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الوقاية منها، حيث لن يحتاج المرضى بعد اآلن إلى السفر بعيداً لتلقي الرعاية.
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1. الوضع العام 

نهاية شهر كانون  نتائج االنتخابات في  المصادقة على  بعد 
االول 2021، اجتمع مجلس النواب المنتخب حديثاً ألول مرة 
في المنطقة الخضراء بتاريخ 9 كانون الثاني 2022 النتخاب 
رئيس مجلس النواب ونائبين. ومع ذلك، فإن الخطوة التالية 
في العملية السياسية هي انتخاب الرئيس لكن ظلت هذه العملية 
معلقة لحد االن حيث لم يتم الوصول الى النصاب البرلماني 
الالزم. و بمجرد انتخاب الرئيس سيقوم بتكليف مرشح الكتلة 
عليه  ليصادق  للوزراء،  مجلس  لتشكيل  األكبر  البرلمانية 
استقال  منتصف شهر حزيران 2022  في  النواب.  مجلس 
73 نائبا من كتلة الصدرية التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر 
بعد ذلك ادى ال 73 نائباً جديداً من البدالء اليمين الدستورية 
التي  الحكومة  لتشكيل  الراكدة  العملية  أيام. أدت  بعد عشرة 
في شهر  كبير  حد  إلى  السلمية  العراقية  االنتخابات  أعقبت 
مثل  بشدة  المطلوبة  اإلصالحات  تعطيل  إلى  االول  تشرين 
فراغ  وخلق  االقتصادي  لإلصالح  البيضاء  الورقة  تنفيذ 
سياسي وأمني خطير يمكن أن يستغله تنظيم الدولة اإلسالمية 

في العراق والشام )داعش1(.

فان   2022 حزيران  شهر  في  الدولي2  البنك  لتحديث  وفًقا 
االقتصاد العراقي بدأ بالتعافي تدريجًيا من صدمات انخفاض 
اسعار النفط و عواقب جائحة فيروس كورنا كوفيد-19 في 
عام 2020. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي قد ارتفع بنسبة 1.3 % في عام 2021، بعد االنكماش 
 .2020 عام  في   %  11.3 الى  نسبته  وصلت  الذي  الحاد 
يسير كل من النمو النفطي وغير النفطي يسير على الطريق 
الصحيح للوصول إلى مستويات ما قبل الوباء مع زيادة إنتاج 
تعيد  بدورها  والتي  كوفيد-19  فيروس  قيود  وتخفيف  النفط 
النشاط االقتصادي المحلي. ارتفعت اإليرادات الحكومية بنسبة 
73 % )على أساس سنوي( في عام 2021، مدفوعة بارتفاع 
أسعار النفط التي بلغ متوسطها 83.3 دوالًرا أمريكًيا للبرميل 
سنوي(.  أساس  على   %  78 بنسبة  )زيادة   2021 عام  في 
بتخفيض  جزئًيا  مدعوًما  الموازنة  في  المكاسب  هذه  كانت 
قيمة العملة وتدابير زيادة اإليرادات المحلية غير النفطية من 
الجمارك بشكل أساسي. في حين أن النفقات المتكررة )من 
الناتج  إجمالي  من  عند %29  ( ظلت  الرواتب  دفع  ضمنها 
المحلي فقد أدى تحسن إيرادات النفط إلى تحويل رصيد المالية 

الناتج  العامة اإلجمالي إلى فائض بنسبة 5.3% من إجمالي 
المحلي في عام 32021 وبينما تتحسن الظروف االقتصادية 
للعراق تدريجياً مع تعافي األسواق الدولية، فإن هذا االنتعاش 
محفوف بالمخاطر الرئيسية التي تشكلها االختناقات الهيكلية 
)أي قيود إدارة االستثمار العام التي أثرت على تقديم الخدمات 
الصحية  الرعاية  ونظام  الهشة،  السياسية  والظروف  العامة 
الضعيف والفساد المتفشي وما إلى ذلك(. ال تزال التوقعات 
التوترات  تبرز  كبيرة.  لمخاطر  للعراق عرضة  االقتصادية 
الجيوسياسية األخيرة المتعلقة بالحرب في أوكرانيا المخاطر 
التي يمكن ان يتعرض لها االقتصاد العراقي. في حين أن أي 
ارتفاع إضافي في أسعار النفط من شأنه أن يحسن التوازن 
المالي في العراق ومع ذلك فأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
وتعطيل الواردات الزراعية سيؤدي إلى تفاقم اتجاهات الفقر 
السابقة وزيادة مخاطر األمن الغذائي. يشكل الصراع الروسي 
االوكراني أيضاً مخاطر على إنتاج النفط الخام العراقي إذا 
تأثرت عمليات شركات النفط الروسية في العراق بالعقوبات 

الدولية المفروضة على روسيا4.

بالغ  قلق  مصدر  اإلرهابية  والتهديدات  الهجمات  تزال  ال 
عملياتها  العراقية  األمن  قوات  واصلت  فقد  الصدد  وبهذا 
االستباقية والوقائية للحد من هذه الهجمات. من المرجح أن 
يظل الوضع األمني في العراق متقلًبا وقد يتفاقم أكثر بسبب 
ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة لألزمة الروسية األوكرانية. منذ 
بالعواصف  بشدة  العراق  تأثر   ،2022 نيسان  شهر  بداية 
توقف  إلى  أدى  مما  عادي  غير  بشكل  المتكررة  الترابية 
الرحالت الجوية وتقديم الرعاية الطبية الى آالف األشخاص. 

وفًقا ألحدث البيانات المتاحة من المنظمة الدولية للهجرة تم 
تسجيل ما مجموعه 10,074 عائًدا جديدا في الفترة ما بين 
شهري نيسان وحزيران 52022 و يعتبر هذا العدد هو أعلى 
من عدد العائدين الجدد المسجلين في الفترة من كانون الثاني 
إلى اذار 2022 والذي كان )7،482( . ترجع هذه الزيادة 
تتبع  مصفوفة  بيانات  جمع  فرق  مقدرة  إلى  أساسي  بشكل 
التي  نينوى  محافظة  في  للمواقع  تقييم  اجراء  على  النزوح 
كان يتعذر الوصول إليها سابًقا. خالل هذه الفترة، تم تسجيل 
نينوى  محافظة  في  حديثاً  الوافدين  العائدين  من  عدد  أكبر 

.https://www.un.org/press/en/2022/sc14804.doc.html  1
.https://www.worldbank.org/en/country/iraq/overview .2022 البنك الدولي، »نظرة عامة على العراق«، 1 يونيو/ حزيران  2

المرجع نفسه.  3

المرجع نفسه.  4
المنظمة الدولية للهجرة، »تقرير القائمة الرئيسية لمصفوفة تتبع النزوح بالعراق 126«، نيسان - حزيران 2022.  5
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الشكل 1: عدد النازحين داخلياً والعائدين بمرور الوقت 

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة، 2022.

 )2,262( بعدد  الدين  صالح  محافظة  تليها   ،)4,824(
ذلك  إلى  باإلضافة   .)1,188( واألنبار   )1,260( وديالى 
بين 1 نيسان و 30 حزيران 2022، حددت مصفوفة تتبع 
 202،206( نازحاً    1,177,234 مجموعه  ما  النزوح 
أسرة(، منتشرين في 18 محافظة و 105 قضاء و 2792 
موقًعا وتمثل هذه االعداد انخفاًضا إجمالًيا في عدد النازحين 
قدره 7,584 فرًدا  نازحاً منذ الفترة من كانون الثاني إلى 
أذار 2022. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن األوضاع 
المعيشية في بعض مناطق العودة باإلضافة إلى قلة فرص 
العمل في مناطق النزوح. أما فيما يتعلق بالمنطقة األصلية 
السابق  في  كان  لما  مشابه  الحالي  الوضع  فان  للنازحين 
من  هم  داخلياً  للنازحين  الحالي  العدد  من   %56 ان  حيث 
محافظة نينوى )660,914(، وخاصة من مناطق الموصل 
)242,697( وسنجار )183,274( والبعاج )183،274(. 
من  تأتي  تسجيلها  تم  داخلياً  النازحين  من  نسب  أعلى  اما 
محافظات صالح الدين )135151 ( اي 11 % من إجمالي 
عدد الحاالت( األنبار )131,677 بنسبة تصل الى %11(، 
كركوك )75892 ؛ 6 %( وديالى )73161 ؛ 6 %(. من 
بين األسباب التي تجعل معظم النازحين داخلياً المتبقين في 
في  يرغبون  ال  مليوًنا  عددهم 1,777,234  البالغ  العراق 
العودة هي: 1( نقص السكن بنسبة تصل الى )59 %(، 2( 
نقص فرص كسب العيش )54 %( و 3( عدم كفاية السالمة 

واألمن )46 % (6.

المنظمة الدولية للهجرة، مصفوفة تتبع النزوح بالعراق، »التقييم المحلي المتكامل السابع«، تموز 2022.  6
.who.int/region/emro/country/iq.https://covid19 19-منظمة الصحة العالمية بوابة العراق كوفيد  7

.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Joint%20PR%20%20UNICEF%20-%20MOH_ENG.pdf  8
.who.int/region/emro/country/iq.https://covid19 19-منظمة الصحة العالمية بوابة العراق كوفيد  9

تتالشى  كورنا  فيروس  جائحة  آثار  بدأت  الذي  الوقت  في 
الصحية  التحديات  استمرت  العالم،  أنحاء  في جميع  تدريجياً 
الفترة  خالل  األجل  طويلة  واالقتصادية  واالجتماعية  العامة 
المشمولة بالتقرير. وحتى تاريخ 30 حزيران وحسب تقارير 
بـ  إصابة  مجموعه 2,345,893  ما  فأن  العراقية  السلطات 
فيروس كورنا نتج عنها وفيات يصل عددها الى 25,239. 
شخصا، أكدت السلطات الصحية العراقية7. تلقى العراق أكثر 
من 6 ماليين جرعة لقاح من خالل مرفق الوصول العالمي 
للقاحات المعروف باسم لقاحات كورونا في عام 2021. ولكن 
بالرغم من تم توسيع خدمات التطعيم بشكل كبير منذ أواخر عام 

2021، فأن اإلقبال على أخذ اللقاحات يعتبر منخفضاً نسبياً. 

أطلقت وزارة الصحة العراقية في شهر اذار من عام 2022 
الروتينية،  التحصين  وخدمات  لقاحات  تغطية  لتوسيع  حملة 
حيث يعمل بها أكثر من 1,300 فريق توعية متنقل في جميع 
أنحاء العراق8. بحلول نهاية شهر حزيران، تم تلقيح إجمالي 
7,609,777 شخصاً بالكامل اي حوالي 18.9% من سكان 
العراق بينما تلقى 26.% من السكان جرعة واحدة على األقل9. 

بالرغم من التحديات الموجودة ما زال عمل برنامج إعادة 
االستقرار للمناطق المحررة يجري بوتيرة ثابتة في خمس 
محافظات محررة في الربع الثاني من عام 2022. توضح 
والدروس  والتحديات  اإلنجازات  بالتفصيل  التالية  األقسام 

المستفادة خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
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Figure 1. Number of IDPs and returnees over time

HIGHLIGHTS

Data collection for Round 126 took place between 1 April and 30 June 2022. As of 

30 June 2022, DTM identified 4,969,788 returnees (828,298 households), dispersed 

across 8 governorates, 38 districts, and 2,191 locations in Iraq. A total of 10,074 

new returnees were recorded between April and June 2022. This is higher than the 

number of new returnees recorded in the January-March 2022 period (7,482). This 

increase is mainly due to  DTM data collection teams being able to assess locations 

in Ninewa governorate that had previously been inaccessible. During this period, 

the highest number of newly arrived returnees was recorded in Ninewa (4,824), 

followed by Salah Al-din (2,262), Diyala (1,260), and Anbar (1,188).

Additionally, between 1 April and 30 June 2022, DTM identified a total of 1,177,234 

IDPs (202,206 households), dispersed across 18 governorates, 105 districts, and 

2,792 locations. This represents an overall net decrease of 7,584 IDP individuals 

since the January-March 2022 period. This is mainly attributed to the improvements 

in living conditions in some areas of return, in addition to the lack of jobs in the 

areas of displacement.  Regarding IDPs’ area of origin, consistent with the previous 

round, 56 per cent of the current caseload of IDPs come from Ninewa governo-

rate (660,914), especially from the districts of Mosul (242,697), Sinjar (183,274), and 

Al-Ba’aj (183,274). The next highest shares of IDPs come from the governorates 

of Salah al-Din (135,151;11% of the total caseload), Anbar (131,677; 11%), Kirkuk 

(75,892,6%), and Diyala (73,161;  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  والبنية 

الحكومات المحلية و )4( التماسك المجتمعي.

الفرضية التي وضعت آنذاك كانت على النحو التالي، بينما 
مشاريع  تنفيذ  في  الفوري  االستقرار  إعادة  برنامج  ينخرط 
االستقرار الفوري تقوم الحكومة باالستجابة الى احتياجات 
يتحقق  لم  االفتراض  هذا  ولكن  األمد.  البعيدة  االستقرار 
بسبب مجموعة من العوامل منها محدودية توافر اإليرادات 
العامة في أعقاب االنخفاض الحاد في أسعار النفط التي ال 
تزال 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 
االستقرار  برنامج  فإن  والكبيرة.  المتوسطة  التحتية  البنى 
الفوري وبرنامج االستقرار الموسع يشكالن البرنامج األكبر 
المحررة.  للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج  واالشمل وهو 
ان برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة يتشارك نفس 
تفتح  المراقبة.  اليات  وكذلك  التنفيذ  عمليات  ونفس  اإلدارة 
على  الدعم  لتقديم  المانحة  الدول  امام  الباب  القناتين  هذين 
مستويات مختلفة من عملية االستقرار وتعمل المساعدة فيما 

يخص تعاقب المساهمات.

