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 قطاع الممارسات العالمية للحماية االجتماعية والعمل
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

    

وال يجوز بخالف ذلك الكشف . بواجباتهم الرسميةيقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألفراد المرسلة إليهم للقيام 
 .عن مضمونها بدون تخويٍل من البنك الدولي
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 أسعار العملة والقيمة المعادلة لها 
 

 (2017تشرين الثاني /نوفمبر 30سعر الصرف الساري في )
 

 دينار عراقي  =وحدة العملة 

 دينار عراقي 1190 =دوالر أمريكي واحد 
 
 
 الماليةالسنة 

 كانون األول/ديسمبر 31 -كانون الثاني /يناير 1
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 حافظ غانم :نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 ساروج جاه :البلدمدير 

 ميكال روتكوفسكي :مدير أول بمجموعة الممارسات العالمية

 هنا بريكسي :مدير قطاع الممارسات

 رات نسور، ورمزي نعمانجة، وسغسان الخو :فريق العمل( رؤساء)رئيس 
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 االختصارات واألسماء المختصرة
 

 
ARAP خطة العمل الموجزة إلعادة التوطين 

AXO ذخائر متفجرة متروكة 
BDS  أنشطة األعمال تطويرخدمات 
CAP خطة العمل المجتمعية 
CDD  المجتمعات المحليةبقيادة التنمية 
CDG مجموعة التنمية المجتمعية 

CoMSec األمانة العامة لمجلس الوزراء 
COSIT الجهاز المركزي لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات 

CSO منظمة مجتمع مدني 
DA  المخصصالحساب 

E&S الجانب البيئي واالجتماعي 
EOI خطاب إبداء االهتمام 

ESMF إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية 
ESMP خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

ESSRP  الصمودالمشروع الطارئ لتحقيق االستقرار االجتماعي و 
EWR مخلفات الحرب من المتفجرات 
FCV الهشاشة والصراع والعنف 
FM اإلدارة المالية 

GOI حكومة العراق 
GRM  معالجة التظلماتآلية 
GRS  التظلماتدائرة معالجة 
HEIS مساندة التنفيذ الموسعة على أرض الواقع 
IBRD البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

IDP   النازحون داخليا 
IFC  التمويل الدوليةمؤسسة 
ISIS  (داعش)الدولة اإلسالمية في العراق والشام 

IT تكنولوجيا المعلومات 
IQD دينار عراقي 

KRG حكومة إقليم كردستان 
KRSO هيئة إحصاء إقليم كردستان 

MFI مؤسسة تمويل أصغر 
MOP وزارة التخطيط 
MSE مشاريع األعمال المتناهية الصغر والصغيرة 
NCB المناقصات التنافسية الوطنية 
NGO  (جمعية أهلية)منظمة غير حكومية 
PAPs المتضررون من المشروع 
PDO الهدف اإلنمائي للمشروع 
PMO مكتب إدارة المشروع 
PMT فريق إدارة المشروع 
POM دليل عمليات المشروع 

PPSD ألغراض التنميةالتعاقدات الخاصة بالمشروع /التوريداتستراتيجية إ 
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PRS من الفقر  فتخفيالستراتيجية إ 
RAP خطة عمل إعادة التوطين 
RPF إطار سياسات إعادة التوطين 
SAP خطة عمل السياسات الوقائية 
SFD الصندوق االجتماعي للتنمية 
SOE بيان المصروفات 
TOR الصالحيات واالختصاصات 
TPM  ِقَبل الغيرالمتابعة من 

TPMA  مؤسسة خارجية للقيام بأعمال المتابعة 
US$ دوالر أمريكي 

UXO ذخائر غير منفجرة 
WA طلب سحب 

WBG مجموعة البنك الدولي 



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 
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 أساسيةمعلومات 
   

 أداة التمويل البلدان/البلد هل هذا المشروع له سمة إقليمية؟

 ال  
 

 تمويل المشروعات االستثمارية

 القدرات أوضاع الحاجة الملّحة للمساعدة أو القيود على[  ✔  ]

 الوسطاء الماليون  [  ]

 سلسلة المشروعات [  ]

  فئة تقييم التصنيف البيئي تاريخ اإلقفال تاريخ الموافقة
-كانون الثاني /يناير 31 2018-شباط /فبراير 06

2023 
 تقييم جزئي -باء 

 

مؤسسة  /البنك الدولي بينالتعاون 
  التمويل الدولية

 
  

 ال
 

 الُمقترحالهدف اإلنمائي 

زيادة فرص العمل قصيرة األجل في المجتمعات ( 2)الوصول إلى الخدمات األساسية، وتحسين ( 1: )يتمثل الهدف اإلنمائي لهذا المشروع فيما يلي
  .المحلية المستهدفة

 المكّونات

  (بماليين الدوالرات األمريكية)التكلفة  اسم المكون 

  262.00  تمويل المشروعات الفرعية المجتمعية 

  3.00  مساندة تعزيز أنظمة التمويل األصغر 



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 
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  30.00  بناء القدرات وتطوير وتنمية القدرات المؤسسية 

 المنظمات

 : البلد المقترض/الجهة
 

  جمهورية العراق
 :الهيئة المنفذة

 
  وزارة التخطيط



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 
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 OPSTABLE تأجيل السياسات الوقائية
 

 هل سيتم تأجيل استعراض ومراجعة اإلجراءات الوقائية؟
 ال[    ] نعم[  ✔  ]
 
 

 (مليون دوالر)بيانات تمويل المشروع 

التمويل [    ]  
 المقابل

البنك [  ✔]
الدولي لإلنشاء 

 والتعمير

اعتماد من المؤسسة [    ] 
 الدولية للتنمية

 

منحة من المؤسسة [    ] 
 الدولية للتنمية

 

صناديق [    ] 
 مانيةتئا

تمويل [    ] 
 مواز

FIN_COST_OLD   
 :الفجوة التمويلية :إجمالي التمويل :التكلفة اإلجمالية للمشروع

 300.00  300.00  0.00 
منه تمويل من البنك الدولي لإلنشاء  

 :المؤسسة الدولية للتنمية/والتعمير
 

 300.00 

 

 
 الدوالرات(بماليين )التمويل 

FIN_SUMM_OLD 
  المبلغ مصدر التمويل

  300.00  88270-البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
  300.00  اإلجمالي

   

 (مليون دوالر)المبالغ المتوقع صرفها 

 2023 2022 2021 2020 2019 2018      السنة المالية



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 
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 78.65  97.65  63.03  32.70  22.12  5.86      سنويا

 300.00  221.35  123.71  60.68  27.98  5.86      تراكمًيا



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 
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 البيانات المؤسسية

 

 (رئيس فريق العمل)مجال الممارسة 
 العمل والحماية االجتماعية

 مجاالت الممارسة المساِعدة
 

 تغير المناخ وفحص الكوارث

 .تم فحص هذه العملية فيما يتعلق بتغير المناخ على المدى القصير والمدى الطويل ومخاطر الكوارثلم ي

 البطاقة الجنسانية
 

 هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟
 
التي تم تحديدها من خالل الدراسة التشخيصية المنهجية تحليل لتحديد الفجوات ذات العالقة بالمشروع بين الذكور واإلناث، وال سيما في ضوء الفجوات ( أ)

طار الشراكة مع   العراقوا 
 
 نعم
 
 أو لتحسين تمكين المرأة أو الرجل/و( أ)المحدد للتصدي للفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها في ( األعمال)العمل ( ب)
 
 نعم
 
 (ب)يتضمن مؤشرات في إطار النتائج لرصد محصالت األعمال التي تم تحديدها في ( ج)
 
 نعم

 األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات

  التصنيف فئة المخاطر
   مرتفعة  الجوانب السياسية ونظام اإلدارة الرشيدة والحوكمة. 1
   كبيرة   مخاطر االقتصاد الكلي. 2
   متوسطة  والسياسات القطاعيةستراتيجيات اإل. 3



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 
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   كبيرة   التصميم الفني للمشروع أو البرنامج. 4
   كبيرة   القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة. 5
   مرتفعة  (المالية والتعاقدية) االئتمانيةالمخاطر . 6
   كبيرة   الجوانب البيئية واالجتماعية. 7
   منخفضة  مخاطر أصحاب المصلحة. 8
     خرى األ المخاطر. 9

  مرتفعة  التصنيف العام للمخاطر. 10

 االمتثال

 السياسة
 من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟ تعاون الوطنيةالستراتيجية إهل يحيد هذا المشروع عن 

 ال[ ✔  نعم ][   ]
 

 هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات من سياسات البنك؟ 
 ال [✔  ] نعم[   ]
 

 ال نعم السياسات الوقائية التي يفّعلها المشروع

    ✔ (OP/BP 4.01)إجراءات البنك /منشور سياسة العمليات -التقييم البيئي 
 ✔    (OP/BP 4.04) إجراءات البنك /منشور سياسة العمليات - الموائل الطبيعية

 ✔    (OP/BP 4.36) إجراءات البنك /منشور سياسة العمليات -الغابات 
 ✔    (OP 4.09)منشور سياسة العمليات  -مكافحة اآلفات 

    ✔ (OP/BP 4.11)إجراءات البنك /منشور سياسة العمليات -الموارد الحضارية المادية 
 ✔    (OP/BP 4.10)إجراءات البنك /منشور سياسة العمليات -الشعوب األصلية 

    ✔ (OP/BP 4.12)إجراءات البنك /منشور سياسة العمليات -إعادة التوطين القسرية 
 ✔    (OP/BP 4.37)إجراءات البنك /منشور سياسة العمليات -سالمة السدود 

 ✔    (OP/BP 7.50)إجراءات البنك /المشروعات على مجاري المياه الدولية ــ منشور سياسة العمليات



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 
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 ✔    (OP/BP 7.60) إجراءات البنك/منشور سياسة العمليات -المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها 

 المعاهدات القانونية/االتفاقيات

 األقسام والتوصيف 
ا  90تشكيل فريق إدارة للمشروع في موعد أقصاه : سيقوم البلد المقترض، من خالل وزارة التخطيط، بما يلي(: 5)، الجزء ألف 1، القسم 2الجدول  يوم 

إطار توجيهات  من تاريخ السريان، على أن يكون هناك فريق إدارة بعد هذه الفترة وطوال مدة تنفيذ المشروع في كل محافظة مشاركة، ويعمل هذا الفريق في
أن يكون تشكيل هذه اإلدارة ونطاق على  ،من األفراد اآلخرين ياكاف امن إدارة مؤهلة ولديها الموارد الكافية وتضم موظفين يتمتعون بالكفاءة الفنية وعدد

عما يلي على سبيل المثال وليس  مسؤوالوسيكون كل فريق  .اختصاصها وصالحيتها ومواردها مرضي ا للبنك الدولي كما ورد في دليل عمليات المشروع
ا بيوم تحديد أنشطة المشروع والمشروعات الفرعية على المستوى المحلي؛ وأعمال التنفيذ واإلشراف واإلدارة ورفع التقارير والرصد والتقييم يوم  : الحصر

 (. والتعاقدية واإلجراءات الوقائية االئتمانيةويشمل ذلك إدارة الجوانب )ألنشطة ونتائج هذه المشروعات 
 



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 
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 موظفو البنك

 والتوصيفاألقسام  
إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية في موعد أقصاه : سيقوم البلد المقترض، من خالل وزارة التخطيط، بما يلي(: 6)، الجزء ألف 1، القسم 2الجدول 

دارته مرضي ا  ين من تاريخ السريان واإلبقاء عليه وصونهسنت باعتباره كيان ا قانوني ا مستقال  له شخصية اعتبارية، على أن يكون الشكل القانوني له ووظائفه وا 
  .ع بالقدرات الالزمة ألداء هذه الوظائف في إطار هذا المشروعتللبنك الدولي، ويتم

 

 األقسام والتوصيف 
، إنشاء آلية لمعالجة المظالم السريانأشهر بعد تاريخ ( 3)في موعد أقصاه ثالثة ( أ: )المقترض بما يلييلتزم (: ب( )أ) 7، الجزء هاء 1، القسم 2الجدول 

ضمان وضع إجراءات كافية ومقبولة للبنك ( ب)مقبولة للبنك واالحتفاظ بها بعد ذلك طوال مدة تنفيذ المشروع، ألجل إدارة التظلمات المتعلقة بالمشروع؛ و
 .من كافة الجوانب بطريقة شاملة تشاركية وغير تمييزية لتأمين تنفيذ المشروع

 

 الشروط

 فريق المشروع

ص الدور االسم  الوحدة التخصٌّ

 GSP05  (ADMمسؤول إداري )رئيس فريق العمل  جهغسان الخو 
 GSU05  رئيس الفريق رمزي نعمان
 GSP05  رئيس الفريق سورات نسور

 GGOPM  (ADMمسؤول )أخصائي توريدات ومشتريات  علينازانين إسماعيل 
 GGOMN  أخصائي إدارة مالية هرةجاد راجي مزا 

 GSP05  عضو فريق العمل وي األحمديأفراح عال
 GEN05  أخصائي شؤون بيئة عامر عبد الوهاب علي الغورباني

 WFACS المدفوعات عضو فريق العمل أندريانرينا مايكل إريك رانجيفا
 LEGAM  مستشار قانوني كريستين ماكوري 

 GSP05  عضو فريق العمل ــ كانو ريداوكريستوبال 
 GPV05  عضو فريق العمل ديراج شارما 



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 

 

 

  
 70من  9 صفحة 

  
 

 
 فريق العمل الموسع

   

 GEN05  أخصائي شؤون بيئة إيهاب محمد محمد شعالن
 GSP05  عضو فريق العمل ليعز خحليم حسن كشكول ال

 MNC02  عضو فريق العمل سيدالحنين إسماعيل 
 GSU05  الحماية االجتماعية أخصائي سالمةإبراهيم إسماعيل محمد ب

 GTFMR  عضو فريق العمل كانثان شانكار
 GGOPM  عضو فريق العمل لينا محمد خضر العباسي

 GPV05  عضو فريق العمل ماريا يوجينيا جينوني
 GSP05  عضو فريق العمل ماري أغنيس ندور هوشارد

 GPV05  عضو فريق العمل بوي -ماثيو غرانت واي
 GSP05  عضو فريق العمل زازي قمايا ال

 GFCSO  عضو فريق العمل مايكل غولدبيرغ
 GSP05  عضو فريق العمل افصطمصطفى كاظم محمد الم

 LEGIA  مستشار قانوني ناتاليا روبالينو
 MNC02  عضو فريق العمل ليسبيتر مو 
 MNADE  عضو فريق العمل ميريك بيرس

 LEGAM  مستشار قانوني صبا نبيل غيشان
 GSP05  عضو فريق العمل ريزحجا سارة ر 

 GFCME  عضو فريق العمل سيد مهدي حسن

 المكان المنظمة المنصب االسم



 
  الدوليالبنك 

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 
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مكانات بشرية غنية، لكنه عانى من عقود من الصراع والتقلبات االقتصادية .1 وعلى مدى السنوات  .العراق بلد يتمتع بموارد طبيعية وا 

وتشير  .ماليين نسمة داخلي ا 4أكثر من  وتشريد وحدها، أدت الحرب على داعش إلى وقوع حاالت وفيات باآلالف ونزوح الماضية الثالث
وتراجع اإلنتاج الزراعي بنسبة . 1مليون عراقي بحاجة إلى بعض أشكال المساعدة اإلنسانية 11التقديرات األخيرة إلى أن هناك أكثر من 

تقويض قدرات العراق الخاصة باالكتفاء الذاتي في المواد الغذائية، وُأجبر مئات اآلالف على الهجرة إلى المناطق إلى ، وأدى ذلك 40%
  .الحضرية بحث ا عن فرص عمل ومساندة

 
ا في السنوات %22.5بنسبة  2014زادت معدالت الفقر بصورة حادة بحسب أحدث التقديرات من سنة  .2 ، علم ا بأنها شهدت تراجع 

أثر حاد على االقتصاد العراقي، وترافق ذلك مع زيادة  2014وكان للتراجع التاريخي ألسعار النفط العالمية منذ  .2012و، 2007ما بين 
وتشير التقديرات  .ت الخارجية للعراقالنفقات على الخدمات األمنية والبرامج اإلنسانية، ما أدى إلى تدهور موازين المالية العامة والمعامال

ماليين نسمة آخرين في براثن  3وأدى تراجع إيرادات النفط والحرب على داعش إلى وقوع  .الجئ سوري في العراق 250,000إلى وجود 
تغذية بين األطفال بلغت مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات غذائية، وتشير التقارير إلى أن نسبة سوء ال 2.4وال يزال هناك أكثر من  .الفقر
، 2016في  اوعلى الرغم من انتعاش أسعار النفط إلى حد ما مقارنة بالمستويات التاريخية المتدنية التي شهدته .في المناطق الريفية% 8.5

قابال  للتأثر بالصدمات والتقدم المحرز على صعيد الحرب على داعش، ال يزال العراق يعاني من هشاشة في العديد من الجوانب، ما يجعله 
 . وموجات العنف وحالة عدم االستقرار المستمرة

 
وال . ، ومازال معدل المشاركة في قوة العمل متدنيا، السيما بين النساء والشبابفي العراق معدل البطالة مرتفعمن المالحظ أن  .3

فقط من النساء العراقيات في سن العمل، وهذه النسبة أقل من النسبة المتدنية بالفعل على مستوى منطقة % 15يشارك في قوة العمل سوى 
على مستوى منطقة % 75من البالغين مقارنة بالمتوسط البالغ % 72، وال يعمل سوى حوالي %22الشرق األوسط وشمال أفريقيا البالغة 

من الرجال إما % 18من النساء و% 72سنة، نجد أن  29 - 15في الشريحة العمرية  وبالنسبة للشباب .الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ويعتبر قطاع الزراعة هو المصدر األكبر للتوظيف والعمل وكسب العيش في المناطق الريفية، لكنه غير مستغل  .ون خارج المدرسة أو ال يعمل

 . تقريب ا في حين نجد أن القطاع الخاص ال يخلق فرص عمل كافيةويمثل القطاع العام مصدر جميع الوظائف الرسمية  .بصورة كبيرة
 

مع تحرير الموصل مؤخر ا من قبضة داعش، أمام العراق فرصة تاريخية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية من خالل التقديم  .4
عملية استعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها  وتعتمد .الفعال للخدمات االجتماعية بالغة األهمية، وتحقيق النمو االقتصادي، وبرامج االنتعاش

ا كبير ا على قيام حكومة العراق بإثبات قدرتها على توفير األمن، وفرص العمل، وتحقيق النمو االقتصادي لجميع العراقيين، مع ا لتركيز اعتماد 
ويمثل الوقت عنصر ا جوهري ا بالنسبة للحكومة لتلبية  .على داعشوماليين النازحين داخلي ا المتضررين من الحرب  الهشةعلى الفقراء والشرائح 

يجاد فرص عمل بصورة  .احتياجات اآلالف الذين يعيشون في المناطق التي تحررت مؤخر ا من الصراع ويعتبر توفير سبل كسب العيش وا 
 . يج االجتماعياألهمية باإلضافة إلى تحقيق االنتعاش وا عادة بناء النسفي سريعة لهؤالء الناس غاية 

 
من منشور سياسة  12يجري تجهيز المشروع المقترح بمقتضى الفقرة  .القدرات أوضاع الحاجة الملّحة للمساعدة أو القيود على .5

، نظرا  ألن عدم (المشروعات في أوضاع الحاجة الملحة للمساعدة والقيود على القدرات)البنك الخاصة بتمويل المشروعات االستثمارية 

                                            
 (.OCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  1

 ستراتيجيإلاالسياق أواًل. 

 الوطنيالسياق . ألف
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العراق يواجهها على مدى السنوات  ظلنظر ا للتحديات األمنية التي  12وهناك ما يبرر تفعيل الفقرة  .االستقرار والعنف يطاالن البلد بأسره
الخمس الماضية، والتي أدت إلى تراجع التنمية البشرية ومؤشرات الخدمات العامة، ومعايير الرعاية الصحية، ومتوسط العمر وجهود محو 

سنوات مع الكساد االقتصادي على جميع جوانب المجتمع العراقي على وجه  3وقد أثر الصراع الذي استمر  .، وزيادة مؤشرات الفقرميةاأل
، %40وتراجع اإلنتاج الزراعي بنسبة  .مليون نازح داخلي 4.1أشارت تقديرات المجتمع الدولي إلى وجود حوالي  2017وفي  .التقريب

قدرات العراق الخاصة باالكتفاء الذاتي في المواد الغذائية، وُأجبر مئات اآلالف على الهجرة إلى المناطق الحضرية تقويض إلى وأدى ذلك 
مستشفى وأكثر من  23أو تدمير حوالي  ية في العيادات الطبية، وتم تخريبوزاد عدد االستشارات الصح. بحث ا عن فرص عمل ومساندة

فترات متتابعة الستيعاب أعداد  3وتضررت المدارس في المحافظات من داعش، وُأجبرت على العمل  .وحدة رعاية صحية أولية 230
مليون طفل عراقي في سن المدرسة ملتحقين بالمدارس ولكن بصورة غير منتظمة أو غير ملتحقين  3.7وهناك حوالي  .الطالب المتزايدة

 . فاتهم عام دارسي كامل ألف طفل مشرد 765على اإلطالق، وهناك أكثر من  بالمدارس
 

 
شرعت حكومة العراق في إجراء إصالح شامل لبرامج الحماية االجتماعية كان من شأنه إدخال تحسينات هائلة على النظام الحالي  .6

ومن خالل المرحلة األولى  .المتاحة للعراقيين، وتعزيز الفرص الصمودمن خالل تشجيع المساواة والعدل واإلنصاف، وتعزيز القدرة على 
ستراتيجية إ، قامت حكومة العراق بإعداد خارطة طريق (P099295)الحماية االجتماعية الذي يموله البنك الدولي  لدعمللبرنامج الطارئ 

للحماية االجتماعية للعراق يغطي سياسات نظام شامل "بهدف إيجاد  وأحرزت تقدم ا في هذا المضمار 2019 - 2015للحماية االجتماعية 
وهناك إنجازان كبيران تحققا تمثال في التحول من االستهداف ". شبكات األمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية، وسياسات سوق العمل

صدار القانون الجديد النمطي إلى استهداف الفقراء المستحقين في مجال المساعدة اإلنسانية، وعمل ذلك على تحسين الوصول إلى ا لفقراء؛ وا 
العاملة وترشيد المالية العامة فيما يتعلق  ياأليد وحركة المتكامل للتأمينات االجتماعية الذي من المرجح أن يكون له أثر إيجابي على انتقال

  .بصندوق التقاعد
 
استكماال  لهذا العمل، طلبت حكومة العراق مساندة من البنك الدولي في تصميم وتمويل مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية  .7

واألولى بالرعاية  هشاشة  المحلية بهدف تحسين الظروف المعيشية والفرص أمام الفقراء والشرائح األكثر  بقيادة المجتمعاتلمساندة المبادرات 
، عمل البنك الدولي بصورة وثيقة مع المستويات العليا من صناع القرار في العراق، وقدم إرشادات واسعة 2017ومنذ بداية  .في العراق

منبر ا  وسيكون الصندوق االجتماعي للتنمية .النطاق بشأن اإلطار التصوري بناء على الممارسات الدولية الجيدة ذات الصلة بسياق العراق
  .المحلية بقيادة المجتمعاتلتعبئة الموارد من أجل المجتمعات المحلية بهدف إنجاز المبادرات 

 
بتشكيل فريق وطني رفيع المستوى لتوجيه وتنسيق عملية إعداد وتأسيس الصندوق االجتماعي للتنمية الحكومة العراقية قامت  .8

ضفاء الصبغة المؤسسية عليه، كما قامت بتشكيل   :للعمل على مختلف الجوانب الخاصة بالصندوق، وهي على وجه التحديد فنيةفرق  5وا 
( 4)منظمات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية؛ ( 3) مويل والتعاون الدولي؛الت( 2)الحوكمة والنواحي المؤسسية والتشريعية؛ ( 1)

وبالتالي،  .وقامت هذه الفرق بإعداد تصميم الصندوق االجتماعي للتنمية، ومسودة القانون الخاص به .الرصد والتقييم( 5)العمليات والتنفيذ؛ 
ومن المتوقع أن  .باعتباره مؤسسة مستقلة ال تعمل تحت مظلة لوائح الخدمة المدنيةسيتم إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية بموجب قانون 

وفي الوقت نفسه، ستقوم الحكومة، من  .يستغرق األمر بعض الوقت إلصدار هذا القانون وتفعيل الصندوق االجتماعي للتنمية بصورة تامة
محافظات في السنة األولى،  3في أنشطة الصندوق االجتماعي للتنمية في خالل وزارة التخطيط وعلى المستويين المركزي والمحلي، بالشروع 

  .في السنة الثانية، وستتم تغطية بقية أنحاء البالد في السنة الثالثة من تنفيذ المشروع أخرى  محافظات 4وسيتم التوسع في 
 

 السياق القطاعي والمؤسسي. ب
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الصندوق االجتماعي للتنمية إلى زيادة الثقة وتحسين المصداقية في جميع أنحاء العراق من خالل تحسين الخدمات  أنشطةتهدف  .9
المجتمعات  بقيادةوسيكون الصندوق االجتماعي للتنمية بمثابة مبادرة  .األساسية المستدامة على مستوى المجتمعات المحلية الفقيرة والمحرومة

وسيعمل الصندوق االجتماعي للتنمية على  .ةالمحليجهزة األالمحلية سيتم إطالقها من خالل المشاركة في عملية تشاورية بين أفراد المجتمع و 
تخفيف الصدمات  إنشاء منبر أوسع نطاق ا يقدم برنامج تنمية يقوده المجتمع المحلي على نحو أكبر على المدى الطويل من شأنه مساندة جهود

مساندة  (P165114) (ESSRP) الصمودوسيقدم المشروع الطارئ المزمع لتحقيق االستقرار االجتماعي وتعزيز القدرة على  .المستقبلية
مقابل العمل، وتوفير فرص كسب العيش، والخدمات االجتماعية، وفي الوقت نفسه بناء برامج  النقد فورية للمناطق المحررة من خالل تقديم
مع ا على تحقيق عمالن توس، إحداهما األخرى ن ان العمليتاهاتوستكمل  .على المدى المتوسط الصمودشبكات الحماية االجتماعية القادرة على 

مع مساندة ( الصمودفي المناطق المحررة من خالل المشروع الطارئ لتحقيق االستقرار االجتماعي وتعزيز القدرة على )استجابة فورية 
، وبرامج تنمية طويلة األجل من خالل نهج إنمائي للصندوق االجتماعي للتنمية (شبكة األمان االجتماعي) الصمودمتوسطة األجل لقدرات 

  .ات المجتمع المحليمدفوع باعتبار 
 

، أثناء مرحلة التخفيف من الفقرستراتيجية إلمن المتوقع أن تدير وزارة التخطيط هذا المشروع وعلى وجه التحديد المديرية العامة  .10
األولى ستراتيجية اإلوُيعهد إلى هذه المديرية مسؤولية تنفيذ  .سنوات 3إلى  تصلإنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية التي من المتوقع أن 

ساند وزارة التخطيط توس (.2022 - 2018) لتخفيف من الفقرلالثانية ستراتيجية اإل، وقد قامت مؤخر ا باستكمال إعداد لتخفيف من الفقرل
  .العون في عملية التنفيذ أثناء مرحلة اإلنشاءجهات حكومية تعمل على تقديم يد 

 

 
يتمثل الهدف العام والشامل للصندوق االجتماعي للتنمية في تعميق جهود تحقيق االستقرار في العراق، واستعادة الثقة بين الدولة  .11

يالء اهتمام ألولويات التنمية المحلية والمواطن، والشروع في تدابير من شأنها تعزيز وسيسهم هذا الصندوق في بناء  .الترابط االجتماعي وا 
 اإلسهامويتمثل هدف هذا الصندوق في  .من أجل تحقيق الالمركزية في تقديم الخدمات في نهاية المطاف األسفل الى األعلىالقدرات من 

بغية تحسين سبل كسب العيش وتوفير سبل الوصول إلى الخدمات  للمجتمعات المحلية ومساندتها وتمكينهافي تحقيق التنمية المستدامة 
ة ستراتيجياإلوخارطة الطريق  للتخفيف من الفقرالثانية ستراتيجية اإلويتوافق الصندوق االجتماعي للتنمية على نحو جيد مع  .األساسية أمامها

كما يتوافق هذا المشروع مع إستراتيجية منطقة الشرق  .ويأتي مكمال  ومتمم ا لهما 2019 - 2015للحماية االجتماعية في العراق للسنوات 
ي األوسط وشمال أفريقيا من حيث قيامه بتخفيف التبعات الملحة للصراع والعنف من خالل التوافق مع الركيزة الخاصة بتجديد العقد االجتماع

ا في  (.لق فرص عمل قصيرة األجل؛ وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات األساسية؛ وتعزيز آليات المساءلةخ) ويسهم هذا المشروع أيض 
 .الالجئين وفي تحقيق االنتعاش وفي جهود إعادة اإلعمار/داخلي ا والمشردين في مواجهة صدمات النازحين الصمودالركائز المعنية بتعزيز 

واألولى بالرعاية على نحو  والهشةاألسر المعيشية الفقيرة  تستهدفويعمل إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية على إتاحة آلية لتقديم مساندة 
ثقة  شفاف، مع تعزيز ذلك من خالل هيكل حوكمة واضح وآليات مساءلة واضحة من شأنها زيادة المساندة لتجديد العقد االجتماعي وتعزيز

ومع توسيع نطاق وحجم الصندوق االجتماعي للتنمية في السنوات المستقبلية، سيكون هذا الصندوق بمثابة منصة  .المواطنين في الحكومة
ا لألهداف  .لتقديم الخدمات االجتماعية على المستوى المحلي على نحو فعال وكفء ستراتيجية اإلوعالوة على ذلك، يستجيب هذا المشروع أيض 

المشترك على نحو مستدام من خالل تقديم الخدمات األساسية  خاءالر وعة البنك الدولي المتمثلة في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز لمجم
 . للمجتمعات المحلية المستهدفة

 
 
 
 

 

 األهداف العليا التي يسهم المشروع في تحقيقها. ج
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زيادة فرص العمل قصيرة ( 2)تحسين سبل الوصول إلى الخدمات األساسية، و( 1: )فيما يلييتمثل الهدف اإلنمائي لهذا المشروع  .12
 .األجل في المجتمعات المحلية المستهدفة

 
تمويل المشروعات الفرعية على المستوى المحلي في مجاالت ( 1) :يمكن تحقيق ذلك من خالل نهج قادر على التكيف يتمثل في .13

تعزيز قدرات مؤسسات التمويل األصغر ( 2)التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية االقتصادية صغيرة الحجم، والوصول إلى األسواق؛ 
 . وبناء القدراتتقديم المساعدة الفنية  (3)لمساندة تطوير وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة؛ 

 

 
، (الجمعيات األهلية)، والمنظمات غير الحكومية الحكومة المحليةيحقق هذا المشروع منافع للمجتمعات المحلية المستهدفة، و .14

 : النحو التاليومؤسسات التمويل األصغر، ووزارة التخطيط، ومؤسسة الصندوق االجتماعي للتنمية على 
 

ستستفيد هذه المجتمعات من المشروعات الفرعية للصندوق االجتماعي للتنمية باعتبارها المستفيد  .المجتمعات المحلية المستهدفة (أ)
وقد يجد أفراد هذه المجتمعات فرص عمل مؤقتة  .النهائي من هذه المشروعات التي تلبي االحتياجات التي تحددها هذه المجتمعات

مثل النساء  ،وسيعمل الصندوق االجتماعي للتنمية على تمكين شرائح محددة من أسباب القوة .تنفيذ هذه المشروعات الفرعيةعند 
  .من خالل زيادة المشاركة واالنخراط في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة ،والشباب

للوقوف  االجتماعي للتنمية على بناء قدرات الحكومات المحليةسيعمل الصندوق  (.على مستوى المحافظات) ةالمحلي ةمو الحك (ب)
الحكومة وسيتم تمثيل . على التحديات المحلية واحتياجات السكان المحليين وا عداد برامج ومشروعات للتصدي لهذه التحديات

للتنمية الذي سُيكلف بضمان اتساق خطط العمل التي وضعها المجتمع في الفريق الفني المحلي للصندوق االجتماعي  المحلية
 . المحلي المعني مع خطط التنمية المحلية، وكذلك ضمان استدامة العمليات وأعمال التشغيل والصيانة

ستقوم المنظمات غير الحكومية بدور أساسي في تعبئة وحشد المجتمعات المحلية،  (.الجمعيات األهلية)المنظمات غير الحكومية  (ج)
جراء تقييم لالحتياجات، وتسهيل وتيسير عملية تحديد المشروعات الفرعية واألولويات، ومساندة التنفيذ على المستوى المحلي  وا 

ناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية لضمان اضطالعها بالدور وسيساند هذا المشروع ب (.الحكومة المحليةتدعيم دور )
 . به على نحو كاف ةطو المن

 

 
 :تتمثل مؤشرات النتائج على مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع فيما يلي .15

 لها امرأة؛ يالخدمات األساسية؛ ومنها األسر المعيشية التي تع األسر المعيشية المستفيدة من تحسين سبل الوصول إلى •
 . النساء من فرص العمل قصيرة األجل، ومن بينهم المستفيدون  •

  

 األهداف اإلنمائية للمشروعثانًيا. 

