
 

Press release 
 

 اقتصاد دائري يتقدم صوب نهج الموصل عودة األمور إلى الوضع السوي في 

 

 .صراع داعشالذي خلفه في الموصل في تنظيف اإلرث البيئي   األنقاضيساعد افتتاح أول مركز إلعادة تدوير  •
 . اآلنحتى ، البناء المعاد تدويرهامواد  أنقاضمن  أطنان  10000تمت معالجة أكثر من  •
ُتستخدم المواد المعاد تدويرها بشكل أساسي في تشييد الطرق واالستخدامات النهائية األخرى مثل الكتل الخرسانية  •

 .وأحجار األرصفة
 

خمس سنوات على انتهاء صراع داعش )ما يسمى بالدولة اإلسالمية في  بعد مرور    –  2022يوليه  /تموز  28الموصل،  
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بتمويل  ،المنظمة الدولية للهجرة في العراقأنشأت ،  2017عام الذي نشب في العراق والشام( 

اآلن إلى  ه  ، تم تسليمالتشغيل األولي للمركز  تدشينبعد  و في الموصل.    األنقاضإلعادة تدوير    ا  من حكومة اليابان، مركز 
 بلدية الموصل لتشغيله المستمر والمستدام. 

 
نيابة عن الحكومة العراقية، عن امتنانها  ’’تعرب وزارة البيئة،  بيئةالالوكيل الفني لوزارة الصحة و قال الدكتور جاسم حمادي  و 

تمكين اإلدارة  للبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية للهجرة  لهذا المشروع الهام و المقدم  لحكومة اليابان لدعمها السخي  
 ‘‘.الصراع وإعادة استقرار المناطق المحررة بطريقة مستدامة بيئيا    األنقاض الناجمة عنالمستدامة للكميات الضخمة من  

 
  - تسليم مركز إعادة تدوير األنقاض في الموصل خطوة مهمة في اإلدارة المستدامة لألحجام الضخمة من األنقاض  ويشكل

أنه    -مليون طن    55ما يقدر بنحو   البناء والهدم  إعادة تدوير  أمام    الطريق  ُيمهدالتي خلفها صراع داعش. كما  نفايات 
 في تنمية العراق.  مبادرة ’’الحل الدائري‘‘ ويعزز ‘‘لإعادة البناء بشكل أفض’’الروتينية، مما يساهم في 

 



من خالل تقليل ’’، أنه  في منطقة غرب آسيابرنامج األمم المتحدة للبيئة  لمكتب  المدير اإلقليمي    السيد سامي ديماسي  أكدو 
أعربت شركات وقد  .‘‘  فرص عمل مهمة  ا  يخلق أيض  األنقاضالنفايات وتحفيز االبتكار وخلق فرص العمل، فإن إعادة تدوير  

، مما يؤكد االستدامة طويلة األجل إلعادة تدوير هاالمعاد تدوير   األنقاضعن اهتمامها بشراء  ، بالفعل،  البناء في الموصل
 .األنقاض

 
 االنتعاش   يدعم   هذا المشروع  ’’إن:  قائال    جيورجي جيجوري رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراقالسيد    وأوضح 

من خالل   محدودة  النفايات وتلوث األراضي  تكون وسبل العيش من خالل االعتماد على مبادئ االقتصاد الدائري، حيث  
عتبر التعاون واالستدامة من األولويات ’’ي.  ‘‘عمليات اإلنتاج التي تعيد استخدام المواد وتعيد توظيفها ألطول فترة ممكنة

ع برنامج األمم المتحدة للبيئة  إبرام شراكة منحو إيجاد حلول دائمة للنزوح، ويسعدنا    الرئيسية في عمل المنظمة الدولية للهجرة
، من خالل دعم السلطات  تشغيلهفي    ا  ولكن أيض  فحسب، نفسه   المركز  مهاموحكومة اليابان بحيث يتم تمثيل ذلك ليس في  

 . ‘‘بشكل فعال المركزالمحلية لالستعداد لتشغيل 
 

، حضره كبار بشكل رسميلتسليم مركز إعادة تدوير األنقاض    ا  ، حدث2022  هيوليتموز/  28في ، استضافت بلدية الموصل
للهجرة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبعثة المسؤولين الحكوميين واألكاديميين، باإلضافة إلى ممثلين عن المنظمة الدولية  

