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مقترح دليل حول تعيين القضاة المتدرجين في معهد الدروس القضائية

من أهم مبادئ استقاللية القضاء، حسن اختيار القضاة وفق معايير الكفاءة والنزاهة1. وهذا األمر يستتبع ويترافق 

مع مبدأ دستوري ثان هو المساواة بين المواطنين في تولي القضاء كما سائر الوظائف العامة من دون تمييز إال 

الكفاءة )المادتان 7 و12 من الدستور(2. ويشكل هذا المبدأ شرطا لتحقيق مبدأ آخر من مبادئ استقالل القضاء وهو 

المساواة بين القضاة بما يتصل بمساراتهم المهنية وممارسة وظائفهم، انطالقا من اعتبار القضاة متولي سلطات 

متساوية في إحقاق حقوق المواطنين3. فمن النافل القول أن عملية اختيار القضاة وتعيينهم تشكل الحلقة األولى 

من مسارهم المهني وأن ألي خلل فيها أن ينعكس سلبا على هذا المسار.  

وانطالقا من هذه المبادئ، تسعى هذه الوثيقة إلى وضع أسس لضمان توفر هذه المعايير في عملية اختيار القضاة 

المتدرجين في معهد الدروس القضائية. وقبل المضي في ذلك، تجدر اإلشارة إلى أمرين: 

األول، أن الدخول إلى القضاء من خالل المعهد يشكل حتى اآلن المدخل الرئيسي حيث تظهر األرقام أن %80 	 

أن  فيما  المعهد،  الممتدة من 1991 حتى 2017 هم من خريجي  الفترة  المعينين في  األصيلين  القضاة  من 

الطريقة الوحيدة المتاحة لتعيين قضاة من خارج المعهد تتم من خالل مباراة ألصحاب الخبرة من محامين 

ومساعدين قضائيين. ويعكس هذا التوجه اعتقادا بأهمية المعهد، ليس فقط كأداة تأهيل تقني للقضاة، إنما 

أيضا كفضاء عام تتوثق فيه أواصر التواصل والصداقة في ما بينهم فيغرفون فيه المعرفة من أجيال القضاة التي 

سبقتهم على نحو يعزز لديهم الشعور بااللتزام بمشروع مشترك.

الثاني، أن الدخول إلى القضاء من خالل المعهد يتم وفق طريقين: األولى المباراة، والثانية، على أساس شهادة 	 

الدكتوراه. على أن يعقب عملية الدخول إلى المعهد تأهيل لثالث سنوات، منتهاه إعالن أهلية هؤالء لتولي 

القضاء. ومن هنا، ستتطرق هذه الوثيقة إلى هاتين الطريقتين بهدف إرساء الممارسات الفضلى، وصوال إلى 

إبعاد أي استنسابية في تنظيم الدخول إلى المعهد، أو أي إمكانية للتمييز بين المرّشحين، ال سيما على أساس 

الجنس أو اإلنتماء الطائفي أو البيئة اإلجتماعية. 

1-  See The Universal Charter of the Judge (Article 9); Recommendation CM/Rec (2010)12 adopted by the Committee of 
Ministers of the Council of Europe on November 17, 2010 (§44).

2-  Sur ce principe, V. par ex. François-Xavier Fort, De l’égalité  à la parité dans l’accès à la fonction publique, AJDA 2009 
p.1181 ; Joël Mekhantar, La lutte contre les discriminations en matière d’accès aux emplois publics, AJFP 2011 p.146 ; 
Carine Biget, Des mesures pour encourager la diversité dans la fonction publique, AJDA 2017 p.374.

3-  United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Article 10); Singhvi Declaration (Article 10); 
European Charter on the statute for judges (§ 2.1); Recommendation CM/Rec (2010)12 adopted by the Committee of 
Ministers of the Council of Europe on November 17, 2010 (§45).
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الفصل األول: أي قاض نريد؟ رسم القاضي النموذجي

أناط القانون تنظيم المباراة بمجلس القضاء األعلى. ويكون لهذا األخير سلطة استنسابية بتحديد المواد التي تجري 

بشكل مفصل  المواد  تحدد هذه  قانونية  نصوص  أي  غياب  في ظل  وذلك  القبول،  أساسها ومعدل عالمات  على 

)المادة 60(.

ويعّد الدخول إلى القضاء عمالً أساسياً في كل مجتمع ديمقراطي. فهو الخطوة األولى لبناء قضاء مستقل وفاعل. 

أي قضاء نريد˝ أو، أكثر تحديداً، على ضوء المواصفات  ويقتضي إذاً تنظيم هذا الدخول على ضوء الجواب عن سؤال̋ 

التي يجدر بالقاضي التحلي بها للقيام بالوظيفة االجتماعية المطلوبة منه حاضرا أو في المديين القصير والمتوسط. 

ومن هنا، فإن حسن اختيار القضاة يتطلب إبقاء النقاش مفتوحا داخل المؤسسات القضائية ووزارة العدل حول رسم 

مواصفات القاضي النموذجي المطلوب، فضال عن إجراء دراسات جامعية وبحثية منتظمة لهذه الغاية. 

ونبين أدناه مجموعة من األسئلة المنتجة. 

ما هي الوظيفة االجتماعية للقاضي؟ -

السؤال المحوري في هذا الصدد، هو هل تتمثل هذه الوظيفة في األساس في تنفيذ النص القانوني )خدمته( وفق 

الوجهة التي أرادها المشرع عند إقرارها أم أنها تتمثل أساسا في تعزيز المساواة بين المواطنين وحماية حقوقهم 

األكثر  بالطريقة  القانونية وتطبيقها  المنظومة  الديمقراطية، وتاليا في تفسير  القيم  وحرياتهم وعمليا في ترسيخ 

مالءمة لتحقيق هذه الغايات؟ بالطبع، هذا السؤال ليس نظريا إنما له مفاعيل عملية عدة في تحديد المعارف 

والقدرات الواجب توفرها لدى المرشح لممارسة القضاء.

ما هي المعارف القانونية المطلوبة من القاضي؟-

هذا السؤال يرتبط بالسؤال المطروح أعاله. 

فإذا كان القاضي النموذجي هو الناطق باسم القانون، فإنه يتعين أن يكون القاضي ذات معرفة قوية بالقوانين 	 

الداخلية ومتحفظا إزاء التعبير عن أي رؤية لما يراه عادال أو مناسبا. وفي هذه الحالة، تحدد جميع أو معظم 

مواد االمتحان على نحو يمكن من اختبار مدى تمّكن المرشحين من هذه القوانين ومعرفتهم بها.

وإذا كان القاضي النموذجي هو القاضي الحامي للقيم الديمقراطية، فيتعين أن يبدي حساسية فائقة ألي تعرض 	 

لهذه القيم وأن يكون مهيئا من الناحية التقنية لحمايتها. وفي هذه الحالة، يتعين أن يتمتع القاضي النموذجي 

متينة  معرفة  له  يكون  أن  يتعين  كما  المجتمع.  على  منفتحاً  يكون  وأن  حياتية  وخبرة  إنسانية  بمواصفات 

باالتفاقيات الدولية التي أقرها لبنان وقدرة على تطبيق مبدأ تسلسل القواعد القانونية وعلى تأويل القوانين 

على النحو الذي يجعلها أكثر مالءمة للمعطيات االجتماعية. وال بّد في هذه الحالة من اعتماد اختبارات مغايرة 

يمكن معها قياس ما إذا كان المرشحون يتمتّعون بهذه المواصفات.  
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ما هي المعارف غير القانونية المطلوبة من القاضي؟ -

هذا السؤال يرتبط بشكل خاص بمدى معرفته بالعلوم االجتماعية أو االنسانية ولكن أيضا باللغات العربية واألجنبية. 

