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الموصلأنقاض  " لمعالجةدائريالحل "المبادرة إطالق   

 

مع الذي نشب  النزاع نتيجةمن دمار هائل   - العراق  نثاني أكبر مد -الموصل  عانت  – 2021 أيار/مايو 4بغداد/جنيف، 
ماليين طن من األنقاض، ال سيما في المدينة القديمة على ضفاف نهر   8-7ما يقدر بنحو   معاركنتج عن ال. و داعشتنظيم 
بدعم من   -مع بلدية الموصل  الدولية للهجرة والمنظمة ةللبيئالهائل، يتعاون برنامج األمم المتحدة  لعبءاهذا لمعالجة و دجلة. 
 .في المدينة األنقاضإلنشاء أول مركز إلعادة تدوير  -اليابان 

جعلها سالكة بغية في حمالت متعددة مئات اآلالف من األطنان من أنقاض الشوارع  فعتر  مباشرة،  النزاع الفترة التي أعقبتفي 
وتمكين إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والمدارس سماح للسكان بالوصول إلى منازلهم وأعمالهم، وال

 ومحطات معالجة المياه.

  اتعلى جوانب الطرق هانثر و   وديانالمفتوحة وال مساحاتالفي   عشوائيةبطريقة  المرفوعة األنقاضما تم التخلص من  ا  غالبلكن و 
  في حاد   عاني من نقص  ت التيمشاكل في هذه المدينة خلق ، مما تسبب في مخصصة للتخلص من األنقاض لعدم وجود مواقع

إزالة مخاطر المتفجرات في المباني المتضررة مما يتطلب   عالقة األنقاضزال الكثير من تعالوة على ذلك، ال األراضي. و 
 األنقاض. قإلطال سنوات عديدةتستغرق سوالذي  وأعمال معقدة لهدم المباني

إنتاج مواد  باإلمكانأنه   عملي المبادرة بشكلتوضح هذه   ’’ بيئة الالوكيل الفني لوزارة الصحة و قال الدكتور جاسم حمادي و 
وتنظيف البيئة الحضرية،  أوقات الشدة  في نعائديلل وخلق فرص عمل  ،نقاضاألمن خالل معالجة جهود إعادة اإلعمار ل مفيدة
لحكومة اليابان   ا  ممتنون جد ننح ’’ وأضاف  .‘‘بصورة مشتركة االحتياجات اإلنسانية وأهداف التنمية المستدامة  يتلب بحيث

 ‘‘.تغيير إيجابيإلحداث  على دعمها في تحويل مشكلة األنقاض في الموصل إلى وسيلة

 األنقاضتجريبية إلعادة تدوير من خالل أعمال الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي تم جمعها من المشروع  ويستدل
معتادة الممارسة ال  وفي حين أنَّه. وكركوك الموصلمدينتي التي نفذتها المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة في 

المعاد   ألنقاضستخدام اعلى إعادة استركز هذه المبادرة الجديدة  فإن، بطريقة عشوائية والتخلص منها األنقاضإزالة في  تتمثل
 إعادة اإلعمار.  ا في جهودتدويره

 اإلنشائية موادلل الفحوصات المختبريةنتائج إن  ’’ قال جاري لويس، مدير فرع الكوارث والنزاعات ببرنامج األمم المتحدة للبيئةو 
مبادئ االقتصاد الدائري في   إلدراج مجالمهد الي وهذا ق الطر  لتصميمالعراقية  تمتثل للمعايير االمعاد تدويرهنقاض تؤكد أن األ

   .‘‘األزماتللتعافي من  "إعادة البناء بشكل أفضل"  ، وبالتالي تعزيز نهجبشكل عام التعامل مع نفايات البناء والهدم الروتينية

https://www.unep.org/news-and-stories/story/rising-rubble-iraqs-mosul-takes-steps-deal-war-debris
https://www.unep.org/news-and-stories/story/conflict-abates-iraqi-villages-begin-tackle-huge-problem-rubble


ل صالل عثمان، الذي يحرس موقع و قي األنقاض،في كركوك حيث تم تنفيذ المشروع التجريبي إلعادة تدوير البويتر قرية وفي 
  ’’إنأمام منزله، الذي عادة ما يكون سالك ا أثناء هطول األمطار قيطر ال فرشالمسحوق في   ىواستخدم الحص إعادة التدوير

 ‘‘.بشكل كبير قد استفادوا  عمل فرصأي   الشباب العاطل الذين ليس لديهم

يجد شباب القرية في مشروع إعادة تدوير األنقاض فرصة ذهبية  ’’،ا  عام  24 وهو عامل يبلغ من العمر أضاف مجبل مرعي،و 

 .‘‘لمنازالعادة بناء إمام الكثيرين للعودة وأمن األنقاض التي تمثل عقبة  ناعمل، إضافة الى تخليصاللتوفير فرص 

خطوة ممتازة للتخلص من الكميات الهائلة  ’’ إنهاالملتقى،  ناحيةحسن الجبوري، رئيس أشار ، بويترالقرية  وبخصوص تجربة
األنقاض  مع هذا المشروع، باإلضافة إلى إزالة ’’أنه  ا  ، مضيف‘‘ في آن واحددي العاملة في المنطقة ينقاض وتشغيل األمن األ

 ، فإنوتعبيد . وبالنظر إلى أن العديد من الطرق الريفية في منطقتنا تحتاج إلى رصف هااستخداملدينا اآلن إمكانية إعادة فإنه 
 ‘‘. جدا لهذا الغرض ةمخرجات هذا المشروع مناسب

مليون دوالر أمريكي   500اليابان أكثر من  ’’قدمتلدى جمهورية العراقسفير اليابان  كوتارو سوزوكيسعادة السيد وقال 
. باإلضافة إلى ذلك، قررت اليابان هذا العام تقديم حزمة  2014كمساعدات إنسانية لألشخاص المتضررين من األزمة منذ عام  

ة برنامج األمم المتحد نفذهالذي يمليون دوالر أمريكي، بما في ذلك هذا المشروع  50مساعدات جديدة للعراق تصل إلى 
األنقاض  مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن إعادة تدوير بالتعاون للبيئة برنامج األمم المتحدة  مبادرةب يدأش ’’‘‘. وأضاف  للبيئة

 . ‘‘للشباب  عمل البيئة الحضرية وينتج مواد لبناء الطرق وكذلك خلق فرص حسنالذي ي

كل ما تبقى من  تمثلاألنقاض التي كانت  رفعوبدأوا في  ما فقدوهلزالزل، حزن الناس على ل هاتعرض في اليابان، بعد’’وأضاف 
لشعبه وألبنائه في الحواضر  عاد بناءأ و  بعد الحرب دمرةفي المدن الم ذاتهن جيل آبائنا فعل الشيء إ منازلهم وذكريات أحبائهم.

 .‘‘الموصل وكركوك في جهودهم إلحياء مدنهم وإعادة بناء حياتهم مرة أخرى  أهالينريد مساعدة نحن  المستقبل.

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:  

  ، مدير برنامج في فرع إدارة األزمات التابعة لألمم المتحدة للبيئةالسيد حسن برتو

 iraqpublicinfo@iom.int بوحدة اإلعالم في العراق التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، البريد اإللكتروني 
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