
 

 
 

 بسم هللا الرحمان الرحٌم،                               
 

 زمٌالتً الفضلٌات ،

 زمالئً األفاضل، 

 

 2013/2014نٌة للمحامٌن للسنة القضائٌة تلتئم الجلسة العامة اإلعتٌادٌة للهٌئة الوط

 2011أوت  20المإرخ فً  2011لسنة  79من المرسوم عـــدد  51عمال بؤحكام الفصل 

 .لق بتنظٌم مهنة المحاماة المتع

من المرسوم ٌتقدم لكم مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن بالتقرٌر  52و عمال بالفصل 

 . 2013/2014دبً  لنشاطه للسنة القضائٌة األ

 .ذكر و نترحم على من فقدنا من الزمٌالت و الزمالء تفً البداٌة نو 

 

ع المستوٌات فعلى المستوى باشر مجلس الهٌئة مهمته فً سنة إستثنائٌة على جمً

الوطنً تمٌز الوضع العام فً البالد بالتؤزم السٌاسً الشدٌد نتٌجة طول الفترة اإلنتقالٌة 

وزادت اإلغتٌاالت السٌاسٌة و العملٌات اإلرهابٌة الدموٌة الوضع األمنً و السٌاسً 

النظم السابقة واإلقتصادي تعقدا ، و على المستوى القضائً كان األمر أكثر صعوبة لتحلل 

للتسٌٌر و الرقابة و البطء و عدم إٌجاد إطار جدٌد فاعل و التجاذب داخل القضاة بٌن أكثر 

و رغم  –مما أثر على العمل داخل المحاكم ، و على المستوى المهنً من تمثٌلٌة 

فإن المهنة و بعد دور طالئعً  –المجهود الذي قام به العمٌد السابق و مجلس الهٌئة 

بنتائج تمرٌر المرسوم و التغٌٌر المفاجئ فً هٌاكله  ةمكبل تفً الثورة ، أصبحومحوري 

. واألزمة التً عقبتها 



دور الوطنً للمحاماة رد اإلعتبار للمنذ إنتخاب مجلس الهٌئة إنطلق فً العمل من أجل  و

 ٌتناسب مع دورها التارٌخً كاإلعتناء بالوضع المهنً بما ٌتطلبه من جهد لإلصالحبما و 

قـــد تمٌزت السنة القضائٌة المنتهٌة فً المستوى األول بمشاركة فاعلة والتطوٌر ، و 

للهٌئة الوطنٌة للمحامٌن ممثلة فً عمٌدها و أعضاء مجلسها فً مجهود الحوار الوطنً 

الذي إنطلق العمل على إطالقه فً ظل أزمة سٌاسٌة خطٌرة هــددت أركان الدولة و فشلت 

ي إٌجاد الحلول و التفاهم فٌما بٌنها إلٌجاد صٌغة حل ٌنهٌها و ٌضمن األحزاب السٌاسٌة ف

فً نهاٌة األمر إلى التفاهم على الحوار إنتهاء الفترة اإلنتقالٌة بنجاح ، و قد توصل 

تكلٌف حكومة جدٌدة و اإلنتهاء من صٌاغة الدستور و المصادقة علٌه بمجهود باركه 

لذي كان فٌه لعمٌد المحامٌن صفة الناطق الرسمً الجمٌع من الرباعً الراعً للحوار و ا

. بإسم الحوار الوطنً 

على الدستور الجدٌد  2014جانفً  27كما صادق المجلس الوطنً التؤسٌسً بتارٌخ 

منه  105للبالد  و الذي تضمن فً خطوة تارٌخٌة مكسبا للمحاماة التونسٌة هو الفصل 

: الذي تضمن 

. ارك فً إقامة العدل و الدفاع عن الحقوق و الحرٌات المحاماة مهنة حرة مستقلة تش" 

." . ٌتمتع المحامً بالضمانات القانونٌة التً تكفل حماٌته و تمكنه من تؤدٌة مهامه 

بما ٌمكن من تطوٌر و هو مكسب إنتقلت به المحاماة إلى مرتبة الوظٌفة الدستورٌة 

ي قانون ٌمس  من الضمانات ممارسة حق الدفاع و الحٌلولة فً كل األحوال دون صدور أ

. الممنوحة له 

و هً نتٌجة جهد متضافر من عمٌد المحامٌن و أعضاء المجلس و الزمٌالت والزمالء 

، و ٌجدر التنوٌه بكل أعضاء المجلس الوطنً التؤسٌسً الذي تحمسوا للمقترح و ساندوه 

. من شارك فً هذا اإلنجاز 

 