وهذا السؤال على أهميته يقتضي اإلجابة عليه ليس فقط من زاوية حاجات الوظيفة القضائية إنما أيضا من زاوية 

أثره العملي على تحديد المواصفات االجتماعية للقضاة. فمثال، هل يقود رفع العالمة المطلوبة للغة األجنبية إلى 

تغليب كفة المرشحين من خّريجي الجامعات الخاصة، على نحو يرشح عن تمييز ضّد خريجي الجامعة الوطنية 

الذين يتحدرون عموما من الطبقات األقل حظوة؟ فبمعزل عن الفائدة المتمثلة في اختيار أشخاص يتقنون لغات 

أجنبية، فإنه يقتضي الموازنة بين هذه الفائدة والفائدة المتمثلة في حفظ المساواة في حظوظ الفئات االجتماعية 

كافة في تولي القضاء.  

ــي - ــة لممارســة العمــل القضائ ــة الضروري ــة والعملي مــا هــي القــدرات الفكري

ــة العامــة، أو قضــاء التحقيــق والحكــم؟  ســواء فــي النياب

ال يطلب هنا توفر تخصص ولكن توفر القدرات التي تمكن المرشح في حال قبوله من إشغال هذه الوظائف. ومنها، 

حسن إدارة الملفات وحسن تحليل الوقائع وتكييفها قانونا بسرعة مناسبة وحسن الوساطة والقدرة على الحسم. 

والتفكير بهذه األسئلة يبقى غير كاٍف. فالمطلوب ليس فقط تحديد االختبارات المناسبة، بل أيضا تحديد العالمة 

المخصصة لكل منها، وعمليا تحديد أهمية كل من المواصفات المذكورة بالنسبة إلى مجموع المواصفات الواجب 

توفرها لدى القاضي النموذجي. 

بقي أن نتساءل عن الجهة المخولة التفكير في األسئلة الواردة أعاله واألهم في النتائج العملية التي تترتب عن 

األجوبة عليها. 

التفتيش القضائي، كما  ومن المفيد في هذا اإلطار أن يتم اعتماد مقاربة تشاركية في هذا المضمار تضم هيئة 

المناسبة. ومن  اإلختبارات  تحديد مضمون وشكل  أمكن  ذلك،  تم  فإذا  المحامين.  ونقابتي  الجامعية  المؤسسات 

المفيد في مكان أن يتم هذا التشاور. 

الفصل الثاني: مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية

كيف نستقطب العناصر األكفأ واألنزه إلى القضاء؟ -

يشكل اإلستقطاب إلى القضاء تحدياً ليس فقط كمياً لسد العجز في الطاقات البشرية، إنما األهم تحدياً نوعياً بتمثل 

في استقطاب العناصر األكفأ واألنزه إليه 4.

ولهذه الغاية، من المفيد القيام بالخطوات اآلتية: 

4-   أنظر س. منصور، “وسائل استقطاب القضاة ومواصفات المرشحين والعناصر المؤثرة في اختيارهم”، في شؤون القضاة في لبنان آفاق و تحديات، المركز 

اللبناني للدراسات، ص. 95 وما يلي. 
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أن ينظّم مجلس القضاء األعلى نشاطات توجيهية منتظمة في الجامعات، وذلك سنوياً، لتعريف الطالب على 	 

الوظيفة القضائية وأهميّتها وتحدياتها، وتحفيز أفضل العناصر لالنضمام إليها. كما يجري عندها إطالع الطالب 

عملياً على التواريخ المرتقبة إلجراء المباراة، وشروط اإلشتراك فيها إلخ... 

أن يتّم العمل على تحسين صورة القضاء لدى الرأي العام والثقة به. وهذا األمر ال يتّم من خالل وضع قوانين 	 

زجرية تهدف إلى تقييد حرية التعبير، بل من خالل تكريس الضمانات الالزمة للقضاة لممارسة وظيفتهم بشكل 

تتطابق  كي  الجاد  العمل  بل  للحقيقة،  ومخالفة  مخادعة  تظهير صورة  ليس  فالمطلوب  وتظهيرها.  مستقل5 

حقيقة القضاء مع الصورة المراد إعطاؤها عنه. وهذا األمر يتطلب أن يعمل مجلس القضاء األعلى على تعزيز 

ضمانات استقاللية القضاء وعلى إبراز قيم االستقاللية، باألخص من خالل الممارسة. هذا مع العلم أنه يصعب 

على المواطنين الثقة باستقالل القضاء ما لم يعاينوا قضاة يلتزمون في أعمالهم بهذه القيم. 

دورات تدريبية -

يفرض مبدأ المساواة في ولوج الوظيفة العامة التكافؤ في فرص التحضير للمباراة6 لجميع المواطنين.  

وهنا ال بد من التطرق إلى الدورات التدريبية لمباراة الدخول إلى القضاء. فمن المعلوم أن جميع الجامعات الخاصة 

تنظّم دورات تحضيرية للمباراة، إال أن اإلشتراك في هذه الدورات يجري مقابل بدالت متفاوتة المقدار بين جامعة 

وأخرى، إال أنها تشّكل دون أي شك عبءاً ال تستطيع جميع الفئات اإلجتماعية تحّمله. من هنا يكون مستحباً أن 

يلعب معهد الدروس القضائية دوراً في هذا المجال، عبر تكريس دورات تحضيرية للفئات األكثر هشاشة إجتماعياً، 

على غرار التجربة الفرنسية في هذا المجال7. 

ويسجل أن معهد الدروس القضائية نظم في 1998 دورة تحضيرية للراغبين بالترشح لمباريات الدخول في المعهد. 

التحضيرية شكلوا نسبة 90% من عدد  الدورة  فازوا في  الذين  أن  السابق  القضائية  الدروس  وسجل رئيس معهد 

األشخاص الذين نجحوا في مباراة 1999 للدخول إلى المعهد )18 من أصل 20( 8. إال أن المعهد توقف فيما بعد عن 

تنظيم دورات تحضيرية. بعد ذلك، تولت جامعات خاصة اإلعداد للمباريات المذكورة، مما أدى عمليا إلى تعزيز 

حظوظ طالب هذه الجامعات والقادرين على تسديد أقساطها على سائر المواطنين. 

5-  أنظر س. منصور، “وسائل استقطاب القضاة ومواصفات المرشحين والعناصر المؤثرة في اختيارهم”، المرجع المذكور أعاله، خصوصاً ص123 وما يليها. 

6-  V. la Charte de promotion de l’égalité dans la fonction publique, Joël Mekhantar, La lutte contre les discriminations 
en matière d’accès aux emplois publics, op. cit.

7-  V. quant au suivi des mesures pour l’égalité des chances dans le recrutement, Joël Mekhantar, La lutte contre les 
discriminations en matière d’accès aux emplois publics, op. cit. : « Parmi l’ensemble des pratiques inventoriées, outre 
les pratiques très médiatisées des classes préparatoires intégrées (CPI) destinées à l’accompagnement des candidats « 
méritants », sélectionnés sur des critères socio-économiques et sur leurs résultats scolaires et universitaires, il faut citer 
notamment la Révision générale des contenus des concours (RGCC). Le rapport souligne que 244 voies de recrutement 
ont été réformées en 2008 et 2009 avec la mise en place de nouvelles épreuves de concours et la suppression, parfois, 
de l’épreuve de culture générale, souvent considérée comme étant à l’origine de discriminations sociales ».

