
 الوقائية المتكاملة السياساتوثيقة معلومات المشروع المشتركة/ ورقة بيانات 
 التمويل اإلضافي

 PIDISDSA23148: رقم التقرير

 2017 /أكتوبرتشرين أول 5 :عداد/ تحديث التقريرتاريخ إ
 المعلومات األساسية أواًل. 

 المشروع األساسيةبيانات  . أ

 P161515 :عالرقم التعريفي للمشرو العراق   :الدولة

  
  

الرقم التعريفي للمشروع األم 
 P155732 :)إن وجد(

 P161515التمويل اإلضافي  – مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية  :اسم المشروع

 P155732 من أجل التنمية العمليات الطارئة :اسم المشروع األم
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا  :المنطقة

 2017أيلول/سبتمبر  20  :توقعتاريخ التقييم الم
التاريخ المتوقع النعقاد 

 :المجلس
 /أكتوبرتشرين أول 24

2017 

 :منطقة الممارسة )الرئيسية(
 

الممارسة العالمية االجتماعية والحضرية والريفية 
 والمرونة

 :أداة اإلقراض
  
  

 تمويل مشروع استثماري
  
 وزارة المالية  :المقترض)المقترضين(  

 إعمار المناطق المتضررة إعادةصندوق  :الة المنفذةالوك
اإلجراء )اإلنعاش الطارئ( أو  8.50 الخمسون من اإلجراء التشغيلي الثامن البندالمشروع بموجب  تنفيذ هل يتم

 لألزمات والطوارئ(؟  المستعجلة الخاص باالستجابات) 8.00 التشغيلي الثامن
  
  

 :(ريكيةبماليين الدوالرات األمالتمويل )
 المبلغ  :مصدر التمويل

 400.00 :البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 0.00 :الفجوة التمويلية

 400.00 :التكلفة اإلجمالية للمشروع

 الفئة البيئية: 
قرار مراجعة التقييم )من مذكرة  

 القرار(
  
 

 ىأخر اتقرار
يندرج هذا المشروع ضمن هل  

 ال ؟المشروعات المتكررة
 

 مقدمة والسياق ال . ب
 السياق القطري
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التنمية في  الطارئة من أجل عملياتالتغطية مشروع  بتوسيع المطالبةتلبية  لتتمكن من اإلضافي الحكومة العراقية التمويل طلبت
المجتمع  الحياة فيعلى كافة مناحي  السنوات الثالث على مدار النزاع المستمر والركود االقتصادي وأثرمؤخرًا.  المحررةالمناطق 
ة توقفت العديد من الخدمات الرئيس ، حيثالعراقزيادة عدد األشخاص المعرضين للخطر في عدة أجزاء من إلى  أدىمما ، العراقي

المتفجرة. وعلى وجه  نتيجة انتشار الموادد من المناطق العدي تلوث ناهيك، عليه في السابق منتظمة كما كانتولم تعد اإلمدادات 
 مختلفةالمن المدينة خالل عمليات القتال  %80ما نسبته  تم تدمير تعتبر من الحاالت الخطيرة حيث التي موصلمدينة ال الخصوص

 . الالزمة اإلعمار إعادةعمليات  صعوبة مما فاقمالتي 
 
دة الحاجة زياإلى  المواطنينواإلرهاق المتعاقب لدخل وأصول  ةالنزوح المطول أدت عمليات ،في ظل انعدام الفرص االقتصاديةو
تلبية لتعاني الحكومة من محدودية قدراتها حال،  ة والمساعدة االجتماعية. وعلى أيالخدمات الرئيسإلى  تزويدهم بإمكانية الوصولل

، ومدارس، البناء النازحين داخليًا في ظروف حرجة كالعيش في مبان خالية، أو غير مكتملة ويعيش ما يقرب خمس هذه االحتياجات.
 ذلك أنإلى  أضفتكرر تفشي األمراض مثل الكوليرا. كما و(. 2016ية، ومساكن غير رسمية )منظمة الهجرة الدولية ومواقع دين

حوالي خمس العائالت النازحة لم تعد تمتلك وثائقهم التعريفية األساسية والتي تعتبر شرط أساسي للحصول على التعليم والخدمات 
ن االجتماعي العراقي ونظام التوزيع العام. ليستمر بذلك النازحون والعائدون في مواجهة مثل الضماإلى  االجتماعية والطبية باإلضافة

األمن وانتشار واسع للمليشيات  على مستوىانهيار  يعتريهاهذه الصعاب التي تضاعفت بسبب البيئة االجتماعية السياسية الهشة التي 
 نيزالو ماواطنين العراقيين الذين أما بالنسبة للم .(2015يق الشؤون اإلنسانية واستهداف فئات عرقية محددة )مكتب األمم المتحدة لتنس

تضع حياتهم  اليومية التي هجماتعرضة لل، مما يجعلهم في في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش مثل األنبار ونينوى وكركوك
 من العديد منانت هذه المجموعة قد عالجزئية بأن  حاكاةنموذج الم كما ويفيدخطر وتجعل ظروف معيشتهم شاقة للغاية، مهم الفي 

 (. 2015التداعيات السلبية الناتجة عن االضطرابات االقتصادية واالجتماعية واألمنية الناتجة عن النزاع )البنك الدولي 
 
النساء تأثرت  ية األطفال، حيثرعافي وجود عدة تغييرات في تركيبة العائلة وتدهور كامل إلى  في العراق المطولة العنفأدت سنين و

وهناك ما يقدر %. 49إلى  داخليًا ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا صلت نسبة النازحينوو بشكل كبير خالل األزمة.واألطفال 
طفال في % من األ20حوالي يوجد  .الذي يعلنهن اإلناث واألسرمليون أرملة في العراق ناهيك عن زيادة عدد األيتام  1.6بحوالي 

مليون طفل نازح وأطفال من المجتمعات  مليونيأكثر من ، ومن بينهم السن المدرسية تسربوا من النظام التعليمي في السنتين السابقتين
وعالوة على ذلك، . 2016-2015س خالل العام الدراسي % من المدار23إغالق إلى  حيث يرجع ذلك وبشكل جزئي ،المستضيفة

عادة ما يظهر األطفال الذين أجبروا حيث على شخصياتهم.  عميق ترك أثرإلى  األطفال بحقألعمال العنف  ةالنفسي التداعياتأدى 
 منطقة كردستان،ووفقًا للتقييم الذي تم إجراءه . لما مروا بهنتيجة  في سلوكياتهم عنيفة على الهروب من بيوتهم بسبب العنف تغييرات

يعتبر العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة العنف الجنسي، بمثابة تكتيك كما و%. 76لى إ عند األطفالالتغييرات السلوكية  وصلت
إلى  مستخدم على نطاق واسع في النزاعات المسلحة، حيث أدت أعمال العنف المطولة وانعدام األمن المتزايد والخوف من الفقر المدقع

فتاة في  975.000بأن حوالي 2016  عام يانات رصد اليونيسيفتؤكد بوزيادة أعداد الفتيات المتزوجات تحت سن الخامسة عشرة. 
 .1990تقديره في عام ما تم  ضعف وهو ،قبل سن الخامسة عشرة العراق قد تزوجوا

 
 وأعمال 2015/2016حيث أدى االنخفاض في أسعار البترول في األعوام . كبيرةويستمر االقتصاد العراقي في مواجهة تحديات 

وزيادة سريعة في عجز الحساب الجاري المساهمة في تدهور حاد في النشاط االقتصادي إلى  سالمية في العراق والشامتنظيم الدولة اإل
ات عائد أدى انخفاضولويات النفقات والمصاريف، فقد الحكومة في تحديد أ الجهود الحثيثة التي تبذلهاوعلى الرغم من   والمالي. 
% من إجمالي 12زيادة سريعة في عجز الميزانية بحوالي إلى  على اإلغاثة اإلنسانية واألمنيرة مستويات النفقات الكب مقابلالبترول 



وازدادت معدالت الفقر والبطالة في العديد من المجتمعات، أما بالنسبة لالستهالك الخاص واالستثمار فقد . 2016 في العامالناتج العام 
 وتراجع معدل االنتاج الزراعي.بقي ضعيفًا، 

شديدة وال رجعة فيها  تكيفالعتماد على استراتيجيات مما أجبر العديد من العائالت على اانعدام األمن الغذائي تزايد يجة لذلك، ونت
تدهور في مستويات إلى  أدت االضطرابات االقتصادية واالجتماعية واألمنيةوعن العمل والدعم. والهجرة للمناطق الحضرية بحثًا 

وخالل السنتين الماضيتين، الخدمات العامة. إلى  وإمكانية الوصولضغط هائل على االقتصاد المحلي  ودعملت على وجوالمعيشة، 
في المناطق التي احتلتها جماعات تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق  اإلعمار إعادةالعراق من التحديات الهائلة التي تحف عملية  عانى

االستقرار السياسي والتماسك االجتماعي في البلديات المحررة والتي ترتكز  هود لتعزيزوالشام، حيث تعمل الحكومة على قيادة الج
معظمها في تجمعات تكريت، والدور، والضلوعية، والعلم في محافظة صالح الدين، والجلوالء، والسعدية، والعظيم في محافظة 

في محافظات األنبار ونينوى.  كما وتتخذ الحكومة العراقية  الديالي، والتي توسعت اآلن لتشمل الرمادي في محافظة الرمادي والموصل
المجال للمجتمع المدني، وتعزيز انخراط المجتمعات  افساحبناء الثقة مع مكوناتها األساسية من خالل  عادةبعض التدابير واإلجراءات إل

 .ة شاملةالسياسات بغية تعزيز وجود مساءلصناعة المحلية في الحوارات والعمليات على مستوى 
 

 السياق القطاعي والمؤسسي: 
من خالل تقديم الخدمات الشاملة في المناطق  نصابها الطبعيإلى  إعادة األمورفي المساهمة  االستراتيجيالمشروع  هدفيتمثل 

إلى  والتي تهدف وشمال أفريقيااإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط  واالستراتيجيةأهداف مجموعة البنك الدولي مع المحررة. وينسجم ذلك 
 االستقرار. من  مرحلةإلى  الهشة والمتأثرة بالنزاعانتقال المدن من الحالة بناء الدولة ودعم  إعادةتأكيد 

 
حيث يركز هذا اإلطار على محركين استراتيجيين  ،المشروع مع اإلطار االستراتيجي المتوسط وطويل األمد للحكومة العراقية ويتناغم
واستقرار جميع العراقيين وتحرير كافة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ضمان أمان  )أ(وهما 

على سبيل المثال الكهرباء والتي تشمل ال المستدام للخدمات العامة تعزيز االيصو)ب( العراقية المواطنين في الحكومة واستعادة ثقة 
اية االجتماعية كوسيلة لجسر الفجوة بين العقد االجتماعي البائد والجديد. ووضعت حكومة العراق والماء والصحة والتعليم ونظام الحم

