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صورة الغالف: فريق عمل برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة أثناء إعادة تأهيل 
المنازل المتضررة في غرب الموصل. تمكن برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة 
في الفترة ما بين كانون الثاني وحتى شهر أذار 2022 تمكن البرنامج من تأهيل 218 
وحدة سكنية في منطقة النبي جرجيس في الموصل إضافة الى 434 وحدة سكنية في 

حي النهروان.
حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة 
تقرير الربع األول 2022
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موظف يتفقد المعدات في محطة الحمراء لمعالجة المياه في قضاء بيجي في صالح الدين. تم بناء محطة 
معالجة المياه في األصل عام 1979، وهي توفر المياه النظيفة واآلمنة للسكان. ومع ذلك، فقد لحقت 

أضرار جسيمة بهذه المحطة أثناء فترة سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام. وتمت إعادة 
تأهيلها بواسطة برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة وتقدم خدماتها اليوم الى 4000 شخص يسكن 

في المنطقة ويعمل فيها عشرة موظفين يعملون في صيانة وتشغيل المحطة
حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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1. الوضع العام 

المعروفة  العالمية  الجائحة  أثار  فيه  بدأت  الذي  الوقت  في 
فأن  العالم،  حول  تدريجياً  بالتالشي  كورونا  بفيروس 
التحديات البعيدة األمد المتعلقة بالصحة والوضع االجتماعي 
واالقتصادي مازالت تفرض وجودها خالل فترة إعداد التقرير 
)من 1 كانون الثاني الى 31 أذار(. بحلول 31 اذار اكدت 
إصابة   2،319،550 مجموعة  ما  ان  العراقية1  السلطات 
بفيروس كورونا )كوفيد-19(  تم تسجيلها مما أدى إلى وفاة 
ماليين جرعة   6 من  أكثر  العراق  تلقى  25164 شخًصا. 
تطعيم من خالل المرفق العالمي للقاحات في عام 2021. 
جميع  في  كبير  بشكل  التطعيم  خدمات  زيادة  من  وبالرغم 
تم تطعيم %17.7  فقد  أواخر عام 2021  البالد منذ  أنحاء 
فقط من السكان بشكل كامل بحلول نهاية الربع األول. في 
لقاحات  لزيادة  الصحة حملة  وزارة  أطلقت  آذار  2022، 
فيروس كورونا وخدمات التحصين الروتينية، بتوظيف أكثر 
من 1300 فريق توعية متنقل في جميع أنحاء العراق2. ال 
تزال عملية تنفيذ المشاريع في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
اللوجستية المستمرة بسبب االضطرابات  تتأثر باالختناقات 
مواد  تكلفة  في  العالمية  الزيادة  وكذلك  التوريد  سلسلة  في 

البناء بسبب التضخم. 

كانون  نهاية شهر  في  االنتخابات  نتائج  التصديق على  بعد 
حديًثا ألول  المنتخب  النواب  مجلس  اجتمع   20213 األول 
 2022 الثاني  كانون   9 في  الخضراء  المنطقة  في  مرة 
السياقات  وحسب  ونائبين.  النواب  مجلس  رئيس  النتخاب 
انتخاب  هي  العملية  في  التالية  الخطوة  فإن  الدستورية 
الرئيس وهذا الموضوع ما زال معلق بسبب عدم الوصول 
الى نصاب كامل. وبمجرد انتخاب الرئيس فأنه سوف يقوم 
مجلس  بتشكل  األكبر  البرلمانية  الكتلة  من  مرشح  بتكليف 
الوزراء من اجل التصويت والموافقة عليه من قبل مجلس 
أعقبت  التي  الحكومة  لتشكيل  المترنحة  العملية  ان  النواب. 
إلى حد كبير في شهر تشرين  السلمية  العراقية  االنتخابات 
االول إلى تعطيل اإلصالحات المطلوبة بشكل عاجل، مثل 

https:// ،19-COVID بوابة العراق ،)WHO( منظمة الصحة العالمية  1
.who.int/region/emro/country/iq.covid19

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/  2
.20MOH_ENG.pdf%-20%20UNICEF%20%20PR%Joint

ق / 103/2022.  3

تنفيذ الورقة البيضاء األبيض لإلصالح االقتصادي وكذلك 
أدت الى ظهور فراغ سياسي وأمني خطير يمكن أن يستغله 

تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام4.

نقل  ومواكب  الدبلوماسية  البعثات  على  الهجمات  استمرت 
االشخاص في العراق وضد السكان المدنيين والبنى التحتية  
وكركوك  وديالى  وبغداد  األنبار  محافظات  في  سيما  ال 
ونينوى وصالح الدين وهي ال تزال مصدر قلق كبير. وردا 
العراقية عملياتها  األمن  قوات  الهجمات واصلت  على هذه 
الثاني2022   كانون   28 وبتاريخ  والوقائية5.   الوقائية 
أضراًرا  ألحق  مما  الدولي  بغداد  مطار  صواريخ  هاجمت 
بطائرة مدنية غير مستخدمة وفي 12 اذار 2022 سقطت 
عدة صواريخ بالقرب من القنصلية األمريكية في أربيل. من 
المرجح أن يظل الوضع األمني في العراق متقلًبا ويمكن أن 
يتفاقم أكثر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة لألزمة 

الروسية األوكرانية.

وفقا ألحدث البيانات المتاحة من المنظمة الدولية للهجرة  فقد 
عاد 4،959،714 نازح عراقي إلى مناطقهم األصلية بحلول 
نهاية شهر اذار 2022. وهذا العدد يعتبر اقل بكثير من عدد 
العائدين المسجل في الفترة السابقة بين شهري تشرين األول 
وشهر كانون األول 2021 والذي يبلغ )13158(. والجدير 
بالذكر أن هذا هو أقل عدد من العائدين منذ بدء التتبع في عام 
62015، يتم استضافة 1.18 مليون نازح داخلي في العراق 
في الغالب في نينوى ودهوك وأربيل ويقيمون بشكل أساسي 
في أماكن خارج المخيمات  بنسبة تصل الى)85%(، بينما 
ال يزال الباقون نازحين في المخيمات  وتبلغ نسبتهم %15(. 

.doc.html.sc14804/2022/https://www.un.org/press/en  4
ق / 103/2022 المرجع السابق.  5

مصفوفة تتبع النزوح المنظمة الدولية للهجرة، »تقرير القائمة الرئيسية   6
125«، يناير-مارس 2022.

8



العودة  في  تحديات  يواجهون  النازحين  هؤالء  زال  وما 
على  محدودية حصولهم  الى  إضافة  األصلية  مناطقهم  إلى 
المياه الصالحة للشرب والكهرباء والخدمات التعليمية بينما 
يواجهون في الوقت نفسه التمييز بسبب كونهم من النازحين7.

. »النزوح المطول في العراق: إعادة النظر في فئات حواجز العودة »،   7
 /https://iraqdtm.iom.int .2022 فبراير

iom_DTM__202222793631 / DurableSolutions / الملفات
District_of_Displacement_Profiles.pdf

على الرغم من هذه التحديات، أحرز برنامج إعادة االستقرار 
للمناطق المحررة تقدًما ثابًتا في كل من المحافظات الخمس 
الربع األول من عام 2022. توضح األقسام  المحررة في 
المستفادة  بالتفصيل اإلنجازات والتحديات والدروس  التالية 

خالل فترة التقرير.

الشكل 1: عدد النازحين من النازحين داخلياً والعائدين بمرور الوقت 

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة، 2022.
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Figure 1. Number of IDPs and returnees over time

HIGHLIGHTS

Data collection for Round 125 took place between 1 January and 31 March 

2022. As of 31 March 2022, DTM identified 4,959,714 returnees (826,619 

households), dispersed across 8 governorates, 38 districts, and 2,179 locations 

in Iraq. A total of 7,482 new returnees were recorded between January and 

March 2022. This is significantly lower than the number of returns recorded in 

the previous period between October and December 2021 (13,158). Notably, 

this is the lowest number of returns recorded since they commenced in April 

2015. During this period, the highest number of newly arrived returnees was 

recorded in Salah al-Din (3,174), followed by Ninewa (2,064), Anbar (660), and 

Baghdad (612).

Additionally, between January and March 2022, DTM identified a total of 1,184,818 

IDPs (203,447 households), dispersed across 18 governorates, 105 districts, and 

2,803 locations. This represents an overall net decrease of 1,738 IDP individuals 

since the October-December 2021 period, and is a smaller decrease than what was 

recorded between then and August-September 2021 (3,025). Regarding IDPs’ area 

of origin, consistent with the previous round, 56 per cent of the current caseload 

of IDPs come from Ninewa governorate (663,138), especially from the districts of 

Mosul (246,229), Sinjar (193,354), and Al-Ba’aj (93,751). The next highest shares of 

IDPs come from the governorates of Salah al-Din (137,726; 12% of the total case-

load), Anbar (133,321; 11%), Kirkuk (75,873; 6%), and Diyala (73,946; 6%).

