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 1 صفحة
 

 مقدمة .1

فإنھ یتعین على الموصل.  ولذلك  محافظة بما فیھا مؤخراً، داعش االرھابيالعدید من المناطق في العراق من سیطرة تنظیم تحررت 
ً الحكومة العراقیة التحرك  . مع التركیز على جھود تحقیق االستقرارو نسانیة، لتقدیم الدعم في كافة المجاالت اإلإلى ھذه المناطق سریعا

، بما في ذلك توفیر إلى دیارھم العائدین المشردین ال بد من التشدید على دعمفي ھذا السیاق، والمساعدة الفردیة والجماعیة.  
ً  المجتمعیة وغیرھا من وسائل الدعم االجتماعي ألكثر الفئات ،قصیرة األجلوالوظائف  ،المساعدات المالیة ة إن مساعي إعاد.  ضعفا

 ً  وأجھزتھا العراقیةتعتمد بشكل كبیر على قدرة الحكومة في مجتمعاتھم دمج الفقراء والضعفاء ومالیین األشخاص النازحین داخلیا
ً وفرص العمل وستكون إتاحة فرص كسب الرزق لھم.  وتوفیر األمنمع الناس استعادة الثقة  على ویمكن أن  ،السریعة لھم أمرا حاسما

 .في االنتعاش الوطني وفي إعادة بناء التماسك االجتماعيیسھم ذلك بشكل كبیر 

 للقیام بتنفیذ ملیون دوالر أمریكي 200 شكل قرض بقیمة، على تلقت الحكومة العراقیة دعماً مالیاً من البنك الدوليوفي ھذا الصدد، 
ستنفذه وزارة العمل والشؤون  والذي)، ESSRP( المناطق المحررةفي والصمود االستقرار االجتماعي الطارئ لدعم مشروع ال

 .سنوات 3ستمتد فترة تنفیذ المشروع على مدار ). حیث MOLSA( االجتماعیة

باإلضافة إلى ، فرص كسب الرزق للعائدین والسكان الموجودین في المناطق المحررة)، CfW( مقابل العمل المالسیوفر المشروع 
، لتلك المجتمعات واالنتعاشتشجیع جھود االستقرار .  ویتمثل الھدف في السكاندعم لمعالجة تأثیر النزاع على أشكال أخرى من ال
للتخفیف من اآلثار النفسیة أخرى ما سیوفر المشروع خدمات .  كوسبل العیش ،وفرص العملاألنشطة االقتصادیة، والمساعدة في بدء 

ً االجتماعیة  إنشاء  ، سیدعم المشروععالوة على ذلك.  نساء واألطفالوال لكبار السنبالنسبة لما نتج عن النزاع األخیر، وخصوصا
 الباحثین قدراتتعزیز لمستفیدین، وقواعد البیانات الحالیة لتفعیل وتطویر ، بما في ذلك )SSN( نظام شبكة األمان االجتماعي

 التخفیفیة.) كأحد التدابیر CCTsالحالي (التحویالت النقدیة المشروطة برنامج وتوسیع نطاق  ، االجتماعیین

.  وسیقوم مكتب تنفیذ المشروع) لMOLSA( في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة ) PMO( سیتم إنشاء مكتب إلدارة المشاریع
.  كما سیتم رفد المكتب بالموارد إلى مكتب وزیر العمل والشؤون االجتماعیةإدارة المشاریع برفع تقاریره عن المشروع مباشرة 

یعمل مكتب إدارة .  ستوظیف االستشاریین حسب الحاجة)، باإلضافة إلى SPCولجان الحمایة االجتماعیة (البشریة من الوزارة 
. ستقوم ھذه الدوائر في كل من المحافظات المستھدفة) LSADs( االجتماعیة والشؤونالمشروع بشكل وثیق مع دوائر وزارة العمل 

سیتم إنشاء لجنة  المحافظات المعنیة. والتنسیق عن كثب مع برفع تقاریرھا عن المشروع إلى وزارة العمل والشؤون االجتماعیة 
ھذه  تساعدوزارات القطاعات األخرى. سیرأسھا المحافظ وأعضاء من ، حیث سفي كل محافظة مستھدفة) LCC( تنسیق محلیة

الرصد، وتجنب ، والقیام بعملیات تسھیل الوصول إلى المواقعمواقع وأنواع المشاریع الفرعیة. وكذلك ي اختیار فاللجان المحلیة 
دوائر العمل والشؤون االجتماعیة في  كما ستقوم. على مستوى المحافظات، والتنسیق ألنشطة برنامج المال مقابل العمل االزدواجیة

. فیما یتعلق باالتصاالت والجوانب االئتمانیة والضمانات والرصد والتقییمةً اص، خم التنفیذعیین موظفین استشاریین لدعالمحافظات بت
واتخاذ ومواجھة العقبات،  الصغیرة، عن تسھیل مراقبة عدد األیام التي عمل فیھا كل عامل في المشاریعھذه الدوائر مسؤولة  ستكون

 .خطوات تصحیحیة فوریة

سیاسات  یتم تطبیقلذلك،  ).IBRDإلعادة اإلعمار والتنمیة ( من قبل البنك الدولي بھالمرتبطة طة المشروع، وجمیع األنش یتم تمویل
 للبنك الدولي.الضمانات البیئیة واالجتماعیة 

 ، وبالتالي سیتم تفعیل السیاسات التشغیلیة التالیة:B الفئة ضمنتم تصنیف المشروع 

 ،OP/BP 4.01 –التقییم البیئي  •
 .OP/BP 4.12 –إعادة التوطن غیر الطوعي  •

 )RPFاألسباب الموجبة إلعداد إطار سیاسة إعادة التوطین ( 1.1

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

من سیاسة البنك  القسم الثالث، 12 لمحددة في الفقرةاالجراءات الطارئة القد تم إعداد وثائق الضمانات البیئیة واالجتماعیة بالتوافق مع 
المشروع تأجیل فریق اختار . وقد )القدرات المقیدة (المشاریع في حالة الحاجة الملحة للمساعدة أو االستثماریة المشاریعتمویل الدولي ل

 .إلى مرحلة التنفیذاطار سیاسة إعادة التوطین  إعداد

األنشطة التي یتم تمویلھا في إطار ھذه . حیث أن ألجلالوظائف قصیرة ازیادة الوصول إلى برنامج "المال مقابل العمل" سیدعم 
وإعادة  ، المباني العامة وصبغ ، لمیاه، وتسلیك مجاري تصریف اكنس الشوارع ویشمل ذلك: أعمال .المشاریع الفرعیة صغیرة الحجم

سیدعم ف، في المناطق الریفیة.  أما والمباني المجتمعیة األخرى في المناطق الحضریة، ة تأھیل المدارسوإعاد، الترفیھیة الحدائقتأھیل 
 ، وتحطیماألراضي الزراعیة غیر الخاصة الشوارع والمداخل، تنظیفعلى طول  وتقلیم االشجار تنظیف الشجیراتأعمال المشروع 
 .على طول الطرقالمتكسر منھا واستبدال  مجاري تصریف المیاه وتنظیف، إعادة تأھیل الطرقبھدف الصخور 

ومحدودة، ویمكن مقتصرة على المواقع ذاتھا، االقتصادیة المحتملة للتدخالت واألنشطة -من المتوقع أن تكون التأثیرات االجتماعیة
 ةطنشأل لکافیة علی تشغیدرة القص انقبالتالي التخفیف منھا.  حیث تنشأ ھذه اآلثار بشكل رئیسي بسبب ، وآثارھا السلبیة عكس

في ن لمھمشیراء والفقض ابعالمستھدفین، وعدم شمول  نیدلمستفیعدم الدقة والكفایة في اختیار ا، ولمختلفةا المشروع الیومیة
 1.3، و1.1 ناتقد تشمل المكواألمنیة بالنسبة لتحویل المستحقات المالیة.  ولإلیضاح أكثر، ظروف العن  فضالً .  یفیةرلت المجتمعاا

وسبل إحیاء الحیاة التجاریة. بعض اآلثار السلبیة على الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة الیومیة أثناء تنفیذ األعمال المدنیة الصغیرة 
بعض األكثر تأثراً بأنشطة المشروع الصغیرة، حیث یحتمل الشعور ب بینمن التجاریة المحیطة بھا  والمحالالمجتمعات  ستكون 

 المختلفة. الوصول إلى األسواق والمواردتعذر الیومیة و مظاھر الحیاةفي االرباكات 

المواد لتخزین یتم اللجوء إلى تخصیص مساحات محدودة ، فقد المشروع لن یشتمل على استمالك األراضيعلى الرغم من أن 
فیفة.  باإلضافة إلى وضع حدود آمنة على طول مجاري االنشائیة والمعدات الخفیفیة، وكذلك كمواقع للتحضیر لألعمال اإلنشائیة الخ

أن  بشكل مؤقت، أوالمحتمل االستفادة من بعض المساحات لذلك، سیكون من  التصریف عند العمل على تنظیفھا. وأشیاء أخرى. 
ي مواقع العمل. ، ممن قد یصادف وجودھم فأو األشخاص النازحین داخلیایضطر المشروع إلى ترحیل الناس المتعدین على األرض 

 كما یشمل ذلك، التأثیر على موارد الرزق الیومي أو فقدانھا. على الرغم من ضعف احتمال ذلك.

لم یتم تحدید حزم .  وكذلك في المحافظات المستھدفةالمتوقع تأثرھم بالمشروع األشخاص حدید أو حصر أعداد حتى اآلن، لم یتم ت
على ھذه التفاصیل مع السلطات المعنیة ولكن سیتم االتفاق إلى اآلن.   لعمل غیر معروفةباإلضافة إلى أن مواقع االمطلوب،   العمل

 .قبل بدء األنشطةوالمقاولین، أو الوكاالت المنفذة، وذلك 

تم إعداد إطار فقد المتوقعة، بما في ذلك إمكانیة إعادة التوطین واالستخدام المؤقت لألراضي، االقتصادیة -ولمواجھة اآلثار االجتماعیة
عادة التوطین غیر التشغیلیة الخاصة بإ متطلبات سیاسة البنك الدولي) كوثیقة إرشادیة، وذلك بحسب RPF( سیاسة إعادة التوطین

عند تحدید .  1981 لعام 12االستمالكات رقم قانون النافذة، بما في ذلك  العراقیةالقوانین والتشریعات و) OP/BP 4.12( الطوعي
خطط دراسات وخطط أكثر تفصیالً، ویشمل ذلك، إعداد القیام ب یجب، لكل موقعاآلثار البیئیة واالجتماعیة  ل وإجراء تقییمالعم أنشطة

استنادًا إلى أعداد األشخاص  )ARAPs)، أو خطط عمل إعادة التوطین المختصرة (RAPsالتفصیلیة ( عمل إعادة التوطین
 .المتأثرین

ن ھذا معلومات عن المشروع؛ األھداف والمبادئ؛ التقدیر األولي ومعاییر األھلیة؛ األطر القانونیة، یقدم تقریر سیاسة إعادة التوطی
؛ التشاور مع تنفیذھاوعادة التوطین خطط إ ؛الترتیبات المؤسسیة ؛رق التقییم والتعویض؛ باإلضافة إلى طسواء العراقیة أو الدولیة

 .والتقییم الرصدوالتمویل؛ وكذلك  المیزانیة؛ الشكاوى معالجة؛ آلیة العالقةأصحاب 
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 3 صفحة
 

 وصف المشروع .2

، قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعیة في سبع محافظات في العراقسنوات من  ثالث مدار سیتم تنفیذ المشروع الذي یمتد على
 أنظر الخارطة أدناه. : نینوى، األنبار، صالح الدین، دیالى، كركوك، بغداد وبابلوھي

 
 حدود المشروع الجغرافیة (باللون الوردي): 1 شكل

 األھداف التنمویة للمشروع 2.1

زیادة الوصول إلى الخدمات ) 2( زیادة فرص كسب العیش في المناطق المحررة؛ )1على: ( لمشروعتشتمل االھداف التنمویة ل
 .لتوسیع نطاق توفیر شبكات األمان االجتماعيالحالیة تقویة األنظمة ) 3و ( النفسیة واالجتماعیة في المناطق المحررة؛

 استعراض سریع للمكونات الرئیسیة للمشروع:فیما یلي و

 مكونات المشروع 2.2

 : المال مقابل العمل، الدعم النفسي واالجتماعي، وتحسین الفرص المعیشیة1المكّون 

 )CfW: برنامج المال مقابل العمل (1.1المكّون الفرعي 

عن طریق توفیر فرص وظیفیة قصیرة األجل. سیستفید من ھذه الفرص ن الفرعي إلى توفیر دعم نقدي مقابل العمل یھدف ھذا المكوّ 
، الدخل المتاحیؤّمل من ذلك، تحسین كما فة. الضعی المجتمعیة والمجموعاتالمواطنون العائدون إلى دیارھم، والمشردون داخلیاً، 

سیوفر ھذا واالطفال.   بما في ذلك النساء ،بین الفئات الضعیفةواد التموینیة وتحسین االستھالك الغذائي زیادة شراء الموبالتالي 
تنظیف مجاري تصریف المیاه، ، وتنظیفھاثل: كنس الشوارع المشروع فرص عمل مجتمعیة قصیرة األجل الستعادة الحیاة العامة، م

، الترفیھ الحدائق العامة وأماكنإعادة تأھیل وممرات المشاة،  العامة وجدران الشوارعلمباني المتكسر منھا، أعمال الدھان لواستبدال 
ى في المناطق الحضریة. ھذا باإلضافة إلى تقلیم االشجار وإزالة إعادة تأھیل المدارس والمراكز الصحیة والمباني المجتمعیة األخرو
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، في الطرق تأھیل وفتحإلعادة ، وإزالة الصخور غیر الخاصة المتكسر منھا على امتداد الشوارع، تنظیف االراضي الزراعیة
عن تعزیز أھداف  والبیئة، فضالً  ،الصحة العامةالمجتمع، و علىالمناطق الریفیة.  من شأن ھذه األنشطة، وغیرھا، أن تعود بالنفع 

 .التغیر المناخيالتكیف مع 

وتشمل فرق العمل ما .  األفراد/ المجتمعاتلن تكون مفروضة على وبسیطة المال مقابل العمل  ستكون المشاریع الفرعیة لبرنامج
العمال إلى مجموعات عمل تتراوح من یتم تقسیم سوف  . ولكل مشروعالمیدانیین من المشرفین  وعدداً مناسباً عامالً  150یصل إلى 

 .مع قائد واحد لكل مجموعة عملاً، شخص 50إلى  20

ً سیتم تحدید االحتیاجات (الجغرافیة، والقطاعیة، الخ) بنا.  النساءالمستفیدین ھم من فئة على األقل من % 30 سیكون على تقییم ءا
إلى زیادة التماسك االجتماعي وتنمیة الشعور بالمشاركة ھذه الترتیبات  ) والمعمول بھ حالیاً.  تھدفDNA(االحتیاجات من األضرار

 ).UXOsالمنفجرة (الذخائر غیر التأكد من خلو المناطق من د لن یتم العمل إال بع.  المجتمعیة والملكیة

 :لى المبادئ التالیة"المال مقابل العمل" إ سوف تستند میزات التصمیم الرئیسیة للمكون الفرعي

من المبلغ النقدي المدفوع من أي أعلى بحیث ال یؤثر على سیر بقیة األنشطة (یسمح معدل األجور باالختیار الذاتي للعمل،  -
 ؛تشوھات في سوق العمل)اً كثیراً، لتجنب خلق ، ولكن لیس مرتفعاالجتماعي اآلمانشبكة خالل 

ینبغي أن تكون رغبة الشخص في العمل بمعدالت األجور المطروحة ھي الشرط الوحید تسھیل اشتراطات القبول؛ یجب  -
، فیجب أن یستھدف البرنامج )الطلب على العمل یتجاوز المیزانیة المتاحة في حالة أنإذا اقتضى األمر التقنین (.  لألھلیة

 ؛من معدالت فقر مرتفعةالفقیرة التي تعاني  المناطق
) عالیة قدر اإلمكان، بما یتفق مع نوعیة األصول التي مجموع األجور من التكلفة االجمالیةیجب أن تكون كثافة الید العاملة ( -

لة اإلداریة %، بما في ذلك العما80م اختیار المشاریع الصغیرة بنسبة عمالة ال تقل عن یتیجب أن .  یتم إنشاؤھا
 ؛واإلشرافیة

 دون أي تأخیر في الدفع لضمان التعویض في الوقت المناسب عن األعمال المنجزة؛ویجب دفع األجور خالل الوقت المحدد  -
على سبیل المثال، یمكن للمرأة أن تستفید من األجور مھم، فیعتبر تحدید األعمال في ھذا السیاق لتشجیع مشاركة المرأة،  -

على سبیل المثال، من  -تكالیف تحویل األجور إلى مستحقیھا منخفضة ینبغي أن تظل المناسبة لمقدرتھا،  القائمة على المھام
 بالقرب من القرى؛ خالل تحدید مواقع المشاریع

وتعتبر خطة الرصد والتقییم أمرا . ة الحسابات االجتماعیة والتقنیةینصح بشدة مراجع - مھم طرف ثالثقبل اإلشراف من  -
 .البرنامج وكیفیة تحسین كفاءتھ مواطن الضعف فيبالغ األھمیة من أجل التحقق من 

أربعة عوامل: عدد السكان، وعدد األشخاص تحت خط الفقر، ذات حسب المحافظات على صیغة  المالیةیعتمد تخصیص الموارد 
، بالنظر ستتلقى الحصة األكبر من المخصصاتنینوى إلیھا.  إال أن محافظة  وعدد العائدین (من المحافظات)وعدد النازحین داخلیاً 

 .للصراع، وعدد النازحین، وارتفاع معدل الفقر العاليإلى المستوى 

. فمثالً لتفاعل مع وزارات أخرى لمعالجة مجموعة واسعة من االحتیاجات القطاعیةل العمل إلى المزید من ایتطلع برنامج المال مقاب
وقد تم  )، حیث یعتبر القطاع الزراعي واحد من أولویات الشراكة الوطنیة،MOA( وزارة الزراعةالقطاع الزراعي والشراكة مع 

وسیتم تحدید المشاریع .  الذي تمت الموافقة علیھ مؤخراً ) EODP( جل التنمیةتضمینھا في التمویل اإلضافي لمشروع الطوارئ من أ
سیتم تقدیم خطط توظیف لكل من الرجال .  یر ماھرة في المجتمعات الزراعیة الریفیة داخل المناطق المحررةتتطلب عمالة غالتي 

األجل للمزارعین باستئناف أنشطتھم الیومیة في أسرع  سمح ھذه التدخالت قصیرةبرنامج المال مقابل العمل، بحیث ت والنساء في إطار
 وزارة التربیة والتعلیمالمال مقابل العمل مع  كما سیتم تنسیق برنامج.  إعادة إنتاجھم في أقرب وقت ممكنكذلك وقت ممكن و

)MOE ( استیعاب الطالب في بدایة العام الدراسيوتسھیل عملیة في جھودھا إلعادة تأھیل المدارس. 

