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 I3RF
تاري�خ إصدار التقري�ر: 31 كانون الثاني 2022

 تقري�ر اإلنجاز السنوي 
 للصندوق االئ�تماني المقدم 
إلى الشركاء التنموي�ين 2021
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معلومات االتصال 

مكتب البنك الدولي في العراق 

صندوق اإلصالح والتعافي وإعادة إعمار العراق
مجمع السفارة البريطانية 

المنطقة الخضراء، بغداد
العراق 

 ساروج كومار جا، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي 
worldbank.org@sjha1

 رمزي عفيف نعمان، مدير مكتب البنك الدولي في العراق 
 rneman@worldbank.org

 نائلة أحمد، مديرة برنامج صندوق اإلصالح والتعافي وإعادة إعمار العراق    
nahmed@worldbank.org

الشريك الحكومي 

يتم تنفيذ صندوق اإلصالح والتعافي وإعادة إعمار العراق بالشراكة مع وزارة التخطيط العراقية: 

 معالي الدكتور ماهر جوهان، وكيل وزارة التخطيط  
maherjohan@yahoo.com

 الدكتور ساهر عبد الكاظم، مدير عام دائرة التعاون الدولي  
intl.cooper@mop.gov.iq

الجهات المانحة لصندوق اإلصالح والتعافي وإعادة إعمار العراق  

يحظى صندوق اإلصالح والتعافي وإعادة إعمار العراق بمساهمات سخية من الجهات المانحة التالية:  

صندوق اإلصالح والتعافي 
وإعادة إعمار العراق

I3RF

تاري�خ إصدار التقري�ر: 31 كانون الثاني 2022

تقري�ر اإلنجاز السنوي للصندوق االئ�تماني 
المقدم إلى الشركاء التنموي�ين 2021
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الدعم االستشاري

15 مشروعًا 
(14 منها نشطة) 

األهداف 

19
مشاريع تساهم بشكل 5

مباشر/غير مباشر في تحقيق 
االلتزامات المحددة وطنيًا للعراق 

مشروعًا ذات اهتمامات ت�تعلق 
62بالت�كيف والتخفيف المناخي 

جهة نظيرة حكومية عراقية 28
لمشاريع الصندوق 

نشاط  بهدف  التشارك 
المعرفي  والعلمي

المساعدة الفنية

19 مشروعًا 
(16 منها نشطة) 

14

17

17

محافظة مستهدفة من 
خالل مشاريع الصندوق 

مشروعًا يتضمن استجابة 
لجائحة كوفيد-١٩

مشروعًا  ذات األثر على 
المستوى الوطني

لمحة عن صندوق اإلصالح والتعافي وإعادة إعمار العراق  في 2021

النهج المناطقي
 إلعادة اإلعمار 

الركيزة 1 الركيزة 2

الركيزة 3

2
الحماية االجتماعية 

والوظائف 

1
المياه 

2
الزراعة 

6
البيئة 

2
التعليم 

2

القطاع المالي 

$
5

اإلدارة المالية 
العامة 

4
القطاع الخاص 

1

بناء السالم 

4
الفقر 

3

عدد المواد التحليلية 
المعدة في عام ٢٠٢١ 32

$94.17M
المدفوع

$29.23M
سيتم دفعه

$123.40M

$60.50M
ألمانيا

$47.36M
المملكة المتحدة

$10.93M
كندا

$4.61M
السويد

28
18 نشاطًا منفذًا من قبل البنك 

10 أنشطة منفذة من قبل الجهة 
      المستفيدة 

يتضمن ذلك ٤ مشاريع ت·تضمن مكونًا بتنفيذ من 
قبل الجهة المستفيدة و مكونًا بتنفيذ من البنك 

عدد المشاريع  
بموجب الصندوق

$13.30M
 المصروفات حتى تاريخه

 

$6M
 المبلغ الذي تم تخصيصه

 لتقديم الدعم المرن من جانب
الصندوق لألولويات الجديدة

$90.2M

$31.5M
منفذة من قبل البنك

$58.8M
 منفذة من قبل الجهة

المستفيدة

ية
مال

إلج
ت ا

ما
ه

سا
م

ال
لة

دو
 ال

ب
س

 ح
ت

ما
ه

سا
م

ال

ل 
م

 ع
طة

 خ
ل

لك
ت 

صا
ص

مخ
ال

ها
لي

 ع
قة

اد
ص

م
 ال

ت
م

ت

Lorem ipsum

تعزي�ز اإلصالح والتعافي االقتصادي واالجتماعي وإعادة االعمار عبر سلسلة من 
القطاعات من خالل برامج تجري´بية مبت´كرة واست�ثمارات مشتركة مستهدفة ت´كمل أو 
تحسن فعالية البرامج الحكومية بما فيها البرامج الممولة من قبل البنك الدولي 

لإلنشاء والتعمير؛ 

دعم األجندة اإلصالحية طويلة المدى للحكومة العراقية مع التركيز على التنويع 
االقتصادي والنمو بقيادة القطاع الخاص من خالل العمل التحليلي، وبناء القدرات، 

والمساعدة الفنية؛

تعزي�ز البيئة التمكينية وتحديد الفرص العملية لتموي�ل القطاع الخاص ألنشطة إعادة 
االعمار بما يتوافق مع مبادئ "تعظيم التمويل للتنمية"؛

تعزي�ز الترتيبات المؤسسية لتيسير حوار السياسات، والتنسيق، ورصد جهود اإلصالح 
وإعادة االعمار الحكومية على المستوي½ين الوطني والمحلي- "سلعة عامة" هامة 

لجميع الشركاء والحكومة. 

إدماج منظوري الهشاشة وبناء السالم في است�ثمارات إعادة االعمار والتعافي 
لضمان أن ت´كون األنشطة "غير مؤذية" وتساعد في معالجة عوامل الخطورة 

والمحركات الرئيسية للنزاع والهشاشة؛

ضمان تشجيع البرامج للمساواة بين الجنسين وإشراك المجتمعات باإلضافة إلى 
استهداف الشباب والنساء ومعظم السكان المحرومين، بما في ذلك النازحين 

وذوي اإلعاقة.

هدفين متشابكين

التحليالت

18 مشروعًا 
(16 منها نشطة) 

المشاريع التي تسهم 
في تحقيق المساواة بين 

الجنسين وتمكين المرأة

15 مشروعًا يسهم في التمكين 
     االقتصادي للنساء والفتيات 

13 مشروعًا يسهم في تحسين البيانات 
     المتعلقة بالنوع االجتماعي 

8 مشاريع تسهم في تحسين القوانين 
    والسياسات التي تؤثر على المرأة 
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محافظة نينوى
إعادة اإلعمار على أساس المناطق في 	 

الموصل والمراكز الحضرية األخرى في 
العراق 

دعم إدارة النقاط الساخنة للتلوث البيئي 	 
في العراق 

تعزيز اإلشراف والقدرات االئتمانية )بما في 	 
ذلك تعزيز اإلدارة المالية وقدرات الشراء ؛ 

وكيل مراقبة طرف ثالث في العراق(
 مشروع المنح المقدمة للشركات متناهية 	 

الصغر لصيانة الطرق في العراق

محافظة األنبار
إعادة اإلعمار على أساس المناطق في 	 

الموصل والمراكز الحضرية األخرى في 
العراق 

 دعم إدارة النقاط الساخنة للتلوث البيئي 	 
في العراق

 تعزيز اإلشراف والقدرات االئتمانية )بما في 	 
ذلك تعزيز اإلدارة المالية وقدرات الشراء ؛ 

وكيل مراقبة طرف ثالث في العراق(

محافظة ديالى
 إعادة اإلعمار على أساس المناطق في 	 

الموصل والمراكز الحضرية األخرى في 
العراق

 دعم إدارة النقاط الساخنة للتلوث البيئي 	 
في العراق

 تعزيز اإلشراف والقدرات االئتمانية )بما في 	 
ذلك تعزيز اإلدارة المالية وقدرات الشراء ؛ 

وكيل مراقبة طرف ثالث في العراق(
 مشروع المنح المقدمة للشركات متناهية 	 

الصغر لصيانة الطرق في العراق 

محافظة صالح الدين
إعادة اإلعمار على أساس المناطق في 	 

الموصل والمراكز الحضرية األخرى في 
العراق 

دعم إدارة النقاط الساخنة للتلوث البيئي 	 
في العراق 

 تعزيز اإلشراف والقدرات االئتمانية )بما في 	 
ذلك تعزيز اإلدارة المالية وقدرات الشراء ؛ 

وكيل مراقبة طرف ثالث في العراق(
 مشروع المنح المقدمة للشركات متناهية 	 

الصغر لصيانة الطرق في العراق

محافظة ذي قار
 الطاقة والصناعات االستخراجية: العناية 	 

الفنية واالقتصادية الواجبة لدعم تعزيزات 
شبكة كهرباء المنطقة الجنوبية في العراق

دعم تطوير ادارة المزارع و تجريب نماذج 	 
الكيانات في العراق 

 البرنامج التجريبي للشمول االقتصادي في 	 
محافظة ذي قار العراقية

محافظة بابل
دعم إدارة النقاط الساخنة للتلوث البيئي 	 

في العراق 
دعم تطوير ادارة المزارع و تجريب نماذج 	 

الكيانات في العراق 

محافظة أربيل
الحماية االجتماعية والوظائف للعراقيين 	 

الفقراء والضعفاء 
دعم تطوير ادارة المزارع و تجريب نماذج 	 

الكيانات في العراق 

محافظة كركوك
دعم إدارة النقاط الساخنة للتلوث البيئي 	 

في العراق 
الحماية االجتماعية والوظائف للعراقيين 	 

الفقراء والضعفاء

محافظة بغداد
 دعم إدارة النقاط الساخنة للتلوث البيئي 	 

في العراق
المساعدة الفنية إلصالح مرافق إمدادات 	 

المياه والصرف الصحي 
 الحماية االجتماعية والوظائف للعراقيين 	 

الفقراء والضعفاء
 تعزيز اإلشراف والقدرات االئتمانية )بما في 	 

ذلك تعزيز اإلدارة المالية وقدرات الشراء ؛ 
وكيل مراقبة طرف ثالث في العراق(

محافظة البصرة
 المساعدة الفنية إلصالح مرافق إمدادات 	 

المياه والصرف الصحي
 الطاقة والصناعات االستخراجية: العناية 	 

الفنية واالقتصادية الواجبة لدعم تعزيزات 
شبكة كهرباء المنطقة الجنوبية في العراق

 الحماية االجتماعية والوظائف للعراقيين 	 
الفقراء والضعفاء

محافظة ميسان
 الطاقة والصناعات االستخراجية: العناية 	 

الفنية واالقتصادية الواجبة لدعم تعزيزات 
شبكة كهرباء المنطقة الجنوبية في العراق

مشروع االبتكارات من أجل التعلم في 	 
المحافظات العراقية المتأخرة عن 

المحافظات األخرى 

محافظة المثنى
 الطاقة والصناعات االستخراجية: العناية 	 

الفنية واالقتصادية الواجبة لدعم تعزيزات 
شبكة كهرباء المنطقة الجنوبية في العراق

 تعزيز اإلشراف والقدرات االئتمانية )بما في 	 
ذلك تعزيز اإلدارة المالية وقدرات الشراء ؛ 

وكيل مراقبة طرف ثالث في العراق(
 االبتكارات نحو التعلم في العراق من خالل 	 

نهج المجتمع للتخفيف من فقدان التعلم
مشروع المنح المقدمة للشركات متناهية 	 

الصغر لصيانة الطرق في العراق

محافظة السليمانية
 الحماية االجتماعية والوظائف للعراقيين 	 

الفقراء والضعفاء

محافظة النجف
 الحماية االجتماعية والوظائف للعراقيين 	 

الفقراء والضعفاء
 مشروع المنح المقدمة للشركات متناهية 	 

الصغر لصيانة الطرق في العراق

محافظة القادسية
 االبتكارات نحو التعلم في العراق من خالل 	 

نهج المجتمع للتخفيف من فقدان التعلم
 مشروع المنح المقدمة للشركات متناهية 	 

الصغر لصيانة الطرق في العراق

محافظة كربالء
 مشروع المنح المقدمة للشركات متناهية 	 

الصغر لصيانة الطرق في العراق

على المستوى الوطني
 تنشيط قطاع الزراعة في العراق	 

 الحماية االجتماعية والوظائف 	 
للعراقيين الفقراء والضعفاء

 دعم التعليم وتنمية المهارات في 	 
العراق

 مشروع دعم التعليم العالي	 

استجابة COVID-19 وتعزيز النظام 	 
الصحي

 تعزيز نظم التطعيم من أجل تقديم 	 
لقاحات كوفيد-19 بشكل منصف وجيد من 

خالل الرصد الخارجي

 التنويع االقتصادي والنمو	 

القطاع المالي العراقي 	 

تحليالت واستشارات إلدارة الموارد 	 
العامة والفدرالية المالية

 بيئة مواتية للشركات الصغيرة 	 
والمتنامية

بناء األدلة لصنع السياسات 	 

 بناء السالم وإشراك المواطنين	 

البرنامج التجريبي للتكيف مع فيروس 	 
كورونا )كوفيد-19( والتعافي من آثاره – 
مشروع دعم مرونة الشركات والوصول 

إلى التمويل والنمو في العراق

المسح االقتصادي واالجتماعي الثالث 	 
لألسرة في العراق

3 مشاريع نشطة
4 مشاريع نشطة

مشروع واحد نشط

عدد المشاريع 
المقررة  

مشروعين نشطين

خارطة المشاريع المقسمة 
حسب المحافظات

1

1

1

11

1

1

1

2

2

2

1

نينوى

Duhok

أربيل

كركوك السليمانية

كربالء

األنبار

ديالى

Wasit
بابل

القادسية

ميسان

ذي قار

المثنى

النجف
البصرة

صالح الدين

بغداد
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الشكر والعرفان   

الشكر والعرفان   

إعمـار  وإعـادة  والتعافـي  اإلصـالح  لصنـدوق  السـنوي  اإلنجـاز  تقريـ�ر  نشـر  يتـم 
العـراق مـن قبـل سـكرتارية الصنـدوق وبالنيابـة عـن البنـك الدولـي بصفتـه مديـرًا 
للصندوق االئ�تماني. وتود سـكرتارية الصندوق أن ت�تقدم بالشـكر والعرفان إلى 
التعـاون  الـوزارة علـى  الدولـي فـي  التعـاون  العراقيـة ودائـرة  التخطيـط  وزارة 
المقـدم فـي إطـار عمـل الصنـدوق. كمـا ونتقـدم بالشـكر الجزي�ل للجهـات المانحة 
للصنـدوق، وهـي كنـدا، ألمانيـا، السـويد، المملكـة المتحـدة لمـا تبديـه مـن التـزام 
تنفيـذ  فـي  الفاعلـة  ومشـاركتها  للصنـدوق  االسـتراتيجية  الرؤيـة  تحقيـق  تجـاه 

أعمـال الصنـدوق.  
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االرتصارات والكلمات المختصرة  

الوقاية من األمراض والسيطرة عليها 	IPC

تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق  	ISIS
والشام 

نظام ت�كنولوجيا المعلومات المت�كامل  	ITAS
لإلدارة الضري�بية

مؤشر أداء رئيسي 	KPI

جمع البيانات المتنقلة  	MDC

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 	MENA

برنامج تمكين المرأة في المشرق 	MGF

غسل األموال/تموي�ل اإلرهاب 	ML/TF

أمانة بغداد 	MoB

وزارة الترب�ية 	MoE

وزارة المالية 	MoF

وزارة الصحة والبيئة 	MoHE

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 	MoHESR

وزارة العمل والشؤون االجتماعية  	MOLSA

وزارة النفط 	MoO

وزارة التخطيط  	MoP

الشركات متناهية الصغر والصغيرة  	MSME
والمتوسطة 

اإلطار الوطني الستراتيجية التقي�يم 	NASF

المؤسسات المالية غير المصرفية 	NBFI

المساهمات المحددة وطنيًا 	NDC

تقي�يم المخاطر الوطنية 	NRA

الخطة الوطنية لنشر اللقاح 	NVDP

	منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC

مراجعة اإلنفاق العام 	PER

فري�ق إدارة المشروع 	PMT

منفذ من قبل الجهة المستفيدة 	RE

رلية إدارة اإلصالح 	RMC

مؤشر تقديم الخدمة  	SDI

دعم التعليم وتنمية المهارات 	SESDI

الصندوق االجتماعي للتنمية  	SFD

مصرف حكومي 	SOB

المساعدة الفنية 	TA

مشروع ممر النقل 	TCP

الصندوق االئ�تماني 	TF

الشروط المرجعية 	ToR

وكيل الرصد الخارجي  	TPMA

األمم المتحدة 	UN

برنامج األمم المتحدة للبيئة 	UNEP

المملكة المتحدة 	UK

البنك الدولي 	WB

مجموعة البنك الدولي 	WBG

برنامج الغذاء العالمي 	WFP

الورقة البيضاء 	WP

إمدادات المياه والصرف الصحي 		WSS

النهج المناطقي 	ABA

الخدمات االستشارية والتحليالت 	ASA

منفذ من قبل البنك 	BE

دائرة مجاري بغداد 	BSA

دائرة مجاري البصرة 	BSD

دائرة ماء بغداد 	BWA

دائرة ماء البصرة 	BWD

المشروع التجري�بي للت�كيف والتعافي من  		CARP
كوفيد-19

البنك المركزي العراقي 	CBI

تقري�ر المناخ والتنمية 	CCDR

صندوق تنافسي 	CF

إدارة عالقات العمالء  	CRM

برنامج العمليات الطارئة من أجل التنمية  	EODP

مديرية تحسين حماية البيئة 	EPID

المشروع الطارئ لدعم االستقرار  	ESSRP
االجتماعي والصمود 

الخطة الطارئة لألمن المائي 	EWSP

منظمة األغذية الزراعة 	FAO

الهشاشة والنزاع والعنف 	FCV

وحدة تطوي�ر برنامج تقي�يم القطاع المالي   FSAP	DM

مجلس التعاون الخليجي 	GCC

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون  	GCCIA
الخليجي 

الهيئة العامة للضرائب 	GCT

الناتج المحلي اإلجمالي 	GDP

الحكومة العراقية 	GoI

التنمية البشرية 	HD

المجلس األعلى لإلصالح 	HRC

صندوق اإلصالح والتعافي وإعادة إعمار  		I3RF
العراق 

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 	IBRD

ت�كنولوجيا المعلومات واالتصاالت 	ICT

النازح 	IDP

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 	IFAD

االستراتيجية الوطنية للتعليم في العراق 	INES

االختصارات 
والكلمات المختصرة  
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وصف عام

.1
وصف عام

تم ت�أسيس صندوق اإلصالح والتعافي وإعادة إعمار العراق بالشراكة مع الحكومة . 1
العراقيـة فـي العـام 2018 وبتمويـ�ل مـن كل مـن كنـدا، ألمانيـا، السـويد والمملكـة 
المتحـدة. يوفـر الصنـدوق منصـًة للتمويـ�ل والحـوار االسـتراتيجي حـول مشـاريع إعادة 
األجنـدة اإلصالحيـة  التركيـز علـى تشـجيع جهـود  العـراق، مـع  اإلعمـار والتنميـة فـي 
المسـتهدفة وتحسـين فعاليـة االسـت�ثمارات العامـة والخاصـة فـي مجـال التعافـي 
االقتصـادي واالجتماعـي وإعـادة اإلعمـار. كمـا يتطلـع الصندوق إلى دعم المسـاواة 
بيـن الجنسـين، وأجنـدة التغيـر المنارـي، وبنـاء السـالم، ومشـاركة المواطنيـن فـي 

العراق.

منذ إطالقه في تشري�ن الثاني 2018، يعكف صندوق اإلصالح والتعافي وإعادة إعمار . 2
العـراق علـى العمـل بشـكل وثيـق مـع الحكومـة العراقيـة علـى توفيـر المعلومـات 
الالزمـة لألجنـدة اإلصالحيـة التـي اعتمدهـا الحكومـة فـي تشـري�ن األول 2020. وفـي 
2020، قامـت الفـرق القطاعيـة التابعـة للصنـدوق بالعمـل مـع أكثـر مـن 28 جهة نظيرة 
حكوميـة وسـاهمت فـي صياغـة فصـول مختلفـة مـن وثيقـة الورقـة البيضـاء. وفـي 
2021، ومنـذ اعتمـاد الورقـة البيضـاء بصـورة رسـمية، واصلـت الفـرق القطاعيـة العمـل 
عـن كثـب مـع مختلـف الـوزارات المعنيـة والجهـات الحكوميـة األخـرى )انظـر الملحـق 2( 
علـى وضـع خطـط عمـل واقعيـة لتنفيـذ مـا جـاء فـي الورقـة البيضـاء مـن خـالل تقديـم 
الصنـدوق  قـام   ،2021 وفـي  والتحليلـي.  االستشـاري  والعمـل  الفنيـة،  المسـاعدة 
بإعـداد 32 عمـالً تحليليـًا متعـدد القطاعات، والتي ت�تعلق بالورقة البيضاء في العراق 
)انظـر الملحـق 1(. ومنـذ ذلـك الوقـت، عملـت الفـرق القطاعيـة بالتعـاون مـع الجهـات 
الحكوميـة علـى وضـع االسـتراتيجيات، وررائـط الطـرق لإلصالحـات، والبرامـج المبنيـة 
علـى البراهيـن. وقـد أحـرزت األنشـطة المنفـذة مـن قبـل البنـك تقدمـًا وهـي تشـكل 
أساسـًا للعديـد مـن األنشـطة المقـررة والتـي سـتنفذ مـن قبـل الجهـة المسـتفيدة، 

حيـث يتوقـع الشـروع بتنفيذهـا فـي العـام القـادم. 
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تاع فاو

مانحـة . 	 كجهـة  تاسـويد  بانضرـاو  تاتنـدتق  مّحـب 
سـلختامية  فركـت  تقـد   ،2021 ترـوز  فـي  جديـدا 
تاصاطيـط  تزتما  مـع  تثيقـة  بتـوما  تاتنـدتق 
توتاـل،  تسـصختتيجية  إلفـدتد  تارانحـة  تتاجهـاو 
تاصشـغيكي  تادايـل  تتحديـث  مخئيـة،  تهويـة 
باارختنـة  تاصحكـي  تاتنـدتق  تي�وتاـل  التنـدتق. 
تاناشـئة  تارجـاةو  فـي  تاعختقيـة  تاحلومـة  ادفـم 
بإدرـال  ذاـك  سـبيل  فـي  تقـاو  تألتاويـة،  ذتو 
تاعديـد مـن تألنشـطة ذتو تألتاويـة فكـى محفظـة 
تاعختقيـة.   تاحلومـة  طكـب  فكـى  بنـاًء  تاتنـدتق 

أبرز مستجدات الصندوق في 2021:  . 	

مانحـة . 	 أربـع جهـات  حاايـًا  تاتنـدتق  اـدى  يوجـد 
المتحـدة(  المملكـة  السـويد،  ألمانيـا،  )كنـدا، 
  123.40 مبكـغ  بدفـع  تاصزتمـاو  قدمـت  تتاصـي 
مليـون دوالر أمريكـي، مـن بينهـا 17.	9 مكيـون 
تنضرـت  تقـد  تسـصالمها.  تـم  أمخيلـي  دتةم 
فـي  تاتنـدتق  مانحـي  مجصرـع  إاـى  تاسـويد 

2021؛  ترـوز 

توفيـر . 		 فكـى  تاتنـدتق  مشـاميع  فركـت 
السياسـات  صعيـد  علـى  الالزمـة  المعلومـات 
تإلفرـام،  إفـادا  قطافـاو  فـي  والبرامـج 
تتاطاقـة،  تتابيئـة،  تتاريـاه،  تتازمتفـة، 
تتاتحـة،  تتاصعكيـم،  تةجصرافيـة،  تتاحرايـة 
تارااـي،  تتاقطـاع  تاعامـة،  تاراايـة  تتإلدتما 
تتاقطـاع تااـاص، تبختمـج تافقـخ، تبنـاء تاسـالو. 
كرـا يدفـم تاتنـدتق تاحلومـة تاعختقيـة فكـى 
تإلاـالح؛  جهـود  إلدتما  تنسـيقية  نظـم  بنـاء  اعيـد 

الجهـة . 			 قبـل  مـن  المنفـذ  النشـاط  درـل 
أجـل  مـن  تاصطعيـم  نظـم  »تعزيـ�ز  المسـتفيدة 
منتـع  بشـلل  كوفيـد-19  اقاحـاو  تقديـم 
 )P177038( تااامجـي«  تاخاـد  رـالل  مـن  تجيـد 
مـع  الص�ليـع  تاصجخي�بـي  تابخنامـج  »تتانشـاط« 
مـن  )تتاصعافـي  كوفيـد-19  كومتنـا(  فيـختس 
آثـامه )P174273( حيـز تاصنفيذ في تشـخي�ن تألتل 
ت كانـون تألتل. تمـن ذاـك تاحيـن، قامـت تاعديد 
مـن تألنشـطة تألرـخى تارنفـذا مـن قبـل تاجهـة 
تارسـصفيدا بإنجـاز تتريـم تتقي�يـم مشـاميعها 
فكـى  تاصوقيـع  تجـخى  تاصنفيـذ.  حيـز  تدرـل  كـي 
تارسـح  برشـختع  تااااـة  تارنحـة  إتفاقيـة 
فـي  األسـخا  تاثااـث  تتةجصرافـي  تةقصتـادي 
بتـوما  تافـرق  تتعرـل   )P176590( تاعـختق 
فكـى  تاحلوميـة  تانظيـخا  تاجهـاو  مـع  تثيقـة 
بااسـخيان  تارصعكقـة  تافقـختو  مصطكبـاو  تكبيـة 

تألمض؛    فكـى  تاعرـل  بصنفيـذ  تاشـختع  قبـل 

التشـغيلية . 		 االسـتراتيجية  فكـى  تةتفـاق  جـخى 
تزتما  مـع  بااتنـدتق  تااااـة  للتواصـل 

تضـع  فكـى  تاتنـدتق  تيعلـع  تاصاطيـط، 
تارخئيـة  تاهويـة  فكـى  تانهائيـة  تالرسـاو 
تإمشـادتو تاعالمـة تارؤسسـية بااصشـاتم مـع 

تاصاطيـط؛  تزتما 

سكسـكة . 	 بإطـالق  تاتنـدتق  سـلختامية  قامـت 
مـن  تتاصـي  المواضيعيـة  النقاشـات  مـن 
تارصوقـع أن ت�لصسـب زررـًا أكبـخ فـي تاسـنوتو 
تةسـصختتيجي  تاـدتم  مـن  تسـصعزز  تاقادمـة 
حـول  تتاحـوتم  الصنسـيق  كرنتـة  التنـدتق 
تفـي  تإلفرـام.  تإفـادا  تتاصعافـي  تإلاـالح 
2021، تـم فقـد نقاشـاو حـول تاصغيـخ تارنارـي، 
تتةسـصجابة الوفيد-19، تبناء تاسـالو، تإشختك 

.  )6 تاجـدتل  )تنظـخ  تاروتطنيـن 

تتاصـي . 	 التنـدتق،  تاصوجيهيـة  تالجنـة  فقـدو 
ت�صخأسـها تزتما تاصاطيـط تاعختقيـة بتفـة مشـصخكة، 
	 تجصرافـاو رـالل 2021 ابحـث تاصوجـه تةسـصختتيجي 
تتارتادقـة  اإلاـالح  منتـًة  بافصبـامه  التنـدتق 
تاتنـدتق.  بروجـب  تاصغي�يـختو  أت  تارشـاميع  فكـى 
كرـا تاصقـت تارجروفـة تارخجعيـة الجهـاو تارانحـة 
تتنسـيق  تاعرـل،  سـيخ  ابحـث  منصظرـة  بتـوما 
مشـاميع  حـول  فنيـة  نقاشـاو  تفقـد  تاجهـود، 
نظرصهـا  تاصـي  تةجصرافـاو  تشـهدو  تاتنـدتق. 
مـن  تارشـامكة  مـن  تارزيـد  تاتنـدتق  سـلختامية 
غيـخ  مـن  تاصنروي�يـن،  تتاشـخكاء  تارعنيـة  تاـوزتمتو 
ترثـل  هنااـك  تسـيتبح  تاصوجيهيـة،  تالجنـة  أفضـاء 
اـوزتما تاراايـة، تتاقطـاع تااـاص، تتألمـم تارصحـدا 

تاصوجيهيـة.    الجنـة  تارقبكـة  تةجصرافـاو  فـي 
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يوجـد تخكيـز قـوي فـي تقخيـ�خ تاتنـدتق اهـذت تاعاو 
تارشـاميع  ماصكـع  مـن  تارصحققـة  تانصائـج  فكـى 
تاخئيسـي  تاجـزء  يصضرـن  تاتنـدتق.   يدفهرـا  تاصـي 
فـي  تارحـخز  تاصقـدو  فكـى  تخكيـزًا  تاصقخيـ�خ  مـن 
تاجـزء  يأتـي  ثـم  تةقصتاديـة تتاصعكيريـة.  تارجـاةو 
يغطـي  تتاـذي  تارقصطفـاو-  تأبـخز  تانصائـج  تاختبـع- 
منجـزتو تارشـاميع تانشـطة التنـدتق طـوتل تاعـاو 
حـول  فامـًا  تافـًا  تاصااـي  تاجـزء  تيقـدو  تاراضـي. 
محفظـة تاتنـدتق قبـل تاصشـامك فـي تارسـصجدتو 
تألريـخا  تألجـزتء  تتقـدو   .2021 مـن  تاصشـغيكية 
طروحـاو  تتوضـح  ماايـًا  فامـًا  تافـًا  تاصقخيـ�خ  مـن 
تاتنـدتق فـي 2022. فضـالً فـن ذاـك، توفخ تارالحق 
كافـة  فـي  تارحـخز  تتاصقـدو  تانصائـج  حـول  تفاايـل 
باانصائـج  جـدتةً  تت�صضرـن  تاتنـدتق  مشـاميع 
تاصقخيـ�خ مكحقـًا  تارصحققـة اغايـة 2021. كرـا يصضرـن 
مـع  تاتنـدتق  تعـاتن  أتجـه  حـول  تفاايـل  يقـدو 

مشـختع.     كل  بحسـب  تاعختقيـة  تاحلومـة 
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المساعدة الفنية
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االستشارات 

 تاجدتل 2:
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التركيز على أجندة اإلصالحات االقتصادية: السياق والمنجزات  
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التركيز على أجندة اإلصالحات االقتصادية: السياق والمنجزات  

يـزال  .)P171615(  ال  الصنـدوق   مـن  الممـول 
واسـع  نطـاق  علـى  ويهـدف  مسـتمرًا  النشـاط 
إلـى تحسـين اسـتقرار وسـالمة النظـام المالـي 
اإلصالحـات  رـالل  التموي�ل مـن  إلـى  والوصـول 
الماليـة،  التحتيـة  البنيـة  لتعزيـ�ز  القـدرات  وبنـاء 
وتقوية األطر التنظيمية واإلشـرافية وتحسـين 
العامـة والمؤسسـات  التدرـالت  وت�أثيـر  كفـاءة 

للدولـة. المملوكـة  الماليـة 

الدولـي . 		 البنـك  من قائمـة  العـراق  اسـم  رفـع 
للبلـدان غيـر الملتزمـة باإلبـالغ عـن الديـن العـام 
للوصـول  العـراق  سـيدعم  الخارجي. وهـذا 
من المؤسسـات  متزايـدة  ماليـة  مـوارد  إلـى 
متعـددة األطـراف وتحسـين التصنيـف االئ�تماني 
رـالل  جزئيا مـن  ذلـك  تحقيـق  للعراق. تـم 
مكـون دعـم إدارة الديون في رـالل المشـروع 
الصنـدوق »تحليـالت واستشـارات  الممـول مـن 
والفيدراليـة  العامـة  المـوارد  إلدارة 

.»)P166640 الماليـة )

باإلضافـة إلـى ذلـك شـهدت المجـاالت الثالثـة التالية . 	1
إحـراز  البيضـاء  الورقـة  فـي  االقتصاديـة  لإلصالحـات 

أكبـر تقـدم خـالل عـام 2021: 

الهيكليـة، -  الماليـة  المعيقـات  صعيـد  علـى 
المرتبطـة  اإلصالحـات  تنفيـذ  فـي  المضـي  تـم 
باإليرادات المحلية مع تحقيق نجاح نسـبي. وقد 
تـم شـمول تقريـ�ر رفـض قيمـة الدينـار العراقـي 
باإلضافـة إلـى اإلصالحـات علـى صعيـد الكمـارك 
قانـون  فـي  كتوجيهـات  الضري�بيـة  واإلدارة 
الكمـارك  ربـط  ذلـك  تضمـن  حيـث   .2021 موازنـة 
بنافـذة العملـة فـي البنـك المركزي مما حد من 
االسـتخدام المفـرط، والتشـدد اإلداري الواسـع، 
وتحسـين إجـراءات التحصيـل الضري�بـي، وغيـر ذلك 

القـرارات.  مـن 

إحـراز -  تـم  المالـي،  القطـاع  تعزيـ�ز  صعيـد  علـى 
المضـي  فـي  المركـزي  البنـك  بقيـادة  تقـدم 
قدمـا نحـو تنفيـذ عـدد مـن اإلصالحـات الرئيسـية 
للحوكمـة  جديـدة  نظامـًا  ذلـك  فـي  بمـا 
والرافديـن،  الرشـيد  لمصرفـي  المؤسسـية 
وإنشـاء وحـدة للمصـارف الحكوميـة فـي البنـك 
المركـزي، وموافقـة وزارة الماليـة علـى إجـراء 
المذكوريـ�ن.  المصرفيـن  أصـول  لجـودة  مراجعـة 
اإلصالحـات  هـذه  تنفيـذ  يتـم  أن  المهـم  مـن 
بالكامـل لضمـان الحفاظ علـى الزرم نحو اإلصالح 
السـريع للبنوك المملوكة للدولة لتمكينها من 
لعـب دورهـا المتوقـع فـي االقتصـاد. االعتمـاد 
الخاصـة علـى مصـدر  البنـوك  المسـتمر لغالبيـة 
هـو  األجنبيـة(  العمـالت  )موازنـة  واحـد  درـل 

سـبب للقلـق ورطـر محتمـل لالسـتقرار المالـي 
المـال  رأس  إلـى  البنـوك  هـذه  تفتقـر  حيـث 
ورأس  والعمليـات  األنظمـة  فـي  لالسـت�ثمار 
واسـعة  مجموعـة  لتقديـم  البشـري  المـال 
المركـزي  البنـك  يـدرك  وردمـات.  منتجـات  مـن 
المخاطـر ويـدرس اإلجراءات االحترازية المناسـبة 

المخاطـر هـذه  مـن  للتخفيـف 

علـى صعيـد بيئـة األعمـال، وعقـب االنضمام إلى - 
الحـوار  أحـرز  التحكيـم،  بشـأن  نيويـ�ورك  اتفاقيـة 
بيـن القطاعيـن العـام والخـاص تقدمـًا أسـفر عـن 
األعمـال  بيـن  إصالحـات  حـول  عليـا  لجنـة  تشـكيل 
فـي رئاسـة الـوزراء وإنشـاء مجلـس أعمـال يتـم 
وستشـكل  التخطيـط.  وزارة  قبـل  مـن  تنسـيقه 
ذلـك منابـر هامة للدفـع بعجلة إصالحات الورقة 

البيضـاء. 

البيضـاء . 	1 للورقـة  الحاليـة  الشـاملة  القائمـة  تـزال  ال 
والتـي،  جـدًا  مهمـًة  االقتصاديـة  اإلصالحـات  حـول 
تضـع  قـد  بالكامـل،  ومتابعتهـا  تنفيذهـا  حـال  فـي 
االقتصـاد علـى مسـار أكثر اسـتدامًة ويعتمد بصورة 
يعتـزم  السـبب  ولهـذا  النفطـي.  الريـع  علـى  أقـل 
الصنـدوق مواصلـة دعمـه لتنفيـذ أجنـدة اإلصالحـات 

البـالد. فـي 

سـاهم الطلـب العالمـي فـي ارتفـاع أسـعار النفـط، . 7
)أوبـك+(  للنفـط  المصـدرة  الـدول  منظمـة  وقامـت 
فـي  كان  ممـا  النفـط  إنتـاج  علـى  القيـود  بتخفيـف 
مصلحـة العـراق، وبـدأ تدري�جيـًا رفـع القيـود الناجمـة 
بعـض  لحـدوث  أدى  الـذي  األمـر  كوفيـد-19،  عـن 
فـي  وخصوصـًا  االقتصـادي،  النشـاط  فـي  التعافـي 
االقتصـادي  التعافـي  وحظـي  الخدميـة.  القطاعـات 
الحكوميـة  اإلجـراءات  طريـ�ق  عـن  جزئيـة  بمسـاعدة 
المذكـورة  باإلصالحـات  قدمـًا  الدفـع  واصلـت  التـي 
فـي الورقـة البيضـاء واسـتطاعت توفـر تحفيـز صغير 
التـي  الحكوميـة  والبرامـج  التحويـالت  رـالل  مـن 
للشـركات. وأدى ذلـك  اإلقـراض  زيـادة  إلـى  هدفـت 
 %0.9 بمقـدار  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  نمـو  إلـى 
شـهد  بعدمـا  وذلـك   ،2021 مـن  األول  النصـف  فـي 

السـابق.   العـام  فـي   %16 بمقـدار  انكماشـًا 

تدهـور . 8 بفعـل  سـلبًا  التعافـي  هـذا  ت�أثـر  ذلـك،  رغـم 
االنقطـاع  ذلـك  فـي  بمـا  العامـة،  الخدمـات  تقديـم 
واسـع النطـاق للكهربـاء والنقـص الحـاد فـي الميـاه 
التسـاقط  انخفـاض  مـن  تاريخيـة  مسـتويات  عقـب 
المطـري. وقـد أثـرت هـذه التطـورات علـى قطاعـي 
شـهدت  ذاتـه،  الوقـت  وفـي  والصناعـة.  الزراعـة 
عـدد  تزايـد  وسـط  تدهـورًا  الصحيـة  الرعايـة  ردمـات 

بالكوفيـد-19.  اإلصابـة  حـاالت 

ومـع تجـاوز أسـعار النفـط 64 دوالرًا أمريكيـًا للبرميـل . 9
إيـ�رادات  ارتفعـت   ،2021 الثاني-تمـوز  كانـون  خـالل 
تحـول  فـي  سـاعد  ممـا   ،%52 بمقـدار  الموازنـة 
المحلـي  الناتـج  فـي  فائـض  إلـى  المالـي  الميـزان 
اإلجمالـي بمقـدار 2.2% وخفـض نسـبة الديـن العـام 
للناتـج المحلـي اإلجمالـي. وقـد تعـززت هـذه النتيجة 
اإليـرادات  تحصيـل  فـي  الملمـوس  االرتفـاع  بفعـل 
الموازنـة  قانـون  توجيهـات  بـدأت  حيـث  المحليـة 
2021 حـول الكمـارك واإلدارة الضري�بيـة، والتـي تعـد 
تؤتـي  البيضـاء،  الورقـة  إصالحـات  مـن  أساسـيًا  جـزًء 
أكلهـا. فضـالً عـن ذلـك، ارتفعـت الصـادرات النفطيـة 
فـي  وبالتحديـد  المباشـرة،  األجنبيـة  واالسـت�ثمارات 
قطـاع الطاقـة، بمقـدار 27% فـي النصـف األول مـن 
2021، ممـا أدى إلـى تحسـن فـي الحسـاب الخارجـي 
لـدى  المسـتخدمة  غيـر  االحتياطيـات  وتعزيـ�ز  للبـالد 
فـي  أمريكـي  دوالر  مليـار   	8 مـن  المركـزي  البنـك 
2020 إلـى نحـو 		 مليـار دوالر أمريكـي فـي النصـف 
األول مـن 2021، والتـي تغطـي المسـتوردات لمـدة 

شـهرًا.      1	

كمـا تحسـنت التوقعـات االقتصاديـة حـول العـراق مع . 10
المتوقـع  ومـن  العالميـة.  النفـط  أسـواق  تعافـي 
وهـو  النفـط،  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  ينمـو  أن 
المتوسـط،  المـدى  علـى  للنمـو  الرئيسـي  المحـرك 
حصـص  مـن  التدري�جـي  االنسـحاب  مـع  يتماشـى  بمـا 

أن  يتوقـع  بينمـا  أوبـك+،  المقـررة مـن قبـل  اإلنتـاج 
يبقـى نمـو الناتـج المحلـي اإلجمالـي غيـر النفطـي 
عمليـة  غيـاب  ظـل  فـي   2023-2021 رـالل   %3 دون 
الميـاه  فـي  النقـص  واسـتمرار  لإلصالحـات  مسـّرعة 
االقتصـاد.   علـى  الكوفيـد-19  أثـر  عـن  فضـالً  والكهربـاء 

الرئيسـية والتـي . 11 الماليـة  المخاطـر  المزيـد مـن  نشـأ 
القيـود  بفعـل  وقـت  أي  فـي  ت�تحقـق  أن  يمكـن 
المتزايدة على الموازنة، وتباطؤ معالجة المت�أخرات 
الحكوميـة  للمصـارف  الكبيـر  واالنكشـاف  الماليـة، 
والبنـك المركـزي علـى الديـون السـيادية، ومعيقـات 
علـى  أثـرت  والتـي  الحكوميـة  االسـت�ثمارات  إدارة 
يمكـن  ذلـك،  رغـم  العامـة.  الخدمـات  تقديـم  نوعيـة 
أن يشـكل التقـدم علـى صعيـد الت�كامـل االقتصـادي 
اإلقليمـي وتحسـن البيئـة األمنية زرمـًا جديدًا للنمو 

والتنويـع. 

الحاجـة . 12 علـى  التحديـات  هـذه  وعمـق  اتسـاع  يؤكـد 
ذلـك،  علـى  بنـاًء  هيكليـة.  إصالحـات  تنفيـذ  لتسـريع 
حرصـت الحكومـة العراقيـة علـى المضـي فـي عمليـة 
اإلصـالح الـواردة فـي الورقـة البيضـاء. و بدعـم مـن 
هيكليـة  علـى  المصادقـة  تمـت  لقـد  الصنـدوق، 
مجلـس  ت�كليـف  بموجبهـا  تـم  اإلصالحـات  لحوكمـة 
برئاسـة  الـوزاري  المسـتوى  علـى  لإلصـالح  أعلـى 
إدارة  رليـة  إنشـاء  تـم  كمـا  الـوزراء،  رئيـس  دولـة 
اإلصـالح لتنسـيق ومتابعـة مبـادرات الورقـة البيضـاء 
بالموظفيـن  الخليـة  وعددهـا 	6 مبـادرًة. وتـم رفـد 
الصنـدوق،  مـن  متواصـل  وبدعـم  جزئـي،  بشـكل 
للرصـد  إجـراءات  وضـع  علـى  نشـط  بشـكل  عملـت 
مـع  المتابعـة  علـى  باإلضافـة  الفعـال  والتقي�يـم 
الـوزارات المعنيـة حـول تنفيـذ اإلصالحـات. وفي هذا 
الصـدد، يتـم العمـل علـى اسـت�كمال لوحـة معلومات 
إلكترونيـة لجمـع البيانـات وضمـان المزيـد مـن الت�تبـع 
 .2022 فـي  اسـتخدمها  ويتوقـع  لإلصالحـات  الكـفء 
بصـورة مباشـرة فـي مبـادرات  الخليـة  كمـا شـاركت 
مرتبطـة بـاإلدارة الماليـة العامـة، والقطـاع المالي، 

األعمـال.  وبيئـة 

القـدرات، . 13 الفنيـة وبنـاء  المسـاعدة  سـاهمت جهـود 
الممولـة مـن خـالل الصنـدوق، بشـكل ملمـوس فـي 

تحقيق في نتيجتين مهمتين وهما:    

رفـع اسـم العـراق مـن قائمـة االتحـاد األوروبـي . 	
األمـوال،  غسـل  فـي  الخطـورة  عاليـة  للـدول 
أمـام  الفـرص  مـن  العديـد  سـيفتح  الـذي  األمـر 
والنمـو  للتطويـ�ر  العراقـي  المالـي  القطـاع 
هـذه  تحقيـق  الخاصة. تـم  االسـت�ثمارات  وجـذب 
غسـل  مكافحـة  مكتـب  قيـادة  تحـت  النتيجـة 
بالتعـاون مـع فـرق  اإلرهـاب  األمـوال وتمويـ�ل 
الفنيـة  المسـاعدة  ، بدعـم مـن  الدولـي  البنـك 
العراقـي  المالـي  القطـاع  مشـروع  قبـل  مـن 
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التركيز على أجندة إصالح التعليم: نتائج مشروع دعم التعليم وتنمية المهارات في العراق 

الصغيرة،  التجري�بية  والمشاريع  والسياساتي 
البراهين في  والتي ستقدم مدرالت مبنية على 

أجندة إصالح القطاع التعليمي في العراق.  

ت�تمثل إحدى المخرجات الرئيسية بموجب المساعدة . 18
الفنية )مشروع دعم التعليم وتنمية المهارات في 
العراق )P171165(( في وثيقة  البناء قدمًا بصورة 
العراق:  في  األطفال  كافة  تعلم  لضمان  أفضل 
السنة  في  نشرت  والتي  التعليم،  إصالح  مسار 
المالية 2021 وت�ترجم األولويات التعليمية الرئيسية 
إلى  الحكومية  البيضاء  الورقة  في  المحددة 
توصيات عملية إلصالح التعليم، بغرض تعزي�ز التعلم 
وتركز التوصيات على االستجابة اآلنية  والمهارات. 
المدي�ين  على  االحتياجات  إلى  باإلضافة  لألزمة 
استراتيجية  مجاالت  ستة  عبر  والطوي�ل  المتوسط 

رئيسية )انظر الشكل 1(.

وتوصياتهـا . 19 اإلصالحيـة  المذكـرة  علـى  وباالعتمـاد 
اتخـاذ  وتعزيـ�ز  التعليمـي  القطـاع  حوكمـة  لتحسـين 
اسـت�كمال  تـم  البراهيـن،  علـى  المبنيـة  القـرارات 
لقطاعـات  العـراق  فـي  العـام  اإلنفـاق  مراجعـة 
للتنميـة  العـام  اإلنفـاق  )مراجعـة  البشـرية  التنميـة 
البشـرية( وإطالقهـا فـي مطلـع 2021. وفـي قطـاع 
العـام  اإلنفـاق  أن  المراجعـة  أوضحـت  التعليـم، 
علـى القطـاع شـهد تراجعـًا رـالل السـنوات القليلـة 
االسـت�ثمارات  فـي  نقـص  إلـى  أدى  ممـا  الماضيـة، 
التحتيـة  البنيـة  تجاهـل  وبالتحديـد  التعليـم،  فـي 
للمـدارس  واسـعًة  فجـوًة  أوجـد  ممـا  المدرسـية 
سـنوات  عقـب  المـدارس  ت�أهيـل  وإعـادة  الجديـدة 
النـزاع. وحـددت المراجعـة ريـارات لزيـادة حصـة  مـن 
غيـر  النفقـات  تنفيـذ  وتحسـين  العـام،  اإلنفـاق 
المتعلقـة بالرواتـب، وتوجيـه مـوارد عامـة إضافيـة 
وتحديـث  احتياجـًا،  األشـد  والمناطـق  الفئـات  نحـو 
تعلـم  لتقي�يـم  الناظمـة  والممارسـات  السياسـات 
التحتيـة. البنيـة  وإدارة  المعلميـن،  وتخصيـص  الطلبـة، 

وتوصيتها . 20 التعليم  إصالح  مذكرة  على  وباالعتماد 
التعليمي  للقطاع  استراتيجية  وتنفيذ  بإعداد 
االستراتيجية  حددت  التعلم،  على  تركز  والتي 
رؤية   )2031-2022( العراق  في  للتعليم  الوطنية 
الحكومة العراقية لقطاع التعليم للسنوات العشر 
القادمة، مع التطرق إلى ت�أثيرات األزمات السابقة 
والجارية، بما في ذلك اإلغالق المطول للمدارس 
التحتية  البنية  وتدمير  والنزوح،  كوفيد-19،  بسبب 
واالجتماعية  النفسية  واالحتياجات  التعليمية، 
على  االستراتيجية  إعداد  جرى  وقد  للمتعلمين. 
الحكومة  قبل  من  الماضي�ين  العامين  مدار 

1  العـدد الحالـي للمبانـي المدرسـية )2018-2019(: 902,	1. العجـز التقديـري: 8,093، المـدارس التـي تحتـاج إلعـادة ت�أهيـل أو إعـادة 
مدرسـي.  مبنـى   8,831 بالكامـل:  إعمـار 

اليونسكو،  منظمة  من  فني  وبدعم  العراقية، 
وسيجري  الدولي،  والبنك  اليونيسيف،  ومنظمة 
مرحلة  وفي   .2021 األول  كانون  بحلول  است�كمالها 
الحقة، سيقدم فري�ق البنك الدولي الدعم الفني 
إلعداد رطط تنفيذية مدتها 3 أعوام، وبما يترجم 

االستراتيجية إلى أنشطة محسوبة الت�كاليف.  

إصالح . 21 حول  المذكرة  توصية  على  وباالعتماد 
المبنية  القرارات  اتخاذ  بتعزي�ز  والمتعلقة  التعليم 
الخدمة  تقديم  مؤشر  سيقوم  البراهين،  على 
بتقي�يم نقاط القوة والعيوب في المدارس بغرض 
التعلم  بيانات  بجمع  القيام  مع  التعلم،  تعزي�ز 
التي  البيانات  وستوفر  ُملح.  بشكل  الضرورية 
الخدمة  تقديم  مؤشر  من  كجزء  جمعها  سيتم 
ممارسات  حول  ُملح  بشكل  ضرورية  معلومات 
الطلبة،  المحتوى، وتعلم  المعلمين، والتمكن من 
والبنية  والمعلمين،  للطلبة  التعلم  مواد  وكفاية 
والبيئة  المدرسية،  واإلدارة  المدرسية،  التحتية 
مؤشر  مسح  من  االستنتاجات  وستمكن  المنزلية. 
تقديم الخدمة الحكومة العراقية من اتخاذ قرارات 
استراتيجية وفعالة من حيث الت�كلفة حول سياسات 
عن  فضالً  المعلمين.  وتدريب  وتوظيف  استقطاب 
الحكومة  المؤشر  من  االستنتاجات  ستسمح  ذلك، 
بالمقارنة  التعلم  مخرجات  تحليل  في  العراقية 
األكثر  الفئات  دعم  بغرض  اإلنصاف  مقاي�يس  مع 
تهميشًا وهشاشًة بأفضل صورة ممكنة. وقد جرى 
التدريب  وبدأ  الخدمة،  تقديم  مؤشر  مسح  إعداد 
المخصص لموظفي التعداد حول جمع البيانات في 
كانون األول 2021. وسيتم الشروع في عملية جمع 
البيانات ابتداًء من شباط 2022 فصاعدًا بحيث سيتم 
تسليم تقري�ر مؤشر تقديم الخدمة في صيف 2022. 

حول . 22 التعليم  إصالح  مذكرة  توصية  على  باالعتماد 
التركيز على االست�ثمارات الضرورية األكثر إلحاحًا، مع 
ضمان استفادة أفضل من الموارد، ت�تمثل المخرجات 
االستشارية والتحليالت  الخدمات  الرئيسية بموجب 
ومذكرة  المدرسية  التحتية  البنية  سياسة  في 

التشخيص واإلرشاد حول تخصيص المعلمين:  

أدت سنوات من النزاع إلى نقص حاد في المباني . 23
بنظام  حاليًا  منها  الكثير  يعمل  والتي  المدرسية، 
فعلي  بشكل  يحد  مما  فترات،  الثالث  أو  الفترتين 
وزارة  تقديرات  وتشير  التعلم.  وفرص  وقت  من 
مبنى   8,000 إلى  حاجة  هنالك  أن  إلى  الترب�ية 
المباني  من   %	0 يعد  بينما  إضافي،  مدرسي 
وبينما  الت�أهيل1.  إلعادة  شديدة  بحاجة  الحالية 
كبير  بشكل  الجديدة  المباني  على  الطلب  يفوق 

.3
التركيز على أجندة إصالح التعليم: 

نتائج مشروع دعم التعليم وتنمية 
المهارات في العراق 

 P171165 يرتبط ذلك بنتائج المشروع: دعم التعليم وتنمية المهارات في العراق

تعتبر تنمية رأس المال البشري حتميًة من أجل تحقيق النمو االقتصادي المستدام والشمولي في . 16
العراق. وت�أتي أزمة التعلم في صميم أزمة رأس المال البشري في العراق، والتي تفاقمت بفعل 
ت�أثيرات أزمة كوفيد-19 على تقديم الخدمات التعليمية. وقد ترجمت المستويات المتدنية من تنمية 
إلى  للوظائف،  المناسبة  المهارات  الفرص الكتساب  إلى محدودية  باإلضافة  البشري�ن  المال  رأس 
مخرجات اقتصادية واجتماعية سيئة. ولغاية تاريخه، يحقق العراق عددًا من أدنى مؤشرات التنمية 
البشرية في المنطقة. وبينما تعد االست�ثمارات اآلن وأكثر من أي وقت مضى ضروريًة في التعليم 
لتعويض الفاقد التعليمي وتحوي�ل األزمة إلى فرصة، يجب أن ت�ترافق هذه االست�ثمارات مع أجندة 
إصالحية شاملة تركز النظام على مخرجات التعلم وتبني نظامًا تعليميًا أكثر صمودًا لكافة األطفال.   

هذه . 17 إلى  الصندوق  من  وبتموي�ل  التعليمي  للقطاع  المقدم  والتشغيلي  الفني  الدعم  يستجيب 
المصادر  لتوفير  تجري�بية  مبادرات  بتموي�ل  الصندوق  يقوم  حيث  العراق؛  في  الُملحة  االحتياجات 
األكثر احتياجًا بشكل ُملح لتوفير المعلومات حول التوسع الوطني واإلقراض المستقبلي )مشروع 
 )P175721( األررى  المحافظات  المت�أررة عن  العراقية  المحافظات  التعلم في  أجل  االبت�كارات من 
وتنمية  التعليم  )دعم  الفنية  المساعدة  إلى  باإلضافة   ،))P175694( العالي:  التعليم  ومشروع 
المهارات في العراق )P171165((، وذلك من رالل توفير البحوث، وبناء القدرات، والعمل التحليلي 
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العرض، يعد التخطيط وتحديد األولويات من األمور 
في  التعليمية  التحتية  البنية  إلنشاء  األساسية 
المدرسية،  التحتية  البنية  سياسة  وتشكل  العراق. 
والتي سيجري است�كمالها بحلول كانون األول 2021، 
وبقيادة دائرة التخطيط التربوي في وزارة الترب�ية، 
بعين  ت�أرذ  التي  اإلنشائية  المعاي�ير  من  مجموعًة 
االعتبار االرتالفات بين المناطق الحضرية والريفية، 
صيانة  حول  وإرشادات  األولويات،  تحديد  وآليات 
سياسة  تخدم  أنها  كما  المدرسية.  التحتية  البنية 
المؤسسات  كافة  قبل  من  العتمادها  نموذجية 
ذلك  في  بما  المدرسية،  المباني  بإنشاء  المعنية 
دوائر األشغال العامة، ودوائر اإلنشاءات الحكومية 
اإلنشائية  والشركات  المحلية،  واألجهزة  األررى، 

في القطاع الخاص.   

الرئيسـية . 	2 التحديـات  مـن  المعلميـن  نشـر  يعتبـر 
تباينـات  وجـود  مـع  العـراق،  فـي  التعليـم  لقطـاع 
بيـن  للمعلميـن  الطلبـة  نسـبة  فـي  للغايـة  كبيـرة 
نفسـها.  المحافظـات  دارـل  وحتـى  المحافظـات، 
المعلميـن  لنشـر  نظامـًا  التباينـات  هـذه  وتعكـس 
واالفتقـار  المحلـي،  والنفـوذ  بالمحسـوبية  يتسـم 
وغيـاب  التخصيـص،  فـي  واضحـة  معادلـة  إلـى 
حـول  واإلرشـاد  التشـخيص  مذكـرة  وتحـدد  الرصـد. 
تخصيـص المعلميـن، والتـي يتـم إعدادهـا بالتعـاون 
وسـيجري  الترب�يـة،  وزارة  فـي  عمـل  مجموعـة  مـع 
لمعادلـة  ريـارات   ،2022 شـباط  بحلـول  اسـت�كمالها 
النشـر  أداء  لرصـد  وآليـات  المعلميـن،  لتخصيـص 

الوقـت.  عبـر  االرتـالالت  وتقليـل  والتعميـم 

التعليم . 	2 إصالح  مذكرات  توصيات  على  وباالعتماد 
األهداف  تضع  تقويم  استراتيجية  إعداد  حول 
للتقي�يمات الصفية والتقي�يمات لتوفير المعلومات 
إعداد  مشتركة  بصورة  تم  التعليمية،  للسياسات 
وزارة  مع  للتقويم  الوطنية  االستراتيجية  إطار 
وال   .2022 شباط  بحلول  است�كماله  وسيتم  الترب�ية 
العهد:  حديث  العراق  في  التقويم  نظام  يزال 
توفر  التي  النطاق  واسعة  التقويمات  تعتبر  حيث 
المعلومات حول التقدم المحرز في النظم وتقدم 
مدرالت إلصالح المناهج ودعم المعلمين، باإلضافة 
أجل  من  وذلك  الصفي،  التقويم  ممارسات  إلى 
المحرز  التقدم  قياس  في  المعلم  مساعدة 
يتم  وال  للغاية  محدودًة  الطلبة،  لدى  التعلم  في 
تنفيذها بشكل منهجي. ويتقرح إطار االستراتيجية 
بالتعاون  إعداده  جرى  والذي  للتقويم،  الوطنية 
مع وزارة الترب�ية، إقامة نظام وطني معزز لتقويم 
التقويمات  نوعية  تحسين  رالل  من  وذلك  التعلم، 
باإلضافة إلى استخدام بيانات التقويم في توفير 
المعلومات في مجال رسم السياسات، وممارسات 

التدريس بغرض تعزي�ز التعلم.  

التعليـم . 26 إصـالح  مذكـرات  توصيـات  علـى  وباالعتمـاد 
وتعزيـ�ز  التعليمـي  القطـاع  حوكمـة  تحسـين  حـول 
اتخـاذ القـرارات المبنيـة علـى البراهيـن، تدعـم هـذه 
المسـاعدة  والتحليـالت  االستشـارية  الخدمـات 
الفنيـة فـي إنشـاء منصـة لجمـع البيانـات المتنقلـة، 
برنامـج  بموجـب  معداتهـا  تمويـ�ل  سـيتم  والتـي 
العمليـات الطارئـة مـن أجـل التنميـة. حيـث سيسـاهم 
إنشـاء  حـول  المـدى  الطويـ�ل  الهـدف  ويكمـل  ذلـك 
مـع  التعليميـة،  المعلومـات  إلدارة  شـامل  نظـام 
التعليميـة  لت�تبـع المؤشـرات  توفيـر منصـة بسـيطة 
الضروريـة بشـكل ُملـح مـن حيـث البيانـات الجغرافيـة، 
واالقتصاديـة  والديموغرافيـة،  والتعليميـة، 
علـى  البيانـات  بجمـع  يسـمح  وبمـا  واالجتماعيـة، 
اللوحيـة أو األجهـزة المتنقلـة. وسـتقوم  األجهـزة 
تقاريـ�ر  بنشـر  البيانـات  لتحليـل  إلكترونيـة  بوابـة 
تحليليـة.  وررائـط  معلومـات،  ولوحـات  تفاعليـة، 
تشـاركيًا،  نهجـًا  الترب�يـة  وزارة  فريـ�ق  اتبـع  وقـد 
فريـ�ق  وتمكيـن  القـدرات  بنـاء  علـى  يركـز  والـذي 
المعلومـات  إدارة  نظـام  مـن  التخصصـات  متعـدد 
وتطويـ�ر  والتخطيـط،  واإلحصـاءات،  الجغرافيـة، 
ت�كنولوجيـا المعلومـات، والبنيـة التحتيـة لت�كنولوجيـا 
المعلومـات، والشـبكات، واألمـن. وسـيتم اسـت�كمال 
قبـل  مـن  المدعـوم  المتنقلـة،  البيانـات  جمـع 
برنامـج العمليـات الطارئـة مـن أجـل التنميـة، والـذي 
بحلـول  الجغرافيـة،  للمعلومـات  نظامـًا  يتضمـن 
واتخـاذ  التخطيـط  ذلـك  سـيدعم  حيـث   ،2022 شـباط 
علـى  رـاص  بشـكل  التركيـز  مـع  التربويـة  القـرارات 
البشـرية  المـوارد  تخصيـص  حـول  إرشـادات  إعـداد 

التحتيـة.   البنيـة  نشـر  مـن  المثلـى  واالسـتفادة 

التعليم . 27 إصالح  مذكرات  توصيات  على  وباالعتماد 
العمل  سوق  احتياجات  مع  المهارات  توافق  حول 
إعداد  تم  مستهدفة،  وإصالحات  برامج  خالل  من 
وزارة  مع  بالتعاون  التنافسي  الصندوق  مبادرة 
التعليم العالي والبحث العلمي. ويدعم الصندوق 
لتحسين  الخاص  والقطاع  الجامعات  بين  الشراكات 
نوعية ومقاربة البرامج األكاديمية وقابلية توظيف 
الخري�جين. وقد تم استالم قرابة 300 مقترح نظري 
اختيار  وتم  العراق،  أنحاء  عبر  جامعة   30 نحو  من 
بالكامل  من خالل عملية  منها 9 مقترحات مطورة 
 2021 األول  تشري�ن  في  في  وشفافة  تنافسية 
التنافسي والمؤلفة من  الصندوق  لجنة  من قبل 
ممثلين عن الوزارات المعنية )بما في ذلك وزارة 
والقطاع  والجامعات،  المالية(،  ووزارة  التخطيط 
الخاص. وقد تم تعميم المشروع التجري�بي لمبادرة 
المشروع  من  جزًء  تصبح  كي  التنافسي  الصندوق 
التعليم  )مشروع  العالي  التعليم  لدعم  الجديد 
من  المزيد  على  للحصول   ))P175694( العالي 

الدعم المالي والفني.     

 الشكل 1: 
أولويات القطاع التعليمي في العراق

وضع إستراتيجية لقطاع التربية تركز على التعلم و»بناء مستقبل أفضل«
· وضع إستراتيجية وطنية للتربية والتدريب	
· وضع إستراتيجية للتقييم تحدد أهداف التقييمات في الفصول الدراسية بغية 	

متابعة التقدم الفردي للطالب، وإجراء تقييمات واسعة النطاق لتوجيه وإثراء 
السياسات التربوية

االستجابة في مواجهة األزمة: التخفيف من حدة الخسائر المباشرة
· تعزيز المهارات األساسية لإللمام بالقراءة والكتابة والحساب خالل السنوات التأسيسية	
· استخدام نهج مبتكرة بهدف دعم التعلم الذاتي التكميلي عند الشباب في مراحل التعليم 	

الثانوي والتعليم المهني
· دعم األطفال األكثر احتياجًا من خالل تأمين موارد إضافية، على سبيل المثال، من خالل المنح 	

المدرسية أو برامج التحويالت النقدية

تحسين المهارات التأسيسية لتحديد مسار للتعلم- من خالل تحسين الوسائل 
التعليمية وتعزيز ممارسات المعلمين التي تدعم التعلم لكافة األطفال

· إعداد وسائل التدريس والتعلم لمرحلة التعليم قبل المدرسي والصفوف المبكرة 	
لبناء مهارات تأسيسية قوية

· تعزيز إستراتيجيات التدريس القابلة للتكيف من أجل اإللمام بمهارات الحساب والقراءة 	
والكتابة في الصفوف األولى وتقديم الدعم النفسي االجتماعي

التركيز على االستثمارات التي تشتد الحاجة إليها، مع ضمان االستخدام 
األفضل للموارد

· دعم إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية للمدارس في المناطق األكثر حرمانا لتوسيع 	
فرص الحصول على التعليم قبل االبتدائي واإلعدادي

· تعزيز االستفادة من البنية التحتية الحالية في المدارس لتحسين جودة التعليم في 	
ظل القيود القائمة على الموازنة

· زيادة الكفاءة في توزيع المعلمين ومراجعة ممارسات توظيفهم بغية تحسين 	
جودة التعليم

تحسين حوكمة قطاع التعليم واتخاذ القرارات القائمة على الشواهد واألدلة
· تحسين التخطيط والقدرات اإلدارية والحوكمة في قطاع التعليم	
· تعزيز الشفافية في تمويل التعليم وربطه بالنواتج	
· تعزيز استقاللية المدارس في إدارة أموالها	

ربط المهارات باحتياجات سوق العمل
· إعداد برامج االنتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل من خالل تيسير دخول 	

خريجي الجامعات إلى سوق العمل وتحسين قابليتهم للتوظيف
· مواءمة برامج التعليم العالي وحوكمتها مع المعايير الدولية، ومتطلبات 	

سوق العمل
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النتائج وأبرز المقتطفات حول الصندوق 

.	
النتائج وأبرز المقتطفات 

حول الصندوق 

يسـتعرض هـذا القسـم األنشـطة وي�بـرز المشـاريع النشـطة التابعـة 
للصنـدوق ويتمحـور حـول الركائـز الرئيسـية الثـالث للصنـدوق.  

العـراق  فـي  المهـارات  وتنميـة  التعليـم  دعـم  مشـروع  نتائـج 
إصـالح  أجنـدة  علـى  التركيـز   -  3 القسـم  فـي  متوفـرة   )P171165(
التعليـم: نتائـج مشـروع دعـم التعليـم وتنمية المهـارات في العراق
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النتائج وأبرز المقتطفات حول الصندوق 

هشـة  أنهـا  علـى  تحديدهـا  جـرى  أرـرى  لمـدن 
بصـورة مرتفعـة تجـاه المخاطـر المناريـة. وسـيصب 
إعـداد  المخاطـر فـي  التشـخيصي وتقي�يـم  التقي�يـم 
اسـتراتيجية النهج المناطقي. واعتبارًا حزي�ران 2021، 
تـم عقـد عـدد مـن التدري�بـات لفـرق إدارة المشـروع 
اآلن  حتـى  متدربـًا   6	 مجموعـه  مـا  منهـا  اسـتفاد 
الفـرق  بتلـك  الخاصـة  االسـت�ثمارية  الخطـط  إلعـداد 
أجـل  مـن  الطارئـة  العمليـات  برنامـج  مـن  )بتمويـ�ل 
التنميـة( والتـي تعـد شـموليًة وترت�كـز علـى مبـادئ 

المناطقـي.    النهـج 

 4.1.2  إحياء القطاع الزراعي 
يرتبط ذلك بنتائج المشروع: تنشيط قطاع الزراعة 

 )P171561( في العراق

علـى . 32 توصيـات  تقديـم  إلـى  المشـروع  يسـعى 
مسـتوى السياسـات ونهجًا مبت�كرًة للتحول الرقمي 
األغذيـة  نظـام  فـي  المناخـي  التغيـر  مـع  والت�كيـف 

القطـاع.  فـي  النسـاء  مشـاركة  وتعزيـ�ز  الزراعيـة، 

تحديـث . 33 نحـو  تمهيديـًة  خطـوًة  النشـاط  هـذا  يشـكل 
طويـ�ل المـدى لقطـاع األغذيـة الزراعيـة فـي العـراق 
والتعافـي  التشـغيل،  فـي  مسـاهمته  وتعظيـم 
النشـاط  ويهـدف  االقتصـادي، والتنويـع، والصمـود. 
إلـى إجـراء عمليـة تحـول عميقـة مـن رـالل اتبـاع نهج 
القـدرات  وبنـاء  السياسـات  مـن 3 مسـارات: صياغـة 
 ،)2 )المسـار  االجتماعـي  والشـمول   ،)1 )المسـار 

واالبتـ�كارات الت�كنولوجيـة )المسـار 3(.  

الغـذاء . 	3 نظـام  هشاشـة  مـدى  كوفيـد-19  أبـرز  وقـد 
الوطني في العراق. على وجه التحديد، أدت تبعات 
الغـذاء  إمـدادات  سالسـل  تعطـل  إلـى  الفيـروس 
الغـذاء،  أسـعار  ارتفـاع  فـي  وتسـببت  والمدخـالت، 
الغذائـي،  األمـن  انعـدام  مسـتويات  مـن  وزادت 
الفقـراء(.  لـدى  )خصوصـًا  الدخـول  مـن  وخفضـت 
قـام  الجائحـة،  تفشـي  مـن  األولـى  المراحـل  وفـي 
وكاالت  مـع  شـراكة  بإقامـة  الدولـي  البنـك  فريـ�ق 
األمـم المتحـدة المعنيـة بالغـذاء )منظمـة األغذيـة 
للتنميـة  الدولـي  والصنـدوق  )الفـاو(،  والزراعـة 
الزراعية، وبرنامج الغذاء العالمي. وقد سعت هذه 
الشـراكة إلـى إي�جـاد نهـج منسـق للرصـد واإلبـالغ عـن 
أثـر كوفيـد-19. وتمثـل الهـدف فـي إبقـاء الحكومـة 
االتجاهـات  علـى  اطـالع  علـى  المانحـة  والجهـات 
الرئيسـية وريـارات السياسـات. وتـم إصـدار وتعميـم 
28 تقريـ�رًا نصـف شـهري حـول رصـد األمـن الغذائـي 
باإلضافـة إلـى 	 تقاريـ�ر ربعيـة تركـز على السياسـات. 
وقـد سـاهمت التقاريـ�ر فـي نشـر الوعـي حـول تزايـد 
انعـدام األمـن الغذائي والكشـف عن مدى هشاشـة 
النظـام. ويعتبـر تعزيـ�ز نظـام الغذاء في العراق اآلن 

أولويـًة رئيسـيًة فـي الورقـة البيضـاء الحكوميـة مـن 
حيث اإلصالحات االقتصادية. وسـاهمت الشـراكة بين 
البنـك الدولـي ووكاالت األمـم المتحـدة فـي إي�جـاد 
منصـة أكثـر توافقـًا وتنسـيقًا للعمـل مـع الحكومـة 
علـى تنفيـذ هـذه األجنـدة اإلصالحيـة. فضالً عـن ذلك، 
سـتغطي الورقـة القادمـة حـول بنـاء القـدرات فـي 
اسـت�ثمارية  وخيـارات  مسـارات  السياسـات  مجـال 
للصدمـات  االسـتجابة  علـى  الحكومـة  قـدرات  لبنـاء 

النظـام.  صمـود  وتعزيـ�ز  المسـتقبلية 

4.1.3  تحديد بؤر التلوث البيئي في المحافظات 
المتضررة من النزاع  

يرتبط ذلك بنتائج المشروع: دعم إدارة النقاط 
)P173049( الساخنة للتلوث البيئي في العراق

يسـعى المشـروع لدعـم جهـود الحكومـة العراقيـة . 	3
األولويـة  وتحديـد  البيئـي  التلـوث  بـؤر  تحليـل  فـي 
فـي إجـراءات إعـادة الت�أهيـل والتنظيـف. وسيسـهم 
لبـؤر  السـليمة  لـإلدارة  إطـار  إي�جـاد  فـي  المشـروع 
التلـوث البيئـي والناتجـة عـن النـزاع فـي العـراق مـع 
هدفيـن مزدوجيـن يتعلقـان بالتخفيـف مـن المخاطـر 
علـى الصحـة والسـالمة والمسـاهمة فـي التنميـة 

االقتصاديـة المحليـة مـن رـالل المعالجـة. 

إدارة . 36 لدائـــرة  الجاريـــة  الجهـــود  علـــى  وباالعتمـــاد 
المـــواد الكيماويـــة وتقي�يـــم المواقـــع الملوثـــة فـــي 
اآلرريـــ�ن مثـــل  التنموي�يـــن  البيئـــة والشـــركاء  وزارة 
وحـــدة إدارة األزمـــات فـــي برنامـــج األمـــم المتحـــدة 
التاليـــة:  المهـــام  بتنفيـــذ  النشـــاط  يقـــوم  للبيئـــة، 
الرئيســـية  التلـــوث  لبـــؤر  تفصيلـــي  جـــرد  إعـــداد   )1(
المواقـــع ذات األولويـــة  )2( تحديـــد  العـــراق؛  فـــي 
للمعالجـــة مـــع التشـــديد علـــى الصحـــة والســـالمة 
المحليـــة؛  االقتصاديـــة  والتنميـــة  المجتمعيـــة 
)3( دعـــم تحضيـــر دراســـات فنيـــة )بمـــا فـــي ذلـــك 
الهندســـية، والت�كاليف،...الـــخ.( لمعالجـــة بـــؤر التلـــوث 
لســـجل وطنـــي  التحضيـــر  دعـــم   )	( األولويـــة؛  ذات 
لبـــؤر التلـــوث؛ )	( إعـــداد رارطـــة طري�ق/رطـــة عمـــل 
للبرنامـــج حـــول معالجـــة بـــؤر التلـــوث فـــي العـــراق.

وكخطـوة أولـى، تـم تحديـد 77 بـؤرة تلـوث بيئـي عـن . 37
طريـ�ق األقمـار االصطناعيـة فـي المحافظـات السـبع 
الديـن،  األنبـار، صـالح  )نينـوى،  النـزاع  جـراء  المتضـررة 
ديالى، كركوك، بغداد، بابل(. وبحسب ررائط األقمار 
االصطناعيـة، تـم أيضـًا تحديـد المواقـع ذات األولوية 
إلجـراء المزيـد مـن التحديـد لهـا. وبالتـوازي مـع ذلـك، 
تـم عقـد برنامـج تدري�بـي شـامل مكـون مـن 8 وحـدات 
لصالـح 30 مسـؤوالً فـي وزارة الصحـة والبيئـة لبنـاء 
قدراتهـم فـي تحديـد بـؤر التلـوث، وإجـراء تقي�يمـات 
للمواقـع، واإلعـداد والتنفيذ لخطط المعالجة. ويتبع 

 4.1  الركيزة 1- 
التعافي االقتصادي واالجتماعي 

وإعادة اإلعمار 
تهـدف هـذه الركيـزة إلـى زيـادة التمويـ�ل مـن المنـح . 28

أو  واسـت�كمال  المبت�كـرة،  التجري�بيـة  البرامـج  لدعـم 
الحكوميـة  البرامـج  فـي  مشـترك  بشـكل  االسـت�ثمار 
مـع التركيـز علـى البرامـج الممولـة مـن قبـل البنـك 

فعاليتهـا.   لتحسـين  والتعميـر  لإلنشـاء  الدولـي 

4.1.1  تبني نهج مناطقي إلعادة اإلعمار 
يرتبط ذلك بنتائج المشروع: إعادة اإلعمار على 

أساس المناطق في الموصل والمراكز الحضرية 
)P162875( األخرى في العراق

يهدف المشـروع إلى دعم التخطيط والتسـي�ير التباع . 29
تشـاركية  مت�كاملـة  نهـج  باسـتخدام  مناطقـي  نهـج 
ومتعـددة القطاعـات للتعافـي وإعـادة اإلعمـار فـي 
الموصـل  ابتـداًء مـن  العـراق،  الحضريـة فـي  المراكـز 
المعلومـات  ذلـك  وسـيوفر  تجري�بـي.  كمشـروع 
حـول القـرارات االسـت�ثمارية فـي التعافـي وإعـادة 
وتحفيـز  االجتماعيـة،  المصالحـة  لتعزيـ�ز  اإلعمـار 
الوظائـف،  واسـتحداث  االقتصاديـة  التنميـة 
علـى  التركيـز  إلـى  باإلضافـة  الخدمـات،  واسـتعادة 
الثقافـي.  التـراث  أصـول  وترميـم  المؤسسـات  بنـاء 

فـي . 30 الدولـي  البنـك  مجموعـة  ربـرة  وبحسـب 
التعافـي وإعـادة اإلعمـار فـي مرحلـة ما بعـد النزاع، 
وهـي:  رئيسـية،  ركائـز  ثـالث  ضمـن  األنشـطة  تنـدرج 
01( النهـج المناطقـي إلعـادة اإلعمـار الحضـري؛ )2( 
تطويـ�ر قـدرات فـرق إدارة المشـروع شـبه الوطنيـة 
حـول تحديـد وتنفيـذ المشـاريع الفرعيـة المناطقيـة؛ 
الثقافـي  التـراث  وتسـخير  التجري�بيـة  المشـاريع   )3(

والتعافـي.  اإلعمـار  إلعـادة 

إلشـراك . 31 خطـة  بإصـدار  المشـروع  قـام   ،2021 فـي 
المسـتوى  وعلـى  الموصـل  فـي  الشـأن  أصحـاب 
 32 حـول  تحليـل  تشـخيص  إجـراء  تـم  كمـا  الوطنـي. 
النهـج  لمشـروع  مـدن  ثـالث  الختيـار  عراقيـة  مدينـة 
المناطقـي، علـى أسـاس المعاي�يـر التاليـة: )1( حجـم 
التغيـر  تجـاه  الهشاشـة   )2( المدينـة؛  ووظائـف 
المنارـي؛ )3( المشـهد المتعلـق بالجهـات المانحة؛ 
)	( مسـتوى األضرار المادية؛ )	( االسـتقرار واألمن؛ 
هـذا  وبحسـب  الفقـر.   )7( والعائـدون؛  النازحـون   )6(
ذات  كمـدن  والبصـرة  بغـداد  ارتيـار  تـم  التحليـل، 
أولويـة للنهـج المناطقـي باإلضافـة إلـى الموصـل. 
لهـذه  المناريـة  المخاطـر  تقي�يمـات  إجـراء  وتـم 
المـدن الثـالث، ومـن المقـرر إجـراء تقي�يمـات إضافيـة 
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النتائج وأبرز المقتطفات حول الصندوق 

رـالل السـنوات الخمـس الماضيـة. وبالتحديـد، يعتبـر 
تدميـر البنيـة التحتيـة للمياه مـن قبل تنظيم داعش، 
وآثـار التغيـر المنارـي، واسـت�كمال سـد إليسـو علـى 
نهـر دجلـة فـي تركيـا مـن التغيرات الملموسـة التي 
السـتخدام  التخطيـط  عـن  بالحسـبان  أرذهـا  يجـب 
الميـاه واألراضـي؛ )2( ت�تمثـل إحـدى الجوانـب األررى 
مـن االسـتراتيجية والتـي ت�تطلـب التحديـث فـي دور 
المؤسسـات المحليـة فـي اتخاذ القـرارات المتعلقة 
مـن  الرغـم  وعلـى  الميـاه.  واسـتخدام  بتخصيـص 
المائيـة  المـوارد  مؤسسـات  محافظـة  ضـرورة 
فـرص  توجـد  اإلشـرافي،  دورهـا  علـى  المركزيـة 
الجوانـب  بعـض  علـى  الالمركـزي  الطابـع  إلضفـاء 
المعرفـة  علـى  تعتمـد  والتـي  الميـاه  إدارة  فـي 
واألولويـات المحليـة. وقـد وصـف التقريـ�ر المبـادئ 
الرئيسـية لالسـتراتيجية الوطنيـة، قبـل االنتقـال إلـى 
إعـادة دراسـة كيفيـة تفاعـل المؤسسـات الوطنيـة 
إليجـاد  البعـض  بعضهـا  مـع  والمحليـة  واإلقليميـة 
المائيـة  المـوارد  تخصيـص  إلعـادة  جديـدة  ريـارات 
المحليـة فـي ظـل  والقـدرات  المصالـح  تعـزز  بطـرق 
المتوقـع  المائيـة  المـوارد  محـددات  ضمـن  العيـش 

.2030 بحلـول  العـراق  فـي  ت�توفـر  أن 

آثـار . 3	 بتقي�يـم  المشـروع  سـيقوم  ذلـك،  عـن  فضـالً 
التغيـر المناخـي علـى الموارد المائية، مما سـيضيف 
أثنـاء إعـداد الخطـة الطارئـة  قـدرًا كبيـرًا مـن البيانـات 
لألمـن المائـي لدائـرة مـاء بغـداد. وقـد قـام فريـ�ق 
المهـام بإعـداد شـروط مرجعيـة السـتقطاب خدمـات 
التقي�يـم.  إجـراء  علـى  معهـم  للعمـل  استشـارية 
الوطنيـة.  االسـتراتيجية  تحديـث  فـي  ذلـك  وسيسـهم 

طريـ�ق . 		 خارطـة  باسـت�كمال  المشـروع  قـام  كذلـك، 
الميـاه  إمـدادات  خدمـات  لتقديـم  الرقمـي  للتحـول 
تقي�يمـَا  التقريـ�ر  تضمـن  وقـد  الصحـي.  والصـرف 
وحـدد  والفوتـرة،  العمـالء  عالقـات  إدارة  لنظـم 
الوضعيـة  واقتـرح  الحالـي،  الوضـع  لتحسـين  فرصـًا 
المعلومـات  ت�كنولوجيـا  لهندسـة  المسـتقبلية 
متطلبـات  لتوفيـر  رئيسـية  عمـل  وبرامـج  )نمـاذج( 
كمـا  بغـداد.  مـاء  دائـرة  لـدى  المسـتقبلية  األعمـال 
يعمـل فريـ�ق المهـام مـع فريـ�ق دائـرة مـاء بغـداد 
عالقـات  إلدارة  نظـام  شـراء  علـى  بغـداد  وأمانـة 
العمـالء والفوتـرة لتحسـين عالقـات العمـالء وإدارة 

اإليـرادات. 

النهائـي . 		 »العراق-التقريـ�ر  البيضـاء-  الورقـة  وتبـرز 
تشـري�ن  فـي  المالـي«  لإلصـالح  الطـوارئ  لخليـة 
الميـاه  قطـاع  إلصـالح  واضحـًا  هدفـًا   2020 األول 
تطويـ�ر  وبالتحديـد  البـالد،  فـي  الصحـي  والصـرف 
»نظـام إلدارة الميـاه والصـرف الصحـي يعمـل علـى 
ترشـيد االسـتهالك والمحافظـة علـى النظـم الصحية 
هيكليـة  إعـادة  أهميـة  تحـدد  أنهـا  كمـا  والبيئيـة«. 

