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تقديم

تقع جمهورية العراق يف منطقة غنية بالرتاث العمراين. فقد �صيدت املدن على اأطراف نهري دجلة والفرات منذ 5000 عام، حيث جنحت زراعة الأرا�صي اخل�صبة 
يف حتقيق الوفرة الزراعية ومن ثم اأ�صبحت مكتظة بامل�صتوطنات الب�صرية. لذلك، فاإن برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية - كونه اأحد برامج الأمم املتحدة 
الداعمة للتنمية احل�صرية امل�صتدامة - يفخر بالعمل يف هذه البيئة التاريخية العريقة. وعلى الرغم من تاأ�صي�صه يف الت�صعينيات خالل برنامج النفط مقابل الغذاء، 
فاإن برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية بالعراق يواجه اليوم حتديات حقيقية ومعا�صرة هي التي تواجهها مدن العراق اليوم. تلك التحديات ميكن ت�صنيفها 
يف فئتني: فمن ناحية هناك م�صكالت عامة مرتبطة بعمليات التح�صر ال�صريعة يف البلد النامي والتي ميكن مالحظتها يف بلدان اأخرى يف املحيط العاملي. ويف الوقت 
ذاته، فاإن العراق منهمك يف �صراع م�صلح �صر�س وهناك قطاع كبري من مدنه و�صكانه يواجهون تهديدًا حقيقيًا على وجودهم يتمثل يف اجلماعة التي تطلق على نف�صها 

الدولة الإ�صالمية )داع�س(.

اأما فيما يخ�س م�صكالت العمران العامة، فاإن مدن العراق يقطن بها ما يزيد على 70% من ال�صكان وهي ن�صبة تنمو ب�صرعة. والكثري من ال�صعب العراقي، ول �صيما 
الفقراء منهم، يعي�صون يف م�صاكن ل ت�صتويف املعايري املطلوبة ويف م�صتعمرات ع�صوائية، ومن ثم يعانون من تاأثريات �صحية من جراء موارد املياه امللوثة والختناقات 
املرورية املتزايدة. اأما ال�صيدات والأطفال الذين يرتكز اأغلب عي�صهم داخل املنازل فاإنهم يعانون من �صعف اخلدمات ويفتقرون للمرافق املحلية ب�صدة. وقد تداعت 
رة، ونق�س اخلدمات  كل تلك الظروف لالأ�صواأ بظهور داع�س والعراك امل�صلح يف مواجهتها، والذي خلَّف وراءه عددًا كبريًا من امل�صردين داخليًا، والبنية التحتية املدمَّ
الب�صرية يتبع منهجًا متعدد الأبعاد ومتنا�صق يت�صم  للم�صتوطنات  اأجل مواجهة تلك التحديات، فاإن برنامج الأمم املتحدة  الرئي�صة وتعطل القت�صاد الداخلي. من 
بالتنوع ويرتاوح من املهام العاجلة مثل توفري املاأوى الآمن للم�صردين داخليًا اإىل مل�صاريع التي ت�صتهدف بناء القدرات للحكومات املحلية والوطنية يف تخطيط واإدارة 

التح�صر عالوًة على بذل املزيد من اجلهود املجردة مثل بحث ديناميكيات التح�صر واآثار النزاع امل�صلح.

ويف �صبيل الت�صدي للم�صكالت املذكورة اآنفًا؛ فاإن برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية يتما�صى مع املنهج العاملي ويلتزم بتعبئة احلكومة العراقية جتاه حتقيق 
الهدف 11 من الأهداف الإمنائية امل�صتدامة "جعل املدن وامل�صتوطنات الب�صرية �صاملة للجميع واآمنة وقادرة على ال�صمود وم�صتدامة"، واإدماجها يف عملية املوئل 
اأي�صًا يرى  الثالث لالأمم املتحدة. وعلى الرغم من كل تلك التحديات املتعلقة بالتح�صر، فيجدر التاأكيد بقوة على اأن برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية 
فر�صًا عظيمة فيها. لو متت اإدارة التح�صر بطريقة �صاملة وم�صتدامة، فاإن مدن العراق ميكن اأن ت�صبح مراكز للنمو القت�صادي وحمركًا للتنمية وموطنًا لعدم التمييز 

ل�صكانها، قادرة على تقدمي فر�س متكافئة للجميع.

عرفان علي
برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية "العراق
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http://data.worldbank.org/country/ :1 البنك الدويل
iraq. مالحظة: ترتاوح التقديرات من 2.4% اإىل %8

http://hdr.undp.org/en/ :2 برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
.content/inequality-adjusted-hdi

3 ال�صرتاتيجية العربية لالإ�صكان والتنمية احل�صرية.
http://data.worldbank.org/indicator/ :4 البنك الدويل
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5 برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية/جمهورية العراق 
)2014(: التقرير الوطني جلمهورية العراق للموئل الثالث لالأمم 

املتحدة 2016. 
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8 املرجع نف�صه

9 اجلهاز املركزي لالإح�صاء يف العراق
10 برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية/ جمهورية العراق 
)2014(: التقرير الوطني جلمهورية العراق للموئل الثالث لالأمم 

املتحدة 2016، بغداد؛ �س 53

الصراع الجاري والتشرد 
اأكرث  من  واحدة  هي  بالعراق  احلالية  الأزمة  اإن 
الأزمات الإن�صانية بالعامل تعقيدًا، ل �صيما مع تزايد 
بال�صاأن  املتعلقة  واملخاوف  داخليًا،  النازحني  اأعداد 
الأمني والو�صول باعتباره التحدي الرئي�صي يف تو�صيل 
ال�صرتاتيجية  ال�صتجابة  خلطة  ووفقًا  امل�صاعدات. 
يف  �صخ�س   800000 من  يقرب  ما  فاإن  العراقية، 
حاجة ما�صة للم�صاعدة يف احل�صول على ماأوى طارئ. 
درجات  عادة  تنخف�س  حيث  كرد�صتان  اإقليم  ويف 
فهناك  ال�صتاء  ف�صل  خالل  ال�صفر  حتت  احلرارة 
م�صاعدة  يحتاجون  جديد  نازح   390000 تقريبًا 
الظهور  اأدى  كذلك  ماأوى.  على  للح�صول  عاجلة 
الأخري للجماعة التي ت�صمي نف�صها بالدولة الإ�صالمية 

ومتددها حتى �صمال العراق اإىل املزيد من النازحني 
ففي   ، يوم  بعد  يومًا  تاأزمًا  املوقف  ويزداد  بالإقليم. 
الإ�صالمية  الدولة  هجمات  اأ�صفرت   2014 اأغ�صط�س 
نازحني  عن  العراق  ب�صمال  املحلية  املجتمعات  على 
داخليني يقدر عددهم بـ800000 �صخ�س داخل ثالث 
حمافظات باإقليم كرد�صتان العراق وبالأخ�س دهوك 
واأربيل وال�صليمانية. وخالل �صهر واحد بني اأغ�صط�س 
و�صبتمرب 2014، ت�صاعف عدد النازحني داخليًا اأكرث 
اإىل  من خم�س مرات حيث قفز من 96000 �صخ�س 
520000 �صخ�س يف دهوك، وارتفع بن�صبة 50 باملئة 
متكن  بينما  اأربيل.  يف   170000 اإىل   117000 من 
الإقامة  من  العراق  كرد�صتان  داخل  النازحني  بع�س 
عدد  هناك  كان  �صقق،  تاأجري  اأو  اأقاربهم  مع  موؤقتًا 
كبري من النازحني داخليًا يف حاجة للماأوى واخلدمات 
حكومة  فاإن  الحتياجات،  تلك  ولتلبية  الأ�صا�صية. 
واملنظمات  املتحدة  الأمم  ووكالت  العراق  كرد�صتان 
غري احلكومية الدولية توفر املخيمات واملاأوى املوؤقت 

كجزء من ا�صتجابتها للطوارئ.

