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 مسودة أ ولية حول مدونة سلوك العدول 

 الس ياق العام: 

جالةل املكل   خطاب  يف  للتوجهيات السامية الواردة  محمد السادس  اس تحضارا 

صالح منظومة  نرصه هللا، مبناس بة تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطين حول اإ

لهذا   اجلليةل  الغاية  بلوغ  قصد  أ وصت  املذكورة  العليا  الهيئة  ن  فاإ العداةل، 

هذه   ومن  رئيس ية،  اسرتاتيجية  أ هداف  س تة  حتقيق  عىل  ابلعمل  الإصالح، 

 مة العداةل؛ ال هداف؛ الهدف الثاين املتعلق بتخليق منظو 

هذه   لتحصني  ال ساس ية  املداخل  من  يعد  العداةل  منظومة  ختليق  بأ ن  واقتناعا 

ثقة  تعزيز  عىل  أ اثر  من  ذلكل  ملا  والاحنراف،  الفساد  مظاهر  من  املنظومة 

قمي  شاعة  واإ ودمع  العامة،  احلياة  ختليق  يف  دورها  وتكريس  فهيا،  املواطن 

 ة؛ ومبادئ املسؤولية واحملاس بة واحلاكمة اجليد

ووعيا بأ ن ختليق منظومة العداةل ينبين عىل معاجلة متاكمةل، جتمع بني املقاربة  

ىل حتصني هذه املنظومة ضد خمتلف أ س باب الفساد، وبني   القانونية، الرامية اإ

لقواعد   الضابطة  والواجبات  القمي  من  مجموعة  عىل  املرتكزة  ال خالقية  املقاربة 

مب متكل  ىل  اإ والهادفة  املهين،  القومية، السلوك  والسلوكيات  ال خالقيات  ادئ 

 ترس يخا للمسؤولية ال دبية وال خالقية للك الفاعلني يف منظومة العداةل؛ 
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وانطالقا من أ ن همنة التوثيق العديل تعترب حمورا أ ساس يا يف املنظومة القضائية 

الناس   أ عراض  عىل  واحلفاظ  واملعامالت،  احلقوق  توثيق  ال سايس  هدفها 

عالوة وغري   وأ نساهبم،  الوقائية،  العداةل  وحتقيق  الثبات  وسائل  حتضري  عىل 

 ذكل من املهام؛ 

رمق   التوصية  مع  حول    53وتفاعال  الوطين  للحوار  العليا  الهيئة  عن  الصادرة 

للسلطة   ال عىل  اجمللس  وضع  عىل  حتث  واليت  العداةل،  منظومة  صالح  اإ

، تتضمن  ملدوانت سلوك  هيئات ابيق املهن القضائية والقانونيةالقضائية، وكذا  

قب من  هبا  الالزتام  جيب  اليت  واملهنية  ال خالقية  مع  القواعد  هبا،  املعنيني  ل 

 العمل عىل نرش هذه املدوانت؛ 

اليت تعد من مرتكزات ادلوةل احلديثة برصحي ديباجة  للمقاربة التشاركيةوتفعيال 

 ؛ 2011ادلس تور املغريب لس نة 

عداد هذا العمل املتواضع، واذلي يتضمن خمتلف التصورات وال فاكر    ارتأ ينا اإ

ا كقوة  العدول  دور  تعكس  اليت  منظومة واملبادئ  صالح  اإ ورش  يف  قرتاحية 

 العداةل. 
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 أ حاكم عامة: 

 1املادة  

العدول،  سلوك  مدونة  املدونة  هذه  والعدول    تسمى  العدول  مجيع  عىل  وترسي 

 املمترنني.

