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   مقدمــة 
  

أعدت وزارة التخطیط ،  2006تم توقیعھا في عام التي اتفاقیة التعاون المشترك بین وزارة التخطیط والبنك الدولي  ضمن إطار

وزارة وضمت في عضویتھا ثالثة من أعضاء مجلس النواب الترأسھا وكیل من خالل لجنة لتخفیف الفقر إستراتیجیة وطنیة 

   -:ھي رئیسیة  من اربع مكوناتاالتفاقیة ون مشروع تكّ  ،والجامعات وحكومة اقلیم كردستان وعدد من ممثلي الوزارات

 تنفیذ المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة  -

 الوطني  قیاس خط الفقر -

 تقریر تحلیل الفقر  -

 الفقر  من تخفیفلاعداد إستراتیجیة وطنیة ل -

ِّ ، كما أطلق تقریر قیاس خط الفقر 2009كانون الثاني من عام  12تم إطالق نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي في  ُعد  الذي أ

ً عن  2009نیسان  23بعد عرضھ وإقراره في اجتماع مجلس الوزراء الموقر بتاریخ  في العراقالول مرة  ، وفر التقریران فضال

  . دراسات تخصصیة االساس الذي اعتمد في اعداد وثیقة إستراتیجیة التخفیف من الفقر ) 6(

في الریف بدرجة أكبر من الحضر  ر یتركزالفقوأن %) 23(ان نسبة الفقر في العراق بلغت أظھرت نتائج قیاس وتحلیل الفقر 

ً أن الفقر في العراق غیر%) 16( ، %) 39(والتي بلغت  وعمیق حیث أن فجوة الفقر ر متجذعلى التوالي كما بینت النتائج أیضا

ً االبعاد ذات %) 2,7(تزید ثالث امثال ما ھي علیھ في الحضر  %)9(لكنھا في الریف %) 4,5( بلغت وتناول التقریر ایضا

  . البطاقة التموینیة  ووالسكن بالفقر كالصحة والتعلیم وتركیبة السكان وتوفر الخدمات  الصلة

تخطیط والتحلیل، للالذي یعد اداة  logical Frame  Approach في اعدادھا نھج االطار المنطقيإستندت إستراتیجیة التخفیف 

بین العالقة السببیة ویحدد االفتراضات الھامة ، یالقیام بھ و ستراتیجیةیتكون اإلطار من المنطق العمودي الذي یحدد ما تنوي اإل

مراقبة والتقییم یحدد العوامل الخارجیة للاما المنطق االفقي فھو یحدد كیفیة قیاس األھداف ووسائل التحقق أي أنھ أطار عمل 

  . الھامة لتنفیذ المشروع 

ً الى ھذا االطار وب أساسیة ینبغي تحقیقھا للوصول ) Outcomes(ر تم تحدید ست محصالت إلعتماد على نتائج تحلیل الفقاأستنادا

   -:الى الھدف العام وھو تخفیف الفقر وھذه المحصالت ھي 

 دخل اعلى للفقراء  -

 تحسن المستوى الصحي للفقراء  -

 ن تعلیم الفقراء وتحس نشر -

 بیئة سكن افضل للفقراء  -

 حمایة اجتماعیة فعالة للفقراء  -

 تفاوت اقل بین النساء والرجال  -

المعنیة بھا ، كما ان لكل مخرج ) Outputs(ق اي محصلة من ھذه المحصالت یتطلب تحقق مجموعة من المخرجات یحقتول

ً لإلفتراضات ت اإلنضمتالتي ینبغي تنفیذھا لتحقق ذلك المخرج و) Activities(ھناك عدد من االنشطة  ً تفصلیا ستراتیجیة طرحا

تم لكل نشاط ورد في وثیقة الستراتیجیة و،  لتنفیذ اي مخرج ومن ثم المحصلةالتي تمثل الظروف التي ینبغي التحسب بشأنھا 
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ً عن نوع التمویل المطلوب الساندة لھ تحدید الجھة الرئیسیة والجھات  ً للمنطق العم. النشاط لتنفیذ ذلك فضال لإلطار  ي ودواتساقا

أجراءات المراقبة فقد تم تحدید مؤشرات أثر لكل محصلة ومؤشرات أداء لكل مخرج ونشاط في ضوء متطلبات أو أحتیاجات 

  . ویموالتقوالرصد 

  

تبنت ھذه اإلستراتیجیة األھداف التي تتسق مع خطة التنمیة الخمسیة والجھود الوطنیة لتحقیق االھداف االلفیة وفي ضوء ما تحقق 

وحتى االن وبأفتراض تنفیذ االنشطة الواردة فیھا فانھ من المتوقع تقلیص نسبة  2004من تحسن نسبي في مجاالت عدیدة منذ عام 

  %) .16( الى %) 23(اي تخفیض نسبة الفقر من  %) 30(الفقر على المستوى الوطني بنسبة 

  

  (%)الھدف خفض نسبة الفقر بمقدار الثلث : شكل 
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  إقرار إستراتیجیة تخفیف الفقر 
  

تفاصیل وثیقة اإلستراتیجیة المتمثل بمنظور اإلستراتیجیة وعناصرھا عرضت اللجنة الفنیة الدائمة إلستراتیجیة تخفیف من الفقر 
 24التي عقدت بتاریخ الموقرومكوناتھا ومتطلبات تنفیذھا باإلضافة الى التحدیات التي تواجھھا خالل جلسة مجلس الوزراء 

السادة الوزراء اب المعالي اصحزراء ووبشكل تفصیلي من قبل دولة رئیس الوبعد مناقشة بنود الوثیقة  2009تشرین الثاني 
تنفیذ الى ودعت الوزارات  2009لسنة  409فیھا بموجب قرارھا رقم أقرت الحكومة باإلجماع الوثیقة والتوصیات الواردة 

   -:وما انبثق عنھا بالتنسیق مع وزارة التخطیط وقد نص القرار على ما یلي  االجراءات التي تضمنتھا االستراتیجیة

  .ستراتیجیة إقرار تطبیق اإلستراتیجیة في العراق من خالل تنفیذ البرامج واالنشطة التي تضمنتھا مخرجات ومحصالت اإل -:أوالً 

ً الى الھدف الررات والجھات ذات العالقة بتنفیذ أنشطة اإلزام الوز - :ثانیاً  ئیس وھو تخفیف الفقر في العراق اإلستراتیجیة وصوال
.  

 ً    -:ستراتیجیة وذلك من خالل اآلتي إلإعتماد آلیة دائمة لضمان اإلدارة الرشیدة في التنفیذ ومتابعة وتقویم أنشطة وبرامج ا -:ثالثا

  

الصحة ، العمل والشؤون المالیة ، التخطیط ، كل من تشكیل لجنة علیا تتكون من السادة وزراء  - 1
، التخطیط في اقلیم كردستان ، حقوق االنسان ، االجتماعیة ، اإلعمار واإلسكان ، الزراعة ، التجارة

 . باإلضافة الى وزارة المرأة وتكون اللجنة برئاسة نائب رئیس الوزراء لھیئة الوطنیة لألستثمار ا
 

ي وزارة التخطیط مع إضافة اثنین من منظمات دائمة لسیاسات التخفیف من الفقر فتشكیل لجنة فنیة  -2
وسكرتاریة دائمة لمتابعة وتقویم ) مدیر عام (المجتمع المدني ویكون للجنة مدیر تنفیذي بدرجة 

 .اإلستراتیجیة 

 

  . دعم تنفیذ بعض أنشطة اإلستراتیجیة ضمن مشاریع خاصة یشارك في دعمھا المانحون والمنظمات االقلیمیة الدولیة  -:رابعاً 

 ً   . إستكمال العناصر التفصیلیة لإلستراتیجیة بما في ذلك تفاصیل مؤشرات المراقبة والتقویم ووسائل تنفیذھا  -:خامسا

 ً العمل على تنفیذ مسوح لالسر ومسوح إحصائیة ودراسات تخدم رصد وتقویم اإلستراتیجیة ، باإلضافة الى تحسین  - :سادسا
  . في الوزارات المعنیة قواعد البیانات اإلداریة ذات الصلة باإلستراتیجیة 

 ً   . للتنفیذ مع إنتھاء اإلستراتیجیة الحالیةإلستدامة جھود تخفیف الفقر ینبغي ان تكون اإلستراتیجیة الالحقة معدة وجاھزة  - :سابعا
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  تنفیذ أنشطة اإلستراتیجیة 
  

أن تحقیق الھدف العام إلستراتیجیة تخفیف الفقر مرھون بتنفیذ المحصالت والمخرجات واألنشطة التي نصت علیھا الوثیقة خالل 

فأن التنفیذ الفعلي ضمن الموازنة العامة للدولة لعدم تخصیص مبالغ لدعم تنفیذ اإلستراتیجیة وبالنظر  ) 2014-2010(السنوات 

نشطة التي تبنت بعض أ، اإلستراتیجیة بالوطنیة للوزارات المعنیة من خالل تنفیذ مشاریع خطة التنمیة  2011لم یتم اال في عام 

الوزارات والجھات المعنیة  نفذتھاالتقریر االنشطة والمشاریع التي قدم في ھذا نس.. خططھا للفترة المشار الیھا  فياإلستراتیجیة 

متمثل بالجھات المساندة المع أشارة الى بعض المعلومات الرئیسیة الخاصة بكل نشاط  2011 عاماالنجاز لغایة نھایة ونسبة 

ً عن المشاكل والمعوقات التي تواجھ التنف   . یذ ونوع التمویل وفترة التنفیذ فضال

بغض  2011نفذتھا الوزارات خالل عام  التي الفقر ومن الجدیر بالذكر ان نشیر في ھذا التقریر الى أنشطة إستراتیجیة تخفیف 

یغطي كل المناطق الفقیرة تنفیذ اي نشاط لیس بالضرورة أن  أن حیث، النظر عن مستوى تغطیتھا او شمولھا للمناطق الفقیرة 

ً منھا خالل الفترة الحالیة    . لتنفیذ ذلك المشروع أو النشاط على مستوى العراق بل جزءا

توفر الدعم والسنوات التي تلیھا بحسب  2012یحدونا امل بزیادة نسبة شمول أنشطة إستراتیجیة تخفیف الفقر خالل سنة 

ً قدره  مع اإلشارةللحكومة  العامةوالتخصیص المالي لھا ضمن الموازنة أ ملیار دینار قد تم  495بھذا الخصوص الى ان مبلغا

إلغراض تنفیذ أنشطة اإلستراتیجیة ضمن المبالغ المخصصة للوزارات  2012تأمینھ ضمن الموازنة اإلستثماریة لعام 

  . ملیار دینار 707 فیضقبل التخ المبلغ كان حیث% 30والمحافظات المشمولة بمبلغ الدعم ھذا بعد تخفیضھ بنسبة 

ھذه المبالغ على الوزارات تشكلت لجنة فرعیة من اللجنة الفنیة الدائمة لإلستراتیجیة لتحدید األنشطة أو المشاریع ولغرض توزیع 

ً عن األنشطة التي تحقق أھداف بھذا الدعم وقد أخذت اللجنة بنظر االعتبار المشاریع التي المشمولة  لھا أولویة لدى الفقراء فضال

   -:وھذه المشاریع ھي وتضمن مشاركة كل من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أكثر من محصلة 

  

 مشروع دعم صندوق القروض الصغیرة  -1

 الكلفة بناء مجمعات سكنیة واطئة  -2

 القضاء على المدارس الطینة  -3

 خدمات الرعایة الصحیة االولیة  تعزیز -4

  

ً خصص كما  ً وھي محافظات  أیضا المثنى ، بابل ، صالح الدین ، دیالى ، كربالء ، ( مبلغ الى المحافظات السبعة األكثر فقرا

نشطة أوتوجیھھم باختیار دعوة نقاط ارتكاز ھذه المحافظات الى بغداد تم ، وبغیة تحدید المشاریع لشمولھا بمبلغ الدعم ) القادسیة 

وقد تم تحدید عدد من المشاریع في كل من ھذه المحافظة الیھا سكان وحاجة  یاتحسب أولوالفقرإستراتیجیة التخفیف من 

ً عن مشاریع اخرى  السبعة المحافظات كانت معظمھا مشاریع ألنشاء مجمعات سكنیة للفقراء وتوفیر خدمات البنى التحتیة فضال

  .لتشغیل الفقراء
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  2011لغایة نھایة أیلول في تنفیذ أنشطة اإلستراتیجیة  اداء الوزارات خالصة 
  

ً كما أشیر  ، كما ان الموازنة العامة  2011ان التنفیذ الفعلي ألنشطة وبرامج إستراتیجیة التخفیف من الفقر لم یبدأ إال في عام  سابقا

لتنفیذ اإلستراتیجیة ، لكن بالرغم من ذلك وبسبب ألتزام الوزارات بقرار مجلس  خصص أي مبلغلم ت 2011للحكومة  لعام 

الوزراء الموقر ، والترویج اإلعالمي الذي قامت بھ اللجنة الفنیة الدائمة إلستراتیجیة التخفیف من الفقر من خالل بعض االنشطة 

 عریفھا بما مطلوب منھا للمساھمة في تخفیف الفقر خاللالوزارات في ت ارتكاز والتواصل المستمر لإلدارة التنفیذیة مع نقاط

