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١تقرير التعايف واإلستقرار يف املناطق املحررة حديثاً يف محافظة نينوى

شكر وتقدير
ين جراء غزو داعش، أود التعبري عن  نيابًة عن شعب نينوى الذي عاىن األمرَّ
تقديري إىل األمم املتحدة عىل ما أبدته من تعاوٍن وثيق وعىل ما قدمته من 
عوٍن إىل مكتبي من أجل إجراء هذا التقييم. ويقدم هذا التقرير ملحًة عامة 
والرضورية  امللحة  وأولوياتهم  نينوى  محافظة  سكان  احتياجات  عن  شاملة 
املتحدة  األمم  برنامج  بالشكر  وأخص  تحطمت.  التي  حياتهم  يستأنفوا  يك 
اإلمنايئ عىل تنسيق وقيادة الرشاكة بني مكتب املحافظ وأرسة األمم املتحدة. 
املتحدة  العاملية وبعثة األمم  الصحة  بالشكر إىل كٍل من منظمة  أتوجه  كام 
(اليونيسيف)  للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة  (اليونامي)  العراق  ملساعدة 
والزراعة  األغذية  ومنظمة  البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  وبرنامج 
العاملي  األغذية  الالجئني وبرنامج  املتحدة لشؤون  السامية لألمم  واملفوضية 
عىل التزامها السخي بالوقت والخربة تحقيًقا لتلك املساعي املشرتكة. وستسمح 
نتائج هذا التقييم لنا برتكيز املوارد املحدودة بغية تحقيق أقىص فائدة ممكنة 

لصالح أولئك الذين يكافحون للتعايف بعد عودتهم إىل مجتمعاتهم املمزقة.

محافظ نينوى
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داعش  مع  الرصاع  أثناء  حدث  الذي  الدمار  أعقاب  يف 
تقييم عاجل  إجراء  املحافظة  نينوى، بارشت  يف محافظة 
اآلن،  تحررت حتى  التي  األربع  النواحي  يف  لالحتياجات 
معظم  تحررت  لقد  ووانة.  وزّمار  وربيعة  سنجار  وهي 
النازحني  عودة  تزال  وال  عدة،  أشهر  قبل  املناطق  هذه 
ملحة،  حاجة  االستقرار  دعم  يجعل  مام  إليها،  مستمرة 
تركزت األرضار  أخرى. وقد  القتال مرة  اىل  للعودة  تجنًبا 
ومباين  االجتامعية  للخدمات  التحتية  البنية  يف  الشديدة 
هذه  من  العديد  استخدم  داعش  ألن  املحلية،  السلطة 
املنشآت، مبا فيها املدارس، كقاعدة لعملياته. إن املناطق 
ولذلك  األوىل،  بالدرجة  زراعية  مجتمعات  هي  املحررة 
تعترب استعادة وسائل املعيشة إحدى األولويات الرئيسة. 
التحتية  البنية  عىل  أساًسا  العاجل  التقييم  ركّز  وقد 
تقييم  أنه  عىل  إليه  النظر  يجب  وال  املعيشة،  ووسائل 
شامل. وسوف تضاف لهذا التقرير مناطق نينوى األخرى، 

حال تحريرها.

املتحدة  األمم  برنامج  بقيادة  املتحدة،  األمم  دعمت 
بترصف  الفّنية  خربتها  وضع  عرب  التقييم  هذا  اإلمنايئ، 
املعنية  الفنية  اإلدارات  وقامت  نينوى.  محافظ  مكتب 
إضافية  أرسية  مبسوحات  استكاملها  جرى  بيانات  بجمع 
نظر  وجهة  عرض  لضامن  اإلستامع،  جلسات  ونقاشات 
النساء. واستناًدا إىل البيانات الواردة، بارشت بعثة التحقق 
املشرتكة لوكاالت األمم املتحدة العمل يف نيسان. وُعقدت 
مبشاركة  األولويات  لتحديد  عمل  ورشة   ٢٠١٥ أيار  يف 
املعنية  الوزارات  ومديريات  نينوى  محافظ  مكتب 
ومكاتب البلديات املحلية وخرباء األمم املتحدة الفّنيني. 
وخلصت هذه الورشة إىل صياغة بعض املبادئ التوجيهية، 
وتحديد أولويات االحتياجات الفورية لفرتة األشهر الستة، 
واحتياجات املدى املتوسط التي متتد اىل العامني التاليني.

الستة  األشهر  ملرحلة  الفورية  األولويات  تكلفة  وتقدر 
تكلفة  تقدر  بينام  دوالر،  مليون   ١٩٫٢٣ بنحو  القادمة 

الفرتة حتى العامني التاليني بنحو ٥٠ مليون دوالر.

املحررة  املناطق  يف  هائلة  تحديات  االنتعاش  ويواجه 
حديًثا، ومن بينها:

ترضرت ٢٤ من أصل ٢٦ من ابنية الخدمات الصحية، • 
ونهبت املعدات الحيوية من معظمها.

تحتاج ١١٢ مدرسة إىل إعادة تأهيل، وال يستطيع • 

ـــــــص امللخّ
سوى ٤٠ باملئة من األطفال الذهاب إىل املدارس.

تنقية •  عىل  قادرة  املياه  معالجة  مشاريع   ٣ تعد  مل 
املياه، وال تتوفر املياه يف ناحيتي سنجار وربيعة إال 

يف ٣٨ من أصل ١٥٧ برئًا.

كابالت خطوط •  من  كم   ٥٠ من  أكرث  ُدّمر  أو  نُهب 
التغذية الكهربائية، و٢١٠ من محوالت التوزيع.

ُدّمر •   ٢٢ منها  املحلية،  للسلطة  مبنى   ٣٠ تأثر 
بالكامل.

دون •  يحول  مام  التام،  للتدمري  منزًال   ٤١٦٦ تعرض 
عودة األرس.

الناسفة عىل •  أثّر االستخدام واسع النطاق للعبوات 
األرايض الصالحة للزراعة، فخفضها بنسبة ٢٥ باملئة 

حسب التقديرات.

عدم •  بسبب  للمخاطر  الزراعية  األنشطة  تتعرض 
ومعدات  واألسمدة  البذور  جودة)  (وتدين  وجود 
وجود  عدم  بسبب  كله،  ذلك  من  واألهم  الري، 
انخفض  وقد  الحبوب.  لرشاء  حكومية  ضامنات 
وآليات  النهب  بسبب  واملاعز  األغنام  قطعان  عدد 

التكيف السلبية.

حيث  ترضًرا،  املناطق  أكرث  إحدى  سنجار  ناحية  تعترب 
تعرض ١٣ باملئة من مجموع املباين إىل الدمار التام، مبا يف 

ذلك املستشفى الرئييس.

(أ)  الفورية من شقنْي:  أولويات مرحلة االستقرار  تتألف 
توفري الخدمات األساسية واإلسكان ووسائل املعيشة ملن 
عاد من السكان، (ب) توفري رشوط الحد األدىن للنازحني 

لضامن عودتهم إىل املناطق اآلمنة.

وتتضمن هذه األولويات عىل وجه التحديد ما ييل:

السبعة •  الرئيسة  الصحية  الخدمات  مباين  استعادة 
العمل بكامل طاقتها يف جميع النواحي األربع.

إعادة تأهيل ٤٧ مدرسة، وتوسعة ١٤ أخرى بإضافة • 
٤ قاعات دراسية بالبناء الجاهز لكل منها، من أجل 
عام  فقدان  األطفال  وتجنيب  آمنة  مساحة  توفري 

درايس كامل.

الكلفة التقديرية ألولويات 
األشهر الستة األوىل هي 

١٩٫٢٣ مليون دوالر أمرييك

هناك ٧ أولويات وهي: 
املراكز الصحية و ٤٧ مدرسة 

و ٢٩ مرشوع مياه ومسح 
العبوات الناسفة ومخلفات 

الحرب املتفجرة وتحديد 
وإزالتها من املناطق ذات 
األولوية والسكن وإعادة 

تشغيل اإلقتصاد املحيل.
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أنظمة •  تأمني ٢٩ مضخة مياه، وأنابيب تغذية، و٣ 
تعقيم بالكلور، مبا يف ذلك مرشوع املعالجة الرئييس 

يف أسيك موصل.

من •  لـ١٠٠٠  إيواء  مراكز  وبناء  األنقاض  إزالة 
العائالت األشد عوًزا.

إجراء مسوحات لكشف مخلفات الحرب والعبوات • 
األلغام  مبخاطر  التوعية  بأنشطة  والقيام  الناسفة، 

وأولوية نزعها.

األساسية •  الزراعية  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة 
(التخزين ومرافق املعالجة والري) لسلسلة أنشطة 
إنتاج الحنطة والشعري، وكذلك الخرضوات، وإعادة 

تكوين قطعان املاشية.

سوف تستخدم الحكومة العراقية ومحافظة نينوى نتائج 
هذا التقييم يف التخطيط النتعاش هذه املناطق املنكوبة، 
البناء،  إلعادة  الالزمة  واملالية  البرشية  املوارد  وتعبئة 
واسرتجاع حيوية النسيج االجتامعي الغني بتنوعه الثقايف 

يف مجتمعات نينوى الريفية.

تقديم  رضوريًا  أمًرا  يعترب  الحرج،  املنعطف  هذا  يف 
دعم فّني محدد ملكاتب املحافظة والبلديات املحلية يف 
مجاالت التخطيط والتنسيق والحد من النزاعات، من أجل 
إعادة بناء أفضل وضامن مرونة أكرب للهياكل الحكومية يف 

مواجهة الهزات املستقبلية.