For more information, visit iraqdtm.iom.int or contact the team at iraqdtm@iom.int
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يقدم برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة الدعم للحكومة 
من  تحررت  التي  المناطق  في  االستقرار  العراقية إلرساء 
تنظيم داعش. في شهر حزيران من عام 2015 وباالعتماد 
برنامج  أسس  الدولي،  المجتمع  قدمها  التي  التعهدات  على 
األمم المتحدة اإلنمائي برنامج إعادة االستقرار الفوري من 
أربع  عبر  االستقرار  لتحقيق  السريعة  المساعدة  تقديم  اجل 
مجاالت عمل، أو »نوافذ«. النوافذ األربعة، التي تم تحديدها 
على أنها حاسمة لتسهيل عودة النازحين واستعادة الثقة بين 
العامة  األشغال  تأهيل  إعادة   )1( هي  والشعب،  الحكومة 
قدرات  دعم   )3( العيش.  سبل   )2( الخفيفة  التحتية  والبنى 

الحكومات المحلية و )4( التماسك المجتمعي.

الفرضية التي وضعت آنذاك كانت على النحو التالي، بينما 
مشاريع  تنفيذ  في  الفوري  االستقرار  إعادة  برنامج  ينخرط 
احتياجات  الى  باالستجابة  الحكومة  تقوم  الفوري  االستقرار 
االستقرار البعيدة األمد. ولكن هذا االفتراض لم يتحقق بسبب 
مجموعة من العوامل منها محدودية توافر اإليرادات العامة 
تزال  ال  التي  النفط  أسعار  في  الحاد  االنخفاض  أعقاب  في 
الدولة تعتمد عليها بشكل كبير. ونتيجة لهذه العوامل تم تأسيس 
القناة الثانية من البرنامج في شهر نيسان من عام 2016 تحت 
اسم برنامج إعادة االستقرار الموسع من اجل تلبية احتياجات 
االستقرار كبيرة وذلك من خالل تنفيذ مشاريع البنى التحتية 
الفوري  االستقرار  برنامج  فإن  وسوية  والكبيرة.  المتوسطة 
وبرنامج االستقرار الموسع يشكالن البرنامج األكبر واالشمل 
وهو برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة. ان برنامج 
إعادة االستقرار للمناطق المحررة يتشارك نفس اإلدارة ونفس 
عمليات التنفيذ وكذلك اليات المراقبة. تفتح هذين القناتين الباب 
امام الدول المانحة لتقديم الدعم على مستويات مختلفة من عملية 

االستقرار وتعمل المساعدة فيما يخص تعاقب المساهمات.

البيانات يوفر دليل ارشادي لعمل برنامج  ان جمع وتحليل 
إعادة االستقرار للمناطق المحررة إضافة الى الشراكة القوية 
مع أصحاب المصلحة المحليين. أجرى برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي تقييمات لالحتياجات بالشراكة مع السلطات المحلية 
ودعم تحديد احتياجات االستقرار األكثر إلحاحاً. وبعد ذلك 

تقوم المحافظة والسلطات المحلية  بصياغة المشاريع  

ثم يتم إعداد المشاريع من قبل المحافظات والسلطات المحلية، 
تحقيق  عملية  في  العراقية  الحكومة  قيادة  على  يدل  مما 

االستقرار في المناطق المحررة من داعش. تمارس خاليا 
في  حقيقية  سلطة  المحافظات  في  المحافظات  في  التنسيق 
محافظات األنبار وديالى وصالح الدين  حيث يكون اعتمادها 
ضرورًيا للمضي قدًما في أي نشاط معين لتحقيق االستقرار. 
في كركوك، يتم تنفيذ نفس الدور من قبل لجنة إعادة إعمار 
من  األولويات  تحديد  يتم  نينوى،  في   . العامة  المحافظات 
المحافظ  ويتم مشاركتها مع مكتب  التنفيذية  المديريات  قبل 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. يعين المحافظ لجان الرقابة 
المشاريع  على  ثالث   من طرف  مراقبين  مع  تشرف  التي 
على االرض. يلتقي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بانتظام 
مع مكتب محافظ نينوى ويعمل بشكل وثيق مع المديريات 
التنفيذية لألمور الفنية. تجمع خاليا التنسيق بالمحافظات وما 
المديريات  جميع  بين  تشكيالت  من  المحافظات  في  يقابلها 
وتحديد  التنسيق  اجل  من  والمحافظين  العراقية  الحكومية 
المشاريع التي المطلوب تنفيذها من اجل الحصول على الدعم 
الخارجي. يتسلم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي طلبات من 
خاليا التنسيق في المحافظات لتحديد أي المشاريع التي على 
برنامج إعادة االستقرار بدي العمل على تنفيذها بالتنسيق مع 

أصحاب المصلحة المحليين.

للمناطق  إعادة االستقرار  التوجيهية برنامج  اللجنة  فوضت 
المحررة للعمل في 32 منطقة ذات أولوية في المحافظات 
االنبار  من  كل  في  وتحديدا  العراق،  في  المحررة  الخمس 
 2018 عام  في  الدين.  وصالح  ونينوى  وكركوك  وديالى 
المحررة  خمس  للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج  أضاف 
وقضاء  الحضر  بيجي-  وهي  جديدة  أولوية  ذات  مناطق 
الى  إضافة  االنبار  وغربي  والموصل  بنواحيه  الحويجة 
غربي نينوى. مازالت هذه المناطق تحتاج بشكل كبير الى 
الدعم والتمويل من اجل إرساء االستقرار. وكان العديد من 
لفترة طويلة حتى  المناطق تحت سيطرة تنظيم داعش  هذه 
عام 2017، وبالنظر لهذا التاريخ فان ذلك يعني ان برنامج 
إعادة االستقرار للمناطق المحررة لم يستطيع البدء في العمل 
حتى عام 2018. لكن ومع التحرير المبكر فأن التجاذبات 
التحديات األمنية حالت دون  الى  المذهبية والعرقية إضافة 
العودة الثابتة للنازحين في مناطق عمل ذات أولوية أخرى. 
في الوقت الذي تتبدد فيه هذه التحديات وتبدء حركة العودة 
للمناطق االصلية فأن برنامج إعادة االستقرار سوف يستجيب 

بشكل مباشر الحتياجات االستقرار المستجدة.

2. برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة
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1
األشغال العامة 

وإعادة تأهيل البنى التحتية        
التعليم

الكهرباء
الصحة
اإلسكان

الطرق والجسور
الصرف الصحي

الماء

2
المساعدة في سبل العيش 
وتوفير فرص عمل        

النقد مقابل العمل
منح األعمال الصغيرة
المنح النقدية للنساء
التدريب المهني

التنسيب الوظيفي التدريب المهني 
خلق فرص العمل من خالل الزراعة

3
دعم قدرات البلديات        

إعادة تأهيل البنى التحتية
دعم القدرات للحكومة المحلية

4
المجتمعات السلمية 

والتماسك المجتمعي        
آليات السالم المحلية،
المصالحة المجتمعية

وإعادة اإلدماج والتمكين

تستمر جائحة فيروس كورنا بفرض تحديات غير مسبوقة 
االجتماعية  واآلثار  المباشرة  الصحية  العواقب  بسبب 
واالقتصادية على المدى المتوسط. باإلضافة إلى التعديالت 
التشغيلية واالستراتيجية التي ميزت برنامج إعادة االستقرار 
فرضته  الذي  بالوضع  يتعلق  فيما  المحررة  المناطق  في 
جائحة كورونا، فقد أعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيًضا 
حزمة استجابة لجائحة كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة 
العالمية8 ووزارة الصحة والسلطات المحليةلمساعدة حكومة 
القصير  المدى  على  كورونا  لجائحة  لالستجابة  العراق 
االستجابة  وأنظمة  الجاهزية  تعزيز  خالل  من  والمتوسط 
واستراتيجيات التعافي للسلطات الوطنية. يقوم برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي بتنفيذ مشروع االستجابة المتكاملة لفيروس 
إعادة  برنامج  طرائق  من  االستفادة  خالل  من   19- كوفيد 
االستقرار في المناطق المحررة »المجربة والمختبرة« في 

17 محافظة. 

تدعم خطة االستعداد واالستجابة االستراتيجية التابعة لمنظمة الصحة   8
العالمية في العراق ضد فيروس كورنا استجابة الحكومة العراقية وتوجه 

جميع مبادرات األمم المتحدة في العراق فيما يتعلق باحتياجات الصحة 
واالستعداد.

األمم  برنامج  قبل  من  كورونا  لجائحة  االستجابة  تنفيذ  يتم 
إعادة  برنامج  مبادرات  مع  بالتوازي  اإلنمائي  المتحدة 
الى  تقارير  رفع  ويتم  المحررة  المناطق  في  االستقرار 

المانحين بشكل منفصل حول هذا البرنامج9.

في شهر تشرين الثاني من عام 2020 صادقت  الحكومة 
العراقية والشركاء الدوليون على تمديد عمل برنامج إعادة 
تقديم  مع  سنوات  ثالث  لمدة  المحررة  للمناطق  االستقرار 
تلبية  اجل  من  دوالر  مليون   660 مبلغ  لتحصيص  طلب 
تم  التي  المحافظات  في  المتبقية  األولوية  ذات  االحتياجات 
وكركوك  وديالى  االنبار  وهي  داعش  تنظيم  من  تحريرها 

ونينوى وصالح الدين

لمزيد من المعلومات حول استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في   9
العراق لـ جائحة كورنا يرجى الرجوع إلى تقرير التقدم المخصص 

https: // www. iq.org/content/iraq/en/home/ المتاح على
coronavirus.html

الشكل 2: منهج برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة
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يشمل التفويض الممنوح لبرنامج إعادة االستقرار للمناطق 
المحررة على ما يلي:

التركيز على المناطق التي واجهت صعوبات في عودة 	 
النازحين.

