انًؤتًز اإللهيًي
يمارباث دمىق االَساٌ في داالث انصزاع في انًُطمت انعزبيت
فُذق انشيزاتىٌ بانذودت -لطز
 02-02فبزايز 0222
انبزَايج
انيىو األول
اإلثُيٍ –  02فبزايز
00.00 -00.00

انتسجيم

00.00-00.00

انجهست االفتتاديت
طؼبدح انذكزىر ػهٍ ثٍ صًُخ انًزٌ  ،رئُض انهدُخ انىطُُخ نحمىق اإلَظبٌ ثذونخ لطز
طؼبدح انظُذح كُذ خُهًىرَ ،بئت انًفىض انظبيٍ نحمىق اإلَظبٌ
يؼبنٍ انذكزىر يحًذ ثٍ ػهٍ كىيبٌ -األيٍُ انؼبو نأليبَخ انؼبيخ نًدهض وسراء انذاخهُخ
انؼزة
يؼبنٍ انذكزىر انطُت انجكىع ،األيٍُ انؼبو إلرحبد انًغزة انؼزثٍ
طؼبدح انظُذ حًذ ثٍ راػذ انًزٌ ،األيٍُ انؼبو انًظبػذ نهؼؤوٌ انمبَىَُخ فٍ يدهض
انزؼبوٌ نذول انخهُح انؼزثٍ
طؼبدح انُبئت ػبدل ػجذ انزحًٍ انؼظىيٍَ ،بئت رئُض انجزنًبٌ انؼزثٍ
طؼبدح انذكزىر ػُظً ثٍ طؼُذ انكُىيٍ ،رئُض انؼجكخ انؼزثُخ نهًؤطظبد انىطُُخ نحمىق
اإلَظبٌ
يزاطى رىلُغ يذكزح رفبهى ثٍُ انهدُخ انىطُُخ نحمىق اإلَظبٌ ثذونخ لطز و انجزنًبٌ انؼزثٍ

00:00-00:00

استزادت

انجهست األونى
00:00-00:00

ادتزاو دمىق اإلَساٌ كُهج ولائي

جهساث تفاعهيت

يُسك انجهست :انظُذ يحًذ ػهٍ انُظىر ،يذَز يكزت انؼزق األوطظ و ػًبل إفزَمُب
ثبنًفىضُخ انظبيُخ نحمىق اإلَظبٌ
انظُذح كُذ غُهًىر َ -بئجخ انًفىض انظبيٍ نحمىق اإلَظبٌ
انظُذح فبرى ثٍ طىدح -انًذػٍ انؼبو نهًحكًخ انذونُخ اندُبئُخ
انظُذح طبرح نُب وَزظىٌ -انًذَزح انزُفُذَخ ،لظى انؼزق األوطظ و ػًبل إفزَمُب ،هُىيٍ
راَزض وورغ
انظُذ ػجذ انجبطظ ثٍ حظٍ -رئُض انًؼهذ انؼزثٍ نحمىق اإلَظبٌ

03:00-00:00

استزادت غذاء

انجهست انثاَيت
00:00-03:00

انُهج انمائى عهى دمىق اإلَساٌ في االستجابت نذاالث انصزاع

يُسك انجهست :انذكزىر فبرظً أوغزسوق ،رئُض ندُخ انزحمُك نجىرَذٌ ،األيى انًزحذح
انظُذ فزاَؼُظكى يىرب ،يذَز يكزت حمىق اإلَظبٌ فٍ ثؼثخ االيى انًزحذح نًظبػذح انؼزاق
انظُذ روثزرى رَزؼٍ ،يذَز لظى االطزدبثخ انظزَؼخ فٍ انًفىضُخ انظبيُخ نحمىق اإلَظبٌ
انظُذ يبرُبص ثهُكٍ ،يُظك فزَك طىرَب فٍ انًفىضُخ انظبيُخ نحمىق اإلَظبٌ
انظُذ انؼجُذ انؼجُذ ،يذَز يكزت انًفىضُخ انظبيُخ نحمىق اإلَظبٌ فٍ انًٍُ

