برنامج الدراسات النسوية
مدى الكرمل  -المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية
يدعوكم/ن لحضور

المؤتمر الدولي الثاني
المرأة الفلسطينية ،القانون والدولة في السياق االستيطاني االستعماري
واملنعقد بتاريخ  41متوز  ،6142يف عكا ،فندق اكوتيل ،شارع صالح الدين  ،4عكا القدمية
البرنامج:
 01:01-01:11افتتاح وترحيب
امطانس شحادة :مدير الربامج البحثيّة ،مدى الكرمل
 01:01-01:01محاضرة افتتاحية
نادرة شلهوب كيفوركيان ،حماضرة يف علم اإلجرام ،مديرة برنامج ال ّدراسات النّسويّة ،مدى الكرمل
المرأة الفلسطينية ،القانون والدولة اليهودية :قراءة نسوية نقدية
 00:11-01:01الجلسة األولى :المرأة ما بين عنصرية الدولة والقانون
رئيسة اجللسةِ :هّز ت زع  ،،لالبة دكتورا  ،جامعة بن روريون
شرييل هاريس ،حماضرة يف كليّة احلقوق ،جامعة كليفورنيا ،لوس اجنلوس
التجربة األمريكية في عنصرية الدولة والقانون
سهاد بشارة ،حمامية ،مديرة وحدة األرض والتّخطيط  -عدالة  -املركز القانوينّ حلقوق األقليّة العربيّة يف إسرائيل
الفضاءات الجندرية في تكوين االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي
سراب أبو ربيعة قويدر ،حماضرة ،جامعة بن روريون
سياسة محو الطبقية لدى النساء الفلسطينيات العامالت في النقب
 01:01-00:11استراحة
 :00:11-01:01الجلسة الثانية :الجنوسة ،العنصرية والعنف ضد المرأة
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السوار
مدير اجللسة :عامر إبراهيم ،لالب ماجستري ،جامعة تل أبيبّ ،
متطوع يف مجعيّة ّ
دنيس دي سيلفا ،حماضرة يف اآلداب ،جامعة كوين ماري يف لندن
النساء الفلسطينيات في مواجهة العنف العنصري
نسوي
نسرين مصاروة ،حمامية ،كيان  -تنظيم ّ
الدولة ،والمشغل الفلسطيني والتحرش الجنسي في أماكن العمل
عبري بكر ،حمامية يف جمال حقوق اإلنسان
فقدان الحماية القانونية لدى األسيرات الفلسطينيات في السجون اإلسرائيلية
سائدة مقاري-ريناوي ،لالبة دكتورا  ،اجلامعة العربية
ما بين الرواية والقرار  -عرض وتحليل نقدي لجريمة اغتصاب المرأة الفلسطينية بحسب ظهورها في قرارات المحاكم

اللوائية في إسرائيل
 01:11-00:11غداء

 01:01-01:11الجلسة الثالثة  :القانون ،واإلماتة ،والمناطق الحدودية
رئيسة اجللسة :بانة شغري ،حمامية ،مديرة عيادة حقوق اإلنسان الدوليّة يف اجلامعة العربيّة ،لالبة دكتورا يف كليّة القانون ،اجلامعة
العربية
روزاليندا فراروسا ،حماضرة يف ال ّدراسات األمريكيّة الالتينيّة ،جامعة كاليفورنيا ،سانتا كروز
حياتية الموتى في المكسيك وسياسات الموت
عرين هواري ،لالبة دكتورا  ،جامعة بن روريون ،ومدى الكرمل
النقاش حول تعديل قوانين األحوال الشخصية :الخطابات والمرجعيات
خمتصة يف شؤون العائلة
حال موسى دكور ،حماميةّ ،
استقاللية المحاكم الكنسية عن جهاز الدولة :إرث أبوي استعماري ،وقرار سياسي بحت
سهاد ضاهر ناشفِ ،
حماضرة ،كلية القامسي
االعتقال اإلداري لجثامين الفلسطينيات :تجميد القوانين ،تجميد الجثامين
 01:01-01:01استراحة
 00:11-01:01نقاش وتوصيات
مبشاركة عضوة الربملان حنني زع  ،،القائمة املشرتكة ،الربوفسورة نادرة شلهوب-كيفوركيان ،واحملامية أحلان حنّاس-داود
يُع َقد املؤمتر باللّغتني العربيّة واإلجنليزيّة دون ترمجة فوريّة
للتّسجيل واالستفسار :مدى الكرمل ،هاتف  ،110006140بريد إلكرتوينmada@mada-research.org :
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