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محاور تركيز فريق األمم المتحدة القطري للعام القادم

مقدمة
Foreword
نيابة عن فريق األمم المتحدة القطري في العراق يسرني أن
أقدم تقريرا ً عن إسهامات األمم المتحدة الجماعية في
منجزات العراق وأهدافه اإلنمائية لعام .2021

وينعكس عزم الحكومة على حل مشكلة النازحين داخليا ً في
األولوية االستراتيجية رقم ( )5من أولويات إطار عمل
األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة :تحقيق
حلول كريمة وآمنة وطوعية ودائمة للنزوح في العراق.
وعلى صعيد التطبيق ،أفضى ذلك إلى وضع آلية تركز على
الترابط بين الجهود اإلنسانية واإلنمائية لألمم المتحدة .وقد
وضعت ثماني "آليات تنسيق وفقا ً للمناطق" موضع التنفيذ
في مناطق العودة التي تتسم بتعقيدات.

وفي حين تحقق تقدم في عموم جدول أعمال العراق
اإلنمائي واإلنساني في عام  ،2021إال أن تحقيق نتائج في
عالم تسوده تدابير التخفيف من مخاطر جائحة (Covid-
 )19وضعت ضغطا ً على القدرة العملياتية لفريق األمم
المتحدة القطري .وعلى الرغم من تلك الضغوطات فقد
كيَّفت األمم المتحدة بالتشاور مع الحكومة إطار عملها
للتعاون في مجال التنمية المستدامة ( )UNSDCFمع
الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة وتوجه الحكومة إلى حل
مشكلة النازحين داخليا ً في العراق .وقد تم التوقيع بشكل
نهائي في  5أيلول  2021على إطار عمل األمم المتحدة
الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة ()UNSDCF
والذي يستند إلى خطة التنمية الوطنية ورؤية العراق لعام
 2030للمساعدة في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة
لعام  ،2030مبينا ً تصميم الحكومة على العمل مع األمم
المتحدة على أهداف التنمية األبعد أمدا ً في البلد.

وتضمن آليات التنسيق وفقا ً للمناطق أن تنسق وتخطط
الجهات المعنية بالعمل اإلنساني واإلنمائي مع هيكليات
الحكومات المحلية لتسهيل عودة النازحين داخلياً.

دعم عمل األمم المتحدة بشكل عام جهود الحكومة العراقية
في تحسين ظروف معيشة الفئات الهشة في العراق وتعزيز
اإلنصاف في تقديم الخدمات وتعزيز موائمة التزامات
وتعاون العراق الدوليين مع جدول أعمال .2030
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ويعد ذلك جزءا ً من استراتيجية أوسع في العراق لتسليم ما
تبقى من مسؤوليات احتياجات النازحين إلى الحكومة بحلول
عام .2024
وبالمثل ،بدأت الحكومة تولي اهتماما ً متزايداً بجدول أعمال
التغير المناخي .وهذا ينعكس في األولوية االستراتيجية رقم
( :)4تعزيز الموارد الطبيعية وإدارة أخطار الكوارث،
والقدرة على التكيف مع التغير المناخي .وقد زاد فريق األمم
المتحدة القطري تركيزه على التخفيف من حدة التغير
المناخي ،بما في ذلك دمج الطاقة المتجددة والتقنيات
المناخية الذكية حيثما كان ذلك مناسبا ً .وخالل عام 2021
تم تنشيط شبكة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين،
مما أفضى إلى تحسين في منظومات التوعية واإلبالغ.
ويتواجد حاليا ً ما مجموعه تسع عشرة هيئة من هيئات األمم
المتحدة في العراق ،حيث يعملون معا ً لدعم الجهات
الحكومية وعناصر المجتمع المدني الفاعلة إليجاد الظروف
المالئمة لتنشيط واستقرار وإصالح الحياة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية .كما أود أن أغتنم هذه الفرصة
للتقدم بالشكر للحكومة العراقية للتعاون والدعم الواسع
النطاق والذي يُظهر التزامها بتحسين حياة مواطنيها .كما
أقدر دعم شركاء األمم المتحدة في العمل اإلنمائي
إلسهاماتهم السخية في "صندوق العراق" وأتطلع قُدما ً إلى
استمرار هذا الدعم لـ "الصندوق االستئماني لتنمية العراق".

السيدة أيرينا فوياشكوفا-سوليورانو
نائبة الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة في العراق،
منسقة األمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانية في
العراق

4

فريق األمم المتحدة القُطري في العراق
يتكون فريق األمم المتحدة القُطري في العراق من
( )26وكالة وصندوق وبرنامج ،وترأس الفريق
منسقة األمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون
اإلنسانية ،وممثلة أمين عام األمم المتحدة المعينة
لعمليات التنمية في البالد.

فريق االمم المتحدة القطري

وبوصفه اسرة من الوكاالت المتخصصة ،يدعم فريق
األمم المتحدة القطري دعما ً كامالً التزام العراق بتحقيق
جدول أعمال  2030وما يتعلق به من أهداف التنمية
المستدامة ويعمل نحو تحقيق ذلك االلتزام ،بتوظيف
أحدث الخبرات المتخصصة واإلجراءات المستندة إلى
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األدلة .ويتجلى جوهر أهداف التنمية المستدامة في
عبارة واحدة" :عدم ترك اي أحد خلف الركب" .وهذا
هو المبدأ الذي يوجه كل ما نقوم به -في أسرة األمم
المتحدة -في هذا البلد .ويقدم فريق األمم المتحدة
القطري دعما ً مصمما ً خصيصا ً لتلبية احتياجات الفئات
األكثر هشاشة والمحرومين والمعرضين لخطر
االستبعاد االجتماعي في البالد.
وتواصل األمم المتحدة العمل سوية بطريقة جديدة
متناسقة لدعم الحكومة في تحقيق أولوياتها للتنمية
الوطنية والتزاماتها اإلنمائية الدولية ،بما في ذلك
أهداف التنمية المستدامة .ويمثل إطار عمل األمم
المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (-2020
 )2024اإلطار العام الذي يعمل فريق األمم المتحدة
القُطري بموجبه ،والذي يقدم أهم األهداف اإلنمائية
المشتركة التي تتبناها منظومة األمم المتحدة في البلد.

مقيمة20-
غير مقيمة6-
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فريق األمم المتحدة القُطري في العراق
وقد تم تحديد خمس أولويات استراتيجية في إطار التعاون لتستجيب الحتياجات البلد .وينسق أعضاء فريق األمم المتحدة القطري أعمالهم
من خالل "خطط العمل المشتركة" .وفي إطار هذه األولويات ،تتم معالجة كافة القضايا الشاملة لقطاعات النهج القائم على حقوق
اإلنسان والمساواة بين الجنسين والشمول االجتماعي وتنمية القدرات المحددة لصياغة السياسات واإلدارة القائمة على النتائج وتحسين
قاعدة األدلة الشاملة .ولكل من هذه األولويات مجموعة عمل خاصة بها ،تشارك في رئاستها الوكاالت الرئيسية في مجال االختصاص،
والتي تكون مسؤولة أمام المنسقة المقيمة واللجنة التوجيهية المشتركة عن التقدم الذي تحرزه مجموعة العمل حسب خطة عملها
المشتركة .وتتلقى مجموعات عمل األولويات الدعم من مجموعات العمل المواضيعية وتعمل عن كثب مع فريق إدارة المشروع في
لتشارك المعلومات ضمن مجموعات عمل األولويات ،بغية
المواضيع المتعلقة بالتخطيط ورفع التقارير(...الخ) .وقد بذلت عناية كبيرة
ُ
تحقيق أكبر قدر من التعاضد وتجنب التكرار أو التداخل ،وتنظيم أوجه التكامل مع أطر تخطيط األمم المتحدة األخرى ،مثل خطة
االستجابة اإلنسانية ( )HRPواألطر المقبلة لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق.
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الشركاء الرئيسيين لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية في العراق
خالل التصدي لجائحة ( )COVID-19وتنفيذ األنشطة

لجائحة ( )COVID-19المستمرة ،مما يتيح لمنظومة

اإلنمائية ،استفادت منظومة األمم المتحدة في العراق

األمم المتحدة دعم األنشطة الوقائية والتوعوية المهمة،

من شراكة استراتيجية مع أطراف فاعلة أخرى في

وفي اآلن ذاته ،تعزيز النظام الصحي في العراق.

العمل اإلنمائي وتوجيه االستثمارات اإلنمائية إلى حيث
تمس الحاجة إليها ،وفي نفس الوقت ضمان تحقيق
التكامل والتناسق.

وتواصل التنسيق مع الشركاء المانحين بشكل ثنائي
ومن خالل اجتماعات منتدى الشركاء في العمل
اإلنمائي التي تتشارك في رئاستها األمم المتحدة مع
البنك الدولي ،حيث عُقد ما مجموعه تسعة اجتماعات

خالل عام  ،2021جددت منظومة األمم المتحدة
جهودها للعمل مع السلطات الوطنية وغيرها من
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الشركاء في العمل اإلنمائي لتحقيق نتائج تسهم في تنفيذ
أولويات التنمية الوطنية وجدول أعمال  .2030وقد تم
تعزيز التنسيق مع وزارة الصحة ضمن سياق التصدي

خالل عام .2021
ولم يقتصر التنسيق مع البنك الدولي على تيسير
التنسيق مع الشركاء المانحين فحسب ،بل شمل أيضا ً
التنسيق بشأن التطعيم ضد فيروس ()COVID-19
ورصد األمن الغذائي في العراق.

الوزارات الشريكة
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شركاء العمل اإلنمائي الرئيسيين لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية في البلد

لقد أنجز مرفق التمويل المعني بتحقيق االستقرار ( )FFSنتائجا ً في إعادة تأهيل البنى التحتية العامة وتقديم الخدمات الضرورية
للمجتمعات المحلية .وتعد الواليات المتحدة وألمانيا وهولندا واالتحاد األوروبي أكبر المانحين لمرفق التمويل المعني بتحقيق
االستقرار .وإجماالً ،يوجد ( )30مانحا ً لمرفق التمويل المذكور ،بما في ذلك الحكومة العراقية والتي تعد واحدة من أكبر عشرة
مساهمين فيه ،وهذا يدل على حجم التزام الحكومة بإعادة إعمار البلد بالشراكة مع منظومة األمم المتحدة.

الشركاء المانحون
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التنمية االقتصادية

البيئــــــة

لقد تحسن ميزان المدفوعات في العراق بشكل كبير مع االرتفاع
األخير في أسعار النفط ،بيد أن اإلفراط في االعتماد على عوائد
النفط يجعل االقتصاد العراقي بالغ الهشاشة تجاه الصدمات .وتعد
الزراعة ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي اإلجمالي في العراق،
حيث يعتمد حوالي ( )12مليون عراقي على الزراعة .إن إحياء
القطاع الزراعي له أهمية حاسمة في تنويع االقتصاد وتحسين
إنتاج الغذاء وإيجاد سبل معيشة واستعادة قدرة سكان الريف على
مواجهة األزمات .وأخيراً ،يشكو القطاع العام في العراق من
التضخم ،حتى بالمعايير اإلقليمية السخية أساسا ً .وقد نشرت
الحكومة الورقة البيضاء بشأن "اإلصالح االقتصادي والمالي"
في تشرين الثاني  .2020بيد أنه مع بلوغ أسعار بيع النفط أكثر
من ( )100دوالر أمريكي للبرميل ،يبدو أن هناك القليل من
الرغبة في إجراء تخفيضات في فاتورة أجور القطاع العام.