  .2011إلستراتیجیة خالل عام اسنوات اإلستراتیجیة  كان ھناك تنفیذ ملحوظ ألنشطة 

 -2010خالل السنوات % 30بة الفقر بنس نشاط لتخفیف) 89(لتنفیذ حوالي وزارة أو جھة ) 19(حددت وثیقة اإلستراتیجیة 

 لتنفیذملخص نظر عن التغطیة أو مستوى الشمول فیما یأتي اإلنشطة بغض ال  منعدد نفذت  جھاتاو  وزارات) 10(،  2014

  .2011 لھذه االنشطة لغایة نھایة عامكل وزارة أو جھة 

  

  ةلشؤون األجتماعیاوزارة العمل  
  

ً في عام ) 23(الفقر نفذت  نشاط أو برنامج لتخفیف) 31(للوزارة   بعضھا مستمر ضمن خطتھا السنویة ،أما  2011نشاطا

نسب التنفیذ بشكل .  2012األنشطة المتبقیة فقد بدأت الوزارة بأجراءات تنفیذھا مع الجھات المشاركة معھا ضمن خطتھا لعام 

بلغ األعانة للمستفیدین من التخصیصات المالیة ومیتعلق بقلة  الوزارة ت في تقریروردعام جیدة ماعدا بعض المعوقات التي 

  .شبكة الحمایة األجتماعیة غیر المجزي 

  

  وزارة التربیة  
  

نسب تنفیذ جیدة ب 2011منھا في عام ) 7(یجیة نفذت نشاط لتخفیف الفقر خالل سنوات اإلسترات) 23(على وزارة التربیة تنفیذ 

لسنوات جھات و الوزارات المشاركة خالل التنسیق مع البا لتنفیذھا، أما األنشطة المتبقیة فأن الوزارة جادة في أعداد خطة 

  . 2014المتبقیة وقبل حلول نھایة عام 

  وزارة الصحة 
  

من خططھا السنویة لتخفیف الفقر مطلوب تنفیذھا النشطة كافة األنفذت وزارة الصحة  ِ األنشطة مستمرة ضّ نسب .. بعض ھذه

  .مخطط لھذا العام  التنفیذ كانت كما

  وزارة الزراعة 
  

الوزارة تنتظر .. أنشطة لتخفیف الفقر ، نفذت نشاطین احدھما تشریعي یختص بإقرار قوانین لصالح المزارعین ) 3(للوزارة 

یذه إقراره في كل من مجلس الوزراء والنواب،  أما النشاط األخر الخاص بالتدریب والتثقیف الزراعي فأن الوزارة ماضیة بتنف

  .الوزارة  أنشطة منسنویاً وھو جزء 
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  وزارة اإلعمار واالسكان 
  

التحضیر لتنفیذ مشروع  التھیئة اجراءات 2011أنشطة أو برامج لتخفیف الفقر ، بدأت الوزارة في عام ) 6(على الوزارة تنفیذ 

ً أن) دیالى ، القادسیة  المثنى ، بابل ،( بناء المجمعات السكنیة واطئة الكلفة في المحافظات الفقیرة وھي  تم سیالمشروع  علما

أما األنشطة األخرى . 2012التخصیصات الخاصة بإستراتیجیة تخفیف الفقر من الموازنة األستثماریة لعام  ھ منمن جزءاً  دعم

 .فھي مكملة لھذا المشروع أي أن تنفیذھا یتم بعد انجاز بناء المجمعات السكنیة 

  

  وزارة التجارة 
  

طاقة التموینیة والتي بدأت الوزارة بال نظام إصالحنظام رصد وتقویم وأحدھما في تخفیف الفقر ،  انساھمنشاطان یللوزارة 

في ملء استمارة ) دیالى نینوى ، ( بسبب عدم استجابة بعض المحافظات مثل  واجھت صعوباتفي شھر أیلول بتنفیذه لكنھا 

دیة امتنعت عن تصدیق جالس البلالمكما أن بعض ..بنظام البطاقة التموینیة عوائل المشمولة الشمول التي تم توزیعھا على ال

  % .60نسبة التنفیذ ھي حوالي فأن بشكل عام و.لمطلوبة ات املئھا بالبیان التي تماالستمارات 

ھذه المشاریع أن ة وأمانة بغداد ، بخصوص مشاریع البنى التحتیة التي تساھم فیھا كل من وزارة البلدیات واالشغال العام

أعتمدنا وبالتنسیق  خالل ھذه المرحلة فأنناوغیر الفقراء ، وبسبب عدم توفر خارطة للمناطق الفقیرة  تخدم الفقراء بشكل عام

بع یغلب علیھا طاو تحدید الخدمات المقدمة للمناطق الي ول المشاریع التي تنفذ في الریف أأما شم ،مع ھذه الوزارات والجھات

فیما یأتي نشاطات وزارات كل من البلدیات واالشغال والكھرباء  ،عة تنفیذ إلستراتیجیة مولھا في استمارة متابلش فقط  الفقر

  :وامانة بغداد في تنفیذ ھذه االنشطة 

  

  وزارة البلدیات واالشغال 
  

الماء الصالح للشرب ، ایصال ( أنشطة إلستراتیجیة التخفیف من الفقر ، وھي مشاریع ) 5(تنفذ ثالث أنشطة من مجموع  
ذ في المناطق الریفیة أو المناطق التي شملت االستمارة متابعة التنفی) وخدمة جمع النفایات ،مشاریع شبكة الصرف الصحي 

  .كانت جیدة  2011خالل عام  تنفیذ ھذه المشاریعیغلب علیھا سمة الفقر وبشكل عام فان نسب 
  

  

  وزارة الكھرباء 
  

ً نشاطین وردت في إستراتیجیة التخفیف من الفقر تغطي مناطق ذات طابع   نة الصدر ، مدی( وھي  فقیر في بغدادتنفذ حالیا
كما نود ان نشیر ان مشاریع انارة االحیاء الفقیرة  2011لھا خالل عام ، وكانت نسب التنفیذ كما مخطط ) الشعلة ، الحسینیة 

تبلیط الشوارع وانشاء المجمعات السكنیة للفقراء ،اي یبدأ عمل الوزارة بأنتھاء كل مشروع مرتبط بأنجاز مشاریع اخرى مثل 
  . من ھذه المشاریع
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  مانة بغدادأ
  

ً بتنفیذ ، تشترك أمانة بغداد في تنفیذ مشاریع البنى التحتیة مع الوزارات   أنشطة ) 6(ن مجموع مأنشطة ) 5(فھي تقوم حالیا
ً من ھذه ) مدینة الصدر، الشعلة ( نفذتھا في أحیاء ذات طابع فقیر مثل مساھمة في تخفیف الفقر مطلوبة منھا لل ، وأن عددا

  . 2011بحلول نھایة عام  األنشطة قد تم أنجازه بالكامل

  

  وزارة التخطیط
  

للوزارة مشروع واحد لتخفیف الفقر وھو تحدیث خط الفقر الوطني باالستفادة من بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي 
 باشرتكل اعمال التحضیر بضمنھا اجراءات تدریب العاملین واعداد خطة عمل المسح و وقد أنھت الوزارة حالیاً لإلسرة  

بأعداد تقریر عن لربع األول من سنة المسح وستقوم العمل المیداني ل قد أنجزتو .. 2012كانون الثاني من عام  16التنفیذ في 
  .لنتائج المسح  الفصل االول

ُ  فقداما بخصوص تنفیذ األنشطة المتبقیة ومساھمة الوزارات والجھات االخرى ، ت آلیة وخطة للعمل على حث الوزارات دّ عِ أ
 . المطلوبة للسنوات المتبقیة لتنفیذ اإلستراتیجیة لتنفیذھا وھو مرتبط أیضاً بتأمین المبالغ المالیة



  

  

  

  داولــــج
  أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر

  ووزارات إقلیم  االتحادیة المنفذة من قبل الوزارات
  وزارةــات الغیر مرتبطة بــكردستان والجھ

  .وزارة العمل والشؤون اإلجتماعیة  -1
  .وزارة التربیة  -2
  .وزارة الصحة  -3
  .وزارة الكھرباء  -4
  .االعمار واالسكان وزارة  -5
  .وزارة الزراعة  -6
  .وزارة البلدیات واألشغال العامة  -7
  .وزارة التجارة  -8
  .آمـــانة بغداد  -9

  .وزارة التخطیط  - 10
  
  
  

  

  

  

  

  إقلیم كردستان /وزارة الصحـة  - 11
  إقلیم كردستان / وزارة التربیة  - 12
 إقلیم كردستان/ وزارة العمـل  - 13



  وزارة التخطیط                   
                   

  2011لتخفیف من الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة ا
  الدارة التنفیذیة إلستراتیجیة   ا

  العمل والشؤون اإلجتماعیة : وزارة                                                                                                               التخفیف من الفقر                                                                  
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رمز 
  النشاط

)1( 

  

  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  

  الجھة المنفذة

)3( 

  

  الجھات الساندة

)4( 

  

  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ

)6( 

  نسبة االنجاز

)7( 

  

  والمعوقات المالحظات

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء )8(

1.2.1 

وضع ضوابط تضمن 
شمول أوسع للفقراء 

ببرنامج اإلقراض إلنشاء 
غیرة مدرة مشاریع ص

  للدخل

دائرة العمل  -
  االدارة العامة/

مصرف  -
 الرافدین

قسم دعم  -
  القروض

  المصارف االھلیة -

المصرف  -
 الزراعي

الموازنة 
  تأخر رصد المبلغ في الموعد المحدد %50 %100 2012 2012 الجاریة

2.2.1 
القیام بحمالت توعیة 
للفقراء لالستفادة من 

  البرامج

دائرة العمل 
 ریب المھنيوالتد

  قسم االعالم -

منظمات المجتمع  -
  المدني

 مجتمعات محلیة -

الموازنة 
 تأخر رصد المبلغ في الموعد المحدد ----  ----  2012 2012 الجاریة

3.2.1 

تنظیم برنامج تدریب 
للفقراء الذین استلموا 

القروض لمساعدتھم في 
  استخدامھا

دائرة العمل 
 والتدریب المھني

  ھنيقسم التدریب الم

 
الموازنة 
 الجاریة

  2ك

2011 
 %100 %100 مستمر

  2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

 2011قلة التخصیصات المالیة بعد تخفیض موازنة عام 

1.3.1 
ات تفتیش نفیذ زیارت

ومراقبة حسن تطبیق 
  القانون

دائرة العمل 
الموازنة  نقابات العمال والتدریب المھني

 %100 %100 مستمر ستمرم الجاریة

 التفتیشةقلة عدد الكوادر

  لالغراض المیدانیة عدم وجود تخصیص كافي

  



  وزارة التخطیط                   
                   

  2011لتخفیف من الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة ا
  الدارة التنفیذیة إلستراتیجیة   ا

  العمل والشؤون اإلجتماعیة : وزارة                                                                                                               التخفیف من الفقر                                                                  
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رمز 
  النشاط

)1( 

  

  أسم النشــــــــاط

)2( 

  

  الجھة المنفذة

)3( 

  

  الجھات الساندة

)4( 

  

  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ

)6( 

  نسبة االنجاز

)7( 

  

  المالحظات والمعوقات

 الفعلي لمخططا االنتھاء البدء )8(

2.3.1 

تضمین قانون العمل فقرات 
مرنة حول تحدید الحد 

األدنى لألجر لیتناسب مع 
  خط الفقر

دائرة العمل 
الموازنة  مجلس النواب والتدریب المھني

 %100 %100 مستمر مستمر الجاریة

 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

رة حول ذلك واخر تحدید یتضمن فق1970قانون العمل لسنة 
تم اعادة تشكیل لجنة لدراسة  2008لألجر ثم في عام 

 مستویات االجور بما یتناسب ومستویات التضخم

3.3.1 

تعریف العاملین الذین 
یستلمون الحد األدنى من 
األجر بحقوقھم في رفع 
األجور للتوافق مع خط 

  الفقر

  

دائرة العمل 
  والتدریب المھني

یة اتحاد العام لنقا
  العمال

الموازنة   ــــــــــــــــــــ
 الجاریة

  2ك

2011  
 %100 %100  مستمر

 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

عدم تعاون رئاسة محكمة استئناف الرصافة االتحادیة مع 
  وزارتنا في حسم الدعاوي الخاصة بأصحاب الشركات

 

4.3.1 

تشخیص وحدة في مكاتب 
جمیع  التشغیل في

المحافظات یستطیع 
العاملون باجر مراجعتھا 
عند عدم التزام ارباب 

  العمل بالقانون

اقسام العمل  -
والتدریب المھني 

  في المحافظات

اجھزة التفتیش  -
  ثالثیة التكوین

الموازنة   محاكم العمال
 الجاریة

  2ك 

2011  

  

 %100 %100  مستمر
  2011 النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام

  

1.6.1 
تنظیم حمالت توعیة 

للفقراء لاللتحاق بالمراكز 
  وبرامج التدریب

دائرة العمل 
  والتدریب

دائرة التخطیط 
  والمتابعة

الموازنة 
 الجاریة

  2ك

2011  
 %80 %100  مستمر

  2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

یة بسبب قلة اقبال العاطلین على المشاركة بالدورات التدریب
  عدم توفیرعمل للخریجین



  وزارة التخطیط                   
                   

  2011لتخفیف من الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة ا
  الدارة التنفیذیة إلستراتیجیة   ا

