
 � ��اج لتكو م��

� مادة أخ�قيات ا�هنة  
�

كتاب الضبط �

INL  يكية – مكتب ارجية ا�مر �  بد� من وزارة ا��� �� �� تنفيذ هذا ال��

از:  �
�

إ�

ال أخ�قيات ا�هنة  �� �
�

� �الدكتور �مد إكيج خب�

ال أخ�قيات ا�هنة �� �
�

� �بتعاون مع السيد Pol van iseghem خب�� دو�

يكية مر
¡
معية ا� كة وتعاون مع ا�� ا اف ا�©د العا�� للقضاء ب£¢ ت إ»¢

�
�

(ABA) � � للقضاة وا¯ام®



ملهنة ا ت  قيا خال أ ة  د ما يف  لضبط  ا ب  كتا ين  تكو ج    منها

îخا Üكç

تم انجاز هذا الدليل في إطار تفعيل برنامج » بلورة منهج تدريبي في مجال 

أخالقيات المهنة « لفائدة أطركتابة الضبط، الذي تنفذه الجمعية األمريكية 

للقضاء  العالي  المعهد  مع  بشراكة   )ABA ROLI( والقضاة  للمحامين 

.)ISM(

وفي هذا الصدد، نتوجه الى المدير العام للمعهد وكل األطر التابعة له بأسمى 

وانخراطهم  للمشروع  الالمشروط  دعمهم  على  واالمتنان  الشكر  عبارات 

الفعال والمنتج خالل كل مراحل انجاز هذا البرنامج.

  Pol Van Iseghem   كما تشكر الجمعية األمريكية كل من القاضي البلجيكي

والدكتور محمد اكيج  اطار بمديرية تكوين أطر كتأبة الضبط بالمعهد ، على 

تطوعهم ومهنيتهم في اعداد هذا الدليل.

ولإلشارة، تم انجاز هذا المشروع بدعم من الوزارة الخارجية األمريكية – 

.)State Dept - INL Bureau( مكتب تنفيذ األحكام
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تقديم:
 

لقد تم إعدادهذا المنهاج، ليكون أداة بيداغوجية لتكوين كتاب الضبط في مادة أخالقيات المهنة، ويهدف إلى 
غايتين كبيرتين: 

- أوالهما: توحيد مضمون مادة التكوين المعتمدة في مجال األخالقيات المهنية لكتاب الضبط،
 

- وثانيهما: توحيد منهجية أساتذة كتاب الضبط الذين سيكلفون بالتكوين في مجال األخالقيات المهنية،

ويتكون من وحدتين تكوينيتين كبيرتين، وتحت كل وحدة مجموعة من المجزوءات البيداغوجية: 

الوحدة التكوينية األولى: وهي عبارة عن مقدمات نظرية حول أخالقيات المهنة، تهدف إلى تعريفالمتكونين 
بمفاهيم أخالقيات المهنة وكذا النصوص الدولية والوطنية المنظمة لها.

 
لغوية واصطالحية  تعريفات  بيداغوجية، تتضمن األولى  إلى ثالث مجزوءات  الوحدة  تقسيم هذه  تم  وقد 
لمفردتي »أخالقيات« و»مهنة«، وضبطا اصطالحيا لـ»أخالقيات المهنة«، وكشفا لمصادرها، ومحاولة 
لرصد مسار تطور االهتمام بها كمادة علمية وإدارية وقانونية، وتعريفا بأهم صكوك األمم المتحدة التي 

تناولت أخالقيات المهنة في شكل إعالن مبادئ أو مدونات سلوك أو اتفاقيات دولية.
 

الوطني،  المستوى  المهنة على  بأخالقيات  االهتمام  للحديث عن مسار  إفرادها  فتم  الثانية،  المجزوءة  أما 
وبعض   ،1998 سنة  التدبير  حسن  بميثاق  ومرورا   ،1995 لسنة  القلبية«  »السكتة  خطاب  من  انطالقا 
مبادرات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة )ما بين 1999 إلى 2004(، وانتهاء بصدور بعض 

مدونات السلوك المهني في قطاع العدل. 

وفي  الوطنية،  التشريعات  بعض  في  المهنة  أخالقيات  تجليات  لرصد  الثالثة  المجزوءة  خصصت  بينما 
الجديد،  القضائي  التنظيم  ومشروع  المغربي،  الجنائي  والقانون   ،2011 لسنة  المغربي  الدستور  طليعتها 

والقانون األساسي للوظيفة العمومية.

المتكونين  لتقييم مكتسبات ومعارف  البيداغوجية الثالث بأسئلة  وُذيّلَت كل مجزوءة من هذه المجزوءات 
فيها. 
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الوحدة التكوينية الثانية: وتتناول موضوع القواعد األساسية ألخالقيات مهنة كتابة الضبط وتطبيقاتها 
تطبيقها بشكل سليم في محيط  المهني وكيفية  السلوك  بمبادئ  الضبط  كتاب  تعريف  إلى  العملية. وتهدف 

العمل. 

وتنقسم إلى اثني عشرة مجزوءة بيداغوجية، خصصت المجزوءة األولى لبيان أهمية األخالقيات 
المهنية في اإلدارة القضائية، بينما عرضت المجزوءة الثانية أهم الممارسات الدولية الفضلى في المجال 
موظفي  أخالقيات  بخصوص  إشارات  من  القضائي«  للسلوك  بنغالور  »مبادئ  تضمنته  ما  خاصة 
وسلوك  قيم  »ميثاق  تضمنها  التي  للمبادئ  إجماليا  فتناولت عرضا  الثالثة  المجزوءة  أما  المحاكم، 

كتابة الضبط«، وما تتميز به من خصائص على مستوى الصياغة والتركيب والشمول والتناسق. 

أما باقي المجزوءات من 4 إلى 12، فتناولت تباعا وبتفصيل المبادئ التسعة لـ»ميثاق قيم وسلوك كتابة 
الضبط«، تبدأ بعرض الهدف العملياتي لكل مبدأ،أ وكذا تطبيقاته الواردة في الميثاق، ثم تعقبه »دعامات 
للشرح والتوضيح«، وهي عبارة عن نصوص دينية وأدبية وفلسفية وقانونية دولية ووطنية، تعين على 
أخالقيات  مجال  في  ثقافته  إثراء  على  المؤطر  األستاذ  وتعين  وقواعده،  المبدأ  مضامين  وإيضاح  كشف 

المهنة. وبعدها مباشرة ترد وضعيات للمناقشة والتقييم معززة بأسئلة لمناقشة كل وضعية على حدة. 

وحتى ال ينظر إلى مادة هذا المنهاج على أنها مجرد مادة قيمية وعظية، فقد حرصنا على أن 
تكون أيضا مادة علمية ومعرفية تثقيفية، وذلك من خالل ربط المادة األخالقية بما يناسبها من 
نصوص تشريعية وتنظيمية وإدارية دولية ووطنية، وما يعضدها من شواهد دينية وفلسفية 
وأدبية. كما حاولنا قدر اإلمكان تحديد المعاني اللغوية واالصطالحية لمبادئ السلوك المهني 

لكتاب الضبط، حتى يسهل على المتكون استيعاب دالالتها المعجمية والمفاهيمية. 
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مصطلحات المنهاج: 

الوحدة التكوينية: هي الوحدة الرئيسة للتكوين، ذات هدف عملياتي واحد. ويتكون هذا المنهاج من وحدتين 
تكوينيتين، األولى نظرية، والثانية نظرية تطبيقية. 

المجزوءة البيداغوجية: وحدة تكوينية فرعية ذات مضمون جزئي ضمن الوحدة التكوينية الرئيسة. 

دعامات الشرح والتوضيح: عبارة عن نصوص دينية وقانونية وفلسفية وإدارية، تعين في شرح وإيضاح 
مضامين قواعد وتطبيقات المبادئ السلوكية. 

وضعيات المناقشة والتقييم: هي عبارة عن وضعيات سلوكية افتراضية في الغالب، أو مستوحاة من الواقع 
العملي لكتاب الضبط، وتمت صياغتها في قالب إشكالي. ويمكن تنشيطها إما في شكل ورشات جماعية، أمن خالل 

تقنية لعب أدوار، أو نقاش مفتوح في شكل عصف ذهني... 
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الوحدة التكوينية األولى: مقدمات نظرية حول أخالقيات المهنة

الهدف العملياتي للوحدة التكوينية:

- التمكن من مفاهيم أخالقيات المهنة والنصوص الدولية والوطنية المنظمة لها 

المحتوى البيداغوجي: 

- المجزوءة األولى: أخالقيات المهنة: المفاهيم ومسار التطور
- أوال: تعريف بمفردتي »أخالقيات« و«مهنة« 

- ثانيا: مفهوم أخالقيات المهنة
- ثالثا: مصادر أخالقيات المهنة

- رابعا: االهتمام بأخالقيات المهنة كمادة علمية وإدارية وقانونية
- خامسا: أخالقيات المهنية في صكوك األمم المتحدة

- سادسا: أسئلة تقييم المجزوءة األولى

- المجزوءة الثانية: االهتمام بموضوع أخالقيات المهنة على الصعيد الوطني
- أوال: خطاب السكتة القلبية )1995(
- ثانيا: ميثاق حسن التدبير )1998(

- ثالثا: مبادرات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة )1999 - 2004( 
- رابعا: مدونات السلوك المهني في قطاع العدل 

- خامسا: أسئلة تقييم المجزوءة الثانية

- المجزوءةالثالثة: أخالقيات المهنة في التشريعات الوطنية
- أوال: دستور المملكة لسنة 2011

- ثانيا: القانون الجنائي المغربي
- ثالثا: مشروع التنظيم القضائي للمملكة )قانون رقم 38-15(

- رابعا: القانون األساسي للوظيفة العمومية
- خامسا: أسئلة تقييم المجزوءة الثالثة

الغالف الزمني للوحدة التكوينية األولى: 09 ساعات 
المدة الزمنية لكل مجزوءة بيداغوجية )03 ساعات( 

منهجية التكوين: حصة تفاعلية مفتوحة 
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المجزوءة األولى: أخالقيات المهنة: المفاهيم ومسار التطور

تتضمن هذه المجزوءة النقط التالية:
 

أوال: تعريف لغوي واصطالحي لمفردتي »أخالقيات« و«مهنة« 
ثانيا: مفهوم أخالقيات المهنة
ثالثا: مصادر أخالقيات المهنة

رابعا: االهتمام بأخالقيات المهنة كمادة علمية وإدارية وقانونية
خامسا: أخالقيات المهنية في الصكوك األممية

سادسا: أسئلة تقييم المجزوء األولى 
 

أوال: تعريف مفردتي: »أخالقيات« و»مهنة«

يتكون مصطلح »أخالقيات المهنة« من مفردتين: أخالقيات، ومهنة. 
أما األخالقيات أو األخالق، فلغة، هي جمع مفردة »ُخلق«، وتطلق في لغة العرب على »الطبع والسجية«، 

وقيل على المروءة والدين1 .  

أما اصطالحا فتعرف األخالق عموما على أنّها مجموعة من المبادئ والفضائل والقيم، التي يعتنقها ويؤمن بها 
مجتمع ما، ويلتزم بها األفراد في سلوكهم الشخصي وإن ِبِنَسٍب متفاوتة، ويحاول بها جميع أفراد المجتمع تنظيم 
عالقاتهم األدبية والمعنوية، وقد تختلُف من زمٍن آلخر ومن مجتمع آلخر. وقد تكون خيّرة فتوصف بأنها أخالق 
مذمومة:  أخالق  بأنها  فتنعت  ذلك  من  النقيض  على  تكون  أو  والتواضع...  واألمانة،  والكرم،  كالصدق،  حميدة: 
كالكذب، والجشع، والقسوة، واالستعالء... فاألخالق إذن محدد أساسي لكينونة اإلنسان تميزه عن باقي الكائنات 

ولذا قيل في بعض تعاريفه »اإلنسان كائن حي أخالقي أو متخلق«. 

وهذه األخالق تبقى كامنة في ضمير اإلنسان، وإذا عبّر عنها بشكل من األشكال، أي أخرجها إلى حيز الوجود، 
فإنها تسمى سلوكا وتصرفا أخالقيا ينعت إما بالقبح أو الحسن.  

أما »المهنة« بفتح الميم وكسرها، والكسر فيها أشهر: فهي لغة مشتقة من فعل »َمَهَن« وقيل »امتهن«، ومعنى 
»مهن« في معاجم اللغة: خدم غيره. وأْمَهْنته: استخدمته. وهو في مهنة أهله أي في خدمتهم. وخرج في ثياب مهنته 

أي خدمته2 .

1 انظر لسان العرب مادة )خ ل ق(.

2 انظر املصباح املنير للفيومي: مادة »مهن«.
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وجاء في تهذيب اللغة البن فارس: المهنة الحذاقة بالعمل ونحوه، وقد مهن إذا عمل في ضيعته. 

أما في االصطالح: فقد عرفت المهنة عدة تعريفات منها:

- المهنة كل جهد مبذول فكريا أو بدنيا لتحقيق منفعة مادية أو معنوية مشروعة ولكنها تختلف عن الوظيفة والحرفة 
فالوظيفة تقتصر على األعمال اإلدارية أو المكتبية أما الحرفة فتكتسب من خالل الممارسة البسيطة وال تحتاج إلى 

وقت طويل لتعليمها. 
- المهنة مهارة ونشاط يحقق لإلنسان متطلبات استمراره، ويسهم في توسيع نطاق استفادته من الموارد المتاحة، 

فضال عن أنها تحدد له موقعه ضمن التدرج االجتماعي في المجتمع. 
- كل وظيفة أو حرفة تتطلب معارف علمية ومهارات فنية تناسًب مجال العمل الخاص بها، وتكون محكومة بقوانين 

خاصة تنظمها وتميزها عن غيرها من المهن.

 ثانيا: مفهوم أخالقيات المهنة:

أخالقيات المهنة أو ما يعرف في المعاجم اللغوية الفرنسية Déontologie3 واإلنجليزية Deontology، هي في 
أصلها كلمة مركبة من لفظتين يونانيتين هما: )deontos( والتي تعني »فعل ما هو الئق« و )logos( والتي تعني 
علم أو معرفة، وبذلك فإن المصطلح حسب هذا التركيب يعني »علم أومعرفة ما هو الئق«، وقد استعمل هذا 
المصطلح بهذه التركيبية من طرف الفيلسوف اإلنجليزي  Jeremy Bentham4 ، ما بين سنتي -1793 1795 

.Déontologie ou science de la وظهر أول مرة في مؤلفه
morale  - السلوك أو علم األخالق، – بعد وفاته، وذلك سنة 1843، و الديونطولوجيا حسب »بنتام« ليست أخالقا 

فردية لكن هي مجموع القواعد المحترمة من طرف الجماعة. 

واستعمل هذا المصطلح أول مرة في اللغة الفرنسية سنة 1874، وعرف عدة تطورات واهتم بدراسته فقهاء القانون 
»مجموعة واجبات مفروضة على  التقليدي  بالمعنى  المهن، وهو  اليوم أكثر استعماال في قانون  وأصبح 
الممارسين لها، والتي يمكن أن تكون في شكل نظام  ممارسين لمهنة ما« فكل مهنة تفرض واجبات على 
مكتوب تسمى »مدونة لألخالقيات« أو »ميثاق لألخالقيات«، أو أن تكون في شكل أعراف وتقاليد متداولة 
ومتوارثة، والتي تعد مرجعاً للسلوك المطلوب ألفراد المهنة الواحدة، ويعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجاباً 

أو سلباً. 

3 déontologie,nom féminin, )anglais deontology, du grec deontos, ce qu’il faut faire, et-logie(: Ensemble des règles et des devoirs 
qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients et le public.)https://www.
larousse.fr/dictionnaires/francais/déontologie(

4 جيرمييبنثام  : Jeremy Bentham فيلسوف وعالم قانون إنكليزي، عاش في الفترة )15 فبراير 1748 - 6 يونيو 1832( وكان املنظر الرائد في 

فلسفة القانون األجنلو-أمريكي. واشتهر بدعواته إلى النفعية و حقوق احليوان، وفكرة سجن بانوبتيكون )سجن منوذجي يقوم تصميمه 
على أساس مراقبة جميع السجناء مبراقب واحد دون معرفتهم بذلك(، كما عرف مبواقفه املؤيدة للحرية االقتصادية، و الفصل بني الكنيسة 
والدولة، وحرية التعبير، واملساواة في احلقوق للمرأة، واحلق في الطالق، كما طالب بإلغاء الرق وعقوبة اإلعدام وإلغاء العقوبات البدنية، مبا 

في ذلك لألطفال.
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ويستعمل القاموس اإلنجليزي أيضا بديال لمصطلح Deontology، هو مصطلح: Professional Ethics، وقد 
تمت ترجمته إلى اللغة لعربية بـ »أخالقيات المهنة«، ويراد به كما جاء في »معجم المعاني«: مجموعة من 
القواعد واآلداب السلوكية واألخالقية التي يجب أن تصاحب اإلنسان المهني في مهنته تجاه 

نفسه وذاته، وتجاه رؤسائه وزمالئه المهنيين، وتجاه عمله، وتجاه المجتمع ككل«5 .
  

ثالثا: مصادر أخالقيات المهنة:

يرى الباحثون في مجال أخالقيات المهنة أن هناك خمسة مصادر أساسية القتباس األخالقيات المهنية، وهي: 

1 – المصدر الديني:
 

فقد كان موضوع قواعد السلوك أو أخالقيات المهنة أو العمل عموما محل اهتمام الشرائع السماوية عامة، وتعاليم 
الدين اإلسالمي الحنيف خاصة، التي توفر ثروة هامة من التوجيهات األخالقية التي تدعو إلى استحضار الرقابة 
اإللهية في كل الشؤون الدينية والدنيوية لقوله تعالى: }إن هللا كان عليكم رقيبا{، أو تلك التي تحث على إتقان 
العمل واإلحسان فيه، كقول النبي صلى هللا عليه وسلم: »إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه« 
أو قوله: »إن هللا كتب اإلحسان في كل شيء«، أو تلك التوجيهات التي تحث على نبذ الغش وزجره في 
جميع المعامالت: »من غش فليس منا«،  وااللتزام بالشفافية والنزاهة في الممارسة المهنية والمحافظة على 
المال العام: »لعن هللا الراشي والمرتشي والرائش بينهما«، وعدم استغالل منصب العمل ألغراض 
شخصية: »ما بال العامل نبعثه، فيأتي يقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، فهال قعد في بيت أبيه 
}إن خير من  المسؤوليات  إسناد  الكفاءة واألمانة في  أم ال«، واعتماد عنصري  له  أيهدى  وأمه فينظر 
استأجرت القوي األمين{، وغيرها من التعاليم األخالقية التي من شأنها أن تكون لدى الفرد المسلم رصيدا 

مهما من أخالق العمل...

2 – المصدر القانوني اإلنساني: 

ويقصد بهذا المصدر مجمل التشريعات والقوانين واألنظمة والتعليمات التي وضعها البشر ألنفسهم، لتنظيم حياتهم 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقضائية... وللمحافظة على حقوقهم، وتحديد واجباتهم نحو بعضهم البعض 
ونحو المؤسسات التي يعملون فيها لتدبير شؤونهم اليومية والحياتية، وكذا نوع المخالفات التي يمكن أن يقعوا فيها 

أثناء مزاولة مهامهم وطبيعة العقوبات المناسبة لها لزجر مرتكبيها أو ردعهم بشكل مباشر أو غير مباشر.. 

 :Wikipédia    5 نفس التعريف جنده في املوسوعة احلرة الفرنسية

Le terme déontologie professionnelle fait référence à l’ensemble de principes et règles éthiques )code de déontologie, charte de 
déontologie( qui gèrent et guident une activité professionnelle.Ces normes sont celles qui déterminent les devoirs minimums exi-
gibles professionnels dans l’accomp-lissement de leur activité. )https://fr.wikipedia.org/wiki/Deontologie_professionnelle(
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3 – المصدر االجتماعي:
 

فكل مجتمع ثقافته الخاصة به، التي تنظم حركته وتحدد قيمه ومعتقداته وعالقات ووالءات األفراد والجماعات، 
ونمط العيش، وممارسات الحياة االجتماعية بشكل عام، والشك أن المهنيين، باعتبارهم جزءا من أفراد المجتمع، 
يتأثرون بعادات المجتمع الذي يعيشون فيه، ويحملون قيمه وعاداته، سواء كانت تلك العادات أمراضا اجتماعية، 
أم قيما إيجابية، فينقلونها إلى مؤسسات عملهم أو مجاالتهم المهنية، لتكون جزءا من سلوكياتهم سواء عن وعي أو 

بغير وعي.
 

4 – المصدر السياسي: 

إن نمط النظام السياسي له تأثير قوي في توجهات األفراد وقناعاتهم وممارساتهم السلوكية، سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر، فإذا كان النظام السياسي ديمقراطيا ويؤمن بقيم التعددية، والمشاركة، والحوار، واحترام الرأي، 
والشفافية في اتخاذ القرار، والقبول بالمساءلة والمحاسبة، وضمان كرامة المواطنين... فإن ذلك سيؤثر إيجابا في 
النقيض من ذلك نظاما ديكتاتوريا  قيم األفراد وسينعكس على سلوكياتهم االجتماعية والمهنية؛ أما إذا كان على 
ذلك  فإن  والمؤسسات،  المواطنين  في حق  الالأخالقية  التصرفات  كل  ويمارس  النهب،  يتورع عن  وفاسدا، وال 

سيؤثر المحالة في توجهات األفراد وممارساتهم المهنية واالجتماعية. 