يتواصل تدهور بيئة العراق ،حيث إن االستخدامات غير
المستدامة للمياه وعدم وجود اتفاقيات بشأن اقتسام الموارد المائية
اإلقليمية العابرة للحدود يعني أن العراق يعاني من الجفاف في
الصيف والفيضان في الشتاء .وفضالً عن ذلك ،تحول الذخائر
غير المنفجرة دون الوصول إلى موارد المياه واألراضي
الزراعية الممتازة .أما من حيث األراضي الصالحة للزراعة،
فالعراق هو البلد األكثر تلوثا باأللغام في العالم .أخيراً ،يؤثر تغير
المناخ على العراق ،حيث ترتفع درجات الحرارة في الصيف
فوق مستوى قياسي قدره  50درجة مئوية ( 120درجة
فهرنهايت) .ومن المفارقات أن العراق يحرق ويلوث البيئة بالغاز
أثناء عملية استخراج النفط أكثر مما يستورده .وينسق برنامج
األمم المتحدة للبيئة مع المنسقة المقيمة وفريق األمم المتحدة
القطري لمساعدة الحكومة ،من خالل وزارة البيئة ،في تنفيذ
أهداف التنمية المستدامة رقم  13و 14و 15وغيرها من أهداف
التنمية المستدامة األخرى الشاملة ألكثر من قطاع.
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أهم االتجاهات اإلنمائية والقضايا المستجدة خالل عام 2021
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الحلول الدائمة
تتحقق الريادة في الترابط – االنتقال من الجانب اإلنساني إلى
الجانب التنموي – في العراق من خالل "آلية الحلول الدائمة".
فعلى المستوى الوطني تقدم فرقة العمل المعنية بالحلول الدائمة
تقاريرها للمنسق المقيم وهي مكونة من رؤساء وكاالت األمم
المتحدة وكبار ممثلي المنظمات غير الحكومية .وعلى المستوى
المحلي هناك  8مجموعات تنسيق وفقا ً للمناطق .وقد وضعت
مجموعات التنسيق هذه خطط عمل لضمان االتساق والوصول
إلى حلول دائمة للنازحين وتسهيل البرامج المشتركة.

كوفيد 19
شكلت جائحة كوفيد  19صدمة كبيرة للنظام الصحي في العراق.
وعلى الرغم من حمالت منظمة الصحة العالمية وبعد الحماس
في البداية ،توقفت معدالت التلقيح في العراق عند %17.5
تقريباً .ويعاني الكثير من العراقيين من "إرهاق" كوفيد .وأصبح
التردد في تلقي اللقاح ظاهرة واسعة االنتشار خاصة بين
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي.

الحوكمة
أدى عدم إحراز تقدم في تشكيل ائتالف عقب ظهور نتائج
االنتخابات البرلمانية التي جرت في  10تشرين األول 2021
إلى زعزعة الثقة في الحكومة .حيث أدى سوء اإلدارة وانعدام
الخدمات والبيروقراطية والفساد إلى إضعاف العقد االجتماعي
بين الدولة والمواطنين.
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التماسك االجتماعي
لم تتجاوز نسبة المستفيدين من شبكات األمان االجتماعي المختلفة  %20من الفقراء .ويرتبط بذلك أن نظام التوزيع العام (البطاقة التموينية) التابع لوزارة
التجارة ،وهو أهم شبكة أمان اجتماعي ،ال يتم استخدامه بكفاءة .إال أن جائحة كوفيد  19كشفت أوجه انعدام المساواة التي لم تكتشف من قبل مما أدى
إلى تسهيل أنشطة وتدخالت جديدة لم تكن متوقعة خالل عملية وضع إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي
إن االستغالل واالعتداء الجنسي هو انتهاك للقواعد والمعايير القانونية المعترف بها دولياً .ويعتبر االستغالل واالعتداء الجنسي الذي يرتكبه العاملون في
مجال اإلغاثة خيانة للقيم والمبادئ األساسية للعمل اإلنساني ومبدأ عدم إلحاق الضرر .وفي العراق ،بموجب الركائز األربع لسياسة الحماية من االستغالل
واالعتداء الجنسي ،تمكن فريق األمم المتحدة القطري من خالل شبكة بين الوكاالت تتعلق بسياسة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي ،بدعم من
منسق مخصص لسياسة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي ورئيسين مشاركين من الوكاالت ،من تحقيق ما يلي:
▪

التواصل والدعم للسكان المتضررين

إعداد مواد لإلعالم والتثقيف واالتصال حول سياسة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي بين الوكاالت (فيديو رسوم متحركة حول كوفيد 19
وسياسة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي/ملصقات اإلعالم والتثقيف واالتصال/بطاقات ال عذر/صحيفة وقائع لشبكة سياسة الحماية من
االستغالل واالعتداء الجنسي وملصقات مترجمة إلى اللغات المحلية) وتوعية (المجتمعات المحلية) حول حقوقهم وما هو االستغالل واالعتداء الجنسي
وما هو السلوك المناسب لألفراد .وتتوفر هذه المواد عبر الرابط التالي:
https://psea.interagencystandingcommittee.org/location/middle-east-and-north-africa/iraq
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▪
−

اإلدارة والتنسيق
وضع خطة عمل سياسة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي لعام  2022/2021اعتمدها فريق األمم المتحدة القطري وتم تسليمها
إلى مكتب الممثل الخاص المعني باالستغالل واالعتداء الجنسي ،وجاري تنفيذها.
إجراء تقييم للقدرات المتعلقة بسياسة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي لبعض شركاء التنفيذ لألمم المتحدة (منظمة األمم المتحدة
للطفولة  -اليونيسيف/صندوق األمم المتحدة للسكان/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي).

−

وضع معايير مرجعية لشبكة سياسة الحماية من
االستغالل واالعتداء الجنسي وتوسيع عضوية
المنظمات غير الحكومية الدولية ( 6مقاعد) تحت
لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق.
إطالق تقييم المخاطر بين الوكاالت حول
االستغالل واالعتداء الجنسي.
وضع بروتوكوالت لمشاركة المعلومات بين
الوكاالت في العراق لتحديد كيفية مشاركة بيانات
االستغالل واالعتداء الجنسي محجوبة المصدر
بشكل آمن وسري بما يتفق مع
البروتوكوالت/السياسات الداخلية لكل منظمة
على حدة.
وضع معايير مرجعية لجهات تنسيق سياسة
الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي.
صياغة بروتوكول مساعدة الضحايا يخص
السياق العراقي.
إدماج سياسة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي في خطة االستجابة اإلنسانية للعراق.

▪
−

الوقاية
الدعوة لجعل سياسة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي أولوية على جميع مستويات البرامج ودعم األطراف الفاعلة العاملة في
المجاالت التشغيلية لتضمين الحد من مخاطر االستغالل واالعتداء الجنسي في تصميم المشروعات وتنفيذها ورصدها.
تصميم مواد التدريب الخاصة بسياسة الحماية
من االستغالل واالعتداء الجنسي وتنظيم تدريب
توجيهي وتدريب تنشيطي حول سياسة الحماية
من االستغالل واالعتداء الجنسي ألكثر من
 500موظف وغير موظف باألمم المتحدة.
تنسيق التوعية بسياسة الحماية من االستغالل
واالعتداء الجنسي لكافة الموظفين في البالد،
ويشمل ذلك مسؤوليتهم لإلبالغ عن كل ما
يشتبه في كونه استغالل واعتداء جنسي يرتكبه
زمالؤهم ).(ST/SGB/2003/13
وضع مدونة لقواعد السلوك والدعوة داخل
الوكاالت حول ضرورة تقييم الموظفين ألنفسهم
فيما يتعلق بمدونة قواعد السلوك والتوقيع عليه
وااللتزام به.

▪

االستجابة

−

وضع آليات وإجراءات تشغيلية موحدة للشكاوى المجتمعية لتسجيل ومعالجة مزاعم االستغالل واالعتداء الجنسي وربطها بمسارات
اإلحالة.
بالتعاون مع األطراف الفاعلة في جهات العمل المشتركة /العنف القائم على النوع االجتماعي تم تحديث مصفوفة (من ،ماذا ،أين ،متى)
ووضع مسارات إحالة بين الوكاالت للخدمات الضرورية للناجين/الضحايا والتي تشمل الدعم النفسي والصحي ودعم األمن والسالمة
والدعم القانوني والمادي في العراق.

−

−
−
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−
−
−

−

−

−

−
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الفصل الثاني :دعم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ألولويات التنمية الوطنية من خالل "إطار التعاون"
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صورة| مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع| العراق
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 2.1نظرة عامة على نتائج إطار التعاون
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صورة| مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  -العراق للسكان| العراق

تحقيق التماسك والحماية واإلدماج االجتماعي
في عام  ،2021كان التركيز في إطار هذه األولوية
االستراتيجية على قضايا التماسك االجتماعي العاجل وبناء
السالم والحماية والحماية االجتماعية الناجمة عن الوضع
اإلنساني وكذلك القضايا المتأصلة التي لم تتم معالجتها بالكامل
حتى اآلن ،مثل العنف ضد النساء والفتيات ومنع التطرف
العنيف.
وفي عام  ،2021دعمت األمم المتحدة خطة العمل الوطنية
العراقية والسياسة الوطنية لحماية الطفل ومرسوم قانوني
وسياسة متعلقة باالعتراف بحقوق النازحين والعائدين في
السكن واألراضي والملكية ،وهو ما يقوي األطر الوطنية
للتماسك االجتماعي ويبني قدرات أكثر من  34مؤسسة
حكومية لمناصرة وتنفيذ خدمات الحماية وبرامج بناء السالم
والتماسك االجتماعي.

وبشكل عام ،وصل دعم األمم المتحدة لخدمات الحماية
االجتماعية إلى  1،731،700أسرة و 3078من ضحايا
العنف .وقد تم تنفيذ  15برنامجا ً لمعالجة مسألة تحسين وصول
الفئات المهمشة والضعيفة لخدمات الحماية االجتماعية ،التي
وصلت إلى  %85من السكان المستهدفين .وانخفض معدل
الفقر الوطني إلى  %24.8من السكان عن نسبة  %31.7في
عام  .2020وحاليا ً حصلت  %25من النساء على مقاعد في
البرلمان واللجان الحكومية .كما تم دعم أكثر من  15،229من
النساء والمراهقين/الشباب لالنخراط والمشاركة في آليات
القيادة وصناعة القرار وبناء السالم في جميع أنحاء البالد .وقد
تم إشراك إجمالي  278،104من أفراد المجتمع المحلي بشكل
فعال في برامج القدرة على الصمود في عام .2021
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صورة| المنظمة الدولية للهجرة  -العراق للسكان| العراق

تنمية االقتصاد للجميع
في عام  ،2021كان التركيز في إطار هذه األولوية االستراتيجية
على دعم الحكومة العراقية لالستمرار في تنفيذ إصالحات السياسة
االقتصادية المتعلقة بمعالجة العقبات الشاملة التي تقف أمام التنوع
الذي يقوده القطاع الخاص وإصالح الحوكمة وتعزيز مشاركة
القطاع الخاص في قطاعات إنتاجية مختارة والتخفيف من حدة
األوضاع من أجل المزيد من التنوع واالستثمار في القطاعات غير
النفطية.