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

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 أيضاً 

حزمة استجابة لجائحة كورونا

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

الصحة  ووزارة  العالمية10  الصحة  منظمة  مع  بالتنسيق 
لالستجابة  العراق  حكومة  للمساعدة  المحلية  والسلطات 
خالل  من  والمتوسط  القصير  المدى  على  كورونا  لجائحة 
التعافي  واستراتيجيات  االستجابة  وأنظمة  الجاهزية  تعزيز 
للسلطات الوطنية. يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنفيذ 
مشروع االستجابة المتكاملة لفيروس كوفيد -19 من خالل 
المناطق  إعادة االستقرار في  برنامج  االستفادة من طرائق 
المحررة »المجربة والمختبرة« في 17 محافظة. يتم تنفيذ 
المتحدة  األمم  برنامج  قبل  من  كورونا  لجائحة  االستجابة 
االستقرار  إعادة  برنامج  مبادرات  مع  بالتوازي  اإلنمائي 
في المناطق المحررة ويتم رفع تقارير الى المانحين بشكل 

منفصل حول هذا البرنامج11.

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

االنبار وديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين.

يشمل التفويض الممنوح لبرنامج إعادة االستقرار للمناطق 
المحررة على ما يلي:

في 	  صعوبات  واجهت  التي  المناطق  على  التركيز 
عودة النازحين.

القطاعات 	  تدعم  التي  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة 
الصغيرة  والمؤسسات  الزراعة  مثل  اإلنتاجية 

والمتوسطة الحجم.
أنشطة سبل العيش المستدامة التي تعزز فرص العمل.	 
واالستدامة 	  اإلنسان،  حقوق  مبادئ  تعميم  تعزيز 

الجنسين  بين  والمساواة  النزاعات،  ومراعاة  البيئية، 
في جميع قطاعات العمل.

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

الشكل 2: منهج برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة

تدعم خطة االستعداد واالستجابة االستراتيجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في العراق ضد فيروس كورنا استجابة الحكومة العراقية وتوجه جميع مبادرات األمم   10
المتحدة في العراق فيما يتعلق باحتياجات الصحة واالستعداد.

 https: // لمزيد من المعلومات حول استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق لـ جائحة كورنا يرجى الرجوع إلى تقرير التقدم المخصص المتاح على  11
.www. iq.org/content/iraq/en/home/coronavirus.html
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الحكومة  ملكية  وزيادة  الكافي  التمويل  غياب  في  ذلك  ومع 
االستقرار  إعادة  برنامج  حققها  التي  المكاسب  فإن  العراقية 
للمناطق المحررة وشركائه في مناطق أخرى من العراق يمكن 
أن تضيع بسبب عدم االستقرار واإلحباط وخيبة األمل. منذ 
إنشائه في عام 2015، حشد برنامج إعادة االستقرار للمناطق 

عماد حسن علي مهندس اقدم يعمل على صيانة المعدات بمديرية توزيع كهرباء أعلى 
الفرات. سرق تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام معظم المعدات الموجودة في 

المديرية. قدم برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة أجهزة فحص متخصصة وأدوات 
صيانة لدعم المديرية الستئناف وظائفها بشكل فعال. اليوم تساعد هذه المعدات المديرية على 

القيام بالتصليح على جميع المرافق الكهربائية العامة في جميع أنحاء غرب األنبار.
حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

المحررة 1.46 مليار دوالر أمريكي12 من 30 جهة مانحة. 
بأنشطة  فسيكون االضطالع  التمويل،  ما سمحت حالة  وإذا 
إضافية في المناطق المستهدفة عبر جميع نوافذ برنامج إعادة 
االستقرار للمناطق المحررة األربعة أمًرا بالغ األهمية بالنسبة 

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

المجتمعي ومبادرات بناء السالم. 

أنجز  حزيران 2022،   30 و  نيسان   1 بين  ما  الفترة  في 
مشروعاً   126 المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج 
وما يصل عدده الى )3278 منذ 2015( في جميع قطاعات 
التدخل وفي المحافظات الخمس المحررة وهي األنبار وديالى 
وكركوك ونينوى وصالح الدين انظر الى )الشكل 3(13 بقيمة 
إجمالية تصل الى 27.9 مليون دوالر أمريكي وبمبلغ اجمالي 
يصل الى )879.5 مليون دوالر أمريكي منذ عام 2015( 
ووصل عدد الفائدة من استخدام هذه المشاريع الى اكثر من 
مليون فائدة )25.5 مليون منذ 2015(، نصفها للنساء انظر 
بنحو 8.13  يقدر  ما  )الشكالن 4 و 5(14. ويمثل هذا  الى 
مليون مستفيد فردي منذ 201515. وفي نفس الفترة الزمنية، 
التنفيذ، و 181 مشروع في  قيد  كان هناك 291 مشروعاً 

مرحلة المناقصة و 2068 في مرحلة االعداد.

بشكل عام، تُظهر نتائج التقدم )الشكل 6( أن برنامج إعادة 
الصحيح  الطريق  على  يسير  المحررة  للمناطق  االستقرار 
ميزت  التي  والتشغيلية  السياقية  التحديات  من  الرغم  على 
الربع الثاني من عام 2022. بشكل عام، تُظهر النتائج أيضاً 
أن مستوى الطموح ال يزال »متحفًظا« نسبياً على الرغم من 
التعديالت األخيرة في اإلطار القائم على النتائج، ويرجع ذلك 

3. تحديثات التقدم 

جزئًيا إلى تحديات توفير الموارد. ومع ذلك، فقد قدم برنامج 
 2899 مجموعه  ما  المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة 
الحكوميين  والموظفين  للمسؤولين  القدرات  لبناء  فرصة 
بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2022. ويمثل هذا زيادة 
ثالث مرات منذ الربع السابق والتي كانت )977(، وتقريباً 
ضعف الهدف المحدد لعام 2022و الذي هو )1500(. وهذا 
يوضح طموح برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة في 

تعزيز قدرات الحكومة لتولي أجندة تحقيق االستقرار.

تميز الربع الثاني من عام 2022 بإنجازات رئيسية استمرت 
العيش  كسب  وفرص  األساسية  الخدمات  استعادة  دعم  في 
أنحاء  جميع  في  بأكملها  لمجتمعات  المجتمعي  والتماسك 
إعادة  من  االنتهاء  تم  األنبار،  في  المحررة.  المحافظات 
التأهيل الكامل للعيادة االستشارية الخارجية للنساء واألطفال 
قدمه  الذي  األثاث  )مع  التعليمي  الرمادي  مستشفى  في 
فرد.  حوالي 550,000  منه  وسيستفيد  النهائي(  المستخدم 
برنامج  أنجزها  التي  المشاريع  أهم  من  المشروع  هذا  يعد 
الرمادي.  مدينة  في  المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة 
تتطلب  ال  التي  للحاالت  كاملة  طبية  خدمات  العيادة  ستقدم 
عالًجا عاجاًل وكبيراً. سيسمح هذا أيضاً للمستشفى بالبدء في 
نقل المرضى إلى هذه العيادة المعاد تأهيلها عند الضرورة 
وبالتالي زيادة اهتمامها بالحاالت التي تتطلب رعاية طبية 

أكثر تقدًما.

المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج  أنجزها  واصل 
إعادة إحياء الزراعة في قضاء الحويجة في كركوك والتي 
من  المنطقة  في  للمواطنين  للمعيشة  رئيسي  مصدر  تعتبر 
ثالث  وهي  زراعية  مشاريع  عشرة  تأهيل  إعادة  خالل 
زراعة  ومختبر  الزراعة  لدائرة  استراتيجية  مستودعات 
المبنى  الحويجة.  في  الزراعية  المخازن  وإدارة  الحويجة، 
مبنى الغابات و ناظم نهر R1 لتزويد المزارعين بمياه الري 
اضافة الى توفير معدات تنظيف البذور ومعدات طحن الذرة 

التي ستساعد المزارعين على استئناف زراعة الحبوب.

هذه  ستتيح  الجارية،  السبعة  الزراعية  المشاريع  من خالل 
عددهم  يقدر  الذين  للمزارعين  مشروعاً   17 من  الحزمة 

مشاريع التماسك المجتمعي التي تمتد عبر عدة محافظات تم وضع عالمة عليها على هذا النحو ويتم اإلبالغ عنها تحت عنوان »مواقع متعددة«.  13
قد يحصل الفرد على منافع متعددة من تدخالت المشروع في قطاعات مختلفة في موقع معين. تعتبر فائدة التدخل القطاعي مستحقة للفرد عند االنتهاء من المشروع.   14

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 االجتماعي.

حدث خطأ في التقدير في التقرير المرحلي السابق )الربع األول(. يقدر عدد المستفيدين األفراد في الربع األول من عام 2022 بنحو 8.06 مليون  15
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بنحو 40 ألف مزارع في الحويجة الوصول إلى مياه الري 
وتخزين  بيع  وتسهيل  محاصيلهم،  وري  أراضيهم  لزراعة 

منتجاتهم من القمح والشعير والذرة الصفراء.

أعاد برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة أيضاً تأهيل 
السكن  ومبنى  العلمي،  )القسم  التقني  الحويجة  معهد  مجمع 
المياه(  معالجة  الصيانة، ومحطة  للطالب، ومبنى  الطالبي 
قاعات  إلى  بالعودة  طالب   1800 لحوالي  اآلن  سمح  مما 
االجمالي  العدد  يكون  المعهد  هذا  وبتأهيل  المحاضرات. 
للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج  تأهيلها  أعاد  70 مدرسة 
المحررة في المنطقة والتي ساهمت بعودة أكثر من 17,000 

طالب إلى المدرسة.

 22 و  للشرطة  مديريات  ثماني  تجديد  ساهم  نينوى  وفي 
محاكم  وثالث  الوطني  لألمن  مبان  وخمسة  شرطة  مركز 
التي  الجيش  المنطقة وسحب قوات  إلى  إلى عودة الشرطة 
كانت مسؤولة عن الملف االمني. كان لهذا تأثير كبير على 
إعادة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة. في الموصل ايضاًً يعد 
االنتهاء من تأهيل 518 منزاًل مؤخراً هو أقرب خطوة إلى 
المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج  أهداف  تحقيق 
المتمثلة في إعادة تأهيل أكثر من 11,000 منزل في جميع 
أنحاء المدينة والذي سوف يسمح لعشرات اآلالف من سكان 
الموصل بالعودة إلى ديارهم بعد الدمار الذي تسبب فيه تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام. باإلضافة إلى ذلك، سمح 
في  األولية  الصحية  للرعاية  مركزاً  لـ 18  المعدات  توفير 
بشكل طبيعي وسهل  بالعمل  الصحية  المراكز  لهذه  المدينة 
لنحو 600 طبيب وممرض بالقيام بعملهم، وتقديم مساعدات 
االولية مما يخفف الضغط على المستشفيات القليلة المتاحة.

وفي محافظة صالح الدين، تم االنتهاء من إعادة تأهيل محطة 
معالجة المياه المركزية في تكريت، والتي تضمنت أعمااًل 
مدنية وميكانيكية وكهربائية متعددة. عانى المصنع من عدة 
المياه.  إنتاجيته من حيث كمية ونوعية  أثرت على  أعطال 
ولكون هذه المحطة هي االكبر في وسط تكريت فأنها تنتج 
اآلن 3,250 متر مكعب/ ساعة ويخدم حوالي 300,000 

شخص. 

في الشرقاط أعاد برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة 
سبع  إلى  باإلضافة  باألثاث،  وتجهيزها  مدرسة   60 تأهيل 
المعاد  المدارس  التنفيذ. تسمح  مدارس أخرى ما زالت قيد 
بمتابعة  الشرقاط  في  للطالب  واسع  نطاق  على  تأهيلها 

للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج  أعاد  كما  تعليمهم. 
المحررة تأهيل كلية الهندسة في الشرقاط، بما في ذلك مبنى 
وورشتا  الطالب،  وكافيتريا  الدراسية،  والفصول  العمادة، 
إلى  طالب   300 يعود  وبذلك  الخارجية.  والجدران  عمل، 
األمم  برنامج  لمواصلة دراستهم. كما واصل  الهندسة  كلية 
المتحدة اإلنمائي تعزيز التماسك المجتمعي واإلدماج وبناء 
السالم والقدرة على الصمود ضد التطّرف العنيف من خالل 
الوسائل األفقية والعمودية، مما سيسهل االستقرار المستدام 

من جميع االتجاهات.

التمكينية  البيئة  بتحسين  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  قام 
لتعزيز عالقته بآليات السالم على مستوى المجتمع المحلي 
ووفر منصات يمكن من خاللها ألعضاء المجتمع وممثلي 
مفتوحة  مناقشة  إجراء  األمن  قطاع  وأعضاء  الحكومات 

وتدريبهم على التماسك المجتمعي والوساطة وبناء السالم.

