عودة امل َواضيعية
سلسلة
ِّ
مؤشات ال َ
ول
جز األ ّ
املو َ

األبعاد املاد يّــة واالجتامع ّية
َســكن يف املناطق املتأث ّرة
لل َ
بالنزاع
كانون الثاين 2019
عودة
توفّر السلسلة املواضيعية
ّ
ملؤش ال َ
تحليالً منفرد ا ً ورؤى عميقة حول معايريٍ
محددة ،وتوزيع تلك املعايري عرب املناطق
املتأثرة بالنزاع يف العراق ،وأرتباطها ببقية
املؤرشات يف هذه السلسلة وكيفية
توافقها ضمن السياق الذي ُج ِ
عت فيه.
م َ
مقدّمة
منــذ تاريــخ  2018 /10/30أي بعــد مــرور ســنة تقريبـاً عــى انتهــاء النــزاع مــع
داعــش ،عــاد أكــر مــن أربعــة ماليــن ونصــف مليــون نــازح إىل مناطقهــم
األصليــة عــر مثــاين محافظــات يف العــراق .ويقيــس مــؤرش العودة شـدّة
الظــروف املعيشــية يف املواقــع التــي يعــود إليهــا النازحــون .وهــذه
األداة التــي صاغتهــا وطورتهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن خــال
والتقص
مصفوفــة تتبــع النــزوح  DTMومجموعــة العمل مــن أجل العــودة
ّ
االجتامعــي ،توفــر تحليـاً منفــردا ً ورؤى عميقــة مــن شــأنها أن تعمــل عــى
ســد االحتياجــات االنســانية واحتياجــات االنتعــاش واالســتقرار ،األمــر الــذي
ّ
سيســمح للــركاء العاملــن يف العراق بوضع اســراتيجية أفضــل للتدخالت
وتخصيــص املــوارد يف املناطــق املعرضــة للخطــر.

املنهج ّية
عــودة وبــن  18مــؤرش
يربــط مــؤرش العــودة بــن البيانــات املتاحــة عــن ال َ
ورات التامســك
تص
()2
ـية،
مختلــف ،هــا )1( :ســبل العيــش والخدمات األساسـ
ّ
االجتامعــي والســامة .وميثــل تجميــع هــذه املــؤرشات مــؤرشا ً يســجل
البيانــات عــن كل موقــع عــودة يعــود إليــه األهــايل .حيــث تشــر الدرجــات
األعــى إىل ظــروف معيشــية أكــر شّ ــدة للعائديــن .يســتخدم هــذا املوجــز
املواضيعــي ،البيانــات التــي تــم جمعهــا يف ترشيــن األول ( 2018الجولــة )2
ملــؤرش العــودة مــن خــال املقابــات مــع مــزودي املعلومــات الرئيســيني
عــى مســتوى املواقــع يف  1,504مواقــع عــودة.
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مؤش العودة
السكن يف
ّ
َ
رشات َ
مدخل إىل مؤ ّ
نتيجة للرتكة الثقيلة عىل املمتلكات والبنية التحتية ،التي خلفّها النزاع مع داعش يف

عودة.
السكن دورا ً بارزا ً يف تصميم
ّ
مؤش ال َ
العراق ، 1فمن املتوقع أن تلعب مؤرشات َ

باالس
تصور األرضار املادية والتحديات املجتمعية املتعلقة
وهذه املؤرشات ،التي ّ
َ
يف أعقاب النزاع ،هي:
سبل العيش
• مستويات دمار املساكن والرضر الشديد (مقياس ُ
والخدمات األساسية)
• اإلشغال غري القانوين للمساكن (مقياس التامسك االجتامعي
والسالمة)

يف كلتا الحالتني ،هذه هي املؤرشات الرئيسية املستخدمة يف
حساب الدرجات التي تحدّد شدة الظروف يف كل موقع ،مع املقاييس
عودة (الشكل  . 2 )1فقضيتا دمار
املامثلة لكل منها يف مؤرش ال َ
املساكن واإلشغال غري املرشوع ملمتلكات الغري  ،متثالن سوية ثلث
عودة ملوقع معني؛ يف حني يتم تحديد الثلثني اآلخرين
نتائج مؤرش ال َ
من خالل املؤرشات الـ  13املتبقية.