كما  .التي تشمل النساء واألطفال كأحد أولوياتها الفئات المستضعفةمعالجة احتياجات النازحين والمجتمعات المستضعفة وبشكل أخص 
فرص العمل ودفع عجلة االقتصاد.  ًا من السبل لتجديد نشاط حركة خلقوأكدت أيضًا على اشراك القطاع الخاص باعتباره واحد

واإلصالح الوطنية في العراق )والمشار إليها الحقًا بالخطة  اإلعمار إعادةمن إطار  2017ويتجاوب المشروع مع وثيقة اإلطار العام 
 2022وحتى  2018على مدار عشر سنوات بدءًا من  عماراإل عادةة إلخطة الوطنيالنسخة النهائية لل وستمتد(. اإلعمار عادةالوطنية إل

 محافظاتالالمواطنين وتوحيد جهود حكومة العراق والشركاء الدوليين للتنمية من أجل معالجة األولويات المحددة من قبل إلى  وتهدف
 . ذات العالقة

 
( 2023-2018لجمهورية العراق للسنة المالية ) ينسجم مع وثيقة إطار الشراكة القطريفإنه عملية طارئة،  أي المشروع وباعتباره
األولويات التي تم تحديدها في إلى  باإلضافة ،2016-2013معطيات نتائج مراجعة األداء واستقاء الدروس للسنة المالية إلى  والمستند

نموية للتقليل من الفقر التشخيص القطري المنهجي للعراق. حيث حدد األخير جملة من األولويات الت خالل 2017 /فبرايرشباط 3
العقد االجتماعي وشرعية بناء  إعادةو)ب( ارساء األمن  إعادة )أ( :شاملة ومستدامة تتمثل في عبر عمليةوتعزيز االزدهار في العراق 

مع األخذ  ساسيركن هام وأتعزيز وتقوية المؤسسات العراقية بمثابة  ويعتبرومستدامة.  ةعادلة النفطية بطريقة إدارة الثروو)ج( الدولة 
محدودية قدرات المؤسسات تتضح حيث ، بعين االعتبار حالة الهشاشة والتهديدات المستمرة الناجمة عن التوترات السياسية واإلقليمية



 القطاع العام، باإلضافةفي شفافية الالمدنية المقرونة بضعف المساءلة و على مستوى الخدماتمن خالل األداء الضعيف  العراقية العامة
 وجود الشركات المملوكة للدولة.قلة إلى 

 
دعم الحكومة العراقية على تعزيز العقد االجتماعي الجديد بين الدولة ومواطنيها على  فيويتمثل الهدف الشامل إلطار الشراكة القطري 

سساتها، كما ويفتح الطريق . حيث سيساعد ذلك الحكومة العراقية على توطيد شرعيتها وتقوية مصداقية مؤالمحلياتالمستوى الوطني و
للسالم ًا ضروريًا ويعتبر هذا المنهج مكوني تعمل على تعزيز وحدة الدولة. وبالتال المركزية،الأمام وجود  بشكل تدريجي ومتسلسل

تي تركيز ويسلط إطار الشراكة القطري الضوء على منطقاالزدهار المشترك. وتحقيق  وتقليل الفقرللشمولية  مهمًا ًاواالستقرار ومحرك
تقديم والمحسنة )ب(  والحوكمةالتعزيز المؤسسي والكفاءة من خالل االستقرار  )أ( :دعم مجموعة البنك الدولي للعراق وهما ضمن

في التشخيص إليه  شارةاإل توكما تمواالنتعاش االقتصادي.  اإلعمار إعادةاألشخاص من خالل الحماية االجتماعية وإلى  الخدمات
ت المستضعفة والتي تتضمن النساء والفتيا للفئاتسيعمل برنامج مجموعة البنك الدولي في العراق على تأكيد الدعم  المنهجي، القطري

الخدمات األساسية والفرص االقتصادية. وتم تصميم إطار إلى  الذين عانوا على نحو غير متناغم من انعدام الوصولو داخليًا والنازحين
تتماشى مع الوضع المتغير في العراق، حيث  على نحو يكفل مرونته وتجاوبهسنوات  ستمدار على  الذي يمتدالشراكة القطري 

وتتعلق بإطار الشراكة داخل الدولة  أجريتخالل المشاورات التي  تلقيهاالمدوية التي تم  الرسائلنشاطات المشروع بشكل كبير مع 
اقليميًا يساعد في تقديم الخدمات وخلق فرص  متكاملمتنوع  بناء مؤسسات حكومية أقوى ووجود اقتصادإلى  الذي يهدف القطري
 العمل. 

 
 المقترحة   اإلنمائيةاألهداف  . ت

 األم. للمشروع/  اإلنمائيةهداف األ
البنية التحتية المدمرة واستعادة ايصال الخدمات العامة في المناطق  إعمار إعادةدعم جمهورية العراق في إلى  يهدف هذا المشروع

 مختارة. البلدية ال
 

 ة: النتائج الرئيس
احتياجات التعليم الملحة والخدمات الزراعية/الري والحضرية في لمعالجة  القطاعيتوسيع النطاق إلى  يهدف التمويل اإلضافي

ت القطاعات األربعة األخرى وهي المياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل والخدماإلى  باإلضافة ،التي يشملها المشروع التجمعات
 البلدية.
. سيعمل التمويل اإلضافي على تمويل: شراء وتوزيع الحزم للمساعدة في البدء القطاع الزراعي واستعادة خدمات الريدعم  . أ

تعزيز وصول لتدابير اتخاذ بالزراعة المنزلية واستعادة وتحديث معارف مراكز الخدمات الزراعية الرئيسة، فضاًل عن 
 وإرساءلخدمات والتقنيات التكنولوجية. وسيتم تحقيق ذلك من خالل توزيع قسائم وحصول المزارعين على المعرفة وا

دعم بناء المؤسسات وزيادة وصول وحصول إلى  تقوم على المدخالت المحلية وتتمتع بالشفافية والكفاءة، باإلضافة صناعات
 .رأس المال العامل على األعمال الزراعية أصحاب

على تشكيل األساسات  ي العراق. سيعمل التمويل اإلضافيالمناطق المحررة والمتضررة فدعم استعادة خدمات التعليم في  . ب
إعمار وتأهيل وتحديث البنية التحتية للتعليم، وتطوير وتنمية  إعادةوالتنمية اإلضافية في هذا القطاع من خالل  لعملية التطوير

هني والدعم االجتماعي للشباب غير المنخرطين في التعليم علمي ومدراء المدارس والتدريب المدعم موبرامج  تدريباتوتنفيذ 
 .أو التوظيف أو التدريب



دعم تعزيز ايصال الخدمات الحضرية على مستوى المحافظات. وفي هذا السياق، سيتضمن دعم التمويل اإلضافي األمور  . ت
المالية والبلدية والتجارية، وتحديث  تأهيل البنية التحتية الحضرية لتحسين الوصول والحصول على الخدمات إعادةالتالية: 

 .المرافق الثقافية والرياضية للشباب، وتعزيز قدرات السلطات البلدية ومزودي الخدمات على تقديم الخدمات العامة
 

 وصف المشروع:  . ث
استكمال جهود لى إ مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية، حيث يهدف كل منهمامع التصميم األصلي ليتناغم التمويل اإلضافي 

الستعادة  بعد تحرير عدة تجمعات محلية من قبضة تنظيم الدول اإلسالمية في العراق والشاماالستقرار التي تبذلها الحكومة العراقية 
تأهيل وإعمار البنية التحتية ذات األهمية القصوى وتجهيز الطريق لعملية تنموية مستدامة  إعادةإيصال الخدمات العامة عن طريق 

وأدى القتال المطول والعنيف الذي شهدته بعض مناطق العراق التي تم تحريرها مؤخرًا من تنظيم الدولة  .وشاملة ومتساوية في العراق
ات خسائر فادحة أثرت على إيصال الخدمإلى  اإلسالمية في العراق والشام وخصوصًا الموصل والتي تعتبر معقل الدولة اإلسالمية

في شروع الحالية لتشمل بلديات جديدة سيقوم التمويل اإلضافي بتمويل نطاقات جغرافية من نشاطات المألساسية. والنشاطات التجارية ا
محافظتي صالح الدين والديالي ومحافظات كركوك واألنبار )ومن ضمنها الرمادي( ونينوى )ومن ضمنها الموصل( ومحافظات 

 ليمانية(. والسكردستان والتي تشمل )دهوك وأربيل  إقليم حكومة
 

 )أ( ليتضمن اآلتي:( مع التمويل اإلضافي P155732) الطارئة من أجل التنمية هيكلة بعض مكونات مشروع العمليات إعادةوسيتم 
البنية التحتية للكهرباء وتوصيلها والذي سيتسع ليشمل مناطق جغرافية جديدة وسيتضمن اعمااًل  إعادةب والمتعلقالمكون األولى 
خدمات النفايات الصلبة البلدية وخدمات المياه  إعادةالمكون الثاني المتعلق بو)ب( ، بتركيب المعدات التي تم توفيرها ونشاطات تتعلق

لتحتية االبنية  إعادةالمكون الثالث والذي يتعلق بووالصرف الصحي والذي سوف يتسع ليشمل مناطق جغرافية جديدة أيضًا، )ج( 
تمويل إجراء دراسة جدوى تتعلق بتشغيل وصيانة مطار إلى  مناطق جغرافية جديدة، باإلضافة لوسائل النقل، والذي سيتسع ليشمل

الخدمات الصحية، علمًا بأنه تم  إعادةالمكون الرابع المتمثل بوالموصل ضمن مخطط يقوم على شراكة القطاعين العام والخاص، )د( 
لتحقيق مليون دوالر  100لتنمية االقتصادية العربية بتوفير منحة بمبلغ حذف هذا المكون من المشروع نظرًا لقيام الصندوق الكويتي ل

النشاطات اإلضافية لتعزيز االندماج  )أ( :جملة من األمور من بينها لتتضمن الفنيةالمساعدة  نطاقتنقيح  إعادةوسيتم هذا الهدف. 
التقنية  للمصالحة و)ج( المساعدةالثقافي كمحرك  دعم استعادة التراثو )ب(المكونات  من خاللوالتماسك المجتمعي واالجتماعي 

 تعديل مؤشرات النتائج المتناظرة واألهداف. إلى  باإلضافةلإلصالحات الالمركزية. 
 