على مر السنين واصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العمل 
لتحقيق  الدولي  والمجتمع  العراق  حكومة  مع  وثيق  بشكل 
واستعادة  الحيوية  التحتية  البنية  تأهيل  وإعادة  االستقرار 
بحلول  الصراع.  أثناء  تضررت  التي  األساسية  الخدمات 
نهاية الربع الثاني من عام 2022 فان المبلغ الذي تم التعهد 
 1.48 هو  المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة  لبرنامج  به 
قدرها  للبرنامج  مالية  فجوة  تارًكا  أمريكي16  دوالر  مليار 
400 مليون دوالر أمريكي. في 27 نيسان 2022، صادقت 
 200 توفير  على  االستقرار  تحقيق  على  العمل  مجموعة 
مليون دوالر أمريكي من اصل 300 مليون دوالر أمريكي 
كان قد طلبها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من اجل تلبية 
االحتياجات المتبقية األكثر أهمية خالل العامين المتبقيين من 
الفترة  في  المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج  تنفيذ 
ما بين )2022-2023(. كجزء من االستراتيجية االنتقالية، 
ستكون االهداف الرئيسية لبرنامج إعادة االستقرار للمناطق 
المحررة هي مواصلة تنفيذ المشاريع ذات األولوية الحاسمة 
التي يصعب  والسكان  المواقع  ذلك  في  بما  القطاعات  عبر 
الوصول إليها، ودعم الحكومة العراقية من أجل )1( الحفاظ 
على المكاسب وحمايتها. التي حققها برنامج إعادة االستقرار 
احتياجات  األمور  زمام  تولي   )2( و  المحررة  للمناطق 
االستقرار المتبقية. أجريت المشاورات مع الشركاء الدوليين 
في 20 نيسان 2022 و 26 حزيران 2022 في بغداد، حيث 
بدأت اجتماعات نصف شهرية منتظمة لمناقشة ومتابعة تنفيذ 
للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج  في  االنتقال  استراتيجية 

المحررة .
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مراكز التدريب المهني في العراق. أثناء التحرير من داعش، تضررت المنشأة بشدة. أكمل برنامج 
إعادة االستقرار للمناطق المحررة .إعادة تأهيل مركز التدريب المهني. اليوم، استخدم أكثر من 

130,000 عراقي هذه المنشأة لتعلم المهارات في مجاالت مثل إصالح األجهزة، وتصفيف الشعر، 
واألعمال الصحية، والخياطة، وصيانة األجهزة المحمولة، والنجارة، وتكييف الهواء والتبريد، 

واأللمنيوم والبالستيك، والتصميم المطبعي، واألعمال الكهربائية وميكانيكا السيارات.
حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



داعش  لهزيمة  العالمي  للتحالف  الوزاري  االجتماع  نُظم   
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  وزير  من  مشتركة  بدعوة 
والمغاربة بالخارج ووزيرة الخارجية األمريكية في مراكش 
دولة   80 ممثلي  من  أكثر  بمشاركة   ،2022 أيار   11 في 
المتخذة  اإلجراءات  وتنسيق  لمراجعة  دولية،  ومنظمة 
المتأثرة  المناطق  في  االستقرار  تحقيق  بجهود  يتعلق  فيما 
بداعش. كما جرى الحوار بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

والحكومة العراقية وسيستمر في

بحلول نهاية شهر حزيران 2022، ابدت الحكومة العراقية 
أيضاً استعداًدا متزايًدا لتولي برنامج تحقيق االستقرار حيث 
تجري نقاشات داخل الحكومة مع كل من )وزارة التخطيط، 
األمن  مستشار  مكتب  الوزراء،  مجلس  المالية،  وزارة 
القومي ووزارة الهجرة والمهجرين وصندوق إعادة إعمار 
والمحافظات  اإلرهابية  العمليات  من  المتضررة  المناطق 
بعد  قدًما  للمضي  الممكنة  السبل  حول  المحررة(  الخمس 
إغالق برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة في شهر 

كانون االول 2023.

تميز هذا الربع الثاني أيضاً بالتحديات التي ال تزال تميز الوضع 
العراقي. إلى جانب المخاطر الصحية المرتبطة بـ فيروس 
كورنا أضافت اضطرابات اإلمدادات ضغوًطا على عملية 
الشراء، وبالتالي اتباع طرق مختلفة ومرنة من اجل تسيير 
العمل القياسي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. باإلضافة إلى 
ذلك، استمر المقدمين على المناقصات والمقاولون في إثارة 
معينة  لبضائع  العالمية  السوق  أسعار  زيادة  بشأن  مخاوف 
ومعدات والمواد التي أثرت في بعض الحاالت على الجداول 
المبرمة. ومثيلتها من  العقود  المشاريع وفق  للتنفيذ  الزمنية 
فترات التقرير السابقة استمرت الظروف األمنية السيئة في 
بعض المناطق في خلق صعوبات في الوصول إلى األنشطة 
وتنفيذها. ال يزال التأخير في الوصول إلى مواقع المشاريع 
بعض  في  المرور  ترفض  )التي  التفتيش  نقاط  طريق  عن 
األحيان( وسيطرة الوحدات العسكرية على المباني الحكومية 
يمثل تحدًيا17. تشمل معوقات الوصول األخرى وجود األلغام 
األرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، أو التضاريس 
المادية الصعبة، أو إعاقة وصول األشخاص المتضررين من 
النزاع إلى الخدمات والمساعدة. باإلضافة إلى ذلك، استمر 
مواقع  من  قليل  عدد  في  خطرة  متفجرات  وجود  اكتشاف 
المشاريع بشكل تهديدات لألفراد، وتتطلب إزالة األلغام قبل 

بدء العمل في الموقع.

الى  إضافة  العراقي  السياق  في  السياسية  التغيرات  زادت 
التغيرات الحكومية مثل عزل محافظ صالح الدين ووجود 
الموارد  على  الحصول  اجل  من  تتصارع  متعددة  فصائل 
أثر  كما  والسياسية  القبلية  التوترات  مخاوف  من  والسلطة 
بشكل  مقلًقا  الوضع  يزال  ال  سنجار،  في  االستقرار.  على 
لم  ما  العودة  عن  األيزيدية  العائالت  تحجم  حيث  خاص، 
يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الحكومة العراقية 
األخرى  التحديات  وأراضيها18. ومن  بالكامل على سنجار 
القوى  ونقص  عليها  النزاعات  أو  األراضي  قضايا  هي 
العاملة المحلية الماهرة لتنفيذ مشاريع ذات جودة معينة في 
البيروقراطية  فأن  ذلك  الى  إضافة  المناطق  من  قليل  عدد 
المديريات  داخل  الطويلة  اإلجراءات  للوقت  والمستهلكة 
أعداد  في  تعديالت  إلى  جميعها  أدت  بالمشاريع  للخروج 
البرنامج والجدول الزمني خالل الربع الثاني من عام 2022.

عدم  سياسة  تطبيق  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  واصل 
التسامح المطلق ضد الفساد واالحتيال واالستغالل واالعتداء 
الجنسيين والتحرش وأنواع أخرى من سوء السلوك19. تواصلت 
االتصاالت مع جميع الموظفين والمتعاقدين بشأن كيفية اإلبالغ 
واستمر  األخرى،  والمخالفات  واالبتزاز  التهديد  حاالت  عن 
كذلك ثبات فعالية آليات االستجابة المضمنة في الهياكل اإلدارية 

العامة لحاالت التهديدات الموجهة للموظفين أو المقاولين.

تطبيق ضوابط  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  واصل  كما 
مراقبة متعددة المستويات أثناء تنفيذ المشروع للتخفيف من 
بحلول  السلوك.  سوء  من  أخرى  أنواع  أو  الفساد  مخاطر 
نهاية شهر حزيران 2022، تم إثبات حالة واحدة من حاالت 

االحتيال في المشتريات وتجري حالياً معالجتها.

تم استخالص العديد من الدروس المستفادة خالل الفترة المشمولة 
بالتقرير، وسوف تستمر في تشكيل االستجابة البرامجية لبرنامج 
انتهاء عمل برنامج  المحررة. مع  للمناطق  إعادة االستقرار 
االول  كانون  شهر  في  المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة 
2023، سيركز اختيار المشروع على ان يتم اجازه في خالل 
هذا اإلطار الزمني. هذا يعني أنه سيتم تجنب المشاريع المعقدة 
مثل المحطات الفرعية ومحطات معالجة المياه والمستشفيات 
والمعدات الطبية التي تتطلب عملية ضمان جودة داخلية واسعة 
النطاق. يتم اآلن تمويل العديد من المباني المدرسية التي تتطلب 
إعادة تأهيل كاملة من قبل الحكومة العراقية من خالل قرض 
صيني. سيدفع هذا التوجه بتأهيل المدارس المشاريع التعليمية 

على سبيل المثال، ال يمكن تجديد مستودع تخزين نظام التوزيع العام في الشرقاط ألن الجيش رفض اإلخالء، حتى بعد تعليمات من بغداد، بسبب نقص البنية التحتية   17
العسكرية. كان البد من ترشيح المشاريع البديلة بداًل من ذلك.

قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في السابق بإعادة تأهيل 18 مدرسة لم يتم تأثيثها بعد، بسبب انخفاض عودة الناس )حوالي 30 بالمائة(. عاد عدد قليل من المزارعين   18
لزراعة أراضيهم، لكن الغالبية ال تزال مترددة في القيام بهذه الخطوة.

توجد آلية مراقبة قوية ومتعددة المستويات على أرض الواقع أثناء مرحلة التنفيذ لإلشراف عن كثب على العمل المتعاقد عليه وضمان )1( التقدم في المواعيد الزمنية،   19
)2( جودة العمل، )3( االلتزام بمعايير جداول الكميات والمواصفات. تتضمن آلية المراقبة مهندسي برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة والمراقبين المتخصصين 

والرقابة الحكومية/ المستخدم النهائي والمراقبة المتعمقة من طرف ثالث.
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بخطوات الى االمام في المستقبل. مع ذلك يزال السكن شرطا 
مسبقا أساسيا لعودة النازحين سيؤثر هذا على اختيار المشاريع 
التعليمية في المستقبل. ال يزال السكن شرطا مسبقا أساسيا 
لعودة النازحين، وهناك طلب كبير على إعادة تأهيل المنازل 

المدمرة في جميع المحافظات واالقضية. 

نظًرا ألن الحكومة العراقية ال تمول اإلسكان أو تقدم التعويضات، 
فإن برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة سيواصل التركيز 
على هذا القطاع، مع األخذ في االعتبار أيضاً العدد الكبير من 

المنازل المدمرة المتبقية في المناطق المحررة.

كجزء من إستراتيجية انتقال برنامج إعادة االستقرار للمناطق 
القدرات في كونه موضوع رئيسي  بناء  المحررة سيستمر 
لدعم الحكومة العراقية لتولي أجندة تحقيق االستقرار. خالل 
القدرات20  بناء  أنشطة  تسريع  تم  التقرير،  هذا  إعداد  فترة 
ووضع برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة مجموعة 

من حزم التدريب التي تتطلب تموياًل من اجل تنفيذها.

للمناطق  االستقرار  إعادة  برنامج  جهود  من  الرغم  على 
ال  واألمن،  والعدالة  الشرطة  قطاع  إصالح  في  المحررة 
تزال هناك حاجة ملحة إلعادة تأهيل مراكز إضافية للشرطة 
األهمية  بالغ  العمل  هذا  وسيظل  الوطني.  األمن  ومكاتب 
للسماح للشرطة بتولي زمام االمن، مما يتيح فرصة خروج 

قوات الجيش من المناطق المحررة.

سبل  استدامة  في  محورياً  دوراً  تلعب  الزراعة  تزال  ال 
اإلنتاج  تناقص  سياق  في  سيما  ال  الغذائي،  واألمن  العيش 
ارتفاع  بها من  يرتبط  الرئيسية وما  الغذائية  للمواد  الدولي 
األسعار فضاًل عن الظروف المناخية المعاكسة. إن تعزيز 
القطاع من خالل إعادة تأهيل أصول البنية التحتية الحيوية 
لتقليل  والمستدامة  الجديدة  والري  الزراعة  تقنيات  وإدخال 
الخسائر في سلة الغذاء سيظل أمًرا بالغ األهمية. تم تحديد 
قطاع الزراعة باعتباره أحد مجاالت التركيز الرئيسية فيما 
إيجابية  آثار  عنه  ينتج  ألنه  العيش،  سبل  بموضوع  يتعلق 
تعزيز  خالل  من  المباشرة.  الفوائد  تتجاوز  مباشرة  غير 
القطاع  هذا  في  المستدامة  والممارسات  اإلنتاجية  القدرات 
كثيف العمالة، فإنه ال يؤثر فقط على المستفيدين المباشرين 
من المشروع، بل يساهم أيضاً في تحقيق ناتج أفضل لكن هو 
يعتبر)منخفض جًدا مقارنة بالقطاعات االقتصادية الرئيسية 
األخرى( ويجلب سلسلة من النتائج االجتماعية واالقتصادية 

أعلى  يمثلون  إنهن  للنساء. حيث  بالنسبة  اإليجابية، خاصة 
نسبة من إجمالي العمالة في القطاع في العراق. نفذ برنامج 
زراعًيا  مشروعاً   23 المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة 
في جميع أنحاء المناطق المحررة منذ إنشائها، إال أن هذه 
المشاريع ال تلبي احتياجات األمن الغذائي والتحديات الحالية 

بشكل كاٍف.

