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ٌتأسس هذا التقرٌرعلى طرح إشكالٌة عامة تتعلق بمساءلة مدى
مساهمة القواعد العامة والمقومات الوظٌفٌة فً تدعٌم نزاهة موظفً وزارة
العدل ،وما هً البدابل المقترحة لسد الفجوات الملحوظة.
لمقاربة هذه اإلشكالٌةٌ ،قترح التقرٌر االنطالق من ثالثة مداخل
أساسٌة:
-Iالمقاربة الدستورٌة للمبادئ العامة للمرفق العام وأبعاد تعزٌز أخالقٌات
الموظف العمومً
-IIخصوصٌات الممارسة المهنٌة لموظفً وزارة العدل و الحرٌات وحدود
الضوابط العامة والمقومات الوظٌفٌة فً تدعٌم النزاهة المنشودة
 -IIIنحو مقاربة مُالبِمة لتعزٌز نزاهة وقدرات موظفً وزارة العدل

و

الحرٌات
لمفهوم التخلٌق
قبل التطرق لهذه المحاور ،من المهم تقدٌم تعرٌف
بالوظٌفة العمومٌة باعتباره مفتاحا أساسٌا الستحضار أبعاد النزاهة المطلوبة
لمزاولة مهام الموظف العمومً.
باستقراء مختلف التعرٌفات التً قاربت مفهوم التخلٌق بالوظٌفة
العمومٌةٌ ،مكن استخالص التعرٌف اآلتً لهذا المفهوم:
التخلٌق هو مجموع الضوابط األخالقٌة ،القانونٌة وغٌر القانونٌة ،التً
ٌتعٌن على الموظفٌن االلتزام بها اتجاه:
أوال :المهام باعتبارها أعماال مادٌة أو معنوٌة ٌساهم من خاللها
الموظف فً تدبٌر المرفق العمومً،
ثانٌا:الجهاز اإلداري باعتباره شخصا معنوٌا ٌوفر الوسابل المختلفة
للقٌام بهذه المهام وٌؤثر بقراراته فٌها،
ثالثا :المرتفق باعتباره شخصا ذاتٌا أو معنوٌا ٌلتجا إلى خدمات
اإلدارة وٌساهم فً توجٌه أنشطتها.
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لضمان انضباط الممارسة الوظٌفٌة بهذه القواعد األخالقٌة ،حرصت
مختلف التشرٌعات على إرساء المبادئ العامة لحكامة وحسن سٌر المرفق العام،
كما انصرفت نحو تحمٌل الموظف العمومً أصنافا من االلتزامات والواجبات
مقابل تمتٌعه بمجموعة من الحقوق والضمانات.
إذا كان هذا مسلكا عاما سارت علٌه مختلف الدول لتشٌٌد صرح
إدارتها على أسس أخالقٌة متٌنة،فما هً أبعاد وحدود القواعد والمبادئ العامة
المعتمدة لدٌنا فً ترسٌخ وإشاعة ثوابت التخلٌق لدى الموظف العمومً؟
-Iالمقاربة الدستورٌة للمبادئ العامة للمرفق العام وأبعاد تعزٌز أخالقٌات
الموظف العمومً:
وقف يف هذا احملور عند املبادئ العامت التقليديت للمزفق العام املتمثلت يف
سوف لن نت
املشزوعيت واملساواة واالستمزاريت واحليـــــاد والشفافيت واجلودة والنزاهت واالستقامت ،ألهنا معلومت
بالضزورة لدى اجلميع ،ولكن سننتقل مباشزة إىل استقزاء املبادئ الدستوريت اجلديدة للمزفق العام
