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 معلومات أساسية
 
 أ. البيانات األساسية للمشروع 

 الرقم التعريفي للمشروع: البلد
 :أسم المشروع 

مشروع تحسين إمدادات المياه 
 والصرف الصحي في بغداد

 الرقم التعريفي للمشروع 
 م )إن وجد( األ

    P162094 العراق

 التاريخ التقديري للتقييم  المنطقة
التاريخ التقديري للعرض على 

 مجلس المديرين التنفيذيين
 )الرئيسي(العمل مجال 

 نوفمبر -تشرين الثاني  30 2017سبتمبر  –أيلول  27 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
2017 

 المياه

  الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ المقترض/المقترضون أداة اإلقراض
  أمانة بغداد العراق جمهورية تمويل مشروع استثماري

 
  األهداف اإلنمائية المقترحة

 تحسين جودة امدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في بغدادالهدف اإلنمائي للمشروع هو 
 المكونات :

 الخاصتعزيز القدرة المؤسسية لالدارة الحضرية المتكاملة للمياه وإدارة المرافق، وإنشاء بيئة تمكينية إلشراك القطاع 
 االستثمار في البنية التحتية إلمدادات مياه الشرب والصرف الصحي 

 إدارة المشاريع، الدراسات والرصد والتقييم 
 
 التمويل )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 

  المبلغ مصدر التمويل
  210.00  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

  210.00  التكلفة الكلية للمشروع
 

 فئة التقييم البيئي 

  التقييم الجزئي –ب 

 هل ُنِقَلت وظائف اإلشراف على اإلجراءات الوقائية والموافقة عليها إلى مدير قطاع الممارسات ؟ )لن يتم اإلفصاح عنه( 
 ال   

 القرار

 أقرت المراجعة الموافقة على مواصلة االعداد 



 
  الدولي البنك

  (P162094)تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في بغداد مشروع

 
 

3 
 

 

 القرارات االخرى ) وفقاً لما تقتضيه الحاجة( 
   

  ب. المقدمة والسياق
 

 السياق القطري )الوطني(
وفي الوقت ,% منهم يعيشون في مناطق حضرية.66مليون نسمة،  33نحو بقدَّر عدد سكان الجمهورية العراقية  2013في عام  .1

% من مجموع سكان الحضر في العراق في بغداد، وهي أكبر 27ويسكن نحو  مليون. 3.3بلد بـ الحاضر يقدر عدد النازحين في ال
وأظهر مسح لألسر في عام  .شخص من النازحين 289,000، واليشمل هذا الرقم حوالي عدد سكانها ستة ماليينيقدر مدن البالد إذ 

،  أقل من دوالرين في اليومب يعيشيون % من السكان 20ن إ% ، و19معدل الفقر على المستوى الوطني في العراق بلغ  إن 2012
؛ ويرجح أن يكون هذا %12عدل الفقر في بغداد مبلغ  2012وفي عام  .دوالرات للفرد يوميًا 4من بأقل منهم يعيشون % 70وأن 

 بالنسبة السيما، ةمتدنيوتبلغ البطالة معدالت عالية وتظل مشاركة القوة العاملة  .بسبب الصراع االخيرالرقم قد أرتفع بشكل كبير 
إن على الرغم من  %11إن مشاركة القوة العاملة والشباب بلغت الى   2011لعام وتشير االرقام الرسمية  النساء والشباب.

 أكبر من ذلك بكثير. يرحج أن تكونالمستويات الفعلية، السيما في صفوف الشباب، 
 

قادرة على  ،دولة أكثر شفافيةب بناءلخطة إصالح ُمفصَّلة  2014وضعت الحكومة الحالية التي تحكم البالد منذ سبتمبر/أيلول  .2
األمد لمؤسسات الدولة التي  طويلةإعادة البناء مسألة  فيالتحدي الرئيسي الذي يواجهه العراق يتمثل و تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وعلى الرغم من الوضع السياسي الُمعقَّد، فإن السلطات ملتزمة بتنفيذ برنامج  على مدى الثالثين عاما الماضية.ُأضِعفت بشكل منهجي 
. واألولوية اإلستراتيجية األولى لهذا البرنامج هي تحقيق األمن واالستقرار من خالل تحرير المدن 2018-2014الحكومة للسنوات 

أعلنت الحكومة العراقية تحرير  2017تموز  10وفي  إرهابية واستعادة سيادة القانون.والمحافظات التي تسيطر عليها تنظيمات 
وتكاد التوجد أي سابقة لالزمة  خالل السنوات الثالثة الماضية. الموصل ثاني أكبر مدينة بالعراق حيث كان يحتلها تنظيم داعش 

 للبرنامج الحكومي فياألولوية الثانية تتمثل ووتيرة النزوح كانت هائلة خالل السنوات الثالثة الماضية. االنسانية في العراق. ذلك إن 
الصحة  عيلكهرباء؛ وتحسين األداء في قطاويشمل ذلك توفير خدمات المياه وا تقديم الخدمات العامة واالرتقاء بمستويات المعيشة.

 .والتعليم؛ وإصالح نظام الحماية االجتماعية
 

النشاط ويعيق  والدور الكبير للدولة في االقتصاد يشكل عقبة أمام االستثمارات لمشاكل األمنية التي يواجهها العراق حاليًاا تمازال .3
قد أدت المخاطر األمنية، وهبوط أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للحكومة العراقية، إلى ازدياد و االقتصادي للقطاع الخاص.

 2015% في 2.9و  2014% في عام 0.1وبلغ معدل النمو االقتصادي  .وضاع المالية العامةاألتراجع النشاط االقتصادي وتدهور 
الناتج المحلي اإلجمالي  فان،  هبمرور الوقت على الرغم من انخفاض أسعار إزداد. ومع أن إنتاج النفط 2013% في 4.2من  نزواًل

 ضعف الهيكليةمن  يعاني االقتصاد عمومًا. وعالوة على ذلك، 2015% في 13.9و 2014في  %5.1غير النفطي انكمش بنسبة 
سع معظم الوظائف الرسمية. وقد وتقدم الشركات المملوكة للدولة والقطاع العام بشكل وا بسبب االعتماد الشديد على القطاع النفطي.

. كما إن الوصول المحدود الى التمويل، تثبيط نمو القطاع الخاص أفضت عقود من السياسة االقتصادية الموجهة من قبل الدولة الى
مالية ضعيفة قد أدى الى تفاقم حدة هذه تنظيمية و وتهيمن عليه بضعة بنوك مملوكة للدولة، ولوائح ووجود قطاع مالي متأخر النم

وجود قطاع خاص ينبض بالحيوية يعتبر شرطًا أساسيًا لتحقيق االستقرار وخفض معدالت الفقر. وعلى أية حال فان التحديات. 
التنوع وحيث يتوجب أن تسهم النشاطات تحقيق االنتقال من االستقرار الى التنمية الطويلة االمد سوف يتطلب وفضاًل عن ذلك، فان 
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   المحلي االجمالي. التي التستند الى النفط هي االخرى في النتاج االقتصادية 
 

تدرك الحكومة العراقية الحاجة الملحة نحو تطوير القطاع الخاص في مختلف مفاصل االقتصاد. وتتمثل احدى الطرق نحو زيادة  .4
مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجال تنمية البنى التحتية إذا ما أخذنا بنظر االعتبار 

إن وجود بنية تحتية كافية يمكن ان يلعب دورًا في تحسين بيئة االعمال والنمو االقتصادي واالستقرار. ومع ذلك، فان الجهود حقيقة 
الحكومية لم تترجم بعد الى برنامج ملموس للشراكة بين القطاع العام والخاص نظرًا للتركيز على تعزيز االستقرار السياسي 

لتعاقدات في الشراكة بين القطاع العام والخاص والمتطلبات التعاقدية على اعن االفتقار لفهم  واالهتمام بالوضع االمني فضاًل
المستوى الوزاري. ونتيجة لذلك كان العراق غير ناجح نسبيًا في تنفيذ خططه الخاصة بالبنية التحتية في السنوات القليلة الماضية. 

