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 - دراسة مقارنة الجزائر، المغرب–تككيف القاضي ركيزة أساسية إلصالح العدالة في الجزائر بيف الكاقع كالمأمكؿ 
The formation of the judge is an essential pillar for reforming justice in Algeria, between 

reality and expectations- A comparative study of Algeria, Morocco--   

 . ، الجزائرالمسيمة،  جامعة محمد بكضياؼ ،حميدم رضكاف 
 . ، الجزائرالمسيمة، جامعة محمد بكضياؼ ، خالد عطكم 

الكلمات المفتاحية ملخص ال

تحاكؿ ىذه الكرقة البحثية تسميط الضكء عمى مسألة تككيف القاضي كتأىيمو ككنو 
حجر األساس بالنسبة لممكارد البشرية المككنة لقطاع العدالة، كالعتباره أحد أىـ محاكر 

إصالح العدالة، ذلؾ مف خالؿ التطرؽ لمسار االلتحاؽ بالقضاء في الجزائر كالمغرب عمى 
حدا سكاء بداية مف التعرض لشركط االلتحاؽ بسمؾ القضاء كانتياء بالحديث عف أنماط  

تككيف القاضي، كذلؾ بيدؼ التكصؿ إلى ما يمكف أف يمثؿ أفاقا مستقبمية تسيـ في تككيف 
 .القاضي حتى يتسنى لو القياـ بدكره عمى أكمؿ كجو
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التككيف 
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    This researchpaper tries to shed light on the issue of judge 

formation and qualification, as it is the cornerstone of the 

humanresources that make up the justice sector, and as it is 

considered one of the most important axes of justice reform, by 

addressing the path of joining the judiciary in Algeria and Morocco, 

starting from discussing the terms of joining the judiciary and 

ending with the conversation  On the modalities of the formation of 

the judge, with the aim of finding what couldrepresent future 

prospects that contribute to the formation of the judge so that he can 

performhis role to the fullest. 
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 :مقدمة

لطالما ارتبطت فكرة تجسيد الديمقراطية ك ارساء الحكـ الراشد بمفيـك العدالة ألف تحقؽ ىذىاألخيرة 

غالبا ما يحقؽ األمف كاالستقرار داخؿ الدكؿ كالمجتمعات، ىذا ما يجعؿ مسألة إصالح العدالة تدخؿ كأكلكية 

 .ضمف سياسات كمخططات  السمطات العميا في الدكؿ الديمقراطية

ككما ىك معمـك فإف العنصر البشرم ىك المحكر األساسي في تجسيد مخططات كسياسات اإلصالح 

صالح العدالة بشكال خاص، لذلؾ تكلي برامج إصالح العدالة  عناية كبرل لمعنصر البشرم  بشكؿ عاـ كا 

بالعمؿ عمى تطكير كتثميف المكارد البشرية، كفي ىذا اإلطار تسعى الدكؿ مف خالؿ تشريعاتيا ضماف 

دكر الفعاؿ ؿنظرا ؿالتككيف المناسب لمقاضي باعتباره الركف األىـ في المكارد البشرية المككنة لقطاع العدالة 

 .الذم يقـك بو

مدى توفيق بالنظر ألىمية التككيف البالغة التي تستمد منيا الدراسة أىميتيا،نبحث اشكالية مفادىا 

هل وفقت في تنظيم شروط أك بمعنى أخر السمطات الجزائرية في تنظيم مسار االلتحاق بسمك القضاء؟

 االلتحاق  بسمك القضاء ؟ و ضبط برامج التكوين الخاصة به؟

لإلجابة عمى ىذه االشكالية اعتمدنا عمى المنيج المقارف حيث عممنا في المبحث األكؿ عمى مقارنة 

 المطمكبة شركطكاقع مسار االلتحاؽ بسمؾ القضاء في الجزائر بذاؾ في المغرب ، مف خالؿ تناكؿ اؿ

 ككذا أنماط التككيف المتبعة في تككيف القضاة، محاكليف بعد ذلؾ في المبحث الثاني   بسمؾ القضاءلاللتحاؽ

البحث عف أفاؽ التككيف المستقبمية مف خالؿ ابراز ضركرة التركيز عمى مبدأ التخصص كحتمية تحسيف 

 .القدرات كالميارات الخاصة بالقاضي
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 مسار االلتحاق بسمك القضاء: المبحث األول

تبنت التشريعات المنظمة لمينة القضاء سياسة تككيف متعددة المراحؿ كاألنماط لتسمح بتأىيؿ القاضي     

  كتضمف مف جية أخرل مكاكبتو لمتطكرات كالمستجدات خاصة التشريعية،لممنصب المراد شغمو مف جية

 لكنيا قبؿ ذلؾ كضعت شركط عممية كأخرل أخالقية لتبكء منصب قاضي ،( الثانيالمطمب)منيا

. ( الثانيالمطمب)طالب

شروط االلتحاق بسمك القضاء : المطمب األول

 المتضمف القانكف األساسي لمقاضي ككذا المرسـك 11i-04 استناد إلى القانكف العضكم 

 الذم يحدد تنظيـ المدرسة العميا لمقضاء ككيفية سيرىا كشركط االلتحاؽ بيا كنظاـ 159ii-16التنفيذم

 عمى مف يرغب في االلتحاؽ بسمؾ القضاء أف  يجتاز المسابقة قالدراسة بيا كحقكؽ الطمبة ككاجباتيـ فإف