وفي عام  ،2021أدت مساعدة األمم المتحدة إلى إيجاد 8276
وظيفة وتلقى  40200شابا ً وشابة تدريبا ً فنيا ً ومهنيا ً ليكونوا على
أفضل استعداد للتوظيف في المستقبل .إضافة إلى ذلك تلقى
 37146شخصاً ،بما في ذلك  19775أسرة دعما ً بخدمات سبل
العيش .وعلى مستوى السياسات ،دعمت األمم المتحدة الحكومة
العراقية في وضع وتنفيذ تشريعات وسياسات للتوظيف والنمو
االقتصادي .ونتيجة لذلك تم دعم  14سياسة وشراكة وإطار وتكوين
 45شراكة جديدة مع القطاع الخاص من أجل النمو االقتصادي
الشامل في عام  .2021ووصل معدل مشاركة القوى العاملة إلى
 %40من الجنسين .وكانت نسبة مشاركة القوى العاملة من الرجال
 %80ومن النساء  %20في عام .2021
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تعزيز المؤسسات والخدمات الفعالة والشاملة والكفؤة
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في عام  ،2021كان التركيز في إطار هذه األولوية االستراتيجية
على دعم تقوية تقديم الخدمات ذات الجودة والمساواة في الوصول
إليها وتعزيز الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع
الخاص وتقوية الوفاء بااللتزامات مثل االتفاقيات الدولية
واالستراتيجيات الوطنية وتعزيز المؤسسات الخاضعة للمساءلة
والتي تشمل الجميع وتتمتع بالشفافية مما يجعلها مصدر ثقة إضافة
إلى تعزيز قيادة المرأة في عمليات صناعة القرار.
وفي عام  ،2021دعمت األمم المتحدة  12مؤسسة على المستوى
االتحادي وفي إقليم كردستان باعتماد السياسات القائمة على األدلة
لتقديم خدمات شاملة وتراعي العمر والمنظور الجنساني .وهذه
المؤسسات هي وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة العمل
والشؤون االجتماعية ووزارة التخطيط والدوائر العامة في 10
محافظات .ومن أجل دعم السياسات القائمة على األدلة ،ساعدت
األمم المتحدة في اعتماد  8نظم إلدارة المعلومات ومنصات رقمية
مبتكرة ومنتجان معرفيان وأجرت  13دراسة واستطالع في
 .2021إضافة إلى ذلك ،تم تنفيذ  75توصية ناتجة عن تقارير
حقوق اإلنسان بمساعدة األمم المتحدة.
وفيما يتعلق بتقوية نظام تقديم الخدمات في عام ،2021

دعمت األمم المتحدة وضع  9سياسات واستراتيجيات وتشريعات،
بما في ذلك تنفيذها مما يقوي القدرات المؤسسية وقدرات
االستجابة .وإضافة إلى ذلك ،دعمت األمم المتحدة  8مبادرات
للجهات الحكومية لتعزيز قيادة المرأة .ونتيجة لذلك ،تمت تقوية
المعرفة والمهارات والقدرات لدى  %21.4من النساء للدعوة إلى
مشاركة المرأة في صناعة القرار .وقدمت األمم المتحدة دعما ً فعاالً
لمشاركة المواطنين في تحسين نظام تقديم الخدمات .وفي عام
 ،2021دعمت األمم المتحدة  14وحدة إدارية في  10محافظات
في العراق و 629مشروع بنية تحتية فاعل ( 84مركز رعاية
صحية و 193مدرسة) وصلت ما يقرب إلى  4.2مليون مستفيد
لزيادة الوصول إلى الخدمات في القطاعات ذات األولوية .كما
يسرت األمم المتحدة  416شراكة في التنمية المستدامة وعمليات
منع الصراعات وتخفيف حدتها ،ووصلت إلى  2.5مليون شخص
من الفئات الضعيفة (النساء والفتيات واألطفال والنازحين
والالجئين) في البيئات الهشة بما في ذلك  9مخيمات الجئين و26
مخيم للنازحين.

صورة| صندوق األمم المتحدة للسكان| العراق
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تعزيز الموارد الطبيعية وإدارة مخاطر الكوارث
في عام  ، 2021كان التركيز في إطار هذه األولوية االستراتيجية على تعزيز اإلدارة الشاملة والشفافة للموارد واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي،
ومعالجة التلوث البيئي ،بما في ذلك التلوث بالذخائر غير المنفجرة ،وغيره من أنواع التلوث المرتبط بالنزاعات ،والتلوث الصناعي ،وتعزيز التعاون
عبر الحدود ،وضمان الوصول بشكل منصف إلى الموارد والخدمات ،وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتكيف مع المناخ ،وتحسين القدرة على الصمود
أمام الصدمات من خالل التأهب لمخاطر الكوارث واالستجابة لها وإدارتها.
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صورة| اليونيسكو|العراق

في عام  ، 2021دعمت األمم المتحدة محافظتين لتبني خطط سالمة المياه .وتم تنفيذ اثنتي عشرة استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث وأربع سياسات
بشأن التزامات العراق الدولية للتخفيف من تغير المناخ .كما تم االنتهاء بنجاح من  202خطة على مستوى المجتمعات المحلية لتعزيز إدارة الموارد
الطبيعية وحماية البيئة والحد من مخاطر الكوارث ،إلى جانب عشر خطط لالستجابة للطوارئ .وعلى مستوى المجتمع ،تم إشراك  1000شاب من
خالل المشاركة االجتماعية والمدنية فيما يتعلق بمجال المياه المقاومة للمناخ ،وتم تقديم وتنفيذ ثالثة مشاريع مياه منخفضة التكلفة لتتناسب مع احتياجات
المجتمعات المحلية ،باإلضافة إلى إنشاء وتشغيل ثالث شبكات من أنظمة اإلنذار واالتصال في حاالت الطوارئ في ثالث محافظات.
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صورة| برنامج األغذية العالمي| العراق

إيجاد حلول كريمة وآمنة وطوعية ودائمة للنزوح في العراق
في عام  ،2021كان التركيز في إطار هذه األولوية االستراتيجية
على دعم خطة الحكومة العراقية "الخطة الوطنية لحل مشكلة
النزوح" ،التي تهدف إلى تعزيز االستقرار القائم على أساس
المناطق ،ومبادرات التنمية وبناء السالم في مواقع النزوح
والعودة أو إعادة التوطين ،والمشاركة الفعالة للحكومة والتخطيط
المشترك ،وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والوطنية وملكيتها،
لضمان الوصول المنصف إلى حلول دائمة طوعية وآمنة وكريمة
للسكان المتضررين من النزوح.
في عام  ،2021دعمت األمم المتحدة  8,470أسرة بإعادة
التأهيل والسكن واألرض والملكية ،و 67,682أسرة بخدمات
مدرة للدخل وسبل العيش ،وحصلت  704أسرة على ضمان
مستدام للحيازة (ممتلكات خاصة أوعن طريق إيجار طويل
األجل).

تم تنفيذ  382نشاطا ً و 84مبادرة و 1,209بنية تحتية للخدمات
األساسية (تم بناؤها ،أو إعادة بنائها ،أو إعادة تأهيلها ،أو
تحسينها) لتحسين سالمة وأمن السكان المتضررين من النزوح
في المناطق المستوطنة ،وذلك من خالل تحسين وزيادة الوصول
إلى الخدمات االجتماعية وخدمات الحماية .ونتيجة لذلك ،تعيش
 ٪51من أسر العائدين اآلن في مواقع تتمتع بإمكانية وصول
مناسبة إلى الخدمات والبنية التحتية .وباإلضافة إلى ذلك ،تلقى ما
مجموعه  70,890فتى وفتاة مساعدة قانونية أو استشارة
(التوثيق ،مسائل قانون األسرة) ،وتم تدريب  1631موظف
وطني ومحلي في مجاالت التوثيق والتعويض والوصول الى
العدالة وإنشاء لجان مجتمعية.
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 2.2أولويات إطار التعاون ونتائجه ومخرجاته
األولوية اإلستراتيجية 1

تحقيق التماسك االجتماعي والحماية واإلدماج

المحصلة 1.1
السياسات والنظم الوطنية المعززة والفعالة

•
•

•
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•
•

•

تم تعزيز القدرة التحقيقية للجنة تقصي
الحقائق الحكومية لتعزيز المساءلة عن
انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان.
تمت حماية النساء والفتيات من العنف
األسري ،وتشجيع جهود تجريم العنف
األسري في العراق ،وإضفاء الطابع
الرسمي على نظام دعم فعال للناجيات منه.
تم دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية
للعراق لقرار مجلس األمن رقم .1325
تم دعم اعتماد مرسوم قانوني وسياسة
لالعتراف بحقوق السكن ،واألرض،
والملكية للنازحين والعائدين.
تم دعم خطة تنفيذ السياسة الوطنية لحماية
الطفل على مستوى العراق االتحادي،
وقانون حقوق الطفل في إقليم كردستان
العراق.
تم تنظيم حمالت مكافحة الممارسات
الضارة (وسائل اإلعالم والحوارات
المجتمعية وجلسات التوعية وغيرها) في
 35قضاء في جميع أنحاء العراق.

المحصلة 1.2
الوصول المنصف والمستدام إلى الحماية
الجيدة وأنظمة وخدمات الحماية االجتماعية

•

•

تم تقديم المساعدة النقدية للحماية الطارئة
والمساعدة الغذائية إلى جميع األسر التي
تعاني من انعدام األمن الغذائي في
المخيمات والمساعدة القانونية ودعم
التوثيق المدني (الوثائق الثبوتية) للنازحين
والالجئين والعائدين.
بشكل عام ،تم الوصول إلى 694,845
فردًا (ما يقرب من  57بالمائة من اإلناث
بمن فيهن  227,986فتاة و167,643
امرأة) ،مع توفير خدمات حماية الطفل
والوقاية من العنف القائم على النوع
االجتماعي والتصدي له.

المحصلة 1.3
آليات فعالة لمنع النزاعات وتخفيفها وإدارتها،
تسهم في التماسك االجتماعي والتعايش السلمي

•

•
•

تم دعم أنظمة المعلومات لإلبالغ عن
حاالت العنف ،وشبكة األمان االجتماعي،
وأنظمة إدارة بيانات العنف القائم على
النوع االجتماعي.
عززت  10مؤسسات وطنية قدراتها على
معالجة قضايا العنف القائم على النوع
االجتماعي وقضايا النوع االجتماعي.
تم تطهير حوالي  5,122,881متر مربع
من األراضي من الذخائر المتفجرة في
المدن الرئيسة للموصل والفلوجة
والرمادي.