الدوائـر البلديـة والمؤسسـات المعنيـة المسـؤولة 
أسـس  علـى  الصحـي  والصـرف  الميـاه  ردمـات  عـن 
تجاريـة أو شـبه تجاريـة. وبمـا ينسـجم مـع ذلـك، قام 
ريـارات  لدراسـة  مرجعيـة  شـروط  بإعـداد  المشـروع 
لتحسـين  المؤسسـية  للحوكمـة  الهيكلـة  إعـادة 
الصحـي  والصـرف  الميـاه  إمـدادات  ردمـات  تقديـم 

بغـداد. فـي 

سـيقوم . 6	 أعـاله،  المذكـورة  األنشـطة  تنفيـذ  ومـع 
بغـداد  مـن  المسـتفادة  الـدروس  بتوثيـق  الفريـ�ق 
الوصـول  سـهلة  قصيـرة  مذكـرات  شـكل  علـى 
منهـا  واالسـتفادة  واإلنجليزيـة  العرب�يـة  باللغتيـن 
بشـكل مباشـر فـي برنامـج المسـاعدة الفنيـة فـي 
البصـرة، والـذي سـيتبع ذات الخطـوات ومـن المرجـح 

النتائـج.  ذات  يحقـق  أن 

أكثـــر  طاقـــة  قطـــاع  نحـــو  أخـــرى  خطـــوة    4.1.5
كفـــاءًة 

يرتبط ذلك بنتائج المشروع: الطاقة والصناعات 
االستخراجية: العناية الفنية واالقتصادية الواجبة 

لدعم تعزي�زات شبكة كهرباء المنطقة الجنوبية في 
)P175879( العراق

يهـدف المشـروع إلـى تقديـم الدعـم الفنـي لـوزارة . 7	
الحمـل  تدفـق  تحليـل  إجـراء  سـبيل  فـي  الكهربـاء 
الكهربـاء  لشـبكة  المقـررة  التعزيـ�زات  قـدرة  لتقي�يـم 
مـن  الطاقـة  إمـدادات  لتلبيـة  الجنـوب  إقليـم  فـي 
الخليجـي مـن  التعـاون  الـدول األعضـاء فـي مجلـس 
رـالل الربـط المقـرر مـع هيئة الربـط الكهربائي لدول 

الخليجـي.  التعـاون  مجلـس 

نشـاط . 8	 مـن  المتوقـع  الرئيسـي  المخـرج  يتمثـل 
فنـي  تحليلـي  تقريـ�ر  فـي  الفنيـة  المسـاعدة 
الحاليـة  التحتيـة  البنيـة  يقيـم  واقتصادي/مالـي 
لنقـل الكهربـاء فـي إقليـم الجنـوب وتقي�يـم وتحديـد 
النتيجـة  وت�تمثـل  المطلوبـة.  للتعزيـ�زات  األولويـة 
المتوقعـة فـي توفيـر ربـط كفـؤ مـع الـدول األعضـاء 
الحصـول  أجـل  مـن  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  فـي 
علـى إمـدادات الطاقـة التمهيديـة المتفـق عليهـا 
الالحـق  والتوسـع  الهيئـة  مـع  ميغـاواط(   	00(
 1,800( للربـط  اإلجماليـة  القـدرة  إلـى  للوصـول 
المحلـي.   العـرض  زيـادة  إلـى  باإلضافـة  ميغـاواط( 

جمـع . 9	 صعيـد  علـى  كبيـر  تقـدم  إحـراز  تـم   ،2021 فـي 
البيانـات الضروريـة. حيـث تضمن ذلـك قوائم مفصلة 
ومواصفـات فنيـة حـول: )1( وحـدات التوليـد الحاليـة 
الوقـود،  ونـوع  والمنطقـة،  الموصـالت،  أرقـام  مـع 
التوليـد المقـررة  وتصنيـف الميغـاواط؛ )2( محطـات 
التوليـد  محطـات  نمـاذج   )3( 2020-	203؛  لألعـوام 

هـذا النشـاط، والممـول مـن قبـل صنـدوق اإلصـالح 
»التعلـم  نهـج  العـراق،  إعمـار  وإعـادة  والتعافـي 
الجهـات  قـدرات  بنـاء  فـي  الممارسـة«  بواسـطة 
صاحبـة المصلحـة. ولهـذا الغـرض، يتـم إشـراك فريـ�ق 
العديـد  تصميـم  فـي  والبيئـة  الصحـة  وزارة  مـن 
الفني�يـن  االستشـاري�ين  مـع  ويعمـل  المهـام  مـن 
الصلـة.  ذات  األوليـة  والتحقيقـات  الجـرد  إجـراء  فـي 
وباإلضافـة إلـى وزارة الصحـة والبيئـة، يقـوم هـذا 
البيئـة،  وتحسـين  حمايـة  مديريـة  بإشـراك  النشـاط 
المديريـة  فـروع  إلـى  باإلضافـة  البيئـي،  والمجلـس 

النفـط.  ووزارة  المحـددة،  المحافظـات  فـي 

سـيتم . 38 المشـروع،  فـي  المحـرز  التقـدم  وبحسـب 
تصميـم نشـاط سـينفذ مـن قبـل الجهـة المسـتفيدة 
والقـادر علـى تنفيـذ المعالجـة فـي بـؤر التلـوث ذات 
األولويـة، وتعزيـ�ز البنيـة التحتيـة مـن حيـث المختبـرات 
والبيئـة،  الصحـة  وزارة  لـدى  المفصـل  والتقي�يـم 
وتصميـم برنامـج وطنـي لمعالجـة المواقـع الملوثة 

العـراق.  فـي 

قطـــاع  فـــي  الجيـــدة  الممارســـات  دعـــم    4.1.4
الميـــاه  

يرتبط ذلك بنتائج المشروع: المساعدة الفنية إلصالح 
)P175808( مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي

العالميـة . 39 الممارسـات  لتبنـي  المشـروع  يهـدف 
الجيـدة فـي إدارة مرافـق إمـدادات الميـاه والصـرف 
والعنـف  والنـزاع  الهشاشـة  سـياق  فـي  الصحـي 
وطنـي  برنامـج  إقامـة  بغـرض  والبصـرة  بغـداد  فـي 
مـن  منوعـة  قاعـدة  مـن  ممـول  المرافـق  إلصـالح 
قـروض المؤسسـات الماليـة الدوليـة، والتموي�ل من 

والخـاص. العـام  القطاعيـن 

التنفيـذي لجوانـب . 0	 الدعـم  المشـروع  وسـيقدم هـذا 
التطويـ�ر المؤسسـي فـي مشـروع تحسـين إمـدادات 
وبرنامـج  بغـداد  فـي  الصحـي  والصـرف  الميـاه 
مسـاعدة فنيـة إلصـالح المرافـق لـدى مقـدم خدمات 
البصـرة،  فـي  الصحـي  والصـرف  الميـاه  إمـدادات 
مرافـق  إدارة  فـي  الجيـدة  الممارسـات  ت�كي�يـف  مـع 
إمـدادات الميـاه والصـرف الصحـي مـع سـياق العنـف 
وسيسـتفيد  العـراق.  فـي  والهشاشـة  والنـزاع 
الدعـم التنفيـذي التمهيـدي مـن تمويـ�ل بقيمـة 210 
الدولـي  البنـك  مليـون دوالر أمريكـي مقدمـة مـن 
لإلنشـاء والتعميـر لصالـح مشـروع تحسـين إمـدادات 
درـل  والـذي  بغـداد،  فـي  الصحـي  والصـرف  الميـاه 
حيـز التنفيـذ فـي 2018، وذلـك مـن رـالل العمـل مـع 
بغـداد،  أمانـة  وهـي  للمشـروع  المنفـذة  الجهـات 
ودائـرة مـاء بغـداد، ودائرة مجاري بغداد. وسـيقوم 
أجـل:  مـن  الثـالث  الجهـات  هـذه  بدعـم  المشـروع 

وتوزيـع  إمـدادات  بيانـات  ونوعيـة  مـدى  تقي�يـم   )1(
المسـتهلكين،  حـول  والمعلومـات  الحاليـة،  الميـاه 
والبيانـات الماليـة، والخطـة لتحسـينها بما في ذلك 
المشـورة حـول كيفيـة إلغـاء سياسـة توفيـر الميـاه 
بالمجـان فـي ظـل كوفيـد-19؛ )2( تقديـم المشـورة 
حـول تنفيـذ رطـة التطويـ�ر المؤسسـي؛ )3( توثيـق 
مباشـرًة  تصـب  كـي  بغـداد  مـن  الناشـئة  الـدروس 
فـي برنامـج المسـاعدة الفنيـة فـي البصـرة كما هو 
مذكـور أدنـاه. بالتـوازي مـع ذلـك، سيسـتفيد برنامج 
للمسـاعدة الفنيـة لصالـح مقدمـي ردمـات إمدادات 
البصـرة  مـاء  دائـرة  البصـرة-  فـي  والمجـاري  المـاء 
مـن  الناشـئة  الـدروس  مـن  البصـرة  مجـاري  ودائـرة 

بغـداد.  فـي  المشـروع 

وسـيتضمن برنامـج المسـاعدة الفنيـة فـي البصـرة . 1	
والزبائـن  المـاء  إدارة  عمليـات  تقي�يـم   )1( يلـي:  مـا 
النظـم  لتحديـث  رطـة  وإعـداد  الماليـة  والنواحـي 
ظـل  فـي  بالمجـان  المـاء  تقديـم  سياسـة  وتغي�يـر 
لخطـة  ريـارات  إعـداد   )2( كوفيـد-19؛  فيـروس 
احتياطيـة إلمـدادات المـاء لحالـة الطـوارئ المت�كـررة 
هـذه  علـى  وبنـاًء  البصـرة.  فـي  الجفـاف  بسـبب 
طريـ�ق  ررائـط  إعـداد  سـيجري  الفنيـة،  المسـاعدة 
ردمـات  مقدمـي  علـى  التجاريـة  الصبغـة  إلضفـاء 
والبصـرة.  بغـداد  فـي  والمجـاري  المـاء  إمـدادات 
وبينمـا يعتبـر اإلعـداد المؤسسـي لتقديـم الخدمـات 
مختلفـًا فـي بغـداد والبصـرة، يوجـد إلعـداد »ررائـط 
علـى  التجاريـة  الصبغـة  إضفـاء  بخصـوص  طريـ�ق« 
فـي  والمجـاري  المـاء  إمـدادات  ردمـات  مقدمـي 
توفـر  أن  ويمكـن  مشـتركة  عناصـر  المحافظتيـن  كال 
سـتوفر  بالتالـي،  العـراق.  أنحـاء  لباقـي  نموذجـًا 
نقطـة  التجاريـة  الصبغـة  إلضفـاء  الطريـ�ق  خرائـط 
مقدمـي  إلصـالح  وطنـي  برنامـج  لتطويـ�ر  انطـالق 

والمجـاري.    المـاء  إمـدادات  خدمـات 

المتوقعـة . 2	 النتيجـة  تحقيـق  عمليـة  إطـار  وفـي 
الخطـة  )بمعنـى،  المناطقـي  النهـج  خطـط  األولـى؛ 
بإعـداد  المشـروع  قـام  المائـي(،  لألمـن  الطارئـة 
المائيـة  المـوارد  تقريـ�ر تشـخيصي حـول اسـتراتيجية 
واألراضـي 2015 )التخطيـط للمـوارد المائيـة والتحليـل 
التخصيـص  إعـادة  مسـاعدة  وكيفيـة  االسـت�ثماري؛ 
إدارة  فـي  الوطنيـة  األهـداف  تلبيـة  فـي  المحلـي 
الموارد المائية(. وقد تمثلت االستنتاجات الرئيسية 
فيمـا يلـي: )1( بسـبب التحديـات، القديمـة والجديـدة، 
االسـتراتيجية  تعديـل  يجـب  العـراق،  تواجـه  التـي 
واألراضـي  المائيـة  المـوارد  لتطويـ�ر  الوطنيـة 
بعيـن  ت�أرـذ  كـي  القادمـة  العشـري�ن  للسـنوات 
الخمـس  السـنوات  رـالل  االسـت�ثمار  قلـة  االعتبـار 
النـزوح  بسـبب  الديموغرافيـة  والتغيـرات  الماضيـة، 
الدارلـي والسـياق االقتصـادي الفعلـي، والتغيـرات 
الملموسـة فـي هيدرولوجيـا النهريـ�ن التـي حدثـت 
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النتائج وأبرز المقتطفات حول الصندوق 

عقـب  ورصوصـًا  الخـاص،  القطـاع  فـي  الوظائـف 
الجائحـة والتراجـع االقتصـادي. كمـا أنهـا تعـد المـرة 
األولـى التـي يتـم فيهـا إجـراء مسـوحات الشـركات 
النظاميـة  غيـر  األعمـال  وأنشـطة  الصغـر  متناهيـة 
مـن قبـل البنـك الدولـي فـي العراق، وفـي منطقة 
الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا. وسـت�تم مناقشـة 
مـع  المسـوحات  هـذه  مـن  واالسـتنتاجات  التحليـل 
أجنـدة وظائـف  إطـالق  أجـل  الحكومـة ونشـرها مـن 

البـالد فـي 2022.  رئيسـية فـي 

ويتمثل النشاط الثالث في تقديم المساعدة الفنية . 		
فـي تصميـم مشـروع تجري�بـي للشـمول االقتصـادي- 
الصنـدوق.  مـن  بتمويـ�ل  تنفيـذ  سـيتم  والـذي 
إجمـاع  إلـى  التوصـل  علـى  المسـاعدة  وسـتركز 
بالمشـروع  المتعلقـة  والتدرـالت  المفهـوم  حـول 
التجري�بـي، وذلـك مـن رـالل توفيـر التجـارب الدوليـة 
تقديميـة  عـروض  طريـ�ق  عـن  المتعاملـة  للجهـة 
مسـؤولين  إلـى  باإلضافـة  الدولـي  البنـك  بقيـادة 
وشـمال  األوسـط  الشـرق  منطقـة  مـن  حكومي�يـن 
نقاشـات  وعقـب  مشـابهة.  برامـج  حـول  أفريقيـا 
والشـؤون  العمـل  وزارة  مـع  واحـدة  سـنة  لمـدة 
اعتبـارًا  التجري�بـي،  المشـروع  سـيقوم  االجتماعيـة، 
مـن 2022، باسـتهداف مـا ال يقـل عـن 2,200 منتفعـًا 
المناطـق  فـي  النقديـة  التحويـالت  برنامـج  مـن 
الريفيـة فـي محافظـة ذي قـار لمسـاعدتهم فـي 
كمـا  الخـاص.  لحسـابهم  العمـل  أنشـطة  تطويـ�ر 
سـيلقى المنتفعـون الدعـم مـن رـالل سلسـلة مـن 
التدرـالت المتعاقبـة والمتزامنـة والتـي سـت�تضمن 
التدريـب، واإلرشـاد، والتوجيـه، نقـل ملكيـة األصـول 

لديهـم.  الـرزق  كسـب  أنشـطة  لصالـح  العينيـة 

ــ�ز نظـــام الرعايـــة الصحيـــة فـــي ضـــوء  4.1.7  تعزيـ
الجائحـــة 

 COVID-19 يرتبط ذلك بنتائج المشروع: استجابة
)P174641( وتعزي�ز النظام الصحي

تمـت المصادقـة علـى هـذا المشـروع وإضافتـه إلـى . 		
اسـتجابًة   2020 أيلـول  فـي  الصنـدوق  عمـل  خطـة 
لألولويـات الصحيـة الناشـئة عقـب جائحـة كوفيـد-19. 
ويقدم المشروع المساعدة الفنية وي�جري أنشطًة 
الصحيـة  للسياسـات  المعلومـات  لتوفيـر  تحليليـًة 
 )2( كوفيـد-19،  ألزمـة  االسـتجابة   )1( مجاليـن:  فـي 
تحسـين الوصـول إلـى خدمـات صحيـة جيـدة. وعليـه، 
يهـدف المشـروع إلـى مسـاعدة الحكومـة العراقيـة 
الُملحـة  الصحيـة  االحتياجـات   )1( إلـى  التطـرق  فـي 
اسـتجابًة للجائحـة باإلضافـة إلـى )2( أولويـات إصـالح 
القطـاع الصحـي علـى المدي�يـن المتوسـط والطوي�ل. 
ويقوم المشـروع بت�كملة جهود الحكومة العراقية 

المجاليـن.  التنموي�يـن فـي كال  والشـركاء 

بموجـب . 6	 ملمـوس  تقـدم  إحـراز  تـم   ،2021 فـي 
لكوفيـد-19«  الطارئـة  »االسـتجابة  األول  المكـون 
والـذي يعـد أولويـًة قصـوى بالنظـر لوضـع الجائحـة. 
ويت�ألـف المكـون مـن 	 مسـارات والتـي تهـدف إلـى 
»الوقايـة«، و«التعقـب«، و«االسـتجابة« لكوفيـد-19، 
وتقديم »المسـاعدة الفنية في الوقت المناسـب« 

الصحـة.  مجـال  فـي 

بموجـب المسـار 1- »الوقايـة، تـم إعـداد خطـة عمـل . 7	
أنجـز  كمـا  كورونـا.  فيـروس  ضـد  للتطعيـم  للتواصـل 
الفريـ�ق الجولـة األولـى من المسـوحات على موقع 
التطعيـم  تجـاه  المواقـف  علـى  للتعـرف  فيسـبوك 
)أ/ب(  وارتبـار  العـراق،  فـي  كورونـا  فيـروس  ضـد 
الفعالـة  الرسـائل  لتحديـد  اإلنترنـت  عبـر  التجري�بـي 
لحملـة التواصـل بغـرض زيـادة تقبـل اللقـاح. وقـد تـم 
مـع  أ/ب  وارتبـار  المسـوحات  نتائـج  فـي  التشـارك 

اآلرريـ�ن.  المصلحـة  وأصحـاب  الحكومـة 

يدعـم . 8	 والـذي  »التعقـب«،   -  2 المسـار  بموجـب 
جهـود الحكومـة العراقيـة فـي تعزيـ�ز تعقـب حـاالت 
تقاريـ�ر  بإعـداد  المشـروع  قـام   ، كورونـا  فيـروس 
فـي  كوفيـد-19  مراقبـة  لنظـم  تقي�يـم   )1( تحليليـة: 
العـراق؛  فـي  كوفيـد-19  فحـص  تقي�يـم   )2( العـراق؛ 
)3( وثيقـة توجيهيـة حـول اسـتراتيجيات وخوارزميـات 
المخالطيـن فـي  لت�تبـع  )4( تقي�يـم  فحـص كوفيـد-19؛ 
تـم  التقاريـ�ر،  هـذه  تسـليم  تاريـ�خ  ومنـذ  العـراق. 
عقـد 	 ورش لـوزارة الصحـة والبيئـة حـول اسـتخدام 
المخالطيـن  لت�تبـع  المختلفـة  الرقميـة  المنصـات 
كمـا   .)DHIS2, ComCare, OpenSRP, GO.DATA(
كوفيـد-19  فحـص  حـول  عمـل  ورشـتي  إجـراء  تـم 
ويتـم  األماميـة.  الخطـوط  فـي  المختبـرات  لفنيـي 
المراقبـة  حـول  إضافيـة  ورش  لعقـد  التحضيـر  حاليـًا 

والفحـص. 

بموجـب المسـار 3- »االسـتجابة«، والـذي يركز بشـكل . 9	
ويتضمـن  كوفيـد-19،  حـاالت  إدارة  علـى  رئيسـي 
مسـاعدًة فنيـًة لتحسـين تدفـق المرضـى، والوقايـة 
المرافـق  فـي  عليهـا  والسـيطرة  األمـراض  مـن 
للوقايـة  تقي�يـم  أداة  بإعـداد  الفريـ�ق  الصحيـة. قـام 
المرضـى  وتدفـق  عليهـا  والسـيطرة  األمـراض  مـن 
ونشـرها فـي 9 مرافـق صحيـة فـي العـراق؛ وكانـت 
جمـع  مـن  مزي�جـًا  جمعهـا  تـم  التـي  المعلومـات 
اسـت�كمال  وتـم  متعـددة،  مصـادر  مـن  معلومـات 
تقاري�ر حول كل من الوقاية من األمراض والسيطرة 
وزارة  إلـى  وتقديمهـا  المرضـى  وتدفـق  عليهـا 
ورش  لعقـد  حاليـًا  الترتيـب  ويتـم  والبيئـة.  الصحـة 

النتائـج. لنشـر 

فضـالً عـن ذلـك، يعكـف الفريـ�ق علـى تقديـم المزيـد . 60
المناسـب  التوقيـت  فـي  الفنيـة  المسـاعدة  مـن 
مـع  لكوفيـد-19،  االسـتجابة  لدعـم   )4 )المسـار 

الجديـدة  اإلضافـات   )	( 2030؛  ملـف  فـي  المذكـورة 
)6( رطـوط  المحـوالت؛  )	( إضافـات  النقـل؛  لخطـوط 
رطـوط   )8( الحاليـة؛  المحـوالت   )7( الحاليـة؛  النقـل 

.203	-2020 لألعـوام  المقـررة  والمحـوالت  النقـل 

قبـل . 0	 مـن  الحمـل  لتدفـق  أولـي  تحليـل  إجـراء  وتـم 
فريـ�ق البنـك، والـذي تضمـن: )1( وصـف عـام لنظـام 
الفنيـة  للقـدرات  تقي�يـم   )2( العـراق؛  فـي  الكهربـاء 
كيلوفولـت   132( العـراق  فـي  النقـل  لشـبكات 
الحراريـة  الطاقـة  توليـد  لتوزيـع  كيلوفولـت(  و00	 
 1,800 إلـى اسـتيراد  باإلضافـة  المقـررة،  والمتجـددة 
ميغـاواط عبـر رـط النقـل من هيئـة الربـط الكهربائي 
لـدول مجلـس التعـاون الخليجي؛ )3( السـيناري�وهات 
فـي  الربـط  لنقـاط  المتعـددة  الحساسـية  وتحليـالت 
العـراق مـع رـط النقل الرئيسـي مع الهيئة، بما في 
التقديريـة.  والت�كاليـف  اإللكترونيـة  المواقـع  ذلـك 
وهـي  التقريـ�ر  مـن  أولـى  مسـودة  إنجـاز  تـم  وقـد 

والنقـاش.  للمراجعـة  حاليـًا  تخضـع 

 4.1.6  تعزي�ز أطر وبرامج الحماية االجتماعية 
يرتبط ذلك بنتائج المشروع: الحماية االجتماعية 

)P171639( والوظائف للعراقي�ين الفقراء والضعفاء

والوظائـف . 1	 االجتماعيـة  الحمايـة  مشـروع  يمثـل 
للمسـاعدة  برنامجـًا  والضعفـاء  الفقـراء  للعراقي�يـن 
فـي  العراقيـة  الحكومـة  دعـم  إلـى  يهـدف  الفنيـة 
ثالثـة مجـاالت رئيسـية: )1( تطويـ�ر نظـام شـبكة أمـان 
اجتماعـي صامـدة تعتمـد علـى المنجـزات الحكومية، 
)2( الوصـول إلـى فهـم أفضل حـول مهارات القوى 
العاملـة واسـتحداث الوظائـف فـي القطـاع الخـاص 
إصالحـات  إلـى  المطـاف  نهايـة  فـي  يـؤدي  بمـا 
توفيـر   )3( الجيـدة،  الوظائـف  مـن  المزيـد  لتوفيـر 
الوصـول  مـن  تزيـد  تدرـالت  لتجربـة  تحليليـة  قاعـدة 
إلى سبل كسب رزق مستدامة. ومن رالل إطالقها 
معظمـه  جـاء  وبتمويـ�ل   2019 الثانـي  تشـري�ن  فـي 
مـن الصنـدوق، مـع تقديـم تمويـ�ل إضافـي مـن قبـل 
الشـراكة للشـمول االقتصـادي، سـمحت المسـاعدة 
الجهـات  مـع  الحـوار  فـي  بالمضـي  للبنـك  الفنيـة 
المتعلقـة  اإلصالحـات  بخصـوص  الرئيسـية  النظيـرة 
ذلـك  جـاء  وقـد  والوظائـف.  االجتماعيـة  بالحمايـة 
فـي توقيـت مناسـب بالنظـر إلى تداعيـات كوفيد-19 
علـى رفاهـة وسـبل كسـب الـرزق لـدى المواطنيـن، 
أدت  الطموحـة- والتـي  الحكوميـة  البيضـاء  الورقـة 

البنـك.  لطلـب المزيـد مـن الدعـم مـن 

رئيسـية. . 2	 أنشـطة  ثالثـة  الفنيـة  المسـاعدة  تغطـي 
الحمايـة  دعـم  برنامـج  األول،  النشـاط  يسـعى  حيـث 
مـن  الثالثـة  بالمرحلـة  حاليـًا  يمـر  والـذي  االجتماعيـة 
االجتماعيـة  الحمايـة  نظـام  إصـالح  لدعـم  تنفيـذه، 

مـع التركيـز علـى بنـاء نظـم شـبكات أمـان اجتماعـي 
قوية، وتقديم المشـورة على مسـتوى السياسـات 
إلصـالح نظـام التقاعـد، وتعزيـ�ز الروابط بين األنشـطة 
الماضي�يـن،  العاميـن  ورـالل  والتنمويـة.  اإلنسـانية 
عمـل الفريـ�ق مـع هيئـة الحماية االجتماعيـة التابعة 
تقي�يـم  االجتماعيـة علـى  العمـل والشـؤون  لـوزارة 
الحاليـة  واالتصـاالت  المعلومـات  ت�كنولوجيـا  نظـم 
الحاليـة،  البيانـات  قواعـد  وتنقيـح  التحتيـة،  وبنيتهـا 
ت�كنولوجيـا  فريـ�ق  قـدرات  بنـاء  إلـى  باإلضافـة 
وتركيـب  السـيبراني  األمـن  تعزيـ�ز  فـي  المعلومـات 
الخـوادم. وسيسـمح هـذا المنجـز الرئيسـي للـوزارة 
بشـكل  برامجهـا  وإدارة  بياناتهـا  قواعـد  بت�أميـن 
المسـاعدة  سـمحت  ذلـك،  عـن  فضـالً  فعاليـًة.  أكثـر 
الرئيسـية:  التحليـالت  مـن  العديـد  بإجـراء  الفنيـة 
آثـار  عقـب  والهشاشـة  الفقـر  تقي�يـم  تحديـث   )1(
والتـي  النفـط،  أسـعار  فـي  والتقلبـات  الجائحـة 
فيهـا  والتشـارك  واسـتعراضها  مناقشـتها  تمـت 
حـول  تقريـ�ر   )02 2020؛  أوارـر  فـي  الحكومـة  مـع 
الفجـوات بيـن المنتفعيـن مـن الخدمـات واإلنسـانية 
إجـراء  عقـب  االجتماعيـة  الحمايـة  مـن  والمنتفعيـن 
ارتبـار ميدانـي بشـكل مشـترك مـع مجموعـة عمـل 
النقـد والتوصيـات حـول اإلصالحـات؛ )3( تقريـ�ر حـول 
اسـتنتاجات تدرـل سـلوكي لتعزيـ�ز تعلـم الطلبـة مـن 
المنـزل؛  فـي  الوالديـة  الممارسـات  تحسـين  رـالل 
االجتماعيـة  والت�أمينـات  التقاعـد  فصـل   )	( وأريـرا 
التنميـة  حـول  العـام  اإلنفـاق  مراجعـة  مـن  كجـزء 
تمـت  والتـي  مؤرـرًا،  إعدادهـا  تـم  التـي  البشـرية 
بنظـام  المتعلقـة  الرئيسـية  المسـائل  تحليـل  فيهـا 
اإلصالحـات.     حـول  توصيـات  وتقديـم  الحالـي،  التقاعـد 

للقطـاع . 3	 تحليـل  إجـراء  فـي  الثانـي  النشـاط  تمثـل 
ثالثـة  أسـاس  علـى  للمهـارات،  وتقي�يـم  الخـاص 
مسـوحات كبيـرة لفهـم ديناميكيـات القطـاع الخـاص، 
يسـتفيد  التـي  والمهـارات  الوظائـف  واسـتحداث 
إطـالق  تـم  وقـد  العـراق.  فـي  ويحتاجهـا  منهـا 
أنشـطة  حـول  المسـوحات  مـن  األولـى  المجموعـة 
األعمـال فـي القطـاع غير المنظـم في آب 2021 في 
3 مـن أصـل 	 مـدن )بغـداد والبصـرة والسـليمانية(، 
كانـون  مـن  ابتـداء  النجـف  مدينـة  إضافـة  وسـت�تم 
األول. كمـا تـم إطـالق مسـوحات الشـركات )والتـي 
ضمت شـركات متناهية الصغر في 	 مدن، وشـركات 
صغيـرة ومتوسـطة وكبيـرة فـي 10 مدن( في كانون 
األول 2021. وقـد جـاء ذلـك بعـد عمـل موسـع رـالل 
والشـبكات  العينـة،  إطـار  إلعـداد  الماضيـة  السـنة 
غيـر  القطـاع  فـي  الشـركات  لمسـوحات  الصلـة  ذات 
باإلضافـة  االسـتبانات،  وترجمـة  ورقمنـة  المنظـم، 
المقابـالت.  التعـداد ومجـري  إلـى تدريـب موظفـي 
ومـن المتوقـع اسـت�كمال جمـع البيانـات فـي نهايـة 
أيـار 2022. ويمنـح إطـالق هـذه المسـوحات العـراق 
فرصـًة فريـدًة لفهـم التحديـات المتعلقة باسـتحداث 
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 4.2  الركيزة - 2 
التنويع االقتصادي والنمو بقيادة 

القطاع الخاص: 
المسـاعدة . 61 تقديـم  إلـى  الركيـزة  هـذه  تهـدف 

أجـل  مـن  العراقيـة  الحكومـة  إلـى  الفنـي  والدعـم 
اإلصالحـات  مـن  شـاملة  مجموعـة  وتنسـيق  إعـداد 
النمـو  وتعزيـ�ز  التنويـع  أجنـدة  تنفيـذ  فـي  للمضـي 

الخـاص.  القطـاع  بقيـادة 

4.2.1  تقديم الدعم لخلية إدارة اإلصالح 
يرتبط ذلك بنتائج المشروع: التنويع االقتصادي 

والنمو )انظر قسم التركيز على أجندة اإلصالحات 
)P176098()االقتصادية

طلبـت الحكومـة العراقيـة الحصـول علـى دعـم البنـك . 62
الورقـة  تنفيـذ  لتسـريع  أداء  إطـار  إليجـاد  الدولـي 
البنـك  ويقـدم  االقتصاديـة.  لإلصالحـات  البيضـاء 
إطـار  إي�جـاد  سـبيل  فـي  للخليـة  دعمـه  الدولـي 
الفنيـة. وتهـدف هـذه  المسـاعدة  لـألداء مـن رـالل 
المسـاعدة الفنيـة لتزويـد فريـ�ق الخليـة بالمعرفـة 
لتعزيـ�ز  الضروريـة  الدوليـة  والخبـرات  العالميـة 
جهودهـم فـي تصميـم وتنفيـذ وإدامـة نظـام أداء 
تحقيـق  نحـو  المحـرز  التقـدم  سـيدير  والـذي  فعـال 
تـم  التـي  اإلصـالح  وأهـداف  االسـتراتيجية  األهـداف 
تنفيـذ  لخطـة  البيضـاء  الورقـة  تنفيـذ  تفصيلهـا فـي 
األداء،  إطـار  تصميـم  المشـروع  ويدعـم  اإلصالحـات. 
الرئيسـية  األداء  مؤشـرات  تحديـد  فـي  يسـاعد  حيـث 
التقاريـ�ر  وإعـداد  رصدهـا،  سـيتم  التـي  األساسـية 
لتحديـد  أدوات  وإعـداد  القـرار،  لمتخـذي  المناسـبة 
الصحيـح،  المسـار  عـن  األداء  حيـد  فـي  اإلجـراءات 
فـي  والمسـاعدة  لإلبـالغ،  إلكترونـي  نظـام  وإعـداد 
أصحـاب  مـع  والتواصـل  والتنسـيق  المشـاركة  تعزيـ�ز 
رفـع  فـي  المسـاعدة  وأخيـرا  الرئيسـي�ين  المصلحـة 
قـدرات الخليـة علـى تنفيـذ هـذه الوظائف واإلشـراف 

   . عليهـا

4.2.2  التقـــدم علـــى صعيـــد إصالحـــات القطـــاع 
المالـــي 

يرتبط ذلك بنتائج المشروع: القطاع المالي العراقي 
)P171615(

تحسـين . 63 فـي  المشـروع  مـن  الهـدف  يتمثـل 
إلـى  والوصـول  المالـي  النظـام  وسـالمة  اسـتقرار 
لتعزيـ�ز  القـدرات  وبنـاء  اإلصالحـات  عبـر  التمويـ�ل 
التنظيميـة  األطـر  وتقويـة  الماليـة،  التحتيـة  البنيـة 
واإلشـرافية، وتحسـين كفـاءة وأثر التدخـالت العامة، 

التركيـز علـى التطعيـم. حيـث قـدم المشـروع الدعـم 
بموجـب المجـاالت التاليـة: )1( إنجـاز تقي�يـم الجاهزيـة 
 VIRAF/VIRAT( أداة  باسـتخدام  للتطعيـم  الوطنيـة 
لنشـر  الوطنيـة  الخطـة  إعـداد   )2( المت�كاملـة؛   )2.0
أوصـت  التـي  الرئيسـية  العناصـر  جميـع  مـع  اللقـاح 
بمثابـة  تعـد  والتـي  العالميـة  الصحـة  منظمـة  بهـا 
مـع  بالتعـاون  العـراق  فـي  التلقيـح  لجهـود  مخطـط 
اليونيسـيف  ومنظمـة  العالميـة  الصحـة  منظمـة 
والشـركاء اآلرريـ�ن؛ )3( تقديـم مدخـالت فنيـة إلعـداد 
سـجل رقمـي للجهـة المتعاملـة بخصـوص التطعيـم 

علـى  اسـتماع  منصـة  إنشـاء   )4( كوفيـد-19؛  ضـد 
مواقـع التواصـل االجتماعـي ت�تعلـق بالتطعيـم فـي 
العـراق باسـتخدام أداة )TalkWalker(؛ )5( مراجعـة 
الضـارة  اآلثـار  حـول  الوطنيـة  لالسـتراتيجية  فنيـة 
سـالمة  حـول  وطنيـة  ورشـة   )6( التطعيـم؛  عقـب 
األوكسـجين في مرافق الرعاية الصحية؛ )7( إشـراك 
ضـد  التطعيـم  حـول  إقليميـة  ورش   10 فـي  العـراق 
كوفيـد-19 بتنظيـم مـن البنـك الدولي. وقد ركزت كل 
ورشـة علـى جانـب اسـتراتيجي مـن التطعيـم )انظـر 

الجـدول 3(. 

 الجدول 3: 
قائمة بالورش اإلقليمية حول التطعيم ضد كوفيد-19

مقدمة حول استراتيجيات التطعيم- التشارك في الممارسات الفضلى والدروس المستفادة من الجهود الحالية 1
للتطعيم ضد كوفيد-19 وتوفير أدوات واقتراحات عملية للتخطيط في ظل درجة شديدة من عدم التيقن 

تموي�ل المطاعيم- تقديم تقديرات حول الت�كاليف اإلجمالية لتوريد المطاعيم وتوزيعها ومساعدة الدول في 2
تقي�يم الخيارات الرئيسية والمقايضات لحشد األموال محليًا ورارجيًا 

شبكة التوريد والتوزيع- تقديم وصف عام حول مشهد التوريد والمحافظ الناشئة؛ ومناقشة االعتبارات والدالالت 3
الرئيسية لمختلف نماذج شبكات التوزيع 

جاهزية سالسل اإلمدادات- مناقشة أساليب تقوية وتوسيع شبكات اإلمدادات للمحافظ الناشئة للقاحات	

اإلدارة والمتابعة: رحلة المنتفع- معاينة رحلة المنتفع، ودراسة األدوات والنهج الرقمية التي يمكن أن تدعمها، 	
مع التركيز على اإلنصاف

احتساب الت�كاليف والموارد البشرية- مراجعة االستراتيجيات حول عملية احتساب ت�كاليف لقاح كوفيد-19 وأدوات 6
احتساب الت�كاليف الرئيسية المتوفرة؛ ودراسة الروافع الرئيسية لزيادة قدرة العاملين في الرعاية الصحية 

التفكير في المستقبل- التشارك في الت�أمالت والعبر الرئيسية من الورش واستقدام ربراء رائدين لمناقشة 7
الخطوات المستقبلية 

بناء الثقة في اللقاح 8

نشر عدة لقاحات، باستخدام نهج المحفظة 9

إشراك القطاع الخاص في توفير اللقاح 10
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اآلن  وهـو   2021 الثانـي  كانـون  منـذ  بالمشـروع 
فنيـة  مسـاعدة  بتقديـم  الفريـ�ق  قـام  كمـا  ملغـي. 
للعمليـات،  وتدفقـات  تشـغيلي،  )دليـل  موسـعة 
قـدرات،  وبنـاء  الرئيسـي،  للـكادر  مرجعيـة،  وشـروط 
ومؤشـرات أداء رئيسـية، وسياسـات وإجـراءات، إلـى 
إنشـاء  أجـل  مـن  التخطيـط  وزارة  لصالـح  ذلـك(  غيـر 
للصنـدوق  تابعـة  الصغـر  متناهـي  للتمويـ�ل  وحـدة 
ت�أريـر  تـم  الحـظ،  ولسـوء  لكـن  للتنميـة.  االجتماعـي 
قانـون  إقـرار  اآلن  حتـى  يتـم  لـم  حيـث  المشـروع 
مجلـس  قبـل  مـن  للتنميـة  االجتماعـي  الصنـدوق 
النـواب. وقـد أبلغـت وزارة التخطيـط البنـك الدولـي 
الفنيـة  )المسـاعدة  المكـون 2  بالنيـة حـول إسـقاط 
فـي  الصغـر  متناهـي  التمويـ�ل  وحـدة  إلنشـاء 
الصنـدوق( وإعـادة تخصيـص أموالـه لصالـح المكـون 
لمـا  وبالنظـر  بالحوكمـة.  ت�تعلـق  مسـائل  بسـبب   1
تقـدم واسـتجابًة ألثـر جائحـة كوفيـد-19 علـى قطـاع 
الشـركات متناهيـة الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة، 
إطـار  إي�جـاد  دعـم  نشـاط  بتحويـ�ل  الفريـ�ق  قـام 
النشـاط  هـذا  وشـمول  الشـركات  لهـذه  تنظيمـي 
والتعافـي  للت�كيـف  التجري�بـي  المشـروع  مـن  كجـزء 
والوصـول  الشـركات،  صمـود  دعـم  كوفيـد-19:  مـن 
إلـى التمويـ�ل، والنمـو فـي العراق. وسـيتم تحقيق 
ذلـك مـن رـالل تقديـم المسـاعدة الفنيـة إلـى البنك 
المؤسسـات  وحـدة  إلنشـاء  العراقـي  المركـزي 
الماليـة غيـر المصرفيـة ودعـم صياغـة قانون/نظام 
الشـركات  هـذه  لمسـاعدة  المؤسسـات  هـذه  حـول 
)بمـا فـي ذلك مؤسسـات التمويـ�ل متناهي الصغر( 
الشـمول  وتحسـين  التمويـ�ل  إلـى  الوصـول  علـى 

المالـي.        

السـكني، . 69 للتمويـ�ل  االستشـارية  الخدمـات  بموجـب 
لصياغـة  النهائيـة  المراحـل  فـي  الفريـ�ق  يعتبـر 
العراقيـة  الحكومـة  جهـود  لدعـم  سياسـات  مذكـرة 
فـي تطويـ�ر تمويـ�ل سـكني مسـتدام علـى المدي�يـن 
االحتياجـات  يتنـاول  والـذي  والطويـ�ل  المتوسـط 
علـى  القـادرة  غيـر  السـكانية  للشـريحة  المتنوعـة 
التجـارب  فـي  والتشـارك  كاف  سـكن  إلـى  الوصـول 
السـكني فـي  التمويـ�ل  نهـج  حـول  أرـرى  مـن دول 
سـياق إعـادة اإلعمـار وتطويـ�ر التمويـ�ل المسـتدام 
نقطـة  المذكـرة  وستشـكل  الطويـ�ل.  المـدى  علـى 
بداية لنقاشـات مع الجهات النظيرة حول اإلصالحات 
واإلصـالح  السـكني،  التمويـ�ل  قطـاع  فـي  الهيكليـة 
المؤسسـي في مؤسسـات مثل المصرف العقاري 
العراقي أو صندوق اإلسـكان. وقام الفري�ق بإعداد 
السـكني  التمويـ�ل  حـول  محـددة  مرجعيـة  ورقـة 
القطـاع  تقي�يـم  برنامـج  تطويـ�ر  وحـدة  بموجـب 
والتحليـل  العمـل  مـن  اسـتفادت  والتـي  المالـي، 
الجاري�يـن والمموليـن بموجـب هـذا النشـاط والخطط 
سلسـلة  رـالل  مـن  الفنيـة  المذكـرة  توصيـات  لنشـر 

االفتراضية/الوجاهيـة.  الفعاليـات  مـن 

ــ�ز إدارة المـــوارد العامـــة والجوانـــب  4.2.3  تعزيـ
الماليـــة للنظـــام االتحـــادي 

يرتبط ذلك بنتائج المشروع تحليالت واستشارات 
)P166640( إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية

مسـاعدة . 70 علـى  الحصـول  الماليـة  وزارة  طلبـت 
العامـة  الهيئـة  أتمتـة عمليـات  الدولـي فـي  البنـك 
للضرائـب بغـرض دعـم الحصـول على نظـام ت�كنولوجيا 
معلومـات مت�كامـل لـإلدارة الضري�بيـة، وطلـب تقديـم 
الدولـي  البنـك  اقتـرح  وقـد  والتوريـد.  العـروض، 
خارطـة طريـ�ق تحدد سلسـلة من اإلجـراءات المحتملة 
إلـى  باإلضافـة  البنـك،  دعـم  علـى  الحصـول  لت�أميـن 
العمـل واألنشـطة الفنيـة ذات الصلـة. وت�أرـذ رارطـة 

االعتبـار:  بعيـن  المقترحـة  الطريـ�ق 

والتصميـــم، -  للبحـــوث،  المطلوبـــة  الخدمـــات 
الشـــاملة  االستشـــارية  والخدمـــات  والتطويـــ�ر، 

التوريـــد.  ألنشـــطة 

الخدمات المطلوبة لضمان الحيادية واسـتخدام - 
الممارسـات الدولية الجيدة المعروفة. 

لتوريـد -  رارجـي  لتمويـ�ل  حاجـة  وجـود  عـدم 
النظـام حيـث أن وزارة الماليـة سـتؤمن المـوارد 

االعتياديـة. الموازنـة  عمليـات  رـالل  مـن 

بينمـــا ترتبـــط عمليـــات إصـــالح اإلدارة الضري�بيـــة - 
فـــي الغالـــب بالحصـــول علـــى نظـــام ت�كنولوجيا 
يعتبـــر  الضري�بيـــة،  لـــإلدارة  مت�كامـــل  معلومـــات 
مـــن  اليدويـــة  األساســـية  العمليـــات  إلغـــاء 

للهيئـــة.  الُملحـــة  األولويـــات 

تمـت مراجعـة رارطـة الطريـ�ق ومناقشـتها مـع كل . 71
العامـة للضرائـب رـالل  الماليـة والهيئـة  مـن وزارة 
ورشـة عقـدت فـي 28 تمـوز 2021. وال يـزال الفريـ�ق 
لحيـن  الدعـم  بتقديـم  الهيئـة وسـيقوم  يعمـل مـع 
النظـام.  علـى  للحصـول  العطـاء  وثائـق  اسـت�كمال 
التقي�يـم  إطـار  فـي  ذلـك  بـكل  القيـام  وسـيتم 

الضري�بيـة.  لـإلدارة  التشـخيصي 

ــين  ــاد أجنـــدة وطنيـــة لإلصـــالح لتحسـ 4.2.4  اعتمـ
بيئـــة األعمـــال فـــي العـــراق  

يرتبط ذلك بنتائج المشروع: بيئة مواتية للشركات 
)P171175( الصغيرة والمتنامية

التنظيميـة . 72 البيئـة  لتحسـين  النشـاط  هـذا  يهـدف 
األعمـال  بيئـة  إطـار  مـن  باالسـتفادة  للشـركات، 
فيهـا  تواجـه  التـي  المجـاالت  أبـرز  علـى  والتركيـز 
حـاالت  العـراق  فـي  والمتناميـة  الصغيـرة  الشـركات 

المشـروع  ويت�ألـف  العامـة.  الماليـة  والمؤسسـات 
لتطويـ�ر  األسـس  »تقويـة  واسـعتين:  ركيزتيـن  مـن 
المتخصـص«.  التمويـ�ل  و«تطويـ�ر  المالـي«  القطـاع 
ت�تعلـق  مكونـات  ثالثـة  األولـى  الركيـزة  وتسـت�تبع 
بإصـالح الشـركات العامـة وتعزيـ�ز عمليـات الترريـص 
المصرفـي؛  القطـاع  علـى  واإلشـراف  والتنظيـم 
والتقي�يـم  الوطنيـة،  الدفعـات  نظـام  وتعزيـ�ز 
اإلرهـاب.  األموال/تمويـ�ل  غسـل  لمخاطـر  الوطنـي 
وسـتقوم الركيـزة الثانيـة بتطويـ�ر تمويـ�ل متخصـص 
الصغـر  متناهـي  التمويـ�ل  علـى  محـدد  تركيـز  مـع 

السـكني.  والتمويـ�ل 

العـام . 	6 هـذا  فـي  المشـروع  منجـزات  وترتبـط 
حـول  مدخـالت  تضمنـت  والتـي  الفنيـة  بالمسـاعدة 
حـول  وتوصيـات  المصرفـي،  القطـاع  فـي  إصالحـات 
الشـركات  فـي  المؤسسـية  الحوكمـة  إصالحـات 
حـول  مفصلـة  طريـ�ق  وخارطـة  وتوصيـات  العامـة، 
إصالح وإعادة هيكلية الشـركات العامة، وتعزي�ز بيئة 
االستشـاري  والدعـم  للدفعـات  الوطنيـة  األعمـال 
حـول السـالمة الماليـة مـن خـالل التقي�يـم الوطنـي 
األموال/تمويـ�ل  غسـل  مكافحـة  بخصـوص  للمخاطـر 
اإلرهـاب. وتعتبـر مواصلـة اعتمـاد غالبيـة المصـارف 
األهليـة علـى مصـدر واحـد لإليـرادات )المراجحـة في 
محتمـالً  ومصـدرًا  للقلـق  مدعـاًة  الفوركـس(  تـداول 
تلـك المصـارف  لمخاطـر االسـتقرار المالـي حيـث أن 
النظـم،  فـي  لالسـت�ثمار  المـال  لـرأس  تفتقـر 
والعمليـات، ورأس المـال البشـري لتوفيـر سلسـلة 

والخدمـات.  المنتجـات  مـن  واسـعة 

المخرجـات . 	6 تركـز  أن  المتوقـع  مـن   ،1 الركيـزة  بموجـب 
المتعلقـة بدعـم تنفيـذ توصيـات وحـدة تطويـ�ر برنامج 
إلصـالح  إسـتراتيجية  علـى  المالـي  القطـاع  تقي�يـم 
المصارف العامة وتعزي�ز عمليات الترخيص والتنظيم 
سـيتم  حيـث  المصرفـي،  القطـاع  علـى  واإلشـراف 
رغـم ذلـك، وفـي  تحديـد ذلـك عقـب إصـدار الوحـدة. 
المركـزي  البنـك  مـع  الحـوار  الفريـ�ق  واصـل   ،2021
إلصـالح  العليـا  واللجنـة  الماليـة،  ووزارة  العراقـي، 
المقدمـة  للتوصيـات  كمتابعـة  المصرفـي  القطـاع 
فـي رارطـة الطريـ�ق لإلصـالح وإعـادة الهيكلـة ألكبـر 
الفنيـة  والمذكـرة  والرافديـن(  )الرشـيد  مصرفيـن 
للشـركات  المؤسسـية  الحوكمـة  إصالحـات  حـول 
العامـة. وقـد تـم إحـراز تقـدم فـي 2021 وكان أبـرزه 
مـن  عـدد  بتنفيـذ  العراقـي  المركـزي  البنـك  قيـام 
اإلصالحـات الرئيسـية الموصـى بهـا مـن قبـل البنـك 
جديـدة  تعليمـات  صياغـة  ذلـك  فـي  بمـا  الدولـي، 
للحوكمة المؤسسـية لمصرفي الرشـيد والرافدين. 
وتـم إنشـاء وحـدة متخصصـة بالمصـارف العامة لدى 
الماليـة  وزارة  ووافقـت  العراقـي  المركـزي  البنـك 
علـى إجـراء مراجعـة لجـودة أصـول المصرفيـن األكبـر 
افتراضيـة  اجتماعـات  بعقـد  الفريـ�ق  وقـام  حجمـًا. 

مـع كبـار أصحـاب المصلحـة المعني�يـن بإعـادة هيكلـة 
طلـب  علـى  وبنـاًء  العامـة.  الماليـة  المؤسسـات 
قـام  الماليـة،  ووزارة  العراقـي  المركـزي  البنـك 
إلجـراء  مرجعيـة  شـروط  بإعـداد  الدولـي  البنـك 
أكبـر مؤسسـتين  أصـول  لجـودة  مراجعـة مسـتقبلة 

عامتيـن.  ماليتيـن 

الوطنـي . 66 النظـام  تعزيـ�ز  مشـروع  بخصـوص 
مسـودة  وإعـداد  ورشـتين  عقـد  تـم  للدفعـات، 
»اعـرف  وعمليـة  الرقمـي  لإللحـاق  تنفيذيـة  رطـة 
قـام   ،2021 وفـي   .2020 فـي  اإللكترونيـة  عميلـك« 
الدراسـية  الحـاالت  مـن  مجموعـة  بإعـداد  الفريـ�ق 
األمـوال  مقدمـي  علـى  واإلشـراف  التنظيـم  حـول 
بالنظـام  المتعلقـة  المخاطـر  وتحديـد  اإللكترونيـة، 
الوطنـي للدفعـات، وتوجيهـات حـول إعـادة إطـالق 
لتقي�يـم  ومنهجيـة  للدفعـات،  الوطنـي  المجلـس 
المعاي�يـر  بحسـب  الدوليـة  للتحويـالت  األعمـال  بيئـة 
علـى  اإلشـراف  إطـار  لتحديـث  ومقترحـًا  الدوليـة، 
العراقـي.    المركـزي  البنـك  لـدى  الدفعـات  نظـام 

بخصـوص التقي�يـم الوطنـي لمخاطـر غسـل األمـوال/. 67
بعقـد  الفريـ�ق  قـام   ،2020 فـي  اإلرهـاب،  تمويـ�ل 
لصالـح  التقي�يـم  حـول  األوليـة  التدري�بيـة  البرامـج 
العراقي�يـن.  المسـؤولين  مـن  عمـل  مجموعـات   8
وبسـبب القيـود التـي فرضتها الجائحة، حدثت إعاقة 
مجموعـة  قامـت   ،2021 وفـي  المشـروع.  ألنشـطة 
البنـك الدولـي بعقـد سلسـلة مـن البرامـج التدري�بيـة 
التنشـيطية حـول التقي�يـم لصالـح مجموعـات العمـل 
الثمانيـة: )1( التهديـدات المتعلقـة بغسـل األمـوال؛ 
)2( أوجـه الهشاشـة الوطنيـة تجـاه غسـل األمـوال؛ 
)3( القطـاع المصرفـي؛ )	( قطـاع الت�أميـن؛ )	( قطـاع 
األوراق المالية/األسـواق الرأسـمالية؛ )6( قطاعات 
الشـركات/  )7( األرـرى؛  الماليـة  المؤسسـات 
المهـن غيـر الماليـة المتخصصـة؛ )8( مخاطـر تمويـ�ل 
اإلرهـاب. وي�واصـل الفريـ�ق العمـل مـع فريـ�ق وحـدة 
التحقيقـات المالية/مجموعـة عـل التقي�يـم الوطني 
للمخاطـر والذيـن يقومـون بجمـع وتحليـل البيانـات/

المعلومـات مـن مختلف القطاعات السـت�كمال تحليل 
وتمويـ�ل  األمـوال  لغسـل  والهشاشـة  التهديـدات 

اإلرهـاب. 

قطـاع . 68 تنميـة  المشـروع  مكـون   ،2 الركيـزة  بموجـب 
بتقديـم  الفريـ�ق  قـام  الصغـر،  متناهـي  التمويـ�ل 
مسـاعدة فنيـة موسـعة )دراسـة جـدوى، ومنتجـات 
مرجعيـة،  وشـروط  للعمليـات،  وتدفقـات  جديـدة، 
ذلـك(  غيـر  إلـى  قـدرات،  وبنـاء  تشـغيلية،  وأدلـة 
لصالـح وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة إلنشـاء 
وحـدة تجري�بيـة للتمويـ�ل متناهـي الصغـر كجـزء مـن 
االجتماعـي  االسـتقرار  لدعـم  الطـارئ  المشـروع 
العمـل  تعليـق  تـم  الحـظ،  ولسـوء  لكـن  والصمـود. 
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النتائج وأبرز المقتطفات حول الصندوق 

 4.3  الركيزة 3- 
التنسيق ودعم البرامج 

تهـدف هـذه الركيـزة إلـى تعزيـ�ز القـدرات والترتيبـات . 77
المؤسسـية إلقامـة حـوار متعـدد أصحـاب المصلحـة، 
فعاليـة  وتحسـين  والتقي�يـم،  والرصـد  والتنسـيق، 
الحكومـة،  قبـل  مـن  اإلعمـار  إعـادة  اسـت�ثمارات 
أمكـن،  وكلمـا  والتعميـر،  لإلنشـاء  الدولـي  والبنـك 

اآلرريـ�ن.  الدولي�يـن  الشـركاء 

4.3.1  رصـــد أثـــر كوفيـــد-19 على األســـر والشـــركات 
فـــي العراق 

يرتبط ذلك بنتائج المشروع: بناء األدلة لصنع 
السياسات )P170264( والحماية االجتماعية 

    )P171639( والوظائف للعراقي�ين الفقراء والضعفاء

جائحـة . 78 فـي  تمثلـت  مزدوجـًة  صدمـًة  العـراق  واجـه 
كوفيـد-19 وانهيـار أسـعار النفـط فـي 2020. وبغـرض 
رصـد األثـر علـى األسـر والشـركات فـي العـراق طوال 
المعلومـات  وتقديـم  المضطربـة،  األوقـات  هـذه 
المصلحـة،  أصحـاب  لكافـة  والُملحـة  المفيـدة 
مـن  مجموعتيـن  إجـراء  فـي  الدولـي  البنـك  شـرع 
 .2021-2020 خـالل  السـريعة  الهاتفيـة  المسـوحات 
وقـد اسـتفادت المسـوحات مـن الخبـرات والتعـاون 
فـي  التحتيـة  وبنيتـه  العالمـي  الغـذاء  برنامـج  مـع 
بواسـطة  المسـوحات  تمويـ�ل  جـرى  وقـد  العـراق. 
بنـاء  بغـرض  المانحيـن  متعـدد  االئ�تمانـي  الصنـدوق 
القـدرات اإلحصائيـة، والصنـدوق، والمركـز المشـترك 

القسـري.  النـزوح  حـول  للبيانـات 

المسـوحات . 79 مـن  األولـى  المجموعـة  ركـزت  وقـد 
واسـتمرت  األسـر،  علـى  كوفيـد-19  أثـر  رصـد  علـى 
 ،2021 الثانـي  2020-كانـون  )آب  أشـهر   9 لمـدة 
النتائـج  وتسـلط  نازحيـن.  وضمـت   ،)2021 وحزيـ�ران-آب 
شـديد  بشـكل  أثـرت  األزمـة  أن  حقيقـة  علـى  الضـوء 
قفـزت  فقـد  للعراقي�يـن.  االقتصـادي  الرفـاه  علـى 
النازحيـن  صفـوف  فـي  وبالتحديـد  البطالـة،  معـدالت 
والعائديـن والباحثـات عـن عمـل، باإلضافـة إلـى مـن 
بأجـر  كعامليـن  أو  الخـاص  لحسـابهم  يعملـون  كانـوا 
فـي القطـاع غيـر المنظـم قبـل األزمـة. كمـا ازدادت 
المخاطـر المتعلقـة باألمـن الغذائـي والوصـول إلـى 
األسـعار  وكذلـك  األسـر  قبـل  مـن  الصحيـة  الرعايـة 
عـالوًة علـى ذلـك، تمكنـت  اليوميـة فـي األسـواق. 
حصـة صغيـرة فقـط مـن األطفـال في سـن المدرسـة 
مـن الحصـول علـى أنشـطة اسـتدراكية أو تعليميـة 
االقتصـاد  بـدء  ومـع  المـدارس.  إغـالق  فتـرة  رـالل 
بشـكل بطـيء مـن الخروج من أعمـاق األزمة وفتحه 
ال  كانـت  وإن  المخـاوف،  هـذه  حـدة  قلـت  مجـددًا، 

ويقـدم  والمعيقـات.  والتعقيـد،  التيقـن،  عـدم  مـن 
المشروع )1( الدعم االستشاري للتحسينات األفقية 
اإلصالحـات  ذلـك  فـي  بمـا  ككل،  األعمـال  بيئـة  فـي 
وغيرهـا؛  األعمـال  أنشـطة  بممارسـة  المتعلقـة 
سياسـات  أجنـدة  إلعـداد  االستشـاري  الدعـم   )2(
المسـاعدة   )3( والمتناميـة؛  الصغيـرة  للشـركات 
هـذه  أسـاس  علـى  مختـارة  تدرـالت  لتنفيـذ  الفنيـة 
األجنـدة. وقـد سـاهم العمـل بموجـب هذا المشـروع 
فـي تبنـي فصـل القطـاع الخـاص في الورقـة البيضاء 
لتحسـين  لإلصـالح  الوطنيـة  األجنـدة  يتضمـن  والـذي 

العـراق.  فـي  األعمـال  بيئـة 

فـي 2020، قـام النشـاط بإصـدار 10 مذكـرات إصالحيـة . 73
تغطـي بيئـة األعمـال فـي العراق واألجنـدة الوطنية 
لإلصـالح لتحسـين بيئـة األعمـال فـي العـراق، والتـي 
األنشـطة  لإلصـالح وتضمنـت  الطريـ�ق  شـكلت خارطـة 
والمـوارد  والمسـؤوليات  والتوقيـت  والخطـوات 
الضروريـة لتنفيـذ كل إصـالح. وجـرى تحديـد أولويـات 
اإلصـالح بشـكل مشـترك مـع الحكومـة العراقيـة مـن 
رـالل سلسـلة مـن 10 ورش افتراضيـة. وفـي نفـس 
 200 مـن  أكثـر  مـع  بالتشـاور  المشـروع  قـام  العـام، 
مـن أصحـاب المصلحة الرئيسـي�ين فـي القطاع الخاص 
فـي العـراق ونشـر ورقـًة فـي المرصـد االقتصـادي 
للعـراق بعنـوان »إرسـاء األسـس القتصـاد جديـد فـي 
العـراق: التحـول الرقمـي«. وتـم اسـت�كمال سلسـلة 
مـن رمـس نـدوات إلكترونيـة حول كوفيـد-19، والتي 
الصغـر  متناهيـة  الشـركات  مـن   230 اسـتهدفت 
والصغيرة والمتوسطة، وحصلت الجهات الوسيطة 
لريـادة األعمـال علـى أنشـطة لبناء القـدرات، وورش 
واالسـت�ثمار  المبكـرة،  المراحـل  فـي  التمويـ�ل  حـول 

المالئ�كـي فـي الشـركات. 

لجنـة عليـا . 	7 المشـروع بدعـم تشـكيل  2021، قـام  فـي 
لإلصـالح  الوطنيـة  األجنـدة  تنفيـذ  لقيـادة  جديـدة 
لتحسـين بيئـة األعمـال فـي العـراق )تـم حـل اللجنـة 
السـابقة العـام الماضـي(. وقـد تـم تشـكيل اللجنـة 
الـوزراء  لمجلـس  العامـة  األمانـة  مـن  بقـرار  العليـا 
بتاريـ�خ 1 حزيـ�ران 2021، وبقيـادة الدكتـور فرهاد نعمة 
متعـدد  جهـازًا  العليـا  اللجنـة  وتمثـل  حسـين.  اهلل 
الـوزارات يتبـع إلـى دولـة رئيـس الـوزراء وت�ت�ألـف مـن 
يمثلـون  المسـتوى  رفيعـي  حكومي�يـن  مسـؤولين 
مختلـف الجهـات الحكوميـة التـي تلعب دورًا أساسـيًا 
إعـداد  باللجنـة  وينـاط  األعمـال.  بيئـة  مجـاالت  فـي 
مقترحـات حـول صكوك تشـريعية، وسياسـات جديدة، 
وتطويـ�ر نظـم جديـدة تهـدف لتحسـين بيئـة األعمـال 

البـالد.    فـي 

مذكـرة . 	7 بإصـدار  المشـروع  قـام  ذاتـه،  العـام  وفـي 
الصغيـرة  الشـركات  أولويـات  حـول  سياسـات 
آب.  فـي  الماليـة  وزارة  علـى  وعرضهـا  والمتناميـة 

وتهـدف هـذه المذكـرة إلـى اسـتعراض حالـة القطـاع 
لتقديـم  الرئيسـي�ين  الشـأن  أصحـاب  وتحديـد  الخـاص 
للقطـاع  صنـدوق  لتصميـم  تحضيـرًا  وذلـك  التمويـ�ل، 
الخـاص. وتغطـي المذكـرة قطـاع الشـركات الصغيـرة 
والمتوسـطة فـي العراق وتحـدد إصالحات وتدرالت 
علـى مسـتوى السياسـات وبيئـة األعمـال للشـركات 
مـن  للنمـو  والقابلـة  المبت�كـرة  اإلمكانـات  ذات 
رـالل تقديـم )1( وصـف عـام للقطـاع بمـا فـي ذلـك 
وصـف لوضعيـة جانبـي العـرض والطلـب؛ )2( تقي�يـم 
وتحليـل  بحـث  علـى  باالعتمـاد  والعوائـق  الفجـوات 
الفـرص  وتحديـد  المقترحـة  اإلصالحـات   )3( نوعـي؛ 
الخصائـص  المذكـرة  هـذه  وتقتـرح  الشـركات.  لنمـو 
والعوائـق  التحديـات  لمعالجـة  للصنـدوق  الرئيسـية 
إنشـاء  وسـيجري  الخـاص.  القطـاع  تواجـه  التـي 
الصنـدوق لتحفيـز نمو القطاع الخاص واالسـت�ثمارات 
األجنبيـة مـن رـالل اسـتهداف الشـركات التـي ت�تمتـع 
نمـاذج  تطبيـق  تـم  النمـو واالبتـ�كار. وقـد  بإمكانـات 
فـي  األرـرى  الـدول  مـن  العديـد  فـي  مشـابهة 
مثـل  أفريقيـا  وشـمال  األوسـط  الشـرق  منطقـة 
وتعتمـد  ومصـر.  وتونـس  والمغـرب  ولبنـان  األردن 
مذكـرة السياسـات علـى البيانـات التـي تـم جمعهـا 
عبـر سلسـلة مـن المقابـالت االفتراضيـة والنقاشـات 

     .2020 فـي  عقـدت  التـي  المركـزة  الجماعيـة 

البنـك بمكـون . 76 النشـاط المنفـذ مـن قبـل  يرتبـط هـذا 
لدعـم  يهـدف  المسـتفيدة  الجهـة  قبـل  مـن  منفـذ 
والصغيـرة  الصغـر  متناهيـة  الشـركات  مـن   1,360
خـالل  مـن  تمويـ�ل  علـى  للحصـول  والمتوسـطة 
العمليـات  وسـيعمل ذلـك علـى تحسـين  المشـروع. 
لدى 	 جهات وسيطة مالية، ودعم 	13 منتفعًا من 
الصغـر والصغيـرة والمتوسـطة  الشـركات متناهيـة 
جديـدة،  أعمـال  منتجـات  أو  حلـول  اعتمـاد  أجـل  مـن 
وحشـد 	3.	 مليـون دوالر أمريكـي مـن رأس المـال 

المشـروع.   عبـر  الخـاص 
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النتائج وأبرز المقتطفات حول الصندوق 

معلومـات  بيـن  هامـة  متشـابكة  روابـط  إي�جـاد  مـن 
أكثـر  بالنـزاع وبيانـات  المرتبطـة  السـياقية  المخاطـر 
ضـوء  وفـي  والهشاشـة.  التنميـة  حـول  معياريـًة 
ذلـك، تـم إجـراء سلسـلة مـن المشـاورات مـع أصحـاب 
المصلحـة رـالل األشـهر تموز-أيلـول 2021. وهدفـت 
الحاليـة  المبـادرات  تحديـد  إلـى  المشـاورات  هـذه 
لرصـد المخاطـر فـي العـراق، والتعلـم مـن الـدروس 
لوحـة  إلنشـاء  السـابقة  الجهـود  مـن  المسـتفادة 
والنـزاع  للهشاشـة  أرـرى  سـياقات  فـي  بيانـات 
المعلومـات  لوحـة  تصميـم  وضمـان  والعنـف، 
المقـرر  ومـن  المشـاريع.  تصاميـم  فـي  يفيـد  بمـا 
المعلومـات  للوحـة  التجري�بـي  الشـكل  اسـتعراض 
فـرق  مـع  للتعـاون  رطـط  وجـود  مـع   2021 بنهايـة 
مؤشـر اسـتهداف المشـاريع، والمبـادرة الجغرافيـة 
تـم  ذلـك،  عـن  فضـالً   .)P360(و واإلشـراف،  للرصـد 
االقتصـاد  حـول   )1( تعليميتيـن  فعاليتيـن  تنظيـم 
نتائـج  حـول  و)2(   2022 موازنـة  فـي  السياسـي 

   .2021 انتخابـات 

يقـدم . 86 المواطنيـن،  إشـراك  بتعميـم  يتعلـق  وفيمـا 
الفريـ�ق حاليـًا دعمـه لثالثـة مشـاريع مختلفة ويقوم 
بمناقشـة مشـاريع أخـرى لتقديـم الدعـم المحتمـل. 
حيـث يدعـم المشـروع منصـة التواصـل والرصـد علـى 
مـن  وذلـك  المواصـالت،  ممـر  مشـروع  مسـتوى 
لتعزيـ�ز عمليـات إشـراك  تدري�بيـة  إعـداد وحـدة  رـالل 
المواطنيـن. وبموجـب برنامـج العمليـات الطارئة من 
أجـل التنميـة، يقـوم الفريـ�ق بتقديـم الدعـم الفنـي 
المنتفعيـن  ومسـوحات  التظلمـات  معالجـة  آلليـة 
مـن المشـروع. وفـي إطـار التحضيرات لتقريـ�ر المناخ 
الدعـم  الفريـ�ق  يقـدم  بالعـراق،  الخـاص  والتنميـة 
الفنـي حـول تصميـم وتنفيـذ عمليـة إشـراك أصحـاب 
فعاليـة  عقـد  علـى  الفريـ�ق  يعكـف  كمـا  المصلحـة. 
حواريـة حـول التغيـر المنارـي مـع المجتمـع المدني 
كجـزء مـن جهـود إشـراك المواطنيـن فـي المشـروع. 

غيـر  األثـر  يتواصـل  أن  الممكـن  تـزال مرتفعـًة. ومـن 
المت�كافـئ لهـذه الصدمـة المزدوجـة علـى الفئـات 
المحرومـة وتبعاتهـا علـى تعلـم األطفـال وردمـات 
الرعاية الصحية. ومن المرجح أن ت�تضح اآلثار الكاملة 

طويلـة.    فتـرة  عقـب 

ركـزت المجموعـة الثانيـة مـن المسـوحات علـى رصـد . 80
 3 لمـدة  واسـتمرت  الشـركات،  علـى  كوفيـد-19  أثـر 
وتظهـر   .)2020 األول  األول-كانـون  )تشـري�ن  أشـهر 
النتائـج أنـه وعقـب مـرور 7 أشـهر علـى الجائحـة، كان 
فـي  المسـح  شـملها  التـي  الشـركات  نصـف  فقـط 
االعتياديـة.  عملهـا  سـاعات  بحسـب  تعمـل  العـراق 
فـي  انخفـاض  حـدوث  إلـى  الشـركات  وأشـارت 
اإليـرادات، وبدرجـة أقـل، تراجـع فـي اإلمـدادات التـي 
تحتاجها. رغم ذلك، كان تسـري�ح العمال أقل شـيوعًا. 
دفـع  فـي  كبيـر  تحديـات  إلـى  الشـركات  وأشـارت 
وتمثلـت  والقـروض.  واإليجـارات،  الخدمـات،  فواتيـر 
النقـدي  االنكمـاش  هـذا  مـع  للت�أقلـم  آليتيـن  أهـم 
فـي اللجـوء إلـى األربـاح المحتجـزة واالقتـراض مـن 
الشـركات  ثلـث  أشـارت  أريـرًا،  واألصدقـاء.  العائلـة 
فقـط بدئهـا أو زيادتهـا لمبيعاتهـا اإللكترونيـة، حيث 
أشـارت العديـد مـن الشـركات لوجـود مشـكالت فـي 
تخـف  أن  يتوقـع  وبينمـا  اإلنترنـت.  شـبكة  موثوقيـة 
ضعـف  نقـاط  النتائـج  تبـرز   ،2021 فـي  التحديـات  تلـك 

العـراق.  فـي  الخـاص  القطـاع  فـي  هيكليـة 

جمعهـا . 81 تـم  التـي  المعلومـات  تخـدم  أن  يمكـن 
وتحليلهـا مـن خـالل هـذه األنشـطة فـي االسـتجابة 
االقتصـادي ودعـم  والتراجـع  الجائحـة  مـن  للتعافـي 
أن  يمكـن  كمـا  الحكوميـة.  البيضـاء  الورقـة  تفعيـل 
المـدى  طويـ�ل  نظـام  فـي  قيمـة  كمدرـالت  تخـدم 
ومسـتدام للبيانـات فـي البـالد. ويتـم تعميـم كافـة 
مـن  للجمهـور  الفـردي  المسـتوى  علـى  البيانـات 
رالل مكتبة البنك الدولي للبيانات على المسـتوى 
الفـردي والتقاريـ�ر مـن رالل مسـتودع المعرفة لدى 

الدولـي.  البنـك 

4.3.2  تشـــجيع منظـــور بنـــاء الســـالم وإشـــراك 
المواطنيـــن 

يرتبط ذلك بنتائج المشروع: بناء السالم وإشراك 
)P173326( المواطنين

يهـدف هـذا المشـروع إلـى توفيـر األسـس التحليليـة . 82
عبـر  السـالم  بنـاء  لتشـجيع  التشـغيلي  والدعـم 
التدخـالت الجاريـة والمسـتقبلية للبنـك الدولـي فـي 
العـراق. ويت�ألـف هـذا المشـروع مـن ثالثـة مكونـات: 
ديناميكيـات  حـول  والتحليـل  الفهـم  تعميـق   )1(
»منظـور  تفعيـل   )2( والعنـف؛  والنـزاع  الهشاشـة 
والحوكمـة،  السـالم،  بنـاء  قضايـا  إلدمـاج  للسـالم« 

تجربـة   )3( المحفظـة؛  فـي  السياسـي  واالقتصـاد 
المواطنيـن.  إشـراك  نهـج  وتعميـم 

بنـاء . 83 مشـروع  إطـالق  يتـم  لـم  وبينمـا   ،2021 وفـي 
السـالم وإشـراك المواطنيـن بصـورة رسـمية بشـكل 
هـدف  لدعـم  األنشـطة  مـن  عـدد  إجـراء  تـم  كامـل، 
وإشـراك  السـالم  بنـاء  عنقـود  حـول  الصنـدوق 
المواطنيـن. وقـد تضمنـت هـذه األنشـطة: )1( تحليـالً 
فـي  الموازنـة  عمليـات  حـول  السياسـي  لالقتصـاد 
العـراق والتـي صبـت فـي حوار وعمليـات البنك في 
إجـراء  تـم   )2( العامـة؛  الماليـة  إدارة  إصـالح  مجـال 
ديناميكيـات  حـول  الوطنـي  المسـتوى  علـى  تحليـل 
علـى  السياسـي  واالقتصـاد  والنـزاع  الهشاشـة 
وباسـتخدام  ربـراء،  مـع  معمقـة  مشـاورات  أسـاس 
سلسـلة واسـعة مـن مصـادر البيانـات، وإجـازة إعداد 
أوراق مرجعيـة متخصصـة )علـى سـبيل المثـال، حـول 
االقتصاد السياسـي في العراق، وتحليل التفاوتات 
المكانيـة(. وقـد تـم نشـر التحليـل كجـزء مـن المذكـرة 
االقتصاديـة البلدانيـة للعـراق بعنـوان »كسـر حلقـة 

الهشاشـة«.   

في آب 2021، تم إعداد إطار لرصد مخاطر الهشاشـة . 	8
مـن  الرصـد  أنشـطة  توجيـه  بغـرض  والعنـف  والنـزاع 
قبـل طـرف خارجـي مختـار. وبمـا يتفـق مـع اإلطـار، تم 
إنجـاز تقي�يـم معايـري للمخاطـر والـذي يحـدد مشـهد 
المخاطـر اعتبـارًا مـن أيلـول 2021، وي�وفـر العديـد مـن 
الهشاشـة  تطـور  إمكانيـة  حـول  المخاطـر  مسـارات 
المرحلـة  فـي  العـراق  سـياق  فـي  والعنـف  والنـزاع 
القادمـة. وقـد تبـع هذا التقي�يـم المعياري للمخاطر 
إي�جـازات شـهرية للمخاطـر، ويقـدم أول  إعـداد أول 
أيلول-تشـري�ن  لفتـرة  المخاطـر  حـول  ربعـي  إي�جـاز 
فـي  المسـتجدات  أبـرز  يحلـل  والـذي   ،2021 الثانـي 
مسـتقبليًة  نظـرًة  الرئيسـية،  المخاطـر  مجـاالت 
المحتملـة  الـدالالت  ويحـدد  القادمـة،  لألشـهر 
زيـادة  إلـى  النشـاط  هـذا  ويهـدف  الدولـي.  للبنـك 
الوعـي بالوضـع لـدى كادر البنـك الدولـي بخصـوص 
المسـتجدات الملحوظـة فـي العـراق مـن رـالل رصـد 
ومـن  والتوتـرات  الجاريـة  األزمـات  أحـداث  وتحليـل 
رـالل إبـالغ فريـ�ق البنـك حـول المخاطـر الناشـئة في 

البـالد. 

معلومـات . 	8 لوحـة  إعـداد  إلـى  المشـروع  يهـدف  كمـا 
إلكترونيـة سـتوفر الوصـول إلـى األشـكال الرئيسـية 
المثـال،  سـبيل  )علـى  والعنـف  والنـزاع  للهشاشـة 
الحوادث المتعلقة بالنزاع، واالحتجاجات( والمحركات 
البيانـات  المثـال،  سـبيل  )علـى  للمخاطـر  األساسـية 
تقديـم  حـول  بالتظلمـات  المتعلقـة  التصـورات  حـول 
يدمـج  أنـه  كمـا  االقتصاديـة(.  والفـرص  الخدمـات، 
مصـادر إضافيـة للبيانـات )علـى سـبيل المثـال، حـول 
المسـتخدمين  لتمكيـن  القسـري(  والنـزوح  الفقـر، 

 الصندوق 1: 
دعم وكالة الرصد الخارجي للمشاريع الممولة من قبل البنك الدولي في العراق قي 2021

يلعـب وكيـل الرصـد الخارجـي للمشـاريع الممولـة مـن قبـل البنـك الدولـي فـي العـراق )P174399( دورًا رئيسـيًا فـي زيـادة 
اإلشـراف االئ�تمانـي والفنـي، وبالتحديـد فـي المناطـق التـي يتعـذر الوصـول إليهـا. كمـا أنـه يعـد أداًة رئيسـيًة فـي تعزيـ�ز 

القـدرات االئ�تمانيـة إلدارة األمـوال العامـة بكفـاءة ونزاهـة. 

لمحة سريعة حول دعم وكالة الرصد الخارجي في العراق في 2021

التقاري�ر السنوية التقاري�ر الشهرية صحائف الحقائق ما بعد  الزيارات الميدانية

1 16 103
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محفظة الصندوق 

.	
محفظة الصندوق 

ال تزال القيود التي يفرضها كوفيد-19 تؤثر على عمليات 
الصندوق:  

أثـرت جائحـة كوفيـد-19 علـى إطـالق وتنفيـذ العديـد مـن المشـاريع. حيـث حـدت اإلغالقـات وعـدم القـدرة . 87
علـى السـفر إلـى العـراق والتنقـل داخلـه مـن قـدرة كادر البنـك الدولـي، واالستشـاري�ين، والشـركات 
المتعاقـدة، والجهـات النظيـرة الحكوميـة علـى إحـراز التقـدم، كمـا هـو مقـرر، في المشـاريع. رغم ذلك، 
ومع تخفيف القيود سـيتمكن العديد من الموظفين واالستشـاري�ين المحلي�ين المتواجدين في العراق 
من االلتقاء مع الجهات النظيرة الحكومية ودعم تنفيذ المشـاريع. ومن المتوقع في السـنة القادمة 
أن يتسـارع التقـدم المحـرز بموجـب المحفظـة. علـى نحـو مماثـل، وعند تخفيف القيود المتعلقة بالسـفر 
إلـى العـراق والحجـر داخـل البـالد بالنسـبة اإلقامـة التـي يوفرهـا البنـك، سـيكون العديـد مـن الموظفيـن 

الدولي�يـن قادريـ�ن علـى السـفر إلـى العـراق بشـكل أكثـر تواترًا.    

