المملكة المغربية
وزارة العدل والحريبت

هيئة الحوار الوطني
حول إصالح منظومة العدالة
أوال .المديرون المركزيون بوزارة العدل والحريات
 .1السيد أمين المجمس األعمى لمقضاء؛
 .2السيد مدير الموارد البشرية؛
 .3السيد مدير التشريع؛

 .4السيد مدير الميزانية والمراقبة؛

 .5السيد مدير التجهيز وتدبير الممتمكات؛
ثانيا .أعضاء المجمس األعمى لمقضاء
 .6السيد عبد العمي العبودي؛
 .7السيد الحسن األطمس ؛

 .8السيد عبد اهلل الجعفري ؛
 .9السيد عبد السالم العيماني؛
 .10السيد فيصل شوقي ؛

 .11السيد عبد الرحيم بوعبيد ؛

 .12السيد محمد جالل الموسوي.
ثالثا .جمعيات القضاة
 .13السيد ممثل الودادية الحسنية لمقضاة؛
 .14السيد رئيس نادي القضاة ؛

 .15السيدة رئيسة الجمعية المغربية لمقضاة؛
 .16السيدة رئيسة الجمعية المغربية لممرأة القاضية ؛
 .17السيد رئيس جمعية القضاة الباحثين.
رابعا .المهن القانونية والقضائية
 .18السيد ممثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب ؛
 .19السيد رئيس الهيئة الوطنية لمعدول؛
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 .20السيد رئيس الغرفة الوطنية لمتوثيق العصري ؛

 .21السيد رئيس الجمعية الوطنية لممفوضين القضائيين ؛
 .22السيد رئيس جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم ؛
 .23السيد رئيس الهيئة الوطنية لمخبراء المحاسبين ؛
 .24السيد رئيس الرابطة الوطنية لمنساخ ؛

 .25السيد رئيس نقابة المحامين بالمغرب ؛
 .26السيد رئيس اتحاد المحامين الشباب ؛

 .27السيد رئيس الرابطة المستقمة لرؤساء المصالح اإلدارية الالممركزة لو ازرة العدل والحريات.
خامسا .اإلدارات والمؤسسات الوطنية
 .28السيد رئيس المجمس الممكي االستشاري لمشؤون الصحراوية ؛
 .29السيدة رئيسة المجنة الوطنية لمقانون الدولي اإلنساني ؛
 .30السيد الوكيل القضائي لممممكة ؛
 .31السيد مدير العدل العسكري ؛

 .32السيد مدير الشرطة القضائية ؛

 .33السيد رئيس مصمحة الشرطة القضائية لمدرك الممكي ؛
 .34السيد المندوب السامي المكمف بالمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
 .35السيد المدير العام لمجمارك والضرائب غير المباشرة؛
 .36السيد المدير العام لمراقبة التراب الوطني.
سادسا .الجمعيات والمنظمات الحقوقية
 .37السيد رئيس المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان؛

 .38السيدة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان ؛
 .39السيدة رئيسة مركز الوئام لإلرشاد األسري ؛

 .40السيد رئيس المركز المغربي لحقوق اإلنسان؛

 .41السيد رئيس مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية؛
 .42السيد رئيس مركز الشروق لدراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية ؛
 .43السيد رئيس مركز حقوق الناس ؛

 .44السيد رئيس العصبة المغربية لحقوق اإلنسان ؛

 .45السيدة الرئيسة المنتدبة لمعصبة المغربية لحماية الطفولة ؛
 .46السيد رئيس المنتدى المغربي لمحقيقة واإلنصاف؛
 .47السيدة رئيسة منتدى الزهراء لممرأة المغربية ؛
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 .48السيد رئيس منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان ؛
 .49السيد رئيس منتدى المواطنة ؛

 .50السيد رئيس منظمة العفو الدولية فرع المغرب  -أمنيستي المغرب ؛
 .51السيدة رئيسة منظمة تاماينوت؛

 .52السيدة رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي ؛
 .53السيد ممثل المرصد المغربي لمسجون؛

