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منوعات حقوق ثقافة الرياضة اقتصاد العالم الشرق االوسط العراق   الرئيسية

                    

#التهجير#مكافحة الفساد#العراق#النازحين#مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية

كرار رفعت
ضمن حملة المدافعة التي اطلقتها لتشريع قانون حماية النازحين في العراق, عقدت مؤسسة مسارات
الكوارث" وأدارة  النازحين  حماية  قانون  لتشريع  "معًا  بعنوان  عمل  ورشة  واالعالمية  الثقافية  للتنمية 

بمشاركة عدد من البرلمانيين والقانونيين واالعالميين وناشطين مدنيين.
قدمت المؤسسة في الورشة ورقتين بحثيتين االولى وضحت فيها د.آمنة الذهبي اهمية تكاتف الجهود
وتوحيد الرؤى اليجاد حل لظاهرة النزوح المستمرة في العراق منذ عقود من اجل ايجاد اطار قانوني

للتعامل مع ظروف النزوح والكوارث لمختلف االسباب وتوفير احتياجات النازحين االنسانية.
فيما قدم السيد صائب خدر عضو ديوان التنوع االسباب القانونية واالنسانية الموجبة للعمل على ايجاد
هذا التشريع واأليجابيات التي سيوفرها واهمها القضاء على الفساد االداري والمالي الذي يشوب عمل
اللجان التي تشكل في اوقات الكوارث التي تؤدي الى النزوح واالهم من ذلك حفظ حق وكرامة النازح

وحماية حقوق االنسان

وتطرق "خدر" الى تعريف التهجير القسري بوصفه اجراءات تتم بواسطة قوة خارجية تفرض على غير

ضمن حملتها لتشريع قانون حماية النازحين وادارة
الكوارث... مسارات تعقد ورشة عمل جديدة

 5:10 2016314   216   و/النبأ/أخ

آخر األخبار

 االكثر مشاهدة سنة   شهر   اسبوع   24ساعة

مواضيع الشبكة

الكهرباء: شحة الوقود وتجاوز المحافظات الجنوبية
اثر بشكل سلبي على تجهيز العاصمة بغداد

جنايات بابل: اإلعدام لمفّجر جسر الفاضلية شمالي
المحافظة

الجبوري يقدم طلبًا لمجلس النواب لرفع الحصانة عنه

 القائم بأعماِل النزاهة: صدور حكم غيابي بحقِّ
السفارة العراقية السابق في قطر

االنواء الجوية: طقس يوم غد صحوا ودرجة الحرارة
46ْم

ديوان الوقف الشيعي يعلن عن آلية استقبال األطفال
المصابين بأمراض القلب لعالجهم ضمن برنامج

(عافية)

مركز المستقبل يناقش العالقة المستقبلية بين
الحكومة االتحادية والحكومات المحلية

التربية تدرس تغيير النظام التعليمي الى 444

احالة المدير السابق للمصرف العراقي للتجارة الى
القضاء بتهم االضرار بالمال العام

البصرة تتصدر العالم من حيث ارتفاع درجات الحرارة

الجبوري يقدم طلبًا لمجلس النواب لرفع
الحصانة عنه

سعر علبة السكائر يصل الى 70 الف دينار
في الحويجة

الحشد الشعبي يعلن جاهزية قواته
للمشاركة بتحرير الموصل
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الحويجة
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شمول جديد وتدقق (357) ألفا
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البصرة تتصدر العالم من حيث ارتفاع درجات
الحرارة
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الميالي يدعو لتقّصي الحقائق وراء عدم إعادة
العمل بمنفذ طريبيل
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احالة المدير السابق للمصرف العراقي للتجارة الى
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اشترك في قناة النبأ على التلجرام الخر االخبارعلى الرابط ادناه

https://telegram.me/nabaa_news

وتطرق "خدر" الى تعريف التهجير القسري بوصفه اجراءات تتم بواسطة قوة خارجية تفرض على غير
النازحين هي حماية داخلية النزاعات، وأوضح ان حماية  الجماعات وتنشط في فترة  او  ارادة االفراد 
القانون ان  وبين  حياته،  في  النازح  يلتمسها  الداخلية  الحماية  وهذه  القضاء  ويطبقها  المشرع  يكفلها 
الدولي يحظر صراحة إجبار المدنيين على ترك محال إقامتهم، وهذا القانون ملزم للعراق بأعتباره اقر

االتفاقيات والمعاهدات الدولية..
على واالعالمية  الثقافية  للتنمية  مسارات  لمؤسسة  العام  المنسق  سلوم"  "سعد  السيد  أكد  جهته  من 
عن فضال  باالغاثة  المعنية  والمنظمات  الحكومية  الجهات  عمل  تراقب  رقابية  لجان  تشكيل  ضرورة 

انشاء قنوات تلفزيونية لغرض عرض شكاوي المواطنين النازحين.
لتشريع الموجبة  واالسباب  النازحين  احوال  حول  مستفيضة  ومداخالت  مناقشات  الورشة  وشهدت 
وحفظ العراقي  االنسان  معاناة  من  التقليل  شأنه  من  ما  وهو  التهجير  ظروف  في  العمل  ينظم  قانون 
كرامته من جهة وتنظيم العمل في الظروف الطارئة وفقا للقانون بعيدا عن االجتهادات التي تؤدي في

الغالب الى ضياع الجهد والمال من دون جدوى.
حملة بأطالق  الماضي  شباط  مطلع  منذ  بدأت  واالعالمية  الثقافية  للتنمية  مسارات  مؤسسة  ان  يذكر 

مدافعة للحث على ضرورة تشريع قانون لحماية النازحين في العراق.
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استنساخ الشوارع الثقافية

الفائدة السلبية مفهومًا وتأثيرًا وتطبيقًا

وجهة نظر في المرشح الجمهوري دونالد ترامب

المانيا بعد موجة االرهاب.. هل توقف موجة
المهاجرين؟

العالقات التركية األوروبية.. ظاهرها مصالح وباطنها
تصفية حسابات

االقتصاد األمريكي: نهاية الديون أم بدايتها

أبو األسود الدؤلي: ملتقى العلم والعقيدة

الرواية بين الخيال والواقع روح التاريخ

لماذا تتطلب الديمقراطية خبراء موثوقين

ثورة االنفوميديا

بالصور.. انتشار ظاهرة التسول في مدينة كربالء

حرب البشر والروبوتات.. صراع السيطرة على
مستقبل االرض

بغداد /عراقحيدر يونس جاسم 

يا صاحب الفرج...

المصرف العقاري يطلق قرض االسكان ويوضح
ضوابطه وشروطه

العراقنورا احمد 

السالم عليكم اني طالبه رابع ادبي ماماخذه القرار
وال درس...

عاجل: وزارة التربية ترفع درجة القرار للصفوف غير
المنتهية الى عشر درجات

عراق 

ان شاء هللا الفوز...

االولمبي العراقي يفتتح اولمبياد ريو مع نظيره
الدنماركي

 KhalidkassabIraq

أرجوا من حضراتكم توضيح عن سبب إرتفاع
درجات الحرارة في...

ارتفاع درجة الحرارة الى 51م ابتداءا من يوم غد

 Fadhil

الحمد ☆⠆ على كل حال...

االنواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة يبدأ من
يوم غد
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