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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 السيد الرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية
 السيد رئيس النيابة العامة

 السيدات والسادة أعضاء المجلس األعلى للسلطة القضائية
 رؤساء الغرف بمحكمة النقضالسادة 

 السيد األمين العام للمجلس األعلى للسلطة القضائية
 السيد المفتش العام للسلطة القضائية 

 اإلدارة المركزية بوزارة العدل والسيد الكاتب العام لوزارة العدل ومسؤول
 السادة المسؤولون القضائيون 

 السيدات والسادة أساتذة المعهد
 الجمعيات المهنية للقضاةالسادة مسؤولو 

المووققين هيئوة الوونن  ل والمجلسبالمغرب ت المحامين ئاالسادة رؤساء كل من جمعية هي
 والهيئة الوننية للعدول والهيئة الوننية للمفوضين القضائيين  بالمغرب

 للملحقين القضائيين  14حضرات السيدات والسادة أعضاء الفوج 
 حضرات السيدات والسادة

 
 14أود ف  البداية أن أعبر لكم باسم  وباسم كافة منتسب  الفوج 

هذا ضوركم كم لنا بحزنا بتشريفاللملحقين القضائيين عن امتنانا واعتز 
 .الحفل البهيج

 

هذا بالتوفيق لكافة منتسب  الخالصة وأتوجه بأحر التهان  وبمتمنيات  
صاحب  قبلالسلك القضائ  من الفوج بمناسبة تخرجهم وتعيينهم ف  
بناء على اقتراح المجلس األعلى  الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل

 .للسلطة القضائية
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فها أنتم قضاة تعينون ف  خضم اإلصالحات القضائية الكبرى الت  
تعرفها المملكة، وبالتال  فأنتم شهود على هذه المرحلة، وفاعلون ف  هذه 

 .المحطة القضائية التاريخية
الذي  وبكامل المودة والمحبة والتقدير، المناسبة نم هذهغتوإن  أل 

أبانوا عنه من انضباط عما وذلك بكافة أعضائه،  شيدألأكنه لهذا الفوج، 
واكتساب صنعتهم  ،بذلوه من جهود لصقل معارفهم القانونية، وما وحماس
أقناء سواء خالل مدة تكوينهم بالمعهد أو  ،بكل مهنية واحترافية القضائية

 تجشمجلد وصبر ف  بما برهنوا عليه من  منوها .تدريبهم بالمحاكم فترة
: وعلى منوال الشاعر. النقل والسكنوتحمل صعوبات  هذه المرحلةمشاق 
القاضيات والقضاة ة الشباب يهون هكذا همقضاتنا صعب على فكل 
 . تكون

 

 ئالدعم والتشجيع الذي ما فتالشكر والثناء والتنويه على والبد من 
السيد وزير العدل يوليه للنهوض بوضعية المعهد للقيام بهامه وتقوية إشعاعه 

 .الونن  والدول 
لسيدات والسادة أعضاء هيئة واالمتنان لشكر توجه ببالغ الوأ

أو عقد لقاءات معه، وف   14الفوج  على تكوين االتدريس الذين أشرفو 
نليعتهم كل من السيد الرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية، 

والسيد رئيس الغرفة األولى بمحكمة النقض  ،والسيد رئيس النيابة العامة
وكذا السادة ، الذين حرصوا على اللقاء بهذا الفوج بمجرد التحاقه بالمعهد

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj69Yzb64jbAhWUyqYKHTf_CSgQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.maghress.com%2Fhibapress%2F1022&usg=AOvVaw0OMlMH34xtnV1xqBagMy4d
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj69Yzb64jbAhWUyqYKHTf_CSgQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.maghress.com%2Fhibapress%2F1022&usg=AOvVaw0OMlMH34xtnV1xqBagMy4d
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj69Yzb64jbAhWUyqYKHTf_CSgQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.maghress.com%2Fhibapress%2F1022&usg=AOvVaw0OMlMH34xtnV1xqBagMy4d
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والمستشارين بمحكمة النقض الذي أشرفوا على سير لجان  رؤساء الغرف
 .مباراة ولوج الفوج للمعهد وامتحان تخرجه منه

كما أشكر السادة المسؤولين القضائيين والقضاة والسادة مسؤول   
والشكر موصول  ، بالمحاكم هذا الفوج الذين أنروا تدريبكتابة الضبط 

ة تذمحامين وأساقضاة و ل من ساهم ف  عملية التكوين من كذلك لك
 .الت  زارها الفوج ومسؤول  مختلف المؤسساتوخبراء مختصين جامعيين 

على الدعم أشكر كذلك مسؤول  اإلدارة المركزية بوزارة العدل كما 
يقدمونه للمعهد سواء على المستوى العلم  أو اللوجستيك ،  االذي ما فتئو 

لمؤسسة المحمدية لألعمال االجتماعية لمسؤول  اكذلك والشكر موصول  
مجلس إدارة  إلى السيدات والسادة أعضاءكذا و على دعمهم المتواصل 

 .وكافة أنر المعهد المعهد
 

 :حضرات السيدات والسادة
 

للملحقين  14الفوج نبذة مختصرة عن لكم قدم ل  أن أاسمحوا 
 :القضائيين
o  ف   وأنهاه، 5142 دجنبرف  فقد بدأ هذا الفوج تكوينه

 . 5142دجنبر 
o  منهم %  51ملحقة وملحقا قضائيا  542وهو يتكون من

 .إناث
o  اليمنتشاد والسودان و  عدالة، من  مستمع 42كما يتضمن. 



