
 اِّـعهد العالي للقضاء
المعهد  1962، حيث كان يحمل اسم  بالمعهد منذ سنة  العمل  انطلق 
الوطني للدراسات القضائية، وصدر بشأنه مرسوم رقم 2.69.587 بتاريخ 
التكوين  أساسية  بصفة  يتولى  المعهد  كان  وقد   .1970 يناير   29

األساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر للقضاة.  
القانون  بتنفيذ   2002 أكتوبر   3 المؤرخ في  الشريف  الظهير  وبمقتضى 
رقم 09.01 تم تحويل المعهد الوطني للدراسات القضائية إلى مؤسسة 
اسم  تحمل  المالي،  واالستقالل  المعنوية  بالشخصية  تتمتع  عمومية 
إعادة هيكلته  العالي للقضاء"، حيث توسعت مهامه، واكتملت  "المعهد 
بصدور المرسوم المؤرخ في 17 شتنبر 2003 المتعلق بتطبيق القانون 

رقم 09.01 المذكور. 
يتوفر المعهد على مجلس إداري يرأسه وزير العدل والحريات، يجتمع على 
األقل مرتين في السنة حيث يعقد االجتماع األول قبل 30 يونيو ويعقد 

االجتماع الثاني قبل 15 أكتوبر.
الرؤيــــــــــــــة

التميز والريادة في مجال التكوين القضائي والقانوني للرفع من نجاعة 
النظام القضائي وتعزيز سيادة القانون

التكوين لفائدة أطر الدولة
والمؤسسات  الهيئات  مع  التعاون  للقضاء  العالي  المعهد  مهام  من 

العـامة والخاصة، الوطنية واألجنبية ذات االهتمام المشترك. 
في هذا اإلطار يقوم المعهد بتنظيم دورات أو ندوات تكوينية في المجال 
المحلية  والجماعات  الدولة  وأعوان  أطر  لفائدة  والقضائي  القانوني 
هيئة  من طرف  التدريبية  الدورات  تؤطر  والخاصة،  العامة  والمؤسسات 
تدريس مؤهلة تتكون من قضاة يدرسون بالمعهد حسب المناهج وطرق 

التعليم المتبعة في برامج التكوين األساسي والمستمر بالمعهد.
الداخلية،  التكوين: وزارة  التي استفاد أطرها من  المؤسسات  ومن أهم 
القضائية  الوكالة  الدولة"،  أمالك  "مديرية  والمالية  االقتصاد  وزارة 

للمملكة، المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ...

البيداغوجية وتنظيم الدورات
تؤطر الدورات التدريبية من طرف هيئة تدريس مؤهلة تتكون من قضاة 
برامج  في  المتبعة  التعليم  وطرق  المناهج  حسب  بالمعهد  يدرسون 

التكوين األساسي والمستمر بالمعهد.
وتنبني المنهجية المتبعة على التكوين بالقاعة وعلى تعزيز التفاعل بين 
المشاركين حول إشكاليات قانونية موضوع قرارات قضائية نهائية على 
على  التكوين  وثائق  توزيع  ويتم  التقاضي،  درجات  مستوى  اختالف 

المشاركين.

 مواضيع التكوين

برنامج  وضع  ويتم  الطالبة  الجهة  طرف  من  اختيارها  يتم  المواضيع 
نذكر   التكوين  مواضيع  أهم  ومن  المعهد،  إدارة  مع  بتنسيق  التكوين 

البعض منها على سبيل المثال ال الحصر:

- التنظيم القضائي بالمغرب؛  - المسطرة المدنية؛ - القانون الجنائي؛   
النزاعات   - الشامل؛   القضاء   - اإللغاء؛   قضاء   - اإلداري؛  القانون    -
المتعلقة بالتأمين؛  - المنازعات في ميدان التعمير؛ - المنازعات العقدية؛ 
المتعلقة  المنازعات   - الفردية؛  بالوضعية   المتعلقة  المنازعات   -
االجتهاد   - بالضرائب؛  المتعلقة   المنازعات   - بالصفقات العمومية؛ 
مادة  في  القضائي  االجتهاد   - العقاري؛   التحفيظ  مادة  في  القضائي 
الحقوق العينية؛ - تقنيات تحرير المذكرات والطعون أمام القضاء اإلداري.

الخدمات واِّـعدات اللوجيستيكية للمعهد

• يتكفل المعهد العالي للقضاء بنفقات التكوين البيداغوجية وعند 
التعاقدية  الشروط  حسب  وذلك  والتغذية  اإلقامة  بنفقات  االقتضاء 

المتفق عليها؛

• يتوفر المعهد على 4 قاعات للتكوين تتسع ل470 شخصا؛

العمومية  المؤسسات  إشارة  رهن  للقضاء  العالي  المعهد  يضع   •
ووسائل  بالحواسيب  مجهزة  والدروس  للمحاضرات  قاعات  والخاصة 
بالنسبة  مثالية  الفضاءات  هذه  وتعتبر  البصرية،  السمعية  االتصال 
خدمات.  شركة  ولكل  العمومية  والمؤسسات  التكوين  لمؤسسات 
مصاريف  ضمن  مالية  مساهمة  مقابل  الخدمة  هذه  المعهد  ويضمن 

تسيير المعهد.

التكلفة اِّـالية لألنشطة التكوينية

يضع المعهد العالي للقضاء رهن إشارة المؤسسات العمومية أو الخاصة 
وطاقم  تدريس  هيئة  أطرها  لفائدة  تدريبية  دورات  تنظيم  في  الراغبة 

إداري مؤهلين لمساعدتها وتحديد محتوى مواد التكوين حسب طلبها.

كيفيات ومكان انعقاد الدورات

تعقد الدورات التدريبية بكل من الرباط، إفران، مراكش، وأكادير وتمتد 
كل دورة من 2 إلى 4 أيام وتتكون من مجموعات تضم من 20 إلى 24 

مشاركا.

كيفية حجز القاعات

بناء على طلب موجه إلى السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء تحدد 
عدد  توقيتها،  التظاهرة،  طبيعة  الحجز  في  الراغبة  المؤسسة  فيه 

المشاركين ونوع القاعة التي ترغب في حجزها.

كيفية األداء

عند قبول الطلب وقبل بدء التظاهرة، ال يمكن األداء إال بواسطة شيك أو 
عن طريق تحويل بنكي.

اإللغاء

ال يمكن إلغاء حجز القاعة إال بواسطة طلب مكتوب وقبل أن يتم األداء.

 

التكوين بناء على طلب

اآلفاق اِّـستقبلية 

بمجمع  هكتارات  خمسة  مساحة  على  للمعهد  جديد  مقر  سيحدث 
وثالثة  أرضي  طابق  على  الجديدة  البناية  وستحتوي   ،(Technopolis)
للتكوين  وقاعات  للمحاضرات  كبرى  قاعات  المقر  ويضم  عليا.  طوابق 
المرافق  من  الكثير  عن  فضال  ومسجد  جامعية  وإقامة  كبرى  ومكتبة 

اإلدارية واالجتماعية. 
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