5 – المصدر اإلداري التنظيمي: 

فالبيئة التنظيمية التي يعمل فيها األفراد تخضع لقوانين ولوائح وأنظمة مضبوطة، تحدد أساليب العمل وتقسيمه 
بالمخالفات، وطبيعة  الخاصة  والعقوبات  الرقابة  العطل واالستراحة، وأشكال  المهنة، ونظام  أو  المؤسسة  داخل 
العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين، وطبيعة العالقة بين المهنيين في نفس القطاع أو المهنة، وغيرها من الضوابط 
التي تبدو في ظاهرها تنظيمية محضة، ولكنها تحمل في ذاتها قيما أخالقية أو تعبر عن سلوكيات إيجابية البد منها 

في الممارسة المهنية. 
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رابعا: االهتمام بأخالقيات المهنة كمادة علمية وقانونية وإدارية:

بدأ االهتمام بأخالقيات المهن كمادة علمية مع مطلع القرن العشرين منذ صدور دراسة للباحث التربوي واإلداري 
األمريكي أبراهام فلكسنر Flexner(6(  عام 1915م، حول المهن والمعايير الضرورية المحددة لها7 ، ومنها أن 
يكون للمهنة قواعد أخالقية تحكم عملياتهاوتحدد مسؤولياتها والتزاماتها تجاه من تخدمهم. 

العليا«، وخاصة  الفنية  »بالمهن  بالذين يمارسون ما يسمى  بمعناه الضيق خاصا  المصطلح  ولقد كان هذا 
فنيا  أو  أكاديميا  تعليما  تعتمد  التي  المهن  كل  يشمل  عاما  ذلك  بعد  أصبح  ثم  والقانون،  بالطب،  يشتغلون  الذين 
متخصصا.  بحكم أن أصحاب هذه »المهن الفنية العليا« كانوا يميلون إلى اإلحساس بأن مهنتهم قادرة بذاتها على 
تكوين وصياغة أخالقياتها وعلى ضبط وجود عملها والتحكم فيه، وذلك على أساس مسئولياتها عن شرف المهنة 
واستمرارها ولهذا, تميل جماعات مهنية فنية عليا الى رفض رقابة الجمهور، أو ضبط العمالء لها؛ ومع ذلك فهي 
ومتطلبات  األخرى  المصلحة  لحاجات جماعات  تستجيب  أنها  كما  أجل خدمته،  من  تعمل  الذي  بالجمهور  تتأثر 

التنظيمات المهنية المختلفة8 .

وقد تم اعتماد هذا المعيار من طرف بعض المهن في مختلف بقاع العالم، ومنها مثال مهنة الصحافة، حيث صدر 
أول ميثاق ألخالقيات المهنة الصحفية سنة 1918 بفرنسا، أي بعد الحرب العالمية األولى مباشرة ، نظرا للدور 
الفعال الذي لعبته وسائل اإلعالم في تلك الفترة، وفي سنة 1926 صدر ميثاق مماثل لنفس المهنة في الواليات 

المتحدة األمريكية تحت مسمى » قانون اآلداب الصحفية«. 

كما اقترح بولتون)C.K.Bolton( عام 1909 قواعد أخالقية للمتخصصين في المكتبات، تبنتها جمعية المكتبات 
المبادئ  بتسطير  اهتمامها  المكتبات  جمعية  وواصلت   ،1929 عام  المهنة  ألخالقيات  أولية  كمبادئ  األمريكية 

األخالقية والتنظير لها حتى أصدرت دستور 1939، وبذلك بدأ االتجاه نحو التقنين والتشريع لهذه االخالقيات9 .

6 عالم تربوي وإداري أمريكي ولد سنة 1866 وتوفي سنة 1959، ساهم مساهمة كبيرة في إصالح  التعليم الطبي في أمريكا وكندا، بعد 

اعتماد توصياته التي قدمها في تقرير حول واقع مدارس علم الطب والعظام التي زارها في أمريكا، وهو ما يعرف بتقرير »فلكسنر« الذي ال 
يزال أثره ساري املفعول في مجال تدريس الطب بكل من الواليات املتحدة األمريكية وكندا. 

 
7 من تلك املعايير التي حددها فلكسنر، باإلضافة إلى ضرورة التوفر على القواعد األخالقية: 

- ارتكاز املهنة أساسا على عملية عقلية، 
- أن ال تؤدى املهنة روتينيا بل تتطلب مجهودا وتفكيرا من املهني، 

- يجب أن تعلم وتوضع معرفتها موضع التطبيق واملمارسة، 
- يجب أن تكون املهنة صاحلة لالستخدام امليداني وأن تكون لها أهداف محددة وأساليب فنية، 

- يجب أن ميارسها متخصصون.  )انظر د. نظيمة سرحان،  كتاب اخلدمة االجتماعية املعاصرة، ص 126(. 

8 انظر د. نور الدين زمام، وأحمد جيرو: املهنة في التراث السوسيولوجي وعوامل تغير مكانتها، جامعة بسكرة اجلزائر، ص 14. 

9 انظر سمية الزاحي، أخالقيات املهنة املكتبية في الدول العربية: الهوة بني تنظيرها وتوثقيها، على املوقع اإللكتروني  جمللة بيت احلكمة 

http://baytalhikma.info، تاريخ التصفح: 2018/04/25. 
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وأعدت الجمعية الطبية العالمية في نوفمبر عام 1983 ميثاًقا عالميًّا ألخالقيات مهنة الطب )ُعدِّل في عام 2006( 
يوضح التوافق على المبادئ األساسية في أمور أخالقيات مهنة الطب. وتكمل هذه الوثيقة القواعد الوطنية والقواعد 
التي تتضمنها نصوص دولية سابقة السيما »ميثاق نورمبرغ لعام 1947«، والذي يتعلق بأخالقيات مهنة الطب في 

مجال التجارب العلمية على البشر10 .

ومع أواخر القرن العشرين وخاصة منذ عقد الثمانينيات، شهدت مختلف المجاالت والتخصصات توجها أخالقيا 
سواء على المستوى السياسي واالجتماعي والعلمي خاصة مع اتساع مجاالته وتطبيقاته الحديثة، وما صاحبه من 
ظواهر ومشكالت تحتاج إلى معرفة طبيعتها في سياق األخالق العامة للمجتمع وتحديد األطر االخالقية الواجب 

التزامها من طرف المهنيين11 .

خامسا: أخالقيات المهنة في صكوك األمم المتحدة:

لم يقتصر االهتمام بموضوع أخالقيات المهنة على الصعيد الدولي على بعض المهنيين هنا وهناك، وإنما انتقل إلى 
أروقة األمم المتحدة، ليصدر في شكل إعالن مبادئ،أواتفاقيات أممية، أومدونات قواعد سلوك، تعنى باألخالقيات 

لفئات مهنية معينة أو للموظفين العموميين على وجه الخصوص، ومن أبرز الصكوك في هذا المجال نذكر: 

في  جاء  ما  حسب  بهؤالء  ويراد   ، القوانين12  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  سلوك  قواعد  مدونة   -
التعليق )أ( على المادة )1( من نفس المدونة: »تشمل عبارة »الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين« جميع الموظفين 
المسؤولين عن تنفيذ القانون، الذين يمارسون صالحيات الشرطة، والسيما صالحيات االعتقال أو االحتجاز، سواء 

أكانوا معينين أم منتخبين«. 

- المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين13 ، وتتضمن أحد عشر بندا موزعة على ستة 
محاور، األول تحت عنوان مبادئ عامة، والثاني حول تضارب المصالح وفقدان األهلية، والثالث يخص اإلفصاح 
عن األصول، والرابع حول قبول الهدايا أو غيرها من المجامالت، والخامس يتعلق بالمعلومات السرية، والسادس 

حول النشاط السياسي للموظف العمومي.

10 انظر: القاموس العملي للقانون اإلنساني، أخالقيات مهنة الطب على املوقع اإللكتروني ألطباء بال حدود: http://ar.guide-humanitarian-law.org تاريخ 

التصفح: 2018/04/25. 

 1986 11 في فرنسا مثال، ظهرت مدونات لألخالقيات والسلوك املهني كتلك اخلاصة باملهندسني املعماريني سنة -1980 واخلاصة باألمن الوطني سنة 

واملتعلقة باحملامني 1991، وتلك اخلاصة بالقوابل سنة 1991، وتلك اخلاصة باملمرضني واملمرضات سنة 1993، وأطباء األسنان سنة 1994 وباألطباء سنة 
1995، بالصيادلة 1995... إلخ. وبقي اجلدل قائما حول وضع مدونة خاصة بالقضاة. 

12 اعتمدت ونشرت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 169/34 املؤرخ في 17 ديسمبر 1979. 

تضمنت املدونة عدة قواعد تستهدف أساسا احترام الكرامة اإلنسانية وحمايتها، واحملافظة على حقوق اإلنسان لألشخاص )مادة 2(، وجتنب 
استعمال القوة »إال للضرورة القصوى وفي احلدود الالزمة ألداء الواجب« )مادة3( أو اللجوء للتعذيب أو غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )مادة 5(، وعدم إفشاء أسرار األشخاص أو إفساد الذمة أو املساس بالسالمة الصحية للمحتجزين وغيرها 

من القواعد التي تصب كلها في مقتضى املادة الثانية من هذه املدونة. 

13 اعتمدت ونشرت مبرفق قرار األمم املتحدة حول إجراءات مكافحة الفساد رقم 59/51 بتاريخ 12 يناير 1996.
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- اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد14 ، والتي صادق عليها المغرب في سنة 2007، ونشرت بالجريدة 
الرسمية للمملكة في 17 يناير 2008.وترمي هذه االتفاقية حسب ما جاء في المادة األولى منها، إلى ما يلي: 

- ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع، 
- ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة  الفساد، بما في ذلك في مجال 

استرداد الموجودات، 
- تعزيز النزاهة والمساءلة واإلدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية. 

أما المادة الثامنة منها فنصت على المقتضيات الخاصة بمدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين، ومنها ما جاء 
في البندين الثاني والثالث: 

2 - على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات 
أو معايير سلوكية من أجل األداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية، 

3  - ألغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دول طرف، حيثما اقتضى األمر ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها 
القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات اإلقليمية واألقاليمية والمتعددة األطراف، 

ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين...«.  

أما في المجال القضائي، فقد حرصت –أيضا- هيئة األمم المتحدة ولجانها الفرعية15 ، على تحديد جملة من 
المبادئ التي ينبغي أن تؤطر سلوك العاملين في الجهاز القضائي، ومما يندرج في هذا اإلطار: 

- المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية، التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع 
الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقدة في ميالنو من 26 غشت إلى 6 ديسمبر 1985، كما اعتمدت ونشرت على 
المأل بموجب قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة 32/40 المؤرخ في 29 نونبر 1985 و146/40 المؤرخ في 

13ديسمبر 1985.

14 اعتمدت ونشرت مبوجب قرار األمم املتحدة رقم 4/58 بتاريخ 21 نونبر 2003. 

جاءت هذه االتفاقيات تتويجا لسلسة من الصكوك املتعددة األطراف ملنع الفساد ومكافحته، ومنها على اخلصوص: 
- اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول األمريكية في 29 مارس 1996. 

- اتفاقية مكافحة الفساد بني موظفي اجلماعات األوربية أو موظفي الدول األعضاء في االحتاد األوربي، التي اعتمدها مجلس االحتاد األوربي 
في 26 مايو 1997. 

امليدان  في  والتنمية  التعاون  اعتمدتها منظمة  الدولية،  التجارية  املعامالت  في  األجانب  العموميني  املوظفني  رشوة  اتفاقية مكافحة   -
االقتصادي 21 نونبر 1997. 

- اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية جمللس أوربا في 27 يناير 1999. 
-  اتفاقية القانون املدني بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية جمللس أوربا في 4 نونبر 1999. 

- اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد ومحاربته، اعتمدها رؤساء دول وحكومات االحتاد اإلفريقي في 12يوليو 2003. 

15  السيما جلنة حقوق اإلنسان، وجلنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجلنة مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية... 
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- مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع 
الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 غشت على 7سبتمبر 1990.

- مبادئ بنغالور16  للسلوك القضائي والتي أعدتها مجموعة النزاهة القضائية، وهي مجموعة من رؤساء 
المحاكم وقضاة محاكم عليا من مختلف أنحاء العالم. وتوفر هذه المبادئ لمحة عامة معترف بها دوليا للعناصر 

األساسية لألخالقيات القضائية17. والتي زكتها هيئات األمم المتحدة مرارا18 .

سادسا : أسئلة تقييم المجزوءة األولى: )توزع على المشاركين في أوراق منفردة(

1. عرف مصطلح: أخالقيات المهنة. 
2. ما هو أصل كلمة Déontologie،ومتى استعملت ألول مرة في الكتابات الفلسفية والقانونية؟ 

3. ما هي مصادر أخالقيات المهنة؟
4. متى بدأ االهتمام بأخالقيات المهنة كمادة علمية وإدارية وقانونية؟ 

5. أذكر أهم الصكوك الدولية حول أخالقيات المهنة.  

16 نسبة إلى مدينة بنغالور هي عاصمة والية كارناتاكا الهندية ، تقع جنوب غرب هذه الوالية وتعد ثالث أكبر مدينة في الهند.

 اعتمدت مجموعة من كبار القضاة املعروفة باسم »مجموعة نزاهة القضاء« مبادئ بنغالور للسلوك القضائي سنة 2002. وفي قرارها 
اإلنسان هذه  تبنت جلنة حقوق  احملامني«،  واستقالل  القضائيني  واحمللفني  القضاة  »استقالل  2003 حول  أبريل   23 بتاريخ  الصادر   03/2003
 23/2006 رقم  قراره  في  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  دعا  فقد  كامل،  املبادئ بشكل  هذه  املتحدة على  األمم  موافقة  ورغم عدم  املبادئ. 
الصادر بتاريخ 27 يوليو 2006 حول »تعزيز املبادئ األساسية للسلوك القضائي« الدول إلى تشجيع السلطات القضائية بها على احترام 
مبادئ بنغالور للسلوك القضائي امللحقة بهذا القرار، عند مراجعة أو إعداد القواعد املتعلقة بالسلوك املهني واألخالقي ألعضاء السلطة 
القضائية مع مراعاة األنظمة القانونية احمللية لهذه الدول. كما أكد القرار على أن مبادئ بنغالور للسلوك القضائي متثل تطورا إضافيا وأنها 
تكمل املبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية التي صادقت عليها اجلمعية العامة. كما دعا القرار الدول األعضاء إلى تقدمي آرائهم 

إلى األمني العام بخصوص مبادئ بنغالور للسلوك القضائي واقتراح مراجعات كلما كان ذلك مناسبا.

17 انظر حول مسار ومشاورات إجناز هذه املبادئ: كتاب: تعليق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي )مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات 

واجلرمية: مارس 2007(. 

اجمللس   ،   L.11/Add.4/2003/UN Doc. C/CN.4 رقم  املتحدة  األمم  وثيقة  اإلنسان  حقوق  جلنة  عن  الصادر   2003/43 رقم  القرار  مثال  راجع   18

 23/UN Doc. E/RES/2006 االقتصادي واالجتماعي، تعزيز املبادئ األساسية للسلوك القضائي، وثيقة األمم املتحدة رقم



16

ملهنة ا ت  قيا خال أ ة  د ما يف  لضبط  ا ب  كتا ين  تكو ج    منها

المجزوءة الثانية: االهتمام بموضوع أخالقيات المهنة على 
الصعيد الوطني:

تتناول هذه المجزوءة النقط التالية: 

أوال: خطاب »السكتة القلبية« )1995(
ثانيا: ميثاق حسن التدبير )1998(

ثالثا: مبادرات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
رابعا: مدونات السلوك المهني في قطاع العدل

خامسا: أسئلة تقييم المجزوءة الثانية

أوال: خطاب السكتة القلبية )1995(:

بدأ االهتمام فعليا بموضوع األخالقيات المهنية وتخليق الحياة العامة أواسط التسعينيات من القرن الماضي، وتحديدا، 
حين أعلن الملك الراحل الحسن الثاني رحمه هللا، في خطابه أمام البرلمان سنة 1995 عن ضرورة العمل 
على إنقاذ الحالة العامة للبالد من االنهيار التام، للخروج مما أسماه آنذاك »حالة السكتة القلبية« الخطيرة، التي 
كشف عنها تقرير البنك الدولي حول المغرب والذي تضمن أرقاما وإحصائيات سواء فيما يرتبط باإلدارة أو القضاء 
أو سير المؤسسات العمومية والتشريعات والمساطر، والمسؤولين والموظفين، »أرقام مفجعة تجعل كل ذي ضمير 

ال ينام«، كما قال الملك الحسن الثاني رحمه هللا.  

ثانيا: ميثاق حسن التدبير:

اتجهت الدولة بعد الخطاب اآلنف الذكر إلى إقرار عدة تدابير ترمي إلى تخليق اإلدارة المغربية، وإصالح عالقاتها 
الداخلية والخارجية، وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق اعتمدت حكومة التناوب التوافقي منذ 
سنة 1998 »ميثاق حسن التدبير« أكدت فيه على ضرورةدعم وتثبيت األخالقيات في الحياة العامة، على ثالث 

مستويات: 

أ – المستوى التحسيسي، عبر اآلليات التالية:

- إدراج التربية على تخليق الحياة العامة ضمنا لمناهج التعليمية وتنظيم حمالت تحسيسية على المستويين المركزي 
والجهوي .

- االنفتاح على الفعاليات المجتمعية الناشطة في مجال تخليق الحياة العامة وإشراكها في  بلورة البرامج التي 
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يمكن إنجازها في هذا الشأن من خالل تخصيص مجال عمل محدد لها يساير األهداف المقترحة لمكافحة مختلف 
السلوكيات المشينة.

يتوضح  الت  السلوكية  والقواعد  األخالقية  القيم  تحدد  العمومية  اإلدارات  في  قطاعية  أخالقية  مواثيق  إعداد   -
مسؤوليات وواجبات اإلدارة والموظف إزاء العموم.

- إشراك الفعاليات اإلعالمية في الكشف عن بؤر الفساد اإلداري، وتوفير الضمانات القانونية التي تساعدها على 
االنخراط الموضوعي في مهامها. 

ب – المستوى الوقائي، وذلك من خالل:

- إعادة بناء العالقات بين اإلدارة وكافة المرتفقين على أسس متوازنة تضمن حقوق كل طرف وتتجاوز مظاهر 
غلو السلطة التقديرية لإلدارة والمتجلية على الخصوص ف يتفشي مفهوم السر المهني، وغياب تعليل القرارات 

اإلدارية، 
- ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبيرالمال العام، 

- إقرار مبدأ المساءلة وتقييم األداء على جميع أعمال وأنشطة المرافق العمومية واألشخاص العاملين بها، 
بمهام  واالضطالع  الفعالة،  الميدانية  بالمراقبة  للقيام  تأهيلها  من خالل  للوزارات  العامة  دورالمفتشيات  تفعيل   -

التدقيق والتقييم واالستشارة والتنسيق والتأطير، فضال عن المراقبة المعتادة .

ج – المستوى الزجري، وذلك بتفعيل كل النصوص القانونية الزاجرة للفساد اإلداري واستغالل النفوذ والغش 
في المعامالت الوظيفية واختالس األموال واالرتشاء وتحصيل منافع غير قانونية، المنصوص عليها في مختلف 
ومدونة  العمومية،  الديون  تحصيل  ومدونة  العمومية،  الوظيفة  وقانون  الجنائي،  القانون  مثل  المغربية  القوانين 

التجارة، وقانون المسطرة الجنائية وغيرها. 

ثالثا: مبادرات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:

»دعم  حول  وطنية  ندوة  أكتوبر1999   و30   29 يومي  اإلداري  واإلصالح  العمومية  الوظيفة  وزارة  عقدت 
األخالقيات بالمرفق العام«، تميزت بالخصوص بتالوة الرسالة الملكية  الموجهة للمشاركين في الندوة، والتي 
أكدت أن األخالق »هي أساس من أسس الدولة تقوم بقيامها، وتنهار بانهيارها«، ولذا تحتاج إلى ضرورة تعبئة 

اآلليات القانونية والتربوية والتواصلية الممكنة للحد من البيروقراطية ومن غلو السلطة التقديرية لإلدارة. 
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وفي 26 مايو 2004 راسلت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، جميع الوزارات، قصد تفعيل »ميثاق 
حسن سلوك الموظف العمومي«19 ، الذي يحدد المبادئ والضوابط العامة التي ينبغي أن تؤطر سلوك 

الموظف العمومي سواء داخل اإلدارة أو في عالقته مع المرتفقين. 

وركز هذا الميثاق على ثالثة عناصر أساسية هي :

منسجما  العمومية  اإلدارات  يكونعمل موظفي  أن  وذلكبالحرض على   ، العام  المرفق  بثقافة  التشبع   -  1
وموضوعية،  تجرد  بكل  المواطنين  ملفات  مع  التعامل  في  والحياد  العمل،  بمواقيت  وااللتزام  القانون،  معروح 
واستحضار الصالح العام، وتنفيذ األحكام القضائية خصوصا االستعجالية منها، وتطوير أساليب العمل بما يحسن 
من الخدمات المرفقية، ومواجهة حاالت الطوارئ المحتملة بما يمكنه إنقاذ المرفق العام والمرتفقين، وعدم التمييز 

بين المرتفقين .

