .الدولي

 التنسيييييييييييييييق والتواصييييييييييييييييييييل مع -

رئاسة النيابة العامة واملجل  

األعلى للسييييييييييييييلطيييية القضيييييييييييييييييائييييية 

لتفعييل التكوين  العيدل وزارةو 

تييييعييييييياون عيييين بييييعيييييييد فييييي إطيييييييار اليييي

 الدولي؛

لشيييييييييييييييييركييييييياء الييييتييييواصييييييييييييييييييييل مييييع ا -

)ميييينييييظييييميييييييات دوليييييييييييية  األجيييييييانيييييييب

معاهد ومؤسسات  –ية وإقليم

 ؛أجنبية ...(

شيييييييييييياركين في التواصييييييييييييل مع امل -

 الدوارات التكوينية عن بعد؛

وتنفييييييييذ برامج التكوين تتبع  -

عن بعييييد في إطييييار التعيييياون مع 

 مجل  أوروبا؛

لتكوين عن بعيييييييد في تقييم ا -

 دولي.إطار التعاون ال

اسييييييييييييتعمال تقنية التكوين  -

 Microsoftعيييييييييييين بييييييييييييعييييييييييييد )

Teams؛) 

 استعمال تقنية الفيديو؛ -

التواصييييييل بواسييييييطة البريد  -

 االلكتروني؛

ق يييييياليييييتيييييواصييييييييييييييييييييل عييييين طييييير  -

 الهاتف.
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العمل 

بمقر 

 العمل

العمل 
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عن 

 بعد

 

 

 

 

 

 األولى املرحلة

يونيو  01من 

يوليوز  11 إلى

2020 

 

عقييد االجتميياعييات واللقيياءات عن بعييد مع كييافيية  -

الشييييييييييييييييركييييييياء واليييفييييييياعيييلييييييين عيييليييى مسييييييييييييييييتيييوى اإلدارات 

 العمومية املعنية.والوزارات واملؤسسات 

إعييييداد برنييييامج تواصييييييييييييييلي حول عروج التكوين  -

ية في املخصيييييييييصييييييييية لإلدارات واملؤسيييييييييسيييييييييات العموم

 إطار التكوين بناء على طلب؛

وضييييييع خارطة طريق لتطوير التكوين عن بعد في  -

إطار التعاون الوط ي مع املؤسييييييييييييييسييييييييييييييات واإلدارات 

 العمومية.

 التعاون  قسم -

 ؛والدولي الوط ي

 

التعاون مصلحة  -

 .الوط ي

التواصيييييييييييل مع كافة الفاعلين  -

 –)الكتييييييابيييييية العيييييياميييييية للمعهييييييد 

إدارات ومييييييييييييييييييييؤسييييييييييييييييييييييييييسيييييييييييييييييييييييييييييييييات 

 ؛عمومية....(

حصر مواضيع التكوين ذات  -

 األولوية؛

 تحديد الفئة املستهدفة؛ -

 حديد قائمة املؤطرين.ت -

اسييييييييييييتعمال تقنية التكوين  -

 Microsoftعيييييييييييين بييييييييييييعييييييييييييد )

Teams؛) 

 استعمال تقنية الفيديو؛ -

التواصييييييل بواسييييييطة البريد  -

 االلكتروني؛

ق ييييييييالييييييييتييييييييواصيييييييييييييييييييييل عيييييييين طيييييييير 

 الهاتف.

   

تحيين قاعدة املعطيات الخاصيية بالخزانة في أفق 

 تفعيل خدمة حجز الكتب عن بعد

قسم الدراسات 

والنشر والخزانة 

وتكوين مساعدي 

 ؛القضاء

 

مصلحة  -

الدراسات والنشر 

 .والخزانة

التنسيييييييق بين العاملين باملعهد 

العالي للقضيياء الذين هسييهرون 

 على عملية التحيين

    ق الهاتفيالتواصل عن طر 
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ة ثانياملرحلة ال

يوليوز  11من 

     إلى

شتنبر 30

2020 

 

 

 

 

 

 

املشييييييييييييييياركيية في اللقيياءات واملؤتمرات والورشيييييييييييييييات  -

 الدولية عن بعد؛

 برنامج التكوين املستمر عن بعد ذتنفيمواصلة  -

في إطييييييار التعيييييياون مع املؤسييييييييييييييسييييييييييييييييييييات واملنظمييييييات 

 الدولية؛

الشييييييييييييييروع في اسييييييييييييييتقبيييييال ممثلي بع  الهيئيييييات  -

واملؤسييييييييييييييسيييييييييييييييات واملعيياهييد الييدولييية وفق ضييييييييييييييوابط 

محددة وشييييييييييييروا مضييييييييييييبوطة لضييييييييييييمان السييييييييييييالمة 

 الصحية.