 : خدمات الدعم النفسي االجتماعي1.2كّون الفرعي الم

إثراء وتعزیز الفوائد المرجّوة من برنامج "المال مقابل العمل" المذكور أعاله، وذلك بزیادة قدرة ن الفرعي إلى یھدف ھذا المكوّ 
بشكل أفضل.   ما بعد األزمة ظروف مع المجتمعات على الصمود، وإمدادھا بخدمات الدعم النفسي واالجتماعي، لتمكینھا من التعایش

لمساعدتھم تشتمل ھذه األنشطة على توفیر منصات لتمكین ودعم المجموعات الضعیفة، والعائدین إلى دیارھم، والمشردین داخلیاً، 
ي لھم ف الموارد المتاحةعلى تخطي الظروف النفسیة واالجتماعیة التي مّروا بھا، وتحسین مھاراتھم الذاتیة في التكیف، وضمن 
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 صالح الدین، والنفسیة، واالجتماعیة في كل من محافظاتلعقلیة او الصحیةالرعایة ت مادخ مجتمعاتھم.  كما ستشتمل على زیادة
 على وجھ الخصوص. باإلضافة إلى رفع سویة ھذه المنصات، وبناء قدرات مقدمي الخدمة. وىنینو ،یالیود ،رألنباوا

المشتركة ئمة الداللجنة اضعتھ ي ولذ) اMHPSSاالجتماعیة ( لنفسیةاالعقلیة ولصحة اعمل ر طاإلفرعي العنصر ا ھذایعتمد ف سوو
یحتوي على تدخالت ضمن مستویات متعددة، أنظر الشكل أدناه، یتكون اإلطار من ھرم ) في حالة الطوارئ. IASCبین المحافظات (

التكاملیة في تقدیم الخدمات یدعم ھذا النھج .  المختلفةالعدید من مستویات الدعم لتلبیة احتیاجات المجموعات السكانیة حیث یضم 
التدخالت في حیث یمكن االنتقال فیما بینھا.  إن أربعة مستویات أساسیة لألنشطة  ھنالكفي حین أن .  وتحسین الجودة في تقدیم الخدمة

وكذلك  (المستوى الثاني) المجتمع واألسرةھذا المشروع سوف تركز على المستویات الثانیة والثالثة من الھرم مع التركیز على دعم 
 (المستوى الثالث). الخدمات غیر المتخصصة المركزة

 

 

 الخطوط االرشادیة الھرمیة: 2 شكل
 

ً متعدد القطاعات یتم فیھ تنفیذ التدخالت بالتنسیق مع الوزارات  ولضمان التآزر وتكامل الخدمات، سیعتمد ھذا المكون الفرعي نھجا
، لسد فجوة العرض وضمان كوة على ذل.  عالالعمل والشؤون االجتماعیة ووزارة الصحة ووزارة التعلیم ذات الصلة، وھي وزارة

مع وكاالت األمم المتحدة أو المنظمات غیر الحكومیة  الخدمات النفسیة االجتماعیة التدخالت السریعة ، سیتم التعاقد على تنفیذ أنشطة 
 ً سیقوم البنك الدولي بالتعاون مع حكومة العراق بوضع معاییر الختیار ھذه .  على أرض الواقع أو وكاالت التنفیذ األخرى العاملة حالیا

 .الوكاالت المنفذة على أساس الخبرة الفنیة واإلداریة والقدرة على حشد الموارد في الوقت المناسب

خدمات الدعم النفسي االجتماعي من تدخالت سریعة في مجال ) 1: (، یتبنى البرنامج نھجا ثالثي األبعادمن أجل معالجة ما ورد أعاله
تركیز بناء القدرات في مجال الصحة العقلیة والدعم  ) 2( یادة تقدیم الخدمات إلى األشخاص الذین ھم بحاجة ماسة للمساعدة؛أجل ز

 العراقیةل السیاسات مع الحكومة حوار حو) 3( النفسي االجتماعي من خالل التدریب العملي المصمم لمقدمي الخدمات المختلفین؛
 .لوضع استراتیجیة متوسطة إلى طویلة األجل بشأن العنف

 : تحسین الفرص المعیشیة1.3المكّون الفرعي 

لعمل وزارة الدخل في لزیادة الحالي وق الصندالعیش من خالل المتاحة لتحسین سبل ص الفرالفرعي ھذا المشروع ایدعم ف سو
 سیتضمن المكّون الفرعي نشاطین إثنین:الجتماعیة. ون الشؤوا

 خدمات متخصصة

خدمات مركزة (شخصیة) 
 دعم غیر متخصص

 تعزیز الدعم المجتمعي واألسري

الخدمات األساسیة واألمن ضمن 
 االطار االجتماعي

 أمثلة

أخصائیین في  الرعایة الصحیة العقلیة من قبل
،  یةالصحة العقلیة (ممرضة نفسیة ، وطبیبة نفس

 وطبیب نفساني ، وما إلى ذلك)

الدعم . الرعایة الصحیة النفسیة األساسیة 
العاطفي والعملي األساسي من قبل العاملین في 

 .المجتمع

 تفعیل الشبكات االجتماعیة
 دعم اجتماعي تقلیدي

 صدیقة للطفل  مساندة مساحات

الدعوة إلى خدمات أساسیة آمنة ومالئمة 
 الكرامة وتكفلاجتماعیا 
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، فیما تمویل المشاریع الصغیرةتقدیم المساعدة الفنیة إلى وزارة العمل والشؤون االجتماعیة لدعم التحسینات في برنامج  .أ
الحاصلة في قطاع التمویل  المعوقاتالقروض، وتقلیل  صندوقیتعلق باستدامة المنتجات، واألنظمة اإلداریة، ومراقبة 

 صغر الخاص؛األ
للمستفیدین، لمساعدتھم على تنفیذ األعمال المدّرة للدخل، والتي سیتم توفیر رأس المال  المشاریع الصغیرةوتوفیر فرص  .ب

 لھا من خالل إعادة ھیكلة ھذه النافذة، واالستفادة من مخصصات برنامج "المال مقابل العمل" المذكور أعاله.

المعیلة التي فقدت سبل العیش، ذات مستویات متدنیة من الدخل، إال أنھا تمتلك المھارات الفنیة تستھدف ھذه النافذة التمویلیة األسر 
واالداریة الالزمة إلدارة ھذه األعمال وكسب الدخل السریع، وذلك من خالل توفیر رأس المال الالزم للبدء بالنشاط التجاري الصغیر 

 المناسب أو إعادة تنشیط ماھو قائم.

 شبكات األمان االجتماعي: 2المكّون 

وبناء  والضعیفة بمساعدة الفئات الفقیرةمما یسمح للحكومة العراقیة  ةاالجتماعی الحمایةن لتعزیز برامج شبكات تم تصمیم ھذا المكوّ 
ساواة من خالل الحد من الفقر وعدم الم.  تشتمل اآلثار االیجابیة لھذا المشروع على القدرة على الصمود أمام الصدمات بفعالیة وكفاءة

 ً ؛ وزیادة قدرات الكوادر العاملة في وزارة العمل التغطیةنطاق توسیع في المجتمعات المستھدفة؛ و إشراك الفئات األكثر فقراً وتھمیشا
 الحواالتسیؤدي برنامج .  دارسوإطالة بقائھم في الماألطفال نمو  تعزیزو؛ والشؤون االجتماعیة على برامج الوصول والتواصل

 .دةإلى زیادة رأس المال البشري لألطفال في األسر الفقیرة والمشرّ ، وھو جزء من ھذا البرنامج، دیة المشروطةالنق

 )GRMمعالجة المظالم (آلیة 

المزید من التطویر على نظام الشكاوى القائم حالیاً في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة. سیشمل ھذا النظام كل على سیقوم المكون 
آلیة إشراك أبناء المجتمع كجزء ال یتجزأ من ).  یأتي ھذا النظام CCTبما فیھا برنامج التحویالت النقدیة المشروطة ( األنشطة

االنخراط في ھذا (وھي حالیاً تحت التجربة). إن  إدخال رؤى سلوكیة جدیدةا الوزارة، وھبالتوافق مع استراتیجیة التواصل التي تدعم
، وبالتالي زیادة الثقة، وتحسین الشؤون االجتماعیةالعمل وفي تحسین كفاءة خدمات وزارة یساھم سدین النھج المتكامل مع المستفی
 .القبول والمصالحة االجتماعیةتعزیز التفاعل بین المستفیدین، و

 )CCTبرنامج التحویالت النقدیة المشروطة ( توسیع نطاق

 –داد في بغذه تنفیم یتذي لا السابق للتحویالت النقدیة المشروطةیبي رلتجروع المشافي رز لمحدم التقاعلی ون لمکد ھذا ایعتموف س
.  لحالةوإدارة اکة رلمشتت الیاؤولمسامع ق فوالتن وایدلمستفیاكتسجیل ددة محرات على مؤشقبة رالمالیة آ . ستشتمل2 درلصامنطقة 

وھذا . ھذه العناصر، سیتم تصمیم خطة التوسعباالعتماد على و . في الوقت المناسب التنسیق بین الوزارات المعنیةسیتم تقییم مستوى 
وارتفاع معدالت التسرب من المدارس، لألسر مع كونھم مسجلین في قواعد البیانات؛ : الفقر المدقع بـیتطلب تحدید المناطق التي تتمیز 

 .والمناطق التي ترتفع فیھا معدالت وفیات الرضع واألمھات ؛خاصة بین الفتیات

ب وسیتطل.  ووزارة الصحة ووزارة التعلیم ببناء قدراتھا لوزارة العمل والشؤون االجتماعیة یسمحنھج مرحلي،  اعتمادالتوسع یتطلب 
المحافظات  ھذا البرنامج فيیتطلب إطالق س.  كما إقامة تعاون مالئم مع السلطات اإلقلیمیة كجزء من عملیة الالمركزیةاً ذلك أیض

 ً ً  إلتزاما ً  سیاسیا  .مركزیا ومحلیا عالیا

 : إدارة المشروع3المكّون 

ھذا الجزء من  لسیموّ .  ضمان تنفیذ المشروع بنجاح وكفاءة، بھدف إدارة المشروع ومراقبتھ وتقییمھأنشطة ن سیدعم ھذا المكوّ 
.الموظفین المتخصصین القائمین على إدارة المشروع ضمن دائرة إدارة المشاریع في وزارة العمل والشؤون 1المشروع كالً من: 

. تكالیف اإلشراف على المشروع، وتشغیلھ، والتدقیق علیھ، 2؛ الالزمة لذلك لمحافظات) والمعداتمنھا وفي ا (المركزیةاالجتماعیة 
 والتوعیة الخاصة بالمشروع.تصال ت االحمال. 3 و رصد والتقییم؛وال وأعمال

 :لتنفیذ المكونات الرئیسیة المیزانیة المرصودةفیما یلي جدول زمني مقترح و. وسیتم تنفیذ المشروع في غضون ثالث سنوات
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 : التوزیع الزمني والمالي للمكونات الرئیسیة للمشروع1جدول 
 ملیون دوالر أمریكي) 169.95: المال مقابل العمل، الدعم النفسي واالجتماعي، وتحسین الفرص المعیشیة (1المكّون 

 تصمیم برنامج المال مقابل العمل، وبرنامج تحسین فرص العیش خالل االثني عشر شھراً األولى
 اطالق برنامج المال مقابل العمل في المحافظات المختارة

 برامج الصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعياطالق 
 تنفیذ ورصد برامج المال مقابل العمل، وتحسین الفرص المعیشیة شھراً  24 – 12من 

 استراتیجیة التصدي للعنف ما بعد االزمة
 ملیون دوالر أمریكي) 18.10: شبكات األمان االجتماعي (2المكّون 

 تنفیذ برنامج الحد من الفقر خالل االثني عشر شھراً األولى
 تنفیذ وتقییم البرنامج الریادي للتحویالت المالیة غیر المشروطة

 توسعة برنامج الحد من الفقر شھراً  24 – 12من 
 توسعة برنامج التحویالت المالیة غیر المشروطة

 دوالر أمریكي)ملیون  4.605: إدارة المشروع: ویتم على طول فترة تنفیذ المشروع (3المكّون 
 ملیون دوالر أمریكي) 7.345التكالیف الطارئة (
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 المبادئ واألھداف الرئیسیة إلطار سیاسة إعادة التوطین .3

 األھداف 3.1

إن الغرض من إعداد إطار سیاسة إعادة التوطین لھذه المشاریع ھو من أجل وضع األسس المناسبة لمعالجة قضایا إعادة التوطین (بما 
التنظیمیة الالزمة أثناء إعداد المشروع  اإلجراءاتعن توضیح  الترحیل االقتصادي واآلثار االجتماعیة واالقتصادیة)، فضالً في ذلك 

 إغالق /لترحیلھمنتیجة كممتلكاتھم وسبل عیشھم  ھمفقدانمقابل وتنفیذه. ویشمل ذلك تعویض جمیع األشخاص المتأثرین بالمشروع 
خالل فترة بدیلة المساعدة في االنتقال و/ أو توفیر فرص عمل  المساعدة في ھذا المجال تشمل ومن الجدیر ذكره أنأعمالھم. 

لكامل المشروع، " OP/BP 4.12 - غیر الطوعيسیتم اعتماد وتفعیل السیاسة التشغیلیة للبنك الدولي "إعادة التوطین المشروع. 
فقدان األراضي قضایا ن خالل معالجة المتأثرین بالمشروع م ھذه الوثیقة في التوجیھ نحو مساعدةسیتمثل الھدف من إعداد و

 .ل العیشسبوالدخل  تأثر مصادر أو ، وحتى عوائق الوصول إلى األراضي والممتلكات واألصول،والممتلكات واألصول

ع بغض النظر عن المشروب المتأثرینعلى جمیع  مبادؤھاوستنطبق ستغطي وثیقة اطار سیاسة إعادة التوطین جمیع أنشطة المشروع، 
ھذه الوثیقة موجھة بشكل خاص . وستكون لألرض أما الملكیة قانونیة بیتمتعون أولئك المتأثرون ، وعما إذا كان عددھم وشدة تأثرھم

اإلعاقة  ذويأو النساء أو األطفال أو األقلیات العرقیة أو األشخاص  المسنینأو  المعدمینللفئات الضعیفة، بما في ذلك الفقراء أو 
 .العقلیة أو الجسدیة

 1ضمن المكون استخدام األراضي و/أو ترحیل األعمال التجاریة الحاجة إلى ما أمكن من تقلیل السیتم بذل كل جھد ممكن لتجنب أو 
غیرھا من األصول الحاالت االستثنائیة التي تتطلب الحصول على األرض أو التأثیر على المنازل والممتلكات و. وفي من المشروع

أو خطة عمل إعادة  )RAP( خطة عمل إعادة التوطینإعداد  في(ھذه الوثیقة)  التوطینسیتم اعتماد إطار سیاسة اعادة األخرى؛ 
 .OP/BP 4.12 -بحسب السیاسة التشغیلیة للبنك الدولي "إعادة التوطین غیر الطوعي  ) إذا لزم األمر.ARAPالتوطین المختصرة (

إلى توفیر السیاسات والمبادئ التوجیھیة واإلجراءات التي یتعین إدماجھا في إطار سیاسة إعادة التوطین  وثیقة تھدفوبوجھ عام، 
عن اعتماد ، ھي الجھة المسؤولة "وزارة العمل والشؤون االجتماعیة"وبذلك یكون صاحب البرنامج تصمیم وتنفیذ المشروع . 

 التنفیذمراحل على ضمان تحقیق ما یلي في الوزارة مساعدة من ھذه الوثیقة في العام  الھدفیتمثل . وھذه الوثیقةوتطویر وتنفیذ 
 :مشروعالمبكر لل

 ؛التنفیذفي مراحل معالجة القضایا االجتماعیة واالقتصادیة المحتملة  •
 من فرص النجاح؛وتعزز  المخاطرمن شأنھا أن تقلل من التي تخفیفیة الجراءات اإل جملة منوضع  •
 العیش نتیجة إقامة المشروع؛واألصول والدخل وسبل ما فقد من األرض المساعدة في مسح وتقییم  •
 وضع خطة التعویض؛ •
 المستحقات؛مصفوفة  إعداد •
 ؛الشكاوى الحالي وإدماجھا ضمن نظامبشكلھا النھائي معالجة المظالم للیة آوضع المساعدة على  •
 بالشكل المناسب.ظالم المتعلقة بالمشروع تعزیز القدرات المؤسسیة الالزمة لمعالجة الم •

 المبادئ 3.2

في إعداد  "OP/BP 4.12 - غیر الطوعيالسیاسة التشغیلیة للبنك الدولي "إعادة التوطین في  المنصوص علیھاالمبادئ لقد تم اعتماد 
 :المبادئ التالیةیمكن تطبیق ، السیاق. وفي ھذا الوثیقةھذه 

األراضي واألصول األخرى، وإعادة توطین األشخاص المتأثرین بالمشروع. وحیثما ال سیتم الحد ما أمكن من استمالك  .1
یمكن تجنب استخدام/ استمالك األراضي، سیتم تصمیم المشروع بطریقة تؤدي إلى الحد من اآلثار السلبیة على األشخاص 

 المتأثرین بالمشروع، وال سیما الفئات الضعیفة؛
تأھیلھم، إذا لزم األمر، من أجل تحسین ورین جراء إقامة المشروع وإعادة توطینھم سیتم تعویض جمیع األشخاص المتضر .2

، أو قبل ، أو على األقل إعادتھم إلى مستویات ما قبل المشروعاالنتاجالدخل و كسب على تعزیز قدرتھممستوى معیشتھم و
 ؛الترحیل، أیھما أفضل
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یحق لجمیع األشخاص المتضررین من المشروع الذین یقیمون أو یزرعون األراضي أو لدیھم حقوق على الموارد داخل  .3
. إن عدم وجود حق قانوني في األصول استرجاع دخولھممناطق المشاریع الحصول على تعویض عن خسائرھم و/ أو 

 إعادة التأھیل أو إعادة التوطین؛ ملة إجراءاتجعلى ھذه التعویضات أو  حصول المتضررینالمفقودة لن یحول دون 
 )2( األخرى؛ والمنشآتالتعویض بتكلفة االستبدال الكاملة للمنازل  )1(إعادة التأھیل التي ینبغي توفیرھا:  إجراءاتتشمل  .4

األشجار التعویض الكامل عن المحاصیل و )4( ؛الدعم المالي مقابل النقل والترحیل) 3األراضي؛ ( استمالكالتعویض عن 
األصول األخرى، واتخاذ تدابیر إعادة التأھیل المناسبة  )5(وغیرھا من المنتجات الزراعیة المماثلة بالقیمة السوقیة؛ 

 للتعویض عن فقدان سبل العیش؛
ً األرض مقابل األرض ھي الخیار المفضل (إن  .5 ھذا الخیار بالتعویض نقداً، كما في الحاالت ). ویمكن استبدال كان ممكنا

یقبل األشخاص المتضررون من المشروع  )2(بالقرب من منطقة المشروع؛ كتعویض األرض عدم توفر  )1(: تالیةال
الكاملة  ستبدالاالقیمة بحیث یحصل األشخاص المتضررون على ؛ المفقودة وما علیھا من أصولتعویضا نقدیا عن األرض 

على األقل ا بتدابیر إعادة التأھیل المناسبة التي تؤدي ) التعویض النقدي مصحوب3؛ و (دون أي خصومات بداعي التقادم
، أو ما قبل إلى مستویات ما قبل المشروع مصادر الدخلإلى استعادة (وجنباً إلى جنب مع الفوائد المرجوة من المشروع) 

 ؛الترحیل، أیھما أفضل
 ؛كسب تأییدھمو سیتم تنفیذ خطط إعادة التوطین بعد التشاور مع األشخاص المتضررین من المشروع، .6
تقیید الحصول على الموارد التي یمتلكھا أو یدیرھا األشخاص  سیتم التخفیف من اآلثار المتأتیة من استمالك األراضي، أو .7

مشتركة، من خالل ترتیبات تكفل وصول ھؤالء األشخاص المتضررین من المشروع ال كالممتلكاتالمتأثرون بالمشروع 
 مستدام.على أساس وإلى موارد مماثلة 
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 اإلطار القانوني .4

من خالل كانت غیر محتملة) (وإن  في المشروع المقترح سیتم معالجة جمیع القضایا المتعلقة بإعادة التوطین واستمالك األراضي
 القوانین واللوائح ذات الصلة الصادرة عن حكومة العراق والسیاسة التشغیلیة للبنك الدولي، وعلى وجھ التحدید قانون استمالك

تشكل ھذه الوثیقة مرجعاً قانونیا ألي  ). OP 4.12وسیاسة البنك الدولي التشغیلیة إلعادة التوطین غیر الطوعي ( 12األراضي رقم 
 وزارة العمل والشؤون االجتماعیة. كما تلتزم أي من أنشطة المشروع أنشطة متوقعة، وال مفر منھا إلعادة التوطین/ الترحیل قبل تنفیذ

وانین الوطنیة وسیاسات البنك الدولي في ھذا الصدد. وفي حالة كان ھنالك اختالف بین سیاسة البنك الدولي والسیاسات باالمتثال للق
 ذات الصلة للحكومة العراقیة، فسیتم اعتماد سیاسة البنك الدولي ذات العالقة.

 االطار القانوني الوطني 4.1

 ھناك ثالثة أشكال رئیسیة لملكیة األراضي في العراق:

 راضي العامة أو المملوكة للدولة؛األ •
 األراضي الخاصة التي یمكن شراؤھا من مالكھا أو نقل ملكیتھا بحّریة عن طریق التبرع؛ •
أرض مستأجرة. حیث تكون األرض في ھذه الحالة مملوكة من قبل الحكومة ولكنھا مؤجرة لألفراد، كما ھو الحال مع  •

 ة.األراضي الزراعیة التي تدیرھا وزارة الزراع

 )1951لسنة  – 40القانون المدني (قانون رقم 

 الغصب

ً وتسلیمھ إلى صاحبھ في مكان الغصب إن كان موجودا. وإن صادف صاحب المال 192مادة ال : یلزم رد المال المغصوب عینا
فمصاریف نقلھ الغاصب في مكان آخر وكان المال المغصوب معھ وإن شاء صاحبھ استرده ھناك وإن طلب رده إلى مكان الغصب 

 ومؤونة رده على الغاصب وھذا دون إخالل بالتعویض عن األضرار األخرى.

: إذا تناقصت قیمة المغصوب بعد الغصب فلیس للمغصوب منھ إال أن یقبلھ كما ھو دون إخالل بحقھ في التعویض عن 195المادة 
 الغاصب أو بفعلھ لزمھ الضمان.األضرار األخرى. ولكن إذا طرأ على قیمة المغصوب نقصان بسبب استعمال 

 ویشمل ھذا القانون أیضاً واضعي الید.

 1981لسنة  – 12قانون االستمالك العراقي رقم 

، والذي 1981الصادر سنة  12یتم معالجة جمیع القضایا المتعلقة باستمالك األراضي محلیاً من خالل قانون استمالك األراضي رقم 
رئیسي، یحق للحكومة العراقیة إزالة أي إعتداءات على األراضي ذات الملكیة الحكومیة دون التعویض . وبشكل 1998تم تحدیثھ سنة 

 عن أي خسائر. وفیما یلي استعراض للمواد واألحكام ذات الصلة بالحاالت المتأثرة بالمشروع (وفقاً آخر تعدیل):

 ك ألرضائياالستمال: الفصل االول – انواع االستمالك وإجراءاتھ: الباب الثاني

لدوائر الدولة والقطاع االشتراكي التي یحق لھا تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العیني المتعلق بھ على : 4المادة 
فقة جمیع استمالكھ رضاء عینا او نقدًا بالبدل الذي تقدره ھیئة التقدیر المشكلة بموجب ھذا القانون واذا كان العقار شائعًا فیلزم موا

 .الشركاء فیھ على ذلك

 االستمالك القضائي: الفصل الثاني –الباب الثاني 

لدوائر الدولة والقطاع االشتراكي التي یحق لھا استمالك العقار قانونًا ان تطلب استمالك اي عقار او جزء منھ او الحقوق : 9المادة 
 مشاریعھا وتحقیق اغراضھا . العینیة االصلیة المتعلقة بھ وفق احكام ھذا القانون لتنفیذ
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: وفقاً لھذه المادة، یتم تشكیل ھیئة تقدیر، الحتساب قیمة التعویض. حیث یتم تشكیل ھذه الھیئة بشكل رئیسي من األعضاء 13المادة 
  التالیین:

 ؛رئیس دائرة التسجیل العقاري ، او من ینوب عنھ من معاونیھ .أ
 ؛من معاونیھرئیس دائرة ضریبة العقار ، او من ینوب عنھ  .ب
 ؛ممثل عن المستملك .ج

 ممثل عن المستملك منھ ، فاذا تعددوا ولم یتفقوا على انتخاب من یمثلھم او كان بعضھم غائبا ، عینتھ المحكمة من الخبراء . 