 الهدف اإلنمائي للمشروع. أ
 

 المستفيدون من المشروع. ب

 مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع. ج
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باستخدام  2018شباط /من فبراير اسنوات بدء   5نطاق الصندوق االجتماعي للتنمية في جميع أنحاء العراق على مدى  سيتوسع .16

محافظات في السنة الثانية، ثم جميع  7وأثناء مرحلة اإلنشاء، ستبدأ وزارة التخطيط بثالث محافظات، وسيزيد العدد إلى  .نهج مرحلي
مستوى المجتمعات المحلية وسيدعم هذا المشروع البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية على  .في السنة الخامسة ةالمحافظات الثماني عشر 

دارة الصندوق االجتماعي للتنمية ضمن هذا المشروع، باإلضافة إلى بناء  .المستهدفة وسيتم دمج برامج كبرى لبناء القدرات من أجل إنشاء وا 
وسيشمل  .نظمات غير الحكومية المعنية، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل األصغر، ووزارة التخطيط، والمالحكومة المحليةقدرات 

 : على النحو التالي( مليون دوالر 4.25بتكلفة طارئة تبلغ )مكونات  3هذا المشروع 
 

 (مليون دوالر 262)ــ تمويل المشروعات الفرعية المجتمعية  1المكون 
 

هذا المكون مشروعات فرعية على  وسيمّول. يهدف هذا المكون إلى تحسين حصول المجتمعات المحلية على الخدمات األساسية .17
وستستند هذه المشروعات  .المستوى المحلي تتألف من خدمات أساسية ضرورية تمثل استثمارات ذات أولوية حددها المجتمع المحلي المعني
وسيبدأ العمل في محافظات . إلى قائمة تتضمن استثمارات يمكن تحقيقها باستخدام أساليب كثيفة العمالة وتعظيم االستفادة من المواد المحلية

المثنى وصالح الدين ودهوك في السنة األولى، وسيتم التوسع والوصول إلى نينوى وبغداد وذي قار والقادسية في السنة الثانية، وبعد ذلك 
المحلية في وسيمول هذا المكون مشروعات فرعية على مستوى المجتمعات . في السنة الخامسة ةستتم تغطية المحافظات الثماني عشر 

 . مجاالت التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية االقتصادية الصغيرة والوصول إلى األسواق
 

 وسيتم اختيار .لهذه المحافظات بدراسة درجة االحتياج وعدد المستفيدين المحتملينستقوم المجتمعات المحلية في النواحي المختارة  .18
ويتمثل الهدف من خطة االستهداف  .المجتمعات المحلية حسب إجمالي حجم السكان ومستوى الخدمات المتوفرة ألفراد المجتمع المحلي

بالنسبة للصندوق االجتماعي للتنمية في الوصول إلى المجتمعات األكثر حرمان ا التي بها عدد كبير من السكان بغية أن يحقق البرنامج 
وستتضمن مؤشرات المرشحين الخاصة بمستوى تقديم الخدمات عوامل مثل نسبة توفير خدمات الكهرباء،  .ورات الحجماالستفادة من وف

المدرسة الملتحقين بالمدارس، ونسبة األسر المعيشية القادرة  ه شرب آمنة، ونسبة األطفال في سنونسبة األسر المعيشية التي تتوفر لها ميا
  .صحية، والربط بالطرق المعبدة وشبكات الري، وتوفر فرص العمل في المنطقةعلى الحصول على خدمات رعاية 

 
ضرورة أن تخدم المشروعات الفرعية السكان المستهدفين، وضرورة : هناك العديد من المعايير التي تحدد أهلية المشروعات الفرعية .19

وضرورة ؛ الصيانة/المستفيدين على قدم المساواة في التنفيذ واالستدامةالنشط من جانب  سهامواإلأن توضح االلتزام الصارم لتحقيق المشاركة 
وسيبدأ العمل في قطاعات  .أن تتسم المشروعات الفرعية بالجدوى الفنية، والسالمة المالية، وأن يكون لها ما يبررها على المستوى االجتماعي

  .صول إلى األسواقمحددة مثل التعليم والصحة والزراعة والري والو 
 

 (ماليين دوالر 3)ــ مساندة تعزيز أنظمة التمويل األصغر  2المكون 
 

يتمثل الهدف من هذا المكون في مساندة إنشاء برنامج شامل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة يتبع الصندوق االجتماعي  .20
تعزيز القدرات إلدارة مؤسسات التمويل ( 1) :المساندة لحكومة العراق بشأنتم تقديم وسي. للتنمية من خالل أنشطة مساعدة فنية وبناء قدرات

مراجعة البيئة التنظيمية للسماح لمؤسسات التمويل ( 2)األصغر التي ستشارك تحت مظلة الصندوق االجتماعي للتنمية في المستقبل؛ 

 وصف المشروعثالًثا. 

 مكونات المشروع. أ
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يسمح بتدفق األموال من الصندوق االجتماعي للتنمية إلى مؤسسات  الهيكليوضع إطار للتمويل ( 3)السوق؛  اختالالتاألصغر بالعمل دون 
ولن يتم توفير رؤوس أموال لمؤسسات  .التمويل األصغر على نحو مستدام، مع تحقيق أهداف الصندوق االجتماعي للتنمية في الوقت نفسه

وبمجرد استكمال هذا المكون، سيسمح بتقديم  .وبناء قدرات فقطالتمويل األصغر في إطار هذا المكون، ولكن سيتم تقديم برامج مساعدة فنية 
( 3)االستدامة؛ ( 2)التغطية الكافية؛ ( 1) :رؤوس أموال لقطاع التمويل األصغر بناء على الممارسات الجيدة التي ستضمن تحقيق ما يلي

وقد يتم دمج هذه األنشطة في المشروع بعد  .انحينأو تمويل من الم/األثر، ومن الممكن توفير رؤوس األموال من خالل أموال الحكومة و
 . شهر ا من تاريخ السريان 24 - 12إعادة الهيكلة الممكنة بعد 

 
يستند هذا المكون ــ والقرار المعني بمساندة نمو سوق مؤسسات التمويل األصغر من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية ــ إلى  .21

الموقف الحالي لتطوير القطاع المالي، ليس من السهل اتخاذ اإلجراءات المطلوبة من جانب البنك وعلى ضوء  .اعتبارات األولوية والجدوى 
ل المركزي أو البنوك التجارية أو المؤسسات المالية غير المصرفية األخرى التي تمثل عناصر الدفع األكثر احتماال  لتطوير مؤسسات التموي

 .المشروعات متناهية الصغر والصغيرةاألصغر إلنعاش النشاط االقتصادي على مستوى 
 

 (:مليون دوالر  30المؤسسية )بناء القدرات وتطوير وتنمية القدرات  –3المكون 
 

دارة المشروع طوال مدة المشروع، كما يساند إنشاء وتشغيل الصندوق االجتماعي  .22 يقدم هذا المكون مساندة شاملة ألعمال التنفيذ وا 
مساندة وزارة التخطيط في إدارة وظائف الصندوق االجتماعي للتنمية أثناء مرحلة اإلنشاء وأنشطة إدارة ( 1): وسيشمل هذا ما يلي .للتنمية

بناء قدرات ( 3)العمل على التطوير المؤسسي للصندوق االجتماعي للتنمية باعتباره مؤسسة مستقلة في نهاية المطاف؛ ( 2)المشروع؛ 
التعاقد مع المنظمات غير الحكومية للقيام بتقييمات اجتماعية ( 4)، والمجموعات المجتمعية، والمنظمات غير الحكومية؛ الحكومة المحلية

 . واقتصادية للمجتمعات المحلية
 

ومن المتوقع أن تكون  .في جميع مكونات المشروع رئيسي شامل سيتم العمل على مساندتهدور  المرأة والرجلسيكون للمساواة بين  .23
قدرة المرأة على التعبير عن رأيها وتمثيلها من خالل دمج المرأة في  تعزيز( 1: )في المجاالت اآلتية نوع االجتماعيالمعنية بال األنشطة

لقيام بتقييمات اجتماعية واقتصادية تراعي المساواة بين ا( 2)مجموعات التنمية المجتمعية وفي مجلس أمناء الصندوق االجتماعي للتنمية؛ 
وضع خطط عمل مجتمعية تراعي المساوة ( 4)إجراء مشاورات هادفة وعقد دورات تدريبية ولقاءات مجتمعية من أجل المرأة؛ ( 3)الجنسين؛ 

تحسين سبل توفير الرعاية الصحية ( 6)زيادة توفير فرص التعليم أمام الفتيات في إطار المشروعات الفرعية للتعليم؛ ( 5)بين الجنسين؛ 
وبيانات مفصلة حسب نوع  المرأة والرجلدمج مؤشرات تخص المساواة بين ( 7)لألمهات في إطار المشروعات الفرعية للرعاية الصحية؛ 

  .غراض الرصد والمتابعةالجنس في إطار النتائج أل
 

 
 تكلفة المشروع وموارده التمويلية. ب

 تكلفة المشروع مكونات المشروع
تمويل من البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمير أو 
 المؤسسة الدولية للتنمية

 التمويل الموازي  االئتمانيةالصناديق 

 تمويل المشروعات الفرعية المجتمعية
مليون دوالر  262.00

 أمريكي
قرض البنك الدولي 
   لإلنشاء والتعمير

  قرض البنك الدولي ماليين دوالر  3.00مساندة تعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية 



 
  الدوليالبنك 

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 

 

 

  
 70 من  18 صفحة 

  
 

 
 ،الجارية في العراق/يراعي تصميم المشروع الدروس المستفادة من الخبرات والتجارب الدولية وبرامج الحماية االجتماعية السابقة .24

 :وهي تشمل ما يلي
 

برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع تمثيل واسع  أمناءوضعية الصندوق االجتماعي للتنمية باعتباره مؤسسة مستقلة يديرها مجلس  (أ)
باالضطالع  الحكومةالنطاق ألصحاب المصلحة ومن بينهم القطاع الخاص والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية لضمان قيام 

نحو قوي مع تحصين الصندوق من أي تدخل سياسي وتجنب وقوعه في براثن بيروقراطية  بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها على
 (. بناء على أدلة وشواهد من إندونيسيا والفلبين وأفغانستان)القطاع العام النمطية 

شاشة ات والهضرورة أن تتسم عملية التنفيذ بالمرونة والتكيف مع الظروف الديناميكية للعراق، ال سيما على ضوء سياق الصراع (ب)
 . لتكيف مع الظروف الممكنة غير المنظورةبغية ا

 . استخدام خرائط الفقر الحالية والبيانات اإلحصائية الوطنية لتحسين االستهداف الجغرافي في المناطق الفقيرة (ج)
االستدامة طويلة األجل، األهمية لتحقيق في يعتبر االستثمار في بناء قدرات وتدريب موظفي المشروع والجماعات المجتمعية غاية  (د)

دارة الحكم والحوكمة على الصعيد المحلي، ومنع سيطر  مكانية المساهمة في تعزيز تكوين رأس المال االجتماعي وا  النخبة على  ةوا 
 . المشروعات

ذات  أهمية استخدام آليات استهداف متنوعة للوصول إلى الفقراء والمستضعفين من ناحية، ومن ناحية أخرى معالجة القضايا (ه)
 .مثل النازحين والمشردين داخلي ا ،األولوية الوطنية

، والتكامل مع المبادرات األخرى، (في العراق التخفيف من الفقرستراتيجية إعلى سبيل المثال، )الوطنية ستراتيجيات اإلالتوافق مع  (و)
 . والبرامج القطاعية الفعالةوذلك نظر ا ألن الصندوق االجتماعي للتنمية ليس بديال  للسياسات 

 

 

 لإلنشاء والتعمير أمريكي الصغر

بناء القدرات وتطوير وتنمية القدرات 
 المؤسسية

دوالر مليون  30.00
 أمريكي

قرض البنك الدولي 
   لإلنشاء والتعمير

قرض البنك الدولي  مليون دوالر أمريكي 4.25 غير مخصص
 لإلنشاء والتعمير

  

 التكاليف الكلية
مليون دوالر  299.25

    أمريكي

    مليون دوالر أمريكي 300 إجمالي تكاليف المشروع

    مليون دوالر أمريكي 0.75 الرسوم المدفوعة مقدما  

    مليون دوالر أمريكي 300 المطلوبإجمالي التمويل 

 الدروس المستفادة والمجسدة في تصميم المشروع. ج

 التنفيذرابًعا. 

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية. أ
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، ستقوم وزارة التخطيط من خالل مكاتبها على مستوى الحكومة (المقدرة في غضون السنتين األوليين)أثناء مرحلة إنشاء المشروع  .25

ويتمثل الهدف من وراء ذلك في نقل جميع الوظائف واألعمال من وزارة  .المركزية والمحلية بإدارة عمليات الصندوق االجتماعي للتنمية
وسيتم وضع خطة  .التخطيط إلى الصندوق االجتماعي للتنمية بمجرد صدور القانون الخاص به وتفعيله على نحو تام وتشغيله بكامل طاقاته

الصندوق بشأن جوانب التسليم من وزارة التخطيط إلى الصندوق االجتماعي أثناء الشهور الستة األولى للمشروع بموافقة مجلس أمناء  انتقالية
وستتم مراجعة أعمال التنفيذ بصفة دورية مع إدخال التعديالت الالزمة بناء على مبادئ التكيف لضمان االستجابة للمتطلبات المتغيرة  .للتنمية

م سن قانون الصندوق االجتماعي للتنمية في الموعد المقرر، سيتم وعلى الرغم من وجود مخاطر تتمثل في عد .في بيئة معرضة للصدمات
نشاء التنظيم الجديد للصندوق االجتماعي  تزويد وزارة التخطيط بكل ما يلزم من إمكانات لتنفيذ عمليات الصندوق حتى صدور القانون وا 

  .للتنمية
 
 مكتب وفرق عمل إدارة المشروع بوزارة التخطيط 

 
وأثناء  .وحتى صدور قانون الصندوق االجتماعي للتنمية، ستقع مسؤولية التنفيذ على عاتق وزارة التخطيط التأسيسيةمرحلة الأثناء  .26

وتعتبر هذه اللجنة مظلة راعية، ويرأسها  .بتوجيه عملية التنفيذ المؤقت برمتها التخفيف من الفقرستراتيجية إلهذه الفترة، ستقوم اللجنة العليا 
وهذه اللجنة هي الجهة  .المعنية بتقليص الفقرستراتيجيات واإلبها اإلشراف والرقابة على عدد من السياسات ط و ومنرئيس مجلس الوزراء، 

المزمع القيام به، وبالتالي ستعمل على تنسيق وتضافر الجهود  الصمودللمشروع الطارئ لتحقيق االستقرار االجتماعي و الرقابية واإلشرافية
برئاسة األمين العام لمجلس الوزراء  التخفيف من الفقرستراتيجية إلوستقوم اللجنة الفنية  .بشأن األنشطة المعنية بتقليص الفقر وتقديم الخدمات

ومن المتوقع القيام بهذه الترتيبات لمدة سنتين على وجه التقريب بحسب سرعة تحقيق ما  .التأسيسيةمرحلة البأعمال التنسيق اليومي أثناء 
الجوانب التنظيمية لمستغرقة في وضع المدة ا( 2)صدور مشروع قانون الصندوق االجتماعي للتنمية من جانب مجلس النواب؛ و( 1) :يلي

ناء، سيتم إنشاء مكتب إدارة المشروع بوزارة التخطيط تحت إشراف المديرية العامة وفي هذه األث .االجتماعي للتنمية لمؤسسة الصندوق 
وسيتم تكوين فريق إلدارة المشروع على مستوى  .لإلشراف على عملية تنفيذ الصندوق االجتماعي للتنمية التخفيف من الفقرستراتيجية إل

ا على  .التخطيط في المحافظة المعنيةالمحافظات في كل مكتب تابع لوزارة  وسيعتمد مكتب إدارة المشروع وفرق عمل إدارة المشروع أيض 
  .الخدمات االستشارية الستكمال القدرات الموجودة على المستوى المحلي

 
االتصال والتواصل أعمال التنمية االجتماعية والتمويل األصغر و : سيرأس مكتب إدارة المشروع مدير المشروع، وسُيناط به ما يلي .27

فرق عمل إدارة مدير المشروع  سيتولىوعلى نحو مماثل،  .والتعاقدية والبيئة والجوانب االجتماعية والرصد والتقييم واإلدارة االئتمانيةوالجوانب 
، باإلضافة إلى مهندسين اإداري   االمشروع، وستضم هذه الفرق أخصائي توريدات، وأخصائي تنمية مجتمعية، وأخصائي رصد وتقييم، ومساعد  

وبمجرد صدور مشروع قانون الصندوق االجتماعي للتنمية، من  .مكلفين بالمشروعات الفرعية المختلفة على مستوى المجتمع المحلي المعني
ة باعتباره مؤسسة قائمة المتوقع نقل مكتب إدارة المشروع بوزارة التخطيط وموظفي فرق عمل إدارة المشروع إلى الصندوق االجتماعي للتنمي

أدناه الهيكل المؤسسي للصندوق االجتماعي للتنمية بمجرد صدور مشروع  1ويبين الشكل  .االنتقاليةخطة البمجرد إنشائه وتفعيله وفق 
 . القانون الخاص به
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 ترتيبات الحوكمة والترتيبات المؤسسية الخاصة بالصندوق االجتماعي للتنمية : 1الشكل 
 

 

 

مدخالت )سيكون لهذا المشروع إطار رصد وتقييم شامل لضمان المتابعة المناسبة بشأن المؤشرات المعنية في جميع المراحل  .28
دارته على رصد التقدم المحرز  أمناءوسيعمل إطار الرصد والتقييم على تمكين مجلس (. ومخرجات ونواتج الصندوق االجتماعي للتنمية وا 

وسيقوم إطار النتائج . على صعيد التنفيذ، والوقوف على التحديات، وتقدير أثر المشروعات الفرعية التي يتم تمويلها في إطار الصندوق 
وسيتم تحقيق هذه النتائج من خالل تنفيذ المشروع والمؤشرات األخرى ذات  .تنفيذ الصندوق االجتماعي للتنميةبتوجيه عملية رصد ومتابعة 

وستقوم وزارة التخطيط بأعمال الرصد والمتابعة، وبعد ذلك سيقوم بها الصندوق االجتماعي للتنمية في (. مثل تطوير القدرات المحلية)الصلة 
 .أطراف خارجية ال سيما لتقييم األثرنهاية المطاف، كما سيقوم بها 

 

 

تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات لجميع المواطنين، ال سيما في هذا المنعطف الحساس، بحسب ما ورد في مسودة قانون الصندوق  .29
تصميم الصندوق االجتماعي للتنمية ويجري حالي ا  .2017تشرين األول /أكتوبر 31االجتماعي للتنمية الذي وافق مجلس الوزراء عليه في 

تشجيع المشاركة واالنخراط وتحمل المسؤولية من جانب ( 1) :بخصائص وسمات قابلة للتكيف لضمان استدامة االستثمارات من خالل
إتاحة برامج لبناء القدرات ( 3)م الخدمات وتحقيق النتائج؛ وتحسين قدرتها على التشغيل وتقدي الحكومة المحليةمساندة ( 2)المجتمع المحلي؛ 

وعالوة على ذلك، ُينظر اآلن إلى الصندوق االجتماعي للتنمية باعتباره مكون ا  .الجوهرية من أجل التخطيط والتنفيذ على المستوى المحلي
وسيعمل قانون الصندوق الذي وافق عليه مجلس الوزراء على ضمان استدامته في  في العراق، التخفيف من الفقرستراتيجية إأساسي ا في 

وفضال  عن هذا، يجري  .السنوات القادمة نظر ا ألنه سيعمل على إضفاء الصبغة المؤسسية على الصندوق من الناحية القانونية والمالية

 
 رصد النتائج وتقييمها. ب

 االستدامة. ج
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ا بناء على دليل عمليات المش روع الموحد الذي سيستفيد منه المانحون والشركاء لتمويل المشروعات تصميم الصندوق حالي ا باعتباره برنامج 
  (.على سبيل المثال، المساواة بين الجنسين والشباب)أو مساندة مجاالت التركيز النوعية تحت مظلة الصندوق /الفرعية و

 

 
االستفادة من التمويل المتاح من مصادر متعددة لتمويل من خالله يمكن تم تصميم مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية على نحو  .30

ومن المتوقع أن يقوم المانحون الدوليون والوطنيون بالمساهمة في تمويل المشروعات الفرعية  .المشروعات الفرعية على المستوى المجتمعي
مات غير الحكومية، ومؤسسات التمويل األصغر، فريق عمل إدارة المشروعات، والمنظ/وتقديم برامج بناء القدرات لمكتب إدارة المشروعات

 .والمجموعات المجتمعية
 

 

 
وتعرض الفقرات التالية  .نظر ا لسياق البلد المعني بشكل عام والتحديات السياسية واألمنية ذات الصلة مرتفعةتعتبر المخاطر الكلية  .31

جراءات التخفيف المتوقعة مرتفعةمناقشة حول المخاطر الرئيسية التي تم تصنيفها باعتبارها   . أو كبيرة وا 
 

وهناك احتمال قوي أن  .المخاطر مرتفعُيصنف هذا البند باعتباره  :المخاطر السياسية والخاصة بنظام اإلدارة الرشيدة والحوكمة .32
ويشهد  .وتلك الخاصة باإلدارة الرشيدة والحوكمة يمكن أن يكون لها أثر جوهري على تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروعالعوامل السياسية 

ومن المرجح أن يستمر  .الوقت الحالي خروج العراق من شرنقة أزمة مالية عامة صعبة بسبب تراجع أسعار النفط وأثر الصراع الدائر فيها
وال يرتبط هذا فحسب بالنسيج االجتماعي والمشهد السياسي المعقد في العراق،  .في المستقبل المنظور مرتفعةتصنيف هذه المخاطر باعتبارها 

ا بأثر الظروف الجيوسياسية  ( الجغرافيا السياسية)ويشمل ذلك المصالح المكتسبة المترسخة بشدة في القطاعين العام والخاص، ولكن أيض 
ومن الفعاليات الكبرى المرتقبة التي قد تؤثر على الموقف الحالي االنتخابات الوطنية في  .ة واألداءاإلقليمية على الديناميكيات الداخلي

وستواصل مجموعة البنك الدولي االعتماد على مزاياها  .الحكومةستراتيجيات ا  و التي قد ينجم عنها تغيرات في سياسات  2018أيار /مايو
والخبرات العملية، والدروس المستفادة من عمليات أخرى مماثلة في سياق الهشاشة والصراع والعنف والتي النسبية، ويشمل ذلك المعرفة الفنية 

  .لها صلة بالعراق ودور البنك الدولي باعتباره جهة موثوقة للجمع بين األطراف المعنية والتنسيق مع القطاعين العام والخاص والمواطنين
 

أو الداخلية اآلخذة في /وتعتبر مخاطر االختالالت الخارجية و .كبيرةاالقتصاد الكلي  تعتبر مخاطر :مخاطر االقتصاد الكلي .33
 الظهور أو المستمرة كبيرة، ومن المحتمل أن تؤدي تأثيرات االقتصاد الكلي الناشئة عن ذلك إلى تقويض أي إنجاز للهدف اإلنمائي للمشروع

 .العامة لضغوط بسبب ارتفاع مستويات اإلنفاق على األمن وجهود تحقيق االستقرارومن المرجح أن تتعرض المالية  .إذا ما أخذ في التحقق
ويستفيد العراق اآلن من مساندة الموازنة الكبيرة من خالل سلسلة من عمليات تمويل سياسات التنمية في العراق، وكذلك من خالل اتفاقية 

تنفيذ هذا المشروع إلى معالجة هذه المخاطر من خالل إنشاء برنامج لصندوق ويهدف . االستعداد االئتماني الثانية مع صندوق النقد الدولي
اجتماعي يجذب الموارد المالية من الشركاء اآلخرين لمساندة المبادرات على المستوى المحلي التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر 

  .وتحسين الخدمات األساسية
 

تعتبر إدارة منظمة مثل الصندوق و .واستدامة التصميم الفني باعتبارها كبيرةتم تصنيف مخاطر القدرات المؤسسية لتنفيذ  .34

 دور الشركاء. د

 المخاطر الرئيسيةخامًسا. 