بحدود  وااللتزام  المرفق،  لخدمة  الكامل  التفرغ  الميثاق  بها  ويقصد  اإلداري،  العمل  بضوابط  التقيد   -  2
الصالحيات الموكلة للموظف، والعناية بوسائل وأدوات العمل في اإلدارة، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن الرؤساء 

مادامت غير مخالفة للقانون، وعدم تسريب المعلومات اإلدارية....

3 - التواصل اإليجابي مع المرتفقين، وذلكبحسن االستماع إليهم،وحسن استقبالهم، وحسن تمثيل اإلدارة 
أمامهم، وعدم االرتشاء بأي شكل من األشكال، والحفاظ على وثائق المرتفقين...

رابعا: مدونات السلوك المهني في قطاع العدل

أما على مستوى جهاز العدالة، وانخراطا في اإلصالح الشامل لمنظومة للعدالة التي أعلنها جاللة الملك 
منذ خطاب 20 غشت 2009، وخاصة في الشق المتعلق بتخليق الجهاز القضائي، وتجسيدا لشعار »القضاء في 
خدمة المواطن«، قامت بعض الجمعيات الفاعلة في قطاع العدل بخطوة مهمة تمثلت في إصدار مدونات خاصة 
بالقيم المهنية وقواعد السلوك؛ وهكذا أصدرت الودادية الحسنية للقضاة سنة 2009 »مدونة القيم القضائية«، 
القيم والتقاليد و األعراف التي تحكم سلوك  ضمنتها، كما جاء في كلمة رئيس الودادية الحسنية: »مجموعة من 
القاضي وتروم طمأنينة المجتمع إليه واحترامه، باعتبارها تدعم استقالله وحصانته وكفاءته ونزاهته، فمدونة القيم 
القضائية – من هذه المنطلقات – إطار يتعرف القاضي والمجتمع من خاللها على الصفات والمزايا الواجب التحلي 

بها من طرف القضاة«.

19 تضمن امليثاق مجموعة من القواعد القانونية العامة واجملردة اجلاري بها العمل، تتوخى إملام املوظف بواجباته والتزاماته جتاه الرؤساء 

واملرؤوسني والزمالء، وفي عالقته مبرتفقي اإلدارة وما يتطلبه ذلك من التزام مبواقيت العمل ولباقة في تواصله مع محيطه ومع املتعاملني 
من  وقريبة  ومواطنة  إدارة حديثة ومسئولة  كآلية مرجعية إلرساء أسس  امليثاق  ويتخذ هذا  واتزان ومسؤولية.  ورحابة صدر  بتفتح  معه 

انشغاالت املواطنني في جو يسوده التعاون والتآزر واالنضباط لقواعد األخالقيات املهنية.
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ومن جهتها أصدرت ودادية موظفي العدل سنة 2010 »ميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط«، ليكون بمثابة 
مرجع أخالقي ودليل قيمي يرشد كتاب الضبط في حياتهم المهنية، ويساعدهم في ضبط عالقاتهم مع كافة العاملين 
األخالقية  بالقيم  »االلتزام  بأن  الضبط  كتاب  من  إيمانا  وذلك  العدالة«،  مرافق  على  الوافدين  مع  وكذا  بمحيطهم 
الضبط بصفة  كتابة  أطر  القضائية بصفة عامة ومن طرف  بالمرافق  العاملين  الفضلى من طرف  والممارسات 
خاصة، يشكل شرطا ضروريا لتحقيق العدالة وإرساء دولة الحق والقانون وتثبيت الديمقراطية التي هي أساس 

التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية«.

أما بخصوص المهن القضائية، فقد صادقت الهيئة الوطنية لموثقي المغرب، في اجتماعها المنعقد بمدينة الجديدة، 
بتاريخ 15 أبريل 2017، على »المدونة الخاصة باألخالقيات والسلوك المهني لموثقي المغرب«، 
وصيانة  المهنة  شرف  على  الحفاظ  إلى  وتهدف  للتوثيق،  المهنية  بالممارسة  المرتبطة  الواجبات  »تحدد  والتي 
التي  النزاهة واألمانة  لما تتضمنه من قواعد  المهني  الممارسة والسلوك  دليل لحسن  أخالقيات ممارستها؛ وهي 

يتوجب على الموثق والمتمرن لديه تطبيقها واحترامها«، كما جاء في ديباجتها. 

خامسا: أسئلة تقييم المجزوءة الثانية: )توزع على المشاركين في أوراق منفردة(: 

1. متى بدأ االهتمام بموضوع أخالقيات المهنة على الصعيد الوطني؟ 
2. ما هي أهم التدابير المضمنة في ميثاق حسن التدبير لسنة 1998 لتخليق اإلدارة العمومية؟ 

3. عرف بـ»ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي«؟ 
4. أذكر بعض مدونات السلوك والقيم الخاصة بالعاملين في الجهاز القضائي؟ 
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المجزوءة الثالثة: أخالقيات المهنة في التشريعات الوطنية: 

تتضمن هذه المجزوءة النقط التالية: 

أوال: دستور المملكة لسنة 2011 
ثانيا: القانون الجنائي المغربي 

ثالثا: مشروع التنظيم القضائي الجديد )38/15(
رابعا: القانون األساسي للوظيفة العمومية

خامسا: أسئلة تقييم المجزوءة الثالثة

توطئة:

إن العديد من القواعد القانونية هي في أصلها قواعد أخالقية واجتماعية قننها المشرع وأعطاها صفة اإللزام، وهي 
واالقتصادية،  والمهنية  اإلدارية  في مختلف جوانبه  االجتماعي  السلوك  وتنظيم  قواعد لضبط  العام  في مقصدها 
أو لمعاقبة وزجر المخالفين الذين يقومون بتصرفات تضر بالمصالح العامة للمجتمع وذلك من خالل سلوكيات 
تبديد المال العام، وخرق قواعد المنافسة المتكافئة والشريفة، والمس بالحياد اإلداري تجاه المرتفقين، واالرتشاء 
التي تتطور وتتعقد بحسب  السلوكيات  المالية والتجارية... وغيرها من  المعامالت  النفوذ، والغش في  واستغالل 
تطور الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمجتمعات، وهو ما يتطلب من الُمشّرع يقظة مستمرة ومتابعة 

دائمة لمكافحة مثل هذه التصرفات الجتثاثها أو تقويمها تقويما يحد من آثارها الجانبية على الفرد والمجتمع. 

تسهم  التي  األخالقية  والمبادئ  القواعد  بالعديد من  الوطنية حافلة  التشريعية  النصوص  فإن  األساس،  هذا  وعلى 
إيجابا في تخليق الحياة العامة، وفي طليعة تلك النصوص نجد دستور المملكة لسنة 2011، وكذا مشروع التنظيم 
القضائي الجديد، باإلضافة إلى نصوص مجموعة القانون الجنائي المغربي، وأيضا النصوص المنظمة لمختلف 
والتوثيق  للمحاماة والصحافة  المهنية  العمومية،وكالقوانين  للوظيفة  األساسي  كالقانون  القضائية واإلدارية  المهن 
والجمارك والعدول وغيرها... وسنحاول في هذه المجزوءة رصد تجليات أبرز األخالقيات المتضمنة في بعض 

هذه النصوص التشريعية. 
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أوال: الدستور المغربي لسنة 2011:

جاء دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ليرتقي بمبادئ تخليق الحياة العامة من مجرد مبادئ عامة غير ملزمة 
بالتخليق في مختلف  تتعلق  التي  العامة  المبادئ  إلى مبادئ دستورية ملزمة، وهكذا عمل على دسترة جملة من 
بـ  يسمى  لما  كامال  الثاني عشر  الباب  والمؤسساتية، حيث خصص  والمهنية  اإلدارية  العامة  الحياة  جوانب 
»الحكامة الجيدة«، باعتبارها آلية تَُمّكن من ضبط العمل العمومي، عبر وسائل ومؤسسات دستورية ذات طابع 
تقريري أو استشاري، من أجل ممارسة أدوارها، وتحقيق أهدافها الرامية إلى مزاولة نوع من الرقابة على العمل 
العمومي، سواء أكان وطنيا أو ترابيا مجاليا، وباعتبارها أيضا مدخال من المداخل الكبرى لتحصين وتجويد العمل 
العمومي ببالدنا من كافة الظواهر الشاذة التي أصبحت تؤثر على العملية التنموية، وعلى سمعة المغرب بين بلدان 

المعمور. 

كما أقر ذات الدستور مجموعة من اآلليات التي من شأنها الحد من ظاهرة الفساد اإلداري في المرافق العمومية، 
ومنها على الخصوص التأكيد في الفصل األول منه على مبدأ »ربط المسؤولية بالمحاسبة« واعتبارها من 

األسس التي يرتكز عليها النظام الدستوري المغربي20 .  

الحكومة  بأعضاء  الخاصة  بالممتلكات«  اإلجباري  »التصريح  آلية  على  أيضا  المغربي  الدستوري  وأكد 
ونواب األمة والقضاة والموظفون السامون ورؤساء المجالس الجهوية واإلقليمية والمحلية، فقد جاء في الفصل 
للكيفيات  يقدم طبقا  أن  يمارس مسؤولية عمومية  أو معينا،  الدستور: »يجب على كل شخص، منتخبا  158 من 
المحددة في القانون21 ، تصريحا كتابيا بالممتلكات واألصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشر، بمجرد 

تسليمه لمهامه وخالل ممارستها وعند انتهائها«. 

27 على  المغربي في الفصل  الدستور  المواطن، أكد  المؤسسات اإلدارية مع  الشفافية في عالقة  وترسيخا لمبدأ 
حق المواطنين والمواطنات في »الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة اإلدارة العمومية، 

والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام«.

وتوازنها  السلط  للمملكة على أساس فصل  الدستوري  النظام  يلي: »يقوم  الدستور ما  األول من  الفصل  الثانية من  الفقرة  20 جاء في 

وتعاونها والدميقراطية التشاركية وعلى مبادئ احلكامة اجليدة وربط املسؤولية باحملاسبة«. 

والغرف املهنية وبعض فئات  التصريح اإلجباري لبعض منتخبي اجملالس احمللية  54.06 متعلق بإحداث  21 صدر في هذا الشأن قانون رقم 

املوظفني أو األعوان العموميني مبمتلكاتهم، الذي صدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.202 صادر في 20 من شوال 1429 )20 أكتوبر 2008(. 
)اجلريدة الرسمية عدد 5679 الصادرة يوم اإلثنني 03 نونبر 2008(. 
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التزامها  ومدى  المغربية  اإلدارة  أداء  بمتابعة  تعنى  وطنية  مؤسسات  عدة  دسترة  على   2011 دستور  كما عمل 
بمعايير التخليق والشفافية في تصريف خدماتها للمرتفقين، ومنها على الخصوص: 

القانونية  األهلية  بكامل  تتمتع  ومتخصصة  مستقلة  وطنية  مؤسسة  وهي   ، المملكة22  وسيط  مؤسسة   •
واالستقالل المالي، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العالقات بين اإلدارة والمرتفقين، واإلسهام في ترسيخ 
سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل واإلنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير اإلدارات والمؤسسات العمومية 

والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صالحيات السلطة العمومية23 .

• الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي هيئة وطنية تابعة لرئيس الحكومة، تم 
إحداثها بمقتضى المرسوم رقم 1228-05-2 بتاريخ 13 مارس 2007، وكانت تسمى »الهيئة المركزية للوقاية من 
الرشوة«، وتمت دسترتها في الفصل 36 من دستور 2011، وحددت مهامها في الفصل 167 من ذات الدستور24 
، ومنها تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة واإلشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في 

هذا المجال، وذلك من خالل مجموعة من التدابير أهمها:

اقتراح التوجهات الكبرى على الحكومة لسياسة الوقاية من الرشوة، واقتراح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي 
العام وتنظيم حمالت إعالمية لهذا الغرض، وتتبع وتقييم تنفيذ سياسة الحكومة في المجال، وإخبار السلطة القضائية 
المختصة بجميع األفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها والتي تعتبرها أفعاال من شأنها أن تشكل رشوة 

يعاقب عليها القانون25 .

بها في  الوطني لحقوق اإلنسان26 : وهي مؤسسة وطنية لحماية حقوق اإلنسان والنهوض  المجلس   •
المغرب، أحدثت في مارس 2011 لتحل محل المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان الذي أنشئ سنة 1990.

الرسمية عدد  باجلريدة  2011، منشور  مارس   17  / 432هـ  اآلخر  ربيع   12 في  الصادر   1-11-25 رقم  الشريف  الظهير  إحداثها مبقتضى  مت   22

.5926
العالقات  نطاق  في  احلقوق  عن  الدفاع  مهمتها  ومتخصصة،  مستقلة  وطنية  مؤسسة  »الوسيط  الدستور:  من   162 الفصل  في  جاء 
بني اإلدارة واملرتفقني، واإلسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل واإلنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير اإلدارات 

واملؤسسات العمومية واجلماعات الترابية والهيئات التي متارس صالحيات السلطة العمومية«. 

http://www.mediateur.ma ،23 انظر املوقع اإللكتروني ملؤسسة وسيط اململكة

24 ينص الفصل 167 من الدستور على ما يلي:« تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، احملدثة مبوجب الفصل 36، 

اجملال،  املعلومات في هذا  ونشر  وتلقي  الفساد،  تنفيذ سياسات محاربة  تتبع  واإلشراف وضمان  والتنسيق  املبادرة  على اخلصوص، مهام 
واملساهمة في تخليق احلياة العامة، وترسيخ مبادئ احلكامة اجليدة، وثقافة املرفق العام، وقيم املواطنة املسؤولة«.

http://www.icpc.ma  :25 انظر املوقع اإللكتروني للهيئة املركزية للوقاية من الرشوة

http://www.cndh.ma  :26 انظر املوقع اإللكتروني للمجلس الوطني حلقوق اإلنسان

جميع  في  النظر  تتولى  ومستقلة،  تعددية  وطنية  مؤسسة  اإلنسان  حلقوق  الوطني  »اجمللس  اململكة:  دستور  من   161 الفصل  في  جاء 
القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات 

املواطنات واملواطنني، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق احلرص التام على احترام املرجعيات الوطنية والكونية في هذا اجملال«. 
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ويقوم المجلس بإعداد تقارير سنوية حول وضعية حقوق اإلنسان27  ويعرضها أمام البرلمان بغرفتيه، كما يقوم 
أماكن  مختلف  إلى  الزيارات  من  وبمجموعة  اإلنسان  بحقوق  مرتبطة  قضايا  بشأن  موضوعاتية  تقارير  بإعداد 
الحرمان من الحرية. كما يعمل المجلس، من خالل لجانه الجهوية االثنتي عشر، على تتبع وضعية حقوق اإلنسان 
في مختلف جهات المغرب، ويتدخل بكيفية استباقية كلما تعلق األمر بحالة من حاالت التوتر التي قد تفضي إلى 

انتهاك حق من حقوق اإلنسان بصفة فردية أو جماعية.

وتفعيال لمقتضيات دستور 2011 في مجال تخليق الحياة العامة والمؤسسات الداعمة أو المنفذة لها، أطلقت الحكومة 
إلى غاية   2016 العام  التي ستمتد من  الفساد«  لمكافحة  الوطنية  »االستراتيجية   2016 المغربية سنة 
المواطن،  خدمة  تحسين  برنامج  منها  برامج  عشرة  على  موزعة  مشروعا   239 االستراتيجية  وتضم   ،2025

وبرنامج اإلدارة اإللكترونية، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الرقابة والمساءلة.

وسيتم تنفيذ االستراتيجية على ثالثة مراحل بميزانية تقدر بـ: 1,8 مليار درهم، وعند االنتهاء من كل مرحلة من 
مراحل االستراتيجية سيتم إنجاز تقييم والوقوف على مدى تحقيق النتائج المسطرة استنادا إلى العديد من المؤشرات 
وغيرها،  العالمي،  التنافسية  ومؤشر  األعمال،  مناخ  ومؤشر  ترانسبرانسي،  مؤشر  بينها  من  والوطنية،  الدولية 

إضافة إلى خلق عرف سنوي يشكل محطة لتقييم الحصيلة ومستوى نجاعة هذه االستراتيجية. 

ثانيا: القانون الجنائي المغربي: 

على الرغم من الطبيعة الزجرية التي توحي بها نصوص القانون الجنائي المغربي، باعتبارها تقدم أوصافا لألفعال 
يقابلها من عقوبات ردعية زاجرة، فإنها تحمل في ذات الوقت مضامين أخالقية، ويبرز  المرتكبة وما  الجرمية 
هذا األمر على الخصوص فيما له صلة بالممارسات اإلدارية والمهنية، حيث جّرم المشرع الجنائي المغربي كل 
األفعال والسلوكيات غير األخالقية التي من شأنها اإلساءة للمرفق العام أو اإلخالل بخدماته المقدمة للمواطنين، 
وفي هذا اإلطار جاء الباب الثالث ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون ليحدد ويصف مختلف الجنايات  
والجنح التي يرتكبها الموظفون العموميون28  أثناء مزاولة مهامهم اإلدارية أو الوظيفية أو 
المهنية، سواء ضد أنظمة وقوانين العمل أو ضد  المواطنين، وتحديدا من الفصل 233 إلى الفصل 266، ومنها 

على الخصوص:

- ما يتعلق بتواطؤ الموظفين على مخالفة القوانين المنظمة للعمل )الفصول 233 236-(، ألن

27 يركز اجمللس على املفهوم العام حلقوق اإلنسان، أي كل ما يتعلق باحلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية.. التي 

تهم اإلنسان املغربي، وكيفية ممارسة هذه احلقوق في مؤسسات الدولة.

28 يعرف القانون اجلنائي املغربي املوظف العمومي في الفصل 224 مبا يلي: » يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع اجلنائي، كل 

شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة مبباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة 
الدولة، أو املصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو املؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.

وتراعى صفة املوظف في وقت ارتكاب اجلرمية ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له 
ارتكاب اجلرمية أو مكنته من تنفيذها«. 
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ذلك يتنافى ومبدأ الشرعية Légalité(29( الذي يعتبر مبدأ أخالقيا أصيال في كل الممارسات المهنية، باعتباره 
أيضا مجسدا للمبادئ الدستورية والقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في المملكة المغربية،

- ما يتعلق بتجاوز السلطات اإلدارية أو القضائية الختصاصاتها المرسومة )الفصول 237 – 
240(، ألن ذلك يمس مبدأ استقاللية السلطات الثالث عن بعضها البعض في اتخاذ قراراتها وممارسة مهامها في 

كامل الحياد والتجرد،

- ما يتعلق باالختالس والغدر الذي يرتكبه الموظف العمومي )الفصول 241 – 247( سواء تعلق 
األمر باختالس »األموال العامة أو الخاصة أو المستندات التي تقوم مقامها أو أي حجج أو عقود موضوعة تحت 
المتطلبة في صيانة األموال  بمبادئ األمانة والنزاهة والشفافية  أو بسببها«؛ ألن ذلك يخل  بمقتضى وظيفته  يده 

والمستندات العامة والخاصة، 

- ما يتعلق بالرشوة واستغالل النفوذ )الفصول 248 – 256( باعتبارها أفعاال جرمية تخّل بمبدأ تكافؤ 
الفرص بين المواطنين في الولوج واالستفادة من الخدمات اإلدارية والقضائية والمهنية، 

- ما يتعلق بالشطط في استعمال السلطة في المرافق العامة )الفصول 257 – 260(، وذلك لمنع 
بعض الجهات النافذة من استغالل سلطتها في اتخاذ قرارات بعيدة عن المهام المنوطة بها تجاه المواطنين، ألن ذلك 

يتنافى ومبادئ العدل واإلنصاف ويسيء لكرامة المواطنين وقد يعرضهم لإلهانة وسوء المعاملة. 
وكي ال يُعتقد أن التخليق والتَخلُّق مطلوب فقط من الموظف العمومي بجميع أصنافه ودرجاته ومهامه، فإن المشرع 
الجنائي المغربي حرص في االتجاه اآلخر على حماية المرفق العمومي وجميع العاملين فيه من بعض اإلساءات 
من  الرابع  الباب  ولذا خصص  المرتفقين،  بعض  من  تصدر  قد  التي  الالقانونية  أو  الالأخالقية  والتجاوزات 
الكتاب الثالث – أيضا – لحصر بعض »الجنايات والجنح التي قد يرتكبها األفراد ضد النظام 

العام«، ومنها على الخصوص: 

- ما يتعلق بإهانة الموظفين العموميين أو االعتداء عليهم )الفصول 263 – 267(، سواء بـ«األقوال 
الكاذبة  بالبالغات  أو  علنية،  غير  رسوم  أو  بكتابة  أو  وضعها،  أو  أشياء  إرسال  أو  التهديدات  أو  اإلشارات  أو 
والخيالية... وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو االحترام الواجب لسلطتهم«؛ ألن ذلك كله يُخّل بمبادئ 

االحترام واللياقة التي ينبغي أن تسود أفقيا وعموديا بين الموظفين والمرتقين. 

