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E1.1 خلفية وأهداف اإلدارة البيئية واالجتماعية 
تفرض عدم الكفاءة في قطاع الطاقة عبئا ماليا واقتصاديا كبيرا على العراق. عانى قطاع الطاقة من عقود من العقوبات 

الدولية والصراعات التي أضعفت المؤسسات وأسفرت عن نقص االستثمار وتدهور مزمن في البنية التحتية. تظهر أوجه 
 د إلى التوزيع.من قدرة التولي ,القصور نفسها في جميع المراحل 

في اتخاذ إجراءات إلعادة  حكومة العراقشرعت  ,ء لقطاع الكهرباء ومن أجل تحسين األداء الفني والتجاري غير الكف
مع ضمان الحماية الكافية للمستهلكين الفقراء  ,والتحرك تدريجياً نحو تحقيق استرداد التكلفة الكاملة  , سعيراتالت انشاء

التي اعتمدها مجلس  ,استراتيجية العراق المتكاملة للطاقة   ,والضعفاء. تأسست السياسات في إستراتيجية القطاع 
 .2017( لعام 53قانون الكهرباء رقم ) ,و المنصوص عليها في قانون صدر مؤخرا  , 2014الوزراء في عام 

 
المنطقة  تم اقتراح موارد البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لدعم إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في ,س على هذا األسا

التي دمرت بنيتها التحتية االقتصادية بما في ذلك  , المثنى وذي قار وميسان  الجنوبية من العراق في محافظات البصرة
باإلضافة إلى ذلك , تعد المنطقة   2008-1980خدمات الكهرباء بسبب الحروب والصراعات المختلفة خالل الفترة 

اني , كانت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب ث 2015مركًزا رئيسًيا لتحميل الطاقة. ووفقًا لبيانات وزارة البيئة لعام 
 ٪31أكبر مستهلك للكهرباء , حيث بلغ إجمالي الطاقة المستهلكة 

لصالح مديرية لإلدارة البيئية واالجتماعية لمشروع إعادة اإلعمار وتعزيز الخدمات الكهربائية  نظامايقدم هذا المستند 
ئية واجتماعية لتصميم وتنفيذ هذا اإلدارة البيئية واالجتماعية هذا إلى توفير عملية إدارة بي نظام. يهدف كهرباء الجنوب.

لضمان مراعاة الجوانب  مراقبتهعملية خالل صياغة المشروع وتصميمه وتخطيطه وتنفيذه و طرقالمشروع ولتوفير 
 ه ألعملية.ذبحسب ماتستوجبه هالبيئية واالجتماعية 

 

  E.1.2  تفاصيل وموقع ألمشروع 
وهي تقع جغرافيا في جنوب العراق وحدود مع إيران والمملكة  ,في البصرة جنوب العراقفي  سيتم تنفيذ المشروع 

 العربية السعودية والكويت.
 

 مشروع تأهيل وتنمية خدمات الكهرباء
 
 ( الرئيسية التالية:3يتكون المشروع من المكونات الثالثة ) 

 

 مليون دوالر أمريكي( 125. الجزء أالول: تعزيز شبكة النقل )1

( معالجة قيود 1تمويل األنشطة الرامية إلى زيادة سعة شبكة النقل إلى منطقة البصرة من أجل: ) هو جزءالا ذأساس ه 
( توفير مرونة 3),( تلبية نمو الحمل المتوقع في المستقبل 2) ,سعة الشبكة لتلبية الطلب الحالي على الطاقة الكهربائية 

تشمل األنشطة المقترحة ما  تقليل الخسائر التقنية لشبكة النقل. (4و ) ,التشغيل وبالتالي تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء 
كيلوفولت ؛  132( تعزيز شبكة نقل 2كيلو فولت إعادة تأهيل المحطات الفرعية وترقيتها ؛ ) 11/  132/33( 1يلي: )

ترح من سعة . ومن المتوقع أن يزيد النطاق المقكيلو واط11/  132/33( توريد وتركيب محطات كهربائية متنقلة 3)
 ط.جيجا وا 1.60شبكة النقل بنحو 

 
 
 
 مليون دوالر أمريكي( 110. الجزء ألثاني: إعادة إعمار شبكات التوزيع وتعزيز الكفاءة التشغيلية والتجارية )2

األنشطة المتعلقة بما يلي: )أ( إعادة تأهيل شبكة التوزيع وتعزيزها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي  هذا الجزء سوف يدعم
)ب(  ,بما في ذلك المحطات الفرعية وخطوط التوزيععلى الكهرباء وخفض الخسائر الفنية وزيادة مرونة العمليات 

الذي يشمل وظائف األعمال األساسية لتوزيع  يعتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام متكامل إلدارة معلومات التوز

سيشمل نظام معلومات إدارة التوزيع المتكامل برنامج حماية  ,الشبكة والصيانة وإدارة موارد الشركة تشغيل ,الكهرباء 

إعداد اإليرادات لتحسين إدارة إيرادات مبيعات الكهرباء , بما في ذلك قاعدة بيانات العمالء الجغرافية , والقياس , و
 الفواتير وجمع اإليرادات.

 
 مليون دوالر أمريكي( 15الجزء ألثالث: دعم القدرات المؤسسية ودعم تنفيذ المشاريع ) -3
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إلى دعم خدمات الكهرباء الالمركزية وتطبيق قانون الكهرباء فيما يتعلق بإدارة مديرية توزيع كهرباء  جزءيهدف هذا ال
وهي العمليات والخدمات  ,قدرة المديرية في مهام خدمة توزيع الكهرباء الرئيسية  ا الجزءذأنشطة هالجنوب. وستدعم 

 التجارية من خالل تطوير وتنفيذ خطة تحسين األعمال  بما في ذلك عملية تغيير "اإلدارة الذكية".
 

 والخدمات االستشارية من بين أمور أخرى دعم ما يلي: TAسوف 

 ا. إعادة هيكلة القطاع.
 وحدة تحديث قطاع داخل وزارة التربية.ب. إنشاء 

 ج. بناء القدرات والتعزيز المؤسسي.
 
 

 
 

E2اإلطار القانوني والمؤسسي . 
 

E2.1 تطلبات الضمان للبنك الدولي م 
 

 التي تم إطالقها لهذا المشروع ضمانسياسات ال
 

 مشروع تأهيل وتنمية خدمات الكهرباء

 ,وأقل  ,تم تصنيف المشروع كمشروع "الفئة ب" ؛ مما يعني أن التأثيرات المحتملة للمشروع أقل سلبية وأكثر محدودية  
ويمكن بسهولة تصميم وتنفيذ تدابير التخفيف بسهولة  ,ومن المحتمل عكسها مقارنة بمشاريع الفئة ألف  ,ومحددة المواقع 

 أكبر
 اإلدارة البيئية واالجتماعية نظام

يجب أن تلتزم األطر البيئية واالجتماعية ألثر السياسات / أطر اإلدارة البيئية واالجتماعية بسياسات وإجراءات  

وإعادة التوطين القسري  BP 4.01الضمانات الخاصة بالبنك الدولي. قد يحفز المشروع سياسة التشغيل للتقييم البيئي / 

 BP 4.12 . ألسياسية ألتشغيلية 

 

E2.2 التشريعات واللوائح الوطنية 
 

 يخضع المشروع للقوانين واللوائح العراقية التالية:
 
 األراضي حيازة: قانون 1981لسنة  12القانون رقم • 
 : الحفاظ على الموارد المائية2001لسنة  2الالئحة رقم • 
 : قانون اآلثار والتراث2002لسنة  55القانون رقم • 
 : إنشاء وزارة البيئة2008لسنة  37القانون رقم • 
 : حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحسينها2009لعام  2القانون رقم • 
 : حماية البيئة وتحسينها2009لعام  27القانون رقم • 
 : حماية الحيوانات البرية والطيور2010لسنة  17القانون رقم • 
 الضجيج والتحكم فيه.من  حماية أل: 2015لعام  41القانون رقم • 
 : قوانين العمل والعمالة العامة وأعمال التوظيف2015لعام  37القانون رقم • 
 تنفيذها اآلمن مراقبة: المحددات البيئية إلنشاء المشاريع و2012لعام  3التوجيه الوزاري رقم • 
 .لمهنيةالسالمة والصحة ت ائح متطلباا: لو2016م لعا 12قم رية زارلوت التعليماا• 
 

E3 األساسية. الشروط 
 

E3.1 األساس االجتماعي واالقتصادي 
وبيئة  >والسياسي غير المستقر وال يزال االستهالك الخاص واالستثمار في العراق ضعيفين بسبب الوضع األمني 

على الصعيد الوطني   2014في المائة في عام  22.5األعمال الضعيفة. وبلغت نسبة الفقر  التي قدرتها الحكومة العراقية 
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تشير التقديرات إلى أن األثر المباشر لالنقطاع االقتصادي واالجتماعي واألمني  ,في المحافظات المتضررة من داعش و
 وقد  ,حيث كانت معدالت الفقر مرتفعة على الدوام  ,في المائة. في الجنوب  44قد ضاعف معدالت الفقر إلى 

 في المائة. 30إلى زيادة معدالت الفقر المقدرة إلى أكثر من  بصورة عامه ه أالحداثذه أدت 
أكثر  تهجيرتم  , 2015تظل األزمة اإلنسانية في العراق واحدة من أكبر األزمات في العالم وأكثرها اضطرابًا. في عام 

 135,500 بما في ذلك ,شخص في المناطق المتضررة من النزاع مع دولة العراق اإلسالمية والشام  650,000من 
مليون عادوا إلى  1.37مليون عراقي ونحو  3.03تم تهجير  ,أكتوبر. إجماالً  17الذين فروا من القتال في الموصل منذ 

 ؤدي الى ضعضعةيمما  , 2014٪ منذ عام 40. وقد انخفض اإلنتاج الزراعي بنسبة 2014منذ يناير  لمحررةمناطق ال
في المائة منهم من النساء واألطفال أو كبار  77أي مليون شخص  2.9اني حوالي االكتفاء الذاتي الغذائي في البالد. ويع

من انعدام األمن الغذائي  ويُضطرون إلى االعتماد على استراتيجيات مواجهة سلبية ال يمكن الرجوع عنها في  -السن 
 (2016كثير من األحيان. )منظمة األغذية والزراعة 

 
يتمتع العراق بوصول واسع إلى خدمات المياه والصرف الصحي ألن الحكومة قامت ببناء بنية تحتية  ,شكل عام ب

لی ول إصولل راءلفقر اغي لقأمکانية م إيهدلراء فالفقخاصة في الثمانينيات.  ,هيدروليكية ضخمة )السدود والعبارات( 
(. غالبًا ما تكون 2017لي دولك البن)اجع رافي تء رالفقر اغيراء ولفقن ابيول صولوة افجن لکو ,محسنة ه ميات مادخ

المياه من الشبكة العامة مناسبة للغسيل والتنظيف فقط. مياه الشرب عادة ما يتم شراؤها من ناقالت المياه أو األسواق التي 
 تتلقى اإلمدادات من مصانع البتروكيماويات التي تستخدم التناضح العكسي إلزالة الملح الزائد.

 
غالباً ما تكون النساء ذوات المستويات المنخفضة من التعليم والمهارات يعملن لحسابهن الخاص ويتركزن في أنشطة 

القطاع الخاص. وعادة ما تكون هذه الوظائف غير رسمية وذات أجور منخفضة مع عدم إمكانية الحصول على أي منافع 
تثنى النساء العامالت في االقتصاد غير الرسمي أو القطاع مثل التأمين الصحي أو إجازة األمومة أو المعاشات. تس

الخاص عموماً من الحماية التي يوفرها قانون العمل ألنها ال تنطبق على النساء "اللواتي يعملن في مشروع أسري ال 
المتحدة اإلنمائي يعمل فيه إال أفراد األسرة ويخضع لسلطة وإشراف "زوج المرأة أو األب أو األم أو األخ" )برنامج األمم 

 (.2012 ,العراق  ,

 

E3.2 األساس البيئي 
 

 مناخأل
يتميز جنوب العراق بالمناخ الصحراوي الجاف , مع وجود تغيرات كبيرة في درجة الحرارة بين النهار والليل والصيف 

في المثنى وميسان درجة مئوية. أقل من الصقيع , بينما  50والشتاء. في البصرة , تصل درجة الحرارة المرتفعة إلى 
درجة  13-17درجة مئوية وتتراوح درجات الحرارة المنخفضة بين  45-42وذي قار تتراوح درجات الحرارة بين 

 ملم. 200إلى  50مئوية. تقتصر األمطار على أشهر الشتاء في جميع المحافظات األربع , وتتراوح ما بين 
 الموارد الطبيعية

 موارد المياه 1
ليصل إلى نقطة التقائه بنهر الفرات في  ,يمتد نهر دجلة من حدود محافظة ميسان من الشمال  ,في محافظة البصرة • 

نهراً فرعياً تتغذى على نهر دجلة بطول إجمالي يبلغ حوالي  24ميل(. حوالي  29كلم ) 47منطقة القرنة على بعد 
 ميل(. 43,185كم ) 69,500

 59كم ) 95ن مدينة القرنة إلى حيث يتدفق إلى الخليج العربي / الخليج الفارسي حوالي يبلغ طول نهر شط العرب م• 
 ميل(.

يمتلك إقليم جنوب البصرة موارد مياه سطحية ثابتة وموسمية على شكل هضبة ما بين النهرين , مثل األهوار المركزية • 
مال الغربي ؛ والمريش الواقعة شرق نهر دجلة , تقع , أبرزها الزكري , هور أم البني , وأهوار القرنة. الحويزة في الش
 أهوار هذه المناطق غرب شط العرب وتقع على ضفتي نهر دجلة.

 يوجد مورد كبير للمياه الجوفية في الجزء الغربي من محافظة البصرة. •
 
 

 . المعادن3
 .جنوب العراقيعتبر النفط من أهم المعادن المتوفرة لالستغالل في • 
 .والطين  ,والحجر الجيري ,مثل الرمال  ,خرى تشمل المواد المستخدمة في البناء اأالالمواد • 
 
 لزراعة:ا
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هناك القليل من األراضي الصالحة للزراعة في جنوب العراق , لكن إنتاج التمور يمثل غالبية إنتاج القطاع الزراعي. 
 والخضروات.هناك منتجات أخرى مثل القمح , واألرز بالكاد , وبعض الفواكه 

 
 

 التنوع البيولوجي
قاحلة  كونها على الرغم من ,مزيج من نقص المطر والحرارة الشديدة يجعل الكثير من العراق صحراء. بعض المناطق 

لديها نباتات طبيعية على النقيض من الصحراء. غالبية المواقع المهمة للحفاظ على التنوع البيولوجي ليس لها وضع 

نوع من الطيور في منطقة  400على الرغم من أنه قد تم التوصية بالعديد منها. تم تسجيل أكثر من  ,المناطق المحمية 

شمال الخليج )تضم الكويت والعراق وشرق المملكة العربية السعودية وغرب إيران(. المنطقة مهمة بشكل خاص كجزء 
طيور التي تتحرك بين أفريقيا وأوراسيا. وتشير من الطرق السريعة العابرة للقارات التي تستخدمها أعداد هائلة من ال

 مليارات طائر مهاجر تنتقل جنوبًا عبر الجزيرة العربية كل خريف. 3إلى  2التقديرات إلى أن ما بين 
أهوار بالد ما بين النهرين هي سمات بيئية فريدة عند التقاء نهري دجلة والفرات. تنقسم إلى ثالث مناطق متميزة: 

 ,التي تقع بين نهري دجلة والفرات  ,وأهوار الوسطى )القرنة(  ,تغذيها نهري دجلة وكرخة  ,الشمال في  هورألحويزه
التي يغذيها الفرات تقليديا. األهوار مهمة اقتصادًيا وبيئيًا لجميع شعوب هذه المنطقة ولها  ,حّمار إلى الجنوب  هورو

 أهمية بيئية عالمية.

 
E4 واالجتماعية. إطار اإلدارة البيئية 

 
E4.1 تحديد األثر البيئي واالجتماعي 

تطوير  ,: توليد الدخل من خالل خلق وظائف مؤقتة كالتاليمن المتوقع أن تكون فوائد المشروع  ,خالل مرحلة البناء 
وزيادة الدخل من خالل شراء المواد المحلية والمستوردة المباعة في السوق  ,إلخ(  ,المالبس  ,األعمال الصغيرة )الطعام 

 المحلية.
بعد تنفيذ المشروع  من المتوقع حدوث التأثيرات اإليجابية التالية: تحسين نوعية الحياة من خالل إمكانية استخدام األجهزة 

زيادة األنشطة االقتصادية الناجمة عن تنمية  ,بسبب اإلضاءة العامة  ,تحسين األمن  ,الكهربائية وإضاءة المنازل 
 ,الوصول إلى خدمات المعلومات )التكنولوجيا الجديدة ,األعمال التجارية والميكنة وكهربة المتاجر وورش العمل 

إلخ( ؛ وتحسين األداء للخدمات اإلدارية واالجتماعية وكذلك المشغلين االقتصاديين في منطقة المشروع  ,التلفزيون 
 وف عمل أفضل وإمكانية استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات ومرافق االتصاالت(.)ظر

 
مسائل الوقاية واآلثار السلبية المحتملة المرتبطة بالمشروع خالل مرحلة البناء. جميع التأثيرات  الى الجدول أدناه يشير 

تأثيرات المتوقعة على الطرق والمواقع المحددة  المذكورة أدناه هي إلى حد كبير ذات أهمية منخفضة إلى معتدلة. تقتصر ال
. تم تطبيق التسلسل الهرمي من أجل تجنب أو تقليل التأثيرات. فهي قابلة للعكس والوقت محدود. وضعيةوبالتالي تكون م

 .حاجةيتم تسليط الضوء على اآلثار المتبقية عند ال
 
 

 

 تحديد أالثر ألبيئي وأالجتماعي اثناء مرحلة ألبناء

 

 

 المشروع ألثانوي

 

 

 نشاط ألمشروع

 

 ألتاثير

 
 خطوط النقل ألتكاليف ألعامه ل  -
بناء وإعادة تأهيل المحطات  -
 ثانويةال
 شبكات التوزيع ومكوناتها -
 األنشطة األخرى ذات الصلة -

 

ك بما في ذل ,أنشطة البناء العامة 

استخدام اآلالت الثقيلة ومولدات 

.الكهرباء أعمال التركيب  ,أنشطة الحفر 

والتخزين المفتوح للمواد والتربة 
 المحفورة

 بناء محطات فرعية دائمة
االستفادة من المتعاقدين من الباطن في 

 أنشطة البناء

المخاوف / الشكاوى  ألسيطرة علىلم تتم 

 المتصاعدة بشكل صحيح

إدارة غير سليمة للنفايات الصلبة والسائلة 

والهدم وكذلك والخطرة بما في ذلك البناء 

النفايات المنزلية التي تؤدي إلى تلوث التربة 

 والمياه السطحية

 

 اصدار ألضوضاء



 ألبنك ألدولي

 

 
9 

 انبعاثات الهواء والغبار

   المياه موارد

 
 
 
 
 
 
 

 
المخاطر البيئية والصحية العامة عن 

طريق التلوث بالبيفينيالت المتعددة 

 (PCBsالكلور )

 
 قاوليناالستفادة من الم

 .في أنشطة البناء ألثانويين
 

 

الجوفية من تسرب تلوث التربة / المياه 
 الوقود النفطي 

التخلص غير السليم من مياه الصرف 
الصحي من مكاتب الموقع و / أو 
معسكرات العاملين مما يؤدي إلى 

 تلوث التربة والمياه السطحية.

خطر تلف الطرق والبنية التحتية 
عبور الشاحنات األخرى الناجمة عن 

 الثقيلة

 خدماتخطر تلف / كسر خطوط ال
مياه  ,األرضية واألنابيب )مياه الشرب 

 ,كابالت الكهرباء  ,الصرف الصحي 
 خطوط الهاتف(

 ,الصحة والسالمة المهنية فيما يتعلق 
 على سبيل المثال ال الحصر:

 المخاطر المادية من نفايات الهدم -
المعدات المخاطر المادية من  -

 والسيارات
 خطر الحريق-
 السقوطنزالق واال-
 ألعمل اليدوي والرفع -
 الصعق الكهربائي-
 نشطةمع خطوط الكهرباء الالتعامل -

 اإلنهاك الحراري

 

صحة المجتمع والسالمة من حيث 
حوادث السيارات أو الحوادث المتعلقة 

 بالبناء
 

 طرقاالزدحام المروري وانسداد ال
 

 المحتملة المرتبطة بالصدفة اآلثار

متطلبات األراضي / االحتياز الدائم / 
 المؤقت



 ألبنك ألدولي

 

 
10 

أو  ممتلكاتفقدان سبل المعيشة أو ال
فقدان مؤقت للوصول إلى الموارد 

 اإلنتاجية

 
 ظروف العمل الفقيرة  

 خطر تشغيل األطفال

زيادة خطر السلوك غير المشروع 

 والجريمة

 

والمخاطر تدفق العمالة 
 المرتبطة بها

 

 تدفق السكان اإلضافيين )"المرافقين"(
 

زيادة العبء على توفير الخدمات 
 العامة

 

 العنف القائم على نوع الجنس
 

 مزاحمةالمحلي لألسعار و رتفاعاأل

 المستهلكين المحليين

الصراعات االجتماعية داخل 

 المجتمعات وبينها

 .األمراض المعديةزيادة خطر انتشار 
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 :من المتوقع حدوث التأثيرات التالية  مرحلة التشغيلخالل 
 
 . خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي:1
 
 المجاالت الكهرومغناطيسية • 
 الضوضاء•

 جمالياتأل• 
 الطيور تصادم• 
 
 شبكة توزيع الجهد المنخفض. 2

قد تتطلب الصيانة الدورية . المنخفض باستخدام الوظائف واألسالك العلويةومن المخطط تركيب شبكات توزيع الجهد 
ستكون التدخالت المخططة بشكل رئيسي محل  ,لهذه الشبكات قطع بعض األشجار أو منع الوصول إلى بعض الطرق

 .أي إضافات جديدة إلى الشبكة ستكون في المناطق الحضرية. األجزاء التالفة أو المسروقة من الشبكات
 
 ألمحطات. 3

وغيرها من المعدات المستخدمة في  ألكهربائيه الكهربائية ذات الجهد العالي والمفاتيح لتياراتيتم عزل العديد من قواطع ا

هذا الغاز يمكن أن يتسرب إلى (. GHG)وهو غاز دفيئي قوي  ,النقل والتوزيع مع هيكسافلوريد الكبريت  منظومة

 .ة أو أثناء الصيانة والخدمةالغالف الجوي من المعدات القديم
 

E4.2 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ذترتيبات تنفي 
 

 الترتيبات العامة لتنفيذ المشروع 
 سيتم تنفيذ مكون نقل المشروع من قبل مديرية نقل الكهرباء في الجنوب في حين أن مديرية توزيع الكهرباء الجنوبية

 . عن تنفيذ عنصر التوزيع لةكون مسؤوت 
 مديرية توزيع كهرباء الجنوب

تنفيذ اتفاقية مشروع نقل مكونات إلى مديرية نقل الكهرباء الجنوبية بتوقيع اتفاقية تنفيذ المشروع مع مديرية عن  مسئولة 
 .نقل الكهرباء الجنوبية

 مديرية النقل الكهربائي الجنوبي ومديرية توزيع كهرباء الجنوب
المشتريات المتعلقة بالمشروع , والضمانات , واإلدارة المالية , والرصد والتقييم ,  :تكون مسؤولة عن الجوانب التالية 

قام كل كيان منفّذ بإنشاء فريق إلدارة المشروع يكون مسؤوالً عن التنفيذ الكلي للمشروع . ووظائف إدارة المشروع
 .باإلضافة إلى التنسيق وتقديم التقارير إلى البنك

 
م التنفيذ الشامل للمشروع وتطوير القدرات , حيث يعد هذا هو أول مشروع يقوم به البنك الدولي سيقوم مهندس المالك بدع

من قبل أي من الكيانين , ويشير أيًضا إلى أن معظم عمليات الشراء الدولية لعقود مماثلة تمثلت في دور مقر وزارة 
ع الكهرباء في الجنوب , يتم تعيين شركة خدمات وكجزء من إدارة تعزيز القدرات المؤسسية في مديرية توزي. الكهرباء

دعم األعمال ذات خبرة في إدارة مرافق الكهرباء وعملياتها لدعم العمليات األولية لمديرية توزيع الكهرباء في الجنوب 
 ككيان اعتباري وإعادة هندسة األعمال

 
والتخطيط والجوانب المالية والتشغيلية والتقنية فريق إدارة المشروع الموظفين المسؤولين عن التنسيق والمشتريات  شملي

سوف . لكل جانب , تم اقتراح ثالثة شخصيات مخصصة كمراكز اتصال ؛ مدير واحد وضابطين. والبيئية واالجتماعية
االجتماعية الخاصة  /يتحمل فريق إدارة المشروع مسؤولية التخطيط اليومي والتنفيذ واإلشراف على الضمانات البيئية 

 .مشروعات الفرعيةبال
. 

 
فقد تقوم فرق إدارة المشروع بتوظيف مستشارين خارجيين  ,من المتصور أنه إذا كانت هناك حاجة إلى قدرة إضافية 

 .فرق إدارة المشروعالتابعه الى  نقاط االتصال لديهم الخبرة الكافية لدعم 
 من المتوقع أن فرق إدارة المشروع ,على المستوى الميداني 

جهات التنسيق البيئية واالجتماعية باإلشراف الميداني المنتظم لضمان التزام المتعاقدين والعاملين بخطة اإلدارة ستقوم 
 البيئية واالجتماعية
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سيطلب أيًضا من الشركات الهندسية والفنية توظيف موظفين متخصصين في البيئة والتنمية االجتماعية والصحة  
فرق إدارة  ستقومالتي  للشروط على األنشطة الميدانية وإعداد تقارير عدم االمتثال والسالمة للقيام باإلشراف اليومي

 .واتخاذ اإلجراءات وفقا لذلك فيها لتحقيقبا المشروع
 

 
 المقاولين

يجب على المقاول ترشيح خبير . إلى حد كبير مسؤولية المقاولين تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية سوف يكون
لضمان االلتزام بخطة اإلدارة البيئية ( موصى به)استشاري بيئي وصحي وسالمة ومستشار في مجال التنمية االجتماعية 

 .واالجتماعية أثناء اإلنشاء
 

 المراقبة البيئية

وبما أن معظم اآلثار البيئية المتوقعة من . وستركز خطة العمل المختصرة إلعادة التوطين على الرصد البيئي الفعال
فسيتم تنفيذ  ,الخ  , ناسال والمشروع ذات طبيعة عامة وتتعلق بالتشييد واألعمال المدنية وإدارة الموقع وسالمة العمال 

يتم تقديم . مسؤولين موظفين. ال من خالل اإلشراف المنتظم من قبل الموقعالرصد إلى حد كبير في شكل مراقبة االمتث
قائمة مراجعة عامة للرصد وقائمة مراجعة محددة لمراقبة سالمة البناء يتم استخدامها وملؤها أثناء اإلشراف على الموقع 

 في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
التأثيرات التي تكون في األغلب تأثيرات خاصة بكل حالة وغيرها من يجب تحديث هذه القوائم وتوسيعها لتشمل  

 .التأثيرات البيئية الخاصة بكل موقع بناًء على اإلجراءات المتفق عليها في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
تطلبات المحددة في على أساس الم( إلخ ,مثل الهواء والماء والملوحة وجودة الرواسب )المعايير البيئية  مراقبةجري تس

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الفردية
والتي تعكس  ,اآلثار اإلجمالية للمشروع أثناء تنفيذ المشروع من خالل عدد من المؤشرات المختارة مراقبةسيتم . 

بيئي المستقل على يجب أن يدعم المشروع عمليات التدقيق ال. المساهمة البيئية اإليجابية من المشروع إلى البيئة العامة
 .أساس سنوي خالل تنفيذ المشروع

 
E4.3 عليه للفحص البيئي واالجتماعي وإطار الموافقة ثانويالمشروع ال 

يتم فحص . ثانويةومراقبة المشروعات ال حمايةللفحص والتصنيف والمراجعة والموافقة و نظام منهجيتم اقتراح 
وسيكون . 1فحص المدرجة في الملحق ألمن أجل التأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة باستخدام قوائم  لثانويةالمشاريع ا

 :الحماية من بين ما يلي طرقهو تحديد النوع المناسب من  منهاالهدف 
استشارة أصحاب و ,وإعدادها  ,ذات الصلة  لوثائقوبناًء عليه يتم تأكيد ا , فحصيقوم البنك بعد ذلك بمراجعة نتائج الس

خطة اإلدارة  ذيجب تنفي  ,الحماية من قبل البنك أو الحكومة  لوسائل التصريح الرسميبعد . المصلحة والكشف عنها
  .ومراقبتها البيئية واالجتماعية

 
 .تقييم للمشاريع الثانوية المحتملة وتحديد وسائل الحماية المناسبة. 
 

 الحماية المختارة وسيلة ألمشروع ألثانوي
 

 ألمبرر

تركيب محوالت ومحطات متنقلة 
 جديدة في المحطات القائمة

خطة اإلدارة البيئية قائمة الفحص ل 
 واالجتماعية

قتصر التدخل على تركيب واحد أو ي
أكثر من المحوالت بأقل قدر من 

األرض . التأثيرات البيئية واالجتماعية
 فعلياموجودة 

وستعتمد اآلثار على المسار  ألثر البيئي واالجتماعي للتقييم الكامل أل عادة تأهيل وتوصيل الخطوطا
به والمستقبالت الحساسة المحيطة 

ويجب إعداد تقييم كامل لألثر البيئي 
 واالجتماعي

خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية  ثانويةإعادة تأهيل المحطات ال
 الخاصة بالموقع

سوف . متوسطة تاثيراتمشاريع ذات 
تعتمد اآلثار على حجم إعادة التأهيل 

 والمستقبالت الحساسة المحيطة بها

خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية  البناء واألشغال المدنية
 الخاصة بالموقع

سوف . متوسطة تاثيراتمشاريع ذات 
تعتمد اآلثار على حجم إعادة التأهيل 

 والمستقبالت الحساسة المحيطة بها
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خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية  توسعة للمحطات القائمة أعمال
 الخاصة بالموقع

سوف . متوسطة تاثيراتمشاريع ذات 
تعتمد اآلثار على حجم إعادة التأهيل 

 والمستقبالت الحساسة المحيطة بها

 
 
 

E4.4 ألتدريبات ألمطلوبةبناء القدرات و 

 
يوصى بأن يخضع أصحاب المصلحة  ,عند الموافقة على إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية من البنك الدولي واعتماده 

 :التاليون للتدريب على تطبيق إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية
 
 فرق إدارة المشروعموظفين  /جهات اتصال البيئة  -
 
 لنقلومسؤولو وزارة الكهرباء وموظفو كل من أقسام التوزيع وا ,الموظفون ذوو الصلة في البصرة  -
 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية مراقبةالمنظمات غير الحكومية التي يمكن أن ترتبط بتنفيذ و -
المحتملين لمشروع إعادة تأهيل وتطوير خدمات /  ستفيدينلشركاء الم ا -أصحاب المصلحة في المشروع اآلخرون  -

 .ءالكهربا
 

 
 إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

 
 :سيتم تخصيص تدريب إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ألدوار مختلف الجهات المعنية لتشمل

 
 واإلفصاح عنها ,إعداد األدوات البيئية واالجتماعية  , ثانويفحص المشروع ال -
 والتي تتظمن قائمة من المشاريع ألثانوية أاليجابية نظرة عامة على إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية -
 تنفيذ تدابير التخفيف -
 مراقبة تنفيذ التدابير -
 ألتقاريرالقوالب واألرشفة و -
 المشروع تقدمتحليل بيانات المشروع و -

هناك حاجة لتدريب العمال لتقليل مخاطر الحوادث وضمان االمتثال إلطار اإلدارة البيئية  ,باإلضافة إلى ذلك 
تشمل الموضوعات التدريبية ذات الصلة التي سيقدمها المقاول لتدريب العاملين ما . خطط اإلدارة البيئية او واالجتماعية

 :يلي
 الصحة والسالمة المهنية حسب الطلب -
 واالستجابة للطوارئاإلسعافات األولية  -
 ثانويالتدريب على إعداد وتنفيذ خطط اإلدارة البيئية للمشروع ال -
 

 المقدمة: الفصل األول
 

 ألخلفية  1.1

 
 تضع :األولويات اإلستراتيجية في الوزارات .إن إعادة االستقرار واألمن هما من األولويات الرئيسية لحكومة العراق

ترقية الخدمات إلى مستوى معيشة ( 2) ,عراق آمن ومستقر ( 1: )هذه األولويات الست 18-2014خطة العمل 
اإلصالح ( 5)االستدامة المالية  طويرزيادة إنتاج النفط والغاز لت( 4. )تشجيع التحول نحو القطاع الخاص( 3)المواطنين  

 دولة ال تصاعدعلى الرغم من . عالقات االتحادية المحليةتحسين ال( 6)اإلداري والمالي للمؤسسات الحكومية  و 
ظلت  2014العراق وسوريا وفقدان السيطرة على األراضي إلى الشمال والغرب من بغداد في عام االسالميه  في 

التحديات  تقدم هذه المناطق العديد من. المناطق التجارية المهيمنة في العراق  من بغداد إلى البصرة في الجنوب آمنة نسبيا
للحكومة  بما في ذلك التحدي المتمثل في توفير وتحسين الخدمات األساسية  ومعالجة البطالة والفقر  في وقت من 

بدأت المظاهرات الجماهيرية  2016وأوائل  2015في أغسطس . الضغوط المالية الكبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط
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تؤكد هذه التحديات العنيدة على . ن داخل المنطقة الدولية في بغدادضد الفساد وضعف الخدمات العامة ودخلت البرلما
 أهمية تقديم إصالحات وخدمات اجتماعية مهمة

 
عانى قطاع الطاقة من عقود من . عبئا ماليا واقتصاديا كبيرا على العراقألكهربائيه  تفرض عدم الكفاءة في قطاع الطاقة 

. العقوبات الدولية والصراعات التي أضعفت المؤسسات وأسفرت عن نقص االستثمار وتدهور مزمن في البنية التحتية
ية المنخفضة  وارتفاع أدت الكفاءة التشغيل. تظهر أوجه القصور نفسها في جميع المراحل من قدرة التوليد إلى التوزيع

