
 

                                                                                         
 

لشهادات على بتوزيع ا يحتفلون (UNMASدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )وزارة الصحة والبيئة العراقية واليابان و

  لغاماألعمال المتعلقة باأل موظفين عاملين بمجال

  

  

 

دات على ثالثة مراسم توزيع شها (UNMAS) باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة قامت دائرة األممأ :٢٠١٦تشرين األول  ١٣بغداد، 

اتمامهم دورة تدريبية مكثفة حول إدارة برامج  إثروذلك من دائرة شؤون األلغام العراقية، والتابعة لوزارة الصحة والبيئة، عشر موظفاً 

. سعت عم األعمال المتعلقة باأللغام لألغراض اإلنسانية في العراقمن حكومة اليابان لد بتمويل ومساعدة الضحايالتوعية بالمخاطر ا

الصحة  رجاء العراق. برئاسة كل من الوكيل الفني لوزارةشاملة للتوعية بالمخاطر في كامل أالقدرات إلدارة برامج  الدورة إلى تطوير

، شهد الحدث تمثيالً عن حكومة م المتحدة بالعراقونائب الممثل الخاص لألمين العام لألم م بأعمال السفارة اليابانية بالعراقوالقائ والبيئة

العراق والجهات المانحة والشركاء في مجال األعمال المتعلقة باأللغام. كما ترغب دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام 

(UNMAS في تقديم )ظهروه من إلتزام دائم.إمتنانها لما أ عن لمشاركين في الدورة والتعبيرشكرها ل 

  

التوعية بالمخاطر ومساعدة  وتنسيق برامجلتخطيط  ومهارات عمليةهدفت الدورة، التي صممت خصيصاً، إلى تقديم معرفة نظرية 

كيفية تقييم مقترحات المشاريع  أيضا ضمن برنامج الدورةتكما (. IMASالضحايا وفق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام )

 النشاطات. وتنسيق هذهالخاصة بالتوعية بالمخاطر ومساعدة الضحايا 

  

 أتقدم بشكري وتقديري للجهود الكبيرة المبذولة "قائال:وكيل الفني، وزارة الصحة والبيئة الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي، الصرح 

شكر جميع العاملين كما وأ ،لألعمال المتعلقة باأللغام مم المتحدةاألدائرة لبرنامج  دارة المتميزةلتنظيم هذا البرنامج التدريبي وأشيد باإل

همية في تطوير كوادرنا في مجال برامج التوعية ومساعدة الضحايا، وشكرنا موصول الى الحكومة اليابانية لها من أعلى الدورة لما 



لغام بصورة عمال دائرة شؤون األنسانية بصورة عامة وألم خدمة لإلمل باستمرار الدعلرعايتها وتمويلها هذه الدورة ونأيقة الصد

 ."خاصة

  

توقع أن تساعد هذه الدورة التدريبية دعمهم الدائم للعراق، مصرحاً " أ عبر السيد تاكايوشي كوروميا، القائم بأعمال السفارة اليابانية، عن

التخفيف من مخاطر الذخائر غير المنفجرة واأللغام والعبوات الناسفة المبتكرة، وأن تساعد على تأمين أفضل لسالمة العراقيين على 

 العائدين إلى ديارهم. تواصل اليابان الوقوف إلى جانب العراق ومساعدة الحكومة العراقية لتجاوز األزمة وتحقيق األمن واإلستقرار".

  

بوزتين، نائب الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة والمكلف بالشؤون السياسية، عن امتنانه لحكومة اليابان  عبر السيد جورجي

راضيها والقيام ساعدتها على إزالة المتفجرات من ألمساهمتها وحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم مساعدة هامة لحكومة العراق لم

 .يل ضحايا األلغامعادة تأهببرامج توعية مدنية وإ

  

ي مخيمات النازحين حملة توعية بالمخاطر على مستوى المجتمعات المحلية والتي ستنطلق قريباً ف همت حكومة اليابان أيضاً في تمويلسا

حياة في إطار كساب المدنيين العراقيين رسائل منقذة لل. سيساعد البرنامج على إوأخرين دوليينداخلياً في األنبار من خالل شركاء محليين 

حصص مباشرة للتوعية بالمخاطر وبرنامج  شخص عبر ٢٤،٠٠٠اإلستعداد لعودتهم إلى الديار. وينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج 

  . ثنائية تثقيفية وحصصإذاعي 

  

 

 

   إنتهى 