29 يقصد مبصطلح الشرعية: كل ما هو مطابق للقانون، وهي مبدأ أساس ألي تصرف إداري، وهذا يعني أن تصرفات األجهزة التي تتكون منها 

الدولة ال تتمتع باحلماية وال تكون لها أي قيمة ما لم تكن متوافقة مع القواعد القانونية النافذة واإلجراءات الشكلية احملددة.. 
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كل ما يتعلق بالتزوير والتزييف واالنتحال المنصوص عليها في الباب السادس من نفس الكتاب، 
والسيما: 

- تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعالمات )الفصول 342 – 350(، 
- تزوير األوراق الرسمية أو العمومية )الفصول 351 – 356( التي ترمي إلى »تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، 

تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون«، 
- تزوير األوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك )الفصل 357 – 359(، 

- تزوير أنواع خاصة من الوثائق اإلدارية والشهادات )الفصول 360 – 367(، 
- شهادة الزور واليمين الكاذبة واالمتناع عن الشهادة )الفصول 368 – 379(. 

ثالثا: مشروع التنظيم القضائي للمملكة )قانون رقم 38-15(:  

جاء مشروع التنظيم القضائي الجديد مؤسسا وفق تصور شمولي يهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية على مستوى 
مختلف درجات التقاضي، وكذا توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره ركيزة أساسية لدولة 

الحق والقانون، وعمادا لألمن المجتمعي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية االقتصادية واالجتماعية. 
ولبلوغ هذه الغايات النبيلة فإن مشروع التنظيم القضائي الجديد للمملكة، تضّمن عددا من المبادئ األخالقية التي 
من شأنها تسديد عمل الجهاز القضائي وكل الفاعلين فيه من قضاة وأطر وموظفي اإلدارة القضائية ومساعدي 

القضاء؛ ومن أبرز تلك المبادئ: 

- مبدأ استقالل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن نزاهة وحياد األحكام والقرارات 
القضائية ونفاذها على جميع المؤسسات واألفراد، 

- التعاون بين جميع الفاعلين في الجهاز القضائي، بما فيهم المجلس األعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية 
المكلفة بالعدل والمهن القضائية، خاصة على مستوى التدبير المؤسساتي وتوفير الخدمات القضائية للمتقاضين وكل 

الوافدين على مؤسسات العدالة،
- تسهيل الولوج إلى العدالة من خالل تجويد خدمات اإلدارة القضائية وتقريبيها للمتقاضين وفق توزيع عقالني 

للخريطة القضائية يراعي المعطيات االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية، 
- التنصيص على حزمة من الحقوق الخاصة بالمتقاضين، في الباب الثالث ضمن القسم األول من مشروع 
التنظيم القضائي تحت عنوان: »حقوق المتقاضين وحاالت التنافي القضائي وتجريح ومخاصمة 
على  ومنها  القضائي،  الجهاز  في  المتطلبة  المهنية  باألخالقيات  ارتباط  لها  الحقوق  تلك  وأغلب  القضاة«، 

الخصوص: 
- أن يمارس القضاة وموظفو هيئة كتابة الضبط مهامهم بتجرد وحياد، ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء، وحماية 

لحقوق األشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي )الفقرة 1 من المادة 32(، 
- أن يلتزم قضاة األحكام في قضائهم بالقانون، ويصدرون أحكامهم على أساس التطبيق العادل له )الفقرة 2 من 

المادة 32(، 
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- أن يسهر قضاة النيابة العامة على تطبيق القانون، وعدم الخضوع إال للتعليمات الكتابية الصادرة عن رؤسائهم 
)الفقرة 3/ المادة 32(، 

- صدور أحكام قضائية داخل آجال معقولة )المادة 33(، وهو ما يتالءم مع مبدأ النجاعة القضائية،
- الحق في الحصول على المعلومة القضائية والقانونية مجانا)المادة 33(، وهو ما يتالءم مع مبدأ النزاهة والشفافية 

في الخدمة القضائية، 
- الحق في حماية المعطيات الشخصية لألفراد )المادة 33(، وهو ما يتناسب وواجب السر المهني المنصوص على 

مقتضياته قانونا في قانون الوظيفة العمومية30  والقانون الجنائي31  وقانون المسطرة الجنائية32 ، 
- الحق في التواصل مع المتقاضين باللغة التي يفهمونها )المادة 33(، وهو ما ينسجم مع مقتضيات الفصل الخامس 

من الدستور33 ، ويتالءم أيضا مع قواعد التواصل الفعال الذي تستلزمه الخدمة القضائية واإلدارية الحديثة،
- التفصيل في حاالت التنافي القضائي التي من شأنها أن تؤثر في المبادئ األخالقية لألحكام والقرارات القضائية 
اإلدارية وخاصة مبادئ الحياد والنزاهة والمساواة، وهكذا تم التأكيد على منع قضاة الحكم وكذا قضاة النيابة العامة 
من النظر في قضايا سبق لهم البت فيها أو مارسوا فيه تحريك الدعوى العمومية )المادة 37(، واستبعاد مشاركة 
األزواج واألقارب واألصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء اإلخوة بأي صفة كانت قضاة للحكم أو للنيابة 
العامة في نفس الهيئة بالمحكمة )المادة 38(، وأيضا استبعاد موظفي كتابة الضبط من مباشرة أي عمل يدخل ضمن 
وظيفتهم إذا تعلق األمر بالدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة بإدخال 

الغاية )المادة40(. 
 

- التنصيص على جملة من القواعد األخالقية التي تخص عمل الهيئات القضائية، ومنها على الخصوص: 

- تأمين استمرارية الخدمات القضائية وعقد الجلسات، وتنظيم العطل اإلدارية للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط 
بما ال يخل بالسير العادي للمحاكم )المادة9(، وهذا يتطلب بطبيعة الحال حسن التدبير للمرفق القضائي، وكذا تعاون 

جميع الفاعلين فيه لضمان هذه االستمرارية،
فيها  تكون  ال  التي  الحاالت  في  وخاصة  االتفاقية،  والوساطة  الصلح  طريق  عن  النزاعات  حل  على  التحفيز   -

محاولة

30 تنص الفقرة األولى من الفصل 18: » بقطع النظر عن القواعد املقررة في القانون اجلنائي فيما يخص السر املهني، فإن كل موظف يكون 

ملزما بكتم سر املهنة في كل ما يخص األعمال واألخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو مبناسبة مزاولتها«. 

31  انظر مثال الفصول: 183/ فق4 - 187 – 192 – 446 – 447 – 607/فق4. 

32 تنص املادة 15 من املسطرة اجلنائية على ما يلي: »تكون املسطرة التي جتري أثناء البحث والتحقيق سرية. كل شخص يساهم في إجراء 

هذه املسطرة ملزم بكتمان السر املهني ضمن الشروط وحتت طائلة العقوبات املقررة في القانون اجلنائي«. 

33 جاء في الفصل اخلامس من الدستور: 

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.  وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
تنظيمي مراحل تفعيل  قانون  بدون استثناء. يحدد  املغاربة،  باعتبارها رصيدا مشتركا جلميع  للدولة،  لغة رسمية  أيضا  األمازيغية  تعد 
الطابع الرسمي لألمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجاالت احلياة العامة ذات األولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام 

مستقبال بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
والتعبيرات  اللهجات  حماية  وعلى  املوحدة،  املغربية  الثقافية  الهوية  من  يتجزأ  ال  جزءا  باعتبارها  احلسانية،  صيانة  على  الدولة  تعمل 
الثقافية املستعملة في املغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات األجنبية األكثر 
وعلى حضارة  الثقافات،  واالنفتاح على مختلف  املعرفة،  والتفاعل مع مجتمع  واالنخراط  للتواصل،  باعتبارها وسائل  العالم،  تداوال في 

العصر.
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الصلح إجبارية بنص قانوني )المادة 14(، 
- الحرص على عدم النطق باألحكام القضائية إال إذا كانت محررة )المادة 16(،

- تفعيل اإلدارة اإللكترونية لإلجراءات والمساطر القضائية )المادة 22(، 
- االلتزام بالبذلة النظامية أثناء الجلسات، سواء بالنسبة للقضاة أو موظفي هيئة كتابة الضبط، 

- الحرص على تنظيم العالقة بين جميع مساعدي القضاء وفق قواعد االحترام المتبادل والتعاون التي تفضي إلى 
تحقيق أفضل النتائج للعدالة. 

رابعا: القانون األساسي للوظيفة العمومية: 

المقدمة داخل  للخدمات  باعتباره يمثل مرآة  العمومية،  العمومي هو حجر األساس في اإلدارة  الموظف  لما كان 
كل إدارة ويعكس توجهاتها ومدى انفتاحها على عموم المواطنين،ولما كان أيضا ممثال للدولة وقائما بأعمالها في 
المرافق العمومية،فإن ذلك كله يجعله في مركز قانوني يتيح له امتيازات وسلطات عن باقي عموم األفراد، فكان 

البد أن يتحلى بأقصى معايير المروءة واألخالق وحسن السلوك.

وواجبات  »حقوق  بـ  منهوالمتعلق  الثالث  الباب  خالل  من  العمومية  للوظيفة  األساسي  النظام  عمل  لذلك 
التنصيص على جملة من األخالقيات المهنية الواجب توفرها فيمن يحمل صفة »الموظف  الموظفين«، على 

العمومي«، ومنها على الخصوص: 

التحلي بالمروءة والحقوق الوطنية، حيث جعل الفصل 21 من شروط االنخراط في الوظيفة العمومية ضرورةالتمتع 
بالحقوق الوطنية والمروءة، بل األكثر من ذلك فقد اشترط التشريع والقضاء المغربي في المرشح لالنخراط في 
تأديبية أو قضائية بسبب ارتكابه ألفعال منافية للشرف  مجموعة من المهن الحرة أنال يكون محكوما بعقوبة 

والمروءة أو حسن السلوك. 

احترام القانون وسلطة الدولة، حيث جاء في الفصل 13: »يجب على الموظف في جميع األحوال أن يحترم سلطة 
الدولة ويعمل على احترامها«.

االلتزام بأداء العمل الوظيفي بدقة وأمانة، حيث نص الفصل 17 على أنه: »كل موظف كيفما كانت رتبته في 
من  مصلحة  بتسيير  المكلف  الموظف  أن  كما  بها،  إليه  عهد  التي  بالمهام  القيام  عن  مسؤول  اإلداري  السلك 
المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ األوامر الصادرة عنه وال يبرأ في 

شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه«.

التحلي بالنزاهة وتجنب تضارب المصالح، لما لهما من تأثير على شفافية المرفق العام وتغليب المصلحة الخاصة 
للموظف على المصالح العامة للمواطنين وانتهاك لقواعد المنافسة الحرة والشريفة، وقد كان النظام األساسي 
للوظيفة العمومية واضحا في هذه المسألة حيث نص في فصله 15 على ما يلي :«ممنوع على كل موظف أن 
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يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخوال، وال يمكن مخالفة هذا المنع إال بموجب استثنائي وبموجب مقرر 
يتخذه لكل حالة على حدة – الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني باألمر« »وال يشمل المنع المنصوص عليه 

في الفقرة األولى إنتاج المؤلفات العلمية واألدبية أو الفنية«. 

تجنب استغالل المرفق العمومي ألغراض شخصية أو من شأنها أن تؤثر على استقالليته وحريته، فقد جاء في 
الفصل 16 من النظام األساسي للوظيفة العمومية بأنه: »يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته، أن تكون له، 
مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أي اسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة اإلدارة أو المصلحة التي ينتمي 

إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته«. 

كتمان السر المهني وعدم إفشائه للغير، حيث نص الفصل 18 على أنه »بقطع النظر عن القواعد المقررة في 
القانون الجنائي فيما يخص السر المهني فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص األعمال 

واألخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها«. 
التحلي باألمانة والحفظ، حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 18 على أنه »ويمنع كذلك منعا كليا اختالس أوراق 

المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام«. 

خامسا : أسئلة تقييم المجزوءة الثالثة: )توزع على المشاركين في أوراق منفردة(

1. اذكر أهم مقتضيات أخالقيات المهنة الواردة في دستور المملكة لسنة 2011.
2. اذكر مضامين أخالقيات المهنة الواردة في القانون الجنائي المغربي. 

3. اذكر األخالقيات المهنية للجهاز القضائي المتضمنة في التنظيم القضائي الجديد. 
4. ما هي أهم المبادئ األخالقية التي تضمنها القانون األساسي للوظيفة العمومية؟ 
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الوحدة التكوينية الثانية:أخالقيات المهنة لكتاب الضبط: قواعد 
وتطبيقات

الهدف العملياتي:

 التعرف على مبادئ السلوك المهني لكتاب الضبط والقدرة على تطبيقها بشكل سليم في المحيط المهني 

المحتوى البيداغوجي: 

- المجزوءة األولى: أهمية أخالقيات المهنة في اإلدارة القضائية
- المجزوءة الثانية: المبادىء األخالقية لكتاب الضبط: المعايير الدولية والممارسات الُفضلى في المجال

- المجزوءة الثالثة: عرض إجمالي لمبادئ أخالقيات المهنة لكتاب الضبط
)La légalité( المجزوءة الرابعة: مبدأ الشرعية -

)L’impartialité( المجزوءة الخامسة: مبدأ التجرد -
)L’Intégrité( المجزوءة السادسة: مبدأ النزاهة -
 )L’Egalité( المجزوءة السابعة: مبدأ المساواة -

)LaCompétence( المجزوءة الثامنة: مبدأ الكفاءة -
)L’Efficience( المجزوءة التاسعة: مبدأ النجاعة -

)Le Secret Professionnel( المجزوءة العاشرة: مبدأ السرية -
)La Bienséance( المجزوءة الحادية عشر: مبدأ اللياقة -
)La Solidarité( المجزوءة الثانية عشر: مبدأ التضامن -

الغالف الزمني للوحدة التكوينية الثانية: 30 ساعة
المدة الزمنية للمجزوءات البيداغوجية: 

- المجزوءات )1 – 2 – 3(: 03 ساعات )حصة واحدة(
- المجزوءات )من 4 إلى12(: 27 ساعة =)09 حصص: 03 ساعات لكل حصة(

منهجية التكوين: حصة تفاعلية مفتوحة
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المجزوءة األولى: أهمية أخالقيات المهنة في اإلدارة القضائية:
 

من خالل عمليات التقييم والتتبع التي قامت وتقوم بها الوزارة الوصية على قطاع العدل، تم رصد عدة إخالالت 
وتتطلب  إلى سمعتها  تسيء  التي  القضائية  اإلدارة  في عدد من مرافق  أو سلوكية34   قانونية  ذات طبيعة  مهنية 

ضرورة المعالجة، ويمكن تصنيفها إلى ثالث مستويات من االختالالت:

أوال/ اختالالت على مستوى المهام، حيث تطفو سلوكيات التماطل والتقاعس والالمباالة والتوظيف السلبي 
للسلطة التقديرية وافتعال أسباب غير معقولة للتغيب وغيرها.. 

34 بلغت عدد امللفات التأديبية اخلاصة مبوظفي وزارة العدل املفتوحة سنة 2015 : 55 ملف تأديبي، منها 31 متابعة قضائية، و24 إخالالت مهنية. أما 

العقوبات التأديبية الصادرة في نفس السنة فجاءت على الشكل التالي:

اإلنذار   
التوبيخ 

االقصاء املؤقت عن العمل
العزل 

اإلعفاء
اجملموع 

العددنوع العقوبة

17
05
08
02
01
33

التوبيخ 
اإلنذار   

احلرمان املؤقت من األجرة باستثناء التعويضات العائلية
العزل 

اجملموع 

العددنوع العقوبة

01
01
04
03
09

املصدر: حصيلة منجزات وزارة العدل لسنة 2015، ص 32 – 33. 
بينما بلغ عدد امللفات التأديبية ملوظفي القطاع سنة 2017 ما مجموعه 87 متابعة قضائية و02 إخالالت مهنية، وصدرت بشأنها العقوبات التالية: 

املصدر: حصيلة منجزات وزارة العدل لسنة 2017، ص 18. 
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ثانيا/ اختالالت على مستوى التدبير اإلداري، حيث تنتشر سلوكيات االختالس واستغالل النفوذ وتحصيل 
المنافع غير المشروعة والتبذير في الممتلكات العامة وغيرها.. 

ثالثا/ اختالالت تجاه الوافدين على مرافق العدالة، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، حيث تبرز 
سلوكيات االرتشاء والمحسوبية والشطط في استعمال السلطة والنصب واالحتيال والمعاملة التفضيلية وعدم نجاعة 

الخدمات اإلدارية والقضائية وغيرها..
ولمواجهة االختالالت بمستوياتها الثالث المشار إليها، البد من ترسيخ أخالقيات المهنة في أوساط جميع الفاعلين 
في اإلدارة القضائية رؤساء ومرؤوسين ومساعدي قضاء وحتى وافدين؛ ألن من شأن ذلك أن يحقق جملة من األهداف 

اإلجرائية واآلنية لمنظومة العدالة وعلى جميع المستويات الداخلية والخارجية، نوجزها فيما يلي: 

- خلق صورة إيجابية لدى الوافدين على مؤسسات العدالة وجعلهم يطمئنون إلى العاملين بها، خاصة وأن غالبية 
الوافدين، من المتقاضين أو غيرهم، انطبعت في أذهانهم صور نمطية سلبية وقاتمة عن هذه المؤسسات، مؤداها 
أن فضاءات العدالة أماكن »لالبتزاز« وممارسة »الظلم« و«التعسف المادي والمعنوي« بما يجعلها بعيدة كل البعد 

عن التحقق بمضمون شعار »القضاء في خدمة المواطن«.
- الرفع من جودة الخدمات القضائية واإلدارية المقدمة للوافدين على اإلدارة القضائية، وذلك بالتعامل الجدي مع 
طلبات المتقاضين وعموم الوافدين، والمحافظة على التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، دون المساس 

بجوهر القانون المنظم للعمل. 
- تطهير الجسد المهني من استفحال بعض السلوكيات والتصرفات المشينة التي تضر بصورة اإلدارة القضائية، 
إذ من شأن انتشار القيم اإليجابية في المرفق محاصرة العناصر الفاسدة والتحجيم من تأثير سلوكياتها الشاذة، وفي 

المقابل إعادة المصداقية واالعتبار للعناصر الصالحة والمصلحة.
- تخفيف عبء العمل والتحبيب في المهام الممارسة، من خالل خلق جو مهني واجتماعي سليم بين كافة العاملين 

بالجهاز القضائي، بعيدا عن أجواء التوتر واالحتقان...
- التقليل من الصراعات الشخصية والحد من النزعات األنانية والتحديات والتحالفات الخفية  والرغبة في اإليقاع 

باآلخرين في محيط العمل، 
المكمل  القواعد األخالقية تقوم بدور  العادلة، بحكم أن  القضاء وقراراته  السليم ألحكام  التنزيل  المساعدة على   -

للقاعدة القانونية وتساعد على انتشار تطبيقها واحترامها.
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المجزوءة الثانية:المبادىء األخالقية لكتاب الضبط: المعايير 
الدولية والممارسات الُفضلى 

لعل »مباديء بنغالور« من أشهر المبادئ األخالقية في عالم القضاء، إال أنها عادة ما تنطبق على القضاة،  ذلك 
ألن »الُمراد هو وضع  معايير أخالقية تؤطر لسلوكيات القضاة«

 
المعاني  فإن  ذلك  غير  السياق  يقتض  »مالم  المحاكم:  لموظفي  إشارات  على  يحتوي  المبادئ  إعالن  أن  إال 
التالية تنطبق كذلك على الكلمات المستعملة: .............تشمل عبارة »موظفي المحكمة« الموظفين المساعدين 

للقاضي، بما في ذلك الكتاب القضائيين.«
 

وعالقة مع المبادئ األساسية اآلتية، هناك إشارة صريحة لموظفي المحاكم:

- القيمة 4:اللياقة

المبدأ: اللياقة ومظهر اللياقة أمران أساسيان في ممارسة القاضي لكافة األنشطة القضائية:

4. 5 على القاضي أال يسمح لموظفي المحكمة أو أي من الخاضعين لنفوذه أو تعليماته أو سلطته، أن يطلبوا 
أو يقبلوا أي هدية او مكافأة أو قرض أو ميزة تتعلق بأي عمل من األعمال القضائية التي قام بها أو حمله على 

القيام بها أو لالمتناع عن أدائها. 

- القيمة 5: المساواة

المبدأ: الحرص على المساواة في معاملة الجميع أمام المحاكم أمر أساسي ألداء واجبات المنصب القضائي.

5.3 على القاضي عند ممارسته لواجبات منصبه أن يتوخى التقدير المالئم لكافة األشخاص، سواء كانوا أطراف 
في المنازعة، أو شهود أو محامين او موظفي المحكمة أو زمالء في المهنة القضائية، بدون تمييز، بناء على 

أسباب ال صلة لها باألداء الالئق للمهام المنوطة بهم. 

بين  يميزوا  أن  تعليماته  أو  لنفوذه  الخاضعين  اآلخرين  أو  المحكمة  لُموظفي  يسمح  اال  القاضي  على   5.4
األشخاص المعنيين بالقضايا المنظور فيها أمام هيئتها بدعاوي ليست ذات صلة. 

35 انظر: 

principles.pdfhttp://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial group/ Bangalore
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- القيمة 6: المقدرة واالجتهاد

المبدأ: المقدرة واالجتهاد شروط جوهرية ألداء واجبات المنصب القضائي على النحو المستوجب.

