تذلجق مونٌ المخاماة
بجن سمات الواقع ومتطلبات المستقبل
النقجب :خسن وهبً

مقدمٌ
يمكن القول بأن مسألٌ التذلجق تعتبر المعضلٌ المركزيٌ ؽً إصّح منظومٌ العدالٌَ
لتعلقوا بالعنصر األساسً ؽً هذه المنظومٌ أِ وهو العنصر البشري.
ثم إن تذلجق أيٌ مونٌ من المون ِ يمكن أن يتم بمعزل عن استخضار الواقع السجاسً
واِقتصادي واِجتماعً الساُد.
ؽكلما كان الواقع السجاسً الساُد مبنجا علٍ اخترام خريٌ المواطن ؽً اِذتجارَ وعلٍ
كؾالٌ سلطتى ؽً المراقبٌ من ذّل ممثلجى الخقجقججنَ وؽً جو تسود ؽجى قجم العدالٌ
اِجتماعجٌ والمساواة وتكاؽؤ الؾرصَ واخترام الخقوق والخريات الؾرديٌ والجماعجٌَ وسجادة
خكم القانون العادلَ كلما كان أثر ذلك إيجابجا ِ مخالٌ علٍ باقً المستويات اِقتصاديٌ
واِجتماعجٌ وغجرهاَ والعكس بالعكس.
ثم إن مومٌ التذلجق ِ يمكن أن تكون مومٌ ظرؽجٌ تملجوا ظروف أو غاياتَ ولكنوا
مومٌ مواكبٌ ومتجددة.
وأذجرا ؽإن نجاح أي برنامح لإلصّح أو التذلجق يظل رهجنا بمدى اِقتناع بى لدى
الرأي العام والذاصَ وبمدى اختضانى من طرف المعنججن بى ومشاركتوم الؾعلجٌ ؽً بلورتى.
وبناء علجى ؽإن تذلجق مونٌ المخاماة يمكن تناولى بعد تخديد السمات العامٌ والذاصٌ
للواقعَ وانطّقا منى العمل علٍ اقتراح بعض متطلبات المستقبل.

أوِ :سمات الواقع
السمات العامٌ:
يمكن القول بأن الؾساد ظاهرة عامٌ وإن علٍ مستويات مذتلؾٌَ ومن اإلجخاف
o
القول بأنى يقتصر علٍ قطاع أو مونٌ دون أذرى.
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إن التعامل مع ظاهرة الؾساد وؽً كل المجاِت عادة ما اتسم بالكثجر من التردد
o
أوالتلكؤ أواِنتقاُجٌ.
إن التعامل مع ملؾات الؾساد عادة ما يكون مناسباتجاأو ؽً شكل خمّتَ
o
وسرعان ما تعود األمور إلٍ سابق عودها.

السمات الذاصٌ بمنظومٌ العدالٌ:
إن منظومٌ العدالٌ بدورها عرؽت وما تزال تعرف الكثجر من اِذتّل علٍ المستوى
األذّقًَ ومن أهم سمات الواقع بالنسبٌ إ لجوا:
اعتبار القضاء جوازا لتصريف شؤون العدالٌ ولجس سلطٌ مستقلٌ إلٍ جانب
o
باقً السلطات.
استػّل القضاء ؽً العديد من الخاِت لتخقجق مآرب سجاسجٌ أو مصالد ماديٌ
o
علٍ خساب استقّلى ونزاهتى.
المخسوبجٌ ؽً الكثجر من الخاِت بذصوص تقلد المسؤولجات علٍ خساب
o
الكؾاءة والنزاهٌ.
التأثجر علٍ القضاء من ذّل التدذل اإلداري أو من ذّل تدذل سلطٌ المال
o
أوالنؾوذ.
ضعف المتابعٌ من تؾتجش وتأديب ومّخقٌ.
o
وكان لذلك كلى أثاره الوذجمٌ والسلبجٌ علٍ هجبٌ القضاء وسمعتىَ وعلٍ باقً المون
المرتبطٌ بى وؽً المقدمٌ منوا مونٌ المخاماةَ بل وبلؼ األمر خد اِنؾّت من كل القجم ؽً
الكثجر من الخاِت إلٍ خد اِنقّب علجواَ بخجث أصبد العديد من المؾسدين هنا وهناك
يتباهون جوارا بما خققوه من مكاسب معتبرين ذلك نجاخا وشطارةَ بجنما يشعر الشرؽاء
بالذجل من أوضاعوم الصعبٌ ومن تضخجاتوم التً لم تكن مخل أي اعتبار.

