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 لتنمیةل مشروع الصندوق االجتماعي العراقي

Social Fund for Development Project 

 الملخص التنفیذي

 مقدمة .1

، یواجھ العراق فرصة تاریخیة للمصالحة الوطنیة من خالل تقدیم الخدمات األرھابیة داعشعصابة مع التحریر األخیر للموصل من 
الحكومة قدرة إن إعادة الثقة بین الدولة ومواطنیھا تعتمد بشكل كبیر على .  االقتصادي واالنتعاش النموبرامج و الضروریةاالجتماعیة 

كذلك و، منھم المجموعات الضعیفةو ،ن، مع التركیز على الفقراءالعراقیة على توفیر األمن والوظائف والنمو االقتصادي لجمیع العراقیی
لبرامج الحمایة تنفیذ العدید من اإلصالحات الشاملة في  العراقیةرعت الحكومة ).  لقد شIDPsمالیین النازحین داخل أوطانھم (

، مما أسھم في االجتماعیة برامج المساعداتفي  استھداف الشرائح إلى االستھداف المباشر للفقراءالتحول من من أبرزھا كان .  االجتماعیة
من المتوقع أن یكون لھ جملة الذي  ،االجتماعي المتكامل الجدید الضمانإصدار قانون أما األمر اآلخر فھو تحسین التواصل مع الفقراء؛ و

 .التقاعدیةصندوق المعاشات في  ماليمن اآلثار االیجابیة على حركة القوى العاملة، وكذلك على الترشید ال

ً ، دعم)MOP( ، ممثلة بوزارة التخطیطالعراقیةلھذا العمل، طلبت الحكومة  واستكماالً  ً مالیا تمویل من أجل إعداد ومن البنك الدولي  ا
، وخلق فرص تحسین الظروف المعیشیة، لكي یتم تمویل المبادرات المجتمعیة الھادفة إلى )SFD( للتنمیة مشروع الصندوق االجتماعي

 للفقراء والمجموعات األكثر ضعفاً في العراق. عملال

للتوجیھ والتنسیق  رفیع المستوىلھذه العملیة التنمویة، وبالتالي قامت بتشكیل فریق وطني تزامھا ودعمھا إل العراقیةوقد أظھرت الحكومة 
ق.  على الجوانب المختلفة للصندو عمللل. وتمخض عن ذلك تشكیل خمسة فرق فنیة الصندوق االجتماعي للتنمیةمن أجل تطویر ومأسسة 

 یتم تأسیس.  حیث مشروع قانون الصندوق االجتماعي للتنمیةلقد قامت ھذه الفرق بدورھا بتطویر التصمیم الموضوع للصندوق، وكذلك 
 . القانون، كمؤسسة مستقلة ال تعمل بموجب لوائح الخدمة المدنیة ذلك الصندوق االجتماعي للتنمیة بموجب

على المستویین المركزي والمحلي، ، ووزارة التخطیطستبدأ ، التنموي المستقل الذي یتم فیھ صیاغة وإصدار قانون الصندوقفي الوقت ف
من حیاة  أنشطة الصندوق في ثالث محافظات في السنة األولى" بتطبیق المدیریة العامة الستراتیجیة الحد من الفقرتحدیداً من خالل "و

من السنة الثالثة لتنفیذ  ابتداءً وانتھاًء بشمول بقیة المحافظات العراقیة في السنة الثانیة، لى أربع محافظات أخرى التوسع إثم المشروع. ومن 
 .المشروع

) زیادة فرص العمل على المدى القصیر، في 2(و) تحسین الوصول إلى الخدمات األساسیة؛ 1(تتمثل األھداف التنمویة للمشروع فیما یلي: 
 .ھدفةالمجتمعات المست

 )ESMFإلعداد إطار اإلدارة البیئیة واالجتماعیة للمشروع ( األسباب الموجبة

 ).OP/BP 4.01البنك الدولي للتقییم البیئي ( وفقًا ألحكام سیاسة "، وذلك Bضمن الفئة البیئیة "یصنف المشروع 

سوف تستھدف ھذه . جمیع المحافظات المستھدفةسیتضمن المكون األول من المشروع مشروعات فرعیة لتنفیذ أعمال إعادة التأھیل في 
 الوصول إلى األسواقالقدرة على للتعلیم والصحة والمیاه والبنیة التحتیة االقتصادیة و والضروریةالمشاریع الفرعیة الخدمات األساسیة 

رات بیئیة واجتماعیة طفیفة، رغم یتوقع أن تسفرعن تأثیحیث مع ذلك، فھذه األنشطة عبارة عن أعمال مدنیة صغیرة النطاق، المحلیة. و
 .صحیحبالشكل الویمكن التخفیف منھا وإدارتھا  محدودة المناطقأنھا 

 خطة عمل الضماناتبإعداد البنك الدولي  قاممع ذلك، فقد و  .مواقعھاوبتفاصیلھا لم یتم تحدید األنشطة تاریخ إعداد ھذا التقریر،  حتى
باإلضافة إلى ذلك، .  الخاصة بالمواقع الالحقة التفصیلیة الضمانات وثائقطریق إلعداد الالتي ستكون بمثابة خارطة البیئیة واالجتماعیة، و

 .تم تطویر دلیل تنفیذ المشروع من قبل وزارة التخطیطفقد 
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).  حیث تقدم ھذه الوثیقة ESMF( إلدارة البیئیة واالجتماعیةاإطار  ھذه الوثیقة، وھي إعداد لما سبق، شرعت وزارة التخطیط في نتیجةً و
ووثائق الضمانات البیئیة/  أدوات  (2)الواجب اتباعھ أثناء تنفیذ المشروع؛  البیئي/ االجتماعي ) النھج1(اإلرشادات الالزمة بشأن: 

 .ومراقبتھااإلطار العام للتخفیف من اآلثار البیئیة واالجتماعیة ) 3؛ و (االجتماعیة المناسبة

لبیئیة واالجتماعیة التي قد تنتج عن التدابیر األساسیة للتخفیف من اآلثار ا ،) ھذهESMFإطار اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ( وثیقة تقدم
.  كما تتضمن ھذه الوثیقة أداة لتصنیف المشاریع الفرعیة وما ھو مطلوب من أجل إعداد خطط اإلدارة البیئیة أنشطة المشروع أثناء التنفیذ

الالزمة لتنفیذ خطط االدارة البیئیة  الترتیبات المؤسسیة). باإلضافة إلى ذلك، تعرض الوثیقة ESMPsالمبسطة لھا ( واالجتماعیة
، باإلضافة إلى األحكام الخاصة باستبعاد كلف تقدیریةما یصاحبھا من ، ومتطلبات المراقبة، واحتیاجات بناء القدرات، وواالجتماعیة