االستقرار  إعادة  برنامج  يدرك  التشغيلي  المستوى  على 
مع  التعاون  تعزيز  مواصلة  إلى  الحاجة  المحررة  للمناطق 
بشكل  المطلوب  العمل  نطاق  لتحديد  النهائيين  المستخدمين 
أفضل، وتسريع عملية إحالة العقود، وزيادة الدقة في إعداد 

جدول الكميات لتجنب أي تغييرات أثناء عملية التنفيذ.

آليات  مع  قوية  الحفاظ على عالقات  إلى  باإلضافة  أخيًرا، 
الحوار  ولجان  المحلية،  السالم  )لجان  المجتمعية  السالم 
النسائية،  والمجموعات  الشبابية،  والمجموعات  المجتمعي، 
فقد  المجتمعي،  التماسك  لتعزيز  المجتمعية(  والمنظمات 
المجموعات  بين  فيها  والمشاركة  الحوار  جلسات  قدمت 
المختلفة وأعضاء المجتمع منبًرا للنقاش وأثبتوا أنهم وسيلة 
فعالة إلشراك الناس في القضايا المتعلقة بالتماسك المجتمعي 

وبناء السالم والوقاية من التطرف العنيف.

إعادة  لبرنامج  معلومات  وتوفير  قدما  المضي  اجل  ومن 
االستقرار للمناطق المحررة 2022-2023، أجرى برنامج 
المشاريع  لتحديد  تدريجًيا  تمريًنا  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
لالحتياجات  لالستجابة  األولوية  حسب  وترتيبها  الهامة 
الذين  العراقيين  من  وغيرهم  للنازحين  الفورية  المتبقية 
الموصل  في  المحررة21.  المناطق  في  هشة  حياة  يعيشون 
المثال، تشمل األولويات الرئيسية توفير الطاقة  على سبيل 
المتعثرة،  الكهربائية  الشبكة  على  االعتماد  لتقليل  الشمسية 
انخفاض  مع  للتعامل  المياه  معالجة  محطات  أداء  وتحسين 
الرعاية  مراكز  قدرة  وتوسيع  والجفاف،  المياه  منسوب 
االكتظاظ،  مع  التعامل  على  والمدارس  األولية  الصحية 
االستجابة  وتعزيز  )الطبية(  للنفايات  المستدامة  اإلدارة 
الحكوميين  الموظفين  والمخاطر، وتدريب  للحرائق  المدنية 
على صيانة وإدارة وتشغيل الهياكل واآلالت المعاد تأهيلها.

أمًرا  الشمسية  والطاقة  المتجددة  الطاقة  إدخال مصادر  يعد 
المهمة  األولويات  أحد  وسيظل  خاص  بشكل  األهمية  بالغ 
لبرنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة خصوصاً بسبب 

ضعف توليد الطاقة في جميع أنحاء البالد22.

بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2022، تم توفير 2899 فرصة لبناء القدرات للمسؤولين والموظفين الحكوميين. ويمثل هذا زيادة ثالث مرات منذ الربع األول من   20
عام 2022 )977( وتقريبًا ضعف الهدف المحدد لعام 2022 )1500(.

برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة، »أولويات 2022-2023: خطورة الشروط ونتائج التقييمات«، حزيران 2022.  21
سنوات من الدمار الناجم عن الصراع، فضاًل عن سوء اإلدارة واإلهمال، تسببت في خسائر فادحة في البنية التحتية للطاقة في البالد. تسبب إرهاب تنظيم الدولة   22

اإلسالمية في أضرار تقدر بنحو 7 مليارات دوالر على البنية التحتية للكهرباء المتداعية بالفعل، مما تسبب في خسائر تراكمية
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إن توفير الطاقة الشمسية لتشغيل اآلبار العميقة لضخ المياه 
الالزمة لري المحاصيل الموسمية من قبل المزارعين في القرى 
النائية في الحويجة على سبيل المثال، سيسمح باستئناف األعمال 

الزراعية وسيساهم في الحلول الدائمة للمزارعين العائدين.

اما بخصوص النافذة 4 التي تتعلق بالتماسك المجتمعي، فأن 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يحضر لعقد المؤتمر األخير 
للقادة الدينين من محافظة كركوك. يعتبر هذا المؤتمر سلسلة 

الشكل 3: المشاريع المكتملة حسب المحافظة والقطاع في الربع الثاني 2022 )تراكمي(

متكونة من اربع مؤتمرات والذي سوف يوفر منصة لمناقشة 
التطرف  ومكافحة  والتعايش  المجتمعي  التماسك  تعزيز 
دمجها  وإعادة  األسر  عودة  وتشجيع  والكراهية،  العنيف 
في جميع أنحاء المحافظة. مع انتهاء الشراكات مع كل من 
معهد بحوث السالم السويسري Swisspeace وأكاديمية 
Folke Bernadotte هذا العام، تستمر المناقشات حول 
االستدامة وكيفية االستمرار في تقديم الدعم لممارسي السالم 
وأعضاء لجان السالم المحلية ومجتمعات الحوار المجتمعي.

األنبار ديالى كركوك نينوى صالح الدين مواقع متعددة
الماء

الصرف الصحي
الطرق والجسور
البلديات 
سبل العيش
االسكان
الصحة
الكهرباء
التعليم

التماسك المجتمعي
91 8 10 102 33
8 2 - 2 2 20
25 1 - 85 4 -
26 3 - 47 - -
54 2 28 367 38
87 - 6 120 13 3
47 1 - 56 3 -

86 13 16 192 19 -
150 5 51 233 76 -

303 6 70 643 121 -

الماء
سبل العيشالبلديات الطرق والجسورالصرف الصحي
التعليمالكهرباءالصحةاالسكان

التماسك المجتمعي
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خسارة هائلة محتملة وفعلية تبلغ 7 جيجاوات في قدرات التوليد والنقل. ال يزال انقطاع التيار الكهربائي في العراق شائعًا يوميًا لمعظم األسر، حيث تجاوز الطلب المتزايد 
العراق  سكان  عدد  ينمو  حيث  الفجوة،  هذه  توسيع  إلى  المتزايد  الطلب  يؤدي  الصيف.  أشهر  ذروة  في  التبريد  احتياجات  زيادة  بسبب  التوليد  قدرة  زيادة  الكهرباء  على 
مكلف  إجراء  هذا  ولكن  المشكلة،  هذه  لمعالجة  األسر  العديد من  قبل  من  المحلية  األحياء  مولدات  استخدام  يتم  الدخل،  يسمح  عندما  نسمة سنويًا.  مليون  يزيد عن  بمعدل 
لسد الفجوة. تعني الموازنات المقيدة واألضرار أن العراق ال ينتج ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب، والذي من المقرر أن يتضاعف بحلول عام 2030. راجع برنامج 
)يوليو( 2022 تموز  التقييمات«،  ونتائج  الشروط  للجدولة، »أولويات 2022-2023: خطورة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  المحررة  للمناطق  االستقرار  إعادة 
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الشكل 4: الفوائد المتراكمة حسب المحافظة، الربع الثاني 2022

الشكل 5: المنافع المتراكمة حسب المحافظة، الربع الثاني 2022 )تراكمي(

األنبار

الفوائد المتراكمة الفوائد المتراكمة )النساء(

ديالى كركوك نينوى صالح الدين مواقع متعددة
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الفوائد المتراكمة الفوائد المتراكمة )النساء(

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

األنبار ديالى كركوك نينوى صالح الدين مواقع متعددة المجموع

30000000
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الشكل 6: التقدم التراكمي للربع الثاني من عام 2022 مقابل أهداف محددة لعام 2022

عدد المشاركين 
في أنشطة 
التماسك 
المجتمعي 
)تراكمي(

عدد المنح 
الصغيرة المقدمة 
لألسر التي تعيلها 
امرأة   )تراكمي(

عدد المنح 
المقدمة للمشاريع 

الصغيرة 
)تراكمي(

عدد فرص كسب 
العيش المباشرة 
التي تم إنشاؤها 

)تراكمي(

عدد البيوت التي 
أعيد تأهيلها 

)تراكمي(

عدد مشاريع 
البنى التحتية 

متوسطة الحجم 
المنفذة )تراكمي(

عدد مشاريع 
البنى التحتية 

للخدمات 
األساسية المنجزة 

)تراكمي(

70000

60000

الهدف )2022(72,5916,3504,00049,00031,0001243,000

الهدف )2022( التقدم )الربع األول 2022(

التقدم )الربع األول 2022(61,3936,6183,48146,09332,6721232,892
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أعاد برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة تأهيل مجمع الهضبة للمياه في البراونة في حديثة، 
األنبار. ولدى محطة معالجة المياه القدرة على خدمة تجمع سكاني يزيد عن 6,500 عراقي في حديثة 

بمياه صالحة للشرب ومياه نظيفة.
حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



4. النتائج حسب المحافظة

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 

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

المشاريع والمبادرات عادة ما تشمل عدة محافظات.

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

8

10

88

األنبار ديالى كركوك نينوى صالح الدين مواقع متعددة

6
95

877

23309

1847

181

األنبار ديالى كركوك نينوى صالح الدين مواقع متعددة

41

الشكل 7: المشاريع المنجزة حسب المحافظة، الربع الثاني 2022
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بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، أكمل برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة تسعة مشاريع في األنبار بقيمة إجمالية 
قدرها 3.9 مليون دوالر أمريكي نتج عنها 85,000 فائدة، منها 42,500 فائدة للنساء والفتيات. تجاوز عدد السكان المقدر 
الذين استفادوا من مشاريع برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة  المنجزة في األنبار منذ عام 2015 1.29 مليون دوالر. 
االعداد. مرحلة  في  و68923  الشراء  مرحلة  في   51 و  التنفيذ  قيد  مشروعاً   58 هناك  كان  الزمنية،  الفترة  نفس  وبحلول 

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

4-1 األنبار

58
قيد التنفيذ

51
مرحلة المناقصة

689
قيد اإلعداد

9
المكتملة

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

31,000 62,000 2,451,397 5 الكهرباء
1,500 3,000 638,799 2 الصحة

االسكان
سبل العيش

557,300 1 البلديات
الطرق والجسور
الصرف الصحي

التماسك المجتمعي
10,000 20,000 210,271 1 الماء
42,500 85,000 3,857,767 9 العدد الكلي

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
72,265 158,074 68,547,219 303 التعليم 

486,755 933,926 48,205,730 86 الكهرباء
594,475 1,188,750 36,691,067 150 الصحة
70,375 133,728 29,814,518 47 االسكان
6,787 17,858 27,512,832 87 سبل العيش

30,122 65,950 19,859,746 54 البلديات
172,000 344,000 32,203,278 26 الطرق والجسور
84,754 169,577 6,894,053 25 الصرف الصحي

902 2,270 138,480 8 التماسك المجتمعي
635,915 1,275,347 30,660,330 91 الماء

2,154,350 4,289,480 300,527,252 877 العدد الكلي

الجدول 2: ملخص النتائج في محافظة االنبار، تقرير الربع الثاني 2022 )التراكمي(

: تم اقتراح 23 16 مشروعاً )من أصل 689 مشروعاً قيد اإلعداد( على الجهات المانحة للتمويل. * يشير هذا المشروع إلى توريد المواد. لذلك، ال يتم احتساب أي فوائد.  23
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النافذة 1. األشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية

ال يوجد	  التعليم

تم االنتهاء من إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في منطقتي المسالمة والنعيمية بالفلوجة يستفيد 	 
منها حوالي 3000 فرد.

تم االنتهاء من إعادة التأهيل الكامل للمغذي الكهربائي من محطة زنكورة الفرعية إلى ناحية الوفاء 	 
في الرمادي والذي يخدم حوالي 50,000 فرد.

الكهرباء

تم إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية األولية الفرعي في الطربولية في ناحية الخيرات بالكرمة، 	 
حيث يستفيد منه 3650 فرًدا.

تم االنتهاء من عيادة االستشارات الخارجية بمستشفى الرمادي التعليمي للنساء واألطفال، وتخدم 	 
حوالي 550,000 فرد.

الصحة

ال يوجد	  اإلسكان

تم االنتهاء من جسر الشيحة في الفلوجة الذي يخدم حوالي 10,000 شخص.	  الطرق والجسور

ال يوجد	  الصرف الصحي

تم االنتهاء من إعادة التأهيل الكامل لمركز المياه ومبنى الورشة في منطقة كبيسة بقضاء هيت 	 
ويستفيد منها حوالي 20,000 فرد.

الماء

النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف

ال يوجد	 

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 

تم توفير معدات ثقيلة )حفارة، حادلة، وشفل( لمحافظة االنبار.	 

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي

انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي 	 
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تبلغ السيدة سليمة عوض زبالة 50 عاماً وهي امراة ارملة تعود إلى منزلها الذي أعيد تأهيله في قضاء 
المقدادية في محافظة ديالى. خالل نزاع داعش، تعرض منزلها ألضرار بالغة. أعاد برنامج إعادة 

االستقرار للمناطق المحررة تأهيل منزلها، مما سمح لها بالعودة إلى المنزل مع ابنتيها وابنها، واليوم، 
تدير محل للخياطة في منزلها.

حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



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

4-2 ديالى

اكمل برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 6 مشاريع في ديالى بقيمة مالية قدرها 
3.8 مليون دوالر أمريكي استفاد منهم74,691 شخص ومن بينهم 37,322 امرأة وفتاة. تجاوز عدد السكان الذين استفادوا 
من البرامج المكتملة التابعة لبرنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة في ديالى منذ عام 2015 143,000 مستفيد. وبحلول 

نفس الفترة الزمنية، كان 18 مشروعاً قيد التنفيذ، و 31 مشروعاً في مرحلة المناقصة و 394 24 مشروعاً قيد االعداد.

