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 رــــتقري

   SIS Consultantsمكتب الدراسات مع الوطني لخبراء العدل  لمجلسا اجتماع

  المكلف بتنفيذ المخطط المديري للنظام المعلوماتي لوزارة العدل

 

 الحاضرون :

 المجلس الوطني لخبراء العدل SIS Consultantsمكتب الدراسات 

 محمد مرجقطانالسيد  -

 الحبيب داموالسيد  -

 تية(الدكتور ادريس رواح  )رئيس المجلس و خبير دولي في التكنولوجيا المعلوما -

 بير قضائي في  التكنولوجيا المعلوماتية(خالمهندس عبدهللا الملكي ) -

 

هذا  لعدل فياطار انخراط الخبراء القضائيين في تحديث اإلدارة القضائية، ومن أجل مواكبة مجهودات وزارة إفي 

 2018يوليوز  12 الرباط، يوم الخميس - حسان –شارع العلويين  48رقم اجتماع بمقر المجلس الكائن ب دانعق ،المجال

ث حيث تم  التطرق بطلب من مديرية التحدي لى غاية الساعة السابعة مساءاإالساعة الثالثة والنصف زواال  ابتداء من

يشكل خارطة سالذي  ظام المعلوماتي لوزارة العدللى مجموعة من النقط األساسية والتي تهم المخطط المديري للنإ

  .الطريق للمنظومة المعلوماتية للوزارة لمدة خمس سنوات

ن على أحس هلمهام وقد قام السيد الرئيس باإلجابة على التحديات والمشاكل واإلكراهات التي تحول دون إنجاز الخبير

 ي تعملط عالقات شراكة وتعاون مع المؤسسات التكما عرف بأهداف المجلس وانشغاالته، وعلى ضرورة رب وجه.

لقضاء هنيي امتقريب القضاء إلى لفي المنظومة القضائية من أجل الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المحاكم و

م تي يقوءات اللإلجرا لى ضرورة التحول من الشكل المطبوع إلى الشكل اإللكتروني بالنسبةإ. كما تطرق والمتقاضين

 األحكام. ى جودةوكذلك للحرص على الدقة والجودة التي تنعكس عل بها الخبير القضائي لربح الوقت والجهد والتكلفة

، حيث تم قضائيةومن جهة أخرى قام المجلس بالجواب على األسئلة التي تقدم بها مكتب الدراسات في مجال الخبرة ال

  . 2018يوينو  21وصل بها بتاريخ اإلجابة على النقط المدرجة في االستمارة التي ت

قلب  يتواجد فيو ،ضائية التحول الرقمي يعتبر رهانا أساسيا لتحديث المنظومة القالنهاية أكد السيد الرئيس على أن  وفي 

 في تاريخ ول مرةعتماد جدول رقمي للخبراء القضائيين ألاى من خالل واألوراش األفقية التي يليها المجلس أهمية قص

ع م والتفاعل  تواصلعتماد الرقمنة للاكذا و  ،2017شتنبرفي شهر انطالق النسخة الثانية لبوابة المجلس خالل  المهنة

على  د المجلسأكالمخطط المديري للنظام المعلوماتي وإلنجاح . وكافة المهن القضائية السادة الخبراء القضائيين

هم تبصف لتحديثذات بين ممثلي مهني القضاء مع مديرية اضرورة تحديد استراتيجية استشرافية ووضع شراكة قائمة ال

  .كراهاتهاإو كثر قربا من المهنةاأل

                                                                                                        
          