باعتبارها تعكس ألول مرة َت َملُّك الدستور لمقاربة التخلٌق ومكافحة الفساد كمكون
أساسً للمنظومة الدستورٌة الجدٌدة.
من هذا المنظورٌ ،جدر التوضٌح بأن التأصٌل الدستوري لقواعد
التخلٌق و الحكامة الجٌدة للمرفق العام جاء شامال ومستوعبا لجوانب متعددة ٌمكن
طرحها بتركٌز شدٌد كاآلتً:
 -1تكرٌس مشروعٌة عمل المرافق العمومٌة الذي تجسد بشكل خاص فً
إلزام جمٌع األشخاص والسلطات العمومٌة باالمتثال للقانون،والتأكٌد على مبدأ
المساواة أمامه،واعتبار دستورٌة ونشر القواعد القانونٌة مبادئ ملزمة ،مع إقرار
الحق فً الحصول على المعلومات وفً المحاكمة العادلة والحماٌة القضابٌة،
-2تكرٌس مبدأ المساءلة وإعطاء الحساب وتجرٌم أفعال الفساد فً تدبٌر
المرافق العمومٌة ،خاصة من خالل التأكٌد على قاعدة تالزم ممارسة المسؤولٌات
والوظابف العمومٌة بالمحاسبة،والوقاٌة والزجر عن جمٌع االنحرافات المرتبطة
باستعمال األموال العمومٌة واستغالل التسرٌبات المخلة بالتنافس النزٌه وتنازع
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المصالح والممارسات ذات الصلة بالشطط فً استغالل مواقع النفوذ ،مع دسترة
التصرٌح بالممتلكات،
-3تكرٌس قواعد انفتاح المرافق العمومٌة المتجلٌة فً الدٌمقراطٌة
المواطنة و التشاركٌة التً تجسدت بشكل خاص فً التنصٌص على مساهمة
جمعٌات المجتمع المدنً فً إعداد قرارات ومشارٌع المؤسسات المنتخبة
والسلطات العمومٌة وفً تفعٌلها وتقٌٌمها،
 -4تكرٌس مقومات الحكامة الجٌدة للمرفق العام ،حٌث أفرد الدستور ألول
مرة بابا كامال للحكامة الجٌدة ،مؤكدا بشكل خاص على تنظٌم المرافق العمومٌة
على أساس المساواة بٌن المواطنات والمواطنٌن فً الولوج إلٌها وإخضاع
تسٌٌرها لمعاٌٌر الجودة والشفافٌة والمحاسبة وإلزامها بتقدٌم الحساب عن تدبٌرها
لألموال العمومٌة والتنصٌص على استصدار مٌثاق ٌحدد قواعد حكامتها الجٌد ة،
وإلزام أعوانها بممارسة وظابفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحٌاد والشفافٌة
والنزاهة والمصلحة العامة وتأمٌن تتبع مالحظات واقتراحات وتظلمات
المرتفقٌن.
على ضوء هذه المبادئ ،تمت دسترة مؤسسات وهٌبات حماٌة الحقوق
والحرٌات والحكامة الجٌدة ،من بٌنها المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان ومؤسسة
الوسٌط ومجلس الجالٌة المغربٌة بالخارج والهٌبة المكلفة بالمناصفة ومحاربة
أشكال التمٌٌز والهٌبة العلٌا لالتصال السمعً البصري ومجلس المنافسة والهٌبة
الوطنٌة للنزاهة والوقاٌة من الرشوة ومحاربتها.
بالتقاط