  المكون:اسم 
 لبنية التحتية للكهرباء وتوصيلهاا إعادة

  التعليق )اختياري(
محررة مع التركيز بشكل أخص على )أ( التدخالت التي يقودها المناطق الإلى  دعم استعادة خدمات الكهرباءإلى  يهدف هذا المكون

إعمار أصول التوزيع والنقل المدمرة )كما هو موجودة في مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية(  إعادةالقطاع العام والتي تغطي 
وباالستناد على عقود الخدمات لتركيب بنية )ب( وحيثما أمكن ذلك، الجهود التي يقودها القطاع الخاص لتوسيع الحصول على الكهرباء 

 .تحتية جديدة لألجيال الموزعة )رسوم لكل كيلو واط( وأنظمة الطاقة الشمسية الضوئية للمؤسسات والمنازل
  اسم المكون:

 ت البلدية والمياه والصرف الصحيخدمات النفايا إعادة
 التعليق )اختياري(



 إعادةإلى  مكون الموصوف في مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية والذي يهدفويتشابه هذا المكون بشكل كبير مع ذلك ال
إعمار وتأهيل البنية التحتية المدمرة في البلديات المختارة،  إعادةخدمات النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي من خالل اصالح و

فرص عمل محلية، كما سيقلل االستكمال الناجح لألشغال العامة في توفير إلى  عمار األشغال العامةإبناء و إعادة ستؤدي عمليةحيث 
 .الماءبهذا القطاع من حدوث مخاطر الصحة العامة الناتجة عن األمراض المنقولة 

وعلى أي حال، سيعمل التمويل اإلضافي على دمج التعديالت التالية ضمن المكون األصلي: )أ( سيركز اآلن على أربعة محافظات 
 إعادةوديالي ونينوى وصالح الدين( وتتضمن األحياء واألحياء الفرعية التي تحيط بالموصل واألنبار و)ب( تحديد أولويات )االنبار 

 .إعمار وتأهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومضخات المياه ومعدات إدارة النفايات الصلبة )شاحنات القمامة، الخ(
 

  اسم المكون:
 والخدمات لنقلللبنية التحتية ا إعادة

 التعليق )اختياري(
توسيع التغطية في المناطق المحررة في محافظات األنبار وصالح الدين والرمادي إلى  يهدف هذا المكون في إطار التمويل اإلضافي

العمليات الخدمات االقتصادية واالجتماعية المضطربة نظرًا لتدمير الطرق والجسور خالل إلى  الخدمات والوصول إيصالالستعادة 
إعمار الجسور الرئيسة المدمرة  إعادةالعسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام. وستتضمن النشاطات ضمن هذا المكون 

تأهيل الجسور المدمرة جزئيًا في المناطق المتضررة وبشكل أخصر في الموصل والتي عانت من تدمير واسع النطاق  إعادةكليًا و
 .ة والبنية التحتيةلألصول المادي
  اسم المكون:

 الخدمات الصحية إعادة
 التعليق )اختياري(

سيستمر تمويل مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية بوجود التمويل المتوفر ولكن مع وجود مراجعة طفيفة، على سبيل المثال، 
دات الطبية للمستشفيات المدمرة جزئيًا والعيادات بداًل من سيقوم مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية بتمويل اصالح وتوفير المع

قامت دولة الكويت ومن خالل صندوق الكويت لإلنماء تمويل اضافي مقترح لهذا المكون حيث  توفير مستشفيات متنقلة. ال يوجد أي
التي تم استعادتها واسترجاعها من مليون دوالر الستعادة الخدمات الصحية في المناطق  100االقتصادي العربي بتوفير منحة بلغت 
 .تنظم الدولة اإلسالمية في العراق والشام

  اسم المكون:
 المساعدة الفنية

 التعليق )اختياري(
لمجموعة من المشاريع القطاعية االستثمارية  اإلعمار إعادةسيقوم هذا المكون بتطوير وتبني منهجًا متماسكًا واستراتيجيًا نحو جهود 

تمر هذا المكون بتنفيذ منهجًا مفصاًل ودقيقًا لعدة اوجه لبناء الثقة بين المواطن/الدولة وتعزيز المصالحة والتسوية ضمن المحتملة. وسيس
 سياق المشروع األوسع نطاقًا. 

  اسم المكون:
 ورصده ومتابعته وتقييمه واستشعار المشروعدارة إ

 التعليق )اختياري(



ارة وتنسيق المشروع، بما في ذلك السياسات الوقائية، وإدارة المشتريات واإلدارة المالية، يشمل هذا المكون النفقات المتعلقة بإد
االستشعار المجتمعي، واالتصال، وإدارة نظام الرصد والمتابعة والتقييم أما بالنسبة الختصاص هذا المكون فسيتم توسيعه لإلشراف 

 .على التنفيذ الفعال لمبادرات اشراك وانخراط الشباب
  م المكون:اس

 االنتاجية الزراعية إعادة
 التعليق )اختياري(

إحياء األنشطة الزراعية واألنشطة المرتبطة بها في األقاليم المتأثرة بالنزاع في أنحاء  إعادة فيالتركيز األساسي لهذا المكون  يتمثل
د لتحسين قدرة وزارة الزراعة على دعم البالد، حيث تستفيد أعمال المشروع من مجموعة من التدابير الطارئة والقصيرة األم

 .المزارعين بالخدمات والتقنيات واالستثمارات الزراعية الحيوية
 

 اسم المكون:
 لتحكم بالمياه وشبكات قنوات الرياالصالح الطارئ للبنية التحتية ل

 التعليق )اختياري(
تضم سلسلة من السدود والخزانات التي تقع على نهري دجلة يملك العراق شبكة تصريف معقدة تتألف من بنية تحتية مائية هيدروليكية 

السيطرة على الفيضانات(، -الري-والفرات وروافدهما، حيث أن السدود الكبيرة الحجم متعددة الوظائف )توليد الطاقة الكهرومائية
عاجلة نظرًا ألهميتها في ضمان  إصالحاتإلى  يحتاج أغلبية ذلكووبنيت سدود أصغر حجمًا لتزويد المدن ومخططات الري بالمياه. 

إعداد ظروف للمهجرين من المناطق الريفية والقطاع الزراعي من إلى  زيادة سريعة في المحاصيل الزراعية، وتعني "عاجلة" الحاجة
 .توليد سبل العيش والعمل في الريف إعادةأجل تعزيز األمن الغذائي للجميع و

 اسم المكون:
 خدمات التعليم إعادة
 ق )اختياري(التعلي

جانب وضع أسس تطوير هذا إلى  العراق، في والمتضررةخدمات التعليم في المناطق المحررة  إعادةدعم إلى  يهدف هذا المكون
 القطاع، حيث سيكون التركيز على التعليم المهني للشباب وعلى التمكين االقتصادي للمرأة. 

 اسم المكون:
 األساسية وحفظ التراث الثقافي في البلديات المحددة البنية التحتية والخدمات الحضرية إعادة

 التعليق )اختياري(
البنية التحتية والخدمات الحضرية األساسية في البلديات المحددة في محافظات األنبار وصالح الدين وديالى،  إعادةسيدعم هذا المكون 
 .بنائها في المستقبل إعادةصالح الشامل للمساكن والسكان المهجرين ووضع األعمال األساسية لإل إعادةممهدًا الطريق أمام 

 اسم المكون:
 غير محدد 

 التعليق )اختياري(
 

 )إذا كانت معروفة(  السياسات الوقائيةالمتعلقة بتحليل وع المشروع والسمات المادية البارزة موق . ج
التنمية على  الطارئة من أجل عملياتالوع حال، يركز مشر المحددة لتدخالت المشروع. على أيلم يتم تحديد المواقع  ،حتى اآلن

تتضمن و 2005 ل مرحلة التحضير للمشروع في شهر أيارخالفي محافظتين تم تحديدهما  في األصل البلديات/المدن السبعة المستهدفة



مشروع ويعمل  والعلم في محافظة صالح الدين والجالوالء والسعدية والعظيم في محافظة الديالي. والضلوعيةمدن تكريت والدور 
الرمادي وبلديات أخرى تحررت على مدار السنة الماضية  مثلدعمه للبلديات اإلضافية  على توسيع التنمية الطارئة من أجل عملياتال

 دعم فوري الستعادة الخدمات. إلى  وتحتاج بشكل سريع
 

. ومن المتوقع أن قصوى ذات أهمية ت أخرىوقطاعاسيعمل التمويل اإلضافي على توسيع الدعم المقدم ليشمل مناطق أخرى محررة 
اضافيتين مثل الموصل في  نفي محافظتيمدنًا أخرى تحررت مؤخرًا  ويضم محافظتي صالح الدين والديالي ما بعدإلى  يشمل التوسع

النشاطات التي شمل أن تذلك، من الممكن إلى  محافظة نينوى واألنبار في الرمادي وآخرون لم يتم تحديدهم في هذه المرحلة. باإلضافة
 والقرى والبنية التحتية في األراضي المفتوحة.  مناطق الضواحيفي يمولها المشروع التوسع 

 
هيكليات والبنية التحتية الخطية الموجودة سابقًا وال بالمخططاتوهي االلتزام التام  واحدةتتشارك تدخالت جميع المشاريع في خاصية و

تتركز ل من قبل المجموعات االحتاللية. ومن المتوقع أن لسرقة خالل األنشطة القتالية واالحتالالتي تدمرت وتعرضت للتخريب أو ا
 روالتدهوألعمال الحرب  نظرًاظروف انخفاض خط األساس البيئي يميزها اليوم معظم التدخالت في المناطق الحضرية والتي 

ر المنفجرة والتخلص غير المنتظم من النفايات وانهيار الخدمات والتجاهل ذات الصلة )على سبيل المثال الركام ووجود الذخائر غي
على سبيل المثال  التأهيل، إعادة في عملية مشاريع الفرعية. وستتركز بعض الالبيئية ووجود التلوث بسبب النفط/المحروقات والذخائر(

ولكن مرة أخرى ضمن ممرات  ،لحساسية البيئيةفي ا ًااألنهار الرئيسية وضمن المناطق التي تتضمن ارتفاع ، فيالجسور والخزانات
 الحالية.  والمخططاتالنقل 

 
 : المنــاخ

 40متوسط درجات الحرارة العالية فوق  ويبلغ. الشماليةيتمتع العراق بمناخ صحراوي حار أو شبه جاف في األجزاء في الغالب، 
درجات  يبلغ متوسطبينما  ،)حزيران وتموز وآب(وعلى ارتفاعات منخفضة خالل أشهر الصيف  فهرنهايت( 104) مئويةدرجة 
 بدءا من الهطول المطري . ويحدث معظمأشهر الشتاء الباردةفهرنهايت( خالل  32ما دون الصفر المئوي )إلى  المنخفضة الحرارة

 سنويًا.  180-100ما بين  األمطارشهر ديسمبر وحتى ابريل وتتراوح معدالت 
 

 الخصائص الجغرافية: 
خمسة مناطق جغرافية حسب اآلتي )منظمة الزراعة العالمية واليونيسيف والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية إلى  م العراقيمكن تقسي

1962 .) 
 منطقة فراغروس الجبلية.  . أ

 منطقة التالل.  . ب
 المنطقة الصحراوية.  . ت
 منطقة سهل ما بين النهرين.  . ث
 منطقة الجزيرة.  . ج

 
 الموارد المائية: 

 لسطحيةمائية االموارد ال



ويدخالن العراق من حدودها الشمالية الغربية.  جبال تركيا الشرقيةيعبر العراق نهرين رئيسيين وهما دجلة والفرات وكالهما يرتفع في 
كيلومتر على التوالي داخل األراضي  1.300و 1.000حوالي  يتدفق نهري الفرات ودجلةوقبل التقاء النهرين شمال البصرة، 

كيلومتر  190يشكل النهران الملتقيان ممر شط العرب المائي والذي يتدفق لحوال النقطة داخل منطقة الخليج،  . وعند هذهالعراقي
رئيسية وهب الخابور، والزاب الكبير والزاب الصغير  روافدنهر دجلة مياهه من أربعة  يتلقىوداخل العراق، داخل منطقة الخليج. 

