رجال القضاء عرب
مراحل التاريخ
> حوايل  /1235سان لويس
وضع سان لويس ،الذي كان يستمدّ سلطته من اإلله ،حدّ ا للعادة اإلقطاعية ،بقيامه شخصيا بتعيني
ممثليه داخل املحكمة امللكية :القضاة املرشفني عىل الربملان .بحيث حاز هؤالء الشعارات امللكية  :عباءة
أرجوانية ،و قبعة مخملية دائرية ترمز إىل تاج امللك.

>  /1604هرني الرابع
باتت للقضاة ،الذين كانوا يشرتون وظائفهم ،إحالة هذه األخرية إىل ورثتهم ،أمرا ممكنا ،رشيطة دفع
رضيبة للدولة .تلك الدولة التي كانت ال تدفع إىل القليل للقضاة .و من ثم كان املتقاضون يتحملون
املصاريف ،األمر الذي جعلها تقترص فقط عىل األثرياء.

>  /1789الثورة الفرنسية
نالحظ ابتداء من هذا التاريخ الفصل بني النظامني القضايئ و اإلداري.
كام وضع حدّ للتعذيب .و قد ق ّنن حق االستئناف ،و اإلنصاف أمام العدالة و مجانية العدالة .و بات
القضاة ينتخبون من طرف املواطنني و أصبحت الدولة وحدها من يدفع أجور القضاة.

> ابتداء من /1799نابليون بونابرت
رشع نابليون الذي كان القنصل األول ثم إمرباطورا يف تجديد طريقة تعيني القضاة الذين باتوا غري
ؤسسة يف سنة  1804بتنظيم التدريب
منتخَبني بل مع َينني .كام كلّف مدارس القانون (الكليات الحقا) امل ُ َ
القانوين للقضاة و للمحامني .يف حني اشرتط قانون  1810/04/20من املرتشحني للمناصب القضائية
تقديم شهادة الليسانس يف الحقوق مضافا إليها تدريب عىل مدى سنتني اثنتني عىل مستوى نقابة
املحامني .أما العباءة السوداء امللغاة من طرف الثورة فقد أعيدت لرجال القضاء.

>  /1958شارل دي غول
أسس األمر املؤرخ يف  22ديسمرب (كانون األول)  1958مدرسة لتدريب رجال القضاء املستقبليني الذين
سيتم توظيفهم ،بعد ذلك بطريقة دميقراطية من خالل تنظيم مسابقة.

 ٤املدرسة الوطنية للقضاء
 ٥فهم النظام القضايئ الفرنيس
 ٦فهم تنظيم املدرسة الوطنية للقضاء
 ٧تعلّم كيف تكون رجل قضاء
 ٨توظيف رجال القضاء املستقبليني
 ٩تحضري املسابقة
 ٩التقدم للمسابقة
 ١٠التوظيف بناء عىل شهادات

فهـرس

 ١١التـدريب املبـــديئ
 ١٢االستفادة من منوذج بيداغوجي معرتف به
 ١٣تطوير و تعزيز الشخص لكفاءاته
 ١٥التـدريب املستمــــر
 ١٦التحكّم يف اإلشكاليات الوطنية و الدولية
 ١٧التخصص يف املسائل املحلية
 ١٨التـدريب املهــني املتخصص
 ١٩تـدريب القضـاة الغري مدرجني تحت صفة رجال القضاء املهنيني
 ٢٠مواكبة أعوان العدالة
 ٢١التعــاون الدولــي
 ٢٢تدريب رجال القضاء األجانب
 ٢٣ترقية مفهوم مدرسة التدريب القضايئ
 ٢٤البحــث و التوثيــق
 ٢٥توفري آليات فعالة لرجال القضاء
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المدر�سة الوطنية للق�ضاء

المدرسة الوحيدة لتدريب رجال القضاء في النظام القضائي الفرنسي
أسست المدرسة الوطنية للقضاء في سنة  1958تحت مسمى المركز الوطني للدراسات القضائية
لم تتخذ المدرسة اسمها الحالي إال في سنة .1970

المدرسة الوطنية للقضاء

فهم النظام الق�ضائي الفرن�سي
للعدالة مهمة جوهرية :إنها السهر على احترام القوانين بضمان حقوق كل فرد .في فرنسا ،تتكون العدالة من نظامين للقضاء
منفصلين تماما :النظام القضائي و النظام اإلداري
 الجهات القضائية يف النظام القضايئ تبت يف النزاعات املطروحة بني
املواطنني فيام بينهم و تعاقب مرتكبي األفعال املخالفة للقوانني الجزائية.

درجة التقايض الثانية

املحكمة االبتدائية الكربى
املحكمة االبتدائية

مدنية
مدنية

املحكمة التجارية

مدنية

مجلس قضايا العامل

مدنية

محكمة الضامن االجتامعي
محكمة
األطفال
محكمة املخالفات

مدنية
مدنية
جنائية
جنائية

محكمة الجنح
محكمة الجنايات

جنائية
جنائية

النظام اإلداري

النظام القضايئ

درجة التقايض األوىل

 الجهات القضائية اإلدارية تبت يف النزاعات املنشورة بني املواطن
و بني الدولة ،أو مجمعات إقليمية ،أو مؤسسة عمومية أو هيئة مكلفة
مبهمة الخدمة العمومية.

محكمة االستئناف

محكمة النقض

محكمة استئناف الجنايات

درجة التقايض األوىل

درجة التقايض الثانية

املحكمة اإلدارية

محكمة االستئناف اإلدارية

ما معنى الجهة القضائية؟
■إنها محكمة املكان املؤسس ،التي
تبت يف النزاعات املطروحة عليها.
مجلس الدولة

جهات قضائية إدارية أخرى يبت مجلس الدولة يف قراراتها بصفة نهائية.

يوجد هناك عدة أنواع من املحاكم
موزعة بني النظام القضايئ و النظام
اإلداري.

رجال القضاء املهنيني

إنهم يخضعون إلدارة و مراقبة املسؤولني املبارشين و لسلطة حافظ األختام.
يضم القضاء الفرنسي ،ضمن نفس الهيكل فئتان من رجال يكون القضاة و النواب العامون قد نجحوا يف ذات املسابقة و تقدموا لنفس
التوظيف بناء عىل الشهادة .و قد تابعوا نفس الفرتة التدريبية يف املدرسة
القضاء :القضاة و النواب العامين.
الوطنية للقضاء.
قد يقتيض األمر تبديل مناصبهم عدة مرات خالل حياتهم املهنية من قضاة
 الفئة األوىل متثل القضاة الذين يصدرون األحكام القضائية ،تطبيقا إىل نواب عامني و العكس صحيح.
للقانون .إن هؤالء القضاة املستقلني و الغري قابلني للتنحية و الضامنني
لحسن سري املحاكمة ،يبتون يف النزاعات ذات الطابع املدين و يعاقبون
القضاة الذين ال ينطوون عىل صفة
مرتكبي أفعال املخالفات الجزائية.
رجل القضاء املهني
مع األخذ بعني االعتبار ،دامئا مصالح الضحايا و املجتمع.
تتشكّل بعض الجهات القضائية يف النظام القضايئ من قضاة غري حائزين
 أما الفئة الثانية فهي ممثيل النيابة العامة .ال تبت هذه الفئة لصفة رجال القضاء املهنيني ،مثلام هو الحال يف املحاكم التجارية .هؤالء
يف النزاعات .بل تتلقى الشكاوى و املحارض فتقرر مآل هذه األخرية يف أيضا ،يتم تدريبهم يف املدرسة الوطنية للقضاء.
حالة ارتكاب الفعل ،و ترشف عىل عمل الضبطية القضائية و تسهر عىل
تنفيذ العقوبات .كام تتحقق أيضا ،من احرتام حقوق األشخاص الهشة و
املستضعفة و تسهر عىل املصلحة العامة باسم املجتمع.
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المدرسة الوطنية للقضاء

