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ات المبادرالتدریب وتقدیم المیاه وتجھیز من خالل الرمیلة تدعم المجتمعات المحلیة 
 الصحیة

 

 فرد من المجتمع  7,000 ومد أنابیب لتوفیر المیاه الكثر من جدیدة میاه ضخ إنشاء محطة ̶
 2015في عام الرمیلة أسستھ ھیأة تشغیل الذي إمرأة في المركز المجتمعي النسوي  400تدریب  ̶
 فرداً من المجتمع 10,000مركز صحي جدید یقدم الرعایة الصحیة لما یقارب  بناء ̶
  المجتمعات المحلیة لشباب صالحة لجمیع االجواء مالعب كرة قدم بناء ̶
 منافع المجتمعیة للالرمیلة المشاریع من صندوق  تلك جمیعتمویل  ̶

 

التي  2016عام من المشاریع في  العدیدصندوق الرمیلة للمنافع المجتمعیة  أنجز :2017 آذار 27العراق، البصرة، 
المیاه  إیصال المشاریع تلكبالقرب من حقل الرمیلة. وقد تضمنت  تي تسكنالمجتمعات المحلیة التصب في خدمة 

النساء إلكتساب مھارات جدیدة في مركزمجتمعي عدد من تدریب و، فرد 7,000 الكثر منلالستخدام المنزلي الصالحة 
جدید في قریة الخورة باإلضافة الى إنشاء ملعبین لكرة  مركز صحيإفتتاح إمراة الى االن)، و 400تم تدریب (متخصص 

	القدم.

حقل الرمیلة  وقرب القاطنة داخل مجتمعات لل الملّحة حتیاجاتالإ مخصص لمعالجةصندوق الرمیلة للمنافع المجتمعیة إن 
تشاور البجمیع المشاریع  إقرار تم. بدورھا تشغیل الحقل تولىھیأة تشغیل الرمیلة التي ت ة الصندوقالنفطي وتقوم بادار

ن كل من شركة نفط ممثلین عالقبائل المحلیین وشیوخ من متكونة ال بشكٍل مباشر مع لجنة الرمیلة المجتمعیة عملوال
. المحليالبلدي المجلس ضافة الى ممثلین عن مجلس محافظة البصرة ومكتب المحافظ وباإلھیأة تشغیل الرمیلة الجنوب و

 لحد االن وتم التخطیط النجاز المزید من االعمال في المستقبل. من المشاریع العدیدتم تنفیذ  لقد

الرمیلة دوراً مھماً في "تلعب : قائالً  ألایر فلورسالسید ن شركة بي بي الرمیلة عھیأة تشغیل مدیر  بھذا الصدد صرحو
عوائد  ناھیك عن تحقیقكات المحلیة مع الشر التعاقدتوفیر فرص العمل و من خاللمنطقة في ال ناسحیاة العدید من ال

مع  عملت ھیأة تشغیل الرمیلةو .المجتمعات حیث نعملدعم لدینا دوٌر نلعبھ لاننا ندرك بان كما  مالیة كبیرة الى العراق.
ممكنة مساعدة تقدیم افضل و تھمھماھم المسائل التي  لتعرف علىل طوال العام الماضي ، المحلیة المجتمعاتا في اصدقائن
 ."حیالھا

مد ومحطة ضخ میاه جدیدة على قناة البدعة  لبناءالبصرة  مدیریة ماءإیصال المیاه الى قریة الخورة العمل مع تطلب 
 خضعت الحقاً لعمیلة تطویر موسعةالتي لموجودة اصالً ومعالجة المیاه اكم إلیصال المیاه الى محطة  2.5أنبوب بطول 

 . جدیدة لتوزیع المیاه داخل القریة الى جانب إنشاء شبكة أنابیبلرفع سعتھا وكفائتھا 

كبیر مقارنةً بالمیاه المالحة غیر  ھذا تحسنو میاه انظف بواسطة شبكة من االنابیب اآلن على الخورة ریةقأفراد  یحصل
اللجنة  صرحت وفیما یخص ھذه المبادرة  العرب. من إحدى قنوات شط صلھمالتي كانت ت الصالحة لالستخدام المنزلي

، ومما ال شك المنزلي عدام المیاه الصالحة لإلستخدامبسبب إن لسنین عدیدة"لقد عانى مجتمعنا : یة للرمیلة بالقولالمجتمع
إمتناننا وشكرنا  عن نُعربُ  ،ة. وبالنیابة عن جمیع السكانالصحیو ةالمعیشی من مستویاتنافیھ ان ھذا المشروع سوف یرفع 