السمات الذاصٌ بمونٌ المخاماة:
لم يكن بوسع مونٌ المخاماة النأي بنؾسوا عن الؾساد لعدة عوامل:
التدؽق الواُل وبأعداد ِ تستطجع المونٌ استجعابوا ماديا وأدبجاَ بخجث أصبخت
o
المونٌ ؽً الكثجر من الخاِت مخطٌ انتظار للذي يأتً وِ يأتًَ وملجأ ِمتصاص العاطلجنَ
وكان أغلب الملتخقجن بالمونٌ ممن اضطروا لّلتخاق بوا كرها ولجس عن خب لوا أو عن
اقتناع بوا.
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ضعف التأطجر المونً واألذّقً من طرف الوجُاتَ أمام قلٌ اإلمكانجاتَ
o
واِكتؾاء بالطرق التقلجديٌ ؽً التكوين مع انعدام أي تكوين مستمر.
اِنذراط ؽً داُرة الؾساد أخجانا بسبب الخاجٌ وأخجانا أذرى كثجرة لضعف
o
الوازع األذّقً.
تذلف الوجُات ؽً الكثجر من الخاِت عن القجام بواجبوا ؽً المراقبٌ والتأديبَ
o
وخضور اِعتبار اِنتذابً ؽً التعامل مع العديد من الملؾات التأديبجٌ.
قراراتوا
إخباط القضاء لبعض الوجُات عند البت ؽً الطعون المقدمٌ ضد
o
التأديبجٌَ ما جعل بعض المؾسدين داذل المونٌ يستأسدون علٍ مؤسساتوم المونجٌ.
األوضاع الماديٌ الصعبٌ لػالبجٌ المخامجن ذاصٌ الؾُات الشابٌ منومَ والتً
o
تجعلوم ؽريسٌ سولٌ للوقوع ؽً المخظور.

ثانجا :متطلبات المستقبل
علٍ غرار ما تم التنويى بى ابتداء بذصوص استخضار الواقع السجاسً واِقتصادي
واِجتماعً عند مّمسٌ التشذجص لواقع الخالَ ؽإنى بوذا الذصوص أيضا ِبد من التأكجد
علٍ أن أيٌ عملجٌ تذلجق للمونٌ ِ يمكن أن تتم بمعزل عن تذلجق الخجاة العامٌ ؽً
إطاربرنامح شمولً لإلصّحَ يودف إلٍ تذلجق الخجاة العامٌ السجاسجٌ واِقتصاديٌ واإلداريٌ
وغجرها.
وإِ ؽإن أيٌ مخاولٌ إصّح أو تذلجق منعزلٌ لمنظومٌ العدالٌَ ؽً غجاب منظور
شمولً إلصّح الخجاة العامٌَِ يمكن إِ أن تكون مخدودة النتاُح ومدعاة لإلخباط والجأس
من جديد.
أما بالنسبٌ لمونٌ المخاماة وككل مونٌ ؽإن مومٌ التذلجق ؽجوا ِ شك وأنوا مرتبطٌ بعدة
جوانب قانونجٌ ومونجٌ واجتماعجٌ واقتصاديٌ ِبد من استخضارها متكاملٌ.
وبناء علجى ؽإن األمر ؽً اعتقادنا يستدعً تدذّ علٍ مستويات التشريع بمراجعٌ
شروط اِنذراط ؽً المونٌ واختكارها وعلٍ مستوى التكوين وعلٍ مستوى أشكال الممارسٌ
المونجٌ وعلٍ مستوى األعراف والتقالجد المونجٌَ دون إغؾال للخاججات الماديٌ واِجتماعجٌ
للمخامً.
وانطّقا من ذلك يتعجن من بجن ما يتعجن القجام بى:



علٍ مستوى التشريع
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مراجعٌ القانون المنظم للمونٌَ علٍ ضوء ما أسؾر عنى التطبجق العملً
o
لمقتضجات القانون رقم  28.08من سلبجاتَ ولوجا واختكارا وممارسٌ وتأديبا ومأسسٌ.

 علٍ مستوى المؤسسات المونجٌ
 oمراجعٌ مسطرة انتذاب المؤسسات المونجٌ بما يسمد بمشاركٌ أوسع للمرأة
المخامجٌَ ولعموم الؾُات العمريٌ ؽً المونٌ.
 oمراجعٌ اذتصاصات المؤسسات المونجٌَ بما يسمد بتوسجع داُرة المراقبٌ
والمخاسبٌ.