 المستوطنات العشوائية
وفقًا  ببغداد  الع�صوائية  امل�صتوطنات  عدد  يتزايد 
لتقرير اجلهاز املركزي لالإح�صاء العراقي، بح�صب 
يزيد  ما  وجود  يقدر  الذي  التخطيط  وزارة  تقرير 
على 360 م�صتوطنة ع�صوائية اليوم. ويذكر امل�صوؤولون 
احلكوميون اأن تلك امل�صكلة مل تكن موجودة باملدينة 
قبل 2003 وقد تفاقمت بالعنف الطائفي عام 2006. 
اإن عدد امل�صتوطنات الع�صوائية يف جميع املحافظات 

ع�صوائية  م�صتوطنة   1552 اإىل  و�صل  العراقية 
تعادل  والتي  كرد�صتان(  حمافظات  )با�صتثناء 
10. وتتكون  تقريبًا 7.7% من جميع الأحياء بالعراق 
امل�صردين  الأ�صخا�س  من  امل�صتوطنات  من  العديد 
الذين  اقت�صادية  داخليًا وكذلك املهاجرين لأ�صباب 
يجدون  ل  ولكنهم  العمل  عن  بحثًا  بغداد  اإىل  ياأتون 
مناطق  يف  ي�صكنون  ثم  ومن  التكلفة  مي�صور  اإ�صكانًا 
ال�صحي  وال�صرف  املياه  من  حمرومة  ع�صوائية 
بالقليل  تعي�س  اأو  وامل�صت�صفيات  واملدار�س  والكهرباء 
حيث  الع�صوائية،  امل�صتوطنات  هذه  وتنت�صر  منها. 
والعائدون  داخليًا  وامل�صردون  املهاجرون  يقطن 
تفوق  ب�صرعة  احل�صرية  باملناطق  جميعًا،  امل�صردون 
الأكرب  الأولوية  فاإن  والآن،  والدائمة.  املوؤقتة  احللول 
حتى  ولي�س  العي�س  ك�صب  هي  داخليًا  للم�صردين 
يجب  الندماج.  هو  لديهم  املف�صل  واحلل  املاأوى، 
النظر اإىل �صاكني امل�صتوطنات الع�صوائية باعتبارهم 
فاإن  �صمولية  اأكرث  منهج  وبدون  م�صكلة.  ولي�س  مورد 
املنهج  فاتباع  �صي�صتمر.  الع�صوائية  امل�صتوطنات  منو 
املدينة  تنمية  فر�س  حتديد  باإمكانه  للمدن  ال�صامل 
للمواطنني العراقيني من حيث فر�س العمل املقدمة 
البنية  بناء  واإعادة  والإنتاج  الإ�صكان  قطاع  من 

التحتية واخلدمات واملرافق.

الحصول على مياه الشرب 
والخدمات األساسية

عام  منذ  حقيقي  تطور  اأي  القطاع  هذا  ي�صهد  مل 
ن�صبة  فاإن  املياه  اإمدادات  ثبات  لعدم  نظرًا   .1990
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11 املرجع نف�صه، �س 56
12 املرجع نف�صه، �س 58 وما يليها

13 املرجع نف�صه، �س 8
14 املرجع نف�صه، �س4

�صاحلة  مياه  م�صادر  ت�صتخدم  التي  املعي�صية  الأ�صر 
ن�صبة  تتجاوز  ومل   ،2011 يف   %89 تتعَد  مل  لل�صرب 
ال�صكان الذين ت�صل املياه ملنازلهم اأو ملنطقتهم عرب 
نظام الأنابيب ن�صبة 60%. هناك اأي�صًا تباين �صخم 
يف الو�صول اإىل م�صادر املياه ال�صاحلة لل�صرب بني 
تتوفر  والريفية.  احل�صرية  واملناطق  املحافظات، 
ال�صكان  من   %97 حلوايل  لل�صرب  ال�صاحلة  املياه 
 %76 وحلوايل  احل�صرية  املناطق  يف  يعي�صون  الذين 
ذلك،  على  عالوة  الريفية.  املناطق  يف  املقيمني  من 
فاإن احل�صول على املياه عادة ما يكون ب�صورٍة غري 
باملناطق  املعي�صية  الأ�صر  ح�صول  فاإمكانية  ر�صمية. 
حمدودة.  عامة  �صبكات  عرب  املياه  على  الريفية 
باملناطق  املعي�صية  الأ�صر  من   %47 فقط  وهناك 
الريفية ت�صتخدم �صبكات عامة مقارنة بن�صبة 67% يف 
املناطق احل�صرية. كذلك فاإن ملوحة املياه تبدو اأحد 
الأ�صباب الرئي�صة لإحجام ن�صبة ملحوظة من الأ�صر 
املعي�صية ببع�س املحافظات مثل الب�صرة ومي�صان عن 

ا�صتخدام �صبكات املياه العامة 12.

فاإن  املياه،  على  املحدود  احل�صول  اإىل  بالإ�صافة 
حوايل  فهناك  مر�صية،  غري  الأ�صا�صية  اخلدمات 
96% من ال�صكان بالعراق ي�صتخدمون و�صائل �صرف 
احل�صرية  باملناطق   %99 بن�صبة  حم�صنة  �صحي 
وبن�صبة 90% باملناطق الريفية. لكن تلك الن�صبة تقل 
منظومة  ل�صتخدام  بالن�صبة  الو�صع  در�صنا  ما  اإذا 
ال�صرف  مياه  �صخ  ب�صبكة  مرتبطة  �صحي  �صرف 
من   %4 فقط  هناك  الأخرية  احلالة  ففي  ال�صحي. 
الريفية  باملناطق  الأنظمة  تلك  ي�صتخدمون  ال�صكان 
احل�صرية.  املناطق  يف  ال�صكان  من   %33 ون�صبة 
وهناك حالة م�صيطرة من عدم الر�صا ب�صاأن خدمات 
اأغلبية  ت�صف  حيث  بالعراق،  ال�صحي  ال�صرف 
�صديدة  اأو  �صيئة  باأنها  املرافق  تلك  املعي�صية  الأ�صر 
الريفية  املناطق  يف  اأقوى  الراأي  ذلك  ويبدو  ال�صوء. 

