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مهنة احملاماة واإلصالح

أيها السادة،
ال عدل بدون قضاء ،وال قضاء بدون دفاع ،وال تطور ألي
منيما دون العناية بكمييما ،وال إصالح إلحداىما دون إصالح اآلخر.
وبمناسبة اإلعداد لمميثاق الوطني إلصالح العدالة يكون من
المالئم القيام بإطاللة عمى الوضعية التي تعيشيا مينة المحاماة بصفة
عامة ،ابتداء مما إذا كانت الشروط المتطمبة لولوج المينة والظروف
التي يقضي فييا المحامون المتمرنون فترة التمرين يمكن االطمئنان إلى
أنيا تساىم في اإلعداد لمحامين في المستوى الذي يمكنيم من القيام
بواجبيم الميني عمى الوجو المطموب بعد إنيائيم لفترة التمرين.
كما يتعين إلقاء نظرة عمى الوضعية التي يعيشيا عدد ال
يستيان بو من المنتسبين ليذه المينة ،وخصوصا منيم الممتحقين بيا
في السنوات العشرين األخيرة ،والظروف الصعبة التي يمارسون فييا،
والوضعية االجتماعية لجميم ،وأساس ذلك ،وأثره عمى مدى تأىيميم
لمقيام بدورىم.
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والبحث في المقتضيات القانونية المنظمة لممينة في ميدان
مراقبـة وفـاء المحامين بالتزاماتيم ،والنصوص المنظمة لممسطرة
التأديبية ،ومدى إعماليا من طرف مجالـس الييآت الموكـول بيا إلييا،
ودور السمطات القضائية في الموضوع.
أوال :فيم يتعل بشوو ايتففي ف الالئح اييش ين و ايتك ي الذ ييتفي

منو ايئممف ايييشن خالل ىله اتيشة:

أ  -شروط التقييد في الئحة التمرين:
إن مينة المحاماة تحتفل في السنة القادمة بمرور مائـة سنة
عمى تنظيميا بالمغرب بالشكل الذي نعرفو عنـيـا وذلك انطالقا من
قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ  1913/08/13الذي نظم ألول
مرة مينة المحاماة بالمغرب وخص ليا الفصول من  34إلى .44
ثم صدر أول تشريع خاص بيا سنة

 1924والذي يعتبر

بمثابة قانون تأسيسي ليذه المينة بالمغرب ،تم تغييره وتتميمو بعدة
نصوص عدلتو جزئيا إبان فترة الحماية.
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غداة حصول المغرب عمى استقاللو صدر ظيير
 1959/05/18الذي جاءت مقتضياتو تكاد تكون مطابقة لمقواعد
األساسية التي تضمنيا ظيير  1924ما عدا بما يتعمق بمغربة المينة
وأجيزتيا.
وبعد ذلك كمما عرف النظام القضائي بالمغرب إصالحا
استتبعو إصالح في قانون المينة ،وىكذا بعد صدور قانون المغربة
والتوحيد والتعريب سنة  1965كان لزاما صدور قانون لجعل النصوص
المنظمة لممينة تتالءم والمقتضيات الجديدة فكان المرسوم الممكي
بمثابة قانون الصادر بتاريخ .1968/12/19
وبعد اإلصالح القضائي سنة

 1974عدل قانون المينة

وصدر ظيير  ،1979/11/08ثم ظيير  ،1993/09/10ثم عمى إثر
إحداث لجنة مشتركة بين و ازرة العدل وجمعية ىيآت المحامين بالمغرب
سميت لجنة إصالح مينة المحاماة والتي انطمقت أشغاليا ابتداء من
 11أكتوبر  2000صدر ظيير