8-  أنظر س. منصور، “وسائل استقطاب القضاة ومواصفات المرشحين والعناصر المؤثرة في اختيارهم”، المرجع المذكور أعاله، خصوصاً ص119-118-117. 
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الدعوة للمشاركة في المباراة-

تحديد عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم وانتظام الدعوة إلى المباراة

يترك قانون تنظيم القضاء العدلي لوزير العدل تحديد عدد الفائزين المراد تعيينهم في كل دورة بعد استطالع رأي 

مجلس القضاء األعلى )المادة 59(. إال أن القانون ال يتضّمن أي قاعدة تضمن إنتظام الدعوة إلى المباراة وال أي 

معيار موضوعي لتحديد عدد المنوي تعيينهم فيها.  

نلحظ في المقابل أن الشغور في المناصب القضائية يصل إلى ما يزيد عن 200 قاضيا. كما أن الدعوة لمباريات 

الدخول إلى المعهد غير منتظمة، بحيث قد تمر سنوات عدة من دون إجراء أي دورة، مما يفاقم من الشغور ويحرم 

عددا كبيرا من خريجي الجامعات من إمكانية الترشح لدورات تجري خالل السنة الالحقة لتخرجهم مما يقودهم 

عادة لمباشرة مهن أخرى.

من هنا، يقتضي إرساء ممارسة تلتزم من خاللها الهيئات المعنية بتنظيم مباراة الدخول إلى المعهد:

من جهة، بتنظيم هذه المباراة سنوياً وتحديد موعد أو فترة زمنية ثابتة يجري خاللها تنظيم المباراة كالعطلة 	 

القضائية مثالً، وذلك تيّمناً بقانون تنظيم القضاء العدلي لعام 1961.

من جهة أخرى، تحديد عدد األشخاص المراد تعيينهم على أساس معادلة قانونية مرتبطة بالشغور الحاصل في 	 

المالك القضائي، وإلى حين ملء هذا الشغور. فإلى حين ملء الشغور في مالك القضاء وفق الجداول المرفقة 

العاملين  األصيلين  القضاة  بين 5 و10% من  تعيينهم  المراد  المتدرجين  القضاة  بالقانون، يمكن تحديد عدد 

بتاريخ الدعوة للمباراة. بالمقابل في حال عدم حصول المرشحين على معّدل النجاح المطلوب ال تكون الهيئات 

المعنية بتنظيم مباراة الدخول ملزمة بتعيين عدد القضاة المحدد في االدعوة.

تحديد مضمون الدعوة وروزنامة االمتحانات 

قدم  على  للمباراة  والتحضير  المشاركة  إتاحة  يقضي  الذي  الفرص  تكافؤ  لمبدأ  واحتراماً  الشفافية،  بمبدأ  عمالً 

المساواة لجميع الراغبين، ال بّد من تضمين دعوة مجلس القضاء األعلى إلى المباراة:

عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم،	 

شروط التسجيل في المباراة، 	 

المهلة األخيرة للتسجيل للمباراة،	 

لدى 	  اختبارها  إلى  امتحان  كل  يهدف  التي  والمواصفات  اإلمتحانات  وسلسلة  كافة  المباراة  لمراحل  وصف 

المرشح9، العالمات وآليات إجراء وتصحيح اإلمتحانات،

9- Pour une idée similaire consulter les travaux liés à la réforme des concours d’accès à l’École nationale de la 
magistrature de 2008, V. notamment, Devenir Magistrat aujourd’hui. Le recrutement et la formation des magistrats de 
l’ordre judiciaire, Ph. Astruc (ss la dir.), éd. Gazette du Palais, 2010, p. 44. 
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تاريخ وأماكن إجراء كل امتحان، 	 

تاريخ إعالن النتائج. 	 

شروط الدعوة للمشاركة في المباراة

من جهة أولى، وعمالً بمبدأ الشفافية، يقتضي أن تُنشر شروط المباراة قبل مهلة كافية )مثالً ستة أشهر على األقل( 

من تاريخ إجرائها، تسهيالً لإلشتراك بها وإفساحاً بالمجال أمام المرّشحين للتحضير إليها بشكل جيد.

لجميع  الفرص  والتكافؤ في  القضائية  الوظيفة  المساواة في ولوج  مبدأ  احترام  ثانية، يوجب  أنه، ومن جهة  كما 

انتشار ممكن. فإلى جانب المواقع اإللكترونية الرسمية  المواطنين، نشر الدعوة للمباراة على نحو يضمن أوسع 

اللبنانية  الجامعة  )في  الحقوق  كليات  جميع  في  الدعوة  نشر  من  بّد  ال  العدل،  ووزارة  األعلى  القضاء  لمجلس 

والجامعات الخاصة المرخصة(، وفي نقابتي محامي بيروت ولبنان الشمالي، كما جميع اإلدارات الرسمية وقصور 

العدل )في مراكز المحافظة(. 

طلب اإلشتراك في المباراة -

نتناول هنا الطلب الذي يتعين على الراغبين بالمشاركة في مباريات الدخول إلى معهد الدروس القضائية ملءه. 

التي يقتضي  المعلومات  الطلب؟ وكيف يتم إرساله؟ وما هو مضمونه؟ وما هي  الوصول إلى هذا  فكيف يمكن 

توفيرها فيه؟ 

الوصول إلى هذا الطلب

األعلى. ويدون  القضاء  لمجلس  الرسمي  اإللكتروني  الموقع  المباراة على  الطلب لالشتراك في  نموذج عن  يتوفر 

عنوان الموقع االلكتروني في جميع الدعوات للمشاركة في المباراة.  

إرسال/ إيداع الطلبات

يتم ملء نموذج طلب االشتراك في المباراة بالطريقة اإللكترونية على الموقع اإللكتروني لمجلس القضاء األعلى. 

يتوجب إيداع صورة موقعة عن الطلب مع جميع المستندات المرفقة، لدى أمانة سّر مجلس القضاء األعلى أو 

إرسالها بالبريد المضمون خالل أسبوع من إرسال الطلب إلكترونيا على األكثر. 

يتّم تسجيل الطلب مجانا. 

تستبعد كل الطلبات المرسلة خارج المهلة المحددة في مرسوم الدعوة إلى المباراة. ترفض الطلبات االلكترونية وإن 

قدمت خالل المهلة، في حال تجاوز المهلة المطلوبة إليداع أو إرسال صورة الطلب الموقع مع كامل مستنداته. 
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مضمون الطلب

هذا  يبين  بالمقابل،  القانون.  بموجب  إعطاؤها  يطلب  التي  المعلومات  وتحديدا  الطلب،  سنتناول مضمون  هنا، 

الدليل البيانات التي ال يمكن تضمينها في الطلب احتراما للحق بالخصوصية وضمانا للمساواة بين جميع طالبي 

الترشيح. 

أ- معلومات بموجب القانون

ينص قانون تنظيم القضاء العدلي في المادة 61 منه على شروط الترشح لالشتراك في المباراة. وعليه، ال بّد أن 

يتضّمن الطلب بيانات تؤكد على توفّر شروط هذا الترشح. كما يقتضي أن ترفق بها األوراق المثبتة. وهذا ما سنبينه 

في سياق تعداد الشروط القانونية: 

الشرط األول: أن يكون ˝لبنانيا منذ عشر سنوات على األقل.˝ وعليه يقتضي أن يبين في الطلب إذا كان لبنانيا، وفي 

حال تم تجنيسه، أن يبين تاريخ صدور مرسوم التجنيس. كما عليه أن يبرز صورة عن هويته. 