احلال  هو  وكما  العراق.  وجنوب  و�صط  يف  �صيما  ول 
بالن�صبة للح�صول على املياه، فاإن ال�صرف ال�صحي 
على الأغلب يت�صم بالع�صوائية. فهناك ما يقرب اإىل 
3/1 الأ�صر املعي�صية بالعراق ت�صل خلدمات ال�صرف 
املعي�صية  الأ�صر  تلك  من   %66 ون�صبة  العام  ال�صحي 
ترتكز يف مناطق ح�صرية، وبالأ�صا�س يف ال�صليمانية 
وبغداد. كذلك يخ�صع الأمر اإىل الجتماعية، فهناك 
اأكرث من ن�صف الـ53% من الأ�صر املعي�صية امل�صنفة 
ميكنها  للفرد  عاليي  اإنفاق  مبعدل  تتمتع  باأنها 
الو�صول لل�صبكة العامة مقارنة بن�صبة 9% من الأ�صر 
املعي�صية امل�صنفة مبعدل اإنفاق منخف�س للفرد. اأما 
متيل  العامة  لل�صبكات  ت�صل  ل  التي  املعي�صية  الأ�صر 
وهذا  مغطاة.  �صرف  وخنادق  البيارات  ل�صتخدام 
و�صيلة  ت�صتخدم  املعي�صية  الأ�صر  من   %65 اأن  يعني 
لل�صرف ال�صحي غري اآمنة. ويجب الإ�صارة هنا اإىل 
اأن 83% من مياه ال�صرف ل تخ�صع للمعاجلة الكافية 
مما يوؤدي اإىل م�صكالت بيئية ج�صيمة تعر�س �صحة 
التنمية  حتقيق  نحو  عقبة  وت�صكل  للخطر  املواطنني 

امل�صتدامة . 13

التحديات الديموغرافية
للتنمية  ال�صكان حتديًا  ت�صكل املعدلت املرتفعة لنمو 
على  احل�صرية  التنمية  وعلى  العموم  على  بالعراق 
 2007 يف  ال�صكان  تعداد  كان  فقد  اخل�صو�س.  وجه 
ع�صرة اأ�صعاف ما كان عليه يف عام 1927. ويف عام 
2014 كان عدد �صكان العراق تقريبًا 23 مليون وفقًا 
والتنمية احل�صرية  لالإ�صكان  العربية  لال�صرتاتيجية 
ذلك،  على  عالوة  العربية.  اجلامعة  اأكدته  ما  وهو 
�صكلت  التي  ال�صباب  ن�صبة  يف  زيادة  هناك  كانت 
ت�صتمر  اأن  املتوقع  ومن   .2014 يف  ال�صكان  من   %28
التاليني  العقدين  خالل  الرتفاع  يف  الن�صبة  هذه 
وهو ما ي�صكل حتديًا لالقت�صاد لتوفري فر�س العمل 
املنا�صبة 14. وحتى الآن، مل ميتلك القت�صاد القدرة 

على ا�صتيعاب تلك القوة العاملة املتنامية يف القطاع 
ت�صتهدف  كانت  التي  ال�صابقة  فال�صيا�صات  اخلا�س. 
تغيري  خلق  على  قادرة  ول  �صاملة  تكن  مل  ال�صباب 
املقدمة  اخلدمات  جعل  اإىل  اأدى  مما  م�صتدام، 
اإىل  جنبًا  ذلك  فعالة.  وغري  منظمة  غري  لل�صباب 
التي  الفنية  للمهارات  املتدين  امل�صتوى  مع  جنب 
يجعل  مما  اليومية  حياتهم  يف  ال�صباب  يكت�صبها 
ال�صباب  ينعك�س على م�صاركة  �صائكًا وهو ما  املوقف 

يف املجال ال�صيا�صي واحلياة العامة.

الفوارق المكانية
مب�صتوى  كثريًا  بالعراق  املعي�صي  امل�صتوى  يرتبط 
التح�صر. وب�صكٍل عام، فاإن املناطق الريفية تعاين من 
امل�صتويات املرتفعة من الفقر، اأي الفوارق يف اجلودة 
ال�صحية  والرعاية  التحتية  البنية  اإىل  والو�صول 
والتعليم والأمن ملختلف الطبقات الجتماعية. فكلما 
ازداد حجم التجمعات قل الفقر ومن ثم ي�صل لأدنى 
حافزًا  �صكل  ما  هذا  الكبرية.  املدن  يف  م�صتوياته 
كبريًا للهجرة الداخلية بالعراق �صوب املدن الكبرية 
ول �صيما خالل اخلم�صينيات وال�صتينيات من القرن 

املا�صي.

املناطق  لتدهور  الق�صرية  التدابري  من  العديد  اأدت 
الت�صعينيات  يف  املثال،  �صبيل  على  والقرى.  الريفية 
رحل  الريف  يف  امل�صتنقعات  احلكومة  جففت  عندما 
املفاجئ  املياه  لنقطاع  نظرًا  قراهم  عن  الكثريون 
عام  ويف  معي�صتهم.  يف  عليها  يعتمدون  كانوا  والتي 
ي�صل  حيث  الريفية  املناطق  اأن  ُاكت�صف   ،2012
واملناطق  املدن  اأكرث من  اإىل 58% تعاين  الفقر فيها 
وفقًا   %17 اإىل  فيها  الفقر  ي�صل  والتي  احل�صرية 
املجالت  ترتاوح  بينما   . املعي�صة  موؤ�صر  مل�صتوى 
الأ�صا�صية الأخرى م�صرية اإىل ارتفاع وا�صح ل�صالح 

املناطق احل�صرية مقارنة باملناطق الريفية.
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انتقال النازحني اإىل وحدة املاأوى يف اأربيل

التنقل الحضري
احلديد  ال�صكة  اأو  بالطرق  �صواٍء  النقل  �صبكة  متتد 
دجلة  نهري  م�صارات  مع  بالتوازي  طوليًا،  بالعراق 
تركز  اإىل  احلال  بطبيعة  اأدت  والتي  والفرات، 
هذين  طول  على  والأن�صطة  الب�صرية  امل�صتوطنات 
العراقية  الأقاليم  فاإن  اآخر،  �صعيد  على  املمرين. 
الأخرى واجهت غياب حماور النقل الرئي�صية، ومن 
ثم فاإن تلك املمرات التقليدية عانت من �صدة الزحام 
بالبلد.  الرئي�صية  الطرق  على  املتزايد  وال�صغط 
�صيانة  على  الإنفاق  لزيادة  حاجة  هناك  وبالتبعية، 
الطرق ومعاجلة معدل حوادث الزحام املرتفع. كما 
لتاأخر  املرتفعة  التكلفة  يف  انعك�س  املوقف  هذا  اأن 
قطاعات  على  �صلبية  انعكا�صات  له  وكان  الرحالت 
من  النقل.  مب�صكلة  تاأثرت  التي  الأخرى  القت�صاد 
العراقية  النقل  ل�صبكة  الطويل  المتداد  تقوية  اأجل 
وتتداخل  والزراعة  ال�صناعة  وت�صل بني  تربط  التي 
حاجة  فهناك  الأخرى،  القت�صادية  القطاعات  مع 
املدن  ت�صل  قطرية  ن�صف  طرق  �صبكة  لتاأ�صي�س 
للتنمية  جديدة  حماور  وتن�صئ  باملتو�صطة  ال�صغرية 

بالعراق.

