


 برنامج الندوة

 0202أبريل  8اليوم األول: الخميس 
 20.42 – 20.22استقبال املشاركين : 

 /  رئاسة: د. نعيم سبيك؛ رئيس شعبة القانون، الكلية املتعددة التخصصات ببني مالل21.21 – 20.42الجلسة االفتتاحية: 

 كلمة السيد رئيس جامعة السلطان موالي سليمان ببني مالل 

 كلمة السيد عميد الكلية متعددة التخصصات ببني مالل.

 كلمة مركز تكامل للدراسات واألبحاث.

 كلمة رئيسة الجمعية الوطنية للمحامية املغربية.

 كلمة ممثل مختبر البحث في الدراسات القانونية والسياسية والتواصل.

 / رئاسة: د. البشير متاقي، أستاذ باحث، الكلية املتعددة التخصصات، بني مالل. 20.22-21.42 الجلسة األولى:

 مراكش، جامعة القاض ي عياض:أستاذة باحثة بكلية الحقوق  ذة.فريدة بناني،

 موقف الفقه اإلسالمي من إنتاجية عمل املرأة في البيت

   كلية االقتصاد بجامعة ابن طفيل، القنيطرة:أستاذ باحث،   ،ذ.ماء العينين الشيخ الكبير

 "التمكين االقتصادي للمرأة".

 أستاذ باحث بكلية الحقوق جامعة موالي اسماعيل، مكناس:، ذ.محمد املهدي

 "دعوى إلغاء قاعدة التفاضل في اإلرث: عدالة أم تعسف"
 أستاذ باحث، جامعة تونس: ذ.محمود الذوادي،

 حيثيات املساواة بين الجنسين في اإلسالم""

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد بن عبد هللا، فاس: ذة.إكرام الجزار،

 "التنميط الِجنساني وتأثيره على التمكين االقتصادي للمرأة"

 مناقشة

 استراحة شاي

 / رئاسة: ذة.مليكة الزخنيني؛ أستاذة باحثة بالكلية املتعددة التخصصات، بني مالل.28.42 -20.22الجلسة الثانية:

 أستاذ باحث بكلية الحقوق جامعة ابن زهر، أكادير:ذ.زضاكي عبد الرحيم، 

 "حقوق املرأة بين القانون الوطني والقوانين الدولية" .

   :عباس لغرور خنشلة، الجزائرأستاذة باحثة بجامعة ذة.ابتسام بولقواس، 

اقع واآلفاق" 0202التناصف في سوق التشغيل كآلية للتمكين االقتصادي للمرأة الجزائرية في ظل تعديل دستور "  : الو

 محامية بهيئة بني مالل: ذة.لطيفة املشروحي، 

اقع االقتصادي للمرأة: املحامية نموذجا"  "انعكاسات مقاربة النوع االجتماعي على الو
 ، محامية بهيئة مراكش:ذة.فاطمة الرباحي

 "سؤال تأثير الحجر الصحي على وضعية املرأة"

  دكتورة  في القانون العام، جامعة الحسن األول، سطات:ذة.غزالن عزيزي، 

 "الضمانات الدستورية والقانونية لتمكين املرأة اقتصاديا واجتماعيا: أية رؤية؟"
 مناقشة

 حفل توقيع كتاب:

قانون محاربة العنف ضد النساء: التفاف على اإللتزام وامللتزم به" " 

 لألستاذة فريدة بناني



 0202أبريل  9اليوم الثاني: الجمعة 

 .  رئاسة: ذ.ماء العينين الشيخ الكبير، أستاذ باحث، كلية االقتصاد بجامعة ابن طفيل، القنيطرة22.22 -29.42الجلسة الثالثة:

 ، محامية بهيئة الجديدة ورئيسة الجمعية الوطنية للمحامية املغربية: ذة.نادية نوعم

اقعية للحضانة"  "اإلشكاالت القانونية والو

 :التخصصات، جامعة السلطان موالي سليمان، بني مالل أستاذة باحثة بالكلية املتعددةذة.فتيحة التوزاني، 

 " مطالبة الزوجة باإلنفاق في بيت الزوجية في ظل املتغيرات االقتصادية واالجتماعية"

 كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، جامعة القيروان، تونس: أستاذ باحث ب ،ذ.محّمد الصادق بوعالقي

 "حقوق املرأة االقتصادّية بين العاملّية وخصوصّية الثقافّية العربّية"

 أستاذ باحث بالكلية املتعددة التخصصات، جامعة السلطان موالي سليمان، بني مالل: ،ذ.شكيب البوكناني

«Les stèles directives des dispositions du code de travail dans une lecture contributive  à la concrétisation des 

droits économiques de la femme» 

 ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة السلطان موالي سليمان:زوهري وذ.عثمان  ذ.سعاد بلحسن

