اًخوزَق اًؼسيل
تني
مؼوكاث اًدرشًع ومس خَزماث احلاكمة اجلَست:
ـــــــــ اًدشرَص والاضالخ ــــــــــ
الدكتورعبد السالم آٌت سعٌد
الهٌئة الوطنٌة للعدول

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المدخـــــــــــــل

(هللا ًعَف تؼحاذه )
هللا أبحسن ا ألسٌلء ،و أبمجي احلصوف و أبمثن اًلكٌلث( :ىي ثؼمل هل مسَا؟)
وىو اًلائي س ححاهو وثؼاىل ( :وًَىذة تُننك اكثة ابًؼسل)
(و أبشيسوا روي ػسل مننك )
(واسدشيسوا شيَسٍن من زخاًنك)
فاًخوزَق ػمل وفن وضناػة و أبمن وازحاث .
كال اًشاغص :وٌَمؼازك أبتعال ًيا ذَلوا وٌدلواوٍن حساة ونخاة
حسان اجن اثتت ال جيَس الاران ،ألهو ًُس تالال
وذادل اجن اًوًَس ال ًلسم املوازًر ألهو ًُس سًس اجن اثتت.
يف ىشا اًحاة ًلول ػٌَلء اًرتتَة ”حسذ موكؼم“.
ويف كوةل شيريت ملازهوش أبوًََوش حامك الامرباظوًة اًصوماهَة” :سبأكاتي اًَوم أبشزاض ًخلكمون نثريا ،أبشزاض
أبانهَني خاحسٍن ،حيحون بأهفسيمً ،ىن ًن أبهون منسىشا أبو مزنجعا من ركل ،ألهين ال أبختَي اًؼامل من ذون
أبمثاهلم“.

تقديـــــــــم
• ًؼخرب وزص اضالخ منظومة اًؼساةل من ا ألوزاص اًىربى اًيت جس خبأثص ابىامتم لك مىوانث اجملمتع املـصيب.

• ارا اكن اًؼسل أبساش املكل فان اس خلصاز اًلضاء ىو أبساش اًؼسل ،وذػامة اًخمنَة وجشجَع الاسدامثز.
• ومن أبخي اًوضول اىل كضاء مس خلي ابملؼاًري ادلوًَةً ،ندـي:
 أبوال :حىصٌس مدس أب اًفطي احللِلي تني اًسَط اًثالج (اًدرشًؼَة واًخنفِشًة واًلضائَة)
اثهَا :حىصٌس -أبًضا -اس خلالًَة مساػسي اًلضاء ،وحٌلًة ىشا الاس خلالل.
اثًثا :اًؼمي ػىل مالمئة اًدرشًؼاث املنظمة ٌَمين اًلضائَة واًلاهوهَة مع الاضالحاث ادلس خوزًة اًيت غصفيا
املـصة ،ومع ملذضَاث االثفاكِاث ادلوًَة ،ذاضة اثفاكِاث ثحاذل احلص..

•

•

•
•
•

ثؼخرب "همنة اًؼسول" أبحس اًصاكئز اًواحة ا ألذس هبا يف ىشا اًوزص اًىدري ،ألهنا "همنة رشًفة  "...ىسفيا
ا ألسايس ثوزَق احللوق واملؼامالث واحلفاع ػىل أبغصاط اًناش و أبوساهبم ،وحتضري وسائي االزحاث اًيت متىن
اًلضاء من فظ اًزناػاث واًفطي يف اخلطوماث.
ابالضافة اىل املسامهة يف اًخمنَة اًؼلازًة والاكذطاذًة والاحامتغَة...وكس اكن ًيا – اتزخيَا وحضازاي -ذوز فؼال
فامي ًخؼَق تخوزَق تَؼة املَوك واًسالظني يف اًخازخي اًس َايس املـصيب.
وهظصا ألمهَة "دعة اًؼساةل" أبو " اًوزَق اًؼسيل" ،ومن أبخي "ػساةل ثوزَلِة" منطفة ،جية اًؼمي ػىل حتسًر
واضالخ االظاز اًلاهوين املنظم خلعة اًؼساةل.
اضالخ منظومة اًؼساةل لك ال ًخجز أب وادذَاز اسرتاثَجي ال حمَس غنو ًحناء ذوةل املؤسسة اًلوًة ثس َاذت اًلاهون
وػساةل اًلضاء.
"واًؼساةل اًوكائَة" اىل خاهة "اًؼساةل اًصمسَة" اكملحخس أب واخلرب وال مؼىن ٌَمحخس أب ذون أبن ٍىون هل اخلرب.