أوليفيي لورون
مدير املدرسة الوطنية للقضاء

فهـــم تنظيــم المدر�ســة
الوطنيـــة للق�ضــــاء
إن المدرسة الوطنية للقضاء هي مؤسسة عمومية إدارية وطنية تخضع
لسلطة وزارة العدل .تمنح هذه الصفة للمدرسة استقاللية في تسيير وسائل
نشاطها اإلداري و المالي .للمدرسة الوطنية للقضاء ميزانية تقارب  34مليون
يورو.
٦

مجلس اإلدارة
إن رئيس مجلس اإلدارة و نائب رئيس مجلس اإلدارة يشغالن أيضا ،عىل
التوايل ،مناصب الرئيس األول ملحكمة النقض و النائب العام لدى محكمة
النقض .
يضم مجلس إدارة املدرسة ممثلني عن وزارة العدل و آخرين عن الجهات
القضائية و فئة أخرى من عامل القانون و القضاء .فهو ينظر يف املسائل
املتعلقة بالربنامج البيداغوجي للمدرسة ،و يصادق عىل امليزانية و يعتمد،
سنويا التقرير اإلداري و املايل للمدرسة.

إدارة املدرسة
معي مبرسوم بناء عىل
يقوم عىل إدارة املدرسة الوطنية للقضاء مدير ّ
تقرير من وزير العدل حافظ األختام .إذ يعمل املدير عىل تطبيق املهمة
البيداغوجية للمدرسة كام يتخذ كل التدابري الرضورية من أجل تنفيذ
قرارات مجلس اإلدارة.
كام يضمن ،أيضا االنضباط الداخيل ،و التنظيم املادي ،و حسن سري مختلف
أقسام و مصالح املدرسة ،ال سيّام ،برسم حدود اختصاص و صالحيات نيابة
املديريات و األقسام .و له صالحية متثيل املؤسسة أمام العدالة و يف كل
ترصفات الحياة املدنية .و هو اآلمر  ،أيضا ،عىل اإليرادات و النفقات.

مهام املدرسة
 تنظيم مسابقات الدخول،
الفرنسيني،
املستقبلني
القضاء
رجال
و
العادلة
 التدريب املهني ألعوان
تندرج هذه املهام ضمن مديريتني كبريتني:
 التدريب املستمر لرجال القضاء الفرنسيني الذين يشغلون املناصب،
 مديرية التوظيف و التدريب املبديئ و البحث من جهة ،الواقعة يف
باتفاقيات
 تدريب رجال القضاء للدول األجنبية املرتبطة مع فرنسا
بوردو،
تعاون،
 مديرية التدريب املستمر و الشؤون الدولية و التدريبات املهنية
أعوان
بعض
و
املهنيني
القضاء
رجال
لصفة
حائزين
الغري
القضاة
تدريب
املتخصصة ،من جهة أخرى ،الواقعة يف باريس.

العدالة.

المدرسة الوطنية للقضاء

تعـ ّلم كيــف تكـون رجـــل ق�ضــاء

يتهيكل النشاط البيداغوجي للمدرسة ،على مستوى التدريب المبدئي و التدريب المستمر على حدّ السواء في شكل أقطاب تدريبية.
األمر الذي يس ّهل اكتساب و تعزيز الكفاءات الجوهرية.
االختصاصات الجوهرية لرجال القضاء
تنطوي وظيفة رجل القضاء عىل مهنة اتخاذ القرار التي تقتيض يف آن واحد،
التحكّم يف التقنيات القانونية و الكفاءة األساسية يف التعرض للجوانب
اإلنسانية .إنه التوازن الناتج عن التحكّم يف التخصصات التالية:
تحديد و اكتساب و تفعيل القواعد األخالقية
تحليل و تلخيص حالة أو ملف ما
تحديد و احرتام و تأمني اإلطار اإلجرايئ
التكيّف
اعتامد حالة سلطوية أو تواضعية مناسبة للظروف
معرفة تسيري العالقة و اإلنصات و التبادل
التحضري و اإلرشاف عىل الجلسة أو املقابلة القضائية ضمن احرتام الوجاهية
الحثّ عىل إيجاد اتفاق و صلح
اتخاذ القرار ،املؤسس من حيث القانون و الوقائع ،بناء عىل روح القضية ،تجسيدا
للمنطق السليم ،بحيث يكون قابال للتنفيذ
تسبيب الحكم و إضفاء الطابع الرسمي عليه و رشحه
األخذ بعني االعتبار الفضاء املؤسسايت الوطني و الدويل
العمل ضمن الفريق
التنظيم و اإلدارة و االبتكار

تحدد التوجهات الكربى و كذا األهداف البيداغوجية لكل واحد من األقطاب
التدريبية الثامنية من طرف مجلس إدارة املدرسة الوطنية للقضاء و يقوم
عىل تنفيذه عميد األساتذة املدرسني و الفريق البيداغوجي

هيئة هندسية بيداغوجية ابتكارية
تنظم التدريبات املبدئية و املستمرة وفقا ملنهج متعدد امليادين فالهدف
منها يكمن يف تطوير و تعزيز كفاءات رجال القضاء مهام تعددت وظائفهم.
و من ث ّم ،تهتم البيداغوجيا يف املقام األول باملعارف املشرتكة بني كل
الوظائف .لذا يتيح هذا املنهج لرجل القضاء فرصة تعلمه وظيفة رجل
القضاء قبل أن يصبح قاضيا لألطفال أو نائبا للنائب العام.

تأطير بيداغوجي مهيكل في  8أقطاب للتدريب
ينظّم منشّ طان اثنان دامئان ،واحد خاص بالتدريب املبديئ و األخر خاص
بالتدريب املستمر ،نشاط القطب و يضمنان التنسيق البيداغوجي .إذ
منسقي
يعتمدان عىل املراجع التوظيفية او املتعلقة باملواضيع و عىل ّ
التدريب يف إعداد املواد التدريسية.

األقطاب الثمانية للتدريب و عمداء األساتذة المدرسين التابعين لهم
■إنسانيات قضائية


■ اإلعالم القضايئ


نيكول مايسرتاتيش ،قاضية  ،عضو املجلس االستشاري

فرونسوا مولنس وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية الكربى لباريس

أالن لكابارات ،رئيس غرفة لدى محكمة النقض و عضو املجلس األعىل
للقضاء

سريج براميتس /وكيل نيابة املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقاً

■حياة اقتصادية


لورون لو ميسل ،نائب عام لدى محكمة النقض

■ بيئة قضائية


■عملية القرار و رسمية العدالة املدنية


■عملية القرار و رسمية العدالة الجنائية

■إدارة العدالة


ديديي مارشال رئيس أول رشيف

مدرسة مفتوحة على الخارج
يتميّز املفهوم الحايل بأربنة (التعميم األورويب) القانون و املصادر الفقهية
القضائية و التوثيق القانوين املتوفّر و بالحاجة إىل انفتاح رجال القضاء

■البعد الدويل للعدالة


دومينيك دوالغارودوري ،محامية يف نقابة باريس

بونوا باستارد ،عامل نفس ،مدير أبحاث فخري يف املركز الوطني للبحث
العلمي

الفرنسيني عىل اإلشكاليات الدولية املرتبطة مبامرساتهم املهنية و إىل تنمية
قدرات فرص العمل .و من ثم أنشأت املدرسة الوطنية للقضاء قطبا للعدالة
ذا بعد دويل ،بحيث يتم تفعيله يف التدريب املبديئ و املستمر عىل السواء،
من أجل املتم ّرن العميق عىل اللغات األجنبية.
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توظيـف رجـال الق�ضـاء
الـم�ستقبليين

يشترط في الدخول إلى سلك القضاء النجاح في المسابقة أو بناء على إجراء القبول بالشهادات.
تسمح تعددية سبل الدخول إلى المدرسة الوطنية للقضاء بتوظيف المترشحين ذوي التخصصات و المسارات المتنوعة،
سواء كانت مدرسية أو مهنية .فتن ّوع المسارات الشخصية هذه هو الضامن للتمثيل األعدل و األقوم للمجتمع الفرنسي.