 2008/10/20المعمول بو حاليا

والذي تم اعتماد جل مقتضياتو من طرف ىذه المجنة المشتركة بناء
عمى مسودة تم إعدادىا مسبقا من طرف جمعية ىيآت المحامين
بالمغرب.
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وبـاستقـراء ىـذه النصـوص فإنـو والـى حـدود المـرسـوم الممكي
لسنة  1968فـإن الـولـوج لمينـة المحامـاة ظـل مفتوحـا لمحاصميـن عمـى
اإلجازة في الحقوق دون أي شـرط آخر إلى أن أحدث ىذا المرسـوم
ألول مرة شيـادة األىميـة لمزاولة المينـة وترك لمرسوم وزاري تحديد
كيفية الحصول عمييا.
استمـر العمـل بذلـك إلى أن جاء ظييـر

1979/11/08

فألغـى شيـادة األىميـة المسبقة (امتحان شفوي فقط) وأحدث امتحانا
مينيا كتابيا وشفويا لمحصول عمى شيادة األىمية لمزاولة المينة تؤدى
عند نياية فترة التمرين أمام لجنة نصف أعضائيا نقباء.
واستمـر العمـل بامتحـان األىميـة ىـذا إلـى أن جـاء ظييـر
 1993/09/10ليتـم مـن جـديـد التـ ارجـع عـن امتحـان األىميـة فـي نيايـة
فتـرة التمريـن وتحدث شيـادة األىميـة لمزاولـة المحاماة تمنح

– حسب

النص  -من طرف معاىد جيوية لمتكوين تحدث وتسير وفق الشروط
المحددة بمرسوم.

ونـص نـفـس الظييـر عمـى أنـو وبصفـة انتقـاليـة يطمـب مـن
المرشحيـن أن يـدلـوا بشيـادة النجـاح فـي امتحـان األىميـة الـذي تجـرى
اختبـا ارتـو الكتابيـة والشفويـة بواسطـة لجنـة متسـاويـة األعضـاء مـن
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الـقضـاة والـنقبـاء وفـق الكيفيـة التـي تنظـم بصفـة انتقاليـة بمقتضـى قـرار
لـوزيـر العدل ،وذلك في انتظار إحداث المعاىد.
وىكذا فـإن جميع النصـوص المنظمـة لممينـة لحد اآلن ظمت
تشتـرط لـولـوج المينـة كشيادة جامعية شيادة اإلجازة في الحقوق فقط،
إلى أن جاء ظيير

 2008/10/20الذي اشـترط شيادة اإلجازة في

العموم القانونية بدال من شيادة اإلجازة في الحقوق.
كمـا أن امتحـان األىميـة الـذي عـرف التغييـر ثـالث مـرات
مـن امتحـان شفـوي مسبـق قبـل االلـتـحـاق بالمينـة إلـى امتحـان يـؤدى فـي
نيايـة فتـرة التمـريـن إلـى شيـادة مسبقـة قبـل التقيـيـد بـالئحـة التمـريـن.
إال أنو وفي ىذا الباب يمكن الجزم إلى أن شيادة اإلجازة
ونظ ار لموضعية الحالية لمتعميم بالمغرب بصفة عامة وبكميات الحقوق
بصفة خاصة ،خصوصا بعد أن أصبح عددىا في المغرب يزيد عن
 15كمية ،وخصوصا بعد أن أصبحت اإلجازة تمنح بعد ثالث سنوات
فقط ،وفي إطار التنظيم الذي عرفو نظام اإلجازة ونظام التدريس بكميات
الحقوق بحيث أصبح عدد الحصص بالنسبة ألىم المواد التي يحتاجيـا
المحامـي -قانـون االلت ازمـات والعقـود ،والقانون الجنائي ،والمسطرتين
المدنية والجنائية ،والقانون العقاري ،والقانون التجاري -حصصا محدودة

6

جدا وال تمكن الطالب حتى من االطالع عمى أىم القواعد التي يحتاج
إلييا في حياتو العممية.
كما أن امتحان األىمية سواء في إطار نظامو القديم عندما
كان يقتصر عمى امتحان شفوي فقط أو النظام الذي حل بعده امتحان
كتابي وشفوي في نياية التمرين والذي تم التراجع عنيما ألسباب متعددة
فإن امتحان األىمية الحالي وعمى الصورة التي يتم بيا