لي�صت يف  العراقية  الطرق  فاإن  اإىل ذلك،  بالإ�صافة 
حالة جيدة. فوفقًا للمعايري الدولية، يلزم 1 كم/كم2 
من الطرق لكل 100 مواطن يعي�صون يف كل كيلو مرت 
مربع من الكثافة ال�صكانية. بينما ت�صل كثافة الطرق 
يف العراق حوايل 0.19 كم/كم2 ، وهو ما يعني اأن 
�صبكة الطرق يجب اأن تبلغ حوايل 240000 كم، اإذا 
لتقديرات  وفقًا  بالعراق  ال�صكان  كثافة  اأن  علمنا  ما 
�صاكن يف كل كم2.  تقدر بحوايل 79.5  عام 2011 
املاأهولة،  غري  ال�صحراوية  املناطق  ا�صتثنينا  ما  اإذا 
كم،   20000 اإىل  ت�صل  جديدة  لطرق  احلاجة  فاإن 
�صبكة  اأن  عن  ف�صاًل  اأعاله.  املذكور  للمعيار  وفقًا 
فاأغلب  تاآكل كبري،  اإىل  تعر�صت  قد  بالعراق  الطرق 
الع�صكرية،  للعمليات  نتيجة  وتلفت  تدمرت  اأجزائها 
واأعمال التخريب وقلة و�صح اأعمال ال�صيانة الطارئة 
كفاءة  م�صتوى  انخفا�س  اإىل  اأدى  مما  والدورية، 

�صبكة الطرق اإىل اأدنى امل�صتويات و�صعف قوتها على 
ا�صتيعاب حركة املرور. بعيدًا عن كل هذا؛ فاإن اأغلب 
على  والتوجيه  التحذير  واإ�صارات  املرور  عالمات 
الطرق الدولية والطرق ال�صريعة قد تعر�صت للدمار 
الطرق  �صبكة  اإ�صالح  فاإن  وبالتايل  الفقدان.  اأو 

احلالية هو اأحد الأولويات.

البيئة
مل تكن البيئة تعترب اأحد الأولويات لدى دولة العراق 
خالل العقود الثالثة املا�صية. لكن التدهور والدمار 
الذي �صرب البنية التحتية البيئية خالل عقود احلرب 
وال�صتقرار  الأمن  وغياب  القت�صادي  واحل�صار 
العراقية  املدن  قدرة  فاإن  كذلك  اليوم.  جليًا  بات 
املرتفع  النمو  حتديات  تواجه  الكوارث  مواجهة  على 
والت�صحر  للتح�صر  املرتفعة  وامل�صتويات  لل�صكان 
والتدهور يف جودة الأرا�صي الزراعية وامللوحة والري 
ال�صرف  ومياه  املجاري  مياه  من  والتخل�س  اجلائر 
وامل�صانع.  امل�صت�صفيات  من  املعاجلة  غري  واملخلفات 
بل واأكرث من ذلك، هناك نق�س يف وحدات املعاجلة 
وُت�صتخدم  ال�صناعية  املرافق  من  والغازات  لالأتربة 
الأ�صاليب البدائية يف التخل�س من النفايات ال�صلبة، 
واأ�صاليب  البيئة  باأهمية  املجتمعي  الوعي  �صعف  مع 
العوامل �صاهمت يف تدهور  تلك  احلفاظ عليها. كل 

والهواء  املاء  الثالثة:  عنا�صرها  يف  العراقية  البيئة 
والرتبة.

اإ�صافة على ما �صبق، فاإن العراق ل يختلف عن �صائر 
يف  مبا  املناخ  تغري  بظاهرة  تاأثره  يف  العامل  بالد 
الأمطار  هطول  وانخفا�س  احلراري  الحتبا�س  ذلك 
وارتفاع املعدلت ال�صنوية لدرجات احلرارة والرطوبة 
والعوا�صف  والأتربة  للتبخر  املرتفعة  واملعدلت 
العراق  �صعى  وقد  الرعدية.  والعوا�صف  الرتابية 
خالل  من  املعدلت  تلك  يف  التغيريات  ر�صد  اإىل 
اإىل  و�صلت  التي  الطبيعية  للظروف  ر�صد  حمطات 
بغداد  يف  منها  اأربعة   ،2011 عام  منذ  حمطات   10
تتوزع  الأخرى  وال�صتة  والرطبة،  واملو�صل  والب�صرة 
على مدن كرد�صتان. وقد حتقق عن ذلك تقدم كبري 
يف ر�صد ومراقبة الأحوال البيئية وتعززت بالقراءات 
مل  ولكنها  الطبيعية،  للظواهر  وامل�صتمرة  املنتظمة 
والنت�صار  الكمي  للعجز  نظرًا  الطموح  مل�صتوى  ترق 
اجلغرايف املحدود ملحطات الر�صد التي ي�صعى العراق 
الأعوام  خالل  اجلغرايف  توزيعها  وتو�صيع  لزيادتها 
املبكر  لالإنذار  منظومة  منها  ليجعل   ،2017-2013
يف مواجهة الظواهر الطبيعية وقيا�س 27 من امللوثات 
من اأجل ال�صتجابة لالآثار ال�صلبية التي ميكن اأن متتد 

للبيئة الطبيعية وال�صطناعية والب�صر. 
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التخطيط والتصميم الحضريين
المشروع: تحسين نظام توفير 

اإلسكان في أربيل، حكومة إقليم 
كردستان )2012/5/30-2015/6/30؛ 

1086724 دوالر أمريكي(
ا�صرتاتيجية  تنفيذ  دعم  اإىل  امل�صروع  هذا  يهدف 
املحلية.  القدرات  تقوية  خالل  من  باأربيل  الإ�صكان 
من  وفعالة  للبيئة  �صديقة  باأ�صاليب  العمل  اأجل  من 
باملنطقة.  والرتقاء  الإ�صكان  لت�صميم  التكلفة  حيث 
يف  للتطوير  �صامل  تدخل  اأول  امل�صروع  هذا  ويعد 

منطقة ع�صوائية باملدينة.

<< المخرجات:
امل�صاركة "  الجتماعية:  التدخالت  تنفيذ 

غري  املنظمات  مع  وال�صراكة  املجتمعية 
احلكومية ودورات حمو الأمية واخلياطة واللغة 

الإجنليزية.
تقنني احليازة من خالل املفاو�صات مع مالكي " 

 400 نقل  ال�صرعيني؛  غري  واملقيمني  الأرا�صي 
يف  للحكومة  اململوكة  الأرا�صي  احتلت  منزل 
اإىل  م�صروعة  غري  بطريقة  عينكاوة  كوراين 

موقع حديث مزود باخلدمات.
و�صع خطة رئي�صية جديدة وتدخالت عمرانية " 

متعددة  وقاعة  الطرق،  )بناء  جتريبية 
الأغرا�س، ومدر�صة(؛

وضع نظام لمراقبة البناء بكردستان 
العراق )2015/1/4 -2015/12/9؛ 380000 

دوالر أمريكي(
ال�صكان  و�صحة  �صالمة  �صمان  اإىل  امل�صروع  يهدف 
خالل  من  العراق  بكرد�صتان  املباين  حول  اأو  داخل 
ذلك،  على  عالوة  املباين.  وت�صييد  لت�صميم  معايري 

برامج برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالعراق

اأعمال اإعادة التاأهيل لالجئني ال�صوريني يف اأربيل

يف  �صي�صرتك  الذي  الفريق  قدرات  من  �صيزيد  فاإنه 
اإ�صدار املوافقات وي�صمن اأنهم موؤهلون مبا يكفي.