 كالتي تفتح بمكجب قرار مف كزير العدؿ حافظ ،الكطنية التي تنظميا المدرسة العميا لمقضاء تحت مسؤكليتيا

: كالتي تتمثؿ فيما يمي األختاـ، عمى شرط تكافر جممة مف الشركط في المترشحيف 

 التمتع بالجنسية الجزائرية األصمية أك المكتسبة، -

 عػػمى األكػثػر عند تاريخ المسابقة، (35)بػمػػكغ سف خػمس كثالثػيف  سنة  -

 حيازة شيادة بكالكريا التعميـ الثانكم، -

 حػػيػازة شػػيػادة لػػيػسػانػس في الحػقػػكؽ عػمى االقؿ أك شيادة معادلة ليا، -

 إثبات الكضعية القانكنية تجاه الخدمة الكطنية، -

 تػكفر شػركط الػكفػاءة الػبػدنيػة كالػعقػمػية لمػمػارسة كظيفة القضاء، -

 .التمتع بالحقكؽ المدنية كالكطنية كحسف الخمؽ -



012- 001: ص  
 –تكوين القاضي ركيزة أساسية إلصالح العدالة في الجزائر بين الواقع والمأمول 

 -دراسة مقارنة الجزائر، المغرب
 

4 Economics and Law Journal (ELJ)  
 

حيث تحتكم المسابقة عمى اختباريف أحدىما كتابي ك األخر شفيي ييدؼ األكؿ إلى التأكد مف القدرات 

العممية كالعقمية لممترشح في حيف ييدؼ الثاني إلى التعرؼ عمى قدراتو النفسية كمياراتو الشخصية كذلؾ 

 .لمكقكؼ عمى مدل مناسبتو لسؾ القضاء

 ال يختمؼ األمر كثيرا في التشريع المغربي فذات الشركط المقررة الجتياز المسابقة تنص عمييما 

 مع مالحظة أمريف يتعمؽ األكؿ بالسف، فالحد األقصى ،iii مف النظاـ األساسي لمقضاة08 ك07المادتاف 

 سنة عند الفاتح مف جانفي لسنة 45لمسف يختمؼ عنو في التشريع الجزائرم فيك أف ال يتجاكز المترشح 

إجراء المسابقة، كما أف ذات النظاـ يجعؿ مف الممكف اجتياز بعض المينيف كالمكظفيف البالغيف مف العمر 

مارسكا مينتيـ أك مياميـ  سنة عمى أقصى تقدير عند تقديـ طمب اجتياز المسابقة عمى شرط أف يككنكا 55

، في حيف يتمثؿ الثاني في أف الشيادة المطمكبة يجب أف ivسنكات (10)بصفة فعمية لمدة ال تقؿ عف عشر 

سنكات  لمحصكؿ عمييا كىك ما يعني غالبا أف تككف شيادة  (04)يستكفي المترشح عمى األقؿ أربعة 

. vالماستر

مف اجتياز  منو يعفي 10 ضؼ إلى ذلؾ أف النظاـ األساسي لمقضاة في المغرب بمقتضى المادة 

 المترشحيف الحاصميف عمى شيادة دكتكراه الدكلة في القانكف أك المسابقة عمى خالؼ التشريع الجزائرم

الشريعة،أك شيادة الدكتكراه في القانكف أك الشريعة، أك ما يعادليما طبقا لممقتضيات التنظيمية الجاريبيا 

األساتذة الباحثكف الذيف مارسكا سنة،  (55)العمؿ، الذيف ال تتجاكز سنيـ عند تقديـ الطمب خمسا كخمسيف 

سنكات؛ المحامكف الذيف مارسكا  (10)مينة التدريس الجامعي في فرع مف فركع القانكف لمدة ال تقؿ عف عشر

سنكات، مكظفك ىيئة كتابة الضبط كالذيف زاكلكا مياـ  (10)مينة المحاماة بصفة فعمية لمدة ال تقؿ عف عشر

سنكات كفؽ شركط معينة؛ مكظفك اإلدارات كالذيف (10)كتابة الضبط بصفة فعمية لمدة ال تقؿ عف عشر
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سنكات مف الخدمة العمكمية الفعمية في مجاؿ الشؤكف القانكنية كفؽ  (10)قضكا مدة ال تقؿ عف عشر 

 .viشركط معينة

 أنماط التكوين في سمك القضاء: المطمب الثاني

تضمف القكانيف األساسية لمقضاة ألكلئؾ الذيف يجتازكف المسابقة المفتكحة لاللتحاؽ بسمؾ القضاء تككيف 

كما تستكجب استكماليا بأنماط أخرل  (الفرع األكؿ)داخؿ المؤسسات المخصصة لذلؾ – أساسي – قاعدم 

. (الفرع الثاني)مف التككيف المستمر خالؿ مساره الميني 

التكوين القاعدي لمقاضي : الفرع األول

 عمى أف يخضع الطمبة القضاة بالجزائر لتككيف قاعدم مدتو أربعة viiلقضاءؿتسير المدرسة العميا  

عمى  (02)الػذم تحدد مدتو بػػسػػنػػتػػيف سنكات يتنكع بيف التككيف النظرم كالتطبيقي، يشمؿ األكؿ  (04)

الخػػػصػػكصتمقيف الطمبة الػػػقػػضػػاة المبادئالعػامة في الػقانػكف كاكتػساب المعارؼ كتػعمػيقػيا مف خالؿ محاضرات 