مهامه األصلٌة فلم تتعطل و إهتم برعاٌة  د بذل المجلس جهدا فً التركٌز علىـــقو 

و ذلك  2013أوت  01جلسة توزٌع المهام بتارٌخ إبتداء من شإون المحامٌن و مشاغلهم 

:  و هً ، بٌن أعضاء المجلس فً شكل لجان عمل  بتوزٌع العمل



, لجنة الدراسات القانونٌة و التشرٌع ــ 

, ــ لجنة محاضرات التمرٌن و شإون المتمرنٌن 

, لجنة التكوٌن المستمر  ــ

, ــ لجنة تنظٌم الندوات و الفعالٌات 

, ــ لجنة الشإون المهنٌة و الدفاع عن الدفاع 

, ــ لجنة القضاٌا العادلة و الحرٌات 

, ــ لجنة الشإون اإلجتماعٌة 

. ندوق الدفوعات المالٌة للمحامٌن ــ لجنة مشروع ص

امٌة ، و ربطها بلجنة المرأة ن المرأة المحلجنة شإوكما قرر المجلس بقرار الحق إحداث 

 .لدى إتحاد المحامٌن 

و مشاركة فاعلة لجمٌع أعضاء و هو توزٌع ركز على أولوٌات المجلس فً العمل 

كما إهتم مجلس الهٌئة بالمهام التً إقتضاها المرسوم المنظم للمهنة ، المجلس فً العمل 

المحدثة و أهمها تركٌز الفروع ، نتقالٌة و التطبٌق التدرٌجً له كما قررته األحكام اإل

توفٌر مقرات و( بحسب عــدد محاكم اإلستئناف الموجودة و المحدثة ) وعددها تسعة 

، كإحداث مجلس التؤدٌب فً تركٌبته الجدٌدة تجهٌزها و إنتداب موظفٌن لها ألغلبها و

. المختلفة عن تركٌبة مجلس الهٌئة 

قرار فً سن قواعد للنظام الداخلً  2014سبتمبر  06كما أصدر مجلس الهٌئة بتارٌخ 

لمجلس الهٌئة بغاٌة تطوٌره و لضمان مشاركة واسعة ألعضاء المجلس فً أعماله 

. وإعداد قراراته 

و سعٌا لتقرٌب المعلومة من المحامٌن و التواصل معهم و عمال بمبدأ الحق فً النفاذ 

قراراته بإعالم كتابً ٌعلق بالمحاكم  للمعلومة إستقر العمل فً المجلس على اإلعالن عن

رسمً و ٌنشر بموقع الهٌئة على الفاٌسبوك ، كما قرر المجلس إطالق موقع إلكترونً 

و ٌوفر خدمات عن بعد حدٌث ٌهتم بؤنشطة الهٌئة و صندوق التقاعد و ٌعمم المعلومة 

روسة و قد للمحامٌن و ٌلٌق بموقع المهنة و أهمٌتها و تتحكم فٌه الهٌئة و بكلفة مد

 .طلق العمل به بمناسبة الجلسة العامة الحالٌة نإنتهى فٌه العمل و ي



فً تتوٌج نضاالتهم من أجل تنظٌم كما تمٌزت السنة المنقضٌة بنجاح مجهود المحامٌن 

 2014لسنة  764نٌابة المحامٌن للدولة و المإسسات العمومٌة  بصدور األمر عـــدد 

ابة الهٌاكل ينبضبط شروط و إجراءات تكلٌف المحامٌن ٌتعلق ب 2014جانفً  28المإرخ 

 العمومٌة لدى المحاكم و الهٌئات القضائٌة و اإلدارٌة و العسكرٌة و التعدٌلٌة والتحكٌمٌة

، والعمل جار حالٌا إلصدار مقرر فً ضبط سقف النٌابة و القرار المشترك لتحدٌد األتعاب 

. حتى ٌدخل األمر حٌز التنفٌذ 

مجلس النظر فً مشروع اإلتفاقٌة المشتركة مع مساعدي المحامٌن التً بدأ كما واصل ال

التفاوض فً خصوصها المجلس السابق و إنتهى إلى صٌغة تنظم القطاع و تضمن الحد 

األدنى من الحقوق التً تتطابق مع مجلة الشغل و تضمن رقابة الفروع الجهوٌة على هذا 

كل نقطة قوة للقطاع و ٌساهم فً الحــد من الصنف المهم من األعوان و النهوض به ٌش

. الظواهر السلبٌة ، و إهماله ٌشكل إحدى نقاط الضعف فٌها 

 

ٌلً ما )  2013جوان  24الفترة الممتدة بٌن  فٌما ٌلً عرض ألهم أنشطة المجلس عنو 

 : 2014ماي  31إلى ( الجلسة العامة اإلنتخابٌة 

 

/I   جدول المحامٌن : 

من المرسوم المنظم للمهنة بضبط جدول  62و  5عمال بالفصلٌن  ٌختص مجلس الهٌئة

تالقً عــدة صعوبات لعدم تطابق المعطٌات التً تمسكها كتابة همــة ، و هً مالمحامٌن 

و سعٌا المجلس مع تلك المثبتة لدى الفروع ، و المعطٌات الفعلٌة التً تخص المباشرة 

ج قرارات اإلحالة على عدم المباشرة لضبط دقٌق للجدول إنطلق العمل بتحٌٌن إدرا

والرجوع للمباشرة عبر المنظومة اإللكترونٌة ، كما تم تكلٌف فرٌق إداري بإعادة جرد 

الملفات الشخصٌة المحفوظة لدى كتابة المجلس و ٌتم على إثرها مراسلة الفروع فً 

. إجراء الرقابة على المباشرة 

 

 :المحامون المباشرون : الجزء األول / 1



 7911:  2014ماي  31الجدول إلى حد لقد بلغ عدد المحامٌن المباشرٌن والمرسمٌن ب

 : محامٌا موزعٌن كاآلتً 

 1951لمحامون لدى التعقٌب وعددهم  ا . 