 االستمالك االداري: الفصل الثالث –الباب الثاني 

الى دوائر الدولة او القطاع االشتراكي عدا االوقاف فیجري اذا كان العقار او الحق العیني المطلوب استمالكھ یعود : 22المادة 
 .استمالكھ اداریًا ویتحدد التعویض باتفاق الطرفین

 التعویض العیني: الفصل االول –: التعویض الباب الثالث

 : 29المادة  

ً  – اوالً  ً  اذا كان العقار المطلوب استمالكھ ارضا وزارتي المالیة والزراعة واالصالح ، فللمستملك بالتشاور مع زراعیة او بستانا
 ً زراعیة او بستانا معادلة من حیث القیمة، ضمن حدود الوحدة االداریة لالرض او البستان  الزراعي ، تعویض المستملك منھ ارضا

 المطلوب استمالكھا، ولھ بموافقة المستملك منھ، تعویضھ بمثلھا خارج حدود الوحدة االداریة . 

 قار المطلوب استمالكھ من غیر االراضي الزراعیة او البساتین، فللمستملك بموافقة المستملك منھ، ان یعرض عقاراً اذا كان الع –ثانیا 
 او اكثر حقوقا عینیة اصلیة اخرى، تعویضا عن العقار المطلوب استمالكھ.

 التعویض النقدي: الفصل الثاني –الباب الثالث: التعویض 

 أراعیةلتعویض عن االرض الز: ا31المادة 

 1973، وتؤخذ االسعار السائدة في عام متر مربع متري) 2,500العراقي (ویكافئ تقدر قیمة االرض الزراعیة بالدونم  – اوالً 
 ساسا للتعویض العادل، وعلى النحو التالي :أباالسترشاد بالبیوعات والمعامالت الجاریة في دائرة التسجیل العقاري 

ً اذا كانت االرض الزراعیة  .أ ً  مملوكة ملكا ، او قبل ذلك، فیتحدد التعویض 1973الى المستملك منھ في عام  وآلت صرفا
عن كل سنة الحقة ولغایة تاریخ الكشف والتقدیر، على ان ال  %4 ، مضافا الیھ مبلغ بنسبة 1973بالسعر السائد في عام 

 سنة، اذا زاد على ستة اشھر .یزید التعویض عن السعر السائد وقت االستمالك، ویعتبر سنة كاملة جزء ال
، فیتحدد التعویض على اساس المبلغ الذي سجلت بھ في السجل  1973االرض الزراعیة الى المستملك منھ بعد عام  آلتاذا  .ب

 ً الیھ النسبة المئویة المذكورة في الفقرة ا / اوال من ھذه المادة ، او السعر السائد وقت اجراء الكشف  العقاري، مضافا
 ایھما اقل.  والتقدیر

یسترشد للتوصل الى السعر السائد وقت الكشف والتقدیر بالمردود الزراعي لالرض وموقعھا وبعدھا عن مراكز التسویق  –ثانیا 
 وخصوبتھا وطریقة اروائھا ونوع زراعتھا ، وغیر ذلك من مزایا االرض الزراعیة المتعارف علیھا محلیا .

  –ثالثا 

لتصرف في االراضي الزراعیة المملوكة للدولة، بتقدیر قیمة االرض باعتبارھا ملكا صرفا حق ا إضفاءیقدر التعویض عن  .أ
حسب االسس المبینة في البندین اوال وثانیا من ھذه المادة، ویخصم من ھذا التعویض، حق الدولة بمقتضى النسب 

 . 1976لسنة  53من قانون توحید اصناف اراضي الدولة رقم  5المنصوص علیھا في مادة 
حق التصرف فیھا، باعتبارھا قائمة وحسب  إضفاءتقدر قیمة المنشات الثابتة على االرض الزراعیة المملوكة للدولة المقرر  .ب

االسس الواردة في ھذا القانون، اذا كانت قد احدثت الغراض االستغالل الزراعي، بما في ذلك دار سكن صاحب حق 
اثھا قد تم في ظل التشریعات التي كانت تجیز ذلك، وتقدر مستحقة للقلع، اذا التصرف والعاملین في االرض، او اذا كان احد
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لم تكن تجیز ذلك، وتقدر مستحقة للقلع، اذا لم تكن قد احدثت الغراض االستغالل الزراعي، او ثبت بانھا اقیمت خالفا 
 حكام التشریعات النافذة .ال
 

كانت تستغل بالزراعة عادة أو كانت قابلة لالستغالل الزراعي بطبیعتھا أو  تعتبر األرض زراعیة ألغراض ھذا القانون إذا –رابعا 
وقت طلب االستمالك بصرف النظر عن مساحتھا وموقعھا وجنسھا المثبت في السجل العقاري ویطبق ھذا الحكم على  حالھابواقع 

 .1970الصادر في  نون اإلصالح الزراعياألرض الزراعیة المغروسة التي ال تتوفر فیھا شروط البستنة المنصوص علیھا في قا

 : التعویض عن البساتین والمغروس32المادة 

من ھذا القانون باعتبارھا ارض بستان، وتقدر  31رض المغروسة باالشجار بنفس الطریقة المبینة في المادة االیتم تقدیر قیمة  –اوال 
 القانون .من ھذا  33ة في المادة قیمة المحدثات، وفقا لالسس الوارد

تقدر قیمة االشجار، وفق االسعار السائدة في المنطقة بتاریخ الكشف والتقدیر، ویراعى في التقدیر نوعھا وعمرھا، وما اذا  –ثانیا 
 كانت مثمرة او غیر مثمرة ودرجة اثمارھا، وغیر ذلك من المزایا المتعارف علیھا .

 : التعویض عن العقار33المادة  

حیث یتم تقدیرھا العقارات السكنیة والصناعیة والتجاریة والعرصات المخصصة النشاء االبنیة علیھا،  من تشمل ھذه المادة كالً 
 حسب االسس التالیة:وباالسعار السائدة بتاریخ الكشف والتقدیر، بغض النظر عما ستكون علیھ قیمتھا بعد تنفیذ المشروع، 

 ة عمرانھ ومساحتھ ومشتمالتھ ونوع المواد المستعملة في بنائھ وایراده.یراعى في تقدیر التعویض موقع العقار، ودرج – والً أ

العقارات المجاورة او المماثلة، او ببدالت بیعھا، او  وبأقیامیسترشد في التقدیر بالقیمة المقدرة للعقار في دائرة التسجیل العقاري  –ثانیا 
 ایجارھا السنوي الحقیقي، او المقدر الغراض ضریبة العقار.

 على حدة . تقدر قیمة االرض وقیمة االبنیة والمحدثات االخرى والعقار بالتخصیص ان وجد، كالً  –الثا ث

یكون التقدیر على اساس المتر المربع او بسعر الوحدة القیاسیة المتعارف علیھا، ولھیئة التقدیر بقرار مسبب، تقدیر التعویض  –رابعا 
 الى التعویض العادل . دة في التقدیر، وصوالً جملة او بایة طریقة اخرى یعتمد علیھا عا

 تضرر المستملك منھ بسبب االستمالك: الفصل االول – التضرر بسبب االستمالك: الباب الخامس

للمستملك منھ، في حالة االستمالك الجزئي، ان یطلب استمالك عموم العقار، اذا تعذر االنتفاع بالجزء المتبقي منھ، وتقرر : 49المادة  
 المحكمة استمالك عموم العقار، اذا تحقق لھیئة التقدیر ذلك.

 اذا ادى االستمالك الجزئي الى اضرار مادیة بما تبقى من العقار ، فیستحق المستملك منھ التعویض عن ذلك .:  50المادة  

 االستمالكغیر بسبب : التعویض عن خسائر الالفصل االول – التضرر بسبب االستمالك: الباب الخامس 

 اذا ادى تنفیذ المشروع الى اضرار مادیة بعقار لم یمسھ االستمالك، فلصاحبھ المطالبة بالتعویض .: 51المادة 

 ومن الجدیر بالذكر ھنا أن القانون ال یأخذ بعین االعتبار توفیر بدائل نقل لألشخاص الذین یتعدون على أرض مملوكة للحكومة.

 سیاسة البنك الدولي 4.2

بشأن إعادة التوطین غیر الطوعي. باإلضافة  OP 4.12سیاسة البنك الدولي التي تنطبق على ھذا المشروع ھي: السیاسة التشغیلیة 
ً ذات فائدة  إلى ذلك یمكن االستفادة من سیاسة البنك الدولي الخاصة بالحصول على المعلومات ضمن سیاق ھذه الوثیقة وھي أیضا

 یة.للمجتمع والمؤسسات التنفیذ
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 OP/BP 4.12إعادة التوطین غیر الطوعي  –سیاسة البنك الدولي التشغیلیة 

 تحتوي ھذه السیاسة على التعاریف والمصطلحات التالیة ذات العالقة بإعادة التوطین غیر الطوعي:

ویتم إعدادھا للمشاریع التي یكون فیھا عدد األشخاص المتضررین  ):ARAPخطة عمل إعادة التوطین المختصرة ( •
 متأثرزن بإعادة التوطین). 200بفقدان األصول أو تقیید الوصول إلى األصول قلیالً (أقل من 

الدفع نقدا أو عینا كتعویض مقابل ما یتم استمالكھ من أصول وموارد أو ما یتأثر بسبب إقامة المشروع، في وقت  التعویض: •
 االستبدال.

اني. حیث ال یحق لألشخاص الذین یشغلون منطقة المشروع بعد ھذا التاریخ دتاریخ بدء العد والكشف المی التاریخ القطعي: •
المطالبة بالتعویض و/ أو المساعدة في إعادة التوطین. وبالمثل، لن یتم التعویض مقابل فقدان األصول الثابتة (مثل المنشآت 

 ألشجار) التي أنشئت بعد تاریخ االنتھاء من جرد األصول أو أي تاریخ بدیل متفق علیھ من الطرفین.المبنیة والمحاصیل وا
وھم األشخاص المتضررون من االستیالء غیر الطوعي على األرض التي یستخدمونھا أو یقومون  األشخاص المرّحلون: •

 فیھا، أو بسبب تفریغ األرض أو ما ینتج عنھا:
 وىالترحیل أو فقدان المأ -
 فقدان األصول أو الوصول إلى األصول؛ -
 أوفقدان الدخل وسبل العیش سواء أكان على األشخاص المتضررین االنتقال إلى مكان آخر أم ال. -

یكون إعادة التوطین غیر طوعي (قسري) عند عدم توفر موافقة واضحة من األشخاص  إعادة التوطین غیر الطوعي: •
 ن أن یكون لدیھم القدرة على رفض إعادة التوطین.المتضررین أو إذا أعطوا موافقتھم دو

وھي أن تقوم السلطة الحكومیة بالطلب، عادة مقابل التعویض، من شخص أو أسرة أو مجتمع أن یتخلى  مصادرة األراضي: •
 عن حقوقھ في األرض التي یشغلھا أو یستخدمھا ألغراض أخرى.

أي شخص یؤدي بھ تنفیذ المشروع، إلى فقدان الحق في امتالك أو استخدام أو  ):PAPالشخص المتأثر بالمشروع ( •
االستفادة من المنشآت المبنیة أو األراضي (السكنیة أو الزراعیة أو المراعي) أو السنویة أو أي أصول ثابتة أو متحركة، 

 سواء كلیا أو جزئیا، بشكل دائم أو مؤقت.
وثیقة التي یحدد فیھا صاحب المشروع أو أي جھة مسؤولة أخرى اإلجراءات وھي ال ):RAPخطة عمل إعادة التوطین ( •

التي سیتبعھا واإلجراءات التي سیتخذھا للتخفیف من اآلثار السلبیة لتعویض الخسائر وتوفیر فوائد التنمیة لألشخاص 
 زوالمجتمعات المتضررة من مشروع استثماری

م الدعم لألشخاص المرحلین من أماكنھم من قبل المشروع. ویمكن أن وھي عبارة عن تقدی المساعدة في إعادة التوطین: •
تشمل المساعدة النقل، والغذاء، والمأوى، والخدمات االجتماعیة التي یتم توفیرھا لألشخاص المتضررین أثناء نقلھم. ویمكن 

دة التوطین وتحمل نفقات أن تشمل المساعدة أیضا مبالغ نقدیة لتعویض األشخاص المتأثرین عن اإلزعاج المرتبط بإعا
 االنتقال إلى أماكن جدیدة، مثل نفقات النقل وأیام العمل الضائعة.

وھم أي من (أو جمیع) األفراد والمنظمات والمؤسسات المھتمة بإقامة المشروع أو ممن یحتمل  أصحاب المصلحة/ العالقة: •
 أن یتأثروا بالمشروع أو یؤثروا علیھ بطریقة ما.

وھم األشخاص المتأثرون بالمشروع الذین یمتلكون منشآت داخل منطقة  ون/ المتضررون بالمشروع:المالكون المتأثر •
 المشروع.

وھم األشخاص المتضررون الذین یستأجرون المباني السكنیة أو التجاریة داخل منطقة  المستأجرون المتأثرون بالمشروع: •
 المشروع.

كثر تأثرا من جراء إعادة التوطین أو غیرھم ممن یمتلك قدرة أضعف وھم األشخاص الذین قد یكونون أ الفئات الضعیفة: •
على المطالبة بالمساعدة في إعادة التوطین أو االستفادة منھا، والفوائد اإلنمائیة ذات الصلة، وذلك بسبب الجنس أو العرق أو 

 السن أو اإلعاقة الجسدیة أو العقلیة أو الحرمان االقتصادي أو الوضع االجتماعي.

في ضمان استفادة السكان المتضررین من المشروع الذي  OP 4.12مثل الھدف األكبر من تطبیق سیاسة البنك الدولي التشغیلیة یت
 یمولھ البنك. وباإلضافة إلى ذلك، فإن لھذه السیاسة األھداف الرئیسیة التالیة:

تجنب إعادة التوطین غیر الطوعي بقدر االمكان، أو التقلیل ما أمكن من اآلثار المترتبة على إعادة التوطین حیثما یكون  •
انتقال السكان أمرا ال مفر منھ، ودراسة جمیع التصامیم المقترحة للمشروع لتحقیق ھذا الھدف. كما یتوجب في المشروع 

ة اھتماماً خاصاً، مثل األھمیة الثقافیة أو الدینیة لألرض، أو تعرض السكان المتأثرین الثقافی –إیالء االعتبارات االجتماعیة 
للخطر، أو توفر بدائل عینیة لألصول المفقودة، وخصوصاً عندما یكون لھا آثار ھامة غیر ملموسة. وعندما یكون عدد كبیر 
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ن المتوقع أنھم سیعانون من آثار یصعب قیاسھا من الناس أو جزء كبیر من السكان المتأثرین عرضة إلعادة التوطین أوم
 والتعویض عنھا، فعند ذلك ینبغي النظر بجدیة في بدیل عدم المضي قدما في المشروع؛

تقدیم إرشادات واضحة لموظفي البنك الدولي والمقترضین بشأن الشروط التي یجب تلبیتھا فیما یتعلق بقضایا إعادة التوطین  •
 التخفیف من اآلثار السلبیة للترحیل وإعادة التوطین وإقامة اقتصاد ومجتمع مستدامین؛في عملیات البنك، من أجل 

ضمان حصول المرّحلین على مساعدات إعادة التوطین، ویفضل أن یكون ذلك ضمن سیاق المشروع، بحیث یؤدي ذلك إلى  •
 تحسین مستویات معیشتھم وقدراتھم على كسب الدخل وتحسین مستویات اإلنتاج؛

یة لرصد أداء برامج إعادة التوطین غیر الطوعي في عملیات البنك الدولي ومعالجة المشاكل فور نشوئھا من أجل وضع آل •
 الحمایة من عدم جاھزیة خطط إعادة التوطین وسوء تنفیذھا؛

ة للتنظیمات تشجیع مشاركة المجتمع في التخطیط والتنفیذ لعملیة إعادة التوطین. وینبغي في ھذا السیاق إنشاء أنماط مناسب •
االجتماعیة لمواجھة ھذه العملیة، وحتى دعم المؤسسات االجتماعیة والثقافیة القائمة الخاصة بالفئة المتأثرة بإعادة التوطین 
ً في  ً واقتصادیا ومضیفیھم، واستخدامھا إلى أقصى حد ممكن. باإلضافة إلی ذلك، ینبغي دمج المستوطنین اجتماعیا

تقلیل اآلثار العكسیة علی المجتمعات المضیفة إلی الحد األدنی. ولعل أفضل طریقة لتحقیق  المجتمعات المضیفة حتی یتم
 ذلك ھي التخطیط إلعادة التوطین في المناطق التي تستفید فعلیاً من المشروع ومن خالل التشاور مع المضیفین المنتظرین؛

ني. وینبغي توفیر األراضي واإلسكان والمنشآت تقدیم المساعدة للمتضررین/ المرّحلین بغض النظر عن وضعھم القانو •
األساسیة البدیلة وغیرھا من التعویضات للسكان المتضررین من المجتمع، ومجموعات السكان األصلیین، واألقلیات اإلثنیة 

یھا والرعاة الذین قد یكون لھم حق االنتفاع، أو لدیھم حقوق عرفیة في األرض أو الموارد األخرى التي تم الحصول عل
 لفائدة المشروع. وال ینبغي أن یكون عدم حصول ھذه الجماعات على ملكیة قانونیة لألراضي عائقا أمام التعویض.

األسبقیة من حیث تحدید المتضررین/ المتأثرین بالمشروع وتوفیر تدابیر التخفیف  OP 4.12ولسیاسة البنك الدولي التشغیلة 
دیم التعویضات وكافة اإلجراءات األخرى المتعلقة بإعادة التوطین بغیة تحقیق أھدافھا. والتعویض. وتقضي سیاسة البنك الدولي بتق

حیث تتطلب من المقترضین وضع ما یكفي من األدوات للتخطیط لعملیة إعادة التوطین قبل تقییم البنك للمشاریع المقترحة. وبالتالي، 
) كلما اقتضى األمر حیازة عقارات خاصة أو تعدیل RAPلتوطین (تقتضي سیاسة البنك الدولي القیام بإعداد خطة عمل إلعادة ا

استخداماتھا للمشروع المقترح، وكذلك عند اقتناء األراضي المملوكة ملكیة خاصة أو تعدیلھا وما ینتج عنھا من فقدان الدخل، أو 
ض قانوني أم غیر قانوني. وتنطبق متطلبات المسكن، أو سھولة الحصول على الموارد، بشكل دائم أو مؤقتة، أو ما إذا كان اشغال األر

ً على المتعدیین والمستعملین غیر القانونیین لألراضي المملوكة للدولة، والتي یتم من  OP/BP 4.12سیاسة البنك التشغیلیة  أیضا
ألشخاص المتأثرین خاللھا تقدیم المساعدة من أجل النقل.  یجب إعداد خطة عمل إعادة التوطین بشكلھا الكامل عندما یكون عدد ا

) في حال قّل عدد ARAPأو أكثر، في حین یمكن إعداد خطة عمل إعادة التوطین بشكلھا المختصر ( 200بالمشروع یساوي 
. إن أي آثار أو تأثیرات مرتبطة بكسب العیش على األراضي الخاصة (المؤقتة و/ أو 200األشخاص المتضررین من المشروع عن 

 ).OP 4.12عالجتھا من خالل خطة إعادة التوطین ھذه وفقا ألحكام السیاسة التشغیلیة للبنك الدولي (االستحواذ الدائم) تتم م

) النھائیة التدابیر التالیة (على األقل) لضمان أن األشخاص RAP/ARAPیجب أن یتضمن برنامج خطط عمل إعادة التوطین (
 المتضررین من المشروع:

 لقة بإعادة التوطین؛تم إعالمھم بخیاراتھم وحقوقھم المتع •
 تم التشاور معھم بشأن الخیارات المتاحة بین بدائل إعادة التوطین المجدیة تقنیاً واقتصادیاً وتوفیرھا؛ •
 قدم لھم تعویض سریع وفعال بتكلفة االستبدال الكاملة عن الخسائر؛ •
 قدمت لھم المساعدة أثناء الترحیل (مثل تكالیف النقل)؛ •
اقع سكنیة، أو المواقع الزراعیة المناسبة التي تجمع بین اإلمكانیات اإلنتاجیة ومزایا الموقع قد تم توفیر مساكن، أو مو •

 وعوامل أخرى تكون على األقل مكافئة لمزایا المواقع القدیمة.