علٍ مستوى ولوج المونٌ

إعادة النظر ؽً شروط ولوج المونٌ وؽً إجراءات البخث التً تتم خول
o
المترشخجن لواَ سواء بالنسبٌ لمستوى الشوادات وذلك بإضاؽٌ مؤهّت علمجٌ أذرى إضاؽجٌ
ومساعدة علٍ الممارسٌ المونجٌ زيادة علٍالمؤهّت القانونجٌ التقلجديٌَ أو بالنسبٌ للتمكن من
اللػات الخجٌَ (علٍ األقل لػتان من اللػات الخجٌ) أو بالنسبٌ ِستعمال المكننٌ ووساُل
اِتصال الخديثٌَ وأذجرا بالنسبٌ للقدرة البدنجٌ والعقلجٌ والنؾسجٌ للمترشد..
تعمجم السلك التخضجري لمباريات المون القضاُجٌ ؽً جمجع كلجات الخقوق.
o



علٍ مستوى التكوين

اإلسراع بإخداث مؤسسٌ التكوينَ وتمكجنوا من الوساُل الماديٌ والبشريٌ
o
الكاؽجٌ للمساهمٌ ؽً إعداد المخامً.
إعادة النظر ؽً أشػال ندوات التمرين شكّ ومضموناَ والتركجز ؽجوا علٍ
o
جانب األعراف والتقالجد المونجٌ.
إجباريٌ التكوين المستمر للمخامجن الرسمججن ومساعدة الدولٌ ؽً برنامح
o
وطنً بوذا الذصوص.
ؽتد ؽضاءات وزارة العدل ؽً مجال التكوين وتبادل التجارب والذبرات أمام
o
المخامجن علٍ قدم المساواة مع السادة القضاة.



علٍ مستوى المخاؽظٌ علٍ األعراف والتقالجد المونجٌ

إخجاء العديد من األعراف والتقالجد المونجٌ التً تم التذلً عنوا من قبجل
o
األعراف المتعلقٌ باؽتتاح السنوات القضاُجٌ وتقديم القضاة والمخامجن الجددَ وتنظجم أيام
األعراف والتقالجد المونجٌ ونخوهاَ ومأسسٌ هذه األعراف والتقالجد بتضمجنوا ؽً القانون
المنظم للمونٌَ والعمل علٍ تطويرها .
الخزم من طرف المؤسسات المونجٌ ؽً مراقبٌ اخترام األعراف والتقالجد
o
المونجٌ.
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علٍ مستوى المشاركٌ ؽً تدبجر سجر العمل بالمخاكم

مشاركٌ هجُات المخامجن لألسرة القضاُجٌ ؽً تدبجر المخاكم إلٍ جانب ممثلً
o
المون المساعدة دعماللشؾاؽجٌ وتعزيزاللشعور باِنتماء.



علٍ مستوى الممارسٌ المونجٌ

توسجع داُرة اختكار المونٌ بما يساعد المخامً من الذروج من المخاكم إلٍ
o
ؽضاءات األعمال والذدماتَ وإلزام الدولٌ واإلدارات العمومجٌ والشبى العمومجٌ والشركات
بتوؽرها علٍ مخام مستشار.
تعويض المخامجن تعويضا ُِقا ومشرؽا عن واجب المساعدة القضاُجٌ
o
والمساعدة القانونجٌَ وغجرها من الذدمات التً يسد ونها للمواطنجن ؽً سبجل تسوجل ولوجوم
إلٍ العدالٌ.
تقديم خواؽز للمخامجن الشباب علٍ مستوى التمويل وعلٍ المستوى الضريبً
o
ومساعدة الوجُات علٍ تأسجس مشاتل للمبتدُجن منوم إعدادا لوم لؾتد مكاتبوم.
تقديم خواؽز للمخامجن بصؾٌ عامٌ لتشججعوم علٍ الممارسٌ المونجٌ بشكل
o
َ ؽً
جماعً ؽً إطار شركات مدنجٌ مونجٌَ تأهجّ لوم لكسب رهان المناؽسٌ مع األجنبً
إطار من الكؾاءة والتذصص .
تعزيز نظام خساب الوداُع واألداءات المونجٌ وتطويره وتوسجعى صرؽا
o
للمخامجن عن تداول األموالدرءا للشبوٌ َ وبما يضمن الثقٌ ؽً المونٌ وؽً المنتسبجن إلجواَ.


علٍ مستوى التأديب

إعادة النظر ؽً مسطرة التأديب وبوذا الذصوص يتعجن:
ؽصل سلطٌ المتابعٌ عن سلطٌ التأديب.
o
تبسجط المسطرة مع تعزيز خقوق الدؽاع.
o
الخد من سلطٌ المُّمٌ بالنسبٌ للجوٌ التً تقرر المتابعٌ بخجث تكون هذه
o
األذجرة بخكم القانون ؽً بعض المذالؾات الذطجرة.
الخد من السلطٌ التقديريٌ لمجلس الوجٌُ وللمخكمٌ ؽً الخاِت الذطجرة وؽً
o
خالٌ العود.
إشراك المخامجن ؽً الوجُات التً تبث ؽً الطعون التأديبجٌ وؽً المقررات
o
المتعلقٌ باألتعاب.
علٍ المستوى اِجتماعً

تقديم الدعم للوجُات ؽً ما يتعلق بأنظمٌ التقاعد والتػطجٌ الصخجٌ ذلقا
o
لّطمُنان لدى المخامً لما لذلك من أثر كبجر علٍ تذلجق المونٌ.
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