
 

 

 (PID) المشروع معلومات وثيقة
 المفهوم حديدالتعريف/ت مرحلة

 PIDC88654: التقرير رقم

 من الصراعات ينالمتضرر ينإدماج الشباب العراقيتعزيز  المشروع إسم
 افريقيا وشمال األوسط الشرق المنطقة

 العراق البلد
 راإلستثما مشروع تمويل اإلقراض أداة

 P161654 المشروع رقم تحديد
 العراقية الجمهورية الجهة المقترضة

 الشباب والرياضة وزارة ذةالمنّف الجهة
 التقييم الجزئي-ب فئة البيئة

 2016كانون األول/ديسمبر  16 المشروع معلومات وثيقة إعداد تاريخ
 2017بريل أنيسان/ 03 للموافقةالمتوقع  التاريخ

 متابعة اإلعداد ذن االستعراض بَأ إطالق المشروعقرار استعراض مذكرة 

 

 والسياق المقدمة .

 البلد سياق

 أجل منمفترق طرق ليس  علىد البل يقف ،بالتاليو. داعش تنظيمخطيرة مع  مواجهًة تخوضة العراق دولة هّش .1
 أوائل منذ اتالصراعبالعراق  تأّثر قدل. برمتها استقرار المنطقةلضمان ا أيًض بل فحسب أمن شعبهعن  الدفاع

منذ ذلك  ألًفا 182مجموعها  وبلغ، 2003عام البشكل ملحوظ منذ  ازدادت ها، ولكن الوفيات الناجمة عنالثمانينات
ستقرار وعدم اال المطّولةالتحوالت المؤسسية  معفي العراق  اتالصراعتزامنت . و2012عام حتى الالعام و

 هذا يصنَّفاالجتماعي. ونتيجة لذلك،  بالتزامهاعلى الوفاء  تهاقدرالمؤسسية و ة الدولةالسياسي الذي أضعف قدر
مؤشرات فعالية الحكومة،  بحسب العالمي المستوى على دون وما العاشرة المئوية الشريحة ضمنباستمرار  البلد

 الفساد. ومكافحةوسيادة القانون، 
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االقتصاد ب وألقتالضغوط على اإلنفاق المالي،  مارست، وإنسانيًة لصراع في العراق أزمًةالراهنة لحالة الخلقت  .2
على ثلث مساحة  تنظيم داعش من بسط سيطرته تمكن، 2014عام الفي منتصف فعميق.  غير النفطي في ركوٍد

البلدات والمدن  واسترّدتا ا كبيًرتقدًم قوات األمن العراقية حّققت، 2016و 2015 نْيعاَمالفي و. تقريًبا العراق
بعد خسارته بتنظيم داعش  دفع امّم ،ي والفلوجة وغيرها، مثل تكريت والرمادتنظيم داعش في قبضةالتي كانت 

 قيةالعرااألمن  اتا قوحالًيوتشّن االنقسامات الطائفية.  تعزيز تكثيف هجماته ضد المدنيين، بقصدإلى راضي األ
ثاني أكبر مدينة في العراق وعاصمة محافظة نينوى، ومن وهي الستعادة السيطرة على الموصل،  اعسكرًي اهجوًم
  مليون شخص. 1.2إلى العنف في هذا الموقع أعمال عدد األشخاص المتضّررين من ع أن يصل المتوّق

أكثر من عشرة ماليين شخص ا حالًي يكون هناك ر أنقدَّ. وُيإنسانيًة في العراق أزمًة الراهنةالعنف  ت أعمالخلق .3
ا والالجئين وغيرهم من المتضررين من النازحين داخلًي همفي ن، بمظروف صعبةفي  يعيشون في العراق

زيد يأن  والذي ُيتوقَّعمن الضغوط على تقديم الخدمات، وزيادة اإلنفاق على األمن ) امزيًد ا يسّببالصراعات، مّم
 صندوق النقد الدولي، يموظف ب من قبلالمراَقبرنامج لا لوفًق 2016عام الفي  دوالر أميركيمليار  1.7أكثر من ب

في المئة في  6.7و 7 بنسبةاالقتصاد غير النفطي  في ى الصراع إلى انكماشعلى ذلك، أّد (. وعالوًة2015 للعام
بعد أن بشكل خاص،  ،تنظيم داعشسيطر عليها يالتي  رت المناطقتأّث ، على التوالي. وقد2015و 2014 نْيعاَمال

 توتضاءل تقّلص نطاقها بشّدة، طرق التجارة أو ُقطَعتالمناطق، و هذهالتحتية اإلنتاجية في  ىوالبن األصول ُدمَِّرت
 ثقة المستثمر والمستهلك.

