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السياق

تعترب املوصل واحدة من أثرى املدن العراقية بالرتاث الثقايف ،حيث تحتوي عىل العديد
من املواقع األثرية والتاريخية والثقافية والدينية ،وعىل مجموعة واسعة من املعامل والفنون
املعامرية .هناك حوايل  486معلام إسالميا ومسجدا تاريخيا ،باإلضافة اىل  32كنيسة قدمية
و 6أديرة يف املوصل ( .)C & R Rizvi 2010ان هذه املواقع وغريها من املواقع الرتاثية
ذات القيمة العالية ،هي شهادة عىل الخلفية التاريخية والثقافية الغنية للموصل يف العراق
واملنطقة بشكل أوسع والتي عانت أيضا من درجات متفاوتة من الرضر.
هناك حاجة متزايدة لرفع الوعي والتقدير للقيمة التاريخية للمدينة القدمية يف املوصل يف
الوضع الحايل الذي يشهد انتشارا كبريا للدمار والضعف (الوطني والدويل عىل حد سواء)
إلعادة االعامر الرسيعة واملناسبة ،مام ميكن األطراف املشاركة يف إعادة االعامر – خاصة
السكان املحليني ومجتمع األعامل والتجارة – من تحمل مسؤولية التعايف املستدام ملركز
املدينة ،ورمبا األهم إعادة بناء حس الناس بالهوية واالنتامء .ان الهدف هو متكني املواطنني
من أن يصبحوا أطرافا رئيسية يف إعادة اعامر املدينة ،واعطائهم األدوات للمساهمة بشكل
فردي وجامعي يف نشاطات إعادة االعامر والتعايف للموصل .ال ميكن االقالل من تقدير
املبادرات التي تركز عىل استعادة وحامية تراث ملدينة يف هذا الشأن ،فهي توفر فرص العمل
املطلوبة بشكل كبري ،كام ان لربامج التعايف الفرصة إلرشاك سكان املدينة وأصحاب األمالك
بشكل عام يف حوار بناء حول ماضيهم وقيمهم املشرتكة – وهي حجر الزاوية يف بناء السالم
واملصالحة.
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اﻟﻌﻼﻗﺎت
مدينة املوصل القدمية :تشكل وثيقة األولويات األوىل إلعادة االعامرﻗﺴﻢ
التوصيات
ملخصا عن
الرئيسية واإلجراءات املدرجة يف إطار التخطيط األويل إلعادة اعامر وتعايف املوصل واملصممة
خصيصا للمدينة القدمية ،ويجب بالتايل النظر اليها يف سياق اإلطار الشامل للموصل بأكملها،
سيام وأن العديد من التحديات التي تواجهها املدينة القدمية توجد يف املدينة ككل بشكل
مشرتك أيضا.
عبت األطراف الحكومية املتعددة عن مخاوفها بأن عملية إعادة االعامر قد تكون غري منتجة
ّ
للتنمية املستدامة عىل املدى الطويل للموصل ،وأن تتسبب برضر ال ميكن إصالحه يف حال متت
بدون خطة موسعة وكلية.
يقدم امللخص التنفيذي أولويات اعادة االعامر األوىل والتي وضعت للموافقة من قبل مجموعة
العمل الخاصة بإعادة اعامر املدينة القدمية التابعة لرئيس الوزراء ،لدعم عملية إعادة االعامر
الذاتية وتنفيذ نشاطات التعايف وإعادة االعامر يف الوقت املناسب يف املدينة القدمية .ان املرونة
الحرضية هي مبدأ توجيهي لألولويات األوىل إلعادة االعامر ،فهي متكن سكان املدينة القدمية
من التعايف من النزاع الحايل ،وتحمل التحديات املستقبلية .يعزز الرتكيز عىل دعم عملية إعادة
البناء الذاتية الحالية من قدرة السكان ،وسيساعد تطوير نهج "املربعات السكنية الكبرية"
للمدينة يف املنطقة عىل تنسيق الجهود اإلنسانية واإلمنائية واإلسهام يف استدامة املدينة عىل
املدى الطويل.
•

يستند امللخص عىل دراسات سابقة عن املدينة القدمية مثل الدراسة التمهيدية إلعادة بناء
مدينة املوصل القدمية (أكتوبر  )2017وخطة عمل إعادة إعامر املوصل ( ،)2018والتي متت من
قبل مكتب االستشارات الهندسية يف جامعة املوصل ،وتوصيات االتحاد الهنديس .باإلضافة إىل
ذلك فإن امللخص التنفيذي ملدينة املوصل القدمية -أولويات إعادة اإلعامر ،هو نتيجة للدراسات
واألنشطة التي أجراها موئل األمم املتحدة وباألخص مرشوع مدينة املوصل (أكتوبر ،)2016
وآفاق التخطيط إلعادة إعامر وتعايف املوصل (سبتمرب  ،)2017وبوابة املوصل -منصة البيانات
والتقييامت للجهات الفاعلة يف املجالني اإلنساين والتنموي (.)2017
تقدم هذه الوثيقة  10أولويات إلعادة اإلعامر يف املدينة القديم ،بناء عىل هذه التقارير السابقة
واملشاورات التي أجريت حتى اآلن.
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تعترب املوصل واحدة من أثرى املدن العراقية بالرتاث الثقايف ،حيث تحتوي عىل العديد
من املواقع األثرية والتاريخية والثقافية والدينية ،وعىل مجموعة واسعة من املعامل والفنون
املعامرية .هناك حوايل  486معلام إسالميا ومسجدا تاريخيا ،باإلضافة اىل  32كنيسة قدمية
و 6أديرة يف املوصل ( .)C & R Rizvi 2010ان هذه املواقع وغريها من املواقع الرتاثية
ذات القيمة العالية ،هي شهادة عىل الخلفية التاريخية والثقافية الغنية للموصل يف العراق
واملنطقة بشكل أوسع والتي عانت أيضا من درجات متفاوتة من الرضر.
هناك حاجة متزايدة لرفع الوعي والتقدير للقيمة التاريخية للمدينة القدمية يف املوصل يف
الوضع الحايل الذي يشهد انتشارا كبريا للدمار والضعف (الوطني والدويل عىل حد سواء)
إلعادة االعامر الرسيعة واملناسبة ،مام ميكن األطراف املشاركة يف إعادة االعامر – خاصة
السكان املحليني ومجتمع األعامل والتجارة – من تحمل مسؤولية التعايف املستدام ملركز
املدينة ،ورمبا األهم إعادة بناء حس الناس بالهوية واالنتامء .ان الهدف هو متكني املواطنني
من أن يصبحوا أطرافا رئيسية يف إعادة اعامر املدينة ،واعطائهم األدوات للمساهمة بشكل
فردي وجامعي يف نشاطات إعادة االعامر والتعايف للموصل .ال ميكن االقالل من تقدير
املبادرات التي تركز عىل استعادة وحامية تراث ملدينة يف هذا الشأن ،فهي توفر فرص العمل
املطلوبة بشكل كبري ،كام ان لربامج التعايف الفرصة إلرشاك سكان املدينة وأصحاب األمالك
بشكل عام يف حوار بناء حول ماضيهم وقيمهم املشرتكة – وهي حجر الزاوية يف بناء السالم
واملصالحة.

مقدمة

مدينة املوصل القدمية :تشكل وثيقة األولويات األوىل إلعادة االعامر ملخصا عن التوصيات
الرئيسية واإلجراءات املدرجة يف إطار التخطيط األويل إلعادة اعامر وتعايف املوصل واملصممة
خصيصا للمدينة القدمية ،ويجب بالتايل النظر اليها يف سياق اإلطار الشامل للموصل بأكملها،
سيام وأن العديد من التحديات التي تواجهها املدينة القدمية توجد يف املدينة ككل بشكل
مشرتك أيضا.
عبت األطراف الحكومية املتعددة عن مخاوفها بأن عملية إعادة االعامر قد تكون غري منتجة
ّ
للتنمية املستدامة عىل املدى الطويل للموصل ،وأن تتسبب برضر ال ميكن إصالحه يف حال متت
بدون خطة موسعة وكلية.
يقدم امللخص التنفيذي أولويات اعادة االعامر األوىل والتي وضعت للموافقة من قبل مجموعة
العمل الخاصة بإعادة اعامر املدينة القدمية التابعة لرئيس الوزراء ،لدعم عملية إعادة االعامر
الذاتية وتنفيذ نشاطات التعايف وإعادة االعامر يف الوقت املناسب يف املدينة القدمية .ان املرونة
الحرضية هي مبدأ توجيهي لألولويات األوىل إلعادة االعامر ،فهي متكن سكان املدينة القدمية
من التعايف من النزاع الحايل ،وتحمل التحديات املستقبلية .يعزز الرتكيز عىل دعم عملية إعادة
البناء الذاتية الحالية من قدرة السكان ،وسيساعد تطوير نهج "املربعات السكنية الكبرية"
للمدينة يف املنطقة عىل تنسيق الجهود اإلنسانية واإلمنائية واإلسهام يف استدامة املدينة عىل
املدى الطويل.

عرش توصيات للتنفيذ الفوري

 .١حامية الرتاث من املزيد من التدمري – متطلب سابق إلعادة االعامر

 .٢اسرتداد املدينة القدمية من خالل نظام املربعات السكنية
 .٣تنظيف املدينة من الحطام واملتفجرات من مخلفات الحرب
 .٤ضامن إعادة اإلعامر الذي يحرتم الطابع التاريخي للمدينة
 .٥دعم عملية مستمرة من إعادة اإلعامر الذايت
 .٦دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة يف املجاالت التجارية
 .٧إدخال مرافق املدارس واملرافق الصحية الجديدة إىل املدينة القدمية
 .٨إعادة توصيل املدينة القدمية باملوصل الكربى
 .٩مساعدة سكان املدينة القدمية بوثائق امللكية
 .١٠تنفيذ خطط ما قبل األزمة إلعادة البناء بشكل أفضل

يستند امللخص عىل دراسات سابقة عن املدينة القدمية مثل الدراسة التمهيدية إلعادة بناء
مدينة املوصل القدمية (أكتوبر  )2017وخطة عمل إعادة إعامر املوصل ( ،)2018والتي متت من
قبل مكتب االستشارات الهندسية يف جامعة املوصل ،وتوصيات االتحاد الهنديس .باإلضافة إىل
ذلك فإن امللخص التنفيذي ملدينة املوصل القدمية -أولويات إعادة اإلعامر ،هو نتيجة للدراسات
واألنشطة التي أجراها موئل األمم املتحدة وباألخص مرشوع مدينة املوصل (أكتوبر ،)2016
وآفاق التخطيط إلعادة إعامر وتعايف املوصل (سبتمرب  ،)2017وبوابة املوصل -منصة البيانات
والتقييامت للجهات الفاعلة يف املجالني اإلنساين والتنموي (.)2017
تقدم هذه الوثيقة  10أولويات إلعادة اإلعامر يف املدينة القديم ،بناء عىل هذه التقارير السابقة
واملشاورات التي أجريت حتى اآلن.
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متطلب سابق إلعادة االعامر

 ١حامية الرتاث من املزيد من التدمري

اإلجراءات

» »تحديد املناطق املحمية من التنظيف واالستمرار بإزالة األنقاض تحت االرشاف يف مناطق

تم فقدان أجزاء من املناطق املدمرة يف املدينة القدمية بسبب عمليات إزالة غري منظمة يف

مختارة .اصدار توجيه من مجلس املحافظة مينع تنظيف املباين الناجية والتي تعرضت

الوقت الحايل ،بينام تقوم البلدية يف املقام األول بإزالة األنقاض من الشوارع الرئيسية ،بينام

للتدمري بدرجة كبرية دون ارشاف فرق تراث متخصصة.

األطراف الفاعلة

» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،مجلس الدولة لآلثار والرتاث يف العراق (،)SBAH
مجلس املحافظة
» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،الحكومة املحلية ،مجلس املحافظة
» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،الحكومة املحلية ،مجلس الدولة لآلثار والرتاث يف العراق.

تم تنظيف املناطق التي تحتوي عىل بقايا تاريخية بالكامل ،بينام تم إيقاف التنظيف عىل

» »إيقاف نشاطات إعادة االعامر بشكل مؤقت يف الواجهة النهرية يف امليدان ،وإصدار

نطاق واسع اال ان قلة الوعي حول قيمة املباين التي لحقت بها أرضار بالغة قد يؤدي بالسكان

توجيه من مجلس املحافظة حول تجميد إعادة االعامر وتعليقه حتى االنتهاء من

» »الحكومة املحلية ،مجلس الدولة لآلثار والرتاث يف العراق

واألطراف الفاعلة املحلية اىل تنظيف املزيد من األبنية وإلحاق املزيد من الرضر غري املقصود.

إرشادات البناء وخطط التصميم املفصلة.

» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،مجلس الدولة لآلثار والرتاث واليونسكو

» »حامية املناطق الرتاثية الضعيفة من النهب وعوامل التعرية من خالل منع الدخول اليها
بينام عانت مناطق واسعة من املدينة القدمية من االرضار بدرجة عالية الذي يستلزم إزالة

واغالق أجزاء منها وحامية املناطق الداخلية الضعيفة باألغطية املشمعة أو غريها من

األنقاض ،تحتوي هذه املناطق غالبا عىل تراكيب تاريخية بطبيعتها ذات قيمة تراثية عالية.

مواد التغطية أو املشمع أو غريها من املواد املقاومة للامء.

تحتاج هذه املناطق إىل حامية فورية من املزيد من التنظيف دون إرشاف فرق الرتاث
املتخصصة التي سمح بها مجلس الدولة لآلثار والرتاث واليونسكو.

» »إعادة بناء التصميم التاريخي للمدينة كام كان قبل النزاع وبالذات الطرق والشوارع
واألزقة ،خاصة تلك التي تقع يف مناطق مدمرة بدرجة عالية.
» »انشاء مستودعات الرتاث حيث ميكن ملاليك املنازل تخزين العنارص املعامرية مؤقتا
إلعادة استخدامها يف عملية إعادة البناء/االعامر.

الشكل  2الواجهة النهرية للمدينة القدمية
عانت منطقة امليدان من دمار كبري اال انها ال تزال تحتوي عىل مباين تاريخية مهمة ناجية ،وهي بحاجة اىل حامية فورية من نشاطات التنظيف حتى توفري املساعدة من فرق الرتاث املتخصصة (موئل األمم
املتحدة/اليونسكو ،صورة أقامر صناعية  7سم)2018 ،
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مناطق الحامية من تنظيف بقايا النزاع تحت االرشاف
حامية فورية من الدمار:

يجب حامية املربعات التي تعاين من درجة عالية من الدمار (الشكل  )6والتي تحتوي أيضا عىل
عدد كبري من املباين الصامدة والتي يكون لها قيمة تراثية عالية أحيانا ،وبشكل فوري من املزيد
من عمليات التنظيف التي ال تخضع لإلرشاف ،ويتم االن اجراء تقييم رسيع للقيمة الرتاثية لهذه
املباين من قبل مجلس الدولة لآلثار والرتاث ،ويجب القيام بفحص القيمة التاريخية للمباين
الناجية بشكل منفرد وبعناية .يجب اصار توجيه من مجلس املحافظة لحامية هذه املناطق من
املزيد من الدمار بإيقاف عمليات تنظيف الحطام حتى يتم االستعانة بفرق املراقبة.