تسمح القراءة المتأنٌة فً أبعاد المبادئ الدستورٌة المذكورة
مجموعة من اإلشارات الصرٌحة والضمنٌة التً ٌمكن استخالصها وإعادة
بسطها كاآلتً:
 إن المزج الدستوري بٌن مقتضٌات النزاهة والشفافٌة والمشاركةوبٌن مقتضٌات المساءلة وإعطاء الحساب والردع عن االنحرافات ٌؤكد اقتناع
المشرع الدستوري بضرورة تبنً المرافق العمومٌة للوقاٌة والزجر فً مجال
محاربة الفساد،
 إن تشدٌد الدستور على مقومات الحكامة الجٌدة من جهة وعلى آلٌاتزجر العدٌد من االنحرافات وتقوٌة سلطة القضاء من جهة ثانٌةٌ،ؤكد أن الموظف
العمومً سٌكون أمام محك حقٌقً لالضطالع بمهامه وفق مبادئ النزاهة
والشفافٌة والمساءلة،
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 إن التأكٌد الدستوري على ربط المسؤولٌة بالمحاسبة ٌعكس الوعًبأن ممارسة الوظابف العمومٌة ال ٌمكن أن تشكل فرصة لالغتناء وتحقٌق
المصالح الشخصٌة،
 إن التقوٌة الدستورٌة للمحاكم المالٌة ودسترة هٌبات الحكامة وتعزٌزتصدٌها التلقابً ونشر تقارٌرها ٌرسخ االقتناع الدستوري بأن تعاطً الموظف
العمومً للفساد سٌشكل مجازفة محفوفة بالمخاطر وذات تكلفة باهظة على شتى
المستوٌات،
 إن تنصٌص الدستور على قواعد الحكامة التً ٌتعٌن أن ٌنضبط بهاتدبٌر المرافق العمومٌة ٌجسد الوعً الدستوري بأن تدبٌر المرفق العام لم ٌعد
ٌحتمل أن ٌكون مجاال مستباحا ٌمكن ممارسته دونما حاجة إلى مقومات الكفاءة
والمؤهالت المطلوبة.
تشكل المبادئ الدستورٌة الجدٌدة بأبعادها المستخلصة إذن نوعا من
التصحٌح المرجعً للمسار التخلٌقً الذي ٌتوجب أن ٌنخرط فٌه المرفق العام
وٌتجاوب مع انتظارات
لٌمتلك مقومات الفعالٌة والكفاءة والنزاهة والجودة
واحتٌاجات عموم المواطنٌن.
وإذا كان الموظف العمومً ٌشكل الدعامة األساسٌة التً ٌنهض علٌها
المرفق العام ،فإن هذا ٌعنً أن القسط األوفر من هذا التصحٌح الذي ٌنشده
الدستور سٌتحمله الموظفون ،األمر الذي ٌجعلنا نتجه مباشرة إلى مساءلة مدى
قدرة المقومات الممنوحة لهؤالء الموظفٌن وخصوصا موظفً وزارة العدل على
ضمان انخراطهم السرٌع فً هذا المسار التصحٌحً.
 -IIخصوصٌات الممارسة المهنٌة لموظفً وزارة العدل و الحرٌات
وحدود الضوابط العامة والمقومات الوظٌفٌة فً تدعٌم النزاهة المنشودة:
باستقراء البحة الموظفٌن الذٌن تضطلع بتدبٌر شؤونهم السلطة
الحكومٌة المكلفة بالعدل طبقا للتشرٌعات والتنظٌمات الجاري بها العملٌ ،تبٌن
أنها تضم ،باإلضافة إلى فبة المهندسٌن،صنفا أساسٌا من الموظفٌن هم المنتدبٌن
القضابٌٌن والمحررٌن القضابٌٌن وكتاب الضبط ،الذٌن ٌنضوون تحت إطار هٌبة
كتابة الضبط التً تخضع نظامٌا لمقتضٌات مرسوم 14شتنبر .2011
تسري على هؤالء الموظفٌن المقتضٌات العامة المشتركة ،سواء
المضمنة بالنظام األساسً العام للوظٌفة العمومٌة أو التً تهم الموظفٌن
العمومٌٌن بالمفهوم العام والمبثوثة بشكل خاص فً القانون الجنابً وقانون تعلٌل
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القرارات اإلدارٌة وقوانٌن التصرٌح بالممتلكات ونظام الصفقات العمومٌة .كما
تسري علٌهم مقتضٌات خاصة تستوعبها المراسٌم المنظمة لهذه الفبات.