 يوالمؤسس القطاعي السياق

ثلث ال، وحوالي 19دون سن الـــمن سكان البلد  المئة في 50إذ في العالم.  أكثر البلدان شباًبا أحد والعراق ه .4
مليون  17.6إلى  عدد السكان الشباب في العراق صليأن  ُيتوقَّع، 2040عام الحلول مع وا. عاًم 29و 15 ما بين
ا للمعايير اإلقليمية وفًق مرتفًعاالعراق في شباب الالسكان وُيَعّد عدد من السكان(. في المئة  27.1أي ) نسمة

في دول عربية  في المئة 54مع  ، مقارنًةمن العمر 25الـ دونهم  من سكانهفي المئة  60بما أن  ،الدوليةو
البنك  نسبتها بحسب رقدَُّت، والشباب عندالبطالة وكذلك هناك ارتفاع في في المئة في البلدان النامية.  48أخرى و
الشباب العراقي ن أكما لذكور. في المئة لدى ا 30.8إلناث وا في المئة لدى 57.7 في المئة: 34.6بـالدولي 
 15ة في أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ة وشبه األمّياألمّيوُتقدَّر نسبة : محدودة تعليميًة افرًصيملك 

 في المئة. 33.4 ـــب 29و

في  ثقتهموالصدمات النفسية والتمييز واإلهمال( إلى جانب عدم  والوظائفالتعليم عدم توفير الشباب ) إن استبعاد .5
ووجدت الدراسة االستقصائية لجماعات المتطرفة. لدى ا همتجنيدعملية  وسّهَلالتطرف  َزالسلطات الحكومية عّز



 

 

 ئة فقطفي الم 56.9 ( أن2011شبكة المعرفة ) والدراسة االستقصائية حول (2009لشباب )ة الخاصة باالوطني
في  تهمثق عن عدم منهمالمئة  في 50صّرح كما يشعرون بالتفاؤل إزاء المستقبل.  تانالدراسهم تن الذين شملم

رتفاع اال إلى مشيرينقيمة المشاركة في الحياة االجتماعية والسياسية،  أدركواقد ف منهمالمئة  في 40أما  ،السياسة
 الحالي للصراع. التصاعدالحياة المدنية قبل فترة طويلة من  منالشباب  إقصاءمستوى في 

معظم فاالجتماعي االقتصادي.  لالرتقاء وفرًصا إحساًسا بالهوّيةلشباب المهمشين إلى االجماعات المتطرفة  متقدِّ .6
 كبيرة اقتصادية إمكاناتب يتمّتعونال  إلى تنظيم داعشأو  ةفيجماعات العنالالشباب العراقيين الذين انضموا إلى 

 دخلهم ال يزيدوغير مستقرة  في ظروٍف الشباب عادًةويعمل المناضلون ولم يكملوا التعليم االبتدائي أو الثانوي. 
تحمل إيجار  هم غير قادرين علىما يجعل(، دوالًرا أميركًيا 22حوالي أي دينار عراقي في الشهر ) ألف 25عن 

أما تنظيم داعش، فيقّدم من جهته  .(دوالًرا أميركًيا 180حوالي أي ألف دينار عراقي ) 200 قيمتهأساسي 
الشباب  منح، باإلضافة إلى دوالر أميركي 1200و 400 مبلًغا شهرًيا يتراوح بينلمقاتلين الشباب في أي مكان ل
الهرمية المجتمعية  علىإلى الجماعات المتطرفة  نالمنضّموالشباب وبهذا الشكل، يلَتّف لسلطة داخل مجتمعاتهم. ا

لالنضمام إلى الجماعات  ااقتصادًي الشباب حافًزيملك انسبية. لذلك، ذات سلطة  مراكز ويحتّلونالتقليدية، 
 أعضاء في هذه المنظمات. وشعور بالقوة كونهمبالهدف  إحساسإلى إيجاد يسعون  كما أنهمالمتطرفة، 