عػػمػى  (02)كأعماؿ تطبيقية كندكات، في حيف يػػػشػػػمؿ الثاني الػػػذم تحػػػدد مػػػدتو ىك األخر بسنتيف 

الخػػصػػكص أعػػػمػػاال مػػػكجػػيػػة كحػػػمػػقػػات دراسػية كتػمثػيؿ جمػسػات ك تداريب عػمى مسػتكل الجػيات الػقػضػائػيػة 

كمػنػاقػشػة مػذكػػرة نػيػايػة الػتػكػكيف، بيػدؼ اكػتسػاب الػطػالب القػاضي الميػارات العػمػميػة الػتي تػؤىمو ممارسة 

 .viiiكظيفة القاضي

حدد لبرنامج التككيف القاعدم لمطمبةالقضاة ككيفيات كتجدر االشارة إلى أف القرار الكزارم الـ

ٌيمـز الطمبة القضاة بمتابعة الدركس كالتداريب الميدانية كتنفيذ األعماؿ التي تطمب منيـ حسب ixتنظيمو

األشكاؿ كفي اآلجاؿ المحددة، كالتي تؤخذ بعيف االعتبار عند تقييـ الطالب القاضي، عمى أف تجرل 

اختبارات في نياية كؿ سنة يتكقؼ عمييا إلى جانب التقييـ العاـ كالمستمر االنتقاؿ إلى السنة المكالية مف 
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التككيف القاعدم، لٌيختتـ األخير بتسميـ شيادة مف قبؿ المدرسة العميا لمقضاء إلى الطمبة القضاة الذيف 

، كيختاركا في األخير أماكف تعيينيـ عمى حسب ترتيب 10/20يحصمكف عمى معدؿ يساكم أك يفكؽ 

 .استحقاقيـ

التككيف  في المغرب ميمة xi المتعمؽ بالمعيد العالي لمقضاء09x-01 كفي ذات السياؽ خكؿ القانكف 

، مف خالؿ أسالؾ دراسية كندكات ك xiii، إضافة لممياـ األخرل المسندة لوxiiاألساسي لمممحقيف القضائييف

تداريب تطبيقية عمى مدار سنتيف  لتمكينيـ مف اكتساب المعارؼ كالتقنيات ك السمككات الالزمة لممارسة 

.  القضاء ليعيف  بعد ذلؾ الناجحكف في امتحاف نياية التككيف  كقضاة في السمؾ القضائي

التكوين المستمر لمقاضي : الفرع الثاني

إف التككيف المستمر ذك أىمية بالغة، ككف أف التككيف القاعدم ميما كانت مدتو أك تنكعو ال يضمف 

، في حيف أف التككيف المستمر ىدفو xivإال الحد االدنى الذم ٌيمكف القاضي الطالب مف دخكؿ مسار القضاء

تحييف المعارؼ القانكنية كالقضائية لمقاضي كرفع مستكل التأىيؿ التطبيقي لتمؾ المعارؼ مف جية كما يسمح 

. xvمف جية أخرل بطرح االشكاالت كاالنشغاالت المينية كتبادؿ اآلراء كالخبرات بيف القضاة

 لذلؾ أخضع القانكف األساسي لمقاضي كؿ القضاة المكجكديف في حالة الخدمة لمتككيف المستمر، 

سكاء عمى مستكل المدرسة العميا لمقضاء أك عمى مستكل المجالس القضائية، بؿ كجعؿ الجيكد المبذكلة مف 

قبؿ القاضي في دكرات التككيف المستمر كأحد أىـ المعايير المعتمدة في الترقية بيدؼ دفع القضاة نحك 

 السابؽ االشارة إليو 159- 16المرسـك التنفيذم رقـ  مف 37، كفي ىذا الصدد منحت المادة xviااللتزاـ بو

 .  أياـ عمى األقؿ كؿ سنة5لمقاضي إمكانية طمب االستفادة مف تربص تككيف مستمر لمدة 
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في المقابؿ نجد في المغرب القانكف المتعمؽ بالمعيد العالي لمقضاء يخكؿ لألخير عمى غرار ميمة التككيف 

لقضاة ، السيما عف طريؽ تنظيـ دكرات دراسية كندكات ؿتككيف المستمر كالمتخصصاؿاألساسي ميمة 

، كما يمـز القضاة مف جية أخرل بالمشاركة في دكرات كبرامج التككيف xviiكتداريب داخؿ المغرب كخارجو

 .xviiiالمستمر المنظمة لفائدتيـ

 أفاق تكوين القاضي: المبحث الثاني

بالرغـ مف المجيكدات التي تبذليا المؤسسات المختصة في تككيف القاضي الطالب  فإف تضخـ التشريعات ك 

كما  (المطمب االكؿ)تتعدىا  جعؿ مف الصعب بؿ مف المستحيؿ االلماـ بيا مما يرجح حتمية التخصص    

منيا يستدعي السيما التقنيةالتي تساعده في مساره الميني محدكدية تككيف القاضي في بعض المجاالت أف 

 .(المطمب الثاني)التركيز عمى تحسينيا

 ضرورة التركيز عمى القضاء المتخصص : المطمب األول

 إف الجيد المبذكؿ في انتقاء كتككيف القضاة بنكعيو القاعدم كالمستمر عمى مستكل المدرسة العميا 