 تصنيف المخاطر الكلية وبيان المخاطر الرئيسية. أ
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ا بالنسبة لوزارة التخطيط ستراتيجية إلوعلى الرغم من قيام وزارة التخطيط وعلى وجه الخصوص المديرية العامة . االجتماعي للتنمية عمال  جديد 
البنك الدولي من قبل، فإن هذا النهج اإلنمائي المدفوع باعتبارات المجتمعات  التي مولهابإدارة العديد من المشروعات  التخفيف من الفقر

 .المحلية يمثل تحدي ا، ال سيما على ضوء الطبيعة الالمركزية لألنشطة، والدور المحتمل للصندوق االجتماعي للتنمية في التمويل األصغر
بناء على نطاق اختصاصات ( اإلدارية والفنية والمعاونة)جتماعي للتنمية بموظفين مؤهلين على جميع المستويات وسيستعين الصندوق اال

 .وسيقدم المشروع مساندة مؤسسية كبيرة وبرامج بناء قدرات لموظفي الصندوق  .وصالحيات واضح يتم وضعه بمساندة البنك الدولي لكل وظيفة
وعالوة على ذلك، سيساند هذا المشروع عن كثب  .دوق على المستوى المركزي والمستوى المحليوسيعمل ذلك على تعزيز قدرات الصن

  .موظفي وزارة التخطيط إلدارة الصندوق حتى إنشائه وتفعليه بصورة تامة
 

الفرعية للصندوق على مستوى العمليات والتشغيل، ترتبط المخاطر األساسية التي تم الوقوف عليها باإلدارة الفعالة للمشروعات  .35
برام شراكات مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الوساطة المالية، ومعالجة التظلمات، وفي الوقت نفسه تحسين  االئتماني للتنمية، وا 

 وسيتيح هذا المشروع مساندة مؤسسية كبيرة وبرامج بناء قدرات لفرق العمل التي تعمل بشأن الصندوق  .مشاركة المواطنين والمساءلة
وسيعمل ذلك على تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التخطيط على  .االجتماعي للتنمية، وللمنظمات غير الحكومية المحلية ومؤسسات الوساطة

ا على ضمان  المستويين المركزي والمحلي، وفي نهاية المطاف قدرات الصندوق االجتماعي للتنمية باعتباره مؤسسة، كما سيعمل ذلك أيض 
اتصاالت موسعة للوصول إلى المستفيدين، ونشر معلومات واضحة ستراتيجية إوعالوة على ذلك، سيعمل هذا المشروع على وضع  .االستدامة

حول أهداف المشروع ومقاصد ومرامي وعمليات المشروع، كما سيعمل على مساعدة وزارة التخطيط في وضع وتنفيذ آلية فعالة لمعالجة 
 . التظلمات

 
فيما يتعلق بالتصميم الفني، تمت االستفادة عند تصميم المشروع من الخبرات الدولية والدروس المستفادة  .التصميم الفنيمخاطر  .36

ومع ذلك، فإن المشروع سيكون بصدد ؛ لتمويل األصغرالدولية للمؤسسات امبادرات و من التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية 
وتم التخفيف من حدة هذه المخاطر من خالل المعرفة والخبرات والتجارب الدولية التي تم تطويعها  .في سياق هش جديدة مؤسسة إنشاء

للحكومة والمجتمع ن و الممثلللتوافق مع سياقات وظروف البيئة المحلية من خالل عملية موسعة وشاملة اشترك فيها أصحاب المصلحة 
مثلة والدروس من الصندوق االجتماعي في اليمن، ومشروع المبادرة المحلية في البوسنة والهرسك، وتم استخالص األ .المدني والقطاع الخاص

ا عند تصميم هذا المشروع من الخبرات  .والصندوق االجتماعي للتنمية في مصر، وغير ذلك من األمثلة األخرى  وتمت االستفادة أيض 
تم تمويله من ) 2011 - 2010ردستان العراق في و الذي تم تنفيذه في إقليم ك والتجارب المستقاة من مشروع تقديم الخدمات االستشارية

ن كان أصغر حجم ا)والذي أتاح أمثلة خاصة بالبلد المعني لمشروع مماثل ( ماني للعراقتئالصندوق اال   (.حتى وا 
 

، وذلك على ضوء الموقف األمني مرتفعة( المالية والتعاقدية) االئتمانيةالمخاطر تعتبر  (:المالية والتعاقدية) االئتمانيةالمخاطر  .37
( المالية والتعاقدية) االئتمانيةوسيتم تطبيق عدد من الترتيبات  .والسياسي، وتصور تفشي الفساد، وضعف القدرات، وضعف بيئة الرقابة

وتركز هذه اإلجراءات والتدابير الخاصة بتخفيف حدة المخاطر على  .2لتخفيف المخاطر ذات الصلة وذلك كما ورد تفصيال  في الملحق 
طريقة أكثر منهجية لبناء القدرات المؤسسية بناء على تقييمات وزارة التخطيط والتقييمات المؤسسة الخاصة بالجهة المعنية؛ ووجود فريق 

، والمتابعة من قبل الغير بتمويل من البنك الدولي؛ والمساندة المستمرة من (المالية والتعاقدية) االئتمانيةتخصص في الجوانب عمل ميداني م
  .جانب البنك الدولي لحكومة العراق لتحسين إدارة المالية العامة وأعمال التوريدات والتعاقدات

 
 .بسبب المخاطر االجتماعية لهذا المشروع كبيرةُتصنف المخاطر البيئية واالجتماعية مع ا باعتبارها  :المخاطر البيئية واالجتماعية .38

مدنية بسيطة ذات صلة بالبنية التحتية  وسيساند هذا المشروع مجموعة متنوعة من مشروعات التنمية الفرعية صغيرة الحجم ستتضمن أشغاال
بط المخاطر المتوقعة بصورة رئيسية بعدم توفر الخبرات الفنية البيئية والموارد البشرية المؤهلة وترت .قد يكون لها آثار بيئية سلبية بسيطة

وعلى ضوء حجم وطبيعة اإلجراءات التدخلية المتوقعة  .1إلدارة اآلثار البيئية البسيطة التي ترتبط بأنشطة المشروع ال سيما في إطار المكون 
وفق سياسة عمليات البنك الدولي ( باء)وبالتالي، ُيصنف هذا المشروع ضمن الفئة  .متوسطةالخاصة بالمشروع، تعتبر المخاطر البيئية 
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 (. 4.01)بشأن التقييم البيئي 
 

ليكون مسؤوال  عن فحص المشروعات المقترحة للتمويل من ستقوم وزارة التخطيط بتكليف مسؤول متخصص في الشؤون البيئية  .39
وعالوة على  .القوانين البيئية واشتراطاتها في العراقبويتعين أن يتمتع هذا المسؤول المكلف بالقدرات الفنية والمعرفة الكافية  .هذا المشروع

  .بسياسات اإلجراءات الوقائية للبنك الدولي وقادر ا على تطبيقهاذلك، سيلزم تقديم دورات مكثفة لهذا المسؤول مع تطوير قدراته كي يكون ملم ا 
 

وسيمول هذا المشروع خدمات اقتصادية وخدمات أساسية تمثل استثمارات  .كبيرةللمشروع باعتبارها  االجتماعيةُتصنف المخاطر  .40
مدنية قد ينتج عنها إمكانية االستيالء القسري بصورة مؤقتة أو دائمة  وسيشمل ذلك أشغاال .ذات أولوية من جانب المجتمع المحلي المعني

فقدان األصول ( 3)فقدان الدخل أو سبل كسب العيش؛ ( 2)؛ المتجاوزينترحيل ( 1) :على األراضي أثناء فترة تنفيذ المشروع، وهو ما يسبب
وقد تتضمن المخاطر االجتماعية صراعات مجتمعية، وعدم تعويض المتضررين من  .والممتلكاتوالممتلكات أو سبل الوصول إلى األصول 

وهناك مخاطر اجتماعية أخرى قد تتضمن احتمال تشغيل  .المشروع، ووجود تصور بعدم عدالة توزيع الخدمات بين المجتمعات المحلية
يتسنى التخفيف من المخاطر االجتماعية أثناء التنفيذ، سيقوم مكتب إدارة وحتى  .التشغيل القسري أو قضايا تتعلق بتدفق العمالة/األطفال

وسيحصل األخصائي االجتماعي  .المشروع بتعيين أخصائي اجتماعي يكون مسؤوال  عن رصد ومتابعة القضايا االجتماعية واإلشراف عليها
بغرض االمتثال لسياسات ( OP 4.12)التوطين القسرية سياسة البنك الدولي بشأن إعادة  على دورات تدريبية في متطلبات واشتراطات

انخراط أصحاب المصلحة، وتحليل /اإلجراءات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي، وكذلك في اإلدارة االجتماعية، ويشمل ذلك التواصل المجتمعي
دارة الصرعات، ومعالجة   . ، إلخالتظلماتوا 

 

 

يمثل القسم التالي المنافع المتوقعة من المشروعات الفرعية المعنية بتقديم الخدمات األساسية، والمخاطر المحتملة التي تواجه  .41
  .عملية تنفيذها بنجاح

 
 تمويل المشروعات الفرعية المجتمعية: 1المكون 

 
 األثر اإلنمائي

 
تعتبر مشاركة القطاع العام مهمة لألنشطة المقترحة نظر ا لوجود حاجة ملحة لمعالجة النقص في البنية التحتية المحلية من     .42

وقد واجه العراق صراعات وأحداث عنف متقطعة لعدة سنوات أدت إلى . أس المال االجتماعي من ناحية أخرى في العراقناحية، والثقة ور 
زاء الدولة ويمثل كل هذا . انتشار أعمال تخريب البنية التحتية المادية، وتوقف تقديم الخدمات، وهز ثقة المواطنين تجاه بعضهم البعض وا 

وهناك حاجة إلى . القطاع العام لتهيئة بيئة داعمة الستثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو االقتصادي سلع نفع عامة يجب أن يقدمها
إظهار الحكومة مسؤولة عن استعادة البنية التحتية وتقديم الخدمات وخلق فرص العمل ال سيما بعد تحرير األراضي التي كانت تحتلها داعش 

 . السالم واألمن على المدى الطويللتشجيع المصالحة الوطنية وضمان تحقيق 
 

تعتبر البرامج التي على شاكلة الصندوق االجتماعي فريدة من نوعها نظر ا ألنها تجمع ما بين استعادة الخدمات األساسية الضرورية  .43
ويتمتع . حالي للعراقوهذه السمات والخصائص تجعلها أداة مالئمة في السياق ال. مع خلق فرص العمل ومشاركة المواطنين في صنع القرار

 موجز التقييم سادًسا. 

 (إن كان منطبًقا)التحليل االقتصادي والمالي . أ
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البنك الدولي بخبرة في تصميم برامج على شاكلة الصندوق االجتماعي في العديد من البلدان في المنطقة وخارجها، ويشمل ذلك في البلدان 
نشاء وستركز مساندة البنك الدولي على نقل المعرفة من خالل مساندة إ. الهشة والمتضررة من الصراعات والخارجة من مرحل صراعات

 . هيكل مؤسسي وأنظمة خاصة به على مدى عمر المشروع
 

وينص قانون الصندوق االجتماعي للتنمية الذي وافق . تلتزم الحكومة بتحقيق االستدامة طويلة األجل للصندوق االجتماعي للتنمية .44
الموازنة االتحادية ومن موارد أخرى مثل المعونات عليه مجلس الوزراء على تمويل الصندوق من خالل منحة سنوية توافق عليها الحكومة في 

ا على أن يكون الصندوق ( PRSP II) 2022 - 2018 التخفيف من الفقرستراتيجية إوتنص وثيقة . والمنح والقروض األدوات  إحدىأيض 
 . على مستوى الدولة للتخفيف من الفقراألساسية 

 
وسيسمح هذا النهج غير  .مشروعات التي يتم فيها إنفاق الموارد المخصصةفي إطار هذا المكون، ستختار المجتمعات المحلية ال .45

نتاجية لها المركزي للمجتمعات المحلية بإقامة بنية تحتية تحقق أقصى وسيكون العديد من المشروعات الفرعية في صورة أشغال  .منافع وا 
وصيانة قنوات الري والطرق المحلية والمدارس ومراكز الرعاية الصحية لة تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر إعادة تأهيل امالعكثيفة 

  .وغير ذلك من الخدمات األساسية األخرى 
 

 المتوقعة المنافع
 

وسيعمل تحسين شبكة النقل على  .ستعمل االستثمارات في البنية التحتية الزراعية على زيادة اإلنتاجية الزراعية في المزارع المحلية .46
وسيؤدي تحسين ربط الطرق إلى زيادة حجم السلع  .على الوصول إلى أسواق المنتجات الزراعية، وتحقيق دخل أعلى للمزارعينزيادة القدرة 

يادة والخدمات التي يتم تبادلها تجاري ا بين المجتمعات المحلية الواقعة في منطقة المشروع والنشاط االقتصادي الخارجي، وهو ما يؤدي إلى ز 
 . زيادة في مستويات الرفاهيةتحقيق ه عام و في فرص العمل بوج

 
صالحها .47 والشيء األكثر أهمية هو أنه  .المدرسة بالمدارس إلى تسهيل التحاق األطفال في سن ستؤدي إعادة تأهيل المدارس وا 

سبيل أمام األطفال عندما تتيسر سبل الوصول إلى المدارس في المجتمعات المحلية وتكون هذه المدارس جاذبة لألطفال، فإنها ستتيح ال
وستسهم إعادة تأهيل أو تحسين  .المنظومة التعليميةوح إلعادة االلتحاق بسنوات دراسية بسبب العنف والتشرد والنز  االمتسربين أو الذين فقدو 

أموالهم من خالل توفير منشآت الرعاية الصحية في الجهود الرامية إلى الحد من مصروفات الرعاية الصحية الفعلية التي يتحملها األفراد من 
  .الرعاية الوقائية في منشآت الرعاية الصحية المحلية

 
ا أثر من الدرجة الثانية في حدود أن يؤدي ذلك إلى تحسين عودة األسر  .48 المشردة سيكون الستعادة الخدمات العامة األساسية أيض 

حياء النشاط االقتصادي ا   .رلمحلي، ومضاعفة العائد على االستثماوالنازحة إلى مجتمعاتها المحلية، وا 
 

من المتوقع أن يكون للمشروعات الفرعية المجتمعية أثر اجتماعي إيجابي على سكان المجتمعات المحلية المشاركة من خالل  .49
وفي المجتمعات المحلية المستهدفة، سيتم اختيار المشروعات  .جتماعي، والتمكين من أسباب القوة، والتعبير عن الرأي والتمثيلزيادة الترابط اال

وستعمل هذه الطريقة التشاركية لتحديد االحتياجات على بناء الشعور  .الفرعية بعد مناقشات بين أفراد المجتمع لتحديد مجاالت األولوية
ألصول والممتلكات، كما ستعمل على تجميع السكان ذوي الخلفيات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية المتنوعة مع ا بالمسؤولية عن ا

وسيساعد ذلك في تشجيع الشعور بالتضامن ووجود قضية مشتركة بين مجموعات السكان الذين  .لحل مشكلة مشتركة في مجتمعهم المحلي
 . ل نشاط يحقق منافع مشتركة لوال ذلكربما ال يجتمعون للتعاون حو 

 
ستعمل مشاركة المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ أنشطة التنمية على تمكينها من أسباب القوة للمطالبة بالمساءلة في جميع  .50
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ر المرجوة، والشفافية في وستؤدي مشاركة المواطنين إلى زيادة الطلب على المشروعات الفرعية التي تحقق اآلثا .مجاالت إدارة الحكم المحلي
 . وستؤدي زيادة الطلب على الشفافية والمساءلة إلى تحسين تخصيص الموارد المحلية .اإلدارة المالية، واالنفتاح في صنع القرار

 
من الواضح بصورة جلية أن هذه المشروعات الفرعية ستسهم في تحسين الثقة بين المواطنين والدولة في المناطق التي تراجعت  .51

وستساعد التعبئة السريعة للموارد في هذه المناطق مع صنع القرار بصورة المركزية بشأن كيفية االستفادة من هذه األموال  .فيها هذه الثقة
نظر ا وهناك آثار غير مباشرة كبيرة لتحسين الثقة بين المواطنين والدولة  .في استعادة الثقة بين المستفيدين والدولة، وتجديد العقد االجتماعي

 . ألن الثقة هي األداة الفاعلة في تسهيل حركة التجارة والمعامالت االقتصادية
 

 المنافع هذه لتحقيق المخاطر
 

 .المجتمع في عملية التشاورتعتمد آلية اختيار المشروعات الفرعية للتمويل على مشاركة قوية وتستند إلى قاعدة عريضة من أفراد  .52
مخالفين بوصفهم وقد يكون من الصعب حث المشاركة إذا لم يكن لدى المواطنين ثقة في العملية التشاركية، أو إذا لم يرغبوا في الظهور 

وات والتوجيهات الالزمة لإلعراب عما وحتى يتسنى التغلب على هذا التحدي، من الضروري تزويد المواطنين باألد .دألفراد المجتمع اآلخرين
 . يفضلونه بهدف تحقيق النواتج التي تعود بالنفع على الجميع

 
هناك إمكانية أن يأتي هؤالء الذين يشاركون في المجموعات المجتمعية المكونة في إطار الصندوق االجتماعي للتنمية فقط من  .53

وقد يفضي عدم تمثيل الفئات  .السياسةالطبقة االجتماعية واالقتصادية األعلى، أي األفراد األكثر تعليم ا وثراء  ولهم قدر أكبر من العالقات 
وسيكون  .حرومة في المجموعات المجتمعية إلى اختيارات استثمارية ال تعكس على نحو كاف ما تفضله هذه الفئات األولى بالرعايةالفرعية الم

ومنظمات المجتمع المدني دور بالغ األهمية في تعبئة وحشد أفراد المجتمع وضمان التمثيل ( الجمعيات األهلية)للمنظمات غير الحكومية 
المحلية كي تظهر من دون  لألولوياتوعلى نحو مماثل، سيكون من المهم ضمان وجود مجال وفرص  .اعات المجتمعالمتوازن لجميع قط

 . بسبب أفضليات السلطات على مستوى المناطق واألحياء الفرعية ختاللااستقطاب أو 
 

إال إذا تم تنفيذ هذه المشروعات في الوقت المناسب وبجودة في نهاية المطاف، لن تتحقق المنافع المتوقعة من المشروعات الفرعية  .54
وسيتطلب هذا مساندة المجتمع المحلي في مجاالت مثل اإلدارة المالية، وتوريد السلع والتعاقد على الخدمات، والرصد والتقييم لضمان  .عالية

 . جودة هذه المشروعات الفرعية
 

نمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية يمكن أن تعمل على تشجيع مشاركة توضح الخبرات والتجارب الدولية أن برامج الت .55
فرص الفقراء والمهمشين في عملية صنع القرار على المستوى المجتمعي، وتحسين نواتج التنمية المحلية، وتوجيه المنافع نحو الفقراء، وتوفير 

تعمل البرامج التشاركية على : ما كان األمر، هناك تباين واسع النطاق في النواتجوأي ا . عمل قصيرة األجل، وبناء الترابط االجتماعي والثقة
حث العمل الجماعي مع استمرار المشروع، ولكن في بعض الحاالت، يتبدد هذا العمل مع نهاية المشروع ما لم يعمل المشروع على ربط 

المشروعات على تحسين استدامة الموارد  هذه صر في االعتبار، تعملوعالوة على ذلك، ومع أخذ جميع العنا. المجتمعات المحلية باألسواق
ويتمثل أحد الدروس الرئيسية المستفادة من األدلة والشواهد المتاحة . المحلية وجودة البنية التحتية، لكن قد يتم توزيع المنافع بصورة غير عادلة

جراءات التدخلية التي تبدو متماثلة بصورة واضحة من مجتمع إلى آخر ومن وتختلف النواتج المتأتية من اإل. في إيالء أهمية بالغة للسياق
ا . بلد إلى آخر حسب العوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية والجغرافية والتاريخية والعوامل األخرى  وتقوم المبادرات التي تحقق نجاح 

يتوافق مع السياق المحلي وعلى نحو يتكيف على الفور مع  روع بمابذلك بناء على نظام قوي للرصد والمتابعة، وبناء على تصميم المش
 . الظروف الخاصة به

 
 الجانب الفني. ب
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وُتبّين الخبرات السابقة من بلدان أخرى أن نوعية  .يأخذ تصميم المشروع المقترح الدروس المستفادة من الخبرات والتجارب الدولية .56
دارة الموارد المشتركة، وتحسين جودة البنية التحتية برامج الصندوق االجتماعي من الممكن أن تكون ذات فاعلية في تقديم  الخدمات العامة، وا 

وفي بيئة مثل العراق واجهت صراعات لعدة . المحلية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحديد وتنفيذ أولويات التنمية بما يالئم السياق المحلي
لتنفيذ للمجتمعات المحلية من شأنه المساعدة في استعادة الثقة من خالل سنوات مع تراجع الثقة بين المواطنين والدولة، فإن نقل سلطة ا

استئناف تقديم الخدمات العامة وخلق فرص عمل مؤقتة، وفي الوقت نفسه تمكين المجتمعات المحلية من أسباب القوة التخاذ القرارات بشأن 
 . امباشر  تأثيرا فيهماألمور التي تؤثر 

 
وستكون المنظمات غير  .األهمية في تصميم مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية في لمدني غايةيعتبر دور منظمات المجتمع ا .57

مسؤولة عن خلق الوعي على المستوى المحلي بأهداف البرنامج وتعبئة وحشد مشاركة المجتمع المحلي في ( الجمعيات األهلية)الحكومية 
وثمة  .في تحديد االحتياجات ووضع خطة عمل تعطي أولوية لهذه االحتياجات وستدعم هذه الجمعيات المجتمعات المحلية .عملية التشاور

تصّور أن منظمات المجتمع المدني ستقوم بدور وساطة بين المجتمعات المحلية والسلطات الحكومية في مشروع الصندوق االجتماعي 
 . ء الترابط االجتماعي وتمكين المواطنينوسيسهم ذلك في تعزيز دور األطراف األخرى غير الدولة في العراق لبنا .للتنمية

 

 
نظرا للطبيعة الطارئة لهذا البرنامج والحاجة إلى االستجابة بوتيرة سريعة، تم تبسيط أسلوب اإلدارة المالية وجعلها تستند إلى  .58

 . مانية إضافيةتئبوصفها ضوابط ومراجعات امتطلبات سابقة أكثر بساطة مع زيادة االعتماد على متطلبات الحقة 
 

وكما أوضحنا أعاله، ستنطوي المرحلة األولى على إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية . سيتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين .59
وأثناء المرحلة الثانية  .بوزارة التخطيط بإدارة التنفيذ الشامل للمشروع التخفيف من الفقرستراتيجية إلوأثناء هذه المرحلة، ستقوم المديرية العامة 

يع من التنفيذ، وبعد إنشاء وتفعيل الصندوق االجتماعي للتنمية، سيتم نقل جميع ترتيبات تنفيذ المشروع إلى الصندوق، مع التوسع لتغطية جم
وسيساند المكون  .الصندوق االجتماعي للتنمية على تطبيق أنظمة اإلدارة المالية الضروريةعلى قدرة وتعتمد عملية التوسع  .محافظات العراق

جراءات اإلدارة المالية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات  3 الصندوق االجتماعي للتنمية في إنشاء أنظمة اإلدارة المالية المعنية بسياسات وا 
  .المحاسبية

 
وسيتم تشكيل فرق عمل  .اداخلي   ا، ومراجع  ا، ومحاسب  امالي   إدارة مالية يتضمن على األقل مسؤوالسيضم مكتب إدارة المشروع فريق  .60

وتعتبر فرق عمل اإلدارة المالية  .إلدارة المشروع على مستوى المحافظات، وستضم هذه الفرق فريق إدارة مالية يتكون من محاسبين ومراجعين
 . منتظمةكتب إدارة المشروع ويرفعون إليه التقارير بصورة موظفين في مكتب إدارة المشروع ويتبعون م

 
بوزارة التخطيط خلص إلى أنه  التخفيف من الفقرستراتيجية إلقام البنك الدولي بإجراء تقييم ألنظمة اإلدارة المالية للمديرية العامة  .61

الدولي  مع تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها، ستستوفي ترتيبات اإلدارة المالية المقترحة الحد األدنى من متطلبات البنك الدولي وفق سياسة البنك
جراءات تخفيف المخاطر  على معلومات إضافية حول تقييم اإلدارة المالية 2وينص الملحق  .الخاصة بتمويل المشروعات االستثمارية وا 

 . تتضمن ملفات المشروع على نحو مفصل الترتيبات الخاصة بتقييم قدرات اإلدارة المالية في حينالموصى بها، 
 

إلدارة المالية المتبقية الخاصة با بالنظر بعين االعتبار إلى اإلجراءات المقترحة للتخفيف من المخاطر، تم تقييم المخاطر الكلية .62
وتم تصميم الترتيبات الرئيسية لإلدارة المالية والصرف بناء على إجراءات تخفيف المخاطر وبما يتناسب مع  ".مرتفعة"يل باعتبارها لهذا التمو 

  :القدرات المتاحة أثناء التنفيذ، ويشمل ذلك
 

 اإلدارة المالية. ج
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  ؛(على المستوى المحلي)، وفرق عمل إدارة المشروع (على المستوى المركزي )وجود وحدة مركزية لإلدارة المالية بمكتب إدارة المشروع  (أ)
وسيتم استخدام  .المالي للمشروع ووضعيته أوال  بأولداء األترتيبات مبسطة ألعمال المحاسبة وا عداد التقارير تتيح معلومات حول  (ب)

 غير مراجعة؛  جداول إلكترونية بصيغة إكسيل لتسجيل المعامالت المالية للمشروع واستخراج تقارير مالية مرحلية
ُيوثق الفصل الخاص باإلدارة المالية في دليل عمليات المشروع تنفيذ المشروع لوظائف وعمليات رقابة داخلية، كما يصف مسؤوليات   (ج)

 مكتب إدارة المشروع وكل موظف في فريق عمل إدارة المشروع مع السلطات والصالحيات الممنوحة وعمليات التنفيذ؛ 
 االعتماد على التمويل المقابل؛ ن علتفادي التأخير الذي ينجم % 100يغطي التمويل المقدم من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  (د)
سيتم فتح حساب مخصص واحد لمكتب إدارة المشروع بوزارة التخطيط، وحسابات تشغيل لفرق عمل إدارة المشروع مع تغذية  (ه)

 . آالف دوالر 5لغ الحد األقصى لهذه الدفعات المقدمة وسيب .الحسابات بدفعات مقدمة كافية
 سيتم إعداد واعتماد قائمة مرجعية مبسطة ولكنها فعالة توضح على نحو مفصل المشروعات غير المؤهلة؛  (و)
ال تعيين جهة خارجية ألعمال المتابعة بتمويل من البنك الدولي للقيام بأعمال الرصد والمتابعة إلجراءات الفحص الفعلي ألعم (ز)

 بصورة دورية؛  1المشروع في إطار المكون 
 .تعيين مراقب حسابات خارجي مستقل يحظى بقبول البنك الدولي لتقديم رأي مستقل بشأن القوائم المالية للمشروع (ح)

 

الخاصة بالبنك الدولي لمقترضي تمويل المشروعات الئحة التوريدات والتعاقدات  سيتم إجراء أعمال التوريدات والتعاقدات وفق .63
توريدات خاصة بالمشروع ستراتيجية إووفق متطلبات واشتراطات هذه الالئحة، يجري حالي ا إعداد  .2016تموز /يوليو 1بتاريخ  االستثمارية

خطة )بشأن هذا المشروع ( البلد المقترض)وسيتم تطبيق أحكام خطة التوريدات الخاصة بالمقترض  .ألغراض التنمية بمساندة البنك الدولي
الئحة التوريدات والتعاقدات الخاصة بالبنك الدولي، مع إمكانية تحديث هذه الخطة من  المنصوص عليها في القسم الرابع من( التوريدات

  .وقت آلخر بموجب اتفاق مع البنك الدولي
 

تتمثل هذه األهداف في تشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع  :األهداف اإلنمائية للتوريدات في إطار هذا مشروع .64
وتحقيق المعاملة  المحلي من خالل طرح فرص أمام أصحاب العطاءات المحليين، ويتضمن ذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،

 . العادلة في إجراءات التوريدات والتعاقدات
 

 260مليون دوالر منها  300يبلغ إجمالي قيمة هذا المشروع  :أعمال التوريدات والتعاقدات الرئيسية في إطار هذا المشروع .65
وتبلغ قيمة الخدمات االستشارية ومقابل  .مليون دوالر تمثل قيمة التوريدات والتعاقدات الخاصة بأشغال ذات قيمة صغيرة وعقود توريدات

شهر ا، وتم إرفاقها  18وتم إعداد خطة التوريدات ألول . مليون دوالر 35خدمات المنظمات غير الحكومية واالستشاريين األفراد حوالي 
 . 2بالملحق 

 
 .الحكومية وتقديم خدمات غير استشاريةتراعي ترتيبات التوريدات توجيه الدعوة لمشاركة المجتمعات المحلية أو المنظمات غير  .66

ومن  .المحليين واالستعانة بعمالة محلية كثيفة وزيادة االستعانة بالمعارف والسلع والمواد المحلية( المتعاقدين)ومن المهم تجميع المقاولين 
تعانة باتحاد شركات يضم شركات محلية المتوقع أن يمول المشروع العقود منخفضة القيمة، لكن في حالة العقود األكبر حجم ا، يمكن االس

 . أو إسناد عقود من الباطن لشركات محلية، ومن المرجح أن يسهم ذلك في تسريع وتيرة تعبئة وحشد واستخدام المواد والعمالة المحلية
 

مجتمع المحلي من على مستوى ال ةمحدودية السوق المحلي( 1) :تعتبر المخاطر الرئيسية المرتبطة بالتوريدات متأصلة فيما يلي .67
؛ (تجاوز المدة الزمنية والتكاليف)التأخير في التنفيذ من جانب المقاولين ( 2)حيث الخبرات المطلوبة، ما ينجم عنه تراجع مستوى المنافسة؛ 

التأخير في إعداد  إلىيؤدي نقص الخبرة في تخطيط التوريدات والتعاقدات، ورصد ومتابعة إدارة العقود على مستوى المحافظات  قد (3)

 (التوريدات والتعاقدات)المشتريات . د
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التواطؤ بين المتقدمين بعطاءات بسبب العدد الكبير للعقود منخفضة القيمة ومحدودية ( 4)وثائق المناقصات والعطاءات، وفي التقييم والتنفيذ؛ 
بسبب الظروف ارتفاع أسعار العطاءات ( 6)تصور وجود احتيال وفساد في بيئة تتسم بالمخاطر العالية وضعف الرقابة؛ ( 5)المنافسة؛ 

 .انتقال موظفي البنك الدولي في جميع مناطق العراق بسبب الموقف األمني في العراق/القيود على سفر( 7)األمنية في بعض أجزاء العراق؛ 
جراءات التخفيف منها 2ويناقش الملحق   . بصورة تفصيلية المخاطر المرتبطة بالتوريدات والتعاقدات وا 

 

 
سيكون لهذا المشروع منافع اجتماعية واسعة النطاق نظر ا ألنه سيعمل على تحسين توفير الخدمات األساسية، وسيدعم إنشاء قطاع  .68

ماعية صغيرة وسيمول هذا المشروع مشروعات بنية تحتية اجت .قوي للتمويل األصغر لخدمة أهداف الصندوق االجتماعي للتنمية في المستقبل
وسيهدف هذا المشروع إلى تعزيز وبناء قدرات مؤسسات تقديم خدمات . تمثل استثمارات ذات أولوية من جانب المجتمع المحلي المعني

وسيتم تطبيق سياسة البنك الدولي بشأن  .التمويل األصغر المحلية وتشجيع دخول السوق من خالل تشجيع مقدمي الخدمات المالية الجدد
حتى في حالة عدم توقع استثمارات مادية  3، و2، و1على المكونات ( OP 4.12منشور سياسة العمليات رقم )ت الوقائية البيئية السياسا

 . 3، و2في إطار المكونين 
 

تتمثل إحدى مهام الصندوق االجتماعي للتنمية في إشراك المنظمات غير الحكومية التي يمكن أن تعمل على حشد وتعبئة  .69
وستقوم المنظمات غير . المحلية لتحديد المشروعات الفرعية واألولويات ذات الصلة، ومساندة التنفيذ على المستوى المحليالمجتمعات 

الحكومية بإشراك المجتمعات المحلية وضمان المشاركة النشطة وتحمل المسؤولية من جانبها، باإلضافة إلى الوقوف على التحديات وتحديد 
 . بطة بمحدودية القدرات المتاحة على أراض الواقع، وتقديم أنشطة تدريبيةالمخاطر المتوقعة المرت

 
سيعتمد الصندوق االجتماعي للتنمية على المجتمعات المحلية لتولي زمام القيادة وتحديد االحتياجات واألولويات لضمان شفافية  .70

االجتماعية. كما سيقوم الصندوق االجتماعي للتنمية بإدخال تحسينات على واستدامة المشروعات الفرعية، كما سيقوم بإنفاذ مبادئ المساءلة 
 أنظمة قواعد البيانات لتدعيم تسجيل المشروعات الفرعية، وأنظمة شكاوى العمالء، وأنظمة الرصد والمتابعة لتحديد جودة الخدمات المقدمة

ا بتضمين أنظمة لتجميع اآلراء التق ييمية بشأن مدى رضا العمالء. وسيعمل تحسين الكفاءة والشفافية للمجتمعات المحلية، وسيقوم أيض 
والمساءلة بشأن عمليات الصندوق االجتماعي للتنمية على تحسين المصداقية مع أصحاب المصلحة في هذا المشروع ومجتمعاتهم المحلية 

 على نطاق أعم وأشمل.
 

