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  تـقـديـم

يرشف املكتب التنفيذي أن  للمجلس الوطني لخرباء العدل، عمال *قتضيات القانون األسايس 
أنشطة و الذي يشتمل عىل مجموعة من  2017-2014: للفرتة يعرض عليكم التقرير األد7 

  :التايل  وهي ملخصة عىل النحو  وإنجازاته املجلس

 ،طار ميثاق إصالح منظومة العدالة يف إ ةجهويدة لقاءات عقد ع  �

 ،مشاركة املجلس يف الدورات التكوينية للخرباء الجدد   �

ملراجعة القانون العدل يف االجت\عات التي نظمتها وزارة  قرتاحيةاملجلس كقوة  مساهمة �
  ،املتعلق بالخرباء القضائي^ 45-00رقم 

إحداث بوابة إلكرتونية *واصفات متقدمة مع قاعدة معلوماتية لجدول للخرباء القضائي^  �
 . ألول مرة يف تاريخ املهنة

 .... عقد ندوات فكرية  �
  
  

  بإيجاز  املنجزات أهم ييل  يف ما
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  2017خالل  أنشطة املجلس

 ��وق: "حضور املجلس يف أشغال الندوة التي انعقدت باملعهد العايل للقضاء تحت عنوان:  2017دجنرب  20الخميس  •

 :  א���ل ��	ل א��
	ن���

دجنرب  20بناءا عىل دعوة املعهد العايل للقضاء لحضور ندوة يوم الخميس 
مجال الشغل وتطبيقاتها يف القضاء حقوق اإلنسان يف " :تحت عنوان 2017

ة عن السيد بنيا الخبp الدكتور فتوحي عبد هللا  حرض ،"الوطني
وقد حرض أشغال هذا اليوم الدرايس كل من  .أشغال هذا اللقاء الرئيس

السيد معايل وزير العدل أوجار والسيدة إsان صيام ممثلة برنامج الرشق 
قوق اإلنسان والقانون اإلنساx، وكذلك مجموعة من املسؤول^ من قضاة األوسط وش\ل إفريقيا *عهد راؤول لح

الدراسة املغربية املنجزة  : بشكل مستفيض  وكان من ب^ الدراسات التي نوقشت .وإدارة مركزية، ومحام^ وخرباء

�����	ل�א���ل���وق�א��
	ن�": برشاكة مع معهد راؤول والينربغ لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساx تحت عنوان

  ".و�ط���	��	����א���	��א�وط��

�א��א��ددحفل ترحيب عىل :  2017نونرب  3الجمعة  •����א�� א��!�� �و�א����و�و��	مع ندوة علمية حول ) 2017( �

  : الدار البيضاء -الشق عCALIFORNIA SMILE"-   c"بقاعة الندوات لنادي  �−א��"�و�	�� 

الرئيس األول ملحكمة  عبد الرزاق العمراx تحت الرئاسة الفعلية لألستاذ
 نظم املجلس الوطني لخرباء العدل االستئناف التجارية بالدار البيضاء

حفل ترحيب عىل رشف الخرباء الجدد املسجل^ يف لوائح وزارة العدل 
حول الرقمنة و التكنولوجيا ندوة علمية  ك\ نظمت  2017برسم سنة 

من السادة  85وحرض هذا اللقاء الرتحيبي العلمي زهاء .  املعلوماتية

عرض حول أهمية الرقمنة  وتخلل هدا اللقاء. الخرباء الجدد
بوابة املجلس الوطني  ك\ تم إطالق بصفة رسمية االدارة القضائية والتكنولوجيا الحديثة يف التواصل ب^ مكونات

    www.cnej.ma العدللخرباء 
خيارا إسرتاتيجيا يف برامج وزارة يعد النهوض باإلدارة القضائية وتحديثها بالتذكp بأن  الدكتور ادريس روح  استهله
يف عدة خطابات ومحطات تاريخية عرب خاللها عن إرادة جاللته يف  ألوامر جاللة امللك ستجابةالذي جاء ا العدل