اموع (دوالر) الكلفة (دوالر) الفئة القطاع

الصحة:

٦٥٥,٧٠٠  كلفة إعادة التأهيل بضمنها كلف األثاث وتدريب الكادر
الطبي

ار واملركز الفرعي في هكنة املركز الصحي في زمّ

كما في أعاله ٦٩٦,١٩٦ مركز صحة األمهات واملركز الصحي الفرعي في ربيعة

كما في أعاله ١٦٥,٦٢٤ املركز الصحي في وانة

٢,٩٦٢,٧٢٠ كما في أعاله ١,٤٤٥,٢٠٠ املستشفى العام واملركز الصحي في السنوني

التعليم:

 كلفة إعادة التأهيل بضمنها كلف األثاث وتأهيل املاء ١٨٨,١٩٩
والصرف الصحي

٦١ مدرسة في ربيعة

كما في أعاله ٥٤٠,٠٣٤ ٦١ مدرسة في السنوني

كما في أعاله ٤٦٢,٦٤٨ ٣١ مدرسة في زمار

إعادة تأهيل بسيط ١٠,٠٠٠ مدرستان في وانة

صفوف من البناء اجلاهز ٨٤٠,٠٠٠ صفوف دراسية لـ٤١ مدرسة

٢,٢٠٨,٨٨١ سبورات ورحالت وغيرها من إحتياجات الصفوف الدراسية ١٦٨,٠٠٠ املواد الالزمة لصفوف دراسية إضافية

املاء والصرف الصحي:

فقرات صيانة منظومة الكلورين ٧٠١,٠٠٠ ار مشاريع املاء في زمّ

صيانة بسيطة ٢٣٥,٠٠٠ مشاريع املاء في ربيعة والسنوني

٢,١١١,٠٠٠ كلف إعادة التأهيل ١,١٧٥,٠٠٠ ار وربيعة ووانة والسنوني نظم الصرف الصحي في زمّ

السكن:

٥,٦٥٠,٠٠٠ وحدات سكنية مبينة من قبل األهالي ٥,٦٥٠,٠٠٠ مؤى بغرفتني للعوائل األكثر إحتياجاً

سبل العيش:

إعادة تأهيل اخلزن وخدمات اإلنتاج ١,٠٠٠,٠٠٠ ار إنشطة إنتاج احلنطة والشعير في زمّ

منظمومات الري والبيوت الزجاجية والسماد ١,٧٥٠,٠٠٠ ار أنشطة إنتاج اخلضروات في زمّ

٣,٠٠٠,٠٠٠ زيادة أعداد احليوانات وخدمات إنتاج العلف ٢٥٠,٠٠٠ إعادة الثروة احليوانية

األلغام:

٣,٣٠٠,٠٠٠  مسح مخلفات احلرب املتفجرة. أولوية إزالة العبوات ٣,٣٠٠,٠٠٠
ومخلفات احلرب املتفجرة مع التنسيق اتمعي

 تقييم تلوث املناطق مبخلفات احلرب املتفجرة وأولية حتديد
واإلزالة من املناطق امللوثة

جدول يلخص الكلفة التخمينية لألوليات في الستة أشهر القادمة
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املـقــدمــــة
مع  وثيق  بتنسيٍق  هذا  الرسيع  التقييم  تقرير  أُعد 
التابعة  واملكاتب  نينوى،  محافظة  الفنية يف  األقسام 
ووكاالٍت  حكومية،  غري  محلية  ومنظامٍت  للُمحافظ، 
األمم  برنامج  من  بتنسيٍق  املتحدة  لألمم  تابعة 
يعرض  وهو  املحافظة.  وبقيادة  اإلمنايئ  املتحدة 
املدى  عىل  التعايف  واحتياجات  الفورية  األولويات 
املتوسط بالنسبة للمناطق والنواحي التي ُقيِّمت مع 

التكاليف التقديرية لالحتياجات املالية. 

ناحية  عىل  التقرير  لهذا  الجغرافية  التغطية  وتُركِّز 
السنوين وربيعة وزمار ووانة يف محافظة نينوى. وقد 
برنامج  بقيادة  بعثٌة   ٢٠١٥ نيسان/أبريل  يف  أُوفدت 
رة حديًثا ألخذ  األمم املتحدة اإلمنايئ إىل املناطق املحرَّ
عينٍة من البيانات التي ُجمعت والتحقق من صحتها. 
اإلمنايئ، شاركت  املتحدة  األمم  برنامج  إىل  وباإلضافة 
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ومنظمة األغذية 
هذه  يف  العاملية  الصحة  ومنظمة  (الفاو)  والزراعة 
البعثة، فيام أسهمت وكاالٌت أخرى كربنامج األغذية 
العاملي إسهاًما كبريًا يف تحليل التقرير. واستند تقييم 
اإلنسانية  التقييم  عمليات  وأَكمل،  إىل،  االحتياجات 
واألخرى املتاحة والتي جرت مبارشًة عقب تحرير تلك 
املناطق، السيام عمليات التقييم التي أجرها الصليب 
خالل  من  العراقي  األحمر  والهالل  الفرنيس  األحمر 
مداوالت مجموعات نقاش محددة مع النساء وأفراد 

الع ينة املدروسة. 

يف  املحلية  املجتمعات  دعم  عىل  عازمٌة  واملحافظة 
رة حديًثا ودعم عودة النازحني. وتدرك  املناطق املحرَّ
تواجهها  التي  التحديات  جسامة  املحافظة  سلطات 
ويف  دامئة  بصفٍة  النازحني  لعودة  الظروف  تهيئة  يف 
السابق.  يف  متنوًعا  كان  مجتمعٍ  نسيج  بناء  إعادة 
مايل  دعٍم  بتقديم  العراقية  الحكومة  تعهدت  وقد 
لجهود إعادة اإلعامر من خالل دعم املجتمع الدويل 
الالزم يف هذه املرحلة املبكرة من التعايف واالستقرار. 
ولتقديم أي مساعدٍة، ال بد من إجراء تقديٍر مفصٍل 
لألرضار واألولويات بغية توجيه املوارد الشحيحة نحو 
ومن  إليها.  تكون  ما  األحوج  والقطاعات  املجاالت 
البديهي أن تحرير أجزاٍء من نينوى قد شكل وقائع 

االستقرار  لتحقيق  فوريًا  اهتامًما  تستدعي  جديدة 
والتعايف من اآلن فصاعًدا. 

زمار ووانة  ناحية  الرصاع يف  أحدثه  الذي  للدمار  إن 
أثرت  أرضاره  ألن  األثر  عظيم  والسنوين  وربيعة 
عىل  الحصول  وإمكانية  املحلية،  التحتية  البنى  عىل 
االجتامعي  والنسيج  املحيل،  واالقتصاد  الخدمات، 
للمناطق املتنوعة أصًال. وقد باتت هذه املناطق التي 
مىض عىل تحريرها بضعة أشهر مرسًحا للعودة حيث 
الطبيعية.  معاودة حياتهم  النازحني يف سبيل  يكافح 
ولضامن عودتهم اآلمنة، ُشكِّلت لجنٌة خاصة مبشاركٍة 
والسلطات  األسايش  وقوات  املحلية  املجتمعات  من 
الكردية والتي تستضيف أغلب النازحني من املناطق 

املدروسة.

االستقرار  ملشاريع  أساًسا  التقرير  هذا  ويُعترب 
والتعايف، وستستعني به املحافظة لوضع خطة تصديها 
للتحديات الراهنة وترتيب تسلسلها وتحديد موازنتها. 
مت االحتياجات إىل أولوياٍت قصرية املدى  ولذلك، ُقسِّ

وأخرى متوسطة املدى. 

وهذا التقرير الذي يقيِّم احتياجات التعايف واالستقرار 
يف محافظة نينوى وثيقٌة غري مكتملٍة ألن أجزاًء كبرية 
من املحافظة مازالت خاضعة لسيطرة داعش. وكلام 
إىل  جديدة  فصوٌل  سُتضاف  جديدة،  مناطق  ُحرِّرت 
املالية  املتطلبات  فإن  وبالتايل،  األويل.  التقييم  هذا 
أولية تقوم  احتياجاٍت  التقرير مجرد  الواردة يف هذا 
عىل تحديٍد رسيع لتكاليف األولويات، وستتغري متى 
الحكومة.  سيطرة  تحت  بأكملها  املحافظة  عادت 
ويحدونا األمل أن يشكل هذا التقرير أساًسا لتقديم 

املجتمع الدويل لدعٍم متناسق ومتامسك.

توصيف موجز لخصائص 
نينوى

عىل  رسيًعا  سكانًيا  ازدياًدا  نينوى  محافظة  شهدت 
مدى العقد املنرصم حيث بلغ معدل منو السكان نحو 
٣٫٢٪. وكانت التقديرات تشري إىل أن مجموع سكانها 
مليون نسمة،   ٣٫٥ بلغ زهاء  لها  احتالل داعش  قبل 



٦تقرير التعايف واإلستقرار يف املناطق املحررة حديثاً يف محافظة نينوى

عىل  املتزايد  الطلب  عىل  إضافية  ضغوطًا  شكل  ما 
وفرص  التحتية،  البنية  وتنمية  األساسية،  الخدمات 

العمل.

 وتُعترب املحافظة سلة الغذاء يف العراق، ويُقيم قرابة 
الصلة  النظر عن  الريف برصف  ٣٩٪ من سكانها يف 
املُهمة التي تجمع املقيمني يف مناطق حرضية وشبه 
حرضية بالقطاع الزراعي ملا لِنينوى من قاعدٍة زراعية 
قوية. وتَزرع املحافظة الحبوب، وقصب السكر، ودوار 
الشمس، والخرضاوات، واألعشاب. وهي تحوي أساًسا 

مصانع لإلسمنت، والسكر، والنسيج، واملرشوبات. 

(النقل،  الرئيسية  االقتصادية  القطاعات  ولكن 
عدة  منذ  تتأثر  التحويلية)  والصناعات  والزراعة، 
سنوات برتاجع املوارد الحكومية املخصصة لالستثامر 
عىل  املتعاقبة  الجفاف  لسنوات  كان  كام  والصيانة. 

نينوى أثٌر كبري عىل األرايض الزراعية وموارد املياه.

ومعدل البطالة يف املحافظة (٧٫٣٪) أدىن من املعدل 
آلخر  قضاٍء  من  يتفاوت  ولكنه   ،(٪١١٫٣) الوطني 
أدىن  أيًضا  يشهد  الذي  تلعفر  قضاء  أقصاه يف  ويبلغ 
مستويات الدخل، إذ يتقاىض ٥٧٪ من سكانه الخمس 
األدىن من نصيب الفرد من الدخل (أي ما يعادل ٤٢ 
املحافظة  وكان ٣٠٪ من عامل  فقط).  دوالًرا شهريًا 
قطاع  يف  و٢٣٪  العام،  الخدمات/القطاع  يف  يعملون 
البناء والتشييد، و١٣٫٨٪ يف قطاعات الزراعة واألحراج 

وصيد األسامك. 

العراق،  محافظات  سائر  يف  كام  املايل،  والقطاع 
لتلبية  يكفي  مبا  مجهٍز  وغري  بعيد  حٍد  إىل  متخلٌف 
احتياجات القطاع الخاص. وترتكز سلطة اتخاذ القرار 
يف معظمها بيد املستوى املركزي مع وجود موازناٍت 
المركزية محدودة. ونتيجًة لذلك، ازدادت مستويات 
الفقر تدريجًيا حيث يعيش ٢٦٪ من سكان املحافظة 
عىل أقل من ٢٫٥ دوالر يومًيا مقارنًة مع ١١٫٥٪ من 
الفقر من  لتزداد فجوة  عام ٢٠١١  العراق يف  سكان 

٢٫٣ عام ٢٠٠٧ إىل ٦٫٥ عام ٢٠١١.