المستجدات حول أنشطة الصندوق المنفذة من قبل الجهة 
المستفيدة: 

اسـتطاعت ثالثـة أنشـطة منفـذة مـن قبـل الجهـة المسـتفيدة الحصـول علـى التوقيـع علـى اتفاقيـات . 88
عـن  لإلعـالن  المطلوبـة  الشـروط  تلبيـة  بانتظـار  نشـاط  هنالـك  يـزال  وال   ،2021 فـي  بهـا  الخاصـة  المنـح 
سـريانه: 1. البرنامـج التجري�بـي للت�كيـف مـع فيـروس كورونـا )كوفيـد-19( والتعافـي مـن آثـاره – مشـروع 
دعـم مرونـة الشـركات والوصـول إلـى التمويـ�ل والنمـو في العـراق- والذي تم اإلعالن عن سـريانه؛ 2. 
تعزيـ�ز نظـم التطعيـم مـن أجـل تقديـم لقاحـات كوفيـد-19 بشـكل منصـف وجيـد مـن رالل الرصـد الخارجي- 
والـذي تـم اإلعـالن عـن سـريانه؛ 3.  المسـح االقتصـادي واالجتماعـي الثالـث لألسـرة فـي العـراق. وال 
تزال العديد من المشـاريع األررى المنفذة من قبل الجهة المسـتفيدة في مرحلة التحضير والتقي�يم 
اعتبارهـا  الماليـة، وذلـك قبـل  الخاصـة بهـا مـن قبـل وزارة  المنحـة  اتفاقيـات  التوقيـع علـى  بانتظـار 

سـاريًة، والشـروع فـي تنفيذهـا. 
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محفظة الصندوق 

 الجدول 	: 
المشاريع المقررة 2021

نمط التنفيذاسم المشروع

الميزانية )دوالر أمريكي(

منفذ من 
قبل البنك

منفذ من قبل 
الجهة المستفيدة

الركيزة 1: التعافي االقتصادي واالجتماعي وإعادة اإلعمار

1.2  الزراعة، والمصادر الطبيعية، والمياه  

 P173049 الجهة المستفيدةدعم إدارة النقاط السارنة للتلوث البيئي في العراق	000,000,

دعم تطوي�ر ادارة المزارع و تجريب نماذج الكيانات في العراق 
P173503

000,000,	الجهة المستفيدة

1.3  رأس المال البشري والتشغيل  

مشروع االبت�كارات من أجل التعلم في المحافظات العراقية 
P175721 * 10,000,000الجهة المستفيدةالمت�أررة عن المحافظات األررى

 P175694 الجهة المستفيدةمشروع دعم التعليم العالي	000,000,

البرنامج التجري�بي للشمول االقتصادي في محافظة ذي قار 
 P174422 العراقية

البنك/الجهة 
00,000	,	600,000المستفيدة

مشروع المنح المقدمة للشركات متناهية الصغر لصيانة الطرق 
 P171446 الجهة المستفيدةفي العراق	000,000,

الركيزة 2: التنويع االقتصادي والنمو بقيادة القطاع الخاص 

2.1  التنويع والتحول االقتصادي 

3,000,000الجهة المستفيدةإدارة الديون من أجل االسترداد والتنمية** 

الركيزة 3: التنسيق ودعم البرامج

3.2  البراهين والبيانات حول الفقر والهشاشة والنزوح  

 المسح االقتصادي واالجتماعي الثالث لألسرة في العراق
P176590 

البنك/الجهة 
360,776,	610,000المستفيدة

* تغير اسم المشروع من االبت�كارات نحو التعلم من رالل نهج مجتمعي للتخفيف من الخسائر التعليمية 
** يرجى مالحظة أن هذا المشروع قيد تحدث فيه تغيرات في نمط التنفيذ 

بموجـب محفظـة . 89 علـى مشـروعين  المصادقـة  تمـت 
أيـار  األوليـة فـي  العمـل  مـن خطـة  كجـزء  الصنـدوق 
2019 لكن ت�تم إعادة مناقشـتهما مع وزارة التخطيط 
إلعـادة الت�أكيـد علـى صالحيتهمـا: )1( تعزيـ�ز التخطيـط 
 )2(  ، اإلعمـار  إعـادة  لجهـود  والمتابعـة  والتنسـيق 
بنـاء السـالم وإشـراك المواطنيـن- المنفـذ مـن قبـل 

المسـتفيدة  الجهـة 

 الجدول 	: 
المشاريع النشطة 2021

نمط التنفيذاسم المشروع
الميزانية )دوالر أمريكي(

منفذ من 
قبل البنك

منفذ من قبل 
الجهة المستفيدة

الركيزة 1: التعافي االقتصادي واالجتماعي وإعادة اإلعمار 

1.1  إعادة اإلعمار على أساس المناطق في الموصل والمراكز الحضرية األخرى في العراق

إعادة اإلعمار على أساس المناطق في الموصل والمراكز الحضرية األررى 
 P162875 2,000,000 البنكفي العراق

1.2  الزراعة، والمصادر الطبيعية، والمياه

 P171561 ,1 البنكتنشيط قطاع الزراعة في العراق	00,000

 P173049 1,000,000 البنكدعم إدارة النقاط السارنة للتلوث البيئي في العراق

P175808  1,7البنكالمساعدة الفنية إلصالح مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي	0,000

الطاقة والصناعات االستخراجية: العناية الفنية واالقتصادية الواجبة لدعم 
 P175879 200,000البنكتعزي�زات شبكة كهرباء المنطقة الجنوبية في العراق

1.3  رأس المال البشري والتشغيل  

P171165 ,1 البنكدعم التعليم وتنمية المهارات في العراق	00,000 

 P175694 1,000,000البنكمشروع دعم التعليم العالي

 P171639 ,1 البنكالحماية االجتماعية والوظائف للعراقي�ين الفقراء والضعفاء		0,000

 P174641 وتعزي�ز النظام الصحي COVID-19 البنكاستجابة 	000,000,

تعزي�ز نظم التطعيم من أجل تقديم لقاحات كوفيد-19 بشكل منصف وجيد 
 P177038  من رالل الرصد الخارجي

الجهة 
2,000,000المستفيدة

الركيزة 2: التنويع االقتصادي والنمو بقيادة القطاع الخاص 

2.1  التنويع والتحول االقتصادي 

 P176098 1,800,000البنكالتنويع االقتصادي والنمو

2.2  إصالحات القطاع المالي 

 P171615 ,2البنكالقطاع المالي العراقي	00,000

 P166640 2,000,000 البنكتحليالت واستشارات إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية

2.3  بيئة مواتية للشركات الصغيرة والمتنامية

 P171175 2,200,000البنكبيئة مواتية للشركات الصغيرة والمتنامية

البرنامج التجري�بي للت�كيف مع فيروس كورونا )كوفيد-19( والتعافي من 
آثاره – مشروع دعم مرونة الشركات والوصول إلى التموي�ل والنمو في 

 P174273 العراق

الجهة 
000,000,	1المستفيدة

الركيزة 3: التنسيق ودعم البرامج 

3.2  البراهين والبيانات حول الفقر والهشاشة والنزوح 

 P170264 1,000,000 البنكبناء األدلة لصنع السياسات

3.3  تعزي�ز اإلشراف واالئ�تمان وإدارة المخاطر

تعزي�ز اإلشراف والقدرات االئ�تمانية )بما في ذلك تعزي�ز اإلدارة المالية 
P174339 )البنكوقدرات الشراء ؛ وكيل مراقبة طرف ثالث في العراق 	300,000,

3.4  بناء السالم وإشراك المواطنين 

 P173326 1,200,000البنكبناء السالم وإشراك المواطنين
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التحديات التشغيلية 

  .6
التحديات التشغيلية 

6.1  إطار النتائج 
ويتـم . 90 للتعديـل  قابلـًة  وثيقـًة  النتائـج  إطـار  يعـد 

تحديثهـا بشـكل منتظم مـع تطور محفظة الصندوق 
المشـاريع.  وسـريان 

تحسين التخطيط المناطقي 
إلعادة اإلعمار

تحسين البنية التحتية، وخدمات 
البيئة والمصادر الطبيعية 

والتنسيق

تعزيز تنمية رأس المال البشري 
وفرص العمل

تعزيز التخطيط والتنسيق 
والرصد لجهود إعادة اإلعمار

تحسين البراهين والبيانات حول 
الفقر والهشاشة والنزوح

تعزيز اإلشراف، والجوانب 
االئتمانية، وإدارة المخاطر

تحسين جهود بناء السالم 
وإشراك المواطنين

الشكل 2: نظرية التغي�ير للصندوق

 الركيزة 2
التنويع االقتصادي والنمو بقيادة 

القطاع الخاص

 الهدف التنموي: 
تحسين التنويع االقتصادي 

وتقوية القطاع المالي

 الركيزة 3
 التنسيق ودعم

البرامج

 الهدف التنموي: 
تحسين التنسيق بين برامج مختلف أصحاب 

المصلحة المتعلقة بجهود اإلصالح 
والتعافي وإعادة اإلعمار 

 الركيزة 1 
التعافي وإعادة اإلعمار 
االقتصادي واالجتماعي

 الهدف التنموي: 
تحسين/تعزيز التعافي االقتصادي 
واالجتماعي وإعادة تطوير البنية 

التحتية 

تعزيز التنويع االقتصادي

تحسين اإلدارة المالية والقطاع 
المالي

تعزيز البيئة التمكينية لألعمال

والتعافي  اإلصالح  لصندوق  التنموي  الهدف 
العراق: إعمار  وإعادة 

المضي في جهود اإلصالح وإعادة اإلعمار 
والتنمية في العراق
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تنظيـم  وجـرى  جيـدة.  صحيـة  رعايـة  ردمـات  إلـى 
العراقيـة  الحكومـة  اسـتجابة  لبحـث  نقاشـية  جلسـة 
والمسـائل التـي تواجـه القطاع الصحـي. كما قدمت 
فـي  المحـرز  التقـدم  حـول  تحديثـات  الفنيـة  الفـرق 
اسـتنتاجات  علـى  رـاص  تركيـز  مـع  المشـروع  هـذا 
فـي  التـردد  حـول  فيسـبوك  موقـع  علـى  المسـح 
مـن  كل  االجتمـاع  وحضـر  كوفيـد-19.  ضـد  للقـاح  أرـذ 
الجهـات  والبيئـة،  الصحـة  وزارة  التخطيـط،  وزارة 
المانحـة للصنـدوق، وفريـ�ق مشـروع البنـك الدولي، 
التبـادل  هـذا  شـجع  وقـد  الصنـدوق.  سـكرتارية 
والدعـم  التنسـيق  مـن  المزيـد  علـى  للمعلومـات 

المصلحـة  أصحـاب  كافـة  قبـل  مـن  سـيقدم  الـذي 
لتعظيـم الكفـاءة ودعـم العـراق فـي سـبيل التغلـب 

كوفيـد-19.  أزمـة  علـى 

الصنـدوق . 97 يسـعى  القادمـة،  المرحلـة  ورـالل 
التواصـل واالنتشـار والتنويـع فـي سلسـلة  لتعزيـ�ز 
المواطنيـن،  إشـراك  علـى  التركيـز  مـع  النقاشـات 
والبيئـة،  المنارـي،  والتغيـر  السـالم،  وبنـاء 
بغـرض  النسـاء  وتمكيـن  الجنسـين،  بيـن  والمسـاواة 
إذكاء نقاشـات السياسـات حـول اإلصـالح والتعافـي 

العـراق.    فـي  اإلعمـار  وإعـادة 

 الجدول 6: 
النقاشات الفنية والمواضعية التي عقدت في 2021

النقاشات المواضيعية

التغير المناري والبيئة )	2 أيار 2021( 

مشروع االستجابة لكوفيد-19 وتعزي�ز النظام الصحي )26 أيار 2021( 

المشاورات والحوار مع المجتمع المدني حول التغير المناري في العراق )20 كانون األول 2021( 

النقاشات الفنية 

االبت�كارات نحو التعلم في المحافظات األقل تطورًا في العراق )26 كانون الثاني 2021( 

الطاقة والصناعات االستخراجية: إبداء الحرص الفني واالقتصادي الواجب لدعم تقوية شبكة الكهرباء في إقليم الجنوب 
في العراق )27 كانون الثاني 2021( 

البيئة التمكينية للشركات الصغيرة والمتنامية )29 كانون الثاني 2021( 

المسح االقتصادي واالجتماعي الثالث لألسرة في العراق )9 شباط 2021( 

المشروع التجري�بي للشمول االقتصادي )10 شباط، 3 حزي�ران 2021( 

التنويع االقتصادي والنمو- نقاش بين وزارة التخطيط وفري�ق البنك الدولي )30 حزي�ران 2021( ومع الجهات المانحة 
)31 آب 2021( 

المسح االقتصادي واالجتماعي الثالث لألسرة في العراق- نقاش بين وزارة التخطيط وفري�ق البنك الدولي )12 تموز 2021( 
ومع المانحين )2 آب 2021( 

تعزي�ز نظم التطعيم من أجل تقديم لقاحات كوفيد-19 بشكل منصف وجيد من رالل الرصد الخارجي )23 آب 2021( 

دعم التعليم وتنمية المهارات في العراق- التموي�ل اإلضافي )7 أيلول 2021( 

التنويع االقتصادي والنمو- اجتماع تنسيقي مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )	1 أيلول 2021( 

6.2  الدليل التشغيلي وإضافة ممثلي ثالث جهات إلى اللجنة التوجيهية 
التشـغيلي . 91 الدليـل  تحديـث  جـرى   ،2021 أيلـول  فـي 

والجهـات  التخطيـط  وزارة  مـع  بالتشـاور  للصنـدوق 
المانحـة للصنـدوق. وقـد تـم إقـرار التحديثـات رـالل 
االجتماع السابع للجنة التوجيهية وعكس التغي�يرات 
فـي النسـخة المحدثـة مـن الدليـل التشـغيلي التـي 
والحكومـة،  الشـركاء  كافـة  علـى  تعميمهـا  جـرى 
وباللغتيـن العرب�يـة واإلنجليزيـة. ومـن بيـن التغي�يرات 
اجتماعـات  فـي  رارجي�يـن  شـركاء  شـمول  الهامـة 
تـم  ترتيـب  وهـو  للصنـدوق،  التوجيهيـة  اللجنـة 

لكـن  التشـغيلي  الدليـل  فـي  البدايـة  فـي  شـموله 
الصنـدوق  حيـث قامـت سـكرتارية  تطبيقـه.  يتـم  لـم 
لألمـم  المقيـم  المنسـق  مـع  التواصـل  بمعـاودة 
المتحـدة وقامـت وزارة التخطيـط بترشـيح ممثـل عـن 
اللجنـة  اجتماعـات  إلـى  لالنضمـام  الخـاص  القطـاع 
حـق  يملكـون  ال  مراقب/شـركاء  بصفـة  التوجيهيـة 
التصويـت. كمـا قامـت وزارة التخطيـط بترشـيح ضابـط 
ارتبـاط مـن وزارة الماليـة لالنضمـام إلـى اجتماعـات 

فصاعـدًا.   اآلن  مـن  التوجيهيـة  اللجنـة 

6.3  الهوية المؤسسية والتواصل 
سـكرتارية . 92 قامـت  التخطيـط،  وزارة  مـع  بالتعـاون 

للتواصـل،  تشـغيلية  اسـتراتيجية  بإعـداد  الصنـدوق 
قبـل  مـن  رسـمي  بشـكل  اعتمادهـا  جـرى  والتـي 
وتحـدد   .2021 الثانـي  تشـري�ن   8 فـي  الـوزارة 
مـع  المسـتهدفة  الفئـات  مختلـف  االسـتراتيجية 
اإلشارة إلى القنوات واألدوات المناسبة، وتغطي 
أهـداف االسـتراتيجية ومواضيـع الرسـائل الرئيسـية، 

اعتمـاده  سـيتم  الـذي  المرحلـي  النهـج  وتبـرز 
وحسـن  الكفـاءة  لضمـان  االسـتراتيجية  تنفيـذ  فـي 
بالتـوازي  البـالد.  فـي  السـياق  ولعكـس  التوقيـت 
مـع ذلـك، تـم اسـت�كمال الهويـة المرئيـة للصنـدوق 
بالتشـاور الوثيـق مـع دائـرة اإلعـالم واالتصـال فـي 

التخطيـط.  وزارة 

6.4  إطالق سلسلة النقاشات المواضيعية للصندوق 
المواضيعيـة . 93 النقاشـات  سلسـلة  إطـالق  تـم 

للصنـدوق فـي 2021 وتـم عقـد ثـالث نقاشـات فنيـة 
مواضيعيـة كجـزء من دور الصنـدوق كمنصة للتموي�ل 
والحـوار المنسـق حـول اإلصـالح والتعافـي وإعـادة 
مـن  كجـزء  الجلسـات  هـذه  عقـد  تـم  وقـد  اإلعمـار. 
سلسـلة النقاشـات المواضيعية للصنـدوق بالتعاون 
مـع اللجنـة التوجيهية، والوزارات المعنية، ووكاالت 
مسـاحًة  السلسـلة  هـذه  وتشـكل  المتحـدة.  األمـم 
للتشـارك المعرفـي، وتبـادل الممارسـات الفضلـى، 
الوطنيـة.  األجنـدات  وإعـداد  النقاشـات،  وتيسـير 
مـن  للت�كيـف  افتراضـي  بشـكل  الجلسـات  عقـد  وتـم 
الجهـات  التـي فرضهـا كوفيـد-19، وضمـن  الظـروف 
النظيـرة مـن الحكومـة العراقيـة، والجهـات المانحـة 
واإلنسـاني�ين،  التنموي�يـن  والشـركاء  للصنـدوق، 

الدولـي.    البنـك  مـن  وربـراء 

علـى . 	9 تركيـزه  بزيـادة  الصنـدوق  قـام   ،2021 وفـي 
لالحتياجـات  اسـتجابًة  المواضيعيـة  المجـاالت 
واالسـتجابة  والبيئـة  المناخـي  التغيـر  الوطنيـة: 

   .1 9 - فيـد لكو

يعتبـر العـراق عرضـًة بشـكل كبيـر ألثـر التغيـر المناخي . 	9
والفيضانـات،  الحر/اإلجهـاد،  وموجـات  )الجفـاف، 
وارتفـاع منسـوب البحـر( وي�وجـد لذلـك تداعيـات علـى 
تنمية رأس المال البشـري، والمياه والزراعة. وفي 

ضـوء ذلـك، قـام الصنـدوق بتنظيـم جلسـة نقاشـية 
فـي أيـار 2021 بعنـوان »التغيـر المناخـي والبيئة في 
الجلسـة  سـعت  وقـد  والعـراق«.  المشـرق  منطقـة 
لإلجـراءات  طريـ�ق  رارطـة  وتحديـد  مناقشـة  إلـى 
التـي يمكـن أن يتخذهـا العـراق للتخفيـف مـن التغيـر 
المنارـي والت�كيـف معـه. وقـد تـرأس الجلسـة بشـكل 
مشـترك وزارة التخطيـط والبنـك الدولـي، بالتعـاون 
مـع وزارة الصحـة والبيئـة. كما حضر الورشـة الجهات 
الحكوميـة  والمؤسسـات  للصنـدوق،  المانحـة 
والتنموي�يـن،  اإلنسـاني�ين  والشـركاء  الوطنيـة، 
والخبـراء الفني�يـن لدى البنك الدولي. وأبرز االجتماع 
أهميـة التركيـز علـى الفئـات الهشـة المتضـررة جـراء 
السـتجابة  الحاجـة  علـى  وشـدد  المضاعفـة،  األزمـة 
المنارـي  التغيـر  آثـار  مـن  للتقليـل  تنسـيقًا  أكثـر 
فـي كافـة القطاعـات لدعـم الوفـاء بالمسـاهمات 

للعـراق.  وطنيـًا  المحـددة 

وفـي إطـار دعم الحكومـة العراقية للتصدي لجائحة . 96
كوفيد-19، تمت المصادقة على مشـروع »اسـتجابة 
COVID-19 وتعزيـ�ز النظـام الصحـي« من قبل اللجنة 
 	,000,000 قدرهـا  وبميزانيـة  للصنـدوق  التوجيهيـة 
المشـروع  بتنفيـذ  الشـروع  وتـم  أمريكـي.  دوالر 
الصحـة  وزارة  مـع  الوثيـق  بالتعـاون   2020 آب  فـي 
والبيئـة. وي�ركـز المكونـان الرئيسـيان للمشـروع على 
الوصـول  وتحسـين  لكوفيـد-19  الطارئـة  االسـتجابة 
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6.5  التغير المناخي والبيئة في محفظة الصندوق  

2   المساهمات المحددة وطنيًا للعراق. الرابط

يعمـم . 98 المشـاركة،  حـول  الثـالث  ركائـزه  خـالل  مـن 
مشـاريعه  فـي  المناخيـة  االعتبـارات  الصنـدوق 
للمسـاهمة  تسـعى  والتـي  والمسـتقبلية  الحاليـة 
العـراق.  إعمـار  وإعـادة  وتعافـي  إصـالح  فـي 
 )1( رـالل  مـن  المنـاخ  أجنـدة  الصنـدوق  وسـيدعم 
محفظتـه  فـي  والبيئـة  المنارـي  التغيـر  تعميـم 
مـن رـالل التركيـز علـى التخفيـف والت�كيـف، )2( دعـم 
جمـع البيانـات، والتشـارك المعرفـي، والحـوار حـول 
التغيـر المنارـي والبيئـة فـي العـراق. كجـزء من هذا 
، حـدد الصنـدوق المشـاريع / األنشـطة الجاريـة فـي 
محفظتهـا مـع إمكانيـة التخفيف من آثار تغير المناخ 
/ الت�كيـف معهـا ودمج اإلبالغ عن الفوائد المشـتركة 

الصلـة. ذات  الفـرق  مـن  المنـاخ  بتغيـر  المتعلقـة 

تـم تحديـد العـراق كواحـدة مـن أكثـر الـدول هشاشـة . 99
ألثـر التغيـر المناخـي فـي منطقـة الشـرق األوسـط 
حيـث تقـوض الزيـادة الملحوظـة  وشـمال أفريقيـا2. 
أنمـاط  فـي  واالنخفـاض  الحـرارة،  درجـات  فـي 
والتصحـر،  الجفـاف  وازديـاد  المطـري،  الهطـول 
علـى  وتبعاتهـا  الشـديدة  الظواهـر  مـن  وغيرهـا 
الميـاه  مثـل  الرئيسـية  والقطاعـات  اإلنسـان  صحـة 
والزراعـة الجهـود الراميـة للحـد مـن الفقـر وزيـادة 
رـالل  مـن  العـراق  التـزم  وقـد  المشـترك.  الررـاء 
األولويـة  بإعطـاء  وطنيـًا  المحـددة  مسـاهماته 
للعمـل المنارـي فـي قطاعـات الميـاه، والمناطـق 
السـاحلية، والغابـات، واسـتخدامات األراضـي. وكـي 
يتمكـن العـراق مـن التعافـي بالكامـل وإعـادة البنـاء 
مـن النزاعـات الحاليـة، يعـد مـن المهـم للغايـة اتخـاذ 
وتعزيـ�ز  المناريـة  المخاطـر  مـن  للحـد  فعالـة  تدابيـر 
هشاشـًة.   األكثـر  والقطاعـات  المجتمعـات  صمـود 

وقـد أظهـرت الحكومـة العراقيـة التزامـًا قويـًا تجـاه . 100
وطنيـًا  المحـددة  وااللتزامـات  المنارـي  العمـل 
الحكومـة  جانـب  إلـى  الصنـدوق  ويعمـل  للعـراق، 
أصحـاب  بيـن  والتنسـيق  التعـاون  تعزيـ�ز  علـى 
المصلحـة الرئيسـي�ين لتوفيـر حلـول كفـؤة ومناسـبة 

ومسـتدامة. 

مؤخـرًا، تمـت إضافـة العـراق إلـى الـدول التي سـيتم . 101
توفيـر  بغـرض  والتنميـة  المنـاخ  تقريـ�ر  إصـدار  فيهـا 
المعلومـات لبرامـج التغيـر المناخـي والبيئـة. ويعتبـر 
التقري�ر منتجًا تحليليًا جديدًا على المستوى الوطني 
والـذي يتـم بالتنسـيق مـع حكومـة العـراق والقطـاع 
 ، المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات  والخبـراء  الخـاص 
وسيساعد في تحديد وإبالغ الفرص للعمل المناخي 
مـن قبـل القطاعيـن العـام والخـاص، بحيـث يصبـح مـن 

الممكـن تحقيـق األهـداف التنمويـة الوطنية الخاصة 
تقريـ�ر  ويهـدف  االسـتدامة.  سـياق  فـي  بالعـراق 
األساسـية  التحليـالت  ت�كملـة  إلـى  والتنميـة  المنـاخ 
ويسـعى  معهـا.  والتنسـيق  األرـرى  الوطنيـة 
مـن  كل  بيـن  التفاعـل  تحديـد  علـى  وي�ركـز  التقريـ�ر 
أهـداف التنميـة الوطنيـة والعمـل المنارـي، وذلـك 
في سـياق اتفاقية باريس و التزام حكومة العراق 
و مجموعـة البنـك الدولـي وشـركاء التنمية اآلرري�ن 
بضمـان توافـق محفظتهـم مـع أهـداف االتفاقيـة. 
أهـداف  تحقيـق  كيفيـة  بتحليـل  التقريـ�ر  وسـيقوم 
التنميـة الوطنيـة فـي سـياق التخفيـف و/أو الت�كيف 
مـع التغيـر المنارـي. ومـن المتوقـع أن يشـكل عمـالً 
تحليليـًا يرت�كـز علـى بيانـات وتحليـالت وبحـوث دقيقة. 
وتعكـس  والتنميـة  المنـاخ  تقاريـ�ر  سـتدرس  كمـا 
التزامـات الـدول كمـا هـي مذكـورة فـي التزاماتهـا 
والدوليـة  المحليـة  االلتزامـات  أو  وطنيـًا  المحـددة 
مـن  التنفيـذ  لدعـم  سـبل  وتحديـد  المـدى،  طويلـة 

رـالل حلـول مـن القطاعيـن العـام والخـاص. 

السلسـلة . 102 مـن  كجـزء  نقاشـية  جلسـة  تنظيـم  جـرى 
النقاشـية للصنـدوق فـي 	2 أيـار 2021، وتحـت عنوان 
المشـرق  منطقـة  فـي  والبيئـة  المنارـي  »التغيـر 
القسـم  انظـر  المعلومـات،  مـن  )للمزيـد  والعـراق« 
للصنـدوق(.  النقاشـية  السلسـلة  إطـالق  حـول 
يعمـل الصنـدوق أيًضـا بشـكل وثيـق مـع فريـ�ق عمـل 
مجموعـة البنـك الدولـي إلعـداد إصدار تقريـ�ر المناخ 
مـن  المزيـد  وت�توفـر  بالعـراق.  الخـاص  والتنميـة 
المعلومـات حـول مسـاهمة كل مشـروع فـي التغيـر 
المناخـي والبيئـة فـي ملحـق الوصف العـام للتقدم 

التقريـ�ر.   لـكل مشـروع فـي هـذا  المحـرز 

https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
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التحديات التشغيلية 

ويستطيع المؤشر قياس تمكين المرأة وشمولها 
على  المعلومات  وتوفير  الزراعي  القطاع  في 
المؤشر من  السياسات.  وقد تم إطالق  مستوى 
الغذائية،  السياسات  لبحوث  الدولي  المعهد  قبل 
ومبادرة أوكسفورد حول الفقر والتنمية البشرية، 
ومشروع تغذية المستقبل التابع للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية في شباط 2012، والذي شكل أول 
المرأة  وشمول  لتمكين  ومعياري  شامل  مقياس 

في القطاع الزراعي. 

من . 108 المقدم  الدعم  يضمن  الصحة،  قطاع  في 
الصندوق تلبية احتياجات النساء والفتيات العراقيات. 
وست�تمتع كافة األعمال التحليلية وأي إطار للمتابعة 
مؤشرات  على  المشروع  رالل  من  معد  والتقي�يم 
ومستهدفات مصنفة حسب النوع االجتماعي كلما 
أمكن. وستضع عملية إعداد واحتساب ت�كاليف حزمة 
للصحة  األولوية  األولية  الصحية  الرعاية  ردمات 
النفسية،  والصحة  والطفل،  األم  وصحة  اإلنجابية، 
والدعم النفسي االجتماعي، والتدرالت المتعلقة 
وسيساعد  االجتماعي.  النوع  أساس  على  بالعنف 
في  المرضى  لتدفق  التصميم  وإعادة  التقي�يم 
التقليل  في   1 المكون  بموجب  الصحية  المرافق 
الخدمات  في  كوفيد-19  عن  الناجم  التعطل  من 
األساسية من صحة األم والصحة اإلنجابية. سيكون 
للرصد  عمل  إطار  وأي  التحليلية  األعمال  لجميع 
المشروع مؤشرات  تطوي�ره من رالل  تم  والتقي�يم 

وأهداف مصنفة حسب النوع االجتماعي.

ت�أخذ ركيزة التنويع االقتصادي والنمو بقيادة القطاع . 109
تقديم  أثناء  االجتماعي  النوع  اعتبارات  الخاص 
النوع  ُبعد  تعميم  ويتم  العراقية.  للحكومة  الدعم 
االجتماعي في إصالحات القطاع المالي والبرنامج 
كوفيد  فيروس  من  والتعافي  للت�كيف  التجري�بي 
-19 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق  

من رالل منظور واعتبارات النوع االجتماعي لدعم 
الشركات التي تملكها نساء. ففي القطاع المالي، 
يشكل العمل على توفير السيولة لقطاع التموي�ل 
متناهي الصغر وعلى تطوي�ر االستراتيجيات الوطنية 
المتاح  التموي�ل  لتحسين  فرصًة  المالي  للشمول 
المالي  والشمول  نساء،  تملكها  التي  للشركات 
للنساء، ويهدف لتحسين تحكم النساء في األصول. 
كما يسهم المشروع التجري�بي للشمول االقتصادي 
في الشمول االقتصادي للنساء ومن المتوقع أن 
المشروع.  من  المنتفعين  من   %		 النساء  تشكل 
بين  المساواة  صندوق  مع  التعاون  ضمان  سيتم 

الجنسين في منطقة المشرق على هذا الجانب.

الفقر . 110 الستهداف  المقدم  الدعم  إطار  في 
العاملة  القوى  مسح  سيعمل  الفقر،  وبرامج 
المسح  ومشروع   ،)I-WISH( ومسح  القادمة، 
العراق على  في  لألسرة  االجتماعي واالقتصادي 
بين  للفجوات  أفضل  بفهم  تسمح  بيانات  إعداد 
المسح االقتصادي واالجتماعي  الجنسين. ويهدف 
النوع  حسب  الرفاه  مؤشرات  مختلف  لقياس 
تركيز  على  النشاط  سيعمل  بالتالي،  االجتماعي. 
الخاصة  للتدرالت  البراهين  على  المبنية  الحجج 
سواء   ، النساء  تستهدف  التي  االجتماعي  بالنوع 
وسيكشف  الجائحة.  سياق  وفي  عام  بشكل 
التحليل المعتدل حول االلتزام بالمساواة عن اآلثار 
في  النساء  على  المالية  للسياسات  التوزيعية 
العراق. كما تسهم األنشطة في تحسين استهداف 

األسر الفقيرة التي تعيلها نساء في العراق. 

النوع . 111 ُبعد  حول  المعلومات  من  المزيد  وت�توفر 
العام  الوصف  ملحق  في  مشروع  لكل  االجتماعي 
التقري�ر.  هذا  في  مشروع  لكل  المحرز  للتقدم 
اطالع  الشركاء على  الصندوق  وستبقي سكرتارية 
على وضعية هذا الُبعد المعمم بموجب الصندوق.  

 الجدول 7: 
مساهمة الصندوق في االلتزامات المحددة وطنيًا للعراق

قائمة مشاريع الصندوق التي تساهم* في الوفاء بااللتزامات المحددة وطنيًا للعراق 

إعادة اإلعمار على أساس المناطق في الموصل والمراكز الحضرية األررى في العراق1.

تنشيط قطاع الزراعة في العراق2.

دعم تطوي�ر ادارة المزارع و تجريب نماذج الكيانات في العراق3.

دعم إدارة النقاط السارنة للتلوث البيئي في العراق	.

مشروع المنح المقدمة للشركات متناهية الصغر لصيانة الطرق في العراق	.

* بشكل مباشر أو غير مباشر 

6.6  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في محفظة الصندوق  
لضمان . 103 محفظته  بتقي�يم  الصندوق  قام   ،2020 في 

بين  المساواة  لتعزي�ز  قوي  تركيز  على  المحافظة 
في  المرأة  تمكين  صعيد  على  والتقدم  الجنسين 
ضمان  إلى  الصندوق  ويهدف  الصندوق.  محفظة 
توفير   )1 يلي:  لما  يمولها  التي  األنشطة  تحقيق 
لالنتفاع  والفتيات  للنساء  المساحة  من  المزيد 
بشكل متساو من الفرص والموارد المتاحة من رالل 
لتحديد  البيانات  وتحليل  جمع  تحسين   )2 الصندوق؛ 
المصنفة  البيانات  وقياس  الجنسين،  بين  الفجوات 
حسب النوع االجتماعي، كلما أمكن؛  3( دعم األنشطة 

التي تسهم في سد الفجوة بين الجنسين. 

صنـدوق . 	10 مـع  حاليـًا  الصنـدوق  سـكرتارية  وتعمـل 
المشـرق  منطقـة  فـي  الجنسـين  بيـن  المسـاواة 
للصنـدوق  الحاليـة والقادمـة  المشـاريع  حـول دعـم 
الجنسـين  بيـن  القائمـة  الفجـوات  معالجـة  حيـث  مـن 
مـن خـالل أنشـطتها ، وضمـان اسـتفادة النسـاء مـن 
مـع  النقاشـات  مـن  سلسـلة  عقـد  وتـم  المشـاريع. 
مختلـف الفـرق المعنيـة فـي أيـار 2020 بغـرض ضمـان 
التوافق في الرؤى واالتفاق على اإلجراءات. وقد 
قامـت سـكرتارية الصنـدوق، وبالتنسـيق مـع الفـرق 
القطاعيـة، بجمـع المزيـد مـن البيانـات الدقيقـة حول 
تحديـد الفجـوات بيـن الجنسـين ومعالجتهـا مـن رـالل 
المشـاريع  مـن أجـل السـماح بمتابعـة أسـهل حـول 
سـيتوجب  قدمـًا،  وبالمضـي  المعمـم.  الُبعـد  هـذا 
علـى  المقترحـة  الجديـدة  المشـاريع  جميـع  علـى 
التفاصيـل  مـن  أعلـى  مسـتوى  تقديـم  الصنـدوق 
حـول مسـاهمتها فـي سـد الفجـوات المحـددة بيـن 
مـن  للمـرأة  االقتصـادي  اإلدمـاج  وتمكيـن  الجنسـين 
الصنـدوق..  مشـاريع  حددتهـا  التـي  األنشـطة  رـالل 
وت�تعـاون سـكرتارية الصنـدوق وبدعـم مـن صنـدوق 
المشـرق  منطقـة  فـي  الجنسـين  بيـن  المسـاواة 
النـوع  اعتبـارات  إدمـاج  حـول  القطاعيـة  الفـرق  مـع 

المشـاريع.   وتنفيـذ  تصميـم  فـي  االجتماعـي 

وتسـهم المشـاريع النشـطة بموجب الصندوق في . 	10
المسـاواة بيـن الجنسـين وتمكيـن المـرأة والفتيـات 
مـن رـالل المسـاعدة الفنية، وتحسـين البيانات على 
وبنـاء  القوانيـن  وتحسـين  السياسـات،  مسـتوى 

القـدرات.  

في قطاع التعليم، من المتوقع أن تعود التدرالت . 106
للنوع  الدقيقة  للتفاصيل  المراعية  التعليمية 
تقديم  مؤشر  استنتاجات  أساس  على  االجتماعي 
واالستراتيجية  العام،  اإلنفاق  ومراجعة  الخدمة، 
الفتيات  بالنفع على  العراق  للتعليم في  الوطنية 
والنساء. وسيساعد جمع المعلومات حول مخرجات 
الحكومة  الخدمة  تقديم  مؤشر  بموجب  التعلم 
العراقية على تحليل هذه المخرجات بحسب مقاي�يس 
واتخاذ  االجتماعي(  النوع  ذلك  في  )بما  اإلنصاف 
الت�كلفة لدعم  قرارات استراتيجية وفعالة من حيث 
الفئات المهمشة والمحرومة، ومن بينها الفتيات. 
وسيتم تصنيف البيانات التي يتم جمعها من رالل 
مسح مؤشر تقديم الخدمة حسب النوع االجتماعي. 
فضالً عن ذلك، ستقدم المشاريع التعليمية المنفذة 
الصندوق  بموجب  المستفيدة  الجهة  قبل  من 
المزيد من الدعم للسياسات التعليمية المبنية على 
البراهين من رالل إعداد بيانات مصنفة حسب النوع 
صفوف  في  البطالة  مشكلة  ومعالجة  االجتماعي 

الخري�جات في التعليم العالي.  

صندوق . 107 مع  بالتعاون  و  الزراعة،  قطاع  في 
المشرق،  منطقة  في  الجنسين  بين  المساواة 
سيساهم الدعم المقدم من الصندوق في تطوي�ر 
بحسب  معّدل  الزراعة  في  المرأة  لتمكين  مؤشر 
حسب  المصنف  األثر  وتحديد  العراق،  في  السياق 
النوع االجتماعي لكوفيد-19، والمضي نحو تحقيق 
من  الزراعي  القطاع  في  الجنسين  بين  المساواة 
الزراعة.  في  المرأة  تمكين  مؤشر  تجربة  رالل 

 الجدول 8: 
المساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة في 
مشاريع الصندوق
)مشاريع نشطة و مقررة(

15

13

8

المساهمة في 
تحسين البيانات حول 
النوع االجتماعي 

المساهمة في 
تحسين القوانين 
والسياسات التي تؤثر 
على المرأة 

المساهمة في 
التمكين االقتصادي 
للنساء والفتيات 



52   تقري�ر اإلنجاز السنوي للصندوق االئ�تماني المقدم إلى الشركاء التنموي�ين 2021    53

أبرز المقتطفات المالية 

الجدول 9: أبرز المقتطفات المالية للصندوق 2021

أبرز المقتطفات المالية )جميع األرقام معبر عنها بالمليون دوالر أمريكي( 

الفترة المنتهية في 31 كانون األول 2021 األموال الملتزم بها من قبل الشركاء التنموي�ي�ين 

 0	.60  ألمانيا 

 7.36	 المملكة المتحدة  

 10.93 كندا 

 61.	 السويد

األموال المستلمة من قبل الشركاء التنموي�ي�ين 

 8.63	 ألمانيا 

 31.10  المملكة المتحدة  

 10.93 كندا 

 1	.3  السويد

 1.23 الدرل االست�ثماري المرّصد 

 95.40 مجموع األموال المتوفرة 

إجمالي األموال الملتزم بها *

  28.90 الصناديق االئ�تمانية المنفذة من قبل البنك 

 26.36 الصناديق االئ�تمانية المنفذة من قبل الجهة المستفيدة 

 6 األموال المخصصة ألغراض الطوارئ

المصروفات 

 13.30 المنحة المنفذة من قبل البنك 

 0.00 المنح المنفذة من قبل الجهة المستفيدة 

 	0.8 المنح المنفذة من قبل الجهة المستفيدة* )رسم المكون(  

 19.99 الرصيد النقدي  

* حسب طلبات المنح التي تمت الموافقة عليها في نظام الحاسب اآللي.

الجدول 10: الميزانية التاشيرية والصرف الفعلي للصندوق 2021

الميزانية الت�أشيرية والمصروفات الفعلية )جميع األرقام معبر عنها بالمليون دوالر أمريكي( 

األنشطة المنفذة من قبل البنك واألنشطة المنفذة 
من قبل الجهة المستفيدة 

الفترة المنتهية في الميزانية الت�أشيرية* 
31 كانون األول 2021 

 		.2  	6.7 إدارة وتنظيم البرامج **

 8	.1  7	.11 نافذة التنسيق ودعم البرامج 

 3.88  	.26 نافذة التنويع االقتصادي والنمو بقيادة القطاع الخاص 

 0	.	  	.2	 نافذة التعافي االقتصادي واالجتماعي وإعادة اإلعمار 

13.30    97.02 المجموع

* ترت�كز الميزانية الت�أشـيرية على أحدث رطة عمل تمت المصادقة عليها. وسـيجري تحديث األرقام على أسـاس التغي�يرات المصادق 
عليهـا رـالل االجتمـاع القـادم للجنـة التوجيهيـة فـي شـباط 2021. للمزيد من التفاصيل حول الجوانب الماليـة للصندوق، الرجاء زيارة 

مركز الشـركاء التنموي�ين. 
** يشمل إعداد المشروع ودعم التنفيذ

  .7
أبرز المقتطفات المالية 

يت�كون الدرل االست�ثماري من النسب المخصصة من الصناديق االئ�تمانية المعدلة لألساس النقدي وكما يلي: الدرل االست�ثماري   3
مـن المجموعـة، واألرباح/الخسـائر المتحققـة مـن بيـع األوراق الماليـة، واألرباح/الخسـائر غيـر المتحققـة الناتجـة عـن تسـجيل أصـول 

محتجـزة مـن المجموعـة بالقيمة العادلة.   

وإعـادة . 112 والتعافـي  اإلصـالح  صنـدوق  ت�أسـيس  تـم 
إعمار العراق بصورة إدارية في تشـري�ن الثاني 2018 
الجهـات  بهـا  التزمـت  التـي  المبالـغ  مجمـوع  وي�بلـغ 
والمملكـة  والسـويد  ألمانيـا  و  كنـدا  مـن  المانحـة 
المتحدة 0	.123 مليون دوالر أمريكي، تم منها دفع 
تبقـي مسـاهمات  أمريكـي مـع  17.	9 مليـون دوالر 
معلقـة بقيمـة 29.23 مليـون دوالر أمريكـي سـيتم 
 2023 و   2022 فـي  الصنـدوق  قبـل  مـن  اسـتالمها 
فـي  عليـه  المتفـق  المسـاهمات  جـدول  بحسـب 
االتفاقيـة اإلداريـة مع الجهـات المانحة. وقد أصبحت 
السـويد جهـة مانحـة جديـدة فـي 2021 وبمسـاهمة 
تـم منهـا  أمريكـي،  61.	 مليـون دوالر  تبلـغ  إجماليـة 

أمريكـي.  1	.3 مليـون  دوالر  دفـع 

أمريكـي . 113 دوالر  مليـون   1.23 مبلـغ  الصنـدوق  حقـق 
كدرـل اسـت�ثماري3، والـذي يعـد جـزًء من المسـاهمات 
واسـتخدامه فـي إدارة الصنـدوق وتمويـ�ل الصناديق 
والجهـة  البنـك  قبـل  مـن  المنفـذة  االئ�تمانيـة 
المسـتفيدة. كمـا حّصـل الصنـدوق 	0.8 مليـون دوالر 
األمانـة  حسـابات  علـى  إداريـة  كرسـوم  أمريكـي 

المتلقيـة. المنفـذة 

في 2020، تمت الموافقة على منح بقيمة إجمالية . 	11
بلغت 8.32 مليون دوالر أمريكي بموجب الصندوق، 
صناديق  أمريكي  دوالر  مليون   6.36 ذلك  في  بما 

المستفيدة  الجهة  قبل  من  منفذة  ائ�تمانية 
والخدمات  الفنية،  والمساعدة  للمشاريع،  للتحضير 
لكوفيد-19.  واالستجابة  والتحليلية،  االستشارية 
الصندوق بصرف  وبحلول 31 كانون األول 2021، قام 
الصناديق  بموجب  أمريكي،  دوالر  مليون   13.30
االئ�تمانية المنفذة من قبل البنك. وقد حدثت ت�أريرات 
المتوقعة  الصرف  معدالت  في  وتدني  تنفيذية 
بسبب األثر المستمر لجائحة كوفيد-19 والت�أرير في 
الصندوق  بموجب  المنح  اتفاقيات  على  التوقيع 

االئ�تماني المنفذ من قبل الجهة المستفيدة. 

وي�وجد لدى الصندوق مشاريع مقررة بقيمة 2.97	 . 	11
مليون دوالر أمريكي مع 1.21 مليون دوالر أمريكي 
للصناديق االئ�تمانية المنفذة من قبل البنك و1.76	 
مليون دوالر أمريكي للصناديق االئ�تمانية المنفذة 
من قبل الجهة المستفيدة؛ وست�تم الموافقة على 
وبما  البنك  وإجراءات  سياسات  بحسب  المشاريع 

يتفق مع األولويات وآلية التعاقب لدى الصندوق.  

فـي . 116 للصنـدوق  التوجيهيـة  اللجنـة  قـرار  وبحسـب 
غيـر  مبلـغ  بتجنيـب  الصنـدوق  قـام   ،2020 حزيـ�ران   17
لدعـم  أمريكـي  دوالر  مليـون   6 بقيمـة  مخصـص 
المتعلقـة  المشـاريع  فـي  العراقيـة  الحكومـة 

الناشـئة.   باألولويـات 
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نظرة للمستقبل 

  .8
نظرة للمستقبل 

أرت�تمـت السـنة الميالديـة 2021 بالتوقيـع علـى ثالثـة أنشـطة منفـذة مـن . 117
قبـل الجهـة المسـتفيدة مـن محفظـة الصنـدوق ومـن المتوقـع أنه وفي 
السـنة القادمة، سـيتم الشـروع بتنفيذ األنشـطة المنفذة من قبل الجهة 
المسـتفيدة ممـا سـيؤدي إلـى زيـادة المصروفـات. ويتمثـل المقصـد فـي 
إعطـاء األولويـة لألنشـطة المنفـذة مـن قبـل الجهـة المسـتفيدة والتـي 
تنفيـذ  تدعـم  والتـي  العراقيـة  للحكومـة  اسـتراتيجية  أولويـة  ذات  تعـد 
اإلصالحـات كمـا هـو مذكـور فـي الورقـة البيضـاء. وسـيتواصل دعـم البنـك 
الدولـي لتوفيـر المعلومـات وتقديـم الدعم لتنفيـذ البرامج ذات األولوية 
والورقـة البيضـاء فـي العـراق. ومـن أجـل ضمـان حـس قوي بالمسـؤولية 
جـرى  فقـد  الصنـدوق،  برامـج  ارتيـار  فـي  العراقيـة  الحكومـة  قبـل  مـن 
االتفـاق علـى أنـه وبالنسـبة أليـة مشـاريع أو أعمال تحليلية جديدة سـيتم 
قبـل  مـن  مراجعتهـا وعرضهـا  أوالً  الصنـدوق، فسـيتم  بموجـب  تمويلهـا 
وزارة التخطيـط أمـام اللجنـة التوجيهية للصندوق لدراسـتها. وعقب ذلك، 
التخطيـط،  مـع وزارة  الفنيـة  التفاصيـل  لبحـث  فنيـة  تنظيـم جلسـة  سـيتم 
المصلحـة  وأصحـاب  للصنـدوق،  المانحـة  والجهـات  المعنيـة،  والـوزارات 
اآلرريـ�ن العامليـن علـى أنشـطة مشـابهة فـي العـراق. ثـم سـت�تم دراسـة 
والـذي  التوجيهيـة  اللجنـة  اجتمـاع  رـالل  عليهـا  للمصادقـة  المقترحـات 

سـيتواصل عقـده علـى أسـاس ربعـي.  
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 الملحق 1- 
مؤشرات نتائج 

الصندوق في 2021  
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يقـدم هـذا الجـدول نتائـج الصنـدوق بحسـب إطـار النتائـج. قت�تـم مـل م وقـت م ما ـل ا1اقشـة إطـار م 1تارـش اـع قزمرة م تخطيـط قم شـئكاء قسـيجئي تم يثـه بشـكل ا1تظـم. للمزيـد مـن التفاصيـل حـول 
المخرجـات المشـار إليهـا فـي الصنـدوق أدنـاه، الرجـاء االطـاع علـى جـزء النتائـج وأبـرز المقتطفـات أو الوصـف العـام للتقـدم المحـرز لـكل مشـروع فـي الملحـق. ق لحزيـ  اـن م تفاصيـل حـول م حخئجـات 

م حتمققـة مـل لالا، م ئجـاء مالطـاع علـى م تقـئي م سـ1وي  ل-1ـ قح لالال م حلمـل ل. 

النتائج المتحققة المؤشر
 2020

المستهدف 
2021

الوضعية والنتائج 
المتحققة 

اسم المشروع، والنتيجة، والتاري�خ 

المكون: التعافي االقتصادي واالجتماعي وإعادة اإلعمار

م 1تيجة: تعزي�ز م تمضيئ قم ت1فيذ  بئماش م تعامل مالقت-ادي قمالجتحاعل قإعادة مإلعحار ان خال م  عم م تمليلل، قم بئماش م تجئي�بية م حبت�كئة، قمالست�ثحارمت م حشتئكة م حسته مة اع عحليات 
مإلقئمض م ححو ة ان قبل م ب1ك م  ق ل  إل شاء قم تعحيئ. 

ع د مألعحال م تمليلية )م  رمسات، قم تقي�يحات، 
ق/أق إرجادمت م سياسات( م ح1جزة كأساس 

الست�ثحارمت م تعامل قإعادة مإلعحار 
قم ت1حيةل س1ويًا 

ل. إعادة اإلعمار على أساس المناطق في الموصل والمراكز الحضرية األخرى في العراق - تم تجاقزه    )5ل(4لا
تم ي  أصماب م ح-لمة 

ا. إعادة اإلعمار على أساس المناطق في الموصل والمراكز الحضرية األخرى في العراق 
- ائمجعة م حخاطئ م ح1اخية 

3.   الحماية االجتماعية والوظائف للعراقي�ين الفقراء والضعفاء - مألثئ ق-يئ م حدى 
 كومي ل9ل على م شئكات مل م عئمح 

4. المساعدة الفنية إلصاح مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي - م تخطيط  لحومرد 
م حارية قم تمليل مالست�ثحاري مل م عئمح 

5. المساعدة الفنية إلصاح مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي - خارطة طئي�ل  لتمول 
م ئقحل مل تق يم خ اات إا مدمت م حياه قم -ئف م -مل 

6. تنشيط قطاع الزراعة في العراق - 4 تقاري�ئ  -ف جهئية 

7. تنشيط قطاع الزراعة في العراق - ل ائص  مألان م غذمرل م ئبعل 

8. تنشيط قطاع الزراعة في العراق - قرقة سياسات مل قطاع مألغذية م زرمعية مل 
م عئمح 

9. دعم إدارة النقاط الساخنة للتلوث البيئي في العراق - تم ي  77 ب رة تلوث بومسطة 
مألقحار مالصط1اعية 

لل. دعم إدارة النقاط الساخنة للتلوث البيئي في العراق - تم ي  م حومقع ذمت مألق وية 
 لتم ي  م حف-ل 

لل. دعم التعليم وتنمية المهارات في العراق- مالستئمتيجية م وط1ية  لتعليم لكا ون 
مألقل لالا

ال. دعم التعليم وتنمية المهارات في العراق- خطة إصاح م تعليم لتحوز لالا
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النتائج المتحققة المؤشر
 2020

المستهدف 
2021

الوضعية والنتائج 
المتحققة 

اسم المشروع، والنتيجة، والتاري�خ 

ع د خطط م 1هش م ح1اطقل م حع ة ان قبل 
مرح إدمرة م حشاريعل س1ويًا 

إعادة اإلعمار على أساس المناطق في الموصل والمراكز الحضرية األخرى في العراق - تمقل  )ا(اغيئ اتومئ 
تق م تق يم م حساع ة إلع مد خطط مست�ثحارية مل امامظتل مأل بار ق ي1وى )بتحوي�ل 

ان بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية( قم تل تع  جحو يًة قتئت�كز على م 1هش 
م ح1اطقل  حبادئ إعادة مإلعحار 

تمسين ق رمت قزمرة م -مة قم بيئة على 
تم ي  قإعطاء مألق وية  است�ثحارمت م حتعلقة 

بحعا جة ب ر م تلوث م بيئل مل م عئمح 

دعم إدارة النقاط الساخنة للتلوث البيئي في العراق - م حسته ف م وسيط: إجئمء ت ريب تمقل ) عم( عمغيئ اتومئ
جاال على 8 قح مت ت ري�بية  -ا ح ل3 اس قالً مل قزمرة م -مة قم بيئة ل يسان لالا

إع مد مإلطار مالستئمتيجل  حعا جة ب ر م تلوث 
م بيئل مل م عئمح

- دعم إدارة النقاط الساخنة للتلوث البيئي في العراق - تم ت�أخيئ ذ ك. مبسبب جارمة ت�أخئ  عمغيئ اتومئ
كومي ل9ل،  م يتم ت1فيذ م عحل م حي م ل مل لالا ق غاية ا1ت-ف لالا باإلضامة إ ى 

مألسباب مألا1يةل قق  تم تح ي  م حشئقع  غاية كا ون مألقل االا 

ع د ائممل م حياه ذمت م ج قى م حا ية 
م حمس1ة )قم حقيحة على أساس تمسن  سبة 

تغطية م ت�كلفة م تشغيلية  حق ال م خ اة، 
%(ل تئمكحل 

ال يوج  غيئ اتومئ
استه ف

المساعدة الفنية إلصاح مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي-  م يتوقع هذم م ح جئ تم تجاقزه  )ا(
تمقيل  تارش مل لالا، قتم تمقيل م حسته ف م وسيط م تا لل إ جاز م حئحلة ل: ت1فيذ: ل. 

إدمرة عاقات م عحاء؛ ا:  ظام م فوتئة مل دمرئة ااء بغ مد قدمرئة ااء م ب-ئة 

إ جاز مئي�ل م طاقة  دى م ب1ك  تقئي�ئ تمليلل 
م1ل قمقت-ادي جاال 

ت�أخئ  لقي  ت�أكي  لغيئ اتومئ
م -ياغة م 1هارية

الطاقة والصناعات االستخراجية: العناية الفنية واالقتصادية الواجبة لدعم تعزي�زات شبكة 
كهرباء المنطقة الجنوبية في العراق ل تم إ جاز م حسودة مألق ى  لتقئي�ئ قتخضع  حزي  

ان م حئمجعة قم 1قاش 

استجابة COVID-19 وتعزي�ز النظام الصحي - تم إع مد م خطة م وط1ية  1شئ م لقاح تمقل ) عم( عمغيئ اتومئإع مد خطة  شئ م لقاح ض  كومي ل9ل 

ع د اسوحات اوقع ميسبوك  تقي�يم م تئدد 
مل تلقل م لقاح ض  كومي ل9لل س1ويًا 

استجابة COVID-19 وتعزي�ز النظام الصحي - ل. م حسح على اوقع ميسبوك حول م تئدد تمقل )ا(اغيئ اتومئ
مل تلقل م لقاح، ا. مختبار أ/ب باستخ مم اوقع ميسبوك  تم ي  رسارل م تومصل م فعا ة
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النتائج المتحققة المؤشر
 2020

المستهدف 
2021

الوضعية والنتائج 
المتحققة 

اسم المشروع، والنتيجة، والتاري�خ 

المكون: التنويع االقتصادي والنمو بقيادة القطاع الخاص

م 1تيجة: تعزي�ز ت-حيم قت1فيذ إصاحات م مكواة م عئمقية  تقوية م ت1ويع مالقت-ادي قم 1حو بقيادة م قطاع م خاص ان خال ب1اء م ق رمت، قم حساع ة م ف1ية، قم عحل م حعئمل/م تمليلل.

ع د مألعحال م تمليلية )م  رمسات، قم تقي�يحات، 
ق/أق إرجادمت م سياسات( م ح1جزة إلذكاء 

مألج1 ة مإلصاحيةل س1ويًا 

ل.  القطاع المالي العراقي ل عئض تق يحل حول م ححارسات م فضلى قحاالت ان بل من تم تجاقزه  )لل(6ا
أخئى حول مإلجئمف قم ئقابة على  ظم م  معات 

ا.  القطاع المالي العراقي ل عئض تق يحل حول خيارمت سياسة م موممز  ل مع م ئقحل 

3.  القطاع المالي العراقي ل تقي�يم رميع م حستوى  سوح م تمويات 

4.  القطاع المالي العراقي ل تقي�يم رميع م حستوى  خطة اومصلة مألعحال  دى م ب1ك 
م حئكزي م عئمقل 

5.  القطاع المالي العراقي ل اذكئة م1ية حول م تحوي�ل م سك1ل 

6.  تحليات واستشارات إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية ل اذكئمت توجيهية حول 
إدمرة م  ين م عام 

7.  تحليات واستشارات إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية ل اذكئة سياسات إلصاح 
مإلدمرة م ضئي�بية 

8.  تحليات واستشارات إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية ل اذكئة سياسات حول 
إدمرة مإليئمدمت م 1فطية 

9.  تحليات واستشارات إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية ل اذكئة سياسات حول 
احارسات مالستقطاب 

لل.  بيئة مواتية للشركات الصغيرة والمتنامية - اذكئة سياسات حول م شئكات م -غيئة 
قم حتوسطة 

ع د مأل ظحة ق/أق خطط مإلصاح م تل تيسئ 
م ت1ويع مالقت-ادي قتمسن م حا ية م عااة 

م حعتح ة ان قبل اجلس م وزرمء أق م وزمرة 
قم حست1يئة ب عم ان م -1 قحل س1ويًا 

ل.  تحليات واستشارات إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية ل  ظام حول إدمرة م  ين تمقل  )ا(ال
م عام 

ا.  بيئة مواتية للشركات الصغيرة والمتنامية - معتحاد م ف-ل حول م قطاع م خاص مل 
م ورقة م بيضاء، قم ذي يتضحن مألج1 ة م وط1ية  إلصاح  تمسين بيئة مألعحال مل م عئمح 

ع د رقمد مألعحال م حستفي ين ان م  عم 
عبئ م وصول إ ى مألسومح، قرأس م حال، 

قم شبكاتل تئمكحل

ت�أخئ مل م عام ل7ال3ا
لالا  لتج ر مإلجارة 
أن مل م عام لالا 
تجاقز هذم م ح جئ 

ه مه م حم د ب1مو 
ال ائمت

بيئة مواتية للشركات الصغيرة والمتنامية - حقل م حشئقع ا1جزمت كبيئة مل م عام 
م حاضل، اتجاقزًا م حسته ف مل لالا )لا رمر  أعحال( ب1مو ال ائًة. قق  تمول تئكيز 

م حشئقع هذم م عام إل جاز اذكئة م سياسات حول م شئكات م -غيئة قم حتوسطة 
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النتائج المتحققة المؤشر
 2020

المستهدف 
2021

الوضعية والنتائج 
المتحققة 

اسم المشروع، والنتيجة، والتاري�خ 

المكون: التنسيق ودعم البرامج

م 1تيجة: تعزي�ز مآل يات قم ق رمت م ح سسية إلقااة حومر اتع د أصماب م ح-لمة، قم ت1سيل، قم ئص  ألق ويات مإلصاح قإعادة مإلعحار، قتقوية أبعاد م 1وع مالجتحاعل قب1اء م سام مل بئماش 
م تعامل قإعادة مإلعحار.

ع د م بئماش م مكواية قعحليات م ب1ك م  ق ل 
م تل تستخ م ا-ادر م بيا ات قم تمليات 

م ج ي ة  لت-حيم قم ئص  بحا مل ذ ك 
مالستجابات  كومي ل9ل قتفعيل مألج1 ة 

مإلصاحية مل م عئمحل تئمكحل 

ل. بناء األدلة لصنع السياسات - يتم مستخ مم خارطة مقئ ائحلية قاعاد ة مسته مف تم تجاقزه   )3(ال
 لحشئقع م تجئي�بل  لتمويات م 1ق ية  ئأس م حال م بشئي مل إقليم كوردستان 

ا.  بناء األدلة لصنع السياسات - يتم مستخ مم خارطة مقئ ائحلية، قتوقعات  لفقئ ق تارش 
ان م حسوحات م هاتفية  حشئقع م تعليم مالبت مرل 

ع د مألعحال م تمليلية حول م فقئ قم هشاجة/
أبعاد م 1وع مالجتحاعل/آثار جارمة كومي ل9ل 

م ح1جزةل س1ويًا 

ل.  بناء األدلة لصنع السياسات - إص مر تقري�ري�ن  لحسوحات م هاتفية عا ية م تومتئل آب لالا تمقل  )3(3ا
إ ى كا ون م ثا ل لالا; قحزي�ئمن  إ ى آب لالا

ا.  بناء األدلة لصنع السياسات - إ جاز م تم يث  توقعات م فقئ عقب خفض قيحة م  ي1ار 
م عئمقل 

3. بناء األدلة لصنع السياسات - يتم مستخ مم خارطة م فقئ م حم ثة  تمسين مالسته مف 
ان قبل م مكواة، قم ب1ك م  ق ل، قم بئماش م طاررة  كومي ل9ل )لالا( 

ع د م حشاريع م حشحو ة بخ اات قكيل م ئص  
م خارجلل تئمكحل

ل. وكيل مراقبة طرف ثالث في العراق - بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية تمقل  )3(3ا

ا.  - وكيل مراقبة طرف ثالث في العراق ل م -1 قح مالجتحاعل  لت1حية 

3.  وكيل مراقبة طرف ثالث في العراق ل قكا ة م ئص  م خارجل  كومي ل9ل 

ع د م تمليات م ح1جزة  فهم جوم ب مالقت-اد 
م سياسل قب1اء م سام مل مإلصاح 

قم تعامل قإعادة مإلعحارل س1ويًا 

ل.  بناء السام وإشراك المواطنين - إطار رص  م حخاطئ لآب لالاتم تجاقزه  )4(3ا

ا.  بناء السام وإشراك المواطنين - م تقي�يم م حعياري  لحخاطئل أيلول لالا

3.  بناء السام وإشراك المواطنين - مإليجاز م شهئي حول م حخاطئ 

4.  بناء السام وإشراك المواطنين - مإليجاز م ئبعل حول م حخاطئ 

ع د م حشاريع م ح1تفعة ان تعزي�ز إجئمك 
م حومط1ين/آ ية اعا جة م تظلحاتل س1ويًا 

ل.  بناء السام وإشراك المواطنين - اشئقع احئ م 1قل تم تجاقزه  )ا(ا

ا.  بناء السام وإشراك المواطنين - بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية 
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النتائج المتحققة المؤشر
 2020

المستهدف 
2021

الوضعية والنتائج 
المتحققة 

اسم المشروع، والنتيجة، والتاري�خ 

المكون: النموذج التشغيلي للصندوق

م 1تيجة: يحثل م -1 قح آ يًة  لت�أثيئ على أق مالستفادة ان م تحوي�ل م ما ل أق م ج ي   إلصاح قم تعامل قإعادة مإلعحار

ع د مست�ثحارمت اجحوعة م ب1ك م  ق ل 
م ح1تفعة ان م تحوي�ل م حشتئك أق م  عم 

م ف1ل  ل-1 قحل تئمكحل 

ل.  بناء األدلة لصنع السياسات - م حشئقع م تجئي�بل  لتمويات م 1ق ية  ئأس م حال م بشئي تم تجاقزه  )3ل(لل6
مل إقليم كوردستان 

ا.  بناء األدلة لصنع السياسات - اشئقع م تعليم مالبت مرل 

3.  الطاقة والصناعات االستخراجية: العناية الفنية واالقتصادية الواجبة لدعم تعزي�زات 
شبكة كهرباء المنطقة الجنوبية في العراق ل م ت-حيم جار  عحلية إقئمض مل قطاع 

م طاقة 

4.  تنشيط قطاع الزراعة في العراق - م ت-حيم م جاري  تحوي�ل اشئقع مست�ثحاري مل 
م قطاع م زرمعل 

5.  تحليات واستشارات إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية ل اشئقع تم يث مإلدمرة 
م حا ية م عااة 

6.  تحليات واستشارات إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية ل تعزي�ز ق رمت ا سسات 
م حساء ة قم ئقابة م حا ية 

7.  بناء السام وإشراك المواطنين - اشئقع احئ م 1قل 

8.  إعادة اإلعمار على أساس المناطق في الموصل والمراكز الحضرية األخرى في العراق 
؛ مشروع دعم التعليم وتنمية المهارات في العراق؛ ومشروع بناء السام وإشراك 

المواطنين - بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية 

9.  المساعدة الفنية إلصاح مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي- إا مدمت م حياه 
قم -ئف م -مل مل بغ مد 

لل. م حشئقع م طارئ   عم مالستقئمر مالجتحاعل قم -حود )لالا( 

لل.  م -1 قح مالجتحاعل  لت1حية )لالا( 

ال.  تطوي�ئ مالستئمتيجية م وط1ية  لشحول م حا ل )ائمل م شئكات ات1اهية م -غئ 
قم -غيئة قم حتوسط ل.ا( )لالا( 

3ل.  عحلية مالستجابة م طاررة مل إقليم كوردستان )لالا( 

م 1تيجة: يومئ م -1 قح ا1-ًة  تعزي�ز م ت1سيل قم مومر بين م جهات م حا مة قم مكواة

مالتفاح على ا-فومة إصاح م سياسات 
مالقت-ادية اع م مكواة قم تشاقر حو ها اع 

م جهات م حا مة 

التنوع االقتصادي والنمو- أثئ م حذكئة مالقت-ادية م بل م ية قم ورقة م بيضاء على قرقة تمقل عم عم
مإلصاحات  دى م مكواة م عئمقية 
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النتائج المتحققة المؤشر
 2020

المستهدف 
2021

الوضعية والنتائج 
المتحققة 

اسم المشروع، والنتيجة، والتاري�خ 

ع د أ شطة م تشارك م حعئمل أق مأل شطة أق 
م فعا يات م تعليحية  1شئ م عحل م تمليلل ق/

أق م  رقس م حستفادة  ل-1 قحل س1ويًا 

ل.  إعادة اإلعمار على أساس المناطق في الموصل والمراكز الحضرية األخرى في العراق تم تجاقزه  )ا6(لا9ل
- ت ريب بحوجب اشئقع م 1هش م ح1اطقل إلعادة مإلعحار لكا ون م ثا ل لالا

ا.  تنشيط قطاع الزراعة في العراق - تحكين  ظام م غذمء مل م عئمح ان م حساهحة مل 
م تشغيل، قم 1حو، قم -حود مل قجه م - ااتل  يسان لالا

3.  تنشيط قطاع الزراعة في العراق -   قة إ كتئق ية: مألان م غذمرل ق ظم م غذمء مل 
م عئمح 

4.  تنشيط قطاع الزراعة في العراق - ت�ك1و وجيات م تعلم مإل كتئق ل قمالستشعار عن ُبع  

5.  دعم إدارة النقاط الساخنة للتلوث البيئي في العراق - 8 ت ري�بات  لحس ق ين مل 
قزمرة م -مة قم بيئةل  يسان لالا

6.  استجابة COVID-19 وتعزي�ز النظام الصحي - 17 ت ري�بًا مل م قطاع م -مل: ل. سااة 
مألقكسجين مل بيئات م ئعاية م -مية، ا. اق اة قمستئمتيجيات م تطعيم، 3. تحوي�ل 

م لقاح، 4. جبكة م توري  قم توزيع، 5. جاهزية ساسل مإلا مد، 6. إعطاء م لقاح قم حتابعة: 
رحلة م ح1تفع، 7. محتساب م ت�كا يف قم حومرد م بشئية، 8. م تفكيئ مل م حستقبل، 9. ب1اء 

م ثقة مل م لقاح، لل.  شئ ع ة  قاحات، باستخ مم  هش م حمفظة، لل. إجئمك م قطاع م خاص 
مل تق يم م لقاح؛ ال. أربع قرش عحل حول مستخ مم م ح1-ات م ئقحية م حختلفة  تعقب 

م حخا طين )اComCare, OpenSRP, GO.DATA ,DHIS(;3ل. قرجتا عحل حول مختبار COVIDل9ل 
 ف1يل م حختبئمت مل م خطوط مألاااية

7.  دعم التعليم وتنمية المهارات في العراق- معا ية إطاح ائمجعة مإل فاح م عام على 
م تعليم لميار ل3ل حزي�ئمن ل لالا

8.  دعم التعليم وتنمية المهارات في العراق-  شئ قتعحيم خطة إصاح م تعليم 

9.  التنوع االقتصادي والنمو- معا ية م 1شئ قم تعحيم م حذكئة مالقت-ادية م بل م ية

لل.  التنوع االقتصادي والنمو- عئض تق يحل حول م حذكئة مالقت-ادية م بل م ية مل 
جااعة جورج تاقن 

لل.  التنوع االقتصادي والنمو-  شئ قتعحيم م حذكئة مالقت-ادية م بل م ية مل ا1تدى 
م شئكاء م ت1حوي�ين مل بغ مد 

ال.  التنوع االقتصادي والنمو- جلسة اخ--ة  لحذكئة مالقت-ادية م بل م ية اع أكاديحي�ين 
عئمقي�ين 

3ل.  تحليات واستشارات إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية ل مالقت-اد م سياسل 
مل اومز ة لالا مل م عئمح 

4ل.  تحليات واستشارات إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية ل تشخيص تم يات 
مالقت-اد م سياسل اا بع  مال تخابات م تشئيعية لالا 
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النتائج المتحققة المؤشر
 2020

المستهدف 
2021

الوضعية والنتائج 
المتحققة 

اسم المشروع، والنتيجة، والتاري�خ 

5ل.  تحليات واستشارات إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية ل 4 معا يات تعلم 
 حجلس م  ق ة قم شورى اع اجا س م  ق ة مل ا-ئ قمئ سا 

6ل.  بيئة مواتية للشركات الصغيرة والمتنامية - فعاليتين  ل1شئ قم تعحيم بمضور 
م قطاعين م عام قم خاص حول مألج1 ة م وط1ية  تمسين بيئة مألعحال مل م عئمح 

7ل.  بناء السام وإشراك المواطنين - معا ية حول مالقت-اد م سياسل مل اومز ة االا 

8ل.  بناء السام وإشراك المواطنين - معا ية حول  تارش م تخابات لالا 

9ل.  القطاع المالي العراقي - ورشتين ممتئمضيتين اع م ب1ك م حئكزي م عئمقل 

لا.  القطاع المالي العراقي - ثاثة قرش حول  ظم م  مع م سئيع؛ قم حجلس م وط1ل 
 ل معات؛ قم تمويات م  ق ية (كا ون مألقل لالا)

لا.  القطاع المالي العراقي - ستة قرش ممتئمضية اع اجحوعات عحل تقي�يم م حخاطئ 
م وط1ية 

اا.  القطاع المالي العراقي - ستة قرش ت1شيطية اع اجحوعات عحل تقي�يم م حخاطئ 
م وط1ية 
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 الملحق2- 
قائمة المشاريع مع التفاصيل 

بشأن المشاركة الحكومية 
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يقـ م هـذم م جـ قل قحسـب كل اشـئقع تفاصيـل حـول م جهـات م 1ظيـئة م مكوايـة، قتفاعـل م -1ـ قح اـع تلـك م جهـات، ق ـوع م  عـم م حقـ م اـن م -1ـ قح. قق  تم تجحيـع م حعلواات ان مسـتحارة 
م تقـ م م حمـئز م حف-ـل م ح1شـورة مـل م حلمـل بحوجـب قصـف عـام  لتقـ م م حمـئز  ـكل اشـئقع. وت�توفـر المزيـد مـن المعلومـات حـول المشـاريع في القسـم حـول النتائـج وأبـرز المقتطفات وفي 

ملحـق الوصـف العـام للتقـدم المحرز لكل مشـروع.

نوع الدعم المقدم التفاصيل حول التفاعل مع الجهات النظيرة الحكوميةالجهة النظيرة الحكوميةالوضعية اسم المشروع
من الصندوق 

للمزيد من التفاصيل 
حول هذا المشروع 

م ئكيزة: الركيزة 1: التعافي االقتصادي واالجتماعي وإعادة اإلعمار

إعادة اإلعمار على 
أساس المناطق في 

الموصل والمراكز 
الحضرية األخرى 

في العراق -  شاط 
ا1فذ ان قبل م ب1ك 

)P162875(

م ب1ك:  شط؛ 
م جهة 

م حستفي ة: اقئر

ص1 قح إعادة إعحار م ح1اطل 
م حتضئرة ان مإلرهاب، 

مرح إدمرة م حشاريع مل 
م حمامظات، قزمرة م تخطيط، 

قزمرة م حا ية

تم إطاع م وزمرمت قعق  ت ريب با ت1سيل اع ص1 قح إعادة 
إعحار م ح1اطل م حتضئرة ان مإلرهاب قمرح إدمرة م حشاريع

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات

م ئجوع إ ى قسم النتائج 
وأبرز المقتطفات والملحق 

3- وصف عام للتقدم 
المحرز لكل مشروع 

تنشيط قطاع الزراعة 
في العراق -  شاط 

ا1فذ ان قبل م ب1ك 
)P171561(

يقوم م فئي�ل بت1ظيم مجتحاعات دقرية اشتئكة حول مإلجئمف قزمرة م زرمعة  شط
قاستج مت م عحل  بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية 

قص1 قح مإلصاح قم تعامل قإعادة مإلعحار مل م عئمح

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات

م ئجوع إ ى قسم النتائج 
وأبرز المقتطفات والملحق 

3- وصف عام للتقدم 
المحرز لكل مشروع

دعم تطوي�ر ادارة 
المزارع و تجريب نماذج 

الكيانات في العراق 
-  شاط ا1فذ ان قبل 

م جهة م حستفي ة 
)P173503(

قام م فئي�ل با تشارك مل دعم اقترح اشئقع تمسين إدمرة قزمرة م زرمعة اقئر
م حزمرع قتجئبة  حاذج م كيا ات مل م عئمح )3ل735لP( اع قزمرة 

م زرمعة، قم تل صادقت على  شاط م حشئقع قأبلغت قزمرة 
م تخطيط بذ ك. قال تزمل م 1قاجات جاريًة حول م تئتيبات م ت1فيذية 

 لحشئقع 

م حساع ة م ف1ية 
قم 1شاط م ح1فذ 

ان قبل م جهة 
م حستفي ة 

م ئجوع إ ى الملحق 3- 
وصف عام للتقدم المحرز 

لكل مشروع

دعم إدارة النقاط 
الساخنة للتلوث البيئي 

في العراق -  شاط 
ا1فذ ان قبل م ب1ك/

م جهة م حستفي ة  
)P173049(

م ب1ك:  شط؛ 
م جهة 

م حستفي ة: اقئر 

عحل م فئي�ل عن كثب اع قزمرة م بيئة عبئ دمرئة م عاقات م بيئية قزمرة م بيئة 
م  ق ية ققسم م تلوث م 1فطل خال م تمضيئ  لحفهوم حول 

هذم م حشئقع م ح1فذ ان قبل م ب1ك قت1فيذه

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات

م ئجوع إ ى قسم النتائج 
وأبرز المقتطفات والملحق 

3- وصف عام للتقدم 
المحرز لكل مشروع

المساعدة الفنية 
إلصاح مرافق إمدادات 

المياه والصرف الصحي- 
 شاط ا1فذ ان قبل 

)P175808( م ب1ك

قزمرة مإلعحار قمإلسكان  شط
قم بل يات قمألجغال م عااة، 

أاا ة بغ مد، دمرئة ااء بغ مد، 
دمرئة ااء م ب-ئة  

تم با فعل م شئقع بت1فيذ م حشئقع. قيعحل مئي�ل م حهام اع 
م جهات م مكواية م 1ظيئة على ت1فيذ م حشئقع 

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات

م ئجوع إ ى قسم النتائج 
وأبرز المقتطفات والملحق 

3- وصف عام للتقدم 
المحرز لكل مشروع
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نوع الدعم المقدم التفاصيل حول التفاعل مع الجهات النظيرة الحكوميةالجهة النظيرة الحكوميةالوضعية اسم المشروع
من الصندوق 

للمزيد من التفاصيل 
حول هذا المشروع 

الطاقة والصناعات 
االستخراجية: العناية 
الفنية واالقتصادية 

الواجبة لدعم تعزي�زات 
شبكة كهرباء المنطقة 

الجنوبية في العراق 
ل  شاط ا1فذ ان قبل 

)P175879(  م ب1ك

يعحل مرح م ب1ك اع  ج1ة م1ية ا  فة ان قزمرة م كهئباء، قزمرة م كهئباء  شط
قتضم أعضاء ان ع ة قح مت م1ية ان م وزمرة قجئكات م كهئباء 

م مكواية، باإلضامة على مرح قاستشاري م بئ ااش مإلقليحل 
 تجارة م طاقة مل م ح1طقة م عئب�ية م تابع  لب1ك

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات

م ئجوع إ ى قسم النتائج 
وأبرز المقتطفات والملحق 

3- وصف عام للتقدم 
المحرز لكل مشروع 

الحماية االجتماعية 
والوظائف للعراقي�ين 

الفقراء والضعفاء - 
 شاط ا1فذ ان قبل 

)P171639( م ب1ك

قزمرة م عحل قم ش قن  شط
مالجتحاعية؛ قزمرة م تخطيط

م حساع ة م ف1ية، يسيئ م حشئقع على  مو جي  اع قجود تقبل حكوال قوي
قم تمليات

م ئجوع إ ى قسم النتائج 
وأبرز المقتطفات والملحق 

3- وصف عام للتقدم 
المحرز لكل مشروع 

البرنامج التجري�بي 
للشمول االقتصادي 

في محافظة ذي قار 
العراقية -  شاط ا1فذ 
ان قبل م ب1ك/م جهة 

)P174422( م حستفي ة

قزمرة م عحل قم ش قن اقئر
مالجتحاعية 

تحت مل م ب مية ا1اقشة افهوم م حشئقع م تجئي�بل اع 
قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية أث1اء بعثة إ ى بغ مد مل 

آذمر 8للا عقب إجئمء  قاجات أق ية مل 8للا. قاا بين آذمرل
تحوز لالا، تحت م حشاركة با تجارب م  ق ية اع م وزمرة، ان 

خال عئقض ائرية ان قبل مئي�ل م ب1ك م  ق ل، باإلضامة إ ى 
عئقض ائرية تحت م تئتيب  ها ممتئمضيًا اع م جهات م 1ظيئة مل 

م يحن قا-ئ قم تل أطلقت بئماش اشابهة مل دق ها. قتضح1ت 
هذه م جلسات اوظفين ان اختلف مألقسام  دى دمرئة م عحل 

قم ت ريب م حه1ل مل م وزمرة، اثل قسم م تخطيط، ققسم 
م ت ريب، ققسم م قئقض ات1اهية م -غئ، ققسم م ماض1ات، 

قغيئها. قاا بين تحوزلتشئي�ن مألقل لالا، عحل م ب1ك م  ق ل 
اع م  مرئة  تم ي  اعاي�يئ م حشئقع م تجئي�بل ان حيث م حوقع، 

قاجاالت م تئكيز على م 1شاط مالقت-ادي، قم ح1تفعين، قم تئتيبات 
م ت1فيذية، بحا مل ذ ك إجئمء بعثة ممتئمضية  لتمضيئ  لحشئقع 

مل تشئي�ن مألقل اع قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية ققزمرة 
م تخطيط. قق  تم بشكل اب رل تم ي  أعضاء مئي�ل إدمرة 

م حشئقع. كذ ك، قام م ب1ك م  ق ل بإجئمء تقي�يحات حول مإلدمرة 
م حا ية، قم توري ، قق رمت م وزمرة حول م ت مبيئ م وقارية م بيئية 
قمالجتحاعية، بحا يتوممل اع قومع  قأ ظحة تحوي�ل م حشاريع 

مالست�ثحارية. قي خل م حشئقع دخول ائحلة م تقي�يم قان 
م حتوقع أن ت�تم م حوممقة عليه ان قبل م ب1ك مل مذمر االا.

م تمليات ق شاط 
م حشئقع م تجئي�بل 

قم ذي يحكن م توسع 
ميه أق توميئ 

م حعلواات  بئ ااش 
أقسع  لتعامل 

م ئجوع إ ى الملحق 3- 
وصف عام للتقدم المحرز 

لكل مشروع
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نوع الدعم المقدم التفاصيل حول التفاعل مع الجهات النظيرة الحكوميةالجهة النظيرة الحكوميةالوضعية اسم المشروع
من الصندوق 

للمزيد من التفاصيل 
حول هذا المشروع 

دعم التعليم وتنمية 
المهارات في العراق- 

 شاط ا1فذ ان قبل 
)P171165( م ب1ك

قزمرة م تئب�ية، قزمرة م تعليم  شط
م عا ل قم بمث م علحل 

توج  عاقات عحل قثيقة اع اختلف دقمرئ قزمرة م تئب�ية 
)م ش قن م حا ية؛ ا يئية م ح1اهش، اعه  ت ريب قتطوي�ئ 

م حعلحين؛ ا يئية م تقويم قمالاتما ات(؛ قزمرة م تخطيط؛ قزمرة 
م تئب�ية؛ قزمرة م تعليم م عا ل 

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات

م ئجوع إ ى التركيز على 
أجندة إصاح التعليم: نتائج 

قسم مشروع التعليم 
وتنمية المهارات والملحق 

3- وصف عام للتقدم 
المحرز لكل مشروع

مشروع االبت�كارات 
من أجل التعلم 

في المحافظات 
العراقية المت�أخرة عن 
المحافظات األخرى - 
 شاط ا1فذ ان قبل 

م جهة م حستفي ة 
)P175721(

مئي�ل إدمرة م حشئقع ان اقئر
اكون م تعليم مل بئ ااش 
م عحليات م طاررة ان أجل 

م ت1حيةلم تحوي�ل مإلضامل، 
با ت1سيل م وثيل اع م  قمرئ 

م ف1ية م حع1ية )م ح1اهش، 
قم تقويم، قم حعلحين، 

قم تعلم مإل كتئق ل، قم تخطيط، 
قم حا ية( دمخل قزمرة م تئب�ية 

ققزمرة م تخطيط. 

تستجيب مأل شطة  ألق ويات م مكواية م ما ية. قتم م طلب ان 
م ب1ك م  ق ل مالعتحاد على م حشئقع م ما ل  توسيع م  عم 
م حق م  قطاع م تعليم مل م عئمح ان أجل تلبية مالحتياجات 

م حباجئة م 1اتجة عن أزاة كومي ل9ل م ما ية قم سعل  تمقيل 
مأله مف م ت1حوية  لقطاع على م ح ي�ين م حتوسط قم طوي�ل. 

مضاً عن ذ ك، تعتح  مأل شطة قت�كحل م عحليات م تعليحية 
م جارية )على سبيل م حثال، م توسع قمالعتحاد على أ شطة 

ت ريب م حعلحين بحوجب اكون م تعليم مل بئ ااش م عحليات 
م طاررة ان أجل م ت1حية( قم حساع ة م ف1ية )اشئقع م تعليم 

قت1حية م حهارمت، م خ اات مالستشارية قم تمليات(، قمالستفادة 
ان م ق رمت م حب1ية بحوجب ذ ك  لسحاح بتق يم دعم جاال 

قحسن م توقيت  تلبية محتياجات قطاع م تعليم مألج  إ ماحًا. 
ست�تم إدمرة هذه م ح1مة م ح1فذة ان قبل م جهة م حستفي ة 

ان قبل مئي�ل إدمرة م حشئقع ان خال اكون م تعليم مل 
بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حيةلم تحوي�ل مإلضامل، 
با ت1سيل م وثيل اع قزمرتل م تئب�ية قم تخطيط. قسيستخ م 

هذم م تئتيب م ت1فيذي قيعتح  على مئي�ل إدمرة اشئقع معال 
قاتحئس. 

تحوي�ل م حشاريع 
مالست�ثحارية 

م ئجوع إ ى الملحق 3- 
وصف عام للتقدم المحرز 

لكل مشروع

دعم التعليم العالي 
-  شاط ا1فذ ان 

قبل م ب1ك/م جهة 
)P175694( م حستفي ة

م ب1ك:  شط؛ 
م جهة 

م حستفي ة: اقئر 

قزمرة م تعليم م عا ل قم بمث 
م علحل 

تم م تشاقر حول ت-حيم م حشئقع اع قزمرة م تعليم م عا ل 
قم بمث م علحل، قزمرة م تخطيط، قزمرة م -مة، قزمرة م زرمعة، 

قزمرة م كهئباء قغيئها. تم تق يم م حساع ة م ف1ية إ ى )ل( 
قزمرة م تعليم م عا ل قم بمث م علحل مل إع مد م حشئقع بحا 

مل ذ ك م تقي�يم قمختيار م حقتئحات  تجئبة بئ ااش م -1 قح 
م ت1امسل قتطوي�ئ أطئ مإلجئمءمت م وقارية م بيئية قمالجتحاعية 

)ا( مرح م حقتئحات م حختارة مل قضع خطط م ت1فيذ بحا مل 
ذ ك خطط م حيزم ية قت مبيئ م تخفيف ان م حخاطئ ؛ ق )3( قزمرة 

م تعليم م عا ل قم بمث م علحل قم فرح م حقتئحات م حختارة 
مل م حسارل مالست�ئحا ية  لحشئقع. قيتم م عحل على إع مد 

م كتاب م مكواية حول هذم م حشئقع 

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات قم  عم 
م حا ل )م تحوي�ل 

م ت�أسيسل( 

م ئجوع إ ى الملحق 3- 
وصف عام للتقدم المحرز 

لكل مشروع
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نوع الدعم المقدم التفاصيل حول التفاعل مع الجهات النظيرة الحكوميةالجهة النظيرة الحكوميةالوضعية اسم المشروع
من الصندوق 

للمزيد من التفاصيل 
حول هذا المشروع 

مشروع المنح المقدمة 
للشركات متناهية 

الصغر لصيانة الطرق 
في العراق -  شاط 

ا1فذ ان قبل م جهة 
)P171446( م حستفي ة

قزمرة مإلعحار قمإلسكان اقئر
قم بل يات قمألجغال م عااة 

تم إجئمك م جهة م 1ظيئة م مكواية بشكل كاال مل م تمضيئ 
 لحشئقع، بحا مل ذ ك م ع1اصئ م ف1ية قأدقمت م ت مبيئ م وقارية. 
قتعتبئ متفاقية م ح1مة جاهزة  لتوقيع قبا تظار متخاذ مإلجئمء ان 

قبل م جهة م 1ظيئة م مكواية 

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قمألجغال 

م ئجوع إ ى الملحق 3- 
وصف عام للتقدم المحرز 

لكل مشروع

تعزي�ز نظم التطعيم 
من أجل تقديم لقاحات 

كوفيد-19 بشكل 
منصف وجيد من خال 

الرصد الخارجي ل  شاط 
ا1فذ ان قبل م جهة 

)P177038( م حستفي ة

تم إع مد م حقترح بشكل اشتئك اع قزمرة م -مة. قق  تم قزمرة م -مة قم بيئة  شط
عق  مجتحاع م1ل مل 3ا آب لالا اع قزمرة م تخطيط قم جهات 

م حا مة  ل-1 قح  بمث م حقترح. قتم م حوممقة على م حقترح 
ان قبل قزمرة م تخطيط قسكئتارية م -1 قح مل 9ا آب لالا. 

