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 المشروع الطارئ لدعم االستقرار االجتماعي والصمود

 الملخص التنفیذي

 مقدمة .1

ً فإنھ یتعین على الحكومة العراقیة التحرك ولذلك  مؤخراً،  داعش االرھابيالعدید من المناطق في العراق من سیطرة تنظیم تحررت   سریعا
 ألكثر الفئات ،وغیرھا من وسائل الدعم االجتماعي ،والوظائف قصیرة األجل ،المال، بما في ذلك توفیر إلى مناطق سكناھم لدعم العائدین

ً  المجتمعیة ً .  ضعفا تعتمد بشكل كبیر على قدرة في مجتمعاتھم  إن مساعي إعادة دمج الفقراء والضعفاء ومالیین األشخاص النازحین داخلیا
 .لھم وتوفیر األمنمع الناس استعادة الثقة وطاقتھا في  العراقیةالحكومة 

مشروع ال للقیام بتنفیذ ملیون دوالر أمریكي 200 شكل قرض بقیمة، على تلقت الحكومة العراقیة دعماً مالیاً من البنك الدوليوفي ھذا الصدد، 
 والذي ستنفذه وزارة العمل والشؤون االجتماعیة)، ESSRP( المناطق المحررةفي والصمود رار االجتماعي االستقالطارئ لدعم 

)MOLSAمحافظات نینوى واألنبار وصالح الدین كالً من  مشروعالسیغطي  سنوات.  3على مدار  ). حیث ستمتد فترة تنفیذ المشروع
 .ودیالى وكركوك وبغداد وبابل

زیادة الوصول إلى الخدمات النفسیة ) 2( زیادة فرص كسب العیش في المناطق المحررة؛ )1على: ( لمشروعالتنمویة لتشتمل االھداف 
 .لتوسیع نطاق توفیر شبكات األمان االجتماعيالحالیة تقویة األنظمة ) 3و ( واالجتماعیة في المناطق المحررة؛

) ضمن PMO( مكتب إدارة المشاریعتأسیس ولة عن تنفیذ المشروع من خالل مسؤھي الجھة الستكون وزارة العمل والشؤون االجتماعیة 
المتوفرة من خالل مدیریات العمل والشؤون االجتماعیة الموجودة مركزیاً و البشریة یستفید المشروع من المواردھیكلھا التنظیمي، بحیث 

)LSADs ( سیق المحلیةما في ذلك لجان التن، بفي المحافظات السبع المستھدفة) المنتشرةLCCs (كما سیتمعلى مستوى المحافظات . 
 .مزید من الدعم الفنيالحاجة إلى ال ما تبرزتوظیف االستشاریین حیث

في حین أن القطاع ، ال سیما عند التعامل مع البنى التحتیة المتضررةفي غایة األھمیة،  مشاركة القطاع العام في سیاق ھذا المشروعتعتبر 
 .الرزق لألسر الفقیرة والضعیفةاألجل، وفرص كسب  دعم قصیرالالخاص لن یكون في وضع یسمح لھ بتقدیم 

 )ESMFإلعداد إطار اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع ( األسباب الموجبة

 إعداد ). حیث یستلزم ذلكOP/BP 4.01البنك الدولي للتقییم البیئي ( وفقًا ألحكام سیاسة "، وذلك Bضمن الفئة البیئیة "یصنف المشروع 
خطط تزوید المشروع بالقدر الوافي من المعلومات التوجیھیة لتمكینھ من إعداد أجل  ) منESMF( إطار اإلدارة البیئیة واالجتماعیة تقریر

مرحلة ، كل حسب طبیعة الموقع الذي سیقوم علیھ المشروع في یةللمشروعات الفرع األكثر تفصیالً ) ESMPs( جتماعیةاالبیئیة والدارة اإل
البیئیة قائمة بالتأثیرات  بأي منھا. یحتوي تقریر إطار االدارة البیئیة واالجتماعیة على:ولكن قبل البدء في المحافظات السبع المستھدفة،  تنفیذال

لتصنیف المشاریع الفرعیة بحسب اآلثار أداة  ؛والمراقبة الموصى بھا تدابیر التخفیفاألشمل؛  مفھومھاالمتوقعة في  واالجتماعیة الضارة
، (أنظرتقریر باإلضافة إلى متطلبات بناء القدرات ؛المسؤولیات المؤسسیة؛ والمناسبةالسلبیة المتوقعة منھا؛ أطر إعداد وثائق الضمانات البیئیة 

ESMF  ،تتطلب غیر الطوعي مشروع تأثیرات طفیفة مرتبطة بإعادة التوطینیتوقع أن یكون للللحصول على التفاصیل).  وفي سیاق آخر 
تم إعداد إطار سیاسة (إن وجدت) وطرق التعویض عنھا. لذلك، فقد  إعادة التوطینإعداد مجموعة من التدابیر التخفیفیة لمواجھة عملیات 

تتعلق بإعادة التوطین و/أو التأثیر على سبل العیش الیومیة، ومتطلبات التعویض  لمعالجة أي قضایا) RPFغیر الطوعي ( إعادة التوطین
، ستخضع جمیع الوثائق أخیراً ). OP/BR 4.12لسیاسة البنك الدولي إلعادة التوطین غیر الطوعي ( وفقًا للبنود التشغیلیةعن أي خسائر، 

 ھا للموافقات العراقیة، وكذلك األنظمة الصادرة عن البنك الدولي ذات العالقة.والدراسات الخاصة بالتصدي لآلثار البیئیة واالجتماعیة وإدارت
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 وصف المشروع .2

: ، وھيقبل وزارة العمل والشؤون االجتماعیة في سبع محافظات في العراقسنوات من  ثالث مدار سیتم تنفیذ المشروع الذي یمتد على
 استعراض سریع للمكونات الرئیسیة للمشروع:فیما یلي . ووبابلنینوى، األنبار، صالح الدین، دیالى، كركوك، بغداد 

 

 : المال مقابل العمل، الدعم النفسي واالجتماعي، وتحسین الفرص المعیشیة1المكّون 

 )CfW: برنامج المال مقابل العمل (1.1المكّون الفرعي 

رص وظیفیة قصیرة األجل. سیستفید من ھذه الفرص عن طریق توفیر فن الفرعي إلى توفیر دعم نقدي مقابل العمل یھدف ھذا المكوّ 
وبالتالي ، الدخل المتاحیؤّمل من ذلك، تحسین كما فة. الضعی المجتمعیة والمجموعاتالمواطنون العائدون إلى دیارھم، والمشردون داخلیاً، 

المشروع سیوفر ھذا .  واألطفال وكبار السن لنساءبما في ذلك ا ،بین الفئات الضعیفةزیادة شراء المواد التموینیة وتحسین االستھالك الغذائي 
المتكسر واستبدال تنظیف مجاري تصریف المیاه، ، وتنظیفھاثل: كنس الشوارع فرص عمل مجتمعیة قصیرة األجل الستعادة الحیاة العامة، م

إعادة تأھیل المدارس ، والترفیھ العامة وأماكنالحدائق إعادة تأھیل وممرات المشاة،  لمباني العامة وجدران الشوارعمنھا، أعمال الدھان ل
ى في المناطق الحضریة. ھذا باإلضافة إلى تقلیم االشجار وإزالة المتكسر منھا على امتداد والمراكز الصحیة والمباني المجتمعیة األخر

مناطق الریفیة.  من شأن ھذه األنشطة، ، في الالطرق تأھیل وفتحإلعادة ، وإزالة الصخور غیر الخاصةالشوارع، تنظیف االراضي الزراعیة 
 .التغیر المناخيعن تعزیز أھداف التكیف مع  والبیئة، فضالً  ،الصحة العامةالمجتمع، و علىوغیرھا، أن تعود بالنفع 

 : خدمات الدعم النفسي االجتماعي1.2المكّون الفرعي 

امج "المال مقابل العمل" المذكور أعاله، وذلك بزیادة قدرة المجتمعات إثراء وتعزیز الفوائد المرجّوة من برنن الفرعي إلى یھدف ھذا المكوّ 
بشكل أفضل.  تشتمل ھذه األنشطة  ما بعد األزمة ظروف مع على الصمود، وإمدادھا بخدمات الدعم النفسي واالجتماعي، لتمكینھا من التعایش

على تخطي الظروف النفسیة لمساعدتھم ھم، والمشردین داخلیاً، على توفیر منصات لتمكین ودعم المجموعات الضعیفة، والعائدین إلى دیار
 لھم في مجتمعاتھم.  كما ستشتمل على زیادة الموارد المتاحةبھا، وتحسین مھاراتھم الذاتیة في التكیف، وضمن  اواالجتماعیة التي مّرو

. باإلضافة إلى رفع سویة ھذه المشمولة بالمشروعالعراق  والنفسیة، واالجتماعیة في كل من محافظاتلعقلیة اولصحة االرعایة ت مادخ
 المنصات، وبناء قدرات مقدمي الخدمة.