ومجتمعٍ  وغني  عريق  بتاريخٍ  املحافظة  وتتمتع 
متنوع، وتُعترب موطًنا لعدٍد وافر من الهويات العرقية 
منها  وكٌل  جًدا،  املتضادة  وأحيانًا  املتداخلة  والدينية 
وفيام  قوية.  وعشائرية  محلية  ملرجعياٍت  يخضع 
أقليٍة كردية  املحافظة عرٌب مع وجود  غالبية سكان 

ترتكز يف  أقلياٍت  السكان من  يتكون ١٠٪ من  كبرية، 
كردستان  بني  عليها  متنازع  داخلية حدودية  مناطق 
والعراق، حيث تُعترب تلك املناطق تاريخًيا واحدًة من 
أكرث مناطق العراق تنوًعا سواء عرقًيا أو ثقافًيا أو حتى 
واآلشوريون،  الرتكامن،  لقروٍن  استوطنها  وقد  دينًيا، 
والشبك،  واليزيديون،  الكلدانيون،  واملسيحيون 

وغريهم من األقليات، فضًال عن األكراد والعرب.

وعندما قاطعت األحزاب السياسية السنية انتخابات 
 ،٢٠٠٥ الثاين/يناير  كانون  يف  املحافظات  مجالس 
سيطرت األحزاب الكردية عىل غالبية مقاعد مجلس 
فقد   ،٢٠٠٩ عام  انتخابات  يف  أما  نينوى.  محافظة 
شاركت فيها الكتلة السنية العربية عرب قامئة الحدباء 
حني  يف  ضعيفة،  بأغلبيٍة  االنتخابات  يف  فازت  والتي 
جاءت «قامئة نينوى املتآخية» الكردية يف املركز الثاين. 
والعربية  الكردية  األحزاب  بني  الحاصل  التنافر  وكان 
مصدًرا  املحافظة  يف  نفوذه  لتعظيم  يسعى  وكالهام 

رئيسًيا للتوتر منذ عقود. 

توصيف موجز لشمال 
غرب نينوى: ناحية 

السنوني وربيعة وزمار 
ووانة

عقب إخامد جذوة نريان الثورة الكردية عام ١٩٧٥، 
خضعت زمار وربيعة والسنوين ووانة لحملة تعريٍب 
باألرض  بأكملها  قرًى  فيها  ُسويت  النطاق  واسعة 
عامي  إحصايئ  ويف  سكانها.  وُرشِّد  أسامئها  لت  بُدِّ أو 
عىل  أُجربوا  أنهم  إىل  اليزيديون  أشار  ١٩٧٧و١٩٨٧، 
التحدث  عىل  القيود  وأن  كعرٍب  أنفسهم  تسجيل 
واستمرت  السبعينيات  منتصف  يف  بدأت  بالكردية 
توزيع  واستمر  التالية.  الثالثني  األعوام  مدى  عىل 
التسعينيات  يف  العرب  املستوطنني  عىل  األرايض 
ملكية  تأثرت  ذلك،  عىل  عالوًة   .٢٠٠٣ عام  وحتى 
يف  كام  نينوى،  ودميغرافية  الزراعية  والعقود  األرض 
وانة، تأثًرا كبريًا جراء تشييد سد املوصل بعد منتصف 
السبعينيات. كام أثرت القضايا العالقة منذ أمٍد بعيد 
الوضع  بشأن  العراق  كردستان  وحكومة  نينوى  بني 
اإلداري لبعض النواحي عىل إدارة تلك النواحي. وتقع 
كافة النواحي املذكورة أعاله ضمن املناطق الداخلية 
عىل  كبريًا  اعتامًدا  وتعتمد  عليها،  املتنازع  الحدودية 
األرايض الزراعية وتربية املاشية. وتشري التقديرات إىل 

السلة  نينوى  محافظة  تعترب 
تاريخ  ولها  للعراق  الغذائية 
مجتمع  وفيها  وعريق  غني 

متنوع
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من  الناس  فرار  قبل  النواحي  تلك  سكان  إجاميل  أن 
وجه داعش بلغ زهاء ٣٧٨ ألف نسمة. 

السابقة  العقود  ح عملًيا إرث  وبعد عام ٢٠٠٣، ُصحِّ
الجديدة.  العداوات  بعض  نشبت  ولكن  جزئًيا، 
فالتغيريات عىل أرض الواقع ويف ملكية األرض أسفرت 
يف املقام األول عن حدوث تحوالٍت يف ميزان القوى 
مبارشًة بعد آذار/مارس ٢٠٠٣ وليس من خالل طرٍق 
لهجرٍة  مرسًحا  النواحي  تلك  كانت  ولطاملا  قانونية. 
باملئة)  النازحني (أكرث من ٥٠  قرسية، وكانت غالبية 
بغداد  من  ومعظمهم   ٢٠٠٣ عام  بعد  َقِدموا  الذين 
األمن  توفري  لقضية  كانت  كام  آشوريني.  مسيحيني 
مكوناتها  اضطهاد  وخطر  املتنوعة  النواحي  تلك  يف 
 .٢٠٠٣ عام  بعد  كربى  أهميٌة  والدينية  العرقية 
األحزاب  بني  املنافسة  حدة  يف  ملحوظة  زيادٌة  ومثة 
أدىن  أو  قوسني  قاب  كانت  والتي  والعربية  الكردية 
أصبح  مراٍت عديدة. وقد  مواجهٍة مفتوحة  من شن 
النواحي من خالل شبكات  ذلك واضًحا جًدا يف تلك 
املحسوبية الكبرية التي أنشأها كل طرٍف بغية توزيع 

فرص العمل أو األرايض أو الحصول عىل الخدمات.

ربيعة: تَظهر ربيعة يف الوثائق العراقية الرسمية يف 
تعداد عام ١٩٧٧ (رغم أنها كانت قد أُنشئت مبرسوٍم 
تتبع  ربيعة  وكانت  ذلك.  وبعد   (١٩٦٠ عام  صدر 
لقضاء سنجار، ولكنها اآلن تتبع لقضاء تلعفر. وهي 
الضخم  ربيعة  بني  اتحاد  رأس  مساقط  من  واحدٌة 
املكوَّن من قبائل عربية هي أساًسا سنية ولكن لديها 
فروٌع شيعية كبرية يف بقاعٍ أخرى من العراق. ولربيعة 
هويٌة عربية متميزة ُجلها من قبائل شمر التي قادت 
تحت  ربيعة  معرب  عند  داعش  ضد  أرضًيا  هجوًما 
جوية  وغاراٍت  البشمركة  قوات  من  مدفعي  غطاٍء 
الحدودية  التحالف. وقد شهدت مدينة ربيعة  شنها 
قتاًال عنيًفا بسبب أهميتها االسرتاتيجية. فإضافًة إىل 
أنها ال تبعد سوى نصف كيلو مرت عن املعرب الرئييس 
الرئييس  الحياة  رشيان  أيًضا  مثَّلت  فإنها  سوريا،  إىل 
وبحلول  املوصل.  يف  معقلها  إىل  سوريا  من  لداعش 
ترشين الثاين/نوفمرب، غدت ربيعة ذو السبعني ألف 
نسمة مدينة أشباحٍ وتعرضت لدماٍر كبري. ويقال إن 
٧٠٪ من العائدين هم من قبائل شمر التي تْجمعها 
عالقاٌت طيبة بحكومة إقليم كردستان بيد أنها ترغب 
القبائل  وقفت  حني  يف  سيطرتها،  خارج  البقاء  يف 

األخرى عىل عادتها مع الحكومة الفيدرالية.

املوجة  وعقب  السبعينيات  منتصف  بعد  زمار: 
املنطقة  هذه  أصبحت  التعريب،  حملة  من  األوىل 
أكرث عربيًة، وهو أحد األسباب  الكردية  الغالبية  ذي 
الرئيسية للعداوات بني العرب واألكراد. وعىل الرغم 
عام  منذ  كردية  لسيطرٍة  تخضع  زمار  ناحية  أن  من 
٢٠٠٣، إال أنها ظلت قانونًيا تحت مسؤولية محافظة 
كردية  أغلبيًة  جديد  من  اليوم  زمار  وتضم  نينوى. 
تقدر بـ ٨٠٪ من سكانها. ومن أصل القرى السبعني 
خليٌط  (أو  األكراد  يشكِّل  زمار،  ناحية  يف  املوجودة 
من األعراق) العنرص الرئييس يف خمسني قرية، بينام 
سٍت  ويف  األخرى.  العرشين  القرى  العرب  يستوطن 
احتالل  أثناء  السكان  بقي  العربية،  القرى  تلك  من 
البشمركة.  قوات  عليها  تستويل  أن  قبل  لها  داعش 
وكان قسٌم كبري من ناحية زمار (قرى املرياين) قد أُزيل 
وهو  ربيعة،  ناحية  مساحة  لتوسيع  السبعينيات  يف 
أحد األسباب األخرى للعداء بني املجتمعات الكردية 

والعربية.

السنوين: كانت ناحية السنوين عىل مر التاريخ يزيديًة 
بالكامل تقريًبا وتتبع لقضاء سنجار، ولكن مع ازدياد 
سعري حملة التعريب بعد منتصف السبعينيات زادت 
حدة التوترات. وبقيت السنوين يزيديًة إىل حٍد كبري 
الكردية. ويشعر  للمجتمعات  انتامٍء قوي  مع وجود 
توفري  يف  ضدهم  متييٍز  بوجود  اليزيديون  السكان 
أمٍد  منذ  القائم  التحيز  بسبب  للمنطقة  الخدمات 
املنقطة  ارتباط  واحتامل  اليزيدية  الديانة  ضد  بعيد 
١٩٧٧و١٩٨٧،  عامي  إحصايئ  ويف  الكردية.  بالقومية 
أشار اليزيديون يف سنجار إىل أنهم أُجربوا عىل تسجيل 
بالكردية  التحدث  عىل  القيود  وأن  كعرٍب  أنفسهم 
مدى  عىل  واستمرت  السبعينيات  منتصف  يف  بدأت 
األعوام الثالثني التالية. واستؤنف توزيع األرايض عىل 
املستوطنني العرب يف سنجار يف التسعينيات واستمر 
ن االستيطان العريب عىل وجٍه  حتى عام ٢٠٠٣. وتضمَّ
خاص إسكان أفراٍد من قبائل شمر والطايئ والجحيش 
يف ناحية السنوين عىل طول الحدود العراقية السورية.