ال يمكن

مطمقا الجزم بأنو يتم في ظروف تبعث عمى االطمئنان إلى نتائجو

،

وذلك ناتج عن أسباب متعددة منيا االرتفاع الميول لعدد الممتحنين
(حوالي عشرة آالف في كل دورة) ومنيا الصيغة التي تطرح بواسطتيا
األسئمة الكتابية ،أسئمة مباشرة ال تؤدي إلى معرفة مدى استيعاب
الممتحن لممواد موضوع االمتحان ،وال إلى مدى قدرتو عمى التفكير
والتحميل ،وظروف اجتياز االختبارات الكتابية ،والظروف التي يتم فييا
التصحيح وانعدام مقايسس موحدة لدى المصححين ،وتباين منطمقات
المصححين المختمفين كميا ال تبعث عمى االرتياح إلى نتائج ىذا
االمتحان والى أنيا تضمن بالفعل نوعا من تكافئ الفرص.
مع اإلشارة إلى أن ىذا االمتحان الذي تزايد عدد المشاركين
فيو وكذا الناجحين منذ اعتماده سنة  1994إلى .2009
تاريخ إجراء االمتحان

عدد المرشحين

عدد الناجحين بصفة نيائية
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1994/05/08

1318

131

1995/05/07

1633

81

1996/05/26

2465

277

1997/06/01

3127

471

1998/07/19

4509

457

1999/05/30

7023

1087

2000/06/25

7213

229

2002/03/30

6033

612

2004/06/27

9266

683

2006/05/28

9839

1345

2009/02/24

11658

1095

المجمــــوع

6468

ومادام عـدد المحاميـن اآلن حسـب اإلحصائيـات الرسميـة
ىـو  10498فيكـون أزيد من

 %60منيم التحقوا بالمينـة بعد سنة

 1994بعد اجتياز ىذا االمتحان.
وأنو يمكن الجزم بأنو ال أحد راض عمى ىذا االمتحان
وبالصورة التي يتم بيا والسادة المسؤولون القضائيون الحاضرون
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والسادة النقباء الذين شارك جميم في ىذه االمتحانات يمكنيم أن يقولوا
عنو أكثر مما قمت بكثير.

ب -فيما يتعمق بالتكوين خالل فترة التمرين:
فترة التمرين ىي المدة التي من المفروض أن يقضييا
المحامي المتمرن بمكتب يؤىمو لمقيام بميام المينة وأن ىذه المدة التي
كانت ثالث سنوات ،ثم أصبحت سنتين ،ثم عادت لتصبح ثالث
سنوات ،تتسم عادة بااللتحاق بمكتب محام رسمي لو أقدمية معينة،
يتمكن المحامي خالليا من االطالع عمى مختمف المساطر القانونية
ويتمرن شيئا فشيئا عمى تحرير المقاالت والمذكرات ويطمع عمى
النصوص التي لم تتح لو الفرصة خالل مدة الدراسة بالكمية لالطالع
عمييا نظ ار لمحدودية المواد القانونية المدرسة بالكمية ويتم خالليا النيابة
عن المحامي الممرن والحضور بالجمسات واالستئناس بقواعد المينة
وأعرافيا والقواعد التي تحكم العالقة بين المحامي وبين المحاكم
والقضاة وكذا القواعد التي تطبع العالقة بين المحامي وزمال

ئه،

وموكميو ،وتؤىمو بعد انتياء فترة التمرين ليفتح مكتبو ويكون قاد ار عمى
ممارسة المينة بصفة مستقمة.
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كما أنو من المفروض أنو خالل ىذه الفترة تنظم الييآت
ندوات لتكوين المحامين يشرف عمييا المحامون القدماء بل ان بعض
الييآت أحدثت ما يمكن أن نسميو نواة لمعاىد لمتكوين المستمر.
أما المعيد المنصوص عميو في ظيير