 : تحسین الفرص المعیشیة1.3المكّون الفرعي 

ون لشؤوالعمل وزارة الدخل في لزیادة الحالي وق الصندالعیش من خالل المتاحة لتحسین سبل ص الفرالفرعي ھذا المشروع ایدعم ف سو
 المكّون الفرعي نشاطین إثنین: سیتضمنالجتماعیة. ا

، فیما تمویل المشاریع الصغیرة الحاليتقدیم المساعدة الفنیة إلى وزارة العمل والشؤون االجتماعیة لدعم التحسینات في برنامج  .أ
اریع تمویل المشفي قطاع  الحاصلة لمعوقاتالقروض، وتقلیل ا صندوقیتعلق باستدامة المنتجات، واألنظمة اإلداریة، ومراقبة 

 الصغیرة .
توفیر فرص التمویل األصغر للمستفیدین، لمساعدتھم على تنفیذ األعمال المدّرة للدخل، والتي سیتم توفیر رأس المال لھا من خالل  .ب

 إعادة ھیكلة ھذه النافذة، واالستفادة من مخصصات برنامج "المال مقابل العمل" المذكور أعاله.

المعیلة التي فقدت سبل العیش، ذات مستویات متدنیة من الدخل، إال أنھا تمتلك المھارات الفنیة واالداریة  تستھدف ھذه النافذة التمویلیة األسر
دة الالزمة إلدارة ھذه األعمال وكسب الدخل السریع، وذلك من خالل توفیر رأس المال الالزم للبدء بالنشاط التجاري الصغیر المناسب أو إعا

 تنشیط ماھو قائم.

 األمان االجتماعيشبكات : 2المكّون 

وبناء القدرة  والضعیفة بمساعدة الفئات الفقیرةمما یسمح للحكومة العراقیة  ةاالجتماعی الحمایةن لتعزیز برامج شبكات تم تصمیم ھذا المكوّ 
الحد من الفقر وعدم المساواة من خالل إشراك الفئات .  تشتمل اآلثار االیجابیة لھذا المشروع على على الصمود أمام الصدمات بفعالیة وكفاءة
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 ً ؛ وزیادة قدرات الكوادر العاملة في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة التغطیةنطاق توسیع في المجتمعات المستھدفة؛ و األكثر فقراً وتھمیشا
، وھو جزء النقدیة المشروطة الحواالتي برنامج سیؤد.  دارسوإطالة بقائھم في الماألطفال نمو  تعزیزو؛ على برامج الوصول والتواصل

 .دةإلى زیادة رأس المال في األسر الفقیرة والمشرّ من ھذا البرنامج، 

 : إدارة المشروع3المكّون 

 ھذا الجزء من المشروع لسیموّ .  ضمان تنفیذ المشروع بنجاح وكفاءة، بھدف إدارة المشروع ومراقبتھ وتقییمھأنشطة ن سیدعم ھذا المكوّ 
 (المركزیة.الموظفین المتخصصین القائمین على إدارة المشروع ضمن دائرة إدارة المشاریع في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة 1كالً من: 

 و والرصد والتقییم؛ . تكالیف اإلشراف على المشروع، وتشغیلھ، والتدقیق علیھ، وأعمال2؛ الالزمة لذلك لمحافظات) والمعداتمنھا وفي ا
 والتوعیة الخاصة بالمشروع.تصال ت االالحم. 3

 :لتنفیذ المكونات الرئیسیة المیزانیة المرصودةیما یلي جدول زمني مقترح وف. وسیتم تنفیذ المشروع في غضون ثالث سنوات

 : التوزیع الزمني والمالي للمكونات الرئیسیة للمشروع1 جدول

 ملیون دوالر أمریكي) 169.95واالجتماعي، وتحسین الفرص المعیشیة (: المال مقابل العمل، الدعم النفسي 1المكّون 
 تصمیم برنامج المال مقابل العمل، وبرنامج تحسین فرص العیش خالل االثني عشر شھراً األولى

 برنامج المال مقابل العمل في المحافظات المختارة اطالق
 اطالق برامج الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي

 تنفیذ ورصد برامج المال مقابل العمل، وتحسین الفرص المعیشیة شھراً  24 – 12من 
 استراتیجیة التصدي للعنف ما بعد االزمة

 ملیون دوالر أمریكي) 18.10: شبكات األمان االجتماعي (2المكّون 
 تنفیذ برنامج الحد من الفقر خالل االثني عشر شھراً األولى

 البرنامج الریادي للتحویالت المالیة غیر المشروطةتنفیذ وتقییم 
 توسعة برنامج الحد من الفقر شھراً  24 – 12من 

 توسعة برنامج التحویالت المالیة غیر المشروطة
 ملیون دوالر أمریكي) 4.605: إدارة المشروع: ویتم على طول فترة تنفیذ المشروع (3المكّون 

 دوالر أمریكي)ملیون  7.345التكالیف الطارئة (
 

 المظاھر البیئیة واالجتماعیة .3

 البیئة الفیزیائیة

. یعتبر شھر كانون ثاني األبرد في الشتاء القصیر الباردحار وجاف، یمتاز بفصل صیفي طویل، حار، وجاف، وبفصل مناخ العراق  یسود
درجة  30(تصل فیھ درجة الحرارة إلى  األكثر حرارةدرجة مئویة). أما شھر آب، فھو  10إلى  5تتراوح درجات الحرارة فیھ من السنة (

موجات الحر، قد تصل درجة مئویة، ولكن خالل  43 حوالي تموز وآب یبلغ متوسط درجة الحرارة القصوى في شھريمئویة وأكثر).  كما 
تجتمعان معاً ة العالیة والریاح درجة الحرار. كما أن الصیففصل العواصف الترابیة شائعة في . درجة مئویة 49نحو  حرارة إلىدرجات ال

أشھر حزیران، تموز، وآب.  أما بالنسبة للریاح، فیسود في العراق ملم یومیًا خالل  10حوالي لیرفعا من درجة التبخر، وبشكل كبیر إلى 
الل األشھر من كم/ ساعة، وتحدث خ 80ھبات قویة، تصل في سرعتھا نحو ریاح جافة ومتربة ذات نوعان منھا،  ریاح "الشرقي" وھي 

حزیران، ومن أواخر أیلول وحتى تشرین ثاني. أما النوع اآلخر، فھي ریاح "الشمالي"، وھي ریاح شمالیة غربیة ذات إلى أوائل نیسان 
متوسط ھطول األمطار في % من 70أیلول.  أما فیما یتعلق باألمطار، فیمتد وحتى منتصف  حزیرانتحدث من منتصف سرعات ثابتة، و

محلیة بین األمطار تتراوح شدة ومع ذلك، وآذار. إال أن األشھر غیر الماطرة تمتد من حزیران وحتى آب.   شھري تشرین ثاني ینالبالد ب
 .الفیضانات حدوث تسببإلى عنیفة، حیث 

 متحركة،ب عن مصادر في الغال المتدنیة من المشاكل الكبیرة التي تعاني منھا مختلف المناطق في العراق، وھي ناتجةتعتبر جودة الھواء 
الصناعات وقطاع مختلف للمركبات، وحرق النفایات، وتقطیع األشجار، و، وحركة سیر كثیفة خاصةكھربائیة ومولدات ، وأنشطة صناعیة

) GHGs( معدالت انبعاث غازات االحتباس الحراري ، وأسباب أخرى عدیدة. إن عدم وجود أنظمة معالجة مناسبةباإلضافة إلى النفط، 
في عام  نبعاثاتحیث وصلت معدالت اال، الدولیة فقًا للتقاریر(و من سنة إلى أخرىفي تزاید مستمر المیثان بشكل خاص، بشكل عام، وغاز 
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تشّكل الضوضاء أیًضا مشكلة مرتبطة بحركة مرور المركبات، ). ومن جھة أخرى، 2014% للعام 1.621%، مقارنة بـ 1.758إلى  2015
 الحضریة. خاصةً في المناطق