وانة: أُنشئت ناحية وانة الجديدة بني عامي ١٩٧٠ 
ولكنها  تلكيف،  قضاء  من  الغريب  الجزء  يف  و١٩٧٧ 
مبرسوٍم  تأسيسها  يعاد  أن  قبل  بعد  فيام  أُلغيت 
املوصل  سد  إنشاء  أسفر  وقد   .١٩٩٩ عام  جمهوري 
يف السبعينيات والثامنينيات عن إغراق ست قرى يف 
وقرصيج،  وشيتاين،  وخرييب،  عرير،  وهي  وانة  ناحية 
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وانة هم آشوريون  وبابنت. وغالبية سكان  وباتيب، 
عن  فضًال  كبرية  يزيدية  أقليٌة  توجد  كام  كلدانيون، 

بعض العرب. 

احتالل داعش لشمال 
غرب نينوى 

داعش  متمردو  اجتاح   ،٢٠١٤ حزيران/يونيو  يف 
املوصل عاصمة محافظة نينوى ليحتلوا معظم أرجاء 
املحافظة يف األشهر الالحقة، ما دفع الناس إىل النزوح 
أحدثت  وقد  كردستان.  باتجاه  السيام  كبرية،  بأعداٍد 
داعش دماًرا كبريًا بالبنى التحتية املحلية، ومنها األبنية 
املحليني.  املسؤولني  وممتلكات  واملنازل،  الرسمية، 
وبعيًدا عن تدمري البنية التحتية، خلَّفت داعش ورائها 
سلسلة مجازر استهدفت عىل نحٍو خاص األقليات أو 
النزوح  الكثريين عىل  أجرب  ما  الحكوميني،  املسؤولني 
واألمن  الدخل  انعدام  ليواجهوا  وضحاها  عشيٍة  بني 
ثقافًة محطَّمة ونسيج حياٍة  تاركني ورائهم  والسكن، 
عىل  داعش  أقدمت  ذلك،  من  واألسوأ  متسامح. 
األزمة  فاقم  ما  الدعارة،  يف  وتشغيلهن  النساء  سبي 
يزيدي  ألف   ٥٠ زهاء  فر  وقد  العراق.  يف  اإلنسانية 
نحو جبال سنجار ليبقوا هناك دون أي ماٍء أو طعام 
شمس  تحت  والجفاف  الجوع  وليواجهوا  دواء  أو 
السكان  معظم  هرب  زمار،  ويف  الحارقة.  الصيف 
فرَّ  أكراٌد نحو مدينة دهوك يف كردستان، فيام  وهم 
معظم سكان ربيعة وهم عرٌب أساًسا باتجاه سوريا 
املسيحيني  معظم  فر  فقد  وانة،  يف  أما  كردستان.  أو 
أيًضا،  كردستان  إىل  واألكراد  الكلدانيني)  (اآلشوريني 
السيام نحو أربيل. وعىل الرغم من تحرير شامل غرب 
نينوى، ال تزال العبوات الناسفة وغريها من مخلفات 
الحرب تشكل خطًرا يف بعض القرى والحقول، ما أعاق 
ومقتل  إصابة  عن  وأسفر  املحيل،  االقتصاد  انتعاش 
العرشات، وعاث فساًدا يف مجتمعاٍت محلية ابُتليت 
أصًال بتخلٍف مزمن. وقد أدت داعش أيًضا إىل تفاقم 
التوترات الطائفية، ما يؤثر يف البيئة الحالية ملا بعد 
الرصاع عىل توزيع الخدمات، وحرية الحركة، وإعادة 
تشكيل اإلدارة السياسية لتلك املناطق. وعقب احتالل 
إىل  املحافظة  مجلس  انتقل  نينوى،  ملحافظة  داعش 
دهوك يف املنفى، وال يزال يقوم بالواجبات نفسها كام 
دفعها  الفيدرالية  الحكومة  واصلت  كام  السابق.  يف 

للرواتب.

عودة النازح
مواطنهم  إىل  طواعيًة  العائدين  النازحني  أعداد  إن 
تُشجعهم  باالزدياد  آخذة  نينوى  شاميل  يف  األصلية 
الوضع  ن  تَحسُّ هي  العوامل  من  باقٌة  ذلك  عىل 
عن  فضًال  املناطق،  تلك  يف  اإلنسان  وحقوق  األمني 
يف  أحيانًا  النازحون  منها  عاىن  التي  والقيود  الفقر 
املناطق التي نزحوا إليها. ولكن معظم العرب الذين 
األسباب  لعدٍد من  إليها  املنطقة مل يعودوا  فروا من 
ترتاوح بني الوضع األمني ودمار ممتلكاتهم. ولتسهيل 
عودة النازحني، ُشكِّلت لجنٌة عليا وثالث لجاٍن فرعية 
العسكرية/ والشؤون  األساسية،  بالخدمات  تختص 

الفرعية  اللجنة  وتتكون  األمنية.  والقضايا  السياسية، 
األمنية من ستة أعضاٍء ميثلون قوات األسايش/األمن، 
الدميقراطي  والحزب  والبشمركة،  واالستخبارات، 
العربية  واملجتمعات  دهوك،  وسلطات  الكردستاين، 
زمار،  إىل  العودة  طلبات  يف  تنظر  وهي  املنطقة.  يف 
ومنها التحقق من احتامل وجود عالقٍة بداعش. ومنذ 
٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٥، أحصت آلية التتبع الخاصة 
مبنظمة الهجرة الدولية عودة ٥٠٨٦ أرسة أي ٣٠٥١٦ 

شخًصا إىل املنطقة.

بدأت العودة الطوعية للنازحني 
وهي تزداد مع تحسن األوضاع 
األمنية والذي يشجع املزيد من 

النازحني عىل العودة.
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الوضع قبل الصراع
الخدمات العامة

قبل  طبيعية  بصورٍة  تعمل  الصحية  الخدمات  كانت 
وكان هناك ٤٠٦ عامل طبيني  حزيران/يونيو ٢٠١٤، 
 ٢٦ عددها  يبلغ  التي  الصحية  املرافق  يف  بني  مدرَّ
مرفًقا. وُسجل وجود بعض النقص يف أعداد املوظفني، 
ومع ذلك حافظ عدد زيارات العيادات الخارجية عىل 
وكانت  سنويًا.  فرٍد  لكل  زيارة   ١٠-١٥ وهو  مستواه 
واألدوية  التشخيص  وأجهزة  األساسية  التجهيزات 
من  كثريًا  أن  بيد  مقبولة،  بدرجٍة  متاحة  الرئيسية 

املرافق كان يفتقر ملراحيض كافية.

 ٢٧٢ املدارس  إجاميل  بلغ  بالتعليم،  يتعلق  ما  يف 
مدرسًة تُقدم التعليم ألكرث من ١٢٥ ألف طفٍل يف زمار 
وربيعة والسنوين ووانة يف بداية الرصاع. وكانت جودة 
املعايري  غالبيتها  لبى  بالكاد  ولكن  متفاوتة،  املدارس 
املقبولة، السيام عىل صعيد النظافة والرصف الصحي. 
الغالبية  وعملت  مكتظًا،  املدارس  من  كثريٌ  وكان 
الدوامني الستيعاب األطفال يف  بنظام  الساحقة منها 
يف  مياٌه  هناك  يكن  ومل  عاًما).   ٦-١٨) املدرسة  سن 
الكهرباء عن املضخات  انقطاع  املدارس جراء  معظم 
(غالًبا ما ُزودت املدارس باملياه عرب صهاريج)، وكانت 
افتقر  ذلك،  عىل  عالوًة  رديئة.  املتاحة  املياه  نوعية 

معظم املدارس إىل املراحيض املالمئة.

السكان  من   ٪٨٠ كان   ،٢٠١٤ حزيران/يونيو  قبل 
ثالث  من  تُضخ  للرشب  صالحة  مياٍه  عىل  يحصل 
بسعٍة  نهر دجلة  الرشب عىل  مياه  محطاٍت ملعالجة 
إجاملية بلغت ٧٢٠٠ مرت مكعب يف الساعة، وكانت 
وسهولة.  بيرس  تسري  والتعقيم  الرتشيح  عملية 
متفرقة  عميقة  برئًا   ١٥٧ األخرى  املصادر  وتضمنت 
تؤمن مياًها صالحة للرشب باستخدام أنظمة املعالجة 

بالكلور.

كانت النفايات الصلبة الناجمة عن ٨٠٪ من السكان 
وجود  دون  ولكن  تُطمر،  أو  وتُطرح  بانتظاٍم  تُجمع 

نتائج التقييم حسب القطاع
النفايات  ملعالجة  أو  مالمئة  بطريقة  للطمر  محطٍة 

الصلبة. 

ولكن مل يكن هناك شبكاٌت رئيسية للرصف الصحي. 
وكانت محطات معالجة مياه الرصف الصحي واملياه 
للرصف  بخزاناٍت  أنابيب  خط  عرب  تتصل  السوداء 
الحاممات  من  القادمة  الرمادية  املياه  أما  الصحي، 
واملطابخ فكانت متصلة بنظاٍم لترصيف مياه األمطار 
ولكن  الجاذبية.  باستخدام  الطبيعية  الوديان  نحو 
كانت صيانة معدات وشبكات املياه والرصف الصحي 
والنفايات الصلبة سيئًة، ما زاد من العجز يف تقديم 

الخدمات.

إىل  تصل   ٢٠١٤ حزيران/يونيو  قبل  الكهرباء  كانت 
٣١٣٥٢ مشرتك (منزيل، وحكومي، وتجاري) مدة ١٥ 
ساعة يف املتوسط يومًيا. وكانت شبكة الكهرباء تتكون 
من خطوط تغذية بطول ٩٨١ كيلو مرت و١١٤٢ محول 

توزيع.

 عىل الرغم من أن مباين اإلدارة املحلية، ومنها املرافق 
والبلديات وخدمات الربيد ومراكز الرشطة، مفروشة 
إلدارة  كافية  كانت  أنها  إال  األدىن،  بالحد  ومجهزة 

عملية تقديم الخدمات العامة.

اِّـساكن
كانت املساكن يف البلدات الرئيسية تتكون يف معظمها 
وتُشيدها  بالجص  تُرش  بطابقني  خرسانية  أبنيٍة  من 
رشكات بناٍء صغرية تعمل لصالح كل عميٍل عىل حدة. 
مربع.  مرت  و١٠٠   ٨٠ بني  الطابق  مساحة  وتراوحت 
الثانية،  الدرجة  من  الغالب  يف  البناء  نوعية  وكانت 

وبلغت تكلفة املقاول نحو ٢٠٠ دوالر/م٢. 

ُشيد  حيث  متفاوتًة،  القرى  يف  األبنية  جودة  كانت 
بعضها  عىل  وُوضع  اإلسمنتي  الطابوق  من  معظمها 
أو  اللنب  طوب  من  املنازل  بعض  ُشيد  كام  الجص. 
الطابوق الحجري غري املكتمل. ومعظم املنازل مكوٌن 
م٢.  و١٠٠   ٨٠ بني  ترتاوح  مبساحٍة  واحد  طابٍق  من 
دوالًرا/م٢.   ١٧٠ نحو  البناء  تكلفة  متوسط  وبلغ 
معظم  ُشيد  إذ  قليًال  مختلفًة  السنوين  قرية  وكانت 
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منازلها من الطابوق.

