هيئة كتابة الضبط وسؤال التأهيل
امحد اوالدعيىس منتدب قضايئ ابتدائية الناظور
أحضى تأهيل هيئة كتابة الضبط مساةل رضورية ادا ما نظران اىل التطور احلاصل يف االدارة كلك فعملية التأهيل ليست ابلمر الهني اذ
تتطلب تضافر اجلهود وتوحيد االماكنيات لبلوغه فهذا اجلهاز يعد مرفق همم وحيوي يف البنية االدارية الوطنية .فاالهامتم به وتلبية
متطلباته تدبري رضوري ال ميكن جتاوزه او ختطيه يف مسلسل االصالح اذلي اخدته الوزارة الوصية عىل عاتقها
فكام هو معلوم ظلت هيئة كتابة الضبط لعقود هجاز اثنوي خاضع لوصاية القضاة يف أدائه للمهام داخل احملامك ومرد دكل يعود لطبيعية
البنية اليت تشلك مهنا اجلهاز طوال تكل احلقبة واليت اكنت يف مجملها ال تتوفر عىل تكوين قانوين وال معرفة علمية هبدا اجلانب أضف اىل
هذا غياب التاطري النقايب يف املرفق حيث اكن حمذورا لس نوات ,هدا الوضع اس متر لعقود وكرس واقع وضيع يف نظر لك الطراف
املتدخةل يف العملية القضائية  ,غري انه يف العقود الخرية بدأت املطالب ابلتغري تطفو عىل السطح وتدعو اىل حتسني الوضع مبا يليق
وكرامة الطر واملوظفني هبيئة كتابة الضبط حيث زىك هدا الوضع ولوج اطر ذات تكوين قانوين وحامةل لشواهد عليا اىل هدا اجلهاز
ابلزتامن مع صدور النظام السايس لهيئة كتابة الضبط  ,ورمغ هده التغريات الا اهنا تظل حمتشمة ادا قورنت حبجم املطالب الخرى
واليت تكتيس أولوية قصوى خصوصا يف جانب التكوين والتواصل داخل االدارة القضائية علام ان هادين احملددين يعدان دعامات
أساس ية يف تأهيل هيئة كتابة الضبط فال يعقل أن يمت الرشوع يف االصالح دون الوقوف عىل هدا اجلانب مبا يكفي ,
ان االصالح مرهون بتبين منظومة مشولية تعمتد عىل التكوين كقاعدة ابرزة وتعمل عىل سن أليات للتواصل داخل احملامك مبختلف
اجتاهاته ففي غياب هذه الوسائل تظل تكل املطالب جمردة وال تليب متطلبات املرحةل مفا يه ابرز املشالك اليت تعيق لملية التأهيل
خصوصا يف جانب التكوين والتواصل ؟وما يه الس بل الكفيةل حلل هدا االشاكل ؟؟ فلالحاطة هبدا املوضوع تقتيض منا تناوهل يف
جانبني احملور الول هو عبارة عن رصد لبعض املشالك يف جمال التكوين والتواصل ويف احملور الثاين س ندىل ببعض التوجهيات يف هدا
الصدد.

 -1واقع التأهيل هبيئة كتابة الضبط عىل ضوء اسرتاتيجية وزارة العدل
ال ميكن املراهنة عىل التأهيل دون الاستناد أساسا عىل التكوين فهو ليس ابلعملية السهةل بل يتطلب بعد اسرتاتيجي حممك و
معقلن ومدروس لتفعيهل,فكام ال خيفى أن المنط املعمتد يف التكوين اابن الوقت الراهن ال يعمتد اطالقا عىل أي اسرتاتيجية
واحضة فغالبا ما يمت اعامتد برامج موحدة وسطحية ال تفرق ما بني التخصصات وال تراعي فلسفة التكوين لكيا ,فامجلع ما بني
التخصصات ووحدة الربامج واملقررات وانعدام الكفاءات يف التلقني يه السمة البارزة يف لك الربامج املعمتدة عىل االطالق
هدا مع ذكر احلزي الزمين اذلي يظل قصريا جدا فاغلب الفواج من املتخرجني اجلدد من املوظفني مل يتجاوزوا خالل فرتة
التكوين النظري أكرث من شهر يف القىص دون أن ننىس عدم اس تفادة بعض الفواج ولو حصة واحدة من ادلروس
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النظرية  .كذكل يوزع املتدربون عىل احملامك الجراء تدريب ميداين ال يتجاوز  60يوما  ,فهده الطريقة يه املعمتدة من طرف
االدارة املركزية خبصوص هيئة كتابة الضبط فاملهام املوكوةل الهيم للقيام هبا غاية يف اجلسامة واملسؤولية دلى يقتيض اعادة النظر
يف منط التكوين ,