احملــــــــــــــــــاوز
• املححر ا ألول :املنعَلاث املصحؼَة الضالخ اًخوزَق اًؼسيل
• املححر اًثاين :مؼوكاث اًخوزَق اًؼسيل واهصاىاثو
• املححر اًثاًر :امللرتحاث واًخطوزاث يف الاضالخ

المبحث األول :المنطلق ات المرجعية إلصالح التوثيق العدلي
• املصحؼَة ادلس خوزًة:

 ميىن اغخحاز الاضالحاث ادلس خوزًة اًيت غصفيا املـصة يف فاحت ًوًَوس  ،2011اظازا
ػاما الػاذت اًنظص يف منظومة اًخوزَق اًؼسيل ،من ذالل حتسًس اًؼالكاث تني اًدرشًؼي
واًخنفِشي واًلضايئ ،وتني اخلاض واًؼام ،وتني ادلوةل ورشاكهئا
 امللازتة ادلس خوزًة ثفصط هفسيا هكنعَق مصحؼي يف اضالخ وزص اًخوزَق اًؼسيل
وحتسني منظومذو ،اهعالكا من مدس أب حصس َخ الاس خلالًَة واملسؤوًَة واًنجاػة واًشفافِة،
واحلس من اًفوازق اًلاهوهَة واًدرشًؼَة ملازهة مع ؿريه من ا ألهظمة اًخوزَلِة ا ألدصى
املوحوذت ػىل اًساحة املـصتَة.

• المرجعية الحكامتية (أو متطلبات الحكامة الجيدة):
ًؼخرب ىشا املنعَق املصحؼي مصحىزا أبساس َا ًحَوزت زؤًة مس خلدََة حول "همنة اًخوزَق اًؼسيل" اًيت
احضت ثنسزح مضن اخلسماث اًيت ثخعَهبا حاحِاث فئاث غصًضة من اجملمتع واًيت جية أبن حىون فؼاةل
ثسجص أبموزىا حباكمة حِست”
 oأبوالً :خعَؼاث احصاهبا وومازس هيا وفق زؤًة حسازَة.
 oاثهَا :ملخعَحاث اًؼوملة ،وملحس أب اًرشانة اذلي مبوحدو وكع املـصة ػىل ٍلوػة من اثفاكِاث ٌَخحاذل احلص مع
لك من الاحتاذ ا ألوزويب واًوالايث املخحست ا ألمصٍىِة ،ونشكل مع تؼظ ادلول اًؼصتَة هكرص وا ألزذن
وثووس (اثفاكِة أباكذٍص) ،مث مع حصهَا والامازاث اًؼصتَة املخحست وجتسز االشازت أبن ػسذ االثفاكِاث
الاكذطاذًة واًخجازًة اًيت أبجصهما املـصة ذالل اًؼرشًة ا ألذريت وحسىا كس تَؽ حنو (  2000اثفاكِة ) يف
حني وكؼت ( 2700اثفاكِة) يف اًفرتت ماتني  1956و  1995م
 oاثًثا:ملخعَحاث مرشوغ اجليوًة املخلسمة اذلي هصسو ادلس خوز اجلسًس.
 oزاتؼا :ثفؼَي االضالحاث اًىربى وحصس َخ بًَاث احلاكمة اجلَست.

• مرجعية البرنامج الحكومي:
ثنعَق كناغخنا ويَئة وظنَة ٌَؼسول من أبمهَة ىشا املطسز هكصحؼَة الضالخ اًخوزَق اًؼسيل ،من ذػامذني
ازندني:
• أبوهلمـــــــا :حوكن يف ظحَؼة احلىومة احلاًَة وشؼازىا املصنزي "اًخـَري وحمازتة اًفساذ" اًفساذ يف اًرب
واًححص واجلحي فييي أبول حىومة س َاس َة ثفصسىا ضناذًق الاكرتاغ جلك شفافِة وذميوكصاظَة يف س َاق
اًصتَع اًؼصيب .
• ادلػامة اًثاهَة ثخجىل يف الاًزتاماث اًوازذت يف اًخرصحي احلىويم
• فاسدناذا اىل ىشه الاًزتاماث ،سُشلك اًربانمج احلىويم زافسا مصحؼَا اضافِا ًخؼزٍز معَة "اضالخ
دعة اًؼساةل" و "همنة اًؼسول" ،من أبخي املسامهة يف جرسًع اٍمنو الاكذطاذي وثؼمَق الاضالحاث
اًيَلكَة واًلعاغَة واًس َاس َة واملؤسساثَة ،اًيت مت اكصازىا.
• وًحَان أبمهَة ىشا "اًربانمج" هس نس مصحؼي يف الاضالخ وسوق أبمه ا ألوًوايث اًيت ٍصوم اًخرصحي
احلىويم حتلِليا ،وثخَرص يف أبزتع أبوًوايث"

