
 
 

        

 

 

 ات تنظيمصراعالناجمة عن  بالنفط الملوثة المواقع تقييم على العراقيين المسؤولين تدريب

 داعش

 البيئة والنفط في العراق. تيخبيرًا وطنيًا من وزار  26تدريب عمل تدريبية لمدة خمسة أيام ل ورشةتجري األمم المتحدة للبيئة  •

 فيالناجمة عن الصراعات التي نشبت  بالنفط الملوثة المواقع وتنقية يمتقي على الوطنية القدرة تعزيز إلى عملال ورشة تهدف •
 .العراق

 األمم المتحدة للبيئة ستقوم ذلك وبعد بالنفط، الملوثة للمواقع ميداني مسح إجراءب المدربين الموظفين من مشترك فريقسيقوم  •
 ات األولوية.المواقع ذ تحديد عملية بشأن التوجيه وتقديم االستبيان نتائج باستعراض

ونهب  التحتية بنيةال بتدمير اتسمت والتي العراق، في اتالنزاع بعد ما فترة في، للبيئة المتحدة األمم أجرت - 2018سبتمبر  27بغداد، 
 والشام العراق في اإلسالمية الدولة التي قام بها تنظيم – األثرية القطع إلىوصوال  النفط موارد منبدءا  – الممتلكات على نطاق واسع

 .2018 سبتمبر 27 إلى 23 منفي الفترة  بغداد في بالنفط الملوثة المواقع تقييم حول أيام خمسة لمدة تدريبيةعمل  ورشة ،(داعش)

 على التركيز مع بالنفط، الملوثة المواقع لتقييم العملية الجوانب على والنفط البيئة تيوزار  من وطنياً  خبيراً  26 ورشة العمل دربت وقد
 إلى باإلضافة العينات، أخذو  النفط تلوث تحليلل محمولة أجهزة تضم حزمة تسليم تم الحدث، نهاية فيو . العينات أخذ وتقنيات اتيجياتاستر 

 .التقييم حملة لدعم البيئة وزارة إلى الموظفين، حمايةل معدات

 المواقع تقييم على البيئيين خبرائنا قدرة تعزيز إلى لحاجةا في المبالغة يمكنني ال"كيل الفني لشؤون البيئة الو  حمادي، جاسم الدكتور قالو 
 جيالألل أيضاً  آثارها تمتد بل فحسب، المحلية للمجتمعات تهديداً  تمثل ال التي التلوث رصدل برامج وتطوير النفطية، واألنشطة الملوثة

. كبيرة باستثمارات مدفوعا النفطي إنتاجه في تحويلية طفرةب الماضية، القليلة السنوات خالل، العراق مرقد وأضاف الدكتور جاسم "". قادمةال
 واستنباط الحالي الوضع وتقييم عليه واإلشراف الصناعة أداء رصد على البيئة موظفي قدرةما يتعلق بفي كبيًرا تحدًيا ذلك ومن ثم يشكل

 ."المستقبلية التوقعات

 المحافظات في بالنفط الملوثة للمواقع أولي ميداني مسح بإجراء البيئة والنفطوزارتي  من مشترك فريق سيقوم العمل، لورشة فورية وكمتابعة
 المواقع تحديد إلى. وسيهدف المسح 2018نوفمبر  -، في أكتوبر(وديالى ،كركوكو  الدين، صالحو  نينوى،) اتالنزاع من المتضررة األربع
 .والبيئة اإلنسان صحة على يراً كب خطراً  تشكل التيمن أجل تنظيفها من آثار التلوث و  األولوية ذات



 تقييم بروتوكوالت توفير خالل منتقوم بتقديم توجيهات بشأن هذه الحملة الخاصة بتحديد المواقع  للبيئة المتحدة األمم وجدير بالذكر أن
جراء و   باستعراض" للبيئة المتحدة األمم" ستقوم كما. الملتقطة بالسواتل صورال خرائط ذلك في بما بالنفط، ملوثاً  موقعاً  60 لحوالي أولي جردا 

جراء ذات األولوية قعاالمو  تحديدتوجيهات بشأن عملية  وتقديم المسح نتائج  .مفصلة تقييمات وا 

 في البيئية المؤسسات يساعد والذي للبيئة، المتحدة ألممببرنامج التدريب على تقييم المواقع الملوثة التابع ل نشيد إننا" جاسم الدكتوروأضاف 
 ".للمواطنين العامة والصحة البيئة حمايةمن أجل  المستدامة التنمية ألهداف وفقاً  البيئي األمن تحقيق في بمسؤوليتها الوفاء على اقالعر 

 ةالعراقي المؤسسات لدعم العام هذا بغداد في للبيئة المتحدة األممالتي نظمتها  ةالملوث قعاالمو  تقييم حول الثانية التدريبية الدورة هي هذهو 
 برنامجالم برنامج التدريب، بسخاء، من ِقبل وُيدع  . المواقع الملوثة الناجمة عن الصراعات التي قام بها تنظيم داعش مع تتعامل التي

 ،المدنية للحماية السويسري االتحادي للمكتب التابع Spiez سبيز مختبر مع بالتعاون تنظيمه ويجري، للنفط من أجل التنمية النرويجي
 .المتحدة المملكة في ALS يه إل إس العالميإ ومختبر

 مالحظات للمحررين

األمم المتحدة للبيئة نبذة عن   

عالم الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة. فهي توفر القيادة وتشجع إقامة الشراكات في مجال رعا األمم المتحدة للبيئةتعد  ية البيئة عن طريق إلهام وا 
مجتمع وتمكين األمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس بأجيال المستقبل. وتعمل األمم المتحدة للبيئة مع الحكومات والقطاع الخاص وال

 .المدني ومع كيانات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جميع أنحاء العالم

 يرجى التواصل مع:ومات لمزيد من المعلل

 un.org@keith.weller كيث ويلير، رئيس قسم األخبار واإلعالم في األمم المتحدة للبيئة 
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