 ).A( البیئي المشاریع الفرعیة ذات التصنیف

باستخدام تتعلق  لمعالجة أي قضایا)، كإجراء وقائي، RPFغیر الطوعي ( تم إعداد إطار سیاسة إعادة التوطینباإلضافة إلى ما سبق، فقد 
ً بموافقة أصحاب العقارات، أو غیر طوعي، وھو مستبعد الحدوث، وما یصاحب ذلك من تأثیر  األراضي والعقارات، سواًء كان طوعیا

لسیاسة البنك الدولي إلعادة التوطین غیر الطوعي  وفقًا للبنود التشغیلیةبل العیش الیومیة، ومتطلبات التعویض عن أي خسائر، على س
)OP/BR 4.12.ستخضع جمیع الوثائق والدراسات الخاصة بالتصدي لآلثار البیئیة واالجتماعیة وإدارتھا   ) واألنظمة العراقیة ذات الصلة

ً عن  RPF و ESMF سیتم اإلفصاح عن وثائقیة، وكذلك األنظمة الصادرة عن البنك الدولي ذات العالقة. كما للموافقات العراق محلیا
لبنك الدولي بما یتماشى مع سیاسة اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة للبنك االلكتروني لموقع العلى طریق وزارة التخطیط، وكذلك 

  .الدولي



3 
 

 وصف المشروع .2

سنوات األولى، إال أنھا ستشمل  3سنوات، حیث ستقوم وزارة التخطیط بتنفیذه وإدارتھ خالل ال  5تمتد فترة تنفیذ ھذا المشروع على مدار 
 :نات الرئیسیة التالیةالمشروع من المكوّ یتألف من خالل المؤسسة المستقلة للصندوق االجتماعي من أجل التنمیة. بقیة المحافظات 

 تمویل المشاریع المجتمعیة الفرعیة: 1المكّون 

إلى الخدمات األساسیة.  حیث سیتم من خالل ھذا المكون تمویل المشاریع  المتأثرة وصول المجتمعاتفرص تحسین  إلىذا المكون یھدف ھ
ألساسیة والضروریة الفرعیة على المستوى المحلي، وھي عبارة عن مجموعة من المشاریع الفرعیة الصغیرة التي تتعلق بتوفیر الخدمات ا

.  سیعتمد ، بمساعدة منظمات المجتمع المحلي/ المنظمات غیر الحكومیةللمجتمع، والتي سیقوم المجتمع المحلي بتحدیدھا وترتیب أولویاتھا
املة المحلیة، استخدام الید الع، والضعیفةتوفیر فرص عمل ألبناء المجتمع المحلي، بمن فیھم المجموعات انجاز ھذه المشاریع الفرعیة على 

ل والتركیز على استخدام وشراء المواد المتوفرة في األسواق المحلیة، ما أمكن.  تشمل المجاالت الخدماتیة واالساسیة الھامة التي سیتعام
الصحیة،  أعمال البنیة التحتیة الخفیفة وأعمال الصیانة وإعادة التأھیل المحدودة في المدارس ومراكز الرعایة معھا المشروع، كالً من

سیبدأ ومرافق المیاه وشبكاتھا، والمحال التجاریة، قنوات الري في المزارع، والطرق الزراعیة والفرعیة، وغیرھا مما سیتم تحدیده الحقاً.  
إلى أربع العمل بھذه المشاریع الفرعیة الخدماتیة في كل من محافظات المثنى، وصالح الدین، ودھوك، خالل السنة األولى. ومن ثم التوسع 

محافظات أخرى، وھي نینوى، وبغداد، وذي قار، والقادسیة، خالل السنة الثانیة من حیاة المشروع.  ثم سیصار إلى تعمیم ھذه المشاریع 
 الفرعیة لتشمل جمیع المحافظات الثماني عشرة بحلول العام الخامس من المشروع.

 لمحتملینالمستفیدین د اعدوالماسة للمساعدة، لحاجة اجة دربعین االعتبار حیة) اختیار المجتمعات المستھدفة (على مستوى ناستأخذ عملیة 
ومستوى الخدمات التي یتم الوصول إلیھا من قبل أفراد  ،حجم السكان اإلجماليفي تلك المناطق. حیث ستقوم أسس االختیار بناًء على 

 .المجتمع

تعطي  : یجب أن تخدم المشاریع الفرعیة السكان المستھدفین، ویجب أن، ومنھارعیةالعدید من المعاییر التي تحدد أھلیة المشاریع الف ھنالك
ً بضمان المشاركة الفعالة العادلة من قبل جمیع الشرائح المستفیدة، في تنفیذ واستدامة تلك األعمال ً واضحا ؛ ویجب أن تكون إلتزاما

 .حظى بالقبول االجتماعيوت ،الناحیة المالیةوممكنة من  فنیاً،المشروعات الفرعیة مجدیة 

 : دعم أنظمة التمویل األصغر2المكّون 

وھو جزء من المشروع األكبر من خالل المساعدات الفنیة وبناء القدرات، التمویل االصغر،  دعم إنشاء برنامج إلىھذا المكون یھدف 
العراقیة فیما یتعلق حكومة الیتم تقدیم الدعم إلى س  .خالل المساعدة الفنیة وأنشطة بناء القدرات"الصندوق االجتماعي للتنمیة"، وذلك من 

البیئة التنظیمیة للسماح  ) مراجعة2، (تعزیز القدرة على إدارة مؤسسات التمویل األصغر التي ستشارك في الصندوق في المستقبل )1بـ: (
لمنظم یسمح بتدفق األموال من الصندوق وضع إطار للتمویل ا) 3في السوق دون التسبب بتشوھات؛ (لمؤسسات التمویل األصغر بالعمل 

 "الصندوق االجتماعي للتنمیة".مع تحقیق أھداف ، إلى مؤسسات التمویل األصغر بطریقة مستدامة

وبمجرد أن یتم تنفیذ ھذا العنصر، فإنھ سیسمح برسملة قطاع مؤسسات التمویل األصغر باالستناد إلى الممارسات الجیدة التي من شأنھا 
 .) التأثیر3االستدامة؛ و () 2( ؛واالتصال المناسبین ) التوعیة1( ضمان ما یلي:

 : بناء القدرات والتطویر المؤسسي3المكّون 

".  الصندوق االجتماعي للتنمیة"المشروع، إلنشاء وتشغیل  فترة حیاةوإدارة المشاریع طوال  لتنفیذسیوفر ھذا المكون الدعم الشامل 
) 2المختلفة؛ ( إدارة وظائف الصندوق خالل مرحلة اإلعداد وأنشطة إدارة المشروعرة التخطیط في وزادعم ) 1وسیشمل ھذا المكون : (