التي فرضت لبنية التحتية قد توقفت عند مراحل بناء مختلفة بسبب قيود الموازنة شير الى ان العديد من مشاريع اُأ ،وفضاًل عن ذلك
 جراء االنخفاض المتواصل في أسعار النفط واالحتياجات التمويلية المرتبطة بالوضع االمني.      

 
  السياق القطاعي والمؤسسي           
تقديم الخدمات العامة. وتستهدف االصالحات أدركت الحكومة العراقية بان عقدها االجتماعي مع المواطنين يعتمد على تحسين    .5

التي كرست المزيد من الصالحيات والمسؤولية للمحافظات فيما يتعلق بتقديم الخدمات، الى تحسين إستهداف  ،الدستوية االخيرة
وتعزيز مشاركة أكبر للمجتمع في تحديد االولويات من خالل جعل الحكومة أكثر قربًا من المواطنين المشاريع والنفقات االنمائية 

فان تقديم الخدمات بشكل غير مركزي  هذه المزاياوعلى الرغم من وتعزيز المساءلة فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة للمواطنين. 
والتقدم المحدود نسبيًا في  ،إن القدرات المحلية الضعيفة هيكليًاذلك شكل تحديات لقطاع الماء والصرف الصحي وبعض االستثمارات. 

بما ينسجم مع مام التقسيمات االقليمية تمثل كلها معوقات حقيقية تعترض طريق التقدم نحو االنقل الصالحيات المالية واالدارية، و
     رؤية الدستور. 

        
إن الحوافز التي قدمت للمحافظات نحو االهتمام بالمشكالت القطاعية بطريقة شاملة التنسجم مع المسؤوليات الجديدة التي      .6

كبير الى المستويات  وفي الوقت الحاضر، نجد بان تخصيصات موارد الحكومة المركزية للنفقات الوزارية تستند وبشكلأنيطت بها. 
الى النفط والغاز الى المحافظات من خالل منح مشروطة يستند أما  عائدات ، والى جانب ذلك فان نقللموظفينعداد االسابقة ال

وليس هناك من تقييم مقارن لالحتياجات النسبية أو حجم النفط والغاز المنتج في المحافظات.  للفرد الواحد يمتساوالتوزيع ال
عن أدائها أو االمتثال للمتطلبات واالهداف الوطنية. إن تحقيق رؤية تقديم خدمة للمحافظات وتدفق االموال اليها بغض النظر 

       لقدرات. المركزية سوف يتطلب اهتمامًا كبيرًا نحو مواجهة القيود السياسية واالدارية والتقنية وتلك المتعلقة با
مشاركة للقطاع الخاص وشراكة بين القطاع العام والخاص ) كما أشرنا في القسم السابق فانه ليس هناك في الوقت الحاضر  .7

تواجه معوقات مشاركة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية إن  ونجدأو الترخيص( في قطاع المياه.  أسلوب بناء وتشغيل
ذلك إن معظم مشاريع البنية الفترات الزمنية الطويلة الالزمة للعمل والقدرة المحدودة على هيكلة مشاريع يمكن تمويلها. تتمثل في 

في مشاريع تعتمد الشراكات بين القطاع العام والخاص  عامًا. وبالتالي 20تد الى حوالي التحتية في قطاع المياه تشيد لفترة خدمة تم
والبد ء، تنفيذ تنظيمي أو مساهمات حكومية. اتفاقيات شراالمياه على التزامات حكومية طويلة االمد في صيغة  البنية التحتية في قطاع

من توفير دعم حكومي كبير من خالل تمويل استثمارات رأس المال ومنح التشغيل أو دفعات القدرة ) وفق اتفاقية شراء طويلة االمد( 
وتعزيز مؤسسي وعالوة على ذلك، فان هناك حاجة لتحسينات اساسية لقطاع العام والخاص. فيما يتعلق بمسار أي عقد لشراكة بين ا

تعمل ضمن وعلى المدى القصير سوف يتوجب على الحكومة العراقية أن من اجل االيفاء بمستويات الحد االدنى لالداء التجاري. 
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باستراد التكلفة معدالت جباية تسمح بلوغ تدفق العائدات، و المعالجة، وتحسينالفاقد من المياه أطار الهياكل القائمة حاليًا بهدف تقليل 
تمكينية من اجل اقامة بيئة والبد من اتخاذ هذه االجراءات وعائد مناسب لالستثمارات، وتحسين نظم المعلومات االدارية والمالية. 

العراق في مرتبة متدنية جدًا  2016ون "أداء االعمال" لعام لمشاركة القطاع الخاص. وقد صنف تقرير البنك الدولي المعن"تتابعية" 
قطاع الخاص. وباالضافة الى أبعد من أن تكون داعمة للمازالت البيئة التنظمية  حيثو،سهولة أداء االعمال" فيما يتعلق بــــ "

والعنف مثل العراق سوف يعيق على في البلدان الهشة التي تشتمل على الصراع ذلك، فان ادراك المستثمرين لوجود خطورة عالية 
 الشراكات بين القطاع العام والخاص في قطاع المياه في العراق في الوقت الحاضر.  االرجح تطور

 

وزارة الموارد المائية )اإلمدادات المائية هما  ،اساسي من قبل وزارتين بشكلو البلديات في قطاع المياه والصرف الصحي يدار .8
. وهناك متسع لتحسين التنسيق بين الوزارات الحكومية بغداد وامانة ،البلديات واألشغال العامةوالكبيرة(، ووزارة اإلعمار واإلسكان 

 مشاريعالبلديات واألشغال العامة مسؤولة عن تخطيط وإعداد الكثير من و واالسكان االعمار وزارة المركزية. وعلى الرغم من إن
تصدرها وزارة التخطيط، وأمَّا الميزانية  المشاريع، فإن الموافقة النهائية على مثل هذه اتالبلديمستوى  علىالمياه والصرف الصحي 

من الضروري زيادة التنسيق بين عمليات التخطيط و يغدولتحسين مستويات تقديم الخدمات،  فيجب أن توافق عليها وزارة المالية.
ويجب إشراك المحافظات في عملية اتخاذ  على المستوى الوطني ومستوى المحافظات، السيما فيما يتعلق بإعداد الميزانية السنوية.

