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تخليق المهن القضائية
بين إحكام التشريع وسمات الواقع وآفاق المستقبل
التأطير القانون لقيم وأعراف المهن القضائية
ال رنادل اثنان يف كون مسألة التخليق أساسية يف إصالح منظومة العدالة،
لتعلقها بالعنصر األساسي يف ىذه ادلنظومة أال وىو العنصر البشري.
والتخليق رىني دبدى اإلشنان بو من قبل اجلميع ،ودبقدار اخنراط ادلعنيني بو فيو
وختليق أية مهنة ال شنكن أن يتم دبعزل عن معاجلة ادلشاكل الثقافية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية .فواقع ادلهن جزء من الرتدي اخللقي احلاصل يف احلياة العامة.
المبادئ العامة في التخليق:

على مستوى الدستور

ألول مرة سنوض الدستور ادلغريب يف مسألة ختليق احلياة العامة ،بل وبتأكيد متكرر وشديد
ينص ،على غري عادة التشريع يف ادلادة الدستورية  ،على ضرورة زلاربة ومعاقبة الفساد والوقاية من كل
أشكال االحنراف ويضع اآلليات الالزمة لذلك وينشئ أو يدسرت مؤسسات عليا للمراقبة حلماية
مبادئ وقيم احلكامة اجليدة والشفافية واحملاسبة وحتقيق مبادئ العدل واإلنصاف .فالفصل  36ادلندرج
يف باب احلريات واحلقوق األساسية ينص عى معاقبة تنازع ادلصاحل ،واستغالل التسريبات ادلخلة
بالتنافس النزيو ،وكل سلالفة ذات طابع مارل ويضع على السلطات العمومية واجب الوقاية من كل
أشكال االحنراف ادلرتبطة بنشاط اإلدارات واذليئات العمومية ،وباستعمال األموال ادلوجودة حتت
تصرفها ،وبإبرام الصفقات العمومية وتدبريىا ،والزجر عن ىذه االحنرافات ،وعلى الشطط يف استغالل
مواقع النفوذ واالمتياز ،ووضعيات االحتكــار واذليمنـة ،وباقي ادلمارسات ادلخالفة دلبادئ ادلنافسة احلرة
وادلشروعة يف العالقات االقتصادية.
مث كرس الدستور الباب الثاني عشر للحكامة الجيدة(فصول  154ومابعده)
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وعلى مستوى التشريع صد رت يف السنوات القليلة األخرية قوانني متتالية ،نكتفي منها بـ:
 )1ظهري  22نونرب .32 )09-32 ( 2011بشأن تنظيم مهنة التوثيق (سيدخل حيز التنفيذ يف
شهر نونرب .)2012
 )2ظهري  14فرباير  )03-16( 2006ادلتعلق خبطة العدالة.

 )3ظهري  14فرباير  )03-81( 2006بتنظيم مهنة ادلفوضني القضائيني.

 )4ظهري  22يونيو  2001بتنفيذ القانون ( )03-45ادلتعلق باخلرباء القضائيني.
 )5ظهري رقم  22يونيو  )00-49( 2001ادلتعلق بتنظيم مهنة النساخة.

ومن خالل قراءة سريعة يالحظ أن:
 تعديالت عميقة ذنت تشريعات أغلب ادلهن ادلساعدة للقضاء يف السنني األخرية، أن جل ىذه التشريعات احلديثة تعترب من أرقى القوانني ادلقارنة وتستجيب ألحدثادلعايري الدولية يف ىذا الشأن،
 أن ىذه التشريعات حرصت على تنويع جهات الرقابة :مثل رلالس اذليئات ادلهنية -النيابة العامة -القضاء -ووزارة ادلالية (بالنسبة للموثقني)...

