
 والتطرف الظلم ضد الالعنفي نضاله في العراقي المدني المجتمع مع التضامن
 العراقي المدني المجتمع مع للتضامن الدولية للمبادرة السنوي المؤتمر

  العراق كردستان، اقليم السليمانية، مدينة في ،2017 يناير - الثاني كانون 18

 

 الجلسة ميسر المتحدث/ الجلسة عنوان الجلسة الوقت

  زين مركز المشاركين تسجيل 08:30

 عروض مع عامة جلسة 09:00

 تقديمية
 السليمانية في بالمشاركين الترحيب

 العالمية بالشبا منظمة -سعيد شانيا

 المسلة منظمة - أدهم بشكوتو

 المبادرة سكرتارية - وددا اسماعيل الفعلي العمل الى الشعار من التضامن االفتتاحية: الكلمة

 تحقيق أجل من  الالعنفي النضال جوهر في السليمانية مدينة

 االجتماعية العدالة

 – رضا علي سيران سرشت و عبدهللا حسن أوات

 المدنية الحقوق في ينناشط و تدريسيين

 الطائفية لمناهضة كبير فضاء :بغداد في التحرير ساحة

  مدنية دولة أجل من والتحرك

 الحلفي جاسم الدكتور

  سياسي ناشط و معلومة مركز مؤسس

   مفتوح نقاش 10:00

 عروض مع عامة جلسة 10:30

 تقديمية
 الدولي التضامن بناء عالمي: صراع من جزء نحن

 مؤسس و المبادرة مجلس - روكفيلر كاي تيري

 سلمي غد اجل من سبتمبر 11 عوائل منظمة

 على الحالي العسكري الرد في والالعنفي المدني البديل

 داعش

 عضو و المبادرة سكرتارية – بنياتي مارتينا

 الدولية المبادرة ادارة مجلس

   مفتوح نقاش 11:00

 روكفيلر تيري و جاسب وسام  العمل مجاميع 12:00

   الغداء استراحة 12:30

 لمجاميع االولى الجلسة 13:30

 ما المتوازية: العمل

 التضامن وما األولويات

 النضال لمحاور المطلوب

 هذه؟

 عمل مجموعة واالقتصادية االجتماعية والحقوق العمالية النقابات -1

 قي والفنون الرياضة ادوات إلستخدام الشبابي النشاط -2

 العنف مواجهة
 عمل مجموعة

 داعش بعد ما مرحلة في والمدن المجتمع بناء إعادة -3

  الشعب وبمشاركة
 عمل مجموعة

  عمل مجموعة الجنسين بين والمساواة النساء مشاركة -4

 عمل مجموعة الصباحية النقاش جلسات خالل موضوعات المشاركون يحدد

   المجموعات تبديل 14:30

 لمجاميع الثانية الجلسة 14:50

 ما المتوازية: العمل

 التضامن وما األولويات

 النضال لمحاور المطلوب

 هذه؟

 عمل مجموعة االجتماعية والصراعات الالعنف -5

 عمل مجموعة والصحافة التعبير حرية -6

 عمل مجموعة والبيئية المائية الحقوق -7

 عمل مجموعة النازحين جميع عودة اجل من السالم وبناء المصالحة -8

 عمل مجموعة الصباحية النقاش جلسات خالل موضوعات المشاركون يحدد

16:00 
 لمجاميع تقديمية عروض

 العمل

  والثانية  األولى الجلستين من تقارير

    2017 لعام المبادرة عمل خطة الختام 16:30

 