<< المخرجات:
املتطلبات "  مع  بالتوازي  البناء  قوانني  حتديث 

البيئية والتكنولوجية؛
تب�صيط نظام اإنفاذ مراقبة البناء." 

المشروع: برنامج تحديث القطاع 
العام العراقي، المرحلة الثانية 

)2013/1/1 -2015/12/31؛ 2078947 
دوالر أمريكي( 

العراقي  العام  القطاع  حتديث  برنامج  م�صروع 
حتت  املتحدة  الأمم  مع  م�صرتك  برنامج  هو 
احلكومة  خطة  ويدعم  العراقية  احلكومة  قيادة 
التنمية  وخطة   2014-2011 بالعراق  ال�صرتاتيجية 
الوطنية 2013-2017. يتما�صى امل�صروع بالكامل مع 
اإطار عمل الأمم املتحدة للم�صاعدة الإمنائية 2011 
للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  ويعمل   .2014-
التخطيط احل�صري واحلوكمة  الب�صرية يف جمالت 
املحلية والإ�صكان واإدارة الأرا�صي والإ�صالح وكذلك 
اخلدمات احل�صرية مع الرتكيز على املياه وال�صرف 

ال�صحي والتعليم.

<< المخرجات:
البلديات "  وزارة  ولوائح  قوانني  مراجعة 

ب�صاأن  املقرتحات  وتقدمي  العامة،  والأ�صغال 
منهج  درا�صة  مع  املدنية  اخلدمة  اإ�صالح 

الالمركزية وال�صفافية وامل�صائلة؛
تاأهيل وزارة البلديات والأ�صغال العامة لتطبيق " 

ISO وحتديث البينة التنظيمية  مراجعة نظام 
للوزارة؛

على "  وتدريبها  بالوزارة  عمل  فرقة  ت�صكيل 

تطوير اأدلة الو�صف الوظيفي؛
اإعداد منوذج �صامل لالإدارة الالمركزية للمياه " 

وال�صرف ال�صحي بالنجف ودهوك. 
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التشريع الحضري واألراضي 
والحوكمة

المشروع: برنامج المدن األكثر أمانًا 
بالسليمانية، كردستان العراق 

)2014/9/1 -2016/11/30؛ 329537 دوالر 
أمريكي(

متكاماًل  منهجًا  اأمانًا  الأكرث  املدن  منوذج  يعد 
ومتعدد القطاعات لتح�صني الأحوال املعي�صية ونوعية 
على  امل�صروع  تاأ�ص�س  احل�صر.  �صكان  جلميع  احلياة 
والتخطيط  احلكيمة  احل�صرية  احلوكمة  اأن  اأ�صا�س 
والإدارة ميكن اأن ت�صاهم يف حت�صني �صالمة الأحياء 
الرتكيز  عن  بعيدًا  املدينة  �صركاء  لتوجيه  وي�صعى 

  بناء وحدات اإيواء يف خميم برزجنة يف ال�صليمانية 

منظومة  خالل  من  الأمن  تعزيز  على  التقليدي 
خالل  من  وقائية  اأكرث  منهج  نحو  اجلنائية  العدالة 
الأمن.  وانعدام  للعنف  اجلذرية  الأ�صباب  مناق�صة 
كنموذج  ال�صليمانية  مدينة  اختيار  مت  عليه  وبناء 

جتريبي.

<< المخرجات:
تعزيز القدرة على ال�صتجابة للعنف �صد املراأة " 

)التقييم،  ومنعه  العامة  الأماكن  يف  والفتاة 
يف  والتدقيق  التدخل،  ومواقع  القدرة،  وتعزيز 
ال�صالمة، وخطة تف�صيلية لالرتقاء بالأحياء(؛

املحلية، "  املعنية  الأطراف  م�صاركة  تنفيذ 

واحلكم  العامة  امل�صاركة  على  والتدريب 
الر�صيد والإدارة احل�صرية. 

اأكرث ا�صتجابة "  رفع وعي اجلمهور العام ليكون 
العامة  الأماكن  يف  والفتاة  املراأة  �صد  للعنف 
وفعاليات  عامة،  توعية  )حملة  ومنعه 

جمموعات الرتكيز(؛
تت�صمن "  التي  املحلية  التحتية  البنية  حت�صني 

والفتاة  املراأة  �صالمة  لتناول  عملية  تدابري 
املجتمعية،  بال�صرطة  املعنية  العمل  )فرق 

والتدخالت التجريبية يف الأ�صواق(.
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اإلسكان وتطوير العشوائيات
المشروع: تطوير حي كوراني 

عينكاوة: أربيل )2012/5/31-
)2013/12/31

حي  وهو  اأربيل،  ب�صمال  عينكاوة  كوراين  حي  يقع 
تبلغ م�صاحته 352000 مرت مربع ويقطن فيه حوايل 
الع�صوائية  �صديد  حي  لأنه  ونظرًا  فرد.   14000
تلك  بني  من  امل�صكالت.  من  الكثري  من  يعاين  فهو 
امل�صكالت �صعف اإمكانية الو�صول اإىل بع�س مناطقه، 
حيث اإنه يعاين من ت�صميم ع�صوائي و�صوارع �صيقة، 
ويف بع�س اأجزائه ل ت�صل اخلدمات العامة ول البنية 
ارتفاع  اإىل  اأدى  مما  لل�صرطة،  وجود  ول  التحتية 
معدل اجلرمية مع الظهور املتكرر حلواجز الطرق. 
ذلك عالوة على تدين معايري الإ�صكان ، مما انعك�س 
هناك  احلرائق.  ل�صتعال  القابلية  زيادة  على  بدوره 
بالأرا�صي  القانونية  غري  التق�صيمات  بع�س  اأي�صًا 
واخلا�صة.  العامة  لالأرا�صي  قانوين  غري  واإ�صغال 
تلك  يف  ال�صتثمار  فكرة  يجعل  املتقلقل  املوقف  هذا 
اأهملت  ذاتها  احلكومة  اإن  بل  منا�صبة  غري  املنطقة 

الإنفاق عليها.

تهديدًا  ت�صكل  احلي  حالة  فاإن  ذلك،  على  عالوة 
اخلطر  فمن  به،  القاطنني  الأطفال  �صالمة  على 
اآمنة  بيئة  توجد  ول  املدر�صة  اإىل  الدخول  عليهم 
الرتابط  اإىل  عينكاوة  كوراين  تفتقر  اأخريًا،  للعب. 
بع�س  ميت�س  اأن  املمكن  من  كان  والذي  الجتماعي 

من التبعات الناجمة عن ع�صوائية املنطقة.