حتى يتسنى تلبية االحتياجات المختلفة والمتباينة للمرأة أثناء تخطيط المشروعات الفرعية، ستقوم استشارية اجتماعية بعمل مشاورات  .71
ويتيح دمج قضايا المساواة  .ييم المشروعات الفرعيةمنفصلة للوصول إلى وجهات نظر النساء وتحديد مخاوفهن وطرح ذلك في تصميم وتق

ا لتحسين مشاركة المرأة في عملية صنع القرار   .بين الجنسين في دورة المشروعات الفرعية فرص 
 

 ووضعيةمن الصراعات  تضررلادرجة و  بالهشاشةسيستند االستهداف إلى مزيج من مؤشرات الفقر ومؤشرات أخرى ذات صلة  .72
ومن المتوقع تقديم منح مجمعة للمجتمعات المحلية، وستقوم هذه المجتمعات باالستفادة منها  .تقديم الخدمات وغير ذلك من العوامل المماثلة

ها والتصويت على بناء على عملية تشاورية على المستوى المحلي، ما يسمح ألفراد المجتمع المحلي بتحديد مجالس التنمية الخاصة ب
وستقوم مكاتب الصندوق االجتماعي للتنمية على المستوى المحلي باالستعانة بالمنظمات غير الحكومية، إن  .المشروعات التي سيتم تمويلها

يارات على دعت الحاجة إلى ذلك، إلجراء تقييمات اجتماعية، وفحص الفجوات في البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية، وعرض قائمة بالخ
والوزارات القطاعية على المستوى  الحكومة المحليةوستجري مشاورات مع  .مجالس التنمية المجتمعية للنظر فيها والتصويت عليها فيما بعد

 . المحلي لضمان اتساق خطة التنمية الوطنية والمحلية بوجه عام واستدامتها
 

 (متضمنة اإلجراءات الوقائية)الجوانب االجتماعية . هـ
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 ، ويشمل ذلكلمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المباشرة في إعداد المشروع وتصميمهسيساند المشروع المشاركة العامة  .73
وسيسهم مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية، من خالل إنشاء مجموعات مجتمعية  .ن والدوائر الحكوميةمجتمعات المحلية والقادة السياسييال

المحلي بأسره، في إنعاش النظم والقيم التقليدية لرأس المال االجتماعي واالعتماد وزيادة الوعي بأهمية انتخاب ممثلين يقومون بخدمة المجتمع 
ومن شأن استخدام المنهجيات القائمة على المشاركة فتح المجال للتعرف على مختلف المصالح والتشاور بشأنها في المراحل . على الذات

ويدل إشراف ممثلين منتخبين للمجتمعات المحلية على تنفيذ . د بين المجتمعاتاألولى، وبالتالي يسهم ذلك في التقليل من التنازع على الموار 
 .العقود على أن الصندوق سيعامل المجتمعات المحلية كشركاء وليس كمستفيدين

 
ة المشروع أن الصندوق سيكون له نهج شامل للجميع تجاه العمل مع الفقراء رجاال  ونساء  من أجل تشجيع أدوار المرأ  هذا سيضمن .74

سهاماتها، بما في ذلك خلق الوعي بالشواغل المتعلقة بنوع الجنس على مستوى المجتمعات المحلية وسيساند المشروع أيضا  جهود التنسيق . وا 
التي يقوم بها الصندوق مع المحافظات والمديريات، وفقا  لقدرات السلطات المحلية، وكذلك تعزيز الشراكات بين الصندوق والمنظمات غير 

 .من المشاركة في حوار سياسات يتناول آثار التنمية واستدامتهالية اعفمنظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق أقصى /وميةالحك
 

شهور  3المشروعات الفرعية في هذه المرحلة، سيتم إعداد إطار لسياسة إعادة التوطين واالنتهاء منه بعد نظر ا لعدم معرفة مواقع  .75
ويحدد هذا  .من تاريخ السريان لتغطية النطاق الشامل لالستثمارات المحتملة في إطار هذا المشروع قبل بدء أنشطة المشروع ذات الصلة

رشادات إعادة التوطين إلعداد خطط عمل إعادة التوطين أو خطط عمل إعادة التوطين  اإلطار المبادئ واإلجراءات العامة للتعويض وشروط وا 
  .جزة إن لزم االمرالمو 

 
وأي ا ما كان األمر، هناك إمكانية بسيطة . ، يجري تخطيط جميع األنشطة كي يتم القيام بها على األراضي الفعلية القائمةعاممبدأ ك .76
أو /ألراض خاصة و امؤقت   ان تؤثر أعمال إعادة اإلعمار بصورة مؤقتة على سبل كسب العيش أو محال اإلقامة أو قد تتطلب استخدام  أل

ونظر ا لعدم معرفة . إجراء احترازي ك( OP4.12)ومن هنا سيتم تفعيل منشور سياسة العمليات رقم  .أصحاب التعديات /تهجير واضعي اليد
التعويض مواقع فرادى المشروعات الفرعية، سيتم إعداد إطار لسياسة إعادة التوطين يحدد المبادئ واإلجراءات العامة لمتطلبات واشتراطات 

وعالوة على . واعادة التوطين واإلرشادات الخاصة بإعداد خطط عمل إعادة التوطين أو خطط عمل إعادة التوطين الموجزة إن لزم االمر
ذلك، وأثناء دورة حياة المشروع، هناك تصور أن التبرع الطوعي باألرض يعتبر مساهمة من جانب المجتمع المحلي من دون ضغوط، وال 

رفاقه مع المشروع الفرعييكون ذلك ا مرجعية، وستستبعد  تحققوسيتم اعتماد قائمة  .إلجراء ساري ا إال في حالة التوقيع على نموذج موافقة وا 
 . قسرا   االستحواذ على األراضي هذه القائمة المشروعات الفرعية التي تتطلب

 
الهشاشة والصراع والعنف مثلما هو الحال في العراق، وبالتالي، هناك آلية  هاتمثل المشاورات مع الجمهور تحدي ا في بيئة سياق .77

أو اللقاءات الفردية من خالل اعتماد استبيانات محدودة يتم القيام بها في أماكن /بديلة تتمثل في النظر بعين االعتبار إلى المقابالت الفردية و
اإلداري المعنية و فرق العمل الفني ( 1) :فين و الرئيسيويتمثل أصحاب المصلحة  .اءوستقوم استشارية بإجراء مقابالت منفصلة مع النس .آمنة

المستفيدين من المشروع ( 5)وزارة الصحة والبيئة؛ ( 4)البلديات؛ ( 3)إدارات المحافظات المتضررة؛ ( 2)من الوزارات التنفيذية القطاعية؛ 
مقابالت مع أصحاب المصلحة المعنيين أثناء إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، /وسيتم إجراء لقاءات .واألشخاص المحتمل تضررهم منه

طار سياسة إعادة التوطين في غضون  شهور من تاريخ السريان، كما سيتم إعداد خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بمواقع محددة  3وا 
 .مراألوخطط عمل إعادة التوطين أو خطط عمل إعادة التوطين الموجزة إن لزم 

 
طار سياسة إعادة التوطين إطار اإلدارة البيئية واالجتماعي يتمثل الهدف من وراء هذه اللقاءات التي سيتم إجراؤها أثناء إعداد .78 ة، وا 

، وبدء إيضاح بعض اآلثار للمشاركين في عرض األهداف الشاملة لتصميم المشروع؛ وشرح  منافعه األوسع نطاق ا على المستوى الوطني
لحة في المشاركة وستساعد هذه اللقاءات أصحاب المص .البيئية واالجتماعية السلبية المتوقعة التي قد تنجم عن أنشطة المشروعات الفرعية

وتقديم اآلراء التقييمية، وكذلك ضمان النظر بعين االعتبار في شواغلهم ومخاوفهم في جميع مراحل المشروع الفرعي، ويشمل ذلك في مرحلة 
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ز المقابالت أثناء إعداد كل مشروع فرعي خاص بموقع محدد حيث سيدور محور التركي/وسيتم إجراء جولة أخرى من اللقاءات .التخطيط
  .حول آثار هذا المشروع الفرعي

 
طار سياسة إعادة التوطين وكل مشروع /سيتم اإلفصاح عن نتائج اللقاءات .79 االجتماعات الخاصة بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وا 

 .باإلجراءات التدخلية فيهافرعي على موقع مكتب إدارة المشروع على شبكة اإلنترنت، ولدى الوزارات التنفيذية والمحافظات التي يتم القيام 
وستتم إحاطة جميع المتضررين من المشروعات الفرعية بأنشطة المشروعات، وسيتسنى لهم تقديم اآلراء التقديمية إذا دعا األمر إلى ذلك، 

  .الخاصة بالمشروع المحدد التظلماتويتضمن ذلك من خالل آلية معالجة 
 

لضمان وجود قناة متاحة للمجتمعات المحلية لتقديم شكاواها  التظلماتسيقوم الصندوق االجتماعي للتنمية بإنشاء آلية لمعالجة  .80
موظفين مسؤولين عن ضمان  5-4وسيضم مكتب إدارة المشروع وحدة لمعالجة الشكاوى مزودة بنظام حاسب آلي مع  .وحسم مشكالتها

وتقوم هذه الوحدة بالتنسيق مع الموظفين الميدانيين للمشروع الفرعي المحلي  .لشكاوى والتساؤالت وحسمها على الفورتسجيل ومتابعة وفحص ا
وستتيح اآللية اإللكترونية لمعالجة المظالم  .متابعة فورية لالستجابة للشكاوى والرد عليها لضمان اتخاذ إجراءات الحكومة المحليةومسؤولي 

وسيتم توجيه  .منظومة لإلبالغ ومعالجة شواغل المتضررين من المشروع فيما يتعلق باآلثار البيئية واالجتماعية ألنشطة المشروعات الفرعية
أو التساؤالت حول عمليات أو إجراءات المشروع إلى المهندس الميداني للمشروع الفرعي، وممثل المجتمع المدني، ومسؤول /الشكاوى و

وسيتم توفير العديد من نقاط  .أو مكتب إدارة المشروع حيث يجري تسجيل الشكاوى من أجل فحصها والتحقيق فيها/و الحكومة المحلية
حتى يعرف المتضررون من المشروع ( هاتف، وصندوق شكاوى، وموقع على شبكة اإلنترنت، وبريد إلكتروني، ورسائل نصية، إلخ)التواصل 

وسيتم نشر معلومات االتصال الخاصة بمسؤول االتصال على المستوى المحلي باللغة . لإلعراب عن مخاوفهم وشواغلهممن يخاطبون 
ويتم تسجيل وحفظ نسخ من الشكاوى في ملف المشروع الفرعي وتقرير  .المحلية حتى يتسنى للمتضررين من المشروع الفرعي تقديم الشكاوى 

 . قم ونوعية الشكاوى ونتائج حسمهاسير العمل الخاص به، ويتضمن ذلك ر 
 

 
( OP 4.01)رقم  تم تصنيف هذا المشروع ضمن فئة التصنيف البيئي باء، ويستوجب هذا المشروع تفعيل منشور سياسة العمليات .81

ونظر ا لعدم تحديد  .المرتبطة ببعض األشغال المدنية البسيطة التي سيتم تنفيذهابشأن التقييم البيئي وذلك نظر ا لطبيعة اآلثار البيئية المتوقعة 
اإلجراءات الوقائية  ووثائق أي إجراءات تدخلية خاصة بالمشروع على وجه التعيين، تم تضمين معايير فحص المشروعات ونماذج أدوات

داده مكتب إدارة المشروع، وقد وردت هذه المعايير وتلك النماذج في دليل من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي سيقوم بإع ابوصفها جزء  
  .هذا المشروعكافة مكونات على ( OP 4.01)وسيتم تطبيق منشور سياسة العمليات الخص بالتقييم البيئي رقم . عمليات المشروع

 
هذا البلد أثناء الصراع قد أثر على المباني التاريخية العراق بلد غني بموارده الثقافية المادية، ومن المرجح أن الدمار الذي شهده  .82

وربما كان التدمير أفعاال  عشوائية للحرب، لكنها كانت أفعال مستهدفة تمثل عنف ا  .والمزارات الدينية مثل المساجد واألضرحة والمباني األثرية
وبناء عليه سيتم تفعيل منشور سياسة العمليات  .اإلجراءات الوقائيةوتم التعامل مع الموارد الثقافية المادية في خطة العمل الخاصة ب .طائفي ا
اإلجراءات الخاصة بالعثور على االكتشافات األثرية عن طريق /كإجراء احترازي، وسيتم التوسع في شرح إجراءات التخفيف (OP 4.11)رقم 

 . اإلدارة البيئية واالجتماعية الصدفة في إطار
 

وأي ا ما كان األمر، هناك إمكانية . جميع األنشطة كي يتم القيام بها على األراضي الفعلية القائمةمبدأ عام، يجري تخطيط ك  .83
ألراض خاصة  امؤقت   ان تؤثر أعمال إعادة اإلعمار بصورة مؤقتة على سبل كسب العيش أو محال اإلقامة أو قد تتطلب استخدام  ألبسيطة 

ونظر ا لعدم . كإجراء احترازي ( OP4.12)ومن هنا سيتم تفعيل منشور سياسة العمليات رقم . أصحاب التعديات /أو تهجير واضعي اليد/و

 (متضمنة اإلجراءات الوقائية)الجوانب البيئية . و
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معرفة مواقع فرادى المشروعات الفرعية، سيتم إعداد إطار لسياسة إعادة التوطين يحدد المبادئ واإلجراءات العامة لمتطلبات واشتراطات 
وعالوة . عمل إعادة التوطين أو خطط عمل إعادة التوطين الموجزة إن لزم االمر التعويض واعادة التوطين واإلرشادات الخاصة بإعداد خطط

على ذلك، وأثناء دورة حياة المشروع، هناك تصور أن التبرع الطوعي باألرض يعتبر مساهمة من جانب المجتمع المحلي من دون ضغوط، 
رفاقه مع المشروع الفرعيوال يكون ذلك اإلجراء ساري ا إال في حالة التوقيع على نموذج موافقة  مرجعية، وستستبعد  تحققوسيتم اعتماد قائمة . وا 

 . قسرا   االستحواذ على األراضي هذه القائمة المشروعات الفرعية التي تتطلب
 

ونظر ا ألن هذا المشروع  .األنشطة المحددة والمواقع الدقيقة الخاصة باإلجراءات التدخلية للمشروع تعيينلم يتم بعد  ،حتى تاريخه .84
سياسة البنك الدولي الخاصة بتمويل المشروعات االستثمارية، تم طلب تأجيل إعداد وثائق اإلجراءات الوقائية  من 12يجري إعداده وفق الفقرة 

ة طريق إلعداد أدوات وتحقيق ا لذلك، أعد البنك الدولي خطة عمل خاصة باإلجراءات الوقائية التي ستكون بمثابة خارط .حتى بدء التنفيذ
مرجعية ضرورية  تحققوسيتم تضمين قوائم  .وعالوة على ذلك، قام البلد المقترض بإعداد دليل عمليات المشروع .اإلجراءات الوقائية التالية

بإعداد إطار إدارة بيئية  وباإلضافة إلى ذلك، سيقوم البلد المقترض .لتحديد اإلجراءات التدخلية غير المؤهلة للتمويل في إطار هذا المشروع
( 3)األدوات المالئمة لإلجراءات الوقائية؛ ( 2)النهج الذي سيتم اتباعه أثناء تنفيذ المشروع؛ ( 1) :واجتماعية يتيح إرشادات بشأن ما يلي

وعلى موقع البنك الدولي وسيتم اإلفصاح عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية في العراق  .إطار تخفيف ورصد ومتابعة اآلثار ذات الصلة
 . 2018نيسان /الخارجي على شبكة اإلنترنت وفق سياسة اإلفصاح الخاصة بالبنك الدولي في أبريل

 

 
  .ال تستوجب أنشطة المشروع تفعيل أي سياسات إجراءات وقائية أخرى  .85
 

يمكن للمجتمعات المحلية واألفراد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشاريع التي يساندها البنك الدولي أن يتقدموا بشكاواهم إلى  .86
المظالم مراجعة الشكاوى فور وتكفل دائرة معالجة . اآلليات القائمة حاليا لمعالجة المظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك

كما يمكن للمجتمعات المحلية واألفراد المتضررين من المشروع أن يرفعوا شكاواهم . تلقيها بغرض معالجة المخاوف والشواغل ذات الصلة بالمشروع
جراءاتهنتيجة  -أو يمكن أن يحدث  -إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك التي تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر  . لعدم التزام البنك بسياساته وا 

للمزيد من . ويجوز رفع الشكاوى في أي وقت بعد أن يتم لفت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه المخاوف، وا عطاء الفرصة لجهاز إدارته للرد عليها
 :ارة الموقعالمعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى دائرة معالجة المظالم المؤسسية بالبنك، يرجى زي

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service .
: هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي، يرجى زيارة الموقع للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلىو

www.inspectionpanel.org. 
 . 

 (إن كانت منطبقة)السياسات الوقائية األخرى . ز

 البنك الدوليالتظلمات في معالجة . ح
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 إطار النتائج ومتابعتها سابًعا.
 
  

 

 

 

  
المؤشرات  اسم المؤشر

 األساسية
 مسؤولية جمع البيانات المنهجية/مصدر البيانات التواترمعدل  المستهدف النهائي خط األساس وحدة القياس

 
األسر المعيشية المستفيدة من  :االسم

تحسين سبل الوصول إلى الخدمات 
 األساسية

1500000.0 0.00 العدد   
0 

 كل نصف سنة

 

سيتم تحديد االستهداف بناء على 
السمات والخصائص على مستوى 

 :ويشمل ذلكالنواحي 

 

 معدالت الفقر

 عدد العائدين

 عدد المشردين والنازحين داخلي ا

 

 

أثناء فترة إنشاء الصندوق 
االجتماعي للتنمية وحتى 
إصدار قانون الصندوق، 
سيقع على عاتق وزارة 

المكاتب المركزية )التخطيط 
مسؤولية جمع ( والمحلية

 إطار النتائج
 العراق  البلد:

 الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق

 األهداف اإلنمائية للمشروع

 .زيادة فرص العمل قصيرة األجل في المجتمعات المحلية المستهدفة( 2)تحسين سبل الوصول إلى الخدمات األساسية، و( 1: )الهدف اإلنمائي لهذا المشروع فيما يلييتمثل 

 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع
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 اسم المؤشر
المؤشرات 
 مسؤولية جمع البيانات المنهجية/مصدر البيانات التواترمعدل  المستهدف النهائي خط األساس وحدة القياس األساسية

   

 الوصول إلى الخدمات األساسية

 

وسيتم الحصول على هذه البيانات 
من قواعد البيانات التي يديرها المكتب 

المركزي لإلحصاءات وتكنولوجيا 
المعلومات، وهيئة إحصاء إقليم 

كردستان بالنسبة لألنشطة التي يتم 
 .القيام بها في كردستان

 

 

 

 .وتطبيق هذه البيانات
ولدى حكومة إقليم 

كردستان، ستكون وزارة 
التخطيط باإلقليم مسؤولة 

لبيانات والتحقق عن جمع ا
 .من صحتها

 

 
األسر المعيشية المستفيدة من تحسين 
سبل الوصول إلى الخدمات األساسية؛ 
 ومنها األسر المعيشية التي تعولها امرأة

    750000.00  0.00 العدد   

 

 

 يستهدفها المشروعقياس مدى توفر الخدمات األساسية لألسر المعيشية التي : الوصف

المستفيدون من فرص العمل  :االسم
 قصيرة األجل

 نصف سنوي  150000.00  0.00 العدد   

 

 قاعدة بيانات وزارة التخطيط

 

المكاتب )وزارة التخطيط 
على مستوى المحافظات 
 (وعلى المستوى المركزي 
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 اسم المؤشر
المؤشرات 
 مسؤولية جمع البيانات المنهجية/مصدر البيانات التواترمعدل  المستهدف النهائي خط األساس وحدة القياس األساسية

  

 
 

المستفيدون من فرص العمل قصيرة 
 النساء مومنهاألجل، 

5000 0.00 العدد   
0.00 

   

 

 

 قياس إجمالي عدد المستفيدين من فرص العمل قصيرة األجل: الوصف
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 اسم المؤشر

المؤشرات 
 خط األساس وحدة القياس األساسية

المستهدف 
 مسؤولية جمع البيانات المنهجية/مصدر البيانات معدل التواتر النهائي

 

  

  

  

المشروعات الفرعية التي تمت  :االسم
 الموافقة عليها

 كل نصف سنة 1700.00 0.00 العدد   

 

مجمع البيانات على مستوى 
 المحافظات

 

 فريق عمل إدارة المشروع

 

 

 الموافقة عليهاقياس إجمالي عدد المشروعات الفرعية التي تمت : الوصف
 

 كل نصف سنة 90.00 0.00 )%(النسبة     المشروعات الفرعية المنفذة :االسم

 

مجمع البيانات على مستوى 
 المحافظات

 

 فريق عمل إدارة المشروع

 

 

 المشروعات الفرعية المنفذة)%( نسبة : الوصف
 

 المستفيدون الراضون عن جودة :االسم
 استثمارات المشروعات الفرعية

 كل نصف سنة 75.00 0.00 )%(النسبة    

 

مجمع البيانات على مستوى 
 المحافظات

 

 فريق عمل إدارة المشروع

 

 

 نسبة المستفيدين الراضين عن جودة استثمارات المشروعات الفرعية: الوصف
 

 مؤشرات النتائج المرحلية
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 اسم المؤشر

المؤشرات 
 خط األساس وحدة القياس األساسية

المستهدف 
 مسؤولية جمع البيانات المنهجية/مصدر البيانات معدل التواتر النهائي

  

  

 المجتمعات المحلية التي تم :االسم
تدريبها على عملية صنع القرار بصورة 

 تشاركية

 كل نصف سنة 632.00 0.00 العدد   

 

بيانات عمليات وتشغيل المشروعات 
 الفرعية

 

البيانات المسجلة بمعرفة 
مكاتب وزارة التخطيط 

؛ (على مستوى المحافظات)
والمجمعة بمعرفة وزارة 

على المستوى )التخطيط 
 (المركزي 

 
 

 : الوصف
 

موظفو الحكومة المستهدفون  :االسم
الذين تم تدريبهم على عملية صنع 

 القرار بصورة تشاركية

 كل نصف سنة 1350.00 0.00 العدد   

 

 بيانات وزارة التخطيط

 

تم جمعها بمعرفة وزارة 
على المستوى )التخطيط 

المركزي ومستوى 
؛ وقام فريق (المحافظات

عمل إدارة المشروع على 
المستوى المركزي بتجميعها 

 بصورة مجملة

 
 

 قياس نطاق التدريب المقدم لموظفي الحكومة المعنيين في عملية التخطيط التشاركي: الوصف
 



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 

 

 

  
 70 من  37 صفحة 

  
 

 
 اسم المؤشر

المؤشرات 
 خط األساس وحدة القياس األساسية

المستهدف 
 مسؤولية جمع البيانات المنهجية/مصدر البيانات معدل التواتر النهائي

في نسبة المرأة الممثلة  :االسم
 مجموعات التنمية المجتمعية 

 كل نصف سنة 30.00 0.00 )%(النسبة    

 

على مستوى )بيانات وزارة التخطيط 
 (المحافظات

 

على )وزارة التخطيط 
( مستوى المحافظات

لتخطيط وتقديم البيانات؛ 
وفريق عمل إدارة المشروع 
لتجميع وعرض البيانات 

 بصورة مجمعة

 
 

 نسبة تمثيل المرأة في مجموعات التنمية المجتمعية : الوصف
 

  
نسبة التظلمات التي تم تقديمها  :االسم

 وحسمها وفق معايير الخدمة
 كل نصف سنة 70.00 0.00 )%(النسبة    

 

 قاعدة بيانات المشروع

 

 فريق عمل إدارة المشروع

 
 

 آلية معالجة المظالم في المشروعلية اعفقياس : الوصف
   

المتوفرة من عدد أيام العمل  :االسم
 فرص العمل التي خلقها المشروع

.10000000 0.00 العدد  
00 

 كل نصف سنة

 

 قاعدة بيانات المشروع

 

 فريق عمل إدارة المشروع

 
 

 قياس فرص العمل التي خلقها المشروع: الوصف



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 

 

 

  
 70 من  38 صفحة 

  
 

 
 اسم المؤشر

المؤشرات 
 خط األساس وحدة القياس األساسية

المستهدف 
 مسؤولية جمع البيانات المنهجية/مصدر البيانات معدل التواتر النهائي

    



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 

 

 

  
 70 من  39 صفحة 

  
 

 القيم المستهدفة
 

 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع
 
 المستهدف النهائي المؤشر اسم 

 1500000.00 األسر المعيشية المستفيدة من تحسين سبل الوصول إلى الخدمات األساسية

 750000.00 األسر المعيشية المستفيدة من تحسين سبل الوصول إلى الخدمات األساسية؛ ومنها األسر المعيشية التي تعولها امرأة

 150000.00 المستفيدون من فرص العمل قصيرة األجل

 50000.00 النساء مومنهالمستفيدون من فرص العمل قصيرة األجل، 

 
 مؤشرات النتائج المرحلية السنة المالية

 
 المستهدف النهائي اسم المؤشر 

 1700.00 المشروعات الفرعية التي تمت الموافقة عليها

 90.00 المشروعات الفرعية المنفذة

 75.00 استثمارات المشروعات الفرعيةالمستفيدون الراضون عن جودة 

 632.00 المجتمعات المحلية التي تم تدريبها على عملية صنع القرار بصورة تشاركية



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 

 

 

  
 70 من  40 صفحة 

  
 

 المستهدف النهائي اسم المؤشر 

 1350.00 موظفو الحكومة المستهدفون الذين تم تدريبهم على عملية صنع القرار بصورة تشاركية

 30.00 مجموعات التنمية المجتمعيةفي نسبة المرأة الممثلة 

 70.00 نسبة التظلمات التي تم تقديمها وحسمها وفق معايير الخدمة

 10000000.00 عدد أيام العمل المتوفرة من فرص العمل التي خلقها المشروع
    



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 

 

 

  
 70 من  41 صفحة 

  
 

 
 العراق : البلد

  الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق
 
 

االستقرار، ويستكمل هذا ومن أجندة طويلة األجل لتحقيق السالم  ايمثل مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق جزء   .1
المجتمعات المحلية مع تخطيط تصاعدي  القيادة من قبل ويتبنى هذا المشروع نهج .المشروع برامج إصالح الحماية االجتماعية وتقليص الفقر

حيث تأخذ المجتمعات المحلية زمام القيادة في تحديد االحتياجات واألولويات، وتفعيل مبادئ المساءلة االجتماعية،  ألسفل الى اإلعلىمن ا
وسيدعم الصندوق االجتماعي للتنمية الالمركزية، والحوكمة  .مشروعات الفرعيةواالستفادة من مشاركة المواطنين لضمان شفافية واستدامة ال

  .وتأتي المرونة والبساطة كسمات أساسية في التصميم واإلجراءات .على الصعيد المحلي، والمساءلة االجتماعية
 
زيادة فرص العمل قصيرة ( 2)األساسية، وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات ( 1: )يتمثل الهدف اإلنمائي لهذا المشروع فيما يلي .2

ويهدف هذا المشروع إلى مساندة التخطيط التشاركي على مستوى المجتمع المحلي لتحقيق هذا . األجل في المجتمعات المحلية المستهدفة
  .الهدف

 
باستخدام  2018شباط /من فبراير اسنوات بدء   5نطاق الصندوق االجتماعي للتنمية في جميع أنحاء العراق على مدى  توسعسي .3

في  ةمحافظات في السنة الثانية، ثم جميع المحافظات الثماني عشر  7محافظات، وسيزيد العدد إلى  وسيبدأ الصندوق بثالث. نهج مرحلي
تفادة من األشغال كثيفة وسيدعم هذا البرنامج البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية على مستوى المجتمع المحلي، مع االس. السنة الخامسة

األيدي العاملة، وفي الوقت نفسه تعزيز قطاع مؤسسات التمويل األصغر لمساندة تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت 
دارة الصندوق االجتماعي ل فيوسيتم تضمين أنشطة بناء القدرات  .مظلة الصندوق االجتماعي للتنمية ة، وتعزيز لتنميهذا المشروع إلنشاء وا 

 :مكونات على النحو التالي 3ولهذا المشروع  .لمجتمعات المحلية، وقطاع التمويل األصغر، والمنظمات غير الحكومية المعنيةقدرات ا
 

 (مليون دوالر 262)ــ تمويل المشروعات الفرعية المجتمعية  1المكون 
 

وسيمّول هذا المكون مشروعات . الخدمات االجتماعية األساسيةيهدف هذا المكون إلى تحسين حصول المجتمعات المحلية على  .4
ضمن بنية تحتية اقتصادية واجتماعية صغيرة الحجم تمثل استثمارات ذات أولوية حددها المجتمع المحلي تفرعية على المستوى المحلي ت

ا تحسين سبل الوصول إلى الخدمات العامة وستستند هذه المشروعات إلى قائمة مفتوحة تتضمن في العادة استثمارات من شأنه. المعني
وسيبدأ العمل في . األساسية، واستثمارات يمكن تحقيقها باستخدام أساليب تعتمد على القوى العاملة وتعظيم االستفادة من المواد المحلية

