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   والدين المواطنة منظور من  الجنسين بين العدالة مؤتمر

 

   المقدسة واألراضي األردن في اللوثرية االنجيلية الكنيسة تتشرف

 مؤتمر  لحضور بدعوتكم

 

 والدين   المواطنة منظور   من  الجنسين  بين العدالة 
  

  2021  األول كانون 2  الخميس يوم
 الماصيون  – هللا رام – الكرمل فندق في
 مساء   الثالثة حتى  صباحا   التاسعة الساعة من

 

 الكنيسة تعمل ، 2019 حزيران 13 في عقد الذي ديني منظور من الجنسين بين المساواة رمؤتم  توصيات على بناء  

  تحقيق لغاية التوصيات متابعة على الجنسين، بين بالعدالة تختص  مؤسسات  مع وبالتعاون دؤوبة، بصورة اللوثرية اإلنجيلية

 لحضور ن/بدعوتكم نتشرف لذلك،. وإسالمية سيحيةم نظر وجهة من الجنسين بين العدالة قضية ومناقشة الجنسين بين المساواة

 التاسعة الساعة من 2021  األول كانون 2 الموافق الخميس يوم وذلك والدين المواطنة منظور من الجنسين بين العدالة مؤتمر

نضمام الينا شخصيا، فيرجى استخدام  كان من الصعب اال إذاً.هللا رام -الكرمل فندق في عصرا ً الثالثة الساعة وحتى صباحا ً

عبر منصة زووم الرابط التالي للمشاركة 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hu8cQjRnQZKnYt3TR0S1MA  

  سبل حول استراتيجيات وضع خالل من وذلك الجنسين بين والمساواة الةالعد حول النقاشات تعزيز الى المؤتمر يسعى

  كل وتمكين الجنسين بين المساواة  بتحقيق والخاص المستدامة للتنمية الخامس الهدف تحقيق نحو  والسعي المرأة حقوق تعزيز

  تؤكد بحيث االجتماعي لنوعا على المبني العنف لمناهضة يوم 16 ال حملة من كجزء المؤتمر هذا يأتي.  والفتيات النساء

 .االجتماعي النوع  على القائم العنف بمكافحة التزامها المقدسة واألراضي باألردن اللوثرية االنجيلية الكنيسة

 المساواة لعدم الرئيسية األسباب معالجة على سوية والعمل بالمؤتمر  للمشاركة أدناه المبينة العناوين  على الحضور تأكيد نرجو

 . elcjhlwomendesk@gmail.com  الجنسين بين

 .  للنقاشات وإثراء لنا شرف حضوركم

 . المؤتمر أعمال جدول الرسالة هذه طي مرفقا تجدون

  بإخالص،

 عازًر ابراهيم سني المطران

 المقدسًة واألراضي األردن في اللوثرية االنجيلية الكنيسة مطران

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hu8cQjRnQZKnYt3TR0S1MA
mailto:elcjhlwomendesk@gmail.com


 
#GJ4P #GenderJustice4Palestine #YW4A #YoungWomen4Awarness #16DaysOfActivism 

 

  والدين المواطنة منظور من  الجنسين بين العدالة مؤتمر

 المؤتمر  أعمالجدول 

   والديمقراطية السالم لمركز العام المدير ،معلم  ناصيف السيد المؤتمر ميسر

 9:30-09:00 التسجيل  

 في  اللوثرية االنجيلية الكنيسة مطران ، عازر ابراهيم سني  المطران

 المقدسة  واألراضي األردن
 10:20-09:30 الكلمات االفتتاحية 

 فلسطين  قضاة قاضي  ، الهباًش محمود  الدكتور سماحة

 والبيرة  هللا رام محافظة ، غنام ليلى الدكتورة

  الفلسطينية للمرأة العام االتحاد سر امينة الخليليً، منى السيدة

 في القانون سيادة لتعزيز 2 سواسية  برنامج   المشترك سواسية برنامج مدير ، ديكًر كريس السيد

 فلسطيًن
10:20-10:40 

  في الشخصية األحوال  نيابة رئيسة ، الضميري صمود القاضية

  الشرعية المحاكم
 في الشخصية األحوال قوانين عن دراسة

 فلسطيًن في الدينية المحاكم
10:40-11:10 

 اإلنجيلية  الكنسية المحكمة في قاضية ً،ةبشاًر سكارلت القاضية

 المقدسة  واألراضي األردن في  اللوثرية

 11:30-11:10 أسئلة ومناقشات  

 11:45-11:30 استراحة شاي/قهوة  

  الكنيسة في  الشخصية  األحوال قانون  تعديل عن وثائقي فيديو

 قمر وليد المخرج ً،اللوثرية
 12:15-11:45 عرض فيلم 

 - المسيحية الشابات لجمعية عامة سكرتيرة ، ترزي أمل السيدة

 فلسطين
 تنفيذ أجل من  القرار صنع في  الشابات مشاركة

 الجنسين بين العادلة والقوانين السياسات
12:15-12:30 

 الدينية المحاكم في المرأة مشاركة عن دراسة وشركاءه  عباس بمكتب محامي ً،الديًن صالح عباس فادًي األستاذ

 قراًر كصانعة مشاركتها  وأهمية فلسطينً، في
12:30-13:00 

 االجتماعي  النوع في وخبيرة  باحثة ً،نالدي صالح رشا السيدة

 13:10-13:00 أسئلة ومناقشات  

ًنقاش وتوصيات   13:10-13:40 

 14:00-13:40 اختتام المؤتمر  والديمقراطية  السالم لمركز العام المدير معلمً، ناصيف السيد

 15:00-14:00 غداء  

 