 ولتحقیق أھداف خطة إعادة التوطین، وحیثما كان ذلك ضروریاً، ینبغي للخطة أیضاً أن تكفل لألشخاص المرّحلین ما یلي:

تقدیم الدعم لھم بعد ترحیلھم، ولفترة انتقالیة، استناداً إلى تقدیر الوقت المتوقع أن یكون أولئك األشخاص بحاجتھ الستعادة  •
 سبل معیشتھم ومستوى حیاتھم؛

توفیر تقدیم المساعدة اإلنمائیة باإلضافة إلى خیارات التعویض، مثل إعداد األراضي، والتسھیالت االئتمانیة، والتدریب، أو  •
 فرص العمل.
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 سیاسة البنك الدولي الخاصة بالحصول على المعلومات

باإلضافة إلى سیاسات الضمانات البیئیة واالجتماعیة ذاتھا، تتصل سیاسة الحصول على المعلومات بھذه الضمانات اتصاالً وثیقاً. فمن 
في البنك الدولي عملیة اتخاذ القرار من جانب المقترض  أجل تعزیز الشفافیة وتسھیل المساءلة، تدعم سیاسة الوصول إلى المعلومات

والبنك وذلك من خالل السماح للعامة بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجوانب البیئیة واالجتماعیة للمشاریع وایداعھا في مواقع 
یسیین في المشروع. باإلضافة إلى یسھل الوصول إلیھا، وكذلك صیاغتھا بالشكل المناسب واللغة المفھومة ألصحاب المصلحة الرئ

ذلك، یكفل البنك الدولي مكاشفة وثائق الضمانات البیئیة واالجتماعیة ذات الصلة بالمشروع، وما تحتویھ من إجراءات عمل للمشاریع 
ي الخاصة والمشاریع الفرعیة، في الوقت المناسب قبل أن یبدأ تقییم المشروع رسمیا. ومن الجدیر ذكره أن سیاسة البنك الدول
 بالحصول على المعلومات تتطلب مكاشفة الوثائق باللغتین اإلنكلیزیة واللغة المحلیة، وأن تستوفي كافة معاییر البنك الدولي.

 الثغرات بین القانون العراقي وسیاسة البنك الدولي 4.3

ل للضمانات البیئیة واالجتماعیة الصادرة سیتم تمویل ھذه المشاریع من قبل مجموعة البنك الدولي، األمر الذي یتطلب االمتثال الكام
عن البنك. وعالوةً على ذلك، یتعین تنفیذ المشروع من خالل تطبیق النظام العراقي، الذي یتضمن القرارت واالحكام التي تم تبیانھا 

التطور التنموي قدماً بطریقة  سابقاً.   تتفق الھیئتان التشریعیتان (التشریع العراقي وضمانات البنك) في الھدف المتمثل في دفع عجلة
غیر مؤذیة (أو على األقل أقل ضرراً) على البیئة واإلنسان. على الرغم من دعم ھاتین الجھتین التشریعیتین لتنفیذ المشروع، فقد تم 

مفر منھا. إن  تحدید بعض اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة السلبیة المحتملة لمجموعة المشاریع موضوع البحث، وقد تكون آثاراً ال
معالجة ھذه اآلثار و/ أو تخفیفھا لن تكون سلسة أو مباشرة؛ بسبب بعض الثغرات بین متطلبات النظامین. وقد یتمثل ذلك جلیاً في عدة 
جوانب، مثل مدى مشاورة أو مشاركة أصحاب المصلحة في عملیة إعادة التوطین، ودفع التعویضات، وآلیات معالجة المظالم، 

ووضع الید، وكشف المعلومات.  وحیثما ال تتوفر معلومات كافیة من خالل القوانین العراقیة، أو حیث یظھر بعض االعتداءات 
 OPاالختالف/ التضارب مع القوانین العراقیة ذات الصلة، فإن متطلبات سیاسة البنك الدولي بشأن إعادة التوطین غیر الطوعي (

 یق، وكما ھو مبین في ھذا اإلطار.) ستكون لھا االسبقیة بالتفعیل والتطب4.12

ال تتطلب القوانین الوطنیة، في جوھرھا، النظر في توفیر بدائل األشخاص المتأثرین/ المرحلین بسبب إقامة المشروع ممن یتواجدون 
األشخاص في  أراض مملوكة للدولة، وال سیما عندما یتعلق األمر بعدم وجود سند قانوني لألصول / الممتلكات التي یستخدمھا 

 المتأثرون بالمشروع.

اقتناء األراضي للقیام بأنشطتھا، ولكن من المحتمل جدا أن تكون بعض األماكن مطلوبة  1ال تتطلب المشروعات الفرعیة للمكون 
اإلضافة إلى ذلك ، یمكن أن تشمل مواقع العمل ب  .ومع ذلك ال یمكن تحدیدھا في ھذه المرحلة إلخ. للتحضیر للعمل، أو تكدیس المواد، 

، مما یتطلب إزالة تخصیص مناطق حمایة على طول منطقة العمل، كما ھو الحال عند تنظیف مسارات تصریف المجاريالحاجة إلى 
ني للممتلكات ألي نوع ال یمنح قانون االستمالك العراقي أي مالك غیر قانوالداخلة إلى حرم المسار.  أو األصول الموجودة المتعدین، 

 من أنواع التعویض، كما أنھ ال یوفر تعویضاً عادالً لمن یتمتعون بالحیازة القانونیة.

یجب على صاحب المشروع أن یأخذ في االعتبار أي احتمالیة لفقدان األصول/ سبل العیش بسبب قیامھ بأي من عملیات الترحیل 
الذین یشغلون/ یستخدمون األرض وقت تنفیذ المشروع. حیث تعالج ھذه القضایا  االقتصادي/ إعادة التوطین غیر الطوعي لألشخاص

 ) فیما یتعلق بقابلیة التطبیق وسبل التعویض.OP/BP 4.12بشكل عادل من خالل سیاسة البنك الدولي إلعادة التوطین غیر الطوعي (

 راقیة.ویلخص الجدول أدناه الثغرات بین سیاسة البنك الدولي وقانون الحكومة الع

 : مقارنة بین القانون العراقي وسیاسة البنك الدولي2جدول 
 القوانین العراقیة سیاسات البنك الدولي القضایا الرئیسیة

سیاسة تفادي ترحیل األشخاص 
 أو التقلیل منھا إلى أدنى حد

التجنب أو التقلیل من خالل البحث في جمیع البدائل القابلة 
تنفیذ  -للتطبیق؛ إذا كانت ھنالك حاجة إلعادة التوطین 

 كبرنامج مستدام

غیر محددة (ولكن الممارسة الشائعة التي 
تتبعھا الحكومة تتمثل في التقلیل من ذلك إلى 

 أدنى حد ممكن)
األشخاص المتضررین  تحدید
 سلبا

 ھم األشخاص المتأثرون بما یلي:
 االستیالء غیر الطوعي على األرض، .1
فقدان المأوى، األصول، مصادر الدخل أو سبل  .2

األشخاص المتأثرون باالستیالء غیر الطوعي 
على األرض مما یؤدي إلى فقدان األراضي 

 واألصول وسبل العیش
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 القوانین العراقیة سیاسات البنك الدولي القضایا الرئیسیة

 العیش،
القیود غیر الطوعیة على الوصول إلى المناطق  .3

 المحمیة مما یؤدي إلى آثار سلبیة على سبل العیش
متطلبات خطة عمل إعادة 

) / إطار سیاسة RAPلتوطین (ا
 )RPFإعادة التوطین (

تتطلب إعداد خطة عمل إعادة التوطین بالكامل في حال 
 أو أكثر. 200وصل عدد المتأثرین سلباً إلى 

 
تتطلب إعداد خطة عمل إعادة التوطین مختصرة في حال 

 .200وصل عدد المتأثرین سلباً إلى إقل من 

المالك من وینص القانون على تحدید ھویة 
خالل تسجیل ملكیة األراضي وتشكیل ھیئة 

للتقدیر/ التعویض للتحقق من األشخاص 
المتضررین. وینص القانون على تعویض 

نقدي عن سنة واحدة من المحاصیل المفقودة 
لكامل حزمة األراضي المستأجرة/ التي 

 یملكھا الشخص المتأثر بالمشروع.
 الصادر عن 360/2008ووفقا للقرار رقم 

مجلس الوزراء، فقد تم تحدید مبالغ التعویض 
 عن المحاصیل واألشجار وما إلى ذلك.

وبحسب القانون العراقي، یمكن استمالك 
من األراضي الزراعیة دون تعویض.  25%

وفي حالة االستمالك الكامل لألراضي، 
یحصل الشخص المتضرر على أرض خاصة 

 من األراضي المستملكة. %12بما یكافئ 
أشخاص ومجتمعات محلیة وتضم الفئات المتأثرة من  وراتالمشا

حیث تتم  –وسلطات محلیة ومنظمات غیر حكومیة 
 مشاورتھم بشأن معاییر األھلیة للتعویض والمساعدة؛

ویشمل ذلك أیضاً المرّحلین ومجتمعاتھم والمجتمعات 
حیث تتم مشاورتھم للمشارکة في تخطیط وتنفیذ  –المضیفة 

 ورصد عملیة إعادة التوطین؛
 یتم التشاور مع جمیع األطراف المتأثرة بشكل مفید

یقتصر التشاور على إجراء التفاوض بین 
 األطراف المتضررة مع لجنة التعویضات

التأثیر على المتوطنین غیر 
 النظامیین

الفئة فقط الحصول على مشمولة بالسیاسة، ولكن یحق لھذه 
مساعدة في عملیة إعادة التوطین مقابل المنشآت، واألصول 
األخرى المفقودة (بخالف األراضي)، وخسائر سبل العیش 

 أثناء إعادة التوطین

ال یشتمل القانون على تقدیم المساعدة في 
عملیة إعادة التوطین أو التخفیف من آثارھا 

غیر  بالنسبة للمتوطنین غیر النظامیین/
 الشرعیین

 التعویض عن
 المسكن/ المنشآت

التعویض النقدي عن ھذه األصول وفقا  التعویض بالبدل أو تقدیم كامل تكالیف االستبدال
 لسجالت التثمین العامة المعمول بھا

 التعویض عن األرض

 

: التعویض بالقیمة األراضي الواقعة في المناطق الحضریة
 السوقیة

المساحة/ االستخدام المكافئ مع اعتبار من األراضي ذات 
البنیة التحتیة العامة والخدمات المماثلة في نفس المنطقة، 

) OP/BP 4.12ویضاف إلیھا تكلفة النقل والترحیل (
 وتعرف أیضا بتكلفة االستبدال؛

: التعویض بالقیمة السوقیة لألرض ذات األراضي الزراعیة
مجاورة، ویضاف إلیھا القدرة االنتاجیة المماثلة وفي منطقة 

كلفة تحضیر األرض لمستویات مشابھة لألراضي 
المتضررة، ویضاف إلیھا تكالیف ضرائب التحویل والتسجیل 

)OP/BP 4.12؛( 
یشمل تعریف "األرض" أي شيء ینمو أو یثبت بشكل دائم 

ھ یتضمن القانون جواز استمالك ما نسبت
األراضي دون تعویض. كما یقدم من  25%

من حزمة  %25القانون تعویضاً بمقدار 
األراضي المستأجرة من الحكومة التي یتم 

في المناطق استمالكھا، وأحیانا یكون البدیل 
 الزراعیة وأحیانا في المناطق الحضریة
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 ).OP/BP 4.12بما في ذلك المحاصیل ( -على األرض 
دعم سبل كسب العیش/ المساعدة 

 خالل المرحلة االنتقالیة
اإلنمائیة مثل تحضیر األراضي، والتسھیالت تقدیم المساعدة 

االئتمانیة، والتدریب أو خلق فرص العمل (ویشمل أیضا 
 أماكن العمل)؛

یتم تزوید  -بالنسبة للتأثیرات علی األراضي الزراعیة 
األشخاص المتضررین من المشروع الذین یقومون بزراعة 
األراضي المتضررة بشکل فعال بما یحتاجونھ من التدریب، 
والمال الالزمین لالستثمار وتحسین اإلنتاجیة، باإلضافة إلى 

 اإلرشاد الزراعي، وبدل الدخل

 غیر مشمول

المكاشفة والحصول على 
 المعلومات

یتم اإلفصاح عن النتائج وإجراءات اإلدارة المقترحة 
وباستخدام لغة مفھومة إلى حد ما للجمھور بطریقة میسرة 

ن للجمھور الوصول إلى . یمكمن قبل المجتمع المستھدف
المعلومات من خالل المواقع االلكترونیة الخارجیة للبنك 

 الدولي

ال توجد إشارة صریحة إلى ضرورة الكشف 
نتائج عملیة عن المعلومات للجمھور بشأن 

 إعادة التوطین

 

شكل مالئم من خالل القوانین وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا معالجة القضایا المتعلقة باألشخاص المتضررین من المشروع ب
، خاصة عندما یتعلق األمر باألشخاص المتضررین  OP 4.12واألنظمة العراقیة ذات الصلة، ینبغي الرجوع إلى أحكام سیاسة البنك 

ً لوجود ثغرات بین قوانین وأنظمة الحكومة العراقیة من جانب، وبنود  من المشروع الذین لیس لھم حق قانوني في خسائرھم.  نظرا
) فیما OP 4.12سة البنك (االمتثال لسیا وزارة العمل والشؤون االجتماعیة)، فیتعین على OP 4.12سیاسة البنك الدولي التشغیلیة (

) على جمیع أنشطة OP 4.12یخص إعادة التوطین غیر الطوعي.  ومن ثم فإنھ سیصار إلى تطبیق مبادئ السیاسة التشغیلیة (
 المشاریع الفرعیة وستستخدم في توجیھ عملیات التخطیط والتنفیذ الستمالك األراضي إذا ما برزت الحاجة إلى ذلك.

اشفة، فسیتبع المشروع المبادئ التوجیھیة للبنك الدولي الخاصة بالحصول على المعلومات، وذلك بما یتماشى مع أما فیما یتعلق بالمك
للسكان المحلیین، وحیثما یمكن الوصول إلیھا  المناسبینسیاساتھ التشغیلیة للضمانات لتشمل نشر الوثائق بالشكل، واللغة والطریقة 

.  والقصد من ذلك ھو توفیر وثائق الضمانات البیئیة واالجتماعیة لجمیع أصحاب المصلحة كترونیةلوسائل االلبسھولة. فباإلضافة إلى ا
 في المشروع باستخدام لغتھم المحلیة، مع توجیھھا للسكان المتأثرین بشكل مباشر على وجھ الخصوص.
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 التقدیر األولي ومعاییر األھلیة .5

 األشخاص والمنشآت المتأثرین بالمشروع 5.1

من المشروع في وثیقة إطار سیاسة إعادة التوطین بأنھم أي فرد أو مجموعة أفراد من المحتمل  المتضررونیعّرف األشخاص 
تعرضھم آلثار اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة سلبیة بسبب إقامة المشاریع الممولة من خالل البنك الدولي. وتشمل ھذه اآلثار أي شيء 

ادیة مثل األراضي واألراضي الزراعیة والمحاصیل والممتلكات التجاریة والممتلكات الشخصیة، یتراوح بین فقدان األصول الم
العالقات واألنشطة والمنازل، ومصادر الدخل والمواقع ذات األھمیة الثقافیة/ التاریخیة/ الدینیة، وصوالً إلى األصول غیر المادیة مثل 

 .الثقافیةاالجتماعیة و

البنى على المباني العامة الحالیة، وعمال األدیدة، حیث سیتم تنفیذ استخدام مساحات ج) 1.1(المكون  یة ال تتطلب المشاریع الفرع
بعض المواقع، والتي ستقع على أراضي الدولة قدر معسكرات العمل  /ومع ذلك، من المتوقع وجود مواقع العمللتحتیة القائمة. ا

ستكون بسیطة. ومن الجدیر بالذكر ھنا أنھ  في األنشطة التجاریة الیومیة، ولكنھا االرباكات /یمكن مالحظة بعض االنقطاعات. اإلمكان
 ه الوثیقة.إلى وقت إعداد ھذ لم یتم تحدید مواقع العمل

ومع ذلك ، فإن إطار سیاسة إعادة التوطین یأخذ في االعتبار التأثیرات األوسع وجمیع الخسائر المحتملة الناتجة عن ھذا المشروع 
المسوحات المیدانیة یشمل الجدول التالي جمیع الفئات والتأثیرات المحتملة، والتي یجب تعزیزھا من خالل .  الذي یمولھ البنك

 التفصیلیة.

 : اآلثار الرئیسیة والخسائر بشكل عام3جدول 

 المتضمنات الفئة

 األرض
 األراضي الزراعیة (المستأجرة أو المملوكة) •
 الوصول إلى األرض •

 المنشآت
 المنازل أو أماكن السكن (المستأجرة أو المملوكة)•  •
 منشآت مادیة أخرى (المستأجرة أو المملوكة) •

 الدخل

 الدخل من المحاصیل •
 الدخل من أجور العمل •
 الدخل من الصید •
 الدخل من األعمال المتضررة •
 الوصول إلى فرص العمل الرسمیة •

 مجتمعي

 المدارس الحكومیة •
 المستشفیات الحكومیة •
 األسواق •
 مراكز المجتمع •
 المقابر •
 رأس المال االجتماعي: الشبكات واألنشطة والعالقات •

 دیني وثقافي
 األضرحة الدینیة •
 دور العبادة (مسجد، كنیسة، كنیس) •
 المواقع الثقافیة والتاریخیة •

 بیئي
 الوصول إلى المصادر الطبیعیة •
 استمالك األرض أو من المشروع نفسھاآلثار البیئیة السلبیة الناتجة عن  •

 

ومن حیث المبدأ، ال یسمح بتشیید المشاریع على المقابر العامة أو المقابر الخاصة أو التسبب في أضرار. وباإلضافة إلى ذلك، لن یتم 
لقصوى، تخضع ھذه ضرر لألصول المادیة الثقافیة والدینیة. وإذا اقتضت الضرورة اینتج عنھ أي إنشاء أي مشروع فرعي السماح ب
 العراقیة.قوانین لالحاالت ل
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 األھلیةمعاییر  5.2

 ھماألصول كاملة أو جزئیة لألصول أو امكانیة استخدام  یعانون من خسارةقد الذین من جمیع األشخاص المتأثرین بالمشروع 
ً وذلك للحصول على نوع ما من المساعدة،  مؤھلون قبل تاریخ وجودھم في األرض إثبات ما تم لحقوقھم القانونیة في األرض، إذا  وفقا
 واألشخاص المتضررین من المشروع. الخسائرمسح حیث یحدد التاریخ القطعي للمطالبات عند االنتھاء من .  المسح المیدانيانتھاء 

لكي تكون على وجھ التحدید ثالث فئات عامة  OP4.12 في سیاستھ التشغیلیة وبعد ذلك ال تقبل أي مطالبات. ویقترح البنك الدولي
 كما ھو مبین في الجدول أدناه:مؤھلة للتعویض، و

 : الفئات المؤھلة واالستحقاقات الممكنة4جدول 
 المستحقات الفئات التي یتم ترحیلھا

األفراد الذین لدیھم حقوق قانونیة ورسمیة لألراضي 
(بما في ذلك الحقوق العرفیة والتقلیدیة المعترف بھا 

 بموجب قوانین العراق)

بتكلفة االستبدال األراضي واألصول التعویض عن الخسائر في  •
 ؛الكاملة

االنتقال (أي  علىالمساعدة یتم تقدیم ، الترحیل المكانيفي حالة  •
السكن و/ أو المواقع الزراعیة ذات كذلك ) وبدالت مقابل النقل

 التي تعادل المواقع المفقودة. والمكانیةالمزایا اإلنتاجیة 

األفراد الذین لیس لدیھم حقوق قانونیة رسمیة في 
األرض، ولكن لدیھم مطالبة لھذه األرض أو األصول 
(شریطة أن تكون ھذه المطالبات معترف بھا بموجب 
قوانین عراقیة أو االعتراف بھا من خالل عملیة محددة 

 في خطة إعادة التوطین)

الخسائر في األراضي واألصول بتكلفة االستبدال التعویض عن  •
 الكاملة؛

في حالة النقل المكاني، تقدم المساعدة أثناء الترحیل (أي بدالت  •
النقل) والسكن، و/ أو المواقع الزراعیة ذات المزایا اإلنتاجیة 

 والمكانیة التي تعادل المواقع المفقودة؛
باإلضافة إلى تدابیر التعویض (أي المساعدة في  التنمویةالمساعدة  •

إعداد األراضي، والتسھیالت االئتمانیة، والتدریب، وفرص 
 العمل).

