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تــــقديـــم

نوري  روز  الدكتور  الوزراء  رئيس  نائب  دولة  يرأسها  اليت  الفقر  من  التخفيف  إلسرتاتيجية  العليا  اللجنة  توجيهات  ضوء  يف 
شاويس، يسّر اللجنة الفنية أن تقدم تقريرها الثالث ملتابعة وتقويم االجنازات املتحققة على طريق تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية 

للتخفيف من الفقر)2010_2014( وتشخيص التحديات والصعوبات اليت تواجهها.

املوازنة االستثمارية لعام  605 مليار دينار من  للمضي قدما يف خطتنا الوطنية لتخفيف الفقر مت رفع سقف التخصيص اىل 
2013 لتنفيذ انشطة االسرتاتيجية... وبتكاتف اجلهود ومن خالل انشطة ومشاريع ختفيف الفقر من خطة االسرتاتيجية فضال 
% وهي   48 بلغت  امثر عن نسبة اجناز  ... كل ذلك  ذاته  السياق  واالدارات احمللية يف احملافظات ضمن  الوزارات  نفذته  ما  عن 
اكثر من ضعف نسبة اجناز العام املنصرم .... رفع منحى االجناز امنا يدل على حجم التفاني واملتابعة من اجلهات القائمة على 
االسرتاتيجية فضال عن مستوى التفاعل والتواصل احلكومي واجملتمعي لتحقيق إجنازات افضل على طريق ختفيف الفقر يف 

العراق.

املشاكل  وعلى   2013/12/31 حتى  املتحققة  املنجزات  اهم  على  الضوء  تسليط  الثالث  املتابعة  تقرير  إعداد  يف  حرصنا  لقد 
والتحديات باالستفادة من املعلومات اليت مت مجعها ميدانيَا من الوزارات واحلكومات احمللية املشمولة بأنشطة اإلسرتاتيجية، ويف 
ضوء استمارات املتابعة املعتمدة اليت يتوىل نقاط االرتكاز )املنسقون( بالتعاون مع االدارة التنفيذية إلسرتاتيجية التخفيف من 

الفقر  اجنازها.

نغتنم فرصة اعداد هذا التقرير لتقديم الشكر واالمتنان لدولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس/ رئيس اللجنة 
العليا ،وملعالي السادة الوزراء أعضاء اللجنة العليا لدعمهم وتواصلهم املستمر..

كما نقدم الشكر والتقدير ملعالي وزير التخطيط األستاذ الدكتور علي يوسف الشكري لدعمه الكبري للجنة الفنية ولإلدارة 
جانب  اىل  الوزارة  يف  اإلستثمارية  املوازنة  إدارة  عن  واملسؤولة  الفنية  القيادية  وللكوادر  ألعماهلا،  الدقيقة  ومتابعته  التنفيذية 

الكوادر القيادية لوزارة املالية لضمان وتأمني ختصيصات يف املوازنة العامة للدولة للسنوات 2012 و2013 و2014.

التنفيذية  ولألدارة  الفقر  من  التخفيف  إلسرتاتيجية  الدائمة  الفنية  اللجنة  اعضاء  والسادة  للسيدات  الشكر  نوجه  اخريَا 
إلسرتاتيجية التخفيف من الفقر السيما الست  جنالء علي مراد املدير العام التنفيذي ولكل العاملني معها وهم كل من ) السيدة 
سحر فيض اهلل ، السيد حيدر صالح ، السيد نور حممد رمحة ، السيد امحد رعد، السيد شوان خالد، السيدة قبس غسان، السيدة 

بيداء حممود( ألخالصهم وحرصهم يف اجناز االعمال ومنها بشكل خاص اعداد هذا التقرير.                      

                                                                                                                                واهلل ولي التـــوفيق..

                                                                                                                                                                

د. مهدي حمسن العالق
الوكيل االقدم لوزارة التخطيط

رئيس اللجنة الفنية الدائمة 
السرتاتيجية التخفيف من الفقر

نيسان / 2014                                                                    
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مقدمــــــــــــــــــــــــــــة

يعد الفقر من اكرب اآلفات اليت تواجه اجملتمع العراقي، والتصدي له ياتي ضمن اولويات اجندة احلكومة بغية الوصول اىل 
جمتمع متعايف، ولعالج آفه الفقر البد من حتليلها. اذ يستند الفقر اىل عدة ابعاد منها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
تلك االبعاد تقيض جهود العراق الرامية للتنمية والتقدم. لذا استشعر القائمون على اسرتاتيجية التخفيف من الفقر اهمية 
التخفيف من  اسرتاتيجية  االقتصادي ووضعوا كل ذلك ضمن سياسات جاءت من صميم  واالمن  التخطيط واالستثمار 
الفقر. وقدمت مراعاة مشول ابعاد الفقر كافة ضمن سياسات التخفيف من الفقر، وبالرتكيز على ما ميس حياة الفقراء 
اليومية، اذ طالت تلك السياسات توفري مصادر الدخل وتوفري اخلدمات الصحية باشكاهلا والتعليم املناسب فضال عن توفري 

السكن االقتصادي والبنى التحتية وغريها من العوامل ذات التماس املباشر مع الفقراء.

املوازنة االستثمارية لعام  445 مليار دينار من  2012 من خالل ختصيص مبلغ  الفقر فعليا يف عام  بدأت خطة ختفيف 
وبعد دراسة وتقييم خطة ختفيف الفقر املنفذة يف عام 2012، مت رفع سقف التخصيص من   ، نشاط   24 لتنفيذ    2012
فضال عن االنشطة   2013 عام  انشطة  مشلت  اوسع  خطة  لتنفيذ  دينار  مليار   605 2013 اىل  املوازنة االستثمارية لعام 
املدورة من عام 2012 ، اذ مت ادراج ما يربو على اخلمسني نشاط للعامني ، ويف سياق مبادئ االدارة الرشيدة اليت اعتمدتها 
االدارة التنفيذية السرتاتيجية التخفيف من الفقر احدى تشكيالت اسرتاتيجية التخفيف من الفقر، فقد مت متابعة انشطة 
ختفيف الفقر كافة على مدى عامي 2012 و2013 ضمن خطة متابعة راعت الشمولية والشفافية يف نقل واقع التنفيذ 
اىل اجلهات املعنية من خالل تقارير دورية وسنوية، وتشخيص مكامن اخللل والتلكؤ وعرضها على اجلهات املعنية واجياد 

احللول املناسبة لدعم التنفيذ. 

ويف سياق حتقيق االستهداف الدقيق للفقراء نفذت االدارة التنفيذية السرتاتيجية التخفيف من الفقر مسحا للفقر كان 
النواة العداد خارطة توزع عليها بؤر الفقر يف العراق وعلى مستوى ادنى وحدة ادارية يف ضوء عمل ريادي الجياد القاعدة 

املعلوماتية الالزمة لوضع اخلطط املناسبة للفقراء.

القائمة على االسرتاتيجية  الفقراء بصورة دقيقة تقوم اجلهات  وضمن االطار ذاته ولتحقيق نفس اهلدف وهو استهداف 
الفقراء  من  املستفيدة  الفئات  لتحديد  الذكية  التموينية  البطاقة  نظام  وتبين  التموينية  البطاقة  نظام  وتقويم  برصد 

واملعوزين يف اجملتمع العراقي.

كان لتنفيذ انشطة ومشاريع ختفيف الفقر سواء من ختصيصات االسرتاتيجية او من خطط التنمية اثرا يف خفض نسبة 
الفقر من 23 %اىل 19 %خالل اعوام تنفيذ االسرتاتيجية، واجلهات القائمة على االسرتاتيجية ماضية يف حشد اجلهود 

واملوارد لتحقيق هدفها »ختفيف الفقر« يف حمافظات العراق كافة. 

وحنن اذ نطلق تقريرنا الدوري الثالث ملتابعة انشطة اسرتاتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013 يف النصف االول من عام 
واملصداقية يف نقل واقع التنفيذ ونناشد دعم اجلهات العليا ملواجهة وتذليل حتديات العمل،  الشفافية  على  نؤكد   ،2014

سائلني املوىل عز وجل العون الجناز عملنا على امت وجه.

جاء تقرير متابعة انشطة اسرتاتيجية التخفيف من الفقر الثالث مكمال جلهود االدارة التنفيذية لالسرتاتيجية واليت دأبت 
على تقديم التقارير السنوية اليت تعكس اداء جهات التنفيذ املختلفة مؤطرة مببادئ املسؤولية والشفافية.
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خالصة تنفيذ انشطة ومشاريع اسرتاتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

يعد الفقر ظاهرة متعددة االبعاد واجلوانب فهو ال يعرب عن عجز الفرد عن تلبية حاجاته االولية فقط بل يتعدى ذلك ليشمل االبعاد 
االقتصادية واالجتماعية واليت تؤثر على تنمية الفرد واجملتمع ككل، ومن هذا املنطلق ركزت مشاريع وخطط االسرتاتيجية 
على احتواء كل تلك االبعاد ضمن خطة اسرتاتيجية موجهة ضمت خطط جزئية تصاعدية تهدف مبجموعها اىل ختفيض الفقر 

بنسب تتوائم واالهداف االمنائية لاللفية وتسري مبوازتها.  

احتلت اسرتاتيجية التخفيف من الفقر مكانة بارزة يف سلم اولويات احلكومة العراقية ، والذي انعكس على منحنى التخصيص 
ملشاريع وانشطة ختفيف الفقر، اذ بدأ التخصيص من املوازنة االستثمارية لعام 2012 حبوالي 445 مليار دينار وتصاعد املنحنى 
735 مليار دينار   2014 اىل حوالي  605 مليار دينار ويستمر بهذا االجتاه ليصل يف عام  2013 حوالي  باضطراد ليبلغ يف عام 
ملشاريع وانشطة تكافح الفقر يف العراق من عدة جوانب وحتاصر كل ابعاده ضمن خطة اسرتاتيجية اعدت مسبقا جبهود وطنية 

حتت مظلة وزارة التخطيط من خالل االدارة التنفيذية السرتاتيجية التخفيف من الفقر. 

ويف اطار استعراض مشاريع وانشطة ختفيف الفقر من املوازنة االستثمارية لعام 2013 ضمن ختصيص 605 مليار دينار، والذي 
مت توزيعه ليشمل حمافظات العراق كافة )عدا اقليم كردستان( مببلغ  319 مليار دينار ) اي بنسبة حوالي 53 %( يف حني مت 
ختصيص 286 مليار دينار)اي نسبة 47 %( لوزارات )العمل والشؤون االجتماعية، الصحة،االعمار واالسكان،البلديات واالشغال 
2012 لتشكل  العامة( كونها وزارات ذات متاس مباشر مع ابعاد الفقر  وتداخالته. فضال عن االنشطة واملبالغ املدورة من عام 

خطة واسعة تتكامل ضمنها  آليات حماربة الفقر.

توزعت مشاريع وانشطة االسرتاتيجية على احملصالت )حتقيق دخل اعلى من العمل للفقراء، حتسن املستوى الصحي للفقراء، 
نشر وحتسن تعليم الفقراء، حتقيق بيئة سكن افضل للفقراء، محاية اجتماعية فعالة للفقراء وتفاوت اقل بني النساء والرجال 
الفقراء( يف سياق خطة مشلت اكثر من مئة مشروع ونشاط خالل عامي 2012 و2013 استكمل بعضها يف اوقات خمتلفة من 

عام 2013 يف حني استمر تنفيذ البعض االخر ودّور اىل عام 2014.

عام  يف  واالقاليم  الوزارات  تنمية  من  كل  موازنات  ومن  هلا  املخصصة  االستثمارية  املوازنة  من  الفقر  ختفيف  خطة  حققت 
ان  بعد   %  48 بلغت   اجناز  نسبة  الفقر  ختفيف  ومشاريع  انشطة  حققت  اذ   2012 عام  خطة  عن  ملحوظا  ارتفاعا   2013
التنفيذية  االدارة  ومتابعة  االسرتاتيجية  القائمني على  اىل جهود  االرتفاع  ويعزى هذا   ، السابق  العام  % يف   20 نسبة  سجلت 
السرتاتيجية التخفيف من الفقر ودعم اجلهات العليا لالسرتاتيجية. واجلدول االتي يبني نسب اجناز حمصالت االسرتاتيجية.

جدول 1 : نسب اإلجناز الفعلي حملصالت اإلسرتاتيجية

احملصلة 

التخصيص املالي 
للمحصلة / ختصيصات 

االسرتاتيجية  ) مليار 
دينار ( 

نسبة االجناز/ 
االسرتاتيجية 

التخصيص املالي 
للمحصلة / 

ختصيصات خطة 
التنمية )مليار دينار( 

نسبة 
االجناز/ 

خطة التنمية

نسبة االجناز 
الكلية

29%-  - 29 %183دخل اعلى من العمل للفقراء 

47%56%34296%189حتسن املستوى الصحي 

61%63%58260%148نشر وحتسن تعليم الفقراء

44%59%27182%180بيئة سكن افضل للفقراء

اجملموع الكلي حملصالت 
48%59%36739%699االسرتاتيجية 
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االمنائية  االهداف  حتقيق  مع  وتزامنا  التعليم  بعد  الهمية 
الفقراء  تعليم  وحتسن  نشر  حمصلة  تصدرت  فقد  لاللفية، 
انـجــــاز     نسبة  حققت  اذ  االسرتاتيجية  حمصالت  باقـــــــــي 
%من خالل تنفيذ 5 أنشطة من ختصيصات اسرتاتيجية   61
 2012 لعامي  االستثمارية  املوزانة  من  الفقر  من  التخفيف 
الوزارات واحملافظات،  تنمية  نشاط من خطط  و2013 و22 
اىل  تهدف  برامج  واعتماد  مدارس  بناء  بني  االنشطة  تنوعت 

نشر وحتسني تعليم الفقراء.

الثانية من  املرتبة  املستوى الصحي يف  حلت حمصلة حتسن 
حيث التنفيذ اذ بلغت نسبة اجناز هذه احملصلة 47  %، ومشلت 
التخفيف من  اسرتاتيجية  11 نشاط من ختصيصات  تنفيذ 
 ، واحملافظات  الوزارات  تنمية  خطط  من  نشاط  و22  الفقر 
تنوعت تلك االنشطة بني بناء مراكز صحية وتوفري عيادات 
متنقلة واجهزة طبية متعددة االغراض وخمتربية وتطوير 
قدرات يف اجملال الصحي وتوفري مشاريع املاء الصاحل للشرب 
تعكس  اليت  املشاريع  من  وغريها  الصحي  الصرف  ومشاريع 

خمرجاتها حتسني الواقع الصحي للفقراء.

وانطالقا من توجيهات االمانة العامة جمللس الوزراء واستنادا 
بدل  عبء  وختفيف  للفقراء  املالئم  السكن  توفري  اهمية  اىل 
حظيت  الفقراء،فقد  شرحية  كاهل  يثقل  الذي  االجيار 
من  بالغ  باهتمام  للفقراء  افضل  سكن  بيئة  توفري  حمصلة 
والذي  الفقر  من  التخفيف  السرتاتيجية  التنفيذية  االدارة 
اجناز   نسبة  حققت  اذ  احملصلة  تلك  تنفيذ  على  انعكس 
44  % علما ان مشاريع السكن متتاز بطول مدة التنفيذ ، اال 
منحى  برفع  مثاره  اتى  العقبات  وتذليل  املتابعة  استمرار  ان 
اذ بلغت نسبة تنفيذ هذه احملصلة  العام السابق   التنفيذ عن 
يف عام 2012 حوالي )13 %( ،مشلت خطة عام 2013 تنفيذ 
املوازنة  من  الفقر  ختفيف  ختصيصات  ضمن  نشاط   26
من  نشاط   20 وتنفيذ  و2013   2012 لعامي  االستثمارية 
يف  االنشطة  تلك  دارت  واحملافظات،  الوزارات  تنمية  خطط 
وانشاء  حتتية  وبنى  للفقراء  اقتصادية  مساكن  توفري  فلك 
بيئة مالئمة  اليت تضمن  املشاريع  اسواق شعبية وغريها من 

لسكن الفقراء.

تنفيذ  نسبة  للفقراء  العمل  من  اعلى  دخل  حمصلة  حققت 
%، علما ن هذه احملصلة مت احتسابها من مشاريع  بلغت 29 
من  التخفيف  اسرتاتيجية  ختصيصات  من  ُنفذت  وانشطة 
فقط،  و2013   2012 لعامي  االستثمارية  املوزانة  الفقر من 
ومشاريع  انشطة  من  قليل  غري  عدد  وجود  من  الرغم  وعلى 
الوزارات  تنمية  خطط  من  احملصلة  هذه  هدف  يف  تصب 
حصر  لصعوبة  احلساب  يف  تشمل  مل  انه  اال  واحملافظات 
والشؤون  العمل  وزارة  تنفذ  اذ  اجنازها  ونسب  ختصيصاتها 
وضعهم  وحتسني  الفقراء  لتمكني  أنشطة   )7( االجتماعية 

املعاشي.  

للتخفيف  الوطنية  االسرتاتيجية  جلان  التزام  من  انطالقا 
من الفقر يف حتقيق هدفها العام” ختفيف الفقر “ واستكماال 
مت  اهلدف  ذلك  لتحقيق  الرامية  االسرتاتيجية  خلطط 
لتنفيذ  االستثمارية  املوازنة  دينار من  مليار   605 ختصيص 
مشاريع وانشطة ختفيف الفقر يف حمافظات العراق كافة 
)عدا اقليم كردستان( وعددا من الوزارات ذات العالقة وهي 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية ، ووزارة االعمار واالسكان ، 

ووزارة الصحة ، ووزارة البلديات واالشغال العامة.

من  جمموعة   2013 لعام  الفقر  ختفيف  خطة  ضمت 
االنشطة والربامج كانت ترمي اىل حتقيق بيئة سكن افضل 
الصحي  املستوى  وحتسني  تعليمهم  وحتسني  ونشر  للفقراء 
وحتقيق دخل اعلى من العمل وغريها من االهداف اليت تصبو 
لتحقيقها االسرتاتيجية وصوال اىل ختفيف الفقر يف العراق.

2013 تنفيذ مشاريع وانشطة االسرتاتيجية  كما شهد عام 
مببلغ  نشاط   23 عددها  والبالغ   2012 عام  من  املدورة 
يف  اإلمجالي  املبلغ  جمموع  ليكون  دينار  مليار   336.351
عام 2013 حوالي 941 مليار دينار ، اجنز 6 أنشطة منها يف 
اوقات خمتلفة من عام 2013  ويستمر تنفيذ باقي االنشطة 
وبنسب إجناز متفاوتة، وفيما يلي استعراضا ملشاريع وانشطة 
ختفيف الفقر مبوبة وفق املنجز منها واملدور اىل عام 2013 
لعام  الفقر  ختفيف  خطة  ضمن  احملالة  املشاريع  عن  فضال 
2013 وصوال اىل مشاريع وانشطة ختفيف الفقر اليت تنفذ 

من موازنة تنمية االقاليم .
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من  الفقر  ختفيف  خطة  من  املنجزة  واملشاريع  االنشطة   
املوزانة االستثمارية لعام 2012

املوازنة  من  الفقر  ختفيف  خطة  من  واحد  مشروع  اجناز  مت 
االستثمارية لعام 2012 يف شهر ايلول . ومن اجلدير بالذكر 
ان هذا املشروع هو احد مشاريع خطة ختفيف الفقر حملافظة 
حليب  بقرة   800 توزيع  ومشل   2012 لعام  الدين  صالح 
هلذا  اعدت  مفاضلة  استمارة  وفق  االرامل  على  هولندية 

الغرض.

يف حني مت اجناز ستة مشاريع من خطة ختفيف الفقر لعام 
2013 واملشاريع هي: 2012 يف عام 

والتسويق        لالنتاج  الداعمة  التحتية  البنى  وادامة  توفري  اوال: 
) انشاء طرق زراعية بطول 30 كم( يف حمافظة صالح الدين 

وبتخصيص )3.3( مليار دينار:

تصل  طرق  لتبليط  مشروعا  الدين  صالح  حمافظة  نفذت 
يهدف   ، احملافظة  يف  الرئيسة  واالقضية  الفقرية  القرى  بني 
العمل للفقراء عن طريق  املشروع اىل حتقيق دخل اعلى من 
بانشاء  الزراعي  االنتاج  تسويق  تسهل  اليت  العوامل  توفري 
ومبا  الفقرية،  والزراعية  الريفية  املناطق  يف  طرق  وتبليط 
االنتاج  نقل  لتسهيل  باملدن  الزراعية  املناطق  ربط  يف  ساعد 
كم.    )30( الطرق  طول  يبلغ  املباشر،  البيع  لعلوات  الزراعي 
يضم النشاط 7 طرق اجنز 6 طرق منها دون مشاكل تذكر 
وتوقف العمل يف الطريق السابع ) طريق مطيبيجة –محرين 
اجناز  نسبة  حتقيق  بعد  االمنية  الظروف  بسبب   ) كم   12
الضوابط  وفق  استبداله  اىل  احملافظة  دعا  مما   % 28 بلغت 

بطرق اخرى ضمن القضاء ذاته وهو قضاء بلد . 

شهر  يف  وانتهى   2012 حزيران  يف  املشروع  بهذا  املباشرة  مت 
حزيران عام 2013 ، وقد اجنز وفق التفاصيل االتية:

      جدول 2   : تفاصيل الطرق املنفذة يف حمافظة صالح الدين

الطريقت
طول الطريق 

)كم(
عدد  

المستفيدين

121349طرق متفرقة في ناحية الضلوعية / قضاء بلد1

31445قرية الشهيد عبد اهلل جبارة2

31030طريق قرية سلمان مكحول3

3195طريق الشهيد ضامن )قرية البو حمد(4

58140طريق مير بالقرى )بسطملي، جردغلي، بروجلي، طريق البو حسن (/قضاء الطوز5

2195طريق قرية النبع /سليمان بيك6

2683طريق قرية قره ناز  امرلي7

طرق
 منفذة في محافظة

صالح الدين
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بيوت  انشاء   ( اولية جمهزة  بناء مراكز رعاية صحية  ثالثا: 
الدين  صالح  حمافظة  تنفذها  صحي(  بيت   20 عدد  صحية 

وبتخصيص 2 مليار دينار:

خطة  من  الدين  صالح  حمافظة  اجنازات  سلسلة  ضمن 
20 بيت صحي موزعة  تنفيذ  2012 مت  لعام  الفقر  ختفيف 
الشرقاط،  تكريت،  الدجيل،  )الطوز،  هي  اقضية   6 ريف  على 
سامراء، بيجي ( يف املناطق الفقرية اليت ختلو من املستشفيات 
كرفان  من  صحي  بيت  كل  ،يتكون  الصحية  واملراكز 
مساحة  كهرباء،  ومولد  بسياج  حماطة  ارض  قطعة  ضمن 
3 غرف لإلستعالمات  كل كرفان )225( مرت مربع ويضم 
طيب  معاون  صحي  بيت  كل  يف  يعمل   ، واالدوية  واملعاينة 

ومعاون صيدلي وموظف إستعالمات .

مت تزويد البيوت الصحية باألجهزة واملعدات الطبية من قبل 
 25 ليستقبل  البيت  هذا  صمم  وقد   ، احملافظة  صحة  دائرة 
بالبيوت  احمليطة  الريفية  املناطق  سكان  من  يوميا  مريض 

الصحية ومبجموع 4500 مريض للبيوت الصحية شهريا.

من  باكثر  الطرق  هذه  من  املستفيدين  عدد  جمموع  يقدر   
 ، الطرق  تلك  بينها  تربط  اليت  القرى  ضمن  نسمة   13000
ومبا يؤمن تنقل قاطين القرى فضال عن توفري وادامة البنى 

التحتية الالزمة لزيادة مردود العمل الزراعي.

ثانيا: تنظيم االسواق يف االحياء الفقرية )إنشاء أسواق شعبية 
)سوق اجلمعة(( يف حمافظة صالح الدين وبتخصيص )2.4( 

مليار دينار: 

اجنزت حمافظة صالح الدين مشروع انشاء )8( اسواق شعبية 
يف اقضية احملافظة، مت تنظيمها يف االحياء الفقرية وفق منط 
البناء التقليدي، وقد مت اختيار مواقع االسواق الشعبية حسب 

الكثافة السكانية واملساحة املتوفرة يف االقضية والنواحي.

بدأ العمل يف االسواق خالل شهر حزيران 2012 واجنز خالل 
وفق  توزيعها  يف  الرغبة  من  وانطالقا   ،  2013 حزيران  شهر 
الغرض  الرشيدة مت تشكيل جلنة هلذا  االدارة  آليات ومبادئ 
برئاسة معاون احملافظ للشؤون اإلدارية يف حمافظة صالح 
ورئيس  االجتماعية  الرعاية  دائرة  مدير  وعضوية  الدين 
الوحدة االدارية اليت تقع ضمنها االسواق وممثل عن االدارة 
اللجنة  تولت  الفقر،  من  التخفيف  السرتاتيجية  التنفيذية 
املقدمة حليازة تلك االسواق واعتمدت  الطلبات  اعاله دراسة 
السرتاتيجية  التنفيذية  االدارة  اعدتها  مفاضلة  استمارة 
العاطلني  من  املستحقني  الختيار  الفقر  من  التخفيف 
االحتياجات  وذوي  الشهداء  لعوائل  اولوية  واعطاء  الفقراء 
وزارة  موافقة  استحصال  عن  فضال  واالرامل،  اخلاصة 
العمل والشؤون االجتماعية لشمول من وقع عليهم االختيار 
بني  التكامل  بهدف  بالفقراء  اخلاصة  الصغرية  بالقروض 
الفقراء  الفائدة على  لتعميم  وانشطة االسرتاتيجية  مشاريع 
بتاريخ                      بالكامل  االسواق  تلك  توزيع  مت  وقد  احملافظة.  يف 

.)2013/11/11 (

أحد الطرق المنفذة في محافظة صالح الدين

االسواق في محافظة صالح الدين

بيت صحي في صالح الدين



11 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث

االولية  الصحية  الرعاية  مراكز  مالكات  تدريب  رابعا: 
الرعاية  الوعي الصحي وتعزيز خدمات  القدرات وزيادة  )بناء 
مليار   )3( وبتخصيص  الفقرية(  املناطق  يف  االولية  الصحية 

دينار :

يتكون النشاط من شقني، يتضمن الشق االول  بناء القدرات من 
خالل تنظيم دورات تدريبية ملتطوعات صحيات مت تسميتهن 
يف  الفقرية  والقرى  املراكز  يف  االسرتاتيجية  برنامج  ضمن 
حمافظات العراق كافة )عدا اقليم كردستان( وبواقع )10( 
دورات ُنفذت يف احلضر و)10( ُنفذت يف الريف شهريا يف كل 
3 مناطق  دائرة صحة عدا دائرة صحة النجف اليت تضمنت 
)2 ريف و1 حضر( شهريا، وقد مت حتديد)30( متطوعة لكل 
)3( أشهر هي  ( وملدة   2012/9/15( الدورات يف  دورة، بدأت 
السقف  وفق  ينفذ  مل  الربنامج  ان  غري  الربنامج،  تنفيذ  مدة 
الالزمة  املبالغ  لتحويل  الالزمة  املدة  بسبب  له  املعد  الزمين 

لتنفيذ النشاط اىل احملافظات.

تضمن برنامج الدورات الشهري اآلتي :

 )2( دورة مبادئ الرعاية الصحية األولية .	

 )1( دورة الرعاية املتكاملة لصحة االطفال.	

 )2( دورة الرقابة الصحية )سالمة الغذاء للمتطوعات، 	
دورة لعمال املطاعم(.

كما تضمن الربنامج )3( دورات ختص الوالدة االمنة وخفض 
والتضبيب  الوبائي  الرش  حول  دورات  و)3(  االمهات  وفيات 
)السيطرة على االمراض االنتقالية ( واليت تنفذ مرة واحدة 

خالل مدة تنفيذ الربنامج.

تكون  صحية  كمرشدة  املتطوعة  تتخرج  الربنامج  نهاية  يف 
يف  اإلرشاد  تتوىل  واألسر  الصحي  املركز  بني  ارتكاز  نقطة 

كل ما يتعلق باألمور الصحية مثل التدرن، اإلجناب ...اخل .

الصحي  الوعي  رفع  فيتضمن  الربنامج  من  الثاني  الشق  أما 
 )LCD( من خالل شراء أجهزة ومعدات مثل شاشات عرض
الصحية  املراكز  يف  توعية  وبرامج  صحية  إرشادات  تعرض 

الفرعية وداتا شو الغراض التدريب .

خالل  من   2013 عام  مطلع  يف   بالكامل  النشاط  اجنز 
اقليم  )عدا  كافة  العراق  حمافظات  يف  دورة   )698( تنفيذ 

كردستان( ومبا تعدى سقف خطة الوزارة بهذا الشأن .

اقتصادية  سكنية  جممعات  لبناء  مشاريع  تنفيذ  خامسا: 
للفقراء يف حمافظة واسط يف اقضية الكوت واحلي والصويرة 
لعام  دينار وبتخصيص  ( مليار   35  ( بلغت  بكلفة  والعزيزية 

2012 بلغ )11.9( مليار دينار.

اقتصادية  سكنية  جممعات  بناء  واسط  حمافظة  اجنزت 
يهدف  الكوت.  قضاء  يف  السكين(  الكرامة  )جممع  للفقراء 
املشروع اىل توفري سكن امن وصحي للمستهدفني من الفقراء 
الوحدة  بناء  ، مساحة  284 وحدة سكنية  املشروع من  ،يتكون 
سكنية  وحدة  كل  تتكون  مربع  مرت   84.5 الواحدة  السكنية 
32 مرت مربع وغرفة  3 (غرف نوم مساحة غرف النوم  من ) 
وممر  مربع  مرت   9 ومطبخ  مربع  مرت   15 مبساحة  استقبال 
وهول داخلي 9 مرت مربع ومحام وخمزن ومدخل . بدأ العمل 
2013. نفذ  االول  2012 واجنز يف تشرين  اب  املشروع يف  يف 
الدجيلة  نصف   / الكوت  قضاء  يف   ريفية  منطقة  يف  املشروع 
الغربي، وقد شكلت جلنة متخصصة لغرض اختيار الشرائح 
التنفيذية  االدارة  اعدتها  مفاضلة  استمارة  وفق  املستحقة 
اخلدمات  توفري  وسيتم  الفقر.  من  التخفيف  السرتاتيجية 
الالزمة للمجمعات السكنية من موازنة تنمية االقاليم واليت 
الشرائح  اسرة من   284 املشروع  االعالن. خيدم  طور  يف  متر 

الفقرية واهلشة ، اي حوالي ) 1704( فرد.

 اجملمع السكين يف حمافظة واسط

دورة تدريبية في احد المراكز الصحية في محافظة بغداد
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اشار قانون شبكة احلماية بوضوح اىل آليات استهداف الفقراء 
الفقر  خارطة  على  اساسي  بشكل  سيعتمد  الذي  جغرافيًا 
كمرحلة   )2014 متوز   شهر  يف  هلا  االوىل  املسودة  )ستنجز 
حتقيق  يتم  الثانية  املرحلة  الفقراء،ويف  اىل  الوصول  يف  اوىل 
للمحددين  اجتماعيني  باحثني  قبل  من  ميدانية  زيارات 
وضعهم  على  امثل  بشكل  للتحقق  اخلارطة  على  باإلعتماد 
املعيشي بعد مْل استمارة معايري الشمول إلختيار األفقر منهم 
اللجان  اىل  استناداً  احملافظات  مستوى  على  ذلك  وسيكون   ..
منها  اجلهات  من  عدد  وعضوية  قاضي  برئاسة  فيها  املشكلة 
الذي  االعانة  سقف  تعديل  مت  كما  احملافظة،  احصاء  مدير 
دينار  الف   105 البالغ  الفقر  خبط  فيه  االدنى  احلد  ارتبط 
يف  القانون  ُنشر    ... اعلى  كحد  دينار  الف   420 اىل  ليصل 
جريدة الوقائع العراقية، و سُيطبق مبا يضمن مشول الشرائح 
النقدية  التحويالت  اليها اعاله فضال عن تطبيق نظام  املشار 

املشروط.

• قانون حمو االمية اإللزامي	
والتعليمات   2011 لسنة   23 رقم  االمية  حمو  قانون  سن 
لعالج  هاما  وطنيا  اجنازا  ويعد   2012 سنة  تنفيذه  لتسهيل 
االقتصادي  احلصار  من  عقود  خالل  استفحلت  مشكلة 
من   ) %  20( حوالي  نسبة  افرزت  حيث  والدمار  واحلروب 
يف  فاعلة  خطوات  الرتبية  وزارة  خطت  اذ   .... االميني  السكان 
االحصائية  القاعدة  تهيئة  يف  جتسدت  املشكلة  هذه  عالج 
معلوماتية  قاعدة  وتهيئة  املشكلة  حجم  لتحديد  الالزمة 
الالزمني  املعلمني  وتهيئة  التحتية  البنى  من  احلاجة  حول 
مع  بالتعاون  والقرطاسية  املنهجية  الكتب  اىل  باالضافة 
اىل  القانون  هذا  تنفيذ  يستند  املدني...  اجملتمع  منظمات 
والفقرات وجهت  املواد  ، وتضمن عدد من  والرتغيب  التحفيز 
وضع  يف  االمية  حملو  العليا  اهليأة  مهام  وحددت  التنفيذ  سري 
االهداف واخلطط العامة وغريها من املهام احليوية ، كما مت 
التابعة له وآليات  التنفيذي والتشكيالت  حتديد مهام اجلهاز 
التنفيذ يف احملافظات ، فضال عن حتديد عمر الشخص االمي 
قننت  اليت  االمور  من  وغريها  الدارسني  وعدد  الدراسة  ومدة 
برنامج حمو االمية حبلته اجلديدة يف العراق.... جيري تنفيذ 
تقليص نسب  القانون ومبا يدعم  اىل هذا  باالستناد  الربنامج 

االمية يف العراق.