  4195: المحامون لدى االستئناف . 

  1765:المحامون لدى التمرٌن  . 

 

شرٌن حسب الفئات العمرٌة ن المباكما ٌتبٌن من المعطٌات المثبتة بالجدول توزٌع المحامً

 :كما ٌلً 

  237: سنة  30أقل من . 

  3723: سنة  40سنة إلى أقل من  30من . 

  2531: سنة  50سنة إلى أقل من  40من . 

  744: سنة  60أقل من سنة إلى  50من . 

  521: سنة  70سنة إلى أقل من  60من . 

  115: سنة  80سنة إلى أقل من  70من . 

  38: سنة  90من سنة إلى أقل  80من . 

  02: سنة  90أكثر من . 

 

ن المباشرٌن بٌن الجنسٌن كما كما ٌتبٌن من المعطٌات المثبتة بالجدول توزٌع المحامً 

 :ٌلً

 . ( % 43) 3401: اإلناث     (  % 57)  4510: الذكور 

: المحامون غٌر المباشرٌن   : الجزء الثانً / 2

 57: امون المرسمون بجدول التعقٌب المح  . 

  275: المحامون المرسمون بجدول االستئناف . 

  1071: المحامون المرسمون بجدول التمرٌن . 



 

: المتقاعدون  المحامون   : الجزء الثالث / 3

  175: المحامون المتقاعدون  . 

 . 158:       شركات المحامٌن/ 4

 

II  / قرارات مجلس الهٌئة  :

 :الترسٌم / 1

إضافة  –نظر خاللها ات جلستسع  2013/2014سنة القضائٌة الهٌئة خالل ال عقد مجلس

فً مطالب الترسٌم بمختلف األقسام و أصدر قرارات  –إلى مواضٌع تهم أنشطته المختلفة 

 :ترسٌم كما ٌلً 

 . 171: الترسٌم لدى التعقٌب  -

 . 635: الترسٌم لدى اإلستئناف  -

 . 01: الترسٌم بالتمرٌن  -

 . 39: لجدول بموجب أحكام قضائٌة او المإقت باإلدراج النهائً  -

 .  8: ترسٌم شركات محامٌن  -

 : التؤدٌــب/ 2

الوطنٌة للمحامٌن بتركٌبته الجدٌدة المختلفة عن مجلس الهٌئة التؤدٌب لدى عقد مجلس 

جلسات  نظر خاللها فً ملفات ( 09)تسع   2013/2014خالل السنة القضائٌة الهٌئة 

 :كما ٌلً التؤدٌب ، و أصدر قرارات تؤدٌب 

 76:  31/05/2014إلى  01/6/2013الفروع من  الملفات الواردة من . 

  34و عددها القرارات التؤدٌبٌة التً صدرت : 

 . 02: مع النفاذ العاجل محو من جدول المحامٌن قرارات بالمإاخذة و ال -

 . 03: مع النفاذ العاجل لتشطٌب لمدة ثالث سنوات قرارات بالمإاخذة و ا -

 .04: اذ العاجل فمع النمإاخذة و اإلٌقاف المإقت لمدة عامٌن قرارات بال -



 .10: أشهر و عامٌن  03قرارات بالمإاخذة و اإلٌقاف المإقت لمدة تتراوح بٌن  -

 . 01: قرار بالمإاخذة و توبٌخ  -

 . 04: قرار بالمإاخذة و إنذار  -

 . 10: قرارات بعدم المإاخذة  -

 :التقاعد / 3

و ضمن الجلسات العادٌة  2013/2014ة القضائٌة الهٌئة خالل السن عقد مجلس -

عشر محام أربعة د و قرر إحالة للمجلس فً عدة مطالب إحالة على التقاع

 .محامٌة على التقاعد و

: التمرٌن  / 4

تستمر الصعوبات التً تحٌط بمإسسة التمرٌن و المحامٌن المتمرنٌن  ، و ذلك على 

تبٌن  و التمرٌن و متابعة التدرٌب الصناعً ،  مستوى الوضع المادي و التؤطٌر لهم أثناء

أن هــذه المإسسة تمر بفترة إنتقالٌة لكون توحٌد الدخل عبر المعطٌات المثبتة بالجدول 

المعهد األعلى للمحاماة أصبح ٌإثر فً عـــدد المتمرنٌن إذ تبٌن األرقام أن عـــدد 

: المحامٌن المتمرنٌن بلغ 

 . 2934:  2012ماي  31بتارٌخ  -

 . 2335:  2013ماي  31بتارٌخ  -

 . 1765:  2014ماي  31بتارٌخ  -

 :ن المتمرنٌن حسب سنوات المباشرة كما ٌلً توزٌع المحامًكما ٌتبٌن أن 

  112: أقل من عامٌن . 

  988: أكثر من عامٌن إلى خمس سنوات . 

  474: أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات . 

  191: أكثر من عشر سنوات . 