العراق|منظمة العمل الدولية| صورة

التقدم المحرز في الوصول إلى أولئك الذين تخلفوا عن الركب
• تم شمول  7,984أسرة الجئة و 13,396أسرة نازحة وعائدة في المساعدة النقدية متعددة األغراض وذلك بتقديم دعم نقدي شهري
لها.
• تم تقديم مساعدات نقدية لـ  81,806أسرة من األسر الالجئة الضعيفة و 57,252أسرة نازحة وعائدة لدعم أسرهم في تلبية
احتياجات الشتاء (المالبس ووقود التدفئة وتحسين المأوى)
• تم اصدار  4,048شهادة إشغال لألسر في سنجار تثبت حقوق هذه األسر في السكن واألرض والملكية الخاصة بها.
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تنمية االقتصاد للجميع

المحصلة 2.1
الوصول إلى األنشطة االقتصادية والمشاركة فيها
•
•

تم إجراء تدريبات مهنية موجهة حسب الطلب في أكثر القطاعات االقتصادية
الواعدة.
تم توفير حزم دعم المؤسسات للمؤسسات الصغيرة لألشخاص األكثر ضعفًا إلنشاء
أو استعادة األعمال التجارية.

المحصلة 2.2
السياسات والتشريعات االقتصادية

•

•
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•

•

تم دعم توقيع اتفاقيتين إطاريتين مع البنك
المركزي العراقي ووزارة المالية ،لتوسيع
مجال الوصول إلى الفرص االقتصادية لـفائدة
 500شركة ناشئة وقائمة.
تم دعم وزارة الشباب والرياضة في مراجعة
رؤية الشباب  ،2030ووضع خطة عمل
للعمل التطوعي.
تم االنتهاء من معايير عمل األطفال وتدريب
أصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز منع عمالة
األطفال والتصدي لها في العراق.
ساهمت األمم المتحدة بشكل مباشر في تنشيط
عملية انضمام العراق إلى منظمة التجارة
العالمية ،وذلك من خالل إنشاء منتدى للنقاش
بين أصحاب المصلحة الرئيسيين .ويمثل تقديم
النسخ المنقحة من المستندات المطلوبة
لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية من قبل
وزارة التجارة معل ًما رئيسيًا في هذه العملية.

العراق|برنامج األغذية العالمي| صورة

التقدم الذي تم إحرازه في الوصول إلى أولئك الذين تخلفوا عن الركب
•
•
•
•
•
•

حصل  31,550شابًا (من بينهم  7,150أنثى) ،بمن فيهم شباب من ذوي اإلعاقة والنازحين والفقراء وغيرهم من الفئات المستبعدة اجتماعياً،
على فرص بناء المهارات.
ً
تمويال وقاموا بتنفيذ مبادرات ريادة األعمال االجتماعية  /التجارية .كما حصل  162شابًا (من بينهم 69
تلقى  567شابًا (من بينهم  264فتاة)
فتاة) على فرص التلمذة الصناعية والتدريب الداخلي مدفوعة األجر مع شركات من القطاع الخاص.
تم تقديم المساعدة إلى  500أسرة ضمن المجموعات النسائية المنتجة لأللبان وجامعي األلبان في المناطق الريفية.
تلقى  2,800من صغار أصحاب منتجات األلبان و 1,095مزارعا ً بذور العلف وأسمدة متنوعة.
تلقت  70أسرة معدات الرش و 20آلة جز يدوية في  20مجموعة قروية من المجموعات المجتمعية النسائية.
تم توزيع  1,000طن متري من دبس السكر المنتج محليًا على  5,000منتج من منتجي الثروة الحيوانية ،بمن فيهم  3,000امرأة.
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األولوية اإلستراتيجية 3

تعزيز المؤسسات والخدمات الفاعلة والشمولية والكفوءة

المحصلة 3.1
تعزيز المؤسسات والمنظومات لتقديم الخدمات.
•

•

تم مراجعة وتنقيح استراتيجيتين من
استراتيجيات مكافحة الفساد وستة تشريعات
على المستويين االتحادي ومستوى حكومة
إقليم كردستان.
تم تنفيذ خمسة وسبعين توصية من
التوصيات التي وردت في تقارير حقوق
اإلنسان بمساعدة األمم المتحدة.

• دعم برنامج اإلرشاد الرقمي ليشمل منتدى اإلرشاد الزراعي فيما بين المزارعين.
وفي هذا الصدد ،تم إجراء تدريب افتراضي لـ  325من موظفي اإلرشاد لتبادل
المعارف بشأن كيفية التخفيف من آثار جائحة كورونا على سلسلة اإلمدادات
الغذائية.
• تم تنظيم  23دورة تدريبية اساسية في مجال العمل اإلنساني المتعلق بإزالة األلغام
في محافظة األنبار شملت  296ضابط من ضباط الشرطة في وزارة الداخلية.
وتنوعت الدورات التدريبية لتشمل التخلص من الذخائر المتفجرة والمستجيبون
األوائل للمخاطر المتفجرة وإدارة مشهد الحوادث.
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المحصلة 3.2
الناس يقودون ويشاركون ويساهمون في تصميم
وتقديم خدمات منصفة ومتجاوبة

•
•

•
•

•

•

تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال األعمال
المتعلقة باأللغام على زيادة قدراتها على قيادة
القطاع وتنسيقه.
تعزيز خدمات الرعاية الصحية العامة ورفع
مستوى قدرة مرافق الرعاية الصحية
لألمهات واألطفال حديثي الوالدة في المناطق
المعرضة للخطر.
تدريب  8,960موظف مهني على تطبيق
المهارات والمعارف في أماكن عملهم حيث
نفذوا  391مشروعا ً في مجال البنى التحتية.
تم تجهيز  67مركز من مراكز الرعاية
الصحية والعيادات الطبية والمستشفيات التي
تخدم قرابة  380,000شخص بمرافق للمياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية التي
تتسم بالتأقلم مع تغير المناخ.
تم تجهيز  208مدرسة بالخدمات األساسية
المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية التي تخدم أكثر من 127,000
طالب.
تم بناء وترميم  193مدرسة ،بما يخدم أكثر
من  120,000طالب.

صورة| مفوضية شؤون الالجئين| العراق

صورة| منظمة األغذية والزراعة| العراق
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التقدم المحرز في الوصول الى من تخلفوا عن
الركب
• تقديم دعم واسع النطاق لحملة التطعيم
العراقية الخاصة بجائحة كورونا من
أجل الوصول إلى  %30من السكان
بجرعة واحدة على األقل كجزء من
حملة "ارتدوا الكمامة".
• تم توزيع  1,500قطعة من معدات
الوقاية الشخصية على موظفي خدمات
اإلرشاد الزراعي والبيطري وإدامة
لخزين وزارة الزراعة.
• تم تقديم خدمات إدارة حاالت اإلصابة
باألمراض العقلية والصحة العقلية
والدعم النفسي  -االجتماعي والتلقيح
ضد شلل األطفال والتعليم النظامي
وغير النظامي والوثائق القانونية الى
ما مجموعه  739,090طفالً من
األطفال النازحين المعرضين للخطر.
• مكنت وزارة التربية بدعم من األمم
المتحدة قرابة  4.2مليون طفل من
الحصول على التعليم.

•

•

•

تم تقديم المساعدة لـ  394طفالً من
ذوي اإلعاقة ممن حصلوا على
خدمات التأهيل البدني والدعم
النفسي/العالج النفسي.
تقديم خدمات الصحة اإلنجابية  /تنظيم
األسرة واالستشارات لما مجموعه
 480,796امرأة ممن هن في سن
اإلنجاب من خالل المرافق التي
تحظى بدعم األمم المتحدة .وشملت
خدمات الصحة اإلنجابية رعاية ما بعد
الوالدة وما قبلها وتقديم المساعدة في
التوليد واالستشارات في مجالي
الصحة النسائية وتنظيم األسرة.
دعم تشغيل  10من مراكز الرعاية
الصحية األولية في أربيل والسليمانية
ودهوك وحلبجة وكالر ورابارين
وسوران ونينوى لخدمة ذوي االعاقة.
ونتيجة لذلك ،تلقت  2,483امرأة
وفتاة من ذوي االعاقة خدمات
استشارية صحية.

•

دعم تشغيل أربع وحدات عزل في
مناطق زاخو ورابارين والسليمانية
وسوراني لتقديم الخدمات للمصابين
بجائحة كورونا .ونتيجة لذلك ،تلقت
 92968إمرأة من بينهم  57أمرأه
مصابة بفيروس كورونا و 250إمرأة
من ذوي االعاقة خدمات االستشارة
في مجال الصحة اإلنجابية وتم تقديم
المساعدة لما مجموعه 17,630
إمرأة في مجال التوليد اآلمن.

صورة| منظمة الصحة العالمية| العراق
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تعزيز إدارة الموارد الطبيعية وإدارة خطر الكوارث والقدرة على مواجهة
تغير المناخ

المحصلة 4.1
تعزيز السياسات واألطر الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية
وتطوير المصادر المتجددة وزيادة القدرة على الصمود

•

•
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•

دعم وزارة البيئة العراقية في إعداد وتقديم
المساهمة الوطنية المقررة الى سكرتارية
االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة الخاصة
بالتغيرات المناخية والتي تمثل االلتزامات
الدولية للعراق تجاه االتفاقية اإلطارية
واتفاقية باريس المعنية بتغير المناخ.
تم إنجاز اإلستراتيجية الوطنية العراقية
وخطة العمل بشأن مكافحة التلوث من
خالل جهود دعم فنية مشتركة.
دعم العراق لتعزيز قدراته في مجال
الرصد واإلبالغ بشأن االتفاقيات البيئية
المتعددة األطراف من خالل منظومة
معلومات بيئية مدمجة بشكل جيد وفعالة.
وستكون المنظومة المصدر الرئيس
للمعلومات المتعلقة بالوضع الراهن
والمرتقب للبيئة في العراق.

•

•

•

•

•

تقديم "الدعم لتأهيل منظومات ضخ مياه السقي الجوفية التي تعمل
بالطاقة الشمسية ".ان نشر منظومات السقي الحديثة المتجددة يمثل
طريقة سهلة للمزارعين العراقيين الستخراج المياه ألغراض السقي
وبالخصوص لمن يعيشون في مناطق ال توجد فيها تغطية لشبكات
الكهرباء
دعم الحفاظ واالستخدام المستدام ألصول التنوع البيولوجي في
العراق من خالل إنشاء شبكة المناطق المحمية ومساعدة البالد في
اإليفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي.
إطالق مشروع "رصد انتاجية األراضي والمياه عبر االستشعار عن
بعد" بالشراكة مع معهد  Delftللتثقيف المائي التابع للمعهد الدولي
لهندسة البنى التحتية والهيدروليكية والبيئية والمعهد الدولي إلدارة
المياه واتحاد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام المتمثل بمعهدي
دوتش وفليميش.
وفي إطار وضع الخطة الوطنية للتكيف بشأن تغير المناخ ،تم إطالق
حملة وطنية بشأن تغير المناخ شملت منظمات المجتمع المدني
والقطاع الخاص والفئات الضعيفة ،ال سيما النساء والشباب .وكان
الهدف من ذلك هو التوعية باآلثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ من
أجل زيادة القدرة على التكيف مع التغير المناخي.
إنشاء مركز العادة تدوير االنقاض في الموصل يعمل بشكل كامل.
وفي نهاية عام  ،2021تم توسيع المشروع ليشمل مركزي اضافيين
العادة تدوير االنقاض في سنجار والحمدانية.