ألفراد الذین لیس لھم حق قانوني أو مطالبة معروفة ا
باألرض التي یشغلونھا (أي المنشآت العشوائیة، والممتلكات 

 المتنازع علیھا)

. ولكن بحسب القوانین العراقیة غیر واردة المساعدة في الترحیل •
 2یتم اللجوء إلى سیاسة البنك الدولي (كما ورد في الجدول رقم 

 أعاله)

 لمحتملة إلعادة التوطیناآلثار اتقدیر  5.3

(وخصوصاً تلك المتعلقة ببرنامج المال   للمكون األول ھذه الوثیقة، فإن المشاریع الفرعیةبند االسباب الموجبة لوكما ھو موضح في 
. ولذلك، ال یتوقع إعادة التوطین بالنسبة لجمیع ھذه المشاریع مقابل العمل، وفرص كسب الرزق) لن تشتمل على استمالكات أراضي

ً للسیاق االجتماعيالفرعیة.  طق العامة السیطرة على المناضعف للبلد بشكل عام، و غیر المستقراالقتصادي -ومع ذلك ، ونظرا
 .وأراضي الدولة، وعدم كفایة تطبیق القانون، یمكن العثور على بعض المتجاوزین في األماكن التي ستجري فیھا أعمال إعادة التأھیل

حق المرور  والتعدي علىفي أراضي الدولة والمنتزھات العامة،  والعیشالمدارس العامة،  االقامة فيومن األمثلة على ذلك، 
ألسباب مختلفة، على سبیل المثال، لبیع البضائع وذلك الصرف الصحي) قنوات التصریف وتنظیف ول مسارات وخصوصاً على ط(

ال .  تقدم األعمال المدنیة و / أو تعوق وسائل الحیاة الیومیة تعترضالتي قد أوجھ العوائق بعض فقط ذه الطریق.  ھ لمستخدميالخفیفة 
واألنشطة في المحافظات السبع المستھدفة، أو درجة إعادة التوطین / اإلخالء  العوائقتوجد معلومات كافیة حول مستوى وجود تلك 

، (ولكن قبل تنفیذھا). لذلك إجراء مسح كامل (تعداد) لمواقع المشاریع الفرعیة في مراحل متقدمة من مشروع.  مما یستدعي المطلوبة
 .تصادیة في ھذه المرحلةسیكون من الصعب تقدیر الخسائر وحجم اآلثار االجتماعیة واالق
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 طرق التقییم والتعویض .6

 تقییم األصول 6.1

یتم تقییم خسائر الممتلكات المادیة من خالل تطبیق القیمة السوقیة لھذه الممتلكات، إن وجدت، ومن ثم تقدیر تكلفة االستبدال. وتحسب 
األصول إلى قیمة ما  عإلیھا أي تكالیف أخرى مرتبطة بإرجاتكلفة االستبدال ببساطة على أنھا تكلفة استبدال األصول المفقودة مضافاً 

على  بشكل أساسيقبل الترحیل. غیر أنھ في حالة احتوت األرض على البساتین/ المحاصیل/ الثروة الحیوانیة، فإن التقییم سیعتمد 
ً  تضعھااألسعار التي  لوائح تختلف تكلفة االستبدال حسب نوع األصل  .مدیریات الزراعة العراقیة ذات الصلة، ویعاد النظر فیھا سنویا

 .أدناهفي الجدول كما ھو مبین 

 : تكالیف االستبدال لألصول5جدول 
 قیمة االستبدال األصول

 األراضي الزراعیة
واألراضي  المملوكة

 الزراعیة المستأجرة

، الترحیل)ما قبل المشروع أو ما قبل (تساوي قیمة االستبدال في ھذه الحالة القیمة السوقیة لألرض 
من األرض والقرب  المكافئین  واالستخداماإلمكانیات اإلنتاجیة مع االخذ بالحسبان أیھما أعلى، 

األرض إلى مستویات مماثلة لمستویات األراضي  تحضیرالمتضررة، باإلضافة إلى تكلفة 
وزارة . (بالنسبة لألراضي المؤجرة ستقوم ونقل الملكیةتسجیل ویضاف إلیھا تكالیف الالمتضررة، 

وزارة الزراعة ، حیث ستقوم بشراء األراضي من وزارة الزراعة العمل والشؤون االجتماعیة
القیمة السوقیة ومقارنتھا ب، أیھما أعلى، الترحیلقبل المشروع أو ما قبل باحتساب االسعار إلى ما 

، )ن األراضي المتضررةلمكافئین، والقرب مالألرض ذات اإلمكانات اإلنتاجیة أو االستخدام 
 .األرض إلى مستویات مماثلة لمستویات األراضي المتضررة تحضیرباإلضافة إلى تكلفة 

تساوي قیمة االستبدال القیمة السوقیة لألراضي (ما قبل الترحیل) ذات المساحة واالستخدام المكافئین،  األراضي الحضریة
التحتیة العامة المماثلة أو المحسنة والموجودة في محیط األراضي مع مرافق وخدمات البنیة 

 المتضررة، باإلضافة إلى تكالیف التسجیل ونقل الملكیة إن وجدت.

 المساكن/ المنشآت األخرى
(بما فیھا أي المنشأت 

 التجاریة الصغیرة)

أو أفضل بدیل مع منطقة ونوعیة مشابھة الالزمة لبناء لبناء  لموادتكلفة السوق  تساوي قیمة االستبدال
قل باإلضافة إلى تكلفة ن المتضررة جزئیا. المنشآتإصالح مما كانت علیة المنشآت المتضررة، أو 

باإلضافة إلى كلفة  ،للمقاولینعمل وأتعاب أي تكالیف مواد البناء إلى موقع البناء، باإلضافة إلى 
 التسجیل ونقل الملكیة إن وجدتتكالیف باإلضافة إلى  البضاعة والمقتنیات،

سیتم تعویض األشجار والمحاصیل بناءاً على القیمة السوقیة. سیتم تحدید القیمة السوقیة من قبل لجنة  المحاصیل واالشجار
 من الخبراء

 التعویض 6.2

أصولھم نتیجة استمالك یتم تقدیم التعویضات إلى جمیع األفراد الذین تتأثر أصولھم أو یتأثر حصولھم على األصول أو تتضرر 
. ویختلف التعویض عن فقدان الفرعیة ) أو أي أنشطة أخرى تضطلع بھا ھذه المشاریععلى الرغم من ضعف احتمالیة ذلكاألراضي (

 ً لنوع الخسارة، وأھلیة األشخاص المتضررین من المشروع. ویمكن أن یأتي التعویض على شكل  األصول المادیة وغیر المادیة تبعا
 تعویض نقدي أو تعویض عیني و/ أو أنواع أخرى من المساعدة، مثل المساعدة في االنتقال وتوفیر فرص العمل.

ال، وفقا للقیمة السوقیة (في تاریخ المشروع الحصول على تعویض نقدي بتكلفة االستبدالمتضررین من ویحق لجمیع األشخاص 
یتمثل في التعویض العیني حیثما یستعاض عن للتعویض، وخیار آخر  ھنالكالمتأثرة. وقد یكون المادیة االستحقاق) للممتلكات 

بین  متبادلةنوع التعویض بصورة المتعلق بقرار الاألصول المتضررة بأصل مماثل لحجمھ وقیمتھ ونوعیتھ. وینبغي االتفاق على 
ً بیمثلھم لجنة معالجة المظالم) واألشخاص المتضررین من المشروع، وموظفي المشروع ( توافر األصول حیث یكون ذلك مرھونا

استعادة سبل التنمیة وإعادة التوطین الالزمة في المرحلة االنتقالیة، بھدف  القابلة لالستبدال. وعالوة على ذلك، فإن المساعدة في مجال
، أو ما قبل الترحیل، عیشة األشخاص المتضررین من المشروع في إطار المشروع إلى مستویات ما قبل المشروعالعیش ومستوى م
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ویتمثل ذلك في إلعادة التوطین (یتم إعدادھا التعویض في أي خطة عنصراً من عناصر أیضا ھي في الحقیقة تشكل  أیھما أفضل،
 ، والمساعدات الغذائیة، وما إلى ذلك).بدالت النقلو، الحد االدنى للبقاءقصیرة األجل، ودعم الوظائف 

ً وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن التعویض عن الخسائر في الممتلكات المشتركة ال یكون إال  شكل إعادة یكون على للمجتمع ككل، و عینیا
 تالذي كان المستوىإلى نفس على األقل،  واألسواق وما إلى ذلك) الحكومیةمباني المدارس  مثل( ةأو المتضرر المتأثرة المرافقبناء 
 .، أو قبل الترحیل، أیھما أفضلقبل تنفیذ المشروعالممتلكات المشتركة علیھ 

 

  



 ESSRP -تقریر سیاسة إعادة التوطین 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 22 صفحة
 

 الترتیبات المؤسسیة للتخطیط وتنفیذ إعادة التوطین .7

 الترتیبات العامة 7.1

تم تأسیس مكتب إدارة المشاریع .  حیث نالتوطیعادة مسؤولیة التخطیط إلوزارة العمل والشؤون االجتماعیة من المفترض أن تتولى 
)PMO إدارة المعلومات للمشروع ، ، وستشمل مسؤولیاتھ: على الموارد المتاحة في الوزارة) مؤخراً.  حیث سیعتمد المكتب

كما یتم ).  GRM( والتقییم، باإلضافة إلى إدارة آلیة معالجة الشكاوى المرتبطة بالمشروعالرصد وتخصیص الموارد الالزمة إلجراء 
 ویشمل ذلك:عادة التوطین، إل بالتخطیطھام خاصة فیما یتعلق اسناد م

 تعیین االستشاري إلعداد خطط عمل إعادة التوطین؛مسؤولیة ادارة عملیة  •
 تعیین أخصائیین بیئیین واجتماعیین وقانونیین لدعم ھذا العمل؛ •
 التي یطلبھا االستشاریون؛المعلومات  توفیر •
 .)ن وجدتالمساحات اإلضافیة لألراضي التي تحتاج إلى استمالكھا (إللمواقع البدیلة واتخاذ القرارات بشأن وضع معاییر و •

 :من خالل ما یلي ى األشخاص المتأثرین بالمشروعویمكن تحدید االستحقاقات وتقدیمھا إل

 اریعالتقییم األولي للمش 7.2

وبمجرد تحدید المواقع والمناطق المخصصة للمشاریع الفرعیة، یقوم فریق وحدة إدارة المشاریع بالتعاون مع المقاولین، باستحصال 
وبعد ذلك، یستعین موظف الشؤون البیئیة  . إعادة التأھیل وأنشطة تحضیر األعمال بأعمالجمیع التصاریح/ الموافقات المتعلقة 

دة إدارة المشروع) مع السلطات المعنیة األخرى إلجراء مسح اجتماعي لتحدید ما إذا كان المشروع سیؤدي واالجتماعیة (التابع لوح
ستتضمن ھذه المرحلة استشارة اصحاب العالقة (بمن فیھم المجتمعات وأعداد المتضررین.  إلى أي آثار متعلقة بإعادة التوطین، 

 وبناءً عاون مع تلك المجتمعات المستھدفة واصحاب العالقة، وإبقائھم على اطالع.  بالتالمستھدفة) بھدف صیاغة االجراءات التخفیفیة 
)، أو إعداد خطة عمل إعادة RAPعلیھ ستقرر فرق إدارة المشروع ضرورة إعداد خطة عمل إعادة التوطین بصورتھا الكاملة (

سیاسة البنك الدولي التشغیلیة الخاصة بإعادة  ). حیث تكون مرجعیة ھذه الخطط المتطلبات الواردة فيARAPالتوطین المختصرة (
 )OP/BP 4.12التوطین غیر الطوعي (

 االقتصادي –إعداد المسح االجتماعي  7.3

 ً والمستشاریین المعینین لھذه  سیقوم فریق إدارة المشروعواالستشارة المجتمعیة، شاریع الفرعیة، التقییم األولي للمإلى نتائج  استنادا
. ذاتھا في مواقع المشاریع الفرعیة یةبیانات األساسالبإجراء دراسة اجتماعیة اقتصادیة ودراسة استقصائیة للتعداد، تجمع فیھا  الغایة

واألصول ، الممتلكات ومجامیعذات الصلة أو المعالین،  األسرةالمشروع وأفراد المتأثرین ب األشخاصویجب أن تشمل ھذه المعلومات 
 الواجب تقدیمھا استخدامھا في تحدید التعویض المناسب والمساعدةو، توثیق ھذه المعلوماتسیتم كما مور. األوغیرھا من المتضررة 

 لكل فرد/ عمل متضرر.

 الھدف من إجراء ھذا المسح االجتماعي االقتصادي ھو:إن 

 رض المشروع على األشخاص المتأثرین بالمشروع،ع •
 ،األعمالالفردي ومستوى  المستوىالمشروع على ین باألشخاص المتأثرجمع بیانات التعداد لتحدید  •
 والمتضررین بشدة،من الفئات الضعیفة المتأثرین بالمشروع  األشخاصجمع بیانات التعداد لتحدید  •
 ،المتأثرةاالجتماعیة واالقتصادیة العامة للمجتمعات الخاصة بالتعدادات البیئیة، وبیانات مجمل الجمع  •
 تحدید أصحاب المصلحة، •
والدخل، وما إلى  والمنشآت(أي الممتلكات  األشخاص المتأثرین بالمشروعتحدید آثار المشروع الفرعي على سبل عیش  •

 ذلك)،
 قلق یصدر عن األشخاص المتأثرین بالمشروع،تحدید أي مخاوف أو  •
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 .المشروعالمتأثرین بتحدید تفضیالت إعادة توطین األشخاص و •

  افقة علیھاخطط عمل إعادة التوطین والموإعداد  7.4

وزارة العمل والشؤون على عاتق  ةفرعیمن المشاریع التقع المسؤولیة العامة عن إعداد خطة عمل إعادة التوطین لكل مشروع 
ً  كما یجب تنقیذ . االجتماعیة ) OP/BP 4.12إلطار سیاسة البنك الدولي التشغیلیة ( جمیع خطط عمل إعادة التوطین النھائیة وفقا
المشاریع الفرعیة، أي من وفي بدایة  . إن أمكنذات الصلة،  یتماشى مع القوانین العراقیةغیر الطوعي، وبما إعادة التوطین الخاصة ب

خبیر استشاري إلعداد خطة عمل إعادة التوطین لكل مشروع من المشاریع الفرعیة، في حین بتعیین  الوزارةمن المتوقع أن تقوم 
لعمل بشكل وثیق داخل فریق إدارة ا دوائرھم الحالیة)المكلفین من خالل یة واالجتماعیة والقانونیة (البیئیتعین على موظفي الشؤون 

 من أجل اإلشراف على التنفیذ وتقدیم المعلومات إلى االستشاري. المشروع

الموافقة و المالحظاتإلبداء  الدولي إلى البنكإعادة التوطین الكاملة/ المختصرة عمل مسودات خطط وبمجرد إعدادھا، تقدم جمیع 
 ) ARAP)/ المختصرة (RAPإعادة التوطین الكاملة ( عمل حتى یتم إعداد خطة عملالأنشطة تتم المباشرة بأي من ال علیھا. 

أو فقدان أو  أو قد یؤدي إلى إعادة توطین غیر طوعي األراضي استمالكوالموافقة علیھا من قبل البنك. إن أي مشروع فرعي یستلزم 
ة، وذلك أو إعادة التوطین المختصر الكاملة قیید الوصول إلى الموارد الخاصة أو المجتمعیة سیتطلب إعداد خطة عمل إعادة التوطینت

 .الترحیلإعادة التوطین/ درجة التأثر من على عدد األشخاص المتضررین أو  اعتماداً 

 تتضمن خطوات استكمال إعداد خطة عمل إعادة التوطین ما یلي:

مثل ( االنترنتتسجیل األراضي وكذلك من الخرائط المتاحة من  دائرةتجمیع البیانات التفصیلیة عن استخدام األراضي من  •
والجوانب  السكانیة (الدیموغرافیة)البیانات األساسیة األخرى معلومات عن الجوانب  وتشمل. )غوغلخرائط استخدام 

من أجل تحدید  ، وذلكالجدیدة التحسیناتافیة للمجاالت التي ستجري فیھا الثقو ،االجتماعیة –االجتماعیة، واالقتصادیة 
 األشخاص المتأثرین بالمشروع والحصول على معلومات عن األصول التي ستتأثر وكیفیة جمع ھذه المعلومات

ً إشراك عدد منینبغي حیث إجراء مسوحات میدانیة من قبل فریق إدارة المشروع،  • في كل المساحین الرسمیین  أیضا
ً  الزیارات المیدانیة تتضمن. وینبغي أن دوائرھم األخرى من البلدیات  والدوائرتسجیل األراضي  مشاركة دائرة أیضا

بفقدان المعنیة. ومن شأن ذلك أن یؤكد المعلومات المتعلقة باألراضي واألصول المتأثرة، وأن یرسخ المعلومات المتعلقة 
 سبل كسب العیش وخیارات االنتقال؛

 واالقتصادیة للسكان المتأثرین؛ االجتماعیةصول على معلومات أوسع عن الخصائص الح •
تحدید الجھات المعنیة بالمسح، وتقییم األصول، والتشاور مع الجمھور، ونشر تدابیر التخفیف المقترحة، وتطویر آلیات  •

 نظم الرصد؛معالجة المظالم، وتعزیز 
 الطارئة.حاالت خطط الالمیزانیات الالزمة إلعداد خطط عمل إعادة التوطین، بما في ذلك على تأکید ال •

ً تقییم التوطینخطة عمل إعادة أن تقدم یجب  المشروع، واقتراح مواقع بدیلة للمشاریع الفرعیة إن أمكن، ب المتأثرینعدد األشخاص ل ا
معالجة الوسائل التي سیتم من خاللھا رصد وتقییم باإلضافة إلى دة، أحكام التعویض والمساع وعرضتحدید معاییر األھلیة، كذلك و

األشخاص المتضررین من المشروع على تعویضاتھم وأن یتم االستماع إلى مظالمھم ومعالجتھا.  حصولالمشروع الفرعي لضمان 
شخاص المتضررین من المشروع یجب الكشف عن تدابیر التخفیف وسیاسات التعویض المقترحة في خطة عمل إعادة التوطین إلى األ

 .والمالحظات التغذیة الراجعةللحصول على 

ما یلي من األشخاص المتأثرین بالمشروع أو أكثر)  200خطة عمل إعادة التوطین الكاملة (ل  تتضمنوبشكل أكثر تحدیدا، یجب أن 
 حد أدنى:ك

 وصف للمشروع الفرعي؛ •
 تحدید اآلثار المحتملة؛ •
 التوطین؛أھداف خطة عمل إعادة  •
 النتائج ذات الصلة للدراسة االجتماعیة واالقتصادیة؛ •
 قانوني؛الطار اإل •
 سي؛المؤسطار اال •
 لیة واألشخاص المتأثرین بالمشروع؛معاییر األھ •
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 التقییم والتعویض عن الخسائر؛ •
 تدابیر إعادة التوطین؛ •
 والنقل؛الموقع،  وتحضیراختیار الموقع،  •
 والبنیة التحتیة والتعلیم والخدمات الثقافیة واالجتماعیة؛ المسكن •
 حمایة البیئة وإدارتھا؛ •
 المشاركة المجتمعیة؛ •
 مع السكان المضیفین؛اإلدماج  •
 إجراءات التظلم والشكاوى؛ •
 المؤسسیة؛المسؤولیات  •
 الجدول الزمني للتنفیذ؛ •
 التكالیف والمیزانیة؛ •
 تقییم.الرصد وال •

، أو إذا كان جمیع األشخاص المتأثرین بالمشروع ال یعانون سوى آثاراً  200متأثرین بالمشروع أقل من إذا بلغ عدد األشخاص ال
من أصولھم المدرة للدخل)، وال ینطوي المشروع الفرعي على أي ترحیل مكاني، عندئذ  %10طفیفة (أي یحتمل أن بفقدوا أقل من 

حیث یجب أن تتضمن خطة إعدادة التوطین المختصرة األقسام التالیة كحد ). ARAPیمكن إعداد الخطة المختصرة إلعادة التوطین (
 أدنى:

 األصول المتأثرة؛وتقییم  المرحلینسكان النازحین/ تعدادي للمسح  •
 ؛اتلتعویضوأسس احتساب اإعادة التوطین  /النقلفي المقدمة وصف للتعویضات وغیرھا من المساعدة  •
 بولة؛حول البدائل المق المرّحلینالتشاور مع  •
 ؛ومعالجتھاتنفیذ إجراءات التظلم  المسؤولیة المؤسسیة في •
 والتنفیذ؛ الرصدترتیبات  •
 زمني والمیزانیة.الجدول ال •

 مراجعة خطة عمل إعادة التوطین الكاملة/ المختصرة والموافقة علیھا

المختصین قبل  من فیھا من تدابیر التخفیف المقترحة،من الواجب مراجعة خطط عمل إعادة التوطین (الكاملة والمختصرة) بما 
ومن ثم الموافقة علیھا من قبل رئیس وحدة إدارة المشروع، وبعد لوزارة العمل والشؤون االجتماعیة التابعین البیئیین واالجتماعیین 

 ذلك إرسالھا إلى البنك الدولي للمراجعة والمصادقة النھائیة.