18
قيد التنفيذ

31
مرحلة المناقصة

394
قيد اإلعداد

6
المكتملة

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
375,000 *1 التعليم 

36,500 73,000 2,880,100 4 الكهرباء
الصحة    

822 1,691 509,585 1 االسكان
سبل العيش   

البلديات
الطرق والجسور
الصرف الصحي

التماسك المجتمعي
الماء

37,322 74,691 3,764,685 6 العدد الكلي

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
900 1,800 990,255 6 التعليم 

71,500 143,000 4,453,066 13 الكهرباء
7,500 15,000 386,280 5 الصحة

822 1,691 509,585 1 االسكان
سبل العيش

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

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

198,978 396,094 12,723,292 41 العدد الكلي

الجدول 4: ملخص النتائج في ديالى، تقرير الربع الثاني 2022 )تراكمي(

تم اقتراح 8 مشاريع )من أصل 394 مشروعاً قيد اإلعداد( على الجهات المانحة للتمويل.  24
* يشير هذا المشروع إلى توريد المواد. لذلك، ال يتم احتساب أي فوائد.
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النافذة 1. األشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية

تم توفير مقاعد ثنائية وألواح بيضاء للمدارس، استفاد منها حوالي 60.000 طالب.	  التعليم

تم توفير 400 محولة كهربائية بقوة 250 ك.ف.أ في بعقوبة استفادة منها 133 ألف شخص.	  الكهرباء

ال يوجد	  الصحة

تم إعادة تأهيل 223 وحدة سكنية في العظيم والخالص يستفيد منها 1691 شخص.	  اإلسكان

ال يوجد	  الطرق والجسور

ال يوجد	  الصرف الصحي

تم إعادة تأهيل مجمع مياه السعدية الرئيسي الذي يستفيد منه حوالي 40	 
تم االنتهاء من شبكات المياه داخل مدينة السعدية يستفيد منها حوالي 10	 
تم االنتهاء من محطة تقوية سيد جابر في جلوالء والتي تضم خطوط تغذية جديدة يستفيد منها 	 

حوالي 40

الماء

النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف

ال يوجد	 

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 

ال يوجد	 

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي

انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي 	 
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تغادرمريضة ومعها ابنها مركز حلوه الوسطى للرعاية الصحية في الحويجة, كركوك. اعاد برنامج 
إعادة االستقرارللمناطق المحررة تأهيل هذا المركز الصحي. ويخدم المركز اليوم حوالي 8,763 

شخص مع تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية األساسية. يضم المركز الصحي أربعة أطباء 
وخمسة موظفين مساعدين يعالجون حوالي 20 مريًضا يوميًا.

حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



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

4-3 كركوك

اكمل برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 8 مشاريع في كركوك بقيمة مالية قدرها 631,830 دوالر 
أمريكي استفاد منهم675 شخص. تجاوز عدد السكان الذين استفادوا من البرامج المكتملة التابعة لبرنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة في 
كركوك منذ عام 2015, 1.39 مليون مستفيد. وبحلول نفس الفترة الزمنية، كان 36 مشروعاً قيد التنفيذ، و 21 مشروعاً في مرحلة المناقصة و 

2598 مشروعاً قيد االعداد.

36
قيد التنفيذ

21
مرحلة المناقصة

98
قيد اإلعداد

8
المكتملة

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
210 23,958 1 التعليم 

189,485 *1 الكهرباء
الصحة
االسكان

سبل العيش
465 418,387 6 البلديات

الطرق والجسور
الصرف الصحي

التماسك المجتمعي
الماء

675 631,830 8 العدد الكلي

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
2,245 6,751 2,061,608 70 التعليم 

698,550 1,397,100 4,576,848 16 الكهرباء
42,569 73,121 1,867,606 51 الصحة

االسكان
290 1,501 2,167,193 6 سبل العيش

83,500 177,413 4,284,839 28 البلديات
الطرق والجسور
الصرف الصحي

التماسك المجتمعي
123,800 239,000 3,826,538 10 الماء
950,954 1,894,886 18,784,633 181 العدد الكلي

الجدول 6: ملخص النتائج في كركوك، تقرير الربع الثاني 2022 )تراكمي(

تم اقتراح 25 51 مشروعاً )من 98 مشروعاً قيد اإلعداد( على الجهات المانحة لتمويلها.  25
* يشير هذا المشروع إلى توريد المواد. لذلك، ال يتم احتساب أي فوائد.
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النافذة 1. األشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية

االنتهاء من محطة معالجة المياه للمعهد التقني بالحويجة . ان مباني القسم العلمي في المراحل 	 
النهائية االن. إعادة تأهيل اقسام المعهد الفني سمح لـ 1800 طالب باستئناف دراستهم.

جاري إعادة تأهيل خمس مدارس في منطقة الحويجة بإجمالي عدد 1،227 طالباً وطالبة و 54 	 
معلماً.

التعليم

تم تزويد وتركيب ما مجموعه 67 محولة كهربائية في الحويجة والقرى المجاورة لها.	  الكهرباء

إعادة تأهيل جناح األطفال بمستشفى الحويجة.	  الصحة

ال يوجد	  اإلسكان

ال يوجد	  الطرق والجسور

ال يوجد	  الصرف الصحي

ال يوجد	  الماء

النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف

ال يوجد	 

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 

ال يوجد	 

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي

انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي 	 
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أعاد برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة تأهيل منزل حنان أحمد في تلكيف. ان األرملة البالغة 
من العمر 40 عاماً سعيدة جدا بالعودة إلى منزل أجدادها مع أطفالها األربعة. خالل الفترة المشمولة 

بالتقرير، تم تجديد 125 وحدة سكنية في سبع قرى في تلكيف و 160 في منطقة تلعفر العياضية.حقوق 
الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



اكمل برنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 88 مشروع في نينوى بقيمة مالية قدرها 14.6 مليون دوالر 
أمريكي استفاد منهم487,057 شخص واستفاد ايضا من بينهم 241,375 امراة وفتاة. تجاوز عدد السكان الذين استفادوا من البرامج المكتملة 
التابعة لبرنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة في نينوى منذ عام 2015, 3.69 مليون مستفيد. وبحلول نفس الفترة الزمنية، كان 132 مشروًعا 

قيد التنفيذ ,و 42مشروًعا في مرحلة المناقصة و 471 26 مشروًعا قيد االعداد. 

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
2,343 3,334 1,271,828 15 التعليم 

91,700 182,700 1,282,824 8 الكهرباء
2,263,827 29 الصحة

3,934 14,393 4,611,416 6 االسكان
77 292 826,067 2 سبل العيش

139,189 275,973 3,967,575 27 البلديات
الطرق والجسور
الصرف الصحي

1,132 4,365 التماسك المجتمعي*
3,000 6,000 378,340 1 الماء

241,375 487,057 14,601,876 88 العدد الكلي

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
290,436 755,174 65,614,087 643 التعليم 

1,844,850 3,698,700 141,772,433 192 الكهرباء
894,500 1,634,200 42,657,309 233 الصحة
36,719 113,747 38,478,890 56 االسكان
10,385 35,936 52,965,819 120 سبل العيش

967,951 1,936,017 46,921,929 367 البلديات
1,262,150 2,429,600 14,895,899 47 الطرق والجسور

541,101 1,097,048 5,552,622 85 الصرف الصحي
1,136 4,484 111,398 2 التماسك المجتمعي

1,271,625 2,543,132 48,094,247 102 الماء
7,120,853 14,248,038 457,064,634 العدد الكلي 1,847

4-4 نينوى

132
قيد التنفيذ

42
مرحلة المناقصة

471
قيد اإلعداد

88
المكتملة

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

الجدول 8: ملخص النتائج في نينوى، تقرير الربع الثاني 2022 )التراكمي(

تم اقتراح 66 مشروع )من بين 471 مشروع قيد االعداد( الى المانحين لتمويلها.  26
* المشروع مستمر ويحقق فوائد.
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النافذة 1. األشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية

والمعدات 	  األثاث  تزويد  تم  الموصل.  جامعة  في  العلوم  لكلية  الدراسية  القاعة  تأهيل  إعادة  تم 
الحيوانية  والثروة  الزراعة  وقسم  الموصل  جامعة  في  األطفال  روضة  إلى  األخرى  الخاصة 

والعيادة البيطرية. دعم هذا أكثر من 6000 طالب.

التعليم

في الموصل، تم إعادة تأهيل خط المياه بين محطة الدندان لمعالجة المياه ومصنع الولدي واألحياء 	 
المحيطة به، مما وفر المياه النظيفة لحوالي 50000 مستفيد.

 ورشة الحمدانية التي تم ترميمها العام الماضي مجهزة اآلن إلصالح المحوالت، األمر الذي من 	 
المتوقع أن يقلل الطلب على المحوالت الجديدة.

الكهرباء

تم توفير المعدات الطبية المتخصصة إلى 18 مركزاً للرعاية الصحية األولية في الموصل كان 	 
برنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة قد اعاد تأهيلها سابًقا، مما يوفر رعاية صحية أفضل 

لما يقدر بنحو 1.1 مليون مريض سنوًيا.
 تم تجديد وتأثيث وتجهيز ستة مراكز رعاية صحية أولية في القيروان، بحيث تغطي المنطقة التي 	 

عاد إليها العائدون، وتخفف الضغط عن مستشفى سنجار.

الصحة

تم إعادة تأهيل 518 منزاًل في أحياء منقوشة والمشاهدة واألحمدية والغزالني ووادي الحجر. وقد 	 
دعم ذلك 4،606 مستفيد، من بينهم 119 أسرة تعيلها نساء و 169 شخصاً من ذوي اإلعاقة.

تم تجديد 125 وحدة سكنية في سبع قرى في تلكيف و 160 في منطقة تلعفر العياضية. وقد شجع 	 
هذا السكان المزارعين على العودة وبدء الزراعة مرة أخرى.

اإلسكان

ال يوجد 	  الطرق والجسور

ال يوجد 	  الصرف الصحي

تم تركيز العمل على توزيع المياه. كانت أنابيب التوصيل الرئيسية والتخزين فوق األرض هي 	 
الجهد الرئيسي، مما سمح لمحطات معالجة المياه التي تم تجديدها بتوزيع المزيد من المياه أثناء 
الضخ بنفس المعدل. كان هذا بشكل رئيسي في سنوني ولكن أيضاً في نمرود واستبدال إمدادات 

المياه في الحضر. 

الماء
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النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف

في الموصل، تم االنتهاء من مشروع واحد لسبل العيش المستدامة, اذا يدعم هذا المشروع المشاريع 	 
الزراعية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )فرص العمل المستدامة للنساء والشباب من 

خالل الزراعة واالغذية الزراعية في نينوى، العراق(.
بناًء على تحليل يغطي مناطق غرب الموصل )حي الكنيسة والغابات والحراجية( وخارج مناطق 	 

الموصل )حمام علي وحميدات(، تم تحديد أربع سالسل قيمة للطماطم والخيار ومنتجات األلبان 
ولحم البقر.

تم تدريب 250 )76 أنثى( مزارع\ة لمدة 30 يوًما حول المهارات الزراعية الجيدة في السالسل 	 
الغذائية القيمة المختارة، تالها تدريب مبسط على إدارة األعمال لمدة 10 أيام.

تلقى 200 )73 أنثى( مبلغ 2000 دوالر أمريكي دعًما عينًيا إلنشاء مشاريع زراعية صغيرة 	 
متناهية الصغر.

بعد تأسيس الشركات، تلقى أصحاب األعمال الجدد جلسات تدريب وإرشاد حيث تم تقديم إرشادات 	 
عملية وإرشادات من الخبراء.

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 

أدى تجديد ثماني مديريات للشرطة و 22 مركز للشرطة وخمسة مبان لألمن الوطني وثالث 	 
محاكم إلى عودة الشرطة إلى المناطق ومغادرة الجيش. كان لهذا تأثير كبير على إعادة الحياة 

إلى طبيعتها.
تم تركيب وتشغيل معمل زيت الزيتون. يرتبط هذاالمعمل باللوائح الشمسية في بعشيقة التي تغذي 	 

مزرعة الزيتون. نظًرا ألن الزيتون هو المحصول الرئيسي في المنطقة، فمن المأمول أن يلبي 
هذا متطلبات المزارعين بداًل من نقل الزيتون إلى أربيل للمعالجة.

االحوال 	  بطاقات  على  بالحصول  للعائدين  اآلن  سنجار  في  المدنية  األحوال  مبنى  تجديد  سمح 
الشخصية في الموقع بداًل من السفر إلى الموصل.

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي

انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي 	 
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فاتن عزيز حامد بشير البالغة من العمر 19 عاًما طالبة في السنة الثانية في قسم الهندسة الميكانيكية 
لكلية الهندسة بصالح الدين. تعرضت الكلية ألضرار بالغة من قبل داعش. تم إعادة تأهيل الكلية 

وتجهيزه من قبل برنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة. اليوم، عاد حوالي 300 طالب الى كلية 
الهندسة. 

حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



4-5 صالح الدين

اكمل برنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 10 مشروع في نينوى بقيمة مالية قدرها 2.9 مليون دوالر 
أمريكي استفاد منهم 351,952 شخص واستفاد ايضا من بينهم 175,886 امراة وفتاة. تجاوز عدد السكان الذين استفادوا من البرامج المكتملة 
التابعة لبرنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة في صالح الدين منذ عام 2015, 1.59 مليون مستفيد. وبحلول نفس الفترة الزمنية، كان 44 

مشروًعا قيد التنفيذ ,و 35مشروًعا في مرحلة المناقصة و 27411 مشروًعا قيد االعداد. 