مناطق إعادة االعامر الحساسة

يجب اصدار توجيهات من قبل مجلس املحافظة بخصوص املناطق التي تظهر بها درجة عالية من الدمار
الحرضي من أجل التجميد الفوري لعمليات إعادة االعامر وتعليقها حتى اصدار خطط وتوجيهات مفصلة
(الشكل  .)6يجب القيام بإعادة تصميم هذه املناطق باإلضافة اىل توجيهات إعادة االعامر ،والتي ستضع
تعليامت تخص املواد املستخدمة واأللوان واألمناط املعامرية وأشكال األبواب والنوافذ ،ويجب إعطاء اعتبارات
خاصة عند العمل عىل املباين الدينية مثل املساجد واملعابد.

إجراءات إضافية لحامية الرتاث:

ستتطلب مربعات املباين التي تحتوي عىل عدد كبري من املنازل التقليدية (الشكل  )5ارشافا إضافيا من ناحية
ترميمها ،وهناك بعض املناطق يف املدينة القدمية التي وجدت بها مباين تاريخية هامة مسلة لدى مجلس الدولة
لآلثار والرتاث ،وقد تكون هناك احتاملية أعىل لتدمري املباين الرتاثية يف هذه املناطق ،ويوىص بأن يكون الرتكيز
األويل عىل املناطق البديلة إذا مل تتوفر فرق الرتاث املتخصصة او املستشارين من أجل تقييم التقدم.

					
الشكل  5املنازل التقليدية املدرجة
املناطق األولية يف املدينة القدمية والتي تحتوي عىل عدد كبري من املنازل التقليدية التي تحتاج اىل ارشاف إضايف ،وتتبع هذه
األجزاء تنظيم نهج (املربعات السكنية الكبرية) ( .انظر النقطة  2من امللخص التنفيذي ،موئل األمم املتحدة /مجلس الدولة
لآلثار والرتاث)2018 ،
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FIGURE 1. Built-up area of the Old City before the conflict - 2017
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الشكل  6املناطق املبنية من املدينة القدمية بعد النزاع 2018 -
املباين التي تعرضت لدمار كبري أو كامل وقد تم تعليمها باعتبارها مساحة مفتوحة وعىل االغلب هناك حاجة لتنظيف هذه املباين (
 /UNOSATصورة أقامر صناعية  7سم  ،موئل األمم املتحدة)2018 ،

الشكل  4املناطق املبنية من املدينة القدمية قبل النزاع – ( 2017موئل األمم املتحدة ،بترصف من مسح ميداين قامت به)SGI، 2008
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أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

الشكل  7املناطق ذات األولوية للحامية الفورية (  /UNOSATصورة
أقامر صناعية  7سم /موئل األمم املتحدة)
الشكل  8التنظيف غري املنظم
ميينا :منطقة تساوي تقريبا  18ملعب كرة قدم ( 11.66هكتار) تم
تنظيفها منذ التحرير ،توقف الدمار بنسبة كبرية منذ أكتوبر  2018اال ان
هناك حاجة اىل املزيد من االحتياطات ملنع تدمري املباين القيمة التي متيز
النسيج العمراين التاريخي للمدينة القدمية.
الشكل 9الواجهة النهرية		
يسارا :صورة أقامر صناعية ملنطقة الواجهة النهرية للمدينة القدمية قبل
النزاع ( موئل األمم املتحدة /صورة أقامر صناعية.)2014 /

الشكل  10املناطق املجرفة
يف املركز :صورة للواجهة النهرية للمدينة القدمية بعد النزاع ،تم تنظيف ما مساحته  3.66هكتارا منذ تحرير املوصل ( موئل األمم املتحدة ،صورة أقامر صناعية)2017 ،
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حامية الرتاث من املزيد من الدمار
حامية املعامل الضعيفة
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املعلم الرتايث
مدمر
مرقد Elisa Dadah
مدمر
مرقد االمام عبد الرحمن
مدمر
		
رضيح شيخ الشط
مدمر
		
املسجد األموي
مدمر
		
منارة املسجد األموي
 Primary house of Iraqiدمار طفيف
مدمر
مسجد االمام إبراهيم
مدمر
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مسجد عمر األسود
دمار طفيف
		
مسجد العمرية
مدمر
		
مسجد االباروقي

الشكل  11الواجهة النهرية
تم تدمري منطقة امليدان بشكل واسع خالل تفجري آخر معقل ملقاتيل داعش والتي تم
تنظيفها فيام بعد من قبل الجيش والسلطات املحلية لفتح منفذ لتلك املناطق ،وقد تم
دفع جزء كبري من الحطام امللوث ببقايا املتفجرات الحربية اىل ضفة النهر أو اىل نهر دجلة،
ويجب حامية املنطقة من املزيد من التطوير وتعليق إعادة االعامر حتى اصدار توجيهات
إعادة اعامر واضحة (موئل األمم املتحدة ،جان ويليم بيرتسن ،أغسطس .)2018

potential locations
for heritage depots

الشكل  12املنازل الرتاثية ومواقع تخزين مقرتحة
ان العديد من املباين التاريخية يف املدينة القدمية غري محمية حاليا من عوامل التعرية
والنهب املحتمل ،وملنع رسقة املقتنيات األثرية عىل نطاق واسع تحتاج هذه املواقع اىل
حامية (مثل جامع النوري) ،من خالل تنظيم الدخول واغالق مناطق معينة .كام تظهر
الدروس املعلمة من األمثلة الدولية بأن حامية املناطق الداخلية الضعيفة من التعرية من
خالل تغطيتها بغطاء مضاد للامء رضوري جدا للحفاظ عليها .تقع مواقع التخزين املقرتحة
(الزرقاء) عىل مسافة قريبة للمناطق الهامة من املدينة القدمية ،حيث ميكن ملاليك املنازل
تخزين العنارص التاريخية املعامرية بشكل مؤقت ليتم إعادة استخدامها يف عملية الرتميم
م إعادة البناء (مجلس الدولة لآلثار والرتاث  /موئل األمم املتحدة).

الشكل  13مثال يبني الحامية املقرتحة من النهب املحتمل

الشكل  14يبني تنظيم الدخول.
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حامية الرتاث من املزيد من الدمار حامية املعامل الضعيفة

عمل التنظيف غري املنظم لبقايا النزاع عىل تعطيل تعايف املعامل الهامة ،وفقدت مود مثينة مثل العواميد

وإطارات النوافذ وغريها من مواد الزينة من الرخام املوصيل (الفرش) أو الحجارة (الحالن) بسبب خلط
الحىص العادي املستخدم يف بناء املساكن مع بقايا املباين التاريخية القيّمة ،وسيعمل توفري التنظيم يف
تنظيم البقايا والحطام والحصول عىل املساعدة ومراكز إعادة التدوير ومحطات تحويل الحطام يف املدينة
القدمية ،عىل مساعدة املواطنني عىل تنظيم مبادراتهم الخاصة يف إعادة االعامر الذايت وتجنب أي احتامالت
للنزاع.

الشكل 15مثال عىل الحامية البيئية
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إعادة بناء التصميم الحرضي التاريخي ملا كان عليه قبل النزاع

تصل املساحة الكلية للمدينة القدمية اىل حوايل  250هكتار .وقد يؤدي اجتثاث البصمة املادية للنسيج
الحرضي األصيل وحدود األرض يف أجزاء من املدينة القدمية إىل ظهور سيناريوهات جديدة إلعادة اإلعامر ال
سيام يف منطقة امليدان عىل طول الواجهة النهرية.
عىل عكس االنطباع بأن املدينة القدمية قد دمرت بالكامل ،فإن أقل من  3٪من تخطيط الشارع الحرضي قد
تم تدمريه إىل درجة أنه مل يعد من املمكن متييزه .يعترب التخطيط التاريخي للمدينة القدمية ما قبل الرصاع،
مبا يف ذلك املناطق املدمرة بالكامل ،أم ًرا أساس ًيا لحامية هوية املوصل ويجب االحتفاظ به قدر االمكان.
باإلضافة اىل ان إعادة البناء وفقًا للتخطيط الحايل للطرق والشوارع واألزقة ،يحرتم حدود امللكية الحالية
وميكنه التحايل عىل أية تحديات رئيسية تخص امللكية القانونية وقضايا حقوق السكن واألرايض وحقوق
امللكية ،باإلضافة إىل التغيريات يف تحديدات استخدام األرايض التي ميكن أن متنع التأخري يف عملية إعادة
اإلعامر وإجراءات التعويض املعقدة.

الشكل  17التصميم الحرضي التاريخي للمدينة القدمية 						

									
الشكل  16املعامل

ترسيم الطرق الرئيسية والثانوية والثالثية والشوارع ،واألزقة التي تحدد الهوية العامة للمدينة القدمية ،التي تم تصويرها باللون
األبيض ،والشوارع التي مل يعد من املمكن متييزها مصورة باللون األحمر( .موئل األمم املتحدة)

نظرا ً لعدم وجود مواقع لجمع الحطام يتم استخدام املعامل العامة مثل الكنائس واملساجد كمكبات للحطام .وهذا يؤثر سلبا عىل إعادة بناء املواقع الرتاثية ويشكل خطرا محتمال ألن نقل الحطام يصعب تحديد املناطق التي مل يتم تطهريها من املتفجرات من مخلفات الحرب أو عدم
إزالتها (موئل األمم املتحدة ،يان ويليم بيرتسن ،أغسطس .)2018
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التنفيذ الفوري (أقل من سنة واحدة)

 ٢استعادة املدينة عرب أسلوب املربعات السكنية

أعربت محافظة نينوى عن قلقها من أن إعادة اإلعامر بدون خطة شاملة وكلية قد يؤدي إىل
نتائج عكسية للتنمية املستدامة طويلة األجل يف املوصل .تتكشف العديد من جهود التعايف
حاليا والتي يبذلها السكان واألطراف الدولية عىل حد سواء يف جميع أنحاء املدينة القدمية.
باإلضافة إىل انخراط سكان املدينة القدمية يف أنشطة إعادة البناء من تلقاء أنفسهم .غري
أنه يف عدد كبري من املناطق مل يعد هناك سوى القليل من الناس الذين مل يعودوا بعد ألن
الخدمات األساسية أو التعليم أو فرص كسب العيش ليست متاحة محليا .ميكن أن يوفر نهج
خصيصا لسياق املدينة
التعايف القائم عىل أساس املربعات السكنية كل عىل حدة -واملصمم
ً
القدمية -أداة أساسية لتحقيق التعايف املستدام.

اإلجراءات

» »تطوير وتنفيذ خطة إعادة اإلعامر والتعايف القامئة عىل "املربعات السكنية الكبرية" يف
املدينة القدمية.

األطراف الفاعلة

» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،موئل األمم املتحدة ،مرفق إعادة االعامر الذايت للموصل
()MSRF

» »تنسيق أنشطة إعادة اإلعامر والتعايف للوكاالت الحكومية والدولية يف املدينة القدمية
عىل مستوى "املربعات السكنية الكبرية".

» »مجوعة عمل املدينة القدمية ،الحكومة املحلية ،وكاالت األمم املتحدة
» »مجموعة عمل املدينة القدمية والحكومة املحلية

» »الرشوع يف إعادة البناء والتعايف بناء عىل "مربعات سكنية كبرية" تجريبية.

تتكشف العديد من جهود التعايف الحالية التي يبذلها السكان واألطراف الدولية عىل حد
سواء يف جميع أنحاء املدينة القدمية .باإلضافة إىل ذلك ،ينخرط سكان املدينة القدمية يف
أنشطة إعادة البناء من تلقاء أنفسهم .غري أنه يف عدد كبري من املناطق ،مل يعد هناك سوى
عدد قليل من الناس الذين مل يعودوا بعد ألن الخدمات األساسية ،أو التعليم ،أو فرص كسب
خصيصا
العيش ليست متاحة محليا .نهج الكتلة هو نهج اسرتداد يستند إىل منطقة مصمم
ً
للسياق املحدد للمدينة القدمية وميكن أن يوفر أداة أساسية لتحقيق االنتعاش املستدام.
تعتمد خطة تعايف املربعات السكنية عىل أساس املجتمع عىل الدراسات األولية الخاصة
"بتقسيم املناطق" التي أجراها مختلف أصحاب املصلحة ،وهي توفر عمقًا إضافيًا لتحليالتها
األولية وتوصياتها .تعمل وحدة "املربعات السكنية الكبرية" عىل الحد من تحديات التعايف
يف املدينة القدمية إىل مستويات أكرث قابلية لإلدارة ،وتضيف مستوى من التفاصيل للمناطق
التي يويص بها مكتب االستشارات الهندسية.
B33

		
الشكل  18النمو العضوي للنسيج الحرضي يف املدينة القدمية
يشكل تخطيط الطرق والشوارع واألزقة جزءا ً ال يتجزأ من هوية املدن التاريخية يف الرشق األوسط( .صور القمر الصناعي  7سم،
أغسطس .)2018
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استعادة املدينة عرب أسلوب املربع السكني التعايف املبني عىل تطوير
وتنفيذ نهج املربعات السكنية

تع ّرف “املربعات السكنية القدمية” للمدينة القدمية من خالل مجموعة من املربعات السكنية الحرضية
التي تنص عليها البلدية بشكل قانوين .يتم تعريف الخطوط العريضة لكل “مربع سكني كبري” يف املناطق
الحرضية من خالل عدة معايري تشمل الحد األقىص لعدد املنازل وتخطيط الحايل للطرق واإلقرار بالحدود
الترشيعية .تم تحديد ما مجموعه  48مربع سكني كبري تشمل كل منها ما بني  150-450قطعة أرض ،بحد
أقىص  3500نسمة لكل مربع.