 الكاملة/ المختصرة تنفیذ خطة عمل إعادة التوطین

ترجمتھا إلى اللغة العربیة  یتم، الدولي من قبل البنكإعادة التوطین الكاملة/ المختصرة على خطة عمل النھائیة بمجرد الموافقة 
ً  ومكاشفتھا مسؤولیة والسلطات المعنیة  وتتحمل وحدة إدارة المشروعھذا . نشرھا على مواقع البنك االلكترونیة الخارجیةوكذلك  محلیا

 .الكاملة/ المختصرة تنفیذ خطة عمل إعادة التوطین
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 المصلحةالعالقة/ مشاورة أصحاب  .8

 المجتمععرض المشروع أمام  8.1

والباحثین المعینین لھذه أجرت مراكز التنسیق  في المحافظات السبع، فقد وكجزء من عملیة تقییم األثر البیئي واالجتماعي للبرنامج
بالتنسیق مع مكتب إدارة المشاریع / وزارة العمل والشؤون االجتماعیة، مقابالت شخصیة / اجتماعات وي كل محافظة، الغایة ف

مكونات بتعریف الھدفت االجتماعات إلى ).  حیث LSADs( العمل والشؤون االجتماعیة اتمجموعات صغیرة داخل مباني مدیری
-بما فیھا االجتماعیةاآلثار المحتملة (حول المخاوف تمامات واالھالمشروع، و المرجوة من إقامةالمشروع وأنشطتھ، والفوائد 

باإلعالن عن المشروع من خالل موقعھا الرسمي، ومن  وزارة العمل والشؤون االجتماعیة باإلضافة إلى ذلك، تقوم  االقتصادیة). 
 (فیسبوك، و تویتر). خالل وسائل التواصل االجتماعي

 المشاورات والنتائج 8.2

ً استخدم فریق  ً  الدراسة استبیانا لجمع وجھات النظر من المشاركین في جمیع المحافظات السبع (بغداد ، صالح الدین  تم تصمیمھ مسبقا
ً طكان الھدف من االستبیان أن یكون بسی ). حیث ، األنبار ، كركوك ، نینوى ، وبابل دیالى،  ً ومكتوباً ومباشر ا یبدأ  .باللغة العربیةا

، ولكن للمشروع ركزت األسئلة على اآلثار االجتماعیة والبیئیة.  مات أساسیة عن المشروع ومكوناتھ المختلفةاالستبیان بتقدیم معلو
،و 1.2، 1.1 ھو متوقع من تنفیذ أنشطة المكونات االقتصادیة، بحسب ما-و االجتماعیة مع مزید من التركیز على اآلثار االجتماعیة

بینما تركزت التأثیرات البیئیة على العمال وصحة المجتمع، التخلص من النفایات وتلوث األراضي، فضالً عن األضرار .  2، و1.3
حول  الشرحوشملت األسئلة خیار تقییم شدة / أھمیة التأثیر، والسماح بمزید من قد تلحق بالمكتشفات ذات القیمة التاریخیة.  التي 

نسخة  1یوفر الملحق  . ضافة إلى توفیر مساحة أكبر للتعبیر عن وجھات النظر العامة حول المشروعالتأثیرات المحتملة األخرى، باإل
 .من االستبیان وسجال للمشاركین

، حیث ال تزال العدید من المناطق تعیش حالة من التجمعات الكبیرة للناسإلجراء مشاورات لتجنب اً اختیار االستبیان المصمم مسبق تم
 كبار السنالفئات الضعیفة (بمن فیھم ، .  كما أنھ تم استھداف المراجعین الیومیین للوزارة ودوائرھا األخرىمناألعدم استقرار 

باإلضافة إلى  معیشیة وخدمات أخرى من الوزارة ومختلف الدوائر األخرى في المحافظات. یبحثون عن فرص ، بینما كانوا والنساء)
یوفر الجدول التالي .  واستخدام النقل إلیھالدعوة الناس إلى أماكن تجمع عامة المال والجھد ذلك، وفر االستبیان الكثیر من الوقت و

 :معلومات أساسیة حول المشاركین

 المشاركون في االستشارة المجتمعیة: 6 جدول
 بابل نینوى كركوك األنبار دیالى صالح الدین بغداد المحددات

 18، 17، 16، 15 تاریخ المقابلة
 2018تشرین أول 

تشرین  18، 17، 16
 2018أول 

تشرین  5، و4
 2018ثاني 

تشرین أول  28
2018 

تشرین أول  21
2018 

تشرین  16، و 15
 2018أول 

تشرین  18، و 17
 2018أول 

عدد 
 المشاركین

20 19 14 15 21 13 20 

النوع 
 االجتماعي

 ذكر  16
 أنثى  4

 ذكر  11
 أنثى  8

 ذكر  10
 أنثى  4

 ذكر  10
 أنثى  15

 ذكر  13
 أنثى  8

 ذكر  9
 أنثى  4

 ذكر  15
 أنثى  5

المستوى 
 التعلیمي

 غیر متعلم 1
 ابتدائیة 1

 دبلوم 14
 بكالوریوس 1
 ماجستیر 2

 غیر متعلم 3
 ابتدائیة 10

 دبلوم 3
 بكالوریوس 3

 ابتدائیة 13
 دبلوم 1

 ابتدائیة 8
 دبلوم 2
 بكالوریوس 5

 ابتدائیة 5
 دبلوم 13

 بكالوریوس 3

 ابتدائیة 2
 دبلوم 7
 بكالوریوس 4

 غیر متعلم 1
 ابتدائیة 9
 دبلوم 6
 بكالوریوس 4

 

من األشخاص الذین أجریت معھم مقابالت قراءة وتقییم اآلثار البیئیة واالجتماعیة المتوقعة، على النحو المقترح في لقد تم الطلب 
یوضح من االستبیان).   10المتوقعة (البند  إعادة التوطین غیر الطوعي رتبة على مواضیع.  وقد تضمن ذلك تقییم اآلثار المتاالستبیان

 اً لذلك.الجدول التالي أعلى االختیارات (أعلى نسبة) لكل محافظة والتصنیف العام وفق
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 اآلثار البیئیة واالجتماعیة خالل االستشارة : تقییم7جدول 

 اآلثار

التقییم  المشاركة وتقییم األثرمستوى 
 بغداد االجمالي

(20) 

صالح 
 الدین
(19) 

 دیالى
)14( 

 األنبار
(15) 

 كركوك
(23) 

 نینوى
(13) 

 بابل
(20) 

 : برنامج المال مقابل العمل1.1المكون 
 متوسط األسعار في األسواق المحلیة واضطرابالتضخم  1

(40%) 
 عالي

(68%) 
 عالي

(71.4%) 
 ضئیل

(53%) 
 متوسط

(39%) 
 متوسط

(77%) 
 عالي

(50%) 
 متوسط

 ضئیل إلى األنشطة غیر القانونیة المالیذھب قد  2
(45%) 

 متوسط
(42%) 

 عالي
(71.4%) 

 ال أثر
(60%) 

 ال أثر
(48%) 

 متوسط
(39%) 

 متوسط
(45%) 

 متوسط

عدم رغبة أفراد المجتمع بالقیام بأعمال تطوعیة (غیر  3
 مدفوعة األجر)

 ضئیل
(30%) 

 عالي
(42%) 

 عالي
(92.9%) 

 متوسط
(60%) 

 ضئیل
(35%) 

 ال أثر
(35%) 

 متوسط
(54%) 

 متوسط
(40%) 

 متوسط

أفراد المجتمع المسنین والمرضى والمعوقین عدم مقدرة  4
 المشاركةعلى 

 ضئیل
(50%) 

 عالي
(68%) 

 عالي
(78.6%) 

 ال أثر
(53%) 

 ال أثر
(61%) 

 عالي
(62%) 

 عالي
(40%) 
 متوسط

(40%) 

 عالي

 ضئیل عمالة األطفال 5
(35%) 

 عالي
(42%) 

 عالي
(92.9%) 

 ضئیل
(80%) 

 ضئیل
(52%) 

 عالي
(69%) 

 متوسط
(35%) 

 ضئیل

برنامج "المال مقابل العمل"على أنھ  المستفیدون منینظر  6
 مصدر طویل األجل للدخل

 متوسط
(55%) 

 عالي
(58%) 

 متوسط
(50%) 

 متوسط
(86%) 

 متوسط
(35%) 

 متوسط
(54%) 

 عالي
(30%) 
 متوسط

(30%) 

 متوسط

التصرف في على  قادراتفي األسر غیر العامالت النساء  7
 دخولھن

 متوسط
(50%) 

 عالي
(47%) 

 متوسط
(64.3%) 

 ضئیل
(60%) 

 ال أثر
(61%) 

 متوسط
(77%) 

 متوسط
(35%) 

 متوسط

ظھور تناقضات في األعمال المیدانیة فیما یتعلق  8
 وأحیاناً سوء االختیاربمسوحات الفئات المستھدفة، 

 متوسط
(65%) 

 عالي
(42%) 

 متوسط
(64.3%) 

 متوسط
(60%) 

 عالي
(61%) 

 متوسط
(39%) 

 متوسط
(30%) 

 متوسط

المتعلقة باستالم مخصصات وأدوات  القضایا األمنیة 9
 ر)(مخاطر الھجوم واالبتزاز والسرقة والتوت العمل

 ضئیل
(55%) 

 متوسط
(42%) 

 متوسط
(64.3%) 

 ال أثر
(67%) 

 متوسط
(39%) 

 عالي
(54%) 

 عالي
(30%) 

 متوسط

ترحیل ، لتنفیذ بعض األنشطة راضية لألالمؤقت الحیازة 10
االشخاص النازحین أو المتعدین على األرض لتنفیذ بعض 

األنشطة، أو ارباك األعمال الیومیة وسبل العیش 
 (وخصوصاً أصحاب المحال المجاورة)

 ضئیل
(40%) 

 عالي
(53%) 

 متوسط
(71.4%) 

 ضئیل
(60%) 

 متوسط
(48%) 

 متوسط
(54%) 

 متوسط
(40%) 

 متوسط

، االنزالق، االجھادقضایا الصحة والسالمة المھنیة ( 11
الصدمات التعلق بین األجسام، السقوط من المرتفعات، 

 الكھربائیة، مشاكل الجھاز التنفسي)

 ضئیل
(40%) 

 ضئیل
(42%) 

 متوسط
(85.7%) 

 متوسط
(67%) 

 متوسط
(57%) 

 متوسط
(54%) 

 متوسط
(35%) 

 متوسط

 قضایا الصحة والسالمة المجتمعیة (اآلفات واألمراض 12
، الغبار والضوضاء، حركة المرور الحفریات، الساریة
 الكثیفة)

 ضئیل
(50%) 

 عالي
(68%) 

 متوسط
(57.1%) 

 ضئیل
(80%) 

 ضئیل
(52%) 

 متوسط
(31%) 

 عالي
(40%) 

 ضئیل

م المستعملة بشكل غیر قانوني، وتراكتصریف المیاه  13
 النفایات الصلبة

 متوسط
(55%) 

 عالي
(84%) 

 عالي
(50%) 

 متوسط
(73%) 

 متوسط
(39%) 

 عالي
(77%) 

 عالي
(45%) 

 متوسط

 متوسط الرواسبجریان تلوث التربة و 14
(55%) 

 عالي
(79%) 

 عالي
(71.4%) 

 ضئیل
(53%) 

 ضئیل
(30%) 

 عالي
(69%) 

 عالي
(40%) 

 عالي

 متوسط للخطر لكائنات الحیةتعریض ا 15
(40%) 

 عالي
(47%) 

 عالي
(57.1%) 

 ضئیل
(40%) 

 ال أثر
(57%) 

 عالي
(54%) 

 عالي
(40%) 

 عالي

  ألشیاء ذات القیمة التاریخیة/ الثقافیةإلحاق الضرر با 16
 (المكتشفات واألماكن األثریة)

 متوسط
(35%) 

 ال أثر
(35%) 

 عالي
(68%) 

 عالي
(57.1%) 

 عالي
(60%) 

 ال أثر
(57%) 

 متوسط
(46%) 

 عالي
(45%) 

 عالي

 : خدمات الدعم النفسي االجتماعي1.2المكون 
العرق أو الدین أو الثقافة أو في الخدمة بحسب التمییز  17

 الجنس
 متوسط

(35%) 
 ضئیل

(35%) 

 عالي
(58%) 

 عالي
(42.9%) 

 ال أثر
(93%) 

 متوسط
(35%) 

 متوسط
(54%) 

 عالي
(35%) 

 متوسط

 ضئیل والمعدات المكان، الكادر،سوء الخدمة بسبب عدم كفایة  18
(50%) 

 عالي
(84%) 

 ال أثر
(35.7%) 

 عالي
(60%) 

 ال أثر
(44%) 

 عالي
(54%) 

 عالي
(50%) 

 عالي

 : فرص كسب الرزق1.3المكون 
على  الطلبوضعف  (المواد األولیة) ضعف اإلمدادات 19

األنشطة محلیاً (حیثما وجدت تلك المنتجات والخدمات 
 )التجاریة

 ضئیل
(60%) 

 عالي
(53%) 

 عالي
(64.3%) 

 متوسط
(60%) 

 متوسط
(48%) 

 عالي
(62%) 

 عالي
(40%) 
 ضئیل

(40%) 

 عالي

وضعف المدخوالت على األسر زیادة عبء الدیون،  20
 تسدید القرضالمستفیدة، والصعوبة في 

 ضئیل
(45%) 

 عالي
(79%) 

 عالي
(57.1%) 

 عالي
(53%) 

 عالي ضئیل
(69%) 

 عالي
(35%) 
 متوسط

(30%) 

 عالي

قیام المستفیدین بالتحول إلى مھن جدیدة غیر تلك التي  21
 مارسوھا من قبل

 ضئیل
(45%) 

 عالي
(47%) 

 عالي
(50%) 

 متوسط
(53%) 

 ال أثر
(52%) 

 متوسط
(69%) 

 عالي
(35%) 
 متوسط

 متوسط



 ESSRP -تقریر سیاسة إعادة التوطین 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 27 صفحة
 

 اآلثار

التقییم  المشاركة وتقییم األثرمستوى 
 بغداد االجمالي

(20) 

صالح 
 الدین
(19) 

 دیالى
)14( 

 األنبار
(15) 

 كركوك
(23) 

 نینوى
(13) 

 بابل
(20) 

(30%) 
 االجتماعي: شبكات األمان 2المكون 

لكونھم األكثر فقراً وتھمیشاً (ضعف الوصول إلى الفئات  22
ال یعرفون عن المشروع، أو ال یستطیعون القدوم لتقدیم 

 الطلب، أو ال یستطیعون تعبئة الطلب)

 متوسط
(50%) 

 

 عالي
(47%) 

 عالي
(71.4%) 

 عالي
(67%) 

 متوسط
(30%) 

 ال أثر
(30%) 

 عالي
(85%) 

 عالي
(60%) 

 عالي

البیانات األكثر فقراً وتھمیشاً (ضعف الوصول إلى الفئات  23
 الخاطئة، االستھداف و/أو الوصول غیر الفعال)

 متوسط
(50%) 

 

 عالي
(47%) 

 عالي
(64.3%) 

 متوسط
(67%) 

 ضئیل
(39%) 

 عالي
(62%) 

 عالي
(70%) 

 عالي

 

والتي تعبر في الغالب عن االھتمامات والمخاوف،  عالوة على ذلك، یقدم الجدول التالي المالحظات ووجھات النظر حول المشروع ،
 .ویلیھا بعض الصور التي تم التقاطھا خالل المقابالت

 المالحظات واالھتمامات التي تم جمعھا من االستشارة المجتمعیة: 8جدول 
 المالحظات ووجھات النظر المحافظة

 الموظفین المیدانیین في المناطق الریفیةكذلك نقص سیما الرعایة االجتماعیة، والنقص في الموظفین العاملین، ال  - بغداد
 استخدام أراضي الدولة ألغراض الزراعة ال یزال مقیدًا -
 (السلع المستوردة) التقلبات في أسعار السوق -
 وزارة العمل والشؤون االجتماعیة الناس لیسوا على علم تام بقنوات االتصال مع -
 ساعدات المالیة للفقراء بناء منازل مناسبة لھمیمكن أن تشمل الم -
 عدم كفایة التعلیم لألطفال في المناطق الریفیة -
 عدم كفایة فرص الدعم النفسي االجتماعي في المناطق الریفیة -

 ، ویجب أن یبدأ بسرعةجاداً في تقدیمھ الخدمة للمجتمع یجب أن یكون المشروع - صالح الدین
 الوصول إلى األسر الفقیرةمع ضمان ، ي من اجراءات المراقبة والرصدیحظى المشروع بما یكفیجب أن  -
 لفقراءیتضمن المشروع فرصاً لتوفیر مساكن لیجب أن  -
 معظم الناس ال یملكون المعرفة الكافیة عن المشروع، حیث ینظرون إلیھ على أنھ فرص عمل حكومیة -
 مإیالء مزید من االھتمام للعاطلین عن العمل والمسنین واألیتا -

 یجب أن تكون ھناك فرص عمل كافیة للخریجین الجدد - األنبار
 تفتقر مراكز التدریب المھني في األنبار إلى المعدات الكافیة -
 ، خاصة أولئك الذین یعیشون في المناطق النائیةللمتدربین یجب تغطیة مصاریف النقل -
 المشروع مھم لتعزیز االستقرار االجتماعي وإنعاش االقتصاد -

ستغالل االبعیدا عن الفساد المالي أو  أمینھأید سیوضع بالمشروع بشكل عام جید وسیخدم المجتمعات المتأثرة بالنظر إلى أنھ  - كركوك
 الوظیفي

 ینبغي أن یتجنب المشروع األجور الصغیرة، وأن یوفر األمن للعمال -
 "المال مقابل العمل" یجب أن یكون ھناك ما یكفي من المراقبة على برنامج -
 المشروعھذا عن  یعلموني إیالء االھتمام الكافي للفقراء في المناطق الریفیة، ألنھم ال ینبغ -

 المزید من الناس لشمولھناك حاجة إلى أنشطة إضافیة  - نینوى
 احترام الذات، وتوفیر الدعم االجتماعي في زیادةالمشروع على ھذا النحو سیكون مفیدا  -
 شبكات األمان االجتماعي فيیجب تغطیة جمیع المجموعات الضعیفة من النساء المتزوجات والمطلقات واألرامل  -
 المحتاجین، خاصة أولئك الذین ال یشملھم أي من برامج الدعمفئات یجب أن یتابع المشروع بعنایة  -

بابل و 
 دیالى

 ال یوجد مالحظات -
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 بعض الصور من لقاءات االستشارة المجتمعیة: 9 جدول
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 االستشارة المجتمعیة في مجال التخطیط إلعادة التوطین وتنفیذھا 8.3

طوال دورة  التشاركيحلقة مھمة من عملیة التخطیط إلعادة التوطین. وھو نشاط مستمر یطبق النھج االستشارة المجتمعیة تشكل 
 ل التالیة:المشروع بأكملھا. وعلى وجھ التحدید، تجري المشاورات العامة خالل المراح

 المشروع والتخطیط لھ، إطالق •
 ،التقییم األوليعملیة  •
 دراسة الجدوى، •
 إعداد التصامیم النھائیة للمشروع، •
 لتعویضات،والتخطیط لإعادة التوطین  •
 صیاغة وقراءة/ توقیع عقود التعویض، •
 دفع التعویضات، •
 أنشطة إعادة التوطین، •
 متابعة رصد التعویضات وأنشطة دعم المجتمع ذات الصلة. •

ً  أنھ من الضروري إجراؤھاواالجتماعات التشاركیة ھي  االستشارات المجتمعیةالقیمة األساسیة لعقد إن  وعلى الصعید المحلي.  علنا
عن  اإلعالم المحلیة، بما في ذلك التلفزیون واإلذاعة والصحف، فضالً  لوسائویمكن الدعوة إلى عقد ھذه االجتماعات عن طریق 

استخدام النماذج المناسبة في ھذه االجتماعات والھدف منھا جمع التغذیة الحكومیة. وینبغي أیضا  الدوائرالرسمیة داخل  االعالنات
. مالحظات المكتوبة من المشاركین أو طلبات االستفساراتجمع ال. على سبیل المثال، إعداد االستبیانات، والراجعة بالطریقة المناسبة
غیر المجتمعات التواصل مع عند وخصوصاً إللمام بالقراءة والكتابة أدنى مستویات افي االعتبار  المجتمعیةویجب أن تأخذ المشاورة 

 .الحضریة
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بمجرد تحدید األشخاص المتأثرین وذلك إعداد خطة عمل إعادة التوطین، لخدمة مشاورات بمزید من التفصیل، تنفیذ ھذه الیجب 
بطریقة أكثر تفصیالً فیما یرتبط بآثار إعادة . وسیتطلب ذلك تنفیذ خطة عمل إعادة التوطین المسوحات المیدانیةبالمشروع من خالل 

 لسیاق المحلي.في المعالجة المظالم  بةاآللیة المناسوضع التوطین، وخیارات إعادة التوطین، باإلضافة إلى ما یتعلق ب

الذي ما ( الحصول على التفاصیل من خالل المسوحاتبعد بصورة أكثر دقة طبیعة المشاورات، وأسالیب التوعیة، یجب أن یتم تحدید 
ام أدوات لنشر تشمل المنھجیات المناسبة للتشاور والتوعیة، على سبیل المثال، استخدسیتأثر السكان؟). یتأثر؟) واآلثار (كیف س

أصحاب العالقة على المشاركة وأخذ رأیھم فیما یتعلق بنوع المشاورات المطلوبة وكیفیة عقدھا  تشجیعالمعلومات عن المشروع؛ 
التواصل مع لفئات الضعیفة، وطرق الخاصة با، والتوعیة وسطاءالتشاور غیر الرسمي، وإعداد مجموعات صغیرة، واستخدام مثل (

 عن المشروع. بمجرد اكتمال اآلثار التفصیلیةتطویر جمیع ھذه المنھجیات یتم ). والنساء، وغیر ذلك
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 المظألیة معالجة الم .9

 . في ھذا المجال والمشاكلأثناء تنفیذ المشروع، وتنفیذ األنشطة المرتبطة بھ، من المحتمل جدا حدوث آثار سلبیة على المستفیدین 
 أشراك ومشاورةن ضمامن أكثر التدابیر التخفیفیة فعالیةً ھي  ونسیکوحجمھا وشدتھا.  تختلف في  -كما ھو موضح أعاله  -ولكن 

وعرض المشروع ) زیادة الوعي العام وتنفیذ 1(ھ.  ویمكن تحقیق ذلك من خالل: نمن یررلمتضص األشخاروع والمشن امن یدلمستفیا
 ).GRMلمعالجة المظالم () إنشاء آلیة فعالة 2؛ و (أمام الناس