 



حرص المجلس خالل جلساته على حث السادة رإساء الفروع على التحري فً  و قـــد

تشجٌعهم مساعدتهم على تجاوز اإلشكالٌات ووضعٌات الزمالء ممن طالت مدد تمرٌنهم و 

. مراقبة المباشرة تئناف و عند اإلقتضاء سو مساعدتهم على الترسٌم باإل

ممن فاقت مدة تمرٌنهم مدة ثالث متمرنا  268ترسٌم  01/06/2014و قــد تم إلى حدود 

 .سنوات باإلستئناف 

، و قد الحمامات ب  2014جانفً  17و تم حفل اإلفتتاح الرسمً لمحاضرات التمرٌن ٌوم 

تضمن فقرات ممٌزة تعبر عن و قصر العدالة بتونس خارج تمٌز الحفل بتجربة تنظٌمه 

الزمالء و الضٌوف بحضور جمع غفٌر من الزمٌالت و خٌارات المحاماة و رموزها 

علن به ، و أممثلً النقابات العربٌة و األجنبٌة و اإلتحادات اإلقلٌمٌة و الدولٌة للمحامٌن 

لسنة القضائٌة المعدة و الملقاة خالل اتمرٌن ات المحاضرجائزة تشجٌعٌة عن عن 

عن محاضرته بعنوان ( فرع صفاقس ) ، سلمت لألستاذ محمد بن الشاٌب   2012/2013

  " .من المرسوم المنظم للمهنة  41تٌاز أتعاب المحامً على ضوء الفصل إم: " 

 

بندوة تدرٌبٌة تم تنظٌمها باإلشتراك  -و بعد إحتجاب ثالث سنوات  –كما إقترن الحفل 

مختلفة حول رإى " مع مجلس نقابات المحامٌن بفرنسا و اإلتحاد األوروبً حول 

، و تمٌزت بنشاط فً شكل " ألوروبً فً الفضاء التونسً ااإلشكالٌات الجزائٌة 

بإعتبار أهمٌته لمستقبل المهنة ، و تواصلت " التكوٌن المستمر " جلسة عامة حول 

، من تونس و من أوروبا ختصون ورشات  مختلفة نشطها مالندوة فً شكل ستة 

 .قــد أشاد الضٌوف والمشاركون بنجاح التنظٌم مع التحكم فً التكلفة و

  

 : لسنة القضائٌة إلقاء محاضرات التمرٌن كما ٌلً كما تم خالل ا

 .محاضرة  168: فرع تونس  -

 .ات محاضر 05:  فرع سوسة  -

 .محاضرة  11: فرع صفاقس  -

 .ات محاضر 08:  فرع المنستٌر  -



 . محاضرات 08: فرع بنزرت  -

 . اتمحاضر 03: الكاف فرع  -

 . محاضرات 10: نابل فرع  -

 .محاضرة   15: فرع مدنٌن  -

 . اتمحاضر 05: بوزٌد  سٌديفرع  -

 .محاضرة  18 : قفصة فرع  -

 

III/  مطالب المحامٌن ومشاغلهم  :