الشرط الثاني: أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. وعليه، يقتضي أن يؤكد في 

الطلب أنه غير محكوم بأي جرم من هذا النوع وأن يبرز إثباتا لذلك سجله العدلي على أال تتعدى مدته الشهر.

الشرط الثالث: أن يكون ˝سليما من األمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته˝. ويقتضي قراءة هذا الشرط 

على ضوء المادة 68 من القانون رقم 2000/220 الخاص بحقوق االشخاص المعوقين10 التي تنّص على أنه ˝للمعوق 

كما لسائر أفراد المجتمع الحق في العمل وفي التوظيف˝. وتفصل المادة 69 مضمون هذا الحق بحيث تنص أن 

˝اإلعاقة ال تشكل بحد ذاتها حائال دون الترشيح ألي عمل أو وظيفة˝ وأنه ˝يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط ألي 

عمل أو وظيفة سالمة البنية أو الجسد أو عدم اإلصابة بإعاقة او عاهة أو علة أو ما شابه ذلك من تعابير وألفاظ، 

مما يؤدي إلى الحؤول دون قبول طلب المعوق˝ وأن ˝االمتحانات المتعلقة بالكفاءة، وفترة التدرج المعمول بها، 

كافية لقبول أو رفض التوظيف، على أن تراعى الحاجات الخاصة بالمعوقين لتمكينهم من إجراء االمتحانات متى 

كان معموال بها˝. من هنا، في حال وجود إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية، يطلب من المرشح توضيح الوسائل 

التي يستخدمها أو بإمكانه استخدامها لتجاوز هذه اإلعاقة، ويطلب في هذه الحالة إبراز إفادة طبية تفيد إمكانية 

تجاوز هذه اإلعاقة. 

التي  الوسائل  الختامية  المالحظات  االشتراك ضمن  طلب  يتضمن   ،2000/220 قانون  مع  انسجاما  أكثر  ولتطبيق 

لتجاوز  منها  االستفادة  المذكورة  اإلعاقات  بإحدى  المصاب  القاضي  بإمكان  والتي  توفيرها  العدل  وزارة  تستطيع 

إعاقته.  

الشرط الرابع: أن يكون ˝حامال إجازة الحقوق˝ )اللبنانية(. وعليه، يقتضي ان يؤكد في الطلب حصوله على هذه 

اإلجازة وأن يبرز نسخة مصدقة طبق األصل عنها. 

10-   الصادر في 8 حزيران 2000. 
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الشرط الخامس: أن يكون ˝متقنا اللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو االنكليزية˝. وعليه، يقتضي أن يحدد 

لتدريس  معهد  أي  أو  الجامعة  أو  المدرسة  )عالمات  ذلك  على  الدالة  المستندات  يبرز  وأن  يتقنها،  التي  اللّغات 

اللغات(. 

الشرط السادس: أن يكون ˝دون الخامسة والثالثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية˝. وعليه، يقتضي أن يحدد 

تاريخ ميالده في الطلب. 

ب- ما ال يجوز أن يتضمنه الطلب:

ال يجوز إلزام طالب الترشح بالكشف عن بيانات شخصية غير مبررة بمقتضيات الوظيفة أو ال تتناسب معها. 

وعليه، يقتضي اإلمتناع عن سؤال طالب الترشح في الطلب عن معطيات شخصية، غير موضوعية، متعلقة به أو بأحد 

أفراد عائلته، ال تتصل بشكل من األشكال بمتطلبات الوظيفة القضائية11. وعليه، يكون الطلب خاليا من أي أسئلة 

تتصل بمعتقد طالبي الترشح أو آرائهم السياسية أو أوضاع أفراد عائالتهم أو عالقاتهم ومعارفهم. كما تُستبعد بشكل 

البيئة اإلجتماعية  بتكوين فكرة مسبقة عن  بالطلبات،  التي تبت  للجنة  التي قد تسمح  المعلومات  خاص جميع 

استبعاد مرشحين على أسس غير  أي مراقب موضوعي مخاوف مشروعة من  لدى  يولّد  قد  الترشح، مما  لطالب 

موضوعية، أو بشكل يؤدي إلى التمييز ضد مرشحين على أساس المعتقد، النسب، اآلراء السياسية، سمعة العائلة، 

البيئة اإلجتماعية، مهنة الوالدين أو ما إلى ذلك من أمور مشابهة ال صلة لها بممارسة الوظيفة القضائية12. 

السفرات الخاصة إلى الخارج˝ و˝الهدف˝  ومن األمثلة عن األسئلة التي يجدر اإلستغناء عنها، سؤال طالب الترّشح عن̋ 

منها و˝البلد الذي لفته بشكل خاص˝، أو السؤال عن المراجع أي ˝األشخاص الذين يعرفونه معرفة وثيقة في عالم 

القانون – قضاة/محامون/أساتذة جامعيون˝، أو عن عنوان سكن كل من الوالد والوالدة واألشقاء والشقيقات والزوج 

أو الزوجة ونوع العمل الذي يمارسه كل منهم.  

ت- معلومات أخرى مفيدة:

إلى ذلك، يقتضي تضمين الطلب معلومات أخرى مفيدة لتطوير التواصل وأدوات التبليغ. ومن أهم هذه المعلومات، 

عنوان بريد إلكتروني وشخصي للمرشح يكون صالحا لحاجات اإلعالم والتبليغ. 

11-  Répertoire Dalloz de procédure civile, V. Magistrat, spéc. nos 14-15: Dans sa décision DC no 98-396 du 19 février 
1998 relative à une loi organique portant sur le recrutement exceptionnel de magistrats de l›ordre judiciaire, la Haute 
Juridiction cite de nouveau l›article 6 de la Déclaration de 1789 et déclare qu›il découle de ces dispositions, s›agissant 
du recrutement des magistrats, qu›en premier lieu, il ne soit tenu compte que des capacités, des vertus et des talents, et 
qu›en second lieu, les capacités, vertus et talents ainsi pris en compte soient en relation avec les fonctions de magistrats 
et garantissent l›égalité des citoyens devant la justice (considérant 3).

12- V. par ex. CE 10 avr. 2009, n° 311888, publié au Lebon; AJDA 2009. 1386, note G. Calvès; AJFP 2009. 199: Lors de 
l’entretien d’évaluation qui était au nombre des épreuves d’admission subies par un candidat à un concours de la police, 
le jury lui a posé plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de 
son épouse. Le Conseil d’État relève « que ces questions, dont il n’est pas sérieusement contesté par l’administration 
qu’elles aient été posées à l’intéressé et qui sont étrangères aux critères permettant au jury d’apprécier l’aptitude d’un 
candidat, sont constitutives de l’une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l’article 6 de la loi du 13 juillet 
1983 et révèlent une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics ; [...] le jury a ainsi entaché d’illégalité 
sa délibération ».
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كما يستحسن تضمين الطلب معطيات لغايات إحصائية أو وظيفية، من أهمها اآلتية: 

معلومات حول الشهادات الجامعية األخرى التي قد يكون المرشح حصل عليها، 	 

معلومات حول تحصيله الدراسي في المدرسة الرسمية والجامعات، 	 

معلومات حول أي منشورات أو أبحاث للمرشح )على أن يكون اختياريا(.   	 