عودة حسب نقاط كل مقياس
الشكل( :)1تصنيف بيانات مؤرش ال َ

22

42

مقياس سبل العيش
والخدمات

أرباب العمل الكبار
(يف القطاع الخاص)

دمار املساكن

مقياس التامسك
االجتامعي

26

15

15

اإلشغال غري املرشوع
للمساكن

التوترات يف
الحياة العامة

وجود
األلغام

٠

٢٥

16

٥٠

املدارس االبتدائية

11
تعدد القوات

10
اجتامعي
رأس املال
٧٥

١٠٠

درجات املقياس
أعىل درجة محتملة للمقياس هي .100
واملوقع الذي يعكس ظروفاً شديدة الخطورة
عىل كل املقاييس يعطي .100

من املهم إذن ،أن نستكشف كل مؤرش للسكن مبزيد من التفاصيل ،وأن نضع كل مؤرش يف النطاق األوسع لقضية العودة .لذلك يسلط هذا التقرير
املواضيعي الضوء عىل النقاط الجغرافية الساخنة يف املناطق ذات الشدة املتوسطة اىل الشديدة للمؤرشات املتعلقة بالسكن ،فضال عن
وع.
العوامل السياقية ذات الصلة بالفقر والتعايف املجتمعي والتن ّ

1

البنك الدويل ،إعادة اإلعامر واالستثامر يف العراق ،الجزء  :2تقييم األرضار واالحتياجات للمحافظات املترضرة (البنك الدويل :واشنطن .)2018 ،

2

املنظمة الدولية للهجرة ،مجموعة العمل من أجل العودة ،والتقيص االجتامعي ،نتائج مؤرش العودة ،الجولة األوىل (املنظمة الدولية للهجرة :أربيل .)2018 ،
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دمار املساكن :مشكلة واسعة النطاق
خلّف النزاع األخري دمارا ً سكنياً واسع النطاق وأرضارا ً جسيمة عرب املحافظات املترضرة من النزاع .فمن بني  1.504موقعاً تم تقييمه يف الجولة
د ِ
م َّرت املساكن أو ترضرت بشكل جسيم بنسبة تقارب  ٪ 50يف  1.080موقعاً ،بل متي ّز  66موقعاً بنسبة تزيد عىل  ٪ 50من
عودةُ ،
الثانية ملؤرش ال َ
ً
عودة .أما الربع املتبقي ( 358موقعاً) فلم يكن فيه مساكن
ال
مؤرش
يف
املواقع
إجاميل
أرباع
ثالثة
ا
تقريب
يقابل
وهذا
املساكن.
رضر
َ
دمار أو ت ّ
مدمرة أو مترضرة بشدة.
تقع معظم املواقع املدمرة يف محافظتي نينوى واألنبار .وهذا ال يأخذ يف نظر االعتبار املواقع العديدة املدمرة والفارغة  ،حيث مل يعد أي
3
من السكان أليها بعد.
الشكل  .2عدد املواقع حسب كل محافظة وشّ دة الدمار

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻣﺪﻣ ّﺮة أو ﻣﺘﴬ ّرة ﺑﺸّ ﺪة

ﻧﻴﻨﻮى

اﻷﻧﺒﺎر

ﻋﺪد اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٪٥٠ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻛﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﴬرة ﺑﺸﺪّة
ﻻ ﺗﺰال ﻣﺪﻣ ّﺮة أو ﻣﺘ ّ