44
قيد التنفيذ

35
مرحلة المناقصة

411
قيد اإلعداد

10
المكتملة

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
90 302 106,431 1 التعليم 

275 550 848,405 2 الكهرباء
188,643 *2 الصحة

االسكان
21 100 212,235 1 سبل العيش

17,500 35,000 520,384 2 البلديات
الطرق والجسور
الصرف الصحي

التماسك المجتمعي
158,000 316,000 999,076 2 الماء

175,886 158,000 2,875,173 10 العدد الكلي

عدد المستفيدين عدد المستفيدين )النساء( القيمة المالية )بالدوالر األمريكي( المشاريع المكتملة  القطاع
139,909 315,740 5,617,082 121 التعليم 
730,275 1,460,550 6,482,961 19 الكهرباء
673,327 1,347,603 46,149,279 76 الصحة

3,312 6,596 2,175,994 3 االسكان
71 2,355 4,223,520 13 سبل العيش

322,184 646,097 4,692,105 38 البلديات
الطرق والجسور

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

362,450 723,000 14,877,459 33 الماء
2,273,780 4,586,521 84,729,878 309 العدد الكلي

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

الجدول 10: ملخص النتائج في صالح الدين، تقرير الربع الثاني 2022 )التراكمي(

تم اقتراح 31 مشروع )من بين 411 مشروع قيد االعداد( للمانحين من اجل الحصول على تمويل.  27
* ان هذان المشروعان عبارة عن تزويد بالمواد . لذلك لم يتم احتساب اي مستفيدين منهم. 
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النافذة 1. األشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية

وكافيتريا 	  الدراسية  والفصول  العميد  مبنى  وتشمل  بالشرقاط  الهندسة  كلية  تاهيل  اعادة  تم 
برنامج  للمبنى.ويقوم  الخارجي  الجدار  إلى  باإلضافة  والكهربائية  الميكانيكية  والورش  الطالب 
اعادةاالستقرار للمناطق المحررة أيضاً بتزويد المعدات وطاوالت العمل لكلية الهندسة. وقد سمح 

ذلك ألكثر من 300 طالب باستئناف دراساتهم الهندسية.
تم إعادة تأهيل 57 مدرسة في الشرقاط وتزويدها باألثاث )7 مدارس أخرى قيد التنفيذ حالياً(. 	 

سمح عدد المدارس التي أعيد تأهيلها على نطاق واسع ألكثر من 15000 طالب في الشرقاط 
بمتابعة تعليمهم.

التعليم

تم االنتهاء من إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية الداخلية في مركز بيجي والتي استفاد منها حوالي 	 
300 ألف شخص. 

تم االنتهاء من إعادة تأهيل خطوط نقل الجهد العالي 11 ك.ف.أ بمنطقة سليمان بك واستفاد منها 	 
حوالي 550 فرد

الكهرباء

تم االنتهاء من تركيب المغذيات الكهربائية وتوزيد وتركيب وحدة معالجة النفايات الطبية لمستشفى 	 
تكريت التعليمي. سيخدم مستشفى تكريت التعليمي أكثر من مليون شخص في المحافظة.

الصحة

ال يوجد 	  اإلسكان

ال يوجد 	  الطرق والجسور

ال يوجد 	  الصرف الصحي

تم االنتهاء من إعادة تأهيل المحطات المدمجة لمعالجة مياه الشرب في بيجي والزيوية والحمراء، 	 
واستفاد منها حوالي 25000 شخص.

تم إعادة تأهيل خط اإلمداد الطارئ للكهرباء لمحطة الزوية لمعالجة المياه في بيجي، وكذلك محطة 	 
الرفع والسحب لمحطة معالجة المياه في المزرعة، حيث يستفيد منه حوالي 36000 شخص.

تم االنتهاء من إعادة تأهيل المحطة المركزية لمعالجة المياه )3250 م 3/ ساعة( في تكريت، 	 
واستفاد منها حوالي 300

الماء

النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف

هذا 	  وقدم  بيجي.  في  التميم  منطقة  في  العامة  األماكن  وتنظيف  األنقاض  إزالة  من  االنتهاء  تم 
المشروع فرص عمل قصيرة األجل لـ 100 شخص عاطل من بينهم 21 امرأة.

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 

لمواصلة 	  المحلية  السلطات  ذلك  وسيدعم  بيجي.  في  التصحر  مكافحة  مديرية  تأهيل  اعادة  تم 
جهودها للتخفيف من آثار تغير المناخ.

تم االنتهاء من اعادة تأهيل المركز الصحي البيطري في بيجي.	 

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي

انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي 	 

بعد التدريبات المقدمة حول بناء القدرات إلى 317 منظمة مجتمعية في المحافظات الخمس بشأن كتابة المقترحات وتطوير المشاريع وتنفيذها، تم 
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4-6 النافذة 4. التماسك المجتمعي 

المجتمعية حيث تغطي  المنظمات  بقيادة  تنفيذ 350 مبادرة مجتمعية 
النوع االجتماعي و  القائم على  العنف  المواضيع حول  مجموعة من 
تعزيز التماسك المجتمعي. ومع إغالق هذا المشروع اآلن، تم إشراك 
ما مجموعه 10395 شخصاً )4531 امرأة( من خالل أنشطة مختلفة. 
ومؤيدين  الشبابية  والمجموعات  النسائية  المجموعات  دعم  تم  كما 

التماسك المجتمعي لتنفيذ مبادراتهم المجتمعية الخاصة. 

تم تنفيذ 350 مبادرة مجتمعية بقيادة المنظمات المجتمعية حيث تغطي 
النوع االجتماعي و  القائم على  العنف  المواضيع حول  مجموعة من 
تعزيز التماسك المجتمعي. ومع إغالق هذا المشروع اآلن، تم إشراك 
ما مجموعه 10395 شخصاً )4531 امرأة( من خالل أنشطة مختلفة. 
ومؤيدين  الشبابية  والمجموعات  النسائية  المجموعات  دعم  تم  كما 

التماسك المجتمعي لتنفيذ مبادراتهم المجتمعية الخاصة. 

تم تنفيذ ما مجموعه 58 مبادرة ,ومن بين هذه المبادرات مبادرة عرض 
فيلم وثائقي عن الهوية و تعزيز النقاش حول التماسك المجتمعي. من 
تم  المجتمع،  وأعضاء  والمؤيدين  المجموعة  أعضاء  مشاركة  خالل 
إشراك 9644 شخصاً )3897 امرأة(. كما يدعم برنامج األمم المتحدة 
في  مستهدفة  وهشة  نائية  قرية   30 في  المحلية  المجتمعات  اإلنمائي 
خدمة  لجان  وتمكين  تشكيل  خالل  من  عبطة  وتل  والحضر  البعاج 
المجتمع لمواجهة التحديات الرئيسية في مجتمعاتهم واختيار المشاريع 
والمبادرات ذات األولوية التي سيتم تنفيذها من خالل المنح، بالتشاور 

مع أفراد المجتمع والسلطات المحلية.

حتى هذه الللحظة، تم عقد 10 جلسات حوار بين أعضاء لجان خدمة 
المجتمع والعديد من الممثلين على المستوى المحلي والغير محلي بما 
في ذلك دائرة الرعاية االجتماعية في الموصل، لمناقشة بعض القضايا 
وحلول المعينة. بدأت المبادرات المجتمعية لمكافحة التطرف العنيف 
بتنفيذ 30 مبادرة، وصلت إلى 544  ثقافة السالم والتسامح  وتعزيز 

من أفراد المجتمع.

التطّرف  منع  مجال  في  وقدراته  المجتمع  وعي  تعزيز  اجل  من 
في  بما  المختلفة  المجتمع  مجموعات  بين  التعايش  وممارسة  العنيف 
ذلك قبول إعادة دمج العائالت النازحة العائدة المشتبه انخراطها مع 
ذلك  على  بناءا  المستقبلية،  التوترات  من  نوع  اي  والتخفيف  داعش 
المسؤولين المحليين وقادة  يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حالياً 
لمنع  السالم  مجال  في  الفاعلة  والجهات  المدني  المجتمع  المجتمع، 
التطرف العنيف من خالل تنفيذ القانون والتعليم وتوعية المجتمع في 
المناطق المختارة وفقا لمدى خطورة الوضع وهشاشة وخطر التطرف 

الدين،  صالح  في  الشرقاط  نينوى،  في  )تلعفر  من  كل  في  العنيف 
الرشاد والطوز في كركوك، المقدادية في ديالى وحديثة في األنبار(. 
امرأة(   1،536( اآلن، شارك 3،974 شخصاً  المشروع  إغالق  مع 
من خالل التدريبات وجلسات بناء القدرات والمبادرات المجتمعية التي 

تهدف إلى زيادة الوعي حول منع التطّرف العنيف.

إعادة  تم  المجتمعي،  التماسك  إطار  في  التكميلية  البرامج  خالل  من 
التي عادت. ومن  للعائالت  نينوى   - المحلبية  تأهيل 144 منزاًل في 
تأهيل 200  إعادة  إلى  المجتمعي  التماسك  برنامج  يؤدي  أن  المتوقع 

منزل اخر متضرر.

بالشراكة مع المؤسسة السويسرية للسالم)سويس بيس( لتقديم الدعم لبناء 
القدرات للمعنيين بالسالم واألكاديميين العراقيين، من بينهم اشخاص من 
الوساطة والحوار وتحديد  أدوات  المحررة، حول  الخمس  المحافظات 

االحتياجات، عقدت ورشة عمل ثالثة مع 20 مشاركاً )5 نساء(.

شبكة  مع  وثيق  بشكل  العمل  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يواصل 
اإلعالميين الشباب من خالل توفير دعم بناء القدرات إلعداد التقارير 
ونشر المقاالت المتعلقة بالتماسك المجتمعي والسالم ومكافحة خطاب 
الكراهية. خالل هذا الربع من التقرير، تم نشر حوالي 315 منتجاً اعالميا 
على موقع تنوع. وتم عقد ست نقاشات على الطاولة المستديرة مع أعضاء 
من الهيئات اإلعالمية الحكومية، ومديري المؤسسات اإلعالمية، وأساتذة 
التي  التحديات والقضايا  أكاديميين في عدة محافظات، حيث تم تناول 

يواجهها الصحفيون عند تعزيز التماسك المجتمعي.

في ما مجموعه، ستُعقد 12 طاولة مستديرة في جميع أنحاء العراق، والتي 
ستساهم في إعداد تقرير شامل عن الوضع مجال اإلعالم في العراق. 
باإلضافة إلى ذلك، تم عقد حدثين افتراضيين بقيادة الدكتورة بسمة محمد 
مصطفى، رئيسة جمعية القيادات النسائية العراقية، والسيد نبراس محمد، 
مدير مكافحة الشائعات من وزارة الداخلية لمناقشة دور وسائل اإلعالم 
فيما يتعلق بحقوق األقليات وحقوق األقليات. مكافحة خطاب الكراهية 

والدور الذي تلعبه الوزارة في مكافحة المعلومات المغلوطة.

ولطرح موضوع الثقة المتزعزعة بين أفراد المجتمع والشرطة وقوات 
المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  المجتمعي  التماسك  برنامج  األمن، دعم 
القدرات مع السلطات  الثاني تدريبات بناء  اإلنمائي في شهر تشرين 
المحلية وأعضاء قطاع األمن بشأن التماسك المجتمعي وبناء السالم. 
تم تقديم سبع دورات تدريبية شارك فيها 300 شخص )23 امرأة(. 
لدعم جهود إعادة الدمج والمصالحة لألسر الموجودة حالياً في مركز 
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بعد االجتماع األول في سلسلة من االجتماعات المفتوحة في الحبانية، عقد اجتماع ثان في القائم، 
األنبار في 11 أيار/مايو 2022 ألكثر من 65 مشاركا، لزيادة الوعي بين المجتمع وتشجيع المصالحة 

والقبول بين األسر النازحة داخليا العائدة ومجتمع العودة.
حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



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 

اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  عقد   ،1 جدعة  بمخيم  التأهيل  إعادة 
بدعم من منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل لمدة يومين مع أعضاء 
من فريق الدعم الوطني للصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي، 

ورشة  وفرت  الصحة.  وزارة  و  القومي،  األمن  استشارات  ومكتب 
العمل مساحة للنقاش المفتوح حول كيفية التدخل بنجاح ودعم األسر، 

والتحديات في دعم مثل هذا التدخل، والتوصيات للخطوات التالية. 
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النتائج المستهدفة الواردة في إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة )2020-2024(/ إطار النتائج 
والموارد لوثيقة البرنامج القطري )2024-2020(:

إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، النتيجة 3-2: تحسين قدرة سكان العراق والمجتمع 	 
المدني والمجتمعات المحلية، وال سيما النساء، على القيادة والمشاركة والمساهمة في تصميم وتقديم خدمات عادلة 

تلبي االحتياجات، وال سيما لفئات السكان الضعيفة.

األساس  ذلك خط  بما في  القطري )2024-2020(،  البرنامج  لوثيقة  والموارد  النتائج  إطار  الواردة في  النتائج  مؤشرات 
واألهداف:

إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، النتيجة 1-281: عدد المحافظات التي تستخدم آليات 	 
تتيح للمجتمع المدني المشاركة في جميع جوانب خطط التنمية، من أجل تقديم خدمات عادلة تلبي االحتياجات، وتعمل 

بانتظام وشفافية.