 "القضاء يف خدمة املواطن"شعار مفهوم جديد انطالقا من ذا اإلصالح حسب إصالح القضاء ووضع منهجية ه
  .وانتهى بامليثاق الوطني لإلصالح الشامل والعميق ملنظومة العدالة

كأجل أقىص  2020متم سنة وذكر يف نفس السياق باألهداف املسطرة من طرف وزارة العدل التي حددت تاريخ 
  :ها والتي كانت كالتايل لتحقيق
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تجسيد املادي للمساطر واإلجراءات أمام املحاكم ال الوذلك بتحديث القضاء والرفع من جودته  -
Dématérialisation  ، تجاوز مرحلة إزدواجية العمل اليدوي و الحد من استع\ل السجالت الورقية

  ،والعمل املحوسب

 ).ةالورقي(التي ستشهد إعدام اإلجراءات االعتيادية  املحكمة الرقميةانطالق  -

�א��א���	$��ن�א��دد  يف املشاركة: 2017ماي  05 •��اإلصطيايف لقضاة وموظفي العدل  املركبب א����	'�א�د�א
� ��&	$د%�א�

 بأكادير 

لفائدة  التي تنظمها وزارة العدل  الدورات التكوينيةيف إطار 
الجدد و الذي يؤطره مجموعة من السادة  الخرباء القضائي^

ء العامون و من أطر وزارة األساتذة من رؤساء املحاكم و الوكال 
  إجراءات الخربة القضائية  حول  بعرضشارك املجلس  العدل، 

  /  66: عدد الخرباء الجدد /     إدريس رواح .د  إلقاءمن  
  

�א��א���	$��ن�  يف املشاركة: 2017أبريل  28- 27 •��املركب اإلصطيايف لقضاة و موظفي ب א��ددא����	'�א�د�א
� ��&	$د%�א�

 العدل بفاس

   
من   إجراءات الخربة القضائية حول   بعرضمشاركة املجلس 

  إدريس رواح/ د  إلقاء
 / 66: عدد الخرباء الجدد / 

   
  
 

�א��(�	מ�א���	�מ�"حول  ستديرة املائدة املشاركة يف  امل:   2017 أبريل  21جمعة ال  •��من طرف   و التي نظمت" دو��א�

 -العايل للقضاء    باملعهد CEPEJ -اللجنة األوربية لفعالية العدالة مع برشاكة وزارة العدل 

نوقشت خالل هده الندوة مجموعة من االشكاليات املتعلقة 
بالخربة و الخرباء القضائي^ وكدا االكراهات التي تحول دون إنجاز 

تحت الرشوط التي يقيد بها القانون،  و  اآلجالالخربة القضائية يف 
الحلول املمكنة لتجاوز إشكاليات مجموعة من تحديد تم ك\ 

عالية فتوجيهات اللجنة األوربية لالخربة القضائية عىل ضوء 
  .العدالة

الخرباء و  "   تحت عنوان ادريس رواح الدكتور   مداخلة وكانت 
  " واقع و آفاق: الخربة باملغرب 
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  Agence impression & designيف التصميموكالة متخصصة بباالستعانة  التحض| لألبواب املفتوحة: 2017 مارس - فرباير •

 pوحاتللاطبع مجموعة من  لألبواب املفتوحة للسنة القضائية الجديدة من خالل تصميم وتم التحض  :  

 أنشطة املجلسلوحة حول  �

 هيكلة املجلس خاصة بلوحة  �

 تشمل عىل   )كل دائرة استئنافيةل(خاصة  لوحة �
عدة حسب  للخرباء القضائي^ جموعة من اإلحصائياتم
 ,,,,  ، املحكمة النوع ب ، التخصص، الشع: عايp م