٣٨٨

١٦٣

دﻳﺎﱃ

٣٩

١٥٣

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

٥٨

١١٧

ﻛﺮﻛﻮك

٦٤

١١٢

ﺑﻐﺪاد

٦٣

٪٩٠

٪١٠

٪١٩

٪٣٢

٪٧٣

٪٨

٪٦٤

٪٥

٪٦٣

٪٣٦

٪٩٨

٩٥

ﺑﻐﺪاد

٪٤٧

٠

٪٦

٪٦٦

٪٢٨

٢٠٦

٢٤

ﻋﺪد اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ  ٪٥٠أو أﻛﺮﺜ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻛﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﴬرة ﺑﺸﺪّة
ﻻ ﺗﺰال ﻣﺪﻣ ّﺮة أو ﻣﺘ ّ

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

ﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ﻋﺪد ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌَﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗ ّ

توضح الخريطة ( )1مدى الدمار الذي لحق باملساكن عرب املحافظات.
إذ تعكس األلوان الداكنة يف الخريطة ،املناطق ذات الرتكيز العايل
للعائدين الذين يعيشون يف مواقع تتسم بدمار املساكن .وتعترب
عودة الكبرية إليها:
املناطق اآلتية مواقع جغرافية ساخنة نظرا ً لل َ
مركز املوصل وتلعفّر املركز (محافظة نينوى) ومركز الرشقاط وتكريت
(محافظة صالح الدين) واملقدادية والسعدية وجلوالء (محافظة
دياىل) وهيت والرمادي والفلّوجة (محافظة االنبار) .إضافة إىل ذلك،
هناك مواقع أخرى عىل الخريطة ذات كثافة سكانية أقل ،لكن فيها
مستويات شديدة وواسعة من الدمار وتستحق تسليط الضوء عليها.

٦٠٠

٪٠

٪٥٠

٪٢٥

٪٤٧

٪٥

٪٧٥

٪٠٠

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻹﺟﺎﻤﱄ ﻋﺪد اﳌﻮاﻗﻊ

وهذه املناطق هي :مركز سنجار ،مركز الحمدانية ،واملناطق الواقعة
وحمم العليل والشورة واملحلبية
جنوب املوصل ،مبا فيها الق ّيارة
ّ
(يف محافظة نينوى)؛ والحويجة والعبايس والزاب (يف محافظة
كركوك)؛ ومركز بيجي (يف محافظة صالح الدين)؛ واليوسفيّة وخان
ن هذه املواقع تشكل أكرث من
ضاري (يف محافظة بغداد) .ورغم أ ّ
 ٪90من نسبة املواقع التي فيها مستوى معني من دمار املساكن،
لكنها ليست مرئية عىل خرائط الكثافة مقارنة باملواقع األخرى ،وذلك
بسبب صغر حجمها.

 3يتضمن العمل القادم من املنظمة الدولية للهجرة رسم خرائط للمواقع املترضرة من النزوح حيث ال توجد عودة بعد.
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توضح الخريطة ( )1مدى الدمار الذي لحق باملساكن عرب املحافظات.

املؤش حسب حجم العائدين يف كل موقع.
تبي الخارطة املواقع ذات الدمار املتوسط إىل العايل؛ كام تعكس البيانات ش ّدة
مالحظة:
ّ
ّ

تشري البيانات إىل أن عودة األهايل حدثت حتى يف املواقع التي
د ِ
رضرت بشدّة .فغالباً ما يعود الناس ويبحثون
ُ
م َّرت فيها املساكن أو ت ّ
مرة،
عن مأوى بديل داخل أحيائهم أو قراهم إذا كانت مساكنهم مد ّ
مبا يف ذلك عيشهم يف الخيام وغريها من ترتيبات اإليواء الحرجة. 3
وتقرتن املواقع ذات مستويات الدمار العالية مبعدالت عودة منخفضة.
فعىل سبيل املثال  ،تشري التقارير إىل أن  ٪75من املواقع التي تم
تقييمها مبستويات عالية من تدمري املساكن تفيد بأن ما يصل إىل نصف
سكانها قبل النزاع عادوا أليها.