• بربامج 	 للفقراء  اوسع  مشول  تضمن  ضوابط  وضع 
االقراض النشاء مشاريع صغرية مدرة للدخل

بربنامج  للفقراء  اوسع  مشول  تضمن  ضوابط  وضع  مت 
حدد  والذي  للدخل  مدرة  صغرية  مشاريع  النشاء  االقراض 
من  املنفذ  للفقراء  الصغرية  القروض  صندوق  ونهج  مسار 
االدارة  مع  بالتنسيق  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  قبل 
هذه  حددت  الفقر...  من  التخفيف  السرتاتيجية  التنفيذية 
الضوابط فئات املشمولني يف الربنامج من ) املعوقني ، املهجرين 

سادسًا: توفري وادامة البنى التحتية الداعمة لالنتاج والتسويق 
)انشاء طرق ريفية بطول 4 كم ( يف حمافظة دياىل وبكلفة 

: وختصيص )1( مليار دينار )مدرج يف  عام 2012( 

نفذت حمافظة دياىل مشروعًا لتبليط طرق بطول )4( كم 
تربط قرى فقرية يف ناحية )حديدة /قرية التنت( مع الشوارع 
العمل  من  اعلى  دخل  حتقيق  اىل  املشروع  يهدف   ، الرئيسية 
االنتاج  تسويق  تسهل  اليت  العوامل  توفري  طريق  عن  للفقراء 
والزراعية  الريفية  املناطق  يف  طرق  وتبليط  بانشاء  الزراعي 
الفقرية، تسّهل نقل االنتاج الزراعي لعلوات البيع املباشر، اجنز 

 . املشروع يف عام 2013 

انشطة اخرى حتقق هدف االسرتاتيجية

للتنمية  اهلادفة  والسياسات  الشامل  االصالح  برامج  تتطلب 
وثيقة  تضمنتها  وقوانني  تشريعات  اصدار  الفقر  وختفيف 
وسليم  ناجح  لتنفيذ  الطريق  خارطة  تضع   ... االسرتاتيجية 
حمددات  ظل  يف  للمسائلة  قابل  نظام  لوضع  السبيل  وتهيئ 
وضوابط تلك القوانني، االمر الذي تنبهت له اجلهات القائمة 
اجلهود  وسخرت  فائقة،  عناية  واولته  االسرتاتيجية  على 
على  وبالتأكيد  واقرارها...  القوانني  تلك  ملتابعة  احلثيثة 
اهميتها يف دعم منهج االسرتاتيجية... فقد مت تنفيذ واجناز 8 
قوانني او ضوابط واجراءات من اصل 11 مت تبنيها يف وثيقة 
اسرتاتيجية التخفيف من الفقر، وفيما يلي استعراضا ملوقف 

تنفيذ تلك القوانني:

• لسنة 	  )  11  ( رقم  االجتماعية  احلماية  قانون  مشروع 
 2014

يضمن  والذي  االجتماعية  احلماية  قانون  مشروع  اقرار  مت 
من  كل  فئات  من  الفقر  خط  دون  هم  الذين  االفراد  حقوق 
واملهجورات  املفقودين  وزوجات  واملطلقات  واالرامل  املعاقني 
واسر  وااليتام  والعاجزين  املتزوجات  غري  البالغات  والفتيات 
سنة  عن  حمكوميتهم  مدة  زادت  اذا  املودعني  او  النزالء 
واملشردات  القطعية  الدرجة  احلكم  قرار  واكتسب  واحدة 
تزيد مدة  االيوائية واالحداث احملكومني ممن  الدولة  دور  يف 
الدرجة  احلكم  قرار  واكتسب  واحدة  سنة  عن  حمكوميتهم 
االبوين  جمهولي  من  الدولة  دور  من  واملستفيدين  القطعية 
معدومة  واالسر  االعدادية  الدراسة  ولغاية  املتزوج  والطالب 
الدخل او اليت يكون دخلها دون مستوى خط الفقر وغريها من 
القانون  هذا  يعد  الدولة...  محاية  اىل  احملتاجة  اهلشة  الفئات 
وبدعم  صياغته  يف  املساهمني  العتماد  الرصينة  القوانني  من 
الشمول  يف  دولية  فضلى  جتارب  على  الدولية  املنظمات  من 

وآليات التنفيذ ومصادر التمويل.
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املطلق  السرهن،  واملعيالت  واملطلقات  االرامل  العائدين، 
االرهابية،  العمليات  من  املتضررين  السجون،  من  سراحهم 
معيلي االسر غري املستقرة من سكنة مناطق الطمر الصحي، 
املتسولني... وغريهم ( كما حددت مبلغ القرض الذي يرتاوح 
)5-10( مليون دينار، مينح بدون فوائد ومبدة مساح تبلغ سنة 
على  االقساط  تسدد  فيما  القرض،  تسلم  تاريخ  من  واحدة 
مدى مثاني سنوات، وغريها من الضوابط املعتمدة يف تطبيق 

الربنامج.

• وضع وتنفيذ نظام واجراءات لتحديد املستفيدين ) اسكان 	
واطيء الكلفة (

الفقر  من  التخفيف  السرتاتيجية  التنفيذية  االدارة  تولت 
املستفيدين  لتحديد  ومنهج  خط  وضع  مهمة  عاتقها  على 
من برنامج االسكان االقتصادي للفقراء.... اذ صممت استمارة 
مفاضلة ضمت بني ثناياها عدد من املعايري واالوزان اليت حتدد 
املستحقني  غري  مشول  ومتنع  للفقراء  الدقيق  االستهداف 
بتلك املساكن وبالتاكيد على اهمية توفري سكن مناسب يف 
ختفيف الفقر ضمن وثيقة االسرتاتيجية....ولغرض اعتمادها 
يف توزيع املساكن يف احملافظات كافة... مت رفعها اىل االمانة 
العامة جمللس الوزراء وفق الضوابط احملددة يف االسرتاتيجية 
بعد عرضها على اهليئة الوطنية لالسكان واليت وافقت عليها 
الفقر  التخفيف من  التنفيذية السرتاتيجية  بدورها،واالدارة 
توزيع  واعتمادها يف   ، لتعميمها على احملافظات  الرد  بانتظار 
يتم  اليت  الشعبية  االسواق  ضمن  والدكاكني  املساكن 

انشاؤها. 

• الزراعية 	 والسياسات  التشريعات  حبزمة  النظر  اعادة 
لصاحل املزارعني الفقراء

النشاط،  ضمن  اربعة  اصل  من  قوانني  ثالثة  اجناز  مت 
وكاالتي:

لسنة   )59( رقم  العصرية  القرى  اجيار  قانون  مشروع   .1
2012 ونشر جبريدة الوقائع العراقية بتاريخ 2012/10/15

فوائد  من  واملقرتضني  والفالحني  املزارعني  اعفاء  قانون   .2
 2012 القروض السابقة املرتتبة من ذمتهم رقم )49( لسنة 

ونشر يف جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 2013/6/11

التصرف  حق  ومتليك  الزراعية  االراضي  اجيار  قانون   .3
 )24( رقم  والبيطريني  الزراعيني  للخرجيني  فيها  والتملك 
بتاريخ  العراقية  الوقائع  جريدة  يف  ونشر   2013 لسنة 
واملزارعني  الفالحني  تعويض  قانون  يزال  وما   2013/8/26
اجلدير  ومن  الدراسة.  قيد  واملناخية  البيئية  الكوارث  عن 
العراقي  الفالح  دعم  يف  كبري  اثر  القوانني  هلذه  ان  بالذكر 

الفقري وضمان حقوقه على املستوى املهين والشخصي.

• شؤون 	 ادارة  يف  الالمركزية  العتماد  االجراءات  اختاذ 
شبكة احلماية االجتماعية 

يكون  ان  االجتماعية  احلماية  لقانون  احلالية  الصيغة  اقرت 
الشمول واالعانة بصورة ال مركزية من خالل تشكيل جلنة 
االول  النائب  رئيسها  يكون  االجتماعية  احلماية  لشبكة  عليا 
للمحافظ ومتنح هلذه اللجنة صالحيات الشمول واالعانة اما 
فيما خيص التخصيصات املالية فهي مركزية وذلك لضمان 

عدالة التوزيع بني حمافظات العراق .

نظر  وجهة  من  واالضمن  االفضل  هو  االجراء  هذا  ان  علما 
املنهج  هذا  وفق  بالعمل  استمراره  سيتم  لذا  الرعاية  دائرة 
املمنوحة  الصالحيات  ان  اذ  البريوقراطية  االجراءاءت  لتقليل 

لرؤساء اللجان عالية.

• احلد 	 حتديد  حول  مرنة  فقرات  العمل  قانون  تضمني 
االدنى لالجر ليتناسب مع خط الفقر

الف دينار مبوجب   250 املاهر اىل  العامل غري  مت تعديل اجر 
قرار جملس الوزراء املرقم 178 لسنة 2013 بناءا على ما جاء 
يف توصيات جلنة احلد االدنى الجر العامل غري املاهر ليتناسب 

مع الواقع املعيشي ونفذ من 2013/7/1

• التعليم 	 الزامية  ملد  الدستور  من  )34/اوال(  املادة  تعديل 
اىل املرحلة املتوسطة )الثالث متوسط(.

بينت وزارة الرتبية عدم احلاجة اىل تعديل املادة 34 اواًل كون 
الوزارة هلا صالحيات ضمن قانون الوزارة مبد الزامية التعليم 
يتطلب  التعديل  وان  اهلدف  هذا  حتقيق  يف  ماضية  وهي 

اجراءات كثرية

• القطاع غري 	 للعاملني يف  اجتماعي  انشاء صندوق ضمان 
املنظم

ايقافه  ومت  النواب  جملس  قبل  من  الثانية  للمرة  قراءته  مت 
من قبل جملس الوزراء. وما يزال كل من نشاط وضع نظام 
االجتماعي مبا  الضمان  قانون  لتنفيذ  متابعة ومراقبة فعالة 
يؤمن حقوق املراة العاملة)جهة تنفيذه وزارة العمل والشؤون 
الفقرية  املرأة  متكني  هدف  يف  يصب  والذي  االجتماعية( 
اجراءات  اختاذ  ونشاط  الرجل،  وبني  بينها  التفاوت  وتقليل 
يف  سكنية  وحدات  لبناء  اخلاص  القطاع  مشاركة  تشجع 
حيقق  والذي  الوزراء(  جملس  تنفيذه  )جهة  الفقرية  املناطق 
ان  علما   ، منفذان  غري  يزاالن  ما  للفقراء،  افضل  سكن  بيئة 

االدارة التنفيذية لالسرتاتيجية ماضية يف متابعة تنفيذهما.
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عام  من  املدور  بضمنها   2013 عام  يف  التنفيذ  قيد  املشاريع 
2012

جيري تنفيذ عددا من مشاريع ختفيف الفقر من ختصيصات 
خالل   2012 لعام  االستثمارية  املوزانة  من  االسرتاتيجية 
ختصيصات  من  الفقر  ختفيف  خطة  ومشاريع   2013 عام 
وبنسب   2013 لعام  االستثمارية  املوازنة  من  االسرتاتيجية 
حسب  املشاريع  تلك  استعراض  وسيتم  خمتلفة،  تنفيذ 

حمصالت تنفيذها وكاالتي:

برنامج إقراض إلنشطة مدرة للدخل للفقراء

: نشاط دعم مشروع  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  اوال: 
صندوق القروض الصغرية للفقراء وبتخصيص )168.750( 

مليار دينار)مدرج يف عام 2012(:

واليات  ضوابط  وفق  صغرية  قروض  منح  النشاط  يشمل 
العائدين،  ، املهجرين  ) املعوقني  حمددة تشمل فئات كل من 
من  سراحهم  املطلق  السرهن،  واملعيالت  واملطلقات  االرامل 
السجون، املتضررين من العمليات االرهابية، معيلي االسر غري 
املستقرة من سكنة مناطق الطمر الصحي، املتسولني ( لتوفري 

فرص عمل من شانها حتسني وضعهم املعيشي.
السبعة  احملافظات  بشمول   )2012/9/1( يف  الربنامج  بدأ 
مت  وقد   ،2013 عام  فيه  العمل  واستمر  فقرا   االكثر 
كافة  العراق  حمافظات  ليشمل  املشروع  لتوسيع  التخطيط 
خمططة  معامالت  عدد  ضمن  كردستان(  اقليم  )عدا 
بلغت20877 معاملة وهو عدد املستفيدين من املشروع، ترتاوح 
قيمة كل قرض بني )5-10( ماليني دينار، ومتنح استنادا اىل 
تقرير اللجان املختصة، وان هذه القروض تكون بدون فوائد 
ومبدة مساح تبلغ سنة واحدة من تاريخ تسلم القرض، فيما 

تسدد االقساط على مدى مثاني سنوات، ومتنح هذه القروض 
مناطق  وسكان  املتسولني  باستثناء  الفئات  لكل  واحدة  دفعة 
الطمر الصحي، واليت تكون بدفعتني، اذ تدفع الدفعة الثانية 
الفرعية  اللجنة  من  تقرير  على  وبناء  باملشروع  املباشرة  بعد 
الدفعة  يف احملافظة يصدر خالل )30( يوما من تاريخ تسلم 
االوىل. كما مينح املقرتض مبلغ مليون دينار كقرض اضايف 
يف حالة تشغيله الي عامل اضايف بعد مرور فرتة ال تقل عن 
ستة اشهر من تنفيذ املشروع ومبا ال يتجاوز سقف االقراض 
احملافظة  يف  املركزية  اللجنة  توصيات  اىل  واستنادا  املقرر 
ورثة  ويعفى  االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزير  ومصادقة 
املقرتض املتويف مما تبقى بذمته يف حالة غلق املشروع وعدم 
قدرة الورثة على ادارته واستنادا لتقرير اللجنة املركزية يف 

احملافظة واملصادقات االصولية.

العمل  دائرة  شطر  اىل  سببه  يعود  تلكؤ  النشاط  هذا  واجه 
،والتدريب  والقروض  )التشغيل  دائرتي  اىل  املهين  والتدريب 
املهين( والذي ادى اىل تاخري  حتويل التخصيصات املالية لعام 
والشؤون  العمل  وزارة  حساب  اىل  باملشروع  اخلاصة    2013

االجتماعية حتى شهر تشرين الثاني 2013 .

العمل  وزارة  اعدتها  خطط  وفق  القروض  توزيع  جيري 
مراعاتها  حمدودية  املالحظ  ومن  االجتماعية  والشؤون 
لتقليل التفاوت بني النساء والرجال ومبا يدعم متكني املرأة، اذ 
مت توزيع اغلب القروض يف احملافظات للرجال وبنسبة فاقت 
من  يتضح  كما   . للنساء   %  5 من  اقل  نسبة  %مقابل   95
تقارير وزارة العمل والشؤون االجتماعية ان اغلب احلاصلني 
املتدني  العلمي  التحصيل  ذوي  من  هم  القروض  على 

:)1 ( الشكل  من  موضح  وكما   ) ابتدائية   (

شكل 1: عدد احلاصلني على القروض حسب التحصيل 
العلمي

احملصلة االوىل )دخل اعلى من العمل للفقراء(

يعد الدخل املنخفض احد اهم االسباب اليت تؤدي اىل الفقر، 
حتقيق  تنتهج  الفقر  من  التخفيف  اسرتاتيجية  فان  لذا 
النمو االقتصادي املستدام املرتبط بزيادة االنتاجية ومتكني 
الفقراء من خالل خلق فرص العمل واالقراض امليسر، اال 
ان ذلك ال يشكل بديال عن السياسات االجتماعية املرتبطة 
بتمكني الفقراء انفسهم وحتسني فرص وصوهلم اىل املوارد 
املهمة االخرى، وانطالقا من ذلك تبنت االسرتاتيجيةعددا 
من املشاريع اليت تتكامل مع اهلدف االمنائي االول ) القضاء 
على الفقر املدقع واجلوع( فضال عن املشاريع اليت تساهم 

يف زيادة االنتاجية واليت نستعرضها باالتي:
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والذين  املتزوجني  من  كانوا  املقرتضني  اغلب  ان  ظهر  كما 
شكلوا نسبة حوالي )88 %( من جمموع املقرتضني .

من  االكرب  النسبة  ان  العمل  وزارة  تقارير  بينت  وقد 
للدخــل  مدره  جتارية  مشاريع  لتنفيذ  استثمرت  القروض 
%( وزراعية  %( ومشاريع خدمية بنسبة )14  وبنسبة    )64 

. )% %( وصناعية بنسبة)10  بنسبة )12 

اهداف املشروع :

يهدف املشروع اىل توفري القروض امليسرة واليت تعد االساس 
لبدء مشاريع صغرية مدرة لدخل الفقراء تساعد يف متكينهم 
املستدام  االقتصادي  النمو  هلا  يستند  اليت  االرضية  وتهيئة 
املهمشة  للفئات  عمل  فرص  وخلق  االنتاجية  بزيادة  املرتبط 

والفقرية.

الشرائح املستفيدة :

مت التخطيط القراض 20877 مستفيد من العاطلني الفقراء.

يف طريق االجناز

• مت املصادقة على 6722 معاملة مستفيد وصرف 2743 	
معاملة   20877 اصل  من  السابقة  الفرتة  خالل  صك 

 . 2013 خمططة يف عامي 2012 و 

• جيري حاليا دراسة معامالت االقراض املتبقية وتصديق 	
ما يستويف الشروط منها وحترير الصكوك للمستفيدين.

شكل 2:   توزيع القروض على القطاعات 

القروض  استلموا  الذين  للفقراء  تدريب  برامج  تنظيم 
ملساعدتهم يف استخدامها

تدريب  برنامج  االجتماعية:  والشؤون  العمل  وزارة  اوال: 
املقرتضني الفقراء بتخصيص )30( مليار دينار )مدرج يف عام 

:)2013

اولوياتها  ضمن  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  تبنت 
املقرتضني  تدريب  برنامج   2013 عام  يف  الفقر  لتخفيف 
الفقراء وذلك بالنظر للتوسع اهلائل يف جمال التدريب املهين 
كوادر  توفري  عن  فضاًل  العمل،  لسوق  جديدة  مهن  ولدخول 
فنية باختصاصات قادرة على قيادة واستخدام املعدات الثقيلة، 
وسيتم شراء االجهزة واملكائن التدريبية املتطورة يف جماالت 
العمل املختلفة لضمان جودة التدريب وتطوير ورفع كفاءة 
املتدربني باالساليب املتقدمة واليت تكون باهضة الثمن احيانا.

تعتمد الربامج التدريبية بالدرجة االساس على التدريب املهين 
اولية  خطة  حتديد  مت  وقد  العمل  سوق  احتياجات  وحسب 
لتهيئة القاعدة املعرفية للمقرتضني ضمن برنامج القروض 
من  التخفيف  اسرتاتيجية  ختصيصات  من  املمول  الصغرية 
خطة  تتضمن  اشهرـ   6 اىل  شهرين  من  فرتتها  ترتاوح  الفقر 
الشوكية واخلياطة  الرافعات  التدريب جمموعة ورش منها 
اجللدية  والصناعات  واملصاعد  والتكييف  التربيد  واجهزة 
املوبايل  وصيانة  الذهبية  واملصوغات  الغذائية  والصناعات 
وااللكرتونيك والطباعة بالسكرين والكوافري وصيانة السيارات 

واللحام، وغريها مما يعد االكثر طلبا يف سوق العمل.
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• بكلفة 	 كم   3.5 بطول  جلوالء   – مجيلة  قرية  طريق 
491.190 مليون دينار

• طريق قرية كاظم صاحل - بلدروز بطول 4 كم بكلفة 	
583.380 مليون دينار

• املنصورية بطول 	  - العبد اهلل  طريق ريفي لقرية حبيب 
3.5 كم بكلفة 570 مليون دينار

• 	 3.2 بطول  كنعان   - حسني  جاسم  احلاج  قرية  طريق 
كم بكلفة 567.388 مليون دينار

• طريق قرية الشيخ خليل - كفري بطول 7 كم بكلفة 	
698.250 مليون دينار

اهداف املشروع :

يهدف املشروع اىل :

• توفري الطرق للقرى السكنية 	

• ربط املناطق الريفية مبركز احملافظة	

• ايصال اخلدمات االساسية اىل مجيع املواطنني 	

• تسهيل ايصال احملاصيل الزراعية من املزارع اىل االهالي 	
واالسواق  

الشرائح املستفيدة :

	.سكان القرى اليت تصل بينها تلك الطرق

يف طريق االجناز 

• مت احالة  اغلب مكونات املشروع وهي يف طور التنفيذ عدا 	
بعض املناطق .

• نسبة االجناز الكلي )17 %( .	

االوىل  اخلطوة  هي  الدورات  هذه  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
والشؤون  العمل  وزارة  تنفذه  متكامل  تاهيل  برنامج  ضمن 
السرتاتيجية  التنفيذية  االدارة  مع  وبالتعاون  االجتماعية 
اقراض  ثم  ومن  تدريب  يشمل  والذي  الفقر  من  التخفيف 

الفقراء فضال عن برامج اضافية يف بعض احملافظات . 

اهداف املشروع :

فتح برامج تدريبية للمقرتضني ضمن برنامج دعم مشروع 
القروض الصغرية للفقراء واحلد من البطالة والتخفيف من 
من  العمل  عن  العاطلني  لشرحية  عمل  فرص  وخلق  الفقر 
فنية  مهارات  الكسابهم  تدريبية  بدورات  اشراكهم  خالل 

متكنهم من إقامة مشاريع صغري توفر دخل مناسب هلم .

املوقف من التنفيذ

ورود  تأخر  بسبب   2013 عام  خالل  املشروع  تنفيذ  يبدأ  مل 
والذي  اإلجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  اىل  التخصيصات 
دائرتي  اىل  املهين  والتدريب  العمل  دائرة  شطر  اىل  يعود 

)التشغيل والقروض ،والتدريب املهين( 

توفري وادامة البنى التحتية الداعمة لالنتاج والتسويق

اواًل؛ حمافظة دياىل: تبليط )10( طرق يف قرى ريفية متعددة 
وختصيص  وبكلفة  كم   )32,800( بطول  احملافظة  يف 

)4.770( مليار دينار )مدرج يف عام 2013 (

عام  يف  الفقر  لتخفيف  اولوياتها  ضمن  احملافظة  اختارت 
2013 مشروع تبليط طرق لقرى متعددة ، نظرا حلاجة تلك 
شوارع  انشاء  اىل  عالية(  سكانية  بكثافة  متتاز  القرى)واليت 
لربط املناطق مع بعضها البعض وربطها باملدن بهدف ايصال 
وتسهيل  احملافظة  مواطين  مجيع  اىل  االساسية  اخلدمات 
البيع  مراكز  اىل  املزارع  من  الزراعية  احملاصيل  ايصال 
وموزعة  كم   )32,800  ( الطرق  هذه  طول  يبلغ  املدن.  يف 

كاالتي :

• 	 ) اجلامع  شارع   – عصفور  شارع   ( االخضر  املد  طريق 
بطول 3 كم  وبكلفة 450 مليون دينار

• طريق قرية امام طالب - مركز قضاء املقدادية  بطول 2 	
كم وبكلفة 345.975 مليون دينار

• 	 800 5 كم وبكلفة  طريق قرية احلديد - هبب بطول 
مليون دينار

• 1 كم بكلفة 	 العروبة  - الوجيهية  بطول  طريق قرية 
159 مليون دينار

• طريق قرية الكفاح - قضاء املقدادية بطول 600 م بكلفة 	
104.817 مليون دينار
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بناء مراكز رعاية صحية اولية جمهزة

توفري  مع  التدرن  وحدات  وتأهيل  بناء  الصحة:  وزارة  اوال: 
متطلباتها بكلفة وختصيص )50 مليار دينار(  )مدرج يف عام 

:)2012

مت ختصيص )50( مليار دينار لتنفيذ هذا النشاط الذي ينجز 
يضم  سنة،  لكل  دينار  مليار   )25( وبواقع  سنتني،  مدى  على 
العراق  املشروع بناء وحدة تدرن لكل حمافظة من حمافظات 
املستوى  النشاط اىل حتسني  اقليم كردستان(،  ويهدف  )عدا 
الصحي من خالل توفري خدمات رعاية صحية اولية حمسنة 
للفقراء يسهل عليهم الوصول اليها عن طريق بناء )29( وحدة 

 ،2 املثنى   ،2 ، ذي قار   2 تدرن موزعة على احملافظات )ميسان 
 2 2،كربالء  الدين2، كركوك  بغداد3، صالح   ،1 الديوانية 
،واسط 2، بابل 2 ، االنبار 3، النجف 1، دياىل1، نينوى 2، البصرة 
تبعًا  احملافظات  يف  التدرن  وحدات  مواقع  عدد  حتديد  مت   .  )2
اىل انتشار املرض يف الرقعة اجلغرافية ضمن احملافظة ونسبة 

الفقر فيها، اذ يعد هذا املرض من االمراض الصديقة للفقر. 

ثالث  من  تتكون  مربع،  مرت   )600( الواحدة  الوحدة  مساحة 
طوابق، يضم الطابق االرضي عيادة استشارية تتكون من غرفة 
احصائي  ومكتب  اشعة  وغرفة   وصيدلية  وخمترب  طبيب 
وقاطع تذاكر، اما الطابق الثاني والثالث فيضم شقق سكنية 
للكادر العامل يف الوحدات، وســـيتم اشغال هذه الوحدات بواسطة 
2 طبيب و2 مساعد خمترب و2مساعد صيدلي و2مصور اشعة 
عن  مسؤولة  وحدة  كل  وتكون  تذاكر،  وقاطع  احصائي  و2 
تشخيص ومتابعة حاالت التدرن وتزويد املرضى بالعالج الالزم 

للقضاء على هذا املرض.

اهدف املشروع : 

تعد هذه الوحدات مراكز استشارية لفحص مرضى التدرن 
يف املناطق الفقرية اليت تبنى فيها تلك املراكز فضال عن توفري 

االدوية الالزمة لعالج املرضى .

الشرائح املستفيدة:

ختــــدم كل وحــــــــــــدة تدرن 150-200 الف فرد ضمن الرقعة 
اجلغرافية اليت تغطيها

احملصلة الثانية ) حتسن املستوى الصحي للفقراء (

ان وضع سياسات صحية تهدف اىل احلد من املشكالت 
الفقراء، وحتسني  اثرها السليب على  الصحية، وتقليل 
املستوى الصحي والرعاية واخلدمات املقدمة هلم، هي 
الفقر  من  التخفيف  اسرتاتيجية  تسعى  اساسية  غاية 
الصحية  اخلدمات  على  التاكيد  مع  حتقيقها  اىل 
الوقائية اىل جانب اخلدمات الصحية العالجية وتشمل 
االولية  الصحية  الرعاية  خدمات  السياسات  هذه 

احملسنة واليت تضم عدداً من االنشطة واملشاريع هي:

خارطة 1 : توزيع وحدات التدرن على احملافظات عدا إقليم كردستان حسب نسب اإلجناز املتحققة

بناء وحدة التدرن في محافظة صالح الدين
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يف طريق االجناز

اىل مركزية  تعود  السابق السباب  العام  املشروع يف  تلكؤ  بعد 
املعنية وبدأ  تنفيذه مت منح صالحيات تنفيذه اىل احملافظات 

التنفيذ يف احملافظات كافة وبنسب اجناز متفاوتة وكاالتي :

جدول 3 : نسب إجناز وحدات التدرن حسب احملافظات

النسبة%احملافظةت
%الديوانية1  10

2
10%كركوك/ داقوق

%كركوك/ احلوجية  10

3
%املثنى / اخلضر  65
%املثنى / السماوة  65

4
%صالح الدين/ بيجي  40

%صالح الدين/ تكريت  40
%النجف/ احلرية5  10

6
10 %واسط /احلي

10%واسط/ الكوت

7
%كربالء/ احلي العسكري  10

%كربالء/ حي النصر  10

8
%نينوى/ النهروان  3
%نينوى/ الكرامة  3

9
%بابل/ االساتذة  18
%بابل/ احملاويل  13

10
%االنبار/ القائم  60

%االنبار/ الفلوجة  60
%االنبار/ حديثة  60

%دياىل11  10

12
%البصرة/ القبلة  13
%البصرة / الزبري  3

%ميسان/ العزيز13  44
%ميسان/ علي الغربي  22

14
%ذي قار / الزهراء  17
%ذي قار / الرسول  0

15
%بغداد / الكرخ  20

%بغداد/ الكاظمية  12
بغداد/ الرصافة مل يبدأ التنفيذ فيها

ثانيا : حمافظة دياىل : بناء بناء مراكز رعاية صحية عدد)2( 
عام  )مدرج يف  دينار(   مليار    1.250   ( مركز وبتخصيص 

:)2012

)كهريزه،  قرييت  يف  صحيني  مركزين  بناء  املشروع  يضم 
النظام( يف قضاء خانقني ،  ويهدف النشاط اىل حتسني املستوى 
الصحي من خالل توفري خدمات رعاية صحية للفقراء يسهل 
عليهم الوصول اليها ، يتكون مركز قرية كهريزا من بناية 
مركز  ،اما  مربع  )800(مرت  مساحة  على  واحد  طابق  من 
قرية النظام فيتكون من طابق واحد على مساحة )300( مرت 
مربع، سيتم جتهيز املركزين بكادر طيب وادوية  بالتنسيق 

مع وزارة الصحة .

اهداف املشروع : 

للفقراء  صحية  خدمات  توفري  على  الصحية  املراكز  تعمل 
الفقرية  املناطق  املرضى يف  العالجات و فحص  تشمل تقديم 

اليت تبنى فيها تلك املراكز .

الشرائح املستفيدة:

خيــــدم كل مركز صحي  حوالي ) 1500( الف فرد ضمن 
الرقعة اجلغرافية اليت تغطيها.

يف طريق االجناز

• اعداد 	 مت  ان  بعد  احملددة  الضوابط  ضمن  املشروع  ادرج 
اجلدوى  ودراسة  االولية  والتصاميم  املسعرة  الكشوفات 

اخلاصة به

• مت احالة املشروع نهاية كانون االول 2013  ومت توقيع 	
العقد مبدة )210( يومًا .

• جيري تنفيذ املشروع بنسبة اجناز 35 %.	
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زيادة اعداد العيادات املتنقلة للمناطق النائية

اواًل: وزارة الصحة: شراء عيادات متنقلة ذات مواصفات عالية 
ثنائي  جمهر  مع  اشعة  جبهاز  جمهزة  سيارات  على  حتتوي 
العدسةالكتشاف حاالت التدرن اجلديدة وخاصة يف مناطق 
االختطار العالي واجملاميع الواهنة واليت هي ضمن خط الفقر 
وبتخصيص )2 مليار دينار(لعام 2012 )مدرج يف عام 2012(:

دوائر  على  توزع  متنقلة  عيادات   )8( شراء  املشروع  يتضمن 
صحة احملافظات السبعة االكثر فقرا باالضافة اىل حمافظة 
بغداد.تتكون كل عيادة من سيارة كرفانية ذات طابق واحد 
االول  القسم  حيتوي   ، اقسام  اربعة  اىل  مقسمة  غرفة  يضم 
الثاني  اما  بالرصاص،  مغلفة  غرفة  داخل  اشعة  جهاز  على 
الثالث خمترب جمهز  فيحتوي على جهاز اشعة رقمي ويضم 
مبجهر ثنائي العدسة والقسم االخري جمهز بسرير السعاف 
 )2( عدد  كهرباء  مبولدة  الكرفان  يلحق  الطارئة،  احلاالت 

لتشغيل اجهزة االشعة وامليكروسكوب

الصدرية  باالمراض  خمتص  طبيب  عيادة  كل  يف  يعمل 
العيادات  هذه  عائدية  وتكون  خمترب،  ومساعد  اشعة  ومصور 
اىل مركز االمراض الصدرية والتنفسية التخصصي )بغداد( 

وضمن الربنامج الوطين ملكافحة التدرن.

اهداف املشروع:

الفقرية  املناطق  مرضى  فحص  اىل  العيادات  هذه  تهدف 
الالزمة يف حالة اكتشاف  التدابري  والبعيدة والنائية وتوفري 

مريض التدرن وعالجه بالسرعة الالزمة.

الشرائح املستفيدة:

تكون هذه العربات مؤهلة لفحص 100 شخص يف الساعة يف 
املناطق الفقرية اليت جتوبها تلك العربات.

يف طريق االجناز

• مركزية 	 بسبب  السابق  العام  يف  تلكؤ  املشروع  واجه 
اىل  تنفيذه  صالحية  منح  اىل  الوزارة  دفع  مما   ، تنفيذه 
فقرا  االكثر  السبعة  احملافظات  وهي  املعنية  احملافظات 
،الديوانية  واسط   ، كربالء  الدين،  صالح  بابل،  املثنى،   (
، دياىل ( فضال عن بغداد، وقد مت االحالة لشراء وجتهيز 
من  احملافظات  باقي  وعانت  دياىل  حمافظة  يف  العربة 

عزوف يف تقديم الشركات .

