انممهكةانمغربية
وزارة انعدل وانحريات
برنبمج اجتمبع الهيئت العليب للتحضير للندوة الجهىيت الثبلثت " :تأهيل المىارد البشريت"

(الرببط ،األربعبء  12سبتمبر )2012

انحوار انوطني
حول اإلصالح انعميق وانشامم نمنظومة انعدانة

 انساعت  -10اجلهست االفتتاحيت:كلمة السيد المصطفى الرميد وزير العدل والحريات

 انساعت  :11 -10.15احملىر األول -وضعيت املىارد انبشزيت بقطاع انعدل: .1القضاة (السيد مصطفى لبزار – رئيس غرفة بمحكمة النقض ملحق بكتابة المجلس األعلى للقضاء)؛
 .2موظفو هيئة كتابة الضبط (السيد سعيد الصوفي – مدير الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات)؛
انساعت  :13– 11احملىر انثاني -وضعيت تكىين انقضاة واملىظفني:
 .3واقع المعهد العالي للقضاء واالستراتيجية المستقبلية في تأهيل القضاة ( السيد محمد سعيد بناني ،المدير العام للمعهد العالي للقضاء)؛
 .4واقع المعهد العالي للقضاء واالستراتيجية المستقبلية في تأهيل موظفي هيئة كتابة الضبط (السيد عبد الرفيع ارويحن ،مدير تكوين أطر
كتابة الضبط بالمعهد العالي للقضاء)؛

 .5التجربة الفرنسية في مجال تكوين القضاة وموظفي العدل:

 oالسيدة (HODARA DUPOUY STEPHANEالمدرسة الوطنية للقضاء)؛
 oالسيد(MICHEL PETITالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط).

 .6الموارد البشرية رافعة إلصالح اإلدارة القضائية ( السيد بنيونس عيساوي ،عضو المكتب التنفيذي للرابطة المستقلة لرؤساء المصالح
اإلدارية الالممركزة بوزارة العدل والحريات).

انساعت  : 13مناقشت
انساعت  : 14غذاء

انساعت  :17 -15احملىر انثانث -تكىين املىظفني واألعىان املكهفني مبهاو انشزطت انقضائيت:
 .7الدرك الملكي

 .8مراقبة التراب الوطني (السيد سيف البليدي– مراقب عام)؛
 .9األمن الوطني (السيد نور الدين قصبي – عميد ممتاز رئيس المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بالرباط)؛
 .10اإلدارة العامة للجمارك ( السيد عبد اللطيف ناصري ،رئيس مكتب المنازعات واالجتهادات القضائية)؛
 .11شرطة المياه والغابات (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر)؛

 .12مكتب السالمة الصحية (السيد سعد الحسين ،رئيس قسم المنتجات الغذائية)؛
 .13شرطة التعمير والبناء ( السيد امحمد الهاللي ،رئيس قسم الدراسات التشريعية والتنظيمية)؛

 .14السجون ( السيد مصطفى حلمي – مدير العمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم)؛
انساعت  : 18– 17انبنياث اإلداريت وتأهيم املىارد انبشزيت :
 .15إعادة هيكلة كتابة الضبط (السيد سعيد الصوفي – مدير الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات)؛

 .16تصورات حول الالتمركز اإلداري والمالي بقطاع العدل (السيد المحمودي – مديرية الميزانية والمراقبة)؛
انساعت  : 19مناقشت