واقع المهن المساعدة للقضاء ال يزيد إال اختالال:

إن واقع ادلهن القضائية واحلقوقية يثري كثريا من القلق .ومع أن إحصائيات وزارة العدل
تفصيلية وتعكس تزايدا يف عدد ادلتابعات الزجرية والتأديبية والعقوبات ادلوقعة يف حق بعض احملامني
وادلوثقني والعدول وادلفوضني القضائيني واخلرباء والرتامجة وتعكس ارتفاع وترية الشكايات والتظلمات
ادلثارة ،إال أهنا بعيدة عن نقل احلقيقة ،ألن عددا من ادلتضررين ال رنرؤون عن التظلم ،وألن عددا من
ادلهنيني كثريا ما ال يرتكون أثرا دلخالفاهتم.
ويف اخلالصات ادلوالية ادلستخلصة من اإلحصائيات الرمسية (عن سنوات  2007إذل ،)2011
إبر ٌاز دلقدار التزايد ادلقلق للمتابعات يف السنوات األخرية:

.I

بالنسبة للموثـ ـقـ ـ ــين:

نستنتج من خالل قراءة اإلحصائيات ادلذكورة أن:
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عدد ادلوثقني ادلسجلني ارتفع خالل مخس سنوات من  633إذل  ،893أي حبوارل
أن وترية ادلتابعات اجلنائية تضاعفت  4مرات أو أكثر ما بني  2010و .2011

% 30

أن  2/3ثلثي الشكايات (ووصلت إذل غاية يونيو  233 ،2012شكاية) تتعلق دبوثقني من
الرباط والدار البيضاء.
أنو يوجود بفاس  44موثقا ودل تقدم سوى شكاية واحدة ،بينما يف أكادير يوجد  23موثقا
سجلت ضدىم  41شكاية.

وإن ىذه الزيادة ادلثرية يف عدد ادلتابعات والتظلمات تثري أكثر من سؤال ،فهل مرد ذلك
تفعيل الرقـابـة أم وعي الناس حبقوقهم أم ارتفاع معدل اجلرائم؟
بادلقابل ،قانون التوثيق العصري اجلديد أسند للوكيل العام للملك صالحيات متعددة يف
رلال ادلراقبة والتفتيش والتأديب وأسند للمجالس اجلهوية سلطات قريبة من ذلك ،وأحدث جلنة إدارية
بوزارة العدل للبت يف ادلتابعات التأديبية ادلثارة.
فإذل أي حد سينجح القانون اجلديد يف احلد من احنراف ادلوثقني؟
أم أن الرىان األكرب ىو جودة تطبيق النصوص؟

.II

ال ـع ـ ـ ـ ــدول:

مسايرة لتطوير ادلهنة فرض القانون اجلديد ادلنظم خلطة العدالة مبادئ وأعراف وأخالقيات

وواجبات مهنية ،وأسند الرقابة والتأديب وادلتابعة إذل كل من وزير العدل و قاضي التوثيق والوكيل
العام للملك.
إدنا مقابل ىذه التدابري اليت أوجدىا القانون اجلديد تُ نبني إحصائيات وزارة العدل ما يلي:
 ارتفاع وترية ادلتابعات التأديبية يف حق العدول بشكل ملحوظ خالل السنتني
األخريتني (عدد ادلشتكى هبم .)428


أن الشكايات يف مواجهة العدول بلغت يف آخر يونيو  2012ما



أن اإلخالالت ادلهنية ىي السمة الغالبة يف ادلتابعات.

رلموعو 465
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أن مدينة مكناس وحدىا تستأثر حبوارل نصف ادلتابع ات (  197شكاية ضد 118

مشتكى هبم) ،تليها تطوان ( )39والرباط ( )33ومراكش (.)31
 تأخري ملحوظ يف البت من قبل غرفة ادلشورة دبختلف زلاكم االستئناف (  56قضية
من أصل  104متابعة دل زنصل فيها بت).
 بطء يف إجراءات البحث...

