
 

 

 

 

تناط بالمعهد العالي للقضاء في مجال تكوين كتاب الضبط المهام التالية:
تقنيات  تلقين  خالل  من  الضبط  كتابة  ميدان  في  والمستمر  األساسي  التكوين    •
المسطرية  اإلجراءات  وأسس  وقواعد  الوافدين  وخدمة  والتدبير  التسيير  ومناهج 

المتبعة أمام المحاكم؛
•    تنظيم دورات تكوينية وندوات وتداريب الستكمال الخبرة وإعادة التأهيل؛

•   النهوض بكل ما يرمي إلى تطوير جهاز كتابة الضبط عن طريق البحوث والدراسات؛
•   تقديم استشارات وإنجاز خبرات في ميدان اختصاص كتابة الضبط لفائدة اإلدارة  

     المركزية أو عندما يطلب من المعهد ذلك بصفة قانونية بواسطة السلطة الوصية؛
•   يمكن للمعهد تنظيم ندوات تكوينية متخصصة لفائدة أطر كتابة الضبط األجنبية،  

      في إطار اتفاقيات التعاون الثقافي والتقني والقضائي المبرمة بين المملكة المغربية  
      والدول األجنبية،

أنواع تكوين كتاب الضبط
التكوين اإلعدادي للموظفين الجدد؛  •

التكوين التأهيلي والتخصصي؛  •
التكوين المستمر لمختلف أطر كتابة الضبط؛  •

تكوين المكونين؛  •
التكوين اإلعدادي الجتياز االمتحانات المهنية.  •

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



!

اِّـعهد العالي للقضاء

(...ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصالح القضاء، وتخليقه 

وعصرنته، وترسيخ استقالله، في صلب اهتماماتنا، ليس فقط إلحقاق 

الحقوق ورفع المظالم. وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة، كمحفز على 

إلى  التوصل  بارتياح  نسجل  الصدد،  هذا  وفي  واالستثمار.  التنمية 

ميثاق إلصالح المنظومة القضائية. حيث توافرت له كل الظروف 

المالئمة. ومن ثم، فإنه يجب أن نتجند جميعا، من أجل إيصال هذا 

اإلصالح الهام، إلى محطته النهائية.

ومهما تكن أهمية هذا اإلصالح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، 

وآليات فعالة، فسيظل "الضمير المسؤول" للفاعلين فيه، هو المحك 

الحقيقي إلصالحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته) .



مقتطف من ميثاق إصالح منظومة العدالة حول التكوين
يوليوز 2013

اِّـعهد العالي للقضاء

الهدف الرئيسي الخامس :
إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة

(   يهم إنماء القدرات المهنية كل مكونات منظومة العدالة، 
من قضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومحامين، وموثقين، 
وتراجمة  قضائيين،  وخبراء  قضائيين،  ومفوضين  وعدول، 
الشرطة  بمهام  مكلفين  وأعوان  وموظفين  محلفين، 
القضائية، وذلكـ من خالل  توفير مؤسسات قادرة على تأهيل 
مختلف العاملين في هذه المنظومة، وتحسين شروط الولوج 
التكوين  جودة  وضمان  والقانونية،  القضائية  المهن  إلى 
األساسي، واالرتقاء بمستوى التكوين المستمر، وتوسيع مجال 
المؤسساتية  القدرات  تقوية  وكذا  المتخصص،  التكوين 
للمهن القضائية والقانونية، ودعم آليات تعزيز ثقة المواطن 

في هذه المهن    )   



اِّـعهد العالي للقضاء

موالي علي العثماني
1977 - 1971

ادريس الزروالي الوارثي
 1986 - 1985

أحمد السراج األندلسي
1997 - 1987

محمد سعيد بناني 
 2013 - 2001

مصطفى التراب
توفي رحمه اهللا عقب تعيينه

 في شتنبر 2013

موالي أحمد الوزاني
 1971 - 1969

عبد الكبير زروال 
 2001 - 1997 

 موسى عبود 
1969 - 1962 

 ادريس الضحاك
1985 - 1977

اِّـدراء العامون السابقون
 للمعهد العالي للقضاء



اِّـعهد العالي للقضاء

الطاقم اإلداري
للمعهد العالي للقضاء

 
 
 



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

54 سنة َّـ خدمة التكوين

اِّـعهد العالي للقضاء

•  1962: إحداث المعهد الوطني للدراسات القضائية (مرسوم رقم 2.69.587 بتاريخ 
29 يناير 1970) ؛

•  3 أكتوبر 2002: تحويل المعهد الوطني للدراسات القضائية إلى مؤسسة عمومية 
العالي  «المعهد  إلى  اسمه  وتغيير  المالي  واالستقالل  المعنوية  بالشخصية  تتمتع 

للقضاء" (القانون رقم 09.01). 
•   2003: توسيع مهام المعهد، وإعادة هيكلته (المرسوم المؤرخ في 17 شتنبر 2003 
للقضاة  والمستمر  األساسي  التكوين  ليشمل   (09.01 رقم  القانون  بتطبيق  المتعلق 

وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء وبعض أطر الدولة.