الحكومات المحلیة، بناء قدرات ) 3؛ (في نھایة المطافلدعم استقاللیة "الصندوق االجتماعي للتنمیة" التطویر المؤسسي أدوات توفیر 
لتعاقد مع المنظمات غیر الحكومیة إلجراء تقییمات اجتماعیة واقتصادیة للمجتمعات ) ا4؛ و (المنظمات غیر الحكومیةوالمجتمعات، و

 .المحلیة

النوع  یتم إبرازمكونات المشروع.  حیث من المتوقع أن عبر جمیع وإیالئھ الدور الرئیسي لنوع االجتماعي یتم دعم موضوع اسوف 
ة، ساء في مجموعات التنمیة المجتمعیمن خالل إشراك النیان المرأة أیصال الصوت، ودعم ك) 1المجاالت التالیة: (ضمن االجتماعي 

إجراء تقییمات اجتماعیة واقتصادیة مراعیة ) 2( مجلس أمناء الصندوق االجتماعي للتنمیة؛المؤمل تشكیلھا، وكذلك التمثیل العادل في 
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تطویر خطط  ) 4( وتجمعات مجتمعیة أخرى للنساء؛ مشاورات ھادفة ودورات تدریبیة )3(؛ المبنیة على النوع االجتماعيلالعتبارات 
سین ) تح6( زیادة فرص حصول الفتیات على التعلیم في إطار المشاریع الفرعیة للتعلیم؛) 5(مستوى المجتمع؛ عمل النوع االجتماعي على 

ن الجنسین وجمع البیانات اج مؤشرات خاصة بكل م) إدر7( الحصول على الرعایة الصحیة لألمھات في المشاریع الفرعیة الصحیة؛
 .المفصلة في إطار النتائج للرصد والمتابعة

 یشتمل المشروع على العدید من المزایا واآلثار االیجابیة، وأھمھا مایلي:

 بعض اآلثار االیجابیة المنتظرة من المشروع:

 المزارع المحلیةاإلنتاجیة الزراعیة في البسیطة إلى تعزیز  بنیة التحتیة الزراعیةستؤدي أعمال ال -
یزید من دخل إلى زیادة إمكانیة الوصول إلى المنتجات الزراعیة في األسواق، مما  الطرق الزراعیة والفرعیةسیؤدي تحسین  -

 المزارعین
مما االسواق الخارجیة، الخدمات بین مجتمعات المشروع وتبادل السلع وإلى زیادة حجم ستؤدي أعمال تنظیف وصیانة الطرق  -

 ارتفاع إجمالي في فرص العمل ومستویات الرفاھیةیؤدي إلى 
والنساء على وجھ تشجیع مشاركة الفقراء والمھمشین ، وزیادة المشاركة المجتمعیة في اختیار المشاریع واتخاذ القرارات -

 الخصوص
 ، بمن فیھم النساء، وذوي االعاقات واالحتیاجات الخاصةتوفیر فرص عمل على المدى القصیر -
، ممن فاتتھم السنوات الدراسیة لتحاق األطفال بالمدارسفي زیادة معدالت إعادة تأھیل المدارس وإصالحھا إستسھم أعمال  -

 بسبب العنف والتھجیر
تقدیم زیادة إعادة تأھیل المرافق الصحیة أو تحسینھا في الجھود المبذولة للحد من النفقات الصحیة من خالل  ستسھم أعمال -

 للمواطنینالرعایة الوقائیة 
 وتعزیز الثقة والشفافیة بین المواطنین والحكومةاالجتماعي والتعاون بناء التماسك  -

 :لتنفیذ المكونات الرئیسیة المیزانیة المرصودةیما یلي جدول زمني مقترح وف. وسنوات خمسسیتم تنفیذ المشروع في غضون 

 : التوزیع الزمني والمالي للمكونات الرئیسیة للمشروع1 جدول

 المیزانیة السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانیة األولىالسنة 
(ملیون دوالر 

 أمریكي)
المؤسسة المستقلة للصندوق االجتماعي  مرحلة التأسیس للمشروع في وزارة التخطیط

 للتنمیة
 262.00 : تمویل المشاریع المجتمعیة الفرعیة1المكّون 

نینوى، بغداد، القادسیة، ذي  المثنى، صالح الدین، دھوك
 قار

السلیمانیة، كركوك، اربیل، دیالى، االنبار، بابل، كربالء، 
 واسط، النجف، میسان، البصرة

Y1: 5.27 
Y2: 19.70 

Y3-5: 237.03 
 3.00 : دعم أنظمة التمویل األصغر2المكّون 

 والمساعدة الفنیة واألنظمةدعم السیاسات 
 مؤسسات التمویل االصغر  لعملیات إدارة الوزارة والمشروع  بناء قدرات

 ومراقبة مؤسسات التمویل األصغر أنظمة إدارة المعلومات

1.50 
0.75 
0.75 

 30.00 : بناء القدرات والتطویر المؤسسي3المكّون 
 إدارة المشروع (بما فیھا تكالیف التشغیل)

 التطویر المؤسسي للمشروع
 دعم الحكومات المحلیة

 الحكومیةدعم المنظمات غیر 

14.10 
6.20 
1.20 
8.50 

 300.00 المجموع
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 المظاھر البیئیة واالجتماعیة .3

 البیئة الفیزیائیة

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

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

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

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

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

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

) GHGs( معدالت انبعاث غازات االحتباس الحراري باب أخرى عدیدة. إن ، وأسعدم وجود أنظمة معالجة مناسبةباإلضافة إلى النفط، 
ً الضوضاء أیض لتشكومن جھة أخرى،  . من سنة إلى أخرىفي تزاید مستمر المیثان بشكل خاص، بشكل عام، وغاز  ، حیث ترتبط مشكلة ا

 الحضریة.بحركة مرور المركبات، خاصةً في المناطق 

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

ومع ذلك، ال تصل خدمات معالجة المیاه في الوقت الحالي إلى جمیع . لتر/ یوم 460إلى  110ن یتراوح نصیب الفرد من المیاه ما بی
 نمن سكان الریف على مصدر میاه محس% 66 نحوكذلك من سكان المناطق الحضریة و %86 ، یحصل حوالي2016في عام . العراقیین

 .بار المیاه االرتوازیة على نطاق واسع لدعم االحتیاجات المائیة للزراعةفر آیتم ح.  باإلضافة إلى ذلك، عبر شبكة توزیع المیاه في البالد

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

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

 البیئة الحیویة

معظم األنظمة الذي یشكل في العراق، و Palearctic الـ ساسیة والثانویة التي تنتمي إلى عالمھناك العدید من المناطق اإلیكولوجیة األ
 ق على:تشمل المناطق اإلیكولوجیة الخمس الرئیسیة التي تشكل الجزء األكبر من العرا البیئیة على الیابسة. 

