
استقبال وتسجيل

ترحيب 

- الشيخ فايز أبو صهيبان: رئيس بلدّية رهط.

- الپروفيسورة نادرة شلهوب-كيفوركيان: أستاذة كرسّي لورنس دي بيل، كّلّية الحقوق 
في الجامعة العبرّية في القدس، ورئيسة الهيئة اإلدارّية لمدى الكرمل.

محاضرة افتتاحّية

"عرض وتحليل نتائج استطالع للرأي حول الحالة السياسّية والعنف".

د. إمطانس شحادة: مدير وحدة السياسات في مدى الكرمل.

برنامج
المؤتمر

11:05 – 10:45

10:45 – 10:30

10:30 – 10:00

مؤتمر مدى الكرمل السنوّي لعام 2022

الفلسطينّيون في إسرائيل:
مقاربات نظرّية وتطبيقّية حول العنف والجريمة

في المجتمع الفلســطينّي في إسرائيل

السبت 28 أّيار 2022 | 10:30 | رهط - القصر الثقافي

العنف والجريمة العنف والجريمة 
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 الجلسة األولى

مقاَربات سياسّية ونظرّية مقارنة حول العنف

		 	 رئيسة الجلسة-	د. راوية أبو ربيعة: محاِضرة في قسم الحقوق في كّلّية ساپـير.

حة لنيل درجة الدكتوراة في علم االجتماع واألنثروپـولوجيا في الجامعة العبرّية شهرزاد عودة: مرشَّ
في القدس، محامية وباحثة.

"تجارب مجتمعّية في مكافحة العنف والجريمة"

12:40 – 11:10



حة لنيل درجة الدكتوراة في قسم السياسة والُحْكم بجامعة بن چـوريون، بئر السبع. ميرڤـت أبو هدوبة: مرشَّ
"األقّلّيات والجهاز الشرطّي: األقّلّية العربّية -العنف الطاغي وغياب الشرطة"

حة لنيل درجة الدكتوراة في الخدمة االجتماعّية  هبة زيدان: عاملة اجتماعّية عالجّية، مرشَّ
من الجامعة العبرّية في القدس.

ِض لعوامل اإلجهاد النفسّي على خلفّية اجتماعّية سياسّية، وممارسِة العنف  "العالقة بين التعرُّ
الزوجّي لدى الفلسطينّيين"

تعقيب: الشيخ رائد صالح: رئيس لجان إفشاء السالم المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا. 

استراحة الغداء

الجلسة الثانية

مقاَربات منهجّية ومعرفّية لدراسة العنف في المجتمع الفلسطينّي.

رئيسة الجلسة-	د. عرين هّواري: مديرة برنامج الدراسات النسوّية في مدى الكرمل.

د. مهيب زيدان: ُمحاضر في قسم االقتصاد – كّلّية نوكس، إلينوي، الواليات المّتحدة.
"تطوير إستراتيجّيات وآلّيات لتوثيق جرائم القتل: دروس مستخَلصة من مشروع بحث حول جرائم

قتل النساء في فلسطين قبل النكبة"

د. ميسم بشارة: پـوست دكتوراة، كّلّية التربية في جامعة حيفا
"الخطاب األكاديمّي اإلسرائيلّي حول ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطينّي داخل إسرائيل:

مسح ونتائج أّولّية"

تعقيب: المحامي رضا جابر: مدير مركز "أمان" – المْركز العربّي للمجتمع اآلمن. 

اختتام
د. مهّند مصطفى: المدير العاّم لمركز مدى الكرمل.

14:55 – 13:45

15:05 – 14:55

13:45 – 12:45

ا مباشًرا على صفحة مدى الكرمل في الفيسبوك **سُيَبّث المؤتمر بثًّ

اللجنة األكاديمّية للمؤتمر: د. راوية أبو ربيعة؛ د. أيمن اغبارّية؛ 
السّيدة سناء بن بري: د. إمطانس شحادة؛ د. مهّند مصطفى.

بدعم من مؤّسسة روزا لوكسمبورچ، 
من خالل التمويل المقّدم من 
الوزارة الفدرالّية األلمانّية للتعاون 
االقتصادّي والتنمية.

*المؤتمر برعاية بلدّية رهط*
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