توظيف رجال القضاء المستقبليين

تح�ضيـــر الم�سابقـــة
األقسام التحضريية للمسابقة األوىل
وضعت املدرسة الوطنية للقضاء أقسام تحضريية « املساواة يف الحظوظ»
قصد تعزيز تن ّوع التوظيف يف سلك القضاء و مواكبة املرتشحني الجديرين و
املتحفزين القادمني من األوساط االجتامعية الفقرية.
تفتح املدرسة الوطنية للقضاء ،سنويا ،ثالثة أقسام ،فتستقبل الطلبة قصد
تحضريهم المتحانات املسابقة األوىل للدخول إىل املدرسة الوطنية للقضاء:
يتوزع الطلبة عىل مدارس باريس و دووي و بوردو .حيث يستفيد هؤالء
الطلبة من تحضري عىل مدى عدة أشهر ،إىل غاية تاريخ بداية امتحانات
الدخول.
رشوط القبول:
بناء عىل ملف قابل للتحميل عىل العنوان االلكرتوين enm.justice.fr

التقـــ ّدم للم�سابقـــة
تحـدد وزارة العدل سنويا عدد المقـاعد الممنــوحة للمسابقـة ،تمــاشيا و الحــاجيات المتـوقعة من رجـال القضـاء و كـذا المقتضيات
المالية.
مسابقة الدخول الثالثة

تنظم نيابة مديرية التوظيف و املصادقة عىل الكفاءات ،كل سنة ثالث
مسابقات للدخول .األوىل تخص الطلبة و اما املسابقة الثانية فهي خاصة
باملوظفني يف حني تفتح املسابقة الثالثة لألشخاص الذين مارسوا لعدة أنشئت هذه املسابقة بالقانون النظامي لسنة  1992و هي مفتوحة
لألشخاص الذين قضوا مدة مثان سنوات من النشاط املهني لدى القطاع
سنوات ،نشاطات مهنية يف القطاع العام أو كانوا منتخبني.
يسمح بالتقدّم لكل واحدة من الثالث مسابقات الدخول ثالث مرات ،فقط الخاص أو يف مزاولة فرتة نيابية أو مامرسة وظيفة قايض غري مهني ،عىل أال
يستفيد املرتشحون الناجحون من الوضع القانوين لعون العدالة و يتابعون يتجاوز العمر  40سنة.
لقد جاء إنشاء هذه املسابقة استجابة إىل الرغبة يف إدماج الكفاءات املتنوعة
مرحلة تدريبية ملدة  31شهر.
يف سلك القضاء دون املساس مببدأ اإلنصاف يف التوظيف بناء عىل املسابقة.

مسابقة الدخول األوىل

املسابقة التكميلية

يتقدم لهذه املسابقة األوىل أكرب عدد املرتشحني ،تلك املسابقة املفتوحة
لألشخاص الحائزين عىل شهادة "ماستري" أو شهادة مامثلة ،البالغني  31سنة يعطي القانون النظامي املؤرخ يف  25يونيو (حزيران)  2001إمكانية تنظيم
مسابقة إضافية ،عند الحاجة ،توظيف رجال القضاء من الدرجة األوىل أو
كح ّد أقىص.
الثانية يف الهرم الوظيفي القضايئ ،إن هذه املسابقات مفتوحة للمهنيني
برنامج االمتحانات:
تقل أعامرهم عن  35سنة و لديهم خربة مهنية ملدة  7سنوات
الذين ال ّ
قضاء"
رجل
"كن
باب
.
enm.justice.fr
عىل موقع
عالية الكفاءة.

مسابقة الدخول الثانية
إن هذه املسابقة مفتوحة للموظفني الحائزين عىل أربعة سنوات من
املامرسة ،البالغني  48سنة و  5أشهر ،كأقىص حدّ ،عند تاريخ  01يناير (كانون
الثاين) من سنة التقدم للمسابقة .تحتوي هذه املسابقة عىل نفس برنامج
و نفس االمتحانات املتعلقة باملسابقة األوىل.

٩

توظيف رجال القضاء المستقبليين

التوظيــف بنــاء على �شهـــادات
التوظيف املبارش
ميكن لكل شخص أن يكون مرتشحا مبارشا دون التقدم للمسابقة و
ال للدراسة يف املدرسة الوطنية للقضاء ،رشيطة أن يكون حائزا لشهادة
الباكالوريا مضافا لها أربع سنوات جامعية مع مامرسة نشاط مهني يؤهله،
بصفة خاصة للمهام القضائية ،عىل مدى سبع سنوات عىل األقل بالنسبة
توظيف أعوان العدالة بناء عىل شهادات
ملهام الدرجة الثانية ( السن األدىن للقبول  35سنة) و عىل مدى خمسة عرش
يخص هذا التوظيف األشخاص البالغني سن  31عىل األقل و سن  40سنة سنة بالنسبة ملهام الدرجة األوىل.
ّ
عىل األكرث الحائزين ،من جهة عىل شهادة يف الحقوق ،أو االقتصاد أو
العلوم اإلنسانية و االجتامعية املؤهلة للمامرسة املهام القضائية ،و الحاملني رشوط االندماج:
من جهة أخرى للشهادات املتالمئة و الوضع املهني للمتقدم للمسابقة بناء عىل ملف يقدم إىل وزارة العدل التي تحوله إىل لجنة ،التي ميكنها
( االطالع عىل املادة  1-18من األمر  1270-58املؤرخ يف  22ديسمرب(كانون بدورها أن تشرتط يف املرتشح خربة تدريبية مبدئية يف محكمة ملدة ستة
األول)  1958املعدل بالقانون رقم  1090 -2016املؤرخ يف  8أغسطس (آب) أشهر عىل األكرث  ،قبل أن تتخذ القرار بشأنه .يكون هذا التدريب القضايئ
الذي تنظمه املدرسة الوطنية للقضاء ،محل إعداد تقرير تقييمي .يكون
 2016يف املادة )5
للمرتشح ،يف نهاية الفرتة التدريبية ،مقابلة مع لجنة تحكيم تد ّرح أعوان
العدالة ،التي تبدي رأيها يف قدرة املرتشح عىل مامرسة املهام القضائية،
رشوط االندماج:
تبت اللجنة نهائيا يف عملية التوظيف .يتم تعيني
ترشف عىل االختيار لجنة التد ّرج بناء عىل ملف ت ّم ضبطه من طرف النائب من عدمها .عىل إثر ذلك ّ
املرتشح كرجل القضاء ،مبارشة من طرف حافظ األختام بناء عىل الرأي
العام لدى محكمة االستئناف ملقر السكن.
االيجايب للجنة.

١٠

توظيــــف

٣

التدريـب المبدئـي
ينقسم تدريب أعوان العدالة إلى فترات تدريسية و فترات تمرينية ،حتى تتوفر لرجال القضاء المستقبليين النظرة
الشمولية للمهام المنوطة بهم مستقبال.
تقوم مديرية التوظيف و التدريب المبدئي و البحث بإعداد و انجاز البرنامج البيداغوجي الموجه لدفعات أعوان
العدالة.
يتوزّع هذا البرنامج المتكون من  31شهر على فترات يتم من خاللها ضمان اكتساب  13كفاءة أساسية.
فهو يهدف إذن ليس إلى التم ّرن على التقنيات المهنية األساسية فحسب ،و إنما أيضا المعارف التقاطعية حول البيئة
المؤسساتية و اإلنسانية و االجتماعية لرجل القضاء.

