
 ملخص لنشاطات

 منظمة حمورابً لحقوق االنسان

 31/3/9119ولغاٌة  1/3/9119للفترة من 

 ًاٌزي اٌّضزمجً ثٕبء اػبدح ِغشٚع ِٓ جبٔت رٕفٍز االٔضبْ ٌحمٛق حّٛساثً ِٕظّخ رٛاؽ 

 ثؼذ ِب ِشحٍخ فً ٌالٔزؼبط اٌؼشاق فً ٚاٌؼشلٍخ اٌذٌٍٕخ االلٍٍبد ِضبػذح ػٍى ٌزشوز

 ِٕظّخ ِغ اٌزؼبْٚ اطبس فً ِضؤٌٍٚبرٗ اٌؼشالٍخ االلٍٍبد رحبٌف عجىخ رزٌٛى اٌزي داػظ

 فٍمذ اٌذٌٍٚخ، ٌٍزٍّٕخ االِشٌىٍخ اٌٛوبٌخ رمذِٗ اٌزي االصبصً اٌزًٌّٛ اطبس ٚفً ٘بسرذالٔذ

 وبْٔٛ ِٓ ٚاٌؼغشٌٓ اٌثبٌث ِٕز اٌغبْ ٘زا فً ػٍّٗ ٚاٌمبًٔٛٔ إٌفضً اٌزأًٍ٘ ِشوز ثبعش

 حٍٛي ػٍى ٌٍحؾٛي ٌزطٍؼْٛ اٌزٌٓ اٌطٍجبد اؽحبة ِضزمجال 2012 ػبَ االٚي

 .ٌمضبٌبُ٘ ِٚؼبٌجبد

 3/3/2012ٔغش ٔؼ اٌخجش فً ِٛالؼٕب االٌىزشٍٚٔخ ثزبسٌخ 

 حّٛساثً ٌّٕظّخ اٌؼبِخ اٌٍٙئخ ػضٛ اٚسا٘ب وّبي ٌؤي إٌّٙذس عبسن اٌثبٍٔخ ٌٍّشح 

 فً"  ٚرىٍُ حمٛله اػشف"  عؼبس ضّٓ ػمذد اٌزً اٌٛسعخ اػّبي فً االٔضبْ ٌحمٛق

 أغبء اٌٛسعخ ِٛاضٍغ ٚرضّٕذ ، 2012 آراس ِٓ  3 -1 ٌالٌبَ د٘ٛن ِحبفظخ ِشوز

 اثٕبء ػٍٍّخ رّبسٌٓ ػشؿ رُ ٚلذ االلٍٍبد ثحمٛق رزؼٍك لضبٌب خّش ٌزحذٌذ ػًّ دًٌٍ

 Maltese) ِٕظّخ ِٓ ٚثذػُ وبثًٕ ِٕظّخ ػٍٍٙب االعشاف رٌٛذ اٌزً اٌٛسعخ

international )ٚ(German cooperation.) 

 5/3/2012ٔغش ٔؼ اٌخجش فً ِٛالؼٕب االٌىزشٍٚٔخ ثزبسٌخ 

 حّٛساثً ِٕظّخ فً ٌّٕٙب اٌّشأح ٌٍَٛ اٌؼبٌٍّخ اٌضٌٕٛخ االطالٌخ آراس ِٓ اٌثبِٓ ثّٕبصجخ 