 حتى يلتقي بنهر دجلة.  باالتجاه الجنوبي شرقيويتدفق  إيرانقية وشمال غرب والديالي والتي ترتفع في جبال تركيا الشر
 

تتأثر جودة المياه في نهر الفرات بالتدفقات العائدة من مشاريع الري في تركيا وسوريا ومن المتوقع أن يزداد األمر سوءًا بسبب زيادة 
من خالل مصب التصريف العائدة اآلن في الخليج الفارسي  نسبة األراضي المروية. وداخل العراق، يتم تصريف معظم التدفقات

جودة  فتبدووعلى الجانب اآلخر، وفي نهر دجلة،  النظام النهري.إلى  لتدخلكمية كبيرة من األمالح  بعد ذلك، تعودالرئيسي، ولكن 
 ذات الملوحة العالية، والحقًا تعود وترجعمكان التخزين في بحيرة الثرثار إلى  المياه أكثر تدهورًا حيث يتم تحويل تدفقات الفيضانات

 النظام النهري حاملة معها األمالح المأخوذة من البحيرة. إلى 
 المياه الجوفية

أقرب مستوى للمياه حيث يبعد خزان مياه جوفية محدد ووفقًا للخطوط الكنتورية لمنسوب المياه الجوفية على الخريطة، ل وجودال 
 المياه الجوفية. من غير المتوقع أن تتفاعل نشاطات المشروع مع طح األرض. وعليه، متر عن س 100الجوفية حوالي 

 
 التنوع الحيوي

التمويل اإلضافي قريبة  –التنمية الطارئة من أجل عملياتالظروف التنوع الحيوي في المنطقة التي ستحتضن نشاطات مشروع تعتبر 
كما وتبعد عن المناطق  ،قعة في الجهة الشرقية الجنوبية من العراق(من منطقة الهضاب وبعيدة عن مناطق المستنقعات )الوا

التمويل اإلضافي،  –التنمية الطارئة من أجل عملياتالمشروع وضمن مناطق تدخالت  .الصحراوية )الوقعة في أقصى غرب العراق(
اع معروفة ومهجورة في عدة عتبر هذه األنومهددة بالخطر. حيث ت وغيراألنواع الحيوانية والنباتية على انها غير نادرة  تم تصنيف

 –التنمية الطارئة من أجل عملياتالمشروع بيئية في مناطق تدخالت موائل أرضية أو أنظمة  ذلك، ال توجدإلى  مواقع. باإلضافة
 عبر مناطق التدخالت.  رمن أهم المواطن والموائل والتي تمالبيئة المائية لألنهار وتعتبر التمويل اإلضافي. 

 
 للجهمة المقترضة فيما يتعلق بالسياسات الوقائيةالقدرة المؤسسية 
السياسات على خبرة ومعرفة بسياسات  من الحصول المقترض تمكن)األم(،  التنمية الطارئة من أجل عملياتالمشروع خالل فترة تنفيذ 

توفير عددًا من الجلسات التعريفية لمشروع بريق المهمات ووحدات إدارة افقام ذلك، إلى  باإلضافة في البنك الدولي. الوقائية
السياسات السياسات و فرق إدارة المشروع علىفستكون هناك حاجة لتدريب والتدريبية. أما بالنسبة للمكونات التي تمت إضافتها حديثًا، 

ة واجتماعية تعمل على إجراء وعلى المستوى الميداني، من المتوقع أن تقوم فرق إدارة المشروع بتحديد نقاط اتصال بيئي. الوقائية
المقاولين وعمالهم وممارساتهم مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، كما وستطلب فرق إدارة  امتثالاشراف ميداني منتظم للتأكد من 

إلشراف اليومي لقيام بالالمشروع من الشركات الفنية والهندسية توظيف طاقم مختص في البيئة والتنمية االجتماعية والصحة والسالمة 
 التحقيق وأخذ اإلجراءات المناسبة.على النشاطات الميدانية وتجهيز تقارير عدم االمتثال والتي ستقوم فرق إدارة المشروع بناء عليها ب

وهي: )أ(  رئيسية مواقعفي ثالثة  عمليات التنفيذلاالجتماعية /البيئية، ستطلب وكاالت المشروع دعمًا  السياسات الوقائيةومن أجل إدارة 
تنفيذ خطة اإلدارة البيئية سيكون ذلك، إلى  باإلضافة .)ج( التدريب والتوعيةو ،)ب( المساعدة الفنيةو ،موارد وموظفين مخصصين

تنمية واستشاري ال بيئة وصحة وسالمةومن أجل ذلك، على المقاول ترشيح استشاري  ،واالجتماعية ضمن مسؤوليات المقاولين
 للتأكد من االمتثال مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية خالل فترة األعمال.  ألمر(االجتماعية )إن لزم ا



 
 الحماية االجتماعية والبيئية أخصائي . ح

 االجتماعية.  الحمايةشوغانغ وانع، اخصائي 
 البيئية.  الوقايةايهاب محمد محمد شعالن، اخصائي 

 االجتماعية. ةفي مجال التنميابراهيم اسماعيل محمود مسالمة، اخصائي 
 البيئية.  في مجالمحمد فاروق إبراهيم قنديل، اخصائي 

 
 التنفيــذ: ثانيًا. 

تستمر الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ بتأكيد ملكية حكومة العراق للمشروع بينما نحافظ على توازن مناسب بين عمليتي التسليم  
مهام مجلس الوزراء العراقي من خالل وحدة  ضمن بشكل كاملتنسيق المشروع مسؤولية السريع والتنفيذ الفعال للمشروع. وتبقى 

فرق إدارة المشروع ستكون وفي المقابل، الذي سيستمر البنك بالتنسيق معه. تنسيق المشروع باعتبارها جزءًا من إطار النتائج 
ى الوطني، سيتم تضمين كل من وزارة الزراعة وعلى المستو .ضمن الوزارات النظيرة مسؤولة عن تنفيذ المشروع القطاعي والمشكلة

 والموارد المائية والتعليم لتنفيذ نشاطات في هذه القطاعات. 
 

والجسور ودائرة المياه الطرق  لدائرةوالبلديات واألشغال العامة وذلك  اإلعمارتم تشكيل فريقين إلدارة المشروع في وزارة اإلسكان و
تم أو سيتم تشكيل فرق إدارة المشروع في وزارة التعليم، والكهرباء والزراعة والمياه والموارد لقد ذلك، إلى  باإلضافة والبلديات.

في واحدة أو  سابقًاالمائية والري. وتعتبر قدرة هذه الوزارات على تنفيذ المكونات الفرعية غير مؤكدة على الرغم من انخراط البنك 
تحديات بعض اللوجود  سببًاتكون قدراتهم المحدودة أن  ومن الممكناضية، من هذه الوزارات خالل السنوات القليلة الم أكثر

محافظات  لتشمل أربععملية التنفيذ  تمديدتسريع عملية تنفيذ المشروع واالستعادة السريعة للخدمات الحضرية، تم ولتأخيرات. الو
كل من وزارة  لن تكونروع التمويل اإلضافي، مكونات مش أدخلت علىدون المستوى الوطني(. ووفقًا للتغيرات التي  الحكومات)

 لنشاطات المشروع.  من المنفذيناإلسكان ووزارة الصحة 
 

تعزيز الخدمات لعن نشاطات التنفيذ  مسؤولة)األنبار والديالي وصالح الدين ونينوى(  األربع البلدياتذلك، ستكون إلى  باإلضافة
 ، وهو األمر الذيهذه المحافظات ومتعلقة بالقدرات فييقات مؤسسية وجود مع ومن الممكنالحضرية ضمن نطاق اختصاصهم. 

كما وسيوفر  .السياسات الوقائيةمن المشروع البدء ببرامج بناء القدرات لمساعدتهم في العمليات الشرائية والمالية وإدارة  سيتطلب
في مكاتب الوزارات االقليمية  الفنيوسيقوم الكادر  .لدعم النظراء المعنيينالمشروع المساعدة الفنية على مستوى فرق إدارة المشروع 

تستند هيكلية اإلدارة المقترحة للمشروع على الدروس المستفادة خالل سبتقديم الدعم لفرق إدارة المشروع في كل بلدية ومحافظة. و
 يةالتنفيذ والقدرةاألمنية الصعبة  اعتبارات الظروفإلى  تنفيذ المشروع األم ومشاريع أخرى جارية يمولها البنك الدولي، باإلضافة

 الهشة والضعيفة لبعض المؤسسات. 
 

مسؤولة عن التوجه االستراتيجي الشامل ورصد المشروع. وسيرأسها الجهة الوحدة تنسيق المشروع تعتبر وضمن إطار النتائج، 
ل رسمي على استثمارات المشروع وتعمل وستوافق وحدة تنسيق المشروع بشك وبمساعدة فريق من الخبراء الفنيين.العام  السكرتير

. بشكل فعال لمشروعاتنفيذ ل الالزمتقديم اإلرشاد والتوجيه إلى  باإلضافة ،على تنسيق نشاطات فرق إدارة المشروع والدوائر الرئيسية
قد اجتماعات على أساس التقييم وتعمل على ع وتقريرنتائج التدقيق والميزانية وتقارير سير العمل  وستعمل الوحدة على مراجعة كما

 نصف سنوي. 



 
البنك الدولي، كما إلى  وتقديم التقارير القطاعية توحيدوتعمل على  بمراقبة عملية التنفيذ بشكل كاملوستستمر وحدة تنسيق المشروع 

ر الربع سنوية، وستقوم تحضير التقاريإلى  ، باإلضافةلتتبع المظالم المتعلقة بالمشروع وتستخدمهوستحافظ على نظام إدارة المعلومات 
التعريف من خالل الصورة ونظام  نظام تكنولوجيا المعلومات لتعزيز وتمكين مستندة علىوحدة تنسيق المشروع بوضع آلية مراقبة 

المطلوبة لهذا النظام.  إدخال المعلومات مسؤوليةفرق إدارة المشروع وتقع على عاتق تتبع المراجع الجغرافية لمراقبة األشغال العامة. 
وستتولى وحدة تنسيق المشروع نشاطات االستشعار والتواصل وبمساعدة من فرق إدارة المشروع والمساعدة الفنية األخرى إن لزم 

 األمر. 
 