202129  3 خـط األساس: 
2024  10 األهداف: 

المخرجات القابلة للتطبيق من الخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2022-2018(:

الفقراء 	  المهمشة، وال سيما  الفئات  النتيجة 1-1-2: تمكين  المتحدة اإلنمائي،  لبرنامج األمم  الخطة االستراتيجية 
والنساء وذوي اإلعاقة والنازحين، من الوصول الكامل إلى الخدمات األساسية واألصول المالية وغير المالية، من 

أجل بناء قدرات إنتاجية، واالستفادة من سبل عيش ووظائف مستدامة.

مؤشرات النتائج التكميلية:

زيادة نسبة النازحين العائدين إلى المناطق المحررة.	 
نسبة العائدين الذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى تحسين ظروف المعيشية في المناطق المستهدفة )مع مالحظة 	 

أنشطة برنامج إعادة االستقرار في جميع النوافذ األربعة(.

5 الملحق 1. إطار النتائج 

خالل الفترة 2016-2019، كان برنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة متوافق مع النتيجة 3 للبرنامج القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق )2016-  28
2019( مع مؤشر »زيادة النسبة المئوية لألشخاص النازحين داخلياً العائدين إلى المناطق المحررة«. ومع ذلك، مع مراجعة وثيقة مشروع برنامج اعادة االستقرار في 

المناطق المحررة، يتماشى إطار النتائج اآلن مع وثيقة البرنامج القطري 2020-24 للعراق، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2020.
طار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2024-2020  29
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المخرج1. برنامج إعادة االستقرار الفوري
دعم الحكومة العراقية في المناطق المحررة حديثاً لمواجهة التحديات العاجلة لعودة النازحين داخلياً

خط األساسمؤشر المخرج1 
)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(2 

التي تمت ترميمها3 في المناطق 
المستهدفة )تراكمية(

0
)2015(2,773

2,892
• التعليم :1,069
• الكهرباء:326
• الصحة: 497
• االسكان:107

• خدمات البلدية:489 
• الطرق والجسور:49

• الصرف الصحي: 113
• المياه: 242

3,0003,000

3 .1
عدد المنازل التي اعيد 

تأهيلها في المناطق المستهدفة 
)تراكمي(

0
)2015(27,50030,67231,00032,000

4 .1

عدد فرص سبل العيش الفورية 
التي تم توفيرها لألفراد بما 

في ذلك النساء والشباب4 في 
المناطق 

المستهدفة )تراكمي(

0
)2015(

40,000
)6,000 نساء

15,000 شباب(

46,093
7,931 )نساء; ( 
17,845 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

7 .1
عدد فرص التدريب و/ التوظيف
التي تم توفرها لألفراد، بما في

ذلك النساء والشباب، في المناطق 
المستهدفة)تراكمي(5 

محدود
 6)2020(001,000

)300 نساء(
1,500

)450 نساء(

نظراً لحجم المشروع وتعقيده، والسياق القطري المتطور، سيتم إجراء وتوثيق المراجعات للمؤشرات واألهداف جنبًا إلى جنب مع المبرر للتغيرات.  1
يشمل مصطلح »مرمم« التجديد/ إعادة التأهيل و/ أو توفير المعدات واألثاث المقبولين رسمياً من قبل النظراء في الحكومة العراقية.  2

سيؤخذ في االعتبار عدد مشاريع البنى التحتية القائمة على احتياجات المرأة التي تمت إعادة تأهيلها عند إعداد التقارير.  3
تحت سن الثالثين.  4

مؤشر مخرجات جديد مدرج في وثيقة مشروع برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة المنقحة، والتي أقرتها اللجنة التوجيهية في 9 تشرين الثاني 2020.  5
43 تم إجراء مشاريع مماثلة لسبل العيش في بعض المناطق المحررة في إطار برامج أخرى لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )على سبيل المثال، برنامج االستجابة   6

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.
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8 .1
عدد ونوع قدرات الدعم 

االستشاري الموجودة لتخطيط 
وتنفيذ نشاطات االستقرار في 

المناطق المستهدفة

محدود
)2015(

3 خبراء 
لالستقرار7

3 منسقي للمناطق 
10 مستشاريين 
محليين لتحقيق 

االستقرار

3 خبراء استقرار
6 منسقي للمناطق

11 مستشاريين محليين 
لتحقيق االستقرار

3 خبراء 
استقرار

3 منسقي 
للمناطق

10 مستشاريين 
محليين لتحقيق 

االستقرار

3 خبراء استقرار
3 منسقي للمناطق
10 مستشاريين 
محليين لتحقيق 

االستقرار

9 .1
عدد فرص بناء القدرات التي

تم توفيرها للمسؤولين والموظفين
الحكوميين )مصنفة حسب نوع 

الجنس(

محدود
202002,899

)630 نساء(
1,500

)400 نساء(
3,000

)900 نساء(

10 .1
عدد المشاركين في أنشطة
التماسك المجتمعي )حسب 

الجنس(

0
)2015(104,894

 )42,488 نساء(
61,393

)26,220 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 إستراتيجية8 
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

يقابل منصب/ دور خبير االستقرار المشار إليه في النتيجة المستهدفة 2018.  7
أعيدت تسميتها رسميًا باسم استراتيجية االنتقال خالل الربع الثاني من عام 2022 نتيجة للمشاورات مع الجهات المانحة والحكومة.  8
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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

-20,271,031.6420,271,031.64استراليا1

-6,697,025.936,697,025.93النمسا2

14,833,267.2914,833,267.291,000,000.00بلجيكا3

-227,272.73227,272.73بلغاريا4

39,844,770.5239,844,770.521,824,818.52كندا5

-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

-371,824,944.16371,824,944.16المانيا9 12

59,420.0059,420.00اليونان13

-34,250,000.0016,853,797.00العراق14

-20,114,169.6018,047,363.75ايطاليا10 15

-36,575,732.8136,575,732.81اليابان16

-2,000,000.002,000,000.00الكويت17

-34,285.7134,285.71مالطا18

107,458,478.01106,950,931.822,000,000.00هولندا19

-3,500,000.003,500,000.00نيوزيلندا11 20

-72,001,166.0064,593,758.59النرويج21

-2,769,901.512,769,901.51بولندا22

26,900,495.0026,900,495.00كوريا12 23

-56,306.3156,306.31رومانيا24

-113,125.79113,125.79سلوفاكيا25

60,398,756.7256,642,447.292,000,000.00السويد26

-750,000.00750,000.00تركيا27

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

-41,807,993.6541,807,993.65المملكة المتحدة13 29

405,200,000.00405,200,000.0010,026,101.00الواليات 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.  9
تشمل مساهمات من وزارة الخارجية والوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي.  10

تشمل مساهمات من وزارة الخارجية والتجارة في إطار برنامج المعونة النيوزيلندي.  11
تشمل مساهمات من وزارة الخارجية والوكالة الكورية للتعاون الدولي.  12

يتضمن مساهمات من وزارة التنمية الدولية ووزارة الخارجية والكومنولث، التي اندمجت في سبتمبر 2020 إلنشاء مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية.  13

6 الملحق 2. التحديث المالي
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تقف الدكتورة إكرام عبد هللا بشير، 54 سنة، ومديرة مصنع معمل السوائل الطبية خارج المعمل 
في الموصل. يتم تنفيذ إعادة تأهيل مصنع السوائل الطبية من قبل برنامج اعادة االستقرار للمناطق 

المحررة 
حقوق الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



7 الملحق 3. اطار تحليل المخاطر
نوع 

سبل عناصر المخاطرالمخاطر
خلفية التقييمالمخاطر المتبقيةاالستجابة للمخاطراالثرالعيش

المشرف 
على 

المخاطر
قد تؤثر القيود سياقية 

المفروضة على 
الحركة وتدابير السالمة 

األخرى بسبب جائحة 
فيروس كورونا على 

برنامج اعادة االستقرار 
للمناطق المحررة

االستفادة من بدالت اإلعفاء على حركة التنقل/ والعبور للمقاولين قدر 33 
االمكان لضمان استمرارية تنفيذ المشروع.

االستفادة من الفرق الميدانية لمواصلة تسهيل تنفيذ المهام المحدد في المناطق 
الواقعة تحت مسؤوليتهم في حالة تقييد التحركات، مما يقلل من االعتماد 

على فرق المشروع للسفر )بما في ذلك عبر المحافظات( لضمان استمرارية 
األنشطة.

تطبيق الوسائل وأدوات المراقبة عن بعد قدر االمكان لتكملة االشراف على 
المشروع.

اندالع موجة أخرى من جائحة 
فيروس كورونا مما أدى إلى عودة 

القيود المفروضة على حركة البضائع 
واألشخاص، مما قد يؤدي إلى تأخير في 

تنفيذ المشروع

في الربع األول من عام 2020، دخل 
العراق في حالة إغالق كامل استجابة 

النتشار فيروس كورونا، مما أدى 
إلى وقف مؤقت لتنفيذ المشروع. مع 

إضافة تدابير متعددة للتخفيف من 
خطر اإلصابة بعدوى فيروس كورونا، 
استؤنفت األنشطة الميدانية. ومع ذلك، 

فقد أعيد فرض تدابير أكثر صرامة 
لتقييد الحركة خالل الموجة الثانية 

للوباء في شهر ايار 2021.

مدير البرامج

قد يؤدي انتشار فيروس سياقية
كورونا بين موظفي 

برنامج اعادة االستقرار 
للمناطق المحررة/ أو 

فرق المقاولين إلى 
توقف العمل

تطبيق تدابير التخفيف من االصابة فيروس كورونا الصارمة في مواقع 22
برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة، بما في ذلك الحاجة الى اللقاح 

)لموظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( وااللتزام بقدر المستطاع باستخدام 
معدات الوقاية الشخصية وممارسات التباعد االجتماعي والبروتوكوالت 

المتعلقة بعدد األفراد في موقع العمل.

إجراء مراقبة صارمة واإلبالغ عن اي مخالفة لتدابير التخفيف من فيروس 
كورونا لضمان االلتزام بمعايير الصحة والسالمة داخل فرق المقاولين. 

أخطار غير متوقعة من المتغيرات 
الجديدة لفيروس كورونا التي تصيب 

موظفي برنامج إعادة االستقرار للمناطق 
المحررة و/ أو فرق المقاولين مما يؤدي 

اعاقة سير العمل.

خالل عامي 2020 و2021، اصيب 
العديد من موظفي برنامج إعادة 

االستقرار بفيروس كورونا وكانوا 
بعيدين عن العمل خالل فترة اصابتهم 

وفترة تعافيهم. كانت هناك حاالت 
إصابة أعضاء من فرق المقاولين 

بالعدوى أيضاً.
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نوع 
سبل عناصر المخاطرالمخاطر

خلفية التقييمالمخاطر المتبقيةاالستجابة للمخاطراالثرالعيش
المشرف 

على 
المخاطر

يؤدي تدهور الوضع سياقية
األمني، بما في ذلك 
عودة جماعة داعش 
إلى الظهور، وزيادة 

التوترات الطائفية 
والعرقية و/ أو 

العشائرية على مستوى 
المجتمع، المظاهرات 

وعدم االستقرار 
السياسي، الى خلق 

تحديات جديدة تعيق 
تحقيق االستقرار، 
وتزعزع الوضع 

االمني في المناطق 
المستهدفة.

الرصد الدقيق لمؤشرات التدهور األمني ذات الصلة بالنزاعات والتوترات 24
اإلقليمية، ورفع النتائج إلى رئيس الوزراء ومركز العمليات الوطني عن 
طريق نائب الممثل الخاص لألمين العام/ المنسق المقيم/ منسق الشؤون 
اإلنسانية وآليات األمم المتحدة العاملة األخرى، ألن هذا التدهور يهدد 

مكاسب االستقرار و/ أو استمرار األنشطة.

نشر فرق ميدانية فعالة لضمان استمرار األنشطة إلى أقصى حد ممكن 
من خالل الجهود المحلية، عندما يكون هناك تدهور في الوضع األمني 

الذي يؤدي الى تقييد حركة فرق البرنامج في المناطق المحررة.والمراقبة 
المستمرة للوضع بشكل يومي من قبل مستشاري البلدية لتحقيق االستقرار 

ومنسقي المناطق. 

والتأكد من أن نشاطات برنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة مصممة 
ويتم تنفيذها بطريقة تراعي النزاع )نهج الضرر وال ضرار(، بحيث ال 
تساهم في زيادة التوترات او انعدام الثقة على مستوى المجتمع المحلي. 

والتأكد من أن المناطق التي تحتاج إلى التماسك المجتمعي والمصالحة يتم 
دعمها أيضاً باألنشطة ذات الصلة )في النافذة 4 وغيرها(.

واالنخراط بشفافية مع الحكومة على جميع المستويات لضمان إجراء أنشطة 
برنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة بطريقة تعزز التوزيع العادل 

للدعم على أساس الحاجة، مما يقلل من مخاطر الدعم التفضيلي لمجموعة 
واحدة على أي مجموعة أخرى.

الحفاظ على عالقات قوية على جميع االصعدة السياسية واالتصال المنتظم 
مع النظراء في الحكومة والبلديات والمحافظات والحكومة المحلية لضمان 

توصيل رسالة واضحة للدعم المقدم من الحكومة العراقية في تقديم االنشطة 
بشكل فعال.