 ِغ اٌزٛاؽً ػٍى إٌّظّخ حشػ ِؤوذٌٓ اٌضٌٕٛخ، اٌحمٛلٍخ اٌّحطخ ثٙزٖ ٔحزفً أْ

 اٌؼٕف اعىبي وً ِٛاجٙخ اٌى اٌشاٍِخ اٌّذٍٔخ اٌّضبػً فً اٌؼشاق ٔضبء ٚرطٍؼبد حمٛق

 اٌحؾٛي اجً ِٓ اٌّزٛاؽً دفبػٕب ٔؤوذ وّب اٌؼشالٍخ، اٌّشأح وشاِخ ِٓ إًٌٍ ِٚحبٚالد

 ٚاالٔؾبف اٌؼذي طشٌك ػٍى ٚاالجزّبػٍخ ٚااللزؾبدٌخ االصبصٍخ حمٛلٙب وبًِ ػٍى

 .ٚاٌّضبٚاح

 2/3/2012ٔغش ٔؼ اٌخجش فً ِٛالؼٕب االٌىزشٍٚٔخ ثزبسٌخ 

  شهد مقر فرع منظمة حمورابً لحقوق االنسان فً اربٌل اجتماعا بٌن المنظمة ومدٌر

عام تربٌة محافظة نٌنوى وكالة السٌد وحٌد فرٌد عبد القادر مساء ٌوم الجمعة 

، وقد ضم االجتماع السٌدة باسكال وردا رئٌسة المنظمة والسٌدٌن لوٌس 1/3/9119

حنا اسحق عضو مجلس االدارة ونادٌة ٌونس مرقوس اٌوب نائب رئٌس المنظمة واكد ٌو

بطً عضوة مجلس االدارة والسٌد ٌوحنا ٌوسف تواٌا رئٌس فرع المنظمة فً اربٌل ، 

كما حضر االجتماع السٌد رافد ٌوسف توما مدٌر تربٌة الحمدانٌة ، كما شارك فً 

ٌذي لمنظمة االجتماع ممثالن عن المنظمات المانحة هما السٌدان خلٌل اٌتوت المدٌر التنف

 .مٌرٌوالفرنسٌة وروجٌة من منظمة راؤول الفرنسٌة



 2/3/2012ٔغش ٔؼ اٌخجش فً ِٛالؼٕب االٌىزشٍٚٔخ ثزبسٌخ  

  السٌد ولٌم وردا مسؤول العالقات فً منظمة حمورابً لحقوق  االنسان فً ملتقى

وار اذار تحت شعار " العراق ودول الج 9119-7-6السلٌمانٌة السادس الذي انعقد ٌومً 

 نحو نظام اقلٌمً جدٌد".

( شخصٌة ٌضمون مفكرٌن وصناع قرار وخبراء 911لقد شارك فً المؤتمر اكثر من )

وباحثٌن وناشطٌن حقوقٌن دولٌٌن وعراقٌٌن بحثوا لمده ٌومٌن من المناقشات المحفزة 

 للتفكٌر فً القضاٌا االكثر الحاحاً والتً  تواجة العراق والشرق االوسط.

خالل الملتقى ثمانً جلسات عامة رفٌعة المستوى تضمنت مداوالت بٌن لقد عقدت 

مسؤلٌٌن تدارسوا بشأن االطر والقضاٌا االقتصادٌة واالمنٌة والسٌاسٌة واألقلٌمٌة الجدٌدة 

 مع التركٌز على العراق ودوره بوصفه ملتقى جغرافً بٌن شرق االقلٌم وغربه .

 9/3/2012بسٌخ ٔغش ٔؼ اٌخجش فً ِٛالؼٕب االٌىزشٍٚٔخ ثز

  أجرت السٌدة باسكال وردا رئٌسة منظمه حمورابً لحقوق االنسان لقاءات مكثفة  مع

عدد من الشخصٌات المشاركة فً اعمال المؤتمر الدولً بشأن التنمٌة البشرٌة المستدامة 

بحضور اكثر من الف ومئتً ناشط فً  7/3/9119الذي انعقد فً الفاتٌكان ٌوم 

واالقتصادٌه ، فقد التقت السٌدة وردا على هامش المؤتمر السٌدة باوال المجاالت الحقوقٌه 

بٌنٌتً عضوة مجلس الشٌوخ االٌطالً فً مكتبها الخاص فً المجلس فً موضوع 

التعاون المشترك بخصوص تقدٌم الدعم العضاء البرلمان العراقً الجدٌد لمساعدتهم فً 

 بحقوق المواطن وحرٌته.التدرٌب فً التشرٌع ورؤٌة مدى عالقة القوانٌن 

 2/3/2012ٔغش ٔؼ اٌخجش فً ِٛالؼٕب االٌىزشٍٚٔخ ثزبسٌخ 

  انجزت منظمة حمورابً لحقوق االنسان المرحلة االولى من مشروع أنارة الشوارع

وسالمة الطرق فً قرقوش وكرملٌس ضمن سهل نٌنوى فً اطار المبادرة لتعزٌز 

المنظمة ومنظمة كٌمونكس وبتموٌل من  الصمود المجتمعً، وفً اطار العقد المبرم بٌن

 الوكالة االمرٌكٌة للتنمٌة المستدامة بشأن هذا المشروع.