منهم  عاليًة يمثل الشباب نسبًةو في العراق. االجًئ 288.035ا ومليون نازح داخلًي 3.3ر بنحو ا ما يقدَّهناك حالًي .7
 في 20، وأكثر من من العمر 18الـ هم دونمن النازحين المئة  في 49 علًما أنا، خاصة بين النازحين قسًرو

بما أن ا، ا وتهميًشالشباب من بين النازحين األكثر ضعًفوُيعتَبر . عاًما 29و 15تتراوح أعمارهم بين المئة 
من من النازحين و طفل يمليون نفي الواقع، أكثر مفالعمل.  وأالتعليم معظمهم ال يستطيعون االستفادة من 

 أصل منمدرسة  5351ا إلى إغالق ذلك جزئًي ويعود سببالمدرسة،  ال يذهبون إلىضيفة ستالمجتمعات الم
التوتر بين  ّدةِح منالموارد المحدودة التنافس على  لقد زاد. و2016-2015خالل العام الدراسي في  23139

أكثر عرضة للعنف في ظل ظروف الحرمان  العاطل والمتسّكعجعل الشباب ، مما ضيفة والنازحينالمجتمعات الُم
عدد كبير من هؤالء النازحين والالجئين في بغداد واألنبار ودهوك ونينوى ا حالًييقيم . ويوالصراع المجتمع
 وأربيل وكركوك.

 (CPF) للبلدالشراكة إطار /  (CPS) للبلد شراكةال استراتيجية (/CAS) للبلداستراتيجية المساعدة  مع العالقة

ل ، والذي استكَم2016و 2013الممتدة بين  م للفترةالتعلُّواألداء  استعراض المقترح مع لمشروعايتسق  .8
مواجهة العنف والتطرف وعدم  هدف ، ومعالسائدة في البلد لتعكس الظروف المتغيرة للبلداستراتيجية الشراكة 

عامة الخدمات ال"تقديم  لالستعراض وهومع الهدف األول  بشكل خاصالمشروع المقترح  كما يتماشىاالستقرار. 



 

 

التهديد األمني، والحد من الفقر وتعزيز ثقة المواطنين في  انخفض فيها التيفي المناطق  ال سيماساسية، األ
هذا الهدف من خالل األنشطة التي تعزز االندماج  مباشربشكل المشروع يعالج  ،وبالتاليالمؤسسات الحكومية". 

 تنظيم االندماج االجتماعي من خالل أيًضا . ويدعمالصراعاتمن  ينتماعي واالقتصادي للشباب المتضرراالج
ختلف الفئات االجتماعية من م اآلتيةالتي تشجع التفاعل بين المجموعات والشباب  بقيادةمجتمعية  إنمائيةأنشطة 

إلى  ترمياإلدماج االقتصادي للشباب من خالل أنشطة  دعموبين الشباب وكبار السن. وباإلضافة إلى ذلك، يتم 
، بل أن فحسب من الفقر بين المستفيدين الشباب أن تحّد ال ريادة األعمالأنشطة  وُينتظر من. ريادة األعمالتعزيز 

عند يدعم المشروع القدرات الفردية  . وكذلك،األعمالتلك  ُتنشأجعل الخدمات والسلع في متناول السكان حيث ت
مة والمهارات ة القّيعلى تزويدهم بالمهارات الحياتّي من خالل المساعدة، اتلتعامل مع الصراعمن أجل االشباب 

المشروع المقترح  بحسب تركيز الشبابيتسق ذلك،  مة الصدمات. وباإلضافة إلىالالزمة لتعزيز القدرة على مقاو
والذي يسلط الضوء على الحاجة إلى سياسات  اقيد اإلعداد حالًي زالي الالذي  للعراق التشخيص االستراتيجيمع 

 تحقيق االستقرار والتنمية المحلية.لجهود التعزيز بغية ا للشباب أكثر شموًل

. 2017و 2013للفترة الممتدة بين العامين  لعراقل التنمية الوطنية مع خطة كذلكالمشروع المقترح يتماشى  .9
 إرتفاعتمكين الشباب وتطوير قيم المواطنة واالنتماء وتحقيق  فيالتنمية الوطنية  خطةهدف بشكل خاص يدعم و

 تحقيق أهداف الشباب من على وزارة الشباب والرياضةالمشروع المقترح  يساعدسوحقيقي في توظيف الشباب. 
 همفي ن، بمكثرن ون فنيوموظفزارة للوأن على الرغم من فساهمة في محفظة مشروعها الحالي. خالل الم