  العمل والشؤون اإلجتماعیة : وزارة                                                                                                               التخفیف من الفقر                                                                  
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رمز 
  النشاط

)1( 

  

  أسم النشــــــــاط

)2( 

  

  الجھة المنفذة

)3( 

  

  الجھات الساندة

)4( 

  

  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ

)6( 

  نسبة االنجاز

)7( 

  

  المالحظات والمعوقات

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء )8(

1.4.1 
تشغیل القیام مكاتب 

قطاع الخاص بالتنسیق مع ال
  لتوفیر فرص العمل

الموازنة   قسم العمل  دائرة العمل
 الجاریة

  2ك

2011  

مستمر 
لغایة 

 2ك
2014  

100% 90% 
 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

  بسبب ركود القطاع القطاع الخاص محدودیة فرص العمل في

2.6.1 

  

تشارك منظمات المجتمع 
ب المدني بفتح مراكز تدری

  الفقراء

دائرة المنظمات 
  الغیر حكومیة

وزارة العمل 
والشؤون 
  االجتماعیة

الموازنة 
 الجاریة

  2ك

2011  
 %100 %100  مستمر

  2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

  

2.4.1 

قیام مكاتب التشغیل 
بالتنسیق مع جھات التدریب 
وتأھیل وتعزیز مھارات 

  العمل لدى الفقراء

العمل في  اقسام
  جمیع المحافظات

اقسام العمل في 
  المحافظات

الموازنة 
 الجاریة

 2ك 
  2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز لما مخطط لعام  %100 %100  مستمر  2011

2.2.6 

  

صیاغة أطر تعاون مع 
القطاع الخاص لحثھ على 
دعم برامج تأھیل مھنیة في 

  الریف العراقي

  

  

دائرة العمل  -
  مھنيوالتدریب ال

قسم التدریب  -
  المھني

  اتحاد الصناعات -

اتحاد ارباب  -
  العمل

الموازنة 
  .عدم تفعیل التنسیق مع مؤسسات القطاع الخاص التدریبیة %50 %100  مستمر  مستمر الجاریة



  وزارة التخطیط                   
                   

  2011لتخفیف من الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة ا
  الدارة التنفیذیة إلستراتیجیة   ا

  العمل والشؤون اإلجتماعیة : وزارة                                                                                                               التخفیف من الفقر                                                                  
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رمز 
  النشاط

)1( 

  

  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  

  الجھة المنفذة

)3( 

  

  الجھات الساندة

)4( 

  

  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ

)6( 

  نسبة االنجاز

)7( 

  

  المالحظات والمعوقات

 الفعلي المخطط  االنتھاء  البدء )8(

 

 

1.2.6 

واحدة (تنفیذ برامج توعیة 
قبل بدء السنة )على االقل 

الدراسیة في المناطق 
الفقیرة من اجل نشر ثقافة 
االلتحاق بالمدارس والحث 

على الزامیة التعلیم 
االبتدائي والتعلیم العام 

  للبنات

دائرة العمل  -
  والتدریب المھني

قسم التدریب  -
  المھني

منظمات المجتمع 
  المدني

الموازنة 
 الجاریة

 2ك 
2011  

  مشترك مع وزارة الترببة وھو من مسؤولیة وزارة التربیة ------  -----   مستمر

3.2.6  
تبني نظام متابعة مستمر 

لتقویم برامج تدریب النساء 
  وتأھیلھن

دائرة العمل  -
  والتدریب المھني

قسم التدریب  -
 المھني

ھیئة التعلیم التقني 
 دائرة التعلیم العالي

الموازنة 
 الجاریة

 2ك 
2011 

 1ك
2011 100% 100%  --------- 

1.1.5 
اتخاذ اإلجراءات العتماد 

الالمركزیة في إدارة شؤون 
  شبكة الحمایة االجتماعیة

دائرة الرعایة 
 االجتماعیة

  نائب المحافظ -

مجالس المحلیة ال -
المجالس البلدیة  -

 االستشاریة

الموازنة -
  الجاریة

منح  -
 واعانات

مستمر 
ومنذ 
عام 
2005 

 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام  %100 %100 مستمر

2.1.5 
تطویر قاعدة بیانات لألسر 
المشمولة وتحدیثھا بشكل 

  مستمر

دائرة الرعایة 
  الدولیةالمنظمات   االجتماعیة

المنظمات 
الدولیة 

البنك (
  )الدولي

حزیران 
 %100 %100 مستمر 2006

 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

  )مدخلي البیانات والمدققین ومھندسین الحاسبات (قلة الكادر

  



  وزارة التخطیط                   
                   

  2011لتخفیف من الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة ا
  الدارة التنفیذیة إلستراتیجیة   ا

  العمل والشؤون اإلجتماعیة : وزارة                                                                                                               التخفیف من الفقر                                                                  
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رمز 
  النشاط

)1( 

  

  أسم النشــــــــاط

)2( 

  

  الجھة المنفذة

)3( 

  

  الجھات الساندة

)4( 

  

  لتمویلا

)5( 

  مدة التنفیذ

)6( 

  نسبة االنجاز

)7( 

  

  المالحظات والمعوقات

 الفعلي المخطط  االنتھاء  البدء )8(

3.1.5 

وضع برامج لرفع القدرات 
لتأھیل وتدریب العاملین 
على حسن تطبیق نظام 

  الشبكة

دائرة الرعایة 
الموازنة   المنظمات الدولیة  االجتماعیة

 الجاریة

  1ك

2005  
  %100  %100  مستمر

 

  2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

4.1.5 

وضع تقاریر أنظمة رقابیة 
صارمة على آلیات العمل 

وتنفیذ القانون من قبل 
وزارة العمل والشؤون 

  االجتماعیة

دائرة الرعایة  -
شبكة /االجتماعیة

الحمایة 
  االجتماعیة

  المفتش العام -

  الیةالرقابة الم -

  ئة النزاھةھی -

دیوان الرقابة  -
  المالیة

الموازنة 
  %100  %100  مستمر  مستمر الجاریة

  2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

  

اإلسراع بإجراءات نظام  5.1.5
  البطاقة الذكیة

دائرة الرعایة 
الموازنة   مصرف الرافدین  االجتماعیة

 الجاریة

مستمر 
منذ عام 
2009  

  %100  %100  مستمر
 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

  العمل جاري بالتنسیق مع المصارف

6.1.5 

تصمیم برنامج إعالمي 
موجھ للمواطنین لتوعیتھم 
بحقوقھم وشروط الشمول 
والعقوبات الرادعة في 

  الحالة التجاوز على الشبكة

دائرة الرعایة  -
  االجتماعیة

المكتب  -
االعالمي في 

  ارةالوز

القنوات االعالمیة 
المقروءة 

والمسموعة 
  والمرئیة

الموازنة 
 الجاریة

منذ بدء 
المشرو
ع عام 
2005  

  %100  %100  مستمر
 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

  صعوبة التعامل مع الفئات المستفیدة



  وزارة التخطیط                   
                   

  2011لتخفیف من الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة ا
  الدارة التنفیذیة إلستراتیجیة   ا

  العمل والشؤون اإلجتماعیة : وزارة                                                                                                               التخفیف من الفقر                                                                  
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رمز 
  النشاط

)1( 

  

  أسم النشــــــــاط

)2( 

  

  الجھة المنفذة

)3( 

  

  ات الساندةالجھ

)4( 

  

  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ

)6( 

  نسبة االنجاز

)7( 

  

  المالحظات والمعوقات

  الفعلي  المخطط  االنتھاء  البدء )8(

7.1.5 

الشراكة مع منظمات 
المجتمع المدني في 

استھداف الفقراء وتقییم 
  نظام الشبكة

وزارة العمل 
والشؤون 
  االجتماعیة

الموازنة   ------ 
  یحدث ارباك في حالة اشراك جھة اخرى في العمل  -----   -----   -----   ---- - الجاریة

8.1.5 

وضع الیة لربط االعانة 
امكانیة  بمعدل التضخم مع

توفیر معدالت التضخم 
  للسلع االساسیة

وزارة العمل 
والشؤون 
  االجتماعیة

الموازنة   ----- 
 الجاریة

تشكیل 
  اللجنة

حال 
تشكیل 
  اللجنة

  كیل اللجنةتأخر تش  ----   ----- 

9.1.5 
وضع الیة لشمول 

المھجرین بنظام شبكة 
  الحمایة االجتماعیة

دائرة الرعایة 
  االجتماعیة

الدائرة المعنیة في 
وزارة الھجرة 

  والمھجرین

الموازنة 
  2006 الجاریة

تم شمول 
المھجرین 

لفترة 
  محدودة

100%  100%  

  

 اغلق الملف

 

10.1.5 
شمول المتسولین بنظام 

  االجتماعیةشبكة الحمایة 
دائرة الرعایة 

  االجتماعیة

الدوائر المعنیة  -
  في وزارة الداخلیة

اقسام الرعایة  -
االجتماعیة في 

  المحافظات

  

الموازنة 
 الجاریة

  2ت

2008  

غلق 
الملف 

30/6/
2010 
واحیل 
الى 

محافظة 
  بغداد

100%  100%  

 

رفض المتسولین الذین تم استھدافھم التسجیل في نظام 
جتماعیة وشمولھم باالعانة لقلة المبلغ شبكة الرعایة اال

  المخصص



  وزارة التخطیط                   
                   

  2011لتخفیف من الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة ا
  الدارة التنفیذیة إلستراتیجیة   ا

  العمل والشؤون اإلجتماعیة : وزارة                                                                                                               التخفیف من الفقر                                                                  
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رمز 
  النشاط

)1( 

  

  أسم النشــــــــاط

)2( 

  

  الجھة المنفذة

)3( 

  

  الجھات الساندة

)4( 

  

  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ

)6( 

  نسبة االنجاز

)7( 

  

  المالحظات والمعوقات

  المنفذ  المخطط  االنتھاء  البدء )8(

1.3.5 
حققة عن تحویل المبالغ المت

حجب البطاقة التموینیة الى 
  شبكة الحمایة االجتماعیة

دائرة الموازنة 
  العامة

دائرة الرعایة 
  االجتماعیة

الموازنة 
  ------------   ----   -----   -----   2014 الجاریة

1.3.3  

تكوین قاعدة بیانات على 
مستوى المحافظة والقضاء 
والناحیة لألطفال في سن 

ر التعلیم االساسي من االس
الفقیرة المشمولة بشبكة 

  الحمایة

المدیریة العامة  -
  للتخطیط التربوي

دائرة الرعایة  -
  االجتماعیة

المدیریات العامة 
للتربیة في 
  المحافظات

الموازنة 
 الجاریة

  2ك

2011  
  %75  %100  مستمر

 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

  تاخر اقرار القانون للعمل بموجبھ

2.3.3  

اعادة النظر بقانون 
وتعلیمات شبكة الحمایة 
االجتماعیة بما یضمن 
تسجیل ومواظبة أطفال 

األسر المشمولة في 
  المدارس

دائرة الرعایة 
  االجتماعیة

المدیریات العامة 
  في المحافظات

الموازنة 
 الجاریة

  2ك

2011  
  %100  %100  مستمر

 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

  تأخر اقرار القانون

3.3.3 

اعداد الیة لتبادل المعلومات 
بین وزارتي التربیة 

ووزارة العمل والشؤون 
  االجتماعیة

وزارة العمل  -
والشؤون 
  االجتماعیة

  وزارة التربیة -

الموازنة   ------ 
 الجاریة

  2ك

2012  
عدم اعتذرت وزارة التربیة عن تزویدنا بالبیانات المطلوبة ل  %100  %100  مستمر

  توفرھا لدیھم



  وزارة التخطیط                      
  

  2011اتیجیة التخفیف من الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستر
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

 التربیة : وزارةال                                                                                                                                               التخفیف من الفقر                                                                                                 
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  والمعوقات المالحظات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

1.1.3 

من )اوال/34(تعدیل المادة 
الدستور لمد الزامیة التعلیم الى 

الصف (ة المتوسطةالمرحل
  )الثالث المتوسط

المدیریة العامة 
  للتعلیم العام

مدیریة الشؤون 
القانونیة في 

  الوزارة

الموازنة 
  الجاریة

 2ك
2012  

حزیران 
  مسودة القانون مرفوعة الى مجلس النواب بأنتظار اقرارھا  50%  100%  2012

1.2.3 

انشاء قاعدة معلومات عن 
توزیع المناطق الفقیرة 

وفقا )غرافیا واداریاج(تربویا
لدرجة الحرمان من المدارس 

 )المتوسطة واالعدادیة

المدیریة العامة 
للتخطیط 
 التربوي

  
المدیریة العامة 

للتربیة في 
  المحافظات

 

الموازنة 
  الجاریة

  1ك
 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام  %50 %100 مستمر 2011

ئة تكوین قاعدة بیانات للف 2.1.3
العمریة المشمولة بالتعلیم 
االلزامي وفق التوزیع 
الجغرافي وتحدیثھا 

وبالتركیز على ،بأستمرار
المناطق الریفیة والفقیرة 

  لتسھیل متابعة االسر المشمولة

المدیریة العامة 
للتخطیط 
  التربوي

 التعلیم العام

المدیریة العامة 
للتربیة في 
  المحافظات

 

الموازنة 
  الجاریة

 1ت
2011 

 اب
2012 100% 25%  -------- 

 
 