إلى مستويات متوسطة من الخسائر التقنية والتجارية اإلجمالية  ستهلكةومعدات الشبكات الم ,مستويات خسائر الكهرباء 
ونتيجة لذلك  يتم فقدان ما يقرب من نصف الطاقة المنقولة إلى شبكة التوزيع بعد . ٪ من إجمالي الطاقة المولدة40لحوالي 

ساعة من الكهرباء يومياً  مما يجبر  7.6إن شبكة الكهرباء قادرة على توفير حوالي . أي إيرادات توليدها قبل جمع

للبيئهالمواطنين على االعتماد على مولدات الديزل المكلفة والملوثة  . 
فقد صنفت  , 2011على الرغم من تحسن الظروف في بعض السنوات في بعض الشركات  وفًقا لمسح المؤسسة في عام 

 يفوق ةوعاد. ٪ من الشركات الوصول إلى الكهرباء واعتمدتها باعتبارها أكبر عائق أمام ممارسة األعمال التجارية54
وقدرت إستراتيجية العراق الوطنية المتكاملة للطاقة تكلفة  ,٪ تقريبًا 50الفعلي بنسبة  توليدال (لذروةوقت ا)ي الطلب الصيفي

 سنويا ار دوالر أمريكيملي 40انقطاع التيار الكهربائي بنحو 
 
في اتخاذ إجراءات إلعادة  حكومة ألعراقء لقطاع الكهرباء  شرعت ون أجل تحسين األداء الفني والتجاري غير الكفم

والتحرك تدريجياً نحو تحقيق استرداد التكلفة الكاملة  مع ضمان الحماية الكافية للمستهلكين  تسعيرات ألكهرباء انشاء
التي اعتمدها مجلس  (استراتيجية العراق المتكاملة للطاقة   )تأسست السياسات في إستراتيجية القطاع . الفقراء والضعفاء
 .2017لعام ( 53)قانون الكهرباء رقم و المنصوص عليها في قانون صدر مؤخرا   2014الوزراء في عام 

على هذا األساس  تم اقتراح موارد البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لدعم إعادة بناء وتعزيز خدمات الكهرباء في منطقة 
محافظة البصرة  التي دمرت بنيتها التحتية االقتصادية بما في ذلك خدمات الكهرباء بسبب الحروب والصراعات المختلفة 

في المائة من األسر في البصرة عن انقطاع التيار  80أكثر من  عانىوحده   2015في عام . 2008-1980الفترة  خالل
مما دفع معظم سكان المحافظة إلى االعتماد على مصادر إضافية للطاقة  ,الكهربائي لمدة ثالث ساعات على األقل يومياً 

 .عامة الفاشلةمثل المولدات الخاصة أو المشتركة لتغطية الشبكة ال
 

 هادف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةأ 1.2

 
لمشروع إعادة اإلعمار وتعزيز ( إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية)تقدم هذه الوثيقة إطاًرا لإلدارة البيئية واالجتماعية 

 (مشروع إعادة تأهيل وتحسين الخدمات الكهربائية في محافظة البصرة)الخدمات الكهربائية 
الهدف من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية هو توفير عملية إدارة بيئية واجتماعية لتصميم وتنفيذ هذا المشروع وتوفير 

على . لضمان الجوانب البيئية واالجتماعية مراقبتهعملية خالل صياغة المشروع وتصميمه وتخطيطه وتنفيذه و طريقة
التي ينطوي عليها تحديد وتخفيف اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة  ويصف الخطوات. النحو الواجب في هذه العملية

للمشروع ويكفل وضع جميع احتياجات بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة والتدريب من أجل التنفيذ الفعال لتدابير 
فيف خالل تطوير إطار اإلدارة تم اعتماد نهج للتسلسل الهرمي للتخ. التخفيف المحددة في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

و تقليل المخاطر واآلثار إلى  ليصتق أوتجنب المخاطر واآلثار عندما يكون ذلك ممكنًا : البيئية واالجتماعية  هذا من أجل
 .المتبقية المتبقية الهامة  تاثيراتعويض عن الوألت ال يمكن تجنبها في حالة مستويات مقبولة 

يقترح مبادئ عالية المستوى ومبادئ توجيهية وإجراءات لفحص وتقييم وموافقة وإدارة    ماعيةاطار اإلدارة البيئية واالجت
ناتج إطار اإلدارة البيئية . ثانويةالمشاريع ا /ومراقبة تدابير التخفيف من اآلثار البيئية واالجتماعية ألنشطة المشروع 

 .سليًما ومستداًما بيئيًا واجتماعيًايهدف إلى ضمان أن يكون المشروع المقترح  واالجتماعية هذا
 
  

 :المشروع تفاصيل 1.3
سيدعم المشروع تحسين الموثوقية والكفاءة والمساءلة من إمدادات الكهرباء في محافظات البصرة والمثنى وذي قار 

. منظومة النقل والتوزيعوميسان من خالل تحسين البنية التحتية النقل والتوزيع, والحد من فقدان التقنية الكهرباء داخل 
كما يقوم المشروع بتمويل برنامج تحسين الكفاءة التشغيلية والتجارية الذي يشمل تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام 

يجب أن يشمل نظام معلومات إدارة التوزيع المتكامل وظائف األعمال األساسية لتوزيع . متكامل إلدارة معلومات التوزيع
وأخيرا , سيدعم المشروع خدمات الكهرباء . مليات الشبكة والصيانة والتجارية وإدارة موارد الشركةع: الكهرباء , وهي

 .الالمركزية وتفعيل قانون الكهرباء فيما يتعلق بإدارة مديرية توزيع كهرباء الجنوب
ل تعزيز نظام النقل سيدعم المشروع بشكل مباشر زيادة كفاءة وموثوقية إمدادات الكهرباء في مناطق المشروع من خال

ومن المتوقع أن يزيد المشروع من موثوقية إمدادات . والتوزيع من خالل إنشاء عدة محطات فرعية وخطوط نقل وتوزيع
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 16في المائة و  50الكهرباء في مناطق المشروع من خالل تقليل انقطاع التيار الكهربائي وخسائر الشبكة التقنية بنحو 
 30من المتوقع أن يزيد برنامج تحسين الكفاءة التجارية من مبيعات إيرادات الكهرباء بحوالي و. في المائة على التوالي

كما سيدعم المشروع اإلصالحات المؤسسية القطاعية . بالمائة 70بالمائة إلى أكثر من  40بالمائة , مع زيادة الفوترة من 
المساءلة من خالل دعم العمليات األولية لمديرية توزيع لتحسين تقديم خدمات الكهرباء , وتحسين العمليات , والشفافية و

 .ككيان مؤسسي , وتشكيل القطاع , وإنشاء وحدة تحديث في وزارة التعليم لبدء وظائف التنظيم القطاعي .كهرباء الجنوب
 ركزت التحسينات التشغيلية المقترحة على مديرية توزيع كهرباء الجنوب

إن عمليات توزيع الكهرباء المحسنة . لإلصالح في توفير خدمات الكهرباء في العراق يهدف إلى أن يكون حافزا تحويليا 
ستقطع شوطا طويال في معالجة عدم الثقة المزمن بين مستهلكي الكهرباء , وفي الوقت نفسه سيبدأ تخفيف العبء على 

مساعدة في تعزيز مديرية توزيع الهدف من المنهج المقترح هو ال. الموارد الحكومية عن طريق تعزيز األداء المالي
 كهرباء الجنوب

العمليات التجارية األساسية ؛ من أجل بناء األساس التجاري وتعزيزه واستخدام هذه القوة من أجل معالجة التحديات  
 .الوبائية المتعلقة باالستدامة المالية للقطاع

 
 المشروع مكونات 1.3.1

 
 :الرئيسية التالية( 3)الثالثة  جزاءيتكون المشروع من اال

 
 (مليون دوالر أمريكي 100)تعزيز شبكة النقل : الجزء أالول. 
 

معالجة قيود سعة الشبكة لتلبية الطلب الحالي ( أ) لكيهذا العنصر لتمويل أنشطة تهدف إلى زيادة سعة شبكة النقل يهدف 
 اثبات تحسينتوفير مرونة التشغيل وبالتالي ( ت) المستقبلتوسع الحمل المتوقع في تلبية ( ب)على الطاقة الكهربائية 

كيلو فولت  11/  132/33( 1: )تشمل األنشطة المقترحة ما يلي. تقليل الخسائر التقنية لشبكة النقل( ث)إمدادات الكهرباء 
محطات كهربائية توريد وتركيب ( 3)كيلوفولت  132نقل التعزيز شبكة ( 2)ة وترقيتها  ألثانويإعادة تأهيل المحطات 

 غيغاواط 60ومن المتوقع أن يزيد النطاق المقترح من سعة شبكة النقل بحوالي . كيلوفولت11/ 132/33متنقلة 
 الجزء الثاني: إعادة بناء شبكة التوزيع وتعزيز الكفاءة التشغيلية والتجارية )110 مليون دوالر أمريكي(

إعادة تأهيل شبكة التوزيع وتعزيزها لتلبية ( أ: )األنشطة المتعلقة بما يلي شمولل الجزء الى االستثمارات المقترحة ذاه شيري
تصميم وتوريد وتركيب ( ب)الطلب الحالي والمستقبلي على الكهرباء وخفض الخسائر الفنية وزيادة مرونة العمليات 

والصيانة عمليات الشبكة  وكهرباء وتشغيل نظام معلومات اإلدارة المتكاملة  الذي يشمل وظائف األعمال األساسية لتوزيع ال
عالن التجاري وإدارة موارد الشركة  .واالا

برنامج حماية اإليرادات لتحسين إدارة إيرادات مبيعات الكهرباء , بما  معلومات إدارة التوزيع المتكاملةسيشمل برنامج 
 .يراداتفي ذلك قاعدة بيانات العمالء الجغرافية , والقياس , وإعداد الفواتير وجمع اإل

 
أساًسا للعمليات المستقبلية وخطط تحسين األعمال في مديرية توزيع  معلومات إدارة التوزيع المتكاملةبرنامج يشكل 

 الكهرباء الجنوبية

المقترح قدرة المديرية على تشغيل الشبكة ومراقبة األداء على مستوى المديرية بما في  IDMISسوف يعزز برنامج . 

تجميع الكهرباء المستلمة من الشبكة الوطنية إلى المديرية لتصبح أكثر عرضة ( 1: )ذلك على سبيل المثال ال الحصر
تحديد ( 3)دات بما في ذلك مراجعة الطاقة و تعزيز فواتير الكهرباء ومجموعات اإليرا( 2. )للمساءلة المالية والتشغيلية

 .موقع مراقبة الشبكة والتحكم فيها عن بعد , وبالتالي االستجابة السريعة لخدمات شبكة التوزيع
 
 
 
 .مليون دوالر أمريكي( 15) : دعم القدرات المؤسسية ودعم تنفيذ المشروعالثالث جزءال
 

تطوير إطار تنظيمي وعمليات بناء القدرات المؤسسية المتوافقة مع برنامج اإلصالح الحكومي  هذا الجزءوسيشمل 
 .لتحسين المساءلة والحوكمة واالستدامة المالية وزيادة المشاركة في القطاع الخاص

 :والخدمات االستشارية من بين أمور أخرى دعم ما يلي TA يقوم سوف

 .إعادة هيكلة القطاع. ا
 .وحدة تحديث قطاع داخل وزارة التربيةإنشاء . ب
 .بناء القدرات والتعزيز المؤسسي. ج
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 أهداف تطوير المشروع 1.3.2 

 
مناطق المشروع المختارة يهدف المشروع إلى تحسين الموثوقية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والتجارية لخدمات الكهرباء في 

 :سيتم قياس المؤشرات الرئيسية التالية لبيان إنجازات األهداف .لمديرية توزيع كهرباء الجنوب

في  50  سعة نقل وتوزيع محدودة)زيادة كفاءة البنية التحتية للتوزيع : تحسين موثوقية تقديم خدمات الكهرباء -أوالً 

 2022في 42.5والهدف 2017غيغاواط 111.0-خط اساسي-المائة

 
النسبة المئوية للحد من الخسائر الفنية , )الخسائر )تقليل الخسائر الفنية : لخدمات الكهرباءتعزيز الكفاءة التشغيلية . ثانيا 

 ([.2022)ميجاوات  9.0؛ (2017) ميجاوات 10.9-٪ , 17( ]األشرطة( .سنة/  ميجاوات
في  40 -في المائة  30](. المقّدمة /الطاقة الممّولة )الفواتير  /زيادة في المجموعات : العمليات التجارية تطوير. ثالثا

 ([.2022)في المئة  70؛ ( 2016)المائة 
 :عالية المستوى مثليساهم المشروع في العديد من األهداف  ,باإلضافة إلى ذلك 

 
وستوفر خطط . ناسيساهم المشروع في خطة اإلصالح التفصيلية للحكومة العراقية من أجل تقديم خدمات أفضل لل .أوال

أساسية لنمو التوظيف واالزدهار على المدى الطويل مع االنتقال التدريجي من اقتصاد مركزي إلى اإلصالح لبنات بناء 
 .اقتصاد قائم على السوق

 
سيحّسن . تخفيف حدة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك -يساهم المشروع في تحقيق أهداف البنك الدولي المزدوجة  .ثانيا

من خالل تحسين إمدادات الطاقة للقطاع الخاص والمناطق  ,المشروع نوعية الحياة وسيعزز الدخل المتاح للمستهلكين 
فإنه سيخلق أيضاً  ,ال التوزيع التي ينطوي عليها المشروع ونظراً لمقدار وطبيعة أعم. السكنية ذات الدخل المنخفض

 .فرص عمل كبيرة خالل تنفيذه
 

 من خالل المساهمة في عدد من أركانها مصغريدعم المشروع استراتيجية التقييم الغذائي ال .ثالثا
من خالل دعم إعادة بناء شبكة تتدهور بشدة نتيجة لإلهمال اإلقليمي والصراع وعدم : نتعاشإعادة البناء واال( 1: )ويشمل

من خالل دعم قطاع الكهرباء في خطوات مبكرة نحو اإلصالح على المدى : تجديد العقد االجتماعي( 2)االستقرار  
دعم األداء المالي المتزايد باإلضافة إلى  ,وإعادة هيكلة شركاتها العامة وخصخصتها في نهاية المطاف  ,الطويل 

 . المصاحب للخدمات المحسنة وإظهار االستعداد لدفع ثمنها
 

لمجاالت التركيز  2008للسنة المالية ( CPF)يتماشى المشروع بالكامل مع إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي  .رابعا

لمالي الحرج  من خالل دعم اإلصالحات التي إدارة الوضع ا معالجة و على تقديم ألمساعدة( 1)اإلستراتيجي والتي هي 
تحسين تقديم الخدمات األساسية مع إعطاء األولوية للمجاالت التي تقلص ( 2)سيكون لها تأثير مباشر على العجز المالي 

 .ةالماليأالمورلتعزيز تنمية القطاع الخاص و( 3)والمحافظات الوطنية و ( المناطق المحررة)فيها التهديد األمني 
 
السائد في "وينسجم مع الموضوع الرئيسي " تعظيم التمويل من أجل التنمية"ويتسق المشروع مع نهج -خامسا خامسا 

من خالل معالجه االستدامة المالية للقطاع للتمكين من االكتظاظ في التمويل التجاري في سلسله القيمة " المرحلة التمهيدية
للتوزيع ان يعزز الموارد  ثانويومن شان تحسين أداره اإليرادات في القطاع ال. الكهربائية المتصلة من الغاز إلى القوه

اتفاقات مشتريات )الخارجة عن التيار الكهربائي ألنه سيوفر إيرادات يمكن التنبؤ بها ومطلوبه ببموجب ترتيبات الشراء 
يوفر  ,اتفاقات اإلمداد بالغاز المحتملة إلى جانب اإلصالحات المقترحة في قطاع الغاز وما ينتج عنه من  ,وهذا (. الطاقة

وبخاصه التكنولوجيات المستجدة  ,حوافز لمزيد من االستثمارات في عمليات احتجاز وتجهيز الغاز في المراحل التمهيدية 
 .فيما يتعلق بالموقع تحويل الغاز إلى الطاقة

 
الفجوات بين الجنسين المحددة في التقييم النوعي باإلضافة إلى ذلك , ستساهم اإلجراءات الجنسانية المقترحة في سد 

مستويات ( 2)قدرة المرأة على االنخراط في األنشطة التعليمية ونتائجها الصحية ؛ ( 1: )في المجاالت التالية( 1الملحق )
ة المرأة على قدر( 3)دخل النساء المشتغالت في األنشطة االقتصادية , بما في ذلك األعمال التجارية المملوكة للنساء ؛ 

صوت المرأة ووكالتها في سياق وصول المرأة إلى المعلومات وقدرتها على ( 4)االنخراط في األنشطة المدرة للدخل ؛ 
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سيغلق المشروع هذه . اتخاذ القرارات بشأن حياتها والتصرف بناء على المعلومات المقدمة لتحقيق النتائج المرجوة
 :الفجوات من خالل

 
قدرة المرأة على االنخراط في األنشطة ( 1: )ربائية محسنة ورصد آثار تحسينات الخدمة بانتظام علىتوفير خدمة كه. ا

مستويات دخل النساء المشتغالت في األنشطة االقتصادية , بما في ذلك األعمال التجارية المملوكة ( 2)االقتصادية , 
 النتائج الصحية للمرأة ؛( 4)ية , و قدرة الطالبات على المشاركة في األنشطة التعليم( 3)للنساء ؛ 

زيادة معلومات المرأة وتوعيتها بشأن كفاءة استخدام الطاقة وحقوق المستخدمين ومسؤولياتهم فيما يتعلق بخدمات . ب
من خالل إشراك الجماعات النسائية في تنظيم ( مثل آثار عدم السداد على جودة الخدمة وخيارات سداد الفواتير)الكهرباء 

 االتصال والتوعية ؛ حمالت
معالجة شواغل القدرة على تحمل تكاليف المجموعات النسائية الضعيفة , بما في ذلك األسر المعيشية التي تعولها . ج

 نساء والنساء المشردات داخلياً مع تحفيز الروابط القانونية من خالل توفير خيارات دفع الفواتير المناسبة ؛
تطوير المهارات في مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب , سيبحث المشروع أيًضا فرص كجزء من استراتيجية إعادة . د

مراجعة خطط التدريب الحالية والتوصية بالمحتوى المرتبط بنوع ( 1: )بناء القدرات على النوع االجتماعي من خالل
كما سيقيم المشروع . مكان العمل القضايا ذات الصلة وأهميتها في. توفير التدريب على النوع االجتماعي( 2)الجنس , 

أيضا العوائق التي تحد من التقدم الوظيفي للموظفات , وتصميم أنشطة التوجيه , والتدريب , وبناء القدرات لدعم التطوير 
 .الوظيفي للموظفات

 
 :ةمؤشرات التاليالسيتم النظر في 

 ؛( في المائة), من بينهم اإلناث عدد المستفيدين من المشروع أبلغوا عن تحسن في خدمات الكهرباء . ا
 ؛( نسبة مئوية)من بينها األسر المعيشية التي ترأسها نساء . ب
والحصول على خدمة الكهرباء ( أي خيارات دفع الفواتير المناسبة)عدد األسر المعيشية التي تعيلها نساء مع حوافز . ج

 الرسمية ؛
 والحصول على خدمة الكهرباء الرسمية ؛( ارات دفع الفواتير المناسبةأي خي)تقديم عدد من النساء النازحات بالحوافز . د
 عدد النساء اللواتي أبلغن عن االنخراط في أنشطة مدرة للدخل بسبب التحسينات في خدمات الكهرباء ؛. ه
في خدمات بلغ عدد النساء اللواتي شاركن في األنشطة المدرة للدخل زيادة في الدخل واإلنتاجية بسبب التحسينات . و

 الكهرباء ؛
 ؛( نسبة مئوية)الشركات التي تملكها النساء . ز
 بسبب التحسينات في خدمات الكهرباء ؛( أي تقليل األمراض الجلدية)أبلغ عدد من النساء عن تحسن النتائج الصحية . ح
م الطاقة , وحقوق عدد النساء العامالت في تنظيم حمالت االتصال والتوعية مع النساء بشأن كفاءة استخدا. أنا

المستخدمين والمسؤوليات المتعلقة بخدمة الكهرباء , وآثار االتصاالت غير القانونية على جودة الخدمة , وخيارات تسديد 
 الفواتير ؛

مثل )عدد النساء ذوات الفهم المتزايد لكفاءة الطاقة وحقوق المستخدمين ومسؤولياتهم فيما يتعلق بخدمة الكهرباء . ي
 ؛( دم السداد على جودة الخدمة وخيارات سداد الفواتيرتأثيرات ع

 .بلغ عدد الموظفات العامالت في مديرية الكهرباء زيادة في القدرات وتنمية المهارات. ك
 

 
 

 
 المستفيدين من المشروع 1.3.3
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ومديرية نقل الكهرباء ومن المتوقع أن تستفيد مؤسسات القطاع بما في ذلك وزارة التربية , . مؤسسات قطاع الكهرباء1)

ولن تؤدي الكفاءة . في الجنوب , وخاصة مديرية توزيع الكهرباء الجنوبية , من اإلصالحات وتحسين كفاءة العمليات

المحسنة والشفافية والمساءلة في العمليات إلى تحسين أداء القطاع فحسب , بل تحسين صورته ومصداقيته لدى حملة 

 .لسواء , والحصول على دعم للعمليات المستمرةاألسهم وعمالء الكهرباء على ا

بشكل مباشر من موثوقية خدمات ( 550,000التي تقدر بحوالي )سوف تستفيد األسر المتصلة بالشبكة . األسر 2) 

من تحسين الخدمات ( ماليين شخص 6الذين يقدر عددهم بنحو )الكهرباء المحسنة , في حين يستفيد عامة الناس 

على سبيل المثال , الصحة والتعليم وإمدادات ) مة بسبب توافر خدمات الكهرباء المحسنة وموثوقيتها االجتماعية المقد

 (.المياه

وستساهم زيادة موثوقية إمدادات الكهرباء في زيادة إنتاجية وإدرار المشاريع اإلنتاجية ألنها ستقلل . الشركات المنتجة (3

وباإلضافة إلى ذلك , . ة التي تزيد تكلفة كل وحدة منها عن إمدادات الشبكةمن اعتمادها على توليد الديزل باهظة التكلف

, ( ساعات العمل المخفضة)فإن زيادة موثوقية التوريدات ستزيد من ربحية الشركات القائمة من زيادة إنتاجية اليد العاملة 

 وخفض نفايات المواد وتوليد احتياطي مرتفع التكلفة

 لمحافظات جنوب العراقخريطة : 1-2الشكل .
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 موقع المشروع1.3.4
 سيتم تنفيذ المشروع في المنطقة التي تخدمها مديرية توزيع الكهرباء الجنوبية

يقدر عدد سكان المحافظات . تغطي محافظات البصرة والمثنى وذي قار وميسان , التي تقع جغرافيا في جنوب العراق 
 .مليون نسمة 39ة من إجمالي سكان البالد البالغ حوالي مليون نسم 6.0بأكثر من 
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اإلطار القانوني والمؤسسي: الفصل الثاني  
 

 للبنك الدوليضمان متطلبات ال 2.1
 

والتي تهدف إلى ضمان تحديد اآلثار البيئية  ,مفاتيح لسياسات السالمة البيئية واالجتماعية للبنك الدولي  10هناك 
تحتوي سياسات الضمانات الخاصة بالبنك الدولي . واالجتماعية السلبية للمشروعات التي يمولها البنك وتقليلها وتخفيفها

 :على ثالثة أجزاء
  .والتزاماته والمصرف بيان بأهداف السياسة والمبادئ التشغيلية بما في ذلك أدوار المقترض .السياسات التشغيلية  • 

  .اإلجراءات اإللزامية الواجب اتباعها من قِبل المقترض والبنك -( BP)إجراءات البنك • 

 .االستشارية غير اإللزامية ساسياتاال -( GP)الممارسة الجيدة • 

 
 التي تم إطالقها لهذا المشروع ضمانسياسات ال

 
؛ وهذا يعني أن التأثيرات المحتملة للمشروع أقل " الفئة ب"كمشروع  مشروع تأهيل وتنمية خدمات الكهرباءتم تصنيف  

ويمكن  "الفئة أ  "ألتي تصنف ضمن مشروعاتمن ال على العكس   محددة مواقعحيث تكون في سلبية وأكثر محدودية 
 .تنفيذ تدابير التخفيف وبسهولة تصميم 
تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطة اإلدارة البيئية   ه منوما يتبع  مشروع تأهيل وتنمية خدمات الكهرباءيجب أن يلتزم 

يوضح الجدول أدناه سياسات البنك الدولي  والتي يمكن  .بسياسات وإجراءات الضمانات الخاصة بالبنك الدولي واالجتماعية
 .أن يؤدي إليها المشروع

 

 للبنك الدولي ضمان: متطلبات ال2-1الجدول 

 

 
 سياسات الحماية

 
 ألسياسةتفعيل 

 
 اتألمبرر

 
 
 
 
 
 

 .التقييم البيئي
 

 4.01 /ألسياسه ألتشغيليه

 
 
 
 
 

yes 

 وسيشمل شراء وتركيب خطوط نقل 
ومحطات فرعية ,عالية الجهد هوائية 

وشبكات توزيع الجهد المنخفض  ,
األعمال المدنية . ومحوالت التوزيع

ووضع  ,مثل الحفريات الضحلة 
وبناء األبراج  ,أسس الخرسانة 

فضال عن توتير الكابالت ,واألعمدة 
ومن المتوقع حدوث العديد . واألسالك

بما في ذلك  ,من اآلثار البيئية 
انبعاثات الهواء والضوضاء وتلوث 

 المياه وتوليد النفايات الصلبة

 

 ألبيئه ألطبيعيه.
 

 4.04 /ألسياسه ألتشغيليه

 
 

NO 

 يتم دخولمن غير المتوقع أن 
المشروع في مناطق ذات أهمية 

وسيتم إنشاء خطوط النقل على . بيئية
طول ممرات الطاقة الموجودة بالفعل 

والتي تمر عبر األراضي 
 .الصحراوية

 

 ألغابات

 4.36/ألسياسة ألتشغيليه
 

NO 

 ال توجد غابات داخل حدود المشروع
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 ادارة أالفات ألزراعية
 

 4.09/السياسة ألتشغيليه

NO  لن تحدث اي آفات أو أنشطه ذات صله
 بالزراعة 

 الموارد المادية الثقافية
 

 4.11/السياسة ألتشغيليه

 

YES 

بشكل عام , يشتهر العراق باستضافة 
ذات األهمية التاريخية  المواقع

 .والثقافية

 السكان األصليين
 

 4.10/السياسة ألتشغيليه

 

NO 

ال يوجد سكان أصليون داخل حدود 
 المشروع

 إعادة التوطين القسرية
 

 4.12/السياسة ألتشغيليه

 
 

YES 

إذا كانت هناك حاجة خالل فترة تنفيذ 
 ثانويةالمشروع إلى تنفيذ المحطات ال

الثابتة أو المتنقلة التي قد تتطلب 
عندئذ سيتم تفعيل  ,أراضي خاصة 

إذا تم تحديد . 4.12السياسة التشغيلية 
أي أعمال في السنة األولى أو أي 

المادي  هجيرمواقع معروفة تتطلب الت
أو االستحواذ على األراضي أو فقدان 

عندها سيتم إعداد خطط عمل  ,الدخل 
إعادة التوطين أو خطة العمل 

. المختصرة إلعادة التوطين قبل التقييم
إتاحة الفرصة لجميع األشخاص  ينبغي

المتأثرين بالمشروع والمجتمعات 
المضيفة للمشاركة في التخطيط 

 إعادة التوطين برنامج والتنفيذ ومراقبة
 ى اقتضى أالمرذا

 حماية ألسدود

 4.37/السياسة ألتشغيليه
NO لن تتأثر أي سدود بالمشروع. 

 

 مشاريع على الممرات المائية الدولية
 7.50/ألتشغيليهالسياسة 

 

NO 

  

لن يتم القيام بأي أنشطة في الممرات 
 المائية الدولية

 

 مشاريع في المناطق المتنازع عليها
 7.60/السياسة ألتشغيليه

 

NO 
لن يتم تنفيذ أي أنشطة في المناطق 

 المتنازع عليها
 

 
 

.وإجراءات التقييم البيئي فحصال اقسام  2.2 
يقوم البنك بإجراء فحص بيئي لكل . 4.01 لللسياسه ألتشغيليه الفحص البيئي هو إجراء إلزامي بموجب التقييم البيئي 

يصنف البنك . مشروع مقترح سيوفر له التمويل من أجل تحديد المدى المناسب لنوع التقييم البيئي الذي سيتم إجراؤه
طبيعة وحجم ته وتبعا لنوع المشروع وموقعه وحساسيته وحجمه وطبيع ,المشروع المقترح في واحدة من أربع فئات 

 (.وسيط مالي) دو  جو  بو  أهذه الفئات األربع هي . اآلثار البيئية المحتملة
 

 من المحتمل أن يكون للمشروعات من الفئة أ تأثيرات بيئية سلبية كبيرة تكون حساسة  :ألفئه أ مشاريع
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 يكون المستفيد مسؤوالً عن إعداد ,( أ)بالنسبة لمشروع الفئة . يسبق مثلها لمأو  ,متنوعة و
 (.أو تقييم التأثيرات البيئية اإلقليمية أو القطاعية بشكل مناسب)عادةً ما يكون تقييم التأثير البيئي الكامل  ,التقرير 

 
 لها تأثيرات بيئية سلبية محتملة على السكان أو البشر  :مشاريع الفئة ب

 بما في ذلك األراضي الرطبة والغابات والمراعي وغيرها من المناطق الطبيعية -الهامة بيئياً المناطق 
يفحص التقييم البيئي للمشروع التأثيرات البيئة السلبية واإليجابية . وهي أقل سلبية من تلك الخاصة بمشاريع الفئة أ -الموائل 

 .تخفيف اآلثار السلبية وتحسين األداء البيئيالمحتملة ويوصي بأي تدابير ضرورية لمنع أو تقليل أو 
 
 

 لفئةل بشكل رئيسي مع األنشطة المتعلقة بالطرق التقليدية جتتوافق مشاريع الفئة  :جالفئة  مشاريع

 الثالثة من المشاريع التي يتوقع أن يكون لها تأثيرات طفيفة أو معدومة على البيئة و
سوف   .ثانويةا ألخاص بالمشاريعلذلك  ال تحتاج إلى أن يتم تمريرها من خالل اإلجراءات الرسمية لتقييم األثر البيئي 

ألمشاريع  التي األنشطة المتوقع تمويلها في إطار المشروع  وعلى وجه الخصوص  /ألمشاريع ألثانويهجميع يقع تمويل 
 .ه ألفئةذعلى ه توفير أالجهزه والمعدات البرمجيةوالمساعدة الفنية ومعالجة البيانات والتطوير المؤسسي تخص 

 
 أو لن تكون هناك حاجة لعقد جلسة استماع عامة ,ة من الفئة ج ألثانويفي حالة المشاريع  .اإلفصاح والمعلومات العامة

األنشطة من خالل نشر ولكن ينبغي على مقدم المشروع تقديم معلومات إلى جميع األطراف المعنية عن هذه  ,خاصة 
 .الملصقات والمنشورات والكتيبات ونشر المعلومات ذات الصلة على الموقع

 

 التشريعات واللوائح الوطنية 2.3

 
 :يخضع المشروع للقوانين واللوائح العراقية التالية

 قانون اقتناء األراضي: 1981لسنة  12القانون رقم • 
 الموارد المائيةالحفاظ على : 2001لسنة  2الالئحة رقم • 
 قانون اآلثار والتراث: 2002لسنة  55القانون رقم • 
 إنشاء وزارة البيئة: 2008لسنة  37القانون رقم • 
 حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحسينها: 2009لعام  2القانون رقم • 
 حماية البيئة وتحسينها: 2009لعام  27القانون رقم • 
 حماية الحيوانات البرية والطيور :2010لسنة  17القانون رقم • 
 .الضجيج والتحكم فيه من حمايةال: 2015لعام  41القانون رقم • 
 قوانين العمل والعمالة العامة وأعمال التوظيف: 2015لعام  37القانون رقم • 
 تنفيذها اآلمن مراقبةالمحددات البيئية إلنشاء المشاريع و: 2012لعام  3التوجيه الوزاري رقم • 
 لمهنيةالسالمة والصحة ت ائح متطلباا: لو2016م لعا 12قم رية زارلوت التعليماا• 
 

تعالج التشريعات الوطنية والمبادئ التوجيهية في العراق عموًما القضايا البيئية واالجتماعية المحتملة المرتبطة 
واالتفاقيات البيئية الدولية  وهو يرصد موارد  المؤتمراتكما انضم العراق إلى عدد كبير من  . ثانويةبالمشروعات ال

ومع وجود قوانين جديدة تتطلب االمتثال المالئم لهذه القوانين الدولية  بدأ . جديدة للتقييمات والخطط لضمان تنفيذها الكامل
فإن  ,اهدات وعلى الرغم من أن العراق طرف في المع ,ومع ذلك . نهج جديد للتشريعات البيئية المستقبلية في الظهور

يناقش أدناه تحليل لإلطار القانوني الوطني ذي الصلة وتحديد . التنظيم البيئي في العراق تخلف تقليديا عن المعايير الدولية
 .الفجوات المحتملة مع السياسات التشغيلية للبنك الدولي

 
 التشريعات البيئية العامة

من خالل الحفاظ على الصحة العامة  ,إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحسينها  2009لعام  2يهدف القانون رقم 

ينص القانون على . وتشجيع التنمية المستدامة والتعاون الدولي واإلقليمي ,والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي والطبيعي 

كما تحدد واجباتها . وزارة البيئة مع الوزارات األخرى وجوب تعاون يشير إلى و إنشاء مجلس لحماية البيئة وتحسينها
ينص هذا القانون على أحكام لتنظيم تلوث الهواء . في مختلف محافظات البالد مصغرة يتم إنشاء مجالس . ومسؤولياتها

حماية البيئة من التلوث الناتج  ,إدارة النفايات الخطرة ,حماية التنوع البيولوجي  ,حماية األرض ,والحد من الضوضاء 
التعويض عن  ,المكافآت ,عن استكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي ؛ إنشاء صندوق لحماية البيئة 

 .واألحكام الجنائية ,األضرار 
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 تقييم األثر البيئي للمشاريع
 