استمرار توفري املواد واملستلزمات القياسية

اوال: وزارة الصحة : توفري أجهزة ومعدات خمتربيه للمراكز 
الصحية وبتخصيص )13( مليار دينار)مدرج يف عام 2012(:

املختربية  االجهزة  من  نوع   )21( شراء  النشاط  يشمل 
وفحص  والدم  والتلوث  االغذية  فحص  باغراض  اخلاصة 
الرئة واجهزة معاجلة الشبكية ومعاجلة وتنقية املاء االبيض 
واجهزة قياس ذروة تدفق الزفري واشعة ماموكرام وحمارير 
وحامل  اجنماد  ومراقب  اللقاح  حلفظ  وثالجات  الكرتونية 
اللقاح وصندوق حفظ اللقاح وناظور لفحص عنق الرحم مع 
وغريها،  الوالدة  حلديثي  جمس  مع  متنقل  وسونار  ملحقاته 
اذ سيتم جتهيز املراكز الصحية باالجهزة الضرورية وحسب 
حاجة تلك املراكز لالجهزة خاصة تلك اليت تقع على اطراف 

املدن واملؤشرة كمناطق فقرية .

اهداف املشروع :
بالعناية  الفقرية  املناطق  مشول  تعزيز  اىل  املشروع  يهدف 
الصحية  املراكز  جتهيز  خالل  من  الضرورية  الطبية 
الصحية  اخلدمة  وتوفري  ومستلزماتها  املختربية  باالجهزة 
هذِه  إلجراء  املطلوبة  املالية  املبالغ  بسبب  للفقراء  الالزمة 

الفحوصات يف املؤسسات الصحية اخلاصة .

يف طريق االجناز
واجه املشروع حمدودية يف اجنازه السباب تعود اىل مركزية 
تنفيذه، لذا مت منح صالحيات تنفيذه اىل احملافظات اخلمسة 

عشر واليت حددت احتياجاتها من االجهزة واملواد املختربية
جدول 4 : توفري اإلجهزة واملعدات املختربية حسب احملافظات 

نسبة االجنازاحملافظة

100 %صالح الدين 
100 %ديالى
100 %بابل

100 %ذي قار 
100 %كربالء
100 %االنبار
88 %نينوى
60 %املثنى

47 %البصرة
27 %واسط

9 %كركوك
0 %الديوانية

0 %ميسان
0 %بغداد/ الكرخ - الرصافة

0 %النجف
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 ثانيا: وزارة الصحة : توفري اجهزة ومعدات متعددة االغراض 
وبتخصيص  )79.5( مليار دينار )مدرج يف عام 2012 (:

استعماالت  ذات  النشاط شراء أجهزة ومعدات طبية  يتضمن 
حسب  حتديدها  ويتم  الصحية  املراكز  على  توزع  خمتلفة 
حاجة واولوية املراكز الصحية ذاتها. ومن اجلدير بالذكر 
ان توفري هذه االجهزة يؤدي اىل حتسني اخلدمات التشخيصية 
اليت تقوم بها تلك املراكز ، وتشمل )اجهزة اشعة وملحقاتها 
وحضانات اطفال واجهزة اسنان وC.SCAN واجهزة سونار 
واجهزة الصدمة الكهربائية واجهزة ختطيط القلب واجهزة 
حفظ  وثالجات  التدرن  لعصيات  احلديث  اجلزئي  الفحص 
االدوية واللقاحات واجهزة طبية للعيون واجهزة تنقية اهلواء 

وغريها من االجهزة الطبية متعددة االغراض( .
اهداف املشروع :

املتعددة  االغراض  ذات  االجهزة  توفري  اىل  املشروع  يرمي 
اخلدمة  توفري  لضمان  احلاجة  وحسب  الصحية  للمراكز 
الطبية الالزمة للمواطنني باالستناد اىل رؤية القائمني على 

تلك املراكز الصحية.
يف طريق االجناز

• الشراء، 	 اجراءات  اجناز  يف  الوزارة  مركز  تأخر  بسبب 
مت منح صالحيات تنفيذه اىل احملافظات اخلمسة عشر 
واليت حددت نوع احتياجاتها من االجهزة ذات االغراض 

املتعددة.

جدول 5 : توفري االجهزة واملعدات متعددة اإلغراض حسب    
احملافظات

نسبة االجنازاحملافظة

23 %صالح الدين 
47 %ديالى
100 %بابل

100 %ذي قار 
78 %كربالء
99 %االنبار
71 %نينوى
85 %املثنى

49 %البصرة
27 %واسط

6 %كركوك
0 %الديوانية

71 %ميسان
71 %بغداد/ الكرخ 

0 %بغداد/ الرصافة
2 %النجف

توسيع املشاريع اليصال املاء الصاحل للشرب للمناطق الفقرية

اوالً-أ:محافظة النجف، جتهيز ونصب اربع مجمعات حتلية 
ماء ) سعة 25 متر مكعب/ ساعة ( بتخصيص )3.389( 

ملياردينار)مدرج يف عام 2013(:

يضم املشروع جتهيز ونصب اربع وحدات حتلية ماء يف قرى 
25 مرت مكعب/ ساعة  منها  متفرقة يف احملافظة سعة كل 

ويتوزع املشروع على املناطق والقرى االتية:

• حبر 	 لقرى  ماء  حتلية  وحدة  وتشغيل  ونصب  جتهيز 
النجف يف قضاء النجف 

• جتهيز ونصب وتشغيل وحدة حتلية ماء لقرية االساويد 	
يف قضاء النجف

• جتهيز ونصب وتشغيل وحدة حتلية ماء لقرية بين زيد 	
اجلنوبية يف ناحية احليدرية 

• حامت 	 ملدرسة  ماء  حتلية  وحدة  وتشغيل  ونصب  جتهيز 
الطائي والدور القريبة منها يف ناحية احليدرية

اهداف املشروع : 

  يهدف املشروع اىل : 

• توفري املياه الصاحلة للشرب للقرى املخدومة 	

• توفري فرص عمل خالل مدة انشاء وتشغيل املشروع 	

• تشجيع املواطنني على عدم اهلجرة من القرى بسبب عدم 	
توفر اخلدمات

• للمشروع تاثري اجيابي على بيئة املنطقة احمليطة من خالل 	
توفري مياه الشرب الصحية وتقليل االمراض املعدية.

جهاز طبي في احد مراكز الصحية في محافظة كربالء
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الشرائح املستفيدة:

يقدر عدد السكان املستفيدين من املشروع بـ 2000 نسمة.

يف طريق االجناز

• اعداد 	 مت  ان  بعد  احملددة  الضوابط  ضمن  املشروع  ادرج 
اجلدوى  ودراسة  االولية  والتصاميم  املسعرة  الكشوفات 

اخلاصة به

• اعلن  عن املشروع ومير االن يف مرحلة االحالة 	

مائية  وحدة  ونصب  جتهيز  النجف،  حمافظة  اواًل-ب: 
جممعة سعة 1000مرت مكعب/ ساعة، بتخصيص)3.968( 

مليار دينار ) مدرج يف عام 2013 (:

ختصيصات  من  اولوياتها  ضمن  النجف  حمافظة  حددت 
2013 مشروعا  لعام  االستثمارية  املوازنة  االسرتاتيجية من 
تزويده  مع   )ENT( واحلنجرة  واالذن  االنف  مركز  لبناء 
مستلزمات  توفري  عدم  ان  اال  متعددة  طبية  مبستلزمات 
ادراجه ضمن الضوابط احملددة حال دون ادراجه ضمن خطة 
اىل  احملافظة  دفع  الذي  االمر   ،  2013 لعام  الفقر  ختفيف 
مائية  وحدة  ونصب  جتهيز  مشروع  هو  اخر  مشروع  تسمية 
جممعة سعة 1000مرت مكعب/ ساعة لتغذية جمموعة من 
القرى مشال مدينة الكوفة ، وقد مت توفري مستلزمات وادرج 

ضمن خطة احملافظة لتخفيف الفقر لعام 2013 

اهداف املشروع :

مشال  لقرى  للشرب  الصاحل  املاء  تزويد  اىل  املشروع  يهدف 
الكوفة  وضمان تقليص انفاق املواطنني على شراء ماء الشرب. 

الشرائح املسفيدة:

يقدر عدد املستفيدين من املشروع 25856 من سكان القرى 
املشمولة باملشروع

يف طريق االجناز

• مت ادراج املشروع بتاريخ   2013/11/6 .	

• اعلن عنه بتاريخ  2013/11/17 .	

• مت اعادة االعالن للمرة الثانية بسبب عدم استيفاء الشروط 	
من املتقدمني على املشروع .

املاء  اليصال  مشاريع   ، العامة  واالشغال  البلديات  وزارة  ثانيًا: 
الصاحل للشرب يف ريف 15 حمافظة وبتخصيص)10.450( 

مليار دينار ) مدرج يف عام 2013 (:

ختصيصات  من  الفقر  لتخفيف  الوزارة  اولويات  ضمن 
االسرتاتيجية من املوازنة االستثمارية لعام 2013 مت تسمية 
مشروع جتهيز ونصب 15 وحدة ماء جممعة بسعات خمتلفة 
يتم  مكعب/ساعة،  مرت  و)200(  مكعب/ساعة  مرت   )100(
توزيعها على القرى واالرياف البعيدة عن مركز 6 حمافظات 
 ، الدين  صالح   ، ميسان   ، الديوانية   ، دياىل   ، )كركوك  هي 
بابل(، اال ان وزارة البلديات مل توفر مستلزمات ادراج املشروع 
ضمن خطة ختفيف الفقر ، مما دفعها اىل تغيري املشروع اىل 
اخر وهو شراء 60 سيارة حوضية سعة 10000مرت مكعب يتم 
من خالهلا توزيع املاء الصاحل للشرب لسكان القرى واالرياف 
ادراج  مستلزمات  توفري  مت  وقد  املدن،  مراكز  عن  البعيدة 
ختفيف  خطة  ضمن  وادرج  احملددة  الضوابط  وفق  املشروع 

الفقر لعام 2013 

اهداف املشروع :

خالل  من  للشرب  الصاحل  املاء  توفري  اىل  املشروع  يهدف 
والنائية  البعيدة  الريفية  االماكن  اىل  احلوضية  السيارات 

واليت ال تصل هلا شبكات املاء الصاحل للشرب.

الشرائح املسفيدة:

يقدر عدد املستفيدين من املشروع بـ150 الف شخص يتوزعون 
يف مناطق خمتلفة من القرى البعيدة واالرياف .

يف طريق االجناز

• بتاريـخ  	 اجلديــد  املشــروع  ادراج  متـطلبات  تقديــم  تــــــم 
تعديل  مت  املقدمة  االسعار  ارتفاع  وبسبب   2013/9/15

الكلف بتاريخ 2013/10/10 وادرج املشروع. 

• املشروع مير مبرحلة التهيئة والتحضري لالعالن.	
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توسيع مشاريع الصرف الصحي

اوال : وزارة البلديات واالشغال العامة، جتهيز آليات ختصصية 
يف اعمال اجملاري بتخصيص )10.450( مليار دينار ) مدرج 

يف عام 2013 (:

العامة  واالشغال  البلديات  وزارة  تبنته  الذي  املشروع  ضم 
جتهيز اليات ختصصية يف اعمال اجملاري لالستفادة منها يف 
عشر  اخلمسة  احملافظات  يف  اجملاري  شبكات  وصيانة  تشغيل 
واحد  تتضمن  حمافظة،   )15( على  تتوزع  آلية   )42( وبعدد 
سيارة  وعشرون  وواحد  ثقيلة  مياه  سحب  سيارة  وعشرون 
ختدم   ، مكعب  لرت   8000 الواحدة   السيارة  سعة  صاروخية 
دوائر اجملاري  باشراف  مناطق متفرقة يف احملافظات وتعمل 

يف احملافظات املشار اليها اعاله .

اهداف املشروع :

والصرف  االمطار  شبكات  لصيانة  ختصصية  اليات  توفري 
اليت  الصاروخية  السيارات  عن  فضال  املياه  وسحب  الصحي 
الشبكات  انابيب  داخل  حتدث  اليت  االنسدادات  لفتح  تستخدم 

ومداخل احواض التفتيش 

الشرائح املستفيدة:

ختدم هذه االليات سكان املناطق اليت تصل اليها يف احملافظات 
اخلمسة عشر

يف طريق االجناز

• بعد ادراج املشروع مت التهيئة لالعالن اال ان اجراءات االعالن 	
مت ايقافها لورود كتاب من وزارة التجارة حيتم على الوزارات 
مفاحتة وزارة التجارة عن امكانية التجهيز قبل االعالن عن 

املشروع

• فاحتت املديرية العامة للمجاري بكتابها ذي العدد 5011 	
يف 10/29/ 2013 االمانة العامة جمللس الوزراء باستثناء 

املشروع من القرار.

• حصلت موافقة االمانة العامة جمللس الوزراء ،  ومت االعالن 	
بتاريخ 12/1/ 2013.

الرتبوية  االستثمارية  املوازنة  ضمن  كاف  متويل  ختصيص    
حسب املراحل )اولوية لالنفاق احلكومي االستثماري الرتبوي( 
املتوسطة  املدارس  وتاهيل  بناء   ختصيص  يف  اولوية  مع 
زمنية  سقوف  ووفق  الفقرية  واالحياء  القرى  يف  واالعدادية 

مالئمة .

ازالة املدارس الطينية يف العراق  اوال: وزارة الرتبية : مشروع 
بتخصيص)140( ملياردينار )مدرج يف عام 2012(:

املدارس  ازالة  ملشروع  دينار  مليار  مبلغ)140(  ختصيص  مت 
وبناء  طينية،  مدرسة   )409( هدم  يشمل  والذي   ، الطينية 
وحسب  اجلاهز  او  التقليدي  البناء  منط  وفق  بديلة  مدارس 
على  تتوزع  املنطقة  تلك  يف  الرتبة  فحص  عملية  تقتضيه  ما 
يشمل  مل  كما  كردستان  اقليم  عدا  العراق  حمافظات 
وجود  لعدم  ،النجف  ،كربالء  االنبار  احملافظات  التخصيص 

مدارس طينية فيها.

واجلنوب  الوسط  يف  مدرسة   )227( خضعت  املشروع  لتنفيذ 
اىل منط البناء التقليدي ، يف حني واجهت مدارس حمافظات 
دياىل، صالح الدين، كركوك، نينوى حتديات البناء اجلاهز 
من  النشاط  عانى  املناطق.  تلك  طبيعة  بسبب  )الكونكرييت( 
وخاصة  املنفذة  الشركات  تلكؤ  بسبب  التنفيذ  يف  تأخري 
للمدارس اليت بنيت وفق منط البناء اجلاهز وقد مت تشخيص 
شركات  حمدودية  اىل  يعود  والذي  السابق  العام  يف  اخللل 
يف  االسلوب  هذا  وفق  البناء  جتربة  وحداثة  اجلاهز  البناء 
العراق مما حدانا اىل خماطبة اجلهات املعنية بهدف حل تلك 
التحديات ومتت االستجابة من خالل تغيري جهة التنفيذ اىل 
االدارات احمللية وتغيري اسلوب البناء يف بعض املواقع من اسلوب 
البناء اجلاهز اىل اسلوب البناء التقليدي.علما ان املشروع احيل 

 احملصلة الثالثة )نشر وحتسن تعليم الفقراء(

اىل  للوصول  املخرجات  االسرتاتيجية جمموعة من  تبنت 
نشر وحتسني تعليم الفقراء يف ضوء مبادئ االسرتاتيجية 
من  واناثا  ذكورا  الفقراء  االطفال  متكني  اىل  الرامية 
خطة  مع  وتوازت  تزامنت  خطة  ضمن  دراستهم  اكمال 
من  التعليم  بعد  بإعتبار  لاللفية  االمنائية  االهداف 
القائمة  اجلهات  دفع  ذلك  كل  للفقر،  االساسية  االبعاد 
البيئة  لتوفري  بالغا  اهتماما  توجيه  اىل  على االسرتاتيجية 
واعادة  هدم  مشروع  تبين  خالل  من  املناسبة  الدراسية 
نفذته  ما  اهم  من  وهو  العراق  يف  الطينية  املدارس  بناء 
االسرتاتيجية فضال عن مشاريع كانت تستهدف حتسني 

الواقع التعليمي للفقراء يف العراق وتلك املشاريع هي:
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اىل ثالث شركات حكومية هي؛

• رقم 	 الصناعية  واالستشارات  للتصاميم  العامة  الشركة 
املقاولة )33(/ وزارة الصناعة واليت تنفذ )127( مدرسة يف 
احملافظات ) البصرة ، ميسان ، املثنى، ذي قار( وبنسبة اجناز 

 )% 48.74(
• شركة املنصور العامة رقم املقاولة )34( / وزارة االعمار 	

احملافظات  يف  مدرسة   )100( تنفذ  واليت  واالسكان 
 )3/ الكرخ  الكرخ/2،   ،1/ ،بابل،الكرخ  واسط  )القادسية، 

وبنسبة اجناز )87.59 %(
• شركة الصمود العامة رقم املقاولة )36(/ وزارة الصناعة 	

 )  55 و)  اجلاهز  البناء  باسلوب  مدرسة    )62( تنفذ  واليت 
مدرسة باسلوب البناء التقليدي ،يف احملافظات  دياىل، صالح 
الدين،كركوك، نينوى وبنسبة اجناز )38 %(، تنفذ هذه 

املدارس وفق منط البناء اجلاهز .
• مت حتويل جهة التنفيذ لـ )65( مدرسة يف حمافظات  صالح 	

الدين ،نينوى، دياىل ،كركوك  من وزارة الرتبية )شركة 
الصمود( اىل اإلدارات احمللية يف احملافظات املذكورة اعاله ، 

وجيري االن التهيئة لالعالن.
اهداف املشروع :

الرتبية  وزارة  اىل  مالية  مبالغ  ختصيص  اىل  املشروع  يهدف 
للقضاء على املدارس الطينية كافة واستبداهلا مبدارس ذات 
اليت  املدارس  التعليم يف  مواصفات تؤدي اىل حتسني كفاءة 
يرتادها الفقراء بشكل خاص وتشكل عامال حامسا يف اجتذاب 
من  تسربهم  عدم  وضمان  الدراسة  مقاعد  اىل  منهم  املزيد 

املدارس.

الشرائح املستفيدة:

ختدم املدارس 150 الف طالب يف املناطق الفقرية اليت انشأت 
ضمنها .

يف طريق االجناز

 )329( املدارس  باقي  ماتزال  حني  يف  مدرسة   )80( اجناز  مت 
مدرسة يف طور التنفيذ بنسبة اجناز كلي تبلغ حوالي )58 %( 

مدرسة  طينية في محافظة صالح الدين

خارطة 2 : توزيع املدارس بدل الطينية على احملافظات عدا إقليم كردستان حسب 
نسب اإلجناز املتحققة

مدرسة طينية في محافظة واسط

مدرسة بدل طينية في محافظة واسط
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وضع برنامج مساندة ودعم مع احلكومات احمللية النشاء وتأهيل 
املدارس خاصة املتوسطة واالعدادية

صف   9 ذات  مدارس   9 انشاء  الديوانية،  حمافظة  اوال: 
بتخصيص ) 5 ( مليار دينار )مدرج يف عام 2013(:

مدرسة  كل  تتكون  ابتدائية  مدارس   9 انشاء  النشاط  يشمل 
من 9 صف مع ساحة الصطفاف الطلبة وجناح ادارة وغريها 
املدارس  هذه  توزيع  مت   ، يوم   )700( للمشروع   تنفيذ  مدة   ،

كاالتي:

1 . / دعبل  قرية   / ابو تنب   7 مقاطعة   )37 ( القطعة   
قضاء الشامية  

2 . / دوب شمسة  قرية   /  14 مقاطعة   )17( القطعة 
ناحية غماس

قرية ام عجبان/ . 3 مقاطعة ام عجبان/  القطعة )24( 
قضاء عفك

ابو عرابيد/قرية العنتاكية/ . 4 مقاطعة 7  القطعة)7( 
ناحية السدير

القطعة 1/1و1/3 مقاطعة 18 الصايلية/ قرية البو . 5
الدين /ناحية الشافعية 

القطعة )2/4( مقاطعة 11 الرملة / قرية الدهمة . 6
)العارضيات( / قضاء احلمزة

قضاء . 7  / الشوفة  مقاطعة4   )8/1173( القطعة 
احلمزة

السراي/ناحية . 8 مقاطعة   )2453/1( القطعة 
الشنافية

القطعة )84/22( مقاطعة الرملة / ناحية الدغارة. 9

اهداف املشروع :

يهدف املشروع اىل : 

• نشر تعليم الفقراء وتوفري بيئة دراسية مناسبة وبناء جيل 	
متعلم والقضاء على االمية 

• رفع 	 على  يساعد  ومبا  اجملاورة  املدارس  يف  الزخم  تقليل 
كفاءة  التعليم 

• تعيني 	 طريق  عن  احملافظة  يف  العاملة  االيدي  تشغيل 
اخلرجيني كمالك تعليمي وكذلك تعيني عمال اخلدمات 

واحلراس 

الشرائح املستهدفة :

 )2835( حلوالي  مالئمة  دراسية  بيئة  املدارس  هذه  توفر 
طالب من االسر الفقرية يف احملافظة

يف طريق االجناز

الشركات عن  وبعد عزوف   2013 ايلول  املشروع يف  اعلن عن 
التقديم اعيد االعالن خالل شهر تشرين االول 2013 واملشروع 

االن يف طور االحالة

صف   18 ذات  مدارس   )4( انشاء   ، النجف  حمافظة  ثانيا: 
بتخصيص ) 7.643( مليار دينار )مدرج يف عام 2013(

 )4( انشاء  الفقر  لتخفيف  اولوياتها  ضمن  احملافظة  تبنت 
يتسع  صف   18 وتضم  طابقني  من  املدرسة  تتالف  مدارس 

كل صف اىل 40 طالب . موزعة على املناطق االتية:

- حي السالم /قضاء الكوفة 

- ناحية احليدرية /قضاء النجف

-  حي ميسان /قضاء الكوفة . 

  حي الزهراء / قضاء املناذرة .

ظة النجف
ء مدرسة في محاف

بنا
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اهداف املشروع :

يهدف املشروع اىل :

فك االختناقات احلاصلة يف املدارس ذات الدوام املزدوج- 

مدة -  وهي  سنة  مدى  على  احملافظة  يف  عمل  فرص  توفري 
اجناز املشروع 

الشرائح املستفيدة :

 2880 حبوالي  املشروع  من  املستفيدين  الطالب  عدد  يقدر 
طالب 

يف طريق االجناز

بدأت  واليت  خاص  قطاع  شركات  اربع  مع  العقد  توقيع  مت 
 ،% بالتنفيذ وبنسب اجناز بلغت يف كل من )حي ميسان 28 

ناحية احليدرية  9 %، حي السالم  9 %، حي الزهراء 9 %(.

ثالثا : محافظة كربالء : انشاء مدرسة ابتدائية ذات 18 صف 
بتخصيص )1.9( مليار دينار )مدرج في عام 2013(

يف  الاليح  منطقة  يف  ابتدائية  مدرسة  انشاء  املشروع  يشمل 
تتكون   ، ابتدائية  مدارس  من  ختلو  واليت  احلسينية  ناحية 
صحية  جمموعة  مع  ادارة  وجناح  صف   )18( من  املدرسة 

وجمموعة صحية للطالب ومبدة اجناز 420 يوم .

اهداف املشروع :

يهدف املشروع اىل :

تعليم الفقراء يف املناطق الريفية الفقرية .- 

واملدارس -  الفقرية  القرى  بني  الفاصلة  املسافة  تقليل 
االبتدائية .

الشرائح املستفيدة:

يقدر عدد الطالب املستفيدين من املشروع حبوالي 450 طالب .

يف طريق االجناز

• اعلن عن املشروع بتاريخ 10/23/ 2013 .	

• بعد ان مت االعالن عن املشروع وعزوف املقاولني عن التقديم 	
مت احالة املشروع باسلوب الدعوات املباشرة.

• املتقدمني 	 قلة  بسبب  الثانية  للمرة  دعوات  توجيه  مت 
للمشروع .

رابعا: يف حمافظة بابل : بناء مدارس يف قرى حمافظة بابل، 
بتخصيص )12.6( مليار دينار)مدرج يف عام 2013(

على  موزعة   ، ابتدائية  مدرسة  بناء)16(  من  املشروع  يتكون 
قرى حمافظة بابل وكاالتي :

• /سدة 	 البيكات  احلصن   7 مقاطعة  الكاظم  اوالد  قرية  
اهلندية يف قضاء املسيب .

• قرية ام ذرة مقاطعة 4 / سدة اهلندية يف قضاء املسيب .	

• قرية الطابه مقاطعة 42 الشاخة / النيل يف قضاء احملاويل .	

• قرية ال بو شيخ علي / ناحية القاسم .	

• قرية اجلنابيني / ناحية القاسم .	

• قرية كاظم الصايف / ناحية الكفل .	

• قرية هوى الشام / مركز قضاء احللة .	

• قرية خلف  مقام اخلضر / ناحية االسكندرية .	

• قرية الكصريات / ناحية املدحتية .	

• قرية الغزالي االكرع / ناحية املدحتية 	

• قرية الفياده /ناحية الشوملي .	

• منطقة العمار قرية البو هليل / النيل يف قضاء احملاويل .	

• قرية الطويل / ناحية الشوملي .	

• قرية الزوية العويديني / الطليعة يف قضاء اهلامشية.	

• قرية البدعة / مركز قضاء احملاويل.	

• قرية احلمريي / املشروع يف قضاء احملاويل. 	

اهداف املشروع :

يهدف املشروع اىل:

• توفري مدارس يسهل وصول الفقراء اليها وكذلك ختفيف 	
استيعاب  االبتدائية اجملاورة فضال عن  املدارس  الزخم يف 

الزيادات املتوقعة للسكان مستقباًل .

• حتسني الواقع الرتبوي وتامني املتطلبات االساسية للطالب 	
وتبين ثقافة جودة التعليم ورفع املستوى التعليمي .
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الشرائح املستفيدة:

يقدر عدد املستفيدين من املشروع حبوالي 5560 طالب

يف طريق االجناز

• مت االعالن يف شهر متوز 2013  وبسبب عزوف املقاولني عن التقديم للمشروع ألسباب تتعلق باملواصفات املطلوبة مت اعادة االعالن 	
للمرة الثانية بتاريخ 10/1/ 2013

• نظرا حملدودية عدد العروض املتقدمة ، مت توجيه الدعوات املباشرة للمرة الثانية. وهي  يف مرحلة التحليل واالحالة.	

تبنت االدارة التنفيذية السرتاتيجية التخفيف من الفقر خطة النشاء مدارس ابتدائية للتجمعات السكانية اليت تبعد عنها 
املدارس االبتدائية 2 كم فاكثر ، ولتنفيذ هذه اخلطة فقد مت خماطبة احملافظات كافة لتحديد املدارس املطلوبة ، اذ تبني ان 

عدد املدارس املطلوبة بلغ 1344 مدرسة موزعة على 15 حمافظة كاالتي: 

شكل 3 : املدارس االبتدائية اليت تبعد عن التجمعات السكانية  لـ 2 كم واكثر موزعة حسب 
احملافظات

ويف سياق العمل الجياد حلول هلذه املشكلة مت ختصيص مبالغ سنوية من ختصيصات االسرتاتيجية من املوزانة االستثمارية 
بصورة سنوية النشاء مدارس ابتدائية يف تلك املناطق .
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تنفيذ مشاريع لبناء اجملمعات السكنية االقتصادية للفقراء .

خارطة 3 : توزيع الوحدات السكنية اإلقتصادية على احملافظات عدا 
إقليم كردستان

: تنفذ وزارة االعمار واالسكان  : وزارة االعمار واالسكان  اوال 
يف  للفقراء  االقتصادية  السكنية  اجملمعات  لبناء  مشاريع 
يف  دينار)مدرج  مليار  بتخصيص)10.9(  الديوانية  حمافظة 

عام 2012(:

لتنفيذ  اولوية  اعطاء  الفقر  من  التخفيف  اسرتاتيجية  تبنت 
مشاريع لبناء جممعات سكنية اقتصادية وقد ُخصصت قطعة 

ارض يف حمافظة الديوانية لبناء )175( دار سكين اقتصادي

الديوانية  حمافظة  يف  املخصصة  االرض  قطعة  حتديد  مت 
قضاء الشامية اليت تبلغ مساحتها )30( دومن واملشمولة مببلغ 
الدعم لعام 2012 والبالغ )10.9( مليار دينار، حيث سيتم بناء 
)175( دارا فضال عن توفري خدمات البنى التحتية الالزمة هلا

اهداف املشروع :

يهدف املشروع اىل توفري بيئة سكن مناسبة للفقراء من خالل 
توفري سكن اقتصادي مالئم حيل مشاكل تدني نوعية السكن 

واالكتظاظ 

الشرائح املستفيدة:

يقدر عدد املستفيدين من املشروع 175 اسرة اي حوالي 1350 
فردا

يف طريق االجناز

• مت احالة املشروع والعمل مستمر فيه وهو يف مرحلة تسوية 	
االرض، وبنسبة اجناز 5 %

ثانيا: حمافظة املثنى: تنفيذ مشاريع لبناء اجملمعات السكنية 
االقتصادية للفقراء يف حمافظة املثنى بتخصيص)45( مليار 

دينار )مدرج يف عام 2012(:

للفقراء  خمصصة  سكنية  جممعات  انشاء  احملافظة  تبنت 
الف  الالزمة هلا وبواقع  التحتية  والبنى  مع كافة اخلدمات 
وحدة سكنية، توزع حسب النسبة السكانية للوحدات االدارية 
يف احملافظة مع اجراء بعض التعديل للوحدات اليت تعاني من 
واحد  طابق  من  سكنية  وحدة  كل  تتكون  اكرب.  فقر  نسب 
عن  فضال  وصحيات  ومطبخ  وصالة  غرفتني  على  وحتتوي 
حديقة امامية وكراج، وختتلف مساحة االراضي املخصصة 
لكل  مربع  مرت   )200( ختصيص  مت  اذ  احملافظة  اقضية  يف 
لكل  مربع  مرت  و)250(  السماوة،  قضاء  يف  سكنية  وحدة 
وحدة سكنية يف اقضية )اخلضر، الرميثة، السلمان( و)300( 
)الوركاء،  النواحي  مرت مربع لكل وحدة سكنية يف كل من 
الكرامة، النجمي، السوير، الدراجي، بصية، اهلالل، اجملد( اال 
ان مساحة البناء لكل وحدة سكنية ولكل االقضية هي )106( 

مرت مربع.

احملصلةالرابعة )بيئة سكن افضل للفقراء( 

فيها،  يعيشون  اليت  البيئة  مشكالت  من  الفقراء  يعاني 
وعدم  والتلوث،  واالكتظاظ   ، السكن  نوعية  تدني  من 
مالئمة البنى التحتية حيث يعكس سوء السكن احلرمان 
صبت  لذا  تعميقه،  يف  ويساهم  الفقراء  يعانيه  الذي 
مناسبة  سكن  بيئة  لتوفري  اهتمامها  جل  االسرتاتيجية 
للفقراء والذي تبلور من خالل املشاريع واالنشطة االتية :
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اهداف املشروع :

لفقراء  مالئم  اقتصادي  سكن  توفري  اىل  املشروع  يهدف 
احملافظة فضال عن توفري البنى التحتية املالئمة واليت تؤدي 

مبجملها اىل حتسني بيئة السكن اخلاصة بالفقراء.

الشرائح املستفيدة:

اسرة يف   )1000( لـ  السكين  الواقع  املشروع حتسني  يستهدف 
احملافظة 

يف طريق االجناز

• وجهت احملافظة طلبا رمسيا اىل وزارة التخطيط بتنفيذ 	
املشروع وفق الية تسليم مفتاح والذي مل يتم املوافقة عليه 

وفق الضوابط املعتمدة.  

• نظرا حملدودية عدد املساكن االقتصادية يف قضائي السلمان 	
والدراسات  الكشوفات  باعداد  احملافظة  تكفلت  والبصية 

والتصاميم للمشروع يف القضائني اعاله .

• اىل 	 والبصية(  )السلمان،  قضائي  يف  املشروع  احالة  مت 
الشركة املنفذة وباشرت الشركة  بالتنفيذ

• والتصاميم 	 الدراسات  العداد  شركة  مع  العقد  توقيع  مت 
الشركة   سلمت  وقد  االدارية،  الوحدات  بباقي  اخلاصة 
بعدها  اللجنة  لتقوم  احملافظة  اىل  والدراسات  املخططات 

باالعالن عن املشروع .

جممعني  لبناء  مشاريع  تنفيذ   : الديوانية  حمافظة  ثالثا: 
الديوانية  حمافظة  يف  للفقراء  إقتصاديني  سكنيني 
وبتخصيص )8( مليار دينار لكال اجملمعني )افقي وعامودي(

)مدرج يف عام 2012(:

 )5( مقاطعة   )  21/8( املرقمة  االرض  قطعة  ختصيص  مت 
سكنية  جممعات  لبناء  دومن،   )270( مبساحة  العباسيات  ام 
افقية وعامودية اقتصادية ، تكون مساحة الوحدة السكنية يف 
بناء )عدا مساحة  )90( مرت مربع  االفقية  السكنية  اجملمعات 
نوم  غرفيت  من  البناء  مساحة  وتتكون  والكراج(،  احلديقة 
فتكون  العامودي  للبناء  بالنسبة  اما  ومحام،  ومطبخ  وصالة 
غرفة  من  وتتكون  مربع  مرت   )80( السكنية  الوحدة  مساحة 

نوم وصالة ومطبخ ومحام .