مهام اِّـعهد
يناط بالمعهد العالي للقضاء القيام بالمهام التالية: 

•   التكوين األساسي للملحقين القضائيين؛
•   التكوين المستمر لفائدة القضاة؛
•   التكوين األساسي لكتاب الضبط؛

•   التكوين المستمر لفائدة كتاب الضبط؛
    يدعاسم ةدئافل صصختملاو رمتسملاو يساسألا نيوكتلل تارود ميظنت   •

    القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية؛
•   التكوين لفائدة أطر وأعوان الدولة والجماعات المحلية

    والمؤسسات العامة والخاصة.

اِّـدير العام مجلس اإلدارة

مديرية الدراسات
واألبحاث والتعاون

مديرية تكوين اِّـلحقني
القضائيني والقضاة

قسم تكوين اِّـلحقني
القضائيني

قسم التكوين اِّـستمر
والتخصصي وإعادة

التأهيل 

قسم التكوين 
اإلعدادي واِّـستمر

قسم التعاون
الوطني الدولي 

القسم اِّـالي
 والشؤون العامة

مصلحة اِّـناهج 
و الربمجة

مصلحة التتبع

مصلحة التعاون 
الوطني

مصلحة التعاون 
الدولي

مصلحة الدراسات
و النشر و الخزانة

مصلحة تكوين 
مساعدي القضاء

مصلحة التكوين 
االساسي للملحقني 

القضائيني

مصلحة التداريب

مصلحة التكوين
االعدادي

مصلحة التكوين
اِّـستمر

مصلحة التخطيط 
و اِّـناهج

مصلحة اِّـيزانية 
و اِّـحاسبة

مصلحة تدبري 
اِّـوارد البشرية
و الشؤون العامة

مصلحة  اِّـعدات 
اللوجيستيكية
و الشراءات

قسم الدراسات والنشر
والخزانة وتكوين
مساعدي القضاء

الكتابة العامة

مصلحة مراقبة التدبري
والتدقيق الداخلي

مديرية تكوين
كتابة الضبط



من أجل االرتقاء بمستوى التكوين

اِّـعهد العالي للقضاء

 تهدف إلى:
•  مراجعة نظام وبرامج التكوين األساسي والمستمر والتخصصي بالمعهد؛

•  التشاركية مع مختلف المهن القانونية والقضائية في مجال التكوين؛
•  تقوية دور المعهد في مجال التخليق وترسيخ األعراف والقيم القضائية؛

•  كلذو ةيئاضقلا تامدخلاو ماكحالا ةدوج نم عفرلا لجأ نم تايلآل دهعملا عضو  

•  تقوية القدرة التواصلية للمعهد ونشر المعلومة القانونية والقضائية.
•  التكوين لفائدة أطر وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة.

تكوين األساسي للملحقني 
القضائيني

يهدف التكوين األساسي للملحقين 
من  تمكينهم  إلى  القضائيين 
والمهارات  المعارف  اكتساب 
وتقنيات التعبير والتواصل واالطالع 
واالجتهادات  التشريعات  على 
تحرير  وتقنيات  واألجنبية  الوطنية 
السلوك  قواعد  وإبراز  األحكام، 
أن  ينبغي  القضاء وإلى ما  لممارسة 
تجاه  القضائي  الملحق  به  يتحلى 
القضاء  ومساعدي  وزمالئه،  رؤسائه 

والمتقاضين.
التكوين  بمستوى  االرتقاء  أجل  من 
شاملة  استراتيجية  المعهد  وضع 

للتكوين تهدف إلى:
- إعادة هيكلة المناهج وفق مقاربة 

الكفايات؛
- وضع آليات لتقييم برامج التكوين؛
الميدانية  المتابعة  آليات  توفير   -
فترة  خالل  القضائي  للملحق 
والتدريب  بالمعهد  التكوين 

بالمحاكم؛
المادية  الظروف  توفير   -
للتكوين  المالئمة  والبيداغوجية 
خالل  أو  بالمعهد  سواء  األساسي 

فترة التدريب بالمحاكم.
فوجا   40 تكوين  تم  اآلن  لحد 
بالمعهد، ويوجد به الفوج 41 و تم 

تنظيم مباراة بالنسبة للفوج 42. 