النظافة في مجال حملة تعليم عام وهو دولي واحد،  مموٍل مشروٍع سوىتنفذ  ال غير أنهان وعمال شباب، ومهندس
المتطوعين الشباب في جميع دّربت الوزارة المياه بدعم من اليونيسيف. وكجزء من هذا المشروع، ترشيد و

النظافة وترشيد المياه في المدارس والجامعات وغيرها من  التوعية علىللمساعدة في  وحشدتهم المحافظات
في جميع  شابعضو  8000أكثر من  يضّمللمتطوعين الشباب  امركًزالوزارة  أنشأت وكذلك،األماكن العامة. 
المشروع المقترح  ضمنسيو. األشجار وزرعمثل حمالت التنظيف  اسبات العارضةالمننظم هي تأنحاء العراق، و

لمتطوعين امركز بالتي يقودها الشباب من خالل ربط مجموعات الشباب مبادرات التنمية المجتمعية  استدامة
 .المذكور

مرتبطة  ا في أنشطةتستثمر حالًيمانحة رئيسية جهة  إلى عدم وجود أيا نظًر حيوًيا أمًرا الدولي البنك ُتَعد مشاركة .10
ا محدودة جًدمماثلة هناك تدخالت ففي بغداد،  الصراعاتمن  ينا للشباب المتضرريًصمة خّصمصمَّوبناء السالم ب

وعدد من  دوليةالحكومية الغير منظمات الاألمم المتحدة و وكاالت بعض أخرى من البلد. وقد شارك أماكَنفي 
المَحرَّرة من  المحّلية والمجتمعاتداخليًّا تحقيق االستقرار التي تستهدف النازحين إلى  الرامية البلدان في جهوده

وتعزيز القدرة على مواجهتها برنامج االستجابة لألزمات يدعم  على وجه الخصوص،وقبضة تنظيم داعش. 



 

 

القدرة األنشطة التي تبني االستقرار  لتحقيقبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق التمويل ل والتابع الخاص بالعراق
ز ، وتعزِّوتأهيلها البنية التحتية األساسية وتعيد بناءن تقديم الخدمات المحلية، سِّحوُت مواجهة األزمات،على 

مثل فيلق  ،دوليةغير حكومية منظمات  وهناك. الصراعاتالتماسك االجتماعي في المجتمعات المتضررة من 
في مشروع ، قد استثمرت JEN منظمةو Peace Winds Japan اليابانالسالم اح ريو Mercy Corpsالرحمة 

 المرافق/النظافة بشأنحلقات عمل قدم المساعدات للنازحين والالجئين. وتشمل هذه المشاريع يي ذسبل العيش ال
واألماكن اآلمنة لألطفال والشباب، والدعم في حاالت الطوارئ من  ،تأهيل المدارسإعادة تعليم والودعم  ،ةالصحي

المشروع المقترح أنشطة الشركاء  كّملسيوبالتالي . طوارئفي حاالت ال ومعونةخالل حزم مساعدات نقدية 
مبادرات بناء السالم  تطبيقمانحة، وجهات الدوليين من خالل استهداف المجتمعات المحلية في بغداد من دون 

  .والتطرف العنيف الراديكالّيةهة نحو معالجة موجَّوالالشباب  ادةبقي

المتعلقة لها البنك الدولي من خالل تعزيز مساهمات بناء السالم المشروع المقترح العمليات التي يمّوسيكّمل  .11
إعادة إعمار وتأهيل البنية  هذا المشروع يدعمو. P155732 ((EODP عملّية التنمية في حال الطوارئبمشروع 
كما . تنظيم داعشسيطرة ن ا ممؤخًر التي ُحرِّرتعلى المستوى المحلي في المناطق  يةالحكومخدمات والالتحتية 

 هولكن ،في حاالت الطوارئ عملية التنمية روعبذلها مشيالتي  االستقرار تحقيق المشروع المقترح على جهود يعتمد
ا وًلأالمشروع المقترح  ستهدفسيإذ الشباب للعنف والتجنيد. تعّرض من  من خالل الحّد إضافيةخطوة  يتخذ

عالية من الشباب  نسبًة التي تسّجلفي بغداد، وال سيما المجتمعات  الصراعالمتضررة من  المحلّية المجتمعات
شمل يالجهود لمزيًدا من المشروع سيبذل  ،في وقت الحقو. العنيفين متطرفينلجهة التجنيد ال من النازحين أو