قار والقادسية في السنة الثانية، محافظات المثنى وصالح الدين ودهوك في السنة األولى، وسيتم التوسع والوصول إلى نينوى وبغداد وذي 
 . عشرة المتبقية في السنة الثالثة اإلحدىوبعد ذلك ستتم تغطية المحافظات 

 
 :ستغطي السنة األولى للمشروع المحافظات الثالث التالية التي تم اختيارها بناء على خصائص متعددة ترتبط بقابلية التأثر بالمخاطر .5
من المناطق التي تم تحريرها مؤخر ا من ألنها تعتبر محافظة صالح الدين ( 2)من المحافظات التي بها أعلى معدالت فقر؛  ألنها ُتعتبر المثنى( 1)

من المجتمعات المحلية المضيفة التي تأثرت بشدة بسبب النازحين  اكبير   ابها عدد  نظر ا ألن محافظة دهوك ( 3)الصراع وبها عدد كبير من العائدين؛ 
محافظات أخرى بناء على معدالت الفقر  4وبالنسبة للسنة الثانية من مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية، سيتم اختيار  .الالجئين السوريينداخلي ا و 

ب الذي سيقوم به المكت( سويفت)التتبع الفوري والمتكرر  التي من المتوقع تحديثها من خالل المسح االستقصائي القادم لقياس الرفاهية من خالل
% 10وسيتم تخصيص اعتمادات للنازحين والمشردين داخلي ا، مع تقسيم . ردستانو المركزي لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة إحصاء إقليم ك

  .من إجمالي الموارد بين المحافظات بالتناسب مع عدد النازحين والمشردين داخلي ا الذين تستضيفهم كل محافظة
 

 الوصف التفصيلي للمشروع: 1الملحق 



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 

 

 

  
 70 من  42 صفحة 

  
 

معدالت ( 1) :ةالموارد لتغطية جميع المجتمعات المحلية في العراق، سيتم اختيار النواحي بناء على عوامل عديدنظر ا لعدم كفاية  .6
وحتى تبين معايير االستهداف الظروف واألولويات  .الوصول إلى الخدمات األساسية( 4)النازحين داخلي ا؛ عدد ( 3)عدد العائدين؛ ( 2)فقر؛ ال

المكتب المحلي للصندوق االجتماعي للتنمية المزيج الدقيق والوزن الترجيحي لكل عامل من هذه العوامل بالتشاور مع  المحلية، سيختار
  .المكتب المركزي للصندوق االجتماعي للتنمية

 
األبعاد لالحتياجات متعددة العند استهداف المجتمعات المحلية الواقعة في زمام النواحي المختارة، سُيؤخذ في االعتبار الطبيعة  .7

وسيتم اختيار المجتمعات المحلية حسب إجمالي حجم السكان ومستوى الخدمات المتوفرة ألفراد  .المجتمعية وعدد المستفيدين المحتملين
ا التي ويتمثل الهدف من خطة االستهداف بالنسبة للصندوق االجتماعي للتنمية في الوصول إلى المجتمعات األكثر حرمان  . المجتمع المحلي

وستتضمن مؤشرات المرشحين الخاصة بمستوى تقديم . بها عدد كبير من السكان بغية أن يحقق البرنامج االستفادة من وفورات الحجم
الخدمات عوامل مثل نسبة توفير خدمات الكهرباء، ونسبة األسر المعيشية التي تتوفر لها مياه شرب آمنة، ونسبة األطفال في سن المدرسة 

ن بالمدارس، ونسبة األسر المعيشية القادرة على الحصول على خدمات رعاية صحية، والربط بالطرق المعبدة وشبكات الري، وتوفر الملتحقي
 . فرص العمل في المنطقة

 
ا من العوامل، والتعريف الدقيق للمؤشرات التي تتضمن  .8 سيختار مكتب الصندوق االجتماعي للتنمية على مستوى المحافظة مزيج 

وقد قام مؤخر ا المكتب المركزي لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات باستكمال  .فضل نحو األبعاد ذات الصلة بالحرمان في المحافظةعلى أ
مسح استقصائي في محافظة المثنى تم من خالله جمع معلومات على مستوى المجتمعات المحلية حول المتغيرات المماثلة والبيانات 

وسيعتمد الصندوق االجتماعي للتنمية على هذه  .صنيف للحرمان متعدد الجوانب على مستوى المجتمع المحليالمستخدمة في وضع درجة ت
ونظر ا لتوسع قاعدة المعلومات الخاصة بالمجتمعات المحلية  .الخبرات والتجارب والمعارف لتحديد وتعريف معايير االستهداف لكل محافظة

 . يتم تنظيم معايير االختيار بصورة منهجية للسماح بالتوسع الجغرافي للصندوق االجتماعي للتنميةمع تنفيذ الصندوق االجتماعي للتنمية، س
 

أمناء الصندوق مع تعديلها بناء على  أدناه تخصيص الموارد، وستتم مراجعة األرقام يدوي ا من جانب مجلس 1يبين الجدول  .9
  .المتطلبات والظروف المتغيرة

 
 ــ التقديرات المبدئية موارد المحافظة: 1الجدول 

  



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 
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 اختيار المشروعات الفرعية
 

، ضرورة أن تخدم المشروعات الفرعية السكان المستهدفين،  .هناك العديد من المعايير التي تحدد أهلية المشروعات الفرعية .10 أوال 
ومن  .الصيانة/في التنفيذ، وتحقيق االستدامةالمساواة  على قدم المستفيدينوااللتزام الصارم بالمشاركة النشطة والمساهمة الجدية من جانب 

وسيبدأ العمل في قطاعات  .الضروري أن تكون المشروعات الفرعية ذات جودة فنية وسالمة مالية ولها ما يبررها من الناحية االجتماعية
 :لوية لما يليعلى أن ُتعطى أو . محددة مثل التعليم والصحة والزراعة والري والوصول إلى شبكة الطرق 

 
 المشروعات الفرعية التي تحقق منافع لشرائح السكان األشد فقر ا؛  (أ)
المشروعات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية التي يمكن تنفيذها باالستعانة بأساليب تستند إلى توظيف عمالة وتعظيم استخدام المواد  (ب)

 المحلية؛ 
 المشروعات الفرعية التي تخلق فرص عمل دائمة؛ (ج)
أو المعرضين )المعوقين واألطفال ذوي الحاالت الخاصة : المشروعات الفرعية التي تحقق منافع للشرائح ذات االحتياجات الخاصة (د)

 والمهمشين اجتماعي ا؛ ( لمخاطر اتالمعرضأو )صعبة  ا، والنساء الالتي يواجهن ظروف  (لمخاطر
 . مي أو الفني أو االجتماعي للمجتمعات المحلية والمستفيدينالمشروعات الفرعية التي تساعد على زيادة رأس المال التنظي (ه)

 
 : تضم قائمة المشروعات الفرعية غير المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق االجتماعي للتنمية ما يلي .11
 

 ؛ (على سبيل المثال، بناء دور العبادة)األنشطة الدينية  (أ)
االستثمارات التي لها آثار بيئية أو اجتماعية سلبية معاكسة والتي تندرج ضمن الفئة ألف وفق منشور سياسة عمليات البنك الدولي  (ب)

 الخاص باإلجراءات الوقائية بشأن التقييم البيئي؛ 
 دها في هذه الوثيقة؛ أي مشروعات تستلزم تفعيل سياسات عمليات البنك الدولي بخالف تلك التي تم تفعيلها بالفعل وتحدي (ج)
 مشروعات التجميل والنظافة؛  (د)
 المشروعات الفرعية التي تستبعد الشرائح الفقيرة والمهمشة؛  (ه)
 شراء سلع خاصة وماشية وخالفه؛  (و)
 المشروعات الفرعية التي ال تستوفي المواصفات الفنية ومواصفات الجودة المطلوبة؛  (ز)
منتجات الكحوليات أو /خدام العقاقير، أو المعدات العسكرية، أو التبع والدخانالمشروعات الفرعية التي تنطوي على شراء أو است (ح)

 أي مواد أو معدات أخرى خطرة؛ 
 . سنة 18المشروعات الفرعية التي تقوم بتشغيل الُقّصر أو األطفال أقل من  (ط)

 
 دورة المشروعات الفرعية والتنفيذ

 
مستوى المجتمع المحلي، وستحدد هذه الدورة، بمساندة من المكتب  على( 1الشكل )سيتم البدء في دورة المشروعات الفرعية  .12

المحلي للصندوق االجتماعي للتنمية على مستوى المحافظة والمنظمات غير الحكومية، خطة العمل المجتمعية التي تستند إلى تقييم لألوضاع 
ط التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة على المستوى االقتصادية واالجتماعية على المستوى المحلي، كما ستستند هذه الدورة إلى خط

يتم اختيارها وسيتم تجميع ومناقشة خطة العمل المجتمعية من جانب مجموعة التنمية المجتمعية التي س .الوطني ومستوى المناطق واألقاليم
عمل المجتمعية إلى المكتب المحلي للصندوق وسيتم بعد ذلك إرسال خطة ال .ة من جانب المجتمع المحلي لتمثيلهمن خالل عملية شفاف

والوزارات القطاعية لضمان االتساق مع خطط التنمية  الحكومة المحليةاالجتماعي للتنمية على مستوى المحافظة الذي يقوم بمناقشتها مع 
ا على ضمان الشفافية فيما يتعلق بالعمليات  .االزدواجيةالشاملة على مستوى المحافظات والمعايير الوطنية وتفادي  وسيعمل ذلك أيض 

وبمجرد الموافقة على خطط العمل المجتمعية، سُيصّوت المجتمع المحلي على  .بالمشروعات الفرعية الخاصةواشتراطات ومتطلبات الصيانة 
المحلي للصندوق االجتماعي للتنمية على  ة، سيقوم المكتبوبمجرد التصويت والموافق .األولويات بناء على تخصيص مبلغ من المال له

ائية، مستوى المحافظة بتحمل جميع الجوانب ذات الصلة بالتنفيذ، ويشمل ذلك التوريدات والتعاقدات، واإلدارة المالية، وجوانب اإلجراءات الوق
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  .والوزارات القطاعية الحكومة المحليةوالتنسيق الوثيق مع 
 

الصندوق االجتماعي للتنمية من الوصول إلى  ستقوم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بدور مهم لتمكين .13
في تصميم واستدامة المشروعات الفرعية  سهامواإل، وتعزيز المشاركة المجتمعية، (األولى بالرعاية)المجتمعات المحلية الفقيرة والمستضعفة 

وعلى الرغم من أهمية أن تكون الحكومة هي واجهة الصندوق  (.مشاركة المجتمعات المحلية أو انخراطها في أنشطة المتابعةمن خالل زيادة )
المستوى المحلي، من المتوقع أن تقوم المنظمات غير الحكومية بدور في تعبئة  االجتماعي للتنمية وحلقة الوصل التي تصل بالخدمات إلى

وتدعيم تقييم االحتياجات، ومساندة تحديد المشروعات الفرعية واألولويات، وتدعيم التنفيذ على المستوى المحلي  وحشد المجتمعات المحلية،
ومنظمات المجتمع المدني بصور وثيقة  الحكومة المحليةومن المتوقع أن تعمل المجتمعات المحلية و (.الحكومة المحليةاستكمال دور )

  .باعتبارها عناصر تيسير وتسهيل مع السلطات المحلية لضمان االستدامة والقيام بعملية بناء قدرات تشمل الجميع

 
 دورة المشروعات الفرعية: 1الشكل 

 

 
 

 (ماليين دوالر 3)ــ مساندة تعزيز أنظمة التمويل األصغر  2المكون 
 

الصندوق  الصغيرة ومتناهية الصغر يتبعوعات تمويل أصغر شامل للمشر  يتمثل هدف هذا المكون في تدعيم إنشاء برنامج .14
االجتماعي للتنمية من خالل أنشطة بناء القدرات والمساعدة الفنية إلعداد وتجهيز قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار 

م المساندة لحكومة العراق وسيتم تقدي .بغية المساهمة في تحقيق األهداف الشاملة والعامة للصندوق  أهداف الصندوق االجتماعي للتنمية
تعزيز قدرتها إلدارة مؤسسات التمويل األصغر التي ستشارك تحت مظلة الصندوق االجتماعي للتنمية في تاريخ ( 1: )لتحقيق ما يلي

هيكلي تمويل وضع إطار ل( 3)السوق؛  اختالالتمراجعة البيئة التنظيمية للسماح لمؤسسات التمويل األصغر بالعمل دون ( 2)مستقبلي؛ 
يسمح بتدفق األموال من الصندوق االجتماعي للتنمية إلى مؤسسات التمويل األصغر على نحو مستدام، مع تحقيق أهداف الصندوق 

 ولن يتم توفير رؤوس أموال لمؤسسات التمويل األصغر في إطار هذا المكون، ولكن سيتم تقديم برامج. االجتماعي للتنمية في الوقت نفسه
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وبمجرد استكمال هذا المكون، سيسمح بتقديم رؤوس أموال لقطاع التمويل األصغر بناء على الممارسات . مساعدة فنية وبناء قدرات فقط
  .األثر( 3)االستدامة؛ ( 2)التغطية الكافية والمالئمة؛ ( 1: )الجيدة التي ستضمن تحقيق ما يلي

 
نمو سوق مؤسسات التمويل األصغر من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية ــ إلى يستند هذا المكون ــ والقرار المعني بمساندة  .15

وعلى ضوء الموقف الحالي لتطوير القطاع المالي، ليس من السهل اتخاذ اإلجراءات المطلوبة من جانب البنك . اعتبارات األولوية والجدوى 
ألخرى التي تمثل عناصر الدفع المعتادة لتطوير مؤسسات التمويل األصغر المركزي أو البنوك التجارية أو المؤسسات المالية غير المصرفية ا

 . إلنعاش النشاط االقتصادي على مستوى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة

 
توضح سمات وخصائص النظام المالي العراقي بصورة جلية الحاجة إلى دعم بناء قدرات مؤسسات التمويل األصغر التي تعمل  .16

وسيتيح هذا المشروع أنشطة بناء قدرات  .لتقديم خدمات مالية مستدامةحالي ا في العراق، والمساعدة في زيادة عدد هذه المؤسسات في السوق 
للصندوق االجتماعي للتنمية كي يسمح له بالعمل بصورة فعالة بوصفه مؤسسة تمويل أصغر رئيسية تدير قطاع التمويل األصغر بأكمله 

 نبذة عن النظام المالي في العراق

حيث المعايير الرقابية والتنظيمية، والبنية التحتية بعض القوانين، وكذلك من  ةال يزال النظام المالي في العراق بحاجة إلى تطوير بسبب عدم كفاء •

اثنين من أكبر هذه البنوك هما بنك )ويسيطر على القطاع المصرفي في العراق بنوك ضعيفة مملوكة للدولة . لخدمات االئتمان وقصور المهارات

 القطاع الخاص العام القطاع الخاص ومن ثم يُستبعد، وتزاحم شركات القطاع (من ودائع النظام المصرفي% 71الرشيد وبنك الرافدين يملكان 

النسبة األدنى على مستوى ، وبالتالي فهي من إجمالي الناتج المحلي% 9.2تمثل أقل من  وهيمن الحصول على قروض وتسهيالت ائتمانية، 

 . منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إلى أنه كي يتسنى حفز النمو االئتماني، حدد البنك المركزي العراقي ( وق النقد الدوليصند)يلمح التقرير الذي صدر مؤخًرا بشأن المادة الرابعة  •

زراعة التسهيالت االئتمانية بالنسبة للبنوك المملوكة للدولة والبنوك التجارية إلقراض المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ال

تريليونات دينار عراقي  6ترليون دينار عراقي من  0.6)حد األدنى من استخدام هذه التسهيالت والبنية التحتية بضمان من الدولة وسمح فقط بال

تريليون دينار عراقي  1.3ويخطط البنك المركزي العراقي لوضع حد أقصى للمدفوعات الخاصة به بواقع (. من إجمالي الناتج المحلي% 3أو 

 . نهاية العام، أخذًا في االعتبار مخاطر المالية العامة بالنسبة للحكومة، وتقدير الحاجة إلى استمراره في ذلك حتى 2017في 

ورة الحظ أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لم يصل بعد إلى مرحلة التطور الجيد نظًرا ألن البنوك المملوكة للدولة ال تراعي بصيُ  •

ى البنوك الصغيرة التابعة للقطاع الخاص أنظمة االئتمان المطلوبة أو رأس المال رئيسية سوى المشروعات والمؤسسات المملوكة للدولة، وليس لد

% 5وتشير التقديرات إلى حصول أقل من . الالزم أو المهارات البشرية الضرورية إلقراض المشروعات والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر

قاموا % 4من البالغين لديهم حسابات بنكية، وفقط % 11ة، وفقط المشروعات والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر على قروض بنكي من

للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالي  2014المسح االستقصائي )اقترضوا من القطاع غير الرسمي % 65باالقتراض من البنوك، لكن 

FINDEX.) 

ألف  100لدى العراق سجل إنجازات متواضع فيما يتعلق بمؤسسات التمويل األصغر التي تعمل بصورة ناجحة حيث كانت تخدم هذه المؤسسات  •

عميل من أصحاب الدخول المنخفضة قبل الصراع مع داعش، وتوقفت هذه المؤسسات عن العمل في المناطق التي خضعت لسيطرة داعش مما 

 . بير من القروضأثر على تفعيل عدد ك

عن اإلطار القانوني والتنظيمي للتمويل األصغر في العراق إلى أن قطاع التمويل األصغر يخضع لوالية  2015يشير تقرير للبنك الدولي في  •

ويتم تسجيل مؤسسات التمويل األصغر بوصفها . درجات متباينة من السيطرة على هذا القطاع منها العديد من القوانين والجهات الرقابية ولكل

 في حين، 2010بموجب قانون الجمعيات األهلية لسنة ( المنظمات غير الحكومية)جمعيات أهلية غير هادفة للربح لدى مديرية الجمعيات األهلية 

ندة الشركات الصغيرة في العراق التي وهناك أيًضا قوانين تهدف إلى مسا. 2011وافق برلمان حكومة إقليم كردستان على قانون منفصل في 

مشروع قانون صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة "، قام البرلمان بتمرير 2012وفي . من شأنها التأثير على تطوير وتنمية التمويل األصغر

ة األعمال الصغيرة التي ال يزيد عدد إعفاءات ضريبية للشركات وأنشطمع الذي يتيح للحكومة األداة الالزمة لتقديم قروض بدون فوائد " للدخل

 2010وعلى غرار ذلك، أصدر البنك المركزي العراقي الئحة شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لسنة . موظفين 10عمالها عن 

لمؤسسات والمشروعات بالقيام بأنشطة إقراض ل( شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة)التي تسمح بصورة واضحة للشركات التجارية 

 . الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تتضمن المشروعات متناهية الصغر
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 . فيما يتعلق بتقديم التمويل للمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق
 

على الرغم من حصول قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرة على مساندة محدودة من البنك المركزي العراقي من خالل  .17
خطة ضمانات التسهيالت االئتمانية الخاصة به، يبدو أن قطاع الشركات وأنشطة األعمال الصغيرة قد ُترك نظر ا ألن مديرية الجمعيات 

وباإلضافة إلى هذا، نجد أن نموذج التشغيل الخاص بوضعية عدم  .مكانات والكوادر لتقديم المساندة المالئمةاألهلية لم تعد مزودة باإل
ا بسبب تراجع التمويل الم قدم استهداف الربح لمؤسسات التمويل األصغر التي كان يتم تمويلها بصورة رئيسية من أموال المانحين يواجه تهديد 

. م مؤسسات التمويل األصغر بتقليص خدمات تقديم القروض والتسهيالت االئتمانية التي كانت ضئيلة بالفعلمن المانحين، ما يفضي إلى قيا
ا إلى الحاجة إلى تشجيع نمو وتنمية وتطوير سوق مستدام تجاري ا لمؤسسات التمويل األصغر  . وهذا يشير أيض 

 
وينغي  .ناسب يعمل على تنظيم مؤسسات التمويل األصغرمع وضع إطار تنظيمي ورقابي م الهيكلستدعم المساعدة الفنية هذا  .18

ويتوافق هذا النهج مع  .بالتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية( إدارة التمويل األصغر)أن يكون ذلك تحت مظلة البنك المركزي العراقي 
وثمة حاجة إلى تدعيم أنشطة بناء القدرات . يةوضعية البنك المركزي العراقي بوصفه مؤسسة مالية ويستبعد رقابة مديرية الجمعيات األهل

قامة البنية التحتية لتكنولوجيا /حتى يتسنى للبنك المركزي العراقي الصندوق االجتماعي للتنمية أن يضع السياسات المالئمة إلدارة المخاطر، وا 
  .ل األصغرالمعلومات وتوفير الموارد البشرية حتى يتسنى لهما الرقابة الفعالة على مؤسسات التموي

 
لترشيد وضبط ( البنك المركزي العراقي/وزارة التخطيط/الصندوق االجتماعي للتنمية)من الضروري استكمال المساندة المقدمة إلى  .19

 اإلطار التنظيمي والرقابي الذي يحكم مؤسسات التمويل األصغر بتقييم الخيارات المتاحة لتحويل النموذج القائم لمؤسسات التمويل األصغر
مؤسسات دولية إلنشاء مؤسسات تمويل أصغر  /بوصفها غير هادفة للربح إلى مؤسسات هادفة للربح، وبناء عليه جذب مستثمرين دوليين

وزيادة التغطية لقطاع التمويل األصغر الذي يعاني من قصور الخدمات، والتخارج على المدى األطول من الوضع الحالي المتمثل في 
 . انحيناالعتماد على تمويل الم

 
( 1) :معايير أساسية في االعتبار 3عند تصميم مكون قوي لتمويل المشروعات والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، تم أخذ  .20

وتنطبق هذه المعايير على كل من تصميم وتشغيل مؤسسات التمويل األصغر، . األثر( 3)االستدامة؛ ( 2)التغطية الكافية والمالئمة؛ 
 . من هذا المشروع 2وأنشطة البناء المؤسسي وبناء القدرات التي سيجري القيام بها في إطار المكون 

 
ا من التغطية للوصول إلى المستفيدين حيث يعمل على مستوى  من التغطية: (أ) المتوقع أن يحقق الصندوق االجتماعي للتنمية مزيد 

وهناك  .مجمع بإتاحة التمويل لمؤسسات التمويل األصغر التي تتولى مسؤولية تقديم الخدمات المالية للعمالء على أساس تجاري 
فة لإلقراض المقدم للمشاريع والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر مفاده أن محور توافق في اآلراء على خلفية الطبيعة المختل

التركيز المبدئي لبرنامج الصندوق االجتماعي للتنمية ينبغي أن يدور حول سوق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واعتبار 
 . الفقراء الشريحة المستهدفة ذات األولوية

 
ات والدروس المستفادة على مستوى العالم ــ على سبيل المثال من بلدان ترتفع فيها معدالت الفقر تشير أفضل الممارس :االستدامة (ب)

مثل بنغالديش والهندــ أن أداء محفظة مؤسسات التمويل األصغر وتحقيق التغطية المستدامة يتحقق على أفضل وضع عندما 
برات االئتمانية المطلوبة لضمان االستدامة التجارية مع تحديد ُيسمح لمؤسسة التمويل األصغر بتطبيق أسعار السوق واكتساب الخ

التي ال يتسنى لها ( على سبيل المثال، التمويل األصغر واإلقراض الجماعي للمؤسسات التعاونية)شريحة المستفيدين المستهدفين 
لقرض، وجداول السداد للقروض ويتطلب هذا من مؤسسة التمويل األصغر تحديد األسعار، ومدة ا .الحصول على خدمات مصرفية

وكذلك )وتتمثل اإلدارة الفعالة لعملية اإلقراض في وجود مجموعة أساسية من المعايير  .التي تقدمها وفق ظروف ومقتضيات السوق 
الذي لصندوق االجتماعي للتنمية أن يتجنب تضارب المصالح المحتمل لوينبغي (. الحوكمة، واإلدارة، والممارسات االئتمانية، إلخ

ذا قدم الصندوق االجتماعي للتنمية  .قد ينشأ إذا قدم خدمات تقييم جدوى لمساندة استثمار يخص مؤسسات التمويل األصغر وا 
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رأس المال المطلوب لبدء أنشطة األعمال لمؤسسة تمويل أصغر، عليه حينئٍذ أن يسمح لمؤسسة التمويل األصغر باتخاذ قرارات 
ا على خدمات تنمية أنشطة األعمال الداخلية أو المتعاقد عليهاالتقييم المستقل للمشروعات بش ذا  .أن فرادى المقترضين اعتماد  وا 

هذه االستقاللية، يمكن لمؤسسة التمويل األصغر أن تدعي في إطار من التبرير أن ضعف أداء المحفظة ال يمكن أن  فرتتو لم 
وبناء عليه،  .االجتماعي للتنمية في هذه الجوانب التشغيلية ُيعزى إلى مؤسسة التمويل األصغر، وذلك بسبب تدخل الصندوق 

ا للسوق وُمقّيما لألداء وليس دور مشغل لصندوق لينبغي  االجتماعي للتنمية القيام بالدور بالغ األهمية المتمثل في كونه صانع 
 . السوق 

 
ترجيح الخبرة والدروس المستفادة يشير إلى ضرورة كما أوردنا أعاله، حتى يتسنى ضمان التغطية المستدامة والفعالة، فإن : األثر (ج)

أن تعمل مؤسسة التمويل األصغر بصورة تجارية مع تأصيل مبدأ المساءلة المالية أمام المقترضين للوفاء بااللتزامات االئتمانية 
شجيع اإلنتاجية ت: وهذا االنضباط بناء على مقتضيات السوق يضمن تحقيق أثر إنمائي على مستويين .التي يحددها السوق 

   .والرفاهية بين المقترضين؛ وضمان تقديم خدمات مؤسسات التمويل األصغر ألجل طويل
 

 . 2أدناه التخصيص المتوقع للموارد في إطار المكون  2يبين الجدول  .21
 

  ــ مساندة تعزيز أنظمة التمويل األصغر 2المكون : 2الجدول 
( سنوات 5)إجمالي التكلفة  المكون الفرعي

 بالمليون دوالر
 1.50 المساعدة الفنية لتدعيم إطار السياسات واإلطار التنظيمي 

الصندوق االجتماعي للتنمية إلدارة عمليات مؤسسات التمويل /بناء قدرات وزارة التخطيط
 األصغر

0.75 

 0.75 معلومات اإلدارة إلدارة مؤسسات التمويل األصغر والرقابة عليها أنظمة
 3.00 اإلجمالي

 
 (:مليون دوالر دوالر 30المؤسسية )بناء القدرات وتطوير وتنمية القدرات  –3المكون 

 
إدارة الصندوق االجتماعي ( 1) :يتيح هذا المكون أنشطة مساعدة فنية وبناء قدرات في عدد من المجاالت، ومن شأن ذلك تدعيم .22

مستدامة من أجل التنفيذ األطول أجال  للصندوق االجتماعي للتنمية في بناء أنظمة ( 2)سنوات؛  5للتنمية على مدى عمر المشروع البالغ 
 . العراق بعد إقفال المشروع

 
 مساندة وزارة التخطيط إلدارة الصندوق االجتماعي للتنمية أثناء مرحلة التأسيس( أ)
 

الصندوق االجتماعي للتنمية على المستوى المركزي وفي  سيساعد هذا المشروع وزارة التخطيط في تشكيل فرق عمل إدارة مشروع .23
يشمل ذلك إدارة المشروعات في قطاعات )المحافظات، كما سيقدم األنشطة المطلوبة لبناء القدرات والتدريب في المجاالت العامة والفنية 

لمشروع المساعدة الفنية ومساندة التنفيذ لفرق العمل كما سيقدم هذا ا .، وكذلك أنشطة الرصد والتقييم(مختلفة، والتوريدات، واإلدارة المالية
والقيام بعمليات الصندوق االجتماعي للتنمية أثناء إنشاء الصندوق كمؤسسة قائمة ( المنظمات غير الحكومية)للتعاقد مع الجمعيات األهلية 

 . بذاتها
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 التطوير التنظيمي للصندوق االجتماعي للتنمية( ب)
 

سيدعم هذا المشروع المساعدة الفنية بهدف تحقيق التطوير التنظيمي للصندوق االجتماعي للتنمية بناء على مشروع قانون الصندوق  .24
دخال أنظمة معلومات   . ةيإدار االجتماعي للتنمية، ويشمل ذلك إنشاء وحدة قوية لالتصال وا 

 
 المحلية للحكومةالمساندة التي يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية ( ج)
 

بغرض وضع آليات ( 2)بشأن المشاركة المجتمعية؛  الحكومة المحلية( 1) :يقدم هذا المكون الفرعي أنشطة بناء قدرات إلى .25
وسيتضمن ذلك مساعدة فنية وأنشطة تدريب وحلقات عمل وندوات وجوالت  .والوقائية االئتمانيةبهدف تدعيم الجوانب ( 3)؛ التظلماتلمعالجة 

 . دراسية وزيارات ميدانية على المستوى المحلي واإلقليمي
 

 م الجمعيات األهليةدع( د)
 

 .الصندوق االجتماعي للتنميةمساندة شاملة لعملية تنفيذ عيات األهلية التي ستقوم بدورها من خالل سيدعم هذا المكون الفرعي الجم .26
المساءلة االجتماعية ومشاركة ( 2)إدارة قطاع الجمعيات األهلية؛ ( 1) :وسيتضمن ذلك تقديم مساندة لحكومة العراق في المجاالت التالية

ا عقود الجمعيات األهلية إلجراء  .إعداد العروض والمقترحات( 3)المواطنين؛  تقييمات اجتماعية واقتصادية وسيمول هذا المكون الفرعي أيض 
 . على المستوى المحلي وأعمال حشد وتعبئة مجتمعية

 
 . 3أدناه تحليل تكاليف المكون  3يبين الجدول  .27
 

 3التخصيص التقديري للموارد ــ المكون : 3الجدول 
( سنوات 5)إجمالي التكلفة  المكون الفرعي

 بالمليون دوالر
 14.1 ( التشغيلمتضمنة تكاليف )إدارة المشروع 

 6.2 التطوير التنظيمي للصندوق االجتماعي للتنمية 
 1.2 لحكومة المحليةلالمساندة المقدمة 