اهداف املشروع :

يف  الفقرية  للعوائل  السكن  مشكلة  حل  اىل  املشروع  يهدف 
يف  واالفقي  العامودي  البناء  من  نوعني  خالل  من  احملافظة 

احملافظة واليت تعد من احملافظات الفقرية يف العراق

الشرائح املستفيدة:
يعادل  ومبا  اسرة،  بـ185  املشروع  من  املستفيدين  عدد  يقدر 

1110 فرداً.

يف طريق االجناز
• على الرغم من ادراج املشروعني يف عام 2012 اال انه عانى 	

من تلكؤ يف االجناز بسبب بطئ اجراءات تنفيذ املشروع

• اعلن عن املشروعني خالل شهر تشرين االول 2013 ومت 	
فتح العطاءات واإلحالة للشركة املنفذة 

رابعا: حمافظة واسط: تنفيذ مشاريع لبناء اجملمعات السكنية 
احلي  اقضية  يف  واسط  حمافظة  يف  للفقراء  االقتصادية 
مليار  بتخصيص)23.1(  والنعمانية  والعزيزية  والصويرة 

دينار)مدرج يف عام 2013(:
 23.1 ختصيص  خالل  من  املشروع  لتنفيذ  التخطيط  بدأ 
حيث   ،2013 لعام  االستثمارية  املوازنة  من  دينار  مليار 
اقضية  يف  اراضي  ختصيص  على  املوافقات  استحصال  مت 
عليها  واملصادقة  والعزيزية(  واحلي،  الصويرة،  )النعمانية، 

من قبل األمانة العامة جمللس الوزراء.

اهداف املشروع :
حمافظة  يف  الفقراء  سكن  مشكلة  حل  اىل  املشروع  يهدف 

واسط من خالل مشروع ينجز باكثر من مرحلة
الشرائح املستفيدة:

استهدف املشروع يف مرحلته االوىل حل مشكلة السكن لـ284 
اسرة فقرية يف احملافظة اي ما يعادل )1704( فرد.

يف طريق االجناز

•  متت املصادقة من املكتب االستشاري على التصاميم اجلديدة 	
للمشروع لبناء  )1625( وحدة سكنية أفقية وتقسيمها على 
اقضية احملافظة )500( وحدة يف  قضاء النعمانية و)530( 
وحدة يف قضاء الصويرة و)500( وحدة يف قضاء العزيزية 

و)95( وحدة يف قضاء احلي،مبا فيها الفحوصات املختربية.

• وزارة 	 شركات  احدى  العامة  املنصور  شركة  تكليف  مت 
االعمار واالسكان ومت توقيع العقد واملباشرة بتاريخ  11/12/ 
2013 مبدة زمنية تعادل )600( يوماً، وبلغت نسبة االجناز 

الفعلي 3 % واملشروع يف مراحله االوىل من العمل .
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خامسا: حمافظة بابل : تنفيذ مشاريع لبناء اجملمعات السكنية 
ايصال اخلدمات  ) مع  بابل  للفقراء يف حمافظة  االقتصادية 
داخلية،شبكة  ،طرق  مسجد  حضانة،   ، روضة  من  االساسية 
دينار  مليار   )12.6( بتخصيص  خضراء(  ساحات   ، جماري 

)مدرج يف عام 2012( وينفذ على مدى ثالث سنوات:

اسرتاتيجية  ختصيصات  من  اولوياتها  احملافظة  حددت 
التخفيف من الفقر من املوازنة االستثمارية لعام 2012 بناء 
لتحقيق  خصصت  وقد  للفقراء  اقتصادية  سكنية  جممعات 
ابي  ناحية  يف  دومن   )12( مساحتها  ارض  قطعة  اهلدف  هذا 
غرق  وبواقع )15( عمارة، كل عمارة حتتوي على )12( شقة 
املشروع  ،ويشمل  مربع  مرت   )100( الواحدة  الشقة  مساحة   ،
انشاء اجملمعات السكنية فضال عن توفري اخلدمات االساسية 
)روضة، حضانة ، مسجد، طرق وساحات، شبكة جماري مع 

حمطة معاجلة(.

اهداف املشروع :

خالل  من  للفقراء  السكن  بيئة  حتسني  اىل  املشروع  يهدف 
توفري جممع سكين متكامل مع اخلدمات االساسية. 

الشرائح املستفيدة:

يستهدف املشروع توفري بيئة سكن مناسبة لـ180 اسرة فقرية 
يف احملافظة اي ما يعادل )1080( فرد .

يف طريق االجناز

• ينفذ املشروع خارج حدود البلدية يف املناطق الريفية.	

• الدولة-التخطيط 	 عقارات  دائرة  مع  الكشوفات  اعدت 
العمراني لكون املشروع خارج التصميم األساس للمدينة.

• اهلندسية 	 الفاو  شركة  مع  والتعاقد  االعالن  جرى 
بأمر  واإلسكان  اإلعمار  وزارة  شركات  احدى  للمقاوالت 

االحالة املرقمة 13953 يف 12/15/ 2012 .

• ُسلم املوقع بتاريخ 2012/12/31  .	

• قبل 	 من   2013  /4/15 بتاريخ  االساس  حجر  وضع  مت 
السيداحملافظ.

•  مير املشروع يف مرحلة تسليح وصب اعمدة البنايات بنسبة 	
اجناز كلي بلغت )15 %( .

اقتصادي   سكين  جممع  تنفيذ  دياىل،  حمافظة   : سادسًا 
)مدرج  دينار  مليار   )7( وختصيص  بكلفة   ، الفقراء  إلسكان 

عام 2012(

)الكبة،  تنفيذ ثالث جممعات سكنية يف قرى  املشروع  يضم 
دياىل،   حمافظة  من   بعقوبة  قضاء  يف  االحيمر(  بهرز، 

ويتكون من )114( وحدة سكنية موزعة على القرى اعاله .

اهداف املشروع :

•  تقليل مشكلة السكن لشرحية الفقراء يف اجملتمع 	

• مشاكل 	 من  احلد  وحماولة  جديدة  عمل  فرص  اجياد 
البطالة .

الشرائح املستفيدة :

من  فرد   )786( يعادل  مبا  اي  اسرة   )114( املشروع   خيدم 
الفقراء يف احملافظة .

يف طريق االجناز

مل يباشر بتنفيذ املشروع  حلد االن بسبب وجود جتاوزات على 
موقع العمل  .

بناء مجمع سكني في محافظة بابل



تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 302013

للفقراء  اقتصادية  مساكن  بناء  نينوى،   حمافظة  سابعا: 
بتخصيص )20( مليار دينار ) مدرج عام 2013(:

بـ  تقدر  ارض  مساحة  على  اقتصادي  سكين  جممع  بناء 
وحدة   )500( بناء  املشروع  يشمل   ، مربع  مرت   )215271(
الواحدة  السكنية  للوحدة  مربع  مرت   )150( مبساحة  سكنية 
واحد  طابق  من  ويتكون   ، مربع  مرت   )100( بناء  ومبساحة 
وسيتم   ، خدمات  وجممع  وصالة  ومطبخ  نوم  غرفيت  يضم 
تبليط الشوارع الرئيسة والفرعية وصب االرصفة واخلدمات 
ختصيصات  ضمن  للدور(  املاء  وايصال  واجملاري  )الكهرباء 

تنمية االقاليم، فضال عن انشاء مباني خدمية تتضمن االتي:

• مدرسة ابتدائية ذات ) 12 ( صف، مساحتها ) 1000( مرت 	
مربع

• مدرسة ثانوية ذات ) 12 ( صف، مساحتها ) 1000 ( مرت 	
مربع

• جامع مساحته ) 400 ( مرت مربع	

• مستوصف مساحته ) 700 ( مرت مربع	

• جمموعة مواقف سيارات ومواقع جتارية )اسواق ( ومناطق 	
خضراء ) حدائق (

ينفذ املشروع خالل فرتة ) 12-15 ( شهر

اهداف املشروع :

يهدف املشروع اىل : 

• توفري سكن مالئم لشرحية مهمة من اجملتمع ذات الدخل 	
احملدود ) دخل يقع حتت خط الفقر ( 

• املساهمة باحلد من ازمة السكن احلاد يف احملافظة 	

• تشجيع اهلجرة العكسية ) اهلجرة من املدينة اىل الريف ( 	
حيث ان موقع املشروع يقع خارج مدينة املوصل .

• خلق فرص عمل اضافية تساهم باحلد من ظاهرة البطالة 	

• هذه 	 ملثل  تنشأ  ان  ميكن  اليت  االجتماعية  االضرار  تقليل 
الشرائح عند عدم توفر سكن مالئم هلم.

• يعد هذا املشروع نواة ملشاريع مشابهة ختدم االقتصاد الوطين 	
بشكل عام وميكن ان تساهم بها احلكومات احمللية مستقبال 

لرفع املستوى املعاشي ملواطنيها 

الشرائح املستفيدة :

خيدم املشروع حوالي )500( اسرة فقرية اي ما يعادل )3000( 
فرد.

يف طريق االجناز

• قطعة 	 ان  اال  احملافظة  اولويات  ضمن  املشروع  تسمية  مت 
ومت  كافية  تكن  مل  احملافظة  قبل  من  احملددة  االرض 

استبداهلا بقطعة ارض اخرى

• مت اعداد الدراسات والتصاميم اجلديدة بعد استبدال قطعة 	
االرض باخرى تابعة لنفس القضاء،  ومت تسليم املخططات 
اجلديدة اىل دائرة ختطيط القطاعات ومت املصادقة  عليها 

وجيري االن التهيئة لالعالن.

ثامنا : حمافظة صالح الدين: بناء مساكن اقتصادية للفقراء 
عام  يف  )مدرج  دينار  مليار   )20( قدره  وختصيص  بكلفة   ،

:)2013

الدار  بناء  مساحة  تقل  وال  دار،   )438( من  املشروع  يتالف 
الواحدة عن )100( مرت مربع، ومن املؤمل ان خيدم عددا من 
سكان احملافظة فضال عن )70000( عائلة مهجرة من بغداد 
واحملافظات اجلنوبية االخرى ومئات النازحني من احملافظات 
القريبة غري املستقرة امنيا، كما انه سيؤدي اىل حتسني بيئة 
االنسان ليكون له دور فاعل يف التنمية الوطنية ورفع املستوى 
اخلدمي السكين الذي يؤدي اىل خفض االنفاق ورفع املستوى 
املعاشي للمواطنني وختفيض معدالت الفقر . كما ان املشروع 
توفري  خالل  من  احملافظة  لسكان  اجتماعية  خدمة  سيقدم 
املتطورة وسيتم تقديم اخلدمات من  التحتية  السكن والبنية 

قبل احملافظة ضمن خطة تنمية االقاليم .

اهداف املشروع:

يهدف املشروع اىل توفري سكن إقتصادي مالئم للفقراء فضاًل 
عن توفري فرص عمل للعاطلني خالل فرتة إجناز املشروع .

الشرائح املستفيدة:

ستوزع الدور على عدد من الشرائح اإلجتماعية املتضررة منها:

•  عوائل الشهداء اليت استشهد معيلها جراء االنفجارات وليس 	
هلا عقار اخر 

• يف 	 يعمل  شخص  او  معيل  هلا  ليس  اليت  املتعففة  العوائل 
القطاع احلكومي  ويفضل العوائل اليت تعيلها  امراة 

•  العوائل الفقرية  املهجرة يف احملافظة	

يف طريق االجناز

• مت تسليم االراضي  يف بعض املناطق اىل الشركة املنفذة.	

• نسبة االجناز الفعلي 12 %.	



31 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث

،بكلفة  اقتصادية  سكنية  دور  بناء   ، االنبار  حمافظة  تاسعًا: 
وختصيص قدره )15( مليار دينار )مدرج يف عام 2013(

ويشمل املشروع بناء ) 365 ( دار اقتصادية يف اقضية الرمادي 
، الفلوجة ، هيت ، حديثة ، عنه ، راوه، القائم ، الرطبة ، تشيد 
( مرت مربع    200  ( الواحدة على قطعة ارض مبساحة  الدار 
وتضم غرفة نوم كبرية وغرفة نوم صغرية وصالة ومطبخ  
اجناز  مدة   ، وكراج  حديقة  مع  صحية   ومرافق  ومحام  

املشروع هي 6 اشهر من تاريخ تسلم االرض.

اهداف املشروع

تدني  مشكالت  من  الفقراء  معاناة  تقليل  اىل  املشروع  يهدف 
البنى  مالئمة  وعدم  والتلوث  واالكتظاظ  السكن  نوعية 
التحتية واليت تعكس احلرمان الذي يعاني منه الفقراء لذا فان 

هذا املشروع يهدف اىل توفري السكن املالئم لفقراء احملافظة

الشرائح املستفيدة :

خيدم املشروع تقريبا)365( اسرة فقرية اي ما يعادل )2190( 
فردا .

يف طريق االجناز
ينفذ املشروع يف االقضية وبنسب اجناز متفاوتة وكاالتي:
جدول 6 : توزيع الوحدات السكنية حسب أقضية احملافظة

نسب االجنازعدد الدورالقضاء
%100الرمادي  40
%100الفلوجة  40

%40هيت  70
%40القائم  15
%30حديثة  35
%25الرطبة  15

%15عنه  40
%15راوه  50

%365اجملموع  38

سكنيني  جممعني  تنفيذ   ، كركوك   حمافظة  عاشرا ً: 
،بتخصص )7.5( مليار دينار لكل جممع من اجملمعني)مدرج 

يف عام 2013(.

يتكون املشروع من بناء جممعني سكنيني على عرصة مساحتها 
سكنية  وحدة   )150( جممع  كل  تقريبا،يضم  دومن   )35(
على شكل دور منفصلة بطابق واحد، تبلغ مساحة البناء للدار 
150 ( مرت   ( السكن  100 ( مرت مربع من مساحة   ( الواحدة 
مربع ، وحتتوي على غرفيت نوم ومطبخ وغرفة معيشة مع 
مرافق ومحام وخمزن ومناور داخلية عدد 2 وحديقة امامية 
)360( يوم  بـ  املشروع تقدر  ، مدة تنفيذ  مع مماشي وكراج 

عمل لكل من اجملمعني.

اهداف املشروع 

املواطنني  يهدف املشروع اىل توفري سكن مالئم لشرحية من 
يف  عمل  فرص  وتوفري  احملدودة  الدخول  وذوي  املتعففني 

املدينة طيلة فرتة اجناز املشروع .

الشرائح املستفيدة:

توفري السكن االقتصادي لـ ) 150 ( اسرة فقرية لكل جممع اي 
ما يعادل )900( فرد  .

يف طريق االجناز

• بدأ التنفيذ يف املشروع نهاية عام 2013 بعد اختيار شركة 	
اجنبية ) تركية ( من اصل 6 شركات مت دعوتها مباشرًة

• نسبة االجناز  7 %	

اقتصادي  سكين  جممع  بناء   ، قار  ذي  حمافظة   : عشر  احد 
وبتخصيص قدره )40( مليار دينار)مدرج يف عام 2013(

ضمن  اقتصادي  افقي  سكين  جممع  انشاء  املشروع  يتضمن 
مساحة ارض تبلغ )58( دومن، يضم دور سكنية افقية مبساحة 
)200( مرت مربع للدار الواحدة تتالئم مع بيئة احلضر اليت 
تعيشها العوائل ، وبعدد دور امجالي يصل اىل 356 دار سكنية 
وابنية خدمية متكاملة مع شبكات البنى التحتية هلذا اجملمع 

اهداف املشروع 
• توفري الوحدات السكنية ملواطين احملافظة اليت تعاني من 	

الفقر، وسد جزء من احلاجة السكنية يف احملافظة 
• تطوير املنطقة احلضرية من خالل انشاء جممعات سكنية 	

تعمل  متكاملة  سكنية  كمحلة  عامة  بابنية  خمدومة 
عمل  فرص  توفري  اىل  باالضافة   ، القضاء  اهالي  خلدمة 
للعاطلني عن العمل من خالل اعمال البناء يف اجملمع السكن. 
حتسني دخل االسر الفقرية بتوفري املبالغ اليت كانت تدفع 

بداًل لإلجيار . 

بناء دور إقتصادية
للفقراء في محافظة األنبار
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الشرائح املستفيدة :

خيدم املشروع حوالي)356(اسرة اي مبا يعادل )2136( نسمة 
من الفقراء يف البيئة احلضرية.

يف طريق االجناز:

 مل يبدأ تنفيذ املشروع يف عام 2013، اذ مت تقديم دعوات مباشرة 
اىل شركات متخصصة واليت قدمت بدورها عطاءات اعلى من 
الكلفة التخمينية للوحدات السكنية مما حدا باحملافظة باعادة 

النظر بالكلف التخمينية ودراسات املشروع .

اثنى عشر: حمافظة ميسان، انشاء مساكن اقتصادية للفقراء 
بكلفة وختصيص )25( مليار دينار)مدرج يف عام 2013(

تبنى  سكنية  وحدة   )625( عدد  سكنية  مباني  املشروع  يضم 
باملواد االنشائية املتيسرة حمليا مثل البلوك والطابوق وغريها 
من املواد ، تصل مساحة قطعة ارض الدار الواحدة داخل مركز 
احملافظة )200( مرت مربع ويف االقضية والنواحي )250( مرت 
مربع ومساحة البناء للدار الواحدة )100( مرت مربع او )120( 
مرت مربع وسيتم تنفيذ اخلدمات )الطرق ، شبكة املاء ، شبكة 

الكهرباء( من موازنة تنمية االقاليم.

اهداف املشروع :

• خالل 	 من  االقتصادي  الوضع  حتسني  يف  املشروع  يساعد 
توفري السكن املالئم

• سد جزء من احلاجة السكنية يف احملافظة اليت تعاني من 	
نقص السكن احلاد .

• السكنية 	 الدور  انشاء  املنطقة احلضرية من خالل  تطوير 
املخدومة بابنية عامة مكونة حملة سكنية متكاملة 

• االيدي 	 ان  علما  العمل  عن  للعاطلني  عمل  فرص  توفري 
العاملة املاهرة وغري املاهرة متوفرة

• حتسني دخل االسرة الفقرية  بتوفري املبالغ اليت كانت تدفع 	
كبدل لإلجيار . 

الشرائح املستفيدة : 

خيدم املشروع حوالي )625( اسرة وما يعادل )3750( فردا يف 
احملافظة .

يف طريق االجناز:

اعلن عن املشروع يف شهر اب 2013، ولعزوف الشركات عن 
التقديم بسبب قلة الكلفة املقدرة للدار الواحدة يف الدراسات 

قامت  دينار،  مليون   )33( حوالي  كانت  واليت  اعدت  اليت 
الدور  عدد  تقليل  خالل  من  املشروع  دراسة  بأعادة  احملافظة 
وزيادة كلفة الدار الواحدة لتصل اىل )55( مليون دينار لبناء  

)400( وحدة سكنية بدال عن )625(.

سكنية  وحدات  انشاء   ، الديوانية  حمافظة   : عشر  ثالثة 
مليار   )15( وختصيص  ،بكلفة  ماء  جممع  مع  اقتصادية 

دينار)مدرج يف عام 2013(

املشروع هو احد اولويات احملافظة من ختصيصات اسرتاتيجية 
التخفيف من الفقر لعام 2013، ويتكون من :

• انشاء وحدات سكنية عمودية يف ناحية الشافعية – مقاطعة 	
جنوب غرب احملافظة، ومبدة تنفيذ )240(  عباسيات  ام   5

يوماً. 

• يضم املشروع 162 مبنى سكين عمودي ، يتكون كل مبنى 	
سكين من شقتني تستوعب كل منها )6( اشخاص وتتكون 
كل شقة من غرفيت نوم ومطبخ وغرفة معيشة وجمموعة 
صحية ، علماً ان اخلدمات الالزمة للمشروع )املاء، الكهرباء، 
الطرق( وغريها ستنفذ كمرحلة ثانية بعد اجناز مشروع 
 40 حوالي  العمودي  السكين  املبنى  كلفة  أن  علماً  البناء، 
مليون دينار. ينفذ املشروع بطريقة البناء اجلاهز وبصورة 
عمودية حيث تعتقد احلكومة احمللية يف احملافظة ان مثل 
هذا النمط من البناء يعطي مجالية عند مقارنته باالبنية 

االفقية  فضال عن سهولة التنفيذ وقلة الكلفة.

• مرت 	  )200( سعة  ماء  جممع  ونصب  جتهيز  مشروع 
باقطار  بالستيكية  انابيب  شبكة  مد  مع   ساعة   /  مكعب 
)250،160،110، 315( ملم وبناية خدمة وحوض تغطيس 
ومولدة كهربائية )KV )500 وتعد مديرية ماء حمافظة 
الديوانية هي املسؤولة عن توفري املواد االولية لغرض تشغيل 
اجملمع وايصال املاء الصاحل للشرب الهالي اجملمع السكين 

للفقراء.

اهداف املشروع :يهدف املشروع اىل

 التخفيف من ظاهرة انتشار دور املتجاوزين للعوائل الفقرية 
يف احياء احملافظة من خالل توزيع الوحدات السكنية هلم بعد 
االيدي  بتشغيل  املشروع  يسهم  كما  املشروع  هذا  اكتمال 
جممع  اما   ، احملدود  الدخل  ذوي  من  معظمها  واليت  العاملة 
اليت تسكن  الفقرية  الصاحل للشرب للعوائل  املاء  املاء فسيؤمن 

اجملمع .
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الشرائح املستفيدة:

من  فردا   )1944( اي  اسرة   )324( حوالي  املشروع  خيدم 
الفقراء يف احملافظة ،وسيكون توزيع املساكن حبسب العوائل 

االشد فقرا وحرمانًا .

يف طريق االجناز :

• اعلن عن املشروع خالل شهر تشرين االول 2013  وأحيل 	
اىل الشركة املنفذة.

• نسبة االجناز  5 %.	

اربعة عشر: حمافظة البصرة ، بناء وحدات سكنية اقتصادية 
بكلفة وختصيص )35( مليار دينار)مدرج يف عام 2013( 

والذي  اقتصادية  سكنية  وحدة   )500( بناء  احملافظة  تبنت 
طرة  مقاطعة  الصادق،  االمام  ناحية   / املدينة  قضاء  يف  يقع 
بين منصور مع توفري خدمات، تبنى باملواد االنشائية املتوفرة 
 )  100  ( اىل  الواحدة  للدار  البناء  حمليا، حيث تصل مساحة 
مرت مربع  ومساحة الدار يف النواحي ) 250 ( مرت مربع وفق 
مما  باالسيجة  كافة  الدور  وتشرتك  االفقي  البناء  منط 
البلدية وانشاء  البناء وامكانية تقديم اخلدمات  يقلل تكاليف 

املدارس واملراكز الصحية وانشاء اجملاري وكافةاخلدمات.

الشرائح املستفيدة:

خيدم املشروع 500 اسرة ، ومبا يعادل 3000 فردا من الفقراء 
يف احملافظة 

يف طريق االجناز:

• بسبب عدم كفاية االرض املخصصة للمشروع مت اضافة 	
قطعة ارض تكميلية واعداد دراسة جدوى جديدة للمشروع.

• مت توجيه دعوات مباشرة اىل 5 شركات اجنبية خالل شهر 	
كانون االول 2013

متعدد  سكين  جممع  تنفيذ  بغداد،  حمافظة   : عشر  مخسة 
دينار  مليار   )19.594( بكلفة    ، الفقراء  إلسكان  الطوابق 
عام  يف  دينار)مدرج  مليار   )15  (2013 لعام  وختصيص 

.. )2013

يضم املشروع تنفيذ جممعني يف منطقة بسماية / النهروان 
عمارة  كل  عمارات  اربع  من  جممع  كل  يتكون  /بغداد، 
شقق   )4( على  طابق  كل  حيتوي  طوابق،  ثالث  تضم 
مربع  مرت   )140-120( بني  ترتاوح  الشقة  مساحة  سكنية 
االساسية  اخلدمات  ناحية  من  متكاملني  اجملمعني  ..ويكون 
)املاء، الطرق، اجملاري( ،مت اختيار هذا املشروع ضمن اولوية 

حمافظة بغداد للحد من عمليات االنتشار العشوائي وبالتالي 
الشكل  يبقي  مما  املدينة  وختطيط  شكل  على  احلفاظ 
احلضاري والعمراني ومن ناحية اخرى اجياد احللول ملشكلة 
املشاكل  من  تعترب  النها  الفقرية  للشرائح  بالنسبة  السكن 

الرئيسة هلا.
اهداف املشروع :

• تقليل مشكلة السكن لشرحية الفقراء يف اجملتمع 	

• مشاكل 	 من  احلد  وحماولة  جديدة  عمل  فرص  اجياد 
البطالة .

الشرائح املستفيدة :

خيدم املشروع حوالي )96( اسرة اي ما يعادل )576( فرد من 
الفقراء يف احملافظة .

يف طريق االجناز

• وزارة 	 اعرتاض  بسبب   2013 عام  يف  التنفيذ  يبدأ  مل 
التخطيط على كلفة البناء للوحدة السكنية الواحدة حيث 
بكلفة  املشروع  وتصاميم  دراسات  بغداد  حمافظة  قدمت 
الذي  الواحدة  السكنية  الوحدة  لبناء  دينار  مليون   )140(
يتعارض وكلف السكن االقتصادي الذي يرتاوح بني ) 35 

– 60 ( مليون للوحدة الواحدة .

• تقوم حمافظة بغداد بالتنسيق مع وزارة اإلعمار واالسكان 	
بتعديل الكشوفات التخمينية والتصاميم مبا يتناسب مع 
املواصفات املعمول بها يف بناء املساكن االقتصادية لشمول 

اكرب عدد من الفقراء.

سكنية  جممعات  بناء   ، واالسكان  االعمار  وزارة  عشر:  ستة 
اقتصادية بتخصيص ) 50 ( مليار دينار ) مدرج عام 2013(

يضم املشروع بناء وحدات سكنية يف 5 حمافظات وكاليت:
حمافظة املثنى / طحربة. 1
حمافظة صالح الدين/ يثرب. 2
حمافظة بابل / الشوملي . 3
حمافظة الديوانية / الشنافية . 4

حمافظة ذي قار / عكيكة. 5

اهداف املشروع :

يهدف املشروع اىل توفري بيئة سكن مناسبة للفقراء من خالل 
توفري سكن اقتصادي مالئم حيل مشاكل تدني نوعية السكن 

واالكتظاظ .



تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 342013

يف طريق االجناز

• احيلت الوحدات السكنية يف حمافظة الديوانية/ الشنافية 	
ومبدة تنفيذ 720 يوم.

• عكيكة 	 قار/  ذي  حمافظة  يف  السكنية  الوحدات  احيلت 
ومبدة تنفيذ 540 يوم.

• متر الوحدات السكنية يف حمافظة املثنى  يف مرحلة اعادة 	
وصالح  بابل  حمافظات  يف  السكنية  والوحدات   ، االعالن 

الدين  يف مرحلة  الدعوات املباشرة .

بناء  ملشاريع  الالزمة  التحتية  البنى  لتوفري  اجراءات  اختاذ 
الوحدات السكنية االقتصادية 

صاحل  ماء  جممعات  تنفيذ  مشروع   : دياىل  حمافظة  اوال: 
عام  يف  )مدرج  دينار  مليار   )2.650( بتخصيص  للشرب 

:)   2012

يتضمن املشروع مد شبكات ماء  لقرى ) ابو صيدا ،  االصالح، 
األحيمر ( 

اهداف املشروع :

املاء  على  فيها  احلصول  يصعب  احملافظة  يف  مناطق  جتهيز 
الصاحل للشرب للقرى املشمولة فضال عن توفري فرص عمل 

للعاطلني يف تلك املناطق.

الشرائح املستفيدة:

خيدم هذا املشروع سكان القرى اعاله . 

يف طريق االجناز:
التغيريات  وبسبب   2013 املشاريع خالل عام  مت االعالن عن 
القرى  يف  االحاالت  مجيع  ايقاف  مت  احملافظة  يف  االدارية 
اجنازه  نسبة  بلغت  الذي  االصالح  قرية  مشروع  عدا  اعاله 

الفعلي )75 %( .

املاء   مشاريع  وتطوير  تاهيل  مشروع   : نينوى  حمافظة  ثانيا: 
)10( مليار دينار)مدرج يف عام  الشمال بتخصيص  يف ناحية 

:) 2013

املاء  جملمعات   ( املاء  مشاريع  وتطوير  تاهيل  املشروع  يتضمن 
احلصى  وفرش   ) القدمية  خانصور   - الريموك   – حطني  يف 
املؤدية  الشوارع  وتبليط  القرى  بني  الرابطة  للطرق  اخلابط 
سيارات  وجتهيز  الشمال  لناحية  التابعة  املائية  اجملمعات  اىل 
توزيع  مهام  تتوىل  واليت  نينوى  ماء  ملديرية   7 عدد  حوضية 
يف  املشروع  وينفذ  النائية،  القرى  اىل  للشرب  الصاحلة  املياه 
نقص  من  تعاني  واليت  نينوى  حمافظة  يف  الشمال  ناحية 
املياه  مصادر  عن  الناحية  لبعد  وذلك  للشرب  الصاحل  املاء  يف 

واالعتماد على مياه االبار هلذا الغرض .

اهداف املشروع :

الصاحل  املاء  توفر  قلة  من  تعاني  احملافظة  يف  مناطق  جتهيز 
للشرب، فضال عن توفري فرص عمل للعاطلني يف تلك املناطق، 
كما ان هذا املشروع خيدم مناطق تضم قرى تعاني من تدني 
نسبة الطرق والشوارع الداخلية املبلطة مما يؤدي اىل صعوبة 
الوصول اىل املراكز اخلدمية وخاصة يف ظل صعوبة التنقل 

كون تلك املناطق جبلية

الشرائح املسفيدة:

 ) 250 خيدم هذا املشروع سكان تلك القرى والبالغ عددهم ) 
الف نسمة .

يف طريق االجناز:

لتأخر  وذلك   2013 عام  مطلع  املشروع  يف  التنفيذ  يبدأ  مل 
كانون  شهر  لغاية  للمحافظة  االستثماري  احلساب  فتح 
لعمليات  الروتينية  لالجراءات  يعزى  والذي   ،  2013 االول 
مشروع  احالة  ومت  احملافظات  يف  االستثماري  احلساب  فتح 
التنفيذ خالل  املائية والسيارات احلوضية اىل جهة  اجملمعات 
املشروع  مكونات  باقي  تنفيذ  وجيري   2013 االول  كانون 

وبنسبة اجناز 9 %.

ثالثًا: حمافظة كربالء : 

1- انشاء البنى التحتية ملنطقة الزكاريط يف مركز احملافظة 
وبتخصيص  دوراالقتصادية  وجملمع  التمر  عني  وقضاء 

)11.9( مليار دينار )مدرج يف عام 2012(:

توفري  اىل  املشروع  ويهدف    2012 عام  مشاريع  من  وهي 
خدمة مالئمة لشرحية من املواطنني املتعففني وذوي الدخول 
اجناز  فرتة  طيلة  املنطقة  يف  عمل  فرص  وتوفري  احملدودة 

املشروع .
مد شبكات ماء في محافظة ديالى
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جدول 7 :  مكونات النشاط مع نسب االجناز الفعلي 

املالحظات واملعوقاتنسبة االجناز الفعليموقع املكوناسم املكون

تنفيذ شبكة جماري مع حمطة 
املعاجلة

قضاء عني متر/ منطقة 
%الزكاريط  86

- العمل مستمر بتنفيذ فتحات التصريف اجلانبية .
- العمل مستمر بتنفيذ حمطة الرفع

تنفيذ بناية ملقر الصيانة وتنفيذ 
شبكة ماء

قضاء عني متر/منطقة 
- تعديل الكشوفات من قبل الدائر الفنية يف احملافظة-الزكاريط

قضاء عني متر/منطقة تنفيذ شبكة كهرباء
- حاليا يف مرحلة التهيئة لالعالن-الزكاريط

قضاء عني متر/منطقة تنفيذ مركز صيانة للكهرباء
- جيري حاليا العمل على تعديل الكشوفات-الزكاريط

قضاء عني متر/منطقة تنفيذ شبكة اتصاالت
- تدقيق الكشف ومداولة حول تغرّي املشروع .-الزكاريط

قضاء عني متر/منطقة تنفيذ تبليط الطرق
-الزكاريط

- تعديل كشوفات
- طلبت احملافظة تعديل كلفة املشروع بكتاب قسم    

العقود 659 يف 11/24/ 2013 .

2- انشاء البنى التحتية جملمع دور واقتصادية واطئة الكـــــلفة )1000( دار يف مركز احملافظة بتخصيص قــــــــــدره )9.8( مليار 
دينار )مدرج يف عام 2013(: 

مت البدء بالنشاط يف مطلع عام 2013 ، ميثل مشروع توفري البنى التحتية جملمع دور اقتصادية مت بناءه سابقا بعدد )1000( دار 
ويتكون املشروع من :

 مشروع انشاء شبكة جماري ثقيلة وشبكة امطار	
 مشروع ايصال خط املاء املغذي للمجمع	
 مشروع اعمال تبليط لشوارع اجملمع	

اهداف املشروع :

تقديم اخلدمة االساسية للعوائل الفقرية اليت تسكن اجملمع .

يف طريق االجناز

بلغت نسبة االجناز الفعلي 48 % واليت متثل مرحلة حدل االرض مع قشط السبيس وصب االسس لبناية مركز صيانة الكهرباء 
فضال عن بدء اعمال جماري امطار/ مياه ثقيلة .

