
   

 

 

 

 

 

 

 برنامج الندوة العلمٌة الوطنٌة

 :حول موضوع

التوجهات الحدٌثة للسٌاسة ''
 ''العقابٌة بالمغرب

 المنعقدة أٌام

 2016 ٌناٌر 16/15

  من تنظٌم 

 بكلٌة الحقوق األمنٌة والدراسات الجنائٌة والحكامة األبحاثمجموعة 
 مراكش 

 والكلٌة المتعددة التخصصات تارودانت

  بشراكة 

 كز الوطنً للمصاحبة القانونٌة وحقوق اإلنسان مع المر
 

 

 

 



   

 

 

 

 2015 ٌناٌر15الجمعة

14H00 استقبال المشاركٌن 

 رئٌسا-مراكش-  التعلٌم العالً بكلٌة الحقوقأستاذعطار  المختار الجلسة االفتتاحٌة الدكتور 
 مراكش الدكتور ٌوسف البحٌريكلمة السٌد عمٌد كلٌة الحقوق  -

 كلمة السٌد وزٌر العدل و الحرٌات   -

 كلمة السٌد المندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  -

 الدكتور عبد اللطٌف لقنٌفلًكلمة السٌد عمٌد كلٌة المتعددة التخصصات تارودانت   -

 رئٌس شعبة القانون الخاص الدكتور جمال النعٌمًكلمة السٌد  -

 كلمة السٌد مدٌر مجموعة األبحاث والدراسات الجنائٌة   الدكتور عبد الرحٌم بن بوعٌدة -

  الدكتور حسن زرانً كلمة المركز الوطنً للمصاحبة القانونٌة وحقوق اإلنسان -

 كلمة اللجنة التنظٌمٌة الدكتورة مجٌدي السعدٌة أستاذة بكلٌة الحقوق مراكش  -

 الجلسة العلمٌة األولى 

  التعلٌم العالً كلٌة الحقوق مراكش رئٌساأستاذ الدكتور محمد النخلً

 مقررا اهٌونس الرحالً باحث بسلك الدكتور

 H30 14 : الدكتور ٌوسف البحٌري عمٌد كلٌة الحقوق مراكش:المداخلة األولى  

 ''فلسفة العقوبة فً القانون الجنائً الدولً''

  

 14H45  : الدكتور محمد الغالً أستاذ بكلٌة الحقوق مراكش:المداخلة الثانٌة  

 ''مرتكزات السٌاسة العقابٌة فً المغرب فً ضوء الهندسة الدستورٌة ''

  
 H00 15 : التعلٌم العالً كلٌة الحقوق مراكشأستاذة أمٌنة اعتوي الدكتورة :المداخلة الثالثة  

 ''لماذا نعاقب؟''
 

 H15 15 : اإلدماجوإعادة المندوبٌة العامة إلدارة السجون – حسن حمٌنة ذ األستا:المداخلة الرابعة  - 

 '' إلدماجوإعادة اإلصالحالتطور التارٌخً والقانونً للمؤسسة السجنٌة بالمغرب ودورها فً ''
 

  : 15H30بالكلٌة متعددة التخصصات تارودانتأستاذ عادل العابد ورالدكت : المداخلة الخامسة  

L'aménagement de la peine comme nouvelle politique pénale 
 

 : 16H00بكلٌة ابن زهر اكادٌراه  أدٌب باحث بسلك الدكتورسفٌو : المداخلة السادسة 

 ''قضاء التحقٌق نموذجا؟: أفول السٌاسة العقابٌة اإلجرائٌة بالمغرب''
 

 2016 ٌناٌر16السبت 

 
  الجلسة العلمٌة الثانٌة 

 الدكتور حسن زردانً أستاذ بكلٌة الحقوق مراكش رئٌسا 

 . محمد الشاوي باحث فً سلك الدكتوراه  مقررا

 H0009 :  بكلٌة الحقوق مراكشأستاذ محمد كرام ر الدكتو:المداخلة األولى  

 ''السٌاسة العقابٌة فً جرائم األعمال''
 



   

 
 
 
 
 

 

 09H15 :  التعلٌم العالً كلٌة الحقوق مراكشأستاذ بوعبٌد العباسً ر الدكتو:المداخلة الثانٌة  

 ''الحرٌة بٌن االعتقال االحتٌاطً و قرٌنة البراءة''

 

 H30 09 : أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن بتازة الدكتور الجناتً محمد :المداخلة الثالثة  

 "Les nouvelles tendances de la politique répressive des délits de presse au Maroc : Pour 

une dépénalisation du droit de la presse? 