إعادة تأهيل البنى التحتية التي تدعم القطاعات اإلنتاجية 	 
مثل الزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

أنشطة سبل العيش المستدامة التي تعزز فرص العمل.	 

تعزيز تعميم مبادئ حقوق اإلنسان، واالستدامة البيئية، 	 
ومراعاة النزاعات، والمساواة بين الجنسين في جميع 

قطاعات العمل.

يتم تنفيذ أكثر من 95 % من العمل من خالل برنامج إعادة 
االستقرار للمناطق المحررة باالعتماد على القطاع الخاص 
المحلية   االقتصادات  ويدعم  التكاليف،  يقلل  مما  المحلي  
ويخلق فرًصا مدرة للدخل. تشرف فرق هندسية مكونة من 
أعمال  تنفيذ  على  واإلناث  الذكور  من  محترفين  مهندسين 
البنى التحتية. حيث يشرفون على األعمال، ويحافظون على 
السالمة  بروتوكوالت  اتباع  من  ويتأكدون  الجودة  مراقبة 
بفيروس  الخاصة  السالمة  إرشادات  ذلك  في  بما  والصحة 
االستقرار  مستشارو  حافظ  ذلك  إلى  باإلضافة  كورونا. 
البلدي ومنسقو المناطق في برنامج إعادة االستقرار للمناطق 

المحررة على مراقبة الوضع على األرض عن كثب.

إن برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة هو أداة تتمتع 
بالمرونة يمكن تكييفها بسهولة لالستجابة لالحتياجات الناشئة 
بسرعة. ومع ذلك  في غياب التمويل الكافي وزيادة ملكية 
إعادة  برنامج  التي حققها  المكاسب  فإن  العراقية   الحكومة 
أخرى  مناطق  في  وشركائه  المحررة  للمناطق  االستقرار 
من العراق يمكن أن تضيع بسبب عدم االستقرار واإلحباط 
وخيبة األمل. منذ إنشائه في عام 2015، حشد برنامج إعادة 
أمريكي  دوالر  مليار   1.46 المحررة  للمناطق  االستقرار 
من 30 جهة مانحة. وإذا ما سمحت حالة التمويل، فسيكون 
عبر  المستهدفة  المناطق  في  إضافية  بأنشطة  االضطالع 
المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج  نوافذ  جميع 
األربعة أمراً بالغ األهمية بالنسبة للبرنامج لدعم االحتياجات 

المتبقية ذات األولوية.

األنبار ألضرار  في  المياه  لمعالجة  تعرضت محطة حديثة 
قيد  هي  المحطة  هذه  واالن  داعش.  صراع  خالل  عديدة 
على  القدرة  لديها  ستكون  اكتمالها،  بمجرد  حاليا.  التأهيل 
خدمة أكثر من 60 ألف شخص يعيشون في وحول المحطة  

بمياه نظيفة وصالحة للشرب.
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تضررت محطة حديثة لمعالجة المياه الموحدة في األنبار خالل صراع داعش. المرفق قيد إعادة 
التأهيل حالياً، بعد اكتماله، سيكون لديه القدرة على خدمة أكثر من 60000 شخص يعيشون في 

وحول المنشأة بمياه نظيفة وصالحة للشرب.
حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



داعش،  احتالل  من  العراق  تحرير  وبعد   2015 عام  منذ 
داعش  لهزيمة  العالمي  التحالف  في  األعضاء  الدول  قادت 
االستقرار   تحقيق  جهود  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج 
المحررة   للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج  على  باالعتماد 
النازحين  لعودة  الالزمة  الظروف  لتهيئة  أساسية  كأداة 
وإعادة بناء حياتهم في كرامة وسالم. على مر السنين، كان 
النهج المتكامل الذي يتبعه برنامج إعادة االستقرار للمناطق 
بعد  تعافي شامل ومستدام  لتحقيق  الطريق  يمهد  المحررة  
انتهاء الصراع في العراق وذلك من خالل الجمع بين جهود 
إعادة تأهيل البنى التحتية الكبيرة عبر القطاعات الرئيسية، 
مثل التعليم والكهرباء والصحة واإلسكان والخدمات البلدية 
مع  والمياه،  الصحي  والصرف  الجسور  والطرق وشبكات 
القضايا االجتماعية واالقتصادية الفورية والمتوسطة األجل 
وكذلك  المحلية  الحكومة  قدرة  ودعم  العيش،  سبل  لدعم 

التماسك المجتمعي ومبادرات بناء السالم. 

بين كانون الثاني وآذار 2022، أنجز البرنامج 89 مشروعاً 
وفي  التدخل  قطاعات  جميع  في   )2015 منذ   3150(
المحافظات الخمس المحررة وهي األنبار وديالى وكركوك 
ونينوى وصالح الدين )الشكل 3(10 بقيمة إجمالية تبلغ 24.5 
مليون دوالر أمريكي )851 مليون دوالر أمريكي منذ عام 
2015(، ودر أكثر من 1.3 مليون فائدة )22.4 مليون منذ 
2015(، نصفها للنساء )الشكالن 4 و 5(11. ويمثل هذا ما 
يقدر بنحو 9.4 مليون مستفيد منذ عام 2015. وفي نفس 
الفترة الزمنية، كان 343 مشروعاً قيد التنفيذ، و 191 قيد 

الشراء و 2074 مشروعاً قيد التنفيذ.

بعد عملية تقييم منتظمة لقدرة تنفيذ برنامج إعادة االستقرار 
للمناطق المحررة  والنظر في النجاح الشامل الذي تم تحقيقه 

مشاريع التماسك المجتمعي التي تمتد عبر عدة محافظات تم وضع عالمة   10
عليها على هذا النحو ويتم اإلبالغ عنها تحت عنوان »مواقع متعددة«.
قد يحصل الفرد على منافع متعددة من تدخالت المشروع في قطاعات   11
مختلفة في موقع معين. تعتبر فائدة التدخل القطاعي مستحقة للفرد عند 

االنتهاء من المشروع. تعتبر المنافع المتأتية من التدخالت القطاعية المختلفة 
متنافية ومن ثم فهي مستحقة. بالنسبة لعملية إعداد التقارير هذه، فإن الفوائد 

المبلغ عنها هي تلك الناتجة عن المشاريع المكتملة للبنية التحتية وسبل 
العيش وبناء القدرات، باإلضافة إلى المشاريع المكتملة والجارية للتماسك 

المجتمعي.

3. تحديثات التقدم 

في عام 2021، أعاد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي النظر 
على  المستمر  التقدم  مسار  لتحديد   2022 عام  أهداف  في 
مدار العام كما موضح في  )الملحق 1(. بشكل عام، تُظهر 
االستقرار  إعادة  برنامج  أن   )6 )الشكل  في  التقدم  نتائج 
للمناطق المحررة تسير على الطريق الصحيح على الرغم 
األول  الربع  ميزت  التي  والتشغيلية  السياقية  التحديات  من 
من عام 2022. تظهر النتائج أيًضا أن مستوى الطموح ال 
يزال »متحفًظا« نسبًيا على الرغم من التعديالت األخيرة في 
النتائج- على أساس اإلطار، ويرجع ذلك جزئًيا إلى تحديات 

توفير الموارد.

تميز الربع األول من عام 2022 بإنجازات رئيسية ساهمت 
العيش  كسب  وفرص  األساسية  الخدمات  استعادة  دعم  في 
أنحاء  جميع  في  بأكملها  لمجتمعات  المجتمعي  والتماسك 
المحافظات المحررة. في األنبار، تم إعادة تأهيل مبنى قطاع 
جراء  أضرار  به  لحق  الذي  الرمادي  في  الكهرباء  توزيع 
القصف الصاروخي وقذائف الهاون ونيران األسلحة الثقيلة. 
تم تسليمه إلى السلطات المحلية  وسوف يدعم اآلن الجهود 
المبذولة للحفاظ على شبكات الكهرباء وتوصيل الطاقة إلى 
السكان في المنطقة. في ديالى  تم إعادة تأهيل مجمع المياه 
الرئيسي في السعدية وسيساهم اآلن في تحسين كفاءة وجودة 
افتتاح  تم  ايضاً  الفترة  للمدينة.  وخالل هذه  الموردة  المياه 
ثالث مشاريع رئيسية في الموصل على الرغم من اكتمال 
هذه المشاريع في وقت سابق بتاريخ كانون األول 2021. 
وافتتحت قاعة مسرح جامعة الموصل في 7 شباط . في 19  
شباط تم افتتاح محكمة نينوى العليا في غرب الموصل، تلتها 
المكتبة المركزية لجامعة الموصل. كانت هذه ثالثة من أكبر 
مشاريع برنامج إعادة االستقرار في  نينوى. اما في صالح 
الدين  تم االنتهاء من توسيع مركز الرعاية الصحية األولية 
الرئيسي في الصينية في قضاء )بيجي(، وتوفير قسم إضافي 
للطوارئ، وبالتالي سيؤدي إلى تحسين الخدمات الطبية في 
المناطق التي يستمر فيها عدد العائدين في االزدياد. باإلضافة 
مع  وثيق  بشكل  العمل  اإلنمائي  البرنامج  ذلك، واصل  إلى 
مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين لدعم ومعالجة التماسك 
البرامج  تنفيذ  المجتمعي وبناء السالم. مع زيادة الزخم في 
المتعلقة بمنع التطّرف العنيف، ال سيما بين الشباب والنساء، 
التطرف  مواجهة  في  حصانة  أكثر  المجتمعات  أصبحت 
العنيف وممارسة التعايش  وهي عوامل مساهمة مهمة في 