 8.5 م الجمعيات األهليةدع
 30.0 اإلجمالي
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 العراق : البلد

 الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق
 

 

وأثناء مرحلة التأسيس، ستقوم وزارة  .على مرحلتين 2018شباط /سنوات بداية من فبراير 5سيتم تنفيذ هذا المشروع على مدى  .1
 .التخفيف من الفقرستراتيجية إلالتخطيط بوظائف الصندوق االجتماعي للتنمية على المستويين المركزي والمحلي من خالل المديرية العامة 

وستبدأ المرحلة الثانية بمجرد تمرير مشروع قانون الصندوق االجتماعي للتنمية وتأسيس الصندوق بوصفه مؤسسة مستقلة، وبعد ذلك سيقوم 
الفنية التي تكونت أثناء المرحلة األولى إلى وسيتم نقل الموارد البشرية و  .شئت بموجب القانون بإدارة عملية التنفيذنـالصندوق كمؤسسة أُ 

وسيخلق هيكل المشروع آليات  .إجراء عملية االنتقال والتسليم على نحو سلسية في المرحلة الثانية للسماح بالصندوق االجتماعي للتنم
التعبئة االجتماعية ( 2)وضع مجموعة واضحة وجيدة الصياغة من القواعد المقبولة مجتمعي ا؛ ( 1) :واضحة للحوكمة والمساءلة من خالل

 .نظام صارم وشفاف لتحديد المستفيدين المستهدفين من المشروع( 3)الفعالة ونشر المعلومات بغية ضمان فهم هذه القواعد على نحو جيد؛ و
لمحلي؛ ومن ثم ستكون هذه العملية مرنة وقابلة للتكيف بطبيعتها، وستعمل على زيادة وسيتم القيام بذلك من خالل مشاركة أفراد المجتمع ا

 . هذا المشروع، كما ستعزز ثقافة االمتثال والمساءلة ملكيةالشعور ب
 

 فريق إدارة المشروع لدى وزارة التخطيط
 

التابعة لوزارة التخطيط  التخفيف من الفقرستراتيجية إل، سيتم إنشاء مكتب إلدارة المشروع لدى المديرية العامة تأسيسيةمرحلة الالأثناء  .2
داخل المكاتب )وسيتم تشكيل فرق عمل إلدارة المشروع في المحافظات . لإلشراف على تنفيذ الصندوق االجتماعي للتنمية على المستوى المركزي 

وسيترأس مكتب إدارة المشروع مدير المشروع،  .إلدارة أنشطة الصندوق االجتماعي للتنمية على المستوى المحلي( المحلية التابعة لوزارة التخطيط
وأخصائي  ، وأخصائي رصد وتقييم، وأخصائي اتصاالت،امالي   وسيضم المكتب أخصائي تنمية اجتماعية، وأخصائي توريدات ومشتريات، ومسؤوال  

فرق عمل المشروع، وستضم هذه الفرق أخصائي توريدات، وأخصائي تنمية مجتمعية، إدارة مدير المشروع  تولىوسي .اإداري   اشؤون بيئية، ومساعد  
، باإلضافة إلى مهندسين مكلفين من المحافظات والوزارات القطاعية على المستوى المحلي بناء على اإداري   اوأخصائي رصد وتقييم، ومساعد  

ومن المتوقع نقل موظفي مكتب إدارة المشروع وفرق عمل إدارة المشروع في . المشروعات الفرعية المختلفة على مستوى المجتمع المحلي المعني
ا على الخدما. نهاية المطاف إلى مؤسسة الصندوق االجتماعي للتنمية بمجرد تأسيسه ت وسيعتمد مكتب إدارة المشروع وفرق عمل إدارة المشروع أيض 

 . االستشارية الستكمال القدرات الموجودة على المستوى المحلي
 
ترتيبات و ويوضح دليل عمليات المشروع أدوار أصحاب المصلحة،  .يتناول دليل عمليات المشروع جميع جوانب التنفيذ بالتفصيل .3

طار التوريدات   . والتعاقدات، واإلدارة المالية واإلجراءات الوقائيةالعمليات والترتيبات اإلدارية الخاصة بالصندوق، والرصد والمتابعة، وا 
 

 مستقلةمؤسسة بوصفه الصندوق االجتماعي للتنمية  
 

وسيكون  .مستقلة تتبع مجلس أمناء يترأسه رئيس الوزراءمؤسسة بوصفه سيتم إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية بموجب القانون  .4
تب بالموارد االمحافظات ومكتب إقليمي لدى حكومة إقليم كردستان على أن ُتزود هذه المكللصندوق االجتماعية للتنمية مكاتب على مستوى 

 ترتيبات التنفيذ: 2الملحق 

 ترتيبات المشروع المؤسسية والتنفيذية
 



 
  البنك الدولي

 (P163108)الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق 

 

 

  
 70 من  50 صفحة 

  
 

  .المستوى المحلي/البشرية والفنية إلدارة الصندوق على مستوى المحافظات
 

 مجلس أمناء الصندوق االجتماعي للتنمية
 
ل على مستوى الوزراء من وزراء الوزارات القطاعية يتمثسيدير الصندوق االجتماعي للتنمية مجلس أمناء يترأسه رئيس الوزراء مع  .5

وخبراء معروفين  ،الرئيسية وممثل من حكومة إقليم كردستان العراق، ومفوضية عليا للتنسيق بين المناطق والقطاع الخاص والجمعيات األهلية
أمانة هي للتنمية  االجتماعيمانة المركزية للصندوق وستكون األ .للصندوق  يعلى المستوى الوطني يتم تعيينهم باإلضافة إلى األمين التنفيذ

للصندوق االجتماعي للتنمية إصدار اللوائح والتعليمات لتسيير العمليات  يويجوز لرئيس مجلس األمناء واألمين التنفيذ .مجلس األمناء
  .واليومية للصندوق بمقتضى القانون ستراتيجية اإل

 
 بالمحافظاتمكاتب الصندوق االجتماعي للتنمية 

 
وسيترأس مكتب المحافظة مدير  .سيكون للصندوق االجتماعية للتنمية مكاتب بالمحافظات إلدارة الصندوق على المستوى المحلي .6

كما سيكون مسؤوال  عن تبادل المعلومات . وسيدير مكتب المحافظة أعمال التنفيذ على المستوى المحلي بمعاونة فريق فني محلي .المشروع
بالصندوق االجتماعي للتنمية مع المجتمعات المحلية، وبناء قدرات الجمعيات األهلية والمجموعات المجتمعية، والتواصل مع األمانة الخاصة 

دارة األموال  . المركزية للصندوق االجتماعي للتنمية بشأن قضايا السياسات، واإلشراف على األعمال الميدانية، وا 
 

 الفريق الفني المحلي
 
الصندوق االجتماعي للتنمية على المستوى المحلي مع خطط  ريق الفني المحلي مسؤوال  عن ضمان اتساق عملياتسيكون الف .7

الصندوق االجتماعي للتنمية على المستوى  وسيتكون هذا الفريق من مدير مشروع .التنمية المحلية واستدامة العمليات وأعمال الصيانة
وسيقدم الفريق الفني المحلي إرشادات ( الصحة والتعليم والبلديات، إلخ)والوزارات القطاعية المحلية  الحكومة المحليةالمحلي، وممثلين من 

للمجموعات المحلية بشأن جميع الجوانب الفنية للمشروعات الفرعية، كما سيضمن اتساق هذه المشروعات الفرعية مع الخطط الحكومية في 
 . هذه المشروعات مكملة لتلك الخططتكون  كل قطاع مع ضمان أن

 
 مجموعات التنمية المجتمعية

 
سيقوم الصندوق االجتماعي للتنمية، بمساندة من الجمعيات األهلية ومنظمات المجتمع المدني، بحشد وتعبئة المجتمعات المحلية  .8

ت التنمية المجتمعية حلقة الوصل والوساطة وستكون مجموعا. النتخاب مجموعات تنمية محلية تمثل المكونات المختلفة للمجتمع المحلي
كما ستكون مسؤولة عن التشاور مع مجتمعاتها المحلية لتحديد  .بين المجتمع المحلي ومكتب الصندوق االجتماعي للتنمية بالمحافظة

وستدعم هذه المجموعات . االحتياجات والتصويت على األولويات وا عداد خطط العمل المجتمعية لتمويلها من الصندوق االجتماعي للتنمية
وستكون هذه المجموعات مسؤولة  .أعمال تنفيذ المشروعات الفرعية مع ضمان وجود مساهمات مجتمعية بناء على ما تم االتفاق عليه مبدئي ا

لمجموعات وستتواصل هذه ا .عن إحاطة المجتمع المحلي بسير العمل والنواتج المحققة، وخطط العمليات والصيانة بعد كل مشروع فرعي
 . اختناقات قد تظهر أثناء التنفيذمشكالت و مع المجتمع المحلي وستعمل معه بشأن حسم أي 

 
 (الجمعيات األهلية)المنظمات غير الحكومية 

 
ستقوم مكاتب الصندوق االجتماعي للتنمية في المحافظات باختيار جمعيات أهلية لديها القدرة على العمل كعناصر تيسير وتسهيل  .9

وستقدم هذه المكاتب أنشطة توجيه وبناء قدرات لهذه الجمعيات المتوقع أن تقوم بدور أساسي في تعبئة وحشد  .المجموعات المجتمعيةمع 
وستساند الجمعيات األهلية الصندوق االجتماعي للتنمية في  (.على سبيل المثال، انتخاب مجموعات التنمية المجتمعية)المجتمع المحلي 
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جتماعية واقتصادية، كما ستساند المجتمعات المحلية في تحديد األولويات المطلقة والقصوى والمشروعات الفرعية بناء على إجراء تقييمات ا
ا بدور في رصد ومتابعة أعمال التنفيذ .تقييم االحتياجات  . وستقوم هذه الجمعيات أيض 

 
 اإلدارة المالية

 
 .تنفيذ الشامل للمشروعالبوزارة التخطيط في المرحلة األولى من التنفيذ بإدارة  التخفيف من الفقرستراتيجية إلستقوم المديرية العامة  .10

إلى الصندوق االجتماعي للتنمية  2، و1وأثناء المرحلة الثانية وبعد إنشاء وتفعيل الصندوق االجتماعي للتنمية، سيتم نقل تنفيذ المكونين 
من المشروع الصندوق  3وسيساند المكون  .بعض االشتراطات األخرى  ورية لدى الصندوق واستيفاءبشرط وجود أنظمة اإلدارة المالية الضر 

جراءات اإلدارة المالية وأنظمة تكنولوج وسيضم . يا المعلومات المحاسبيةاالجتماعي للتنمية في إنشاء أنظمة اإلدارة المالية المعنية بسياسات وا 
وسيتم تشكيل فرق عمل إلدارة المشروع على . اداخلي   ا، ومراجع  ا، ومحاسب  امالي   على األقل مسؤوال   رة المشروع فريق إدارة مالية يضممكتب إدا

 . مستوى المحافظات، وستضم هذه الفرق فريق إدارة مالية يتكون من محاسبين ومراجعين
 

، ويرجع السبب الرئيسي "مرتفعة"تعتبر مخاطر اإلدارة المالية  بناء على نتائج التقييم المبدئي: المالية للمشروعمخاطر اإلدارة  .11
 : في ذلك إلى ما يلي

 محدودية قدرات وزارة التخطيط والمحافظات في تلبية متطلبات اإلدارة المالية للمشروع؛  (أ)
  يقوم بها البنك الدولي للمواقع؛ الظروف األمنية التي تعوق الزيارات الميدانية التي (ب)
  نقاط الضعف وأوجه القصور بوجه عام في بيئة الرقابة؛ (ج)
  محدودية أنظمة المحاسبة وا عداد التقارير في تقديم معلومات شاملة أوال  بأول؛ (د)
فني، ومواصلة أعمال وجود العديد من طبقات اإلدارة على المستوى المحلي مع صعوبة إدارة المكونات واسعة النطاق الجغرافي وال (ه)

  االتصال والتواصل والتنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة؛
جراءات التدقيق الخاصة بفحص المشروعات الفرعية التي تفي بمتطلبات المشروع؛  (و)  غياب معايير األهلية وا 
  .التأخير في صرف الدفعات المستحقة بسبب أوجه القصور في القطاع المصرفي العراقي (ز)

 
 : التدابير التالية لتخفيف المخاطر المتصلة باإلدارة الماليةُيوصى باتخاذ  .12

  وجود وحدة مركزية لإلدارة المالية لدى مكتب إدارة المشروع وفرق عمل إدارة المشروع؛ (أ)
استخدام وسيتم . ترتيبات مبسطة ألعمال المحاسبة وا عداد التقارير لتقديم معلومات حول اإلداء المالي للمشروع ووضعيته أوال  بأول (ب)

 جداول إلكترونية بصيغة إكسيل لتسجيل المعامالت المالية للمشروع واستخراج تقارير مالية مرحلية غير مراجعة؛
ُيوثق الفصل الخاص باإلدارة المالية في دليل عمليات المشروع تنفيذ المشروع لوظائف وعمليات رقابة داخلية، كما يصف مسؤوليات  (ج)

 في فريق عمل إدارة المشروع مع السلطات والصالحيات الممنوحة وعمليات التنفيذ؛مكتب إدارة المشروع وكل موظف 
االعتماد على التمويل  الناتج عنمن األنشطة لتفادي التأخير % 100يغطي التمويل المقدم من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير  (د)

 المقابل؛
ط، وسيتم صرف دفعات تشغيل لفرق عمل إدارة المشروع سيتم فتح حساب مخصص واحد لمكتب إدارة المشروع بوزارة التخطي  (ه)

 . آالف دوالر لتغطية تكاليف التشغيل 5بمحافظات المثنى وصالح الدين ودهوك بمبالغ كافية تصل إلى 
 سيتم إعداد واعتماد قائمة مرجعية مبسطة ولكنها فعالة توضح على نحو مفصل المشروعات غير المؤهلة المستبعدة؛ (و)
 تعيين جهة خارجية ألعمال المتابعة للقيام بأعمال الرصد والمتابعة إلجراءات الفحص الفعلي بصورة دورية؛  (ز)
 .تعيين مراقب حسابات خارجي مستقل يحظى بقبول البنك الدولي لتقديم رأي مستقل بشأن سالمة القوائم المالية للمشروع (ح)
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 وسوف .المشروع بإعداد خطة مفصلة للصرف والمدفوعات لكل فترة ربع سنويةسيقوم مكتب إدارة  :إعداد الموازنات وتدفق األموال .13
التوريدات األولية أو جدول المخرجات كما ورد في جدول التنفيذ ودورات المدفوعات /توضع هذه الخطة األولية باالستناد إلى خطة المشتريات

دارة النقدية، كما ستسهم في وسُتستخدم هذه الخطة كأ .التقديرية، ثم ُتنقح بعد ذلك حسب الحاجة داة رصد ومتابعة لتحليل فروق الموازنة وا 
  .إعداد التقارير المالية المرحلية غير المراجعة لكل فترة ربع سنوية

 
وبالنسبة لكل  .حتى يتسنى إتاحة األموال لتنفيذ المشروع، سيتم فتح حساب مخصص واحد لمكتب إدارة المشروع بوزارة التخطيط .14

وسيتم إيداع دفعات مقدمة في هذه الحسابات  .إلدارة المشروع على مستوى المحافظات، سيتم فتح حساب تشغيل لدى بنك مقبولفريق عمل 
وستقوم وزارة التخطيط في بغداد بتغذية هذه الحسابات بعد التحقق من صحة  .دوالر لتغطية تكاليف التشغيل اإلضافية 5000بحد أقصى 

  .فرق عمل إدارة المشروع المستندات المؤيدة من جانب
 

سيجري إعداد التقارير المحاسبية لهذا المشروع بناء على األساس النقدي والسياسات واإلجراءات  :إعداد التقارير المحاسبية والمالية .15
لتجميع المعامالت المالية وتستخدم وزارة التخطيط في بغداد برمجية محاسبة أساسية  .المحاسبية األساسية الموثقة في دليل اإلجراءات المالية

اصة وال يمكن من خالل هذه البرمجية إعداد التقارير المالية المرحلية غير المراجعة للفترة ربع السنوية وفق إرشادات اإلدارة المالية الخ .اليومية
المحاسبية وا عداد التقارير من جانب وزارة  وأثناء المرحلة األولى، سيتم استخدام ترتيبات مبسطة لألعمال. بالبنك الدولي واالرتباطات القياسية

نظام /وسيتم إعداد نظام برمجية آلية بالكامل .التخطيط في بغداد وفرق عمل إدارة المشروع لتقديم معلومات عن أداء ووضعية المشروع أوال  بأول
ة والمحاسبة التي تم تطويرها مع عناصر قوم بدمج وحدة اإلدارة الماليللصندوق االجتماعي للتنمية ي( Enterprise System)المؤسسة 

وسيتم استخدام جداول إلكترونية بصيغة إكسيل وأعمال محاسبة يدوية لتسجيل المعامالت المالية للمشروع وا عداد التقارير المالية . أخرى 
  .المرحلية لكل فترة ربع سنوية

 
سيجري تنفيذا هذا المشروع من خالل وحدة مركزية لإلدارة وصرف األموال بمكتب إدارة المشروع مع توثيق  :الرقابة الداخلية .16

ويوثق دليل اإلدارة المالية تنفيذ  .أدوات الرقابة المحددة وسلطة فرق عمل إدارة المشروع واإلجراءات ذات الصلة في دليل اإلدارة المالية
الداخلية ويصف مسؤوليات كل مكتب إلدارة المشروع وموظفي فرق عمل إدارة المشروع الواردة بصورة المشروع لوظائف وعمليات الرقابة 

الموافقات الفنية على األشغال ( 1) :وستحدد دورة النفقات الخطوات التالية .موجزة فيما يتعلق بتفويض السلطات والصالحيات وعمليات التنفيذ
مدير المشروع /الموافقات اإلدارية من جانب مسؤولي المشروع( 2)لفرعي أو النتائج ذات الصلة؛ المدنية والخدمات االستشارية للمشروع ا

ن و المسؤول التي يوقعهاسيجري صرف المدفوعات عند استالم المستندات المؤيدة للصرف والطلبات الكتابية ( 3)؛ (فرق عمل إدارة المشروع)
ويتضمن دليل اإلدارة المالية  .دقة طلبات المدفوعات والتزامها بما جاء في اتفاقية القرض قيام المسؤول المالي بالتحقق من( 4)؛ ن و المعتمد

جراءات النفقات الخاصة بالمشروعات الفرعية باب ا تفصيلي ا عن سياسات  . وا 
 

للحساب  سيقوم فريق عمل إدارة المشروع بمطابقة حساب التشغيل الخاص بكشف الحساب البنكي للمشروع مع الرصيد الدفتري  .17
ويجب أن يقوم بأعمال المطابقة  .شهري ا، وفي الوقت نفسه سيقوم مكتب إدارة المشروع بهذا اإلجراء بالنسبة للحساب المخصص للمشروع

 .لتحقق من صحة هذه التسوياتوذلك ل والتسويات المحاسبون العاملون مع فريق عمل إدارة المشروع مع المسؤول المالي بمكتب إدارة المشروع
ويجب حفظ صور من عملية التسوية وكشف الحساب البنكي في ملفات . وتفسيرها ومتابعتها( إن ُوجدت)يجب قيد جميع بنود التسوية و 

رفاقها بالتقارير المالية المؤقتة   (.المرحلية)المشروع وا 
 

ل مقبول لدى البنك الدولي، وذلك وفقا  ستتم مراجعة القوائم المالية للمشروع سنويا  بمعرفة مراقب حسابات مستق :المراجعة المالية .18
وسيكون مكتب إدارة المشروع مسؤوال عن إعداد . للمعايير المقبولة دوليا  لمراجعة الحسابات ومهام واختصاصات مقبولة لدى البنك الدولي

في  الدولي للبنك الحسابات اقبوسيتم تقديم تقرير مر . الشروط والصالحيات الخاصة بمراقب الحسابات وتقديمها للبنك الدولي العتمادها
. وسيتضمن تقرير مراقب الحسابات رأي مراقب الحسابات في القوائم المالية السنوية للمشروع. شهور بعد نهاية السنة المالية 6موعد غايته 
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ا من مراقب الحسابات تقديم رأي حول  ، (المرحلية)التقارير المالية المؤقتة  أنظمة الرقابة الداخلية للمشروع، ورأي بشأنلية اعفوسُيطلب أيض 
وفي نهاية المطاف، سيقوم مراقب الحسابات بإرفاق خطاب  .مع كشف تسوية لهذه التقارير مع النفقات المؤهلة وفق القوائم المالية للمشروع

 .لتحسينإدارة يحدد أي قصور أو مالحظات في نظام الرقابة مع تقرير مراقب الحسابات متضمن ا توصيات من أجل ا
 

وفي إطار االستجابة لمتطلبات واستفسارات الجهات المتعاملة  ،حتى يتسنى تحقيق التفاعل المطلوب :اإلشراف والتحقق المستقل .19
ا مساندة أنشطة الرقابة واإلشراف من خالل جهة خارجي ة مع البنك، سيساند البنك الدولي أعمال الرقابة واإلشراف على المشروع وستجري أيض 

شروع، وذلك لتدعيم مكتب البنك الدولي في بغداد والقيام بأعمال ألعمال المتابعة يقوم البنك الدولي بتعيينها بسبب المخاطر التي يواجهها الم
 . تفتيش ميدانية دورية ورفع التقارير المطلوبة للبنك الدولي

 
وسيتم فتح حسابات تشغيل لفرق عمل  .ص لمكتب إدارة المشروع بوزارة التخطيطصسيتم فتح حساب مخ :الحساب المخصص .20

وسيتم صرف . دوالر لتغطية تكاليف التشغيل اإلضافية 5000كافية في هذه الحسابات بحد أقصى إدارة المشروع مع إيداع دفعات مقدمة 
حصيلة القرض وفقا إلرشادات الصرف الخاصة بالبنك الدولي كما هي واردة في خطاب الصرف والمعلومات المالية ووفقا إلرشادات البنك 

ويبدأ تقديم طلبات الحصول على مدفوعات . سب المعاملة في هذا المشروعوسيتم استخدام أسلوب الصرف ح .للصرف الخاصة بالمشروعات
وستكون جميع طلبات السحب . من القرض باستخدام طلبات السحب للمدفوعات المباشرة أو استرداد النفقات أو لتغذية الحساب المخصص

. ا يتعلق باسترداد النفقات وتغذية الحساب المخصصمشفوعة بالوثائق والمستندات المؤيدة، بما فيها كشوف نفقات ومصروفات مفصلة فيم
ا وسوف تبين اتفاقية القرض فئة النفقات المؤهلة التي يجوز تمويلها من حصيلة القرض والنسبة المئوية للنفقات التي سوف يتم تمويلها فيم

 .يتعلق بالنفقات المؤهلة
 

ووفقا للصرف اإللكتروني، ستتم . اإللكتروني لجميع مشروعاته في العراققام البنك الدولي بتطبيق الصرف  :الصرف اإللكتروني .21
وستبسط عملية . للربط بالبنك الدولي Clientعبر اإلنترنت من خالل نظام  للمستندات المؤيدة ةجميع المعامالت وترسل صور إلكتروني

خفض وقت ( 2)لشائعة عند ملء الطلبات المكتوبة، تجنب األخطاء ا( 1) :الصرف اإللكتروني عمليات الدفع عبر اإلنترنت من خالل
 .تعجيل وتيرة التعامل مع طلبات الصرف في البنك( 3)وتكلفة إرسال الطلبات المكتوبة للبنك، 
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 فئات المصروفات المقبولة ونسبة المصروفات التي سيتم تمويلها من القرض : 1الجدول 

 
 المبلغ المخصص من الفئة

 القرض
 (بالدوالر األمريكيمقومًا )

النسبة المئوية للمصروفات 
 المطلوب تمويلها

 (شاملة الضرائب)
من  1المشروعات الفرعية في إطار المكون ( 1)

المشروع، والسلع والبضائع والخدمات االستشارية 
وغير االستشارية وتكاليف التدريب والتشغيل في 

 من المشروع 3، و2إطار المكونين 

295,000,000 100% 

  4,250,000 غير مخصصة ( 2)
م( 3)  المبلغ واجب الدفع بموجب 750,000 الرسم المقدَّ

من هذه االتفاقية وفقا  2.03البند 
من الشروط ( ب) 3.01للبند 
 العامة

 المبلغ مستحق الدفع بموجب 0 سقف أو طوق سعر الفائدة( 4)
من الشروط ( ج) 4.05البند 
 العامة

  300,000,000 إجمالي المبلغ
 

هي التكاليف المعقولة التي يتكبدها مكتب إدارة المشروع وفرق إدارة المشروع على حساب " تكاليف التشغيل" :تكاليف التشغيل .22
سفر تنفيذ المشروع وتشمل تكاليف االتصال، والترجمة التحريرية والفورية، والطباعة، واإلعالن، واللوازم المكتبية، والرسوم المصرفية، وال

، وتأجير المركبات ووقودها، والرسوم البريدية، وغيرها من التكاليف المتنوعة (النتقال اليوميةبما في ذلك تكاليف المعيشة وا)المتعلق بالمشروع 
غيرهم التي ترتبط مباشرة  بتنفيذ المشروع مع مراعاة موافقة البنك الدولي، لكن باستثناء رواتب وبدالت موظفي الخدمة المدنية لدى المقترض و 

 .من الموظفين الحكوميين الدائمين
 
 وريداتالت
 

الئحة التوريدات والتعاقدات الخاصة بالبنك الدولي لمقترضي تمويل المشروعات  سيتم إجراء أعمال التوريدات والتعاقدات وفق .23
توريدات خاصة بالمشروع ستراتيجية إووفق متطلبات واشتراطات هذه الالئحة، يجري حالي ا إعداد  .2016تموز /يوليو 1بتاريخ  االستثمارية
التوريدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية قبل تاريخ سريان هذا ستراتيجية إوسيتم االنتهاء من . التنمية بمساندة البنك الدوليألغراض 
  .المشروع

 
تتمثل هذه األهداف في تشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع المحلي  األهداف اإلنمائية للتوريدات في إطار هذا مشروع: .24

من خالل طرح فرص أمام أصحاب العطاءات المحليين، ويتضمن ذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق المعاملة العادلة في 
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 . إجراءات التوريدات والتعاقدات
 

. دعوة لمشاركة المجتمعات المحلية أو المنظمات غير الحكومية وتقديم خدمات غير استشاريةتراعي ترتيبات التوريدات توجيه ال .25
ومن . المحليين واالستعانة بعمالة محلية كثيفة وزيادة االستعانة بالمعارف والسلع والمواد المحلية( المتعاقدين)ومن المهم تجميع المقاولين 

القيمة والصغيرة، لكن في حالة العقود األكبر حجم ا، يمكن االستعانة باتحاد شركات يضم شركات المتوقع أن يمول المشروع العقود منخفضة 
 .محلية أو إسناد عقود من الباطن لشركات محلية، ومن المرجح أن يسهم ذلك في تسريع وتيرة تعبئة وحشد واستخدام المواد والعمالة المحلية

 
فإن القيام بأعمال التوريدات والتعاقدات بصورة مسبقة الختيار االستشاريين والجمعيات حتى يتسنى تفادي تأخير تنفيذ المشروع،  .26

وقد تم إعداد المهام واالختصاصات وطلبات خطابات النوايا أثناء مرحلة إعداد المشروع، . األهلية غاية في األهمية لتحقيق نجاح المشروع
 . وسيتم نشر إشعار التوريدات قبل تاريخ سريان المشروع

 
التي يتمثل الغرض منها في تحسين المعارف  3هناك العديد من الخدمات االستشارية والجمعيات األهلية في إطار المكون  .27

دارته وأنشطة المساعدة الفنية ذات الصلة  المؤسسية ودرجة الجاهزية فيما يتعلق بجميع جوانب عملية تأسيس الصندوق االجتماعي للتنمية وا 
  .بهدف تحسين قدرات موظفي الصندوق في تنفيذ المشروعات

 
 : خاصة باألشغال والسلع والخدمات غير االستشارية من تبسيط اإلجراءات على النحو التاليستستفيد أعمال التوريدات والتعاقدات ال .28
 

من الئحة التوريدات أحد األساليب المناسبة لتوريد السلع الجاهزة التي  6.7وفق الفقرة  ةيمثل طلب عروض أسعار من السوق المحلي (أ)
وفي حاالت استثنائية،  .ألف دوالر 500ة البسيطة التي تقل قيمتها عن ألف دوالر، أو األشغال المدني 200تقدر قيمتها بما يبلغ 

عند ضرورة اتباع طريقة طلب عروض األسعار بالنسبة للعقود التي من المقدر أن تتجاوز قيمتها هذه المبالغ، سيحتاج البنك الدولي و 
بداء عدم الممانعة بحسب كل حالة على حدة خطة التوريدات التكلفة التقديرية لكل عقد، ومجموع وستحدد  .إلى القيام بالمراجعة وا 

عروض أسعار على األقل لشراء السلع والبضائع والمواد  3ويتعين على فرق عمل إدارة المشروع الحصول على  .القيمة اإلجمالية
 . التكاليف ةمقارن إلعداد تقرير بشأن( بخالف الخدمات االستشارية)أو التعاقد على األشغال البسيطة أو الخدمات الصغيرة 

التوريدات التنافسية المفتوحة الوطنية مقابل إجراءات عروض )في مقابل طلب عروض أسعار  ةطلب عطاءات من السوق المحلي (ب)
موردين محليين أو  3من الممكن استخدام إجراءات ومستندات مبسطة عندما يصعب الحصول على عروض أسعار من (: األسعار

  .أو معقدة للغاية بالنسبة للعقود صغيرة القيمة ةلتنافسية الوطنية المفتوحة غير مالئمعندما تكون اإلجراءات ا
وقد . يتم أسلوب المنافسة المحدودة في السوق من خالل توجيه دعوة فقط من دون إعالن (:المنافسة المحدودة)طلب العطاءات  (ج)

 . محدود من الشركات أو هناك أسباب أخرى لها ما يبررهايكون هذا األسلوب طريقة اختيار مناسبة عندما يكون هناك عدد 
يجري السماح بالتعاقد المباشر بشأن توريد السلع والبضائع أو األشغال في حدود أن يكون العقد القائم أو إسناد  :االختيار المباشر (د)