١١

التدريب المبدئي

اال�ستفـادة من نمـوذج بيـداغوجي معترف بـه
الطريقة البيداغوجية :
إدارة الدراسات

١٢

وضع المتدربين

اختارت املدرسة أن تؤسس طريقة التعليم لديها عىل إدارة الدراسات ،ذلك
بغية إعطاء أهمية لعملية التفاعل .إذ تعتمد هذه األخرية عىل العمل يف
مجموعات صغرية تسمح بالتبادل و التم ّرن الفعال.

■ينض ّم أعوان العادلة إىل الهيئة القضائية مبجرد
تعيينهم .بعد أن يؤدوا اليمني بحفظ رسية الوثائق
التي وصلت إىل علمهم.

تتشكل هذه املجموعات ملدة فرتة التدريب الدرايس يف بوردو .و من ثم
تسمح هذه املناوبة للمدرب بالقيام باملتابعة الفردية و ضامن التسيري
الناجح للمجموعة.

■يتقاىض هؤالء أجرا أثناء فرتة تدريبهم ،فيتع ّهدون
بخدمة الدولة عىل مدى عرش سنوات عىل األقل.

الهيئة التعليمية

 كام يوجد يف املدرسة ،أيضا ،هيئة تعليمية رشيكة ،تتكون من رجال
 تنطوي املدرسة ،يف بوردو ،عىل هيئة تعليمية دامئة متكونة من عرشين القضاء و من املهنيني ،الذين يحتفظون بنشاطاتهم و يتكفلون بالتدريس
منسق تدريب ،يكون معظمهم من رجال القضاء  ،املتفرغني للمدرسة بصفة مستمرة.
الوطنية للقضاء.
يلتحق هؤالء بالثامنية أقطاب للتدريب ،فيأتون بالخربة و يرشفون عىل  أخريا يوجد ما ال يقل عن  500متدخل عريض مختص يف املواد األكرث
الطب النفيس ،الطب
إعداد املنهج و الوثائق البيداغوجية يف امليدان املعني باألمر ،و يساهمون يف تن ّوعا -الحقوق ،التاريخ ،علم االجتامع ،علم النفسّ ،
إلقاء الدروس .زيادة عىل رئيس كتابة الضبط و أستاذ لغوي الذين يكمالن الرشعي ،علم اإلجرام ،الكل يصغ خربته يف الخدمة ،سنويا.
الفريق البيداغوجي.

املراسلون لدى الجهات القضائية
 تعتمد املدرسة ،لتأطري الفرتات التدريبية لدى الجهات القضائية عىل
منسقني جهويني للتدريب .إنهم عبارة عن رجال قضاء متفرغني للمدرسة،
ت ّم نقلهم إلثني عرش منطقة قضائية تشمل عدة محاكم استئناف .فهم
يقومون باإلرشاف عىل مهام تقاطعية فيام يخص التدريب املبديئ و املستمر
عىل ح ّد السواء بالتعاون مع القسم الدويل :إعداد و متابعة التم ّرن و تنظيم
التدريب...

يكون لكل محكمة تستقبل أعوان العدالة مديرا ملركز التم ّرن .يقوم رجل
القضاء هذا ،بالتوازي مع نشاطه األسايس ،بتنظيم فرتات مت ّرن أعوان العدالة
و الجمهور املرسلني من طرف املدرسة الوطنية للقضاء.
تتوفر كل محكمة استئناف عىل رجل قضاء مف ّوض بالتدريب يرشف عىل
التدريب املستمر الغري مركزي لرجال القضاء.
تسهر شبكة رجال القضاء هذه املراسلني للمدرسة عىل حسن سري دورات
التدريب و التم ّرن الغري مركزية

التدريب المبدئي

تطويـر و تعـزيز اللقـاءات
ينطوي  31شهر للتدريب على مرحـلة عامـــة مشتــركة لجميــع أعــوان العدالة و مرحلــة تحضيــرية ألول الوظـــائف
املرحلة العامة
 يسمح التم ّرن لدى مؤسسة عقابية يف وسط مغلق بصفة حارس يف
سجن باكتشاف يوميات السجن و معرفة نظام و سري و دور مختلف
تحرض هذه املرحلة عىل مدى سبعة و عرشين شهرا من التدريب املتعدد الفعاليات.
امليادين رجال القضاء املستقبليني الذين سوف ميارسون عىل مدى حياتهم
  ..............................................................................................................................................................................................................................اسبوعان
املهنية ،لوظائف شتّى.
عنارص
اكتساب
الكربى
الدعاوى
محكمة
يف
االنغامس
 تضمن فرتة مت ّرن
 تؤدي فرتة مت ّرن العون يف محكمة للدعاوى الكربى أو املحكمة
الثقافة القضائية و التفكري حول دور و مكانة رجل القضاء و حول الحاجة االبتدائية إىل املامرسة الفعلية ملختلف الوظائف القضائية تحت مراقبة و
للعدالة .يحدد العون دور كل فرد من السلسلة الجنائية و من الدعوى رعاية مستشاري رجال قضاء املحكمة .فيقوم بتطبيق التقنيات املهنية التي
املدنية ،و كذا مسار كل ملف ،يف امليدانني النظري و العميل.
اكتسبها أثناء فرتة الدراسة ،ضمن الظروف املهنية الحقيقية.
  ..................................................................................................................................................................................................................اسبوع واحد
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 يتدرب العون من خالل التم ّرن ضمن قسم للتحقيق عىل مختلف  تتم فرتات التم ّرن مع الرشكاء الخارجيني عىل منت مصالح الحامية
املراحل و تقنيات التحقيق الجنايئ :ابتداء من تقديم الشكوى ،و استقبال القضائية للطفولة ،و مصلحة مؤسسة عقابية لالندماج و التجربة و مكتب
الجمهور ،و محارض االستجواب ،و تحرير املحارض ،و امللفات و املراقبة  ،محرض قضايئ.
و التفتيش ،و الحجز للنظر ،و الرشطة التقنية و العلمية.
 3  .............................................................................................................................................................................................................................اسبوع
  ..............................................................................................................................................................................................................................اسبوعان
 تضع فرتات التم ّرن الخارجي لدى إدارة غري مركزية للدولة ،أو مجموعة
 يف حني ينطوي التم ّرن يف مكتب محاماة عىل إتاحة معرفة عون العدالة محلية ،أو جمعية ،أو رشكة ....عون العدالة يف موقع اكتشاف رشيك
عىل مامرسة املحاماة أمام مجموع الهيئات القضائية .كام ستكون له أيضا ،املؤسسة القضائية أو القائم عىل الحياة االجتامعية و االقتصادية.
فرصة االطالع عىل طلب العدالة و شكل هذا الطلب بحيث تصبح تطلعات ميكن لبعض أعوان العدالة أن يؤدوا جزء من التم ّرن يف الخارج يف دولة
املتقاضني عىل كل مراحل اإلجراءات مألوفة لديه.
أجنبية ( بعد تقديم الرتشيحات و االختيار) ملدة ثالثة أسابيع لدى هيئة
 12  ..........................................................................................................................................................................................................................اسبوع قضائية من املجموعة األوروبية أو لدى دولة أجنبية ،أو لدى منظمة تعاون
قضايئ دويل ،أو مؤسسة دولية ،أو سفارة ،أو لدى رجل قضاء نقطة اتصال.
 تهدف مرحلة الدراسة يف املدرسة الوطنية للقضاء يف بوردو إىل اكتساب
املهارات األساسية ملهنة رجل القضاء .فعون العدالة يستوعب التقنيات  7  .............................................................................................................................................................................................................................أسابيع
املهنية ( اتخاذ القرار ،الكتابات القضائية ،الكالم القضايئ) الخاصة بكل
وظيفة و املميّزة لها يف آن واحد ،التي تك ّون "مركز املهنة" لكل وظيفة عىل
حده .يتمم تعلّم لغة ما التدريب.
 30  ................................................................................................................................أسبوع من بينتها أسبوعني لالستقبال.