 4 

o  سنة، وه  نسبة تشبيب جد  01وأغلب عناصر الفوج أقل من
ستمكن من ضخ دماء شابة وناقات واعدة ف  الجسم  ،مرتفعة

 .القضائ 
o   ارتفاع عدد  بمستواه العلم  الرفيع من خاللويمتاز هذا الفوج

فردا،  25حيث يصل عددهم إلى  الماستر منه علىالحاصلين 
فردا، ودبلوم الدراسات العليا  42والماستر المتخصص 

وبطبيعة الحال منهم من واصل مساره . فردان 5المعمقة 
 .الدكتوراهالعلم  بسلك 

o  بتعدد مشاربه المهنية السابقة قبل ويتميز هذا الفوج كذلك
ا عملوا كموظفين من قبل بنسبة دفر  04 :االلتحاق بالمعهد

41% . 
o  لغات أجنبيةعدة فراده العديد من أ ويجيد. 
o  الفوج من حيث استعمال المعلوميات أعضاء كما أن مستوى

من حواسيب محمولة لالستعانة بها ف   وا، وقد استفادجيد
  .مهامهم

 
 حضرات السيدات والسادة 

من  ، فإن المعهد به فوجان 14ونحن نحتفل اليوم بتخرج الفوج 
 :الملحقين القضائيين

  1و ملحقة وملحقا قضائيا،  461 يضمالذي  15الفوج 
 مستمع  العدالةمن  6ن فضال عملحقين عسكريين، 
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وهو اآلن . 5142فبرايرهذا الفوج ف  ، وسيتخرج األجانب
 .بالمحاكم ف  نور التدريب

  والذي  ملحقة وملحقا قضائيا 411 يضمالذي  10والفوج
نضم إليهم مستمعو عدالة من الدول يوس .التحق بالمعهد أخيرا

اإلفريقية، حيث انخرط المعهد ف  عملية تكوين عدة قضاة 
لدول اإلفريقية الشقيقة والصديقة، من ابالمحاكم وموظفين 

يعمل المعهد على االستجابة للطلب القوي على خدماته و 
 .عدة دول إفريقيةقبل التكوينية من 

  من  211وبكامل االعتزاز يستعد المعهد الستقبال فوج
العدول المتدربين الذي سيضم بين أعضائه ألول مرة سيدات 

مير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس موالنا أأقر بعدما 
 .حق المرأة المغربية ف  تول  خطة العدالة نصره اهلل

  مع اإلشارة إلى أن فوجا من    من المفوضين القضائيين
و يستكمل تدريبه حاليا هالمتدربين أنهى تدريبه بالمعهد و 

 . بالمحاكم ومكاتب المفوضين القضائيين
  ويواصل المعهد تنفيذ اتفاقيات التعاون ف  مجال التكوين مع

 .القضائيةمختلف المهن 
 ودورههذا والمعهد على أبواب آفاق جديدة، تتعلق بمهامه كل ويتم  

، للمعهد ميدان التكوين، من خالل إعداد قانون جديدالمحوري ف  
ف  إنار برنامج التوأمة مع االتحاد األوروب  مع واستكمال مشروع التعاون 

العام  المدرسة الوننية للقضاء بفرنسا ومعهد التكوين التابع للمجلس
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للسلطة القضائية بإسبانيا ومعهد التكوين التابع للمجلس األعلى للقضاء 
، بهدف إعداد المعهد الحتضان الجودة والتميز والمهنية ببلجيكا

 . واالحترافية والتخصص
 .كما سيتعزز المعهد بمقر جديد هو على أبواب اكتمال األشغال

  
 

 حضرات السيدات والسادة
 .هذا الحفلأتوجه بالشكر لكم جميعا على مشاركتنا مرة أخرى 

 

، وأتمنى لجميع منتسبيه التوفيق ف  حياتهم 14للفوج  وأجدد تهانئ 
، العطاءبالبذل و ن تكون مسيرتهم القضائية حافلة هنية والعائلية، وأالم

مسيرة تسودها وترسيخا لسيادة القانون، صرح قضائنا الشامخ، ل اتونيد
 مفعمة بالعدلمسيرة القيم القضائية الرفيعة والسلوك القضائ  القويم، 

الرسالة النبيلة  ضاءة بالتفان  ف  أداءو مسيرة ، واإلنصاف ورفع المظالم
، كما وخدمة القضاء للموانن الضمير المسؤولااللتزام ب إنارف   ،للقضاء

 .نصره اهللصاحب الجاللة الملك محمد السادس حث على ذلك 
 

    والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته


