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اجتماع تنسيقي بهدف حماية التنوع في العراق
عقدت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية والمعهد العراقي والمجلس العراقي لحوار االديان اجتماعاً موسعاً بمقر المؤسسة
ببغداد، تدارس االجتماع وضع االقليات في العراق وتهميشها ووضعها األمني ومستقبل التعددية في العراق. ويأتي االجتماع في إطار
عمل المؤسسات الثالث لتعزيز التعددية وبناء السالم في البالد. كما عرض في االجتماع ملخص حول واقع حقوق االنسان في العراق،

واليات مكافحة خطاب الكراهية تجاه اآلخر وخلص االجتماع الى ضرورة مواصلة البحث واللقاءات لتحديد وسائل العمل الممكنة لتحقيق
الهدف المشترك للمؤسسات العراقية الثالث هذا وشارك في االجتماع الدكتورة آمنة الذهبي عن المجلس العراقي لحوار االديان والسيد

“سعد سلوم” من مؤسسة مسارات والسيدة “رند رحيم” من المعهد العراقي.
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