 2املادة  

طائةل   حتت  املدونة  هذه  بأ حاكم  التقيد  املمترنني  والعدول  العدول  مجيع  عىل  جيب 

 القانون. املتابعة التأ ديبية وفقا ل حاكم 

 3املادة  

ىل   ما ييل:  هتدف هذه املدونة اإ

رساء معايري أ خالقية، وقواعد ومبادئ أ ساس ية ل داب همنة التوثيق العديل، وقمي    أ : اإ

والقمي،  والقواعد  املعايري  هبذه  الالزتام  وتعزيز  العدول،  دلى  عالية  همنية  وثقافة 

خالل توعية العدول   ، وذكل منوترس يخ أ سس املامرسات اجليدة واحلاكمة الرش يدة

خالقيات املهنية السلمية، وكذا بيان واجباهتم ومسؤولياهتم املهنية،  وتوجهيهم حنو ال  

 .وتعزيز مصداقية همنهتم ودورمه يف حتسني اخلدمات املقدمة من طرفهم

ب: تعزيز ثقة املواطن بعمل العدول، وزايدة الاحرتام والتقدير دلور هذه املهنة يف  

 اخلدمات بأ فضل طريقة ممكنة.توفري 
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 املبدأ  ال ول: الزناهة 

 الزناهة أ مر أ سايس ل داء العدل لوظيفته بطريقة سلمية. 

 التطبيقات: 

 4املادة  

وأ ن  العادي،  املواطن  نظر  يف  الش هبات  فوق  سلوكه  يكون  أ ن  العدل  عىل 

 يتوافق مع الثقة املفروضة يف نزاهة العدل.

 5املادة  

الترصف برشف وبأ سلوب يناسب صفته وهمنته، وأ ن يبتعد جيب عىل العدل  

 عن الاحتيال واخلديعة والكذب، وأ ن يكون طيبا وفاضال سلواك وطباعا.

 6املادة  

ذا اكن سلوكه من وهجة نظر الشخص املعتدل   يتعني عىل العدل التفكري فامي اإ

تفادي   جيب  ذكل،  حدث  ذا  كعدل، فاإ هل  من احرتام الناس  يقلل  والعادل قد 

 ذكل السلوك. 

 7املادة  

 يتقيد العدل ابلتطبيق العادل للقانون. 
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 8املادة  

 يتحىل العدل ابملبادئ الكونية ملنظومة حقوق الانسان. 

 9املادة  

أ داء   عىل  ما  اإ يؤثر  قد  اثلث  طرف  من  تدخل  أ ي  منع  العدل  عىل  جيب 

 وظيفته، أ و عىل الإرادة احلقيقية للمتعاقدين.

 10املادة  

ا عن  العدل  أ و  ميتنع  قانونية  غري  بأ عامل  القيام  عىل  حثه  مت  ذا  اإ مبهامه  لقيام 

ذا شك أ نه قد يساعد يف ارتاكب معل غري قانوين أ و احتيايل.  احتيالية، أ و اإ

 11املادة  

السامح   أ و  املهنة،  من  عزهل  مت  أ خر  عدل  خبدمات  الاس تعانة  للعدل  جيوز  ل 

 بوجود هذا ال خري يف مكتبه دون سبب وجيه.

 12املادة  

مينع عىل العدل طلب أ و اشرتاط أ و اس تالم هدااي أ و هبات أ و أ ية امتيازات  

من أ ي نوع اكن، بطريقة مبارشة أ و بواسطة خشص أ خر، مقابل تأ دية خدمة  

طار همامه.  يف اإ
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 13املادة  

وغري  فردي  بشلك  املالية  التربعات  مجلع  املهنية  صفته  اس تغالل  العدل  يتفادى 

 هميلك.

 14املادة  

وفقا   هممهتم،  للعدول  اجلهوية  اجملالس  وأ عضاء  التنفيذي  املكتب  أ عضاء  ميارس 

 ملبادئ احرتام القانون واحلياد والشفافية والزناهة واملصلحة العامة.