 .لعراقإلى ا مساعدةتقديم الاألمم المتحدة ل
 

أن نعلم أن المشروع الممول من قبل   ’’يسرناماساموتو كينيتشي، القائم باألعمال في سفارة اليابان في العراق:    السيد  صرحو 
نود أن نشيد ببرنامج األمم المتحدة للبيئة و الموصل.    مدينة  حكومة وشعب اليابان قد ساهم في تنظيف األنقاض وإعادة إعمار 

إلعادة  ركائز أساسية  في تحويل إرث دمار داعش إلى  المبذولة  والمنظمة الدولية للهجرة ومدينة الموصل لجهودهم الهائلة  
 .‘‘ اإلعمار

 
تم سحق نصفها والتي  من خالل مشروع إعادة تدوير األنقاض،  األنقاض  طن من    25000تم استعادة وفرز ما يقرب من و 

اإلنشائية   للمختبراتالذي أقره المركز الوطني    االمعاد تدويره  لألنقاضيؤكد اختبار المواد  و .  االمعاد تدويره  األنقاضفي    ا  تقريب
لطرق ومدى مالءمتها  ألساسات االعراقية للطرق والجسور    الحكوميةلجنة  العايير تصميم  التابع لوزارة التخطيط امتثالها لم 

 . وأحجار األرصفةمنخفضة القوة مثل الكتل الخرسانية الللعديد من تطبيقات االستخدام النهائي 
 

وظيفة تمس الحاجة إليها من خالل برامج النقد مقابل العمل التي تستهدف األشخاص المستضعفين،   240المشروع    ووفر
 امرأة. 40بما في ذلك 

 
بناء على هذه التجربة، عمليتين أخريين إلعادة تدوير األنقاض في سنجار والحمدانية بمحافظة  ،  أقامت المنظمة الدولية للهجرةو 

ر تثالثة في الحويجة بمحافظة كركوك، حيث تم تنفيذ مرحلة تجريبية باستخدام كسارة متحركة في قرية البويعملية  نينوى، و 



مستوى عاٍل من    -وهما صالح الدين واألنبار    -بالصراع    تأثرتا. باإلضافة إلى ذلك، أظهرت محافظتان أخريان  2021عام  
 اض في منطقتهما. االهتمام بتكرار وتوسيع نطاق إعادة تدوير األنق

 
منذ الذي نشب  عن صراع داعش   ةيدعم برنامج األمم المتحدة للبيئة العراق في تنظيف األحجام الهائلة من األنقاض الناجم

المتحدة، وبعد ذلك 2017  هيونيحزيرا/ فنية وتخطيط ورش عمل مع موئل األمم  البداية، شمل ذلك إجراء تقييمات  . في 
تجريب مشاريع  وتنفيذ  المناطق  تصميم  من  وغيرها  وكركوك  الموصل  في  العودة  عمليات  لدعم  األنقاض  تدوير  إلعادة  ية 

 المتضررة من الصراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

• Rubble to Reconstruction in Iraq 

 

 مالحظات إلى المحررين:
 

 :قصص ذات صلة
 

 امل مع أنقاض الحربالنهوض من تحت األنقاض: مدينة الموصل العراقية تتخذ خطوات للتع •
 القرى العراقية ُتشرع في معالجة مشكلة األنقاض ’’ الضخمة‘‘ بعد انحسار حدة الصراع  •

 
 الفيديو: 
 من األنقاض إلى إعادة اإلعمار في العراق  •

 
  برنامج األمم المتحدة للبيئةنبذة عن 

األمم المتحدة للبيئة الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال   برنامجيعد 
 رعاية البيئة عن طريق إلهام وتنوير وتمكين األمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل.

 
 المنظمة الدولية للهجرة  نبذة عن

المنظمة الدولية للهجرة هي المنظمة الحكومية الدولية الرائدة في مجال الهجرة وتعمل بشكل وثيق مع الشركاء الحكوميين 
إنسانية، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة إدارة الهجرة شؤون والحكوميين الدوليين وغير الحكوميين لدعم إدارة 

 .، بما في ذلك الالجئين والمشردين داخليا  الرحلواإلنمائية للسكان واالستجابة لالحتياجات اإلنسانية 
 
 مزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: ل

 لمنطقة غرب آسيا برنامج األمم المتحدة للبيئةمسؤولة اإلعالم في مكتب  هدى الترك

https://youtu.be/zEu58pPLNTs
https://youtu.be/zEu58pPLNTs
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/alnhwd-mn-tht-alanqad-mdynt-almwsl-alraqyt-ttkhdh-khtwat-lltaml-m-anqad-alhrb?_ga=2.58494440.379992731.1658132175-1708782913.1628153628
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