ي�صتهدف م�صروع برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات 
بكوراين  لل�صكان  املعي�صية  الأحوال  حت�صني  الب�صرية 
اأربيل.  ملحافظة  الأكرب  املبادرة  من  كجزء  عينكاوة 
يف  ت�صاعد  اأن�صطة  ت�صميم  يف  امل�صروع  جنح  لقد 
تطوير  وتنفيذ  الع�صوائي  الإ�صكان  حتدي  معاجلة 
املتحدة  الأمم  برنامج  من  بدعم  امل�صتوطنات. 
لالأمم  الإمنائي  والربنامج  الب�صرية  للم�صتوطنات 
وبلدية  واملحافظة  التخطيط  وزارة  فاإن  املتحدة، 

وفقًا  عينكاوة  كوراين  حي  بتطوير  �صتقوم  اأربيل 
للمرافق  م�صاحة  اخلطة  تن�صئ  الرئي�صية.  للخطة 
و�صوًل  وتقدم  احلي  من  اجلنوبي  اجلزء  يف  العامة 
حلي  امل�صروع  ويخطط  وامل�صاة.  للمركبات  اأف�صل 
الرتفيهية  واملرافق  الأ�صا�صية  باخلدمات  مزود 
الأطفال  وريا�س  واحل�صانات  املدار�س  فيها  مبا 
وامل�صت�صفيات واملتاجر واحلدائق والأماكن الرتفيهية 

ويقدم مركزًا جمتمعيًا متعدد الأغرا�س.

<< مخرجات المشروع كما يلي:
من . 1 عينكاوة  بكوراين  الإ�صكان  قطاع  حت�صن 

خالل دعم ترتيبات احليازة؛
م�صاحة للمرافق املجتمعية التي تخدم احلي؛. 2
مزودة . 3 للم�صاة  �صديقة  طرق  �صبكة  اإن�صاء 

بالأ�صجار و�صاحات لنتظار ال�صيارات بال�صوارع 
ومقاعد ت�صطف بالتوازي مع الأر�صفة؛

ي�صمل . 4 الأغرا�س  متعدد  اإن�صاء مركز جمتمعي 
�صمات �صديقة للبيئة؛

اإ�صراك املجتمع ومتكينه وتعزيز قدراته لإدارة . 5
املركز املجتمعي متعدد الأغرا�س تعزيز الدعم 

املقدم من الوزارات ال�صريكة ؛
املنظمة، . 6 الأن�صطة  عرب  ال�صكان  حياة  حت�صني 

مع تركيز خا�س على املراأة وال�صباب.

المشروع: إطالق حلول المأوى 
الدائم للمشردين داخليًا والعائدين، 

المرحلة الثانية )2013/4/1 
-2014/3/31؛ 1500000 دوالر أمريكي(

تنفيذ  العراقية يف  دعم احلكومة  امل�صروع  ا�صتهدف 
داخليًا  امل�صردين  تزود  التي  التجريبية  امل�صاريع 
وغريهم من الأفراد املعر�صني للخطر القاطنني يف 
املدى،  طويلة  اإ�صكان  بحلول  ع�صوائية  م�صتوطنات 
واملايل  القانوين  العمل  اإطار  تطوير  يف  وي�صتمر 

واملوؤ�ص�صي.

<< المخرجات:
وال�صاجد "  ال�صادق  يف  الأر�س  حيازة  تاأمني 

ببغداد )حوايل 900 اأ�صرة معي�صية(؛
تنمية "  لإعادة  الأر�س  م�صاركة  منوذج  ت�صميم 

امل�صردين  خميمات  الع�صوائية/  امل�صتوطنات 
داخليًا يف الباحث العلمي؛

باملحمودية "  التوطني  اإعادة  م�صروع  ت�صميم 
)حوايل 900 اأ�صرة(؛

ملعاجلة "  املدينة  م�صتوى  على  مبادرة  اإعداد 
وامل�صتوطنات  داخليًا  امل�صردين  حتديات 
الع�صوائية واقرتاح طرائق التدخل على م�صتوى 

كل منطقة ببغداد؛
العراقية "  احلكومة  موظفي  تدريب  ا�صتمرار 

على تخطيط وتطوير املناطق الع�صوائية.

المشروع: دعم لتوفير مأوى دائم 
للمشردين داخليًا بالعراق )2015/2014؛ 

7.85 مليون دوالر أمريكي(
ال�صعودي  ال�صندوق  من  املمولة  املبادرة  تهدف 
اأغ�صط�س  اأول  يف  اأطلقت  والتي  الإن�صانية  لالإغاثة 
العامة  واملرافق  التحتية  البنية  تطوير  اإىل   2014
لعدد  موؤقتة  جاهزة  اإيواء  وحدات   5339 وت�صمل 
املرافق  وكذلك  داخليًا  امل�صردين  من   32034
يف  تقع  لالإيواء  مواقع  ثالثة  يف  واملدار�س  الطبية 
وبحركة  )ال�صليمانية(  برزجنة  )دهوك(،  الداودية 
كرميًا  حاًل  اجلاهزة  الإيواء  حلول  تعترب  )اأربيل(. 
ودائمًا للتجهيز ال�صريع واحلماية من اأحوال الطق�س 
القا�صية. عالوة على ذلك، فاإنه نظرًا لطول مدة هذه 
الأزمة فاإن حل املاأوى اجلاهز املعتمد اأكرث جدوى من 
الناحية القت�صادية بالن�صبة لتوفري املاأوى على املدى 
خربات  بني  امل�صروع  هذا  يجمع  والطويل.  املتو�صط 
التحديات  ملناق�صة  املتحدة  الأمم  وكالت  خمتلف 
تكون  باأن  ي�صمح  مما  لالأزمة،  الأبعاد  متعددة 

ال�صتجابات يف الوقت املنا�صب وفعالة وكفء. 
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واأربيل  وال�صليمانية  دهوك  حمافظات  خ�ص�صت 
اأرا�صي يف الداودية )34.2 هكتار(، برزجنة )3.1 
التوايل،  على  هكتار(   12.1( وبحركة  هكتار(، 
املتحدة  الأمم  برنامج  قام  موؤقتة.  اإيواء  كمواقع 
باختيار  حمافظات  ثالث  مع  الب�صرية  للم�صتوطنات 
ملواقع  والتنفيذ  والإنتاج  والتخطيط  والإعداد  املوقع 
الإيواء، مع �صمان تن�صيق تطوير املوقع مع �صركائه. 
الوكالت ال�صريكة: املنظمة الدولية للهجرة، برنامج 
واليوني�صيف،  واليون�صكو،  الإمنائي،  املتحدة  الأمم 
ومنظمة  امل�صاريع،  خلدمات  املتحدة  الأمم  ومكتب 
البنى  تنفيذ  يدعمون  جميعهم  العاملية،  ال�صحة 

التحتية واخلدمات الأ�صا�صية واملرافق الجتماعية.

بناء  الآن  يتم  امل�صروع،  من  الأوىل  املرحلة  اإطار  يف 
الأمم  برنامج  قبل  من  موؤقت  جاهز  ماأوى   879
املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية ب�صراكة مع املنظمات 

اأطفال يحتفلون بعيد الف�صح يف خميم عني داود يف اأربيل

غري احلكومية املحلية لتوزع على 5274 من امل�صردين 
من  لتحديد  ت�صعى  اختيار  معايري  على  بناًء  داخليًا 
قدمت  امل�صردة.  الأ�صر  بني  من  ملحة  حاجة  يف  هم 
املنظمة الدولية للهجرة 500 ماأوى موؤقت جاهز يف 
البنية  ولتطوير  الداودية /دهوك.  امل�صروع يف  موقع 
يقوم  املوؤقتة،  الإيواء  مواقع  يف  الأ�صا�صية  التحتية 
باإن�صاء طرق ونظام  برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
�صرف  ومرافق  مياه  اإمداد  ونظام  كهرباء  اإمداد 
امل�صاريع  خلدمات  املتحدة  الأمم  مكتب  اأما  �صحي، 
ويوفر  ال�صم�صية  بالطاقة  ال�صوارع  اإنارة  فيجهز 
م�صتلزمات م�صابيح الطاقة ال�صم�صية لكل اأ�صرة، اأما 
ومنظمة  املدار�س،  فتبنيان  واليوني�صيف  واليون�صكو 
الطبية،  واملعدات  العيادات  توفر  العاملية  ال�صحة 
اإن�صاء  على  يعمل  لل�صكان  املتحدة  الأمم  و�صندوق 
على  املراأة  وم�صاحات  الإجنابية  ال�صحة  عيادات 
اأ�صا�س خطط ترتيبات املاأوى ملواقع امل�صاريع الثالثة.