يف  سكنية  وحدة  ألف   ٦٣ باإلجامل  هناك  وكان 
والسنوين   ،٦٠٠٠ ووانة   ،١٨٠٠٠ (زمار  املنطقة 

٢٣٠٠٠، وربيعة ١٦٠٠٠).

سبل العيش
مصدرين  عىل  دخله  يف  يعتمد  األرس  معظم  كان 
النوعني  زراعة  الريفية:  األنشطة  من  رئيسيني 
الرئيسيني من الحبوب وهام الحنطة والشعري يف فصل 
فصل  يف  والفاكهة  الخضار  أنواع  ومختلف  الشتاء 
الصيف، وتربية الحيوانات ويأيت يف مقدمتها األغنام 
واملاعز وبعض األبقار. وغالًبا ما متت مامرسة هذين 
زراعة  أن  إىل  التقديرات  تشري  حيث  مًعا،  النشاطني 
االنتاج  إجاميل  من   ٪٧٥-٨٠ زهاء  مثلت  الحبوب 
الزراعي، فيام شكلت تربية الحيوانات قرابة ٢٠-٢٥٪ 

لكل  الزراعية  األرايض  مساحة  متوسط  وبلغ  منه. 
أرسٍة نحو ستة فدانات. 

هام  الحيوانات  وتربية  الزراعة  أن  من  الرغم  عىل 
أخرى  سبٌل  هناك  كانت  للدخل،  الرئييس  املصدر 
البيوت  يف  الخرضاوات  زراعة  منها  العيش  لكسب 
اإلنتاج  ومصانع  الشتاء،  فصل  أثناء  البالستيكية 
(فصل  الثلج  وصنع  واللحام  النجارة  وورش  الصغرية 
الصيف) ومصانع البالستيك واألملنيوم، وصيد األسامك 
الفرتة  القرى املنترشة حول سد املوصل (باستثناء  يف 
من ١ نيسان/أبريل وحتى ١ متوز/يوليو وهي موسم 
الصيد)،  املحلية  السلطات  فيه  تُحظِّر  الذي  التكاثر 

وبساتني الفاكهة يف املناطق املروية جيًدا.

الغذائية  االقتصادية  للمناطق  خريطٌة  ييل  ما  يف 
األربعة.

خارطة ١: خارطة ناحية زمار، ويُرى عليها أربع مناطق متثل السبل الرئيسية لكسب العيش، وهي: زراعة املحاصيل 
(املنطقة ١)، واألنشطة الصناعية والتجارية (املنطقة ٢)، وصيد األسامك (املنطقة ٣)، وإنتاج الفاكهة (املنطقة ٤). مل 

يتم متثيل إنتاج الرثوة الحيوانية عىل الخريطة ألنه مبعرثٌ بني املناطق األربعة.

هي  الحيوانية  والرثوة  الزراعة 
أهم القطاعات اإلقتصادية
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الوضع بعد الصراع
تقديم الخدمات العامة 

ر ٢٤ من املرافق الصحية الـ ٢٦، ونُهبت األجهزة  تَرضَّ
الرئيسية يف غالبية تلك املرافق. وتفتقر املرافق اآلن 
لالتصاالت وأجهزة الكمبيوتر والنقل يف حالة الطوارئ. 
وقد توقف إمداد املياه والكهرباء عن معظم املراكز 
الصحية، كام مل تُوفَّر األدوية األساسية التي نُهبت أثناء 
الرصاع. وتَْندر املساحات املتاحة إلجراء فحٍص خاص 
التي تعمل حالًيا، كام ترضرت املراحيض،  املرافق  يف 
من  كثريٌ  يعد  مل  أخريًا،  القصور.  أوجه  من  فاقم  ما 
العاملني يف املجال الطبي إىل عملهم إما ألنهم مازالوا 
مرشدين أو لعدم حصولهم عىل رواتبهم، وليس هناك 

موازنة تغطي تكاليف تشغيل املرافق.

الصحي  والرصف  للمياه  شبكاٍت  وجود  عدم  يشكل 
الصلبة مخاطر صحية كبرية، خاصًة  النفايات  وإدارة 
مع اقرتاب فصل الصيف. وترضرت محطات معالجة 
ونُهبت  النقل،  وخطوط  الضخ  ومحطات  املياه 
وهي  مضخة،   ٢٩ ترضرت  أو  نُهبت  وقد  معداتها. 
بالتايل ال تعمل حالًيا. وهناك ثالث محطاٍت رئيسية 
لتنقية املياه متوقفة عن العمل، كام أن ٣٨ برئًا فقط 
السنوين  يف  املتواجدة  برئًا   ١٥٧ الـ  اآلبار  أصل  من 

وربيعة توفر املياه حالًيا.

أو  تلفها  الصحي جراء  الرصف  قنوات  انسداد  يؤدي 
غري  الصحي  الرصف  مياه  خروج  إىل  صيانتها  انعدام 
املعالجة إىل الشوارع. وقد أدى نهب أو تدمري نظام 
الجمع بأكمله إىل تراكم النفايات الصلبة يف الشوارع. 

وحتى أدوات تنظيف الشوارع مل تعد متوافرة.

و٤٠٪  التعليمي،  النظام  من  األعظم  القسم  ترضر 
من األطفال فقط قادرون عىل الذهاب إىل املدرسة. 
إعادة  إىل  بحاجٍة  مدرسة   ١١٢ باتت  الرصاع،  وبعد 
التأهيل. وال يوجد مدارس مفتوحة يف السنوين بسبب 
دوامة انعدام األمن واستمرار ترشيد السكان وترضر 
املنشآت. أما يف املناطق الثالث األخرى، فال يزال بعض 
أنه غري قادٍر عىل  املدارس األقل ترضًرا مفتوًحا، بيد 
استيعاب جميع الطالب. عالوًة عىل ذلك، توقف كثريٌ 
من املدرِّسني عن الذهاب إىل العمل بسبب النزوح أو 

عدم دفع الرواتب.

والقرى  زمار  إىل  الكهرباء  أُعيدت  لنئ  الكهرباء: 
تزال  ال  فإنها  وانة،  يف  املناطق  وبعض  بها  املحيطة 
مقطوعًة يف بلدات وقرى ربيعة والسنوين. وقد نُهب 
التغذية  خطوط  من  كيلومرت   ٥٠ من  أكرث  ُدمر  أو 
أن ربيعة والسنوين  و٢١٠ محوالت توزيع. ويف حني 
بالكهرباء  ووانة  زمار  تزويد  فإن  ترضًرا،  األكرث  كانا 

ضعيٌف للغاية وبحاجٍة إلعادة التأهيل.

ُدمرت أبنية السلطات املحلية أثناء الرصاع مع وجود 
جزيئ  بشلٍل  العامة  اإلدارة  إصابة  يف  يتمثل  خطٍر 
وتقويض األمن. وقد ترضر ثالثون من أبنية السلطات 
األبنية،  هذه  من   ٢٢ عىل  كلًيا  الدمار  وأىت  املحلية، 
ومنها خمسة مراكز للرشطة، وتسعة مكاتب لخدمات 
كام  واحدة.  عدٍل  ودار  بلدية،  أبنيٍة  وأربع  املرافق، 

بلغت نسبة الدمار يف مثانية أبنيٍة أخرى ٢٠-٨٠٪.

اِّـساكن
السنوين  ومنطقة  منزًال.   ٤١٦٦ عىل  كلًيا  الدمار  أىت 
هي األكرث ترضًرا ألن الرصاع كان عىل أشده فيها. وقد 
َجعل حجُم الدمار يف السنوين وعدم إمكانية الوصول 
من  واألخرى  الفينة  بني  املستمر  النزاع  بسبب  إليها 
تشري  ولكن  املترضرة،  املنازل  عدد  إحصاء  املستحيل 
التقديرات إىل أنها باآلالف. وحتى يف غياب معلوماٍت 
من السنوين، يبلغ إجاميل املنازل املترضرة ما ال يقل 
عن ١٩٥٠ منزًال ليصل العدد اإلجاميل (دون السنوين) 
إىل ٦٠٦٦ منزًال. ويُعترب نقص املساكن ثاين أخطر قيٍد 

مدرسة مدمرة في ناحية زمار  © حقوق الصورة محفوطة ملاثيو فلني، منظمة الهابيتات
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النازحني. وإذا فرضنا  انعدام األمن يعيق عودة  بعد 
أن األرسة تتكون يف حدها األدىن من ستة أفراد، فإن 
عودة  يعيقان  بها  لحق  الذي  والرضر  املنازل  دمار 

ر. قرابة ٣٦٧٠٠ ُمهجَّ

جراء  ُهدمت  قد  املدمرة  املنازل  معظم  أن  يبدو 
الذي  الطفيف  الدمار  عىل  بناًء  مقصودة  انفجاراٍت 
لحق مبحيطها واالنهيار الواضح لهيكلها عىل قاعدتها. 
املرتبطني  أولئك  منازل  داعش  َدمَّرت  البلدات،  ويف 
انسحابها  لدى  عمدت  كام  الخ.  والرشطة  بالحكومة 
القرى ومألتها  كثريٍ من  املنازل يف  تفخيخ جميع  إىل 
عىل  وبالتايل  العودة  عىل  ذلك  وسيؤثر  باملتفجرات. 

مسائل السكن واألرايض وحقوق امللكية.

سبل العيش
الرئيسيني  السبيلني  عىل  خطري  أثٌر  للرصاع  كان  لقد 
ومنذ  الحيوانات.  وتربية  الزراعة  أي  العيش  لكسب 
املتاحة  األرايض  مساحة  تراجعت  األزمة،  بداية 
و٢٨٪  الحنطة  أرايض  من   ٪٢١)  ٪٢٥ بنحو  للزراعة 
من أرايض الشعري). وتعود أسباب ذلك إىل نقص اليد 
مخلفات  من  واملتفجرات  األلغام  ووجود  العاملة، 
أو  (ُرسقت  ومعدات  أدوات  وجود  وعدم  الحرب، 
عدم  يشكل  كام  الزراعية.  املدخالت  ونقص  نُهبت)، 
املوصل  يف  التقليدية  األسواق  إىل  الوصول  إمكانية 
الري  وأنظمة  الصوامع  ترضرت  وقد  خطريًا.  عائًقا 
املزارعني ال  يهدد سبل عيش  أكرب خطٍر  أيًضا. ولكن 
الحكومي  الدعم  بتغيري  بل  بالرصاع  مبارشًة  يرتبط 
والسياسات الحكومية لرشاء الحبوب، إذ مل يتم توفري 
الحبوب واألسمدة ووقود الديزل ملضخات الري كام 
عجز  أن  كام  السابقة،  السنوات  يف  عليه  الحال  كان 
سوٍق  وجود  عدم  مع  الحبوب  رشاء  عن  الحكومة 

بديلة للقطاع الخاص ميثل التهديد األكرب.