انجهست انثانثت
03:00-00:00

وضع حقوق اإلنسان في حل النزاعات

يُسك انجهست  :انسيذ عبذانسالو سيذ أدًذ يًثم انًفىض انسايي اإللهيًي في بيزوث
انظُذ خًُض هُُىٌ  ،رئُض يكزت انًفىضُخ انظبيُخ فٍ األراضٍ انفهظطُُُخ انًحزهخ
انظُذ كالودَى كىردوٌ ،يذَز يكزت حمىق األَظبٌ فٍ ثؼثخ االيى انًزحذح نهذػى فٍ نُجُب
انظُذح يًُ رػًبوٌ ،يذَزح فزع طُبدح انمبَىٌ ،انًظبواح ،ػذو انزًُُش فٍ يكزت
انًفىضُخ انظبيُخ
انظُذ طكىد فُجز ،يذَز ػبو يُظًخ أَززثُض

00:00-03:00

اجتماع لجنة الصياغة

00:00

حفل عشاء على شرف الوفود في مطعم متحف الفني اإلسالمي
انيىو انثاَي
انثالثاء –  02فبزايز
يجًىعاث انعًم

00:00-00:00

تسجيم يجًىعاث انعًم
يجًىعاث انعًم تكىٌ يٍ  20.02إنى  20.02تتخههها استزادت نًذة  21دليمت

يجًىعت انعًم األونى

دًايت األطفال وانُساء واأللهياث في داالث انُزاع

يُسك انجهست :انظُذ يحظٍ ػىض ،ػضى انًدهض انمىيٍ نحمىق اإلَظبٌ فٍ يصز
انًمزر:انظُذ ونُى خًى وردح ،رئُض يدهض إدارح رحبنف األلهُبد انؼزالُخ
03:00-00:00

آنياث دًايت دمىق األلهياث انذونيت
انظُذح يزَى ثىرُك ،يظؤونخ يهف انحمىق انًذَُخ فٍ انًدًىػخ انذونُخ نحمىق يُظًخ
األلهُبد
دًايت انُساء في داالث انُزاع -دانت انيزيذياث
انظُذح روَذا انحبج ،يذَزح يكزت حمىق اإلَظبٌ ،ثؼثخ االيى انًزحذح نًظبػذح انؼزاق فٍ
إلهُى كزدطزبٌ
دًايت األطفال في داالث انُزاع
انظُذ رفؼذ لظُض ،انًفىض انؼبو نهحزكخ انؼبنًُخ نهذفبع ػٍ األطفبل فٍ انؼزق األوطظ
و ػًبل افزَمُب

يجًىعت انعًم انثاَيت

انتعهيى وانهجًاث :كيف يتأثز انذك في انتعهيى في داالث انُزاع انًسهخ ؟

يُسك انجهست :انظُذح يهُحخ يبنُك ،يظزؼبرح أكبدًَُخ نًؤطظخ انزؼهُى فىق اندًُغ
انًمزر:انظُذح روثُكب ػُهُُغ  ،كهُخ انمبَىٌ و انظُبطخ انؼبيخ ،خبيؼخ حًذ ثٍ خهُفخ
03:00-00:00

انًظبءنخ ػٍ إَزهبكبد انمبَىٌ انذونٍ انًزؼهك ثبنزؼهُى
انظُذ خُم كىطزز فبٌ فىرهىد ،يؼهذ الهبٌ نهؼذانخ انؼبنًُخ
ردُت اطزخذاو انًذارص ألغزاض ػظكزَخ و إػالٌ انًذارص اِيُخ
انظُذ ثُزز كالَذوع ،يؤطظخ انزؼهُى فىق اندًُغ