 ستقوم الوزارات المعنية بتحديد ووضع أولوياتو .31/10/2017في موعد أقصاه  فية إلدارة المشروعسيتم تشكيل سبع فرق إضا
المشاريع الفرعية مع وجود مهمة ومسؤولية فرق إدارة المشروع المتمثلة في إدارة والتخطيط وتنفيذ النشاطات التابعة لنطاق 

الجودة وإدارة المخاطر والسياسات الوقائية  وضبطلمتابعة اليومية على العمليات الشرائية وإدارة أموال المشروع واتخصصهم 
الموردين إلى  ف على المشروع وكتابة التقارير. تكون فرق إدارة المشروع مسؤولة عن إجراء الدفعاتاالجتماعية والبيئية واإلشرا

تزويد فرق  ت البنك الدولي والتي سيتم بناء عليهااألموال وفقًا إلجراءات وتوجيها هذه والتأكد من صرف والمقاولينواالستشاريين 
االجتماعية والبيئية وأخصائي  الحمايةمن ضمنهم المهندسين وأخصائي  إدارة المشروع بموظفين مؤهلين وأخصائي ذوي خبرة

ستكون فرق إدارة كما ووظائفهم التقنية.  جانبإلى  األساسية التواصلنقاط  سيشكلونالعمليات الشرائية واإلدارة المالية والذين 
عقود وإدارتها وتقديم المساعدة الفنية للجهات المشروع مسؤولة عن تجهيز الشروط المرجعية للعطاءات وتقييم المناقصات ومنح ال

االستشارية وشركات التنفيذ الممولة بموجب قرض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وتقديم الدعم للمقاولين واالستشاريين والتدريب 
 في البنك الدولي.  السياسات الوقائيةت المقاولين والموردين مع التزاماتهم التعاقدية ومتطلبا امتثالوالتوجيه خالل فترة التنفيذ ومراقبة 

 
 هاتطبيق المحتمل السياسات الوقائية .1

 اختياري) حاإليضا ( هل تم إثارتها؟  السياسات الوقائية

البند األول من ) التقييم البيئي
اإلجراء التشغيلي/سياسة 

 (4.01البنك الرابعة 

ل التعامل مع إزالة سيشتمل المشروع على أعمال مدنية ومادية جوهرية من خال نعم
تنفيذ هذه النشاطات  وسيتدرج سيكونكما والبناء،  إعادةوتنظيف الركام واألنقاض و

تم حيث تأهيلها،  إعادةمع االلتزام بالمخطط األصلي للبناء والبنية التحتية المراد 
وتخفيف وتقليل تجهيز إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية ويتضمن معايير عامة لتجنب 

المتوقع.  البناءار السلبية المحتملة والمرتبطة بشكل روتيني مع نشاطات اإلنشاء اآلث
وخالل فترة التنفيذ، سيتم تجهيز إطارات اإلدارة االجتماعية والبيئية )أو تقييمات 

من أجل معالجة المخاطر  الكبيرة( اآلثار االجتماعية والبيئية للمشاريع الفرعية
  .%4.0تم تشغيل خطة العمل  االجتماعية والبيئية، وعليه،

البند )مواطن الطبيعية ال
الرابع من اإلجراء 

التشغيلي/سياسة البنك 
 (4.04الرابعة 

، الخ ططات والهيكليات الحالية والجسور والطرقنظرًا ألن المشروع مقيد بالمخ ال
المواطن الحساسة ويتمركز بشكل كبير في المناطق المتحضرة، لن يتم التأثير على 

 لمحمية. وا



البند السادس )الغابات 
والثالثون من اإلجراء 
التشغيلي/سياسة البنك 

 (4.36الرابعة 

نظرًا ألن المشروع مقيد بالمخططات والهيكليات الحالية والجسور والطرق ويتمركز  ال
 للغابات ضمن حدود المشروع. وجود ال ف المناطق المتحضرةبشكل أساسي في 

لبند ا)إدارة مكافحة اآلفات 
من اإلجراء  التاسع

التشغيلي/سياسة البنك 
 (4.09الرابعة 

من  ألنه 4.09البند التاسع من اإلجراء التشغيلي/سياسة البنك الرابعة تم تشغيل  نعم 
تأهيل البذور  إعادة والمتمثلة في الممكن أن تتضمن االستثمارات في القطاع الزراعي

دم المبيدات الحشري( وتوزيع معدات وتكاثرها ومرافق المعالجة )والتي سوف تستخ
مبيدات حشرية على األسر الزراعية، ويتضمن إطار  توزيع تضمنتوالتي  -المزارع

لإلجراء اإلدارة االجتماعية والبيئية تدابير وإجراءات الختيار المبيدات الحشرية وفقًا 
األمثل  واالستخدامومتطلباتها ومتطلبات معالجة المبيدات الحشرية  4.09 التشغيلي

معايير على إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية  ويشتمل لمعدات الحماية الشخصية.
للنشاطات التي تتضمن شراء المبيدات الحشرية  مكافحة اآلفاتلتجهيز خطط إدارة 

 . هاوأدوات استخدام

البند )الموارد المادية الثقافية 
الحادي عشر من اإلجراء 
التشغيلي/سياسة البنك 

 (4.11عة الراب

تعتبر العراق دولة غنية بالموارد الثقافية والمادية، ومن المحتمل أن يكون الدمار  نعم 
الذي حصل خالل النشاطات القتالية بين تنظيم الدولة وقوات التحالف قد أثر وبشكل 

ساجد والمقامات والنصب كبير على المباني التاريخية والمواقع الدينية مثل الم
 عشوائية،الحربية ال عماللأل كنتيجة الدمار الرغم من إمكانية اعتبارالتذكارية. على 

تم تضمين التعامل مع الموارد الثقافية و استهدف اعمال العنف الطائفي. إال أنه
والمادية ضمن إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية وسيكون بمثابة جزء من مكون 

 المساعدة الفنية. 

البند )ألصليون السكان ا
اشر من اإلجراء الع

التشغيلي/سياسة البنك 
 (4.10الرابعة 

نشاطات القيام بخالل  من السكان األصليين لن يتم التأثير على أصحاب المصلحة ال
 المشروع. 

التوطين غير الطوعية  إعادة
البند الثاني عشر من )

اإلجراء التشغيلي/سياسة 
 (4.12البنك الرابعة 

فة النشاطات ليتم اجراءها بناء على المخططات الحالية كمبدأ عام، تم التخطيط لكا نعم 
 اإلعمار إعادةلة أن تؤثر اعمال هناك احتمالية قليفوالموجودة. وعلى الرغم من ذلك، 

ستخدام االبشكل مؤقت على امكانية الوصول لسبل العيش أو أماكن اإلقامة أو 
تم  ،التوطين إعادةإطار سياسات إلى  وعليه، وباإلضافة المؤقت لألراضي الخاصة.

تخطيط وتنفيذ ل تالعتبارها بمثابة توجيهانظرًا هذه السياسة بطريقة احترازية  إثارة
سيتيح  ، وهو األمر الذيالتوطين للمشروع كاماًل والمواقع المحددة إعادةمليات ع

التوطين المختصرة حسب  إعادةالتوطين وخطة عمل  إعادةتجهيز إطار سياسة 



التابعة "إنفوشوب"  عنها في ويتم االفصاحالبنك الدولي  فق عليهاسيواالحاجة والتي 
يتضمن مكون المساعدة الفنية المخطط وس المادية. للدولة والبنك قبل البدء باألعمال

وصول الله خدمات استشارية حول الضمان االجتماعي والعمليات التشاركية لتأكيد 
 دة من خدمات المشروع. متساوي لجميع أصحاب المصلحة لالستفاالعادل وال

البند السابع )أمن السدود 
والثالثون من اإلجراء 
التشغيلي/سياسة البنك 

 (4.37الرابعة 

البينة والسدود على أي من  اإلعمار إعادةتشتمل نشاطات المشروع المتعلقة بلن  ال
الية واألداء الوظيفي للسدود الح الفنيةبشكل مباشر على السالمة  والتي تعتمدالتحتية 

لمياه تقييم لسالمة خزانات ا تنفيذالموجودة )على سبيل المثال شبكات الري(. وسيتم 
حيث سيتضمن التقييم فحص الهياكل الخرسانية خالل مرحلة تنفيذ المشروع، 

النظام الكهربائي إلى  والتنظيف المحتمل للمصب والدمار الحاصل. باإلضافة
أهيل للهيكليات المدنية المرتبطة بالبوابات الت إعادةوالميكانيكي للبوابات وتصميم 

والتي تتضمن على سبيل المثال األعمدة والركائز واألخاديد واألجزاء الداخلية، الخ 
تشغيل وصيانة جوانب السالمة وسيغطي التقييم والتي سيتم تضمينها ضمن الحزمة، 

إدارة السالمة تركيب معدات مراقبة وبرنامج  لخزان والتوصية بالتجديد المطلوب أوا
 المطور. 

