
                          

 

 

 

 

 

  المبتكرة موظفاً في مجال األعمال المتعلقة باأللغام يتمون دورة تدريبية حول إدارة التخلص من العبوات الناسفة 18

 

العراق بنجاح دورة تدريبية  -إلى المؤسسة العامة لشؤون األلغام بكوردستان  ثمانية عشر موظفاً ينتمون  أتم - 2017اذار  16السليمانية، 

بة حول إدارة التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة، وقد قامت حكومة اليابان بتمويل هذه الدورة بهدف دعم القدرات اإلقليمية على اإلستجا

العراق تدريباً من قبل دائرة األمم  -موظفاً من المؤسسة العامة لشؤون األلغام بكوردستان  33ن، تلقى إلى مخاطر المتفجرات. إلى حد اال

 .2016المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، وذلك منذ شهر اذار 

  

كيلومتر شمال  66على بعد جرت أحداث الدورة بمركز التدريب الخاص بالتقليل من أثر األلغام وعبوات غير المنفجرة بموات، والتي تقع 

محاور على غرار التعرف على العبوات الناسفة المبتكرة، التعارف على المكونات،  -التي صمم خصيصاً -السليمانية. غطى برنامج الدورة 

رنامج العديد من الوعي بالعالمات على األرض، إدارة المهام وإستعمال المعدات المختصة للتخلص من العبوات الناسفة المبتكرة. تخللت الب

  التمارين القائمة على سيناريوهات تهدف إلى تعزيز الثقة لدى المشتركين قبل القيام بالعمليات على االرض.

  

التقليل ميّة هذه الّدورة في على أه العراق، –المؤسسة العامة لشؤون األلغام بكوردستان أّكد السيد عبيد أحمد، المدير العام للشؤون الفنيّة ب

الّدورات القادمة  إعتبرمصدرا جديدا للخطر يختلف عن األلغام األرضية التقليدية. كما العبوات الناسفة المبتكرة، و التي تعتبر  مخاطرمن 

 إلى مخاطر المتفجرات. على اإلستجابةالعراق  –محوريّة لتعزيز قدرات إقليم كوردستان في هذا المجال 

  

البد أن تكون مهمة تعزيز السالم واالستقرار في المناطق المحررة شاقة " ن لدى العراق في بيان لهوقال السيد فوميو إيواي سفير اليابا

 العراقية بالنسبة لنا جميعاً والسيما بعد تحرير الموصل بما في ذلك التحريرالمتوقع للجانب الغربي في الفترة المقبلة من قبل قوات األمن

عملية تحرير الموصل ، وخاصة بالنسبة للشعب العراقي، فرصة ذهبية للسعي ليس فقط إلعادة  ومع ذلك، فإننا نأمل أن تكون. الباسلة

  ".اإلعمار، وإنما أيضا للسعي من أجل المصالحة الوطنية

  

ألمم المتحدة كما صرح السيد عماد عبد الباقي، نائب مدير برنامج دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام بالعراق، بأن عمل دائرة ا

ت لألعمال المتعلقة باأللغام محوري في سبيل إعادة النازحين، وقال "ستواصل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام دعم السلطا

ة في الوطنية/اإلقليمية وتقديم المساعدة على التقليل من مخاطر المتفجرات وذلك لتمكين المدنيين من العودة إلى المناطق المسترجع

 العراق."

  

  إنتهى