• ثفؼَي الاضالحاث املؤسساثَة وحصس َخ مداذئ وبًَاث احلاكمة اجلَست.
• ذمع اٍمنو الاكذطاذي املس خسام واًدشـَي :من ذالل حىثَف الاسدامثز اًؼمويم واخلاض.
• مواضةل أبحصت الاضالحاث اًيَلكَة واًلعاغَة :كطس اًصفع من خارتَة وثنافس َة الاكذطاذ اًوظين ،وركل من ذالل:
 مواضةل اضالخ اًلضاء ،اوسجاما مع ادلس خوز اجلسًس.
 جرسًع وزريت الاضالحاث اجلوىصًة اًيت هتم هظام احلاكمة اجلَست
 مواضةل اجناس الاسرتاثَجَاث اًلعاغَة اًيت من شاهنا غرصهة وحتسًر اجلياس الاهخايج اًوظين واًصفع من فؼاًَخو.
• -ثثخِت اًصاكئز ا ألساس َة ٌَمَثاق الاحامتغي :من ذالل مواضةل الاضالحاث الاحامتغَة ،ػرب اٍهنوط:
 تلعاغ اًرتتَة واًخىوٍن
 وكعاغ اًطحة.
 وحتسني اًوًوح اىل اًسىن الاحامتغي
 ومواضةل جصانمج "مسن تسون ضفِح“
 وحمازتة اًسىن ؿري اًلاهوين.

المبحث الثاني :معوقات التوثيق
العدلي وإكراهاته
• اغمتس املرشغ املـصيب يف اضالخ همنة اًخوزَق اًؼسيل ػىل الًَة اًلاهوهَة فلط اغخلاذا منو أبهنا اكفِة ًيشا اًـصط،
اال ان ىشه الًَة ًالحغ أبهنا مل ثطي اىل معق الاضالحاث ملؼاجلة املؼوكاث اًلاهوهَة واملؤسساثَة اًيت تلِت
ثَلي تظالًيا اىل اًَوم ػىل ىشا اًخوزَق.
• الفرع األول :اإلكراهات القانونية
املالحغ يف ىشا اًلاهون ىو :ؾَاة اًصؤًة الاسرتاثَجَة واًؼمق يف الاضالخ والانخفاء ابضساز ٍلوػة من
اًنطوض واملواذ اًيت ًعحؼيا اًحؼس اًخلين املمتثي اساسا يف اًطَؽ واًشلكَاث سواء املخؼَلة مهنا تخَلي
اًشياذاث وحتصٍصىا أبو ابًيَئة اًوظنَة ٌَؼسول و أبهجزهتا .

 مظاىص اًضؼف و اًلطوز:
.1خاء ىشا اًلاهون يف كاًة كاهوين حسًر ،وًىن تلِت ملذضَاثو اجلوىصًة اتزخياهَة
وثلََسًة ،ال جس خجَة ًعموحاث واهخظازاث اًساذت اًؼسول ولك ا ألظصاف واًرشاكء
واملسدمثصٍن

 .2الاتلاء ػىل ثسذي اجلياس اًلضايئ يف شبأن اًخوزَق اًؼسيل ذاضة مؤسسة كايض اًخوزَق.
.3ؾَاة ملذىض اًوحوة والاًزام خبطوض الاحصاءاث اًلدََة واًحؼسًة ٌَمحصزاث اًؼسًَة املخؼَلة ابملؼامالث اًؼلازًة-
املاذت  17منورخا -مما ٌشىم يف مطساكِة اًخوزَق اًؼسيل.
وثـَُة ىشا امللذىض ًسفع املخؼاكسٍن اىل اًدساؤل غن مطساكِة اًوزَلة اًؼسًَة؟ وىي احملصزاث اًؼسًَة حصَحة ومنخجة
ألاثزىا اًلاهوهَة؟
.4ػسم اًخنطَص ػىل زمسَة الاشياذ يف مشهصت احلفغ.
 .5الاتلاء ػىل اًعصًلة اًحسائَة اًلسمية يف ضَاؿة اًؼلوذ وحتصهيا شالك ومضموان.
.6ػسم الاكصاز حبق اًؼسول يف هظام اًوذائع وحساابث اًنلوذ واًس نساث واًلمي اًيت ًدسَموهنا أبزناء الاشياذ واًخوزَق مع
اًخنطَص ػىل ضواتط ورشوظ ركل.
 عموما فإن هذا القانون بالرغم مما ٌحمله من مقتضٌات جدٌدة فهو ٌتسم بالعدٌد
من الثغرات والمعاٌٌب الشًء الذي ٌتطلب إعادة النظر فٌه جملة وتفصٌال.