ومع .  دجلة والفراتنھري من الشمال إلى الجنوب على طول التي تنتشر المیاه في الغالب من خالل أحواض المیاه الجوفیة، موارد تتوافر 
فیھا.  ومن ناحیة أخرى، تتراوح  یاه الصرف الصحيفي تلك األحواض المائیة بسبب طرح م میاهبمكن مالحظة ورصد تدني نوعیة الذلك، 

متر مكعب في السنة كما ملیون  1014 إلى ،ملیون متر مكعب في السنة كما في دیالى 168بین االستخراج من خالل مشاریع المیاه الت معد
كما في متر مكعب/ یوم  0.677 إلى، كما في نینوىمتر مكعب/ یوم  0.272من المیاه من  یتراوح متوسط نصیب الفردكما .  في بغداد

 .فر آبار المیاه االرتوازیة على نطاق واسع لدعم االحتیاجات المائیة للزراعة. ولذلك، یتم ح2012حصائیات عام األنبار، وذلك بحسب ا

وتبقى .  كیلوجرام 1.4.  حیث یقدر معدل تولد النفایات الفردي بما یزید عن ن النفایات الصلبة كل یومطن م 31,000حوالي لعراق ینتج ا
قدیمة جداً، وتقتصر خدمات الجمع على  في البالد، حیث أن أنظمة إدارة النفایات البلدیة الصلبة موضع قلق كبیرمشاكل سوء إدارة النفایات 

 فقط. كما تنتشر مكبات النفایات غیر المھیئة ھندسیاً، مما یزید القطاع تعقیداً. المناطق الحضریة داخل الحدود اإلداریة للبلدیة

 البیئة الحیویة

مناطق  4كمیات مكانیة مختلفة من  ،نینوى واألنبار وصالح الدین ودیالى وكركوك وبغداد وبابل: السبع المستھدفةتقاسم المحافظات ت
 ھي كما یلي:الرئیسیة التي ینعم بھا العراق، و الحیويإیكولوجیة رئیسیة / مناطق التنوع 

 العریضةالصنوبریة/ غابات األوراق الغابات  –ط شرق البحر األبیض المتوسمنطقة  -
 يالموسمي وشبھ الصحراو السندیان/ الصحراويغابات  – البحر األحمرمنطقة  -
 السندیان/ صحراء النوبھ، وشبھ الصحراوي – جنوب إیران -
 ويشبھ الصحراوصحراء الخلیج  -

الھامة في أقصى الجنوب (األھوار).  موائل المن لما تحتویھ في العالم المائیة على الیابسة یعتبر حوضي دجلة والفرات من أھم النظم البیئیة 
بحیرات دربندیخان والموصل .  ومن األمثلة المعروفة، للطیور الھامةكبیرة تضم العدید من المناطق  أحواضیحتوي النظام أیًضا على 

بینما .  داخل العراقكم  1,415 ، منھاكم  1,900 یعد نھر دجلة أحد أكبر أنھار الشرق األوسط الذي یمتد ألكثر منوالرزازه.  والثرثار 
إجمالي طول نھر الفرات من مصدر  .  ومن ناحیة أخرى، یبلغنھر كاراسي ونھر مرادفرعیین، وھما:  یتشكل نھر الفرات من ملتقى نھرین

 .داخل العراقكم  1,159منھا ، كم  2,940حوالي  مع نھر دجلة إلتقائھنھر مراد إلى نقطة 

ً  ، تلقى ھذهبالحیواناتفي المنطقة. ففیما یتعلق  الحیويمن جوانب التنوع ھامة مناطق المشروع على مجموعة  تحتوي من قبل  اھتماما كبیرا
مناطق تضم ).  IUCN( الطبیعة للحفاظ علىاالتحاد الدولي )، وNature Iraq( طبیعة العراق، مثل: منظمة الوكاالت الوطنیة والدولیة

ً  417وھي المشروع مجموعة من الطیور ذات االھتمام،  الطیور الجوالة. نوعًا إضافیًا من  27و  العراق نوعاً مھاجراً عبر 182 ، منھانوعا
 ھذه الطیور تم اثبات أو احتمال كونھا داجنة. ، ومعظمالطیور یستدعي الحمایةنوًعا من  18من الطیور، ھنالك  ومن بین ھذه األنواع

ً قد تم أما فیما یتعلق باألسماك، ف العابرة إلى المیاه العذبة و األنواع التي تعیش في(بما في ذلك نوعاً منھا في العراق  106 ليتسجیل حوا حالیا
، ومنھا، الحشرات، األنواع الحیوانیة األخرى ذات األھمیة العالمیةیتوفر إال القلیل عن ال .  األسماك البحریة من 53 ومن ھذه األنواع، )البحار

 .والثدییات، والزواحف ،والبرمائیات

المنتشر في الغطاء النباتي القصیب.  لم یتلق مثل على ضفاف النھر النباتات المائیة تسود في حوضي دجلة والفرات ، للنباتاتأما بالنسبة 
من أنواع أخرى عدیدة من المحتمل وجود .  أي دراسة تقریبًا في السنوات األخیرة ،، والعربیة الشرقیةالعربیة للصحراء الحیوي النظام 

منطقة الشرق النظام الحیوي لفي . أما في بالد ما بین النھرینالتي تتكیف بشكل نادر مع البیئة الصحراویة (الشجیرات الصغیرة) اتات النب
العدید من البدو قطعانھم إلى یجلب وخالل الصیف .  من أھم الموائل العشبیةاألعشاب الطبیة، ونباتات المیرامیة، تعتبر ف (السھوب)،األوسط 

توفر المناطق الواقعة على طول نھري دجلة والفرات نباتات نھریة وموائل ذات خلیط من أعشاب الربیع والصیف.  الشمال لالستفادة من 
 نباتات البوط والصفصاف، والقصیب.
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 االقتصادیة -المظاھر االجتماعیة

%. أما بالنسبة للمحافظات 2.5النمو السكاني في العراق معدل .  كما یبلغ 2014 عام تعدادحسب نسمة  36,004,552 یبلغ عدد سكان العراق
 %53.8 نسبتھ ، ویشكل ذلك ما2014 عامنسمة، بحسب احصائیات  19,384,929السبع قید الدراسة، فیبلغ مجموع عدد السكان فیھا نحو 

اإلناث ما یقرب من نسبة تشكل ) أعلى النسب في تكوین المجتمع.  حیث 19-10و  0-9. تشكل الفئات العمریة (من مجموع سكان العراق
ل، فاطألون، والمسنت، والفتیاء / النساك الذبما في ، لضعیفةا المجموعات الجندریةعلی دة بشرة ألخیت اعارالصرت اثد أقو.  نصف السكان

عن دیارھم. من شأن العواقب التي افرزتھا الصراعات األخیرة أن تؤثر بشكل سلبي على عجلة  % من النساء51 ونحأدى إلى تشرید مما 
 التنمیة في البالد.