Al-Khatoneia

Al-Maidan

Ammo
Al-Bakal
An Nabijarjis

Shaikh Fathi

Souq Al Mosul

Sheikh
Abu Al Ula

Al-Mansorya

Al-Mayasa

الطرق والشوارع

األحياء السكنية

مثال عىل دراسة تقسيم املناطق (مكتب االستشارات الهندسية
يف قسم الهندسة يف جامعة املوصل)

املربعات السكنية يف املدينة القدمية

Khazrag

الشكل  19املرشوع املخطط له واملتوقع يف املدينة القدمية
مشاريع إعادة اإلعامر والتأهيل التي تقوم بها مختلف الجهات الفاعلة  -772مرشوعا لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ (باألزرق) و 308مشاريع مستمرة للمفوضية السامية لشؤون الالجئني (خرضاء) -يجري االضطالع بها حاليا بدون خطة تعايف شاملة للمدينة
القدمية .عىل الرغم من أن هذه األنشطة مجتمعة تغطي حوايل  ٪ 15من املباين السكنية يف املدينة القدمية ،إال أنها تستثني حاليا املباين التاريخية التي ترضرت بشدة .توفر خطة التعايف "املربعات السكنية الكبرية" إطا ًرا لنهج منظم ومنسق إلعادة البناء.
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استعادة املدينة عرب أسلوب املربعات السكنية
تطوير وتنفيذ التعايف عىل أساس املربعات السكنية

Built-up

تقدم خطة نهج “املربعات السكنية الكبرية” فوائد كبرية حيث يعمل نهج إعادة التأهيل املتزامنة للمربعات
السكنية مثال الفرصة للتنظيف املنظم للحطام واملخلفات الحربية املتفجرة ،أو السامح ألصحاب املنازل
فرصا ليتم “تبني” املناطق من قبل املانحني
بتشكيل منظامت مجتمعية وموارد جامعية .كام أنه يوفر ً
الدوليني (بسبب قيمتها الرتاثية العالية) ،وبالتايل يشجع عىل وجود مناذج تنظيمية محددة (اما بسبب
امللكية الكاملة للمربع السكني أو تحديد رشوط توزيع املنح) ،ومن خالل االستفادة من اﻤﻟﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
تسمح إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت إعادة االعامر الخاصة لكل مربع سكني كبري بوجود مشاريع مصممة بشكل أفضل
ومساعدات مستهدفة.

ملخص

يدرج كل مربع سكني مميزات
أساسية مثل تحديد أعداد املنازل
التي تحتاج اىل إعادة تأهيل وعدد
السكان املتأثرين وأيضا قرب
املربع السكني من أقرب مدرسة
او املواصالت العامة ومركز الرعية
الصحية من بني أمور أخرى.

الوظائف

تم ترميز كافة الوظائف
للمساعدة عىل تحديد التدخل
املطلوب ،حيث تتطلب إعادة
تأهيل املؤسسات التجارية
واملرافق العامة واالسكانات
العامة والخاصة أو الربامج ذات
االستخدام املختلط ،مسارات
مختلفة للتدابري واإلجراءات مثل
توفري القروض التجارية الصغرية
ورزم الحوافز إلعادة االعامر
الذايت أو املساعدة الفنية املبارشة.

تقييم الدمار

تم تقسيم الدمار الحاصل اىل
خمسة تصنيفات :بسيط جدا،
طفيف ،شديد ومدمر متاما .ان
تحديد درجة التصنيف لكل مربع
سكني يحدد الجهة املحتملة التي
يجب ان تعمل عليه (مثل القطاع
الخاص ومنظامت غري حكومية
أو منظامت دولية أو الحكومة
املركزية) واساليب الحصول عىل
املساعدة.

القمر الصناعي

البنية التحتية

الرتاث

الخدمات االساسية

توضح صورة  7سم عالية الدقة يتم رسم الطرق الرئيسية
مأخوذة بطائرة بدون طيار موقع والثانوية والثالثية الدرجة
كل مربع سكني وسياقه ووضعه والشوارع واملسارات ضمن خرائط
لتحديد مستوى الرضر الذي لحق
يف مرحلة ما بعد النزاع.
بالشبكة الحرضية ،باإلضافة اىل
نقاط محتملة لالمتداد أو تقديم
خدمات أساسية جديدة.

يتم التأشري عىل جميع املباين
الرتاثية واملعامل الهامة ،ويتم
إعطاء اهتامم خاص لهذه املواقع،
باإلضافة اىل ان وجود هذه املباين
ميكنه توليد فرص اقتصادية
للمجتمع املحيل ومحيطه ،من
خالل نشاطات النقد مقابل
العمل لتجديد املساكن.

املناطق املبنية

املناطق املبنية ما بعد النزاع –
وتنظيف أجزاء أخرى  ،-وهو
يبني املواقع املحتملة لتحويل
استخدامات األرايض مثل السامح
بتقديم الخدمات العامة يف
مناطق تعاين نقصا شديدا فيها
بطريقة التعويض املايل.

تعاين العديد من أجزاء املدينة
القدمية من نقص الخدمات حتى
قبل النزاع ،ويوفر تدمري النسيج
الحرضي فرصة لتجديد شبكات
املياه والكهرباء والرصف الصحي
والخدمات العامة.

الخطوات التالية

سيكون هناك حاجة للقيام مبسح
ميداين بعد اختيار ملربع السكني
ملعرفة األوضاع املتغرية برسعة
عىل األرض ،وقد تحتاج بعض
املربعات السكنية اىل املزيد من
التخطيط مثل منطقة الواجهة
النهرية.

				
الشكل  21تنظيم املربعات السكنية الكبرية
املعايري األولية لتقسيم املربعات السكنية وتشمل حدود األحياء السكنية الحالية وشبكة الطرق الرئيسية والثانوية والكتل
الحرضية ومثاال لدراسات تقسيم مناطق سابقة إلعادة اإلعامر يف املدينة القدمية.
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توضيح ارتباك كل مكون من املصفوفة.

Damage

Basic Services

Heritage

Functions

Infrastructure

Satellite

Summary

أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

ستعادة املدينة من خالل نهج املربعات السكنية
تنسيق التعايف عىل مستوى املربع السكني الكبري
يوفر نهج املربعات السكنية القائم عىل املنطقة آلية لتنفيذ إعادة اإلعامر والتنسيق .تدرج الصفحات التالية
املزايا والفرص والتحديات الخاصة بنهج إعادة اإلعامر املختلفة:

» »-عادة االعامر للمباين املنفردة واحد بعد اآلخر والتعايف باملساعدة الذاتية
» »-عادة االعامر بالتنمية املعتمدة عىل تصميم القطاع
» »-إعادة االعامر بنهج التعايف وإعادة االعامر باستخدام املربعات السكنية الكبرية حسب
املنطقة.

الجوانب الرئيسية

التعايف الكيل
تنظيف بقايا
املتفجرات
الحربية
قضايا اإلسكان
واألرايض
واملمتلكات
مشاركة املجتمع
املحيل
القطاع الخاص
التنسيق بني
السلطات املحلية
والوكاالت
واملانحني
نوع التدخل

نهج كل مربع سكني عىل حدة بناء عىل املنطقة
تقسيم النسيج العمراين املعقد للمدينة القدمية («بشكل مفكك”) إىل وحدات بأحجام محددة لتسهيل عمليات املسح والتحليل والتدخالت التي تقوم بها الجهات الفاعلة املختلفة.
تسهيل تزامن التدخالت بني السلطات املحلية وإدارات املرافق ومجلس الدولة لآلثار والرتاث واملنظامت غري الحكومية والجهات الفاعلة يف مجال التنمية.
تنسيق أنشطة السلطات املحلية ومقدمي الخدمات والوكاالت اإلنسانية والفاعلني اإلمنائيني حول وحدة املربع السكني الحرضي  ،مام يسمح بدمج اإلجراءات بشكل أفضل.
سيكون من السهل تخطيط وتنفيذ إجراءات إزالة املتفجرات من مخلفات الحرب – بالذات يف املربعات السكنية التي من املخطط أن يتم إصالحها من قبل وكاالت التنمية.

سوف تجد الجهات الفاعلة يف قضايا اإلسكان واألرايض واملمتلكات انه من األسهل تطبيق نهج التحقق القائم عىل املجتمع والذي يعتمد عىل شهادات الجريان لضامن املالك الذين فقدوا
ممتلكاتهم ،واستفادة املالك الغائبني.
ميكن أن تستفيد األوقاف الدينية من خطة تعويضات الحرب ودمج الباقي من خالل إعادة استخدام العقارات التجارية (مثل الفنادق واملطاعم املنخفضة االرتفاع).
وصول البلدية والوقف السني إىل أصحاب العقارات غري العائدين الذين قد يرغبون يف النظر يف التربع مبمتلكاتهم املدمرة أو املترضرة إما إىل الحكومة العراقية أو الوقف  ،إلعادة بنائها كمنشأة
عامة (مدرسة  ،مركز املجتمع) أو إعادة استخدامها كسكن لإليجار بأسعار معقولة .
تسمح باتخاذ إجراءات مجتمعية أقوى وتضامن متبادل داخل كل مجموعة أو مربع سكني واحد ،حيث ميكن ملنظامت املجتمع املحيل من أصحاب األرايض واألوقاف الدينية أن تنظم نفسها
بنفسها لتقدم املقرتحات إىل الوكاالت  /املانحني.
ميكن ملنظامت املجتمع املحيل من أصحاب األرايض واألوقاف الدينية إجراء التعداد الذايت لترسيع التقييامت والتدخالت.
يصبح التواصل والتشاور بني املالك  /أعضاء املجتمع من قبل مجلس الدولة لآلثار والرتاث والوكاالت املعنية أكرث سهولة.
سيكون ملتعهدي القطاع الخاص عىل جميع املستويات  -مبا يف ذلك بناة املجتمع  -فرصة أفضل للعمل يف املدينة القدمية.
توفر الفرصة للمتعاقدين لتعظيم اقتصاد الوفرة عىل رشاء ونقل املعدات ومواد البناء التي من شأنها خفض تكاليف األعامل.
سيكون مجلس الدولة لآلثار والرتاث قادرا ىل توجيه وارشاد املانحني والوكاالت واملطورين املهتمة إىل املربعات السكنية التي تتطلب اهتام ًما عاجالً.
ميكن للدوائر املسؤولة عن املرافق أن تضع الخطة املناسبة ﻋﻰﻠ أﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺮﻀر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ودرﺟﺔ عودة النازحني.

تشتمل اسرتاتيجيات التدخل والخيارات عىل:
خطط إعادة تعديل استخدامات األرايض :يف املربعات السكانية املدمرة بشكل كبري  ،ميكن لوكاالت التنمية ومتعهدي القطاع الخاص مساعدة ماليك العقارات الفردية أو املتعددة(مثل األوقاف الدينية) لغرض تحسني الوصول  ،وتوافر الخدمات واملرافق العامة).
نقل حقوق التنمية ( : :)TDRيجب عىل وزارة االعامر و اإلسكان و بالتشاور مع مديرية التخطيط العمراين ،النظر يف تقديم حقوق تطوير التنمية ألصحاب العقارات يف مواقعمختارة لثنيهم عن هدم منازلهم الرتاثية ألنهم ال يستطيعون تحمل (أو ال يرغبون) يف ترميمها ويرغبون يف االنتقال .سيخصص ملاليك العقارات املؤهلني للحصول عىل نقل حقوق
التنمية مواقع بديلة للخدمة يف املدينة لبناء املنازل باملساعدة الذاتية (مجموعة من الحوافز التي سيتم تطويرها) .وسيتم تحويل سند امللكية للدولة وميكن عندئذ إعادة استخدام
املمتلكات القدمية لألغراض العامة.
إعادة التأهيل املتكاملة :اعتامدا ً عىل تخصصها ،ميكن لوكاالت التنمية الوطنية والدولية واملنظامت غري الحكومية والصناديق أن تتدخل مبارشة أو تنضم إىل جهود رشاكة تركز عىلمربع سكني واحد أو «مجموعة كاملة من املربعات السكنية» .واعتامدًا عىل مستوى الرضر املادي الذي يلحق باملبنى والبنية التحتية  ،والذي يتم مالحظته باالقرتان مع القيمة
املعامرية  /التاريخية لكل مبنى (انظر مصفوفة)  ،تكون بعض املربعات السكنية أكرث مالءمة إلصالحات املساعدة الذاتية  /النقد مقابل العمل (مثل املفوضية السامية لالجئني
و املنظمة الدولية للهجرة  ،واملساعدة يف إعادة التأهيل من خالل املقاولني (مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  /الصندوق املشرتك لألغذية  ،موئل األمم املتحدة واملنظامت غري
الحكومية)  ،أو تدخالت -الحفظ من قبل الوكاالت املتخصصة (مثل اليونسكو) وصناديق الرتاث  ،بالتشاور الوثيق مع منظمة مجتمع مدين متثل السكان .وميكن تكرار النهج
وتوسيع نطاقه إىل املربعات السكنية األخرى حسب األولوية.
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نهج كل مربع سكني عىل حدة بناء عىل املنطقة
تقسيم النسيج العمراين املعقد للمدينة القدمية («بشكل مفكك”) إىل وحدات بأحجام محددة لتسهيل عمليات املسح والتحليل والتدخالت التي تقوم بها الجهات الفاعلة املختلفة.
تسهيل تزامن التدخالت بني السلطات املحلية وإدارات املرافق ومجلس الدولة لآلثار والرتاث واملنظامت غري الحكومية والجهات الفاعلة يف مجال التنمية.
تنسيق أنشطة السلطات املحلية ومقدمي الخدمات والوكاالت اإلنسانية والفاعلني اإلمنائيني حول وحدة املربع السكني الحرضي  ،مام يسمح بدمج اإلجراءات بشكل أفضل.
سيكون من السهل تخطيط وتنفيذ إجراءات إزالة املتفجرات من مخلفات الحرب – بالذات يف املربعات السكنية التي من املخطط أن يتم إصالحها من قبل وكاالت التنمية.

سوف تجد الجهات الفاعلة يف قضايا اإلسكان واألرايض واملمتلكات انه من األسهل تطبيق نهج التحقق القائم عىل املجتمع والذي يعتمد عىل شهادات الجريان لضامن املالك الذين فقدوا ممتلكاتهم ،واستفادة املالك
الغائبني.
ميكن أن تستفيد األوقاف الدينية من خطة تعويضات الحرب ودمج الباقي من خالل إعادة استخدام العقارات التجارية (مثل الفنادق واملطاعم املنخفضة االرتفاع).
وصول البلدية والوقف السني إىل أصحاب العقارات غري العائدين الذين قد يرغبون يف النظر يف التربع مبمتلكاتهم املدمرة أو املترضرة إما إىل الحكومة العراقية أو الوقف  ،إلعادة بنائها كمنشأة عامة (مدرسة  ،مركز
املجتمع) أو إعادة استخدامها كسكن لإليجار بأسعار معقولة .
تسمح باتخاذ إجراءات مجتمعية أقوى وتضامن متبادل داخل كل مجموعة أو مربع سكني واحد ،حيث ميكن ملنظامت املجتمع املحيل من أصحاب األرايض واألوقاف الدينية أن تنظم نفسها بنفسها لتقدم املقرتحات
إىل الوكاالت  /املانحني.
ميكن ملنظامت املجتمع املحيل من أصحاب األرايض واألوقاف الدينية إجراء التعداد الذايت لترسيع التقييامت والتدخالت.
يصبح التواصل والتشاور بني املالك  /أعضاء املجتمع من قبل مجلس الدولة لآلثار والرتاث والوكاالت املعنية أكرث سهولة.
سيكون ملتعهدي القطاع الخاص عىل جميع املستويات  -مبا يف ذلك بناة املجتمع  -فرصة أفضل للعمل يف املدينة القدمية.
توفر الفرصة للمتعاقدين لتعظيم اقتصاد الوفرة عىل رشاء ونقل املعدات ومواد البناء التي من شأنها خفض تكاليف األعامل.
سيكون مجلس الدولة لآلثار والرتاث قادرا ىل توجيه وارشاد املانحني والوكاالت واملطورين املهتمة إىل املربعات السكنية التي تتطلب اهتام ًما عاجالً.
ميكن للدوائر املسؤولة عن املرافق أن تضع الخطة املناسبة ﻋﻰﻠ أﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺮﻀر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ودرﺟﺔ عودة النازحني.