١٣

التدريب المبدئي

االمتحان التقييمي
مرحلة التحضري ملامرسة أوىل املهام
تبدأ هذه املرحلة يف املدرسة الوطنية للقضاء يف بوردو بفرتة تحضري نظري
مدتها  4أسابيع ،بهدف تعميق التقنيات املهنية و توسيع حقل التخصصات
املتعلق بالوظيفة املختارة .و تستمر بفرتة مت ّرن يف محكمة استئناف ملدة
أسبوع التي تهدف إىل اكتشاف سري عمل محكمة االستئناف ،و دور رؤساء
هذه املحاكم و كذا القسم اإلداري اإلقليمي.
ثم ،تسمح فرتة التحضري الستالم الوظيفة املمتدة عىل مدى  12أسبوع،
لعون العدالة باكتساب القدرة التامة الرضورية الستالمه أوىل وظائفه
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الوظائف  6لرجل القضاء
عند تخرجه من املدرسة ميكن للعون أن ميارس وظائف مختلفة:
■ قايض يف املحكمة االبتدائية الكربى
■ قاىض محكمة ابتدائية
■ قايض تحقيق
■ قايض أطفال
■ قايض تطبيق العقوبات
■ نائب وكيل الجمهورية (النيابة)

ينطوي هذا التدريب عىل  9اختبارات:
 3 امتحانات كتابية عند نهاية فرتة الدراسة:
التقنيات املهنية الخاصة بالوظائف املدنية و الوظائف الجنائية و التدريس
املتقاطع؛
 3 امتحانات عند نهاية التم ّرن القضايئ:
رئاسة جلسة الجنح ،و االلتامسات أثناء جلسة الجنح ،و انعقاد جلسة
مدنية يف املكتب؛
 3 امتحانات يف نهاية الدراسة:
مقابلة مع لجنة التحكيم ،و تحرير حكم مدين ،تحرير قرار االتهام النهايئ.
كام يكون هناك ،أيضا اختبار لغوي يف االنجليزية.
و عليه ميكن يف النهاية ،للجنة تحكيم مستقلّة عن املدرسة يرأسها رجل
قانون يف محكمة النقض ،يف نهاية االمتحانات أن تبعد عون العدالة أو تحثه
عىل إعادة فرتة التم ّرن القضايئ أو تقلّص من فرص تقلّد بعض الوظائف.
و من ثم فإن للتدريب يف املدرسة طابع اختباري.

التعيني األول
محل ترتيب بناء عىل الجدارة و االستحقاق.
يكون االختبار النهايئ ّ
فيختار رجل القضاء الجديد ،عندئذ أول منصب له من القامئة املقرتحة من
طرف وزارة العدل ،تبعا و درجة ترتيبه يف قامئة االستحقاق.
بعد االنتهاء من املرحلة التحضريية للوظائف األوىل ،يتم تعيني رجل القضاء
يف الجهة القضائية املخصصة له ،فيؤدي ميني رجل القضاء ،فيكون تعيينه يف
أول منصب له مبرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية بناء عىل رأي املجلس
األعىل للقضاء.

١٤

تدريب مبدئي

٤

التدريب الم�ستمر
يسمح التدريب المستمر لرجال القضاء ،طيلة مدة حياتهم المهنية بتعزيز كفاءاتهم التقنية ،و ذلك من خالل التخصص،
استجابة لمقتضيات العدالة الجيدة.
قد يتم إعداد هذا التدريب و تنظيمه من طرف المدرسة الوطنية للقضاء بصفة مركزية أو محلية ،أو قد يتم تنظيمه
بمبادرة من محكمة النقض أو محاكم االستئناف.
في هذه الحالة األخيرة ،يتعلق األمر بالتدريب المستمر الغير مركزي المم ّول من طرف المدرسة الوطنية للقضاء ،بيد أن
يتم في األقاليم من طرف محاكم االستئناف.
التدريب ّ

١٥

التدريب المستمر

ّ
التحكم في الإ�شكاليات الوطنية و الدولية
يتجسد التدريب المستمر الوطني لرجال القضاء المندرج امتدادا للتدريب المبدئي في ثمانية أقطاب تدريبية
( انظر الصفحة رقم .) 7
يكتسي التدريب المستمر المقنن بالمرسوم المؤرخ في  4مايو (أيار)  1972طابعا إجباريا لكل رجال القضاء اعتبارا من تاريخ
الفاتح من شهر يناير (كانون الثاني) ( 2008خمسة أيام في السنة) .إذ تخص مجموع رجال القضاء.
أهداف التدريب املستمر الوطني
لقد حدد سبع محاور للتدريب ،استجابة لمقتضيات ديمقراطية أوروبية عصرية و تلبية لتطلعات المتقاضين:

١٦

 مواكبة اإلصالحات الترشيعية و التنظيمية و كذا التط ّورات الفقهية القانونية،
التغيات و يف املامرسات الوظيفية،
 مواكبة رجال القضاء يف ّ
 التحضري للوظائف التأطريية و ترقية ثقافة التسيري،
 تعزيز تبادل املعارف و اآلليات املنهجية و نرش املامرسات املهنية الجيّدة
 اللجوء إىل انفتاح الهيئة عىل بيئتها االقتصادية و االجتامعية و الثقافية،
 تعميق معارف رجال القضاء فيام يخص القانون األورويب و القانون الدويل،
 ضامن تعددية املواد فيام يتعلق باملواضيع املتطرق إليها.

الطرق البيداغوجية
تقوم إدارة التدريب املستمر للمدرسة بإعداد التدريب املستمر الوطني،
بعد عملية التشاور املدموغة برأي املجلس البيداغوجي و املعتمدة من
طرف مجلس اإلدارة.
فتتجسد يف ثالثة صيغ كربى:
ّ
 نشاطات التدريب ب ّحد ذاتها التي تضم عدد من رجال القضاء و تكون
عىل منت املدرسة أو يف مقا ّر هيئة رشيكة،

رجال القضاء الموظفين بناء على مسابقات
إضافية
■ يستفيد هؤالء من تدريب مستمر إجباري
ملدة  3أشهر عىل مدى  6سنوات التالية
لتعينهم (املادة  5من املرسوم املؤرخ يف 22
نوفمرب (ترشين الثاين) .)2001

 التدريبات املتخصصة املنطوية عىل الشهادات ،شهادات جامعية أو
ماستري التي تع ّد من طرف املدرسة بالتعاون مع الجامعات.
تختار املدرسة ،يف أغلب الحاالت ،مديرا للدورة ،بناء عىل إملامه العميق
باملادة و كفاءاته البيداغوجية و سلطته املهنية ،من أجل تنشيط الدورات
التدريبية.

يقوم مدير الدورة بالتعاون العميق مع أحد رجال القضاء املنسقني للتدريب
يف املدرسة ،بإعداد برنامج النشاط التدريبي و اختيار املتدخلني .كام يقوم
 الفرتات التدريبية ( الخارجية أو بناء عىل الطلب) التي تكون داخل يف نفس السياق و بذات الظروف بتحضري ملف الوثائق الخاص باملشاركني،
هيئة استضافة و تحت إرشاف و لوجستية هذه األخرية،
و يقيّم الدورة.