لمقضاء عرؼ تحسف ممحكظا خالؿ السنكات األخيرة لكف كانت ستككف أىميتو كأثره كبيريف لككاف التركيز 

، انطالقا مف تدعيـ شركط xixتخصصخالؿ كؿ مراحؿ مسار االلتحاؽ بسمؾ القضاءاؿأكثر عمى مبدأ 

كانتياء بتكسيع التككيف التخصصي  كتدعيمو خالؿ مسار التككيف كبعد  (الفرع األكؿ)االلتحاؽ بالقضاء 

 (الفرع الثاني)التعييف

 تدعيم شروط االلتحاق بالقضاء لتكريس مبدأ التخصص: الفرع األول

يقتضي في إطار تكريس مبدأ التخصص مراجعة المستكل أك الشيادة العممية المطمكبة في مسابقات االلتحاؽ 

نظرا ألف ىذه الشيادة تمكف بسمؾ القضاء في الجزائر، كذلؾ مف خالؿ اشترط شيادة الماستر عمى األقؿ 
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الحاصميف عمييا مف التعمؽ كالتخصص في ميداف معيف دكف أف تيمؿ المجاالت األخرل، أضؼ إلى ذلؾ 

ضركرة اشتراط تخصصات القانكف العاـ لمف يرغب في االلتحاؽ بالقضاء االدارم كاشتراط تخصصات 

 تأسيا بالمشرع المغربي فقط كىك الذم يأخذ القانكف الخاص في مف يرغب كلكلج القضاء العادم، كىذا ليس

بمعيار التخصص انطالقا مف  شركط االلتحاؽ بسمؾ القضاء فيك  يشترط في المترشحيف لمقضاء االدارم 

أف يحممكا شيادة الماستر في القانكف العاـ، في حيف يشترط في المترشحيف لمقضاء العادم أف يككنكا حامميف 

، كلكف لما قد يحققو ىذا الشرط بشقيو مف كفاءة منتظرة خاصة بعد مدة xxلشيادة الماستر في القانكف الخاص

 .التككيف التي يتمقاىا القاضي الطالب في مساره

كما نييب بالمشرع الجزائرم أف يمنح بعض االمتيازات لحاممي شيادة الدكتكراه كالمحاميف كالمكظفيف 

المتخصصيف في الميداف القضائي لكلكج  سؾ القضاء، كالرفع مف الحد األقصى لمسف، أك تنظيـ مسابقات 

خاصة بيـ، أك إعفائيـ مف االختبار الكتابي كفؽ شركط معينة كاشتراط مدة معينة مف الممارسة الفعمية، 

كىذا ضمانا الستقطاب الكفاءات إلى سمؾ القضاء، كىي تكصيات أخذ بو المشرع المغربي في القانكف 

 .xxiالتنظيمي المتعمؽ بالنظاـ األساسي لمقضاة

 توسيع التكوين التخصصي  لمقاضي وتدعيمه: الفرع الثاني

أماـ حتمية ضماف التحكـ في األنكاع المختمفة مف المنازعات التي تطرح عمى الييئات القضائية بكؿ درجاتيا 

 ضركرة تحسيف نكعية العمؿ القضائي، لـ يعد التككيف التخصصي لمقضاة مجرد استكماال لممعارؼ ك

خاصة في ظؿ نتيجة تنامي دكر القاضي في المجتمع، ، xxiiكتكسعييا بؿ ضركرة يتطمبيا قطاع العدالة

كتضخـ التشريع، كضركرة االستجابة لمتطمبات التحكالت االقتصادية كاالجتماعية كانخراط القضاء في جيكد 

. xxiiiالتنمية كالمساىمة في تكفير المناخ المالئـ لالستثمار
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ليذا الغرض سعت الجزائر في البداية إلى تبني فكرة األقطاب الجزائية المتخصصة بمكجب القانكف  

04/14xxivالمعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية xxvىدؼ األساسي مف إنشائيا التكفؿ ، حيث كاف اؿ

بمكافحة الجريمة المنظمة اآلخذة في االنتشار كجعميا تختص بالنظر في جرائـ المخدرات، الجريمة المنظمة 

العابرة لمحدكد الكطنية، الجرائـ الماسة بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات ، جرائـ تبييض األمكاؿ  جرائـ 

 مف خالؿ ، ليتبنى في مرحمة الحقةxxviجرائـ الفساد.اإلرىاب، الجرائـ المتعمقة بالتشريع الخاص بالصر، 

 المتضمف قانكف االجراءات المدنية كاالدارية األقطاب المتخصصة التي  تنعقد في 09xxvii-08القانكف 

بعض المحاكـ دكف سكاىا كتختص بالنظر في المنازعات المتعمقة بالتجارة الدكلية، كاالفالس كالتسكية 

القضائية، المنازعات المتعمقة بالبنكؾ، منازعات الممكية الفكرية، المنازعات البحرية كالنقؿ الجكم، منازعات 

 .xxviiiالتأميف

مدادىا بالقضاة المتخصصيف سطرت كزراه العدؿ برنامجا لمتككيف المتخصص   كبغية تدعيـ تمؾ األقطاب كا 

عمى الصعيد الداخمي في مجاالت عديد بمشاركة معاىد كمدارس متخصصة كالمدرسة الكطنية لإلدارة 

المعيد الكطني لمعمؿ، المدرسة العميا لمقضاء، المرسة العميا لممصرفة، المعيد العالي البحرم، ك استكمالو 