تشتمل اسرتاتيجيات التدخل والخيارات عىل:
خطط إعادة تعديل استخدامات األرايض :يف املربعات السكانية املدمرة بشكل كبري  ،ميكن لوكاالت التنمية ومتعهدي القطاع الخاص مساعدة ماليك العقارات الفردية أو املتعددة (مثل األوقاف الدينية)لغرض تحسني الوصول  ،وتوافر الخدمات واملرافق العامة).
نقل حقوق التنمية ( : :)TDRيجب عىل وزارة االعامر و اإلسكان و بالتشاور مع مديرية التخطيط العمراين ،النظر يف تقديم حقوق تطوير التنمية ألصحاب العقارات يف مواقع مختارة لثنيهم عن هدممنازلهم الرتاثية ألنهم ال يستطيعون تحمل (أو ال يرغبون) يف ترميمها ويرغبون يف االنتقال .سيخصص ملاليك العقارات املؤهلني للحصول عىل نقل حقوق التنمية مواقع بديلة للخدمة يف املدينة لبناء
املنازل باملساعدة الذاتية (مجموعة من الحوافز التي سيتم تطويرها) .وسيتم تحويل سند امللكية للدولة وميكن عندئذ إعادة استخدام املمتلكات القدمية لألغراض العامة.
إعادة التأهيل املتكاملة :اعتامدا ً عىل تخصصها ،ميكن لوكاالت التنمية الوطنية والدولية واملنظامت غري الحكومية والصناديق أن تتدخل مبارشة أو تنضم إىل جهود رشاكة تركز عىل مربع سكني واحدأو «مجموعة كاملة من املربعات السكنية» .واعتامدًا عىل مستوى الرضر املادي الذي يلحق باملبنى والبنية التحتية  ،والذي يتم مالحظته باالقرتان مع القيمة املعامرية  /التاريخية لكل مبنى (انظر
مصفوفة)  ،تكون بعض املربعات السكنية أكرث مالءمة إلصالحات املساعدة الذاتية  /النقد مقابل العمل (مثل املفوضية السامية لالجئني و املنظمة الدولية للهجرة  ،واملساعدة يف إعادة التأهيل من خالل
املقاولني (مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  /الصندوق املشرتك لألغذية  ،موئل األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية)  ،أو تدخالت -الحفظ من قبل الوكاالت املتخصصة (مثل اليونسكو) وصناديق
الرتاث  ،بالتشاور الوثيق مع منظمة مجتمع مدين متثل السكان .وميكن تكرار النهج وتوسيع نطاقه إىل املربعات السكنية األخرى حسب األولوية.

الشكل  23املصفوفة التحليلية لعينة من املربعات السكنية			
االستخالص من تحليل عينة من املربعات السكنية الكبرية ،وتشتمل املكونات األخرى عىل القرب من أقرب مدرسة
واملواصالت العامة ومركز الرعاية الصحية وعدد األرس والكثافة من بني أسباب عديدة /SGI( .صورة قمر صناعي 7
سم /مجلس الدولة لآلثار والرتاث ،UNOSAT ،موئل األمم املتحدة).
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استعادة املدينة عرب نهج املربع السكني
البدء مبربع سكني كبري تجريبي

Potential heritage depot

تشتمل اسرتاتيجيات التدخل والخيارات عىل:

ميكن لوكاالت التنمية ومتعهدي القطاع الخاص مساعدة ماليك
•خطط إعادة تعديل األرايض:
العقارات الفردية أو املتعددة (مثل األوقاف الدينية) لغرض تحسني الوصول وتوافر الخدمات واملرافق
العامة يف املربعات السكنية املدمرة بشكل كبري.

Sports Center
First house rebuilt

Mosque - Proposed
reconstruction

•نقل حقوق التنمية  :TDRتقوم وزارة البناء واإلسكان بالتشاور مع مديرية التخطيط العمراين بالنظر
يف تقديم حقوق تطوير التنمية ألصحاب العقارات يف مواقع مختارة لثنيهم عن هدم بيوتهم الرتاثية
ألنهم ال يستطيعون تحمل تكاليف ترميمها ويرغبون يف االنتقال .سيخصص ملاليك العقارات املؤهلني
للحصول عىل نقل حقوق التنمية مواقع بديلة للخدمة داخل املدينة لبناء املنازل باملساعدة الذاتية
(مجموعة من الحوافز التي سيتم تطويرها) .سيتم تحويل سند امللكية إىل حكومة العراق وميكن إعادة
استخدام العقار القديم لألغراض العامة.

Small Storage site - Option C

•إعادة التأهيل املتكاملة :ميكن لوكاالت التنمية الوطنية والدولية واملنظامت غري الحكومية وحسب
تخصصها ،التدخل مبارشة أو االنضامم إىل جهد رشاكة يركز عىل مربع سكني واحد أو “مجموعة كاملة
من املربعات السكنية” .وبناء عىل مستوى الرضر املادي الذي يلحق باملبنى والبنية التحتية  ،متقاط ًعا
مع القيمة املعامرية  /التاريخية لكل مبنى  ،تكون بعض املربعات السكنية أكرث مالءمة إلصالحات
املساعدة الذاتية  /النقد مقابل العمل ( كام تم تنفيذها من قبل املفوضية واملنظمة الدولية للهجرة)
, ،املساعدة يف إعادة التأهيل من خالل املتعاقدين (مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  /مرفق التمويل
لالستقرار  ،موئل األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية)  ،أو تدخالت الحامية من قبل الوكاالت
املتخصصة (مثل اليونسكو) والصناديق الرتاثية  ،بالتشاور الوثيق مع املكتب املركزي ملمثيل السكان.
ميكن تكرار النهج وتوسيع نطاقه إىل املربعات السكنية األخرى بنا ًء عىل األولوية.

Al-Masafi Mosque
protect from looting

Destroyed buildings

rjis

Standing buildings

Fis
h

St

rke

tS

t

Ma

i Jo

Nab

Potential heritage depot

Traditional Houses
Heritage buildings
Waterfront reconstruction
Supervised debis removal
Standing buildings

t

يتوخى حساب إعادة بناء املنازل يف منطقة امليدان تحديد عمليتني مختلفتني:
إعادة بناء املنازل التي دمرت بالكامل ،وإعادة تأهيل املنازل التي ترضرت
بشدة .وتقدر تكلفة إعادة اإلعامر بحوايل  260دوالرا ً أمريكياً للمرت املربع
(مع األخذ بعني االعتبار تكلفة أساسية قدرها  210دوالر أمرييك للمرت املربع
وتكلفة إضافية تبلغ  50دوالرا ً أمريكياً للمرت املربع لعمليات حامية الرتاث
الخاصة) ،وقد تم تحديد تكلفة إعادة التأهيل يف الواليات املتحدة بـ 10،000
دوالر  /وحدة.
يوجد يف منطقة امليدان ما يقرب من  2.000منزل سكني :أكرث من نصفها مدمر
بالكامل ( 1،244وحدة ،أي ما يعادل  62٪من اإلجاميل) ،والباقي مترضر بشدة
( 761وحدة ،أي ما يعادل  38٪من املجموع) .وتبلغ مساحة الوحدات يف هذا
املجال  98م  :2وبالتايل هناك  122،000م  2سيتم إعادة بنائها ،و 761وحدة
سيتم إصالحها .إن إعادة بناء الوحدات السكنية وحدها سيكون له تكلفة ال
تقل عن  87مليون دوالر أمرييك ،وهي تقديرات متحفظة جدا.

hS

ve
ine

N

Destroyed buildings
Traditional Houses
Heritage buildings
Waterfront reconstruction
Supervised debis removal
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التنفيذ الفوري (أقل من سنة واحدة)

 ٣تنظيف املدينة من الحطام وبقايا املتفجرات الحربية

مع تدمري املئات من املباين وإلحاق أرضار باآلالف من البنايات ،فإن انتعاش املوصل ومركز املدينة
التاريخي يعد مهمة هائلة ،حيث ال تزال ماليني األطنان من الحطام تحدد مشهد املدينة القدمية بعد
عام واحد من تحرير املوصل وتشكل عقبة كبرية أمام إعادة البناء.
ال يقترص األمر عىل الكم الهائل من الحطام املرتاكم كجزء من الرصاع املمتد ،والذي مينع عودة السكان
السابقني إىل قلب املدينة القدمية هناك حاالت متعددة من أعامل التخريب املتعمدة من قبل داعش
لعرقلة ومنع التعايف الرسيع .إن كثافة التلوث والذخرية املصنعة محليا واملخلفات املتفجرة من
مخلفات الحرب عىل نطاق صناعي ،وتنوع وتعقد مختلف األجهزة املتفجرة املرتجلة ،غري مسبوقة
يف التاريخ الحديث ،وتشري التقديرات إىل انه يعتقد بأن ثلثي املتفجرات الخطرة أنها ال تزال مدفونة
تحت األنقاض إىل جانب جثث متحللة من اإلصابات بني املدنيني ومقاتيل داعش والتي يجب إزالتها
بعناية.
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اإلجراءات

البدء يف حملة توعية بالسالمة عىل مستوى املدينة ،وإعالم السكان وتعليمهم كيفية الترصف
عند مواجهة مخاطر التفجري ،ومعلومات عن املشاريع الجارية واملخططة يف املنطقة وتجميد
البناء املؤقت.
توفري "حامية" شاملة لجميع مخلفات الحرب املتفجرة يف املمتلكات السكنية.
مسح املدينة القدمية من الحطام واملتفجرات من مخلفات الحرب.
تنفيذ خطة إلدارة الحطام توفر فوائد اقتصادية واجتامعية كبرية للسكان املحليني عىل النحو
الذي اقرتحه برنامج األمم املتحدة للبيئة يف دمج إدارة مخاطر املتفجرات وإعادة التدوير
وأعامل إعادة التدوير.

األطراف الفاعلة

» »مجموعة عمل املدينة القدميةUNMAS ،
» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،وزارة العدل
» »UNMAS
» »فرقة عمل املدينة القدمية ،برنامج األمم املتحدة للبيئة ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
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تنظيف املدينة من الحطام وبقايا املتفجرات الحربية
تنفيذ خطة إدارة الحطام

تنفيذ فوري (أقل من سنة واحدة) تنفيذ خطة إدارة الحطام

يدرج التقرير الفني لربنامج األمم املتحدة للبيئة تحت عنوان تقييم إدارة الحطام املوصل
(مايو - )2018ما يقدر بـ  7.65طن من الحطام لكل املوصل 75% ،منها تقري ًبا يف غرب
املوصل والباقي يف الجزء الرشقي من املدينة .هناك ما ال يقل عن  1،875مليون طن من
الحطام (>  7500طن  /هكتار) ضمن حدود املدينة القدمية ( 250هكتار) ،وهو رقم من
املرجح أن يرتفع حيث أن إعادة اإلعامر ستولد املزيد من األنقاض.
يقدر برنامج األمم املتحدة للبيئة أن الوقت الالزم الستكامل إزالة األنقاض يف ظل الظروف
الحالية هو أكرث من  7سنوات .عند النظر يف خطة استعادة املربعات السكنية الكبية القامئة
يف املنطقة من قبل موئل األمم املتحدة ،سيشكل ذلك متوسط قدره  1.75شهرا ً لكل “مربع
سكني كبري” .ويضع برنامج األمم املتحدة للبيئة عدة سيناريوهات للخطط البديلة إلدارة
الحطام بتكاليف أو أطر زمنية أو تأثريات إضافية مختلفة .ومن منظور التخطيط الحرضي
املستدام ومنظومة االنتعاش فإن املنافع االجتامعية -االقتصادية -وإعادة تدوير املخلفات
وفرص العمل الواسعة النطاق يف أعامل إعادة اإلعامر -هي جزء ال يتجزأ من عملية إعادة
تأهيل املوصل.
تركز مراحل إزالة الحطام األويل هذه بشكل أسايس عىل تطهري الطرق وليس عىل املمتلكات
(الخاصة) .إن وضع خطة شاملة إلدارة الحطام وتنفيذها ،وإيالء اهتامم خاص للمدينة
القدمية أمر بالغ األهمية ،مبا يف ذلك إدماج إدارة املتفجرات من مخلفات الحرب يف أعامل
إزالة األنقاض وإعادة التدوير ،وهو أمر أسايس للعودة اآلمنة الفعلية للسكان إىل ممتلكاتهم.

الشكل  28مراكز إعادة تدوير الحطام
يجري وضع اللمسات األخرية عىل موقع إعادة تدوير األنقاض (أبيض) .وقد تم تجهيزها لتلقي الحطام وفرزها
وسحقها وفحص مواد الحطام املعاد تدويرها ،ثم نقلها إىل بلدية املوصل الستخدامها يف إعادة اإلعامر وإعادة
التأهيل .وبالتوازي مع ذلك يجري استكشاف مجموعة ممكنة من برامج اختبار مواد الحطام املعاد تدويرها
لتحديد االستخدامات النهائية املحتملة( .برنامج األمم املتحدة للبيئة  /برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ).

الشكل  26سيناريو تنظيف الحطام
وضع برنامج األمم املتحدة للبيئة سيناريو محتمل إلزالة الحطام للمدينة القدمية،
االختالف يف املدة والتكلفة والفوائد االجتامعية واالقتصادية للسكان املحليني( .تقييم إدارة الحطام يف املوصل -برنامج األمم
املتحدة للبيئة  /URP /موئل األمم املتحدة)
الشكل  27كميات الحطام جدول بنموذج من معدل حسابات الحطام يف املدينة القدمية (برنامج األمم املتحدة البيئي).