دراسة وتحليل : "تقييم األثر البيئي  على النحو التالي و بشأن حماية البيئة وتحسينها 2009من عام  27القانون رقم 
البيئية للمشاريع المقترحة التي قد تؤثر ممارسة أنشطتها على صحة اإلنسان والسالمة البيئية في الحاضر  مكانيةاال

 والمستقبل بهدف حمايتها
يجب أن يتضمن تقييم  , 10وفقا للمادة . كما يتضمن القانون الجديد عدة معايير مطلوبة في تقييم التأثيرات البيئية. " 

 :األثر البيئي ما يلي
 
 تحديد اآلثار اإليجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتأثير البيئة المحيطة به  -
 الوسائل المقترحة لمنع ومعالجة أسباب التلوث من أجل تحقيق االمتثال لألنظمة والتعليمات البيئية  -
 مكنةالتلوث المحتملة واالحتياطات الم حاالت الطوارئ لحاالت -
 للموارد  لمنطقيأقل ضررا بالبيئة واالستخدام ا مكنةتكنولوجيا بديلة م -
  ,مثل إدراج المواد المعاد تدويرها أو المعاد استخدامها متى أمكن ,أحكام للحد من النفايات  -
 .البيئية للمشروع وتقدير لتكلفة التلوث بالنسبة لإلنتاج ةمكانيتقييم اال -

 
يجب تقديم تقييم التأثير البيئي إلى وزارة  ,قبل بدء أي عمل . 11رد اإلجراء الخاص بتقديم تقييم التأثير البيئي في المادة و

 .ال يجوز أن يبدأ العمل حتى يتم استالم موافقة من الوزارة. البيئة االتحادية
خاصة في الجانب  ,إال أنه تم تحديد عدة فجوات ,يتضمن متطلبات تقييم التأثير البيئي  27على الرغم من أن القانون رقم 

 :لتزاماإلجرائي واال
 
وأي متطلبات لتحديد النطاق يتم  ,لتحديد إمكانية التطبيق ومستوى تفصيل تقييم التأثيرات البيئية  فحص عمليةال يوجد  -

 خاللها تحديد القضايا التي يجب أخذها في االعتبار
 ال يتضمن القانون تقييًما اجتماعيًا وال يوجد أي مطلب الستشارة أصحاب المصلحة والمشاركة العامة واإلفصاح -

 ,ومتابعتها بشكل كاف  مراقبتهاال يتم  ,وفي حالة تنفيذها  ,ال يتم تنفيذها عادة   خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية -

 .خاصة خالل مرحلة البناء
 

الصحة )ال يكون المتعاقدون على دراية بأدوارهم ومسؤولياتهم البيئية واالجتماعية األساسية  ,في غالبية المشاريع 

ال  المناقصة ووثائق( وما إلى ذلك ,والتأثيرات الناجمة عن تدفق العمالة المؤقتة  ,وسالمة المجتمع  ,والسالمة المهنية 

 .(أي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية)تحتوي عادة على مثل هذه الشروط 
 

 الضوضاء
وينظم المسائل المنهجية  ,يعدل التشريع السابق  عليه بشأن الحماية من الضجيج والسيطرة 2015لعام  41القانون رقم 

 قاييسويحدد م ,ديسيبل  115و  80ويحدد حدود أوقات التعرض للضوضاء المستمرة بين  ,في التحكم في الضوضاء 
 ةمعايير للضوضاء المحيطة والمهنية مع فتر 41/2015يتضمن القانون . النهار والليل للتعرض للضوضاء الخارجية

 :الفجوات الرئيسية التي تم تحديدها هي. لضجيجالتعرض ل
 .ناسوال تتوفر بيانات المراقبة لل ,محيطة بشكل منتظم ال تتم مراقبة الضوضاء ال -
 .للتعرض للضوضاء المهنية أثناء غالبية أنشطة البناء لتزاملال متابعةال يوجد  -
 .يتم تقديم مقارنة موجزة في الجدول أدناه. تختلف حدود الضوضاء المحددة عن حدود مجموعة البنك الدولي -

 
 

 .الضجيج ألوطني وبين مجموعة ألبنك ألدولي ودحدبين  نةرمقا 2.2 وللجدا
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 41القانون العراقي رقم  متطلبات  متطلبات البنك الدولي

 

 ألمستقبالت

One hour 

(dBA)Aeq L 
 لضوضاء المسموح بهاا

 كثافة ديسيبل
 

 

 ألليل ألنهار

 : ألنهار نوع المنطقه
 

19:00 – 7:00 

 :الليل 

19:00-07:00 

 

 سكني؛
 تربوي. المؤسسي

 

55 45 

 صناعي؛ تجاري
 

70 70 

المستشفيات والعيادات )المناطق الحساسة 
 (والنقاهة ودور الرعاية السكنية

 

50 40 

   

 المناطق السكنية الحضرية
 

60 50 

 المناطق السكنية في الضواحي
 

55 45 

 40 55 الفنادق والنزل

المدارس والجامعات )التعليمية لمؤسسات ا
 (ورياض األطفال وغيرها

 

55 45 

 المناطق الصناعية والمؤسسات العامة
 

70 60 

 60 65 المناطق والمؤسسات التجارية واإلدارية

محطات  ,المطار )المناطق الخاصة 
 (الموانئ ,السكك الحديدية 
 

70 60 

 المؤسسات الثقافية والمناطق المحمية
 

60 50 

 المناطق الترفيهية
 

60 50 
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 الصحة والسالمة المهنية
 

متطلبات الصحة والسالمة المهنية تعد : 2016لعام  12رقم  هالوزاري اتوالتعليم 2015لعام  37قانون العمل رقم 

بين الوظائف حسب  2015لعام  27يميز القانون رقم . اللوائح التنظيمية التشريع الرئيسي لقضايا الصحة والسالمة

 ,مادة  170مع األخذ في االعتبار أن قانون العمل الجديد يشمل أكثر من  ,الظروف والواجبات التي يقوم بها الموظفون 

بهدف  ,ينظم القانون جوانب العالقة بين صاحب العمل والموظفين . والتي تشمل عددا من الشروط واإلضافات الجديدة

حماية حقوقهم وتحقيق التنمية المستدامة التي تستند إلى العدالة االجتماعية والمساواة وتوفير العمل المناسب للجميع دون 

ولمنع أي تمييز ( سنة 15)اع العمل اإللزامي وعمل األطفال ويحدد الحد األدنى لسن العمل القانون جميع أنو منعي. تمييز

 .أو مضايقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

وعالوة على ذلك . ينظم القانون عمل الموظفات من خالل منح حقوق إضافية لتلك الحقوق الموجودة في القانون القديم

بعد توسيع هذا العمل في العراق بدون تنظيم  ,من الباطن فيما يتعلق بحقوق الموظفين فإنه يتناول عمل المتعاقدين ,

كما ينظم القانون صحة الموظفين وينص على أن المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية هو المسؤول عن . سابق

لعمل من األمراض واإلصابات التخطيط والتفتيش على تنفيذ الشؤون الصحية بطريقة تضمن سالمة العاملين في مواقع ا

 .ويحدد متطلبات واسعة في هذا الصدد من أجل تحقيق بيئة عمل صحية ,المهنية 

 (:بشكل رئيسي أثناء التنفيذ)الفجوات الرئيسية التي تم تحديدها هي 
 .عدم الوعي بااللتزام باتخاذ تدابير العمل اآلمنة بين أصحاب العمل والعمال -
 .تنفيذ تدابير الصحة والسالمة المهنية المناسبة والكاملة من أجل تقليل تكاليف البناءال يقوم المتعهدون ب -
 توجد قدرة محدودة على مراقبة قضايا الصحة والسالمة في بعض المواقع الصناعية -
 .عادة ال يتم تفتيش أنشطة البناء لقضايا الصحة والسالمة -
 

 التراث الثقافي

. والممتلكات األثرية والمصنوعات اليدوية في العراق ,جميع اآلثار المنقولة وغير المنقولة  55/2002يحدد القانون رقم 
. ينظم قنوات االتصال بين الجمهور وسلطات النوع لكل اتصال بين الجمهور والمواقع األثرية المكشوفة وغير المكشوفة

مواقع األثرية األنشطة التنموية مثل بناء الطرق وإعادة التأهيل أينما تقع هذه كما تشمل األحكام التي تحكم االتصال بال
 .األنشطة التنموية داخل المنطقة األثرية

 

 ألماء

العام )تصريف أو صب النفايات في المياه العامة بغض النظر عن الكيان  2001لسنة  2من الالئحة رقم  3المادة  منعت

ما لم تحصل على موافقة لتصريف النفايات وفقاً للمعايير والمواصفات  ,تفريغ النفايات من  الكيانات  تمنع(. والخاص

تسمح لـ  5في حين أن المادة  ,تفريغ أي ملوث في المياه العامة  4المادة  منعت. البيئةوتنمية  التي حددتها مديرية حماية 

العامة وكذلك جودة المياه التي يتم تصريفها في المياه العامة أو بإصدار قيود بيئية تتعلق بجودة المياه مديرية حماية البيئة 

 .أنظمة الصرف الصحي أو مياه األمطار

 

 المناطق السكنية في المناطق الصناعية
 

60 40 
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 المواد والنفايات الخطرة
 

وينص على أنها ينبغي أن تتوافق  ,على شروط للتعامل مع المواد والنفايات الخطرة  2009لسنة  27ينص القانون رقم 
مواد ويهدف إلى تنظيم إدارة  5من  2015لسنة 3يتكون التوجيه رقم . حماية البيئة عاداتمع المعايير الدولية وأفضل ال

يجب على المنتجين تحديد أنواع النفايات . أو نقلها أو معالجتها ,إما من قبل أولئك الذين ينتجونها  ,النفايات الخطرة 
السجالت الورقية واإللكترونية على كميات وأنواع  وجمعها وتخزينها لتتم معالجتها والحصول على الموافقة البيئية وحفظ

 .وثائق نقل إذا لزم األمر وتملكالنفايات 
 

 على األراضي ذأالستحوا 

 
الصادر عام  12حيازة األراضي وجميع القضايا ذات الصلة محليا بموجب قانون الحصول على األراضي رقم  حصلت
 حكومة العراق  ,المقام األول  على. 1998وتحديثه في عام  1981

 لديها الحق في إزالة المتعدين من األراضي المملوكة للدولة دون تعويض 
خاصة عندما يتعلق  ,األشخاص المتأثرين بالمشروع في أراضي الدولة  هجيرال يتطلب القانون العراقي النظر في بدائل ت

ال يمنح قانون االستحواذ . الملكية التي يستخدمها األشخاص المتأثرين بالمشروع/  لممتلكاألمر بعدم وجود سند قانوني ل
. قانوني لديهم امتالك ارضوال يقدم تعويًضا عاداًل لمن ,العراقي أي مالك غير قانوني لممتلكات ألي نوع من التعويض 

سبل العيش بسبب أي عمل يتعلق  او لممتلكاتيجب على صاحب المشروع أن يأخذ في االعتبار أي احتماالت لفقدان ال
. يستخدمون األرض في وقت تنفيذ المشروع اوإعادة التوطين القسري لألشخاص الذين يشغلون  /االقتصادي  نزوحبال

تتم معالجته بشكل عادل في إطار سياسة إعادة التوطين المرفقة بإطار اإلدارة  االجباريهذا النوع من إعادة التوطين 
 .القسري   من حيث قابلية التطبيق ووسائل التعويض وطينسياسة إعادة الت"ماعية والبنك الدولي البيئية واالجت

 
 حقوق اإلنسان والقوانين االجتماعية

 
بما في ذلك المساواة أمام  ,رجاالً ونساًء  ,الحقوق األساسية للمواطنين العراقيين  2005يضمن دستور العراق لعام 

 ,(( 6) 19المادة )في اإلجراءات القضائية  معاملة متساوية ,( 14المادة )القانون والمساواة في المعاملة أمام القانون 
والمحافظة على األسرة وحماية األمومة  ,( 22المادة )الحق في العمل  ,( 20المادة )المشاركة في الشؤون العامة 

وال "كما يضمن الدستور لجميع العراقيين (. 29المادة )خوخة وحظر عمل األطفال والعنف داخل األسرة والطفولة والشي
والدخل  ," المتطلبات األساسية للعيش حياة حرة وكريمة" ," األمن االجتماعي والصحي" ," سيما النساء واألطفال

والتعليم  ,( 32المادة )اية األشخاص ذوي اإلعاقة ورع ,( 31المادة )وكذلك الرعاية الصحية  ,( 30المادة )واإلسكان 
 (.34المادة )
 

كما هو الحال في  ,تعلن المادة الثانية من الدستور العراقي أن اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة ومصدًرا أساسيًا للتشريع 
للعراق ويشدد على حماية حقوق يعكس الدستور العراقي التنوع الديني والعرقي  ,وفي الوقت نفسه . معظم الدول العربية

 , 42المادة  , 41المادة  , 14والمادة ,( 8) 8والمادة  , 7والمادة  , 4والمادة  , 3والمادة  , 2( 4) 2المادة ) مجاميعال
ينص الدستور العراقي على أنه ال يجوز سن أي قانون يتعارض مع أحكام اإلسالم . من الدستور العراقي 43المادة 

 ((.1(. )2المادة )ع النص على أنه ال يجوز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية م ,الراسخة 
 
 ةالخاص ةالدولي تفاقيةاال: بما في ذلك ,الدولية األساسية التسعة لحقوق اإلنسان  المعاهداتمن  هو ألطرف ألثامنلعراق ا

( CRC)الطفل . واتفاقية حقوق اإلنسان ,واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ,بالحقوق المدنية والسياسية 

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من  ,وبروتوكوله االختياري بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
عقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة العراق أو ال الوحشية المعاملةواتفاقية ضد العنف وغيرها من , االختفاء القسري

والجرائم الدولية المحددة في نظام روما األساسي  ,( ICC)ليس طرفاً في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

بموجب لم يقبل العراق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الحالي . غير مجّرمة بموجب قانونها الداخلي
 .من نظام روما األساسي( 3) 12المادة 
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الصادر عن سلطة التحالف المؤقتة لعام  89بموجب األمر رقم  ألتي تم تعديلها بصيغته  , 1987يحدد قانون العمل لعام 

من قرار سلطة ( 2) 9المادة . 18 سنة والحد األدنى لسن العمل الخطر 15الحد األدنى لسن العمل عند  , 2004

في بيئة غير  ,تحت الماء  ,بما في ذلك العمل تحت األرض  ,فئات العمل التي تعتبر خطرة  89االئتالف المؤقتة رقم 

وحيث يُطلب من األطفال استخدام اآلالت الخطرة  ,صحية أو عندما يكون الطفل محصوراً بشكل غير معقول في المباني 

ومنع  ,حظًرا إضافًيا على العمل الخطير لألطفال  1987لعام  19رقم  مرويتضمن اال. حمال الثقيلةأو التعامل مع األ

أو في المدابغ أو في أي مكان عمل آخر يشكل خطراً على  ,أو في البناء  ,األطفال من العمل بالرصاص أو المواد السامة 

 .صحة أو أخالق الطفل
 

بما في ذلك ساعات العمل والفحوصات  ,سنة فما فوق  15ل الذين تبلغ أعمارهم شروط العمل لألطفا 89يحدد األمر رقم 
ويعفى األطفال العاملون في المؤسسات . الطبية وسياسات اإلجازات السنوية ؛ كما ينص على إنشاء سجل للشباب العاملين

تضمن . أسوأ أشكال عمل األطفالمما قد يعرض هؤالء األطفال لخطر أكبر للمشاركة في  ,العائلية من متطلبات النظام 
يُطلب من األطفال في العراق الذهاب . من الدستور للعراقيين الحق في التعليم المجاني على جميع المستويات 34المادة 

 .سنة 12إلى المدرسة حتى سن 
 
بما في ذلك العمل القسري واالتجار باألطفال واألنشطة غير  ,االسترقاق والممارسات المماثلة  89األمر رقم  منعوي

يحظر قانون  و. فضالً عن تجارة الجنس ,الدستور االتجار بالنساء واألطفال  منعي. المشروعة مثل االتجار بالمخدرات
ب سنوات بسب 10العقوبات إغواء األطفال دون سن الثامنة عشرة في البغاء وينص على السجن لمدة تصل إلى 

انتهاكات يعاقب  ,اإلباحية  عمالبشأن استغالل األطفال في البغاء واستغالل األطفال في اال 89القرار رقم . االنتهاكات
العقوبات على كل من  شرعالذي ي , 2012أقرت الحكومة قانون مكافحة االتجار لعام  , 2012في عام . عليها بالسجن

 .قانون العمل وقانون العقوبات االتجار بالجنس والعمالة ويستبدل أجزاء من
 

 الشروط األساسية: الثالثالفصل 
 

 .األساس االجتماعي واالقتصادي 3.1
 نظرة عامة

. أبو الخصيب  والمدينة  والقرنة  والزبير  والبصرة  والفاو  وشط العرب: تنقسم محافظة البصرة إلى سبع مناطق هي
 2.65يقدر عدد سكان المحافظة بحوالي . ري في العراقاهي ثالث أكبر مركز حض ,عاصمة المحافظة  ,مدينة البصرة 

كانت المحافظة ساحة معركة خالل العقود . مليون نسمة 33.80مليون نسمة من إجمالي سكان البالد البالغ حوالي 
أثرت  2003د الذي أعقب الحرب العراقية اإليرانية وحربين الخليج والثورات الشيعية ضد صدام حسين والتمر: الماضية

 .سلباً على المحافظة
 

يتقاطع مع  ,وتتكون المحافظة من سهل صحراوي شاسع  ,في الجنوب  ,يتكون غالبية سكان المحافظة من العرب الشيعة 
حول القرنة . في الخليج الفارسي يصبممر شط العرب المائي الذي يتشكل من ملتقى نهري دجلة والفرات في القرنة و

بينما تمتد األهوار من شمال المحافظة إلى محافظتي ذي قار وميسان  ,نة يمكن العثور على عدد من البحيرات والمدي
 .المجاورتين

 
 :المثنى

كيلومتر مربع , ويبلغ عدد سكانها حوالي  51,000المثنى هي ثاني أكبر مدينة في العراق تغطي مساحة تبلغ حوالي 
. السماوة , الخضر , الرميثة والسلمان: تنقسم المحافظة إلى أربع مناطق. الشيعةنسمة , غالبيتهم من العرب  770,000

إن أراضي المحافظات هي في معظمها أرض صحراوية , حيث تتركز موارد المياه السطحية في الشمال حول نهر 
ي , حيث أصبحت بعد اإلطاحة بصدام حسين , لم تكن محافظة المثنى مختلفة عن بقية جنوب العراق الشيع. الفرات

 .مرتعا للجماعات الشيعية والميليشيات , لكنها استعادت السالم منذ ذلك الحين
 

 :ذي قار
الشبيش , الرفاعي , الشطرة , الناصرية , وسوق : مناطق 5تقع محافظة ذي قار في جنوب شرق العراق , وتنقسم إلى 

غالبية سكان ذي . كيلومتر مربع 129000مساحة مليون شخص في المحافظة التي تمتد على  2يسكن حوالي . الشيوخ
وهناك أقلية سنية ومجتمعات أصغر من المسيحيين األشوريين والكلدانيين والمندونيين يعيشون في . قار عرب شيعة
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وتتكون مدينة ذي قار في معظمها من صحراء جافة , ولكن نهر الفرات يعبر إلى المحافظة ويتغذى في . المحافظة
ر , التي تقلصت بشكل كبير في التسعينيات بعد أن كانت تغطي في وقت قريب ثلث المحافظة , لتطهير مستنقعات هام

 .األرض من أجل التنقيب عن النفط
 

 :ميسان
: تنقسم المحافظة إلى ست مناطق. معبر الشيب الحدودي يربط ميسان مع إيران. تشترك والية ميسان في حدود مع إيران

 16000تبلغ مساحة المحافظة حوالي . الكبير , والميمونة , والكحلة , والعمارة , وقلعة صالحعلي الغربي , والمجر 
غالبية سكان . ٪ في المناطق الحضرية72.4مليون نسمة , يقيم منها  1.12كيلومتر مربع , ويبلغ عدد سكانها حوالي 

صغيرة من المسيحيين والمندائيين , الذين  ميسان هم من الشيعة , لكن المحافظة تستضيف أيضاً أقلية سنية ومجتمعات
فيما يتعلق بالعرق , فإن العرب هم أغلبية السكان , لكن هناك مجموعة صغيرة . يعيشون في العمارة , عاصمة ميسان
على الرغم من وجود حقول احتياطي نفطية غنية , فإن ميسان لديها واحد من . من األكراد الفليين يعيشون في ميسان

كانت المنطقة الجغرافية في المحافظة , التي كانت تهيمن عليها سابًقا , تتألف من حوالي . الت الفقر في العراقأعلى معد
 .٪ من الصحراء , بعد حملة التصريف في التسعينات50٪ من األراضي الصالحة للزراعة وأكثر من 15
 
 
 

 االقتصاد والبنية التحتية
وبيئة األعمال  ,والسياسي غير المستقر ال يزال االستهالك الخاص واالستثمار في العراق ضعيفين بسبب الوضع األمني 

وفي  ,على الصعيد الوطني  2014في المائة في عام  22.5التي قدرتها الحكومة العراقية  ,وبلغت نسبة الفقر . الضعيفة
قد يرات إلى أن األثر المباشر لالنقطاع االقتصادي واالجتماعي واألمني تشير التقد ,المحافظات المتضررة من داعش 

ه ذهأدت  ,حيث كانت معدالت الفقر مرتفعة على الدوام  ,في الجنوب . في المائة 44ضاعف معدالت الفقر إلى 
 .في المائة 30إلى زيادة معدالت الفقر المقدرة إلى أكثر من  عامالمستوى ال على صدماتال
 

يقع كل من ميناء . نظرا لموقعها في شط العرب واحتياطياتها النفطية الضخمة ,البصرة ذات أهمية اقتصادية كبيرة  تعتبر
مما يجعل المحافظة مركزاً للتجارة  ,وهو ميناء المياه العميقة الوحيد في العراق  في المحافظة  ,البصرة وميناء أم قصر 

يعد مرفأ نفط البصرة ذو  ,قبالة سواحل البصرة . يع تعمل أيضا في المحافظةالعديد من شركات التصن. والنقل والتخزين
فإن البنية  ,ومع ذلك . تستضيف مدينة البصرة جامعة ومطار دولي. األهمية االستراتيجية المنفذ النفطي الرئيسي للعراق

في حين أن تراجع مستوى نهري دجلة  ,مة تعرقل االزدهار االقتصادي للبصرة قديالتحتية الضعيفة والمنشآت النفطية ال
 .الزراعة في المحافظة عوائق تقف امامكلها  والفرات وزيادة الملوحة وعدم كفاية القدرة على معالجة مياه الصرف 

 

 :المقاطعة
وبالتالي  فهي نقطة عبور . بما في ذلك الميناء العميق ,يوجد في محافظة البصرة جميع الموانئ العراقية الستة 

بدأ من ي يذلوا ,طريق سريع يربط المملكة األردنية الهاشمية بالعراق . المواصالت في الجزء الجنوبي من العراق
تجاري  وترتبط المحافظة أيضاً بدولة الكويت عبر معبر صفوان الحدودي  وهو منفذ. تهي في البصرةينالحدود األردنية و

 .مطار البصرة الدولي هو ثاني أكبر مطار في العراق. رئيسي
 

 المثنى
٪ , بينما 41تعاني من معدل فقر يبلغ  -السماوة  -تعتبر المثنى من أفقر المحافظات في العراق حتى في منطقة أفضل 

وتحتوي على مخزون كبير من الملح المثنى هي مدينة منتجة للنفط , . ٪73أفقر منطقة الهالل لديها نسبة فقر تزيد عن 
واألهم من ذلك , أنها مركز مهم لإلنتاج األسمنتي ومواد البناء , حيث أنها تحتوي على واحدة . الذي توفره بحيرة سوا

 .تعتبر مدينة السماوة موطنًا لجامعة المثنى. من أكبر مستودعات في العالم للمواد الخام المستخدمة في إنتاج األسمنت
ومع ذلك . ل المنطقة الجنوبية من العراق , بما في ذلك المثنى تفتقر إلى البنية التحتية األساسية واالجتماعية الكافيةال تزا

, فالمحافظة لديها القدرة على أن تكون مركًزا لوجستًيا مهًما لألشخاص والبضائع , حيث تمر السكك الحديدية بين بغداد 
خط أنابيب استراتيجي ينقل الغاز . افة إلى تقاسم الحدود مع المملكة العربية السعوديةوالبصرة عبر مدينة السماوة , باإلض

على الرغم من أن البنية التحتية لبحيرة سوا في حالة سيئة , إال . من محافظة البصرة إلى بغداد يمر عبر محافظة المثنى
ثرية المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء الحكومة المواقع األ. أنها ال تزال لديها القدرة على أن تكون نقطة جذب سياحي

 .يمكن أن تكون مصدر جذب سياحي للزوار من داخل وخارج العراق
 

 ذي قار
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في المائة , أي أكثر من  37.6يبلغ معدل الفقر في ذي قار . تعتبر ذي قار واحدة من المحافظات المتخلفة في العراق
يعتمد االقتصاد بشكل كبير على الزراعة , حيث أنه كان تقليديًا القطاع الرئيسي لالقتصاد , . ضعفي المعدل الوطني

ذلك , فقد فشل القطاع الزراعي في توفير الوظائف والدخل الكافي لسكان  ومع. معروفة دائًما بإنتاج األرز ذ يقاروكانت 
وقد أدى تجفيف األهوار في التسعينيات من القرن الماضي للتنقيب عن النفط إلى تدمير أساليب الصيد . المحافظات

كان نمو البناء . لعقد الماضيكان القطاع العام والبناء واحدا من أكبر مزودي الوظائف في ا. والزراعة التقليدية في معدان
محافظة ذي قار عدًدا من مصافي النفط , وجامعة تقع في عاصمة كما تضم . نتيجة مشاريع ممولة دوليا في المحافظة

 .محافظة الناصرية
ميجاوات وتعتمد على النفط الخام والنفط األسود في  600تضم الناصرية , عاصمة ذي قار , محطة طاقة تنتج أكثر من 

هناك شبكة طرق . هناك أيضا محطة الناصرية التي تعمل بالغاز والتي تستخدم الغاز الطبيعي وزيت الوقود. قودهاو
تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة األخرى , باإلضافة إلى خط سكة حديد يمر عبر المحافظة يربط البصرة وموانئها 

 .قار تعاني بشكل كبير بسبب الفساد واإلهمال ذي الدوافع السياسية كانت البنية التحتية في ذي. ببغداد وتركيا وأوروبا
 

 ميسان
ومع ذلك , فإن إنتاجية القطاع الزراعي في المحافظة قد تراجعت بشكل . يعتمد اقتصاد محافظة ميسان على الزراعة

وهو نظام غذاء مدعوم ,  كما لعب نظام التوزيع العام ,. ملحوظ بعد الدمار الذي أصاب األهوار خالل حمالت التصريف
دوراً في إلحاق الضرر بالقطاع الزراعي في المحافظات والمزارعين , حيث قلل من القيمة السوقية للمحاصيل الرئيسية 

يمكن اعتبار مدينة ميسان مركًزا صناعيًا مهًما , حيث تستضيف عدًدا من المصانع التي تغطي . القمح -للمحاصيل 
للمحافظة محطة كهرباء واحدة بسعة . في ذلك مواد البناء والمنتجات الورقية وإنتاج السكرمجموعة من الصناعات بما 

ألف  100يقع حقل حلفايا النفطي , وهو خامس أكبر حقل نفطي في البالد , في ميسان , وينتج حوالي . ميجاوات 1500
نية التحتية المتدهورة وقلة االستثمار هي الب. كما تستضيف العاصمة اإلقليمية العمارة جامعة ميسان. برميل في اليوم

البنية التحتية للمحافظات , كما هو الحال في المحافظات الجنوبية . بعض األسباب التي تعوق التنمية الصناعية في ميسان
و وأضرت أعمال التخريب والقتال أثناء الحرب بين إيران والعراق وغز. األخرى , تم إهمالها على مدى العقود الماضية

 .بالمزيد من البنية التحتية للمحافظات 2003عام 
 
 
 
 

 الظروف اإلنسانية
 
تم تشريد أكثر   2015في عام . ظل األزمة اإلنسانية في العراق واحدة من أكبر األزمات في العالم وأكثرها اضطرابًات

بما في ذلك  ,( داعش)ألف شخص في المناطق المتضررة من النزاع مع دولة العراق اإلسالمية والشام  650من 
مليون  1.37مليون عراقي ونحو  3.03تم تهجير  ,إجماالً . أكتوبر 17الذين فروا من القتال في الموصل منذ  135500

ثالث سنوات من الصراع المستمر والركود االقتصادي زاد من معدالت . 2014منذ يناير  محررةعادوا إلى مناطق ال
االكتفاء الذاتي  ضعضعةمما أدى إلى   2014في المائة منذ عام  40انخفض اإلنتاج الزراعي بنسبة . الفقر والبطالة

من انعدام  -اء واألطفال أو كبار السن في المائة منهم من النس 77 -مليون شخص  2.9ويعاني حوالي . الغذائي في البالد
. األمن الغذائي  ويُضطرون إلى االعتماد على استراتيجيات مواجهة سلبية ال يمكن الرجوع عنها في كثير من األحيان

 (2016منظمة األغذية والزراعة )
 

فإن الحوادث األمنية  , 2008الرغم من أن محافظة البصرة ظلت مستقرة وآمنة نسبيا منذ عملية المقاصة عام على 

يمكن أن يكون نقل قوات األمن إلى الخطوط األمامية للصراع مع داعش . تحدث وغالبا ما تدور حول الصراعات القبلية

٪ في عام 14.3شهد مستوى الفقر زيادة من  >عالوة على ذلك . عامالً يؤثر على تكرار الحوادث األمنية 2014في عام 

 ,ومعدل البطالة في البصرة أقل مما هو عليه في معظم محافظات العراق األخرى . 2011٪ في عام 16.1إلى  2007
 .من أدنى المعدالت في البالد وتعتبر( ٪ 10.3)ولكن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 

 
 

 المثنى
بالقراءة والكتابة  معدل اإللمام. تعتبر محافظة المثنى من أفقر محافظات العراق , حيث أن عدد السكان يتعافى في ثالثة

انعدام األمن الغذائي . في المثنى هو األقل في البلد للدقيقة , عدة محدودية في الوصول إلى التعليم االبتدائي والثانوي
شهدت . ٪ 12٪ , أي ضعف المعدل القومي ومشاركة اإلناث في القوى العاملة حوالي  24والبطالة يبلغ معدلها حوالي 
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, لكن السالم عاد منذ ذلك الحين إلى المحافظة مما  2003لحوادث األمنية في أعقاب الغزو عام المحافظة العديد من ا
 .يجعلها واحدة من أكثر المحافظات أمناً في العراق

 
 ذي قار

٪ 20.9من ( دوالر 2,5)ازداد عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر . محافظة ذي قار هي أفقر محافظات العراق
٪ من مجموع 6.6٪ , وتشكل النساء 30.8يبلغ معدل البطالة في ذي قار . على التوالي 2011و  2007في ٪ 37.8إلى 

تم تدمير االقتصاد المحلي للزراعة في األهوار من خالل حملة استنزاف التسعينات , مما . القوى العاملة في المحافظة
, يواجه انعدام األمن الغذائي حوالي  2011را من عام اعتبا. أدى إلى مستوى أكثر صرامة من الفقر في منطقة األهوار

ويقل معدل المحافظات في معدل معرفة القراءة . 2007٪ في عام 4وقد ارتفع هذا العدد من . ٪ من سكان ذي قار 17
 ألمنيةا وادثلحا لقأ نم دةحوا ةظلمحافا دتعو. العراقيوالكتابة وااللتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي مقارنة بالمتوسط 

 .2008 معا ذمن رتستقوا دلبالا في
 

 ميسان
ميسان هي واحدة من أفقر . وفقاً للعديد من المؤشرات التنموية واإلنسانية -وغالباً ما يكون أسوأ  -أداء ميسان ضعيف 

٪ , في  25.3حوالي ( دوالر في اليوم 2.5)وتبلغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر . المحافظات في العراق
٪ في المناطق الريفية , وهو 4٪ وتنخفض إلى 8تبلغ مشاركة المرأة في القوى العاملة . ٪ 17حين أن معدل البطالة هو 

وعلى النقيض من ذلك , انخفض انعدام األمن الغذائي ونسبة األطفال ناقصي الوزن بين . أقل بكثير من المعدل الوطني
الوطني فيما يتعلق بمعدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي ل من المتوسط كما سجلت ميسان أق. 2011و  2007عامي 

٪ على التوالي ؛ ومع ذلك , فقد كانت معدالت االلتحاق تتزايد باطراد على مدى 21.2٪ و 65.6والثانوي بنسبة 
الماضية , على الرغم من أن في ميسان مستقرا نسبيا خالل السنوات القليلة كان الوضع األمني . السنوات القليلة الماضية

 .األلغام المتفرقة والذخائر غير المنفجرة مازالت متناثرة في المناطق المتاخمة إليران
 

 .البطالة والتعليم والفقر في البصرة مقارنة بالمتوسطات الوطنية3.1الجدول 

 
ألسكان تحت خط  

 الفقر
االلتحاق بالتعليم  معدل ألبطالة

 االبتدائي
بالتعليم االتحاق 
 ألثانوي

 %43 %91.4 %10.3 %16.1 محافضة ألبصرة

 %33.5 %85.9 %14.5 %29.4 محافظة المثنى

 %42.2 %88.6 %19.4 %37.8 محافظة ذي قار

 %31.4 %75.8 %15.4 %16.4  محافظة ميسان 

 %48.6 %91 %11.3 %11.5 ألمتوسطات ألوطنية

 (2015للعراق لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية : المصدر)
 

 خدمات المياه والصرف الصحي والصحة
 

بشكل عام  يتمتع العراق بوصول واسع إلى خدمات المياه والصرف الصحي ألن الحكومة قامت ببناء بنية تحتية 
ه ميات مادلی خول إصوللل قأمکانية م إيهدلراء . فالفقخاصة في الثمانينيات( السدود والعبارات)هيدروليكية ضخمة 

