وزارة انعدل وانحريبث

انممهكت انمغربيت
انهيئت انعهيب نهحىار انىطني حىل اإلصالح
انعميق وانشبمم نمنظىمت انعدانت

مشروع
انبرنبمج انعبو نهندوة انجهىيت انثبنيت نهحىار انىطني
حىل اإلصالح انعميق وانشبمم نمنظىمت انعدانت
يىمي  6و 7يىنيىز  2012بقبعت انمحبضراث بمؤسست انمهك عبد انعسيس آل سعىد ببندار انبيضبء
الجمعة  6يوليوز:
الساعة  9صباحا :استقبال وتسجيل المشاركين
الساعة  9و 45د :الجمسة االفتتاحية
 كممة األستاذ مصطفى الرميد ،وزير العدل والحريات
الساعة  10صباحا :الجمسة األولى


رئيس الجمسة :األستاذ مصطفى الرميد ،وزير العدل والحريات

 الرئيس المساعد :ممثمو المهن القانونية والقضائية
 مقرر الجمسة:
 عرض عام حول المهن القانونية والقضائية  :األستاذ عبد اإلله فونتير ،مدير الشؤون العامة ،مكمفبمديرية الجمعيات والمهن باألمانة العامة لمحكومة؛

 تقرير تركيبي حول مهنة المحاماة  :األستاذ النقيب إدريس شاطر ،محام بهيئة المحامين بفاس ،رئيساالتحاد الدولي لممحامين؛

 تقرير تركيبي حول خطة العدالة  :األستاذ عبد السالم آيت سعيد ،عدل ،عضو الهيئة الوطنية لمعدول؛ -تقرير تركيبي حول مهنة التوثيق العصري

 :األستاذ العزوزي ،موثق ،عضو الغرفة الوطنية لمتوثيق

العصري؛
 تقرير تركيبي حول مهنة المفوضين القضائيين  :األستاذ سعيد الريمي ،مفوض قضائي ،عضو الهيئةالوطنية لممفوضين القضائيين؛

 تقرير تركيبي حول مهنة الخبرة القضائيةبسطات؛

 :األستاذ محمد سالم ،الرئيس األول لمحكمة االستئناف

 تقرير تركيبي حول مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم  :األستاذ محمد الحافظي – مديرية الشؤونالمدنية ،بو ازرة العدل والحريات؛
 تقرير تركيبي حول مهنة النساخة  :األستاذ العممي الحراقوالحريات؛

– مديرية الشؤون المدنية بو ازرة العدل

 تشكيل ورشات العمل:
 ورشة العمل األولى :مهنة المحاماة ورشة العمل الثانية :المهن التوثيقية (خطة العدالة ،التوثيق العصري ،مهنة النساخة) ورشة العمل الثالثة :مهن المفوضين القضائيين ،والخبرة القضائية ،الترجمة المقبولة لدى المحاكمالساعة الواحدة بعد الزوال  :استراحة الغذاء
الساعة  2و 30د بعد الزوال  :الجمسة األولى لمورشات:
 ورشة مهنة المحاماة:
 رئيس الجمسة :األستاذ النقيب حسن وهبي ،رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ؛ الرئيس المساعد :األستاذ النقيب درميش ،محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء؛ المقرر: ورشة المهن التوثيقية :
 رئيس الجمسة :األستاذ مصطفى التراب ،الرئيس االول لمحكمة االستئناف بالدار البيضاء؛ الرئيس المساعد :األستاذ نور الدين أسكوكد – موثق ،عضو الغرفة الوطنية لمتوثيق العصري؛ المقرر :األستاذ محمد لحمو  -موثق ،عضو الغرفة الوطنية لمتوثيق العصري؛ ورشة مهن المفوضين القضائيين والخبرة القضائية ،والترجمة المقبولة لدى المحاكم :
 رئيس الجمسة :السيد عميد كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالمحمدية الرئيس المساعد :األستاذ رضوان بنهمو ،مفوض قضائي  -الهيئة الوطنية لممفوضين القضائيين؛ المقرر :األستاذ كريم شهبون ،مفوض قضائي  -الهيئة الوطنية لممفوضين القضائيين ؛الجمعة  6يوليوز:
الساعة  9صباحا :الجمسة الثانية لمورشات :
 ورشة مهنة المحاماة:
 رئيس الجمسة :األستاذ عمر ودرا ،نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء ؛ الرئيس المساعد :األستاذ النقيب محمد الشهبي ،محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء ؛ -المقرر :األستاذ محمد امغار – محام بهيئة المحامين بالجديدة؛

 ورشة المهن التوثيقية :
 -رئيس الجمسة :األستاذ الحسن الكاسم ،الرئيس األول لمحكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛

 الرئيس المساعد :األستاذ بوشعيب فضالوي ،عدل ،الهيئة الوطنية لمعدول ؛ -المقرر :األستاذ أحمد شوقي ،عدل ،الهيئة الوطنية لمعدول ؛

 ورشة مهن المفوضين القضائيين والخبرة القضائية ،والترجمة المقبولة لدى المحاكم :
 رئيس الجمسة :األستاذ موالي عبد اهلل العموي البمغيثي ،الوكيل العام لمممك لدى محكمة االستئناف بالدارالبيضاء؛

 الرئيس المساعد :األستاذ محمد زرهوني ،الجامعة المغربية لجمعية الخبراء القضائيين ؛ المقرر :األستاذ محمد الحافظي ،مديرية الشؤون المدنية بو ازرة العدل والحريات ؛الساعة  11و 30د صباحا :الجمسة الثالثة لمورشات:
 ورشة مهنة المحاماة:
 رئيس الجمسة :األستاذ موكار ،نقيب هيئة المحامين بالجديدة ؛ الرئيس المساعد :األستاذ النقيب بسطيني ،محام بهيئة المحامين بالجديدة ؛ -المقرر :األستاذ موريد بوشعيب – محام بهيئة المحامين بالجديدة ؛

 ورشة المهن التوثيقية :
 رئيس الجمسة :األستاذ مصطفى آيت الحموي الرئيس األول لمحكمة االستئناف بالجديدة ؛ الرئيس المساعد :األستاذ عزيز المردي  -الرابطة الوطنية لمنساخ ؛ -المقرر :األستاذ السيد العربي أيوب – الرابطة الوطنية لمنساخ ؛

 ورشة مهن المفوضين القضائيين والخبرة القضائية ،والترجمة المقبولة لدى المحاكم :
 -رئيس الجمسة :السيد نائب عميد كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالدار البيضاء ؛

 الرئيس المساعد :األستاذ السيد محمد بوخير – جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ المقرر :األستاذ الحسين بيرواين  -جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم ؛الساعة  2والنصف بعد الزوال :اختتام أشغال الندوة