بمعٌة أعضاء مجلس الهٌئة على مطالب المحامٌن و مشاغلهم خالل عمٌد المحامٌن ركز 

مختلف أنشطة المجلس ، و من خالل عقد عدة جلسات عمل مع رئٌسً الحكومة 

جلسة عمل معهم ركزت على أربعة عشر الٌة بعقد ن و وزٌري العدل و وزٌر الميالمتوالً

الجوانب المهنٌة و مطالب المحامٌن كإحداث محاكم إستئناف جدٌدة و إصدار األمر المنظم 

لنٌابة المحامٌن للهٌاكل العمومٌة و تحسٌن ظروف الممارسة بالمحاكم و تحسٌن وضعٌة 

. المحامٌن الشبان 

 28حكومة بمقر الهٌئة بقصر العدالة بتونس ٌوم و توجت هذه اللقاءات بإستقبال رئٌس ال

و مجموعة من الزمالء و تركز النقاش أثناء بحضور أعضاء المجلس  2014ماي 

. اإلجتماع على وضعٌة المحاماة و مطالب المحامٌن 

كما قام عمٌد المحامٌن بمعٌة أعضاء المجلس التنقل إلى أغلب الفروع الجهوٌة و عقد 

جلسات عمل إهتمت بمشاغل المحامٌن فً الجهات و المشاكل إجتماعات إخبارٌة و 

. العارضة و العمل على حلها 

دعم المجلس هٌئة الدفاع عن الشهٌد شكري بلعٌد فً نضالها من أجل إظهار الحقٌقة كما 

. من قرارات الدفاع دون فرض وجهة نظر معٌنة و العمل وفق ما تتوصل له هٌئة 

ء كل التً حالت دون تواصل جلسات قضاٌا الشهداكما ساهم المجلس فً حل المشا

لمواصلة القٌام جرحى الثورة بمحكمة اإلستئناف العسكرٌة و شكلت صعوبة للدفاع و

. بدوره



 :من أهمها نقاط ، مشاغل المحامٌن و هٌاكلهم على عدة تتمحور  و

و التً تمٌزت فً الفترة األخٌرة بمنحى تصاعدي تجاه القضاة بعض العالقة مع  -

لمحامٌن على خلفٌة اإلختالفات المستجدة أثناء النٌابة و الترافع فً بعض القضاٌا ا

التحقٌقٌة و اللجوء إلى التتبعات الجزائٌة للزمالء و عدم اإلعتراف بالضمانات 

و قد   من المرسوم المنظم للمهنة  47و  46حــددة بالفصول القانونٌة للدفاع الم

أخــذ التوتر منحى جدٌدا بإحالة أكثر من عشرٌن محامٌا بباجة على التحقٌق على 

خلفٌة نضالهم من أجل محكمة إستئناف بباجة ، و إحالة أربعة زمالء على التحقٌق 

بإبتدائٌة تونس ، ثم إحالة  30إثر نٌابتهم لدى مكتب التحقٌق  2014فً فٌفري 

فً حق زمٌلة من بسبب إصدار بطاقة إٌداع خمسة زمالء إثر األزمة التً جدت 

مكتب التحقٌق الخامس بنفس المحكمة ، و قــد تحرك مجلس الهٌئة باإلتصال 

بوزٌر العدل و سائر السلط القضائٌة للدفاع عن المحاماة و المحامٌن و عقد جلسة 

طارئة إنتهت بإصدار بٌان و دعوة المحامٌن لجلسة عامة إستثنائٌة إنعقدت بتارٌخ 

حضرها أكثر من ألفً محام مما شكل رسالة قوٌة فً التعبٌر  2014مارس  02

عن و الدفاع عن مهنتهم و مكاسبها و عن وحدة المحاماة و عزم المحامٌن للنضال

و صدرت الئحة عن الجلسة العامة فً التعبٌر عن ذلك ، و على أساسها زمالئهم 

تمثلت فً وقفات  2014مارس  05تم القٌام بتحركات إحتجاجٌة رمزٌة ٌوم 

، كما تواصل الحوار مع إحتجاجٌة بالمحاكم و مسٌرة أمام قصر العدالة بتونس 

ممثلً القضاة و الهٌئة الوقتٌة لإلشراف على القضاء العدلً إنتهى بصدور بٌان 

 . 2014مارس  28مشترك بتارٌخ 

ق متابعة التجاوزات فً حلكما تحرك المجلس بالتعاون مع الفروع الجهوٌة 

اإلعتداءات الواقعة و الصعوبات التً تعترضهم أثناء مباشرة واجب و المحامٌن 

. الدفاع و الحماٌة منها و رفعها 

بفعل الوضع الوضع المادي للمحامٌن الذي كان سٌئا من قبل ، و إزداد تردٌا   -

اإلقتصادي العام الصعب فً البالد بما ٌإثر على نشاط المحامٌن و مداخٌلهم ، 

ألسباب إستقرار العمل فً المحاكم و تدنً مستوٌات العمل بها عدم تواصل ك



رهم بدوائر عملهم و نقص الكتبة بسبب نقص القضاة و عدم إستقرامختلفة 

، مما ٌسبب صعوبات تحول دون ممارسة المهنة بنجاعة ، و هً اإلمكانٌات و

 مشاكلها خالل جلسات عمل مختلفةنقطة عملت الهٌئة على المطالبة بحل 

 .مراسالت عدٌدة  و

نٌابة المحامٌن للمنشآت العمومٌة التً أثارت نقاشا مهما شارك فٌه عدٌد الزمالء   -

جانفً  28المإرخ  2014لسنة  764نضاال نقابٌا إنتهى بصدور األمر عـــدد و 

ٌتعلق بضبط شروط و إجراءات تكلٌف المحامٌن نٌابة الهٌاكل العمومٌة  2014

القضائٌة و اإلدارٌة و العسكرٌة و التعدٌلٌة والتحكٌمٌة ،  لدى المحاكم و الهٌئات

والعمل جار حالٌا إلصدار مقرر فً ضبط سقف النٌابة و القرار المشترك لتحدٌد 

 .األتعاب حتى ٌدخل األمر حٌز التنفٌذ 

تابع المجلس عبر أعضائه و بتعاون من : و توسٌعه حماٌة مجال تدخل المحامٌن  -

ال تدخل المحامً و قــد عبر فً مراسلة لوزٌر المالٌة عن الزمالء من خارجه مج

رفضه لمشروع قانون المستشار الجبائً ، كما راسل البنك المركزي للتعبٌر عن 

كما راسل رفضه لطلب عروض تدقٌق ٌسند خدمات قانونٌة لغٌر المحامٌن ، 

مٌن المجلس عــدة مرات السلط العمومٌة فً الدفاع عن الدور القانونً للمحا

إحتكار الملف التونسٌٌن فً المساهمة فً إسترجاع األموال المنهوبة و رفض 

للمكاتب األجنبٌة و التً أثبتت فشال فً الموضوع و قد تم التؤكٌد على ذلك فً كل 

كما تابع بالتنسٌق مع الفروع بعض ممارسات مجرمة تمس المقابالت الوزارٌة ، 

 .بإختصاص المحامً و التشكً الجزائً بها

 