المشروعات التابعة /خاص أو الوكاالتوقد يكون التعاقد المباشر مع القطاع ال. عقود جديدة في إطار االستجابة لحاالت الطوارئ 
 . ، أو مع مقاولين أو جمعيات أهلية موجودين بالفعل ويعملون في مناطق نائية أو غير آمنة(بالنسبة للسلع والبضائع)لألمم المتحدة 

عبارة عن ترتيبات تعاقدية مرنة ألعمال التوريدات والتعاقدات المتكررة المناسبة في حاالت الطوارئ نظر ا ألنها  :االتفاقيات اإلطارية (ه)
توفر الوقت وتساعد في توريد المستلزمات بصورة سريعة عند احتياجها؛ وقد تكون مفيدة على نحو خاص عند توريد السلع األولية، 

يشمل ذلك فترات صالحية قصيرة للعطاءات، والتنازل عن شروط التأمين االبتدائي )مبسطة  عندما يكون من المالئم اتخاذ إجراءات
 (. أو التأمين االبتدائي الدائم لتغطية العديد من العطاءات

في بعض المناطق التي من غير المحتمل أن تقدم فيها شركات القطاع الخاص عطاءات  :التكليف المباشر لجهة تابعة للبلد المقترض (و)
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إعادة إعمار /بأسعار معقولة نظر ا لموقع المشروع أو المخاطر المرتبطة به، قد يكون التكليف المباشر للقيام بأعمال إصالحات
الجهة المقترضة أو من خالل االستعانة بوحدة إنشاءات مملوكة للحكومة هو الطريقة العملية /باستخدام أفراد ومعدات البلد المقترض

الجهة المقترضة /، بشرط أن يرفع البلد المقترض(من الئحة التوريدات الخاصة بالبنك الدولي 6.55والفقرة  6.54 انظر الفقرة)الوحيدة 
وفي هذه الحالة، يكون التكليف المباشر هو الطريقة المناسبة في المناطق التي يكون فيها من  .تقارير بالنفقات إلى البنك الدولي

 .باألشغال التي تم طرحها في مناقصات تنافسيةغير العملي قيام المقاولين 
التنازل عن شروط التأمين االبتدائي وتأمين ضمان األعمال: بالنسبة للعقود الصغيرة الخاصة بالسلع والبضائع أو األشغال، من  (ز)

لخيار الوارد في الفقرة الممكن تسريع وتيرة إعداد العطاءات من جانب موردي أو مقاولي الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر باتباع ا
من الئحة التوريدات الذي ال يتطلب الحصول على تأمين ابتدائي. وعلى نحو مماثل، في حالة العقود الصغيرة الخاصة  5.35

باألشغال أو توريد السلع/البضائع، يجوز أن يقرر المقترض عدم طلب تأمين ضمان حسن األداء. وأيا  ما كان األمر، يجوز طلب 
 عة تأمين أعمال في عقود األشغال أثناء فترة المسؤولية، وبالنسبة لعقود السلع/البضائع أو المصنوعات، تُطلب ضمانات. احتجاز دف

عندما يكون من غير السهل بالنسبة للمقاولين والموردين الحصول على تسهيالت ائتمانية من البنوك، يجوز لفرق  :الدفعة المقدمة (ح)
من قيمة العقد، بشرط أن % 30 - 20عمل إدارة المشروع النظر في زيادة مبلغ الدفعة المقدمة وفق عقود األشغال والتوريدات إلى 

 . المورد ضمان ا بنكي ا بنفس القيمة، وموافقة البنك الدولي على هذه الزيادة في الدفعة المقدمة/المقاوليقدم 
تجوز االستعانة بقوائم الموردين والمقاولين الذين لهم سابقة أعمال والذين يتم  :االستعانة بالموردين والمقاولين الذين لهم سابقة أعمال (ط)

ويجوز أن تكون مستندات التأهيل المسبق  .للمساعدة في تسريع وتيرة عملية التوريدات والتعاقداتدورية  لهم بصورة دعواتتوجيه 
ويمكن أن ُيطلب من الموردين والمقاولين تقديم عروض أسعار بالنسبة للوحدات البسيطة وبالنسبة  .في صورة مبسطة( سابقة األعمال)

  .سي، وُيفضل أن تكون في صورة عقود صغيرة لمدة قصيرة بأسعار ثابتةوينبغي إسناد العقود على أساس تناف .للسلع األولية
وسيتم إنشاء مكتب إلدارة المشروع في بغداد يكون  .تتحمل وزارة التخطيط في بغداد مسؤولية تنفيذ المشروع أثناء المرحلة األولى .29

المالية ) االئتمانيةمسؤوال  عن أعمال التنسيق وا عداد التقارير الخاصة بالمشروع، ويشمل ذلك متابعة االلتزام باإلجراءات الوقائية، والجوانب 
من المرتقب أن يأخذ مكتب إدارة المشروع زمام المبادرة بشأن تحسين و  .، والجوانب القانونية، وغير ذلك من االتفاقيات األخرى (والتعاقدية

وال يتمتع موظفو مكتب إدارة المشروع وموظفو التوريدات في المحافظات  .القدرات المؤسسية وبناء قدرات الموظفين على مستوى المحافظة
يدات الخاصة وستكون الئحة التور  .على فترات زمنيةالعقود الموزعة خفضة القيمة المتناثرة جغرافي ا أو نبخبرات واسعة في التعامل مع العقود م

ا بالنسبة لمكتب إدارة المشروع بالبنك الدولي جديدة وسيتم تدريب جميع الموظفين المنخرطين في المشروع على السمات المحددة لالئحة  .أيض 
وريدات على المستوى الميداني الذين يقومون بإدارة العقود إلى تدريب ويحتاج مسؤولي إدارة العقود والت .التوريدات فيما يتعلق بهذا المشروع
 . شامل على إدارة العقود والتوريدات

 
على حق أصحاب العطاءات في تقديم شكوى إلى اللجنة المركزية لدى " تنفيذ العقود العامة" 2014لسنة  1رقم  التعليمنص ي .30

وعلى الرغم . فليس ألصحاب العطاءات من سبيل التخاذ إجراءات فحص إدارية أو إجراءات طعن مستقلةوأي ا ما كان األمر،  .جهة التعاقد
من أن للمحاكم المدنية والية على األمور التجارية والمدنية، لكن أصحاب العطاءات من أصحاب الممارسات في هذا المجال يتصورون أن 

ة الفحص والتحقيق اإلدارية وأنظمة المحاكم ال تعمل على نحو كاف في ظل الظروف سبل الوصول إلى هذه المحاكم غير كافية، وأن أنظم
ومن الواضح والجلي أن إجراءات الشكاوى في العراق ال تستوفي معايير االستقاللية عن المسؤولين المنخرطين في اإلجراءات  .الحالية
الشكاوى أثناء خطوات اتخاذ اإلجراءات، وكذلك أي نزاعات تنشأ أثناء تنفيذ وسيضم مكتب إدارة المشروع قسم ا معني ا بكيفية معالجة  .المعنية
كما وفي حالة عدم وجود آلية رسمية مستقلة لرفع الشكاوى، سيجري اتباع إجراءات إدارة الشكاوى المرتبطة بالتوريدات والتعامل معها  .العقود
  .فيها الوثائق القياسية للبنك الدولي بشأن التوريدات مالدولي بالنسبة للعقود المستخد في الئحة توريدات البنك ورد
 

من المقاولين والمتعاقدين المسجلين، لكن بسبب الموقف األمني وانعدام  ي اكاف اعلى الرغم من أن لدى مكتب إدارة المشروع عدد   .31
االستقرار في مناطق محددة في العراق، ونظر ا لعدم إمكانية الوصول إلى شركات القطاع الخاص أو محدودية الوصول إليها على مستوى 
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التواصل مع أصحاب العطاءات /ء عليه، من الضروري التشاوروبنا .المجتمعات المحلية، هناك احتمالية أن تكون المنافسة القوية محدودة
  .المحتملين لضمان المنافسة من المجتمع المحلي أو على مستوى المحافظات

 
ا قليال  فقط من الجمعيات األهلية عمل .32 ت في مشروعات أوضحت إستراتيجية التوريدات الخاصة بالمشروع ألغراض التنمية أن عدد 

ممولة من البنك الدولي أو من منظمات دولية. وبالتالي، هناك مخطر تتمثل في عدم الحصول على عروض تحقق االستجابة المنشودة نظر ا 
من  ألن الجمعيات األهلية المحتملة التي تم تحديدها قد ال تكون على دراية بإجراءات التوريدات الخاصة بالنبك الدولي. وهناك عدد قليل

ا الجمعيات األهلية )المنظمات غير الحكومية( الدولية/اإلقليمية التي على دراية بأنظمة البنك الدولي والتي من الممكن أن تستفيد من هذ
ا عالية األسعار تزيد من التكاليف األمنية. ولتشجيع أكبر عدد من المنظمات غير الحكومية )الجمعيات  الموقف وتقدم عروض 

تشاريين، وحتى يتسنى تفادي هذه المخاطر المحتملة، سيتم القيام ببرنامج توعية للمتقدمين بطلبات )عطاءات ومناقصات( من األهلية(/االس
 داخل وخارج العراق.

 
جراءات التخفيف من حدتها التالي المخاطر 2يوضح الجدول  .33  : الرئيسية للتوريدات للمشروع وا 
 

 التخفيف منهامخاطر التوريدات وتدابير : 2الجدول 
 تدابير التخفيف المخاطر

على مستوى المجتمع  ةمحدودية السوق المحلي 
المحلي من حيث الخبرات المطلوبة، ما ينجم عنه 

 . تراجع مستوى المنافسة

عقد لقاءات توعية للقطاع الخاص على مستوى المحافظات أو المجتمعات  •
 االمنافسة يضمن أسعار  المحلية قبل إصدار العطاءات لضمان مستوى أقوى من 

 . معقولة
  .وضع اشتراطات مالئمة للمؤهالت والخبرات السابقة بناء على تحليل السوق  •
المرونة في معايير المؤهالت والخبرات السابقة والتنازل على التأمين االبتدائي  •

  .وضمان حسن األداء
المتعاقد /التأخير في التنفيذ من جانب المقاول

 (. الزمنية والتكاليفتجاوز المدة )
غرامات بناء على األداء بحسب المعالم المحددة للعمل الخاصة /تطبيق عقوبات •

 . بإدارة العقود
 . أو تحقيق المخرجات المطلوبة/المستخلصات باألداء و/ربط دفع المستحقات •
لمتابعة ( Microsoft Project)استخدام أدوات إدارة المشروع مثل برنامج  •

 . بثكالمسارات بالغة األهمية عن 
 . إشراك المجتمع المدني في تنفيذ أعمال المتابعة والرصد •

نقص الخبرة في تخطيط التوريدات والتعاقدات،  
ورصد ومتابعة إدارة العقود على مستوى 

التأخير في إعداد وثائق  المحافظات قد يؤدي إلى
 .والتنفيذالمناقصات والعطاءات، وفي التقييم 

دارة العقود لموظفي مكتب إدارة  • تقديم دورات تدريب شاملة على التوريدات وا 
 . المشروع وفرق عمل إدارة المشروع

االستعانة بمسؤول توريدات من أصحاب الخبرات على مستوى مكتب إدارة  •
المشروع لإلشراف على جميع مسؤولي التوريدات على مستوى المحافظات 

 . داءوتدريبهم أثناء األ
التواطؤ بين المتقدمين بعطاءات بسبب العدد 
 . الكبير للعقود منخفضة القيمة ومحدودية المنافسة

 

سناد العقود حتى بالنسبة  • خطارات التوريدات، وا  اإلعالن عن خطة التوريدات، وا 
 . للعقود منخفضة القيمة

 . عقد لقاءات توعية للقطاع الخاص على مستوى المجتمع المحلي •
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مظاريف العطاءات في جلسات مفتوحة على مستوى المجتمعات  ضمان فض •
 . المحلية

تصور وجود احتيال وفساد في بيئة تتسم 
 . بالمخاطر العالية وضعف الرقابة

مثل التوقيع على ميثاق النزاهة والشرف الذي بموجبه يوقع جميع األطراف على  •
 . ميثاق أثناء فترة تقديم العطاءاتهذا ال

 . رسات قوية لحفظ السجالتضمان وجود مما •
 االئتمانيةاالستعانة بجهة خارجية للمتابعة بهدف ضمان االمتثال للجوانب  •

  .والتعاقدية
سناد العقود حتى بالنسبة  • خطارات التوريدات، وا  اإلعالن عن خطة التوريدات، وا 

للعقود منخفضة القيمة، وضمان فض مظاريف العطاءات في جلسات مفتوحة 
مستوى المجتمعات المحلية ومشاركة هذه المجتمعات في إجراءات  على

 . التوريدات والتعاقدات
ارتفاع أسعار العطاءات بسبب الظروف األمنية 

 .في بعض أجزاء العراق
 . قيام أصحاب العطاءات بزيادة التغطية التأمينية •
 . التكاليف األمنية اإلضافية •

انتقال موظفي البنك الدولي في /القيود على سفر
بسبب الموقف األمني في  البلدجميع مناطق 

 .العراق

تكليف جهة متابعة محلية أو استشاريين محليين للقيام بزيارات ميدانية للمواقع  •
جراء أعمال التفتيش الفعلية  . وا 

 . استخدام تكنولوجيا وضع عالمات جغرافية مزودة بالبيانات في حال جدوى ذلك •
 

عشر شهر ا األولى التي ستخضع فيها معظم العقود لمراجعة الحقة من جانب  ةستحدد خطة التوريدات أدناه العقود الخاصة بالثماني .34
 . البنك الدولي نظر ا لصغر حجم العقود وانخفاض قيمتها
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 عشر شهًرا األولى  ةخطة التوريدات الخاصة بالثماني: 3الجدول 
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 المراجعة المسبقة أسقف: 4الجدول 

 (بالمليون دوالر)المخاطر  مرتفعةالمراجعة المسبقة  التوريدات/التعاقدات/نوع المشتريات
متضمنة تسليم مفتاح، وتوريد وتركيب المعدات )األعمال /األشغال

والمعدات  واآلالتوالعقارات والتجهيزات الخاصة بالمصانع والمحطات 
 [(األصول الثابتة]

5.00 

  1.5 السلع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات غير االستشارية
 0.5 الشركات  :االستشاريون 
 0.2 األفراد: االستشاريون 

 
 التعاقدات/أساليب وطرق التوريدات أسقف: 5الجدول 

 (باأللف دوالر)أساليب وطرق التوريدات  أسقف
السلع واألشغال، وخدمات تكنولوجيا المعلومات،  األشغال

 والخدمات غير االستشارية
قائمة مختصرة بالمرشحين من 

 االستشاريين على المستوى الوطني 
مناقصات دولية 

 <=مفتوحة 
وطنية 
 مفتوحة 

< 

طلب 
تأهيل 

(RFQ ) 

=< 

مناقصات دولية 
 <=مفتوحة 

 وطنية مفتوحة 

< 

طلب تأهيل 
(RFQ ) 

=< 

الخدمات 
 االستشارية 

< 

اإلشراف الهندسي 
 واإلنشائي 

=< 

 غ/ م 300 200 1,000 2,000 500 5,000 10,000
 

 (بما في ذلك اإلجراءات الوقائية)البيئة 
 

، والموارد الحضارية المادية (OP4.01)، وهو ما يستلزم تفعيل سياسات التقييم البيئي (باء)يأتي هذا المشروع ضمن فئة الوقاية  .35
(OP4.11) وا عادة التوطين القسرية ،(OP4.12.) من منشور سياسة البنك الخاصة  12يجري تجهيز المشروع المقترح بمقتضى الفقرة و

، وتم طلب تأجيل إعداد وثائق (المشروعات في أوضاع الحاجة الملحة للمساعدة والقيود على القدرات)بتمويل المشروعات االستثمارية 
 واالجتماعية،وبمجرد إعداد إطار اإلدارة البيئية  (.4نظر الملحق ا) خطة عمل اإلجراءات الوقائية حتى بدء التنفيذ مع إعداداإلجراءات الوقائية 

وسيغطي هذا اإلطار النطاق الشامل للمشروع، وسيحدد المشروعات الفرعية ويصنفها . سيكون وثيقة اإلجراءات الوقائية الرئيسية للمشروع
إطار اإلدارة البيئية  وسيتاح .تحديد األدوات والعمليات واإلجراءات المطلوبة لكل نوعر واآلثار البيئية واالجتماعية، مع المعاييإلى أنواع مع 

 2018نيسان /بريلأواالجتماعية وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية اللذان يغطيان معظم أنواع المشروعات للتشاور وسيتم اإلفصاح عنهما في 
 . من سياسة البنك الدولي الخاصة بتمويل المشروعات االستثمارية 12لتسريع وتيرة إنجاز اإلجراءات وفق الفقرة نظر ا 

 
، لن ُيطلب وجود خطط إدارة بيئية واجتماعية شاملة، 1بالنسبة للنطاق المتوقع للمشروعات الفرعية القائمة بذاتها في إطار المكون  .36

ات قائمة بصورة مسبقة، ولن يمول المشروع سوى تكاليف إصالحها، وكذلك تكاليف وا عادة اإلعمار، نظر ا ألن جميع الهياكل والتركيب
إعادة إعمار /على سبيل المثال، إصالح)وستستلزم األنواع المتوقعة  .والتوسعات الصغيرة في المباني التعليمية أو إعادتها إلى ما كانت عليه

أو توسع فعلي بسيط للمنشآت التعليمية والصحية، أو صيانة طرق محلية صغيرة، أو إصالح بنية تحتية بلدية محلية صغيرة أو التوسع 
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ية رجعاستعادة الخدمات العامة كما كانت عليه إما خطة إدارة بيئية واجتماعية أو خطة إدارة بيئية واجتماعية في صورة قائمة مو ( البسيط فيها
ا من عقود األشغال، مع  وضع المعايير البيئية واالجتماعية وآليات االمتثال، ووجود قاعدة تعاقدية إلنفاذ الممارسات البيئية تصبح جزء 

 . واالجتماعية الجيدة واإلشراف عليها أثناء األعمال
 

وقائية البيئية واالجتماعية في العراق وعلى عند الحصول على موافقة من البنك الدولي، سيتم اإلفصاح عن وثائق اإلجراءات ال .37
 . والعربيةليزية جناإلموقع البنك الدولي الخارجي على شبكة اإلنترنت باللغتين 

 
مخاطر ( على الرغم من الخضوع إلدارة وسيطرة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في العراق)يرتبط بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  .38

تشمل ذخائر غير منفجرة وذخائر متفجرة متروكة وذخائر موجودة ألغراض معينة في بعض مناطق و لمتفجرات، مخلفات الحرب من ا
ونظر ا ألن المشروع سُينفذ في مناطق تم تحريرها مؤخر ا من قبضة داعش، ونظر ا ألن عملية التحرير تمت بقدر كبير من القتال  .المشروع

لجميع مناطق المشروع فيما يتعلق بمخلفات ( مسح فني)وبالتالي، سيتم إجراء فحص  .المتفجرات كثيرةوالمعارك، نجد أن مخلفات الحرب من 
 الحرب من المتفجرات والتأكد من سالمتها من خالل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية قبل بدء أي أعمال سواء أكان ذلك بشأن إزالة المخلفات

  .أي أعمال دون مستوى سطح األرض مأم تخريبها، إعادة إعمار المباني التي ت مأواألنقاض، 
 

 (.من هذه الوثيقة 4انظر الملحق )توضح خطة عمل اإلجراءات الوقائية تفاصيل األسلوب المخطط لإلجراءات الوقائية  .39
 

 دور الشركاء 
 

ا من خالله يمكن االستفادة من التمويل  .40 المتاح من مصادر متعددة لتمويل سيتم إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية بوصفه برنامج 
ومن المتوقع أن يساهم المانحون الدوليون والوطنيون في تمويل المشروعات الفرعية، وتقديم أنشطة . المشروعات على المستوى المجتمعي

ميع محددات التنفيذ، ويتضمن دليل عمليات المشروع ج .بناء قدرات لفرق عمل إدارة المشروع، والجمعيات األهلية، والمجموعات المجتمعية
 . وبالتالي يمكن االستفادة منها بصورة مستدامة فيما يتعلق بقيام المانحين بتمويل المشروعات الفرعية
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ا مدفوع ا باعتبارات الطلب حيث ستقوم الحكومة بتقديم  .1 المساعدة للمجتمعات المحلية سيعتمد مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية نهج 

وسيضع هذا المشروع المجتمعات  .المحرومة والمتضررة من الصراعات لمساعدتها في إعادة بناء البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية األساسية
لثقة في لمحلية في بؤرة عمليات التخطيط وتقديم الخدمات، وبناء عليه، سيعمل على تعزيز العمل الجماعي وتأصيل المسؤولية االجتماعية تحقيق ا لا

الحكومة كما سيساند الصندوق االجتماعي للتنمية عملية الالمركزية من القاعدة إلى القمة من خالل بناء رأس المال االجتماعي وتمكين  .الدولة
ا أكثر ذكاء  إلعادة البناء في عمليات إعادة اإلعمار وتحقيق االن .من أسباب القوة المحلية عاش، وفي الوقت نفسه توسيوظف هذا المشروع نهج 

  .مساندة تجديد العقد االجتماعي في العراق
 
التنسيق الدوري بين جميع أصحاب المصلحة لتحقيق أثر منسق ومتناغم  سُيحدث مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية تحوال  كبير ا يتطلب .2

ولما كان األمر كذلك، ستستفيد الحكومة من زيادة التفاعل مع البنك الدولي الذي سيعمل على التمكين  .فيما يتعلق بالحد من التعرض للمخاطر
 . برنامجمن إجراء حوار بناء للتصدي للقضايا اآلخذة في الظهور مع طرح هذا ال

 
ا ببعثات لمساندة التنفيذ إلى بغداد بصورة دورية لضمان المساندة المستمرة، وتوفير فريق عمل محلي قوي لمتاب .3 عة سيقوم البنك الدولي أيض 

ا باستعراض منتصف المدة قبل نهاية السنة الثالثة من المشروع أو بمجرد  .تنفيذ المشروع بصورة دورية أن يصرف وسيقوم البنك الدولي أيض 
وسيتم استكمال بعثات مساندة التنفيذ  .من الموارد المخصصة له لتقييم التقدم المحرز والتصدي للتحديات التنفيذية عالية المستوى % 50المشروع 

صد والتقييم، اإلدارة المالية، والتوريدات، والر : وأعمال الفحص واالستعراض الداخلية بأعمال فحص واستعراض خارجية تشمل المجاالت التالية
 . وأعمال المراجعة الفنية

 
  

 خطة مساندة التنفيذ: 3الملحق 

 العراق : البلد
 الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق

 ونهج مساندة التنفيذستراتيجية إ
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 خطة مساندة التنفيذ ومتطلبات الموارد

 دور الشركاء تقدير الموارد المهارات المطلوبة محور التركيز الوقت

 االثنا عشر شهرا  األولى

تقديم مساندة بشأن  •
التنفيذ لوزارة التخطيط 
إلدارة أنشطة الصندوق 
االجتماعي للتنمية في 
المحافظات الثالث 

 األولى
تدريب المنظمات غير  •

الجمعيات )الحكومية 
المحلية على ( األهلية

تقييم االحتياجات 
 المجتمعية

الحكومة بناء قدرات  •
فيما يتعلق  المحلية

بتخطيط وتحديد وتنفيذ 
المشروعات الفرعية 

 المجتمعية
العمل  بدءمساندة  •

بشأن الهيكل المؤسسي 
دوق االجتماعي للصن

 للتنمية 

أخصائيو تنمية  •
 مجتمعية

أخصائيو  •
حماية 

 اجتماعية
خبير اقتصادي  •

متخصص في 
 أوضاع الفقر

أخصائي  •
 حوكمة

أخصائي  •
توريدات 
 ومشتريات

أخصائي إدارة  •
 مالية

أخصائي  •
 سياسات وقائية

أخصائي  •
 اتصاالت

أخصائي رصد  •
 وتقييم

أخصائي  •
 تطوير مؤسسي

خبراء فنيون  •
مهندسون، )

 (إلخ
 

 ألف دوالر 300
 
 

 مساندة التنفيذ

تقديم مساندة بشأن  • شهرا   12-48
التنفيذ لوزارة التخطيط 

أخصائيو تنمية  •
 مجتمعية

 ألف دوالر 250
 مساندة التنفيذ 
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إلدارة أنشطة الصندوق 
االجتماعي للتنمية في 
المحافظات الثالث 

األولى والتوسع لتغطية 
 محافظات أخرى  4

أنشطة مستمرة لبناء  •
الحكومة قدرات 
، والمجموعات المحلية

المجتمعية، والمنظمات 
غير الحكومية 

 (الجمعيات األهلية)
صياغة مشروع الهيكل  •

المؤسسي والتنظيمي 
للصندوق االجتماعي 

 للتنمية
مساندة وحدة  •

المشروعات الصغيرة 
 متناهية الصغر

 

أخصائيو  •
حماية 

 اجتماعية
خبير اقتصادي  •

متخصص في 
 أوضاع الفقر

أخصائي  •
 حوكمة

أخصائي  •
توريدات 
 ومشتريات

أخصائي إدارة  •
 مالية

أخصائي  •
 سياسات وقائية

أخصائي رصد  •
 وتقييم

أخصائي  •
 تطوير مؤسسي

خبراء فنيون  •
مهندسون، )

 (إلخ
 أخصائي مالي •

 

 

 شهرا   48-60

تقديم مساندة بشأن  •
التنفيذ لوزارة التخطيط 

الصندوق إلدارة أنشطة 
 االجتماعي للتنمية في

 محافظات  7
أنشطة مستمرة لبناء  •

الحكومة قدرات 
، والمجموعات المحلية

أخصائيو تنمية  •
 مجتمعية

أخصائيو  •
حماية 

 اجتماعية
خبير اقتصادي  •

متخصص في 
 أوضاع الفقر

 مساندة التنفيذ ألف دوالر 250
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المجتمعية، والمنظمات 
غير الحكومية 

 (الجمعيات األهلية)
االنتهاء من مشروع  •

الهيكل المؤسسي 
والتنظيمي للصندوق 
 االجتماعي للتنمية

الشروع في أنشطة  •
 أصغرتمويل 

 

أخصائي  •
 حوكمة

أخصائي  •
توريدات 
 ومشتريات

أخصائي إدارة  •
 مالية

أخصائي  •
 سياسات وقائية

أخصائي رصد  •
 وتقييم

أخصائي  •
 تطوير مؤسسي

خبراء فنيون  •
مهندسون، )

 (إلخ
 أخصائي مالي •

 
 
 
 
 

 

 مالحظات عدد السفريات عدد أسابيع العمل المهارات المطلوبة

 حسب المنطقة   الحماية االجتماعية

 حسب المنطقة   التنمية االجتماعية

 حسب المنطقة   التوريدات

 حسب المنطقة   اإلدارة المالية

 حسب المنطقة   اإلجراءات الوقائية

 حسب المنطقة   الرصد والتقييم
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 الشركاء

 الدور البلد/المؤسسة االسم

   
 

  

 على المستوى الدولي   تنمية وتطوير القطاع الخاص

 على المستوى الدولي   التنمية المؤسسية

 على المستوى الدولي   الحوكمة
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 خطة عمل السياسات الوقائية: 4الملحق 
 

 العراق : البلد
 للتنمية الطارئ في العراقمشروع الصندوق االجتماعي 
 

 األهداف. أواًل 

ا ألدوات السياسات الوقائية البيئية، وقد تم تأجيل إعدادها حتى مدة تنفيذ  اإلجراءاتتتيح خطة عمل  .1 الوقائية إطار ا زمني ا محدد 
من سياسة البنك الدولي المعنية بالتمويل من أجل التنمية التي تسمح بإجراءات مكثفة وتأجيل أدوات اإلجراءات  12المشروع وفق المادة 

رشادات ومدونات خاصة بالممارسات وتنص هذه الخطة على سياسات عامة .الوقائية في مواقف الحاجة الملحة إلى المساعدة التي يجب  وا 
 . ماعي للتنمية الذي يسانده البنك الدوليدمجها في تنفيذ مشروع الصندوق االجت

 
تهدف خطة عمل السياسات الوقائية إلى ضمان امتثال أنشطة المشروع المخططة وأدوات وعمليات التقييم واإلدارة البيئية واالجتماعية  .2

يب منطقي مع أنشطة المشروع ذات للتشريعات الوطنية وكذلك لسياسات عمليات البنك الدولي الوقائية، وتنفيذها بعناية ووفق األصول بترت
وكمبدأ عام، ينبغي االنتهاء من التقييمات البيئية واالجتماعية والكشف عنها والتشاور بشأنها قبل البدء  .الصلة بالجوانب البيئية واالجتماعية

 . في األنشطة الممولة من المشروع التي لها آثار بيئية واجتماعية ذات صلة
 
من سياسة البنك الدولي المعنية بالتمويل من أجل التمويل،  12اد خطة عمل السياسات البيئية وفق الفقرة قام البنك الدولي بإعد .3

 ، والموارد المادية والثقافية(OP 4.01)وتلتزم هذه الخطة بسياسات البنك الدولي الوقائية المفعلة، ال سيما سياسة التقييم البيئي 
4. (OP 4.11) وا عادة التوطين القسرية ،(OP 4.12)كما يجب اإلفصاح عنها للجمهور في إطار وثيقة التقييم المسبق للمشروع ، .