 مستوى الوعي الشعبيرفع  9.1

المعلومات حول نظام معالجة التظلمات الموضحة أدناه في مرحلة مبكرة من المشروع على جمیع األشخاص المتضررین  نشرسیتم 
االجتماعات في بدایة المشروع حیثما كان ذلك  عقدبما في ذلك .  من المشروع من خالل قنوات العادیة المستخدمة من قبل المشروع

باللغة العربیة، ونشرھا على لوحات وإعداد الكتیبات/ المطبوعات جتماعات العامة أثناء تنفیذ المشروع، وكذلك عقد االاً.  ممكن
عملیة رفع الشكوى من خالل التواصل مع المجتمع في جمیع المحافظات  شرحینبغي .  اإلعالنات وعلى اإلنترنت عند الضرورة

ي یتم تمثیل النساء بالشكل الكافي فأن أیضاً من المھم .  المستھدفة، أو عن طریق عقد اجتماع مع ممثلي المجتمع على المستوى المحلي
 .جمیع األوقات

، والتي تصل عن معالجة المخاوف المتعلقة بمسائل إعادة التوطین لةالكامسوف تتحمل وزارة العمل والشؤون االجتماعیة المسؤولیة 
 الخاصة بالمشروع. االتصالإلى إنتباه نقاط 

وعلى ھذا النحو ، ستنشئ وزارة العمل والشؤون االجتماعیة وحدة في مكتبھا الرئیسي للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بنشاط المشاریع 
، االلكتروني لموقع، اصندوق الشكاوى، لھاتفدة (امتعدل صوو آلیات ووسائلسیتم توفیر وین. توفیر نقاط اتصال واحدة أو اثنتمع 

على وباللغة المحلیة تلقي الشكاوى  سیتم نشر معلومات االتصال الخاصة بمركز، وما إلى ذلك).  لنصیةالرسالة ، انيوإللكترالبرید ا
التي یتم  الشكاوىعن معالجة  الكاملةمل والشؤون االجتماعیة المسؤولیة سوف یتحمل مدیر المشروع في وزارة الع.  المستوى المحلي

سیتم تسجیل الشكاوى التي تلقتھا . فیما یتعلق بأیة تأثیرات إلعادة التوطین الناتجة عن أنشطة المشروع، نقاط االتصالاستالمھا عبر 
الشكاوى في ملفات األنشطة االحتفاظ بنسخ من سیتم .  كما فوروزارة العمل والشؤون االجتماعیة، وتتبعھا والتحقیق فیھا وحلھا على ال

 .واإلجراءات المتخذةعدد الشكاوى، ونوعھا، بما في ذلك للمشروع،  والتقاریر المرحلیة

 النظام المقترح آللیة معالجة المظالم 9.2

 بالمشروع:لمعالجة المظالم/ الشكاوى، الخاص یوفر القسم التالي المتطلبات النموذجیة إلنشاء نظام 

ھذا  یجب أن یوفر تصمیمكبیرة.  بسرعة وكفاءة ودقة  تنفیذ المشروعحل المشكالت التي قد تحدث عبر یھدف ھذا النظام إلى معالجة و
.  وعلى وجھ الخصوص، یجب أن الداعمة واألدلة والتحقیق في المشكلة ودعم القرار النھائي الوثائق والمستنداتسائل لجمع النظام و
 ظام المقترح الخاص بالشكاوى على:یعمل الن

 الحد من االحتیال والتزویر؛ •
 زیادة الثقة بین المواطنین والدولة؛ •
 زیادة الشفافیة في اإلجراءات؛ •
 مقدم الشكوى في العملیة كجزء من الحل؛ إشراك •
 .قبل تصاعدھا وتطویق المشاكل •

 :قد تتضمن میزات التصمیم الرئیسیة ما یلي

 ونقاط الوصول؛تنویع قنوات الشكاوى  •
 توفیر نقاط وصول على المستوى المحلي؛ •
 وضع إجراءات واضحة، بما في ذلك استخدام لغة محلیة مبسطة؛ •
 االستجابة السریعة للشكاوى؛ •
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 .السماح لقناة اتصال ثنائیة االتجاه مع مقدم الشكوىو •

، واإلجراءات بنقص الخدمة أو غیر اكتمالھالمتعلقة ألسباب عدیدة، بما في ذلك تلك انظام معالجة المظالم الشكاوى من  امقدمویلجأ 
، والمعاملة غیر الالئقة/ غیر العادلة من قبل الموظفین، والضرر (البیئي و / أو االجتماعي) لألفراد أو المجموعات غیر الواضحة

المتأثرین/ روع، واألشخاص النظام جمیع األشخاص العاملین في إطار ھذا المش ایشمل مستخدمو.  نتیجة لتنفیذ تدخالت المشروع
شكاویھم بشكل مباشر أو غیر مباشر من خالل الذین یقدمون باإلضافة إلى الفئات الضعیفة ).  PAPs( المتضررین من المشروع

 .وسیط

إعطاء یجب لمستوى تعقیدھا. كما یتم فرز الشكاوى وفقا .  لمزید من التحقیقاخضاعھا إلى ایجب أن یتم حل الشكوى فور استالمھا أو 
وحفظھا الشكوى ویجب أیام عمل.   6-3ال تتعدى  استجابات مباشرة لالستفسارات البسیطة من قبل الموظف المختص خالل مدة

بما في ذلك التحقیق المیداني والتواصل  ،دةفي حین ینبغي تطبیق تدابیر أكثر شموالً على القضایا المعق.  حسب اإلجراءات ذات الصلة
 یوم عمل. 20ال یتعدى قرارات النھائیة ضمن إطار زمني الستحصال الاإلدارات العلیا مع 

 الخطوات المقترحة لتقدیم شكوى بسیطة:

وفي النقطة التي یقدم فیھا مقدم  ،مباشرةویھدف تصمیم ھذا اإلجراء إلى حل المسائل التي ال تتطلب تحقیقات میدانیة، بسرعة، 
ستقبال الشكاوى (موظف التسجیل) مع مقدم الشكوى مباشرة وعلى الفور، مع تقدیم موظف ا یستجیبفي ھذه الحالة، .  الشكوى طلبھ

، مساعدیھإلى ھا أو كلالقضیة قیام الموظف بتفویض جزء من اً وھذا یشمل أیض.  لذلكاً ، واتخاذ اإلجراءات وفقالتوضیحات الالزمة
 .على اإلدارة العلیا دون داع العبءلضمان استجابة أسرع، وعدم زیادة 

 :یجب على مسؤول التسجیل اتخاذ اإلجراءات التالیة عند استالم الشكوىوعلى وجھ الخصوص، 

إذا كانت الشكوى ال تتعلق .  وصالحیة الشكوى وما إذا كانت متعلقة بالمشروع أو أي من عناصره مالئمةتحدید مدى  •
فإن الموظف المسؤول سیحیل صاحب الشكوى إلى السلطة المختصة أخرى،  ةحكومی بدائرةبالمشروع، ولكنھا مرتبطة 

 شكواه؛ لمتابعة
 ؛الشكوىلتسجیل قاً إذا تم التحقق من صحة الشكوى، یجب على موظف التسجیل استخدام نموذج طلب تم إعداده مسب •
، ومن ثم ترفع التحقیق فیھایقوم مسؤول التسجیل بعد ذلك بتحدید ما إذا كانت الشكوى صالحة للحل مباشرة أو تحتاج إلى  •

یجب على موظف التسجیل فإذا كانت المشكلة بحاجة إلى مزید من التحقیق، التخاذ القرار.  أما  أعلى إداري مستوىإلى 
 .تقدیمھا مباشرة إلى الموظف المسؤول اآلخر وعدم اإلعالن عن أي إجراء لمقدم الشكوى قبل اكتمال التحقیق

 :ى الموظف ضمان النقاط التالیة قبل معالجة الطلبیجب علعلى الرغم من ذلك، و

 صاحب الشكوى؛على الحصول على صورة واضحة وكاملة للشكوى، قد یتطلب ھذا طرح أسئلة إضافیة  •
إذا كان التوقع غیر واقعي أو ال عالقة لھ بالمسألة، على الموظف أن محاولة فھم ما یتوقعھ مقدم الشكوى كحل لمشكلتھ،  •

 الشكوى؛یوضح ذلك لصاحب 
، مما یعني أن مقدم الشكوى یجب أن یحصل على عمل أیام 6 - 3یتم حل ھذا النوع من ھذه الشكوى في مدة ال تزید عن  •

ومع باالسباب.  ما یتم إخطار صاحب الشكوى في حالة التمدید وإبالغھ .  كأیام 6الجواب النھائي في غضون فترة أقصاھا 
 .أیام بما في ذلك اإلجراءات الالزمة 10ذلك، ینبغي أال تتجاوز المدة حد 

 الخطوات المقترحة لتقدیم شكوى غیر بسیطة:

 :التحقیق، ویجب النظر فیھا في الحاالت التالیةالشكاوى المزید من ھذه المرحلة من معالجة  تتطلب

 دم الشكوى؛إذا حاول موظف التسجیل بالفعل حل المشكلة بشكل مباشر، ولكن لم یتم الحصول على نتیجة مرضیة لمق •
 طلب صاحب الشكوى إجراء تحقیق مباشر؛ •
 تتطلب القضیة بالفعل إجراء بحث وتحقیقات دقیقة؛ •
 .المشكلة خطیرة أو یمكن أن تؤدي إلى تأثیرات أوسع •

 إتباع اجراءات أعلى:ومع ذلك ، یجب تحقیق النقاط التالیة قبل 

 النتیجة التي یبحث عنھا مقدم الشكوى؛ رإلى حد كبیعلى علم تام بالمشكلة ویفھم بشكل  الموظفأن یكون  •
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 فقدان في الوثائق والمستندات؛تم االتصال بمقدم الشكوى للحصول على معلومات إضافیة، حیث كان ھناك غموض أو  •
 .یقدم موظف التسجیل جمیع مالحظاتھ وخطواتھ التي اتخذھا في المراحل السابقة إلى الموظف المسؤول عن التحقیق •

كحد أقصى، وھذا یعني أنھ یجب إخطار مقدم الشكوى بالقرار واإلجراء المتخذ في  عمل یوم 20من الشكاوى ھي مدة ھذا النوع 
لذلك.  كما  في حالة األسباب المنطقیة والشرعیة لتمدید المدة، یجب على إدارة المشروع تحدید الفترة الزمنیة یوماً.   20ترة غضون ف

 :اإلضافة ما یلي االسبابقد تتضمن .  یجب إبالغ صاحب الشكوى بھذا التمدید

 أو في إجازة؛ مسافروناألشخاص المشاركون في التحقیق  •
یمكن الحصول على بعض المعلومات األساسیة للتحقیق فقط خالل فترة معینة مثل الحاجة للحصول على الموافقات  •

 ؛اإلداریة
 .حظر التحقیق ألسباب أمنیةمثل في حالة وجود ظروف خارجیة، و •

تقع على عاتق إدارة المشروع مسؤولیة تقییم الظروف وصالحیة ه.  حیث عالتلك المدرجة أغیر  للتمدیدكون ھناك أسباب أخرى قد ت
 فترات الشكاوى.تمدید 

 إغالق الشكوى

(اإلجراءات) المتخذة بعد االنتھاء من اإلجراءات، یتم إغالق الشكوى، ویتم تضمین معلومات الشكوى في النظام، بما في ذلك اإلجراء 
یحق لمقدمي .  وإبالغھ بإمكانیة االعتراض على اإلجراءفوراً  یتم إخطار المشتكي بالنتیجة واإلجراء.  والنتیجة (النتائج) المطلوبة

 .الشكاوى الطعن في قضایاھم أمام محكمة إذا كان الحل/ التعویض المعروض غیر مرض

 آلیة تسجیل الشكاوى

لھذا الغرض (انظر الملحق الثاني للحصول على اً ل عن تلقي الشكاوى بتنظیم الشكوى في النموذج المعد مسبقسیقوم الموظف المسؤو
 :یجب أن یحتوي نموذج التسجیل على الحقول التالیة كحد أدنى .  نموذج

 ؛اسم مقدم الشكوى •
 اللكتروني؛(مثل رقم الھاتف والبرید ا نوان صاحب الشكوى: العنوان الفعلي ومعلومات االتصالع •
 ؛ محتوى الشكوى •
 ؛ علومات اإلحالة (لالستخدام الرسمي): الموظف المسؤول، ومعلومات اإلحالةم •
 .إلجراءات المتخذةو •

 تحلیل البیانات ورفع التقاریر

واتخاذ تدابیر وقائیة سیتم استخدام ھذه البیانات لتحدید سبب المشكلة األساسیة . كما سیتم تحلیل البیانات ومطابقتھا مع العمل المیداني
وسیشمل التقریر إجمالي عدد .  سیتم أیضا تسجیل اإلجراء كمرجع في المستقبل لحاالت مماثلة.  لتجنب حدوث المشكلة في المستقبل

ینبغي أن تتضمن التقاریر معلومات إحصائیة عن .  الشكاوى واإلجراءات المتخذة وعدد الشكاوى المغلقة وعدد الشكاوى الجاریة
ً منھا.  كما ف قنوات االستقبال/ نقاط الوصول، واألكثر استخدامختل سیتم دراسة ھذه المعلومات من أجل تحسین الخدمة في ما

 .المستقبل

 نقاط تسجیل الشكاوى

 ؛بغداد –مكتب ادارة المشاریع في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة  •
الدین ، دیالى ، كركوك وبابل ، واللجان الفرعیة / مدیریات مكاتب المشاریع في المحافظات: نینوى ، األنبار ، صالح  •

 . العمل والشؤون االجتماعیة لكل محافظة
 .للجان الفرعیة (األخصائیون االجتماعیون) للمشروع في كل محافظةوا •

 لنظام معالجة المظالم/ الشكاوى الخاص بالمشروع: یوفر الجدول أدناه قنوات االتصال المتاحة
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 : قنوات االتصال المتاحة لنظام الشكاوى10جدول 
استمارة النموذج الورقي (

 اً)التسجیل المعدة مسبق
مسؤول في مكتب إدارة المشاریع/ وزارة العمل والشؤون الموظف ال -

 االجتماعیة
اللجان الفرعیة (التي سیتم تعیینھا) في المحافظات،  فيالمسؤول  الموظف -

 ثم یتم تقدیمھا عبر البرید اإللكتروني
 من جمیع الشبكات الوطنیة 1018الخط الساخن  - الھاتف

 الخطوط األرضیة وخطوط الھاتف المحمول األخرى التي یتعین تحدیدھا -
 المكالمات الھاتفیة لیتم تسجیلھا -

الموقع الرسمي لوزارة 
 العمل والشؤون االجتماعیة

 

www.molsa.iq.gov 
 الموظفین المسؤولین بالتعاون مع فنیي النظام

 وسائل التواصل االجتماعي
 

 صفحة الوزارة على الفیسبوك
 molsa_iraq@تویتر: 

 
 البرید االلكتروني للمشروع

 
Molsa_projectmanagement@gmail.com 

 

 األدوار والمسؤولیات

 نظام معالجة المظالم الخاص بالمشروع یوضح الجدول التالي األدوار والمسؤولیات الرئیسیة لتشغیل واستدامة

 والمسؤولیات المقترحة لنظام الشكاوى: األدوار 11جدول 
 اإلشراف العام على إجراء التحقیقات وإجراءات المعالجة - مدیر المشروع

 إحالة الشكاوى إلى التحقیق -
 الموافقة على نتائج التحقیق والتدابیر المتخذة -

 مكتب إدارة المشروع تقدیم الشكاوي إلى - رئیس فریق الشكاوى
 یق والتسجیلاإلشراف المباشر على فرق التحق -
 مراجعة واعتماد النتائج واإلجراءات -
 التقاریر إلى اإلدارة العلیا رفع -

 إدارة التحقیق في الشكوى - موظیف التحقیقات
التنسیق مع جمیع األطراف للحصول على جمیع المعلومات الالزمة  -

 للحصول على نتیجة كاملة
 إجراء تحقیق متكامل یشمل توصیات التخاذ إجراءات -
 المدیر/ االدارةالتقاریر إلى  رفع -

 لكترونیةورقیاً ومن خالل النماذج اإلشكوى التسجیل  - موظف التسجیل
 إجراءات فوریة للشكاوى إن أمكن بدون اإلحالة -
 التواصل مع مقدم الشكوى طوال عملیة الشكوى -
بعد معالجة  التغذیة الراجعةتقدیم القرارات/ اإلجابات النھائیة وجمع  -

 الشكوى
 

 )RPFھذا ( إعادة التوطینإطار سیاسة  أعد المشروعفقد النسبة إلعادة التوطین والمظالم المتعلقة باألراضي والممتلكات، بأما 
 .ھذه القضایا بشكل أشمل لمعالجة

 معالجة المظالم عن طریق البنك الدولي 9.3

ً لذین یعتقدون أنھم یتأثرون سلبیمكن للمجتمعات واألفراد ا شكواھم نظام الشكاوى بالمشروع المدعوم من البنك الدولي تقدیم ا
الشكاوى التي یتم تلقیھا یتم  ھذه اآللیة/ الخدمة أن تضمن).  حیث GRSالتي یوفرھا البنك الدولي (المظالم  معالجةأو خدمة للمشروع، 

ات واألفراد المتضررین من المشروع تقدیم یمكن للمجتمع.  مراجعتھا على الفور من أجل معالجة المخاوف المتعلقة بالمشروع
متثال االما إذا كان الضرر قد حدث أو قد یحدث نتیجة عدم بدورھا شكواھم إلى ھیئة التفتیش المستقلة التابعة للبنك الدولي والتي تحدد 

للحصول على .  البنك الدولي إلىبعد المخاطبة المبدئیة یمكن تقدیم الشكاوى في أي وقت .  كما البنك الدولي وإجراءاتھلسیاسات 

http://www.molsa.iq.gov/
mailto:Molsa_projectmanagement@gmail.com
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 :یرجى زیار) GRSالبنك الدولي لمعالجة المظالم (معلومات حول كیفیة تقدیم الشكاوى إلى خدمة 
http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐andservices/grievance‐redress‐service.  

 إلى ھیئة التفتیش التابعة للبنك الدولي، یرجى زیارةللحصول على معلومات حول كیفیة تقدیم الشكاوى و
www.inspectionpanel.org 

 

  

http://www.inspectionpanel.org/
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 تكالیف إعادة التوطین، وتخصیص المیزانیة، وتوفیر التمویل .10

 المیزانیة والتمویل 10.1

وبالتالي، ال تتوفر معلومات كاملة عن عدد األشخاص المتأثرین بالمشروع ، المشاریع الفرعیةتحدید مواقع في ھذه المرحلة، لم یتم 
وبالتالي، لیس من الممكن في ھذه المرحلة تقدیم تقدیر للمیزانیة إلجمالي تكالیف ومقدار الخسائر التي یمكن مواجھتھا أثناء التنفیذ، 

 .التي قد ترتبط بتنفیذ المشروع الترحیلإعادة التوطین / 

األنشطة المتعلقة بخطط عمل إعادة التوطین كجزء من تمویل المشروع. وسیجري تجھیز التمویل كافة تمویل أن یتم  المنتظرمن 
 وصرفھ من خالل ترتیبات التجھیز المالیة للمشروع.