كما إهتم المجلس بمشروع نٌابة المحامً لدى باحث البداٌة و كون لجنة للغرض  -

من أعضاء المجلس و من الزمٌالت و الزمالء من خارجه عملت عدة جلسات ، 

وإنتهت إلى إعداد موقف المحامٌن من المشروع المقترح على المجلس الوطنً 

امٌن إلى رئٌس المجلس التؤسٌسً و تقدٌم تصور ضمن بمذكرة رفعها عمٌد المح

المحامون فً إطار ورشات نظمها مشروع شبكة مالحظة العدالة مع ، كما شارك 



ممثلٌن من أعوان الضابطة العدلٌة و الخبراء ترمً للتفكٌر فً الجوانب العملٌة 

لمشروع نٌابة المحامً لدى باحث البداٌة و مدونات السلوك التً ٌجب إعدادها 

جٌة ٌقع العمل بها ، و هو ما ٌتم اإلعداد له للسنة والعمل على تجارب نموذ

 .القادمة 

بعد مدة معقولة من تطبٌق : المحاماة لمهنة المنظم قانون المشروع إعادة صٌاغة  -

المرسوم المنظم للمهنة و معاٌنة الصعوبات التً تحف بتطبٌقه فً عدة مستوٌات 

ثقٌلة فً مستوى بما فً ذلك ضعف حماٌة مجال تدخل المحامً و الهٌكلة ال

من تنظٌم الهٌآت المهنٌة  65فً فصله المجلس ، و إزاء ما قرره الدستور 

مجلس الهٌئة إعداد مشروع قانون ٌبنى على تصور قرر بقوانٌن أساسٌة ، 

تكلٌف الفروع : المحامٌن لمهنتهم و مستقبلها و ٌتم العمل فٌه على مستوٌٌن 

اتها و هو ما تم فً منتصف السنة الجهوٌة بإحداث لجان للغرض وإعداد مقترح

المنتهٌة و مجلس الهٌئة فً إنتظار إكتمال المقترحات ، و المستوى الثانً هو 

العمل فً لجنة على المستوى الوطنً إلعداد مشروع القانون و تقدٌمه للسلط 

و هو عمل مبرمج لإلنطالق فٌه إثر لمناقشته مع المجلس النٌابً الجدٌد العمومٌة 

، و ٌجــدد المجلس دعوته لكل الزمٌالت و الزمالء إعطاء عامة الحالٌة الجلسة ال

 .هذا المشروع األهمٌة التً ٌستحقها و التقدم بإقتراحاتهم 

قرر مجلس الهٌئة منذ مباشرة : مشروع صندوق الدفوعات المالٌة للمحامٌن  -

ذ مهامه العمل من أجل تحقٌق هذا المشروع الذي عملت المجالس المتعاقبة من

عشرٌن سنة خلت على التفكٌر فٌه و دراسته ، و لذلك تكونت و ضمن توزٌع 

و فتحت لعموم الزمالء بموجب إعالم مإرخ فً المهام لجنة لدراسة المشروع 

امل المحامٌن مع أموال حرفائهم تنظٌم تعلٌهدف ، و هو مشروع  22/11/2013

تصرف فً منتوج التً توضع بٌن أٌدٌهم بمرورها بحساب تدٌره الهٌئة و تو

توظٌف المتوسط القار من األموال بالحساب و توظفه لفائدة المصالح العامة 

، و هو ما ٌمكن من حماٌة المحامً و تدعٌم الضمانات للمتقاضٌن كما للمهنة 

تموٌل برامج مركزة للتكوٌن ٌمكن من توفٌر موارد إضافٌة للهٌئة تمكنها من 



لمحامٌن و تحقٌق التضامن بٌنهم ضافٌة لالمستمر و تعمٌمها ، تغطٌة مخاطر إ

 .دعم المحامً المتمرن و

و قـــد إنتهت أعمال اللجنة إلى إعداد مسودة أولٌة للمشروع تم إعالم السلط 

العمومٌة بها لتكون منطلق النقاش و ستعمم على المحامٌن لتكون منطلق النقاش 

  .و المجلس مستعد لتقبل كل المقترحات و اإلضافات 

إهتم المجلس بكٌفٌة إنتداب القضاة و قد طلب تحدٌد إجراءات إنتداب القضاة كما  -

من القانون األساسً للقضاة  32طبق الفصل من المحامٌن و األساتذة الجامعٌٌن 

و قد تكونت للغرض لجنة صلب وزارة العدل ٌحضر أعمالها ممثل عن السٌد العمٌد 

و من المهم التذكٌر بؤن الدستور ،  2014جوان  10فً  لها إجتماعقد عقد أول و 

فرض على المجلس النٌابً القادم تركٌز ي( 148/5الفصل ) فً أحكامه اإلنتقالٌة 

اإلنتخابات التشرٌعٌة المجلس األعلى للقضاء فً أجل أقصاه ستة أشهر من تارٌخ 

ومن ثمة فإن المدة القادمة ستشهد اإلعداد المادي لمشروع القانون األساسً 

قضائٌة ، و هو مشروع باألهمٌة القصوى بما ٌفرض على المهنة للسلطة ال

 .اإلستعداد له بداٌة من السنة القضائٌة القادمة 

    

 

IV / األنشطة الداخلٌة :