 1993فإنو ولحد

اآلن الزال لم يتم إحداثو رغم تعدد المشاريع الذي وضعت سواء منيا
المعدة من طرف جمعية ىيآت المحامين بالمغرب أو المعدة في إطار
المجان المشتركة بين الو ازرة والجمعية.
إال أن الواقع المعيش وفي الدار البيضاء عمى سبيل المثال
يؤكد بشكل ممموس وال جدال فيو بأن ىذه الفترة لم تعد تمكن عددا ال
يستيان بو من المقبمين عمى المينة من التمرين والتكوين المطموب
وذلك ألسباب ال حصر ليا تبتدئ من ضعف الحماس لدى ىؤالء
المتمرنين ونظ ار لكون جميم لم يمتحق بالمينة عن رغبة فييا واقتناع بيا
بل فقط لكونو لم يجد منفذا آخر ،ونظ ار من جية ثانية لكون عددا ال
يستيان بو ال يتمكن من إيجاد فرص لاللتحاق بمكاتب تتوفر فييا
شروط التأىيل والتكوين فيضطرو لاللتحاق بمكاتب محامين مبتدئين ال
توفر ليم التكوين المطموب نظ ار إما لمحدودية عدد القضايا الرائجة بيا
أو لضعف مستوى المحامي الممرن نفسو خصوصا وأن جل المكاتب
المتوسطة والكبرى اآلن ال يمتحق بيا متمرنون جدد باعتبار أن
المحامين الذين التحقوا بيا سابقا وقضوا بيا فترة التمرين ولم يتسطيعوا
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لعدة أسباب التمكن من فتح مكاتب خاصة بيم فيستمرون في االشتغال
بيذه المكاتب كمساعدين(عدد المساعدين في الدار البيضاء اليوم يبمغ
حوالي نصف عدد الممارسين).
كما أن التردد عمى المحاكم بدوره أصبح ال يساىم كما كان
في تكوين المحامين الجدد فالمرافعات الشفوية ذىب زمانيا إال في ما
قل ونذر وحمت محميا المذكرات الدفاعية سواء في القضايا االستعجالية
التي كانت تعرف مرافعات تشكل مدرسة لممبتدئين أو حتى في بعض
القضايا الجنحية وظل باب المرافعات يكاد يكون مقتص ار عمى القضايا
الجنائية.
كما أن ردىات المحاكم اختفى منيا المحامون القدامى
الذين كان المحامون المبتدئون يستفيدون ليس فقط من مرافعاتيم
وتدخالتيم ،بل أيضا من سموكيم وكيفية تعامميم مع بعضيم وكيفية
تعامميم مع المحكمة.
كل ذلك أدى إلى تراجع المستوى من جميع جوانبو.
أما بالنسبـة لنـدوات التمـرين التـي تساىـم بدورىا في التكويـن
فـإن عـددا من الييـآت ال تتوفـر ليا اإلمكانيـات لتنظيمـيـا بصفـة منتظمـة
وحتـى الييـآت الكبـرى التي تتوفر عمى إمكانيات لتأطير ىذه النـدوات
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بواسطـة قضـاة ومحامين قدامى وأساتذة جامعيين ،فإن الندوات التي
تعقدىا ال تعرف االنتظام دائما.
وىكذا فإنو فيما يتعمق بالتكوين والتأىيل يمكن القول بأن
مينة المحاماة تعرف أزمة البد من مواجيتيا وىذه األزمة ناتجة عن
عدة أسباب سنعرض ليا في باب التأىل.
ثمنفم :فيم يتعل مايأىفل:
إن مينة المحاماة وعمى غرار باقي مكونات منظومة العدالة
تعيش أزمة معقدة ومركبة ال تزيد إال تفاقما ومن بين بعض أسباب ىذه
األزمة:
 -1موقف السمطات العمومية التي لم تعط ليذه المينة
وعمى عيود أي اىتمام جدي لوضع حمول لممشاكل التي تعترض
المينة بصفة عامة ،وىو أمر طبيعي.
ذلك أن السمطـات العمـوميـة في المغـرب لـم يسبـق ليا أن