دينار  مليون   )400( قدره  بتخصيص  الشريفات  منطقة  يف  السكن  ملشاريع  التحتية  البنى  توفري  مشروع  وتصميم  دراسة   -3
)مدرج يف عام 2013(

 ويشمل املشروع  توفري دراسة وتصاميم لـ :

 تنفيذ شبكة كهرباء	
 انشاء بناية مركز صيانة الكهرباء	
 استحداث مغذي من حمطة الوند	
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رابعًا: حمافظة دياىل ، تاهيل وتنفيذ شبكات كهرباء يف املناطق 
الريفية بكلفة وختصيص )5.230( مليار دينار)مدرج يف عام 

)2013

يتالف من )12( مشروع ويشمل تنفيذ وتاهيل شبكات كهرباء 
يف قرى متعددة داخل احملافظة وكاالتي:

• السالم – قرية الكبة	

• اخلالص  - قرية السندية	

• العبارة – قرية االعور	

• العظيم – قرية االبو طرميش	

• املنصورية – قرية حبيب العبد اهلل	

• بين سعد – قرية حممد الكاظم	

• جلوالء - منطقة الكحالء	

• اخلالص - قرية سفيط	

• مركز قضاء املقدادية	

• مركز قضاء خانقني – قرية جسر حلوان	

• مركز قضاء بلد روز – قرية جواد احلجي	

• مندلي – قرية عبد اهلل كيطان	

اهداف املشروع :

• والقرى 	 للمناطق  مستمرة  بصورة  الكهرباء  شبكة  توفري 
الفقرية

• تاهيل الطاقة الكهربائية للقرى واملناطق البعيدة	

الشرائح املستفيدة :

سكان القرى املشار اليها اعاله.

يف طريق االجناز

ينفذ املشروع حسب النسب االتية ، قرية الكبة / السالم )20 %(، 
قرية االبو طرميش/ العظيم )30 %(،    قرية  سفيط/ اخلالص 

.)%  25 ( مندلي  كيطان/  عبداهلل  قرية   ) %  20 (

تنظيم االسواق يف االحياء الفقرية 

اوال: حمافظة الديوانية: انشاء 400 كشك توزع على مراكز 
 )2( وبتخصيص  الديوانية  حمافظة  يف  االدارية  الوحدات 

مليار دينار )مدرج يف عام 2012(:

عمل  فرص  لتوفري  كشك   )400( إلنشاء  التخطيط  مت 
بالسكن.  حميطة  مالئمة  بيئة  ضمان  عن  فضال  للفقراء 
الديوانية  حمافظة  مركز  يف  منها  كشك   )200( توزعت 
و)200( كشك توزعت على االقضية والنواحي يف حمافظة 
 )2.5x2.5(مرت  او )2x3( الديوانية ، مساحة الكشك الواحد اما

مرت .

اهداف املشروع 

البيئة احمليطة بسكن الفقراء من  يهدف املشروع اىل حتسني 
احملافظة  يف  الفقرية  املناطق  يف  شعبية  اسواق  فتح  خالل  
فضال عن توفري فرص عمل للعاطلني من سكنة تلك املناطق 
وحتقيق  املنطقة  تلك  يف  البيئي  التكامل  حتقيق  يدعم  ومبا 

اكثر من هدف يف السرتاتيجية .

الشرائح املستفيدة :

العاطلني  اسر  من  اسرة  لـ400  عمل  فرص  يوفر  املشروع 
الفقراء.

يف طريق االجناز 

باشرت  اليت  احلكومية  الشركات  احدى  مع  التعاقد  مت 
% من املشروع . بالتنفيذ وبنسبة اجناز 36 
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احملصلة اخلامسة: محاية اجتماعية فعالة للفقراء

التكافل  باساليب  العراقي  اجملتمع  متتع  من  الرغم  على 
ان  اال  اخل(  والصدقات،  الزكاة،   ( والديين  العشائري 
لتحقيق  كافيا  يكن  مل  املمارسات  تلك  تنفيذ  مستوى 
العدالة االجتماعية كما انها مل تكن حتت مظلة املسؤولية 
االجتماعية ،لذا اجتهت احلكومة العراقية اىل نظام شبكة 
احلماية االجتماعية يف نهاية عام 2005 ملساعدة الفقراء 
بالشكل االساس ، وقد مر هذا النظام بتطورات عدة ليفي 
مبستلزمات حياة الفقراء واحتياجاتهم ومت حتديد الفئات 
السرتاتيجية  التنفيذية  االدارة  وتابعت  منهم  املستهدفة 
التخفيف من الفقر تنفيذ هذا النظام من قبل وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية بآليات املتابعة اخلاصة بها.

اوال: نظام رصد وتقويم واصالح نظام البطاقة التموينية 
لتحقيق  النظام  هذا  من  اوسع  ممارسات  اىل  للحاجة  نظرا 
لنظام  الفعال  غري  وللتنفيذ   ، الفعالة  االجتماعية  احلماية 
اجياد  استوجب  والذي  احلالي،  بوضعه  التموينية  البطاقة 
حلول ناجعة له ، فقد اجتهت االدارة التنفيذية السرتاتيجية 
تقليص  لغرض  عدة  جهات  مع  للعمل  الفقر  من  التخفيف 
فئات املستفيدين منه وجعله مقتصرا على الفقراء. اذ جيري 
العمل على اعتماد نظام البطاقة التموينية الذكية لتحقيق 
االستهداف الدقيق للفقراء والفئات اهلشة فضال عن حتسني 
جودة مفرداتها وتيسري احلصول عليها من عدة منافذ ضمن 
نظام يسهم يف تنفيذه عدة جهات ويضمن عدم تسرب مزايا 
البطاقة التموينية لغري احملتاجني ومبا يكفل منع هدر موارد 
الدولة حتت مظلة نظام اصالح حديث ومتكامل، اذ مت عقد 
وقدمت  املطلوبة،  والتقنيات  اآلليات  لتحديد  اجتماعات  عدة 
اجلهات املتخصصة عروضها وبدأت اجلهات العليا ببلورة نظام 
شامل يضمن وصول البطاقة التموينية ملستحقيها بانسيابية 
عالية ومبا يسهم يف تفعيل دور القطاع اخلاص يف توفري املواد 

التموينية يصاحبها جودة وشفافية يف العمل. 

ثانيا: تطوير قاعدة البيانات لالسر املشمولة وحتديثها بشكل 
مستمر

انشأت وزارة العمل والشؤون االجتماعية وبدعم فين من جهات 
يف  االجتماعية  احلماية  شبكة  أقسام  بني  شبكي  ربط  دولية 
بغداد واحملافظات كافة )عدا إقليم كردستان ( والذي اجنز 
العمل فيه يف شهر نيسان 2013، لغرض تطوير قاعدة بيانات 
لالسر املشمولة بشبكة احلماية االجتماعية وحتديثها بشكل 

مستمر .

ثالثا: وضع برنامج لرفع القدرات لتأهيل وتدريب العاملني 
على حسن تطبيق نظام الشبكة 

والشؤون  العمل  وزارة  تعمد  الشبكة  نظام  العمل يف  لتحسني 
االجتماعية اىل وضع برنامج لرفع القدرات وتأهيل وتدريب 
خالل  من  وذلك  الشبكة  نظام  تطبيق  حسن  على  العاملني 
التوسع يف إدخال وأشراك موظفي شبكة احلماية االجتماعية 
يف الدورات التدريبية واليت بلغ عددها 47 دورة يف عام 2013، 
ندوة   52 الندوات  عدد  بلغ  كما  موظف،   131 فيها  شارك 
ورشة،شارك  الورش22  عدد  وبلغ  موظف،  شارك فيها 591 
وإكساب  االداء  ومستوى  الكفاءة  لرفع  موظف،   122 فيها 
املشاركني املهارات واملعارف اليت تصب يف تطويرهم من جهة 
مبشاركتهم  وذلك  اخرى  جهة  من  الدائرة  مستوى  ورفع 
مع  والتنسيق  احملافظة  نفس  يف  تقام   اليت  الدورات  تلك  يف 
تكاليف  معاجلة  بغية  فيها  االستشارية  واملكاتب  اجلامعات 
اليت  تلك  يف  لالشرتاك  توفرها  عدم  حال  يف  واإليفاد  السفر 

تقام يف حمافظة بغداد . 

رابعا: وضع تقارير انظمة رقابية صارمة على اليات العمل 
وتنفيذ القانون من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية

وضع  مت  االجتماعية  احلماية  قانون  تنفيذ  دقة  من  للتاكد 
وتنفيذ  العمل  اليات  على  صارمة  رقابية  انظمة  تقارير 
القانون من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية تبلور برسم 
بغداد  يف  تفتيشية  تدقيقية  زيارة   60 لتنفيذ  سنوية  خطة 
اقليم كردستان( حيث تكون اخلطة زيارة  )عدا  واحملافظات 
الشبكة  والية عمل  املالية  االمور  ملتابعة  احملافظة كل فصل 
االضابري  وتدقيق  املتجاوزين  من  املسرتجعة  املبالغ  وتدقيق 
والبيانات املدخلة على برنامج الشبكة وتقوم اللجنة بتحديد 
الالزمة  االجراءات  واختاذ  الشبكة  على  املتجاوزين  اعداد 
باسرتداد االموال واحالتهم اىل القضاء  ومل يتم حتقيق مجيع 
عام  يف  احملافظات  يف  الرعاية  اقسام  اىل  التفتيشية  الزيارات 
مالي  ختصيص  توفري  وعدم  املتخصص  الكادر  لقلة   2013

على حساب االيفاد.

خامسا: تصميم برنامج اعالمي موجه للمواطنني لتوعيتهم 
حبقوقهم وشروط الشمول والعقوبات الرادعة يف حالة 

التجاوز على الشبكة

لتوعيتهم  للمواطنني  موجه  اعالمي  برنامج  تصميم  مت 
حالة  يف  الرادعة  والعقوبات  الشمول  وشروط  حبقوقهم 
تهدف  اعالمية  محالت  توجيه  تضمن  الشبكة  على  التجاوز 
اىل نشر الوعي بني الفئات املستحقة ألعانة الشبكة واستقبال 
االجابة  يتم   ، يوميا  شكوى   )50( ومبعدل  املواطنني  شكاوي 

عليها خالل 48 ساعه.
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سادسا: وضع آلية لربط مبلغ االعانة مبعدل التضخم مع 
امكانية توفري معدالت التضخم للسلع االساسية 

لضمان منح مبلغ اعانة مناسب فقد مت وضع الية لربط مبلغ 
التضخم  امكانية توفري معدالت  التضخم مع  االعانة مبعدل 
للسلع االساسية وفقا لقانون شبكة احلماية االجتماعية لعام 
التضخم  مبعدل  االعانة  مبلغ  ربط  اىل  يشري  الذي   2013
اذ يقوم اجلهاز املركزي لالحصاء سنويا باحتساب   ، السنوي 
العمل  وزارة  به  تستعني  والذي  السنوية  التضخم  معدالت 
قانون  ان  كما   ، االعانة  مبلغ  لتحديد  االجتماعية  والشؤون 
املتسولني  مشل    2013 لعام  االجتماعية  احلماية  شبكة 
مثل  اخرى  فئات  لشمول  مفتوحا  الباب  وترك  الشبكة  بنظام 
اليت نصت على  القانون  -1ثانيا يف  املادة  املهجرين من خالل 
اهليئة مشول  رئيس  اقرتاح  بناء على  الوزراء  يكون جمللس  ان 
فئات اخرى من غري الفئات املذكورة يف القانون. علما ان هناك 
لشمول  الية  وضع  اىل  يشري  االسرتاتيجية  وثيقة  يف  نشاط 
املهجرين بنظام شبكة احلماية االجتماعية اال ان وزارة العمل 
بينت انها اغلقت ملف املهجرين النتفاء احلاجة لذلك ولكون 
اهلجرة  وزارة  قبل  من  تبنيها  ومت  ثابتة  غري  الظاهرة  هذه 

واملهجرين .

سابعا: حتديث خط الفقر الوطين سنويا باالستفادة من 
مسوحات االسر واملصادر االحصائية االخرى لتحديد االسر 

املستهدفة باالعانة

خط  بتحديث  لالحصاء  املركزي  اجلهاز  يقوم  ذاته  السياق  يف 
الفقر الوطين سنويا بناءا على نتائج املسح االجتماعي واالقتصادي 
املستمر الذي ينفذه سنويا لتحديد االسر املستهدفة مببلغ االعانة 

تأكيدا على دقة االستهداف ومنع تسرب املزايا لغري املستحقني.

بصورة  الريفية  املرأة  على  االسرتاتيجية  انشطة  ركزت 
خاصة فال خيفى على احد ما تفرضه التقاليد االجتماعية يف 
الريف على وجه اخلصوص من امناط اجتماعية تولد الفقر 
وتعيد انتاجه عرب االجيال ، لذا كان من اولويات االسرتاتيجية 
وعلى  للمجتمع.  مزدهر  مستقبل  خللق  الريفية  املرأة  دعم 
العراقي  الدستور  يف  املرأة  تدعم  اليت  التشريعات  من  الرغم 
واملرأة  الرجل  املساواة بني  العراقي مبدأ  الدستور  اقرار  ومنها 
وعضويتها يف الربملان وجمالس احملافظات على ان ال تقل نسبة 
العمل  املراة يف  %، وحق   25 الربملان عن  النساء يف  مشاركة 
العوامل  ان  اال   ، الشخصية  االحوال  قانون  يف  املرأة  وحقوق 
املرأة  وعمل  تعليم  امناط  حتدد  تزال  ال  اجملتمعية  والنظرة 
الريف بصورة خاصة والذي ينعكس على دورها  العراقية يف 
وفاعليتها يف اجملتمع العراقي، مما حدا باالسرتاتيجية بتبين 
عدد من االنشطة تنفذها عدد من الوزارات واحملافظات كان 
ويستهدف  االسرتاتيجية  يف  هدف  من  اكثر  حيقق  بعضها 
ابقار حليب على  الفقر باكثر من زاوية مثل مشروع توزيع 
ختصيصات  من  الدين  صالح  حمافظة  تبنته  الذي  االرامل 
والذي   2012 لعام  االستثمارية  املوازنة  من  االسرتاتيجية 
املرأة اقتصاديا يف  العمل ويدعم متكني  حيقق دخل اعلى من 

ريف اقضية احملافظة.

التخفيف  اسرتاتيجية  ختصيصات  من  الصحة  وزارة  تبنت 
مشروع   2012 لعام  االستثمارية  املوازنة  من  الفقر  من 
الرعاية  خدمات  وتعزيز  الصحي  الوعي  وزيادة  قدرات  بناء 
الصحية االولية يف املناطق الفقرية ملتطوعات صحيات والذي 
حيقق هدفا مزدوجا من خالل بث الوعي الصحي ودعم املرأة 
معرفيا يف املناطق الفقرية والذي مت حتقيقه من خالل 698 
دورة تدريبية صحية يف حمافظات العراق كافة )عدا اقليم 

كردستان(.

احملصلة السادسة : تفاوت اقل بني النساء والرجال الفقراء 
النساء  بني  التفاوت  تقليل  االسرتاتيجية  تستهدف 
يف  التكافؤ  حتقيق  عرب  اقتصاديا  املرأة  ومتكني  والرجال 
يعد  العمل، واحلصول على دخل منصف  التعليم وفرص 
تلتقي هذه  النساء.  فقر  لتخفيف  االساسية  املرتكزات  من 
لاللفية  االمنائية  االهداف  من  الرابع  واهلدف  احملصلة 
وتعمل   “ املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  “تعزيز 
جيعلها  العراقية  للمرأة  افضل  مستقبل  خللق  مبوازاته 
دعمها  خالل  من  وواعي  متعلم  جيل  تنشئة  على  قادرة 

معرفيا واقتصاديا واجتماعيا.
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التحديات اليت واجهت اسرتاتيجية التخفيف من الفقر 

من . 1 التخفيف  اسرتاتيجية  ختصيصات  حمدودية 
خطة  وضع  دون  حالت  السنوية  املوازنة  من  الفقر 
على  واثرت  سنويا  الفقر  لتخفيف  ومتكاملة  شاملة 

حجم مشاريع ختفيف الفقر املنفذة يف احملافظات
وصول . 2 تأخر  على  ادى  سنويا  املوازنة  اقرار  تأخر 

والذي  بالتنفيذ  املعنية  اجلهات  اىل  التخصيصات 
انعكس على تاريخ بدء املشاريع ونسب التنفيذ.

وثيقة . 3 انشطة  الوطنية  التنمية  خطة  تستوعب  مل 
واالسرتاتيجيات  الفقر  من  التخفيف  اسرتاتيجية 
نطاق  على  تنفيذها  تتبنى  ومل  االخرى  الوطنية 
عن  فضال  وتوجهاتها،  مشاريعها  مع  وبتكامل  واسع 
مع  االسرتاتيجية  انشطة  من  عدد  وتكرار  تقاطع 
احلكومة  تنفذها  وبرامج  اخرى  االسرتاتيجيات 
الشباب  واسرتاتيجية  العمل  سوق  اسرتاتيجية  مثل 
قد  لذا  واسرتاتيجية  والتعليم  الرتبية  واسرتاتيجية 
يكون من االجدى توحيد اجلهود ضمن مضلة خطة 

التنمية الوطنية منعا للتقاطع والتكرار.
حتدي . 4 الفقر  من  التخفيف  اسرتاتيجية  واجهت 

من  حد  وانشطتها  ملشاريعها  اراضي  قطع  ختصيص 
املشاريع  تلك  ادراج  مستلزمات  تقديم  يف  االسراع 
للجهات املعنية يف الوقت احملدد وأخر البدء بتنفيذها.

نقاط . 5 بني  ما  والتنسيق  التواصل  وحمدودية  ضعف 
االرتكاز والوزارة او احملافظة العائدين هلا انعكس على 
بالوقت  لتلك اجلهات  الفقر  اولويات ختفيف  حتديد 
احملدد وادى اىل تأخري تزويدنا بتقارير املتابعة ضمن 

اخلطة املقرة لذلك.
اولويات . 6 خضوع  اىل  ادى  للفقر  خارطة  وجود  عدم 

ختفيف الفقر مليول ورغبات اجلهات املسؤولة وانعكس 
على حيادية وموضوعية اختيار بعض تلك االولويات.

عن . 7 احملافظة  او  الوزارة  ملسائلة  ضوابط  وجود  عدم 
ادى اىل  الفقر  نسب تنفيذ مشاريع وانشطة ختفيف 
حتقيق  يف  وتلكؤ  منها  قليل  غري  عدد  تنفيذ  تأخر 

اهداف االسرتاتيجية ضمن الوقت احملدد.
للفقراء . 8 االقتصادية  للدور  قياسية  عدم وجود مناذج 

معتمدة من اجلهات املعنية ادى اىل خضوع مواصفات 
تلك الدور اىل ميول ورغبات اجلهات املنفذة واملستفيدة 
وانعكس على تقديم مستلزمات ادراج تلك املشاريع يف 
التنفيذ واالجناز  اثر على موعد  الوقت احملدد والذي 

وكذلك كلف بناء هذه الدور.

موازنتها  من  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  تنفذ  كما 
التنموية سنويا عدد من االنشطة تدعم املرأة ومتكنها معرفيا 
معظم  اىل  متابعة  زيارة   53 تنفيذ  يف  تبلور  واقتصاديا،مما 
املنتشرة يف بغداد واحملافظات واليت تهيء  التدريبية  املراكز 
برامج تدريبية لتأهيل النساء ضمن ورش ) خياطة ، كوافري، 
حاسبات، لغة انكليزية، صناعات جلدية ، الكرتون ... وغريها ( 
النساء  من خالل نظام متابعة مستمر لتقويم برامج تدريب 
على  االقبال  زيادة  عن  الزيارات  هذه  امثرت   ، وتأهيليهن 
الدورات التدريبية ، اذ بلغت 11802 متدربة يف عام 2013 ، 
فضال عن ما مت تنفيذه يف عام 2012 والبالغ 32 زيارة متابعة 
يف بغداد واحملافظات والذي متخض عن 8045 متدربة ليبلغ 

العدد يف العامني ) 19847( متدربة .

توعية  برامج  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  تتوىل  كما 
بنظام  لاللتزام  العراقي  الريف  يف  السيما  للنساء  موجهة 
الضمان االجتماعي والذي بث الوعي لـ) 12996( امرأة فقرية 
من خالل زيارات التفتيش وتوزيع دليل التفتيش على النساء 
يف الريف العراقي وقد امثر عن مشول )14206 ( امرأة فقرية 
بالضمان االجتماعي. كما نفذت حمافظة االنبار هدم واعادة 
يف  فقرية  ومناطق  قرى  يف  لالناث  ثانوية  مدارس  اربع  بناء 
احملافظة خالل عامي 2012 و2013 واجنزت العمل بالكامل 
لالناث  مناسبة  دراسية  بيئة  لتحقيق   2013 عام  خالل 

وخاصة يف املناطق الريفية .

تروم  املرأة  لتميكن  السابقة  اجلهود  كل  من  الرغم  وعلى 
توسيع  الفقر  من  التخفيف  السرتاتيجية  التنفيذية  االدارة 
عملها باجتاه دعم املرأة الريفية، اذ وجهت احملافظات يف عام 
بغية  الريفية  للمرأة  جمتمعية  مراكز  انشاء  بتبين   2014
خطة  وفق  املتوفرة  العمل  سوق  مهن  ضمن  ودعمها  تأهيلها 
مع  والتكامل  االمنائية  االهداف  مع  بالتوازي  تنفذ  مدروسة 
حملو  كمراكز  ايضا  وتكون  الشأن  بهذا  املرأة  وزارة  جهود 

االمية وتعليم النساء الفقريات.
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وزارة 
االعمار 
 واالسكان

وزارة 
العمل 

والشؤون 
 اإلجتماعية

وزارة  ذي قار ميسان القادسية المثنى
 واسط نينوى التربية

وزارة 
البلديات 
واالشغال 

 العامة

صالح  بابل ديالى امانة بغداد
 كركوك بغداد النجف كربالء االنبار البصرة الدين
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خطة ختفيف الفقر من ختصيصات االسرتاتيجية من املوازنة االستثمارية لعام 2014

تواجهها ووضع احللول  اليت  التحديات  الفقر على متابعة خططها وحتديد  التخفيف من  التنفيذية السرتاتيجية  االدرة  دأبت 
الناجعة هلا وحتديد الدروس املستفادة من كل خطة لوضع خطط قائمة وفق مبدأ التحسني املستمر .

واستنادا اىل هذا املبدأ فقد مت ختصيص 865 مليار دينار من املوازنة االستثمارية لعام 2014 وقد مت توزيعها على احملافظات وفقًا 
لنتائج قياس الفقر الذي مت باالعتماد على بيانات املسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة الذي نفذه اجلهاز املركزي لإلحصاء  يف 
% )علما ان ختصيصات خطط  عام 2012 ، اال ان هذا التخصيص مشل بالتخفيض الذي طال املوازنة االستثمارية والبالغ 15 
ختفيف الفقر كان املفرتض ان ال تشمل بالتخفيض( ليصل املبلغ املرصود خلطة ختفيف الفقر لعام 2014 اىل حوالي 735 

مليار دينار.... وقد مت توزيع التخصيصات كاالتي:

شكل 4 : توزيع ختصيصات ختفيض الفقر من املوازنة اإلستثمارية لعام 2014 على اجلهات املعنية
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إستمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات الممولة من
تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة 

اإلستثمارية لعام 2013
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صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

1.2.1
دعم مشروع 

ض 
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صغيرة للفقراء
ال

وزارة العمل 
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2012
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%
 32

             مكونات النشاط

اسم المكون
موقع المكون

نسبة االنجاز 
الفعلي

المالحظات والمعوقات

صغيرة 
ض ال

صندوق القرو
دعم مشروع 

للفقراء
ت

عموم المحافظا

)عدا إقليم كردستان (
%

 32
صك خالل الفترة 

ف 2743 
صر

صادقة على 6722 معاملة مستفيد و
تم الم

صل 20877 معاملة مخططة في العامين 2012 - 2013
السابقة من ا
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صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
 خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(
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النشاط
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ص 
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مليار دينار
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3.2.1
ب للفقراء الذين استلموا 

تنظيم برامج تدري
ض لمساعدتهم في استخدامها

القرو
وزارة العمل والشؤون 
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2013

30
30

2013
-

-

          مكونات النشاط
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نسبة االنجاز الفعلي

المالحظات والمعوقات
ش نموذجية للحام

تجهيز ور
ت )عدا إقليم كردستان (

عموم المحافظا
ـــــ

ش اللحام وتوقيع العقد وحاليا الشركة في طورالتجهيز
تم احالة ور

صاعد وساللم كهربائية
ش م

تجهيز ور
ت )عدا إقليم كردستان (

عموم المحافظا
ـــــ

ت االحالة وبأنتظار توقيع العقد
تم

ش طباعة بالشبكة الحريرية) طباعة السكرين(
تجهيز ور

ت )عدا إقليم كردستان (
عموم المحافظا

ـــــ
صة بعد تعذر احالتها 

ت من قبل فريق العمل المخت
ضمون الكشوفا

سيتم اعادة دراسة م

ش خياطة
تجهيز ور

ت )عدا إقليم كردستان (
عموم المحافظا

ـــــ
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ت
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ش ل
تجهيز ور
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عموم المحافظا

ـــــ
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ضمون الكشوفا
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ف وتبريد
ش تكيي

تجهيز ور
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عموم المحافظا
ـــــ

صة بعد تعذر احالتها 
ت من قبل فريق العمل المخت

ضمون الكشوفا
سيتم اعادة دراسة م

ش الموبايل
تجهيز ور
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عموم المحافظا

ـــــ
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ت من قبل فريق العمل المخت
ضمون الكشوفا
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عموم المحافظا

ـــــ
صة بعد تعذر احالتها 

ت من قبل فريق العمل المخت
ضمون الكشوفا

سيتم اعادة دراسة م

ت
ش الكوافير وتجميل السيدا

تجهيز ور
ت )عدا إقليم كردستان (

عموم المحافظا
ـــــ
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ت من قبل فريق العمل المخت

ضمون الكشوفا
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ت الجلدية
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ضمون الكشوفا

سيتم اعادة دراسة م
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عموم المحافظا

ـــــ
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ت من قبل فريق العمل المخت
ضمون الكشوفا
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ت الذهبية
صوغا

انشاء ورشة متكاملة في الم
ت )عدا إقليم كردستان (

عموم المحافظا
ـــــ
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ت شوكية
تجهيز رافعا
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ت بواقع )10( دورا
2012في جميع المحافظا

بدأ النشاط في شهر ايلول 
ف فقد 

صحة النج
صحة عدا دائرة 

ف شهريا في كل دائرة 
ت في الري

ضر و )10( نفذ
الح

ضر( شهريا وتشمل الدورة الواحدة )30( متطوعة 
ف و 1 ح

ت )3( مناطق )2 ري
ضمن

ت
ت 

واستمر النشاط  حتى انجز في مطلع عام 2013 ، كما انجز النشاط شراء اجهزة ومعدا
صحية 

صحية وبرامج توعية في المراكز ال
ت 

ض ارشادا
LC( تعر

D
ض )

ت عر
مثل شاشا

ب
ض التدري

الفرعية واجهزة داتا شو ألغرا
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تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 462013
صحة

ف من الفقر لعام 2013                                                                                                 وزارة ال
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ )7(
نسب االنجاز الفني المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

2.1.2
صحية 

بناء مراكز رعاية 
اولية مجهزة

صحة
وزارة ال

2012
50

50
2012

2014
%

 20

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز الفعلي

المالحظات والمعوقات

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

محافظة االنبار/عدد 3 مراكز
%

 60
المشروع في االعمال النهائية

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

محافظة الديوانية/ عدد 1 مركز
%

 10
س

البدء ببناء االس

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

محافظة المثنى/ عدد 2 مركز
%

 65
ف بالسيراميك  

ت اكمال التغلي
ث طوابق واالن في عمليا

تم اكمال الهياكل من ثال
ت

والسمن
ت التدرن

بناء وتأهيل وحدا
ف/ عدد 1 مركز

محافظة النج
%

 10
س للبناية

ضع االس
تم و

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

محافظة بابل/ عدد 2 مركز
%

 16
س

تم اكمال االس

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

محافظة ديالى/ عدد 1 مركز
%

 10
س للبناية

ضع االس
تم و

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

صالح الدين/ عدد 2 مركز
محافظة 

%
 40

س وبناء الهيكل للمركزين
ضع االس

و

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

محافظة كربالء/ عدد 2 مركز
%

 10
س لألبنية

ضع االس
تم و

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

محافظة كركوك/ عدد 2 مركز
%

 10
س لألبنية

ضع االس
تم و

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

محافظة نينوى/ عدد 2 مركز
%

 3
ف سلفة تشغيلية

صر
تم التعاقد و

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

محافظة واسط/ عدد 2 مركز
%

 10
س للبناية

ضع االس
تم و

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

محافظة بغداد/ عدد 3 مركز
%

 10
س لبنايتين

ضع االس
تم و

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

صرة/ عدد 2 مركز
محافظة الب

%
 8

س لألبنية
ضع االس

تم و

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

محافظة ميسان/ عدد 2 مركز
%

 33
س وبناء الهيكل للطابق االول

ضع االس
و

ت التدرن
بناء وتأهيل وحدا

محافظة ذي قار/ عدد 2 مركز
%

 9
س لألبنية

ضع االس
تم و
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صحة

ف من الفقر لعام 2013                                                                                                   وزارة ال
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

 خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

3.1.2
ت 

زيادة اعداد العيادا
المتنقلة للمناطق النائية

صحة
وزارة ال

2012
2

6
2012

2014
-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

ض التدرن
تجهيز عيادة متنقلة المرا

صالح الدين
محافظة 

-
ت بعد زيادة الكلفة التخمينية للعجلة  

ب الشركا
ت لتسهيل التعاقد وجذ

ض االجراءا
تم اتخاذ بع

ت
ولم تتمكن الدائرة من التعاقد كون السنة المالية قد انته

ض التدرن
تجهيز عيادة متنقلة المرا

محافظة كربالء
-

ض تحويل المبلغ على احد البنود االخرى
صحة لغر

ت الدائرة طلبا الى معالي وزير ال
قدم

ض التدرن
تجهيز عيادة متنقلة المرا

محافظة ديالى
-

تم االحالة لشراء وتجهيز العربة

ض التدرن
تجهيز عيادة متنقلة المرا

محافظة المثنى
-

ب المجهزة عن التقديم
ت والمكات

ف الشركا
عزو

ض التدرن
تجهيز عيادة متنقلة المرا

محافظة الديوانية
-

ب المجهزة عن التقديم
ت والمكات

ف الشركا
عزو

ض التدرن
تجهيز عيادة متنقلة المرا

محافظة بابل
-

ب المجهزة عن التقديم
ت والمكات

ف الشركا
عزو

ض التدرن
تجهيز عيادة متنقلة المرا

محافظة واسط
-

ص المالي
صي

ب قلة التخ
ب المجهزة عن التقديم بسب

ت والمكات
ف الشركا

عزو

ض التدرن
تجهيز عيادة متنقلة المرا

محافظة بغداد
-

ت التعاقد على هذا المشروع 
ض على شراء العيادة المتنقلة وذلك لعدم قبول الشركا

لم تقدم عرو
ت العقد

ب تعليما
ت حس

س سنوا
ضمان خم

ب
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تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 482013
صحة

ف من الفقر لعام 2013                                                                                                وزارة ال
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

 خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط 
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ )7(
نسب االنجاز الفني 

المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

3.6.2
استمرار توفير المواد 
ت القياسية 

والمستلزما
صحة 

وزارة ال
2012

13
29.5

اذار  2013
مستمر

%
 52 

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز الفعلي

المالحظات والمعوقات
صحية االولية

ت مختبرية للمراكز ال
توفير اجهزة ومعدا

محافظة االنبار
%

 100
انجز المشروع

صحية االولية
ت مختبرية للمراكز ال

توفير اجهزة ومعدا
صرة 

محافظة الب
%

 47
العمل مستمر بتنفيذ النشاط

صحية االولية
ت مختبرية للمراكز ال

توفير اجهزة ومعدا
محافظة الديوانية

-
ت

بأنتظار اقرار الموازنة ألستكمال االجراءا
صحية االولية

ت مختبرية للمراكز ال
توفير اجهزة ومعدا

محافظة المثنى 
%

 60
العمل مستمر بتنفيذ النشاط

صحية االولية
ت مختبرية للمراكز ال

توفير اجهزة ومعدا
ف

محافظة النج
-

ت
بأنتظار اقرار الموازنة ألستكمال االجراءا

صحية االولية
ت مختبرية للمراكز ال

توفير اجهزة ومعدا
محافظة بابل

%
 100

انجز المشروع

صحية االولية
ت مختبرية للمراكز ال

توفير اجهزة ومعدا
صافة

محافظة بغداد/ الر
-

ف الن العقد تم في شهر كانون االول  2013 وهي نهاية سنة مالية نم 
صر

لم يتم ال
تاجيله لحين اقرار موازنة  2014

صحية االولية
ت مختبرية للمراكز ال

توفير اجهزة ومعدا
محافظة بغداد / الكرخ

-
ت

بأنتظار اقرار الموازنة ألستكمال االجراءا
صحية االولية

ت مختبرية للمراكز ال
توفير اجهزة ومعدا

محافظة ديالى
%

 100
انجز المشروع

صحية االولية
ت مختبرية للمراكز ال

توفير اجهزة ومعدا
محافظة ذي قار

%
 100

انجز المشروع
صحية االولية

ت مختبرية للمراكز ال
توفير اجهزة ومعدا

صالح الدين
محافظة 

%
 100

انجز المشروع
صحية االولية

ت مختبرية للمراكز ال
توفير اجهزة ومعدا

محافظة كربالء
%

 100
انجز المشروع

صحية االولية
ت مختبرية للمراكز ال

توفير اجهزة ومعدا
محافظة كركوك

%
 9

ث ان شروط 
ب للتدني حي

من وجهة نظر اإلدارة التنفيذية للستراتيجية اليوجد سب
ب عليها مقابل تسلم المبالغ

صة والعامة تستدعي استالم االجهزة والتدري
التعاقد الخا

صحية االولية
ت مختبرية للمراكز ال

توفير اجهزة ومعدا
محافظة ميسان

-
ت

بأنتظار اقرار الموازنة ألستكمال االجراءا
صحية االولية

ت مختبرية للمراكز ال
توفير اجهزة ومعدا

محافظة نينوى
%

 88
العمل مستمر في تنفيذ النشاط

صحية االولية
ت مختبرية للمراكز ال

توفير اجهزة ومعدا
محافظة واسط

%
 27

ث ان شروط 
ب للتدني حي

من وجهة نظر اإلدارة التنفيذية للستراتيجية اليوجد سب
ب عليها مقابل تسلم المبالغ

صة والعامة تستدعي استالم االجهزة والتدري
التعاقد الخا
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49 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
صحة