 مستنقعات الطمي الملحیة لدجلة والفرات -
 )East Sahero-Arabian Xericالصحراء العربیة والسھوب ( -
 صحراء السھوب في بالد ما بین النھرین -
 زاغروسغابات السھوب في جبال  -

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

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

 .داخل العراقكم  1,159منھا ، كم  2,940حوالي  مع نھر دجلة إلتقائھنھر مراد إلى نقطة 
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مناطق المشروع مجموعة من الطیور ذات تضم حیث ، من قبل الوكاالت الوطنیة والدولیة اھتماما كبیراً  ، تلقى ھذهبالحیواناتفیما یتعلق 
ً  417االھتمام، وھي  من الطیور،  ومن بین ھذه األنواعالطیور الجوالة. من اً إضافیاً نوع 27و  العراق نوعاً مھاجراً عبر 182 ، منھانوعا

 ھذه الطیور تم اثبات أو احتمال كونھا داجنة. ، ومعظمستدعي الحمایةالطیور تمن اً نوع 18ھنالك 

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

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

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

 أعشاب الربیع والصیف.إلى الشمال لالستفادة من 

 االجتماعیة-االقتصادیة الجوانب

،  9-0(%. تشكل الفئات العمریة 2.5 ، بمعدل نمو سكاني یبلغ2018لتقدیرات عام اً ملیون نسمة وفق 39یبلغ عدد سكان العراق حوالي 
، كانت النسبة المئویة لألسر التي 2016في عام .  فتشكل اإلناث ما یقرب من نصف السكان. حیث لمجتمعأعلى النسب في ا) 19-10و

وقد أدى ص.  على النساء بشكل خا القسري أثرت العملیات اإلرھابیة والطرد والنزوح . كماعلى المستوى الوطني %10.5المرأة ترأسھا 
 المجموعات الجندریةعلی دة بشرة ألخیت اعارالصرت اثد أقو  .النساء الالتي ترملن أو تطلقن في أسرھنمرتفعة من  أعدادذلك إلى 

% من النساء عن دیارھم. من شأن العواقب التي 51 ونحأدى إلى تشرید مما ل، فاطألون، والمسنت، والفتیاء / النساك الذبما في ، لضعیفةا
 تؤثر بشكل سلبي على عجلة التنمیة في البالد.افرزتھا الصراعات األخیرة أن 

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

64. 

العدید من برامج إعادة التأھیل، والتمویل الصغیر، والمشاریع المدرة للدخل في أعقاب األزمات الحكومة العراقیة في إطالق وقد بدأت 
حدود وھي أقل بكثیر من  . % فقط من اإلناث14من ضمن الفئات العمریة القادرة على العمل في المجتمع العراقي، ھنالك  .األخیرة

 في عام% 10.8 ارتفعت البطالة إلى%.  كما 22) وھي MENA( المشاركة في القوى العاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا
ویمكن .  كبیر في معدالت العمالة الناقصة في العراق على مستوى المحافظات تفاوت % في العام السابق.  ھنالك10.6 مقارنة مع.  2016

 منطقة.تفسیر ذلك من خالل الطبیعة المختلفة للعمل واألنشطة االقتصادیة السائدة في كل 

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

بنھایة % 19 ارتفع معدل الفقر من. ومن ناحیة أخرى، فقد تنظیم داعشكانت تحت سیطرة في المناطق التي  ألف دینار عراقي 1,960.7
 . 2014% في عام 41، إلى 2013 عام

% من مجموع االطفال عند 3.5عاماً ما نسبتھ  14-6العاملین ضمن الفئة العمریة فیما یتعلق بعمالة األطفال، فقد بلغت نسبة األطفال أما 
، في العام % بسبب النزوح70سنة دراسیة كاملة حضور ھذه الفئة العمریة.  عالوةً على ذلك، فقد بلغت نسبة األطفال الذین تغیبوا عن 

% 97والخاصة والوقفیة ما نسبتھ  الحكومیةفي المدارس  )11 – 6(من سن  معدالت االلتحاق في التعلیم االبتدائي لتشك. حیث 2014
 % في األنبار، لنفس العام.72إلتحاق بینما سجلت أدنى نسبة وكانت في بغداد.  
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 االطار السیاسي، والقانوني، والتنظیمي .4

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

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

 يستور العراقالد -
 2009 – 19قانون وزارة التخطیط، رقم  -
 2022 – 2018 خطة التنمیة الوطنیة -
  2012 – 10، رقم التمكین االقتصادي من خالل مشاریع تولید الدخلقانون  -
  2014 – 11 رقم ،قانون الحمایة االجتماعیة -
  2015 – 37، رقم قانون العمل -
  1981 – 12االستمالك، رقم قانون  -
  1981 – 89، رقم قانون الصحة العامة -
 1989 – 4، تعلیمات رقم الكیمیائیةتداول المواد انون الصحة العامة / التخزین اآلمن وق -
  2009 – 27، رقم حمایة وتحسین البیئة قانون  -
  2008 – 8قانون حمایة وتحسین البیئة في اقلیم كردستان العراق، رقم  -
 1997 – 21، رقم حمایة الحیوانات والطیور البریةقانون  -
 2009 – 30، رقم قانون الغابات -
 1991 – 1، رقم بشأن قطع األشجارالرئاسي قرار ال -
 2001 – 2،رقم الحفاظ على الموارد المائیةالئحة  -
 2012 – 4، رقم الھواء المحیط حمایة جودةتعلیمات  -
 1967 – 25، رقم المیاه العامة وطرحالمحددات الجدیدة للوقایة من تلوث األنھار  -
  2002 – 55قانون اآلثار، رقم  -
  2008 – 37 قانون البیئة رقم – التقییم البیئي -
  2011 – 3ھا، رقم لمشاریع ومراقبة مالءمة تنفیذلالمعاییر البیئیة تعلیمات  -

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

 : مصفوفة المسؤولیات المیدانیة2جدول 

(الحكومة  البیئةالصحة و وزارة -
 المركزیة)

مجلس حمایة البیئة (حكومة  -
 كردستان العراق)

 مستوى تقییم األثر البیئي المطلوب للمشاریع الفرعیةتحدید  -
 )EMP) وخطط االدارة البیئیة (EIAتقاریر تقییم األثر البیئي ( مراجعة -
 التصاریح البیئیة إصدار -

المجالس المحلیة لحمایة وتحسین  -
 البیئة

مجالس حمایة البیئة في  -
 محافظات كردستان العراق

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

 البیئة وتحسین مجلس حمایة  -
لجان حمایة وتحسین البیئة في  -

 محافظات كردستان العراق

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

(الحكومة المركزیة  مدیریات الصحة
 الساریةمراقبة األمراض  - وحكومة كردستان العراق)

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

 مدیریات العمل والشؤون االجتماعیة
(الحكومة المركزیة وحكومة كردستان 

 العراق)