1.5.3  

  
  
  

لجنة التربیة   سن قانون محو األمیة اإللزامي
 والتعلیم

مجلس شورى 
 الدولة

الموازنة 
  الجاریة

  1ت
2011 

اذار 
2012 100% 15% 

  
  
  

یة بأعداد نظام محو تم اصدار القانون وقامت وزارة الترب
بدء یالت االداریة ولحد االن لم یحدد موعد للاالمیة والتشك

  بتنفیذ القانون
  
  
  



  وزارة التخطیط                      
  

  2011اتیجیة التخفیف من الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستر
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

 التربیة : وزارةال                                                                                                                                               التخفیف من الفقر                                                                                                 
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 

 االنتھاء البدء
 الفعلي المخطط

 
3.1.3  
 

  
برنامج شراكة مع منظمات 

المجتمع المدني وكذلك 
الوزارات الحكومیة ذات 

  العالقة في تنفیذ الزامیة التعلیم

المدیریة العامة 
  للعالقات الثقافیة

التخطیط 
  التربوي

المدیریة العامة 
للتربیة في 
  المحافظات

الموازنة 
  الجاریة

 1ت
2011  

ایلول
2012  100%  60%  

 ---------  
  
  

6.1.3   
نظام رصد ومتابعة تطویر 

المتسربین ضمن فئة التعلیم 
االلزامي وفق برامج الخطة 

  السنویة لوزارة التربیة

المدیریة العامة 
للتربیة في 
  المحافظات

المدیریة العامة 
للتخطیط 
  التربوي

اقسام االشراف 
التربوي في 
  المحافظات
  التعلیم العام

الموازنة 
  الجاریة

  1ك 
2011  

  2ك
2012  100%  30%   ---- -----  

التوسع في فتح مدارس التعلیم  5.1.3
االساسي ذات التسع سنوات 
وخاصة في المناظق الریفیة 

  الفقیرة

التخطیط 
  التربوي

  التعلیم العام

المدیریة العامة 
للتربیة في 
  المحافظات
االشراف 
  التربوي

الموازنة 
  الجاریة

 2ت
2011  

اب 
2012  100%  25%   -----------  



  وزارة التخطیط                  
  

  2011الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

 الصحة :وزارةال                                                                                                                                                                                                                التخفیف من الفقر                                        
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
 )7( 

  والمعوقات المالحظات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

تدریب مالكات مراكز  1.1.2
  االمم المتحدةمنظمات  -  وزارة الصحة  الرعایة الصحیة االولیة

  منظمات المجتمع المدني -
المیزانیة 
النشاط مستمر وان نسبة االنجاز ھي من المخطط   %100  %100  2014  2011  الجاریة

  2011لسنة 

بناء مراكز رعایة  2.1.2
 دائرة الصحة العامة  صحیة اولیة مجھزة

الشركة العامة لتسویق  -
 االدویة والمستلزمات الطبیة

تنمیة دائرة التخطیط وال
 البشریة

دوائر الصحة في  -
 المحافظات

 المنظمات الدولیة -
  الدول المانحة -
 

الموازنة  -
  تثماریةساال

  
الموازنة  -

 الجاریة

2011 2014 100%  45% 
 لم تستلم العقود من المقاول  
 عدم وجود تسھیالت لشراء المباشر لالراضي 

 

زیادة اعداد العیادات   3.1.2
 دائرة الصحة العامة  یةالمتنقلة للمناطق النائ

العامة لتسویق االدویة   -
 والمستلزمات الطبیة

دائرة التخطیط والتنمیة 
 البشریة

 دوائر الصحة في المحافظات
 المنظمات الدولیة -
  الدول المانحة -
 

الموازنة 
ھي من المخطط  االنجازالنشاط مستمر وان نسبة  %100 %100 2013 2011 الجاریة

 2011لسنة 

1.2.2 

لقیام بحمالت التوعیة ا
بالوسائل المرئیة 

والسمعیة والمقروءة 
  والندوات

شبكة ( قسم االعالم 
 )االعالم العراقیة 

  قنوات التلفزیونیة - 
  الصحف - 
 مجالت - 

الموازنة 
 لعاموان نسبة االنجاز من المخطط نشاط مستمر ال %100 %100 2014 2011 الجاریة

2011 



  وزارة التخطیط                  
  

  2011الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

 الصحة :وزارةال                                                                                                                                                                                                                التخفیف من الفقر                                        
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  ـــــــاطالنشـأسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
 )7( 

  المالحظات والمعوقات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

تقویة الرصد الوبائي  1.4.2
  لالمراض االنتقالیة

  
  دائرة الصحة العامة

الشركة العامة 
لتسویق االدویة 

  المستلزمات الطبیةو
  

  منظمات الصحة العالمیة -
  منظمات ذات العالقة -   

  

الموازنة 
 2012یبدأ التنفیذ عام  -----  -----  2014 2012 الجاریة

  تنفیذ الحمالت التلقیحیة 2.4.2

  دائرة الصحة العامة
الشركة العامة 
لتسویق االدویة 

  والمستلزمات الطبیة

الموازنة   دوائر الصحة في المحافظات
النشاط مستمر وان نسبة االنجاز ھي من المخطط  %100 %100 2014  2011 الجاریة

 2011لسنة 

3.4.2 

ادامة مستلزمات 
  الحمالت

المواد ، اللقاحات( 
، سلسلة التبرید ، النبیذة

  )وسائط النقل

  دائرة الصحة العامة
الشركة العامة 
لتسویق االدویة 

  والمستلزمات الطبیة

الموازنة   في المحافظاتدوائر الصحة 
 ھناك مشاكل بسبب تأخیر الشركات المجھزة %90 %100 2014  2011 الجاریة

تنفیذ حمالت توعیة من  1.6.2
  برامج الصحة االنجابیة

  
  

دائرة الصحة العامة 
 قسم االعالم/ 

منظمات المجتمع المدني 
  وسائل االعالم

الموازنة 
ر وان نسبة االنجاز ھي من المخطط النشاط مستم %100 %100 2014  2011 الجاریة

 2011لسنة 



  وزارة التخطیط                  
  

  2011الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

 الصحة :وزارةال                                                                                                                                                                                                                التخفیف من الفقر                                        
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاط  أسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
 )7( 

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

یة تدریب المالكات الطب 2.6.2
  والصحیة

  
  
  

    دائرة الصحة العامة
الجامعات المنظمات 
  والجمعیات العلمیة

الموازنة 
 %100 %100 2014  2011 الجاریة

  
  
  

النشاط مستمر وان نسبة االنجاز ھي من المخطط 
  2011لسنة 

  
  
  
 

استمرار توفیر المواد  3.6.2
  والمستلزمات القیاسیة

  
الشركة العامة 

لتسویق االجھزة 
 ---------  %30 %100 2014  2011  مشترك  المنظمات العالمیة  ت الطبیةوالمستلزما



  وزارة التخطیط                       
  

   2011اتیجیة التخفیف من الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستر
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  الكھرباء  :وزارةال                                                                                                                                                       التخفیف من الفقر                                                                                  
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  الدور الجدیدة التي تم فرزھا حدیثا في مدینة الصدر النشاطویتضمن  المشیدة في حي الشعب ورتنفیذ مباشر لكھربة د )1(
  یاء الصدر والشعلة انارة الطرق المؤدیة الى االح) 2(

  
رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
 )7( 

  
  والمعوقات المالحظات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

2.2.4 

 ) 1(اتخاذ اجراءات لتوفیر
التحتیة الالزمة لھذه  البنى

  المشاریع
مدینة الصدر، حي (

 )الشعب، الحسینیة

  وزارة الكھرباء
الدوائر ذات 
العالقة في 
 الوزارات 

الدوائر الفنیة 
المتخصصة في 
وزارة التخطیط 

بخصوص 
 الموازنة

الموازنة 
 االستثماریة

 2ك
 %65 %100 مستمر 2011

النشاط مستمر وان نسبة االنجازمن المخطط 
  2011لعام 
 بائیةالتجاوزات على الشبكة الكھر  
  اجراءات احالة المشروع على الشركة

  المنفذة
  نقص المواد من المخازن وقلة التخصیصات

 لشرائھا
  
 

1.3.4 

 )2(تنفیذ مشاریع تبلیط
وإنارة الطرق  المؤدیة إلى 

  اإلحیاء الفقیرة
  )الصدر، الشعلة(

الدوائر المنفذة في 
 الوزارات

دوائر البلدیات 
والكھرباء 

 واالتصاالت

الموازنة 
 االستثماریة

 2ك
2010 

ایلول 
2011 100% 90% 

 تضمن ثالثة مشاریعت  
  طاقة شمسیة  -
  انارة اعتیادیة -
 انارة حدیثة -



                وزارة التخطیط         وزوز   
  

  2011لسنة  من الفقر فیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیفخالصة تن
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

 االعمار واالسكان :وزارةال                                                                                                                                                                                                                             التخفیف من الفقر         
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)1 (  
  الزرفیة  24م 17/1879وجزء كبیر من القطعة /الجزیرة 32م 1/6824والقطعة المرقمة /دونم254شھابیة بمساحة 22م 10/3المرقمة  ةالقطع:محافظة بابل تم ترشیح القطع التالیة

  وارعة قطع اخرى مختلفة المساحة/قضاء الحمزة 8م 8/1والقطعة /المنفھان 5م73والقطعة المرقمة /الثقیة  3م 58/2قطعة رقم :االسكان المحافظة لغرض تخصیص القطعدائرة  فاتحتمحافظة القادسیة 
  جدیدة االغوات 47م1/5659والقطعة/نھر الشیخ 24م1243القطعة :یح االراضي المشار الیھامحافظة دیالى تم ترش

  محافظة المثنى ھناك متابعة من قبل دائرة اسكان المثنى لغرض تخصیص اراضي مع دوائر المحافظة

رمز 
  النشاط

)1( 

  

  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  

  الجھة المنفذة

)3( 

  

  الجھات الساندة

)4( 

  

  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ

)6( 

  نسبة االنجاز

 )7( 

  والمعوقات المالحظات

)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

1.1.4 

 )1(لبناء تنفیذ المشاریع
مجمعات سكنیة للفقراء 

فة بمواصفات قلیلة الكل
  في المحافظات

المثنى ،بابل ، القادسیة (
 )،دیالى

وزراة االسكان 
واالعمار 

الشركات /
 المتخصصة

دائرة البناء 
والتشیید في 

 وزارة التخطیط

الموازنة 
 االستثماریة

تموز
2011 

 %15 %100 مستمر

  النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام
2011 

  طویل وذلك اجراءات تخصیص االراضي تتطلب وقت
عدیدة في المحافظات المعنیة  الرتباطھا بموافقات

 والوزارات



  وزارة التخطیط                      
  

  2011اتیجیة التخفیف من الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستر
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

 الزراعة :وزارةال                                                                                                                                                                                                                                        التخفیف من الفقر          
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

2.1.1 
برنامج لتدریب 

المزارعین على اسالیب 
 الزراعة والري الحدیث

العامة  الھیئة -
لالرشاد والتعاون 

االنمائي           
  )وزارة الزراعة(
دائرة التخطیط  -

والمتابعة      
 )الموارد المائیة(

مدیریات الزراعة 
  في المحافظات

دوائر الري في 
  المحافظات

المنظمات الدولیة 
 المتخصصة

 
الموازنة 
 الجاریة

  2ك
جاز من المخطط النشاط مستمر وان نسبة االن %100 %100 مستمر 2011

 2011لعام 

  
 
 

3.1.1 

  
 

اعادة النظر بحزمة 
التشریعات والسیاسات 

الزراعیة لصالح 
  المزارعین الفقراء

وزارة 
الدائرة /الزراعة

 القانونیة

رئاسة الوزراء 
  ھیئة المستشارین/

االمانة العامة 
لمجلس الوزراء 

  الدائرة القانونیة/
مجلس النواب 

لجنة الزراعة /
 والمیاه

 
الموازنة 
 الجاریة

 2ك
النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط  %50 %100 مستمر 2011

 2011لعام 



  وزارة التخطیط                   
    2011لسنة /خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر    

  
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

                         البلدیات واالشغال العامة: الوزارة                                                                                                                                                                                      التخفیف من  الفقر
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25 2
4

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  العراق محافظات وحدة تحلیة في عموم 350 انشاء)1(
  تشمل المشاریع عموم المواطنین )2(

  
رمز 
  النشاط

)1( 

  
أسم 

  النشــــــــاط
)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
الجھات 
  الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسب االنجاز
)7(  

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 
 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

1.3.2 

 )1(توسیع
المشاریع 

إلیصال الماء 
الصالح للشرب 
  للمناطق الفقیرة

سسات المعنیة في المؤ
الوزارة والجھات 

 المسؤولة
الموازنة  ---------- 

 الجاریة
  تموز

 %25 %100 مستمر 2010

  صب علیھا محطات التحلیةنعدم تھیئة االبار التي ست
  في عملیة نقل محطات وحدات التحلیة