ببرنامج التككيف التخصصي بالخارج في إطار التعاكف الدكلي الستفادة مف الخبرات األجنبية الغربية كالعربية، 

.   xxixك الذم راعت فيو التخصصات الكفيمة بسد االحتياجات الكطنية

لكف المالحظ أف التككيف التخصصي ال يعد األكلكية خالؿ مسار تككيف القاضي الطالب في حيف  يأخذ 

الحيز األكبر بعد التعييف أم خالؿ المسار الميني لمقاضي، كىك ما يؤكد ضركرة التركيز عمى التككيف 

المتخصص لمطمبة القضاة كلك بعد نياية  السنة الثانية مف التككيف، مع مراعاة تكسيع مجاالت التخصص 

لتشمؿ تمؾ المجاالت المستحدثة مف جية كمجاؿ قانكف األعماؿ، كالقانكف الجزائي االقتصادم، مجاؿ 
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الجرائـ المعمكماتية، مجاؿ الممكية الفكرية كالتجارة االلكتركنية، كدعـ تمؾ المجاالت التي يعرؼ فييا قطاع 

.  العدالة نقص لمرفع مف مستكل األداء القضائي كيضمف عدـ تضخـ القضايا كالمنازعات

تحسين القدرات والمهارات الخاصة لمقاضي  : المطمب الثاني

يجب  اإلشارة إلى أف قطاع العدالة في الجزائر كاف مف القطاعات السباقة في اعتماد أسمكب اإلدارة 

 كذلؾ مف خالؿ تطكير المنظكمة  كااللكتركنية بغرض تحسيف الخدمة العمكمية المقدمة لممكاطنيف،

المعمكماتية باالعتماد عمى قكاعد معطيات مركزية، ككضع آلية التصديؽ االلكتركني عمى صحة الكثائؽ ، 

، لكف مراعاة لخصكصية كحساسية المعطيات التي يتحكـ مرفؽ xxxككذا تطكير الخدمات عبر االنترنت

العدالة في صالحية حفظيا أك تسميميا أك إصدارىا مف جية، كما قد تكفره ىذه الكسائؿ لمقاضي مف امكانية 

في إتماـ ميامو عمى أكمؿ كجو مف جية أخرل، جعمت مف الضركرم عمى كؿ العامميف بقطاع العدالة كعمى 

 .xxxiرأسيـ القضاة  التحكـ في كسائؿ االتصاؿ كالتكنكلكجيات الحديثة

ضؼ إلى ذلؾ أف التحكـ في التكنكلكجيات الحديثة كمكاكبة التسارع الحاصؿ فييا ككذا تحقيؽ أقصى استفادة 

 . مف التربصات الخارجية يستمـز اإللماـ بمغات العصر ك عمى رأسيا المغة االنجميزية

كتحقيقا لذلؾ تعمؿ كزارة العدؿ عمى إعداد برامج خاصة لتعمـ المغة االنجميزية كاإلعالـ األلي لمقضاة بغية 

التحكـ في االبجديات كالقكاعد األساسية التي تسمح ليـ باالستفادة مف تطكر التكنكلكجيا الجديدة لالتصاؿ 

في المجاؿ القانكف كالقضائي كتمكينيـ مف االطالع عمى مستجدات المحيط القانكف كالقضائي الدكلي عبر 

، لكف يجب التركيز عمى تكثيؼ مثؿ ىذه البرامج خالؿ المسار الميني لمقاضي ككذا العمؿ عمى xxxiiكسائطيا

 .إدراجيا ضمف برامج مسار التككيف لتحقيؽ أكبر استفادة ممكنة
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 :الخاتمة

 الجيد لعنصرىا في األخير يمكف القكؿ أف كعي  السمطات الجزائرية بأف إصالح العدالة يمر عبر االعداد

 جعميا تكفؽ إلى حدا ما في تنظيـ مسار االلتحاؽ بالقضاء، ىذا ما يمكف استخالصو مف البشرم كتأىيمو

 :عديد النتائج  التي تكصمنا إلييا كالتي تمثمت أساسا فيما يمي 

لمكلكج  إلى المدرسة العميا لمقضاء في محاكلة  (اختبار كتابي كأخر شفيي)اعتماد نظاـ المسابقة -

 . لتحقيؽ كصكؿ المترشحيف األكثر كفاءة ك األنسب لممارسة مينة القضاء

االعتماد عمى التككيف القاعدم لمقاضي الذم يمزج بيف النظرم كالتطبيقي كاستكماليبالتككيف المستمر  -

 .خالؿ مساره الميني

مجاالت )أك النكع (عدد القضاة )محدكدية دائرة التككيف المتخصص سكاء عمى  مستكل الكـ -

 .(التككيف

 . الجكانب التقنيةفي بعض الجكانب التي تساعده في مساره الميني ال سيمامحدكدية تككيف القاضي  -

كؿ ىذايعني أف تنظيـ مسار االلتحاؽ بالقضاء في الجزائرتعتريو بعض النقائص يمكف استدراكيا في رأينا 

 :مف خالؿ ما يمي 

ضركرة اشتراط شيادة الماستر لمترشح لمسابقة القضاء ضمانا لكفاءة أعمى كىذا العتبار الدكر  -1

 .الحساس لمقاضي
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كذلؾ حسب احتياجات -  إدارم أك عادم-ضركرة تنظيـ مسابقات القضاء عمى اعتبار التخصص -2