 ٪١٥ من  أدىن  إال  يبَق  مل  إذ  القطعان،  حجم  تقلَّص 
من األغنام و٤٪ من املاعز، حيث تراجعت أعدادهام 
ألفني  إىل  ألف   ٦٠ ومن  آالف   ١٠ إىل  ألف   ٦٤ من 
عىل التوايل. واألسباب الرئيسية لهذا الرتاجع هي بيع 
األزمة،  ملواجهة  سلبية  اسرتاتيجية  بوصفها  األصول 

ونقص األعالف، وعدم وجود مأوى للحيوانات. 

تشري  الحرب:  مخلفات  من  املتفجرات  من  التلوث 
انتشار  أُجريت إىل  التي  التقارير واملسوح املحدودة 
البنية  تستهدف  التي  الناسفة  العبوات  استخدام 
التحتية املدنية واألرايض الزراعية يف الريف واملدينة. 
من  املتفجرات  أخطار  جانب  إىل  ذلك،  أدى  وقد 
مخلفات الحرب الناجمة عن املعارك الربية والغارات 
أرواح  عىل  كبري  بشكٍل  الخطر  ازدياد  إىل  الجوية، 
املساعدات  تقديم  الحد من  وإىل  العائدين  وأطراف 
اإلنسانية الطارئة عىل نطاٍق واسع. ولرسم صورٍة أدق 
عن حجم التلوث ونوعه، ال بد من إجراء مسحٍ شامل 
يُْغني ويوجه خطة التصدي لهذا التلوث والتي ينبغي 

منحها األولوية.

 النسبة من إجمالياإلجماليدمار جزئي (>٥٠٪)دمار كليناحية
عدد املنازل

٦٪٨٠٠٢٥٠١٠٥٠زمار

٣١٪٢٩١٥ال يوجد بيانات٢٩١٥سنوني

١١٪٢١٠١٥٠٠١٧١٠ربيعة

٧٪٢٤١٢٠٠٤٤١وانة

٠١٪٦٦١٤٠٥٩١٦٦٠٦اإلجمالي

العدد التقديري للوحدات السكنية املتضررة في زمار والسنوني وربيعة ووانة
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تحقيق  أجل  من  القطاعات  جميع  يف  أولويتان  مثة 
االستقرار يف املنطقة يف غضون األشهر الستة األوىل:

تتمثل األوىل يف تزويد العائدين بالخدمات األساسية 
اندماجهم يف  إعادة  يتيح  مبا  العيش  والسكن وسبل 
مناطقهم فال يضطروا إىل الرحيل مجدًدا. أما األولوية 
الثانية فهي توفري بيئٍة مواتية لتقديم خدماٍت مالمئة 
ومأوى ملن يرغب يف العودة إىل املناطق التي يَسمح 

وضعها األمني بذلك. 

املهمة  للمشاريع  القطاعية  األولويات  ييل  ما  ويف 
بتكلفٍة وقدرها ١٦ مليون  األهداف  لتحقيق  الالزمة 

دوالر (ال تتضمن األعامل املتعلقة باأللغام):

من الرضوري القيام باألعامل املتعلقة باأللغام حفاظًا 
عىل سالمة العائدين. ومثة حاجٌة ماسة لنزع أو تدمري 
املتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة يف 
مناطق العودة املقررة. فذلك يقلل من خطر الوفاة 
التحتية  البنية  وإعامر  تأهيل  إعادة  عند  واإلصابات 
العامة  الخدمات  مباين  ومنها  األبنية،  أنقاض  كإزالة 
أو املنازل، وزراعة األرض والرعي. وليس من املمكن 
اآلن تحديد حجم التلوث ومدى االستجابة املطلوبة. 
وسيتم يف غضون األشهر الستة األوىل إجراء مسوحٍ، 
اإلزالة  أولويات  وتحديد  األلغام،  مبخاطر  والتوعية 
دة للسلطات واملجتمعات  مبا يلبي االحتياجات املحدَّ

املحلية.

الصحة: اعُتربت إعادة تشغيل املستشفيات واملرافق 
الصحية الرئيسية السبعة بطاقتها الكلية رضورًة ملحة 
يف قطاع الصحة. وتؤمن تلك املرافق السبعة خدماٍت 
أساسية وطارئة لجميع السكان. ويشكل عدم تشغيلها 
خطًرا عىل حياة املرىض ذوي الحاالت الحرجة، ومنهم 

النساء اللوايت تعانني من مضاعفات الوالدة.

التعليم: يُشكل عدم وجود مدارس مصدر قلٍق كبري 
لألهايل الذين ينظرون يف أمر العودة. وما مل تتمكن 
املدارس من استيعاب الطلبة مع بداية العام الدرايس 
الجديد، سيعيد األهايل أطفالهم إىل دهوك أو غريها 
من املناطق التي يتوافر فيها التعليم يك ال يضيع عىل 

مدرسٍة  وجود  ولضامن  كامل.  درايس  عاٌم  أبنائهم 
من  بد  ال  قريٍة،  كل  يف  األقل  عىل  مفتوحة  واحدة 
إعادة تأهيل ٤٧ مدرسة، كام أن ١٤ مدرسة بحاجٍة 
رة).  إىل صفوٍف إضافية (للتعويض عن املدارس املدمَّ
ومن الرضوري تأمني األثاث واملعدات األساسية ومنها 

املقاعد والكرايس يف غضون األشهر الستة القادمة.

ينبغي منح األولوية لتقديم خدمات املياه والرصف 
منطقتي  يف  الصلبة  النفايات  من  والتخلص  الصحي 
مقارنًة  كبريٌ  العائدين  عدد  حيث  وربيعة  زمار 
فيهام  الخدمات  نقص  يزال  ال  اللتني  ووانة  بالسنوين 

يعيق عودة النازحني. 

املاء: تزداد جسامة املخاطر الصحية املتمثلة يف نقص 
والتخلص  األسايس  الصحي  والرصف  النظيفة  املياه 
من النفايات الصلبة مع اقرتاب فصل الصيف حيث 
مئوية،  درجة   ٤٥ نحو  الحرارة  درجة  متوسط  يبلغ 
وهي بالتايل تشكل أولويًة يف مناطق العودة. وال بد 
املياه، و٢٩ مضخة،  طًنا من مطهرات  تأمني ٥٠  من 
أنظمة  من  مجموعات  وثالث  التغذية،  وأنابيب 
املعالجة بالكلور يف غضون األشهر الستة املقبلة. وقد 
اعُتربت إعادة التأهيل األويل ملحطة املعالجة الرئيسية 

يف أسيك موصل أولويًة يف هذه املرحلة األوىل.

الحياة  الستعادة  ُمهمًة  الكهرباء  تُعترب  الكهرباء: 
الطبيعية، لكنها لن تُدرج يف هذا التقرير ألن مكتب 
حالًيا عىل  يعمل  بالكهرباء  باإلمداد  املعني  املحافظ 

اتخاذ خطواٍت بديلة.

أنظمة  عمل  ضامن  الرضوري  من  املحلية:  اإلدارة 
العامة.  الخدمات  تقديم  أجل  من  املحلية  اإلدارة 
ولكن املوظفني العاملني يف أبنية اإلدارة املحلية نُقلوا 
مهامهم.  تأدية  عىل  قادرين  وباتوا  مؤقت  مقٍر  إىل 
األولويات  البناء والتأهيل من  إعادة  ولذلك، ليست 

يف غضون األشهر الستة األوىل.

القادمة  الستة  األشهر  غضون  يف  ينبغي  املساكن: 
حيث  آمنة،  أساسية  مالجئ  وتشييد  األنقاض  إزالة 
 ١٠٠٠ ألضعف  الفنية  واملشورة  املواد  تقديم  يجب 

األولويات يف األشهر الستة األوىل

األساسية  الخدمات  إعادة 
وسبل العيش مع تحقيق عودة 

النازحني هي أهم األولويات.
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منازلها  ُدمرت  التي  أرسة   ٤١٦٦ الـ  أصل  من  أرسة 
النزوح مجدًدا  لخطر  املعرضني  الرتكيز عىل  كلًيا، مع 
أي األرس التي ترأسها امرأة فضًال عن املسنني، بهدف 
بناء مالجئ مكونٍة من غرفتني وحامٍم  مساعدتها يف 
هذا  يُعترب  جًدا،  البسيط  تصميمه  ورغم  ومرحاض. 
املأوى االنتقايل نقطة االنطالق لألرس لتشييد مساكنها 
برنامج  تفعيل  يتم  أن  إىل  أمدها  طال  فجوٍة  وردم 
م لها الدعم يف إعادة  التعويضات الفدرايل الذي سيقدِّ
ن األرس، إذا أمكن، كافة  البناء. ومن املتوقع أن تؤمِّ
لن  االنتقالية،  املالجئ  تلك  ودون  العمل.  مدخالت 
تتمكن هذه األرس من العودة والبدء بإعادة تأسيس 
فنية  استشاراٌت  م  وبالتوازي مع ذلك، سُتقدَّ حياتها. 
ملعايري  منازلها  بناء  ستعيد  التي  األرس  اتباع  تكفل 
وأنظمة البناء املطلوبة مبا يضمن تشييد منازل آمنة 

ومالمئة.

سبل العيش
يف  املطلوبة  األولويات  القطاعات  بقية  حددت 
بسبل  تتعلق  أولويٌة  ولكن مثة  األوىل،  الستة  األشهر 
املقبلني  الشهرين  غضون  يف  تحقيقها  يجب  العيش 
يك يتمكن املزارعون من استعادة أرزاقهم عىل املدى 
الوطنية  السلطات  أن تشرتي  البعيد. ومثة خياٌر هو 
واملحلية محصول الحنطة الذي اقرتب موسم حصاده 
بالتفصيل  موضح  هو  (كام  دوالر   ٣٢٥٦٠٠٠٠ مببلغ 
يف امللحق). ويجب أن يتعاىف املزارعون من الخسائر 
االقتصادية التي تكبدوها يف موسم الحصاد السابق. 
وقد يؤدي عدم تأمني سوٍق لإلنتاج الحايل إىل عواقب 
ونظًرا  دونها.  الحؤول  ميكن  ال  املحيل  االقتصاد  عىل 
موازنٌة  لها  ُخصصت  فقد  األولوية،  هذه  ألهمية 

منفصلة عن االحتياجات أدناه.