 لتحقيق التناغمويمكن االعتماد على المساعدات الفنية  .مايجري حاليًا كجزء من العمليات الحالية لتحقيق الالمركزيةوهذا  القرارات
إجراءات مراقبة وعمليات الصرف و )التعاقدات(ين اإلجراءات الخاصة بالتوريدات بين إجراءات الميزانية، وتحقيق االتساق ب

د للمحافظات تحت ، ومازال الهيكل الجديومازال العمل يتواصل في االنتقال من هيكل مركزي الى اخر المركزي المشروعات.
 . هذا الهيكل وتقوم بتسليمه بعد ذلك لمجلسي الوزراء والنواباالعداد من قبل المحافظات. وسوف تقوم مجالس المحافظات بمراجعة 

وينص  أمانة بغداد بوضع خاص، وتمتلك صالحية إعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بالمشاريع البلدية للمياه والصرف الصحي. تتمتع .9
البند األول من  نصوي ماء بغداد  ومجاري بغداد. تييمي ألمانة بغداد التي تدير دائرعلى الهيكل التنظ 1995لعام  16القانون 
 وألمين بغداد ثالثة وكالء يساعدونه في أداء مهامه وواجباته. أمانة بغداد تقديم الخدمات البلدية في بغداد. على ان تتولىالقانون 

 مياه الشرب في مدينة بغداد. إمداداتأن تتولَّى دائرة ماء بغداد إدارة وتشغيل منظومة  القانون علىوتنص المادة الثامنة من 

 خدمات المياه والصرف الصحي في بغداد

وُتدار خدمات  بلدية. 14وتنقسم المدينة إلى  وتديرها أمانة بغداد. كيلومترا مربعًا 950تغطي مدينة بغداد وضواحيها مساحة  .10
 ماء بغداد ومجاري بغداد، وهما مسؤولتان عن كل أصول ومرافق البنية التحتية. تيمن ِقَبل دائر والصرف الصحي مركزيًاالمياه 

المنزلية، وصيانة شبكات المناطق  توصيالتر دور البلديات على تركيب الوفيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، يقتص
  تخطيط وتنفيذ المشروعات االستثمارية في البلديات. مسؤوليةأمانة بغداد  تتولىو ملليمتر(. 200واألحياء )أنابيب قطرها أقل من 

 ةدائروتقوم  مليار متر مكعب. 21.2 فيه نحو ويبلغ متوسط تدفق المياه نهر دجلة المصدر الوحيد لمياه الشرب في بغداد.يعتبر  .11
% من متوسط التدفق السنوي لنهر 6مليون متر مكعب يوميا ) 3.5محطة لمعالجة المياه تنتج ما ُيقدَّر بنحو  11بغداد بتشغيل  اءم

خزَّانًا للمياه يبلغ مجموع طاقتها  13ويوجد  .2030مع حلول عام  مليون متر مكعب 6وحيث يخطط لزيادة ذلك ليصل الى ، دجلة(
% 47، و(الجانب الشرقي للمدينة)  % من الطاقة التخزينية في الرصافة53ويقع نحو  ف متر مكعب.أل 58التخزينية نحو مليون و

لسد ، وال تكفي الطاقة التخزينية الحالية عدد خزانات المياه غير كاٍفلكن و .(الجانب الغربي)من الطاقة التخزينية في الكرخ  
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  .من نقص حاد وجه الخصوص على جانب الرصافةمياه الشرب في إمداد منظومة  عانيوت، احتياجات المياه

و"الترسبات  "القريبة من السطح"عمق الطبقات الصخرية المائية  ويتراوح عمقاالستخدام الحالي للمياه الجوفيه يبدو محدودًا.  .12
 1,500وتتجاوز نسبة المواد الصلبة المذابة الكلية مستوى مترًا. وتتصف المياه الجوفية بكونها مالحة  18و 15مابين االخيرة" 

بمحاذاة نهر دجلة. وليست هناك أي دراسات وتقييمات عن مخزون المياه تمتد قليلة الملوحة عذبة ملغم/لتر. وهناك مياه جوفيه 
معالجة المياه الجوفية قليلة الملوحة. إن االفتقار الى مصادر مياه بديلة باستثناء نهر دجلة يؤكد الحاجة الى الجوفية أو استراتيجيات 

 خزن وفورات المياه، تقليص استهالك المياه، وتقليص الفاقد منها. دراسة المياه الجوفية، والبدء في 

الت يوصتفي المائة من  23التدفق عند نقطة التصريف في الشبكة أو تكون عاطلة. ويتم قياس حوالي لقياس ال تتوفر عدادات   .13
 هناك. وبشكل دقيقالمياه  الفاقد منالصعب تقييم  فان من. ولذلك، تعمل بشكل جيدعدادات مياه حالية من خالل استخدام الخدمة ال

 المياه / المياه غير المحسوبة في حدود النسبة المئوية. التي قدمت تقديرات عن الفاقد من بعض الدراسات

ويوجد في بغداد محطتان رئيسيتان لمعالجة  % من مساحة المدينة.92تتألَّف منظومة الصرف الصحي من شبكة ُتغطِّي نحو   .14
هاتين ل يةتشغيلالكفاءة الانخفضت بشدة  وقد ُتسمِّى "محطة الرستمية" واألخرى في الكرخ.وإحداهما في الرصافة  ،مياه الصرف

واليتم  ولذلك، فإن محطتي المعالجة ال تعمالن بفاعلية %(.50% إلى 30المحطتين ومحطات الضخ القديمة )بما ُيقدَّر بنسبة 
دونما معالجة ويشكل ذلك مصدرًا رئيسيًا لتلوث المياه . ويتم التخلص من الجزء االعظم من مياه المجاري استعمالهما بشكل كامل

   والجوفيه وخطورة على الصحة العامة.طحية الس

في ظل النمو السكاني  وخدمات الصرف الصحي عن مواصلة الحصول على خدمات مياه الشرب تبدو عاجزةمنطقة العاصمة  .15
ويعاني  .في منازل مستاجرة أو تستضيفهم أسر(  مهميقطن معظشخص  289,000وبضمن ذلك تدفق النازحين )حوالي  السريع
في أشهر الصيف الحارة. ويلوث التسرب الخدمات بل وتظهر انقطاعات أشد حدة % من السكان من انقطاعات يومية في 18قرابة 

 مصادر المياه الجوفية مما يفاقم من حدة المشكالت الصحية والبيئية. من انابيب المجاري شبكات مياه الشرب و

وتبلغ تعرفة  .الصحي الصرفمياه المياه و التكلفة الفعلية لمعالجةستهالك المياه متدنية، وال ُتغطِّي الالحالية تعرفة تعتبر ال .16
هيكل  ستندوي .من المياه شهريًا مكعبًا مترًا 30 ألولدوالر(  0.0086دنانير عراقية للمتر المكعب ) 10استهالك المياه في المنازل 

وتبلغ تعريفة استهالك المياه  مترا مكعبا شهريا. 30نظام الشرائح التصاعدية، إذ يتألَّف من أربع شرائح كل منها  الىتعريفات المياه 
نفسها والتعرفة الخاصة بخدمات الصرف الصحي هي  دينار للمتر المكعب. 100لألغراض الصناعية والجهات الحكومية نحو 

ر بنحو قدِّضة بالمقارنة مع متوسط تكاليف التشغيل والصيانة لخدمات المياه، والذي وهذه الرسوم منخف خدمات مياه الشرب.ل بالنسبة
وعلى الرغم من تدِني الرسوم، فإن جزءا كبيرا من السكان ال  دوالر(. 0.13) 2013للمتر المكعب في عام  عراقيًا دينارًا 155

ن نوعية الخدمات، ولكنه يرتبط أيضا بسياسات معينة ال تتيح إلى عدم رضاهم عوقد يعود ذلك يدفعون فواتير استهالكهم من المياه، 
لدائرتي المياه والمجاري في بغداد بتقاضي الرسوم من فئات معينة من المستهلكين من المنازل، وبتكاليف المعامالت المرتفعة لدفع 

  .دفي البل غياب جهاز مصرفي يؤدِّي وظائفه بكفاءةظل جدا في القيمة فواتير مياه صغيرة 

تواجه مستوى عاليًا من امكانية فان منطقة بغداد الخاص بالعراق، ( Think Hazardوفقًا لتقييم المخاطر ):  التغير المناخي .17
فان البلد يواجه خطورة التعرض لفيضانات االنهار في المستقبل ومستوى متوسطًا من التعرض لشحة المياه. وباالضافة الى ذلك، 

الحرارة والحر. وتتجسد بعض االمثلة االخيرة الحداث مناخية ألقت بتأثيراتها على البلد في )أ( التغيرات في حدة  عند ارتفاع درجات
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وحيث تجاوزت ، )ب( الزيادة في درجات الحرارة 2015و 2013ومدى تكرار حوداث الجفاف والفيضانات كما هو في عامي 
بسبب شحة ، )ج( تناقص توفر المياه 2015قف الدوام الرسمي أحيانًا عام درجة مئوية مما ادى الى تو 50موجات الحرارة مستوى 

)المصدر مياه المطر. ومازالت مياه الصرف الصحي غير المعالجة تتسرب من المجاري بل وتتدفق نحو الشوارع والى نهر دجلة 
ور فيضان لنهر دجلة بسبب التغيرات المحلي الوحيد لمياه الشرب في مدينة بغداد(، وهذا يمثل خطورة صحية عامة في حالة ظه

    الجوية.

