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 وزير العدل والحريات، : كلمة األستاذ مصطفى الرميد:  الجلسة االفتتاحية   902.9 - 90229

 .رئيس الهيئة العليا للحوار الوطني حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة                       

 :تشخيص العدالة الجنائية:    العرض التقديمي  90299 - 9..90

 تقديم مديرية الشؤون الجنائية والعفو                                        

 سياسة التجريم: المحور األول

  رئيس الجلسة السيد مصطفى مداح
 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة  العام للملك لدى محكمة النقض، عضو الهيئة العليا للحوار الوطني الوكيل

 بوزيان عبد العزيزالرئيس المساعد السيد 
 بفاساالستئناف  الوكيل العام للملك لدى محكمة

 الواقع واآلفاق : سياسة التجريم :   العرض  األول   09209 - 90299

 ،األستاذ محمد اإلدريسي مشيشي العلمي
 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة الهيئة العليا للحوار الوطنيعضو أستاذ التعليم العالي، 

 

 السياسة الجنائية ومقاربة النوع :   العرض  الثاني   092.9 - 09209

 األستاذة رحمة بورقية                                                
 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة طنيالهيئة العليا للحوار الو عضو، أستاذة التعليم العالي

 

 الفساد  جرائم السياسة الجنائية في مكافحة:     العرض الثالث  09.99 - 092.9

 (مدير قطب الشؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ،علي الرام األستاذ)                    

 استراحة    00299 - 09.99

   مناقشة    0.299 -  00.99
 السياسة العقابية: المحور الثاني

 الجلسة السيدة رابحة زدكيرئيسة 
 ، سمعي البصريلإلتصال ال الهيئة العليا عضو

 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة الهيئة العليا للحوار الوطني عضو

 الرئيس المساعد السيد عبد الرحيم اعبابو
 نقيب هيئة المحامين بفاس

 )والغرامة نموذجا العقوبات السالبة للحرية :العقوبات التقليدية(:  العرض  األول  09229 - 09.99  
 األستاذة رجاء ناجي مكاوي

 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة طنيالهيئة العليا للحوار الو وعضو استاذة التعليم العالي

 عقوبة اإلعدام:  العرض  الثاني  09259 – 09229

 األستاذ عبد اللطيف الحاتمي                                          
 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة الهيئة العليا للحوار الوطنيمحام وعضو 

 العقوبات البديلة :    العرض الثالث  00299 - 09259

  Mr William RENTZMANالسيد ويليام رينتزمان                                           
 المدير العام إلدارة السجون بالدانمارك                                          

 نظام التفاوض على االعتراف :    العرض الرابع  00229 - 00299

 Mr Erwin PETILOSالسيد إيروين بيتيلوس                                           
 مدير الجمعية األمريكية للمحامين والقضاة                                          

 استراحة   002.9 - 00229
 ةمناقش   00299 - 002.9
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 المحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان: المحور الثالث

 رئيس الجلسة السيد إدريس اليزمي
 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة ن، عضو الهيئة العليا للحوار الوطنيرئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسا

 الرئيس المساعد السيد بوزيان الفهمي
 الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بتازة

 

 ضمانات المحاكمة العادلة خالل مرحلة البحث لتمهيدي :  األولالعرض  09299 - 902.9

 النقيب عبد الرحيم الجامعي

 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة عضو الهيئة العليا للحوار الوطني

 ضمانات المحاكمة العادلة خالل مرحلة التحقيق اإلعدادي: العرض الثاني 09229 - 09299

 لشهبيالنقيب محمد ا                                                       

 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة عضو الهيئة العليا للحوار الوطني

 ضمانات المحاكمة العادلة خالل مرحلة المحاكمة : العرض الثالث 09259 - 09229

 األستاذ عبد العزيز النويضي

 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة محام وعضو الهيئة العليا للحوار الوطني

 عدالة األحداث : العرض الرابع  00299 - 09259

 األستاذ عبد المجيد غميجة

 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة رة العدل والحريات، عضو الهيئة العليا للحوار الوطنيوزالعام الكاتب ال

 استراحة    00209 - 00.99

  مناقشة   9...0 - 00.09

 آليات العدالة الجنائية ومؤسساتها: المحور الرابع   

 رئيس الجلسة السيد محمد أشركي
 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة طنيرئيس المجلس الدستوري وعضو الهيئة العليا للحوار الو

 الرئيس المساعد السيد عبد الوهاب مطيش
 نقيب هيئة المحامين بتازة

 
 قضاء التحقيق بين اإلبقاء أو اإللغاء: العرض  األول   09229 - 09.99

 األستاذ عبد هللا حمود

 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة عضو الهيئة العليا للحوار الوطنيتش العام لوزارة العدل والحريات، المف

 حدود السلطات التقديرية وسلطة المالءمة لدى القضاة:  العرض الثاني   09259 - 09.29

 النقيب إدريس شاطر

 رئيس االتحاد الدولي للمحامين

 

 

 



 

 العدالة الجنائيةالشرطة القضائية بين التبعية لإلدارة ومهام :    العرض الثالث 00299 - 09259

 السيد مصطفى حلمي                                            

حول  عضو الهيئة العليا للحوار الوطني ،مدير العمل اإلجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة اإلدماج

  اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة
 

 آفاق الهيكلة والتنظيم  : الطب الشرعي بالمغرب:   العرض الرابع  00229 - 00299

 الدكتور هشام بنعيش

 الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء اإلستشفائيبالمركز رئيس مصلحة الطب الشرعي 

 

 استراحة   002.9 - 00229
مناقشة  032.9 - 002.9  


