
 

 

مكتب حقوق االنسان في بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق ينظم أول تدريبية في مجال حقوق 

حلبجة في محافظة  للمنظمات غير الحكومية االنسان  

نشطاء حقوق االنسان و الكوادر العاملون في المنظمات غير  – 2018آيار  15-13حلبجة, العراق, 

الحكومية في محافظة حلبجة انتهوا من المشاركة في دورة تدريبية بعنوان " آليات االمم المتحدة 

لحماية حقوق االنسان" قُدمت من قبل مكتب حقوق االنسان في بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق ) 

سلسلة من النشاطات منظمة نوى في حلبجة. الدورة التدريبية كانت جزءا من  اليونامي( بالتعاون مع

و المؤسسات االقليمية التي تعمل في  التي ينظمها مكتب حقوق االنسان لدعم منظمات المجتمع المدني

 مجال حماية و تعزيز حقوق االنسان في اقليم كردستان. 

الحكومية بمختلف اليات االمم المتحدة لحماية تعريف المنظمات غير التدريبية على ركزت الدورة 

حقوق االنسان و كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية ان ان تساهم وتتعاون مع هذه االليات, على 

منظمة غير  28سبيل المثال تبادل التقارير حول مختلف مسائل حقوق االنسان. ممثلون و ممثالت 

دورة التدريبية من مدينة حلبجة و المناطق المجاورة رجال( شاركوا في ال 13نساء و  15حكومية  ) 

 لها. 

أشار الى ان التدريب كان االول من المشارك السيد قيصر رحمان احمد, المدير العام لمنظمة نوى, 

نوعه مطلقا يُقام في حلبجة في مجال مباديء حقوق االنسان و حماية و تعزيز حقوق االنسان 

 السيد احمد قائال ان حلبجة انتظرت هذه الفرصة منذ وقت طويل.  للمنظمات غير الحكومية, و اردف

لقد " مبادرة مكتب حقوق االنسان في اليونامي جاءت في الوقت المناسب للقيام بهذه الدورة التدريبية. 

استخدام آليات حماية حقوق اإلنسان. لقد كانت فرصة تعليمية كيفية للغاية حول  مفيداكان التدريب 

. أن تتعرف الموضوعات قيد المناقشة كانت جديدة على جميع المشاركين تقريبًا ممتازة ألن

ا غنى عن ذلك من فال "المنظمات غير الحكومية في حلبجة و تتبنى و تستخدم اليات االمم المتحدة 

أضاف  أجل تسليح العاملين في المنظمات غير الحكومية بمعايير الحماية الدولية لحقوق اإلنسان"

 .حمدالسيد أ

لكنهم في وضع غير هازة احمد عثمان, مشاركة اخرى, صرحت ان في حلبجة العديد من النشطاء, و

مؤات ألن هناك فرص قليلة للتدريب داخل مدينتهم. وأضافت: "األهم من ذلك ، أن األنشطة في 

ة لحماية فيما يتعلق بآليات األمم المتحد ه الدورةحلبجة كانت على المستوى المحلي ، في حين أن هذ

 حقوق اإلنسان كان على المستوى الدولي ، وهي خطوة لطالما كانت حلبجة بحاجة إليها".

التسع نسخة من كتاب المعاهدات الدولية الرئيسية  60واغتنم مكتب حقوق االنسان الفرصة لتوزيع 

 على المشاركين و المشاركات. لحقوق االنسان باللغة الكردية 

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

 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: 

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

information@un.org-unami 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(
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