 إحصائيات م\رسة املهنة : لوحة حول  �

  للخرباء القضائي^لوحة إلحصائيات عامة  �
  
   مرت   1,5ء    0,8من حجم   Affichesلوحة   20يناهز  ما

  Rollapsات من نوع من اللوح  2باإلضافة اىل 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التي تم تصميمهاوذج اللوحة ننـ
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   www-cnej-maمتقدمة�واصفات  بوابة املجلس الوطني لخرباء العدلإحداث ) :    2017شتنرب   -أبريل (  •

إحداث بوابة إلكرتونية متميزة للتواصل مع باملجلس الوطني لخرباء العدل  قام 
حيث الفاعل^ يف املنظومة القضائية بصفة عامة والخرباء القضائي^ بصفة خاصة 

املوقع أُنجز وقد . أشهر ستةتصميم و إنجاز البوابة الجديدة عىل مدى تم 
االرتقاء الجديد *عايp معلوماتية حديثة و *واصفات ديناميكية  وذلك من أجل 

ويأ© إحداث هذه البوابة يف إطار  . الخرباء القضائي^ و الخربة القضائية بعمل
بتعميم اإلدارة اإللكرتونية بطريقة االرتقاء بعمل املرافق اإلدارية، وذلك 

ويف إطار تنزيل مقتضيات امليثاق الوطني إلصالح منظومة العدالة . مندمجة
 : وقد تم تبويب املوقع كالتايل  ومواكبة لجهود التخليق

�א��א���	$��ن ��������!���,�א���� ��+�دא*��دول�	�����%��:�-ول�� �

تم إعداد قاعدة معلوماتية للخرباء القضائي^  
تتضمن جميع البيانات واملعلومات الخاصة بهم 
طبقا لالئحة الرسمية لوزارة العدل، وتم إحداث 
 pمحرك بحث جد متقدم يتيح الولوج امليرس لخب
 pأو ملجموعة من الخرباء حسب عدة معاي :

و . عاملدينة، النو  الدائرة االستئنافية ،  التخصص،
ك\ sكن للسادة ) يونيو من كل سنة ( ستح^ هذا القاعدة املعلوماتية بعد إصدار الالئحة من الجريدة الرسمية 

  . الخرباء القضائي^ ¬يم البيانات املتعلقة بهم عرب االتصال بنا 
�%�א���	$� � ����	�� /	��:�א��/وص�א��	�و�� ��א� �

لتي تهم الخبp القضا� بحيث sكن تحيينها حسب آخر املستجدات تم إحداث باب خاص بالقوان^ والترشيعات ا
قانون املسطرة الجنائية و املنظم للمهنة، بعض الفصول من قانون املسطرة املدنية  45.00ويتضمن القانون 

pاملتعلقة بعمل الخب....  
�:+�/	$�	'�و�"ط�	'����� �� � �

نظرا ألهمية األرقام يف اتخاذ  القرار والوعي بخريطة األشياء، فإن املوقع يتيح الولوج ملجموعة من البيانات 
  ....ب نوع الخربة وحسب كل استئنافيةحس ومحنيةواملعلومات واملؤرشات بطريقة ديناميكية 

�א��א���	$��ن� ��� :و���4�1	'��د�3 ������� �א��د�א'�א��وא/�� ������س���1א�

قصد التواصل مع " Mailing List"والرسائل النصية الج\عية " Newsletters"استع\ل املراسالت الديناميكية 
  .الخرباء وإخبارهم باملعلومات الرضورية وبآخر املستجدات يف حينها
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Plan de communication  

Flayer    للتعريف باملوقع 

و  رؤساء املحاكم و الوكالء العامونجميع 
نقباء هيئات املحامون و املؤسسات العمومية التي لها عالقة  بالخربة القضائية  و 

من أجل إخبارهم حول الخدمات التي تقدما البوابة الجدبدة  
   )الربيد العادي 

حيث  تم االنتقال و عقد مجموعة من 
 ,,,, ,,,,االجت\عات من أجل التعريف بالخدمات الجديدة التي يقدمها املوقع  