يتوممل تحوي�ل 
م ح1مة اع قئض 

م ب1ك م  ق ل 
 إل شاء قم تعحيئ 
بقيحة 98 اليون 

دقالر أائيكل 
م حق م  لمكواة 
  عم جئمء ق شئ 

م لقاحات ض  
كومي ل9ل 

م ئجوع إ ى الملحق 3- 
وصف عام للتقدم المحرز 

لكل مشروع

 19-COVID استجابة
وتعزي�ز النظام الصحي 
-  شاط ا1فذ ان قبل 

)P174641( م ب1ك

م حساع ة م ف1ية، م مكواة اع1ية بشكل كاال بت1فيذ مأل شطة قزمرة م -مة قم بيئة شط
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات

م ئجوع إ ى قسم النتائج 
وأبرز المقتطفات والملحق 

3- وصف عام للتقدم 
المحرز لكل مشروع

الركيزة 2: التنويع االقتصادي والنمو بقيادة القطاع الخاص

التنويع االقتصادي 
والنمو )يتضحن ذ ك 

ا-فومة مإلصاح 
قم ورقة م بيضاء(ل 

 شاط ا1فذ ان قبل 
)P176098(  م ب1ك

قزمرة م تخطيط، قزمرة م حا ية،  شط
خلية إدمرة مإلصاح مل اكتب 

رريس م وزرمء 

تم إع مد م حشئقع با تعاقن اع قزمرمت م تخطيط، قم حا ية، 
قم تجارة، قخلية إدمرة مإلصاح. قق  ساهحت م ع ي  ان 

مالجتحاعات قم تبادالت م خطية بت-حيم م حكو ات. كذ ك، مستفاد 
م حشئقع ان م ع ي  ان م جوالت م 1قاجية اع م شئكاء ان 

م جهات م حا مة بحا مل ذ ك تلك م حساهحة مل م -1 قح 
)ك1 م، أ حا يا، م سوي ، م ححلكة م حتم ة( قجئكاء آخئي�ن ان 

ضح1هم مالتماد مألقرقبل قم وكا ة مأل حا ية  لتعاقن م  ق ل 

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات قأ ومع 
أخئى ان م  عم 

)خبئمء اقيحين 
قجئمء بئاجيات( 

م ئجوع إ ى التركيز 
على أجندة اإلصاحات 

االقتصادية: قسم السياق 
والمنجزات، وقسم النتائج 

وأبرز المقتطفات، والملحق 
3- وصف عام للتقدم 

المحرز لكل مشروع
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نوع الدعم المقدم التفاصيل حول التفاعل مع الجهات النظيرة الحكوميةالجهة النظيرة الحكوميةالوضعية اسم المشروع
من الصندوق 

للمزيد من التفاصيل 
حول هذا المشروع 

القطاع المالي 
العراقي -  شاط 

ا1فذ ان قبل م ب1ك  
)P171615(

م ب1ك م حئكزي م عئمقل،  شط
قح ة مإلصاح مالقت-ادي مل 

اكتب رريس م وزرمء، خلية إدمرة 
مإلصاح، قح ة مالستخبارمت 

م حا ية، قزمرة م تخطيط، قزمرة 
م عحل قم ش قن مالجتحاعية، 

قزمرة مإلعحار قمإلسكان 
قم بل يات قمألجغال م عااة، 

قبا ت1سيل اع قزمرة م حا ية. 
قيتوقع مئي�ل م حهام م قيام 
با تومصل اع ص1 قح مإلسكان 

م عئمقل حول م ح1تجات 
م حمتحلة قمأل شطة م تجئي�بية 

تم إع مد خطة م عحل با تعاقن م وثيل اع م ب1ك م حئكزي 
م عئمقل اع ا خات ان قزمرة م حا ية قم جهات م حذكورة أعاه. 

قيعحل م فئي�ل اع مئي�ل اتفرغ مل م ب1ك م حئكزي م عئمقل 
قم ح  ف ان م ح رمء م عااين  إلجئمف م ح-ئمل، قم  معات، 
قم ب1ية م تمتية، قاكتب استشار م حمامظ. قتم إبقاء م جهات 
م 1ظيئة م مكواية على مطاع ان خال إي�جازمت قعئقض ائرية 

ا1تظحة. حيث تم تق يم م عئقض م حئرية  كل ان قزي�ئ م حا ية، 
قامامظ م ب1ك م حئكزي، ققزي�ئ م تخطيط، قرريس خلية إدمرة 
مإلصاح، قأصماب ا-لمة آخئي�ن مل م قطاع م حا ل، بحا مل 

ذ ك رمبطة م ح-ارف م عئمقية م خاصة، قاق ال  ظم م  مع، 
قجحعية رجال مألعحال م عئمقي�ين قم بئيطا ي�ين، قغيئهم. كحا 
أبقى م فئي�ل كبار م جهات م حا مة  ل-1 قح على مطاع ان 

خال اجحوعة مالت-ال مالقت-ادي  لعئمح قبشكل ث1ارل )مالتماد 
مألقرقبل/ب1ك مإلعحار مأل حا ل/م وكا ة مأل حا ية  لتعاقن 

م  ق ل/ا1ظحة م هجئة م  ق ية(  ضحان توممل خطط م عحل    

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات

م ئجوع إ ى التركيز 
على أجندة اإلصاحات 

االقتصادية: قسم السياق 
والمنجزات، وقسم النتائج 

وأبرز المقتطفات، والملحق 
3- وصف عام للتقدم 

المحرز لكل مشروع

تحليات واستشارات 
إلدارة الموارد العامة 

والفدرالية المالية ل 
 شاط ا1فذ ان قبل 

)P166640(  م ب1ك

يعحل م فئي�ل بشكل  شط اع خلية إدمرة مإلصاح مل اكتب قزمرة م حا ية  شط
رريس م وزرمء، قدمرئة م  ين م عام مل قزمرة م حا ية، قم حكتب 

م خاص  وزي�ئ م حا ية إلطاح قتوميئ م حساع ة م ف1ية. كحا 
يعحل م فئي�ل بشكل  شط اع م هيئة مالتمادية  لخ اة م ح  ية 

م حشكلة ح يثًا. 

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 
قم تمليات قمعا ية 
تعليحية حول تمليل 
مالقت-اد م سياسل 

م ئجوع إ ى التركيز 
على أجندة اإلصاحات 

االقتصادية: قسم السياق 
والمنجزات، وقسم النتائج 

وأبرز المقتطفات، والملحق 
3- وصف عام للتقدم 

المحرز لكل مشروع
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نوع الدعم المقدم التفاصيل حول التفاعل مع الجهات النظيرة الحكوميةالجهة النظيرة الحكوميةالوضعية اسم المشروع
من الصندوق 

للمزيد من التفاصيل 
حول هذا المشروع 

البرنامج التجري�بي 
للت�كيف مع فيروس 
كورونا )كوفيد-19( 

والتعافي من آثاره – 
مشروع دعم مرونة 
الشركات والوصول 

إلى التموي�ل والنمو 
في العراق -  شاط 

ا1فذ ان قبل م جهة 
)P174273(  م حستفي ة

قزمرة م حا ية، م ب1ك م حئكزي  شط
م عئمقل 

تم إقئمر م حشئقع ان قبل م لج1ة م توجيهية  ل-1 قح 
قمعتحاده ان قبل  ارب م ئريس مإلقليحل  حجحوعة م ب1ك 
م  ق ل مل 5ا حزي�ئمن لالا. قجئى م توقيع على متفاقية 

م ح1مة ان قبل قزمرة م حا ية مل ل تشئي�ن مألقل لالا،. قيعحل 
مئي�ل م حشئقع على تسئيع مست�كحال م تمضيئمت اع قكا ة ت1فيذ 

م حشئقع، م وكا ة مأل حا ية  لتعاقن م  ق ل. قت�تضحن مأل شطة 
م تمضيئية أ شطًة تشخي-يًة، قإجئمء ائمجعة عا حية  سياسات 

قأ ظحة ا سسات م تحوي�ل ات1اهل م -غئ، قمست�كحال ت-حيم 
م بئ ااش ان حيث اكو ات م حشئقع، قصياغة م   يل م تشغيلل 

 لحشئقع، قم عحل م حستحئ اع أصماب م ح-لمة مل م قطاعين 
م عام قم خاص. قتعحل اجحوعة م ب1ك م  ق ل عن كثب اع 
م ب1ك م حئكزي م عئمقل على م تمضيئمت أل شطة م حكونل، 
قم تل يوج  قصف اف-ل حو ها أد اه. قتسته ف أ شطة 

م حكون ا بشكل كبيئ قستفي  مألطئمف مل م قطاع م خاص،  ك1ها 
تئتبط بشكل قثيل اع أج1 ة إصاحات بيئة مألعحال مل م عئمح 

بحوجب اشئقع ذق صلة، م خ اات مالستشارية قم تمليات 
 لبيئة م تحكي1ية  ت�أسيس ق حو م شئكات م -غيئة قم حتوسطة 

.)Pم حبت�كئة )75لل7ل

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات

م ئجوع إ ى التركيز 
على أجندة اإلصاحات 

االقتصادية: قسم السياق 
والمنجزات، وقسم النتائج 

وأبرز المقتطفات، والملحق 
3- وصف عام للتقدم 

المحرز لكل مشروع

بيئة مواتية للشركات 
الصغيرة والمتنامية - 
 شاط ا1فذ ان قبل 

)P171175(  م ب1ك

قح ة مإلصاح مالقت-ادي مل  شط
اكتب رريس م وزرمء؛ م لج1ة 

م توجيهية م عليا  تمسين 
بيئة مألعحال مل م عئمح مل 

اجلس م وزرمء؛ م ب1ك م حئكزي 
م عئمقل 

تم تشكيل  ج1ة عليا ج ي ة  قيادة ت1فيذ مألج1 ة م وط1ية 
 تمسين بيئة مألعحال مل م عئمح )تم حل م لج1ة م سابقة م عام 

م حاضل( مل ل حزي�ئمن لالا ان قبل مألاا ة م عااة  حجلس 
م وزرمء. قت�تبع هذه م جهة م حكو ة ان ع ة قزمرمت اباجئًة إ ى 
دق ة رريس م وزرمء قتضحن اس ق ين ان جهات حكواية اع1ية 
ببيئة مألعحال. قت1اط با لج1ة اهحة م عحل على إع مد اقتئحات 
حول م -كوك م تشئيعية، قم سياسات م ج ي ة، قم 1ظم م ج ي ة 

 تمسين بيئة مألعحال. قيتحثل م ح1تفعون م ئريسيون مل م جهات 
م حع1ية بأج1 ة إصاح بيئة مألعحال اثل قزمرة م تخطيط، قزمرة 

م تجارة، قزمرة م ع ل، م ب1ك م حئكزي م عئمقل، أاا ة بغ مد، 
م قطاع م خاص، بي1حا يضم م ح1تفعون غيئ م حباجئي�ن م شئكات 

م -غيئة قم حتوسطة م حبت�كئة، قب1اة بيئات مألعحال، قم -1اديل 
م حخت-ة با شئكات م -غيئة قم حتوسطة. كحا تع  قزمرة م حا ية 

قم ب1ك م حئكزي م عئمقل ان م جهات م 1ظيئة  لحشئقع ان 
خال اشئقع جقيل، م حشئقع م تجئي�بل  لت�كيف قم تعامل ان 

كومي ل9ل: دعم صحود م شئكات، قم وصول إ ى م تحوي�ل، قم 1حو 
مل م عئمح )73ا74ل(.

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات  
قتظلحات 

م حست�ثحئي�ن 
قتسوية ا1ازعاتهم 

م ئجوع إ ى التركيز 
على أجندة اإلصاحات 

االقتصادية: قسم السياق 
والمنجزات، وقسم النتائج 

وأبرز المقتطفات، والملحق 
3- وصف عام للتقدم 

المحرز لكل مشروع
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نوع الدعم المقدم التفاصيل حول التفاعل مع الجهات النظيرة الحكوميةالجهة النظيرة الحكوميةالوضعية اسم المشروع
من الصندوق 

للمزيد من التفاصيل 
حول هذا المشروع 

بناء األدلة لصنع 
السياسات -  شاط 

ا1فذ ان قبل م ب1ك 
)P170264(

قزمرة م تخطيط، م جهاز م حئكزي  شط
 إلح-اء، اكتب إح-اء إقليم 

كوردستان 

يعحل م فئي�ل عن كثب اع م جهاز م حئكزي  إلح-اء قاكتب 
إح-اء إقليم كوردستان  لتمضيئ  لحسح مالقت-ادي قمالجتحاعل 

م ثا ث  ألسئة مل م عئمح قق  تعاقن اع قزمرة م تخطيط 
 تم يث م توقعات م حتعلقة با فقئ. قيتم م تشارك مل تقاري�ئ 

م حسوحات م هاتفية، قمألعحال م تمليلية مألخئى اع م جهاز 
قم حكتب.

م حساع ة م ف1ية، 
قم تمليات

 م ئجوع إ ى قسم النتائج 
وأبرز المقتطفات والملحق 

3- وصف عام للتقدم 
المحرز لكل مشروع

المسح االقتصادي 
واالجتماعي الثالث 

لألسرة في العراق- 
 شاط ا1فذ ان 

قبل م ب1ك/م جهة 
)P176590( م حستفي ة

قزمرة م تخطيط، م جهاز م حئكزي اقئر
 إلح-اء، اكتب إح-اء إقليم 

كوردستان

تم إع مد م حشئقع با تعاقن م وثيل اع م جهاز م حئكزي 
 إلح-اء قاكتب إح-اء إقليم كوردستان، قم لذين ساع م مل 

إع مد مستئمتيجية م توري   لحشئقع  لتطوي�ئ، قم ت مبيئ م وقارية 
مالجتحاعية قم وثارل مألخئى ذمت م عاقة. قق  تم إ جاز مأل شطة 

قم تخطيط  لحشئقع  -ياغة مالستئمتيجية م ثا ثة  لم  ان م فقئ 
با تعاقن اع سكئتارية مستئمتيجية م م  ان م فقئ مل قزمرة 

م تخطيط 

م حساع ة م ف1ية، 
قم تمليات قم 1شاط 

م ح1فذ ان قبل 
م جهة م حستفي ة 

م ئجوع إ ى الملحق 3- 
وصف عام للتقدم المحرز 

لكل مشروع

تعزي�ز اإلشراف 
والقدرات االئ�تمانية 
)بما في ذلك تعزي�ز 

اإلدارة المالية وقدرات 
الشراء ؛ وكيل مراقبة 

طرف ثالث في العراق( 
 شاط ا1فذ ان قبل 

)P174339(  م ب1ك

م حهحة ل )م ئص  م خارجل(:  شط
قزمرة م تخطيط، دمرئة م تعاق مت 

م مكواية؛ قزمرة مإلعحار 
قمإلسكان قم بل يات قمألجغال 

م عااة، دمرئة م طرح قم جسور؛ 
قزمرة م تئب�ية، قزمرة م حومرد 
م حارية؛ قزمرة م -مة؛ قزمرة 

م 1قل؛ امامظة  ي1وى؛ 
امامظة صاح م  ين؛ امامظة 

مأل بار؛ امامة ديا ى. م حهحة ا 
)بئ ااش ب1اء م ق رمت مالر�تحا ية(: 
قزمرة م تخطيط، دمرئة م تعاق مت 

م مكواية؛ قزمرة م حا ية، دمرئة 
م  ين م عام؛  قابة م حماسبين 

قم ح ققين م عئمقي�ين. 

م حهحة ل. قام مئي�ل م ب1ك م  ق ل با تعاق  اع قكا ة م ئص  
م خارجل قسيكون اس قالً عن م ت1فيذ قم ئص  قم تقي�يم 

م س1وي  لعق . ققاات م وكا ة بتجهيز مئي�ل كاال ان م خبئمء 
كحا هو اطلوب مل م شئقط م حئجعية ا1ذ حزي�ئمن لالا، 

قيقوم با ت1سيل اع م جهات م 1ظيئة م مكواية ألدمء اهحتها 
مل م حي من. م حهحة ا. سيجئي ت1فيذ بئ ااش ب1اء م ق رمت 

اباجئًة ان قبل مئي�ل م ب1ك م  ق ل م حكون ان خبئمء مل 
مإلدمرة م حا ية قم توري مت با تعاقن م وثيل اع أصماب م ح-لمة 
م مكواي�ين. قق  تم إع مد م حذكئة م حفاهيحية، قتم مستعئمض 

أه مف ق طاح م حشئقع أاام م مكواة م عئمقية. 

م ئجوع إ ى قسم النتائج م حساع ة م ف1ية
وأبرز المقتطفات )صندوق 

وكالة الرصد الخارجي( 
والملحق 3- وصف عام 

للتقدم المحرز لكل مشروع
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نوع الدعم المقدم التفاصيل حول التفاعل مع الجهات النظيرة الحكوميةالجهة النظيرة الحكوميةالوضعية اسم المشروع
من الصندوق 

للمزيد من التفاصيل 
حول هذا المشروع 

بناء السام وإشراك 
المواطنين -  شاط 

ا1فذ ان قبل م ب1ك  
)P173326(

ص1 قح إعادة إعحار م ح1اطل  شط
م حتضئرة ان مإلرهاب ان خال 

بئ ااش م عحليات م طاررة ان 
أجل م ت1حية قدمرئة م طرح 

قم جسور، قزمرة مإلعحار 
قمإلسكان قم بل يات قمألجغال 

م عااة ان خال اشئقع احئ 
م 1قل 

قام م فئي�ل م حس قل عن م حكون 3 مل م خ اات مالستشارية 
قم تمليات، قم ذي يئكز على إجئمك م حومط1ين، بإع مد  ظئية 

م تغي�يئ قخطة م عحل قم تل ستجعلهم يتفاعلون بشكل أكبئ اع 
م مكواة قاحثلل م حجتحع م ح  ل مل م س1ة م حا ية االا. 

قيخطط م فئي�ل  لعحل اع قزمرة م تخطيط، قدمرئة م ح1ظحات غيئ 
م مكواية، ققزمرة مإلعحار قمإلسكان قم بل يات قمألجغال م عااة، 

قجهات حكواية اختارة تعتبئ با فعل جهات اع1ية با عحليات 
قمأل شطة م جارية  ل-1 قح. مضاً عن ذ ك، يق م م فئي�ل م  عم 

 تقئي�ئ م ح1اخ قم ت1حية م خاص با عئمح قق  يعحل اع قزمرة 
م بيئة.

م حساع ة م ف1ية، 
قم  عم مالستشاري، 

قم تمليات

م ئجوع إ ى قسم النتائج 
وأبرز المقتطفات والملحق 

3- وصف عام للتقدم 
المحرز لكل مشروع



م حلملل3   ظئة عااة على م تق م م حمئز مل كل اشئقع
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 الملحق3- 
نظرة عامة على التقدم 

المحرز في كل مشروع
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المكون 1: التعافي االقتصادي واالجتماعي وإعادة اإلعمار 

1.1 إعادة اإلعمار المناطقي في الموصل ومراكز حضرية أخرى 

إعادة اإلعمار على أساس المناطق في الموصل والمراكز الحضرية األخرى في العراق - نشاط منفذ من قبل البنك 

P162875رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من اإلرهاب، فرق إدارة المشاريع في المحافظات، وزارة التخطيط، وزارة المالية 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

تم إطاع الوزارات وعقد تدريب بالتنسيق مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من اإلرهاب وفرق إدارة المشاريع

نشطالوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

ابتداًء  العراق،  في  أخرى  حضرية  مراكز  في  اإلعمار  وإعادة  للتعافي  ومت�كاملة  القطاعات  ومتعددة  تشاركية  نهج  باستخدام  مناطقي  نهج  وتيسير  أجل  من  التخطيط  دعم 
التنمية  االجتماعية، وتحفيز  المصالحة  تعزي�ز  بغرض  اإلعمار  بالتعافي وإعادة  المتعلقة  االست�ثمارية  القرارات  المعلومات حول  تجري�بي. وسيوفر ذلك  الموصل كمشروع  من 

االقتصادية واستحداث الوظائف، واستعادة الخدمات، مع التركيز على بناء المؤسسات واستعادة أصول التراث الثقافي. 

وصف موجز 
للمشروع 

يهدف هذا النشاط إلى تطوي�ر نهج تشاركي ومتعدد القطاعات ومت�كامل للتعافي الصامد والشمولي والمستدام في مراكز حضرية أخرى في العراق، بناًء على الممارسات 
الجيدة والدروس المستفادة من جهود إعادة اإلعمار األخرى ما بعد األزمات والمبادرات العراقية. وسيست�تبع ذلك تجربة برنامج للنهج المناطقي في البداية في الموصل، ومن 
ثم التوسع فيه إلى مناطق حضرية أخرى. وسيشكل ذلك خطوًة أولى ابتداًء من الموصل، ويمكن دعم 2-3 مدن أخرى إلعداد خطط على مستوى المدن على أساس التجربة 
في الموصل. وبعيدًا عن النهج التقليدية في إعادة اإلعمار، ست�تضمن الخطط القصيرة والمتوسطة المدى مسائل ت�تعلق ببناء المؤسسات، وتنمية رأس المال االجتماعي، 

والشمول، والتراث الثقافي لدعم استدامة السام على المدى المتوسط. 

2020–2022اإلطار الزمني 

السياق القطاعي 
 

كانت محافظة نينوى، والتي تعد مدينة الموصل التاريخية عاصمتها، إحدى أكثر المحافظات تضررًا بفعل النزاع كما كانت المدينة نفسها األشد تضررًا. فعلى سبيل المثال، كانت 
الموصل ذات النسبة األكبر من المساكن المتضررة ضمن المحافظات السبع المتضررة مباشرًة حيث تبلغ الت�كلفة التقديرية لألضرار فيها لوحدها ما بين 6-8 تريليون دينار عراقي 
)5.1-6.9 مليار دوالر أمريكي(، بحسب تقي�يم األضرار واالحتياجات في 2018. وبما ينسجم مع خطة التعافي وإعادة اإلعمار والتنمية، تقود الحكومة العراقية جهودًا للتعافي 
وإعادة اإلعمار بدعم من المجتمع الدولي. وخال العامين الماضي�ين، بدأت أنشطة التعافي المبكر مثل استعادة تقديم الخدمات، وإحياء األسواق، وإعادة إعمار المرافق 
الرئيسية. رغم ذلك، يجب إحراز المزيد من التقدم إلدماج هذه األنشطة في التخطيط إلعادة اإلعمار على مستوى المدينة، وما وراء ذلك، من أجل إدخال فكر جديد في التخطيط 
للمدن، والحوكمة والنمو الحضري. وسيدعم ذلك نية الحكومة في تيسير الحياة للسكان المتضرري�ن في الموصل بالنسبة للجزء الذي تبقى في المدينة أثناء النزاع وتيسير 
عودة من نزحوا إلى األجزاء األخرى من الباد أو لجئوا لدول الجوار. وتزداد أهمية تقديم الدعم الحتياجات النازحين والعائدين في مراكز حضرية أخرى بغرض المحافظة على 

التماسك االجتماعي والتعافي المستدام، وسيشكل ذلك معيارًا هامًا في اختيار المدن التجري�بية ضمن المشروع. 
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المكونات 
 

1. النهج المناطقي إلعادة اإلعمار الحضري: إعداد خطة/استراتيجية للتعافي الشمولي والصامد في مراكز حضرية أخرى العراقية، بما يعزز من التنمية االقتصادية المحلية 
ويدعم النازحين قسرًا ومن يستضيفهم. وست�تبع الخطة نهجًا مستهدفًا جغرافيًا، وتشاركيًا، ومتعدد القطاعات، والذي سيتناول العاقة بين المناخ والنزاع وسيعد نموذجًا 
)انظر المكون 3(.  بالموصل ومدينة أو مدينتين أخري�ين كمشاريع تجري�بية  ابتداًء  النشاط إلى صياغة خطة  الكربون إلعادة اإلعمار الحضري الشمولي. ويسعى  صامدًا وقليل 
وسيجري اختيار المدن المشمولة في المشاريع التجري�بية من خال تشخيص للمدن، والذي يتضمن تقي�يمًا سريعًا للمخاطر المناخية سينفذ على المستوى الوطني، ويستهدف 

10-12 مدينًة.  
2. تطوي�ر قدرات فرق إدارة المشاريع شبه الوطنية: سيعمل النشاط على بناء القدرات على مستوى المحافظات لتبني نهاج مناطقي لتحديد وتصميم وتنسيق االست�ثمارات 

لمشاريع إعادة اإلعمار بما يتوافق مع احتياجات وأولويات إعادة اإلعمار على مستوى المدن. 
3. المشاريع التجري�بية وتسخير التراث الثقافي ألغراض إعادة اإلعمار والتعافي: سيقوم هذا المكون بالتحضير لثاثة مشاريع تجري�بية في ثاثة مدن مختارة بموجب المكون 
1. وسيتم إشراك أصحاب المصلحة في كل مدينة مختارة مع الجهات النظيرة الرئيسية ومع الجهات النظيرة وأصحاب المصلحة الرئيسي�ين على المستوى الوطني، بحسب ما 
االقتصادي  التعافي  األخرى  التجري�بية  المشاريع  بينما ستستهدف  والتعافي،  اإلعمار  إعادة  لغايات  الثقافي  التراث  الموصل على تسخير  النشاط في  هو مناسب. وسيركز 
توصيات  إعداد  سيتم  والصامد،  الشمولي  التعافي  واستراتيجية  المصلحة،  أصحاب  وإشراك  التجري�بية،  المشاريع  على  وبناًء  المناخية.  المخاطر  من  والتخفيف  واالجتماعي 

لألنشطة ذات األولوية في المدن وفي الباد.    

الصندوق: 2 مليون دوالر أمريكي؛ منحة الشراكة االست�ثمارية للبنية التحتية الجيدة: 500,000 دوالر أمريكي التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

sسيضمن النهج البرامجي الجانب الت�كميلي مع أنشطة بناء السام وتعميم منظور السام الممولة من قبل الصندوق. كما تعد ركيزة »بناء قدرات فرق إدارة المشاريع شبه
الوطنية« جزًء من برنامج العمليات الطارئة من أجل التنمية التابع للبنك الدولي، وخصوصًا المكون 10 والهادف إلى استعادة البنية التحتية والخدمات األساسية في البلديات 
ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في مناطق حضرية مختارة في العراق من خال تعزي�ز القدرات المؤسسية لدى الحكومة العراقية على المستوي�ين المحلي والوطني. 
كما أنه يدعم حماية أصول التراث الثقافي. ويتوافق النشاط أيضًا مع أولويات الحكومة العراقية كما هو محدد في خطة خطة التعافي وإعادة اإلعمار والتنمية وبالتحديد 
الركائز 1، 2، 4 )الحوكمة؛ والمصالحة وبناء السام؛ والبنية التحتية( باإلضافة إلى خطة التنمية الوطنية وبالتحديد الركيزتين 1، 2 )تحقيق االستقرار والسام وتوفير قيادات جيدة؛ 

 .)P178152( أخيرًا، سيدعم النهج المناطقي البرنامج المحتمل حول التنمية المناطقية الصامدة والشمولية .)وإعادة اإلعمار والتعافي في المحافظات المحررة

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

الركيزة 3 لتحسين البنية التحتية األساسية من خال التعافي وإعادة ت�أهيل عدة قطاعات والركيزة 4 لزيادة الوصول إلى الخدمات األساسية )بما في ذلك مياه الشرب والصرف 
الصحي( وحماية األشخاص األشد حرمانًا. كما سيحدد النهج المناطقي الفرص الستحداث الوظائف وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعافي، وإعادة الت�أهيل، 

وإعادة اإلعمار.

المساعدة الفنية، والدعم االستشاري، والتحليات نوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

فرص  العراقيات  النساء  لدى  وتوجد  المنتفعين(.  قياس رضا  خال  )من  االجتماعي  النوع  حول  البيانات  وتحسين  والفتيات،  للنساء  االقتصادي  التمكين  في  المشروع  يساهم 
محدودة للتعبير عن أنفسهن، ومقدرة وخيارات عمل محدودة. وبحسب البنك الدولي، فإن أقل من 15% من النساء يعملن في العراق وأن فجوة األجور بين الجنسين تبلغ 
22%. عاوًة على ذلك، فإن واحدًة من كل 5 نساء عراقيات تعرضن للتحرش في مكان عام، وال تشجع المخاوف حول األمن الشخصي النساء على البحث عن وظائف. وستعتمد 
االستراتيجية المقترحة على نهج مراع للنوع االجتماعي تجاه المشاريع التجري�بية للنهج المناطقي لزيادة مشاركة النساء في التخطيط لمدنهم، والمساعدة في جعل األماكن 
العامة أكثر أمنًا وراحًة كي ت�تمكن النساء من المشاركة في الحياة العامة ومكان العمل. وستعمل المشاريع التجري�بية على إشراك النساء بشكل فعال في المدن، والسعي 
للحصول على مدخاتهن وأفكارهم حول الوظائف والفرص االقتصادية المفضلة لديهن والتي يمكن تسخيرها من خال المشاريع التجري�بية. وفي الوقت الحالي، يعد معظم 
أعضاء فري�ق إدارة المشروع من الرجال، وتوجد حاجة لتوسيع نطاق الفئة المستهدفة في التدري�بات لتشمل النساء في المجتمع األكاديمي، والقطاع الخاص، والمجتمعات 

المحلية، والتي ست�تضمن تمثياً للنساء.   
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التغير المناخي 
والبيئة 

تم تصميم االستراتيجية الجديدة لمعالجة قضايا الت�كيف والتخفيف المناخي، والصمود، والشمولية ألغراض التعافي وإعادة اإلعمار في المدن العراقية. وسيتم است�كمال 
التجري�بية. وسيتناول  للمشاريع  المدن  اختيار  التشخيص عملية  نتائج  10-12 مدينة مستهدفة. وستوجه  الباد وفي  المناخية في  المخاطر  لتقي�يم  المناخية  للمخاطر  تشخيص 
المحددة وطنيًا خفضًا مستهدفًا  المصلحة اآلخري�ن. وت�تضمن االلتزامات  إدارة المشروع وأصحاب  الوعي وقدرات محددة لدى فرق  المناخي ونشر  التخفيف والت�كيف  التدريب 

لانبعاثات بمقدار 1-2% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2030، وستوجد هذه االستراتيجية منصًة للمزيد من الخفض في الغازات الدفيئة في المراكز الحضرية. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

غير متوفر 

الترتيبات التنفيذية 
 

ست�تم إدارة النشاط من قبل )URL( من جانب مجموعة البنك الدولي، بالتنسيق مع قطاعات الممارسات العالمية ذات الصلة، بما في ذلك الحوكمة، والنواحي االجتماعي، 
ومجموعة الهشاشة والنزاع والعنف. ومن جانب الحكومة العراقية، يقوم صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من اإلرهاب وفرق إدارة المشاريع بإدارة النشاط، وسيجري 
تحديد جهات نظيرة أخرى عند اختيار المدن. خارجيًا، تمت إقامة شراكات للتنفيذ، وسيتم السعي إلقامة شراكات أخرى مع المنظمات المحلية والدولية، وبالتحديد صندوق إعادة 
إعمار المناطق المتضررة من اإلرهاب، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(، ووكاالت األمم المتحدة المعنية، والعديد من المبادرات الممولة ثنائيًا، ومع 

مشاريع التراث الثقافي القائمة في الموصل، بما في ذلك إيكروم، وسيمثسونيان، واليونسكو.   

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

من حيث العمل التحليلي، تم است�كمال خطة إلشراك أصحاب المصلحة في الموصل وعلى المستوى الوطني. كذلك، ت�تضمن األنشطة التحليلية الجارية التشخيص الختيار المدن 
والتقي�يم السريع للمخاطر المناخية للمدن بموجب المكون 1. سيساعد التشخيص الختيار المدن، والذي يتضمن تقي�يمًا سريعًا للمخاطر المناخية في تحديد مدينتين تجري�بيتين 
بلغ مجموع  إدارة المشاريع، حيث  التدري�بات لفرق  2021، تم عقد  المخاطر في إعداد االستراتيجية. واعتبارًا من حزي�ران  التشخيص وتقي�يم  أخري�ين إضافًة للموصل. كما سيفيد 
المنتفعين حتى اآلن 65 شخصًا. كما سيدعم الصندوق فرق إدارة المشروع في تصميم خطط نهج مناطقي باستخدام أساليب تخطيط مت�كامل على مستوى المدن ونهجًا 
خال  من  التنفيذ  تموي�ل  وسيتم  المدينة.  من  المحلية  األحياء/المناطق  من  العديد  في  حياتهم  يستعيدون  الذين  للسكان  المباشرة  لاحتياجات  لاستجابة  القطاعات  متعدد 

المكون 10 من برنامج العمليات الطارئة من أجل التنمية، والصندوق االئ�تماني الشراكة االست�ثمارية للبنية التحتية الجيدة، ومصادر أخرى.  

بسبب القيود المستمرة لكوفيد-19، توجب تنظيم وعقد التدريب لفرق إدارة المشروع افتراضيًا، والذي لم يكن بناًء وفعاالً مثل التدريب الوجاهي. وحيث أن فرق إدارة المشروع التحديات التنفيذية 
تفضل التواصل الوجاهي، وبسبب مشكات الربط مع اإلنترنت، سيتم عقد التدريب المستقبلي وجاهيًا بشرط إمكانية القيام بذلك بشكل آمن. 

األشخاص القاطنين في الموصل والعائدين إليها ومراكز حضرية أخرى في المدينتين التجري�بيتين األخري�ين، مع التركيز على الشباب، والنساء، والنازحين، والاجئين، والمجتمعات الجهات المنتفعة 
المستضيفة، وفرق إدارة المشاريع في المحافظات. 

نطاق شبه وطني مع التركيز على الموصل كمشروع تجري�بي، ثم التوسع في النهج المناطقي إلى مراكز حضرية أخرى. كما سيضم التدريب فرق إدارة المشاريع في ثاث التغطية الجغرافية  
محافظات أخرى ينشط فيها المشروع االست�ثماري، وهي األنبار، ديالى، صاح الدين. 
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2.1 الزراعة والمصادر الطبيعية والمياه

تنشيط قطاع الزراعة في العراق - نشاط منفذ من قبل البنك

P171561رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م زرمعة 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

يقوم م فئي�ل بت1ظيم مجتحاعات دقرية اشتئكة حول مإلجئمف قاستج مت م عحل  بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية قص1 قح مإلصاح قم تعامل قإعادة مإلعحار مل 
م عئمح. 

 شطالوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

تق يم توصيات على استوى م سياسات قحلوالً ابت�كئًة  تشجيع م تمول م ئقحل مل  ظام مألغذية م زرمعية قم ت�كيف ان م تغيئ م ح1اخل، قتعزي�ز اشاركة م 1ساء مل م قوى 
م عاالة مل م قطاع. 

وصف موجز 
للمشروع 

مالقت-ادي،  قم تعامل  م عحل،  مئص  مل  اساهحته  قتعظيم  م عئمح  مل  م زرمعية  مألغذية  قطاع  م حدى  تم يث  طويلة  ابادرة  أق يًة  مو  خطوًة  م حقترح  م 1شاط  يشكل 
قم ت1ويع، قم -حود. قيه ف إ ى تفعيل عحلية تمول اعحقة ان خال  هش ان 3 اسارمت: صياغة م سياسات قب1اء م ق رمت )م حسار ل(، قم شحول مالجتحاعل )م حسار ا(، 

قمالبت�كار م ت�ك1و وجل )م حسار 3(. 

أيار لالال يسان االا اإلطار الزمني 
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السياق القطاعي 
 

خّلف النزاع الممتد في العراق أثرًا كبيرًا على تطوي�ر القطاع الزراعي. فقد تضررت البنية التحتية الخاصة والعامة بصورة ملموسة وأصبحت بحاجة إلعادة ت�أهيل. فعلى سبيل 
المثال، استفحلت مشكلة نقص المدخات مثل البذور واألسمدة، وتدهور وضع قنوات الري والمضخات، ولم تعد مرافق التخزي�ن ما بعد الحصاد، وتضررت اآلالت الزراعية ومرافق 
التخزي�ن، وتعرضت الخدمات البيطرية، ومرافق البحوث، ومراكز اإلرشاد الزراعي للتدمير أو أصبحت بحاجة إلعادة ت�أهيل شامل. عاوًة على ذلك، شهدت خدمات المياه والكهرباء 
تدهورًا، وتعطلت القدرة على الوصول إلى األسواق، وتقديم الخدمات، والوصول إل الت�كنولوجيات والمعرفة الحديثة بصورة شديدة. وفي الوقت الحالي، يعمل البنك الدولي 
مع الحكومة العراقية على استعادة البنية التحتية األساسية )الري، والتخزي�ن، والبذور( من خال برنامج العمليات الطارئة من أجل التنمية. رغم ذلك، ال تعد البنية التحتية المعاد 
ت�أهيلها كافيًة لتطوي�ر قطاع أغذية زراعية صامدة أمام الصدمات االقتصادية، وتوجد حاجة لرسم سياسات مبنية على البراهين، وبناء القدرات، ونقل المعرفة. يومئ قطاع مألغذية 
م زرمعية مئصًا  لت1ويع قم 1حو مالقت-ادي قيحكن أن يسهم مل تمقيل م سام قم م  ان م هشاجة. قتحثل م زرمعة مألق ية أح  أكبئ م قطاعات غيئ م 1فطية مل مالقت-اد 
م عئمقل )5% ان م 1اتش م حملل مإلجحا ل(. قيساهم قطاع مألغذية م زرمعية ب1سبة أعلى بكثيئ. قيعتبئ م قطاع م زرمعل ا- رًا هااًا  توميئ مئص م عحل )قئمبة 9ل%( قربحا 
م ح- ر م ئريسل  لوظارف مل م قطاع م خاص. حا يًا، يوج  أاام م عئمح خيارمت ام قدة  ت1ويع م -ادرمت حيث ت�أتل م تحور، قهل ثا ل أكبئ صادرمت م عئمح م سلعية، ات�أخئًة 
كثيئًا قرمء م 1فط قتساهم بم-ة اتومضعة ان م -ادرمت. قمل حال إعادة ت�أهيل قطاع مألغذية م زرمعية، مإ ه يحلك إاكا ات كبيئة مل زيادة قمستقئمر غات م حماصيل. قتشيئ 
توقعات م ئمص  مالقت-ادي  لعئمح مل 9للا إ ى أن تمقيل م 1سب م حسته مة  ل1اتش م حملل م -امل مل م عئمح ان م فاكهة قم خضئمقمت، قم ثئقة م ميوم ية، قم مبوب 
سي دي إ ى زيادة ب1سبة 7ا% ان م 1اتش م حملل مإلجحا ل م زرمعل على م حدى م ق-يئ إ ى م حتوسط )اع اتوسط زيادة س1وية بحق مر 4.9  قطة ائوية(؛ قسي دي ذ ك 
إ ى زيادة مل ا مخيل مألسئ مل م ئيف قم مضئ، قب-ورة أكبئ  دى مألسئ م تل تعيلها  ساء. على قجه م خ-وص، تحلك م بست1ة عا ية م قيحة إاكا ات عا ية كو ها أقل ت�أثئًا 
با سياسات م مكواية اقار ًة با مبوب. قيعتح  مإل تاج م زرمعل على صغار قاتوسطل م حزمرعين4. قيحكن أن تساع  مإلصاحات على استوى م سياسات قم عحل م جحاعل ان 
قبل ه الء م حزمرعين )ان خال م جحعيات م تعاق ية، أق م 1قابات، أق  ظم م تجحع مألخئى( قضحان م وصول م حت�كامئ  لح-ادر م طبيعية مل إعادة ب1اء م ح سسات م حملية 

قتقليل خطئ م هشاجة قم - اات مالقت-ادية مل م حستقبل 

المكونات 
 

م حسار لل م حشورة على استوى م سياسات قب1اء م ق رمت: سيعحل هذم م حسار على تعزي�ز قح ة م سياسات مل قزمرة م زرمعة ان خال )ل( تق يم م حشورة على استوى 
م سياسات م حتعلقة بآثار أزاة كومي ل9ل على مألان م غذمرل؛ )ا( إع مد خطة  تطوي�ئ م ق رمت  لم-ول على أج1 ة مستئمتيجية قاتئمبطة بين م شئكاء م ت1حوي�ين قم وزمرة؛ )3( 

إع مد قح مت  لتعلم مإل كتئق ل حول مالبت�كارمت م ئقحية، قتحكين م حئأة، قم ححارسات م ذكية ا1اخيًا.

م حسار ال م شحول مالجتحاعل: تحكين م حئأة: سيقوم هذا النشاط بتقي�يم أثر كوفيد-19 على الجنسين والتقدم المحرز على صعيد المساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي. 
وست�تم تجربة النشاط واختباره مع المستفيدين من برنامج العمليات الطارئة من أجل التنمية. وسيتم إدماج البيانات التي تم جمعها في منصة رقمية )المسار 3( واستخدامها 
في تقديم المشورة على مستوى السياسات ووحدة التعلم اإللكتروني )المسار 1( من أجل تعزي�ز المساواة بين الجنسين وتصميم مشاريع/مبادرات مراعية للنوع االجتماعي. 

م حسار 3ل مالبت�كار م ت�ك1و وجل: م ح1-ة م ئقحية: سيقوم هذا النشاط بتصميم سجل رقمي لرصد البيانات المتعلقة باألغذية الزراعية المتعلقة بتوفر الغذاء، وأسعار الغذاء، 
وساسل اإلمداد، وفرص العمل في الريف لتعقب آثار الصدمات االقتصادية )على سبيل المثال، الناتجة عن كوفيد-19( والنزاعات، وتوفير المعلومات التخاذ قرارات مبنية على 

البراهين.

ص1 قح مإلصاح قم تعامل قإعادة مإلعحار مل م عئمح: 5.ل اليون دقالر أائيكل التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية، دعم تمسين إدمرة م حزمرع قتجئبة  حاذج م كيا ات مل م عئمحل )3ل735لP(، قاشئقع م تمول مل قطاع مألغذية م زرمعية مل ا1طقة 
 )Pم حشرح )لل755ل

4  يشـكل صغـار م حزمرعيـن اـن أصمـاب م ميـازمت اـا بيـن 5.ال7.5 هكتـار 35% اـن م عـ د مإلجحا ـل  لحزمرعيـن ) ألرمضـل م حئقيـة م تـل تقـل عـن 4 هكتـار(. قيشـكل اتوسـطو م حزمرعيـن 34% اـع حيـازمت ت�تـئمقح بيـن 7.6ل
5.ال هكتـار. 
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االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

يساهم م حشئقع ب-ورة اباجئة بتمقيل اا جاء مل م ورقة م بيضاء، قم تل تضع مألق وية  لحبادرمت مل قطاع مألغذية م زرمعية. على قجه م تم ي ، سيساهم مل تمقيل 
م زرمعة(  على  م حعتح ة  م قطاعية  قم ح خات  م زرمعية  )م حخئجات  م 1هاية  قحتى  قم ح خات(  )مألرمضل  م ب مية  ا1ذ  بأكحلها  م قيحة  سلسلة  „تمسين  م تا يةل  مألق وية 

قسيسته ف مئصًا رريسيًة  زيادة اساهحة م قطاع م زرمعل مل م 1اتش م حملل مإلجحا ل“. 

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم تمليات نوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل م تحكين مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات قتمسين م بيا ات حول م 1وع مالجتحاعل. قتعا ل م 1ساء مل م عئمح ان ع م كفاية م فئص م تعليحية قم ئعاية 
م ت1حية  ا جئ  على  م عئمح  ائتبة  تمسين  مل  م بطلء  م تق م  تفسيئ  قيحكن  قم تفاقت.  م ع1ف  ان  ائتفعة  قاستويات  م عحل،  سوح  إ ى  م وصول  قام قدية  م -مية، 
م بشئية ان خال م تفاقت بين م ج1سين مل اجاالت م -مة، قم تعليم، قم  خل م قوال مإلجحا ل  لفئد. قتع  ت�كلفة م تفاقت بين م ج1سين الموظًة با 1سبة  لت1حية م بشئية 
مل م باد. قمل 8للا، أدى م تفاقت بين م ج1سين إ ى م خفاض بحق مر 9.8ل% مل م ت1حية م بشئية مل م عئمح. قتبلغ قيحة ا جئ م تفاقت بين م ج1سين ل54.ل، حيث يمتل 
م تحوي�ل،  إ ى  م وصول  بفعل ام قدية  أكثئ قضوحًا، قيتفاقم  م ئيفية  م ح1اطل  م ج1سين مل  بين  م تفاقت  8للا. قيع   ا6ل دق ة على ا جئ  أصل  ل3ل ان  م حئتبة  م عئمح 
قم ح-ادر م طبيعية، قم ح خات م زرمعية، قم خ اات م تعليحية قم -مية، باإلضامة إ ى م تفاقتات مالجتحاعية مألساسية. قيت1اقض ذ ك اع م  قر م بارز م تل تلعبه م 1ساء مل 
م زرمعة ق ظام م غذمء. قسيعحل م 1شاط على إع مد د يل حول ا جئ تحكين م 1ساء مل م زرمعة قم حع ل بمسب م سياح م عئمقل، قتقي�يم أثئ كومي ل9ل م ح-1ف حسب م 1وع 
مالجتحاعل قم تق م  مو م حساقمة بين م ج1سين مل م قطاع م زرمعل ان خال تجئبة ا جئ تحكين م 1ساء مل م زرمعة. قيستطيع م ح جئ قياس تحكين قجحول م حئأة مل 
م قطاع م زرمعل قتوميئ م حعلواات  عحلية رسم م سياسات. قق  تم إطاح م ح جئ ان قبل م حعه  م  ق ل  بموث م سياسات م غذمرية، قابادرة أقكسفورد حول م فقئ 
قم ت1حية م بشئية، قاشئقع تغذية م حستقبل م تابع  لوكا ة مألائيكية  لت1حية م  ق ية مل جباط اللا، قم ذي جكل أقل اقياس جاال قاعياري  تحكين قجحول م حئأة مل 
م قطاع م زرمعل. قيت�أ ف م ح جئ ان ا جئي�ن مئعي�ين. حيث يقيم مألقل درجة تحكين م حستجيبين مل خحسة اجاالت  لتحكين مل م زرمعة. قهو يظهئ  سبة م 1ساء قم ئجال 
م ححك1ين ق سبة غيئ م ححك1ين، ق سبة م حجاالت م تل يتحتعون ميها بح1جزمت كامية. قبغئض مستخ مم م ح جئ بشكل كفء، يجب ت�كي�يفه اع م سياح مل م عئمح. قيقيس 
م ح جئ م فئعل م ثا ل، ا جئ م حساقمة بين م ج1سين، م حساقمة بين م ج1سين. قيعكس هذم م ح جئ  سبة م 1ساء م ححك1ات أق م لومتل تع  ا1جزمتهن على مألقل ائتفعة 
كحا م ئجال مل أسئهن. قبا 1سبة  تلك مألسئ م تل  م تمقل م حساقمة بين م ج1سين، يظهئ م ح جئ م فجوة مل م تحكين قم تل يجب س ها با 1سبة  ل1ساء كل ي-لن إ ى 

 فس استوى م تحكين  دى م ئجال مل أسئهن. 

التغير المناخي 
والبيئة 

يساهم م حشئقع مل إجئمءمت م ت�كيف قم تخفيف م ح1اخل ان خال أ شطة ب1اء م ق رمت حول ت خات م زرمعة م ذكية ا1اخيًا مل م عئمح. على قجه م تم ي ، سيعحل م حشئقع 
)ا( تق يم توصيات  م ج قى مالقت-ادية قم حا ية؛  )مالقت-ادية، قمالجتحاعية، قم بيئية(، بحا مل ذ ك  تارش درمسات  م خيارمت  ت1فيذ هذه  تم ي  ا1امع م سعل قرمء  )ل(  على 
 لم-ول على م  عم م شعبل قإعادة توممل م سياسات، قم حومز ات، قم تخطيط، قمألطئ م ح سسية/م قا و ية  تعظيم مالست�ثحارمت م مكواية قمالستفادة ان مالست�ثحارمت 
م خاصة  ت1فيذ م زرمعة م ذكية ا1اخيًا. كحا سيساهم م 1شاط بشكل اباجئ مل م وماء باال تزماات م حم دة قط1يًا  لعئمح حيث أ ه يش د على أهحية ت�كيف م قطاع م زرمعل 

 زيادة م -حود قتمقيل م ت1حية م حست ماة. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

يساهم م 1شاط مل مالستجابة  كومي ل9ل ان خال )ل( تقي�يم آثار كومي ل9ل على مألان م غذمرل قتم ي  خيارمت م سياسات قم ت خات م طاررة؛ )ا( توميئ ب1اء م ق رمت ان خال 
قح مت م تعلم مإل كتئق ل؛ )3( زيادة اعئمة م جهات م حتعاالة حول ت�ك1و وجيات مالستشعار عن ُبع  ألغئمض مإلجئمف عن ُبع ؛ )4( تقي�يم مآلثار م ح-1فة حسب م ج1س  كومي ل9ل.

سيتم ت1فيذ هذم م 1شاط ان قبل قطاع م ححارسات م عا حية  لزرمعة قم غذمء. قسيتعاقن م فئي�ل اع مرح م ححارسات م عا حية  لمحاية مالجتحاعية قم وظارف، قمالقت-اد الترتيبات التنفيذية 
م كلل قم تجارة قمالست�ثحار، قم حياه. 
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المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

رصد كوفيد-19: قمصل م ب1ك م  ق ل م تعاقن م حشتئك اع قكاالت مألام م حتم ة )بئ ااش م غذمء م عا حل، قم -1 قح م  ق ل  لت1حية م زرمعية، قا1ظحة مألغذية قم زرمعة( 
بغئض تقي�يم آثار كومي ل9ل على مألان م غذمرل قتم ي  خيارمت سياسات قت خات طاررة. قت�تحثل أه مف هذه م شئمكة مل: أ( توميئ تقي�يم ا1سل ألثئ كومي ل9ل على  ظام 
مإلا مدمت م غذمرية، ب( ب1اء م  عم  استجابات على استوى م سياسات قمالست�ثحارمت مل اومجهة تم يات كومي ل9ل. كحا سحح ذ ك باالستفادة ان م حزميا م حقار ة  لوكاالت 

م  ق ية قتج1ب مالزدقمجية. قا1ذ كا ون م ثا ل لالا، تم إص مر 4 تقاري�ئ  -ف جهئية قتقئي�ئ ربعل  ئص  مألان م غذمرل.  

الحوارات على مستوى السياسات: بتاري�خ لا  يسان لالا، تم ت1ظيم   قة بع1ومن »تعزي�ز اساهحات  ظام م غذمء مل م عئمح مل خلل مئص م عحل، قم 1حو، قم -حود مل 
قجه م - اات« بغئض م بمث مل كيفية ت�تابع مإلصاحات قمإلجئمءمت مالستئمتيجية م حذكورة مل م ورقة م بيضاء م مكواية قخطة عحلها ان أجل اعا جة هذه م تم يات. قتم 
إ قاء م كلحة م ئريسية ان قبل قكيل قزمرة م زرمعة اع كلحات ممت�تاحية حول رؤية م عئمح  لزرمعة ان قبل م لج1ة م وط1ية  ألان م غذمرل. ققام احثل ا1ظحة مألغذية قم زرمعة 

بتيسيئ م ملقة م 1قاجية، قم تل ضحن احثلين عن م قطاعين م عام قم خاص. 

المسح عالي التواتر عبر الهاتف في العراق: قام مئيقل م زرمعة قم فقئ بتحوي�ل اشتئك  ثاث جوالت ان م حسح عا ل م تومتئ عبئ م هاتف مل م عئمح با تعاقن اع بئ ااش 
م غذمء م عا حل. قق  كا ت م بيا ات افي ًة  لغاية مل رص  مألان م غذمرل، قمئص م عحل، قتعلم مألطفال، قم وصول إ ى مألسومح، قم ئعاية م -مية، قم خ اات مألخئى خال 
جارمة كومي ل9ل. قسيقوم هذم م 1شاط بحا يلل: )ل( توميئ م حعلواات  لتخطيط  عحليات م ب1ك م  ق ل قمستجاباته م طاررة  لجارمة مل م عئمح، )ا( تق يم م  عم كح خل 
م سوح،  م غذمرل، قمعا ية  م تغيئمت مالقت-ادية قمالجتحاعية، قمألان  م عئمقية حول  م  ق ل قم مكواة  م حعلواات  لب1ك  بيا ات است مم يساع  مل توميئ  إلع مد  ظام 

قاستوى مأل شطة مالقت-ادية مل م باد. 

 تحليل السياسات: تم تق يم قرقة سياسات حول عحلية م سياسات، قأصماب م ح-لمة، قاجاالت م سياسة مل قطاع مألغذية م زرمعية  لحساهحة مل عحلية سياسة مألغذية 
م زرمعية مل م عئمح قتم ي  م عومرل م ما ية قاجاالت مإلصاح. 

تم ت�أخيئ جحع م بيا ات م حي م ية  لسجل م ئقحل قا جئ م 1وع مالجتحاعل. التحديات التنفيذية 

وزارة الزراعة، وسكان الريف، والسكان الذي يعانون من انعدام األمن الغذائي، والنساء. الجهات المنتفعة 

م حستوى م وط1ل التغطية الجغرافية  

دعم تطوي�ر ادارة المزارع و تجريب نماذج الكيانات في العراق - نشاط منفذ من قبل الجهة المستفيدة 

P173503رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م زرمعة  

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

قام م فئي�ل با تشارك مل دعم اقترح اشئقع تمسين إدمرة م حزمرع قتجئبة  حاذج م كيا ات مل م عئمح )3ل735لP( اع قزمرة م زرمعة، قم تل صادقت على  شاط م حشئقع 
قأبلغت قزمرة م تخطيط بذ ك. قال تزمل م 1قاجات جاريًة حول م تئتيبات م ت1فيذية  لحشئقع. 

اقئرالوضعية 



م حلملل3  ظئة عااة على م تق م م حمئز مل كل اشئقع 

81    

الهدف التنموي 
للمشروع 

مختبار  حوذج م كيا ات  تمسين م ت1امسية، قسهو ة م وصول إ ى مألسومح، قم -حود م ح1اخل ان قبل صغار م ح1تجين م ئيفي�ين مل ا1اطل تجئي�بية اختارة  ساسل قيحة 
اختارة )م خضئقمت، قم فاكهة، قم ثئقة م ميوم ية( ان خال )ل( تعزي�ز تما فات إ تاجية مستئمتيجية بين أصماب م ميازمت م -غيئة قم قطاع م خاص؛ )ا( تحكين م ح1تجين م ئيفي�ين عبئ 
إ شاء ا1ظحات ا مرة بشكل ذمتل؛ )3( زيادة م وصول إ ى مألصول م ح1تجة قم ت�ك1و وجيا؛ )4( تعزي�ز م حزي  ان م ححارسات م فعا ة قم ذكية ا1اخيًا مل امامظات ذي قار، بابل، 

أرب�يل. 

وصف موجز 
للمشروع 

ب عم ان هذم م حشئقع، سيتم تشجيع أصماب م ميازمت م -غيئة على م حشاركة مل م عحل م جحاعل  تمقيل قمورمت م مجم، قتعزي�ز م قوة م تفاقضية م جحاعية، قمالست�ثحار 
قم تشارك مل م سلع م حشتئكة )على سبيل م حثال، م حستودعات أق اع مت م ت-1يع(. با تا ل، تع  عاقتهم ذمت طبيعة مقت-ادية قمجتحاعية، اع م تئكيز على تم ي  م فئص 

م سوقية ضحن خطة أعحال قمقعية اع م عحل على تعزي�ز م تحاسك مالجتحاعل، حيث يحكن تعزي�ز ذ ك ان خال  حوذج امسن  لكيا ات. 

سيتم م ت�أكي  على ذ ك اإلطار الزمني 

السياق القطاعي 
 

جئمء م 1زمع، أصبمت إقااة م كيا ات أكثئ صعوبًة قأقل تطورًا مل م عئمح. قق  أدى ذ ك إ ى ت�آكل رأس م حال مالجتحاعل قم ح سسات م تل تساع  على م عحل م جحاعل. مضاً 
عن ذ ك، تعئضت م ب1ية م تمتية قم تل تع  أساسيًة إلقااة م كيا ات، قإ تاجية م حزمرع، قت1امسية ساسل م قيحة  لت ايئ أق بماجة  لكثيئ ان إعادة م ت�أهيل. كحا يع1ل غياب 
م ب1ية م تمتية تقي�ي  م وصول إ ى مالبت�كارمت قم حعئمة قم ت�ك1و وجيا، قق م م ححارسات قم ت�ك1و وجيات م زرمعية مل ساسل م قيحة، اع تبعات سلبية على م بيئة. قان خال 
إعادة ب1اء هذه م ب1ية م تمتية، توج  مئص  تم ي  قب1اء  قاط قوية إلقااة م كيا ات، قهل جكل ان أجكال م عحل م جحاعل م ذي ي دي إ ى إقااة جئمكات ا1تجة قتجارية. 
قتشيئ م  رقس م عا حية إ ى أن إقااة كيا ات  -غار قاتوسطل م حزمرعين يساع  مل تمقيل قمورمت م مجم عبئ ساسل م قيحة. قتعحل  قاط م كيا ات على تجحيع صغار 
م حزمرعين، قم حتعه ين، قم ح-1عين، قم 1اقلين، قم تجار، قتيسيئ م وصول إ ى م خ اات مألخئى، بحا مل ذ ك م تحوي�ل، قم حعلواات م سوقية قغيئها، كجزء ان م شئمكات 
م ح1تجة مل ائمحل اعي1ة ان سلسلة م قيحة. قيحكن أن يمسن إدااج م ت�ك1و وجيات م ئقحية ان  قاط م كيا ات قجعل قطاع مألغذية م زرمعية أكثئ كفاءًة، قجحو يًة، قاست ماًا 
بيئيًا، احا يزي  ان م ح1امع  لحزمرعين، قم حستهلكين، قم حجتحع ككل. قمل بيئات اا بع  م 1زمع، تع  م كيا ات خطوًة أق ى هااة  مو إعادة ت�أسيس م ثقة قتمسين م موكحة 

بشكل عام.  

المكونات 
 

م حكون ل: تم ي  م طلب قم فئص إلقااة م كيا ات 

م حكون ا: مالست�ثحار مل ساسل م قيحة 

م حكون 3: م موكحة قإدمرة م حشئقع 

ص1 قح مإلصاح قم تعامل قإعادة مإلعحار مل م عئمح: 5 اليون دقالر أائيكل التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

 )Pبئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية قاشئقع إحياء م قطاع م زرمعل مل م عئمح )ل56ل7ل

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

يساهم م حشئقع بشكل اباجئ مل ت1فيذ م ورقة م بيضاء، قم تل تضع أق ويًة  لت خات مل قطاع مألغذية م زرمعية قبشكل أكثئ تم ي ًا „تمسين كاال سلسلة م قيحة م حضامة 
ان م ب مية قحتى م 1هاية“. 

م حساع ة م ف1ية  نوع الدعم  
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المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل م تحكين مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات قتمسين م بيا ات حول م 1وع مالجتحاعل. قمل 8للا، أدى م تفاقت بين م ج1سين إ ى م خفاض بحق مر 9.8ل% مل 
م ت1حية م بشئية مل م عئمح. قتبلغ قيحة ا جئ م تفاقت بين م ج1سين ل54.ل، حيث يمتل م عئمح م حئتبة ل3ل ان أصل ا6ل دق ة على ا جئ 8للا. قيع  م تفاقت بين م ج1سين 
مل م ح1اطل م ئيفية أكثئ قضوحًا، قيتفاقم بفعل ام قدية م وصول إ ى م تحوي�ل، قم ح-ادر م طبيعية، قم ح خات م زرمعية، قم خ اات م تعليحية قم -مية، باإلضامة إ ى 
م تفاقتات مالجتحاعية مألساسية. قيت1اقض ذ ك اع م  قر م بارز م تل تلعبه م 1ساء مل م زرمعة ق ظام م غذمء. قيسعى م حشئقع  س  م فجومت بين م ج1سين مل م وصول إ ى 
م حومرد م ح1تجة م تل تسهم مل م فئص مالقت-ادية. قبشكل أكثئ تم ي ًا، سيت1اقل م حشئقع م فجومت مل ا1اطل ققطاعات م حشئقع قم تل تم  ان م وصول إ ى م حعئمة 
قم ت�ك1و وجيات م حمس1ة ان خال مسته مف م 1ساء مل إدااج م ت�ك1و وجيات، قم ححارسات م فضلى، قم حعئمة ان خال ق1ومت م وصول م ح1اسبة. قسيساع  ذ ك م شئكات 

م زرمعية م -غيئة م تل تحلكها  ساء، قسيعزز دقر م 1ساء كح1تجات، قا-1عات، قاسوقات، قاق اات خ اات. 

التغير المناخي 
والبيئة 

يتعئض تومئ م غذمء إ ى اخاطئ بفعل مال خفاضات م حتوقعة مل م حماصيل بفعل تغيئ أ حاط درجات م مئمرة قم هطول م حطئي. قاع توقع تفاقم جح م حياه بفعل م تغيئ 
م ح1اخل، ستزدمد اشكات م حلوحة سوءًا مل ظل غياب مستئمتيجيات  لت�كيف اع ذ ك. قيشكل تزمي  جح م حياه ا موعًا با تغيئ م ح1اخل تم يًا بارزًا  لقطاع م زرمعل، قهو أكبئ 
استخ م  لحياه. قمل م وقت ذمته، قبمسب إح-اءمت ا1ظحة مألغذية قم زرمعة، تساهم م زرمعة بق ر كبيئ ان م بعاثات م غازمت م  ميئة مل م عئمح. قتشيئ م تق يئمت إ ى 
أن م زرمعة تساهم بحق مر 7.ا% ان مال بعاثات، احا يجعلها م قطاع مألكبئ ال بعاثات م غازمت م  ميئة عقب قطاعل م طاقة قم 1فايات. مضاً عن ذ ك، ت�ت�أتى م بعاثات م غازمت 
م  ميئة غيئ م حمتسبة بفعل م 1فايات م غذمرية قم خسارئ مل سلسلة إا مد مألغذية م زرمعية بسبب ضعف تق1يات م م-اد. با تا ل، سيساهم م 1شاط مل م ت�كيف اع م تغيئ 
م ح1اخل ان خال تشجيع احارسات م زرمعة م ذكية ا1اخيًا )على سبيل م حثال، تمسين احارسات إكثار م ساالت قإدمرة م حياه(، قم حساهحة مل م تخفيف ان م تغيئ م ح1اخل 
ان خال تمسين مات-اص م كئبون مل م تئبة قم كتل م ميوية، قتقليل م بعاثات م غازمت م  ميئة ان م ثئقة م ميوم ية ان خال تمسين احارسات م تعليف قم ئعل. قسيساهم 

م 1شاط بشكل اباجئ مل م وماء باال تزماات م حم دة بيئيًا  لعئمح حيث أ ه يش د على أهحية ت�كيف م قطاع م زرمعل  زيادة م -حود قتمقيل م ت1حية م حست ماة. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

ست عم هذه م عحلية م عئمح  لتقليل ان أثئ أزاة كومي ل9ل، قم حساع ة مل ب1اء صحود مألسئ قم شئكات، قتوميئ م حعلواات  لجهود م مكواية  ت1فيذ بئ ااش ج ي   لزرمعة 
قم ح1اطل م ئيفية بحا ي دي إ ى تعامل أكثئ قوًة قجحو يًة. 

يقوم قطاع الممارسات العالمية للزراعة والغذاء بإدارة هذا النشاط. وست�كون الجهة المنفذة هي منظمة األغذية والزراعة. وت�تضمن قطاعات الممارسات المساهمة التنمية الترتيبات التنفيذية 
الرقمية، والنوع االجتماعي، واالقتصاد الكلي والتجارة واالست�ثمار، والحماية االجتماعية والوظائف، والمياه. 

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

سيعمل المشروع على )1( زيادة المعرفة المتعلقة بالمعاي�ير المطلوبة لتحسين التنافسية والوصول إلى األسواق بالنسبة لساسل قيمة مستهدفة؛ )2( تعزي�ز نقاط إقامة 
كيانات وروابط سوقية منتجة من خال است�ثمارات منتجة، ومساعدة فنية، وتطوي�ر األعمال؛ )3( زيادة تبني الت�كنولوجيات الزراعية المحسنة الذكية مناخيًا من قبل المنتفعين؛ 

)4( تيسير إقامة الثقة بين المنتجين والمشتري�ن/البائعين من خال آليات مالية وحوكمة جيدة. 

أدى االتفاق حول الترتيبات التنفيذية المتعلقة بالمشروع والقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 إلى بعض الت�أخير.  التحديات التنفيذية 

المنتفعون المباشرون من المشروع هم 1,600 من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، سيكون 30% منهم على األقل من النساء، و30% من الشباب. ويضم المنتفعون غير الجهات المنتفعة 
المباشرون شركات التسوي�ق )تجار الجملة والتجزئة(، ومقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات غير الحكومية المعنية في ساسل القيمة الزراعية المختارة. 

سيتم تنفيذ المشروع التجري�بي في محافظات ذي قار، بابل، أرب�يل. التغطية الجغرافية  
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الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م -مة قم بيئة 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

عحل م فئي�ل عن كثب اع قزمرة م بيئة عبئ دمرئة م عاقات م بيئية م  ق ية ققسم م تلوث م 1فطل خال م تمضيئ  لحفهوم حول هذم م حشئقع م ح1فذ ان قبل م ب1ك قت1فيذه. 

ا1فذ ان قبل م ب1ك:  شط؛ ا1فذ ان قبل م جهة م حتعاالة: اقئرالوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

دعم جهود م مكواة م عئمقية مل تمليل ب ر م تلوث م بيئل قتم ي  مألق وية إلجئمءمت إعادة م ت�أهيل قم ت1ظيف. 

وصف موجز 
للمشروع 

يست1يئ م 1شاط م ح1فذ ان قبل م ب1ك بشكل أساسل بتقي�يم مألضئمر قمالحتياجات م ح1فذ ان قبل م ب1ك م  ق ل مل 8للا، قم ذي قّ ر م تلوث م كيحاقي قم هي رقكئبو ل بأكثئ 
ان 569,لل هكتارًا قم طبيعة غيئ م قابلة  استخ مم بأكثئ ان 3.ا اليون هكتار ان مألرمضل بسبب سلسلة ان م 1زمعات مل م عئمح. قباالعتحاد على م جهود م جارية   مرئة 
إدمرة م حومد م كيحاقية قتقي�يم م حومقع م حلوثة مل قزمرة م بيئة قم شئكاء م ت1حوي�ين مآلخئي�ن اثل قح ة إدمرة مألزاات مل بئ ااش مألام م حتم ة  لبيئة، يقوم م 1شاط بت1فيذ 
م حهام م تا ية: )ل( إع مد جئد تف-يلل  ب ر م تلوث م ئريسية مل م عئمح؛ )ا( تم ي  م حومقع ذمت مألق وية  لحعا جة اع م تش ي  على م -مة قم سااة م حجتحعية قم ت1حية 
مالقت-ادية م حملية؛ )3( دعم تمضيئ درمسات م1ية )بحا مل ذ ك م ه1 سية، قم ت�كا يف،...م خ.(  حعا جة ب ر م تلوث ذمت مألق وية؛ )4( دعم م تمضيئ  سجل قط1ل  ب ر م تلوث؛ )5( 
إع مد خارطة طئي�ل/خطة عحل  لبئ ااش حول اعا جة ب ر م تلوث مل م عئمح. ستساهم هذه م 1شاطات مل إع مد إطار  إلدمرة م سليحة  ح1اطل م تلوث م بيئل قم تلوث بفعل 
م -ئمعات م ساخ1ة مل م عئمح اع ه مين ازدقجين يتحثان مل م تخفيف ان اخاطئ م -مة قم سااة قم حساهحة مل م ت1حية مالقت-ادية م حملية ان خال م حعا جة. قب1اًء 
على م تق م م حمئز مل هذه مأل شطة، سيجئي أيضًا ت-حيم  شاط ا1فذ ان قبل م جهة م حستفي ة  ت1فيذ اعا جة ب ر م تلوث ذمت مألق وية، قتعزي�ز م ب1ية م تمتية م حخبئية 
قم تقي�يم م تف-يلل  دى قزمرة م -مة قم بيئة، قت-حيم بئ ااش قط1ل  حعا جة م حومقع م حلوثة مل م عئمح. قسيعحل م 1شاط م حقترح قم ح1فذ ان قبل م ب1ك على ت�كحلة 

هذم م ه ف م ت1حوي  لبئ ااش طوي�ل م حدى  لمكواة م عئمقية. 

آب لالالكا ون مألقل االا اإلطار الزمني 
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 السياق القطاعي 
 

أجارت تق يئمت تقي�يم مألضئمر قمالحتياجات م تل أجئمه م ب1ك م  ق ل مل م عام 8للا إ ى أن قيحة مألضئمر م تل  مقت با بيئة مل م عئمح تبلغ 85 اليار دي1ار عئمقل )73 اليون 
دقالر أائيكل(، بي1حا بلغت م خسارئ م قطاعية جئمء م -ئمع 3.5 تئيليون دي1ار عئمقل )3 اليار دقالر أائيكل(. كحا تشيئ تق يئمت م تقي�يم إ ى أن اا ي-ل إ ى 47% ان م غابات 
م طبيعية مل م باد ربحا تعئضت  لت ايئ قأن أكثئ ان ا اليون هكتار ان مألرمضل تعئضت  لتلوث بفعل مأل غام مألرمضل قم حومد م كيحاقية م خطئة. مضاً عن ذ ك، أح ثت 
م هجحات على ا-امل م 1فط قم كبئيت إ ى خلل اخاطئ بيئية كبيئة مل امامظتل صاح م  ين ق ي1وى. قي�وج  جعور بأثئ ائتفع قغيئ ات�كامئ على أمئمد م حجتحع مألكثئ 
حئاا ًا قم ذي يعتح قن على م ح-ادر م طبيعية  لحمامظة على قسارل كسب م زرح   يهم. قت�تضحن هذه م فئات  مو 3 اليون ان م 1ازحين، قم 1ساء، قمألسئ م تل ت�تئأسها 
 ساء، قم شباب. ست�تطلب مستعادة أصول م ح-ادر م بيئية قم طبيعية م حتضئرة تحوياً بحق مر 6.5 تئيليون دي1ار عئمقل )5.5 اليار دقالر أائيكل(. قعلى م حدى م ق-يئ )م س1ة 
مألق ى(، تق َّر مالحتياجات ب1مو 9ل اليار دي1ار عئمقل )6ل اليون دقالر أائيكل( ق6.48 تئيليون دي1ار عئمقل )5.48 اليار دقالر أائيكل( على ا مر ال5 س1ومت. قيتضحن هذم م حبلغ 
إعادة إعحار م ب1ية م تمتية، قمستعادة م ق رمت، قإعادة م ت�أهيل م بيئل )إعادة ت�أهيل م 1ظام م بيئل، قت1ظيفه، قاعا جته،...م خ.(  قتوج  مجومت كبيئة مل م ق رمت قم ب1ية 
م تمتية م بيئية مل قزمرة م -مة قم بيئة قم تل يجب م تطرح إ يها. كحا تضئرت ق رمت مإلدمرة م بيئية على م حستوى م وط1ل قم حمامظات ك1تيجة  لضئر م ذي  مل با ع ي  ان 
م حئممل م حستخ اة ان قبل قزمرة م -مة قم بيئة، بحا مل ذ ك م حبا ل مإلدمرية، قم حختبئمت، قم حئمكز م بمثية، قامطات م ئص  م بيئل. قان م حتوقع أن يكون تعطل هذه 
م خ اات مألكبئ مل م ح1اطل م تل مجت  ميها م -ئمع. قمستجابًة  هذم م سياح، قاات م مكواة م عئمقية، قان خال قزمرة م -مة قم بيئة ققزمرة م 1فط، بوضع ع د ان م ت مبيئ 
م ح سسية بغئض رص  قإدمرة قاعا جة م حومقع م حلوثة. كحا قاات م مكواة قبا شئمكة اع بئ ااش مألام م حتم ة  لبيئة بإجئمء تم ي   طاح سئيع مل 4 ان أصل م حمامظات 

م سبع م حتضئرة، قم ذي كشف عن حجم مألضئمر م بيئية م كبيئة م تل خلفها م -ئمع قم ماجة إ ى تقي�يحات اف-لة  لحومقع م حلوثة. 

م 1فط قت1فيذ هذم  م -مة قم بيئة ققزمرة  م حلوثة  دى قزمرة  م حومقع  إدمرة  م حدى  حأسسة  بئ ااش طوي�ل  م ما ل مئصًة مئي ًة إلع مد  م حشئقع  يومئ  م سياح،  مل هذم 
م بئ ااش ب عم ان م -1 قح. قان أجل م تمئك مل هذم مالتجاه، قاات م مكواة م عئمقية بتم ي  اجحوعة ان مإلجئمءمت م ئريسية ذمت مألق وية قم تل تمتاج  حساع ة م1ية 
ان م ب1ك م  ق ل/م -1 قح. قيتضحن ذ ك: )ل( دعم تب1ل ت مبيئ ا سسية؛ )ا( تطوي�ئ م ق رمت م ف1ية  لحعا جة قإعادة م ت�أهيل، بحا مل ذ ك: م  عم م ف1ل  لمكواة تم ي  
قإع مد جئد قط1ل  لحومقع م حلوثة؛ قتوميئ ا1هجيات م ححارسات م فضلى إلجئمء تقي�يحات اف-لة  لحومقع قتم ي  مألق وية  لحومقع ألغئمض م حعا جة قإعادة م ت�أهيل )بحا 
مل ذ ك م حعاي�يئ م بيئية قمالجتحاعية(؛ قم حساع ة م ف1ية إلع مد خارطة طئي�ل قبئ ااش قط1ل  حعا جة م حومقع م حلوثة؛ قدعم تم ي  ت مبيئ على م حستوى م سياساتل/

باألق وية  يتحتعان  أق اوقعين  بأ شطة اعا جة مل اوقع  م قيام  م عئمقية  م مكواة  ت1وي  م حعا جة. قبا تومزي اع ذ ك،  م حدى  بئ ااش  م ح سسل  است ماة طويلة 
)باالعتحاد على تومئ مألاومل قم وضع مألا1ل(، بميث يستطيع اوظفو قزمرة م -مة قم بيئة ققزمرة م 1فط تطوي�ئ ق رمت طويلة م حدى  تقي�يم م حومقع قاعا جتها ان خال 
„ هش م تعلم بومسطة م ححارسة“. قبي1حا يع  م تمدي كبيئًا، سيظهئ هذم م 1هش مآلثار مإليجابية  لحجتحع قمالقت-اد ان خال م حعا جة قم حساع ة مل م توسع مل  طاح 
م بئ ااش. با تا ل مإن ان م حأاول أن ي عم ذ ك أ شطة م حساع ة م ف1ية ان خال م -1 قح مالر�تحا ل م ح1فذ ان قبل م ب1ك، بحا يخلل ظئقمًا تحكي1يًة  تطوي�ئ قت1فيذ أ شطة 
تجئي�بية  لحعا جة ان خال م -1 قح مالر�تحا ل م ح1فذ ان قبل م جهة م حستفي ة على طول م حسار. قق  قام م تقي�يم م سئيع م ذي أجئته قزمرة م -مة قم بيئة با تعاقن اع 
بئ ااش مألام م حتم ة  لبيئة بتم ي  6ا اوقعًا ذم أق وية  لحعا جة. قبشكل أكثئ تم ي َا، ت1وي م مكواة مالست�ثحار مل م تمضيئ  تقي�يم اف-ل، قمختيار قت-حيم  ظم اعا جة، 
قتجئبة قت1فيذ إجئمءمت اعا جة مل اوقعين على مألقل ان م حومقع م حلوثة ذمت مألق وية، قتعزي�ز م ق رمت م حخبئية قم ف1ية  دى م مكواة م عئمقية مل اجال م حعا جة، 

قإع مد خطة مستئمتيجية  ت1فيذ بئ ااش قط1ل  حعا جة م حومقع م حلوثة.      

المكونات 
 

م حكون ل: إع مد جئد تف-يلل بح1اطل ب ر م تلوث/م حومقع م حلوثة

م حكون ا: تم ي  اومقع م حعا جة ذمت مألق وية 

م حكون 3: تقي�يم اف-ل  لحومقع م حلوثة ذمت مألق وية 

م حكون 4: إع مد خارطة طئي�ل/خطة عحل  حعا جة م حومقع م حلوثة

م -1 قح: 6 اليون دقالر أائيكل )ل اليون دقالر أائيكل بت1فيذ ان قبل م ب1ك ق5 اليون دقالر أائيكل بت1فيذ ان قبل م جهة م حستفي ة(التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

ال توج  رقمبط اباجئة اع اشاريع خارج م -1 قح. رغم ذ ك، قب1اًء على  تارش مأل شطة م جارية بت1فيذ ان قبل م ب1ك قمأل شطة م حقتئحة بت1فيذ ان م جهة م حستفي ة، يحكن 
م تفكيئ بتطوي�ئ اشئقع اع م ب1ك م  ق ل  إل شاء قم تعحيئ. 
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االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

يوج   دى م حشئقع مرتباط اع ركيزة م تعامل رقم 3 )م ت1حية مالجتحاعية قم بشئية( إلطار م مكواة م عئمقية حول إعادة مإلعحار قم ت1حية قم ذي يم د إعادة ت�أهيل ا1اطل 
ب ر م تلوث كإحدى م 1تارش ذمت مألق وية. كحا يتطرح م حشئقع إ ى تم يات ب1يوية رريسية ام دة مل إطار إعادة مإلعحار قم ت1حية، اثل م حسارل مألا1ية بسبب م وجود م هارل 

 لحومد م خطئة م حتفجئة قم تلوث، قم قيود م حفئقضة على م قطاع م خاص بفعل م ع مم مألان، قإق-اء م فئات م حستضعفة. 

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم تمليات نوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل تمسين م بيا ات حول م 1وع مالجتحاعل قتمسين م قوم ين قم سياسات م تل ت ثئ على م حئأة. قبا ئغم ان ع م إجئمء أي تمليل ام د  ل1وع مالجتحاعل، 
ت�تضحن م تم يات م ئريسية م حتعلقة با 1وع مالجتحاعل اا يلل: )ل( هشاجة م 1ساء  آلثار م -مية م 1اجحة عن ب ر م تلوث؛ )ا( قلة م وصول إ ى اياه كامية ق ظيفة؛ )3( م حخاطئ 

م حتعلقة با سااة. قحيث أن م 1شاط م ما ل هو عبارة عن خ اات مستشارية قتمليات، سيت1اقل ت1فيذ ت�ك1و وجيا م حعا جة  ب ر م تلوث م تم يات م حذكورة أعاه. 

التغير المناخي 
والبيئة 

تفاقم أحداث الطقس الشديدة مثل الفيضانات، والجفاف، والعواصف الرملية الناجمة عن التغير المناخي من مشكلة المواقع الملوثة. حيث يمكن أن ت�تسبب هذه األحداث في 
انتشار تلوث التربة والمياه الجوفية، والتصحر، وجعل البيئة أقل صمودًا، مما يؤدي إلى آثار على صحة اإلنسان، والزراعة، واالقتصاد. وستسهم أنشطة المعالجة المحددة 
من خال الخدمات االستشارية والتحليلية في تحقيق منافع التخفيف المناخي حيث ستعمل معالجة بؤر التلوث على التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة. وال تعد معالجة بؤر 

التلوث ضمن االلتزامات المحددة وطنيًا للعراق. رغم ذلك، سيساهم تنفيذ أنشطة المعالجة على أساس توصيات المشروع في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

غيئ اتومئ 

الترتيبات التنفيذية 
 

يتم تنفيذ النشاط بالشراكة الوثيقة مع وزارة الصحة والبيئة وقسم التلوث النفطي في الوزارة. إضافًة لذلك، ست�تعامل الخدمات االستشارية والتحليلية مع مديرية تحسين 
الحماية البيئية، والمجلس البيئي، وفروع المديرية في المحافظات، ووزارة النفط. وت�تم إدارة النشاط من قبل قطاع الممارسات العالمية للبيئة والمصادر الطبيعية واالقتصاد 

األزرق في البنك الدولي. 