نهجًا طويل االمد في التعامل مع التغير المناخي الذي غالبًا د أن تتبعا دائرتي الماء والصرف الحي في بغدا علىيتوجب   .18
اتخاذ اجراءات في جانب العرض فضاًل عن إدارة الطلب. ويتطلب التكيف مع هذه التغيرات المناخية التخطيط للبنية التحتية مايتطلب 

قد يتطلب ذلك ومن اجل االيفاء باالحتياجات المستقبلية للطلب فضاًل عن توفير الحماية ضد الشحة أو الوفرة المحتملة في الماء. 
لجعلها تستوعب قاعدة الموارد، وتوسيع مرافق المعالجة في تنويع من اجل تحقيق  (مثل المياه الجوفية)ه استثمار مصادر جديدة للميا

. وهناك حاجة إلى اتباع نهج االغراض ، أو استخدام مرافق تحلية المياه أو إعادة التدوير أو التخزين متعددةتدفقات أكبر حجمًا
     استخدام خطط العمل المناخي للتخفيف من حدة المخاطر.متكامل للتخطيط يعتمد على التصاميم المرنة و

يعاني قطاع المياه من بغداد من عدة فجوات تتصل بالنوع االجتماعي، وسوف :  الجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي )الجندر(  .19
وعلى صعيد تاريخي كانت منشآت . الشخصية لفاعليةوا وأبداء الرأيبالوظائف تلك التي تتعلق  –ها نيتهتم هذا المشروع بثالث م

منشآت ممثلة لبلدان اخرى من عمالء البنك الدولي. ومع ذلك فان  ء مقارنة معالمياه والصرف الصحي تشتمل على تمثيل قوي للنسا
الرتقاء الذي يوفر لها امكانية االى الفرص الكافية التي تمكنها من تحقيق النمو والتطوير المهني المرأة في هذه المنشآت تفتقر 

 ه بينما تتصف النساء في بغداد بكونهن متعلمات ويتمتعن بمستوى وعي عاٍل حيال بيئتهنوالى جانب ذلك فانالوظيفي في مؤسستها. 
ويعود هذا فانهن غالبًا مايفتقرن الى المعلومات وفرص حل المشكالت المتعلقة بالماء والصرف الصحي في منازلهن ومجتمعاتهن. 

 ومشاركة المواطن قليلة جدًا وأما تلك المتوفرة فيهيمن عليها الرجال. التظلمات  معالجةمنافذ  إنجزئيًا الى حقيقة 

  ج. األهداف اإلنمائية المقترحة
 تحسين جدوة خدمات امدادات مياه الشرب والصرف الصحي في بغداد.الهدف اإلنمائي للمشروع هو  

 النتائج الرئيسية 
 انجازات الهدف االنمائي للمشروع:  سيقوم المشروع برصد المؤشرات االساسية التالية بهدف قياس  .20

  إمدادات مياه محسنة.ينتفعون من الوصول الى األشخاص الذين عدد 
  خدمات الصرف الصحيينتفعون من الوصول الى األشخاص الذين عدد. 
 م في بلديتي الشعب والرشيد.  10ياه عند حد أدنى للضغط هو استمرارية إمداد الم 

 
 لمشروعوصف اد. 

المكون االول: التعزيز المؤسسي الدارة الماء الحضرية المتكاملة وإدارة المرافق، وإقامة بيئةة تمكينيةة لمشةاركة القطةاع      .21
(. سوف يدعم هذا المكون أمانة بغداد فيما يتعلق باتخاذ القـرارات التشـغيلية واالسـتراتيجية    مليون دوالر 11.475)     الخاص

الخاصة بأمن المياه والمحافظة عليها في المدينة. وسوف ينصب التركيز على تحسين المعرفة والجاهزية المؤسسية فيما يتعلق بجميع 
لقدرة على التعافي )اجراءات التكيف مع التغيـرات المناخيـة(، إسـتدامة    جوانب أمن المياه وإدارة المياه الحضرية، وبضمن ذلك ا
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 استخدام المياه، االستخدام المحتمل للمياه الجوفية، االستخدامات غير التقليدية للمياه )إعادة إسـتخدام الميـاه العادمـة( وإدارة ميـاه    
 االمطار. 

     ين همـا:  ترئيس اإلدارة المالية وإدارة االيرادات من خالل آليتين دائرتي ماء ومجاري بغداد في سياق تعزيز مكونسيدعم هذا ال  .22
( 2وتدريب الموظفين؛ ) ،أساليب العمل تصميموإعادة  ،من خالل إعداد دليل إلدارة اإليراداتااليرادات في الدائرتين ( تعزيز إدارة 1)

فـي تعزيـز   هاتين الـدائرتين   مكوننفسه، سيدعم هذا ال وفي الوقت والجباية.رقمنة سجالت المستهلكين وحوسبة ممارسات الفوترة 
 ،المحاسبية والمالية، تحسين محاسبة تكاليف تقديم الخدمات، حوسبة سجل األصـول  تقاريرالإدارتهما المالية عن طريق تحسين إعداد 
 .واعتماد ممارسات حديثة إلدارة األصول

بناء القدرات من أجل هيكلة المشاريع القابلـة  سيتم و لقطاع الخاص، اتمويل ل مبتكرة نماذج تفحص، سيتم مكونفي إطار هذا ال .23
بين القطاعين العـام   في الشراكاتوإدارة العقود التعاقدات ، مبتكر. وسيتم تعزيز القدرات في مجاالت التمويل الوإدارة العقودللتمويل 
بين بلدان الجنوب في شكل يسمى بالتبادل المعرفي ماضمن سياق ماخالل سلسلة من الدورات التدريبية وتبادل المعارف من  والخاص

األداء؛ وخيارات  مستندة الىمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات؛ العقود ال وسوف تشتمل دورات التدريب علىجوالت دراسية. 
مثل التباين بها خالل التنفيذ،  سوف تتم دراستها واالهتمام التعزيز المؤسسي فيأخرى وهناك جوانب التمويل وأدوات تقاسم المخاطر. 

 وامانة بغداد. وقضايا التنسيق بين الوزارات المركزية وبين الوزارات المركزية  ،أمانة بغدادلموازنة الحكومة العراقية  تخصيصاتفي 
 

 وسوف يغطي:  مليون دوالر(، 188مياه الشرب ومياه الصرف الصحي )مداد لمكون الثاني: االستثمار في البنية التحتية الا .24
 طاقـة ب حجـرة ال كونكريتي ثنائي المستوى ستتألف األعمال الرئيسية من: خزان أرضي :مليون دوالرR2 (71 )"إنشاء خزان " .25

مضـخات، نظـام األنابيـب؛    ال؛ التحكم بالفائض في الخزان، أنظمة أعمال المداخل والمخارجمتر مكعب؛  135 000إجمالية قدرها 
بلدية الشعب ويبلغ ، وهي في المنطقة التي يخدمهاإمداد المياه يضمن الخزان تحسين نوعية وموثوقية خدمات وف ومحطة الكلورة. وس

بشكل أفضل في حالة الجفاف النـاجم   الماء اتإمدادنسمة. وسيساعد بناء الخزان المدينة على إدارة  550,000عدد سكانها أكثر من 
  عن المناخ.