 15املادة  

مرة   أ عامهلم،  عن  تقرير  تقدمي  للعدول  اجلهوية  واجملالس  التنفيذي  املكتب  عىل 

 عىل املواقع الالكرتونية اخلاصة هبم. واحدة يف الس نة عىل ال قل، ونرشه 

 16املادة  

رمق   القانون  للعدول  اجلهوية  اجملالس  وأ عضاء  التنفيذي  املكتب  أ عضاء  حيرتم 

حداث    31-13 اإ يمت  هذا  ول جل  املعلومات،  عىل  احلصول  يف  ابحلق  املتعلق 

لكرتوين خاص بلك جملس   لكرتوين للهيئة الوطنية للعدول، وكذا موقع اإ موقع اإ

والقانوين  هجوي،   واملايل  املهين  الطابع  ذات  املعلومات  استباقيا  فيه  تنرش 

 والتنظميي.
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 17املادة  

احلساب   للعدول  اجلهوية  واجملالس  للعدول  الوطنية  الهيئة    بشأ نتقدم 

وال موال امل  تدبريها  متلاكت  لهيا  اإ للمراقبة املولك  الشأ ن  هذا  يف  وختضع   ،

 والتقيمي.

 املبدأ  الثاين: احلياد 

احلياد رضورة همنية حلسن أ داء العدل لوظيفته، حيث يتعني عىل العدل القيام  

 بوظيفته دون حماابة أ و حتزي أ و حتامل. 

 التطبيقات: 

 18املادة  

 ل جيب عىل العدل أ ن يترصف بطريقة تعزز مصاحل أ حد املتعاقدين. 

 19املادة  

عائلية أ و موقع اجامتعي  يتجنب العدل القيام بأ ي معل يويح بأ نه متأ ثر بقرابة  

 لصاحل أ حد املتعاقدين.
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 20املادة  

بشلك   ل اثرها  منتجة  عقود  جناز  اإ غايته  العادل،  احلمك  دور  العدل  يلعب 

 متوازن جيعل ال طراف يف منأ ى عن أ ي نزاع مس تقبيل. 

 21املادة  

توثيقه  املراد  العقد  عن  تصورات  أ و  مس بقة  أ راء  حيمل  أ ل  العدل  عىل  يتعني 

 . لل طراف

 22املادة  

 ل جيوز للعدل رفض توثيق معامةل ما لل طراف دون تقدمي مربر مقبول.

 23املادة  

خشص   أ ي  أ و  أ خر  عدل  استشارة  يف  املتعاقد  حق  احرتام  العدل  عىل  جيب 

 أ خر خمتص يف اجملال القانوين. 

 24املادة  

عىل   التأ ثري  أ و  للمتعاقدين،  الشخصية  ال مور  يف  التدخل  من  العدل  ميتنع 

رادهتم احلقيقية.  اإ
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 25املادة  

يف   تضارب  فهيا  دليه  يكون  قد  اليت  املواقف  مجيع  جتنب  العدل  عىل  جيب 

 املصاحل. 

 املبدأ  الثالث: ال مانة 

 حتيل العدل خبلق ال مانة؛ هو عنرص أ سايس لبناء الثقة بينه وبني املتعاقدين. 

 التطبيقات: 

 26املادة  

ما   هلم  يبني  أ ن  عليه  جيب  كام  لل طراف،  النصح  سداء  اإ العدل  عىل  جيب 

يعلمه خبصوص موضوع عقودمه، وأ ن يوحض هلم ال بعاد وال اثر اليت قد ترتتب  

 عن العقود اليت يتلقاها. 

 27املادة  

جيب أ ن تكون النصاحئ اليت يقدهما العدل ل طراف العقد واحضة ل لبس فهيا  

 وصادقة.
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 28املادة  

فشائه ل ي هجة غري مرخص لها   يلزتم العدل ابحلفاظ عىل الرس املهين وعدم اإ

 بذكل.

 29املادة  

 يبقى العدل ملزما حبفظ الرس املهين ولو بعد الانهتاء من مزاوةل همنته. 

 30املادة  

للقيام  املتعاقدين  طرف  من  عنده  املودعة  ال موال  اختالس  العدل  عىل  مينع 

زمة لنفاذ العقد، أ و اس تغاللها ولو مؤقتا ملصاحله الشخصية أ و  ابلإجراءات الال

 مصاحل الغري. 

 31املادة  

جيب أ ن تكون ال تعاب اليت يتقاضاها العدل من املتعاقدين معقوةل ومتناس بة 

 مع اخلدمات اليت قدهما هلم.