في قنوات االتصال المناسبة وفي الوزارات القطاعية المعنية وغير ذلك من األماكن العامة )وعالوة على هذا، سيتم اإلفصاح عنها في العراق 
 . وفي موقع البنك الدولي الخارجي على شبكة اإلنترنت (التي يجري فيها القيام بإجراءات تدخلية خاصة بالمشروع

 
 نطاق المشروع وسياقه .ثانًيا

سيساند هذه المشروع إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية في العراق، وسيقدم مساندة للمجتمعات المحلية المستهدفة لتحسين سبل  .5
 :ثالثة مكونات هيولهذا المشروع  .الوصول إلى الخدمات األساسية وتوفير فرص عمل

 
 (مليون دوالر 262)ــ تمويل المشروعات الفرعية المجتمعية  1المكون 

 
وسيمول دورة واحدة من . يهدف هذا المكون إلى تحسين حصول المجتمعات المحلية على الخدمات االجتماعية األساسية .6

وتتضمن المشروعات الفرعية بنية تحتية  .الصندوق االجتماعي للتنميةالمشروعات الفرعية أثناء السنتين األوليين من التنفيذ وهي مرحلة إنشاء 
اقتصادية واجتماعية صغيرة الحجم تمثل استثمارات ذات أولوية حددها المجتمع المحلي المعني، وستستند هذه المشروعات إلى قائمة مفتوحة 

مة األساسية، واستثمارات يمكن تحقيقها باستخدام أساليب تتضمن في العادة استثمارات من شأنها تحسين سبل الوصول إلى الخدمات العا
 7في  2018كانون الثاني /وسيبدأ تاريخ سريان مرحلة اإلنشاء في يناير. تعتمد على القوى العاملة وتعظيم االستفادة من المواد المحلية

ا من محافظات المثنى وصالح الدين ودهوك في السنة األولى، وسيتم التوس ع والوصول إلى نينوى وبغداد وذي قار والقادسية محافظات بدء 
  .في السنة الثانية
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 (ماليين دوالر 3)ــ مساندة تعزيز أنظمة التمويل األصغر  2المكون 
 
الصندوق االجتماعي للتنمية من  وعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتبعيتمثل هدف هذا المكون في تدعيم إنشاء برنامج للمشر  .7

خالل أنشطة بناء القدرات والمساعدة الفنية إلعداد وتجهيز قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار أهداف الصندوق االجتماعي 
ويل األصغر في إطار هذا ولن يتم توفير رؤوس أموال لمؤسسات التم. بغية المساهمة في تحقيق األهداف الشاملة والعامة للصندوق  للتنمية

تعزيز القدرة على إدارة مؤسسات التمويل ( 1) :وسيتم تقديم المساندة بشأن. المكون، ولكن سيتم تقديم برامج مساعدة فنية وبناء قدرات فقط
مراجعة البيئة التنظيمية للسماح لمؤسسات التمويل ( 2)األصغر التي ستشارك تحت مظلة الصندوق االجتماعي للتنمية في المستقبل؛ و

ولن يتم توفير رؤوس أموال لمؤسسات التمويل األصغر في إطار هذا المكون، ولكن سيتم تقديم برامج . السوق  اختالالتاألصغر بالعمل دون 
لقطاع التمويل األصغر بناء على الممارسات الجيدة  وبمجرد استكمال هذا المكون، سيسمح بتقديم رؤوس أموال. مساعدة فنية وبناء قدرات فقط

وقد يتم دمج هذه األنشطة في المشروع بعد إعادة الهيكلة الممكنة بعد . التي ستتضمن تحقيق التغطية الكافية والمالئمة؛ واالستدامة؛ واألثر
 .شهر ا من تاريخ السريان 24 - 12
 

 (:مليون دوالر دوالر 30المؤسسية )بناء القدرات وتطوير وتنمية القدرات  –3المكون 
 

دارة المشروع، كما يساند إنشاء وتشغيل الصندوق االجتماعي للتنمية .8 وبصفة . يقدم هذا المكون مساندة شاملة ألعمال التنفيذ وا 
مساندة وزارة التخطيط في إدارة وظائف الصندوق االجتماعي للتنمية أثناء مرحلة اإلنشاء ( 1: )خاصة، ينصب تركيز هذا المكون على ما يلي

بناء ( 3)العمل على التطوير المؤسسي للصندوق االجتماعي للتنمية باعتباره مؤسسة مستقلة في نهاية المطاف؛ ( 2)وأنشطة إدارة المشروع؛ 
 . عات المجتمعية، والمنظمات غير الحكومية، والمجمو الحكومة المحليةقدرات 

 
يتمثل أحد االعتبارات المهمة في السياق الخاص بظروف دولة العراق الحالية فيما يتعلق باألوضاع  :سياق الهشاشة والصراعات .9

أنه بسبب حالة الهشاشة المستمرة ومن األهمية بمكان التنويه . ساسية القائمةألوضاع البيئية واالجتماعية األاألمنية والقيود على القدرات وا
وبناء  .وا عادة إشعال نيران الصراع، تراجعت وظائف الدولة إلى أدنى مستويات ممكنة من حيث الحوكمة والخبرات العملية وتواجد الدولة نفسها

جراءات وأدوات وقائية معقدة ومتطورة أو تساعد على رفع األداء البيئي واالجتماعي  على هذا المبرر، من غير الممكن تصميم عمليات وا 
وتتضمن األمثلة العملية لهذا النهج تعظيم االستفادة من  .وبناء عليه، ُيقترح إعداد أدوات بيئية واجتماعية بسيطة وقوية قدر اإلمكان .للمشروع

بط ذلك مع مجموعة من اآلثار النماذج التفصيلية ونماذج القوائم المرجعية مع قوائم محددة المواصفات بصورة سابقة لنطاق األنشطة، ور 
جراءات التخفيف ذات الصلة، وترتيبات الرصد والتقييم لضمان التنفيذ  نجاز كل هذا من خالل  .على نحو كافٍ المتوقعة وا  ويمكن استكمال وا 

لحاق ذلك بعقود اإلنشاءات، مع إمكانية قيام األفراد في موقع المقاولين   . هذا على كل باالطالعأفراد غير متخصصين، وا 
 
 االمتثال لسياسات البنك الدولي الوقائية .ثالًثا 

 
وقد تم إعداد خطة عمل . ألنشطة التي تدعمها العملية المقترحة آثار بيئية واجتماعية سلبية خاصة بمواقع محددةُيتوقع أن تكون ل .10

تفادي إلحاق الضرر، وضمان المعالجة المتسقة اإلجراءات الوقائية بصورة خاصة لهذه األنشطة المقترحة لضمان بذل العناية الواجبة، و 
ويتمثل الغرض من هذه الخطة في مساعدة مكتب إدارة المشروع على فحص جميع . للقضايا االجتماعية والبيئية من جانب حكومة العراق

 .واالجتماعية، ووضع أولويات االستثمارالمشروعات الفرعية للتحقق من آثارها االجتماعية والبيئية المحتملة، وتحديد متطلبات اإلدارة البيئية 
وا عادة التوطين القسري  ،(OP/BP 4.11)، والموارد الحضارية المادية (OP 4.01)التقييم البيئي  وقد تم تفعيل سياسات البنك الدولي بشأن

(OP/BP 4.12 )في إطار هذا المشروع . 
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بسبب ( OP 4.01)تؤدي طبيعة أنشط المشروع المقترح إلى تفعيل سياسة التقييم البيئي  :(OP 4.01) سياسة التقييم البيئي .11

أن تحدث داخل الحدود القريبة للمشروع على األراضي والمنشآت الفعلية القائمة، ومعظم هذه اآلثار  ئية واالجتماعية البسيطة المتوقعاآلثار البي
إعداد أدوات عامة لإلدارة البيئية واالجتماعية والمحافظة على ( OP4.01)لعمليات رقم ويستلزم تفعيل منشور سياسة ا .ذات طبيعة مؤقتة

وعلى ضوء النطاق والحجم المحدودين ألعمال إعادة التأهيل والتحسين، وكذلك اقتصار األنشطة على األراضي  .هذه الجوانب بصورة جيدة
 . رحة ضمن الفئة باءالعملية المقت تصنيفوالمباني القائمة بالفعل، من المتوقع 

  
من غير المتوقع أن ينجم عن العمليات المقترحة مخاطر  :بشأن الموارد الحضارية المادية( OP 4.11) منشور سياسة العمليات .12

ا بموارده الثقافية المادية، ومن المرجح أن  .تتعلق باإلضرار بالممتلكات الثقافية الدمار الذي شهده هذا لكن أي ا ما كان األمر، فالعراق بلد غني جد 
وربما كان التدمير أفعاال  . البلد أثناء االحتراب واالقتتال قد أثر على المباني التاريخية والمزارات الدينية مثل المساجد واألضرحة والمباني األثرية

الموارد الحضارية المادية في إطار اإلدارة  وقد تم تضمين أساليب التعامل مع. مستهدفة تمثل عنف ا طائفي ا عشوائية للحرب، لكنها كانت أفعاال  
أو إعادة بناء /في صون المواقع التاريخية و ةالمساعد بل يحدد ذلكيتضمن وقد  .البيئة واالجتماعية، وسيكون ذلك في إطار المساعدة الفنية

 .الثقافية لهذه المشروعات الفرعيةوفي حالة حدوث هذا، يجب إعداد خطط إلدارة الممتلكات  .المباني التاريخية التي تم تخريبها
 

من غير المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى إعادة التوطين القسرية  :إعادة التوطين القسرية بشأن( 4.12) منشور سياسة العمليات .13
وبناء عليه،  .تنميةأو نزع ملكية األراضي في المناطق المحددة للمشروعات الفرعية في السنتين األوليين من مشروع الصندوق االجتماعي لل

سيتم فحص المشروعات الفرعية للتحقق من إمكانية تطبيق سياسة إعادة التوطين، ولن تتم الموافقة على أي مشروعات فرعية تنطوي على 
شأنها زيادة وهناك العديد من القضايا التي من  .إعادة توطين قسرية إال بعد إعداد خطة عمل إلعادة التوطين تكون مقبولة لدى البنك الدولي

على سبيل المثال، ال توجد أنظمة موثقة خاصة بسجالت األراضي، وعدم قدرة من يفقدون األراضي على  .درجة تعقيد نزع ملكية األراضي
اءات وبالتالي، سيتضمن إطار سياسة إعادة التوطين إجر  .توثيق الملكية أو تواجدهم بصورة فعلية لتقديم مطالباتهم كي تكون مؤهلة للتعويضات

لتحديد المتضررين من المشروع المؤهلين للحصول على تعويضات، وحساب هذه التعويضات وتقديمها، وآليات لمعالجة المظالم الخاصة 
وفي حالة التبرع الطوعي باألرض لصالح بعض المشروعات الفرعية، يعتبر ذلك مساهمة من جانب المجتمع المحلي  .بمنازعات األراضي

رفاقه مع المشروع الفرعيمن دون ضغوط، وال  وسيتم اعتماد قائمة فحص . يكون ذلك اإلجراء ساري ا إال في حالة التوقيع على نموذج موافقة وا 
 .قسرا   االستحواذ على األراضي مرجعية، وستستبعد هذه القائمة المشروعات الفرعية التي تتطلب

 
وستغطي خطة اإلدارة . نزع ملكية األراضي بصورة قسريةاألشخاص المتضررين من ( OP 4.12)يغطي منشور سياسة العمليات  .14

بين البيئية واالجتماعية الخاصة بالمشروعات الفرعية في مواقع محددة األبعاد االجتماعية األخرى ومن بينها اآلثار على الفقر، والمساواة 
الخاصة بالمشروعات الفرعية في مواقع محددة تدابير  وستتضمن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية .الجنسين، ومشاركة المجتمع المدني، إلخ

 . للحد والتخفيف من اآلثار االجتماعية السلبية، ال سيما على الفقراء والشرائح المستضعفة واألولى بالرعاية
 

محددة بصورة لم يتم بعد تحديد أي بدائل هادفة لتصميم المشروع الحالي نظر ا ألن محتويات المشروع ونطاقه الجغرافي وأنشطته  .15
نطاق وتوزيع حاالت الضرر المرتبطة ( 2)الهياكل والمباني والبنية التحتية واألصول والممتلكات والموجودات القائمة؛ و( 1) :مسبقة بناء على

ة واألصول وهناك مجال لوجود اختالف وتباين في تحديد المشروعات الفرعية؛ وسيستند تحديد المناطق الفعلي .بأنشطة االقتتال واالحتراب
  .المادية التي يتم إدراجها في المشروع إلى اإلرشادات المكثفة بناء على تقييم االحتياجات المستمرة

 
 تسلسل جدول التنفيذ المبدئي لمعالجة السياسات الوقائية رابًعا.
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تضمين مدونات خاصة بالممارسات ( 1) :كمبدأ عام، ستوافق الهيئة المنفذة على تطبيق الحد األدنى من المعايير التالية أثناء التنفيذ .16
( 2)البيئية القياسية في وثائق المناقصات والعطاءات الخاصة بأنشطة إعادة التأهيل والتحسين وا عادة اإلعمار في جميع المشروعات الفرعية؛ 

اجتماعي ا للتخلص من المخلفات الخطرة تنفيذ الخيارات السليمة بيئي ا و ( 3)ن بمراجعة أي أعمال إعادة إعمار واإلشراف عليها؛ قيام متخصصي
 على سبيل المثال، النفايات الطبية، أو األنقاض، أو تلفيات شبكات الصرف، أو التربة الملوثة بالزيت أو المخلفات واألنقاض؛)

  .وترتيبات مؤسسية كافية ومرضية من أجل متابعة ورصد التنفيذ الفعال توفير موازنة مالية( 4) .17
 

الوقائية التي تمت اإلشارة إليها أعاله على إدارة اآلثار السلبية المحتملة  والوثائق يعمل التوزيع التالي لألدواتمن المتوقع أن  .18
 : والتخفيف منها

 
سيساعد البنك الدولي المشروع في صياغة نطاق الصالحيات واالختصاصات بشأن إطار اإلدارة البيئية  ،أثناء إعداد المشروع .أ

  .2018نيسان /واالجتماعية، وسيقوم الطرف المقابل بالبدء في إعداد هذه الوثيقة الخاصة بالسياسات الوقائية في أبريل

سيقوم المقترض بإعداد إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية  :ألولى من التنفيذبعد تاريخ سريان المشروع مباشرة، وأثناء الشهور الثالثة ا .ب
طار سياسة إعادة التوطين بناء على عملية تشاورية، وسيتم اإلفصاح عنهما في أبريل وثائق اإلطاران هما  نوُيعتبر هذا .2018نيسان /وا 

ويجب تقديم نطاق االختصاصات  .المحددة الخاصة بالمشروعات الفرعية اإلجراءات الوقائية الشاملة التي تنظم النهج والعمليات واألدوات
طار سياسة إعادة التوطين إلى البنك الدولي للموافقة في الفترة من  والصالحيات الخاص بإعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وا 

نطاق أنشطة ( 1: )واالجتماعية الموضوعات التاليةإطار اإلدارة البيئية  وسيغطي .2018شباط /فبراير 15ــ  كانون األول/ديسمبر
أدوات ووثائق اإلدارة البيئية واالجتماعية، /أنواع التقييمات البيئية واالجتماعية( 3)أنواع اآلثار المتوقعة وحجمها ومدتها؛ ( 2)المشروع؛ 

منهجية الفحص البيئي واالجتماعي ( 4)ثار؛ اآل/ويشمل ذلك نطاق تخفيف اإلجراءات المناسب لألنواع المحددة من المشروعات الفرعية
مراجعة المؤسسات المعنية واألطراف الفاعلة واألدوار ( 5)للمشروعات الفرعية وتصنيف والتوزيع الخاص باألدوات والوثائق البيئية المحددة؛ 

تحديث تقديرات التكاليف الخاصة بإجراءات ( 7)متطلبات التدريب وتحليل القدرات؛ ( 6)والمسؤوليات والعمليات واإلجراءات اإلدارية؛ 
المبادئ ( 2)وصف موجز ألنشطة المشروع؛ ( 1: )إطار سياسة إعادة التوطين الموضوعات التالية وسيغطي .اإلدارة البيئية واالجتماعية

معايير ( 4)والموافقة عليها؛ وصف عملية إعداد خطط إعادة التوطين ( 3)واألحكام التي تنظم أعمال اإلعداد إلعادة التوطين وتنفيذها؛ 
اإلطار ( 6)الترتيبات الخاصة بتخصيص األموال إلعادة التوطين من موازنة المشروع؛ ( 5)األهلية واآلثار التقديرية إلعادة التوطين؛ 

 ين؛الترتيبات المؤسسية لتخطيط وتنفيذ إعادة التوط( 8)أساليب تقييم األصول والممتلكات التي تضررت؛ ( 7)القانوني؛ 

 . ترتيبات الرصد والتقييم( 11)التشاور؛ ( 10)آلية معالجة المظالم؛ ( 9) .ج

حتى يتسنى تلبية االحتياجات الملحة الخاصة  :البدء الفوري في األشغال البسيطة قبل استكمال إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية .د
، سيمول المشروع األشغال البسيطة التي (الصحية والكهرباء الصرف/النقل والمواصالت والمياه)باستعادة الخدمات العامة األساسية 

، (خطة إدارة بيئية واجتماعية)تم إعداد قائمة مرجعية مبسطة ( 1)ُيسمح بالبدء فيها قبل استكمال إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إذا 
  .سب األصول المرعيةتم اإلفصاح عنها والتشاور بشأنها بح( 3)ُوجد أنها مقبولة للبنك الدولي؛ ( 2)

على )اإلعداد المستمر ألدوات ووثائق اإلدارة البيئية واالجتماعية لألنواع المتوقعة  :ما بعد ذلكالشهر الثالث وأثناء مرحلة التنفيذ، من  .ه
 (.الخدمات العامة األساسيةسبيل المثال، أعمال إصالح الطرق المحلية الصغيرة، وأعمال البنية التحتية المحلية البلدية البسيطة، واستعادة 

كل وبالنسبة للنطاق المتوقع للمشروعات الفرعية القائمة بذاتها، لن ُيطلب وجود خطط إدارة بيئية واجتماعية شاملة، نظر ا ألن جميع الهيا
تها إلى ما كانت أو إعاد والتركيبات قائمة بصورة مسبقة، ولن يمول المشروع سوى تكاليف إصالحها، وكذلك تكاليف إعادة اإلعمار،

من عقود  اتكون جزء  ( تتضمن قوائم مرجعية)وتتطلب األنواع المتوقعة في معظم الحاالت خطط إدارة بيئية واجتماعية مبسطة . عليه
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الجيدة ووضع المعايير البيئية واالجتماعية وآليات االمتثال، ووجود قاعدة تعاقدية إلنفاذ الممارسات البيئية واالجتماعية  األشغال،
 . واإلشراف عليها أثناء األعمال

يرتبط بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية مخاطر مخلفات الحرب  :بالتوازي مع خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية .و
تحريرها مؤخر ا من قبضة داعش، ونظر ا ألن المشروع سُينفذ في مناطق تم . في مناطق المشروع من المتفجرات، والذخائر غير المنفجرة

ة جرة حقيقوالذخائر غير المنف ونظر ا ألن عملية التحرير تمت بقدر كبير من القتال والمعارك، نجد أن مخلفات الحرب من المتفجرات
سواء أكان ذلك بشأن  والذخائر غير المنفجرة مخلفات الحرب من المتفجراتبشأن  (مسح فني)وبالتالي، سيتم إجراء فحص  .يقينية

وفي إطار هذا المسح، سيتم جمع وتحليل البيانات باستخدام . أي أعمال دون مستوى سطح األرض الطبيعي مأالمباني التي تم تخريبها، 
يد التلوث بسبب مخلفات الحرب من المتفجرات والبيئة المحيطة لتحد/إجراءات تدخلية فنية مالئمة بشأن وجود ونوعية وتوزيع األلغام

تلوث بسبب مخلفات الحرب من المتفجرات وأين ذلك ومساندة عملية صنع القرار من خالل تقديم /على نحو أفضل هل هناك ألغام
ال يتجزأ من  اوبحسب نتائج الفحص والمسح، سيتم تنظيم اإلجراءات الخاصة بإبطال الذخائر المتفجرة بوصفها جزء   .األدلة والشواهد

  .مخلفاتعقود إزالة األنقاض وال

عداد أدوات ووثائق اإلجراءات الوقائية، بما في ذلك خطوات االستعراض والمراجعة واالعتماد والموافقة من المطلوب إلقت الو  .19
طار سياسة إعادة التوطين سيستغرق  بحسب التقديرات، فإن إعداد .البنك الدولي شهور، ويشمل  3 - 2إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، وا 

جراءات المشاورات واالستكمال واإلفصاح ذات الصلة وتتراوح مدة إعداد خطة إدارة بيئية . ذلك المراجعة والموافقة من جانب البنك الدولي وا 
ويشمل خطة عمل موجزة إلعادة التوطين، إذا لزم األمر، من شهر إلى شهرين /واجتماعية تتضمن قوائم مرجعية وخطة عمل إلعادة التوطين

جراءات المشاورات واالستكمال واإلفصاح ذات الصلة  .ذلك المراجعة والموافقة من جانب البنك الدولي وا 
 

طار سياسة إعادة التوطين .المشاورات واإلفصاح .20 في العراق وعلى موقع  سيتم اإلفصاح عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وا 
ة يتم يوم ا، وأثناء هذه المد 30عد قيام البنك الدولي بمراجعة النسخ النهائية في مدة ال تقل عن البنك الدولي الخارجي على شبكة اإلنترنت ب

وسيتم تنظيم آلية المشاورات بشأن خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة عمل  .أصحاب المصلحة المتضررينتنظيم المشاورات الخاصة ب
وطين الخاصة بمشروعات فرعية محددة بعمق واتساع مالئمين حسب مدة تعقد الموقف وأبعاده خطة العمل الموجزة إلعادة الت/إعادة التوطين

النطاق وعينة من األدوات والوثائق عات بناء على وثائق تخطيط واسعة العديد من المشرو  تتضمن لعدد من الحوافظوستكون المشاورات بالنسبة 
  .البيئية واالجتماعية

 
عداد أدوات ووثائق ثانوية تنفيذ األدوات والوثائق ال .21 على سبيل المثال، بواسطة )خاصة باإلجراءات الوقائية، إن تيسر ذلك، وا 

بيئية البعد االنتهاء من خطط اإلدارة  .(من ولمن يتم إعداد خطط إدارة بيئية واجتماعية أو خطط عمل إعادة التوطين للمشروعات الفرعية
خطط /لخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية وسيتم وضع نماذج معدلة .أو أدوات إجراءات وقائية أخرى  واالجتماعية، لن يكون مطلوب ا إعداد وثائق
وال يتم إصدار حزمة المناقصة من دون إرفاق خطة اإلدارة البيئة  .من وثائق العقود والمناقصات اعمل إعادة التوطين الموجزة لتكون جزء  

  .من دون الشروط الخاصة بإلزام المقاول باستخدام هذه الخطة وتنفيذهاواالجتماعية، وال يتم التوقيع على أي عقد 
 

تمثل عملية رصد ومتابعة االمتثال لإلجراءات الوقائية أثناء تنفيذ المشروع ال سيما أثناء وبعد أعمال  :رصد ومتابعة التنفيذ .22
 .دمات وسبل الحركة والتقلبات األطول أجال  في المشهد العراقياإلنشاءات تحدي ا في ظل الموقف األمني الراهن والقيود الشديدة على توفر الخ

به أعمال الرصد ط و المنرصد ومتابعة في نطاق الصالحيات واالختصاصات الخاصة باالستشاري الخارجي أعمال وبناء عليه، تم تضمين 
وينص نطاق  .والتعاقدية االئتمانيةعد التوريدات والجوانب والمتابعة الذي سيكون مسؤوال  عن التحقق من االمتثال للجودة الفنية، والقياسات وقوا 

الصالحيات واالختصاصات على التواجد الميداني القوي لهذا االستشاري من خالل وكالء محليين، كما سيغطي هذا النطاق المجاالت الرئيسية 
واالختصاصات منهجية وأسلوب رصد ومتابعة اإلجراءات الوقائية بالتفصيل، وعالوة على ذلك، سيحدد نطاق الصالحيات  .وأنشطة اإلنشاءات

 . وأعمال التسجيل ورفع التقارير ذات الصلة، وكذلك إجراءات التصحيح في حالة عدم االمتثال
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 األدوار والمسؤوليات، بما في ذلك ترتيبات اإلشراف إلعداد اإلجراءات الوقائية وتنفيذها ورصدها. خامًسا

أدوات ووثائق وعمليات اإلجراءات الوقائية التي تمت اإلشارة إليها أعاله على عاتق مكتب إدارة المشروع الذي  مسؤولية تنفيذتقع  .23
وسيتم تزويد هذا المكتب  .سيكون مسؤوال  عن االمتثال للوائح البيئية المحلية، وسياسات اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية للبنك الدولي

 . سيقومون بمتابعة إعداد وتنفيذ أدوات ووثائق اإلجراءات الوقائيةلين في مجال التنمية المستدامة يين مؤهبأخصائ
 

طار سياسة إعادة التوطين وخطط  .24 سيكون البنك الدولي مسؤوال  عن ضمان بدء أعمال إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وا 
دة التوطين وخطط عمل إعادة التوطين الموجزة، إن دعت الحاجة، كما سيضمن عدم التوقيع على اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط عمل إعا

أي عقود أشغال من شأنها إحداث أثر مادي أو البدء في األنشطة المقترحة إلعادة اإلعمار أو إعادة التأهيل من دون وجود وتطبيق أدوات 
 . ووثائق اإلجراءات الوقائية

 
ا سيقوم البنك الدولي  .25 ، وكذلك إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية (إن دعت الحاجة)بمراجعة نطاق الصالحيات واالختصاصات أيض 

طار سياسة إعادة التوطين وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط عمل إعادة التوطين وخطط عمل إعادة التوطين الموجزة، إذا تطلب  وا 
ا بمراجعة وثائق المناقصات وعقود اإلنشاءات فيما  .ئق وجودتها مرضية لهاألمر ذلك، لضمان أن نطاقات هذه الوثا وسيقوم البنك الدولي أيض 

وفي نهاية  .يتعلق بأخذ أدوات ووثائق اإلجراءات الوقائية بعين االعتبار حسب االقتضاء وكذلك تضمين بنود تعاقدية فعالة وقابلة لإلنفاذ
التي تتضمن أخصائيي )عة تنفيذ األدوات والوثائق المختلفة المعدة من خالل بعثات اإلشراف الدورية المطاف، سيقوم البنك الدولي برصد ومتاب

جراء مقابالت مع المختصين في مكتب إدارة المشروع(اجتماعيةشؤون شؤون بيئة أو  وحسب الظروف  .، وأثناء ذلك ستجري مراجعة الوثائق وا 
 .ة خارجية للقيام بأعمال اإلشراف والرصد والمتابعة، وبالتالي ستكون مكملة لجهود البنك الدولي، ستتم االستعانة بجه(وخاصة الموقف األمني)
 

 التكاليف التقديرية إلعداد السياسات واإلجراءات الوقائية وعملية التنفيذ .سادسا  

إلطار اإلدارة البيئية  ألف دوالر بالنسبة 200تبلغ التكاليف التقديرية إلعداد وثائق وأدوات السياسات واإلجراءات الوقائية حوالي  .26
طار سياسة إعادة التوطين، وحوالي  خطة إدارة بيئية  100بافتراض حوالي )ألف دوالر لألدوات والوثائق الالحقة  200واالجتماعية، وا 

( إذا تطلب األمر)جزة إلعادة التوطين وتبلغ التكلفة المقدرة لخطة العمل المو (. دوالر لكل خطة 2000واجتماعية تتضمن قوائم مرجعية بتكلفة 
  .آالف دوالر لكل خطة 5
 

من المتوقع أن يبلغ تنفيذ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية نسبة بسيطة فقط من تكاليف التصميم واإلنشاءات، نظر ا ألن معظم  .27
  .دون وجود مهارات متخصصة أو خبرات أو معدات إجراءات التخفيف من اآلثار السلبية ستكون ذات طبيعة عامة وجاهزة وقابلة للتنفيذ من

 

 

 قائمة بالخصائص السلبية للمشروعات الفرعية :1المرفق 
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 قائمة بالخصائص السلبية للمشروعات الفرعية: 1المرفق 

 
المشروع المقترح المشروعات الفرعية التي لها أي خصائص من تلك الواردة أدناه ستكون غير مؤهلة للحصول على مساندة في إطار 

 . الطارئ لتجديد البنية التحتية
 خصائص المشروعات غير المؤهلة

 السمات العامة
 . مصنفة باعتبارها فئة ألف وفق معايير تصنيف البنك الدولي •
 . تخص التدهور أو التحول الجوهري للموائل الطبيعية الحساسة •

 : سبيل المثال وليس الحصر، األنشطة التي تؤثر على المواقع التاليةتعمل على تدمير الممتلكات الثقافية، ويشمل ذلك على 
 المواقع األثرية والتاريخية؛ و •
 . األضرحة والمباني واآلثار الدينية •

 (II، أو  IB، أو  IA)تتطلب استخدام مبيدات اآلفات التي تندرج تحت التصنيفات التي حددتها منظمة الصحة العالمية وهي 
 التعليم

 مدارس جديدةبناء  •
 مليون دينار عراقي 100قاعات دراسية دون أن تتجاوز التكلفة  3توسيع سعة المدارس القائمة لتتجاوز  •

 الصحة
 . بناء منشآت صحية أو التوسع الكبير في المنشآت الحالية

 المياه والصرف الصحي
 ومياه الصرف محطات جديدة لمعالجة المياه •
 . الصحي تخدم أكثر من ألف أسرة معيشيةشبكات جديدة للمياه والصرف  •

 المخلفات الصلبة
 . مواقع جديدة للتخلص من المخلفات الصلبة أو التوسع الكبير في المواقع الموجودة •

 الري 
 شبكات ري وصرف جديدة •
 . الرئيسيةإعادة تأهيل القنوات الرئيسية أو األساسية أو الثانوية المرتبطة بصورة مباشرة باألنهار أو الروافد  •

 السدود
 .بناء أو إعادة تأهيل أو صيانة السدود •

 الزراعة
 . استصالح األراضي أو التوسع في األراضي الزراعية الموجودة •
 . األنشطة التي تتطلب استخدام اآلفات •

 الكهرباء
  .المنشآت الجديدة لتوليد الكهرباء •
 .خطوط نقل جديدة أو التوسع في خطوط النقل •
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 خصائص المشروعات غير المؤهلة
 الطرق 

 طرق جديدةإنشاء  •
 .توسعة الطرق الموجودة، وهو ما ينطوي على إعادة توطين قسرية •

 األنشطة التي تحقق دخاًل 
 . األنشطة التي تتضمن استخدام الحطب، ويشمل ذلك األشجار والشجيرات •
 .األنشطة التي تتضمن استخدام المواد الخطرة •

 