األمور  إىل  األوىل  الستة  األشهر  يف  األولوية  سُتمنح 
التالية لضامن جاهزية مزارعي الحنطة والخرضاوات 
هذا  ضياع  ألن  املقبل  الزراعي  للموسم  الضعفاء 
سبل  من  أخرى  كاملة  سنٍة  ضياع  يعني  املوسم 
العيش. عالوًة عىل ذلك، ال بد من دعم أضعف مريب 
قطعانهم.  تجديد  إعادة  يف  يَْرشعوا  يك  الحيوانات 

ويركز الدعم عىل ما ييل:

١) سلسلة قيمة الحنطة والشعري

الزراعية •  التحتية  البنى  تأهيل  إعادة  يجب 

التخزين  ومرافق  الري  وأقنية  كاآلبار  األساسية 
والتصنيع الزراعي ملا لها من أهميٍة اسرتاتيجية. 
وينبغي عمل ذلك مبشاركة املجتمع املحيل عرب 

تسديد أجور العامل نقًدا.

دعم الطلب املحيل وإعادة تأهيل البنى التحتية • 
الزراعية عرب تسديد أجور العامل نقًدا. 

٢) سلسلة قيمة الخرضاوات

نحو •  املوجهة  املشاريع  تنفيذ  وبرسعة  ينبغي 
مزارعي  منتجات  وتسويق  التكاليف  خفض 
الدعم  الخرضاوات. كام يجب أن يصبح تقديم 
واألسمدة  الحبوب  لرشاء  للمزارعني  الحكومي 
واملبيدات أولويًة ينبغي تنفيذها إىل جانب دعم 

تسويق تلك املنتجات.

إلنتاج •  التحتية  البنى  تأهيل  إعادة  يجب 
الخرضاوات، كالبيوت البالستيكية وأنظمة الري، 
يف أرسع وقٍت ممكن للسامح بتحقيق إنتاجٍ عىل 
مدار العام وتأمني دخٍل ثابت ومستدام لسكان 
املنطقة. وينبغي أن تكفل إعادة التأهيل، حيثام 
كان ذلك ممكًنا، أقىص مشاركٍة من املجتمع وأن 

ذ عرب تسديد أجور العامل نقًدا. تُنفَّ

٣) استعادة الرثوة الحيوانية

يجب إعادة توطني الرثوة الحيوانية وأيًضا إنتاج • 
رئيسية  أداة  بوصفه  الرسعة  األعالف عىل وجه 
األمن  وتعزيز  االقتصادي  الضعف  من  للحد 

الغذايئ ألضعف السكان.

تهدف كافة املشاريع إىل القيام بضخٍ رسيع للسيولة 
مَنح  قبيل  من  طرٍق  باستخدام  املحيل  االقتصاد  يف 
وغريها  العمل  مقابل  النقد  و/أو  الصغرية  األعامل 
إلعادة  تكفي  املحلية  لألرس  رشائية  قوًة  يؤمن  مبا 
املشاريع  وتركز  بقوة.  العيش  كسب  بسبل  اإلقالع 
عىل املناطق التي تكرث فيها أعداد العائدين يف هذه 

املرحلة. 
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موازنة األشهر الستة األوىل
اموع (دوالر) الكلفة (دوالر) الفئة القطاع

الصحة:

٦٥٥,٧٠٠  كلفة إعادة التأهيل بضمنها كلف األثاث وتدريب الكادر
الطبي

ار واملركز الفرعي في هكنة املركز الصحي في زمّ

كما في أعاله ٦٩٦,١٩٦ مركز صحة األمهات واملركز الصحي الفرعي في ربيعة

كما في أعاله ١٦٥,٦٢٤ املركز الصحي في وانة

كما في أعاله ١,٤٤٥,٢٠٠ املستشفى العام واملركز الصحي في السنوني

٢,٩٦٢,٧٢٠
التعليم:

 كلفة إعادة التأهيل بضمنها كلف األثاث وتأهيل املاء ١٨٨,١٩٩
والصرف الصحي

61 مدرسة في ربيعة

كما في أعاله ٥٤٠,٠٣٤ 61 مدرسة في السنوني

كما في أعاله ٤٦٢,٦٤٨ 31 مدرسة في زمار

إعادة تأهيل بسيط ١٠,٠٠٠ مدرستان في وانة

صفوف من البناء اجلاهز ٨٤٠,٠٠٠ صفوف دراسية لـ41 مدرسة

سبورات ورحالت وغيرها من إحتياجات الصفوف الدراسية ١٦٨,٠٠٠ املواد الالزمة لصفوف دراسية إضافية

٢,٢٠٨,٨٨١
املاء والصرف الصحي:

فقرات صيانة منظومة الكلورين ٧٠١,٠٠٠ ار مشاريع املاء في زمّ

صيانة بسيطة ٢٣٥,٠٠٠ مشاريع املاء في ربيعة والسنوني

كلف إعادة التأهيل ١,١٧٥,٠٠٠ ار وربيعة ووانة والسنوني نظم الصرف الصحي في زمّ

٢,١١١,٠٠٠
السكن:

وحدات سكنية مبينة من قبل األهالي ٥,٦٥٠,٠٠٠ مؤى بغرفتني للعوائل األكثر إحتياجاً

٥,٦٥٠,٠٠٠
سبل العيش:

إعادة تأهيل اخلزن وخدمات اإلنتاج ١,٠٠٠,٠٠٠ ار إنشطة إنتاج احلنطة والشعير في زمّ

منظمومات الري والبيوت الزجاجية والسماد ١,٧٥٠,٠٠٠ ار أنشطة إنتاج اخلضروات في زمّ

زيادة أعداد احليوانات وخدمات إنتاج العلف ٢٥٠,٠٠٠ إعادة الثروة احليوانية

٣,٠٠٠,٠٠٠
األلغام:

 مسح مخلفات احلرب املتفجرة. أولوية إزالة العبوات ٣,٣٠٠,٠٠٠
ومخلفات احلرب املتفجرة مع التنسيق اتمعي

 تقييم تلوث املناطق مبخلفات احلرب املتفجرة وأولية حتديد
واإلزالة من املناطق امللوثة

٣,٣٠٠,٠٠٠
١٩,٢٣٢,٦٠١
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إن أهداف األولويات التي يجب تحقيقها يف غضون 
الستة  سنتني ولكن ليس من الرضوري خالل األشهر 
األوىل هي: إعادة الخدمات األساسية إىل مستوياتها 
ما قبل األزمة، وضامن وجود أنظمٍة تُسهِّل استعادة 
النازحني  جميع  أنَّ  وكفالة  العيش،  كسب  سبل 
الراغبني يف العودة والذين عودتهم آمنة لن يُحجموا 
عن العودة لعدم وجود مأوى لهم. عالوًة عىل ذلك، 
يجب اعتامد «إعادة بناء أفضل» عىل نطاٍق محدود 
جًدا إذا كانت الخدمات قبل عام ٢٠١٤ دون املستوى 
بشكٍل كبري وكان ذلك مجديًا ماديًا إىل جانب األعامل 

األخرى ذات األولوية كمرافق املراحيض يف املدارس.

األعمال اِّـتعلقة باأللغام
باإلستناد اىل مسح العبوات ومخلفات الحرف املتفجرة 
األوليات  تحديد  ميكن  أوالً،  ينجز  أن  يجب  والذي 
غري  من  ولعله  املسح.  نتائج  عىل  باإلعتامد  لسنتني 
املمكن إزالة العبوات ومخلفات الحرب املتفجرة من 
كل املناطق إال أن إزالتها من املباين العامة واألرايض 
تحقيقها  ميكن  التحتية  البنية  وخدمات  الزراعية 
النازحني  عودة  من  سيمكن  وهذا  السنتني.  فرتة  يف 

وإعادة تشغيل اإلقتصاد املحيل.

الصحة
بعد أن يُعاد تأهيل مرافق الطوارئ واملرافق املركزية 
املرحلة،  هذه  أثناء  األوىل  الستة  األشهر  غضون  يف 
االستشارات  لتقديم  أصغر  أخرى  مرافق  سُتستكمل 
الطبية العامة. وتُعترب هذه العودة إىل مستويات ما 
قبل عام ٢٠١٤ مهمًة للغاية للحد من نسبة انتشار 
األمراض عرب ضامن تقديم العالج يف الوقت املناسب 
تجنبها.  ميكن  التي  الطوارئ  حاالت  من  والوقاية 
وصحًيا  طبًيا  مركزًا   ١٩ مجموعه  ما  تأهيل  وسُيعاد 
وتزويدها  تجديدها  سُيعاد  كام  الريف،  يف  إضافًيا 

بالتجهيزات.

التعليم
إضافًة إىل املدارس الـ ٤٧ التي أُعيد تأهيلها باعتبارها 
أهم األولويات، ينبغي إعادة تأهيل املدارس األخرى 

أهداف جيب حتقيقها يف غضون سنتني
املرحلة  يف  مدرسة   ٥٥ عددها  يبلغ  والتي  املترضرة 
قبل  عليه  كانت  الذي  وضعها  إىل  وإعادتها  الثانية 
صفوٍف  أربعة  إضافة  املقرر  من  ذلك،  ومع  الرصاع. 
بغية  تجديدها  يجري  التي  املدارس  إىل  ومراحيض 
الحد من االكتظاظ الشديد، رغم نظام الدوام املتعدد 
توفري  بغية  وأيًضا  يستمر،  أن  يجب  والذي  املتبع 

العدد األدىن من مرافق النظافة. 

اِّـياه والصرف الصحي 
والنفايات الصلبة

سُتعاد يف هذه املرحلة الخدمات املتبقية إىل الوضع 
باملياه،  الذي كانت عليه قبل الرصاع. ويف ما يتعلق 
زمار  يف  املعالجة  محطات  تأهيل  إعادة  ستنتهي 
مع خطوط  آبار   ١١٠ تشغيل  ويعاد  موصل،  وأسيك 
النقل والشبكات. ولكن لن يجري أي عمٍل إضايف عىل 
كبريٌ  املطلوب  االستثامر  حجم  ألن  الصحي  الرصف 
جًدا. ومع ذلك، سُتستبدل أساطيل شاحنات القاممة 
التي ُدمرت أو نُهبت (يبلغ عددها ...) وتُفتح الطرق 
استعادة  بهدف  البلدية  القاممة  مكبات  إىل  املؤدية 
بأدوات  املديريات  سُتزود  كام  املفقودة.  الخدمات 
أدناه  املحلية  اإلدارة  أبنية  (انظر  الصيانة  ومعدات 

ملعرفة األبنية الفعلية).