مشاكل اھالي المنطقة في االتفاق على اختیار موقع 
 نصب المحطات

2.3.2 

 )2(توسیع
 مشاریع

الصرف 
  الصحي

المؤسسات المعنیة في 
الوزارة والجھات 

 المسؤولة
الموازنة  ---------- 

 %59 %85 2014 2005 الجاریة

ضعف الكفاءة الفنیة والمالیة لمعظم الشركات المنفذة 
  للمشاریع

  ضعف الكفاءة الفنیة لمكاتب التصمیم
 عدم وجود حصر للمناطق الفقیرة

4.3.4 
توفیر خدمات 
التخلص من 

  لنفایاتا

مدیریات البلدیة في  -
  المحافظات

 أمانة بغداد -

مجالس 
 ---  ---  مستمر مستمر تنمیة االقالیم البلدیة

ان ھذا النشاط ادرج ضمن خطة تنمیة االقالیم للمحافظات 
ویتم الصرف والمتابعة من قبلھم اي ان المحافظة ھي 

 الجھة المسؤولة عن الصرف والتنفیذ



  وزارة التخطیط                     
  

  2011لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

 التجارة :  وزارةال                                                                                                                                         التخفیف من الفقر                                                                                               
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رمز   
  النشاط

)1( 

  

  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  

الجھة 
  المنفذة

)3( 

  

الجھات 
  الساندة

)4( 

  

  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ

)7( 

  نسبة االنجاز

)8( 

  

  والمعوقاتالمالحظات 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء )9(

2.3.5 
نظام رصد وتقویم 

واصالح نظام البطاقة 
 التموینیة

وزارة 
 التجارة

 ---- ------ 
الموازنة 
 الجاریة

  ایلول

2011 

  1ك

2011 
100% 60% 

 عدم استجابة بعض االسر  

 من التوقیع او  البلدیة امتناع بعض المجالس
 التصدیق على استمارة الشمول



  رة التخطیطوزا                     
  

  2011خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر لسنة
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

 أمانة بغداد: الوزارة                                                                                                                                 التخفیف من الفقر                                                                                                             
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
الجھات 
  الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

1.3.4 

  
 )1(تنفیذ مشاریع تبلیط

الطرق المؤدیة وانارة 
  إلى االحیاء الفقیرة

دائرة 
  المشاریع

الدوائر 
 البلدیة

الموازنة 
 %80 %100 2014 2011 االستثماریة

 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 
مشاكل تواجھ التنفیذ بسبب اعمال رفع التجاوزات الحاصلة 

 في الشوارع من حواجز كونكریتیة واسواق

 )2(توسع مشاریع 2.3.2
  الصرف الصحي

 دائرة مجاري
  بغداد

الدوائر 
 البلدیة

الموازنة 
 %60 %100 2014 2011 االستثماریة

  ورود نتائج الفحوصات المختبریة تأخر
  وجود متجاوزین على مسار الخط

العمل متوقف حالیا بسبب تعارض الخطوط مع انابیب الماء 
 الصافي

توفیر خدمات  4.3.4
  التخلص من النفایات

 /أمانة بغداد
  الدوائر البلدیة

ة دائر
البیئة 

والمخلفات 
  الصلبة

الموازنة  -
  الجاریة

الموازنة  -
  االستثماریة

مستمر 
  طن) 67005(یتم شھریا جمع   %100  %100  مستمر  سنویا

 )3(تنظیم االسواق في 3.3.4
الموازنة   -----   بلدیة الشعلة  االحیاء الفقیرة

  الجاریة
  2ك

2011  
  1ك

2011  100%  100%   ---------  

  )الغزالن -ام اكبر ( 341نة الصدر، تنفیذ اعمال محلة تطویر شوارع مدی )1(
  )ملم في شارع المسعودي 1800، تنفیذ خط مجاري رئیسي بقطر 442المرحلة االولى، تنفیذ شبكة مجاري لمحلة /تنفیذ خطي مجاري رئیسیین على جانبي مبزل الصقالویة(تنفیذ شبكة مجاري في مدینة الشعلة، )2(
  انشاء سوق شعبي في مدینة الشعلة )3(



  رة التخطیطوزا                     
  

  2011خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر لسنة
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

 أمانة بغداد: الوزارة                                                                                                                                 التخفیف من الفقر                                                                                                             
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  والشعلة ملعب ریاضي في مدینة الصدر) 18(متنزه في كل من مدینة الصدر والشعلة ،انشاء ) 20(انشاء  )1(

رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
الجھات 
  الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)7( 

  نسبة االنجاز
 )8( 

  المالحظات والمعوقات
)9( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

5.3.4 
 )1(انشاء نوادي

ریاضیة وعلمیة 
  تنزھات عامةوم

امانة 
الدوائر /بغداد

  البلدیة

دائرة 
المتنزھات 
  والتشجیر

الموازنة 
  --------   %85  %100  2011  2011  الجاریة



  وزارة التخطیط                     
  

  2011لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  التخطیط :  وزارةال                                                                                                                                        التخفیف من الفقر                                                                                               
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
الجھات 
  الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
 )7( 

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 

 االنتھاء البدء
 الفعلي المخطط

1.2.5 

یث خط الفقر الوطني دتح
سنویا باالستفادة من 

ر مسوحات االسر والمصاد
االحصائیة االخرى لتحدید 
 االسر المستھدفة باالعانة

الجھاز  -
المركزي 
  لألحصاء

ھیئة احصاء  -
 اقلیم كردستان

 البنك الدولي
الموازنة  -

  االستثماریة
 البنك الدولي -

  2ك
2011 

  اذار
2013 100% 40%  -------- 



  وزارة التخطیط                   
    2011لسنة /خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر    

  
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

                        یم كردستانلاق/حة الص:الوزارة                                                                                                                                                                                      ن  الفقرالتخفیف م
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
الجھات 
  الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسب االنجاز
)7(  

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 
 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

2.1.2 
 )1(بناء مراكز

رعایة صحیة 
 اولیة مجھزة

المدیریة العامة 
ریة مدی\للتخطیط

 الھندسة
 دوائر الصحة

موازنة   -
اقلیم /الجاریة

  كردستان
  االستثماري -

  %70  %100 مستمر 2011

  2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 
ترجع اسبات التاخر في العمل او عدم الوصول الى نسبة 

وتغیرات في فقرات العمل  كؤ المقاولالى تل) انجاز100%(
سیة وقلة الكوادر الفنیة في دوائر الصحة في واالدارات الھند

 .المحافظات

 )2(زیادة اعداد 3.1.2
 العیادات المتنقلة

مدیریة االمور  -
  الصحیة

المدیریة العامة  -
 للتخطیط

دوائر  -
  الصحة

منظمة االمم  -
   المتحدة

موازنة 
اقلیم /الجاریة

 كردستان

 2ك
2011 

حزیران   
2011 

  
  

100% 40% 

 2011من المخطط لعام  ان نسبة االنجاز
بعد  ،الظروف الجویة  ،تأخیر انجاز العمل بسبب وعورة الطریق

الظروف االمنیة خاصة المناطق الحدودیة  القریبة من  ،المكان 
 تركیا

1.2.2 

القیام بحمالت 
التوعیة بالوسائل 
المرئیة والسمعیة 
 والمقرؤةوالندوات

  مدیریة االعالم -
شعبة رعایة  -

فولة االمومة والط
في المدیریة 

العامة لالمور 
وزارة  -الصحیة 

 االعالم

القنوات  -
  التلفزیونیھ

  الصحف -
دوائر   -

  الصحة
منظمة االمم  -

 المتحدة

موازنة  -
اقلیم /الجاریة

  كردستان
منظمة االمم  -

 المتحدة

اب
 مستمر 2011

  

  

  2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام  80% 100%

  
  
  نشاء عشرة مراكز صحیة في كل من اربیل وسلیمانیة ودھوكا )1(
  انشاء اربعة عشر عیادة متنقلة في كل من اربیل وسلیمانیة ودھوك )2(

  
  
  
 



  وزارة التخطیط                   
    2011لسنة /خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر    

  
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

                        یم كردستانلاق/حة الص:الوزارة                                                                                                                                                                                      ن  الفقرالتخفیف م
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
الجھات 
  الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  االنجاز نسب
)7(  

  
  والمعوقاتالمالحظات 
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

1.4.2 
تقویة الرصد 

الوبائي لالمراض 
 االنتقالیة

المدیریة العامة  -
  لالمور الصحیة

  مدیریة االعالم -
وزارة الماء  -

 والمجاري

دوائر  -
  الصحة

منظمة  –
 االمم المتحدة
, NGO 

موازنة 
اقلیم /الجاریة

  كردستان

حزیران 
2012 

 1ك
 2012سیبدا العمل خالل  10% 100% 2012

 ان النسبة المتحققة ھي اعمال تحضیریة وكشوفات

1.6.2 
تنفیذ حمالت 

توعیة عن برامج 
 الصحة االنجابیة

المدیریة العامة  -
  لالمور الصحیة

المدیریة العامة  -
 للتخطیط

دوائر  -
  الصحة

االمم  -
 المتحدة 

موازنة  -
اقلیم /الجاریة

 كردستان
االمم منظمة  -

 المتحدة

ایار   
2010 

مستمر 
 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام  90% 100% 2015

 

3.6.2 

استمرار توفیر 
المواد 

والمستلزمات 
 القیاسیة

المدیریة العامة 
-لالمور الصحیة 
شعبة رعایة 

 االمومة والطفولة

دوائر  -
  الصحة

منظمة  –
 االمم المتحدة

موازنة  -
اقلیم /الجاریة

 كردستان
منظمة االمم   -

 المتحدة

ایار
2011 

  2ك
 2011ان نسبة االنجاز من المخطط لعام  40% 100% 2012

 تاخر وصول المواد               

2.1.1 

 ) 1(تدریب
مالكاتمراكز 

الرعایة الصحیة 
 االولیة

المدیریة العامة 
للتخطیط قسم 
التعلیم الطبي 

المستمر مع قسم 
 الصحي التثقیف

دوائر  -
  الصحة

منظمة االمم  -
 المتحدة
NGO 

موازنة  -
اقلیم /الجاریة

 كردستان
منظمة االمم   -

 المتحدة

   2ك
2013 

  1ت
 2013سیبدا العمل خالل  20% 100% 2013

 ان النسبة المتحققة ھي اعمال تحضیریة وكشوفات

 .القرطاسیة وتامین الكوادر لتدریب والقاعات العلمیة المادة وتحضیر صحة دائرة لك في الكوادر تحدید حول المحافظات في الصحة بدوائر االتصال )1(



  وزارة التخطیط                   
    2011لسنة /خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر    

  
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

                        یم كردستانلاق/حة الص:الوزارة                                                                                                                                                                                      ن  الفقرالتخفیف م
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
الجھات 
  الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسب االنجاز
)7(  

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 
 فعليال المخطط االنتھاء البدء

3.4.2 

ادامة مستلزمات 
الحمالت 

المواد  -اللقاحات(
 ..)النبیذة

المدیریة العامة 
لالمور الصحیة 

شعبة رعایة \
 االمومة والطفولة

 دوائر الصحة 
موازنة 

اقلیم /الجاریة
  كردستان

 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام  %80 %100 مستمر مستمر

ت تنفیذ الحمال 2.4.2
 التلقیحیة

المدیریة العامة 
لالمور الصحیة 

شعبة رعایة \
 االمومة والطفولة

دوائر  -
  الصحة

منظمة االمم  -
 المتحدة

 موازنة   -
اقلیم /الجاریة

  كردستان
منظمة االمم  -

 المتحدة

ینفذ منذ 
عام 
1995 

 %90 %100  مستمر
 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

لة عدد الكوادر بالنسبة الى عدد السكان وقلھ الدعم ق/ المعوقات
 المادي للكوادر الطبیة و عدم وجود طبیب مشرف على البرنامج



  وزارة التخطیط                   
    2011لسنة /خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر    

  
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

                         اقلیم كردستان/التربیة : الوزارة                                                                                                                                                                                      التخفیف من  الفقر
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
الجھة 
  المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسب االنجاز
)7(  

  
  والمعوقات المالحظات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

 )1(إعادة شمول المدارس 2.5.2
  االبتدائیة بالتغذیة المدرسیة

منظمة 
الغذاء 

 لعالميا

وزارة  -
اقلیم /التربیة

  كردستان
 البنك الدولي -

  
منظمة 
الغذاء 
 العالمي

ایلول 
 %80 %100 مستمر 2011

  
  2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

 میزانیة الحكومة تخصیص للنشاط من عدم وجود

1.1.3 

من ) أوال /  34(تعدیل المادة 
إلى الدستور لمد إلزامیة التعلیم 

الصف (المرحلة المتوسطة 
  ).الثالث المتوسط

وزارة 
 فيالتربیة 
اقلیم 

 ردستانك

  
 /وزارة التربیة

 ردستاناقلیم ك

  
موازنة 
/ الجاریة
اقلیم 

  كردستان

ایلول 
 %75 %100 مستمر 2006

  
  2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 
 النشاطنقص االبنیة المدرسیة حیث تؤثر سلبا على سیر 

4.1.3 

 )2(تفعیل العالقة مع مجالس
والمعلمین وفق صیغة  االباء

قانونیة ومؤسسیة معدة لنشر 
  ثقافة التعلیم االلزامي

  
وزارة 
في التربیة 
اقلیم 

 كردستان

  
 /وزارة التربیة
 اقلیم كردستان

  
موازنة 
/ الجاریة
اقلیم 

 كردستان

ایلول 
  %50  %100  مستمر  2011

 2011االنجاز من المخطط لعام النشاط مستمر وان نسبة 
مع المعلمین في  وجود الوعي الكافي لدى االباء للتفاعلعدم 