وأن  المحكمة  هيئة  أمام  المنظورة  القضايا  كافة جلسات  في  والوقار  النظام  يحافظ على  أن  القاضي  6.6 على 
المتنازعة والمحلفين والشهود والمحامين وغيرهم ممن  إزاء األطراف  يكون صبورا ووقورا ودمث األخالق 
القانونيين وموظفيالمحكمة وغيرهم  الممثلين  يطالب  أن  القاضي  الرسمية. وعلى  القاضي بصفته  معهم  يتعامل 

من الخاضعين لنفوذه او سيطرة أو إمرة القاضي أن يتصرفوا بنفس الكيفية. 

ال ينحصر تطبيق القيم والمبادئ المذكورة في القيم الثالث أعاله بل يتعداه لما هو أعظم، ذلك ألن ثقة المجتمع 
أداء  بها كتاب الضبط ومساعديهم في  يتمتع  التي  أفراده تتجلى في االستقاللية  القضائي وفي  النظام  برمته في 
بترف  ليست  االستقاللية  ألن  العدالة.  لمصلحة  تُحفظ  أن  يجب  االستقاللية  هاته  أن  إال  وتصرفاتهم.  مهامهم 
يخوله المنصب، بل مجرد ضمانة َمُصونة للحرية الفردية والفض الُمحايد للنزاعات. وعليه يجب على الجميع 
توفر  و  السلوك األخالقي  لمعايير  تُؤسس  المبادىء  القضائي« ألن هذه  للسلوك  التصرف طبقاً »لمبادئبنغالور 

لكتاب الضبط و مساعديهم إطار مواتي لضبط سلوكياتهم .
 

وبحسب اللورد ليفسن، فإن مبادئبنغالور الستة التي تنطبق على كتاب الضبط المساعدين للقضاة و أعوانهم فهي 
كالتالي:

العادلة.  للمحاكمة  القانون وضمانة  سيادة  مستلزمات  من  االستقاللية  هاته  تعتبر  القضائية:  االستقاللية   -
لهذا على كتاب الضبط المساعدين للقضاة و أعوانهم الحرص على صيانة استقالليتهم و استقاللية القضاء؛

- التجرد والحياد: الحياد ضروري ألداء جميع المهام المنوطة بكتاب الضبط المساعدين للقضاة وأعوانهم، 
و يشمل ذلك اإلحجام عن تقديم تعليقات عمومية من شأنها التأثير على السير العادي للمحاكمة العادلة؛

للقضاة  المساعدين  المنوطة بكتاب الضبط  المهام  النزاهةجوهرية ألداء جميع  النزاهة: ما من شك في أن   -
وأعوانهم؛

المساعدين  الضبط  لكتاب  الُمسندة  والمهام  للواجبات  السليم  األداء  متطلبات  من  باللياقة  الظهور  اللياقة:   -
للقضاة وأعوانهم؛

36 مقتطف من كتاب »الدليل لسلوك كتاب الضبط املساعدين للقضاة وأعوانهم« لكبير قضاة إجنلترا وبالد الغال، اللورد ليفسن، 2007. 

https://www.whatdotheyknow.com/request.pdf
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- واألمر سيان فيما يتعلق بمراعاة مبدأ المساواة في التعامل مع كافة الناس أمام القانون. فذلك من لوازم األداء 
الصحيح للواجبات والمهام الُمسندة لكتاب الضبط المساعدين للقضاة وأعوانهم؛

- كما أن الكفاءة واالجتهاد من مستلزمات األداء السوي للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق كتاب الضبط 
المساعدين للقضاة وأعوانهم؛

والجدير بالذكر أن المبادئ عينها تم التأكيد عليها في »ميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط« الذي تم إنجازه 
من طرف ودادية موظفي العدل سنة 2010 بشراكة مع الجمعية األمريكية للمحامين والقضاة37 . 

فإنه  الضبط،  كتاب  أوساط  المهنة في  اتجاه ترسيخ أخالقيات  يعتبر ممارسة فضلى في  الميثاق  إن هذا  وحيث 
سيشكل أرضية للتكوين على مبادئه وقواعده وذلك وفق المنهجية التالية: 

منهجية دراسة مبادئ أخالقيات المهنة لكتاب الضبط: 

37 جاء إجناز هذا امليثاق بعد أن مت تكوين جلنة من األطر الفاعلة في مجاالت التكوين والتأطير والعمل املدني والنقابي املرتبط بقطاع العدل، 

وذلك حتت إشراف السيد مدير تكوين كتاب الضبط باملعهد العالي للقضاء آنذاك األستاذ عبد الرافع أرويحن، وقامت هذه اللجنة بعقد 
املستوى  السلوك –سواء على  إعداد مدونات  األولية حول كيفية  التصورات  ومراكش الستعراض  الرباط  من  بكل  أولية  لقاءات تشاورية 

العربي أو الغربي – كما متت االستعانة بخبير دولي في هذا اجملال من دولة إيرلندا. 
 1000 أزيد من  بعدة »مشاورات جهوية موسعة« شارك فيها  اللجنة  قامت  اللجنة،  أعضاء  املتفق عليه بني  األولي  املشروع  إعداد  وبعد 
موظف وإطار من كتابة الضبط مبختلف درجاتهم اإلدارية وانتماءاتهم الفكرية وقناعاتهم األيديولوجية وتوجهاتهم النقابية، وقد عقدت 
راقية، كما جاءت بعدة  والرباط. وعرفت نقاشات حرة ودميقراطية  البيضاء،  والدار  اللقاءات بكل من طنجة، وفاس، و وجدة، وأكادير،  تلك 
اقتراحات نّيرة أفادت منها اللجنة في تعديل وإضافة وحذف العديد من املبادئ وتطبيقاتها التي جاءت في املشروع األولي للميثاق. ثم توج 
هذا العمل الذي استغرق حوالي سنة كاملة باإلعالن الرسمي عن »ميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط« يوم اجلمعة 04 يونيو 2010 باملعهد 
العالي للقضاء بحضور عدد من املدراء املركزيني بوزارة العدل وكذا املدير العام للمعهد للقضاء آنذاك األستاذ محمد سعيد بناني، وعدد من 

املسؤوليني القضائيني واإلداريني وأطر وموظفي وزارة العدل. 

الفقرة المنهجية

1 – عرض كل مبدأ على حدة مع تطبيقاته والتعليق عليها، 

2 – فتح نقاش وطرح أسئلة على المشاركين بخصوص هذا العرض، 

3 – تعقيب األستاذ المؤطر على نقاش المشاركين وأجوبتهم،

4 – عرض الوضعية التطبيقية والتقييمية لكل مبدأ وتذييله بأسئلة للنقاش

5 – خالصات واستنتاجات بخصوص المبدأ المدروس 
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أسئلة تقييم المجزوءتين األولى والثانية:
 

1. أذكر أهمية التكوين في أخالقيات المهنة في اإلدارة القضائية، داخليا وخارجيا؟ 
2. ما هي أهم مبادئ بنغالور التي تتم التنصيص فيها على أخالقيات موظفي المحاكم؟ 

3. أين يتجلى توافق ميثاق قيم سلوك كتابة الضبط مع مبادئ بنغالور للسلوك القضائي؟ 
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المجزوءة الثالثة: عرض إجمالي لمبادئ أخالقيات المهنة لكتاب 
الضبط:

 
يتضمن ميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط تسعة مبادئ هي: 

عن  المنبثقة  والقيم  العمل  بها  الجاري  القانونية  القواعد  وفق  مهامه  الضبط  كاتب  يُمارس  الشرعية:   .1
المهنة؛

والضمانات  الحقوق  وصيانة  التام  الحياد  التزام  على  بعمله،  قيامه  عند  الضبط،  كاتب  يحرص  التجرد:   .2
لة لكافة األطراف دون أي تحيز؛ الُمخوَّ

3. النزاهة: يرفض كاتب الضبط كل إغراء مادي أو معنوي يُؤثِّر على عمله وعلى سير القضايا، ويسيء 
إلى كرامته وسمعة المرفق القضائي؛

4. المساواة: يعامل كاتب الضبط كافة أطراف النزاع أو الوافدين على المحاكم على أساس المساواة وعدم 
التمييز؛

5. الكفاءة: يسعى كاتب الضبط إلى الرفع من كفاءته المهنية بكل الوسائل المتاحة بما يخدم مصلحة المرفق 
القضائي؛

6. النجاعة: ينجز كاتب الضبط مهامه ووظائفه بكل دقة ومسؤولية لتقديم خدمات جيدة للمتقاضين والوافدين 
والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج للعدالة؛

ص لها بذلك؛ 7. السرية: يحرص كاتب الضبط على كتمان السر المهني وعدم إفشائه ألي جهة غير ُمرخَّ

كل  ويتجنب  مشين،  سلوك  أي  عن  االبتعاد  مع  الئق  بمظهر  الظهور  على  الضبط  يحرصكاتب  اللياقة:   .8
العالقات التي قد تؤدي إلى شبهات؛

9. التضامن: يلتزم كاتب الضبط بالتضامن النبيل مع زمالئه في الهيئة على المستويين االجتماعي والمهني 
بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم. 
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3 أسئلة للمناقشة العامة لهذه المبادئ:
 

1. ما هي مالحظاتكم على هذه المبادئ، هل هي شاملة ومتكاملة فيما بينها؟ 
2. هل تغطي هذه المبادئ جميع عالقات السلوك المهني لكتاب الضبط؟ 

a. إذا كان الجواب ب )نعم(، فما هي تلك العالقات؟ 
b. وإذا كان الجواب ب)ال( فما هي العالقات أو العالقات الناقصة؟ 

. ما هي مالحظاتكم على اللغة المستعملة في صياغة هذه المبادئ؟ 
a. على مستوى الصياغة: )إيجابية/سلبية – محّفزة/ملزم/غير ملزمة...( 

b. على مستوى الزمن )ماضي / مضارع / أمر( 

تعليق األستاذ المؤطر: 

معالمه  إيضاح  يمكن  ومتكامل  محكم  ومنهجي  معرفي  نسق  وفق  وضعت  األخالقية  المبادئ  هذه  أن  يالحظ 
كاآلتي:

 
أوال: مراعاة النسقية في ترتيب المبادئ، حيث جاءت الشرعية في مقدمتها، للداللة على أن أي فعل 
أخالقي أو قانوني مهما كان ساميا، إذا لم يكن مؤطرا بالقواعد الشرعية المنظمة للعمل ال يمكن القبول به بتاتا، 
إال أن ممارسة الشرعية في الواقع العملي تحتاج إلى دعامات إضافية كاشفة ومؤيدة لحسن تصريف اإلجراءات 

وضمان قواعد الشفافية المطلوبة مع المتقاضين، ولذا جاءت على التوالي مبادئ التجرد والنزاهة والمساواة. 
وبعد هذه المبادئ العامة، جاء مبدأ الكفاءة، ليكون واسطة العقد بين المبادئ التي تبدو أكثر نظرية، والمبادئ 
ذات الصبغة العملية الصرفة، إذ بالكفاءة العلمية والعقلية تدرك المعارف النظرية، وبالكفاءة العملية تنجز المهام 
المهنية باقتدار، وذلك من أجل بلوغ النجاعة الالزمة لتحقيق أفضل النتائج في المرفق القضائي، كما جاء في 

المبدأ السادس من ميثاق السلوك. 
إال أن هذه النجاعة، التي تتطلب االنخراط الجدي في العمل، والتحلي بروح المبادرة واإلبداع في المهام قدر 
اإلمكان، تتطلب – كذلك - عدم المساس بجوهر القوانين المنظمة للعمل، وفي طليعتها كتمان السر المهني وعدم 

إفشائه ألي جهة غير مرخص لها، على حد تعبير المبدأ السابع من الميثاق، 
التي قد  السالفة يفترض أن يتحلى فيه كاتب الضبط بشيء من الصرامة  المبادئ  وألن االلتزام الصارم بجملة 
تؤدي إلى نوع من االحتكاكات مع العاملين في الجهاز القضائي أو الوافدين عليه، فإن الميثاق قيّد ذلك – في 
أو عند  الداخلي  المستوى  التصرف سواء على  في  واللباقة  المظهر  في  اللياقة  التزام  - بضرورة  الثامن  المبدأ 

استقبال الوافدين وتصريف اإلجراءات المطلوبة منهم. 
نسق  في  تم  إذا  إال  ثماره،  يؤتي  أن  يمكن  ال  أخرى،  إدارة  أي  وفي  القضائية،  اإلدارة  في  التخليق  فعل  وألن 
جماعي متضامن ومتعاضد، فقد جاء آخر مبدأ من هذا الميثاق بعنوان »التضامن«، الذي يجسد كل معاني التآزر 

والتكافل بين كل العاملين في جهاز كتابة الضبط. 
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ثانيا: التوسع في مفهوم أخالقيات المهنة، وعدم حصره فيما يحيل على المتداول لدى العموم كالرشوة 
واستغالل المرفق مثال، ولذا جاء الميثاق متضمنا لعديد كبير من القواعد السلوكية الالزمة في المحيط المهني، 
ناظمة  أخالقيات  و  القضائية،  باإلدارة  العاملين  عموم  بين  الداخل  للعالقات  ناظمة  إلىأخالقيات  تصنيفها  يمكن 
للعالقة مع فضاء العمل وجميع تجهيزاته المادية، و أخالقيات ناظمة للعالقات مع القضاة ومساعدي القضاء، 
النجاعة  لمفهوم  داعمة  أخالقيات  و  القضائية،  اإلدارة  على  الوافدين  عموم  مع  للعالقات  ناظمة  وأخالقيات 
القضائية. والتي سنعمل على تفصيلها وبيانها عند تناولنا لكل مبدأ من مبادئ أخالقيات مهنة كتابة الضبط على 

حدة. 

التحقيرية  المبادئ، مع تجنب األساليب  اللغوية لهذه  البساطة في الصياغة  ثالثا: االعتماد على 
أو التي تحط من كرامة موظفي كتابة الضبط، وعدم اعتماد أساليب اإللزام التي تبدأ بـ »يجب«، حتى ال يفهم 
أنه  إال  االمتثال..  أو عدم  المخالفة  في حال  العقاب  يستوجب  ملزم  قانون  أنها  األخالقية على  المبادئ  هذه  من 
كذا«،  عن  بنفسه  و»ينأى  كذا«،  في  »يتفانى  مثل  من  التحفيز  بأساليب  غنية  جاءت  المقابل  في 
و»يقاوم كذا«، و»يسهر على كذا« وغيرها كثير، أو أساليب الدعم والتوجيه من مثل »يرفض 
كذا«، و»يتفادى كذا« و»يلتزم بكذا«، و »يحترم كذا«، كما تم افتتاح القواعد المبينة لهذه المبادئ، 
وكذا تطبيقاتها بفعل المضارعة، للداللة على أن الفعل األخالقي المطلوب االلتزام به غير جامد أو ُمنتهي 

الصالحية، وإنما هو فعل مستصحب للحركية والديمومة سواء في الحال أو االستقبال. 
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:)La légalité( المجزوءة الرابعة: مبدأ الشرعية

الهدف العملياتي: 

القدرة على ممارسة المهام وفق القواعد القانونية والتنظيمية واألعراف المرتبطة بمهنة كتابة الضبط

المحتوى البيداغوجي:

1. االلتزام بالمبادئ الدستورية والقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في المملكة المغربية واألعراف 
والقيم السائدة في جهاز كتابة الضبط؛

2. إنجاز المهام الموكولة له بشكل سليم ومضبوط بدون شطط؛
3. تعليل القرارات اإلدارية والشبه قضائية الصادرة عنه؛

4. االلتزام التام بالمساطر القانونية واإلدارية المنظمة لعمله؛
5. التصدي ألي سلوك مناف للشرعية داخل مجال المحكمة؛

6. ممارسة المهام واالختصاصات الموَكلَة له بصفته كاتبا للضبط دون الخضوع إلى تعليمات مخالفة للقانون.

دعامات الشرح والتوضيح:

ما المقصود بالشرعية؟ وما الفرق بينها وبين المشروعية؟ 38

أو  األفراد  بها  يقوم  التي  األعمال  كل  على  القانونية  الصبغة  إضفاء  هي   :)La légalité(الشرعية  -
المؤسسات سواء كانت سياسية أو إدارية أو اقتصادية أو نحوها، أي أن ممارستها تتم فيإطار قانوني مضبوط...

ولذلك يقال إن االدارة شرعية، أو قراراتها شرعية، أي أنها تتم في االطار القانوني الصحيح للمفهوم.
وبمعنى آخر تعني الشرعية: »خضوع التصرف خاصا كان أو عاما لقاعدة القانون، أو هو باألحرى الخضوع 

للقانون.«

أو  ما  أو سلطة  ما  تملكها حكومة  أن  يجب  التي  الصفة  فهي   :)La légitimité( المشروعية  أما   -
هيئة ما، والتي تتفق والرأي السائد في الفئة االجتماعية حول أصل السلطة وطريقة ممارستها.  وعرفها الفقيه 
رضا  من  وجودها  السلطة  تستمد  أن  هو  للمشروعية  السياسي  المفهوم  إن  بقوله:  »أندريههوريو«  الفرنسي 

المحكومين39 .

38 قصدنا أن نقوم بهذا التمييز ألنه يالحظ أن أكثر فقهاء القانون العرب يستعمل مصطلحي )الشرعية واملشروعية( كمترادفني ولم مييزوا 

بينهما..

http://alhoriyatmaroc.yoo7.com :39 راجع: مفهوم الشرعية واملشروعية في أبحاث الفقهاء
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- الفصل 155 من دستور المملكة: » يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقالمبادئاحترامالقانونوالحياد 
والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.«

- الفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية: »يجب على الموظف في جميع األحوال أن يحترم سلطة 
الدولة ويعمل على احترامها«. 

- الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية: »كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك اإلداري مسؤول 
عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه. كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه 
عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ األوامر الصادرة عنه. وال يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة 
على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها 

تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال، عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي«.

والجماعات  العمومية  اإلدارات  إلزام  03.01بشأن  رقم  القانون  من  الثانية  المادة   -
المحليةوالمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها اإلدارية.

»تخضع للتعليل، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 من هذا القانون، عالوة عن القرارات اإلدارية التي أوجبت 
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها، القرارات اإلدارية التالية :

 أ( القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي؛
 ب( القرارات اإلدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية؛

 ج( القرارات اإلدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى بشروط أو تفرض أعباء غير 
منصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛
 د( القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق؛

 ه( القرارات اإلدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق؛
 و( القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا لألشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية.«

وضعيات للمناقشة والتقييم:

وضعية رقم 1:
 

ْبِغيْت  ْيَخلِّيْك  قائال:  هللا  الحكم  المحكمة، وطلب من كاتب الضبط تسليمه نسخة من  إلى أحد مكاتب  دخل وافد 
نسخة ْدَيال واحد الحكم. 
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- كاتب الضبط: واْش َعندك رقم الملف؟
- الوافد: ها هو في هذه الورقة.- كاتب الضبط: أنت هو أحمد الجديدي؟  

- الوافد: ال، أسيدي، أنا حسن . 
- كاتب الضبط: وْشكوْن هاد السيد؟ 

- الوافد: َهَداْك أسيدي خويا، َسّخْرني ناُخْذ ليْه هاذ النِّْسيَخة. 
- كاتب الضبط )بشيء من التشنج(: َشّدْ وْرْقَتْك، واْخُرج ْعليَّ هللا ْيَخلّــيك. 

- الوافد: غير شوف ْمعاَي هللا يحفظك.. 
- كاتب الضبط )بصوت عال(: أسيدي خروج علي، وهللا ال َشْفتيَها.. 

أسئلة لمناقشة الوضعية:

- ما هو المبدأ السلوكي المتجاوز في هذا السيناريو؟ 
- أين  يتجلى هذا التجاوز؟

- ما هي ردود الفعل السلبية المتوقعة من الوافد إزاء سلوك كاتب الضبط؟ )أكبر عدد ممكن الردود(
- اذكر ما ينبغي القيام به لتصحيح سلوك كاتب الضبط؟

 
وضعية رقم 2: 

المسؤولين  أحد  صهر  أنه  على  نفسه  قدم  الضبط،  كتابة  مصلحة  رئيس  مكتب  إلى  األشخاص   أحد  حضر 
القضائيين بمحكمة )X(، طلب منه الحصول على محضر حادثة سير  من ملف يخص أحد أقاربه.. 

اتصل رئيس مصلحة كتابة الضبط عبر الهاتف بالموظف المكلف بمكتب حوادث السير وطلب منه تمكين السيد 
المذكور من محضر الحادثة المطلوب.

أسئلة لمناقشة الوضعية: 

ما هو المبدأ السلوكي المتجاوز في هذه النازلة؟ 
ما هي المؤشرات الدالة عليه؟ 

كيف سيتصرف الموظف المكلف بمكتب حوادث السير تجاه رئيسه؟ 
إما أنه سيستجيب، لماذا؟
إما أنه، سيرفض، لماذا؟ 
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:)L’impartialité( المجزوءةالخامسة: مبدأ التجرد

الهدف العملياتي:

القدرة على التزام الحياد التام وصيانة الحقوق والضمانات المخولة لكافة األطراف دون أي تحيز

المحتوى البيداغوجي:

1. مسألة األعمال المـتأثرة بقرابة عائلية أو موقع اجتماعي لصالح أحد أطراف النزاع؛
2. التوسط أو التدخل في القضايا لدى قضاة الحكم والنيابة العامة؛

3. التوسط لتغيير قرار أو إجراء أو االمتناع عن القيام به؛
4. تمكين األطراف ذوي الصفة والمصلحة من المعلومات واإلجراءات المطلوبة والمرخص لهم بها؛

المسطرة من شأنها أن تضر  أثناء سريان  الدعوى  قانونية لطرف من أطراف  تقديم استشارة  5. االمتناع عن 
بمصلحة أحدهم؛

6. التعامل مع مساعدي القضاء في مكتبه أو أي مرفق تحت إمرته )استقبال الزبناء...(
7. الحياد تجاه األطراف السياسية والنقابية... 