.III

المفوضون القضائيون:
يلتزم ظهري  28أكتوبر  2008ادلفوض القضائي باحلفاظ على مبادئ وتقاليد وأعراف ادلهنة

وزنرص على تثبيت أخالقياهتا وعلى تقيده بواجباتو ادلهنية ...وسنضعو دلراقبة

رئيس المحكمة

وألعوان اإلدارة الجبائية وللتفتيش من طرف وكيل الملك واجمللس الجهوي للمفوضين القضائيني.
وتبني إحصائيات الوزارة الوصية أنو:
 خالل اخلمس سنوات سجلت  258تشمل  171مشتكى هبم ،و  162متابعة (دبعدل
 32متابعة يف السنة).
 أن حوارل  % 90من ادلتابعات التأديبية انتهت بادلؤاخذة.
 أن أربعة زلاكم سجلت هبا أكثر من نصف الشكايات وىي وجدة (
والرباط ( 46شكاية) وتازة ( 28شكاية) وطنجة ( 26شكاية).

.IV

 60شكاية)

بالنسبة الخبراء القضائيين

يؤدي اخلبري مهمتو حتت مراقبة المستشار المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ،وسنضع

من جهة ثانية دلراقبة الرئيس األول لمحكمة االستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها .عالوة
على امتثالو  -عند االقتضـاء – أمـام لجـنـة المتابعـة و التأديـب اليت يرتأسها ممثل لوزير العدل
حبضور ثالثة رؤساء أولين لمحاكم االستئناف  ،وثالثة وكالء عامين لديها ،وخبيرين قضائيين من
بينهما رئيس الهيئة أو من ينتدب ذلذه الغاية.
ورغم حرص القانون على تثبيت مبادئ الرقابة ،فالإلحصائيات تبني ما يلي:



أن عدد الشكايات يف مواجهة اخلرباء خالل السنتني األخريتني تضاعف ثالث مرات.
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أن أغلب الشكايات يتقرر فيها احلفظ لعدم ثبوت الدليل على ارتكاب ادلخالفة من طرف
اخلبري.



أن اجلزاءات ادلتخذة من طرف اللجنة خالل مخس سنوات بلغ  32جزاء أغلبها يف شكل



إنذار (.)23
أن  66قضية الزالت مؤجلة دل يتم احلسم فيها من طرف اللجنة التأديبية.



.V

بالنسبة لـلتـراجـمـة

حصر القانون  00-05لسنة  2001ترمجة التصرزنات الشفوية والوثائق وادلستندات ادلراد
اللغات ادلشمولة بالرتخيص،
اإلدالء هبا أمام القضاء يف الرتامجة ادلرخص ذلم للرتمجة إذل اللغة أو
شريطة أن يتقيد بنص ومضمون تلك الوثائق والتصرزنات وأن ال يشرع يف شلارسة مهامو إال بعد فـتـح
مكتـبـو يف دائرة زلكمة االستئناف ادلسجل هبا.
مث بني نفس القانون الواجبات ادلهنية للرتمجان وحرصو على شرف ونزاىة وأخالق ادلهنة
حتت طائلة التأديب وادلتابعة .ومن أج ل ذلك أوجد ادلشرع وسائل للرقابة وأسندىا دلؤسسات بعينها
منها:
الوكيل العام للملك
وكيل ادللك
الرئيس األول حملكمة االستئناف
وأسند التأديب للجنة تتشكل من شلثل عن وزير العدل بصفتو رئيسا ورئيس أول إلحدى

زلاكم االستئناف ووكيل عام للملك يعينهم وزير العدل ورئيس اجلمعية ادلهنية للرتامجة ،وترمجان
مقبول لدى احملاكم يعينو وزير العدل باقرتاح من رئيس اجلمعية ادلهنية للرتامجة.

وتبين ا إلحصائيات أن عدد ادلتابعات التأديبية خالل اخلمس سنوات األخرية بلغ

متابعة انتهت  9منها باإلنذار وإثنان باحلفظ ومت تأجيل النظر يف  7متابعات.
***
تلكم ىي أىم التدابري واإلجراءات ادلتخذة يف رلال ختليق ادلهن ادلساعدة للقضاء على
ضوء القوانني ادلنظمة للموثقني والعدول وادلفوضني القضائيني واخلرباء والرتامجة.