هذا الرضر املادي الواسع النطاق يخلق الكثري التحديات .وتتفاقم
ن هناك أسباباً مختلفة للدمار .فقد يكون الدمار بسبب
هذه التحديات أل ّ
استهداف املسكن من قبل مجموعة متطرفة ،أو خالل العمليات
الحربية أو نتيجة فعل انتقامي أثناء أو بعد النزاع .فمعرفة الجناة الذين
تسببوا بالدمار مسألة شائكة ،كام قد يكون الدمار قد حدث من قبل
فمؤش العودة ال
أطراف النزاع املختلفة وكذلك من أفراد املجتمع.
ّ
يجمع البيانات حول كيفيّة حدوث الدمار أو املتسبّب فيه أو زمن حدوثه.
من ناحية أخرى ،يعترب فهم هذه التعقيدات أمرا ً بالغ األهمية حيث أن
لها آثا ًرا عىل ما إذا كانت العائالت مؤهلة للحصول عىل تعويض أم ال.
حل ،فمن شأنها أن تع ّزز
عالوة عىل ذلك ،إذا ت ُ ِركَت هذه املسألة دون ّ
االنقسامات والتوترات االجتامعية القامئة وتديم التوترات.

 3وفقاً ملصفوفة النزوح ،هناك  119،838عائد يعيشون يف محل إقامتهم املعتاد يف منازل مدمرة أو مدمرة .انظر مصفوفة تتبع النزوح الخاصة باملنظمة الدولية
للهجرة  ،جولة ( 107 DTMاملنظمة الدولية للهجرة :أربيل .)2018 ،
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دمار املَساكنِ ،
عالوة عىل الفَقر
عالقة تحديَ :
تتسم مبستويات عالية من الفَقر تاريخياً .ويوضح
ن املناطق ذات املستويات العالية من دَمار املساكن ،هي ذات املناطق التي
تجدر اإلشارة إىل أ ّ
ّ
األس التي تعيش تحت خط الفقر .وتظهر أهمية هذه
تتسم النواحي ذات الدمار العايل بعدد يفوق املعدّل من
الشكل ( )3أدناه هذه العالقة:
ّ
َ
العالقة بشكل خاص من حيث تسليطها الضوء عىل الحاجة اىل لفت األنتباه اىل الظروف الحالية يف املواقع األكرث ترضرا ً من النزاع.
م تقييمها
الشكل  .3رسم بياين ملستويات دمار املساكن والفقر يف جميع النواحي التي ت ّ

ميتــاز أكــر مــن نصــف النواحــي التــي شــملها تقييــم مــؤرش العــودة،
بنســبة أعــى مــن األرس التــي تعيش تحــت خط الفقــر الوطني ،والنســبة
هــي  ٪ 20كــا يف عــام  . 2012ويــرز هــذا الوضــع بشــكل خــاص يف
عــاج يف
نواحــي محافظتــي نينــوى وديــاىل .ويعتــر مركــز قضــاء الب ّ
محافظــة نينــوى واحــدا ً مــن أكــر املناطــق تأثرا ً يف هــذا الصدد بنســبة
فقــر تبلــغ  ٪ 60مــن األرس التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر لعــام 2012؛
كــا أن فيــه أعــى مســتويات مــن دمــار املســاكن يف القــرى والبلدات
التابعــة لــه.

هيــكل ،فإنــه ال يتغــر بشــكل كبــر مــن عــام إىل آخــر.
ّ
ن الفقــر
وأل ّ
فالظــروف التــي أثــ ّرت عــى هــذه املناطــق قبــل النــزاع ،اســتمرت
ن دمــار املســاكن ،عــاوة عــى
وتفاقمــت عــى األرجــح .وبالتــايل ،فــإ ّ
الفقــر املوجــود أصــاً ،زاد مــن ســوء مســتويات الفقــر ،بحيــث أصبــح
مــن الصعــب عــى األرس التأقلــم يف أعقــاب النــزاع .لذلــك ،ال ينبغــي
أن تقتــر االســتجابة عــى إعــادة الظــروف املعيشــية إىل مســتوياتها
التــي كانــت عليهــا قبــل النــزاع؛ بــل يجــب عــى الجهــات الفاعلــة ذات
الصلــة ،تحســن هــذه الظــروف .ورغــم كــون إعــادة إعــار املســاكن
إحــدى جوانــب االنتعــاش ،إالّ أنّــه يجــب اســتكاملها بتدابــر وإجــراءات
أخــرى ،إذا كان الهــدف النهــايئ هــو «إعــادة اإلعــار بشــكل أفضــل». 5