 التعاون  قسم -

؛والدولي الوط ي  

 

 التعاون  مصلحة -

 .الدولي

 والتواصييييييييييييييييييييل معالتنسيييييييييييييييق  -

 واملجل  العامة النيابة رئاسة

 القضيييييييييييييييييائييييية للسييييييييييييييلطيييية األعلى

 نالتكوي لتفعيل العدل ووزارة

 الييييتييييعييييييياون  إطيييييييار  فييييي بييييعيييييييد عيييين

 الدولي؛

والتواصييييييييييييييييييييل مع التنسيييييييييييييييق  -

ممثلي الهيئات واملؤسيييييييييييييسيييييييييييييات 

 واملنظمات الدولية؛

اليييتيييواصييييييييييييييييييييل ميييع ميييواصييييييييييييييييلييييييية  -

املستفيدين من برامج التكوين 

بييييعيييييييد فييييي إطيييييييار الييييتييييعييييييياون  عيييين

 الدولي؛

 ؛تتبع تنفيذ البرنامج التكوي ي -

برامج التكوين عن بعييد تقييم 

 في إطار التعاون الدولي.

ن التكوي اتاستعمال تقني -

 ؛املتاحةعن بعد 

 استعمال تقنية الفيديو؛ -

التواصييييييييييييل بواسييييييييييييطة البريد 

 االلكتروني؛

ق يييييياليييييتيييييواصييييييييييييييييييييل عييييين طييييير  -

 .الهاتف
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ة ثانياملرحلة ال

يوليوز  11من 

  إلى

شتنبر 30

2020 

 

 

 

 

 

 

 

البرنامج التواصييييييييييييلي لعروج التكوين عن تنفيذ  -

بيييييعيييييييد اليييييتيييييي ييييييوفيييييرهيييييييا امليييييعيييييهيييييييد ليييييفيييييييائيييييييدة اإلدارات 

 واملؤسسات العمومية؛

دراسييييييييييييييييية وتقييم االحتييييياجييييات التكوينييييية للفئيييية  -

 املستهدفة؛

وضييييييييييييييع برنييامج زم ي لتنظيم الييدورات التكوينييية  -

 لفائدة اإلدارات واملؤسسات املعنية.

 التعاون  قسم -

؛والدولي الوط ي  

 

مصلحة التعاون  -

 .الوط ي

الييييييييتييييييييواصييييييييييييييييييييييل مييييييييع اإلدارات  -

 واملؤسسات املعنية؛

التنسيييييييييييييييق والتواصييييييييييييييييييييل مع  -

 املؤطرين؛

لتنسيييييييييييييييق مع التواصييييييييييييييييييييل وا -

 الكتابة للعامة للمعهد؛

إعيييداد حقيييائيييب بييييداغوجيييية  -

ليييييليييييميييييواضييييييييييييييييييييييييع ذات األوليييييويييييييية 

وامليتيالئيمييييييية ميع نيتيييييييائيج عيميلييييييييية 

تحييديييد االحتييياجييات التكوينييية 

 ة.للمؤسسات املعني

االعتماد بشيييييييكل أسييييييياسييييييي ي  -

على وسييييييييييييييييييييائيييييييل التواصييييييييييييييييييييل 

 الحديثة؛

عقد االجتماعات عن بعد  -

بييييييياسيييييييييييييييتيعيميييييييال اليتيطيبيييقيييييييات 

 املتاحة؛

عقد اجتماعات حضورية  -

فيييييييي نيييييييطييييييياق ضييييييييييييييييييييييييييييق وفيييييييق 

ضييييوابط محددة على ضييييوء 

تطور الوضييييييييييييييعيييييية الوبيييييائييييية 

 ببالدنا.

