
كلودیا آالركان 
دوران الرسون
وداد البرغوثي

محسن عبد المحسن

بروس ستانلي
شاالكا ثاكور ومایتري أفاشات

مایا ویند
نالیا رودریغیز

مارتینو میسیلي
كیلي موس وكریستي وارین

السیطرة بالزمن ولید دقة
جابر بكر

لوسیا براكو؛ آنا سوفیا كارانزا؛ أدریانا ھیلدینبراند؛ فالیریا لیندلي
جورجن تادیفوسیان ولیلیان أفیدیان

كارال فارغاس
بیرال أریانا ألیجري

صوفي الشابیل

ستیفاني التیھ عبد هللا
حسن فطافطة

كارول فضة
ألیسیا ألونسو

مخاوف ما بعد االعتقال: منظور نقدي لسیاسات إعادة اإلدماج بناء على تجارب السجینات المتحوالت جنسیاً في مدینة المكسیككلوي كونستانت

مالحظة: سیكون المؤتمر إلكترونیاً ویبث عبر منصة زووم (للتسجیل: http://tinyurl.com/GlobalCarceralConference)، ومباشر على صفحة الفیسبوك وقناة الیوتیوب لمعھد مواطن وقناة الیوتیوب لمركز أورفالیا
GMT +3 - یعقد المؤتمر بتوقیت فلسطین *

الشعور بالخطر؟ إخضاع المعرفة العاطفیة والعنف الحسي المتمثل بالخطر في حیاة المعتقلین السابقین في مدینة كینجستون 
(أونتاریو، كندا)

أبدیة السجن: احتجاز ما بعد الموت في فلسطین
التأثیرات النفسیة واالجتماعیة العتقال األب على أبنائھ    

الجلسة السادسة 9:15 مساءً 
العرق، النوع االجتماعي والجنسانیة

رئیسة الجلسة: لیلى زنوزي
في إطار العالئقیة العابرة للقومیات: جندریة الدولة في المراقبة واالحتجاز والحبس

األنظمة العقابیة في سجون النساء كوسیلة إخضاع للسلطة األبویة

الجلسة الخامسة 8 مساءً 
عواقب الحالة االعتقالیة في الحیاة الیومیة

رئیسة الجلسة: أشجان عجور

حبس الشباب: المؤسسات العقابیة ودورھا في تشكیل طبقة الكاناك الدنیا
مقاومة االعتقال في غیانا: مخلفات دولة استعماریة

الغوالك السوري: تاریخ السجون السوریة 2020-1970
الجلسة الرابعة 9:30 مساءً 
اإلدارة السجنّیة والمقاومة

رئیس الجلسة: كریستیان فازكیس

مقاومة كوفید-19 ومركزة أصوات السجناء: تحلیل رسائل النساء اللواتي یقبعن في سجون لیما، البیرو
أسرى الحرب: المقاومة والتجرید من اإلنسانیة في نزاع ناغورنو كاراباخ 2020

السجون المتعددة: تأمالت من الحبس
الرقابة االلكترونیة: من االعتقال الجسدي الجماعي إلى االعتقال الرقمي الجماعي

الیوم الثالث: األحد 30 أیار
كلمة مفتاحیة لـ كورینا جیاكومیلو 7 مساءً 

رئیس الجلسة: تیرانس ووتون
النساء واألطفال والسجن: األبعاد الجندریة للسجون في أمریكا الالتینیة

السجون في مصر: عقوبات وانتھاكات مستمرة
الجلسة الثالثة 8 مساءً 

دول ما بعد االستعمار والموروثات السجنیّة الكولونیالیة
رئیس الجلسة: باسل فراج

الجلسة الثانیة 9:30 مساءً 
مجمعات السجون الصناعیة العالمیة

رئیس الجلسة: ألیخاندرو برادو
األنظمة السجنیّة الحضریة المحصنة: توحید البنى السجنیّة في الشرق األوسط

قانون منع األنشطة غیر المشروعة: المعارضة والتجریم واإلخضاع في الھند المعاصرة

السباق ضد الجریمة: انطباعات حول سبل الحد من الجریمة في ھندوراس وغواتیماال والسلفادور والمكسیك ما بین األعوام 
2012-2016

االرتباطات االستعماریة: العمل الشرطي األمریكي والخبرة اإلسرائیلیة 

كلمة مفتاحیة لـ عایدة سیف الدولة 7 مساءً 
رئیسة الجلسة: لینة میعاري

الیوم االثاني: السبت 29 أیار

حكایتي مع أدب األسرى
الزمن كتراكمات متناقضة

شھادة السجن، مقاومة السجن: العمل مع أرشیف كتابة السجون األمریكي

كلمة مفتاحیة لـ محمدو ولد صالحي 7 مساءً 
رئیسة الجلسة: لیزا حجار

غوانتنامو من الداخل والخارج: قصة رجل مع العنف، النجاة والكتابة كوسیلة للخالص  

الجلسة االفتتاحیة 6:30 - 7 مساءً 
كلمة مضر قسیس، مدیر معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان

كلمة تشارلز ھیل، عمید كلیة العلوم االجتماعیة في جامعة كالیفورنیا - سانتا باربارا؛ بول أمار، مدیر مركز أورفالیا للدراسات العالمیة والدولیة؛ لیزا حجار، أستاذة علم االجتماع في جامعة 
كالیفورنیا - سانتا باربارا

الجلسة األولى 8 مساءً 
المقاومة الخطابیة: الكتابة عبر القضبان

رئیسة الجلسة: دانا فراج
الطوبوغرافیات األدبیة للذات المقاومة: نظرة على تفكیك الوصمة االجتماعیة

 
األنظمة السجنیّة العالمیة: العنف والمقاومة وتكنولوجیا االعتقال

28 - 30 أیار/مایو 2021

برنامج المؤتمر *

الیوم األول: الجمعة 28 أیار