توجيه تعميم شامل على جميع موظفي برنامج إعادة االستقرار وشركائه 
يؤكد بأن البرنامج يعتمد إجراءات التدقيق والتحقيقات الجنائية التي تقوم بها 
الحكومة العراقية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم تنظيم داعش أمام القضاء. 

وأنه يدعم المجتمعات المحلية في المناطق المحررة التي تحتاج إلى الخدمات 
األساسية ودعم سبل العيش، بغض النظر عن الدين أو اإلثنية أو العشيرة أو 

تصورات االنتماءات.

»قد يؤدي إمكانية استعادة تنظيم داعش 
للمناطق المحررة إلى النزوح والمزيد 
من تدمير البنية التحتية/ أو خطر نهب 
الممتلكات )المدعومة من قبل برنامج 

اعادة االستقرار للمناطق المحررة( أثناء 
مرحلة االستقرار أو بعد ذلك، وقد يؤدي 
اندالع أعمال تخريب أخرى في المناطق 

المستهدفة، إلى إعادة تعديل األولويات 
والجداول الزمنية والتأخير في تنفيذ 

المشروع واآلثار السلبية على النجاح 
العام للمشروع.

تؤدي التحديات األمنية إلى صعوبات 
في الوصول إلى األنشطة وتنفيذها 

في المناطق المستهدفة. ويؤدي ايضا 
تدهور الوضع األمني وقلة ضمانات 

السالمة إلى إعادة تعديل الجداول الزمنية 
واألولويات والتأخير في تنفيذ المشروع. 

ال تزال هناك مشاكل بين المجتمعات 
المحلية والعوائل التي يشتبه انتسابها 

إلى داعش في مناطق مشروع برنامج 
اعادة االستقرار في المناطق المحررة 

المختارة، مما يخلق توترات بين 
المجموعات ويتدخل في عودة النازحين 
داخلياً. إن انتشار مثل هذه التوترات قد 

يعيق تنفيذ المشروع.

ال تزال البيئة األمنية في العراق 
متقلبة. واليزال هناك هجمات ايضا 

من الجماعات المسلحة غير الحكومية 
باستخدام العبوات الناسفة والهجمات 

الصاروخية التي استهدفت الوجود 
الدولي، وقوات األمن العراقية، وكذلك 

البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك 
مطاري بغداد وأربيل الدوليين، وقعت 

على مدار عام 2021.

بعد أسابيع قليلة من االنتخابات، نجا 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بصعوبة من هجوم بطائرة مسيرة 

على مقر إقامته الرسمي في المنطقة 
الخضراء في بغداد. في الواقع، تم 

تسجيل أكثر من 600 حادثة مرتبطة 
بداعش في العراق في عام 2021، بما 

في ذلك تفجير انتحاري في بغداد في 
تموز 2021.

فقد شروط اتفاق سنجار للسالم 
فعاليتها/ ويتوقف العمل بها في 

ظل استمرار نشاط حزب العمال 
الكردستاني في الموقع، مما يجعل تنفيذ 
المشاريع أكثر صعوبة في هذه المنطقة 

الجغرافية.

وتُظهر العملية االنتخابية البرلمانية 
لعام 2021، التي بلغت ذروتها بتدني 

نسبة التصويت، تلتها مظاهرات في 
بعض مناطق البالد، بما في ذلك بغداد، 

ادى ذلك الى ابقاء فجوة الثقة بين 
المواطنين ومؤسسات الدولة ال تزال 
متزعزعة، وأن العقد االجتماعي ال 

يزال متصدًعا. »
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نوع 
سبل عناصر المخاطرالمخاطر

خلفية التقييمالمخاطر المتبقيةاالستجابة للمخاطراالثرالعيش
المشرف 

على 
المخاطر

سرقة ممتلكات من سياقية
برنامج اعادة االستقرار 

في المناطق المحررة 
أثناء مرحلة االستقرار 

أو بعد ذلك.

إجراء مراقبة دقيقة على ارض الواقع وتأخير تسليم المعدات في حالة تحديد 23
اي خطر لسرقة.

تقليل من أي تخزين للمواد في الموقع لتقليل السرقة. قد تكون هناك حاجة 
إلى شحنات متعددة داخل البلد )التسليم على مراحل( )على سبيل المثال، 

الكابالت والمحوالت الكهربائية( بعد تثبيت المواد من الشحنة الالحقة

نشر موظفو االتصال على ارض الواقع لدعم االتصاالت المنتظمة بين 
برنامج إعادة االستقرار للمناطق المحررة والسلطات المحلية حيث يمكن 

إثارة مثل هذه المخاوف. رفع أي حوادث أمنية على الفور مع مكتب إدارة 
المشاريع والمحافظ.

استمرار التشاور والتنسيق الوثيقين مع أصحاب المصلحة المعنيين عبر 
اآلليات القائمة بما في ذلك اللجنة التوجيهية لضمان المساءلة.

تظل هناك إمكانية سرقة ممتلكات برنامج 
إعادة االستقرار للمناطق المحررة خالل 
مرحلة االستقرار أو بعد ذلك، مما يؤثر 

على تنفيذ المشروع والتسليم الكامل 
للبرنامج.

كانت تدابير التخفيف من االستجابة 
للمخاطر مطلوبة في عامي 2017 
و2018 لمنع فقدان المواد المهمة. 

على سبيل المثال، في هذه األيام األولى 
من برنامج إعادة االستقرار للمناطق 
المحررة، قدم برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي المولدات الكهربائية التي 

تمت إزالتها الحًقا من موقع المشروع 
في الموصل، مما تطلب تدخل محافظ 

نينوى الستعادتها.

عالوة على ذلك، تم شحن المواد 
 PP2و PP1 بالجملة بموجب

)التحديد المسبق 1 والتحديد المسبق 
2(، مثل محوالت 400 فولت لكهرباء 

الحي، أو الكابالت الكهربائية/ أعمدة 
الشبكة على مراحل متعددة - فقط بعد 

تقديم خطة التثبيت )مع مراجع الشبكة( 
ومراقبتها من قبل برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي لألطالق عن الشحنة التالية.

قد تؤدي انتهاكات سياقية
حقوق اإلنسان 

والمشاكل األخرى إلى 
نزوح ثانوي و/ أو 
العودة إلى التطرف 
العنيف، مما يعيق 

مكاسب برنامج اعادة 
االستقرار في المناطق 

المحررة

إجراء مراقبة دقيقة على األرض الواقع وتأخير تسليم المعدات في حالة 23
وجود خطر سرقة. تقليل تخزين أي مواد قابلة للسرقة أو تكديسها في 

الموقع. مما يتطلب زيادة عدد عمليات الشحن/ التسليم داخل البالد، التسليم 
على عدة مراحل مثل تسليم الكابالت والمحوالت الكهربائية بحيث تُرّكب 

المواد المشحونة المسَتلمة أواًل بأول. 

تعيين موظفين تنسيق على األرض لدعم االتصاالت المنتظمة بين برنامج 
اعادة االستقرار للمناطق المحررة والسلطات المحلية حيث يمكن إثارة مثل 
هذه المخاوف. رفع أي حوادث أمنية على الفور مع مكتب إدارة المشاريع 

والمحافظ. إجراء المشاورات والتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين عبر 
اآلليات القائمة بما في ذلك اللجنة التوجيهية لضمان المساءلة.

ال تزال هناك إمكانية نهب وسلب 
ممتلكات برنامج اعادة االستقرار 

للمناطق المحررة خالل مرحلة 
االستقرار أو بعد ذلك، مما يؤثر على 
تنفيذ المشروع والتسليم العام للبرنامج.

كانت تدابير التخفيف من االستجابة 
للمخاطر مطلوبة في عامي 2017 و 
2018 لمنع فقدان العناصر المادية. 

على سبيل المثال، في هذه األيام األولى 
من برنامج اعادة االستقرار للمناطق 
المحررة، قدم برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي المولدات التي تمت إزالتها 

الحًقا من موقع المشروع في الموصل، 
مما تطلب تدخل محافظ نينوى 

الستعادتها.

عالوة على ذلك، تم شحن المواد الثقيلة 
بموجب )التحديد المسبق 1 وتحديد 

المسبق 2(، مثل محوالت 400 
فولت للطاقة المجاورة، أو الكابالت 
الكهربائية/ أعمدة الشبكة على شكل 
مراحل متعددة - فقط بعد تقديم خطة 
التركيب ومراقبتها من قبل برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي لالعالن عن 

الشحنة التالية.
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نوع 
سبل عناصر المخاطرالمخاطر

خلفية التقييمالمخاطر المتبقيةاالستجابة للمخاطراالثرالعيش
المشرف 

على 
المخاطر

تؤدي العودة غير سياقية
الطوعية أو القسرية 
إلى زيادة الضغوط 

على الخدمات األساسية 
المستنفدة وزيادة 

التوترات في المناطق 
االصلية، مما يؤثر على 

تنفيذ المشروع.

الحفاظ على فهم حركة واتجاهات النازحين داخلياً/ والعائدين داخل المناطق 23
التي تتلقى دعم من برنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة. والتحقيق 
والتحليل الروتيني الحتياجات االستقرار في المواقع »المضيفة« داخل 

المحافظات المحررة لضمان مراعاة الضغوط اإلضافية المتعلقة باالنزوح 
في عمليات تقييم االحتياجات وتحديد األولويات.

التنسيق بانتظام مع الفريق القطري للعمل اإلنساني والتفاعل مع مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية لضمان توقع العائدين في المراحل المتأخرة 

قدر اإلمكان ضمن برامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة، وحساب 
نقاط الضعف الجديدة في خطوط عمل برنامح اعادة االستقرار للمناطق 

المحررة. العمل مع وكاالت األمم المتحدة كافة، والمنظمات غير الحكومية، 
وحكومة العراق كجزء من جهود الحلول الدائمة لدعم العدد المتبقي من 

حاالت النازحين داخلياً وتسهيل تهييئ مناطق االصل قبل إغالق المخيمات 
المتوقعة. »

تتأثر عودة النازحين داخلياً سلًبا بعوامل 
أخرى غير متوقعة، مما يؤدي إلى تفاقم 

حالة العودة غير الطوعية أو القسرية 
بسبب إغالق المخيمات. أيضاً، قد يكون 

لنقص عودة النازحين إلى المناطق 
التي يعمل فيها برنامج اعادة االستقرار 

للمناطق المحررة، ألسباب خارج برنامج 
اعادة االستقرار للمناطق المحررة، تأثير 

على تحقيق النتائج اإلجمالية

قررت الحكومة العراقية دمج 
المخيمات أو إغالقها وتسهيل عودة 

النازحين المتبقين في إطار زمني 
قصير نسبياً )خالل عام 2021(، مما 

يؤثر على حوالي 34000 شخص. 
من إجمالي عدد الوافدين المسجلين إلى 

4،735 أسرة )23،158 فرًدا(، لم 
يعد 28 بالمائة إلى مواقعهم األصلية 

ويعتبرون نازحين ثانوًيا، بينما عاد 72 
بالمائة إلى مناطقهم األصلية، وإن لم 
يكن بالضرورة إلى منازلهم السابقة.

مدير البرنامج

النزاعات الحكومية في مؤسسية
مواقع مستهدفة محددة، 

مما يؤثر على قدرة 
برنامج اعادة االستقرار 

للمناطق المحررة 
على تلبية احتياجات 

االستقرار.

الحفاظ على الحوار المستمر والضغط السياسي على أعلى مستويات األمم 44
المتحدة بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لحل قضايا المنطقة 

المتنازع عليها، للسماح لبرنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة بمعالجة 
احتياجات االستقرار.

ال تزال النزاعات الحكومية في مناطق 
مستهدفة محددة تؤثر على قدرة برنامج 
اعادة االستقرار للمناطق المحررة على 

تلبية احتياجات االستقرار.

تواصل حكومة العراق وحكومة 
إقليم كردستان الفشل في االتفاق على 

المناطق المتنازع عليها مثل القرى في 
الحمدانية.
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المشاريع المقترحة ذات مؤسسية
األولوية التي وجهتها 
الحكومة العراقية إلى 

برنامج اعادة االستقرار 
للمناطق المحررة 

للحصول على دعم ال 
يتوافق مع أولويات 

العائدين/ السكان 
المحليين.

 إجراء مشاورات هادفة مع أصحاب المصلحة اإلقليميين والمحليين المعنيين 23
وتقديم التوجيه المنتظم لتحديد االحتياجات األكثر أهمية والموافقة عليها 

لدعم أهداف االستقرار. توفير التوجيه والدعم المنتظمين للحكومة المحلية 
واإلقليمية والمديرية الفنية ونظراء المستخدمين الفعليين بشأن عمليات 

برنامج اعادة االستقرار للمناطق المحررة للتحقق من طلبات الدعم والتحقق 
منها وتحديد أولوياتها بما يتماشى مع االحتياجات األكثر أهمية للسكان 
العائدين. تقييم الدوافع والعقبات التي تعترض العوائد المستدامة بشكل 

روتيني إلبالغ عمليات تحديد أولويات تصميم المشروع.

قد تؤدي المشاورات والتنسيق لتحديد 
األولويات إلى تأخير تنفيذ المشروع.

قد يؤدي التخطيط والتشاور غير 
المالئمين لتقييم احتياجات االستقرار 
إلى االختيار غير الصحيح وترتيب 

األولويات غير المناسب للمشاريع في 
إطار برنامج اعادة االستقرار للمناطق 

المحررة التي ال تلبي احتياجات 
المجموعات المستهدفة بشكل مباشر.
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