
               

                                                                                                       

 

 

مشروع بروبمج انىدوة انجهىيت انرابعت نهحىار انىطىي 

 انعميق وانشبمم نمىظىمت انعدانت اإلصالححىل 

 2012 شتىبر  20 و19 ،فرانبإ األخىيه بجبمعت

ــــــــــــــــــــــــــــــ 

" تخهيق مىظىمت انعدانت"

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  انفترة انصببحيت  -  2012 أكتوبر 19الجمعة :

  استقبال وتسجيل المشاركين:  صباحا9.30الساعة .

  الجمسة االفتتاحية- 10الساعة :

o  كممة األستاذ المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رئيس الهيئة العميا لمحوار الوطني حول إصالح
 .منظومة العدالة

  تقديم العروض التركيبية-  صباحا 10.15الساعة: 

o  رئيس الجمسة السيد مصطفى مداح الوكيل العام لمممك لمحكمة النقض، عضو الهيئة العميا لمحوار
 .الوطني حول إصالح منظومة العدالة

  مدخل عام حول تخميق منظومة العدالة–العرض التركيبي األول : 

السيد رشيد الفياللي مكناسي، عن ترانسبرانسي المغرب-                                                             

  القضاة، التفتيش القضائي، موظفو هيئة كتابة الضبط،  :تخميق الجهاز القضائي- العرض التركيبي الثاني
 الشرطة القضائية

o ،عضو الهيئة العميا لمحوار الوطني السيدة رابحة زدكي، عضو المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري 
 .حول إصالح منظومة العدالة

  مناقشة
 انفترة انمسبئيت :

   مواصمة المناقشة

o  رئيس الجمسة السيد محمد سعيد بناني، المدير العام لممعهد العالي لمقضاء، عضو الهيئة العميا لمحوار
 .الوطني حول إصالح منظومة العدالة

 .السيد إسماعيل حمدي وكيل الممك بالمحكمة االبتدائية بأزرو: -  المقررون

 .السيد مصطفى أجهوم، قاض ممحق بمديرية الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات -

 .محمد العموي، منتدب قضائي بمديرية التشريع، بوزارة العدل والحريات -

 انممهكت انمغربيت

 وزارة انعدل و انحريبث

 

 

 

 انهيئت انعهيب نهحىار انىطىي حىل اإلصالح

 انعميق وانشبمم نمىظىمت انعدانت

http://www.justice.gov.ma/


 

  2012 أكتوبر 20السبت  

o  10الساعة: 

o رئيس الجمسة السيد محمد الحوراني، عضو الهيئة العميا لمحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة . 

  تخميق المهن القضائية–العرض التركيبي الثالث : 

o  السيدة رجاء ناجي مكاوي، أستاذة التعميم العالي، عضو الهيئة العميا لمحوار الوطني حول إصالح منظومة
 .العدالة

o المقررون : 

 .السيد محمد الكرمة رئيس المحكمة االبتدائية  -

 .السيد شكري األجراوي، رئيس غرفة بمحكمة النقض، ممحق بالكتابة العامة لوزارة العدل والحريات -

 .محمد العموي، منتدب قضائي بمديرية التشريع، بوزارة العدل والحريات -

: الجمسة الختامية - 14الساعة 

o  كممة األستاذ المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رئيس الهيئة العميا لمحوار الوطني حول إصالح
 .منظومة العدالة
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