 الحالية لتحقيق مبادراتالأثر  لتعزيز، وذلك في حاالت الطوارئ في مشروع عملية التنميةالمناطق المستهدفة 
 .إلى أقصى حّد االستقرار

يطرحه تنظيم لتهديد الذي ل تصّديلل الرائد الثانيالمشروع  الذي ُينَظر إليه بوصفهالمشروع المقترح، سيرّكز  .12
المشروع  احّققه ، على النتائج اإليجابية التيالصراعاتالمتضررة من  المحلّية لشباب في المجتمعاتعلى ا داعش
للشباب في جنوب  سبل العيشتنمية هو مشروع ، وJSDF للصندوق الياباني للتنمية االجتماعية األول الرائد

متجانسة في الفي المجتمعات الشيعية لعمل إذ قّدم المشروع الرائد األول الدعم للشباب العاطلين عن االعراق. 
 على تدريبال( أ) تأمين المستدامة من خالل الرزقفرص المشاركة اإليجابية وسبل وأتاح لهم جنوب العراق 

)ج( والشباب،  بقيادة اتالمجتمع ة فيفرعيال المشاريع)ب( و زيادة القدرة على العمل،مهارات الحياتية و مهاراتال
معرفة  في شؤون الحياة والعملالتدريب  عّززو. الحّرة األعمال مباشرة( أنشطة د)مكان العمل، و التمهُّن في

العمل )مثل العمل الجماعي، زيادة القدرة على والتعامل مع اآلخرين المتعلقة ب الرئيسيةمهارات الفي الشباب 
سبل العيش  بحسب مؤشرفي المئة،  37.6السوق، وحل المشكالت( بنسبة  والتوعية في مجال، النقديوالتفكير 



 

 

الشباب  بقيادة تنمية المجتمعات المحلّيةأنشطة  أنكما (. 2015أكتوبر تشرين األول/ نتائج، التقييم )تقرير  للشباب
في مجتمعاتهم.  ن إيجابيتحّس باإلضافة إلى تحقيقا، لتطبيق مهاراتهم المكتسبة حديًث الشباب فرصًة قد منحت

ا كانت عليه في إيجابية عن الشباب المحلي مّم أكثر راتمن أفراد المجتمع تصّوالمئة  في 81 قّدملذلك،  ونتيجًة
لشباب ازيادة دخل في الصغيرة  األعمالمكان العمل ودعم في  التمّهن مذلك، ساه وعالوًة عنبداية المشروع. 

 ريادةمن العمل اإلضافي في األسبوع. وكانت أنشطة  ساعات 4.1ن الشباب والمستفيد كما سّجل، فرص عملهمو
 بعد تهممؤسسا ديرونيمن المستفيدين الشباب المئة  في 82 بحيث ال يزالاألعمال الصغيرة ناجحة بشكل خاص، 

ثبتت وقد أوظيفة.  1.8كما بلغ معّدل فرص العمل التي تم إنشاؤها في كل مؤسسة صرف المنح،  منسنة واحدة 
 انتهاء عند الشباب توظيفب محدودال العمل أرباب التزامإلى  انظًر وذلك ستدامة،إ أقل أنها اإلدماج الوظيفي أنشطة

ا في ا إيجابًيإسهاًم ساهمت أنشطة المشروع مجموعة أن بشكل عام إلى نتائجال أشار تقرير تقييم ،وكذلك. البرنامج
 مستوى المجتمع المحلي.الحد من العنف وتحقيق االستقرار على 

)أ( التدريب  بشكل خاص JSDF للصندوق الياباني للتنمية االجتماعية الثاني المقترح سوف يختبر المشروع الرائد .13
المشروع الصغيرة من  األعمالنشطة أ)ج( والشباب،  بقيادة ات)ب( تنمية المجتمعو، غير الفنّيةعلى المهارات 

 ريادة األعمالمبادرات التوظيف أقل فعالية من  ه تبّين أنناإلدماج المهني ألأنشطة  إيقاف. سيتم الرائد األول
للصندوق الياباني للتنمية  الجديد سوف يختبر المشروع الرائدمستدامة. ومع ذلك، دخل مصادر  في إنشاءالصغيرة 
على وجه والشباب وتجنيدهم من قبل منظمات متطرفة عنيفة.  راديكاليةهة نحو الوقاية من ّجمو أنشطًة االجتماعية

