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 دورة تدريبية من قبل مكتب حقوق االنسان في اليونامي للمنظمات غير الحكومية العاملة في اربيل.

 

عدد من منظمات حقوق اإلنسان تلقى متعدد الشركاء ، و مشروع مستمر  وفي  – 2018نيسان  18-17اربيل , العراق , 

الثالث  التدريب هذا هوو عن حالة حقوق المرأة في إقليم كردستان.  كتابة التقاريرالعاملة في أربيل تدريباً حول كيفية 

لمدة يومين لتعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية إلعداد تقارير الظل المهنية تقام في سلسلة من التدريبات 

التابع لبعثة األمم ( HROاألمم المتحدة. يتم تقديم التدريب من قبل مكتب حقوق اإلنسان )لمنظومة حقوق االنسان ب

 ( بالشراكة مع منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية.UNAMIالمتحدة لمساعدة العراق )

 

قبل مكتب حقوق االنسان  المقدم منهو مواصلة لبرنامج دعم قدرات منظمات المجتمع المدني األسبوع  و تدريب هذا

، نظّم مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة  2017. في تشرين الثاني في بعثة االمم المتحدة لحقوق االنسان 

لمساعدة العراق )يونامي( رحلة دراسية إلى عمان وجنيف لمنظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية العاملة في جميع 

حكومية أنحاء العراق. بعد مراقبة اإلجراءات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري ، قررت بعض المنظمات غير ال

إنشاء شبكة أوسع من المنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان إلعداد تقرير الظل للجنة المعنية بالقضاء على التمييز 

ضد المرأة )سيداو(. وبتدريب من مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ، ستقدم المجموعة 

 .تقارير الرسمية التي تعدها حكومة العراقتقرير الظل الخاص بها إلى جانب ال

 

( يشاركون في الدورة التدريبية في اربيل. و رجال 13امرأة و  7منظمة غير حكومية )  20ممثلون و ممثالت من 

يهدف التدريب الى تطوير مهارات المشاركين و المشاركات في عملية جمع البيانات و تحليل المعلومات و اعداد تقرير 

 اقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة ) السيداو(. الظل التف

 

منظمات المجتمع من قبل  المعدة ، على أهمية تقارير الظل اليونامي، ممثل زيتو سيانيفي الجلسة االفتتاحية ، أكد السيد 

قانون حقوق اإلنسان المدني. تساعد تقارير الظل في تقديم صورة أكمل عن كيفية وفاء كل دولة بالتزاماتها بموجب 

الدولي ذي الصلة. كما أشاد السيد سياني بدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها من خالل 

 اتصاالتها مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة مثل "سيداو".

 

، إلى أن تقارير الظل "تقدم  لتنمية الموارد البشرية لةمنظمة المسالمدير التنفيذي لوأشار السيد إبراهيم إسماعيل ، 

تصوًرا واضًحا لواقع حقوق اإلنسان". وأضاف أن "تقرير الظل ال يهدف إلى إحراج الدولة الطرف إلى المعاهدة ، 

شكر السيد إسماعيل مكتب و ولكن هي فرصة للمنظمات والناشطين لتوصيل رسالتهم وصوتهم إلى العالم وحكومتهم. 

على دعمه التقني في بناء قدرات المنظمات المحلية  لتقديم المساعدة للعراق قوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدةح

 .إلعداد تقارير الظل

 



كما تعتزم شبكة المنظمات غير الحكومية إعداد تقارير الظل لصكوك حقوق اإلنسان األخرى التي يكون العراق طرفاً 

واتفاقية مناهضة التعذيب في عام  2018الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام  فيها. وسيشمل ذلك العهد

. وسوف يواصل مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق دعم هذه الجهود 2019

 القيمة.

 

 
 عدة العراق )يونامي( األمم المتحدة لمسا

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

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

unami-information@un.org 
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