إن التساؤل الذي ٌواجهنا فً سٌاق هذا المدخل هو اآلتً :هل تمتلك
هذه المقتضٌات المقومات المطلوبة للنهوض بالمهام المخولة لهؤالء الموظفٌن
بالفعالٌة والكفاءة والنزاهة والجودة؟
 -1خصوصٌات المهام الموكولة لهٌئة كتابة الضبط:
لإلجابة على هذا التساؤل ،من المفٌد منهجٌا استحضار المهام الموكولة
لهؤالء الموظفٌن للتمكن على ضوبها من مساءلة المقومات الممنوحة لهم
للنهوض بها.
ٌسمح استظهار المهام المخولة لموظفً هٌبة كتابة الضبط بجمٌع
أصنافهم باستجالء أربعة أصناف من المهام:
 المهام التكمٌلٌة للممارسة القضائٌة وتشمل: حضور الجلسات وتحرٌر محاضرها واإلشهاد على صحتها،
 تحرٌر المحاضر المدنٌة والجنابٌة والجنحٌة ومحاضر التحقٌق
واإلشهاد على صحتها،
 القٌام باإلجراءات التبلٌغٌة وإنجاز محاضر بشأنها،
 تنفٌذ األحكام القضابٌة واستخالص الغرامات المالٌة،
 اإلشهاد والمصادقة على صحة نسخ األحكام والقرارات.
 مهام حفظ وتدبٌر األرشٌف وتشمل: مسك مختلف السجالت والمحافظة على الملفات والوثابق،
 إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة باإلجراءات المسطرٌة الداخلة
ضمن اختصاصهم،
 مراقبة واستالم جمٌع األشغال المرتبطة بمجال اختصاصهم.
 مهام التدبٌر اإلداري والمالً وتشمل: تنظٌم وتدبٌر الكتابات الخاصة للمسؤولٌن،
 المساعدة فً تنظٌم االستقباالت،
 المساهمة فً أنشطة الوحدات اإلدارٌة،
 المساهمة فً إعداد وإنجاز المشارٌع ذات الطابع اإلداري،
 تنظٌم وإدارة العمل وتنسٌق نشاط الموظفٌن الموضوعٌن تحت
إمرتهم،
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 القٌام باإلجراءات المحاسباتٌة.
 مهام التأطٌر والتكوٌن والبحث وتشمل: تأطٌر الموظفٌن العاملٌن تحت سلطتهم وإعادة تأهٌلهم،
 تقدٌم االقتراحات وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال
اختصاصهم،
 القٌام بمهام اإلشراف وتدبٌر المهام الموكولة إلٌهم.
تسمح القراءة الموضوعٌة فً هذه المهام برصد المالحظات التالٌة:
 جسامة المسؤولٌة المرتبطة بممارسة الصنف األول والثانً من هذهالمهام،
 المستوى النوعً من التكوٌن والتخصص المطلوب لممارسة هذهالمهام،
 إمكانٌة التعرض إلغراءات المال واالمتٌازات التً ٌمكن تسخٌرهالمواجهة الممارسة النزٌهة لهذه المهام،
 الحاجة الملحة لتحصٌن هذه المهام ببنٌان قوي من القٌم األخالقٌة،تدعمه آلٌات حدٌثة للرقابة والتقوٌم ،و ُتسنده إجراءات الشفافٌة والتبسٌط ،لضمان
االضطالع بهذه المهام باالستقامة والنزاهة والفعالٌة المنشودة.
بعد هذه القراءة المركزة فً المهام المخولة لموظفً وزارة العدل
ٌصبح بإمكاننا مساءلة المقومات الممنوحة لهؤالء الموظفٌن لممارسة هذه المهام
بالنجاعة والكفاءة والنزاهة.
 -2المقومات الوظٌفٌة الممنوحة لموظفً هٌئة كتابة الضبط:
لبلوغ هذا الهدفٌ ،جدر التذكٌر بأن المشرع المغربً خول الموظفٌن
العمومٌٌّن بما فٌهم موظفً وزارة العدل مجموعة من الحقوق ورتب علٌهم
أصنافا من االلتزامات.
تسمح القراءة الدقٌقة فً الحقوق المخولة باستخالص ثالثة مجموعات
من الحقوق:
أوال :الحقوق العامة المرتبطة باالنتماء إلى أسالك الوظٌفة العمومٌة،