 
 رفعمحطة  29وسيشمل ذلك إعادة تأهيل  :مليون دوالر( 68الرئيسية ) المجاريشبكة  ذلك وبضمنإعادة تأهيل محطات الضخ  .26

إعادة تأهيل  للصرف الصحي عن طريق استبدال المضخات القديمة واألعمال الكهربائية والميكانيكية المرتبطة بها. وسيشمل ذلك أيضًا
غير المعالجـة مـن   المياه العادمة تتدفق في الوقت الحاضر . واريالتصريف الجذعية الرئيسية ، وفتحات الدخول الى المج منظومة

المياه العادمة التي تعاني من ضعف محطات معالجة الى هذه المياه  وصولالمشروع  ضمن هذاالشوارع ونهر دجلة. وسي الىالمجاري 
حالة فيضان نهر دجلة في  الصحي غير المعالجةلمياه الصرف ، مما يقلل من اآلثار الصحية العامة الناجمة عن التعرض في االستخدام

 الناتج عن التغيرات المناخية. 
 

تشكيل وحدة أو قسم الدارة امـدادات  سوف يشتمل ذلك على  :مليون دوالر أمريكي( 39) غير المدرة للدخلخفض إمداد المياه   .27
 تقليـل وال، غير المدرة للدخل ياهونظام إلدارة الم ،مناطقفي االحياء وال لقياس استهالك الماء نطاقاتإنشاء المياه غير المدرة للدخل، 

ـ    تيكيلومترا من شبكة توزيع إمدادات المياه في بلدي 130 قرابةمن الخسائر المادية عن طريق استبدال   تملالرشـيد والشـعب. وتش
 لـم م 700 و 100ن مابيتراوح قطرها التي يثانوية الو الرئيسيةنابيب على انابيب التصريف، األشبكات التوزيع التي سيتم إصالحها 

. وسيتم إنشـاء  لمياه متدنية الجودةمما يؤدي إلى إمدادات متقطعة  عاٍلتسرب مع  غالبًا ما تكشف عن تصدعات متكررةوهي قديمة و
تحسـين األداء  رصد ومراقبة نظام إمـدادات الميـاه و  ل لدائرة ماء بغداد وسيلةوسيوفر ذلك  وجمع البيانات.شرافية اإلمراقبة النظام 
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التسربات إلـى تحسـين    تقليلسيؤدي كما كفاءة الطاقة. ب تتصلالمياه غير المدرة للدخل مكاسب خدمات التشغيلي. وسيكون للحد من 
  يرتبط بالتغيرات المناخية.  أي نقص في المياه في المستقبل التعامل مع قدرة المدينة على

 
شـركة استشـارية هندسـية     سوف تقدم :مليون دوالر أمريكي( 10الجودة ) ضبط، اإلشراف على البناء، والعمال الهندسيةا  .28

الذي سـتقدمه هـذه   للمشروع. وسيتضمن الدعم  كليالتنفيذ الب فيما يتعلقوحدة إدارة المشروع المساعدة لوإدارية متعددة التخصصات 
 إدارة، تعاقـدات الجودة، ال ضبطراف على أعمال البناء، ، اإلشعمال الهندسيةلوحدة إدارة المشروع تقديم الدعم لالالشركة االستشارية 

 التقدم المادي والمالي. مراقبةوالمساعدة في  ،المياه غير المدرة للدخل، والبيئة
 

سيدعم هذا المكـون تشـغيل وحـدة إدارة     ماليين دوالر(: 10المكون الثالث: إدارة المشروع، الدراسات والمراقبة والتقييم )  .29
مجـاري بغـداد،   ، دوائر ماء بغدادتضم موظفين من هي وحدة إدارة المشروع بشكل جيد و تشكيل. وقد تم أمانة بغدادالمشروع في 
المشروع بما فـي ذلـك    أعمالعلى  االشرافو ،التنفيذ ،التنسيق، بتنسيق التخطيط العام مشروعوستقوم وحدة إدارة الوامانة بغداد. 

 .التمويالت المركزية وإدارة تعاقداتال

وبضمن  ،معالجة المياه و ثالث منظومات للمجاري اتتموياًل لغايات إعداد أربع داراسات جدوى لمحط المكون الثالثسيوفر   .30
التمويل  مياه الصرف الصحي في إطار تمويل القطاع الخاص. والى جانب ذلك سيوفر هذا المكونلمعالجة  ءذلك محطة الخنسا

 ،على المياه محافظةلاألتصال والتوعية حول ا )تلقي الشكاوى(، اتوتشغيل آلية للتظلم قامةإشراك المواطنين بما في ذلك إ لغايات
بهدف تقويم االداء في دائرتي  المرجعي لقياسلإنشاء شبكة دولية  والتقييم، وحيث يشمل ذلك رصدال ،خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

بالتعاون مع مؤسسة التمويل  مدةالمنتصف  مراجعةرضا المستفيدين؛  مسوحاتالتنفيذ،  خالل الرصد الدوري ،ماء ومجاري بغداد
تي ، سيمول هذا المكون أنشطة بناء القدرات الوأخيرًا .(MIGA) المتعددة االطراف لضمان االستثماراتوالوكالة ( IFC)الدولية 

 . بغداد من الكادر االداري والفني في امانة بغداد ودائرتي ماء ومجارياإلناث تستهدف 

 التنفيذ  -هةةة 

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية 

تمتلك و .توفير وإدارة خدمات الماء والصرف الصحي في بغدادستكون أمانة بغداد المؤسسة التنفيذية، وهي التي تتولى مسؤولية  .31
الصرف الصحي في بغداد. وقد تم و اءمال دائرتيالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي التي تديرها )موجودات( أصول  أمانة بغداد

 ،اإلدارة المالية ،إدارة العقود التعاقدات،إنشاء وحدة إدارة المشروع وستکون مسؤولة عن اإلدارة اليومية لتنفيذ المشروع بما في ذلك 
 والرصد والتقييم. ،الضمانات ،فوالصر

دة وحدة إدارة المشروع فيما يتعلق بالتنفيذ الكلي بمساعشركة متعددة التخصصات لالستشارات الهندسية والهندسية ستقوم  .32
لوحدة إدارة  االداريالدعم  وف يشتملومراقبة الجودة. وس ،واإلشراف على أعمال البناء ،في مجال الدعم الهندسيللمشروع 
الضمانات، والرصد ، التعاقدات، يتعزيز المؤسسالملة للمياه الحضرية، مشاركة القطاع الخاص، ة المتكااالداردعم على المشروع 
، سيدعم المشروع إعداد دراسة جدوى وتلقي الدعم االستشاري منهاالتمويل الدولية مؤسسة التشاور الوثيق مع من خالل والتقييم. و

   تمويل القطاع الخاص. لمحطة الخنساء لمعالجة مياه الصرف الصحي في إطار
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 . وقد تم نشر إشعار عاموتبدو الجاهزية للتنفيذ متقدمة للغايةخمس سنوات. تمتد الى سيتم تنفيذ المشروع على مدى فترة  .33
التصاميم التفصيلية جاهزة بما في ذلك وأصبحت . أمانة بغداد وبرنامج االمم المتحدة االنمائيعلى موقعي أو التوريدات  للتعاقدات

. وباإلضافة إلى التصاميم التفصيلية، تم وضع R2 خزانالخاصة بالعقد االضخم الذي يتصل بمواصفات العقد ووثائق العطاءات 
 خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية، بل وومواصفات العقود لمعظم استثمارات الصرف الصحي جدول الكمياتاللمسات األخيرة على 

 .أيضًا
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بتحليل اإلجراءات الوقائية )إذا كانت  التي تتصلموقع المشروع وأبرز خصائصه المادية . و
 معلومة(

( منطقة الدورة 1) وتشتمل المناطق الُمحدَّدة على ما يلي: في أنحاء مدينة بغداد العاصمة.تنتشر أنشطة المشروع 
الحبيبية  طقتي( من3في جنوب بغداد، و) ( منطقة الرشيد التي تقع أيضًا2تقع في جهة الكرخ جنوبي بغداد؛ و)التي 

وخصائصها  المواقع الماديةهناك معلومات تفصيلية عن  فان ،. وفضاًل عن ذلكشمال بغدادوتقعان في والرصافة 
 خطة االدارة االجتماعية والبيئيةفي صافة في الر)الصرف الصحي( فيما يتعلق بمحطات الضخ الخمس والعشرين 

 الخاصة بهذا المكون الفرعي.
 