يف الداودية/ دهوك �صيبداأ ت�صكني امل�صتفيدين بنهاية 
دي�صمرب. و�صتكون كل حمافظة م�صوؤولة عن احلفاظ 
على م�صاكن الإيواء اجلاهزة واملرافق العامة التي مت 
تثبيتها ف�صاًل عن توفري اخلدمات. وقد اختار برنامج 
الب�صرية بال�صرتاك مع  للم�صتوطنات  الأمم املتحدة 
والأنبار  بغداد  يف  جديدة  مواقع  املحلية  احلكومات 
وكربالء ل�صتن�صاخ تدخالت املاأوى الدائم خالل عام 
مع  املوارد  تعبئة  على  بن�صاط  الوكالة  وتعمل   .2015
املتحدة  الأمم  برنامج  تلقى  فقد  املانحني،  جمتمع 
 7850850 يبلغ  �صخيًا  تربعًا  الب�صرية  للم�صتوطنات 
ال�صعودية  العربية  اململكة  حكومة  من  اأمريكي  دولر 
من  التالية  للمرحلة  احلالية  التمويلية  الفجوة  ولكن 

امل�صروع تبلغ حوايل   32500000 دولر اأمريكي.
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 المشروع: تعزيز صحة وكرامة النساء 
المشردات في العراق 2015/1/4 – 
2015/3/30؛ 995100 دوالر أمريكي(

نتائج هذا امل�صروع امل�صرتك مع �صندوق  �صوف تكون 
الأمم املتحدة لل�صكان : زيادة من فر�س احل�صول على 
خدمات �صحة الأم والعنف القائم على النوع. �صيتحقق 
ذلك من خالل اإن�صاء مراكز الأمومة املجهزة جتهيزًا 
�صيعمل �صندوق  للمراأة.  كاماًل مع م�صاحات �صديقة 
ال�صحة  وزارة  مع  بالتعاون  لل�صكان  املتحدة  الأمم 
لتقدمي الدعم الإ�صايف خارج هذا الربنامج امل�صرتك 

للتاأكد من اأن املن�صاأة املقامة تعمل بفعالية.

<< المخرجات:
وحدة "   122 من  يقرب  ما  تاأهيل  اإن�صاء/اإعادة 

لل�صحة الإجنابية، ووحدات الرعاية ال�صحية 
الن�صاء  وم�صاحات  الأمومة،  ووحدات  الأولية، 

واملراكز الثقافية.

المشروع: الدعم اإلنساني للمشردين 
داخليًا بجمهورية العراق بما فيها 

إقليم كردستان العراق من خالل 
توفير المأوى الدائم )2015/3/1 

-2016/2/29، 15000000 دوالر أمريكي(
متت �صياغة هذا امل�صروع ملعاجلة فجوة �صخمة عن 
طريق بناء مواقع املاأوى للم�صردين داخليًا والتي تكون 
الأ�صا�صية  التحتية  والبنية  دائم،  ماأوى  مع  جمهزة 
هي  حمافظات  ثالث  الجتماعية.يف  واخلدمات 
متركز  ن�صبة  ترتفع  حيث  وكربالء،  وبغداد  دهوك 
امل�صردين داخليًا اإىل اأعلى م�صتوياتها وهناك حاجة 
ملحة اإىل الدعم ، يهدف امل�صروع اإىل تعزيز العتماد 
للم�صردين  املعي�صية  الظروف  وحت�صني  الذات  على 
داخليًا من خالل توفري ماأوى دائم جاهز واخلدمات 

الأ�صا�صية يف مواقع الإيواء.

<< المخرجات:
تطوير القدرة املوؤ�ص�صية للمحافظات امل�صتهدفة " 

لحتياجات  ال�صتجابة  على  املعنية  والوزارات 
املاأوى للم�صردين داخليًا؛

املبادئ "  واعتماد  ب�صياغة  املحافظات  قيام 
التوجيهية واخلطط لتطوير واإدارة مواقع املاأوى؛

عليهم "  وقع  الذين  داخليًا  امل�صردين  ت�صكني 
ماأوى  يف  امل�صتهدفة  املحافظات  يف  الختيار 
الختيار  معايري  على  )بناًء  جاهز  دائم 

اخلا�صة بالتعر�س للخطر(.

الحد من المخاطر وإعادة التأهيل
المشروع: دعم المأوى والبنية 

التحتية لالجئين خارج المخيمات – 
حكومة إقليم كردستان )2014/2/1 

-2014/12/31؛ 2500155 دوالر أمريكي(
ال�صامية  املفو�صية  قبل  من  امل�صروع  هذا  متويل  مت 
الالجئني  مل�صاعدة  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم 
يف  يعي�صون  الذين  احل�صرية  املناطق  يف  ال�صوريني 
ظروف اإيواء �صيئة تفتقر اإىل اخلدمات الأ�صا�صية يف 

طالب يذهب اإىل املدر�صة يف خميم عني داوود يف اأربيل

ال�صتجابة   خلطة  ووفقًا  ودهوك.  وال�صليمانية  اأربيل 
املتحدة  الأمم  برنامج  ا�صتهدف  فقد   ،6 الإقليمية 
الأكرث  الأ�صر  من   %10 دعم  الب�صرية  للم�صتوطنات 
اأ�صرة   760 اأن  اإىل  وبالنظر  املاأوى.  بدعم  ت�صررًا 
ا�صتهداف  اإىل  امل�صروع  يهدف  امل�صاعدة،  تلقت  قد 
3240 اأ�صرة لجئة بحلول املاأوى املالئم )التح�صينات 
امل�صتاأجرة من  املكتملة  امل�صاكن غري  الأ�صا�صية على 
قبل الالجئني لتمكينهم من ماأوى اأ�صا�صي منا�صب(. 
البلديات  يدعم  امل�صروع  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 
عدد  زيادة  ومواكبة  الأ�صا�صية  اخلدمات  لتوفري 

ال�صكان يف بع�س املناطق.