 كانون – 16و11و 13و19)  التالٌة لألٌامفقد باشرت منظمة حمورابً لحقوق االنسان 

مرور  مفرزة من المصلحة أصحاب مع االجتماعات من سلسلة بعقد( 9119/الثانً

 كان اللقاء االول  ٌوم الحمدانٌة، قضاء مركز فً الحمدانٌة بلدٌة مدٌرٌة و الحمدانٌة

 القائم(  سلٌم سالم علً)  المالزم مع البلدة مرور قسم  فً 19/1/9119الوافق السبت

 بلدٌة مدٌر مع تم اللقاء  11و11و13 االٌام الحمدانٌة، وخالل مرور مسؤولٌة على

 ٌوحنا)  المهندس السادة من كل بحضور شمعون( جونً رئٌس المهندسٌن) الحمدانٌة

 متً منذر)  والمساح الهندسً الحمدانٌة بلدٌة  فً العمرانً التخطٌط قسم رئٌس(  بهنام

 والشوارع وبمعٌة مسؤول مفرزة المرور الحمدانٌة. المدن تخطٌط عن المسؤول( 

 2/3/2012ٔغش ٔؼ اٌخجش فً ِٛالؼٕب االٌىزشٍٚٔخ ثزبسٌخ 



  كمال اوراها عضو الهٌئة العامة لمنظمة حمورابً بأعمال الجلسة شارك السٌد لؤي

الساعة العاشرة صباحا على قاعة ابً  11/3/2012النقاشٌة التً عقدت نهار ٌوم 

الدٌوه جً فً كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة الموصل، وجاء انعقادها بدعوة من مركز 

وصل والحكومٌة المحلٌة فً نٌنوى لالستشارات والبحوث وبالتنسٌق مع جامعة الم

محافظة نٌنوى، وبرعاٌة وحضور االستاذ الدكتور قصً كمال الدٌن االحمدي رئٌس 

الجامعة ورئٌس اللجنة القانونٌة فً مجلس المحافظة السٌد محمد عبد هللا الجبوري 

والسادة مساعدي رئٌس الجامعة وعدد من عمداء الكلٌات واالساتذة وكذلك الوكالة 

 للتنمٌة الدولٌة والمنظمة العالمٌة لحقوق االنسان. االمرٌكٌة

 13/3/2012ٔغش ٔؼ اٌخجش فً ِٛالؼٕب االٌىزشٍٚٔخ ثزبسٌخ  

  انجزت منظمة حمورابً لحقوق االنسان وبدعم من الوكالة االمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة

USAID  ًالمرحلة الثانٌة من مشروع " انارة الشوارع وسالمة الطرق العامة " ف

 قصبة فً المرورٌة والمطبات  العالمات فً االنتهاء من تثبٌتوش وكرملٌس قرق

فً  عقدت منظمة منظمه حمورابً لحقوق االنسان 9119/شباط 3 السبت ٌوم كرملٌس

مدٌرٌة بلدٌة الحمدانٌة ومفرزة   من المصلحة أصحاب مع الٌوم التالً اجتماعاً موسعاً 

لتعٌٌن اللجنة الخاصة بمراقبة تنفٌذ العالمات    الحمدانٌة بلدٌة فً دٌوان مرور الحمدانٌة

والمطبات المرورٌة التً تم تحدٌد االماكن والمواضع التً ستثبت  فٌها على اٌدي 

 المعنٌٌن فً االجتماع .

 16/3/2012 ثزبسٌخ االٌىزشٍٚٔخ ِٛالؼٕب فً اٌخجش ٔؼ ٔغش

  ًلحقوق االنسان، وزٌرة الهجرة شاركت السٌدة باسكال وردا رئٌسة منظمة حموراب

والمهجرٌن االسبق والسٌد ولٌم وردا مسؤول العالقات العامة فً المنظمة باعمال الجلسة 

لمناقشة توصٌات لجنة القضاء على التمٌٌز  11/3/9119الحوارٌة التً عقدت ٌوم 

ب العنصري بشان تقرٌر العراق وامكانٌة تنفٌذها، وقد تولى مسؤولٌة عقد الجلسة مكت

حقوق االنسان فً بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق ) ٌونامً ( وقد تضمن جدول 

اعمال الجلسة التعرف على المشاركٌن فٌها واستعراض المعاٌٌر المطلوبة من اجل 

 تحقٌقها على وفق سٌاقات تغطً كل متطلبات العنوان.

