
 

 

 

رة بتقليل تهديد المتفجرات  المساعدة في تحقيق اإلستقرار و اإلستعادة المبكرة في المناطق المحرَّ

 

ترحببببببة األمبببببرح أل لببببب  ألملتحبببببباح م فلببببباق ألملتهمةببببب   ا م ببببببا   ببببب  ألمهبببببرأل   ل ببببببا ل   - 2018نيسددددداب ي  بريدددددل  10بغدددددداد   
ا  مشببببببر  األمببببببرح أل لبببببب  لميببببببنة ان رك لبببببة حدنلبببببب  ألمبببببباألملر  افلببببب 3.7لميببببببنة درنمببببب  األملرديبببببب    25لتجبببببااح  ببببببار ا 

 األفش.ملحررح لة أل تجا   إاألرح لخارر ألملتفجرألت    ألملمار  أل ألملتهمة   ا م ا  ألمت  تةا   فلاق ألملتحاح م 

 ببببببب ل   ألمهبببببببيش ن ق  م ببببببب    أل  رد يببببببب أل  تهايبببببببا املتفجرألت يشبببببببدق   بببببببشبببببببايا  أاى ألمصبببببببرأل  أل خيبببببببر  ببببببب  ألمهبببببببرأل  إمببببببب  تمبببببببن   
ـهـا ـبببببـ  ألإلم بببببامي   ألمل بببببافاح   دامبببببت بببببا  ألملجتلهبببببات ألمتببببب  تهبببببيش  ببببب  ألملمبببببار  ألملت بببببررح لبببببة ألممببببب أل . ن   ببببب ة نجبببببنا ل 

حربببببات يبببببت  إ بببببتخاأل  ل بببببرر ألممبببببام إمببببب  تبببببر  لمبببببا مه    ببببب ة ألمببببب خامر  يبببببر ألملمفجبببببرح. دلبببببا   إ ن ألتتفجيبببببرألملخبببببارر 
ببببببببة   ألمل تشببببببببفيات  مهببببببببا لميمبببببببب   لخببببببببارر ألملتفجببببببببرألت. ن لهامجبببببببب  ألمليببببببببا  ن ألملخببببببببارر ألملتفجببببببببرح  إاألرح   أل ببببببببتجا ات   تلدِّ

امصبببببرأل  لبببببة ألمحصبببببنق فمببببب  أنممببببب  ألمببببب ية يهيشبببببنة  ببببب  ألملمبببببار  ألملتببببب  رح   ألمفافمببببب   ببببب  ألملجببببباق ألإلم بببببام  ن ألمجهبببببات  
 ألمل افاح ألمهاجم  ألمت        ألم ألمحاج  إميها.

تحةيبببببب  أل  ببببببتةرألر  بببببب   ألملتهمةبببببب   ا م ببببببا   ت ببببببهيق أل مشببببببر  ألإلم ببببببامي  نم فلبببببباق أل لبببببب  ألملتحبببببباح    األمببببببرح  ر  ـببببببـ    تةببببببن   
ة ألملنصبببببق أل متةببببباق إمببببب   بببببر ن 2016 تشبببببرية أل نقألملنصبببببق لمببببب  أد بببببر لبببببة فبببببا     بببببا أل  لبببببة شبببببر  ألملنصبببببق  ببببب  

ـبببببـتخببببب ق  ببببب   ألمفتبببببرح   . ن2017 تشبببببرية ألم بببببام  ألملايمببببب  ألمةايلببببب ك  ببببب   ـل  أل لببببب  ألملتحببببباح م فلببببباق ألملتهمةببببب   األمبببببرح   اف 
رح ألملمببببببار   ألمبببببب م لبببببب  ألملتحبببببباح  لهلببببببات  ه بببببب  100 ا م ببببببا  أد ببببببر لببببببة   ألمتهايبببببباألتمتةبببببباي  ألملشببببببنرح  شبببببب ة ألملحببببببر 

أل لبببببب      الببببببت األمببببببرح  أل لببببببة ألمهرأل يبببببب  ألمبببببب    الببببببت  بببببب   امفهببببببق  ببببببنألت  متدلمبببببب  ألمهلببببببق نر ألملتفجببببببرح. اخرببببببم ألملحتلمبببببب  
ل تدبببببرح  ف بببببنح ما بببببف  748لبببببة ألملتفجبببببرألت  لبببببا  ببببب   مببببب   45000ألملتحببببباح م فلببببباق ألملتهمةببببب   ا م بببببا     ألمببببب  حبببببنألم  