مقال بجريدة العلم ، قصاصة ( ك\ تم التواصل مع  الصحافة الورقية و االلكرتونية لتعريف باملوقع  
كواليس، حدث كم ، أطلس سكوب ، : ، مجموعة من املواقع االلكرتونية 

  وقد الحظنا تصفح كبp للموقع خاصة الخانة املتعلق ببطاقة الخبp  نورد هنا بعض اإلحصائيات 

  2018فرباير   2018يناير   2017دحنرب 

819  1 489  1 772  

18�������2017� �

              املجلس الوطني لخرباء العدل

 Plan de communicationلتعريف  بخدمات البوابة لبرنامج إعالمي 

 Flayer  2000تصميم و طبع ما يناهز  �

جميع حول املوقع موجهة لمراسلة    �
نقباء هيئات املحامون و املؤسسات العمومية التي لها عالقة  بالخربة القضائية  و 

من أجل إخبارهم حول الخدمات التي تقدما البوابة الجدبدة   وذلك  الخرباء  
الربيد العادي رسالة ب 500ما يناهز ( للمحلس 

حيث  تم االنتقال و عقد مجموعة من :   الوكالء العامون ورؤساء تواصل و  عرض الخدمات للسادة 
االجت\عات من أجل التعريف بالخدمات الجديدة التي يقدمها املوقع  

ك\ تم التواصل مع  الصحافة الورقية و االلكرتونية لتعريف باملوقع  
، مجموعة من املواقع االلكرتونية MAPلوكالة املغرب العر7 لألنباء 

  : إحصائيات تصفح املوقع 

وقد الحظنا تصفح كبp للموقع خاصة الخانة املتعلق ببطاقة الخبp  نورد هنا بعض اإلحصائيات 

دحنرب   2017نونرب   2017أكتوبر   2017شتنرب 

676  575  522  

� �

18:�א��د�د%���	��,�+�ط6ق�א��و!�5���/��1

املجلس الوطني لخرباء العدل

   7 /10 

برنامج إعالمي : 2017دجنرب  •

تواصل و  عرض الخدمات للسادة  �
االجت\عات من أجل التعريف بالخدمات الجديدة التي يقدمها املوقع  

ك\ تم التواصل مع  الصحافة الورقية و االلكرتونية لتعريف باملوقع   �
لوكالة املغرب العر7 لألنباء 

  ... 

إحصائيات تصفح املوقع  �

وقد الحظنا تصفح كبp للموقع خاصة الخانة املتعلق ببطاقة الخبp  نورد هنا بعض اإلحصائيات 

  2017غشت   

  تصفحات
  94  املوقع

� �
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: نظمتها محكمة االستئناف بالرباط تحت عنوان  الندوة التي يف مشاركة املجلس : �قر محكمة االستئناف  2017فرباير  8 •

  إطار أنشطتها الثقافية و دورها يف التكوين املستمر للقضاة  א�/�&��و���وق�א���/� �(� �68! �؟" 

 
يؤطرها ثلة من الجامعي^ ، والقضاة ووكالء تناقش هذه الندوة التي  

التنظيم الذا© للعمل “امللك ، واملحام^ واإلعالمي^ ، مواضيع تتعلق ب
الح\ية املدنية للحقوق “، و“ الصحفي من خالل مواثيق الرشف املهني

املسؤولية “، و“الشخصية ، والعمل الصحفي ، الحق يف الصورة «وذجا
التكنولوجيا الرقمية “، و”ساس بقرينة الرباءة الجنائية للصحفي عن امل

  .“ ومساهمتها يف انتهاك الحقوق الشخصية
  
     "��و��
	:���	����א���	�9א���وق�א���/� ��א����و�و��	�א��!�� "   وكانت مداخلة الدكتور ادريس رواح بعرض حول 
  

 