 المشروع المقترح األبعاد الجديدة التالية: فسوف يختبرالخصوص، 

مباشر بشكل الذين تضرروا و الطائفية الفئات من جميعالشباب  ونشمليسالمستفيدين الشباب: مختلف  (أ )
 40، بوجه خاص وبالتالي سيشّكل الشباب النازحون، .2014 د العامبعمع تنظيم داعش  من المواجهة

عمليات ليمثلون هدًفا سهًلا سيستهدف المشروع الشباب الذين ، وستفيدينمن الم على األقلالمئة  في
 1بلغت نسبة النازحين داخلًيا السابق،  مشروع الرائدفي الفلتجنيد من قبل المنظمات المتطرفة العنيفة. ا

كما سيرفع المشروع الرائد الجديد . في المائة 3 العائدينونسبة  يناب المستفيدالشب فقط منالمئة  في
غّطى المشروع ) سنة 29و 15شمل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين يلالحد األعلى للعمر لمقترح ا

 الصراعلعدد الكبير من الشباب المتضررين من إلى اا (، نظًرسنة 24إلى  16 منالشباب الرائد األول 
 .هذه الفئة العمرية من ضمن

 الفئاتمن جميع  المحلية المقترح المجتمعاتسيضم المشروع الرائد الجديد المجتمعات المختلطة:  (ب )
 وفًقا لألوضاع األمنيةفي تكريت وديالى  المحّررةا المناطق تدريجًيسيشمل في بغداد، و ةالطائفي

على و. المتضررة من تنظيم داعشبناء السالم في المجتمعات  جنهة اختبار فعالّي ذلكن المحلية. وسيمّك



 

 

 محافظات ذات األغلبية الشيعية في الرائد السابق المجتمعات المشروع ىمن ذلك، فقد غّط العكس
 ذي قار.و ميسانو البصرة

اء ، مجموعات مختلطة من المستفيدين الشباب، وذلك لبنبقدر اإلمكانتشمل األنشطة، سنهج بناء السالم:  (ج )
ا على أساًس غير الفنّية ز أنشطة المهاراتالثقة والتسامح بين الشباب من خلفيات طائفية مختلفة. وسترّك

من  وتحّدز التعاون التي تعّز االجتماعية والتعامل مع اآلخرين مهارات التكيف العاطفي والمهارات
جلسات يومية حسب الحاجة. ي في الشباب للعنف. كما سيتم توفير الدعم النفسي واالجتماع تعّرض

التفاعل  مزيد من ، وذلك لتشجيعإشراًكا للقاعدة الشعبيةالشباب  بقيادةأنشطة التنمية المجتمعية  شّكلتوس
 سيحّددالعمل على أهداف المجتمع المشتركة. وباإلضافة إلى ذلك،  ثناءأبين المستفيدين الشباب 

تحّقق مكاسب إيجابية التي والشباب  بقيادةالفرعية  المجتمعية المشاريع وسيشّجعمشروع األولويات ال
روح ، واالجتماعي ز التماسكوسيتم تشجيع األنشطة الرياضية والثقافية ألنها تعّزبناء السالم.  من

ا، سيتم تحسين أنشطة ريادة األعمال الصغيرة الشباب. وأخيًر واإلحساس اإليجابي بالهوية لدىالقيادة، 
 ما بعد شخصي في مرحلة توجيهوتقديم تطوير األعمال  بشأنا أكثر تنظيًمتدريب تأمين من خالل 

 الرائد السابق.المشروع  وهذه األنشطة لم يكن يشملهاالمنح،  صرف

ا ا جديًدشعوًرقد أثار  دمًجاحكومة أكثر لالحق التشكيل الو 2014عام الفي منتصف  تنظيم داعشظهور إن  .14
المشروع في ظل  من الممكن تحقيق ذلكلم يكن والجديدة.  الُنُهجا الختبار هذه ًياتية أكبر نسبؤبيئة مبو ّيةلحاحباإل

 .الرائد األول

 المشروع للتنمية أهداف .