   

 لفييييائييييدة الخزانيييية خييييدميييية اعييييارة كتييييب اسييييييييييييييتئنيييياف

 ميحيييييييددة ضييييييييييييييوابيط وفيق اليقضييييييييييييييييييييائييييين امليليحيقيين

 الصحية  السالمة لضمان وشروا مضبوطة

قسم الدراسات  -

والنشر والخزانة 

وتكوين مساعدي 

 ؛القضاء

مصلحة   -

الدراسات والنشر 

 .والخزانة

التواصيييييييييييل مع كافة الفاعلين  -

)اليييكيييتيييييييابييييييية اليييعيييييييامييييييية ليييليييميييعيييهيييييييد 

 مديرية تكوين امللحقين(و 

خيييييلييييييييييييية االعيييييالميييييييييييييات ليييييتييييييهيييييئ  -

بتنسيييييق مع مصييييلحة تطبيقية 

الييييييخييييييزانييييييية وميييييييديييييييريييييييية تييييييكييييييوييييييين 

 .امللحقين القضائيين

ئ ملصييييييييييييييقات توضييييييييييييييع في تيه-

 باب الخزانة توضح مسطرة

 حجز الكتب؛

 أسييييييياسييييييي ي بشيييييييكل االعتماد -

 التواصييييييييييييييييييييل وسييييييييييييييييييييائيييييييل على

 الحديثة.
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 دجنبر  متم إلى

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنفيذ برامج العمل الخاصيييييييييييييية بتنفيذ اتفاقيات  -

 التعاون في مجال التكوين القضائي؛

املشييييييييييييييياركيية في اللقيياءات واملؤتمرات والورشيييييييييييييييات  -

 الدولية عن بعد أو بشكل حضوري؛

 برنامج التكوين املستمر عن بعد ذتنفيمواصلة  -

في إطييييييار التعيييييياون مع املؤسييييييييييييييسييييييييييييييييييييات واملنظمييييييات 

 الدولية؛

اسيييييييييييييتقبال ممثلي بع  الهيئات واملؤسيييييييييييييسيييييييييييييات  -

الدولية وفق ضيييوابط محددة وشيييروا مضيييبوطة 

 لضمان السالمة الصحية.

املشيييييييييييييييييياركييييية أنشييييييييييييييطييييية خيييييارج أرج الوطن وفق  -

ضييييييييييييييوابط محييييددة على ضييييييييييييييوء تطور الوضييييييييييييييعييييية 

 الوبائية ببالدنا وبمختلف دول العالم.

 التعاون  قسم -

؛والدولي الوط ي  

 

 التعاون  مصلحة -

 .الدولي

 والتواصييييييييييييييييييييل مع التنسيييييييييييييييق -

 واملجل  العامة النيابة رئاسة

 القضيييييييييييييييييائييييية للسييييييييييييييلطيييية األعلى

 نالتكوي لتفعيل ووزارة العدل

 الييييتييييعييييييياون  إطيييييييار  فييييي بييييعيييييييد عيييين

 الدولي؛

 والتواصييييييييييييييييييييل مع التنسيييييييييييييييق -

واملؤسيييييييييييييسيييييييييييييات  الهيئات ممثلي

 واملنظمات الدولية؛

 املسييييييييييييييتفيدين مع التواصييييييييييييييل -

 يف بعييد عن التكوين برامج من

 الدولي؛ التعاون  إطار 

وين التك برنيييييامج تنفييييييذ تتبع -

 عن بعد؛

 عيين الييتييكييوييين بييرامييج تييقييييييييم -

 الدولي. التعاون  إطار  في بعد

 

 األدن  الحد إلى التقليا -

 اسييييييييييييتعمال املراسييييييييييييالت من

 الورقية؛

االعتماد بشيييييييكل أسييييييياسييييييي ي  -

على وسييييييييييييييييييييائيييييييل التواصييييييييييييييييييييل 

 الحديثة؛

عقد اجتماعات حضورية  -

في احترام تيييام لكيييل التيييدابير 

 الوقائية.
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 املرحلة

 

 وظائف الدعم الوظائف املطلوبة املصالح املعنية املهام والخدمات

 آليات العمل املناسبة

العمل 

بمقر 

 العمل

العمل 

بنظام 

 التناوب

العمل 

عن 

 بعد

 

 

 

 ةالثالث املرحلة

 أكتوبر  01 من

 دجنبر  متم إلى

2020 

عقود التكوين بناء على طلب  ذاسييييييييييييييتئناف تنفي -

 ؛2020لسنة 

مواصييييييييييييييلييييييية البرنيييييييامج التواصييييييييييييييلي السييييييييييييييتقطييييييياب  -

 مؤسسات وإدارات جديدة.

 التعاون  قسم -

؛والدولي الوط ي  

 

مصلحة التعاون  -

.الوط ي  

 تكوينية بشكلتنظيم دورات  -

حضييييييييييييييييوري ميييع اليييحيييرص عيييليييى 

احييييتييييرام الييييتيييييييدابييييييييير الييييوقيييييييائيييييييييييية 

واالحترازيييية للحيييد من انتشييييييييييييييييار 

 وباء فيروس كورونا؛

تنظيم دورات تكوينيييييييية عن  -

 حا؛الك متذبعد كلما كان 

التنسيييييييييييييييق والتواصييييييييييييييييييييل مع  -

 املؤطرين؛

التنسيييييييييييييييق والتواصييييييييييييييييييييل مع  -

 الكتابة العامة للمعهد.