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

حاليًا، 

من   7 في  االصطناعية  األقمار  طري�ق  عن  تلوث  بؤرة   77 تحديد   )1( بإنجاز  المشروع  قام  اآلن،  وحتى  المستهدفات.  لتحقيق  الصحيح  المسار  على  النشاطين  كا  يسير  حاليًا، 
المحافظات المتضررة جراء النزاع )المكون 1(؛ )2( تحديد المواقع ذات األولوية للمزيد من التحديد )المكون 2(؛ )3( إجراء تدريب شامل مكون من 8 وحدات لصالح 30 مسؤوالً في 

وزارة الصحة والبيئة. ويتم الشروع حاليًا في األنشطة المتعلقة بالتقي�يم المفصل للتلوث في المواقع )المكون 3(. 

ب أ م حشئقع أث1اء جارمة كومي ل9ل، احا صّعب ان تعي�ين مستشاري�ين دق ي�ين  ت1فيذ أ شطة م حشئقع، خ-وصًا جئد ب ر م تلوث قتقي�يم قضعية م تلوث ميها. قان أجل م تغلب التحديات التنفيذية 
على هذه م تم يات، قام م فئي�ل بتع يل مستئمتيجيته م ت1فيذية ان خال )ل( مالستفادة ان دعم قكا ة م فضاء مألقرقبية  تم ي  ب ر م تلوث بومسطة صور مألقحار مالصط1اعية؛ 
)ا( ت ريب م حس ق ين مل قزمرة م -مة قم بيئة على ب ر م تلوث؛ )3( تم ي  قكاالت املية إلجئمء تمليل تلوث  لب ر م حلوثة. قح ثت بعض م ت�أخيئمت بحوجب م حكو ين 3 ق4 بسبب 

م عحليات م حتعلقة بتعي�ين قكا ة املية  لت1فيذ. 

من المتوقع أن يعود النشاط بالفائدة على المجتمعات المحلية في المحافظات السبع المتضررة جراء النزاع، بما في ذلك المجتمعات الهشة مثل الفقراء، والنساء، واألطفال، الجهات المنتفعة 
والنازحين، كما سيعمل على التقليل من التحديات الصحية وزيادة الفرص االقتصادية. 

م حستوى م وط1ل اع تمليل ام د مل سبع امامظات اتضئرة بفعل م -ئمع قهل:  ي1وى، صاح م  ين، بغ مد، كئكوك، مأل بار، بابل، ديا ى.التغطية الجغرافية  
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P175808رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة مإلعحار قمإلسكان قم بل يات قمألجغال م عااة، أاا ة بغ مد، دمرئة ااء بغ مد، دمرئة ااء م ب-ئة  

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

تم با فعل م شئقع بت1فيذ م حشئقع. قيعحل مئي�ل م حهام اع م جهات م مكواية م 1ظيئة على ت1فيذ م حشئقع. 

 شاط الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

ت�كي�يف م ححارسات م  ق ية م جي ة مل إدمرة ائممل إا مدمت م حياه قم -ئف م -مل بمسب سياح م هشاجة قم 1زمع قم ع1ف مل بغ مد قم ب-ئة به ف إقااة بئ ااش قط1ل 
إلصاح م حئممل بتحوي�ل ان قاع ة ات1وعة ان مإلقئمض ان ا سسات م تحوي�ل م  ق ية، قم تحوي�ل ان م قطاعين م عام قم خاص. 

وصف موجز 
للمشروع 

سيق م هذم م حشئقع م  عم م ت1فيذي  جوم ب م تطوي�ئ م ح سسل مل اشئقع تمسين إا مدمت م حاء قم حجاري مل بغ مد قبئ ااش م حساع ة م ف1ية إلصاح م حئممل  -ا ح 
اق م خ اات إا مدمت م حاء قم حجاري مل م ب-ئة، اع تع يل م ححارسات م جي ة مل إدمرة ائممل إا مدمت م حاء قم حجاري بحا يتاءم اع سياح م ع1ف قم -ئمع قم هشاجة 
مل م عئمح. قسيستفي  م  عم م ت1فيذ م حب رل ان م تحوي�ل م حق م ان م ب1ك م  ق ل  إل شاء قم تعحيئ  -ا ح اشئقع تمسين إا مدمت م حاء قم حجاري مل بغ مد بقيحة للا 
اليون دقالر أائيكل، قم ذي دخل حيز م ت1فيذ مل م عام 8للا، قذ ك ان خال م عحل اع م جهات م ح1فذة  لحشئقع، قهل أاا ة بغ مد، قدمرئة ااء بغ مد، قدمرئة اجاري بغ مد. 
قسيعحل م  عم م ت1فيذ اع هذه م جهات ان أجل: )ل( تقي�يم ادى قجودة م بيا ات م ما ية حول إا مدمت قتوزيع م حاء، قاعلواات م زبارن قم بيا ات م حا ية، قم تخطيط حول كيفية 
تمسي1ها بحا مل ذ ك تق يم م حشورة حول كيفية تغي�يئ سياسة تق يم م حاء با حجان مل ظل ميئقس كومي ل9ل؛ )ا( تق يم م حشورة حول ت1فيذ خطة م تطوي�ئ م ح سسل؛ 
)3( توثيل م  رقس م 1اجئة ان بغ مد كل ت-ب اباجئًة مل بئ ااش م حساع ة م ف1ية مل م ب-ئة كحا هو اذكور أد اه. با تومزي اع ذ ك، سيستفي  بئ ااش  لحساع ة م ف1ية 
 -ا ح اق ال خ اات إا مدمت م حاء قم حجاري مل م ب-ئةل دمرئة ااء م ب-ئة قدمرئة اجاري م ب-ئة ان م  رقس م 1اجئة ان م حشئقع مل بغ مد. قسيتضحن بئ ااش م حساع ة 
م ف1ية مل م ب-ئة اا يلل: )ل( تقي�يم عحليات إدمرة م حاء قم زبارن قم 1ومحل م حا ية قإع مد خطة  تم يث م 1ظم قتغي�يئ سياسة تق يم م حاء با حجان مل ظل ميئقس كومي ل9ل؛ 
)ا( إع مد خيارمت  خطة محتياطية إلا مدمت م حاء  ما ة م طومرئ م حت�كئرة بسبب م جفاف مل م ب-ئة. قب1اًء على هذه م حساع ة م ف1ية، سيجئي إع مد خئمرط طئي�ل إلضفاء 
م -بغة م تجارية على اق ال خ اات إا مدمت م حاء قم حجاري مل بغ مد قم ب-ئة. قبي1حا يعتبئ مإلع مد م ح سسل  تق يم م خ اات اختلفًا مل بغ مد قم ب-ئة، يوج  إلع مد 
„خئمرط طئي�ل“ بخ-وص إضفاء م -بغة م تجارية على اق ال خ اات إا مدمت م حاء قم حجاري مل كا م حمامظتين ع1اصئ اشتئكة قيحكن أن تومئ  حوذجًا  باقل أ ماء م عئمح. 

با تا ل، ستومئ خئمرط م طئي�ل إلضفاء م -بغة م تجارية  قطة م طاح  تطوي�ئ بئ ااش قط1ل إلصاح اق ال خ اات إا مدمت م حاء قم حجاري.

لالا–3الااإلطار الزمني 

السياق القطاعي 
 

أصبح م عئمح يعا ل ب-ورة اتزمي ة ان جح م حاء اع قيام دقل ا1ابع مأل هار بت1فيذ اشاريع تطوي�ئ ان جأ ها تقليل ت مل م حياه مل  هئي م فئمت قدجلة. قي� دي ذ ك إ ى 
م ت�أثيئ سلبًا على م حمامظات م قاحلة مل قسط/ج1وب م عئمح قم تل تعتح  على هذين م 1هئي�ن ألغئمض م زرمعة قم -1اعة قإا مدمت م حاء م ح1ز ية. قق  تفاقحت  وعية م حاء 
ب-ورة ات-اع ة على طول م 1هئي�ن بفعل م تلوث ان م حخلفات م زرمعية قت مل م حجاري غيئ م حعا جة. حيث ي دي ذ ك إ ى زيادة مل ت�كلفة قتعقي  اعا جة م حاء. كحا ماقم 
م -ئمع قم 1حو م مضئي ان ت هور  وعية قخ اات م حاء. قأدى م خفاض حجم خ اات إا مدمت م حاء قم حجاري م مكواية إ ى مرتفاع ت�كلفة م حاء م ذي يتم جئمؤه ان م قطاع 
م خاص. قبا ئغم ان توجيه  مو 4.8 اليار دقالر أائيكل على جكل اساع ة ت1حوية رسحية إلعادة ت�أهيل م ب1ية م تمتية إلا مدمت م حاء قم حجاري، إال أن  سب رضا م حومط1ين ال 
تزمل ات  يًة. قق  أبئزت مالحتجاجات م تل م   عت ا خئًا م ماجة  قيام م  ق ة بتوميئ إا مدمت م حاء قم حجاري. يه ف هذم م 1شاط إ ى ت�كحلة مالست�ثحارمت مل م ب1ية م تمتية اع 

تلك م حوجودة مل م تطوي�ئ م ح سسل. قسيشكل هذم م  عم م ت1فيذي م حق م إ ى بغ مد  قطة م طاح إلع مد بئ ااش اومز  لحساع ة م ف1ية مل م ب-ئة قغيئها.
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المكونات 
 

م حكون ل: م  عم م ت1فيذي  حشئقع تمسين إا مدمت م حاء قم حجاري مل بغ مد 

م حكون ا: بئ ااش م حساع ة م ف1ية  حق ال خ اات إا مدمت م حاء قم حجاري مل م ب-ئة 

م حكون 3: إع مد خئمرط طئي�ل إلضفاء م -بغة م تجارية على م حئممل مل بغ مد قم ب-ئة قتعحيم م تق م م حمئز على م خطومت مإلصاحية على اق ال م خ اات مل أ ماء 
م عئمح 

م -1 قح: 75.ل اليون دقالر أائيكل التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

)Pيئتبط هذم م حشئقع اع اشئقع تمسين إا مدمت م حاء قم حجاري مل بغ مد )94لا6ل

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية

تبئز م ورقة م بيضاءل »م عئمحلم تقئي�ئ م 1هارل  خلية م طومرئ  إلصاح م حا ل« مل تشئي�ن مألقل لالا ه مًا قمضمًا إلصاح قطاع م حياه قم -ئف م -مل مل م باد، قبا تم ي  
)ل( إع مد خطة جاالة  م تا ية:  م 1تارش  تطوي�ئ » ظام إلدمرة م حياه قم -ئف م -مل يعحل على تئجي  مالستهاك قم حمامظة على م 1ظم م -مية قم بيئية«. كحا أ ها تم د 
 قطاعات خ اات م حياه قم -ئف م -مل على أساس تمليل م ت�كلفة قإدخال اب أ تم-يل رسوم م خ اات؛ )ا( إعادة هيكلية م  قمرئ م بل ية قم ح سسات م حع1ية م حس ق ة 
عن خ اات م حياه قم -ئف م -مل على أسس تجارية أق جبه تجارية؛ )3( إرساء مألسس  شئمكات بين م قطاعين م عام قم خاص مل قطاعات م حياه قم -ئف م -مل قمتح 
م قطاع أاام م حست�ثحئي�ن قم حشغلين م ح هلين ان م قطاع م خاص؛ )4( إ شاء جهاز ت1ظيحل استقل، مست1ادًا  لقا ون،  توميئ مإلجئمف قم ت1ظيم  قطاعات م حياه قم -ئف 

م -مل؛ )5( مست�كحال اشئقع ااء م ب-ئة م كبيئ قاشاريع م حياه قم -ئف م -مل مل باقل م حمامظات.  

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم تملياتنوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يأخذ م حشئقع بعين مالعتبار م تحكين مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات قتمسين م بيا ات م حتعلقة با 1وع مالجتحاعل. قتعا ل م 1ساء مل م عئمح م يوم ان ضعف م خ اات مألساسية 
بحا مل ذ ك م وصول م حم قد إ ى خ اات م حياه قم حياه م عاداة، باإلضامة إ ى مرتفاع استويات م ع1ف قم تفاقت. قمل م عئمح، يقع عاتل م ت�أقلم اع ت هور م وصول إ ى 
إا مدمت م حياه قم -ئف م -مل بشكل رريسل على م 1ساء قم فتيات. قت�تمحل م 1ساء قم فتيات عبئًا اتزمي ًا مل م بمث عن م حياه قتلبية مالحتياجات م ح1ز ية مألساسية مألخئى 
ان اسامات بعي ة اع  ضوب م حومرد م حارية. قسيعحل م حشئقع على إع مد خطة طاررة  ألان م حارل قم تل ستساع  مل كبح مال خفاض قتمسين م وصول إ ى إا مدمت 
م حياه قم -ئف م -مل، خ-وصًا م حياه عبئ مأل ابيب  لح1ازل، قم تل ستعحل ع1  ت1فيذها على توميئ م وقت  دى م 1ساء قم فتيات. قسيتم رص  م وصول إ ى قاس ق ية إدمرة 
إا مدمت م حياه قم -ئف م -مل ب-ورة ا1تظحة ان خال اسوحات أسئية قسيتم مستخ مم هذه م بيا ات مل رص  م 1تارش م قطاعية  هذه م ح1مة. مضاً عن ذ ك، سيساع  

تطوي�ئ  ظام إلدمرة عاقات م عحاء مل جحع م حعلواات قم بيا ات حول مألسئ، قم بيا ات م تجحيعية حسب م 1وع مالجتحاعل. 

التغير المناخي 
والبيئة 

ي عم م حشئقع بشكل غيئ اباجئ م ت�كيف قم تخفيف م ح1اخل. قان خال م ت�كيفل تق يم م  عم قم حشورة  تم يث مستئمتيجية م حياه قإع مد خطط طاررة  ألان م حارل مل 
بغ مد قم ب-ئة؛ قم تخفيفل تم يث قإضفاء م طابع م تجاري على سلطات قدقمرئ م حياه قم حياه م عاداة مل بغ مد قم ب-ئة على م توم ل قتمسين  ظام إدمرة عاقات م عحاء. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

سيساع  إع مد م خطة م طاررة  ألان م حارل اق ال خ اات م حياه مل بغ مد قم ب-ئة على مالستجابة بشكل سئيع قمعال  ل- اات، سومء بسبب جارمة كومي ل9ل أق مألجكال 
مألخئى  لكومرث م طبيعية أق م بشئية. 

ست�تم إدارة هذه المنحة من قبل قطاع الممارسات العالمية للمياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون الوثيق مع قطاعات الممارسات العالمية ذات الصلة الترتيبات التنفيذية 
وبالتعاون مع قزمرة مإلعحار قمإلسكان قم بل يات قمألجغال م عااة، أاا ة بغ مد، دمرئة ااء بغ مد، دمرئة ااء م ب-ئة. 



88   تقري�ر اإلنجاز السنوي للصندوق االئ�تماني المقدم إلى الشركاء التنموي�ين 2021

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

قدم المشروع الدعم التنفيذي لجوانب التطوي�ر المؤسسي مشروع تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في بغداد )94لا6لP( وخطط إلقامة برنامج مساعدة فنية إلصاح 
المرافق لدى مقدمي خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في بغداد والبصرة. وفي إطار عملية تحقيق النتيجة المتوقعة األولى؛ خطط النهج المناطقي )بمعنى، الخطة 
الطارئة لألمن المائي(، قام المشروع بإعداد تقري�ر تشخيصي حول استراتيجية 2015 للمياه وموارد األراضي )تحليل التخطيط واالست�ثمار للموارد المائية؛ وكيف بإمكان إعادة 
التخصيص المحلي تحقيق األهداف الوطنية إلدارة الموارد المائية(. قق  تحثلت مالست1تاجات م ئريسية ميحا يلل: )ل( بسبب م تم يات، م ق يحة قم ج ي ة، م تل تومجه م عئمح، يجب 
تع يل مالستئمتيجية م وط1ية  تطوي�ئ م حومرد م حارية قمألرمضل  لس1ومت م عشئي�ن م قاداة كل ت�أخذ بعين مالعتبار قلة مالست�ثحار خال م س1ومت م خحس م حاضية، قم تغيئمت 
م  يحوغئممية بسبب م 1زقح م  مخلل قم سياح مالقت-ادي م فعلل، قم تغيئمت م حلحوسة مل هي رق وجيا م 1هئي�ن م تل ح ثت خال م س1ومت م خحس م حاضية. قبا تم ي ، 
أخذها  م تل يجب  م حلحوسة  م تغيئمت  تئكيا ان  إ يسو على  هئ دجلة مل  م ح1اخل، قمست�كحال س   م تغيئ  ت1ظيم دمعش، قآثار  م تمتية  لحياه ان قبل  م ب1ية  ت ايئ  يعتبئ 
با مسبان عن م تخطيط الستخ مم م حياه قمألرمضل؛ )ا( ت�تحثل إحدى م جوم ب مألخئى ان مالستئمتيجية قم تل ت�تطلب م تم يث مل دقر م ح سسات م حملية مل متخاذ م قئمرمت 
م حتعلقة بتخ-يص قمستخ مم م حياه. قعلى م ئغم ان ضئقرة امامظة ا سسات م حومرد م حارية م حئكزية على دقرها مإلجئممل، توج  مئص إلضفاء م طابع م اائكزي على 
بعض م جوم ب مل إدمرة م حياه قم تل تعتح  على م حعئمة قمألق ويات م حملية. قق  قصف م تقئي�ئ م حبادئ م ئريسية  استئمتيجية م وط1ية، قبل مال تقال إ ى إعادة درمسة 
كيفية تفاعل م ح سسات م وط1ية قمإلقليحية قم حملية اع بعضها م بعض إليجاد خيارمت ج ي ة إلعادة تخ-يص م حومرد م حارية بطرح تعزز م ح-ا ح قم ق رمت م حملية مل 
ظل م عيش ضحن ام دمت م حومرد م حارية م حتوقع أن ت�تومئ مل م عئمح بملول ل3لا. مضاً عن ذ ك، سيقوم م حشئقع بتقي�يم آثار م تغيئ م ح1اخل على م حومرد م حارية، 
احا سيضيف ق رًا كبيئًا ان م بيا ات أث1اء إع مد م خطة م طاررة  ألان م حارل   مرئة ااء بغ مد. قق  قام مئي�ل م حهام بإع مد جئقط ائجعية الستقطاب خ اات مستشارية 
 لعحل اعهم على إجئمء م تقي�يم. كذ ك، سيفي  ذ ك مل تم يث مالستئمتيجية م وط1ية. م 1تيجة م ثا ية حول »ع د ائممل م حياه ذمت م ج قى م حا ية م حمس1ة )م حقيحة 
حسب تمسن  سبة تغطية م ت�كلفة م تشغيلية  حق ال م خ اات، %(«؛ حيث قام م حشئقع باست�كحال خارطة طئي�ل  لتمول م ئقحل  تق يم خ اات إا مدمت م حياه قم -ئف 
م -مل. قق  تضحن م تقئي�ئ تقي�يحَا  1ظم إدمرة عاقات م عحاء قم فوتئة، قح د مئصًا  تمسين م وضع م ما ل، قمقترح م وضعية م حستقبلية  ه1 سة ت�ك1و وجيا م حعلواات 
) حاذج( قبئماش عحل رريسية  توميئ اتطلبات مألعحال م حستقبلية  دى دمرئة ااء بغ مد. كحا يعحل مئي�ل م حهام اع مئي�ل دمرئة ااء بغ مد قأاا ة بغ مد على جئمء  ظام 
إلدمرة عاقات م عحاء قم فوتئة  تمسين عاقات م عحاء قإدمرة مإليئمدمت. قتبئز م ورقة م بيضاءل »م عئمحلم تقئي�ئ م 1هارل  خلية م طومرئ  إلصاح م حا ل« مل تشئي�ن مألقل 
لالا ه مًا قمضمًا إلصاح قطاع م حياه قم -ئف م -مل مل م باد، قبا تم ي  تطوي�ئ » ظام إلدمرة م حياه قم -ئف م -مل يعحل على تئجي  مالستهاك قم حمامظة على م 1ظم 
م -مية قم بيئية«. كحا أ ها تم د أهحية إعادة هيكلية م  قمرئ م بل ية قم ح سسات م حع1ية م حس ق ة عن خ اات م حياه قم -ئف م -مل على أسس تجارية أق جبه تجارية. 
قبحا ي1سجم اع ذ ك، قام م حشئقع بإع مد جئقط ائجعية   رمسة خيارمت إعادة م هيكلة  لموكحة م ح سسية  تمسين تق يم خ اات إا مدمت م حياه قم -ئف م -مل مل 
بغ مد. قاع ت1فيذ مأل شطة م حذكورة أعاه، سيقوم م فئي�ل بتوثيل م  رقس م حستفادة ان بغ مد على جكل اذكئمت ق-يئة سهلة م وصول با لغتين م عئب�ية قمإل جليزية 

قمالستفادة ا1ها بشكل اباجئ مل بئ ااش م حساع ة م ف1ية مل م ب-ئة، قم ذي سيتبع ذمت م خطومت قان م حئجح أن يمقل ذمت م 1تارش.  

يتمثل التحدي الرئيسية أمام فري�ق المشروع في االلتقاء بشكل وجاهي مع مسؤولي الجهة المتعاملة، مما سيسمح بالتفاعل وإجراء النقاشات بشكل أفضل بينهم، وزيارة التحديات التنفيذية 
مؤسسات الجهة المتعاملة للوصول إلى فهم أفضل حول التحديات على األرض. وسيساعد ذلك في اتخاذ قرارات أسرع من جانب الجهة المتعاملة والوصول إلى فهم أفضل 

حول المعيقات والفرص لديها. 

يتمثل المنتفعون الرئيسيون في دائرة ماء بغداد ودائرة ماء البصرة والسكان المحلي�ين الذين سيستفيدون من تنفيذ مخرجات المشروع )الخطة الطارئة لألمن المائي، ونظام الجهات المنتفعة 
إدارة عاقات العماء والفوترة، وخارطة طري�ق إضفاء الطابع التجاري(. ومن المتوقع أن تساعد المخرجات في تحسين القدرات المؤسسية لتقديم خدمات لألشخاص من مختلف 

الفئات )كبار السن والشباب والنساء واألطفال، الخ.( 

يئكز م حشئقع على أاا ة بغ مد قا ي1ة م ب-ئة؛ رغم ذ ك، ان م حتوقع  قل م حخئجات قم حهارمت قم تجارب م حكتسبة إ ى ائممل م حياه مألخئى. التغطية الجغرافية  
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P175879رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م كهئباء 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

باإلضامة على مرح قاستشاري  م مكواية،  م كهئباء  م وزمرة قجئكات  م كهئباء، قتضم أعضاء ان ع ة قح مت م1ية ان  م ب1ك اع  ج1ة م1ية ا  فة ان قزمرة  يعحل مرح 
م بئ ااش مإلقليحل  تجارة م طاقة مل م ح1طقة م عئب�ية م تابع  لب1ك. 

 شط الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

تق يم م  عم م ف1ل  وزمرة م كهئباء إلجئمء تمليل ت مل م محل  تقي�يم ق رة م تعزي�زمت م حقئرة  شبكة م كهئباء مل إقليم م ج1وب  تلبية إا مدمت م طاقة ان م  قل مألعضاء 
مل اجلس م تعاقن م خليجل ان خال م ئبط م حقئر اع هيئة م ئبط م كهئبارل   قل اجلس م تعاقن م خليجل. 

وصف موجز 
للمشروع 

ستومئ هذه م حساع ة م ف1ية م حعلواات  لتمضيئ  عحلية إقئمض اقتئحة   عم م مكواة مل تعزي�ز جبكة م كهئباء مل إقليم م ج1وب. قستقوم م حساع ة م ف1ية ب عم 
اا يلل: ل( إجئمء تحاري�ن حول ت مل م ِمحل  تقي�يم ق رة م 1قل م كهئبارل مل ا1طقة م فاق على تلبية م فجوة م ما ية مل مإلا مدمت قم با غة لل5 ايغاقمط ان م حستوردمت 
ان دقل اجلس م تعاقن م خليجل؛ )ا( تعزي�ز م تعزي�زمت م حطلوبة )لل4 كيلو مو ت قا3ل كيلو مو ت( ق قاط م ئبط م حج ية مل م عئمح قم ضئقرية  لوصول إ ى مستيئمد لل8,ل 
ايغاقمط ان م كهئباء ان دقل اجلس م تعاقن م خليجل بطئيقة اوثوقة؛ )3( إع مد ج قل زا1ل  1حو م ِمحل مل ا1طقة م فاق، قتطوي�ئ امطة تو ي  كهئباء قأي توسع مل 
م 1قل على ا مر م س1ومت م خحسلم عشئ م قاداة؛ )4( إع مد توصيات حول خط ربط م هيئة اع ا ي1ة م فاق، بحا مل ذ ك خيارمت م ت-حيم، قم ت�تابع م حئحلل، قتق يئمت م ت�كلفة 
م عااة؛ )5( ائمجعة م ب مرل م تق1ية قمالقت-ادية، اع تق يم اخططا أحادية م خط، قتم ي  م حسارل م ف1ية قإع مد تق يئمت م ت�كلفة قم تل يحكن مستخ ماها إلجئمء م حزي  ان 

م  رمسات حول م ب مرل. 

آذمر لالالحزي�ئمن االا اإلطار الزمني 

 السياق القطاعي 
 

م تشارك  قم ذي  أابيئ(  مو ت  لل9,ل  مو ت،  كيلو  )لل4  كم  لل9  بطول  رريسل  قم حشغلة  خط  قل  م حا كة  م جهة  م خليجل  م تعاقن  اجلس  م كهئبارل   قل  م ئبط  هيئة  تع  
با كحيات مالحتياطية قتبادالت م طاقة بين دقل اجلس م تعاقن م خليجل م ست. قق  متفقت م مكواة م عئمقية اع م هيئة على ا  خط م 1قل )خط م ئبط  لهيئة( ان ح ه مألق-ى 
م شحا ل مل ا1طقة م زقر مل م كويت إ ى ا ي1ة م فاق مل ج1وب م عئمح )بطول لاا كم دمخل م كويت قل8 كم دمخل م عئمح(. قتشيئ م تق يئمت إ ى أن ت�كلفة ا  خط ربط 
م هيئة ستبلغ لاا اليون دقالر أائيكل، قسيستغرح م حشئقع الل4ل جهئًا  ت1فيذه. قتعكف م هيئة حا يُا على م تباحث اع ا سسة م تحوي�ل م  ق ية حول إاكا ية م م-ول على 
قئض ا سسل  تحوي�ل م حشئقع. قمتفقت م مكواة م عئمقية اع م هيئة بشكل أق ل على مستيئمد م كهئباء بحق مر لل5 ايغاقمط، بي1حا تبلغ ق رة خط م ئبط لل8,ل ايغاقمط. رغم 
ذ ك، ال تع  م ق رة م ما ية  شبكة م كهئباء مل ا1طقة م فاق مل ج1وب م عئمح )ل8للللا ايغاقمط تقئي�بًا( قادرًة على مستيعاب م كحية م حتفل عليها قم با غة لل5 ايغاقمط، 
ب-ئف م 1ظئ عن م ق رة م كاالة  خط م ئبط قم با غة لل8,ل ايغاقمط، احا يخلل خطئ ع م مالستفادة م كاالة ان م خط قمال تزماات م حتئتبة على م مكواة م عئمقية ان حيث أخذ 
م كحية أق دمع ثح1ها. قي عو ذ ك إ ى تمسين م حوثوقية قم كفاءة م تشغيلية  شبكة م كهئباء مل ج1وب م عئمح ان خال سلسلة ان مأل شطة قم تل ته ف إ ى: )ل( اعا جة 
ام قدية ق رة م شبكة على تلبية م طلب م ما ل على م كهئباء، )ا( تلبية م 1حو مل م ِمحل م حتوقع مل م حستقبل، )3( توميئ م حئق ة م تشغيلية، قبا تا ل تمسين اوثوقية 
إا مدمت م كهئباء، )4( تقليل م خسارئ م ف1ية مل جبكة م 1قل. قيعكف م ب1ك حا يًا على م تباحث اع قزمرة م كهئباء بخ-وص دعم م تعزي�ز م حطلوب  شبكة م كهئباء مل إقليم 
م ج1وب ان خال توميئ اتطلب إب مء م مئص م ومجب م ف1ل قمالقت-ادي بومسطة  شاط اساع ة م1ية ا1فذ ان قبل م ب1ك؛ قإاكا ية درمسة طلب حكوال  لم-ول على قئض 

 ت1فيذ أ شطة تعزي�ز م شبكة م حطلوبة )بحع1ى، توري  قتئكيب خطوط م 1قل، قم حمطات م فئعية، قم حموالت(.
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م حكون ل: م حساع ة م ف1يةالمكونات 

م -1 قح: للل,للا دقالر أائيكل التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

ت عم م حساع ة م ف1ية اشئقع مست�ثحاري امتحل  لب1ك  تعزي�ز جبكة م كهئباء مل إقليم م ج1وب مل م عئمح، احا سيزي  ان ق رتها على مستيعاب ت مل م طاقة خط م 1قل 
اع هيئة م ئبط م كهئبارل   قل اجلس م تعاقن م خليجل باإلضامة إ ى زيادة م تو ي  م حملل. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

م حمور 3. تمسين م ب1ية م تمتية م ئريسية بحا يسهم مل تق م م قطاعات م حستقبلية. 

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم تملياتنوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

م عئمح. قتشيئ هيئة  م 1ساء مل  م كهئباء بشكل اطول قات�كئر بشكل غيئ ات�كامئ على  م قطاع  قي� ثئ  مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات.  م تحكين  مالعتبار  بعين  م حشئقع  يأخذ 
مألام م حتم ة  لحئأة إ ى أن م 1ساء قم فتيات موح لل أعومم مل م عئمح يحضين ربع ققتهن مل أ شطة م عحل م ح1ز ل قغيئها ان اس ق يات م ئعاية غيئ ا موعة مألجئ 
اقار َة اع 4%  دى م ئجال. قخال م-ل م -يف، ال تستطيع م ع ي  ان م 1ساء تمحل ت�كلفة او  مت م  يزل م حشتئكة قم قيام باألعحال م ح1ز ل مل ظل م مئ م قارظ، حيث ق  
ت-ل درجات م مئمرة إ ى 56 درجة ائوية )اايئ قآخئقن لالا(. كحا سي دي تمسين م وصول إ ى اكاسب إي�جابية  تمقيل هذم م مكواة م عئمقية مل زيادة اشاركة مإل اث مل 
م قوى م عاالة. قيحكن أن يساهم قصول م 1ساء إ ى كهئباء اوثوقة قبأسعار اعقو ة بشكل هارل مل ريادة مألعحال م 1سارية قم ق رة على كسب م  خل. قبمسب بمث 
 وعل تم إجئمؤه على أكثئ ان للل سي ة ان صاحبات مألعحال، قرمر مت مألعحال، قم طا بات، قم خبئمء م ئريسي�ين مل م ب-ئة، أجارت م شئكات م تل تحلكها  ساء إ ى م خفاض 
مل ساعات م عحل، قم خفاض مل مألرباح، قمق من  لزبارن بسبب مال قطاع م حت�كئر  لكهئباء مل 8للا. قتبلغ  سبة م 1ساء مل سن م عحل م حتومج مت مل م قوى م عاالة 3ل% 

مقط، با حقار ة اع 77%  لئجال )ا جئ م ت1حية م عا حية 9للا(. 

التغير المناخي 
والبيئة 

ال يوج   هذم م 1شاط اساهحة اباجئة مل م تخفيف قم ت�كيف م ح1اخل، أق م حساهحات م حم دة قط1يًا  لعئمح. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

غيئ اتومئ

يتم ت1فيذ هذم م 1شاط  لحساع ة م ف1ية ان خال م تعاقن بين قزمرة م كهئباء قم ب1ك م  ق ل. الترتيبات التنفيذية 
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المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

يتحثل م حخئج م ئريسل م حتوقع ان  شاط م حساع ة م ف1ية مل تمليل م1ل قمقت-ادي )تمليل ت مل م محل، قتم ي  تعزي�زمت م ب1ية م تمتية م حطلوبة، قم تقي�يحات مالقت-ادية 
قم حا ية(. قسيسحح ذ ك  لب1ك ققزمرة م كهئباء بتقي�يم م ب1ية م تمتية م ما ية  1قل م كهئباء مل إقليم م ج1وب قتقي�يم م تعزي�زمت م حطلوبة. 

قق  تم مستام م ع ي  ان م حعلواات قم بيا ات ان م لج1ة م ف1ية  وزمرة م كهئباء. حيث تضحن ذ ك قومرم اف-لة قاومصفات م1ية حول: )ل( قح مت م تو ي  م ما ية اع أرقام 
م حوصات، قم ح1طقة، ق وع م وقود، قت-1يف م حيغاقمط؛ )ا( امطات م تو ي  م حقئرة  ألعومم لالال35لا؛ )3(  حاذج امطات م تو ي  م حذكورة مل الف ل3لا؛ )4( مإلضامات 

م ج ي ة  خطوط م 1قل؛ )5( إضامات م حموالت؛ )6( خطوط م 1قل م ما ية؛ )7( م حموالت م ما ية؛ )8( خطوط م 1قل قم حموالت م حقئرة  ألعومم لالال35لا. 

تم إجئمء تمليل أق ل  ت مل م محل ان قبل مئي�ل م ب1ك، قم ذي تضحن: )ل( قصف عام  1ظام م كهئباء مل م عئمح؛ )ا( تقي�يم  لق رمت م ف1ية  شبكات م 1قل مل م عئمح )ا3ل 
كيلومو ت قلل4 كيلومو ت(  توزيع تو ي  م طاقة م مئمرية قم حتج دة م حقئرة، باإلضامة إ ى مستيئمد لل8,ل ايغاقمط عبئ خط م 1قل ان هيئة م ئبط م كهئبارل   قل اجلس 
م تعاقن م خليجل؛ )3( م سي1اري�وهات قتمليات م مساسية م حتع دة  1قاط م ئبط مل م عئمح اع خط م 1قل م ئريسل اع م هيئة، بحا مل ذ ك م حومقع مإل كتئق ية قم ت�كا يف 

م تق يئية. قق  تم إ جاز اسودة أق ى ان م تقئي�ئ قهل تخضع حا يًا  لحئمجعة قم 1قاش. 

واجه الفري�ق تحديات في جمع المعلومات والبيانات الضرورية للتحضير للمشروع وتنفيذه. التحديات التنفيذية 

م ح1تفع م حباجئ هو قزمرة م كهئباء. قيضم م ح1تفعون غيئ م حباجئقن )بمسب م تمليل م ف1ل قمالقت-ادي م حستخ م مل توميئ م حعلواات  است�ثحارمت م مكواية  تعزي�ز الجهات المنتفعة 
 ظام م 1قل م كهئبارل مل إقليم م ج1وب( سكان مإلقليم، قم حق ر ع دهم بأكثئ ان 6 اليون  سحة ان اجحوع ع د سكان م باد قم با غ 39 اليون  سحة، قم ذين يشكلون 

أكثئ ان ل3% ان إجحا ل مستهاك م كهئباء مل م باد. 

إقليم م ج1وب مل م عئمح، بحا مل ذ ك )على سبيل م حثال ال  لم-ئ(، امامظات م ب-ئة، م حث1ى، ذي قار، ايسان.التغطية الجغرافية  

3.1  رأس المال البشري والتشغيل 

الحماية االجتماعية والوظائف للعراقي�ين الفقراء والضعفاء – نشاط منفذ من قبل البنك 

P171639رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية ققزمرة م تخطيط 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

يسيئ م حشئقع على  مو جي  اع قجود تقبل حكوال قوي 

 شطالوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

م عحل  إ ى مئص  م وصول  م ت خات  زيادة  م تمليلية  تجئبة  م قاع ة  مجتحاعل صاا ة قتوميئ  أاان  مالجتحاعية إلع مد  ظام جبكات  م عحل قم ش قن  اومصلة دعم قزمرة 
 لفقئمء قم حستضعفين، بحا مل ذ ك م شباب قم 1ساء.
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وصف موجز 
للمشروع 

ان  مالجتحاعية  م محاية  جا ب  قي�ئكز  قم حستضعفين.  م فقئمء  على  م تئكيز  اع  م عحل  لعئمقي�ين،  قمئص  مالجتحاعية  م محاية  م ف1ية  تمسين  م حساع ة  م حشئقع  سيق م 
م عئمح، قمستم مث  م خاص مل  م قطاع  أمضل حول  ب1اء مهم  با وظارف على اجا ين:  م حتعلقة  م حساع ة  مسته ممه  لفقئ. قتئكز  م 1ظام، قدقة  تعزي�ز  م حساع ة على 
م وظارف ميه، قاهارمت م قوى م عاالة ميه، قمحتياجاته م حستقبلية ان خال جه  كبيئ  جحع م بيا ات، قإرساء مألسس  لحشئقع م تجئي�بل  لشحول مالقت-ادي مل م عئمح 

ان خال ب1اء م حعئمة، قم تشارك م حعئمل، قتطوي�ئ م حفاهيم.

تشئي�ن م ثا ل 9للالحزي�ئمن االا اإلطار الزمني 

السياق القطاعي 
 

بلغت  سبة م فقئ مل م عئمح لا% مل م عام 8للا، اع تعئض  مو 8.ا اليون جخص  لفقئ ك1تيجة اباجئة  لمئب. قاع م تشار جارمة كومي ل9ل قاا تاها ان تئمجع مقت-ادي، 
ان م حتوقع أن تئتفع  سبة م فقئ بحق مر 4ل  قطة ائوية إضامية. قتعود هذه م حستويات م حئتفعة ان م فقئ قم هشاجة إ ى ضآ ة م فئص مالقت-ادية قضعف  ظم قبئماش 
م محاية مالجتحاعية. يعتح  مإل فاح م مكوال م كبيئ على م محاية مالجتحاعية ب-ورة كبيئة على م  عم م كبيئ غيئ م حسته ف ) ظام م بطاقة م تحوي1ية(، قم ذي يئبك م 1فقات 
م عااة قي�زي�ح م حومرد بعي ًا عحن هم مل أاس م ماجة  ها. قيتم إ فاض م حومز ة م حتبقية  بئماش جبكات مألاان مالجتحاعل غيئ م قارحة على دعم أسعار م سلع قم خ اات 
على بئ ااش م تمويات م 1ق ية غيئ م حشئقطة، قم ذي يعا ل ان تم يات جسيحة ت�تضحن م شحول قم فعا ية، باإلضامة إ ى بئماش أخئى ال تشجع على مالست�ثحارمت م ح1اسبة 
مل م -مة قم تعليم. قيمقل م عئمح اخئجات ضعيفة مل سوح م عحل، قبخاصة  دى م فئات م فقيئة قم حستضعفة اثل م شباب قم 1ساء. حيث يعحل م كثيئ ان مألجخاص مل 

هذه م بيئة بشكل غيئ ا1ظم قيفتقئقن با تا ل  ل عم م 1حطل م ذي يمتاجو ه  لخئقج ان دمرئة م هشاجة.

المكونات 
 

م حكون ل: بئ ااش دعم م محاية مالجتحاعية )م حئحلة 3(: )ل( إدمرة م ماالت قم ت خات م سلوكية: دعم قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية مل ائمجعة قتفعيل إطار إدمرة م ماالت 
م حع  بحوجب م حئحلة ا، ق مختبار م ت خات م سلوكية  تشجيع مال تماح با ح رسية؛ )ا( مسته مف م فقئ: اومصلة م عحل م تمليلل م حشتئك بين م ب1ك م  ق ل قاجحوعة 
م عحل م 1ق ية قم ذي يسعى إ ى تم ي  مالحتياجات م عااة  لمحاية مالجتحاعية مل ضوء أزاة م 1زقح؛ )3( م سجل مالجتحاعل: دعم قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية إلع مد 
سجل مجتحاعل ان خال م حساع ة م ف1ية قأ شطة ب1اء م ق رمت م حستحئة  -ا ح مرح ت�ك1و وجيا م حعلواات مل م وزمرة قهيئة م محاية مالجتحاعية؛ )4( م عاقة بين م جوم ب 
مإل سا ية/م ت1حوية: دعم تمسين دقة مالسته مف مل بئ ااش م وزمرة  لتمويات م 1ق ية، قم حساهحة مل إع مد م ف-ل حول م تقاع  قم ت�أاي1ات مالجتحاعية مل ائمجعة 

مإل فاح م عام مل م عئمح. 

م حكون ا: تمليل م قطاع م خاص قتقي�يم قم حهارمت: إدمرة ثاث اسوحات كبيئة  فهم دي1اايكيات م قطاع م خاص، قمستم مثه  لوظارف، قم حهارمت م حستخ اة قم حطلوبة. 

م حكون 3: م حشئقع م تجئي�بل  لشحول مالقت-ادي  لفقئمء مل م عئمح: )ل( ب1اء م حعئمة قم ق رمت حول م شحول م ح1تش قمالقت-ادي، اع تم ي  قعئض أاثلة دق ية، قت1ظيم 
معا يات  لتشارك م حعئمل؛ )ا( م عحل م ف1ل قم تمليلل  توميئ م حعلواات م ازاة  ت-حيم قت1فيذ م حشئقع م تجئي�بل  لشحول مالقت-ادي. 

م -1 قح: 45.ل اليون دقالر أائيكل؛ م شئمكة  لشحول مالقت-ادي: للل,78ل دقالر أائيكلالتموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

تعتح  م حئحلة م ثا ثة ان بئ ااش دعم م محاية مالجتحاعية على م حئحلتين مألق ى قم ثا ية ان م  عم قم لتين تم إ جازهحا على ا مر مألعومم م قليلة م حاضية قتشكل مستحئمرًا 
 جهود م ب1ك مل اومصلة تعزي�ز  ظام م محاية مالجتحاعية قخ ااته. كحا تئتبط هذه م حئحلة بحشئقع قأج1 ة م ب1ك حول رأس م حال م بشئي، قخ-وصًا كو ها ت عم م ت خات 
م سلوكية م تل يحكن أن تمسن ان اخئجات م تعليم  دى م سكان. قستفي  م حسوحات م ح1فذة بحوجب  شاط تمليل م قطاع م خاص قتقي�يم م حهارمت مل م عحلية م قاداة 
 محاية قتعزي�ز رأس م حال م بشئي مل م عئمح )م ححو ة أيضًا بحوجب م -1 قح(، قم عحل م عام  قطاعات م ححارسات م عا حية مل م تعليم، قم تحوي�ل قم ت1امسية قمالبت�كار، 
قمالقت-اد م كلل قم تجارة قمالست�ثحار، قق  يومئ م حعلواات ألج1 ة تلك م قطاعات ان خال م بئمهين. كحا ستضيف إ ى قاع ة م بيا ات م ما ية  حسوحات م شئكات م حشابهة 
حول م عا م، بميث ت-بح سلعًة عااًة. قي�ئتبط م حشئقع م تجئي�بل  لشحول مالقت-ادي باألج1 ة مألقسع  لب1ك م  ق ل حول م شحول مالقت-ادي قم عحل على سبل كسب م ئزح 

م حست ماة، حيث أ ها تسعى إ ى توميئ حزاة ان م خ اات قم  عم  حعا جة م جوم ب اتع دة مألبعاد  لفقئ قم هشاجة.   

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

م حمور 4ل م حشئقع رقم ل5 قم ذي يئكز على تم ي  أبئز مألق ويات  ل عم، قإدااج قومع  بيا ات م ح1تفعين، قتق يم ححاية كامية  لفقئمء، قإصاح  ظام م بطاقة م تحوي1ية؛ 
قم حمور ا، قبا تم ي  اا يتعلل بتمسين مستم مث م وظارف مل م شئكات م -غيئة قم حتوسطة مل م قطاع م خاص، قتمسين رأس م حال م بشئي ان خال تمسين م ت ريب 

قمكتساب م حهارمت. 
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م حساع ة م ف1ية قم تملياتنوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل م تحكين مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات. قُيق ر اع ل اشاركة مإل اث مل م قوى م عاالة مل م عئمح ب1مو ال% قان م حئجح ب-ورة أكبئ أن ت�كون مألسئ 
م تل تعيلها  ساء امئقاًة. قت�أخذ هذه م حساع ة م ف1ية قت ثئ على م 1ساء قم فتيات مل جحيع اكو اتها. حيث سي ثئ تمسين  ظام إدمرة م ماالت، قمالسته مف، قإدخال 
ت خات سلوكية بشكل اباجئ على مألسئ م فقيئة م تل تعيلها  ساء )قم تل تشكل حا يًا  مو ا3% ان بين م ـ 4.ل اليون ا1تفع ان بئ ااش م تمويات م 1ق ية حا يًا(. قان م حتوقع 
أن تسهم م ت خات م سلوكية  تشجيع م تعليم م ح رسل بحوجب م حشئقع م ثا ث  1ظام م محاية مالجتحاعية مل تشجيع م تماح م فتيات م -غار با ح رسة. قبا 1سبة  لحكون 
ا، ت�تضحن م حسوحات أسئلَة ام دًة ت�تعلل بتشغيل مإل اث قم خ اات م حت1وعة م حق اة  هن قستسحح  لعئمح با وصول إ ى مهم أمضل حول دقر قاهارمت مإل اث مل 
م قطاع م خاص. قمل  هاية م حطاف، سي دي م عحل م ححول بشكل ا1ف-ل ان خال م حكون 3 إ ى اشئقع تجئي�بل  لشحول مالقت-ادي )قي  م تمضيئ( قم ذي سيسته ف 

بشكل اباجئ ا1تفعات، ب1سبة ال تقل عن ل4%، قسيتضحن خ اات تلبل محتياجاتهن، اثل م ت ريب مإلضامل  ضحان جحو هن م ح1تش بشكل  اجح. 

التغير المناخي 
والبيئة 

يأخذ م حشئقع بعين مالعتبار م جوم ب م حتعلقة با ح1اخ أث1اء ت1فيذه. قبا 1ظئ إ ى م ته ي مت م 1اجحة عن م تغيئ م ح1اخل مل م عئمح، قان خال تعزي�ز جبكات مألاان مالجتحاعل 
قإدخال م حشئقع م تجئي�بل  لشحول مالقت-ادي، تضع م خ اات مالستشارية قم تمليات  حوذجًا  تطوي�ئ  ظام ت�كيفل  لمحاية مالجتحاعية قم ذي يعحل على ب1اء صحود مألسئ 
أاان  جبكة  بإقااة  قم تمليات  مالستشارية  م خ اات  اخئجات  قستسحح  م ح1اخل.  م تغيئ  قبا تم ي   م حتع دة،  م - اات  بمسب  قم تع يل  قم ت�كيف  م ت�أقلم  على  قمألمئمد 
مجتحاعل دي1اايكية ققابلة  لتوسع قادرة بشكل استحئ على تم ي  ان يقعون مل دمرئة م فقئ، قس  م فجومت مالستهاكية مآل ية   يهم، قضحان ححاية اكاسب م ت1حية 

م بشئية   يهم ان خال ت مبيئ ا-احبة  ئأس م حال م بشئي، باإلضامة إ ى اساع تهم على إي�جاد سبل كسب رزح است ماة ب يلة ان خال ت مبيئ ا1تجة ا-احبة. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

يتم ت1فيذ اعظم أ شطة هذه م خ اات مالستشارية قم تمليات أث1اء م جارمة. قستعحل أ شطة جحع م بيا ات، خ-وصًا مل م حكون ا على سبيل م حثال، على إي�جاد اعيار  ما ة 
م قطاع م خاص، قمستم مث م وظارف ميه، قاهارمت م قوى م عاالة أث1اء م جارمة، قستعحل على توميئ م حعلواات  لسياسات بشكل اباجئ. كذ ك، يظهئ م تمليل م ذي تم 
إجئمؤه كجزء ان هذم م حكون  حسوحات هاتفية سئيعة احو ة بشكل ا1ف-ل  لقطاع م خاص قم عاالين مل م عئمح آثارًا كبيئًة  كومي ل9ل على م قطاع قم تشغيل. كحا ت�أتل 
اساهحة هذه م حساع ة م ف1ية مل ائمجعة مإل فاح م عام، بحوجب م حكون ل، مل توقيت با غ مألهحية اع اومجهة م باد  لتئمجع مالقت-ادي قم ضغوطات م حا ية م تل 
تشكل تبعات اباجئة  لجارمة. أخيئًا، قاات م خ اات مالستشارية قم تمليات أيضًا ب عم تمليل اع ل  لفقئ با 1ظئ إ ى ص اة م جارمة قم تقلب مل أسعار م 1فط باستخ مم 

أسلوب م حماكاة.  

الترتيبات التنفيذية 
 

م بئ ااش  م عا حية  لمحاية مالجتحاعية قم وظارف. قق  تم ت1فيذ اكون  ت�تم إدمرة اعظم أ شطة م خ اات مالستشارية قم تمليات بشكل اباجئ ان قبل قطاع م ححارسات 
م ثا ث   عم م محاية مالجتحاعية بتعاقن جزرل اع قطاع م ححارسات م عا حية  لفقئ قمإل -اف. قست�تم قيادة اكون تمليل م قطاع م خاص قتقي�يم م حهارمت ان قبل قطاع 
م كلل  م عا حية  اقت-اد  م ححارسات  أيضًا اع قطاع  با تشاقر  م  ق ل،  م ب1ك  م شئكات  دى  تمليل  با تعاقن اع قح ة  مالجتحاعية قم وظارف  م عا حية  لمحاية  م ححارسات 

قم تجارة قمالست�ثحار. 
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المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

في أيار 2021، وفي ضوء األولويات الناشئة، وبالتشاور مع الشركاء، تم تعليل مأل شطة م تا ية بحوجب م حكون ل: )1( التحضير للمشروع التجري�بي للتحويات النقدية المشروطة، 
بالنظر إلى التعليق وعدم التيقن بخصوص الصفوف المدرسية؛ )2( تمري�ن دقة االستهداف لبرنامج التحويات النقدية بسبب كوفيد-19 وإطاق تمري�ن مشابه من خال خدمات 

استشارية وتحليات منفصلة )مراجعة رأس المال البشري(. 

تع  مأل شطة م تا ية استحئًة  كن اع بعض م ت�أخيئ: )1( المكون 1- التدخل السلوكي؛ تم التعاقد مع منظمة غير حكومية- لتنفيذه؛ )2( العمل الميداني لتقي�يم استهداف الفقر 
والذي يسعى إلى التحقق من االستنتاجات األولية؛ )3( المكون 2- مسوحات القطاع الخاص. 

)1( المكون 1- دعم وزارة العمل والشؤون االجتماعية في إنشاء السجل االجتماعي؛ )2( المكون 1- دعم إجراء حوار حول إصاحات نظام  تحت إضامة مأل شطة م تا ية ا خئًا: 
التقاعد؛ )3( المكون 1- دعم إجراء حوار حول إصاح نظم الدعم؛ )4( التعاون مع قطاع الممارسات العالمية للفقر في البنك الدولي على تحديث النظام الحالي الستهداف الفقر 

على أساس نتائج المسح االقتصادي واالجتماعي لألسرة في العراق القادم. 

م حكون لل م بئ ااش م ثا ث   عم م محاية مالجتحاعية: يسير التقدم في مكون الحماية االجتماعية بشكل جيد، ويدعم الفري�ق وزارة العمل والشؤون االجتماعية في تعزي�ز النظم. 
البيانات الحالية؛ )3( تركيب الخوادم  لت�كنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الوزارة؛ )2( تنقيح قواعد  التحتية  )1( تقي�يم النظم والبنية  النتائج المتحققة حتى تاريخه:  ت�تضمن 
الضرورية؛ )4( تقديم قدر كبير من بناء القدرات والتدريب أثناء الوظيفة لفري�ق ت�كنولوجيا المعلومات في الوزارة لتنقيح قاعدة البيانات باستخدام أدوات لضمان جودة وتنقيح 
البيانات، واألمن السيبراني لتعزي�ز أمن النظام وتدريب على تطوي�ر النظم لتعزي�زها، وسد الفجوات الموجودة في النظام، باستخدام أحدث الت�كنولوجيات. كما تم إجراء تحديث 
حول الفقر والهشاشة عقب الجائحة والتقلب في أسعار النفط، حيث تمت مناقشة واستعراض النتائج، والتشارك فيها مع الحكومة العراقية من خال تقري�ر تم إعداده خال 
2020. عاوًة على ذلك، تم است�كمال عمل مشترك حول استهداف الفقر بين البنك الدولي ومجموعة عمل النقد وسيتم نشره قري�بًا ومناقشته في العديد من الفعاليات. 
وأصبح المشروع التجري�بي المصغر الختبار التدخات السلوكية حول األسر على وشك االنتهاء وسيتم است�كمال االستنتاجات بنهاية 2021. كما تم إنجاز العمل حول فصل التقاعد 

والت�أمينات االجتماعية من مراجعة اإلنفاق العام.   

المكون 2- تم إطاح م حجحوعة مألق ى ان اسوحات أ شطة مألعحال مل م قطاع غيئ م ح1ظم مل آب لالا مل 3 ان أصل 4 ا ن )بغ مد، م ب-ئة، م سلحا ية(، قست�تم إضامة 
ا ي1ة م 1جف مل كا ون مألقل. كحا تم إطاح اسوحات م شئكات )قم تل ضحت جئكات ات1اهية م -غئ مل 4 ا ن، قجئكات صغيئة قاتوسطة قكبيئة مل لل ا ن(. قق  جاء 
ذ ك بع  عحل اوسع خال م س1ة م حاضية إلع مد إطار م عي1ة، قم شبكات ذمت م -لة  حسوحات م شئكات مل م قطاع غيئ م ح1ظم، قرقح1ة قتئجحة مالستبا ات، باإلضامة إ ى 

ت ريب اوظفل م تع مد قاجئي م حقابات. قان م حتوقع مست�كحال جحع م بيا ات ب1هاية أيار االا. 

ت�تعلق التحديات الرئيسية بالت�أخيرات بسبب كوفيد-19. التحديات التنفيذية 

م مكواة م عئمقية بشكل عام، ققزمرمت اع1ية قهل قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية، قسكان م عئمح، قبخاصة م فقئمء قم حمئقاين، قم ذين ق  ي1تفعون ان أج1 ة ب1اء الجهات المنتفعة 
م 1ظم، قمإلصاحات قم سياسات م حستقبلية م حست1يئة بهذه م حساع ة م ف1ية. 

على م حستوى م وط1ل  كامة مأل شطة، قم حستويات جبه م وط1ية؛ قسيغطل اسح م شئكات ات1اهية م -غئ امامظات بغ مد، م ب-ئة، أرب�يل، م سليحا ية؛ قسيغطل اسح التغطية الجغرافية  
 شاط مألعحال غيئ م ح1ظحة امامظات بغ مد، م ب-ئة، م 1جف، م سليحا ية، قتم مختبار م ت خل م سلوكل على مألسئ مل امامظتل م ب-ئة ق كئكوك.
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P174422رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

تحت مل م ب مية ا1اقشة افهوم م حشئقع م تجئي�بل اع قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية أث1اء بعثة إ ى بغ مد مل آذمر 8للا عقب إجئمء  قاجات أق ية مل 8للا. قاا بين 
آذمرلتحوز لالا، تحت م حشاركة با تجارب م  ق ية اع م وزمرة، ان خال عئقض ائرية ان قبل مئي�ل م ب1ك م  ق ل، باإلضامة إ ى عئقض ائرية تحت م تئتيب  ها ممتئمضيًا اع 
م جهات م 1ظيئة مل م يحن قا-ئ قم تل أطلقت بئماش اشابهة مل دق ها. قتضح1ت هذه م جلسات اوظفين ان اختلف مألقسام  دى دمرئة م عحل قم ت ريب م حه1ل مل 
م وزمرة، اثل قسم م تخطيط، ققسم م ت ريب، ققسم م قئقض ات1اهية م -غئ، ققسم م ماض1ات، قغيئها. قاا بين تحوزلتشئي�ن مألقل لالا، عحل م ب1ك م  ق ل اع م  مرئة 
 تم ي  اعاي�يئ م حشئقع م تجئي�بل ان حيث م حوقع، قاجاالت م تئكيز على م 1شاط مالقت-ادي، قم ح1تفعين، قم تئتيبات م ت1فيذية، بحا مل ذ ك إجئمء بعثة ممتئمضية  لتمضيئ 
 لحشئقع مل تشئي�ن مألقل اع قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية ققزمرة م تخطيط. قق  تم بشكل اب رل تم ي  أعضاء مئي�ل إدمرة م حشئقع. كذ ك، قام م ب1ك م  ق ل بإجئمء 
م بيئية قمالجتحاعية، بحا يتوممل اع قومع  قأ ظحة تحوي�ل م حشاريع مالست�ثحارية. قي خل  م ت مبيئ م وقارية  تقي�يحات حول مإلدمرة م حا ية، قم توري ، قق رمت م وزمرة حول 

م حشئقع دخول ائحلة م تقي�يم قان م حتوقع أن ت�تم م حوممقة عليه ان قبل م ب1ك مل مذمر االا. 

اقئر الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

إي�جاد مئص است ماة  كسب م ئزح  -ا ح للا,ا ان م فقئمء مل م عئمح، بحا مل ذ ك م شباب قم 1ساء، قم حساهحة مل تخفيف مقئهم. 

وصف موجز 
للمشروع 

ي عم م حشئقع جهود م مكواة م عئمقية مل إي�جاد مئص است ماة  كسب م ئزح، قبا تا ل تشجيع أ شطة كسب م  خل قم م  ان م فقئ على م حدى م طوي�ل. قسيومئ م حشئقع 
م ت ريب، قمإلرجاد، قم توجيه، قم ح1ح  -ا ح للا,ا أسئة مل م ج1وب  ب مء أ شطة م عحل  لمساب م خاص. قسيجئي ت1فيذ م حشئقع م تجئي�بل مل م ح1اطل م ئيفية ان امامظة 
ذي قار قسيسته ف مألسئ م حختارة ان م ح1تفعين ان بئ ااش م تمويات م 1ق ية قم ذي ت�تم إدمرته ان قبل قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية. قسيخضع م حشئقع م تجئي�بل 

 تقي�يم أثئ قم ذي سي-ب مل أج1 مت م م  ان م فقئ قسبل كسب م ئزح م حست مم مل م باد قتحهي  م طئي�ل  مو م توسع م حمتحل مل م ت خل. 

 يسان االال أيلول 4الا اإلطار الزمني 
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السياق القطاعي 
 

ان م حتوقع أن ت دي م جارمة ا خئًا، قمال خفاض مل أسعار م 1فط، قاا تا ذ ك ان تئمجع مقت-ادي إ ى افاقحة م فقئ، قزيادة اع ل م فقئ بحا ي-ل إ ى 4.4ل  قطة ائوية. 
قق  مق ت م ع ي  ان مألسئ مل م عئمح با فعل ا-ادر دخلها م ئريسية قان م حئجح أ ها  جأت إ ى آ يات ت�أقلم تجعلها أكثئ هشاجًة  لفقئ. قا1ذ  يسان لالا، قاات م مكواة 
م عئمقية باتخاذ ت مبيئ  حعا جة م حستويات م حتزمي ة ان م فقئ قم هشاجة. حيث تضحن ذ ك إطاح بئ ااش يه ف إ ى تق يم دعم ا قت  ح-ادر م  خل  حن ت�أثئقم بفعل 
ت مبيئ مإلغاح؛ قبئ ااش »اليون سلة غذمرية  لفقئمء«  لتخفيف ان آثار كومي ل9ل. رغم ذ ك، ال تلبل هذه مالستجابة، قإن كا ت حس1ة م توقيت مل ب مية م جارمة، مالحتياجات 
اخئجات  ضعف  ان  استحئ  بشكل  م عئمح  يعا ل  قم هشاجة،  م فقئ  مزدياد  إ ى  قباإلضامة  قم حتوسط.  م ق-يئ  م ح ي�ين  على  م باد  مل  قم حمئقاين  إ ماحًا  لفقئمء  مألكثئ 
سوح م عحل قسبل كسب م ئزح، قبشكل الموظ مرتفاع اع الت م بطا ة )م تل ق رتها ا1ظحة م عحل م  ق ية مل لالا ع1  3.7ل%، اقار ًة اع 8% مل لللا(، قبا تخطيط مل 
صفوف م 1ساء، قمرتفاع  سبة م شباب م عاطلين عن م عحل؛ قت  ل اشاركة مإل اث مل م قوى م عاالة )قم تل تق ر بـ 6.لل%(؛ قمرتفاع ح-ة م قطاع غيئ م ح1ظم )أكثئ ان ل%9 
ان م عاالين مل م قطاع م خاص مل م عئمح(. مضاً عن ذ ك، يع  اتوسط دخل م عاالين مل م قطاع م خاص ات  يًا، اع قجود مومرح كبيئة بين م ج1سينل حيث يبلغ م وسط 
م مسابل ل7 دقالر أائيكل  ل1ساء، اقار ًة اع  مو ل35 دقالر أائيكل  لئجال. قي�بئز ذ ك م تم يات على صعي  كحية ق وعية مستم مث م وظارف قسبل كسب م ئزح م حست ماة 
مل م عئمح، قباألخص مل م قطاع م خاص. قبي1حا يوج   دى م مكواة م عئمقية م كثيئ ان م بئماش   عم م فقئمء قم حمئقاين،  م يكن ه1ا ك  هش جاال  حساع ة مألمئمد قمألسئ 
بشكل يتجاقز م حساع مت م 1ق ية. قق  قاات م ع ي  ان م  قل حول م عا م بتطبيل بئماش »م 1ق  بلس« قم تل ت�تضحن  هجًا أكثئ جحو يًة  لفقئ ان خال توميئ م ت ريب قدعم 
سبل كسب م ئزح، بحا مل ذ ك توميئ مألصول  لشئقع مل أ شطة أق م توسع ميها. قمل م عئمح، يعتبئ م ت ريب على أ شطة م عحل  لمساب م خاص قم تل ت عم سبل كسب 
م ئزح م حست ماة، اثل تطوي�ئ مألعحال، قم ثقامة م حا ية، قغيئها، ام قدًة، أق اشت�تًة، أق غيئ اوجودة. أخيئًا، ال توج  م كثيئ ان م بئمهين حول أثئ قمعا ية مسته مف م قئقض 
ات1اهية م -غئ م تل تق اها قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية، قإن كا ت تع  أدمًة اهحًة  ل عم، خ-وصًا  لفقئمء قم حمئقاين، قت�تطلب مل م غا ب قجود كفيل  تق يم 

ضحا اتل قهو خيار ان م 1ادر تومئه  دى م فقئمء.       

المكونات 
 

م حكون ل. ت1فيذ م حشئقع م تجئي�بل  لشحول مالقت-ادي: )ل( المرحلة 1: التحضير قم تل ت�ت�أ ف ان تمليل سوقل، قتم ي  م حعلواات مألساسية حول م ح1تفعين قححلة توعية، 
قم تسجيل، قمختيار مألسئ؛ )ا( المرحلة 2: تنفيذ تدخات مالية وغير مالية قم تل ت�تضحن ت ريب م ح1تفعين، ق قل الكية مألصول، قمإلرجاد قم توجيه؛ )3( المرحلة 3: الرصد وتقي�يم 

األثر 

م حكون ا: إدمرة قرص  م حشئقع 

م -1 قح: 5 اليون دقالر أائيكل)للل,لل6 دقالر أائيكل بت1فيذ ان قبل م ب1ك ق4.4 اليون دقالر أائيكل بت1فيذ ان قبل م جهة م حستفي ة(. قسيتم تق يم م حزي  ان م  عم التموي�ل 
 لحشئقع م تجئي�بل ان قبل م شئمكة  لشحول مالقت-ادي بقيحة للل,للل دقالر أائيكل تقئي�بًا إلجئمء م حسح م حعياري  لح1تفعين قاجحوعة م ضبط  تقي�يم مألثئ. 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

يئتبط م حشئقع م تجئي�بل بأج1 ة أقسع  لشحول مالقت-ادي  دى م ب1ك م  ق ل قم عحل على توميئ سبل كسب م ئزح م حست ماة 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

)ل( م حمور 4 „توميئ م خ اات مألساسية قححاية م شئمرح م هشة أث1اء عحلية مإلصاح قبع ها“؛ )ا( م حمور ا قم ذي يئكز على تشجيع م زرمعة قان خال م تئكيز على م ت1حية 
م بشئية. 

م تمليات ق شاط م حشئقع م تجئي�بل قم ذي يحكن م توسع ميها أق توميئ م حعلواات  بئ ااش تعامل أقسعنوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل م تحكين مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات. قتع  م بطا ة مل صفوف م 1ساء قت  ل اشاركة مإل اث مل م قوى م عاالة )6.لل%( ان أبئز م تم يات مل م عئمح. 
قسيسته ف م حشئقع م تجئي�بل  لشحول مالقت-ادي بشكل اباجئ أال تقل  سبة م ح1تفعين ان م 1ساء عن 45%، سومء كحعيات أق أمئمد مل مألسئ. كذ ك، سيق م م حشئقع 
م تجئي�بل  لح1تفعين دعحًا اتخ--ًا عن طئي�ل م ت ريب قمإلرجاد قم توجيه، اع مألخذ بعين مالعتبار معتبارمت أخئى أث1اء ائحلة م ت-حيم اثل خ اات رعاية مألطفال قم عادمت 

مالجتحاعية. 
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التغير المناخي 
والبيئة 

يأخذ م حشئقع بعين مالعتبار م ح1اخ ع1  ت1فيذه. قيسته ف م حشئقع م تجئي�بل على قجه م خ-وص م ح1تفعين ان بئ ااش م تمويات م 1ق ية قسي عم أ شطة سبل كسب م ئزح 
م حست ماة، خ-وصًا مل م زرمعة ان أجل ب1اء صحود مألسئ أاام م - اات، اع مالستفادة أيضًا ان م ححارسات م فضلى ان حيث هذه مأل شطة قدعم صحود م عئمح أاام 

م تغيئ م ح1اخل مل  هاية م حطاف. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

يسعى هذم م حشئقع  لتخفيف ان أثئ م جارمة على سبل كسب م ئزح قاخئجات سوح م عحل، قدعم م تعامل. قق  أصبح م تمدي م حتعلل باستم مث م وظارف قسبل كسب 
م ئزح م حست ماة أكثئ إ ماحَا حيث ساهحت م جارمة مل مرتفاع اع الت م فقئ قم هشاجة مل م عئمح. كحا سيسحح م حشئقع م تجئي�بل  لوزمرة بإطاح اجحوعة أكثئ متساعًا 

قمعا يًة ان م ت خات م تل يحكن أن ت�تمول إ ى بئماش قسياسات أقسع. 

ست�تم إدمرة م حشئقع م تجئي�بل  لشحول مالقت-ادي ان قبل قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية، ان خال قح ة إدمرة م حشئقع دمخل دمرئة م عحل قم ت ريب م حه1ل. قان الترتيبات التنفيذية 
جا ب م ب1ك، ست�تم قيادة م حشئقع ان قبل قطاع م ححارسات م عا حية  لمحاية مالجتحاعية قم وظارف با تعاقن اع قطاعات اختارة، قهل م فقئ قم زرمعة. 

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

ال يزمل م حشئقع قي  م تمضيئ 

واجه المشروع التجري�بي ت�أخيرات بسبب النقاشات المتعلقة بااللتزام مع الجهات المانحة. وقد تمت تسوية المسألة اعتبارًا من أيلول 2021. التحديات التنفيذية 

للا,ا ا1تفع، سيتم مختيارهم ان بئ ااش م تمويات م 1ق ية م ذي ت يئه قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية )قم ذين يم-لون قسيومصلون م م-ول على تموياتهم م 1ق ية الجهات المنتفعة 
طومل متئة م حشئقع م تجئي�بل(. قسيكون 45% ان م ح1تفعين ان م حشئقع م تجئي�بل ان م 1ساء. 

سيسته ف م حشئقع م تجئي�بل امامظة ذي قار م ج1وبية، قم تل تعا ل ان مرتفاع اع الت م فقئ. التغطية الجغرافية  

دعم التعليم وتنمية المهارات في العراق- نشاط منفذ من قبل البنك 

P171165رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م تئب�ية، قزمرة م تعليم م عا ل قم بمث م علحل 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

توج  عاقات عحل قثيقة اع اختلف دقمرئ قزمرة م تئب�ية )م ش قن م حا ية؛ ا يئية م ح1اهش، اعه  ت ريب قتطوي�ئ م حعلحين؛ ا يئية م تقي�يم قمالاتما ات(؛ قزمرة م تخطيط؛ 
قزمرة م تئب�ية؛ قزمرة م تعليم م عا ل

 شط الوضعية 
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الهدف التنموي 
للمشروع 

تعزي�ز ق رمت م مكواة م عئمقية على توميئ خ اات تعليحية جي ة  تمسين تطوي�ئ رأس م حال م بشئي. 

وصف موجز 
للمشروع 

م عئمح جحلًة  م تعليم مل  قي�ومجه قطاع  جي ة.  تعليحية  تق يم خ اات  م عئمقية على  م مكواة  تعزي�ز ق رمت  إ ى  م بئماجية  قم تمليات  مالستشارية  م خ اات  تسعى هذه 
ان م تم يات عبئ مألبعاد م ئريسية )م حساقمة، قم جودة، قم وصول، قم ح خات، قم ق رمت( قم تل تفاقحت بفعل مألزاات م حتع دة. قتح1ع قلة م تشخي-ات، قمالستئمتيجيات، 
قم حشاريع م تجئي�بية م حثبتة م مكواة م عئمقية ان م قيام با تخطيط م حب1ل على م بئمهين  لع ي  ان م حطا ب م حت1امسة ان أجل تمسين ت1حية رأس م حال م بشئي. قته ف 
هذه م خ اات مالستشارية قم تمليات م بئماجية إ ى تعزي�ز م ق رة على تق يم خ اات تعليحية جي ة ان خال 3 ركارز: )ل( تمسين ا خات قتشخي-ات قطاع م تعليم؛ )ا( تعزي�ز 
مستئمتيجيات قسياسات م تعليم؛ )3( اشاريع تجئي�بية مل قطاع م تعليم م عا ل  تعزي�ز تطوي�ئ م حهارمت م ح1اسبة  سوح م عحل. قتقوم مأل شطة بتحوي�ل م تبادل م حعئمل، 
م تعليحل  م 1ظام  م تجئي�بية م -غيئةل بحا يعحل على س  مجومت اهحة على صعي  م حعئمة قم ق رمت بغئض إعادة توممل  م تمليلل، قم حشاريع  م ق رمت، قم عحل  قب1اء 
 لتئكيز على ت1حية رأس م حال م بشئي. مضاً عن ذ ك، توج  مأل شطة قاع ة م بئمهين م ضئقرية قم ق رمت م ح سسية م ازاة  أل شطة م ح1فذة ان قبل م جهة م حستفي ة 

قعحليات مإلقئمض م حستقبلية حول م تعليم قت1حية رأس م حال م بشئي. 

كا ون مألقل 9للالحزي�ئمن االا اإلطار الزمني 

السياق القطاعي 
 

أ مقت س1ومت ان م 1زمع مل م عئمح م ضئر بقطاع م تعليم. قيمقل م عئمح قمح ًة ان أد ى ا جئمت رأس م حال م بشئي مل م ح1طقة، قم تل تفاقحت بفعل م جارمة مألخيئة. 
حيث أدى كومي ل9ل إ ى إغاح م ح مرس ان آذمر قحتى تشئي�ن م ثا ل لالا، قتق ر م خسارة بحق مر 6.ل ان م تعلم بمسب س1ومت م تعليم م ح رسل م حع  ة ان اعيار ات ن 
أصاً يبلغ 4 س1ومت. قق  تئجحت م حستويات م حت  ية  ت1حية رأس م حال م بشئي، باإلضامة إ ى ام قدية م فئص الكتساب م حهارمت م ح1اسبة  لوظارف، إ ى اخئجات مقت-ادية 
قمجتحاعية سيئة. قتشيئ ام قدية م بيا ات إ ى ت  ل استويات م تعلم قم حهارمت م 1اتجة عن م 1ظام م تعليحل عبئ كامة م حستوياتل حتى اا قبل مألزاة. قي�ومجه قطاع 
م تعليم مل م عئمح جحلًة ان م تم يات، قم تل ت�تضحن مإل -اف، قم وصول، قم جودة، قم موكحة، قم تقويحات قم تحوي�ل عبئ كامة استويات م تعليم. قتح1ع قلة م تشخي-ات، 
قمالستئمتيجيات، قم حشاريع م تجئي�بية م حثبتة م مكواة م عئمقية ان م قيام با تخطيط م حب1ل على م بئمهين  لع ي  ان م حطا ب م حت1امسة ان أجل تمسين ت1حية رأس م حال 

م بشئي.

المكونات 
 

م حكون ل: تمسين ا خات قتشخي-ات قطاع م تعليم: )ل( اسح ا جئ تق يم م خ اة  تقي�يم  قاط م قوة قم عيوب مل م ح مرس قتحكين م مكواة م عئمقية ان متخاذ قئمرمت 
مستئمتيجية قمعا ة ان حيث م ت�كلفة حول مستقطاب قتشغيل قت ريب م حعلحين؛ )ا( م  عم م ف1ل  ح1-ة جحع م بيا ات م حت1قلة   عم جهود م مكواة م عئمقية مل إ شاء 
قتشخي-ية  تخ-يص  توجيهية  قاذكئة  م ح رسية  م حبا ل  سياسة   )3( م تعليحية؛  م حعلواات  إلدمرة  جاالة  مستخ مم  ظام  على  م ق رمت  ب1اء  على  م عحل  اع  م ح1-ة، 
م حعلحين   عم جهود م مكواة م عئمقية مل إع مد سياسة است1يئة با بيا ات  لحبا ل م ح رسية قتخ-يص م حعلحين؛ )4( ائمجعة مإل فاح م عام  تمسين م كفاءة قم كفاية 
قمإل -اف مل مإل فاح ان جا ب قزمرة م تئب�ية، ققزمرة م تعليم م عا ل قم بمث م علحل، ققزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية، قأقصت بع د ان م سياسات   عم تعزي�ز م حساء ة 

قتق يم م خ اات ان جا ب م ح سسات م عااة. ق)5(اخئج  شئ مل لالا: اذكئة إصاح قطاع م تعليم مل م عئمح. 

م حكون ا: تعزي�ز مستئمتيجيات قسياسات قطاع م تعليم: )ل( مالستئمتيجية م وط1ية  لتعليم، با تعاقن اع م يو سكو،  توجيه تطوي�ئ م 1ظام م تعليحل مل م حستقبل؛ )ا( م حساع ة 
م ف1ية حسب م طلب  استجابة  لحطا ب م حتغيئة  ل عم ان قبل م مكواة م عئمقية مل قضع اا بع  م 1زمع: إي�جازمت كومي ل9ل قم حذكئمت م توجيهية حول م ححارسات م فضلى 
 لتعلم عن ُبع  أث1اء إغاح م ح مرس، قمالستئمتيجيات إلعادة متح م ح مرس؛ )3(  إطار مالستئمتيجية م وط1ية مإلضامية  لتقويم )ا1ذ تشئي�ن م ثا ل لالا(،   عم جهود م مكواة 
م عئمقية مل إع مد مستئمتيجية جحو ية حول كيفية تقويم م تعلم. )يئجى ااحظة تغيئ م سياح: يجئي إع مد مستئمتيجية م تعليم مل ائحلة م طفو ة م حبكئة، قم تل تم 
جحو ها مل م حذكئة م حفاهيحية، ب عم ان م يو يسيف قبا تا ل  م تع  جزًء ان مأل شطة م حقئرة. قتم تخ-يص مألاومل م حئتبطة بذ ك إ ى مالستئمتيجية م وط1ية  لتعليم(. 

م حكون 3: م حشئقع م تجئي�بل  لحهارمت: اشاريع تجئي�بية  قطاع م تعليم م عا ل )ابادرة م -1 قح م ت1امسل(   عم ا سسات م تعليم م عا ل  استجابة الحتياجات سوح 
م عحل. قسيجئي قإطاح دعومت  تق يم م عئقض ان قبل م جااعات م مكواية م عئمقية  تق يم بئماش ت�كحيلية ق-يئة م حدى، با شئمكة اع م قطاع م خاص،  س  م فجومت مل 

م حهارمت. 
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م -1 قح: 5.ل اليون دقالر أائيكل باإلضامة إ ى للل,لل3 دقالر أائيكل ا1فذة ان قبل م ب1ك بتحوي�ل ان م حئمل م عا حل  لم  ان م كومرث قبئ ااش م يابان+ م ب1ك م  ق ل التموي�ل 
 تعحيم إدمرة اخاطئ م كومرث مل م  قل م 1ااية. 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

مالستفادة ان بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية قت�كحلة مأل شطة م حستحئة  دى م جهات م حا مة مألخئى اع قزمرة م تئب�ية )م يو يسيف قم يو سكو( ققزمرة م تعليم 
م عا ل قم بمث م علحل. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

تشيئ م ورقة م بيضاء م عئمقية إ ى ضئقرة إجئمء تمسي1ات مل اخئجات م ت1حية م بشئية ان خال م تعليم بحوجب م ئكيزتين ا ق4. قي عم م حشئقع اجاالت مألق وية م تا ية 
مل م ورقة م بيضاء قأج1 ة مإلصاح  دى م مكواة م عئمقية: م حجال ل: م حهارمت  تمسين م تعلم ققابلية م توظيف؛ م حجال ا: تمسين م كفاءة قمإل -اف مل حوكحة م تعليم 

قمإل فاح عليه؛ م حجال 3: م تخطيط  لب1ية م تمتية م ح رسية قم حومرد م بشئية؛ م حجال 4: مستئمتيجية م تعليم قم ت ريب. 

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم تمليات  نوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل م تحكين مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات، حيث سيعحل على تمسين م بيا ات م حتعلقة با 1وع مالجتحاعل قتمسين م قوم ين قم سياسات م تل ت ثئ على 
م 1ساء ان خال: )ل( ب1اء م ق رمت قم ذي يتضحن م كادر م 1سوي مل م وزمرمت؛ )ا( مالستئمتيجيات قم سياسات بحوجب م خ اات مالستشارية قم تمليات قم تل ستفي  كامة أطفال 
م عئمح؛ )3( ائمجعة مإل فاح م عام قمالستئمتيجية م وط1ية  لتعليم قم تل ست�تضحن تملياً قاسته مات ا-1فة حسب م 1وع مالجتحاعل. قق  أصبمت م فجومت بين م ج1سين 
جارعًة على م حستويات م عليا ان م تعليم. معلى سبيل م حثال، سيتم ت-1يف م بيا ات م تل سيتم جحعها ان خال اسح ا جئ تق يم م خ اة حسب م 1وع مالجتحاعل إلبئمز 
مالختامات، إن قج ت. كذ ك، ان م حتوقع أن تعود م ت خات م تعليحية م حئمعية  لتفاصيل م  قيقة  ل1وع مالجتحاعل على أساس مست1تاجات ا جئ تق يم م خ اة، قائمجعة 
مإل فاح م عام، قمالستئمتيجية م وط1ية  لتعليم مل م عئمح با 1فع على م فتيات قم 1ساء. قسيومئ جحع م بيا ات حول اخئجات م تعلم بحوجب ا جئ تق يم م خ اة،  لفتيات 
قمألقالد، اعلواات اهحًة )با تم ي  جحول م 1وع مالجتحاعل مل جحع م بيا ات قم تمليل( بحا يحكن م مكواة م عئمقية ان تمليل تلك م حخئجات اقابل اقاي�يس مإل -اف )بحا 

مل ذ ك م حسارل م حتعلقة با 1وع مالجتحاعل( قمتخاذ قئمرمت مستئمتيجية معا ة ان حيث م ت�كلفة   عم م فئات مألج  هشاجًة قحئاا ًا، قان بي1هم م فتيات. 

التغير المناخي 
والبيئة 

سي عم إع مد اعاي�يئ م م  ان اخاطئ م كومرث قتمسين بيئات م تعلم بتحوي�ل ان م حئمل م عا حل  لم  ان م كومرث م مكواة م عئمقية على مهم قتقليل م هشاجة تجاه 
م حخاطئ م طبيعية قم تغيئ م ح1اخل. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

تم تع يل كامة مأل شطة كل تستجيب  جارمة كومي ل9ل قتشحل توصيات ق/أق دعحًا  لتخفيف ان آثارها )ل( ست�تضحن مالستئمتيجية م وط1ية  لتعليم مل م عئمح تئكيزًا على 
كومي ل9ل قإعادة م ب1اء ب-ورة أمضل؛ )ا( تملل ائمجعة مإل فاح م عام أثئ إغاح م ح مرس بسبب كومي ل9ل على م تعلم؛ )3( تم توسيع ا جئ تق يم م خ اة  يشكل قح ة حول 
أق ياء مألاور  قياس ادى  جاعة م تعلم عن ُبع  مل م ح1زل قت�أثيئمت إغاح م ح مرس على اق ال م ئعاية؛ )4( يتطرح ع د ان م حقتئحات ضحن م قارحة م حخت-ئة بحوجب 
م حشئقع م تجئي�بل  لحهارمت إ ى اسارل تستجيب  كومي ل9ل، اثل م تعلم عن ُبع  )م خ اات مإل كتئق ية(، قم حبادرمت م -مية، قم خ اات مإل كتئق ية. إضامًة  ذ ك، )5( تقترح 

اذكئة مإلصاحات مل م عئمح مستجابًة اباجئًة  ألزاة  لتخفيف ان آثار كومي ل9ل على م تعلم. 