 المحليالعمل  سوقاإلشراف على  -
 رصد انتھاكات العمل وفقا لقانون العمل -
 التفتیش المیداني للقوى العاملة غیر القانونیة (بما في ذلك عمالة األطفال) -
 المیداني لتدابیر الصحة والسالمة المھنیة التفتیش -
سبل العیش، تأمین المختلفة (فرص العمل، المساعدة في  المساعداتالطلبات الخاصة ببرامج  استقبال -

 )وغیرھاالتمویل األصغر، الدعم النقدي، 

 

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

  OP/BP 10.00 – 2013المشاریع االستثماریة، تمویل  -
 OP/BP 4.01، سیاسة البنك الدولي بشأن التقییم البیئي -
 OP/BP 4.11صادر اإلرث الثقافي، الدولي الخاصة بم سیاسة البنك -
 OP/BP 4.12 – 2013 عادة التوطین القسري،السیاسة التشغیلیة إل -
 سیاسة البنك الدولي بشأن الوصول إلى المعلومات -
  IFC (– 2008، الصادرة عن مؤسسة التمویل الدولیة (لمبادئ التوجیھیة للصحة والسالمة البیئیةا -

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

 )ESMFتقاریر اطار االدارة البیئیة واالجتماعیة ( متطلبات وأحكام إعداد -
 االستشارة المجتمعیةتطلبات إجراء م -
 إعادة التوطین القسريمتطلبات  -
 اإلفصاح عن المعلوماتمتطلبات  -
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 ستشارة المجتمعیةاال  .5

ً باستخدام استبیان مصمم مسبقابناء المجتمع وأصحاب العالقة، كما في الجدول أدناه، تم استشارة   اسلوبتم اختیار .  حیث باللغة العربیة ا
لعبت المدیریات المحلیة في وزارة التخطیط .  إجراء المقابالت الفردیة ألسباب أمنیة، وبسبب الجغرافیا الواسعة االنتشار لحدود المشروع

 .الصغیرة النواحي والقرىدوراً ھاماً في الوصول إلى المناطق المستھدفة والتوسع إلى 

 : المشاركون في االستشارة المجتمعیة3جدول 

 عدد المشاركین تاریخ إجراء المقابالت المنطقة
 محافظة المثنى

 قضاء الوركاء، وناحیة الھالل
 141 2018كانون أول  18 – 14

 محافظة صالح الدین
 قضاء العلم

 115 2018كانون أول  18 – 14

 محافظة دھوك
 ناحیة بھ ادرى،

 وقریة بیبافا في قضاء كوسرك

 123 2019كانون ثاني  29 – 23

 

. وعالوةً على ذلك، أظھر موظفوا وزارة التخطیط في تضمن االستبیان معلومات كافیة عن مكونات المشروع وأنشطتھ وآثاره اإلیجابیة
األسئلة المطروحة لإلجابة، حیث تم وضع ھذه األسئلة والفوائد المتوقعة، و عن مكونات المشروع،شرح المزید المیدان القدرة العالیة على 

الرئیسي على التقریر  یحتوي(واآلثار المتوقعة  االقتصادیة البیئیة واالجتماعیةلقیاس آراء المشاركین حول طبیعة الجوانب  بطریقة سھلة
 ).نسخة من االستبیان

في مشروع الصندوق  من الثقة والتفاؤل تجاه تنفیذ األنشطة المقترحة جید مستوىً التغذیة الراجعة من المشاركین  توضحباختصار، 
وصحة المجتمع، ، البیئات الفیزیائیة والبیولوجیة والثقافیة تمكن المشاركون من تقییم اآلثار السلبیة المتوقعة علىلقد االجتماعي للتنمیة.  

باإلضافة إلى إشراك الفئات الضعیفة/ المھمشة في فرص إعادة .  أثناء التنفیذ مواقع العملوسالمة العمال، وظروف العمل، ونظافة 
لفئات المستھدفة وعدالة اختیار افعالیة  بشأنقلق أظھر المشاركون بعض الومع ذلك،  ، حیث كانت اآلثار طفیفة بتقدیر المشاركین. التأھیل

ً  والمستفیدة من المشروع.  المشاركة في السوق القدرة على أسعار السوق، و علىالمتوقعة االنعكاسات السلبیة إلى جنب مع بعض  جنبا
ً  لوحظت مخاوف أكبر .  كماتسدید القروض الصغیرةالقدرة على المحلي، و زیادة  واحتمالیة، غیر المحلیة فیما یتعلق بتدفق العمالة نسبیا

واألھم من ذلك، أن األشخاص الذین أجریت معھم  المختلفة. لتنفیذ أنشطة إعادة التأھیل نتیجةً  األحیاء القریبةاإلزعاج/ االضطراب في 
اللجوء إلى الترحیل من أجل على األراضي، أو االستیالء غیر الطوعي  احتمالیة المقابالت لم یظھروا سوى القلیل من المخاوف بشأن

(إن وجدت) ، على الرغم من أن  تسھیل / إقامة األعمال المدنیة الصغیرة، حیث یتوقع أن تكون بعض األماكن مشغولة بالمواطنین
كمشكلة برأي  یبرزن وسائل وموارد كسب الرزق یمكن أ الوصول إلى القدرة على العادل مقابل خسارة األصول أوغیر التعویض 
 المشاركین.

 مشاركة أصحاب العالقة

وصول ضمان للمشروع، وكذلك لیجابیة اإل اآلثارتنفیذ المشروع حاسمة للغایة، لضمان تحقیق  طیلة فترة العالقةتعتبر مشاركة أصحاب 
المختلفة ذات  الفئاتبتحدید  العالقةیجب أن تبدأ خطة مشاركة أصحاب المتاحة.   إلى قنوات الشكوى األشخاص المتأثرین بالمشروع

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

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

قبل البدئ بالمشروع من المشروع، وذلك  1ضمن المكون  لألشخاص المتأثرین من مجریات وأنشطة العمل المشاوراتینبغي إجراء 
بمعنى أن یكون على مدار فترة حیاة المشروع). ھذا مستمراً (أي  العالقةیجب أن یكون التواصل مع أصحاب الفرعي، وأثناء تنفیذه.  كما 

، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي واالعالمي، الفردیةلمتأثرین عقد اللقاءات الجماعیة، واتشمل قنوات االتصال مع األشخاص و
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رسائل البرید اإللكتروني المنبثقة عن إدارة المشروع، واللوحات االعالنیة والنشرات المحلیة في المحافظات. باإلضافة إلى نشرات وال
 .والھاتف والمراسالت الرسمیة

 

 )GRM( مآلیة معالجة المظال

عالیة.  حیث بسرعة وكفاءة ودقة  ،التنفیذ خالل فتراتإلى حل المشكالت التي قد تحدث  لھذا المشروعالمقترحة آلیة معالجة المظالم  تھدف
والتحقیق في  ،األدلةتبیان والمرتبطة بالشكوى، المستندات الوثائق ولجمع توفر عناصر ھذا النظام جمیع الوسائل المناسبة یجب أن 

