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  بعد إنجازنا ميثاق أخالقيات املهنة

  نطالب بإحداث مؤسسة قايض الخربة 

  أنفاس

  

املغرب تنظيم يعتزم املجلس الوطني لخرباء العدل يف 

ندوة علمية عىل هامش حفل تنصيب التنسيقية 

الجهوية الرشقية بوجدة الذي سيقام منتصف شهر 

تحص_ الخب[ آلية فعالة "يف موضوع   ،2018  دجنرب

" أنفاس بريس"ويف هذا اإلطار اتصلت جريدة ". للتخليق

بالدكتور إدريس رواح رئيس املجلس الوطني لخرباء 

 :الحوار التايلالعدل وأجرت معه 

لخرباء العدل من   هل jكن تقديم املجلس الوطني + 
حيث مهامه، وإنجازاته و ماذا حقق إذا استثنينا إحداثه 

 للبوابة اإللكرتونية الخاصة به؟

اعتبارا للدور املحوري والحيوي للخب[ يف منظومة العمل 
عىل املستوى البرشي وكذا تعدد شعبها ومهامها، وأخذا بع_ اإلعتبار القضاp، وانطالقا من التطور الكمي والنوعي ملهنة الخربة 

رضورة الرفع من مستوى الخربة والخب[ عىل حد سواء ملواكبة مختلف التحوالت والتطورات التي عرفتها منظومة العدالة دوليا 
 .ووطنيا، وسعيا لدعم استمرار مساهمة الخب[ يف الرقي بعمل السلطة القضائية

، كإطار موحد التأم فيه جميع الخرباء wختلف 2011السياق كله، جاء تأسيس املجلس الوطني لخرباء العدل سنة  يف هذا
تخصصاتهم وانت}ءاتهم الجمعوية والسياسية، وانخرط يف مرشوع إصالح املنظومة القضائية حيث دشن ميالده باملشاركة يف 

نشاطه الثقايف   لعدالة، وذلك بتنظيم مائدة مستديرة انسجاما مع تنزيلالحوار الوطني لإلصالح الشامل والعميق ملنظومة ا
 .خرباء العدل  التكوين املستمر لفائدة  الرامي إىل

وبتنظيم هذه الطاولة املستديرة قام املجلس بتلبية الدعوة املوجهة إليه قصد املساهمة يف إغناء الحوار املشار إليه آنفا، وذلك 
للخربة القضائية من منظور خرباء املجلس الوطني لخرباء العدل، وتقديم كل املقرتحات النابعة من   ةبتشخيص الوضعية الحالي

اهت}مهم باملوضوع وتقييم عملهم اليومي، كمشارك_ للقايض يف صنع القرار القضاp، وللتعب[ ع} يتطلعون إليه من إصالحات 
والتقنية يف خدمة العدل والعدالة، ودمجها ضمن مجموعات مشاريع  لجعل الخربة القضائية من أهم وأدق الوسائل العلمية

 .قوان_ إصالح املنظومة القضائية

من طرف وزارة العدل برشاكة مع اللجنة  2017أبريل  21ك} شارك املجلس بفعالية يف أشغال املائدة املستديرة املنظمة بتاريخ 
وقد نوقشت ". دور الخرباء أمام املحاكم"� باملعهد العايل للقضاء حول موضوع األوروبية لفعالية العدالة التابعة لالتحاد األورو 

خالل هذه الندوة مجموعة من اإلشكاليات املتعلقة بالخربة والخرباء وكذا اإلكراهات التي تحول دون إنجاز الخربة القضائية يف 
واقع : الخرباء والخربة باملغرب"نا به تحت عنوان وعىل ضوء العرض الذي تقدم. اآلجال وتحت الرشوط التي يقيد بها القانون

تم تحديد مجموعة من الحلول املمكنة لتجاوز إشكاليات الخربة القضائية بناء عىل توجيهات اللجنة األوروبية لفعالية " وآفاق
 .العدالة

ساتذة من رؤساء املحاكم وساهم املجلس أيضا كمؤطر wوضوع حول إجراءات الخربة القضائية بجانب مجموعة من السادة األ 
ووكالء عامون للملك وأطر وزارة العدل يف الحلقات التكوينية املنظمة من طرف هذه األخ[ة لفائدة الخرباء الجدد التي تم 

 .خب[ا 140عىل التوايل wدينة فاس ومدينة أكادير التي حرضها ما يناهز  2017ماي  5أبريل و 28- 27تنظيمها بتاريخ 
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تحت الرئاسة الرشفية للسيد الرئيس األول للمحكمة التجارية  2017نونرب  3عد ذلك wدينة الدار البيضاء بتاريخ ونظم املجلس ب
وتخلل هذا . خب[ا جديدا 85خب[ا من ضمنهم زهاء  120بالدار البيضاء حفال للرتحيب عىل رشف الخرباء الجدد حرضه حوايل 