<< المخرجات:
 " 3500 )لعدد  تطويره  و/اأو  مياه  منظومة  بناء 

�صخ�س(؛
بناء املرافق ال�صحية املنزلية؛" 
للعائالت "  املياه  ومنظومات  املراحي�س  حت�صني 

امل�صردة داخليًا.
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البحث الحضري وتطوير القدرات
المشروع: تقوية التخطيط الحضري 

واإلقليمي في كردستان العراق )01-
09-2014 -29-02-2016، 1070950 دوالر 

أمريكي(
اأف�صل  فهٍم  اإىل  الو�صول  امل�صروع  هذا  ا�صتهدف 
للقدرات التخطيطية القائمة لإقليم كرد�صتان العراق 
وتعزيزها  له  الأولوية  ذات  التخطيط  واحتياجات 
العمل  اأثناء  والتعلم  تدريب  برنامج  خالل  من 
املحافظات.  م�صتوى  وعلى  الإقليمي  امل�صتوى  على 
التخطيط  وحدات  اإن�صاء  اأي�صًا  امل�صروع  ا�صتهدف 
البلديات  اأربيل وداخل وزارة  احل�صري يف حمافظة 
يتمكنوا  حتى  املوظفني  قدرات  لتح�صني  وال�صياحة، 
احلديثة  للمبادئ  وفقًا  التخطيط  واجبات  اأداء  من 
الأ�صا�صية  املكونات  تت�صمن  احل�صري.  للت�صميم 
لعملية التخطيط نهج التخطيط الت�صاركي والق�صايا 

عملية التخطيط الت�صاركي للموئل

ال�صاملة لعدة قطاعات فيما يتعلق بالنوع والبيئة.

<< المخرجات:
اإجراء التدريبات الفنية على امل�صتوى الإقليمي " 

وعلى م�صتوى املحافظات؛
تعزيز مهارات تكنولوجيا املعلومات ذات ال�صلة " 

واإجراء التعليم اأثناء العمل ملوظفي الإدارة؛
التخطيط "  م�صاريع  اإدارة  على  القدرة  تعزيز 

احل�صري والإ�صراف عليها وتنفيذها.

المشروع: برنامج تطوير المناطق 
المحلية 2 )2015/1/1 -2017/12/31؛ 

2101048 دوالر أمريكي(
يهدف امل�صروع اإىل تعزيز احلكم الر�صيد يف العراق عن 
طريق حت�صني تقدمي اخلدمات العامة، من خالل حت�صني 

عمليات التخطيط والتنفيذ على م�صتوى املحافظات.

<< النتائج:
اخلا�س "  والقطاع  املوؤ�ص�صات  قدرة  تعزيز 

العامة  اخلدمات  لتوفري  املدين  واملجتمع 
واملدنية ب�صكٍل عادل وبجودة عالية.

تعزيز قدرات احلكومة الوطنية ودون الوطنية " 
لتخاذ القرارات املبنية على الأدلة.

الرئيسيونالشركاء 
املتحدة  الأمم  برنامج  للهجرة،  الدولية  املنظمة 
الأمم  ومكتب  واليوني�صيف،  واليون�صكو،  الإمنائي، 
املتحدة خلدمات امل�صاريع، ومنظمة ال�صحة العاملية، 
الإن�صانية  ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة  الأمم  ومكتب 
ومكتب  الالجئني،  ل�صوؤون  املتحدة  الأمم  ومفو�صية 

ال�صكان والالجئني واملهاجرين/ وزارة اخلارجية.
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التوقعات
الأمم  برنامج  يوا�صل  �صوف  القريب،  امل�صتقبل  يف 
املتحدة للم�صتوطنات الب�صرية م�صاركته يف ال�صتجابة 
يف  امل�صلح  ال�صراع  اآثار  من  احلد  اأجل  من  الطارئة 
الحتياجات  على  الرتكيز  ين�صب  حني  ويف  العراق. 
الإن�صانية للم�صردين داخليًا، ففي نف�س الوقت هناك 
العمليات  تخلفها  التي  الأ�صرار  معاجلة  اإىل  حاجة 

مركز الرعاية ال�صحية و الجتماعية للن�صاء يف خميم برزجنة يف ال�صليمانية 

اخلطط  و�صياغة  املدن،  من  العديد  يف  القتالية 
الأ�صرار.  تلك  ملعاجلة  املالئمة  وال�صرتاتيجيات 
اأن  بعد  الإعمار  واإعادة  الإنعا�س  عملية  تبداأ  و�صوف 
على  عالوة  املدن.  هذه  يف  الأمني  الو�صع  ي�صتقر 
ينفذه  الذي  الربنامج  تركيز  ين�صب  ف�صوف  ذلك، 
فيما  الب�صرية  للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج 

امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  العراق على تنفيذ  يخ�س 
ودمج غاياتها يف ال�صيا�صات احل�صرية العراقية. كما 
نحو  العراقية  احلكومة  ح�صد  اإىل  الربنامج  يهدف 
اأن  ميكن  فال  اجلديدة.  احل�صرية  الأجندة  حتقيق 
تتحقق املدن الآمنة وامل�صتدامة وال�صاملة اإل من خالل 
التعاون الوطني والدويل بني كافة اأ�صحاب امل�صلحة.
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الهدفاملدةالجهة املانحةعنوان املرشوع

برنامج الأمم املتحدة برنامج حتديث القطاع العام العراقي
دعم خطة احلكومة ال�صرتاتيجية بالعراق 2011-2014 وخطة التنمية الوطنية 2013-2015الإمنائي

2013-2017. وبناء القدرات لالإدارة احل�صرية

اإطالق حلول املاأوى الدائم للم�صردين 
داخليًا والعائدين

الوليات املتحدة 
الدعم املوؤ�ص�صي املحلي والوطني لتنفيذ حلول طويلة املدى للم�صردين داخليًا 2011 -2016الأمريكية

والعائدين القاطنني حاليًا يف م�صتوطنات ع�صوائية.

تعزيز التخطيط احل�صري والإقليمي يف 
2014-2016العراقكرد�صتان العراق 

فهم اأف�صل للقدرات التخطيطية القائمة لإقليم كرد�صتان العراق واحتياجات 
التخطيط ذات الأولوية له وتعزيزها من خالل برنامج تدريب والتعلم اأثناء العمل 

على امل�صتوى الإقليمي وم�صتوى املحافظات

الدعم الإن�صاين للم�صردين داخليًا 
بجمهورية العراق مبا فيها اإقليم كرد�صتان 

العراق من خالل توفري املاأوى الدائم
تزويد امل�صردين داخليًا مباأوى دائم وبنية حتتية اأ�صا�صية وخدمات اجتماعية2015-2016اليابان

برنامج املدن الأكرث اأمانًا بال�صليمانية، 
حت�صني الأحوال املعي�صية ونوعية احلياة جلميع �صكان احل�صر2014-2016العراقكرد�صتان العراق

برنامج تطوير املناطق املحلية 2
الحتاد الأوروبي/ 

برنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي

تعزيز احلكم الر�صيد يف العراق عن طريق حت�صني تقدمي اخلدمات العامة، من 2017-2015
خالل حت�صني عمليات التخطيط والتنفيذ على م�صتوى املحافظات.

اإن�صاء نظام مراقبة البناء لإقليم كرد�صتان 
�صمان �صالمة و�صحة ال�صكان داخل و حول املباين يف كرد�صتان من خالل و�صع 2015-2016العراقبالعراق

معايري لت�صميم وت�صييد املباين.

و�صع اخلطط الرئي�صية لتح�صني اأو�صاع الأحياء الفقرية يف اثنني من الأحياء الأكرث 2012-2016العراقحت�صني نظام  ت�صليم الإ�صكان يف اأربيل
فقرًا يف اأربيل

المشاريع الحالية
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