 
 
 
 
 

  :البيئية واالجتماعية في الفريق الوقائية أسماء المختصين باالجراءات ز. 
 البيئية  الوقائيةتريسي هارت، مختصة باالجراءات 

 االجتماعية الوقائيةتشاوغانغ وانغ، مختص باالجراءات 
 االجتماعيةالوقائية  اسماعيل محمد بسالمة، مختص باالجراءاتابراهيم 
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 تكون لها عالقة بالمشروع . السياسات الوقائية التي قد ح
 

 التفسير )اختياري( هل تم تفعيلها؟ السياسات الوقائية

 نعم (OP/BP 4.01التقييم البيئي )

هذا المشروع ُمصنَّف في الفئـة )ب( بسـبب اآلثـار    
البيئية واالجتماعية السـلبية المحتملـة التـي تتعلَّـق     
بالمواقع ويمكن إزالتها، ومن ثـم يمكـن معالجتهـا    

هذه اآلثار  بسهولة بتطبيق إجراءات التخفيف المناسبة.
 نوعيـة  سوء السلبية المحتملة قد تشتمل على ما يلي:

ُمخلَّفات أعمال اإلنشاءات، بما في والضوضاء،  الهواء
التـي   والبنية التحتية للمجـاري  ب القديمةنابيذلك اال

قضـايا الصـحة والسـالمة    تتطلَّب اإلزالة السليمة، 
 اتانقطاععرقلة مرور المركبات والمشاة،  للموظفين،

مخاطر تلوث الميـاه فـي الشـبكة    وإمدادات المياه، 
 وقد تم إعداد تقييم لألثر البيئي واالجتمـاعي  القائمة.

مجمَّـع خزانـات   لخطة لإلدارة البيئية واالجتماعية و
ات رفع الصرف الصـحي  محطوكذلك ل، وR2المياه 

خطة إعداد والغزالية . وأخيرًا تم لحبيبية والدورة ا في
ـ ة لإلدارة البيئية واالجتماعية عام محطـة   22 لــ

ــرى ــي   أخ ــحي ف ــرف الص ــاه الص ــع مي لرف
لوقائيـة  وباالضافة الى وثائق السياسـات ا الرصافة...

هذه والتي تعنى بـادارة معالجـات انشـائية معينـة     
والتخفيف من تأثيراتها فان المشروع سوف يتضـمن  
تقويمًا السترداد تكلفة اعمال الفوترة والجباية. وسوف 

على يشتمل هذا التقويم على استعداد وقدرة المستفيدين 
دفع اجور الخدمات التي تقدم لهم والطرق المفضـلة  

عن التبريرات التي يطرحونها الحجامهم  للدفع فضاًل
    عن الدفع.

 بالمشروع لها العالقة  ال (OP/BP 4.04الموائل الطبيعية )
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 بالمشروع لهاالعالقة  ال (OP/BP 4.36الغابات )

 ال (OP 4.09مكافحة اآلفات )

قد تجتـذب  الصرف الصحي مياه محطات معالجة إن 
هذا المشروع ولكن  اآلفات والسيما الذباب والقوارض

اليمول إنشاء أو إعادة تأهيل أو تشـغيل مثـل هـذه    
. ولذلك فان هـذا المشـروع اليمـول اي     المحطات

 لمكافحة اآلفات. مبيدات أو اي أشكال اخرى 

 ال (OP/BP 4.11المادية  ثقافيةالموارد ال

إن محطات رفع مياه المجاري التي ستخضع إلعـادة  
الذي سيتم تشييده، تقع فـي   R2وكذلك خزان التأهيل 

، ولذلك فانـه  مناطق حضرية مكتظة من مدينة بغداد
من غير المرجح ان تكون هناك أي موارد ثقافية مادية 

 لم تمس.ركت كماهي ت
 ال توجد شعوب أصلية في منطقة تقديم الخدمات. ال (OP/BP 4.10الشعوب األصلية )

 نعم (OP/BP 4.12إعادة التوطين القسرية )

 لالرض أو إعـادة   حيازةاليشتمل المشروع على أي 
توطين قسرية ترتبط بالمشروع. ولكن تم إعداد أطار 
عمل عام لسياسة إعادة التوطين كـإجراء احتـرازي   

 –خـالل تنفيـذ المشـروع     –تكون هناك مخافة أن 
خسارة مؤقتة في الدخل تسببها أعمـال البنـاء و/أو   

 تحويل مسار المرور.
 بالمشروعلها العالقة   ال (OP/BP 4.37) سالمة السدود

المياه  مراتالمشاريع المقامة على م
 نعم (OP/BP 7.50الدولية )

تقع منطقة المشروع على نهر دجلة الذي هـو ممـر   
إعادة تأهيـل  مائي دولي. ولكن المشروع يشتمل على 

محطات الضخ الحالية، تشييد خزان لميـاه الشـرب،   
إستبدال وبضمن ذلك  ،للدخل وإدارة المياه غير المدرة

الشبكة القديمة لتوزيـع ميـاه الشـرب. واليتضـمن     
اعمااًل وفعاليات يمكن ان تتجـاوز الطاقـة   المشروع 

 زيادة سـحب الى االصلية لمحطات الضخ ولن يؤدي 
وبالتالي فان المشـروع ينـدرج   نهر دجلة.  من المياه

ضمن االسـتثناءات الخاصـة بمتطلبـات االشـعار     
مـن   a.7الواردة في البند  7.50للسياسات االجرائية 
وقد وافق نائـب المـدير   . 7.50السياسات االجرائية 

 . 2016شباط  22االقليمي على مثل هذا االستثناء في 
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المشاريع المقامة في المناطق المتنازع 
 (OP/BP 7.60عليها )

 بالمشروع لهاالعالقة  ال

 للسياسات الوقائية وإدارتها القضايا االساسية 
 ة بالقضايا االساسية للسياسات الوقائية خالص . أ

صف أي تأثيرات  د وصف فيما كانت هناك اي سياسات وقائية وتأثيراتها التي ترتبط بالمشروع المقترح. حّد .1
 تكون مهمة أو اليمكن ازالتها : محتملة واسعة النطاق 

وذلـك بسـبب   للبنك الـدولي ،  ( OP 4.01للسياسة االجرائية )( وفقًا Bيندرج هذا المشروع ضمن الفئة البيئية )
المحتملة التي تختص بالموقع ويمكن التخلص منها، وبالتالي يمكن معالجتهـا   ضارةلبيئية واالجتماعية الالتأثيرات ا

