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المزيد من "سياسة"
 zدراسة تنتقد تدني الدعم الرسمي للحماية
االجتماعية
 zحادث مروري يدخل الزميل فھيم العبسي
االنعاش
 zحملة اممية لتحذير االفارقة من النزوح الى
اليمن
 zحسن أبو طالب:التطورات في اليمن إلعادة
بناء الدولة
 zرئيس الجمھورية يھجر القات والمقيل
المفتوح

سياسة

لجنة مكافحة الظواھر السلبية تدرس قانون لحقوق قيادات الدولة السابقين
األربعاء-19 ,ديسمبر2007-

 تدرس لجن ة مكافح ة الظواھ ر الس لبية حالي ا ً مش روع ق انون خ اصبالحقوق المكتسبة لقيادات الدولة السابقين.
الصفحة الرئيسية
<< وثائق ونصوص
<< سياسة
<< اقتصاد
<< ثقافة
<< رياضة
<< محافظات
<< حوار
<< دين
<< مغتربون
<< مجتمع مدني
<< علوم وتقنية
<< فنون ومنوعات
<< قضايا وآراء
<< إستطالعات

وفي تصريح لصحيفة»26سبتمبر« األسبوعية أك د س الم ص الح محم د مستش ار
رئيس الجمھورية رئيس اللجنة أنه يجري حاليا ً مناق شة ودراس ة مش روع ق انون
يحف ظ الحق وق المكتس بة لرؤس اء الجمھوري ة ورؤس اء الحكوم ات وال وزراء
والمحافظين السابقين ومن في حكمھم،
وقال سالم صالح ان اللجنة بعد االنتھاء من دراستھا للمشروع ستقدمه إلى رئيس الجمھورية.
وأضاف رئيس لجنة مكافحة الظواھر السلبية ان اللجنة رفعت توص ياتھا ال تي أقرت ھا ف ي اجتم اع اإلثني ن
الماضي بعدن والمتعلقة بمعالجة أوضاع أسر شھداء ومناضلي الثورة وضحايا الصراعات السياسية.
واش ار ان اللجن ة طالب ت ف ي توص ياتھا بض رورة تفعي ل الق انون الخ اص برعاي ة أس ر ش ھداء ومناض لي
الثورة الصادر عام 1993م والذي كان قد أنصف ھذه الشريحة إال ان الدوائر المعنية لم تعم ل ول م تفع ل
القانون منذ صدوره وحتى اليوم.
وأوضح ان اللجنة ستشكل لجانا ً فرعية في المحافظات والمديريات للحصر والتوثيق والتدقيق والتقييم لكل
الحاالت المعروضة عليھا من أسر الشھداء والمناضلين وضحايا الصراعات السياسية.
وأكد مستشار رئيس الجمھورية :ان اللجنة ستعتمد في انج از عملھ ا عل ى الس جالت والكش وفات الر سمية
المقدمة اليھا من ھيئة مناضلي الثورة اليمنية وال دوائر المعني ة ،مض يفا ً ان خط ة اللجن ة ترم ي ا لى تفعي ل
القانون وتحريك المياه الراكدة في الھيئة الميتة كما سماھا.
تعليق

عدسة المؤتمرنت

شاھد مخيمات وحجاج اليمن في مكة

إقرأ في المؤتمر نت
ج دوى االس تمرار
بإص دار س ندات
الخزانة؟!
دبوان عبدالقوي الصوفي
 -نيوزيمن

ص دام حس ين ف ي
ذكري رحيله
عبد الباري عطوان
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إرسل الخبر

إطبع الخبر

RSS

مواقع مؤتمرية

حول الخبر إلى
وورد

عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات :نانسي االكثر بحثاً في
االنترنت
فنون ومنوعات :ھيفاء وھبي األكثر جماھيرية
في فلسطين
اقتصاد :بحاح 40 :شركة تعرض استكشاف
حقول بحرية في اليمن
اقتصاد :رئيس تجارة لحج :الحكم المحلي
سيجذب االستثمارات
اقتصاد :الديار تنفذ مشروع بـ 600مليون $
في صنعاء
إستطالعات :العرس اللحجي .مھرجان فرح
يتسيده الفل والطرب
اقتصاد :المتوكل%20من االسمنت في السوق
السوداء
رياضة :ميالن يطلب ضم رونالدينيو
رياضة :تجربة ميدانية للقحطاني في مانشستر
سيتي
رياضة :أنباء عن تعاقد اإلسماعيلي مع
محسن صالح
عربي ودولي 70 :مليار دوالر لحرب العراق
وأفغانستان
دين :الحجاج يواصلون رمي الجمرات دون
حوادث
عربي ودولي :اسرائيل مستعدة لمفاوضة
حماس
عربي ودولي :االسد يستبعد السالم في الشرق
االوسط
فنون ومنوعات :ميادة الحناوي  :الوطنية
أعلى من السياسة
فنون ومنوعات :إحباط ثالث محاوالت انتحار
لحاج في الثمانين
علوم وتقنية :اطارات "ذكية" تحذر السائق
قبل تسرب الھواء
اقتصاد :جدوى االستمرار بإصدار سندات
الخزانة؟!
محافظات :مؤسسة الصالح توزع كسوة العيد
للفقراء بلحج
قضايا وآراء :صدام حسين في ذكري رحيله
فنون ومنوعات :نوال الكويتية "تسرق السمع
" من راشد الماجد
علوم وتقنية :عقاقير السكري تزيد خطر
الكسور
فنون ومنوعات :رجال أعمال عرب يمتلكون
 270قناة جنسية
علوم وتقنية :بعض ألعاب األطفال قد يفقدھم
البصر
فنون ومنوعات :مصريون يتحايلون على
الغالء بـاستئجارالخروف

http://www.almotamar.net/news/52201.htm

الظواھر السلبية تدرس حقوق القيادات السابقة

Page 2 of 2

الوطن يتسع للجميع

محمد حسين العيدروس

احتفالية موسمية !!

نشوان السميري *

االنترن ت والق وى
المؤثرة
د /رؤوفة حسن

لحظة الحقيقة

أحمد الحبيشي*

معارضة الوطن

افتتاحية  26سبتمبر

وف اء المؤتم
وتنصل المعارضة

ر

أكرم أحمد الحوثي

الع رب بي ن عص ر
الح ِم ْي ر وعص ر
َ
السيﱠارات
د/عبدالعزيز المقالح*

دخول المستخدمين
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
التسجيل في الموقع

جميع حقوق النشر محفوظة
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