المحصلة 4.2
مشاركة الناس والمؤسسات دون الوطنية والمجتمع المدني
والقطاع الخاص في إدارة الموارد الطبيعية والبيئة.

•

•

•

دعم الحكومة العراقية في تعزيز البنية
المؤسساتية من أجل من أجل اإلدارة السليمة
بيئيا ً للمواد الكيميائية وإجراء عملية مسح
تستقصي الثغرات والحلول المقترحة لمختلف
مجاميع العمل الفنية ،والمالية ،والمؤسساتية،
والقانونية.
تم إعداد ملف خاص بالعراق إلدارة المواد
الكيميائية .وسيكون هذا الموجز الكيميائي
أساسا ً للعراق للتقييم واتخاذ القرارات المستنيرة
بشأن إدارة المواد الكيميائية.
ثالث خطط محلية للتأهب في الموصل وصالح
الدين وبغداد .زادت هذه الخطط من قدرة
المجتمعات المحلية المستهدفة على مواجهة
الكوارث وستسهم في الحد من المخاطر
والخسائر الناجمة عن احتمال انهيار سد
الموصل.

صورة| مكتب المنسق المقيم| العراق
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التقدم المحرز في الوصول الى من تخلفوا عن الركب
•

•

استند تصميم سياسات المساهمة الوطنية المقررة ومكافحة التلوث إلى تقديم الدعم إلى أشد المناطق ضعفا ً والمجتمعات المحلية والمجموعات في
العراق .على سبيل المثال ،يعرف جنوب العراق بأنه أكثر المناطق تأثرا ً بالتغير المناخي والتلوث ،بينما نجد ان المجتمعات المحلية والمجموعات
النازحة في المناطق المحررة ما بعد تنظيم داعش تتصف بقدرة أقل على التكيف مع التغير المناخي والتلوث.
ركز استهداف البرامج على الفئات األكثر ضعفاً ،بما فيها األسر التي تعيلها نساء بمفردهن والشباب المعرضين النعدام األمن الغذائي و/أو من
يعانون من انعدام األمن الغذائي .واستهدف إعداد برامج التمكين االقتصادي الفئات األكثر عرضة النعدام األمن الغذائي و/أو من يعانون من انعدام
األمن الغذائي والشباب والنساء تحديدا ً وذلك لسد الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى أنشطة تنمية القدرات.

تقرير النتائج السنوي الصادر عن فريق األمم المتحدة القطري لسنة 2021
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 2.2أولويات إطار التعاون ونتائجه ومخرجاته
األولوية اإلستراتيجية 5

تحقيق حلول دائمة كريمة وآمنة وطوعية للنزوح المطول

المحصلة 1.5
مبادرات إعادة االستقرار والتنمية وبناء السالم
•

•
•
•

تقرير النتائج السنوي الصادر عن فريق األمم المتحدة القطري لسنة 2021

•
•
•
•
•
•
•

•

•

إطالق مشروع المصالحة وإعادة اإلدماج المجتمعي لتقديم الدعم لعودة وإعادة إدماج  4,000أسرة من األسر التي ينظر اليها
على انها منتمية الى داعش في محافظات نينوى وصالح الدين واألنبار من خالل تعزيز استعداد المجتمعات المحلية على قبول
عودة هذه األسر عبر أنشطة مخصصة للصحة العقلية والدعم النفسي – االجتماعي وسبل كسب العيش ومكافحة التطرف
العنيف.
إنشاء وتعزيز الشراكات والنظم لزيادة الحصول على التمويل لصالح  500شخص من منظمي المشاريع الشباب والمشاريع
القائمة بالشراكة مع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية ومؤسسات التمويل البالغ الصغر.
جرى تعزيز خدمات التوظيف واتيحت لـ  7,912شخص من الباحثين عن العمل من الالجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة
و 1,239شخص من ارباب العمل لضمان توظيف  817باحث عن عمل (بضمنهم حوالي  %40من اإلناث).
تم خلق فرص عمل لـ  270شخصا ً من الالجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة فضال عن بناء المهارات لدى  132شخصا ً
من المهندسين والمالكات الفنية والشباب.
تعزيز مهارات  2,704شاب وشابة في مدينة الموصل ودعمهم للحصول على فرص توظيف.
ترميم  10مدارس في مدينة الموصل بضمنها مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتوفير صفوف وأثاث اضافي.
دعم األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي من خالل تقديم المبالغ النقدية والغذاء في مناطقها األصلية ومناطق النزوح
الثانوي.
ً
انجزت األمم المتحدة عبر آليتها الرئيسة إلعادة االستقرار – مرفق تمويل إعادة االستقرار –  368مشروعا في جميع قطاعات
النشاط في المحافظات المحررة الخمس :األنبار وديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين مما نتج عنها أكثر من ثالثة ماليين
منفعة نصفها للنساء.
توفير خدمات اإلسكان واألراضي والممتلكات لنحو  305شخص من المستفيدين.
دعمت األمم المتحدة العودة اآلمنة والكريمة والطوعية للنازحين عبر تطهير المناطق السكنية والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة
للسكان المعرضين للخطر.
تنظيم  13,259جلسة توعية بمخاطر الذخائر المتفجرة في محافظات األنبار ونينوى والبصرة والوصول الى 110,520
مستفيد وتقديم مبالغ نقدية لـ  2,890للعاملين والعاملين في المجال اإلنساني.
اإلسهام بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في
المجتمعات المحلية المستهدفة/األحياء السكنية ،بما في
ذلك الموصل وتلعفر وسنجار والبعاج والبصرة من خالل
إعادة بناء وترميم المساكن التي تضررت نتيجة الحرب
وتشييد بنى تحتية ثانوية أساسية وإعادة بناء وإصالح
األماكن العامة والبنية التحتية واألنشطة المرتبطة
باإلسكان واألراضي والممتلكات.
دعم زيادة القدرة على التأقلم في سبل كسب العيش
للمزارعين في المناطق المحررة المتضررة من األزمات
من خالل إعادة بناء سبل كسب العيش الزراعية والريفية
فضال عن بناء قدرات المنتجين الزراعيين.

صورة| موئل األمم المتحدة| العراق

المحصلة 2.5
السياسات واإلستراتيجيات والخطط الالزمة لتحقيق
الحلول المستدامة
•

دعم إقرار سياسة شاملة إلدماج أطفال الالجئين في
المنظومة التعليمية إلقليم كردستان.

صورة| مركز التجارة الدولي| العراق
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التقدم المحرز في الوصول الى من تخلفوا عن الركب
• تمكنت  1,208امرأة وفتاة من الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي من الحصول على المساعدة والمشورة القانونيتين.
• حصلت  232امرأة من الالجئات والنازحات المهمشات والمستضعفات والنساء اللواتي يعشن أوضاعا ً شديدة الخطورة في المخيمات والمجتمعات
المحلية المضيفة على فرص جديدة مدرة للدخل وسبل كسب العيش والفرص االقتصادية من خالل انشطة نقدية هادفة وتنمية القدرات والمهارات
المهنية ،واالن يمتلكن المهارات والقدرات المتزايدة لتوليد الدخل.
• تمكنت  1,192من النساء والفتيات الالجئات والنازحات الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي/او المعرضات لخطر العنف القائم على
النوع االجتماعي في المخيمات والمجتمعات المضيفة من الحصول على خدمات الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي.
• تمكنت  273امرأة وأسرهن من المخيمات والمجتمعات المضيفة من الحصول على خدمات الحماية القانونية من خالل الخط الساخن والمحاكم
المعنية بالعنف األسري.
• تمكن  101,751شخص في حاالت االزمات اإلنسانية ( % 51إناث) من الحصول على المياه التي تدار بصورة سليمة بينما حصل 13,270
شخص ( %51إناث) على خدمات صرف صحي تدار بطريقة مأمونة.

تقرير النتائج السنوي الصادر عن فريق األمم المتحدة القطري لسنة 2021
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موجز إطار التعاون

إطار التعاون

%33

األولوية اإلستراتيجية 1

%9

األولوية اإلستراتيجية  :2تنمية االقتصاد للجميع.
األولوية اإلستراتيجية  :3تعزيز مؤسسات وخدمات فعالة
وشاملة وكفوءة.

%12

األولوية اإلستراتيجية  :4تعزيز الموارد الطبيعية وإدارة أخطار
الكوارث والقدرة على مواجهة التغير المناخي.

%6

األولوية اإلستراتيجية  :5تحقيق حلول كريمة وآمنة وطوعية
ومستدامة للنزوح.

41%

األولوية 2

األولوية 3

األولوية 4

نسبة الميزانية

األولوية اإلستراتيجية  :1تحقيق التماسك االجتماعي والحماية
واإلدماج.

األولوية 5

بالدوالر األمريكي

%43

المطلوب 255 :مليون
المتوفر 110 :مليون

%66

المطلوب1,431 :مليون
المتوفر 931 :مليون

%51

المطلوب1.8 :مليار
المتوفر 910 :مليون

%56

المطلوب  382مليون
المتوفر  212مليون

%72

%
58
58%

المحصلة 1.1

المحصلة 3.1

%69

المطلوب 336 :مليون
المتوفر 233 :مليون

%60

المحصلة 3.2

%66

المحصلة4.1 :

%23

%49

%48

%52

المطلوب 214 :مليون
المتوفر 103 :مليون

المحصلة 2.2

%65

المطلوب 168 :مليون
المتوفر 109 :مليون

المحصلة 5.1

المحصلة 5.2

المطلوب 74 :مليون
المتوفر 38 :مليون

المطلوب 148 :مليون
المتوفر 95 :مليون

المحصلة 2.1

المحصلة4.2 :

المطلوب 201 :مليون
المتوفر 98 :مليون

المطلوب 1,1 :مليار
المتوفر 712 :مليون

المحصلة 1.3
%64

المطلوب 54 :مليون
المتوفر 12 :مليون

المطلوب 204 :مليون
المتوفر 122 :مليون

المحصلة 1.2

المطلوب 194 :مليون
المتوفر 146 :مليون

%76

المطلوب 530 :مليون
المتوفر 380 :مليون

%51

المطلوب 1.7 :مليار
المتوفر 871 :مليون

نفقات الميزانية السنوية لعام  2021الخاصة بإطار األمم المتحدة
للتعاون في مجال التنمية المستدامة (بالدوالر األمريكي)
األولوية 2

األولوية 1

نفقات المخرجات الفرعية

نفقات المخرجات الفرعية

$ 41,410,287

$ 194,781,741
األولوية 3

األولوية 4

نفقات المخرجات الفرعية

نفقات المخرجات الفرعية

$ 19,682,192

$ 91,908,966
األولوية 5

نفقات المخرجات الفرعية
$ 158,037,434
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 3.2دعم الشراكات وتمويل جدول اعمال 2030
وفي أعقاب ممارسة راسخة ،واصلت وكاالت األمم المتحدة في العراق شراكتها مع الجامعات ،بما في ذلك الموصل ونينوى وأربيل والفرات
األوسط والجامعتين األمريكيتين في دهوك والسليمانية لتنفيذ أنشطة في مجاالت تمتد من ترميم المواقع التاريخية والطاقة المستدامة والصحة العقلية
وتمكين المرأة والمناصرة .وعلى سبيل المثال ،التنسيق مع جامعة أربيل التقنية إلعداد برنامج تدريبي للمرشدين السياحيين والدعم في صياغة خطة
سياحية لقلعة أربيل .وعالوة على ذلك ،الشراكة مع مؤسسات أكاديمية أجنبية مثل أكاديمية فولك برنادوت السويدية وباحث من جامعة جورج تاون
في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث نفذت وكاالت األمم المتحدة أنشطةً ركزت على الحلول المستدامة في العراق ،والشباب ،والسالم ،واألمن.