دعم االستقرار المستدام.
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عدم  سياسة  تطبيق  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  واصل 
التسامح المطلق ضد الفساد واالحتيال واالستغالل واالعتداء 
الجنسيين والتحرش وأنواع أخرى من سوء السلوك. تواصلت 
كيفية  بشأن  والمتعاقدين  الموظفين  جميع  مع  االتصاالت 
اإلبالغ عن حاالت التهديد واالبتزاز والمخالفات األخرى، 
واستمر إثبات فعالية آليات االستجابة المضمنة في الهياكل 
أو  للموظفين  الموجهة  التهديدات  لحاالت  العامة  اإلدارية 
المقاولين. واصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيًضا تطبيق 
من  للتخفيف  المشروع  تنفيذ  أثناء  الطبقات  متعددة  رقابة 
مخاطر الفساد أو أنواع أخرى من سوء السلوك12. تم إغالق 
جميع قضايا برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة لعام 
2021 وكانت هناك  حالة واحدة جديدة في الربع األول من 

عام 2022 قيد الدراسة. 

على مر السنين، واصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العمل 
لتحقيق  الدولي  والمجتمع  العراق  حكومة  مع  وثيق  بشكل 
واستعادة  الحيوية  التحتية  البنى  تأهيل  وإعادة  االستقرار 
بحلول  الصراع.  أثناء  تضررت  التي  األساسية  الخدمات 
نهاية الربع األول من عام 2022  تم التعهد بمبلغ 1.46 
مليار دوالر أمريكي إلى برنامج إعادة االستقرار للمناطق 
المحررة  تارًكا فجوة من التخصيصات المالية التي يحتاجها  
تقدر  والتي  المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج 
المالي  التخصيص  ان  اي  أمريكي  دوالر  مليار  ب 1.88 
المطلوب حوالي 420 مليون دوالر أمريكي. في أوائل عام 
2022، قدم برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة  طلًبا 
بقيمة 300 مليون دوالر أمريكي لتلبية االحتياجات المتبقية 
األكثر أهمية خالل العامين المتبقيين من عمر عمل برنامج 
 .)2023-2022( المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة 
كجزء من إستراتيجيته االنتقالية، ستكون األهداف الرئيسية 
مواصلة  هي  المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة  لبرنامج 
القطاعات   عبر  الحاسمة  األولوية  ذات  المشاريع  تنفيذ 
يصعب  التي  والسكان  المواقع  في  ذلك  في  بما  المختلفة  
الوصول إليها  ودعم الحكومة العراقية من أجل )1( الحفاظ 
على المكاسب التي حققها برنامج إعادة االستقرار للمناطق 
المتبقية.  المحررة و )2( تولي توفير احتياجات االستقرار 

توجد آلية مراقبة قوية ومتعددة المستويات على األرض أثناء مرحلة   12
التنفيذ لإلشراف عن كثب على العمل المتعاقد عليه وضمان )1( التقدم في 

المواعيد الزمنية، )2( جودة العمل، )3( االلتزام بمعايير ومواصفات جداول 
الكميات. تتضمن آلية المراقبة مهندسي برنامج إعادة االستقرار للمناطق 
المحررة والمراقبين المتخصصين والرقابة الحكومية / المستخدم النهائي 

والمراقبة المتعمقة من طرف ثالث.

اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  بين  اجتماعات  عدة  ُعقدت 
 .2022 عام  من  األول  الربع  خالل  العراقية  والحكومة 
مع   القريب  المستقبل  في  واالجتماعات  الحوار  وسيستمر 
مجموعة الخبراء التي تم إنشاؤها حديًثا والمكونة من أمانة 
التخطيط(،  وزارة   ( التخطيط  ووزارة  الوزراء   مجلس 
ووزارة الهجرة والمهجرين وصندوق إعادة إعمار المناطق 
الصندوق  هذا  ويعتبر  اإلرهابية  العمليات  من  المتضررة 
تحقيق  ألجندة  العريضة  الخطوط  وضع  عن  المسؤول 
 .2024 الثاني   كانون  من  اعتباًرا  العراق  في  االستقرار 
الوضع   تميز  التي  بالتحديات  أيًضا  األول  الربع  هذا  تميز 
بفيروس  المرتبطة   الصحية  المخاطر  إلى جانب  العراقي. 
كورونا أدت حاالت انقطاع في اإلمدادات إلى زيادة الضغط 
على عملية الشراء، مما يتطلب اتباع نهج مرن لسير العمل 
استمر  ذلك،  إلى  باإلضافة  اإلنمائي.  المتحدة  األمم  برنامج 
مخاوفهم  عن   التعبير  في  والمقاولون  العطاءات  مقدمو 
والمعدات  السلع  لبعض  العالمية  السوق  أسعار  بشأن زيادة 
الجداول  على  الحاالت  بعض  في  أثرت  والتي  والمواد، 
الزمنية للتنفيذ التعاقدي. استمرت الظروف األمنية السيئة في 
بعض المناطق في خلق صعوبات في الوصول إلى األنشطة 
األرضية  األلغام  وجود  الوصول  عوائق  تشمل  وتنفيذها. 
وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، أو البيئات ذات الطبيعة  
الصعبة  أو إعاقة وصول األشخاص المتضررين من النزاع 
إلى الخدمات والمساعدة. باإلضافة إلى ذلك، استمر اكتشاف 
أخطار وجود المتفجرات  في عدد قليل من مواقع المشاريع 
التي تشكل تهديدات لألفراد هناك، وتتطلب إزالة األلغام قبل 
بدء العمل في الموقع. أدت التحديات األخرى، بما في ذلك 
مشاريع  لتنفيذ  الماهرة  المحلية  العاملة  القوى  إلى  االفتقار 
الى  اضافة  القطاعات  من  قليل  عدد  في  معينة  جودة  ذات 
داخل  للوقت  والمستهلكة  الطويلة  البيروقراطية  اإلجراءات 
المديريات للمصادقة على المشاريع ادت جميع هذه الظروف 
الى عمل  تعديالت في اعداد البرامج والجدول الزمني خالل 

الربع األول من عام 2022 .
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الشكل 3: المشاريع المنجزة حسب المحافظة والقطاع، الربع األول 2022 )تراكمي(
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Figure 3. Completed Projects by Governorate and by Sector, Q1 2022 (cumulative) 

Anbar Diyala Kirkuk Ninewa Salah al‐Din

Water 90 8 10 101 31
Social Cohesion 8 2 2 2 15
Sewage 25 1 85 4
Roads and Bridges 26 3 47
Municipality 53 2 22 340 36
Livelihoods 87 6 118 12 2
Housing 47 50 3
Health 148 5 51 204 74
Electricity 81 9 15 183 17
Education 303 5 69 628 120
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الشكل 5: المنافع المتراكمة حسب المحافظة، الربع األول 2022 )تراكمي(

الشكل 4: الفوائد المتراكمة حسب المحافظة، الربع األول 2022
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Figure 4. Accrued Benefits by Governorate, Q1 2022 

 
 

Figure 5. Accrued Benefits by Governorate, Q1 2022 (cumulative) 

 

 ‐

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

 400,000

 450,000

 500,000

Anbar Diyala Kirkuk Ninewa Salah al‐Din Multi Locations

Accrued benefits Accrued benefits (women)

 ‐

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

Anbar Diyala Kirkuk Ninewa Salah al‐Din Multi Locations Total

Accrued benefits Accrued benefits (women)

األنبار

الفوائد المتراكمة الفوائد المتراكمة )النساء(

ديالى كركوك نينوى صالح الدين مواقع متعددة

500000

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

 

Page 15 of 36 
 

Figure 4. Accrued Benefits by Governorate, Q1 2022 

 
 

Figure 5. Accrued Benefits by Governorate, Q1 2022 (cumulative) 

 

 ‐

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

 400,000

 450,000

 500,000

Anbar Diyala Kirkuk Ninewa Salah al‐Din Multi Locations

Accrued benefits Accrued benefits (women)

 ‐

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

Anbar Diyala Kirkuk Ninewa Salah al‐Din Multi Locations Total

Accrued benefits Accrued benefits (women)الفوائد المتراكمة الفوائد المتراكمة )النساء(

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

األنبار ديالى كركوك نينوى صالح الدين مواقع متعددة المجموع

17



 الشكل 6: التقدم التراكمي للربع األول من عام 2022 مقابل أهداف محددة لعام 2022
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الشكل 7: المشاريع المنجزة حسب المحافظة، الربع األول 2022

الشكل 8: المشاريع المنجزة حسب المحافظة، الربع األول 2022 )تراكمي(

المحافظات  في  المحرز  التقدم  تفاصيل عن  القسم  يقدم هذا 
الخمس وهي األنبار وديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين 
عبر النوافذ األربع وبعض أبرز اإلنجازات. باستثناء األرقام 

4. النتائج حسب المحافظة

اإلجمالية المدرجة في الجداول أدناه، يتم عرض النتائج في 
المجتمعي بشكل منفصل حيث أن  التماسك  النافذة 4 بشأن 

المشاريع والمبادرات عادة ما تشمل عدة محافظات.
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44.. RREESSUULLTTSS  BBYY  GGOOVVEERRNNOORRAATTEE    
 
This section provides details on progress across the five governorates of Anbar, Diyala, Kirkuk, Ninewa 
and Salah al‐Din across all four windows and some of the most salient achievements. Except for overall 
figures included in the below tables, results on window 4 on social cohesion are presented separately as 
projects and initiatives usually cut across several governorates.  