سيناريو :زيادة سعة الشاحنات
				
مجموع سنوات العمل
		
التكلفة اإلجاملية للتخليص (بالدوالر األمرييك)
			
إعادة إنشاء الوظائف ()fete
		
إجاميل استهالك الوقود (بالدوالر األمرييك)
				
مسافة الشاحنة (كم)
		
املواد املستعادة ل(إعادة) البناء (طن)

6،2
35،030،500
38.680
5.077.500
13.705.500
4،770،200

السيناريو :سحق الحطام املحمول
مجموع سنوات العمل		
		
التكلفة اإلجاملية للتخليص
		
إعادة خلق فرص العمل ()fte
إجاميل استهالك الوقود		
		
			
مسافة الشاحنة
املواد املستعادة ل(إعادة) البناء (طن)

2،40
 53.471.000دوالر امرييك
		 6.961.300دوالر امرييك
 26.303.200كم

السيناريو :سحق الحطام الثابت
مجموع سنوات العمل		
		
التكلفة اإلجاملية للتخليص
إعادة خلق فرص العمل (		 )fte
إجاميل استهالك الوقود		
			
مسافة الشاحنة
املواد املستعادة ل(إعادة) البناء (طن)

7.20
 49.915.000دوالر امرييك
134.800
 7.101.200دوالر امرييك
 15.964.000كم
3.973.700

								
الشكل  25املساعدة الجامعية
تزيد العودة التدريجية لألشخاص إىل املدينة القدمية من الحاجة إىل التنسيق بني فرق االتالف والسكان .ميكن أن يساهم السكان يف إزالة العدد الهائل من الذخائر غري املنفجرة التي ال
تزال موجودة يف املدينة (كام هو موضح يف املقدمة) من خالل توجيه الكشف البرصي عن املتفجرات من مخلفات الحرب إىل فرق متخصصة( .موئل األمم املتحدة ،يان ويليم بيرتسن،
أغسطس )2018
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تنظيف املدينة من الحطام وبقايا املتفجرات الحربية
ادماج عمليات تنظيف مخلفات املتفجرات مع أعامل إعادة التدوير

B23
B22

يعمل الكم الهائل من الحطام الناجم عن الرصاع املوسع فقط عىل منع عودة السكان إىل
قلب املدينة ،فمن الواضح أن داعش ترصفت عمدا إلعاقة التعايف عن طريق وضع الفخاخ
املتفجرة يف العديد من املباين .إن الكثافة العالية للتلوث من املتفجرات من مخلفات الحرب،
مبا يف ذلك الذخرية املصنعة محليا والعبوات املتفجرة املرتجلة املنتجة عىل نطاق صناعي كام
ان تنوع وتعقيد هذه املواد غري مسبوقة يف التاريخ الحديث .تشري التقديرات إىل أن ثلثي
مخاطر التفجري التي تم زرعها يعتقد أنها ال تزال مدفونة تحت األنقاض .أشارت دائرة األمم
املتحدة لألعامل املتعلقة باأللغام إىل أنه مل يتم تطهري سوى نسبة  0.4٪من املدينة القدمية
من املتفجرات من مخلفات الحرب.

B28

B21

B27
B32

B31

B29

B33
B37

B34

B31

B42

B1

B4

B33
B37

B5

B36

B10

B10

B40

B17

B12

B11
B17

B44

B13

B45
B14
B46

B18
B47

B46

B7

B8

B35

B48

B6

B9

B41
B11

B2

B30

B38
B43

B3

B25

B39
B4

B26

B24

B19

B14

B15
B16

B20

الشكل  32مواقع املخاطر العالية بسبب التلوث يف املدينة القدمية
( UNMASأكتوبر )2018

الشكل  31املواقع التي تم تنظيفها من التلوث ببقايا املتفجرات الحربية يف املدينة القدمية
( UNMASأكتوبر )2018
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الشكل  30نشاطات التنظيف يف أكتوبر 2016-مايو 2018
املناطق التي تم تطهريها (خرضاء داكنة) ،مستمرة (برتقالية) واملخاطر املحددة (الحمراء) .مخاطر التفجري (الضوء األخرض) هي
مواقع تم تطهريها يف الغالب ()UNMAS

الشكل  29سيناريو مواقع ثابتة لضغط الحطام (تقييم إدارة الحطام يف املوصل – /UNEP/URPموئل األمم املتحدة)

أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

تنفيذ فوري (أقل من عام واحد)

 ٤ضامن عملية إعادة إعامر تحرتم املميزات التاريخية

مل
تكن "روح املوصل" أكرث وضو ًحا اال من خالل الشوارع الخلفية املتعرجة ومنازل الفناء األنيقة واملآذن
الشاهقة يف املدينة القدمية ،وعىل الرغم من ضياع الكثري من هذا الرتاث املعامري الفريد اال ان الروح
التاريخية والثقافية للمدينة ال تزال حارضة بشكل كبري .من املحتم إذن أال تحرتم عملية إعادة البناء
واإلصالح والصيانة العنارص امللموسة الباقية من النسيج الحرضي التاريخي فحسب ،بل تحرتم التقاليد
والتقنيات املستخدمة يف بنائها األصيل أيضا .مع أخذ هذا يف االعتبار ،يجب عىل جميع التدخالت
يف املدينة القدمية أال تلتزم فقط مببادئ توجيهية محددة إلعادة البناء وضعتها اليونسكو  /موئل
األمم املتحدة بالتعاون مع أصحاب املصلحة الحكوميني ،ولكن أن تلتزم أيضا باملعايري واالتفاقيات
الدولية املناسبة ملثل هذه العمليات .ال يقترص األمر عىل إجراء استقصاء بحثي وتوثيق ٍ
كاف لضامن
صحة املباين التي أعيد بناؤها أو استعادتها ،بل أيضً ا مجموعة من البيانات حول أنواع املباين الباقية،
والعنارص املعامرية واملواد املستخدمة يف تجميعها كمرجع خالل هذه العملية .إن استخدام املواد
والتصاميم املناسبة ،حيثام أمكن عمليا ،هو أمر رضوري لنجاح هذا املسعى وإلحياء املدينة القدمية.
يجب فهم تقنيات املباين التقليدية بشكل كامل واستخدامها طوال العملية ،ومرة أخرى حيثام كان
ذلك عمل ًيا .فقط عىل أساس التمسك مبا سبق ،ميكن للبنى الباقية يف املدينة القدمية أن تأمل يف تقديم
ملحة عن املجد املعامري والثقايف السابق للمدينة.

الشكل  34تراث املدينة القدمية
يعترب منزل الجلبي أحد أروع األمثلة عىل البناء الرتايث بعد الرصاع األخري مع داعش( .اليونسكو  /موئل األمم
						
املتحدة).

اإلجراءات

»
»
»

»

»

»إنشاء مرفق إعادة البناء الذايت يف مدينة املوصل القدمية.
»االستمرار يف حملة التوعية عىل مستوى املدينة فيام يتعلق بأهمية الرتاث التاريخي
واملنافع االقتصادية طويلة املدى للاملكني عند الحفاظ عىل الخصائص الفريدة للمباين
التاريخية.
»اعتامد عملية ترخيص خاصة للمباين التي تبنى داخل حدود املدينة القدمية ،واالرتباط
مببادئ التصميم الخاصة بالبناء ،وعملية ثالثية لبناء تراخيص البناء .إصدار أمر محيل
يجعل االلتزام باملبادئ اإلرشادية إلزامياً يف كافة عمليات إعادة البناء داخل املدينة
القدمية.
»إعادة تأهيل دور للعرض بشكل تجريبي يتم اختيارها من البلدة القدمية بحيث تدل
عىل قيمة استعادة أو إعادة بناء العقارات السكنية وفقاً للمبادئ التوجيهية للبناء
املتطور ،مام يوفر للمقاولني واملقيمني عىل حد سواء إرشادات عملية ملموسة ،مثل
استخدام مواد محددة أو تقنيات البناء التقليدية.
»تطوير وتقديم برنامج شامل لتنمية القدرات يف املهارات املناسبة للسوق ،يليه برنامج
للتلمذة الصناعية لدعم جهود إعادة التأهيل وإعادة البناء.

األطراف الفاعلة

» »األطراف الفاعلة

» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،اليونسكو ،موئل األمم املتحدة.
» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،الحكومة املحليةMSRF ،
» »الوقف السنيMSRF ،
» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،اليونسكو

				
الشكل  33خطة التنظيف املنظمة
يعوق عمليات املتفجرات من مخلفات الحرب بشكل عام حقيقة أن الذخائر الفردية غالباً ما يتم نقلها من قبل السكان الذين
يعيشون يف مناطق سبق أن تم تطهريها .ال توجد حالياً منهجية إلزالة املتفجرات من مخلفات الحرب ،مع استجابة فرق متخصصة
للطلبات املخصصة عىل أساس يومي .ميكن أن تعيد خطة التعايف القامئة عىل املربعات السكنية ترسيع عمليات التنظيف
والتطهري من خالل معالجة "مربع سكني" واحد يف كل مرة .اللون األخرض هو مثال عىل احتامليات تنظيف اول مربع سكني بنا ًء
عىل مستوى الرضر.
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أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

احرتام املميزات التاريخية

هناك ما يقرب من  15،000منزل يف املدينة القدمية (مبعدل  6،6شخص  /منزل) .كان سكان
املدينة القدمية يبلغ عددهم حوايل  100.000نسمة يف فرتة ما قبل األزمة.
Makeup

10%

					
الشكل  35محاوالت التعايف املبكر
صورة من املنزل يف املدينة القدمية التي تم ترميمها واعادة وتزيينها( .اليونسكو).
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Legend

Small Single
Family

الشكل  36تقييم الرضر
(صور األقامر الصناعية  UNOSAT / 7سم  /موئل األمم املتحدة).
				

				

أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

احرتام املميزات التاريخية إرشادات أدوات البناء

0 - NEGLIGIBLE

1 - MINOR

2 - MAJOR

Walls and loadbearing elements:
No damage caused by conﬂict or
damage limited to external ﬁnishes
or boundary walls

Walls and loadbearing elements:
Slight/superﬁcial cracking with no
observable deformation of structural
elements or limited mortar and shell
perforations to walls

Roof slab and roof covering:
Slight cosmetic/external conﬂict
traces to roof or parapets (bullet
holes, superﬁcial shell damage)

Roof slab and roof covering:
Limited mortar and shell
perforations to roof or parapets

Roof slab and roof covering:
Minor damage by shells penetrate
roof, but roof structure is otherwise
intact, not buckling

External Windows and doors:
Minor damage to windows and
frames. External doors missing, or
damaged

External Windows and doors:
Damage to window frames, external
doors missing or damaged

External Windows and doors:
Slight cosmetic/external conﬂict
traces to roof or parapets (bullet
holes, superﬁcial shell damage)
Finishes, water and electricity:
Slight cosmetic/external conﬂict
traces to roof or parapets (bullet
holes, superﬁcial shell damage)

Finishes, water and electricity:
Slight internal damage due to
overuse/overcrowding or limited war
damage to internal ﬂoors and walls

Walls and loadbearing elements:
Extensive shell perforation, no
observable deformation of structural
elements

Finishes, water and electricity:
Internal spaces damaged by shells,
Damage across multiple ﬂoors. Fire
damage can be repaired

3 - SEVERE

4 - DESTROYED

Walls and loadbearing elements:
Structural damage involving several
loadbearing members, signiﬁcant
cracking with observable permanent
deformations of the structural
elements

Walls and loadbearing elements:
Reduced to rubble, complete failure
of two or more major structural
components, Extensive cracking or
loss of material with gross local or
overall deformations

Roof slab and roof covering:
Damage by large shells penetrating
roof. Engineering solutions required
to conduct structural repairs of roof

Roof slab and roof covering:
Partial or complete collapse of roof,
excessively deﬂected roof,
weakened structure at risk of
collapse

External Windows and doors:
Damage irrelevant if structure is
compromised
Finishes, water and electricity:
Severe ﬁre damage that can be
repaired but so widespread that
renders the house inhabitable

Grade A
High Heritage Value:

Grade B
Medium Heritage Value:

Grade C
Low Heritage Value:

Grade D
No Heritage Value:

The buildings represent example of
signiﬁcant historical, cultural or
architectural importance. They have
played a central role in local,
regional and national identity.
These buildings have a documented
historical role in the Old City that has
been recorded from their initial
construction through to the present
day. They are characterized by a
unique aesthetic signiﬁcance, and
they constitute iconic cultural
landmarks within the historic fabric
of the Old City area.

Buildings characterized
predominantly by their age:
Construction took place in an early
historical context and are
representative (architecturally and
culturally) from a speciﬁc period of
the regions history. They may have a
speciﬁc relevance to historical
events or people. These buildings
usually show aesthetically signiﬁcant
architectural elements, and they
represent a notable part of the
historic urban fabric but do not
embrace any signiﬁcant communal
interest.

Buildings constructed in the recent
past: They exemplify architectural
design and construction practices
or activities from more recent history
and do not have a connection with
any speciﬁc event or person.
These buildings are characterized by
aesthetic and structural features that
are related to local and regional
traditional building techniques and
represent the most common element
of the historic urban fabric.

Buildings that have been recently
constructed (circa 20th century or
later): They are not related to any
speciﬁc practice or activity within a
historical context. They may only
exhibit signs of the recent conﬂict
and associated damage.. These
buildings do not posses any
aesthetically signiﬁcant or important
elements.
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توفر املبادئ التوجيهية للبناء التوجيه واملبادئ العامة الستعادة وإعادة إعامر املدينة
 فهدفها هو تحديد أهم: وتركز املبادئ التوجيهية يف املقام األول عىل املباين السكنية.القدمية
 هناك ميزتان تحددان املخطط التدخيل.العنارص والتقنيات واملواد التي متيز هندسة املوصل
 يجب أن. قيمة الرتاث التي يتم مشاهدتها بالتزامن مع درجة الرضر املستدام:لإلرشادات
 ويتم تعريف تقييم األرضار يف خمس،يصنف مسح املباين األهمية التاريخية لكل مبنى
 ان هذا التصنيف متفق عليه من قبل. من خالل تحديد امليزات األساسية للمبنى،درجات
الجهات الفاعلة يف مجال التنمية (األمم املتحدة والرشكاء املنفذون) الذين يعملون يف إطار
 تتقاطع.)مجموعة املأوى (آلية التنسيق املشرتكة بني الوكاالت التي تدعم املأوى اإلنساين
. ويرتبط كل رمز بتدخل مقرتح،املصفوفة املقرتحة مع نتائج تقييم القيمة واألرضار

External Windows and doors:
Damage irrelevant if structure is
compromised
Finishes, water and electricity:
Non-repairable ﬁre damage,
aﬀecting structural members

		
				
 مخطط التدخل40 الشكل
 ترتبط كل قيمة برمز معني وبنوع.¬تم تطوير مصفوفة تدمج تقييم الرضر وقيمة الرتاث و مخطط التدخل
.) موئل األمم املتحدة/ التدخل املطلوب (اليونسكو

أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

احرتام املميزات التاريخية
تبني عملية ترخيص خاصة

احرتام املميزات التاريخية
إرشادات أدوات البناء

توفر املصفوفة أيضا أداة مفيدة إلدارة التحكم يف مختلف أنشطة
إعادة اإلعامر املخطط لها يف املدينة القدمية .هناك ثالثة مسارات
تراخيص تم تصورها ملساعدة السكان يف عملية التعايف.