أنواع المشاكل جمیع ( بما یلي: التنوعتحدید القرارات النھائیة.  وفي ھذا الصدد، یتمیز نظام آلیة معالجة المظالم الفعال و ،المشكلة
 باالتصال والتواصل مع أصحاب الشكوى.السریعة، والسماح  بةاإلجراءات، االستجاوضوح ، والمظالم)

غیر خدمات غیر كاملة، واإلجراءات بتقدیم ألسباب عدیدة، بما في ذلك تلك المتعلقة إلى قنوات الشكاوى الشكاوى  امقدمو یلجأعادةً ما 
فراد أو الذي قد یلحق باأل ، والمعاملة غیر الالئقة / غیر العادلة من قبل الموظفین، والضرر (البیئي و/ أو االجتماعي)الواضحة

 .المشروع أنشطةالمجموعات نتیجة لتنفیذ 

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

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

والقرارات التي تم المعلومات في النظام، بما في ذلك اإلجراءات  وإدخالإلجراءات، یتم إغالق الشكوى، بعد االنتھاء من ایوم عمل.  
لدى  وإبالغھ بإمكانیة االعتراض على اإلجراء اً فور المتخذ المشتكي بالنتیجة واإلجراء یتم إخطاراتخاذھا، والنتائج النھائیة.  وأخیراً، 
 اطار االدارة البیئیة واالجتماعیة الرئیسي. في تقریرالواردة اإلجراءات التفصیلیة ى الجھات القضائیة.  یرجى الرجوع إل

یمكن  )CDGsفرق التنمیة المجتمعیة (وومدیریاتھا المنتشرة في المحافظات، ، في وزارة التخطیط وباإلضافة إلى مكتب إدارة المشاریع
 .البنك الدولي المتاحة لدىعن استخدام نافذة الشكوى أیضا معالجة الشكاوى المقدمة 
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 ةواالجتماعی ةالبیئی إطار االدارة .6

ة/ "كبیر على أنھالجوانب البیئیة واالجتماعیة یخص ا فیمالمشروع الصندوق االجتماعي للتنمیة  االجمالیةالمخاطر مستوى تصنیف لقد تم 
ترتبط التحدیات لمكون األول للمشروع، فبالنسبة لحیث یعزى ذلك في معظمھ إلى الجوانب االجتماعیة من المشروع. جوھریة".  

التمثیل والمشاركة، وخاصة بالنسبة للمجموعات السكانیة فعالیة االجتماعیة الرئیسیة بعملیة تحدید واختیار مجموعات العمل في مناطقھا، و
ً األقل حظ ما یمكن تحقیقھ الستعادة الثقة إلضافة إلى واختیار المستفیدین. با ما یصاحب ذلك من عدم رضى عن عدالة توزیع المشاریع، وا

ضعف و، تأخیر في تنفیذ أنشطة المشاریع الفرعیة وتدني الجودةالتوقع بحدوث تشغیلیة، مثل .  أما اآلثار األخرى فھي مع الحكومي
أثناء بعض اآلثار السلبیة المتعلقة باستخدام األراضي غیر الطوعي  تظھر.  ومن ناحیة أخرى، قد في مناطق المشروعاالجراءات األمنیة 

أن المشروع سیتضمن استخداماً طوعیاً لبعض األراضي الخاصة بموافقة أصحابھا قبل البدء  ، حیث تجدر االشارة ھنا إلىتنفیذ المشروع
على ذلك، قد تشمل المخاطر إمكانیة  عالوةً رار المؤقتة.  المشاكل المتعلقة بالتعویض عن االضبالتنفیذ، على الرغم من ذلك قد تبرز بعض 

 غیر المحلیة إلى مناطق العمل. عمل األطفال/ العمل القسري أو القضایا المرتبطة بتدفق العمالة

 .وتدابیر اإلدارة السلبیة المتوقعة البیئة واالجتماعیةتأثیرات یقدم الجدول التالي موجزاً عن ال

 البیئیة واالجتماعیة: إطار اإلدارة 4 جدول

 اإلجراءات التخفیفیة درجة التأثیر اآلثار

 : تمویل المشاریع المجتمعیة الفرعیة1المكّون 
 اآلثار المتعلقة بالصحة والسالمة العامة

الصحة والسالمة مشاكل  1
 المھنیة

متوسط، مباشر، على 
 والمعدات الثقیلةتجنب النقل الیدوي للكمیات الكبیرة من المواد  - المدى القصیر

العمل، بما في ذلك توفیر ما یكفي من الوقت والظروف  أثناءتنفیذ الضوابط اإلداریة  -
 المناسبة للراحة

وتنظیف الحطام تطبیق ممارسات التوظیب الجید في مكان العمل، والتخلص من  -
 بشكل منتظم االنسكابات

 والممراتطق العمل منافي  والكوابل المكشوفةكھربائیة مواقع األسالك التحدید  -
 ، والتدریب علیھاالسقوطالوقایة من استخدام أنظمة السقاالت المناسبة وأنظمة  -
 والسترات، بما في ذلك الخوذات )PPE( استخدام معدات الحمایة الشخصیة المناسبة -

 عند الضرورة الواقیةوالقفازات واألقنعة واألحذیة 
أشخاص القیام بالصیانة إال من قبل  مأي تفریغ أو تماس كھربائي، وعدالتحقق من  -

 متخصصین
 استخدام معدات الحمایة الشخصیة الخاصة بالكھرباء عند الحاجة -
 للقیام بأعمال تتطلب خبرات خاصةغیر المھرة تكلیف العمال تجنب  -
 للتعویض عن أي نقصان بالخبرةتوفیر برامج التدریب على رأس العمل   -

الصحة والسالمة مشاكل  2
 المجتمعیة

متوسط، مباشر، على 
 التطعیموبرامج  توفیر المراقبة والفحص - المدى القصیر

 توفیر العالج في الموقع أو في مرافق الرعایة الصحیة المجتمعیة -
غیر الصالحة لالستخدام، وتطبیق برامج مكافحة التخلص من تجمعات المیاه الراكدة  -

 ناقالت األمراض
الشوارع والحفریات طول مواقع تنظیف مناسبة وكافیة على  یةالفتات تحذیروضع  -

 الجانبیة
شواخص المرور التعاون مع المجتمعات المحلیة والسلطات المسؤولة لتحسین  -

 وضوحھاو
 تغطیة مناسبة عزل أو بدون البناء األخرىاألتربة ومواد  أكوامعدم ترك  -
 تجنب حرق النفایات في مواقع العمل -
 والطرق الخطرة خالل النھار المأھولةالمناطق  عبرتجنب أو تقلیل القیادة  -
 بذلكومراقبة اإللتزام ، المسموحة حدود السرعةحول السائقین تنبیھ  -
 عن طریق الشراء من األسواق المحلیةما أمكن تقلیل حركة المرور  -