التكوين األساسي
لكتاب الضبط

بالنسبة  بالمعهد  الدراسة  تستغرق 
التكوين  طور  في  الضبط  لكتاب 
العدل  لوزير  قرار  يحددها  مدة 
نظرية  دروسا  تشمل  والحريات، 
موجهة  تطبيقية  وأشغاال 
وورشات،  وندوات  ومحاضرات 
بالمحاكم  تداريب  إلى  باإلضافة 
والمؤسسات  المركزية  وباإلدارات 
العامة والخاصة، بناء على اقتراح من 

طرف مجلس إدارة المعهد.
التكوين  برامج  محتويات  وتتمحور 
حول  الضبط  لكتاب  األساسي 

األقطاب التالية:
النظام  التنظيمي:  القطب   -
القضائي ونظام الوظيفة العمومية، 
التنظيم الهيكلي للمحاكم ومصالح 

كتابة الضبط؛
- القطب المسطري: القواعد العامة 
والجنائية  المدنية  للمساطر 

والمحاكم المتخصصة؛
التحرير  تقنيات  التقني:  القطب 
اإلداري وتحرير جميع أنواع المحاضر 
والسجل  المساطر  تدبير  وبرمجيات 

التجاري؛
- القطب السلوكي: تقنيات التواصل 

وميثاق قيم وسلوك كاتب الضبط.

التكوين األساسي ِّـساعدي 
القضاء

المتعلق  القانون  أحكام  على  بناء 
والقانون  للقضاء  العالي  بالمعهد 
العدالة  المتعلق بخطة   03.16 رقم 
المنظم   03.81 رقم  والقانون  
لمهنة المفوضين القضائيين، شرع 
المعهد منذ سنة 2010 في تكوين 
المتمرنين  العدول  من  كل 
المتمرنين  القضائيين  والمفوضين 

تكوينا أساسيا بالمعهد.
تهدف برامج التكوين األساسي لكل 
من العدول المتمرنين والمفوضين 
يصبحوا  أن  المتمرنين  القضائيين 
وظيفتهم  لممارسة  مؤهلين 

وقادرين على:
المحيط  في  السريع  االندماج   -
التي  القضائية  للمرافق  المهني 
مساعدين  بصفتهم  بها  سيعملون 

للقضاء؛ 
- التحكم في المعارف القانونية التي 

تستلزمها ممارسة مهامهم؛
مع  الحديثة  التقنيات  استعمال   -
البرمجيات  واعتماد  الزبناء 
و  المكتب  تدبير  في  المعلوماتية 

الملفات واإلجراءات؛
الحديثة  التقنيات  توظيف   -

للتواصل.
استقبل المعهد العالي للقضاء يوم 
مفوضا   300  ،2015 نونبر   10
التكوين  إطار  في  وذلك  قضائيا 
من  تبتدئ  أشهر   6 لمدة  األساسي 
2015، وهي موزعة بين  14 دجنبر 
التكوين بالمعهد والتدريب في كل 
ومكاتب  االبتدائية  المحاكم  من 

المفوضين القضائيين.

باعتماد برامج تكوين تخصصي تضمن االحترافية؛



برنامج ناجع 
إلنجاح التكوين األساسي واِّـستمر للقضاة

سنة 2016 تكوين 1383 قاض
َّـ إطار التكوين اِّـستمر

اِّـعهد العالي للقضاء

 للمعهد العالي للقضاء منهجية للنهوض بالتكوين األساسي والمستمر تتمثل في:
• إعادة هيكلة المناهج وفق مقاربة الكفايات؛

•  وضع آليات لتقييم برامج التكوين؛
•  توفير آليات المتابعة الميدانية للملحق القضائي خالل فترة التكوين بالمعهد  

   والتدريب بالمحاكم؛
•  توفير الظروف المادية والبيداغوجية المالئمة للتكوين األساسي سواء بالمعهد            

   أو خالل فترة التدريب بالمحاكم؛
•  االطالع على العمل القضائي خاصة تقنيات تحرير األحكام وإدارة الجلسات؛

•  التمكن من قواعد السلوك الالزمة لممارسة القضاء؛
•  تنمية المدارك القانونية والقدرة على التفكير والتركيز واتخاد القرار المناسب؛

•  اكتساب الكفاءات األساسية في مجال التكوين األساسي؛
•  إعداد دورات الستكمال الخبرة الرامية إلى تحسين المهارات والقدرات المهنية  

    للقضاة، والرفع من مردوديتهم؛
•  برامج إلعادة التأهيل الرامية إلى تمكين القضاة من اكتساب المؤهالت والقدرات  

   والمهارات الضرورية لمواكبة التطورات التقنية والمهنية.