"الطريق املعياري" هو إجراء تقليدي يتم اتباعه للمباين ذات القيمة
الرتاثية املنخفضة أو التي ال توجد فيها أي رضر أو تلف كبري أو شديد
أو تدمري كامل .يتم تقييم طلب البناء من قبل لجنة تضم ممثلني من
بلدية املوصل ومديرية التخطيط العمراين ومجلس محافظة نينوى
ومحافظة نينوى.
بالنسبة للمباين ذات الرضر الطفيف هناك إمكانية لالستفادة من
"املسار الرسيع" :حيث يتم استدعاء املالك لتقديم طلب بسيط يتبع
مبارشة باملوافقة أو الرفض من البلدية.
إلعادة تأهيل املباين املدرجة عىل أنها ذات قيمة عالية من حيث
العامرة والرتاث ،يجب اتباع "مسار الرتاث" الذي يتوخى أن تتم
املوافقة عىل الطلب من قبل لجنة مامثلة لتلك التي تسمى ملعالجة
طلبات الطريق القياسية ،والتي تشمل أيضا ممثلني من اليونسكو
ومجلس الدولة لآلثار والرتاث.
ال يؤخذ يف االعتبار عنوان الصف "ال يكاد يذكر" للمصفوفة يف عملية
تقديم الطلب حيث أنه يتصور األعامل املؤهلة كصيانة والتي ال
تحتاج إىل موافقة رسمية.

الشكل  41مسارات ترخيص املباين الثالثة
املسار الرسيع واملعياري والرتايث (مديرية التخطيط العمراين  /اليونسكو  /موئل األمم املتحدة).
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أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

احرتام املميزات التاريخية
إرشادات أدوات البناء
SPECIAL HERITAGE INTERVENTION

SPECIAL HERITAGE INTERVENTION

URBAN SCALE DESTRUCTION

URBAN SCALE DESTRUCTION

PRESERVATION

STABILIZIATION AND RESTORATION

URBAN REHABILITATION

URBAN REGENERATION

Preservation is defined as measures carried out to maintain a
cultural property in its existing situation and prevent further
deterioration. It aims to protect and preserve Cultural Heritage
properties as close as possible to their original condition, and for as
long a period of time as possible. Preservation is implemented
where indicators show that the general stability and condition of a
cultural property is endangered, and/or immediate intervention is
required to mitigate this threat. Research, documentation, and
recording are fundamental components of the preservation
process and practice. Documentation should be implemented
before, during and after any conservation work undertaken, and it
should also accompany any subsequent monitoring of the cultural
property. Any physical intervention or change to the fabric must be
kept to a minimum.

Restoration, as a process, aims to retain and/or maintain the original
setting and fabric of a cultural property whilst also preventing any
further deterioration. Interventions may include the substitution,
renewal or reposition of decorative, non-structural and structural
elements, in order to bring back the buildings former or original
state. The process also seeks to ensure structural and material
stability. Restoration includes two categories: partial restoration
and comprehensive restoration. Partial restoration is implemented
where indicators show that a cultural property is in relatively good
condition, but some elements are deteriorating and require
interventions. Comprehensive restoration is implemented where
indicators show the setting and fabric of a cultural property is
exhibiting severe physical deterioration and requires more
extensive, appropriate intervention .

NEGLIGIBLE DAMAGE

MINOR DAMAGE

MAINTENANCE

REPAIR

SEVERE DAMAGE

DESTRUCTION

Maintenance indicates activities carried out regularly, according to
a pre-determined schedule; maintenance aims to protect the
physical fabric and setting of a cultural property from the effects of
time and use, through both preventive and scheduled actions.
Maintenance is implemented where indicators show that the
cultural property is generally in good condition and only minor
interventions are required.

BUILDING REHABILITATION - STRUCTURAL

Structural rehabilitation interventions are aimed at at the recovery
of the main functions of a building that suffered major structural
damage. The operations envisage the stabilization or completion of
the structural works, and include the refurbishment of partitions,
facades and stairs.

Repair concerns interventions that aim to replace or correct broken,
damaged or faulty components or elements of a building, either
inside or outside, or to make minor alterations or renovations to it in
order to maintain its operating efficiency. It includes the
substitution of doors, windows, and finishing, as well as the
replacement or completion of electrical and mechanical systems.

Urban rehabilitation is a complex process that should involve all sectors in
society living within an historic urban area. All urban rehabilitation
programmes in historic areas should be based on a integrated
conservation approach. Urban rehabilitation can involve modification of
a cultural property to contemporary functional standards which may
include adaptation for new uses. These interventions will take into
consideration one or more blocks or groups of blocks, focusing on their
rehabilitation as a whole. Any interventions will respect the pre-existing
street pattern and the curtain of buildings defining its boundary. Volume,
accessibility/permeability and appearance of the facades will be defined
by the urban rehabilitation guidelines.

Urban regeneration is aimed at the recovery of large parts of the city
where destruction has reached such proportions that the physical
environment is also effected (meaning the built fabric and the ecological
system), hence affecting both economic and social dynamics. Operations
cover both public and private properties, they require a cross-cutting
strategy that can address the phenomenon of under used land
resources, liveability, and productivity. The process envisages changes in
future urban growth and productivity patterns.

Tigris
river

MAJOR DAMAGE

BUILDING REHABILITATION - NON STRUCTURAL
Rehabilitation is usually carried out in order to extend a building's life
and/or its economic viability. Rehabilitation aim at the refurbishment
of a damaged building that is not able to fullfil its performance. This
category of rehabilitation does not involve structural works or
retrofitting. It envisages opening or closing of rooms, or the recovery
of courtyards and facades that not imply structural works.

NO RECONSTRUCTION

This category of intervention aims at a de-densification of the
historic urban fabric while providing social and community services
and public spaces. After the removal of rubble and debris, severely
damaged or fully destroyed buildings will not be rebuilt, leaving
urban voids.

DESTRUCTION

RECONSTRUCTION

This category of intervention is aimed at the reconstruction of
buildings that are severely damaged or totally destroyed.
Reconstruction in situ involves the re-creation of a non-existent
building on its original site. Based upon historical, literary, graphic
and pictorial as well as archaeological evidence, a replica of the
original is built using both modern and/or traditional methods of
construction. Any relocation of a cultural property should be
documented and dismantled parts should be rebuilt or reassembled.
Reconstruction entails new foundations and structural works, the
building of rooms around a courtyard (if pre-existing), as well as
partitions, facades and staircases.

Heritage value level
Low
Medium
High
Special

Al-Nuri

Damage level

Al-Shaziani street
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) رشيط املسح (ألغراض التوضيح فقط42 الشكل
 ويغطي مجموعة.ميتد "الرشيط" من مسجد النوري والشارع التجاري الشاذاين شامل رشق ناحية النهر وامليدان
.واسعة من املباين بدرجات متفاوتة من األرضار والقيم الرتاثية املختلفة

Minor
Moderate
Major
Severe

احرتام املميزات التاريخية
استمرار حملة التوعية يف كل أنحاء املدينة

THE INITIAL FRAMEWORK FOR THE RECONSTRUCTION OF MOSUL

ان قلة نقص الوعي العام فيام يتعلق بجهود إعادة البناء الجارية والخيارات املتاحة
تدل عىل- مثل خيارات التعويض املايل عن إعادة البناء الذايت للممتلكات الخاصة ويجري،الحاجة إىل حملة عامة عىل مستوى املدينة حول قيمة البناء التاريخي
حاليا تنفيذ أنشطة إعادة اإلعامر سيئة التوجيه والرسيعة دون فهم مناسب للسياق
 نتيجة لذلك فإن الهوية التاريخية.الحرضي أو االلتزام بأية مبادئ توجيهية للبناء
.والرتاثية للمدينة القدمية معرضة للخطر

BUILDING CONTROL
The building guidelines is a tool to help users decide how best to repair, maintain and
conserve historic places. But to do so first requires an understanding of the historic place
in question and why that place is significant. The guidelines will provide advice about the
principles and operational criteria to be followed in the implementation of the building
activities and complete the present regulations with regard to the architectural quality of
the interventions, the materials and building techniques, the decoration and furniture, as
well as the design of the public open spaces and landscape areas for historic and modern
areas. The objective of the guidelines is to safeguard the character of Mosul Old City and
historic districts by controlling and guiding the reconstrction and development activities
in the area.

DON’T / AVOID

ROOFING
Houses are characterized by flat walkable roofs. Pitched roof should be avoided.
Courtyards can be covered, but plastic coverage should be avoided.
Ceilings are often vault-shaped in the Old City: when possible, they should be preserved.
use of bitumen based waterproofing layers in roof and ground floor rehabilitation;
use of thermal and acoustic insulation panels when rehabilitating floors and roofs.

• Courtyard shall be preserved and should not be covered with permenant structures.
• In heritage buildings the internal distributions shall not be modified.
• New partitions and openings between adjacent rooms are allowed.

COLORS

FINISHING
• Traditional construction materials and techniques must be preserved
• Any repairing, restoration or new addition must be done using traditional techniques and materials: such as
adobe and baked bricks, stone and brick paving,

أطلق موئل األمم املتحدة بالرشاكة مع اليونسكو أول "منتدى املدينة القدمية يف
 حيث شارك يف العمل املنجز حتى اآلن، أكتوبر/  ترشين األول22 املوصل" يف
الذي يركز-  أقيم ملتقى املنتدى."حول "إطار التخطيط األويل إلعادة بناء املوصل
 وهو أحد أروع األمثلة الباقية للمبنى،يف منزل الجلبي- عىل تراث املدينة القدمية
 وفر.التاريخي يف املدينة القدمية يف أعقاب الدمار الذي سببه الرصاع األخري مع داعش
،تواجد السكان املحليني فرصة مناسبة إلرشاك مواطني األحياء التاريخية بشكل مبارش
كجزء من الجهود املبذولة لرفع الوعي بالقيم الثقافية الفريدة واملهددة باالنقراض
 وجهت الدعوة إىل ممثيل الحكومات املحلية وخرباء.يف العامرة التقليدية يف املوصل
الرتاث واألوساط األكادميية واملجتمع املدين ووسائط اإلعالم املحلية للتعلم واإلسهام
يف تطوير األدوات التحليلية وأدوات التخطيط األساسية التي يجري تطويرها دعام
.لجهود إعادة اإلعامر التي تقوم بها السلطات املحلية

COURTYARDS

DOORS

FACADE
• Building facades composition (Facing the street and courtyard) should be preserved and be consistent with
the historic character of the area. Original historical or traditional architectural features of the facades such as
openings, balconies, roof cornices, parapets and protrusions, or decorative elements have to be preserved and
restored with traditional materials and building techniques.

• No changes shall be allowed in the original decorative and formal elements (moldings, cornices, etc).
• Habitable projecting elements shall project a maximum of 1,2 meters.
• Non habitable elements shall project maximum 0.6 meters.

CONSTRUCTION

•
•
•
•
•

• The original exterior and interior windows carpentry should be preserved if possible.
• In case of loss new windows have to be built in wood or metal depending on the original building features.
Aluminum and PVC is not permitted but in case it used it should be painted in conformity with the context.

• The original exterior and interior doors carpentry should be preserved if possible.
• Gates of “monumental” or outstanding values have to be preserved in any case with no alteration.
• In case of loss new door have to be built in wood or metal depending on the original building features.
Aluminum and PVC is not permitted but in case it used it should be painted in order to match the context.

PROJECTING ELEMENTS

DO / PRESERVE

WINDOWS

INSTRUCTIONS FOR MOSUL BUILDERS
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• The color could be incorporated in the dough , or painted in traditional color. Lime wash and silicate paint
is recommended; water based `paint including latex painting is allowed. Non breathable oil based/ acrylic
painting is prohibited.
• The facades of granulate, aluminum or plastic panels, standard ceramic or artificial stone are prohibited.

HEIGHT

UTILITIES

• Finishes in aluminium or plastic panels, tiles, blocks of concrete or concrete are not allowed.
• External facades shall be finished in stone, brick or plaster.

• It is not permitted to increase or change the height of the original buildings. In any case, the height shall not
exceed 3 floors
• The minimum height between ground and ceiling must be 2.8 meters and can be reduced to 2.4 in hallways and
bathrooms
• The height of the construction, the facade and the shape of the roof must be consistent with the character of the
area

• All facilities that need to be on the façade will be contained in boxes or tubes, attached or embedded and painted
in the same color as the rest of the facade.
• Insertion of technical equipment has to be realised without any impact on the volume and external facade (air
conditioning, satellite antennas, etc). Water tanks and technical equipment shall be located on the roof and not
visible from the street.

TOGETHER WE BUILD BACK MOSUL BETTER
ﯾﻣﮐن ﻋرض ھذا اﻟﻣﻟﺻق ﻲﻓ اﻟﺑﻟدﯾﺔ ﮐﻣرﺟﻊ-  ﻣﻟﺻق املسموحات واملمنوعات يف عمليات إعادة التعمري43 الشكل
.مريئ ﻟﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻟﺔ ﻲﻓ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ

 يف بيت الجلبي2018  أكتوبر22  منتدى مدينة املوصل القدمية والذي عقد يف الفرتة من44 الشكل
				
.)موئل األمم املتحدة/(اليونسكو
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التنفيذ الفوري (أقل من سنة واحدة)

٥

دعم عملية إعادة االعامر الذاتية املستمرة

إن تنفيذ عملية إعادة اإلعامر الذايت الرسيعة واملوجهة للسكان العائدين يف املدينة القدمية أمر بالغ
األهمية ،كام أن العملية التي يتم تطويرها حالياً هي استجابة عاجلة الحتياجات املجتمعات النازحة
إلعادة بناء منازلها وأماكنها الدينية والتعليمية والعامة التي تعرضت ألرضار بالغة ،أو هدمت خالل
احتالل املدينة .ميثل وضع إطار لنظام إعادة اإلعامر الذايت يف املدينة القدمية محاولة للتغلب عىل
قضايا مثل صعوبة الوصول إىل املنطقة وعدم توفر مواد البناء املناسبة واملساعدة من الخرباء .هناك
شعور متنام بوجوب زيادة العمل الفوري والقصري املدى الذي يقوم به محرتيف العامرة واملهنيون
ذوو الصلة ،لتهيئة الظروف للمجتمع إلعادة بناء ممتلكاته الخاصة ،باإلضافة إىل التفكري املسبق يف
اسرتاتيجية ملجتمع مستدام .مل يتم تصميم إعادة اإلعامر الذاتية لتوفري اإلغاثة عىل املدى القصري دون
تأثري عىل إعادة اإلعامر والتنمية .بل يهدف إىل وضع إطار فعال إلعادة البناء الرسيع مبشاركة املجتمع
املحيل ،مام قد يؤدي إىل مستقبل أكرث استدامة من حيث اإلدارة واملشاركة االجتامعية ،باإلضافة اىل
الظروف البيئية.