أن معدل البطالة بلغ بومن الجدیر بالذكر %.  21.9 بینما بلغت النسبة بین النساء%، 8.4ما نسبتھ  بلغت البطالة بین الرجال، 2014 في عام
.  64-60 ین الفئة العمریة% ب2.9مستویاتھا  أدنىالبطالة  تبلغبینما  ، % 24.5 وصلت النسبة إلى، حیث 19-15 ذروتھ في الفئة العمریة

العدید من برامج إعادة التأھیل، والتمویل الصغیر، والمشاریع المدرة للدخل في أعقاب األزمات الحكومة العراقیة في إطالق وقد بدأت 
 .األخیرة

المشاركة في حدود وھي أقل بكثیر من  % فقط من اإلناث. 14ادرة على العمل في المجتمع العراقي، ھنالك من ضمن الفئات العمریة الق
مقارنة .  2016 في عام% 10.8 ارتفعت البطالة إلى%.  كما 22) وھي MENA( القوى العاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا

ویمكن تفسیر ذلك من .  كبیر في معدالت العمالة الناقصة في العراق على مستوى المحافظات تفاوت % في العام السابق.  ھنالك10.6 مع
قص كبیر في البیانات المتعلقة بسوق العمل، ال منطقة.  كما أن ھنالك نخالل الطبیعة المختلفة للعمل واألنشطة االقتصادیة السائدة في كل 

 .القطاع الخاصتلك المتعلقة بسیما 

القطاع من أھمیة بالغة تتعلق بمواجھة  یحظى بھوما .  في العراق وتوفیر فرص كسب العیشزراعة أكبر مصدر للعمالة الریفیة قطاع ال یشكل
 .غیر مستغل بشكل كبیرإال أنھ واألمن الغذائي، والتخفیف من وطأة الفقر، وتمكین المرأة، عوامل التغیر المناخي، 

، وفقاً للدراسة االستقصائیة االجتماعیة واالقتصادیة ألف دینار عراقي، عند سعر السوق 330.3راق في العبلغ متوسط دخل الفرد الشھري لقد 
 1,960.7 ألف دینار عراقي ، وبلغ متوسط اإلنفاق 1,875.4 بلغ متوسط الدخل على المستوى األسري.  كما 2014للعام نصف السنویة 

، 2013 بنھایة عام% 19 ارتفع معدل الفقر من. ومن ناحیة أخرى، فقد نظیم داعشتكانت تحت سیطرة في المناطق التي  ألف دینار عراقي
% 3.5عاماً ما نسبتھ  14-6العاملین ضمن الفئة العمریة فیما یتعلق بعمالة األطفال، فقد بلغت نسبة األطفال .  أما 2014% في عام 41إلى 

% 70سنة دراسیة كاملة حضور من مجموع االطفال عند ھذه الفئة العمریة.  عالوةً على ذلك، فقد بلغت نسبة األطفال الذین تغیبوا عن 
والخاصة  الحكومیةفي المدارس  )11 – 6(من سن  معدالت االلتحاق في التعلیم االبتدائي شكلت. حیث 2014، في العام بسبب النزوح

 % في األنبار، لنفس العام.72إلتحاق بینما سجلت أدنى نسبة % وكانت في بغداد.  97والوقفیة ما نسبتھ 

ً  878,507 ما مجموعھ 2013 في عام ة في العراقاالجتماعی الحمایةبلغ إجمالي المستفیدین من شبكات  اإلناث نسبة  كانت، حیث شخصا
، حیث ترأس النساء ألسرھن ھيسبة المستفیدات اإلناث ومن األسباب التي زادت من ن.  ، أي أعلى من نسبة الذكور%53.6ت المستفیدا

نتیجة  األرامل والمطلقات في أسرھنعدد النساء ومن الجدیر بالذكر، ازدیاد .  2016 في عامعلى المستوى الوطني % 10.5بلغت ما نسبتھ 
ً لمنظمة حریة المرأة في العراق، فإن عدد النساء في عامرة.  االرھابیة األخی العملیات اللواتي تعرضن لالختطاف ، من 2015 ووفقا

 إمرأة. 4,000عن األزمة األخیرة األضرار النفسیة االجتماعیة الناجمة والشراء، وممن عانین من  واالغتصاب والبیع
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 االطار السیاسي، والقانوني، والتنظیمي .4

أخرى تتعلق  وقواعد فنیة معاییر تحدیدتم بتنفیذ المكونات المختلفة للمشروع.  كما تم تحدید مجموعة من التشریعات العراقیة ذات الصلة 
بالتقریر  ھذه المعاییرم إلحاق .  حیث تالمسطحات المائیة خالل دورة حیاة المشروع إلىبمراقبة جودة الھواء والضوضاء والتصریف 

 :فیما یلي استعراض سریع للتشریعات المعمول بھا). وESMFار العمل البیئي واالجتماعي (الط الرئیسي

 يستور العراقالد -
 2022 – 2018 خطة التنمیة الوطنیة -
  2012 – 10، رقم التمكین االقتصادي من خالل مشاریع تولید الدخلقانون  -
  2014 – 11 رقم ،قانون الحمایة االجتماعیة -
أعضاء من قبل وزیر العمل لتحدید الحد األدنى  8، یتم تشكیل لجنة من 63(بموجب المادة  2015 – 37، رقم قانون العمل -

 لألجور، وبالرجوع إلى دراسة السوق المحلي)
  1981 – 12االستمالك، رقم قانون   -
  1981 – 89، رقم قانون الصحة العامة  -
 1989 – 4، تعلیمات رقم الكیمیائیةتداول المواد قانون الصحة العامة / التخزین اآلمن و  -
  2009 – 27، رقم حمایة وتحسین البیئة قانون  -
 1997 – 21، رقم حمایة الحیوانات والطیور البریةقانون  -
 2009 – 30، رقم قانون الغابات  -
 1991 – 1، رقم بشأن قطع األشجارالرئاسي قرار ال -
 2001 – 2،رقم الحفاظ على الموارد المائیةالئحة  -
 2012 – 4، رقم حمایة جودة الھواء المحیطتعلیمات  -
 1967 – 25، رقم المیاه العامة وطرحالمحددات الجدیدة للوقایة من تلوث األنھار  -
  2008 – 37 قانون البیئة رقم – التقییم البیئي -
  2011 – 3ھا، رقم لمشاریع ومراقبة مالءمة تنفیذلالمعاییر البیئیة تعلیمات  -

ً لمسؤولیات عدد من الدوائر العاملة في المیدان، على مستوى المحافظات، والتي تتعلق لرئیسي كما قدم التقریر ا ً مقتضبا بتنفیذ عرضا
 :المشروع

 : مصفوفة المسؤولیات المیدانیة2جدول 

 تحدید مستوى تقییم األثر البیئي المطلوب للمشاریع الفرعیة - البیئةالصحة و وزارة
 )EMP) وخطط االدارة البیئیة (EIAتقاریر تقییم األثر البیئي ( مراجعة -
 التصاریح البیئیة إصدار -

على األرض، وكذلك  (EMP) ومراقبة التنفیذ الفعلي لخطط اإلدارة البیئیة المیدانيتفتیش العملیات القیام ب المجالس المحلیة لحمایة وتحسین البیئة
 .ضد االنتھاكات البیئیة المخالفاتتطبیق نظام 

 والشؤونومدیریات العمل  ،والمحافظات ،التنسیق بین المجالس والسلطات المحلیة لحمایة البیئة (البلدیات البیئة وتحسین مجلس حمایة 
 االجتماعیة ، إلخ)

 الساریةمراقبة األمراض  - مدیریات الصحة
 توفیر اللقاحات للعمال والمجتمعات المضیفة -
 الرعایة الطبیة لجمیع أفراد المجتمع من خالل مراكز وبرامج الرعایة الصحیة المحلیةتوفیر  -
 توفیر برامج توعیة للمجتمعات -

 المحليالعمل  سوقاإلشراف على  - مدیریات العمل والشؤون االجتماعیة
 رصد انتھاكات العمل وفقا لقانون العمل -
 في ذلك عمالة األطفال) التفتیش المیداني للقوى العاملة غیر القانونیة (بما -
 التفتیش المیداني لتدابیر الصحة والسالمة المھنیة -
 لبرامج الحمایة االجتماعیة للترشحاألسر  مسوحات -
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سبل العیش، تأمین المختلفة (فرص العمل، المساعدة في  المساعداتالطلبات الخاصة ببرامج  استقبال -
 )وغیرھاالتمویل األصغر، الدعم النقدي، 

 

صادرة عن مجموعة البنك الدولي، وتختص المشروع، باإلضافة إلى مراجع أخرى ذات العالقة بفیما یلي السیاسات التشغیلیة للبنك الدولي 
 :تمویل المشاریع االستثماریة، والوصول إلى المعلومات، والصحة والسالمة المھنیةب

  OP/BP 10.00 – 2013المشاریع االستثماریة، تمویل  -
 OP/BP 4.01، بنك الدولي بشأن التقییم البیئيسیاسة ال -
 OP/BP 4.12 – 2013 عادة التوطین القسري،السیاسة التشغیلیة إل -
  2013 – سیاسة البنك الدولي بشأن الوصول إلى المعلومات -
  IFC (– 2008، الصادرة عن مؤسسة التمویل الدولیة (لمبادئ التوجیھیة للصحة والسالمة البیئیةا -

