
 
 
 
 

 
 

 

 بيان صحفي مشترك
 

  بمشاركة المعنيين  إلدارة األنقاض شاملة توجيهيةخطة 

 ورشة عمل األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن

 لمدة يومين في الموصل 

 

األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الهابيتات( ورشة  واألمم المتحدة للبيئة عقد برنامجا ، 2018آذار  19-20

 .أنقاض المبانيعمل في الموصل لتطوير سيناريوهات إدارة التعامل مع 

 

المدينة  ذلكفي النهاية، ترك  ، و،  بعد عدة أشهر من القتال العنيف 2017تم تحرير الموصل من داعش في يوليو 

تدمير واسع النطاق للبنية التحتية والمنازل.  يضاف الى ذلك المشكلة  بوجود األنقاض الناتجة عنتواجه تحٍد كبير 

 الموادوالتي غالباً ما تكون مختلطة مع  نتجت عن أعمال العنفالضخمة التي  كمياتالكبرى في كيفية التعامل مع ال

 .والمواد الخطرة األخرى المحتملةمفخخات وال غير المنفجرة

 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  التي قام بهامار الصناعية على تقييم األضرار من تحليل صور األق اً عتمادا

في  خلفتها األزمة  التي األنقاضماليين طن من  8البشرية وبرنامج البيئة، تشير التقديرات إلى وجود حوالي 

 .الهرم األكبر في الجيزةحجم عادل ثالثة أضعاف ت والتيالموصل 

 

بطريقة منظمة  األنقاضبعد حوالي تسعة أشهر من تحرير الموصل، نعتقد أن الوقت قد حان اآلن للتخطيط إلزالة "

دونما  ،األنقاضكون التخلص من  ولكن بشكل صحيح. هذا ليس فقط من الناحية االقتصادية ذلكلضمان القيام ب

اقتصادية مرهقة في المستقبل"  كما أفاد ليات ؤوومستخطيط مسبق، يمكن أن يخلق مخاطر صحية وبيئية خطيرة 

 .السيد حسن بارتو/ مدير برنامج البيئة التابع لألمم المتحدة في ورشة العمل

 

بأن وضع خطة شاملة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لوصرح السيد مازن طلعت/المنسق اإلقليمي 

بطريقة بيئية أمر أساسي  اوإعادة تدويره األنقاضتعتمد على األدلة وتمكن من التخلص من  األنقاضإلدارة 

 .سبل العيش بطريقة مستدامةاستعادة لضمان عودة سكان الموصل إلى المدينة وإعادة بناء منازلهم و

 

خبراء في إزالة  األنقاض معجمعت ورشة العمل بين اإلدارات الحكومية الرئيسية في الموصل لتنفيذ جهود إزالة 

المباني التاريخية، والمسائل القانونية، والبيئة، وممثلين من المجتمعات المحلية ضوع وماأللغام والمتفجرات، 

 .سات الدولية األخرىوالقطاع الخاص، كما شاركت منظمات األمم المتحدة والمؤس

 

النتائج التي توصلوا إليها من التقييم الميداني الشامل في الموصل  األنقاضإدارة متخصصين في مجال قدم خبراء 

تشغيلية مختلفة. وقد قام المشاركون في  منهجياتعلى أساس  األنقاضلوضع سيناريوهات إلزالة  النمذجةونظام 

 .إدارة األنقاضعلى إكمال عملية تخطيط ذلك ستناداً إلى أولوياتهم، وسيساعد حلقة العمل بمراجعة السيناريوهات ا

 



كافة  تضمالمدينة في  األنقاضإلدارة  توجيهيةخطة  على ضرورة وضعالمشاركون  فقتاة العمل، ورشفي نهاية 

تشاركية طريق لتوجيه جميع الجهات الفاعلة . وتم االتفاق على إنشاء لجنة لتطوير خطة  خارطةوتوفر  المعنيين

 .وبمشاركة المعنيينبقيادة بلدية الموصل  األنقاضدارة إل

 

 األنقاضمن جانبها، أعربت وكاالت األمم المتحدة عن اهتمامها القوي بدعم بلدية الموصل في تطوير خطة إدارة 

 .االدعم من شركاء التنمية من أجل تنفيذهوالمساعدة في حشد 
 
 

 آالن ميرانالسيد 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية –النشر واإلعالم 

  alan.miran@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 7036 342 750 964 +هاتف: 

  unhabitat.org/iraqالموقع اإللكتروني: 

  facebook.com/unhabitatiraq فيسبوك: 

 twitter.com/UNHabitatIRAQتويتر: 
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