
 

 
  

 

 

 القدیمة الموصل مدینة في المتفجرة المخاطر إزالة أنشطة بدء

 إل���ى الوص���ول إمكانی���ة م���ؤخرا باأللغ���ام المتعلق���ة لألعم���ال المتح���دة األم���م دائ���رةُ  تْ نَح���مُ  – 2017 األول ك���انون 6 بغ���داد،
 والمخلف���ات الُمبتََك���رة الناس���فة العب���وات ذل���ك ف���ي بم���ا المتفج���رة، مخ���اطرال وإزال���ة ومس���ح لتقی���یم القدیم���ة الموص���ل مدین���ة

 ویُس���اعد التحتی���ة البنی���ة تأھی���ل إع���ادة س���ریَ یُ  ل���ن وھ���ذا .العراقی���ة األم���ن ق���وات عم���ل الس���تكمال وذل���ك ،ال���ذخائر م���ن الحربی���ة
 .بأمان دیارھا إلى النازحة رسَ األُ  بعودة أیضا سیسمح بل فحسب، االستقرار تحقیق عملیة في

 ف���ي تْ ق���دَ عُ  الش���ركاء متع���ددة تقنی���ة عم���ل ورش���ة أعق���اب ف���ي الث���اني تش���رین 20 ف���ي القدیم���ة للمدین���ة ع���ام تقی���یمٌ  ب���دأ وق���د
 الم���واد م���ن التھدی���د لمس���تویات أفض���ل فھ���م عل���ى الحص���ول ھ���و التقی���یم ھ���ذا م���ن والھ���دف الث���اني. تش���رین 16 ف���ي الموص���ل
 للبیئ��ة المتح��دة األم��م وبرن��امج اإلنم��ائي المتح��دة األم��م برن��امج إل��ى المش��ورة إس��داء أج��ل م��ن القدیم��ة المدین��ة ف��ي المتفج��رة

 مخ����اطر م����ن ال����تخلص یج����ب الت����ي ل����ةحتمَ المُ  ن����اطقالم بش����أن )HABITAT-UN( المتح����دة األم����م وموئ����ل والیونس����كو
 تجریھ���ا الت���ي األخ���رى التقییم���ات إل���ى باإلض���افة ذل���ك، وسیس���اعد .فیھ���ا أعمالھ���ا الجھ���ات ھ���ذه تب���دأ أن قب���ل فیھ���ا المتفج���رات

 للحكومة. المشورة أفضل تقدیم في أعاله، المذكورة المتحدة األمم منظمات

 المخ����اطر م����ن 100 م����ن أكث����ر ع����ن األخ����رى الوطنی����ة والوك����االت الم����دنیون أبل����غَ  التقی����یم، م����ن األول����ین الی����ومین وف����ي
 المدین���ة ب���ـرع الش���رق إل���ى الغ���رب م���ن یمت���د ال���ذي الرئیس���ي الش���ارع وھ���و نین���وى طری���ق ف���ي اإلزال���ة َرقفِ��� إل���ى المتفج���رة
 الفرص���ة تیح���تْ أُ  الموص���ل، غ���رب ف���ي الش���فاء مستش���فى لمجم���ع الرص���د زی���ارة خ���اللو ،الث���اني تش���رین 22 وف���ي القدیم���ة.

 تطھی���ره ت���م ق���د ك���ان ش���ارع ف���ي نین���وى، طری���ق عب���ر القدیم���ة المدین���ة عب���ر للم���رور الع���راق إل���ى األوروب���ي االتح���اد لوف���د
 الس��خیة المس��اھمة وبفض��ل القدیم��ة. المدین��ة م��ن الج��زء ھ��ذا إل��ى للوص��ول ال��دولي المجتم��ع م��ن أعض��اء أول ك��انواو للت��و.
 مخ����اطر رف����ع وش����ركاؤھا باأللغ����ام المتعلق����ة لألعم����ال المتح����دة األم����م دائ����رةُ  مكن����تْ تَ  ألوروب����ي،ا االتح����اد ق����دمھا الت����ي

 .الحیوي الطریق ھذا من المتفجرات

 القدیم���ة الموص���ل مدین���ة أن ردّ ـ���ـقَ یُ  كبی���رة، أح���داث وق���وع دون الحالی���ة واإلزال���ة التقی���یم وتی���رة عل���ى االس���تمرار ح���ال وف���ي
 المخ��اطر إزال��ةو المتفج��رة. المخ��اطر تھدی��د م��ن خالی��ة إعالنھ��ا ی��تم أن قب��ل التطھی��ر م��ن عدی��دة س��نوات إل��ى بحاج��ة س��تظل

 وبفض���ل تأھی���ل.ال إع���ادة أعم���ال م���ن أيب��� الش���روع إمكانی���ة أن قب���ل حاس���مة أول���ى خط���وةٌ  ھ���ي التحتی���ة البنی���ة م���ن المتفج���رة
 القی����امَ  وش����ركاؤھا باأللغ����ام المتعلق����ة لألعم����ال المتح����دة األم����م دائ����رةُ  ستواص����ل ،الع����راق إل����ى األوروب����ي الوف����د مس����اھمة

 بأمان. دیارھم إلى العودة في األَُسر ودعم القدیمة الموصل مدینة في األلغام إزالة بأنشطة

 نط���اق اتس���اع" إن لودھ���امر بی���ر الس���ید الع���راق ف���ي باأللغ���ام المتعلق���ة لألعم���ال المتح���دة األم���م ل���دائرة األق���دم الم���دیر وق���ال
 لتمك���ین ل���دائرتنا األھمی���ة ب���الغ األوروب���ي االتح���اد م���ن الس���خي ولل���دعم مثی���ل. ل���ھ یس���بق ل���م الموص���ل ف���ي المتفج���رات دوج���و

 القدیمة." الموصل لمدینة الوصول

 م���ؤخراً  زار وال���ذي أورتیغ���ا، ری���یس توم���اس الس���ید بغ���داد إل���ى األوروب���ي االتح���اد وف���د ف���ي البعث���ة رئ���یس نائ���ب وأش���ار
 تیس��یر ف��ي األوروب��ي لالتح��اد الب��ارز التنس��یقي ال��دور إل��ى األوروب��ي، االتح��اد م��ن وف��د جان��ب إل��ى القدیم��ة الموص��ل مدین��ة
 .باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة مع المتمیز والتعاون العراق في المتفجرات مخاطر إزالة

 



 الكریم���ة والطوعی���ة اآلمن���ة للع���ودة المواتی���ة الظ���روف یخل���ق المتفج���رات مخ���اطر "إزال���ة إن أورتیغ���ا ری���یس الس���ید وق���ال
 مس���اھمة عل���ى م���ؤخراً  واف���ق ق���د األوروب���ي "االتح���اد أن مض���یفاً  بأم���ان"، دی���ارھم إل���ى الع���ودة إل���ى یس���عون ال���ذین للن���ازحین

 العراق." في باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة لعمل دعماً  یورو ملیون 10 بقیمة إضافیة
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