 :التالیة بالجوانبوالتشریعات الخاصة بالبنك  العراقیة الرئیسیة بین التشریعات الوطنیة الفوارق تختص

 )ESMFتقاریر اطار االدارة البیئیة واالجتماعیة ( متطلبات وأحكام إعداد -
 االستشارة المجتمعیةتطلبات إجراء م -
 إعادة التوطین القسريمتطلبات  -
 اإلفصاح عن المعلوماتمتطلبات  -

 

 المجتمعیةاال ستشارة  .5

تم اختیار . حیث باستخدام استبیان مصمم مسبقًا باللغة العربیة المستفیدین من البرنامج، من أبناء المجتمع المحليالعالقة و أصحاب تم استشارة
لجغرافیا الواسعة ااسلوب المقابالت الفردیة لعدة أسباب، منھا تتعلق باالسباب األمنیة، وعدم اللجوء إلى التجمعات الشعبیة، وأخرى تتعلق ب

 ، ومشقة تنظیم مكان واحد لالجتماع.  وتجدر االشارة ھنا إلى الدعم والتنسیق الفني الذي قدمتھ طواقم العاملین في دوائرللمحافظات المستھدفة
ساعدة ن ذلك المالعمل والشؤون االجتماعیة في المحافظات المستھدفة، وعلى وجھ الخصوص الباحثین االجتماعیین والبیئیین. وتضم وزارة

في تعبئة االستمارة (االستبیان). فیما یلي نبذه عن المشاركین  األشخاص الذین أجریت معھم المقابالت، ومساعدة المشروعمكونات في شرح 
 في االستشارة.

 : المشاركون في االستشارة المجتمعیة3جدول 

 بابل نینوى كركوك األنبار دیالى صالح الدین بغداد المحددات
 18، 17، 16، 15 تاریخ المقابلة

 2018تشرین أول 
تشرین  18، 17، 16

 2018أول 
تشرین  5، و4

 2018ثاني 
تشرین أول  28

2018 
تشرین أول  21

2018 
تشرین  16، و 15

 2018أول 
تشرین  18، و 17

 2018أول 
عدد 

 المشاركین
20 19 14 15 21 13 20 

النوع 
 االجتماعي

 ذكر  16
 أنثى  4

 ذكر  11
 أنثى  8

 ذكر  10
 أنثى  4

 ذكر  10
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 ل المشروعوفي ما یلي استعراض ألھم ما تم جمعھ من المشاركین بخصوص اھتماماتھم ومخاوفھم حو

 جمعھا من االستشارة المجتمعیةتم : المالحظات واالھتمامات التي 4جدول 

 المالحظات ووجھات النظر المحافظة
 الموظفین المیدانیین في المناطق الریفیةكذلك نقص النقص في الموظفین العاملین، ال سیما الرعایة االجتماعیة، و - بغداد

 استخدام أراضي الدولة ألغراض الزراعة ال یزال مقیدًا -
 (السلع المستوردة) التقلبات في أسعار السوق -
 وزارة العمل والشؤون االجتماعیة بقنوات االتصال معالناس لیسوا على علم تام  -
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 المالحظات ووجھات النظر المحافظة
 یمكن أن تشمل المساعدات المالیة للفقراء بناء منازل مناسبة لھم -
 عدم كفایة التعلیم لألطفال في المناطق الریفیة -
 عدم كفایة فرص الدعم النفسي االجتماعي في المناطق الریفیة -

 ، ویجب أن یبدأ بسرعةجاداً في تقدیمھ الخدمة للمجتمع یجب أن یكون المشروع - صالح الدین
 الوصول إلى األسر الفقیرةمع ضمان ، یحظى المشروع بما یكفي من اجراءات المراقبة والرصدیجب أن  -
 لفقراءیتضمن المشروع فرصاً لتوفیر مساكن لیجب أن  -
 على أنھ فرص عمل حكومیةمعظم الناس ال یملكون المعرفة الكافیة عن المشروع، حیث ینظرون إلیھ  -
 إیالء مزید من االھتمام للعاطلین عن العمل والمسنین واألیتام -

 یجب أن تكون ھناك فرص عمل كافیة للخریجین الجدد - األنبار
 تفتقر مراكز التدریب المھني في األنبار إلى المعدات الكافیة -
 المناطق النائیة، خاصة أولئك الذین یعیشون في للمتدربین یجب تغطیة مصاریف النقل -
 المشروع مھم لتعزیز االستقرار االجتماعي وإنعاش االقتصاد -

ستغالل االبعیدا عن الفساد المالي أو  أمینھأید سیوضع بالمشروع بشكل عام جید وسیخدم المجتمعات المتأثرة بالنظر إلى أنھ  - كركوك
 الوظیفي

 للعمالینبغي أن یتجنب المشروع األجور الصغیرة، وأن یوفر األمن  -
 "المال مقابل العمل" یجب أن یكون ھناك ما یكفي من المراقبة على برنامج -
 المشروعھذا عن  یعلمونینبغي إیالء االھتمام الكافي للفقراء في المناطق الریفیة، ألنھم ال  -

 المزید من الناس لشمولھناك حاجة إلى أنشطة إضافیة  - نینوى
 احترام الذات، وتوفیر الدعم االجتماعي زیادةفي المشروع على ھذا النحو سیكون مفیدا  -
 شبكات األمان االجتماعي فيیجب تغطیة جمیع المجموعات الضعیفة من النساء المتزوجات والمطلقات واألرامل  -
 المحتاجین، خاصة أولئك الذین ال یشملھم أي من برامج الدعمفئات یجب أن یتابع المشروع بعنایة  -

بابل و 
 ظاتال یوجد مالح - دیالى

 

 مشاركة أصحاب العالقة

وصول ضمان للمشروع، وكذلك لیجابیة اإل اآلثارتنفیذ المشروع حاسمة للغایة، لضمان تحقیق  طیلة فترة العالقةتعتبر مشاركة أصحاب 
المتأثرة والتي تؤثر الفئات بتحدید  العالقةیجب أن تبدأ خطة مشاركة أصحاب المتاحة.   إلى قنوات الشكوى األشخاص المتأثرین بالمشروع

یشمل ھذا بشكل أساسي جمیع األشخاص والمجموعات المتضررین بشكل مباشر أو غیر مباشر من المشروع، واألشخاص بالمشروع.  و
. والجماعات الذین قد یشاركون في التنفیذ، والذین قد یؤثرون على اتخاذ القرارات، وكذلك األشخاص والمجموعات المھتمین بالمشروع

ومن األھمیة بمكان تحدید المجموعات الضعیفة في المرحلة المبكرة من المشروع، المتأثرین.  األشخاص إلى مجمل ھذه الفئات ب ویشار
 لمعاقین.وذوي االحتیاجات الخاصة وا ،والمسنین ،واألطفال ،والنساء ،والعاطلین عن العمل ،الشباب فئات ذلك كالً من یشملوینبغي أن 

لألشخاص المتأثرین من مجریات وأنشطة العمل المزمع تنفیذھا ضمن برنامج "المال مقابل العمل" قبل البدئ  راتینبغي إجراء المشاو
ً (أي  العالقةیجب أن یكون التواصل مع أصحاب بالمشروع الفرعي، وأثناء تنفیذه.  كما  بمعنى أن یكون على مدار فترة حیاة مستمرا

، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي الفردیةالمتأثرین عقد اللقاءات الجماعیة، واألشخاص  تشمل قنوات االتصال معالمشروع). ھذا و
رسائل البرید المنبثقة عن إدارة المشروع، واللوحات االعالنیة والنشرات المحلیة في المحافظات. باإلضافة إلى نشرات واالعالمي، وال

 .اإللكتروني والھاتف والمراسالت الرسمیة

 )GRM( جة المظالمآلیة معال

عالیة.  حیث بسرعة وكفاءة ودقة  ،التنفیذ خالل فتراتإلى حل المشكالت التي قد تحدث  لھذا المشروعالمقترحة آلیة معالجة المظالم  تھدف
 ،والتحقیق في المشكلة ،األدلةتبیان والمرتبطة بالشكوى، المستندات الوثائق ولجمع توفر عناصر ھذا النظام جمیع الوسائل المناسبة یجب أن 
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، اإلجراءات (أنواع المشاكل والمظالم) بما یلي: التنوعتحدید القرارات النھائیة.  وفي ھذا الصدد، یتمیز نظام آلیة معالجة المظالم الفعال و
 باالتصال والتواصل مع أصحاب الشكوى.الواضحة، االستجابات السریعة، والسماح 

