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تتضمن خطة عمل املعهد )2014 - 2016(:

   27 محورا اسرتاتيجيا

   34 برنامجا

   133 إجراء تنفيذيا تنفيذ الربامج

   العادية ملختلف أصناف التكوين
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مرشوع بناء املقر الجديد للمعهد العايل للقضاء بتكنوبوليس بسال الجديدة
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التكوين

األسايس

للملحقني

القضائيني

والتكوين

املستمر

للقضاة

من لقاء السيد املصطفى الرميد

وزير العدل والحريات

مع الفوج 39
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• اللقاءات العلمية للملحقين القضائيين:

• عرض ألقاه السيد األمين العام للحكومة الدكتور 
حول   ،2014 مارس   18 يوم  الضحاك  ادريس 
القانون  سؤال  والبيولوجي:  التكنولوجي  »التطور 

والقضاء« ؛ 

• ندوة حول موضوع: » دور القضاء في حماية 
المعطيات الشخصية«، نظمها المعهد العالي للقضاء 
بتعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات 

الطابع الشخصي يوم 9 مايو 2014؛
 

الوطني  القضاء  دور   «  : موضوع  حول  ندوة   •
في قمع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني« القاها 
االستئناف  محكمة  رئيس  عتلم  شريف  األستاذ 
بالقاهرة وخبير شرفي لدى اللجنة الدولية للصليب 

األحمر يوم 2 دجنبر 2014.

• الزيارات الميدانية:

 استفاد الملحقون القضائيون )الفوج 39( من زيارات 
ميدانية الى بعض المؤسسات العمومية وشبه عمومية:

• محكمة النقض؛
• المندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج؛

• بنك المغرب » دار السكة«؛
• إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

• المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة؛
• المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين؛

• الدرك الملكي.

• قاعة الجلسات االفتراضية:

تكوينية  من حصص  القضائيون  الملحقون  استفاد 
بقاعة جلسات المحاكمة االفتراضية التي قام السيد 
المصطفى الرميد وزير العدل والحريات بتدشينها 
ترأسه  هامش  على   2014 أكتوبر   13 بتاريخ 
ألشغال الدورة 22 لمجلس إدارة المعهد. وتقدم في 
التي سبق أن  الملفات  نماذج حية من  القاعة  هذه 

نظرت فيها مختلف المحاكم.

• مكونات برنامج التكوين المتخصص في القضاء 
اإلدارى:

القضاء اإلدارى  التخصصي في  التكوين  برنامج  • يشمل 
اإللغاء، نزع  الضريبية، دعوى  المنازعات  التالية:  المواد 
تطبيقات  الرئيس،  اختصاصات  الرئيس،  مؤسسة  الملكية، 
المسؤولية  المعاشات،  االنتخابات،  اإلدارية،  المسؤولية 
المحاسبة،  العمومية،  للصفقات  المالي  التدبير  اإلدارية، 
الفردية،  الوضعية  تسوية  دعوى  العمومية،  الصفقات 

منازعات تحصيل الديون العمومية.
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تكوين  يف  القضايئ  املسؤول  »دور 

عرض  باملحاكم«  القضائيني  امللحقني 

عقده  الذي  اللقاء  خالل  املعهد  قدمه 

مع  والحريات  العدل  وزير  السيد 

شتنرب   30 بتاريخ  القضائيني  املسؤولني 

.2014

حاليا



من لقاء السيد وزير العدل والحريات مع الفوج 39 للملحقني القضائيني
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خرباء دوليون لوضع آليات تقييم برامج التكوين باملعهد

من زيارة السيد وزير العدل بالواليات املتحدة األمريكية للمعهد
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20 000 000,0020 000 000,0020 000 000,00

524 800,00

132 532,76

20 657 332,76

632 700,00

156 595,07

20 789 295,07

1 881 200,00

70 378,47

21 951 578,47
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من أشغال مجلس إدارة املعهد
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تكوين مختلف أطر
هيئة كتابة الضبط
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