 .54السيد المدير التنفيذي لممرصد الوطني لحقوق الطفل ؛
 .55السيد رئيس المرصد المدني لتخميق الحياة العامة ودعم الشفافية ؛
 .56السيد رئيس الرابطة المغربية لممواطنة وحقوق اإلنسان؛
 .57السيدة رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ؛
 .58السيد رئيس رابطة األمل لمطفولة المغربية ؛
 .59السيدة رئيسة اتحاد العمل النسائي؛

 .60السيدة الرئيسة المنتدبة لالتحاد الوطني النسائي المغربي ؛
 .61السيدة رئيسة جمعية عدالة ؛

 .62السيد رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة  -ترانسبارانسي ؛
 .63السيد ممثل الجمعية المغربية لمدفاع عن استقالل القضاء؛
 .64السيدة رئيسة جمعية الحضن الوطنية ؛
 .65السيدة رئيسة جمعية أمل ؛

 .66السيد رئيس جمعية أصدقاء مراكز اإلصالح ؛
 .67السيد رئيس الجمعية المغربية لمدراسات واألبحاث حول الهجرة ؛
 .68السيد رئيس جمعية بيتي ؛

 .69السيدة رئيسة جمعية جسور ؛
 .70السيد رئيس الجمعية المغربية لتقييم السياسات العمومية؛
 .71السيدة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ؛

 .72السيدة رئيسة الجمعية المغربية لمدفاع عن حقوق النساء ؛
 .73السيد رئيس جمعية الكرامة لمتربية والتنمية ؛
 .74السيدة رئيسة جمعية بيت الحكمة ؛

 .75السيد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان؛

 .76السيدة رئيسة جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان ؛
 .77السيد رئيس الشبكة األمازيغية ؛

 .78السيد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام؛
 .79السيد رئيس الجمعية المغربية حوار ؛
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 .80السيد رئيس الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان ؛

 .81السيد رئيس المرصد المغربي لمحريات العامة.
سابعا .قطاع األعمال والقطاعات اإلنتاجية
 .82ممثل السيدة رئيسة االتحاد العام لمقاوالت المغرب ؛
 .83ممثل السيد رئيس غرف الفالحة ؛

 .84ممثل السيد رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
 .85ممثل السيد رئيس جامعة غرف الصيد البحري ؛

 .86ممثل السيد رئيس جامعة غرف الصناعة التقميدية ؛
 .87ممثل السيد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب ؛

 .88ممثل السيد رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين ؛
 .89ممثل السيد رئيس االتحاد العام لممقاوالت والمهن بالمغرب.
ثامنا .المنظمات النقابية لقطاع العدل
 .90السيد الكاتب العام لمنقابة الديمقراطية لمعدل ؛

 .91السيد الكاتب العام لمجامعة الوطنية لقطاع العدل ؛
 .92السيد الكاتب العام لمنقابة الوطنية لمعدل ؛

 .93ممثل السيد الكاتب العام لالتحاد المغربي لمشغل؛
 .94ممثل السيد الكاتب العام لالتحاد العام لمشغالين بالمغرب ؛
 .95السيد رئيس ودادية موظفي العدل ؛
تاسعا .الهيئة التشريعية
 .96ممثل السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجمس النواب ؛
 .97ممثل السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجمس المستشارين ؛
عاش ار .األحزاب السياسية الممثمة بالبرلمان
 .98ممثل السيد األمين العام لحزب العدالة والتنمية ؛
 .99ممثل السيد األمين العام لحزب االستقالل ؛

 .100ممثل السيد رئيس حزب التجمع الوطني لألحرار ؛

 .101ممثل السيد األمين العام لحزب األصالة والمعاصرة؛

 .102ممثل السيد الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي لمقوات الشعبية؛
 .103ممثل السيد األمين العام لحزب الحركة الشعبية ؛
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 .104ممثل السيد األمين العام لحزب االتحاد الدستوري ؛