ف من الفقر لعام 2013                                                                                                     وزارة ال
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط 
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ )7(
نسب االنجاز الفني المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

3.6.2
استمرار توفير المواد 
ت القياسية

والمستلزما
صحة

وزارة ال
2012

79.5
500

اذار 2013
مستمر

%
 52

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز الفعلي

المالحظات والمعوقات

ض
ت متعددة االغرا

توفير اجهزة ومعدا
محافظة االنبار

%
 99

ت
العمل مستمر بالنشاط وال توجد مالحظا

ض
ت متعددة االغرا

توفير اجهزة ومعدا
صرة

محافظة الب
%

 49
العمل مستمر بتجهيز المحافظة

ض
ت متعددة االغرا

توفير اجهزة ومعدا
محافظة الديوانية

-
ص للمحافظة

صي
ف يعود الى تأخر تحويل التخ

صر
ب تدني ال

سب
ض

ت متعددة االغرا
توفير اجهزة ومعدا

محافظة المثنى 
%

 85
العمل مستمر وال يوجد اي تدني

ض
ت متعددة االغرا

توفير اجهزة ومعدا
ف

محافظة النج
%

 2
ب 

صة والعامة تستدعي استالم االجهزة والتدري
ث ان شروط التعاقد الخا

ب للتدني حي
ال يوجد سب

عليها مقابل تسلم المبالغ
ض

ت متعددة االغرا
توفير اجهزة ومعدا

محافظة بابل
%

 100
انجز المشروع

ض
ت متعددة االغرا

توفير اجهزة ومعدا
صافة

محافظة بغداد /الر
-

ف الن العقد تم في شهر كانون االول  2013 وهي نهاية سنة مالية نم تاجيله لحين اقرار موازنة  2014
صر

لم يتم ال

ض
ت متعددة االغرا

توفير اجهزة ومعدا
محافظة بغداد / الكرخ

%
 71

العمل مستمر
ض

ت متعددة االغرا
توفير اجهزة ومعدا

محافظة ديالى
%

 47
العمل مستمر

ض
ت متعددة االغرا

توفير اجهزة ومعدا
محافظة ذي قار

%
 100

انجز المشروع

ض
ت متعددة االغرا

توفير اجهزة ومعدا
صالح الدين

محافظة 
%

 23
ت التعاقد

ب تدني نسبة االنجاز يعود الى طول الفترة الزمنية ابتدأ من اقرار الموازنة واليا
ان سب

ض
ت متعددة االغرا

توفير اجهزة ومعدا
محافظة كربالء

%
 78

العمل مستمر
ض

ت متعددة االغرا
توفير اجهزة ومعدا

محافظة كركوك
%

 6
بأنتظار اقرار الموازنة ألستكمال النشاط

ض
ت متعددة االغرا

توفير اجهزة ومعدا
محافظة ميسان

%
 71

العمل مستمر
ض

ت متعددة االغرا
توفير اجهزة ومعدا

محافظة نينوى
%

 71
العمل مستمر

ض
ت متعددة االغرا

توفير اجهزة ومعدا
محافظة واسط

%
 27

ب 
صة والعامة تستدعي استالم االجهزة والتدري

ث ان شروط التعاقد الخا
ب للتدني حي

ال يوجد سب
عليها مقابل تسلم المبالغ
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ف من الفقر لعام 2013                                                                                                 وزارة التربية

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

2.2.3

ضمن الموازنة 
ف 

ص تمويل كا
صي

تخ
ب المراحل )أولوية 

االستثمارية التربوية حس
لإلنفاق الحكومي اإلستثماري التربوي( مع 
س 

ص بناء وتأهيل المدار
صي

اولوية في تخ
المتوسطة واالعدادية في القرى واالحياء الفقيرة 

ف زمنية مالئمة 
وفق سقو

وزارة التربية
2012

140
140

2012
2013

%
 58

مكونات النشاط

اسم المكون
موقع المكون

نسبة االنجاز الفعلي
المالحظات والمعوقات

بناء 45 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
القادسية

%
 77

المشروع متلكئ

س في المناطق والقرى الفقيرة
بناء 10 مدار

بابل
%

 90
المشروع متلكئ

بناء 19 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
بغداد

%
 95

المشروع متلكئ

بناء 17 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
ديالى

%
 19

المشروع متلكئ

بناء 106 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
ذي قار

%
 47

المشروع متلكئ

بناء 98 مدرسة  في المناطق والقرى الفقيرة
صالح الدين

%
 43

المشروع متلكئ

بناء 15 مدرسة  في المناطق والقرى الفقيرة
المثنى

%
 68

المشروع متلكئ

س في المناطق والقرى الفقيرة
بناء 5 مدار

ميسان
%

 33
المشروع متلكئ

بناء 38 مدرسة  في المناطق والقرى الفقيرة
نينوى

%
 38

المشروع متلكئ

بناء 26 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
واسط

%
 98

المشروع متلكئ

بناء 1 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
صرة

الب
%

 100
 

بناء 29 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
كركوك

%
 35

المشروع متلكئ
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51 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                        وزارة االعمار واالسكان

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
 خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

1.1.4
تنفيذ مشاريع لبناء 
ت السكنية 

المجمعا
صادية للفقراء

اإلقت

وزارة االعمار 
واالسكان

2012
10.9

10.9
حزيران
2013

-
%

 5

 مكونات النشاط

اسم المكون
موقع المكون

نسبة االنجاز الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية 
ت سكنية اقت

بناء 175 وحدا
ضاء الشامية 

محافظة الديوانية / ق
%

 5
المشروع مستمر بالتنفيذ



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 522013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                        وزارة االعمار واالسكان

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.4
ت 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء

السكنية االقت
وزارة االعمار 

واالسكان
2013

50
500

شباط
2013

شباط
2015

-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
المثنى - طحربة

-
اعادة االعالن

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
بابل- الشوملي

-
ت

ت المباشرة الى 6 شركا
تم تقديم الدعوا

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ب

صالح الدين - يثر
-

ت
ت المباشرة الى 6 شركا

تم تقديم الدعوا

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
الديوانية - الشنافية

-
احيل الى الشركة المنفذة لمدة )720( يوم

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ذي قار – عكيكة 

-
احيل الى الشركة المنفذة لمدة )540( يوم



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

53 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                               وزارة البلديات واالشغال العامة

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
 خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

1.3.2

توسيع المشاريع 
صالح 

صال الماء ال
الي

ب للمناطق 
للشر

الفقيرة

ت 
وزارة البلديا
واالشغال

2013
10.450

10.450
-

-
-

 مكونات النشاط

اسم المكون
موقع المكون

نسبة االنجاز الفعلي
المالحظات والمعوقات

ب 
صالح للشر

ضية لنقل الماء ال
ت حو

تجهيز اليا
ف في )15(محافظة بعدد)60( الية

للقرى واالريا
ت عدا اقليم كردستان 

كافة المحافظا
-

ت االدراج من قبل دائرة الماء في 
ب عدم توفر مستلزما

• بسب
ت ادى الى تأخير ادراج مشروع  ) انشاء وحدة ماء 

وزارة البلديا
ضية للماء 

ت حو
مجمعة سعة )1000 م3 /ساعة ( وشراء اليا

ضوابط المعتمدة  .
ب ( وفق ال

صالح للشر
ال

وزارة التخطيط 
واالشغال العامة 

ت 
وزارة البلديا

ت 
• فاتح

بكتابهم ذي العدد 750 بتاريخ 4/8/ 2013 بمقترح المديرية 
ضية سعة 

العامة للماء بتغيير المشروع الى )شراء 60 سيارة حو
ف في 

ب للقرى واالريا
صالح للشر

)10000 م3( لنقل الماء ال
المناطق الفقيرة ( .

ت وأدرج 
صادقة من قبل  دائرة تخطيط القطاعا

ت الم
صل

• ح
المشروع ويتم حالياً التهيئة لالعالن



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 542013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                 وزارة البلديات واالشغال العامة

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
 خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

2.3.2
توسيع مشاريع 
صحي

ف ال
صر

ال
المديرية العامة 

للمجاري
2013

10.450
10.450

-
-

-

 مكونات النشاط

اسم المكون
موقع المكون

نسبة االنجاز الفعلي
المالحظات والمعوقات

صاروخية عدد)42( 
ت 

ب واليا
ت سح

تجهيز اليا
تتوزع على)15( محافظة

ت عدا اقليم كردستان 
كافة المحافظا

-

ب 
ب ورود كتا

ت االعالن عن المشروع بسب
ف اجراءا

• تم ايقا
ت مفاتحة وزارة التجارة 

من وزارة التجارة يحتم على الوزارا
عن امكانية التجهيز قبل االعالن عن المشروع

 5011
ت المديرية العامة للمجاري بكتابها ذي العدد 

• فاتح
س الوزراء  باستثناء 

في 10/29/ 2013 االمانة العامة لمجل
المشروع من القرار.

س الوزراء.
ت موافقة االمانة العامة لمجل

صل
• ح

• اعلن عن المشروع بتاريخ 12/1/ 2013.
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55 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                               محافظة نينوى

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

2.2.4
ت لتوفير البنى التحتية 

اتخاذ اجراءا
صادي

الالزمة لمشاريع السكن االقت
محافظة نينوى

2013
10

10
ك1

2013

ك1

2014
%

 9

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

ت المائية في  ناحية الشمال
مشروع تأهيل  المجمعا

صل
المو

-
ت التنفيذ خالل ك1 / 2013

تم احالة المشاريع الى جها

ت المائية في 
مشروع تبليط الشوارع المؤدية الى المجمعا

ناحية الشمال
صل

المو
%

 16
قيد التنفيذ

صى الخابط لربط القرى في ناحية الشمال
ش الح

مشروع فر
صل

المو
%

 20
قيد التنفيذ

ضية عدد )7( لتوزيع الماء 
ت حو

مشروع تجهيز سيارا
ب للقرى النائية في  ناحية الشمال

صالح للشر
ال

صل
المو

-
ت التنفيذ

تم احالة المشاريع الى جها



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 562013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                              محافظة نينوى

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.4
ت 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء

السكنية االقت
محافظة نينوى

2013
20

24.5
-

-
-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ضاء 

مركز الق
– تل الرمان

-

صه 
ص

ض المخ
ب استبدال قطعة االر

- تاخر المشروع بسب

ت جديده للموقع الجديد
ت وكشوفا

ت ومخططا
ت دراسا

- اعد

ت الجديده من قبل وزارة  
ت والكشوفا

ت والمخططا
- تم الموافقة على الدراسا

التخطيط ويجري االن التهيئه لالعالن
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57 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
صالح الدين

ف من الفقر لعام 2013                                                                                            محافظة 
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.4
ت 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء 

السكنية االقت
)438( وحدة سكنية

محافظة

صالح الدين
 

2013
20

20
ت2

2013

ت2

2014
%

 12

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
الدجيل- قرية الحير

%
 16

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ت

الدور – قرية تل البنا
-

ضي للشركة المنفذة
تسليم االرا

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
الشرقاط – بعاجة شرقاط

%
 15

-

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ت

بيجي – قرية 24 حليوا
%

 2
-

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ت 

تكري
%

 23
-

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
سامراء – قرية عرموشة

%
 20

-

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
بلد - االسحاقي 

%
 22

-

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ضلوعية

بلد - ال
%

 7
-

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ضاء طوزخورمتو-امرلي

ق
%

 6
-

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
سامراء - دجلة

%
 16

ضي الى الشركة المنفذة
تم تسليم االرا



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 582013
صالح الدين

ف من الفقر لعام 2013                                                                                        محافظة 
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

3.3.4
تنظيم االسواق في االحياء 

الفقيرة
محافظة

صالح الدين
 

2012
2.400

2.400
2012

2013
%

 100

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

تنظيم االسواق في االحياء الفقيرة
صالح الدين

%
 100

ضم حوالي )262( دكان تم توزيعه وفق معايير 
تم توزيع االسواق الشعبية والتي ت

ضوعية وباالستعانة بدائرة الرعاية االجتماعية في المحافظة للمستحقين الذين كانوا 
مو

ضمهم من العاطلين 
مع



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

59 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
صالح الدين

ف من الفقر لعام 2013                                                                                        محافظة 
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.1
توفير وادامة البنى التحتية 
الداعمة لالنتاج والتسويق

محافظة
صالح الدين

 
2012

3.300
3.300

2012
2013

%
 100

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

انشاء طرق زراعية بطول 30 كم 
صالح الدين

%
 100

ضية المحافظة وقد تم انجازها بالكامل
يتكون المشروع من 7 طرق موزعة على اق



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 602013
صالح الدين

ف من الفقر لعام 2013                                                                                        محافظة 
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

2.1.2
صحية 

بناء مراكز رعاية 
أولية مجهزة

محافظة
صالح الدين

 
2012

2
2

حزيران
2012

2013
%

 100

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صحية عدد)20( موزعة 
ت 

بناء بيو
ضية المحافظة 

على اق

ضاء طوزخورمتو
ق

%
 100

كامل
جنز العمل بال

أ

ضاء الدجيل
ق

%
 100

ت
ضاء تكري

ق
%

 100

ضاء الشرقاط
ق

%
 100

ضاء سامراء
ق

%
 100

ضاء بيجي
ق

%
 100
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61 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة كركوك

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.4
تنفيذ مشاريع لبناء 
ت السكنية 

المجمعا
صادية للفقراء

االقت
محافظة كركوك

2013
15

15
ك1

2013
-

%
 7

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ف حي دوميز

موقع خل
%

7
ت التركية قيد التنفيذ

تم احالة المشروع الى احدى الشركا

شوراو
%

 7
ت التركية قيد التنفيذ

تم احالة المشروع الى احدى الشركا



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 622013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                             محافظة االنبار

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.4
ت 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء 

السكنية االقت
)365( وحدة سكنية

محافظة

 االنبـــــار
2013

15
15

ت2

2013

ت2

2014
%

 38

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية )100( وحدة
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ضاء/الفلوجة

ق
%

 40
المشروع قيد التنفيذ

صادية )40( وحدة
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ضاء/القائم

ق
%

 15
المشروع قيد التنفيذ

صادية )30( وحدة
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ضاء/حديثة

ق
%

 35
المشروع قيد التنفيذ

صادية )15( وحدة
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ضاء/راوه

ق
%

 50
المشروع قيد التنفيذ

صادية )40( وحدة
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ت

ضاء/هي
ق

%
 70

المشروع قيد التنفيذ

صادية )25( وحدة
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ضاء/الرطبة

ق
%

 15
المشروع قيد التنفيذ

صادية )15( وحدة
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ضاء/عانة

ق
%

 40
المشروع قيد التنفيذ

صادية )100( وحدة
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ضاء/الرمادي

ق
%

 40
المشروع قيد التنفيذ



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

63 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة ديالى

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

1.1.1
توفير وادامة البنى 
التحتية الداعمة 
لالنتاج والتسويق

محافظة ديالى
2013

4.770
4.770

ت2
2013

-
%

 17

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

تبليط طريق بطول 3كم 
ضر – 

العبارة – قرية المد االخ
صفور وشارع الجامع

شارع ع
%

 25
المشروع  مستمر

تبليط طريق بطول 3.5 كم
هللا

ب العبد 
صورية- قرية حبي

المن
%

 30
المشروع  مستمر

تبليط طريق بطول 1كم
الوجيهية- قرية العروبة

-
في مرحلة تسليم الموقع 

تبليط طريق بطول 4كم
صالح

بلد روز – قرية كاظم 
-

تم الغاء امر االحالة بامر المحافظ وحاليا يعاد دراسته المشروع 

تبليط طريق بطول 3.5
جلوالء – قرية جميلة

%
 32

المشروع  مستمر

تبليط طريق بطول 2كم
ضاء المقدادية – قرية امام 

مركز ق
ب

طال
%

 30
المشروع  مستمر

تبليط طريق بطول 7كم
كفري – قرية الشيخ خليل 

-
تم الغاء امر االحالة بامر المحافظ وحاليا يعاد دراسة المشروع

تبليط طريق بطول 3.2
كنعان-قرية الحاج جاسم

%
 20

المشروع  مستمر

تبليط طريق بطول 600م
ضاء المقدادية –قرية الكفاح

مركز ق
-

تم الغاء امر االحالة بامر المحافظ وحاليا يعاد دراسة المشروع

تبليط طريق بطول 5كم
ب –قرية الحديد

هبه
%

 35
العمل مستمر



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 642013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                            محافظة ديالى

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة 
المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.4
ت السكنية 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء

االقت
محافظة 

ديالى
2012

7
7

ايلول
2013

ايلول 
2014

-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية 114 وحدة 
ت سكنية اقت

بناء وحدا
سكنية

ضاء بعقوبة 
 ق

-
ت على موقع العمل

تجاوزا



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

65 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                محافظة ديالى

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة 
المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.1
توفير وادامة البنى التحتية الداعمة لالنتاج 

والتسويق
محافظة 

ديالى
2012

1
1

ك2
2013

ك1 
2013

%
 100

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

انشاء طرق للقرى 4 كم
ناحية حديدة / قرية التتن

%
 100

انجز المشروع



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 662013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                              محافظة ديالى

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

2.2.4
ت لتوفير البنى 

اتخاذ اجراءا
التحتية الالزمة لمشاريع السكن 

صادي
االقت

محافظة ديالى
2013

5.230
5.230

ك2
2013

-
%

 8

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

ت كهرباء للقرى
تنفيذ شبكا

السالم – قرية الكبة
%

 20
ت تسليم الموقع

اجراءا

ت كهرباء للقرى
تنفيذ شبكا

ص  - قرية السندية
الخال

-
اعادة االعالن

ت كهرباء للقرى
تنفيذ شبكا

العبارة – قرية االعور
-

اعادة االعالن

ت كهرباء للقرى
تنفيذ شبكا

ش
العظيم – قرية االبو طريم

%
 30

بأنتظار توقيع العقد

ت كهرباء للقرى
تنفيذ شبكا

هللا
ب العبد 

صورية – قرية حبي
المن

-
اعادة االعالن

ت كهرباء للقرى
تنفيذ شبكا

بني سعد – قرية محمد الكاظم
-

اعادة االعالن

ت كهرباء للقرى
تنفيذ شبكا

جلوالء- منطقة الكحالء
-

تم الغاء امر االحالة بامر المحافظ وحاليا يعاد دراسته المشروع

ت كهرباء للقرى
تنفيذ شبكا

ص-قرية سفيط
الخال

%
 20

قيد التنفيذ

ت كهرباء للقرى
تنفيذ شبكا

ضاء المقدادية
مركز ق

-
اعادة االعالن

ت كهرباء للقرى
تنفيذ شبكا

ضاء خانقين – قرية جسر 
مركز ق

حلوان
-

تم الغاء امر االحالة بامر المحافظ وحاليا يعاد دراسته المشروع

ت كهرباء للقرى
تنفيذ شبكا

ضاء بلد روز – قرية 
مركز ق

جواد الحجي
-

اعادة االعالن

ت كهرباء للقرى
تنفيذ شبكا

هللا كيطان
مندلي –قرية عبد 

%
 25

مرحلة توقيع العقد



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

67 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                 محافظة ديالى

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

2.2.4
ت لتوفير 

اتخاذ اجراءا
البنى التحتية الالزمة 

لهذه المشاريع
محافظة ديالى

2012
2.650

2.650
ايلول

2013
-

%
 25

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

ت ماء في القرى
تنفيذ شبكا

صيدا
المقدادية –ابي 

-
تم الغاء امر االحالة بامر المحافظ وحاليا يعاد دراسته المشروع

ت ماء للقرى
تنفيذ شبكا

صالح
خانقين – قرية اال

%
 75

قيد التنفيذ

ت ماء للقرى
تنفيذ شبكا

العبارة - االحيمر
-

اعادة االعالن



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 682013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                محافظة ديالى

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

2.1.2
بناء مراكز رعاية 
صحية اولية مجهزة

محافظة ديالى
2012

1.250
1.250

ك1
2013

تموز
2014

%
 35

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صحية عدد ) 2 (
بناء مراكز رعاية 

في قرى خانقين ) قرية كهريزه 
وقرية النظام (

%
 35

قيد التنفيذ



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

69 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة بغداد

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.4
ت 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء

السكنية االقت
محافظة بغداد

2013
15

19.594
-

-
-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ضاء النهروان –

ق
ناحية الوحدة –منطقة 

بسماية
-

صاميم المشروع بكلفة )140( مليون دينار لبناء الوحدة 
ت وت

ت محافظة بغداد دراسا
-قدم

صادي الذي يتراوح بين 
ف السكن االقت

ض وكل
السكنية الواحدة الذي يتعار

) 35 – 60 ( مليون للوحدة الواحدة .
ت التخمينية 

- تقوم محافظة بغداد بالتنسيق مع وزارة اإلعمار واالسكان بتعديل الكشوفا
صادي

ت المعمول بها في بناء السكن االقت
صفا

ب مع الموا
صاميم بما يتناس

والت



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 702013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                            محافظة واسط

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.4
ت 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء

السكنية االقت
محافظة واسط

2012
11.9

11.9
ب

آ

2012

ت1

2013
%

 100

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية 
ت سكنية اقت

بناء وحدا

) 284( وحدة
ف 

ص
ت - ن

ضاء الكو
ق

الدجيلة
%

 100

-  تم انجاز المشروع بتاريخ 10/7/ 2013

ض استالم الموقع 
-  تم تشكيل لجنة لغر

ضلة للتوزيع
-  اعداد استمارة مفا

ضمن خطة عام 2013 موازنة تنمية 
ت االساسية للمجمع 

-  تم احالة مشروع الخدما
االقاليم .



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

71 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة واسط

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.4
ت 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء

السكنية االقت
محافظة واسط

2013
23.1

35
ت 2

2013
تموز

2015
%

 3

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

ت سكنية 
بناء وحدا

صادية
اقت

ضاء النعمانية
 )500( وحدة سكنية في ق

صويرة
ضاء 

 )530( وحدة  سكنية في ق

ضاء العزيزية
 )500( وحدة سكنية ق

ضاء الحي
 )95( وحدة سكنية في ق

%
 3

ت المرحلة االولى من خالل بناء 284 وحدة سكنية 
- يتكون المشروع من مرحلتين انته

ضي في 
ص ارا

صي
ت على تخ

صال الموافقا
ث تم استح

- بدا التخطيط للمرحلة الثانية حي
صادقة عليها من قبل االمانة العامة 

صويرة ،العزيزية ،الحي( والم
ت ،ال

ضية )الكو
اق

س الوزراء 
لمجل

صاميم بناء افقي كمرحلة ثانية 
صة إلعداد ت

ص
- تم تشكيل لجنة فنية متخ

صور العامة 
ف شركة المن

ب االستشاري و تم تكلي
صاميم من المكت

صادقة على الت
ت الم

- تم
ت وزارة االعمار واالسكان ويجري حاليا التعاقد مع الشركة لبناء )1625( 

احدى شركا
وحدة سكنية . 



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 722013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                            محافظة بابل

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

1.1.4
تنفيذ مشاريع لبناء 
ت السكنية 

المجمعا
صادية للفقراء

االقت
محافظة بابل

2012
12.6

16.7
ك1

2012
حزيران
2015

%
 15

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

ت 
صال الخدما

صادية مع اي
انشاء دور اقت

االساسية  )180( شقة
ضاء الحلة / ناحية ابي غرق 

ق
%

 15
-مدور من عام 2012

ضانة،مسجد ،بناية 
ضة ،ح

- يتكون البناء من 15 عمارة )180( شقة مع )رو
ضراء ،شبكة مجاري(

ت خ
إدارة المجمع ،طرق وساحا

ص لعام 
صي

ص مبلغ 12،6 مليار دينار في عام 2012 .ودور التخ
صي

-تم تخ
ف المبلغ في عام 2012

صر
2013 وذلك لعدم 

ض واعادة االعالن اكثر من 
ص االر

صي
ب تخ

تأخر المشروع بالتنفيذ بسب
ت 

ت المناسبة من قبل الشركا
صفا

مرة وذلك لعدم تقديم الموا
-سلم الموقع للشركة المنفذة للمشروع بتاريخ 12/31/ 2012

س بتاريخ 4/15/ 2013
ضع حجر االسا

-تم و
ت 

ب اعمدة البنايا
ص

- يمر المشروع في مرحلة تسليح و
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73 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                محافظة بابل

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

4.2.3

ضع برنامج مساندة 
و

ت المحلية 
ودعم الحكوما

س 
النشاء وتأهيل المدار
صة المتوسطة 

خا
واإلعدادية

محافظة بابل
2013

12.6
18.250

-
-

-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

بناء ) 16 ( 
مدرسة إبتدائية 
ف

ص
ت ) 9 ( 

ذا
ف

ص
 و ) 12 ( 

 
•

ب 
ضاء المسي

ت /سدة الهندية في ق
صن البيكا

 قرية  اوالد الكاظم مقاطعة 7 الح
•

ب .
ضاء المسي

 قرية ام ذرة مقاطعة 4 / سدة الهندية في ق
•

ضاء المحاويل .
 قرية الطابه مقاطعة 42 الشاخة / النيل في ق

•
 قرية ال بو شيخ علي / ناحية القاسم .

•
 قرية الجنابيين / ناحية القاسم .

•
صافي / ناحية الكفل .

 قرية كاظم ال
•

ضاء الحلة .
 قرية هوى الشام / مركز ق

•
ضر / ناحية االسكندرية .

ف  مقام الخ
 قرية خل

•
ت / ناحية المدحتية .

صيرا
 قرية الك

•
 قرية الغزالي االكرع / ناحية المدحتية 

•
 قرية الفياده /ناحية الشوملي .

•
ضاء المحاويل .

 منطقة العمار قرية البو هليل / النيل في ق
•

 قرية الطويل / ناحية الشوملي .
•

ضاء الهاشمية.
 قرية الزوية العويديين / الطليعة في ق

•
ضاء المحاويل.

 قرية البدعة / مركز ق
•

ضاء المحاويل. 
قرية الحميري / المشروع في ق

-
- يتوزع النشاط على 16 موقع في قرى محافظة 

بابل
- تم اعادة االعالن للمرة الثانية في تاريخ 

2013/10/1
ت 

ف المقاولين فاتح
- وبالنظرلقلة الراغبين وعزو

المحافظة وزارة التخطيط بتنفيذ المشروع عن 
ت مباشرة

طريق الدعوا
ت ويمر المشروع بمرحلة 

ت للشركا
- تم اقامة دعوا

التحليل واالحالة



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 742013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة كربالء

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

2.2.4

ت 
اتخاذ اجراءا

لتوفير البنى التحتية 
الالزمة لمشاريع بناء 

ت السكنية 
الوحدا

صادية
اإلقت

محافظة كربالء
2013

9.8
12

حزيران 
2013

آذار
2014 

%
 48

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

توفير البنى التحتية لمجمع دور 
صادية )1000( دار

اقت
ضاء كربالء 

مركز ق
%

 48

ص من مشروع توفير البنى التحتية 
صي

ب مناقلة مبلغ التخ
- تاخر بدء التنفيذ بسب

س محافظة كربالء 
صادقة على المشروع من قبل مجل

ت بعد ان تم الم
لمنطقة الشريفا

بقرارهم المرقم 122 في 9/9/ 2012
- يتكون المشروع من :

 
•

 مشروع انشاء شبكة مجاري ثقيلة وشبكة امطار
•

صال خط الماء المغذي للمنطقة ) مجمع (
 مشروع اي

•
 مشروع اعمال تبليط شوارع المجمع

•
%

 نسبة االنجاز 48 



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

75 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                          محافظة كربالء

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

2.2.4

ت 
اتخاذ اجراءا

لتوفير البنى التحتية 
الالزمة لمشاريع بناء 

ت السكنية 
الوحدا

صادية
اإلقت

محافظة كربالء
2013

0.400
0.450

-
-

-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صميم مشروع توفير البنى 
دراسة وت

التحتية 
ضاء كربالء / ناحية 

مركز ق
ت

الحسينية/لمنطقة الشريفا
-

ت ويمر المشروع بمرحلة التحليل واالحالة 
ت مباشرة للشركا

- تم توجيه دعوا
صميم لـ: :

، ويشمل المشروع تنفيذ دراسة وت
 

•
 تنفيذ شبكة كهرباء

•
صيانة الكهرباء

 انشاء بناية مركز 
•

ث مغذي من محطة الون
استحدا



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 762013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة كربالء

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

2.2.4
ت لتوفير البنى 

اتخاذ اجراءا
التحتية الالزمة لمشاريع بناء 
صادية

ت السكنية اإلقت
الوحدا

محافظة كربالء
2012

11.9
12

ت2
2012

-
-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

تنفيذ شبكة مجاري مع محطة المعالجة
ضاء عين تمر/منطقة الزكاريط

ق
%

 86
ف الجانبية .

صري
ت الت

- العمل مستمر بتنفيذ فتحا
- العمل مستمر بتنفيذ محطة الرفع 

صيانة وتنفيذ شبكة ماء
تنفيذ بناية لمقر ال

ضاء عين تمر/منطقة الزكاريط
ق

-
ت من قبل الدائر الفنية في المحافظة

- تعديل الكشوفا

تنفيذ شبكة كهرباء
ضاء عين تمر/منطقة الزكاريط

ق
-

- حاليا في مرحلة التهيئة لالعالن

صيانة للكهرباء
تنفيذ مركز 

ضاء عين تمر/منطقة الزكاريط
ق

-
ت

- يجري حاليا العمل على تعديل الكشوفا

ت
صاال

تنفيذ شبكة ات
ضاء عين تمر/منطقة الزكاريط

ق
-

ف ومداولة حول تغّير المشروع .
- تدقيق الكش

تنفيذ تبليط الطرق 
ضاء عين تمر/منطقة الزكاريط

ق
-

ت 
- تعديل كشوفا

ب قسم العقود 659 في 
ت المحافظة تعديل كلفة المشروع بكتا

- طلب
. 2013 /11/24



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

77 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة كربالء

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة 
المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

4.2.3
ت 

ضع برنامج مساندة ودعم الحكوما
و

صة 
س خا

المحلية إلنشاء وتأهيل المدار
المتوسطة  االعدادية

محافظة 
كربالء

2013
1.9

1.9
-

-
-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

ف 
ص

انشاء مدرسة ابتدائية 18 
ضاء كربالء /ناحية 

مركز ق
الحسينية/ قرية خير الدين الالئح

-
ب قلة الراغبين المتقدمين 

ت للمرة الثانية بسب
 تم توجية دعوا



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 782013
ف

ف من الفقر لعام 2013                                                                                              محافظة النج
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.3.2
صال الماء 

توسيع المشاريع الي
ب للمناطق الفقيرة

صالح للشر
ال

ف/ 
محافظة النج

مديرية التخطيط 
والمتابعة

2013
7.357

7.357
-

-
-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

بناء وحدة مجمعة ماء سعة 1000 م3 /ساعة
ب من ناحية 

ضاء الكوفة- بالقر
ق

العباسية -شمال الكوفة
-

ت2   /2013
ت ادراج المشروع في شهر 

- تم استكمال اجراءا

- تم اعادة االعالن للمرة الثانية 

بناء وحدة مجمعة ماء سعة 25 م3 /ساعة
ف-ناحية الحيدرية

ضاء النج
ق

قرية بني زيد الجنوبية 
-

ت2/  2013
ت ادراج المشروع في شهر 

- - تم استكمال اجراءا

- تم االعالن في شهر ك1 وحاليا في مرحلة االحالة

بناء وحدة مجمعة ماء سعة 25 م3 /ساعة
ف –ناحية الشبكة - 

ضاء النج
ق

ف
قرى بحر النج

-
ت2 / 2013

ت ادراج المشروع في شهر 
- تم استكمال اجراءا

- تم االعالن في شهر ك1 وحاليا في مرحلة االحالة

بناء وحدة مجمعة ماء سعة 25 م3 /ساعة
ف ناحية الشبكة – 

ضاء النج
ق

قرية االساويد
-

ت2/  2013
ت ادراج المشروع في شهر 

- تم استكمال اجراءا

- تم االعالن في شهر ك1 وحاليا في مرحلة االحالة

بناء وحدة مجمعة ماء سعة 25 م3 /ساعة
ف ناحية الشبكة – 

ضاء النج
ق

قرية  حاتم الطائي
-

ت2/  2013
ت ادراج المشروع في شهر 

- تم استكمال اجراءا

- تم االعالن في شهر ك1 وحاليا في مرحلة االحالة



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

79 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
  

ف
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                محافظة النج

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

4.2.3
ضع برنامج مساندة ودعم مع 

و
ت المحلية إلنشاء وتأهيل 

الحكوما
صة المتوسطة  االعدادية

س خا
المدار

ف/ 
محافظة النج

مديرية التخطيط 
والمتابعة

2013
7.643

7.643
ت1

2013
ب

ا
2014

%
 14

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

ف
ص

انشاء مدرسة 18 
ضاء المناذرة - حي الزهراء

ق
%

 9
- تم توقيع العقد بتاريخ  2/10/ 2013 بمدة تنفيذ 300 يوم

ف
ص

انشاء مدرسة 18 
ضاء الكوفة - حي ميسان 

ق
%

 28
- تم توقيع العقد بتاريخ 8/9/ 2013 وبمدة تنفيذ 360 يوما

ف
ص

انشاء مدرسة 18 
ضاء الكوفة - حي السالم

ق
%

 9
- تم توقيع العقد بتاريخ 8/9/ 2013 وبمدة تنفيذ 360 يوما

ف
ص

انشاء مدرسة 18 
ف - ناحية الحيدرية

ضاء النج
ق

%
 9

- تم توقيع العقد بتاريخ 8/9/ 2013 وبمدة تنفيذ 360 يوما



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 802013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                            محافظة الديوانية

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

3.3.4
تنظيم االسواق 
في االحياء الفقيرة

محافظة 
الديوانية

2012
2

2
2013

2014
%

 36

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

إنشاء 400 كشك
ضاء 

-  انشاء 200 كشك مركز الق
- انشاء 10 كشك ناحية السنية 

- انشاء 14 كشك ناحية الدغارة 
- انشاء 12 كشك ناحية الشافعية 
ضاء الشامية

- انشاء 21 كشك ق
صالحية 

 -انشاء 10 كشك ناحية ال
- انشاء 10 كشك ناحية المهناوية 

س 
- انشاء 20 كشك ناحية غما

ضاء عفك 
- انشاء 20 كشك ق

- انشاء 10كشك ناحية نفر
- انشاء 10 كشك ناحية سومر 

- انشاء 12 كشك ناحية ال بدير 
ضاء الحمزة

– انشاء 25 كشك ق
- انشاء 13 كشك ناحية السدير 

- انشاء 13 كشك ناحية الشنافية .