فالنظر اىل هيئة كتابة الضبط عىل انه هجاز اثنوي وغري ذي جدوى مساةل مرفوضة قطعا وال ميكن القبول هبا كيفام اكن الوضع
ويف نفس املنحى يبقى التكوين املس متر أفة أخرى ادا ما مت التدخل لتصحيحه وتقوميه س يظل مفروغا من حمتواه وال يليب
متطلبات املرحةل ففي الغالب ما يمت تنظمي حصص نظرية عىل مس توى احملامك يمت اس ناد هممة اتطيريها اىل اطر احملمكة نفسها
فيكتفون بتنش يط احلصص استنادا اىل معارفهم اذلاتية والتلقينية اليت تغيب فهيا لك لسس املهنجية القانونية والفقهية واليت
يه املطلوب اعامتدها يف التكوين أضف اىل هدا المد الزمين اذلي ال يتجاوز  5حصص يف الس نة يف القىص مع الاقتصار
عىل فئة من املوظفني دون الخرى
ان هده االسرتاتيجية املنهتجة من طرف الوزارة قارصة وال تليب متطلبات وجحم انتظارات هيئة كتابة الضبط فالمك الوفري من
الطر والكفاءات اليت يزخر به اجلهاز حيث يفوق أكرث من  11000موظف موزعة عىل طول اخلريطة القضائية ومن
خمتلف التخصصات حتتل فهيا نس بة املوظفني املرتبني يف السالمل  7مفا فوق أكرث من 70يف املائة وهدا يعين أن املوظفني
املؤهلني يشلكون نس بة هممة مما يعين أن الوزارة ملزمة ببدل عناية اكفية لهده الفئة من خال تكوين منسجم واكيف يامتىش
وجحم تطلعاته ,فالطريقة املتبعة تفتقد اىل الرؤية البعيدة وال توازي التطور احلاصل يف االدارة القضائية كلك ,فتسطري الربامج
بشلك سطحي وغري مضبوط خبصوص التكوين النظري يعمتد يف مجمهل عىل أفراد اليتوفرون عىل ثقافة قانونية وال عىل تأهيل
أاكدميي وعلمي رصني انهيك عن حصص التكوين املس متر واليت تعد حصص وصفية لالجراءات واملساطر املتبعة تعمتد عىل
التلقني ليس اال.
أما فامي خيص جانب التواصل داخل احملامك فبالاكد ينعدم يف اجململ نظرا النعدام هده الثقافة سواء تعلق المر ابلتواصل
ادلاخيل أو اخلاريج فاغلب احملامك مل يتس ىن للمسؤولينب القضائيني أو الادارييني أن جيمتعوا ابملوظفني لتدارس املشالك
وأوضاع احملامك من خمتلف املنايح ورصد نقط الضعف وماكمن القوة حلل جل االشاكالت اليت تعيق السري العادي للمحامك
فهدا المنط مغيب للغاية وال يوىل هل ادين اهامتم أضف اىل هدا غلبة المنط القدمي من التدبري وادلي يطبعه العنجهية والتجدر
يف اعطاء الوامر يف رضب لكي للتواصل املعقلن والسلس اذلي يشجع عىل العطاء والابتاكر مما ينعكس عىل املر دودية

 -2دور التكوين والتواصل يف تأهيل هيئة كتابة الضبط
سطر ميثاق االصالح مجموعة من البنود انصبت يف جانب مهنا عىل التكوين خصوصا لهيئة كتابة الضبط ودكل من خالل
حتديد مجموعة من التدابري اعتربت رضورية لتأهيل هدا اجلهاز ورقيه للعب أدواره يف العملية القضائية وقد حددت هده
التدابري يف نقط عدة بدايتا من احداث مدرسة وطنية لكتابة الضبط س يكون اجل هناية املرشوع يف أفق هناية س نة 2015
وقد جتلت أهداف املرشوع يف تكوين اطر هجاز كتابة الضبط يف اجلانب العلمي النظري مبا يرتبط وهماهمم بشلك عرصي
ومتطور ,غري انه وحلدود الوقت احلايل مل خيرج املرشوع اىل حزي الوجود فهدا التلكؤ يف اجناز هكذا املشاريع يفرغ امليثاق من
احملتوى اذلي سن من اجهل  ,كام تناول امليثاق بند أخر ال يقل أمهية عن سابقه ودكل بوضع نظام التكوين السايس
والتكوين املس متر واملتخصص ملوظفي هيئة كتابة الضبط وتكوين املتكونني واعداد رؤساء كتابة الضبط والتكوين عىل مدونة
قمي وسلوك موظفي هيئة كتابة الضبط .هدا املقت ى مل يمت الالتفاتة اليه ولو يف جزء بس يط رمغ احلزي الزمين اذلي قطعه
امليثاق مند اترخي صدوره .