اعييييييييييييتييييييييييييميييييييييييياد الييييييييييييتييييييييييييبييييييييييييادل  -

 للمعطيات؛ االلكتروني

اعتماد وسيييييييائل التواصيييييييل  -

 .الحديثة
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واملواكبة الدعم: الثالث املحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور      

 

عمل املعهد العالي للقضاء ضمن محور الدعم واملواكبة الذي تشرف عليه 

اإلعالن عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا املستجد الكتابة العامة منذ 

 لفيروساعلى اتخاذ سلسلة من التدابير االحترازية والوقائية من تفش ي هذا  ،ببالدنا

على مستوى املؤسسة، وذلك تنفيذا للمناشير والقرارات والبالغات الصادرة عن 

 السلطات العمومية في هذا اإلطار.

عمل خاص بالدعم واملواكبة خالل فترة ما بعد رفع  كما وضع املعهد برنامج

حالة الطوارئ الصحية بالدنا، يرتكز على تحديد املهام والخدمات ذات األولوية 

ليات العمل املناسبة إلنجازها، تشمل الدعم اإلداري والتق ي واللوجستيكي، وآ

بتدبير  تعلقةوالدعم في مجال املعلوميات وتكنولوجيا املعلومات، وكذلك الجوانب امل

 امليزانية. 

وبالتالي، فمحور الدعم واملواكبة، هشتمل على اإلجراءات والتدابير املتخذة 

خالل مرحلة الطوارئ الصحية)أوال( وبرنامج عمل تدبير مرحلة ما بعد رفع حالة 

 الطوارئ الصحية)ثانيا(.
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 املتخذة خالل مرحلة الطوارئ الصحيةأوال: اإلجراءات والتدابير 

يبين الجدول التالي اإلجراءات والتدابير املتخذة خالل مرحلة الطوارئ الصحية، خاصة منذ صدور منشور السيد وزير 

بشأن التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا  2020مارس  16بتاريخ  01/2020االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

 دارات العمومية والجماعات الترابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية.باإل 

 اإلجراءات/ التدابير املجاالت

 الدعم التقني واللوجستيكي

 من طرف شركة النظافة؛)املرافق الصحية...-القاعات–املكاتب  (تعقيم جميع فضاءات العمل بشكل مستمر -

 الطبية واملطهرات وجهاز لقياس الحرارة...؛ توفير التجهيزات الصحية باقتناء الكمامات -

 تخصيا باب واحد للولوج للمؤسسة. -

الدعم في مجال املعلوميات وتكنولوجيا 

 املعلومات

 تطوير منصة التكوين عن بعد؛ -

أبريل  1بتاريخ  2/2020اإلدارة رقم االنخراا في خدمة مكتب الضييبط الرق ي للمراسييالت اإلدارية: منشييور السيييد وزير االقتصيياد واملالية وإصييالح  -

 ؛2020

 تقديم الدعم التق ي واللوجستيكي ملستعملي مختلف التطبيقات بما فيها املتعلقة باالجتماعات عن بعد؛ -

 الخلية املكلفة بالتدر   عن بعد. اإلشراف على تسجيل محاضرات األساتذة بالصوت والصورة ومعالجتها ووضعها رهن إشارة -

 اإلداري الدعم 

 ؛التوعية الصحيةتعميم ثالث مذكرات عبر وسائل التواصل اإللكتروني تهم إجراءات استئناف العمل خاصة باملو فين قصد التحسي  و  -

 عرج امللصقات واإلعالنات ودالئل التدابير الوقائية الصادرة عن السلطات املختصة في جميع البنايات؛ -

 بشكل يومي.ضبط بيانات العاملين واملرتفقين  -
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 تدبير امليزانية

قتضيات توجيه املوارد املتاحة نحو برمجة النفقات حسب الحاجيات الضرورية واألولويات التي تفرضها هذه الفترة االستثنائية، وذلك بناء على امل -

 ؛2020 أبريل 14الصادر بتاريخ  05/2020الواردة بمنشور السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 

 أداء فواتير املوردين واحترام آجال األداء. -
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 ثانيا: برنامج عمل الدعم واملواكبة لتدبير مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية
 

