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 تدریب على أعمال الشرطة المجتمعیة في المناطق المحررة حدیثا في العراق
 

أتاح برنامٌج تدریبيٌّ لدمج مبادئ حقوق اإلنسان في عمل الشرطة المجتمعیة في  - 2017كانون األول/ دیسمبر  20بغداد، 
من منتسبي وزارة الداخلیة العراقیة من الشرطة المجتمعیة للتركیز على  60المناطق المحّررة حدیثًا في العراق الفرصَة لـ 

 المفاهیم األساسیة لحقوق اإلنسان وأعمال الشرطة القائمة على النوع االجتماعي من أجل تقدیم خدمٍة أفضَل لمجتمعاتهم.
 

یة جانبًا هاّمًا في تهیئِة بیئٍة مواتیٍة لعودة النازحین بسالٍم وأماٍن إلى دیارهم في المناطق المحررة وُتمّثُل أعماُل الشرطة المجتمع
 حدیثًا.

 
وقّدم "ورشَة العمل التدریبیة حول تحسین تأثیر وفاعلیة الشرطة المجتمعیة في المناطق المحررة حدیثًا في العراق" مكتُب حقوق 

لمتحدة لمساعدة العراق (یونامي) بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع ووزارة الداخلیة اإلنسان التابُع لبعثة األمم ا
 العراقیة، وبتمویٍل ُمقدٍَّم من حكومة الیابان.

 
من منتسبي الشرطة المجتمعیة  60كانون األول/ دیسمبر لـ  20إلى  11وشمل برنامج التدریب دورتین تدریبیتین مكثّفتین من 

الرجال والنساء) من المناطق المحررة في محافظات نینوى ودیالى وصالح الدین وكركوك. ورّكزت الدورتان على المفاهیم  (من
األساسیة لحقوق اإلنسان وأعمال الشرطة القائمة على النوع االجتماعي ونظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ومعاییر السلوك 

   ألطفال والفئات الضعیفة.للشرطة المجتمعیة لحمایة النساء وا
وبالنسبة للمشارك من قوات شرطة دیالى السید هیثم عدنان حسن، فإن الدورة بّینت له ُطُرق تطبیق المعاییر الدولیة لحقوق 

 اإلنسان في عمل الشرطة.



ملیًا في مجتمعنا. وآمُل وقال: "آمُل أن نتمكن من تطبیق ما تعّلمناه في هذا التدریب حول االتفاقیات ومدونات قواعد السلوك ع
أیضًا أن تواصل األمم المتحدة هذا التدریب ألن العدید من أفراد الشرطة سمعوا عن األمم المتحدة ولكّنهم ال یعرفون العالقة 

 بین المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان وعمل الشرطة."
 

ق المشاركون تقدمًا كبیرًا في فهم خصوصیة المجتمع وقالت المدربة شهالء سعید، وهي مسؤولُة حقوق اإلنسان في یونامي: "حقّ 
والمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان. وزادوا من دعمهم لمفاهیم حقوق اإلنسان وفهمهم للنوع االجتماعي وحقوق الطفل. وأبدى 

 مونها."المشاركون سعادتهم لمعرفة كیف یمكن الحترام حقوق اإلنسان أن ُیحّسن العالقات مع المجتمعات التي یخد
 

. 2018ویعتزُم مكتُب حقوق اإلنسان التابع لیونامي متابعة هذا البرنامج بإجراء دورة "إعداد المدربین" في كانون الثاني/ ینایر 
مشاركًا یمكنهم إجراُء دوراٍت تدریبیًة فّعالًة مع ضباط الشرطة المجتمعیة لدعم دورهم  12وسیتخّرج من دورة إعداد المدربین 

 قیم ومبادئ ومعاییر حقوق اإلنسان.الُمعّزز ب
 
 

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

 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید سمیر غطاس مدیر ال
أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على البرید    un.orgghatass@برید الیكتروني:  1281 193 790 964+تلیفون: 

  information@un.org-unamiااللیكتروني التالي:
 
 
 
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 
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