 18/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر

 الذي اإلرهابً الخسٌس العمل شجب و إدانة فً اإلنسان لحقوق حمورابً منظمةل بٌان 

 جاء فٌه3 نٌوزٌلندا فً أرتكب

 التً اإلرهابٌة المجزرة مخلفات عمٌق بحزن اإلنسان لحقوق حمورابً منظمة تابعت

 التً الجرٌمة وهً نٌوزٌلندا فً تشٌرش كراٌست مدٌنة فً مقٌت عنصري ارتكبها

 ٌأدون و هللا إلى ٌتعبدون كانوا مسجدٌن فً مسالمٌن أبرٌاء مسلمٌن مصلٌن استهدفت

 .9119 آذار من عشر الخامس الجمعة ٌوم نهار دٌنٌاً  واجباً 



 الجرائم قائمة ضمن أصالً  تقع إنما اإلصرار سبق مع ارتكبت التً الجرٌمة هذه إن

 فً مدانة جرائم األحوال كل فً هً و كان سبب ألي تبرٌرها ٌمكن ال التً النكراء

 محاسبة الى الجرٌمة تنفٌذ على القائم تقدٌم و األخالقٌة و اإلنسانٌة و الدٌنٌة اإلعتبارات

 .عادلة

 18/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر

  ًاكد السٌد ولٌم وردا رئٌس لجنة العالقات العامة لمنظمة حمورابً لحقوق االنسان ف

 .9119/ 3/ 7-6له فً ملتقى السلٌمانٌة السادس الذي انعقد ٌومً مداخلة 

للحدٌث عن االستقرار وتحقٌق الدٌمقراطٌة فً العراق ، البد اوال ان نعترف بأنه الٌمكن 

ان تتحقق الدٌمقراطٌة وال االستقرار فً اي بلد دون ان  تنال االقلٌات حقوقها وكذلك ان 

ً ذلك البلد . اذ تعد المرأة واالقلٌات بارومٌتر قٌاس ٌكون للمرأة احترامها ومكانتها ف

تقدم الشعوب والبلدان ومدى رقٌها. لذلك ، ان من اهم شروط االستقرار فً بلدنا العراق 

، هو ان تتمتع المرأة العراقٌة بكامل حقوقها وحرٌاتها االساسٌة بما فٌها المشاركة فً 

ال االقلٌات الدٌنٌة واالثنٌة اهتماما خاصا الحٌاة السٌاسة والعامة بشكل فعال . وان تن

بمعنى مضاف ، ان تتمتع بالحماٌة الكاملة كما ٌعتبران هذان الشرطان اساس االستقرار 

الوطنً الذي ٌنشده الجمٌع . واضاف، طالما ان جلستنا هذه مكرسة للحدٌث عن االقلٌات 

ن اساسٌن لضمان حقوق الدٌنٌة واالثنٌة فً العراق ، البد لً ان اركز هنا عن امرٌ

 االقلٌات الدٌنٌة واالثنٌة فً العراق .

 18/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر

  اشارت منظمة حمورابً لحقوق االنسان الى اهمٌة وجود الٌات تعاون مشتركة بٌن

منظمات المجتمع المدنً والحكومات المحلٌة فً اطار مجاالت المراقبة واالشراف 

وتشخٌص المسارات الخاطئة، والعمل على معالجتها بما ٌضمن ارساء عدد من القواعد 

الالزمه لهذا النوع من االنشطة وبالتالً توفٌر فرص متاحة لتطبٌق ما هو صحٌح وٌخدم 

وطنٌا، واضافت المنظمة من خالل تصرٌح لناطق مخول بأسمها ان تعزٌز دور 

ة فً تحقٌق االصالحات التً اطلقتها الحكومة منظمات المجتمع المدنً له اهمٌة كبٌر

االتحادٌة وهكذا وبقدر ان ٌكون هذا التعاون على اسس رصٌنة بعٌدة عن كل االشكال 

 االدارٌة التعطٌلٌة، فانه بالتاكٌد ٌحقق التنمٌة المطلوبة المستدامة .

