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Training on  

"Supporting Civil Society in advocating for 

the right to access information in Iraq” 

22-23 June 2021 

Erbil, Iraq 

 

 ندوة تدريبية حول

 "دعم قدرات المجتمع المدني في تفعيل 

 حق الحصول على المعلومات في العراق"   

 2021حزيران/يونيو  23 -22

 ، العراق  إربيل
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