 

 10H00 :  كلٌة الحقوق مراكشأستاذزكرٌاء خلٌل  ر الدكتو:المداخلة الرابعة  

 ’’اشكالٌة تنفٌذ عقوبة المصادرة فً الجرائم المالٌة''
 

 10H15  :  ادرٌس الحٌانً أستاذ بكلٌة الحقوق ابن زهر اكادٌرر الدكتو:المداخلة الخامسة  

 ''اإلشراف القضائً على العقوبات البدٌلة''
 

 10H30 :  سعٌد موقوش باحث فً سلك الدكتوراه كلٌة الحقوق طنجة:المداخلة السادسة  

 ’‘أي توازن بٌـن السٌاسة العقابٌة بالمغرب ومنظومة حقوق اإلنسان؟ " 
 

 الجلسة العلمٌة الثالثة 
 

  زائر بكلٌة الحقوق مراكش رئٌسا أستاذالدكتور ضٌاء علً احمد نعمان 

 .صالح الكٌرح باحث فً سلك الدكتوراه مقررا

 H00 11 : بكلٌة الحقوق مراكشأستاذة الدكتورة السعدٌة مجٌدي :المداخلة األولى  

 ’’قراءة فً التدابٌر المتعلقة بتنفٌذ عقوبة العمل من اجل المنفعة العامة’‘

 H15 11 : التعلٌم العالً بكلٌة الحقوق ابن زهر اكادٌرأستاذ  الدكتور احمد قٌلش:المداخلة الثانٌة  

 ''األبعاد الحقوقٌة و االجتماعٌة للسٌاسة العقابٌة على ضوء مسودة مشروع القانون الجنائً''
 

 H30 11 : قاض ،مستشار وزٌر العدل والحرٌات فً السٌاسة الجنائٌة   األستاذ هشام مالطً:المداخلة الثالثة 

 ’’وظٌفة القاضً الزجري من منظور السٌاسة العقابٌة الحدٌثة’‘

 H45 11 :  رئٌس غرفة بمحكمة االستئناف بالرباط ملحق بوزارة العدل و الحرٌات  األستاذ جناح محمد :المداخلة الرابعة 

 "قاضً تطبٌق العقوبات فً ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائٌة ''

 H0012 :  اٌمٌنتانوت–  األستاذ محمد زنون رئٌس مصلحة كتابة النٌابة العامة  بالمحكمة االبتدائٌة :المداخلة الخامسة- 

 ''وسٌلة أم غاٌة'':العقوبة

 
 مناقشة عامة

 البٌان الختامً



   

 

 

 

 اللجنة التنظٌمٌة
 الدكتورة مجٌدي السعدٌة :التنسٌق العام 

 
 الدكتور عبد الرحٌم بن بوعٌدة 

 الدكتور احمد قٌلش 

 الدكتورة لطٌفة قبٌش 

  ًالدكتور حسن زردان 

 الدكتورة جمٌلة العماري 

 الدكتورة نجاة العماري 

 ًالدكتور محمد الغال 

 الدكتور عادل العابد 

 الدكتور ضٌاء علً احمد نعمان 

 األستاذ عبد الغنً حدوش 

 األستاذ ادٌب ٌوسف 

 

 أعضاء اللجنة العلمٌة
 الدكتور المختار عطار 

 الدكتور عبد الرحٌم بن بوعٌدة 

 الدكتورة مجٌدي  السعدٌة 

 الدكتور أحمد قٌلش 

  الدكتورة لطٌفة قبٌش 

 ًالدكتور حسن زردان 

 الدكتورة العماري جمٌلة 

 الدكتور عادل العابد 

  الدكتور ضٌاء علً أحمد نعمان 

 

 

  

 

  

 

 

  

  