 18/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر

 منظمة حمورابً لحقوق االنسان شعبنا الكوردي فً اقلٌم كوردستان العراق  هنأت

وعموم المكونات العراقٌة اآلخرى بمناسبة أطاللة عٌد نوروز، هذه االطاللة المتوجة 

بالفرح والحرٌة والتضامن التً ٌمكن جعلها عالمة لدٌمومة تماسك وحدة العراقٌٌن 

واٌزٌدٌٌن وشبك وأرمن وغٌرهم، وٌهم منظمة كوردا وعربا وتركمان وكلدان أشورٌٌن 

حمورابً بهذه المناسبة السعٌدة أن تؤكد ان الحٌاة اآلمنة والتنمٌة المستدامة والعدل هً 

طرٌق السالم الحقٌقً الذي ٌصون حقوق الجمٌع وٌحمً تراثهم وهوٌاتهم وٌدٌم قٌم 

 المساواة.التنوع وٌحافظ على الحٌاة الكرٌمة وفق المبادئ الدٌمقراطٌة و

 91/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر



  تابعت منظمة حمورابً لحقوق االنسان بالمزٌد من اآلسى والحزن والمرارة وقائع

بغرق العبارة التً  9119آذار  91الكارثة التً حصلت فً الموصل نهار ٌوم الخمٌس 

ورجال والتً أدت الى وفاة أكثر من مئة كانت تحمل المواطنٌن االبرٌاء، أطفال ونساء 

 راكب غرقا وما زال هناك العدٌد من المفقودٌن.

أن ما حصل فً هذه  الكارثة تضع الجمٌع أمام مؤشرات واسئلة وأدلة دامغة ال ٌمكن 

تجازوها، فً مقدمتها غٌاب الحوكمة الرشٌدة وعدم االكتراث بقٌمة االنسان كقٌمة علٌا، 

رٌة الحكومٌة للحماٌة فً تلك اللحظة والتحسب لالضرار الجسٌمة؟ فأٌن الرقابة االدا

ولماذا هذه االستهانة بأرواح الناس، وأي تبرٌر ٌمكن تسوٌقه فً تحمٌل عبارة بدائٌة 

 فوق طاقتها االستٌعابٌة.

 99/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر

 مستنصرٌة ومنظمة حمورابً لحقوق االنسان فً للمرة الثانٌة ٌتم التعاون بٌن الجامعة ال

اطار نشاط ثقافً، فقد شهدت قاعة المؤتمرات فً كلٌة التربٌة احدى كلٌات الجامعة نهار 

 ندوة حوارٌة ضمن موضوعٌن3 91/3/9119ٌوم االحد 

االول عن حقوق االنسان وثقافة التطوع توصٌفا تحلٌلٌا لشعار " التطوع ٌنهض    

كان المتحدث الرئٌسً فٌه السٌدة باسكال وردا رئٌسة منظمة حمورابً بأالوطان"، وقد 

لحقوق االنسان، أما الموضوع الثانً فكان المتحدث الرئٌسً فٌه السٌد ولٌم وردا 

مسؤول العالقات العامة فً المنظمة وتناول فٌه مخاطر ثقافة الكراهٌة وآاللٌات المٌدانٌة 

ضامن والشراكة الوطنٌة بٌن جمٌع مكونات الشعب المطلوبة لمواجهتها، وتعزٌز قٌم الت

العراقً، وكان فً مقدمة حضور الندوة االستاذ الدكتور صباح عبود عاتً عمٌد كلٌة 

التربٌة وعدد من االساتذة وجمهور من طلبة الكلٌة، وقد ادار الندوة الدكتور جبار 

 الشمري رئٌس قسم التارٌخ والدكتورة روافد الحسناوي.

ٌم على هامش الندوة معرضا للصور الفوتوغرافٌة عن بعض النشاطات الحقوقٌة كما أق   

واالغاثٌة التً انجزتها المنظمة فً العدٌد من مناطق العراق، كذلك ما حققته من لقاءات 

 ومشاركات فً مؤتمرات وندوات وورش عمل فً المجال الدولً.