ويمكن أن تشمل هذه اآلثار البيئية الضارة المحتملة ما يلـي:  بسهولة من خالل تطبيق اجراءات التخفيف المناسبة. 
صـرف  لل البنية التحتيـة بما في ذلك األنابيب القديمة ومخلفات اعمال االنشاءات نوعية الهواء والضوضاء؛ سوء 

 إعاقـة لموظفين؛ فضال عن با الخاصة ؛ قضايا الصحة والسالمةيتوجب التخلص منها بشكل مناسبالصحي التي 
البنود التي  R2المركبات والمشاة. وستتضمن وثيقة العقد الخاصة بإعادة تأهيل محطات الضخ وبناء خزان حركة 

وسيسـاهم   حركة المرور والصـحة والسـالمة.   رتباكضوضاء والل االمدلتخفيف األثر القصير  تم االتفاق عليها
ـ   رفـع ميـاه   المشروع في تحسين البيئة في المقام األول من خالل إعادة تأهيل محطات مل تالمجـاري . وال يش

غير  مياه الصرف الصحيتنمية موارد مائية جديدة ولن يدعم توسيع أو إعادة تأهيل مرافق معالجة على المشروع 
 .يمكن التخلص منهاو / أو ال  مهمةو / أوالنطاق محتملة كبيرة  تأثيرات ليست هناك أيالمستغلة بالكامل. 

تعود الى النشاطات المستقبلية المتوقعة في منطقةة  صف أي تأثيرات محتملة غير مباشرة و/أو طويلة االمد  .2
 المشروع: 

تقليل تصريف ب فيما يتعلقإيجابية طويلة األجل  تأثيرات  الصرف الصحي رفع مياهسيكون إلعادة تأهيل محطات 
وهذا التقليل من تصريف حاالت  .و / أو حاالت الفائض اتحاالت الطوارئ إلى نهر دجلة بسبب حاالت االنسداد

 وف يوفرسإيجابية غير مباشرة على التربة واألرض، والمياه الجوفية. وظهور تأثيرات إلى  الطوارئ يؤدي أيضًا
يخفف الضـغط علـى   سالمياه للمستهلكين. كما أنه  جودةالمزيد من االستقرار في إمدادات المياه و R2بناء خزان 

إلى تحسين كفاءة استخدام المياه الموجـودة فـي    هاتين المعالجتينكل من  وسوف تؤديالضغط المجاورة.  مناطق
 المياه في بغداد. منظومة

كان االمر ذا صلة( قد تم النظر فيها بهدف تفادي التأثيرات السلبية أو التخفيف صف أي بدائل للمشروع )إذا  .3
 عنها؟ 

بهدف تم تأجيل هذا المكون  ع محطة الدورة لمعالجة المياه. ولكنالمشروع على توسياالصلي لهذا أشتمل التصميم 
اعادة إستخدام مياه المطر والصـرف  التقليل من المياه غير المدرة للدخل، خطط تحويل المياه،  –تنفيذ حلول مثل 

شـآت الحاليـة أو بنـاء    من اجل زيادة كميات المياه المتاحة لالستهالك الحضري دون التوسع في المن –الصحي 
 مرافق جديدة. 

صف االجراءات التي اتخذتها الدولة المقترضة بهدف االهتمام باي قضايا تتصل بالسياسات الوقائيةة. قةدم    .4
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 لقدرات الدولة المقترضة فيما يتعلق بالتخطيط لهذه االجراءات وتنفيذها.تقييمًا 
مشروع إمدادات الميـاه   من خاللالوقائية واإلشراف  سياساتخبرة كبيرة في مجال تنفيذ ال تمتلك الدولة المقترضة

إن نفس االفراد الذين كانوا (. P087912في بغداد الذي تم إغالقه مؤخرا )لحاالت الطواريء والصرف الصحي 
خبرة  والذين يمتلكون االنالمشروع،  في ذلكالمعنية بالضمانات البيئية واالجتماعية  نقاط االتصال يمارسون دور

إلى وحدة إدارة المشروع فـي المشـروع كمـوظفين بيئيـين     سيتم تنسيبهم ، االجراءات الوقائيةبيرة في مجال ك
بشكل وثيق مع فريق مـن المهندسـين    وسيعمل هؤالء الموظفون. دائرتي ماء ومجاري بغداد واجتماعيين يمثلون

لمواقع البناء لتقييم وتوثيق امتثال المقاول ألحكام إجراء زيارات ميدانية منتظمة أنيطت بهم مهمة الذين  –المقيمين 
الهواء، والمياه، وإدارة القضايا الخاصة بالصحة والسالمة المهنية المناسبة؛ إجراءات  على إدراج -خاصة من العقد

ساعة؛ وتحويل حركة المركبات  24األمن على مدار تسييج الموقع وضمان التخلص من النفايات؛ ووالضوضاء، 
 اة والسالمة.والمش

بمبلغ  االنشاءالتخفيف المراد إدراجها في عقود  قيمة إجراءاتالتخفيف البيئي؛ وتقدر مهام سيتولى المقاولون قيادة 
فـرق   تتضـمن في المائة من إجمالي تكاليف العقد. ومن المتوقـع أن   4 حواليمليون دوالر أمريكي، أي  5.5
تغطيـة  ل الثالـث مليون دوالر أمريكي في المكون  2مبلغ  تخصيصقد تم سالمة في الموقع. ومهندسي  نشاءاتاال

جراءات ، وتوفير التدريب المتعلق بـاال دائرتي ماء ومجاري بغدادتقييم وتعزيز قدرات مختبرات نوعية المياه في 
 البلـديات. ودائرتي ماء ومجاري بغداد، في  وتحديث آليات تلقي التظلماتالمشروع  طوال مدةذات الصلة  الوقائية

لدائرتي ماء ومجاري بغداد لتعزيز البروتوكول الحالي  يشتمل على بنودللمساعدة التقنية  ًابرنامج ضم المشروع وي
نقاط الرصد الحرجة وإعداد تحديد وضع خطوط األساس لبما في ذلك  نوعية المياهاالبالغ عن  رصدالفيما يتعلق ب

 االجـراءات الوقائيـة  موضوعات  حول ي ماء ومجاري بغداد والبلدياتلدائرتوتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية 
 البيئية واالجتماعية.

عمل كل من مهندسـي السـالمة فـي     كفاءةتقديم تقييم مستقل لبهدف لتنفيذ المشروع  سيتم تعيين شركة استشارية
. وإذا دائرتي ماء ومجاري بغـداد تقييم عمل المهندسين المقيمين من وكذلك الذين سيقوم بتوظيفهم المقاولين الموقع 

الدولي إمـا   من البنكالبيئية واالجتماعية  صون باالجراءات الوقائيةمخت، سيقوم ماكانت الحالة االمنية تسمح بذلك
مع  االجتماعو/أو  لالجراءات الوقائية بإجراء زيارات ميدانية للتحقق من تقارير الرصد الفصلية الخاصة باالمتثال

االجراءات الوقائية البيئية واالجتماعيـة فـي الشـركة     راءفي وحدة إدارة المشروع وخب البيئية مسؤولي السالمة
رش وعقـد و بتصـميم   خبراء الشركة االستشاريةخالل تنفيذ المشروع، سيقوم و االستشارية العاملة في المشروع.