كانـت مرتاحـة لممحامين وكان المحامون دائما مصدر إزعاج.
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فيم الذين كانوا بقيادة األحزاب السيادسية المعارضة ،وىم
الذين تطوعوا لمدفاع عن الضحايا سنوات القمع التي يعرفيا الجميع،
وىم الذين لم يتخموا قط عن واجبيم من أجل الدفاع عن الحقوق
والحريات في أكثر الظروف قساوة ،فمن الطبيعي أن ال تكون
مصالحيم محل رعاية واىتمام.
وقد يكون موقف السمطات العمومية من المينة وممارسييا
كان وراء إغراق ىذه المينة بالوافدين واغراق المغرب بكميات الحقوق،
وىي كميات عديمة المنفذ إال بالنسبة لممين القضائية عمى محدودية ما
تتيحو من مناصب الشغل خصوصا بالنسبة لخريجي األقسام العربية.
 -2السياسة التعميمية بالمغرب من أساسيا والتي أعطتنا
رجاال ونساء ينقص عددا منيم التكوين الثقافي والحقوقي وحتى
األخالقي المتين مما أدى إلى ضعف مستوى ما يقدمو المحامون من
مقاالت ومذكرات ،ذلك أن كل انخفاض في مستوى المحامي يترتب
عنو بالضرورة ضعف في مستوى العمل القضائي ألن المقاالت
والمذكرات التي يحررىا المحامون ىي سند القضاة في أحكاميم
وتعميميا.
 -3الوضعيـة العامـة التـي يعيشيـا القضـاء والتـي انعكست
عمى وضعيـة المينـة فالبطء وتعثر صدور األحكام وتزايد ضعف الثقة
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في القضاء ينعكـس بالضرورة عمى مينة المحاماة ويؤدي إلى تساؤل
مشروع ما جدوى االستعانة بالمحامي أصال.
 -4ضعف المردود المادي لعدد كبير من المحامين
الممتحقين بالمينة في السنوات األخيرة والتي أدت إلى أن عددا كبي ار
منيم يعيش عمى حافة الفقر.
 -5انعدام ضمانات اجتماعية لممحامين خصوصا تعثر
إيجاد صيغة تضمن تقاعدا مريحا لممحامين عمى غرار ما يتمتع بو
المحامون في الدول التي أخذنا عنيا مينة المحاماة (فرنسا مثال) ،وأن
عدم وجود نظام لمتقاعد يجعل المحامي يعيش وضعا غير مستقر وغير
مطمئن لمستقبمو مع ما قد يترتب عن ذلك من بحث عن ضمان ليذا
المستقبل ولو بأي ثمن.
 -6تعثر المحاوالت التي تمت لحد اآلن من أجل ضمان
حق المحامي في ممارسة كل األعمال ذات الطبيعة القانونية ،وعدم
االستجابة لمطالب جمعية ىيآت المحامين بالمغرب من أجل العمل
عمى إسناد كل األعمال ذات الطبيعة القانونية لممحامين وحدىم أو عند
االقتضاء اشتراط القيام بيا لمن تتوفر فيو الكفاءة المطموبة ،اإلجازة في
الحقوق عمى األقل بالنسبة لمكتاب العموميين والمستشارين واالئتمانيات
وغيرىا من الجيات التي تمارس أعماال ذات صبغة قانونية.
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 -7منافسة مكاتـب أجنبيـة فتحـت أبوابيـا بالمـغرب بعضيـا
بـدون سنـد قانونـي وبعضيـا بناء عمى قـ اررات قضائيـة غير صحيحـة
عمى سبيـل المثال أصدر المجمس األعمى ق اررين متناقضين في
الموضوع ،قرار سمح لممحاميـن المقيديـن بييـآت المحامين بدولة أجنبية
أن يكون ليم في نفس الوقت مكاتب أخرى بالمغرب ،وقرار آخر قضى
بعدم أحقيتيم في ذلك.