التدريب المستمر

اقرتاح أكرث من  500نشاط للتدريب
 تع ّمق الدورات املسائل التقنية و  /أو املتعلقة بالقضايا االجتامعية
من خالل املناقشات و املحارضات و رمبا األعامل التطبيقية .تُقرتح بعض
الدورات من طرف املدارس و مراكز التدريب رشيكة املدرسة الوطنية
للقضاء

توفري قرابة  250تدريب منه

 2  .......................................................................................................................................................................................................................إىل  ٥ايام  التدريبات الخارجية التي تجمع من  2إىل  30رجل قضاء .حيث تقوم
املدرسة الوطنية للقضاء بتنظيمها لدى اإلدارات أو الرشكات العمومية أو
 تع ّزز الدورات القدرة عىل املبادرة و التفكري و إنتاج املعارف .تبحث السلطات اإلدارية املستقلة أو املؤسسات العمومية أو املنظامت أو الجهات
مجموعة مصغّرة من رجال القضاء ،بإيعاز من مدير الدورة ،حول موضوع القضائية الدولية و أيضا لدى الرشكات الصناعية أو رشكات الخدمات
ما ،فتقدم عىل إثر ذلك نتائج عملها .كام تقرتح بعض الهيئات الرشيكة هذا  ٥  ........................................................................................................................................................................................................................................ايام
النوع من الدورات
 التدريبات الفردية املنظمة سواء من طرف املدرسة الوطنية للقضاء أو
  ...........................................................................عدد من املواد من يوم  1إىل  5أيام ،موزعة عن السنة كلها .من طرف املتدرب ذاته يف فرنسا أو يف الخارج .حيث يكمن الهدف منها يف
إتاحة االنغامس يف بيئة ذات مميزات خاصة.
 التدريبات املتخصصة (شهادات جامعية ،ماستري)
يقرتن ذلك بتقديم تقرير
  ....................................................................................................................................عدد من املواد عىل مدى سنة أو سنتني.

 ٥  ........................................................................................................................................................................................................................................ايام

 املسارات التأهيلية لعدد من املواد التي يختار املشاركون متابعتها  ،التدريبات القضائية املوجهة لرجال القضاء الذين يغريون الوظائف
قصد التحضري ملامرسة الوظائف املتخصصة.
و الذين عليهم بتكملة الدورة " تغيري الوظائف".
مرسم ميارس وظيفته لدى جهة
 املنتديات التي تنظمها املدرسة الوطنية للقضاء أو رشيك لها و املوجهة يرشف عىل هذه التدريبات رجل قضاء ّ
إىل الجمهور العريض
قضائية مامثلة لتلك املعني فيها املتدرب
 ١  .......................................................................................................................................................................................................................إىل  ٢يوم

 ٥  ........................................................................................................................................................................................................................................ايام

التخ�ص�ص فى الم�سائل المحلية
يتوجه التدريب المستمر الغير مركزي المقنن بمرسوم  4مايو أيار  ،1972إلى رجال القضاء التابعين لدائرة اختصاص محكمة
االستئناف التي تنظم النشاط التدريبي .يستقبل هذا النشاط القائم بالتعاون مع منظمات العالم القضائي ،أيضا و بشكل كبير،
جماهير أخرى :من موظفي العدالة ،و المحامين و الموثقين و القضاة القنصليين و القضاة المحليين و الشرطة و الدرك
و الخبراء...
أهداف التدريب املستمر الغري مركزي
يهدف التدريب املستمر الغري مركزي إىل تكملة نشاطات التدريب املستمر
الوطني بالسعي إىل الوصول إىل أكرب عدد ممكن من املشاركني بفضل القرب
الجغرايف ملقر التدريب مع مقر سكن املشاركني.

تكون نشاطات التدريب املستمر الغري مركزي يف شكل دورات أو
منتديات
 1  ........................................................................................................................................................................................................................................يوم

املنسقون اإلقليميون للتدريب

يويل هذا التدريب أهمية كبرية لعملية التواصل بني رجال القضاء و الرشكاء
اإلقليميني أو املحليني ،ذلك يف سبيل تسهيل تبادل التعارف و تشجيع العمل يقوم هؤالء و عددهم  12مبعية نائب املدير املكلف بالتدريب املستمر
و الدويل للمدرسة الوطنية للقضاء ،بتنشيط شبكة رجال القضاء املنتدبني
املشرتك.
للتدريب ،فينظمون عىل منت محاكم االستئناف التابعة الرتباطهم ،النشاطات
التدريبية الالمركزية (انظر أعاله الصفحة .)12
نشاطات التدريب
يقوم ،سنويا ،يف محكمة النقض و يف كل محكمة استئناف ،مجلس إقليمي
للتدريب املستمر الغري مركزي لرجال القضاء ،بإبراز الحاجيات من التدريب
و يصادق عىل النشاطات التدريبية لرجال القضاء التابعني الختصاص
محكمة االستئناف ،املعنية.
تعرض خطة التدريب هذه عىل املدرسة الوطنية للقضاء التي تقرر ،بعد
دراسة الوضع البيداغوجي و التكلفة ،متويل جزء من التدريب أو كلّه.

رجل القضاء المنتدب للتدريب
■ هو أمني املجلس اإلقليمي للتدريب ،يقوم بحرص الحاجيات

و يقرتح خطة التدريب و ينظم النشاطات التي تتكفّل
املدرسة الوطنية للقضاء بتمويلها.

١٧

١٨

٥

التـدريب المهـني
المتخ�ص�ص
ّ

يهيكل قسم التدريب المهني المتخصص و يسوغ نشاطات تدريب القضاة الذين ال ينطوون تحت لواء رجال القضاء
المهنيين ،و كذا بعض فئات أعوان العدالة.

المتخصص
التدريب المهني
ّ

تـدريب الق�ضـاة الغير مدرجين تحت �صفة
رجال الق�ضاء المهنيين على الوظائف الق�ضائية
يتدرب القضاة القنصليون و القضاة العاملون بشكل مؤقت و مستشارو محاكم قضايا العمال في المدرسة الوطنية للقضاء
القضاة القنصليون

رجال القضاء بشكل مؤقت
يعينون ملدة  5سنوات من طرف املجلس األعىل للقضاء.

يتم انتخاب هؤالء القضاة غري املهنيني القادمني من عامل االقتصاد.
فهم يبتّون يف القضايا التجارية املطروحة عىل املحاكم التجارية ،فهم
يتدخلون مبناسبة النزاعات ذات صبغة االقتصادية الشديدة التقنية ،ال س ّيام يحدد املرسوم رقم  1905-2016لتاريخ  ،2016/12/27عىل وجه الخصوص
عندما يتعلق األمر مبواد اإلجراءات الجامعية .و عليه أوكلت املادة  2-41طرائق التدريب املبديئ و املستمر لرجال القضاء بشكل مؤقت.
من املرسوم رقم  355-72املؤرخ يف  4مايو (أيار)  1972تدريبهم إىل املدرسة
الوطنية للقضاء.
 أما التدريب املبديئ املعد خصيصا من طرف املدرسة الوطنية للقضاء
فهو إجباري ،حيث يغطي عدة ميادين :األخالقيات ،و مبادئ إجراءات
 يتم التدريب املبديئ لهؤالء القضاة املنتخبني حديثا ،بشكل غري مركزي ،و تسيري املحكمة ،وتعلّم كيفية تحرير األحكام و إدارة الجلسة.
يف املواقع اإلقليمية التي يضم عدة محاكم استئناف.
التعليم النظري  ١٠  ...........................................................................................................................................................................ايام
تقوم بهذا التدريب فرق من املدربني املزدوجني املشكلني من القضاة
القنصليني و القضاة املهنيني
التم ّرن عىل منت املحكمة ،املبديئ أو املسبق ،بناء عىل قرار املجلس األعىل
٨  ...........................................................................................................مواد من يوم  1إىل  2يوم عىل مدى سنة كاملة للقضاء ،تبعا و املسار املهني السابق  40  ................................................................................اىل  80يوم
 تخصص نشاطات التدريب املستمر املقرتحة من طرف املدرسة الوطنية
للقضاء إما كليا إىل هؤالء القضاة أو تكون مفتوحة أيضا إىل رجال القضاء
املهنيني و إىل جامهري أخرى .و تتم هذه الدورات يف باريس أو يف األقاليم
األخرى بصفة غري مركزية
السنة األوىل من املامرسة  ٥  ............................................................................. ..................................................................ايام
أما التم ّرن فيكون عىل منت الغرف التجارية ملحاكم االستئناف و كذا يف السنوات التالية  ٣  .................................................................................................................................................................................ايام
الغرفة التجارية لدى محكمة النقض