اإلجراءات

»
»
»
»

»إنشاء مستودع ملواد البناء باستخدام طوب البناء التقليدي ومواد أخرى لألشخاص الذين
حصلوا عىل رخصة بناء صالحة *.
»إنشاء منشأة إعادة بناء ذاتية يف املوصل ميكنها تقديم الدعم الفني واملشورة والتعجيل
بعملية الرتخيص.
»تطوير وتقديم وحدات التدريب أثناء العمل يف تقنيات البناء الذايت بهدف إعادة
التأهيل وإعادة البناء يف السياقات التاريخية للعامل الشبان شبه املهرة وغري املاهرين.
»وضع خطط توظيف مكثفة يف تقنيات البناء الذايت يف السياقات التاريخية للعامل
الشبان شبه املهرة وغري املهرة.

األطراف الفاعلة

» » ، MSRFاليونسكو

» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،MSRF ،اليونسكو ،موئل األمم املتحدة
» » ، MSRFاليونسكو
» » ، MSRFاليونسكو

* النظر يف زيادة الحوافز ملاليك املباين التي بها ميزات الرتاث والتي التزمت مببادئ التصميم
املقرتحة.

يجب أن تكون التصاميم املقرتحة لتقنية البناء الذايت مستقلة عن أية مواد أو قوى خارجية من خارج
املدينة القدمية كلام أمكن ،بل أن تعتمد عىل استخدام املواد املعاد تدويرها من املباين التالفة يف املواد
والعاملة والتقنيات املحلية .تكون هذه املواد إما ناتجة عن هدم ما بعد الرصاع أو متاحة بسهولة
يف املنطقة ،وميكن استخدامها أو إعادة تدويرها أو تطويرها الستخدامها ألغراض البناء .وكجزء من
املرشوع ،سيتم إنشاء منشأة كبرية أو متعددة إلعادة البناء الذايت داخل املدينة القدمية ،بحيث تقع يف
موقع مناسب يف مناطق قريبة من تلك التي ستحتاج إىل مرافق املركز ،ولتقليل مدى الحركة املطلوبة
بني املراكز وبيوت السكان .ستمثل املرافق مرك ًزا للتدريب عىل مهارات البناء الحديثة والتقليدية
واملعلومات واملرافق واملعدات العملية للورش وتخزين املواد وتوفري بيئة مجتمعية ميكن للمقيمني
فيها التعلم من بعضهم البعض ودعمهم يف مساعيهم إلعادة البناء الذايت.

الشكل  45إعادة االعامر املستمرة يف املدينة القدمية
مثال عىل نتيجة عدم حصول السكان عىل مواد البناء التقليدية (موئل األمم املتحدة ،إيفان ثغون ،أغسطس .)2018

الشكل  46إعادة االعامر املستمرة
يشارك السكان املحليون يف الوقت الحايل يف إعادة إعامر املنازل الخاصة (موئل األمم املتحدة ،يان ويليم بيرتسن،
أغسطس .)2018
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التنفيذ الفوري (أقل من سنة واحدة)

 ٥دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املناطق التجارية

تشكل املدينة القدمية القلب التجاري للموصل ،وبالتايل فإن دعم وتنويع األنشطة االجتامعية واالقتصادية
يف مدينة املوصل القدمية وهو أمر أسايس لتحقيق تنشيطها .سيتم تصميم وتفعيل نظام صغري لدعم منح
 /البدء بإنتاج الحرف اليدوية وبهدف دعم األرس الفردية ،يرتافق مع إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة
إلعادة تأهيل وإعادة بناء النسيج الحرضي التاريخي .يجب تشجيع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص
للمحافظة عىل إحياء املدينة القدمية والخدمات التي ستساهم يف تجديدها بهدف دعم النسيج االجتامعي
واالقتصادي واالجتامعي والثقايف يف املستقبل .ينظر إىل تعادالت القوى الرشائية املصممة بشكل جيد عىل
أنها مفتاح النجاح والتنفيذ االسرتاتيجي إلعادة تأهيل وتعمري مدينة املوصل القدمية.

اإلجراءات

» »دعم مجتمع األعامل يف املوصل إلقامة صندوق دائر للقروض التجارية الصغرية ،والتي
ميكن الوصول إليها من قبل املتاجر الخاصة والرشكات الصغرية واملتوسطة املوجودة يف
املساحات املخصصة للتصنيع والتجارة.
» »استكشاف فرص املرحلة األوىل من إعادة تأهيل سوق املدينة القدمية من  600متجر
للتجار الصغار.

األطراف الفاعلة

» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،غرفة التجارة
» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،غرفة التجارة ،وكاالت األمم املتحدة ،الوقف

يشري تقييم األرضار الذي تم عرب األقامر
الصناعية إىل ترضر العديد من الطوابق
العليا بسبب الغارات الجوية ،مام قد يعوق
عودة عائالت أصحاب املتاجر إىل املحالت
التجارية.

الشكل  48املحور التجاري
شارع تجاري يف املدينة القدمية بعد عام من التحرير .وحسب مستوى الرضر ،يقوم السكان بإعادة بناء
وإعادة فتح املحالت التجارية واملباين التجارية األخرى .تعترب قاعدة العمالء املتناقصة إىل حد كبري مصدر
قلق كبري وتحدي( .موئل األمم املتحدة ،يان ويليم بيرتسن ،أغسطس .)2018

بدأ العديد من أصحاب املتاجر يف إعادة
بناء املباين بأنفسهم.

الشكل  47منظر ملحور شازاين التجاري
تعرضت العديد من املتاجر ألرضار طفيفة نسبيا يف الطابق األريض ،وقد عاد أصحاب املتاجر وبدأوا يف إعادة بناء الهياكل بأنفسهم ليتمكنوا من البدء يف بيع األدوات واألغذية واملعدات اليومية الصغرية.
ستحتاج بعض املتاجر إىل دعم إلعادة املخزون من أجل بدء التشغيل مرة أخرى( .موئل األمم املتحدة ،إيفان ثونغ ،أغسطس .)2018
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دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة
تأسيس صندوق دوار لقروض املؤسسات الصغرية

شا

رع ال
فاروق

شارع املكاوي
يبدو أكرث ترضرا من املحاور التجارية الرئيسية .توحي صور األقامر الصناعية بترضر ما
ال يقل عن  84موقع.

شار

ش

ارع ال

ش
اذياين

ع
نينوى

شارع جامع النوري
ترضرت جميع املمتلكات يف هذا الشارع تقريبا بشدة أو دمرت بالكامل .يجب اعتبار
دعم إعادة اإلعامر مقرتناً بأي مرشوع يتعلق مبسجد النوري.

شارع الفاروق  -الشاذياين
توحي صور األقامر الصناعية تعرض حوايل  152عقا ًرا تجاريًا ألرضار بالغة ،وميكن
االفرتاض أن جميع املمتلكات قد عانت عىل األقل من األرضار البسيطة يف األبواب
والنوافذ واألدوات.

				
الشكل  50التجارة يف املدينة القدمية
موقع ومدى كل املمتلكات التجارية املترضرة يف الشوارع التي يشار إليها عىل أنها تجارية من قبل دائرة التخطيط الحرضي (موئل األمم املتحدة  ،أغسطس .)2018
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دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة
إعادة تأهيل جزء من سوق املدينة القدمية

الشكل  52صورة من طائرة بدون طيار (بدقة  7سم) لسوق املدينة القدمية

منطقة باب الجرس ،شارع الكورنيش وسوق املنارة
تتميز هذه املنطقة بالعديد من القطع الصغرية املستطيلة التي
تبلغ مساحتها حوايل  7.5م  3 × 2.5( 2مرت) وبعض القطع
الكبرية يف زوايا مبساحة  24م  6 × 4( 2م) حتى قطع األرايض
التي تبلغ حوايل  50م .2
يجب اعتبار هذا مبثابة املرحلة األوىل إلعادة التأهيل الستيعاب
عودة معظم املحالت التجارية.

سوق باب الرساي
يحتوي عىل مزيج من املتاجر الصغرية واملباين التاريخية و خان
وحاممات يحتوي كل منها عىل خطط معامرية ووثائق.
يجب أال تستمر عملية إعادة اإلعامر يف هذه املناطق دون وضع
الدراسات املناسبة وإرشادات التصميم للبناء وللحيلولة دون
إلحاق املزيد من األرضار باملباين التاريخية املتبقية.

(دراسة أولية إلعادة إعامر مدينة املوصل األولية  ،املصدر:
سيعمل إعادة تأهيل هذه املنطقة اىل استعادة حوايل  600متجر مكتب االستشارات الهندسية)
للتجار الصغار يف املدينة القدمية.
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الشكل  51سوق الصاغة
يحتوي عىل مزيج من املتاجر الصغرية والقليل من املباين ذات
القيمة الرتاثية  ،وميكن إعادة بنائها من خالل مبادرات القطاع
الخاص.
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التنفيذ الفوري (أقل من سنة واحدة)

٧

توفري مدارس جديدة ومرافق صحية يف املدينة القدمية

ان معظم املدارس يف رشق وغرب املوصل هي يف طور التعايف الجزيئ مام يعني أن هناك فصال أو فصلني دراسيني
مستمرين عىل األقل .كان النظام التعليمي يف متأزم بالفعل قبل األزمة ،حيث تعمل معظم املدارس عىل أساس
نوبتني أو ثالث نوبات للبنني والبنات وسيبقى النظام مثقل باألعباء يف املستقبل املنظور .ال ميلك السكان يف مناطق
عديدة من املوصل القدرة الكافية للوصول إىل املرافق التعليمية وبالذات يف املواقع عىل أطراف املوصل واملدينة
القدمية التي تعاين من نقص حاد يف الخدمات.
ان إعادة تأهيل وإعادة بناء  37مدرسة موجودة يف املدينة القدمية (بعضها جار حاليا) هو رشط مسبق للتعجيل
بعودة السكان .استضافت املدرسة املتوسطة يف املدينة القدمية ما بني  360-500طال ًبا ما قبل األزمة ،وتعمل يف
نوبات الصباح وبعد الظهر.

اإلجراءات

» »إعادة بناء وتأهيل املدارس املوجودة يف املدينة القدمية والبالغ عددها  37مدرسة* .
» »النظر يف إدخال  8مدارس إضافية (سيتم تأكيد املعلومة) يف املدينة القدمية والعرض
عىل ماليك املمتلكات الكبرية املدمرة التي ليست لها قيمة معامرية أو تاريخية إمكانية
التقدم بطلب نقل حقوق التنمية إىل موقع بديل يف املدينة (قطعة مبساحة  200مرت
مربع) حيث ميكن نقلهم بحيث ميكن إعادة تطوير قطع أراضيهم يف املدينة وتحويلها
اىل مدرسة.
* تخصيص مساحة للمرافق املدرسية الجديدة لتتوافق مع املعيار العراقي البالغ ( 0.4سيتم
تأكيد املعلومة) لكل  1000فرد ومعالجة التباينات يف الخدمات بني املجتمعات واألحياء
املختلفة.
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الشكل  54مواقع املدارس يف املدينة القدمية
(الحكومة املحلية /موئل األمم املتحدة)

الشكل  53إعادة التأهيل
عانت املدارس يف املدينة القدمية من القتال الكثيف.

Qaryat az Zakah
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أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

إعادة توفري املدارس يف املدينة القدمية
تطبيق تحويل حقوق التنمية

أدى عدم وجود مساحة داخل املدينة القدمية يف املايض إىل صعوبة يف إدخال تسهيالت
تعليمية إضافية ،ويوفر نطاق الدمار يف أجزاء من املدينة فرصة فريدة ملعالجة أوجه التباين
يف الخدمات بني املجتمعات واألحياء املختلفة .وإذا كان باإلمكان تغيري حوايل  1٪تقريبًا من
العقارات املدمرة بالكامل ألغراض تعليمية سيتم تحقيق تحسن كبري يف مستوى الخدمات
التي تقدمها املدارس.

B9

					
الشكل  56املنطقة املبنية ب 9
مثال عىل موقع محتمل ملدرسة جديدة بدأتها آليات تغيري استخدام األرايض والتعويضات املالية .هذا املوقع
املحدد هو حوايل  30×50م.
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الشكل  55ادخال خدمات جديدة
املدارس القامئة ومسافات امليش (الحمراء) واملواقع املحتملة إلنشاء مدارس جديدة يف املدينة القدمية (السوداء) ،مام يقلل من عدد األحياء التي تعاين من نقص الخدمات.

أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

التنفيذ الفوري (أقل من سنة واحدة)

٨

إعادة ربط املدينة القدمية اىل املوصل بأكملها (بواسطة النقل العام)

يوجد يف املوصل  8محاور رئيسية للنقل (محطة توقف مؤقتة واحدة) يف املوصل ،وهي مقسمة إىل تلك التي بها
وصالت خارجية يف الغالب وتلك التي تدير خطوط النقل داخل املدينة.

اإلجراءات

» »إعادة ربط املدينة القدمية ببقية املوصل باملواصالت العامة .إعادة تأهيل محطة باب
الطوب اليمنى للحافالت.
» »بناء الجرس الرابع الذي يعرب نهر دجلة.

