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 یونامي تنظم دورة تدریبیة حول حقوق اإلنسان و التعایش في جلوالء
 

في إطار برنامجه للدعم التقنّي المقّدم إلى منظمات المجتمع المدني،  – 2017تشرین األول  3إدارة كرمیان، العراق، كالر/ 
أطلق مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) "دورًة إلعداد المدّربین على منهجیات التدریب 

 تعایش" في قضاء جلوالء بمحافظة دیالى.في مجال تعزیز حقوق اإلنسان وال
 

 ونّظم مكتب حقوق اإلنسان التابُع للبعثِة هذه الدورَة التدریبیَة بالتنسیق مع معهد اإلصالح للتنمیة، وبدعٍم مالّي من برنامج األمم
المحافظة. وستطّوُر رجًال من الناشطین واألكادیمیین وأعضاء من مجلس  13المتحدة اإلنمائي. وشمل المشاركون سبع نساٍء و

هذه الدورُة التدریبیُة مهاراِت المشاركین في كیفیة التخطیط للدورات التدریبیة وتقدیمها وتقییمها. ویجري التدریب خالل الفترة من 
 رجًال. 13تشرین األول، ویشهد مشاركة سبع نساٍء و 5إلى  2
 

االفتتاحیة على الدور الكبیر الذي تؤدیه منظمات المجتمع  وأثنى ممّثل مكتب حقوق اإلنسان السید زیتو سیاني خالل الجلسة
المدني في تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان وبناء السالم والتعایش في المجتمعات المتنوعة، وناقش الجهوَد المتواصلَة التي یبذلها 

 المجتمع المدنّي ذات الصلة. مكتب حقوق اإلنسان لتعزیز قدرات الجهات الفاعلة الحكومیة والقضائیة والتشریعیة ومؤسسات
وقال السید هاردي أحمد، وهو أحد المشاركین في الدورة التدریبیة، إن هذه هي المرُة األولى التي ُیعقد فیها هذا البرنامج المتقدم 

ه المبادرة التي إلعداد المدربین في هذا القضاء. وأضاف بالقول: "إننا نقّدُر حقًا دور مكتب حقوق اإلنسان التابع لیونامي في هذ
 سیكون لها انعكاٌس إیجابٌي للغایة على تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتها في المنطقة."

 
وقال منسق المشروع السید كوشیش محمد إن المنطقة كانت فعًال بحاجٍة إلى هذا النوع من أنشطة بناء القدرات. وأشار إلى أن 

بیٍة مماثلٍة من وقت آلخر في السلیمانیة وأربیل، ولكن لم یسبق أن یجري هناك ناشطین قد شاركوا بشكٍل فردّي في دوراٍت تدری
تدریٌب مماثٌل في جلوالء. وأضاف أن هذه الدورة التدریبیة كانت فرصًة قّیمًة لتدریب مجموعٍة من الناشطین معًا وٕاعدادهم 

   ل حقوق اإلنسان.لیكونوا مدّربین حتى یتمّكنوا من نقل رسائلهم بفاعلیٍة ویواصلوا العمل في مجا
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 لمزید من المعلومات الرجاء االتصال بالسید خالد دهب، نائب مدیر المكتب اإلعالمي/ نائب المتحدث الرسمي

 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)
 dahab@un.orgبرید إلكتروني:  964+-0146 194 790تلیفون: 

 أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) على البرید اإللكتروني التالي:
unami-information@un.org 
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