 ھذا المشروع." الى ھیأة تشغیل الرمیلة النجاز



 2015عام في ابوابھ فتتح الذي امركز التدریب النسوي في الخورة  توسیعو تجدید 2016عام وعلى صعید آخر، شھد 
ً لال لمجتمعیة وذلك من خالل اضافة روضةمنافع الللرمیلة اصندوق بتمویل من   70 الكثر منرعایة طفال تقدم حالیا

حضور فصولھن تمكن اإلمھات من لضمان وذلك آخرین،  لثالثة عشر طفالً دراسیة تقویة باإلضافة الى فصول  ،طفالً 
تدریب متنوع في  على حتى یومنا ھذا إمرأة  400أكثر من  حصلتو. عینھبینما یتم رعایة أطفالھن في الوقت  الدراسیة

ة الى جانب دروس في محو األمیة الحرف الیدویالتصمیم والحالقة والتجمیل وكالخیاطة و محددة حرفیةمجاالت 
المتجر الواقع داخل المحلیة و األسواق اآلن في النسوةتلك المنتوجات التي تصنعھا  تُباع كما .حقوق اإلنسانحاسوب والو

 . الرمیلة مقر ھیأة تشغیل

التجارب الناجحة  لى"لدینا العدید من األمثلة ع :قائلة مدیرة المركز النسوي في قریة الخورة تحدثت وفي ھذا الصدد
 من افضل االمثلة على ذلك فقددى المتدربات في المركز النسوي إحكانت  .مھاراٍت جدیدةٍ  اكتسابألفراٍد ساعدناھم على 

تعلمت الخیاطة وتخرجت بشكل سریع من الصف األول الى الثاني وعملت بشكل دؤوب وقامت بخیاطة مالبس وصنع 
رق ابصنع فحقاً المركز یقوم ھذا توظیفھا كمدربة في المركز. اآلن تبني أفكارھا المبدعة وقرر المركز العاب جمیلة. وقد 

 ."  تلك المرأةل مع كما فع كبیر في حیاة أفراد المجتمع

الذي یقدم  الجدید مركز الخورة الصحي إفتتاح ،2016عام ل لصندوق الرمیلة للمنافع المجتمعیة ت المشاریع االخرىتضمن
منذ تاح ھذا المركز في أیلول الماضي لیسجل رد. تم افتف 10,000من  للمجتمع بشكل موسع لما یقربالرعایة الصحیة 

ً  186 حواليبدایة إفتتاحھ  عند الحاجة إذ تأتي  زیارة أفراد المجتمع في منازلھملمبادرة  . كما اطلق المركززیارة إسبوعیا
عن زیارة منزلیة في الشھر  400 امج الرمیلة للمتطوعات الصحیات الالئي یقمن بحواليمع برن لتنسجمھذه المبادرة 
 الصحیة. مورمتطوعة لتثقیف العوائل حول اال 20 تضممن المتطوعات طریق شبكة 

كتطویر  مشاریع البنى التحتیة، الرمیلة الشمالیة من العدیدمنطقة السكك في قریتي الرمیلة و استفادت ة الى ذلك،باإلضاف
قدم الكرة حدیثین ل نملعبی إنشاء . كما تممنتظمتقدیم خدمات جمع النفایات بشكٍل العامة و المنتزھاتالمدارس والشوارع و

 مدرب كرة القدم المحترف السید صادق الوحیلي مع اقامة دورات تدریبیة من قبل لخدمة المجتمعات منشآت ریاضیةو
  تدریب الجیل القادم من العبي كرة القدم العراقیین." حیث تھدف تلك الدورات لالعراق القدم لتغییركرة مؤسس رابطة "

ل العم : "نقطف الیوم ثمارقائالً  الغاز السید علي شداد الفارسرئیس لجنة النفط وق عضو مجلس محافظة البصرة علّ  كما
عاد بالنفع الكبیر والسلطات المحلیة ولجنة الرمیلة المجتمعیة والذي  شغیل الرمیلةة تھیأالمشترك بین شركة نفط الجنوب و

تلك  بجٍد لضمان تحقیق عملوا واسھموا الذینإمتناني الى جمیع شكري و . أود أن اعبر عنالسكان المحلیینعلى 
  ."المشاریع
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 :للمحررین مالحظات

 العراق في للنفط المنتجة الحقول أكبر وھو. الجنوب نفط لشركة التابعة النفطیة الحقول أحدى ھو الرمیلة حقل •
 .كذلك العالم في المنتجة النفطیة الحقول صدارة وفي

بین شركة نفط  2010ان ھیأة تشغیل الرمیلة (المشغل لحقل الرمیلة النفطي) ھي مشروع مشترك بدأ في العام  •
 الجنوب وشركة بي بي وشركة بتروتشاینا وشركة تسویق النفط العراقیة (سومو). 
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