  ھذا النشاط

  

  طالب وطالبة مستفیدین من المشروع 144311مدرسة و 824المدارس المشمولة بالتغذیة ھي  )1(
  االباء واللجنة العلیا التي تتابع النظام التربوي الجدید من االول الى الثالث المتوسط بالزامیة التعلیموبھدف تفعیل العالقة بین  2011تم عقد اجتماعین في الشھر العاشر من ھذه عام  )2(

  

  

  

  



  وزارة التخطیط                   
    2011لسنة /خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر    

  
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

                         اقلیم كردستان/التربیة : الوزارة                                                                                                                                                                                      التخفیف من  الفقر
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
الجھة 
  المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسب االنجاز
)7(  

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

2.2.3 

تخصیص تمویل كاف ضمن 
الموازنة االستثماریة حسب 

أولویة لالنفاق ( المراحل 
) الحكومي االستثماري التربوي 
مع أولویة في تخصیص بناء 
وتأھیل المدارس المتوسطة 

واالعدادیة في القرى واالحیاء 
  الفقیرة وفق سقوف زمنیة مالئمة

  
  

وزارة 
 فيلتربیة ا

اقلیم 
 كردستان

  
  

وزارة التربیة 
اقلیم  في

 كردستان
موازنة 
/ الجاریة
اقلیم 

 كردستان

 1ت
100  %100  مستمر  2010

  2011نسب االنجاز من المخطط لعام   %

  إنشاء مراكز محو األمیة  2.5.3

وزارة 
 فيالتربیة 
اقلیم 

 كردستان

وزارة التربیة 
اقلیم  في

 كردستان

موازنة 
/ الجاریة
 اقلیم

 كردستان

ایلول 
  2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام   %40  %100  مستمر  2011

  



  وزارة التخطیط                   
    2011لسنة /خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر    

  
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

                     كردستاناقلیم /العمل والشؤون االجتماعیة: الوزارة                                                                                                                                                                            التخفیف من  الفقر
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  )2814(ین تم تشغیلھم خالل اخر سنة عدد الذ)1(

  
رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسب االنجاز
)7(  

  
  والمعوقات المالحظات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

1.2.1 

وضع ضوابط تضمن 
شمول اوسع للفقراء 

ببرنامج االقراض النشاء 
غیرة مدرة مشاریع ص

  للدخل

  
  

وزارة العمل 
والشؤون 
 االجتماعیة

 

  
رئاسة مجلس 

الوزراء ووزارة 
العمل وكافة 

المدیریات العامة 
والدوائر الفرعیة 

 التابعة للوزارة

 موازنة
اقلیم /الجاریة

 كردستان

تموز 
 %100 %100 مستمر 2011

  
  

 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 

3.2.1 

یم برامج تدریب تنظ
للفقراء الذین استلموا 

القروض لمساعدتھم في 
 استخدامھا

  

  
  

وزارة العمل 
والشؤون 
 االجتماعیة

 

  
رئاسة مجلس 

الوزراء ووزارة 
العمل وكافة 

المدیریات العامة 
والدوائر الفرعیة 

 التابعة للوزارة

  موازنة
اقلیم /الجاریة

 كردستان
  %50 %100  مستمر مستمر

 2011ان نسبة االنجاز من المخطط لعام النشاط مستمر و
  الحاجة الى كوادر تدریبیة اكثر تأھیال
 .نقص في المستلزمات التدریبیة الالزمة

1.3.1 

تنفیذ زیارات تفتیش 
ومراقبة حسن تطبیق 

  القانون
  

  
  

وزارة العمل 
والشؤون 
 االجتماعیة

 

رئاسة مجلس 
الوزراء ووزارة 

العمل وكافة 
العامة المدیریات 

والدوائر الفرعیة 
 التابعة للوزارة

 موازنة
اقلیم /الجاریة

 كردستان
  %100  %100  مستمر  مستمر

 2011النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام 
 .قلة الكوادر التفتیشیة ووجود نقص في الخبرات 

عدم التعاون من قبل  بعض من القطاعات الخاصة مع 
  .لجان التفتیش

1.4.1  

 )1(م مكاتب التشغیلقیا
بالتنسیق مع القطاع 

الخاص لتوفیر فرص 
 العمل
  

وزارة العمل 
والشؤون 
 االجتماعیة

 

وزارة العمل 
والمدیریة العامة 
للعمل والضمان 

 االجتماعي
 

  موازنة
اقلیم /الجاریة

 كردستان
  النشاط مستمر وان نسبة االنجاز من المخطط لعام  %100  %100  مستمر  مستمر



  

  

  جــــداول
  أنشطة إستراتیجیة التخفیف من الفقر

  اقلیم فیھا بما المحلیة الحكومات قبل من المنفذة
  كردستان

  .محافظة نینوى  -1
  .محافظة دیالى  -2
  .محافظة األنبار  -3
  .محافظة بغداد  -4
  .محافظة بابل  -5
  . محافظة میسان-6
  .محافظة كربالء  -7
  .واسط  محافظة -8
  .محافظة النجف  -9

  .محافظة القادسیة - 10
  .محافظة المثنى  - 11
  .محافظة ذي قار  - 12
  .محافظة البصرة  - 13
 

 
 

  .محافظــة أربیـــل  - 14
  .محافظــة سلیمانیة - 15



  وزارة التخطیط                       
  

   2011- 2010اتیجیة التخفیف من الفقر لسنة رخالصة تنفیذ أنشطة إست
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  نینوى :المحــافظة                                                                                                                                      التخفیف من الفقر                                                                                                            
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 ).أمام شرقي ، سنوني ،ازھیلیة ، الصكار ، الموالي ،جھوني ( في الریفیة  المناطق)1(
 ).وك ،الزنازل ، شویرات ، ابو نخیلة شرقي ،السفینة ،العدلة تل زلط ،شیقرة سفلى ،الزرن( الریفیة لمناطقاة مدارس وصفوف في حمدرسة  وتأھیل أجن 16بناء مدارس عدد )2(
 .)الكونیة ،البطیشة ، درناج ،الموالي ،امام غربي ، الصوفیة ، طیبة ، كرمز ، تیس خراب ، المازوكة (مشروع  13الفقیرة في نینوى بعدد الریفیة وتأھیل شبكة ماء في المناطق . 2حدات الماء عدد تجھیز ونصب وتحلیة و)3(
  ) .یة ، الخرار ، حمدان ، برازي صغیر ، كرمز ، القاھرة ، قیماوة الجدیدة ، مازوكة ، دومیز سنجار بة الریاح ،المحلأمام غربي ،الصوفیة ، طیب( الفقیرة  تبلیط واكساء الشوارع في المناطق)4(

  
رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
 )7( 

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 
 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

 )1(أولیةبناء مراكز رعایة صحیة  2.1.2
 مجھزة

دائرة صحة 
  نینوى
 

  1ت تنمیة االقالیم ینوىمحافظة ن
2010 

  اب
 انجز المشروع 100% 100% 2011

4.2.3 
 )2(وضع برنامج مساندة ودعم

الحكومات المحلیة ألنشاء وتأھیل 
  المدارس

مدیریة تربیة 
  نینوى
 

  ایلول تنمیة االقالیم محافظة نینوى
2010 

  1ت
 انجز المشروع 100% 100% 2011

 )3(توسیع المشاریع ألیصال الماء  1.3.2
  الصالح للشرب للمناطق الفقر

مدیریة ماء 
  2ت تنمیة االقالیم محافظة نینوى  نینوى

2010 
  2ت

 انجز المشروع 100% 100% 2011

 )4(تنفیذ مشاریع التبلیط وانارة  1.3.4
  الطرق المؤدیة الى المناطق الفقیرة

مدیریة الطرق 
  ایلول تنمیة االقالیم محافظة نینوى  والجسور

2010 
  تموز

 انجز المشروع 100% 100% 2011



  وزارة التخطیط
  

   2011 -2010اتیجیة التخفیف من الفقر لسنةخالصة تنفیذ أنشطة إستر
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  دیالى:المحــافظةالتخفیف من الفقر                                                                                                      
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كمكمة ،السعدیة ،ابو الخنازیر /جلوال ، الحاج علي مراد /البطیخ /جدیدة الشط ، جمیلة /دوخلة  صدر الدوالیب ،العجیمي ،/الخالص ، المنصوریة/عرب سلوم بعقوبة ، /العنبیة ، حد مكسر (شاء طرق وأكساء في القرى الریفیة أ)1(
  ) .المقدادیة ، قریة الشاخة والتحدي /جاللي –،زھیرات ،البازول 

  ) .لص ،الماجدیة الكبیرة ،الحمیرة ،الطابي قلعة القصاب ،الصمود ، البوسعید ، البو صعب الخا/الخالص ، ناحیة العظیم /بلدروز ، علیبات / بعقوبة ، امام عسكر / العبارة ( المناطق الفقیرة وقرى في ال)2(

  
رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 
 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

1.3.4  
 )1(تنفیذ مشاریع تبلیط

وإنارةالطرق الى 
  األحیاء الفقیرة

  وزارة البلدیات
  محافظةال -

المدیریة العامة -
  للتخطیط والمتابعة

  ایلول  تنمیة اإلقلیم
2010  

  نیسان
  أنجز المشروع 100% 100%  2011

1.3.2  
 )2(توسیع المشاریع

إلیصال الماء الصالح 
 للشرب للمناطق الفقیرة

  دیالىدائرة ماء 
  المحافظة -

المدیریة العامة -
  للتخطیط والمتابعة

  ایلول  تنمیة اإلقلیم
2010  

  تموز
 أنجز المشروع 100% 100%  2011



  وزارة التخطیط                  
  

  2011-2010لسنوات لالفقر خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  االنبار :المحافظة                                                                                                                                                                                                             التخفیف من الفقر                                          

 
 

38  

  ).جمع ماء الحمامات في الحبانیة ،مجمع ماء الطرابشة راوة والفلوجة ، م/الفلوجة ، البو شرملیة ، البو شھاب والبوسودة  ،شبكة حي الشھداء / الرحالیة الریفیة ( في القرى الریفیة  )  1(
  ) .الدراعمة ، البوذیاب ، البو فراج ، بني زید ،الزجالیة ( القرى الریفیة في الرمادي )  2(
  ).ضبعة ، بزیز البوصالح ،المشاریع الزراعیة ،البوریشة بنات الحسن ، الحریمة ، السورة ، الكربلة ، العبیدي ، الربطة ، الرمانة ، ال(مدرسة في القرى الریفیة  ) 24(ھدم وبناء ) 3(

 

  

رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
الجھة 
  المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  والمعوقات المالحظات
 الفعلي المخطط االنتھاء البدء )8(

1.3.2  
توسیع المشاریع إلیصال 

  الصالح )1(الماء
  للشرب للمناطق الفقیرة

مدیریة ماء   افظةالمح
  تموز  تنمیة األقالیم  االنبار

2010  
  تموز

  أنجز المشروع  100%  100%  2011

 )2(بناء مراكز رعایة صحیة  2.1.2
مدیریة صحة   المحافظة  أولیة مجھزة

  حزیران  تنمیة األقالیم  االنبار
2010  

  2ت
  أنجز المشروع  100%  100%  2011

2.1.6  
 )3(إعطاء األولویة في إنشاء

ات االبتدائیة والثانویة مدارس البن
  .في األحیاء الفقیرة 

مدیریة تربیة   المحافظة
  اذار  تنمیة األقالیم  االنبار

2010  
  2ت

  أنجز المشروع  100%  100%  2011



  وزارة التخطیط
  

   2011 -2010اتیجیة التخفیف من الفقر لسنةخالصة تنفیذ أنشطة إستر
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  بغداد:المحــافظةالتخفیف من الفقر                                                                                                        
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اللطیفیة ،الخطوط الناقلة في مناطق القصر االوسط ناحیة ناحیة ،شبكة ماء  منطقة مھدي حلبوص الفقیرة،مجمع ماء في منطقة ابي منیصر ( محطات فلتریة للشرب في المناطق الفقیرة انشاء وتأھیل) 1(
المدائن ،تصلیح انابیب وایصال الماء الى منطقة الزیتیة وقریة العمال في منطقة  مركز تجھیز ونصب وحدة ماء في قضاءالنھروان ، )/ ال للبیوت الطینیة (مشروع ماء الیوسفیة  وخط الناقل في مجمع الفقراء فالبوسی

  )نسیان ،وتجھیز ونصب مجمع ماء في قریة الفراشیة  9
  المعامل الفقیرة /منطقة حي البتول  بناء مركز صحي في)2(

  
رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
الجھة 
  المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  والمعوقات المالحظات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

1.3.2  
توسیع المشاریع 

الماء الصالح )1(إلیصال
 للشرب للمناطق الفقیرة

محافظة 
  بغداد

مدیریة مجاري 
  محافظة بغداد

تنمیة 
  قالیماإل

  ایار
2010  

  2ت
 مشروعأنجز ال 100% 100%  2011

محافظة   )2(أولیة ةأنشاء مراكز صحی 2.1.2
تنمیة   وزارة الصحة  بغداد

  اإلقالیم
  ایار

2011  
  1ك

 لمشروعأنجز ا 100% 100%  2011



  وزارة التخطیط                       
  

   2011 - 2010 اتیجیة التخفیف من الفقر لسنةخالصة تنفیذ أنشطة إستر
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