وتشمل التمتع بالوضعٌة القانونٌة والنظامٌة إزاء اإلدارة ،والتوظٌف وفق شروط
شفافة ،والتعٌٌن فً وظٌفة قارة والترسٌم فً إحدى رتب السلم اإلداري،
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ثانٌا :الحقوق المرتبطة بالمسار المهنً ،وتشمل الحق فً الترقٌة،
االستفادة من
واألجرة المناسبة ،والتقٌٌم الموضوعً ،والتكوٌن المناسب،و
وضعٌات اإللحاق والوضع رهن اإلشارة والتوقف المؤقت عن العمل ،والحق فً
الرخصة السنوٌة ورخص المرض والرخص االستثنابٌة ،والحق فً المعاش،
ثالثا :الحقوق الضامنة لعدم التعسف وتشمل ممارسة العمل النقابً
واالستفادة من التفرغ لمزاولته،والحماٌة من التهدٌدات والتهجمات ،والتعوٌض
عن الضرر الناتج عن ذلك،وعدم إدراج أٌة إشارة للنزعات السٌاسٌة والفلسفٌة
والدٌنٌة للموظفٌن فً ملفاتهم اإلدارٌة ،واالستفادة من ضمانات التأدٌب.
أما الواجبات التً ٌتحملها هؤالء الموظفون ،فٌمكن اختزالها فً أربعة
أصناف من االلتزامات:
أوال :التزام خاص ٌتمثل فً أداء الٌمٌن القانونٌة عند التعٌٌن مع تجدٌده
بعد كل توقف عن العمل ألكثر من سنة،
ثانٌا :االلتزامات العامة المتمثلة فً احترام سلطة الدولة ،والقٌام
بالمهام ،وتحمل المسؤولٌة أمام الرؤساء عن السلطة المخولة،واالمتثال لقرارات
اإلدارة فٌما ٌتعلق بالتسمٌة والتعٌٌن والحركٌة واالنتقال،وكتمانا لسر المهنً فً
كل ما ٌخص األخبار التً تصل إلى علم الموظف أثناء مزاولته لمهامه،
ثالثا :االلتزامات األخالقٌة المتمثلة فً تجنب ارتكاب أفعال الفساد،
وعدم المزاولة بصفة مهنٌة ألي نشاط حر ٌدر دخال ،وتجنب تحقٌق مصالح فً
من
المقاوالت المتعاملة مع اإلدارة ،وعدم الجمع بٌن أجرتٌن أو أكثر تؤدى
بعد
مٌـزانٌة الدولــة أو المؤسسات األخرى،وتجنب ممارسة بعض األنشطة
االنقطاع النهابً عن العمل أو فً حالة التوقف المؤقت عنه ،والتصرٌح
بالممتلكات ،واالمتثال للمتابعة التأدٌبٌة أو الجنابٌة،
رابعا:االلتزامات المهنٌة المتمثلة فً االنضباط بقواعد المنافسة فً
تدبٌر صفقات الدولة ،وبمبادئ الشفافٌة فً إصدار قرارات اإلدارة خاصة عبر
تعلٌل كل قرار سلبً ،واالمتثال لإلعفاء أو اإلحالة الحتمٌة على التقاعد لعدم
الكفاءة المهنٌة.
 -3الفجوات المرصودة:
رغم أهمٌة هذه الحقوق وااللتزامات وتجاوبها بشكل عام مع ما هو
متعارف علٌه عالمٌا فً هذا المجال ،إال أن السقف العالً الذي استشرفه الدستور
لتخلٌق المرفق العام والنهوض بحكامته الجٌدة ٌجعل هذه الحقوق وااللتزامات فً
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حاجة إلى مراجعة وتحٌٌن وضبط لتجاوز الفجوات الملحوظة مع مطالب الدستور
على مستوٌٌن على األقل:
أ -المستوى األول ٌتجلى فً محدودٌة الحقوق الضامنة:
 لمقومات الكفاءة والمؤهالت المطلوبة ،نتٌجة غٌاب التنصٌصعلى إجبارٌة الخضوع لتكوٌن متخصص ومستمر ٌغطً مدة زمنٌة معقولة،
خاصة بالنسبة للفبات التً ال ٌتطلب الولوج إلٌها مؤهالت علمٌة عالٌة أو حتى
جامعٌة كفبة كتاب الضبط،
 لمبدأ المساواة أمام القانون نتٌجة خضوع هؤالء الموظفٌنلمنظومة فبوٌة للترقً،
 لمبدأ المناصفة بٌن الرجل والمرأة نتٌجة غٌاب إدراج مقاربة النوعفً ممارسة المهام الموكولة لهؤالء الموظفٌن فً ظل عدم التفكٌر فً إقرار