 4عام  2012هو آخر عام تم فيه جمع البيانات الوطنية حول الفقر يف العراق .ملزيد من املعلومات ،انظر البنك الدويل ،أين فقراء العراق؟ رسم خارطة الفقر يف العراق
(البنك الدويل :واشنطن العاصمة.)2014 ،
 5يشري مصطلح «إعادة اإلعامر بشكل أفضل» إىل استخدام مراحل التعايف وإعادة التأهيل وإعادة اإلعامر بعد الصدمة ،لتحسني تكيف املجتمعات من خالل إدماج تدابري الح ّد
من مخاطر الكوارث يف استعادة البنية التحتية والنظم املجتمعية ،ويف تنشيط سبل العيش واالقتصادات والبيئة .وبالنسبة لظروف ما بعد النزاع ،يشري هذا املصطلح
أيضاً إىل إدماج بناء السالم واملصالحة ضمن هذه املبادئ.
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انتعاش املجتمع مرتبط بإعادة إعامر املساكن
يلتقط مؤرش دمار املساكن أيضاً ،مدى جهود إعادة اإلعامر يف
مكان معني .مع ذلك ،ال يحدّد هذا املؤرش رصاحة ،الجهات املسؤولة
عن إعادة اإلعامر ،إذ ميكن أن يشمل ذلك الحكومة واألمم املتحدة
والجهات املانحة الدولية واملنظامت غري الحكومية أو األهايل
أنفسهم .ويشري البحث امليداين يف مناطق العودة إىل أن إعادة
األس إىل عدم انتظار
اإلعامر من قبل األهايل هو الشائع :متيل
َ
املساعدة قبل رشوعها يف إعادة إعامر مساكنها .ويف بعض الحاالت
يعودون من النزوح إىل مناطقهم األصلية قبل األوان ،ويعيشون يف
خيام فوق ركام ممتلكاتهم املدّمرة أو داخل منازلهم املترضرة. 6

املؤش إىل محافظة األنبار ،باعتبارها املحافظة
تشري بيانات هذا
ّ
التي تجري فيها إعادة اإلعامر يف جميع املواقع املترضرة تقريباً
ن هناك حركة إعامر يف
(الجدول  .)1ومن ناحية أخرى ،تفيد التقارير أ ّ
ثلث املواقع يف محافظة كركوك .ويعزى التفاوت الكبري بني هاتني
ن معظم مناطق محافظة االنبار استعيدت من داعش
املحافظتني إىل أ ّ
عام  ،2015يف حني أن العمليات الحربية يف كركوك مل تبدأ حتى أواخر
ن عدد العائدين إىل األنبار أكرب من العائدين إىل
عام  .2017لذلك ،فإ ّ
كركوك .وبالنسبة للمحافظات األخرى ،هناك إعادة إعامر جارية يف
أكرث من نصف املواقع بقليل.

الجدول  .1توزيع مواقع املساكن املدم ّرة يف كل محافظة حسب جهود إعادة اإلعامر الجارية

