
برنامج اليوم الدراسّي 

جلسة افتتاحية )باإلنـچـليزيّة(*
الجندر، الدولة والدين: حالة الفلسطينّيين في إسرائيل

أ.د ميخائيل كريني: الجامعة العبرّية.
الصوت والخروج في نظام المّلة اإلسرائيلّي.

د. سونيا بولس: جامعة نيبريخا )إسبانيا(.
حقوق المواطنة والحق في محاكمة عادلة في المحاكم الكنسّية.

أ.د أّييلت َهْرئيل و أ.د ربيكا كوك: جامعة بن چـوريون.
حماية المرأة أم حماية الدولة؟ تعدد الزوجات واألمن الوجودّي في إسرائيل.

تدير الجلسة: المحامية بانة شغري: الجامعة العبرّية.

* ستتوفر ترجمة فورّية من اللغة اإلنـچـليزّية للغة العربّية.

19:30-17:00
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فندق ليجاسي، الناصرة
الجمعة والسبت 10-11 آذار 2023
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برنامج الدراسات النسويّة

الجمعة 10 آذار 2023
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الجلسة األولى
المواطنة، الدين والجندر: جلسة بمناسبة صدور كتاب "داخل القانون وخارج العدالة" 

لراوية أبو ربيعة.

د. مهنّد مصطفى: مدى الكرمل- المركز العربّي للدراسات االجتماعّية التطبيقّية.
التحّوالت في الدين والدولة والجندر بأعقاب الثورات العربّية: تونس نموذًجا.

د. راوية أبو ربيعة: الكلّية األكاديمّية سـپـير.
تعدد الزوجات، المواطنة والنوع االجتماعّي والكولونيالّية في القانون اإلسرائيلّي.

د. ابتسام بركات: جامعة بار إيالن.
في حضور وتغييب النساء الدرزّيات: الدولة، المؤّسسة الدينّية والحركة النسوّية.

تدير الجلسة وتعقب عليها: المحامية ريهام نصرة: ناشطة نسوّية وسياسّية.

استراحة 

استقبال

افتتاح وترحيب

نائلة عواد: جمعّية نساء ضد العنف ولجنة العمل للمساواة في قضايا األحوال 
الشخصّية.

د. عرين هواري: برنامج الدراسات النسوّية، مدى الكرمل- المركز العربّي للدراسات 
االجتماعّية التطبيقّية.

11:50-10:20

10:00-09:30

10:20-10:00

12:00-11:50

السبت 11 آذار 2023
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الجلسة الثالثة
مداخالت إجمالّية وورشة نقاش

نسرين طبري: كيان- تنظيم نسوّي.
متضررات قضايا األحوال الشخصّية: تحّديات شخصّية ومهنّية.

المحامية شيرين بطشون: ناشطة نسوّية.
السيداو وقوانين األحوال الشخصّية.

تدير الحوار: سماح ساليمة: جمعية نعم نساء عربّيات بالمركز.

وجبة غداء

14:40-13:40

13:40-13:30

14:40
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الثانية13:30-12:00 الجلسة 
النساء، األحوال الشخصّية والقضاء اإلسرائيلّي: مقاربة نسويّة. 

المحامية شــادن سليم: طالبة دكتوراة جامعة رايخمن.
الحقوق المادّية للمرأة في المحاكم الشرعّية.

المحامية ألحان نحاس-داهود: كيان- تنظيم نســوّي.
التقاضي في األحوال الشخصّية: نحو إحقاق قانون مدنّي.

المحامية سوســن زهر: جامعة تل أبيب.
المنظور الجندرّي في القضايا الجمعّية لحقوق المواطنين الفلسطينّيين.

تدير الجلســة وتعقب عليها: د.سونيا بولس: جامعة نيبريخا )إسبانيا(.

استراحة 
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