انزىاصم يغ اندهبد انًظهحخ غُز انُظبيُخ
انظُذ هؼبو خضزاوٌ ،يُظًخ َذاء خُُف
انًُبصزح وانًدزًغ انًذٍَ
انظُذح كهىٌ خبٌ دَُُض ،يحبيىٌ يٍ أخم انؼذانخ فٍ نُجُب

مجموعة العمل الثالثة

انُهج انمائى عهى دمىق اإلَساٌ في انعذانت االَتمانيت

يُسك انجهست :انذكزىر يحًذ أيٍُ انًُذاٍَ ،رئُض انًزكش انؼزثٍ نهمبَىٌ انذونٍ
اإلَظبٍَ و حمىق اإلَظبٌ
انًمزر :انظُذ غىردَت طبَدهب ،ضبثظ حمىق إَظبٌ ،يكزت انًفىضُخ انظبيُخ
03:3:-00:00

يُظىيت األيى انًتذذة في يجال انعذانت اإلَتمانيت
انظُذح يًُ رػًبوٌ ،يذَزح فزع طُبدح انمبَىٌ ،انًظبواح ،وػذو انزًُُش فٍ يكزت
انًفىضُخ انظبيُخ
يمارباث َاجذت نهعذانت اإلَتمانيت :عزض يمارٌ
انظُذح كىرا أَذرَى – ضبثظ انؼؤوٌ انظُبطُخ وخجُزح انؼذانخ االَزمبنُخ فٍ ثؼثخ االيى
انًزحذح نهذػى فٍ نُجُب
انعذانت االَتمانيت في انًغزب
انظُذ ػىلٍ ثُُىة -هُئخ اإلَصبف وانًصبنحخ فٍ انًغزة
انًصانذت انىطُيت في انجزائز
انظُذ ػجذ انىهبة يزخبَخ  -أيٍُ ػبو انهدُخ انىطُُخ اإلطزؼبرَخ نززلُخ و حًبَخ حمىق
اإلَظبٌ ثبندشائز

مجموعة العمل الرابعة

انًساعذاث اإلَساَيت في يُاطك انُزاع في انًُطمت انعزبيت :انتذذياث و انذهىل

يُسك انجهست :انذكزىر صبنح انظحُجبٍَ  ،األيٍُ انؼبو نهًُظًخ انؼزثُخ ندًؼُبد انهالل
األحًز و انصهُت األحًز
انًمزر :انظُذح كىنؼبٌ صغالو ،انًذَزح انؼبيخ نًدًىػخ ثظًخ انذونُخ
03:3: -00:00

انُذاءاث اإلَساَيت َ :جاداث و انذروس انًستفادة
انظُذ ثُزز خبٌ كزاف – يظبػذ انًذَز انزُفُذٌ ،ثزَبيح انطىارئ انصحُخ ،يُظًخ انصحخ
انؼبنًُخ
تذذياث انًساعذاث اإلَساَيت في داالث انُزاع انًسهخ
انظُذ َحٍ انؼهُجٍ  ،رئُض ثؼثخ انهدُخ انذونُخ نهصهُت األحًز فٍ يدهض انزؼبوٌ نذول
انخهُح انؼزثٍ
تذذياث انًساعذاث اإلَساَيت في داالث انُزوح انذاخهي و انهجىء
انظُذ خبنذ خهُفخ ،انًًثم اإللهًٍُ نهًفىضُخ انظبيُخ نأليى انًزحذح نؼؤوٌ انالخئٍُ نذي
دول يدهض انزؼبوٌ انخهُدٍ

00:00-03:00

انجهست انختاييت
 اػزًبد انزىصُبد



00:00 -00:00

استزادت غذاء

يزاطُى رىلُغ يذكزح رفبهى ثٍُ يزكش األيى انًزحذح نهزذرَت و انزىثُك فٍ يدبل
حمىق اإلَظبٌ ندُىة غزة آطُب و انًُطمخ انؼزثُخ و انؼجكخ انؼزثُخ
نهًؤطظبد انىطُُخ نحمىق اإلَظبٌ