فحص طبي:  

على كل طالب ترشيح، تزويد الجهات المنظمة لمباراة الدخول، بتقرير طبي صادر عن طبيب معتمد لدى أي من 

المستشفيات الخاصة أم الحكومية، مصادق لدى اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة يفيد بعدم وجود أي 

مرض أو عاهات أو بأن األمراض أو العاهات الموجودة ال تشل القدرة على ممارسة الوظيفة القضائية. 

يحدد مجلس القضاء األعلى الئحة الفحوصات الطبية المطلوبة، بعد استشارة طبيب مشهود له بخبرته. ال يمكن 

تعديل هذه الالئحة بتاريخ الحق لتاريخ الدعوة للمباراة. 

التثبت من توفر الشروط القانونية للمشاركة في المرحلة التأهيلية للمباراة: 

وبنتيجة هذا  الترشيح.  بطلبات  األعلى  القضاء  أمانة سر مجلس  تدقق  الطلب،  الالزمة إليداع  المهل  انقضاء  فور 

التدقيق، ترفع أمانة سر المجلس لمجلس القضاء األعلى الئحة تضم أسماء طالبي الترشيح الذين يتوجب استبعاد 

ترشيحهم لمدى توفر أحد الشروط القانونية لإلشتراك بالمباراة. وتضع أمانة السر األسباب القانونية التي توجب 

استبعاد هؤالء. 

وفي هذه الحاالت، يتم إبالغ طالب الترشيح قرار رد طلبه ألسباب قانونية، بواسطة البريد اإللكتروني المحدد في 

طلبه. وفي هذه الحالة، يكون قرار رد الطلب معلال. 

تكوين ملفات للمرشحين واستكمالها: -

يتم النظر في مدى قبول طلبات الترشيح أو عدمه وفق اإلجراءات اآلتية:  

تكوين ملفات لطالبي التشريح المقبولين شكال: 

وجميع  الترشيح  طلب  فيها  ويودع  مرفقاتها.  جميع  مع  شكال  طلباتهم  المقبولة  الترشيح  لطالبي  ملفات  تفتح 

المستندات المتصلة بطلب الترشيح أو المشاركة بالمباراة. 

ويتم استكمال هذه الملفات من خالل دعوة األجهزة األمنية إليداع تقاريرها فيه. 
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التقارير األمنية:

من المهم بمكان أن تتوفر لدى القاضي مواصفات تجنبه أي ارتياب جدي حول نزاهته أو مصداقيته. من هنا، من 

المشروع التدقيق في سيرة طالبي الترشيح وتحديدا في حال تعرضهم ألي مالحقة أمنية. 

ولهذه الغاية، وخالل أسبوع من تقديم طلب الترشيح أصوال، يُطلب من المديرية العامة لقوى األمن الداخلي إيداع 

األمانة العامة لمجلس القضاء األعلى تقريرا حول الشكاوى التي قدمت ضد طلب الترشح أو أي إجراء أو تحقيق 

اتصل به، مع تبيان مآل هذا اإلجراء أو التحقيق. 

يطلب من المديرية العامة لقوى األمن الداخلي إيداع تقريرها خالل مهلة شهر من تبلغها الطلب. وتودع هذه 

التقارير في ملفات طالبي الترشيح. 

إخضاع طلبي الترشيح لفحص طبي: 

كما يتم إخضاع جميع طالبي الترشيح المقبولة ترشيحاتهم لفحص طبي جسدي ونفسي يهدف إلى التثبت من توفر 

القدرة على ممارسة الوظيفة القضائية. ويودع التقرير الطبي في ملف طالبي الترشيح. 

دعوة المرشحين لالطالع على ملفاتهم وإبداء مالحظاتهم:

طالبي  األعلى جميع  القضاء  أمانة سر مجلس  تدعو  المرشحين،  ملفات  في  والصحية  األمنية  التقارير  إيداع  فور 

الترشيح إلى اإلطالع على ملفاتهم وتقديم أي مالحظات لديهم بشأنها خالل مهلة 15 يوما من نشر الدعوة. وتبلغ 

الدعوة إلى جميع طالبي الترشيح من خالل بريدهم اإللكتروني المذكور في طلباتهم.     

تعيين اللجنة الفاحصة:-

بموجب قانون تنظيم القضاء العدلي، يعيّن مجلس القضاء األعلى – وهو الجهة المناطة تنظيم المباراة – “اللجنة 

الحالي صامتاً  القانون  يبقى  )المادة 60(.  الغاية˝  لهذه  يختارهم  الذين  القضاة  مباراة من  بدء كل  الفاحصة في 

تجاه أي ضوابط قانونية، أو معايير لتعيين أعضاء اللجنة الفاحصة. فكيف يمكن التأكد من تمتّع األعضاء المعيّنين 

بالمؤهالت لتقييم المرشحين بشكل جيد؟ 

المعلومات  تقييم  على  مرتكزة  مباراة  من  واالنتقال  المباراة،  تتضمنها  التي  اإلمتحانات  نوع  فإن  ذلك،  من  أبعد 

القانونية للمرشح، إلى مباراة تتضمن أيضاً األخذ بعين اإلعتبار معارف المرشح في العلوم االجتماعية أو االنسانية 

أو قدراته التحليلية للمرشح أو حسن إدارته للملفات الخ.. يفرض تطوير تكوين اللجنة الفاحصة. وعليه، من المهم 

تنويع وجهات النظر حول المرشح وإغناء اللجان الفاحصة بشخصيات من خارج العالمين القضائي والقانوني13. 

13-  Singhvi Declaration, Article 11 : (...) To secure the most suitable appointments from the point of view of professional 
ability and integrity and to safeguard individual independence, integrity and endeavor shall be made, in so far as possible, 
to provide for consultation with members of the judiciary and the legal profession in making judicial appointments or to 
provide appointments or recommendations for appointments to be made by a body in which members of the judiciary 
and the legal profession participate effectively.
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وهذا ما جرى في فرنسا مع إصالح نظام مباريات الدخول إلى معهد الدروس القضائية عام 200814، حيث باتت 

اللجنة الفاحصة تضم إلى جانب 5 قضاة عدليين وقاض من مجلس شورى الدولة، 5 شخصيات من غير القضاة هم: 

أستاذ جامعي في مادة الحقوق، ومحام، وأخصائي في علم النفس، وأخصائي في مجال التوظيف، وأخصائي من 

خارج المجاالت المذكورة.   

ومن هنا، ال بّد من التنويع في تعيين أعضاء اللجنة الفاحصة، وإدخال أكاديميين وأشخاص من مجاالت أخرى، إلى 

جانب القضاة مع وضع معايير ملزمة الختيار هؤالء.

وعليه، يعمل بالقواعد اآلتية: 

إختيار لجنة فاحصة مكونّة من أكثرية من القضاة العدليين مع إشتراط أن ال تقل درجتهم عن الدرجة السادسة، 	 

والمجاالت  المواد  في  وجه  أكمل  على  المرشحين  لتقييم  تأميناً  تخصصهم  في  التنوع  بمراعاة  اإللتزام  كما 

المختلفة التي تتضمنها المباراة،  

إنضمام أستاذين جامعيين متفّرغين في تدريس مادة القانون ومتمتّعين بخبرة طويلة في هذا المجال )أكثر 	 

من 10 سنوات مثالً(، وعلى أن يكون أحدهما مختارا من بين أساتذة الجامعة اللبنانية واآلخر من جامعة خاصة.