لمائية مشاريع الممرات ا
البند الخمسون من )الدولية 

اإلجراء التشغيلي/سياسة 
 (7.50البنك السابعة 

هذه السياسة نظرًا لقيام المشروع بتمويل إمداد المياه والبنية التحتية لمياه  إثارةيتم  نعم 
التي تعتبر بمثابة ممرات ة دم أو تعتمد على المواد المائيالصرف الصحي والتي تستخ

 . على أي7.50 السابع البند الخمسون من اإلجراء التشغيليمائية دولية ألغراض 
 تأهيل المخططات الجارية. ويمكن عادةط إلفق بتقديم التمويلحال، سيقوم المشروع 

اعمار المرافق الموجودة،  إعادةأن تتضمن طبيعة هذه األعمال إضافة أو تعديل أو 
نشاطات أو أعمال من الممكن أن تتعدى المخططات  ةأي على ملتشلن تها ولكن

تبدو يجعلها  من خالل التعديل أو توسيع النطاق بشكلاألصلية أو تغيير طبيعتها 
آثار سلبية ملموسة إلى  جديدة أو مختلفة. وعليه، من غير المتوقع أن تقود األعمال

، سعى وبالتاليلممرات المائية الدولية، على التدفقات المائية أو جودة المياه ألي من ا
الفريق للحصول على استثناء من متطلبات اخطار السياسة ومن المتوقع الحصول 

 . 20/9/2017على هذا االستثناء في 

المشاريع في المناطق 
البند الستون )المتنازع عليها 

من اإلجراء التشغيلي/سياسة 
 (7.60البنك السابعة 

مشروع المناطق المحررة مؤخرًا من تنظيم الدولة اإلسالمية في وبينما يستهدف ال ال
العراق والشام، فإنها ال تبدو مناطق متنازع عليها ضمن معاني هذه السياسة، حيث ال 

إلسالمية في العراق والشام وعليه، لن تستطيع يوجد أي اعتراف دولي بتنظيم الدولة ا
 يها. بأي شرعية لألراضي التي يسيطرون علالمطالبة 

 
 وإدارتها:  الرئيسيةقضايا السياسات الوقائية  .2



 قضايا السياسات الوقائية الرئيسيةملخص  . أ
ي قضايا وقائية وتثثيرات مرتبطة بالمشروع المقترح  قم بتحديد ووصف أية ثثار ال رجعة فيها و/أو جوهرية أل قدم وصفًا .1

 على النطاق الواسع؟ 
ومشاريعه الفرعية بفوائد اجتماعية وبيئية ايجابية كبيرة ستساهم في تحسين الظروف المعيشية من المتوقع أن يعود المشروع المقترح 

ية للمواطنين العراقيين، وتحسين الحالة البيئية الكاملة في األراضي المحررة. وفيما يلي قائمة بالفوائد االقتصادية والبيئية واالجتماع
 التمويل اإلضافي:  –التنمية الطارئة من أجل ملياتعالالرئيسية التي سوف تنتج عن نشاطات مشروع 

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية في األراضي المحررة 
  .ظروف بيئية محسنة نظرًا إلدارة النفايات السائلة والصلبة 
  .تقليل تلوث الهواء واالختناقات المرورية 
  .وصول أفضل لألشخاص والبضائع والخدمات 
  لتوفير المياه الصالحة للشرب وأنظمة الصرف الصحي الموثوقة وإدارة النفايات البلدية. صحة عامة محسنة نظرًا 
  .ظروف السالمة المحسنة بسبب تقديم خدمات الكهرباء الموثوقة 
  .انتاجية محسنة من األراضي الزراعية والماشية 
  .إدارة محسنة للموارد المائية 
 ل قطاع الخدمات البلدية. استعادة بعض مواقع الموارد الثقافية من خال 
 مزارعهم وحياتهم الطبيعية وخلق فرص العمل والتنمية االقتصادية المحلية. إلى  النازحين للعودةإلى  تقديم حوافز 

 
ية التالية واآلثار السلبية المحتملة بالمشروع. وتعتبر جميع اآلثار المدرجة أدناه بشكل كبير ذات أهم السياسات الوقائيةوترتبط قضايا 

متوسطة. وتقتصر اآلثار المتوقعة على مواقع محددة وأوقات محددة، وعليه، يمكن التخفيف من هذه اآلثار باستخدام تدابير وإجراءات 
قليلة(. على أي حال، ومع وجود تدابير التخفيف، سيتم إما تحديد إلى  بسيطة. ومن الممكن تقييم اآلثار على أساس أهميتها )متوسطة

الحد األدنى. وال يعتبر أي من اآلثار المدرجة أمرًا ال رجعة فيه أو يحمل احتمالية تأثير على نطاق واسع كما إلى  تقليلها هذه اآلثار أو
 هو موصوف أدناه. 

 
 خالل أعمال البناء: 

 النشاطات
 )اآلثار المحتملة ذات العالقة( المستقبل/ جوانب السالمة الصحية البيئية

 أنشطة البناء العامة: 
 الهواء
  .انبعاث الملوثات من محركات اآلالت ومعدات البناء 
  .وجود الغبار نظرًا لألعمال الترابية واألرضية وحركة شاحنات البناء والمعدات على الطرق غير المعبدة 

 الضوضاء: 
 .انبعاث الضوضاء من محركات اآلالت ومعدات البناء 

 ة والتربة التحتية واألرضالترب
 ب التركيبات الموجودة في مناطق العمل. احتالل األرض بسب 
  .تلوث التربة والتربة التحتية بسبب االنسكاب أو التسرب العرضي من معدات البناء 
  .التفريغ غير المناسب للنفايات المنزلية الناتجة عن مخيمات/مكاتب البناء 



 التخلص غير السليم من النفايات الناتجة عن مخيمات/مكاتب البناء 
 الصلبة والخطيرة: النفايات 
  .انتاج مخلفات ونفايات البناء/وحطام عمليات الهدم 
  .النفايات الصلبة الناتجة عن مخيمات/مكاتب البناء 
 .التخلص غير السليم من براميل الوقود واألسفلت الذي تمت ازالته وعبوات الدهان ومواد االسبست.. الخ 
 التخلص غير السليم من نفايات تجريف لقنوات الري . 

 الموارد المائية: 
  .التخلص غير السليم من حطام وركام البناء ومخلفاته على جوانب األنهار 
 األجسام المائية السطحية وغير السطحية. إلى  التفريغ غير السليم للنفايات المنزلية الناتجة عن مخيمات/مكاتب البناء 
 إعادةلبناء ضمن هيكليات المياه الجوفية واستهالك الماء ألعمال االستخدام غير المناسب للمواد الكيميائية الالزمة لعملية ا 

 . اإلعمار
 التنوع الحيوي والمواطن الحساسة: 

  خسارة هذه إلى  والتي من الممكن أن تؤدي اإلعمارالتأهيل أو  إعادةإزالة األشجار أو الغطاء األخضر ألجل اغراض
 المواطن. 

 ي من الممكن أن يؤثر سلبًا على النظام البيئي المائي. تلويث األنهار أو الممرات المائية والذ 
 الموروث الثقافي: 

  التأهيل والتي تتضمن عمليات  إعادةمن الممكن أن تتأثر المواقع أو الهيكليات ذات األهمية الثقافية بشكل سلبي خالل عملية
 البناء. 

 البيئة االقتصادية االجتماعية: 
 جة لنشاطات البناء والتي تتضمن الضوضاء واالنبعاثات. االزعاج المؤقت وعدم الراحة نتي 
  .تدفق االخطاء في العمل والتأثيرات المحتملة على خصوصية المجتمعات 
  .التوظيف، وظروف العمل وسالمة العمال في موقع البناء 
  .المعاناة من فقدان السمع نتيجة للضوضاء 

 نشاطات البناء العامة: 
 وطينالت إعادةحيازة األراضي و

  .حيازة األراضي بشكل مؤقت أو دائم 
 سبل العيش أو السكان. إلى  التقييد المؤقت في الوصول 

 
 خالل التشغيل: 

 المستقبل/جوانب السالمة الصحية والبيئية )اآلثار المحتملة وذات العالقة( 
 الهواء
  .انبعاث الملوثات بسبب زيادة حركة المرور والتنقل على الطرق المؤهلة 
 عاثات القادمة من العمليات الجارية في مكبات النفايات ومحارق النفايات في العيادات البيطرية. االنب 
  .االنبعاثات المتزايدة نظرًا للزيادة في معدالت استهالك الكهرباء 

 الضوضاء: 



  .الزيادة في انبعاث الضوضاء نظرًا للزيادة في حركة المرور والتنقل على الطرق المؤهلة 
 التربة التحتية واألرض: التربة و
 تلويث التربة واألرض. إلى  يمكن أن تؤدي اإلدارة غير السليمة لمكبات النفايات 
  .التخلص غير المناسب من مياه الصرف الصحي 
  .التسرب في شبكات مياه الصرف الصحي 

 النفايات الصلبة والخطيرة: 
  غير المعالجة. اإلدارة غير السليمة لمواقع التخلص من النفايات والحمأة 
  .التخلص من الحاويات الكيميائية الفارغة المستخدمة في معالجة المياه/ ومياه الصرف الصحي أو المواد الكيميائية الزراعية 
  .المخلفات الطبية الناتجة عن العيادات المتنقلة والمستشفيات 

 الموارد المائية: 
  .زيادة في نسب استهالك المياه العذية 
 بكات المياه. التسرب في ش 
  .إطالق الملوثات خالل عمليات صيانة قنوات الري 

 التنوع الحيوي والمواطن الحساسة.
  .التخلص غير السليم من النفايات ومياه الصرف الصحي 
  .االستخدام غير المناسب للمبيدات الحشرية 

 الموروث الثقافي
 ئلة في الطرق التي تتقاطع مع المواقع التراثية والثقافية زيادة في معدالت ومستويات االهتزاز نظرًا لحركة المرور الها

 المهمة. 
 الجانب االقتصادي االجتماعي

  .وسائل راحة اجتماعية ايجابية وفوائد اجتماعية 
 لنشاطات المستقبلية المتوقعة في منطقة المشروع: قد تنطوي عليها اطويلة األمد وأثار غير مباشرة أو  ألي قدم وصفًا .2

وجود نتائج وآثار غير مباشرة/طويلة األمد. وعلى العكس، من المتوقع أن يؤدي إلى  لمتوقع أن تؤدي نشاطات المشروعمن غير ا
وجود نتيجة ايجابية واسعة تتضمن استعادة حيوية المستويات السابقة للنشاطات االقتصادية واستعادة الخدمات البيئية إلى  المشروع
 والعامة. 

 المساعدة في تجنب أو تقليل اآلثار العكسية:إلى  للمشروع )إذا كانت ذات صلة( تهدف ي بدائلقدم وصفًا أل .3
اعمار واستعادة الهيكليات الموجودة مسبقًا فقط، لم يتم اعتبار أية بدائل أخرى. وفي حالة  إعادةالمشروع سيقوم بتمويل  ألن نظرًا

ستعمل خطة اإلدارة االجتماعية والبيئية التي سيتم تطبيقها رات التصميم. وتتضمن تنوع في اختياالمشاريع الفرعية التي من الممكن أن 
وجود أفضل اآلثار االجتماعية والبيئية إلى  لكل مشروع فرعي على تعزيز خيارات التصميم المستدامة ومن المرجح أن تؤدي

 االيجابية. 
الجهة قم بتقديم تقييم حول قدرة وسياسات الوقائية. لمعالجة قضايا ال اتخذتها الجهة المقترضةلتدابير التي قدم وصفًا ل .4

 على تخطيط وتنفيذ التدابير الموصوفة. المقترضة
خالل ته والموافقة عليه من قبل البنك قام المقترض بتجهيز إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية ومرفق التحضير للمشروع وتمت مراجع

بتجهيز أدوات السياسات الوقائية المخصصة للموقع وتقييم األثر البيئية واالجتماعي وخطط فترة تنفيذ المشروع األم. كما قام المقترض 
قائمة تحقق من هذه الخطط والتي تم اعتمادها أيضًا من قبل البنك. وقد تم االفصاح عن إلى  اإلدارة االجتماعية والبيئية، باإلضافة



 ية. جميع هذه األدوات داخل الدولة وفي مواقع البنك الخارج
 

وألغراض التمويل اإلضافي، وبدعم كامل من فريق المهمات، عمل المقترض على تحديث كل من إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية 
الجغرافي والقطاعي الجديدين. ويقدم إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية المحدث وصفًا  ينالتوطين لتعكس النطاق إعادةوإطار سياسة 
إلى  التمويل اإلضافي، باإلضافة –التنمية الطارئة من أجل عملياتالري الكامل للمشاريع الفرعية لكل من مشروع للنطاق االستثما

العمليات واألدوات المقترحة  على تحديد نمط ويعمل كل جانب المعايير واآلثار االجتماعية والبيئية، كماإلى  عدة أنماطإلى  تقسيمهم
ويتضمن إطار اإلدارة االجتماعية  قبل البدء بأي نشاطات مادية.وأخذ المشورة  عن هذه األداة االفصاح يتم أن ويمكنوالمحددة. 