 إن التدريب املستمر هو تدريب إجباري لهؤالء .فهم يتابعون دورات
التدريب املستمر يف املدرسة الوطنية للقضاء املفتوحة لهم

 ١  .......................................................................................................................................................................................................................إىل  5أيام

مستشاري مجالس قضايا العامل

يغطي التدريب املبديئ عدة ميادين :التنظيم اإلداري و القضايئ ،الوضع
يقوم حافظ األختام ،وزير العدل و الوزير املكلف بالعمل ،معا ،بتعيني القانوين ،أدبيات و أخالقيات القايض ،املحاكمة أمام مجلس قضايا العامل
هؤالء ملدة  4سنوات ،بناء عىل اقرتاح منظامت نقابات العامل و نقابات و منهجية كتابة األحكام الصادرة عن مجلس قضايا العامل
أرباب العمل
 3 .......................................................................................................................أيام من التدريب عن بعد حول األساسيات
كلّف املرسوم رقم  684-2017لتاريخ  2017/04/28املدرسة الوطنية للقضاء
 2 .....................................يوم من الورش التطبيقية عىل منت ما يقرب ثالثني من املواقع املحددة.
بتدريب هؤالء.
إن هذا التدريب الذي يخص مستشاري قضايا العامل سواء كانوا من العامل
أو من أرباب العمل هو تدريب إجباري بالنسبة للمستشارين املوظفني
حديثا ،و إال اعتربوا يف نظر القانون ،مبثابة املستقيلني.

١٩

المتخصص
التدريب المهني
ّ

مــواكبة �أعـــوان الـعدالــة
يمكن لمصلحي العدالة و المندوبين و لوسيط النائب العام أن يستفيدوا من دورات التدريب.
مصلحو العدالة
املندوبون و وسطاء النائب العام

يعني الرئيس األول ملحكمة االستئناف هؤالء ملدة سنة أو سنتني قابلتني
للتجديد.
ميارس هؤالء وظائفهم بشكل فردي.
إنهم يتدخلون يف املواد املدنية يف شتى امليادين ،ابتداء من نزاعات الجريان
إىل غاية النزاعات التعاقدية ،و بصفة عامة ينظرون يف النزاعات التي تكون
حيث يتدخلون أثناء إجراءات التشكيل الجنايئ و يف إطار التدابري البديلة أو
املواد فيها مرتوكة لحرية األطراف.
السابقة للمتابعة.
 هذا و قد نظمت املدرسة الوطنية للقضاء دورات تدريبية للمدربني
 أما الدورات املنظمة من طرف املدرسة الوطنية للقضاء فقد تفتح
خصت به املصلحني و أعدّت ُعدَدا للتدريب تتعلق بوظيفتهم و بأدبيات
ّ
خصيصا ألجلهم أو تكون مفتوحة أيضا لجامهري أخرى
مهنتهم و بحدود اختصاصاتهم و باعتامد االتفاق و بتقنيات املقابلة .و من
ث َ َّم ،يقوم املصلحون املتدربون ،من جهتهم ،عىل هذا النحو ،باإلرشاف عىل  ٢  .......................................................................................................................................................................................................................إىل  5أيام
دورات تدريبية عىل املستوى املحيل
كام ميكن لجميعهم أن يتابع ،أيضا نشاطات برامج التدريب املستمر
 2  .......................................................................................................................................................................................................................إىل  6أيام

الالمركزي يف مقا ّر محاكم االستئناف التابعني لها ،حول املواضيع التي تهمهم.

٢٠

تخ�ص�صات

٦

التعـاون الدولـي
يعمل القسم الدولي المتواجد في باريس ،في إطار التعاون الدولي ،على ترقية الخبرة الفرنسية و النموذج القانوني
للقانون المكتوب أو القا ّري.
و يكون ذلك في عدة أشكال:
■ تدريب رجال القضاء األجانب في فرنسا؛
■ بعثات التدعيم أو التدريس في الخارج؛
■ مساعدة تقنية لمعاهد التدريب األجنبية التي تُنشأ أو التي ترغب في أن تصبح مهنية؛
■ خبرة أو تقييم التدريب في إطار المشاريع الثنائية؛
■التوأمة أو الر ّد على المناقصات الخاصة بالتمويالت المتعددة االطراف لالتحاد األوروبي أو لكبار المانحين الدوليين.

٢١

التعاون الدولي

تدريب رجال الق�ضاء الأجانب
يستفيد سنويا حوالي  3000إلى  4000رجل قضاء أجنبي ،في فرنسا أو في بلده من نشاط التدريب المبدئي او المستمر المعد
أو المنظم من طرف القسم الدولي للمدرسة الوطنية للقضاء.
التدريب املستمر
يقوم أساتذة عرضيون مختارون من بني الشخصيات املشهورة و املامرسني
املؤهلني و املعروفني بخربتهم و كفاءاتهم و معارفهم بهذا التدريب املع ّد من
طرف منسقي التدريب الدامئني.
المدرسة الوطنية للقضاء انفتاح على الخارج
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■ للتدريب املبديئ و التدريب املستمر و القسم الدويل،
هدف مشرتك  :تسهيل التبادل بني رجال القضاء الفرنسيني
و األجانب.
و عليه ،فقد تضاعف ،بالنسبة ألعوان العدالة و رجال
القضاء ،تعلّم اللغات األجنبية و التم ّرن يف الخارج
و الدورات التدريبية املتعددة الجنسيات.

التدريب املبديئ

 تتم سنويا أكرث من عرشين دورة و ملتقى و تدريب ،يف املدرسة الوطنية
للقضاء ،مبعية الجهات القضائية التي تستقبل رجال القضاء األجانب من
أجل التم ّرن امليداين.
يتعلق األمر هنا بالتخصص حول وظيفة ما أو دراسة موضوع محدد
 6  .......................................................................................................................................................................................................أيام اىل  ٣اشهر

 تنظم ستون نشاطا يف الدول التي تبدي الرغبة يف ذلك .تضبط برامج
التدريب مبعية كل دولة أو معهد رشيك.
تسعى هذه الربامج إىل جودة التكاملية بني التدريب يف فرنسا و التدريب
يف الخارج ،و ذلك بغية تفعيل عمليات التعاون الشاملة حول املواضيع ذات
االهتامم املشرتك ،يف إطار روح االحرتام املتبادل و التبادل الحقيقي
 6  .........................................................................................................................................................................................................أيام اىل  ١شهر

 يضاف إىل ذلك الربامج املمولة من طرف االتحاد األورويب التي مافتئت
يخص أعوان العدالة األجانب القادمني ،بدرجة أولوية من دول ينعدم فيها
املدرسة الوطنية للقضاء تط ّور من خاللها خربتها املشهود لها بها فيام يتعلق
التدريب املبديئ لرجال القضاء.
بتدريب املجموعات ،لفائدة الدول املرشحة لالنضامم إىل االتحاد األورويب
إنه تدريب مستنسخ كليا من التدريب املبديئ ألعوان العدالة الفرنسيني،
 6  .............................................................................................................................................................................................أشهر اىل  ٣سنوات
و يكون يف املدرسة الوطنية للقضاء
 6  ....................................................................................................................................................................................................................................أشهر

رشوط القبول:
النجاح يف االمتحان املسبق املنصوص عليه يف القانون رقم  631/75املؤرخ
يف  11يوليو  1975املتعلق بفرتات التم ّرن لرجال القضاء و رجال القضاء
املستقبليني األجانب و يف املرسوم رقم  310/76املؤرخ يف  2ابريل .1976

تندرج نشاط التدريب هذه يف إطار املشاريع التي مي ّولها االتحاد األورويب.
فهي تسمح بالتطرق إىل مواضيع محددة باالتفاق املشرتك مع الزمالء من
املدارس األوروبية.