لي دولك البناجع )رافي تراء لفقر اغيراء ولفقن ابي الى خدمات المياه ولصولوة افجن لکراء  ولفقر اغين مر کثأ محسنة
أدت مشاريع السدود والري على نهري دجلة . إمدادات المياه العذبة في المحافظةمنها  تهدد عدة مشاكل بيئية (. 2017

والفرات إلى تحويل معظم تدفق المياه المتجه إلى شط العرب  ومع انخفاض مستويات المياه في األنهار  وصلت المياه 
ناعة العراقية واإليرانية واألسر من كل من الصمياه الصرف تتدفق . المالحة من الخليج الفارسي إلى المناطق الداخلية

تحتوي مصادر المياه المحلية في البصرة على نسبة . مما يقلل من إمدادات المياه ,المعيشية إلى األنهار دون معالجة 
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مياه الشرب عادة ما يتم شراؤها من . غالبًا ما تكون المياه من الشبكة العامة مناسبة للغسيل والتنظيف فقط. عالية من الملح
ناقالت المياه أو األسواق التي تتلقى اإلمدادات من مصانع البتروكيماويات التي تستخدم التناضح العكسي إلزالة الملح 

 .الزائد
 

 

 في البصرة انتشار األمية والقضايا الصحية والصرف الصحي: 3-1لشكل ا

 

 

 (.2010وحدة المعلومات والتحليل المشتركة بين الوكاالت : المصدر)

 المثنى
٪ من األسر متصلة بالشبكة العامة , 66.7٪ فقط من السكان يحصلون على مياه الشرب , و 77.8في محافظة المثنى , 

٪ من السكان  80ولكن حتى في ذلك الحين , مياه الشرب غالباً ما تكون متاحة لبضع ساعات يومياً , مما يجبر أكثر من 
 ولصوبال قيتعل فيما طسولمتا نم لقأ نتيجة علی ةظلمحافا ليحص کما. يعتمدون على مصادر أخرى مثل ناقالت المياه

 نم٪ 93.8 مع نةرمقا,  ولصولا مکانيةإ ميهدل نلسکاا نم٪ 91.8أن  ثحي,  لمحسنةا لصحيا رفلصا قفرام لیإ
,  ادمةتعتمد أغلبية أسر المثنى على خزانات الصرف الصحي والقنوات المغطاة للتخلص من المياه الع. نيوطلا طسولمتا

 .٪ من األسر المتصلة بنظام الصرف الصحي العام3مع أقل من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevalence of illiteracy (Aged 10 and over)                                                           Prevalence of chronic disease 

                                

                                             

Proportion of households with a toilet                                                            Poverty: Households in the lowest per capita expenditure quintile 
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  :انتشار األمية والقضايا الصحية والصرف الصحي في المثنى: 3-2الشكل 

 

 

 

 ذي قار

٪ فقط من سكان المحافظات 78.9تتمتع محافظة ذي قار بواحدة من أدنى معدالت الربط بشبكة المياه العامة , حيث أن 
يحصلون على مصدر محسن للمياه وال يعتمد سوى خمس األسر المعيشية على نظام الصرف الصحي العام كوسيلة 

الوصول . تعتمد األسر األخرى على خزانات الصرف الصحي أو القنوات الخارجية. التخلص من مياه الصرف الصحي
ر هو قاذي في ء بارلکهاعلی ول لحصأن ا. کما إلى خدمات مثل الماء والكهرباء في ذي قار هو أقل من المعدل الوطني

ظم معن أن في حي, لعامة ء ابارلکهاعلی شبکة ط فقد تعتمر ألسن ام٪  30ن مل قن أأل, ني وطلط اسولمتن امل قأ
٪ من السكان الموصولين بشبكة الكهرباء يقطعون 70باإلضافة إلى ذلك , فإن لخاصة. دات الولماعلی دون يعتمن لسکاا

 .ساعة في اليوم 12معدل الكهرباء ب

 :انتشار األمية والقضايا الصحية والصرف الصحي في ذي قار: 3-3الشكل 

 

 

 ميسان
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٪ من السكان لديهم إمكانية الوصول المستدام إلى مصدر مياه محسن , وهو أعلى من المعدل الوطني 88.3في ميسان , 

ومع ذلك , فإن عمليات قطع المياه متكررة للغاية , وتفيد . العامةبشبكة المياه ( ٪80)ترتبط غالبية األسر . ٪86.8البالغ 

ولذلك , تعتمد غالبية أسر ميسان على سحب المياه من . التقارير أن توافر المياه يستغرق نحو ساعة واحدة في اليوم

٪ من 91.3. شرب٪ فقط على الشبكة العامة كمصدر لمياه ال5.6صهاريج المياه أو المياه السطحية , في حين يعتمد 

٪ من السكان 60يعتمد . سكان ميسان يحصلون على خدمات صرف صحي محسنة , وهي أقل قليالً من المعدل الوطني

على شبكة الصرف الصحي العامة باعتبارها نظام التخلص الرئيسي من مياه الصرف الصحي , في حين يعتمد الباقي 

٪ من األسر في المحافظة تعتمد فقط على شبكة الكهرباء 25من أقل . على خزانات الصرف الصحي والقنوات المغطاة

٪ من األسر المتصلة بشبكة 80العامة , في حين تعتمد الغالبية جزئياً أو كلياً على المولدات الخاصة , حيث أن حوالي 

 .ساعات. 12الكهرباء العامة تبلغ عن انقطاع التيار الكهربائي اليومي ألكثر من 

 :الصحية والصرف الصحي في ميسانر األمية والقضايا انتشا: 3-4الشكل 

 

 ألشباب

سنة وتقريبا  19في المئة من سكانها هم أصغر من  50ما يقرب من . يعتبر سكان العراق من بين األصغر سنا في العالم
هذا العدد الكبير من الشباب هو معدل مرتفع من الزواج المبكر ومستوى منخفض  وسبب. سنة 29و  15الثلث ما بين 

يتمتع العراق بواحد من أعلى معدالت . وكالهما له تأثير مباشر على معدالت الخصوبة ,من التحاق اإلناث بالتعليم 
البنك )في إيران  29.5كيا و في تر 39.2في مصر و  46امرأة مقارنة بـ  1000والدة لكل  59المواليد في المنطقة مع 

 (.2015,الدولي 
 

 ألنساء

غالباً ما تكون النساء ذوات المستويات المنخفضة من التعليم والمهارات يعملن لحسابهن الخاص ويتركزن في أنشطة 
وعادة ما تكون هذه الوظائف غير رسمية وذات أجور منخفضة مع عدم إمكانية الحصول على أي منافع . القطاع الخاص

تستثنى النساء العامالت في االقتصاد غير الرسمي أو القطاع . مثل التأمين الصحي أو إجازة األمومة أو المعاشات
اللواتي يعملن في مشروع أسري ال "الخاص عموماً من الحماية التي يوفرها قانون العمل ألنها ال تنطبق على النساء 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  " )زوج المرأة أو األب أو األم أو األخ"يعمل فيه إال أفراد األسرة ويخضع لسلطة وإشراف 
 (.2012 ,العراق 

منخفضة حتى بالنسبة للنسب في بقية بلدان منطقة الشرق  ,في المائة  15بنسبة  ,مشاركة اإلناث في القوى العاملة 
وهي منخفضة بشكل كبير حسب المعايير  ,ئة في الما 25و  20التي هي بحد ذاتها تتراوح بين  ,األوسط وشمال أفريقيا 

وغالبا ما يعمل أولئك الذين يعملون  ,من ظمن القوى العاملة ٪ من النساء العراقيات في سن العمل ليسوا 90إن . العالمية
يتم . تختلف معدالت المشاركة في القوى العاملة في العراق حسب المستوى التعليمي للمرأة. في وظائف بدوام جزئي
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برنامج األمم )قيق التكافؤ مع الرجال في فرص العمل واألجور فقط إذا حصلت المرأة على شهادة جامعية أو كلية تح
وتبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة للنساء البالغات ذوات المستوى التعليمي (. 2012,العراق  ,المتحدة اإلنمائي 

وبالنسبة . % 24فتتراوح النسب بين ضعفين إلى  ,أما في حالة التعليم الثانوي  , % 10أو األقل أقل من المتوسط 
في  75إلى  70مقارنة بمعدالت مشاركة الذكور البالغة  % 67تبلغ المشاركة  ,للنساء ذوات التعليم الثانوي والعالي 

 2012و  2007تعليما بين عامي  في المائة في العمالة بين النساء األكثر 8حدث انخفاض بنسبة  ,ومع ذلك . المائة
 (.2017البنك الدولي )
 

 حالة ما بعد الصراع والتماسك االجتماعي في جنوب العراق

 
ونوعية  ,كان هناك ارتفاع في الغضب العام والتظاهرات ضد إمدادات الكهرباء غير الكافية  , 2017منذ أواخر عام 

  2017في عام . والفساد الحكومي المتدهور والخدمات العامة الضعيفة  ال سيما في المحافظات الجنوبية ,المياه السيئة 
وتطوير  ,مع توضيح المتطلبات المحلية العالية مثل زيادة األجور  ,من االحتجاجات المنفصلة  260كان هناك أكثر من 

المظاهرات ذات الصلة بالكهرباء حول الناصرية والبصرة  تركزت. أو تحسين توفير المياه والخدمات ,البنية التحتية 
مع التركيز على المياه النظيفة  ,شهدت المنطقة احتجاًجا واحًدا على األقل كل يوم  ,بحلول يونيو . والسماوة والرميثة

 .والكهرباء الكافية ,وتطوير البنية التحتية  ,والعمالة ,
 

بسبب النقص  2018حيث اندلعت المظاهرات في يوليو  , وذي قار البصرةهذه المظاهرات واضحة بشكل خاص في 
أرسل  ,نتيجة القتحام المباني الحكومية في البصرة والنجف وكربالء وغيرها من المدن الجنوبية . المتكرر في الكهرباء

 2018يوليو  15وأعلن حالة الطوارئ في  ,رئيس الوزراء حيدر العبادي قوات خاصة إلى البصرة 
 

 

 ((2018)الصراع المسلح وموقع بيانات األحداث )

فهي تشهد صراعات  ,ال تزال مستقرة نسبيا مقارنة مع المحافظات العراقية األخرى المحافظات الجنوبية في حين أن 
بسبب الصراعات االجتماعية أطلقت المنظمات الحكومية وغير الحكومية عدة مبادرات  , 2003قبلية ونزاعات منذ عام 

في الماضي لتشجيع رجال القبائل المتنافسين على توقيع التماسات لوقف القتال الذي أودى بحياة العديد من الناس على مر 
 . السنين

تؤدي الصراعات القبلية في العراق إلى إضعاف الجهود الرامية إلى إعادة إعمار البالد في أعقاب هزيمة الدولة 
وتحديد  ,وعدد الضحايا ,إن النطاق الكامل للقتال . 2014التي احتلت أجزاء كبيرة من البالد منذ يونيو  ,اإلسالمية 

يتم الكشف عن المزيد على وسائل اإلعالم . ئل اإلعالم المحليةالقبائل المعنية بشكل غير شامل تغطيها مصادر وسا
 .تاكيدفإن هذه المعلومات أكثر صعوبة في ال ,ومع ذلك . االجتماعية المحلية

 
 : حيازة األراضي العراقية
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. وقبول ضمني من قبل السكان ,يتمتع نظام حيازة األراضي في العراق بخلفية جذرية ومكان واضح المعالم في المجتمع 
يظهر اإلطار  ,في الواقع . المؤسسية لألراضي العراقية انعكاسات قوية على ترتيبات حيازة األراضي واألمن للمنشئات

في الواقع  تقوم مجموعات من الوزارات واللجان . المؤسسي إلدارة األراضي في العراق مستويات ووظائف متنوعة
يازة األراضي في العراق  والتي هي على التوالي تحكم نظام األرض العراقي مالياً وإدارياً بإدارة ومراقبة إدارة ح

 .وتسعى إلى توفير عناصر بيئة آمنة لسياسات األراضي والتخطيط وإنتاج حقوق المستخدمين النهائيين
 

تؤدي أدواراً مختلفة في قطاع  وكاالت مستقلة( 2)وزارات و ( 4)يوجد حالياً ( 2016)وفقاً لوزارة التخطيط العراقية 
 .2 األراضي العراقي

تمثل الوزارات األربع المذكورة أدناه منظمات األراضي العراقية المترابطة فيما بينها في قطاعات على مستوى المجلس 
 :ري الوطنية في العراقاالتخطيط الحض

 

التشريعات الزراعية لمختلف األنشطة المتعلقة بتنظيم يدمج العديد من اإلدارات لإلشراف على تطبيق  وزارة الزراعة . 1
 .ملكية المزارع  والمعامالت الزراعية واألراضي وأنماط حقوق الملكية الزراعية

 
الوزارة مؤسسة جديدة تقوم بالنشاطات  أنشاتفقد  , 2005لسنة ( 18)وحسب قانون وزارة العدل رقم   وزارة العدل. 2

يتم اإلشراف على إدارات  ,عالوة على ذلك . القضائية لمجلس القضاء األعلى العراقي وبقية أنشطة االختصاص القضائي
 .ثم أضافت الحقاً إدارة اإلصالح العراقية ,تسجيل العقارات من قبل الوزارة 

 
والميزانية العامة للدولة المتعلقة  ,ولية تنفيذ خطط اإلسكان الوطنية مسؤ ه الوزارةذه وزارة أالسكان واالعمار -3

والتي تنسق مع وحدات الحكومات المحلية  ,بعبارة هي هيئة اإلسكان الوطنية العراقية . بمشاريع قطاع المباني العامة
( 2001لسنة  39رر لمقا) عمارأالسكان واالن نيواتباعًا لقا ,قع والا. في على مستوى المحافظات لتنفيذ برامج اإلسكان

ع اطلقم امهاوة طنشألصحة في وابية رلتل وزارة اني لتمثيوطال نسکااال بمکتر يطوتن قية مرالعامة ولحکت اتمکن
 .صلخاا

 
دور رئيسي في تطوير السياسة الوطنية بتقوم وزارة البلديات واألشغال العامة العراقية وزارة أالشغال والبلديات  . 4

على تنفيذ التصاميم  ه الوزارةذهوفقًا لقانون البلديات العراقي  وواجباته الوطنية  تركز. الجوانب البلديةلجمع كل 

يتعين على وزارة أالشغال والبلديات كجزء من أسس مؤسسة (. 2016 وزارة أالشغال والبلديات)األساسية لمرافق المدن 

ري للوزارة على المستوى االتعامل مع مهام وواجبات التخطيط الحضلجنة مثل المديرية العامة للتخطيط العمراني  
 المديرية العامة للتخطيط العمرانيفإن  ,ولذلك (. 2009 , 19القانون رقم  , 2007 , 2القانون رقم )المحلي العراقي 

في مستويات  ري المشاركةارية للمدن عبر مختلف هيئات التخطيط الحضاتشرف مباشرة على أداء خطط التنمية الحض
 .ألمجلس البلديو لجنة التخطيط العمرانيالمقاطعات مثل 

 
 

 جالستشارك لجنة التخطيط الفيزيائي  وم ,( أو المستوى المحلي)على مستوى مجلس المدينة  ,باإلضافة إلى ذلك 

 :الذي يضم وجهات نظر كل من سلطة األرض والمجلس ,البلديات  أيًضا في الهيكل المؤسسي لألراضي العراقية 

 

 

 

 

 (2016 لسنة 57سياسة استخدام األراضي  -نحو خلفية تنظيمية لحيازة األراضي في العراق : إدارة حيازة األراضي)" 2
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استخدام األراضي في إن الدور األساسي للجنة التخطيط الفيزيائي هو اإلشراف ومراقبة تنفيذ اللوائح المحلية وأنظمة . 1
لجنة تعمل . والتنسيق مع المنظمات البلدية على مستوى الجوار ,رية بالمدينة االمجالس الحض /رية االمناطق الحض

القرار العراقي رقم )كحكومة محلية وعلى مستوى المقاطعات   وزارة أالشغال والبلدياتتحت سيطرة  التخطيط العمراني
 (.2009 , 19القانون رقم  , 1948لسنة  31
 
لسنة ( 165)قانون رقم  )وفقا لقانون اإلدارة العراقي للبلديات ,والتي تمثل دائرة الحكومة المحلية  ,البلديات جالسم. 2

وفقا لمخطط تنظيمي . مع السلطات المختصة لتنظيم وتنسيق خدمات المدينةبالتعاون  مجالس البلديات تعمل  ,( 1964
وزارة البلديات واألشغال العامة  اشراف يعمل أعضاء مجلس اإلدارة تحت ,وبالتالي . طات المختصةمعتمد من السل

لضمان خطط التنفيذ داخل حدود المخطط  لجنة التخطيط العمرانيو  المديرية العامة للتخطيط العمراني عبر العراقية
 .الرئيسي للمدينة والقرى المحيطة بها

 

وكاالت تابعة لوكالء  6)العالقة المتداخلة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين المتعددين في العراق  2-3ويلخص الشكل 

 ,باإلضافة إلى ذلك . الذين يشاركون في اآللية الرئيسية لتشجيع اإلدارة الفعالة لحيازة األراضي  في اإلدارات( األراضي

, والذي يتم تنفيذه بشكل شرعي على المستوى الوطني  ,ي البارز لألراضي يعرض الشكل أدناه التسلسل الهرمي المؤسس

 .ومستوى المقاطعات والمدن

 : نظرة عامة على هيكل إدارة األراضي3-5الشكل 
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األراضي والممتلكات والتمويل ومواد البناء  سليمتُكرس سياسات السلطة العراقية فيما يتعلق بحيازة األراضي لت ,عمليا 
يعكس الهيكل التنظيمي للسلطات  ,أعاله  2-3وفقاً للشكل . فيما يتعلق بإصالح السياسات وبناء القدرات ,والمعايير

ات العراقية مشكلة رئيسية في استكمال التنفيذ الفعال إلدارة حيازة األراضي ألنه ال يضمن الكفاءة المؤسسية لرصد سياس
 .بل يعكس فقط قدرات هيكلية سلطات األراضي العراقية في وضع هذه السياسات ,التخطيط واإلدارة هذه 

 
تفتقر بنية سلطات األراضي العراقية إلى التشريعات والتقانات التي تعزز أمن حيازة األراضي التي تعمل بين  ,وبالتالي 

 .ة حقوق األفراد والمجتمعاتمستخدمي األراضي وسياسات األراضي لضمان توثيق وحماي
 

 الخلفية التاريخية العراقية إلدارة حيازة األراضي
 

تأثر التطور التاريخي إلدارة حيازة األراضي بالتحول السريع لنظم المجاالت السياسية واالجتماعية والدولية التي يمكن 
يعتمد تطوير إدارة حيازة األراضي في العراق على التحوالت في اإلدارة . تتبعها بدءا من تاريخ العراق المعاصر

ب مميزة وفقاً للتسلسل الهرمي التاريخي وإلى األشكال الحالية إلدارة حيازة والتي يمكن تقسيمها إلى أربعة حق ,العراقية 
 :األراضي

 (:1534)إصالحات األراضي العثمانية في العراق • 
 (1914)االحتالل البريطاني • 

 (1963-1958)التأثيرات االشتراكية في العراق 
 (1970)التأثيرات القومية في العراق • 

 
 2003العراقية ؛ بعد سقوط النظام في عام أزمة األراضي 

, واجهت الحكومة العراقية الجديدة مشكلة قانونية كبيرة فيما يتعلق بنقل  2003بعد سقوط النظام العراقي في عام 
كما أن أزمة الالجئين العراقيين تمثل . األراضي والملكية , والتي تم إزالتها من آالف العائالت من قبل حزب البعث

وهكذا , بالعودة إلى العراق , يمكن أن يقدم الالجئون كمؤشر على انعدام أمن الحيازة في . إنسانية وطنية مشكلة
, نتيجة ( 2010)ووفقاً لتقرير موئل األمم المتحدة . المجتمعات العراقية الضعيفة ذات التحديات القانونية لسلطة األرض

مليون في عام  2.9الذين يعيشون في أحوال فقيرة ارتفع من للصراعات التي تحدث في العراق , فإن سكان الحضر 
 .2010مليون في عام  10.7إلى حوالي  2000

قد ( 2016و  2014بين عامي )وعالوة على ذلك , فإن فوضى نهب وتدمير السجالت العامة في أعقاب هجمات داعش 
العراق , في جميع أنحاء البالد , قدراً هائالً من  يواجه. زادت أيضا من التحديات القانونية على إدارة األراضي العراقية

ن مر کثك أنا, هلمتتالية روب الحب ا. بسبالوضع المتضارب وانعدام األدوار اإلدارية في سياسات األراضي والممتلكات
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زوح لنوزارة ا)ده حداد وفي بغزح نا 700,000و حة زعائلة نا 110,000ن مر کثوأحالياً وا حزقي نراعن ماليي 3
 (.2016, قية رالعرة الهجاو
 

 
على أمل دخول )وفي غضون ذلك , هاجرت األسر الريفية بأعداد كبيرة إلى المناطق الحضرية التي تبحث عن عمل 

, فإن الهجرة داخل وداخل القطاع ( 2016)وفقاً لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية . أو بسبب األزمة األمنية( أفضل
 .والتي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة , قد عززت األزمةالحضري العراقي وحده , 

كان السكن غير الكافي مشكلة في جميع أنحاء العراق ؛ في اآلونة األخيرة , حيث يوجد نقص يصل إلى ثالثة ماليين 
ى قيام , فقد أدى ذلك إل( 2016)ووفقاً لوزارة البناء واإلسكان العراقية . مسكن في العراق , بسبب عدة حروب سابقة

 .٪ من احتياجاتها السكنية , إال أن هناك طلبًا كبيًرا على المساكن لم تتم تلبيته15الحكومة العراقية فقط بتلبية 
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 أالساس ألبيئي
 ألمناخ

المناخ يتأثر . وجاف يتميز بفصول الصيف الطويلة والحارة والجافة والشتاء القصير البارد حاريتميز العراق بمناخ 
. بموقع العراق بين الجفاف شبه االستوائي للمناطق الصحراوية العربية والرطوبة شبه االستوائية في الخليج الفارسي

يكون فصل  ,في معظم المناطق . ويةدرجة مئ 10درجة مئوية إلى  5مع درجات حرارة من  ,يناير هو أبرد شهر 
ولكن الرطوبة العالية في المناطق الساحلية الجنوبية من الخليج  ,الصيف دافئًا إلى حار مع أشعة الشمس في الغالب 

في بعض األيام يمكن أن تصل درجات الحرارة بسهولة . درجات الحرارة اليومية يمكن أن تكون ساخنة جدا. الفارسي
خاصة في المناطق الصحراوية العراقية التي تسبب خطر اإلنهاك  ,( درجة مئوية 45)رنهايت درجة فه 113إلى 

الرياح القوية الصحراوية الجافة يمكن أن تكون قوية جدا في بعض األحيان ويمكن أن تسبب عواصف رملية . الحراري
يتركز هطول األمطار أحيانا . بر ومارسهطول األمطار في البالد يقع بين نوفمفي المئة من متوسط  70حوالي . عنيفة

 .والفيضانات المحلية  وخاصة في أشهر الشتاء عريةمما يسبب الت ,ولكن العنيفة  ,في العواصف المحلية 
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. تتمتع محافظة البصرة بمناخ صحراوي مع اختالفات كبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل والصيف والشتاء
الرطوبة النسبية . انخفاض فوق الصقيع,( درجة مئوية 50)درجة فهرنهايت  106درجة الحرارة العالية تصل إلى 

 ,الشتاء دافئ (. ملم 200-50)بوصات  8و  2يتراوح هطول األمطار السنوي بين . في المئة 59إلى  44السنوية هي 
 .فوق درجات الحرارة المتجمدة

 

 الموارد الطبيعية

 :المياه السطحية: أوال

ويصل إلى ملتقي نهر الفرات في منطقه  ,يسان من الشمال يمتد نهر دجله من حدود محافظه م ,في محافظه البصرة • 

ة تتغذي علي نهر دجله ليبلغ مجموع طولها ألثانوياألنهار  24حوالي . في اتجاه المصب( ميال 29)كيلومترا  47القرنه 

لكون يتم تسجيل االستيطان علي جانبي نهر دجله عبر التاريخ نتيجة (. لمي 43,185)كم  69,500اإلجمالي حوالي 

أحدهما هو . في محافظة البصرة 2ه عددها نهري مجارييمتلك نهر الفرات حالياً . مصدر النهر ثابتا ومصارفه خصبه

بالتوازي مع الضفة الشرقية  ,ثم يتدفق شرقا . مجرى النهر الشمالي القديم الذي يدخل اإلقليم من محافظة ذي قار

يختلف عرض النهر . حتى يلتقي نهر دجله في منطقه القرنه ,داخل محافظه البصرة ( لمي 24.8)كم  40ر  االحمهورل

 .في القرنه( قدم 656)م  200عندما يدخل المحافظة إلى حوالي ( قدم 164)متر  50من 

 59)كم  95الخليج الفارسي حوالي  /يبلغ طول نهر شط العرب من مدينة القرنة إلى حيث يتدفق إلى الخليج العربي • 

 305حيث يبلغ حوالي  ,قدًماإلى حي المعقل  82)م  25حيث يبلغ عرضه حوالي  ,ويمتد عرضه من مدينة القرنة (. ميل

إلى مدينة  ,( قدم 641,2 /م  805)إلى مدينة المحمرة  ,( قدم 499,1 /م  457)إلى منطقة عشار  ,( قدم 1000)م 

واسعة في التدفق النهائي للخليج( قدم 202,8)متر  2500وإلى نحو  ,.( قدم 249,5 /م ( 1600)الفاو  .  

علي في الشمال حتى  كرمةويربط نهر  حريرويبدا من قرية . نهر البصرة يمتد إلى الجانب الغربي من نهر شط العرب• 

 هورتتدفق مياه  ,من خالل هذا النهر [(. لمي] 26)كم  42طوله حوالي . ينتهي بسطح الماء في خور الزبير في الجنوب

 .الخليج الفارسي/مار مباشره إلى الخليج العربيحال

 1993الذي بُني عام  ألعزنهر ( 1: وتشمل هذه المناطق. 1991تم تنفيذ عدد من مشاريع الري الجديدة المهمة بعد عام • 
 0.62) كيلومتر واحد. قبل أن يتدفق إلى نهر الفرات( ميل 20)كم  32يمتد على الجانب الغربي لنهر دجلة لمسافة  ,

. مشروع نهر العز هو واحد من مشاريع الري التي تسببت في جفاف األهوار. غرب ملتقى دجلة والفرات في القرنة( ميل
الجزء . تمر عبر الجزء الغربي من المقاطعة , 1992التي أنشئت في عام  ,ب العام صقناة نهر الم. بنهر المص( 2

لمسار الغربي لنهر الفرات حتى ينضم إلى نهر البصرة على بعد أربعة الجنوبي من مجرى قناة النهر ينحني على طول ا
وهي تسيطر (. ميل 130.5)كيلومترات  210يبلغ طول هذا الجزء من النهر . جنوب قرية حرير( ميل 2.5)كيلومترات 

 .هوارعلى مياه الري وتصرفها إلى الخليج العربي بعيداً عن األنهار واال
 

في  الواقع هور الحويزةمثل   أهوارة من محافظة البصرة بمياه سطحية ثابتة وموسمية على شكل تتمتع المناطق الشمالي• 

تمتد مناطق األهوار من مدينة البصرة إلى . في الغرب هور ألحمارفي الشمال الغربي و  وهورألقرنة . الشمال الشرقي

 .دجلة تقع هذه المناطق غرب شط العرب وهي على جانبي نهر. الشمال من القرنة

 المياه الجوفية :ثانيا

هناك القليل من المياه الجوفية الصالحة لالستعمال بسبب وجود األنهار وارتفاع مستوى  ,حافظهفي الجزء الشرقي من الم

حيث تلعب المياه الجوفية دوًرا  , حافظهوالعكس صحيح في الجزء الغربي من الم. وال توجد حاجة للمياه الجوفية ,الملوحة 

ً للمياه  الطبيعة الجغرافية . مخصصة لألغراض الزراعية والمستوطنات البشريةوتكون  محوريًا وتعتبر مصدراً أساسيا

 للمنطقة تسمح بتخزين كميات كبيرة من المياه التي يمكن أن تنتقل تحت سطح األرض وبالقرب منه
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 ألمعادن:ثالثا

ونهران عمر هي  ,والرميلة  ,حقول الزبير . أهم المعادن المتوفرة لالستغالل في محافظة البصرةيعتبر النفط من • 
 .في حين لم يتم استغالل حقول القرنة الغربية وحقول مجنون بعد ,مناطق االستخراج الحالية 

 .الغاز الطبيعي يرافق النفط في جميع المجاالت• 
مليون  30)والحجر الجيري  ,( مليون طن 34)مثل الرمال والجير  ,خرى تشمل المواد المستخدمة في البناء الالمواد ا• 

 (.مليون طن 4.8)والطين  ,( طن
 

 :2003بعد سقوط النظام في عام  ,أزمة األراضي العراقية 
 

واجهت الحكومة العراقية الجديدة مشكلة قانونية كبيرة فيما يتعلق بنقل  , 2003بعد سقوط النظام العراقي في عام 
كما أن أزمة الالجئين العراقيين تمثل . والتي تم إزالتها من آالف العائالت من قبل حزب البعث ,األراضي والملكية 

انعدام أمن الحيازة في  يمكن أن يقدم الالجئون كمؤشر على ,بالعودة إلى العراق  ,وهكذا . مشكلة إنسانية وطنية
 ((2010)األمم المتحدة _ألموطن  )ووفقاً لتقرير. المجتمعات العراقية الضعيفة مع وجود تحديات قانونية لسلطة األرض

 2.9من  تالذين يعيشون في أحوال فقيرة ارتف مدنيينسكان الال نسبة فإن ,نتيجة للصراعات التي تحدث في العراق و
 .2010مليون في عام  10.7حوالي  إلى 2000مليون في عام 

 
قد ( 2016و  2014بين عامي )فإن فوضى نهب وتدمير السجالت العامة في أعقاب هجمات داعش  ,وعالوة على ذلك 

قدراً هائالً من  ,في جميع أنحاء البالد  ,يواجه العراق . زادت أيضا من التحديات القانونية على إدارة األراضي العراقية
ن مر کثك أناه ,لمتتالية روب الحب ا. بسبالوضع المتضارب وانعدام األدوار اإلدارية في سياسات األراضي والممتلكات

زوح لنوزارة ا) ادهحداد وفي بغزح نا 700,000و حة زعائلة نا 110,000ن مر کثوأحالياً وا حزقي نراعن ماليي 3
 2016 ,قية رالعرة الهجوا
 

الحصول  على أمل)رية التي تبحث عن عمل اهاجرت األسر الريفية بأعداد كبيرة إلى المناطق الحض ,وفي غضون ذلك 
وداخل  الى فإن الهجرة  ,( 2016)وفقاً لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية . أو بسبب األزمة األمنية( دخول أفضل على

 .نها مليوني نسمة  قد عززت األزمةالقطاع الحضري العراقي وحده والتي يبلغ عدد سكا
 

حيث يوجد نقص يصل إلى ثالثة ماليين مسكن في  ,مؤخرا  ,كان السكن غير الكافي مشكلة في جميع أنحاء العراق 
فقد أدى ذلك إلى قيام الحكومة  ,( 2016)ووفقاً لوزارة البناء واإلسكان العراقية . بسبب عدة حروب سابقة ,العراق 

 .إال أن هناك طلًبا كبيًرا على المساكن لم تتم تلبيته ,ن احتياجاتها السكنية مفقط ٪ 15العراقية بتلبية 
 

هناك عدد قليل من المستثمرين والمطورين لخدمة  ,( 2012)وفقاً لمكتب اإلحصاء المركزي العراقي  ,عالوة على ذلك 

أنه بعد عام  2005) )ذكرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ,على سبيل المثال . ذوي الدخل المنخفض والمتوسط

ظهرت المشكلة الرئيسية لحقوق األراضي العراقية نتيجة لغياب سلطات األراضي العراقية مثل مكاتب تسجيل  , 2003
وادعاء سلطات األراضي  ,ظهرت ثقة تآكل في السلطات العراقية  ,في المقابل . 2003راضي بعد حوادث عام األ

قدمت وزارة  ,من ناحية أخرى . العراقية بأن لديهم استراتيجية مكتوبة لمعالجة أزمة حيازة األراضي في العراق
وزارة )قطع أراضي مجانية في استراتيجياتها الوطنية على سبيل المثال   ,التخطيط العراقية ووزارة البناء واإلسكان 

هذه االستراتيجيات حلوالً واسعة النطاق لمعالجة األزمة األخيرة حتى  تقدملم  ,ومع ذلك (. 2016 ,التخطيط العراقية 
اإلسكان في تدهور حالة  طويلة من نظام الحوكمة  المركزيةالفترة ال ومن ضمنها ساهمت جميع هذه العوامل وقد. اآلن

 .ونقص الصيانة والبنية التحتية ,والبناء في العراق 
 

 

 :التنوع البيولوجي

 
قاحلة   كونه بعض المناطق  على الرغم من. مزيج من نقص المطر والحرارة الشديدة يجعل الكثير من العراق صحراء

غالبية المواقع المهمة للحفاظ على التنوع البيولوجي ليس لها وضع . لديها نباتات طبيعية على النقيض من الصحراء
نوع من الطيور في منطقة  400تم تسجيل أكثر من . على الرغم من أنه قد تم التوصية بالعديد منها ,المناطق المحمية 

المنطقة مهمة بشكل خاص كجزء (. المملكة العربية السعودية وغرب إيران تضم الكويت والعراق وشرق)شمال الخليج 
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وتشير . من الطرق السريعة العابرة للقارات التي تستخدمها أعداد هائلة من الطيور التي تتحرك بين أفريقيا وأوراسيا
 .ة كل خريفمليارات طائر مهاجر تنتقل جنوبًا عبر الجزيرة العربي 3إلى  2التقديرات إلى أن ما بين 

 
هور  : تنقسم إلى ثالث مناطق متميزة. أهوار بالد ما بين النهرين هي سمات بيئية فريدة عند التقاء نهري دجلة والفرات

 وروه ,التي تقع بين نهري دجلة والفرات  ,( القرنة)وأهوار الوسطى  ,تغذيها نهري دجلة وكرخة  ,حويشة في الشمال ال

األهوار مهمة اقتصاديًا وبيئيًا لجميع شعوب هذه المنطقة ولها أهمية بيئية . ذيها الفرات تقليدياالتي يغ ,حّمار إلى الجنوب 

