المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المعهد العالي للقضاء

قــــــرار مشترك
بين وزير العدل ووزير االقتصاد والمالية
يغير ويتمم القرار المشترك بين وزير العدل والحريات
ووزير المالية والخوصصة يتعلق بهيكلة المعهد العالي للقضاء
مؤرخ في  03شتنبر 4332

بناء عىل القانون رمق  90.90املتعلق ابملعهد العايل للقضاء ،الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 0.90.0.9
الصادر يف  02من رجب  1( 0.01أكتوبر )0990؛
وبناء عىل املرسوم رمق  0.91..9الصادر يف  09من رجب  01( 0.0.سبمترب  )0991بتطبيق القانون رمق
 90.90املتعلق ابملعهد العايل للقضاء؛
وبناء عىل النظام املؤقت مبثابة النظام السايس املتعلق مبس تخديم املعهد العايل للقضاء حتت عدد  112.بتارخي
 01ش تنرب 099.؛
وبناء عىل القرار املشرتك بني وزير العدل ووزير املالية واخلوصصة يتعلق هبيلكة املعهد العايل للقضاء مؤرخ يف
 19ش تنرب 099.؛
وبناء عىل قرار وزير املالية واخلوصصة رمق  0710-0بتارخي  02ماي  0992املتعلق ابلنظام املايل واحملاس يب
للمعهد العايل للقضاء.
املادة 0
يسري املعهد مدير عام ،ويساعده يف املديرية العامة متخصصون يف اجملاالت املالية والتقنية:
كام يساعده يف همامه:
 -مدير لتكوين امللحقني القضائيني والقضاة؛

 مدير لتكوين كتاب الضبط؛ مدير لدلراسات والحباث والتعاون؛ اكتب عام؛ رئيس مصلحة مراقبة التدبري والتدقيق ادلاخيل.املادة 0
تناط مبديرية امللحقني القضائيني والقضاة املهام التالية:
أو ًال  :السهر عىل التكوين السايس للملحقني القضائيني ،وذكل بــ :
 .0وضع القوامئ املتعلقة بتنظمي امللحقني القضائيني ،من خالل:
 تسجيل بياانت اكمةل عهنم للتعرف عىل شؤوهنم الاجامتعية والثقافية وتتبع أوضاعهم؛ توزيعهم يف اطار مجموعات مصغرة وتوفري املتطلبات الالزمة حلسن سريها؛ .0احلرص عىل تطبيق برامج التكوين املعدة مس بق ًا ،ومساعدة هيئة التدريس يف تنفيذ تكل الربامج؛
 .1اعداد الرتتيبات املتعلقة ابلسهر عىل اجراء الاختبارات ادلاخلية لقياس مس توى اس تفادة امللحقني
القضائيني؛
 ..التنس يق بني هيئة التدريس وامللحقني القضائيني فامي خيص اختيار مواضيع رسائل هناية التدريب قبل
املوافقة علهيا؛
 .2اختاذ التدابري املتعلقة بتنظمي التداريب مبختلف احملامك؛
 .7تتبع ومراقبة وتقيمي العمل الس بوعي للملحقني القضائيني أثناء فرتة التدريب ابحملامك من خالل الاطالع
عىل التقارير الس بوعية؛
 .1القيام بزايرات تفقدية للملحقني القضائيني أثناء فرتة التدريب ابحملامك؛

 .8اختيار املؤسسات املزمع القيام بزايرات لها؛
 .0عقد اجامتعات حتضريية العداد برامج الزايرات وتوقيهتا؛
 .09السهر عىل حسن تنفيذ برامج الزايرات؛
 .00االعداد الختبار هناية التكوين.
اثني ًا  :السهر عىل التكوين املس متر للقضاة ،وذكل بــ :
 .0التنس يق مع املفتش ية العامة وأمانة اجمللس العىل للقضاء وخمتلف املديرايت بوزارة العدل قصد اقرتاح
بعض املوضوعات؛
 .0التنس يق مع املسؤولني القضائيني مبحامك الاس تئناف وحمامك الاس تئناف التجارية واحملامك االدارية ،قصد
موافاة املعهد ابملوضوعات اجلديرة ابملناقشة حسب أولويهتا ،واملواد اليت تتطلب املزيد من التكوين وتمنية
البحث فهيا؛
 .1ترتيب املوضوعات حسب أمهيهتا وحتديد الحئة هبذا الشأن قصد اتباع املسطرة املؤدية اىل املوافقة علهيا
من طرف جملس االدارة؛
 ..اختاذ االجراءات الالزمة الرامية الطالع السادة القضاة وكتاب الضبط عىل الالحئة املتضمنة للموضوعات
املربجمة.
 .2السهر عىل اقرتاح اختيار الساتذة املؤطرين للك ندوة؛
 .7اختاذ االجراءات الس تدعاء القضاة وكتاب الضبط املس تفيدين من  ل ندوة مع اشعار م مبوضوعها؛
 .1توفري املتطلبات اللوجيستيكية الالزمة حلسن تنظمي الندوة والسهر عىل اجناهحا؛
 .8اعداد وطبع التقارير حول موضوعات الندوات للرجوع الهيا عند احلاجة.
وتش متل مديرية تكوين امللحقني القضائيني والقضاة عىل :

 .0قسم تكوين امللحقني القضائيني ،ويش متل عىل :
 مصلحة التكوين السايس للملحقني القضائيني؛
 مصلحة التدارييب.
 .0قسم التكوين املس متر والتخصيص واعادة التأهيل ،ويش متل عىل :
 مصلحة املناجه والربجمة؛
 مصلحة التتبع.
املادة 1
تناط مبديرية تكوين كتاب الضبط املهام التالية :
 .0التكوين السايس واملس متر يف ميدان كتابة الضبط؛
 .0الهنوض بلك حبث يريم اىل تطوير هجاز كتابة الضبط؛
 .1تقدمي استشارات واجناز خربات يف جمال كتابة الضبط؛
 ..تنظمي لقاءات ودورات التكوين وندوات الس تكامل اخلربة واعادة التأهيل.
وتش متل مديرية تكوين كتاب الضبط يف طور التكوين عىل :
 .0قسم التكوين االعدادي واملس متر ،ويش متل عىل :
 مصلحة التكوين االعدادي؛ مصلحة التكوين املس متر؛ -مصلحة التخطيط واملناجه.

