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مكتب حقوق اإلنسان التابع ليونامي ُيجري في أربيل تدريبًا على حقوق اإلنسان لضّباط 
 مراكز االحتجاز

العاملون في مراكز االحتجاز التمهيدي )التسفيرات( في أكمل ضباط الشرطة  - 2018أيلول/ سبتمبر  26أربيل، العراق، 
ناحية الكوير، قرب أربيل، دورًة تدريبيًة استمرت ليومين نّظمها مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

 )يونامي( بشأن المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان والمتعلقة بالعمل في مراكز االحتجاز.

تي هذه الدورة التدريبية بعنوان "حقوق األشخاص المحتجزين" في إطار سلسلٍة من األنشطة التي ينّفذها مكتب حقوق اإلنسان وتأ
في يونامي لدعم المؤسسات اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها في إقليم كردستان. وحضر 

 رجاًل وامرأٌة واحدة(، وجميعهم يعملون في مركز الكوير. 31ضابطًا ) 32ل/ سبتمبر أيلو  26و 23الدورة التي ُعقدت في 

وبحثت الدورة التدريبية المبادئ والمفاهيم العامة لقانون حقوق اإلنسان والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وحقوق 
قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كما  المحتجزين في مراحل االعتقال والتحقيق والمالحقة القضائية، ومدونة

تناولت الدورة الحق في السالمة الجسدية والحماية من التعذيب. وشملت الجلسات عروض فيديو ومجموعات عمٍل وتدريباٍت 
 تطبيقية.

التابع ليونامي إلى أن وخالل كلمته االفتتاحية، أشار السيد إيريك هسكيث، مسؤول حقوق اإلنسان في مكتب حقوق اإلنسان 
 المشاركين يتعاملون مع واقع حقوق اإلنسان كّل يوٍم في عملهم، وأّن معاملة المحتجزين تعكس القيم األساسية للمجتمع.



وأعرب مدير مركز الكوير الُمقّدم خسرو غازي خوشناو عن شكره لمكتب حقوق اإلنسان التابع للبعثة على تقديم هذه الدورة 
ّدد على أهمية حقوق اإلنسان في إنفاذ القانون وشّجع الضباط على مراعاة مبادئ حقوق اإلنسان في عملهم التدريبية. وش

 اليومي، ال سيما عند التعامل المباشر مع المحتجزين.

 

 

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

 باسم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(  اإلعالمي/ المتحدث الرسمي مكتبلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال
أو االتصال بالمكتب اإلعالمي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( على البريد    un.orgghatass@ بريد اليكتروني:  1281 193 790 964+تليفون: 

  information@un.org-unamiاالليكتروني 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 
 

#ServingForPeace 
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