األطراف الفاعلة

» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،رشكة إدارة النقل العام
» »مجموعة عمل املدينة القدمية

تخدم املدينة القدمية ثالث محطات للحافالت :تقع محطة باب الطوب اليمنى ومحطة باب الطوب اليرسى عىل
التوايل بني املدينة القدمية والضفة الرشقية والضفة الغربية .تذهب أولوية إعادة التأهيل إىل محطتي الحافالت
هاتني ،إلعادة ربط املدينة القدمية بشبكة النقل العام .تحتاج محطة الحافالت يف بغداد إىل استثامرات كبرية
حتى يتم إصالحها بشكل مناسب حيث أن إزالة البقايا الكبرية املتبقية من الخرسانة تزيد من تكاليف التنظيف
بشكل كبري .ان سلطة إدارة رشكة النقل العام الخاصة ( )PTMPCهي إدارة خطوط الحافالت  /سيارات األجرة
واملحطات الطرفية .متتلك وزارة املواصالت أرض هذه املحطات وتقع جميع املحطات داخل حدود مدينة املوصل.
إن التنمية العابرة للقطاعات هي اسرتاتيجية تخطيط تهدف إىل توفري السكن والوظائف والنقل عىل بعد مسافة
قصرية س ًريا عىل األقدام ،وبالتايل فإنه يقلل من االعتامد عىل السيارات ويعزز حركة املشاة .تتمثل العنارص الرئيسية
السرتاتيجية التنمية املوجهة نحو العبور يف :مناطق اإلسكان عالية الكثافة والنقل العام ومواقف السيارات واملرافق
التجارية وسهولة الوصول إىل حركة املشاة.
متتلك املنطقة الواقعة غرب املدينة القدمية جميع العنارص التي متكنها أن تصبح مرة أخرى مرك ًزا للنقل حيث
تستضيف داخل مساحة صغرية:
 سوق املدينة القدمية واملرافق التجارية األخرى يف املنطقة املجاورة. عدد كبري من أماكن وقوف السيارات التي كانت موجودة قبل األزمة. الكثافة السكانية العالية للمدينة القدمية عىل مسافة قريبة.ميكن إحضار حوايل ثلثي املدينة القدمية ( 60.000نسمة) يف غضون كيلومرت واحد مسافة قريبة من محور النقل
مع اجراء تحسينات يف مرافق حركة املشاة مثل أرصفة املشاة املتواصلة واملعابر اآلمنة عىل شارع خالد بن الوليد
وشارع نينوى.

محطة حافالت بغداد-بغداد ،جنوب حامم العليل

4th bidge
)(destroyed
Right Bab Al Tob Terminal

محطة باب الطوب اليمنى – اىل الضفة الغربية

Left Bab Al Tob Terminal

محطة حافالت بغداد
تحت اإلنشاء قبل عام  2014وتم االنتهاء
من  ٪ 80من العمل ،ولكن دمرتها داعش.
تستخدم كمرفق رئييس إلدارة الرشكة.

			
الشكل  58قطعة األرض الخاصة مبحطة باب الطوب اليمنى.
إعادة بناء محطة الحافالت هذه سيزيد من إمكانية الوصول إىل الجزء الغريب من املدينة القدمية.

محطة باب الطوب اليرسى – اىل الضفة الرشقية
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أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

التنفيذ الفوري (أقل من سنة واحدة)

٩

دعم سكان املدينة القدمية بوثائق امللكية

تعد قضايا اإلسكان واألرايض واملمتلكات ( )HLPمن بني أصعب التحديات وأكرثها إلحاحاً والتي تحول دون عودة
الالجئني والنازحني إىل ديارهم .أثناء االحتالل استوىل تنظيم الدولة اإلسالمية بشكل غري قانوين عىل العديد من
املمتلكات يف األحياء املسيحية والخاصة بالعائالت التي غادرت املدينة وبدون إذن ،أو الذين مل يعودوا إىل األرايض
التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية ،وتم بيع ممتلكاتهم بشكل غري قانوين أو إعادة توزيعها عىل املؤيدين
واملقاتلني داخل صفوفهم .كام هربت األقليات األخرى مثل األكراد والرتكامن والشاباخ واألزيديني من املدينة
وتركت ممتلكاتهم بدون حامية وبعضها تم احتالله أو مصادرته بصورة غري قانونية.
من املتوقع أن تشكل املدينة القدمية وعىل وجه الخصوص عىل طول منطقة الواجهة املائية املدمرة بالكامل
صعوبة إنشاء االرايض ما قبل األزمة ووثائق امللكية املفقودة ،عقبة رئيسية أمام احرتام حقوق اإلسكان واألرايض
واملمتلكات والعدالة من أية نشاطات إعادة إعامر تأيت من األعىل اىل األسفل أو الخارجة عن السيطرة.
عالوة عىل ذلك فإن الوثائق املفقودة ستثبت أيضاً أنها تشكل عنق الزجاجة للمساعدة النقدية لإلصالحات
والتعويضات ،حيث ال ميكن تقديم أي مساعدة بدون إثبات امللكية .تشمل هذه الصعوبات :تحديد حدود
املمتلكات يف املناطق التي ترضرت بشدة ونزاعات املرياث واملستأجرين الذين يدعون امللكية والعملية الطويلة
لتحديد املحاورين الرشعيني .يجب إعداد املساعدة من الجهات الفاعلة يف قضايا اإلسكان واألرايض واملمتلكات
مثل املنظامت غري الحكومية والوكاالت ،لترسيع تقديم املساعدة إىل هذه العائالت للحصول عىل هذا النوع من
الوثائق ،وهذه الوثائق رضورية أيضً ا لتقديم مطالبات التعويض.
يجب دمج املسار الرسيع للحصول عىل وثائق اإلسكان واألرايض واملمتلكات البديلة من خالل العمليات القصرية
والفعالة والكفؤة يف الهيئة الخاصة املذكورة .ستقوم الجهات الفاعلة يف قضايا اإلسكان واألرايض واملمتلكات بعقد
جلسات التوعية حول عملية تقديم املطالبات يف حاالت منازعات امللكية ووثائق األرايض واملمتلكات واالسكان
املفقودة ،من خالل بناء قدرات السلطات املحلية واملخاتري وقادة املجتمع املحيل والجهات الفاعلة األخرى ذات
الصلة يف املنطقة املعنية.

اإلجراءات

» »إنشاء هيئة إدارية خاصة شبه قضائية  /مكرسة لحل النزاعات املتعلقة بامللكية من
خالل الوساطة والتوفيق والتفاوض ،للتخفيف من العبء عىل املحاكم املكتظة،
واملساعدة عىل الحد من تراكم القضايا ووقت االنتظار املرتاكم -مثل "قضاة السالم"
"(شيوخ املجتمع املحرتمني).

» »مجموعة عمل املدينة القدمية ،الحكومة املحلية ،وزارة العدل ومكتب تسجيل األرايض

1.1التنسيق وتبادل املعلومات مع مكتب تسجيل االرايض
ستساعد نسخ سند امللكية واملرياث ونقل امللكية وغريها من وثائق اإلسكان
واألرايض واملمتلكات ،عىل تحديد أنواع املمتلكات وتصنيف األرض ،سواء كانت
ملكية خاصة أو عامة وتدار من قبل الوقف لتسهيل استعادة الحدود العقارية
وسندات امللكية ووثائق املرياث والبناء غري القانوين وإعادة تأهيل املساكن واملالكني
غري املسجلني (العقود غري الرسمية) واالشغاالت الثانوية داخل املجتمعات.
2.2التأكد من حدود امللكية باملقارنة مع االستبيان املوجود مسبقًا يف عام .2008
3.3التنسيق مع مؤسسات األوقاف لتبادل املعلومات حول خصائص الوقف
واالستفادة من االختصاصيني القانونيني ملعالجة الوثائق ذات الصلة.
4.4إنشاء وتدريب مجموعة أساسية (مثل الرشاكة مع منظمة غري حكومية
محلية) -األشخاص الذين سيقومون بتنفيذ الخرائط واالستبيانات حول األرض
وحشد املتطوعني من املجتمع.
5.5بعد الحصول عىل املعلومات أعاله يتم تحديد وثائق امللكية املفقودة يف
منطقة املرشوع.
6.6رسم الخرائط واعداد االستبيانات -باستخدام  KoboToolboxورسم الخرائط
عىل صور األقامر الصناعية املطبوعة لهذا الغرض .عند استهداف األشخاص
النازحني داخليا يف النزوح :استضافة االجتامع يف منطقة النزوح ودعوة
النازحني للوصول إىل موقع -مواقع االجتامعات التي ييرسها مختار.
7.7التعاون مع املؤسسات املعنية يف التحقق من وثائق امللكية والتشاور مع
قادة املجتمعات املحلية وشيوخ املجتمع املحيل والجريان بشأن التحقق من
امللكية يف حالة فقدان الوثائق املفقودة أو املدمرة أو املعامالت غري الرسمية
للممتلكات لضامن أن يكون املستفيدون هم املالك الحقيقي.
8.8النقل إىل قاعدة بيانات (مثل منوذج مجال الحيازة االجتامعية ،وهو أداة
قامئة عىل نظام املعلومات الجغرافية يطورها موئل األمم املتحدة) والرقمنة
رقمنة صور األقامر الصناعية املعينة للرسم  6يف مضائق موجودة يف املوقعالجغرايف للوحدة املكانية وسجل الوثائق الداعمة.
9.9التحقق من قبل املجتمع -البيانات التي يتم التقاطها ليتم التحقق منها من
قبل املجتمع والتصحيحات .إصدار شهادات اإلشغال يف الحاالت التي يتم فيها
إتالف وثائق امللكية -توفر الشهادات إثباتًا معتم ًدا من املجتمع املحيل وتؤيد
السلطات املحلية بأن السكن أو قطعة االرض مشغولة بأشخاص مرتبطني
بوحدة مكانية.
1010االتصال مع مكتب تسجيل األرايض والسلطات املحلية لالعرتاف بها.
				
الشكل  59التقدم يف التعويضات
يقدم املستأجرين يقدمون املستندات يف محكمة مدينة املوصل لتقديم قضيتهم للحصول عىل تعويض مايل
(مقتطفات من  ،VICE News Tonightأغسطس .)2018
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األطراف الفاعلة

					
الشكل  60منطقة تحديات اإلسكان واألرايض واملمتلكات
املنطقة التي يتوقع فيها وجود تحديات كبرية يف اإلسكان واألرايض واملمتلكات ،ال سيام فيام يتعلق بتحديد حدود املمتلكات
والوثائق املفقودة .يوىص بإنشاء مكتب خاص للتجهيز املنهجي ملطالبات اإلسكان واألرايض واملمتلكات داخل املنطقة أو بالقرب
منها.

أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

التنفيذ الفوري (أقل من سنة واحدة)

١٠

تنفيذ خطط ما بعد األزمة إلعادة بناء أفضل

توفر األزمة ودمار املدينة فرصة ال مثيل لها لـ "إعادة البناء بشكل أفضل" ،وقد تكون الخطط التي كانت قبل
األزمة غري مجدية بسبب ارتفاع تكلفة مصادرة االعامل القامئة والتي ميكن تحضريها االن للتنفيذ ،وحتى إذا مل
يكن هناك متويل فوري متاح لتنفيذ هذه الخطط ،يجب اتخاذ إجراءات للتأكد من أن أنشطة إعادة اإلعامر ال
تقيد التنفيذ املستقبيل لهذه الخطط.

تحسني البنية التحتية للخدمات االساسية:

تتضمن توصيات الدراسة األولية إلعادة إعامر املوصل (بواسطة البنك املركزي األورويب) ما ييل:
 ربط خطط معالجة املياه عىل الضفة اليمنى (خزان للكنيسة والدندان والكاوسق) لتحسني الوصول إىل مياهالرشب.
 تجديد وتوسيع نظام توزيع املياه. إدخال شبكات الكابالت األرضية بدالً من الكوابل املعلقة. تركيب خطوط األلياف الضوئية. تحسني قنوات تجميع مياه األمطار. -إدخال شبكة الرصف الصحي يف املناطق التي مل تكن موجودة فيها.

اإلجراءات

» »إعادة ربط املدينة القدمية ببقية املوصل باملواصالت العامة .إعادة تأهيل محطة باب
الطوب اليمنى للحافالت.
» »بناء الجرس الرابع الذي يعرب نهر دجلة.

األطراف الفاعلة

» »مديريات املوصل

» »مجموعة عمل املدينة القدمية ومديريات املوصل والحكومة املحلية

الحديقة الدائرية الخرضاء:

تم وضع خطط ودراسات ما قبل األزمة لتنفيذ رشيط أخرض حول املدينة القدمية يتكون من
حديقة خطية كبرية متتد يف املساحات املفتوحة الصغرية يف املدينة القدمية .ميكن أن تحتوي
هذه الحديقة عىل مرافق ترفيهية وخدمية مثل املطاعم واملقاهي .كان من الصعب تنفيذ
هذا االقرتاح قبل األزمة ألن تكلفة مصادرة األعامل مكلفة للغاية .اال ان تدمري عدد كبري من
املباين عىل طول الرشيط قد يجعل التعويض مربرا أكرث ،ولذلك ينبغي اعتبار عدم السامح
بإعادة بناء املرافق التجارية أو التصنيعية حتى ميكن تنفيذ أية اقرتاحات الحقة.

تتنافس كل هذه التدخالت عىل نفس املساحة يف إطار البنية التحتية للطرق التي يتم حالياً إعادة تأهيلها يف
العديد من املناطق .وللتأكد من إمكانية تقديم هذه الخدمات يف مرحلة الحقة ،من املهم أن:
 إنشاء خطة شبكة بنية تحتية مشرتكة يف أرسع وقت مع جميع املديريات ذات الصلة للتوسع املستقبيل املحتمليف شبكة الخدمات األساسية.
 -تخصيص احتياطيات يف الطرق التي من املتوقع أن تستوعب هذه البنى التحتية ،ومنع إعادة رصف هذه الطرق.

الشكل  61جزء من الرشيط الدائري املحيط املقرتح (مقتبس من مكتب االستشارات الهندسية)

املرحلة األوىل املحتملة للتنفيذ:
مساحة هذا القسم حوايل  2.2هكتار تقريبا وفيه أكرب إمكانات التنفيذ بسبب:
 يحتوي القسم عىل معظم املباين التي ترضرت بشدة ميكن دمج الوظائف العامة املوجودة (مثل املدارس) مع الرشيط األخرض. -يتكون القسم من  12قطعة أرض فقط.

			
لشكل  63مثال عىل إعادة البناء بشكل أفضل
يوفر تدمري شبكة الكابالت الكهربائية فوق األرض الفرصة لتحسني مستوى الخدمات وإدماجها يف البلدة القدمية (موئل األمم
املتحدة ،إيفان ثونغ ،أغسطس .)2018
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أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

أولويات إعادة اإلعامر يف مدينة املوصل القدمية

مدينة املوصل القدمية
األولويات األوىل إلعادة اإلعامر
تنبيه

ال تعني التعيينات املستخدمة وعرض املواد يف هذا املنشور التعبري عن أي رأي من جانب أمانة األمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي
محافظة أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها ،أو بشأن ترسيم حدودها أو واجهاتها فيام يتعلق بنظامها االقتصادي أو درجة تطورها.
ميكن استنساخ املقتطفات دون ترصيح رشيطة اإلشارة إىل املصدر .ان اآلراء الواردة يف هذا املنشور ال تعكس بالرضورة آراء برنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البرشية واألمم املتحدة والدول األعضاء فيها.
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