تمٌٌز إٌجابً لصالح المرأة فً هذا المجال.
 -2المستوى الثانً ٌتجلى فً غٌاب الواجبات الضامنة:
 إلتاحة المعلومات للمواطنٌن نتٌجة المفهوم العام للحفاظ على السرالمهنً الذي ٌكرسه منطوق الٌمٌن القانونٌة التً ٌؤدٌها هؤالء الموظفون،
 لتالزم ممارسة المسؤولٌات بالمحاسبة نتٌجة صعوبة تنزٌل هذاالمبدأ بالنسبة لمهام هٌبة كتابة الضبط التً ال ٌشتغل موظفوها ببرامج قابلة للتقٌٌم
والمساءلة،
 لتجنب الوقوع فً تضارب المصالح نتٌجة خضوع هؤالءالموظفٌن لمقتضٌات الفصل  16من النظام األساسً العام للوظٌفة العمومٌة الذي
ال زال ٌفتقر آللٌات التفعٌل المناسبة على مستوى الوقاٌة والزجر عن هذا
التضارب،
 لمعاٌٌر الجودة فً تدبٌر المهام المزاولة نتٌجة ثقل المساطرالقضابٌة وغٌاب العمل بضوابط الجودة المتعارف علٌها.
من خالل هذا التقٌٌمٌ ،بدو واضحا أن المقومات الممنوحة لموظفً
وزارة العدل على مستوى الحقوق والواجبات رغم أهمٌتها تظل قاصرة عن
مواكبة السقف العالً الذي استشرفه الدستور لتخلٌق المرفق العام ،مما ٌعوق
بالتالً االنخراط السرٌع لهؤالء الموظفٌن فً المسار التصحٌحً الذي سطرته
المقتضٌات الدستورٌة فً هذا الشأن ،األمر الذي ٌجعلنا مدعوٌن إلى توجٌه
الجهود نحو إرساء مقاربة مالبمة لتعزٌز قدرات ونزاهة موظفً وزارة العدل و
الحرٌات.
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 -IIIنحو مقاربة ُمالئِمة لتعزٌز قدرات موظفً وزارة العدل
والحرٌات:
انطالقا من القراءة التشخٌصٌة السابقةٌ ،تعٌن أن تنصرف الجهود نحو
إرساء مقاربة جدٌدة للنهوض بقدرات موظفً وزارة العدل و الحرٌات ترتكز
على ثالث دعابم أساسٌة:
أوال :االنخراط فً المسار التصحٌحً الذي سطره الدستور للمرفق
العام من خالل:
 االرتقاء بمقومات الكفاءة والمؤهالت المطلوبة لولوج هٌبة موظفًكتابة الضبط ،خاصة تلك المطلوبة للولوج إلى إطار المحررٌن القضابٌٌن وكتاب
الضبط،
 مالبمة االلتزام بواجب كتمان السر المهنً المنصوص علٌهبالٌمٌن القانونٌة مع المطلب الدستوري المتعلق بإتاحة المعلومات للمواطنٌن،
 االشتغال فً إطار برامج قابلة للتقٌٌم والمساءلة تكرٌسا لقاعدةتالزم ممارسة المسؤولٌات بالمحاسبة،
 إرساء آلٌات داخلٌة لمنع تضارب المصالح خاصة من خالل نظامالتصرٌح بالحاالت المحتملة مع إقرار آلٌات الزجر المناسبة فً حالة حصوله،
 وضع معاٌٌر الجودة التً ٌتعٌن أن تضبط التسٌٌر خاصة علىمستوى عالقة المرفق بالمواطنٌن،
 إدماج مقاربة النوع فً الولوج إلى هذه المهام.ثانٌا :إقرار ضوابط جدٌدة تعزز الحقوق والواجبات وتساهم فً
تدعٌم نزاهة الموظفٌن من خالل:
تمتٌعهم بالحماٌة التً ٌنص علٌها الفصالن 263و 267من القانونالجنابً،
تمكٌنهم من نظام للترقً ٌشجع على الولوج لهذه الهٌبة،إخضاعهم إجبار ٌالنظام محدد ومتخصص للتكوٌن وإعادة التأهٌلٌجمع بٌن النظري والعملً،
إخضاعهم لمراقبة الثروة من طرف رؤساء إدارتهم على غرار ماهو مخول لوزٌر العدل بالنسبة للقضاة،
 تعزٌز شفافٌة عالقاتهم المهنٌة مع المفوضٌن القضابٌٌن ،وضبطعالقاتهم مع باقً مساعدي القضاء،