دعامات الشرح والتوضيح:

- ما معنى التجرد؟
 

ذاتها،  في  أو خطأها  المطروحة من حيث صحتها  القضايا  أو  والحكم على مضاميناألشياء  النظر  التجرد، هو 
وليس الحكم عليها من خالل االتفاق أو االختالف الشخصي مع من صدرت عنه أو من خالل دوافعه، ويرادفه 
في المعنى ما يسمى بـ»الموضوعية«. ولذلك فالتجرد هو حالة نفسية يسعى فيها اإلنسان لكى يكون موضوعًيا 
الذاتية  قناعاته  تخالف  أو  الخصوم  لدى  الحقائق  تلك  كانت  ولو  حتى  الحقائق  وتقبل  االستماع  في  متجرًدا  أو 

الشخصية.  وميوالته 
أطراف  من  طرف  ألي  الميل  »عدم  ومعناه  بـ»الحياد«،  فيسمى  والخصومات  بالنزاعات  األمر  تعلق  وإذا 

الخصومة«.

وفقا  وظائفهم،  العمومية  المرافق  أعوان  يمارس   « المملكة:  دستور  من   155 الفصل   -
لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة«

- الفصل األول من قانون المسطرة المدنية: »ال يصح التقاضي إال ممن له الصفة، األهلية 
والمصلحة، إلثبات حقوقه«
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الموظفين  سلوك  لقواعد  الدولية  »المدونة  من  األولى  المادة  من   )3( الفقرة  في  جاء   -
العموميين«: »يتوخى الموظفون العموميون اليقظة واإلنصاف والحيدة في أداء مهامهم، وخاصة في عالقاتهم 
مع الجمهور. وال يجوز لهم في أي وقت منح معاملة تفضيلية ألي جماعة أو فرد دون داع، أو التحيز ضد أي 

جماعة أو فرد، أو إساءة استعمال السلطة والصالحية المخولتين لهم بأي شكل آخر«. 

مظهرين  هناك  أن  األوربية  المحكمة  أشارت  بنغالور،  مبادئ  ضمن  »الحياد«  مبدأ  على  تعليقا   -
لمتطلبات الحياد، »أوال: يجب على المحكمة أن تكون محايدة بشكل موضوعي، بمعنى أنه ال يجب أن يكون 
ألي عضو بالمحكمة أي تحامل أو تحيز شخصي... ثانيا: يجب على المحكمة أن تكون حيادية دائما 
من وجهة نظر موضوعية، بمعنى أنها يجب أن توفر ضمانات كافية الستبعاد أي شك شرعي في هذا الشأن«40 

.

- الفقرة الثانية من المادة )34( من مشروع التنظيم القضائي )38/15( تنص على ما يلي: » يمارس موظفو 
هيئة كتابة الضبط مهامهم بتجرد و نزاهة و استقامة«.

- المادة 40 من نفس مشروع القانون )38/15(: »ال يسوغ لموظفي هيئة كتابة الضبط القيام بأي 
عمل يدخل ضمن وظيفتهم، في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم 

إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء اإلخوة«.

وضعيات للمناقشة والتقييم:

وضعية رقم 1:

عبد هللا، كاتب ضبط يعمل بالكتابة الخاصة للسيد وكيل الملك، اتصل به أخوه عصام من أجل استشارته وتقديم 
المساعدة الممكنة له، ألنه تبادل الضرب والجرح مع أحد أصدقائه، سبّب له جروحا على مستوى الوجه... وأن 

الشرطة اقتادتهما إلى مخفر الشرطة...
بمجرد سماعه للخبر، غادر كاتب الضبط مقر عمله، وتوجه إلى مخفر الشرطة الذي يوجد به شقيقه، هنالك قدم 
الموظف نفسه على أنه يعمل بالكتابة الخاصة للسيد وكيل الملك، وأنه يود رؤية أخيه من أجل االطمئنان عليه 

واالستماع إليه ...
وبعد استماعه لرواية أخيه حول الحادث، اتصل هاتفيا بأحد نواب وكيل الملك قبل تقديم أخيه أمامه.. ملتمسا منه 

أن يقوم بمتابعته في حالة سراح وبكفالة... 

40 تعليق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، ص 72.
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أسئلة لمناقشة الوضعية:
  

ما هو الخلق المهني المتجاوز في هذه الوضعية؟ وما هو التطبيق المناسب لها؟ 
لماذا وقع كاتب الضبط في مثل هذا التصرف؟ 

في نظركم، هل سيكون موقف نائب وكيل الملك إزاء تصرف كاتب الضبط إيجابيا أو سلبيا؟  
ولماذا؟ 

بكل موضوعية، لو تعرضت مثل هذا الموقف العائلي، كيف يمكنك التصرف إزاءه؟
 

وضعية رقم 2:

أيام  له  كان صديقا  بالمحكمة،  المعين  الجديد  الموظف  حميد،  أن  واكتشف  السير،  جنح  مكتب  إلى  محام  دخل 
الدراسة، رحب به،ثم أخرج المحامي بطاقة الزيارة )carte visite(، وقدمها لحميد قائال: إذا كانت هناك قضية 
عائلية أو ألحد األصدقاء أو الجيران، أنا في الخدمة. أخذ حميد البطاقة ووضعها في جيبه، في نفس اللحظة دخل 

أحد أعضاء هيئة مكتب المحامين وراقب تصرف المحامي وكاتب الضبط ثم خرج. 

أسئلة لمناقشة الوضعية:

- ما رأيكم في سلوك حميد تجاه صديقه المحامي؟ هل هو سليم، أم غير سليم؟
- كيف سيكون انطباع المحامي اآلخر عضو هيئة مكتب المحامين حول سلوك كاتب الضبط 

حميد؟ 
- لو ُبلَّغ رئيس كتابة الضبط بسلوك حميد، ترى كيف سيكون موقفه؟ )سلبي لماذا؟ إيجابي 

لماذا؟( 

وضعية رقم 3:

يملك موظف بالمحكمة )س( شقة في عمارة في إطار الملكية المشتركة، واتفق مجلس إدارة الملكية المشتركة 
أن يتم التناوب على منصب سنديك العمارة مرة كل سنة. مع العلم أن سنديك العمارة هو الذي يمثل اتحاد المالك 

أمام اإلدارات والمحاكم في حالة وقوع نزاعات بخصوص الملكية المشتركة. 

سؤال لمناقشة الوضعية:

كيف يمكن للموظف )السنديك( أن يحافظ على حياده لو وقع نزاع بينه وبين أحد المالك؟
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:)L’Intégrité( المجزوءة السادسة: مبدأ النزاهة

الهدف العملياتي:

القدرة على مقاومة اإلغراءات المادية والمعنوية التي تؤثر على عمل كاتب الضبط أو تسيء إلى كرامته وسمعة 
القضائي. المرفق 

المحتوى البيداغوجي:

1. طبيعة التصرفات التيتحد من نزاهته وقدرته على االلتزام بواجباته المهنية؛
2. استغالل صفة كاتب الضبط لالستفادة من امتيازات شخصية له أو للغير؛
3. استغالل صفته المهنية لجمع التبرعات المالية بشكل فردي وغير مهيكل؛

4. العبارات واإليحاءات التي قد يفهم منها الرغبة في الحصول على جزاء مادي مقابل الخدمات التي يقوم بها 
في إطار مهامه؛

5. مسألة توجيه المتقاضين نحو أي محام أو موثق أو خبير أو مفوض قضائي أو عدل؛
المعروفين  أو  تحوم حولهم شبهات  الذين  األشخاص  والوالئم من  المناسبات  اتجاه دعوات  والتحفظ  الحذر   .6

بترددهم على المحكمة؛
أو  المتقاضين في شكل رشاوى مباشرة  يقدمها بعض  التي  المعنوي  أو  المادي  7. مقاومة كل أشكال اإلغراء 

هدايا أو امتيازات شخصية؛
8. االلتزام بقواعد المحاسبة والصفقات العمومية وعدم استعمال المال العام في غير ما أعد له.

دعامات للشرح والتوضيح:

ما معنى النزاهة؟

- النزاهة في عرف اللغويين هي اسم من التّنّزه، وهو مأخوذ من ماّدة )ن ز هـ( الّتي تدّل على َبُعد في مكان أو 
غيره، يقال منه: رجل نزيه أي بعيد عن المطامع الّدنيّة،ويقال تنّزه عن الشيء أي تباعد عنه. فالنزاهة إذن، هي 

البعد عن السوء وترك الشبهات والنقائص.
أداء  القدرة على  بها  التحلي  والمحيط، وينتج عن  والحال  واليد  الضمير  نظافة  يدل على  النزاهة مفهوم عام   -

الواجبات المهنية بشكل مشروع وقانوني وفي استقاللية وحياد تام عن جميع األطراف،
- أحاديث نبوية تحث على االلتزام بالشفافية والنزاهة في الممارسة المهنية والمحافظة على المال العام: »لعن 
»ما  شخصية:  ألغراض  العمل  منصب  استغالل  وعدم  بينهما«،  والرائش  والمرتشي  الراشي  هللا 
بال العامل نبعثه، فيأتي يقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، فهال قعد في بيت أبيه وأمه فينظر 

أيهدى له أم ال«. 
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احترام  لمبادئ  وفقا  العمومية وظائفهم،  المرافق  أعوان  المملكة: »يمارس  155 من دستور  الفصل   -
القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة«. 

- الفقرة األولى من الفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية: » ممنوع على كل موظف أن يمارس 
بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخوال، وال يمكن مخالفة هذا المنع إال بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه، 
هذا  ويبقى  الوزارة.  رئيس  موافقة  بعد  باألمر،  المعنى  الموظف  إليه  ينتمي  الذي  الوزير  حدة،  على  حالة  لكل 

المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابال لإللغاء لصالح اإلدارة«. 

- الفصل 16 من قانون الوظيفة العمومية: »يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته، أن تكون له، 
مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أي اسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة اإلدارة أو المصلحة التي ينتمي 

إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته«. 

سلوك  لقواعد  الدولية  المدونة  من  األهلية  وفقدان  المصالح  تضارب  فصل  في  جاء   -
الموظفين العموميين، ما يلي: 

المادة 4: ال يجوز للموظفين العموميين استغالل سلطتهم الرسمية لخدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم 
الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، وال يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو 
وظيفة، أو أن تكون لهم أي مصلحة مالية أو تجارية أو أي مصلحة مماثلة أخر تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم 

ومهامهم وواجباتهم أو أدائها. 

بين  المصالح  في  تضارب  حدوث  تصور  احتمال  حاالت  في  العموميون،  الموظفون  يلتزم   ...   :5 المادة 
واجباتهم ومصالحهم الخاصةـ بالتدابير المتخذة للحد من التضارب في المصالح أو إزالته. 

العامة  الممتلكات  أو  العام  المال  استخدام  األوقات  العموميين في أي وقت من  للموظفين  6: ال يجوز  المادة 
أو بسببها، على نحو غير  الرسمية  أداء واجباتهم  أثناء  التي يحصلون عليها  المعلومات  أو  العامة  الخدمات  أو 

مشروع للقيام بأنشطة ال تتصل بعملهم الرسمي.

المادة 9: ال يجوز للموظفين العموميين، أن يطلبوا أو يقبلوا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أي هدايا أو 
غيرها من المجامالت قد يكون لها تأثير على ممارستهم لمهامهم أو أدائهم لواجباتهم أو على ما يصدرونه من 

قرارات.

- الفقرة األولى من المادة 8 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: »من أجل مكافحة الفساد، 
تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة واألمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا 

للمبادئ األساسية لنظامها القانوني«.
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- مبادئ الصفقات العمومية كما هي محددة في المادة األولى من مرسوم رقم 2.12.349 
صادر في 8 جمادى األولى 1434 )20 مارس 2013( يتعلق بالصفقات العمومية، »يخضع 

إبرام الصفقات العمومية للمبادئ التالية:

- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛
- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛

- ضمان حقوق المتنافسين؛
- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛

- ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد الحكامة الجيدة.
- يأخذ إبرام الصفقات العمومية بعين االعتبار احترام البيئة وأهداف التنمية المستدامة.

 من شأن هذه المبادئ أن تُمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام. وتتطلب تعريفا 
قبليا لحاجات اإلدارة واحترام واجبات اإلشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض األفضل اقتصاديا«. 

وضعيات للمناقشة والتقييم: 

وضعية رقم 1: 

حضرت متقاضية إلى أحد مكاتب المحكمة قصد تقديم الشكر لموظف يعمل به، تقديرا منها لحسن تعامله معها 
طيلة مراحل دعوى النصب واالحتيال التي رفعتها ضد أحد المحتالين... 

بعد ذلك سلمته رقم هاتفها الشخصي قائلة: هو رهن إشارتك، اتصل بي متى شئت، ثم ناولته كيسا مغلقا وقالت 
له: اقبل مني هذه الهدية الرمزية.. 

أنا  سجل الموظف رقم هاتفها، وتسلم منها »الهدية الرمزية«.. وسلمها بدوره رقم هاتفه الشخصي، وقال لها: 
في الخدمة، ونتواصل إن شاء هللا..

أسئلة لمناقشة الوضعية: 

- لو كنت في مكان كاتب الضبط :

هل ستقبل الهدية الرمزية؟ نعم، لماذا؟ - ال، لماذا؟ 
هل ستقبل تسجيل رقم هاتف المتقاضية؟ نعم، لماذا؟ - ال، لماذا؟ 

هل ستمنحها رقم هاتفك الشخصي؟  نعم، لماذا؟  - ال، لماذا؟ 
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- لنفترض أن رئيس المصلحة أو رئيس المحكمة دخل تلك اللحظة إلى مكتب كاتب الضبط ووجد بيده رقم هاتف 
المتقاضية والهدية التي تلقاها منها: 

كيف سيكون موقف المسؤول القضائي أو اإلداري؟
وكيف سيكون رد فعل الموظف؟ 

وضعية رقم 2: 

من عادة بعض موظفي / موظفات كتابة الضبط، أن يطلبوا – بشكل مباشر أو غير مباشر - من بعض مساعدي 
القضاء )محامون، خبراء، عدول...( أن يؤدوا لفائدتهم وجبة فطور أو غذاء أو نحو ذلك.... 

أسئلة لمناقشة الوضعية: 

- ما تقييم لمثل هذا السلوك في فضاءات العمل؟ 
- ما سبب انتشار هذا السلوك في أوساط المحاكم؟ 

- أال يمكن أن يؤثر مثل هذا السلوك على مركز وكرامة الموظف؟ 
- كيف يمكن معالجة هذا السلوك في جهاز كتابة الضبط؟ 

وضعية رقم 3: 

بعدد من  أنه معروف  إال  له صديق حميم،  العدل، كان  العمومية في قطاع  الوظيفية  التحاقه بسلك  قبل  إبراهيم 
ممارساته المشبوهة )مخدرات – نصب واحتيال...( وكثرة نزاعاته وقضاياه المعروضة أمام نفس المحكمة التي 

يعمل به المنتدب القضائي إبراهيم. 

أسئلة لمناقشة الوضعية: 

- هل يستمر السيد إبراهيم في عالقته بصديقه المشبوه، سواء بشكل علني أو سري؟ 
- إذا كان الجواب بنعم، أال يعد ذلك خرقا لقيم وأخالقيات مهنته؟ 

- ما هي المحاذير التي يمكن أن يعّرض لها نفسه بسبب هذه العالقة؟ 
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:)L’Égalité( المجزوءة السابعة: مبدأ المساواة

الهدف العملياتي:

التعامل مع كافة أطراف النزاع أو الوافدين على المحاكم على أساس المساواة وعدم التمييز

المحتوى البيداغوجي:

1. مسألة المفاضلة بين الوافدين على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو اللون؛
2. مسألة التفريق بين الوافدين على أساس االنتماء االجتماعي أو السياسي؛

3. ال مسألة التمييز بين الوافدين على أساس السن أو الجنس أو الموطن األصلي أو االنتماء الجغرافي؛
4. استعمال ألفاظ أو تصرفات توحي بالتمييز وعدم المساواة أو تفضيل شخص عن آخر.

دعامات للشرح والتوضيح:

 ِ ن َذَكٍر وأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفواۚ  إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ إِنَّا َخلَْقَناُكم مِّ أَيَُّها النَّاُس  - يقول تعالى: }َيا 
َ َعلِيٌم َخِبيٌر{، أَْتَقاُكْمۚ  إِنَّ هللاَّ

- جاء في الحديث: »إن الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، ال فضل للعربي على العجمي، وال 
لألحمر على األسود إال بالتقوى«. 

- المادة 1 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: »يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، 
وقد وهبوا عقاًل وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء«. 

- المادة 2 من نفس اإلعالن: »لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات الواردة في هذا اإلعالن دون 
أو  أو أي رأي آخر،  السياسي،  الرأي  أو  الدين  أو  اللغة  أو  الجنس  أو  اللون  أو  العنصري  كالتمييز  تمييز،  أي 

األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد ، أو أي وضع آخر...«

- المادة 7 من نفس اإلعالن: »كل الناس سواسية أمام القانون، و لهم الحق بالتمتع بحماية متكافئة من 
دون أية تفرقة، كما أن لهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا اإلعالن و ضد أي تحريض على 

تمييز كهذا« .

التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  المتحدة  األمم  اعتمدت   - 1965م  عام  في   -
العنصـري. وتتناول المساواة بين البشر دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين. وكذلك منع 
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والحقوق  والمهنة، واإلسكان،  والعمالة،  والدين،  والتعليم،  المواطنة،  ونيل  المدنية،  الحقوق  ميادين  في  التمييز 
شخصه  على  األمن  وفي  القانون،  أمام  المساواة  في  إنسان  كل  وحق  العامة،  الوظائف  تولي  وحق  السياسية، 
وحماية الدولة له. كما أن لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته األساسية ألي تمييز بسبب العرق أو اللون أو 

األصل اإلثني - أي العرقي -، حق التظلم من ذلك.
كما تشجب االتفاقية جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي 

جماعة من لون أو أصل إثني واحد، لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

- »المساواة« مبدأ دستوري أكد عليه الدستور المغربي )2011( في عدة فصول أبرزها41 :
 

- الفصل 19: يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته األخرى، وكذا في االتفاقيات 

والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

- الفصل 154: يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين 
في الولوج إليها، واإلنصاف في تغطية التراب الوطني، واالستمرارية في أداء الخدمات.

- تجريم التمييز وعدم المساواة في القانون الجنائي: )الفرع 2 مكرر: التمييز(42 

األصل  أو  الوطني  األصل  بسبب  الطبيعيين  األشخاص  بين  تفرقة  كل  تمييزا  تكون   :431-1 الفصل  ـ 
االجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو اإلعاقة أو الرأي السياسي أو االنتماء 

النقابي أو بسبب االنتماء أو عدم االنتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معين.
أو  أو جنسهم  أعضائها  بعض  أو  أعضائها  أصل  بسبب  المعنوية  األشخاص  بين  تفرقة  كل  تمييزا  أيضا  تكون 
وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم 

انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو ألمة أو لساللة أو لدين معين.

- الفصل 2-431: »يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعاله بالحبس من شهر إلى سنتين 
وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي:

- االمتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛
- عرقلة الممارسة العادية ألي نشاط اقتصادي؛

41 ذكرت أيضا لفظة »املساواة« في الفقرة الثانية من الفصل 6، وفي الفصل 31.

رقم  القانون  من  السادسة  املادة  املغربي مبقتضى  اجلنائي  القانون  الثالث جملموعة  الكتاب  السابع ضمن  الباب  إلى  الفرع  هذا  أضيف   42

 11(  1424 16 من رمضان  1.03.207 صادر في  رقم  بتنفيذه ظهير شريف  الصادر  اجلنائي،  القانون  وتتميم مجموعة  بتغيير  املتعلق   24.03
نوفمبر2003(؛ اجلريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 12 ذو القعدة 1424 )5 يناير 2004(، ص 121.
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- رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛
 431-1 الفصل  الواردة في  العناصر  أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد  أو  تقديم منفعة  - ربط 

أعاله.

- الفصل 3-431: دون اإلخالل بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب 
التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعاله بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم.

- الفصل 4-431: »ال يعاقب على التمييز في الحاالت اآلتية:

المس  مخاطر  أو  الوفاة  مخاطر  من  الوقاية  هدفها  عمليات  على  الصحية  الحالة  بسبب  التمييز  بني  إذا   -  1
بالسالمة البدنية للشخص أو من العجز عن العمل أو من اإلعاقة وتغطية هذه المخاطر؛

2 - إذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو اإلعاقة في رفض التشغيل أو في الفصل من العمل المبني على 
عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا ألحكام تشريع الشغل أو التشريع المتعلق بأنظمة الوظيفة العمومية؛

3 - إذا بني التمييز بسبب الجنس، فيما يخص التشغيل، على أن االنتماء لجنس أو آلخر يكون حسب تشريع 
الشغل أو أنظمة الوظيفة العمومية الشرط الحاسم لممارسة عمل أو نشاط مهني.