 -8صعوبـة وعـدم استئنـاس المحـاميـن لحـد اآلن بالعمـل فـي
إطـار شـركـات مدنيـة مينيـة رغـم اعتمـاد نص في الموضـوع سنة 2008
ولم يعـرف اإلعمال إال ناد ار.
 -9القانـون المنظـم لممينـة والـذي رغـم كـل جيـد مبـدول مـن
طـرف المجنـة المشتركـة بيـن و ازرة العدل وجمعية ىيآت المحامين
بالمغرب لم يحقق كل ما كان ينتظره المحامون.
 -10الوضعيـة القـانـونيـة لـجمعيـة ىيآت المحاميـن بالمغـرب
وعـدم إعطائيـا الصبغـة القانونيـة لتصبـح الممثـل المعتمد لممحامين
والمخاطبة المؤىمة قانونا لتمثيميم.
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 -11تعثر نظام التعويض عن الخدمات المقدمة في إطار
المساعدة القضائية وىزالة المبالغ المرصودة ليا ،عمى سبيل المثال في
فرنسا عدد كبير من المحامين يعيشون من ممفات المساعدة القضائية
فقط .

ثماثم :فيم يتعل مايخعفل:
إن كـل القـوانيـن المنظمـة لممينـة انطالقا من ظيير
 1924/01/10نصت بشكل ال لبس فيو عمى وجوب التزام المحامي
بشرف المينة وبقواعد الكرامة ونظمت المسطرة التأديبية وأعطت
لمجمس الييئة المنعقد كمجمس تأديبي سمطة تأديب المحامي ومعاقبتو
عمى كل ما يصدر منو من مس بشرف المينة أو ما قد يقترفو من
مخالفات لمقوانين المنظمة ليا ومنحت لمجمس الييئة سمطات واسعة في
معاقبتو عمى ذلك تصل إلى حد التشطيب عميو من الجدول إن كان
محاميا رسميا أو حذفو من الئحة التمرين إن كان محاميا متمرنا.
كما أن جميع النصوص المنظمة لممينة من ظيير
 1924/01/10إلى حد اآلن منحت لموكيل العام لمممك الحق في
استئناف المقررات التأديبية الحق في تحريك المتابعة التأديبية واحالة
المحامين المخالفين عمى مجمس الييئة كمجمس تأديبي ،كما أن من
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حقو أيضا أن يستأنف المقررات التأديبية التي يرى أنيا ال تفي
بالمطموب.

وأنو من المالحظ أن جل الييآت تفعل المقتضيات التأديبية
بدرجات متفاوتة وىي حريصة عمى القيام بما يفرضيا القانون عمييا إال
أنو إلى جانب ذلك فإن عددا من الييآت تعرف بعض التساىل في ىذا
الميدان ونفس ما يقال عن الييآت يقال عن السمطة التي أوكل إلييا
القانون حق تحريك المتابعة أمام المجمس إن تراخى المجمس في القيام
بذلك وحق استئناف المقررات التأديبية التي يرى أنيا ال تفي بالمطموب
.
حقا ىناك إخالالت يرتكبيا عدد من المحامين وتبقى بدون
اتخاذ المتعين بشأنيا وأن ذلك تتحممو الييآت التي ال تقوم بواجبيا من
جية ،وكذا السادة الوكالء العامون لمحاكم االستئناف التابعة ليا ىذه
الييآت والذين ال يحرصون عمى تتبع ممفات ىذه المخالفات باليقظة
المرجوة.
كما أن ىناك عددا من محاكم االستئناف ال تساير المجالس
التأديبية في ق ارراتيا التأديبية رغم أن مجمس الييئـة المنعقد كمجمـس
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تأديبي قد يكون ىو األولى أو أكثر دراية بسمـوك المحامي المتابع ،وأن
إلغاء عدد من محاكم االستئناف لق اررات تأديبية أو تعديميا تعديال يمس
بما لمجمس الييئة من ىيبة وسط المحامين.