 اآلثار البیئیة
مباشر وغیر  متوسط، تلوث البیئة المحیطة 3

 في المنطقة برامج جمع ومعالجة النفایات المتاحةتحدید  -مباشر، وعلى المدى 
 ما أمكن تدویرھاو المواد استخدام النفایات وإعادة حجم قلیلت -
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 اإلجراءات التخفیفیة درجة التأثیر اآلثار

 وضع اإلجراءات والضوابط التشغیلیة للتخزین في الموقع - المتوسط والبعید
والزیوت سب ومعالجة التدفقات المحتویة على الروا ،عزل النفایات السائلة والزیوت -

 قبل الطرح
 مطابقة النوعیة مع الحدود المسموحةفقط بعد الصرف الصحي شبكة الطرح عبر  -
لتأكد من وجد بالقرب من مناطق العمل لمراقبة جودة المیاه الجوفیة التي یمكن أن ت -

 عدم وجود تلوث
وما تحویھ من ملوثات  جریان المیاه للسیطرة على االسطحانحدار  التخفیف من -

 بةوالعمل على توفیر قنوات تصریف مناس، ورواسب
 بعد االنتھاء من العمل الغطاء النباتي إن أمكن عزر إعادة -
 ھطول المطر والریاح الشدیدةأوقات العمل، أو تعلیق األنشطة في حال  تعدیل -

تعریض الكائنات الحیة  4
 للخطر

متوسط، مباشر وغیر 
مباشر، وعلى المدى 

 المتوسط والبعید

 التقید بمعیار أقل تصریف ممكن -
 في المكبات المرخصة القانوني وطرح المواد بشكل قانونياإللتزام بالنقل  -
 البقاء على اتصال مع السلطات المعنیة في حال الحوادث -
 رفع الوعي بأھمیة الحیاة الطبیعیة -

 اآلثار المترتبة على الموروث الثقافي
إلحاق الضرر باألشیاء  5

ذات القیمة التاریخیة/ 
(المكتشفات   الثقافیة

 واألماكن األثریة)

متوسط، مباشر، 
 تعریف العمال بأھمیة الموضوع والتبعات القانونیة - وعلى المدى القصیر

 بالصدفة األثریة وضع تعلیمات بسیطة وواضحة في حال االكتشافات -
 االتصال بالسلطات المسؤولة عند االكتشاف -
 تعلیق أعمال الحفر والتواصل الفوري في حال االكتشاف -

 االجتماعیة-االقتصادیةاآلثار 
التمثیل غیر العادل  6

للمجموعات المجتمعیة 
 ً  المھمشة واألقل حظا

متوسط، غیر مباشر، 
كاٍف من التمثیل للفئات الضعیفة في المیدان من خالل إشراك منظمات  توفیر مستوىً  - وعلى المدى المتوسط

 غیر حكومیة و/أو منظمات المجتمع المدني المناسبة وذات الخبرة
 العمل لبرامجضمان أخذ آراء المجموعات الضعیفة في االعتبار عند التخطیط  -
 (GRM)  توفیر قنوات مفتوحة وفعالة لمعالجة الشكاوى -

الداخلیة بین النزاعات  7
المجتمعات المجاورة، 

 واالفتقار لألمن

متوسط، مباشر وغیر 
مباشر، وعلى المدى 

 القصیر

 المحلیة، وبحسب المنطقة ضمن أعلى أولویات التنمیةاختیار برامج العمل ضمان  -
 ضمان التوزیع العادل لحزم العمل/ فرص العمل داخل المناطق المحتاجة -
، وقیادات المجتمعات المحلیة ات المجتمع المحليضمان التشاور الكافي مع مجموع -

 العشائرو
 في الموقع والحراسة مستویات كافیة من األمن توفیر -
 )GRM( توفیر قنوات مفتوحة وفعالة لمعالجة الشكاوى -

القضایا المتعلقة بالعمالة  8
 وسوق العمل

متوسط، مباشر وغیر 
مباشر، وعلى المدى 

 القصیر
 

 عملیات تفتیش منتظمةالقیام بزیادة الرقابة على سوق العمل، من خالل  -
 وضع شروط عمل أكثر صرامة على المقاولین وأصحاب األعمال -
 )GRM( توفیر قنوات مفتوحة وفعالة لمعالجة الشكاوى -
 إنفاذ العقوبة ضد االنتھاكات -

القضایا المتعلقة بحركة  9
 العمال في المنطقة

متوسط، مباشر، 
 المناطق المأھولة بالسكان عنبما فیھ الكفایة  اً أماكن العمل بعید دیدحت - المدى القصیر وعلى

 تنظیم ساعات العمل، وتقدیم تعلیمات واضحة حول الحركة في جمیع أنحاء المنطقة -
 عند الضرورة التطعیمیجب أن یخضع العمال للمراقبة الصحیة، بما في ذلك  -
العمل المختلفة، وبرامج أثناء التخطیط لحزم ضمان مشاركة المجتمع المحلي  -

 بمساعدة المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة

التمییز في اختیار  10
الوظائف بسبب العرق، 

الدین، الثقافة، اللیاقة 
 البدنیة، الجنس، العمر

متوسط، غیر مباشر، 
وعلى المدى المتوسط 

 والبعید

إدارة استشارة ، ووالتقاریر المیدانیةرصد من خالل الزیارات غیر المعلنة، ال -
 البرنامج

مع أكبر عدد اً ل النظر في المواقع األكثر فقراعتماد نھج استھداف مختلط، من خال -
 من المستفیدین المحتملین، والنازحین داخلیاً، والعائدین

وزارة التخطیط ووزارة العمل  فيقواعد البیانات الموجودة باستخدام تقییم الفقراء  -
 والشؤون االجتماعیة
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 اإلجراءات التخفیفیة درجة التأثیر اآلثار

 ضمان وجود نظام شكاوى مناسب وإجراءات تصحیحیة ساریة المفعول -

القضایا المتعلقة باستمالك  11
 األراضي

طفیف، مباشر وغیر 
مباشر، وعلى المدى 

 القصیر

 ) كإجراءOP/BP 4.12تفعیل سیاسة البنك الدولي إعادة التوطین غیر الطوعي ( -
 احترازي

اعداد تقاریر خطط عمل اعادة التوطین غیر الطوعي، المفصلة منھا والموجزة،  -
 OP/BP 4.12وبالتوافق مع متطلبات السیاسة التشغیلیة للبنك الدولي رقم 

 تأسیس وتشغیل نظام معالجة المظالم (الشكاوى) -

القضایا المتعلقة بتعویض  12
األشخاص المتأثرین 

 بالمشروع

مباشر، متوسط، 
وعلى المدى القصیر 

 والمتوسط

) كإجراء OP/BP 4.12إعادة التوطین غیر الطوعي ( تفعیل سیاسة البنك الدولي -
 احترازي