الترتيبات التنفيذية 
 

ت�تم إدارة هذه المنحة من قبل قطاع الممارسات العالمية للتعليم، وبالتعاون مع قطاعات أخرى، بما في ذلك الحماية االجتماعية والوظائف، الصحة، االقتصاد الكلي والتجارة 
واالست�ثمار، النوع االجتماعي، المالية والتنافسية واالبت�كار، وحدة اقتصاديات التنمية. 
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المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

مل لالا، تم  شئ قإطاح ائمجعة مإل فاح م عام  لت1حية م بشئية، قم تل تضح1ت م-اً حول م تعلم. قق  قاات م حئمجعة بتمليل كفاءة قكفاية قإ -اف مإل فاح ان جا ب 
قزمرة م تئب�ية، ققزمرة م تعليم م عا ل قم بمث م علحل، ققزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية، قأقصت بع د ان م سياسات   عم تعزي�ز م حساء ة قتق يم م خ اات ان جا ب 
م تشخيص  قاذكئة  م تمتية  لح رسة  م ب1ية  سياسة  ان  مال تهاء  سيتم  ق  لالا..  مألقل  كا ون  مل  م وط1ية  لتعليم  مالستئمتيجية  اسودة  إ جاز  قتم  م عااة.  م ح سسات 
قم توجيه م خاصة بتخ-يص م حعلحين خال م شهئي�ن م حقبلين. مضاً عن ذ ك، سيتم إ جاز سياسة تخ-يص م حعلحين ب1هاية لالا. كحا تم إع مد اسح  ح جئ تق يم م خ اة 
على م حستوى م ح رسل  قياس م تعلم قم عومال م حتعلقة با تعلم )م ح-ادر، قاعئمة م حعلحين، قم خلفية م ح1ز ية، م خ.(. قتم ت�أجيل جحع م بيا ات ان م عام م  رمسل 
لالا/لالا إ ى م عام م  رمسل م ما ل لالا/االا قسيتم إجئمؤه خال مألجهئ م قاداة. قتحت إضامة اخئجين مث1ين مل لالا: )ل( حيث تم إع مد ق شئ خطة إصاح م تعليم مل 
م عئمح. قتعتح  خطة مإلصاح على خطة مإلصاح مل م عئمح )م ورقة م بيضاء( ان خال مقتئمح إصاحات على م ح ي�ين م ق-يئ إ ى م حتوسط مل م قطاع؛ )ا( ب1اًء على طلب قزمرة 

م تئب�ية، سيتم مست�كحال إطار إستئمتيجية م تقويم مل جباط االا.  

 ق  ت ابادرة م -1 قح م ت1امسل مهتحاًاا كبيًئم بين ا سسات م تعليم م عا ل م عئمقية قق ات حوم ل لل3 مقتئمح بع  م  عوة مألق ية  تق يم م عئقض م تل أص رتها قزمرة 
م تعليم م عا ل قم بمث م علحل. بع  م فئز ان قبل  ج1ة م -1 قح م ت1امسل م تل ت�ت�كون ان احثلين ان م وزمرمت ذمت م -لة )بحا مل ذ ك قزمرة م تخطيط ققزمرة م حا ية( 
قم جااعات قم قطاع م خاص ، تحت دعوة حوم ل للل ان اقتئحات هذه  تق يم مقتئمح كاال. قأسفئ م تقي�يم مإلضامل م ذي أجئته م لج1ة عن ل3 ان هذه م حقتئحات  ل خول مل 
مالختيار م 1هارل  لتحوي�ل م حستقبلل.  ق  قّل ت هذه م حبادرة م ت-اع ية أمكاًرم ابت�كئة ، قمألهم ان ذ ك أ ها أح ثت تغي�يًئم مل طئيقة م تفكيئ تجاه محتياجات سوح م عحل. 
 I3RF ب1اًء على هذه م تجئبة مإليجابية ، ان أجل اومصلة م جهود مل ب1اء م ق رمت م ح سسية مل هذم مالتجاه ، تم تق يم مقتئمح بحشئقع مست�ثحاري إ ى م لج1ة م توجيهية

Pققممقت عليه الحًقا )أي دعم اشئقع م تعليم م عا ل )75694ل

مقتضت إغاقات م ح مرس أق م تعلم عن ُبع  مل م عام م  رمسل لالا/لالا ت�أجيل جحع بيا ات اسح ا جئ تق يم م خ اة  مين م عام م  رمسل م ما ل لالا/االا. التحديات التنفيذية 

الطلبة، والشباب، والنساء، والفئات المهمشة. وستستفيد وزارة الترب�ية، وزارة التخطيط، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة العمل والشؤون االجتماعية من زيادة الجهات المنتفعة 
القدرة على إجراء إصاحات مبنية على البراهين. 

على المستوى الوطني التغطية الجغرافية  

مشروع االبت�كارات من أجل التعلم في المحافظات العراقية المت�أخرة عن المحافظات األخرى - نشاط منفذ من قبل الجهة المستفيدة  

P175721رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

ست�تم إدمرة م ح1مة م ح1فذة ان قبل م جهة م حستفي ة مئي�ل إدمرة م حشئقع ان اكون م تعليم مل بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حيةلم تحوي�ل مإلضامل، با ت1سيل 
م وثيل اع م  قمرئ م ف1ية م حع1ية )م ح1اهش، قم تقويم، قم حعلحين، قم تعلم مإل كتئق ل، قم تخطيط، قم حا ية( دمخل قزمرة م تئب�ية ققزمرة م تخطيط.

ستستخ م م تئتيبات م ت1فيذية قتعتح  على مئي�ل إدمرة اشئقع معال قاتحئس، قم ذي يحلك عحليات قق1ومت تومصل احيزة اع م حمامظات قم سلطات م حملية م حع1ية 
)تع  م تغطية م جغئممية بحوجب بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية قهذه م ح1مة هل ذمتها(. كذ ك، يعتبئ م ت1سيل قم تعاقن حول مأل شطة م تعليحية بين قزمرة م تئب�ية، 

ققزمرة م تخطيط، قمئي�ل إدمرة م حشئقع رمسخًا ان خال مأل شطة م جارية  بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حيةلم تحوي�ل مإلضامل قم خ اات مالستشارية قم تمليات. 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/568141622306648034/pdf/Addressing-the-Human-Capital-Crisis-A-Public-Expenditure-Review-for-Human-Development-Sectors-in-Iraq.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/430241627636852041/pdf/Building-Forward-Better-to-Ensure-Learning-for-All-Children-in-Iraq-An-Education-Reform-Path.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/430241627636852041/pdf/Building-Forward-Better-to-Ensure-Learning-for-All-Children-in-Iraq-An-Education-Reform-Path.pdf
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الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

م عئمح ان أجل  م تعليم مل  م  عم م حق م  قطاع  م ما ل  توسيع  م  ق ل مالعتحاد على م حشئقع  م ب1ك  م ما ية. قتم م طلب ان  م مكواية  تستجيب مأل شطة  ألق ويات 
تلبية مالحتياجات م حباجئة م 1اتجة عن أزاة كومي ل9ل م ما ية قم سعل  تمقيل مأله مف م ت1حوية  لقطاع على م ح ي�ين م حتوسط قم طوي�ل. مضاً عن ذ ك، تعتح  مأل شطة 
قت�كحل م عحليات م تعليحية م جارية )على سبيل م حثال، م توسع قمالعتحاد على أ شطة ت ريب م حعلحين بحوجب اكون م تعليم مل بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية( 
قم حساع ة م ف1ية )اشئقع م تعليم قت1حية م حهارمت، م خ اات مالستشارية قم تمليات(، قمالستفادة ان م ق رمت م حب1ية بحوجب ذ ك  لسحاح بتق يم دعم جاال قحسن 
م توقيت  تلبية محتياجات قطاع م تعليم مألج  إ ماحًا. قكحا هو اذكور أعاه، ست�تم إدمرة هذه م ح1مة م ح1فذة ان قبل م جهة م حستفي ة ان قبل مئي�ل إدمرة م حشئقع 
ان خال اكون م تعليم مل بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حيةلم تحوي�ل مإلضامل، با ت1سيل م وثيل اع قزمرتل م تئب�ية قم تخطيط. قسيستخ م هذم م تئتيب م ت1فيذي 

قيعتح  على مئي�ل إدمرة اشئقع معال قاتحئس. 

اقئرالوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

تعزي�ز احارسات م ت ريس قتمسين اهارمت م قئمءة قم كتابة قم مساب  دى م طلبة مألج  حئاا ًا مل م تعليم مالبت مرل مل م حمامظات مألقل تطورًا مل م عئمح. 

وصف موجز 
للمشروع 

ي عم هذم م حشئقع م طلبة مألج  حئاا ًا الكتساب م حهارمت م حبكئة  لقئمءة قم كتابة قم مساب ان خال دعم: ل( م ح مرس إليجاد بيئة تعلم تحلك م ح-ادر م كامية قتومئ 
م -فوف مالست رمكية، ا( ت ريب جاال  لحعلحين قتطوي�ئ م حعلحين، 3( دعم اق ال م ئعاية  تعلم م طلبة مل م ح1زل، ان أجل تشجيع م طلبة على م تعلم بشكل جحو ل. 
قسي عم م حشئقع تق يم خ اات تعليحية ابت�كئة مل ثاث امامظات هشة. قسيق م م حشئقع أثارًا عحليًا قسيسحح با توسع الحقَا اع مالستفادة ان أ شطة م حشئقع 
م جارية، قم حومرد م حتاحة، قم ق رمت م ت1فيذية، باالعتحاد على م ت خات م حثبتة قم حومد قق1ومت م شئكات م حوجودة سلفًا. قيشكل ذ ك مئصًة مئي ًة  استفادة ان م ع ي  
م حجتحعة  لت خات  م ت�أثيئمت  قست�كون  م تعلم.  مل  م خسارئ  ان  م حزي   ان  م م   أجل  ان  ُالح  لغاية  تجئي�بل  لتعلم  جاال  حشئقع  م تعليحية  توميئ  هش  م ت خات  ان 

م حقتئحة أكبئ بكثيئ ان مالست�ثحار مإلضامل م حقترح بحوجب م ح1مة. 

كا ون م ثا ل االالتشئي�ن م ثا ل 3الا اإلطار الزمني 
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السياق القطاعي 
 

م عا م  حول  دقل  قاات  م حاضية،  م عقود  قخال  م عئمح.  مل  م هشاجة  على  قم تغلب  م حست مم  مالقت-ادي  م 1حو  حتحيًا  تمقيل  أائًا  م بشئي  م حال  رأس  ت1حية  تعتبئ 
أزاة  م ئخاء مالقت-ادي. قت�أتل  م عئمح  تمفيز  م بشئي المًة  لغاية مل  م حال  م بشئي كحمئك  ل1حو مالقت-ادي. قتع  مالست�ثحارمت مل رأس  م حال  باالست�ثحار مل رأس 
م تعلم مل صحيم أزاة رأس م حال م بشئي مل م عئمحل قم تل تفاقحت بفعل ت�أثيئمت كومي ل9ل على تق يم م خ اات م تعليحية. حيث ست-ل م طفلة م حو ودة مل م عئمح 
م يوم، با حتوسط، إ ى ل4% مقط ان إاكا اتها مإل تاجية ع1 اا ت�كبئ، بمسب اقياس ا جئ م ب1ك م  ق ل  ئأس م حال م بشئي )م ب1ك م  ق ل لالا(. قيمقل م عئمح قمح ًة ان 
أد ى ا جئمت رأس م حال م بشئي مل م ح1طقة قأد ى ا جئمت بين دقل ا1طقة م حشرح. قيعزى مألدمء م ضعيف  لعئمح على ا جئ رأس م حال م بشئي إ ى ح  كبيئ إ ى 
اخئجات م تعليم م حمتسبة  لح جئ. قبمسب اع الت مال تماح م ما ية، يتوقع أن يكحل م طفل م عئمقل 6.9 س1ومت م تعليم م ح رسل مقط. رغم ذ ك، قع1  محتساب كحية 
م تعلم مل م ومقع، سيمقل م طلب مقط ل.4 ان س1ومت م تعليم م ح رسل م حع  ة ع1  سن 8ل عااًا. ق تيجًة  ذ ك، مإن ل4% ان م وقت م حستغرح )قم حت  ل باألصل( مل 
م ح رسة ال يتئجم إ ى اهارمت ا1تجة ع1 اا ي خل م طفل إ ى م قوى م عاالة )م ب1ك م  ق ل لالا(. قيشكل ذ ك استوًى ات  يًا اقلقًا  لتعلم، حيث يع  مألد ى مل ا1طقة 
م شرح مألقسط قجحال أمئيقيا. قق  أدت س1ومت ان م 1زمع ققلة م كفاءة م هيكلية مل م عئمح إ ى  ظام تعليحل ال يومئ م حهارمت م ت�أسيسية قم تعلم م ضئقري  ل1جاح 
مل م مياة. قي�بئز تقويم م قئمءة مل م حئحلة م حبكئة قتقويم م ئياضيات مل م حئحلة م حبكئة مل اللا م فجومت م تعليحية م كبيئة مل م س1ومت م ت�أسيسية. مفل م -ف 
م ثا ث،  م ت�كتسب م غا بية م عظحى ان م طلبة م حهارمت م ت�أسيسية م كاميةل حيث  م يتحكن أكثئ ان ل9% ان م طلبة ان م قئمءة اع مالستيعاب. ق م يتحكن  مو ثلث طلبة 
م -ف م ثا ث )8.7ا%( ان مإلجابة بشكل صميح عن س مل قمح  يتعلل ب1ص ا1اسب  عحئهم، ق م يكن ل4% ان طلبة م -ف م ثا ث قادري�ن على مإلجابة عن اسأ ة طرح قمح ة 
با شكل م -ميح. قبي1حا ت-ف هذه م 1سب م طلبة مألضعف أدمًء، مإ ها تبئز م ماجة م كبيئة   عم م طلبة مألكثئ حئاا ًا، احن يومجهون خطئ م تخلف عن م ئكب. قان م حئجح أن 
ي دي إغاح م ح مرس إ ى „س1ة تعلم ضارعة“ أخئى قجعل م حزي  ان م طلبة يتسئبون ان م ح رسة، خ-وصًا مل مألسئ مألج  مقئًا. قا1ذ جباط لالا، أدى كومي ل9ل إ ى 
إغاح م ح مرس بشكل جزرل أق كلل ألكثئ ان 75% ان م عام م  رمسل م ما ل، احا أثئ على تعلم أكثئ ان لل اليون طا ب عئمقل. قبشكل معلل، يومجه م طلبة مل م عئمح 
م خفاضًا آخئ مل س1ومت م تعليم م ح رسل م حع  ة قم ذي ق  يعادل „س1ًة ضارعًة“ ان تعلحهم بمسب اعيار ات  ل بشكل حاد باألصل )أزمي ق قآخئقن لالا(. قكحا هو م مال 
مل م ع ي  ان دقل م عا م، ان م حئجح أن تفاقم مألزاة م تفاقتات مل م تعلم. قمل إطار م جهود م تخفيف ان م خسارئ م تعليحية، قاات قزمرة م تئب�ية بإدخال م تعلم عن ُبع  
ان خال ا1-ة تعلم إ كتئق ية باإلضامة إ ى م بث م تلفزي�و ل. رغم ذ ك، م -ب م تئكيز حتى مآلن على م تعليم م ثا وي، قبا تم ي  م -فوف م عليا مستع مدًا  ااتما ات، اع 
قجود ايزة  لقادري�ن على م وصول إ ى م ت�ك1و وجيا. بعبارة أخئى، أدى م وصول غيئ م حتساقي إ ى خ اات م تعليم مألساسل إ ى تضخيم م تفاقتات م ما ية، احا يزي  ان خطئ 
م تسئب م ح رسل، خ-وصًا بين م طلبة مألج  حئاا ًا. قتع  م 1هش م حبت�كئة مل توصيل م تعليم ضئقريًة  تق يم م  عم م عاجل، قم تخفيف ان م خسارئ م تعليحية مل صفوف 
مألج  حئاا ًا، قتق يم بئمهين  ب1اء  ظام تعليحل صاا  يضحن تعلم كامة أطفال م عئمح. قتع  م ملول م حملية قم حجتحعية  تق يم م خ اات م تعليحية حتحيًة  ضحان م تعلم 
 لجحيع، خ-وصًا با 1سبة  ألطفال مألج  حئاا ًا، احن يتم تجاهلهم مل م غا ب، خ-وصًا ع1 اا ت�كون مرح م تعلم عن ُبع  مل صا ح مألسئ م حيسورة م قادرة على م وصول 
م تفاقت. قيحكن أن يضحن مستخ مم  هش ا اش  إ يها ب رجة عا ية ان  م تمتية  ت�ك1و وجيات م حعلواات قمالت-االت اشت�تًة، قيتسم م وصول  م ب1ية  م ت�ك1و وجيا. قتع   إ ى 
 توصيل م حمتوى مإل كتئق ل قغيئ مإل كتئق ل قصول مألطفال مألج  حئاا ًا  لتعلم م حستحئ. قيحكن أن يستفي  هذم م  عم ان ت�ك1و وجيا م حعلواات قمالت-االت، قم هومتف 
م حمحو ة م ح1تشئة على  طاح قمسع، قم تل تحلكها 99% ان مألسئ )م يو يسيف 9للا(، اع توجيه اق ال م ئعاية حول كيفية دعم تعلم أطفا هم مل م ح1زل بأمضل صورة 
قاومصلة م قيام بذ ك ع1  إعادة متح م ح مرس. قمل م وقت ذمته، ت�كون م ح مرس مل م غا ب م وسيلة مألمضل  لعب دقر ت1سيقل بين م حعلم قأق ياء مألاور قم حجتحع 

م ح رسل مألقسع، قبا تا ل م وصول إ ى م طلبة مألج  حئاا ًا.             

المكونات 
 

م حكون ل. تعزي�ز احارسات م ت ريس  حعلحل م لغة م عئب�ية قم ئياضيات مالبت مرية مل امو مألاية قم مساب مل ققت ابكئ: )ل( توميئ م ت ريب  حعلحل م لغة م عئب�ية قم ئياضيات 
مالبت مرية على طرح م ت ريس م ح1ظحة قمستخ مم م  رقس م حوجهة  حهارمت م قئمءة قم كتابة قم مساب ، قت1فيذ م تقي�يحات م ت�كوي1ية )ا( م ت1فيذ م تعلم م حستحئ ان خال 

م تعلم ان مألقئمن )م ئقحل قجهًا  وجه( قت ريب م حعلحين ان قبل م حعلحين م حوّجهين.

م حكون ا: دعم  مألهل قم ح مرس بأدقمت تعليحية اخ--ة  خ اة م طاب أث1اء تعلحهم مل م ح1زل أق مل م ح رسة:ل(( تزقي  طاب م حئحلة مالبت مرية بكتيبات ت�كحيلية  حمو 
مألاية قم مساب  تعزي�ز م قئمءة  لهومية، )ا( تطوي�ئ اومد إرجادية )عبئ مإل تئ ت ق دقن مت-ال باإل تئ ت(  حساع ة مآلباء / اق ال م ئعاية مل تعلم أطفا هم قرماههم ، )3( 

تق يم ا1ح ا رسية  توميئ مإلا مدمت مألساسية  احتياجات م فورية  لح رسين قم ح مرس قم طاب.   

م حكون 3: ب1اء م ق رمت  قادة م ح مرس قإدمرة م تعليم ققزمرة م تئب�ية قم تعليم قم حئمقبة قم تقي�يم: )ل( تطوي�ئ د يل اخ-ص  لح1ح م ح رسية قت ريب  جان إدمرة م ح رسة، )ا( 
دعم ت1فيذ مستئمتيجية م تقي�يم م وط1ية قم حشاركة مل  طاح دق ل كبيئ ل تقي�يم م 1طاح ، )3( إعادة تم ي  دقر م حشئمين م تئبوي�ين م حوجودين على استوى إدمرة م تعليم 

قدعحهم مل قظارفهم م ج ي ة   عم م حعلحين م حوجهين مل م ح مرس ، )4( ت-حيم أ ظحة ائمقبة قتقي�يم م حشئقع )M&E(  ت�تبع تعلم م طاب قأدمء م حعلم.
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م -1 قح: لل اليون دقالر أائيكلالتموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

ستستفي  مأل شطة قتعتح  على ل( ت ريب م حعلحين م حع  قم ح1فذ بحوجب بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حيةلم تحوي�ل مإلضامل، ا( م حشئقع م تجئي�بل  بئ ااش مإلدمرة 
م ح رسية ب عم ان م يو يسيف، 3( أدقمت م تومصل بين م ح مرس قأق ياء مألاور، اثل تلك م حق اة ان ا1ظحة إ قاذ م طفو ة، 4( اومد م حهارمت م حبكئة  لقئمءة قم كتابة 

 .)Pقم مساب قي  مإلع مد بحوجب م حشئقع مإلقليحل الستجابة م تعليم  كومي ل9ل )75697ل

مضاً عن ذ ك، ستستفي  مأل شطة بحوجب م ح1مة ان مألعحال م تمليلية قت-ورمت قطاع م تعليم م حأخوذة ان اخئجات م خ اات مالستشارية قم تمليات اثل اسح ا جئ 
تق يم م خ اة، قائمجعة مإل فاح م عام، قجحع م بيا ات مألساسية قحومر م سياسات م جاري. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

تشيئ م ورقة م بيضاء م عئمقية إ ى ضئقرة إجئمء تمسي1ات مل اخئجات م ت1حية م بشئية ان خال م تعليم بحوجب م ئكيزة ا قم ب1ية م تمتية م تعليحية م  معحة بحوجب م ئكيزة 4. 

تحوي�ل م حشاريع مالست�ثحارية نوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

م ج1سين جارعًة على  بين  م فجومت  أصبمت  مالجتحاعل. قق   با 1وع  م حتعلقة  م بيا ات  مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات، قسيعحل على تمسين  م تحكين  م حشئقع مل  يساهم 
م حستويات م عليا ان م تعليم. قق  أثبت تشجيع م حهارمت م حبكئة  لقئمءة قم كتابة قم مساب أ ه  ه أثئ إي�جابل على م حسيئة م تعليحية  ألطفال. قمل بل  اثل م عئمح قم ذي 
يع  ميه م تسئب م ح رسل بين م فتيات مل م -فوف م عليا أكثئ قضوحًا، مإن ان م متحل دعم م تعليم م جي   لفتيات قمألقالد مل ائحلة ابكئة. قت�تحثل م ح1تفعات مل 
طا بات م ح رمس مالبت مرية قم ثا وية، قاعلحل م ح مرس مالبت مرية قم ثا وية، قمإلدمريات مل م ح مرس، قق يات مألاور قاق اات م ئعاية، قم حس قالت مل قزمرة م تئب�ية 

قا يئيات م تئب�ية احن سيستفي قن ان ب1اء م ق رمت. كذ ك، سيعحل م حشئقع على إع مد بيا ات ا-1فة حسب م 1وع مالجتحاعل. 

التغير المناخي 
والبيئة 

غيئ اتومئ 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

ستستخ م مأل شطة م حقتئحة  هجًا ابت�كئًة مل تق يم م خ اة، على سبيل م حثال، باستخ مم  هش ا اش  توصيل م حمتوى بشكل إ كتئق ل قغيئ إ كتئق لل ان أجل تلبية 
مالحتياجات على م حدى م ق-يئ قم ُحلمة  ل1ظام م تعليحل مل م عئمح قم 1اجئة عن مألزاة م -مية م ما ية )قإغاح م ح مرس(. قستعحل هذه م 1هش م حبت�كئة كحشاريع تجئي�بية 
 لححارسات م فضلى، بغئض توميئ م حعلواات  لتوسع قعحليات مإلقئمض  لتعامل مل م حستقبل. إضامًة  ذ ك، يستجيب هذم م حشئقع بشكل اباجئ  ألق ويات م مكواية 
م حم دة مل م ورقة م بيضاء  لمكواة م عئمقية ا خئًا، قمألق ويات م ئريسية م 1اتجة عن أزاة كومي ل9ل ا خئًا قاا يتعلل بإغاح م ح مرس. قي�ئكز م حقترح على  هش اجتحعل 
م ح1ح  م حشئقع على  م ح مرس. قبشكل اهم، سيئكز  إغاح  أصبح ذ ك قبشكل اتزمي  قسيلًة اهحًة  لتعلم مل ظل  إضامل، حيث  م ح1زل اع دعم   لتعلم، خ-وصًا مل 
م ح رسية  ح1ع م تسئب م ح رسل  لطلبة مألج  تهحيشًال قم ذين يومجهون أكبئ خطئ  لتسئب. قق  أثبت م تئكيز على م حهارمت م ت�أسيسية، اثل م قئمءة قم كتابة، بأ ه ان بين 

أهم م حهارمت، با 1ظئ إ ى م ماجة  لتعلم عن ُبع  بسبب كومي ل9ل.    

ست�تم إدمرة م ح1مة ان قبل مئي�ل إدمرة م حشئقع مل قزمرة م تئب�ية ان اكون م تعليم مل بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حيةلم تحوي�ل مإلضامل، با ت1سيل اع م  قمرئ الترتيبات التنفيذية 
م ف1ية دمخل قزمرة م تئب�ية ققزمرة م تخطيط.
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المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع مؤلفة من ممثلين عن وزارة الترب�ية ووزارة التخطيط والتي تجتمع بصورة منتظمة مع فري�ق البنك الدولي. ويحرز التحضير للمشروع تقدمًا 
جيدًا، قمكتحل م تقي�يم مل ديسحبئ لالا. قان م حقئر إجئمء م حفاقضات مل ي1ايئ االا.

غيئ اتومئالتحديات التنفيذية 

الطلبة، والمعلمين، وأولياء األمور، والمدارس في 3 ان أج  م حمامظات هشاجًة )م قادسية، م حث1ى، ايسان(، ققزمرة م تئب�ية، قم حس ق ين مل ا يئيات م تئب�ية م حملية الجهات المنتفعة 

سيتم ت1فيذ م حشئقع مل 3 ان أج  م حمامظات هشاجًة: م قادسية، م حث1ى، ايسان.التغطية الجغرافية  

مشروع دعم التعليم العالي - نشاط منفذ من قبل البنك/الجهة المستفيدة 

P175694رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م تعليم م عا ل قم بمث م علحل

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

تم م تشاقر حول ت-حيم م حشئقع اع قزمرة م تعليم م عا ل قم بمث م علحل، قزمرة م تخطيط، قزمرة م -مة، قزمرة م زرمعة، ق قزمرة م كهئباء ق غيئها. قيتم م عحل على إع مد 
م كتاب م مكواية حول هذم م حشئقع. 

ا1فذ ان قبل م ب1ك:  شط؛ ا1فذ ان قبل م جهة م حستفي ة: اقئر الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

 تطوي�ئ م ق رمت م ح سسية مل م حجاالت م ت�أديبية  لتعليم م عا ل م تل ت عم أق ويات م ت1حية م وط1ية. 

وصف موجز 
للمشروع 

ي عم م حشئقع جهود م مكواة م عئمقية مل زيادة قابلية توظيف خئي�جل م جااعات. سيقوم م حشئقع بتحوي�ل قدعم مأل شطة م تا ية: )ل( دعم تطوي�ئ م حشاريع إل شاء ائمكز 
م تحيز مل اجا ين ان اجاالت مألق وية م ت1حوية م وط1ية ل م زرمعة قم طاقة م حتج دة. )ا( تطوي�ئ قزيادة م ق رمت م ت ري�بية قم حخئجات مل اجال م طاقة م شحسية. )3( تعزي�ز 
)4( تطوي�ئ  ؛  م ت1امسل  م خئي�جين ان خال بئ ااش تجئي�بل  ل-1 قح  م  ق ية  تمسين قابلية توظيف  م خاص قم ح سسات  م عا ل قم قطاع  م تعليم  م شئمكات بين ا سسات 
قتجئيب آ ية ائمقبة م خئي�جين ؛ ق )5( ت1سيل قائمقبة م حشئقع. م حستفي قن م ئريسيون ان هذه م ح1مة هم: )ل( م طاب قم خئي�جين قأعضاء هيئة م ت ريس )بحا مل ذ ك 
مإل اث(  حعارمهم قاهارمتهم م حطورة  تلبية م حعاي�يئ مألكاديحية قمحتياجات سوح م عحل ؛ )ا( قزمرة م تعليم م عا ل قم بمث م علحل قإجئمك ا سسات م تعليم م عا ل 
ان أجل تمسين بئماجها قق رمتها ؛ ق )3( قطاع م تعليم م عا ل آل ياته م ج ي ة م ح1شأة  تمسين م 1ظام اثل بئ ااش م تحوي�ل م ت1امسل قم شئمكات اع م قطاع م خاص قائمقبة 
م خئي�جين ؛ ق )4( م طاب قم خئي�جين قم خئي�جين قم عاالين م ذين تلقوم ت ري�ًبا ققادرقن على م عثور على قظارف أق ب ء أعحا هم م تجارية م خاصة  خلل مئص عحل مل ص1اعة 

م طاقة م شحسية
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كا ون مألقل لالال تشئي�ن مألقل 3الا اإلطار الزمني

جه  م تعليم م عا ل مل م عئمح توسعًا سئيعًا )زيادة بحق مر 6ا% قا4% مل ع د م جااعات قع د م طلبة م حقبو ين، على م توم ل( مل م س1ومت م قليلة م حاضية، إال أن السياق القطاعي 
م وصول إ ى هذم م تعليم )مقط 9ل% ان اع ل مال تماح مإلجحا ل( يبقى ات  يًا با حقار ة اع م  قل مألخئى مل ا1طقة م شرح مألقسط قجحال أمئيقيا. قق  مئض م طلب 
م حتزمي  على م تعليم م عا ل ضغطًا هاراً على  ظام م تعليم م عا ل م مكوال ان حيث م حومرد. قبا ئغم ان ح قث زيادة بحق مر 5ا% مل مال تماح با جااعات م مكواية، 
م خفض مال فاح على م تعليم م عا ل ك1سبة ان إجحا ل إ فاح م حومز ة م عااة ، احا ق  يكون  ه أثئ سلبل على اخئجات م 1ظام. قتشكل م بطا ة ققلة  شاط خئي�جل م تعليم 
م عا ل مل سوح م عحل هاجسًا رريسيًا  كل ان م مكواة قا سسات م تعليم م عا ل مل م عئمح. قبا ئغم ان ع م تومئ بيا ات حول م بطا ة مل صفوف خئي�جل م جااعات، 
ان م حعتق  أن هذم م حع ل يومزي)أق أعلى( اع ل م بطا ة  دى م شباب قم با غ أكثئ ان 5ا% مل م باد. قتعكس ع م قابلية م توظيف سوء م حطابقة بين م عئض قم طلب 
على م حهارمت مل سوح م عحل. تق م م قطاعات مالقت-ادية م 1اجئة اثل م طاقة م شحسية مئص عحل ج ي ة  لعحال م حهئة بشكل ا1اسب ق كن قطاع م تعليم م عا ل غيئ 
استع   تلبية هذم م طلب. قال يستطيع قطاع م تعليم م عا ل مل م عئمح اومكبة مالتجاهات م عا حية قمالستجابة الحتياجات م ت1حية مالقت-ادية قمالجتحاعية على م حستوي�ين 
م وط1ل/م حملل. قق  ماقحت جارمة كومي ل9ل ان م وضع. قبا ئغم ان م جهود م تل تبذ ها م مكواة،  م يتحكن م ع ي  ان م طلبة ان مالستفادة ان م تعلم عن ُبع  قتعا ل 
م كثيئ ان ا سسات م تعليم م عا ل ان أجل توميئ اساقات ال ت�تاءم اع م تعليم مإل كتئق ل. قق  جعلت ت مبيئ مإلغاح قم تباع  مالجتحاعل مئص م ت ريب م عحلل م حم قدة 

باألصل أائًا جبه استميل، احا يفاقم ان سوء م حطابقة مل م حهارمت  دى خئي�جل م تعليم م عا ل. 

المكونات 
 

م حكون ل: تطوي�ئ م ق رمت مل اجاالت م تخ--ات م تل ت عم ثاثة قطاعات ذمت أق وية  لت1حية م وط1ية: يئكز هذم م حكون على م  عم مل مث1ين ان م قطاعات ذمت مألق وية 
مإل حارية م وط1ية ل م زرمعة قم طاقة م حتج دة ل ان خال دعم )ل( م تمضيئ إل شاء ائكز م تحيز مل كل اجال ان اجاالت مألق وية هذه ؛ ق )ا( تطوي�ئ قتق يم م ت ريب / م مضا ة 

مل اجال م طاقة م شحسية  تلبية مالحتياجات م فورية م حستح ة ان أح ث ابادرة حكواية بشأن تغيئ م ح1اخ.

م حكون ا: تعزي�ز م شئمكات اع م قطاع م خاص قم ح سسات م  ق ية  تمسين قابلية توظيف م خئي�جين: ي عم هذم م حكون قزمرة م تعليم م عا ل قم بمث م علحل إل شاء بئ ااش 
م -1 قح م ت1امسل )CFP(  تعزي�ز م شئمكات بين ا سسات م تعليم م عا ل قم قطاع م خاص قم ح سسات م  ق ية مل اعا جة قابلية توظيف م خئي�جين قتزقي  م طاب با حهارمت 

.CFP 9( اقتئحات اختارة بشكل ت1امسل ان خال عحلية جفامة. ق )ا( إ شاء إطار ا سسل  بئ ااش( م تجئي�بل بتسعة CFP ت1فيذ بئ ااش )ذمت م -لة با سوح ان خال )ل

م حكون 3: م ت1سيل قم ئص   لحشئقع: ي عم هذم م حكون قزمرة م تعليم م عا ل قم بمث م علحل ان أجل )ل( ت1سيل قإدمرة عحليات ت1فيذ م حشئقع م يواية ؛ ق )ا( تطوي�ئ 
قتجئيب آ ية ائمقبة م خئي�جين.

باإلضامة إ ى هذه م حكو ات م ثاثة ، سيتم دعم م حشئقع أيًضا ان خال اجحوعة ان أ شطة م حساع ة م ف1ية م تل يحو ها م حشئقع م ح1فذ ان م ب1ك ، بحا مل ذ ك )أ( 
إع مد م حشئقع مل اجاالت اثل م تقي�يم مالر�تحا ل ، قأطئ مإلجئمءمت م وقارية م بيئية قمالجتحاعية )ESF( ؛ )ب( تيسيئ م خبئمء م  ق ي�ين قتبادل م حعارف  تطوي�ئ ائمكز م تحيز مل 
اجا ين ان م حجاالت ذمت مألق وية ؛ )ج( تطوي�ئ بئقتوكوالت CFP قمإلطار م ح سسل )كحا هو اذكور مل م حكون ا أعاه( ، قاساع ة مرح مالقتئمح م حختارة على تمسين 
اقتئحاتهم ققضع خطط ت1فيذ قمقعية ؛ )د( تطوي�ئ  ظام ائمقبة م خئي�جين )كحا هو اذكور مل م حكون 3 أعاه( ؛ ق )هـ( م عحل م تمليلل   عم ص1ع م سياسات قم ت خات 

م قارحة على مألد ة  وزمرة م تعليم م عا ل ان أجل م حزي  ان مإلصاحات مل قطاع م تعليم م عا ل اثل م تحوي�ل قضحان م جودة / م موكحة قم بيا ات قاا إ ى ذ ك.

م -1 قح: 5 اليون دقالر أائيكل ان م -1 قح مالر�تحا ل م ح1فذ ان قبل م جهة م حستفي ة، ل اليون دقالر أائيكل ان م -1 قح مالر�تحا ل م ح1فذ ان قبل م ب1ك التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

يع  هذم م حشئقع قم عحلية مألق ى  لب1ك م  ق ل مل قطاع م تعليم م عا ل مل م عئمح. قان م حتوقع  شوء توممقات أث1اء م ت1فيذ اع ابادرمت أخئى ذمت صلة كحا هو 
م مال مل اجال م طاقة م حتج دة. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

مالحتياجات  اع  م تعليحية  م حخئجات  »ربط  اجال  مل  قبا تم ي   م عئمقية،  م بيضاء  م ورقة  مل  قمالستئمتيجيات  م بشئية  م ت1حية  6.ا  مألق وية  اجال  م حقترح  م حشئقع  ي عم 
م حستقبلية  سوح م عحل«. كحا ي عم م حشئقع اجاالن ذمت أق وية  لت1حية م وط1ية قم حم دة مل م ورقة م بيضاءل م زرمعة قم طاقة م حتج دة، قم عحل على ب1اء ق رمت 

م جااعات على صعي  م ت ريب، قم بموث م تطبيقية، ق قل م حعئمة مل هذه م حجاالن. 



106   تقري�ر اإلنجاز السنوي للصندوق االئ�تماني المقدم إلى الشركاء التنموي�ين 2021

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم تمليات، قم  عم م حا ل )م تحوي�ل م ت�أسيسل(. نوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

م ف1ية. قتع   م 1ساء ان خال م حساع ة  م تل ت ثئ على  م قوم ين قم سياسات  م تحكين مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات قيحكن أن يسهم مل تمسين  يساهم م حشئقع مل 
تع  صغيئًة  سبيًا  م تعليم  إ ى  م وصول  م ج1سين مل  بين  م تباي1ات  أن  م بشئية تظهئ  م عام  لت1حية  مإل فاح  أن ائمجعة  إال  مالجتحاعل جميمًة  م 1وع  م بيا ات حول اسارل 
با حقار ة اع ت�أثيئ م تباي1ات على دخل قاوقع مألسئة. قيحكن م ت1ب  ان خال م حع ل م حئتفع  لبطا ة مل صفوف خئي�جل م جااعات أن قضع م خئي�جات يع  أسوأ با 1ظئ إ ى 
ام قدية م فئص قم عادمت مالجتحاعية. قيه ف م حشئقع م حقترح إ ى تمسين م ق رمت م ح سسية  لحساع ة مل اعا جة م بطا ة مل صفوف م خئي�جين قسيومئ م ق رة 

على م وصول قم فئص بشكل ات�كامئ بين م ج1سين. قع1  قياس م ح1تفعين ان م حشئقع، سيتم ت-1يف م بيا ات حسب م 1وع مالجتحاعل. 

التغير المناخي 
والبيئة 

سيساهم م حشئقع م حقترح مل م تخفيف قم ت�كيف م ح1اخل ان خال إكساب م خئي�جين م حعئمة قم حهارمت  حساع ة أصماب م عحل قم حجتحعات على اومجهة م حشكات 
م حتعلقة با ح1اخ. على قجه م تم ي ، سيقوم م حشئقع بتحوي�ل م ت ريب قحاض1ات مل اجال م طاقة م شحسية كطاقة ب يلة  لحساع ة مل م تغلب على اشكلة م قطاع 

م كهئباء مل م ح1ازل )م تئكيب، قم -يا ة، قإدمرة م 1ظم، م خ.( قبا تا ل م حساهحة مل م وماء باال تزماات م حم دة قط1يًا  لعئمح. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

غيئ اتومئ 

الترتيبات التنفيذية 
 

ست�كون قزمرة م تعليم م عا ل قم بمث م علحل، باعتبارها م جهة م مكواية م حس ق ة عن م تعليم م عا ل مل م عئمح، هل م جهة م ح1فذة  لحشئقع م حقترح. قتلعب م وزمرة 
م ف1ية م حع1ية قستقوم بإ شاء قح ة ت1فيذ م حشئقع  م توجيه م ف1ل  ت1فيذ م حشئقع ان خال دقمرئها  م وزمرة  م تمضيئ  لحشئقع قت1فيذه. قستق م  دقرًا إجئمميًا مل 
 ت1سيل قإدمرة مأل شطة م يواية. سيتخذ ت1فيذ م حشئقع قإدمرته  هًجا اختلًطا  ضحان ائمقبة م جودة قم حئق ة. سيتم ت1فيذ م حكو ين ل ق 3 ان قبل قزمرة م تعليم م عا ل 
قم بمث م علحل. سيتم ت1فيذ م حكون ا ان قبل مرح مقتئمح CFP م حختارة قم جااعات م حضيفة  كل ا1ها. ستشكل كل جااعة ان هذه م جااعات مئي�ل إدمرة اشئقع صغيئ 
)PMT( إلدمرة أ شطة م ت1فيذ م يواية  حقتئحاتهم م حعتح ة قخطط م ت1فيذ. سيتم إبئمم متفاقية بين قزمرة م تعليم م عا ل قم بمث م علحل قكل جااعة اضيفة  لحساء ة. 

ستلعب قح ة ت1فيذ م حشئقع دقر مالت-ال اع جحيع مألطئمف م حشاركة مل م ت1فيذ.

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

1( الموافقة على المشروع وجاهزيته للتنفيذ، 2( بدء المساعدة الفنية التحليلية، بمعنى إصدار الوصف العام للمفهوم وتعي�ين االستشاري�ين. 

ان غيئ م ومضح مل هذه م حئحلة كون م ت1فيذ  م يب أ بع ،  كن ق  تشكل م ق رمت م ح سسية قم توقيت تم يًا. التحديات التنفيذية 

يضم م ح1تفعون م ئريسيون ان م حشئقع: )ل( م طاب قم خئي�جين قأعضاء هيئة م ت ريس )بحا مل ذ ك مإل اث(  حعارمهم قاهارمتهم م حتطورة  تلبية م حعاي�يئ مألكاديحية الجهات المنتفعة 
قمحتياجات سوح م عحل ؛ )ا( قزمرة م تعليم م عا ل قم بمث م علحل قإجئمك ا سسات م تعليم م عا ل ان أجل تمسين بئماجها قق رمتها ؛ )3( قطاع م تعليم م عا ل آل ياته 
م ج ي ة م ح1شأة  تمسين م 1ظام اثل بئ ااش م -1 قح م ت1امسل ، قم شئمكة اع م قطاع م خاص ، قائمقبة م خئي�جين ؛ ق )4( م طاب قم خئي�جين قم خئي�جين قم عاالين م ذين تلقوم 

ت ري�ًبا ققادرقن على م عثور على قظارف أق ب ء أعحا هم م تجارية م خاصة  خلل مئص عحل مل ص1اعة م طاقة م شحسية. 

على م حستوى م وط1ل. م ح1اطل م جغئممية م تل يغطيها م حشئقع م تجئي�بل  ل-1 قح م ت1امسل CFP هل ثحا ل )8( امامظاتالتغطية الجغرافية  
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P171446رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة مإلعحار قمإلسكان قم بل يات قمألجغال م عااة 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

تم إجئمك م جهة م 1ظيئة م مكواية بشكل كاال مل م تمضيئ  لحشئقع، بحا مل ذ ك م ع1اصئ م ف1ية قأدقمت م ت مبيئ م وقارية. قتعتبئ متفاقية م ح1مة جاهزة  لتوقيع قبا تظار 
متخاذ مإلجئمء ان قبل م جهة م 1ظيئة م مكواية. 

اقئر الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

توميئ مئص  ئيادة مألعحال قم توظيف  سكان م ئيف مل م ح1اطل مألقل تطورًا مل م عئمح قتمسين استوى قصو هم إ ى م طرح م ح دية  ألسومح قم خ اات مالجتحاعية 
مألساسية. 

وصف موجز 
للمشروع 

سيق م م حشئقع تحوياً  -ا ح ل5 اشئقعًا مئعيًا ذمت عحا ة اكثفة  -يا ة طرح ريفية سيتم ت1فيذها ان قبل جئكات ات1اهية م -غئ. قست�ت�أ ف م حشاريع م فئعية مل 
اعظحها ان أعحال صيا ة ققارية رقتي1ية قصغيئة  لطرح قم ب1ية م تمتية  لطرح. قسيشكل ب1اء م ق رمت  لجوم ب م ئيادية، قمإلدمرية، قم ف1ية  دى م جهات قمألمئمد م ح1فذين 
مل ا1طقة م حشئقع أساسًا  ت1فيذ قمست ماة م حشئقع. كحا سيقوم م حشئقع بتعي�ين مستشاري�ين اتحئسين مل إدمرة م حشاريع، قم ت مبيئ م وقارية، قم ئص  قم تقي�يم، 

قمإلدمرة م حا ية، قم توري ،   عم م جهات م ح1فذة مل إي�جاد م حفهوم م ج ي   ل-يا ة. 

كا ون مألقل لالالأيلول 3الا اإلطار الزمني 

يوج  مل م عئمح ع د كبيئ ان بئماش تمسين م طرح قصيا ة مألصول غيئ م ح1فذة. قال تع  مألاومل م حئصودة مل م حومز ة  ل-يا ة كاميًة، كحا يوج  خطئ حول قلة مالستفادة السياق القطاعي 
بسبب ع م توجيه م حتعه ين  ت1فيذ هذه مألجغال. قمل اثل هكذم قضع، يحكن أن ت�تضئر خطط تطوي�ئ قصيا ة م طرح مل م س1ومت م قاداة مل حال ع م تحكن م حتعه ين 
قبول م تمدي. قي1طبل ذ ك على قجه م خ-وص على م طرح م ئيفية، بحع1ى م طرح مل م ح1اطل م 1ارية قم فقيئة مل م عادة قم تل ت�أتل ان م 1احية م عحلية مل أسفل 
سلم مألق ويات  دى م سلطات، كحا ال تلفت هذه م طرح مهتحام م حتعه ين بسبب اوقع مألجغال قحجم م عقود. قق  أثئت ردمءة م ب1ية م تمتية  ل1قل ققلة خ اات م 1قل 
ب-ورة الحوسة على حئية م مئكة  دى م عئمقي�ين، قبا تم ي  م فقئمء، قخ-وصًا مل م ح1اطل م ئيفية. قال يتحتع اعظم سكان م عئمح بوجود طرح اعب ة، حيث ت�تم اومجهة 
م ظئقف مألسوأ بشكل غيئ ات�كامئ ان قبل مئات دخل اعي1ة. قي�وج   است�ثحارمت مل م طرح م ئيفية مل م عئمح، قبا تم ي  أعحال م -يا ة م ئقتي1ية، إاكا ات كبيئة ان حيث 
مستخ مم م حومرد م حملية، قمستم مث مئص عحل الرقة، قدعم مالقت-اد م حملل، قتعزي�ز م تجارة م حملية، قسيكون  ذ ك با تا ل دالالت هااة على م م  ان م فقئ قم ت1حية 

مالقت-ادية مالجتحاعية م حملية. .

المكونات 
 

المكون 1: المشاريع الفرعية لصيانة الطرق الريفية: )1( المشروع الفرعي 1.1: أعمال صيانة الطرق الريفية ذات العمالة المكثفة؛ )2( المكون الفرعي 1.2: التفتيش الفني على 
األشغال. 

المكون 2: بناء القدرات: )ل( م حكون م فئعل ل.ا: ت ري�بات على م جوم ب م ف1ية؛ )ا( م حكون م فئعل ا.ا: ت ري�بات على م جوم ب م ئيادية قمإلدمرية قم ف1ية 

المكون 3: إدارة المشروع، والرصد والتقي�يم، ونشر المعرفة: )1( المكون الفرعي 3.1: إدارة وتنظيم المشروع؛ )2( المكون الفرعي 3.2: الرصد والتقي�يم؛ )3( المكون الفرعي 
3.3: التواصل ونشر المعرفة 
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م -1 قح: 5 اليون دقالر أائيكل التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

يتعلل م حشئقع بحشئقع احئ م 1قل م جاري م ححول ان قبل اجحوعة م ب1ك م  ق ل قبئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية كون م حشاريع م ثاثة ته ف  تمسين ظئقف 
م ب1ية م تمتية م ما ية  لطرح ان خال إعادة مإلعحار، قإعادة م ت�أهيل، قم -يا ة م وقارية، قزيادة م وصول إ ى مألسومح قتقليل ت�كا يف م 1قل )قإن كان ذ ك على استويات 
اختلفة ان جبكة م طرح(. قيتفل  هش م شئكات ات1اهية م -غئ على قجه م تم ي  اع إطار إعادة مإلعحار قم ت1حية مل م عئمح قم ذي ي ك  على أهحية حش  م حومرد قصيا ة 

م حئممل م حستئدة ان خال م حقاقالت م حجتحعية كإجئمءمت ذمت أق وية مل خطة م عحل  لتعامل مل قطاع م 1قل. 

كحا يتفل م حشئقع اع رؤية م عئمح ل3لا قم تل تم د م ع1اصئ قمإلصاحات مالستئمتيجية إليجاد عق  مجتحاعل ج ي   لسام قم ئخاء. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

ي عم م حشئقع بشكل اباجئ تطوي�ئ قتعزي�ز م قطاع م خاص مل م عئمح قهو اا تم م ت�أكي  عليه مل م ورقة م بيضاء ان خال: )ل( خلل مئص عحل ان خال م شئكات ات1اهية 
م -غئ، )ا( مستم مث مئص م عحل  لعاالين م حتعطلين ات  ل م  خل، )3( دعم م حشاريع م -غيئة مل كامة أ ماء م عئمح. 

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قمألجغال نوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم هذم م حشئقع مل م تحكين مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات قمل تمسين م بيا ات حول م 1وع مالجتحاعل. مع1   سبة 43%، يمقل م عئمح قمح ًا ان أد ى اع الت م حشاركة 
مل م قوى م عاالة مل م عا م، قمل م ح1طقة، قتبلغ  سبة اشاركة مإل اث ال%. قبا ئغم ان ع م قجود بيا ات تشيئ إ ى ذ ك، ق  ت�كون هذه م 1سبة أقل مل قطاع م 1قل. 
قان م حقئر إجئمء أ شطة م -يا ة ان قبل م عاالين مل م حجتحع م حملل قأن تخلل مئصًا  لعحل. قسيتحثل م ح1تفعون م حباجئقن اع م حشئقع مل م قاط1ين مل ا1طقة 
اباجئ  بشكل  عحل  مئص  على  سيم-لون  مئد  للا,ل  ) مو  م ئيفية  م طرح  مئعية  -يا ة  اشاريع  جكل  على  م ئزح  كسب  سبل  تمسين  مئص  ان  سي1تفعون  احن  م حشئقع 
قا1مهم بشكل غيئ اباجئ مئصًا  كسب م  خل، لا% ا1هم ان م 1ساء، اوزعين على ل5 اشئقعًا مئعيًا(. كذ ك، سيومئ م حشئقع ت ري�بًا اتخ--ًا  ل1ساء على أساس تمليل 
اي م ل ق  يتعلل با ثقة با 1فس، قمإلدمرة م حا ية، قت ري�بًا م1يًا مل اجاالت يسيطئ عليها م ئجال مل م عادة. قسيأخذ ت-حيم قت1فيذ م خطة بعين مالعتبار م تم يات م حادية 

م تل ق  تومجه م 1ساء، اثل م حومصات. 

التغير المناخي 
والبيئة 

يه ف م حشئقع إ ى ححاية م طرح ان خال إجئمء م -يا ة م وقارية بسبب م ت هور م 1اجم عن م ح1اخ. على قجه م تم ي : )ل( م وقاية ان مألضئمر م 1اجحة عن م هطول م حطئي 
م ش ي  قم فيضا ات ان خال صيا ة قتوميئ ع1اصئ م ت-ئيف )م خ1ادح، قم حزمريب، قم با وعات(، )ا( م حمامظة على م ح1م رمت ق ظام م ت-ئيف  ح1ع مال زالقات مألرضية، )3( 
صيا ة أسطح م طرح  ح1ع م ضئر م 1اجم عن م حياه قم مئمرة. كحا سيساهم م حشئقع مل تقليل م بعاث م كئبون ان خال م م  ان مستخ مم مآلالت مإل شارية م تل تستخ م 

م وقود مألحفوري قمالعتحاد على  هش م عحا ة م حكثفة باستخ مم أدقمت ي قية. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

يتفل م حشئقع اع قرقة اجحوعة م ب1ك م  ق ل حول  هش مالستجابة ألزاة كومي ل9ل: م ئكيزة ال ححاية م فقئمء قم حمئقاين ان خال توميئ مئص م عحل، كحا تم إع مد د يل 
ابسط حول مإلدمرة م بيئية قمالجتحاعية  لحشئقع قم ذي يش د على أهحية اخاطئ م -مة قم سااة م حجتحعية م 1اجحة عن م تعئض  ألائمض م سارية، بحا مل ذ ك كومي ل9ل. 

الترتيبات التنفيذية 
 

أصحاب  مع  وست�تشاور  النظيرة  الجهات  مع  الحالي  المؤسسي  التنسيق  باستخدام  وستقوم  المنفذة  الجهة  العامة  واألشغال  والبلديات  واإلسكان  اإلعمار  وزارة  ست�كون 
المصلحة مثل وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة البيئة، وممثلين عن المجتمع المدني حسب ما هو مناسب. وست�كون دائرة الطرق والجسور في بغداد والمديرية العامة 
للطرق والجسور في إقليم كوردستان الجهات المنفذة للمشروع، والمسؤولة عن التنفيذ اليومي لألنشطة بما في ذلك التوريد، وإدارة العقود، واإلشراف الفني، والرصد 
واإلباغ. وست�كون دائرة الطرق والجسور مسؤولًة عن التصميم، والتوريد، واإلدارة المالية، والتدابير الوقائية االجتماعية والبيئية لصيانة شبكة الطرق في كافة المحافظات 
إلى  المالية  التقاري�ر  عن رفع  مسؤولًة  أيضًا  وست�كون  للمشروع؛  المطلوبة  االستشارية  الخدمات  كافة  توريد  عن  مسؤولًة  الدائرة  ست�كون  كما  كوردستان.  إقليم  باست�ثناء 
مجموعة البنك الدولي بخصوص المكونات التي تنفذها وسيكون لها حساب مخصص منفصل. كما ست�كون المديرية العامة للطرق والجسور مسؤولًة عن التصميم، والتوريد، 
واإلدارة المالية، والتدابير الوقائية االجتماعية والبيئية لصيانة شبكة الطرق في إقليم كوردستان. وست�كون المديرية مسؤولًة عن رفع التقاري�ر المالية إلى مجموعة البنك 

الدولي بخصوص المكونات التي تنفذها وسيكون لها حساب مخصص منفصل.  
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المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

ال توجد نتائج حيث لم يدخل المشروع حيز التنفيذ بعد. 

الت�أخيرات في التوقيع على اتفاقية المنحة. التحديات التنفيذية 

القاطنون في منطقة المشروع والذين سينتفعون من فرص التوظيف المستحدثة، وبما يوازي نحو 270,000 يوم عمل؛ والمجتمعات التي ستستفيد من الوصول المستدام الجهات المنتفعة 
إلى الطرق المستهدفة. 

اشئقع على استوى م بادل امامظات م قادسية، م 1جف، كئباء، ديا ى، صاح م  ين،  ي1وى، م حث1ى، دهوك.  التغطية الجغرافية  

تعزي�ز نظم التطعيم من أجل تقديم لقاحات كوفيد-19 بشكل منصف وجيد من خال الرصد الخارجي - نشاط منفذ من قبل الجهة المستفيدة 

P177038رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م -مة قم بيئة 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

تم إع مد م حقترح بشكل اشتئك اع قزمرة م -مة. قق  تم عق  مجتحاع م1ل مل 3ا آب لالا اع قزمرة م تخطيط قم جهات م حا مة  ل-1 قح  بمث م حقترح. قتم م حوممقة على 
م حقترح ان قبل قزمرة م تخطيط قسكئتارية م -1 قح مل 9ا آب لالا. 

 شط: تم م توقيع على متفاقية م ح1مة؛ أصبح م حشئقع م لقاح ض  كومي ل9ل حيز م ت1فيذ مل 6ل كا ون مألقل لالا. الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

دعم جهود م مكواة م عئمقية مل جئمء ق شئ م لقاحات ض  كومي ل9ل. 

وصف موجز 
للمشروع 

سي عم م حشئقع ت1فيذ اشئقع م لقاح ض  كومي ل9ل )ا1مة ان م ب1ك م  ق ل  إل شاء قم تعحيئ بقيحة 98 اليون دقالر أائيكل(. قسيغطل تحوي�ل م ح1مة م ت�كا يف بحوجب 
م حكون م فئعل ا.ا ان م حشئقع إليجاد آ ية  لئص  م خارجل  لتطعيم ض  كومي ل9ل )ا اليون دقالر أائيكل(. قيتحثل م ه ف م ئريسل  ل1شاط م ححول عن طئي�ل م ح1مة مل 
ح-ول قزمرة م -مة قم بيئة قم ب1ك م  ق ل على تمقل استقل حول م تزمم م لقاحات م ححو ة عن طئي�ل م ب1ك م  ق ل با خطة م وط1ية  1شئ م لقاح، قاعاي�يئ ا1ظحة م -مة 
م عا حية، قاتطلبات م ب1ك م  ق ل م حعكوسة مل مالتفاقيات م قا و ية، قإطار مإلدمرة م بيئية قمالجتحاعية، قم   يل م تشغيلل  لحشئقع، ان حيث: )ل( م 1قاط م ئريسية مل 
سلسلة مإلا مد، )ا( اومقع م تطعيم ان حيث م ت مبيئ م وقارية م ف1ية قم بيئية قمالجتحاعية. قسيتم م تشارك مل مالست1تاجات ب-ورة دقرية اع قزمرة م -مة قم بيئة قم ب1ك 

م  ق ل. با تا ل، سيسهم عحل قكيل م ئص  م خارجل مل جهود م مكواة م عئمقية  زيادة م طلب على م لقاح قب1اء م ثقة تجاهه  دى م سكان. 
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تشئي�ن مألقل لالالحزي�ئمن 3الا اإلطار الزمني 

السياق القطاعي 
 

يعتبئ م عئمح إحدى أكثئ م  قل ت ثئًا بفعل كومي ل9ل مل ا1طقة م شرح مألقسط قجحال أمئيقيا. قال يزمل م عئمح عئضًة  حستويات ائتفعة ان م حئمضة قم وميات بسبب 
كومي ل9ل،  يس مقط ان خال ت�أثيئمته م سلبية بل أيضًا ان خال ت�أثيئمته غيئ م حباجئة بسبب م عبء م حفئقض على م 1ظام م -مل. قيعزى هذم م خطئ إ ى م عبء م حئتفع 
قم حتزمي   ألائمض غيئ م سارية، قسلسلة ات1وعة ان م فئات م سكا ية م هشة قم تل تومجه م خطئ بسبب م فقئ قم تفاقت قم 1زقح، باإلضامة إ ى ضعف م 1ظام م -مل قم ذي 
يعا ل ان ت  ل قتفاقت استويات م تحوي�ل، قتق يم م خ اات بشكل اشتت قغيئ ائن، قام قدية م حومرد م بشئية قم حادية، قضعف  ظم م ئقابة قم حعلواات م -مية. 
قه1ا ك حاجة  تمسين م وصول إ ى م تطعيم ان أجل م م  ان م تشار م حئض قتخفيف م عبء على م 1ظام م -مل م ح1هك باألصل. قيع  م تطعيم ض  كومي ل9ل، باإلضامة 
إ ى تمسين خ اات م تشخيص قم عاج، أائًا ضئقريًا  محاية مألرقمح قتحكين م باد ان إعادة متمها بشكل آان. ق ن يتعامى مالقت-اد م عا حل با كاال  مين أن يشعئ مألجخاص 
بإاكا ية م عيش قمالختاط قم عحل قم سفئ بثقة. قبا 1ظئ إ ى أهحية م م  ان م تشار كومي ل9ل  تمقيل م تعامل م -مل قمالقت-ادي، يعتبئ توميئ م وصول إ ى م لقاحات 
ض  كومي ل9ل أائًا با غ مألهحية  تسئيع م تعامل مالقت-ادي قمالجتحاعل. قستعتح  أ شطة م حشئقع على م  عم م حستحئ م حق م ان م ب1ك م  ق ل  استجابة  كومي ل9ل 

قدعم م قطاع م -مل، باإلضامة إ ى م  عم م حق م ان مألطئمف م ت1حوية مألخئى. 

المكونات 
 

يغطل م -1 قح م ت�كا يف بحوجب م حكون م فئعل ا.ا ان م حشئقع إليجاد آ ية  ئص  خارجل  لتطعيم ض  كومي ل9ل )ا اليون دقالر أائيكل(. 

م حكون ل:  شئ م لقاحات ض  كومي ل9ل )م ب1ك م  ق ل  إل شاء قم تعحيئ بقيحة 97 اليون دقالر أائيكل(. قسي عم م حكون جئمء م لقاحات قمأل شطة م حتعلقة ب1شئها. 

م حكون ا: إدمرة م حشئقع قم ئص  قم تقي�يم: م حكون ل.ا. إدمرة م حشئقع قم ئص  قم تقي�يم )م ب1ك م  ق ل  إل شاء قم تعحيئ بقيحة ل اليون دقالر أائيكل(؛ )ا( المكون الفرعي 
2.2. الرصد الخارجي )صندوق ائ�تماني بقيمة 2 مليون دوالر أمريكي(. سيتم م تعاق  اع قكا ة م ئص  م خارجل ان قبل قزمرة م -مة قم بيئة باستخ مم ا1مة احو ة ان قبل 
م -1 قح. قسيكون قكيل م ئص  م خارجل اس قالً عن م تزمم جهود م تطعيم با خطة م وط1ية  1شئ م لقاح قاعاي�يئ ا1ظحة م -مة م عا حية، باإلضامة إ ى م حتطلبات م ف1ية 
قم بيئية قمالجتحاعية  لب1ك م  ق ل. قق  تم إع مد م شئقط م حئجعية قمعتحادها ان قبل م ب1ك م  ق ل. ققعت قزمرة م -مة قم بيئة عق  م ئص  م خارجل اع مالتماد م  ق ل 

 جحعيات م -ليب قم هال مألححئ مل 6ل كا ون مألقل لالا.  

ا اليون دقالر أائيكل ان م -1 قح؛ 98 اليون دقالر أائيكل ان م ب1ك م  ق ل  إل شاء قم تعحيئ التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

ستسهم م ح1مة مل تمقيل أه مف م -1 قح قم -1 قح مالر�تحا ل اتع د م حا مين قتغطل م ئكارز 3، 4، 5 ان إطار إعادة مإلعحار قم ت1حية )تمسين م وصول إ ى سبل كسب 
م ئزح قم خ اات مألساسية(. قت�توممل ا1مة م -1 قح اع م حساع ة م ف1ية م -مية م حق اة حا يًا ان م -1 قح قم تل تم معتحادها قإطاقها مل 6ل أيلول لالا. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

م عاجلة  تلبية مالحتياجات  أث1اء عحلية مإلصاح قبع ها. قيتحثل م ه ف مل  م خ اات مألساسية قححاية م شئمرح م هشة  م بيضاء: توميئ  م ورقة  با حمور 4 ان  النشاط  يرتبط 
 لسكان قتوميئ م محاية م ضئقرية  لفئات م حمئقاة أث1اء عحلية مإلصاح قت مبيئها م عاجية. مضاً عن ذ ك، قبا 1ظئ إ ى أهحية م تطعيم ض  كومي ل9ل  كبح م جارمة قم عودة 
 لمياة مالعتيادية، بحا مل ذ ك مست�ئ1اف مأل شطة مالقت-ادية، يحكن أن تسهم مأل شطة م ح عواة ان خال هذم م حشئقع بشكل غيئ اباجئ أيضًا مل تمقيل المحور 1: تمقيل 

مالستقئمر م حا ل م حست مم قا1ح مئصة  تمقيل مإلصاحات م هيكلية مألخئى. 

يتوممل تحوي�ل م ح1مة اع م قئض م حق م ان م ب1ك م  ق ل  إل شاء قم تعحيئ  لمكواة م عئمقية بقيحة 98 اليون دقالر أائيكل   عم جئمء ق شئ م لقاحات ض  كومي ل9ل. نوع الدعم  
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المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

باإلضامة إ ى خطئ  م -مية مألساسية،  م خ اات  با 1وع مالجتحاعل على  م حتعلقة  م تفاقتات قم عادمت  م 1وع مالجتحاعل. قت ثئ  م بيا ات حول  م حشئقع مل تمسين  يسهم 
م تعئض  لحئض، قبا تم ي  مل مألقضاع م طاررة قم جومرح. قت�تضحن م عومال م تل تم  ان م وصول إ ى م خ اات م -مية قمستخ ماها ان قبل م 1ساء مل م عئمح ام قدية 
م ق رة على م مئكة قم ق رة م حا ية، قم حتطلبات م حتعارضة بين م عحل بأجئ قب قن أجئ، قام قدية م وصول إ ى م حعلواات. قيعتبئ جيوع كومي ل9ل  دى م ئجال أعلى احا 
هو  دى م 1ساءل حيث أن 59% ان حاالت مإلصابة م حسجلة بكومي ل9ل مل م عئمح حتى مآلن كا ت بين م ئجال. إال أن ذ ك ق  يكون  تيجًة  ق رة م ئجال ب-ورة أكبئ على م وصول 
إ ى اومقع م فمص أق م قئمرمت با قيام مقط بفمص م فئد م ذكئ مل مألسئة ع1 اا يكون باقل أمئمد مألسئة ا-ابين. كذ ك، ت�أثئت م 1ساء بفعل م قطاع م خ اات مألساسية، بحا 
مل ذ ك م -مة م 1فسية قم ج1سية قمإل جابية، قم ع1ف م قارم على م 1وع مالجتحاعل. قق  سجل  ظام إدمرة اعلواات م ع1ف م قارم على م 1وع مالجتحاعل زيادًة الموظًة 
مل ع د حاالت م ع1ف م حسجلة مل لالا. ققبل م جارمة، كان جيوع م ع1ف م قارم على م 1وع مالجتحاعل ائتفعًا باألصلل حيث تعئضت 46% ان م 1ساء م حتزقجات على مألقل 
 شكل قمح  ان ع1ف م زقج. كحا يع  تلقل م لقاح ض  كومي ل9ل ات  يًا  دى م 1ساء مل م عئمح. قستقوم آ ية م ئص  م خارجل م حقتئحة  تحوي�ل م ح1مة بئص   شئ م لقاحات 
م ححو ة ان قبل م ب1ك م  ق ل  ضحان م وصول م عادل قم ح1-ف. قستقوم آ ية م ئص  باستخ مم قومرم تمقل، قاشاه مت، قاقابات اع اتلقل م لقاح قاق ال م خ اات 

م -مية  تم ي  قمإلباغ عن أي تميز بين م ج1سين مل عحلية توصيل قتق يم م لقاح باإلضامة إ ى مقتئمح سبل  تمسين تلقل م لقاح ان قبل م 1ساء. 

التغير المناخي 
والبيئة 

يساهم م حشئقع مل م ت�كيف قم تخفيف م ح1اخل. قكجزء ان اشئقع م تطعيم ض  كومي ل9ل م ححول ان قبل م ب1ك م  ق ل، ان م حتوقع إقااة تعاقن اع قطاعات احارسات 
عا حية أخئى  دى م ب1ك م  ق ل ان أجل م قيام، ق ر مإلاكان، بتم ي  حلول است ماة قعا ية م كفاءة  لطاقة بغئض تمسين  شئ م لقاحات. قيحكن تق يم اساع ة م1ية  ضحان 
تطبيل اعاي�يئ كفاءة م طاقة  لسلسلة م باردة م حطورة على  قاحات كومي ل9ل قاا بع  ذ ك، بحا مل ذ ك ان خال تطوي�ئ خطط جزرية إلدااج معتبارمت ا1اخية )على سبيل 
م حثال، كفاءة م طاقة أق م تئقي�ش الستهاك م طاقة ان ا-ادر هجي1ة  لسلسلة م باردة(. كحا سيقوم م حشئقع ب عم جئمء اع مت كف ة ققليلة مال بعاثات إلدمرة  فايات 
م ئعاية م -مية قم تل ستساهم أيضُا مل تمسين صحود  ظم إدمرة  فايات م ئعاية م -مية أاام م تئسبات م ش ي ة. قستقوم آ ية م ئص  م خارجل بئص  معا ية م سلسلة 
م باردة ق ظم إدمرة م 1فايات  لتمقل ان م تزماها با خطة م وط1ية  1شئ م لقاحات ض  كومي ل9ل، قخطة م شئمء، قإطار مإلدمرة م بيئية قمالجتحاعية، قم وثارل م ئريسية مألخئى. 
قسيتم تمقيل ا1امع اشتئكة  لتخفيف ان آثار م تغيئ م ح1اخل بحوجب م حشئقع ان خال: )ل( دعم مإلدمرة م فعا ة  1فايات م ئعاية م -مية، بحا مل ذ ك م -حود مل قجه 

م تئسبات م ش ي ة، )ا( دعم تطوي�ئ خطط جزرية  لتئقي�ش الستخ مم ا-ادر طاقة عا ية م كفاءة أق هجي1ة مل مالستهاك.     

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

ست عم م ح1مة م ئص  م خارجل  1شئ م لقاحات ض  كومي ل9ل قم ححول ان قبل م ب1ك م  ق ل بحوجب اشئقع م تطعيم ض  كومي ل9ل. 

ست�كون وزارة الصحة والبيئة هي الجهة المنفذة. وقد تم تشكيل وحدة إلدارة المشروع ورفدها بشكل كامل بالموظفين. الترتيبات التنفيذية 

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

 ققعت قزمرة م -مة قم بيئة عق  م ئص  م خارجل اع مالتماد م  ق ل  جحعيات م -ليب قم هال مألححئ مل 6ل كا ون مألقل لالا.  قبا تا ل تم مستيفاء جئقط معا ية المشروع. 
يجئي م عحل حا ًيا على إ شاء أ ظحة م ئص  م خارجل.

غير متوفر التحديات التنفيذية 

سيكون المنتفعون المتوقعون من المشروع هم سكان العراق بالنظر إلى طبيعة المرض. وتعد منافع التطعيم ضد كوفيد-19 مباشرًة للمشمولين في الفئات السكانية ذات الجهات المنتفعة 
األولوية والتي ست�تلقى اللقاحات. وحيث أن المشروع سيست�ثمر في تعزي�ز النظم لنشر اللقاحات ضد كوفيد-19، ستستفيد الفئات السكانية األخرى المؤهلة لتلقي اللقاح 

بشكل مباشر من است�ثمارات المشروع. 

على م حستوى م وط1لالتغطية الجغرافية  
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استجابة COVID-19 وتعزي�ز النظام الصحي - نشاط منفذ من قبل البنك - 

P174641رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م -مة قم بيئة 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

م مكواة اع1ية بشكل كاال بت1فيذ مأل شطة. 

 شط الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

تعزي�ز ق رة م مكواة م عئمقية على مالستجابة  جارمة كومي ل9ل؛ قإع مد  حاذج ابت�كئة  تمسين م تحوي�ل قم وصول  لخ اات م -مية قجودتها. 

وصف موجز 
للمشروع 

ألزاة  مالستجابة  )ل(  اجا ين:  مل  م -مية  م حعلواات  لسياسات  تمليلل  توميئ  بعحل  قستقوم  م ف1ية  م حساع ة  م بئماجية  قم تمليات  مالستشارية  م خ اات  هذه  تومئ 
م عاجلة  استجابة  )ل( مالحتياجات  م تطرح إ ى  م عئمقية على  م مكواة  م خ اات إ ى اساع ة  با تا ل تسعى هذه  )ا( تمسين م وصول إ ى خ اات صمية جي ة.  كومي ل9ل، 
 لجارمة، )ا( مألق ويات م حتوسطة قم طويلة م حدى إلصاح م قطاع م -مل. كحا أ ها تعحل على ت�كحلة م جهود م جارية  لمكواة م عئمقية قم شئكاء م ت1حوي�ين مل كا م حجا ين.  

لالال3الا اإلطار الزمني 

ق رة السياق القطاعي   قام قدية  م حتطورة،  غيئ  م -مية  م بشئية  قم حومرد  م تمتية  قم ب1ية  م ح1-ف،  غيئ  م تحوي�ل  ذ ك  مل  بحا  م تم يات،  ان  سلسلًة  م عئمح  مل  م -مل  م 1ظام  يومجه 
م ح سسات، قت  ل جودة م ئعاية، قتشتت حوكحة م قطاع م -مل. قمستجابًة  ذ ك، تسعى خطة م ت1حية م وط1ية )8للالاالا( إ ى إي�جاد  ظم صمية عاد ة قخاضعة  لحساء ة 
ان خال: )ل( ضحان تق يم حزاة ا1امع صمية  لفقئمء؛ )ا( تقليل م تباي1ات حسب م  خل قم 1وع مالجتحاعل مل م وصول إ ى م ئعاية م -مية؛ )3( تمفيز م ئعاية مألق ية؛ )4( اعا جة 
م عومرل م حتعلقة با تحوي�ل قم ق رمت  دى قطاع م حستشفيات م مكواية؛ )5( اومجهة م عبء م حتزمي   ألائمض غيئ م سارية، قم ع1ف على أساس م 1وع مالجتحاعل، قم -مة 
م 1فسية، قمألائمض م سارية م تل تظهئ اج دًا. قق  ماقم كومي ل9ل ان م تم يات م تل تومجه م 1ظام م -مل مل م عئمح قم ذي ال يزمل عئضًة  حستويات ائتفعة ان م حئمضة 
قم وميات بسبب كومي ل9ل، با ئغم ان جهود مالستجابة م وط1ية. قت1بع آثار م جارمة ب-ورة اباجئة ان عبء م حئض قب-ورة غيئ اباجئة ان م تعطل مل م خ اات م -مية 
قم خسارئ مالقت-ادية. اعًا، ق  ي دي ذ ك إ ى ت هور م حخئجات م -مية  لسكان قخسارئ كبيئة مل رأس م حال م بشئي. قبا ئغم ان م جهود م وط1ية  استجابة قم تطعيم، ال 

يزمل خطئ م حوجات م احقة  كومي ل9ل ائتفعًا، خ-وصًا اع ظهور م حتمورمت م ج ي ة  سارسلكومي لا. 
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المكونات
 

ي1ظم مئي�ل م ب1ك م  ق ل هذم م حكون  لخ اات مالستشارية قم تمليات ان خال م حماقر م ئريسية م ثاثة  استجابة  كومي ل9ل: »م وقاية«،  االستجابة الطارئة لكوفيد-19: 
ق«م تعقب«، »مالستجابة«. 

أ. »م وقاية«: دعم تطوي�ئ مستئمتيجية معا ة  لتومصل قتغي�يئ م سلوك: يتضحن ذ ك بموثًا قتمليات ان خال اسوحات على اومقع م تومصل مالجتحاعل حول م تئدد مل تلقل 
م لقاح قمختبار أ/ب  تم ي  رسارل أكثئ معا يًة  محلة م تومصل، قإع مد مستئمتيجية قخطة عحل قط1ية  لتطعيم ض  كومي ل9ل، قم تل ست�تم اتابعتها ان خال اساع ة م1ية 

اختارة  ت1فيذها. 

ب. »م تعقب«: تعزي�ز مستجابة م -مة م عااة  تعقب مألائمض: يتضحن ذ ك دعم ت1فيذ )ل( تقي�يم ائمقبة كومي ل9ل قتق يم توصيات  لتمسين؛ )ا( تقي�يم قإعادة ت-حيم إرجادمت 
 فموصات سارسلكومي لا اع توصيات  تع يل مإلرجادمت حول م فمص؛ )3( ا1-ة إ كتئق ية  تعقب قائمقبة م حخا طين. 

ج. »مالستجابة«: ب1اء م ق رمت حول مإلدمرة مآلا1ة قم فعا ة  ماالت كومي ل9ل: يتضحن ذ ك دعم )ل( تقي�يم ت مل م حئضى مل م حئممل م -مية مل م عئمح مل سياح م جارمة 
قم توصيات با تمسين؛ )ا( تقي�يم م وقاية ان م ع قى قم سيطئة عليها قم توصيات با تمسين 

د. أ شطة م حساع ة م ف1ية مألخئى مل »م توقيت م ح1اسب«  

تحسين الوصول إلى خدمات رعاية صحية جيدة 

أ. دعم إعداد خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة المدى حول خدمات الرعاية الصحية: يتضحن ذ ك دعم، بمسب اا هو ا1اسب، إع مد خطة رريسية  خ اات م ئعاية م -مية، قم تل 
ت�تضحن خارطة طئي�ل/خطة عحل  تفعيل م سجل م وط1ل م -مل. قسيتم مل ذ ك متباع عحلية اعيارية، بحا مل ذ ك تمليل م حوقف، قصياغة أج1 ة مستئمتيجية، قتطوي�ئ 

خارطة طئي�ل تشغيلية ت�توممل اع أق ويات م قطاع م -مل مل م عئمح.

ب. دعم تصميم وتنفيذ إصاحات في نظام الت�أمين الصحي االجتماعي: ت�تضحن مأل شطة م حقتئحة تق يم اساع ة م1ية حول: )ل( خارطة طئي�ل تشغيلية  ت1فيذ  ظام م ت�أاين 
م -مل مالجتحاعل؛ )ا( إع مد حزاة ا1امع م ت�أاين م -مل مالجتحاعل )بحا مل ذ ك خ اات م ئعاية م -مية مألق ية(، اع مألخذ بعين مالعتبار م ق رة م ت1فيذية  ل1ظام م -مل، 
قم فعا ية ان حيث م ت�كلفة  لت خات، قعبء مألائمض، قم حعيقات م حا ية، قأه مف م مكواة م عئمقية  تمسين م حخئجات م -مية قم محاية م حا ية؛ )3( محتساب ت�كا يف حزاة 

ا1امع م ت�أاين م -مل مالجتحاعل)بحا مل ذ ك خ اات م ئعاية م -مية مألق ية( قإع مد ا1هجية م تسعيئ.   

ج. دعم تعزي�ز تق يم خ اات م ئعاية م -مية مألق ية: ست�تحمور مأل شطة مل هذه م فئة على تعزي�ز خ اات م ئعاية م -مية مألق ية  زيادة م وصول إ ى م ئعاية م -مية م جي ة، 
قت�تضحن مأل شطة م حقتئحة: اسح  ح جئمت تق يم م خ اة  توميئ تقي�يم جاال  حئممل م ئعاية م -مية مألق ية مل م باد، بحا مل ذ ك م ب1ية م تمتية، قم ح خات م حتومئة، 

ق وعية م ئعاية. قسيساع  ذ ك مل تم ي  ق رة تلك م حئممل على تق يم خ اات صمية جي ة كجزء ان حزاة م ح1امع م حقتئحة. 

د. أنشطة بناء القدرات والتبادل المعرفي: سيتم ت1ظيم سلسلة ان أ شطة ب1اء م ق رمت قم تبادل م حعئمل   عم جهود م مكواة م عئمقية مل ت-حيم قت1فيذ مإلصاحات 
مل م قطاع م -مل. قسيتضحن ذ ك سلسلة ان م 1 قمت مإل كتئق ية اع احثلين حكواي�ين قخبئمء م1ي�ين ان دقل أخئى ت1فذ إصاحات اشابهة )على سبيل م حثال، ا-ئ، 
إ  ق يسيا، م ه1 ، أقكئم يا(. قت�تضحن م حومضيع م حمتحلة إصاحات  ظم م  مع )على سبيل م حثال، إدخال دمع بمسب ع د مألمئمد  لئعاية مألق ية(، قتم ي  حزم م ح1امع، قإ ماح 
م ح1تفعين. كذ ك، سيتم ت-حيم دقرة رريسية ا-ححة ان قبل م ب1ك م  ق ل حول إصاحات م 1ظم م -مية مل م عئمح، اع م تئكيز على م حومضيع م هااة قمالستفادة ان 

م تجارب م عا حية ذمت م -لة. قباالعتحاد على توقيتها، يحكن عق  م  قرة بشكل ممتئمضل، أق قجاهل، أق ازي�ش ان ذ ك. 

م -1 قح: 5 اليون دقالر أائيكل التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

تعتح  م خ اات مالستشارية قم تمليات قت�كحل مأل شطة م -مية  لبئ ااش م ما ل  لعحليات م طاررة ان أجل م ت1حية قم ححول ان قبل م ب1ك قم ذي يئكز على إدخال تمسي1ات 
هيكلية على م حئممل م -مية مل م عئمح. قميحا يخص كومي ل9ل، ت�كحل مأل شطة م حقتئحة م  عم م حستحئ ان م شئكاء م ت1حوي�ين مآلخئي�ن قان ضح1هم: م خطة م حوح ة 
بعد  ما  للتعافي  المتحدة  األمم  واستراتيجية  كوفيد-19(؛  لتحديات  واالستجابة  لاستعداد  الوطنية  القدرات  لتعزي�ز  )الهادف  العالمية  الصحة  منظمة  ومقترح  م حتم ة   ألام 
كوفيد-19 في العراق )والهادفة لتعزي�ز قدرة العراق على االستجابة والتخفيف من أثر كوفيد-19(؛ والخطة الصحية الطارئة لمنظمة الصحة العالمية )والهادفة إلى تعزي�ز قدرة 

العراق على االستجابة لكافة الحاالت الطارئة الصحية والتقيد بأنظمة الصحة الدولية(. 
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االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

م عاجلة  تلبية مالحتياجات  أث1اء عحلية مإلصاح قبع ها. قيتحثل م ه ف مل  م بيضاء: توميئ م خ اات مألساسية قححاية م شئمرح م هشة  با حمور 4 ان م ورقة  م 1شاط  يئتبط 
 لسكان قتوميئ م محاية م ضئقرية  لفئات م حمئقاة أث1اء عحلية مإلصاح قت مبيئها م عاجية. 

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم تملياتنوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل تمسين م قوم ين قم سياسات م تل ت ثئ على م 1ساء. قسيكون م 1هش م حتبع تجاه قضايا م 1وع مالجتحاعل بحوجب هذه م خ اات مالستشارية قم تمليات 
كحا يلل: )ل( ستطبل كامة م سياسات قمالستئمتيجيات قخطط م عحل قمإلرجادمت م ف1ية قغيئها قم تل سيتم إع مدها بحوجب م حساع ة م ف1ية ان هذه م خ اات مالستشارية 
قم تمليات ُبع  م 1وع مالجتحاعل  لت�أك  ان تلبية محتياجات م 1ساء قم فتيات مل م عئمح بشكل كاف؛ )ا( سيكون ألي إطار رص  قتقي�يم اع  ب عم ان م خ اات مالستشارية 
 )4( أاكن؛  كلحا  مالجتحاعل  م 1وع  حسب  ا-ف1ًا  تملياً  م تمليلية  مألعحال  كامة  ست�تضحن   )3( أاكن؛  كلحا  مالجتحاعل  م 1وع  حسب  ا-1فة  قاسته مات  ا جئمت  قم تمليات 
سيعطل إع مد قمحتساب م ت�كا يف  مزاة خ اات م ئعاية م -مية مألق ية مألق وية   عم ت خات م -مة مإل جابية، قصمة مألاواة قم طفو ة، قم -مة م 1فسية، قم  عم م 1فسل 
قمالجتحاعل، قم ع1ف م قارم على م 1وع مالجتحاعل؛ )5( سيساع  تقي�يم قإعادة ت-حيم ت مل م حئضى مل م حئممل م -مية بحوجب م حكون ل مل م تقليل ان م تعطل مل 
تق يم م خ اات مألساسية بسبب كومي ل9ل اثل صمة مألاواة قم -مة مإل جابية؛ )6( قبا 1سبة  كامة أ شطة ب1اء م ق رمت م ح عواة بحوجب م خ اات مالستشارية قم تمليات، 

سيتم ضحان م تومزن بين م ج1سين بين م حشاركين. 