أبنية اإلدارة اِّـحلية 
د الحًقا) (تُحدَّ

اِّـساكن
سُيسمح لألرس أثناء املرحلة األوىل بالعودة من خالل 
الثانية  املرحلة  تُركِّز  إنشائها ملالجئ أساسية. ولذلك، 
عىل تقديم الدعم الفني استكامًال لربنامج التعويضات 
الخاص بالحكومة الفدرالية. وعندما تحصل األرس عىل 
تعويضها أو عىل أمواٍل من موارد خاصة إلعادة تشييد 
لضامن  فنية  مشورٍة  تقديم  الرضوري  من  منازلها، 

مطابقة املنازل الجديدة ملعايري بناٍء مقبولة.
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سبل العيش
تتضمن أولويات سبل العيش للسنتني القادمة توسيع 
أنشطة اإلنتاج وإعادة تأهيل البنية التحتية للزراعة. 
ويتضمن ذلك إعادة الرثوة الحيوانية من خالل زيادة 
الخرضوات السرتجاع  إنتاج  الحيوانات وإعادة  أعداد 

مقومات سبل العيش.

اموع (دوالر)الكلفة (دوالر)الفئة

الصحة

ار: مركز الصحة األلوية في أسكي موصل وتل خضر  ١٨٣,٠٠٠كلف إعادة التأهيل بضمنها األثاث وتدريب الكادر الطبيزمّ

 ٤٧٥,٠٠٠ربيعة: مومي وتل مارك واملركز الصحي الفرعي في األبطخ

 السنوني: املراكز الصحية في اليرموك واخلنصور والعروبة وحردان
واألندلس وحطني

١,٠٠٩,٠٠٠ 

 ١,٦٦٧,٠٠٠

التعليم

 ١,٧٥٧,٣٥٩إعمال إعادة التأهيل البسيطةإعادة تأهيل املدارس

 ١,٧٢٠,٠٠٠أعمال إنشائيةبناء مدارس

 ١,٠٧٠,٠٠٠سبورات ورحالت للصفوفأثاث املدارس

 ٤,٥٤٧,٣٥٩

املاء والصرف الصحي

ار والسنوني وربيعة ووانة  ٢,٨٩٥,٠٠٠أنابيب التوصيل، تأهيل اآلبار وصياة عامةاملاء: زمّ

ار والسنوني وربيعة ووانة  ٣,٢٠٤,٠٠٠صيانة بسيطةالصرف الصحي: زمّ

 ٦,٠٩٩,٠٠٠

املساكن

 وحدات سكنية مشيدة من قبل سكانها مع املساعدة٨٠٠ مؤى دائمي إضافي
الفنية

٥,٦٥٠,٠٠٠ 

 ٥,٦٥٠,٠٠٠

سبل العيش

 إستعادة الثروة احليوانية وبضمنها حقول الدواجن وأحواض
األسماك

 ٥,١٠٠,٠٠٠زيادة أعداد احليوانات مع تصنيع العلف

 البنية التحتية إلنتاج اخلضروات وتأهيل البنية التحتية األساسية
للزراعة

 ٨,٥٠٠,٠٠٠منظومات الري والبيوت الزجاجية والسماد

 ١٣,٦٠٠,٠٠٠

األعمال املتعلقة باأللغام

 إزالة العبوات ومخلفات احلرب الناسفة من املباني ذات األولوية
والبنية التحتية األساسية للزراعة

 أنشطة إزالة العبوات ومخلفات احلرب الناسفة ذات
األولوية مع أعمال التنسيق اتمعي

١٨,٥٠٠,٠٠٠ 

 ١٨,٥٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٦٣,٣٥٩ اموع

موازنة األولويات التي ستُنفَّذ يف غضون عامني
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الوثائق اِّـرجعية
الصليب األحمر الدويل. التقييم الرسيع املتعدد القطاعات يف 
ناحية زّمار - الرتكيز عىل سبل العيش والتامسك اإلجتامعي. 

شباط ٢٠١٥.

الصليب األحمر الدويل، جلسات إستامع مجاميع النساء، زّمار، 
أيار ٢٠١٥.

منظمة بيبل إن نييد، تقييم متعدد القطاعات لألرس. قضاء 
تلعفر، محافظة نينوى، ٢٤ - ٢٨ آذار ٢٠١٥.

ملحق الخرائط
يتضمن امللحق التايل خريطة توضح األرايض التي تم تحريرها 

حديثاً ويليها خرائط تفصيلية ملناطق النواحي وكام ييل:

١. تقييم األرضار يف ناحية زّمار، محافظة نينوى.

٢. تقييم األرضار يف ناحية وانة، محافظة نينوى.

٣. تقييم األرضار يف ناحية ربيعة، محافظة نينوى.

٤. تقييم األرضار يف ناحية السنوين، محافظة نينوى.
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اِّـلحق

اخلــرائــــــــط



Zumar 
Building Mahalla Damage (%) 

Sewage Building Al Noor 100 
Court Al Noor 100 
Municipality Al Noor 100 
Water Directorate Al Noor 100 
Electricity Directorate Al Noor 100 
Market Place Al Noor TBD 
Communication and Postal Service Al Shohadae 90 
Subdistrict Administration 
Directorate 

Al Shohadae 100 

Water Resources Unit Al Shohadae 100 
Zumar Typical. H. C TBD TBD 
Zummar Secondary  TBD TBD 
Zummar for Boys  TBD TBD 
Zummar for Girls  TBD TBD 

 
Zummar for Girls TBD TBD

Villages 
Building Village Damage (%) 

Hugna Sub Main H.C Hugna TBD 
Jamrout H.C. Jamrout TBD 
Jamrud Secondary Jamrout TBD 
Gir r School Gir r TBD 
Tal Khader H.C. Tal Khader TBD 
Tal Khudair Secondary Tal Khader TBD 
Al Jussah Secondary Al Jussah TBD 
Till Muss Secondary Tel Mus TBD 
Till Muss Tel Mus TBD 

 

Unmapped 
Building Village Damage (%) 

Al Hasek P.H.C. TBD TBD 
Aski Mosul P.H.C. TBD TBD 
Hudhaima H.C. TBD TBD 
Al Anwar Secondary Al Anwar TBD 
Aen Gharbi Secondary Aen Gharbi TBD 
Qasrej Secondary Qasrej TBD 
Kahrez School Kahrez TBD 

 

تقييم األضرار في ناحية زمار في محافظة نينوى

تاريخ جمع املعلومات: نيسان - أيار ٢٠١٥

ّ األمم املتحدة أو احلكومة العراقية تنوية: إن احلدود املبينة على هذه اخلارطة وأسماء املواقع فيها ال متثل بالضرورة ما تعتمده رسميا



Wanna 
Building Mahalla Damage (%) 

Communication and Postal Service  Al Askarii 40 
Sub district Administration Directorate Al Askarii 100 
Council Hand Directorate  Al Askarii 20 
Police Station  Al Askarii 80 
Municipality Building  Al Qasaba Al 

Qadeema 100 

Agriculture directorate  Al Qasaba Al 
Qadeema 80 

Nationality Directorate Al Salam 60 
Wana Main H.C TBD TBD 

 

Aski Mosul 
Building Mahalla Damage (%) 

Aski Mosul P. H. C TBD TBD 
 

تقييم األضرار في ناحية وانة في محافظة نينوى

تاريخ جمع املعلومات: نيسان - أيار ٢٠١٥

ّ األمم املتحدة أو احلكومة العراقية تنوية: إن احلدود املبينة على هذه اخلارطة وأسماء املواقع فيها ال متثل بالضرورة ما تعتمده رسميا



Rabiya 
Building Mahalla Damage (%) 

Sub district Administration 
Directorate Building  

Al-Asri 100 

Water Resources Unit TBD 100 
Sewerage Building TBD 100 
Police Station TBD 100 
Al Rafidain Bank  TBD 50 
Directorate of Education  TBD 100 
Electricity Directorate TBD 100 
Court  TBD 100 
Al Rabia Main Hospital  TBD 100 
Al Khadhraa Secondary TBD TBD 
Al Omla Al Kabera TBD TBD 
Bilat Al Shuhadaa Secondary TBD TBD 
Rabiaa Secondary   TBD TBD 
Mill TBD TBD 
Silo TBD TBD 

Villages 
Building Village Damage (%) 

Awenet Sub M.H.C  Awenet TBD 
Awenat Secondary Awenat  TBD 
Momi Sub M.H.C Momi TBD 
Al Abtakh Sub M.H.C Al Abtakh TBD 
Al Abtakh Secondary Al Abtakh TBD 
Bir Uglah Bir Uglah  TBD 
Till Hawa Secondary Till Hawa  TBD 
Till Talab Secondary Till Talab  TBD 
Khormar Secondary Khormar  TBD 
Sahl Al Bogha Secondary Sahl Al Bogha TBD 
Haloom Secondary Haloom  TBD 

 
Unmapped 

Building Village Damage (%) 
Tal Mark Sub M.H.C Tel Mark TBD 
Al Mura Secondary TBD TBD 
Ber Hilo Secondary TBD TBD 

 

تقييم األضرار في ناحية ربيعة في محافظة نينوى

تاريخ جمع املعلومات: نيسان - أيار ٢٠١٥

ّ األمم املتحدة أو احلكومة العراقية تنوية: إن احلدود املبينة على هذه اخلارطة وأسماء املواقع ال متثل بالضرورة ما تعتمده رسميا



Khan as Sur 
Building Damage (%) 

Police Station 100 
Khan as Sur M.H.C. TBD 

Taamem Secondary 2 TBD 
Khan as Sur Secondary TBD 

Taamem 2 TBD 
Khan as Sur TBD 

Sinuni 
Building Damage (%) 

Agriculture Directorate 100 
Water Directorate 100 

Police Station 100 
Sinoni General Hospital TBD 

Sinoni M.H.C TBD 
Synone Secondary TBD 

Shimal Primary TBD 
Synone 1 TBD 
Synone 2 TBD 

 
Huten 

Huten Secondary TBD 
 

Dohula 
Building Damage (%) 

Police Station 100 
Al Qadisiya 2 TBD 
Al Qadisiya 4 TBD 
Ibn Al Nafees 

Secondary 
TBD 

 

Borak 
Building Damage (%) 

Police Station 100 
Al Yarmouk M.H.C. TBD 
Iraq Secondary 1 TBD 
Iraq Secondary 2 TBD 

 

magge (%)
100
TBD
TBD
TBD

 
Zorafa 

Building Damage (%) 
Al Oruba M.H.C. TBD 
Beirut Secondary TBD 

Hardan 
Building Damage (%) 

Hardan Sub M.H.C. TBD 
Hardan Secondary TBD 

 

تقييم األضرار في ناحية السنوني في محافظة نينوى

تاريخ جمع املعلومات: نيسان - أيار ٢٠١٥

ّ األمم املتحدة أو احلكومة العراقية تنوية: إن احلدود املبينة على هذه اخلارطة وأسماء املواقع ال متثل بالضرورة ما تعتمده رسميا