   بابل :المحــافظة                                                                                                                                                                                                                                       التخفیف من الفقر       
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  ) .االسكندریة  مستشفىمركز عنایة وطوارى  –مركز صحة العمیریة في المسیب  –الحلة ،وبنایة  الھاشمیة  –ادر الثانیة ناحیة ن( المناطق الفقیرة التالیة  في )1(
  . )مشاریع 2(وكان عدد المشاریع  استبدال الخط الناقل للماء من مشروع المسیب الموحدمجمعات بسعات مختلفة ، )8(عدد في المناطق الفقیرة  تجھیز ونصب مجمع ماء) 2(
  .المحافظة  ریف في) 8(مدرسة ومدارس طینیة أخرى بعدد  109بناء وتأھیل ھدم و) 3(

  
رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
 )7( 

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 
 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

 )1(ةكز صحیامر أنشاء 2.1.2
 أولیة

  
 صحةمدیریة 

  المحافظة -
 دائرة الصحة -

 العامة

موازنة 
 استثماري

  2ت
2010 

  2ت
 المشروعانجز  100% 100% 2011

1.3.2 

  
 )2(توسیع المشاریع

الماء الصالح  إلیصال
  .للشرب للمناطق الفقرة

دائرة ماء 
 المحافظة

المؤسسات في 
الوزارات 
والجھات 
 المسؤولة

لیم اقتنمیةاال -
موازنة  -

 تشغیلیة

  1ك
2010 

  1ك
 روعانجز المش 100% 100% 2011

4.2.3  

 )3(وضع برنامج مساندة
ودعم مع الحكومات 

المحلیة إلنشاء وتأھیل 
  المدارس 

  تربیةمدیریة 

  المحافظة
المدیریة العامة  -

للتخطیط 
  والمتابعة

تنمیةاالقالیم  -
موازنة  -

  التشغیلة

  حزیران
2010 

  1ت
  انجز المشروع 100% 100% 2011



  وزارة التخطیط                  
  

  2011-2010لسنوات لالفقر خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  میسان :المحافظة                                                                                                                                                                              التخفیف من الفقر                                                                           
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  العمود ناحیة المشرح قریةانشاء مركز صحي في  )1(
  قضاء العمارة/طریق الكصمة االولى  ریفیة تبلیط وانارة )2(
  ام صریمة في قلعة صالحقریة /انشاء شبكة ماء البسایة  )3(

  
رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  والمعوقات المالحظات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

  
  1ك القالیمتنمیة ا دائرة صحة میسان محافظة میسان  )1(انشاء مراكز صحیة اولیة 2.1.2

2010 
  حزیران
 انجز المشروع 100%  100% 2011

1.3.4 
 )2(تنفیذ مشاریع تبلیط وانارة

الطرق المؤدیة الى االحیاء 
  الفقیرة

مدیریة الطرق  محافظة میسان
ایار تنمیة االقالیم والجسور

2011 
  1ت

 انجز المشروع 100% 100% 2011

1.3.2 
 )3(توسیع المشاریع الیصال

للمناطق  لشربالماء الصالح ل
  الفقیرة

ایار تنمیة االقالیم مدیریة ماء میسان محافظة میسان
2011 

حزیران
 انجز المشروع 100% 100% 2011



  وزارة التخطیط                       
  

   2011- 2010تیجیة التخفیف من الفقر لسنة اخالصة تنفیذ أنشطة إستر
  یجیةاالدارة التنفیذیة إلسترات

  كربالء :حــافظةالم                                                                                                                            التخفیف من الفقر                                                                                                            
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 ).ابو عصید ، االبیتر ،ام غراغر (جمعات ماء مختلفة السعات في المناطق الریفیة الفقیرة نصب وتجھیز م -)1(
 .محافظة كربالء / من المناطق الفقیرة  حي المدراءتنفیذ شبكات صرف صحي منفصلة موقع  -)2(
  ) .العنتاكیة ( منطقة الریفیة ال -)3(

  
رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

 )1(إلیصال الماء توسیع المشاریع 1.3.2
 الصالح للشرب للمناطق الفقیرة

فظة كربالء حام
  إدارة المشاریع/

 
  اذار تنمیة االقالیم ماءالمدیریة 

2011 
  ایلول

 لمشروعأنجز ا 100% 100% 2011

 )2(توسیع مشاریع الصرف 2.3.2
  الصحي 

محافظة كربالء 
  نیسان تنمیة االقالیم مدیریة الماء إدارة المشاریع/

2011 
  ایلول

 أنجز المشروع 100% 100% 2011

 )3(ز صحیة عدد أولیةأنشاء مراك  2.1.2
  في األحیاء الفقیرة

محافظة كربالء 
  2ت  تنمیة االقالیم  مدیریة الصحة  ادارة المشاریع/

2010 
  ایلول

 أنجز المشروع 100% 100% 2011



  وزارة التخطیط                
  

  2011-2010الفقر للسنوات خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  واسط :المحافظة                                                                                  التخفیف من الفقر                                                                                                             
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 . الفقیرة بكة ماء في منطقة واسط القدیمةشو.الفقیرة في منطقة الدبوني ) س/3م300الغربیة سعة الزلجة (تجھیز ونصب وتشغیل وحدة ماء )1(
 .في ریف بدرة صف  18وبناء مدرسة .. في مناطق من ناحیة واسط وشیخ سعد الفقیرة) /ثانویة الدجیلة ،الجوادین (صفوف في منطقة الشموخ 4بناء مالحق مدارس )2(
ایصال التیار الكھربائي الى شیخ سعد، / الریفیة  تبدیل خط كھربائي الى قریة الشھابي وایصال التیار الكھربائي الى قریة كنجیكةالعزیزیة، /الخطیب یربط المناطق الفقیرة وطریق عز الدین ..میة یالشح/شوملي الفقیرة  الة منطق 6-4أنشاء طریق )3(

  .ناحیة واسط /الریفیتینقریة غافل خرداد وبخیت خرداد 

رمز 
  النشاط

)1( 
  أسم النشــــــــاط

)2( 
  الجھة المنفذة

)3( 
  الجھات الساندة

)4( 
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
  المالحظات والمعوقات )7(

)8( 
 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

 )1(توسیع المشاریع الیصال الماء 1.3.2
  حزیران تنمیة االقالیم مدیریة ماء واسط  محافظة واسط  الصالح للشرب للمناطق الفقیرة

2011 
  1ك

 أنجز المشروع 100%  100% 2011

4.2.3 
وضع برنامج مساندة 

الحكومات المحلیة النشاء )2(ودعم
  وتاھیل المدارس

مدیریة تربیة  محافظة واسط
اب  االقالیمتنمیة  واسط

2010 
  2ت

 أنجز المشروع 100%  100% 2011

 )3(تنفیذ مشاریع تبلیط وانارة 1.3.4
مدیریة طرق  محافظة واسط  الطرق المؤدیة الى المناطق الفقیرة

  حزیران تنمیة االقالیم  وجسور واسط
2010 

  ایلول
 أنجز المشروع 100%  100% 2011



  وزارة التخطیط                       
  

   2011- 2010اتیجیة التخفیف من الفقر لسنة خالصة تنفیذ أنشطة إستر
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  االشرف نجفال :المحــافظة                                                                                                                                                                                                                                التخفیف من الفقر        
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  .في الكوفةالفقیرة إنشاء مركز صحي في منطقة البو حداري -)1(
 .قریة الزھور في الحیرةفي للمناطق الفقیرة  مد شبكة الماء الصافي -)2(
 .في مدرسة محمد تقي الخوئي في ناحیة الحیدریة  وفصف 6و ترمیم وبناء جناح من المناطق الفقیرة صف طابقین في ناحیة القادسیة  18إنشاء مدرسة ابتدائیة  -)3(
 . في ناحیة الحیدریة لفقیرة من المناطق افي مدرسة محمد تقي الخوئي  وفصف 6ترمیم وبناء جناح  -)4(
 .في ناحیة الحریة من المناطق الریفیة تبلیط طریق األعمى  -)5(

  
رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
 )7( 

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 
 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

  )1(بناء مراكز رعایة 2.1.2
  دائرة الصحة صحیةأولیة مجھزة

/ المحافظة -
  لتخطیط والمتابعةا
  المجالس المحلیة -

  تنمیة األقالیم -
موازنة  -

 تشغیلیة

  2ك
2010  

  1ك
 أنجز المشروع 100% 100% 2010

  
1.3.2 

 )2(توسیع المشاریع
لإلیصال الماء الصالح 
  للشرب للمناطق الفقیرة

المحافظة و دائرة 
  الصحة

/ المحافظة -
  التخطیط والمتابعة

  المجالس المحلیة -

  األقالیمتنمیة  -
موازنة  -

 تشغیلیة

  2ك
2010  

ایار
 أنجز المشروع 100% 100%  2011

4.2.3 

 )3(وضع برنامج
ودعم مع  مساندة

الحكومات المحلیة 
  إلنشاء وتأھیل المدارس

المحافظة ودائرة 
 التربیة

/ المحافظة -
  التخطیط والمتابعة

  المجالس المحلیة -

  تنمیة األقالیم -
موازنة  -

 تشغیلیة

  2ك
2010  

  1ك
 أنجز المشروع 100% 100% 2010

1.3.4 
) 4(تنفیذ مشاریع تبلیط 

وإنارةالطرق المؤدیة 
  الى األحیاء الفقیرة

دائرة الطرق 
 والجسور

/ المحافظة -
  التخطیط والمتابعة

  المجالس المحلیة -

  تنمیة األقالیم -
موازنة  -

 تشغیلیة

  2ك
2010  

  حزیران
  أنجز المشروع 100% 100%  2011

 )5(م األسواق فيتنظی 3.3.4
  دائرة البلدیات  األحیاء الفقیرة

/ المحافظة -
  التخطیط والمتابعة

  المجالس المحلیة -
الموازنة 
  التشغیلیة

  نیسان
2011  

  ایلول
  أنجز المشروع 100% 100%  2011



  وزارة التخطیط                  
  

  2011-2010لسنوات لالفقر خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  القادسیة :المحافظة                                                                                                                                                 التخفیف من الفقر                                                                                                        
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)1(  
  ابتدائیة في المناطق الفقیرة في عموم المحافظة مدارس 6 ھدم وانشاء تم 

  في المدارس للمناطق الفقیرة وفصف 6ذو  4انشاء جناح اضافي عدد 
  5عد في المدارس الواقعة في القرى والقصبات عددامق 6صحیة ذات  انشاء مرافق

رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  والمعوقات المالحظات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

4.2.3 

 )1(وضع برنامج مساندة ودعم
مع الحكومات المحلیة ألنشاء 

ارس وخاصة وتاھیل المد
  المتوسطة واالعدادیة

محافظة 
 القادسیة

  وزارة التربیة -
  االدارة المحلیة -
 مجلس المحافظة -

  اذار تنمیة االقالیم
2011 

  1ك
 انجز المشروع  100%  100%  2011

 



  وزارة التخطیط                  
  

  2011- 2010تیجیة التخفیف من الفقر لسنة ة إستراخالصة تنفیذ أنشط
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  المثنى: المحافظة                                                                                                                                           التخفیف من الفقر                                                                                                             
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  )البو ریشة والظاھرة(في قریة  مركز صحي منھافة طق فقیرة مختلمراكز صحیة في منا) 7(تم انشاء  )1(
  )قریة ال صبیخة(،مد انبوب ماء الى الساعة / 3م240نصب وحدة ماء مجمعة سعة  )2(
  )قریة ال محسن(بناء وانشاء عدة مدارس في مناطق فقیرة منھا انشاء مدرسة في  )3(
  )قریة البو صالح( في كم 29،6مختلفة وعلى طول  فقیرة تبلیط عدة طرق في مناطق )4(

  
رمز 
النشا
  ط
)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
 )6( 

  نسبة االنجاز
 )7( 

  
  والمعوقات المالحظات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

2.1.2  
 

) 1(بناء مراكز صحیة اولیة
  مجھزة

محافظة 
 المثنى

  صحة المثنى -
  نیسان تنمیة االقالیم مجلس المحافظة -

2010 
  1ك

 انجز  المشروع  100%  100% 2011

1.3.2  
 )2(توسیع المشاریع الیصال

الماء الصالح للشرب للمناطق 
  الفقیرة

محافظة 
 المثنى

  ماء المثنى -
  مجلس المحافظة -

 البلدیات -
  شباط تنمیة االقالیم

2010 
  2ك

 انجز  المشروع  100%  100% 2012

4.2.3 

  )3(وضع برنامج مساندة
ودعممع الحكومات المحلیة 
ألنشاء وتاھیل المدارس 

  خاصة المتوسطة واالعدادیة

محافظة 
 المثنى

  تربیة المثنى -
  مجلس المحافظة -

 البلدیات -
  نیسان تنمیة االقالیم

2010 
  2ك

 انجز  المشروع  100%  100% 2012

4.2.4 
 )4(تنفیذ مشاریع تبلیط وانارة

ة الى االحیاء الطرق المؤدی
  الفقیرة

محافظة 
  المثنى

  طرق المثنى -
  نیسان تنمیة االقالیم  مجلس المحافظة -

2010 
  1ك

 انجز  المشروع  100%  100% 2011



  وزارة التخطیط                  
  

  2011-2010لسنوات لالفقر خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  ذي قار :المحافظة                                                                                                                                                                                     التخفیف من الفقر                                                                       
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  والمعوقات المالحظات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