 
Figure 7. Completed Projects by Governorate, Q1 2022 

 
 

Figure 8. Completed Projects by Governorate, Q1 2022 (cumulative) 
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أعاد برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة تأهيل مدرسة أم كلثوم االبتدائية في الفلوجة - األنبار 
تضم المدرسة 12 فصالً دراسياً تتسع لتدريس أكثر من 353 طالباً، من بينهم 190 فتاة. وقد ساعد 

هذا الطالب على العودة إلى مدرستهم.
حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



اكمل برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 32 مشروعاً في األنبار بقيمة مالية 
قدرها 5.8 مليون دوالر أمريكي استفاد منهم 225,053 شخص ومن بينهم 112,652 امرأة وفتاة. تجاوز عدد السكان الذين 
استفادوا من البرامج المكتملة التابعة لبرنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة في االنبار منذ عام 2015 المليون مستفيد. 

وبحلول نفس الفترة الزمنية، كان 54 مشروعاً قيد التنفيذ، و 54 مشروعاً.

الجدول 1: ملخص النتائج في االنبار، تقرير الربع االول 2022.

األنبار

54
قيد التنفيذ

54
مرحلة المناقصة

674
قيد اإلعداد

32
المكتملة

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
950 780 ،1 761 ،898 2 التعليم 

500 ،32 000 ،65 593 ،951 ،1 3 الكهرباء
500 ،62 000 ،125 598 ،725 20 الصحة

االسكان
200 215 518 ،335 2 سبل العيش

البلديات
000 ،5 000 ،10 020 ،587 1 الطرق والجسور

500 ،11 000 ،23 635 ،305 ،1 1 الصرف الصحي
2 58 869 ،2 3 التماسك المجتمعي

الماء
652 ،112 053 ،225 992 ،806 ،5 32 العدد الكلي

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
074 ،158 265 ،72 219 ،547 ،68 303 التعليم 
926 ،824 255 ،412 333 ،754 ،45 81 الكهرباء

100 ،182 ،1 125 ،591 268 ،052 ،36 148 الصحة
728 ،133 375 ،70 518 ،814 ،29 47 االسكان
858 ،17 787 ،6 832 ،512 ،27 87 سبل العيش
950 ،65 122 ،30 446 ،302 ،19 53 البلديات

000 ،344 000 ،172 578 ،108 ،32 26 الطرق والجسور
577 ،169 754 ،84 053 ،894 ،6 25 الصرف الصحي

270 ،2 902 480 ،138 8 التماسك المجتمعي
347 ،255 ،1 915 ،625 059 ،450 ،30 90 الماء
500 ،066 ،2 830 ،153 ،4 785 ،574 ،296 868 العدد الكلي

الجدول 2: ا. ملخص النتائج في محافظة االنبار، تقرير الربع االول 2022)التراكمي(
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النافذة 1. األشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية

تزويد وتركيب المعدات للمختبرات لجامعة الفلوجة ويستفيد من هذا المشروع 700 طالب )من 	 
بينهم 420 طالبة( تم االنتهاء من مشروبين لتجهيز وتركيب أثاث لـ 18 مدرسة أعيد تأهيلها سابقاً 

من قبل برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة.

التعليم

إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في منطقتي المسلمية والنعيمية في مدينة الفلوجة، ويستفيد منها 	 
نحو 3000 شخص.

إعادة تأهيل كامل للمغذيات الكهربائية لحي الحارة والموظفين في الرطبة ويستفيد منها نحو 15 	 
ألف شخص، نصفهم من النساء والفتيات.

إعادة تأهيل مبنى قطاع توزيع الكهرباء في الرمادي الذي يستفيد منه حوالي 460000 شخص.	 
الوفاء في 	  بالكامل من محطة زنكورة الفرعية إلى قضاء  التغذية الكهربائية  إعادة تأهيل وحدة 

الرمادي ويستفيد منها حوالي 50000  شخص.

الكهرباء

للعيادات االستشارية الخارجية في مستشى الوالدة والطوارئ في الكرمة 	  التأهيل الكامل  إعادة 
ويستفيد منها حوالي 125000 شخص.

الصحة

إعادة تأهيل 202 وحدة سكنية في قرى الحماميات والبوحازم والبوبالي )في الحبانية(، يستفيد 	 
منها 202 أسرة )1593 فردا(.

اإلسكان

إعادة تأهيل جسر الشيحة )فلوجة-االنبار( يستفيد منه حوالي 10000 شخص 	  الطرق والجسور

إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي ومياه األمطار في الجبيل )المنطقة ب، قضاء الخضراء، 	 
الفلوجة( يستفيد منها حوالي 23000 شخص.

الصرف الصحي

غير متوفر	  الماء

النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف

ترميم الحدائق والتنظيف والتطهير في مستشفى الفلوجة التعليمي، يستفيد منها 360 فردا )120 	 
امرأة(.

مشروع توظيف لورشة خياطة في مدينة القائم للنساء يستفيد منه 66 سيدة	 

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 

توفير 15 جرارة بعربة )تراكتور( إلى مديرية بلدية القائم ودائرة بلدية الكرابلة ومديرية بلدية 	 
العبيدي. دائرة بلدية الرمانة، مديرية بلدية راوة، دائرة الصرف الصحي في راوة، مديرية بلدية 

الحقالنية، مديرية بلدية بروانة.
توفير 4 شاحنات بمكنسة كهربائية لدائرة الصرف الصحي في راوة ومركز العامرية للصرف 	 

الصحي ومركز مياه الفلوجة.

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي

انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي 	 
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عامل الرعاية الصحية محمد فرحان يعالج مريضاً في مركز السجر للصحة العامة في الكرمة، 
األنبار. تم إعادة تأهيل المركز من قبل برنامج إعادة االستقرار

حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



الجدول 3: ملخص النتائج في ديالى، تقرير الربع االول 2022

ديالى

اكمل برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 5 مشاريع في ديالى بقيمة مالية قدرها 
953، 979 دوالر أمريكي استفاد منهم130، 077  شخص ومن بينهم 65، 006 امرأة وفتاة. تجاوز عدد السكان الذين 
استفادوا من البرامج المكتملة التابعة لبرنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة في ديالى منذ عام 2015، 100، 000مستفيد. 

وبحلول نفس الفترة الزمنية، كان 22 مشروعاً قيد التنفيذ، و 16 مشروعاً في مرحلة المناقصة و 352 مشروعاً قيد االعد

22
قيد التنفيذ

16
مرحلة المناقصة

352
قيد اإلعداد

5
المكتملة

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
التعليم 

الكهرباء
الصحة
االسكان

سبل العيش
البلديات

الطرق والجسور
000 ،20 000 ،40 889 ،138 1 الصرف الصحي

6 77 744 ،58 1 التماسك المجتمعي
000 ،45 000 ،90 346 ،756 3 الماء
006 ،65 077 ،130 979 ،953 5 العدد الكلي

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
900 800 ،1 255 ،615 5 التعليم 

000 ،37 000 ،74 966 ،572 ،1 9 الكهرباء
500 ،7 000 ،15 280 ،386 5 الصحة

االسكان
سبل العيش

000 ،9 000 ،18 920 ،420 2 البلديات
500 ،17 000 ،35 243 ،204 ،4 3 الطرق والجسور
000 ،20 000 ،40 889 ،138 1 الصرف الصحي

6 103 417 ،63 2 التماسك المجتمعي
750 ،71 500 ،141 638 ،556 ،1 8 الماء

656 ،163 403 ،325 607 ،958 ،8 35 العدد الكلي

الجدول 4: ملخص النتائج في ديالى، تقرير الربع االول 2022)تراكمي(
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النافذة 1. األشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية

غير متوفر	  التعليم

غير متوفر	  الكهرباء

غير متوفر	  الصحة

غير متوفر	  اإلسكان

غير متوفر	  الطرق والجسور

غير متوفر	  الصرف الصحي

إعادة تأهيل محطة مياه السعدية الرئيسية الذي يستفيد منها حوالي 40.000 شخص. 	  الماء

النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف

إزالة األنقاض وتنظيف األماكن العامة في جلوالء.مشروع توظيف لورشة خياطة في مدينة القائم 	 
للنساء يستفيد منه 66 سيدة

 	.)2-LOT( ازالة األنقاض وتنظيف األماكن العامة في حي المعلمين

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 

غير متوفر	 

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي

انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي 	 
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قام برنامج إعادة االستقرار بأعادة تأهيل مبنى إدارة الغابات في الحويجة، كركوك. حيث يخدم المرفق 
اليوم أكثر من 60000 شخص يعيشون في وحول الحويجة.

حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



الجدول 5: ملخص النتائج في كركوك، تقرير الربع االول 2022

كركوك

اكمل برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 4 مشاريع في كركوك بقيمة مالية قدرها 
762,055 دوالر أمريكي استفاد منهم100,000 شخص ومن بينهم 50,000 امرأة وفتاة. تجاوز عدد السكان الذين استفادوا 
من البرامج المكتملة التابعة لبرنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة في كركوك منذ عام 2015 مليون مستفيد. وبحلول نفس 

الفترة الزمنية، كان 30 مشروعاً قيد التنفيذ، و 24 مشروعاً في مرحلة المناقصة و 103 مشروعاً قيد االعداد.

30
قيد التنفيذ

24
مرحلة المناقصة

103
قيد اإلعداد

4
المكتملة

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
967 ،139 1 التعليم 
485 ،482 1 الكهرباء

000 ،50 000 ،100 138 ،94 1 الصحة
االسكان

سبل العيش
465 ،45 1 البلديات

الطرق والجسور
الصرف الصحي

التماسك المجتمعي
الماء

000 ،50 000 ،100 055 ،762 4 العدد الكلي

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
245 ،2 541 ،6 878 ،051 ،2 69 التعليم 

550 ،698 100 ،397 ،1 363 ،387 ،4 15 الكهرباء
569 ،42 121 ،73 606 ،867 ،1 51 الصحة

االسكان
287 285 ،1 193 ،167 ،2 6 سبل العيش

000 ،48 948 ،105 592 ،866 ،3 22 البلديات
الطرق والجسور
الصرف الصحي

التماسك المجتمعي
800 ،123 000 ،239 538 ،826 ،3 10 الماء
451 ،915 995 ،822 ،1 171 ،167 ،18 173 العدد الكلي

الجدول 6: ملخص النتائج في كركوك، تقرير الربع االول 2022 )تراكمي(
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النافذة 1. األشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية

غير متوفر	  التعليم

تزويد وتركيب محوالت ومواد كهربائية للمنطقة الصناعية بالحويجة.	  الكهرباء

إعادة تأهيل جناح األطفال بمستشفى الحويجة.	  الصحة

غير متوفر	  اإلسكان

غير متوفر	  الطرق والجسور

غير متوفر	  الصرف الصحي

إعادة تأهيل مجمع مياه السعدية الرئيسي، الذي يستفيد منه حوالي 40 ألف شخص.	  الماء

النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف

توفير التدريب على تطوير األعمال ودعم المنحة العينية )مشروعان: فكرة وخطوة( لعدد 98 	 
مستفيد.

توفير تدريب في موقع العمل لـ 53 مستفيد )20 امرأة( متخرجين حديثا.	 

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 

إعادة تأهيل مديرية الري بالرياض - الحويجة	 

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي

انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي 	 
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اكمل برنامح إعادة االستقرار تأهيل المكتبة المركزية في ثاني أكبر جامعة في العراق، جامعة 
الموصل. تقع المكتبة المكونة من طابقين بجوار مركز الطالب الحيوي وأعيد افتتاح قاعة المسرح 

مؤخراً. يمكن أن تستوعب المكتبة  أكثر من 1000 طالب في وقت واحد ولديها القدرة على استيعاب 
أكثر من 100000 كتاب. اليوم، المكتبة تعمل بشكل كامل.

حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



اكمل برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 32 مشروع في نينوى بقيمة مالية قدرها 
13، 677، 277 دوالر أمريكي استفاد منهم،  404، 187  شخص ومن بينهم 200، 006 امرأة وفتاة. تجاوز عدد السكان 
الذين استفادوا من البرامج المكتملة التابعة لبرنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة في نينوى منذ عام 2015، 3 ماليين 
مستفيد. وبحلول نفس الفترة الزمنية، كان 198 مشروعاً قيد التنفيذ، و 58 مشروعاً في مرحلة المناقصة و 562 مشروعاً 

قيد االعداد.

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
196 341 340 ،475 6 التعليم 

500 ،24 000 ،50 589 ،347 ،4 4 الكهرباء
000 ،22 000 ،40 791 ،261 ،2 3 الصحة
652 ،3 973 ،11 594 ،043 ،4 5 االسكان

482 598 599 ،625 3 سبل العيش
000 ،119 065 ،240 661 ،136 ،1 9 البلديات

الطرق والجسور
الصرف الصحي

236 210 ،1 التماسك المجتمعي
000 ،30 000 ،60 701 ،786 2 الماء

066 ،200 187 ،404 275 ،677 ،13 32 العدد الكلي

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
593 ،285 215 ،746 465 ،352 ،64 628 التعليم 

493 ،553 ،1 841 ،121 ،3 354 ،188 ،140 183 الكهرباء
500 ،894 200 ،634 ،1 083 ،397 ،40 204 الصحة
785 ،32 354 ،99 925 ،745 ،34 50 االسكان
268 ،10 444 ،35 753 ،139 ،52 118 سبل العيش

931 ،927 382 ،857 ،1 151 ،809 ،42 340 البلديات
150 ،478 600 ،964 899 ،895 ،14 47 الطرق والجسور
101 ،541 048 ،097 ،1 622 ،552 ،5 85 الصرف الصحي

240 684 ،1 398 ،111 2 التماسك المجتمعي
225 ،144 ،1 832 ،304 ،2 907 ،715 ،47 101 الماء
286 ،868 ،5 600 ،862 ،11 557 ،908 ،442 758 ،1 العدد الكلي

نينوى

198
قيد التنفيذ

58
مرحلة المناقصة

562
قيد اإلعداد

32
المكتملة

الجدول 7: ملخص النتائج في نينوى، تقرير الربع االول 2022

الجدول 8: ملخص النتائج في نينوى، تقرير الربع االول 2022 )التراكمي(
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النافذة 1. األشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية

إعادة تأهيل كلية التربية بنات بجامعة الموصل.	 
 تزويد وتركيب األثاث في كلية التربية الرئيسية بجامعة الموصل.	 
تزويد طابعات لمبنى رئاسة جامعة نينوى.	 

التعليم

إعادة تأهيل خط النقل بين سنجار ودوميز 	  الكهرباء

إعادة تأهيل مستشفى البعاج العام الذي تم افتتاحه بحضور ديوان المحافظ ودائرة الصحة.	 
في 	  االنتهاء  على  العمل  الموصل، وشارف  في  تخصصية  مستشفيات  ستة  في  العمل  استمرار 

مجمع الشفاء لعيادة اإلخصاب ومستشفى ابن األثير لألطفال.

الصحة

ترميم 218 وحدة سكنية في حي نبي جرجيس بالموصل و 434 وحدة في حي النهروان.	 
إعادة تأهيل 150 وحدة سكنية في ناحية القيروان التابعة لسنجار.	 
إعادة تأهيل 170 وحدة سكنية في العياضية في تلعفر.	 

اإلسكان

غير متوفر	  الطرق والجسور

غير متوفر	  الصرف الصحي

تأهيل خط مياه بين شكران والحضر.	  الماء

النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف

تم االنتهاء من ستة مشاريع في محافظة نينوى: المنحة النقدية لالسر التي تعيلها نساء لـ 400 	 
امرأة موصلية. استفاد 211 شخًصا من مشروعين ناشئين )خطوة وفكرة( من خالل التدريب على 
األعمال التجارية والمنح العينية ؛ ثالثة أشهر من التدريب أثناء العمل لعدد 103 من الخريجين 
الجدد ؛ ومشروعا النقد مقابل العمل لـ47 عاماًل لملء األنفاق تحت بوابة شمش اآلشورية القديمة 

لمنع انهيارها ؛ وعلى 186 عاماًل إلعادة تأهيل منازل في المدينة القديمة. 

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 

إعادة تأهيل دار القضاء في سنجار	 
إعادة تأهيل المستودعات الزراعية في المحلبية.	 

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي

انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي 	 
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عماد حسن علي كبير المهندسين يعمل على صيانة المعدات في مديرية توزيع كهرباء اعلى الفرات. 
سرق تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام معظم المعدات الموجودة في المديرية. قدم برنامج إعادة 

االستقرار أجهزة اختبار متخصصة وأدوات صيانة لدعم المديرية في استئناف وظائفها بشكل فعال. 
اليوم، تسمح المعدات للجهاز بإدارة جميع المرافق الكهربائية العامة في جميع أنحاء غرب األنبار.

حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



صالح الدين

اكمل برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 8 مشاريع في صالح الدين بقيمة مالية 
قدرها 2,253,015 دوالر أمريكي استفاد منهم، 454,230  شخص ومن بينهم 227,000 امرأة وفتاة. تجاوز عدد السكان 
الذين استفادوا من البرامج المكتملة التابعة لبرنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة في صالح الدين منذ عام 2015، 1.2 
مليون مستفيد. وبحلول نفس الفترة الزمنية، كان 32 مشروع قيد التنفيذ، و 38 مشروعاً في مرحلة المناقصة و 381 مشروعاً 

قيد االعداد.