اعداد تقاریر خطط عمل اعادة التوطین غیر الطوعي، المفصلة منھا والموجزة،  -
فیھا ، بما OP/BP 4.12وبالتوافق مع متطلبات السیاسة التشغیلیة للبنك الدولي رقم 

 خطط التعویض
 تأسیس وتشغیل نظام معالجة المظالم (الشكاوى) -

 : دعم أنظمة التمویل األصغر2المكّون 
تضخم وتشوه األسعار في  13

 األسواق المحلیة
متوسط، غیر مباشر، 

، التأكید على معدالت األجور المقترحة للعمالة الماھرة وغیر الماھرة ومراقبتھا - وعلى المدى البعید
 وبالتعاون مع الجھاز الحكومي، وقادة المجتمع، ورجال األعمال والتجار المحلیین

 العاطلین عن العمل بھدف جذب األفراد إبقاء األجور أقل من سعر السوق -
 ً  والمجموعات المھمشة واألقل حظا

وبشكل منتظم خالل فنرة المشروع، للتأكید على المستویات  االقتصاد المحليدراسة  -
 المناسبة لألجور

للتخفیف من التوتر الذي قد  التشاور مع األطراف األخرى المنفذة للمشاریع المشابھة -
 ینشأ بین المجتمعات المستفیدة بشأن اختالف األجور

 تسھیل وتوضیح طرق دفع األجور بما فیھ الكفایة للمستفیدین -

ضعف اإلمدادات (المواد  14
األولیة) وضعف الطلب 

على المنتجات والخدمات 
محلیاً (حیثما وجدت تلك 

 األنشطة التجاریة)

متوسط، غیر مباشر، 
وعلى المدى المتوسط 

 والبعید

 اقتصار سلسلة التورید على السوق المحلي قدر اإلمكان -
 توفیر ما یكفي من المعلومات الترویجیة للمستفیدین -
 من خالل القنوات االعالمیة المتاحة الحمالت التسویقیة للمنتجات المحلیةزیادة  -

زیادة عبء الدیون،  15
وضعف المدخوالت على 

األسر المستفیدة، 
والصعوبة في تسدید 

 القرض

متوسط، مباشر، 
وعلى المدى المتوسط 

 والبعید

 تقدیم المشورة الفنیة ألصحاب/ طالبي األعمال -
 للتسویقتوفیر وسائل كافیة  -
 أقساطھملتسدید  ألصحاب القروضتوفیر المزید من اإلجراءات المیسرة والمبسطة  -
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 المتطلبات المؤسسیة .7

بتقدیم اللجنة العلیا للحد من الفقر  .  وستقومخالل السنتین األولیینوزارة التخطیط ضمن صالحیات  تنفیذ المشروعستقع مسؤولیات 
خالل ھذه الفترة، سیتم . مركزيعلى المستوى ال، بمسؤولیة التنفیذ المباشر مدیریة الحد من الفقر، في حین ستضطلع الالزمة توجیھاتال

).  PMO( تشكیل مكتب إدارة المشاریعسیصار إلى وبالتالي المتوفرة حالیاً، بالموارد ورفده، على األغلب، إنشاء فریق إدارة المشروع، 
 .التنفیذ على المستوى المحليزارة التخطیط المنتشرة في المحافظات بمدیریات وذلك، ستقوم العدید من وعالوةً على 

، والمشتریات، والمالیة، واالتصاالت، والرصد والتقییم، اإلداریة منھاد مكتب إدارة المشاریع بالموارد الالزمة، بما في ذلك یزوكما سیتم ت
التوجیھ االرشاد ووتشمل المسؤولیات ضمان استدامة العملیات والصیانة، وتوفیر .  الحمایة البیئیة واالجتماعیةمسؤولي فضالً عن 
 .الرصد والتقییمباإلضاقة إلى ، یةالمجتمع للمجموعات

 
تعیین عدد من باإلضافة إلى البیئیة واالجتماعیة. المزید من المھندسین لإلشراف على تنفیذ إجراءات الحمایة  سیتم تعیینوفي المیدان ، 

 .المیداني من قبل المقاولین صین البیئیین واإلجتماعیین إلعداد تقاریر االمتثالالمتخص

في  مكاتب التابعة للصندوق االجتماعيالمجلس أمناء، باإلضافة إلى یكون ھنالك ، سعند إنشاء مؤسسة الصندوق االجتماعي للتنمیةو
 ً للتوسیط مع المجتمع جتمعیة وإشراك المنظمات غیر الحكومیة مجموعات التنمیة الممختلف المحافظات العراقیة.  ویشمل ذلك أیضا

 وتسھیل االجراءات.

 :االحتیاجات التدریبیة

وكیفیة ) ESMPوإعداد خطط اإلدارة البیئیة واالجتماعیة () ESIAمتطلبات إعداد دراسات تقییم األثر البیئي واالجتماعي ( -
 تصنیف المشاریع الفرعیة، ومكاشفة النتائج

 االیجابیة بما في ذلك قائمة المشاریع الفرعیة)، ESMFمحتویات إطار اإلدارة البیئیة واالجتماعیة ( علىنظرة عامة  -
 وإعداد التقاریرتدابیر التخفیف والرصد والتنفیذ  -
 استھداف واختیار المستفیدین، وحفظ السجالت -
 ، وتصمیم وتشغیل أنظمة الشكاوىاالستشارات المجتمعیة -
 االجتماعیة، والمھنیةالبیئیة منھا، وفي الموقع، الفضلى الممارسات اإلداریة  -

 :أدوات تصنیف المشاریع الفرعیة والدراسات الالزمة

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

. التي تم تحدیدھا في ھذه المرحلة تلك ذلك، ال یتوقع أن تتطلب أي من المشاریع الفرعیة اطالق اجراءات حمایة إضافیة للبنك الدولي غیر
 مقترحة لتصنیف ومراقبة المشاریع الفرعیة:وفیما یلي األدوات ال

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

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

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

ً  كبیرة  نسبیا
النسبة للمشاریع واألنشطة الفرعیة التي تؤدي إلى أنشطة ): بRAP/ ARAPخطط عمل إعادة التوطین المفصلة/ والموجزة ( -

 .، بما في ذلك استخدام األراضيإعادة توطین مؤقتة و / أو دائمة
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والدراسات  األدواتعلیھ یتم تأكید  ءً وبناتصنیف المشاریع الفرعیة والدراسات الالزمة لھا، بعد ذلك بمراجعة نتائج الدولي یقوم البنك 
الموافقة المستحصلة على األدوات والدراسات بعد . على المجتمع ، ومكاشفة نتائجھابشأنھاالعالقة ، وإعدادھا، واستشارة أصحاب المطلوبة

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

 