 المقترحة التنمية أهداف

على األقل  عراقي آالف شاب 3لــتعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي  في المشروع للتنميةهدف يكمن  .15
إشراكهم في أنشطة ريادة األعمال ( من خالل من العمر 29والــ 15بين الــ) الذين تضّرروا من الصراعات

بهدف المشروع الرائد األول للصندوق الياباني  شبيه وهذا الهدف االنمائيالشباب.  بقيادةوأنشطة التنمية المجتمعية 
ج ُهُن ويختبر البلد في متغيرةلظروف الليستجيب  ولكن المشروع الرائد الثاني للصندوق الياباني. للتنمية االجتماعية

والتطرف العنيف في المجتمعات  التشّدد من جراء الذين تضررواالمستفيدين الشباب  على مختلفبناء السالم 
 .المختلطة

 الرئيسة النتائج



 

 

  



 

 

 :األهداف االنمائية للمشروعمؤشرات تشمل و .16
i.  الشابات.على األقل من منهم المئة  في 50 مستفيد، 3000المستفيدين. الهدف: عدد 
ii.  100. الهدف: التي تم إنجازهاالشباب  بقيادة اتتنمية المجتمعلالمشاريع الفرعية عدد. 
iii.  450. الهدف: التي تم دعمهاالشباب الخاصة بمؤسسات األعمال عدد. 
iv.  في المائة. 20الهدف:  مشروع.الخاصة بالالشباب بدعم من أنشطة ريادة األعمال لدى دخل الزيادة نسبة 
v. بين أفراد المجتمع تماسك والتسامحالالمشروع قد أسهم في تحسين  الذين يصّرحون بأنشباب الالمستفيدين  نسبة .

 ئة.افي الم 70الهدف: 
vi. ئة.افي الم 40. الهدف: داخليًّا المستفيدين النازحين عدد 

باالضافة ، سواء من الناحية الكمّية أو النوعيةقياس النتائج و ،في بداية المشروع جمع المعلومات األساسية سيتّم .17
مجموعات تركيز ومقابالت مع مع مناقشات  عبر تنظيمتنفيذ المشروع من " أقّل فنية" كثيرة جوانب إلى استيعاب
في العاملين تجارب المشاركين كذلك ، ويتهمن حيث نوعالمشروع  عنالمشاركين  اقياس رض سيتّمكما مشاركين. 

ريادة لتغلب على التحديات التي تواجه إلى ا سعًيا منهممجموعات مع الشباب من خلفيات مختلفة، وتجاربهم 
وضع ا عن تنفيذ، فضًلعملية تحسين المشروع أثناء من أجل . ويمكن استخدام هذه البيانات النوعية األعمال الحّرة
 .لمبادرات المستقبليةلتصميم أفضل 

 الوصف األولي .

 المفهوم وصف
 

 التي يمكن أن تنطبق اإلجراءات الحمائّيةسياسات  .

 تحدَّد الحًقا كال نعم التي يثيرها المشروع اإلجراءات الحمائّيةسياسات 
   OP/BP 4.01 Xالتقييم البيئي 

  OP/BP 4.04  Xالموائل الطبيعية 
  OP/BP 4.36  Xالغابات 

  OP 4.09  Xإدارة اآلفات 
  OP/BP 4.11  Xالموارد الثقافية المادّية 

  OP/BP 4.10  Xالشعوب األصلية 
  OP/BP 4.12  Xإعادة التوطين القسري 

  OP/BP 4.37  Xسالمة السدود 



 

 

  OP/BP 7.50  Xدولية مشاريع في ممرات بحرية 
  OP/BP 7.60  Xتناَزع عليها ُم مناطَقمشاريع في 

 
 

 أميركي()بمليون دوالر  التمويل .
 0 التمويل اإلجمالي للمصرف:  2.75 :تكلفة المشروع االجمالية

  0 التمويل: فجوة
 المبلغ مصدر التمويل

 2.75 لتنمية االجتماعية ل الياباني صندوقال
 

 اإلتصال جهات .
 الدولي البنك

  Gloria La Cava غلوريا ال كافا: االتصال
  عالمة إجتماعّية رفيعة المستوى: المنصب

 458-7646: هاتفال
 worldbank.orgglacava@اإللكتروني:  البريد

 
 Michelle P. Rebosio Calderin ريبوزيو كالديرونجهة االتصال: ميشال ب. 

 رفيعة المستوىتنمية اجتماعية  أخصائية: المنصب
 5367+2934: هاتفال

 mrebosio@worldbank.orgاإللكتروني:  البريد
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 المنفذة الوكاالت
 الشباب والرياضة وزارةاالسم: 
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