 .عالمية

 االرتفاعات والمناطق الجغرافية الرئيسية في العراق: 3-2الشكل 
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 إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية: الفصل الرابع
 تحديد األثر البيئي واالجتماعي 4.1

 :كالتاليمن المتوقع أن تكون فوائد المشروع  ,خالل مرحلة البناء 
 
 توليد الدخل من خالل خلق وظائف مؤقتة • 
 ( إلخ ,المالبس  ,األغذية )تنمية األعمال التجارية الصغيرة • 
 .زيادة الدخل من خالل شراء المواد المحلية والمستوردة المباعة في السوق المحلية• 
 

 :من المتوقع حدوث التأثيرات اإليجابية التالية ,بعد تنفيذ المشروع 
 
 تحسين نوعية الحياة من خالل إمكانية استخدام األجهزة الكهربائية وإضاءة المنازل  •

 بسبب اإلضاءة العامة  ,تحسين األمن • 
 ,العمل  ورشو تاجرربة المنة وكهكنزيادة األنشطة االقتصادية الناجمة عن تنمية األعمال التجارية والم• 
 ( إلخ ,التلفزيون  ,التكنولوجيا الجديدة )الوصول إلى خدمات المعلومات • 
ظروف عمل أفضل )تحسين أداء الخدمات اإلدارية واالجتماعية وكذلك المشغلين االقتصاديين في منطقة المشروع • 

 (.االتصاالت وسائلوإمكانية استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات و
 

جميع التأثيرات . مسائل الحماية واآلثار السلبية المحتملة المرتبطة بالمشروع خالل مرحلة البناء 4-1الجدول  يتتبع
تقتصر التأثيرات المتوقعة على الطرق والمواقع المحددة  . المذكورة أدناه هي إلى حد كبير ذات أهمية منخفضة إلى معتدلة

يتم . تم تطبيق التسلسل الهرمي من أجل تجنب أو تقليل التأثيرات. هي قابلة للعكس والوقت محدودف. وبالتالي تكون محلية
 .ألحاجةتسليط الضوء على اآلثار المتبقية عند 

 

 .بناءالتعرف على األثر البيئي واالجتماعي خالل مرحلة ال 4 - 1جدول 

 بناءتحديد األثر البيئي واالجتماعي خالل مرحلة ال

 جوانبه /نشاط المشروع  ألثانويألمشروع 
 

 ألتاثير

 هوائيةخطوط النقل ال -
بناء وإعادة تأهيل  -

 ثانويةالمحطات ال
شبكات التوزيع  -

 ومكوناتها
األنشطة األخرى  -

 ذات الصلة
 

بما , نشطة البناء العامة أ
في ذلك استخدام اآلالت 

 .الثقيلة ومولدات الكهرباء
 

أعمال  ,أنشطة الحفر 
التركيب والتخزين 

المفتوح للمواد والتربة 
 المحفورة

 
دائمة ثانويةبناء محطات   
 

قاولين االستفادة من الم
 في أنشطة البناء ينألثانوي

 الشكاوى المتصاعدة بشكل صحيح أولم تتم إدارة المخاوف 

إدارة غير سليمة للنفايات الصلبة والسائلة والخطرة بما في ذلك 
والهدم وكذلك النفايات المنزلية مما يؤدي إلى تلوث البناء 

 .التربة والمياه السطحية
 

 انبعاثات الضوضاء
 

 انبعاثات الهواء والغبار

 موارد المياه

مركبات بالمخاطر البيئية والصحية العامة عن طريق التلوث 
 ثنائي الفينيل متعدد الكلور

زيت  /المياه الجوفية من تسرب الوقود النفطي  /تلوث التربة 
 الوقود 

التخلص غير السليم من مياه الصرف الصحي من مكاتب 
الموقع أو معسكرات العاملين مما يؤدي إلى تلوث التربة 

 .والمياه السطحية
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خطر تلف الطرق والبنية التحتية األخرى الناجمة عن عبور 
 الثقيلةالشاحنات 

 

واألنابيب  ألمؤسسات ألعامةكسر خطوط  اوخطر تلف 
كابالت  ,مياه الصرف الصحي  ,مياه الشرب )األرضية 
 (خطوط الهاتف,الكهرباء 

تدفق العمالة والمخاطر  
 .المرتبطة بها

 

على سبيل المثال ال  ,الصحة والسالمة المهنية فيما يتعلق 
 :تحديدال
 نفايات الهدمالمخاطر المادية من  -
 المخاطر المادية من المعدات والسيارات -
 خطر الحريق -
 نزالق وهبوط اال -
 االثقال يدوية ورفعأالعمال ال -
 الصعق الكهربائي-
 االتصال مع خطوط الكهرباء الحية -
 اإلنهاك الحراري -
 

صحة المجتمع والسالمة من حيث حوادث السيارات أو 
 الحوادث المتعلقة بالبناء

 

 الوصول غلق امكانيةاالزدحام المروري و
 

 اآلثار المحتملة المرتبطة بالصدفة
 

 المؤقت /االحتياز الدائم  /متطلبات األراضي 
 

أو فقدان مؤقت للوصول إلى ممتلكات فقدان سبل المعيشة أو ال
 الموارد اإلنتاجية

 

 ظروف العمل الفقيرة
 

 خطر تشغيل األطفال
 

 زيادة خطر السلوك غير المشروع والجريمة
 

 تدفق السكان اإلضافيين 
 

 زيادة العبء على توفير الخدمات العامة
 

 العنف القائم على نوع الجنس
 

 المستهلكين المحليين مزاحمةالتضخم المحلي لألسعار و
 

 الصراعات االجتماعية داخل المجتمعات وبينها
 

 انتشار األمراض المعديةزيادة خطر 
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 :خالل مرحلة التشغيل  من المتوقع حدوث التأثيرات التالية
 

 :عالية الجهد هوائيةخطوط نقل 
 
 المجاالت الكهرومغناطيسية • 

 
إن قوة المحرك . المجاالت الكهرومغناطيسيةومنطقة الحماية بشكل كبير عن طريق  صحيحأل  يتم تحديد حجم الطريق

وهو ما يتوافق مع المعايير  ,متر  /كيلو فولت  5الخط هي أقل من  اثارمتر من  25كيلوفولت على مسافة  400لخطوط 
متًرا على األقل من  25على طول الخط على بعد " منطقة الحماية"يجب أن تكون  ,لذلك . المحددة للتعرض غير المحدود
فإن الخطوط المتأثرة بالمشروع ستنتج قوى كهربائية  ,كيلوفولت  400د التشغيل عند عن. كل جانب من جانبي ممر الخط

قد تسبب آثاًرا على الصحة العامة خاصة عندما تكون الخطوط قريبة جًدا من المنازل السكنية أو المدارس أو 
 .المدى فال يتوقع حدوث أي آثار طويلة ,بما أن هذه الخطوط سوف تمر عبر الصحراء . المستشفيات

 
 الضوضاء •
 

خاصة في ,تنتج خطوط نقل الجهد العالي ضوضاء من خالل تأثير كورونا ويمكن أن تكون مستويات الضوضاء كبيرة 
عندما تتمكن خطوط الكهرباء من خلق صوت طقطقة دقيق بسبب  ,الظروف الجوية الضبابية أو الرطبة أو الممطرة 

يمكن أن ينتج تأثير كورونا األوزون . كمية صغيرة من التيار الكهربائي الذي يؤين الهواء الرطب بالقرب من األسالك
اء داخل وتتكون كورونا من تأين الهو. خاصة في الظروف الرطبة ,وأكاسيد النيتروجين في الهواء المحيط بالموصل 

األوزون هو شكل من أشكال األكسجين التفاعلية ويجمع بسهولة مع العناصر . بضعة سنتيمترات تحيط الموصلين مباشرة
 .والمركبات األخرى في الغالف الجوي

 
 جمالياتال• 

 
الجمالية  وستكون خطوط نقل الجهد العالي عبارة عن هياكل دائمة تعبر مناطق واسعة من الصحارى مما قد يزعج القيمة

ومع ذلك , بما أن المحافظات التي يتم فيها تنفيذ المشروع تشتهر بحقول . الطبيعية لهذه المناظر الطبيعية الصحراوية
النفط والمشاعل في أجزاء كثيرة من الصحراء , فإن القيمة الجمالية الطبيعية للصحراء قد أزعجتها بشكل كبير مواقع 

أن يكون لخطوط النقل واألبراج تأثير طفيف على القيمة الجمالية للمناظر الطبيعية  لذلك , من المتوقع. إنتاج النفط
 .الصحراوية في المحافظات الجنوبية

 
 اصطدام الطيور• 

 
 نقلهناك خطر اصطدام الطيور مع أسالك ال

 
 شبكة توزيع الجهد المنخفض • 

 
قد تتطلب الصيانة الدورية لهذه . هوائيةواألسالك ال عمدةومن المخطط تركيب شبكات توزيع الجهد المنخفض باستخدام اال
هي بشكل رئيسي  لها ستكون التدخالت المخطط .الشبكات قطع بعض األشجار أو منع الوصول إلى بعض الطرق

 .ريةاأي إضافات جديدة إلى الشبكة ستكون في المناطق الحض. األجزاء التالفة أو المسروقة من الشبكات استبدال
 
 المحطات •

 
وغيرها من المعدات المستخدمة في  مفاتيح ألكهرباءيتم عزل العديد من قواطع الدارات الكهربائية ذات الجهد العالي و

هذا الغاز يمكن أن يتسرب إلى الغالف ( GHG)وهو غاز دفيئي قوي  ,نظام النقل والتوزيع مع هيكسافلوريد الكبريت 

 .الخدمةالجوي من المعدات القديمة أو أثناء الصيانة و
 

 .طار خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةإل ترتيبات التنفيذ 4.2
 

 ألمقدمة 4.2.1
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على جميع المستويات ضرورة  مراقبتهاإن وجود آلية مؤسسية وآلية واضحة المعالم لتحديد الضمانات وتقييمها وإدارتها و
يحدد هذا القسم أدوار ومسؤوليات األطراف المختلفة وعملية العناية الواجبة التي يجب أن تتم من إعداد . أساسية

 .االستثمار من خالل استكمال التنفيذ
 

 :الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للمشروع 4.2.2
تتولى مديرية نقل كهرباء الجنوب ومديرية توزيع كهرباء الجنوب مسؤولية جميع أنشطة تنفيذ المشروع بما في ذلك 

قام كل كيان منفّذ بإنشاء فريق . ووظائف إدارة المشروع ,المشتريات والضمانات واإلدارة المالية والمراقبة والتقييم 

وسيترأس كل . الكلي للمشروع باإلضافة إلى التنسيق وتقديم التقارير إلى البنكإلدارة المشروع يكون مسؤوالً عن التنفيذ 
فريق إدارة المشروع مدير مشروع , وسيتألف من فرق مسؤولة عن اإلدارة الفنية والمالية والمشتريات والضمانات 

 .البيئية واالجتماعية , والرصد والتقييم
ونون مسؤولين عن إدارة الضمانات البيئية واالجتماعية من بين يتضمن فريق إدارة المشروع موظفين مؤهلين سيك

 :جوانب أخرى كما هو موضح أدناه
 
 التنسيق• 
 تدبيرال•
 التخطيط•
 الجوانب المالية•
 عمليةأل•
 ةتقنيأل•

 .البيئة واالجتماعية• 
 
 ومسؤول عن التخطيط اليومي والتنسيق والتنفيذ واإلشراف على الضمانات البيئية  فريق إدارة المشروعكون يس

 . وسوف تنسق مع جميع الوكاالت والمحافظات ذات الصلة , ثانويةال اريعاالجتماعية الخاصة بالمش
 سيقوم مهندس المالك بدعم التنفيذ العام للمشروع وتطوير القدرات في مديرية توزيع كهرباء الجنوب

 إدارة نظام إدارة المعلومات فريق إدارة المشروعو 
يجب على مكتب التقييم أن يقدم الدعم لمديرية توزيع . في إدارة العقود واإلدارة المالية والضمانات البيئية واالجتماعية

د لضمان في إدارة التصميم والمشتريات والعقو وإدارة نظام إدارة المعلومات فريق إدارة المشروع  .كهرباء الجنوب

 .التنفيذ السلس والفعال للمشروع بما في ذلك الضمانات البيئية واالجتماعية المتعلقة بالمشروع , والرصد والتقييم
 

-سيتم التعاقد مع شركة خدمات دعم األعمال التجارية  , ذات الخبرة في عمليات المرافق , لدعم مبادرة التنمية األورو
سيعمل . في الوظائف الرئيسية لموارد الشركة , وإدارة العمليات التجارية والشبكةمتوسطية لتعزيز قدرتها المؤسسية 

مستشارين يتعاونون مع نظرائهم في مديرية توزيع كهرباء  /الخبراء الذين توفرهم شركة خدمات دعم األعمال كمدراء 
مساعدة موظفي مديرية ( 1: )ما يليوسيقوم الخبراء , في جملة أمور , ب. الجنوب لمدة تتراوح بين سنتين وثالث سنوات

مدرب , ومعلم , وتعزيز ( 2)توزيع كهرباء الجنوب على الحفاظ على المستوى الحالي للخدمة وتحسينه بمرور الوقت ؛ 
مساعدة مديرية توزيع كهرباء ( 3)قدرة نظرائهم مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب في مجاالت خبراتهم التقنية ؛ 

مساعدة مديرية توزيع ( 4)؛ ( أدلة التشغيل)ر وتوثيق المبادئ التوجيهية واإلجراءات التنظيمية الجنوب على تطوي

مساعدة مديرية توزيع ( ت)؛  RPPكهرباء الجنوب على تنفيذ نظام معلومات إدارة التوزيع المتكامل بما في ذلك أنظمة 

إلى جانب ( 6)كهرباء الجنوب على جمع وحفظ سجل بيانات األداء الستخدامها كبيانات أساسية في تحديد أهداف األداء ؛ 
نظرائهم في مديرية توزيع كهرباء الجنوب , المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للشركات وخطط األعمال 

 .السنوية

 
 

 
بتوظيف مستشارين خارجيين فريق إدارة المشروع  قوم ويفقد  ,ومن المتوخى أنه إذا كانت هناك حاجة إلى قدرة إضافية 

من المتوقع أن تقوم نقاط  ,وعلى المستوى الميداني . لديهم الخبرة الكافية لدعم نقاط االتصال التابعة لوحدة إدارة المشروع
والعاملين لخطط  قاولينالم لتزامدة إدارة المشاريع بإشراف ميداني منتظم لضمان ااالتصال البيئية واالجتماعية في وح

إدارة المشاريع أيضاً إلى شركات هندسية وتقنية لتوظيف موظفين متخصصين في البيئة  فريقحتاج يس. اإلدارة البيئية
التي  لتزاموالتنمية االجتماعية والصحة والسالمة للقيام باإلشراف اليومي على األنشطة الميدانية وإعداد تقارير عدم اال

 .كستقوم وحدة إدارة المشروع بالتحقيق فيها واتخاذ اإلجراءات وفقًا لذل
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مسؤولة عن إعداد وتقديم تقارير مرحلية فصلية تتضمن معلومات مفصلة عن فريق إدارة المشروع كون يكما س
تجمع  ,سيتم إجراء مراجعة خارجية سنوية  ,باإلضافة إلى ذلك . المشتريات واإلدارة المالية والقضايا البيئية واالجتماعية

 .التقدم المادي في األنشطة المستهدفة مراقبةلضمان االستخدام المناسب لألموال و ,بين مكونات المراجعة الفنية والمالية 
 

وإجراء  ,سيقدم البنك الدولي الدعم المستمر للتنفيذ من خالل بعثات اإلشراف المنتظمة لضمان تلبية احتياجات الشركة 
يق البنك الموجود مقره في بغداد بتقديم سيقوم فر ,عالوة على ذلك . قياس دقيق إلطار النتائج والتحقق من المؤشرات

 .الدعم عن كثب في مختلف جوانب المشروع خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والوقائية واإلئتمانية
 
 لمقاولينأ

يجب على المقاول ترشيح خبير . سوف يكون إلى حد كبير مسؤولية المقاولين  تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
لضمان االلتزام بخطة اإلدارة البيئية ( موصى به)بيئي وصحي وسالمة ومستشار في مجال التنمية االجتماعية استشاري 

 .واالجتماعية خالل البناء

 المراقبة البيئية 4.2.3
 

 وبما أن معظم اآلثار البيئية المتوقعة من. سيركز على المراقبة البيئية الفعالة مشروع تأهيل وتنمية خدمات الكهرباء
فسيتم  ,الخ  , عامة ألشعب/المشروع ذات طبيعة عامة وتتعلق بالتشييد واألعمال المدنية وإدارة الموقع وسالمة العمال 

يتم .. من قبل الموقع للموظفين المسؤلين من خالل اإلشراف المنتظم لتزامتنفيذ الرصد إلى حد كبير في شكل مراقبة اال
وقائمة مراجعة محددة لمراقبة سالمة البناء يتم استخدامها وملؤها أثناء اإلشراف على  مراقبةتقديم قائمة مراجعة عامة لل

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية اطار الموقع في  
يجب تحديث هذه القوائم وتوسيعها لتشمل التأثيرات التي تكون في األغلب تأثيرات خاصة بكل حالة وغيرها من 

واالجتماعيةوقع بناًء على اإلجراءات المتفق عليها في خطط اإلدارة البيئية التأثيرات البيئية الخاصة بالم  
 

على أساس المتطلبات المحددة في ( إلخ ,مثل الهواء والماء والملوحة وجودة الرواسب )المعايير البيئية  مراقبةجري تس
 خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية الفردية

والتي تعكس  ,اآلثار اإلجمالية للمشروع أثناء تنفيذ المشروع من خالل عدد من المؤشرات المختارة  ستتم مراقبة 
يجب أن يدعم المشروع عمليات التدقيق البيئي المستقل على . المساهمة البيئية اإليجابية من المشروع إلى البيئة العامة

 .أساس سنوي خالل تنفيذ المشروع
 

 :المظالمآلية تعويض  4.2.4
با نشاء وحدات آلية لجبر التظلمات للتعامل مع  مديرية توزيع كهرباء الجنوب ومديرية نقل الكهرباء الجنوبيةستقوم 

كل فريق إدارة المشروع . الشكاوى ذات الصلة بنشاط المشروع أو طلب تزويد كل شخص بجهة اتصال مخصصة له

اغل التي يتم توجيه انتباه نقاط االتصال إليها فيما يتعلق بأي تأثيرات يتحمل المدير المسؤولية الشاملة عن معالجة الشو

 .أو اجتماعية بسبب أنشطة المشروع /بيئية و 

 
سيكون أكثر تدابير التخفيف فعالية للمخاطر المحددة هو ضمان مشاركة المستفيدين من  ,ونظراً لطبيعة أنشطة المشروع 

الرئيسية التي يمكن من  طرقهناك نوعان من ال ,في هذا الصدد . شكل نشطالمشروع واألشخاص المتأثرين بالمشروع ب
 . تعويض المضالمإنشاء آلية فعالة ل( 2)زيادة الوعي العام وتنفيذ العروض العامة اإللزامية و ( 1: )خاللها تحقيق ذلك

 

 
 الوعي العام مستوى رفع

سيتم توزيع المعلومات حول نظام معالجة التظلمات الموضحة أدناه في مرحلة مبكرة من المشروع على جميع األشخاص 
بما في ذلك بدء االجتماعات  ,المتضررين من المشروع من خالل قنوات المعلومات المنتظمة التي يستخدمها المشروع 

ونشرها  ,كتيبات باللغة العربية  ,ات العامة أثناء تنفيذ المشروع واالجتماع ,في بداية المشروع حيثما كان ذلك ممكنًا 
يجب شرح عملية رفع الشكوى من خالل التواصل مع المجتمع أو . على لوحات اإلعالنات وعلى اإلنترنت عند الضرورة

 .من المهم أن يشمل ممثلو المجتمع النساء في جميع األوقات. من خالل عقد اجتماع مع ممثلي المجتمع
 

 آلية تعويض المظالم
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 اريعلجميع المش تعويضسيتم إنشاء آلية شاملة للتظلم وال. يجب أن تكون الشفافية والمساءلة عناصر أساسية في المشروع
سيغطي هذا جميع أنواع الشكاوى بما . لمراعاة جميع الشكاوى المحتملة الناشئة عن التأثيرات المحتملة للمشروع ثانويال

سيتم توجيه الشكوى األخيرة إلى وحدة منفصلة ويتم التعامل معها . في ذلك تلك المرتبطة بحيازة األرض والتعويض
. تعويضسيقوم المقاول بتطوير آليتين إضافيتين للتظلم وال ,يسية الرئ تعويضباإلضافة إلى آلية التظلم وال. بشكل منفصل

 واحد للمجتمع والثاني للعمال
 

هو زيادة الشفافية والمساءلة والحد من مخاطر المشروع الذي يؤثر سلبًا على  تعويضسيكون الهدف من آلية التظلم وال
وسيكون الهدف هو توفير . مهمة يمكن أن تساعد في تحسين تأثير المشروع رد فعل ومعرفه مهمةالمواطنين ويعمل كآلية 

قنوات ألصحاب المصلحة في المشروع لتقديم تعليقات حول أنشطة المشروع من خالل آلية تسمح بتحديد وحل القضايا 
شكاوى المتعلقة ويشمل ذلك ال. بسرعة وفعالية بطريقة مناسبة ثقافياً وبدون أي تكلفة ,التي تؤثر على المشروع 

 بالضمانات المتعلقة بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية
 .وسياسات الضمانات للبنك الدولي ككل 

الخاصة بالمشاريع لمعالجة الشكاوى في وزارة الكهرباء مع موظفين  تعويضسيتم تطوير آلية تقديم الشكاوى وال
 :األنواع التالية من المظالم  ويتوقع ان يواجه المشروع .متخصصين من مديري النقل والتوزيع وجعلها في متناول الجميع

 
 القيمة السوقية لألرض في حالة تملك األرض• 
 تأخير في تلقي التعويض• 
 ممتلكاتال/  فقدان سبل العيش• 
 إلى الموارد اإلنتاجية وصولالفقدان المؤقت لل• 
 التعرض لضغوط من مجتمع المسؤولين الحكوميين لبيع أو التبرع باألرض• 
 تلف البنية التحتية• 
 حركة المرور والتأثيرات المتعلقة بالوصول• 
 صحة المجتمع وسالمته• 
 أضرار للطرق القائمة• 
 على أالرض الموجودةلمحاصيل لأضرار • 
 االستخدام المؤقت لألرض• 
 اآلثار المرتبطة بالهدم والحفر أو أي نوع آخر من النفايات• 
 تأثيرات الضوضاء• 
 حوادث الطرق المتعلقة بتأثير حركة المرور في المشروع• 
 

األشخاص المتأثرين  /المستفيدين  /سيحدد المشروع القنوات التالية التي يمكن من خاللها للمواطنين  ,كحد أدنى 
 :بالمشروع تقديم شكاوى فيما يتعلق باألنشطة الممولة من المشروع

 عنوان بريد إلكتروني مخصص( أ
 خط هاتف مخصص( ب
 عنوان مخصص إلرسال رسائل مكتوبة( ج
 الموجودة في مواقع المشروعصناديق المالحظات ( د
إذا قدم . أو موظفي المشروع مباشرة أو من خالل اجتماعات المشروع ,الشكاوى الشفوية أو الخطية لقادة المجتمع ( ه

وسيتم  ,سيقوم موظفو المشروع بتقديم الشكوى نيابة عنهم  ,شكوى شفوية  /أصحاب المصلحة في المشروع تعليقات 
 .قنواتمعالجتها من خالل نفس ال

 وتكون النساء مشمولة فيها ,اجتماعات المشروع الدورية ( و
 

 اإلجراءات

تشمل اإلجراءات . على مجموعة من إجراءات التشغيل لضمان التنفيذ الناجح تعويضجب أن تشتمل آلية التظلم والي
 :مجموعة التدابير التالية كحد أدنى

 تلقي وتسجيل الشكاوى• 
 التحقق من صحة التظلمات• 
يمكن أن يشمل التفتيش . إجراء عمليات تفتيش ميدانية للتحقق من صحة وأهمية الشكوى التي تم اإلبالغ عنها وتأكيدها •

 .الميداني مقابالت مع مختلف األطراف المعنية
  إذا لزم األمر أو إلى المحاكم ,األخرى  تعويضإحالة القضايا إلى آليات التظلم وال• 
 ثالثإحالة الحاالت إلى طرف • 
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 وتقييم العملية والنتائج , لتتبعا• 
 

يمكن للمقترض لعب دور الوسيط عبر وسطاء طوعيين مدربين جيداً بعد إطار زمني  ,في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق 
 ً  .محدد مسبقا

وبناًء على ذلك  . المتعلقة بالبناء في شروط المراجع والعقود الخاصة بالمقاول تعويضسيتضمن المقترض آليات التظلم وال
يجب على المقاول المعني أن يفصح عن آلية . وداخلية للعمال( للمجتمع) تعويضسينشئ المقاول آلية خارجية للتظلم وال

بالنسبة إلى آلية التظلم . ملعلى لوحة يسهل قراءتها ويمكن الوصول إليها في جميع مواقع الع تعويضالتظلم وال
على المراحل  تحديدسيتم استخدام آلية متعددة المراحل تشتمل على سبيل المثال ال ال,المعنية بالمجتمع تعويض وال

 :المذكورة أدناه
 
قدم القرار في غضون يوالتي بدوره يجب أن  ,يمكن ألي شخص تظلم من أي جانب تقديم شكوى للمقاول  , 1المرحلة ( أ

 ,أيام تقويمية  10
أن ( يمكنها)يمكنه  ,إذا لم يكن الشخص المتضرر راضيًا عن قرار المقاول خالل المرحلة األولى  ,المرحلة الثانية ( ب
 .أيام تقويمية 10قدم القضية إلى الشركة المشرفة لحلها في غضون ي

الشكوى إلى  رفعأن ت( يمكنها)يمكنه ف , 2إذا كان مقدم الشكوى ال يزال غير راض عن نتيجة المرحلة  , 3المرحلة ( ج
لحل القضية في  ومديرية توزيع كهرباء الجنوب(  (مديرية نقل الكهرباء الجنوبية)كل من مديرية نقل كهرباء الجنوب 

 .يوًما تقويميًا 15غضون 

 
 
 

 
 3خدمة تعويض التظلمات 

 
توفر خدمة تعويض المظالم التابعة للبنك الدولي  طريقة إضافية يسهل الوصول إليها لألفراد والمجتمعات لتقديم شكوى 

البنك الدولي كان له أو من المحتمل أن يكون له قبل  مباشرة إلى البنك الدولي إذا كانوا يعتقدون أن مشروًعا ممواًل من 
تعزز خدمة تعويض المظالم من استجابة البنك الدولي ومسئوليته من خالل . يآثار سلبية عليه أو على مجتمعه المحل

 .والعمل الجماعي على تحديد المشكالت والحلول ,ضمان مراجعة التظلمات والرد عليها على الفور 
إرسال  يمكن. تقبل خدمة تعويض المظالم الشكاوى باللغة اإلنجليزية أو اللغة الرسمية لبلد الشخص الذي قدم الشكوى

 :التقديمات إلى خدمة تعويض المظالم بواسطة
 

 
 

 grievances@worldbank.org :أالميل

 
 7313-614-202-1+ :فاكس

 

 The World Bank رسالة:

Grievance Redress Service (GRS) 

MSN MC 10-1018 

1818 H St NW 

Washington, DC 20433, USA 
 

 واالجتماعيةإطار خطة اإلدارة البيئية  4.2.5
 

 :المتطلبات العامة لمرحلة البناء

علي النحو المبين أعاله واإلبالغ  تعويضستشمل تدابير التخفيف والتي تنطبق علي جميع اآلثار تطوير اليه التظلم وال .

 لمشروع امنطقهالمجتمع المحيط ب/مجتمععن وجودها ووسائل استخدامها لعامه ال
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المدرجة أدناه الحد األدنى من المتطلبات التي تستند اليها خطط االداره البيئية  مراقبهتمثل تدابير التخفيف وال .

تدرج خطط االداره البيئية واالجتماعية . واالجتماعية الخاصة بالمواقع أو التقييم الكامل لألثر البيئي واالجتماعي
مقاولينضمن اختصاصات ال ثانويالموضوعة لكل مشروع   

خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية  ,الحد األدنى من اآلثار البيئية واالجتماعية  اتذللمشاريع  . نهائيفضال عن العقد ال 
 المرجعية

(.الوقاية المقترحة في القسم التالي طرقو ثانويةال اريععرض للمش)سيتم استخدام    
 
 

بالنسبة لتقييم األثر البيئي واالجتماعي المتكامل يجب على المقاول تطوير عدد من خطط اإلدارة البيئية وتقديمها .

 :على سبيل المثال ال الحصر .للموافقة عليها 
 
 
 نشاط البناء خطة منع التلوث وخطة مكافحة تآكل التربة -
 خطة وإجراءات إدارة المخلفات الصلبة والخطرة -
 وإجراءات الصحة والسالمة المهنيةخطة  -

 

   3BrochureDec.pdf-2015-GRS/440501429013195875http://pubdocs.worldbank.org/en/ 

 .للتأثيرات المحتملة خالل مرحلة البناء مراقبةتدابير التخفيف وال 4. 2يتضمن الجدول
 

 .تدابير التخفيف والمراقبة للتأثيرات المحتملة خالل مرحلة البناء 4. 2الجدول

 
اآلثار البيئية 
واالجتماعية 

 المحتملة

 اجرائات ألمراقبه تدابير التخفيف مشاريع فرعية

 
 كل التأثيرات

لم تتم إدارة )
 /المخاوف 
الشكاوى 

بشكل المتصاعدة 
 (صحيح

 

 خطوط النقل العلوية -
 محطات -
شبكات التوزيع  -

 ومكوناتها
األنشطة األخرى  -

 ذات الصلة
 

إجراء جلسة تبادل المعلومات  -
الخاصة بالموقع والتشاور قبل بدء أي 

ضمان وصول المجتمعات . أعمال
المحلية إلى خطة اإلدارة البيئية 

 واالجتماعية
علم بالتزامات باللغة المحلية وهم على  

 .المقاولين
تطوير آلية استيفاء الشكاوى على  -

آلية التظلم )مستوى المشروع  
 (تعويضوال
 التعويضضمان نشر آلية التظلم و -

للمجتمعات المحلية واألشخاص 
المتضررين المحتملين قبل البدء في 

 .أنشطة البناء
للشكاوى  صلبةالحفاظ على الوثائق ال -

تقديم )الواردة خالل مرحلة االستجابة 
 (.ألنتائج 

 

استعراض عدد  -
 الشكاوى الواردة

مراجعة عدد الشكاوي  -
التي تم حلها والوقت الذي 

 .استغرقته لحلها
اإلبالغ عن أنشطة  -

التوعية التي أجريت 
صحائف الحضور )

 (والصور وما إلى ذلك
 

http://pubdocs.worldbank.org/en/440501429013195875/GRS-2015-BrochureDec.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/440501429013195875/GRS-2015-BrochureDec.pdf


 ألبنك ألدولي

 

 
51 

إدارة النفايات 
الصلبة بطريقة 

بما )سليمة غير 
في ذلك الهدم 

 (والحفر وغيرها
 

وضع وتنفيذ وصيانة خطة إدارة 
النفايات التي تعكس ممارسات البناء 

بما في ذلك على سبيل المثال  ,الجيدة 
 :ال الحصر

إلدارة جمع  عمال شغيلتعيين وت)$(  -
 .وإدارة الموقع ,النفايات 

توفير معدات الحماية الشخصية )$(  -
للعمال المعينين إلدارة نفايات المناسبة 

 الهدم
حجم النفايات  /توقع الكتلة )$( -

 الصلبة المحتملة
الترتيب لحاويات النفايات )$(  -

المناسبة لتكون موجودة لتخزين 
 بصورة مؤقتة لمخلفاتا
منطقة التخزين المؤقتة مسبق ل تحديد  -

دراء وإبالغ م ألنفايات لكومة أو حاوية
أو المجتمع  /المستخدمين و  ألمنشئة

 المحيط بها
 نشئاتتجنب التخزين المؤقت في الم -

ألمستخدمة من قبل البعض   بشكل 
 كبير 

تجنب إسقاط النفايات الصلبة من  -
االرتفاعات دون مزالق النفايات 

 المناسبة
تجنب ترك األشياء الحادة أو البارزة  -

 في كومة النفايات
ة إلعادة التدوير استرداد المواد القابل -

 من نفايات الهدم
الترتيب مع السلطة المحلية أو )$(  -

النفايات المعتمد لنقل النفايات  مسؤول
بشكل مناسب والتخلص منها في منشأة 

معينة وفقًا للقواعد واللوائح المعمول 
 بها
التأكد من أن مركبات نقل النفايات  -

مجهزة بشكل كاف وأن مواد النفايات 
 ها أثناء النقليتم تغطيت

تحديد والتحقق من منشأة التخلص من -
النفايات المحددة المستخدمة من قبل 

النفايات وطلب وثائق سلسلة  مسؤول
 إلثبات التخلص السليم رقابةال
إجراء عمليات تفتيش عشوائية على  -

المناطق المحيطة بمكان العمل 
إلى مرفق التخلص المؤدي  والطريق 

رميها في من النفايات لضمان عدم 
 ريقطال
 يمنع حرق النفايات بشكل صارم -
منع صارم إللقاء النفايات الصلبة في  -

 المسطحات المائية السطحية
استخدام التربة المستخرجة من أجل  -

 تسوية وإعادة الردم قدر اإلمكان

 
التفتيش اليومي لحاويات  -

 النفايات أو التراكمات
مراجعة أسبوعية  -

تقارير الرقابة  لسلسلة
الحراسة أو إثبات التعاقد و

النفايات  سؤولمع م
 المصرح به

مراجعة أسبوعية  -
من  إلثبات التخلص

 في منشأة معينة النفايات
مراجعة يومية لعالمات  -

 النفايات الرماد أو تراكم
مراجعة أسبوعية لسجل  -

الحوادث والشكاوى ذات 
 الصلة
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متعلقة  الموقع من أي نفايات  تنظيف -
 .في نهاية البناءالبناء ب
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إدارة غير سليمة للنفايات 

 الخطرة والمواد الخطرة
 

  
التحديد الواضح للمخلفات الخطرة أو المواد الخطرة 

أوراق بيانات سالمة وتمييزها والتأكد من توافر 
 المواد  باللغة العربية

تحديد وإتاحة االتصاالت ألقرب سلطات وخدمات  - 
الطوارئ لالتصال في حالة الحوادث التي تنطوي 

 .على نفايات ومواد خطرة
لتحديد وإدارة ( عمال)تعيين وتدريب عامل  -

 .النفايات والمواد الخطرة
ناسبة  توفير معدات الحماية الشخصية الم)$(  -

 .للعمال المعينين إلدارة النفايات والمواد الخطرة
توفير مجموعات اإلسعافات األولية ذات )$(  -

 الصلة
 .توقع الكتلة وحجم النفايات الخطرة المحتملة -
الترتيب للحصول على منطقة آمنة في الموقع )$( -

الستالم وتخزين المواد الخطرة ؛ المنطقة مظللة 
 ,الضوء  /بشكل صحيح من المطر وحرارة الشمس 

 .ويجب أن يكون لديها إمدادات المياه
الترتيب لحاويات النفايات والتخليط المناسبة )$(  -

 .لتكون موجودة لتخزين مؤقت للمخلفات
خزين المؤقت في المناطق التي يستخدمها تجنب الت -

 مستخدمو المرافق بشكل كبير
 .منع خلط النفايات الخطرة المختلفة -
النفايات  مسؤولترتيب مع السلطة المحلية أو أل)$( -

الخطرة المصرح به لنقل والتخلص من النفايات 
 .الخطرة في مرفق معتمد

 

 
التفتيش اليومي لحاويات  -

 التراكماتالنفايات أو 
مراجعة أسبوعية لسلسلة  -

الحراسة أو إثبات التعاقد مع 
النفايات المصرح  مسؤول

 به
مراجعة أسبوعية إلثبات  -

 التخلص في منشأة معينة
مراجعة يومية لعالمات  -

 الرماد أو تراكم النفايات
مراجعة أسبوعية لسجل  -

الحوادث والشكاوى ذات 
 الصلة
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 انبعاثات الضوضاء

 

توفير معدات الحماية الشخصية المالئمة للعمال .  

