
 

 ودائرة العراقية الداخلية وزارة بين المتفجرة للمخاطر اإلستجابة لتدريبات المشتركة الجهود تدعم الفدرالية المانيا حكومة

 باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم

 

 ودائرة العراقية الداخلية وزارة من مشترك بتنظيم األنبار في يوم 75 لمدة تدريب بداية اإلسبوع هذا شهد -2018 اب 13 بغداد،

 مع العراقيين المدربين يعمل حيث نوعه من األول التدريب هذا سيكون .(UNMAS) باأللغام المتعلقة لألعمال لمتحدةا األمم

 المتفجرة المواد من التخلص على المحلية الشرطة لتدريب جنب الى جنبا باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة مدربي

  المبتكرة. الناسفة العبوات من والتخلص

 اإلستجابة توفر التي األمنية القوات الى إضافة منازلهم الى العائدين الناس ىعل كبيرا   خطرا   تشكل المتفجرة المخاطر تزال ال

 مناطق الى يعودون الذين للنازحين بالنسبة اكثر هي المتفجرة المخاطر مواجهة إحتمالية إن   المتفجرة. التهديدات لمواجهة األولية

 محلية شرطة وجود األول. المستجيب سيكونون بدورهم والذين حليةالم بالشرطة اإلتصال هو خياراتهم أحد الحروب. من عانت

  العائدين. ضمن خسائر حصول أخطار من يقلل و مينةأ بيئة تكوين في يشارك بةمدر  

 عودة في تساهم التي المهمة االمور من المتفجرة المخاطر إزالة "تبقى نون جين سيريل العراق، في األلماني السفير صّرح

 المهمة". هذه تنفيذ في باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة بدعم ملتزمة لظت المانيا ولهذا منازلهم. لىا النازحين

 القانون سيطرة عادةإل جدا ضروري هذا و المتفجرة للمخاطر المحلية الشرطة إستجابة تمكين لىع يعمل القدرات تحسين "دعم

 العراق. في باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم لدائرة األقدم البرنامج مدير لودهامار، بير السيد قال المحررة" المناطق في

 ."العراقية الحكومة الى النصح تقديم و المتفجرة المخاطر إدارة تدريبات دعم في مهم شريك "المانيا

 باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم لدائرة يةالفدرال المانيا حكومة من والمقدمة يورو مليون 4.5 بقيمة السخية المنحة ستسمح

 سيتضمن وهذا المتفجرة. المخاطر أضرار من للتخفيف الداخلية وزارة و الوطنية األلغام شؤون لسلطات المشورة و التديب بتوفير

 مفهوم استعمال عميمت اجل من والسلطات( المنفذين )الشركاء المعنيين المصلحة أصحاب مع وسيعمل بالجندر متخصص مستشار

  باأللغام. المتعلقة األعمال في الجندر

 المجتمعات في للحياة منقذة أولية إستجابة وتوفير المحلية الشرطة بتدريب باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة تستمر

 منهم شرطي 30 سيتمكن حيث 2018 الثاني، كانون منذ األولية اإلستجابة على شرطي 370 من أكثر تدريب تم وقد المتأثرة.

  وكركوك. األنبار محافظتي في اخرين شرطة لمنتسبي التدريبات تقديم من

 44.2 مجموع قدمت حيث العراق في باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم لدائرة راألكب المانح الفدرالية المانيا حكومة تبقى

  .2016 عام منذ يورو مليون
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