النسبة املئوية للمواقع التي فيها دمار مساكن
املحافظة

عدد املواقع
التي فيها الدمار

ليس فيها دمار

فيها دمار

األنبار

%3

%97

 206من مجموع 230

بغداد

%30

%70

 97من مجموع 97

دياىل

%44

%56

 170من مجموع 209

أربيل

%50

%50

 10من مجموع 19

كركوك

%66

%34

 113من مجموع 177

نينوى

%42

%58

 424من مجموع 587

42%

58%

 126من مجموع 184

صالح الدين

التقص االجتامعي ،العودة الجديدة للسكان ،الحامية والديناميكيات
 6انظر عىل سبيل املثال ،مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،املجلس الدمناريك لالجئني،
ّ
مار ،ووانة ( .)2018 ،UNHCR: Erbil / Dohukكام سجلّت مصفوفة تتبع النزوح يف الجولة ( 107ترشين الثاين
االجتامعية يف شامل نينوى :تقييم نواحي بعشيقة ،ربيعة ،ز ّ
– كانون األول  132.774 )2018عائدا ً يعيشون يف ترتيبات إيواء حرجةـ وتشمل املستوطنات العشوائية واملباين الدينية واملدارس واملباين غري املكتملة أو املهجورة
مرت.
واملساكن املعتادة التي ترضرت بشدة أو د ّ
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خاصة أن الكثري من األرس هم الذين يقومون بإعادة إعامر مساكنهم ،يقارن الرسم البياين يف الشكل
لوضع البيانات املذكورة أعاله يف سياقها،
ّ
ن كلام ساءت الحالة العامة للظروف املعيشية يف
( )4أدناه احتاملية إعادة اإلعامر مع الظروف العامة لشدة الخطورة  .ويوضح الرسم البياين أ ّ
قل احتامل إعادة إعامر املساكن فيها .كام يبني الرسم أيضاً احتامل حدوث إعادة إعامر املساكن يف املواقع التي تقع عىل الجهة
موقع معنيّ ،
اليرسى من املحور األفقي من الرسم ،أكرث من املواقع املوجودة عىل الجهة اليمنى منه.
وبالتايل فإن هذه البيانات تسلط الضوء عىل اآلثار اإليجابية الجانبية إلعادة الحياة للمجتمع بشكل عام ،وإعادة تأهيل البنية التحتية يف تشجيع
ن من الرضوري أن نفهم مبزيد من التفصيل سبب وجود العديد من املواقع عىل الجهة اليمنى من املحور ،وكيفية
إعادة إعامر املساكن .لذلك ،فإ ّ
تحولّها نحو ظروف معيشية أقل شدّة.
الشكل ( :)4رسم بياين عن احتاملية إعادة إعامر املساكن حسب الظروف املعيشية العامة يف املوقع

 7يستند الرسم البياين عىل مؤرش العودة الذي يتضمن جميع املؤرشات (سبل العيش وتوفري الخدمات والتامسك االجتامعي وتصورات السالمة) باستثناء دمار املساكن.
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مراعاة ديناميكيات املجتمع
يقع موقع واحد من كل أربعة مواقع فيها مستوى معني من
دمار املساكن ،يف نواحي ذات تركيبة عرقية  -دينية متنوعة.
وهذا التنوع يضيف بعضاً من التعقيد عند التعامل مع قضايا السكن،
خاصة فيام يتعلق باملظامل التاريخية واالستقطاب بني املجتمعات.
وتبي البيانات املتوفرة أن نسبة كبرية من دمار املساكن توجد
ّ
يف املواقع ذات الرتكيبة املتنوعة والتي تعاين من مشاكل
التامسك االجتامعي وقضايا السالمة (حسب املقياس  2من مؤرش
عودة) مقارنة مع املواقع ذات الرتكيبة املتجانسة والتي
ال َ
فيها مشاكل متاسك ا جتامعي وقضايا سالمة أقل حدة .لذلك،

هناك نسبة أعىل من الدمار يف املواقع التي تقطنها جامعات
ذات تركيبة عرقية – دينية متنوعة ،يف ظل ظروف اجتامعية سيئة.
وبالتايل قد يكون دمار املساكن املقصود ،نتيجة لذلك التامسك
الضعيف ومصدرا ً مستمرا ً للمشاكل االجتامعية ،بحسب السياق .وليك
نفهم بشكل أفضل ،هذا التفاعل والستجابة كافية ،من الرضوري تحليل
الديناميكيات االجتامعية األساسية لهذه املواقع وتاريخها .وتشمل
مار ،ومركز تلعفّر والعياضيّة
هذه املواقع ،مركز سنجار وسنوين وز ّ
يف محافظة نينوى ؛ وطوز خورماتو وسليامن بك ومركز بَلَد يف
محافظة صالح الدين (الخارطة . 9)2