المعينين للوظائف في مستويات عالية من 
 .الضوضاء

أو المجتمع المحيط  /التنسيق مع إدارة المرافق و .

خالل األوقات  تي تسبب ازعااجلتجنب المهام ال
 لعمليات ألمنشاةالحساسة 

في  ألمسببة للضجيجعمال الإلى جدولة أ ألسعي.

فترات العطلة المؤسسية إذا كان العمل بالقرب من 
( مثل المدارس والمستشفيات)الحساسة  ؤسساتالم

 .ضروريأمر 

مساًء  8)تجنب جدولة األعمال الصاخبة أثناء الليل .

 زد حمهبالقرب من المناطق الم( صباًحا 6إلى 
 .بالسكان

والمستخدمين أو المجتمع  نشئاتإعالم مدراء الم.

بفترات األعمال الصاخبة التي ال يمكن المحيط 
 .تجنبها

 

مراجعة أسبوعية لجدول  -
 األعمال

استعراض توافر معدات  -
الوقاية الشخصية واستخدامها 

 أثناء األعمال المزعجة
قياس مستوى الضوضاء  -

المحيطة في الموقع بالقرب من 
عند )ؤسسات ألحساسةالم

 أثناء أعمال البناء( االقتضاء
أسبوعية لشكاوى مراجعة  -

الضوضاء والوقت الذي 
 استغرقه حلها

 

 انبعاثات الهواء والغبار
 

توفير معدات الحماية الشخصية المالئمة )$(  -
للعمال المعينين للوظائف في مستويات غبار عالية 

 .ومستدامة
من  بعيدا اإلمكان قدر ضع معدات البناء و -

 .الحساسة ؤسساتالم
المياه  /يفضل استخدامها )ياه الرش االقتصادية  -

على الطرق والنفايات وأكوام الغبار لتقليل ( الرمادية
 الحساسة ؤسساتاالنبعاثات بالقرب من الم

تغطية أي مركبة تنقل المواد المتربة من وإلى  -
 .مواقع البناء

أو المجتمع المحيط لتهوية  منشئةالتنسيق مع إدارة ال-
 .بنىأعمال الغبار في األماكن الضيقة في الم

مراجعة أسبوعية لجدول  -
 األعمال

مراجعة أسبوعية إلجراءات  -
 ترطيب الغبار

استعراض توافر معدات  -
الوقاية الشخصية واستخدامها 

 أثناء األعمال المتربة
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السعي لجدولة األعمال المتربة في فترات العطلة  - 
 المؤسسية

والمستخدمين أو المجتمع  نشئاتإبالغ مديري الم -
 المحيط بفترات األعمال المتربة التي ال يمكن تجنبها

 

مراجعة أسبوعية لشكاوى  -
الغبار والوقت الذي استغرقه 

 الحل
 

تحديد االحتياجات المائية للبناء والحصول على  - موارد ألمياه
 قبل بدء األعمالالموافقات الالزمة 

بالقرب من المسطحات المائية ان العمل إذا ك)$( -

م مصائد الطمي وإجراءات استخديجب اف ,السطحية 

مكافحة التآكل وتنفيذ إجراءات إدارة النفايات السليمة 

 لتجنب تلوث المياه

موافقات أو عقود توريد المياه  -
 قبل بدء البناء

مراجعة تقارير االستشاريين  -
 التدابير وتنفيذ

مراجعة الشكاوى من  -
المجتمع المحلي فيما يتعلق 
بتأثير المشروع على جودة 

 المياه السطحية
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المخاطر البيئية والصحية 
العامة عن طريق التلوث 

بالبيفينيالت المتعددة 
 الكلور 

 

 ,تحديد تسربات ثنائي الفينيل متعدد الكلور  - 
سواء )الموجودة على السطح الخارجي للمعدات 

كانت على الجزء الخارجي من المحول أو الحشية 
 ..أو الرش /أو صمامات الرؤية و 

 
الذي  ,تحديد انسكاب ثنائي الفينيل متعدد الكلور  -

 .تم إطالقه بالفعل على األرض
ساعة من  48تنفيذ إجراءات التنظيف أدناه خالل  -

 :اكتشاف التسرب
  
 جمع كل المواد المسكوبة بوضوح( 1
غسل مزدوج وشطف جميع األسطح التي لن ( 2

 ,يتم حفرها باستخدام مذيب معتمد 
والتأكد من  ,واألسفلت  ,والخرسانة  ,التنقيب ( 3

حفر مسافة إضافية لقدم واحد من محيط التلوث 
 .المرئي

 إعادة تعبئة المساحة المستخرجة بالمواد النظيفة( 4
اتخاذ تدابير خاصة لتعبئة المواد التي تم )$(  -

استخراجها واإلزالة النهائية والتخلص منها داخل 
 أو خارج البالد

 

مستخدمة صيانة المعدات ال

 وإعداد التقاريرباستمرار 
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المياه  /تلوث التربة 
الجوفية من تسرب الوقود 

زيت الوقود  /النفطي 
 العرضي

 

مع الوقود اآلمن  تدريب الموظفين على التعامل - 
باستخدام أحواض بالتنقيط الحتواء أي انسكابات 

 أثناء أنشطة إعادة التزود بالوقود
 
 التخزين غير المنضبط /منع إلقاء النفايات  -
 
إدارة التربة الملوثة عند التخزين والنقل والتخلص  -

 .من مكب النفايات المخصص للنفايات الخطرة
 
 

مراجعة تقارير  -
 االستشاريين وتنفيذ التدابير

التفتيش على عالمات  -
 التسربات أو االنسكابات

 

التزويد بالوقود في -
 الموقع

 

ل من تخزين الوقود في الموقع وأنشطة الوقود يقلت- 
 .من خالل التخطيط للتزود بالوقود قبل نشر الموقع

تعيين موقع محدد في الموقع ألنشطة التزود -
 .والتشحيمبالوقود والصيانة 

توفير مواد غير منفذة مثل صفائح التكسية - 
األرضية أو البوليمر في المواقع المخصصة للتزود 

 .بالوقود أو الصيانة أو التزييت
٪ 110ال يقل عن )توفير احتواء ثانوي مناسب  -

لخزانات الوقود ( من حجم الحاوية الداخلية
وللتخزين المؤقت للسوائل األخرى مثل زيوت 

 .يم والسوائل الهيدروليكيةالتشح
. 

مراجعة أسبوعية لعالمات  -
 االنسكاب أو التلوث

مراجعة أسبوعية لسالمة  -
 الطبقة المنبوذة
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التخلص غير السليم من 
مياه الصرف الصحي من 

أو  /مكاتب الموقع و 
معسكرات العاملين مما 
يؤدي إلى تلوث التربة 

 والمياه السطحية
 

الصحي في خزان  ضمان جمع مياه الصرف - 
 .مقاومة للحرارة مثبتة على سطح منيع

التأكد من إفراغ الخزان عند إتمام ثالثة أرباعه  -
من خالل مقاول متخصص وأن يتم صرف مياه 

الصرف المجمعة إلى أقرب معالجة لمياه الصرف 
يجب تحديد موقع األخير قبل البدء في . الصحي

 .أعمال البناء
 

ات التفتيش اليومي لعالم -
 التسرب من الخزان

التفتيش اليومي لعالمات  -
 .االنسكابات في التربة

 مراجعة اليومية -
 

 

التفتيش اليومي للطرق  -
 والبنى التحتية األخرى

مراجعة وتسجيل عدد  -
األضرار والوقت الذي 

 استغرقته إلصالحها
مراجعة أسبوعية للشكاوى  -

 والوقت الذي استغرقته لحلها
 

واإلصالح الفوري ألي  ,التفتيش الروتيني  -

.وبقعة عمياء متضررطريق   

 

خطر الضرر بالطرق  
 من وغيرها

البنية التحتية الناجمة عن 
 عبور الشاحنات الثقيلة

 

 نشائيةتأكيد الشروط اال
 ومراجعة أي أضرار حدثت

 

التنسيق مع السلطات المحلية وسلطات الغاز  -
 .الحفرالطبيعي والكهرباء قبل 

إجراء تحديد مفصل ووضع عالمات لجميع  -
تحت األرض قبل أي أعمال  نشئاتخطوط الم

 .حفر
 

كسر خطوط  /خطر تلف  
واألنابيب  نشئاتالم

 ,مياه الشرب )األرضية 
 ,مياه الصرف الصحي 

خطوط  ,كابالت الكهرباء 
 الهاتف
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استعراض عدد الشكاوى  -

 الواردة
مراجعة عدد الشكاوي التي  -

تم حلها والوقت الذي 
 .استغرقته لحلها

استعراض عدد التأمينات  -
على الحياة مقارنة بعدد 

 العمال
 استعراض عدد الحوادث -

 

 
وضع وتنفيذ وصيانة خطة الصحة والسالمة  -

 خبراتالمهنية وفق التشريعات العراقية وأفضل ال
جميع آثار الصحة والسالمة المهنية . الدولية

(OHS) 
 

  
آثار الصحة جميع 

 (OHS)والسالمة المهنية 
 

 

السجل اليومي ومراجعة  -
اإلصابات والشكاوى ذات 

 الصلة
 

إعالم العاملين على البقاء متيقظين في مناطق  -
 .توليد وتخزين مخلفات الهدم

 .نفس المقاييس الخاصة بإدارة نفايات الهدم -
 

: الصحة والسالمة المهنية - 
نفايات المخاطر المادية من 

 الهدم
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االستعراض الشهري  -
لتقارير اختبار السائق 

 والمشغل
المراجعة الشهرية لشهادات  -

 تدريب السائق والمشغل
التفتيش على مناطق  -

 االستبعاد
سجل يومي ومراجعة  -

للحوادث والشكاوى ذات 
 الصلة

 

التأكد من أن السائقين ومشغلي اآلالت )$(  -
للكشف الطبي عن يخضعون لفحوصات عشوائية 

 .الكحول /المخدرات 
 .تدريب العاملين على سالمة تشغيل المعدات)$(  -
ضمان أن المعدات واآلالت والمركبات )$(  -

 .المستخدمة في حالة عمل جيدة
إنشاء مناطق استبعاد للحد من الوصول إلى  -

 .خطوط مناورة المعدات والسيارات
 /كم  20تجنب سرعات السيارة التي تزيد عن  -

 .ساعة في مواقع المشروع
 

: الصحة والسالمة المهنية 
المخاطر المادية من 
 المعدات والمركبات

 

 طرقمراجعة أسبوعية ل -
 إطفاء الحريق

مراجعة أسبوعية لحاويات  -
المواد القابلة لالشتعال 

 والتخزين
سجل يومي ومراجعة  -

للحوادث والشكاوى ذات 
 الصلة

 توثيق تدريب العمال -
إجراءات طوارئ مرئية  -

 بوضوح في الموقع
 

وتجنب مخاطر  ,تدريب العاملين على تحديد )$(  -
الحريق واإلجراءات الواجب اتباعها في حالة 

 .نشوب حريق
توفير أجهزة إطفاء الحريق ودالء الرمال في )$(  -

 .حالة عمل جيدة
إنشاء مناطق حظر التدخين بشكل صارم في  -

ر الحريق مثل مناطق المناطق المعرضة لمخاط
وقرب المواد العضوية  ,والتنقيب  ,تخزين الوقود 

المتحللة في أكوام النفايات وحول المسطحات 
 .المائية

تجنب تخزين المواد القابلة لالشتعال في ضوء  -
 .الشمس المباشر أو بالقرب من مصادر الحرارة

تأكد من توفر قواطع أرضية وقواطع مناسبة  -
 .الكهربائيةلألعمال 

تجنب عمليات التنقيب في المناطق التي توجد فيها  -
وصالت الغاز الطبيعي أو أعمال بالقرب من 

 .أنابيب الغاز الطبيعي
وضع وتنفيذ إجراءات الطوارئ لتشمل  -

االتصاالت مع أقرب السلطات وخدمات الطوارئ 

: والسالمة المهنيةالصحة  
 خطر الحريق
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لالتصال في حالة الحوادث التي تنطوي على 
 .الحرائق

 

استعراض مستمر لتوافر  -
معدات الوقاية الشخصية 

 واستخدامها
مراجعة مستمرة لتدابير  -

الوقاية من السقوط ذات 
 الصلة والوعي

االستعراض األسبوعي  -
للشكاوى الواردة والوقت 

 الذي استغرقته لحلها
سجل يومي ومراجعة  -

للحوادث والشكاوى ذات 
 الصل

 

 .توفير األحذية المناسبة لتجنب االنزالق)$(  -
تجنب المهام على المنحدرات أو التربة غير  -

 .المستقرة دون االحتياطات المناسبة لمنع السقوط
تركيب حواجز األمان على حافة أي منطقة )$(  -

 .خطر
االستخدام السليم للساللم والسقاالت من قبل  -

 .الموظفين المدربين
 م أجهزة الوقاية من السقوطاستخدا)$(  -
 .قبل القيام بالعمل سالمةاختبار لل منشئات -
تنفيذ برنامج الحماية من السقوط الذي يشمل )$(  -

التدريب على تقنيات التسلق واستخدام تدابير 
 .الحماية من السقوط

التفتيش والصيانة واستبدال معدات الحماية )$(  -
من بين  , مصابينمن السقوط ؛ وإنقاذ العمال ال

 .آخرين
وضع معايير الستخدام الحماية من السقوط بنسبة  -

عادة عندما تعمل على ارتفاع مترين فوق )٪ 100
 7ولكن تمتد في بعض األحيان إلى  ,سطح العمل 

يجب أن يكون نظام الحماية (. حسب النشاط ,أمتار 
مناسبًا لبنية البرج والحركات  من السقوط
بما في ذلك الصعود والنزول  ,الضرورية 

 .واالنتقال من نقطة إلى أخرى

 

نزالق اال: الصحة والسالمة 
 سقوطوال
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تركيب التجهيزات على مكونات البرج )$(  -
 لتسهيل استخدام أنظمة الحماية من السقوط ؛

يجب إزالة العالمات والعوائق األخرى من  -
 قبل القيام بالعمل مبانياألعمدة أو ال

و معتمدة لرفع أ واتيجب استخدام حقيبة أد)$(  -
 .مبانياألدوات أو المواد للعمال على ال انزال

( ملم)ملم  16يجب أن ال تقل أحزمة األمان عن  -
نايلون في واحد أو مادة ذات قوة ( بوصة 5/8)

يجب استبدال أحزمة األمان على الحبل قبل . مكافئة
 ظهور عالمات تقدم العمر أو تآكل األلياف

 ,رتفعاتمعند تشغيل األدوات الكهربائية في ال -
يجب على العمال استخدام حزام أمان ثاني 

 (احتياطي)
 

المراقبة المستمرة للعمال  -
 وحالتهم الصحية

مراجعة أسبوعية لفترات  -
 االستراحة والتناوب

مراجعة أسبوعية للشكاوى  -
 والوقت الذي استغرقته لحلها

 

 
العمل  أوقاتفي  يددمج فواصل الراحة والتمد -

 واجراء التناوب الوظيفي
مع األخذ في االعتبار الظروف الخاصة اإلضافية  -

واألشخاص الذين يعانون من عسر مثل األشخاص ال
 حاالت طبية قائمة

 

 عمالأأل: الصحة والسالمة 
 رفعاليدوية و

 

 مستمرةال تجهيزاتال -
وفحوصات االتصال وإعداد 

 التقارير
ومراجعة سجل يومي  -

 الحوادث والشكاوى
 

التحقق من جميع األسالك الكهربائية والكابالت  -
البالية أو حبال واألدوات الكهربائية اليدوية لل

 المكشوفة
اتباع توصيات الشركة المصنعة ألقصى جهد  -

 تشغيل المسموح به لألداة اليدوية المحمولة
حماية أسالك الكهرباء وأسالك التمديد ضد )$(  -

 هاالضرر الناجم عن حركة المرور عن طريق حجب
 فوق مناطق المرور هاأو تعليق

إجراء تحديد مفصل ووضع عالمات لجميع  -
 األسالك الكهربائية المدفونة قبل أي أعمال الحفر

 

: الصحة والسالمة المهنية 
 الصعق بالكهرباء
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عمليات تفتيش مستمرة  -
 لخطوط الطاقة

سجل يومي ومراجعة  -
 الحوادث والشكاوى

 

السماح فقط للعمال المدربين والمعتمدين بتركيب  -
 المعدات الكهربائية أو صيانتها أو إصالحها ؛

إلغاء تنشيط وتوزيع خطوط توزيع الطاقة الحية  -
أو بالقرب  أعمال عليهابشكل صحيح قبل تنفيذ 

 .منها
في  أمر واجبعندما تكون الصيانة والتشغيل  -

يجب  ,حدود الحد األدنى من مسافات االنتكاس 
وأجهزة  ,وتدابير السالمة  ,تحديد التدريب الخاص 

وغيرها من االحتياطات في  ,السالمة الشخصية 
 .خطة الصحة والسالمة

 

: الصحة والسالمة المهنية 
 خطوط الطاقة الحية

 

سجل ومراجعة يومية  -
للحوادث واألمراض الناجمة 

للحرارة عن التعرض 
 (خاصة خالل أشهر الصيف)
مراجعة يومية للشكاوى  -

 المتعلقة بالحرارة
 

صحة والسالمة المهنية للتنفيذ المبادئ التوجيهية  -
على  بما في ذلك  , حارةللعمل في الظروف ال

 :سبيل المثال ال الحصر ما يلي
تثقيف العمال حول عالمات المرض المرتبط  -

وضمان توفر الخدمات الطبية إذا لزم  ,بالحرارة 
 األمر

يجب أن يتوفر لدى العمال مياه كافية صالحة )$(  -
 للشرب بالقرب من منطقة العمل

 ,إذا كان ذلك ممكنا . الراحة /دمج دورات العمل  -
ا خالل الطقس الحار  أو  عمال ألشاقهيجب تقليل األ

ه أالعمال في وقت اكثر برودة من ذأو جدولة ه
 أليوم

 ضمان توافر معدات الحماية الخاصة)$(  -

 

 

 

 

 

 

 

: الصحة والسالمة المهنية
األمراض ذات الصلة 

 بالحرارة
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التفتيش اليومي لمواقع  -
 البناء

مراجعة يومية للحوادث  -
 ذات الصلة

مراجعة يومية للشكاوى  -
 والوقت الذي استغرقته لحلها

استعراض عدد برامج  -
 التوعية التي أجريت

 سجالت صيانة المعدات -
 

 .لعامة ألناس مغلقة يجب ان تكون مواقع البناء -
تسييج وتحديد مجاالت العمل واتخاذ )$(  -

معقولة لمنع األشخاص غير المصرح لهم  اجرائات
من الوصول إلى الموقع ومراقبة عدد األشخاص 

 .الذين يصلون إلى الموقع
مثل األقفال )استخدام العالمات والحواجز )$( -

واستخدام  ,واستخدام البوابات  ,على األبواب 
خاصة  ,المنصات الفوالذية المحيطة بأبراج النقل 

التوعية العامة  /والتوعية  ,( في المناطق الحضرية
إلى مناطق البناء إشارة واضحة ومنع االتصال 

 ..العام بالمعدات التي يحتمل أن تكون خطرة
مثل )يتم تثبيت عناصر التوصيل المؤرضة )$( -

بالقرب من ( األسوار أو الهياكل المعدنية األخرى
 ..خطوط الكهرباء لمنع الصدمات

إعادة تأهيل أي خنادق بمجرد االنتهاء من )$(  -
 العمل

االحتفاظ بالمعدات بانتظام وفًقا إلرشادات )$(  -
آكل الشركة الصانعة وفحص المعدات ألغراض الت

 .والمسائل الميكانيكية أو الكهربائية
 

 صحة المجتمع والسالمة 

التحديد المستمر وتقييم  -
ومراقبة المخاطر المرورية 
 والسالمة المرورية المحتملة

استعراض يومي وسجل  -
لعدد من الحوادث المرورية 

أو  /المرتبطة بالعاملين و 
 .المركبات التي تزور الموقع

للشكاوى مراجعة يومية  -
 والوقت الذي استغرقته لحلها

 

 .إعداد وتنفيذ خطة السالمة للمرور -
إعالم المجتمعات المحلية في حالة توقع اإلغالق  -

 .مداخل ألطرقالمطول للطرق أو 
تعيين العمال المدربين إلدارة حركة المرور في  -

 /حاالت األشغال خالل ذروة حركة المرور 
 .ساعات الذروة

مع السلطات المحلية وسلطات المرور التنسيق  -
 .في حالة حدوث انقطاع كبير في حركة المرور

 .ضمان سالمة حركة المرور -
 
 
 
 

وانسداد االزدحام المروري  
 طرقال
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تعديل ساعات العمل ألنماط حركة المرور  -
تجنب أنشطة النقل  ,على سبيل المثال  ,المحلية 

الرئيسية خالل ساعات الذروة أو أوقات حركة 
 المواشي

 

مراجعة إجراءات السماح  -
وضمان المراجعة من قبل 

 سلطة اآلثار المحلية
وجود أفراد لحراسة الموقع  -

حتى وصول سلطة اآلثار في 
 حالة اكتشافات الصدفة

استعراض عدد فرص  -
 البحث

 

 /اآلثار )أكتشاف معين مثلفي حالة العثور على 
 :فسيخضع لالجرائات التالة (النصب /التحف 

 وقف أنشطة البناء في منطقة العثور على فرصة • 
 تحديد الموقع أو المنطقة المكتشفة ؛• 
تأمين الموقع لمنع أي ضرر أو خسارة للكائنات • 

في حاالت اآلثار القابلة لإلزالة أو . القابلة لإلزالة
يكون الحارس الليلي حاضراً  ,الرفات الحساسة 

حتى تتولى السلطات المحلية المسؤولة والوزارة 
 المسؤولية ؛

إخطار المشرف على إدارة الموقع الذي يقوم • 
بدوره بإخطار السلطات المحلية المسؤولة ومصلحة 

 ساعة أو أقل ؛ 24اآلثار خالل 
تشرف السلطات المحلية المسؤولة وهيئة اآلثار • 

موقع والحفاظ عليه قبل اتخاذ قرار على حماية ال
 بشأن اإلجراءات المناسبة الالحقة ؛

وتتخذ السلطات المسؤولة من هيئه اآلثار قرارات 
 بشان كيفيه التعامل مع االكتشافات ؛

يمكن استئناف أعمال البناء فقط بعد الحصول • 
على إذن من السلطات المحلية المسؤولة وهيئة 

 اآلثار
 

 فرصة االكتشافات 
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ألي أرض مع  ذاالستحوا وضع استراتيجية تجنب -  القسرياألراضي  ذاستحوا
 .مسبقأي استخدامات كإجراء 

الطرق البديلة إذا أمكن  /تحديد ودراسة المواقع  -
 .ذلك

تقرير أولي لخسائر األراضي وتقديم  إعداد  -
 .ممتلكاتال /وسبل العيش 

اعداد اطار سياسات أعاده التوطين بالنص  امتما -
علي المبادئ الواجب اتباعها في حاله مواجهه هذا 

  األثر
وينبغي اعداد خطط العمل المتعلقة باعاده  -

التوطين وخطط العمل المختصرة ألعاده التوطين 
حسب الحاجة للحاالت الفردية التي ستصادف فيها 

 . خسارة األرض وسبل العيش كاثر
بذل كل الجهود للسماح بحصاد المحاصيل يجب  -

 قبل أي تأثيرات متعلقة باألرض
 

استعراض عدد الشكاوى  -
الواردة والوقت الذي استغرقته 

 لحلها
مراقبة تنفيذ خطط عمل إعادة  -

 أو التوطين
خطط عمل إعادة التوطين  

 المختصرة
 

فقدان سبل المعيشة أو 
أو فقدان  /و  ممتلكاتال

مؤقت للوصول إلى الموارد 
 اإلنتاجية

 

تحديد األشخاص المتأثرين في أقرب وقت ممكن  - 
في مرحلة تصميم المشروع أو من خالل التشاور 

مع أصحاب المصلحة كجزء من التقييمات 
 االقتصادية واالجتماعية المحددة للمشاريع

 /تقرير تقييم أولي لخسارة األرض وسبل العيش  -
 .ممتلكاتال
من  ممتلكاتالتعويض عن فقدان سبل العيش أو ال -

 .يةخالل توفير وسيلة بديلة تعادل األصل
التعويض عن الخسارة المؤقتة في الوصول إلى  -

من ( زراعة األراضي: مثال)الموارد اإلنتاجية 
 .خالل تحديد القيمة السوقية للمحاصيل وكمياتها

 

استعراض عدد الشكاوى  -
والوقت الذي استغرقته الواردة 

 لحلها
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 ظروف العمل السيئة

 

العمال يشيرون إلى أولئك )جميع العمال  زويدت - 
الذين يعملون مباشرة مع المقاول الرئيسي أو 

كمية ومصدر نظيف للمياه ب( ثانويينالمقاولين من ال
 .كافية من المياه المعدنية المعبأة في زجاجات

اليومية المتزامنة مع الوقت تزويد العمال بالوجبات  -
أي على األقل وجبتين في )الذي يقضونه في الموقع 

هذا أمر ال بد منه في المناطق النائية وحيث ال (. اليوم
 .يمكن الوصول إلى مخازن األغذية

ضمان أن العمال لديهم عقود وأنهم على دراية  -
 بحقوقهم

نين  ينذألل مالالتأكد من أن جميع الع - يعملون مؤمَّ
 .على الحياة

التأكد من أن جميع العمال يتم تعويضهم بشكل  -
 .في الوقت المحددودفع اجورهم عادل 

التأكد من أن العمال على دراية تامة بآلية التظلم  -
 تعويضوال

 
قائمة : التفتيش اليومي واألسبوعي على -

العقود  -محدثة من أسماء العمال 
 .والتأمينات

يومية للشكاوى والوقت الذي  مراجعة -
 استغرقته لحلها

 

 

 خطر تشغيل األطفال

  

ادراج تدابير واضحة وصريحه في عقد المقاولين من 

سنه  15حظر العمل الذي يقل عمره عن ( 1: أجل

حظر العمل الذي يقل عمره ( 2 ,في العقد الرئيسي 

أو يتداخل مع  ,عاما والذي يعتبر خطرا  18عن 

أو  ةالبدنيأو بصحته تعليم األطفال أو يضر بالطفل 

هذه االحكام مدرجه في تكون  ان  يشترط( 3 ةالعقلي

 .بأكمله كشرط ملزم ثانويالعقد ال

 
 
 المراجعة المستمرة لعقود العمال -
اإلشراف الميداني وعمليات التدقيق  -

 المستمرة
استعراض الحوادث والشكاوى والوقت  -

 الذي استغرقته لحلها
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زيادة خطر السلوك غير 

 المشروع والجريمة

 .القانون الوطني فرض - 
المناسب لكل من المقاولين والمقاولين  دفعضمان ال -

 .ألثانويين
على العمال ( مثل الفصل)تطبيق العقوبات  -

 المتورطين في سوء المعاملة أو أي أنشطة غير الئقة
 من تعاطي المخدرات وإدارتهاتوفير برامج الوقاية  -
إنشاء مناطق ترفيهية خاضعة لإلشراف في مخيم  -

 (.إن وجدت)العمال 
 

 مستمرةعمليات التدقيق  -
استعراض عدد من الحوادث والشكاوى  -

 والوقت الذي استغرقته لحلها
 

 
 تدفق العمال

 

الشائعة الستخدام العمال المحليين  العادات تشجيع - 
ألن هذا سيقلل من تكلفة المعاملة وسيقضي على 

 .مخاطر تدفق العمالة
إبالغ المجتمعات المحلية في حالة توقع تدفق  -

 .العمالة المرتفعة إلى منطقة المشروع
توفير تدريب للتوعية الثقافية للعمال فيما يتعلق )$(  -

 يبالمشاركة مع المجتمع المحل
جميع لمدونه قواعد السلوك التي يتعين وضعها  -

 .العمال للتقيد بها
توفير المعلومات المتعلقة بقواعد سلوك العمال  -

 .المحلية ومتابعة االمتثال( اللغات)باللغة 
 تعويضالمشاركة مع المجتمع وتنفيذ آلية التظلم وال -

المعتمدة في جميع األوقات خالل مرحلة البناء وتتبع 
 (.تزويدهم بالنتائج)مستوى االستجابة 

ضمان أن العمال لديهم إجازة شهرية للذهاب  -
 .لزيارة أسرهم

 
 
 
 

مراجعة يومية لسجل الحوادث  -
 والشكاوى ذات الصلة
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التاكد من ان مكان أقامه العمال ال يثير اي إزعاج  -
 المحلي مجتمعلل
خارج االحتفاظ بسجالت لعدد العمال القادمين من  -

 .المحافظة
 

 اإلشراف الميداني المستمر -
 

تدفق السكان اإلضافيين 
 "(المتابعين)"
 

مقاول لتوظيف العمال من خالل مكاتب التوظيف  - 
للحد من التدفق التلقائي " عند البوابة"وتجنب توظيف 

 .عملللباحثين عن 

" متابعينال"لعدد  ةالمستمر لمراقبةا -
 وإجراءات التوظيف

اإلشراف الميداني وعمليات التدقيق  -
 المستمرة

زيادة العبء على الخدمة 
 العامة

 

معسكر العمال ليشمل التخلص من المياه )$(  - 
 العادمة وأنظمة الصرف الصحي

تحديد مصدر إمدادات المياه المصرح به وحظر  -
 االستخدام من مصادر المجتمع األخرى

مدونة سلوك العمال بشأن استهالك الماء  -
 .والكهرباء

 

التحديد المستمر والتقييم ومراقبة العبء  -
 على توفير الخدمات العامة

 

العنف القائم على نوع 
بما في ذلك  ,الجنس 

التحرش الجنسي وإساءة 
 معاملة األطفال واستغاللهم
 

ومنتظم للعمال على السلوك القانوني  تدريب إلزامي - 
المطلوب في المجتمع المضيف والنتائج القانونية لعدم 

 االمتثال للقوانين ؛
السياسة بالتعاون مع وكاالت إنفاذ القانون  /االلتزام  -

 ؛ يللتحقيق مع مرتكبي العنف الجنس
إنشاء شراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية  -

التقارير  /وك العاملين والشكاوى لإلبالغ عن سوء سل
المتعلقة بالعنف أو المضايقة الجنسانية من خالل آلية 

 ؛ تعويضالتظلم وال
 
 
 توفير فرص للعمال للعودة بانتظام إلى أسرهم ؛ -
توفير الفرص للعمال لالستفادة من فرص الترفيه  -

 بعيداً عن المجتمعات الريفية المضيفة
 

 
 
 لعقود العمالاالستعراض الجاري - -
االشراف الميداني ومراجعه الحسابات - -

 الجارية
استعراض الحوادث والشكاوى والوقت  -

 الذي استغرقه حلها
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التضخم المحلي لألسعار 
وازدحام المستهلكين 

 المحليين
 

 

توفير المزيج المناسب من السلع المشترية محليا  - 
المحلية مع الحد وغير محلي للسماح بفوائد المشاريع 

من مخاطر المزاحمة وارتفاع األسعار بالنسبة 
 للمستهلكين المحليين

 .مراقبة األسعار المحلية وأمن التوريد

 

 

 

الصراعات االجتماعية 
داخل المجتمعات وفيما 

 بينها
 
 

 

 

 

  
توفير المعلومات المتعلقة بمدونه سلوك العمال  -

 باللغة العربية
 
التوعية الثقافية للعاملين فيما توفير التدريب علي  -

 يتعلق بالتعامل مع المجتمع المحلي
 
 .التوعية في أوساط المجتمع المحلي والعمال -

 

 

عمليات التدقيق الجارية ورصد  -
 ديناميكيات العمال والمجتمع

استعراض عدد الشكاوى والوقت الذي  -
 .استغرقته لحلها

 

 
زيادة خطر األمراض 

 المعدية
 

  
العمال ضد األمراض الشائعة والمنتشرة  تطعيم -

 محلياً 
 حول انتقال األمراضثقافة الت -
 

المستمرة للحوادث  مراجعةالوالتدوين  -
 واألمراض وحالتها

المراجعة المستمرة للشكاوى المتعلقة  -
 بالمرض
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 .للتأثيرات المحتملة خالل مرحلة التشغيل مراقبةتدابير التخفيف وال 4-3يتضمن الجدول 
 

 خالل مرحلة التشغيل إطار خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  4-3جدول 

 
 

 

 

 

 

 التأثير البيئي واالجتماعي المحتمل

 

 ألمشاريع ألثانوية

 

 تدابير التخفيف

 

 تدابير ألمراقبة

 

  

 جميع ألتاثيرات

 

جميع ألمشاريع الثانوية 

 أثناء مرحلة ألتشغيل

التظلمات  ات لمعالجهووضع اليه قويه ومتعددة القن

 (.تعويضاليه التظلم وال)

ضمان نشر اليه التظلم واالنتصاف علي المجتمعات -

المحلية والهيئات الوطنية المحتملة قبل بدء أنشطه 

 .البناء

االحتفاظ بوثائق متينة للشكاوى المتلقية خالل مرحله -

 (.ردود االفعالتقديم )البناء وتتبع مستوي االستجابة 

مراجعة الشكاوى  -

 الوقت المستغرق لحلهاو

 جميع آثار الصحة والسالمة المهنية
 

الصحة والسالمة المهنية  آثار وضع خطة للتخفيف من- 
 .الدولية ألخبراتوفقاً للتشريعات العراقية وأفضل 

تنفيذ خطة الصحة والسالمة المهنية خالل جميع  -
 .مراحل التشغيل

المقاولين ضمان أن جميع العمال في إطار كل من  -
والمقاولين من الباطن مشمولون بالتأمين على الحياة 

 ضد أي حوادث محتملة
 

استعراض عدد  -

التأمينات على الحياة 

 مقارنة بعدد العمال
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 تدابير ألمراقبة

 

التأثير البيئي واالجتماعي  ألمشاريع ألثانوية تدابير التخفيف

 المحتمل
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المجاالت مراقبة  -

اتبع خطة )الكهرمغنطيسية 
الرصد المفصلة للرصد 

 (الكهرمغنطيسي
مراجعة الشكاوى والوقت  -

 المستغرق لحلها
 

تدريب العاملين علي تحديد مستويات ومخاطر .