تناط بالمعهد العالي للقضاء في مجال تكوين كتاب الضبط المهام التالية:
تقنيات  تلقين  خالل  من  الضبط  كتابة  ميدان  في  والمستمر  األساسي  التكوين    •
المسطرية  اإلجراءات  وأسس  وقواعد  الوافدين  وخدمة  والتدبير  التسيير  ومناهج 

المتبعة أمام المحاكم؛
•    تنظيم دورات تكوينية وندوات وتداريب الستكمال الخبرة وإعادة التأهيل؛

•   النهوض بكل ما يرمي إلى تطوير جهاز كتابة الضبط عن طريق البحوث والدراسات؛
•   تقديم استشارات وإنجاز خبرات في ميدان اختصاص كتابة الضبط لفائدة اإلدارة  

     المركزية أو عندما يطلب من المعهد ذلك بصفة قانونية بواسطة السلطة الوصية؛
•   يمكن للمعهد تنظيم ندوات تكوينية متخصصة لفائدة أطر كتابة الضبط األجنبية،  

      في إطار اتفاقيات التعاون الثقافي والتقني والقضائي المبرمة بين المملكة المغربية  
      والدول األجنبية،

أنواع تكوين كتاب الضبط
التكوين اإلعدادي للموظفين الجدد؛  •

التكوين التأهيلي والتخصصي؛  •
التكوين المستمر لمختلف أطر كتابة الضبط؛  •

تكوين المكونين؛  •
التكوين اإلعدادي الجتياز االمتحانات المهنية.  •



برنامج عملي
 للتكوين األساسي واِّـستمر  لكتاب الضبط

تكوين كتاب الضبط باِّـعهد العالي للقضاء

تكوين 7217   موظف من هيئة كتابة الضبط
 َّـ إطار التكوين اِّـستمر

اِّـعهد العالي للقضاء

تناط بالمعهد العالي للقضاء في مجال تكوين كتاب الضبط المهام التالية:
تقنيات  تلقين  خالل  من  الضبط  كتابة  ميدان  في  والمستمر  األساسي  التكوين    •
المسطرية  اإلجراءات  وأسس  وقواعد  الوافدين  وخدمة  والتدبير  التسيير  ومناهج 

المتبعة أمام المحاكم؛
•    تنظيم دورات تكوينية وندوات وتداريب الستكمال الخبرة وإعادة التأهيل؛

•   النهوض بكل ما يرمي إلى تطوير جهاز كتابة الضبط عن طريق البحوث والدراسات؛
•  ةرادإلا ةدئافل طبضلا ةباتك صاصتخا ناديم يف تاربخ زاجنإو تاراشتسا ميدقت   

     المركزية أو عندما يطلب من المعهد ذلك بصفة قانونية بواسطة السلطة الوصية؛
•  ،ةيبنجألا طبضلا ةباتك رطأ ةدئافل ةصصختم ةينيوكت تاودن ميظنت دهعملل نكمي   
  ةيبرغملا ةكلمملا نيب ةمربملا يئاضقلاو ينقتلاو يفاقثلا نواعتلا تايقافتا راطإ يف      

      والدول األجنبية.
أنواع تكوين كتاب الضبط

التكوين اإلعدادي للموظفين الجدد؛  •
التكوين التأهيلي والتخصصي؛  •

التكوين المستمر لمختلف أطر كتابة الضبط؛  •
تكوين المكونين؛  •

التكوين اإلعدادي الجتياز االمتحانات المهنية.  •

سنة 2016
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التوقيع يوم 16 أكتوبر 2015 بالرباط على اتفاقية لتكوين المحامين في المجالين 
القانوني والقضائي بين كل من وزارة العدل والحريات والمعهد العالي للقضاء 

وجمعية هيئات المحامين بالمغرب و17 نقابة للمحامين.

التوقيع يوم 25 مارس 2016 بطنجة على اتفاقية لتكوين المفوضين القضائيين في 
المجالين القانوني والقضائي بين كل من وزارة العدل والحريات والمعهد العالي 

للقضاء والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

التوقيع يوم 6 ابريل 2016 بالرباط على اتفاقية لتكوين العدول في المجالين 
القانوني والقضائي بين كل من وزارة العدل والحريات والمعهد العالي للقضاء 

والهيئة الوطنية للعدول.