 :إنعقاد جلسات هٌاكل المهنة / 1

المحامٌن بدار مجلس الهٌئة بدعوة من إخبارٌة للمحامٌن جلسة عامة  تقدإنع -

وضعٌة حقوق الدفاع و التجاوزات للنظر فً  2013سبتمبر  20بتارٌخ المحامً 

 .ضد المحامٌن و اإلعالم عن الوضع العام بالبالد 

عمٌد المحامٌن بدار المحامً بدعوة من إخباري للمحامٌن عام إجتماع تم عقد  -

 .للنظر فً مستجدات الوضع المهنً  2014فٌفري  18بتارٌخ 

فٌفري  22و  21المحامٌن ٌومً إنعقدت ندوة الفروع بالمهدٌة بدعوة من عمٌد  -

األمر ض مشارٌع الهٌئة لتطوٌر المهنة والعالقة مع القضاة و عرللنظر فً  2014



المنظم لنٌابة المحامٌن للهٌاكل العمومٌة و توحٌد أسالٌب العمل و التنسٌق بٌن 

الفروع ، إال أن برنامج عمل الندوة تؤثر بإٌقاف الزمٌلة و ما ترتب عنها من 

 .تركزت أعمال الندوة على الدفاع عن المهنة أحداث و 

تم عقد جلسة عامة إستثنائٌة للمحامٌن بدعوة من مجلس الهٌئة بنزل بتونس  -

للدفاع عن المهنة و كرامة المحامٌن حضرها  2014مارس  02العاصمة بتارٌخ 

 .أكثر من ألفً محام و محامٌة 

 

 مختلفة النشطــة األ/ 2

ساهمت الهٌئة الوطنٌة ممثلة فً عمٌدها : الوطنً المشاركة فً رعاٌة الحوار  -

م و التقدٌر للمهنة  فً الداخل ر فعال فً رعاٌة الحوار الوطنً جلب اإلحترابدو

الخارج و قد حظً عمٌد المحامٌن بوصفه أحد مسإولً رباعً الحوار و الناطق و

ة الرسمً له بعدة مقابالت  مع رئٌس فرنسا و وزٌر خارجٌتها و وزٌر خارجً

ئة عدد من سفراء الدول العربٌة ألمانٌا و وزٌر خارجٌة تركٌا  كما زار مقر الهً

 .األوروبٌة و

لمبعوث الخاص لرئٌس عباس زكً اعمٌد المحامٌن بمقر الهٌئة للسٌد إستقبال  -

لسائر الدول العربٌة و المنظمات اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

وضع الفلسطٌنً و أزمة اإلنقسام ذي قدم بسطة عن الال 2014أفرٌل  02بتارٌخ 

أزمة المفاوضات مإكدا أن السلطة ستنهً قرٌبا إجراءات المصالحة و تكوٌن و

، كما أن السلطة قررت إزاء فشل المفاوضات طلب اإلنضمام لكبرى حكومة موحدة 

المنظمات األممٌة و الدولٌة و عددها خمسة عشر كدولة عضو كامل مإكدا أن 

 .نظمة التحرٌر تعول على الدعم القانونً فً المعارك التً ستخوضها م

لتفعٌل مشاركة " مركز المحاماة لمالحظة اإلنتخابات " قرر مجلس الهٌئة تفعٌل  -
المجتمع المدنً و تثمٌن دور المحامٌن فً اإلنتخابات ، و قد تمت دعوة المحامٌن 

النشاط بالتوازي مع البدء فً للمشاركة و اإلستعدادات جارٌة للبدء الفعلً فً 
 .المسار اإلنتخابً 

 



بجلسات عمل و أنشطة مع عـــدة هٌئات و منظمات مختصة فً كما قام المجلس 

العدالة اإلنتقالٌة و مقاومة التعذٌب و آلٌات حماٌة حقوق اإلنسان قصد تبادل الخبرات 

 .و تكوٌن المحامٌن 

 

 : الدورات التدرٌبٌةاألنشطة العلمٌة و /  3

ضخامة األعباء القارة حرص مجلس الهٌئة رغم محدودٌة الموارد المالٌة بالنظر ل

كما على تنوٌع األنشطة العلمٌة و الفكرٌة و المهنٌة ، المخصصة للتؤجٌر و التجهٌز 

واصل  ضمن أنشطة مركز الدراسات و البحوث للمحامٌن التونسٌٌن نشر مجلة المحاماة 

تعمم مقاالت و دراسات أعدها ن الثالث و الرابع العدداالتونسٌة و التً صدر منها 

و من المنتظر أن ٌصدر العدد المحامون و قام بتنظٌم ندوات علمٌة فً مواضٌع مختلفة 

، كما واصل المجلس حلقات التكوٌن المستمر بالشراكة الخامس بمناسبة الجلسة العامة 

المحامً المستشار للمإسسة " ٌن مع المعهد األعلى للمحاماة فً المرحلة األولى من تكو

صفاقس ، بسوسة و المنستٌر والتالٌتان ة و بتونس العاصماألولى فً ثالثة مجموعات " 

.  2014من المنتظر اإلعالن عن ختم هذه المرحلة فً تونس فً نهاٌة شهر جوان و

 : من أهم األنشطة التً واكبها عدد مهم من المحامٌن و 

بتارٌخ تنظٌمها تّم " ونسً بٌن التجاذبات و التوافقات الدستور الت "علمٌة ندوة  -1
 .لمشتل بتونس بنزل ا 2013نوفمبر  13

 

مركز مها ظن" المحكمة اإلدارٌة و دورها فً المرحلة اإلنتقالٌة  "علمٌة ندوة  -2
 .بدار المحامً بتونس  2013نوفمبر  13بتارٌخ الدراسات 

 

