
 
 

 جامعة التنمية االجتماعية

 "املالمح الجديدة لقضايا النساء"حول موضوع  2021الدورة الصيفية لعام 

 2021نوفمبر  14و 13، 12

 طادريس بنزكري بالربا في حقوق االنسان املعهد الوطني للتكوين

 البرنامج:

 نوفمبر 12الجمعة    

 

  األرضية واملفاهيم األولى:ترحيب والجلسة 

 حمد مخزن  أتسيير، 

 لقضايا النساء باملغربعبد هللا ساعف، تقديم األرضية، املالمح الجديدة 

 امل االدريس ي، املسيرة البطيئة نحو املساواة، تحديات النسوية املغربية

 سارة سوجار، املساواة والسيرورة الديمقراطية في املغرب   

9.00-10.30 

 

 استراحة شاي  : 10.30-11

 والتمثالث التصورات ،األيديولوجيات :الجلسة الثانية

 علي كريمي      ،تيسير

 عمر بنعياش، قضية املرأة من املناصرة للحقوق الى العمل االجتماعي  

 هدى فاخوري، تمثالت صورة املرأة في املجتمع املغربي

 حسين بعياش، صورة املرأة في االعالم

 هاجر مفاضلي، العنف القائم على النوع االجتماعي في وسائل التواصل االجتماعي

11.00-12.30 

 

 : استراحة الغداء 12.30-14.00

 االبعاد السياسية لقضايا النساء في املغرب   :الجلسة الثالثة

 سعاد الشنتوف   ،تسيير

  خيار ديمقراطي أم توجه رسمي؟ أمينة ماء العينين، التمثيل السياس ي،

السياسية كريمة غراض، ا لتمثيل في البرملان ومراكز صنع القرار، قراءة في حضور املرأة في الحياة 

 املغربية

 شمس الضحى البراقي، الريادة في الجهات، عندما يصاحب التفكير العمل والفعل

14.00-15.30 

   استراحة شاي   :15.30-16.00 

 

   ورشات عمل 

 نساء ورشة العمل األولى: األبعاد الجديدة للمناصرة حول القضايا املتعلقة بوضع ال

 في السياسات العمومية  نساء ورشة العمل الثانية: مكانة ال

16.00-17.30  



 

 

 

 نوفمبر 13السبت 

  والنساء  تالنقابا الخامسة:الجلسة 

 كريمة غراض، تيسير

     زهيرة محسن، قضايا املرأة والحركة النقابية، أي تقاطعات؟

 فتحية الصغير، حصيلة نضاالت املرأة النقابية باملغرب بين املكتسبات والتحديات

 سبات، واقع النساء في الفعل النقابي: متى املناصفة الفعليةنادية 

09.00-11.00 

 استراحة شاي : 11.00-11.30

 

  والفضاء العمومينساء الجلسة السادسة: ال 

  محمد بنهالل  ،تيسير

 نجوى الوزيري، النوع االجتماعي والفضاء العام  

 الحركة من اجل حقوق املرأة في املغرب '' خطاب مضاد متغير''  ،نجاة نصيري 

 زبيدة الرغاي، النوع االجتماعي في الفعل العمومي في املغرب

 ناوي مصطفى قضايا املرأة وإصالح القانون الجنائي

11.30-13.00  

  : استراحة الغداء 13.00-14.00

  نساء واملقاولة الجلسة السابعة: ال

 حسن الخطار  ،تيسير

 أسماء دياني، ريادة األعمال في اختبار الجندر في املغرب

 مها أطلس ي وحمض فاطمة الزهراء، ريادة األعمال النسائية والتوازن بين العمل واألسرة 

 الواقع والتحديات   ،رشيدة امالحي التجربة النسائية في إدارة شركة االتصاالت

 أسماء لوكيلي، النساء واملقاولة

 14.30-16.00 

 استراحة شاي: 16.00-16.30

 17.30-1630  الجلسة الثامنة واألخيرة   اختتام الدورة وقراءة التقارير    