 إجـراءات  ،الصحة والسالمة التشغيلية - دون أن يقتصر عليه -بما في ذلك  عمل حول الموضوعات ذات الصلة
القياس والرصد واإلبالغ لضمان االمتثال؛ ب الخاصةالمسؤوليات المؤسسية  ،الممارسات الجيدة التي تقدمهاالتخفيف 

 .، بما في ذلك توثيق الرصد واإلبالغ أعمال االنشاءاتعلى الموقعي وممارسات اإلشراف 
وصف آليات التشاور والكشف عن السياسات الوقائية مةع التأكيةد علةى    حدد اصحاب المصلحة االساسيين  .5

 االناس الذين يحتمل تأثرهم؟ 
وكـانون   2015التي أقامتها دائرتي ماء ومجاري بغداد مابين تشرين الثـاني   شاورات العامةماإلعالن عن التم 
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مـع الجيـران    حة والمقابالت الفرديةالمفتومابين المشاورات العامة المشاورات العامة وجمعت هذه . 2017الثاني
البيئيـة  االجراءات الوقائية من المواقع. وقد تم الكشف عن أدوات موقع كل  في الذين يحتمل تأثرهم بشكل مباشر

اإلدارة )عامة عن وخطة  (خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية)/  (تقييم األثر البيئي واالجتماعي)الثالثة تقريران عن 
( وفي المواقع التي 2017 آب 31وفي البلد ) الدولي على االنترنت واالجتماعية( في الموقع الخارجي للبنكالبيئية 

كل من وثـائق   وسوف تشتمل. وفهمهايمكن الوصول إليها للجمهور وفي شكل ولغة يمكن لألشخاص المتضررين 
المطـول،   االعـداد إلنجليزية. ونظرا لوقت ملخصات تنفيذية باللغة العربية واعلى الثالث هذه  االجراءات الوقائية

. وسـيتم  االنشـاء قبل بدء مرحلة  بالمواقع ستقوم وحدة إدارة المشروع بتصميم وعقد وتوثيق المشاورات الخاصة
لوحدة إدارة المشروع وتوثيقها في وثـائق البنـك الـدولي،     تقدم العملتقارير هذه المشاورات في  ايراد تفاصيل
 مفصح عنها من تقرير حالة التنفيذ.النسخة ال وبضمن ذلك

 مالحظة: لن تظهر االجزاء التالية إاّل اذا تم تفعيل السياسة ذات الصلة( متطلبات االفصاح ) . ب
 

OPS_EA_DISCLOSURE_TABLE /التدقيق/ خطة االدارة/ جوانب آخرى التقييم البيئي 

 تاريخ التسليم لغايات االفصاح    تاريخ االستالم من قبل البنك الدولي 
(، تاريخ توزيع الخالصة Aفيما يتعلق بمشاريع الفئة )

 للتقييم البيئي على المدراء التنفيذيين التنفيذية 

 Aug-2017-31  2017آب  21   
 

   

   االفصاح "داخل البلد" 

 العراق

 2017آب  31

 المالحظات

 وبضمن ذلك الملخصات التنفيذية باللغتين العربية واالنكليزيةموقع االلكتروني المانة بغداد، ال    ا

OPS_RA_DISCLOSURE_TABLE 

 

 خطة العمل الخاصة باعادة التوطين/إطار العمل/عملية صياغة السياسة

   

  تاريخ التسليم لغايات االفصاح تاريخ االستالم من قبل البنك الدولي

2017أيلول  26 2017آب  31    
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   االفصاح "داخل البلد"

 العراق

 2017آب  31

 المالحظات

 االلكتروني المانة بغداد، وبضمن ذلك الملخصات التنفيذية باللغتين العربية واالنكليزيةالموقع 

 

وثيقة حسم الخالفات مابين الدولة والمستثمرين في إجتماع القرارات مؤشرات رصد االمتثال على المستوى المؤسسي ) يتم ملؤها عند اتمام ج. 

 المشروع(قرارات 

 OP/Bp/GP 4.01 -التقييم البيئي  

 هل يتطلب المشروع تقريراً منفصالً عن التقييم البيئي )وبضمن ذلك خطة االدارة البيئية( ؟

 نعم

 أو مدير الممارسات بمراجعة تقرير التقييم البيئي والموافقة عليه؟ إذا كانت االجابة بـ )نعم( فهل قامت وحدة البيئة االقليمية

 نعم

 هل تم إدراج التكلفة وجوانب المسؤولية الخاصة بخطة االدارة البيئية في القرض/االئتمان ؟

 نعم

 (OP/BP 4.12إعادة التوطين القسرية )

 إطار عمل العملية )وفقاً لما هو مالئم( ؟مختصرة / إطار عمل السياسة / عادة التوطين/ خطة هل تم إعداد خطة ا

 نعم

 فهل قام مدير الوحدة االقليمية المسؤول عن االجراءات الوقائية أو مدير الممارسات بمراجعة الخطة؟إذا كانت االجابة بـ )نعم( 

 نعم

 / إنتقال مادي ؟هل يتوقع ان يحدث نزوح 

 ال

  لكسب مصادر الدخل أو الوسائل االخرىهل يتوقع حدوث نزوح اقتصادي ؟ )فقدان االصول أو الوصول الى االصول مما يؤدي الى 

  ؟الرزق

 يحدد الحقا  
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 (OP 7.50المشاريع في الممرات المائية الدولية )

 هل تم ابالغ الدول المتشاطئة بالمشروع؟

 الينطبق على المشروع

 توقعات متطلبات االبالغ فهل تم حسم ذلك مع القسم القانوني، وتم إعداد وارسال مذكرة الى إذا كان المشروع يندرج تحت واحدة من 

 االقليمي؟ ئيسالر نائب

 نعم

 هل وافق نائب الرئيس االقليمي على مثل هذا االستثناء ؟

 نعم

 

 سياسة البنك الدولي الخاصة باالفصاح عن المعلومات

 الى البنك الدولي لغايات االفصاح؟هل تم إرسال وثائق السياسات الوقائية ذات الصلة 

 نعم

 الفئات المتضررة والوصول اليها من قبلهل تم الكشف عن الوثائق ذات الصلة داخل البلد في مكان عام في شكل ولغة يمكن فهمها 

 والمنظمات غير الحكومية المحلية؟  من المشروع 

 نعم

 

 السياسات الوقائيةجميع 

 ؟بالسياسات الوقائيةالمتعلقة  الجراءاتومسؤوليات مؤسسية واضحة لتنفيذ ا وازنةوم قبولمزمني هل تم إعداد تقويم 

 نعم

 هل تم إدارج التكاليف المتعلقة باجراءات السياسة الوقائية ضمن تكلفة المشروع؟

 نعم

 تأثيرات السياسات الوقائية واالجراءات المرتبطة بها ؟هل يشتمل نظام الرصد والتقييم في المشروع على رصد 

 نعم

 هل تم االتفاق على ترتيبات تنفيذ مقبولة مع المقترض وتم توضيح ذلك بشكل كاف في الوثائق القانونية للمشروع ؟

 نعم

 نقاط االتصال

 عبد الحميد آزاد
 كبير أخصائي الموارد المائية
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 نافع محمد مفيد

 المياهاخصائي امدادات 

 

 

 المقترض/ العميل/ المتلقي
 جمهورية العراق

 
 المؤسسات القائمة بالتنفيذ

 أمانة بغداد
 المهندس ابراهيم حسين

 وكيل امين بغداد

pmt.baghdadmayoralty@gmail.com 

 

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ

The World Bank 

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

Telephone: (202) 473-1000 

http://www.worldbank.org/projectsWeb:  
  

 
 الموافقة

 رئيس فريق العمل: 
 عبد الحميد أزاد
 د ـــــنافع محمد مفي

 

 تمت الموافقة من قبل :  

 2017 مبرسبت/أيلول  8 نينا تشي  مستشار السياسات الوقائية:
 2017 سبتمبر/أيلول  8 شونبرجر إن ستيفن الممارسات/ المديرمدير 

 2017بر أيلول/سبتم 17 ساروج كومار جها  القطري مدير ال
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