
 

 الُضباط من عددٍ  بتخریج یحتفالن العراقیة الداخلیة ووزارة باأللغام الُمتعلقة لألعمال الُمتحدة األَمم دائرة
 الُمتفجرة المخاطر بإدارة الخاصة التدریبیة الدورات إكمالھم بعد الجنسین كال من

الُمتعلقة باأللغام بالدور العراقي متمثالً بوزارة الداخلیِة على دعمھا أشادت دائرةُ األَمم الُمتحدة لألعمال  -كانون األول  20، بغداد
في توفیر دورات تدریبیة خاصة حول "التَخلص من الذخائر المتفجرة/العُبواِت الناسفة الُمبتكرة" ودورات "اإلستجابة األولیة 

دائرة األَمم الُمتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، جزءاً حیث تُشكل ھذه التدریبات، التي تساھم فیھا بشكٍل خاص  ."للمخاطر الٌمتفجرة
من إستراتیجیتھا الشاملة في توفیر ُمبادراِت تعزیز القدرات لحكومة العراق، وذلك من أجل ضمان العمل على المدى الطویل 

ك مع مدربي وزارة الداخلیة في إن التعاون الُمشتر .واإلعتماد على الذاِت في إدارة "مخاطر المتفجرات" في البلد والتخلص منھا
  .موقع التدریب التابع لوزارة الداخلیة أمر ضروري لنجاح ھذه المبادرة

إستضافت وزارة الداخلیة المدربین من دائرة األمم المتحدة  تحت ِظل دعم حكومتي جمھوریة ألمانیا اإلتحادیة وجمھوریة التشیك،
ات التدریبیة في مجال اإلستجابة األولیة للمخاطر الُمتفجرة إلى ضابطات الشرطة لإلعمال المتعلقة باأللغام لتقدیم أولى الدور

وباإلضافة لذلك  .العراقیات من المناطِق الُمحررة في العراق، بھدف توفیر دورات إضافیة للشرطة النسائیة في المستقبل القریب
ارة المخاطر المتفجرة، ویجدر بالذكر أیضاً أن ھذه الدورات تسعى أیضاً الى توفیر المعرفة الفنیة والدقیقة المطلوبة بشدة في إد

من "تكافؤ الفرص"  التي تُقدَّم إلى ضابطات الشرطة تكفل توسیع نطاق التواصل مع مجتمعات العراق ، والذي یُمھد الطریق لمزید
  .كال الجنسینل

مالیین كرونة  5ُمساھمة من حكومة جمھوریة التشیك بمبلغ تلقت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق مؤخراً 
ومواصلة تعزیز  2018ألف دوالر أمریكي) وذلك دعماً منھا لمواصلة األداء الذي تم العمل بھ طوال عام  215تشیكیة (حوالي 

 ة.مخاطر الُمتفجرالفي أنشطة إدارة  مراعاة النوع اإلجتماعي

ً  عراق یان فیكیتاللتشیكیة في السفیر الجمھوریة ا وقال بمراقبة الوضع  في بغداد تقوم الجمھوریة التشیكیة عبر سفارتھا: ُمعلقا
كأول الُمستجیبین للكشف عن العبوات  - كال الجنسینأي الشرطة المدربة من  -المحققة على األرض عن كثب وتُرحب بالنتائج 

 ة."المناطق المحرر فين بإزالة التلوث إن عودة النازحین داخلیاً إلى دیارھم مرھوالمبتكرة.   الناسفة

ملیون دوالر أمریكي) لدعم أنشطة تعزیز القدرات  4.5مالیین یورو (ما یقارب  4بمبلغ  ُجمھوریة ألمانیا األتحادیة ساھمتكما  
 التدریب حول التخلص من الذخائر المتفجرة/العُبواِت الناسفة المبتكرة الذي تم إجراؤه مؤخراً في سلمان باك، مثل 2019في عام 

حیث یُتیح ھذا التدریب للمشاركین  والذي یشمل عدداً من ُضباط شرطة ذكور ینحدرون من محافظات األنبار وكركوك ونینوى.
وتطبیق مھاراتھم الُمكتسبة حدیثا والُمعدات  ،ةمخاطر المتفجرالفي التخلص من العودة إلى وحداتھم كموظفین ذوي كفاءة عالیة 

 وستسمح ھذه المساھمة أیضاً بإجراء دورات تدریبیة إضاقیة في مجال  .الُمتقدمة لزیادة تبسیط العملیة

بما في ذلك  ،ود اإلستقرار"یبرز ھذا التدریب كیف أن الدعم الدولي لتحقیق جھ على التدریب: لدكتور سیریل نونسعادة اعلق 
ؤولیة التالي تمكین الحكومة العراقیة لتحمل المزید من المسیساھم في بناء وتعزیز القدرات العراقیة وب ،إزالة الذخائر المتفجرة

 إلى ملكیة الدولة العراقیة." نتقال المسؤولیة من التحالف الدوليلتدرج إإلعادة اإلعمار. إتھ مثال رائع 

وھو الُمدیر األقدم لبرنامج العراق في دائرة األمم المتحدة لإلعمال المتعلقة باأللغام "إن تعزیز القُدرات  ،بیر لودھامارقال السید  
لدى الحكومة العراقیة لھ أھمیة كبیرة بالنسبة لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ،وھو أحد األسباب الرئیسیة لوجودنا 

دعم الذي نقدمھ، نُمكن ُحكومة العراق من إزالة التلوث بالمخاطر الُمتفجرة من البنى التحتیة المھمة والبیوت ھنا،فمن خالل ال
 ". الخاصة وبذلك یتمكن العراقیون الُمھجرون من العودة بسالم إلى دیارھم

كما تود دائرة األمم  .بیةضابطة ُشرطة بنجاح من الدورات التدری 20ضابط و 21ونظم إثنان مراسیم الحفل الخاص بتخریج 
المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام أن تشكر جمھوریة ألمانیا االتحادیة والجمھوریة التشیكیة على ُمساھماتھما في مبادرات تعزیز 

 .القدرات

 لإلتصال:



 lodhammar@un.org ،عمال المتعلقة باأللغامبیر لودھامار، المدیر األقدم لبرنامج العراق، دائرة األمم المتحدة لأل

 

mailto:lodhammar@un.org