!

!

التوقيع يوم 24 شتنبر 2016 بمراكش على اتفاقية لتكوين الموثقين في المجالين 
القانوني والقضائي بين كل من وزارة العدل والحريات والمعهد العالي للقضاء 

والهيئة الوطنية للموثقين.

!

االندماج السريع في المحيط المهني للمرافق القضائية التي سيعملون بها     •

بصفتهم مساعدين للقضاء؛   

•  التحكم في المعارف القانونية التي تستلزمها ممارسة مهامهم؛

•  استعمال التقنيات الحديثة مع الزبناء واعتماد البرمجة المعلوماتية في تدبير   

المكتب والملفات واإلجراءات؛  

•  توظيف التقنيات الحديثة للتواصل؛

•  توقيع اتفاقيات من أجل للنهوض بالتكوين المستمر لمساعدي القضاء.

برنامج مكتمل وطموح
لتكوين مساعدي القضاء منذ سنة 2010
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التكوين بناء على طلب 

والقضائي  القانوني  المجال  في  تكوينية  ندوات  أو  دورات  تنظيم   •
لفائدة أطر وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة:

- وزارة الداخلية؛
-  وزارة االقتصاد والمالية "مديرية أمالك الدولة"؛

- الوكالة القضائية للمملكة؛
-  المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ...

•  تأطر الدورات التدريبية من طرف هيئة تدريس مؤهلة تتكون من قضاة  
التكوين  برامج  في  المتبعة  التعليم  وطرق  المناهج  حسب  بالمعهد  يدرسون 

األساسي والمستمر بالمعهد؛
تنبني المنهجية المتبعة على التكوين بالقاعة وعلى تعزيز التفاعل   •
قانونية موضوع قرارات قضائية نهائية  المشاركين حول إشكاليات  بين 

           

   

   

   

مواضيع التكوين:  •
يتم اختيارها من طرف الجهة الطالبة ويتم وضع برنامج التكوين بتنسيق مع 

المثال سبيل  على  منها  البعض  نذكر   التكوين  مواضيع  أهم  ومن  المعهد،  إدارة 
ال الحصر:

- المسطرة المدنية؛ - ؛برغملاب يئاضقلا ميظنتلا 
- ؛يرادإلا نوناقلا   -  ؛يئانجلا نوناقلا 

- القضاء الشامل؛ -  ؛ءاغلإلا ءاضق 
- المنازعات في ميدان التعمير؛ -  ؛نيمأتلاب ةقلعتملا تاعازنلا 

-  ةيعضولاب ةقلعتملا تاعزانملا  -  ؛ةيدقعلا تاعزانملا 
       ؛ةيدرفلا   

-  ةقلعتملا تاعزانملا  - ؛ةيمومعلا تاقفصلاب ةقلعتملا تاعزانملا 
    بالضرائب؛

- االجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري؛ -  ةدام يف يئاضقلا داهتجالا 
   الحقوق العينية؛    

- تقنيات تحرير المذكرات والطعون أمام القضاء اإلداري.

!

اختالف مستوى درجات التقاضي، ويتم توزيع وثائق التكوين على المشاركين. على 
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التعاون الوطني والدولي

•  رمتسملاو يساسألا نيوكتلا راطإ يف بناجأ ةبلط لابقتسا 
والتخصصي؛  

تنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة وكتاب الضبط أجانب؛  •
تقديم استشارات قانونية لفائدة المؤسسات الوطنية والدولية؛  •

•  نيب ةيئاضقلا تاداهتجالاو ةينوناقلا تارادصإلا ،تاربخلا لدابت 
الهيئات والمؤسسات الوطنية واألجنبية.  
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اآلفاق اِّـستقبلية

!

!

!

!

!

ترسيخ الدور المنوط بالمعهد العالي للقضاء في مجال التكوين؛  •
بمجمع  هكتارات  خمسة  مساحة  على  للمعهد  جديد  مقر  إحداث   •
(Technopolis)، وستحتوي البناية الجديدة على طابق أرضي وثالثة 
للتكوين،  للمحاضرات وقاعات  قاعات كبرى  المقر  طوابق عليا. ويضم 
اإلدارية  المرافق  الكثير من  وإقامة جامعية، فضال عن  ومكتبة كبرى، 

واالجتماعية.