الخارطة ( :)2املواقع الساخنة املتنوعة دينياً وعرقياً التي فيها نسبة عالية من دمار املساكن ومتاسك اجتامعي شديد وقضايا السالمة

 8التقيص االجتامعي« ،ال نريد عودتهم» :املوازنة بني حقوق النازحني والعائدين والباقني يف أعقاب تنظيم داعش يف شامل نينوى ،العراق” ،موجز السياسات ( 1إربيل:
التقيص االجتامعي  )2017 ،واملنظمة الدولية للهجرة ،مركز منطقة تلعفر ،التقييم الرسيع للنزاعات (املنظمة الدولية للهجرة :أربيل.)2018 ،
 9املعهد العاملي للسياسات العامة  ،GPPIالعراق بعد داعش :الطوز ( :GPPIبرلني .)2017 ،
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اإلشغال غري املرشوع ملساكن الغري:
قض ّية معقدة ذات تبعات طويلة األمد
السكَن واألرض واملمتلكات التي تتفاوت بني نقص وثائق امللكية ،وبني امل ُلكية املتنازع عليها نتيجة مل ُلكيات متوارثة وموروثة ،قضايا
تعترب قضايا َ
قدمية العهد يف العراق .ويركّز املؤرش املرتبط بهذه القضايا يف مؤرش العودة بشكل خاص ،عىل اإلشغال غري املرشوع للمساكن الذي حدث
ن هذه القضية ليست منترشة عىل نطاق واسع يف املحافظات املترض ّرة من النزاع ،لكنها
أثناء النزاع األخري والحقاً .وبخالف دمار املساكن ،فإ ّ
ترتكز أكرث يف مناطق محدّدة .يوضح الجدول ( )2املواقع الجغرافية الساخنة يف مناطق العودة التي تتسم بوجود حاالت شديدة من اإلشغال غري
املرشوع .وترتكز بشكل رئييس يف محافظتي نينوى وصالح الدين.
الجدول ( :)2عدد املواقع يف كل ناحية حسب اإلشغال غري املرشوع للمساكن

ا ملحا فظة
نينوى

صالح الدين

جزء من املناطق املتنازع
عليها

ا لقضا ء

عدد املواقع

مركز تلعفّر

11

القيّارة

8

مركز سنجار

8

نعم

ربيعة

8

نعم

حمم العليل
ّ

3

سنوين

2

الشورة

( 1املركز)

مار
ز ّ

( 1املركز)

العياضيّة

( 1املركز)

ض
ح َ
مركز ال َ

( 1املركز)

مركز تكريت

8

مركز طوز خورماتو

5

نعم

سليامن بك

*1

نعم

نعم

نعم

*الحدود الداخلية املتنازع عليها
**ميثل هذا املوقع الناحية بأكملها دون أجزاء أخرى منها ،وذلك بسبب صعوبة الوصول إليها
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من يشغل مسكناً ما بشكل
حيث أ ّ
ن مؤرش ال َ
عودة ال يلتقط معلومات ع ّ
غري مرشوع ،أظهرت املتابعة مع مززودي املعلومات الرئيسيني يف
هذه املواقع إىل أن معظم املساكن تحتلها قوات األمن وتستخدمها
كمكاتب وثكنات عسكرية .وتعود هذه املساكن عادة إىل األشخاص
الذين ال زالوا نازحني .ويف بعض الحاالت ،ال يُسمح ملاليك تلك املساكن
من العودة .ومن جهة أخرى ،يضطرون إىل البقاء يف النزوح ،بسبب
هذا اإلشغال غري املرشوع.
إضافة إىل ذلك ،يقع أكرث من نصف املواقع الساخنة املذكورة أعاله
ن لهذه املواقع
ضمن حدود املناطق املتنازع عليها يف العراق .إذ أ ّ
تاريخاً من التغيري السكاين القرسي ،ومخاوف طويلة األمد بشأن السكن
واألرض واملمتلكات ،مل يتّم حلّها يف كثري من الحاالت.

املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

وضمن هذا السياق ،يزداد احتامل اإلشغال غري املرشوع نتيجة للنزاع مع
داعش ،سواء كان ذلك من قبل قوات األمن أو الجريان أو أفراد املجتمع
اآلخرين أو من النازحني ،أو من خليط منهم .وبالنظر إىل هذا التعقيد،
من املهم مرة أخرى معرفة العوامل املتعلقة مبوقع ما من حيث
السكن واألرض واملمتلكات ،وكيف ترتبط بقضايا أخرى .فمن شأن تلك
املعرفة أن تتيح ألصحاب املصلحة صياغة أفضل للسياسات والتدخالت
التي تأخذ بنظر االعتبار ،تبعات وعواقب اإلشغال غري املرشوع ملمتلكات
الغري واملظامل التاريخية املرتبطة بهذه القضية ،ومعالجة أسبابها
ن الحصول عىل هذا الحق يوفر القدرة عىل مساعدة
الجذرية .إذ أ ّ
املترضرين ومواصلة السعي نحو حلول دامئة وتجنب املزيد من النزوح
املطول والتخفيف من التغيري السكاين غري الطوعي.

مالحظات ختامية
يعترب مدى الرضر الذي لحق باملساكن واآلثار االجتامعية الناجمة عن
عودة.
اإلشغال غري املرشوع ،املؤرشان األكرث أهمية يف مؤرش ال َ
ويدعم هذه النتيجة النازحون الذين يشريون إىل قضايا السكن
باعتبارها ذات أهمية قصوى عند ذكرهم ألسباب بقائهم يف النزوح .
ويشمل املؤرشان أيضاً تاريخ العراق :فقد حدث تدمري واحتالل للمساكن
ن من الصعب حلها يف ظل
يف العديد من املوجات التاريخية ،وثبت أ ّ
استمرار وتراكم نتائجها يف العراق الحايل.

ن من شأن فهم األمناط الجغرافية للمواقع التي فيها قضايا
إ ّ
وصعوبات تتعلق بالسكن أن يساعد عىل صياغة املزيد من االستجابات
عودة وأولئك الذين
املحلية التي تلبي احتياجات أفضل من أجل ال َ
عودة .ومثل هذه االستجابات ميكن أن تكون مبثابة جرس
ينوون ال َ
بني االحتياجات الفورية وبني القضايا الطويلة األمد ،من حيث عالقتها
حكم وبناء السالم..
بالقضاء عىل الفقر بشكل عام ،وإعادة اإلعامر وال ُ

 10املنظمة الدولية للهجرة ،مجموعة العمل من أجل العودة ،والتقيص االجتامعي ،أسباب البقاء :تصنيف النزوح املطول يف العراق (املنظمة الدولية للهجرة :أربيل.)2018 ،
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عودة امل َواضيعية
سلسلة مؤرشات ال َ

ول
جز األ ّ
املو َ
َسكن يف املناطق
األبعاد املاديّة واالجتامع ّية لل َ
املتأث ّرة بالنزاع
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املنظمة الدولية للهجرة يف العراق

www.iomiraq.net
iomiraq@iom.int / iraqdtm@iom.int
ملعلومات أكرث:
iraqdtm.iom.int
iraqdtm.iom.int/EmergencyTracking.aspx

@IOMIraq

			
املنظمة الدولية للهجرة
وكالة الهجرة التابعة لالمم املتحدة – بعثة العراق
املكتب الرئييس يف بغداد
مجمع يونامي ( ديوان ) 2
املنطقة الدولية – بغداد – العراق
+ 390831052600

