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قتلن ألنهن نساء
لجنة مناهضة قتل النساء تدعوكن/م لحضور مؤتمر لمناهضة قتل النساء "نحن نتهم" 

 
 10:30 - 10:45
تسجيل واستقبال

10:45 - 11:00 
الجلسة االفتتاحّية

 
افتتاح وترحيب

 المحامي سامح عراقي القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة 
الكلمة االفتتاحية باسم لجنة مناهضة قتل النساء

 اديال بياضي- شلون، القسم الجماهيري - كيان تنظيم نسوي 

11:00 - 11:30
قصص نساء قتلن

 شهادة عائلة احدى ضحايا قتل النساء
فاطمة شعبان أخت الضحية عبير ابو قطيفان

 
مسار قتل وقصص نساء قتلن

 هّمت زعبي- المنتدى النسوي الفلسطيني و صفا شحادة -
مديرة معا اتحاد الجمعيات النسائية العربية في النقب

الجلسة االولى
 

 11:30 - 11:45
 سياسة ودور مؤسسات الرفاهّية االجتماعّية في معالجة قتل

 النساء - ما بين القائم والمنشود
هزام هردل - اخصائية اجتماعية، مركزة خط الطوارئ، السوار

11:45 - 12:00 
 تقصير وإهمال الشرطة والقضاء في جرائم قتل النساء

سماح ساليمة- اغبارية مديرة نعم، نساء عربيات بالمركز
 

12:00 - 12:15
 ظاهرة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني - الضفة وغزة

عايدة عيساوي - مديرة مكتب القدس، مركز الدراسات النسوية
 

  تدير الجلسة راوية لوسيا- ناشطة نسوية، مركز الطفولة

12:15 - 12:45
 استراحة 

للتسجيل واالستفسار: 
منطقة المثلث: سمر سمارة // 054-6630531
منطقة الشمال: نائلة عّواد // 052-8993175

منطقة الجنوب: خلود إرشيد 054-9261169
 منطقة اللد والرملة ويافا: سماح

ساليمة-اغبارية // 054-9792389
او عبر البريد االلكتروني: 

againstkillingwomen@gmail.com
للمزيد حول لجنة مناهضة قتل النساء يرجى 

زيارة موقعنا على الرابط: 
  www.againstfemicide.net

الجلسة الثانية

12:45 - 13:00
قراءة في مواقف الشبيبة تجاه قتل النساء 

 د. سهاد ضاهر ناشف، باحثة ومنسقة برنامج الدراسات النسوية- مدى
الكرمل

 13:00 - 13:15 
 دور الحراكات النسوية في طرح قضية قتل النساء على األجندة

المجتمعية- نظرة نقدية
جنان عبده، باحثة وناشطة نسوية

13:15 - 13:30
تأثير التغييرات االجتماعية على الخطاب والجريمة

عايدة توما- مديرة جمعية نساء ضد العنف

تدير الجلسة نداء نصار، جمعية الشباب العرب- بلدنا

13:45 - 15:15
ورشات: مسؤوليتي الفردية والمهنية في منع قتل النساء

}