الملف 	  إدارة  في حسن  القضائية  الوظيفة  أهمية  على  تأكيداً  وذلك  التوظيف  مجال  في  اختصاصي  إنضمام 

القضائي وتحمل الضغط والقدرة التحليلية والوساطة... الخ، 

إنضمام محام معروف في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، وذلك تأكيدا على وظيفة القاضي في حماية 	 

الحقوق والحريات، 

إنضمام أخصائي في علم النفس يبدي رأياً في المواصفات في شخصية المرشح من وجهة نظر مختلفة مرتبطة 	 

باختصاصه15، تيّمناً بالتجربة الفرنسية. 

كما من الضوابط الضرورية في هذا المجال: 

أال يعين عضو ألكثر من أربع دورات، تفاديا الحتمال تحول عمله في اللجنة إلى عامل نفوذ، 	 

تخصيص تعويضات كافية لهم تأخذ بعين االعتبار عدد المرشحين،	 

أال يكون أي من أعضاء اللجنة محكوما بعقوبة تأديبية أو جزائية. 	 

14-  V. Devenir Magistrat aujourd’hui. Le recrutement et la formation des magistrats de l’ordre judiciaire, Ph. Astruc (ss 
la dir.), éd. Gazette du Palais, 2010, p. 55.

15-  En France, un psychologue reconnu dans la profession est présent dans le jury de concours. Il est normalement un 
expert auprès de la Cour de cassation et a donc une certaine proximité avec le métier de magistrat.
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التأهل لإلشتراك بالمباراة -

المتحانات  المخصصة  والمالية  البشرية  الموارد  إدارة  حسن  فإن  المرشحين،  ألعداد  المطرد  اإلزدياد  إلى  بالنظر 

الدخول إلى معهد الدروس القضائي يفرض إجراء اختبار تأهيل لإلشتراك بالمباراة، على نحو يؤدي إلى اصطفاء 

المرشحين الذين تتوفر لديهم المعارف األساسية لممارسة الوظيفة القضائية. 

ويقتضي أن يكون هذا االختبار شفافا، مبنيا على معايير موضوعية، وأن يأخذ بعين االعتبار الرغبة في استقطاب 

الطاقات الحقوقية الفضلى، بمعزل عن االنتماءات االجتماعية للمرشحين. فالمطلوب هو استبعاد المرشحين الذين 

ال تتوفر لديهم المعارف والمواصفات األساسية لممارسة الوظيفة القضائية. 

االختبارات 

تكون اختبارات التأهيل هي اآلتية:  

امتحان اللغة العربية

القرارات  القوانين والمراسيم ومجمل  بها  تُكتب  التي  اللغة  المعتمدة. وهي  الرسمية  اللغة  العربية  اللغة  تشكل 

اإلدارية. وهي أيضا اللغة المستخدمة في صياغة األحكام. من هنا، يقتضي أن يثبت المرشح إتقانه لهذه اللغة. 

فال يقبل المرشح الحائز على أقل من عشرة على عشرين. ويشجع تاليا المرشحون من الجامعات الخاصة أو الذين 

حصلوا شهادات من الخارج على االشتراك في دورات لتعزيز معرفتهم باللغة العربية.

امتحان اللغة األجنبية: 

يشكل إتقان اللغات األجنبية ميزة هامة لدى المرشح، تسمح له باإلطالع على المراجع واالجتهادات األجنبية مما 

يمكنه من إثراء وإنضاج اجتهاداته وبخاصة في مسائل الحقوق والحريات المكرسة في المواثيق الدولية والقوانين 

المقارنة. 

كما يذكر أن عددا من القوانين اللبنانية مستمد من القوانين الفرنسية، بحيث يتطلب تفسيرها أحيانا االطالع على 

األحكام وأعمال الفقه الفرنسية التي هي أكثر قدما وتشعبا وغنى وأفضل توثيقا من األحكام وأعمال الفقه اللبنانية. 

بالمقابل، ورغم أهمية اللغات األجنبية، فإن تحديد معدل التأهيل فيها يجب أن يأخذ بعين االعتبار ثالثة أمور قد 

تذهب في اتجاهات معاكسة: 

األول، أن أهمية إتقان هذه اللغات يزداد بقدر ما يكون القاضي النموذجي مدعوا لتطوير المنظومة الحقوقية وألداء 

دور حمائي للحقوق والحريات. بالمقابل، تتراجع أهمية إتقان هذه اللغات في حال اعتمدنا تصورا للقاضي على 

أنه مجرد خادم للقانون؛  

الثاني، أن مستوى تعليم اللغات األجنبية في المدارس الرسمية والجامعة الوطنية يبقى بحاجة إلى تطوير. وعلى 

أي امتحان لدخول وظيفة رسمية أن يأخذ بعين االعتبار هذا المعطى؛ 
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الثالث، أن ضعف اللغات األجنبية في التعليم الرسمي بالنسبة إلى التعليم الخاص يؤدي عمليا إلى إضعاف حظوظ 

خريجي الجامعة الوطنية وإلى ترجيح حظوظ خريجي الجامعات الخاصة.   

وعليه، وتبعا للموازنة بين مجمل االعتبارات المشار إليها أعاله، يقتضي اعتماد األصول اآلتية: 

أن ال يتجاوز معدل التأهيل في اللغات األجنبية 20/8، بحيث يتم التأكد من اكتسابه معرفة أولية بهذه اللغة، 	 

نجاحه 	  في حال  يخضع  أن  المباراة،  في  للمشاركة  تأهله  لقبول   20/12 من  أقل  على  الحائز  المرشح  يتعهد 

بالمباراة، لدورة استلحاقية بمعهد الدروس القضائية تؤّدي إلى تعزيز معرفته باللغة األجنبية. 

اختبارات للثقافة العامة للمرشحين:  

يتم تنظيم اختبارات للثقافة العامة للمرشحين. 

وعلى ضوء ما تقدم من مالحظات بشأن وجوب الموازنة بين ضرورة اختيار قضاة يتمتعون بمنسوب عاٍل من الثقافة 

العامة ومبدأ المساواة بين المواطنين بمعزل عن انتماءاتهم االجتماعية، يقتضي اعتماد األصول اآلتية: 

أن ال يتجاوز معدل التأهيل في الثقافة العامة 20/8، بحيث يتم التأكد من اكتسابه معرفة أولية بهذه اللغة، 	 

نجاحه 	  في حال  يخضع  أن  المباراة،  في  للمشاركة  تأهله  لقبول   20/12 من  أقل  على  الحائز  المرشح  يتعهد 

بالمباراة، لدورة استلحاقية بمعهد الدروس القضائية تهدف إلى تعزيز ثقافته العامة.

اختبار ذهني والقدرة على التحليل: 

يجري اختبار ذهني للمرشحين. 

ال يُفرض لخوض المباراة الحصول على عالمة معينة. إنما لمجلس القضاء األعلى أن يأخذ نتائج هذا االختبار باالعتبار 

عند اتخاذ القرار بقبول المرشحين المؤهلين للمشاركة في المباراة، على أن تتوفر للمجلس معطيات أخرى يستدل 

منها عدم قدرة المرشح على خوض المباراة. 