ن ھذا التقریر ألسباب عدیدة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالخدمات غیر الكاملة أو غیر المكتملة ، واإلجراءات عادةً ما یقترب مقدمو الشكاوى م
نفیذ الغامضة ، والمعاملة غیر الالئقة / غیر العادلة من قبل الموظفین ، والضرر (البیئي و/ أو االجتماعي) لألفراد أو المجموعات نتیجة لت

 .تدخالت المشروع

لطبیعتھا ودرجة رز الشكاوى وفقا . ومن ثم یتم فمزید من التحقیق فیھاالأو إجراء  ،حل الشكوى بمجرد استالمھا العمل على یتمیجب أن 
أیام  6 – 3أقصاھا  فترة زمنیة مباشرة لالستفسارات البسیطة من قبل الموظف المختص خاللسریعة و إعطاء استجاباتتعقیدھا.  یجب 

القضایا في حالة استقبال في حین ینبغي تطبیق تدابیر أكثر شموالً المتفق علیھا.  وحفظھا حسب اإلجراءات  الشكوىتوثیق یجب كما  عمل.
 20ال یتعدى  ضمن إطار زمني ، وذلكلقرارات النھائیة، الستحصال االعلیا اإلداراتذلك التحقیق المیداني والتواصل مع . ویشمل المعقدة

والقرارات التي تم اتخاذھا، المعلومات في النظام، بما في ذلك اإلجراءات  وإدخالإلجراءات، یتم إغالق الشكوى، بعد االنتھاء من ایوم عمل.  
لدى الجھات القضائیة.   یتم إخطار المشتكي بالنتیجة واإلجراء فوًرا وإبالغھ بإمكانیة االعتراض على اإلجراءوالنتائج النھائیة.  وأخیراً، 

 اطار االدارة البیئیة واالجتماعیة الرئیسي. في تقریرالواردة اءات التفصیلیة اإلجریرجى الرجوع إلى 

، ومكاتب المشاریع في المحافظات، واللجان الفرعیة المحلیة، والشؤون االجتماعیة وباإلضافة إلى مكتب إدارة المشاریع، ووزارة العمل
 .البنك الدولي متاحة لدىعن استخدام نافذة الشكوى الیمكن أیضا معالجة الشكاوى المقدمة 

 

 ةواالجتماعی ةالبیئی إطار االدارة .6

) فیما ESSRP( في المناطق المحررة الطارئ لدعم االستقرار االجتماعي والصمود للمشروع االجمالیةالمخاطر مستوى تصنیف لقد تم 
 التحدیات لألنشطة المرتبطة بالمكون األول للمشروع، ترتبط بالنسبةة/ جوھریة".  ف"كبیر على أنھالجوانب البیئیة واالجتماعیة یخص ا

سبب ببین مختلف المجتمعات، والنزاعات الناتجة المحتملة التي قد تنشأ  المستھدفةمجموعات البعملیة تحدید واختیار  الرئیسیة ةاالجتماعی
االمدادات والمواد وعدم القدرة على الحصول على  ،تدامةاالس على األخرى المشاریع الفرعیة. وتشتمل المخاطرتأخیرات في تنفیذ أنشطة ال

االستیالء على األراضي أو إعادة التوطین المرجح أن یتضمن المشروع عملیات من غیر . التجاریة الصغیرة الضروریة للقیام بإدارة االعمال
النازحین إلیھا من بین الفئات األكثر تضرراً. األشخاص االشخاص المتعدین على تلك األرض، أو حدث ذلك، فسیكون ما ولكن إذا  . القسریة

) احترازیاً، ولتقدیم التوجیھات نحو اعداد دراسات أكثر تفصیالً بھذا RPFولھذا فقد تم اعداد اطار سیاسة اعادة التوطین غیر الطوعي (
على نطاق صغیر، مما قد یؤدي إلى بعض میدانیة على مجموعة من األعمال ال یضاً األول أ المكونالشأن.  وأخیراً ولیس آخراً، سیشتمل 

والقدرة على تحدید  المواردفإن المخاطر تشمل عدم كفایة الثاني للمشروع،  أما بالنسبة للمكون. للعمال الصحة المھنیةالمتعلقة ب مشاكلال
 االجتماعیة. الحمایةبما في ذلك الفقراء والضعفاء في شبكات  الفئات المستفیدة والمستھدفة من البرنامج.

 .وتدابیر اإلدارة البیئة واالجتماعیةتأثیرات یقدم الجدول التالي موجزاً عن ال

 : إطار اإلدارة البیئیة واالجتماعیة5جدول 

 اجراءات التخفیف واالدارة وصف األثر اآلثار رقم
 )CfW: برنامج المال مقابل العمل (1.1المكّون الفرعي 

 اآلثار االجتماعیة االقتصادیة
التضخم واضطراب األسعار في  1

 األسواق المحلیة
، غیر الشدة سلبي، معتدل

مباشر، وعلى المدى 
 المتوسط والطویل

للعمالة الماھرة وغیر  المقترحةمعدالت األجور التأكید على  -
 ومراقبتھا الماھرة

 إبقاء األجور أقل من سعر السوق -
 اجراء المسوحات المنتظمة على االقتصاد المحلي -
 للمشاریع المشابھة التشاور مع األطراف األخرى المنفذة -
 دفع األجور بما فیھ الكفایة للمستفیدین تسھیل وتوضیح طرق -
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 اجراءات التخفیف واالدارة وصف األثر اآلثار رقم
قد یذھب المال إلى األنشطة غیر  2

 القانونیة
سلبي، معتدل الشدة، غیر 

مباشر، وعلى المدى 
 المتوسط والقصیر

 وتھریب االموالتقییم المستویات الحالیة للفساد  -
-  ً  مختلفةالجغرافیة ال للسیاقات اعتماد أفضل طریقة دفع وفقا

عدم رغبة أفراد المجتمع بالقیام  3
 بأعمال تطوعیة (غیر مدفوعة األجر)

سلبي، معتدل الشدة، غیر 
مباشرة، وعلى المدى 

 المتوسط والطویل

لتماسك للحفاظ على ارفع الوعي العام بأھمیة العمل التطوعي  -
 االجتماعي

 التشغیلیة األخرىبرامج التعزیز  -
 نشر المعلومات حول الفئات الضعیفة في المجتمع -

عدم مقدرة أفراد المجتمع المسنین  4
 والمرضى والمعوقین على المشاركة

سلبي، شدید، مباشر، 
 الناس اشتراك لتسھیلالتصمیم المناسب  وضع - وعلى المدى القصیر

 االحتیاجاتتوفیر ما یكفي من فرص العمل المناسبة حسب  -
 وبرامج االتصال المجتمعي توفیر ما یكفي من البرامج الترویجیة -

سلبي، شدید، مباشر  عمالة األطفال 5
وغیر مباشر، وعلى 

 المدى القصیر

زیادة الرقابة على سوق العمل، ووضع شروط عمل أكثر صرامة  -
 على المقاولین

 إنفاذ العقوبة ضد االنتھاكات -

برنامج "المال ینظر المستفیدون من  6
مقابل العمل"على أنھ مصدر طویل 

 األجل للدخل

سلبي، معتدل الشدة، 
مباشر وغیر مباشر، 

وعلى المدى المتوسط 
 والطویل

اعتماد المزید من الشفافیة وتقدیم معلومات أوضح الستھداف  -
 الناس

النساء العامالت في األسر غیر  7
 قادرات على التصرف في دخولھن

معتدل سلبي، عالي إلى 
الشدة، مباشر، وفي 

األجلین القصیر 
 والمتوسط

، أو نسائیة حصریة مجاالتلعمل في افساح المجال أمام المرأة ل -
ً ، منحھا مھاماً أخف  وأكثر قبوالً مجتمعیا

بدالً من بشكل فوري (نظام المیاومة)، صرف األجور  العمل على -
 الدفعات الشھریة

ظھور تناقضات في األعمال المیدانیة  8
فیما یتعلق بمسوحات الفئات 

 المستھدفة، وأحیاناً سوء االختیار

سلبي، عالي إلى معتدل 
الشدة، مباشر، وفي 

األجلین القصیر 
 والمتوسط

 من خالل زیارات مفاجئة، والتقاریر المیدانیةوالمراقبة رصد ال -
إعادة تقییم الفقراء المسجلین لدى وزارة العمل والشؤون  -