 32املادة  

جيب عىل العدل عند حتديد أ جرته وأ تعابه، أ ن يفعل ذكل بطريقة يسهل فهمها  

أ ن   عليه  جيب  كام  ابلقانون،  معرفة  دلهيم  ليس  اذلين  املتعاقدين  طرف  من 
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رسوم   اكنت  ذا  اإ وما  وال تعاب،  ال جرة  تغطهيا  اليت  اخلدمات  هلم  يوحض 

 التسجيل أ و الرضائب مشموةل أ م ل.

 33املادة  

 تعاقدين وصال عن ال جرة وال تعاب اليت اس تخلصها مهنم. يسمل العدل للم 

 34املادة  

هامل خامته   حيافظ العدل عىل الواثئق والسجالت املتعلقة بعمهل، كام يتجنب اإ

 الرمسي، أ و التعامل معه بشلك يسهل معه اس تخدامه من قبل خشص أ خر. 

 املبدأ  الرابع: اللياقة 

مع   لئق  مبظهر  الظهور  عىل  العدل  مشني، حيرص  سلوك  أ ي  عن  الابتعاد 

ىل ش هبات.   ويتجنب لك العالقات اليت قد تؤدي اإ

 التطبيقات: 

 35املادة  

ىل الوقوع يف حاةل التنايف. العدليبتعد   عن لك معل قد يؤدي به اإ
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 36املادة  

ىل   اإ ابلنس بة  عبئا  تبدو  قد  اليت  الشخصية  القيود  يتقبل  أ ن  العدل  عىل  جيب 

وينبغي أ ن يفعل ذكل تلقائيا وعن طيب خاطر، وعىل وجه  املواطن العادي،  

ىل   اإ الناس  نظرة  مع  يامتىش  بشلك  يترصف  أ ن  العدل  عىل  جيب  اخلصوص، 

 العدول.

 37املادة  

لهيا.   حيافظ العدل عىل الهندام اذلي يليق ومسعة املهنة اليت ينمتي اإ

 38املادة  

واملسؤولني  وزميالته،  وزمالئه  دليه،  واملمترنني  مساعديه  مع  العدل  يتعامل 

 القضائيني وابيق املنتس بني ملنظومة العداةل ابحرتام ولباقة وكياسة.  

 39املادة  

يلزتم العدل ابلحرتام الالزم جتاه رئيس الهيئة الوطنية للعدول ورئيس اجمللس  

 ء قياهمم ابلصالحيات املنوطة هبم قانوان. اجلهوي للعدول ولك ممثيل الهيئة، أ ثنا

 40املادة  

يلزتم العدل ابحرتام املرأ ة العدل كزميةل وكرشيكة يف املهنة، وتقدمي ما يلزم لها  

 من ادلمع والتوجيه لالندماج السلس يف احلياة املهنية للعدول.
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 41املادة  

أ و   الشخصية  ال مور  يف  اخلوض  أ و  التدخل  العدل  اخلاصة يتفادى  العائلية 

 باكفة الزميالت والزمالء أ و ابيق العاملني ابحملمكة.

 42املادة  

أ و   الزمالء  حق  يف  الاكذبة  الوشاايت  وتقدمي  والتأ مر  الكيد  العدل  يتفادى 

 الزميالت أ و املساعدة عىل ذكل. 

 43املادة  

من   خيدش  ومبا  للمهنة،  ييسء  مبا  املتعاقدين  أ مام  يتلكم  أ ن  العدل  عىل  مينع 

 صداقيهتا.م

 44املادة  

 حيرص العدل عىل حسن اس تقبال مرتفقيه، ويلزتم بقواعد التواصل البناء. 

 45املادة  

ومسعة   مسعته  ىل  تس ئي اإ عىل ال ماكن املش بوهة اليت قد  يتجنب العدل الرتدد 

لهيا.   املهنة اليت ينمتي اإ
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 46املادة  

زمالء   ما  ميتنع العدل عن تصديق وتروجي الاشاعات حول  وزميالت املهنة، اإ

 بشلك مبارش، أ و عرب وسائط التواصل الاجامتعي. 

 47املادة  

 ل يستنكف العدل عن تقدمي املشورة للزمالء والزميالت لكام طلبت منه.