مقابلة مسبقة بقرار من مجلس القضاء األعلى 

من يراه من )المرشحين للمباراة(  تنص المادة 62 من قانون تنظيم القضاء العدلي أنه لمجلس القضاء األعلى دعوة̋ 

إلى هدر طاقات  تؤدي  الماضيين،  العقدين  في  كما حصل  المرشحين  مقابلة جميع  أن  وفيما  لمقابلة مسبقة˝. 

المجلس، فإن من شأن ممارسة هذه الصالحية بشكل انتقائي ومن دون ضوابط أن يشكل مدخال لالستنسابية أو أن 

يثير شكوكا حول حيادية المباراة. وعليه، يهدف هذا الدليل إلى وضع ضوابط على ممارسة هذه الصالحية، عمال 

بمبدأي المساواة بين المرشحين والشفافية وفقا لآلتي: 

تبعا لضم التقارير الصحية واألمنية وتعليقات المرشحين عليها ونتائج االختبارات، تدقق أمانة سر مجلس القضاء 	 

األعلى في هذه الملفات.  
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تبعا لذلك، ترفع اللجنة الفاحصة للمجلس الئحة تضم أسماء طالبي التشريح الذين تتضمن ملفاتهم معلومات 	 

ودالئل سلبية بشأن أهليتهم لممارسة الوظيفة القضائية، وبخاصة بما قد تتضمنه التقارير األمنية والصحية أو 

نتائج االختبار الذهني المودعة في ملفاتهم. وترفق اللجنة الفاحصة اقتراحا معلال بوجوب إعالن عدم أهلية 

هؤالء للمشاركة في المباراة من دون حاجة إلجراء مقابلة معهم، أو النظر في  مدى أهليتهم للمشاركة في 

المباراة تبعا لمقابلتهم. وتعليل هذا االقتراح شرط ضروري لضمان الشفافية والحّد من االستنساب. 

على ضوء هذه الالئحة، لمجلس القضاء األعلى أن يدعو بعض المرشحين لمقابالت، تمهيدا التخاذ قرار بإعالن 	 

أهليتهم أو عدمها للمشاركة في المباراة. وفي حال إعالن عدم األهلية، يتم إبالغ المرشح المعني قرارا معلال 

بهذا الشأن، بواسطة البريد اإللكتروني المحدد في طلبه. 

ال يمكن بحال من األحوال استبعاد المرشحين على أساس إحدى المواصفات المالزمة لشخصه، أو إخضاع قبول 	 

الترشيحات ألي كوتا على أساس الجنس أو اإلنتماء الطائفي أو مصدر الشهادة الجامعية أو سواها من المعطيات 

استبعاد أي  القانونية حصرا. كما ال يمكن  الشروط  تتوفر فيها  التي ال  الترشيحات  التمييزية. وعليه، تستبعد 

مرشح على أساس معلومات لم تُدرج في ملّف المرّشح ولم يتسّن للمرشح مناقشتها وإبداء وجهة نظره بشأنها. 

وينطبق هذا األمر بشأن خاص بالنسبة إلى التقارير األمنية السّرية التي ال تضم إلى ملف المرّشح وال يطلع 

على مضمونها16.

اإلعالن عن نتائح المرحلة التمهيدية: 

يعلن مجلس القضاء األعلى في ختام هذه المرحلة الئحة المرشحين المؤهلين للمشاركة في المباراة. ويتم نشر 

هذه الالئحة قبل مهلة شهرين على األقل من إجراء المباراة على موقعه اإللكتروني وفي مقره. 

إمكانية تقديم مراجعة رجائية في قرار التأهل للمباراة:

يضع القانون الحالي القرارات المتصلة بأهلية المرّشح لإلشتراك بالمباراة بمنأى عن أي مراجعة قضائية بما فيها 

طلب اإلبطال لسبب تجاوز حد السلطة )المادة 95(. 

إال أنه، تعزيزاً لثقة الرأي العام والمرشحين في شفافية ونزاهة مباراة الدخول إلى القضاء، يقتضي إفساح المجال 

أمام كل مرّشح باإلطالع على ملفه، وأيضا بتقديم مراجعة رجائية ضد قرار إعالن عدم أهليته لإلشتراك في المباراة 

في مهلة 10 أيام من تاريخ إبالغه هذا القرار. 

16-في تونس ما قبل الثورة، كان التقرير األمني من االجراءات األساسية السرية التي تعتمد لغربلة المرشحين )ال يعلن عنه لكن تعتمد خالصته خالل المرحلة 

الشفوية من المناظرة( و تم توظيف التقرير األمني لمنع من تنسب له اتجاهات سياسية معارضة )خصوصاً االسالميين( من االلتحاق بالقضاء. بعد الثورة وخالل 

المناظرات األولى، تم االستغناء نهائياً عن التقرير األمني بما انهى حقبة حرمان اشخاص من االنتساب للقضاء على خلفية مواقفهم أو آرائهم.  
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المباراة: اختبارات ونتائج -

يهدف هذا الدليل إلى تحقيق أمرين: أوال، ضمان حيادية المباراة، وثانيا، أن تسمح اختبارات المباراة في قياس مدى 

توفر مواصفات معينة لدخول معهد الدروس القضائية تمهيدا لممارسة الوظيفة القضائية.

مباراة شفهية أم خطية؟ 

يحرص منظمو المباراة على أن يكون االختبار الخطي مع إخفاء أسماء المرشحين، الوسيلة األكثر استخداما في إجراء 

المباراة ضمانا لمبدأ المساواة بين المرشحين واألهم ضمانا لحياديتها الظاهرية كما الفعلية. فال يكون الشفهي 

مستخدما إال في حال توفر شروط ثالثة: 

أوال، أن يكون اعتماد الشفهي مبررا بطبيعة االختبار. وعليه، يتم اعتماد الشفهي كلما بدا األكثر مالءمة الختبار 

ب  المباراة  تختتم  مثالً  فرنسا  ففي  منتظرة.  غير  أو  طارئة  تصرفات  مع  تعاملهم  كيفية  اختبار  مثل  المرشحين، 

”إمتحان تعامل المرشح مع وضعية معينة” mise en situation، حيث تعطى مجموعة من المرشحين “مسألة 

عملية” يقومون بتحليلها أمام لجنة فاحصة. ومن الواضح أن اإلختبار الخطي غير مؤات في هذه الحالة. وعليه، ال 

يعتمد الشفهي الختبار مؤهالت سبق أو سيتم اختبار المرشح بشأنها بالطريقة الخطية.   

ثانيا، أن يتم اإلختبار وإعالن نتائجه قبل االختبار الخطي، وذلك استباقا ألي تشكيك في استخدام الشفهي لتصحيح 

عالمات االختبار الخطي،  

ثالثا، أن ال تتجاوز نسبة العالمة المخصصة لالختبار الشفهي نسبة 10% من العالمة اإلجمالية، بحيث تبقى عالمة 

االختبار الخطي هي العالمة األكثر تأثيرا في النتائج.  

مواد االختبار ومضمونه:  

يتم تحديد مواد االختبار واإلعالن عنها بالتزامن مع الدعوة إلى المشاركة في المباراة. 

وبالطبع يرتبط اختيار مواد المباراة والعالمات المخصصة لكل منها بالجواب عن السؤال: ˝أي قاٍض نريد؟˝ واألسئلة 

التي تنحدر عنه، والتي سبق وتطرقنا إليها في الفصل األول من هذا الدليل. 

تتولى اللجنة الفاحصة وضع األسئلة لكل اختبار في صبيحة يوم إلجرائه، ويكون على اللجنة اتخاذ جميع االجراءات 

المناسبة لمنع تسرب هذه األسئلة. 