املادة .
تناط مبديرية ادلراسات والحباث والتعاون املهام التالية:
أو ًال :القيام ابلحباث وادلراسات العلمية ،وذكل بـ:
 .0اعداد برامج لتطوير مناجه املعهد وتعديالهتا ،وحتديد املقررات اخلاصة واملراجع العلمية املتصةل بذكل؛
 .0وضع اقرتاحات خاصة برشاء املراجع العلمية واملطبوعات ومتابعة ما اس تجد من مطبوعات فقهية وقانونية
وقضائية؛
 .1اعداد وسائل كفيةل ابقرتاح اقتناء الكتب واملراجع والهجزة العلمية اليت يتعني تزويد املكتبة هبا؛
 ..اعداد جمالت هتمت بأنشطة املعهد والبحث العلمي؛
 .2هتئي أقراص وأفالم ومنشورات خاصة ابملعهد الرسالها اىل املعاهد العربية والجنبية يف اطار اتفاقات
التعاون املربمة؛
 .7اختيار البحوث اجليدة والعمل عىل طبعها وتوزيعها عىل املؤسسات املتعامةل مع املعهد داخليا ودوليا.
اثني ًا :تنظمي دورات للتكوين السايس واملس متر لفائدة مساعدي القضاء ومماريس املهن القانونية ،وذكل بـ:
 .0تزويد مساعدي القضاء ومماريس املهن القانونية مبعلومات تمكيلية يف امليادين املرتبطة ابلعمل القانوين
والقضايئ ،هبدف الارتقاء بتأهيلهم؛
 .0العمل عىل هتئي برانمج مفصل لهذه ادلورات والندوات ابالتفاق مع الهيئات املذكورة حتدد فيه املواد
واملواضيع املعنية ابلتكوين واملدة الزمنية واحلصص اخملصصة لها.
اثلث ًا :التعاون مع الهيئات واملؤسسات العامة واخلاصة ،الوطنية والجنبية ،بـ:
 .0تنظمي حلقات دراس ية وورشات ومناظرات تكون موضوعاهتا من اختصاص املعهد ،وذكل عىل املس توى
الوطين وادلويل؛

 .0اس تدعاء خرباء وأساتذة واختصاصيني من ادلول الشقيقة والصديقة ،واليت تربطها مع املعهد اتفاقيات
تعاون للقيام مبهام لها صةل ابملواضيع أعاله؛
 .1تمنية وتوس يع العالقات بني املعهد وبني املؤسسات املامثةل ،والعمل عىل تطويرها.
وتش متل مديرية ادلراسات والحباث والتعاون عىل:
 .0قسم التعاون الوطين وادلويل ،ويش متل عىل:
 مصلحة التعاون الوطين؛ مصلحة التعاون ادلويل؛ .0قسم ادلراسات والنرش واخلزانة وتكوين مساعدي القضاء ،ويش متل عىل:
 مصلحة ادلراسات والنرش واخلزانة؛ مصلحة تكوين مساعدي القضاء.املادة 2
تناط ابلكتابة العامة املهام التالية:
 .0حتديد وحتضري خمطط العمل الس نوي املتعلق ابملباين والتجهزيات الرضورية لضامن حسن سري العمل
ابملعهد؛
 .0اعداد مرشوع مزيانية املعهد؛
 .1تنظمي حساابت املعهد واعداد احلساب اخلتايم؛
 ..تتبع الشؤون املالية واالدارية؛
 .2تنفيذ القوانني والقرارات االدارية واملالية املقررة ابلنس بة ملس تخديم املعهد وأساتذته يف مسار م املهين؛

 .7حتديد احتياجات املعهد من أهجزة ومعدات وأدوات واختاذ االجراءات الالزمة القتناهئا؛
 .1تدبري املمتلاكت العقارية واملنقوةل واحملافظة علهيا ومراقبهتا؛
 .8االرشاف عىل العامل واخلدمات االدارية للمعهد.
وتتكون الكتابة العامة من:


القسم املايل والشؤون العامة ،ويش متل عىل:
 مصلحة املزيانية واحملاس بة؛ مصلحة تدبري املوارد البرشية والشؤون العامة؛ مصلحة املعدات اللوجستيكية والرشاءات.املادة 7

وبناء عىل مقتضيات الفقرة الخرية من الفصل  02من قرار الس يد وزير املالية رمق  0710-0بتارخي  02ماي
 0992املتعلق ابلنظام املايل واحملاس يب للمعهد العايل للقضاء ،حتدث مصلحة املراقبة والتدبري والتدقيق ادلاخيل اليت
متارس هماهما حتت االرشاف املبارش للمديرية العامة للمعهد العايل للقضاء(Contrôle de gestion et Audit .
)interne
املادة 1
يعمل هبذا القرار املشرتك ابتداء من اترخي املصادقة عليه من قبل وزارة الاقتصاد واملالية.
بتارخي.......................................... :