 االجتماعیة حالیاً 
أكثر في  البحث، من خالل متنوع /استھداف مختلط اسلوباعتماد  -

 فقراً  المواقع

القضایا األمنیة المتعلقة باستالم  9
مخصصات وأدوات العمل (مخاطر 
 الھجوم واالبتزاز والسرقة والتوتر)

: سلبي، مرتفع التنفیذأثناء 
إلى معتدل الشدة، مباشر، 

 وعلى المدى القصیر
تأثیرات أثناء التشغیل: 

 طفیفة

االھتمام  الشراء والتخزین وتسلیم اللوازم والمعداتإیالء عملیات  -
 في مراحل مبكرة األكبر

 فھم وتقییم المخاطر األمنیة باستمرار -
 تطبیق االجراءات األمنیة الالزمة في المواقع -

الحیازة المؤقتة لألراضي لتنفیذ بعض  10
األنشطة، ترحیل االشخاص النازحین 

المتعدین على األرض لتنفیذ بعض أو 
األنشطة، أو ارباك األعمال الیومیة 
وسبل العیش (وخصوصاً أصحاب 

 المحال المجاورة)

أثناء التنفیذ: سلبي، 
متوسط إلى معتدل الشدة، 
مباشر وغیر مباشر، وفي 

األجلین القصیر 
 والمتوسط

أثناء التشغیل: تأثیرات 
 طفیفة

غیر الطوعي، المفصلة  التوطیناعادة  خطط عملاعداد تقاریر  -
السیاسة التشغیلیة للبنك  منھا والموجزة، وبالتوافق مع متطلبات

 OP/BP 4.12الدولي رقم 

 اآلثار المتعلقة بالصحة والسالمة
قضایا الصحة والسالمة المھنیة  11

(االجھاد، االنزالق، السقوط من 
المرتفعات، التعلق بین األجسام، 

مشاكل الجھاز  الصدمات الكھربائیة،
 التنفسي)

أثناء التنفیذ: سلبي، مرتفع 
إلى معتدل الشدة، مباشر، 

 وعلى المدى القصیر
أو فیفة ل: طلتشغیء اثناأ

 راتتأثیدون 

 تجنب النقل الیدوي للكمیات الكبیرة من المواد والمعدات الثقیلة -
 الضوابط اإلداریة في عملیات العمل إنفاذ -
 في الموقع الجیدالتوظیب تنفیذ ممارسات  -
 والوصالت في األماكن المرتادةالكھربائیة  األسالك مواقعتحدید  -
 الحمایة من السقوط استخدام السقاالت وأنظمةعلى تدریب ال -
 استخدام معدات الحمایة الشخصیة المناسبة -
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 اجراءات التخفیف واالدارة وصف األثر اآلثار رقم
التحقق من المعدات الكھربائیة، وتطبیق الصیانة فقط من خالل  -

 أشخاص متخصصین
 عند اللزوم الشخصیة الخاصة بالكھرباء استخدام معدات الحمایة -
 للعمال غیر المھرةاعطاء مھام األعمال المتخصصة تجنب  -
 مناسبة للوظائف الممنوحةتوفیر برامج تدریبیة  -

قضایا الصحة والسالمة المجتمعیة  12
(اآلفات واألمراض الساریة، 

الحفریات، الغبار والضوضاء، حركة 
 المرور الكثیفة)

سلبي، عالي أثناء التنفیذ: 
إلى معتدل الشدة، مباشر، 

وفي األجلین القصیر 
 والمتوسط

أو فیفة ل: طلتشغیء اثناأ
 راتتأثیدون 

التطعیم الصحیة المیدانیة، والفحص الدوري، و توفیر المراقبة -
 والعالج

 عالج األمراض علىتدریب العاملین الصحیین  -
 مجتمعیةتوفیر العالج في الموقع أو في مرافق الرعایة الصحیة ال -
 في موقع العمل غیر صالحة لالستعمال الراكدةالمیاه  من التخلص -
 نصب الفتات تحذیر مناسبة وكافیة -
 مغطاة من الركام ومواد البناءالكوام غیر األتجنب  -
 تجنب حرق النفایات في مواقع العمل -
 المأھولة بالسكانالمناطق  عبرتجنب أو تقلیل القیادة  -
 حدود السرعة المحلیةاإللتزام بعلى  تنبیھ السائقین -
 التعاون مع المجتمعات المحلیة والسلطات المسؤولة لتحسین -

 الالفتات وضوح
عن طریق الشراء من األسواق ما أمكن تقلیل حركة المرور  -

 المحلیة

 اآلثار البیئیة
تصریف المیاه المستعملة بشكل غیر  13

  قانوني، وتراكم النفایات الصلبة
سلبي، عالي  أثناء التنفیذ:

إلى معتدل الشدة، مباشر 
وغیر مباشر، وعلى 

 المدى المتوسط والطویل
أثناء التشغیل: تأثیرات 

 طفیفة

 التعرف على الجدول الزمني والمكاني لجمع النفایات البلدیة -
 في موقع العمل تحدید أولویات الجمع والمعالجة -
دام وإعادة االستخ من النفایات تحدید الفرص المتاحة للتقلیل -

 التدویرو
 وضع اإلجراءات والضوابط التشغیلیة للتخزین في الموقع -
عزل النفایات السائلة والزیوت المحتویة على الشحوم والمعالجة  -

 المسبقة لھا
عدم الطرح في شبكة الصرف الصحي المحلیة إال بعد التأكد من  -

 االمتثال للشروط
 المباشر مع میاه الصرف الصحيالتماس تجنب  -
بالقرب من  تتواجدمراقبة جودة المیاه الجوفیة التي یمكن أن  -

 مناطق العمل

أثناء التنفیذ: سلبي، عالي   تلوث التربة وجریان الرواسب 14
إلى معتدل الشدة، مباشر 

وغیر مباشر، وعلى 
 المدى المتوسط والطویل
أثناء التشغیل: تأثیرات 

 طفیفة

 العمل ما أمكنمن مستویات االنحدار في موقع تقلیل ال -
 أمكن ماالغطاء النباتي تأھیل إعادة  -
 للتدفقات المتوقعة تصریفتصمیم قنوات  -
 تعدیل/ تعلیق األنشطة أثناء ھطول المطر الشدید والریاح الشدیدة -
نسبة عالیة من على  المیاه التي تحتوي فصل أو تحویل جریان -

 الصلبةمواد ال
 مراقبة جودة المیاه الجوفیة -

أثناء التنفیذ: سلبي، معتدل   الكائنات الحیة للخطرتعریض  15
الشدة، مباشر وغیر 

مباشر، وفي األجلین 
 القصیر والمتوسط

أو فیفة ل: طلتشغیء اثناأ
 راتتأثیدون 

 أقل تصریف ممكنالتقید بمعیار  -
 بشكل قانوني المواد وطرحبالنقل القانوني اإللتزام  -
 الحوادث حالفي البقاء على اتصال مع السلطات المعنیة  -
 رفع الوعي بأھمیة الحیاة الطبیعیة -

 اآلثار المتعلقة بالموروث الثقافي
إلحاق الضرر باألشیاء ذات القیمة  16

(المكتشفات   التاریخیة/ الثقافیة
 واألماكن األثریة)

أثناء التنفیذ: سلبي، معتدل 
الشدة، مباشر، وعلى 

 المدى القصیر

 قانونیةبأھمیة الموضوع والتبعات التعریف العمال  -
 االكتشافات بالصدفةفي حال ضع تعلیمات بسیطة وواضحة و -
 عند االكتشاف االتصال بالسلطات المسؤولة -
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 اجراءات التخفیف واالدارة وصف األثر اآلثار رقم
أثناء التشغیل: ال توجد 

 تأثیرات
 الفوري في حال االكتشافتعلیق أعمال الحفر والتواصل  -

 : خدمات الدعم النفسي االجتماعي1.2المكّون الفرعي 
الخدمة بحسب العرق أو التمییز في  17