%
 36

- العمل مستمر في إنجاز المشروع



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

81 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                        محافظة الديوانية

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

1.1.4
تنفيذ مشاريع لبناء 
ت السكنية 

المجمعا
صادية للفقراء

االقت
محافظة 
الديوانية

2012
4

4
-

-
%

 5

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية / افقية 
ت سكنية اقت

بناء وحدا
عددها 91 دار

ضاء الديوانية
ق

%
 5

ت واحيل 
ت العطاءا

اعلن عن المشروع خالل شهر تشرين االول 2013 وفتح
المشروع الى الشركة المنفذة.



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 822013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                        محافظة الديوانية

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

1.1.4
تنفيذ مشاريع لبناء 
ت السكنية 

المجمعا
صادية للفقراء

االقت

محافظة 
الديوانية

2012
4

4
-

-
%

 5

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية / 
ت سكنية اقت

بناء وحدا
عمودية عددها 94 دار

ضاء الديوانية
ق

%
 5

ت واحيل 
ت العطاءا

اعلن عن المشروع خالل شهر تشرين االول 2013 وفتح
المشروع الى الشركة المنفذة.



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

83 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                          محافظة الديوانية

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

1.1.4
تنفيذ مشاريع لبناء 
ت سكنية 

المجمعا
صادية للفقراء

اقت

محافظة 
الديوانية

2013
15

15
-

-
%

 5

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية مع 
ت سكنية اقت

بناء وحدا
مجمع ماء عددها )324( دار

ضاء الديوانية
ق

%
 5

ت واحيل 
ت العطاءا

اعلن عن المشروع خالل شهر تشرين االول 2013 وفتح
المشروع الى الشركة المنفذة.



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 842013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة الديوانية

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

1.1.1

توفير وأدامة البنى 
التحتية الداعمة 

لألنتاج )تأهيل معمل 
النجارة(

محافظة 
الديوانية

2012
1.9

1.9
-

-
-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

أعادة تأهيل معمل النجارة 
ضاء الديوانية

ق
-

سيتم مناقلة المبلغ الى 
على اعادة تأهيل المعمل، 

ت وزارة البيئة 
ض

أعتر
مشروع اخر



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

85 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة الديوانية

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

4.2.3

ضع برنامج مساندة 
و

ت 
ودعم الحكوما

المحلية النشاء وتأهيل 
صة 

س خا
المدار

المتوسطة واالعدادية 

محافظة 
الديوانية

2013
5

5
-

-
-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

س في المناطق والقرى 
بناء )9( مدار

الفقيرة
 

•
ضاء الشامية  

  قرية دعبل / ق
•

س
ب شمسة / ناحية غما

 قرية دو
•

ضاء عفك
 قرية ام عجبان/ ق

•
 قرية العنتاكية/ ناحية السدير

•
 قرية البو الدين /ناحية الشافعية 

•
ضاء الحمزة

  قرية الدهمة / ق
•

ضاء الحمزة
 الشوفة / ق

•
 السراي/ ناحية الشنافية

•
الرملة / ناحية الدغارة

-
ت عن التقديم اعيد 

ف الشركا
اعلن عن المشروع في شهر ايلول وبعد عزو

االعالن خالل شهر تشرين االول والمشروع في طور االحالة



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 862013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                               محافظة ذي قار

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

1.1.4
ت 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء

السكنية االقت
محافظة ذي قار

2013
40

40
-

-
-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية عددها 
ت سكنية اقت

بناء وحدا
356 دار

صرية
ضاء النا

ق
-

صة .
ص

ت متخ
ت المباشرة الى شركا

- تم تقديم الدعوا
ت خالل شهر تشرين الثاني

-  تم فتح  العطاءا
ف التخمينية

ت بمبلغ اعلى من الكل
-  أعادة دراسة المشروع بعد تقديم الشركا



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

87 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                             محافظة ميسان

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.4
ت 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء

السكنية االقت
محافظة ميسان

2013
25

25
_

_
ــ

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية عددها 
ت سكنية اقت

بناء وحدا
625 دار

ت االدارية
متعدد الوحدا

-
صة، 

ص
ت متخ

ت مباشرة الى شركا
اعلن عن المشروع اكثر من مرة ،وتم ارسال دعوا

ت عن التقديم سيتم اعادة دراسة المشروع
ف الشركا

ب عزو
وبسب



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 882013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                             محافظة المثنى

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)8(
البدء

االنتهاء

1.1.4
ت 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء

السكنية االقت
محافظة المثنى

2012
45

45
ك1

2013
-

%
 7

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية )930( وحدة
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ت ادارية

عشر وحدا
%

 2
صاميم والشركة 

ت والت
تم توقيع العقد بتاريخ 12 /11 /2013 مع شركة البشير للدراسا

صاميم للمحافظة
ت والت

ت اعمالها النهائية للمشروع وتسليم المخططا
أنه

صادية )35( وحدة
ت سكنية اقت

بناء وحدا
ضاء السلمان

 ق
%

 5
ت بالتنفيذ في شهر كانون االول 2013 ولغاية 

تم احالة المشروع الى الشركة المنفذة وبدأ
اذار 2015

صادية )35( وحدة
ت سكنية اقت

بناء وحدا
صية

 ناحية الب
%

 5
ت بالتنفيذ في شهر كانون االول 2013 ولغاية 

تم احالة المشروع الى الشركة المنفذة وبدأ
اذار 2015



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

89 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
صرة

ف من الفقر لعام 2013                                                                                                   محافظة الب
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال

رمز النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

سنة ادراج 
النشاط
)4(

ص 
صي

التخ
السنوي

مليار دينار
)5(

الكلفة الكلية
مليار دينار

)6(

مدة التنفيذ
)7(

نسب االنجاز الفني المتحقق
)8(

البدء
االنتهاء

1.1.4
ت 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء

السكنية االقت
صرة

محافظة الب
2013

35
35

-
-

-

مكونات النشاط
اسم المكون

موقع المكون
نسبة االنجاز 

الفعلي
المالحظات والمعوقات

صادية عددها 
ت سكنية اقت

بناء وحدا
)500( دار

صادق
ناحية االمام ال

-

ت للمشروع
ت والمخططا

- تم اعداد الكشوفا
ب     

ض تكميلية ألستيعا
ضافة قطعة ار

صة للمشروع تم ا
ص

ض المخ
- نظرا لعدم كفاية االر
  حجم المجمع السكني

ت مباشرة الى 
ت , تم اللجوء الى تقديم دعوا

- اعلن عن المشروع ولعدم تقدم الشركا
صة .

ص
ت متخ

  شركا



ملحق )1( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 902013



91 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث

ملحق )2(
استمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات من خطط 

تنمية الوزارات والمحافظات لعام 2013



تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 922013



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

93 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                            وزارة العمل والشؤون االجتماعية

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشـاط

)2(

الجهة المنفذة

)3(

التمويل

)4(

الكلفة الكلية/ 
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز 
الفني المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات

)8(
البدء

االنتهاء

1.3.1

ت 
تنفيذ زيارا

ش ومراقبة 
تفتي

حسن تطبيق قانون 
ضمان 

العمل وال
االجتماعي لمراقبة 
بيئة العمل الالئق

ش 
- قسم تفتي

العمل
ت 

- اتحاد نقابا
العمال

- اتحاد 
ت

صناعا
ال

موازنة 
جارية

-
ك2

2013
ك 1 
2013

%
 100

- المخطط تنفيذه خالل العام 2013 )24000( 
ب 

صحا
ش الى ا

زيارة من قبل فرق التفتي
العمل والمشاريع المشمولة بأحكام قانون العمل 
ث تم 

ضمان لمراقبة بيئة العمل والالئق، حي
وال

ت 
تنفيذ )31994( زيارة في بغداد والمحافظا

بما يفوق المخطط له

2.3.1

ضمين قانون 
ت

ت مرنة 
العمل فقرا

حول تحديد الحد 
االدنى لألجر 

ب مع خط 
ليتناس

الفقر.

لجنة لدراسة 
الحد االدنى 
لألجور في 
وزارة العمل 

وبرئاسة 
دائرة العمل 

ضوية ممثلي 
وع

ت 
اتحاد نقابا

العمال واتحاد 
ت 

صناعا
ال

العراقي.

الموازنة 
الجارية

-
ك2 
2013

ك1 
2013

مستمر )عقد 
ت 

اجتماعا
دورية(

تم تعديل اجور العامل غير الماهر الى )250( 
س الوزراء المرقم 

ب قرار مجل
ف دينار بموج

ال
)178( لسنه 2013 بناءا على ماجاء في 

ت لجنة الحد االدنى ألجر العامل غير 
صيا

تو
ب مع الواقع المعيشي ونفذ من 

الماهر ليتناس
2013 /7/1

3.3.1

ف العاملين 
تعري

الذين يستلمون 
الحد األدنى من 
االجر بحقوقهم 
في رفع االجور 
للتوافق مع خط 

الفقر.

ش 
فرق تفتي

العمل في دائرة 
العمل

قسم االعالم.

الموازنة 
الجارية

-
ك2

2013
ك1

2013
%

 100

ب العمل والعمال 
صحا

يتم التوعية والتوجيه أل
ش 

ت التفتيشية اليومية لفرق التفتي
خالل الزيارا

ب العمل 
صحا

ضويتها ممثلي ا
ضم في ع

والتي ت
والعمال
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ف من الفقر لعام 2013                                                                            وزارة العمل والشؤون االجتماعية

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشـاط

)2(

الجهة المنفذة

)3(

التمويل

)4(

الكلفة الكلية/ 
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز 
الفني المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات

)8(
البدء

االنتهاء

4.3.1

ص وحدة في 
تشخي

ب التشغيل في 
مكات

ت 
جميع المحافظا

يستطيع العاملون 
بأجر مراجعتها عند 
ب 

عدم التزام أربا
العمل بالقانون.

ش 
- فرق التفتي

المشكلة في وزارة 
العمل والشؤون 

االجتماعية

الموازنة 
الجارية

ــــــــ
ك2

2013
ك1

2013
 %

 100

ش المركزي في مقر 
الوحدة موجودة في قسم التفتي

ت وهي 
ش في المحافظا

ب التفتي
دائرة العمل وشع

) 15 ( شعبة ، وعملها مستمر في زيارة ومقابلة 
ب العمل والعمال

صحا
ا

1.4.1

ب التشغيل 
قيام مكات

بالتنسيق مع القطاع 
ص لتوفير 

الخا
ص العمل.

فر

دائرة التشغيل 
ض

والقرو
موازنة 
جارية

ـــــــــ
ك2

2013
ك1

2013
%

 100

ضاعفة 
تم التخطيط ألجراء )2640( زيارة، وبم

صول على 
صاء من قبل الوزارة للح

جهود االستق
ص العمل المتاحة تم تحقيق )4187( 

عدد من فر
ت العمل 

ت لقطاعا
زيارة في بغداد والمحافظا

ص عمل لتشغيل العاطلين 
صول على فر

للح
صة 

صول على )8532( فر
ث تم الح

المسجلين حي
عمل خالل الفترة المذكورة وترشيح العاطلين اليها

1.6.1

ت توعيه 
تنظيم حمال

للفقراء لاللتحاق 
بالمراكز وبرامج  

ب
التدري

ب 
- دائرة التدري

المهني
- اعالم الوزارة.

موازنة 
جارية

ـــــــ
ك2

2013
مستمر

%
 100

العمل مستمر في كافة المراكز التدريبية لنشر 
س البلدية 

ت بالتنسيق مع المجال
ت والالفتا

االعالنا
ب. وعددها 

ب المتدربين للمشاركة بالتدري
ألستقطا

صحفي 
)35( اعالن وتم اجراء )20( لقاء 

ضائية، وتم تعميم خطة 
ت الف

عن طريق القنوا
س 

ت ومجال
ب عام 2013 على كافة الوزارا

تدري
ت 

ب المتدربين والفئا
ض استقطا

ت لغر
المحافظا

المستهدفة 
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صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشـاط

)2(

الجهة المنفذة

)3(

التمويل

)4(

الكلفة الكلية/ 
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز 
الفني المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات

)8(
البدء

االنتهاء

2.4.1

ب التشغيل1 
قيام مكات

ت 
بالتنسيق مع جها

ب وتأهيل 
التدري

ت 
وتعزيز مهارا

العمل لدى الفقراء

ب 
دائرة التدري

المهني / مراكز 
ب المهني

التدري
موازنة 
جارية

-
ك2

2013
ك1

2013
100%

ب العاطلين المسجلين في بغداد 
ت لتدري

تعقد دورا
ت المهنية والتعليمية )اللغة 

ت على الدورا
والمحافظا

ب 
ت ، اللغة العربية ( والتدري

االنكليزية ، الحاسبا
ف ، تبريد، كهرباء ، 

المهني )النجارة ، الحدادة ، تكيي
صيانة ، موبايل (

ت اعاله ولغاية شهر 
- بلغ عدد المتخرجين من الدورا

ت 
ك1 عام 2013 )19040( متدربا من الدورا

ب الشعبية 
المهنية والتعليمية في جميع مراكز التدري

ب  لسنة 
والمهنية  والبالغ عددها  ) 37 ( مركز تدري

2013

3.2.6

تبني نظام متابعة 
مستمر لتقويم برامج 

ب النساء 
تدري

وتأهيلهن.

ب 
دائرة التدري
المهني

موازنة 
جارية

-
ك2

2013
ك1

2013
100%

ب المهني 
ت مدير عام دائرة التدري

- زيارا
ب التالية 

تم تحقيق )13( زيارة الى مراكز التدري
)النهروان )3( المركز العراقي الكوري – المدرسة 

العراقية للحام – الوزيرية -المحمودية الشعبي- ميسان 
– المجر الكبير الشعبي – حي اور الشعبي – )2( 

الكوري – الوزيرية – بابل الشعبي – كربالء( 
ت معاون المدير العام 

- زيارا
ب التالية))3( 

ت الى مراكز التدري
تم تحقيق )8( زيارا

الوزيرية – )4( المركز العراقي الكوري – الوليد( 
ب 

ت المتابعة من مدراء ومسؤولي الشع
- زيارا

ب التالية ))2( 
تم تحقيق )32( زيارة الى مراكزالتدري

صدر الشعبي – )2( حي اور – الوليد – )2(الشعلة 
ال

ش 
صرية – سوق الشيوخ – الجباي

ت-)2( النا
– الكو

صافة –)2( 
– الشطرة – ميسان – كربالء – )2( الر

الوليد –)2( بابل الشعبي- )2( النهروان )2( الوزيرية 
ف-كربالء-الرمادي 

– المركز العراقي الكوري – النج
ش التدريبية في قسم عمل حديثة والقائم وعنه (

والور
ب وتخرج عدد )11802( متدربة من النساء 

- تم تدري
لسنة 2013

ت سوق العمل.
ت للفقراء ووفق احتياجا

صا
صا

ف االخت
ت تدريبية في مختل

1 من خالل تنفيذ دورا
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تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 962013
ف من الفقر لعام 2013                                                                            وزارة العمل والشؤون االجتماعية

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشـاط

)2(

الجهة المنفذة

)3(

التمويل

)4(

الكلفة الكلية/ 
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز 
الفني المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات

)8(
البدء

االنتهاء

2.2.6

صياغة اطر تعاون 
ص 

مع القطاع الخا
لحثه على دعم 

برامج تأهيل مهنية 
ف العراقي

في الري

ب 
- دائرة التدري

المهني
ب 

- قسم التدري
المهني

الموازنة 
الجارية

-
ك2

2013
ك1

2013
-

ت )العمل، 
- تم تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين الوزارا

ت التعليم 
التربية، التعليم العالي( لتنظيم نشاطا

ت التدريبية والمناهج 
ص االحتياجا

ب فيما يخ
والتدري

ص
ت القطاع الخا

والجودة مع مؤسسا
-عمل اللجنة مستمر من اجل ايجاد الية تشريعية 

ب 
ص على التعاون مع مراكز تدري

ث القطاع الخا
لح

ت التدريبية لمهن سوق 
دائرة العمل لتحديد االحتياجا

العمل

3.3.6

برامج توعية موجه 
للنساء السيما في 
ف العراقي 

الري
لاللتزام بنظام 

ضمان االجتماعي
ال

ب 
دائرة التدري
المهني

الموازنة 
الجارية

-
ك2

2013
ك1

2013
100%

ت زيارتها 
ص التي تم

ت القطاع الخا
عدد منشأ

لمراقبة تنفيذ القانون )24887(
ت التفتيشية  وتوزيع 

تم التوعية من خالل الزيارا
ت تم 

ش على النساء ومن خالل هذه الزيارا
دليل التفتي

ضمان االجتماعي
شمول )14206( امرأة فقيرة بال

1.1.5

ت 
اتخاذ اإلجراءا

ألعتماد الالمركزية 
في إدارة شؤون 
شبكة الحماية 

االجتماعية

دائرة الرعاية 
االجتماعية / 
شبكة الحماية 

االجتماعية

موازنة 
الجارية

-
ك2

2012
مستمرة

100%

صيغة الحالية فـــــي إدارة شؤون شبكــــة 
-ال

ت إن 
ت أقر

الحمـــــــاية االجتماعية في المحافظا
صورة المركــــــزية 

يكون الشمـــول واإلعانة ب
مــــن خالل تشكيل لجنـــــــة عليا لشبـــــكة 

ب األول 
الحماية االجتماعية يكون رئيســــــها النائ

ت الشمول 
صالحيا

للمحافظ وتمنح لهـــــــذه اللجان 
ت المالية 

صا
صي

ص التخ
واإلعانة إما فيما يخ

ضمان عدالة التوزيع بين 
فهي مركزية وذلك ل

ت العــــــراق وان هذا اإلجراء هو 
محــــــافظا

ضـــــــمن من وجهة نظر دائرة الرعاية 
ضل واأل

األف
لذا فسيتــــم االستمــرار بالعمل وفق هذا النهــــج 

ت البيروقراطية علما ان 
لتقلــــيل اإلجـــــراءا

ت الممنوحة لرؤوساء اللجان عالية
صالحيا

ال
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صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشـاط

)2(

الجهة المنفذة

)3(

التمويل

)4(

الكلفة الكلية/ 
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز 
الفني المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات

)8(
البدء

االنتهاء

2.1.5

ت 
تطوير قاعدة البيانا
لألسر المشمولة 
بشبكة الحماية 

االجتماعية  وتحديثها 
بشكل مستمر

دائرة الرعاية 
االجتماعية

منحة البنك  
الدولي

8 مليون 
دوالر

حزيران
2006

مستمر
%

 95

شبكة الحماية 
تم تفعيل الربط الشبكي في أقسام 

ت كافة 
االجتماعية في بغداد والمحافظا

 )عدا إقليم كردستان (.

3.1.5

ضع برنامج لرفع 
و

ت لتأهيل 
القدرا

ب العاملين 
وتدري

على حسن تطبيق 
نظام الشبكة

دائرة الرعاية 
االجتماعية / قسم 

التخطيط
موازنة 
جارية

5 مليون 
دينار

ك2
2013

ك1
2013

%
 90

شبكة الحماية 
التوسع في إدخال وأشراك موظفي 

ت التدريبية لرفع الكفاءة 
االجتماعية في الدورا

ت 
ب المشاركين المهارا

وإكسا
ومستوى االداء 

ب في تطويرهم من جهة ورفع 
ص

ف التي ت
والمعار

مستوى الدائرة من جهة اخرى من خالل مشاركتهم 
خالل 

س المحافظة من 
ت في نف

في تلك الدورا
ب االستشارية فيها 

ت والمكات
التنسيق مع الجامعا

ف 
صر بغية معالجة التكالي

على سبيل المثال ال الح
السفر واإليفاد في حال عدم توفرها لالشتراك في 

محافظة بغداد  .

4.1.5

ضع تقارير أنظمة 
و

صارمة 
رقابية 

ت العمل 
على آليا

وتنفيذ القانون من 
قبل وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية

دائرة الرعاية 
االجتماعية / 
شبكة الحماية 

االجتماعية
-قسم القانونية
-قسم التدقيق

-لجنة مكافحة 
الفساد

موازنة 
جارية

-
ك2

2013
ك1

2013
%

 70

ت 
- تم تنفيذ زيارة تدقيقية تفتيشية في بغداد والمحافظا

زيارة 
ث تكون الخطة 

حي
كردستان( 

)عدا اقليم 
صل،اي تنفيذ )60( زيارة في السنة 

المحافظة كل ف
لمتابعة االمور المالية ، والية عمل الشبكة وتدقيق 
ضابير 

المبالغ المسترجعة من المتجاوزين وتدقيق اال
ت المدخلة على برنامج الشبكة وتقوم اللجنة 

والبيانا
بتحديد اعداد المتجاوزين على الشبكة وبعدها أتخاذ 
ت الالزمة باسترداد االموال واحالتهم الى 

االجراءا
ت التفتيشية الى 

ضاء  ولم يتم تحقيق جميع الزيارا
الق

ص 
ص

ت لقلة الكادر المتخ
اقسام الرعاية في المحافظا

ب االيفاد
ص مالي على حسا

صي
وعدم توفير تخ
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صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشـاط

)2(

الجهة المنفذة

)3(

التمويل

)4(

الكلفة الكلية/ 
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز 
الفني المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات

)8(
البدء

االنتهاء

6.1.5

صميم برنامج 
ت

إعالمي موجه 
للمواطنين لتوعيتهم 
بحقوقهم وشروط 
ت 

الشمول والعقوبا
الرادعة في حالة 
التجاوز على الشبكة

قسم اإلعالم في 
دائرة الرعاية 

االجتماعية

موازنة 
جارية

6
ك2

2013
ك1

2013
%

 20

ف الى نشر الوعي بين 
ت اعالمية تهد

اجراء حمال
شكاوي 

ألعانة الشبكة واستقبال 
ت المستحقة 

الفئا
المواطنين بمعدل )50( شكوى يوميا ويتم االجابة 

عليها خالل 48 ساعه

1.3.3

تكوين قاعدة 
ت على 

بيــــانا
مستوى المحافظة 

ضاء والـــــناحية 
والق

لألطفال في سن 
التعليم  االساسي من 
األسرة الفقيــــرة 

المشـــــمولة بـــشبكة 
الحماية

دائرة الرعـــاية 
االجتماعية قسم 
تكنـــــــولوجيا 
ت 

المعلـــــــوما
أقسام الشــــبكة 

ت
المحافظا

موازنة 
استثمارية

-
تموز

2011
مستمر

%
 90

)access(ت  من برنامج
- تم تحويل قاعدة البيانا

ت العراق 
إلى برنــــــامج)sql(  لجميع محافظا

ت معينة باستخــدام 
عدا إقليم كردستان  وبخطـــوا

ت لتكون 
ت يجـري نقل المعلـــــــــوما

االنتـــــرني
ت متكاملة.

قاعدة البيانا
- سيتم إكمال الربط الشبكي من قبل اإلقليم بعد انجاز 

صة بهم
ت الخا

قواعد البيانا

2.3.3

إعادة النظر بقانون 
ت شبكة 

وتعليما
الحماية االجتماعية 
ضمن تسجيل 

بما ي
ومواظبة أطفال 
األسر المشمولة

دائرة الرعاية 
االجتماعية

موازنة 
جارية

-
ايلول
2011

-
%

 100
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99 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                   وزارة التربية

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشـاط

)2(

الجهة المنفذة

)3(
التمويل
)4(

الكلفة الكلية/ 
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز 
الفني المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات

)8(
البدء

االنتهاء

1.4.3
ت التربوية 

اعطاء اولوية في توزيع الخدما
ت وسائل 

ت العالقة بكفاءة التعليم )مختبرا
ذا

تعليمية .الخ ( للنواحي واالحياء الفقيرة

المديرية العامة للتخطيط 
التربوي والمديرية 

العامة للمناهج

موازنة 
جارية

-
ايار

2013
ت1

2013
%

 100
-

5.1.3
اعادة النظر بمهام قسم االعالم التربوي 

لخلق الوعي بأهمية االلتزام بالتعليم االلزامي
ت 

المديرية العامة للعالقا
الثقافية

موازنة 
جارية

62
ك2

2013
ت2

2013
%

60
مستمر

6-1-3

ضمن 
صد ومتابعة المتسربين 

تطوير نظام ر
فئة التعليم االلزامي وفق برامج الخطة 
السنوية لوزارة التربية ) فرق المعلمين 
ب 

ص التسر
ص فر

الميدانية ، اعتبار تقلي
مقياساً للكفاءة .... الى اخره (

المديرية العامة للتخطيط 
التربوي و المديرية 

العامة لتعليم العام

موازنة 
جارية

-
ك1

2013
نيسان
2014

%
75

عدد المتسربين للعام 
الدراسي 2012 - 2013 

)99205 (
تلميذ

1.2.3
ت عن توزيع المناطق 

انشاء قاعدة معلوما
الفقيرة تربوياً )جغرافيا واداريا ( وفقا لدرجة 
س المتوسطة واالعدادية 

الحرمان من المدار

المديرية العامة للتخطيط 
التربوي 

موازنة 
جارية

5
ت1

2013
ايار

2015
%

100
-

4.1.3
س االباء والمعلمين 

تفعيل العالقة مع مجال
صيغة قانونية ومؤسسية معدة لنشر 

وفق 
ثقافة التعليم االلزامي

المديرية العامة 
ف التربوي

لالشرا
-

-
ك1

2013
ايار 
2014

%
75

-

1.6.3
ت الدولية 

توفير وترويج التقارير والنشرا
ت سوق 

حول ربط التعليم المهني باحتياجا
العمل 

المديرية العامة للتعليم 
المهني

موازنة 
جارية

850
2008

2013
%

100
-

2.5.3
انشاء مراكز محو االمية

الهيئة العليا لمحو االمية 
موازنة 
جارية

85
2013

تموز
2013

%
70

-

2-1-3

ت للفئة العمرية المشمولة 
تكوين قاعدة بيانا

بالتعليم االلزامي وفق التوزيع الجغرافي 
وتحديثها باستمرار وبالتركيز على المناطق 

الريفية والفقيرة لتسهيل متابعة االسر 
المشمولة

المديرية العامة للتخطيط 
التربوي

موازنة 
جارية

22
ت1

2011
مستمر

%
100

صائية 
تم اعداد استمارة اح

س 
وتوزيعها على المدار

ت على 
ضمن بيانا

كافة تت
الطلبة والمعلمين واالبنية 

س
ب البيئة والجن

حس
النشاط السنوي



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 1002013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                   وزارة التجارة

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم 
النشـاط

)2(

الجهة 
المنفذة

)3(

التمويل

)4(

الكلفة الكلية/ 
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز 
الفني المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات

)8(
البدء

االنتهاء

2.3.5
صد 

نظام ر
وتقويم 

صالح 
وا

نظام البطاقة 
التموينية

وزارة 
التجارة

الموازنة 
الجارية

-
ايار

2012
اذار

2013
%

 82
ب البطاقة التموينية عن العوائل ذوي الدخول العالية 

- يشمل النشاط حج
صها للعوائل الفقيرة ولتحقيق ذلك تم تنفيذ مسح شامل للعوائل 

صي
وتخ

ب 
صنفة حس

ت نظام التموين م
ب بيانا

من خالل طبع استمارة الشمول حس
ب 

الفروع والمراكز التموينية  و تسليمها الى وكالء المواد الغذائية بموج
صة بكل 

ت الخا
ضر وتوزيعها بعد ذلك على العوائل الدراج البيانا

مح
عائلة

س 
ت المطلوبه فيها بعد ذلك الى المجال

تم اعادة االستمارة بعد ملء البيانا
ت بعدها الى مسؤولي المراكز ومن ثم الى 

صديقها واعيد
ض ت

البلدية لغر
ت ومن ثم تسلم 

ض ادخال البيانا
وحدة الحاسبة في الفرع التمويني لغر

ض ارشفتها
الى دائرة التخطيط والمتابعة/ الحاسبة المركزية لغر

- تم انجاز المراحل العشرة االولى من تطبيق النظام وبنسبة )100 
%( من اجمالي مراحل البرنامج من كل 

%( والتي تشكل نسبة )70 
ت اما المرحلة االخيرة من تطبيق النظام والتي تمثل نسبة  

الفعاليا
ت واستخراج النتائج 

ت وهي مرحلة ادخال البيانا
%( من كل الفعاليا

 30(
%( عدا إقليم كردستان .

فأن نسبة االنجاز الفعلي يبلغ )35 

ث يتولى قسم الحاسبة االلكتروني في دائرة التخطيط والمتابعة 
حي

 -
ت المنجزة من قبل الفروع .

بأرشفة االستمارا

ت في جميع الفروع عدا إقليم كردستان
ث االستمارا

- العمل مستمر بتحدي
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101 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           وزارة الكهرباء

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

2.2.4

ت الالزمة لهذه 
اتخاذ اجراءا

ت 
المشاريع )مشروع تنفيذ الشبكا

الهوائية لكهربة االحياء السكنية 
صدر( )1(

في مدينة ال

- وزارة 
الكهرباء

- موازنة 
الجارية 

2.433
اذار

2013
ك2

2014
%

 100
عدد الدور المستفيدة )1167(

صدر في االحياء الفقيرة .
ت هوائية لمدينة ال

1- تنفيذ شبكا



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 1022013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                   وزارة البلديات واإلشغال العامة

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

1.3.2

توسيع 
المشاريع 

صال الماء 
إلي

ب 
صالح للشر

ال
للمناطق )1( 

الفقيرة

- المديرية 
العامة للمـاء

- مديرية ماء 
ت

المحافظا

الموازنة 
الجارية

37.642
تموز

2010
ك1

2014
%

 79

ب )190( وحدة تحلية مياه .
ص

- تم االنتهاء من ن
ت الشركة )العراق والعالم للتكنولوجيا( المنفذة للمشروع 

- تلكئ
ت التحلية المتبقية وتم توجيه انذار الى الشركة 

ب وحدا
ص

في ن
س17826 

ب المديرية العامة للماء المرقم م/
ب كتا

المنفذة بموج
في 31 /10 /2012

ت ماء 
ت تحلية بعدد )72( وحدة في مديريا

-توجد وحدا
%من 

صرة ،االنبار( وتشكل نسبة 20 
ت)واسط،الب

المحافظا
ب عدم تهيئة المواقع من 

صبها بسب
ت لم يتم ن

العدد الكلي للوحدا
ت اعاله .

قبل المديريا

ت كاالتي  )نينوى )17( ، 
ت التحلية الـ)350( وحدة على المحافظا

ت محطا
ت  وزع

ف  في عموم المحافظا
1 -يشمل  هذا النشاط أنشاء )350( وحدة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية في القرى واالريا

ف) 23( ، القادسية )27( ، المثنى )29( ، ميسان)23( ، 
ف االشر

صالح الدين )30(، ديالى )23(، بغداد )12( ، االنبار)22(، بابل) 23(، كربالء المقدسة)19(، واسط) 29(، النج
كركوك)17( ، 

صرة)26( ( .
  ذي قار)30(، الب
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103 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                   وزارة البلديات واإلشغال العامة

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم 
النشــــــاط

)2(

الجهة المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

2.3.2
توسيع مشاريع 

ف 
صر

ال
صحي

ال

- المديرية 
العامة للماء

- مديرية ماء 
ت

المحافظا

الموازنة 
الجارية

985.039
اذار

2006
ك1

2015
%

 36

-  يشمل هذا النشاط جميع المناطق  في عموم العراق  وذلك لعدم 
صر للمناطق الفقيرة)في مراكز المدن فقط( .