قائمة سلبية من النشاطات والمعدات إلى  تمويلها، باإلضافة يمكنوالبيئية قائمة ايجابية من النشاطات المحتملة واالستثمارات التي 
 البيئية السيئة المحتملة.  ًا آلثارهالها من قبل المشروع نظروالبضائع التي لن يتم تموي

 
ويقدم إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية توجيهًا واضحًا حول: )أ( نطاق انماط المشروع والتي تتراوح ما بين أنماط بسيطة وأعمال 

عمليات اصالح أكثر إلى  تأهيل المباني، الخ( وصواًل إعادة)على سبيل المثال: اصالح الطرق و اإلعمار إعادةروتينية مدنية متعلقة ب
تعقيدًا )على سبيل المثال الجسور والهيكليات الكبرى، و)ب( ما هي أنواع األدوات الوقائية التي ستكون مطلوبة. وتتراوح انماط 

ح الروتينية األدوات الوقائية المتوقعة في المشروع ما بين قائمة التحقق البسيطة من إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية وأعمال اإلصال
 بتقييم األثر االجتماعي والبيئي ضمن محددات المشروع الواضحة. وستتطلإلى  خطط اإلدارة االجتماعية والبيئية وصواًلإلى  وصواًل

البيئية كما تم تحديده في إطار عًا من أدوات اإلدارة االجتماعية/كافة نشاطات المشروع التي تتضمن اعمااًل مدنية على أي مستوى نو
 إلدارة االجتماعية البيئية. ا
 

ومن المتوقع أن تتضمن جميع األنماط ضمن النطاق المتوقع للمشاريع الفرعية أعمااًل مدنية بسيطة تتعلق فقط بالهيكليات الموجودة 
 والمخططات األصلية المدمرة نتيجة النزاع. 

 
ختصرة باعتبارها أداة وقائية مناسبة ولن تكون هناك حاجة وألجل تلك األنماط، سيتم تجهيز خطط اإلدارة االجتماعية والبيئية الم

ذاته حيث ستكون الهيكليات والتراكيب موجودة مسبقًا. وسيقوم المشروع  بحدلوجود تقييم األثر البيئي واالجتماعي الشامل والقائم 
جب هذا النوع بحاجة لوجود أدوات وقائية جميع المشاريع الفرعية بموستكون و)استعادتها( فقط. كما  إعادةبتمويل عمليات اصالحها و

على شكل خطط اإلدارة االجتماعية والبيئية )خطط إدارة العوامل االجتماعية والبيئية( والتي ستصبح جزءًا من عقد العمل ووضع 
مل االجتماعية والبيئية معايير العوامل االجتماعية والبيئية وآليات االمتثال والعمل على أساس تعاقدي لإلشراف وتطبيق ممارسات العوا

 الجيدة خالل االعمال. 
 

تقييم لولن تكون هناك حاجة  ،وألجل تلك األنماط، سيتم تجهيز خطط اإلدارة االجتماعية والبيئية المختصرة باعتبارها أداة وقائية مناسبة
سيقوم المشروع بتمويل عمليات وسبقًا، يكليات والتراكيب موجودة مذاته حيث ستكون الهباألثر البيئي واالجتماعي الشامل والقائم 

 فقط.  استعادتهااصالحها 
 

وجود أدوات وقائية على شكل خطط اإلدارة االجتماعية والبيئية )خطط إدارة النمط جميع المشاريع الفرعية بموجب هذا وستتطلب 
االجتماعية والبيئية وآليات االمتثال والعمل العوامل االجتماعية والبيئية( والتي ستصبح جزءًا من عقد العمل ووضع معايير العوامل 

 خالل االعمال.  هاوتطبيقممارسات العوامل االجتماعية والبيئية الجيدة  على على أساس تعاقدي لإلشراف



 
يم كون هناك حاجة لتقير وخزانات المياه، من الممكن أن تاعمار الجسو إعادةأما بالنسبة لبعض المشاريع الكبرى، على سبيل المثال 

ستكون األنهار حساسة وعرضه لآلثار البيئية والتي من ، األعمال كبيرة الحجم ونظرًا لكوناألثر االجتماعي والبيئي وبشكل محدود. 
ذلك، ستكون خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية محددة إلى  الممكن أن يتم تضمينها ضمن خطط اإلدارة االجتماعية والبيئية، إضافة

عض التدابير لحماية جودة المياه واألنهار والنظام البيئي المائي والحفاظ على النظام الهيدرولوجي حول الجسر/ بشكل أكبر حول ب
ر ألغراض النهإلى  الخزان. عالوة على ذلك، يمكن لبعض االعتبارات االجتماعية والمتضمنة على سبيل المثال الوصول المستمر

شكل وثيق بإطار اإلدارة االجتماعية والبيئية )على الرغم من كونها ضمن إدارة وتحكم تصبح مرتبطة وب الصيد واستخراج المياه أن
مخلفات الحرب من المتفجرات والتي تتضمن الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة واألجسام المفخخة في  وخطرمختلفة( 

حررة مؤخرًا، وحيث أن عملية التحرير عادة ما تأتي ضمن أنشطة مناطق المشروع، وكما هو المشروع، سيتم تنفيذه في المناطق الم
 قتالية كبير، فإن وجود مخلفات الحرب من المتفجرات هو أمر أكيد. 

 
، حيث يجب أن مخلفات الحرب من المتفجراتتقني تتعلق بمسح لعملية خضعت( قد وبالتالي، ستخضع مناطق المشروع )أو كانت 

اعمار الهيكليات المدمرة أو أية  إعادةو قبل البدء بأية أعمال سواء أكان ذلك متعلقًا بإزالة األنقاض مناطقعن أمان وسالمة هذه ال يعلن
 أعمال تحت مستوى سطح األرض. 

 
 فرق ادارة المشروعتشكيل  )األم( علىالتنمية  الطارئة من أجل عملياتالالوزارات ذات الصلة المنخرطة في تنفيذ مشروع  وعملت

حصل المقترض على الخبرة والمعرفة الالزمة )األم(، التنمية  الطارئة من أجل عملياتالتنفيذ مشروع التنفيذ. وخالل ة خالل مرحل
لفرق إدارة تعريفية عدة جلسات تدريبية و فريق المهامذلك، قدم إلى  الخاصة بالبنك الدولي، باإلضافة السياسات الوقائيةبسياسات 

 . المشروع المختلفة
 

فرق إدارة المشروع حاصلة على تدريب في مجال السياسات  تكون نسبة لمكونات المشروع التي تمت إضافتها حديثًا، يجب أنأما بال
الوقائية. وكما لوحظ في مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية )األم(، فإن فرق إدارة المشروع ال تمتلك قدرة على تنفيذ هذه 

 .توعية)ج( تدريب وو ،مساعدة الفنية)ب( و ،)أ( موارد وموظفين مخصصيندارة المشروع إلى: تحتاج فرق إالسياسات. وعليه، 
 

حد ما ومعرفتهم إلى  قدرة االستشاريين المحليين متدنيةمشروع بشكل كبير على االستشاريين. حيث تعتبر عتمد فرق إدارة الوست
فرق إدارة المشروع االعتماد على الخبرات  يطلب منلممكن أن بسياسات اإلجراءات الخاصة بالبنك الدولي ضعيفة. وعليه، من ا

تقديم وثائق من االستشاريين الوطنيين  يتمكنسويًا مع االستشاريين الوطنيين على األقل في مرحلة البدء حتى  والعمل والدولية اإلقليمية
والتي الوقائية دوات والمراجعة والموافقة على األيم جودة مقبولة. وسيساعد هذا األمر المشروع على تجنب التأخير في عملية التقد

  يجب أن تقوم فرق إدارة المشروع بتجهيزها قبل البدء بأية نشاطات ميدانية.
 

سيقوم فريق مهمات البنك بتقديم التدريب والتوجيه لفرق  )األم(،التنمية  الطارئة من أجل عملياتالوعلى غرار ما حدث في مشروع 
 تنفيذ المشروع.  وأثناءلحاجة قبل إدارة المشروع حسب ا

 
من الواضح عدم وجود قدرة اجتماعية وفإنه  ،المقترض على تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةما يتعلق بقدرة الوكالة المنفذة/وفي

وسيكون تنفيذ خطط اإلدارة  إدارة المشروع الجديدة. فرقأو اإلشراف على خطط اإلدارة االجتماعية والبيئية ضمن  للتنفيذوبيئية كافية 



ومن أجل ذلك، على المقاول ترشيح استشاري الصحة والسالمة والبيئة  المتعاقد.االجتماعية والبيئية وبشكل كبير مسؤولية المقاول 
 مشاورات. لتأكد من االمتثال مع خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية خالل مرحلة النمية االجتماعية )إذا لزم األمر( لواستشاري الت

عن قرب  ن للعمليتوظيف استشاريين خارجيالمشروع )استشاري( مهندس من فرق إدارة المشروع  سوف تطلبذلك، إلى  باإلضافة
 المنفذة للتأكد من التنفيذ السليم لمتطلبات خطة اإلدارة االجتماعية والبيئية. مع المقترض/ الوكالة 

خالل الترتيبات التعاقدية مع المقاول، بأنه قد تم تضمين جميع متطلبات خطة اإلدارة  وفي جميع األحوال، على المقترض التأكيد ومن
 ستكون ملزمة لجميع المقاولين. والتي  اإلعمارالتوطين ضمن عقود  إعادةالبيئية واالجتماعية وخطة عمل 

اسات الوقائية مع التركيز على قم بتحديد أصحاب المصلحة الرئيسين وقدم وصفًا آلليات االستشارات واإلفصاح حول السي .5
 األشخاص المتضررين؟

شروع من قطاع الوزارات المعنية و)ب( إدارات المحافظات المتضررة )أ( فرق إدارة الم وتتضمن قائمة أصحاب المصلحة الرئيسين:
أصحاب المصلحة ذوي  المشاورات معررين المحتملين من المشروع. أجريت )د( المستفيدين من المشروع والمتضو)ج( البلديات و