1.3.4  
 

 )1(تنفیذ مشاریع تبلیط
وانارة الطرق المؤدیة 

  الى المناطق الفقیرة

  وزارة الكھرباء -
الشرق /شركات -

 االوسط

مدیریة توزیع كھرباء  -
  ذي قار

  مدیریة البلدیة -
مدیریة الطرق  -

 والجسور

  تنمیة االقالیم -
  انعاش االھوار -

منحة رئیس  -
  الوزراء

 

  2ك
2010 

  1ك
 انجز المشروع 100%  100% 2011

 )2(توفیر خدمات 4.3.4
 الموارد المائیة مدیریة البلدیة  التخلص من النفایات

  البترو دوالر -
منحة رئیس  -

  الوزراء
  تنمیة االقالیم -

  2ك
2011 

  1ك
 انجز المشروع 100% 100% 2011

5.3.4 
انشاء نوادي ریاضیة 
وعلمیة ومتنزھات 

  عامة
مدیریة الشباب  اھلیة شركات

 والریاضة

منحة رئیس  -
  الزوراء

  تنمیة االقالیم -
 انعاش االھوار -

  2ك
2010 

  1ك
 انجز المشروع 100% 100% 2011

1.3.2 
 )3(توسیع المشایع

الیصال الماء الصالح 
  للشرب للمناطق الفقیرة

االزھر /شركات -
  العالیمة

  المحافظة -
  مدیریة ماء ذي قار

  انعاش االھوار -
  البترو دوالر -
 تنمیة االقالیم -

  2ك
2010 

  1ك
 انجز المشروع 100% 100% 2011

  
  مدینة الصدر، الحي العسكري، حي الشھداء، الصالحیة/فیة وجسور ء طرق ریانشاء واكسا )1(
  الشعیوطیة، الرعدة، النعومیة/تطھیر جداول قرى واریاف یشمل اعادة احیاء جدول في ناحیة سید دخیل )2(
  البو حمدان، سید طاھر، الزعیلیة/في قرى ) 3(

  
  
  
  
 
  



  وزارة التخطیط                  
  

  2011-2010لسنوات لالفقر خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  ذي قار :المحافظة                                                                                                                                                                                     التخفیف من الفقر                                                                       
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  انشأت مراكز صحیة في سوق الشیوخ، الفضلیة، الشواكة)1(
  الشطرة ، الجبایش، سوق الشیوخ، الرفاعي، كرمة بني سعید/انشاء مدارس في قرى ) 2(
  لمجري، ال كشیش، البو شامةا/ في قرى) 3(

رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  المالحظات والمعوقات
)8( 

  المنفذ  المخطط  االنتھاء  البدء

 )1(بناء مراكز رعایة 2.1.2
  صحیة اولیة مجھزة

عراق /شركات
  2ك انعاش االھوار  دائرة صحة ذي قار  السالم

2010 
  1ك

 انجز المشروع 100% 100% 2011

4.2.3 

 )2(وضع برنامج
مساندة ودعم مع 
الحكومات المحلیة 

ألنشاء وتاھیل المدارس 
وخاصة المتوسطة 

  واالعدادیة

نجمة ذي /شركات
  2ك  تنمیة االقالیم  تربیة ذي قار  قار

2011  
  1ك

 انجز المشروع  100%  100%  2011

2.2.4 
 

 )3(اتخاذ اجراءات
لتوفیر البنى التحتیة 

  زمة لھذه المشاریعالال
مدیریة توزیع كھرباء   وزارة الكھرباء

  2ك  انعاش االھوار  ذي قار
2010  

  1ك
 انجز المشروع  100%  100%  2010



  وزارة التخطیط                  
  

  2011-2010لسنوات لالفقر خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  البصرة :المحافظة                                                                                                                                                   التخفیف من الفقر                                                                                                        
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رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  التمویل
)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  والمعوقات المالحظات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

1.3.4 
 )1(تنفیذ مشاریع تبلیط

وانارة الطرق المؤدیة الى 
  االحیاء الفقیرة

  
  
  

  وزارة البلدیات

  
  

  وزارة البلدیات -
 دائرة العقود/المحافظة -

  تنمیة االقالیم -
  بترو دوالر -
دعم واعمار  -

  خدمات البصرة
 لموازنةا -

 االستثماریة

  2ك
2010 

  1ك
 انجز المشروع 100%  100% 2011

 )2(بناء مراكز رعایة 2.1.2
  صحیة اولیة مجھزة

اطالل / شركات
  ایلول تنمیة االقالیم   صرةدائرة صحة الب - الجنوب

2010 
  1ت

تم .وجود تلكؤ في العمل وقلة االیدي العاملة 96% 100% 2011
 توجیھ انذار نھائي الى الشركة المنفذة

1.3.2 
توسیع المشاریع الیصال 

الماء الصالح للشرب 
  للمناطق الفقیرة

  
  مجلس المحافظة

  
  مدیریة ماء البصرة -
 دائرة العقود/المحافظة -

  
  عاش االھواران 

 
نیسان 
2011 

  حزیران
 انجز المشروع %100 100% 2011

 )3(توسیع مشاریع الصرف 2.3.2
  الصحي

وزارة 
دائرة /البلدیات

  المجاري

  مدیریة مجاري البصرة -
  دائرة العقود/المحافظة -

  
  2ك  تنمیة االقالیم 

2011  
  1ك

 انجز المشروع  100%  100%  2011

  
  ، تأھیل الشارع المحاذي لجامع الجنینةمیل ،اكساء شوارع في قضاء الفاو 5 قریة م المحافظة ومنھا الشارع المؤدي الى سوقتم انشاء عدة شوارع في عمو )1(
  قریة الھارثة، وانشاء مركز صحي نموذجي في شلھة الحسن الكرنةء مركز صحي نموذجي في نھران عمر انشا )2(
  حصراً  للمناطق الفقیرةانشاء مشروع الطمر الصحي  )3(
  
  
  
  
  
  



  وزارة التخطیط                  
  

  2011-2010لسنوات لالفقر خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  البصرة :المحافظة                                                                                                                                                   التخفیف من الفقر                                                                                                        
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  الزبیر قریة لدیةبانشاء متنزه في قضاء المدینة ، انشاء مشتل خاص لحدائق  )1(

رمز 
  النشاط

)1( 

  
  أسم النشــــــــاط

)2( 

  
  الجھة المنفذة7

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  المالحظات والمعوقات

)8( 
 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

توفیر خدمات التخلص من  4.3.4
  النفایات

  
  وزارة البلدیات

  
  وزارة البلدیات -

  دائرة العقود/المحافظة -

  
  2ك  المنظمات االنسانیة

2010  
  تموز

 انجز المشروع  100%  100%  2011

 )1(انشاء نوادي ریاضیة 5.3.4
  وعلمیة ومتنزھات عامة

  
  وزارة البلدیات

  وزارة البلدیات -
  دائرة العقود/المحافظة -

الموازنة  -
  االستثماریة

دعم واعمار  -
  خدمات البصرة

  اب
2010  

  ایار
 انجز المشروع  100%  100%  2011



  وزارة التخطیط                  
  

  2011-2010لسنوات لالفقر خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  جیةاالدارة التنفیذیة إلستراتی

  اربیل :المحافظة                                                                                                                                               التخفیف من الفقر                                                                                                        
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  لمناطق ریفیة/ نصب شبكة ماء في محلة قوشنیة وقریة زین)1(
  انشاء طریق قرى دولكان، حسن مترب، ھیتة كوز)2(
  توي نويوبیة في قریة دار انشاء مجاري انب)3(
  لمناطق ریفیة/ ایصال كھرباء ونصب محولة في قریة ماستاوة، ایصال كھرباء لعدد من الدور لقرى براغ)4(

رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  
  والمعوقات المالحظات
 الفعلي المخطط االنتھاء البدء )8(

 )1(توسیع المشاریع إلیصال الماء 1.3.2
  الصالح للشرب للمناطق الفقیرة

  یریة ماء اربیلمد -
 %80  %100 مستمر 2010 تنمیة االقالیم  محافظة اربیل مدیریة ماء االطراف -

 من المخطط النشاط مستمر وان نسبة االنجاز
 2011لعام 

 ة المیزانیةتأخر في مصادق

1.3.4 
 )2(تنفیذ مشاریع تبلیط وانارة

الطرق المؤدیة الى االحیاء 
  الفقیرة

  مدیریة الطرق -
 %67 %100 مستمر 2010 تنمیة االقالیم محافظة ارییل انة الطرقمدیریة صی -

 من المخطط النشاط مستمر وان نسبة االنجاز
 2011لعام 

وتأخر نتائج  ة المیزانیةتأخر في مصادق
 الفحوصات المختبریة

 )3(توسیع مشاریع الصرف 2.3.2
  الصحي

  رئاسة بلدیة اربیل -
المدیریة العامة للبلدیات  -

 في اربیل
 %80 %100 مستمر 2010 تنمیة االقالیم  حافظة اربیلم

 من المخطط النشاط مستمر وان نسبة االنجاز
  2011لعام 

وتغیرات في فقرات  ة المیزانیةتأخر في مصادق
 العمل

 )4(إجراءات لتوفیر البنىاتخاذ  2.2.4
  الزمة لھذه المشاریعالتحتیة ال

مدیریة توزیع الكھرباء 
 %27 %100 مستمر 2010 تنمیة االقالیم  محافظة اربیل  في اربیل

 من المخطط النشاط مستمر وان نسبة االنجاز
 2011لعام 

تاخر في مصادقة المیزانیة وتاخیر وصول 
 المواد الى االقلیم

1.1.4 
المجمعات .. تنفیذ مشاریع لبناء 

السكنیة للفقراء بمواصفات قلیلة 
  الكلفة

  %80  %100  مستمر  2011  تنمیة االقالیم   محافظة اربیل    دارة المحلیةاال

 من المخطط النشاط مستمر وان نسبة االنجاز
 2011لعام 

تأخر المصداقة المیزانیة وتأخر في تأمین مكان 
  المشروع



  وزارة التخطیط                  
  

  2011-2010لسنوات لالفقر خالصة تنفیذ أنشطة إستراتیجیة التخفیف من 
  االدارة التنفیذیة إلستراتیجیة

  السلیمانیة :المحافظة                                                                                                                                            التخفیف من الفقر                                                                                                        
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  .في قضاء دربندیخان، انشاء مركز صحي في قریة جلمود في قضاء جمجمال انشاء مركز صحي )1(
  .كم، تعمیر طریق قریة شوكا كاني دركة في ناحیة سروجك)13(تبلیط قریة جویسة مع تعمیر طرق اسماعیل ئاوا بطول  )2(
  .صفوف في قرى سیرة مرك مروى 6مدرسة ذات :تم انشاء مدارس في عدة مناطق من المحافظة منھا  )3(
  وھي ابنیة المدارس تستغل بعد الدوام الرسمي ألعطاء دروس محو االمیة/ لمناطق ریفیةا مركز في)148(تم فتح  2011وفي عام  2010لعام  مركز لمحو االمیة)259(فتح  )4(

  
رمز 
  النشاط

)1( 

  
  النشــــــــاطأسم 

)2( 

  
  الجھة المنفذة

)3( 

  
  الجھات الساندة

)4( 

  
  التمویل

)5( 

  مدة التنفیذ
)6( 

  نسبة االنجاز
)7( 

  والمعوقات المالحظات
)8( 

 الفعلي المخطط االنتھاء البدء

 )1(بناء مراكز رعایة صحیة 2.1.2
  اولیة مجھزة

 العامة مدیریةال
 یةسلیمانصحة ل

  دیوان المحافظة -
 الدوائر الصحیة -

المیزانیة 
 االستثماریة

  اب
2010 

  1ك
تاخیرالموافقة على اعمال التغیرات وزیادة كلفة  85% 100% 2011

 المشروع

1.3.4 
 )2(تنفیذ مشاریع تبلیط وانارة

الطرق الطرق المؤدیة الى 
  االحیاء الفقیرة

المدیریة العامة 
للطرق واالعمار 

 واالسكان

  یوان المحافظةد -
المدیریة العامة  -

للطرق واالعمار 
 واالسكان

المیزانیة 
 االستثماریة

  ایار
2010 

  2ك
 انجر المشروع 100% 100% 2011

3.2.4 

 )3(وضع برنامج مساندة
ودعم مع الحكومات المحلیة 

ألنشاء وتأھیل المدارس 
  خاصة المتوسطة واالعدادیة

المدیریة العامة 
للتربیة والتعلیم في 

  لسلیمانیةا

  دیوان الوزارة -
مدیریة االبنیة  -

  المدرسیة للمحافظة

المیزانیة 
 االستثماریة

شباط
2011

0 

  2ك
 انجر المشروع 100% 100% 2011

  )4(انشاء مراكز محو االمیة 2.5.3
المدیریة العامة 

للتربیة والتعلیم في 
  السلیمانیة

  اتحاد نساء سلیمانیة -
تمع جمؤسسات الم -

  المدني

المیزانیة 
 الجاریة

  2ك
2010 

  حزیران
 انجر المشروع 100% 100% 2010


