
 
 

 

 

PRESS RELEASE 
 

Closing Ceremony 1st Female Police Officers T3 Course organized by Italian Carabinieri 
 

On the 3rd of December, the Ambassador of Italy in Baghdad, H.E. Bruno Antonio 
Pasquino, Col. Abbas Fadhil Mohamed, Senior Officer in the Training Directorate, Col. 
Jamal Husein Ali del Civil Defense  and the Director of the Female Institute of Ministry 
of Interior of Iraq, Suuad Abdul Jabbar, joined to the closing ceremony for the “Course 
for Training Female Police Officers”, organized by Italian Carabinieri and Iraqi 
Minister of Interior, and delivered the diplomas to the 14 female Police officers. Iraqi 
Officers of the Prime Minister Cabinet and of the Ministry of Interior also joined the 
closing ceremony.  

The course, held by Italian Female 
Carabinieri working at the Police Task 
Force in Iraq with the cooperation of 
International Red Cross and European Union Advisory Mission, belongs to the bilateral cooperation 
programs aimed to increase professional capabilities and awareness that Iraqi female police 
officers can play in their society.  
 
In the framework of these bilateral cooperation programs, based in the management of cases 
related to “vulnerable categories” with a special focus on international humanitarian law, violence 
issues, treatment of victims of criminal offences and gender equality principles, the Italian 
Carabinieri have held seven basic courses which have allowed the instruction of 120 Iraqi female 
police officers, while other courses will be provided during the next year.  
 
Ambassador Pasquino has mentioned that gender issues are one the priorities for our country and 
has underlined the Italy’s commitment in organizing training courses for women, especially in 
police and security field, in order to increase knowledge on human rights and law enforcement, 
special referred to gender violence. Moreover, Ambassador has underlined the importance of the 

role played by Italian Carabinieri in the peacekeeping activities abroad and in the instruction of foreign police officers.  
  یان صحفيب

  االیطالیة  Carabinieriنظمتھا شرطة التي )  T3باط الشرطة ( فل اختتام الدورة االولى لتدریب ضح

ال حسین علي من الدفاع المدني ، سعادة السفیر اإلیطالي في بغداد برونو أنطونیو باسكوینو ، والعقید عباس فاضل محمد ، المسؤول األول في مدیریة التدریب ، والعقید جم
یة لمدربي قوة الشرطة العراقیة" ، التي نظمتھا شرطة ال ومدیرة المعھد النسوي بوزارة الداخلیة العراقیة ، سعاد عبد الجبار. حضروا الحفل الختامي "الدورة التدریب

Carabinieri  و بحضور مسؤولین من رئاسة الوزراء و وزارة الداخلیة العراقیة.14ووزارة الداخلیة العراقیة وتسلیم الشھادات التخصصیة للمشاركات العراقیات الـ ،  

ُعد ھذه الدورة، التي ینفذھا فریق من ضابطات وضباط  الصف الكاربینیري في إطار تدریب قوات الشرطة في العراق بالتعاون مع الصلیب األحمر الدولي والبعثة االستشاریة ت
بونھ في یة بالدور األساسي الذي یلعلالتحاد األوروبي ، جزًءا من برامج التعاون الثنائیة التي تھدف إلى تحسین المھارات المھنیة وزیادة الوعي بین ضابطات الشرطة العراق

  .عملیة تطویر المجتمع العراقي

اإلنسان الدولي ، والقضایا  كجزء من برامج التعاون الثنائیة ھذه ، والتي تركز بشكل أساسي على إدارة حاالت"الفئات الضعیفة" مع التركیز بشكل خاص على قانون حقوق
من ضباط الشرطة العراقیة من  120سین ،   عقدت سبع دورات شرطة من المستوى األول سمحت تدریب المتعلقة بالعنف ، ومعاملة ضحایا الجریمة ومبادئ المساواة بین الجن

  مختلف وحدات العملیات في بغداد ، في حین من المقرر عقد المزید من الدورات التدریبیة لمدربات الشرطة في العام المقبل.

أكد السفیر باسكوینو ، في معرض تسلیط الضوء على سیاسة المساواة ھي 
واحدة من األولویات السیاسیة لبلدنا ،و كرر التزام إیطالیا بالعراق، وھو ما 
یتجسد في تدریب النساء في قطاعي الشرطة واألمن لتعزیز قدراتھن والوعي 

الجنس. كما أكد  بحقوق اإلنسان ، وتنفیذ القانون والعنف القائم على نوع
في الخارج في دور حفظ السالم  Carabinieriالسفیر على أھمیة شرطة 

  وتدریب قوات الشرطة األجنبیة.