التغير المناخي 
والبيئة 

غيئ اتومئ

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

يه ف م حكون ل )مالستجابة م طاررة  كومي ل9ل(  تعزي�ز ق رة م مكواة م عئمقية على مالستجابة  ألزاة م ما ية م 1اتجة عن كومي ل9ل ان خال تعزي�ز م ق رة على ا1ع م حزي  ان 
مال تشار  لع قى، قتعقب م ماالت مل ائمحل ابكئة، قتوميئ م ئعاية م سئي�ئية  لحمتاجين. كحا سيزي  م  عم م حق م بحوجب هذم م حكون ان صحود م قطاع م -مل مل قجه 

م جومرح م حتمحلة مل م حستقبل. 

ست�تم إدارة المشروع من قبل قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة والبيئة في العراق. وسيتم عقد اجتماعات نصف شهرية الترتيبات التنفيذية 
مع الوزارة لبحث التقدم المحرز.  
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المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

تم اعتماد وإطاق الخدمات االستشارية والتحليات في 16 أيلول 2020. وقد تم إحراز تقدم كبير في المكون 1، والذي يشكل أولويًة عاجلًة بالنظر لوضع الجائحة، بينما يجري تنفيذ 
المكون 2 )حدث ت�أخير في البداية بسبب التركيز على االستجابة لكوفيد-19(. 

ل. م تق م م حمئز بحوجب م حكون ل )مالستجابة م طاررة  كومي ل9ل(

م لقاح ض   م -مة قم بيئة مل جهود  لتومصل بشأن  م 1شاط مل اساع ة قزمرة  تئكيز هذم  يتحثل  ل.ل. »م وقاية«: دعم تطوي�ئ مستئمتيجية معا ة  لتومصل قتغي�يئ م سلوك: 
كومي ل9ل اع م جحهور قم عاالين مل م قطاع م -مل. ب عم ان م -1 قح ق  تم إع مد خطة عحل  لتومصل م خاصة با تطعيم ض  ميئقس كورق ا قتسليحها  وزمرة م -مة. 
كما أنجز البنك الدولي )أ( الجولة األولى من المسوحات على موقع فيسبوك للتعرف على المواقف تجاه م تطعيم ض  ائض كومي  ل9ل في العراق، )ب( اختبار )أ/ب( التجري�بي 

عبئ مال تئ ت لتحديد الرسائل الفعالة لحملة التواصل بغرض زيادة تقبل اللقاح. وقد تم التشارك في نتائج المسوحات واختبار أ/ب مع الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخري�ن.     

ا.ل م تعقب«: تعزي�ز مستجابة م -مة م عااة  تعقب حاالت فيروس كورونا: ي عم هذم م 1شاط جهود م مكواة م عئمقية في تعزي�ز تعقب حاالت ميئقس كورق ا. وقد تم إصدار 4 تقاري�ر: 
)1( تقي�يم لنظم مراقبة كوفيد-19 في العراق؛ )2( تقي�يم فحص كوفيد-19 في العراق؛ )3( وثيقة توجيهية حول استراتيجيات وخوارزميات فحص كوفيد-19؛ )4( تقي�يم لت�تبع المخالطين 
مل م عئمح. ومنذ تاري�خ تسليم هذه التقاري�ر، تم عقد 4 ورش حول استخدام المنصات الرقمية المختلفة لت�تبع المخالطين )DHIS2, ComCare, OpenSRP, GO.DATA( لقزمرة م -مة. 

كحا تم إجئمء قرجتل عحل حول مختبار COVID-19  ف1يل م حختبئمت مل م خطوط مألاااية.ويتم حاليًا التحضير لعقد ورش أخرى حول المراقبة والفحص ميئقس كورق ا.

3.ل »مالستجابة«: ب1اء م ق رمت حول مإلدمرة مآلا1ة قم فعا ة  ماالت كومي ل9ل: يئكز م 1شاط بشكل رريسل على إدارة الحاالت النشطة، ويتضمن مساعدًة فنيًة لتحسين تدفق 
المرضى ، والوقاية من األمراض والسيطرة عليها، قام الفري�ق بإعداد أداة تقي�يم للوقاية من األمراض والسيطرة عليها وتدفق المرضى ونشرها في 9 مرافق صحية في 
العراق؛ وكانت المعلومات التي تم جمعها مزي�جًا من جمع معلومات من مصادر متعددة، وتم است�كمال تقاري�ر حول كل من الوقاية من األمراض والسيطرة عليها وتدفق 

المرضى وتقديمها إلى وزارة الصحة والبيئة. ويتم الترتيب حاليًا لعقد ورش لنشر النتائج. 

4.ل م حساع ة م ف1ية مل م توقيت م ح1اسب في االستجابة لـ COVID-19: أخيرًا، يقدم البنك الدولي مساعدة فنية إضافية في التوقيت المناسب لدعم االستجابة لكوفيد-19، 
مع التركيز على التطعيم. ويتضمن هذا الدعم: )1( تقي�يم الجاهزية الوطنية للتطعيم ض  ميئقس كورق ا باستخدام أداة )VIRAF/VIRAT ل.ا( المت�كاملة؛ )2( إعداد الخطة الوطنية 
لنشر اللقاح بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والشركاء اآلخري�ن؛ )3( تقديم مدخات فنية إلعداد سجل رقمي للجهة المتعاملة بخصوص التطعيم ضد كوفيد-19؛ )4( إنشاء منصة 
استماع على مواقع التواصل االجتماعي ت�تعلق بالتطعيم في العراق باستخدام أداة )TalkWalker(؛ )5( مراجعة فنية لاستراتيجية الوطنية حول اآلثار الضارة عقب التطعيم 
)منجز(؛ )6( ورشة وطنية حول سامة األوكسجين في مرافق الرعاية الصحية )منجز(؛ )7( إشراك العراق في 10 ورش إقليمية حول التطعيم ضد كوفيد-19 بتنظيم من البنك 
الدولي )منجز(. وقد ركزت كل ورشة على جانب استراتيجي من عملية التطعيم، بما في ذلك )1( مقدمة حول استراتيجيات التطعيم- التشارك في الممارسات الفضلى والدروس 
المستفادة من الجهود الحالية للتطعيم ضد كوفيد-19 وتوفير أدوات واقتراحات عملية للتخطيط في ظل درجة شديدة من عدم التيقن؛ )2( تموي�ل المطاعيم- تقديم تقديرات 
حول الت�كاليف اإلجمالية لتوريد المطاعيم وتوزيعها ومساعدة الدول في تقي�يم الخيارات الرئيسية والمقايضات لحشد األموال محليًا وخارجيًا؛ )3( شبكة التوريد والتوزيع- تقديم 
وصف عام حول مشهد التوريد والمحافظ الناشئة؛ ومناقشة االعتبارات والدالالت الرئيسية لمختلف نماذج شبكات التوزيع؛ )4( جاهزية ساسل اإلمدادات- مناقشة أساليب 
أن  يمكن  التي  الرقمية  والنهج  األدوات  ودراسة  المنتفع،  معاينة رحلة  المنتفع-  والمتابعة: رحلة  اإلدارة   )5( للقاحات؛  الناشئة  للمحافظ  اإلمدادات  شبكات  وتوسيع  تقوية 
تدعمها، مع التركيز على اإلنصاف؛ )6( احتساب الت�كاليف والموارد البشرية- مراجعة االستراتيجيات حول عملية احتساب ت�كاليف لقاح كوفيد-19 وأدوات احتساب الت�كاليف الرئيسية 
المتوفرة؛ ودراسة الروافع الرئيسية لزيادة قدرة العاملين في الرعاية الصحية؛ )7( التفكير في المستقبل- التشارك في الت�أمات والعبر الرئيسية من الورش واستقدام خبراء 

رائدين لمناقشة الخطوات المستقبلية؛ )8( بناء الثقة في اللقاح؛ )9( نشر عدة لقاحات، باستخدام نهج المحفظة؛ )10( إشراك القطاع الخاص في توفير اللقاح.

تشكل ع م م ق رة على إجئمء بعثات قم تفاعل بشكل قجاهل اع م جهات م 1ظيئة بسبب كومي ل9ل تم يًا. قق  سعى م فئي�ل إ ى تعظيم مالستفادة ان ا تحئمت م في يو التحديات التنفيذية 
قت�ك1و وجيا م حعلواات. مضاً عن ذ ك، قبا 1ظئ إ ى م تئكيز على مالستجابة  كومي ل9ل، مق  تم مالتفاح اع قزمرة م -مة قم بيئة على ت�أجيل ت1فيذ أ شطة م حكون ا ب-ورة 

ا قتة. قتم مست�ئ1اف م عحل بحوجب م حكون ا؛ قطلبت م مكواة م عئمقية على م م-ول على دعم اساع ة م1ية كبيئة إلجئمء إصاحات على م ت�أاين م -مل مالجتحاعل. 

كاال سكان م عئمح، قباألخص م 1ساء، قمألطفال، قم فقئمء، قم حمئقاين كح1تفعين أساسي�ين. كذ ك، ستستفي  م مكواة م عئمقية، قباألخص قزمرة م -مة قم بيئة، ان تعزي�ز الجهات المنتفعة 
م ق رة على صياغة قت1فيذ إصاحات صمية اب1ية على م بئمهين. 

على م حستوى م وط1ل. التغطية الجغرافية  
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المكون 2: التنويع االقتصادي والنمو بقيادة القطاع الخاص 

1.2 التنويع والتحول االقتصادي 

التنويع االقتصادي والنمو )بما في ذلك مصفوفة اإلصاحات والورقة البيضاء(- نشاط منفذ من قبل البنك 

P176098رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م تخطيط، قزمرة م حا ية، خلية إدمرة مإلصاح مل اكتب رريس م وزرمء

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

تم إع مد م حشئقع با تعاقن اع قزمرمت م تخطيط، قم حا ية، قم تجارة، قخلية إدمرة مإلصاح. قق  ساهحت م ع ي  ان مالجتحاعات قم تبادالت م خطية بت-حيم م حكو ات. كذ ك، 
مستفاد م حشئقع ان م ع ي  ان م جوالت م 1قاجية اع م شئكاء ان م جهات م حا مة بحا مل ذ ك تلك م حساهحة مل م -1 قح )ك1 م، أ حا يا، م سوي ، م ححلكة م حتم ة( 

قجئكاء آخئي�ن ان ضح1هم مالتماد مألقرقبل قم وكا ة مأل حا ية  لتعاقن م  ق ل.

 شاط الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

تق يم م ت عيحات م تمليلية قخيارمت م سياسات  لمكواة م عئمقية  ت1فيذ أق ويات مإلصاح بحوجب م ورقة م بيضاء  لمكواة م عئمقية ان أجل ت1ويع مالقت-اد قإي�جاد عومال 
تمفيزية  ل1حو قمستم مث م وظارف بقيادة م قطاع م خاص. 

وصف موجز 
للمشروع 

يق م م حشئقع خيارمت على استوى م سياسات قت1فيذ مإلصاحات م تل تئكز على م ت1ويع، قم 1حو قمستم مث م وظارف بقيادة م قطاع م خاص. قهل تئكز على قجه م تم ي  
على ثاثة اجاالت: ل( دعم م سياسات حسب م طلب با 1سبة  لحجلس مألعلى  إلصاح قخلية إدمرة مإلصاح ميحا يتعلل بت1فيذ م ورقة م بيضاء؛ ا( دعم م سياسات مل اجاالت 
مأل شطة على  ت1فيذ هذه  يتم  أن  م حتوقع  مألج1بل. قان  م تجارة قمالست�ثحار  تم يث سياسات  م سياسات حول  م كلل؛ 3( حومر  مالقت-اد  قم 1حو على استوى  مالست ماة 
جكل خ اات تمليلية قمستشارية، قاساع ة م1ية، قب1اء ق رمت. قيتحثل أصماب م ح-لمة م ئريسيون مل م حجلس مألعلى  إلصاح، قخلية إدمرة مإلصاح، قاكتب رريس م وزرمء، 
قم وزمرمت م حئكزية )خ-وصًا قزمرة م حا ية(، قزمرة م تخطيط، قم وزمرمت م قطاعية م حع1ية اثل قزمرة م تجارة. قستومئ هذه مأل شطة مئصًة  ل مع ق اًا با ت عيحات م تمليلية 

م سابقة حول م 1حوذج م ت1حوي مل م عئمح  1قله إ ى ائحلة م ت1فيذ، باإلضامة إ ى ت عيم م فهم مل اجاالت  م يتم ميها إجئمء تمليل مستئمتيجل. 

كا ون م ثا ل 3الا اإلطار الزمني 
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السياق القطاعي 
 

يعتبئ م عئمح رمبع أكبئ ا- ر  ل1فط مل م عا م قيحتلك خااس أكبئ محتياطل ا ك  ان م 1فط مل م عا م. قيشكل ذ ك أكثئ ان 65% ان م 1اتش م حملل مإلجحا ل، قا9% ان 
إي�ئمدمت م مكواة م حئكزية، ق95% ان صادرمت م باد. قق  أدى ضعف م عومر  مالقت-ادية قمالجتحاعية  ل1حوذج م ت1حوي مل م عئمح خال م عق ين م حاضي�ين إ ى جعل م باد ت�تخلف 
عن ركب قئي1اتها ان م  قل ذمت م  خل م حتوسط م حئتفع على جحيع م ح جئمت مالقت-ادية قمالجتحاعية تقئي�بًا قم مث على م تفكيئ مل تمقيل م 1حو بعي ًا عن قطاع م 1فط 
قهيح1ته على م قطاع م عام مل م 1شاط مالقت-ادي. قيضع ذ ك م ت1ويع قاشاركة م قطاع م خاص مل صحيم م 1حوذج م ج ي   ل1حو اا بع  م 1زمع. قي�وج  جئطان هااان  ضحان 
 جاح هذم م 1هش: أقالً: تطوي�ئ ا سسات عااة قوية قادرة على تمسين مإلدمرة مالقت-ادية، قثا يًا: إي�جاد ظئقف تحكي1ية  ضحان  حو قكفاءة م قطاع م خاص. ب1اًء على ذ ك، تبئز 
سحات م ت1ويع قم تمول مالقت-ادي بشكل قوي مل م حمفظة م تشغيلية م ما ية  لب1ك م  ق ل، قحومره على استوى م سياسات، قم ت عيحات م تمليلية م حقئرة م ما ية. قق  
تم تعزي�ز هذه م ئكيزة ان خال اذكئة تفاهم اوقعة بين اجحوعة م ب1ك م  ق ل قم مكواة م عئمقية مل تشئي�ن مألقل 9للا بغئض م تطرح إ ى هذه م حسارل. ثم جئى تطوي�ئ 
م حذكئة  ت-بح خطة قط1ية  إلصاح بقيادة عئمقية )م ورقة م بيضاء(، قم تل مستفادت ان م ح خات م تمليلية م ححو ة ان قبل م -1 قح. تئكز م ورقة م بيضاء على خحس اجاالت 
امورية  إلصاح: ل( إي�جاد إطار اا ل است مم؛ ا( إصاحات مقت-ادية كلية قدعم م قطاعات م ح1تجة الستم مث قظارف است ماة؛ 3( م ب1ية م تمتية مألساسية   عم م 1حو؛ 4( توميئ 
م خ اات مألساسية قتوحي   ظم م محاية مالجتحاعية؛ 5( تطوي�ئ م بيئة م ماكحية قم قا و ية قمإلدمرية  حساع ة م ح سسات قمألمئمد على ت1فيذ مإلصاح. قست�تطلب م ع ي  ان هذه 

م حجاالت م حزي  ان م تعحل  -ياغة خطط عحل قمقعية قب1اء م ق رمت  ت1فيذ مإلصاحات، قيتطرح م بئ ااش م حقترح  لخ اات مالستشارية قم تمليات  هذه م ماجة. 

المكونات 
 

م حكون ل: دعم سياسات حسب م طلب  لحجلس مألعلى  إلصاح قخلية إدمرة مإلصاح بشأن ت1فيذ م ورقة م بيضاء م مكواية 

م حكون ا: دعم سياسات مل اجاالت مالست ماة قم 1حو مالقت-ادي م كلل

م حكون 3: حومر سياسات حول تم يث سياسات م تجارة قمالست�ثحار مألج1بل مل م عئمح

م -1 قح: 8.ل اليون دقالر أائيكل التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

يعتح  هذم م حشئقع م بئماجل على مست1تاجات م بئ ااش م تمليلل م سابل حول م ت1وع قم ححول ان قبل م -1 قح، قبشكل رريسل م عحل م ذي تّوج بإص مر م حذكئة مالقت-ادية 
م بل م ية )ل78ل4لP( قم تل جكلت أساسًا  لورقة م بيضاء. ب1اًء على ذ ك، تحثل مأل شطة م حقتئحة مستحئمرًا  بئ ااش م سياسات هذم اع م تئكيز على ت1فيذ إصاحات م ورقة م بيضاء. 
قسيتطلب م ت1فيذ خ اات مستشارية اباجئة، قب1اء ق رمت، قم حزي  ان م تمليات مل م حجاالت م تل تخلو ان حومر م سياسات. قست�كحل مأل شطة م حقتئحة أ شطة م سياسات 
م حستحئة اع م عئمح؛ سومء بحوجب أ شطة م -1 قح اثل إصاحات م قطاع م حا ل قم بيئة م تحكي1ية  لشئكات م -غيئة قم حت1ااية )م ع1قودين ب.ا قب.3 على م توم ل 
مل خطة عحل م -1 قح(، قم  عم م 1شط مآلخئ  لسياسات ان خال جهات اا مة اثل اشئقع دعم م سياسة مالقت-ادية م كلية م ح1فذ ان قبل م وكا ة مأل حا ية  لتعاقن 
م  ق ل )قبخاصة مل اجاالت تعزي�ز مإليئمدمت م حملية قم 1حاذج مالقت-ادي(، قم  عم م حق م ان م وكا ة حول مإلصاحات م كحئكية، قم عحل م ذي يقوم به ائكز م تجارة م  ق ية 

قا تحئ مألام م حتم ة  لتجارة قم ت1حية. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

مل جباط لالا، قاات م مكواة م عئمقية ب-ياغة ا-فومة إصاحات اف-لة قإع مد إطار  موكحة ت1فيذ مإلصاحات قم ذي قاات ان خا ه بت�أسيس م لج1ة م عليا  إلصاح التخاذ 
م قئمرمت، باإلضامة إ ى جهاز ت1فيذي، خلية إدمرة مإلصاح، قم تل ستقوم بت1فيذ إجئمءمت مإلصاح اع م وزمرمت م حع1ية. قستق م مأل شطة م حقتئحة مل هذم م بئ ااش  لخ اات 
مالستشارية قم تمليات بتق يم م ت عيحات م ف1ية م ضئقرية قب1اء م ق رمت  ت1فيذ قتفعيل مإلصاحات بمسب ا-فومة مإلصاحات مل م ورقة م بيضاء. قبي1حا ال يزمل يتم رم  
م لج1ة قم خلية با خبئمء قم حوظفين، سيب أ م بئ ااش با عحل حول ابادرمت مإلصاحات ذمت مألق وية م تل تقودها حا يًا م وزمرمت م حع1ية كخطوة أق ى، قسيب أ ت ري�جيًا بتعحيل 

تلك مإلصاحات با عحل ب-ورة قثيقة اع م خلية. 

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم تمليات قأ ومع أخئى ان م  عم )خبئمء اقيحين قجئمء بئاجيات(نوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل تمسين م قوم ين قم سياسات م تل ت ثئ على م 1ساء. قيق م م بئ ااش خ اات مستشارية قب1اء ق رمت حول إصاحات م ورقة م بيضاء، احا يسحح بإدخال 
اتشابكة  كحسأ ة  مالجتحاعل  م 1وع  اع  م تعاال  سيتم  ذ ك،  على  ب1اًء  م ثاثة  لبئ ااش.  با حكو ات  م حئتبطة  قم ت1فيذ  م تخطيط  مل  مالجتحاعل  با 1وع  م حتعلقة  م حسارل 
قإعطاءه مهتحااًا خاصًا، على سبيل م حثال، ع1  م 1ظئ إ ى م حسارل م حئتبطة با ح1امسة قم ت1امسية، قسيقوم م عحل بحعاي1ة م حعيقات أاام قصول م 1ساء إ ى م فئص 

مالقت-ادية قتق يم م حشورة حول م سياسات م هادمة  لتخفيف ان تلك م حعيقات. 
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التغير المناخي 
والبيئة 

سيعتبئ م تغيئ م ح1اخل ان م حسارل م حتشابكة مل اكو ات هذه م خ اات مالستشارية قم تمليات. قبشكل رريسل، سيظهئ ذ ك مل م  عم م حق م  وزمرة م تخطيط مل 
ب1اء م ق رمت حول إع مد م 1حاذج قسياسات م 1حو مألخضئ أث1اء إع مد خطة م ت1حية م وط1ية. قيتحثل م ه ف مل إدااج سياسات م تخفيف قم ت�كيف اع م تغيئ م ح1اخل مل هذه 

م خطة. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

غيئ اتومئ 

الترتيبات التنفيذية 
 

يعد المشروع متعدد التخصصات، وبرنامجًا متعدد القطاعات يتضمن العديد من قطاعات الممارسات العالمية، وبرنامجًا منفذًا من قبل البنك بالتنسيق مع قطاع االقتصاد الكلي 
والتجارة واالست�ثمار. وتعد وزارة التخطيط، وزارة المالية، وزارة التجارة، خلية إدارة اإلصاح الجهات النظيرة الحكومية الرئيسية. 

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

ت�تمثل المخرجات الرئيسية ضمن الفترة المقترحة في: )1( استحداث لوحة معلومات لتنسيق اإلصاحات؛ )2( عقد ورش تدري�بية حول الرصد والتقي�يم؛ )3( تقديم خدمات استشارية 
حول إصاح التعرفة. 

بدأ تنفيذ المشروع قبل فترة وجيزة دون وجود أية تحديات رئيسية. وقد تؤثر التغي�يرات الحكومية على التنفيذ، إال أن الفري�ق يعمل بشكل وثيق مع الوزارات المعنية للتخفيف التحديات التنفيذية 
من أية مخاطر محتملة. 

وزارة التخطيط، وزارة المالية، وزارة التجارة، خلية إدارة اإلصاح في مكتب رئيس الوزراء. الجهات المنتفعة 

على م حستوى م وط1ل التغطية الجغرافية  

2.2  إصاحات القطاع المالي

القطاع المالي العراقي - نشاط منفذ من قبل البنك 

P171615رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

م ب1ك م حئكزي م عئمقل، قح ة مإلصاح مالقت-ادي مل اكتب رريس م وزرمء، خلية إدمرة مإلصاح، قح ة مالستخبارمت م حا ية، قزمرة م تخطيط، قزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية، 
م ح1تجات  م عئمقل حول  مإلسكان  با تومصل اع ص1 قح  م قيام  م حهام  م حا ية. قيتوقع مئي�ل  قبا ت1سيل اع قزمرة  م عااة،  قم بل يات قمألجغال  مإلعحار قمإلسكان  قزمرة 

م حمتحلة قمأل شطة م تجئي�بية. 
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الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

تم إع مد خطة م عحل با تعاقن م وثيل اع م ب1ك م حئكزي م عئمقل اع ا خات ان قزمرة م حا ية قم جهات م حذكورة أعاه. قيعحل م فئي�ل اع مئي�ل اتفرغ مل م ب1ك م حئكزي 
م عئمقل قم ح  ف ان م ح رمء م عااين  إلجئمف م ح-ئمل، قم  معات، قم ب1ية م تمتية، قاكتب استشار م حمامظ. قتم إبقاء م جهات م 1ظيئة م مكواية على مطاع ان خال 
إي�جازمت قعئقض ائرية ا1تظحة. حيث تم تق يم م عئقض م حئرية  كل ان قزي�ئ م حا ية، قامامظ م ب1ك م حئكزي، ققزي�ئ م تخطيط، قرريس خلية إدمرة مإلصاح، قأصماب ا-لمة 
آخئي�ن مل م قطاع م حا ل، بحا مل ذ ك رمبطة م ح-ارف م عئمقية م خاصة، قاق ال  ظم م  مع، قجحعية رجال مألعحال م عئمقي�ين قم بئيطا ي�ين، قغيئهم. كحا أبقى م فئي�ل 
كبار م جهات م حا مة  ل-1 قح على مطاع ان خال اجحوعة مالت-ال مالقت-ادي  لعئمح قبشكل ث1ارل )مالتماد مألقرقبل/ب1ك مإلعحار مأل حا ل/م وكا ة مأل حا ية  لتعاقن 

م  ق ل/ا1ظحة م هجئة م  ق ية(  ضحان توممل خطط م عحل.        

 شط الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

تمسين مستقئمر قسااة م 1ظام م حا ل قم وصول إ ى م تحوي�ل ان خال مإلصاحات قب1اء م ق رمت  تعزي�ز م ب1ية م تمتية م حا ية، قتعزي�ز مألطئ م ت1ظيحية قمإلجئممية، قتمسين 
كفاءة قأثئ م ت خات م مكواية قم ح سسات م حا ية م مكواية. 

وصف موجز 
للمشروع 

يت�أ ف م حشئقع ان ركيزتين قمسعتين: „تحتين مألساس  تطوي�ئ م قطاع م حا ل“ ق“تطوي�ئ م تحوي�ل م حتخ-ص“. قتست�تبع م ئكيزة مألق ى ثاثة اكو ات ت�تعلل بإصاح م شئكات 
مإلرهاب.  مألاومل/تحوي�ل  غسل  م وط1ل  حخاطئ  قم تقي�يم  م وط1ية،  م  معات  قتعزي�ز  ظام  م ح-ئمل؛  م قطاع  على  قمإلجئمف  قم ت1ظيم  م تئخيص  عحليات  قتعزي�ز  م عااة 

قستقوم م ئكيزة م ثا ية بتطوي�ئ تحوي�ل اتخ-ص اع تئكيز ام د على م تحوي�ل ات1اهل م -غئ قم تحوي�ل م سك1ل.

م ئبع مألقل لالالم ئبع م ئمبع 3الا اإلطار الزمني 

 السياق القطاعي 
 

م 1ظام م ح-ئمل تمت سيطئة ا-ارف حكواية تعا ل ان قلة رأس م حال قجح م حومرد. قق  أدى م  قر م عام  ل ق ة مل م قطاع م ح-ئمل قمستخ ماه  بئماش  ال يزمل 
مإلقئمض م حوجهة إ ى قجود أرص ة استمقة كبيئة على ا سسات م قطاع م عام مل م حيزم يات م عحواية  لح-ارف م مكواية، قهو اا أدى، باإلضامة إ ى م تقليل ان جأن 
م قئقض غيئ م عاالة، إ ى إعاقة م ئسحلة. كحا ال يزمل م قطاع م حا ل غيئ م ح-ئمل  اجئًا، اع أسومح رأس اال ح يثة م عه  قغياب  ح سسات اا ية غيئ ا-ئمية معتيادية 
اثل جئكات م ت�أجيئ. كحا ال يزمل م وصول إ ى م تحوي�ل ات  يًا إذ يعا ل قطاع م تحوي�ل ات1اهل م -غئ ان م ق-ور م ت1ظيحل قاعيقات م تحوي�ل. قي� دي مالمتقار إ ى م ب1ية 
م تمتية م ت1ظيحية حول م تعااات مآلا1ة، قمإلباغ مالر�تحا ل، قمإلعسار إ ى زيادة م تباين مل م حعلواات قاخاطئ مإلقئمض با 1سبة  لح-ارف. قتعتح  آ يات م تحوي�ل م سك1ل 
م ما ية بشكل جبه ح-ئي على مإلقئمض م ح عوم بشكل كبيئ ان قبل م ح سسات م عااة، كحا أ ها تع  اكلفًة قغيئ قادرة على تلبية م مجم م حطلوب  لتعاال اع م عجز 
م سك1ل م حتزمي ، احا ي دي إ ى إزمحة م ملول م حمتحلة ان م قطاع م خاص. قتم إحئمز تق م مل لالا، قم ذي كان أبئزه اضل م ب1ك م حئكزي م عئمقل با حضل  مو ت1فيذ ع د 
ان مإلصاحات م ئريسية بمسب توصية مئي�ل م ب1ك م  ق ل، بحا مل ذ ك أ ظحًة ج ي ة  لموكحة م ح سسية  ح-ئمل م ئجي  قم ئمم ين، قإ شاء قح ة  لح-ارف م مكواية 
مل م ب1ك م حئكزي، قاوممقة قزمرة م حا ية على إجئمء ائمجعة  جودة أصول م ح-ئمين م حذكوري�ن. قان م هام  لغاية ت1فيذ هذه مإلصاحات با كاال  ضحان م حمامظة على 

م زخم  مو تسئيع مإلصاحات مل م ح-ارف م عااة  تحكي1ها ان  عب دقرها م حتوقع مل مالقت-اد. 

المكونات 
 

م ئكيزة ل: تحتين مألساس  تطوي�ئ م قطاع م حا ل: )ل(: دعم ت1فيذ م توصيات مل قح ة تطوي�ئ بئ ااش تقي�يم م قطاع م حا ل، قم تل ان م حتوقع أن تئكز على مستئمتيجية مإلصاح 
 لح-ارف م مكواية قتعزي�ز عحليات م تئخيص قم ت1ظيم قمإلجئمف على م قطاع م ح-ئمل؛ )ا( اشئقع تعزي�ز م 1ظام م وط1ل  ل معات؛ )3( م تقي�يم م وط1ل  حخاطئ غسل 

مألاومل/تحوي�ل مإلرهاب. 

م ئكيزة ا: تطوي�ئ م تحوي�ل م حتخ-ص: )ل( تطوي�ئ قطاع م تحوي�ل ات1اهل م -غئ؛ )ا( مالستشارمت حول م تحوي�ل م سك1ل. 

م -1 قح: 4.ا اليون دقالر أائيكل التموي�ل 
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الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

ت�توممل مأل شطة قتق م م  ع م تشغيلل قم حساع ة م ف1ية  لحشاريع م جارية  لب1ك م  ق ل، بحا مل ذ ك م -1 قح مالجتحاعل  لت1حية، م حشئقع م تجئي�بل  لت�كيف قم تعامل 
ان كومي ل9ل قم تل ت عم مأل شطة بحوجب م حكون م فئعل ل. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

مإلصاح م ت1ظيحل م حا ل، قمألدمء م ح-ئمل، قم خ اات م ح-ئمية مإل كتئق ية قم ح-ارف م مكواية

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم تملياتنوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل م تحكين مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات، قتمسين م قوم ين قم سياسات م تل ت ثئ على م 1ساء. قبمسب بيا ات ا1ظحة م عحل م  ق ية، تعحل 3ل% مقط 
ان م 1ساء مل م عئمح، احا يضع م باد ضحن م  قل ذمت م حع الت مألد ى  حشاركة مإل اث مل م قوى م عاالة مل م عا م. قق  مسته مت م مكواة م عئمقية زيادة اع الت 
اشاركة م 1ساء مل م قوى م عاالة بملول 5الا بحق مر 5  قاط ائوية. قمل حال تمقيل هذه م حسته مات قإدماتها  عق  ان م زاان، سيزدمد م 1حو مالقت-ادي م س1وي 
بحق مر 6.ل% مل م عئمح بملول 35لا. قميحا يتعلل بئيادة مألعحال، مإن ل9% ان م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة تعحل مل م قطاع غيئ م ح1ظم  كن ان غيئ 
م ومضح اا هل  سبة م شئكات م تل تحلك  ساء. قيشكل م عحل م ح1فذ حول دعم م سيو ة  قطاع م تحوي�ل ات1اهل م -غئ قتطوي�ئ مستئمتيجية قط1ية  لشحول م حا ل مئصًة 

 تمسين توميئ م تحوي�ل  لشئكات م تل تحلكها  ساء، قم شحول م حا ل  ل1ساء، قيه ف إ ى تمسين تمكم م 1ساء مل مألصول. 

التغير المناخي 
والبيئة 

يأخذ م حشئقع مالعتبارمت م ح1اخية با مسبان ع1  ت1فيذه. قبا 1ظئ إ ى م ما ة م ما ية قام قدية ق رمت م وساطة مالر�تحا ية  دى م قطاع م حا ل م عئمقل قأسومح رأس م حال 
ح يثة م عه ، قي�جب تطوي�ئ م تحوي�ل  لت�كيف ان م تخفيف م ح1اخل ان خال حلول تحويلية „خضئمء“ ابت�كئة، بحا مل ذ ك إطار م س1 مت م خضئمء. قيع  م تحوي�ل أح  م ملول 
م حتشابكة قسيتم إجئمء تقي�يم جاال  آلثار م ح1اخية على م قطاع م حا ل مل م عئمح )م تقي�يحات م قطاعية؛ قم ق رة مإلقئمضية؛ قمختبار مإلجهاد م ح1اخل، م خ.( قسيتوجب 

على م قطاع م حا ل  عب دقر ريادي مل م توسع مل م حبادرمت م خضئمء، قم تقليل ان اخاطئ م حشاريع أاام م حست�ثحئي�ن، قتعظيم مالستفادة ان ت�كا يف م تحوي�ل. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

قام م فئي�ل بتطوي�ئ تحوي�ل  لحشاريع مالست�ثحارية „م عحلية م تجئي�بية   عم صحود م شئكات، قم وصول إ ى م تحوي�ل قم 1حو مل م عئمح“، قم ذي تم إقئمره قهو حا يًا مل 
طور م  خول مل ائحلة م سئيان. قسي عم م حشئقع تعزي�ز تحوي�ل م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قاتوسطة م مجم مل م عئمح، اع م تئكيز بشكل خاص على دعم توميئ 
م شئكات مل  م 1اظم  تحوي�ل هذه  قم ت1ظيحل  م قا و ل  مإلطار  أزاة كومي ل9ل قتعزي�ز  بفعل  م حتضئرة  م -غئ  م تحوي�ل ات1اهل  م ف1ية  ح سسات  م سيو ة قم حساع ة 

م عئمح ان خال اساع ة م ب1ك م حئكزي م عئمقل على إ شاء قح ة م ح سسات م حا ية غيئ م ح-ئمية. 

الترتيبات التنفيذية 
 

ت�تم إدارة المنحة من جانب البنك الدولي من قبل قطاع الممارسات العالمية للتموي�ل والتنافسية واالبت�كار، بالتعاون مع القطاعات األخرى المعنية، بما في ذلك الحماية 
االجتماعية والوظائف؛ ومن جانب الحكومة العراقية ت�تمثل الجهات النظيرة الحكومية في البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الوزارات المعنية كما هو مشار إليه في الجزء 

حول الجهات النظيرة الحكومية أعاه. 
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المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

مل  م ح سسية  م مكواة  إصاحات  حول  قم توصيات  م بيضاء،  م ورقة  مل  م ح-ئمل  م قطاع  إصاحات  حول  ا خات  ت�تضحن  قم تل  م ف1ية  با حساع ة  أد اه  م حذكور  يئتبط 
م ح-ارف م عااة، قم توصيات قخارطة طئيف تف-يلية حول إصاح قإعادة هيكلة م ح-ارف م عااة، قتعزي�ز بيئة مألعحال م وط1ية  ل معات، قم  عم مالستشاري حول م سااة 
م حا ية ان خال م تقي�يم م وط1ية  لحخاطئ حول اكاممة غسل مألاومل/تحوي�ل مإلرهاب. قتعتبئ اومصلة معتحاد غا بية م ح-ارف مألهلية على ا- ر قمح   إليئمدمت )م حئمجمة 
مل ت مقل م فوركس( ا عاًة  لقلل قا- رًا امتحاً  حخاطئ مالستقئمر م حا ل حيث أن تلك م ح-ارف تفتقئ  ئأس م حال  است�ثحار مل م 1ظم، قم عحليات، قرأس م حال م بشئي 

 توميئ سلسلة قمسعة ان م ح1تجات قم خ اات. قي رك م ب1ك م حئكزي م عئمقل هذه م حخاطئ قي رس ت مبيئ ح-يفة ا1اسبة  لتخفيف ا1ها.  

 الركيزة 1: تمتين األساس لتطوي�ر القطاع المالي: 

م تئخيص  م مكواية قتعزي�ز عحليات  مستئمتيجية مإلصاح  لح-ارف  تئكز على  أن  م حتوقع  قم تل ان  المالي،  القطاع  تقي�يم  برنامج  التوصيات في وحدة تطوي�ر  تنفيذ  1. دعم 
قم ت1ظيم قمإلجئمف على م قطاع م ح-ئمل. المخرجات الرئيسية: سيتم تم ي ها عقب إص مر قح ة تطوي�ئ بئ ااش تقي�يم م قطاع م حا ل. النتائج: )ل( قمصل م فئي�ل م مومر اع 
م عليا إلصاح م قطاع م ح-ئمل كحتابعة  لتوصيات م حق اة مل خارطة م طئي�ل  إلصاح قإعادة م هيكلة ألكبئ ا-ئمين  م حا ية، قم لج1ة  م عئمقل، ققزمرة  م ب1ك م حئكزي 
)م ئجي  قم ئمم ين( قم حذكئة م ف1ية حول إصاحات م موكحة م ح سسية  لح-ارف م عااة؛ )ا( تم إحئمز تق م مل لالا قكان أبئزه قيام م ب1ك م حئكزي م عئمقل بت1فيذ ع د ان 
مإلصاحات م ئريسية م حوصى بها ان قبل م ب1ك م  ق ل، بحا مل ذ ك صياغة تعليحات ج ي ة  لموكحة م ح سسية  ح-ئمل م ئجي  قم ئمم ين؛ قتم إ شاء قح ة اتخ--ة 
با ح-ارف م عااة  دى م ب1ك م حئكزي م عئمقل ققممقت قزمرة م حا ية على إجئمء ائمجعة  جودة أصول م ح-ئمين مألكبئ حجحًا؛ )3( قام م فئي�ل بعق  مجتحاعات ممتئمضية اع 
كبار أصماب م ح-لمة م حع1ي�ين بإعادة هيكلة م ح سسات م حا ية م عااة. قب1اًء على طلب م ب1ك م حئكزي م عئمقل ققزمرة م حا ية، قام م ب1ك م  ق ل بإع مد جئقط ائجعية 

إلجئمء ائمجعة استقبلة  جودة أصول أكبئ ا سستين اا يتين عااتين. 

2. مشروع تعزي�ز النظام الوطني للدفعات. المخرجات الرئيسية: )أ( سلسلة ان م ورش/حومرمت م سياسات؛ )ب( رمع ق رة م ب1ك م حئكزي م عئمقل  ت1فيذ اهااه مإلجئممية 
على م 1ظام م وط1ل  ل معات؛ )3( رمع ق رة م ب1ك م حئكزي م عئمقل على تعزي�ز تطوي�ئ م ت�ك1و وجيا م حا ية مل م عئمح؛ )4( دعم م حساع ة م ف1ية  ثاث جوالت ان مختبار 
خطة مستحئمرية مألعحال قاعا جة م فجومت م حم دة مل هذه مالختبارمت؛ )5( م حساع ة م ف1ية  تم ي  مالحتياجات مالست�ثحارية قم تل سيتم ت�كحلتها ان خال مست�ثحارمت عااة 
)ل( تم عق   النتائج:  قخاصة  لجزء م حتعلل با مكواة م عئمقية قم قطاع م ح-ئمل. قستومئ هذه م حساع ة م ف1ية توصيات حول مالست�ثحارمت م ضئقرية  تمقيل مإلصاحات. 
قرجتين قإع مد اسودة خطة ت1فيذية  إل ماح م ئقحل قعحلية »معئف عحيلك« مإل كتئق ية في 2020، قال يزمل ه1ا ك م حزي  ان م عحل با تظار قئمر  ج1ة م مكواة مإل كتئق ية 
مل اجلس م وزرمء. )ا( وفي 2021، قام م فئي�ل بإع مد م عحل م تمليلل م تا ية: )ل( اجحوعة ان م ماالت م  رمسية حول م ت1ظيم قمإلجئمف على اق ال مألاومل مإل كتئق ية 
)تم مستعئمض ذ ك خال مجتحاع اع م حستشار مألق م مل م ب1ك م حئكزي م عئمقل مل ال تحوزلالا(، )ا( تم ي  م حخاطئ م حتعلقة با 1ظام م وط1ل  ل معات كح خات  خطة 
مستحئمرية م عحل م حع  ة )م تل سيتم م تشارك ميها قمستعئمضها مل كا ون مألقل لالا(، )3( توجيهات حول إعادة إطاح م حجلس م وط1ل  ل معات )سيتم م تشارك ميها 
قمستعئمضها مل تشئي�ن مألقل لالا(، )4( ا1هجية  تقي�يم بيئة مألعحال  لتمويات م  ق ية بمسب م حعاي�يئ م  ق ية )سيتم مستعئمضها مل تشئي�ن م ثا ل لالا(، )5( اقتئحًا 
 تم يث إطار مإلجئمف على  ظام م  معات  دى م ب1ك م حئكزي م عئمقل )سيتم مستعئمضه مل كا ون مألقل لالا(. مضاً عن ذ ك، قتمضيئًا ألربع قرش إضامية اقئرة اا بين 

تشئي�ن م ثا للكا ون مألقل لالا، قام مئي�ل م ب1ك م  ق ل بإع مد عئقض ائرية تعئيفية تبئز أهم م حجاالت  ل1قاش قتلخص خطة م عحل  ألعومم لالال3الا. 

2. االستشارات حول التموي�ل السكني. المخرجات الرئيسية: )أ( تقئي�ئ تشخي-ل حول سوح م تحوي�ل م سك1ل قمإلطار م قا و ل قم ت1ظيحل؛ )ب( ت-حيم ا1تجات/اشاريع تجئي�بية 
حول م ئهو ات م عقارية، قم تحوي�ل ات1اهل م -غئ بأسعار اعقو ة، ق ظم  ل عم بمسب م تشخيص. 

النتائج: )ل( يعتبئ م فئي�ل مل م حئمحل م 1هارية  -ياغة اذكئة سياسات   عم جهود م مكواة م عئمقية مل تطوي�ئ تحوي�ل سك1ل است مم على م ح ي�ين م حتوسط قم طوي�ل 
م تجارب ان دقل أخئى حول  هش م تحوي�ل م سك1ل مل  قم ذي يت1اقل مالحتياجات م حت1وعة  لشئيمة م سكا ية غيئ م قادرة على م وصول إ ى سكن كاف، )ا( م تشارك مل 
سياح إعادة مإلعحار قتطوي�ئ م تحوي�ل م حست مم على م حدى م طوي�ل. قان م حتوقع إص مر هذه م حذكئة ب1هاية تشئي�ن م ثا ل لالا. قستشكل م حذكئة  قطة ب مية  1قاجات 
اع م جهات م 1ظيئة حول مإلصاحات م هيكلية مل قطاع م تحوي�ل م سك1ل، قمإلصاح م ح سسل مل ا سسات اثل م ح-ئف م عقاري م عئمقل أق ص1 قح مإلسكان، )3( قام 
م فئي�ل بإع مد قرقة ائجعية ام دة حول م تحوي�ل م سك1ل بحوجب قح ة تطوي�ئ بئ ااش تقي�يم م قطاع م حا ل، قم تل مستفادت ان م عحل قم تمليل م جاري�ين قم ححو ين 

بحوجب هذم م 1شاط قم خطط  1شئ توصيات م حذكئة م ف1ية ان خال سلسلة ان م فعا يات مالمتئمضية/م وجاهية. 
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ت ري�بية  قرجة  عق   )ب(  م وط1ل  لحخاطئ؛  م تقي�يم  ت1فيذ  قبل  اا  توجيهية  قرجة  عق   )أ(  الرئيسية:  المخرجات  اإلرهاب.  األموال/تموي�ل  غسل  لمخاطر  الوطني  التقي�يم   .3
 ح ة 3 أيام حول م تقي�يم م وط1ل  لحخاطئ؛ )ج( عق  بعثةلبعث�تين  ل عم مالستشاري؛ )د( إجئمء ائمجعة قتق يم ا خات خطية حول اسودة 8 تقاري�ئ حول م-ل م تقي�يم 
م وط1ل  لحخاطئ؛ )هـ( إجئمء ائمجعة قتق يم ا خات حول اسودة خطة عحل م تقي�يم م وط1ل  لحخاطئ؛ )ق( عق  م ورجة م 1هارية )3 أيام( حول م تقي�يم م وط1ل  لحخاطئ. 
النتائج: )أ( 2020: قام م فئي�ل بعق  بئماش ت ري�بية تحهي ية حول م تقي�يم م وط1ل  لحخاطئ  -ا ح 8 اجحوعات عحل ان م حس ق ين م عئمقي�ين )أدى تعليل سفئ م بعثة بسبب 
 :2021 )ب(  أيام(؛  م ححت ة  ثاثة  م ت ري�بية  قم ورش  م وط1ل  لحخاطئ  م تقي�يم  قبل  اا  م وجاهية  م توجيهية  م ورجة  إ غاء  إ ى  كومي ل9ل  قظهور  مألا1ية  م ظئقف  ت هور 
قاات اجحوعة م ب1ك م  ق ل بعق  سلسلة ان 8 بئماش ت ري�بية ت1شيطية حول م تقي�يم  -ا ح اجحوعات م عحل م ثحا ية: )ل( م ته ي مت م حتعلقة بغسل مألاومل؛ )ا( أقجه 
م هشاجة م وط1ية تجاه غسل مألاومل؛ )3( م قطاع م ح-ئمل؛ )4( قطاع م ت�أاين؛ )5( قطاع مألقرمح م حا ية/مألسومح م ئأسحا ية؛ )6( قطاعات م ح سسات م حا ية مألخئى؛ )7( 
م شئكات/م حهن غيئ م حا ية م حتخ--ة؛ )8( اخاطئ تحوي�ل مإلرهاب. قي�ومصل م فئي�ل م عحل اع مئي�ل قح ة م تمقيقات م حا ية/اجحوعة عل م تقي�يم م وط1ل  لحخاطئ قم ذين 
يقواون بجحع قتمليل م بيا ات/م حعلواات ان اختلف م قطاعات الست�كحال تمليل م ته ي مت قم هشاجة  غسل مألاومل قتحوي�ل مإلرهاب؛ )ج( قام م فئي�ل با حئمجعة قتق يم 
م حاحظات إ ى قح ة م تمقيقات م حا ية مل إطار م تمضيئ  ئدقدها على تقي�يم مالتماد مألقرقبل؛ )د( يومصل م فئي�ل م عحل اع مئي�ل قح ة م تمقيقات م حا ية/اجحوعة عحل 
م تقي�يم م وط1ل  لحخاطئ قم ذين يقواون بجحع قتمليل م بيا ات/م حعلواات ان اختلف م قطاعات الست�كحال تمليل م ته ي مت قم هشاجة  غسل مألاومل قتحوي�ل مإلرهاب؛ 
)هـ( اخئجات اجحوعة م ب1ك م  ق ل: عق  بئماش ت ري�بية قتوجيهية؛ )ق( م حس ق ون م عئمقيون: م عحل على إص مر تقاري�ئ م-ل م تقي�يم م وط1ل  لحخاطئ قم ذي يلخص أقجه 
م ته ي  أق م هشاجة  غسل مألاومل/تحوي�ل مإلرهاب )على م توم ل( قم حتعلقة بكل قطاع. قال يزمل جحع م بيا ات يشكل تم يات كبيئة أاام اجحوعة عحل م تقي�يم حيث أ هم 

يعحلون على إ جاز م تقاري�ئ م خاصة بهم. 

الركيزة 2: تموي�ل التموي�ل المتخصص:   

)أ( ت1فيذ اشئقع تجئي�بل حول م تحوي�ل ات1اهل م -غئ بحوجب م حشئقع م طارئ  تعزي�ز مالستقئمر مالجتحاعل  الرئيسية:  1. تطوي�ر قطاع التموي�ل متناهي الصغر. المخرجات 
م عحل  قزمرة  قم بئماجية  دى  م ح سسية  م تئقية  )ج(  مالجتحاعية؛  قم ش قن  م عحل  قزمرة  مل  م -غئ  ات1اهل  است مم  لتحوي�ل  بئ ااش  قت1فيذ  ت-حيم  )ب(  قم -حود؛ 
قم ش قن مالجتحاعية؛ )د( تفعيل م -1 قح مالجتحاعل  لت1حية بحا يتوممل اع م ححارسات م  ق ية م فضلى ميحا يخص ا سسة قساطة تحويلية؛ )هـ( اسح مقت-ادي جاال 
ألقا يم استه مة إلبئمز م حزميا مإلقليحية مل تم ي  م وظارف قم حشاريع؛ )ق( درمسة ج قى إل شاء » امذة قمح ة«  تق يم م خ اات غيئ م حا ية مل م -1 قح مالجتحاعل 
 لت1حية؛ )ز( ع د ان م بئماش م ت ري�بية  ب1اء ق رمت م -1 قح مالجتحاعل  لت1حية حول مإلقئمض ات1اهل م -غئ قم شئكات م -غيئة قم حتوسطة؛ )ح( إع مد اعاي�يئ قعحليات 
النتائج:   تم ي  قمختيار ا سسات م تحوي�ل ات1اهل م -غئ؛ )ط( إع مد  ظام  لئص  قم تقي�يم  دى م -1 قح مالجتحاعل  لت1حية؛ )ي( إع مد أ ظحة م تحوي�ل ات1اهل م -غئ. 
)أ( قام م فئي�ل بتق يم اساع ة م1ية اوسعة )درمسة ج قى، قا1تجات ج ي ة، قت مقات  لعحليات، قجئقط ائجعية، قأد ة تشغيلية، قب1اء ق رمت، إ ى غيئ ذ ك(  -ا ح 
م مظ، تم  م طارئ   عم مالستقئمر مالجتحاعل قم -حود.  كن ق سوء  م حشئقع  م -غئ كجزء ان  تجئي�بية  لتحوي�ل ات1اهل  م عحل قم ش قن مالجتحاعية إل شاء قح ة  قزمرة 
تعليل م عحل با حشئقع ا1ذ كا ون م ثا ل لالا قهو مآلن الغل ؛ )ب( قام م فئي�ل بتق يم اساع ة م1ية اوسعة )د يل تشغيلل، قت مقات  لعحليات، قجئقط ائجعية، 
 لكادر م ئريسل، قب1اء ق رمت، قا جئمت أدمء رريسية، قسياسات قإجئمءمت، إ ى غيئ ذ ك(  -ا ح قزمرة م تخطيط ان أجل إ شاء قح ة  لتحوي�ل ات1اهل م -غئ تابعة  ل-1 قح 
ت�أخيئ م حشئقع حيث  م يتم حتى مآلن إقئمر قا ون م -1 قح مالجتحاعل  لت1حية ان قبل اجلس م 1ومب قان غيئ م حئجح إقئمره  مالجتحاعل  لت1حية.  كن ق سوء م مظ، تم 
مل م حستقبل م قئيب قان غيئ م حئجح م حضل مل مأل شطة م حقئرة إل شاء قح ة م تحوي�ل ات1اهل م -غئ؛ )ج( وقد أبلغت وزارة التخطيط البنك الدولي بالنية حول إسقاط 
المكون 2 )م حساع ة م ف1ية إل شاء قح ة م تحوي�ل ات1اهل م -غئ مل م -1 قح( قإعادة تخ-يص أاوم ه  -ا ح م حكون ل. قق  مرت�كز م مامز قرمء إسقاط م حكون ا، ان قجهة 
 ظئ م مكواة، على م حاحظات م حق اة ان اجلس م  ق ة، ان حيث أن قظارف م قيادة على استوى م سياسات ميحا يخص م تحوي�ل ات1اهل م -غئ تقع خارج صاحيات قزمرة 
ت�كون م وزمرة قادرًة على إحئمز تق م الحوس على صعي  ت1فيذ  با تا ل،  م يع  إ شاء ا سسة استقبل كحا كان ات-ورًا مل ب مية م حشئقع أائًا اج يًا، ق ن  م تخطيط. 
م حكون؛ )د( جارك مئي�ل م ب1ك م  ق ل مل بعثة ممتئمضية قمجتحاعات بعثات بحا مل ذ ك اع قكيل قزمرة م تخطيط، قأع ت اذكئًة اف-لًة حول م سحات م بارزة  لحكون ا؛ 
)هـ( قبا 1ظئ  حا تق م قمستجابًة ألثئ جارمة كومي ل9ل على قطاع م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة، قام م فئي�ل بتموي�ل  شاط دعم إي�جاد إطار ت1ظيحل  هذه 
م شئكات قجحول هذم م 1شاط كجزء ان م حشئقع م تجئي�بل  لت�كيف قم تعامل ان كومي ل9ل: دعم صحود م شئكات، قم وصول إ ى م تحوي�ل، قم 1حو مل م عئمح. قان م حقترح 
تمقيل ذ ك ان خال تق يم م حساع ة م ف1ية إ ى م ب1ك م حئكزي م عئمقل إل شاء قح ة م ح سسات م حا ية غيئ م ح-ئمية قدعم صياغة قا ون/ ظام حول هذه م ح سسات 

 حساع ة هذه م شئكات )بحا مل ذ ك ا سسات م تحوي�ل ات1اهل م -غئ( على م وصول إ ى م تحوي�ل قتمسين م شحول م حا ل.    
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االجتماعي التحديات التنفيذية  االستقرار  لتحقيق  الطارئ  التنمية/المشروع  أجل  من  الطارئة  العمليات  لبرنامج  اإلقراض  عملية  تعليق/إلغاء  كوفيد-19؛  ت�أثير  تواصل  بسبب  األنشطة  محدودية 
والصمود؛ النقاشات المستمرة مع وزارة التخطيط حول وضعية الصندوق االجتماعي للتنمية بموجب المكون 2. وقد أدت هذه المستجدات إلعاقة/إلغاء دعم المساعدة الفنية 
لبرنامج العمليات الطارئة من أجل التنمية/المشروع الطارئ لتحقيق االستقرار االجتماعي والصمود واإلعاقة المحتملة لعمليات التموي�ل متناهي الصغر للصندوق االجتماعي 
للتنمية بموجب المكون 2 مما اقتضى إعادة تخصيص الموارد من مكون تنمية قطاع التموي�ل متناهي الصغر. وارتبطت تحديات إضافية بنقاشات مع الجهات النظيرة )البنك 
المركزي العراقي( من أجل المزيد من التعديل على نطاق المشروع، مما أدى إلى تعديل خطة العمل؛ كما أدت الصعوبات في جمع البيانات من قبل الجهات النظيرة )وحدة 

التحقيقات المالية( إلى ت�أخيرات في إنجاز تقري�ر سير العمل. وأدى تواصل تعليق سفر البعثات إلى إلغاء اجتماعات وورش وجاهية ما أدى إلى تقليل المصروفات. 

المنتفعون المباشرون: الجهات النظيرة الحكومية؛ المنتفعون غير المباشرون: سكان العراق ككل. الجهات المنتفعة 

على م حستوى م وط1ل التغطية الجغرافية  

تحليات واستشارات إلدارة الموارد العامة والفدرالية المالية - نشاط منفذ من قبل البنك  

P166640رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م حا ية 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

يعحل م فئي�ل بشكل  شط اع خلية إدمرة مإلصاح مل اكتب رريس م وزرمء، قدمرئة م  ين م عام مل قزمرة م حا ية، قم حكتب م خاص  وزي�ئ م حا ية إلطاح قتوميئ م حساع ة 
م ف1ية. كحا يعحل م فئي�ل بشكل  شط اع م هيئة مالتمادية  لخ اة م ح  ية م حشكلة ح يثًا. 

 شط الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

تعزي�ز مالست ماة قم شفامية م حا ية قتمسين م عاقات م حا ية بين م مكواات مل م عئمح. 

وصف موجز 
للمشروع 

ستقوم مأل شطة م حقئرة بت�كحلة م حشاريع م جارية  لب1ك م  ق ل قم حساع ة مل تمضيئ م حزي  ان م  عم ان م ب1ك م  ق ل حول إصاح إدمرة م حا ية م عااة. قست�كون 
ه1ا ك 5 اسارمت رريسية  أل شطة: ل( إدمرة مألزاات م حا ية؛ ا( م في رم ية م حا ية؛ 3( إدمرة م  ين؛ 4( تعزي�ز مإليئمدمت؛ 5( م شفامية م حا ية. 

تشئي�ن مألقل لالالكا ون مألقل 3الا اإلطار الزمني 
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السياق القطاعي 
 

تومجه م مكواة م عئمقية م حشكلة ح يثًا أزاًة اا يًة ج ي ًة ك1تيجة  ا خفاض م ماد مل أسعار م 1فط. قمل ظل مألزاة م حا ية م ما ية، تمتاج م مكواة  ت1فيذ إصاحات حوكحة 
مقت-ادية هيكلية اع اعا جة م حعيقات م حا ية م عاجلة )م كحاش م ميز م حا ل، قتضخم م 1فقات م جارية، قمالحتياجات م تحويلية م حت1ااية بشكل سئيع(. قق  أدى م كحاش 
مإليئمدمت م 1فطية إ ى أقل ان  -ف ماتورة مألجور قم تقاع  )قم تل جكلت  -ف م 1فقات على م حستوى مالتمادي مل 9للا( إ ى تعئيض مالست ماة م حا ية  لحزي  ان م خطئ 
على م حدى م ق-يئ. قت�تطلب مالستجابة م كامية  ألزاة تعزي�ز م ق رمت إلدمرة مألزاة م حا ية ققاات م مكواة م ج ي ة بتشكيل  ج1ة أزاة مقت-ادية بئراسة رريس م وزرمء أق قزي�ئ 
م حا ية باإل ابة، قبمضور قزرمء م حا ية، قم تخطيط، قم ش قن م خارجية، قمألاين م عام  ألاا ة م عااة  حجلس م وزرمء، قامامظ م ب1ك م حئكزي، قرريس م  مرئة م قا و ية مل 
مألاا ة م عااة  حجلس م وزرمء، قاستشارق رريس م وزرمء. قستئكز م لج1ة على خحس اسارل رريسية: )ل( مإلصاحات م حماسبية قإدمرة م سيو ة مل م  ق ة؛ )ا( زيادة إي�ئمدمت 

م  ق ة؛ )3( إحياء مالقت-اد؛ )4( مإلصاحات م حا ية قم ح-ئمية؛ )5( م عاقات م حا ية م  ق ية. 

المكونات 
 

م حكون ل: م حساع ة م ف1ية 

م حكون ا: م عحل م تمليلل )تمليل مالقت-اد م سياسل: م تقي�يحات م ح سسية( 

مأل شطة م ئريسية م حقئرة: )ل( ب1اء م ق رمت حول إدمرة مألزاات م حا ية؛ )ا( دعم إصاح م جوم ب م حا ية  ل1ظام مالتمادي؛ )3( تعزي�ز إدمرة م  ين؛ )4( تعزي�ز مإليئمدمت؛ )5( م شفامية 
م حا ية. 

م -1 قح: ا اليون دقالر أائيكل. يتم م بمث مل م م-ول على تحوي�ل اشتئك ان ص1اديل مر�تحا ية أخئى. التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

سي عم م 1شاط قيكحل اشئقعين جاري�ين ا1فذين ان قبل م ب1ك م  ق ل، قهحا اشئقع احول ان قبل م ب1ك م  ق ل حول تم يث  ظم إدمرة م حا ية م عااة )5.ل4 اليون دقالر 
أائيكل(؛ قاشئقع احول ان قبل مالتماد مألقرقبل حول ا سسات م ئقابة قم حساء ة عن إدمرة م حا ية م عااة )5.ال اليون دقالر أائيكل(. على قجه م تم ي ، سيتوممل 
م 1شط اع م حشئقع م ححول ان قبل مالتماد مألقرقبل )4ل7ل7لP( قم ذي ي يئه م ب1ك م  ق ل حول تعزي�ز ق رمت ا سسات م ئقابة قم حساء ة عن إدمرة م حا ية م عااة، قم ذي 
يه ف إ ى تعزي�ز م ح سسات قآ يات م حساء ة قم ئقابة م حا ية على م حستوي�ين مالتمادي قمإلقليحل )حيث يشحل ذ ك: إدمرة ماتورة مألجور، قجفامية م حومز ة، قم ئقابة 
م حا ية على م شئكات م عااة، قم شئمء مإل كتئق ل، م خ.(، بحا مل ذ ك م تمضيئ  لحئحلة م ثا ية قم تل تئكز على مإلدمرة م ضئي�بية قم كحئكية قم جوم ب م حا ية  ل1ظام مالتمادي. 
قسيساهم م 1شاط مل م  عم م عام م حق م ان م ب1ك قطلب م مكواة م م-ول على م حساع ة بمسب اا تم م 1ص عليه مل اذكئة م تفاهم م حوقعة بين م مكواة م عئمقية 

قاجحوعة م ب1ك م  ق ل مل تشئي�ن مألقل 9للا  لتعاقن قم حزي  ان م عحل حول إصاحات م موكحة مالقت-ادية قمالست ماة م حا ية. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

تئتبط مأل شطة بشكل اباجئ بت1فيذ م ورقة م بيضاء ميحا يخص إدمرة م  ين، قتعزي�ز مإليئمدمت، قم جوم ب م حا ية  ل1ظام مالتمادي، قإصاح  ظام م خ اة م عااة. 

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم تمليات قمعا ية تعليحية حول تمليل مالقت-اد م سياسلنوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل تمسين م قوم ين قم سياسات م تل ت ثئ على م 1ساء. قق  ت عم مأل شطة م حومز ة م حئمعية  ل1وع مالجتحاعل قم تل تع  اطلوبًة بحوجب قا ون إدمرة 
م حا ية م عااة 9للا. كحا يجب أن ي دي م حشئقع إ ى جحول أج1 ة م حساقمة بين م ج1سين مل إصاحات م خ اة م ح  ية. قسيعحل م حشئقع على ت�كحلة اشئقعل م ب1ك 
م  ق ل حول إدمرة م حا ية م عااة بخ-وص إجئمك م حومط1ين قم حساقمة بين م ج1سين ان خال تعزي�ز م طلب مالجتحاعل على م حشاركة م جحاهيئية مل عحليات م حومز ة 
تعزي�ز  تشجيع  ا خئًا(. قان خال  إقئمره  تم  م ذي  م عااة  م حا ية  إدمرة  قا ون  عليه مل  ا1-وص  )كحا هو  مالجتحاعل  م حئمعية  ل1وع  م حومز ة  بخ-وص  م سياسات  قحومر 

مإليئمدمت قم حساقمة م حا ية، ان م حفتئض أن يساع  م حشئقع م مكواة على م تخفيف ان م تباي1ات م حكا ية قتحوي�ل م ت خات م هادمة  لم  ان م فقئ. 

التغير المناخي 
والبيئة 

غيئ اتومئ 
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االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

تح1ع أزاة كومي ل9ل ان م تفاعل م حباجئ اع أصماب م ح-لمة م عئمقي�ين، بحا مل ذ ك دقل م جومر. ب1اًء على ذ ك، سيتم ت1فيذ كامة مأل شطة عن ُبع  با شئمكة اع م ح1ت يات 
م فكئية م حملية. 

 دى م ب1ك م  ق ل، ست�تم قيادة م 1شاط ب-ورة اشتئكة ان قبل قطاعل م ححارسات م عا حية  لموكحة قمالقت-ادي م كلل قم تجارة قمالست�ثحار.الترتيبات التنفيذية 

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

قام المشروع بالفعل بتحسين اإلباغ عن الدين العام وال تزال األنشطة التالية قيد التنفيذ: )ل( تقي�يم جاهزية م مكواة م ئقحية: تم تعي�ين استشاري وبدأت عملية التقي�يم في 
تشري�ن األول 2021؛ )ا( م حساع ة م ف1ية حول إدمرة م  ين: تقديم المساعدة لدائرة الدين العام على استخدام برنامج إدارة الدين والتحليل المالي لتسجيل وإدارة الدين العام 
لدى الحكومة العراقية؛ )3( م حساع ة م ف1ية حول مإلدمرة م ضئي�بية: حوار سياسات حول التخطيط للنظام المت�كامل لإلدارة الضري�بية؛ )4( م حساع ة م ف1ية  ئص  ت1فيذ م ورقة 
م بيضاء حول مإلصاحات مالقت-ادية: ورشة حول إطار وأدوات الرصد )لوحة معلومات(؛ )5( م حساع ة م ف1ية  حجلس م خ اة م عااة مالتمادي: تبادل الخبرات مع المؤسسات 
الشقيقة؛ التحضير للمساعدة في صياغة تشريع ثانوي حول الخدمة العامة. ت�تضحن م حخئجات م تمليلية م ئريسية مل لالا: )ل( اذكئة توجيهية حول إدمرة م  ين م عام؛ )ا( 

اذكئة سياسات إلصاح مإلدمرة م ضئي�بية؛ )3( اذكئة م سياسات حول إدمرة مإليئمدمت م 1فطية؛ )4( اذكئة سياسات حول احارسات م تعي�ين. 

قد تؤثر التغي�يرات في الحكومة على التنفيذ. التحديات التنفيذية 

سيوفر النشاط المعلومات للسياسات على المستوى االتحادي وسيعود بالنفع على المؤسسات المالية المركزية والامركزية فيما يخص تعزي�ز اإليرادات والتحويات المالية. الجهات المنتفعة 

على م حستوى م وط1ل التغطية الجغرافية  

3.2  البيئة التمكينية للشركات الصغيرة والمتناهية 

البرنامـــج التجري�بـــي للت�كيـــف مـــع فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد-19( والتعافـــي مـــن آثـــاره – مشـــروع دعـــم مرونـــة الشـــركات والوصـــول إلـــى التمويـــ�ل والنمـــو فـــي العـــراق - نشـــاط 
منفـــذ مـــن قبـــل الجهـــة المســـتفيدة  

P174273رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م حا ية، م ب1ك م حئكزي م عئمقل 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

تم إقئمر م حشئقع ان قبل م لج1ة م توجيهية  ل-1 قح قمعتحاده ان قبل  ارب م ئريس مإلقليحل  حجحوعة م ب1ك م  ق ل مل 5ا حزي�ئمن لالا. قجئى م توقيع على متفاقية 
م ح1مة ان قبل قزمرة م حا ية مل ل تشئي�ن مألقل لالا، قيعحل مئي�ل م حشئقع اع قزمرة م حا ية  لم-ول على رأي قا و ل ان م  مرئة م قا و ية مل اجلس م وزرمء ان أجل 
مإلعان عن سئيان م حشئقع. قيعحل مئي�ل م حشئقع على تسئيع مست�كحال م تمضيئمت اع قكا ة ت1فيذ م حشئقع، م وكا ة مأل حا ية  لتعاقن م  ق ل. قت�تضحن مأل شطة م تمضيئية 
أ شطًة تشخي-يًة، قإجئمء ائمجعة عا حية  سياسات قأ ظحة ا سسات م تحوي�ل ات1اهل م -غئ، قمست�كحال ت-حيم م بئ ااش ان حيث اكو ات م حشئقع، قصياغة م   يل م تشغيلل 
 لحشئقع، قم عحل م حستحئ اع أصماب م ح-لمة مل م قطاعين م عام قم خاص. قتعحل اجحوعة م ب1ك م  ق ل عن كثب اع م ب1ك م حئكزي م عئمقل على م تمضيئمت أل شطة 
م حكونل، قم تل يوج  قصف اف-ل حو ها أد اه. قتسته ف أ شطة م حكون ا بشكل كبيئ قستفي  مألطئمف مل م قطاع م خاص،  ك1ها تئتبط بشكل قثيل اع أج1 ة إصاحات بيئة 

 .)Pمألعحال مل م عئمح بحوجب اشئقع ذق صلة، م خ اات مالستشارية قم تمليات  لبيئة م تحكي1ية  ت�أسيس ق حو م شئكات م -غيئة قم حتوسطة م حبت�كئة )75لل7ل
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 شط الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

مختبار معا ية ت خات اا ية قعلى استوى م شئكات ان حيث توميئ م سيو ة، قب1اء م ق رمت  دى جئكات صغيئة قات1ااية استه مة، قحش  م تحوي�ل ان م قطاع م خاص. 

وصف موجز 
للمشروع 

سيختبئ م حشئقع م تجئي�بل  لت�كيف قم تعامل ان كومي ل9ل ت خات تعزز ان صحود م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة م قادرة على مالستحئمرية قدعم مستحئمرية 
قمست ماة م جهات م وسيطة عقب جارمة كومي ل9ل. قسيتم تمقيل مستحئمرية مألعحال ان خال: )أ( توميئ م  عم م حا ل  لشئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة 

قحلول ابت�كئة  لقطاع م خاص م حملل أث1اء ائحلة م تعامل، )ب( ت1فيذ ت مبيئ تخفيفية على استوى م شئكات   عم م شئكات م -غيئة قم حت1ااية. 

تشئي�ن مألقل لالالتشئي�ن مألقل 3الا اإلطار الزمني 

 السياق القطاعي 
 

م عئمقية. قيحلك  قم مكواة  م حا مة  ل-1 قح  م جهات  أق وية ان قبل  ذمت  م خاص كحجاالت رريسية  م قطاع  ت1امسية  مالقت-ادي قتمسين  م ت1ويع  تم ي   تم  م جارمة،  قبل 
م عئمح إاكا ات غيئ استغلة  لشئكات م -غيئة قم حتوسطة. تعحل اعظم م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة م عئمقية مل م قطاع غيئ م ح1ظم قت�تئكز مل 
م قطاعات ات  ية مإل تاجية. قبا ئغم ان بيئة مألعحال م -عبة، تظهئ بضعة جئكات ذمت اع الت  حو ائتفع. قق  ماقحت جارمة كومي ل9ل ان م تم يات م هيكلية  بيئة مألعحال 
مل م عئمح. قتعا ل م شئكات ات1اهية م -غئ بشكل غيئ ات�كامئ ان ت  ل م وساطة م حا ية قيتومئ  ها ع د ام قد ان م ح1تجات م حا ية. قيع  قطاع م تحوي�ل ات1اهل 
م -غئ م قطاع مألصغئ قمألقل تطورًا  سبيًا مل م ح1طقة م عئب�ية. قتومجه ا سسات م تحوي�ل ات1اهل م -غئ م ع ي  ان م تم يات بسبب م تباط  مالقت-ادي م 1اجم عن م 1زمع 
قمالضطئمب م سياسل خال م عق ين م حاضي�ين، كحا ت�أثئت بشكل أكبئ ا خئًا بفعل م جارمة. قت�تطلب بيئة مألعحال ح يثة م عه   ئيادة مألعحال مل م عئمح دعحًا ا1هجيًا  لجهات 

م وسيطة، أق م ع1اصئ م تحكي1ية  ألعحال، قاق ال خ اات تطوي�ئ مألعحال مآلخئي�ن اثل ا ربل مألعحال، قم شئكات مالستشارية  ألعحال، قم حستشاري�ن م ف1ي�ين. 

المكونات 
 

م حكون ل: م شحول م حا ل: )ل( م حكون م فئعل ل.ل: توميئ دعم م سيو ة ألصماب م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة مألج  تضئرًا ان خال ا سسات م تحوي�ل ات1اهل م -غئ؛ 
)ا( م حكون م فئعل ا.ل: تعزي�ز مإلطار م قا و ل قم ح سسل  تحوي�ل م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة مل م عئمح. 

م حكون ا: ت مبيئ اسا  ة  لشئكات م -غيئة قم حتوسطة م مجم: )ل( م حكون م فئعل ل.ا: تعزي�ز ق رمت قصحود م شئكات م -غيئة قم حتوسطة م مجم ان خال م تعلم م ح اش، 
قم قسارم، قا1ح م حطابقة؛ )ا( م حكون م فئعل ا.ا: تمفيز مست�ثحارمت م قطاع م خاص مل م شئكات م -غيئة قم حت1ااية ان خال ا1ح   عم بيئة مألعحال.  

ت�كاليف إدارة المشروع خال دورة حياة  )1( كما هو محدد في وثيقة تقي�يم المشروع، سيقوم مشروع الت�كيف والتعافي من كوفيد-19 بتموي�ل  م حكون 3: إدمرة م حشئقع: 
لصياغة  الدعم  الدولي  البنك  مجموعة  فري�ق  يقدم  المشروع،  تنفيذ  وكالة  لدى  اإلضافي�ين  واالستشاري�ين  للموظفين  المرجعية  الشروط  صياغة  إلى  وباإلضافة  المشروع. 

واست�كمال الدليل التشغيلي للمشروع. وست�تم صياغة دليل تشغيلي شامل يغطي كافة أنشطة المشروع. 

م حكون 4: اكون مالستجابة م طاررة: غير مطبق حاليًا. 

م -1 قح: 5ل اليون دقالر أائيكلالتموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

كحا سيستفي  هذم م حشئقع ان م توممقات اع ابادرة تحوي�ل رمر مت مألعحال مل م عئمح. قبي1حا سيتم تحوي�ل هذم م 1شاط ان خال م خ اات مالستشارية قم تمليات مل 
م عئمح، اشئقع م بيئة م تحكي1ية الستم مث ق حو م شئكات م -غيئة قم حتوسطة م حبت�كئة )75لل7لP(، مإ ه سيتوممل اع مأل شطة م ح1فذة بحوجب م حكون م فئعل ا. قستق م 
ابادرة تحوي�ل رمر مت مألعحال مل م عئمح م  عم مالستشاري م ح-حم خ-ي-ًا  ع1اصئ تحكين مألعحال م عئمقي�ين حول بئماجهم ان ا1ظور مجتحاعل. كحا سيقوم م 1شاط 
ب عم م شئكات م -غيئة قم حت1ااية م تل ت يئها  ساء ان خال عحلية جحع رأس م حال. قسيستفي  هذم م 1شاط اع م  رقس م ت1فيذية م حستفادة ان ابادرة تحوي�ل رمر مت 
مألعحال مل م باكستان قيشكل مستحئمرية أل شطة بئماش ص1 قح م حساقمة بين م ج1سين مل ا1طقة م حشرح ان ا1ظور مجتحاعل قم تل أ جزت مل حزي�ئمنلتحوز لالا. 
قسيستفي  هذم م حشئقع أيضًا ان م توممقات اع م خ اات مالستشارية قم تمليات م حستحئة مل م عئمح، ع1قود إصاحات م قطاع م حا ل )5ل6ل7لP(، قم ذي قام ب عم مأل شطة 
بحوجب م حكون م فئعل ل  تق يم دعم سيو ة اباجئ قاساع مت م1ية  ح سسات م تحوي�ل ات1اهل م -غئ م حت�أثئة بفعل أزاة كومي ل9ل ان جهة قتعزي�ز مإلطار م قا و ل 

قم ت1ظيحل م ذي يمكم تحوي�ل م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة مل م عئمح ان جهة أخئى. 
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االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

يئتبط هذم م حشئقع بأج1 ة مإلصاح  لمكواة م عئمقية بخ-وص م ت1ويع مالقت-ادي، قتطوي�ئ م قطاع م خاص، قإصاحات بيئة مألعحال، قم شحول م حا ل، قمإلصاحات م ت1ظيحية 
م حا ية. 

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم تملياتنوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل م تحكين مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات، قتمسين م بيا ات حول م 1وع مالجتحاعل قتمسين م قوم ين قم سياسات م تل ت ثئ على م 1ساء. قتوج  م قليل ان 
م حعلواات حول اشاركة م 1ساء مل م قوى م عاالة مل م عئمح باست�ث1اء أن م قطاع م خاص يعا ل ان قلة م تومزن بين م ج1سين. قتعحل 99% ان م شئكات ات1اهية م -غئ 
قم -غيئة قم حتوسطة مل م قطاع غيئ م ح1ظم،  كن ان غيئ م ومضح اا هل  سبة م شئكات م تل ت يئها  ساء ضحن هذه م شئكات. مضاً عن ذ ك، تع  م شئكات م تل تحلكها 
قت يئها  ساء قليلًة  لغايةل مفل لللا، كا ت  سبة م شئكات م تل تحلكها  ساء 7% مقط ق سبة م شئكات م تل ت يئها  ساء ا% مقط. قت�تبع ابادرة تحوي�ل رمر مت مألعحال مل 
م عئمح  هجًا ان جقين  زيادة م حشاركة مالقت-ادية  ل1ساء. أقالً، تسته ف م حبادرة م عومال م تحكي1ية  ألعحال )اثل ذم ستيشن، مايف قمن البس، إ ومست( قتومئ اساع ة 
م1ية اف-لة  زيادة م بئماش ان ا1ظور م 1وع مالجتحاعل قم تومصل اع م شئكات م تل ت يئها  ساء. ثا يًا، تومئ م حبادرة أيضًا م ت ريب، قم توجيه، قم وصول إ ى م شبكات م حا ية 

 لشئكات م -غيئة قم حت1ااية م تل ت يئها  ساء قم تل تماقل جحع رأس م حال. 

التغير المناخي 
والبيئة 

سيم د هذم م حشئقع م قطاعات م ئريسية   عم م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة قم شئكات م -غيئة قم حت1ااية. قسيبذل م فئي�ل جهودًا إضاميًة   عم رقمد 
مألعحال م خضئ. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

سيق م هذم م حشئقع م  عم م حا ل قم ف1ل م ضئقري  لغاية  لشئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة، قم شئكات م -غيئة قم حت1ااية، قاق ال م خ اات م ئريسي�ين 
)اثل ا سسات م تحوي�ل ات1اهل م -غئ، قم عومال م تحكي1ية  ألعحال(. قأث1اء كومي ل9ل، ان غيئ م حئجح ح-ول م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة قم شئكات 

م -غيئة قم حت1ااية على م سيو ة م حا ية  تمحل ص اات مألعحال. 

الترتيبات التنفيذية 
 

قام البنك الدولي بتحديد الوكالة األلمانية للتعاون الدولي كوكالة منفذة. وست�تم قيادة هذا المشروع من قبل قطاع الممارسات العالمية للتموي�ل والتنافسية واالبت�كار مع 
دعم متشابك من المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء. 

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

 غير متوفر- تم التوقيع على المشروع مؤخرًا. ومن المتوقع أن يعود المشروع بالنفع على 1,360 من م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة، ل3% ا1ها ت يئها  ساء. 
كحا ان م حتوقع أن يمسن م حشئقع ان عحليات 4 جهات قساطة اا ية قجحع للل,ل4,35 دقالر أائيكل ان رأس م حال م خاص.

تمت المصادقة على المشروع من قبل اللجنة التوجيهية للصندوق واعتماده من قبل نائب الرئيس اإلقليمي في 25 حزي�ران 2021. رغم ذلك، تم التوقيع على اتفاقية المنحة التحديات التنفيذية 
مع البنك الدولي واتفاقية التنفيذ بين وزارة المالية والوكالة األلمانية للتعاون الدولي في 1 تشري�ن األول 2021. وبالنظر إلى هذا الت�أخير، ركز فري�ق المشروع على األنشطة 

التحضيرية بما في ذلك تحديد الموارد اإلضافية للوكالة المنفذة. 

م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة غيئ م قادرة على م وصول إ ى م قطاع الجهات المنتفعة  الرئيسيون ممن سيستلمون الدعم المالي وغير المالي في  سيتمثل المنتفعون 
م ح-ئمل م تقليدي اثل م شئكات مل م قطاع غيئ م ح1ظم، قم شئكات ات1اهية م -غئ، قم شئكات م -غيئة قم حتوسطة مل م قطاع م ح1ظم، قم شئكات م -غيئة قم حت1ااية 

)اجحوعة مئعية ان م شئكات م -غيئة قم حتوسطة(، قم تل تع  جئكات صغيئة اع  حاذج أعحال ابت�كئة ققابلة  لتوسع قإاكا ات عا ية  ل1حو. 

على المستوى الوطني التغطية الجغرافية  
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بيئة مواتية للشركات الصغيرة والمتنامية - نشاط منفذ من قبل البنك 

P171175رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قح ة مإلصاح مالقت-ادي مل اكتب رريس م وزرمء؛ م لج1ة م توجيهية م عليا  تمسين بيئة مألعحال مل اجلس م وزرمء؛ م ب1ك م حئكزي م عئمقل. 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

تم تشكيل  ج1ة عليا ج ي ة  قيادة ت1فيذ مألج1 ة م وط1ية  تمسين بيئة مألعحال مل م عئمح )تم حل م لج1ة م سابقة م عام م حاضل( مل ل حزي�ئمن لالا ان قبل مألاا ة م عااة 
 حجلس م وزرمء. قت�تبع هذه م جهة م حكو ة ان ع ة قزمرمت اباجئًة إ ى دق ة رريس م وزرمء قتضحن اس ق ين ان جهات حكواية اع1ية ببيئة مألعحال. قت1اط با لج1ة اهحة 
م عحل على إع مد اقتئحات حول م -كوك م تشئيعية، قم سياسات م ج ي ة، قم 1ظم م ج ي ة  تمسين بيئة مألعحال. قيتحثل م ح1تفعون م ئريسيون مل م جهات م حع1ية بأج1 ة 
م شئكات  م حباجئي�ن  غيئ  م ح1تفعون  بي1حا يضم  م خاص،  م قطاع  بغ مد،  أاا ة  م عئمقل،  م حئكزي  م ب1ك  م ع ل،  م تجارة، قزمرة  م تخطيط، قزمرة  مألعحال اثل قزمرة  بيئة  إصاح 
م جهات  ان  م عئمقل  م حئكزي  قم ب1ك  م حا ية  قزمرة  تع   كحا  قم حتوسطة.  م -غيئة  با شئكات  م حخت-ة  قم -1اديل  مألعحال،  بيئات  قب1اة  م حبت�كئة،  قم حتوسطة  م -غيئة 
م 1ظيئة  لحشئقع ان خال اشئقع جقيل، م حشئقع م تجئي�بل  لت�كيف قم تعامل ان كومي ل9ل: دعم صحود م شئكات، قم وصول إ ى م تحوي�ل، قم 1حو مل م عئمح )73ا74ل(.  