دٌسمبر  14بتارٌخ تنظٌمها تّم "  وساطة و تقنٌات التفاوضلا"حول تدرٌبٌة ندوة  -3
 .بصفاقس  2013

 

تنظٌمها باإلشتراك تّم " اآللٌات الدولٌة لحماٌة حقوق اإلنسان "حول تدرٌبٌة ندوة  -4
 .دار المحامً بتونس ب 2013فٌفري  28بتارٌخ ع معهد جٌنٌف لحقوق اإلنسان م

 

نظٌمها باإلشتراك تتّم " الترافع من أجل المساواة فً الحقوق  "حول تدرٌبٌة ندوة  -5
مارس  08بتارٌخ مع الفرٌق األوروبً لتطوٌر المعهد األعلى للمحاماة بتونس 

 .بمدٌنة العلوم بتونس  2014



 

 نظمها مركز الدراسات "  األنظمة اإلنتخابٌة أي ضمانات ؟ "حول علمٌة ندوة  -6
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- V /األنشطة الخارجٌة  :

صل مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن العمل على توطٌد عالقة المحاماة التونسٌة لقد وا

بالهٌئات العربٌة واألوروبٌة وكذلك االفرٌقٌة ، و بذات القدر حرص المجلس على ترشٌد 

أو التً تفوق كلفتها إمكانٌات الهٌئة المصارٌف و ذلك باإلعتذار عن الدعوات األقل أهمٌة 

فً أكتوبر بالصٌن بالمإتمر السنوي لإلتحاد الدولً للمحامٌن بمكاو كاإلعتذار عن الحضور 

، كما أن بعض المشاركات لم تتم تغطٌتها من مٌزانٌة الهٌئة لتغطٌتها من الجهة المضٌفة  2013

 .أو تزامنها مع تنقل عضو المجلس لمهام مهنٌة أخرى 

 : ةياآلت ةالخارجً ةنشطاألو قــد ساهم المجلس بواسطة ممثلٌه فً 

 . 2013المكتب الدائم إلتحاد المحامٌن العرب ببٌروت فً سبتمبر  -

 قأشغال الندوة العلمٌة المنتظمة بمناسبة الجلسة العامة السنوٌة إلتحاد صنادي -

 . 2013سبتمبر  19الكاربا الفرنسٌة بمرسٌلٌا فً 

 . 2013دٌسمبر  07و  6اإلفتتاح الرسمً لمحاضرات التمرٌن لنقابة بارٌس ٌومً  -

 . 2013دٌسمبر  10لٌون اإلفتتاح الرسمً لمحاضرات التمرٌن لنقابة  -

 CIBالمشتركة إتمر الدولً للمحامٌن ذوي التقالٌد القانونٌة الجلسة العامة للم -

و خاللها تم إنتخاب عضو المجلس األستاذ عماد بالشٌخ  2013بؤبٌدجان دٌسمبر 

 .عضوا بمجلس إدارته العربً 

 . 2014ٌة للمحامٌن حول حق الدفاع بروما فً ماي ندوة للنقابات اإلٌطال -

 . 2014اإلفتتاح الرسمً لمحاضرات التمرٌن بنقابة مدرٌد ماي  -

 . 2014المإتمر السنوي للفٌدرالٌة األوروبٌة للمحامٌن بفٌٌنا ماي  -

بمقر األمم محامٌن إجتماع مجلس رإساء النقابات لدى اإلتحاد الدولً للمحاضرات  -

 . 2014ماي فً موفى المتحدة 



و خالله تم إنتخاب عضو  2014بٌاوندي فً موفى ماي اإلتحاد اإلفرٌقً للمحامٌن  -

 .المجلس األستاذ رشاد برقاش نائبا للرئٌس مكلفا بمنطقة الشرق األوسط و شمال إفرٌقٌا

 

كما واصل المجلس العمل بإتفاقٌة التعاون و تبادل الخبرات والتكوٌن و التدرٌب المبرمة مع 

بعد مناظرة  –نقابات المحامٌن بفرنسا و المعهد الفرنسً للتعاون الدولً تم بموجبها هٌئة 

إٌفاد عشرة محامٌن شبان للتربص بمكاتب محاماة لمدة شهر ونصف بفرنسا عن السنة 

. الجارٌة بنقابات مختلفة بفرنسا 

ٌونٌسٌف ٌتم كما إنطلقت األعمال التحضٌرٌة لتنفٌذ برنامج تعاون مع اإلتحاد األوروبً و 

عنها خالل األٌام بموجبها تكوٌن ستٌن محام و محامٌة فً قضاء الطفل و سٌتم اإلعالن 

 .القادمة 

 

 ،زمٌالتً ، زمالئً
 

هً السنة األولى و إن مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن و بمناسبة إنتهاء السنة القضائٌة 

هود المحامٌن و ٌعول على دعمهم ٌحًٌ جاإلعتٌادٌة ختمها بالجلسة العامة وللمجلس الحالً 

نقدهم البناء بما ٌطور المهنة و نشاط هٌاكلها ، كما ٌثمن جهود كافة موظفً وأعوان االدارة و

 .لتفانٌهم فً العمل طوال السنة القضائٌة 

 
 

 عاشت المحاماة حّرة مستقلة متضامنة 
 

 

 الكاتب العام         

 بوبكر بالثابــــت      