 .القطاع

كفؽ  (...أصحاب شيادات الدكتكراه، أستاذة جامعيف، محاميف )استقطاب الكفاءة إلى سمؾ القضاء  -3

شركط معينة  مف خالؿ منحيـ امتيازات كإعفائيـ مف االختبار الكتابي أك تنظيـ مسابقات خاصة 

 .بيـ

التركيز عمى التككيف التخصصي خالؿ مدة األربع سنكات التي يقضييا الطالب في المدرسة العميا  -4

لمقضاء، فيك األداة الكفيمة بتحسيف جكدة االحكاـ كاالجتيادات القضائية التي قد تسيـ بدكرا كبير في 

 .تنقيح القكانيف

العمؿ عمى تحسيف القدرات الخاصة لمقاضي خالؿ كؿ مراحؿ مساره التككيني سكاء تمؾ المتعمقة  -5

 .بالتحكـ في كسائؿ االتصاؿ الحديثة أك تمؾ المكممة ليا كتعمـ المغة االنجميزية

 :قائمة المصادر والمراجع
 :قائمة المصادر- أوال

 :القوانين - أ
الجريدة تضمف قانكف االجراءات الجزائية، م1966 يكنيك 08 المكافؽ ؿ 1386 صفر 18 المؤرخ في 155 /66األمر - 1

، المعدؿ 1966 أكتكبر 06 المكافؽ ؿ 1386 صفر 10 المؤرخ 48، عدد الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 .كالمتمـ

المتعمؽ 09.01بتػنفيػذ القانػكف رقػـ ( 2002 أكتكبر 03)1423مف رجب25 صادر في1.02.240 ظيير شريؼ رقـ-2
 (.2002 نكفمبر 21)1423 رمضاف 16بتاريخ صادر  5058 عدد الجريدة الرسمية لممممكة المغربيةبالمعيد العالي لمقضاء، 

 المتضمف القانكف 2004 ةر سفب سبتـ6 ؿ  المكافؽ1425 رجب عاـ 21 المؤرخ في 11-04 رقـ العضكمالقانكف - 3
 سبتمبر 8 ىجرم المكافؽ ؿ 1425 رجب عاـ 23 المؤرخ في 57 العدد ،الجريدةالرسميةلمجميكريةالجزائرية،األساسي لمقضاء

 .2004سنو 

 المؤرخ في 155 /66، يعدؿ كيتمـ األمر 2004 نكفمبر 10 المكافؽ ؿ1427 رمضاف 27 المؤرخ في 14-04القانكف - 4
 المتضمف قانكف االجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 1966 يكنيك 08 المكافؽ ؿ 1386 صفر 18

 .2004 نكفمبر 10 المكافؽ ؿ1427 رمضاف 27، المؤرخ في 71الديمقراطية الشعبية، عدد
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تنفيذ القانكف التنظيمي رقـ  ( 2016 مارس 24 )1437 مف جمادل اآلخرة 14 صادر في 1.16.41ظيير شريؼ رقـ  - 5
 أفريؿ 14 )1437جب  ر06 الصدار في 6456المتعمؽ بالنظاـ األساسي لمقضاة، الجريدة الرسمية لممممكة المغربية العدد 106.13

2016 .)

 يتضمف قانكف االجراءات المدنية 2008 فبراير سنة ،25 المكافؽ ؿ 1429 صفر 18 المؤرخ في 09-08 القانكف -1
 23 المكافؽ ؿ1429 ربيع الثاني 17، المؤرخ في 21كاالدارية، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،عدد

 .2008أفريؿ سنة 

 :القرارات والمراسيم - ب

بتحديد  (2006 أكتكبر23)1427 رمضاف 30 الصادر في 2357.06قرار لمكزير المكمؼ بتحديث القطاعات العامة رقـ -1
 30 بتاريخ 5469، عدد قائمة الشيادات المقبكلة لممشاركة في مباراة الممحقيف القضائييف، الجريدة الرسمية لممممكة المغربية

 .، المعدؿ ك المتمـ2006أكتكبر
 يحدد تنظيـ المدرسة 2016 مام سنة 30 المكافؽ ؿ 1437 شعباف عاـ 23 المؤرخ في 159- 16 المرسـك التنفيذم رقـ -2

العميا لمقضاء ككيفيو سيرىا كشركط االلتحاؽ بيا كنظاـ الدراسة فييا كحقكؽ الطمبة ككاجباتيـ، الجريدة الرسمية لمجميكرية 
. 2016  يكنيكسنة05 ؿ  المكافؽ1937 شعباف عاـ 29 المؤرخ في 33الجزائرية، العدد 

يحدد برنامج التككيف القاعدم لمطمبةالقضاة ككيفيات  2020 سبتمبر سنة،19المكافؽ 1442قرار مؤرخ في أكؿ صفر عاـ -3
ديسمبر 27 ؿ  المكافؽ1442 عاـ جمادل األكلى22 المؤرخ في 79 الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد ،تنظيمو
2020. 

