
 

 

 
: حول إقليمية  عمل ورشة  

املراعية للنوع القوانين إلنفاذ البعدية املراقبة   
النواب مجلس  

يةاملغرباململكة  الرباط،   

 
 

9102ايرر فب 6-7  
 مشروع البرنامج

 

9102 فبراير    6 

 9:00 -9:30 التسجيل 

 ترحيبية وأهداف الورشةمات كل

 أو من ينوب عنه  كلمة رئيس مجلس النواب -

 و باملساواة املكلفة املوضوعاتية العمل مجموعةرئيسة  خديجة الزياني ،السيدة  كلمة -

 املناصفة

 ممثلة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية  الدكتورة دينا ملحم، كلمة -

 :الجلسة الافتتاحية

10:00- 9:30 
 
  

 ماراات الفلى امل: البعدية إلنفاذ القوانينقبة املرا فيلبرملانات ل الرقابيدور ال

 باملساواة املكلفة املوضوعاتية العمل مجموعة، السيدة خديجة الزياني :رئيسة الجلسة -

 واملناصفة

 ، دراسة من إعدادفي عدد من البرملانات املراقبة البعدية إلنفاذ القوانيندراسة املقارنة العرض  -

، السيد فرانكلين دو فريز، كبير مستشاري الحكامة بمؤسسة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية

 وستمنستر للديمقراطية

 

 العمل مجموعةممثلة عن و  السيدة حنان رحاب ، نائبة برملانية تجربة مجلس النواب،تقديم    -

 واملناصفة باملساواة املكلفة املوضوعاتية

 

 : ألاول الجلسة 

10:00- 11:15 
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  مناقشة عامة

 00:01 -00:31 القهوة  ااتراحة

 يدماج مراعاة النوع الاجتماعإاملراقبة البعدية إلنفاذ القوانين و  أدوات إلجراء

 املوضوعاتية العمل مجموعةعن  ممثلةالسيدة منيرة الرحوي، نائبة برملانية و : الجلسةرئيسة 

  واملناصفة باملساواة املكلفة

 باملغرب الاجتماعية والتنمية واملساواة والتضامن ألاسرةممثلة عن وزارة كلمة  -

فيديو ومداخلة (  املراقبة البعدية إلنفاذ القوانين ولقاء الخبراء عن لقاء خبراء النوع بشأنخالصات  -

 )الدكتورة دينا ملحم

 معنية مستقلة دولية خبيرةالدكتورة شيال كوين،  ،ميزانية النوعو  املراقبة البعدية إلنفاذ القوانين -

 النوع بميزانية

 وخبير جامعي أستاذ، العرفيحسن املستجيبة للنوع الاجتماعي، الدكتور  دراسة مقارنة حول املوازنة - 

 املغربب العمومية املالية في

 مناقشة عامة -

 

 : نيةالثا الجلسة

00:11-00:01 

 04:31 -03:31 الغداءااتراحة 

  راعية للنوعاملالدليل البرملاني حول الرقابة الالحقة عى  التشريعات مثلة عى  ااتخدام أ

 عرض خطوات التنفيذ وإلانفاذ: ةأضد املر املتعلقة بالعنف القوانين 

الدكتورة دينا ملحم، املديرة إلاقليمية لبرامج منطقة شمال إفريقيا والشرق : رئيسة الجلسة 

 للديمقراطية واتمنستر مؤاسةبايا آألاواط و 

  حول آليات تتبع إنفاذ  الاجتماعية والتنمية واملساواة والتضامن ألاسرةكلمة ممثلة عن وزارة

 باملغرب  املرأة ضد بالعنفالقوانين املتعلقة 

  لبنانسري، مناهضة العنف ألا قانون  بشأنتقرير، 

 خبيرة استشارية في شؤون النوع والديمقراطية وأستاذة جامعية السيدة ماركريت لحلو،  

 املغرب، ألاسري قانون مناهضة العنف  بشأن تقرير  

 الدكتور رشيد املرزكيوي، خبيروأستاذ جامعي بجامعة فاس

 تونس ،ألاسري قانون مناهضة العنف  بشأن تقرير  

 السيدة فاتن سبعي، خبيرة دولية بتونس

  برملان الرأس ألاخضر بشأن قانون مناهضة العنف ألاسري تقديم دراسة حالة من 

 السيدة لوسيا باسوس، برملانية ورئيسة شبكة النساء البرملانيات ببرملان الرأس ألاخضر

 

 ثالثةلاالجلسة 

00:11-00:11 

  القهوة  استراحة
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 ختام اليوم ألاول 

 دينا ملحم. د -
 الجلسة الختامية

00:01-00:11 

  9102فبراير  7

كيفية تحسين :  املتعلقة بالنوع القوانين إلنفاذ البعدية املراقبةخطوات في إجراء 

 الهياكل القائمة

شبكة النساء  نائبة برملانية و رئيسة :  السيدة لوايا دوس بااوس :  رئيسة الجلسة

 البرملانيات بالرأس ألاخلر 

 :خبراءال

 النوع بميزانية معنية مستقلة دولية خبيرة كوين، شيال الدكتورة -

 للديمقراطية وستمنستر بمؤسسة الحكامة مستشاري  كبير، فرانكلين دي فريزي  -

 : الجلسة ألاول 

9:30-11:00    

 

 11:15 -11:00  ااتراحة القهوة

 :تجارب دولية من البرملانات التالية: مقاربة النوع في قوانين الشغل

  الشعبي الوطني بالجزائر السيد نزيه برملان ، نائب برملاني عن املجلس : رئيس الجلسة 

 ألاردنالسيد ناصر الضمور ، خبير قانوني عن املجلس الوطني لشؤون ألاسرة  -

  نائبة برملانية عن مجلس النواب املغربي السيدة السعدية بنسهلي،  -

 

 

املشاركين واملشاركات إلى مجموعات عمل لتطوير مسودة الخطوات الرئيسية حول قانون توزيع 

 املراعي للنوعالشغل 

  :نيةالجلسة الثا

11:15-12:15   

 

 

00:01–01:01 

 

 .عرض الخطوات الرئيسية حسب مجموعات العمل

 العمل مجموعةعن نائبة برملانية وممثلة  السيدة لبنى الكحىي، :الجلسةرئيسة  

  واملناصفة باملساواة املكلفة املوضوعاتية

 

 :   الجلسة الثالثة

00:11–00:11             

 قائمة خطوات املراقبة البرملانية إلنفاذ القوانينااتكمال صياغة 

الدكتورة دينا ملحم، املديرة إلاقليمية لبرامج منطقة شمال إفريقيا و : رئيسة الجلسة 

 للديمقراطية واتمنستر مؤاسةبايا آالشرق ألاواط و 

 إلاعالن/ وتوصيات استنتاجات -

 ةختامي كلمات -

 :  رابعةالجلسة ال

00:11 – 00:01       

        

  01:41- 04:41  ااتراحة غداء
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