ألفاظ  أية  190 على مبادئ بنغالور: » يجب على موظفي المحكمة االمتناع عن  التعليق  - جاء في 
للكلفة  أو رفًعا  أ وتهديًدا  إهانة  أو  انتهاًكا  اعتباره  بالجنس، وأي تصرف يمكن  يتعلق  فيما  الحساسية  إلى  تفتقر 

أوغيره من التصرفات غير الالئقة التي تتعلق بأي نوع من المحظورات«43 .

43 انظر تعليق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، ص 159.
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وضعيات للمناقشة والتقييم:

وضعية رقم1:
 

كان أحد كتاب الضبط  يقوم بإجراء ألحد المتقاضين، فجأة دخل إلى مكتبه أحد المسؤولين في النقابة التي ينتمي 
إليها الموظف،  فاستقبله الموظف بحرارة. وقبل إتمام اإلجراء مع المتقاضي طلب منه الخروج واالنتظار خارج 

المكتب..  
األخيرة  وقراراتها  النقابة  أحوال  عن  النقابي  المسؤول  مع  الحديث  في  وشرع  المكتب،  باب  الموظف  أغلق 
بخصوص الملف المطلبي لموظفي القطاع وقضايا أخرى... ودام الحديث بينهما حوالي نصف ساعة أو يزيد.. 
رافقه بعد ذلك إلى النيابة العامة لمعرفة مآل شكاية تقدمت بها النقابة ضد أحد المنافسين، ثم خرجا معا إلى مقهى 

المحكمة... بجوار 

أسئلة لمناقشة الوضعية: 

- ما هي اإلخالالت األخالقية المتضمنة في هذه الوضعية؟
- لماذا وقع الموظف في تلك اإلخالالت؟ )أكبر عدد من االحتماالت ممكنة(

- قم بترتيب هذه االختيارات لتصحيح هذه الوضعية: 

- استقبال المسؤول النقابي بصفته مواطنا، 
- تقديم اإلرشادات الالزمة له دون مغادرة المكتب، 

- عدم إغالق باب المكتب في وجه المتقاضي، 
- عدم الحديث مع المسؤول النقابي في الشؤون الحزبية،

- إتمام اإلجراء مع المتقاضي، 

وضعية رقم 2:

دورهم  ينتظرون  المتقاضين  من  كبيرا  طابورا  ووجد  المحكمة،  صندوق  جانب  إلى  الضبط  كتابة  رئيس  مر 
الضبط  كتابة  رئيس  عليها  نادى  الحمل،  من  ُمْجَهدة  تبدو  حامل،  امرأة  بينهم  من  وكانت  دعاواهم...  لتسجيل 
يسجل  أن  القضائية  الرسوم  باستخالص  المكلف  الموظف  من  وطلب  المحكمة،  إلى صندوق  مباشرة  وأدخلها 

طلبها حاال...
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أسئلة لمناقشة الوضعية:

- هل يتنافى سلوك رئيس كتابة الضبط مع مبدأ المساواة؟ 
- إذا كان الجواب، بـ«ال«، كيف يمكنه إقناع بقية المتقاضين بصوابية تصرفه؟ 

وضعية رقم 3: 

من طرف  معا  استقبال  الطالق،  بمسطرة  الخاصة  اإلجراءات  لمعرفة  األسرة  قضاء  قسم  قصد زوج وزوجته 
موظفة تعمل بمكتب الطالق.. 

استمعت الموظفة للزوجة حتى أنهت حديثها.. 
تلجأون  األخير  وفي  النساء،  تظلمون  الرجال  أنتم  للكالم،  داعي  ال  قائلة:  قاطعته  بالكالم،  الزوج  بادر  ولما 

للطالق...
أجابها: وما دخلك في األمر، عرفينا باإلجراءات ودعينا نمضي لحالنا...؟ يبدو أنك تنحازين للنساء مثلك؟

الموظفة: ولماذا ال أنحاز إليها وأنا أشعر بأنها صادقة في كالمها بل ومظلومة أيضا... 
المتقاضي: يا سيدتي، هل أنت موظفة، أم محامية عن النساء؟ 

الموظفة: اِلزم حدودك يا سيدي، وإال كان لي معك شأن آخر... 

أسئلة لمناقشة الوضعية: 

األلفاظ – االحتماالت  المساواة: )األسباب –  الوضعية على ضوء مبدأ  - حلل وناقش هذه 
الممكنة لتطور الموقف...( 
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:)La compétence( المجزوءة الثامنة: مبدأ الكفاءة

الهدف العملياتي:

الرفع من الكفاءة المهنية لكاتب الضبط بكل الوسائل المتاحة بما يخدم مصالح المرفق القضائي وكافة الوافدين 
عليه.

المحتوى البيداغوجي:

1. المشاركة في الدورات التكوينية والتدريبية التي تنظم لفائدة كتاب الضبط؛
2. مواكبة المستجدات القانونية واإلدارية والقضائية المتعلقة بعمل كتابة الضبط؛

3. تطوير المهارات الشخصية خاصة في مجال تقنيات التواصل الحديثة واللغات الحية؛
4. اإلسهام قدر المستطاع في تطوير جهاز كتابة الضبط من خالل البحوث والدراسات األكاديمية والميدانية؛

5. المشاركة في المحاضرات والندوات واألنشطة الثقافية بما يسمو بشخصية كاتب الضبط وفكره.

دعامات للشرح والتوضيح:

والمهارات  والخبرات  المعارف  من  َمجموعة  اكتساب  على  القدرة  وتعني  باألفراد،  المهنية  الكفاءة  ترتبط   -
التنظيمية الُمطبقة في بيئة العمل، بهدف تحقيق أعلى أداء وأفضله للمؤسسة التي ينتمي إليها الفرد.

على  يحصلون  ولكن  ُمحّددة،  نشاطات  لتنفيذ  أكفاء  يُولدون  ال  فاألفراد  ُمكتسبًة؛  أنها  الكفاءة  خصائص  من   -
الكفاءة باالعتماد على التأهيل والتكوين.

االجتماعية  والمهارات  والخبرات  بالمعارف  الشخصية  الذات  تنمية  أن  البشرية  الموارد  خبراء  يؤكد   -
ماديا  المهني  األداء  معدالت  رفع  في  يُْسهم  مما  الجماعية،  المهنية  الذات  تنمية  إلى  حتما  يؤدي  والتخصصية 

واجتماعيا.  ومعنويا 
المهني  المستوى  على  سواء  إيجابية  نتائج  إلى  يؤدي  أنه  مهني  مجال  أي  في  المستمر  التكوين  حسنات  من   -

المؤسساتي أو على المستوى الفردي، 

فعلى المستوى األول يؤدي إلى ما يلي: 

- صقل المعارف والمهارات الالزمة للعمل على المستوى المهني )االطالع على المستجدات وكيفية تطبيقها(،
- تحقيق التواصل بين أفراد نفس المهنة،

- تيسير تبادل الخبرات والتجارب، 
- التعارف بين جميع المنتمين لنفس القطاع وطنيا وجهويا ومحليا، 
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أما على المستوى الثاني، فيؤدي إلى ما يلي: 

- تنمية شخصية الفرد وتعزيز ثقته بنفسه، 
- تنمية مهاراته الشخصية واالجتماعية في التواصل المباشر مع األفراد والمجموعات، 

- المساعدة في االندماج في المحيط المهني بشكل سلس وفعال، خاصة بالنسبة لألفراد الجدد، 
- تقوية روح االنتماء للمهنة واالعتزاز بها،

وضعيات للمناقشة والتقييم:

وضعية رقم 1:
 

مع اقتراب أي موعد للمباريات المهنية الخاصة بجميع فئات كتاب الضبط يزداد إقبال كثير منهم على الدورات 
التكوينية التي تنظم في بعض الدوائر القضائية جهويا أو محليا. 

أسئلة لمناقشة الوضعية: 

- ما هو تقييمكم لمثل هذه المبادرات التكوينية؟ 
- ما تعليقكم على سلوك هؤالء الموظفين؟ 

- هل التكوين بالنسبة إليهم قناعة أم مجرد وسيلة؟ 
- بعض الموظفين – خاصة القدامى – يقولون إن الكفاءة المهنية تتحقق بالممارسة العملية 

وليس بالتكوين. ما رأيكم في هذه القناعة؟

وضعية رقم 2: 

- عدم مواكبة المستجدات القانونية واإلدارية والقضائية المتعلقة بعمل جهاز كتابة الضبط تعيق الكفاءة المهنية 
لكتاب الضبط، كيف ذلك؟ )أمثلة ألخطاء واقعية(

- ما هي الوسائل التي يمكن اعتمادها لمواكبة المستجدات المرتبطة بعمل كتابة الضبط؟ )اقتراحات عملية(
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:)L’efficience(المجزوءة التاسعة: مبدأ النجاعة

الهدف العملياتي: 

النتائج  أفضل  تحقق  أجل  والوافدين،من  للمتقاضين  الخدماتالالزمة  وتقديم  والوظائف  المهام  إنجاز  القدرة على 
للعدالة.

المحتوى البيداغوجي:

1. الجديةفي العمل لتحقيق األهداف المرسومة والمساهمة في تحقيق العدل؛
2. إشكاليةافتعال أسباب غير معقولة للتغيب أو إضاعة الوقت أثناء العمل؛

3. االهتمام الكافي لطلبات المتقاضين وكافة الوافدين على المرافق القضائية واإلدارية؛
من  العمل  وأدوات  معدات  على  والحافظة  الضبط  كاتب  إشارة  الموضوعة رهن  العامة  الممتلكات  4. صيانة 

مطبوعات وكراسي ومكاتب وغيرها، مع استعمالها فيما أعدت له من غير إسراف؛
5. تنظيم العمل تنظيما محكما قصد تيسير اإلجراءات المقدمة للوافدين؛

6. التحلي بروح المبادرة واإلبداع في المهام قدر اإلمكان، من دون المساس بجوهر القوانين المنظمة للعمل؛
7. كيفية استعمال التجهيزات المعلومياتية والمكتبية. 

دعامات للشرح والتوضيح:

ما معنى النجاعة؟

أعلى  لتحقيق  التكاليف  بأقل  األوقات  أسرع  في  الممكنة  الوسائل  أفضل  استعمال  هي  العمل  في  النجاعة   -
النتائج.

عن  المشروع  غير  التغيب  بخصوص   2012/26 عد  الحكومة  رئيس  منشور  في  جاء   -
الرخص  إطار  خارج  العمل  عن  تغيب  كل  »إن  يلي:  2012ما  نونبر   15 بتاريخ  الصادر  العمل، 

المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
العامة،  بالمصلحة  واإلضرار  االستثمار  وإعاقة  المرتفقين  مصالح  تعطيل  عنه  يترتب  مشروع  غير  تغيبا  يعد 

ويقتضي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل«

إخالال  مقبوال  مبرر  أو  مسبق  ترخيص  دون  العمل  عن  تغيب  كل  »يعتبر  المنشور:  نفس  في  وجاء   -
بالواجبات المهنية، مما يتوجب معه تحريك المسطرة التأديبية وترتيب العقوبة المناسبة، حسب الحالة، طبقا 
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للفصل 66 من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية. ويتعين تحريك هذه المسطرة خصوصا في حالة التغيب 
المتكرر غير المبرر، وكذا عند استئناف العمل بعد تفعيل مسطرة ترك الوظيفة«.

في  وتفانيه  لعمله،  الموظف  أوال على حب  يدل  العمل  في  التنظيم  بسلوك حسن  التحلي  إن  العمل:  تنظيم   -
خدمة المرفق العام، ثم ثانيا يسهل الخدمات المقدمة للمرتفقين، ثم ثالثا، يعطي انطباعا جيدا عن اإلدارة العمومية 

ويُكسب ثقة الناس في خدماتها.

وهذا التنظيم مطلوب في كل أعمالكتاب الضبط، إال أنه ينبغي أن يبرز أكثر في:  

- مكاتب العمل، وذلك بالحرص على تنظيم معداتها ولوازمها، والمحافظة على نظافتها، بحكم أن الموظف 
يقضي فيها ما يناهز ثلث يومه، ثم لكونها فضاء عام الستقبال الوافدين على اإلدارة أو المحكمة. 

- سجالت العمل، وذلك بحسن مسكها وترقيمها وترتيبها حسب الجلسات والسنوات األقدم فاألحدث، إذ من 
شأن ذلك أن يعين في القيام باإلجراءات المطلوبة في أسرع وقت وبدقة متناهية.

- المراسالت، وذلك من خالل: 

- الحرص على تسجيلها بسرعة خصوصا المراسالت العادية حتى ال يضيع أثرها، 
- تسليم إشهاد أو ما يثبت وضع المراسلة أو وصولها وتضمينه بسجل الواردات. 

- اإلجابة على محتواها مهما كان القرار المتخذ بشأنها: الرفض أو القبول أو التوقف على إجراء معين أو طلب 
معلومات إضافية.

- احترام اآلجال المحددة لإلجابة. 
- استعمال نفس اللغة إن أمكن في الجواب على المراسالت )العربية أوالفرنسية(

- توجيه المراسالت إلى الجهات المختصة بها وإخبار المرسل بذلك. 
- عدم التردد في إرجاع المراسالت إلى أصحابها إن وردت خطأ على اإلدارة أو المحكمة، مع إخباره بالجهة 

المختصة إن أمكن. 
إلصالحها  الفرصة  وإعطائه  مراسلته  في  الواردة  المعلومات  في  النقص  أو  باألخطاء  المرسل  إخبار   -

وتداركها. 

- إن الموظف العمومي، في أي موقع كان، مؤتمن عن كل ما يوضع تحت تصرفه من الممتلكات العامة، سواء 
كانت بسيطة أم نفسية، ويسأل عنها دنيويا إن قّصر في حمايتها وصيانتها، كما سيسأل عنه أخرويا لقول النبي 

عليه الصالة والسالم: »إن هللا سائل كل راع عما استرعاه: أَحِفَظ أم ضيّع«. 
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وضعيات للمناقشة والتقييم:

وضعية رقم 1: 

مناقشة بعض السلوكيات تجاه الممتلكات العامة: 

الكراسي )الجر – الرمي بعنف فوق األرض – الجلوس عليها بوضعيات تؤدي إلى  التعامل برفق مع  - عدم 
الكسر...( 

- تشغيل الكهرباء في المكاتب ليل نهار، 
 câble( بقوة  التغذية  خيط  جر  مثال  النظامية:  قواعدها  وفق  الحواسيب  تشغيل  توقيف  عدم   -

 )d’alimentation
- االستهالل المفرط لورق الطابعات، 

- تبذير الماء في المرافق الصحية )عدم إغالق الصنابير مثال(، 
- استعمال هاتف العمل في المكالمات الشخصية والعائلية، 

- استغالل األنترنيت ألغراض شخصية )بحوث مثال(... 
- بيان حدود ما هو مسموح به وغير مسموح به من هذه السلوكيات، ولماذا؟ وكيف؟

وضعية رقم 2: 

قصد متقاض مكتب حوادث الشغل للحصول على نسخة من حكم، أخذ منه الموظف رقم الملف فشرع يبحث عن 
ملفه، فوق المكتب وفي الرفوف، وفي ملفات على األرض...، خاطبه المتقاضي قائال: 

المتقاضي: يبدو أنك لم تجد ملفي، هل ضاع، أم ماذا؟  
الموظف – وهو يتلعثم -:  ال، ال.. لم يضع، ولكن ربما في النيابة العامة، أو عند القاضي في التوقيع.. المهم.. 

انتظر قليال...
في ذات الوقت دخل محام إلى نفس المكتب، وبادر الموظف بالسؤال: 

أتمكن من حضور  لم  أريد سجل جلسة األمس، ألطلع على مآل ملف موكلي، ألنني  من فضلك،  المحامي: 
الجلسة. 

الموظف: تفضل، ها هو أماك، فالجلسة مضمنة فيه. 
المحامي – بعد بحث في السجل من أوله إلى آخره – وبصوت عال: أين الجلسة المضمنة، أين؟؟السجل فارغ، 

هذا ليس بعمل، البد من حل مع هذا المكتب، الشيء يسير فيه على ما يرام !!
وبينما كان الموظف في شد وجذب كالمي مع المحامي، كان متقاض آخر بالباب، يستمع لحوارهما الصاخب.. 

فتدخل بدوره وخاطب الموظف بقوة: 
المتقاضي 2: ما يقوله هذا المحامي، صحيح، أنا عندي خبرة طبية ولم يستدعني الخبير لحد الساعة، أريد 



59

ملهنة ا ت  قيا خال أ ة  د ما يف  لضبط  ا ب  كتا ين  تكو ج    منها

أن أعرف لماذا؟؟   
اطلع الموظف على ملف المتقاضي - -2  فوجد أن اإلجراء لم يبلغ للخبير بعد!!!!

أسئلة لمناقشة الوضعية: 

- ما هي اإلخالالت السلوكية التي تطرحها هذه الوضعية؟ 
كيف  معا؟  هما  أم  رئيسه؟  أم  وحده؟  الموظف  هل  اإلخالالت،  هذه  مسؤولية  يتحمل  من   -

ولماذا؟
- ما هي االنعكاسات المباشرة وغير المباشرة لمثل هذه السلوكيات؟ 
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 Le Secret( المجزوءة العاشرة: مبدأ السرية
:)Professionnel

العملياتي: الهدف 

القدرة على االلتزام بمبدأ السرية المرتبط بعمل كاتب الضبط.

البيداغوجي: المحتوى 

1. األسرار المهنية ووسائل اإلعالم، المرئية والمسموعة والمكتوبة؛
2. المعلومات المتعلقة بقضايا المحاكم واستعمالها في البحث العلمي والتكوين األكاديمي وفق المساطر المعمول 

بها؛
3. التعليق علنا – إيجابا أو سلبا – على اإلجراءات المشمولة بالسر المهني سواء أثناء سريان الدعاوى أو بعد 

البت فيها؛
4. السر المهني والعالقة مع األقارب واألصدقاء وكل من ليس له صفة وال مصلحة، 

5. السر المهني وما يروج بالجلسات السرية من أحداث ووقائع؛
6. السر المهني بعد انتهاء مهمته أو االنقطاع عن العمل؛

7. مسألة الحصول على معلومات أو بيانات تتعلق بقضايا وملفات ال تدخل ضمن اختصاصه وعمله.

دعامات الشرح والتوضيح:

- يقال عن قداسة األسرار: »صدور األحرار قبور األسرار«
- ويقال أيضا: »أدنى صفات الشريف كتم السر، وأعالها نسيان ما أُِسرَّ به إليه«،

- السر المهني من أقدس الواجبات وااللتزامات التي يتحملها أي موظف في منصبه، لذا يُمنع عليه أن يُفشي أي 
سر من األسرار المهنية أو الشخصية التي يطلع عليها بحكم مهنته، إال في حاالت استثنائية نص عليها القانون 

حصريا.  
- إن االلتزام بالمحافظة على السر المهني يتعلق بالنظام العام ألنه مقوم من مقومات العدالة الوقائية أو العدالة 
مصالح  حماية  هو  المهني  السر  من  الغرض  فليس  ولذا  والطمأنينة؛  الثقة  بإشاعة  إال  تتحقق  ال  التي  الرسمية 

األفراد فقط، ولكن حماية المصلحة العامة أيضا. 

- جاء في المادة 10 من المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين: »على الموظفين 
العموميين أن يحافظوا على سرية ما في حوزتهم من معلومات ذات طبيعة سرية ما لم يقتض التشريع الوطني 

أو أداء الواجب أو متطلبات العدالة خالف ذلك اقتضاء شديدا. وتسري هذه القيود أيضا بعد ترك الخدمة«.



61

ملهنة ا ت  قيا خال أ ة  د ما يف  لضبط  ا ب  كتا ين  تكو ج    منها

القانون  في  المقررة  القواعد  عن  النظر  »بقطع  العمومية:  الوظيفة  قانون  من   18 الفصل  ينص   -
الجنائي فيما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص األعمال واألخبار 
التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها  ويمنع كذلك منعا كليا اختالس أوراق المصلحة 
ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا األحوال المنصوص عليها في القواعد 
الجاري بها العمل، فإن سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم 

كتمان السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعاله«.

الصحة،  الجنائي: »األطباء والجراحون ومالحظو  القانون  446 من  الفصل  األولى من  الفقرة   -
وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من األمناء على األسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، 
التي يجيز له فيها  لديه، وذلك في غير األحوال  إذا أفشى سرا أودع  المؤقتة،  الدائمة أو 
القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة 

من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم«.
البحث  أثناء  التي تجري  15 من المسطرة الجنائية على ما يلي: »تكون المسطرة  المادة  - تنص 
والتحقيق سرية. كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن 

الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي«.

وضعيات للمناقشة والتقييم:
 

وضعية رقم 1:
 

أحمد موظف مجد ومتفان في عمله، يتابع دراسته في سلك الماستر بكلية الحقوق، واختار أن يقوم بإنجاز بحث 
في موضوع »النزاعات العقارية وإشكاالتها في العمل القضائي«، وبحكم عمله في الشعبة العقارية كان يقوم 
باستنساخ بعض األحكام القضائية الصادرة في الموضوع قصد االشتغال عليها في الشق التطبيقي من بحثه... 