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كام جتدر االشارة اىل أن امليثاق مل يقف عند التكوين بشلك مفصل لبسط الطرق والكيفية والوسائط اليت س تعمتد يف لملية
التكوين وكدا المد الزمين والرشوط املعمتدة للولوج وهو ما يعكس المتيزي اذلي تلقاه هيئة كتابة الضبط واحليف  ,فعىل
سبيل املقارنة تبىن امليثاق تدابري عدة وجد مفصةل خبصوص التكوين اخملصص للقضاة ال من انحية مدة التكوين والتخصص
واملؤهل العلمي والوسائط ,فهدا الاهامتم البالغ ليس هناك ما يفرسه سوى النظرة ادلنيا اليت ينظر هبا اىل هيئة كتابة الضبط
و تغييب دورها احليوي والبارز يف االدارة القضائية.
ان هده املقتضيات لها من المهية البالغة يف لملية التأهيل غري أن اجلهة الوصية عىل القطاع ال زالت تبارح ماكهنا من اجل
بلورة هده املقتضيات عىل ارض الواقع والتعجيل مببارشة هده الاوراش لمهيهتا قصوى .
أما فامي خيص التكوين املس متر فامليثاق شدد عىل رضورته يف تأهيل املوظفني يف االدارة القضائية ملا هل من حس نات ش ىت
بيد أن املهنجية املعمتدة لتفعيهل ال تليب متطلبات املرحةل ودكل من جانبني أوهلام ماد ي فهدا املرشوع يتطلب رصد غالف
مايل معقول لتغطية لك املصاريف اليت يتطلاها التأطري سواء من جانب املعدات والوسائل والتجهزيات و مصاريف املؤطرين
أما اجلانب الثاين فهو مرتبط بطبيعة املكونني واذلي يتطلب أن يكونوا من ذوي كفاءات والتكوين الاكدميي الاكيف للقيام هبده
املهمة وليس مبنح هده املهمة لبعض املوظفني ادلين تنعدم فهيم لك الرشوط واحملددات املطلوبة سوى انامتهئم النقايب أو احملاابة
فهدا السلوب مرفوض لكيا ملا هل من اثر سليب وهدر للطاقة واالماكنيات ويسهم بشلك مبارش يف تردي مس توى هيئة كتابة
الضبط .
ان التكوين مساةل رضورية فبعض ادلول أولت لهدا اجلانب أمهية قصوى ففي ادلمنارك مثال جيتاز املوظف تكوينا ملدة 3
س نوات موزعة ما بني ادلروس النظرية يف املعهد اخملصص لهده الغاية والتداريب امليدانية ابحملامك أضف اليه التكوين املس متر
ما بعد التخرج أما يف فرنسا فالتكوين ابملعهد ميتد ل  18شهرا و التكوين املس متر الزايم ملدة  5س نوات الوىل بعد التخرج
ويضم التكوين برامج متعددة جتمع ما بني ادلروس النظرية والورشات املهنية تعمتد أساليب متطورة مع مرا عات التخصص يف
لك جوانب التكوين
وعىل مس توى التواصل فيشلك هدا اجلانب احللقة املغيبة يف لك برامج االصالح حىت عىل ارض الواقع ليس هناك أية
قنوات لتفعيهل سواء يف العالقة ابملسؤولني القضائيني فالطابع البارز هو صد البواب وتغيب الانفتاح فاغلب احملامك اال يف
حاالت معزوةل ال تعقد أي اجامتعات أو لقاءات مع املوظفني لتدارس املشالك ورصد احللول الكفيةل لالحاطة ابملشالك بل
العكس هو السائد هدا دون أن ننىس طبيعة ترصيف املهام بني الرؤساء املبارشين وابيق املوظفني فتمتزي ابمجلود يف اعطاء
التعلاميت والتعجرف يف انعدام لكي لثقافة الانفتاح والسالسة وجتنب الاصطدامات.
ان هده الساليب ينبغي القطع معها والعمل عىل ادراك تأثريات هده السلوكيات يف عرقةل وتعرث السري العادي للعمل
والتأسيس لقمي التواصل البناء وتقبل الراء واملقرتحات واالرشاك ولك دكل خلدمة العداةل يف مسو قميها .
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