
 

اإلعالميالمكتب   

 دورة تدريبية للمنظمات غير الحكومية في دهوك من قبل مكتب حقوق االنسان في اليونامي
 

االنسان في بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق ) اليونامي ( ورشة نظم مكتب حقوق  -2018آيار  9-7دهوك ، 

تدريبية في محافظة دهوك لنشطاء حقوق االنسان و اعضاء المنظمات غير الحكومية العاملين في مجال حقوق 

 االنسان في المحافظة.
 

ورشة التدريبية وهي جزء من " تقوية و تعزيز مهارات المراقبة و التوثيق في مجال حقوق االنسان" كان عنوان ال

سلسلة أنشطة مكتب حقوق االنسان لدعم منظمات المجتمع المدني و المؤسسات االقليمية لحماية و تعزيز حقوق 

 االنسان في اقليم كردستان. 
 

ركزت الدورة التدريبية على تعميق فهم المشاركين و المشاركات حول المباديء الرئيسية, االطار القانوني, 

رات من ضمنها بعثات تقصي الحقائق, اجراء المقابالت و اخيرا كتابة التقارير. تم تقديم المحاضرات من قبل والمها

 كادر مكتب حقوق االنسان في البعثة.
 

رجال ( من مدينة دهوك و المناطق المحيطة شاركو في  15نساء و  10منظمة غير حكومية )  25ممثلو وممثالت 

 الدورة التدريبية. 
 

و صرح السيد زيتو سياني, مسؤول حقوق االنسان بأن التدريب هو جزء من برنامج مكتب حقوق االنسان الذي 

العراق بناء قدرات  –يهدف  الى دعم منظمات المجتمع المدني في دهوك و المناطق االخرى في اقليم كردستان 

 اعضاءها في مجال مراقبة و توثيق انتهاكات حقوق االنسان. 
 

توانا عثمان من المركز الوطني لحقوق االنسان, أشار الى ان التدريب ساعده في كسب المعارف حول المشارك 

 مباديء مراقبة حقوق االنسان إلى جانب مشاركته في مراقبة السجون وإجراء المقابالت مع المعتقلين.

 

ضحايا و واكتسبُت أيضا معرفة " من خالل هذا التدريب تعلمُت الطرق المالئمة للتحضير الجراء المقابالت مع ال

كبيرة فيما يتعلق بالتزامات الدولة تجاه معاهدات حقوق االنسان الدولية التي تم التصديق عليها و "كيفية االستفادة 

االمثل من استخدام آليات األمم المتحدة التعاهدية و غير التعاهدية لحماية و تعزيز حقوق االنسان " موضحا السيد 

 عثمان.

 
 

*************** 

اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال
 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(

 un.orgghatass@ بريد اليكتروني: 1281 193 790 964+ تليفون: 

 االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد االليكتروني التالي: أو

information@un.org-unami 
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