 الوظائف املطلوبة املصالح املعنية املهام والخدمات املرحلة
وظائف 

 الدعم

 املناسبةآليات العمل 

العمل 

بمقر 

 العمل

العمل 

بنظام 

 التناوب

العمل 

عن 

 بعد

 املرحلة األولى

إلييييييييييى  11ميييييييييين 

يييييييييييييونييييييييييييييييييييييييو  30

2020 

     املكلف بالحسابات امليزانية واملحاسبة 2019إعداد الحساب اإلداري لسنة 

املوارد البشرية والشؤون  تنظيم العطلة اإلدارية السنوية

 العامة
 رئي  املصلحة

    

     تحيين قاعدة املعطيات املتضمنة لجميع املعلومات حول قضاة ومو في املعهد

اقتنييياء اللوازم الوقيييائيييية واملواد الصييييييييييييييحيييية بكمييييات منييياسييييييييييييييبييية )الكمييياميييات الطبيييية، 

والتي  19-وأجهزة قياس الحرارة، واملعقمات( ملواجهة املخاطر املحتملة لوباء كوفيد

 تستجيب للمواصفات املعتمدة بعد رفع حالة طوارئ الصحية 

 املكلف بالشراءات الشراءات واللوجستيك

    

 في إطار عملية التحسيييي  والتوعيةاقتناء اللوحات وامللصيييقات اإلعالنية والوقائية 

 19-ملواجهة املخاطر املحتملة كوفيدالصحية 
    

     طر اخمتعدد امل ابرام صفقة خاصة بالتأمين

اعداد ملف طلب العروج املتعلق بأشيييييييييييييغال صييييييييييييييانة املعدات التقنية والكهربائية 

 للمعهد
    

 توفير منصة للتكوين عن بعد
 املعلوميات-

 .واللوجستيك تءاشرالا-

اليييتيييطيييويييير ميييهييينيييييييدس 

 مكلف بالشراءاتو 
    

 االجتماع عن بعدالدعم التق ي واللوجستيكي ملستعملي تطبيقات 

 
     ي معلومياتيتقن املعلوميات
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 الوظائف املطلوبة املصالح املعنية املهام والخدمات املرحلة
وظائف 

 الدعم

 آليات العمل املناسبة

العمل 

بمقر 

 العمل

العمل 

بنظام 

 التناوب

العمل 

عن 

 بعد

 تنظيم إجراءات اإلعالن وانتقاء املترشحين ملناصب املسؤولية 
املوارد البشرية والشؤون 

 العامة
     رئي  املصلحة

امليييييييييييييييييييرحيييييييييييييييييييليييييييييييييييييية 

 الثانية

 01ميييييييييييييييييييييييييييييين 

 31يوليوز إلى 

 2020غشت 

      املكلف بامليزانية امليزانية واملحاسبة إعداد مشروع امليزانية ومشروع نجاعة األداء

 الحاملص املعلوميات وباقي إنجاز مشروع افتحاص نظام أمن املعلومات

اليييييييتيييييييقييييييي ييييييي اليييييييفيييييييرييييييييق 

 املتدخلين ومختلف

اليييييييييييييييداخيييييييييييييييلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين 

 والخارجيين

    

 تءاشرالاو املعلوميات  توفير منصة معلوماتية إلرساء اإليداع اإللكتروني للفواتير
  التطوير مهنيييييييدس  -

 مكلف بالشراءات -
    

 (التكوين عن بعدالعمل و مواكبة ) اقتناء أجهزة معلوماتية لتدبير املرحلة
 تءاشيييييييييييييييرالو امليعيليوميييييييييات 

 واللوجستيك

مييييييييييييييييييييييييكييييييييييييييييييييييييلييييييييييييييييييييييييف  -

 باملعلوميات 

 مكلف بالشراءات -

    

      التق ي واملعلومياتياقتناء لوازم التجهيز 

 تفعيل العمل بالخدمة اإللكترونية للمراسالت
الشييييييييييييييييؤون و ييييييييات امليييعيييليييومييي

 العامة

  التطوير مهندس  -

الشييييييييييييييؤون مكلف ب -

 العامة

    

     مكلف بالشراءات واللوجستيك تءاشرالا املتعلق بأشغال النظافة ملرافق املعهداعداد ملف طلب العروج 

 تتمة عملية تنظيم إجراءات اإلعالن وانتقاء املترشحين ملناصب املسؤولية

 

املوارد البشرية والشؤون 

 العامة
     رئي  املصلحة
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 الوظائف املطلوبة املصالح املعنية املهام والخدمات املرحلة
وظائف 