 48املادة  

للهيئة  ادلاخيل  النظام  يف  حمددة  يه  كام  للمهنة  املالية  الواجبات  العدل  يؤدي 

مع   للعدول،  عدم الوطنية  ىل  اإ تدفع  اليت  التحايل  سلوكيات  لك  عن  الابتعاد 

 الالزتام هبا.

 49املادة  

عىل العدل تفهم أ ن مبدأ  اللياقة ل يتعارض مع حقه وحريته يف التعبري والنرش  

أ ن  كام  والتقين،  العلمي  والبحث  والفن  ال دب  جمالت  يف  والعرض  والابداع 

 ارسة حياته اخلاصة بلك حرية.مبدأ  اللياقة ل يقيد من حقه يف اخلصوصية ومم

 50املادة  

نشاء مجعيات همنية أ و مدنية.   ميكن للعدل الاخنراط يف مجعيات، أ و اإ
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 املبدأ  اخلامس: املساواة 

وظيفته   العدل  ل داء  رضوري  أ مر  املرتفقني  معامةل  يف  املساواة  عىل  احلرص 

 عىل حنو مقبول. 

 التطبيقات: 

 51املادة  

العدل   عىل  جيب  اللغة ل  أ و  ادلين  أ و  العرق  أ ساس  عىل  املرتفقني  بني  المتيزي 

 أ و اللون أ و اجلنس، أ و عىل أ ساس الانامتء الاجامتعي أ و الس يايس. 

 52املادة  

أ و   املساواة  وعدم  ابلمتيزي  تويح  ترصفات  أ و  أ لفاظ  اس تعامل  العدل  يتفادى 

 تفضيل خشص عن أ خر.

 املبدأ  السادس: الكفاءة والاجهتاد 

 التطبيقات: 

همنة   ل داء  أ ساس يان  رشطان  والاجهتاد  العديلالكفاءة  النحو   التوثيق  عىل 

 الواجب. 
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 53املادة  

 .يسعى العدل دامئا لتحسني أ دائه وتطوير قدراته املهنية

 54املادة  

العدل   عىل  هتم  يتعني  اليت  واملسطرية  القانونية  املس تجدات  ابنتظام  يواكب  أ ن 

عالم املرتفقني بلك ما يعلمه خبصوصها. جمال اش تغاهل، ويتقيد بواجب نصح   واإ

 55املادة  

البناءة    العدل  يقدم وانتقاداته  مقرتحاته  التنفيذي  شأ هنا للمكتب  من  اليت 

 ، واملسامهة يف توفري بيئة معل أ منة وحصية.املهنةحتسني أ ساليب  

 56املادة  

زايدة  يشارك العدل مع زمالئه املعرفة واخلربات اليت اكتس هبا، ويشجعهم عىل  

 تبادل املعلومات ونقل املعرفة فامي بيهنم. 

 57املادة  

لفائدة  يلزت  تنظم  اليت  املس متر  التكوين  وبرامج  دورات  يف  ابملشاركة  العدل  م 

 العدول.
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 58املادة  

واللغات   احلديثة  التواصل  تقنيات  جمال  يف  هماراته  تطوير  عىل  العدل  يعمل 

 احلية.

 59املادة  

قدر   وادلراسات  يسامه العدل  خالل البحوث  من  همنته  تطوير  يف  اس تطاعته 

 ال اكدميية وامليدانية.

 60املادة  

التلفزيونية   والربامج  الثقافية  وال نشطة  والندوات  احملارضات  يف  العدل  يشارك 

 مبا يسمو بشخصيته وفكره. 

 61املادة  

وأ سلوب   سلمية  بلغة  عقوده  حترير  العدل  عليه  واحضعىل  يتعني  كام  حتيني  ، 

طرف   من  ترمجهتا  وليسهل  القانونية،  اللغة  مع  لتامتىش  حيررها  اليت  العقود 

 الرتجامن اخملتص، ويسهل أ يضا فهمها من العموم.