أسئلة لمناقشة الوضعية: 

- هل قام الموظف )أحمد( بتجاوز أخالقي في هذه الوضعية؟ ولماذا؟
- ما هي االحتماالت المتوقعة من مثل هذا السلوك؟ 

وضعية رقم 2: 

بعض  مع  تجتمع  البحث،  أو  المشورة  نهاية جلسات غرفة  بعد  والتعدد،  الطالق  في جلسات  كاتبة ضبط  سعاد 
الموظفات من نفس القسم، ويسألنها عن بعض »الخبيرات« التي راجت في تلك الجلسات، وبكل تلقائية وعفوية 

تحكي لهن ما راج في تلك الجلسات... 
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أسئلة لمناقشة الوضعية: 

- على ضوء ميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط، ما هو الخلل السلوكي الذي وقعت فيه كل من 
سعاد وزميالتها؟ 

- كيف يمكن لمثل هذه السلوكيات أن تسيء للموظفات المعنيات ولجهاز كتابة الضبط؟

وضعية رقم 3: 

لمحكمة  العامة  النيابة  بكتابة  يعمل  الذي  بصديقه عمر  اتصل  اإللكترونية،  المواقع  بإحدى  يعمل  سعيد صحفي 
من صديقه  سعيد  طلب  المحكمة  إلى  وحين حضر  ما.  موضوع  بخصوص  زيارته  يود  إنه  قائال:  االستئناف، 
عمر أن يَُمّكنه من االطالع على ملف تاجر المخدرات المعروف في المدينة والذي تم القبض عليه منذ يومين، 
وأن يَُمّكنه أيضا من تصوير محضر الضابطة القضائية... إال أن عمر اعتذر لصديقه الصحفي عن القيام بهذا 

األمر... 

أسئلة لمناقشة الوضعية: 

- ما رأيكم في سلوك الموظف عمر، هل سليم أخالقيا وقانونيا؟
في  عليه  المنصوص  المعلومة«  على  الحصول  في  »الحق  مع  هذا  سلوكه  يتعارض  أال   -

الدستور؟ 
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44 تُعّرف الذات بعدة تعريفات مختلفة، تبعا لطبيعة النظرة إليها دينيا وفلسفيا وسيكولوجيا وسوسيولوجيا، ومن تلك التعريفات:

- » هي ما يكونه الشخص عن نفسه، وكيفية رؤيته لها ولآلخرين نتيجـة تفاعله معهم ومع البيئة، ومحاولته الذاتية للتكيف مع العالم 
احملـيط به«. 

- يرى ويليام جيمسGames William أن الذات أو األنـا التجريبيـة فـي أكثـر معانيها عمومية هي »اجملموع الكلي لكل ما يستطيع اإلنسان 
أن يدعى أنه له: جسده، سماته، وقدراته، وممتلكاته، وأسرته، وأصدقاؤه، وأعداؤه، ومهنته، وهواياته« 

- أما كاتل )Cattel،1950 ) فيرى أن الذات هي األساس فـي ثبـات الـسلوك البـشري وانتظامه، فقد قسم الذات إلى الذات الواقعية، والذات 
املثالية، فالذات احلقيقية أو الواقعية، فهي التي متثل حقيقة الفرد كمـا يقر بها، أما الذات املثالية فهي ذات الطموح، أي كما يود الفرد أن 

يرى نفسه. 
)انظر هذه التعريفات في عبير فتحي الشرفا: الذات املهنية للمرشدين النفسيني في العمل اإلرشادي التربوي، 2011، ص 14 – 15(. 

:)La Bienséance(  المجزوءة الحادية عشر: مبدأ اللياقة

الهدف العملياتي:

الظهور بمظهر الئق في المحيط المهني واالبتعاد عن مواطن الشبهات

المحتوى البيداغوجي: 

1. المحافظة على الهندام الذي يليق وسمعة جهاز كتابة الضبط؛
2. التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين باحترام وكياسة،

3. التعامل باحترام ولباقة وصدق مع الزميالت والزمالء،
4. عدم التمييز بين الزمالء والزميالت بسبب الموقع الوظيفي أو الرتبة المهنية أو غيرها؛

5. األمور الشخصية أو العائلية الخاصة لكافة الزميالت والزمالء أو باقي العاملين بالمحكمة؛
6. حسن استقبال الوافدين وااللتزام بقواعد التواصل البناء؛

7. تقديم المساعدة الالزمة والمناسبة لذوي الحاجات الخاصة؛
8. تجنب التردد على األماكن المشبوهة التي قد تسيء إلى سمعته وسمعة الجهاز الذي ينتمي إليه وللمحكمة.

دعامات الشرح والتوضيح:

ما معنى اللياقة؟

المعنى هي:  بهذا  واللياقة  ناسب والءم.  أي  لياقة،  يليق  فعل الق  من  اللياقة مصدر  المعاني:  معجم  في  - جاء 
ف والذَّوق. وسلوك غير الئق:غير مطابق  سلوك اإلنسان في حياته مع غيره سلوًكا متَّسًما باألدب وُحْسن التَّصرُّ

للمقاييس المقبولة للذوق الجيّد.
- الهندام والمظهر الخارجي، جزء أساسي من شخصية اإلنسان ونفسيته وانتمائه االجتماعي، كما أنه يعبرعن 

الذات44  الشخصية والذات المهنية وأخالقياتها، 
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الدين اإلسالمي الحنيف تؤكد على المظهر الحسن، من ذلك قوله تعالى: }يا بني  - نصوص كثير في تعاليم 
آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{، و»مسجد« هنا نكرة، أي في أي مجال من مجاالت التعبد، و»العمل 
عبادة«، ويقول النبي صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللاَ َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل، َوُيِحبُّ أَْن َيَرى أََثَر ِنْعَمِتِه 
»أَْصلُِحوا  والسالم:  الصالة  عليه  الصحيح(،وقال  )الجامع  َوالتََّباُؤس«  اْلُبؤَس  َوَيْكَرُه  َعْبِدِه،  َعلَى 

اَمِة ِفي النَّاِس«)رواه أحمد(، ِرَحالَُكْم َوأَْصلُِحوا لَِباَسُكْم َحتَّى َتُكوُنوا َكالشَّ
العمل  بمكان  الالئق  الخارجي  المظهر  أن  والخاصة  العامة  والمرافق  اإلدارة  في  الحديثة  الدراسات  تؤكد   -
الرؤساء  شخصية  عن  حسناً  انطباعاً  تعطي  التي  المؤشرات  أول  ومن  والمهني،  الوظيفي  للتقدم  مفتاحاً  يُعد 

والمرؤوسين، وتعكس صورة المؤسسة التي يعملون فيها أو المهنة التي ينتمون إليها.
نسميه  أن  يمكن  ما  أو  الباطني،  النفسي  بالجانب  عالقة  لها  الخارجي،  بالمظهر  عالقة  لها  أن  كما  اللياقة،   -
باللياقة النفسية، ولذلك فعدم تكيف الفرد مع مهنته وعدم سعادته ونجاحه فيها قد ال يرجع إلى افتقاره إلى 
القدرات المهنية الخاصة التي تستوجبها هذه المهنة ولكن الضطرابه االنفعالي وعدم اتزان شخصيته وعدم تكيفه 
االستعدادات  يتوقف على  إنما  المهن  النجاح والسعادة في بعض  أن  العلمية  البحوث  أثبتت بعض  إذ  نفسه،  مع 

االنفعالية للفرد ومركزه االجتماعي بين زمالئه45 . 

- االحترام المتبادل بين الرئيس والمرؤوس، أمر أخالقي منصوص عليه في الفصل 17 من القانون 
رؤسائه  أمام  مسؤول  المصالح  من  مصلحة  بتسيير  المكلف  الموظف  »أن  العمومية:  للوظيفة  األساسي 
عن السلطة المخولة له لهذا الغرض، وعن تنفيذ األوامر الصادرة عنه، وال يبرأ في شيء من 

المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه«
إال أنه يشترط في امتثال المرؤوس ألوامر رئيسه أن تكون هذه األوامر مشروعة من الوجهة القانونية و ممكنة 

التنفيذ من الناحية العملية، وداخلة فياختصاص كل من الرئيس و المرؤوس مع او إالاتسمتبعدمالمشروعية. 
وبالمقابل فالرؤساء أيضا مطالبون باالحترام اتجاه مرؤوسيهم أو األطر األقل مرتبة منهم، وذلك بتفادي احتقارهم 
القبلي أو  بينهم على أساس االنتماء  التمييز  أو  بالعمل اإلداري،  لها  أو تسخيرهم في أعمال شخصية ال عالقة 

السياسي أو االجتماعي، أو تهميشهم بسبب عدم التقدير الحقيقي لمؤهالتهم. 

- من المظاهر األساسية لالحترام المتبادل بين زمالء وزميالت العمل: التحلي بقواعد المروءة 
والشهامة وذلك بتجنب كافة أنواع التحرش الجنسي أو اللفظي 46 أو افتعال أساليب اإلثارة الجسدية أو اإليحائية، 

أو تجاوز حدود اللياقة والذوق الرفيع في المعاملة بين الجنسين. 

45 - انظر عبير فتحي الشرفا، الذات املهنية، مرجع سابق، ص 32. 

46 التحرش في القانون رقم 13-103 املتعلق بالعنف ضد النساء: »يعتبر مرتكبا جلرمية التحرش اجلنسي ويعاقب باحلبس من شهر واحد إلى 

ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أمعن في مضايقة الغير في احلاالت التالية: 
1 – في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو ألغراض جنسية؛ 

2 – بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيالت أو صور ذات طبيعة جنسية أو ألغراض جنسية. 
أو  العمومية  الفضاءات  في  واألمن  النظام  بحفظ  املكلفني  األشخاص  من  أو  العمل  في  زميال  الفعل  مرتكب  كان  إذا  العقوبة  تضاعف 

غيرها«.
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تؤكد على عدم  التي  النوع االجتماعي،  ثقافة  التشبع بمضامين  الموظف والموظفة  يتطلب من  وهذا 
التمييز بين الرجل والمرأة في الفضاءات العامة على أساس الجنس، واإليمان بضرورة تبادل األدوار الوظيفية 
المجال  الموكلة لكل منهما خارج  التقليدية  النظر عن األدوار  القدرة والكفاءة، بغض  بناء على معياري  بينهما 

الوظيفي، وذلك طبقا للمواثيق واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. 
- إن  سمعة الموظف ال تقف فقط عند السلوكيات التي يقوم بها داخل مكانه الوظيفي بل تلزمه حتى فيما يقوم 
به في حياته العادية خارج أوقات عمله، فيكون ملزما من الناحية األخالقية بعدم ارتياد بعض األماكن المشبوهة 
أو اإلقدام على بعض األفعال المشينة، وذلك لما لهذا األمر من تأثير على مصداقية الموظف و وقاره وإضرار 
بصورة اإلدارة والدولة، وهذا ما ذهب إليه القضاء المغربي بحيث أيدت الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى سابقا، 
بالسكر  تتعلق  قضية  في  تورطه  إثر  وذلك  موظف،  بعزل  القاضي  والسياحة  والصناعة  التجارة  وزير  قرار 
والفساد والضجيج ليال، بحيث اعتبرت الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى على أنه وإن كانت األفعال التي أدين 
بها الموظف تأديبيا ال عالقة لها بوظيفته إال أنها تخل بمبدأ المروءة وحسن األخالق التي يجب أن يتسم بها كل 

موظف.
- تؤكد الدراسات التي أجريت في مجال » السلوك اإلداري« الى أن الجزء األكبر من وقت رجل اإلدارة يقضيه 
في التواصل مع اآلخرين، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن اإلداريين يقضون ما بين %70 و%80 من وقتهم 
في شكل من أشكال التواصل، وتزداد هذه النسبة بالنسبة للعاملين في مكاتب االستقبال،نظراً ألن كل جانب من 
جوانب اإلدارة يرتبط بطريقة عملية بالتواصل وهو بدوره مؤثر كعامل من عوامل نجاح األداء في هذه الجزئية 

أو فشلها47 .

وضعيات للمناقشة والتقييم:

وضعية رقم 1: 

باب »الحرية  يدخل في  أن ذلك  الهندام كسلوك مهني، بدعوى  بأهمية  يقتنعون  الضبط ال  كتابة  بعض موظفي 
الشخصية في اللباس«، أو يتنافى مع »خلق التواضع«، أو يمكن أن يؤدي إلى »التمييز المظهري بين الموظفين«، 

أو »مكلف وباهض الثمن«... 

أسئلة لمناقشة الوضعية: 

ضوء  على  الوظيفي  المجال  في  الهندام  أهمية  حول  االعتراضات  هذه  وجاهة  مدى  ما   -
النصوص الدينية، واألعراف االجتماعية والتجارب اإلدارية...؟ 

 

http://www.siironline.org/alabwab/edare :47 راجع:اإلدارة الناجحة بأسلوب االتصال الفعال
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وضعية رقم 2: 

مناقشة سلوكيات مرتبطة بالدخول والخروج في أوقات العمل: 

- الدخول في الوقت المحدد مع عدم لُزوم مكتب العمل،
- الدخول في الوقت المحدد مع تمضية أغلب وقت العمل في األحاديث الجانبية الخارجة عن نطاق العمل،

-  افتعال الخروج المتكرر من مكتب العمل للتهرب من المتقاضين وعموم الوافدين، 
- إغالق مكتب العمل لتناول وجبة الفطور أو الغذاء...

- الخروج بدون إذن قبل الوقت المحدد للخروج... 
- استغالل العطل المدرسية لإلدالء بشواهد طبية لتبرير التغيب عن العمل

وضعية رقم 3: 

السيدة فاطمة واآلنسة حنان موظفتان تعمالن بقسم التبليغ منذ مدة طويلة، ولطول عملهما سويا تطورت العالقة 
بينهما إلى مستوى الصداقة الحميمية، فكانتا تتبادالن الزيارات العائلية والتهاني في المناسبات الدينية والمشاركة 

في األفراح العائلية. وكانتا تعرفان عن بعضهما البعض أدق التفاصيل والجزئيات الشخصية.. 
حدث نقاش وخالف بينهما حول مسألة ما، تطور األمر إلى خصام وقطيعة وهجران، 

إثر ذلك عمدت اآلنسة حنان إلى إفشاء أسرار وخالفات السيدة فاطمة مع زوجها، والتي كادت تنتهي بالطالق 
في مناسبات عديدة، وكان ذلك سببا في اهتزاز صورة السيدة فاطمة لدى زمالئها وزميالتها..  

بالمحكمة، قامت بدورها  بأن صديقتها اآلنسة حنان هي مصدر كل ما يروج حولها  السيدة فاطمة  ولما علمت 
بفضحها أمام المأل، ونعتتها بأقبح النعوت، وتطور األمر إلى شجار بينهما لوال تدخل باقي الزمالء والزميالت 

لوقع ما ال تحمد عقباه..  

أسئلة لمناقشة الوضعية: 

- ترتيب وقائع تطور المشكل بين الزميلتين: )من 1 إلى 7(
- الزمالة في العمل لمدة طويلة

- االحتقار واالنتقاص 
- الخصام والهجران والقطيعة

- التعرف على األسرار الشخصية والعائلية لبعضهما البعض 
- إفشاء األسرار الخاصة بكل موظفة 

- تطور عالقة الزمالة في العمل إلى مستوى الصداقة
- الشجار بين لطرفين 

- ماذا نستنتج من هذه الوقائع؟ 
- ما هي اآلثار الجانبية المتوقعة لمثل هذه السلوكيات على المرفق المهني؟ 



67

ملهنة ا ت  قيا خال أ ة  د ما يف  لضبط  ا ب  كتا ين  تكو ج    منها

:)La Solidarité( المجزوءة الثانية عشر: مبدأ التضامن

الهدف العملياتي:

التشبع بمبدأ التضامن والقدرة على تمثله معالزمالء والزميالت على المستويين االجتماعي والمهني.

المحتوى البيداغوجي:

1. االعتزاز باالنتماء لجهاز كتابة الضبط وإشاعته في المحيط المهني؛
2. مساعدة الموظفين الجدد وإطالعهم على دقائق المهنة لتسهيل اندماجهم؛

3. توطيد أواصر التعاون بين كافة الفئات المهنية العاملة بالمحكمة؛
4. تقوية العمل الجماعي وانسجام فريق العمل وتقديم المساعدة والمشورة لحل الصعوبات أو المشكالت ذات 

الطبيعة المهنية التي قد تواجه بعض الزمالء؛  
5. الدعم المادي والمعنوي لكل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالمستوى االجتماعي والثقافي والرياضي لفائدة 

كتاب الضبط.

دعامات للشرح والتوضيح:

وكل  والتشجيع  والمشورة  النصح  بتقديم  المهني،  المحيط  في  لالندماج  الجدد  الموظفين  يساعد  أن  يمكن  مما   -
الرسائل اإليجابية التي تتعلق بقطاع العدل عموما وجهاز كتابة الضبط على وجه الخصوص، مع االبتعاد عن 
الفاعلين  وجميع  القطاع  واقع  عن  فيه  المبالغ  التخويف  أو  التيئيس  أو  العمل  عن  التثبيط  مثل  السلبية  الرسائل 

فيه.
- قيم التعاون والتضامن والتكافل والتآزر قيم إيجابية البد منها ألي تجمع بشري سليم، ومنها التجمعات المهنية، 

ألنها تُْشِعر جميع المنتمين إليها بأنهم ذات واحدة وُمَوّحدة، 
- إن شيوع مثل هذه القيم وسط الجماعة المهنية يَُطّهرها من األنانيات الضيقة والحزازات الشخصية، ويدفعها 

لإلنجاز المشترك وتقوية الروابط المهنية واإلنسانية بين جميع أفرادها،

للتعاون في كل  اإلثم والعدوان{، دعوة عامة  تعاونوا على  البر والتقوى وال  }وتعاونوا على   -
مجاالت الحياة العامة والخاصة التي تؤدي إلى تحقيق الخير والفضيلة لإلنسان، 

- »مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالحمى والسهر« )حديث شريف(

- »المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا« )حديث شريف(
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أيِّ  نجاِح  مدى  يُقاس  المتجدد؛ حيث صار  بمفهومه  التعاون  مبدأ  د  يُجسِّ الفريق«  »روح  بمبدأ  العمل  إن   -
مؤسسة أو إخفاقها بمقدار التعاُون القائم بين أفرادها، والعمل بروح الفريق الواحد؛ ولذلك خصصت بعض الدول 
سة أو القسم الذي يتحلَّى بهذه الروح؛ بحيث تكون تقديًرا جماعيًّا للفريق بأكمله...  جائزة تمنح لإلدارة أو المؤسَّ

وتسمى »جائزة العمل بروح الفريق«. 
العالمي  االتجاه  وأصبح  الفردي.  العمل  من  بكثير  أفضل  الجماعي  العمل  نتائج  أن  العالمية  التجارب  أثبتت   -
لألعمال يرجح فكرة فريق العمل. حتى في مجال الرياضة تجد الفريق صاحب األداء الجماعي في أغلب األحيان 

يتفوق على فريق آخر يلعب يغلب عليه األداء الفردي لالعبيه. 
- مما يعزز التعاون بين كتاب الضبط وباقي الفئات المهنية العاملة في قطاع العدل، الحرص على ما يلي: 

- التحلي بروح التعاون مع باقي المهنيين، وإزالة جميع الحزازات النفسية والمادية التي قد تحول دون تحقيق ذلك 
كالتشهير ببعض المهن من خالل نشر اإلشاعات المغرضة واألكاذيب، أو تنفير العموم من التعامل معها...

- الحرص قدر اإلمكان على حل الخالفات والمنازعات مع باقي المهنيين وديا بواسطة الصلح والوساطة عن 
طريق الهيئات التمثيلية لكل هيئة، 

- االنفتاح على األنشطة الثقافية والعلمية واالجتماعية والرياضية التي تنظمها الفئات المهنية األخرى، وذلك من 
خالل المشاركة اإليجابية فيها أو المساهمة في إنجاحها قدر المستطاع، 

المكتوبة أو  أو  المسموعة  أو  المرئية  المهن األخرى في وسائل اإلعالم  نقد  أو  الحديث  أثناء  التعميم  - اجتناب 
وسائط التواصل االجتماعي، بسبب سلوكيات أو تصرفات سلبية صادرة من بعض المنتسبين إليها.

وضعيات للمناقشة والتقييم: 

وضعية رقم 1: 

لكن  األفراح واألقراح،  مناسبات  في  والتكافل  التضامن  الضبط  كتاب  أوساط  في  السائدة  اإليجابية  األمور  من 
يالحظ أنها تكون أحيانا مشوبة ببعض السلوكيات المنحرفة من مثل: 

- التمييز في هذه التضامن بين الموظفين بحسب إطارهم أو انتماءاتهم الجمعوية أو مستوياتهم االجتماعية، 
- استغالل بعض الموظفين والموظفات لمناسبات التضامن لجمع التبرعات المادية ألمور شخصية، 

- اعتبار المساهمات المادية شكال وحيدا للتضامن دون غيرها من األشكال المعنوية )مجرد التهنئة أو التعزية 
مثال – الحضور الرمزي...(، مما يؤدي إلى إحراج كثير من الموظفين والموظفات...

أسئلة لمناقشة الوضعية:
- تحليل ومناقشة هذه السلوكيات وأثرها على أداء الجسم المهني ووحدته؟

 
وضعية رقم 2: 

- مناقشة مظاهر عدم االعتزاز باالنتماء لجهاز كتابة الضبط وأثره في السلوك المهني لبعض 
الموظفين والموظفات... 