32
قيد التنفيذ

38
مرحلة المناقصة

381
قيد اإلعداد

8
المكتملة

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
التعليم 

الكهرباء
000 ،200 000 ،400 427 ،671 2 الصحة

االسكان
سبل العيش

000 ،10 230 ،20 708 ،141 2 البلديات
الطرق والجسور
الصرف الصحي

التماسك المجتمعي
000 ،17 000 ،34 880 ،439 ،1 4 الماء

000 ،227 230 ،454 015 ،253 ،2 8 العدد الكلي

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
819 ،139 438 ،315 651 ،510 ،5 120 التعليم 
000 ،730 000 ،460 ،1 556 ،634 ،5 17 الكهرباء
327 ،643 603 ،287 ،1 136 ،967 ،45 74 الصحة

312 ،3 596 ،6 994 ،175 ،2 3 االسكان
50 255 ،2 285 ،011 ،4 12 سبل العيش

684 ،303 097 ،616 721 ،171 ،4 36 البلديات
الطرق والجسور

000 ،41 000 ،82 953 ،417 4 الصرف الصحي
252 ،1 580 ،2 526 ،93 2 التماسك المجتمعي

450 ،193 000 ،386 158 ،888 ،13 31 الماء
894 ،055 ،2 569 ،158 ،4 979 ،870 ،81 299 العدد الكلي

الجدول 9: ملخص النتائج في صالح الدين، تقرير الربع االول 2022

الجدول 10: ملخص النتائج في صالح الدين، تقرير الربع االول 2022 )التراكمي(
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النافذة 1. األشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية

غير متوفر	  التعليم

غير متوفر	  الكهرباء

توسيع مركز الرعاية الصحية األولية الرئيسي بمنطقة السنية في بيجي.	 
توسيع وحدة رعاية الزوية في بيجي.	 
توسيع وحدة البوجواري في بيجي.	 
إعادة تأهيل مركز بيجي الصحي البيطري في بيجي.	 
تركيب مغذيات كهربائية لمستشفى تكريت التعليمي.	 

الصحة

أسرة 	   200 منها  استفاد  يانكجه  و  وزراعه  جميلة  أحياء  في  سكنية  وحدة   200 تأهيل  إعادة 
)1،322 فرد(.

اإلسكان

غير متوفر	  الطرق والجسور

غير متوفر	  الصرف الصحي

إعادة تأهيل محطة الرفع وسحب لمحطة المزرعة لمعالجة المياه.	 
إعادة تأهيل وحدة سكنية الحمرا )100 م 3 / ساعة( في بيجي	 

الماء

النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف

غير متوفر	 

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 

غير متوفر	 

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي

انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي 	 
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النافذة 4. التماسك المجتمعي 

قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم المستمر للمنظمات 
المجتمعية المدربة من خالل تقديم المنح إلى 60 منظمة مختارة 
لتنفيذ مبادرات مجتمعية تغطي مجموعة من الموضوعات 
خالل  والجنساني.  الجنسي  والعنف  العنيف  التطرف  حول 
هذا الربع، تم تنفيذ 50 مبادرة في 5 محافظات. كما تم دعم 
المجموعات النسائية  والمجموعات الشبابية  بالمنح النقدية  
لتنفيذ ما مجموعة 50 مبادرة مجتمعية )10 لكل محافظة(، 
مع تنفيذ 35 مبادرة بالفعل. لتعزيز العالقات والتنسيق بين 
جميع المجموعات النسائية  والمجموعات الشبابية ، تم عقد 
مؤتمر لمدة يومين مع جميع األعضاء لمناقشة العمل السابق 

والقادم.

كما يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المجتمعات المحلية 
في 30 قرية نائية مستهدفة في البعاج والحضر وتل عبطة من 
خالل تشكيل وتمكين لجان خدمة المجتمع لمواجهة التحديات 
الرئيسية في مجتمعاتهم واختيار المشاريع والمبادرات ذات 
األولوية التي سيتم تنفيذها من خالل المنح بالتشاور مع أفراد 

المجتمع والسلطات المحلية.

لتعزيز الوعي المجتمعي والقدرات في مجال منع التطرف 
العنيف وممارسة التعايش بين مجموعات المجتمع المختلفة 
المنخرطة  النازحة  العائالت  دمج  إعادة  قبول  ذلك  في  بما 
برنامج  يدعم  مستقبلية،  توترات  أي  من  والتخفيف  بداعش 
وقادة  المحليين  المسؤولين  حالًيا  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
المجتمع والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال السالم 
والتعليم  القانون  تطبيق  خالل  من  العنيف  التطرف  لمنع 
والتوعية المجتمعية في المناطق المختارة على أساس التعقيد 
والهشاشة وخطر التطرف العنيف )تلعفر في نينوى، الشرقاط 
في صالح الدين، الرشاد وتازة في كركوك والمقدادية في 

ديالى وحديثة في األنبار(.

تم تمكين 141 من المسؤولين المحليين وقادة المجتمع )33 
مجال  في  والعاملين  المدني  المجتمع  من   149 و  امرأة( 
السالم )50 امرأة( واشتركوا في بناء القدرات وورش العمل 

التدريبية.

األنبار  محافظات  من  الدينيين  للقادة  مؤتمرات  ثالثة  بعد 
وصالح الدين ونينوى، ُعقد مؤتمر رابع للقادة الدينيين من 
ديالى، ضم 77 من القادة الدينيين والمسؤولين الحكوميين. 
كيفية  لمناقشة  يومين منصة  لمدة  استمر  الذي  المؤتمر  قدم 
التطرف  ومكافحة  والتعايش  المجتمعي  التماسك  تعزيز 
دمجها  وإعادة  العائالت  وتشجيع عودة  والكراهية،  العنيف 
المشاركون  قدم  المؤتمر،  بعد  المحافظة.  أنحاء  جميع  في 
والدعم  المشاركة  من  بمزيد  للسماح  التوصيات  من  سلسلة 
في إعادة دمج العائالت النازحة وخلق بيئة يمكن فيها تعزيز 

التماسك المجتمعي.

بناًء على طلب اللجنة العليا المسؤولة على اإلشراف على 
تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمنع التطّرف العنيف، استضاف 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االجتماع األول لمناقشة إنشاء 
العنيف  التطّرف  منع  استراتيجية  لدعم  معتدلة  دينية  هيئة 
والتماسك  والسالم  المعتدل  الديني  الخطاب  إلى  والدعوة 
عن  ممثاًل  عشر  ستة  االجتماع  في  وشارك  المجتمعي. 
األوقاف السنية والشيعة واألقليات الدينية. وتم االتفاق على 

عقد اجتماعات أخرى لتصميم هذه الهيئة ومسؤولياتها.

التماسك  محفظة  إطار  في  التكميلية  البرامج  خالل  من 
نينوى  المحلبية،  في  منزاًل  تأهيل 12  إعادة  تم  المجتمعي، 
المجتمعي  التماسك  برنامج  وسيدعم  عادت.  التي  للعائالت 

إعادة تأهيل 200 منزل متضرر.

لجنة  مع  وبالتنسيق  برنادوت  فولك  أكاديمية  مع  بالشراكة 
دمج  حول  عمل  ورشة  عقدت  المجتمعي،  والسالم  الحوار 
لـ  المجتمعي  التماسك  برامج  تصميم  في  االجتماعي  النوع 
22 عضوا من لجان الحوار المجتمعي من كركوك وديالى، 
واعضاء  الدين  وصالح  ونينوى  االنبار  من  المجتمع  قادة 
منظمة محلية جمعية التحرير للتنمية. تعتمد هذه الجلسة على 
ورش العمل السابقة المقدمة ألعضاء المجتمع المدني وكذلك 

أعضاء مراكز التنمية المجتمعية ولجان السالم المحلية.
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في الفترة من 15 إلى 17 آذار 2022، عقد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ورشة عمل حول دمج 
النوع المجتمعي في تصميم أنشطة التماسك المجتمعي لـ 22 عضواً من لجان السالم والحوار 

المجتمعي في ديالى وكركوك وقادة المجتمع في األنبار ونينوى وصالح الدين.
حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



يواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العمل بشكل وثيق مع 
شبكة اإلعالميين الشباب من خالل توفير دعم بناء القدرات 
إلعداد التقارير ونشر المقاالت المتعلقة بالتماسك المجتمعي 
والسالم ومكافحة خطاب الكراهية. خالل هذا الربع، تم نشر 

ما مجموعة 116 منتجاً اعالمياً على موقع تنوع13.