 .105ممثل السيد األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية ؛
 .106ممثل السيد األمين العام لمحزب العمالي ؛

 .107ممثل السيد األمين العام لحزب الحركة الديمقراطية االجتماعية؛
 .108ممثل السيد األمين العام لحزب التجديد واإلنصاف ؛

 .109ممثل السيد األمين العام لحزب البيئة والتنمية المستدامة ؛
 .110ممثل السيد األمين العام لحزب العهد الديمقراطي ؛

 .111ممثل السيد األمين العام لحزب اليسار األخضر المغربي ؛

 .112ممثل السيد األمين العام لحزب الحرية والعدالة االجتماعية ؛
 .113ممثل السيد األمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية ؛
 .114ممثل السيد األمين العام لحزب العمل ؛

 .115ممثل السيد األمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية ؛
إحدى عشر .القطاعات الحكومية
 .116ممثل السيد رئيس الحكومة ؛
 .117ممثل السيد وزير الدولة ؛

 .118ممثل السيد وزير الداخمية ؛

 .119ممثل السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون ؛

 .120ممثل السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ؛
 .121ممثل السيد األمين العام لمحكومة ؛

 .122ممثل السيد وزير االقتصاد والمالية ؛
 .123ممثل السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ؛
 .124ممثل السيد وزير الفالحة والصيد البحري ؛
 .125ممثل السيد وزير التربية الوطنية ؛

 .126ممثل السيد وزير التعميم العالي والبحث العممي وتكوين األطر ؛
 .127ممثل السيد وزير الشباب والرياضة ؛
 .128ممثل السيد وزير التجهيز والنقل ؛
 .129ممثل السيد وزير الصحة ؛

 .130ممثل السيد وزير االتصال ،الناطق الرسمي لمحكومة ؛
 .131ممثل السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛
 .132ممثل السيد وزير التشغيل والتكوين المهني ؛

 .133ممثل السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ؛
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 .134ممثل السيد وزير السياحة ؛

 .135ممثل السيدة وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ؛
 .136ممثل السيد وزير الثقافة ؛

 .137ممثل السيد وزير الصناعة التقميدية ؛
 .138ممثل السيد الوزير المكمف بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني ؛

 .139السيد ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ،المكمف بإدارة الدفاع الوطني ؛

 .140ممثل السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ،المكمف بالمغاربة المقيمين في الخارج ؛
 .141ممثل السيد الوزير المنتدب في الداخمية ؛

 .142ممثل السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ؛
 .143ممثل السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ،المكمف بالشؤون العامة والحكامة ؛

 .144ممثل السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ،المكمف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة؛
 .145ممثل السيد الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد والمالية ،المكمف بالميزانية ؛
إثنا عشر .ممثمو الهيئات المكونة لمهيئة العميا لمحوار
 .146ممثل السيد رئيس المجمس الدستوري ؛

 .147ممثل السيد الرئيس األول لممجمس األعمى لمحسابات ؛
 .148ممثل السيد رئيس المجمس االقتصادي واالجتماعي ؛
 .149ممثل السيد رئيس المجمس الوطني لحقوق اإلنسان ؛
 .150ممثل السيد رئيس مؤسسة الوسيط ؛

 .151ممثل السيد الكاتب العام لممجمس العممي األعمى ؛

 .152ممثل السيدة رئيسة الهيئة العميا لالتصال السمعي البصري ؛
 .153ممثل السيد رئيس مجمس المنافسة ؛

 .154ممثل السيد رئيس الهيئة المركزية لموقاية من الرشوة ؛
 .155ممثل السيد والي بنك المغرب ؛

 .156ممثل السيد عميد المعهد الممكي لمثقافة األمازيغية ؛

 .157ممثل السيدة رئيسة المركز األورومتوسطي لموساطة والتحكيم ؛
 .158ممثل السيد مدير العمل االجتماعي والثقافي لفائدة السجناء؛
ثالثة عشر .الصحافة والنشر
 .159السيد رئيس النقابة الوطنية لمصحافة ؛

 .160السيد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
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