
نينوى : مسارات ل
التجأانس الجأتماعي والتعايش والسلما

مبادرة مجأتمعية من أجأل السلما والصإلحا في نينوى

مسارات نينوى للسلما
 المنتدى الدولي حول الصإلحا والستقرار والسلما في نينوى

 في دهوك2016 آذار 31-30التاريخ: 
 هي جأهود مشتركة يضطلع بها كل منمسسارات نيينوى الىى النمنتدى الددوليي للسللما حوول الصإللحا والسأتتقرار والسللما

مسسارات نيينوى لللتجانسس) والسلطات المحلية وتحالف "CPHS) ومركز السلما وحماية النسان (UNDPالبرنامج النمائي للمما المتحدة (
.UPP) ومنظمة PATRIR" للمنطمات المجأتمعية المدنية الحكومية والمحلية برعاية مركز عمليات السلما (الجأتماعي و التعايش والسلما

 هو لجأمع كافة الجأهات الرئيسية المحلية والوطنية والدولية التي تساهما من أجأل إحللحول نينوى هذا المنتدى الدولي الولإن الغرض من 
الستقرار والصإلحا والسلما في نينوى معاً. سيكون المنتدى منبراً للمما المتحدة والحكومة والمجأتمع الممول والمنطمات المحلية والوطنية
والدولية والوكالت للشارة الى القضايا الرئيسية والحتياجأات المطلوبة التي تقف أماما تحقيق الصإلحا وبناء السلما في نينوى ولغرض

تحسين التنسيق وتطوير رؤية واضحة وإستراتيجأية لدعما أبناء نينوى في الستقرار والصإلحا وبناء سلما مستداما.

النطاق:
المنتدى الدولي لنينوى سيشير الى تلبية الحتياجأات والفرص وتعزيز التخطيط المشترك في دعما السلما والمصإالحة والصإلحا في نينوى.
سيكون هذا الحدث الفريد مثالً دولياً لنينوى ومجأال بناء السلما والصإلحا. وفي خضما العنف المسلح المتصإاعد والتطرف العنيف ،فإن
المنتدى الدولي لنينوى سيكون منبراً مهماً يتيح من خلله للمنطمات الرئيسية والوكلت والشركاء المحليين والوطنيين والدوليين إمكانية
مناقشة ووضع إستتراتيجأيات ملموسة ومقاييس لدعما وضمان التنسيق الفَعال والتماسك ونوعية المداخلت من أجأل بناء السلما والصإلحا

وتوطيد السلما في نينوى.

بينما سيتضمن المنتدى الدولي لنينوى تمثيل دولي رفيع المستوى بما في ذلك سفراء دبلوماسيين رفيعي المستوى وممثلي وزارة الخارجأية
، سيكون التركيز الرئيسي هو إتاحة المجال لتمكين وتقديما رؤية وأصإوات شعب نينوى-  وجعلوالجأهات المانحة ووكالت المما المتحدة

 القياما به ومالذي يمكن فعله لتعزيز ودعما توطيدتمالرؤية مرئية أماما الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية الرئيسية حول ما
السلما والتعايش في نينوى  في أعقاب النزوحا الجماعي والحرب.

 نظرة عامة عن البرنامج::المنتدى الدولي حول الصإلحا والستقرار والسلما في نينوى
.نقاط أساسية مؤثرة تثير رسائل ملهمة ونقدية من متحدثيين رئيسيين في نقاط مختلفة خلل المنتدى
ورش عمل كل يوما تدور حول المواضيع الرئيسية6-5مجأاميع عمل وجألسات نقاشية من بينهما جألستين متوازيتين تتضمن 

للمنتدى. بإمكان جأميع الوكالت والمنظمات المهتمة تقديما مقترحات لورش العمل و / أو الجألسات الى العنوان:
ninevehpaths2016@gmail.com.

جألسات ثقافية لخلق السلما والتماسك الجأتماعي والتعايش مقدمة من رسائل نابعة من المجأتمعات المحلية، ومسرحا الشباب
وعروض الغناء ورسائل مشتركة من القادة الدينيين القدامى لنينوى وأكثر من ذلك بكثير.

قاعة نينوى ستعرض عمل  الوكالت والمنظمات وبرامج المجأتمع والتعابير الفنية من نينوى في الصإالة الرئيسية. بإمكان جأميع
ninevehpaths2016@gmail.com الفراد المهتمين والوكالت والمنظمات تقديما مقترحات لقاعة نينوى على العنوان: :

المواضيع الرئيسية للمنتدى:
:لضبط نبرة وبنية الحوار ولوضع الهداف الرئيسية للمنتدى، هنالك موضوعين رئيسيين للمنتدى الدولي حول نينوى

.تعزيز الملكية، القيادة ومشاركة ابناء نينوى من اجأل بناء سلما شامل ومستداما
،بناء التعاون والشراكة مع التركيز على تعزيز التماسك بين الوكالت والبرامج المحلية والوطنية والدولية، والمجأتمع المدني