ولتسليط الضوء على الثقة المتزعزعة بين اعضاء المجتمع 
الموصل،   مناطق  جميع  في  االمنية  والقوة  والشرطة  و 
تلعفر، وسنجار، قيارة، سنوني، حمدانية، الحضر، تلكيف، 
بعشيقة، بعاج، قيروان و حويجة، اطلق برنامج األمم المتحدة 

االنمائي مشروع لتعزيز التنوع13

./https://tanoua.com تنوع  13

وقوات  والشرطة  المجتمع  أفراد  بين  الثقة  نقص  ولمعالجة 
سنجار،  تلعفر،  الموصل،  في  عديدة  مناطق  في  األمن 
القيارة، سنوني، الحمدانية، الحضر، تلكيف، بعشيقة، البعاج، 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  بدأ  والحويجة،  القيروان، 
مشروع لتمكين وإشراك آليات المجتمع مع السلطات المحلية 
لتعزيز التماسك المجتمعي. سيتم إحراز مزيد من التقدم في 

هذا المشروع خالل الربع القادم.
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المخرج1. برنامج إعادة االستقرار الفوري
دعم الحكومة العراقية في المناطق المحررة حديثاً لمواجهة التحديات العاجلة لعودة النازحين داخلياً

خط األساسمؤشر المخرج14 
)السنة(

اهداف المخرجات 
)2021(

التقدم
)الربع االول 2022(

اهداف المخرجات 
)2022(

اهداف المخرجات 
)2023(

1 .1
النسبة المئوية لتقييمات 

االحتياجات التي تم إجراؤها في 
المناطق المستهدفة

0
)2015(%100%100%100%100

2 .1

عدد مشاريع البنى التحتية 
للخدمات األساسية مثل )التعليم 
والكهرباء والصحة، المياه(15 

التي تمت ترميمها16 في المناطق 
المستهدفة )تراكمية(

0
)2015(2,773

2,773
• التعليم : 1,051
• الكهرباء:305
• الصحة: 464
• االسكان:100

• خدمات البلدية:453 
• الطرق والجسور:49

• الصرف الصحي: 113
• المياه: 238

3,0003,000

3 .1
عدد المنازل التي اعيد 

تأهيلها في المناطق المستهدفة 
)تراكمي(

0
)2015(27,50030,53831,00032,000

4 .1

عدد فرص سبل العيش الفورية 
التي تم توفيرها لألفراد بما في 

ذلك النساء والشباب17 في 
المناطق 

المستهدفة )تراكمي(

0
)2015(

40,000
]6,000 نساء

15,000 شباب[

45,535
7,867 )نساء; ( 
17,677 شباب

 49,000
7,250[

نساء; 20,000 
شباب(

53,000
نساء,7,500 
 22,000(

شباب(

5 .1
عدد منح األعمال المقدمة في 
المناطق المستهدفة )مصنفة 

حسب الجنس( )تراكمي(
0

)2015(
5,200

]2,800 نساء[
3,481

]2,628 نساء[
4,000

]2,850 نساء[
4,500

]3,000 نساء[

6 .1
عدد المنح الصغيرة المقدمة 

لألسر التي تعيلها نساء 
)تراكمي(

0
)2015(6,5006,6186,3506,500

نظراً لحجم المشروع وتعقيده، والسياق القطري المتطور، سيتم إجراء وتوثيق المراجعات للمؤشرات واألهداف جنبًا إلى جنب مع المبرر للتغيرات.  14
يشمل مصطلح »مرمم« التجديد / إعادة التأهيل و / أو توفير المعدات واألثاث المقبولين رسمياً من قبل النظراء في الحكومة العراقية.  15

سيؤخذ في االعتبار عدد مشاريع البنى التحتية القائمة على احتياجات المرأة التي تمت إعادة تأهيلها عند إعداد التقارير.  16
تحت سن الثالثين.  17

5 الملحق 1. إطار النتائج 
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7 .1
عدد فرص التدريب و / التوظيف

التي تم توفرها لألفراد، بما في
ذلك النساء والشباب، في المناطق 

المستهدفة)تراكمي(18 

محدود
غير متوفر001,000)2020(19 

8 .1
عدد ونوع قدرات الدعم 

االستشاري الموجودة لتخطيط 
وتنفيذ نشاطات االستقرار في 

المناطق المستهدفة

محدود
)2015(

يوجد 3 من 
اختصاصي 
االستقرار20 
و3 من منسقي 
المناطق و10 
من مستشاري 
االستقرار البلدي

يوجد 3 من اختصاصي 
االستقرار

و6 من منسقي المناطق 
و11 من مستشاري 

االستقرار البلدي

يوجد 3 من 
اختصاصي 
االستقرار

و6 من منسقي 
المناطق و10 
من مستشاري 

االستقرار 
المحلي

يوجد 3 من 
اختصاصي 
االستقرار

و6 من منسقي 
المناطق و10 
من مستشاري 

االستقرار المحلي

9 .1
عدد فرص بناء القدرات التي

تم توفيرها للمسؤولين والموظفين
الحكوميين )مصنفة حسب نوع 

الجنس(

محدود
20200977

257 نساء 
1,500

]400 نساء[
3,000

]w 900[

10 .1
عدد المشاركين في أنشطة
التماسك المجتمعي )حسب 

الجنس(

0
)2015(104,894

 )42,488 نساء(
46,058

]19,734 نساء[
72,591

]32,024 نساء[
110,000

]44,000 نساء[

المخرج 2. برنامج إعادة االستقرار الموّسع
إعادة تأهيل مشاريع البنى التحتية ذات التأثير الشديد ومتوسطة الحجم للحفاظ على مكاسب االستقرار في المناطق المحررة

خط األساسمؤشر المخرج
)السنة(

اهداف المخرجات 
)2021(

التقدم
)الربع االول 2022(

اهداف المخرجات 
)2022(

اهداف المخرجات 
)2023(

1 .2
عدد مشاريع البنى التحتية

متوسطة الحجم المنفذة في 
المناطق

المحررة حديًث)تراكمي(

0
)2015(124123124125

المخرج 3. استراتيجية الخروج لبرنامج إعادة االستقرار في المناطق المحررة
تمت صياغة استراتيجية الخروج بالتشاور مع حكومة العراق بشأن المحافظات المحررة

خط األساسمؤشر المخرج
)السنة(

اهداف المخرجات 
)2021(

التقدم
)الربع االول 2022(

اهداف المخرجات 
)2022(

اهداف المخرجات 
)2023(

1 .3

صياغة وإقرار وتنفيذ إستراتيجية 
الخروج لتحقيق االستقرار في 

مرحلة ما بعد برنامج إعادة 
االستقرار وأعمال التنمية في 

المناطق المحررة

0
)2015(

بدأ صياغة 
استراتيجية االنتقال

بدأت صياغة استراتيجية 
االنتقال

تمت الموافقة 
على استراتيجية 

االنتقال

تم تنفيذ 
استراتيجية 

االنتقال

مؤشر مخرجات جديد مدرج في وثيقة مشروع برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة المنقحة، والتي أقرتها اللجنة التوجيهية في 9 تشرين الثاني 2020.  18
43 تم إجراء مشاريع مماثلة لسبل العيش في بعض المناطق المحررة في إطار برامج أخرى لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )على سبيل المثال، برنامج االستجابة   19

لألزمات وتعزيز الصمود( أو المنظمات الشريكة، ولكن من الصعب تحديد خط أساس لهذا المؤشر. ينسق برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة مع فريق الطوارئ 
لسبل العيش وفريق األمم المتحدة القطري لضمان عدم وجود فائض في المناطق المستهدفة / المستفيدين عند تنفيذ المشاريع ذات الصلة.

يتوافق مع منصب / دور مستشار االستقرار المشار إليه في هدف نتيجة 2018.  20
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المساهماتالشركاء#
 )بالدوالر االمريكي (

المساهمات المستلمة )بالدوالر االمريكي( 
)في 31 اذار 2022(

المساهمات )بالدوالر االمريكي( التي اعيد 
توجيهها لالستجابة لجائحة فيروس كورونا

-18,855,603.4718,855,603.47استراليا1

-6,697,025.936,697,025.93النمسا2

)1,000,000.00(14,833,267.2914,833,267.29بلجيكا3

-227,272.73227,272.73بلغاريا4

)1,824,818.52(39,844,770.5231,812,642.01كندا5

-1,756,064.831,756,064.83الجمهورية التشيكية6

-53,940,422.8253,940,422.82الدنمارك7

-29,411.7629,411.76استونيا8

-74,080,468.0174,080,468.01االتحاد االوروبي9

-11,630,373.8411,630,373.84فنلندا10

-6,234,739.726,234,739.72فرنسا11

-371,824,944.16371,824,944.16المانيا21 12

59,420.0059,420.00اليونان13

-34,250,000.0016,853,797.00العراق14

-18,047,363.7518,047,363.75ايطاليا22 15

-36,575,732.8136,575,732.81اليابان16

-2,000,000.002,000,000.00الكويت17

-34,285.7134,285.71مالطا18

)2,000,000.00(107,458,478.01106,950,931.82هولندا19

-3,500,000.003,500,000.00نيوزيلندا23 20

-64,593,758.5964,593,758.59النرويج21

-2,769,901.512,769,901.51بولندا22

26,900,495.0026,900,495.00كوريا24 23

-56,306.3156,306.31رومانيا24

-113,125.79113,125.79سلوفاكيا25

)2,000,000.00(60,398,756.7256,642,447.29السويد26

-750,000.00750,000.00تركيا27

-60,000,000.0059,000,000.00االمارات العربية المتحدة28

-41,807,993.6541,807,993.65المملكة المتحدة25 29

)10,026,101.00(405,200,000.00405,200,000.00الواليات المتحدة االمريكية30

)16,850,918.52(1,464,469,982.931,433,777,795.80العدد الكلي 

يتضمن مساهمات من بنك التنمية األلماني، نيابة عن الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية ووزارة الخارجية االتحادية.  21
تشمل مساهمات من وزارة الخارجية والوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي.  22

تشمل مساهمات من وزارة الخارجية والتجارة في إطار برنامج المعونة النيوزيلندي.  23
تشمل مساهمات من وزارة الخارجية والوكالة الكورية للتعاون الدولي.  24

يتضمن مساهمات من وزارة التنمية الدولية ووزارة الخارجية والكومنولث، التي اندمجت في سبتمبر 2020 إلنشاء مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية.  25

6 الملحق 2. التحديث المالي
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
بغداد، العراق

www.iq.undp.org


