
 

اإلعالميالمكتب   

 تدريب حول موضوع حرية التعبير ُيعقد في دهوك

 

نّظم مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  – 2017تشرين الثاني  19دهوك، العراق، 
واإلعالميين وناشطي المجتمع المدني للتدريب حول )يونامي( دورًة تدريبيًة في دهوك ضّمت عددُا من الصحفيين 

 موضوع حرية الرأي والتعبير في إقليم كردستان العراق.

تشرين الثاني تحت عنوان "حرية الرأي والتعبير ودورها في تعزيز المصالحة والتوافق  13و 12ُعقدت الدورة في و 
 العراق". وحماية حقوق اإلنسان للصحفيين واإلعالميين في إقليم كردستان

ويأتي عقد هذه الدورة التدريبية التي استمرت ليومين بهدف تعزيز معرفة الصحفيين واإلعالميين بنظام األمم المتحدة 
لحماية حقوق اإلنسان واآلليات والقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في العراق وفي إقليم كردستان. كما تناولت 

القية لوسائل اإلعالم فيما يتصل بالتغطية الصحفية واإلبالغ عن انتهاكات حقوق الدورة التدريبية المبادئ األخ
 .بما يتماشى وقيِم ومبادِئ حقوق اإلنساناإلنسان ودور وسائل اإلعالم في تعزيز الخطاب العام 

عالميون وناشطون من المجتمع المد 16امرأًة و 13مشاركًا ) 29التدريب  وضم ني في رجاًل( بمن فيهم صحفيون وا 
مجال حقوق اإلنسان وحرية التعبير ممثلين عن عدٍد من الصحف والقنوات التلفزيونية والمحطات اإلذاعية والمواقع 

  اإللكترونية اإلخبارية العاملة في إقليم كردستان العراق.

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(

 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(

 



من خالل  وقال السيد هيمن ماماند، وهو صحفي مستقل، "إن رفع مستوى الوعي بقيِم حقوق اإلنسان واالنتهاكات
الصحفيين من شأنه أن يسهم في بناء الفرد الصالح المنتج في المجتمع، إذ أن وسائل اإلعالم هي التي تشّكل بصفة 

 أساس طريقة تفكير الناس في العالم اليوم."

قد جاءت السيد هزار أنور بالدورة التدريبية ومحتواها بالقول إنها التلفزيونية  KNNمن جانبه، أشاد المراسل في قناء 
ن "المجتمع الكردي بحاجٍة ماّسٍة إلى تبّني القيم والمبادئ التي تطرقت إليها هذه الدورة. ويتعين  في الوقت المناسب، وا 

لحقوق اإلنسان من أجل مواكبة المعايير  النظرية على الصحفيين والجمهور على حٍد سواء اعتماُد التفسيرات
 االنتهاكات والقيم."أشكال مختلف اإلعالمية الدولية لدى تناولها ل
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 اإلعالمي/نائب المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد خالد دهب، معاون مدير ال
 dahab@un.orgبريد إليكتروني:   0146 194 790 964+هاتف:  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(

  information@un.org-unamiأو المكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي على العنوان اإلليكتروني التالي:
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