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PRESS RELEASE 
 

 حول حقوق حرية الرأي وحرية التعبيرُتجري تدريبًا يونامي 
 

عالميون وناشطون في إل – 2018تشرين األول/ أكتوبر  1كالر، العراق،  مجتمع إلمدني دورًة تدريبيًة حول حقوق حرية إلرأي وحرية أكمل صحفيون وإ 
دة إلعرإق )يونامي( إلتعبير وأهمية إإلعالم إلمسؤول في إقليم كردستان إلعرإق. وقّدم إلدورة إلتدريبية مكتُب حقوق إإلنسان في بعثة إألمم إلمتحدة لمساع

 في مدينة كالر إلتابعة إلدإرة كرميان في محافظة إلسليمانية.
 

هو إثرإء معرفة إلمشاركين بنظام إألمم إلمتحدة لحماية  2018أيلول/ سبتمبر  25وكان إلهدُف من إلدورة إلتدريبية إلتي جرت خالل يوٍم وإحٍد بتاريخ 
وفي إقليم كردستان. كما رّكزت إلدورُة على حقوق إإلنسان، وكذلك إلقانون إلدولي وإلتشريعات إلوطنية إلمتعلقة بحرية إلرأي وحرية إلتعبير في إلعرإق 

بما يتماشى  إلمبادئ إلمهنية للعمل إإلعالمي فيما يخص كتابة إلتقارير إلخاصة بانتهاكات حقوق إإلنسان ودور وسائل إإلعالم في تعزيز إلخطاب إلعام
 وقيم ومبادئ حقوق إإلنسان.

 
رجاًل( منظمات إلمجتمع إلمدني وإلصحف وإلقنوإت إلتلفزيونية وإلمحطات إإلذإعية وإلموإقع إإلخبارية في إدإرة  11نساء و 9إلمشاركون إلعشرون ) ويمّثل

 كرميان.
 

مدإفعون عن حقوق  وإفتتح مسؤول حقوق إإلنسان في مكتب حقوق إإلنسان إلتابع ليونامي إلسيد إيريك هسكيث إلدورة بالتنويه إلى أن إلصحفيين هم
ى أن إإلنسان. ذلك أن إلموإطنين يعتمدون على إألخبار وإلتبادل إلحر لألفكار للحصول على كافة حقوق إإلنسان إألخرى وحمايتها. كما أشار إل

 إلصحفيين يوإجهون مخاطَر أمنيًة للقيام بهذإ إلعمل إلهام.
 

د كوشش ميكائيلي "إن هذإ إلتدريب هو أول تدريٍب متخصٍص من نوعه في مجال حرية دؤستانى كةرميان )أصدقاء كرميان( إلسي وقال رئيس منظمة
ن إلوعي بقوإنين وقيم حقوق إإلنسان، وسالمة إإلعالميين وإإلعالم إل مسؤول ُيساعد في إلتعبير ُتجريه وكالٌة تابعٌة لألمم إلمتحدة في هذه إلمنطقة. وإ 

 إعدإد أفرإٍد سليمين ومنتجين في إلمجتمع."
******** 

 باسم بعثة إألمم إلمتحدة لمساعدة إلعرإق )يونامي(  إإلعالمي/ إلمتحدث إلرسمي مكتبلمزيد من إلمعلومات إلرجاء إالتصال بالسيد سمير غطاس مدير إل
إالتصال بالمكتب إإلعالمي لبعثة إألمم إلمتحدة لمساعدة إلعرإق )يونامي( على إلبريد أو    un.orgghatass@ بريد إليكتروني:  1281 193 790 964+تليفون: 

  information@un.org-unamiإالليكتروني إلتالي:

mailto:ghatass@un.org
mailto:unami-information@un.org


 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  

Public Information Office (PIO) - Baghdad 

Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 

 
http://www.uniraq.org/ 

http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 

https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 

https://twitter.com/UNiraq 
 

#ServingForPeace 
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