 91/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر     

  ًعضتتو مجلتتس إدارة منظمتتة حمتتورابً لحقتت وق األنستتان لبتتت اآلنستتة نادٌتتة ٌتتونس بطتت
الدعوة من رابطة النستاء الدولٌتة للست الم والحرٌت ة ومؤسستة آست ودا كخبٌت رات وخبت راء 
فً أجندة المرأة والسالم واألمن للمشارك ة فً وقائع جلس ة األستشارات الوطنٌة للمملكتة 

بشتتأن النستتاء والستت الم  1321لقتترار مجلتتس األمتتن  20الذكتت رى التت   المتحتت دة فتتً اطتتار
واألمتت ن ، والمتتؤتمر التتدولً لمبتتادرة التصتتدي للعنتتف الجنستتً فتتً حتتاالت النتتزاع  لعتتام 

فتتتً فنتتتدق هاٌكرستتتت فتتتً مدٌنتتتة   2012آذار  12و  11والتتتتً عقتتتدت ٌتتتومً  2012
 السلٌمانٌة .



نضوٌة فً خطة العمل الوطنٌة للحكومتة وفً اطار أن العراق هو إحدى الدول التسعة الم
األستشتتارات الوطنٌتتة فتتً العتتراق عبتتر عملتتت الرابطتتة علتتى استضتتافة البرٌطانٌتتة ، وقتتد 

( وبالتعتاون متع وزارة خارجٌتة GAPSواألمتن ) شبكة العمل الجندري متن أجتل الستالم
 المملكة المتحدة.

 

 97/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر     

  شاركت السٌدة باسكال وردا رئٌسة منظمة حمورابً لحقوق االنسان خالل االٌام

فً الورشة التدرٌبٌة التً عقدتها بعثة االمم المتحدة الى العراق  9119آذار  93،91،91

" ٌونامً " للمجموعة النسوٌة االستشارٌة التً كانت قد استحدثتها االمم المتحدة من اجل 

تٌجٌة وآلٌات عمل تمكن المجموعة من دعم حقوق المرأة وتنمٌة وضع خطط استرا

قدراتها على جمٌع المستوٌات فً اطار تمكٌنها من المشاركة الفعالة فً صنع السٌاسات 

العامة للبالد بما ٌعزز المحتوى الدٌمقراطً والمشاركة الواسعة وبناء تقالٌد عمل مٌدانٌة 

منت الورشة اٌضا تدرٌبات على اآللٌات تلٌق بدورها الحضاري المطلوب، كما تض

، وكذلك مناهضة العنف اآلسري 1391الالزمة لتطبٌق قرار مجلس االمن الدولً رقم 

 بالتركٌز على الحماٌة وما ٌتناسب وعدد النساء فً العراق .

 31/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر     

  االنسان ضم السٌدة باسكال وردا رئٌسة قدم وفد من منظمة حمورابً لحقوق

المنظمة والسٌد ولٌم وردا مسؤول العالقات العامة فٌها التهنئة للسفارة االمرٌكٌة فً 

بمناسبة العٌد الوطنً االمرٌكً، وكانت السفارة  91/3/9119بغداد ٌوم االثنٌن 

قبال الذي االمرٌكٌة قد وجهت الدعوة للسٌدة باسكال والسٌد ولٌم لحضور حفل االست

أقامته السفارة بمقرها فً بغداد، وكان فً استقبالهما السٌد جوي هود القائم بأعمال 

السفارة وعدد من اركانها وموظفٌها، هذا وقد تداولت السٌدة باسكال والسٌد ولٌم وردا 

عدد من قضاٌا واحداث الساعة مع دبلوماسٌٌن وسٌاسٌٌن وناشطٌن حقوقٌٌن مدعوٌن 

 .لحفل االستقبال

 31/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر     

  لبت منظمة حمورابً لحقوق االنسان دعوة السفارة البرٌطانٌة فً بغداد لحضور

تحت عنوان " طرٌق من الموصل "  96/3/9119المعرض الذي اقامته ٌوم الثالثاء 

به داعش من تدمٌر وتضمن لوحات فوتوغرافٌة عدٌدة عن حجم الدمار الذي تسببت 

للمعالم العمرانٌة والحضارٌة والتراثٌة، وكذلك المعالم الدٌنٌة من كنائس ومساجد ومعابد 

أخرى ومن سحق لكل البنى التحتٌة، المعرض تضمن اٌضا مشاهد مؤلمة حقا 

ألسترخاص أرواح المواطنٌن العراقٌٌن وحجم االنقاض والنفاٌات التً خلفها االرهابٌون 

لمعرض لوحات فوتوغرافٌة مهمة مبشرة بإعادة االعمار وروح التقدم كما تضمن ا

والحٌاة المشرقة األمنٌة، وقد ضم وفد منظمة حمورابً السٌدة باسكال وردا رئٌسة 

المنظمة والسٌدٌن ولٌم وردا مسؤول العالقات العامة فٌها والدكتور حمٌد شهاب عضو 

 الشرف فً الهٌئة العامة.