.اإلطار المهني لالداره البيئية واالجتماعية  

إنشاء وتحديد مناطق األمان للتمييز بين مناطق .

ر اإلدارة البيئية واالجتماعية العمل مع مستويات إطا

عامة المرتقبة مقارنة بالمستويات المقبولة للتعرض ل

مما يحد من الوصول إلى العمال المدربين  , الناس

 تدريباً مناسباً 

يجب ضبط أجهزة مراقبة التعرض الشخصية للتحذير 
من مستويات التعرض التي تكون أقل من مستويات 

 (.٪50المثال على سبيل )التعرض المهني 
 
وقد تشمل خطط العمل لمعالجه التعرض المهني  .

للصيانة الحد من وقت التعرض من خالل تناوب 
عند  ,وزيادة المسافة بين المصدر والعامل  ,العمل 

 أو استخدام مواد التدريع ,اإلمكان 
 
النظر في التصور العام حول القضايا  .

تمع الكهرومغناطيسية عن طريق التشاور مع المج
 .المحلي

 

  

 

 

 

 خطوط نقل عالية الجهد 

 

 

 

 

 

 

التعرض للمجاالت 

 الكهرومغناطيسية

السجل الشهري ومراجعة 

 اصطدام الطيور

أو ألكرات ألمعلمة  تثبيت عناصر تحسين الرؤية مثل 

وجهاتدع الطيور أو المار . 

خطوط نقل علوية عالية 

 الجهد

 اصطدام الطيور

 

التخفيفتدابير  تدابير ألمراقبة التأثير البيئي واالجتماعي  ألمشاريع ألثانوية 

 المحتمل
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السجل الشهرى  -

ومراجعة عدد االشجار 

المقطوعة وعدد االشجار 

 التى تم زراعتها

 

 

 كلفة أالستبدال لالشجار

 

 

الصيانة الروتينية لشبكة 

 توزيع الجهد المنخفض

 

  

 قطع أالشجار 

 

 

 

 

سجل يومي واستعراض  -
والشكاوى الحوادث 

والوقت الذي استغرقته 
 لحله

 

تعيين العمال المدربين إلدارة حركة المرور في  -
ساعات  /حاالت األشغال خالل ذروة حركة المرور 

 الذروة
إعالم المجتمعات المحلية في حالة توقع اإلغالق  -

 المطول للطرق أو طرق الوصول
التنسيق مع السلطات المحلية وسلطات المرور في  -

 ة حدوث انقطاع كبير في حركة المرورحال
 ,تعديل ساعات العمل ألنماط حركة المرور المحلية  -

تجنب أنشطة النقل الرئيسية خالل  ,على سبيل المثال 
 ساعات الذروة أو أوقات حركة المواشي

 

 

 

الصيانة الروتينية لشبكة 

 توزيع الجهد المنخفض

 
 
 
 

الوصول  حضر وحركة المرور
 إلى الطرق

 

 
 
المراجعة المستمرة  -

 لتقارير الصيانة
 

 

اعتماد ممارسات عمل آمنة بما في ذلك العمل فقط  -
واالمتناع عن التدخين في  ,في المناطق جيدة التهوية 

 والتحكم في اللحام بالقوس , غلقةمناطق م
إخالء المنطقة على الفور حيث يوجد تسرب محتمل  -

 لسداسية فلوريد الكبريت
المالبس المناسبة بما في ذلك المالبس استخدام  -

واألحذية والقفازات المطاطية والنظارات الواقية 

 .التنفس المناسبة وأجهزة

 ,وإذا حدث التلوث اثناء التشغيل العادي للمعدات  -
يمكن استخالص سادس فلوريد الكبريت من خالل 

ينبغي اجالء الغاز  ,ومع ذلك . أعاده التدوير العادية

 

 ألمحطات ألثانوية

سداسي فلوريد الكبريت وغيره 

من تسرب غازات الدفيئة في 

الغالف الجوي من معدات 

أو أثناء الصيانة والخدمة تعميرال  
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ى وعاء تخزين وتخزينه حتى يمكن شحنه الملوث إل
إذا حدث التلوث اثناء التشغيل غير  ,إلى مركز تنقيه 

  ,الطبيعي للمعدات 
قم بمعالجة منتجات التحلل الصلب مع العوامل )$( -

المحايدة قبل التخلص منها في مكب النفايات الموافق 
 عليه

الصيانة الدورية والخدمة بما في ذلك القياس )$(  -.
الدوري للضغط ومحتوى الرطوبة والتسرب باستخدام 

 طريقة التسرب التقليدية

 

 ستمرة للمعدات صيانة الم
 وإعداد التقارير

الموجودة  ,حديد تسربات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ت
سواء كانت على )على السطح الخارجي للمعدات 

الجزء الخارجي من المحول أو الحشية أو صمامات 
 .أو الرش /الرؤية و 

الذي تم  ,تحديد انسكاب ثنائي الفينيل متعدد الكلور  -
 .إطالقه بالفعل على األرض

ساعة من  48أدناه خالل تنفيذ إجراءات التنظيف  -
 :اكتشاف التسرب

 جمع كل المواد المسكوبة بوضوح( 1 
غسل مزدوج وشطف جميع األسطح التي لن يتم ( 2

 ,حفرها باستخدام مذيب معتمد 
والتأكد من  ,واألسفلت  ,والخرسانة  ,التنقيب ( 3

حفر مسافة إضافية لقدم واحد من محيط التلوث 
 .المرئي

 احة المستخرجة بالمواد النظيفةإعادة تعبئة المس( 4
 
 
 
 
 

أعاده تاهيل محطات 

المحوالت الثانوية أو تحويل 

الثانويةالمحطات   

مخاطر البيئة والصحة العامة 

الفينيل بالتلوث بمركبات ثنائي 

 متعدد الكلور
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اتخاذ تدابير خاصة لتعبئة المواد التي تم )$(  -
استخراجها واإلزالة النهائية والتخلص منها داخل أو 

 خارج البالد
 
 

التفتيش اليومي لموقع  -
 المشروع

سجل يومي واستعراض  -
الحوادث والشكاوى 

والوقت الذي استغرقته 
 لحلها

 

مثل األقفال على )استخدام العالمات والحواجز )$(  -
واستخدام المنصات  ,واستخدام البوابات  ,األبواب 

خاصة في المناطق  ,الفوالذية المحيطة بأبراج النقل 
التوعية العامة لمنع االتصال  /والتعليم  ,( الحضرية

 العام بالمعدات التي يحتمل أن تكون خطرة
مثل األسوار أو )تأريض األجسام الموصلة )$(  -

المثبتة بالقرب من خطوط ( الهياكل المعدنية األخرى

 .لمنع الصدمات ,الكهرباء 

 

عند  عامة ألناسالسالمة لمخاطر  أبراج نقل شبكة ألكهرباء

 أو بالقرب من نشاط المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ألبنك ألدولي

 

 
77 

  

 



 ألبنك ألدولي

 

 
78 

.عليهللفحص البيئي واالجتماعي والموافقة  ثانوياطار المشروع ال 4.3  
مراقبة ألو وألصيانةوعرضها في هذا القسم من أجل الفرز والتصنيف والمراجعة والموافقة  ألمشروع طارإلتم اقتراح منهجية 

من أجل التأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة باستخدام قوائم فحص  ثانويةيتم فحص المشاريع ال. ثانويةلمشروعات الل
( مشروعات الفئة أ)الهدف من الفحص هو استبعاد المشروعات ذات التأثيرات البيئية واالجتماعية . 1المدرجة في الملحق 

 :بة من بين ما يليالحماية المناس طرقوتحديد نوع 
 
 
 :خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية -

ً  ثانويةبالنسبة للمشاريع ال تمثل قائمة الفحص الحد األدنى من . التي تؤدي إلى تأثيرات بيئية واجتماعية منخفضة األهمية نسبيا
 .المتطلبات البيئية واالجتماعية خالل مرحلة البناء

 :بالموقعخطة إدارة بيئية واجتماعية خاصة  -
ً  ثانويةبالنسبة للمشاريع ال  .التي تؤدي إلى تأثيرات بيئية واجتماعية ذات أهمية متوسطة نسبيا

التي تؤدي إلى تأثيرات بيئية واجتماعية عالية  ثانويةبالنسبة للمشاريع ال :تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاص بالموقع -
 ً  .األهمية نسبيا

 ة التي تؤدي إلى أنشطة إعادة توطين ألثانويللمشروعات واألنشطة  :خطة إعادة التوطين /صرة خطة إعادة التوطين المخت -
 .أو دائمة /مؤقتة و 

 
 .عليه اطار الفحص البيئي واالجتماعي والموافقة

 
لمشروع إعادة  ثانويةتم اقتراح منهجية إطار في هذا القسم لفحص وتصنيف ومراجعة واعتماد وصيانة ومراقبة المشاريع ال

من أجل التأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة باستخدام  ثانويسيتم فحص كل مشروع . تأهيل وتحسين الخدمات الكهربائية
 .2قوائم الفحص المدرجة في الملحق 

واستشارة  ,ها وإعداد ,ذات الصلة ألتاكد من ألضمانات وبناًء عليه يتم  , فحصثم يقوم البنك بعد ذلك بمراجعة نتائج ال
خطط اإلدارة  ذسيتم تنفيأو الحكومة  /من قبل البنك و  بوسائل ألضمان ألتصريحبعد  . فصاح عنهاأصحاب المصلحة واال

 وأالشراف عليها  ومراقبتها البيئية واالجتماعية
 .المنهجية المقترحة 1-4يوضح الشكل  

 
الموافقةمخطط الفحص البيئي واالجتماعي ومنهجيه : 4-1الشكل   

  

تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها ؛ يرافقها اإلشراف والرصد والتقييم-5

أو البنك الدولي/ مراجعة وتوضيح وثائق الضمانات في الحكومة و -4

إذا لزم األمر-إعداد وثائق الضمانات والتشاور واالفصاح -3

مراجعة فحص الضمانات من قبل البنك الدولي-2

1

فحص التاثيرات المحتملة واختيار الطرق الوقائية وفقا إلرشادات البنك الدولي-1
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يتم استخدام قوائم  ,بشكل عام . 4-4النقل كما هو موضح في الجدول قسم المحتملة من  ثانويةال اريعيتم سرد وتصنيف المش
ضمان  وسائلتم اقتراح  ,كدليل عام  ,ومع ذلك . المناسبة ضمانال وسائلعلى النحو المذكور لتحديد  2الفحص في الملحق 

 (.4-5الجدول )ة المحددة حتى اآلن ألثانوي اريعمناسبة للمش
 

. 

 

 

في محطة . كيلوفولت 400/132/11. , ميغافولت 250تركيب محول محلي سعة 
 400البصرة 

 

كيلوفولت لمحطتي غاز الرميله والبصرة  400/132/11توريد محولين محليين 

400 

 

 ميغا فولت أمبير 63من يلو فولت ك 132توريد وتركيب محول طاقة رئيسي جهد 

كيلوفولت على النحو التالي 11و  33مع قطع غيار وتركيب قطع   

 

1 
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 .ة المحددة حتى اآلنألثانويالمقترحة للمشاريع  ضمانأدوات ال 4-5الجدول 

4-6مبينة أدناه في الجدول  ثانويةوالموافقة واإلفصاح عن المشاريع ال حمايةإن منهجية ال  

 .منهجية الحماية والموافقة واالفصاح 4-6الجدول 

 
 ألخطوة ألنطاق ألمعايير النتيجة

البيئي واالجتماعي التقييم 
 ووسائل اإلدارة والمراقبة

 

خطه االداره البيئية 
:واالجتماعية  

التي  ثانويهبالنسبة للمشاريع ال
تؤدي إلى اثار بيئية 

واجتماعيه منخفضه االهميه 
.نسبيا   

خطط االداره البيئية الخاصة 
 ثانويةللمشاريع ال: بالموقع

التي تؤدي إلى اثار بيئية 
االهميه  واجتماعيه متوسطه

.نسبيا   
تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

للمشاريع : الخاص بالموقع
التي تؤدي إلى اثار  ثانويةال

مقترح  ثانويمشروع  -
للشاشة وفقاً لقائمة التحقق 

 (1الملحق )من الضمانات 
تحديد متطلبات البنك  -

 الدولي المعمول بها
الالزمة  وسائلتحديد ال -

 لتلبية المتطلبات
 

فحص تأثيرات  -1
الضمانات البيئية 

واالجتماعية المحتملة 
وتحديد فئة الضمانات لكل 

 ثانويمشروع 

 

 
 ألمبرر

وسيلة ألضمان 
 ألمختارة

 ألمشروع ألثانوي

يقتصر التدخل على تركيب واحد أو أكثر من 
التأثيرات البيئية المحوالت بأقل قدر من 

األرض موجودة بالفعل. واالجتماعية  

قائمة خطط أالدارة 
 ألبيئية أالجتماعية

تركيب محوالت ومحطات متنقلة جديدة 
 في المحطات القائمة

 

والمستقبالت الحساسة  طرقستتوقف اآلثار علي ال
ويتعين اعداد تقييم كامل لألثر البيئي  ,المحيطة بها 
  واالجتماعي

اإلدارة البيئية خطط 
واالجتماعية الخاصة 

 بالموقع
 

 إعادة تأهيل وتوصيل الخطوط
 

سوف تعتمد اآلثار . مشاريع ذات اهمية متوسطة
على حجم إعادة التأهيل والمستقبالت الحساسة 

 المحيطة بها
 

خطط اإلدارة البيئية 
واالجتماعية الخاصة 

 بالموقع
 

 ثانويةإعادة تأهيل المحطات ال
 

سوف تعتمد اآلثار . ذات اهمية متوسطةمشاريع 
على حجم إعادة التأهيل والمستقبالت الحساسة 

 المحيطة بها

خطط اإلدارة البيئية 
واالجتماعية الخاصة 

 بالموقع
 

 البناء واألشغال المدنية

 

سوف تعتمد اآلثار . مشاريع ذات اهمية متوسطة
على حجم إعادة التأهيل والمستقبالت الحساسة 

 بهاالمحيطة 
 

خطط اإلدارة البيئية 
واالجتماعية الخاصة 

 بالموقع
 

 أعمال توسعة للمحطات القائمة
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بيئية واجتماعيه ذات اهميه 
.عالية نسبيا   

خطه العمل المختصرة ألعاده 
و التوطين  

: خطه العمل ألعاده التوطين
واالنشطه  ثانويةللمشاريع ال

التي تؤدي إلى أنشطه مؤقته 
أو دائمة ألعاده التوطين/و  

ملخص فحص  أ
 الضمانات

 
موافقة على \ب مراجعه

 لخص فحص الضماناتم

 لخص فحص الضماناتم.أ
 :ويتضمن

 منطق ألفحص 1
المقدمة   الضمان وسائل2

كجزء من حزمه تحديد 
 ثانويةالمشاريع ال

مراجعة انتقائية لموجز ب 
 فحص الضمانات

 
 

اعداد ملخص لفحص .
الضمانات الخاص 

 ثانويةبالمشاريع ال
 
 تقييم فحص الضمانات.

 
 
 

 

مراجعة فحص الضمانات .
 من قبل البنك الدولي

مسودة ألوثائق ألبيئيه _ 
 واالجتماعيه

 
مشاورة عن مسودة _

الوثائق البيئيه 
واالجتماعيه واعتبارها 

 نهائيةوثيقه 

مسودة ألوثائق البيئة -
 واالجتماعية

 وفقا لمتطلبات البنك الدولي 
االتصال مع البنك الدولي  -

في حالة ظهور توضيحات أو 
 تغييرات

 
إشراك أصحاب المصلحة  -

والمجموعات  ,في المشروع 
 ,المتأثرة بالمشروعات 

والمنظمات غير الحكومية 
 المحلية في المؤتمرات

في  تمراتؤالشروع في الم -
 أقرب وقت ممكن

 
توفير المواد ذات الصلة في  -

مفهومة ويمكن  ,عربية  صيغ
 الوصول إليها

ضمان توفير ما يكفي من  -
الوقت لدراسة الوثائق قبل 

 عقد المؤتمرات
 
توثيق مالحظات أصحاب  -

 المصلحة وضمان اإلفصاح
 عقد مؤتمرات هادفة عنها

 
 

مسودة ألوثائق ألبيئيه . 
 واالجتماعية

 
ألتشاور على مسودة . 

ألوثائق البيئيه 
 .واالجتماعية

 
ادراج ألنتائج في الوثائق .

 البيئيه واالجتماعيه النهائيه

وسائل إعداد 

والتشاور  ضمانال

 واإلفصاح
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كيف تم تناول  ارأظه -

مالحظات أصحاب المصلحة 
البيئة واالجتماعية  ألوثائق في

 النهائية
  

 
 

تصفية ألوثائق البيئيه 
واالجتماعيه وفقا 

 لمتطلبات البك الدولي

مراجعة وفقا لمتطلبات أألبنك 
 الدولي

مراجعة وترخيص وثائق 
الضمان البيئيه 

 واالجتماعية

 وثائق رخيصوت مراجعة
 ضمانال
 

تنفيذ األدوات البيئية . أ
 واالجتماعية

 
استعراض تنفيذ  -باء 

البيئية  الصكوك
 واالجتماعية

 
 

تنفيذ وتقييم  و مراقبة
البيئية  وسائلال

 واالجتماعية
 

 ثانويمقدم المشروع ال -أ 
تنفيذ الضمانات بملزم تعاقديا 

 البيئية واالجتماعية
 
يجوز لفريق البنك الدولي . ب

القيام بزيارات منتظمة 
وسائل لإلشراف على تنفيذ 
الضمانات واالمتثال 

 .البنكلمتطلبات سياسة 
 

الخبراء االستشاريون .ج 
المستقلون يقومون بتنفيذ 

 مراقبهبرامج ال

 

البيئية  تنفيذ الضماناتأ 
 واالجتماعية

 
اإلشراف على تنفيذ  ب
 ضماناتال
 
 والتقييم مراقبةال ج

 

تنفيذ اإلجراءات -

المتفق عليها 

واإلشراف والمراقبة 

 والتقييم
 

 

التدريبيةبناء القدرات واالحتياجات  4.4  

 ويتضمن الجدول الوارد أدناه تقديرا أوليا للتكاليف المتعلقة بتنفيذ خطط االداره البيئية

ألمجكوع 
بالدوالر 
 االمريكي

سعر الوحدة  ألكمية
 بالدوالر األمريكي

 

  ألوحدة
 ألنشاط

 

200,000 
600,000 

 

 

10 
20 

 

20,000 
30,000 

دراسه وتقديم 
تقرير عن خطه 

داره البيئيه اال
واالجتماعيه 

وعن تقييم االثر 
البيئي 

 واالجتماعي

 أعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي .1
 و خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 

 

(1)ألمجموع ألثانوي 800,000  
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   7(mm) 2)الموظفين )اإلدارة والمراقبة . 
 

18,0000 
 
18,0000 
18,0000 

 

60 
 

60 
60 

3000 
 

3000 
3000 

 مستوى وحدة تنسيق المشروع . 

 _مستشار بيئي واجتماعي

 مستوى فرق إدارة المشاريع .

 _مستشار بيئي
 موظف او مستشار تنميه اجتماعيه

 (2ألمجموع ألثانوي)    540,000

 ألتدريب والتوعية 3    

  
 
 

 مبلغ مقطوع
 

 

 
 
 

 مبلغ مقطوع

 
 
 

 مبلغ مقطوع

 التدريب لفرق إدارة المشاريع -
والكيانات األخرى ذات الصلة بشأن الضمانات  

 البيئية واالجتماعية.
 التدريب لفرق إدارة المشاريع -
والكيانات األخرى ذات الصلة المعنية  

 ةواالجتماعي ةالبيئي مراقبةبال
خطط  مراقبةتدريب المقاولين على تنفيذ و -

 اإلدارة البيئية / االجتماعية
 

 (3ألثانوي)ألمجموع     100,000

 ٪ من إجمالي التكاليف( 10. الطوارئ )حوالي 4 144,000
 

1,584,000 
ر دوال

 أمريكي

 ألمجموع ألكلي

 

 

 

 

 

 

 

7(MM) المستهلك ألداء  ألجهدمقدار المطلوب أوليستخدم كمقياس ل ,أو ما يعادلها  ,وقت العمل لشخص واحد لمدة شهر

 بعض المهام
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 ألملحق:
 النوع االجتماعي وخطة التنفيذ: تحليل 1الملحق 
 البيئي واالجتماعي / قوائم المراجعة فحص: معايير ال2الملحق 
 : إطار سياسة إعادة التوطين 4الملحق 
 : مخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية 4الملحق 
 للمقاولينومراقبة ألمشاريع ألثانوية  لمتابعة  ةواالجتماعي ةدارة البيئياإل: خطة 5الملحق 

 مؤتمرلل: ملّخص موجز 6لملحق ا
 

 

 الملحق 1: تحليل النوع االجتماعي وخطة التنفيذ.

تحديات كبيرة في سد الفجوات في الفرص والفرص بين النساء والفتيات والرجال / الفتيان   خلفية العراق واجهت -1
في مجال األوقاف البشرية )أي التعليم والصحة( , والفرص االقتصادية , والصوت والوكالة بسبب عوامل مختلفة , 

في البالد. الفجوات بين الجنسين كبيرة  بما في ذلك عدم االستقرار السياسي القائم منذ أمد بعيد. تفاقم الوضع األمني
سنة في المدارس , في حين  14و  12في مجال التعليم. وال تسّجل واحدة من كل ثالث فتيات تتراوح أعمارهن بين 

لم يلتحق واحد من بين كل عشرة في نفس الفئة العمرية بالمدرسة. معدالت االلتحاق اإلجمالية أقل بكثير للفتيات من 
مئوية في المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية على التوالي. القيود االجتماعية  سبةن 15و  32و  19عند الفتيان 

وكذلك المسافة من المدارس , وخاصة في المناطق الريفية تجعل من الصعب على الفتيات الذهاب إلى المدارس. 
,  2017بالمائة في عام  19اإلناث( في العراق من السكان  15وتبلغ نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة )٪

بالمائة. النساء ذوات المستويات  22اإلقليمي للمنطقة المتعددة الجنسيات البالغ وهو أقل بكثير من المتوسط 
المنخفضة من التعليم يعملن في المقام األول ويعملن في القطاع الخاص. هذه الوظائف عادة ما تكون غير رسمية 

ألجر مع عدم إمكانية الحصول على منافع مثل التأمين الصحي أو إجازة األمومة أو المعاشات. هناك ومنخفضة ا
في  20, يكسب الرجال ( في القطاع العام , في المتوسط 1بين النساء والرجال: ) مرتباتفجوات بين األجور وال

فجوة األجور تقارب ثمانية أضعاف الفجوة ( في القطاع الخاص , فإن 2, و ) 2012المائة أكثر من النساء في عام 
في القطاع العام. لقد تأثرت النساء في العراق بشكل كبير بالحالة األمنية. تواجه النساء والفتيات مخاطر عالية من 
العنف واالتجاه المتصاعد في وقوع العنف من جانب شريكهن الحميم , وينسب العنف المنزلي اآلخر إلى التشريد 

, تعرضت واحدة من كل خمس نساء في العراق للعنف في الشريك الحميم  2006قاً لدراسة أجريت عام القسري. وف
, ومن المرجح أن يكون المعدل قد ازداد بسبب عدم االستقرار السياسي والصراع المسلح. شكلت النساء العراقيات 

امرأة من ضحايا القتل  133, كانت  2007. في عام 2013-2003في المئة من وفيات المدنيين البالغين بين  10
األخالقي من قبل المليشيات في البصرة. وأخيراً , تواجه النساء خطر االختطاف في سوق الرقيق الجنسي بسبب 

 وجود الجماعات اإلرهابية في البلد.
دي واالجتماعي نتائج تقييم النوع. لفهم تأثير عدم موثوقية الخدمات الكهربائية وعدم توفرها على الرفاه االقتصا -2

للمرأة العراقية في محافظة البصرة , تم إجراء مناقشات مجموعة التركيز  والمقابالت المتعمقة في أبريل عام 
 في البصرة. النتائج الرئيسية للبحث النوعي هي كما يلي: 2018

 
يؤثر عدم القدرة على الوصول إلى خدمة كهرباء موثوقة تأثيرا سلبيا على مستويات دخل النساء المشتغالت في  أ.

األنشطة االقتصادية ويحد من قدرة المرأة على االنخراط في األنشطة المدرة للدخل. ووفقاً لنتائج التقييم النوعي , فإن 
نتاجية ودخل الشركات المملوكة للنساء. أفاد أصحاب األعمال التجارية خدمات الكهرباء غير الموثوقة تؤثر سلباً على إ

النساء انخفاض ساعات العمل واألرباح , وفقدان العمالء بسبب انقطاع الكهرباء اليومية المتكررة. وذكر أصحاب 
في  وه المنزلمولدات. عبئا ماليا إضافيا لشراء مصادر بديلة للطاقة , مثل ال عن وجود المشاريع التجارية النساء أيضا
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الغالب مركز األنشطة المدرة للدخل للنساء في العراق. تشارك النساء العراقيات في الخياطة والطهي والصناعات اليدوية 
 ., والحصول على خدمات كهرباء موثوقة أمر حاسم ألداء هذه األنشطة. النساء الالئي ينخرطن في هذه الدخل

 
في هذه األنشطة المدرة للدخل ضياع الدخل , وفي بعض الحاالت , عدم القدرة على مواصلة وذكرت النساء اللواتي شاركن 

أداء هذه األنشطة. كما يؤثر ضعف خدمات الكهرباء سلباً على قدرة النساء على تعلم مهارات جديدة وتوليد الدخل. أثناء 
علم مهارات جديدة , مثل الخياطة , ومع ذلك , البحث النوعي , أعربت النساء غير النشيطات اقتصادياً عن رغبتهن في ت

استخدام المعدات بسبب عدم كفاية خدمات الكهرباء , لم تتمكن النساء من إكمال الدورات التدريبية , حيث أنهن لم يستطعن 
نخراط في فرص الكهربائية الالزمة. ويشار أيضا إلى انعدام ملكية األجهزة الكهربائية كحاجز يحد من قدرة المرأة على اال

كسب الدخل. ومع ذلك , أشارت المشاركات إلى أنه حتى لو تمكنن من شراء المعدات الكهربائية الالزمة عن طريق اقتراض 
األموال , فلن يكون بمقدورهن تحقيق دخل كاف من خالل هذه األنشطة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وأشارت هؤالء 

ة االنخراط في مثل هذه األنشطة االقتصادية. كما وجد التقييم النوعي أن النساء اللواتي النساء إلى أنهن توقفن عن محاول
 يعملن خارج المنزل , مثل الموظفات العامات , يعملن لساعات أطول بينما ينتظرن أن تتاح خدمة الكهرباء إلكمال عملهن.

 
شكل األسر المعيشية التي يرأسها النساء في العراق ب. وقد وجدت األسر المعيشية التي ترأسها نساء ضعيفة بشكل خاص. وت

في المائة من السكان , وتشمل األسر المعيشية التي ترأسها إناث من األرامل أو المطلقات أو المنفصالت عن بعضها  10
قات البعض أو التي ترعى زوجات مريضة. بسبب عدم االستقرار السياسي والصراع المسلح , ارتفع عدد األرامل والمطل

مليون. وأشارت األسر المعيشية التي ترأسها نساء والتي شاركت في التقييم النوعي إلى أنها  2ليصل إلى ما يقرب من 
اعتادت االعتماد على مدفوعات المساعدة االجتماعية , التي علقت في الوقت الحالي بسبب تغيير استهداف المساعدة 

سها نساء أن الخدمات الكهربائية غير الموثوق بها وعدم امتالك األجهزة االجتماعية. وأكدت األسر المعيشية التي ترأ
 الكهربائية يشكالن حواجز رئيسية في قدرتها على توليد الدخل.

 
ج. كما يؤدي ضعف خدمات الكهرباء إلى زيادة كدح المرأة والتأثير سلباً في نتائجها الصحية. أكد معظم المشاركين في 

نهم مسؤولون في المقام األول عن العمل المنزلي وأنشطة تقديم الرعاية. تمتلك النساء العراقيات البحث النوعي النسائي أ
متوسطات الدخل األجهزة الكهربائية المختلفة ألداء المهام المنزلية المختلفة. وبسبب انقطاع التيار الكهربائي , ذكرت هذه 

ا يزيد من الوقت الذي يقضينه في هذه المهام ويؤثر على رفاههن المجموعة من النساء أنهن يقمن بهذه المهام يدويا , مم
الجسدي. وأشارت النساء المشاركات أيضا إلى البقاء في وقت متأخر للوصول إلى الكهرباء واستخدام األجهزة الكهربائية 

خل المنخفض أنهن يقمن خالل ألداء المهام المنزلية , مما يؤثر سلبا على رفاههم الجسدي. وأكدت النساء العراقيات ذوات الد
أشهر الصيف بأداء واجبات منزلية , مثل الطهي باستخدام غاز البترول المسال دون تكييف الهواء , وأن الحرارة المفرطة 
تؤثر سلباً على صحتهن. ذكرت النساء المستجيبات أنهن يعانين من أمراض جلدية خالل أشهر الصيف بسبب نقص التبريد 

 الكهربائي اليومي.وانقطاع التيار 
 

د. كما تؤثر موثوقية خدمات الكهرباء ومشاكل الجودة على إحساس المرأة باألمن والسالمة وتسهم في زيادة خطر حدوث 
أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس. يعد العنف القائم من حيث الجنس في العراق أحد العوائق الرئيسية التي تحول 

, تعرضت واحدة من كل  2006االجتماعية الكاملة. وفقاً لدراسة أجريت عام دون مشاركة المرأة االقتصادية والسياسية و
الشريك الحميم , ومن المرجح أن يكون المعدل قد ازداد بسبب عدم االستقرار السياسي  من قبلخمس نساء في العراق للعنف 

زايد بعدم األمان بسبب عدم كفاية والصراع المسلح. وأثناء التقييم النوعي , أعربت جميع المشاركات تقريبا عن شعور مت
خدمات الكهرباء , ال سيما في األماكن العامة. ذكرت النساء المستجيبات حوادث التحرش الجنسي المتزايدة بسبب انقطاع 

التيار الكهربائي وعدم وجود إضاءة في الشوارع. كما أكدوا على محدودية الحركة بسبب نقص إضاءة الشوارع. حتى عندما 
اخل منازلهم , تعاني النساء أيضاً من الشعور بعدم األمان أثناء انقطاع التيار الكهربائي بسبب تعرض المنازل للسرقة يبقون د

والسرقة. وذكرت النساء المستجيبات أيضا أن خدمات الكهرباء غير الموثوق بها ونقص تكييف الهواء يسببان توترات داخل 
 األسر ويزيد من حوادث العنف المنزلي.

 
ه. تؤثر الكهرباء غير الموثوق بها على قدرة المرأة على االنخراط في األنشطة التعليمية. وأشارت طالبات جامعات في التقييم 

النوعي إلى أن الكهرباء غير الموثوقة تؤثر على أنشطتهن التعليمية , مثل قدرتهن على استخدام أجهزة الكمبيوتر إلكمال 
كور , تساعد طالبات الجامعات أيضاً في األعمال المنزلية , مما يحد من الوقت الذي مهامهن. وبخالف نظرائهن من الذ

السفر إلى يمضونه في األنشطة التعليمية. باإلضافة إلى ذلك , تعاني الطالبات الجامعيات من محدودية الحركة وال يستطعن 
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هامهن أو استخدام الهواتف النقالة لإلضاءة. باإلضافة األماكن مع المولدات للدراسة في المساء. شددت الطالبات على تأخير م
إلى المشاركة في األنشطة التعليمية , فإن خدمة الكهرباء غير الموثوق بها تحد أيضاً من وصول المرأة إلى المعلومات. 

ولة للوصول إلى ذكرت النساء المشاركات قدرة محدودة على استخدام أجهزة التلفزيون أو أجهزة الراديو أو الهواتف المحم
 األخبار والمعلومات.

 
و. االستخدام غير القانوني للكهرباء منتشر بين النساء ذوات الدخل المنخفض. وعلى الرغم من حساسية الموضوع , أقر أكثر 

يستخدمون من نصف المشاركين من النساء ذوات الدخل المنخفض أنه ليس لديهم عدادات مثبتة في منازلهم , وبالتالي , فإنهم 
الكهرباء غير القانونية. إن الكهرباء غير القانونية شائعة بشكل خاص في األحياء الفقيرة التي يسكنها النازحون داخلياً. في 

المناطق العشوائية , لدى العائالت روابط متعددة بشبكات الكهرباء في البلدات المختلفة لضمان الوصول المستمر للكهرباء. 
ي األبحاث إلى أنهم لجأوا إلى الكهرباء غير القانونية بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الكهرباء وأشار المشاركون ف

 واستياءهم من سوء خدمة الكهرباء.
 