 .ة والتكنولوجيا الحديثة يف التواصل ب_ مكونات اإلدارة القضائيةاللقاء عرضا لرئيس املجلس حول أهمية الرقمن

wواصفات متقدمة تتضمن قاعدة معلوماتية www.cnej.ma إطالق بوابة املجلس الوطني لخرباء العدل 2017ك} تم خالل سنة 
رباء نظرا ألهميتها يف اتخاذ القرار لجدول الخرباء محينة، النصوص القانونية الخاصة بالخربة القضائية وكذلك إحصائيات حول الخ

والوعي بخريطة األشياء حيث أن البوابة تتيح الولوج ملجموعة من البيانات واملعلومات واملؤرشات بطريقة ديناميكية ومحينة 
يا مع وقد جاء هذا االنجاز األول من نوعه منذ بداية العمل بالخربة القضائية �اش... حسب نوع الخربة وحسب كل استئنافية

النهوض باإلدارة القضائية وتحديثها الذي يعد اختيارا اسرتاتيجيا يف وزارة العدل والذي جاء استجابة لجاللة امللك نرصه هللا وأيده 
يف عدة خطابات ومحطات عرب خاللها عن إرادة جاللته يف إصالح القضاء ووضع منهجية هذا اإلصالح حسب مفهوم جديد 

وبهذا اإلنجاز . وانتهاء بامليثاق الوطني لإلصالح الشامل والعميق ملنظومة العدالة" يف خدمة املواطن القضاء"انطالقا من شعار 
 .املتواضع يكون املجلس قد ساهم مساهمة فعالة يف ورش املحاكم الرقمية ببالدنا

وانتهز الفرصة . ارة العدلويف نفس السياق، شارك املجلس الوطني لخرباء العدل بصفة تشاورية يف ورش املخطط املديري لوز 
للتقدم بالشكر إىل وزارة العدل وبالخصوص إىل الدكتور عبد الرحيم الرويحن مدير التحديث والتعاون والنظم املعلوماتية بوزارة 

 ."schéma directeur" العدل عىل املقاربة التشاركية التي ينهجها يف إعداد املخطط املديري

دة لقاءات تواصلية بجهات اململكة نذكر من ضمنها لقاءات بطنجة، وجدة، الرباط، الدار ك} قام املجلس منذ تأسيسه بع
وحرض مجموعة من األنشطة العلمية والندوات نذكر من ضمنها ندوة حقوق اإلنسان يف مجال الشغل، . البيضاء، مراكش وأكادير

تكنولوجيا الرقمية ومساهمتها يف انتهاك ال"ندوة الصحفي وحقوق الشخصية أية عالقة ؟ حيث تقدم بعرض حول موضوع 
 "...الحقوق الشخصية

الذي يعد أيضا األول من نوعه ونظم عدة ورشات خصصت " ميثاقا ألخالقيات املهنة"وقد أنجز املجلس الوطني لخرباء العدل 
صادق عليه الجمع  حيث 2014ماي  30ملناقشته وعرضت الصيغة النهائية أثناء املؤ�ر األول املنعقد بالرباط بتاريخ 

ليكون مرجعا أخالقيا ودليال عمليا قي} يرشد الخرباء يف حياتهم العملية، ويضبط عالقاتهم مع كافة األطراف العامل_   العام
الرشعية، التجرد، النزاهة، املساواة، الكفاءة، : وقد �ت بلورة ميثاق أخالقيات املهنة حول تسعة مبادئ. معهم ويف محيطهم

الفعيل والجدي يف تنزيل مبادئ هذا امليثاق يف حياتهم   الرسية، اللياقة والتضامن والتزم جميع خرباء املجلس باإلنخراط النجاعة،
 .املهنية والعملية

 كيف يتم التنسيق ب_ أصناف وشعب خرباء العدل ؟ وملاذا © يتم إنشاء هيئة وطنية خاصة بهم؟+ 

 21مكرر بتاريخ  6684يف بوابة األمانة العامة للحكومة تحت عدد   الرسمية املنشورة للتذك[ يبلغ عدد الخرباء، حسب الجريدة
املهن (شعبة  45اختصاصا حسب  164خب[ا جلهم متمركزين wدينة الدار البيضاء موزع_ عىل  3345، ما مجموعه 2018يونيو 

وحتى نتمكن من تواصل . من مجموع الخرباء% 43,6ية وتبلغ نسبة خرباء املهن الطب...). الطبية، الفالحة، امليكانيك، العقار
شعب فقط وهي املهن  6سلس ومركز عىل مهنة معينة من الخرباء قام املجلس الوطني لخرباء العدل بإعادة تنظيمهم حسب 

 .الطبية، البناء والعقار، املهن الفالحية، مهن الحساب، املهن الصناعية واملهن املتنوعة

ة وطنية خاصة بالخرباء فقد سلط املجلس الوطني لخرباء العدل الضوء عىل أهمية الخربة القضائية يف أما بخصوص إنشاء هيئ
املنظم للخرباء القضائي_، وذلك بالعمل عىل  45- 00العمل القضاp، وما تقتضيه الظرفية الحالية إلعادة النظر يف القانون رقم 