 31/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا ًف الخبر نص نشر     

 فً االنسان لحقوق حمورابً منظمة جهود والسالم للعدالة النروٌجٌة المنظمة ثمنت 

 فقد العراقً، الشعب مكونات بٌن والمحبة التسامح ثقافة وبث البشرٌة التنمٌة مٌادٌن

 اوراها كمال لؤي للمهندس الشأن هذا فً وتقدٌر شكر شهادة النروٌجٌة المنظمة منحت

 العذاري عقٌل المدرب الدكتور له سلمها وقد ، حمورابً منظمة فً العامة الهٌئة عضو

 اعداد مشروع مدٌر والسالم، للعدالة النروٌجٌة المنظمة لدى الحسنة النواٌا سفٌر

 .االوسط الشرق ومنطقة العراق فً المدربٌن

 31/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر     

  ألتقت السٌدة باسكال وردا رئٌسة منظمة حمورابً لحقوق االنسان والسٌد ولٌم وردا

مسؤول العالقات العامة بالمنظمة بنواب االقلٌات فً مبنى البرلمان ٌوم االربعاء 

فقد ألتقت باالستاذ عمانوئٌل خوشابا رئٌس كتلة الرافدٌن فً مكتبه الخاص  97/3/9119

مجلس النواب، كما أجتمع وفد المنظمة مع نواب الكتل اآلخرى لالقلٌات فً فً مبنى 

مكتب المقرر الخاص لمجلس النواب وحضرها ) السٌد برهان الدٌن اسحق ممثل كتلة 

بابلٌون،  والسٌد هوشٌار قرداغ عن كتلة أئتالف الكلدان ، والسٌد نوفل جودة الناشً 

، حٌث تم التداول بشان االولوٌات التً ٌنبغً ممثل الصابئة المندائٌٌن مجلس النواب(

العمل علٌها خالل الدورة الحالٌة من اجل حقوق االقلٌات واستخدام اآللٌات الوطنٌة 

 . 17/11/9118لحماٌة حقوق االقلٌات والتً تم مناقشتها فً ورشة بٌروت فً 

 31/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر   

 وردا ولٌم والسٌدان االنسان لحقوق حمورابً منظمة رئٌسة وردا باسكال دةالسٌ ألتقت 

 العامة الهٌئة فً الشرف عضو شهاب حمٌد والدكتور فٌها العامة العالقات مسؤول

 فً بغداد ٌزور وهو النروٌج فً الهجرة دائرة من المستوى رفٌع نروٌجٌا وفدا للمنظمة

 السٌدة النروٌجً الوفد وترأست العراقٌٌن هجرة اسباب لمعرفة استطالعٌة جولة

 حدٌث اللقاء خالل وجرى النروٌج فً للهجرة االستئناف هٌئة من أسكً جورجٌن

 بالهجرة الخاصة االحصائٌة والبٌانات والنازحٌن الالجئٌن اوضاع حمورابً فٌه تناولت

 النازحون ٌواجهها التً والتحدٌات البقاء ومقومات الهجرة واسباب العودة ومستوى

 . عموما العراق فً والالجؤون

 المفوض والوزٌر باالعمال القائم هوجٌدال روار السٌد حمورابً منظمة وفد ألتقى كما     

 مقٌم غٌر دبلوماسً وهو االردنٌة العاصمة فً النروٌجٌة الملكٌة السفارة فً المستشار

 وتناول بغداد فً السوٌدٌة السفارة مقر فً 96/3/9119 ٌوم اللقاء جرى وقد بغداد، فً

 .واسبابها الهجرة تخص التً المواضٌع من عدد فً البحث

 31/3/9119 بتارٌخ االلكترونٌة مواقعنا فً الخبر نص نشر   

 