والسلطات الحكومية، والممولين.
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الفكار الرئيسية للمنتدى الدولي حول نينوى
يتمحور المنتدى الدولي حول القضايا الرئيسية فيما يخص الصإلحا والستقرار وإحلل السلما. سيقوما المشاركين بأختيار الوضوع الذي
ُيثير اهتمامهما وله علقة بعملهما، وسيقومون باستغلل خبرتهما في المحادثات اثناء ورشات العمل النية والجألسات وتقديمات اللجأان. سيتما
عقد معظما الجألسات واللجأان من قبل الخبراء والممثلين من اجأل جألب المواضيع المهمة الى مطلع المحادثات وتعزيز فكرة المشاركة بين

المجأاميع وخلق مبدأ التعاون داخل المنتدى.  

التي سيتضمنها المنتدى هيالخمسة الرئيسية المواضيع  :
المبادرة المجأتمعية والمدنية من اجأل بناء السلما والتماسك الجأتماعي والتعايش..1
ربط الصإلحا وإعادة العمار مع الستقرار وإحلل السلما.2
الشفاء والمصإالحة والعدالة النتقالية.3
نساء يقومون ببناء السلما والصإلحا من آثار الحرب .4
دعما دولي لنينوى.5

المشاركين والحضور
 مشارك من كافة المنظمات والوكالت العاملة في نينوى، ومن ضمنها المما المتحدة، الحكومات الدولية،150من المتوقع أن يتواجأد

الوزارات الخارجأية، وكالت التنمية، الممولين، ممثلين من المجأتمع المحلي، رجأال الدين وقادة المجأتمع ورؤساء العشائر من نينوى، إضافًة
الى مجألس محافظة نينوى والسلطات المحلية.

 :نقاط اخرى سيلقى عليها الضوء في المؤتمر الدولي الول حول نينوى وهي
الفيلما الذي يتما إنتاجأه حالياً والذي يعرض ما تقوما بِه مجأتمعات نينوى من اجأل بناء السلما والصإلحا ، وسُيعرضابطال نينوى :

هذا الفيلما في المنتدى.
 تحالف الشباب للسلما ومجلس نينوى للسلماجألسات حول تأسيس.
،تحالف نساء نينوى للسلما: قامت منظمات المجأتمع المدني بتوحيد النساء من جأميع انحاء نينوى ومن كافة الخلفيات الثقافية

الدينية والمجأتمعية، وستقوما النساء بتقديما عملهن ورؤيتهن.
سيتما تقديما المنشور وعرضه في المؤتمر.مشروع مسارات نينوى :
.رسالة صإوت وصإورة من السكرتير العاما للمما المتحدة بان كي مون

:مقترحات لجنة قاعة نينوى
نحن ندعوكما بتقديما مقترحاتكما لقاعة نينوى أو اثناء المشاركة في الجألسات. ل تنحصإر المقترحات المقدمة خلل الجألسة فقط على مواضيع
اللجأنة، اعضاء اللجأان، الناطقين الرسميين، المنظمات والفراد. ول تنحصإر المقترحات المقدمة في قاعة نينوى فقط على المعارض الفنية

مثل التصإوير، الرسما، و/ أو العمال الفنية الخرى، ميزات المنظمة التي تعمل فيها، وآداء الدوار. 

 . يجأب انninevehpaths2016@gmail.comرجأاًء قما بتقديما مقترحك أو فكرتك بكتابة ما ليزيد عن صإفحة واحدة الى البريد اللكتروني
يتضمن المقترحا شرحاً موجأزاً، يشير الى احدى المواضيع الخمسة الرئيسية للمنتدى، مقترحات المشتركين، خلفية منظمتك فيما يتعلق

بنينوى. سيتما تقديما الدعما المادي للمشاريع والتقديمات فقط  في الحالت الطارئة.

الموقع:
سُيقاما المنتدى الدولي حول نينوى في وبضيافة مركز السلما وحماية النسان والواقع في الجأامعة المريكية في كوردستان. يقع هذا المركز

في سميل – دهوك ، اقليما كوردستان العراق.

التحالف الرئيسي:
يتكون التحالف الرئيسي للمنتدى الدولي الول حول نينوى.يقوما التحالف الرئيسي للمنظمات المحلية والوطنية والدولية بالدعما والتحضير

 ،مجألس محافظة نينوى، محافظ نينوى،CSOs" وتحالفمشرررروع مسسسسارات نيييينوى لللللتماسكككك الجاتتتتماعيييي والتتتتعايشششش والسللللمامن "
UNDP(البرنامج النمائي للمما المتحدة) وCPHS(مركز السلما وحماية النسان)، جأامعة دهوك. سننشر قريباً القائمة الكاملة بأسماء 

المنظمات الداعمة والشريكة.
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