40%
60%

متوفر

نفقات

2021 39%
ميزانية

مطلوب

61%

متوفر

وتمكنت األمم المتحدة في العراق كذلك من العمل مع مجموعة متنوعة من منظمات القطاع الثالث مثل الشبكة العراقية لوسائل التواصل االجتماعي
ونقابة المحامين العراقيين والمتحف الوطني لتعزيز لغات األقليات والحفاظ عليها وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وسالمة الصحفيين.
وواصل ت األمم المتحدة أيضا إقامة شراكات مع القطاع الخاص في العراق في العديد من المجاالت ،بما في ذلك مع مقدمي خدمات االتصاالت
(زين وكورك وآسيا سيل) لتوفير خدمات اإلنترنت المجاني لـ  3,000مدرسة في العراق ،بيد أن األهم من ذلك كله هو تحسين فرص الحصول
على األنشطة المدرة للدخل .وعلى سبيل المثال ،الشراكة مع المصارف األهلية من أجل التوعية بالخدمات المالية المتاحة ،بما في ذلك الدورات
التوجيهية لمعالجة القيود المرتبطة بالطلب في الحصول على القروض والتوفيق بين األعمال التجارية المؤهلة والخدمات المناسبة.
29

منفذون مباشرون

اهداف التنمية
المستدامة

شركاء مساهمون
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الربط بين شركاء االستثمارات وأهداف التنمية المستدامة

ولقد فتحت قنوات جديدة للشراكات بشأن التعاون الالمركزي من خالل التعاون الوثيق مع رابطة البلديات الهولندية– وهي هيئة تنموية حكومية هولندية
ومع مجلس الالجئين الدانماركي والعمل من أجل تحقيق الهدف العام الذي يتمثل في تحسين قدرة السلطات والمجتمعات المحلية في العراق على الصمود
من خالل الحصول على الخدمات األساسية وزيادة فرص العمل و/أو تنمية األعمال التجارية (برنامج القدرة على الصمود للحكومات المحلية
 .)LOGOReP projectودعمت األمم المتحدة إعداد فهارس االستثمار وخطط التنمية ،مع مخيمات الالجئين في بلديات (باسرمة وقوشتابا وكاويرجوسك
في محافظة أربيل) ومواءمة مشاريعها اإلنمائية القائمة على المناطق في محافظة أربيل مع مشروع القدرة على الصمود للحكومات المحلية لتعزيز
إمكانيات اإلدماج المحلي.
وعملت األمم المتحدة أيضا على إدماج أساليب مبتكرة فيما يتعلق بالمسائل المعقدة مثل مكافحة التطرف العنيف وإقامة شراكة مع معهد الحوار
االستراتيجي ومنظمة شبكة المدن القوية في الموصل لصياغة برامج معدة وفق الخصائص المحلية تعنى بمكافحة التطرف العنيف والمشاركة في
عمليات التبادل اإلقليمية كجزء من شبكة المدن القوية .كما ونسقت مع السلطات التنفيذية والتعليمية المحلية إلعادة صياغة المناهج التدريسية في المناطق
التي احتلها تنظيم داعش فيما مضى .وجرى استكمال ذلك من خالل إجراء بحث تناول منظومة التطرف في العراق يهدف الى إيجاد نظام للتصنيف
يمكن أن يوفر فهما ً أكثر دقةً بين صناع القرار في العراق والشرق األوسط للتوجهات السلفية الجهادية .ويتمثل الهدف النهائي في تحسين قدرة الحكومة
على تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف ومن ثم الحد من خطر تجدد العنف.
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 2.4نتائج برنامج األمم المتحدة تعمل أفضل بشكل مشترك :اتساق األمم المتحدة وفعاليتها وكفاءتها

العمل كوحدة واحدة

في عام  ،2021قام فريق إدارة العمليات في العراق،
تماشيا ً مع "جدول أعمال الكفاءة" ،بتوحيد عمليات
األعمال التجارية في نفس الوقت الذي يقدم فيه الدعم
لبرامج أكثر فاعلية.
وقد ساهم التعاون المثمر بين جهات إتصال الوكالة
في مجاالت اإلدارة والمالية والموارد البشرية
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واللوجستيات
والمشتريات في مواءمة الجهود وتعظيم كفاءات
النظام.
وتم إحراز تقدم كبير مقابل األهداف السنوية المحددة
في إطار النتائج .وبشكل أكثر تحديدًا ،بروح زيادة
اقتصاديات الحجم ،وانخفاض تكاليف المعامالت،
وسرعة الحركة ،وتحسين العالقات مع المقاولين ،كما
تم اتخاذ العديد من الخطوات لتنفيذ إجراءات
المشتريات المشتركة ،بما في ذلك االلتماس المشترك
لالستفادة من قوة المشتري لتحقيق معدالت وأسعار
اليمكن أن تحصل المنظمة عليها بشكل فردي،
وبالتالي زيادة القيمة مقابل المال لجميع األطراف
المشاركة .في هذا الصدد ،تم إعداد الكثير من
المناقصات بشكل مشترك من قبل مجموعات العمل
المعنية بالمشتريات واإلدارة والمالية وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت" :خدمات إدارة المؤتمرات
والفعاليات"" ،خدمات التخليص الجمركي واإلعفاء"،
"خدمات إدارة السفر"" ،خدمات النقل البري" ،إدارة
العقود للخدمات المصرفية" و "خدمات اإلنترنت"
وساهمت االتفاقات الطويلة األجل في خفض التكلفة
اإلجمالية بحوالي  500.000دوالر أمريكي.
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من بين  29خط خدمة تم تحديدها بشكل
مشترك في استراتيجية تسيير األعمال ،تم
تنفيذ العديد من الخدمات وتوسيع نطاقها،
بما في ذلك صيانة المركبات وخدمات
وقوف السيارات وتحسين البث الراديوي.
باإلضافة إلى ذلك ،تم إنشاء منصة فريق
إدارة العلميات المشتركة .ويتبادل أعضاء
فريق إدارة العمليات وفرق العمل
المعلومات بفاعلية ويناقشون القضايا ذات
الصلة من خالل مساحة عمل تلك الفرق.

في أيلول  ،2021ومع األخذ في االعتبار
النتائج التي تم التوصل إليها خالل مرحلة
إعداد التقرير ،بدأ فريق إدارة العمليات
في العراق باالستعراض السنوي
الستراتيجية تسيير األعمال .وتمت
واالختناقات
اإلنجازات
مناقشة
والتأخيرات وتحديد األولويات لعام
 ،2022وهي قيد اإلنجاز حالياً.

وتعد أماكن العمل المشتركة عامالً رئيسيا ً
في تمكين الخدمات المشتركة .وقد بدأ
فريق إدارة العمليات في العراق ،بدعم من
مجموعة عمل أماكن العمل المشتركة،
طرح خطة أماكن العمل المشتركة في
البلد ،والتي تتكون من تقييم للوضع
الحالي لتلك األماكن (تم االنتهاء منه في
صل للمشاريع
شباط  )2022وتحليل مف ّ
التي سيتم تنفيذها باتجاه تحقيق نسبة مئوية
أعلى من أماكن العمل المشتركة ومكاسب
بشأن الكفاءة ،وبهدف زيادة كفاءة التمثيل
والحضور.
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 2.4نتائج برنامج األمم المتحدة تعمل أفضل بشكل مشترك :اتساق األمم المتحدة وفعاليتها وكفاءتها
التواصل كوحدة واحدة

التواصل والدعوة معا
ازدادت الجهود المشتركة في التواصل والدعوة في عام .2021
ففي الوقت الذي أجرت كل منظمة من منظمات األمم المتحدة
الكثير من مبادرات وأنشطة التواصل والدعوة ذات الصلة بتفويض
كل منها ،ركزت مجموعة االتصال االستراتيجي التابعة لألمم
المتحدة على العمل الجماعي .ففي عام  ،2021تركزت حول
جائحة كورونا ،وأجرت األمم المتحدة في العراق الكثير من
حمالت االتصال المشتركة لرفع مستوى رؤية األمم المتحدة
وزيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة وأجندة .2030

تقرير النتائج السنوي الصادر عن فريق األمم المتحدة القطري لسنة 2021

باإلضافة إلى ذلك ،نسقت مجموعة االتصال االستراتيجي لألمم
المتحدة على نطاق واسع العديد من البيانات الصحفية المشتركة
ووسائل التواصل االجتماعي ،بما في ذلك الزيارات المشتركة
كبيرا من أحداث التوعية
لمواقع المشاريع ونظمت عددًا
ً
المخصصة لالحتفال بمناسبات األمم المتحدة الدولية والحمالت
التي تقوم بها  ،بما في ذلك إشراك الشباب في الترويج ألهداف
التنمية المستدامة وحملة  16يو ًما من الفعاليات ضد العنف القائم
على النوع االجتماعي ،واليوم الدولي للتعليم ،واليوم العالمي للمرأة
(بما في ذلك حملة مشتركة تضم جميع ممثلي األمم المتحدة) ،
والدعم المقدم لتشجيع الجمهور على التصويت ،واليوم العالمي
لمهارات الشباب ،واليوم العالمي للشباب ،والدعوة والتواصل حول
مؤتمر االمم المتحدة للتغيير المناخي لعام  ، 2026بما في ذلك
االحتفال بانضمام العراق إلى اتفاقية باريس والدعوة إلى اتخاذ
إجراءات بشأن تغير المناخ .وفي أدناه أستعراض للحمالت واسعة
تأثيرا.
النطاق واألكثر
ً
في إطار جهود التواصـل حول مخاطر جائجة كورونا ،تواصـلت
مجموعة االتصال االستراتيجي التابعة لالمم المتحدة مع الجمهور
من خالل بطاقات وســــائل التواصــــل االجتماعي لتعزيز النظافة
والتبـاعـد االجتمـاعي إلبالغ الجمهور بـالمخـاطر المرتبطـة بجـائحـة
كورونـا والتوعيـة بتـدابير الحمـايـة ضـــــد الفيروس ،وإعـداد مواد
إعالمية عن التطعيم وغســـل اليدين والعطاس  /الســـعال ،وتوفير
معلومات محددة لتعزيز الســلوك الصــحي والمســؤول في المنزل
وفي المجتمع ،ومنع انتشار الوباء ومكافحة المعلومات المضللة.