أكثر من ذلك فإن المجمس األعمى في عدد كبير من
الحاالت قضى بإيقاف تنفيذ مقررات تأديبية صادرة في قضايا تتسم
بخطورة كبيرة ،ولم يبت في ممف الموضوع إال بعد مدة ليست باليسيرة
وترك المحامي المخل بواجباتو يستمر في ارتكاب مزيدا من
االخالالت ،الشيء الذي يصيب النقباء ومجالس الييئة متخذة القرار
بنوع من اإلحباط ،وحتى عندما يتم النقض تتم إحالة الممف عمى
محكمة استئناف غير محكمة االستئناف مصدرة القرار ،الشيء الذي
تترتب عنو صعوبة لموكالء العامين لممحاكم مصدرة القرار في تتبع
المسطرة بعد النقض وما يستتبع بعد ذلك.
ان القرار التأديبي الذي ال يتم صدوره وتنفيذه في أجل
معقول يصبح عديم األثر.
والحال ان عددا ال يستيان بو من الق اررات التأديبية الصادرة
عن عدد من المجالس ال تصل لمرحمة التنفيذ بعد استئنافيا وحتى إن
لم يتم إلغاؤىا أمام محكمة االستئناف ينعدم كل أثر ليا بعد إيقافيا من
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طرف المجمس األعمى ونقضيا واحالتيا وىي مسطرة تطول لسنوات
حتى يفقد القرار كل أثر لو.
*

*

*

وتجدر اإلشارة إلى أنو وأمام الوضعية التي تعرفيا مينة
المحاماة بالمغرب تم سنة  2000إحداث لجنة مشتركة بين و ازرة العدل
وجمعية ىيآت المحامين بالمغرب سميت لجنة إصالح مينة المحاماة
التي حدد ليا عند إنشائيا ىدف مزدوج ىو تخميق الحياة المينية وتأىيل
المحامي وتكوينو وقد عقدت ىذه المجنة أول اجتماع ليا برئاسة وزير
العدل آنذاك يوم  2000/10/11واستمرت االجتماعات بصفة دورية
إلى  2005/05/10وعقدت  52اجتماعا خصت منيا

 13اجتماعا

لدراسة الجوانب المتعمقة بالتخميق والتأىيل واالجتماعات الباقية لمناقشة
مشروع القانون المنظم لمينة المحاماة ،وىي المجنة التي وضعت
مشروع القانون الذي شكل نواة لظيير

 ،2008/10/20كما تجدر

اإلشارة إلى أن ىذه المجنة وبسعي من المحامين ىي التي تبنت نظام
صندوق األداءات لممحامين الذي وضع حدا لممشاكل الناجمة عن
تدبير المحامين لحسابات الودائع ،وأن ىذه المجنة ىي التي تبنت ضمن
مشروع القانون نظاما مقتبسا من النظام الفرنسي لصندوق ،CARPA
إال أنو مع األسف فإن المشروع المعتمد من طرف ىذه المجنة لم يكن
ىو النص الذي تمت المصادقة عميو في مجس النواب الذي اقتصر
عمى المادة  57من القانون الحالي والتي خمقت اضطرابا في التطبيق

19

واختالفا بين الييآت في النظام الداخمي لو ونتج عنو ارتباك لم يؤد إلى
تحقيق كل الغايات المرجوة.
*

*

*

حقا ان مينة المحاماة تحتاج إلى إصالح وأول ما يتعين
االىتمام بو ىو شروط الولوج والشيادة المتطمبة وكذا التعجيل بإحداث
المعيد أو المعاىد واعادة النظر في امتحان الحصول عمى شيادة
األىمية وحصر الحق في المشاركة في االمتحان عمى المتفوقين من
المرشحين عمى غرار امتحان االلتحاق بالقضاء ،ودعم مسطرة التأديب
لحماية المينة ،وتوفير ضمانات لممحامين الممارسين ،وتحسين مردودية
المساعدة القضائية ،واحداث نظام لمتقاعد تساىم الدولة في تمويمو ،تمكم
بعض األفكار القابمة لممناقشة والتطوير.
وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/21

وتفضموا سيدي بفائق احتراماتي وتقديري
ذ.النقيب /محمد شهبي

