
 

 

 تدریب الشرطة العراقیة ل توفر الدعمحكومة جمهوریة التشیك 

 مالیین كرونا تشیكي 5غام بالتبرعات البالغة األلب لألعمال المتعلقةترحب دائرة األمم المتحدة  – 2017كانون األول  5بغداد، 

 المحلیة العراقیة.المقدمة من حكومة جمهوریة التشیك لدعم تدریب الشرطة دوالٍر أمریكي)  232,000(

یدویة  ورماناتٍ  ناسفةٍ  تتراوح بین عبواتٍ  التيمن مخاطر المتفجرات  ومكثفٍ  معقدٍ  نطاقٍ تنظیم داعش في العراق بوجود  ضدالنزاع  بَ وتسبّ 

كبیرًا لألسر العائدة لمناطقها وكذلك  ل تهدیداً وشكّ  2014منذ  األلغام بنزوح أكثر من ثالثة مالیین شخصٍ  خطرُ  بَ سبّ وقذائف هاون. وتَ 

 لموظفي الخدمة المدنیة الذین یوفرون االستجابة األولیة.

ه في حال عثورهم على وتهدف دورة تدریب المستجیب األول لمخاطر المتفجرات إلى تطویر معرفة منتسبي الشرطة المحلیة بما یجب فعلُ 

د بذلك. وبعد انتهاء التدریب سیكون المتدربون قادرین على التعرف على األجسام المشبوهة فیمن المواطنین تُ  مشبوه أو بلغتهم تقاریرُ  جسمٍ 

 حادثٍ إلدارة أي  رسي برنامج التدریب األساَس وتحدیدها واإلبالغ عنها لیتسنى للمختصین في وزارة الداخلیة أو وزارة الدفاع معالجتها. ویُ 

 تضمن خطر المتفجرات.ی

في االستجابة لمخاطر المتفجرات في المجتمعات التي تشهد عودة األهالي إلى دیارهم. وهناك  مهماً  عراقیة دوراً وتؤدي الشرطة المحلیة ال

عن عثور األسر العائدة إلى منازلها على مواد متفجرة فیها، والشرطة حاضرة في الطلیعة لالستجابة فورًا عند طلب األهالي.  ةٌ عدّ  تقاریرُ 

من منتسبي الشرطة في محافظة األنبار وتعمل مع شركاء  168األلغام بتدریب ب لألعمال المتعلقةمم المتحدة وحتى الیوم، قامت دائرة األ

 آخرین لتعزیز الروابط مع مبادرات أعمال الشرطة المجتمعیة.

 مهمةٍ  إضافیةٍ  تدریبیةٍ  دوراتٍ على إقامة  األلغام قادرةً ب لألعمال المتعلقةوبهذا التبرع من جمهوریة التشیك، ستكون دائرة األمم المتحدة 

 بالمستجیب األول لمخاطر المتفجرات لصالح الشرطة المحلیة. خاصةٍ 

للسكان المتأثرین بالنزاع  فاعالً  اً ما كانت جمهوریة التشیك داعموقال سفیر جمهوریة التشیك لدى جمهوریة العراق السید یان فیجیتال: "لطال

في الجانب اإلنساني أو في مرحلة إعادة االستقرار، بما في ذلك من خالل تبرعنا لصالح تدریب قوات  في العراق خالل النزاع الراهن سواءٌ 

ز كذلك على دعم إعادة األلغام یؤكد توجهنا الفاعل، فیما نركّ ب لألعمال المتعلقةالشرطة العراقیة. والتبرع الحالي لدائرة األمم المتحدة 

 االستقرار وبناء القدرات."

هذا التبرع الكریم من جمهوریة التشیك "یر األقدم لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق السید بیر لودهامر إن وقال المد

 ن دائرتنا من دعم جهود حكومة العراق لحمایة المدنیین من مخاطر المتفجرات."مكّ سیُ 
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