كما نظمت وكاالت األمم المتحدة في العراق حملة توعية حول فيروس كورونا وارتداء الكمامة ،التي وصلت إلى أكثر من مليون شخص عبر منصات
وسائل التواصل االجتماعي ،بمشاركة أكثر من ثمانية من شركاء األمم المتحدة وشركاء المجموعة .وأعدت مجموعة االتصال االستراتيجي التابعة لالمم
المتحدة سلسلة من مقاطع الفيديو للموظفين لمكافحة جائحة كورونا العالمية ،والتي تهدف إلى مساعدة البالد على التغلب على الجائحة وتشجيع السكان في
العر اق على احترام واتباع تدابير منظمة الصحة العالمية الوقائية حول جائحة كورونا بما يتماشى مع الهدف  3من أهداف التنمية المستدامة وحث الجميع
على المساعدة في كسر سالسل انتقال جائحة كورونا من خالل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب التجمعات.
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عالوة على ذلك ،تم تنظيم حملة للتوعية بأهداف التنمية المستدامة من
قبل مجموعة االمم المتحدة لالتصال االستراتيجي ،ووصلت إلى أكثر
من ثالثة ماليين عراقي من خالل األنشطة الرقمية وغير المتصلة
باإلنترنت ،بمشاركة ست من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك
الجامعات وعشرة شركاء من األمم المتحدة .وتم رفع مستوى الوعي،
من ناحية ،من خالل حملة رقمية تشمل قنوات التواصل االجتماعي
لمعظم فريق األمم المتحدة القُطري تعرض أهداف التنمية المستدامة
وتصف أهميتها بالنسبة للعراق ،ومن ناحية أخرى ،من خالل إنشاء
ست جداريات في الجامعات واألماكن العامة في جميع أنحاء البلد
إلشراك الشباب وتعزيز المناقشات العامة .كما عمل المشروع على
تعزيز العمل الجماعي عبر وكاالت األمم المتحدة ،حيث كانت جميع
المواد مشتركة بطبيعتها ومنسقة من قبل جهات تنسيق اتصاالت
الوكاالت.

أخيرا ،تم تطوير موقع األمم المتحدة االلكتروني الجديد سهل
ً
االستخدام في العراق ( )iraq.un.orgوتم إطالقه بنجاح في أيلول
 2021باللغات اإلنجليزية والعربية والكردية وبلغ عدد المتصفحين
 121.881بحلول نهاية العام .يتمثل هدف الموقع الجديد في تعزيز
االتصاالت الجماعية حول كيفية قيام نظام األمم المتحدة في العراق
بدعم الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال
 .2030وتعاونت وكاالت األمم المتحدة بشكل وثيق ،بقيادة مكتب
المنسق المقيم والمكتب االعالمي التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة
العراق ،على الموقع اإللكتروني الجديد لألمم المتحدة في العراق،
تماشيا ً مع إسلوب جميع مواقع األمم المتحدة على مستوى العالم وفقًا
لتوجيهات مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة .ويدمج الموقع
أيضًا قاعدة بيانات معلومات األمم المتحدة ،وهي مركز للتخطيط
وإعداد التقارير لكيانات األمم المتحدة ،وتحدد نطاق العمل والتقدم
المحرز في مشاريع وبرامج األمم المتحدة الجارية في البالد لتعزيز
الشفافية والمساءلة.

ومن أجل تعزيز التنسيق حول انشطة و فعاليات االتصاالت والبيانات
الصحفية المشتركة ،تم إنشاء مستند متابعة االنشطة المشتركة
بواسطة مكتب المنسق المقيم في عام  2021لتنسيق الحمالت
ومبادرات االتصاالت في الوقت المناسب .كما ويسمح لجميع
وكاالت األمم المتحدة بإدخال أنشطة االتصال المخطط لها ويوفر
مساحة للتعاون بين جميع الوكاالت من أجل زيادة الكفاءة في االتصال
وتجنب التكرار.

بالنظر إلى المستقبل ،من خالل عمل مجموعة التنسيق االستراتيجي
التابعة لالمم المتحدة والمشاركة والدعم المنسقين لفريق األمم المتحدة
القطري ،سينصب تركيز االتصاالت على تسليط الضوء على
التداعيات االجتماعية واالقتصادية لـجائحة كورونا وحملة تعافي
أفضل .وتظل األمم المتحدة في العراق ملتزمة تجاه ضمان مراسالت
متسقة وتموضع إستراتيجي لألمم المتحدة من خالل حمالت
ومبادرات اتصال مشتركة لدعم الشعب العراقي والحكومة العراقية.

وقامت مجموعة االتصال االستراتيجي التابعة لالمم المتحدة –
بتنسيق من مكتب المنسق المقيم وبدعم من برنامج األغذية العالمي،
بمراجعة وإعادة صياغة استراتيجية األمم المتحدة لالتصاالت في
العراق وخطة العمل مع التركيز على تحسين التعاون بين الوكاالت
لضمان إرسال رسائل متسقة ومتماسكة وتعزيز صورة األمم المتحدة
والتوافق مع إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية
المستدامة الذي وقعته مع الحكومة عام .2021
باإلضافة إلى ذلك ،عمل مكتب المنسق المقيم عن كثب مع وكاالت
األمم المتحدة إلنتاج قصتين عن اهتمامات اإلنسان ،مما يجلب
عنصرا بشريًا قويًا إلى الحياة مع التركيز على السرد الشعبي
ً
والقضايا التي تركز على اإلنسان المرتبطة بهدف محدد من أهداف
التنمية المستدامة والدعم الملموس لألمم المتحدة على األرض .وتم
نشر المقاالت على المنصات اإللكترونية التي يديرها مقر قسم
االتصاالت الدولية ومكتب تنسيق التنمية ،بما في ذلك موقع مجموعة
االمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة العالمي وموقع مكتب تنسيق
التنمية التابع لألمم المتحدة.
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 2.5التقييمات والدروس المستخلصة

في عام  ،2021دعمت وكاالت األمم المتحدة الدراسات والتقييمات والدراسات
االستقصائية لتمكين اعداد البرامج القائم على االدلة والتحقق من اإلنجازات
مقابل النتائج المتوقعة كما هو موضح في إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في
مجال التنمية المستدامة .وتم إجراء التقييمات والدراسات االستقصائية التالية
خالل السنة المشمولة بالتقرير:

• األعراف االجتماعية في العراق ودور المرأة في مؤسسات حكومة إقليم كردستان
• تقويم نظام معلومات إدارة شبكة األمان االجتماعي لتقديم توصيات لالرتقاء بنظام معلومات شبكة األمان االجتماعي.
• دراسة حول التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة من خالل األعمال المتعلقة باأللغام في نينوى.
• تقييمان أجرتهما اليونيسف بشأن الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
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• تقييمات سريعة للسوق وسالسل القيمة إلثراء أهم القطاعات واألنشطة االقتصادية الواعدة لدعم التوظيف والعمالة الذاتية.
• تقييم األعمال الزراعية والتقييمات على مستوى المزرعة لـ  600من مزارعي األغذية الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراسة لتحديد
اإلمكانات العالية في قطاعات األغذية الزراعية.
• دراسة لتتبع تأثير جائحة كورونا على إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.
• التقييم التشاركي لفرص كسب العيش.
• رصد تأثير جائحة كورونا على سبل عيش المزارعين أصحاب االراضي الصغيرة وعلى األمن الغذائي ،واالتجاهات المستمرة إلثراء توصيات
السياسات.
• التقييم المشترك لمشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مقابل إطار اإلدارة البيئية لألمم المتحدة وتمكين الشباب من خالل البحوث
التي يقودها الشباب ومبادرات المشاركة المدنية التي تعالج تغير المناخ.
• بحوث العمل التشاركي للشباب حول تغير المناخ وندرة المياه في قضاء الزبير في البصرة بهدف تحديد القضايا الحالية المتعلقة بالمياه الناجمة
عن ندرة المياه وخلفية هذه المجتمعات.
• دراسة حول العقبات الرئيسية التي تحول دون تحديد العوائق الرئيسية لبناء القدرة على التحمل ،ورسم خرائط القيود التي تحد من التكيف مع
المناخ.
• دراسة استقصائية ألكثر من  600مزرعة ومشروع صغير ومتوسط لفهم كيفية تأثر المزارعين بتغير المناخ والعقبات التي يدركونها لتنفيذ
استراتيجيات محددة.
• دراسة عن تغير المناخ وتعميم البيئة "تقييم تغير المناخ والمخاطر البيئية في العراق" في المناطق الشمالية التي تعتمد على االمطار في (نينوى
وكركوك ودهوك وأربيل والسليمانية) ومناطق اإلنتاج الوسطى والجنوبية التي تعتمد على الري (البصرة وميسان وذي قار).
• خمس دراسات حول المحاسبة المائية واإلنتاجية في شمال ووسط وجنوب العراق حول تأثير الممارسات الزراعية وتوافر الموارد المائية
والعوامل االجتماعية واالقتصادية على إنتاجية المياه لمحاصيل القمح والشعير.
• تقويم األمن الغذائي في مناطق العائدين وكذلك في المستوطنات العشوائية إلثراء تطوير برامج األمن الغذائي وسبل العيش.
• دراسة استقصائية (المعارف والتوجهات والممارسات) حول تنظيم األسرة ودراسة استقصائية وطنية عراقية متكاملة للمرأة في العراق ،وبالتالي
تسهيل صنع السياسات وإعداد البرامج لخدمات وحقوق الصحة اإلنجابية.
واستخدمت الدروس المستفادة والتوصيات من الدراسات االستقصائية والتقييمات والدراسات المذكورة أعاله لتحسين إعداد البرامج،
سا للمساعدة اإلنسانية ودعم الحكومة في رسم السياسات لضمان االستدامة والتقدم نحو تحقيق
ومضاهاة النتائج المبلغ عنها ،وشكلت أسا ً
األهداف الوطنية ذات األولوية وأهداف التنمية المستدامة.
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 .2.6نظرة مالية عامة وحشد الموارد

في عام  ،2021تم تحقيق تمويل بنسبة  ٪58من
إجمالي ميزانية إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في
مجال التنمية المستدامة ،حيث كانت الجهود المبذولة
لتمويل األنشطة حول االولوية االستراتيجية الثالثة هي
األكثر نجا ًحا بنسبة  %72من إجمالي الميزانية التي
تم حشدها بالفعل في ذلك العام .وحققت األولوية
االستراتيجية االولى  ،%65واالولوية االستراتيجية
الثانية  ،%56واالولوية االستراتيجية الخامسة
 ،%51واالولوية االستراتيجية الرابعة ( .%43انظر
مخطط حشد الموارد أدناه)

االستراتيجية االولى هي األكثر أدا ًء ،حيث تم تسليم
 %70من ميزانيتها المخطط لها لعام  ،2021تليها
األولوية االستراتيجية الثالثة بمعدل تسليم ،%49
واالولوية االستراتيجية الثانية والرابعة بمعدل ،%46
وأخيرا ً األولوية االستراتيجية الخامسة تم تسليم %27
من ميزانيتها.

