مشروع برنامج حماية العاملين في مواقع تفكيك المنشأت
والمواقع النووية المدمرة في العراق
اهداف المشروع ومبررات انشأئه -:
ٗؼتبز هشزّع تصف٘ت الوٌشآث ّالوْالغ الٌّْٗت الودهزة فٖ الؼزاق الذٕ ٌٗفذ هي لبل
ّسارة الؼلْم ّالتكٌْلْج٘ا هني الوشنارٗغ الْيٌ٘نت الوِونت ًظنزا للتنير٘زاث اعانؼاػ٘ت
البالغت ػلٔ صنةت اعًاناى ّالب٘ نت ّالٌاتعنت ػني همناا ُنذٍ الوٌشنآث الوندهزة ٘ن
ٗتضوي الوشنزّع اسالنت التلنْال اعانؼاػٖ هني ُنذٍ الوٌشنآث ّامارة ّيونز الٌفاٗناث
اعاننؼاػ٘ت الوتْلنندة ّاػننامة ا ننتودام الوْالننغ لنيننزاخ الودً٘ننت اع ننزٓ ّ ى مّر
ّسارة الب ٘ ت  /هزكش الْلاٗنت هني اعانؼاع فنٖ ُنذا الوشنزّع ٗتوخنل هني نن ّ نغ
اعيار التشزٗؼٖ ّالزلاهٖ لكافت الفؼال٘اث ّالووار اث ّّفما لبٌْم لاًْى الْلاٗت هني
اعاننؼاع رلننن  99لاننٌت  ٘ . 0991ن اى الٌشنناياث الوتؼلمننت هالوشننزّع تؼتبننز هنني
الفؼال٘اث الةدٗخت الوٌفذة هي لبل الكْامر الؼزال٘ت هابب ػندم التؼاهنل ناهما هنغ ُكنذا
هوار اث ًّظزا لكْى اى الؼول وي هشنارٗغ تصنف٘ت الوٌشنآث الٌّْٗنت ٗنلمٕ النٔ
التؼننزخ الننٔ جننزع ااننؼاػ٘ت ػال٘ننت نناري الةنندّم الم٘ا نن٘ت الواننوْ هِننا هنني لبننل
الْكالت الدّل٘ت للطالت الذرٗت ّاعرار الب٘ ٘ت الوةتولت التنٖ لند تٌنتن ػني يزٗنك التٌف٘نذ
اعهز الذٕ ٗتطلب زّرة تْف٘ز ًظام هزالبت للؼول ّالتيكد هي تٌف٘نذ الفؼال٘ناث ّفمنا
لوؼنناٗ٘ز ّهبننامس الانننهت الوٌِ٘ننت ّاعاننؼاػ٘ت  .هنني ننن هزالبننت جننزع الؼنناهل٘ي
ّّ غ هزًاهن ٗنلهي الةواٗنت اعانؼاػ٘ت ا نافت النٔ هٌناا ًظنام هزالبنت ه٘ ٘نت لوْالنغ
تٌف٘ذ الوشزّع ّالوْالغ الوة٘طت هِا .

وصف المشروع -:
ٗتضوي هزًاهن واٗت الؼاهل٘ي فنٖ هْالنغ تفك٘ن الوٌشنآث ّالوْالنغ الٌّْٗنت الوندهزة
فٖ الؼزاق
 .0تننْف٘ز ًظننام هزالبننت للؼنناهل٘ي ننوي هشننزّع تصننف٘ت الوٌشننآث ّالوْالننغ الٌّْٗننت
الودهزة فٖ الؼزاق للتيكد هي تٌف٘ذ الفؼال٘اث ّفما لوؼاٗ٘ز ّهبامس الانهت الوٌِ٘نت
ّاعاؼاػ٘ت .
 .2تْف٘ز جِشة هزالبت جزع التؼزخ للؼاهل٘ي فٖ هْالنغ هشنزّع التصنف٘ت ّ جِنشة
الوزالبت الب٘ ٘ت وي هْالغ تٌف٘ذ هشزّع التصف٘ت .
 . 3التؼالد هغ ػدم هي الونكاث الؼزال٘ت هني وّٕ الوبنزة للؼونل كا تشنارٗ٘ي نوي
هزكش الْلاٗت هي اعاؼاع ٗي نذّى ػلنٔ ػناتمِن هٌناا لندراث الكنْامر الؼاهلنت فنٖ
هزكش الْلاٗت هي اعاؼاع هي ن اػدام الوٌاُن التدرٗب٘ت التوصص٘ت .
 .4اجزاا الم٘ا اث الب٘ ٘ت اعاؼاػ٘ت فٖ الوٌايك الوة٘طت هالوْالغ الٌّْٗت الوشنوْلت
هوشزّع التصف٘ت ّػلٔ ّجَ الوصْص هْلغ التْٗخت الٌّْٕ للتيكد ها ػدم اًتمنا
الولْراث اعاؼاػ٘ت الٔ ػٌاصز الب٘ ت .