 الدعم

 آليات العمل املناسبة

الـــعـــمـــــل 

بــــــــمــــــــقــــــــر 

 العمل

الـــعـــمــــــل 

بــــــــمــــــــقــــــــر 

 العمل

الـــعـــمـــــل 

بــــــــمــــــــقــــــــر 

 العمل

املرحلة 

 الثالثة

شتنبر  01من 

دجنبر  31إلى 

2020 

     املكلف بامليزانية امليزانية واملحاسبة عرضها على مصالح وزارة املاليةو  إعداد مشروع امليزانية ونجاعة األداء

     مكلف بالشراءات واللوجستيك تءاشرالا الصفقة املتعلقة بأشغال النظافة ملرافق املعهدابرام 

 حباقي املصالو املعلوميات  والتسر ع به تطوير نظام املعلومات فيستمرار اال 

 التطوير؛مهندس  -

ميييييييييميييييييييثيييييييييليييييييييو بييييييييياقيييييييييي  -

 .املديريات

    

املرحلة 

 الثالثة

شتنبر  01من 

دجنبر  31إلى 

2020 

 إعداد تصور لتحديث البنية التحتية املعلوماتية
الشييييييييييييييييؤون و امليييعيييليييوميييييييييييات 

 العامة

مييييييييييييييييييييييييكييييييييييييييييييييييييلييييييييييييييييييييييييف  -

 ؛باملعلوميات

مسييييييييييييييؤولو الكتابة  -

 .العامة

    

 ستمرار العمل )خاص بنظام املعلومات(ضمان اخطة ل إعداد مشروع
الشييييييييييييييييؤون و امليييعيييليييوميييييييييييات 

 العامة

 ؛فريق املعلوميات -

 .مسؤولو املديريات-
    

املهام 

والخدمات 

املشتركة بين 

املراحل األولى 

والثانية 

 والثالثة

 2020و 2019برسم سنة  التعويضات عن ساعات التدر  أداء 

 ساباتاملكلف بالح امليزانية واملحاسبة

مهندس 

التطوير 

 يتاملعلوميا

   

 شهرياأداء أجور املو فين 
تق ي 

 املعلوميات
   

بمييييا فيهم الطلبيييييات املنجزة في إطييييار الوقيييياييييية من وبيييياء أداء مسييييييييييييييتحقييييات املوردين 

 وضبط أجال األداء 19-كوفيد

 امليزانية واملحاسبة؛ -

 .الشراءات واللوجستيك-

 املكلف بالحسابات

 املكلف بالشراءاتو 
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 الوظائف املطلوبة املصالح املعنية املهام والخدمات املرحلة
وظائف 

 الدعم

 آليات العمل املناسبة

العمل 

بمقر 

 العمل

العمل 

بنظام 

 التناوب

العمل 

عن 

 بعد

امليييييييييييييييييييييييييييييييييييهييييييييييييييييييييييييييييييييييام 

والييييييييييخييييييييييدمييييييييييات 

املشيييييييييييتركة بين 

املراحيييل األولى 

واليييييييييييييثيييييييييييييانييييييييييييييييييييييييييية 

 والثالثة

الخييدمييات الضييييييييييييييرورييية )الحراسييييييييييييييية ، االتصييييييييييييييياالتء، مسييييييييييييييتحقييات امليياء والكهربيياأداء 

 والنظافة(
     املكلف بالشراءات الشراءات واللوجستيك

 أداء نفقات مختلفة
 امليزانية واملحاسبة؛ -

 الشراءات واللوجستيك -

-املكلف بالحسابات

 املكلف بالشراءات
    

-تسييييييييييجيل بيانات املرتفقين في تطبيقات معلوماتية )في إطار الوقاية من وباء كوفيد

19) 

 املوارد البشرية؛  -

 .الشؤون العامة -

املكلف بيييييييالشييييييييييييييؤون 

 العامة
    

 وقرارات التحمل اإلداريةالوثائق مختلف انجاز 
 ؛املوارد البشرية -

 .الشؤون العامة -

امليييييييكيييييييليييييييف بيييييييتيييييييدبييييييييييييييير 

 املوارد البشرية
    

تييدابير وإجراءات ملواجهيية املخيياطر بمييا فيهييا تفعيييل  تتبع أشييييييييييييييغييال شييييييييييييييركيية النظييافيية

 19-املحتملة لفيروس كورونا كوفيد

 الشراءات واللوجستيك

املييييييييييييييييييييييييييييييييييكييييييييييييييييييييييييييييييييييلييييييييييييييييييييييييييييييييييف 