داریة الیة واإلالقدرات الم من خاللخطط إعادة التوطین والمسوحات المیدانیة، وتنفیذ تقییم العملیات تمویل ومع ذلك، من المتوقع 
 نفقات المشروع. ضمنوبوجھ عام، ستدرج تكالیف التعویض  . لوزارة العمل والشؤون االجتماعیة

) سواءاً كانت الخطة بصورتھا الكاملة أو المختصرة( للمشاریع الممولة من قبل البنك الدولي وینبغي أن تتضمن خطة إعادة التوطین
 واألدلة مجموعة من القوانینبتمویل ھذه المیزانیة من خالل للمشروع المنفذة  الجھة، وستقوم وممثلة للتكالیف زانیة تفصیلیةمی

ستخضع ھذه المیزانیة باإلضافة إلى ذلك، . الدولي من البنك للتمویلمؤھل في المشروع والمالیة على غرار أي نشاط آخر  یةاإلدار
 الجھة المنفذة بالضرورة.لموافقة 

. وسیتم صرف المواطنینعلی سبل عیش لما لھا من آثار إعادة التوطین  تعویضاتتمویل لجھة المنفذة للمشروع وسیكون لزاماً على ا
 ً بالتشاور مع األشخاص المتضررین من المشروع، وخطة إعادة التوطین  المنصوص علیھا فيإلى متطلبات المیزانیة،  النفقات استنادا

 .إدارة المشروع ذات الصلة وحدةمن خالل 
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 الرصد والتقییم .11

 الرصد الداخلي 11.1

ً   أن یكون مكتب إدارة المشروع المنتظرمن  وكل ذلك یتماشى مع متطلبات ، مسؤوالً عن مراقبة تنفیذ أنشطة إعادة التوطین داخلیا
تقریر مرحلي ربع سیتم تضمین النتائج في .  كما مكن إجراء المراقبة كل ثالثة أشھر.  ویالبنك والقوانین واللوائح العراقیة الساریة

إعادة  وسیر العمل في عملیةوسیغطي التقریر بصورة رئیسیة سیاسات إعادة التوطین ومعاییر التعویض،  . سنوي عن المشروع
لألشخاص المتأثرین في المرحلة االنتقالیة التنمیة والمساعدة  فرص إعادة التوطین، وتوفیرالخاصة بتعویضات الالتوطین، وتقدیم 

، والتظلمات المنشآت)، والجدول الزمني للتنفیذ، وصرف األموال، وتخصیص األراضي أو منھم اصة الفئات الضعیفةبالمشروع (وخ
 معالجتھا.و

 الرصد الخارجي 11.2

ضمان تحقیق الھدف العام لخطة إعادة التوطین بطریقة منصفة وشفافة وضمان فعالیة أنشطة یتم اللجوء إلى جھة رصد خارجیة لقد 
 التي تقوم بھا وحدة إدارة المشروع.الرصد والتقییم 

، ستحدد مؤشرات األداء ، التي ستُستخدم فیما بعد ، تحدیداً ترتیبات المراقبة؛ وبشكل أكثر ستحدد خطة عمل إعادة التوطین المفصلة 
 .األراضي وإعادة التوطین واإلجراءات الواجب استخدامھااستمالكات لرصد أنشطة 

 مؤشرات الرصد والتقییم 11.3

أن تكون مؤشرات الرصد الخاصة بخطة عمل إعادة التوطین بسیطة ویمكن االعتماد علیھا. یمكن استخدام مؤشرات غیر  یتوجب
 ً النتائج قیاس المؤشرات یكون باستطاعة لطبیعة اآلثار، ینبغي أن  مباشرة، بحیث تكون مرئیة وقابل للتحقق بقدر االمكان. ووفقا

 .بعض المؤشرات الرئیسیة للرصد والتقییموالجدول التالي یعرض إلعادة التوطین. ساسیة البیانات االالرئیسیة التالیة مقابل 

 : مؤشرات الرصد والتقییم12جدول 
 التقییم الرصد

نسبة االفراد الذین یختارون التعویض النقدي أو 
 ألوجھ صرف الدفعاتالطریقة المقترحة  الذین یجمعون بین التعویض النقدي والعیني

المبالغ المدفوعة كتعویض لمختلف الفئات المتأثرة 
 المستحقة

 التوافق مع سیاسات التعویض المشروحة في خطة عمل إعادة التوطین
 الموجزة أو المفصلة

 القرارات المتخذة حول التظلمات وجودةالجدول الزمني  عدد المظالم

من أجل  ، الدعموالترحیلتقدیم المساعدة الفنیة، 
 البقاء، وبدالت االنتقال

 
 تسھیالت الحصول على المساعدات الفنیة والتنمویة وبدالت االنتقال 

استعادة الدخل والمساعدة المساعدات الخاصة ب تقدیم
  قدرة األفراد واألسر على استعادة مصادر الدخل ، والتنقالتاإلنمائیة

 توقیت وجودة وفعالیة االستشارات والكشف عن المعلومات نشر المعلومات بین العامة واجراءات التشاور
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 المرفقات

 استمارة االستشارة المجتمعیة وقائمة الحضور: 1المرفق 

 االستشارة المجتمعیةنموذج استبیان  .أ

 وزارة العمل والشؤون االجتماعیة -جمھوریة العراق 
 االجتماعي الطارئ في العراقوالصمود االستقرار تعزیز مشروع 

Emergency Social Stabilization and Resilience Project (ESSRP) in Iraq 
 إستمارة االستشارة المجتمعیة وذوي العالقة

 أوالً: مقدمة
تعزیز االستقرار والصمود االجتماعي الطارئ. تمتد فترة مشروع ، وذلك بھدف تمویل دعماً مالیاً من البنك الدولي یة مؤخراً حكومة العراقالتلقت 

سنوات، حیث ستقوم وزارة العمل والشؤون االجتماعیة بتنفیذه وإدارتھ. ستمتد أنشطة المشروع لتشمل سبع  3تنفیذ ھذا المشروع على مدار 
ھداف . تتمثل األمؤخراً منھا أربع محافظات تم تحریرھا و . وبابل، وكركوك ،ودیالى ،واألنبار ،نینوى، ووصالح الدینت، وھي: بغداد، محافظا

زیادة الوصول إلى الخدمات النفسیة واالجتماعیة في . 2 ة؛زیادة فرص كسب العیش في المناطق المحرر. 1 :فيلمشروع التنمویة الرئیسیة ل
 :نات الرئیسیة التالیةالمشروع من المكوّ أنظمة شبكات الحمایة االجتماعیة الحالیة، وتوسیع نطاق التغطیة.  یتألف تقویة . 3و  محررة؛المناطق ال
 : المال مقابل العمل، الدعم النفسي واالجتماعي، وتحسین الفرص المعیشیة1المكّون 

 )CfW: برنامج المال مقابل العمل (1.1المكّون الفرعي 
عن طریق توفیر فرص وظیفیة قصیرة األجل. سیستفید من ھذه الفرص المواطنون ن الفرعي إلى توفیر دعم نقدي مقابل العمل یھدف ھذا المكوّ 

اد زیادة شراء المووبالتالي ، الدخل المتاحیؤّمل من ذلك، تحسین كما فة. الضعی المجتمعیة والمجموعاتالعائدون إلى دیارھم، والمشردون داخلیاً، 
المشروع فرص عمل مجتمعیة قصیرة األجل سیوفر ھذا واالطفال.   بما في ذلك النساء ،بین الفئات الضعیفةالتموینیة وتحسین االستھالك الغذائي 

العامة لمباني المتكسر منھا، أعمال الدھان لواستبدال تنظیف مجاري تصریف المیاه، ،  وتنظیفھاثل: كنس الشوارع الستعادة الحیاة العامة، م
إعادة تأھیل المدارس والمراكز الصحیة والمباني المجتمعیة ، والترفیھ الحدائق العامة وأماكنإعادة تأھیل وممرات المشاة،  وجدران الشوارع

غیر  ى في المناطق الحضریة. ھذا باإلضافة إلى تقلیم االشجار وإزالة المتكسر منھا على امتداد الشوارع، تنظیف االراضي الزراعیةاألخر
الصحة المجتمع، و على، في المناطق الریفیة.  من شأن ھذه األنشطة، وغیرھا، أن تعود بالنفع الطرق تأھیل وفتحإلعادة ، وإزالة الصخور الخاصة

 .التغیر المناخيعن تعزیز أھداف التكیف مع  والبیئة ، فضالً  ،العامة
 : خدمات الدعم النفسي االجتماعي1.2المكّون الفرعي 

إثراء وتعزیز الفوائد المرجّوة من برنامج "المال مقابل العمل" المذكور أعاله، وذلك بزیادة قدرة المجتمعات على ن الفرعي إلى ھذا المكوّ یھدف 
بشكل أفضل.  تشتمل ھذه األنشطة على  ما بعد األزمة ظروف مع الصمود، وإمدادھا بخدمات الدعم النفسي واالجتماعي، لتمكینھا من التعایش

على تخطي الظروف النفسیة واالجتماعیة لمساعدتھم فیر منصات لتمكین ودعم المجموعات الضعیفة، والعائدین إلى دیارھم، والمشردین داخلیاً، تو
حة لصاالرعایة ت مادخ لھم في مجتمعاتھم.  كما ستشتمل على زیادة الموارد المتاحةالتي مّرو بھا، وتحسین مھاراتھم الذاتیة في التكیف، وضمن 

على وجھ الخصوص. باإلضافة إلى رفع سویة ھذه  وىنینو ،یالیود ،رألنباوا صالح الدین، والنفسیة، واالجتماعیة في كل من محافظاتلعقلیة او
 المنصات، وبناء قدرات مقدمي الخدمة.

 : تحسین الفرص المعیشیة1.3المكّون الفرعي 
ون لشؤوالعمل وزارة الدخل في لزیادة الحالي وق الصندالعیش من خالل ال لمتاحة لتحسین سبص الفرالفرعي ھذا المشروع ایدعم ف سو

 سیتضمن المكّون الفرعي نشاطین إثنین:الجتماعیة. ا
تقدیم المساعدة الفنیة إلى وزارة العمل والشؤون االجتماعیة لدعم التحسینات في برنامج التمویل األصغر القائم، فیما یتعلق باستدامة  .أ

 ة اإلداریة، ومراقبة محفظة القروض، وتقلیل التشوھات الحاصلة في قطاع التمویل األصغر الخاص؛ والمنتجات، واألنظم
توفیر فرص التمویل األصغر للمستفیدین، لمساعدتھم على تنفیذ األعمال المدّرة للدخل، والتي سیتم توفیر رأس المال لھا من خالل  .ب

 رنامج "المال مقابل العمل" المذكور أعاله.إعادة ھیكلة ھذه النافذة، واالستفادة من مخصصات ب
االداریة تستھدف ھذه النافذة التمویلیة األسر المعیلة التي فقدت سبل العیش، ذات مستویات متدنیة من الدخل، إال أنھا تمتلك المھارات الفنیة و

للبدء بالنشاط التجاري الصغیر المناسب أو إعادة تنشیط  الالزمة إلدارة ھذه األعمال وكسب الدخل السریع، وذلك من خالل توفیر رأس المال الالزم
 ماھو قائم.
 : شبكات الحمایة االجتماعیة2المكّون 

وبناء القدرة على  والضعیفة بمساعدة الفئات الفقیرةمما یسمح للحكومة العراقیة  ةاالجتماعی الحمایةن لتعزیز برامج شبكات تم تصمیم ھذا المكوّ 
الحد من الفقر وعدم المساواة من خالل إشراك الفئات األكثر فقراً .  تشتمل اآلثار االیجابیة لھذا المشروع على عالیة وكفاءةالصمود أمام الصدمات بف

 ً ؛ وزیادة قدرات الكوادر العاملة في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة على برامج التغطیةنطاق توسیع في المجتمعات المستھدفة؛ و وتھمیشا
، وھو جزء من ھذا البرنامج، النقدیة المشروطة الحواالتسیؤدي برنامج .  دارسوإطالة بقائھم في الماألطفال نمو  تعزیزو؛ اصلالوصول والتو

 .دةإلى زیادة رأس المال البشري لألطفال في األسر الفقیرة والمشرّ 
 : إدارة المشروع3المكّون 

ھذا الجزء من المشروع كالً من:  لسیموّ .  ضمان تنفیذ المشروع بنجاح وكفاءة، بھدف وتقییمھإدارة المشروع ومراقبتھ أنشطة ن سیدعم ھذا المكوّ 
منھا وفي  (المركزیة.الموظفین المتخصصین القائمین على إدارة المشروع ضمن دائرة إدارة المشاریع في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة 1
ت حمال. 3 و والرصد والتقییم؛ إلشراف على المشروع، وتشغیلھ، والتدقیق علیھ، وأعمال. تكالیف ا2؛ الالزمة لذلك لمحافظات) والمعداتا

 والتوعیة الخاصة بالمشروع.تصال اال
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 وزارة العمل والشؤون االجتماعیة -جمھوریة العراق 
 االجتماعي الطارئ في العراقوالصمود االستقرار تعزیز مشروع 

Emergency Social Stabilization and Resilience Project (ESSRP) in Iraq 
 إستمارة االستشارة المجتمعیة وذوي العالقة

 :االسم
 

 :الجنس
 

 :العمر
 

 المھنة:
 

 الحالة االجتماعیة:
 

 المستوى التعلیمي:
 

 :العنوان
 

 التاریخ:
 

 لطفاً قم بتقییم شدة األثر –ثانیاً: اآلثار السلبیة البیئیة واالجتماعیة المتوقعة من المشروع 

 اآلثار

 التقییم

 خفیف متوسط شدید
ال 

یوجد 
 أثر

"؟یّ : كیف تق1.1المكون  "المال مقابل العمل  م اآلثار الناجمة عن أنشطة 
     األسعار في األسواق المحلیة واضطرابالتضخم  1
     إلى األنشطة غیر القانونیة المالیذھب قد  2
     المجتمع بالقیام بأعمال تطوعیة (غیر مدفوعة األجر)عدم رغبة أفراد  3
     المشاركةعلى أفراد المجتمع المسنین والمرضى والمعوقین عدم مقدرة  4
     عمالة األطفال 5
     برنامج "المال مقابل العمل"على أنھ مصدر طویل األجل للدخل المستفیدون منینظر  6
     التصرف في دخولھنعلى  قادراتفي األسر غیر العامالت النساء  7
     ظھور تناقضات في األعمال المیدانیة فیما یتعلق بمسوحات الفئات المستھدفة، وأحیاناً سوء االختیار 8
(مخاطر الھجوم واالبتزاز والسرقة  المتعلقة باستالم مخصصات وأدوات العمل القضایا األمنیة 9

 ر)والتوت
    

ترحیل االشخاص النازحین أو المتعدین على ، لتنفیذ بعض األنشطة راضية لألالمؤقت الحیازة 10
األرض لتنفیذ بعض األنشطة، أو ارباك األعمال الیومیة وسبل العیش (وخصوصاً 

 أصحاب المحال المجاورة)

    

التعلق بین األجسام، ، االنزالق، السقوط من المرتفعات، االجھادقضایا الصحة والسالمة المھنیة ( 11
 الصدمات الكھربائیة، مشاكل الجھاز التنفسي)

    

، الغبار والضوضاء، الحفریات، الساریة قضایا الصحة والسالمة المجتمعیة (اآلفات واألمراض 12
 حركة المرور الكثیفة)

    

      م النفایات الصلبةتصریف المیاه المستعملة بشكل غیر قانوني، وتراك 13
      الرواسبجریان تلوث التربة و 14
      للخطر لكائنات الحیةتعریض ا 15
     (المكتشفات واألماكن األثریة)  ألشیاء ذات القیمة التاریخیة/ الثقافیةإلحاق الضرر با 16

 : كیف تقیّم اآلثار الناجمة عن نشاطات الخدمات النفسیة االجتماعیة؟1.2المكون 
     العرق أو الدین أو الثقافة أو الجنسفي الخدمة بحسب التمییز  17
      والمعدات المكان، الكادر،سوء الخدمة بسبب عدم كفایة  18

 : كیف تقیّم اآلثار الناجمة عن أنشطة الفرص المعیشیة؟1.3المكون 
ً (حیثما وجدت على المنتجات والخدمات  الطلبوضعف  (المواد األولیة) ضعف اإلمدادات 19 محلیا

  )األنشطة التجاریةتلك 
    

      تسدید القرضوضعف المدخوالت على األسر المستفیدة، والصعوبة في زیادة عبء الدیون،  20
     قیام المستفیدین بالتحول إلى مھن جدیدة غیر تلك التي مارسوھا من قبل 21

"؟: كیف تقیّم اآلثار الناجمة عن أنشطة 2المكون   "شبكات الحمایة االجتماعیة
لكونھم ال یعرفون عن المشروع، أو ال یستطیعون األكثر فقراً وتھمیشاً (ضعف الوصول إلى الفئات  22

 القدوم لتقدیم الطلب، أو ال یستطیعون تعبئة الطلب)
    

الوصول غیر البیانات الخاطئة، االستھداف و/أو األكثر فقراً وتھمیشاً (ضعف الوصول إلى الفئات  23
 الفعال)

    

 ثالثاً: ھل یوجد أیة آثار سلبیة بیئیة أو اجتماعیة أخرى لم تذكر أعاله؟

 اآلثار

 التقییم

 خفیف متوسط شدید
ال 

یوجد 
 أثر
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 اآلثار

 التقییم

 خفیف متوسط شدید
ال 

یوجد 
 أثر

"الفرص المعیشیة"1المكون  "، و "الدعم النفسي االجتماعي  ،" "المال مقابل العمل  : األنشطة المتعلقة بـ 
1      
2      
3      

"2المكون  "شبكات الحمایة االجتماعیة  : األنشطة المتعلقة بـ 
4      
5      
6      
 

 رابعاً: ھل تود ذكر أیة مالحظات عامة أخرى على المشروع؟
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 قائمة الحضور .ب

 بغداد

 علي عبید عبدالعباس 11 حسین رحیم خلف 1

 حسین مھدي كاظم 12 مشكور حمزة علوان  2

 عباس كریم عبد الحسان 13 موتيمحمد طیار  3

 علي أحمد غارمات 14 ھبة حیدر توفیق 4

 حسین عباس كاظم 15 فارس محمد خضیر 5

 أمیر داوود سلمان 16 ندى ثامر 6

 علي طارق سفیان 17 مھدي كاظم 7

 محمد عبد العباس 18 كاظم منصور 8

 باسم عبد الكاظم 19 منتھى خضیر عبود 9

 أحمد رائد 20 مریم ھاشم ریان 10

 صالح الدین

 أحمد حسان 11 یاسیر محمد عمار 1

 قصي راسول 12 یوسف حسان یوسف 2

 أمیة فراج 13 معلي ابراھیم 3

 حامد عبد الحامد 14 میدا خلف سوادي 4

 عمار جمعھ حانل 15 ھدیل باسم أحمد 5

 ساجي سعود 16 لقاء محمد عبدهللا 6

 خلف طالب 17 رسالھ محمد صبح 7

 عثمان سلیمان 18 عصام حمد صالح 8

 ھیفاء عبد 19 أحمد شھاب محمد 9

   ھمام غانم حمد 10

 األنبار

 مصطغى كریم خلف 9 أحمد ھیثم جمعة 1

 أیسر محمد دخیل 10 علي عبد الكریم سعود 2

 ابتھال احمد اسماعیل معروف 11 عمر أحمد اسماعیل معروف 3

 السجرسماح عبد  12 محمد مطر السویداوي 4
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 ھاجر عبد الرحمن محمد 13 عبد الوھاب عبد الرزاق 5

 روى محمد عفتان 14 أحمد محمد عجمي 6

 عبیر طالب صالح 15 مصطفى رائد خضر 7

   أحمد خلیل یاسین 8

 دیالى

 عدنان حسان سلمان  8 حیدر محمود ابراھیم 1

 عباس جابر 9 باسم راشد خلیل 2

 مالك صفا طالل 10 باسم محمد عوده 3

 أمال ھندي علي 11 منیر كامل طھ 4

 رغدا خلیل عمر 12 عبد الرحمن قاسم شھاب 5

 انتصار علي اسحاق 13 فارس ناصر صالح 6

 حنان عبد الستار 14 عدنان غسان ابراھیم 7

 كركوك

 عبدهللا عبد الكریم 12 ھالل سید نوري 1

 حسان حمد محي الدین 13 ھاشم صباح قاسم  2

 أیة حسین یونس 14 تامرانمار  3

 ضیاء حمید 15 ھیثم حامد سلطان 4

 رابعة أحمد سالم 16 مھند محمد محمود 5

 ریم ابراھیم أحمد 17 ابراھیم صالح یاسین 6

 جوریا عبدهللا ابراھیم 18 سفیان أحمد سھیل 7

 شھد عزیز 19 علي 8

 انتصار طھ رضا 20 أحمد مھدي 9

 ستار منى 21 صھیب صبح نور الدین 10

   محمد خالد یونس 11

 نینوى

 بشرى طھ محمد 8 عدویة فتحي 1

 عمر زید ھاشم 9 عمار علي محمد 2

 ھال أحمد علي 10 طالل محمد سعید 3
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 منیر سامر 11 نشوان محمد یونس 4

 سمیرة علي محمود 12 لؤي مروان بشیر 5

 جوري سالم عبدهللا 13 محمد مھند طالل 6

   عمر راید فاضل 7

 بابل

 سالم عبد األمیر حسان 11 عبدهللا محمد عبدهللا 1

 أثیر غني محمد 12 حسان مھدي 2

 أسعد سالم محمد 13 ناصر علي 3

 فاضل عباس ناصر 14 عالء كاظم عباس 4

 جواد كاظم عبود 15 محمد سلمان أحمد 5

 بسمة أحمد علي 16 أمیر كاظم عبود 6

 ایمان حنون 17 حیدر یاسین محسن 7

 عروب رزقیھ 18 فاضل عباس ناصر  8

 حلیمة أرحین 19 حاتم عیسى 9

 ایالف أكرم دینو 20 علي كاظم موسى 10
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 : نموذج التقدم بشكوى/ مظلمة2المرفق 

 

 
یرحب المشروع بأیة استفسارات، أو اقتراحات، أو مالحظات، أو شكاوى تتعلق بتنفیذ المشروع. ننصح المراجعین بذكر االسم 

ومعلومات االتصال لیتسنى لنا التواصل معھم بھدف االیضاح أو الرد على القضیة المطروحة. أما في حالة اختار ابقاء المعلومات 
 الشخصیة سریة، فیجب كتابة عبارة "سّري" فوق االسم مباشرة، مع جزیل الشكر.

 مكان تسجیل الشكوى التاریخ
 

 معلومات عامة/ التفاصیل الشخصیة
 ذكر لجنسا  االسم

 انثى
  السن

  عنوان االقامة
  المكان

  رقم الھاتف
  البرید االلكتروني

 الشكوى/ االقتراح/ المالحظة/ االستفسار. یرجى تزویدنا بالمزید من المعلومات (من، ماذا، أین، وكیف؟) الخاصة بالشكوى:
 
 
 

 □ضع اشارة ھنا، إن كانت التفاصیل على شكل رسالة أو مرفق 

 ترغب بالحصول على الرد على ھذه الشكوى/ المالحظة أو التطورات المتعلقة بھا؟كیف 
 
 
 
 

 
 لالستخدام الرسمي فقط

 سجلت الشكوى/ المالحظة بواسطة: (اسم الموظف المسؤول عن تسجیل الشكوى)
 
 
 

 طریقة االتصال:
 مالحظة/ رسالة
 برید الكتروني
 مشافھة/ ھاتفیة

 (اسماء االشخاص/ وظیفتھم الذین قاموا بمراجعة الشكوى)تمت المراجعة بواسطة: 
 االجراء المتخذ:

 نعم ھل تمت مكاشفة االجراء المتخذ:
 ال

 طرق المكاشفة
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