 :قائمة المراجع- ثانيا

 :الكتب والمواقع االلكترونية - أ
 .2005 كزارة العدؿ، إصالح العدالة الحصيمة كاألفاؽ، الجزائر، فيفرم -1
 .2008دار القصبة للنشر، الجزائر سنة- االنجاز التحدي– الطيب بلعيز، إصالح العدالة في الجزائر -2
 .http://www.esm.dz/index.php العميا لمقضاءلممدرسةالمكقع االلكتركني - 3

: المقاالت والمداخالت - ب
، مجمة القانكف المجتمع كالسمطة، مجمة سنكية، كمية - المظاىر كاألفاؽ-  طاشكر عبد الحفيظ، إصالح العدالة في الجزائر -1

 .2012الحقكؽ جامعة السانيا كىراف، الجزائر، عدد خاص سنة 

عميكر خديجة، قكاعد اختصاص األقطاب الجزائية لمنظر في جرائـ الفساد، مجمة دراسات في الكظيفة العامة ػػػػ العدد الثاني --2
 .2014ػػػػ ديسمبر 

المؤتمر العممي الدكلي ،العصرنةنمكذج عف المرفؽ العاـ االلكتركنيرىشاـ فخار،اإلدارة االلكتركنية لقطاع العدالة في إطا- 3
 27-26، جامعة المسيمة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،آفػػػػاؽك تحػػػديات ، حػػكؿ النظاـ القانكني لممرفؽ العاـ اإللكتركني كاقػػػع

 .2018نكفمبر،
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، مقاؿ منشكر في المكقع بعض المداخؿ لتحسيف أداء الفاعميف في منظكمة العدالة، نكرالديف مصمكحي-6
https://www.maroclaw.com/. 

 

                                                           

 :قائمة الهوامش
i - المتضمف القانكف 2004 ةر سفب سبتـ6 ؿ  المكافؽ1425 رجب عاـ 21 المؤرخ في 11-04 رقـ العضكمالقانكف 

 سبتمبر 8 ىجرم المكافؽ ؿ 1425 رجب عاـ 23 المؤرخ في 57 العدد ،الجريدةالرسميةلمجميكريةالجزائرية،األساسي لمقضاء
 .2004سنو 

ii - يحدد تنظيـ المدرسة 2016 مام سنة 30 المكافؽ ؿ 1437 شعباف عاـ 23 المؤرخ في 159- 16المرسـك التنفيذم رقـ 
العميا لمقضاء ككيفيو سيرىا كشركط االلتحاؽ بيا كنظاـ الدراسة فييا كحقكؽ الطمبة ككاجباتيـ، الجريدة الرسمية لمجميكرية 

 .2016  يكنيكسنة05 ؿ  المكافؽ1937 شعباف عاـ 29 المؤرخ في 33الجزائرية، العدد 
iii -  تنفيذ القانكف التنظيمي رقـ  ( 2016 مارس 24 )1437 مف جمادل اآلخرة 14 صادر في 1.16.41ظيير شريؼ رقـ

 أفريؿ 14 )1437جب  ر06 الصدار في 6456المتعمؽ بالنظاـ األساسي لمقضاة، الجريدة الرسمية لممممكة المغربية العدد 106.13

2016 .)

iv - 3161 في المغرب، مرجع سابؽ، صالنظاـ األساسي لمقضاة مف 09المادة. 
v- بتحديد  (2006 أكتكبر23)1427 رمضاف 30 الصادر في 2357.06قرار لمكزير المكمؼ بتحديث القطاعات العامة رقـ

 30 بتاريخ 5469، عدد قائمة الشيادات المقبكلة لممشاركة في مباراة الممحقيف القضائييف، الجريدة الرسمية لممممكة المغربية
 .، المعدؿ ك المتمـ2006أكتكبر

vi - المتضمف القانكف األساسي لمقضاء أف يعيف بصفة مباشرة ك 11-04 مف القانكف 41في المقابؿ يمكف بمقتضى المادة 
استثنائية حاممي دكتكراه الدكلة بدرجة أستاذ لمتعميـ العالي في الشريعة أك القانكف أك العمـك االقتصادية أك المالية أك التجارية 

 المحامكف في االختصاصات ذات الصمة بالميداف القضائي، ككذا سنكات( 10)لمدة ال تقؿ عنعشرفعمياالذيف مارسكا 
 سنكات( 10) الذيف مارسكا مينة المحاماة بصفة فعمية لمدة ال تقؿ عف عشرالمعتمدكف لدل المحكمة العميا أك مجمس الدكلة 

 .في منصب مستشار لدل المحكمة العميا أك مستشار دكلة لدل مجس الدكلة كفقا لشركط معينة
vii - السابؽ االشارة إليو المعيد الكطني لمقضاء كىي مدرسة تخضع في 11-04كاف يطمؽ عمييا قبؿ القانكف العضكم  

نظاميا لممعايير المعتمدة في المدارس العميا المتخصصة تتككف مف مجمس إدارة، مدير عاـ كمجمس عممي، لمزيد مف التفصيؿ 
 .http://www.esm.dz/index.phpحكليا أنظر المكقع اإللكتركني لممدرسة 

viii - مرجع سابؽ159- 16المرسـك التنفيذم رقـ  مف 30،31المادتيف ،. 
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ix - يحدد برنامج التككيف القاعدم لمطمبةالقضاة ككيفيات  2020 سبتمبر سنة،19المكافؽ 1442قرار مؤرخ في أكؿ صفر عاـ