بييييييياليييييييليييييييوجسييييييييييييييييييييتيييييييييييييييك 

 والتق ي

    

تييدابير وإجراءات ملواجهيية املخيياطر بمييا فيهييا تفعيييل  تتبع اعمييال شييييييييييييييركيية الحراسيييييييييييييييية

 19-املحتملة لفيروس كورونا كوفيد
    

-تدبير املخزون بما فيه مستودع اللوازم واملعدات الخاصة بالوقاية من وباء كوفيد

19 
    

اني باملعهد والكهربائية املب تتبع األعمال التقنية وصيانة األجهزة والتركيبات التقنية

واألجهزة السييييمعية البصييييرية وأدوات الدعم البيداغوةي الخاصيييية بقاعات الندوات 

 والدروس

 

    



 

 

 

 

 

 الوظائف املطلوبة املصالح املعنية املهام والخدمات املرحلة
وظائف 

 الدعم

 آليات العمل املناسبة

العمل 

بمقر 

 العمل

العمل 

بنظام 

 التناوب

 العمل

عن 

 بعد

امليييييييييييييييييييييييييييييييييييهييييييييييييييييييييييييييييييييييام 

والييييييييييخييييييييييدمييييييييييات 

املشيييييييييييتركة بين 

املراحيييل األولى 

واليييييييييييييثيييييييييييييانييييييييييييييييييييييييييية 

 والثالثة

اإلشيييراف على تسيييجيل محاضيييرات األسييياتذة بالصيييوت والصيييورة ومعالجتها ووضيييعها 

 رهن إشارة الخلية املكلفة بالتدر   عن بعد
 املعلوميات

املكلف بيييييييالسييييييييييييييم ي 

 البصري 
    

 املعلوميات باإلنترنت السهر على استمرار خدمة الشبكة والربط

 ؛تق ي معلوميات -

ميييييييييييييييييييييهييييييييييييييييييييينيييييييييييييييييييييدس  -

 .معلوميات

    

 املعلوميات دعم مستعملي مختلف التطبيقات
إطيييييييار ميييييييعيييييييليييييييومييييييياتيييييييي 

 مكلف بالدعم
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الوقائية والتدابير  اإلجراءات: الرابع املحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور   

 

وضع املعهد العالي للقضاء ضمن خطة عمله لتدبير مرحلة ما بعد رفع حالة 

الطوارئ الصحية ببالدنا جملة من التدابير الوقائية للحد من تفش ي فيروس كورونا 

وتهم هذه التدابير مجموعة من  سليم،التي ينبغي العمل بها بشكل مستمر و 

 على املؤسسة. اإلجراءات املوجهة لكل من اإلدارة والعاملين والوافدين

يتعلق األمر بالخصوص بتدابير الولوج للمؤسسة وقواعد النظافة والتطهير 

وتعقيم فضاءات العمل، باإلضافة إلى تدابير احترام التباعد الجسدي بين األفراد 

 ة الصحية.ومخطط تواصلي للتوعي

 :التاليويتضح ذلك من خالل الجدول 
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 اإلجراء أو التدبير املوضوع
 الجهة املعنية

 املرتفق املوظف اإلدارة

 الولوج للمؤسسة

 استخدام باب وحيد لولوج العاملين باملؤسسة؛ -

 املستفيدين من التكوين للمؤسسة؛ استخدام باب وحيد لولوج -

رقم بطاقة التعريف -اإلدارة-العنوان-ضييييييييييبط البيانات الخاصيييييييييية باملرتفق أو الزائر )االسييييييييييم -

 الوطنية...(؛

قياس درجة حرارة كل شيييييييخا يل  املعهد سيييييييواء من العاملين أو غيرهم والتأكد من عدم  -

 ف، ...(؛ هور أية أعراج للفيروس )ارتفاع درجة الحرارة، السعال الجا

 تعقيم األحذية؛ -

 وضع هاتف نقال رهن إشارة مستخدمي شركة الحراسة لتسهيل التواصل؛ -

 تعقيم عجالت السيارات قبل الولوج إلى املرآب؛ -

للحصييييييييييييييول على الخييدميية املطلوبيية، وذلييك لتجنييب تنقلييه -عنييد االقتضييييييييييييييياء-مرافقيية املرتفق  -

 .بعدة أماكن

   

 العاملين باملؤسسة

 املنيييياديييييل-املطهرات-أجهزة قييييياس الحرارة-الصييييييييييييييحييييية: الكمييييامييييات الطبيييييةتوفير التجهيزات  -