• الفرع الثاني :اإلكراهات المسطرية والتوثيقية

ان امللذضَاث اًلاهوهَة اًيت ثؼاكدت ػىل ثنظمي همنة اًخوزَق اًؼسيل اكهت ذامئا ثنص ػىل حىصٌس مفيوم:
• الاشياذ
• اًخَلي
• اًخحصٍص
الدورة الطوٌلة
• ا ألذاء
Le grand cercuit
• اًنسخ
• اخلعاة
ولك مفيوم من ىشه املفاىمي املشهوزت هل ذالًخو اًخوزَلِة واالحصائَة يف فن اًخوزَق وضناػة اًوزَلة ػىل ما حصى تو اًؼمي غنس
اًساذت اًؼسول ،تؼضيا مبأدور من اًفلو وتؼضيا من اًصسوم واًؼاذاث وا ألموز الاس خحساهَة ،اًيت زاهكهتا دعة اًؼساةل ػرب
مسازىا اًخازخيي.
 اًسؤال اذلي هعصحو يف س َاق ىشه املنظومة اًخازخيَة اًخلََسًة املوزوزة اجلازي هبا اًؼمي اىل ًومنا ىشا يف اًخوزَق اًؼسيل،
وىو:
 ىي ماساًت ىشه املسعصت اًخوزَلِة اًؼخَلة ضاحلة ًزماهنا :سمن "اًخىنوًوحِا املؼَوماث" و "اًثوزت املؼَوماثَة" حِر :احملصز
الاًىرتوين ،واحلاسوة اليل ،واًش حىة اًؼنىدوثَة اًؼاملَة ،وذسمة اًخََنت (...)Tel net؟

المبحث الثالث :المقترحات والتصورات
في االصالح
• ان اًصىاانث ا ألساس َة أبمام املـصة يف املصحةل اًلاذمة س خىون من ذون شم يف ما مسى مطساكِة شؼاز:
"االضالخ واًخـَري وحمازتة اًفساذ"
• ان أبحص أبت ىشا اًشؼاز ًخعَة -يف ثلسٍصان -اجلص أبت اًس َاس َة واًطالحِة اًخنفِشًة ،واًلناػة املحسئَة  :حىٌل
وجرشًؼا.
• من ذالل اًوكوف ػىل اكرتاحاث وثطوزاث اًيَئة اًوظنَة ٌَؼسول ميىن زضس زالج جماالث زئُسة ًؼمََة
الاضالخ:
اجملال ا ألول :اًخبأىَي
اجملال اًثاين :اًخىوٍن املس متص
اجملال اًثاًر :اًخعوٍص واًخحسًر



المجــــــــــــــــــال األول :التـــــــــأهيل

.1
.2

التأهيل القانوني
التأهيل التنظيمي



المجـــــــــــــــال الثاني :التكوين المستمر

.1
.2

إقرار سلطة االشراف على التكوٌن للهٌئة الوطنٌة للعدول
إحداث المعهد الوطنً للتوثٌق العدلً



المجـــــــــــــــال الثالث :التطوير والتحديث

ىشا املعَة ًلذيض ماًًل:
• اػساذ جرشًع مالمئ ًضمن اهؼاص اس خؼٌلل اًخىنوًوحِا يف اخلسماث اًخوزَلِة حتلِلا ٌَجوذت وذغٌل ًفاػََة املاكثة وادلواوٍن اًؼسًَة.

• حىصٌس اًرشانة املينَة وحتسًر اًنظم االخازئَة واًيَالك االذازًة وثخس َط املساظص والاحصاءاث وحتجمي تؤز اًخالغة حبلوق املواظنني.
• حمنَة واس خؼٌلل حىنوًوحِا املؼَومِاث ضٌلان ٌَخحنك يف اجلوذت واًخاكًَف ومتيَسا ًالخنصاظ يف سمن املاكثة وادلواوٍن الاًىرتوهَة.

الخالصــــة
•
•
•
•

ثؼخرب ىشه امللرتحاث واًخطوزاث من خاهة اًيَئة اًوظنَة ٌَؼسول مسذال من مساذي اضالخ
منظومة اًؼساةل ،يف اظاز اًخستري اًدشازيك اذلي هنجخو وسازت اًؼسل واحلصايث يف خشص مؼايل وسازت
اًؼسل ا ألس خار مطعفى اًصمِس مشىوزا.
وىو أبسَوة حسًر واهفذايح ػىل مجَع مىوانث منظومة اًؼساةل الرشاويم يف اختار اًلصازاث املناس حة.
فيو سَوك ثؼاوين ٌَفصذ واًيَئة ذاذي هجاس ادلوةل من ذالل اكدسام املؼصفة واًسَعة واملسؤوًَة وذَق
مناد ًخحلِق ما فِو مطَحة اًؼحاذ واًحالذ
وامحلس هلل زة اًؼاملني وشىصا ػىل اهدداىنك وضربمك .