 ؿ  المكافؽ1442 عاـ جمادل األكلى22 المؤرخ في 79 الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد ،تنظيمو
 .2020ديسمبرسنة27

x-المتعمؽ 09.01بتػنفيػذ القانػكف رقػـ ( 2002 أكتكبر 03)1423مف رجب25 صادر في1.02.240 ظيير شريؼ رقـ
 (.2002 نكفمبر 21)1423 رمضاف 16بتاريخ صادر  5058 عدد الجريدة الرسمية لممممكة المغربيةبالمعيد العالي لمقضاء، 

xi - مؤسسة عمكمية تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي مقره الرباط يمكف اف تحدث مراكز تابعة لو بناء عمى ىك
مف 21 الصادر في 1.69.587نص تنظيمي، كاف يعرؼ بالمعيد الكطني لمدراسات القضائية، المحدث بالمرسـك الممكي رقـ 

، لمزيد مف التفصيؿ حكلو أنظر المكقع اإللكتركني الخاص بو (1970 يناير29 )1389ذم القعدة 
http://www.ism.ma/basic/web/index.php. 

xii-يعني أنو بمثابة القاضي الطالب في الجزائرىك القاضي في فترة التدريب . 
xiii -لتككيف األساسي ال تقتصر مياـ المعيد العالي لمقضاء عمى تككيف القضاة  بؿ تتعداه إلى مياـ أخرل عديدة منيا ا

 .كالمستمر في ميداف كتابة الضبط، القياـ بالنشر كاألبحاث كالدراسات العممية في مختمؼ المياديف القانكنية كالقضائيةكالفقيية
xiv- 27، ص 2005 كزارة العدؿ، إصالح العدالة الحصيمة كاألفاؽ، الجزائر، فيفرم. 
xv - 140،ص2008دار القصبة لمنشر، الجزائر سنة- االنجاز التحدم–الطيب بمعيز، إصالح العدالة في الجزائر.

 

xvi - المتضمف القانكف األساسي لمقضاء، مرجع سابؽ11-04 مف القانكف 39،40المادتيف . 
xvii - ة، مرجع سابؽ بالمعيد العالي لمقضا المتعمؽ09.01القانكف مف 02المادة. 
xviii - مف النظاـ األساسي لمقضاة ،مرجع سابؽ50المادة . 
xix- مجمة القانكف المجتمع كالسمطة، مجمة سنكية، - المظاىر كاألفاؽ-  طاشكر عبد الحفيظ، إصالح العدالة في الجزائر ،

 . 97، ص2012كمية الحقكؽ جامعة السانيا كىراف، الجزائر، عدد خاص سنة 
xx - بتحديد قائمة الشيادات المقبكلة المتعمؽ  2357.06قرار لمكزير المكمؼ بتحديث القطاعات العامة رقـ  مف01المادة

 .، مرجع سابؽلممشاركة في مباراة الممحقيف القضائييف
xxi- العدالة الذم نشرتو الييئة العميا لمحكار الكطني ميثاؽ إصالح منظكمة  حيث كانت ىذه بعضا مف التكصيات التي جاء بيا

 .  2013إلصالح منظكمة العدالة في يكليك 
xxii - 143الطيب بمعيز، مرجع سابؽ، ص. 
xxiii-مقاؿ منشكر في المكقع بعض المداخؿ لتحسيف أداء الفاعميف في منظكمة العدالة، نكرالديف مصمكحي ،

https://www.maroclaw.com/. 
xxiv - المؤرخ في 155 /66، يعدؿ كيتمـ األمر 2004 نكفمبر 10 المكافؽ ؿ1427 رمضاف 27 المؤرخ في 14-04القانكف 
 المتضمف قانكف االجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية 1966 يكنيك 08 المكافؽ ؿ 1386 صفر 18

 .2004 نكفمبر 10 المكافؽ ؿ1427 رمضاف 27، المؤرخ في 71الديمقراطية الشعبية، عدد
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xxv - الجريدة تضمف قانكف االجراءات الجزائية، م1966 يكنيك 08 المكافؽ ؿ 1386 صفر 18 المؤرخ في 155 /66األمر

، المعدؿ 1966 أكتكبر 06 المكافؽ ؿ 1386 صفر 10 المؤرخ 48، عدد الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 .كالمتمـ

xxvi-- عميكر خديجة، قكاعد اختصاص األقطاب الجزائية لمنظر في جرائـ الفساد، مجمة دراسات في الكظيفة العامة ػػػػ العدد
 .135 ص،2014الثاني ػػػػ ديسمبر 

xxvii- يتضمف قانكف االجراءات المدنية 2008 فبراير سنة ،25 المكافؽ ؿ 1429 صفر 18 المؤرخ في 09-08 القانكف 
 23 المكافؽ ؿ1429 ربيع الثاني 17، المؤرخ في 21كاالدارية، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،عدد

 .2008أفريؿ سنة 
xxviii - المرجع نفسو09-08 مف القانكف 32المادة ،. 

xxix - 145-144الطيب بمعيز، مرجع سابؽ، ص. 
xxx -المؤتمر العممي الدكلي ،العصرنةنمكذج عف المرفؽ العاـ االلكتركنيرىشاـ فخار،اإلدارة االلكتركنية لقطاع العدالة في إطا

 27-26، جامعة المسيمة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،آفػػػػاؽك تحػػػديات ، حػػكؿ النظاـ القانكني لممرفؽ العاـ اإللكتركني كاقػػػع
 .02 ص2018نكفمبر،

xxxi -30وزارة العدل، إصالح العدالة الحصيلة واألفاق، مرجع سابق، ص .
xxxii- 148الطيب بمعيز، مرجع سابؽ، ص .

 