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 تعزٌز آلٌات المراقبة على أعمالهم.ثالثا:تثمٌن مبادرة اعتماد مٌثاق قٌم وسلوك كتابة الضبط خاصة
من خالل:
 -1تشجٌع وتحفٌز برنامج التكوٌن على مٌثاق قٌم وسلوك كتاب
الضبط  2013-2007الذي سٌستفٌد منه ما ٌناهز  2000موظف،1
 -2العمل على توجٌه الجهود نحو تعزٌز هذا المٌثاق على مستوى:
 المقاصد واألهداف من خالل التأكٌد على: االنضباط بقواعد السلوك المطلوب المنبثق من خصوصٌات
الممارسة المهنٌة والمنسجم مع المقتضٌات القانونٌة الجاري بها
العمل،
 تمكٌن موظفً هٌبة كتابة الضبط من االحتكاك العملً
بالمقتضٌات القانونٌة فً انصهارها داخل سٌرورة الحٌاة المهنٌة
ومستجداتها،
 توجٌه مقتضٌات المٌثاق نحو محاصرة االمتدادات السلوكٌة التً
لم تؤطر حرفٌا على مستوى النصوص التشرٌعٌة،
 تعزٌز آلٌات المراقبة الذاتٌة لدى مختلف موظفً هٌبة كتابة
الضبط.
 آلٌات التفعٌل من خالل التركٌز على: تفعٌل االلتزامات وترجمتها إلى ممارسات عملٌة تسمح للموظفٌنبمالمسة مقتضٌاته واالستبناس بها واستحضار مضامٌنها إبان الممارسة المهنٌة،
 القٌام بحملة تواصلٌة للتحسٌس والتعرٌف بمضامٌن المٌثاق، وضع إطار داخلً ٌسهر على تحٌٌن مقتضٌات المٌثاق وتتبع تطبٌقهامن طرف سابر المعنٌٌن ،مع تخوٌله صالحٌة اإلعالن عن المخالفات المرتكبة
بما ٌقتضٌه األمر من شروط وضمانات الحماٌة الالزمة من التعسفات التً قد
تلحق بأعضابه.
رابعا:التفكٌر مستقبال فً منظومة جدٌدة لموظفً هٌئة كتابة الضبط
تستحضر األبعاد التالٌة:
 التأطٌر التشرٌعً لنظامهم األساسً الرتباط أغلب المهام المزاولةبالمجاالت المشمولة بالقانون،
 -1ينظر الجدول المتعلق بهذا البرنامج في الملحق.
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 وضع نظام للتأدٌب ٌستجٌب لجسامة المهام الملقاة على عاتقهمكمساعدٌن للعدالة،
 وضع نظام للمسار المهنً ٌراعً التأهٌل والتحفٌز والنجاعة، التأسٌس لمرجعٌة وظٌفٌة تتحكم فً إحداث المناصب المالٌة لهذهالهٌبة ،والتً ٌضبطها عنصر االحتٌاج الموضوعً ،وتحقٌق التوازن بٌن
الوظابف والكفاءات ،ومراعاة متطلبات الخرٌطة القضابٌة،
 إرساء آلٌات كفٌلة بوضع هذه الهٌبة تحت المجهر لمعاٌنة التطوراتالمطردة للمهن المزاولة واستشراف الحلول المالبمة لمواجهتها.
هذه بعض أفكار وإضاءات ٌتضمنها هذا التقرٌر من منظور المساهمة
لمنظومة العدالة ،بما ٌضمن انخراطا
فً استكمال حلقات اإلصالح الشمولً
جماعٌا فً هذه السٌرورة.
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ملحق خاص بالبرنامج التكوٌنً على مٌثاق قٌم وسلوك كاتب
الضبط:
المواضٌع
السنوات
 2007أخالقٌات مهنة كتابة الضبط
 2008أخالقٌات مهنة كتابة الضبط
 2009أخالقٌات مهنة كتابة الضبط
 2010قواعد السلوك المهنٌة بكتابة
الضبط
 2011مدونة وسلوك كتابة الضبط
 2011عالقة كتابة الضبط مع باقً
مساعدي القضاء
 2012مٌثاق قٌم وسلوك كاتب
الضبط
 2013مٌثاق قٌم وسلوك كاتب
الضبط
المجموع

عدد الندوات عدد المستفٌدٌن
143
5
100
5
98
5
9

158

15

225

5

75

30

600

30

600

104

1999
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مالحظات

السنة المقبلة