وجود ح
-النشاط مستمر 

%من عمر المشروع 
- نسبة االنجاز الفعلي 36 

% لغاية نهاية عام 2013  من عمر 
- نسبة االنجاز المخطط 85 

المشروع 

4.3.4
ت 

توفير خدما
ص من 

التخل
ت

النفايا

ت 
مديريا

البلدية في 
ت

المحافظا

-الموازنة 
الجارية 
-تنمية 
االقاليم

----
ك2

2010
ك1

2014
مستمر

ت 
ضمن حدود البلدية في المحافظا

-هذا النشاط يشمل جميع المواطنين 
صر للمناطق الفقيرة والنشاط ينفذ سنوياً 

لعدم  وجود ح
ف 

صر
ت ويتم ال

ضمن خطة تنمية االقاليم للمحافظا
- هذا النشاط ادرج 

ف 
صر

والمتابعة من قبلهم اي ان المحافظة هي الجهة المسؤولة عن ال
والتنفيذ .



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 1042013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                         امانة بغداد

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

2.2.1

ت التوعية 
القيام بحمال

بالوسائل المرئية 
والسمعية والمقروءة 

ت )1(
والندوا

مديرية 
ت 

العالقا
واالعالم 
/امانة بغداد

الموازنة 
الجارية 

-
ك2

2012
مستمر

%
 100

- انجز) 48 ( برنامج تلفزيوني
 من مجموع الكلي )48( برنامج 

%من المخطط 
- نسبة االنجاز الفعلي هي 100  

السنوي لعام 2013 

1.3.2
صال 

توسيع المشاريع إلي
ب 

صالح للشر
الماء ال

للمناطق الفقيرة )2(

دائرة ماء 
بغداد

- موازنة 
استثمارية
- تنمية 
االقاليم

3.464
تموز

2008
ك1

2013
%

 80
%من عمر المشروع

- نسبة االنجاز الفعلي 80  

ت بغداد( ومجلة )ألق بغداد( .
صو

صحيفة )
ت )العراقية ، الفيحاء ،المسار ، الرشيد ، أفاق ،الديار( و

1 - يشمل النشاط برامج توعية مستمرة على مدار السنة على القنوا
ت )438,450,454( بلدية الشعلة  .

صافي للمحال
2 - يشمل النشاط اعمال مد شبكة ماء لمحلتي ) 460 ، 428 ( بلدية الشعلة وربط تغذية للماء ال

صقالوية جهة الجوادين والرحمانية .
ب مبزل ال

ضخ على جان
ش بقطر 1800ملم في شارع المسعودي /بلديةالشعلة ومحطة 

ض تفتي
3 - يشمل النشاط انشاء احوا
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105 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                     امانة بغداد

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

1.1.4

تنفيذ مشاريع لبناء  
ت السكنية 

المجمعا
ت 

صفا
للفقراء بموا

قليلة الكلفة  
)1( )10*10(

أمانة بغداد
/دائرة المشاريع 

في االمانة

- موازنة 
استثمارية

4.765
نيسان
2010

مستمر
-

صياتها مع 
تم احالة تقرير لجنة الدراسة والتحليل وتو

س الوزراء 
ت الدعوة ووثائقها الى االمانة العامة لمجل

اوليا
ضوع

ض المو
ض عر

لغر

1.3.4

تنفيذ مشاريع تبليط 
وانارة الطرق 

المؤدية الى األحياء 
الفقيرة )2(

دائرة المشاريع 
في االمانة

- موازنة 
استثمارية
- تنمية 
االقاليم 

18.734
ايلول

2012
حزيران
2013

%
 100

انجز العمل

صاميم مع شركة برود واي البريطانية ولمدة 145 يوم
صدر1 .علما انه تم االنتهاء من المرحلة االولى من اعداد الت

ضمن قاطع مدينة ال
1 - ينفذ مشروع )10*10(  

صدر/1 . 
ضمن قاطع بلدية ال

ت)25,11,44,45 (  
2 - انجز مشروع تبليط  وانارة شوارع القطاعا
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تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 1062013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                 وزارة الزراعة

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة 
الكلية/
مليون 
دينار
)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

2.1.1

ب 
برنامج لتدري

المزارعين على 
ب الزراعة 

اسالي
ث

والري الحدي

- وزارة الزراعة
/الهيئة العامة 

لإلرشاد والتعاون 
الزراعي

موازنة 
جارية

14
ك2

2013
ك1

2013
%

 100

- النشاط ينفذ سنوياً
ب على 

ت المخطط لهذا العام 250 دورة للتدري
- عدد الدورا

ب الري والمنفذ 264 دورة وبما فاق خطتهم السنوية 
اسالي

لهذا العام .
 -عدد المراكز التدريبية 15 مركز

3.1.1

أعادة النظر 
بحزمة )1( 
ت 

التشريعا
ت 

والسياسا
صالح 

الزراعية ل
المزارعين الفقراء

- وزارة الزراعة 
/الدائرة القانونية

موازنة 
جارية

-
ك2

2012
مستمر

%
 80

صل اربعة .
ث قوانين من ا

-تم انجاز ثال
ض الفالحين والمزارعين 

- اما القانون الرابع )قانون تعوي
ث البيئية والمناخية( فهو قيد الدراسة .

عن الكوار
%نسبة االنجاز الفعلي المتحققة من عمر النشاط

  80 -

1 -  القوانين هي :
صادقة على القانون المذكور وهو قانون رقم )59( لسنة 2012 وتم نشرة بمجلة الوقائع العراقية ذي العدد 4252 في 15 /10 /2012

ت الم
صرية .. تم

1 - مشروع قانون القرى الع
ض السابقة المترتبة من ذمتهم رقم القانون 49 لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية 4242 في 11 /6 /2013.

ضين من فوائد القرو
2 - مشروع قانون اعفاء المزارعين والفالحين المقتر

ف والتملك فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين  رقم القانون 24 لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية 4287 في
صر

ضي الزراعية وتمليك حق الت
3 - مشروع قانون ايجار االرا

.2013/ 8/ 26    
ث البيئية والمناخية .

ض الفالحين والمزارعين عن الكوار
4 - مشروع قانون تعوي
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ف من الفقر لعام 2013                                                                                           وزارة التخطيط

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

1.2.5

ث خط الفقر الوطني سنويا 
تحدي

ت االسر 
باالستفادة من مسوحا

صائية االخرى 
صادر االح

والم
لتحديد االسر المستهدفة باالعانة

- الجهاز 
المركزي 
صاء

لألح
صاء 

- هيئة اح
اقليم كردستان

-
-

ك2
2011

اذار
2013

%
 40

ضمن النشاط تنفيذ مسح 
ت

)IH
S

E
S

(
خط 

ث 
المسح المستمر وتحدي

الفقر وهو في مرحلة التنفيذ 
 41

الميداني وتم االنتهاء من 
% من مدة المسح  



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 1082013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                  محافظة نينوى

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

2.3.2
صحي

ف ال
صر

توسيع مشاريع ال
محافظة  نينوى  
) مديرية مجاري 

نينوى(
تنمية اقاليم

29.586
حزيران 
2012 

حزيران 
2013

%
 75

وعددها )9( مشاريع 
ضية 

موزعة على اق
المحافظة

2.2.3

ضمن الموازنة 
ف 

ص تمويل كا
صي

تخ
ب المراحل )أولوية 

االستثمارية التربوية حس
لإلنفاق الحكومي اإلستثماري التربوي( مع 
س 

ص بناء وتأهيل المدار
صي

اولوية في تخ
المتوسطة واالعدادية في القرى واالحياء 

ف زمنية مالئمة
الفقيرة وفق سقو

مديرية تربية نينوى
تنمية االقاليم

68.930
حزيران
2012

حزيران 
2013

%
 40

وعددها )78(مدرسة 
ضية 

موزعة على اق
ضافة )30( 

المحافظة وا
جناح موزعة على 
ضية المحافظة 

اق

1.3.4
تنفيذ مشاريع تبليط  وانارة الطرق 

المؤدية الى االحياء الفقيرة 

مديرية بلدية  
صل 

المو
مديرية بلدية نينوى

مديرية طرق 
وجسور نينوى

تنمية االقليم
42.400

تموز
2012

حزيران
2013

%
 50

عدد المشاريع )59( 
مشروع 

ض المشاريع قيد 
بع

االحالة

2.1.2
صحية اولية مجهزة

بناء مراكز رعاية 
صحة نينوى

دائرة 
تنمية االقليم

107.840
حزيران
2012

ك1
2013

%
 40

عددها ) 43( مشروع

1.3.2
صالح 

صال الماء ال
توسيع المشاريع الي

ب للمناطق الفقيرة 
للشر

مديرية ماء نينوى 
تنمية االقليم

39.404
تموز

2012
ك1

2013
%

 50
)33( مشروع
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ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة االنبار 

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
   خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

2.2.3

ضمن 
ف 

ص تمويل كا
صي

تخ
الموازنة االستثمارية التربوية 
ب المراحل )أولوية لإلنفاق 

حس
الحكومي اإلستثماري التربوي( مع 
ص بناء وتأهيل 

صي
اولوية في تخ

س المتوسطة واالعدادية في 
المدار

ف 
القرى واالحياء الفقيرة وفق سقو

زمنية مالئمة 

مديرية تربية 
االنبار                  

تنمية االقاليم
2.935

اذار
2012

ك2
2013

%
 100

س في 
 بناء )5( مدار

ضبة , الجزيرة , 
قرى )اله

المالحمة , البوعيثة , البو 
ف , 

عزام , المحامدة النسا
ش ( 

الع
ضافية 

ضافة مدد ا
- تم ا

ضاع االمنية
ب االو

بسب

2.1.6
س 

اعطاء االولوية في انشاء مدار
ت االبتدائية والثانوية في 

البنا
االحياء الفقيرة 

مديرية تربية 
االنبار                  

تنمية االقاليم
2.887

اذار
2012

ك2
2013

%
 100

س في 
انشاء )4( مدار

االحياء الفقيرة
ضافية 

ضافة مدد ا
- تم ا

ضاع االمنية
ب االو

بسب

2.1.2
صحية اولية 

بناء مراكز رعاية 
مجهزة

دائرة 
صحةاالنبار

تنمية االقليم
1.327

اذار
2012

حزيران
2013

%
 100

انشاء مراكز عدد )4(  
ب , 

في قرى )شط العر
الوليد , السجارية , البو 
صوفية (

علي جاسم , ال

1.3.2
صال الماء 

توسيع المشاريع الي
ب للمناطق الفقيرة 

صالح للشر
ال

مديرية ماء 
االنبار

تنمية االقليم
2.680

اذار
2012

ك 2
2013

%
 100

صال 
توسيع المشاريع الي

ب 
صالح للشر

الماء ال
عدد)5( في قرى

 ) المجر , البو عرسان 
ف 

صفرة , النهية , خل
, ال

الحميرة (
ضافية 

ضافة مدد ا
- تم ا

ضاع االمنية
ب االو

بسب
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تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 1102013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                   محافظة ديالى 

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

2.2.4
ت لتوفير 

اتخاذ اجراءا
البنى التحتية الالزمة 

لهذه المشاريع
مديرية كهرباء ديالى

تنمية اقاليم
460

نيسان
2013

شباط
2014

%
 73

تأهيل الكهرباء في حي الكرامة 
وقرى )جمباز , العثمانية (

4.2.3

ضع برنامج مساندة 
و

ت 
ودعم مع الحكوما

المحلية ألنشاء وتأهيل 
صة 

س خا
المدار

المتوسطة واالعدادية

مديرية تربية ديالى                  
تنمية االقاليم

1700
نيسان
2013

آيار
2014

%
 60

وعددها )3( مدرسة في قرى 
)الدوريين,حمزة النجم , العزي ( 

1.3.4
تنفيذ مشاريع تبليط  
وانارة الطرق المؤدية 
الى االحياء الفقيرة 

دائرة الطرق والجسور
تنمية االقليم

500
حزيران
2013

آذار
2014

%
 10

تبليط طريق قرية جبارة 

2.1.2
بناء مراكز رعاية 
صحية اولية مجهزة

صحة ديالى
دائرة 

تنمية االقليم
1500

نيسان
2013

شباط
2014

%
 30

انشاء مراكز عدد )2( في قرى 
)سيسبانة الفرعية , عتبة ( 

1.3.2
توسيع المشاريع 

صالح 
صال الماء ال

الي
ب للمناطق الفقيرة 

للشر
مديرية ماء ديالى

تنمية االقليم
300

ت 1
2013

شباط
2014

%
 20

تبديل وتنفيذ شبكة ماء في قرية 
ب

ضاء هبه
جيزاني في ق
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ف من الفقر لعام 2013                                                                                                   محافظة ديالى 
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

2.2.4
ت لتوفير 

اتخاذ اجراءا
البنى التحتية الالزمة 

لهذه المشاريع
مديرية كهرباء ديالى

تنمية اقاليم
460

نيسان
2013

شباط
2014

%
 73

تأهيل الكهرباء في حي الكرامة 
وقرى )جمباز , العثمانية (

4.2.3

ضع برنامج مساندة 
و

ت 
ودعم مع الحكوما

المحلية ألنشاء وتأهيل 
صة 

س خا
المدار

المتوسطة واالعدادية

مديرية تربية ديالى                  
تنمية االقاليم

1700
نيسان
2013

آيار
2014

%
 60

وعددها )3( مدرسة في قرى 
)الدوريين,حمزة النجم , العزي ( 

1.3.4
تنفيذ مشاريع تبليط  
وانارة الطرق المؤدية 
الى االحياء الفقيرة 

دائرة الطرق والجسور
تنمية االقليم

500
حزيران
2013

آذار
2014

%
 10

تبليط طريق قرية جبارة 

2.1.2
بناء مراكز رعاية 
صحية اولية مجهزة

صحة ديالى
دائرة 

تنمية االقليم
1500

نيسان
2013

شباط
2014

%
 30

انشاء مراكز عدد )2( في قرى 
)سيسبانة الفرعية , عتبة ( 

1.3.2
توسيع المشاريع 

صالح 
صال الماء ال

الي
ب للمناطق الفقيرة 

للشر
مديرية ماء ديالى

تنمية االقليم
300

ت 1
2013

شباط
2014

%
 20

تبديل وتنفيذ شبكة ماء في قرية 
ب

ضاء هبه
جيزاني في ق

ف من الفقر لعام 2013                                                                                                    محافظة بغداد
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة 
المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية
/مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

4.2.3
ت 

ضع برنامج مساندة ودعم مع الحكوما
و

س)1( 
المحلية إلنشاء وتأهيل المدار

صة المتوسطة واالعدادية 
خا

محافظة 
بغداد

موازنة  
تنمية 
اإلقاليم

38.789
ب

ا
2012

تموز
2013

%
 31

س 
ت المباشرة في بناء المدار

- تم
س في مرحلة تنفيذ 

ب المدار
واغل

ف .
السقو

1.3.2
صالح  

صال الماء ال
توسيع المشاريع إلي

ب للمناطق الفقيرة )2(.
للشر

محافظة 
بغداد

موازنة  
تنمية 
اإلقاليم

21.524
تموز

2012
ك2

2014
%

 57
 - العمل مستمر في جميع المناطق .

ت )28،29( 
ضيلية محلة 759 مقاطعة 16 ، القطاعا

1 -يشمل النشاط  تنفيذ وانشاء )30( مدرسة للمناطق الفقيرة في )الراشدية / مقاطعة البو دالي  ، منطقة معامل الباوية مقاطعة 5 عاشور ، بزايز الف
صدر/2 ، محلة 

ت /مقاطعة 22 ،الشعلة ،الحرية ، مدينة ال
صابيا

ب ،ابو دشير ، هور الباشا/ مقاطعة 25 ، 
ضوانية الغربية/ مقاطعة 17 ،السوي

ب /الر
ت ، ابو غري

صدر /1 مقاطعة 13  الخرنابا
مدينة ال

37 /اللطيفية( .
ت ، حي اليساري في 

ف الملح والفالحا
ت في المناطق الفقيرة )اليوسفية/ الفتوح والجنابين  , التاجي /جر

ص مجمع ماء سعة 200 م3 /ساعة عدد)5( مجمعا
2 -يشمل النشاط تفكيك ونقل وتشغيل وفح

العبايجي ، ناحية اللطيفية ، قرية الكرامة والسعادة ،ناحية الزهور )الحسينية االولى(( .



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 1122013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                    محافظة بغداد

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة 
المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

1.3.4

تنفيذ مشاريع تبليط 
)1( وانارة الطرق 
المؤدية الى االحياء 

الفقيرة

محافظة 
بغداد

موازنة  
تنمية 
اإلقاليم

16.211
حزيران
2012

حزيران
2013

%
 57

ت من قبل مقاولين
ب مخالفا

المشروع متلكئ بسب

2.1.2
بناء مراكز  رعاية 
صحية أولية 

 )2(
مجهزة 

محافظة 
بغداد

موازنة  
تنمية 
االقاليم

14.504
تموز

2012
تموز

2014
%

 30
ت المواد

صا
ب تأخر فحو

المشروع متلكئ بسب

ت )771،772،773،774،775،777،779( . 
ت منطقة المعامل الفقيرة / بغداد المحال

1 - يشمل النشاط  تاهيل شبكة الكهرباء وانارة الطرق في محال
ضاء المحمودية  .

صحية في المناطق الفقيرة في ) الحسينية ، الزعفرانية ( و مناطق فقيرة في ق
2 - يشمل النشاط انشاء )3(  مراكز 
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113 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                       محافظة واسط

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشــــاط

)2(

الجهة 
المنفذة

)3(

التمويل

)4(

الكلفة 
الكلية/ 

مليون دينار
)5(

مدة التنفيذ

)6(
نسب االنجاز الفني 

المتحقق
)7(

المالحظات والمعوقات

)8(
البدء

االنتهاء

1. 3. 2
صال 

توسيع المشاريع الي
ب للمناطق 

صالح للشر
الماء ال

الفقيرة)1(

محافظة 
واسط

تنمية االقاليم
9.420

ايلول
2013

حزيران
2014

%
 4

العمل مستمر

4 .2. 3

ضع برنامج مساندة ودعم 
و

ت المحلية النشاء)2( 
الحكوما

صة 
س خا

وتاهيل المدار
المتوسطة واالعدادية

محافظة 
واسط

 تنمية االقاليم
6.000

ك 1
2013

شياط
2015

%
 2

 العمل مستمر

1. 3. 4
تنفيذ مشاريع تبليط وانارة 
الطرق المؤدية الى االحياء 

الفقيرة)3(

محافظة 
واسط

تنمية االقاليم
5.432

ايلول
2013

ب
آ

2014
%

 14
العمل مستمر 

صويرة ، 
ضاء ال

ضاء النعمانية ،قري بدعه حمد /ق
س في )3( قرى ريفية هي  ) قرى شاذي الغربي /ق

ب وتشغيل وحدة ماء مجمعة طاقة 50م3 /
ص

1- يشمل النشاط تجهيز ون
خط الرسول /ناحية البشائر (.

ضاء الكوفة( .
ف الدجيلة /ناحية واسط ، قرية مسلم ابن عوسجة /الشحيمية، الوافدين /ق

ص
ف في المناطق الريفية ) ن

ص
ت 12 

س ذا
2-  يشمل النشاط بناء )10( مدار

ضاء 
ضاء زرباطية ، طريق قرية السوالم / ق

ضا /ق
صباح /االحرار ، طريق االمام الر

3- يشمل النشاط تنفيذ تبليط وانارة الطرق في االحياء والمناطق الفقيرة )ام البني وال
الحي  (.
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تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 1142013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                   محافظة بابل

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشــــاط

)2(

الجهة 
المنفذة

)3(

التمويل

)4(

الكلفة 
الكلية/ 

مليون دينار
)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات

)8(
البدء

االنتهاء

4.2.3

ضع برنامج مساندة 
و

ت 
ودعم مع الحكوما

المحلية )1( النشاء وتأهيل 
صة المتوسطة 

س خا
المدار

واالعدادية

ديوان 
محافظة 

بابل
تنمية االقاليم

17.263
حزيران
2012

ك 1
2013

%
 63

المشروع متلكئ
س

ض المدار
ب العمل في بع

تم سح

2.1.2
انشاء مراكز رعاية )2( 

صحية اولية مجهزة

ديوان 
محافظة 

بابل
 تنمية االقاليم

423
ت2

2012
ت2

2013
%

 86
المشروع متلكئ

1.3.2
توسيع المشاريع )3( 
صالح 

صال الماء ال
الي

ب للمناطق الفقيرة
للشر

ديوان 
محافظة 

بابل
تنمية االقاليم

2.717
تموز

2012
ايلول

2013
%

 43
المشروع متلكئ

صخر 
ف ال

ب / جر
ب البناء الجاهز في المسي

ف عدد 3 باسلو
ص

س )18،12،9( 
ضاء الهاشمية ناحية القاسم. انشاء مدار

س، في ق
ف عدد 6 مدار

ص
س ، )18( 

ف عدد 4 مدار
ص

س )10( 
1- بناء مدار

ف طابقين في 
ص

ت / المحاويل/ الحي العسكري وجناح )4(
ف طابقين في اعدادية اسماء للبنا

ص
ضاء الهاشمية ناحية الشوملي ، بناء جناح عدد )2( هي جناح )6( 

س في ق
، بناء )5( اجنحة مدار

ب / ناحية السدة - االسكندرية.
ضاء المسي

ف طابقين في مدرسة القيروان االبتدائية - ق
ص

س االبتدائية / ناحية االمام(. بناء جناح 
مدرسة االندل

ب.
ضاء المسي

صخر / ق
ف ال

صحي عدد)1( في قرية الباج الشمالي / جر
2- هدم وبناء مركز 

ص وتنفيذ وتشغيل مجمع ماء المهناوية قرية )5( سعة 200م3/ 
ضاء الهاشمية بكلفة )1.311( مليون دينار، تجهيز وفح

/ ساعة في ق ب مجمع ماء العمادية سعة 200م3
ص

ص وتنفيذ ون
3- تجهيز وفح

ساعة في ناحية السدة بكلفة )1.405( مليون دينار.
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115 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                   محافظة بابل

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشــــاط

)2(

الجهة 
المنفذة

)3(

التمويل

)4(

الكلفة 
الكلية/ 

مليون دينار
)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز 
الفني المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات

)8(
البدء

االنتهاء

1.3.4
تنفيذ مشاريع تبليط 

وانارة الطرق المؤدية 
الى االحياء الفقيرة )1( 

محافظة 
بابل

تنمية االقاليم
1.194

ايلول
2012

اذار
2013

%
 100

أنجز المشروع

1.1.4

تنفيذ مشاريع لبناء 
ت السكنية 

المجمعا
صادية للفقراء 

االقت
)2(

محافظة 
بابل

 تنمية االقاليم
27.843

ك1
2012

حزيران
2015

%
 15

-يشمل النشاط بناء 25 عمارة  يبلغ عدد الشقق 300 
شقة 

- يقدر عدد االفراد المستفيدين بحدود 2070 فرد
- مدة التنفيذ 30 شهرًا

ضاء المحاويل )طريق حمزة كربول وطريق قرية برنون بطول 3435 م(
1- انشاء طريقين في مركز ق

ت ،شبكة مجاري 
ف،مركز دفاع مدني ، اسواق،استعالما

ص
ت االساسية )مدرسة ابتدائية /12

ضافة الى الخدما
ضاء الحلة ناحية ابي غرق باال

صادية في ق
ت سكنية اقت

2-  انشاء مجمعا
ت (.

ضخ ماء للمجمع ،طرق وساحا
للمجمع مع محطة معالجة ،محطة 



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 1162013

رمز 
النشاط

)1(

أسم النشــــاط

)2(

الجهة 
المنفذة

)3(

التمويل

)4(

الكلفة 
الكلية/ 

مليون دينار
)5(

مدة التنفيذ

)6(
نسب االنجاز الفني 

المتحقق
)7(

المالحظات والمعوقات

)8(
البدء

االنتهاء

2.1.2
صحية اولية 

بناء مراكزرعاية 
مجهزة)1(

محافظة 
كربالء

- موازنة 
استثمارية 
- تنمية اقاليم

7.500
تشرين2
2010

ك2
2013

%
 100

ث مدد 
- تم انجاز المشروع بعد استحدا

ضافية 
ا

1.1.4
ت 

ريع لبناء المجمعا تنفيذ مشا
صادية للفقراء  )2(

السكنية االقت
محافظة 
كربالء

- موازنة 
استثمارية 
- تنمية اقاليم

22.961
ك2

2010
ك1

2013
%

 100
- انجز المشروع

ب المشاريع بمرحلة التسليم 
- تمر اغل

1.3.2
صال الماء 

توسيع المشاريع إلي
ب للمناطق القفيرة 

صالح للشر
ال

)3(

محافظة 
كربالء

موازنة 
استثمارية

2.224
ك1

2010
ت2

2013
%

 94
- العمل مستمر

ضافية للمشروع 
ث مدة ا

- تم استحدا
ب هطول االمطار

بسب

4.2.3

ضع برنامج مساندة ودعم مع 
و

ت المحلية إلنشاء وتأهيل 
الحكوما

صة المتوسطة 
س خا

المدار
واالعدادية )4(

محافظة 
كربالء

- موازنة 
استثمارية 
- تنمية اقاليم

48.047
تشرين2
2010

مستمر
%

 98
صل )15( 

تم انجاز )14( مدرسة من ا

صحية فرعية للمناطق الفقيرة في )أم غرار ،حي الغدير، قرية العنتاكية/ناحية الحسينية ( .
1- انشاء )3( مراكز 

ضاء )عين تمر( ومناطق فقيرة  في النواحي ) الحسينية ،الجدول الغربي ، الحر( .
صادي في ق

2- تنفذ المشاريع البناء االقت
ف سعد ( وحي التحدي الفقير .

ص الشمالي، ،سي
3- تنفيذ شبكة ماء في القرى الفقيرة في )شيخ حمزة نسيد حسن ،محرم عيشة ،الطنبي ،الك

ت ،الجدول الغربي ( .
4- بناء )15( مدرسة في المناطق الفقيرة في النواحي )الحر ، الحسينية ،الخيرا

ف من الفقر لعام 2013                                                                                              محافظة كربالء
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال
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117 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف

ف من الفقر لعام 2013                                                                                                محافظة النج
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

1.3.2
صال 

توسيع المشاريع )1(إلي
ب للمناطق 

صالح للشر
الماء ال

الفقيرة

-المحافظة
- دائرة الماء

- تنمية األقاليم
-الموازنة 
التشغيلية

11.398
شباط

2011
تموز

2013
%

 100
 انجز مشروع 

2.1.2
صحية أولية 

بناء مراكز رعاية 
مجهزة
)2(

صحة
دائرة ال

تنمية األقاليم
730

تموز
2012

تموز
2013

%
 100

انجز المشروع

1.3.4
تنفيذ مشاريع تبليط وانارة 
الطرق المؤدية الى االحياء 

الفقيرة)3(

- المحافظة
ف

- مديرية بلدية النج
ف

- مديرية كهرباء النج
 تنمية األقاليم

4.321
ب

ا
2012

ب
ا

2013
%

 100
 انجز مشروع 

ب لمنطقة 
ضاء الكوفة ومد خط انابي

ف وانشاء ومجمع ماء سعة 1000 م3 / ساعة في ناحية الحيرة /ق
ضاء النج

1- يشمل النشاط انشاء مجمع ماء وخطوط ناقلة في ناحية الحيدرية /ق
ف مع مجمع ماء البراكية وخطوط ناقلة في ناحية الحيدرية .

ضويه الريفية التي تبععد 5 كم عن مدينة النج
الر

ضاء الكوفة .
صحي في منطقة الحواتم /ق

2- بناء مركز 
ضاء 

ف، وتنفيذ طريق رمل ال شبل في ناحية القادسية/ق
ضاء النج

ف وكهربة قرية النور /مقاطعة مظلوم /ق
ضاء النج

3- تأهيل الجزء المتبقي من حي القاسم في ناحية الحيدرية /ق
ب .

ضاء المشخا
صيود في الهارمية/ق

ضاء الكوفة و تبليط طريق ح
ف في ناحية الحي / ق

ب وتأهيل منطقة الوق
المشخا
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تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 1182013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                                  محافظة ذي قار

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة 
المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

1.3.4
تنفيذ مشاريع تبليط وانارة الطرق المؤدية الى 

االحياء الفقيرة
محافظة 
ذي قار

تنمية 
االقاليم

5.700
ت1 
2013

ك2 
2015

%
 18

العمل مستمر

2.2.4
ت لتوفير البنى التحتية الالزمة  

اتخاذ اجراءا
صادي

لمشاريع السكن االقت
صال التيار الكهربائي(

) اي

محافظة 
ذي قار

تنمية 
االقاليم

3000
ت1 
2013

حزيران 
2015

%
 7

العمل مستمر

4.2.3
ت 

ضع برنامج مساندة ودعم مع الحكوما
و

صة 
س خا

المحلية ألنشاء وتأهيل المدار
المتوسطة واالعدادية

محافظة 
ذي قار

تنمية 
االقاليم

4000
ب 

ا
2013

ت2 
2015

-
لم يبدأ الشروع
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119 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة الديوانية

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة 
المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

1.3.2
ب 

صالح للشر
صال الماء ال

توسيع المشاريع إلي
للمناطق الفقيرة

محافظة 
الديوانية

تنمية االقاليم
49.901

ك2 
2012

شباط 
2014

%
 60

العمل مستمر

1.3.4
تنفيذ مشاريع تبليط وانارة الطرق المؤدية الى 

االحياء الفقيرة
محافظة 
الديوانية

تنمية االقاليم
1.440

ايلول 
2013

اذار 
2015

%
 65

العمل مستمر

4.2.3
ت 

ضع برنامج مساندة ودعم مع الحكوما
و

صة المتوسطة 
س خا

المحلية إلنشاء وتأهيل المدار
واإلعدادية

محافظة 
الديوانية

تنمية االقاليم
14.572

اذار
2102

ك1
2013

%
 100

أنجز المشروع

2.2.4
ت لتوفير البنى التحتية الالزمة 

اتخاذ اجراءا
ت السكنية

لمشاريع المجمعا
محافظة 
الديوانية

تنمية االقاليم
39.655

اذار
2102

ك2
2013

%
 100

أنجز المشروع



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 1202013
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة ميسان

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة 
المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

1.1.4
ت السكنية 

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعا
صادية للفقراء

االقت
محاقظة 
ميسان

تنمية 
االقاليم

48.750
ت2 
2011

العمل 
مستمر

 %
 86

العمل في مراحله النهائية

4.2.3
ت 

ضع برنامج مساندة ودعم مع الحكوما
و

صة 
س خا

المحلية ألنشاء وتأهيل المدار
المتوسطة واالعدادية

محاقظة 
ميسان

تنمية 
االقاليم

5.280
اذار 
2011

العمل 
مستمر

%
 95

العمل في مراحله النهائية



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

121 االدارة التنفيذية الستراتيجية التخيف من الفقر - التقرير السنوي الثالث
ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة المثنى

صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي
خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة 
المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

2.1.2
صحية اولية مجهزة

بناء مراكز رعاية 
محافظة 
المثنى

تنمية 
االقاليم

2150
نيسان 
2012

شباط 
2014

%
 30

العمل مستمر

1.3.4
تنفيذ مشاريع تبليط وانارة الطرق المؤدية 

الى االحياء الفقيرة
محافظة 
المثنى

تنمية 
االقاليم

1900
ك2 
2012

شباط 
2014

%
 68

العمل مستمر

4.2.3
ت 

ضع برنامج مساندة ودعم مع الحكوما
و

صة 
س خا

المحلية النشاء وتاهيل المدار
المتوسطة واالعدادية

محافظة 
المثنى

تنمية 
االقاليم

26.275
اذار 
2012

حزيران 
2013

%
 89

المشروع متلكيء

5.3.4
ت 

ضية وعلمية ومتنزها
انشاء نوادي ريا

عامة
محافظة 
المثنى

تنمية 
االقاليم

6.070
اذار 
2012

ايار 
2013

%
 50

المشروع متلكيء



ملحق )2( استمارات متابعة تنفيذ أنشــطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2013

تقرير متابعة تنفيذ إنشطة استراتيجية التخيف من الفقر لعام 1222013
صرة

ف من الفقر لعام 2013                                                                                           محافظة الب
صة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخي

خال

رمز 
النشاط
)1(

أسم النشــــــاط
)2(

الجهة 
المنفذة
)3(

التمويل
)4(

الكلفة الكلية/
مليون دينار

)5(

مدة التنفيذ
)6(

نسب االنجاز الفني 
المتحقق

)7(

المالحظات والمعوقات
)8(

البدء
االنتهاء

2.1.2
صحية اولية مجهزة

بناء مراكز رعاية 
محافظة 
صرة

الب
تنمية اقاليم

1.379
ت2 
2011

ك2 
2013

%
 100

انجز العمل

4.2.3
ت 

ضع برنامج مساندة ودعم مع الحكوما
و

صة 
س خا

المحلية ألنشاء وتأهيل المدار
المتوسطة واالعدادية

محافظة 
صرة

الب
تنمية 
االقاليم

1.842
ك2 
2012

اذار 
2013

%
 100

انجز العمل


