
 منفذ و االوروبي االتحاد من ممول المؤسساتي التوأمة مشروع

 إدارة برنامج دعم وحدة) المالية و االقتصاد وزارة من بدعم

 (الخارجية والمالية الخزينة لمديرية  المالية  الشؤون

   

وزارة العدل بالمملكة المغربية   : الطرف المستفيد   

 المعهد العالي القضاء 
 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de la justice 

  مشروع

 «انجاح الوضع المتقدم »

 توأمة مؤسساتية

«   «  دعم اإلصالح المؤسساتي و تعزيز قدرات المعهد العالي للقضاء

   2019نونبر - 2017نونبر

 شركاء المشروع  لالتصال

 المملكة المغربية البلد المستفيد:

 المملكة المغربية 

 وزارة العدل

 فرنسا   الشريك الرئيسي:

 المملكة البلجيكية الشريك الثانوي:

 المملكة اإلسبانية الشريك الثانوي:

 المجلس العام للسلطة القضائية 

 مستشارة  التوأمة المقيمة 

 دوفالسيدة ايمانويل 

Tél : +212 6 51 53 14 78  

justice.fr-jci-emmanuelle.doffe@gip  
 

  نضير مستشارة التوأمة المقيمة 

 الساقل آيتالسيد مراد 

Tél : +212 6 61 34 63 11  

mourziad@yahoo.fr  

 

 مترجمة المشروع 

 السيدة حنان السباعي

Tél : +212 6 61225255 

justice.fr-jci-hanane.sbai@gip 

 

وحدة دعم برنامج إدارة الشؤون  المالية  لمديرية الخزينة 

 والمالية الخارجية

Tél: 00 212 5 37 67 76 10 

CAP_RSA@tresor.finances.gov.ma 

 عنوان مقر المشروع

 ,الرباط,السويسي ,شارع المهدي بن بركة  225

1007.صندوق البريد  

محتوى هذا المنشور من . تم إنجاز هذا المنشور بدعم مالي من االتحاد األوروبي 
. مسؤولية فريق المشروع فقط وال يعكس بالضرورة رأي االتحاد األوروبي  

 هذا المشروع ممول من االتحاد األوروبي 

 ومسير من طرف وزارة االقتصاد و المالية 
  

http://www.ism.ma/jumelage45/ 
https://www.facebook.com/jumelageism.ma45/ 
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 دعم  مسلسل المالءمة مع الممارسات الفضلى في مجال التكوين القضائي: 1الوحدة 

 إعادة هيكلة إدارة المعهد العالي للقضاء و تحديث تدبير التكوين :  2الوحدة 

 تحديث مناهج التدريب:  3الوحدة 

 تكوين المكونين:  4الوحدة 

 التواصل:  5الوحدة 
  

 

 

:2013األهداف الرئيسية للمشروع المتوافقة مع أهداف ميثاق   

استقاللية القضاء 

تسهيل الولوج للقضاء و العدالة 

دعم الحماية القضائية للحقوق والحريات 

االرتقاء بنجاعة و فعالية القضاء 

 
وحدتين : ولتحقيق ذلك يتكون مشروع التوأمة من خمس وحدات

متعلقتين بحكامة المعهد و وحدتين بالتكوين أما الوحدة األخيرة 

 فهي تتعلق بالتواصل

ليشكل حجر أساس  2013اعتمد  المغرب ميثاق إصالح منظومة العدالة في يوليوز  

إلصالح المؤسسات ،ويهدف الى تعزيز دولة الحق  واستقاللية القضاء و المساهمة 

 في تنمية الديموقراطية

يتكون الميثاق من ستة أهداف استراتيجية تتمثل في توطيد استقالل القضائي، تخليق  

منظومة العدالة، تعزيز حماية حرية و حقوق اإلنسان، االرتقاء بفعالية ونجاعة 

القضاء  المنظومة القضائية، إنماء القدرات المؤسسية  لمنظومة العدالة و تحديث 

. اإلدارة القضائية و تعزيز حكامتها  

Les objectifs Chef de projet  

 البلد المستفيد المملكة المغربية: 

   فرنسا الشريك الرئيسي:

  المملكة البلجيكية , الشريك الثانوي:

  المملكة اإلسبانية، الشريك الثانوي:

رئيس المشروع بالبلد العضو , شموارالسيد بونوا    

بالسيوالسيدة مريم  دي روزا     

كيتيل آكسيلالسيد   

  نائب مدير المدرسة الوطنية للقضاء
 وزارة العدل الفرنسية 

  مدير مساعد بمعهد التكوين القضائي   

اإلدارة العمومية الفدرالية للعدل ببلجيكا   

و المؤسساتية للمدرسة رئيسة قسم العالقات الخارجية 

 القضائية

إسبانيا -المجلس العام للسلطة القضائية     

رئيس المشروع بالبلد المستفيد  غميجةالسيد عبد المجيد   

 المدير العام للمعهد العالي للقضاء
 المعهد العالي للقضاء

 

سيساهم خبراء ائتالف الدول التالت ببعثات قصيرة 

سيقومون خاللها إما ( يوم في مجموع البعثات 441)المدى

بتقديم اقتراحات معتمدين على الممارسات المثلى أو بتقديم 

.دورات تدريبية   

ستنظم كل من فرنسا و بلجيكا و إسبانيا رحالت دراسية 

لفائدة موظفي المعهد العالي للقضاء  مما سيمكنهم من 

االستفادة من احسن الممارسات المعتمدة و مشاركتهم 

.الفعلية في التداريب و بعثات الخبراء  

إلى نونبر  2017نونبر )يدوم مشروع التوأمة لمدة سنتين 

تهدف اآللية التي سيتم وضعها من نقل الخبرات عبر ( 2019

المناهج و الدورات التدريبة و كذا ضمان استمرارية هذه 

.المكتسبات    
 

 

‘اإلصالح المؤسساتي و تعزيز قدرات المعهد العالي للقضاء’تهدف التوأمة إلى   

يهدف االئتالف المكون من فرنسا و بلجيكا وإسبانيا دعم المغرب في مسار اإلصالحات 

معتمدا الممارسات  األوروبية الفضلى المعتمدة ليس فقط  في هذه الدول الثالث بل في 

. الدول األخرى من االتحاد األوروبي  

 رئيس المشروع أهداف و أنشطة سياق المشروع

إسناد المجلس األعلى للسلطة القضائية مهمة رئاسة مجلس إدارة المعهد 
 العالي للقضاء ومراقبة مباراة ولوج مهنة القضاء 

تطوير برامج التكوين، تحديد مدة )مراجعة برامج التكوين 
(التدريب ونضم التكوين المستمر التخصصي إلخ  

(فربق بيداغوجي)تكوين هيئة قارة للمدرسين      

 وضع مخطط استراتيجي للمعهد العالي للقضاء

 إنشاء مركز للدراسات والبحث القضائي داخل المعهد


