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 وزير العدل والحريات، : مصطفى الرميدالكلمة األستاذ :  الجلسة االفتتاحية   10221 - 10231

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

 :تشخيص العدالة الجنائية :العرض التقديمي   10201 - 10.21

 تقديم مديرية الشؤون الجنائية والعفو                                            

 اإلثبات في المادة الزجرية: األولالمحور 
 

 محمد حنين رئيس الجلسة السيد
 رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب

 الرئيس المساعد السيد  عبد العزيز واقيدي
 الرئيس األول لمحكمة االستئناف بمراكش

 حجية محاضر الشرطة القضائية:  األولالعرض    01.01 - 10.01  

 أنجاراألستاذ الطيب                                            
 األولى بمحكمة النقضرئيس الغرفة الجنائية                                  

  أي إضافة للبحث الجنائي: الوسائل الخاصة للبحث والتحري:  الثانيالعرض    01.21 – 01.01

 األستاذ محمد بنعليلو                                            
 رئيس ديوان وزير العدل والحريات                                           

 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة  عضو الهيئة العليا للحوار الوطني                      

 مهام الخبير الطبي وبروتوكول اسطنبول: العرض الثالث   01.01 – 01.21

                                        Mr Durante NUMOVIEIRA 

 طبيب دولي عامل بهيئات دولية مكلفة بحقوق اإلنسان خاصة في مجال مكافحة التعذيب

 بنك المعطيات الجينية : العرض الرابع    00.01 - 01.01

 البروفسور الكولونيل حميد العامري                                          
 بر الجيني للدرك الملكيرئيس المخت                                          

 استراحة   00.31 - 00.01

 مناقشة  02.21 - 00.31
 

 

 

 



  

 التنفيذ الزجري: الثانيالمحور 
 

 كورانقيب عبد العزيز بنزالرئيس الجلسة 
 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة عضو الهيئة العليا للحوار الوطني، المملكة وسيطرئيس مؤسسة 

 المساعد السيد عمر أبو الزهورالرئيس 
 نقيب هيئة المحامين بمراكش

 االعتقال االحتياطي :     األولالعرض    00.31 - 00.11

 األستاذ َمحمد عبد النباوي                                             
 الجنائية والعفو مدير الشؤون                                                

 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة  عضو الهيئة العليا للحوار الوطني

 تنفيذ العقوبات المالية ومحدودية األداء : العرض  الثاني     00.01 - 00.31

 األستاذ سعيد بن صالح                                            
 وزارة العدل والحريات –قسم المراقبة بمديرية الميزانية والمراقبة  رئيس                     

 أوضاع السجون:   العرض الثالث    00211 – 00201

 النقيب عبد الرحيم الجامعي                                          
 حول اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة  عضو الهيئة العليا للحوار الوطني

 : تنفيذ العقوبات السالبة للحرية:  الرابع العرض    00.31 - 00.11

 إكراهات التأهيل لإلدماج وآفاق الحلول                                            

 األستاذ مصطفى لفراخي                                             
 ادة اإلدماج، رئيس قسم برامج التهييئ لإلدماجقاضي ملحق بالمندوبية العامة إلدارة السجون وإع

 

 استراحة       00.21 – 00.31

 مناقشة    01.21 - 00.21
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 رسالة الدفاع وتعزيز حقوق الضحايا والحريات: المحور الثالث
 

 عمر أدخيلرئيس الجلسة السيد 
 بمجلس المستشارينرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 

 التهامي الوزانيالرئيس المساعد السيد 
 رئيس الهيئة الوطنية للموثقين

  ىرسالة المحامي في الدفاع عن أطراف الدعو: العرض األول  10.01 - 10221

 األستاذ الحبيب بيهي                                         
 ، محامأستاذ التعليم العالي                                         

 دور المحامي في المحاكمة الجنائية في النظام األمريكي: الثانيالعرض  01.01 – 10.01

                   VASANTHA R.RAO, Esq  
Avocat Général principal, conseiller juridique au sein de l’Ambassade des Etats-Unis à Rabat 

 حقوق الضحايا: الثالثالعرض  01.21 - 01.01

 األستاذ محمد الحسيني كروط                                      
 السويسي والدار البيضاء –محام، دكتور في الحقوق، أستاذ بكليتي الحقوق الرباط                    

 

 قاضي الحريات : الرابعالعرض  01.01 - 01.21

                                                                  Mr Jean – Michel BOURLES 

                                                      قاضي االتصال الفرنسي بالرباط                                     

 استراحة    00.11 - 01.01

  مناقشة   02.21 - 00.11

 

 