التعاون الدولي

الشبكة األوروبية للتدريب القضايئ
تعمل المدرسة الوطنية للقضاء عن كثب مع الشبكة األوروبية للتدريب
القضائي التي أسست في سنة ( ، )2000و التي هي عضو مؤسس فيها.
تعمل الشبكة عىل ترقية و مركزية عروض التدريب املقرتحة من طرف
الدول األعضاء.
أما أعضاؤها فيضمنون تنظيم هذه التدريبات القضائية عىل مستوى
االتحاد األورويب  :القانون املدين ،و الجنايئ و األورويب ،و قانون العمل،
و القانون اإلداري ،و التعاون القضايئ الدويل ،و املامرسات املهنية،
و املسائل االجتامعية ،و اللغات األجنبية و تلك التي تؤدي إىل الفهم الج ّيد
للمؤسسات و اآلليات األوروبية.

المساعدة التقنية المقدمة لمعاهد التدريب األجنبية
■ تقترح المدرسة الوطنية للقضاء فترات تدريبية موجهة إلى
أطر و مسؤولي معاهد التدريب األجنبية.
تتم في فرنسا دورات "تدريب المدربين" و " الهندسة
البيداغوجية و اإلدارية لمعهد التدريب القضائي".
أما الملتقيات حول الخبرة أو التدريب لدى الدول أو
المؤسسات القضائية أو مدارس التدريب القضائي فتنظم
في الخارج.

www.ejtn.net

ترقية مفهوم مدر�سة التدريب الق�ضائي
ما فتئ مفهوم التدريب المبدئي و المستمر يفرض نفسه في العديد من الدول .فقد أنشأ الكثير من الدول أو تحاول أن تط ّور
مؤسسات التدريب القضائي لديها.
ساهمت املدرسة يف إنشاء العديد من املعاهد يف إفريقيا و أوروبا الرشقية كام ترشح املدرسة الوطنية نفسها أكرث فأكرث ،فرتد عىل مناقضات اللجنة
و يف أمريكا الالتينية .و ما زالت منذ  50سنة توفر خربتها البيداغوجية األوروبية يف إطار برامج االتحاد األورويب املتعددة لفائدة الدول األعضاء
املشهود لها بها يف العامل بأرسه ،للدول التي ترغب يف إنشاء أو تحسني الحديثة و كذا الدول املرشحة لالنضامم لالتحاد األورويب أو دول أخرى.
مؤسسة التدريب لديها :مجموعة كاملة من الوسائل و األدوات و املوظفني
و األهداف الساعية إىل تدريب مبديئ و مستمر ذي مستوى عايل من
الرشوط التي يجب أن تتوفر يف رجال القضاء.

من التعاون التقني الثنايئ إىل رشاكة
التعاون املتعددة األطراف
تساهم املدرسة الوطنية للقضاء ،دوريا يف برامج مضبوطة بصفة ثنائية مع
دولة ما أو معهد رشيك لتدريب رجال القضاء .ينصب تدخلها حول الخربة
أو تقييم التدريب.

دولـــــــي
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البحـث و التوثـيق
تمثل المدرسة الوطنية للقضاء في ذات الوقت مختبرا للتدريب العملي لرجال القضاء و مركزا للتفكير حول
العدالة .فهي تسهر على تعزيز نشر المعارف القانونية و التقنية ،و أيضا حصر الممارسات المهنية الجيدة
التي بادرت بها الجهات القضائية .و عليه فإن تسيير المجمع الوثائقي و جمع المعدات البيداغوجية المعدّ ة
من خالل التدريبات المبدئية و المستمرة و أعمال البحث حول الممارسات القضائية ،يشكل جميعها القلب
النابض لمهام قسم البحث و التوثيق.

البحث والتوثيق

توفير �أداة فعالة لرجال الق�ضاء
مركز التوثيق
 يدير مركز التوثيق الذي يستفيد من تواجد مضاعف يف مواقع بوردو
و باريس مج ّمعا وثائقيا متن ّوعا ،يستخدم كدعامة لنشاطات التدريب املبديئ
و املستمر  .يوفر املركز ألعوان العدالة و رجال القضاء و الطلبة الباحثني يف
بوردو ما يقارب  35,٠00مرجع  :صحافة وطنية ،و مجالت قانونية ،و مؤلفات
خاصة باملامرسات القضائية و وثائق يف العلوم االجتامعية و حول الثقافة
القضائية...
 تسمح األدوات الوثائقية املختلفة برفع قيمة املج ّمع الوثائقي لدى
املستخدمني .يضمن الرصد القانوين الذي يكون مرة كل شهرين و املشهد
الصحايف ،بذلك تحليل و تغطية األخبار القضائية .يف حني يضفي بيان املؤلفات
و العروض ،من جهته دعام مبارشا لنشاطات التدريب يف املدرسة.

مركز املوارد

مركز البحوث

يضمن االستمرارية البيداغوجية الالزمة بين الموارد و التدريس يشكل مركز البحوث المكان الضروري لتقابل الخبرة و المعرفة
 يجمع مركز املوارد ،ذلك املكان املميّز للقاء العاملني عىل التدريب يف الخاصتين بالممارسات القضائية.

املدرسة و رجال القضاء ،املنتجات البيداغوجية للمدرسة و يوزعها عىل شكل
غري مادي .و قد أنجزت هذه الوثائق الرقمية بالتعاون مع منسق التدريب
و مدراء الدورات .كام يدير املركز ،أيضا الوثائق البيداغوجية املتاحة عىل موقع
االنرتنيت الداخيل للمدرسة و أيضا يف املنتديات املفتوحة لرجال القضاء.
 إنها مصلحة يف الواجهة ،أنشأت يف سنة  ، 2010إذ تقرتح الوثائق ذات
الصلة مع األخبار القانونية أو القضائية  :تح ّول الفقه القضايئ ،قرارات هامة
للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،مالحظات متس نص جديد أو حول قرار
يعرض اآلثار الهامة عىل وظيفة القايض.

بعد اسرتجاعه يف  ،2010بات نشاط البحث ينطوي عىل محورين أساسني:
التحفيز عىل البحث املتعلق باملامرسات القضائية و نرش املعرفة.

 يحفّز املركز عىل نشاط البحث حول العدالة من خالل سياسة فعالة
للتدعيم و التعاون ،الالزمة للبحث التطبيقي و الخالص .و عليه ،تسمح الجائزة
الكربى التي أنشأتها املدرسة الوطنية للقضاء يف سنة  2010بجرد نشاط رجال
القضاء الخاص بالنرش ،يف حني تكافئ جائزة البحث كل سنة باحثا شابا ،كان
موضوع أطروحته منصبا عىل املامرسات القضائية أو حول كيفية سريان العدالة.
رشعت املدرسة ابتداء من  2011يف برنامج للبحث خاص بالباحثني املؤسساتيني.
حيث يتنوع اختيار مواضيعه :الوصول إىل القايض ،فرتات االنتظار يف اإلجراءات
القضائية ،قايض الحريات و الحبس ،املعالجة القضائية للرضيع املرتّج،
التعويضات الجزائية.
 ينرش املركز لدى رجال القضاء و لدى املجموعة العلمية التجارب
أو الخربات املستقاة .يطبع سنويا أربعة أعداد من مجلة دفرت العدالة
لو كايي دو ال جوستيس تتعرض أول مجلة رقمية عدالة أخبار جوستيس
اكتوياليتي كل ثالثة أشهر ،بالتحليل للمامرسات املهنية من خالل ملف يتناول
موضوع إخباري.
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