  املتعلق بالخرباء القضائيc  00-45اجت�ع اللجنة املكلفة �راجعة القانون رقم :  2017يوليوز  12 •

  
  

  املتعلق بالخرباء القضائيc  00-45اجت�ع اللجنة املكلفة �راجعة القانون رقم :  2017شتنرب   13 •
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  2016خالل  أنشطة املجلس

لقاء تواصيل للمجلس مع الخرباء القضائي^ محكمة االستئناف بطنجة :  2016أبريل 15 •
محكمة االستئناف بتطوان و ذلك يف إطار مواكبة مرشوع إصالح املنظومة القضائية *قر  -

 . غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بطنجة 

رئييس لقــاء تواصــيل مــع خبــراء الجهــة الوسطى باملقر ال 2016سبتمرب  15 •
 للمجلس الرباط،

  لقــاء تواصــيل مــع خبــراء الجهــة الرشقية غرفــة الصناعــة والتجــارة والخدمــات بوجدة، 2016فرباير  •

  2015خالل  أنشطة املجلس

يف إطار  يمه األرسة القضائية بالرباط *قر محكمة االستئناف بالرباط قتحضور حفل عيد العرش املجيد الذي  •
و ذلك يوم . لرتبع صاحب الجاللة محمد السادس نرصه هللا عىل عرش أسالفه املنعم^  16تخليذ الذكرى 

 الساعة الثانية زواال  - 2015يوليوز  30الخميس 

 لقــاء تواصــيل مــع خبــراء الجهــة الجنوبية غرفــة الصناعــة والتجــارة والخدمــات *راكش 2015دجنرب  •

 يوم درايس *حطة جنان املعمورة بنواحي سال حول مرشوع تأهيل الخرباء القضائي^  2015  •

يوم درايس *حطة جنان املعمورة بنواحي سال حول مسودة مرشوع قانون الهيئة الوطنية للخرباء  2015ماي  •
 القضائي^

 خالقياتيوم درايس *حطة جنان املعمورة بنواحي سال حول مقرتح ميثاق األ  2015ابريل  •

  

  2014خالل  أنشطة املجلس

تأهيل مهنة الخب| عىل ضوء " املؤ¬ر الوطني األول للمجلس الوطني لخرباء العدل تحت شعار   2014ماي  •
 ميثاق اإلصالح الشامل و العميق ملنظومة العدالة

 يوم درايس خصص لتقييم املو¬ر األول للمجلس الوطني للخرباء:   2014 •

 إصالح القضاء يف املغرب: باسم املجلس الوطني يف أشغال املجلس االورو7 حولاملشاركة   2014 •

تأهيل مهنة الخبp عىل ضوء ميثاق اإلصالح " املؤ¬ر الوطني األول للمجلس الوطني لخرباء العدل تحت شعار  •
 الشامل و العميق ملنظومة العدالة

قرتح مرشوع تكوين و إعادة تكوين الخرباء يوم درايس *حطة جنان املعمورة بنواحي سال حول م  2014  •
 القضائي^

 لقاء مع السيد مدير الشؤون املدنية بوزارة العدل و الحريات قصد تدارس مشاكل الخربة و الخرباء 2014نونرب  •
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 األنشطةيتضح م\ سبق بأن املكتب حقق منجزات كبpة من خالل مجموعة من 

 مراجعةيف  تهمشارككذا الثقافية والدورات التكوينية لفائدة الخرباء الجدد و  

 الدفاع عن الحقوق املادية و املعنوية يف ةاملساهممن أجل كل هذا  ،45.00القانون 

  .مخرباء القضائي^ و كذا التعريف بانشغاالتهلل

 هياكل مختلف أداء تحس^بخاصة ما يتعلق كبpة كثpة و غp أن التحديات مازالت  

أكرب عدد ممكن من طاقات  السادة الخرباء  مشاركة فرص توسيع و الجمعية

  .... القضائي^ 

  