 الدین أو الثقافة أو الجنس
سلبي، معتدل الشدة، 
مباشر، وعلى المدى 

 القصیر

توفیر العاملین الصحیین واألخصائیین االجتماعیین والمتطوعین  -
 المحلیین بما یكفي من الوعي والتدریب

 ضمان المراقبة الكافیة أثناء تقدیم الخدمة -
 مناسبة وتدابیر تصحیحیةضمان وجود نظام شكاوى مناسب  -

سوء الخدمة بسبب عدم كفایة المكان،  18
  الكادر، والمعدات

سلبي، معتدل الشدة، 
مباشر، وفي األجلین 

 القصیر والمتوسط

 ما یكفي من دورات بناء القدرات توفیر -
 المساندةاألجھزة ضمان توفیر ما یكفي من المعدات الطبیة و -
 الخدمةمستقبلي لعدد كاف من الموظفین  توفیر ضمان -

 : تحسین الفرص المعیشیة1.3المكّون الفرعي 
ضعف اإلمدادات (المواد األولیة)  19

وضعف الطلب على المنتجات 
والخدمات محلیاً (حیثما وجدت تلك 

  األنشطة التجاریة)

سلبي، عالي إلى معتدل 
الشدة، غیر مباشر، وعلى 

 المدى المتوسط والطویل

 قدر اإلمكاناقتصار سلسلة التورید على السوق المحلي  -
 توفیر ما یكفي من المعلومات الترویجیة للمستفیدین -
 زیادة الحمالت التسویقیة للمنتجات المحلیة -

زیادة عبء الدیون، وضعف  20
المدخوالت على األسر المستفیدة، 

  والصعوبة في تسدید القرض

سلبي، عالي إلى معتدل 
مباشر، وعلى الشدة، غیر 

 المدى المتوسط والطویل

 تقدیم المشورة الفنیة ألصحاب/ طالبي األعمال -
 توفیر وسائل كافیة للتسویق -
 للمدیونینالمزید من اإلجراءات المیسرة والمبسطة  توفیر -

 : شبكات األمان االجتماعي2المكّون 
ضعف الوصول إلى الفئات األكثر  21

عن  فقراً وتھمیشاً (لكونھم ال یعرفون
المشروع، أو ال یستطیعون القدوم 

لتقدیم الطلب، أو ال یستطیعون تعبئة 
 الطلب)

سلبي، عالي إلى معتدل 
الشدة، غیر مباشر، وعلى 

 المدى المتوسط والطویل

 إنشاء برامج قویة لالتصال والتواصل -
 االجتماعیین للباحثینتنمیة القدرات فرص توفیر  -
 وتدفق البیاناتإشراك القطاع العام وتبسیط اكتساب  -
 منصات العمل تطویر -

ضعف الوصول إلى الفئات األكثر  22
فقراً وتھمیشاً (البیانات الخاطئة، 

 االستھداف و/أو الوصول غیر الفعال)

سلبي، عالي إلى معتدل 
الشدة، غیر مباشر، وعلى 

 المدى المتوسط والطویل

 تحسین أنظمة االستھداف واالختیار -
 العملزیادة بناء قدرات فریق  -
 قواعد البیاناتالحرص على تحدیث  -

 

 المتطلبات المؤسسیة .7

یقوم مكتب إدارة وسوف  . لتنفیذ المشروعضمن ھیكلة وزارة العمل والشؤون االجتماعیة ) PMO( سیتم إنشاء مكتب إدارة المشروع
مكتب إدارة المشروع مع اإلدارات الرئیسیة األخرى  .  كما سیتم التنسیق والتعاون داخلیاً بینریره مباشرة إلى مكتب وزیرالمشروع بتقدیم تقا

سیعمل .  الذي یھدف إلى تسھیل التواصل مع الجمھور والمستفیدین من المشروعو وأحدھا ھو قسم العالقات العامة الوزارة،داخل ھیكل 
عن كثب مع لجان التنسیق یتم التنسیق وسوف .  في كل محافظة االجتماعیة والشونمكتب إدارة المشروع بشكل وثیق مع دوائر وزارة العمل 

 .العملیات المیدانیة بعمال/ باحثین بیئیین واجتماعیین رفدسیتم .  برئاسة المحافظ في كل محافظة مستھدفة المحلیة

افة إلى . باإلض، واألنشطة االئتمانیة العامةالعقود والسلع، وشراء جمیع وثائق المشروعسیكون مكتب إدارة المشروع مسؤوال أیضا عن 
 .التقاریر إلى وزارة العمل والشؤون االجتماعیة والبنك الدولي عن جمیع جوانب تنفیذ المشروع ورفعالرصد والتقییم 

 :االحتیاجات التدریبیة

 ) وكیفیة تصنیف المشاریع الفرعیة، ومكاشفة النتائجESIAمتطلبات إعداد دراسات تقییم األثر البیئي واالجتماعي ( -
 االیجابیة بما في ذلك قائمة المشاریع الفرعیة)، ESMFمحتویات إطار اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ( نظرة عامة على -
 تدابیر التخفیف والرصد والتنفیذ واإلبالغ -
 استھداف واختیار المستفیدین، وحفظ السجالت -
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 ، وتصمیم وتشغیل أنظمة الشكاوىاالستشارات المجتمعیة -
 االجتماعیة، والمھنیةالبیئیة منھا، وموقع، في الالفضلى الممارسات اإلداریة  -
 شراء الخدمات والسلع -
 الصحة والسالمة المھنیة حسب الطلب -
 اإلسعافات األولیة واالستجابة للطوارئ -
 بشأنھا إعداد التقاریرللمشاریع الفرعیة، وتنفیذھا، و) ESMP( التدریب على إعداد خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة -

 المشاریع الفرعیة والدراسات الالزمةأدوات تصنیف 

). ESIAsیتطلب المشروع، بأي من عناصره ومكوناتھ، القیام بإعداد دراسات مفصلة لتقییم األثر البیئي واالجتماعي (كقاعدة عامة، ال 
.  عالوة على A، ولن یتم السماح بقیام مشروع فرعي یدخل ضمن التصنیف Bأن األنشطة الفرعیة یجب أن تكون ضمن التصنیف حیث 

 ذلك، ال یتوقع أن تتطلب أي من المشاریع الفرعیة اطالق اجراءات حمایة إضافیة للبنك الدولي غیر التي تم تحدیدھا في ھذه المرحلة
)OP/BP 4.01 و ،OP/BP 4.12:وفیما یلي األدوات المقترحة لتصنیف ومراقبة المشاریع الفرعیة .( 

لفرعیة التي تؤدي البیئیة واالجتماعیة، بحسب خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة: وھي للمشاریع اقائمة المراقبة المیدانیة للجوانب  -
 ً خالل مرحلة .  وھي بالتالي تحقق أدنى متطلبات التحقق البیئي واالجتماعي إلى تأثیرات بیئیة واجتماعیة منخفضة األھمیة نسبیا

 التنفیذ
لخاصة بالموقع: بالنسبة للمشاریع الفرعیة التي تؤدي إلى تأثیرات بیئیة واجتماعیة ا (ESMP) خطة اإلدارة البیئیة واالجتماعیة -

 ً  ذات أھمیة متوسطة نسبیا
الخاص بالموقع: بالنسبة للمشاریع الفرعیة التي تؤدي إلى تأثیرات بیئیة واجتماعیة ) ESIA( تقییم األثر البیئي واالجتماعي -

 ً  عالیة األھمیة نسبیا
النسبة للمشاریع واألنشطة الفرعیة التي تؤدي إلى أنشطة ): بRAP/ ARAPطین المفصلة/ والموجزة (خطط عمل إعادة التو -

 .إعادة توطین مؤقتة و / أو دائمة

الدوات والدراسات علیھ یتم تأكید  ءً وبناتصنیف المشاریع الفرعیة والدراسات الالزمة لھا، بعد ذلك بمراجعة نتائج الدولي یقوم البنك 
الموافقة المستحصلة على األدوات والدراسات الالزمة بعد العالقة علیھا، ومكاشفة نتائجھا. وإعدادھا، واستشارة أصحاب ، المطلوبة

إعداد وتنفیذ واالشراف على تنفیذ خطط اإلدارة البیئیة واالجتماعیة یتم للمشاریع الفرعیة من قبل البنك الدولي و/أو الحكومة العراقیة، 
)ESMPs.( 

 