 62املادة  

 حيرص العدل عىل القيام ابلإجراءات املرتبطة بعمهل يف أ جال معقوةل. 
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 63املادة  

رشافه عىل العدل   املمترن دليه.يبذل العدل لك املساعي لإجناح اإ

 64املادة  

تكوين   أ نشطة  يف  للمشاركة  دعوته  متت  لكام  الاس تجابة  عدل  لك  عىل  جيب 

 العدول املمترنني. 

 جلنة أ خالقيات العدول: 

 65املادة  

التنفيذي املكتب  عىل    يشلك  تسهر  العدول"  أ خالقيات  "جلنة  تسمى  جلنة 

 تتبع ومراقبة الزتام العدول ابحرتام املبادئ والقواعد الواردة يف هذه املدونة.

 66املادة  

الوطنية   الهيئة  قبل  من  قرارها  اإ اترخي  من  التنفيذ  حزي  املدونة  هذه  تدخل 

 للعدول.
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 قامئة املراجع: 

 العربية: قامئة املراجع ابللغة  

 . 2011دس تور اململكة املغربية لس نة  ✓

صالح منظومة العداةل. ✓  ميثاق اإ

 املتعلق خبطة العداةل.   16.03القانون   ✓

 املتعلق مبهنة التوثيق.   32.09القانون   ✓

 النظام ادلاخيل للهيئة الوطنية للعدول. ✓

املتعلق ابجمللس ال عىل للسلطة    100.13القانون التنظميي رمق   ✓

 القضائية. 

عداد:   ✓ دليل تدريب العدول يف جمال أ خالقيات املهنة، من اإ

 ادلكتور محمد اكيج. 

 مدونة ال خالقيات والسلوك املهين اخلاصة مبوثقي املغرب.   ✓

املدونة ادلولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني، امجلعية العامة،  ✓

 ال مم املتحدة. 

 احلكومية.   مدونة ال خالق والسلوك، التجمع العاملي للمنظامت غري ✓
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مدونة قواعد السلوك، روندا دي ل فونت ديل اكريم، برشلونة  ✓

2019 . 

مدونة قواعد ال خالق والسلوك املهين، لوكهيد مارتن   ✓

 . 2017كوربووريشن، أ كتوبر 

 . 1990مبادئ أ ساس ية بشأ ن دور احملامني، ال مم املتحدة   ✓

املتحدة  املبادئ ال ساس ية بشأ ن اس تقالل السلطة القضائية، ال مم   ✓

1985 . 

عداد مدونة ال خالقيات عىل ضوء  ✓ املغرب، السلوك القضايئ واإ

 . 2016املعايري ادلولية، اللجنة ادلولية للحقوقيني 

مجموعة الزتامات السلوك ال خاليق للقضاة، مركز دراسات القانون  ✓

 . 2010والعداةل يف اجملمتعات العربية 

 اة. مذكرة اندي قضاة املغرب حول مدونة سلوك القض ✓

تعليق عىل مبادئ ابجنلور للسلوك القضايئ، مكتب ال مم املتحدة   ✓

 . 2008املعين ابخملدرات واجلرمية، مارس 

 ميثاق قمي وسلوك كتابة الضبط. ✓
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 قامئة املراجع ابللغة الإجنلزيية: 

✓ Notary law and ethics: avoiding liability by exercising  

reasonable care and avoiding the unauthorized practice of 

law, by michael closen 2018. 

✓ The notary public code of professional responsibility 

of 2020, published as a public service by: National notary 

association. 

✓ Professional ethics and legal protection for notary. 

✓ Notary public handbook, published by alex padilla, 

secretary of state, notaru public section 2019. 

✓ Idaho notary public handbook, prepared by secretary 

of state, lawerence denney, october 2018. 

✓ Notary public licence law, prepared by, andrew 

cuomo and rossana rosado ; april 2019. 

✓ Arizona notary public reference manual, prepared by 

michele reagan. August 2018. 

✓ Kansas notary public handbook, prepared by the 

office of secretary of state, scott schwab. 
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✓ Handbook for maryland notaries public. Office of the 

secretary of state house. July 2019. 

✓ Practical guide for notaries public in pennsylvania, 

pennsylvania association of notaries, 2010. 

 

 

 