 حاويات للتخلا من النفايات...؛-الورقية

االمتثييال عنييد الييدخول لعملييية تسييييييييييييييجيييل البيييانييات وتطهير اليييدين وتعقيم األرجييل وقييياس  -

 درجة الحرارة؛

 ؛ل(التباعد الجسدي )متر ونصف على األقلكمامات واحترام االحرص على ارتداء  -

 ضبط عملية الحضور واعتماد املرونة في أوقات وأيام العمل؛ -

 تنظيم العمل عن بعد وعملية التناوب حسب خصوصية كل قسم أو مصلحة؛ -
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 التقليل من االجتماعات ما أمكن والحث على تنظيمها بوسائل التواصل الحديثة؛ -

  بين املكاتب؛ العاملين باملؤسسةالحد قدر اإلمكان من تنقل  -

 ؛تجمعات غير الضروريةمنع ال -

 تجنب تداول أدوات العمل )الحاسوب، األقالم، ...(؛ -

 ؛بسبب األمراج املزمنة أو األمراج املناعية أو حاالت الحملتقديم تسهيالت  -

 .بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونااملستمرين تحسي  التوعية و ال -

 فضاءات العمل

تنظيف وتعقيم جميع فضيييييييييييييييياءات العميييل بشييييييييييييييكيييل مسييييييييييييييتمر )املكييياتيييب، القييياعيييات، املرافق  -

 الصحية، ...(؛ 

 املكاتب قدر املستطاع لتهويتها؛ ذالحرص على فتح أبواب ونواف -

  ؛ةعلى املكاتب وتخفيف عددهم بكل مكتب على حد العاملين باملؤسسةتوز ع  -

 تعزيز التدابير الوقائية داخل فضاء الخزانة؛ -

 ع ومراقبة عمل شركتي النظافة والحراسة؛  تتب -

 تخصيا مستودعات لتخزين املطهرات ومستلزمات التعقيم؛ -

 توفير قاعة للعزل الطبي. -

   

 وسائل العمل

 االعتماد بشكل أساس ي على وسائل التواصل الحديثة؛ -

 ؛ التقليا إلى الحد األدن  من تداول وتبادل الوثائق الورقية -

 للمعطيات؛التبادل اإللكتروني  -

 لك متاحا؛ذاعتماد العمل عن بعد كلما كان  -
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 اإلسراع بتطوير التطبيقات املعلومياتية لتفعيل الحد األقص ى للعمل عن بعد؛ -

  ؛عن بعدعقد االجتماعات  -

 تقديم الدعم الضروري الستعمال تطبيقات االجتماعات عن بعد؛ -

  ئي؛اعتماد نظام التكوين عن بعد باستعمال تقنيات التنا ر املر  -

 تفعيل العمل بالخدمة اإللكترونية للمراسالت؛  -

 تطوير منصة معلوماتية إلرساء اإليداع اإللكتروني للفواتير؛ -

 دعم التكوين في مجال التكنولوجيات الحديثة بالتنسيق مع الجهات املعنية.  -

 التحسيس والتوعية الصحية

 الجهة املستهدفة

 كيفية التواصل

وسائل 
التواصل 
 الحديثة 

اللوحات 
واإلعالنات 
 وامللصقات

زيارات 
 تفقدية

    العاملين باملعهد؛ -

    املستفيدين من التكوين؛ -

    املرتفقين؛ -

    عمال شركتي النظافة والحراسة. -
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ـــاتمة      خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رفع بعد ما مرحلة لتدبير  للقضاء العالي املعهد عمل خطة تكتسيه ملا نظرا

 اري اإلد التدبير  ونجاعة أداء تحسين في بالغة أهمية من ببالدنا الصحية الطوارئ 

 كورونا، باءو  انتشار  بسبب بالدنا بها تمر  التي الدقيقة الظرفية هذه  ل في باملعهد

 ازيةواالحتر  الوقائية واإلجراءات التدابير  بكل الجاد وااللتزام التقيد شأن من فإن

 المةس يضمن بما تدريجي، بشكل عمله استئناف من املعهد يمكن أن بها، ةالوارد

 ملوسيع العمل؛ استمرارية ضمان الوقت نف  وفي واملرتفقين، العاملين وصحة

 الخطة هذه مضامين تنفيذ تتبع  على اإلطار  هذا في املحدثة اللجنة خالل من املعهد

 .ببالدنا الوبائي الوضع تطور  حسب وتحيي ها مستمر  بشكل
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