(IEDs)   ببببببا   ألملتهمةبببببب   ا مم فلبببببباق أل لبببببب  ألملتحبببببباح  األمببببببرح     تهلببببببق   بببببب أل.  اإل ببببببا   إمبببببب  2017 دببببببامنة ألم ببببببام لمبببببب 
لخببببببببارر فيبببببببب   امنألمت  فمبببببببب  تببببببببن ير كDDG – ألملجلنفبببببببب  ألماألميلارديبببببببب  إل ألمبببببببب  أل م ببببببببا    امتهببببببببانة لبببببببب  شببببببببريدتها

 بببببلاة   املخبببببارر ألمتببببب  تشبببببدمها لخبببببارر ألمتفجيبببببر نجهمهببببب  أد بببببر نفيبببببا  ممهبببببام ت ألمتببببب  تهبببببنا إمببببب  ألملمبببببار  ألملحبببببررح م
 آلم . ألمهناح

أل لببببب  ألملتحببببباح م فلببببباق ألملتهمةببببب   ا م بببببا  فمببببب  لببببباى ألم بببببمنألت ألمببببب    ألملا بببببي   ألمببببباألملر  األمبببببرح   حدنلببببب    ن بببببا افلبببببت  
لميببببببنة ان رك لببببببة أجببببببق  بببببب   أل مشببببببر   11.7ك درنمبببببب  األملرديبببببب   000 90 000 ببببببالت  امفهببببببق ت ببببببهية لميببببببنة   ن

مةبببببب   ا م ببببببا  أل لبببببب  ألملتحبببببباح م فلبببببباق ألملته ألملتنألصببببببق لببببببة حدنلبببببب  ألمبببببباألملر  مبببببباألمرح   ألمبببببباف    ألم ام بببببب  أل  ليبببببب . ي ببببببل   
إ ألمبببببببب  لخببببببببارر  إجببببببببرأل  ل بببببببب  نن ألمتنفيبببببببب   املخببببببببارر    تنصببببببببيق ألمل يببببببببا لببببببببة ألمببببببببنف   لخببببببببارر ألملتفجببببببببرألت ن

ألمتم ببببببي  ألمفهبببببباق م  ببببببتجا   ألمل ببببببتاألل  ملخببببببارر ألمتفجيببببببرألت  امتهببببببانة لبببببب  حدنلبببببب  ألمهببببببرأل  نألم ببببببمرات  ألملتفجببببببرألت ن
    ا م ا .ألملتهمة فلاق أللمظلات  ألإل ميلي  نألملجتل  ألمانم  ألإلم ام  ن

ببببب ن أل لببببب   األمبببببرح   فلبببببق   ر فاميبببببا  ةاِّ ـ ببببباق ألم بببببفير ألمببببباألملرد   ببببب  ألمهبببببرأل    ألم بببببيا جيبببببرت ليمدببببب    إة حدنلببببب  ألمببببباألملر  ت 
ألملتحببببباح م فلببببباق ألملتهمةببببب   ا م بببببا   ببببب  ألمهبببببرأل   نتظبببببق لمت لببببب   ل بببببافاح حدنلببببب  ألمهبببببرأل   ببببب  جهنا بببببا ألمرألليببببب  إمببببب  

 ."فشفجرح ألمت  خمفها األلهامج  ألمتمن   ير ألمل  ن  م خرار ألملت

 لبببببة خببببب ق   فلببببباق ألملتهمةببببب   ا م بببببا ر منا البببببار   لببببباير ألم بببببرأللم مببببباى األمبببببرح أل لببببب  ألملتحببببباح م يبببببصبببببري ألم بببببيا  ن 

 ألمبببببباألملار  حدنلبببببب    بببببب ة    افلهببببببا ألمل ببببببتلر ن شببببببرألدتها ألمةنيبببببب  لبببببب  األمببببببرح  أل لبببببب  ألملتحبببببباح م فلبببببباق ألملتهمةبببببب   ا م ببببببا 

ببببببـا   ت ا ببببببرح  ن  هبببببب أل ته يبببببب   شببببببدق د يببببببر  بببببب   ف  ألإل ببببببتجا   متهايببببببا ألمبببببب خامر  يببببببر ألملمفجببببببرح ن ألمه ببببببنألت ألمما ببببببف  ألمل تد 

 ت ـهــ ِّ     ل  ألملجتلهات ن ت ـ ـــهِّــق  فناح ألمما حية ألم  ايار ــ . 
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