 شط. الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

م حساهحة مل تمسين جودة قاوثوقية خ اات م  خول قم  عم  لشئكات م -غيئة قرقمد مألعحال مل م عئمح. 

وصف موجز 
للمشروع 

م -غيئة قم حت1ااية مل  أج1 ة سياسات  لشئكات  م  عم مالستشاري إلع مد  )ا(  مألعحال ككل؛  بيئة  مألمقية مل  م  عم مالستشاري  لتمسي1ات  )ل(  م حشئقع:  سيق م هذم 
م عئمح؛ )3( م حساع ة م ف1ية  ت1فيذ ت خات اختارة على أساس أج1 ة م سياسات. 

كا ون مألقل 9للال حزي�ئمن االا اإلطار الزمني 

 السياق القطاعي 
 

جه ت م ظئقف مالقت-ادية مل م عئمح تمس1ًا ت ري�جيًا عقب ضغوطات مقت-ادية عحيقة خال م س1ومت م ثاث مألخيئة. رغم ذ ك، تبئز مالضطئمبات م ما ية قجارمة كومي ل9ل 
هشاجة م وضع مل م باد قحتحية تمسين م فئص مالقت-ادية، قخ-وصًا  دى م شباب. قال تزمل حا ة ع م م تيقن قم حخاطئ أاام م شئكات ائتفعًة، قبا تم ي   لشئكات م -غيئة 
قم ج ي ة. قبي1حا يفئض ذ ك تم يات أاام م شئكات م -غيئة، تع  بيئة مألعحال م ضعيفة قغيئ م قابلة  لت1ب ، ققلة م سياسات م حمفزة  ل1حو، قضعف م خ اات م مكواية، 

قام قدية ق رمت م شئكات، ققلة م  عم  لشئكات م -غيئة قرقمد مألعحال ان م حشكات م حزا1ة، قم تل تعيل تطوي�ئ م قطاع م خاص مل م عئمح.
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المكونات 
 

م حكون ل: إصاحات بيئة مألعحال: )ل( مل  يسان لالا، قان خال لل قرش ممتئمضية تم ت1ظيحها ان قبل اكتب رريس م وزرمء بمضور أكثئ ان 5ا جهة حكواية، قام م حشئقع 
بتم ي  أق ويات مإلصاح قصياغة خطط عحل إصاحية )مألج1 ة م وط1ية  تمسين بيئة مألعحال مل م عئمح(، اع مألخذ بعين مالعتبار م حجاالت م تل يع  ميها م ت خل م مكواية 
قادرًا على تمقيل  تارش الحوسة، قإع مد خطط عحل إصاح ذمت صلة حول م حومضيع ذمت مألق وية؛ )ا( م شئقع ب عم م ب1ك م حئكزي م عئمقل  لحزي  ان م تمسين على  ظام 
م حعلواات مالر�تحا ية دمخل م ب1ك م حئكزي ق/أق ان خال اكتب ان م قطاع م خاص. ق تمقيل ذ ك، يجئي م عحل على اا يلل: تم ي  م فجومت مل م سجل مالر�تحا ل  دى م ب1ك 
م حئكزي، بحا مل ذ ك  ظام م ملول م ح-ئمية مألساسية؛ قزيادة تغطية م بيا ات )3.ل% حا يًا(، قم حعئمة على أساس ع د مألمئمد قم شئكات م ح رجين مل م سجل مالر�تحا ل 
أق قاع ة بيا ات م حكتب مالر�تحا ل م ح1شأ ح يثًا؛ قتشكيل اجحوعة عحل ا  فة ان أعضاء ان م ب1ك م حئكزي، قزمرة م ع ل، غئمة تجارة بغ مد )جحعية م ح-ارف( ان أجل ت1فيذ 

م حهام م حذكورة أد اه. 

اعاصئ،  تمكيم  قا ون  مست�كحال  دعم  )ل(  سللجيت(:  )ا سسة  م حست�ثحئي�ن  ا1ازعات  قتسوية  م حست�ثحئي�ن  تظلحات  م عئمح:  مل  مالست�ثحارمت  قإدماة  ححاية  ا:  م حكون 
قم تئتيبات م ح سسية قم ت1فيذية ذمت م عاقة، ب1اًء على م حعاي�يئ م  ق ية م فضلى قإرجادمت  ج1ة مألام م حتم ة  لقا ون م تجاري م  ق ل، بحا مل ذ ك م ت1فيذ م كاال 
قم فعال؛ )ا( دعم ت1فيذ قا ون م ضحام م عئمح التفاقية  يوي�ورك  تشجيع ثقة م حست�ثحئي�ن حول مالعتئمف بأحكام م تمكيم مألج1بل قإ فاذها؛ )3( ب1اء م ق رمت م حملية حول 

م تمكيم ان أجل ت1فيذ متفاقية  يوي�ورك ققا ون م تمكيم م ج ي .    

م حكون 3: أق ويات م سياسات   عم  حو م شئكات: )ل( يق م م فئي�ل اساع ًة م1يًة الختيار ص1اديل  لشئكات م -غيئة قم حتوسطة تسته ف جئكات عئمقية، )ا( مست�كحال 
قم حتوسطة.  قم -غيئة  م -غئ  ات1اهية  م تحوي�ل  لشئكات  ائمل  )ا(  لالا؛  آب  مل  م حا ية  قزمرة  إ ى  ق ات  قم تل  م عئمقل،  م خاص  م قطاع  ص1 قح  م سياسات:  اذكئة 
مر�تحان  خط  قائمل  م حشتئكة(،  اباجئ  است�ثحارمت  قائمل  مألاومل  اباجئ  حئمل  غيئ  )ص1 قح  م حلكية  حقوح  تحوي�ل  رريسيةل  اكو ات  ثاثة  م تحوي�ل  ائمل  سيتضحن 

 وسطاء م تحوي�ل  لشئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة، قا1ح   عم ائحلة اا قبل مالست�ثحار قبيئة مألعحال. 

م بيئة م تحكي1ية  ت�أسيس ق حو م شئكات م -غيئة  ت�تم تجئبة عحل م ح1-ة مل م عئمح بحوجب م ئكيزة ا ان اشئقع  )ل(  م حكون 4: ا1-ة مالست�ثحارمت قم حطابقة  اجئين: 
قم حتوسطة )75لل7لP(. قتعتح  م ح1-ة على م  رقس م حستفادة ان اشئقعها قم ذي تم ت1فيذه ب1جاح مل مألردن )8للاللالا(  تق يم م  عم  لشئكات م -غيئة قم حتوسطة 
مل م عئمح ان أجل تشجيع م ئقمبط م خلفية قمألاااية   عم م شئكات م -غيئة قم حتوسطة ق حو م -ادرمت. قسيسته ف م 1طاح م حقترح م شئكات م -غيئة قم حتوسطة 

مل إقليم كوردستان مل جحال م عئمح حيث يوج  تئكز ائتفع  اجئين قم 1ازحين. قسيتم ت1فيذ اشئقع م ح1-ة على ثاثة ائمحل قخال ثاثة أعومم. 

م حكون 5: أ شطة ابادرة تحوي�ل رمر مت مألعحال )للل,ل7ا دقالر أائيكلل  ن يتم تحوي�ل هذم م 1شاط ان قبل م -1 قح، إال أ ه يع  اكو ًا أساسيًا مل هذم م حشئقع قم حشئقع 
م -غيئة  قم شئكات  مالجتحاعل،  م 1وع  ا1ظور  ان  بئماش  خال  ان  م تحكي1ية  لشئكات  م عومال  م عئمح  مل  م حبادرة  قست عم  كومي ل9ل.  ان  قم تعامل  م تجئي�بل  لت�كيف 

قم حت1ااية م ومع ة م تل ت يئها  ساء حول م جاهزية  است�ثحار قجحع رأس م حال.

م -1 قح: ا.ا اليون دقالر أائيكل، م تحوي�ل ان ابادرة تحوي�ل رمر مت مألعحال: للل,لل4 دقالر أائيكل، م تحوي�ل ان قبل ا سسة سللجيت: للل,للا دقالر أائيكل التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

ستستفي  مأل شطة ان م حومرد ان م حبادرة م تق1ية  ح1طقة م شرح مألقسط قجحال أمئيقيا، قهل ابادرة اتع دة م ححارسات  دى اجحوعة م ب1ك م  ق ل، قم حشاريع 
م جارية بقيادة م فرح مألخئى  لتحوي�ل قم ت1امسية قمالبت�كار، قم خ اات مالستشارية  ح سسة م تحوي�ل م  ق ية، قم خ اات مالست�ثحارية  ح سسة م تحوي�ل م  ق ية، ققطاعات 
م ححارسات م عا حية  لمحاية مالجتحاعية قم وظارف، قم موكحة، قم ت1حية م ئقحية، قم تعلم. كحا سيستفي  م حشئقع ان م توممقات اع ابادرمت تحوي�ل رمر مت مألعحال مل 

م عئمح. قبي1حا  ن يتم تحوي�ل أ شطة م حبادرة اباجئًة ان قبل م -1 قح، إال أ ها تع  جزًء أساسيًا ان هذم م حشئقع قاوصومة مل مأل شطة م حذكورة أعاه.  

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

ساهم م حشئقع مل صياغة م-ل ت1حية م قطاع م خاص مل م ورقة م بيضاء م مكواية. كحا أ ه يئتبط باألج1 ة مإلصاحية م مكواية بخ-وص: م ت1ويع مالقت-ادي، قت1حية م قطاع 
م خاص، قإصاحات بيئة مألعحال، قم شحول م حا ل، قمإلصاح م ت1ظيحل م حا ل. 

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم خ اات م تمليلية، قتظلحات م حست�ثحئي�ن، قتسوية ا1ازعات م حست�ثحئي�ن. نوع الدعم  
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المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 
التغير المناخي 

والبيئة

قت�تومئ  م 1ساء.  ت ثئ على  م تل  م قوم ين قم سياسات  مالجتحاعل، قتمسين  م 1وع  م بيا ات حول  مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات، قتمسين  م تحكين  م حشئقع مل  يساهم هذم 
اعلواات قليلة  لغاية حول اشاركة م 1ساء مل م قوى م عاالة مل م عئمح باست�ث1اء أن م قطاع م خاص يعا ل ان ضعف م تومزن بين م ج1سين. قتعحل 99% ان م شئكات 
ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة مل م قطاع غيئ م ح1ظم،  كن ان غيئ م ومضح اا هل  سبة م شئكات م تل ت يئها  ساء ضحن هذه م شئكات. مضاً عن ذ ك، تع  م شئكات 
م تل تحلكها قت يئها  ساء قليلًة  لغايةل مفل لللا، كا ت  سبة م شئكات م تل تحلكها  ساء 7% مقط ق سبة م شئكات م تل ت يئها  ساء ا% مقط. قت�تبع ابادرة تحوي�ل رمر مت 
مألعحال مل م عئمح  هجًا ان جقين  زيادة م حشاركة مالقت-ادية  ل1ساء. أقالً، تسته ف م حبادرة م عومال م تحكي1ية  ألعحال )اثل ذم ستيشن، مايف قمن البس، إ ومست( 
قتومئ اساع ة م1ية اف-لة  زيادة م بئماش ان ا1ظور م 1وع مالجتحاعل قم تومصل اع م شئكات م تل ت يئها  ساء. ثا يًا، تومئ م حبادرة أيضًا م ت ريب، قم توجيه، قم وصول إ ى 

م شبكات م حا ية  لشئكات م -غيئة قم حت1ااية م تل ت يئها  ساء قم تل تماقل جحع رأس م حال. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

سيم د هذم م حشئقع م قطاعات م ئريسية  لشئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة قم  عم  لشئكات م -غيئة قم حت1ااية. قسيعحل م فرح على تعزي�ز م سياسات م تل 
ت عم م ح1اخ أق رقمد مألعحال م بيئي�ين. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

الترتيبات التنفيذية 

بي1حا ال يستجيب هذم م حشئقع اباجئًة  كومي ل9ل، إال أ ه سيم د ت خات ت1طبل على م سياح م ما ل. قخال كومي ل9ل، ان م حئجح أال تحلك م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة 
قم حتوسطة قم شئكات م -غيئة قم حت1ااية م سيو ة م حا ية  تمحل ص اات مألعحال، قعلى م حستوى م عا حل،  عب م قطاع م عام دقرًا رريسيًا مل م تخفيف ان م - اات 

م سلبية على م شئكات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة قم شئكات م كبيئة. 

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

ت�تم قيادة هذا المشروع من قبل قطاع الممارسات العالمية للتموي�ل والتنافسية واالبت�كار مع دعم متشابك من الفرق األخرى بما في ذلك فري�ق المناخ االست�ثماري، وقطاع 
الممارسات العالمية لاقتصاد الكلي والتجارة واالست�ثمار، ومؤسسة التموي�ل الدولية. 

أدى العمل بموجب هذا المشروع طوال العام الماضي إلى اعتماد الفصل حول القطاع الخاص في الورقة البيضاء، والذي تضمن األجندة الوطنية لإلصاح لتحسين بيئة األعمال التحديات التنفيذية 
في العراق. كما أنجز الفري�ق ورقة سياسات حول الشركات الصغيرة والمتنامية في العراق. كما تم عقد فعاليتين للنشر والتعميم، بحضور القطاعين العام والخاص، حول 

األجندة الوطنية لإلصاح لتحسين بيئة األعمال في العراق. 

ت�تضحن م حخئجات م حقئرة: تصميم وتحديد مفهوم لمرفق التموي�ل للشركات ات1اهية م -غئ قم -غيئة قم حتوسطة؛ قصئف ا1ح دعم بيئات مألعحال م تل تقود  است�ثحارمت 
م خاصة مل م شئكات م -غيئة قم حت1ااية؛ قتعزي�ز ق رمت م شئكات م -غيئة قم حتوسطة قصحودها ان خال م تعليم م ح اش، قم قسارم، قا1ح اقابلةل حيث سيتم م توسع 

مل ذ ك بحوجب اشئقع م ت�كيف قم تعامل ان كومي ل9ل؛ قت1فيذ بئ ااش م جاهزية  است�ثحار  لشئكات م تل ت يئها  ساء. 

ال يزال التنقل إلى بغداد، والقدرات المؤسسية لدى الجهة المتعاملة بخصوص تنفيذ توصيات مجموعة البنك الدولي تشكل تحديًا. الجهات المنتفعة 

يضم المنتفعون الرئيسيون الجهات النظيرة الحكومية؛ والقطاع الخاص، بما في ذلك بناة بيئات األعمال والصناديق المختصة بالشركات الصغيرة والمتنامية؛ والشركات الصغيرة التغطية الجغرافية  
والمتناهية المبت�كرة بما في ذلك الشركات التي تديرها نساء والجئون. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

على م حستوى م وط1ل. 
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المكون 3: التنسيق ودعم البرامج 

2.3  البراهين والبيانات حول الفقر والهشاشة والنزوح 

بناء األدلة لصنع السياسات - نشاط منفذ من قبل البنك 

P170264رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م تخطيط، م جهاز م حئكزي  إلح-اء، اكتب إح-اء إقليم كوردستان

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

يعحل م فئي�ل عن كثب اع م جهاز م حئكزي  إلح-اء قاكتب إح-اء إقليم كوردستان  لتمضيئ  لحسح مالقت-ادي قمالجتحاعل م ثا ث  ألسئة مل م عئمح قق  تعاقن اع قزمرة 
م تخطيط  تم يث م توقعات م حتعلقة با فقئ. قيتم م تشارك مل تقاري�ئ م حسوحات م هاتفية، قمألعحال م تمليلية مألخئى اع م جهاز قم حكتب. 

 شط الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

اساع ة م عئمح على متخاذ قئمرمت على استوى م سياسات اب1ية على م بئمهين ان خال تعزي�ز ت-حيم قت1فيذ قمسته مف ت خات إعادة مإلعحار قمإلصاح عن طئي�ل ضحان 
جحع م بيا ات قم جهود م تمليلية  تم ي  قتلبية محتياجات م سكان م حمئقاين قم 1ازحين قان خال مختبار  هش ج ي ة  لتغلب على م تم يات م ت1فيذية.

وصف موجز 
للمشروع 

يتضحن م عحل م حقترح اساري�ن: )ل( بئ ااش اوسع  لحساع ة م ف1ية قب1اء م ق رمت  دى ا1ظحات م حجتحع م ح  ل  جحع بيا ات  فقات مألسئة قم بيا ات مالقت-ادية قمالجتحاعية 
م ئريسية مألخئى؛ )ا( تجئبة أسا يب ابت�كئة مل جحع م بيا ات  ت�كحلة جحع م بيا ات م ئريسية  حسح مألسئة. قستبمث هذه م حشاريع م تجئي�بية مل عحلية جحع م بيا ات بوتيئة 
عا ية، قبتئكيز أكبئ قت�كلفة أقل كثيئًا ان م حسوحات مالعتيادية. قسيقوم م حسار م ثا ل بحوجب هذم م بئ ااش بتجئبة أسا يب ابت�كئة مل جحع م بيا ات  لم-ول على اعلواات 
مل توقيت ا1اسب حول م ئماه قرص  ت1فيذ م حشئقع. قبسبب م ماجة م ُحلمة  لبيا ات أث1اء جارمة كومي ل9ل، تم تع يل م بئ ااش كل يشحل اسوحات هاتفية  جحع اعلواات 
مإلح-ارية مل كا  م كومدر  ب1اء ق رمت  تم جحول  م سياسات. قق   أمضل  ئسم  توميئ اعلواات  قبا تا ل  مألمئمد قم شئكات،  أثئ كومي ل9ل على  توقيت ا1اسب حول  مل 

م حساري�ن. عاقًة على ذ ك، تم إع مد خئيطة مقئ ائحلية قم تشارك ميها اع قزمرة م تخطيط/م جهاز م حئكزي  إلح-اء  حساع ة م مكواة م عئمقية مل م بئماش م طاررة. 

جباط لالالأيلول 3الا اإلطار الزمني 

 السياق القطاعي 
 

بغرض فهم احتياجات الرفاه في العراق، ومن أجل منع نشوب المزيد من النزاعات، فإن هنالك حاجة للبيانات من أجل توفير المعلومات لرسم السياسات. وي�برز انعدام االستقرار 
المالي، والفقر، والبطالة، وهشاشة سكان مزقتهم الحرب حتمية وجود فهم مبني على البراهين للظروف االقتصادية واالجتماعية، وبما يسمح بإي�جاد مسارات للسياسة 
والبرامج. وتعد البيانات حول االحتياجات والرعاية األسرية مهمًة لرسم السياسات والتدخات الهادفة للحد من الفقر. وتم استخدام مسح 2012 إلعداد خطة وطنية للفقر على 
مستوى األقضية، والتي تم بدورها شمولها في االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2018. كما يتم استخدامها في اختيار مواقع لعمليات البنك الدولي، ومن الصندوق 
االجتماعي للتنمية. وت�تطلب من هذه الخرائط تجديد البيانات بشكل مستمر، بما في ذلك من خال وسائل أقل نظاميًة للحصول على البيانات، بغرض المحافظة على حداث�تها 
كأدوات لتصميم السياسات. وشكل تعداد السكان الذي كان مقررًا في تشري�ن األول 2020 والمسح األسري في 2021 فرصًا عظيمًة للقيام بشكل تجري�بي بتحديث خارطة الفقر 
وجمع بيانات ذاتية حول الفقر، والتشغيل، والنزوح، والهشاشة، ومدركات الفساد والثقة في المؤسسات. رغم ذلك، أدى كوفيد-19 إلى عدم تنفيذ التعداد وت�أخير إجراء المسح. 
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المكونات 
 

المساعدة الفنية للجهاز المركزي لإلحصاء ومكتب إحصاء إقليم كوردستان: يسعى هذم م 1شاط إ ى تعزي�ز ق رة م مكواة على جحع بيا ات مقت-ادية قمجتحاعية رريسية قكذ ك 
حول م فقئ ان خال اساع ة م1ية اكثفة  لحسح مالقت-ادي قمالجتحاعل م قادم  ألسئة مل م عئمح قان خال تم يث خارطة م فقئ ان خال م تع مد م ج ي   لسكان )مل حال 

إجئمءه(.  

م ئماه،  حول  ا1اسب  توقيت  مل  م تومتئ(  )عا ية  اعلواات  على  م بيا ات  لم-ول  ابت�كئة  جحع  أسا يب  بتجئبة  م 1شاط  هذم  سيقوم  للبيانات:  المبت�كرة  التجري�بية  المشاريع 
قم هشاجة، قاخاطئ م 1زمع. كحا يتضحن هذم م حسار إع مد خارطة مقئ ائحلية قتمليل اعت ل حول مال تزمم باإل -اف  تقي�يم م تمليل م توزيعل  لسياسة م حا ية على م فقئ 

قم تفاقت.  

ااحظة: با ئغم ان أن م بئ ااش اكون ان اساري�ن إال أ هحا ال يع من اكو ين ا1ف-لين. كذ ك، قبسبب م ت�أخيئمت مل م حسار ل قم ماجة م ُحلمة  لبيا ات حول م جارمة، تمول 
م فئي�ل الستخ مم م حسوحات م هاتفية  كومي ل9ل قم حتعلقة با حسار ا. قتحت إعادة هيكلية تحوي�ل إضامل ان م حسار مألقل   عم هذم م 1شاط. 

م -1 قح: ل اليون دقالر أائيكل؛ م -1 قح مالر�تحا ل  ب1اء م ق رمت مإلح-ارية: للل,65ل دقالر أائيكل؛ م حئكز م حشتئك  لبيا ات: للل,68 دقالر أائيكل؛ م -1 قح مالر�تحا ل التموي�ل 
م عا حل اتع د م حا مين  لبئماش م ضئي�بية: للل,للل دقالر أائيكل

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

ستسحح م بيا ات بتمسين ت-حيم قمسته مف قرص  م حشاريع قم بئماش م مكواية، باإلضامة إ ى اشاريع م ب1ك م  ق ل قم جهات م حا مة، قته ف  زيادة معا ية م تحوي�ل 
م ت1حوي بحا مل ذ ك بئماش م محاية مالجتحاعية مل م -1 قح مالجتحاعل  لت1حية. مضاً عن ذ ك، تم إع مد اذكئة اشتئكة بين قزمرة م تخطيطلم ب1ك م  ق للم يو يسيف 
با تعاقن م وثيل اع قزمرة م تخطيط، قم جهاز م حئكزي  إلح-اء، قاكتب إح-اء إقليم كوردستان  تقي�يم آثار كومي ل9ل خال متئة قجيزة قمعتحادها كتقئي�ئ رسحل. قتساع  
خارطة م فقئ م حئحلية مل إقليم كوردستان على توجيه مالستجابات م طاررة  كومي ل9ل، قسي عم م توسع ميها  باقل أ ماء م عئمح ت مبيئ اشابهة ا1فذة ان قبل م مكواة 

م عئمقية أق م ب1ك م  ق ل. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

)ل( م قطاع م عام قم تقاع  بحوجب م حمور ل.ل، )ا( م كهئباء قم تعئمة م كحئكية بحوجب م حمور ا.ل؛ )3( م محاية مالجتحاعية بحوجب م حمور ا.4 

م حساع ة م ف1ية قم تملياتنوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل تمسين م بيا ات حول م 1وع مالجتحاعل. قيفتقئ م عئمح إ ى بيا ات ح يثة  ئص  م فقئ قم ئماه مألسئي قبا تا ل يفتقئ إ ى ا جئمت رماه ح يثة ا-1فة 
حسب م 1وع مالجتحاعل، قبا تم ي  حول م فقئ، قم تفاقت، قسوح م عحل، قم تعليم م ح رسل، قم -مة، م خ. قسيعحل اسح م قوى م عاالة م قاداة، قاسح مألثئ م عا حل 
 1قص م -فيمات م ح1اعية، قاشئقع م حسح مالجتحاعل قمالقت-ادي  ألسئة مل م عئمح على إع مد بيا ات اتعلقة با 1وع مالجتحاعل. قيه ف م حسح مالقت-ادي قمالجتحاعل 
 قياس اختلف ا جئمت م ئماه حسب م 1وع مالجتحاعل. با تا ل، سيعحل م 1شاط على تئكيز م مجش م حب1ية على م بئمهين بخ-وص م ت خات م حتعلقة با 1وع مالجتحاعل، سومء 

بشكل عام قمل سياح م جارمة. قسيكشف م تمليل م حعت ل حول مال تزمم باإل -اف عن مآلثار م توزيعية  لسياسات م حا ية على م 1ساء مل م عئمح.

التغير المناخي 
والبيئة 

يأخذ م حشئقع مالعتبارمت م ح1اخية با مسبان ع1  ت1فيذه. حيث سيقوم م حسح بجحع اعلواات بسيطة حول آثار م تغيئ م ح1اخل على سبل كسب م ئزح، قأية ت مبيئ تخفيفية 
اعتح ة. كحا سيفي  بعض م عحل م تمليلل، اثل م حماكاة م جزرية  آلثار م توزيعية، مل م حئمجعة م تشخي-ية  لح1اخ. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

ان  جوالت   9 إجئمء  تم  قق   اماكاة.  باستخ مم  حاذج  مألسئية  قم هشاجة  م فقئ  حول  كومي ل9ل  أثئ  حول  تق يئمت  ت�تضحن  م تل  قم حذكئة  م فقئ  حول  م توقعات  إع مد  تم 
م حسوحات م هاتفية اع بئ ااش م غذمء م عا حل  ئص  مالتجاهات مالقت-ادية قمالجتحاعية، قمألان م غذمرل، قم وصول إ ى م خ اات )م سوح، قم -مة، قم تعليم، م خ.( أث1اء 

م جارمة. قجئى تع يل مستبا ة م حسح م ثا ث مالقت-ادي قمالجتحاعل  ألسئة  عكس آثار م جارمة على اختلف أبعاد م ئماه  دى مألسئ م عئمقية. 



م حلملل3  ظئة عااة على م تق م م حمئز مل كل اشئقع 

133    

الترتيبات التنفيذية 
 

م عا حية  لمحاية  م ححارسات  قطاع  اع  باالرتباط  م حشئقع  ت1فيذ  ت عم  م تل  م حكو ات  ت1فيذ  قيتم  م ت1فيذ.  عحلية  قمإل -اف  م عا حية  لفقئ  م ححارسات  قطاع  سيقود 
مالجتحاعية قم وظارف. قسيتم تق يم م حساع ة م ف1ية  وزمرة م تخطيط، قم جهاز م حئكزي  إلح-اء، قاكتب إح-اء إقليم كوردستان. قتستخ م خارطة م فقئ م حم ثة بيا ات 
ا1ظحة م هجئة م  ق ية حول م 1زقح. قيتم إجئمء م حسوحات م هاتفية حول كومي ل9ل با تعاقن اع بئ ااش م غذمء م عا حل. قتم إع مد تقئي�ئ أثئ كومي ل9ل با تعاقن اع قزمرة 

م تخطيط قم يو يسيف. 

المخرجات 
والنتائج الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

م خارطة م حئحلية قاعاد ة مالسته مف مل توجيه  م تخطيط ألغئمض م حئمجعة. قستساع   م فقئ 4للا قمست�كحا ه قم تشارك ميه اع قزمرة  تم إجئمء تم يث ائحلل  خارطة 
م حشئقع م تجئي�بل  لتمويات م 1ق ية م طاررة  كومي ل9ل ان قبل قطاع م محاية مالجتحاعية قم وظارف قإقليم كوردستان. على  مو احاثل، يقوم مئي�ل م تعليم باستخ مم 
مالست1تاجات ان م حسوحات م هاتفية، قخارطة م فقئ م حئحلية، قتمليل توقعات م فقئ الختيار م ح1اطل م حشحو ة مل اشئقع م تعليم مالبت مرل. قق  جئى تم يث توقعات 
م فقئ  عكس م توقعات على استوى م حمامظات ب1اًء على طلب قزمرة م تخطيط  لحساع ة مل م تخطيط قإع مد م حومز ات م مكواية. على  مو احاثل، تم  شئ قرقة تعاين 
م تخطيط  قزمرة  اع  با تعاقن  قم هشاجة  م فقئ  على  كومي ل9ل  أثئ  مل  تبمث  اذكئة  إص مر  قتم  لالا.  مل  م 1زقح  أث1اء  مألسئي  م ئماه  مل  م تحوي1ية  م بطاقة  دقر  ظام 
قم يو يسيف مل لالا. قتم جحع أربع جوالت ان م بيا ات كجزء ان م حسح م هاتفل عا ل م تومتئ مل لالا )5 مل لالا ق3 اسوحات  لشئكات مل لالا( قتم  شئ تقئي�ئي�ن 
يغطيان أقل 6 جوالت. قكجزء ان م حساع ة م ف1ية، يق م م فئي�ل ت ري�بًا على ت�ك1و وجيا م حعلواات  -ا ح اوظفل م جهاز م حئكزي  إلح-اء قاكتب إح-اء إقليم كوردستان 
م ماسبة، قإدمرة قرص   م حقابات م شخ-ية بحساع ة  إجئمء  بئ ااش )CSPro(  تطوي�ئ  ت ري�بية )ا ة كل ا1ها  مو ساعتين( على  6ل دقرة   ب1اء ق رمتهم. قحتى مآلن، تم عق  
م بيا ات. قان خال م حشاقرمت م حوسعة اع م جهات م 1ظيئة )قعبئ م تشاقر اع م وزمرمت م حع1ية(، قم شئكاء م حع1ي�ين ان مألام م حتم ة، قمرح م ب1ك م عاالة مل م عئمح، 

قخبئمء م حسوحات، يتم إع مد  سخة ان مالستبا ة. 

مل م وقت م ما ل، يتم تق يم كامة أجكال م حساع ة م ف1ية  لحسح م ثا ث مالقت-ادي قمالجتحاعل  ألسئة مل م عئمح بشكل ممتئمضل. رغم ذ ك، ق  ال ت�كون م ت ري�بات التحديات التنفيذية 
م قيود على م سفئ  م تخفيف ان  م وجاهية. قسيساع   م  قرمت  م ئبط، قم تئجحة، قغيئها تحثل اشكلة( ب1فس معا ية  تزمل اومضيع  )ال  قمالجتحاعية مالمتئمضية مألسبوعية 

قمست�ئ1اف م بعثات كثيئًا كون م جهات م 1ظيئة ق  طلبت عق  م ت ري�بات م هااة بشكل قجاهل. 

كامة م ح سسات م ئمغبة مل م حساهحة مل رسم م سياسات م حب1ية على م بئمهين، بحا مل ذ ك م جهات م مكواية، قم حجتحع م  ق ل، قم حجتحع م ح  ل، قم حجتحع الجهات المنتفعة 
ان  م 1زمع(  ا1اطل  مل  م حستضيفة  قم حجتحعات  مإلعاقة،  ذقي  قمألجخاص  قم 1ازحين،  قم 1ساء،  )م شباب،  م حع1ية  م هشة  م فئات  كامة  اباجئ،  غيئ  قبشكل  مألكاديحل. 

م حشحو ين مل م حسوحات. 

برنامج على المستوى الوطني والذي يغطي كافة المحافظات، وخارطة الفقر على مستوى األقضية. التغطية الجغرافية  

المسح االقتصادي واالجتماعي الثالث لألسرة في العراق- نشاط منفذ من قبل البنك/الجهة المستفيدة 

P176590رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

قزمرة م تخطيط، م جهاز م حئكزي  إلح-اء، اكتب إح-اء إقليم كوردستان

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

تع  متفاقية م ح1مة جاهزًة  لتوقيع قبا تظار متخاذ إجئمء ان قبل قزمرة م حا ية. تم إع مد م حشئقع با تعاقن م وثيل اع م جهاز م حئكزي  إلح-اء قاكتب إح-اء إقليم كوردستان، 
قم لذين ساع م مل إع مد مستئمتيجية م توري   لحشئقع  لتطوي�ئ، قم ت مبيئ م وقارية مالجتحاعية قم وثارل مألخئى ذمت م عاقة. قق  تم إ جاز مأل شطة قم تخطيط  لحشئقع 

 -ياغة مالستئمتيجية م ثا ثة  لم  ان م فقئ با تعاقن اع سكئتارية مستئمتيجية م م  ان م فقئ مل قزمرة م تخطيط. 
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اقئرالوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

بغئض دعم جهود م مكواة م عئمقية مل جحع بيا ات جي ة إلع مد تق يئمت حول م فقئ قم ح جئمت م  يحوغئممية قمالقت-ادية قمالجتحاعية م ئريسية مألخئى  توميئ م حعلواات 
م ازاة  ئسم م سياسات م حب1ية على م بئمهين. قسيقوم م حشئقع بحساع ة م جهاز م حئكزي  إلح-اء قاكتب إح-اء إقليم كوردستان على م تمضيئ قم ت1فيذ  لجو ة م ثا ثة 

ان م حسح مالقت-ادي قمالجتحاعل  ألسئة مل م عئمح، قكذ ك اساع ة قزمرة م تخطيط على صياغة مالستئمتيجية م قاداة  لتخفيف ان م فقئ. 

وصف موجز 
للمشروع 

يتضحن م حشئقع  شاطين. مألقل ا1فذ ان قبل م جهة م حستفي ة، قم ذي سيق م م حساع ة  لجهاز م حئكزي  إلح-اء قاكتب إح-اء إقليم كوردستان  لتمضيئ قم ت1فيذ  لجو ة 
م ثا ثة ان م حسح مالقت-ادي قمالجتحاعل  ألسئة مل م عئمح. قبي1حا سيق م مئي�ل م ب1ك م  ق ل اساع ًة م1يًة اوسعًة ان خال اشئقع „إع مد م بئمهين  ئسم م سياسات“، 
سيقوم م جهاز م حئكزي  إلح-اء قاكتب إح-اء إقليم كوردستان بت1فيذ عحلية جحع م بيا ات  لحسح م وط1ل قم ذي يغطل كامة م حمامظات ق ح ة ال جهئًا  توميئ تق يئمت 
س1وية حول م ئماه على استوى مألقضية قتق يئمت ربعية على م حستوى م وط1ل. قسيق م م 1شاط م ثا ل م  عم  -ياغة مالستئمتيجية م وط1ية م خحسية  لتخفيف ان 
م فقئ. قعقب مستام طلب ان سكئتارية مالستئمتيجية، تم ت-حيم م 1شاط على أساس  شاط ا1فذ ان قبل م ب1ك م  ق ل. قسيق م م 1شاط م حساع ة م ف1يةل ان خال م  عم 

م تمليلل قم ف1ل، قمالستئمتيجية، قم ورش م ت ري�بية  حساع ة كادر قزمرة م تخطيط مل محتساب اختلف ا جئمت م ئماه قرص  م تق م م حمئز مل ت1فيذ مالستئمتيجية. 

كا ون مألقل لالالتشئي�ن مألقل 3الااإلطار الزمني 

 السياق القطاعي 
 

تشكل األزمات األمنية المت�كررة والعنيفة في الغالب باإلضافة إلى أزمات الموازنة المرتبطة بدورات انخفاض أسعار النفط تحديًا جسيمًا لرصد الفقر والرفاه، وبالتحديد في 
أوقات وسياقات بالغة األهمية كما في العراق. وقد شكل المسحين السابقين، في 2007 و2012 على التوالي، واللذان غطيا فترًة من السام واالستقرار النسبي، أهميًة بالغًة 
للخطط الحكومية وعمليات البنك الدولي. فعلى سبيل المثال، تم استخدام الجولة الثانية من المسح في 2012 إلعداد خارطة وطنية للفقر على مستوى النواحي، والتي تم 
شمولها في االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في 2018. كما يتم استخدامها في اختيار مواقع لعمليات البنك الدولي، ومن قبل الصندوق االجتماعي للتنمية. إال أن 
البيانات الحالية، والتي تعود إلى 2012، ويحتاج العراق إلى برنامج إحصائي فعال ومسوحات وتعدادات سكانية محدثة. وقد تم إجراء آخر تعداد للسكان في العراق في 1997 
باست�ثناء محافظات إقليم كوردستان. وبسبب كوفيد-19، تم ت�أجيل تعداد السكان الذي كان مقررًا في أواخر 2020 والجولة الثالثة من المسح االقتصادي واالجتماعي لألسرة في 
العراق. وبينما قام العراق بإجراء أحدث جولة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات في 2018، ال ت�توفر حتى اآلن بيانات حول المسح الوطني للقوى العاملة. وبحسب مؤشر 
القدرات اإلحصائية لدى البنك الدولي، حقق العراق 36.7 و34.4 من أصل 100 عامة في 2020 و2019 على التوالي. وبالنظر إلى األزمات االقتصادية في 2014 و2020، والنزاع 
والنزوح )2014 فصاعدُا(، وجائحة كوفيد-19 التي تعاني منها الباد، فإن هنالك حاجة ُملحة لرصد الظروف االقتصادية واالجتماعية الحالية وتجنب خطر قلة البيانات في وقت يعد 
وجودها بالغ األهمية. وسيعمل مسح القوى العاملة، ومسح األثر العالمي لقلة الصفيحات المناعية، وهذا المشروع، ومشروع المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في 

العراق على سد بعض من الفجوات الحالية في البيانات. 
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المكونات 
 

م حكون ل. م حسح مالقت-ادي قمالجتحاعل  ألسئة مل م عئمحل م جهاز م حئكزي  إلح-اء )ل3.4 اليون دقالر أائيكل(ل ا1فذ ان قبل م جهة م حستفي ة: سيقوم هذم م حكون 
ب عم م جهاز م حئكزي  إلح-اء مل ت1فيذ م حسح مالقت-ادي قمالجتحاعل  ألسئة مل 5ل امامظة عئمقية متمادية، قم تمضيئ  لحسح، بحا مل ذ ك على سبيل م حثال ال  لم-ئ 
تجئبة قإجئمء مختبار اسبل  عق  ت ري�بات  لح رب�ين م ئريسي�ين، قاوظفل م تع مد، قم حشئمين م حي م ي�ين، قطباعة قتئجحة مالستبيان، قأد ة م حسح، إ ى غيئ ذ ك، قجئمء 
م سلع قم خ اات م ضئقرية  ت1فيذ م حسح. مضاً عن ذ ك، ست عم م ح1مة م عحل م حي م ل  لحسحل م حومصات، قأتعاب اوظفل م تع مد قم حشئمين م حي م ي�ين، قمالحتياجات 

م تشغيلية مألخئىل، م ت قيل، قاعا جة م بيا ات  تمليل م 1تارش.  

م حكون ا. م حسح مالقت-ادي قمالجتحاعل  ألسئة مل م عئمحل اكتب إقليم كوردستان )95.ل اليون دقالر أائيكل(ل ا1فذ ان قبل م جهة م حستفي ة: كحا هو م مال مل 
م كئدية مل  م حمامظات  م حسح مل  ت1فيذ  أجل  إقليم كوردستان ان  إح-اء  م ضئقرية  حكتب  م تشغيلل  م تمضيئمت قم  عم  م ثا ل كامة  م حكون  م حكون مألقل، سيتضحن 
م عئمح. قسيساع  م حكون م حكتب على تجئبة إجئمء م حسح، قعق  م ت ري�بات  لح رب�ين م ئريسي�ين، قاوظفل م تع مد قم حشئمين م حي م ي�ين، قطباعة قتئجحة أدقمت قأد ة 

قخئمرط م حسح، اع اساع ة م حكتب على جئمء م سلع قم خ اات م ازاة  ت1فيذ م حسح. كحا سي عم م حكون م عحل م حي م ل قاعا جة م بيا ات  تمليل م 1تارش.

إع مد  سيجئي  ان  هايتها،  م ثا ية  مالستئمتيجية  مقتئمب  اع  م ب1ك:  قبل  ان  ا1فذ  أائيكل(ل  دقالر  اليون  )ل6.ل  م فقئ  ان  م ثا ثة  لتخفيف  مالستئمتيجية  صياغة   .3 م حكون 
مالستئمتيجية م ثا ثة  لتخفيف ان م فقئ مل االا. قسي عم قسي1ظم م حكون ع ة قرش  لج1ة م عليا  لتخفيف ان م فقئ م تل سيجئي تشكيلها ق لع ي  ان م خبئمء ان أجل 
م خوض مل مالستئمتيجية م ثا ية قتقي�يحها قإع مد مستئمتيجية ج ي ة على أساس أح ث م بئمهين مإلح-ارية. قعلى  مو احاثل، سيساع  م حكون مل مإلبقاء على خ اات خبيئ 
دق ل، قع ة خبئمء املي�ين  ت ريب اوظفل قزمرة م تخطيط على إع مد م ح جئمت، قرص  أ شطة مالستئمتيجية م ثا ثة، قتوميئ م ت1سيل م عام قصياغة مالستئمتيجية تمت إجئمف 

قتوجيه م لج1ة م عليا.  

م -1 قح: 4.97 اليون دقالر أائيكل )للل,لل6 دقالر أائيكل بت1فيذ ان قبل م ب1ك ق 776,ل4,36 دقالر أائيكل بت1فيذ ان قبل م جهة م حستفي ة( التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

م بيا ات بتمسين م ت-حيم قمالسته مف قم ئص   لحشاريع قم بئماش م مكواية، باإلضامة إ ى اشاريع م ب1ك م  ق ل قم جهات م حا مة مألخئى، قيه ف إ ى زيادة  ستسحح 
معا ية مألجكال مألخئى ان م تحوي�ل م ت1حوي بحا مل ذ ك بئماش م ب1ك م  ق ل  لمحاية مالجتحاعية ان خال م -1 قح مالجتحاعل  لت1حية. على  مو احاثل، ستشكل م بيا ات 

أهحيًة با غًة  تم يث اعاد ة مالسته مف  بئ ااش م تمويات م 1ق ية م تابع  وزمرة م عحل قم ش قن مالجتحاعية. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

يومئ م حسح م وط1ل اتع د م حومضيع اعلواات تشحل تقئي�بًا كامة جوم ب م ئماه مألسئي قيع  با غ مألهحية مل رص  مإلصاحات م حتعلقة باالقت-اد قم موكحة. قسيعحل 
م 1شاط ب-ورة اباجئة على ت عيم بعض م عحل م تمليلل م ضئقري  تفعيل مألج1 ة مإلصاحية  لمكواة م عئمقية. على قجه م تم ي ، ستشكل م بيا ات أهحيًة مل تمليل م تبعات 
م توزيعية، قبا تا ل م حساع ة مل تفعيل: )ل( إصاحات م قطاع م عام ق ظام م تقاع  بحوجب م حمور ل.ل )تئجي  م 1فقات(؛ )ا( قم كهئباء قم تعئمة م جحئكية بحوجب م حمور 
م بشئية قإع مد مستئمتيجية  )م ت1حية  6.ا  م حمور  م عئمقل بحوجب  م عحل  م عئض قم طلب مل سوح  بين  م فجومت  م 1قدي(؛ )3( تم ي   م ت مل  )تعزي�ز مإليئمدمت قتمسين  ا.ل 
قط1ية  لتعليم قم ت ريب( قم وصول إ ى م تعليم م ح رسل بحوجب م حمور 4.4 )ت1فيذ خطة إ شاء م ح مرس(؛ )4( إع مد اعاي�يئ مالسته مف  لوصول إ ى م فئات مألج  مقئًا 
قحئاا ًا، قم تمول م ت ري�جل ان م بطاقات م تحوي1ية إ ى م حساع ة م 1ق ية بحوجب م حمور ا.4 )إعادة ت-حيم  ظام م محاية مالجتحاعية با كاال، قتوحي  اختلف أ ومع م  عم(. 
قستعحل مستئمتيجية م فقئ م قاداة على تقي�يم مالستئمتيجية م ما ية )8للالاالا( قإعادة تشخيص اسودة مستئمتيجية م فقئ قم ئماه على أساس مألق ويات م وط1ية بحا مل 

ذ ك مألج1 ة مإلصاحية.

م حساع ة م ف1ية قم تملياتنوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يساهم م حشئقع مل تمسين م بيا ات حول م 1وع مالجتحاعل. قيفتقئ م عئمح  لبيا ات م م يثة حول م فقئ قم ئماه مألسئي، قخ-وصًا ا جئمت م ئماه م ح-1فة حسب م 1وع 
مالجتحاعل حول م فقئ، قم تفاقت، قسوح م عحل، قم تعليم م ح رسل، قم -مة، م خ. وسيعمل مسح القوى العاملة، ومسح األثر العالمي لقلة الصفيحات المناعية، ومشروع 
المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق على سد فجوة البراهين المتعلقة بالنوع االجتماعي في العراق. ويهدف المسح إلى قياس مختلف مؤشرات الرفاه حسب 
التحليات على  بتركيز  البيانات  للجائحة. وستسمح  التمي�يزي  األثر  المعلومات حول  الجنسين وتوفير  بين  الفجوة  البراهين حول  النشاط من قاعدة  االجتماعي. وسيعزز  النوع 
العوائق والحلول المحتملة للتمكين االقتصادي لإلناث، والذي يشكل أولويًة في االستراتيجية الثانية للتخفيف من الفقر، مما سيسهم بشكل مباشر في التحضير لاستراتيجية 

الثالثة للتخفيف من الفقر. 
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التغير المناخي 
والبيئة 

سيقوم م حسح بجحع اعلواات بسيطة حول آثار م تغيئ م ح1اخل على سبل كسب م ئزح قم ت مبيئ م تخفيفية م حتبعة، قسيساع  مل مهم مآلثار م حمتحلة  لتغيئ م ح1اخل 
على مألسئ قم حجتحعات مل م عئمح. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

سيتم تع يل اشئقع م حسح مالجتحاعل قمالقت-ادي  ألسئة مل م عئمح  عكس آثار م جارمة على اختلف أبعاد م ئماه  دى مألسئ م عئمقية. 

الترتيبات التنفيذية 
 

قستقوم  م عئمح؛  مل  م ثا ث  ألسئة  قمالجتحاعل  مالقت-ادي  م حسح  بيا ات  م ت1فيذي�ين  جحع  م شئيكين  كوردستان  إقليم  إح-اء  قاكتب  م حئكزي  إلح-اء  م جهاز  سيحثل 
سكئتارية مستئمتيجية م تخفيف ان م فقئ ققزمرة م تخطيط عحلية صياغة مالستئمتيجية م قاداة. قسيقود قطاع م ححارسات م عا حية  لفقئ قمإل -اف تق يم م حساع ة م ف1ية، 

قم تمضيئ  لحشئقع، قكامة أجكال م  عم م ضئقري مألخئى  لحشئقع. 

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

يهدف المشروع لدعم جهود الحكومة العراقية في تبني رسم السياسات المبنية على البراهين وعمليات البنك لتحسين االختيار والتصميم واالستهداف والتنفيذ من أجل 
تعزي�ز أثرها على الفقر واإلنصاف. وسيساعد المشروع في سد الفجوة الحالية في البيانات في الباد وتوفير البراهين حول التنمية االقتصادية واالجتماعية، وسوق العمل، 
والفجوة بين الجنسين، واألمن الغذائي، وآثار كوفيد-19 على مختلف القطاعات والفئات السكانية في العراق. كما تعد البيانات مهمة من أجل فهم محركات النزاع، وتصميم 
واستهداف أنشطة الحكومة والبنك، وإبراز أهمية است�ثمارات القطاع الخاص فيما يخص الطلب من جانب القطاع الخاص. عاوًة على ذلك، ستعد البيانات ذات أهمية بالغة في 

تفعيل ورصد وتقي�يم أجندة إصاحات الورقة البيضاء الحكومية من منظور الفقر واإلنصاف. 

التحديات التنفيذية 

الت�أخيرات في التوقيع على اتفاقية المشروع. وفي الوقت الحالي، يتم تقديم كافة أشكال المساعدة الفنية للمسح االقتصادي واالجتماعي الثالث لألسرة في العراق بصورة الجهات المنتفعة 
)الربط مع شبكة االنترنت، والترجمة، وغيرها ال تزال تعد مشكلًة( ست�كون أكثر فعاليًة بصورة وجاهية،  التدري�بات واالجتماعات االفتراضية  افتراضية. رغم ذلك، فإننا نعتقد أن 

وبالتالي، سيكون للتخفيف من قيود السفر واست�ئناف البعثات أثر كبير. كما طلبت الجهات النظيرة عقد التدريب الهامة بصورة وجاهية. 

م ح1تفعون م حباجئقن ان هذم م حشئقع هم قزمرة م تخطيط، قم جهاز م حئكزي  إلح-اء، قاكتب إح-اء إقليم كوردستان. رغم ذ ك، سيتم  شئ م بيا ات م جزرية م 1هارية غيئ التغطية الجغرافية  
ام دة م هوية  استخ ماات م عااة، قبا تا ل، سيستفي  كامة م حستخ اين بحا مل ذ ك م مكواة، قم جهات م حا مة قم شئكاء م ت1حوي�ين، قم حجتحع مألكاديحل، قم حجتحع 
م ح  ل، قم ح1ظحات غيئ م مكواية ان م حشئقع. قب-ورة غيئ اباجئة، سي1تفع ان م حشئقع كامة م فئات م حمئقاة م حع1ية )م شباب، قم 1ساء، قم 1ازحين، قمألجخاص ذقي 

مإلعاقة، قم حجتحعات م حستضيفة مل ا1اطل م 1زمع( احن ستشحلهم م حسوحات. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

على المستوى الوطني- سيغطي المسح كافة المحافظات، كما تعد االستراتيجية الثالثة للتخفيف من الفقر االستراتيجية الحكومية لكافة أنحاء العراق. 
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3.3  تعزي�ز اإلشراف، والجوانب االئ�تمانية، وإدارة المخاطر 

تعزي�ز اإلشراف والقدرات االئ�تمانية )بما في ذلك تعزي�ز اإلدارة المالية وقدرات الشراء ؛ وكيل مراقبة طرف ثالث في العراق(- نشاط منفذ من قبل البنك 

P174339رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

المهمة 1 )الرصد الخارجي(: قزمرة م تخطيط، دمرئة م تعاق مت م مكواية؛ قزمرة مإلعحار قمإلسكان قم بل يات قمألجغال م عااة، دمرئة م طرح قم جسور؛ قزمرة م تئب�ية، قزمرة م حومرد 
م حارية؛ قزمرة م -مة؛ قزمرة م 1قل؛ امامظة  ي1وى؛ امامظة صاح م  ين؛ امامظة مأل بار؛ امامظة ديا ى. المهمة 2 )برنامج بناء القدرات االئ�تمانية(: قزمرة م تخطيط، دمرئة 

م تعاق مت م مكواية؛ قزمرة م حا ية، دمرئة م  ين م عام؛  قابة م حماسبين قم ح ققين م عئمقي�ين.

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

المهمة 1. قام مئي�ل م ب1ك م  ق ل با تعاق  اع قكا ة م ئص  م خارجل قسيكون اس قالً عن م ت1فيذ قم ئص  قم تقي�يم م س1وي  لعق . ققاات م وكا ة بتجهيز مئي�ل كاال ان 
م خبئمء كحا هو اطلوب مل م شئقط م حئجعية ا1ذ حزي�ئمن لالا، قيقوم با ت1سيل اع م جهات م 1ظيئة م مكواية ألدمء اهحتها مل م حي من. 

المهمة 2. سيجئي ت1فيذ بئ ااش ب1اء م ق رمت اباجئًة ان قبل مئي�ل م ب1ك م  ق ل م حكون ان خبئمء مل مإلدمرة م حا ية قم توري مت با تعاقن م وثيل اع أصماب م ح-لمة 
م مكواي�ين. قق  تم إع مد م حذكئة م حفاهيحية، قتم مستعئمض أه مف ق طاح م حشئقع أاام م مكواة م عئمقية 

 شط الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

زيادة مإلجئمف مالر�تحا ل قم ف1ل على م حشاريع م ححو ة ان قبل م ب1ك م  ق ل مل م ح1اطل م تل ي-عب م وصول إ يها قتعزي�ز م ق رمت مالر�تحا ية إلدمرة مألاومل م عااة 
بكفاءة ق زمهة مل م عئمح. 

وصف موجز 
للمشروع 

المهمة 1. ستضحن مستخ مم أاومل م حشاريع م ححو ة ان قبل م ب1ك م  ق ل  لغايات م حق-ودة قكحا هو ام د مل متفاقيات م قئض/م ح1مة اع م تقي  باأل ظحة مالر�تحا ية 
قم ت مبيئ م وقارية م حعحول بها. قستقوم هذه م حهحة بحساع ة م جهات م ت1فيذية م ئريسية  لحشاريع م ححو ة ان قبل م ب1ك م  ق ل بغئض تعزي�ز اعئمتها مالر�تحا ية 
قق رتها على م ئص   حختلف أصماب م ح-لمة. المهمة 2. ستعحل على ب1اء م ق رمت مالر�تحا ية  دى أصماب م ح-لمة م حع1ي�ين بت1فيذ م حشاريع م ححو ة ان قبل م ب1ك م  ق ل 
مل اجال م تعاق مت م مكواية قمإلدمرة م حا ية  ضحان مالستفادة ان م حومرد م عئمقية بشكل كفء قمعال. قسيتم تمقيل ذ ك ان خال م ت ريب أث1اء م وظيفة، قم ت ريب، 
قم ورش بحوجب اظلتين: ل( بئ ااش ب1اء م ق رمت  لتعاق مت، ا( بئ ااش ب1اء م ق رمت م حا ية  إلدمرة م حا ية. كحا ت�تضحن هذه م حهحة تقي�يم قدعم ب1اء ق رمت است ماة  مو 

إضفاء م طابع م تخ--ل عبئ م جااعات م عئمقية. 

حزي�ئمن لالالحزي�ئمن االا اإلطار الزمني 

 السياق القطاعي 
 

إب مء  اع  م قئض/م ح1مة،  ا1ح  أساسها  على  تم  م تل  مقط  ألغئمض  قئض  أي  أاومل  مستخ مم  تئتيبات  ضحان  „إجئمء  م ب1ك  على  يتوجب  مالر�تحا ية،  اس ق يته  إطار  مل 
مهتحاك كاف باعتبارمت مالقت-اد قم كفاءة قب-ئف م 1ظئ عن م ت�أثيئمت أق مالعتبارمت م سياسية أق غيئ مالقت-ادية“. قبا 1ظئ إ ى ام قدية ق رمت م جهات م ح1فذة مل م تخطيط، 
قم تعاق مت، قمإلدمرة م حا ية، قاتطلبات م ت مبيئ م وقارية، باإلضامة إ ى قلة م شفامية قم حساء ة، ت-1ف م خطورة مالر�تحا ية  حعظم اشاريع م عئمح على أ ها „ائتفعة“. 
قبغئض توميئ ضحا ة مر�تحا ية بخ-وص مستخ مم م مكواة م عئمقية  ألاومل قتعظيم „م قيحة اقابل م حال“  لبئماش/م حشاريع م ححو ة، قام م ب1ك بحا يلل: لل( تعي�ين قكا ة 
رص  خارجل   عم مرح اهام م ب1ك مل م وماء باال تزماات م حتعلقة با ئص  قمإلجئمف مل ا1اطل يعذر ميها قصول كادر م ب1ك  حومقع م حشاريع )م حهحة ل(؛ )ا( سيقوم 
م ب1ك بت-حيم قعق  بئ ااش  ب1اء م ق رمت  تعزي�ز قتطوي�ئ ق رة م جهات م ح1فذة مل م قطاع م عام قاجتحع مألعحال مل اجال م تعاق مت قمإلدمرة م حا ية، به ف إع مد بئ ااش 

است مم  ب1اء م ق رمت مل اجال م تعاق مت م مكواية  مو إضفاء م طابع م تخ--ل ان خال م جااعات قم ح سسات م تعليحية مألخئى )م حهحة ا(. 
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المكونات 
 

المهمة 1. قكيل م ئص  م خارجل

المهمة 2. بئ ااش ب1اء م ق رمت مالر�تحا ية: )أ( م حهحة م فئعية ل: بئ ااش ب1اء م ق رمت  لتعاق مت؛ )ب( م حهحة م فئعية ا: بئ ااش ب1اء م ق رمت  إلدمرة م حا ية 

م -1 قح: 4.3 اليون دقالر أائيكل التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

المهمة 1. تحت بئاجة عحل قكا ة م ئص  م خارجل عبئ امفظة م عئمح، قتغطل 3 اشاريع، بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية، قاشئقع م -1 قح مالجتحاعل  لت1حية، 
قاشئقع م تطعيم ض  كومي ل9ل. المهمة 2. ت�كحل هذه م حهحة م تئتيبات م ما ية  لموكحة، قباألخص م حشئقعين م ئريسي�ين: )ل( تعزي�ز ق رمت ا سسات م ئقابة قم حساء ة 
عن إدمرة م حا ية م عااة مل م عئمح قم ححول ان قبل مالتماد مألقربل، قم ذي يه ف إ ى تعزي�ز م ح سسات قمآل يات م حع1ية با حساء ة قم ئقابة م حا ية على م حستوي�ين 
مالتمادي قمإلقليحل؛ )ا( اشئقع تم يث  ظم إدمرة م حا ية م عااة، قم ذي يسعى إ ى تمسين إدمرة قجفامية م حعلواات م حا ية، قإدمرة مالست�ثحارمت م مكواية، قتم يث 

م تعاق مت م مكواية مل ا سسات متمادية قإقليحية اختارة. 

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

يلبل م حشئقع اتطلبات م ورقة م بيضاء  تطوي�ئ بيئات حوكحة/قا و ية قإدمرية،  تحكين م ح سسات قمألمئمد ان ت1فيذ مإلصاحات م حطلوبة قان ثم ضحان استويات ائتفعة 
ان م كفاءة، قم شفامية، قم حساء ة مل إدمرة مالست�ثحارمت م مكواية قعقود م تعاق مت م مكواية. 

م حساع ة م ف1يةنوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

يأخذ م حشئقع بعين مالعتبار م تحكين مالقت-ادي  ل1ساء قم فتيات. قتقوم قكا ة م ئص  م خارجل باستخ مم كادر اي م ل اتومج  امليًا قاكاتب مل م حمامظات تقع مل م غا ب 
مل بغ مد. قيضم مئي�ل م وكا ة سي تين  لتفاعل بشكل أكثئ رمحًة اع م ح1تفعات. قستئكز بئماش ب1اء م ق رمت على جحول م حشاركات قتعزي�ز دقرهن م فعال مل م تعاق مت 

قمإلدمرة م حا ية. 

التغير المناخي 
والبيئة 

يأخذ م حشئقع مالعتبارمت م بيئية مل م مسبان أث1اء ت1فيذه. المهمة 1. يساهم هذم م حشئقع مل م تخفيف قم ت�كيف م ح1اخل ان خال تقليل م بعاثات م كئبون اع إجئمء زيارمت 
اي م ية ع1  مإلاكان. قتستخ م قكا ة م ئص  م خارجل ت�ك1و وجيا ابت�كئة )بحع1ى، م ت�أجيئ م جغئممل ع1  م تشارك مل م -ور ان م حومقع(  توميئ خ اات عن ُبع  بمسب اا هو 

ا1اسب. المهمة 2. سيش د بئ ااش ب1اء م ق رمت م حقئر على أهحية م تعاق مت م خضئمء. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

المهمة 1. عقب تفشل كومي ل9ل قطلب م مكواة م م-ول على م  عم  استجابة  لجارمة، تم توسيع  طاح عحل قكا ة م ئص  م خارجل إلجئمء ت قيل بيئل قمجتحاعل عاجل 
 حئمكز م تطعيم ض  كومي ل9ل كحتطلب اسبل الست�كحال م تمضيئمت  وثارل م ت مبيئ م وقارية م ضئقرية  حشئقع م لقاحات ض  كومي ل9ل قي  م تمضيئ. 

الترتيبات التنفيذية 
 

المهمة 1. قام مئي�ل م ب1ك م  ق ل با تعاق  اع جئكة أرد ية )ID:RC(  تم ي   طاح عحل م ئص  م خارجل. قيتو ى مئي�ل اهام م ب1ك م حس ق ية عن م ت1فيذ قم ئص  قم تقي�يم 
م س1وي  لعقود. قق  قاات م شئكة ب1شئ مئي�ل خبئمء بمسب اقتضى م شئقط م حئجعية م -ادرة مل حزي�ئمن لالا. قيتئأس م فئي�ل مستشاري دق ل، قم ذي يتو ى إدمرة 
م عق  ان خال م حكتب م ئريسل مل عّحان، قيعحل مل م حي من ان خال اكتب املل اع مئي�ل اسا   املل. قيقوم مئي�ل م وكا ة با ت1سيل اع م جهات م 1ظيئة م مكواية 
م بل م ية اتع دة م قطاعات قم تل تم   ضحان م ئص  قمإلباغ م كفء. قي�وج  تعاقن بين قطاعات م ححارسات م عا حية  لب1ك م  ق ل ان خال اجحوعة عحل قح ة مإلدمرة 
تشكيلها  ضحان م ت1سيل م فعال. المهمة 2. سيجئي ت1فيذ هذه م حهحة بشكل اباجئ ان قبل مئي�ل م توري مت قخبئمء مإلدمرة م حا ية  دى م ب1ك م  ق ل قبا تعاقن م وثيل 

اع أصماب م ح-لمة م مكواي�ين، قبا تم ي  قزمرة م تخطيط. 
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المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

م حهحة ل. تعمل وكالة الرصد الخارجي على تغطية محفظة العراق والتي ت�تضمن صندوق اإلصاح والتعافي وإعادة إعمار العراق. وتم التوقيع على العقد في البداية بحيث 
يغطي مشروعين نشطين للصندوق وتم حاليًا توسيعه ليشمل مشروعًا آخر؛ ومن المتوقع أن يتم رصد مشاريع إضافية مقررة حالما تصبح نشطًة. وقد قدمت وكالة الرصد 
الخارجي دعمًا موسعًا لفري�ق مهام البنك الدولي للت�أكد من أن األموال تستخدم بحسب اتفاقية القرض/المنحة. وشكل هذا النشاط نموذجًا عبر البنك الدولي إلشراك الرصد 
الخارجي في المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي. وتعد هذه األداة واحدًة من عدة أدوات تهدف لتعزي�ز اإلشراف والدعم التنفيذي ونقل صورة واضحة من الميدان حول 
التقدم المحرز في العقود؛ وسيساعد ذلك في تحسين التفاعل بين الحكومة والمواطنين من خال نقل الماحظات والشكاوى من المواطنين، وضمان الرصد والدعم الكفء 

من قبل فري�ق مهام البنك الدولي. م حهحة ا. ت�أخر التنفيذ بسبب القيود التي فرضها كوفيد-19. 

أدت القيود التي فرضها كوفيد-19 إلى ت�أخير هذا النشاط.  التحديات التنفيذية 

أصحاب المصلحة الحكومي�ين المعني�ين مع اعتبار خاص للنساء/الفتيات والشباب.  الجهات المنتفعة 

م حهحة ل. )أ( بغداد؛ )ب( محافظة صاح الدين؛ )ج( محافظة األنبار؛ )د( محافظة ديالى؛ )هـ( محافظة نينوى؛ )و( محافظة المثنى؛ )ز( محافظة دهوك؛ )ح( العديد من المدن التغطية الجغرافية  
العراقية لتنفيذ التدقيق على مراكز التطعيم ضد كوفيد-19. م حهحة ا. ت�أخر التنفيذ بسبب القيود التي فرضها كوفيد-19. 

4.3  بناء السام وإشراك المواطنين 

بناء السام وإشراك المواطنين – نشاط منفذ من قبل البنك 

P173326رمز المشروع  

الجهة النظيرة 
الحكومية 

ص1 قح إعادة إعحار م ح1اطل م حتضئرة ان مإلرهاب ان خال بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية قدمرئة م طرح قم جسور، قزمرة مإلعحار قمإلسكان قم بل يات قمألجغال 
م عااة ان خال اشئقع احئ م 1قل. 

الجاهزية 
والمشاركة 

الحكومية 

قام م فئي�ل م حس قل عن م حكون 3 مل م خ اات مالستشارية قم تمليات، قم ذي يئكز على إجئمك م حومط1ين، بإع مد  ظئية م تغي�يئ قخطة م عحل قم تل ستجعلهم يتفاعلون 
مإلعحار  م مكواية، ققزمرة  غيئ  م ح1ظحات  م تخطيط، قدمرئة  م فئي�ل  لعحل اع قزمرة  م حا ية االا. قيخطط  م س1ة  م ح  ل مل  م حجتحع  م مكواة قاحثلل  أكبئ اع  بشكل 
قمإلسكان قم بل يات قمألجغال م عااة، قجهات حكواية اختارة تعتبئ با فعل جهات اع1ية با عحليات قمأل شطة م جارية  ل-1 قح. مضاً عن ذ ك، يق م م فئي�ل م  عم  تقئي�ئ 

م ح1اخ قم ت1حية م خاص با عئمح قق  يعحل اع قزمرة م بيئة. 

 شط الوضعية 

الهدف التنموي 
للمشروع 

تمسين معا ية اساهحة م ب1ك م  ق ل مل جهود مإلصاح قم تعامل قإعادة مإلعحار مل م عئمح ان خال إدااج ب1اء م سام، قم موكحة، قم شحول مالجتحاعل مل حومر 
م سياسات قعحليات اختارة عبئ تق يم م  عم مالستشاري قم تمليلل بشكل عحلل اكثف. 

وصف موجز 
للمشروع 

يه ف هذم م حشئقع إ ى توميئ مألسس م تمليلية قم  عم م ت1فيذي  تعزي�ز ب1اء م سام عبئ م ت خات م جارية قم حستقبلية  لب1ك م  ق ل مل م عئمح. قيت�أ ف م حشئقع ان 
ثاثة اكو ات: )ل( تعحيل م فهم قم تمليل   ي1اايكيات م هشاجة قم 1زمع قم ع1ف؛ )ا( تفعيل „ا1ظور م سام“ إلدااج اسارل ب1اء م سام، قم موكحة، قمالقت-اد م سياسل مل 

م حمفظة؛ )3( تجئبة قإدااج  هش إجئمك م حومط1ين. 
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كا ون م ثا ل لالالكا ون م ثا ل 3الا اإلطار الزمني 

 السياق القطاعي 
 

تعتبئ امفظة م ب1ك م  ق ل مل م عئمح ان بين مألكبئ مل كامة م  قل م ح رجة على قارحة مألقضاع م هشة قم حتضئرة جئمء م 1زمع. قهل ت�ت�أ ف ان اشاريع بقيحة 6ل.ا اليار 
دقالر أائيكل كتحوي�ل  لحشاريع مالست�ثحارية ان قبل م ب1ك م  ق ل  إل شاء قم تعحيئ قسلسلة ان م خ اات مالستشارية قم تمليات قعحليات قاداة احو ة بحوجب ص1 قح 
مإلصاح قم تعامل قإعادة إعحار م عئمح. قت�تسم أ شطة م ب1ك م  ق ل با ت1وع م جغئممل قعبئ م قطاعات قت�تضحن تئكيزًا قويًا على دعن ت1فيذ مألج1 ة مإلصاحية  لمكواة 
)قبخاصة عبئ م -1 قح(. قق  تم إع مد إطار م شئمكة مالستئمتيجية  ألعومم م حا ية االال6الا قم ذي ي ك  على م ماجة  لت�كيف ان م سياح م -عب قم حستويات م عا ية ان 
م هشاجة ان خال تب1ل ا1ظحة م سام قم موكحة قخارطة م طئي�ل إلجئمك م حومط1ين. ته ف م خ اات مالستشارية قم تمليات إ ى تعزي�ز معا ية أ شطة م ب1ك م  ق ل 
مل دعم مإلصاح قم تعامل قإعادة مإلعحار مل م عئمح ان خال تمسين اعئمة م فئي�ل م بل م ل ب ي1اايكيات اخاطئ م هشاجة قم 1زمع قم ع1ف قان خال إدااج ب1اء م سام، 
قم موكحة، قم شحول مالجتحاعل مل عحليات قحومر سياسات بشكل اختار. قت�تفل هذه م خ اات مالستشارية قم تمليات اع م تقئي�ئ م ئريسل بع1ومن „م ب1اء ألجل م سام“: 
حيث يه ف م حسار م حقترح  أل شطة  لحساهحة مل م وصول إ ى مهم أمضل  ل ي1اايكيات قمألطئمف م حملية، قتوميئ اعلواات  1هش ام دة م سياح قا1اطقية إلعادة 
ب1اء م حاضل“ إ ى  م تمول ان اجئد „إعادة  م تقئي�ئ قبشكل الموظ  م ئريسية ان  ب1اًء على ذ ك، سيشكل م حشئقع قسيلًة هااًة  تفعيل مالست1تاجات قم توصيات  مإلعحار. 
اعا جة م تظلحات م ما ية قم عومال م حمتحلة  لهشاجة. مضاً عن ذ ك، ست عم هذه م خ اات مالستشارية قم تمليات أق ويًة رريسيًة بحوجب مالستئمتيجية م ج ي ة  حجحوعة 

م ب1ك م  ق ل بخ-وص م هشاجة قم 1زمع قم ع1ف )لالال5الا(. 

المكونات 
 

ثاثة اكو ات، كل قمح  ا1ها يمتوي على م ع ي  ان م حخئجات: )ل( تعحيل م فهم قم تمليل   ي1اايكيات م هشاجة قم 1زمع قم ع1ف؛ )ا( تفعيل „ا1ظور م سام“ إلدااج اسارل 
ب1اء م سام، قم موكحة، قمالقت-اد م سياسل مل م حمفظة؛ )3( تجئبة قإدااج  هش إجئمك م حومط1ين. 

م -1 قح: ا.ل اليون دقالر أائيكل التموي�ل 

الروابط مع 
المشاريع/

المبادرات األخرى 

ي عم م حشئقع م وعل بمسب م وضع  حخاطئ م هشاجة قم 1زمع قم ع1ف مل م عئمح على  مو استحئ. قتم إي�جاد ع د ان م ئقمبط م ئريسية اع مرح أخئى أث1اء تطوي�ئ م حكون 
لب ) وحة م حعلواات(. حيث عحل م فئي�ل مألساسل  ب1اء م سام قم موكحة قإجئمك م حومط1ين على إجئمك ابادرة مسته مف م حشاريع مل تطوي�ئ ا جئ جبه قط1ل، 
م جغئممل  لئص  قمإلجئمف  م تحكين  بإي�جاد رقمبط اع ابادرة  م فئي�ل  م حعلواات. كحا قام  إدااجه مل قظارف  وحة  مألبعاد  استه مف قم ذي سيتم  قاوزقن، قاتع د 
 )P36ان أجل توميئ غطاء  بيا ات خارطة م حمفظة، قم تل سيتم جحو ها مل  وحة م حعلواات. أخيئًا، قام م فئي�ل بإي�جاد رقمبط قتفاهم غيئ رسحل  لتعاقن اع ابادرة )ل
الستضامة  وحة م حعلواات على بئاجيتها م ح-ححة  هذم م غئض )بحا مل ذ ك أدقمت استودع م بيا ات   يها(. قستعحل أقجه م تعاقن م ثاثة على م تحكن ان إ تاج قإدماة 
م ف1ل آل ية  م  عم  م فئي�ل  يق م  ا،  م حكون  م سياقية. قبحوجب  قم حخاطئ  م حشاريع  إدمرة  أدمًة معا ًة  حساع تهم مل  م حشاريع  تومئ  فرح  قم تل  م حعلواات   وحة 
اعا جة م تظلحات مل بئ ااش م حساع مت م طاررة ألجل م ت1حية قاسوحات م ح1تفعين، قم  عم م ف1ل  تطوي�ئ  ظام إباغ م حومط1ين عن م طرح بحوجب اشئقع احئ م 1قل. 

كحا يبمث مل مئص  تعحيل م ئقمبط اع م عحليات مألخئى.       

االرتباط مع األجندة 
اإلصاحية للحكومة 

العراقية 

يحكن  تمليل مالقت-اد م سياسل م حق م ان قبل م حشئقع بحوجب م حكون ا أن يومئ م حعلواات حول ت1فيذ مألج1 ة مإلصاحية ان خال إبئمز م تم يات قم عئمقيل م حئتبطة 
باالقت-اد م سياسل. قبحوجب م تزمم م ورقة م بيضاء بتمسين مألدمء م مكوال، يتم توجيه أ شطة م حكون 3  مو توميئ م  عم  حشاركة م حجتحع م حملل مل ت1فيذ م بئماش 

قمستخ مم م خبئمت م  ق ية مل اجال م موكحة. 

م حساع ة م ف1ية، قم  عم مالستشاري، قم تملياتنوع الدعم  

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

المرأة 

م عئمح.  م ئجال قم 1ساء، قمألقالد قم فتيات مل  ل مهحًا اعززًا  لتباي1ات م حوجودة بين  م 1وع مالجتحاعل. حيث سيومئ م حكون  م بيا ات حول  يساهم م حشئقع مل تمسين 
قستستضيف  وحة م حعلواات ع دًا ان اجحوعات م بيا ات م تل ستمتوي على ت-1يف حسب م 1وع مالجتحاعل ق ر مإلاكان، كح1ظور رريسل  لحستخ م  حعاي1ة م بيا ات ان 
خا ه. ق ن تعئض م بيا ات م ح-1فة حسب م 1وع مالجتحاعل مقط ا جئمت  قياس م حخاطئ، بل أيضًا سيتم عئضها كجزء ان خارطة م حمفظة )بحع1ى، أع مد م ح1تفعين م تل 
سيتم ت-1يفها حسب م 1وع مالجتحاعل(. قمقط ان خال مهم اعحل  لتباي1ات م حوجودة، يحكن ت-حيم م بئماش  حعا جة هذه م فجومت. قسيعحل م حكون ا على إدااج 

اسارل م 1وع مالجتحاعل مل تمليل مالقت-اد م سياسل   عم م عحليات م جارية قم حستقبلية  لب1ك م  ق ل. 
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التغير المناخي 
والبيئة 

يساهم م حشئقع مل م تخفيف قم ت�كيف م ح1اخل. مبحوجب م حكون ل، سيتم جحول أجكال م هشاجة قم 1زمع قم ع1ف م 1اجحة عن م ح1اخ مل م ئص  م ح1تظم  لحخاطئ. كذ ك، 
سيتومئ ع د ان م ح جئمت م ح1اخية م ئريسية على ا1-ة  وحة م حعلواات. معلى سبيل م حثال، سيتم مستخ مم م بيا ات م حتعلقة بحخاطئ م جفاف قمستخ ماات مألرمضل 
على مألقل مل م حئحلة م تجئي�بية  لوحة م حعلواات. قسيساع  ذ ك مل ت-حيم ت خات ائمعية  لح1اخ. قسيعحل م حكون ا على إدااج م موكحة م حتعلقة با تغيئ م ح1اخل 
قم تم يات م خاصة باالقت-اد م سياسل مل تمليل مالقت-اد م سياسل   عم م عحليات م جارية قم حستقبلية  لب1ك م  ق ل. قبحوجب م حكون 3، يشارك م فئي�ل مل عحلية 
إع مد تقئي�ئ م ح1اخ قم ت1حية   عم قتعزي�ز م حشاقرمت اع أصماب م ح-لمة، بحا مل ذ ك م حجتحع م ح  ل حول اسارل م تغيئ م ح1اخل قم بيئة. قيساهم ذ ك بشكل غيئ اباجئ 

بجهود اجحوعة م ب1ك م  ق ل   عم م حساهحات م حم دة قط1يًا  لعئمح. 

االستجابة 
لكوفيد-19 وأثره

يتم إجئمء م عحل م حتعلل بئص  م 1زمع با تعاقن م وثيل اع جه  عا حل  تجئبة  ظم  ئص  مالضطئمبات قم 1زمع م حئتبطة بكومي ل9ل مل ست دقل، قان ضح1ها م عئمح. قست�تضحن 
 وحة م حعلواات قي  م تطوي�ئ كجزء ان م حكون ل  قاط بيا ات رريسية ت�تعلل بكومي ل9ل )بحع1ى، م ماالت، قم وميات، قم لقاحات(. قسيأخذ م تمليل م جاري  ب1اء م سام بعين 
مالعتبار آثار كومي ل9ل مل سياح م هشاجة قم 1زمع قم ع1ف. أخيئًا، قبحوجب م حكون 3، يبمث م فئي�ل مل تجئبة أ شطة  تعزي�ز إجئمك م حومط1ين بحوجب اشاريع مالستجابة 

 كومي ل9ل. 

الترتيبات التنفيذية 
 

ستقود اجحوعة م هشاجة قم 1زمع قم ع1ف، ققطاعات م ححارسات م عا حية  لموكحة قمالجتحاعية بشكل اشتئك ت1فيذ م 1شاط. قي�وج  ت1سيل قثيل اع قطاعات م ححارسات 
م عا حية  لفقئ، قم مضئ، قم طاقة، قم ت1حية مالجتحاعية. 

المخرجات والنتائج 
الرئيسية  

من كانون الثاني 
ولغاية كانون 

األول 2021 

2021. وبما  آب  الرصد في  أنشطة  لتوجيه  الهشاشة والنزاع والعنف  إطار رصد مخاطر  إنجاز  التحليل، تم  لتعي�ين جهة خارجية إلجراء  تنافسية  وعقب عملية  ل،  م حكون  بحوجب 
يتوافق مع اإلطار، تم إنجاز تقي�يم معياري للمخاطر والذي يحدد مشهد المخاطر اعتبارًا من أيلول 2021، وي�وفر العديد من مسارات المخاطر حول كيفية تطور الهشاشة والنزاع 
والعنف في السياق الدائر في العراق. وُتبع هذا التقي�يم المعياري للمخاطر بأول إي�جازات شهرية للمخاطر، وتم إصدار أو إي�جاز ربعي للمخاطر للفترة أيلول-تشري�ن الثاني 
2021. فضاً عن ذلك، تم عقد سلسلة من المشاورات مع أصحاب المصلحة ما بين تموز-أيلول 2021. وتمثلت الغاية من المشاورات في تحديد المبادرات الحالية لرصد المخاطر 
في العراق، والتعرف على الدروس المستفادة من الجهود السابقة لبناء لوحات معلومات في سياقات أخرى للهشاشة والنزاع والعنف، وضمان تصميم لوحة المعلومات 
لتوفير المعلومات عند تصميم المشاريع. وعقب هذه المشاورات، تم إعداد مذكرة مفاهيمية للوحة المعلومات، باإلضافة إلى مسودة عرض تقديمي حول هندسة لوحة 
المعلومات وقائمة بمؤشرات لدراستها شمولها في التصميم المرئي للوحة المعلومات. ومن المقرر عرض النموذج التجري�بي للوحة المعلومات بنهاية 2021 مع وجود خطط 
للتعاون مع فرق مبادرة استهداف المشاريع، وابادرة م تحكين م جغئممل  لئص  قمإلجئمف، قابادرة )P360(. بموجب المكون 2، تم ت1ظيم معا يتين تعليحيتين )حول مالقت-اد 
م سياسل  حومز ة االا ق تارش م تخابات لالا(. بموجب المكون 3، قام م فئي�ل بإ جاز م وثارل م حتعلقة بحعاي1ة سئيعة  1قاط م  خول  حجحوعة م ب1ك م  ق ل. مضاً عن ذ ك، 
قام م فئي�ل با تومصل اع ع ة مرح اشاريع  لحشاركة مل جهود تعزي�ز إجئمك م حومط1ين. معلى سبيل م حثال، قحول اشئقع احئ م 1قل، ي عم م فئي�ل تئقية ا1-ة م تومصل 
قم ئص   لحشئقع، خ-وصًا على جكل إع مد قح ة ت ري�بية إضامية  تعزي�ز عحليات قتفاعات إجئمك م حومط1ين. قبحوجب بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية، يق م م فئي�ل 
م  عم م ف1ل آل ية اعا جة م تظلحات قاسوحات م ح1تفعين. عاقًة على ذ ك، يقوم م فئي�ل، قبا تعاقن اع مئي�ل بئ ااش م عحليات م طاررة ان أجل م ت1حية قص1 قح إعادة 
إعحار م ح1اطل م حتضئرة ان مإلرهاب، با بمث مل ت-حيم حل ت�ك1و وجل ا-حم خ-ي-ًا إلجئمك م حومط1ين. قمل إطار م تمضيئ  تقئي�ئ م ح1اخ قم ت1حية، يق م م فئي�ل م  عم 

م ف1ل حول ت-حيم قت1فيذ عحلية إلجئمك أصماب م شأن. كحا يعكف مئي�ل تقئي�ئ م ح1اخ قم ت1حية على عق  معا ية حومرية حول م تغيئ م ح1اخل اع م حجتحع م ح  ل. 

أدت القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والوضع األمن للحد من التواجد في الميدان، والذي يعد مهمًا ألنشطة إشراك المواطنين. التحديات التنفيذية 

فرق مشاريع البنك الدولي، ومجموعة مختارة من منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية في العراقالجهات المنتفعة 

على م حستوى م وط1لالتغطية الجغرافية  
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الملحق-3 نظرة عامة على التقدم المحرز في كل مشروع 

حقوق الصور: 

صفحة الغالف: أنمار قصي/البنك الدولي 
الصفحة 6: أنمار قصي/البنك الدولي

الصفحتين 8-9: أنمار قصي/البنك الدولي
الصفحتين 10-11: أنمار قصي/البنك الدولي

الصفحتين 14-15: أنمار قصي/البنك الدولي
الصفحة 16: أنمار قصي/البنك الدولي

الصفحتين 18-19: أنمار قصي/البنك الدولي
الصفحة 22: أنمار قصي/البنك الدولي

الصفحتين 26-27: أنمار قصي/البنك الدولي
الصفحة 28: أنمار قصي/البنك الدولي
الصفحة 35: أنمار قصي/البنك الدولي
الصفحة 39: أنمار قصي/البنك الدولي

الصفحتين 42-43: أنمار قصي/البنك الدولي
الصفحة 46: أنمار قصي/البنك الدولي
الصفحة 51: أنمار قصي/البنك الدولي
الصفحة 54: أنمار قصي/البنك الدولي

الصفحتين 56-57: أنمار قصي/البنك الدولي
الصفحة 58: أنمار قصي/البنك الدولي
الصفحة 66: أنمار قصي/البنك الدولي

الصفحة 75: أنمار قصي/البنك الدولي

التصميم الفني: 
سارة علم الدين
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