تقرير النتائج السنوي الصادر عن فريق األمم المتحدة القطري لسنة 2021

استمر مرفق التمويل لتحقيق االستقرار في أن يكون
آلية أداء لحشد الموارد ألنشطة تحقيق االستقرار في
المناطق المتضررة من جراء الحرب على تنظيم
داعش .ونجح مرفق التمويل في حشد
 79،614،399دوالرا ً إضافيا ً في عام  .2021وفي
مقابل هدف مرفق التمويل لتحقيق االستقرار بتسليم
 155،178،455دوالرا ً في عام  ،2021سلّم
المرفق  174،562،971دوالرا ً (أي ما نسبته
 )%112في عام .2021

وبالنسبة للفترة المشمولة بالتقرير ،بلغ إجمالي
الميزانية عبر جميع األولويات اإلستراتيجية إلطار
عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة
حوالي  1.18مليار دوالر لجميع صناديق وبرامج
وكاالت األمم المتحدة ،تم تسليم  %43منها خالل
الفترة المشمولة بالتقرير وذلك ألسباب من بينها توافر
الموارد المالية .وتباين معدل التسليم حسب األولوية
اإلستراتيجية ،حيث كانت األولوية

الموارد التي تم حشدها لكل من األولويات اإلستراتيجية
(بماليين الدوالرات األمريكية)
 889مليون

 910مليون

 144مليون

Strategic Priority 2

 212مليون

 499مليون

100%

Strategic Priority 3

 380مليون

 169مليون

90%

Strategic Priority 4

 110مليون

 150مليون

80%

Strategic Priority 5

Strategic Priority 1

 931مليون

70%

60%

50%

40%

غير ممولة
Series2

30%

20%

10%

0%

ممولة
Series1
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تحديثات فريق إدارة البرنامج لتقرير النتائج
السنوي لفريق األمم المتحدة القطري لعام
.2021
في بداية عام  ،2021وافق فريق األمم المتحدة
القطري في أجتماعه السنوي على تحديث التحليل
القطري المشترك بنا ًء على طلب من وزير
التخطيط العراقي ،بما يعكس تأثيرات جائحة
كورونا وأهداف التنمية الجديدة في البالد .بدأ
تحديث التحليل القطري المشترك في كانون الثاني
 2021وانتهى في آذار  .2021ومن المتوقع أن
يتم التحديث التالي للتحليل القطري المشترك بعد
تشكيل الحكومة الجديدة.

تقرير النتائج السنوي الصادر عن فريق األمم المتحدة القطري لسنة 2021

الحلول الدائمة لعودة النازحين
في بداية عام  ،2021تم تضمين األولوية
اإلستراتيجية للحلول الدائمة في إطار عمل األمم
المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لضمان
توفير الحلول الدائمة لألشخاص المحتاجين وتكون
حلوالً قابالً للتطبيق .وعمل إطار عمل األمم
المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة على
دمج فريق مهام الحلول الدائمة كهيئة تنسيقية
وسيقوم بمواءمة جهود التنسيق والتنفيذ بما يتماشى
مع الخطة الوطنية  -التي تم إعدادها باالشتراك
مع وزارة الهجرة والمهجرين  -وكذلك اإلطار
التشغيلي االستراتيجي .وبالتنسيق الوثيق مع
السلطات المحلية ،سيقدم الشركاء الدوليون الدعم
الفني للمجتمعات المتضررة من خالل مجموعات
عمل الحل الدائم والتنسيق القائم على المنطقة عبر
مختلف المحافظات واالقضية لضمان حماية
حقوق السكان النازحين بشكل كامل وإدراجها في
خطط الحماية االجتماعية الوطنية والحلول
الدائمة.
صورة /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي /العراق

يمثل تغير المناخ وتدهور البيئة أكبر التهديدات للجميع ولكل البلدان .ومع تفاقم تحديات أزمة المناخ ،يحتاج العراق إلى التحرك بسرعة لحماية
البيئة .وتعد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،بما في ذلك العراق ،من المناطق األشد تأثرا ً حيث ترتفع درجة الحرارة ،مما يزيد من شدة
وتكاثف الظروف المناخية القاسية مثل موجات الحرارة والتصحر بسبب الجفاف .وسيؤثر ارتفاع درجات الحرارة العالية والحرارة الشديدة بشكل
مباشر على العراق وسيؤثر على الحياة الحضرية وظروف المعيشة واألمراض المرتبطة بالحرارة .لذا فإن هناك حاجة متزايدة للعمل على تدابير
التكيف والتخفيف التي تقودها الحكومة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
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الصندوق االستئماني لتنمية العراق

مجموعة عمل أهداف التنمية المستدامة

في كانون االول  ،2021بدأ فريق األمم المتحدة القطري في إنشاء
الصندوق االستئماني لتنمية العراق ،والذي يهدف إلى دعم إنجاز إطار
عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة وهدفه األوسع
المتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لالمم المتحدة.

تم إطالق مجموعة عمل أهداف التنمية المستدامة في آذار  ،2021بهدف
دعم الحكومة العراقية في تبني أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ ورصد
جدول اعمال  .2030وهي تركز على تسهيل فهم وتنفيذ أهداف التنمية
المستدامة والرصد والتحديات القائمة والفرص والمجاالت ذات األولوية
في العراق ،وستدعو إلى تعميم أهداف التنمية المستدامة في جميع
القطاعات وكذلك دعم تجميع المراجعات الوطنية الطوعية.

شبكة الهجرة التابعة لألمم المتحدة
تم إنشاء مجموعة عمل شبكة الهجرة التابعة لألمم المتحدة وبدأت العمل في آذار  ،2021بهدف توفير منصة للتنسيق عبر األمم المتحدة ومشاركة أصحاب
المصلحة لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ االتفاق العالمي للهجرة.

تقرير النتائج السنوي الصادر عن فريق األمم المتحدة القطري لسنة 2021
صورة |مكتب المنسق المقيم |العراق
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ABC
AFP
BOS
CCA
COVAX
COVID-19
CP
DEP
DRC
DRR
DSIM
DSTF
DSTWG
EACS
EOD
ESCWA
F2F
FAO
FFS
GBV
GCM
GDP
GoI
HC
HLP
HR
HRP
ICT
IDP
IFAD
IFIs

المختــصـــرات

Area Based Coordination
Agency Focal Point
Business Operations Strategy
Common Country Analysis
COVID-19 Vaccines Global Access
Coronavirus disease 2019
Common Premises
Digital Extension Platform
Danish Refugee Council
Disaster Risk Reduction
Device Scene Incident Management
Durable Solutions Task Force
Durable Solution Task Working Groups
emergency Alert and Communication Systems
Explosive Ordnance Disposal
Economic and Social Commission. for Western Asia
farmer-to-farmer
Food and Agriculture Organization
Funding Facility for Stabilization
Gender-Based Violence
Global Compact for Migration
Gross Domestic Product
Government of Iraq
Host Community
Housing, Land, and Property
Human Resources
Humanitarian Response Plan
Information and Communication Team
Internally Displaced Person
International Fund for Agricultural Development
International Financial Institutions
International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering
International Labour Organization
International Monetary Fund
Iraq National Action Plan
International Organization for Migration
Islamic State of Iraq and the Levant
International Trade Centre
Joint Steering Committee
Joint Work Plan
Kurdistan Regional Government
Kurdistan Region of Iraq
Long Term Agreement
Management Information System
Ministry of Agriculture

IHE
ILO
IMF
INAP
IOM
ISIL
ITC
JSC
JWP
KRG
KRI
LTA
MIS
MoA
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MoC
MoCH
MoCUL
MoD
MoE
MoEE
MoEN
MoF
MoFA
MoH
MoHESR
MoI
MoIM
MoJ
MoLSA
MoMD
MoO
MoP
MoST
MoT
MoTRANS
MoWR
MoYS
MSME
NDC
NDP
NGO
OCHA
ODA
OMT
PMT
PoA
POE
PPE
PSEA
PVE
PWG
RCO
RH/FP
SDGs
SGBV
SMEs
SP
SSN
UN
UN Women

المختــصـــرات

Ministry of Communications
Ministry of Municipalities & Public Works
Ministry of Culture
Ministry of Defense
Ministry of Education
Ministry of Electricity and Renewable Energy
Ministry of Environment
Ministry of Finance
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Health
Ministry of Higher Education and Scientific Research
Ministry of Interior
Ministry of Industry & Minerals
Ministry of Justice
Ministry of Labour and Social Affairs
Ministry of Migration and Displacement
Ministry of Oil
Ministry of Planning
Ministry of Science & Technology
Ministry of Trade
Ministry of Transportation
Ministry of Water Resources
Ministry of Youth & Sports
Micro, Small and Medium Enterprises
National Determined Contribution
National Development Plan
Non-Governmental Organization
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Official Development Assistance
Operations Management Team
Programme Management Team
Plans of Action
Points of Entry
Personal Protective Equipment
Prevention from Sexual Exploitation and Abuse
Prevention of Violent Extremism
Priority Work Group
Resident Coordinator Office
Reproductive Health/Family Planning
Sustainable Development Goals
Sexual and Gender-based Violence
Small and Medium Enterprises
Strategic Priority
Social Safety Net
United Nations
United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment
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UNAMI
UNCT
UNCTAD
UNDAF
UNDP
UNDS
UNDSS
UNEP
UNESCO

المختــصـــرات

United Nations Assistance Mission for Iraq
United Nations Country Team
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations Development Assistance Framework
United Nations Development Programme
United Nations Development System
United Nations Department of Safe and Security
United Nations Environment Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Framework Convention on Climate Change
United Nations Population Fund
United Nations Human Settlements Programme
United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations Human Rights Council
United Nation International Children's Emergency Fund
United Nations Industrial Development Organization
United Nations Office on Drugs and Crime
United Nations Office for Project Services
UN Strategic Communication Group
United Nations Sustainable Development Cooperation
Framework
United Nations Sustainable Development Group
Unexploded ordnance
Violence Against Women and Girls
Dutch United Municipalities
Water, Sanitation and Hygiene
World Bank
World Food Programme
World Health Organization
World Trade Organization

UNFCCC
UNFPA
UN-HABITAT
UNHCR
UNHRC
UNICEF
UNIDO
UNODC
UNOPS
UNSCG

UNSDCF

UNSDG
UXO
VAWG
VNG
WASH
WB
WFP
WHO
WTO
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