التوطين. وستعتبر أدوات السياسات الوقائية الخاصة  إعادةالعالقة تحضيرا إلطار اإلدارة االجتماعية والبيئية المحدث وإطار سياسة 
صرة( التوطين المخت إعادةالتوطين وخطط عمل  إعادةوالمحددة بالموقع )خطط اإلدارة االجتماعية والبيئية وقوائم التحقق وخطط عمل 

 والتي تقوم البلديات بتنظيمها.والتي سوف تسبق تنفيذ المشروعات الفرعية الفردية نقاشات/مشاورات مجموعات التركيز جزءا من 

البدء إلى  على المستوى الوطني، باإلضافة الشاملةالفوائد  وتوضيحللمشروع  الكليتقديم التصميم إلى  جلسات المشاوراتوتهدف 
وتمكين أصحاب المصلحة من  ،والناتجة عن نشاطات المشروع المتوقعةلآلثار االجتماعية والبيئية العكسية  بوضع الخطوط العريضة

بعين االعتبار خالل جميع مراحل المشروع ومن ضمنها مرحلة التخطيط.  قضاياهم ومخاوفهم أخذ فهم المشروع ونشاطاته والتأكد من
 ستشهدااللكترونية الخاصة بإطار النتائج والوزارات المعنية والمحافظات التي  وسيتم اإلفصاح عن نتائج المشاورات على الصفحة

تقديم التغذية الراجعة عند ليتمكنوا من المشروع على دراية المتضررين من إجراء التدخالت فيها. يجب أن يكون جميع األشخاص 
 الحاجة.

 ثلية إنصاف المظالم

لتسجيل ومعالجة المظالم والشكاوى  ة األولى من مرحلة تنفيذ المشروعالشهور الست خاللإجراء ترتيبات متعددة المستويات  سيتم
كافة القطاعات من خالل الخط الساخن واإلعالم االجتماعي. ويتمثل  فيالمشاريع الفرعية المتضررين من المقدمة من األشخاص 

والبحث  لرفع شكواهممحاسبية لألشخاص المتضررين الهدف الرئيسي آللية إنصاف المظالم في المشروع في تقديم وسائل واضحة و
المشروع سير تقدم  سريعة التجاوبتضرروا من خالل المشروع. وتسهل آلية إنصاف المظالم الفعالة عند اعتقادهم بأنهم عن عالجات 

 أو اهتمام عام المحاكم في تأخير في العمليات وإجراءات مطولةووجود شكاوى غير معالجة إلى  ل تقليل الخطورة التي تؤديمن خال
 سلبي.

 
 
 

 متطلبات اإلفصاح . ب
  التقييم البيئي/ التدقيق/ الخطة اإلدارية/ أخرى



 2017أيلول/سبتمبر  20 تاريخ استالم من البنك
 2017أيلول/سبتمبر  20 إنفوشوب إلى  تاريخ تسليمها

م البيئي على المدراء للمشاريع المصنفة ضمن الفئة )أ(: تاريخ توزيع الملخص التنفيذي للتقيي
 التنفيذيين

 

 اإلفصاح داخل البلد
 2017أيلول/سبتمبر  20 العراق 

 تعليقات:
  التوطين/ العمليات السياسية إعادةالتوطين/ إطار عمل  إعادةخطة عمل 

 2017أيلول/سبتمبر  20 تاريخ استالم من البنك
 2017أيلول/سبتمبر  20 إنفوشوب إلى  تاريخ تسليمها

 فصاح داخل البلداإل
 2017أيلول/سبتمبر  20 العراق 

 تعليقات:
  خطة إدارة مكافحة اآلفات

 ال  هل تم االفصاح عن الوثيقة قبل عملية التقييم؟

 ال ينطبق  تاريخ استالم من البنك
 ال ينطبق  إنفوشوب إلى  تاريخ تسليمها

 اإلفصاح داخل البلد
ة اآلفات و/أو سياسات الموارد الثقافية المادية  يجب معالجة القضايا التالية واإلفصاح عنها في حال استدعى المشروع تشغيل إدار

 كجزء من التقييم البيئي/ التدقيق/ أو خطة اإلدارة البيئية.

 في حال كان اإلفصاح داخل البلد ألي من الوثائق أنفة الذكر غير متوقع  يرجى إيضاح السبب:
 
 
 

 لى مستوى الشركاتمؤشرات رصد االمتثال ع . ت
 التقييم البيئي الرابعة بشثن سياسة البنك/الممارسات العالمية/البند األول من اإلجراء التشغيلي

 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعم هل يتطلب المشروع تقييم بيئي مستقل )يتضمن تقرير خطة اإلدارة البيئية(؟
أو مدير الممارسات  إذا كانت اإلجابة نعم، هل قامت وحدة البيئة اإلقليمية

 بمراجعة تقرير التقييم البيئي والموافقة عليه؟
 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعم

 {} ال ينطبق {} ال {} نعم هل تم دمج تكلفة ومساءلة خطة اإلدارة البيئية في االئتمان/القرض؟ 
 إدارة اآلفات  -4.09 البند التاسع من اإلجراء التشغيلي الرابع



 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعم يم البيئي وبشكل مالئم قضايا مكافحة اآلفات؟هل يعالج التقي
 {} ال ينطبق }×{ ال {} نعم هل هناك حاجة لوجود خطة إدارة آفات منفصلة؟

إذا كانت اإلجابة نعم، هل تمت مراجعة خطة إدارة اآلفات والموافقة عليها 
لوزراء؟ هل من قبل شخص أخصائي في السياسات الوقائية أو رئيس ا

تضمن تصميم المشروع متطلبات خطة مكافحة اآلفات؟ إذا كانت اإلجابة 
 نعم، هل يتضمن فريق العمل أخصائي مكافحة اآلفات؟

 }×{ ال ينطبق {} ال {} نعم

 الموارد الثقافية المادية 4.11 الرابعة /سياسة البنكالبند الحادي عشر من اإلجراء التشغيلي
 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعم يئي معايير من مناسبة تتعلق بالملكية الثقافية؟هل يتضمن التقييم الب

هل يتضمن االئتمان/ القرض آليات لتخفيف اآلثار المحتملة على الملكية 
 الثقافية؟ 

 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعم

 الطوعية  التوطين غير إعادة 4.12 الرابعة /سياسة البنكالبند الثاني عشر من اإلجراء التشغيلي
التوطين/ الخطة المختصرة/ إطار السياسات/  إعادةهل تم تجهيز خطة 

 وإطار العمليات )حسب ما هو مناسب(؟
 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعم

إذا كانت اإلجابة نعم، هل قامت الوحدة اإلقليمية المسؤولة عن السياسات 
 الوقائية أو مدير الممارسات بمراجعة الخطة؟

 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعم

يحدد  {} ال {} نعم توطين؟ إعادةهل من المتوقع وجود نزوح جسدي أو 
 الحقًا

}×{ 

هل من المتوقع حدوث نزوح اقتصادي؟ )خسارة في األصول أو إمكانية 
خسارة مصادر الدخل أو وسائل سبل إلى  األصول التي تؤديإلى  الوصول
 العيش(.

يحدد  {} ال {} نعم
 الحقًا

}×{ 

 مشاريع الممرات المائية الدولية  7.50 د الخمسون من اإلجراء التشغيلي السابعالبن
 {} ال ينطبق }×{ ال {} نعم هل أبلغت المناطق الشاطئية األخرى بالمشروع؟

في حال كان المشروع يندرج ضمن واحدة من استثناءات متطلبات التبليغ، 
نائب إلى  جهيزها وإرسالهاهل قامت الدائرة القانونية بتجهيز ذلك؟ وهل تم ت

 المدير اإلقليمي؟

 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعم

 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعم هل وافق نائب المدير اإلقليمي على مثل هذا االستثناء؟  
 سياسة البنك الدولي بشثن اإلفصاح عن المعلومات 
البنك دار معلومات إلى  هل أرسلت وثائق السياسات الوقائية ذات الصلة

 ؟ (Infoshop) الدولي
 {} ال ينطبق }×{ ال {} نعم

هل تم اإلفصاح عن الوثائق ذات العالقة داخل الدولة وفي مكان عام وبشكل 
األشخاص المتضررين من المشروع إلى  وطريقة مفهومة وتصل

 والمنظمات غير الحكومية المحلية؟ 

 {} ال ينطبق }×{ ال {} نعم

 جميع السياسات الوقائية 
 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعمهل تم تجهيز تقويم مناسب وميزانية ومسؤوليات مؤسسية واضحة ألغراض 



 تنفيذ التدابير المتعلقة بالسياسات الوقائية؟
هل تم تضمين التكاليف المتعلقة بتدابير السياسات الوقائية ضمن تكلفة 

 المشروع؟
 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعم

د والتقييم في المشروع عملية رصد التأثيرات هل يتضمن نظام الرص
 الوقائية والتدابير المتعلقة بالسياسات الوقائية؟ 

 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعم

هل تم االتفاق على ترتيبات تنفيذ مرضية مع المقترض وانعكست على نحو 
 مالئم ضمن وثائق المشروع القانونية؟ 

 {} ال ينطبق {} ال }×{ نعم

 
 صال: جهات االت .6

 البنك الدولي
 : إبراهيم خليل دجاني جهة االتصال

 رئيس فريق العمل  اللقب:
 

 الجهة المقترضة أو المتلقية للقرض
 وزارة المالية االسم:

 : الدكتور صالح الدين حديثيجهة االتصال
 مدير المشروع  اللقب:

   hadeethi.saladin@gmail.com :البريد االلكتروني
 

 الوكاالت المنفذة
 إعمار المناطق المتضررة إعادةصندوق  االسم:

 : معالي الدكتور مصطفى حتي جهة االتصال
  اإلعمار إعادةمنسق صندوق  اللقب:

  mMustafa_alhiti_s@yahoo.co: البريد االلكتروني
 

 :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على .7
 البنك الدولي

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

 4500-458 (202)الهاتف: 

 1500-522 (202)فاكس: 

  http://www.worldbank.org/infoshop :الموقع اإللكتروني

 

 العتماد الموافقة/ ا .8

  إبراهيم خليل دجاني : االسم رئيس فريق العمل:

mailto:hadeethi.saladin@gmail.com
mailto:Mustafa_alhiti_s@yahoo.com
http://www.worldbank.org/infoshop


   تمت الموافقة بواسطة:

 2017أيلول/سبتمبر  26: التاريخ : براندون انريكي كارتراالسم السياسات الوقائيةمستشار 

 2017أيلول/سبتمبر  28: التاريخ : آيات سليمان االسم قائم بأعمال المدير التنفيذي

 2017تشرين أول/أكتوبر  5: التاريخ : ساروج كومار االسم المدير القطري
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