18

6

أرضية النقاش ()brain-storming
إن المقابلة بين وضع التشريع الذي عرف تحيينات ىامة ،وبين التزايد المثير في
عدد التجاوزات يثير تساؤالت ملحة حول جدوى آليات تخليق المهن المساعدة للقضاء:

مرد ىذه الزيادة المثيرة ىو

o

فهل يعتبر ىذا مؤشرا إيجابيا أم العكس ،أي ىل

o

إلى أي حد نجحت آليات الرقابة التي أحدثتها أو حينتها القوانين الجديدة في

o

إلى أي حد نجحت ىذه القوانين في الحد من ضعف التأطير المهني واألخالقي

o

ثم بالمقابلة بين المهن يبدو تباين بين أجهزة وآليات ومؤسسات الرقابة ،أفال

تفعيل الرقـابـة أم وعي الناس بحقوقهم أم ارتفاع معدل الجرائم؟

الحد من التجاوزات المهنية ومن اإلجرام؟

من طرف الهيئات؟ ومن ضعف المراقبة والتأديب؟

يكون من المستحسن توحيد إجراءات المراقبة والتفتيش والبحث

لجميع المهن المساعدة للقضاء؟

o

أال يجب التفكير قبل المراقبة والتفتيش والمتابعة في
يجب:

بالنسبة

الوقاية؟ بتعبير آخر ،أال

 إعادة النظر في شروط ولوج المهن وفي إجراءات البحث التي تتمالمر َّشحين لها ،والحد من التدفق الهائل وبأعداد ال تستطيع
حول َ
بعض المهن (التي أضحت آخر خيار لعدد ممن ال بدي ل لهم
عنها) استيعابها تكوينا وماديا وأدبيا،

 -إحداث مؤسسات للتكوين في المهن القضائية والمساعدة،

 -جعل التكوين المستمر للمهنيين الرسميين إجبارياً،
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 -إحياء أعراف وتقاليد المهن وحفظها من التراجع ثانية،

 بلورة ميثاق أخالقي أو مدونة للسلوك المهني ونظم داخلية لكل المهنالمساعدة للقضاء،

 تضمين النظم الداخلية لكل المهن آلياتالمراقبة،

االنتقاء و التتبع وتكثيف

 تعميق وتوسيع مجال التكوين على األخالقيات المهنية وعلى المواطنة...o
o

o

أليس مطلوبا إشراك المجتمع المدني كشريك في التخليق وكقوة اقتراحية؟

ىل حان الوقت لوضع آليات ل تقديـم المساعـدة للمواطن في تحقيق مطالبو

وإشراكو في ذلك عبر التحسيس والتمكين القانوني؟
أال يجب أن يُ َم َّكن المتقاضون من تتبع مسار شكاياتهم وملفاتهم عبر وسائل
االتصال الحديثة وإلزام كل المهن بالشفافية في ىذا الشأن؟

o

ما ىي األدوار المنتظرة من المؤسسات الدستورية

كالمجلس الوطني ل لنزاىة

ومحاربة الرشوة  ،والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومؤسسة الوسيط
والمجلس العلمي األعلى؟

o

أال يجب السير على منوال المجلس األعلى للسلطة القضائية والتفكير في تركيبة
داخل المجالس الجهوية

يثَّل فيها أعضاء ىذه المؤسسات الدستورية
َمُ
والهيئات المهنية المساعدة للقضاء من أجل اإل طالع واإلسهام في تخلـيــق
الحيـاة العامـة؟

o

ما السبيل لتوفير اإلمكانيـات الماديـة والوسائـل البشريـة الكافية للنيابـة العامة

لتفعيل المراقـبـة والتفتيـش وإخضاع أعضائها للتكوين والتخصص في مجال

المراقبة المالية على الخصوص؟
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o

ىل يمكن التفكير في مرصد لتتبع مؤشرات التخليق في كل المهن المساعدة
للقضاء لوضع مؤشرات إحصائية لتقييم آليات التتبع والمراقبة ونشر تقريره

السنوي وتعميمو؟