اء العدل عىل غرار باقي القوان_ املنظمة للمهن القضائية األخرى ببالدنا، تهييء وإصدار قانون جديد إلحداث هيئة وطنية لخرب 
مع االستفادة من التجارب والتطورات التي عرفتها الخربة القضائية يف العديد من الدول األجنبية، حيث وفرت هذه الدول، 

والعادلة التي �كن من حسم النزاع يف إطار  خاصة األوربية والعربية منها، وسائل هامة للحصول عىل الخربة القضائية الدقيقة
خاص يضمن للخب[ القضاp تكافؤا ب_ واجباته املهنية وحقوقه املعنوية واملادية، وكذا �تعيه بالح}ية القانونية الواجبة يف حقه، 

 .ك} يتمتع بها رجال القضاء وبعض املهن القضائية األخرى

ويف هذا الصدد نشكر وزارة العدل عىل . الشامل والعميق ملطلب خلق هيئة وطنية للخرباءوقد استجاب امليثاق الوطني لإلصالح 
املنظم ملهنة  45-00املقاربة التشاركية التي اعتمدتها يف بلورة هذا املرشوع حيث حرض املجلس أشغال مراجعة القانون رقم 

 .هذا القانون الذي ال زال يراود مكانه بوزارة العدل الخرباء القضائي_ وخلق هيئة وطنية وكان من املصادق_ األوائل عىل
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للتخليق، ماهي   تحص_ الخب[ آلية فعالة  wناسبة حفل تنصيب التنسيقية الجهوية الرشقية يف موضوع  لقد �ت برمجة ندوة+ 
 دواعي اختيار مثل هذا املوضوع الذي يوحي بوجود مخاطر يف م}رسة الخربة ؟

بالفعل أؤكد أن هناك مخاطر . السؤال الذي من خالله منحت يل الفرصة لتوضيح اختيار هذا املوضوع أشكركم كث[ا عىل هذا
املنظم للخربة الذي يحمل يف طياته  45-00كث[ة يف م}رسة الخربة وهذا ما jكن مالمسته من خالل مجرد قراءة يف القانون 

 .واجبات الخب[ ويغيب الحقوق غيابا كليا

 28وضع آليات لض}ن تخليق املهنة وتتمثل يف املراقبة من طرف الرئيس األول والوكيل العام عمال باملادة  45- 00فالقانون رقم 
 42ويف الزجر عمال باملادة  45-00أيضا من القانون  9و 8ويف التأديب من طرف اللجنة الوزارية عمال باملادة  45-00من القانون 

 .من نفس القانون 43و

هذه اآلليات التي تتمثل يف املراقبة والتأديب والزجر يف إطار القانون املنظم للمهنة ارتفاع الشكايات  ونالحظ رغم وجود
ما املغزى من وجود قانون خاص إذا كان الخب[ سيؤدب : فالسؤال الذي يبقى مطروحا. املبارشة التي تقدم أمام رؤساء املحاكم

 .بواسطة قانون عام

ى فغياب مواكبة الخب[ بتنظيم تكوين قبيل يف املجال القانو³ وبإلزامية مشاركته يف ندوات هذا من جهة، أما من جهة أخر 
من قانون املهنة زاد يف تفاقم وضع الخب[ الذي انعكس سلبا عىل جودة الخربات  20وتنظيم دورات تكوينية للخرباء عمال باملادة 

 .وأدى إىل ارتفاع الشكايات

 يف بلورتها حتى نتمكن من احتواء مخاطر املهنة نذكر منها عىل سبيل االستئناس ال الحرص وضع فهناك عدة آليات يجب التفك[
قا´ة بأتعاب الخربة حسب كل شعبة، خلق مؤسسة قايض الخربة ك} هو معمول به يف جل الدول األوروبية، اعت}د مدونة 

 .ام تحفيزي، تفعيل التكوين والتكوين املستمر إىل غ[ ذلكلألخالقيات، خلق مكاتب التواصل مع الخرباء يف املحاكم، إحداث نظ

بقرص العدالة بوجدة  2018دجنرب  14يف األخ[ أن يكون حضور السادة الخرباء يف الندوة التي ستعقد يوم الجمعة   وأ�نى  
يض، وسنعمل عىل إيصال نتمكن من مناقشة موضوع حصانة الخب[ والتخليق ومشاكل الخربة والخرباء بشكل مستف  حتى  مكثفا

 .مفتوحة لجميع املبادرات ومن هذا املنرب أشكرها عىل ذلك  دوما  معاناة املهنة إىل وزارة العدل التي أذكر أن أبوابها

ك} أن عىل السادة الخرباء أن ينكبوا عىل مص[هم بأنفسهم وأن يتقدموا بأفكارهم ومشاريعهم يف إطار �ثيلية موحدة وأن ال 
  ".ما ضيعت الحقوق إال بأهلها"فسهم يف وضعية أشخاص مشمول_ باملساعدة، ألن يضعوا أن

 

 