ز. تفتقر النساء إلى المعلومات حول إجراءات كفاءة الطاقة وخيارات دفع فاتورة الكهرباء. بعض النساء ذوات الدخل 
في ذلك ب. تُمنح األسر المعيشية التي تعيلها نساء والنساء غير النشيطات اقتصادياً اللواتي اعتدن المنخفض المشاركات , بما 

على االعتماد على المساعدة االجتماعية خيار دفع فواتيرهن المتأخرة على دفعات. ومع ذلك , كان المشاركون في البحث من 
ية عمل نظام الدفع هذا. أشار المشاركون في األبحاث إلى أن هذه المجموعة من النساء يفتقرون إلى المعلومات حول كيف

 فواتيرهم المتأخرة قد غفرت , وأنهم لم يكونوا على علم بمسؤوليتهم عن دفع فواتيرهم والنتائج المحتملة.
 

ي في إجراءات النوع. وستسهم اإلجراءات الجنسانية المقترحة في سد الفجوات بين الجنسين المحددة في التقييم النوع .2
( مستويات دخل 2( قدرة المرأة على االنخراط في األنشطة التعليمية ونتائجها الصحية ؛ )1المجاالت التالية: )

( قدرة المرأة على 3النساء المشتغالت في األنشطة االقتصادية , بما في ذلك األعمال التجارية المملوكة للنساء ؛ )
المرأة ووكالتها في سياق وصول المرأة إلى المعلومات وقدرتها  ( صوت4االنخراط في األنشطة المدرة للدخل ؛ )

على اتخاذ القرارات بشأن حياتها والتصرف بناء على المعلومات المقدمة لتحقيق النتائج المرجوة. سيغلق المشروع 
 هذه الفجوات من خالل:

المرأة على االنخراط في األنشطة  ( قدرة1هـتوفير خدمة محسنة للكهرباء ورصد آثار تحسين الخدمة بانتظام على: )
( مستويات دخل النساء المشتغالت في األنشطة االقتصادية , بما في ذلك األعمال التجارية المملوكة للنساء ؛ 2االقتصادية ؛ )

 ( النتائج الصحية للمرأة ؛4( قدرة الطالبات على المشاركة في األنشطة التعليمية , و )3)
توعيتها بشأن كفاءة استخدام الطاقة وحقوق المستخدمين ومسؤولياتهم فيما يتعلق بخدمات الكهرباء و زيادة معلومات المرأة و

)مثل آثار عدم السداد على نوعية الخدمة , وخيارات سداد الفواتير( بإشراك المجموعات النسائية في تنظيم حمالت االتصال 
 والتوعية ؛

موعات النسائية الضعيفة , بما في ذلك األسر المعيشية التي تعولها نساء ز. معالجة شواغل القدرة على تحمل تكاليف المج
 والنساء المشردات داخلياً مع تحفيز الروابط القانونية من خالل توفير خيارات دفع الفواتير المناسبة ؛

وع أيًضا فرص بناء ح. كجزء من استراتيجية إعادة تطوير المهارات في مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب , سيبحث المشر
( مراجعة خطط التدريب الحالية والتوصية بالمحتوى المرتبط بنوع الجنس , 1القدرات على النوع االجتماعي من خالل: )

( توفير التدريب على النوع االجتماعي. القضايا ذات الصلة وأهميتها في مكان العمل. كما سيقيم المشروع أيضا العوائق 2)
الوظيفي للموظفات , وتصميم أنشطة التوجيه , والتدريب , وبناء القدرات لدعم التطوير الوظيفي التي تحد من التقدم 

 للموظفات.
 

 . مؤشرات النوع.4
 

 ؛)نسبة مئوية( ل. عدد المستفيدين من المشروع أبلغوا عن تحسن في خدمات الكهرباء , من بينهم اإلناث 
 )نسبة مئوية( ؛م. من بينها األسر المعيشية التي ترأسها نساء 

ن. عدد األسر المعيشية التي تعيلها نساء مع حوافز )أي خيارات دفع الفواتير المناسبة( والحصول على خدمة الكهرباء 
 الرسمية ؛

 س. تقديم عدد من النساء النازحات بالحوافز )أي خيارات دفع الفواتير المناسبة( والحصول على خدمة الكهرباء الرسمية ؛
 النساء اللواتي أبلغن عن االنخراط في أنشطة مدرة للدخل بسبب التحسينات في خدمات الكهرباء ؛ص. عدد 
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ف. بلغ عدد النساء اللواتي شاركن في األنشطة المدرة للدخل زيادة في الدخل واإلنتاجية بسبب التحسينات في خدمات 
 الكهرباء ؛

 ص. الشركات التي تملكها النساء )نسبة مئوية( ؛
 دد من النساء عن تحسن النتائج الصحية )أي تقليل األمراض الجلدية( بسبب التحسينات في خدمات الكهرباء ؛أبلغ ع

عدد النساء العامالت في تنظيم حمالت االتصال والتوعية مع النساء بشأن كفاءة استخدام الطاقة , وحقوق المستخدمين  أبلغ ر.
 االتصاالت غير القانونية على جودة الخدمة , وخيارات تسديد الفواتير ؛ والمسؤوليات المتعلقة بخدمة الكهرباء , وآثار

ش. عدد النساء ذوات الفهم المتزايد لكفاءة الطاقة وحقوق المستخدمين ومسؤولياتهم فيما يتعلق بخدمة الكهرباء )مثل تأثيرات 
 عدم السداد على جودة الخدمة وخيارات سداد الفواتير( ؛

 العامالت في مديرية الكهرباء عن زيادة القدرات وتنمية المهارات. . أبلغ عدد الموظفاتي
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 : معايير الفحص البيئي واالجتماعي / قوائم المراجعة2الملحق 
 أالهداف 

ثانوي  بنك الدولي لكل مشروعللضمانات أل وسائللتحديد   

 
 تتبع مرحلتين: فحصفإن عملية ال ,من أجل تحقيق ما سبق 

قائمة التحقق من الفئة أ. الهدف من قائمة المراجعة هذه هو تحديد المشاريع  - 1: المعايير / القائمة المرجعية 1المرحلة • 

من  استبعادهاا( وأ الفئةألسياسة ألتشغيلية للبنك ألدولي  4.01وحساسة ) هامةالتي سيكون لها تأثيرات بيئية واجتماعية 

 المشروع.
من أجل  ,القائمة المرجعية لتقييم األثر التفصيلي  - 1للمقاييس / قائمة المراجعة  ألثانويمرحلة الثانية: عرض المشروع ال• 

)مراقبة خطة اإلدارة  الزمةال ألبنك ألدوليتحديد أدوات ضمانات  ,تقييم مستوى أهمية اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة 
 البيئية واالجتماعية

 خطة إدارة بيئية واجتماعية خاصة بالموقع ,قائمة مرجعية  
 (معينةتقييم األثر البيئي واالجتماعي لمواقع  ,

البنك الدولي الالزمة )إطار  وسائلوتحديد  , 4.12سياسة تشغيلية  طلقسي ثانوي: تحديد ما إذا كان المشروع ال3المرحلة • 
 سياسة إعادة التوطين(

 ين(.وخطة عمل إعادة التوط 
قائمة التحقق من الفئة أ )لتحديد المشروعات ذات التأثيرات البيئية  - 1/ القائمة المرجعية  قاييس: المأالولىالمرحلة 

 واالجتماعية العالية(

من البنك الدولي ويجب  Aباعتباره الفئة  ألثانويفسيتم تصنيف المشروع  ,إذا كان أي من اإلجابات على األسئلة أدناه هو نعم 

 استبعاده من المشروع.
 

 عنوان ألمشروع ألثانوي

 وصف موجز للمشروع ألثانوي

 أالجابة ب نعم او ال

 
 أالسئلة

 هل الشروع سوف:

 

 تأثيرات حساسة )مباشرة أو تراكمية(؟يؤثر  . 1
 ,التي قد تكون غير قابلة لإلصالح  ,من األمثلة على التأثيرات الحساسة تلك 

 والموارد الطبيعية المادية. صلياال وطنأو تلك التي تثير مشكالت تتعلق بالم
 

 

سبب تأثيرات متنوعة )مباشرة أو تراكمية(؟ اآلثار المتنوعة هي تلك التي  . 2

ومستوى  ,ونوعية المياه  ,تؤثر على الوسائط المختلفة )نوعية الهواء 
 والمخاطر على المجتمع( في نفس الوقت. ,الضوضاء 

 

  

 . يسبب تأثيرات غير مسبوقة؟3
ذ تنفيالتأثيرات غير المسبوقة هي تلك التي لم تشهد من قبل في منطقة 

 لمشروع )أي تلك التي تحدث ألول مرة في المنطقة(ا
 

 هل لديك مجال نفوذ يتجاوز بشكل كبير بصمته؟. 4 
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كبيره ؟ دائميةالتسبب في اثار    
 

 قائمة فحص تقييم األثر المفصلة - 2: المقاييس / القائمة المرجعية 2المرحلة 
 فحينئٍذ خطة إدارة بيئية واجتماعية خاصة بالموقع ,إذا كانت اإلجابة "نعم" على أي من األسئلة • 
 تتتضمن مجاال ثانويه)ينبغي إعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاص بالموقع لمشاريع  ثانوييجب إعداد المشروع ال و

 أي خطوط نقل(. ,نسبياً  ةنفوذ كبير
 بسيطة للمراقبة جتماعيةاخطة اإدارة بيئية و يمكن استخدامف ,إذا كان الجواب "ال" لجميع األسئلة • 

 
 ألسؤال

جواب ب)نعم 
 اوال(

الفئات األخرى 
 المتضررة

 الماء )الجودة والموارد(

   مجاور للممرات المائية؟ ألثانويهل المشروع  1

   نفايات صلبة؟ ألثانويهل سيولد المشروع  2

   نفايات سائلة؟ ألثانويهل سيولد المشروع  3

   نفايات هدم؟ ألثانويهل سينتج المشروع  4

حاويات طالء  ,نفط  ,نفايات خطرة )شحوم  ألثانويهل سينتج المشروع  5
 وما إلى ذلك(؟ ,فارغة 

  

/ موقع  3م  3كمية من مياه الشرب أعلى من  ألثانويهل سيستهلك المشروع  6
 يوم /

  

   هل سيتسبب المشروع في توقف تدفق المياه؟ 7

 الهواء )مستوى الجودة والضجيج( 

   للمواد الكيميائية واألوساخ والمذيبات؟ ألثانويهل سيستخدم المشروع  1

   اآلالت؟ ألثانويهل سيستخدم المشروع  2

 ,سيراميك  ,إسمنت  ,أعمال تجديد )رخام  ألثانويهل سيشمل المشروع  3
 إلخ(؟ ,خشب 

  

إلى تولد المركبات العضوية المتطايرة  ألثانويهل ستؤدي أنشطة المشروع  4
 إلخ(؟ ,اإلعداد والتطبيق  ,تسخين األسفلت  ,)الدهانات 

  

   أعمال هدم رئيسية و / أو ثانوية؟ ألثانويهل سيشمل المشروع  5

   إدارة األسبستوس؟ ألثانويهل سيشمل المشروع  6

   تركيب وحدات / أنظمة تكييف الهواء؟ ألثانويهل سيشمل المشروع  7
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   حرق النفايات؟ ألثانويهل سيشمل المشروع  8

   توليد روائح؟ ألثانويهل سيشمل المشروع  9

 

  
 ألسؤال

جواب ب)نعم 
 اوال(

الفئات األخرى 
 المتضررة

 التربة )جودة وتآكل( 

   هل سيسبب المشروع الفرعي تآكل التربة؟ 1

   هل سيسبب المشروع الثانوي فقدان التربة؟ 2

   التربة؟هل سيشمل المشروع الثانوي ضغط  3

   هل سيشمل المشروع الثانوي أسًسا ملموسة / طبقات منيعة؟ 4

   هل سيشمل المشروع الثانوي معدات للتخزين في الموقع 5

   هل يتضمن المشروع الثانوي حفريات كبيرة و / أو انتقال  لألرض؟ 6

 التاثيرات االجتماعية وصحة وسالمه المجتمع  

عامال(  20تدفق العمالة المؤقتة )أكثر من  ألثانويهل سيشمل المشروع  1
 ؟

  

في التاثيرات المرورية وقضايا امكانيه  ألثانويهل سيتسبب المشروع  2
 الوصول ؟

  

   ؟ نشئاتان يسبب ضررا للم ألثانويهل يمكن للمشروع  3

المنازل /مبانيلل ماديةعلي السالمة ال ألثانويهل سيؤثر المشروع  4
 لمواقع البناء ؟ جاورةالمالضعيفة 

  

 الصحة والسالمة المهنية 

   مخاطر جسدية محتملة؟ ألثانويالمشروع  سيتضمنهل  1

   مخاطر الحرائق؟ ألثانويالمشروع  سيتضمنهل  2

   انزالق وسقوط والعمل على ارتفاعات؟ ألثانويالمشروع  سيتضمنهل  3
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 4.12السياسة التشغيلية  - 3المرحلة 
البنك الدولي  وسائلو ,4.12 سياسة تشغيليةال سيطلق ثانويفإن المشروع ال ,إذا كانت اإلجابة "نعم" على أي من األسئلة 

 الالزمة
 وينبغي تحديد )إطار سياسة إعادة التوطين أو األشخاص المتضررين من المشروع(. 
 

 يتطلب النزوح المادي ألصحاب األراضي / المستأجرين / المحتلين / واضعي اليد؟ 

األراضي بشكل دائم / مؤقت؟ حيازةطلب يت   

أو فقدان مصادر الدخل أو وسائل كسب الرزق؟ ممتلكاتأو تقييد ال ممتلكاتهل تسبب فقدان ال   

؟لممتلكااتوتقييد مؤقت ل ,رار جزئية لألرض أضو أتسبب خسارة جزئية للدخل    

 

 

 

 

 : إطار سياسة إعادة التوطين 3لملحق أ
 

 

 

 

 )ارفاق ألمستند(

 

 

 

 

   معالجة يدوية ورفع؟ ألثانويهل سيتضمن المشروع  4

   الصعق بالكهرباء؟ ألثانويالمشروع  سيتضمنهل  5

   أعمال الحفر؟ ألثانويالمشروع  سيتضمنهل  6
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 الملحق 4: خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
 :ادارة بيئيه واجتماعيه وسيكون التنسيق كالتاليأي مشروع ثانوي سيكون لديه خطة 

 
 . تفاصيل ألمشروع1
 : يتم تحديد التأثيرات المتوقعة وتلخيصها.. تفاصيل اآلثار الضارة2
يتم وصف  ,يتم وصف كل تدبير بالرجوع إلى التأثيرات المقصود التعامل معها. حسب الحاجة . تفاصيل تدابير التخفيف: 3

 الخطط التفصيلية والتصاميم ووصف المعدات وإجراءات التشغيل.
. وتساعد علي تحديد مدي لتاثيراتمعلومات عن حدوث امراقبة ال توفر: مراقبةبرنامج ال تفاصيلمؤشرات التخفيف و.4

ما هي  مراقبةوالتي قد يلزم فيها تخفيف اآلثار بشكل أفضل. وينبغي ان يحدد برنامج ال ,التحسن الذي تشهده تدابير التخفيف 
هناك حاجه إلى المزيد ما  كانت  اذاو تأثيروكيف وأين وكم مره. وينبغي ان يبين أيضا مستوي ال ,المعلومات التي ستجمع 

اآلثار البيئية مراقبةمن التخفيف. وتناقش أدناه كيفيه  . 
بما يتسق مع  ,تنفيذ تدابير التخفيف أو اآلثار البيئية بسيطه قدر اإلمكان  مراقبةينبغي ان تكون أساليب  :مراقبةلأساليب ا.5

يمكن ان تكون مجرد مالحظات  ,ان يطبقها. علي سبيل المثال  ثانويبحيث يمكن لمنفذ المشروع ال ,دة جمع المعلومات المفي
أو المواقع اثناء البناء ومن ثم عند استخدامها. هل يتم الحفاظ علي المنشات/المعدات  ثانويمنتظمة من أنشطه المشروع ال

فلماذا وأين هو المصدر المحتمل للتلوث.  ,وإذا كان األمر كذلك  ,هل يبدو مصدر المياه مختلفا عن اآلخر  ,وإصالح االضرار 
 ,. وفي بعض الحاالت سليمة منطقيةر الضارة إلى حلول وينبغي ان تؤدي معظم المالحظات علي السلوك غير الالئق أو اآلثا

 قد تكون هناك حاجه إلى طلب اجراء تحقيق من جانب شخص مؤهل من الناحية التقنية. ,مثل المحاصيل المحورة وراثيا 
وكذلك  ,يتم تعريف األشخاص أو المجموعات أو المنظمات التي ستقوم بتنفيذ أنشطة التخفيف والمراقبة  . المسؤوليات:6

 ,األشخاص الذين يقومون باإلبالغ عنها والمسئولين عنها. قد تكون هناك حاجة لتدريب الناس على القيام بهذه المسؤوليات 
 وتزويدهم بالمعدات واللوازم.

 وع.للمشرم لعاالزمني ول امرتبط بالجدي تنفيذول في جد مراقبةلوالتخفيف ا اجراءة مدويتم تحديد توقيت  لتنفيذ:ول ا.جد 7
 فإن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ,إذا لزم األمر  . تنمية القدرات والتدريب:8

لضمان تنفيذ توصيات الحماية  يةمجموعات المجتمعألوصي بتدريب محدد وموجه لموظفي المشروع والمقاول وتيمكن أن  
 البيئية.

 .ثانويمشروع أي  يتم تحديدها ألنشطة التخفيف والمراقبة مع تنفيذ  تقديرات التكلفة ومصدر األموال: .9
والتصميم والميزانية والمواصفات  ثانويخطة المشروع ال مع  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية يجب دمج . التكامل: 10

وال ينبغي االنتهاء من وثائق العقود اال عندما تدمج توصيات . والتكاليف المقدرة ووثائق العطاء وشروط العقد / االتفاقات
 ,وتقديرات التكاليف  ,الخاصة بكل موقع علي نحو واف ومناسب في الخطة والتصميم    خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 وشروط العقد. ,والمواصفات 

 
 

 

 

 للمقاولين: خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  لمتابعة ومراقبة ألمشاريع ألثانوية 5لملحق أ
قائمة على مراجعة المراقبة ليتم استخدامها من قبل المقاول واالستشاري الهندسي  خطة بسيطة لإلدارة البيئية واالجتماعية

 المشرف خالل مرحلة البناء يتم تضمينها كوثيقة مرفقة.
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 _ملخص موجز للمؤتمر6ألملحق 
 

 إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار إعادة التوطين

عامة أمًرا ممكنًا في وقت إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية هذا بسبب المخاوف األمنية ؤتمرات لم يكن إجراء م
تمكن فريق المشروع من عقد جلسة استشارة مع  ,واالحتجاجات وكذلك الحال في الظروف العامة غير المستقرة. ومع ذلك 

نائب رئيس فريق مشروع اإلرسال. علي ناصر خضير وأعضاء الفريق في قسم النقل في وزارة الكهرباء في الثالث من مايو 
 . كان الهدف من هذه الجلسة هو عرض أهداف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية2018عام 

 ,قوانين البيئة  ,حيازة األراضي  ,مات حول أدوار ومسؤوليات فريق إدارة المشروع والحصول على مزيد من المعلو 
وغيرها. بدأت الجلسة بعرض باوربوينت عن دراسة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بما في ذلك وصف لعملية تقييم األثر 

وخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  ,المشروع والفرق بين تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاص ب ,البيئي واالجتماعي 
 .ألتخفيف وعملية فرز المشاريع واآلثار السلبية المحتملة وتدابير وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بالمشروع.

 

 
 المهندس زياد علي فاضل

 

  ألمدير العام

 
 المهندس علي ناصر خضير

 
 نائب ألمدير ألعام

 

 
 قاسم حامدالمهندس طالب 

 
 مشرف إدارة فريق ومنسق فني

 المهندس رائد عبد الكريم نيشان
 زينب عمران موسى

 عادل عبد هللا عبد المحسن
 سعد عبد الصمد غضبان

 
 :فريق التنسيق

 
 عماد عبادي عبد الرازق

 نادية كاظم مرزوق
 حامد محمد ناجيما

 شوكت محمدحازم 
 

 
 فريق المشتريات

 ميسون عبد هللا عبد الحسين ةلمهندسا
 كريم جمعة حريز
 مسلم حسن قاسم

 

 
 فريق التخطيط
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 عادل بدر مهنا
 مهدي عبد الحسين

 محمد عمار خليل سامر
 خير هللا طه جبر

 

 
 المهندس مهند فيصل عبد
 ضياء عبد الحكيم صافي

 ميسم ناظم بلعام
 

 
 فريق العمل

 

 
 لمهندس صالح باقر محسنا

 زهير كريمالمهندس علي 
 المهندس احمد غانم قضوه

 

 
 فريق ألطرق

 
 المهندس عبد االمير محسن

 المهندس حسين مهدي
 المهندس احمد جبار عفاتي
 المهندس دريد احمد نعمه

 

 
 فريق المحطات

 
 المهندس باسم عبيد صالح

 وائل ياسر عبد
 خالد حامد عبود

 

 
 فريق المحوالت

 

 
 المهندس حازم لفته خميس

 سوجيل شمالرجاء 
 ضياء عبد علي رمضان

 

 

 الفريق البيئي واالجتماعي

 

 

 

:مؤتمراتال مخرجاتلمناقشة ولنقاط   

 تم إجراء مناقشة ركزت على الموضوعات التالية: ,بعد العرض التقديمي 
 المعايير الفنية ومدونات وزارة الكهرباء. -
 اتخاذ إجراءات للحصول على التصاريح -
 للمشاريع الفرعيةالقائمة النهائية  -
 القوانين والسياسات البيئية العراقية -
 حيازة األرض والتعويض -
 

وانتهت الجلسة إلى أن الدراسة قد غطت جميع التأثيرات الرئيسية وأكد الفريق على إلحاح االنتهاء من الدراسة والمضي في 
 د استغرقت وقتًا أطول من المتوقع.تنفيذ المشروع. وقد أشار الفريق أيًضا إلى أن مرحلة إعداد المشروع ق
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أوضح الفريق حقيقة أنه من أجل أن يكون قادراً على بناء خط النقل  ,فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة المتعلقة بحيازة األرض 
إلسكان وزارة ا ,وزارة البيئة  ,يجب إصدار عدد من التصاريح أوالً لتشكيل عدد من الوزارات بما في ذلك وزارة الزراعة  ,

والبناء ووزارة الموارد المائية. وقد تم تسليط الضوء على حقيقة أخرى مهمة وهي أن خطوط النقل الجديدة ستتبع نفس المسار 
 الذي تتبعه الخطوط القديمة الحالية.

 

 .عامة خاصة أن مشكلة الكهرباء حساسة للغاية في البصرة ؤتمراتكما شدد الفريق على صعوبات عقد م

 
 توجيهية للمؤتمرات العامة من أجل تقييم األثر البيئي واالجتماعي الخاص بالمشروعمبادئ 

  

 .نطاق التشاور العام
ن إشراك الجمهور والكيانات المعنية في مراحل التخطيط والتنفيذ لتقييم األثر البيئي واالجتماعي إلزامي بالنسبة لمشروعات ا

فهو عبارة عن  ,ر مع الجمهور يجري مع عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي الفئة ب التي يمولها البنك. وبما أن التشاو
مشاورة أجريت أساًسا على الجوانب البيئية واالجتماعية المتعلقة بالمشروع. من المهم أن نوضح في اجتماعات التشاور أن 

ينبغي معالجتها في تقييم األثر البيئي هذه المشاورة ال تتضمن الجوانب السياسية أو االقتصادية أو أي جوانب أخرى ال 
 واالجتماعي.

 بما يلي: مستفيدةالهدف من عملية التشاور هو تزويد األطراف المعنية و / أو األطراف ال
 الفرصة لإلبالغ عن رأيهم في تدابير التخفيف المقترحة لتقليل اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية المحتملة ؛• 
 االجتماعي للمشروع ؛ وتعزيز القبول • 
إعالم األطراف المعنية بأن التأثيرات البيئية واالجتماعية سوف تقلل إلى أدنى حد إلى مستويات منخفضة بقدر ما هي عملية • 

 بشكل معقول وتحقق التوازن بين المتطلبات المشروعة للتنمية وحماية البيئة.
 

 

كحد أدنى ,تشمل األطراف المعنية و / أو المتضررة من المشروع   

 الوزارة ,وزارة الصحة  ,الوزارات المعنية بما في ذلك وزارة البيئة  -
 المشار إليها حسب موقع المشروع والطبيعة ,السلطات اإلدارية المختصة  -

 .محافظات المثنى وذي قار وميسان ,ممثلو محافظة البصرة -

والناس الذين يعيشون بالقرب من المشروع. يرتبط ذلك بموقع  ,المجاورة  نشئاتن المجتمعات المتضررة مثل المممثل ع -
 المشروع ونوعه والتأثيرات الناتجة عنه(

 الجامعات المحلية ومراكز البحوث -
 المنظمات غير الحكومية المحلية المهتمة بالبيئة -
 األطراف المعنية األخرى -

خالل مرحلة تحديد نطاق تقييم األثر البيئي  ىمرتين خالل عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي األول يعقد ألمؤتمر
 والثاني بعد إعداد مشروع تقييم األثر البيئي واالجتماعي ,واالجتماعي للمشروع 

 

 منهجية التشاور العام

 العامة قبل البدء ؤتمراتإعداد خطة الم
يجب إعداد خطة تشير إلى منهجية  ,قبل البدء في أنشطة التشاور في مرحلة تحديد نطاق تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

المشاورة العامة التي سيتم اعتمادها في المرحلتين )مرحلة الفحص والمشاورة حول مشروع تقييم األثر البيئي واالجتماعي(. 
ية التي سيتم استشارتها وطريقة التشاور والمكان واإلعالن وطريقة الدعوة. يجب يجب أن تشير الخطة إلى الجهات المعن

 إعداد الخطة وفقًا لما يلي:
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 لهدف من المشاورة في هذه المرحلةأ
تهدف المشاورة خالل مرحلة الفحص إلى االتفاق على الجوانب واآلثار التي سيتم تناولها وتحليلها في دراسة تقييم األثر البيئي 

 االطراف من المهم إشراك ,وفقًا لطبيعة المشروع والبيئة المحيطة والمستقبالت الحساسة. خالل هذه المرحلة  ,واالجتماعي 

/ المعنية في اإلشارة إلى هذه الجوانب واآلثار والبحث عن رأيهم في هذه اآلثار المحتملة لضمان أن جميع الجوانب  ألمستفيدة

الدراسة.المحتملة قد تم تناولها في  . 

 

 منهج التشاور

 ينبغي إجراء التشاور في هذه المرحلة من خالل أشكال مختلفة:
 ,أو المستفيد  بشكل فردي. يتم ذلك مع ممثل )ممثلين( للطرف المعني  ,يمكن عقد اجتماعات مع كل طرف معني / مهتم 

يفوضه الطرف. ومن الجدير بالذكر أن وحدة إدارة المشروع يجب أن تكون مسؤولة عن االتصال باألطراف المعنية 
 .والترتيب لعقد االجتماع. يجب أن يشير الطرف المعني إلى التوقيت المناسب لالجتماع وأن يفوض ممثله

 
مكن أن يكون البديل هو عقد اجتماع موحد حيث تتم دعوة جميع األطراف المعنية للحضور. يجب أن تكون وحدة إدارة 

 المشروع مسؤولة عن دعوة األطراف المعنية
ملخص تنفيذي غير فني  ميجب على وحدة إدارة المشروع / المستشار المسؤول عن إعداد الدراسة تقد ,وفي كلتا الحالتين 

. يجب وعين على األقل من موعد انعقاد للمؤتمرباللغة العربية وإتاحته على الموقع اإللكتروني للوزارة / المشروع قبل أسب
ولديها الوقت الكافي للتحضير لها.  هابطريقة تضمن أن األطراف المعنية / المهتمة على دراية جيدة ب ألمؤتمراتاإلعالن عن 

ة الطرق اإلعالنية المناسبة نشر إعالن في صحيفة محلية و / أو استخدام وسائل التواصل االجتماعي التي يمكن ومن أمثل
يجب دعوة مالكي  ,للجمهور الوصول إليها. في الحاالت التي تحتاج فيها األرض للحصول عليها بشكل مؤقت أو دائم 

 .جتماعاألراضي إلى جلسة اال
 

 ي الحد األدنى من المعلومات التي ينبغي تقديمها:يمثل ما يل ,خالل الجلسة 
 
 وأنشطة كل مكون تفاصيلمكونات المشروع و -
 ملخص لميزات موقع المشروع. -
 الجوانب البيئية واالجتماعية المحتملة للمشروع. -
 التزام مالك المشروع بتحسين الوضع البيئي في المنطقة المحيطة ودعم المجتمع المحلي -
 .تناولها في الدراسة وفقا آلراء الحضور وتوصياته يجبالجوانب األخرى التي  -
 

 .قد يتضمن ذلك مساعدات بصرية ورسومات توضيحية ,وباللغة المحلية  ,يجب أن يكون العرض واضحا ومفهوما 
 

 ؤتمراتالم مخرجاتنقاط المناقشة و

 يجب مناقشة المعلومات المقدمة للحصول على:
 
الجهات المعنية في الجوانب البيئية واالجتماعية المعروضة من أجل أخذها بعين االعتبار وإذا كانت هناك حاجة رأي  -

 لمعالجة جوانب اإلضافية
 اإلشارة إلى األطراف المعنية األخرى التي يجب استشارتها -
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 تقييم األثر البيئي واالجتماعي مسودةالجلسة التشاورية الثانية حول مشروع 
 

 :الثانية جلسة ألمؤتمرأهداف  

ينبغي اجراء  ,تقييم األثر البيئي واالجتماعي وقبل تقديم الدراسة للحصول علي موافقه البنك الدولي  مسودة وبعد اعداد 
ان النقاط المشار اليها  على الطمانانمشاورات بشان الدراسة للكشف عن نتائجها وتزويد األطراف المتاثره/المهتمة فرصه ل

 االجتماعات االستطالعية قد عولجت في الدراسة وانها مرتاحة لتدابير التخفيف التي يلتزم بها مقدم المشروع./جلساتخالل ال
 

 :التشاورمنهج 
ركوا وكحد أدنى ممن شا ,يجب عقد اجتماع موحد )جلسة استماع(. ينبغي أن يحضر االجتماع ممثلو جميع األطراف المعنية 

في اجتماعات تحديد النطاق. من المهم توفير الوقت الكافي للمشاركين قبل االجتماع لمراجعة نتائج الدراسة وتقديم تعليقاتهم 

من خالل تزويدهم بالملخص التنفيذي للدراسة باللغة العربية قبل أسبوعين من االجتماع التشاوري العام. يجب اإلعالن عن 

األقل من االجتماع. ينبغي عقد االجتماع في مكان متاح للمشاركين. تقع على عاتق األطراف  االجتماع قبل أسبوعين على

 طريقة مناسبة. من خالليجب اإلعالن عنها  , نطاقالمعنية تفويض مندوبيها لحضور االجتماع. على غرار جلسة ال

 

 يمثل ما يلي الحد األدنى من المعلومات التي ينبغي تقديمها: ,خالل الجلسة 
 
 في نتائج الدراسة مع اإلشارة إلى النقاط التي أثارتها األطراف المعنية في تقييم األثر البيئي واالجتماعي -
 مرحلة الفحص 
المشروع حتى تصل التأثيرات السلبية إلى مستويات منخفضة بقدر ما تكون  قدمعرض تدابير التخفيف التي يلتزم بها م -

 عملية بشكل معقول.
 
 

 
مؤتمرات:ال مخرجاتلمناقشة ولنقاط   

ينبغي تخصيصه للمناقشة. يجب أن تتضمن المناقشة ما تم تقديمه وأن يكون لألطراف المعنية  ,ما ال يقل عن ثلث االجتماع 
الحق في مناقشة إجراءات التخفيف التي سيتم طمأنتها بالمشروع من وجهة النظر البيئية. من المهم في بداية الجلسة أن تنقل 

 تم أخذها في االعتبار في الدراسة النهائية.للحاضرين بوضوح حقوقهم في التعبير عن آرائهم وتوصياتهم وأن ي
 

 جلستينلكال ال مؤتمرتوثيق نتائج ال
 :ينبغي إدراج القضايا الرئيسية التالية المتعلقة بالتشاور العام كجزء ال يتجزأ من تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي

 
 كفرد مستقل: فصل فردي في تقييم األثر البيئي واالجتماعي -
 تكون مستعدة لالستشارة العامة بما في ذلك: يجب أن 

 . طريقة اإلعالن والمكان والتاريخ.
 . المنهجيات المستخدمة إلشراك األطراف المعنية وإشراكها في تقييم األثر البيئي واالجتماعي

 معالجة 
 . تحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها والتغذية الراجعة.

 التي تمت مناقشتها خالل اجتماعات التشاور العامة وكيف سيعالج المشروع أو يخفف من الجوانبالجدول مع جميع الجوانب 
. المنهجيات التي يتبعها مقدم المشروع لضمان استمرارية عملية التشاور خالل مراحل البناء والتشغيل وحتى يصل المشروع 

 إلى مرحلة اإلغالق.
 محيطة ودعم المجتمع المجاور. التزامات مالك المشروع بتحسين البيئة ال

 س صور من الحاضرين واألنشطة المنجزة.



 ألبنك ألدولي
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 واسم الحاضرين وجدول األعمال ومواضيع المناقشة ,كمرفق: توثيق االجتماعات العامة بما في ذلك التواريخ  -

 
 

 .العام صاحونطاق اإلف روطش
  ؤتمراتالمناسب. تسمح هذه العملية بإجراء ميعتبر الكشف عن المواد ذات الصلة عملية هامة ويجب تنفيذها في الوقت 

 بين مقدم المشروع والمجموعات المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية.هادفة 
 

ينبغي الكشف عن مسودة الملخص الفني باللغة العربية  ,تقييم األثر البيئي واالجتماعي  مسودة قبل المشاورة العامة بشأن 
سيكون تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي متاًحا  ,لجميع األطراف المعنية. بعد اكتمال عملية تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

 في وزارة الكهرباء باإلضافة إلى موقع الويب الخاص بالبنك الدولي.
 
 

 

 
 

 