اجراءات خاصة عند اختبار ذوي االحتياجات الخاصة: 

لمبدأ التكافؤ في الفرص، يقتضي السماح للمرشح من ذوي اإلحتياجات الخاصة الذي ثبت عدم تعارض  احتراماً 

بدء  قبل  أيام  ثمانية  أقلها  مهلة  في  الفاحصة،  اللجنة  إلى  الطلب  القضائية،  بالوظيفة  القيام  إمكانية  مع  حالته 

المباراة، وقتاً إضافياً أو آليات محددة للتحضير أو الخضوع ألي اختبار شفهي أو كتابي. 
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يرفق المرشح طلبه بجميع المستندات التي تثبت الحاجة إلى الوقت اإلضافي أو اآلليات المحددة المشار إليها. ال 

يمكن أن يتعدى الوقت اإلضافي المعطى ثلث الوقت المتوفر للمرشحين اآلخرين.  

الشفافية في إعالن نتائج المباراة:

بحسب القانون، تعلن اللجنة الفاحصة نتائج المباراة وتبلغها فوراً إلى كل من وزير العدل ومجلس القضاء األعلى 

ومجلس إدارة معهد الدروس القضائية، وذلك خالل مهلة شهر من انتهاء آخر اختبار )المادة 63(.

عمالً بمبدأ الشفافية، ينشر مجلس القضاء األعلى الئحة الفائزين بمباراة الدخول إلى المعهد على الموقع الرسمي 

للمجلس، فور إعالن النتائج. ويقتضي أن تنشر النتائج مفصلة، بمعنى أن تنشر عالمة كل مرشح ناجح في كل من 

مواد االختبار. 

كما يبلغ مجلس القضاء األعلى عبر البريد اإللكتروني المرشحين الراسبين بذلك، مع العالمة التي حصلوا عليها. 

الشفافية في إعالن النتائج :

تعزيزاً للشفافية، يقتضي إفساح المجال للمرشح الراسب باإلطالع على عالماته. 

الفصل الثالث: الدخول إلى المعهد للحائزين على شهادة دكتوراه

في  دولة  دكتوراه  بين حملة  مباراة، من  القضائية من دون  الدروس  المتدرجين في معهد  القضاة  تعيين  يمكن 

الحقوق، وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى )المادة 68(. ويخضع 

طلب المرّشح حامل شهادة الدكتوراه لنفس الشروط التي يخضع لها سائر المرّشحين للدخول إلى المعهد والمشار 

إليها أعاله )المادة 61(17. 

تعزيزاً للشفافية والموضوعية والحيادية في اختيار المرشحين، يقتضي االلتزام باالجراءات اآلتية:

يمكن ألي حائز على شهادة دكتوراه دولة في الحقوق تقديم طلب ترشيح لدخول معهد الدروس القضائية على 	 

أساس ملفه األكاديمي، في أي حين. يلتزم مجلس القضاء األعلى أن ال يتجاوز في أي حين عدد المعينين قضاة 

متدرجين على أساس شهاداتهم 10% من مجموع القضاة المتدرجين في معهد الدروس القضائية.  

 يتعين على المرّشح ملء إستمارة خاصة مشابهة لالستمارة للترشح لالشتراك في مباراة الدخول إلى المعهد 	 

الواردة فيها والبيانات التي ال يجوز إيرادها فيها. فضال  البيانات  الثاني أعاله لجهة  والمشار إليها في الفصل 

عن ذلك، تضاف خانة خاصة يوضح فيها المرّشح مساره األكاديمي، أسباب إختياره لموضوع رسالة الدكتوراه، 

المنهجية المعتمدة في بحثه وملخصا عن أبرز النتائج العلمية التي توّصل إليها.

17-  ما عدا شرط السن الذي يعفى منه المساعدون القضائيون حاملو شهادة دكتوراه إذا كان قد انقضى على ممارستهم لوظيفتهم خمس سنوات ولم يتجاوزوا 

الثامنة واألربعين من العمر عند تقديم الطلب. 



20

إشارة خاصة: 	  األعلى مع  القضاء  لمجلس  الرسمي  اإللكتروني  الموقع  اإلستمارة على  نموذج عن هذه  يتوفّر 

˝إستمارة خاصة بحملة شهادة دكتوراه˝. كما تتضمن االستمارة تفصيال للمستندات الواجب إرفاقها بها.  

يتم تقديم طلب الترشيح والمستندات المرفقة وفق األصول نفسها الخاصة بطلبات الترشيح لمباراة الدخول إلى 	 

المعهد والواردة في الفصل الثاني من هذا الدليل. 

بهدف توفير المعطيات لتقييم األهمية العلمية لرسائل الدكتوراه، يرفق الترشيح كشرط لقبوله ب: 	 

إفادة من الجامعة التي حاز على شهادته منها بحصوله على أعلى درجة علمية معتمدة فيها،  - 

ترشيحه من قبل ثالثة عمداء لكليات حقوق في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، باالستناد إلى - 

مؤهالته األكاديمية المعترف بها. 

تجري أمانة سر مجلس القضاء األعلى جردة على الطلبات المقدمة دوريا كل شهر. 	 

في حال عدم توفر الشروط القانونية، تعلم أمانة سّر مجلس القضاء األعلى المرشح بعدم امكانية قبوله طلبه 	 

بكتاب معلل، وذلك بواسطة بريده اإللكتروني المبين في متن هذا الطلب. وفي حال تخلف المرشح عن إرسال 

كامل المستندات المطلوبة، ألمانة سّر مجلس القضاء األعلى دعوته الستكمال مستندات ملفه. 

القانونية 	  الشروط  طلباتهم  تستوفي  الذين  للمرشحين  خاصة  ملفات  األعلى  القضاء  مجلس  سر  أمانة  تكّون 

والمطلوبة. وهي تعمل بإشراف مجلس القضاء األعلى على استكمال هذا الملف من خالل تضمينه تقارير أمنية 

وصحية وتمكين المرشحين من إبداء مالحظاتهم بشأنها وفق األحكام المبينة في الفصل الثاني من هذا الدليل. 

تتولى دراسة الترشيحات المقدمة اللجنة الفاحصة المعينة إلجراء مباراة الدخول إلى القضاء نفسها، وذلك دوريا 	 

وفي موازاة إجراء هذه المباراة. 

لهذه الغاية، تجري اللجنة مقابلة مع جميع المرشحين وهي تضع لكل منهم عالمة من أصل 20، وترفع من ثم 	 

توصياتها المعلّلة إلى مجلس القضاء األعلى بشأنهم. كما تنظم على حدة الئحة بأسماء المرشحين التي ترى 

أنهم يتمتعون بالمؤهالت لتعيينهم قضاة متدرّجين في معهد الدروس القضائية، على أن ال يتجاوز عدد هؤالء 

ضعفي العدد األقصى الذين يمكن تعيينهم.   

يجري مجلس القضاء األعلى مقابلة مع جميع المرشحين الذين تم اختيارهم من قبل اللجنة الفاحصة. ومع 	 

مراعاة النسبة القصوى لتعيين قضاة متدرجين على أساس شهادتهم، وعلى ضوء كامل المستندات والتقارير 

الواردة ضمن ملفات هؤالء، يضع مجلس القضاء األعلى الئحة بأسماء المرشحين الذين يوافق على تعيينهم 

قضاة متدرجين ويرسلها إلى وزارة العدل.  
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