 " الحقوق االقتصادية والحقوق املدنية للمرأة املغربية: قراءة تاريخية تراثية في منظومة العرف على عهد الحماية "

 محامية بهيئة فاس: ذة.كريمة برودي، 

من مدونة األسرة في حماية الحقوق االقتصادية للمرأة املطلقة: دراسة تحليلية في ضوء  09"مدى كفاية املادة 

 العمل القضائي"
 رئاسة:  ذة.نادية نوعم، رئيسة جمعية الوطنية للمحامية املغربية  /20.22 -20:42الجلسة الرابعة: 

 ، أستاذ باحث بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة: ذ.عبد الصبور لكرمات

 "االقتصاد التضامني وتمثل النخبة املحلية لألدوار التنموية للمرأة"

 :باحث في الدراسات الشرعية والتواصل الديني ذ.عدنان مهنديس،

 "الحق امليراثي للمرأة فيما يفوق نصيب الرجل، نماذج فقهية تأصيلية"

 لية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر دة.حسينة شرون ك

 :كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، املركز الجامعي س ي الحواس بريكة، الجزائروذة.فاطمة قفاف، 

 ""اإلطار التشريعي للعنف االقتصادي ضد الزوجة

 الخامس:كلية الحقوق، سال، جامعة محمد ذ.سعد الستاتي و ذ.سعيد الستاتي،  

 "التمكين االقتصادي للمرأة الساللية بين الثابت واملتغير"

 ، باحث في األصول والدراسات القرآنية املعاصرةذ.مصطفى فاتيحي

 "أثر العرف في تحديد الحقوق االقتصادية للمرأة في الفقه اإلسالمي"

 أستاذة باحثة بكلية الحقوق، جامعة القاض ي عياض، مراكش:، ذة.السعدية بورايت

 "مشاركة املرأة في التدبير الترابي: رصد للمؤشرات"



 تنسيق أشغال الندوة

 ذة مليكة الزخنيني -ذة فتيحة التوزاني                -

 أستاذ باحث، الكلية املتعددة التخصصات بني ماللرئيس الجلسة: د. عبد املولى مسعيد، / 20.22 -21.42الجلسة الخامسة:

 :الجامعي قلعة السراغنة، جامعة القاض ي عياض، أستاذ باحث باملركز ذ.سعيد عبد الرحمن بنخضرة

 "مقاربة النوع في التشريع الجنائي ودورها في تعزيز الحقوق االقتصادية للمرأة"

 رئيس محكمة األسرة بقلعة السراغنة:حليم شعيب، ذ.

"La protection pénale du droit de la pension alimentaire ,entre les règles nationales et les règles du droit 

international privé"  

 ي:العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، تطوان، جامعة عبد املالك السعد، أستاذ باحث بكلية القواقذ.محمد 

اقع والتحديات"  "إشكالية التمييز ضد املرأة العاملة والسعي نحو ترسيخ مبدأ املساواة بين الجنسين: الو

 ذة. فاطمة الزهراء حصار، محامية بهيئة الدار البيضاء:

 " العنف االقتصادي في ظل جائحة كورونا )العامالت نمودجا(    

 مراكش:محامية بهيئة ذة. حنان اليعقوبي، 

اقع واآلفاق"  "دور املرأة في التنمية: املرأة ومجال الشغل الو

 20.22 -23.42الجلسة الختامية: 

 عرض التقرير التركيبي للندوة  

 اللجنة العلمية اللجنة التنظيمية

 ذ.بنعاشر حدادي
 ذة.نادية نوعم

 ذ. أحمد بومزوغ
 ذة.مليكة الزخنيني

 عائشة الزاهري.ذة
 ذة حنان اليعكوبي

 ذة.لطيفة مشروحي
 ذة. فاطمة الصابري

 ذ.حميد الشريف
 ذ.شكيب بوكناني

 ذ.كمال إصلي
 ذ.عبد المولى المسعيد

 ذ.سمحمد أولحيان
 ذ.علي جناح

 عبد النبي الراضي
 عبد المولى أبوهالل

 سندس شربوب
 حفيظة حزيم
 أمين زكرياء

 ذ.نعيم سبيك
 ذ. بوشعيب الزيات

 ذة.فريدة بناني
 ذة.نجاة العماري

 ذة.السعدية بورايت
 ذ.عبد الرحيم العالم

 ذ. محمد صبري
 ذ. ماء العينين الشيخ الكبير

 ذة.فتيحة التوزاني
 ذ.ربيع أوطال

 ذ.سعيد عبد الرحمان بنخضرة
 ذ.بشير المتاقي

 ذ.رضوان خولفة
 جبري ذ.ادريس

 ذ.محمد الزهيري
 ذة.أسماء فارح
 ذة.إلهام بطاش
 ذة.وفاء طريبق


